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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

ד' )תורה    קוטיםהל ור  אי ב ועיין   אות  כפי   -( נד  אחד  שכל  ו'  אות  ועי"ש  וברור.  זך  מדמה  למוהרנ"ת  ובעיקר  לאנשיו  המשיך  שבה  נד  לתורה  בעיקר  שהכוונה 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש )וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין  יזכה. התכללותו בו ובתורתו כן 

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 דס תורה



 . עח      ן "               מוהרמילה סג  בא אל פרעה סדהכוונת סוד קוטי             י ל         
שאינו מעופף ונכנס , הליכה' הוא רק בבחי, לאחרים בחכמתם

אבל אינו , רק שנדבק קצת להמוח, בעומק לתוך המוח והלב
ו כנפים "אבל כשיש להם ח. נכנס בעומק לתוך הלב והמוח

וגם מזיק , ל"אזי שכלם מעופף כנ, ל"מדיבורים רעים כנ
וגם , כמו המעופף שמעופף בשעה אחת למרחוק, למרחוק
פף חכמתם המשובשת ונכנס ונדבק בהמוח והלב בעומק שמעו

הוא בחינות ,  המונח בתוך פי הנחשוהנמלה: גדול מאד
. ובעל מדות טובות, שהוא חכם הישר והצדיק, חכם הדור

אזי , ומחמת שהוא חכם גדול דקדושה ונכנס באלו החכמות
אז , לחקור באלו החכמות, כשאלו החכמים נכנסים בחקירתם

היינו עם , ויש לו מלחמה גדולה עמהם, ול מאודיש לו צער גד
כי מתגברים עליו מאד בלבולים ואמונות . ל"הנחש הנ' בחי

, שמתגבר עליו בטחון בוגד, מבטח בוגד' והוא בחי, אכזביות
. ות כוזביותאמונ' שזהו בחי, שאינו בטחון שלם ואמת כראוי

, ]ב[ שן רועה ורגל מועדת מבטח בוגד) המשלי כ(וזהו בחינות 
,  את החכםשן רועההיא בחינות מבטח בוגד היינו שזה ה

כי מחמת שהוא חכם ונכנס . ל"שהוא הנמלה שבתוך פיה כנ
 גמתגברים עליו אלו הבלבולים והאמונות כזביות', בעבודת ה

ובין כשהנחש :  וצריך לו תמיד מלחמה גדולה עמהם, ביותר
רק . ולהיש לו צער גדול ומלחמה גד, ובין כשהוא מעופף, הולך

ואין לו שום . צערו גדול יותר מאד, שבוודאי בעת העפיפה
רק שיש ממוצע . בין כשהוא מעופף, נייחא בין כשהוא הולך

והוא בעת שפוסק העפיפה ומוריד , בין ההליכה ובין העפיפה
כדרך המעופף בעת שרוצה , למטה עצמו מן העפיפה ממעלה

כי , ל נייחא"ואזי יש להנמלה הנ, לשלשל ולהוריד עצמו למטה
כי יש כמה עתים שהחכמים , היינו. אזי אינו הולך ואינו מעופף

ואז יש נייחא , כגון בעת שינה ואכילה, נייחים ואינם חוקרין
 'יכי החכם הוא בח. הנמלה שבתוך פיה' להחכם שהוא בחי

כי , לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם) משלי ו(ש "כמ, נמלה
סוד מה  וזה :   אל העם' ה החכם מלמד דעת ודרכי הז

מאן הוא נחש דפרח ) זוהר משפטים דף צה( הסבאשאמר 
בין כך ובין כך אית נייחא לחד נמלה , באוירא ואזיל בפרודא

, דפרח באוירא. ל"היינו בחינות הנחש הנ. דשכיב בין שינוי
 דיבורים רעים שנעשה על ידי, היינו.  האויריםעל ידי, שפריחתו

ות היינו שאין לו רק בחינ, בפרודאואזיל . לו מהם כנפים
ואין להנחש כנפים , דקונוכשכנפיים דקדושה הם כת, הליכה

,  ואזיל בפרודאוזה. הליכה' אזי אין לו רק בחי, מדיבורים רעים
היינו בחינות , וכנפיהם פרודות מלמעלה ]ה[)יחזקאל א(בחינות 

כי . שאין לו רק בחינות הליכה, אזי ואזיל. כנפי הקדושה
פשית להמחקרים חכי הבחירה , ות הליכה יש לו תמידבחינ

, ל"הנ' רק שאין יכולים לעופף בבחי, לחקור בכל עת שירצו
הליכה ' ואין להם רק בחי, פים מדיבורים רעיםנכשאין להם כ

צע בין ההליכה והממ' היינו בחי, בין כך ובין כך:  ל"כנ
יכה שהוא בין ההל, וזה נקרא בין כך ובין כך, ל"והעפיפה כנ

:  ל"ואזי יש לה נייחא להנמלה דשכיב בין שינה כנ, והעפיפה
שהם , היינו שאלו המחקרים,  בפרודאוםושארי בחבורא וסי

חכמתם וחקירתם , ל" שהם בחינות הנחש כנ,]ז [חכמים להרע
, ת מהמחובריםלֶ חֶ תְ  חקירתם מַ חלתישתח, שארי בחבורא, הוא

ת חכמתם שמסתיימ, וסיים בפרודא. מחיבור חומר וצורה
להתחיל מחיבור , כי כן דרך כל חקירתם. בשכליים הנפרדים

מתחילה מחומר , ועולים ממדריגה למדריגה, החומר והצורה
, כ מחומר וצורה של הדקים יותר"ואח, וצורה של הגשמיים

עד שמגיעים ומסיימים , כ מחומר וצורה של עילה ועלול"ואח
, ושייתורוצים להשיג בחקירתם האנ. בשכליים הנפרדים

הם רוצים , כידוע להמחקרים בעצמן, המוטעת והמשובשת
 יםשכלטאת , מחיבור חומר וצורה, הללוי חקירותם "להשיג ע
    :א וסיים בפרודארוזה שארי בחבו, נפרדים

אל משה בא אל פרעה כי ' ה ויאמר יא]י[סד 
 הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אני

אזני בנך  ולמען תספר ב:אותותי אלה בקרבו
ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת 

. 'וכו' אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה
  ]:יב[ בגבולך ארבה הנני מביא מחר

כי רצה , מחמת רחמנותו ברא את העולם ת"כי השי א
ואם לא היה בריאת העולם על מי היה , ]יג [לגלות רחמנותו
האצילות כ ברא את כל הבריאה מתחילת "וע. מראה רחמנותו
כדי להראות ,  המרכז של עולם הגשמי]יד [עד סוף נקודת

לא היה מקום ,  לברוא את העולםטוי"וכאשר רצה הש. רחמנותו
, כ צמצם את האור לצדדין"ע. ס"לבוראו מחמת שהיה הכל א

בתוך החלל הפנוי ו.  הצמצום הזה נעשה חלל הפנויעל ידיו
ש "כמ(שהם בריאת העולם , הזה נתהוו כל הימים והמדות

וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת ). ]טז [ח בתחלתו"בע
כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת . העולם

א להבין ולהשיג "וזה הצמצום של החלל הפנוי א. ל"העולם כנ
כי . יש ואין,  הפכיםכי צריך לומר בו שני. ]יז [א לעתיד לבא"כ

, שכביכול צמצם אלקותו משם, י הצמצום"החלל הפנוי הוא ע
, כי אם לא כן אינו פנוי והכל אין סוף, ואין שם אלקות כביכול

בוודאי , יחתויאבל באמת לאמ. ואין מקום לבריאת העולם כלל
 אין שום דבר בלעדי יטכי בודאי, כ אלקות"כ יש שם ג"אעפ
חלל הפנוי עד לעתיד ' שיג כלל בחיא לה"כ א"וע. ]כ [חיותו
  :לבא
יש אפיקורסית שבא . ]כב [אפיקורסיתכאמיני  שנישיש  ודע ב

ודע מה שתשיב ) ב"אבות פ(ועליו נאמר , מחכמות חיצוניות
כי זאת , כי האפיקורסית הזאת יש עליה תשובה. לאפיקורס

  האפיקורסית בא מחכמות

 

                                               
א
  כוזביות- מתרלו , כזביות- ותרלדר"דפו 
ב
 ן כז"ובחיי מוהר' ח אות ז"בענין רגל מועדת עיין פל 
ג
   כוזביות-מתרלו ,  כזביות-בתרלד 
ד
  כתיקונו-ר כתקונו מתרצו "דפו 
ה
   פרושות לעופף-ק פרודות "ש רד"ע 

ו
 )ל"כלשון הזהר הנ( וסיים –מתרלו ו ,וסיום - ותרלדר"דפו בגם 
ז
 ל"כב הנ' כ ירמיהו ד"לשה 
ח
  שתחלת- מתרצו , שתחילת-ר"דפו 
ט

ע כי אינו רק שינוי "וצ(,   שכליים-מתרלו ,  שכלים- ותרלדר"גם בדפו 
  )ְשָכִלים, בכתיב מלא או חסר אלא שינוי בניקוד ִשְכִלִיים

י
רק , אינה לשון רבינווהיא תורה זו מרה לא ידוע מתי והיכן נא 

והוא נדפס בסוף ^ י של תורה זו "ת את הכת"בשנת תקפד קיבל מוהרנ
 . הספר

                                                        
יא
  טור ג עיין לעיל סוף תורה נה107ר נדפס בצילום "תורה סד בדפו 
יב
 'ד' ב' פסוקים א' שמות י*  
יג

וספר מבוא שערים . ה אוף הכי"ד: מ פנחס רנז"עיין זוהר רע 
רחמנותו היא הוא בעצמו כי שם הויה הוא השם של ( בתחילתול "להאריז

  )רחמים והוא שם העצם
יד

ראשית נקודת '  ועין לקמן אות ה.'ין לעיל תורה נד אות בעי 
    ועייש מפתחי שערים נקודה דייקאהבריאה 

טו
  ת" השי- מתרצו ,י" הש-ר"דפו 
טז

ילת עיין עץ חיים תחילת שער הכללים ובתחילת אוצרות חיים ותח 
 מבוא שערים

יז
השגתו העצומה חכמתו העמוקה ושהיא לו ' ה ברכת השחר ג"לקעיין  

למחלוקת גם ואולי כוונתו  .א ליישב סתירה זו"של רבנו שגילה לנו שא
  הידועה אם הצמצום כפשוטו או לא

יח
   לאמתו-מתרצו  

                                                        
יט
   בוודאי- מתרצו . בודאי-ר"דפו 

כ
ועיין שומר אמונים '  כולית אתר פנוי מניה ו: עין תיקון נז דף צא 
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  מחכמות 
כב
 . 'לעיל תורה סב אות בעין  

 תורה אור
ן ֹרָעה ְוֶרֶגל) יט(משלי כה  ׁשֵ

יֹום מּוָעֶדת ִמְבָטח ּבֹוֵגד ּבְ
 :ָצָרה

ֵלְך ֶאל ְנָמָלה) ו (משלי ו
  :ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם

ּוְפֵניֶהם) יא(יחזקאל א 
ֻרדֹות ִמְלָמְעָלה ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ
ִים ֹחְברֹות ִאיׁש ּתַ ְלִאיׁש ׁשְ
ִוּיֵֹתיֶהָנה ִים ְמַכּסֹות ֵאת ּגְ ּתַ  :ּוׁשְ

י) כב(ירמיה ד  י ֱאִויל ַעּמִ ּכִ
ִנים ְסָכִלים אֹוִתי ֹלא ָיָדעּו ּבָ
ה ֲחָכִמים ה ְוֹלא ְנבֹוִנים ֵהּמָ ֵהּמָ
ה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב ֹלא ֵהּמָ

 :ָיָדעוּ 
 

 תורה סד
ַוּיֹאֶמר ְיֹקָוק) א(י  בא שמות

י ְרֹעה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ ֶאל ֹמׁשֶ
י ֶאת ִלּבֹו ְואֶ  ְדּתִ תֲאִני ִהְכּבַ

ִתי ֹאֹתַתי ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ׁשִ
ִקְרּבוֹ  ה ּבְ ּוְלַמַען) ב( :ֵאּלֶ

ְנָך ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ּתְ
ִמְצַרִים י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ֵאת ֲאׁשֶ
י ָבם ְמּתִ ר ׂשַ ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאׁשֶ

י ֲאִני ְיֹקָוק ם ּכִ י) ד( :ִויַדְעּתֶ ּכִ
לֵּ  ה ְלׁשַ יִאם ָמֵאן ַאּתָ ַח ֶאת ַעּמִ

ה ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרּבֶ
ְגֻבֶלךָ   :ּבִ



 מוהר"ן                     בא אל פרעה סד             קוטי              יעח:       ל

חיצוניות, שהם באים ממותרות מבחינות שבירת כלים. כי 

מחמת ריבוי האור נשתברו הכלים, ומשם נתהוו הקליפות 

. וחכמות חיצוניות באים משם, היינו משבירת כלים, [א] כידוע

ממותרות פסולת הקדושה. כמו אצל האדם יש כמה מיני 

מותרות ופסולת, כגון צפרנים ושער וזיעה ושאר פסולת 

רות, כן כל חכמה חיצונה בא ממותרות ופסולת ידועה של ומות

הקדושה, וכן כישוף בא ממותרות ופסולת ידוע. וע"כ מי שנופל 

לאפיקורסית הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולהמלט משם. 

אך אעפ"כ מי שנופל לשם, אפשר לו למצוא הצלה לצאת 

וידרשהו  במשם. כי יוכל למצוא שם את השי"ת אם יבקשהו

. כי מאחר שהם באים משבירת כלים, יש שם כמה ניצוצות שם

. וע"כ יוכל [ג] הקדושה וכמה אותיות שנשברו ונפלו לשם כידוע

למצוא שם אלקות ושכל, ליישב הקושיות של האפיקורסית 

הזאת הבא מחכמות חיצוניות, שהם באים ממותרות משבירת 

ו כלים, כי יש שם חיות אלקות, היינו שכל ואותיות שנשבר

ונפלו לשם. ועל כן האפיקורסית הזאת יש עליה תשובה, ועליו 

יש עוד מין אבל :  לאפיקורס דנאמר ודע מה שתשיב

אלא מחמת שהם  ,, והם החכמות שאינם חכמותהאפיקורסית

 עמוקים ואינם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחכמות. כמו

, ומחמת שאין [ו] למשל כשאחד אומר סברא שקר בגמפ"ת

סברא זו, עי"ז נדמה שאמר  זליישב הקשיא שבא ע"י למדן

סברא וחכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברא כלל. כן יש כמה 

מבוכות וקשיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חכמה, 

והקשיות בטלים מעיקרא. אך מחמת שאין בהשכל אנושי 

לישבם, עי"ז נדמים לחכמות וקשיות. ובאמת א"א לישב אלו 

אפיקורסית הזאת, באים מחלל חאלו הקשיות של הקשיות, כי 

. [ט] הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלקות כביכול

וע"כ אלו הקשיות הבאים משם, מבחי' חלל הפנוי, א"א בשום 

אופן למצוא להם תשובה, היינו למצוא שם את השי"ת. כי אלו 

פנוי, והיה הכל אין  יוהיה מוצא שם ג"כ את הש"י, א"כ לא הי

כל ( פיקורסית הזאת, נאמר )משלי באהיאוף כנ"ל. וע"כ על ס

האפיקורסית הזאת, יב. כי אין שום תשובה על באי' לא ישובון

מאחר שבא מחלל הפנוי, שמשם צמצם אלקותו כביכול. רק 

ישראל ע"י אמונה עוברים על כל החכמות, ואפי' על 

הזאת הבא מחלל הפנוי. כי הם מאמינים בהש"י  יגהאפיקורסית

י שום חקירה וחכמה, רק באמונה שלימה. כי הש"י ממלא כל בל

, נמצא שהוא כביכול בתוך כל [יד]עלמין וסובב כל עלמין 

כל העולמות. וצריך להיות הפרש כביכול  טוהעולמות, וסביב

. שאם לאו א"כ הכל אחד. אך ע"י בחי' [טז] בין המילוי והסיבוב

ברא את החלל הפנוי, שמשם צמצם אלקותו כביכול, ובתוכו 

. נמצא שהחלל הפנוי מקיף את כל העולם, [יז] כל הבריאה

והש"י שהוא סובב כל עלמין, מסבב גם על החלל הפנוי. וע"כ 

שייך לומר ממלא כל עלמין, היינו כל הבריאה, שנברא בתוך 

וגם סובב כל עלמין, היינו שמסבב גם על החלל  ,החלל הפנוי

צמצם משם  לק החלל הפנוי, שכביכויהפנוי. ובאמצע מפס

אלקותו. והנה ע"י אמונה, שמאמינים שהש"י ממלא כל עלמין 

וסובב כל עלמין. ומאחר שהוא סובב כל עלמין, א"כ שגם החלל 

הפנוי בעצמו נתהוה מחכמתו ית'. ובוודאי באמת לאמיתו יש 

שם אלקותו ית', רק שא"א להשיג זאת, ולמצוא שם השי"ת 

 יחהקשיות והאפיקורסיתכנ"ל. ע"כ הם עוברים על כל החכמות ו

הבא משם מחלל הפנוי, כי יודעים שבוודאי א"א למצוא להם 

תשובה. כי אם היה מוצא עליהם תשובה, היינו שהיה מוצא 

בהם את השי"ת, א"כ לא היה חלל הפנוי, ולא היה אפשר 

להתהוות הבריאה. אבל באמת לאמיתו, בוודאי יש עליהם 

ל ע"י חקירות נשקעים תשובה, ובוודאי יש שם אלקותו ית'. אב

שם, כי א"א למצוא שם את השי"ת, מאחר שהוא בחי' חלל 

שהשי"ת סובב גם עליו, ובוודאי  ,הפנוי. רק צריכין להאמין

 באמת גם שם יש אלקותו ית'. וע"כ ישראל נקראים עבריים

, ע"ש שהם עוברים באמונתם על כל החכמות. ואפילו על [יט]

השנית הבא כקורסית החכמות שאינם חכמות, היינו האפי

)שמות  אלקי העברייםמחלל הפנוי כנ"ל. וע"כ השי"ת נקרא 

. היינו שאלקותו [כד] , לשון צדדין[כג] עבר הנהר [כב], מלשון כא(ה

מסבב גם על החלל הפנוי הבא ע"י הצמצום שצמצם האור 

לצדדין. וע"כ ישראל נקראים עבריים, שע"י אמונתם 

הם עוברים על כל כנ"ל,  אלקי העבריםשמאמינים שהש"י 

השנית  כההחכמות, ועל מה שאינם חכמות, היינו האפיקורסית

השנית, בוודאי צריך  כוכנ"ל. וע"כ בודאי מזה האפיקורסית

ליזהר יותר ויותר, לברוח ולהמלט משם, לבלי לעיין ולהביט 

כל בדבריהם כלל, כי ח"ו בוודאי ישקע שם, כי עליו נאמר 

 : כנ"ל באיה לא ישובון וכו'

, אם יש צדיק גדול שהוא בחי' משה, הוא צריך דע כזך  א ג

. ואף שאי אפשר [כט] אלו כחםדווקא לעיין בדברי האפיקורסי

לישבם כנ"ל, על כל זה ע"י עיונו שמעיין שם, הוא מעלה משם 

. כי [לא] הזאת לכמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסית

הזאת הבא מחלל  לבאלו המבוכות והקשיות של האפיקורסית

הפנוי, הם בבחי' שתיקה, מאחר שאין עליהם שכל ואותיות 

ג( היתה ע"י הדיבור, כמ"ש )תהלים ל ליישבם כנ"ל. כי הבריאה

. ובהדיבור יש בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם

, ועל ידם [לג] חכמה, כי כלל הדיבור הוא רק ה' מוצאות הפה

כולם ד( כמ"ש )שם קדברים של כל הבריאה, ונתהוו כל ה

. והדיבור הוא הגבול של כל הדברים, כי הגביל בחכמה עשית

חכמתו בהאותיות, שאותיות אלו הם גבול לזה, ואותיות אלו 

הם גבול לזה. אבל בהחלל הפנוי שהוא מקיף כל העולמות 

 כנ"ל, והוא פנוי מכל כביכול כנ"ל, אין 
 

                                              
 ספר הלקוטים להאריז"ל ריש פרשת דברים. אגרות הרמ"ז אגרת כג. א
 יבקשוהו –ובתשכט  ,יבקשהו -גם בדפו"ר ב
 עיין אוצרות חיים שער רפח נצוצין פ"א ג
  )וכן גרסת הישמח משה באבות שם( שתשוב -תרלדבשתשיב,  -גם בדפו"ר ד
עיין במהדו' תרלד מכאן והלאה תיקן בכל מקום במקום )אפיקורסות.  -בתרלדכפירה באלקים חיים.  -בדפו"ר ה

אפיקורסית כתב אפיקורסות, ואילו לעיל לא תיקן ונראה שסבר לחלק בין האפיקורסית שיש עליה תשובה 
  (לאפיקורסות שאין עליה תשובה

 בגמרא, פרש"י, תוספות. ו
על ידו, אבל עיין ביאור הלקוטים על תורה זו אות ב' שצ"ל  -הר"ת את בספרים המנוקדים פתחו , ע"י -גם בדפו"ר  ז

 ב. ובמהדו' הקרן החדש תוקן.על ידי. גם עיין שיחות הר"ן אות ל
 אפיקורסות -בתרלד כופר באלקים חיים כזאת, -בדפו"ר ח
עי"ש בן  טעם שאסור לחקור במה שהיה לפנים משל למלך שבנה פלטין על אשפה. ז.עיין חגיגה ט ט

מחלוקת בין גדולי המקובלים  א, כידוע שהיונראה שבעיקר לסוברים שהצמצום כפשוטו הרי הוא מקום הטנופת יהוידע.
  דעה שלישית אמצעית.ונראה שרבנו תפס 

פנוי והיה, ומתרצו לא היה פנוי  הי'לא  –רלו בתלא היו פנוי והי',  –בדפו"ר לא היו פנוי והיה,  –גם בתרלד  י
 והיה,

 האפיקורסות -, בתרלדהכפירה –בדפו"ר  יא
 האפיקורסות -בתרלד ,'הכפיר –בדפו"ר   יב
 האפיקורסות -בתרלד  יג
* עיין זוהר רע"מ פנחס דף רכה.  ]הקדמת התיקונים דף ה. ודף ו: וע"ח שער א ענף ב דרוש עגולים  יד

 ויושר[
  בוסוב -בתרלד טו
 עיין פל"ח אות ב'. טז

                                                                                   
 צ"ע נראה שחסר כאן המשך העניין ועיין לעיל סוף תורה נז )ד"ה שייך לעיל( שיש כיו"ב בכמה מקומות יז
  והאפיקורסות -בתרלד יח
 בראשית מ טו, מג לב, שמות ב ו, ב יג, ה ג, ועוד הרבה יט
 האפיקורסות השניה -בתרלד כ

אבל באמת גם בשמות ה ג כתוב אלקי העברים וכן בהמשך נקט  ששם כתוב העבריים,ובתשכט תיקן שמות ג ) כא
 רבינו אלקים העברים כנ"ל משמע העבריים לאו דווקא(

 * יהושע כד פסוקים ב' ג' יד טו כב
 מעבר הנהר מבני עבר[ –* רש"י בראשית לט יד עה"פ איש עברי ]עברי  כג
 כלשן הגמ' מועד קטן ו: ב"ק קיז. תרי עברי דנהרא כד
  אפיקורסותה -בתרלד כה
  האפיקורסות -בתרלד כו
 ך מנוקד שוא -ותרלו ותרצוותרלד בתקפא  כז
)משמע שניהם תרלד ותרלו סברו שהכוונה   האפיקורסית –ומתרלו  האפיקורסות, -בתרלד בדפו"ר האפיקורסי', כח

 (שמחלק בין אפיקורסות גדולה לאפיקרוסית קטנהלחכמה ולא לאדם אלא שתרלד לשיטתו 
 הר"ן סימן תיבעיין חיי מו כט
  האפיקורסות -בתרלד ל

 ב'אות השלם על תורה זו יצור לק"מ קר ובבנוסח הכת"י של תורה זו בסוף הספעיין כיצד מעלה אותן  לא
 משם קשהעתי

  האפיקורסות -בתרלד לב
עיין זוהר ח"ג  .ה' מוצאות הפה גיכ"ק בחיך אחה"ע בגרון דטלנ"ת בלשון זסשר"ץ בשינים בומ"ף בשפתים לג

רצה: וח"א דף פ. ותקוני זוהר מזוהר חדש קעא. )אוצה"ז(. ועיין ע"ח שער כה דרוש ב מ"ק ועיין  רכח.
 לקמן תורה רכה ]דף קיד.[

 תורה אור
ֶאיהָּ לֹא  ל ב ָּ משלי ב )יט( כ ָּ
ְרחֹות  יגו  אָּ ִּׂ ן ְולֹא ַיש   בו  ְיׁשו 

ים:  ַחי ִּׂ
)ג( ַוי ֹאְמרו  ֱאלֵֹהי ה שמות 

ֵלינו   א עָּ ְקרָּ ים נִּׂ ְברִּׂ עִּׂ ה  הָּ ֵנֲלכָּ
ר  ְדב ָּ מ ִּׂ ים ב ַ מִּׂ ת יָּ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ א ד ֶ נ ָּ
ן  ֶ ק ֱאלֵֹהינו  פ  ה ַליקֹוָּ חָּ ְזב ְ ְונִּׂ

ֶרב: ֶבר אֹו ֶבחָּ ד ֶ ֵענו  ב ַ ְפג ָּ  יִּׂ
ְמעו  ְלקֶֹלךָּ ג שמות  )יח( ְוׁשָּ

ֵאל ֶאל  רָּ ש ְ ְקֵני יִּׂ ה ְוזִּׂ ָּ אתָּ ַאת  בָּ ו 
יו  ם ֵאלָּ ֶ ם ַוֲאַמְרת  ְצַריִּׂ ֶמֶלְך מִּׂ

בְ  עִּׂ ק ֱאלֵֹהי הָּ ה ְיקֹוָּ ְקרָּ ים נִּׂ י ִּׂ רִּׂ
ֶרְך  א ד ֶ ה נ ָּ ה ֵנֲלכָּ ָּ ֵלינו  ְוַעת  עָּ
ה  חָּ ְזב ְ ר ְונִּׂ ְדב ָּ מ ִּׂ ים ב ַ מִּׂ ת יָּ לֹׁשֶ ׁשְ

: ק ֱאלֵֹהינו   ַליקֹוָּ
ַע  ֹאֶמר ְיהֹוׁשֻׁ יהושע כד )ב( ַוי 
ק  ַמר ְיקֹוָּ ֹה אָּ ם כ  עָּ ל הָּ ֶאל כ ָּ
ר  הָּ ֵעֶבר ַהנ ָּ ֵאל ב ְ רָּ ש ְ ֱאלֵֹהי יִּׂ

ם ת ֶ  בו  ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹולָּ ׁשְ ַרח יָּ
חֹור  י נָּ ם ַוֲאבִּׂ הָּ י ַאְברָּ ֲאבִּׂ

ים: ים ֲאֵחרִּׂ ַעְבדו  ֱאלֹהִּׂ  ַוי ַ
ד  ְדַבר ְידֹוָּ תהילים לג )ו( ב ִּׂ
ל  יו כ ָּ ִּׂ ַח פ  ְברו  ו  ו  ם ַנֲעש  ַמיִּׂ ׁשָּ

ם: אָּ  ְצבָּ
ו   ה ַרב  תהילים קד )כד( מָּ
ה  ְכמָּ חָּ ם ב ְ ָּ ל  ֻׁ ד כ  יךָּ ְידֹוָּ ַמֲעש ֶ

: ֶנךָּ ְניָּ ֶרץ קִּׂ אָּ ה הָּ ְלאָּ יתָּ מָּ ש ִּׂ  עָּ
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כ המבוכות "וע. ל"ואפילו שכל בלא אותיות כנ, שם שום דיבור
מנחות (וכמו שמצינו במשה . תיקהש' הם בבחי, הבאים משם

השיבו לו . ע זו תורה וזה שכרה"כששאל על מיתת ר) טכ
היינו שאתה צריך לשתוק ולבלי . שתוק כך עלה במחשבה

, כי כך עלה במחשבה. לשאול תשובה ותירוץ על קשיא זו
, כ אתה צריך לשתוק על שאלה זו"ע.  למעלה מן הדיבורשהוא

. שאין שם דיבור ליישב אותה, כי הוא בבחינות עלה במחשבה
שאין שם ,  והמבוכות שבאים מחלל הפנויאוכמו כן אלו הקשיות
וצריך רק להאמין , שתיקה' כ הם בבחי"ע, ל"דיבור ולא שכל כנ

פיקורסית כ אסור ליכנוס ולעיין בדברי הא"וע. ולשתוק שם
' משה הוא בחי יכ. משה' א צדיק שהוא בחי"כ,  אלווהמבוכות

 שתיקה' בחי, )שמות ד ( פהדכבבבחינות שנקרא , שתיקה
כ הצדיק שהוא בחינות משה "וע. דיבורשהוא למעלה מן ה

 שהם בחינות יכול לעיין בדברי המבוכות אלו, הבחינות שתיק
 הנשמות שנפלו כדי להעלות, וצריך דווקא לעיין. ל"שתיקה כנ

   :ל"לשם כנ
כי עיקר . ]ב [ כי מחלוקת היא בחינות בריאת העולםודע ד

כי בלא זה היה הכל אין , ל"י חלל הפנוי כנ"בריאת העולם ע
כ צמצם האור "וע. ל"ולא היה מקום לבריאת העולם כנ, סוף

היינו , ובתוכו ברא את כל הבריאה, ונעשה חלל הפנוי, לצדדין
. 'שמים נעשו וכו' בדבר הל " כנ,בורי הדי"ע, הימים והמדות
לא היה , ח אחד"כי אלו היו כל הת, המחלוקות' וכן הוא בחי

והם ,  המחלוקת שביניהםעל ידירק . מקום לבריאת העולם
 זה נעשה על ידי, א מושך עצמו לצד אחר"וכ, נחלקים זה מזה

, שהוא בחינות צמצום האור לצדדין, ביניהם בחינות חלל הפנוי
כי כל הדברים . ל" הדיבור כנעל ידיבריאת העולם הוא שבו 
הכל הם רק בשביל בריאת העולם שנעשה , א מהם מדבר"שכ

ח בוראים את הכל "כי הת. יניהםעל ידם בתוך החלל הפנוי שב
 אל י אתהמִ ולאמר לציון עַ ) אישעיה נ(ש "כמ,  דבריהםעל ידי
אף י מה אנא עבדי שמיא וארעא במילולי מִ  אלא עִ ימִ עַ תקרי 

אך צריך ליזהר שלא ): 'ש בזוהר בהקדמה דף ה"כמ(אתם כן 
על  יכ. רק כפי צורך בריאת העולם לא יותר, לדבר יותר מדאי

,  האורגבוישלא היו הכלים יכולים לסבול ר, ר רבוי האוידי
כן אם אחד . ומשבירת הכלים היה התהוות הקליפות, נשתברו

ריבוי ' וא בחיכי ה. מזה גורם התהוות הקליפות, מרבה לדבר
   :ז התהוות הקליפות"שעי, ירת הכליםז היו שב"שעי, האור
גדלתי בין כל ימי ) א"אבות פ(המשנה  דפירושוזה 

ולא . ף טוב משתיקההחכמים ולא מצאתי לגו
וכל המרבה , המדרש הוא העיקר אלא המעשה

כל ימי גדלתי בין החכמים . דברים מביא חטא

שנתהוה ונעשה בין , ל הפנויחל' הוא בחי,  בין החכמים.'וכו
 וזה בין. ל" הפירוד והמחלוקת שיש ביניהם כנעל ידי, החכמים

כי אם היו . היינו שיש פירוד ומחלוקת ביניהם, החכמים דייקא
י המחלוקת נעשה "וע. אין שייך לומר בין החכמים, כולם אחד

ובתוך החלל הפנוי הזה נעשה בריאת , בחינות חלל הפנוי
שהייתי , כל ימי גדלתיוזה . ימים והמדותהיינו ה, העולם

, בין החכמים. בריאת העולם' שהוא בחי, מגדל ימי ומדותי
כי שם נעשה כל , ל"בתוך החלל הפנוי כנ, בין החכמים דייקא

מקטנות , שהגדלתי ימי ומדותי, גדלתיוזה . ל"הבריאה כנ
כי הוא בורא את , כי הם ימים שלו, ימיוזה שקראם . לגדלות

, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקהוזה . ל"כנ' לם וכוהעו
כי אסור ליכנוס . ל"כי שם בחלל הפנוי אין טוב משתיקה כנ

וזה . ל"משה כנ' בחי, א מי שהוא בבחינות שתיקה"כ, לשם
 על ידיכי ', שאמר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי וכו

כמו שאמר שאין טוב , שתיקה' בבחי,  זווגהשאחז במדר הזה
כי .  מגדל ימיו ומדותיו שם בחלל הפנויזכ היה"ע, משתיקה

וזה . ל"א מי שהוא בבחינות שתיקה כנ"אסור ליכנוס לשם כ
ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה וכל 

כי כל מדרשם ודבריהם . המרבה דברים מביא חטא
אלא , אין העיקר המדרש בלבד, שאלו החכמים מדברים

אל , ל"ריהם את העולם כנ דבעל ידישיעשו ויבראו , המעשה
, אך כל המרבה דברים מביא חטא. ל"י כנמִ  אלא עִ ימִ עַ תקרי 

   :ל" מריבוי האור נתהוו הקליפות כנכי
הוא , משה'  של הצדיק שהוא בחי]ח [ הניגוןעל ידיש ודע ה

מעלה את הנשמות מן האפיקורסית הזאת של החלל הפנוי 
יש לה זמר , שכל חכמה וחכמה שבעולם, כי דע. שנפלו לשם
ומזה הזמר נמשכת , שזה הזמר מיוחד לחכמה זו. וניגון מיוחד

ל כֶ ל שֵ כָּ שֶ , זמרו משכיל) זתהלים מ(וזה בחינות . החכמה הזאת
יש לה , וחכמה יש לו זמר וניגון ואפילו חכמת האפיקורסית

ל "וזה שאמרו רז. קורסיתניגון וזמר המיוחד לחכמה האפי
, זמרא יווני לא פסק מפומיה, האחר מה הוי בי) ב"ו עחגיגה ט(

כי זה . וכשהיה קם מבית המדרש כמה ספרי מינין נופלין ממנו
היו ט זה על ידי, ל שלא פסק מפיו" זמר הנעל ידיכי , תלוי בזה

 זה הזמר היה מיוחד לזה כי ,]י [הספרי מינין נופלין ממנו
נמצא כל חכמה וחכמה לפי .  והמינות שהיה לויאתוהאפיקורס

.  אליודכן יש לה זמר וניגון השייך ומיוח, יבגתהדרמה ונתבחי
   יגוכן ממדרגה

  

                                               
א
  הקושיות-מתרלו,  הקשיות-תרלדר ו"דפוגם ב 
ב
  'ד' ה מזוזה ד"לקעיין  
ג
  ריבוי-מתרצו  
ד
  דגושה' ות ימנית ושמאלית ופבתקפא ש עם שתי נקוד 
ה
   על ידי שאחז–ר על ידי זה שאחז ומתרצו "גם בדפו 

ו
  במדריגה-ר במדרגה מתרלו "גם בדפו 
ז
   היו-בתרלד 
ח
 תנינא ' שהוא הניגון המבואר בתורה ח' דח אות "עיין פל 
ט
   נמחקהיותיבת  -בתרלד 

י
 חסידים אות רלח שניגון גויי מזיק אפילו לתינוק ש ועיין ספר "ניגון של רשע מזיק לעבוה' תורה ג לעיל עיין 
יא
   האפיקורסית-בתרלו 
יב
  ומדריגתה- מתרלו , ומדרגתה-ר"דפו 
יג
  ממדריגה-מתרלו  

 תורה אור
ה ֶאל) י(שמות ד  ַוּיֹאֶמר מׁשֶ

י ֲאֹדָני ֹלא ִאיׁש ְיֹדָוד ּבִ
ם מֹול ּגַ ם ִמּתְ ָבִרים ָאֹנִכי ּגַ ּדְ

ם ֵמָאז דַּ  ְלׁשֹם ּגַ ִ ְרָך ֶאלִמׁשּ ּבֶ
ה ּוְכַבד י ְכַבד ּפֶ ָך ּכִ ַעְבּדֶ

 :ָלׁשֹון ָאֹנִכי
ְדַבר ְיֹדָוד) ו(תהילים לג  ּבִ

ל יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ׁשָ
 :ְצָבָאם

ָבַרי) טז(ישעיה נא  ים ּדְ ָוָאׂשִ
יִתיָך ּסִ ִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ּבְ
ַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ ִלְנֹטַע ׁשָ

הְוֵלאֹמר ְלצִ  י ָאּתָ  :ּיֹון ַעּמִ
ל) ח(תהילים מז  י ֶמֶלְך ּכָ ּכִ

יל ּכִ רּו ַמׂשְ  :ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים ַזּמְ



 ן        "  מוהר                      בא אל פרעה סד קוטי                             י    ל:עט
יש לה ,  היותר עליונהבגההחכמה שבמדר' כי בחי, אגהדרלמ

וכן למעלה מעלה עד . הנתזמר וניגון יותר עליון לפי בחי
ושם אין ,  הבריאה שהיא תחילת האצילות]ג [ראשית נקודת
א אור "כ, ואין מקיף לאותה חכמה שיש שם. למעלה ממנה

. שבתוכו כל הבריאות והחכמות, ס המקיף לחלל הפנוי"הא
אך החכמה שיש שם באור , חכמה' בוודאי גם שם יש בחיו
, ]ד [י בעצמו"ס הוא הש"כי א. א לידע ולהשיג אותה"א, ס"א

שמאמינים , אמונה' ואין שם רק בחי. א להשיג כלל"וחכמתו א
ואמונה יש . ס מסבב כל עלמין ומקיף הכל"שאורו הא', בו ית
ואים שאפילו וכמו שאנו ר.  זמר וניגון המיוחד לאמונהןכם לה ג

ם ניגון "יש לכל אמונה של עכו, הם בדברי טעותם"אמונות עכו
כן להיפך , וםתָ לָּ פְ שמזמרין בו ועורכין בו בבית תִּ , מיוחד

ואותו הזמר המיוחד . כל אמונה יש לה זמר וניגון, בקדושה
שהוא אמונה העליונה מכל המיני חכמות , ל"לאמונה הנ

ס עצמו הסובב כל "ור אהיינו אמונה בהא, ואמונות שבעולם
כ למעלה מכל הנגינות וזמירות "אותו הזמר הוא ג, ל"עלמין כנ

וכל הזמירות והנגונים . שבעולם השייכים לכל חכמה ואמונה
נמשכין מזה הזמר והניגון שהוא למעלה מכל , של כל החכמות

כי הוא הזמר השייך . הזמירות והניגונים של כל החכמות
ולעתיד .  שהוא למעלה מן הכל,ס עצמו"להאמונה בהאור א

, ]ז[ 'הפוך לכל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הלבא שי
תבואי תשורי ) שיר השירים ד(אז יתקיים ', והכל יאמינו בו ית

אמונה עליונה זו ' היינו בחי, מראש אמנה דייקא. מראש אמנה
היינו ,  דייקאתשוריוזה . ל"שהוא ראש לכל האמונות כנ, ל"הנ

זמר של ' ולבחי. ל" השייך לראש אמונה זו כנחרוהזמהניגון 
א צדיק הדור שהוא "כ, אין מי שיזכה, אמונה העליונה הזאת

' בחי, שתיקה' שהוא בחי, שהוא במדריגת אמונה זו. משה' בחי
 היינו שהיא עדיין למעלה ,ל"שתוק כך עלה במחשבה הנ

 אז ]ט[ל וזה "כי משה הוא בחינות שתיקה כנ, ל"מהדיבור כנ
שר לא נאמר אלא ) ב"סנהדרין צא ע(ל "ואמרו חז, ישיר משה

שעתיד משה לשיר ,  מכאן לתחית המתים מן התורהישיר
כי כל השירות בין של עולם הזה בין של . ןכם לעתיד לבא ג

שזכה . שהוא בחינות שתיקה, הוא רק אצל משה, לעתיד לבא
ששם נכללין כל , לזמר ששייך לאמונה העליונה על הכל

יוד , ישיר, י" רששוזה שפיר.  נמשכים ממנהיכי כולם, ירותהזמ
היינו בחינות כך עלה במחשבה . על שם המחשבה נאמרה

 ניגון על ידיכ "וע. ל"בחינות שתיקה כנ, בחינות משה, ל"הנ
 זה עולים ויוצאים על ידי, ל"של הצדיק שהוא בחינות משה כנ

כי . פנויכל הנשמות שנפלו בתוך האפיקורסית הזאת של חלל ה
היינו אמונה העליונה על ,  הוא בבחינות ראש אמונהיאנגונו

. יקורסית ניגון ואמונה זו נתבטלים כל האפעל ידיש, הכל
שהוא ,  בתוך הניגון הזהיבגוניםונכללים ונתבטלים כל הנ

   :ל"שממנו נמשכים כל הנגונים כנ, למעלה מן הכל
אל משה בא אל פרעה כי אני ' ויאמר ה וזה יגו

כי פרעה . הוא בחינות חלל הפנוי ,פרעה. 'י וכוהכבדת
 וגם פרעה .תפריעו את העם) שמות ה(מלשון , לשון ביטול

, שהוא בטל ופנוי מכל, חלל הפנוי'  היינו בחי,]יד [לשון התגלות
ושם בחלל הפנוי יש כבדות . ל"ובתוכו התגלות כל הבריאה כנ

וכל החכמות . ל"א להשיג בחינות החלל הפנוי כנ"כי א, לב
, י"שנשארים בקושיא על הש, יש בהם כבדות לב, הבאים משם

, מחמת שפינה אלקותו משם כביכול, י"א למצוא שם הש"וא
 אל' ויאמר הכ "וע. ל"כדי שתוכל הבריאה להתהוות כנ

בחינות , יבא אל פרעה,  דייקאמשה ש.'בא וכו משה
, ל"כנ משהא בחינות " לשם כטוכנוסיכי אסור ל, החלל הפנוי
אני וזה כי . ל"שר למצוא שם את השם יתברך כנכי אי אפ

הם בחינות , עבדים. הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו
והם , כי כל חכמה יש לה הקדמות. ההקדמות של כל החכמות

היינו שכל החכמות . נקראים עבדים ומשמשים להחכמה
, יש בהם כבדות לב, וההקדמות הבאים משם מחלל הפנוי

למען שיתי אותותי אלה וזהו . ל"שנשארים בקושיא כנ
ר שאי אפש, 'את לבו וכו הכבדתיהיינו שמה ש, בקרבו

כדי , 'למען שיתי וכוזה היה , למצוא שם את השם יתברך
היינו כדי שתוכל , שאשית בקרבו האותיות של הבריאה

שצמצם ופינה , הבריאה להתהוות שם בתוך החלל הפנוי
לא , כי אם לא היה מצמצם אלקותו משם. אלקותו משם כביכול

כי שם ', וכו תספר למעןווזה . ל"היה מקום לבריאה כנ
שם תוכל לספר , יאה שנתהוה בתוך חלל הפנויבתוך הבר

שעל ידם נתהוה הבריאה , כי יש שם אותיות ודיבור, ולדבר
כי עיקר כלל הבריאה , באזני בנך ובן בנךוזה . ל"כנ

 הדיבור על ידיוהבריאה היתה , ל"היתה בשביל רחמנותו כנ
יש שם , נמצא שבכל דבר שנברא בתוך החלל הפנוי. ל"כנ

כי השם יתברך צמצם רחמנותו וברא את . צמצום רחמנותו
שמדת . כפי הרחמנות שלו, הדבר הזה בתבנית ודמות הזה

כי הרחמנות שרש . שזה הדבר יהיה כך, חייבה' רחמנותו ית
וזה . ל"כי הכל נברא כדי לגלות רחמנותו כנ, כל הבריאה

 בןעד כאן רחמי האב על ה, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך
אם תשקור לי א על פסוק י בראשית כ"שכמו שפירש ר(יז ]טז[

שם תוכל , כי במה שהוא אחר הבריאה. ]יח[)ולניני ולנכדי
.ולהשיג צמצום רחמנותו שיש בכל דבר, לספר ולדבר

  
 

                                               
א
  למדריגה-דרגה מתרלו ר למ"גם דפו 
ב
  שבמדריגה-ר שבמדרגה מתרלו "גם דפו 
ג
  '  ועיין לעיל פתחי שערים לרבי יצחק חבר נתיב הצמצום פתח הס"נמצא מקומו של עולם נקודה בא 
ד
  . ולא עצמותו ממשעצמותוכוונתו שהוא אור התגלות משמע ס ולא מאור "מדקרי ליה אור אע לכאורה "צ 
ה
בדברי טעותם שיש להאומות כל אמונה של כל אומה ואומה יש לה ניגון ת "מוהרנ כתב כאן ר"בלוח השמטות לדפו 

  .וכשבא לתקן שינה הלשון. מיוחד
ו
           החדש תוקן ִתפלתםהורוביץ במנוקדים נוקד תִפלתם ובקרן  
ז
 'ט' צפניה ג*  
ח

 ועדיין קיימת בתורת אחרי תשנח במהדורות שובוינשטוק, טעות דפוס תוקן במשך הנחל תדשם( והזמן –בתשכט  
 )נצח

ט
 שמות טו*  

י
  כולם ובתקפא לא ברור ונראה כילם- ותרלד ר"בדפו 
יא
  ניגונו-מתרצו  
יב
  הניגונים-מתרצו  
יג
 נוסף בתרלו' אות ו 
יד
  שםי"ה ופרשכשמות לב עיין  
טו
  לכנוס-ר ליכנס ומתרצו "בדפו 
טז
 כמבואר בבעל הטורים כאן 

יז
 ת בתקפא "ביאור מוהרנ 
יח
 ]ילקוט שמעוני בראשית כה רמז צהו ['בי בראשית רבה פרשה נד "עפ*  

 תורה אור
י) ח(שיר השירים ד  ִאּתִ

ָבנֹון י ִמּלְ ה ִאּתִ ּלָ ָבנֹון ּכַ ִמּלְ
ׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה בֹוִאי ּתָ ּתָ
ֹענֹות ִניר ְוֶחְרמֹון ִמּמְ ֵמֹראׁש ׂשְ

 :ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים
יר) א(שמות בשלח טו  ָאז ָיׁשִ

ה ּוְבֵני יָרהמׁשֶ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ  ִיׂשְ
ַהּזֹאת ַליֹדָוד ַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר
ָאה י ָגֹאה ּגָ יֹדָוד ּכִ יָרה ּלַ ָאׁשִ

ם  :סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבּיָ
י ָאז ֶאְהּפְֹך) ט(צפניה ג  ּכִ

ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ים ׂשָ ֶאל ַעּמִ
ֶכם ם ְיֹקָוק ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ֻכּלָ

 : ֶאָחד
ַוּיֹאֶמר ְיֹקָוק) א(שמות בא י 

י ְרֹעה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ ֶאל ֹמׁשֶ
י ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ְדּתִ ֲאִני ִהְכּבַ
ִתי ֹאֹתַתי ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ׁשִ

ִקְרּבוֹ  ה ּבְ ּוְלַמַען) ב: (ֵאּלֶ
ְנָך ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ּתְ
ִמְצַרִים י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ֵאת ֲאׁשֶ

י ָבםְוֶאת ֹאֹתתַ  ְמּתִ ר ׂשַ י ֲאׁשֶ
י ֲאִני ְיֹקָוק ם ּכִ  : ִויַדְעּתֶ

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם) ד(שמות ה 
ה ְוַאֲהֹרן ה מׁשֶ ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלּמָ
יו ֲעׂשָ ְפִריעּו ֶאת ָהָעם ִמּמַ ּתַ

 :ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם
ה) כג(בראשית כא  ְוַעּתָ

ה ִאם י ֵבאֹלִהים ֵהּנָ ְבָעה ּלִ ָ ִהׁשּ
ֹקר לִ  ׁשְ יּתִ י ּוְלִניִני ּוְלֶנְכּדִ

ָך יִתי ִעּמְ ר ָעׂשִ ֶחֶסד ֲאׁשֶ ּכַ
ר ִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּתַ

הּ  ה ּבָ ְרּתָ  :ּגַ



 . פ   ן "בא אל פרעה סד ויאמר בועז אל רות סה                  מוהר                קוטיי ל      
היינו שבדבר הזה יש כל כך רחמנות ', עד כאן רחמי האב וכו

את אשר התעללתי וזה . ובדבר הזה יש כל כך רחמנות
הקליפות שבאים מריבוי האור ' זה בחי, 'וכובמצרים 

היינו שעשיתי . י שחקתי"רש' פי, התעללתיכי . משבירת כלים
שהן כנגד הקדושה , הקליפות' היינו בחי, שחוק ועוללת בעולם

רק כי הם , רק כמו מי שמדמה ומשחק ומעקם עצמו לחבירו
אשר  את אותותיווזהו ). א(כקוף המשחק ומדמה עצמו לאדם 

 כי הם באים מריבוי אור, ם אותיותכי יש ש, שמתי בם
כי שם תוכלו . 'ה וידעתם כי אניעל כן . ל"משבירת כלים כנ

, ינוהי. ל"כי יש שם ניצוצי הקדושה ואותיות כנ', להכיר את ה
אפיקורסית ' היינו בחי, הקליפות' בחי, השחוק' בתוך בחי' שאפי

. 'תוכל להכיר את הגם שם , ל"ריבוי אור כנ' שבא מבחי' הא
כי אפשר . ל" כנב ודע מה שתשיב לאפיקורסכי עליו נאמר

הם באים משבירת  יכ, צוא שם אותיות וניצוצות לישבםלמ
   :ל"כלים כנ
מחר הנני מביא  ',ויבא משה אל פרעה וכווזה 
כי מחר , אלעתיד לב' הוא בחי, מחר.  בגבולךגארבה

וענתה בי צדקתי ) 'בראשית ל('  בחי)עירובין כב(לקבל שכר 
' ואז יבינו בחי, קיבול השכר לעתיד לבוא' היינו בחי, ביום מחר

שבאמת , איך אפשר להיות,  הצמצוםעל ידיהחלל הפנוי שהוא 
וזהו בעצמו . ל"נוי כנכ הוא חלל הפ"ואעפ, יש שם אלקות
שישיגו , כי עיקר הקיבול שכר לעתיד הוא, הקיבול שכר

ואז ידעו שהחלל . ז"א להבין בעוה"ויבינו מה שהיה א, השגות
מיניה וביה ' יכההוא קמצא דלבוש, ארבה' הפנוי הוא בבחי

סוד חלל '  שזהו בחי]ו [ בכל ספרי קבלה'כמוב(ה }]ד[ כא' ר פ"ב{
' שעל ידו בחי, הצמצום של חלל הפנוי' חיהוא ב, לבוש). הפנוי

ואף . שבאמת יש שם אלקות, יבינו שהוא מיניה וביה. הלבושין
וזה . חלל הפנוי' בחי, צמצום' בחי, לבוש' על פי כן הוא בחי

' בחי, לבושין' בחי, צדקתי. וענתה בי צדקתי ביום מחר' בחי
 ,שיהיה הקיבול שכר, שאז ביום מחר. צדק לבשתי) איוב כט(

הצימצום של החלל הפנוי ' בחי, יתגלה סוד בחינות הלבושין
תבואי תשורי ' בחי, ל"כי אז יתגלה ראש אמנה הנ. ל"כנ

שעל , ל"הניגון העליון של ראש אמונה הנ' בחי, מראש אמנה
הנני מביא וזה . ל"ידו נתבטל כל המבוכות של חלל הפנוי כנ

' בחי )איוב לב (אנושבוא הוח רכן את "ר, ארבהמחר 
היינו שאז יתגלה הניגון והזמר של . ]ז [רוח' שהוא בחי, נגינה

 אפילו של ועל ידו יתבטלו כל האפיקורסית, ל"ראש אמונה כנ
   :ל"חלל הפנוי כנ

  

בועז אל רות הלא שמעת ויאמר ) 'רות ב(] ח[ סה
בתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר וגם לא 

עיניך בשדה אשר יקצורון   :'רי מזה וכותעבו
 אחריהן הלא צויתי את הנערים לבלתי והלכת
צמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ונגעך 

   :ישאבון הנערים

  
ושם גדילים אילנות ועשבים יפים , א דע כי יש שדה

אשרי , א לספר"וגודל יקר יופי השדה וגידוליו א. ונאים מאוד
נשמות קדושות ' ואילנות ועשבים הם בחי. עין ראתה זאת

 שהם נעים ]י [יש כמה וכמה נשמות ערומותו. ]ט[ הגדלים שם
וממתינים ומצפים על תיקון שיוכלו לשוב , ונדים מחוץ לשדה
 נשמה גדולה שבה תלוים כמה 'וגם אפי. ולכנוס אל מקומם

. קשה לה לחזור לשם, לפעמים כשהיא יוצאת לחוץ, נשמות
שיוכל להתעסק , והם כולם מבקשים ומצפים על בעל השדה

או , י מיתה של אחד"ויש נשמה שתיקונה ע. ]יא [בצורך תיקונם
,  שרוצה לחגור מתניוומי   : י מצוה ועבודה של אחד"ע

 צריך להיות איש אמוד, להכניס עצמו להיות הוא הבעל השדה
כי צריך להיות .  וצדיק גדול מאוד וחכם ותקיף וגבור חיל]יב[

ויש אחד שאינו יכול לגמור . אדם גדול ומופלג במעלה מאוד
, ואפילו לזה צריך להיות גדול מאוד. ]יג [א עם מיתתו"ין כהענ

רק אם . שאפילו עם מיתתם לא יועילו, כי יש כמה וכמה גדולים
יכול לגמור מה , יש אדם גדול ומופלג במעלה מאוד מאוד

 יסורין ודברים קשים עוברין הרבה כי. ]יד [שצריך בחיים חיותו
ועושה , על כולם גדלותו ומעלתו עובר על ידיאך , ]טו [עליו

, וכשזוכה לתקן הנשמות ולהכניסם:  פעולות השדה כמו שצריך
וזה :  כי אזי התפילה על תיקונה, אזי טוב ויפה מאוד להתפלל

הבעל השדה הוא משגיח ומשתדל תמיד להשקות האילנות 
ולהרחיק האילנות זה מזה . ובשאר תיקוני השדה, ולגדלם

כי לפעמים צריך . ושלא יכחיש אחד את חביר, הרחקה הראוי
כדי שלא יכחיש את , להראות למקורב גדול הרחקה גדולה

   :חבירו
.  שכשהנשמות עושין פירות שעושין רצונו של מקוםודע ב

ן ורואין במקום ויכולין להיות צופי, אזי מאירין עיני בעל השדה
אבל כשאין עושין . שדה צופים }במדבר כג{' וזה בחי. שצריך
וזה . ו חס ושלום עיניטזןאזי נתחשכי, תברך חס ושלוםרצונו י

כי בכי הוא , }ש" ע:ק ה"יח מ' אהלות פ{שדה בוכים ' בחי
 ודרשו ושבו העבים אחר הגשם ]יז[כמו שכתוב , קילקול הראות

וכשעיניו . זה הראות שהולך אחר הבכי) ב"א עשבת קנ(ל "רז
סתכל אזי יכול לה, ל" הנשדה צופיםמאירות וצופות בבחינות 

 שיכול להסתכל היינו. בכל אחד ואחד להביאו אל התכלית
, אינו על תיקונו בשלימות  אםבהדיבור של כל אחד

 

                                               
א
 :עיין זוהר תרומה דף קמח 
ב
  לאפיקורוס-מתרצו , רס לאפיקו-ר"בדפוגם  
ג
 )ח כבר תוקן"בתשל( ארצה -בתשכט 
ד

    י שם"פרש : שבת עזומהו קמצא עיין .' פסקא ה
ה
 ת בתקפא "ביאור מוהרנ 

ו
ע מפאנו יונת "הרמ. א"שעשועי המלך תחילת פ' עמק המלך שער א. א"עץ חיים שער הכללים תחילת פ 

ה " ועיין לק]ניסן' שנת הרצו ד[פרשת בראשית ) י"להב(ומגיד מישרים { .ה"א פ"י ח"אלם מהדורא בתרא מכ
  'ח' תולעים ד

ז
   ברור רוח טובה מרוח הרעה:]דך סב [ עיין תורה נד

ח
 פטירת בנו סמוך אחר שישי שבתביום שחל  שנת תקסו שבועותערב שבת קדש בחג בנאמרה זו תורה  

  ן קפט והערת הרב קפלן שם אות שעה" ועיין שיחות הר) נטמ"חי(ל "שלמה אפרים ז
ט
  .ותיקון יד דף ל' ת אות ז תחיל'עיין לעיל תורה ח 

י
  .ן קב"ן כב וחיי מוהר" שיחות הרעיין 
יא
  .'א' ה חכירות וקבלנות א" לקעיין 
יב
  .'ח קז ד"ע או"הובא בש, סוף סימן יג' ש כלל ד"ת הרא"עיין שו 
יג
  .א אות נח ואות נט"ת ח" וימי מוהרנ,ן אות קץ ואות קצא" חיי מוהרעיין 
יד
  .אות כז  ועיין ביאור הליקוטים,א ריש סימן נט"ת ח"הרנעיין ימי מו 

                                                                                    
טו

קסו התגברה מחלוקת הזקן עליו תובשנה זו ש אות קסו וקסט " גם עין כח שרמז לפטירת בנו"עיין חיי מוהר 
  ש"כ כמעט שנפטר בעצמו והציל עצמו בשריפת הספר הנשרף עי"שתו ושנה אחאכ בשבועות נפטרה "בדיוק שנה אחמאד ו

טז
 חשכים נת-  בתשכט , נתחשכין-ר"דפוגם  

יז
  קהלת יב*  

  תורה אור
ר) ב(י  בא שמות ַסּפֵ ּוְלַמַען ּתְ

ר ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ּבְ
ִמְצַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי י ּבְ ְלּתִ ִהְתַעּלַ
י ם ּכִ י ָבם ִויַדְעּתֶ ְמּתִ ר ׂשַ ֲאׁשֶ

ה) ג( :ֲאִני ְיֹקָוק ֹבא ֹמׁשֶ ַוּיָ
ְרֹעה ַוּיֹאְמרּו  ֵאָליוְוַאֲהֹרן ֶאל ּפַ

ּכֹה ָאַמר ְיֹקָוק ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים
ָני ַעד ָמַתי ֵמַאְנּתָ ֵלָעֹנת ִמּפָ

י ְוַיַעְבֻדִני ח ַעּמִ ּלַ י) ד( :ׁשַ ּכִ
י ַח ֶאת ַעּמִ ּלֵ ה ְלׁשַ ִאם ָמֵאן ַאּתָ
ה ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרּבֶ

ְגֻבֶלךָ    :ּבִ
ְוָעְנָתה) לג(ל ויצא בראשית 

יֹום מָ  י ִצְדָקִתי ּבְ יּבִ ָחר ּכִ
ָכִרי ְלָפֶניָך ּכֹל ָתבֹוא ַעל ׂשְ
ר ֵאיֶנּנּו ָנֹקד ְוָטלּוא ֲאׁשֶ
נּוב ִבים ּגָ ׂשָ ּכְ ים ְוחּום ּבַ ִעּזִ ּבָ

י   :הּוא ִאּתִ
י) יד(איוב כט  ּתִ ֶצֶדק ָלַבׁשְ

ְמִעיל ְוָצִניף ִני ּכִ ׁשֵ ְלּבָ ַוּיִ
ִטי ּפָ   :ִמׁשְ

י) ח(שיר השירים ד  ִאּתִ
ה אִ  ּלָ ָבנֹון ּכַ ָבנֹוןִמּלְ י ִמּלְ ּתִ

ׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה בֹוִאי ּתָ ּתָ
ֹענֹות ִניר ְוֶחְרמֹון ִמּמְ ֵמֹראׁש ׂשְ

  :ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים
ָאֵכן רּוַח ִהיא) ח (איוב לב

ִביֵנם י ּתְ ּדַ ַמת ׁשַ   :ֶבֱאנֹוׁש ְוִנׁשְ
  

  תורה סה
ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל) ח(רות ב 

ַמַעּתְ בִּ  י ַאלרּות ֲהלֹוא ׁשָ ּתִ
ֶדה ַאֵחר ְוַגם ׂשָ ְלִכי ִלְלֹקט ּבְ ּתֵ
ִקין ה ְוֹכה ִתְדּבָ ֹלא ַתֲעבּוִרי ִמּזֶ

ֶדה) ט( :ִעם ַנֲעֹרָתי ָ ׂשּ ֵעיַנִיְך ּבַ
ר ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן ֲאׁשֶ
ָעִרים יִתי ֶאת ַהּנְ ֲהלֹוא ִצּוִ
י ָנְגֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכּתְ ְלִבְלּתִ

ִלים רֶאל ַהּכֵ ִתית ֵמֲאׁשֶ  ְוׁשָ
ָעִרים ֲאבּון ַהּנְ   :ִיׁשְ

ֵחהּו)יד( כג  בלקבמדבר ּקָ  ַוּיִ
ה ְסּגָ ֵדה ֹצִפים ֶאל ֹראׁש ַהּפִ ׂשְ
ר ַעל ּפָ ֹחת ַוּיַ ְבָעה ִמְזּבְ ֶבן ׁשִ ַוּיִ

חַ  ְזּבֵ ּמִ   :ָוַאִיל ּבַ
ר ֹלא) ב(קהלת יב  ַעד ֲאׁשֶ

ֵרַח ֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהּיָ ֶ ְך ַהׁשּ ֶתְחׁשַ
בּו ֶהָעִבים ַאַחרְוַהּכוֹ  ָכִבים ְוׁשָ

ם ׁשֶ  :ַהּגָ
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  בא אל פרעה בא אל פרעה מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 א

 

  אמירת התורהומקום זמן 
 לא ידוע 

 

 פתיחה
כדי לזכות ו ,אחת שאפשר ליישב ואחת שא"א ליישב בשכל אנשי קושיותאחרי שביאר בתורה סב שני סוגי 

וכן   וכו'. השכל ותענית   השכל ועל השניה בסילוק  על אחת בחידודלשלימות האמונה צריך להתגבר עליהן  
 .  כח היזק המחקרים האפיקורסים שע"י חקירתם נופלים בלבולי אמונה גם לצדיקיםביאר בתורה סג 

כסוי עמ"נ ועי"ש מה שמבאר בעניין בשתים יכסה רגליו שיש שני בחי' כיסוי שמתכסה כלפי תלמידיו 
ה הן יסוד תורה סד כי ההעלמה הגמורה  ללמד וכיסוי גמור שגורם קושיות ותמיהות עליו. ושני העלמות אל

  היא בחי' חלל הפנוי וההעלמה רק כדי שלא יהיה רבוי אור היא כל לבושי העולמות שברא בחלל. 
האלה של האפיקורסים דהיינו מחלל הפנוי והחכמות והקושיות  כאן מבאר מהיכן נמשכות החקירות 

א בחי' שתיקה ורק לו מותר לעיין בהן שעי"ז  והעיצה כאן למי שנפל בהן להתקרב לצדיק האמת הגדול שהו
 וכפי שיתבאר הראש אמונה שלו ניגוןמוציא את הנופלים לשם בכח 

ט  עיקר המכוון בתורה זו היא להיות בר דעת שרואה בכח האמונה השלימה את רחמנותו ית' בכל פר
ההטבה שאפשר ואין  חני וכל המאורעות הכל רק להטיב עמנו תכלית ורבבריאה כיצד נברא הכל הגשמי וה

אלא שלאמונה כזו זוכים ע"י ההתגברות על הקושיות משני הסוגים מה שאפשר לישב   כלל רע בעולם.
בשכלו צריך ללמוד ולישב ומה שא"א צריך להתחזק באמונה ע"י התקרבות לצדיק הגדול בחי' משה  

 שבניגונו מבטל זאת האפיקורסות מהלב. 
 

ת זה שניהם בחי' החלל הפנוי שמהותו קושיה. אלא שפרעה יונק  מבואר כאן שמשה רבנו ופרעה זה לעומ
ותירוצו לקושית מהחלל הפנוי )דהיינו מהאפשרות שנתן הקב"ה להעלים אותו( לעשות עיקר מהעולם  

לא ידעתי את השם אלא לי יאורי ואני עשיתיני. והצדיק לעומתו להפך חוזר ומדגיש שאין   החלל הפנוי היא
האלוקות אמת והעולם דמיון וכ"ש לא ח"ו להפך, אלא מדגיש שיש בחלל הפנוי  תירוץ כלל אפילו לא ש

שתי מציאויות סותרות ושתיהן מציאות גמורה ולא דמיון ולכן אין תירוץ. ושתיהן בחי' מים אחת מים שאין  
 מים ממש וא"א להבדיל ביניהן כלל אלא רק באמונה.בחי' אבל שתיהן  ,להם סוף ושניה מים שיש להן סוף

פרעה ומשה רבנו נמצאים בכל דור ולכן מי שלא מתקרב למשה שבדורו אזי פרעה מחלחל בליבו ומחליש  ו
 יכיר אותו.שבלא מהאמונה השלימה. אותו 

 
 

 קוטי הלכות לי
 או"ח הלכות מנחה ד'  

 הלכות חוקות עכו"ם ג'יו"ד  
 הלכות נדה ב' יו"ד ב' 

 -מאות ד'   יו"ד מזוזה ד'
 בגדים ג'  יו"ד כלאי

 חו"מ פקדון ג'

 

 שיחות השייך לתורה זו 
וכונתו היתה שהתרוצים על קשיות כאלו אין בהם ממש. לא מבעיא התרוצים שבספרי המחקרים שבודאי אין בהם  ...

של   בספרים  אפלו  לעין  לברכה  זכרונו  רבנו  אסר  זה  שבשביל  תיא(  תז,  )לקמן  אחר  במקום  בדברינו  וכמבאר  כלום, 
ואחר כך רוצין לתרצה    המחקרים הכשרים  גדולות על דרכי השם ומאריכין בקשיתם,  מחמת שמביאין קשיות חזקות 

והתרוץ חלוש מאד ובנקל לסתרו. ועל כן מי שמעין בהם ורוצה לתרץ הקשיות על ידי שכל יוכל לבוא לאפיקורסות  
כלל   בהם  לעין  אסור  כן  על  בקשיא,  ונשאר  כלום  אינו  שהתרוץ  כך  אחר  מבין  כי  לבד.  גדול,  אמונה  על  לסמך  רק 

ולהשיג   לדעת  לנו  אי אפשר  כי  לתרצה  שאי אפשר  לידע  צריך  אלו  בענינים  קשיא  איזה  בדעתו  ושלום  חס  וכשבא 
בשכלנו האנושי דרכי ה' וכו', רק לסמך על אמונה לבד, להאמין שבודאי באמת הכל נכון וישר, רק שבשכלנו אי אפשר  

זכרונו לברכה הרבה. אלא אפלו קצת התרוצים המובאים בספרי המקבלים    להבין דרכי השם, וכמבאר זה בדברי רבנו
אמתיים, שהיו צדיקים קדושים בעלי השגה ורוח הקדש, אף על פי כן אי אפשר לתרץ הקשיא על ידי תרוצים, כנראה  

והבח הידיעה  כגון  כיוצא באלו  וכן על שאר קשיות  לסמך על אמונה.  רק  וצריכין  נשאר מעל,  ירה  בחוש שהתשובה 
שמובא גם כן שרוצים לתרצה, ומי שיש לו עינים יראה שאין יכולין להבין התרוץ כלל בשכלנו. על כן אין לנו לכנס  

 
 ב תשע  אב  יחעד  תמוז    א י א
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בזה כלל לתרץ קשיות כאלו. וכן הקשיא המובאה בעץ החיים בתחלתו שרוצה בעל ה"שערי גן עדן" לתרצה, ומי שיש  
סוף מסים שם שלמעלה משם אסור להרהר. אם כן טוב    לו שכל כל שהוא יראה שהתרוץ הוא ולא כלום, כי סוף כל 

לכנס   לנו  ולמה  לאחור,  ומה  לפנים  מה  כלל  להרהר  לנו  שאסור  התרוץ,  זה  עם  בתחלה  הקשיא  לתרץ  יפה  אשר 
 בחקירות של עולם התהו כאלו, ולבסוף לא יתרצו כלום, ומי יודע אם ישוב בשלום.  

ידיעה והבחירה וכיוצא בהן, ובפרט הקשיות שבתחלת עץ החיים  טוב לשאר תכף באמונה לבד כי חקירות כאלו כמו ה
אי אפשר לתרצם בשכל אנושי כלל ואסור לכנס בהם כלל, רק צריכין לידע שאי אפשר לתרצם בשכל אנושי בשום  

 אפן, רק לסמך על אמונה לבד כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכיו מדרכינו ומחשבותיו ממחשבותינו.  
רבנו זכרונו לברכה בסימן כ"א על מאמר רבותינו זכרונם לברכה )ברכות יז.( לעתיד לבוא צדיקים    ועין נפלאות בדברי 

וכן   אפן.  בשום  עכשו  להשיגו  אפשר  שאי  המקיף  משכל  נמשכין  הנ"ל  המבוכות  אלו  איך  שם  שבאר  וכו'  יושבים 
אי אפשר למצא בהם שכל  בהתורה "בא אל פרעה" בסימן ס"ד, שמבאר שם שיש קשיות שנמשכין מסוד חלל הפנוי ש

לישבן בשום אפן. וכן בהתורה ויהי מקץ כי מרחמם ינהגם בלקוטי תנינא סימן ז' שמבאר שם שיש קשיות שהם למעלה  
מהזמן שאי אפשר לתרצם, כי אם ירצה לתרץ אותם יקשה אחר כך עוד קשיא שיהיה חזקה יותר מבתחלה עד שיכול  

הזמן מספיק לבאר הקשיות והתרוצים שיש שם וכו' עין שם היטב. וכן  לכנס בקשיות ותרוצים שלמעלה מהזמן שאין  
 בכמה מקומות בספרים שלו הקדושים.  

וכן מה שכתוב שם בלקוטי תנינא סימן נ"ב דבר נאה ומתקבל שאמר רבנו זכרונו לברכה שמה שקשה קשיא על השם  
אפשר להבינם. כי אם לאו, רק יתנהג    יתברך זה מכרח להיות כך, כי על השם יתברך בהכרח שיהיה קשה קשיות שאי

קשיות   יתברך  עליו  שיהיה  בהכרח  כן  על  ושלום.  חס  כדעתנו  דעתו  יהיה  כן  אם  עליו,  קשיות  בלי  דעתנו  חיוב  כפי 
וכן   וכו' עין שם,  ונתעלה ונשגב מאד מדעתנו  גדולות שאי אפשר לנו להבינם בשום אפן כי דעתו בהנהגותיו מרומם 

 בכמה מקומות.  
ל מקום שמדבר רבנו זכרונו לברכה מחקירות וקשיות כאלו אינו רוצה לתרצם בשום מקום, רק כל דבריו הם  הכלל שבכ

לדעת   ומבאר  לעינים  ומראה  מאד,  ונורא  נפלא  בדרך  נפלאה  תורה  מגלה  הנפלאה  בחכמתו  לברכה  זכרונו  שהוא 
. וכונתו להראות לדורות שאסור  להראות מהיכן אלו הקשיות נמשכין, שמחמת זה אי אפשר לתרצם ולישבם בשום אפן

 לכנס בחקירות אלו, כי אי אפשר לישבם בשום אפן ועל כן כל באיה לא ישבון ולא ישיגו ארחות חיים.  
לישב קשיות כאלו   יבין מדעתו שאי אפשר  מי שרוצה להסתכל על האמת  ה', איך  נפלאות  ותבין  וחכם  דרכיו  ראה 

ק לסמך על האמונה, אשרי הזוכה לזה. ועין מה שכתבתי מזה, בהלכות  בשום שכל, ואפלו בדרכי המקבלים האמתיים, ר
 חיי מוהר"ן, סעיף כ"ד(.  ) - ברכות השחר הלכה ג:

 
כך  ... לפגע,  מי  עם  לו  שאין  שמם  במדבר  שהולך  מי  כמו  הוא  אלו  בספרים  שכשעוסקים  הקדוש  מפיו  שמעתי  גם 

והוא אין מוצאין בהם דבר קדשה,  הנ"ל  אלו  לפגע:  כשנכנסין בספרים  מי    כמו הולך במדבר שמם שאין מוצאין עם 
 )חי"מ סוף סימן תיא( 

ִזְכרֹונוֹ  הּוא,  ֶ ש  ָראֵּ -ְוֶזה  ִיש ְ ָהְלכּו  ֶ ש  סֹוד  ִחיַנת  ּבְ הּוא  חקירות(,  )ספרי  ָפִרים  ַהּסְ ּלּו  אֵּ ּבְ ִלְפָעִמים  ן  ְמַעּיֵּ ָהָיה  ַעְצמֹו  ּבְ ל  ִלְבָרָכה, 
ְטָרא ַהּסִ ְמקֹום  הּוא  ֶ ש  ר,  ְדּבָ ּמִ וח"ג דף קפג:-ּבַ קנז.  זוהר ח"ב  )עי'  דֹוש   ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְוִאיָתא  ָהְלכּו  -ָאֳחָרא,  ֶזה  ִביל  ְ ש  ּבִ ֶ ש  קפד.(, 

ְטָרא ַהּסִ ַעל  ְרכּו  ּדָ ם  הֵּ י  ּכִ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ל  ָראֵּ ם  -ִיש ְ הֵּ ֶ ש  ּלּו,  אֵּ ְסָפִרים  ּבִ ֶהם  ּבָ ן  ְמַעּיֵּ הּוא  זֹו  ָנה  ּוְבַכּוָ ם.  ָ ש  ֲהִליָכָתם  ּבַ ִחיַנת  ָאֳחָרא  ּבְ
ר ְזּכָ ל ֲחִקירֹות ַהּנִ ֶ ְסָפִרים ש  יט ּבִ דֹול ְמֹאד ְלַהּבִ ן. ֲאָבל ָלנּו הּוא ִאּסּור ּגָ ר, ְוָהבֵּ ְרֹעה",  -ִמְדּבָ ַהּתֹוָרה "ּבֹא ֶאל ּפַ ן ּבְ ם ַעּיֵּ יל. ּגַ ְלעֵּ

ֲחִקירֹות,  ם ּגֶֹדל ָהִאּסּור ִלְכֹנס ּבַ ָ ֹבָאר ש  ּמְ ֶ י א', ש  ִלּקּוטֵּ ִסיָמן סד ּבְ דֹול    ּבְ יק ַהּגָ ּדִ ַהּצַ ֶ ם ְמֹבָאר, ש  ָ נּוי ְוכּו'. ְוש  ָחָלל ַהּפָ ִכין מֵּ ָ י ִנְמש  ּכִ
ם: ) ָ ן ש  ם, ַעּיֵּ ָ ְפלּו ְלש  ּנָ ֶ מֹות ש  ָ ש  ם ַהּנְ ָ י ְלַהֲעלֹות ִמש ּ דֵּ ֶהם ּכְ ן ּבָ ְיָקא ְלַעּיֵּ  חיי מוהר"ן, סעיף תי"ב(.   -ְמֹאד ָצִריְך ּדַ

ד' צריכים להודות שאחד מהם  פל לעיון בחקירות אלה כשיוצא משם הוא בחי'  עיין תורה קסג וכן בתורה סב שמי שנ 
 רע הוא כמו במדבר וכו'  ועי"ש בתורה קסג כשאיש פשוט מדבר על הצדיק  הוא היוצא מהמדבר 

מה שדור המדבר הלך במדבר הזה של בחי' חלל הפנוי נ"ל כיון שהיו נשמות מבחי' לאה עלמא דאיתכסיא כמבואר  
מ  מהטבע  בכהאריז"ל  למעלה  היתה  הנהגתם  כל  לכן  משה  בנשמת  ולחם  ושרשים  מלמטה  המים  הפוך  עולם  )בחי' 

מניה גדל עמם כהדין קמצא דלבושיה  ולבושם  חוצץ  ואין  ואור הגנוז מאיר להם  נח  (  \ב/ מלמעלה  היו כמו בתיבת  כי 
אין הקושיות ה וזכו לשכל של עוה"ב שבו  שנכנסו לשם הכניעו את  ובזה  לה קשות כלל  אשהיא בינה עילאה עוה"ב 

כנס  יהאפיקורסות הזו שלא תתגבר בהכנס דור שאח"כ לא"י שהיו כבר בחי' רחל עלמא דאיתגליא שלהם היה אסור לה
קודם מתן תורה וזה ששאלו  אלה  ז'(/   בקושיות  יז  ה'    \ג)שמות  אין  בקרבנו  היש  קושאם  ית החלל הפנוי שא"א  יהיינו 

בו ה' אם אין יש  ב  ,להשיג אם  זה היתהתחילת הליכתם במדבר  זה היה  ועל    מלחמת עמלק המחקר הגדול  ברפידים 
של החלל הפנוי ועמלק הת גבר בליבם ועל זה ציוה הקב"ה    כי אז היה כניסתם למדבר הזה   )כמבואר בתורה יט תנינא( 

 . להלחם בעמלק הגשמי והרוחני כמבואר בזוהר בשלח יהושע למטה ומשה רבנו למעלה
 

לּ  ל אֵּ ּכָ לְ ּוֶבֱאֶמת  רֹוִצים  ֶ ְסָפִרים ש  ה  ּמָ ּכַ ְמָצִאים  ּנִ ֶ ש  ֲחַמת  ְסָפִרים, הּוא מֵּ ה  ַכּמָ ּבְ ִנים  ְלַהְמַעּיְ ְמָצִאים  ַהּנִ ֹלֹות  ְכש  ַהּמִ ה  ּו  ּמָ ּכַ ב  ֵּ ַיש ּ
עַ  ְמַעט,  ִבין  ַלּמֵּ לּום  ּכְ יָנם  אֵּ רּוִצים  ַהּתֵּ ּוֶבֱאֶמת  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהְנָהגֹוָתיו  י  ַדְרכֵּ ּבְ ֲעֻמּקֹות  יֹות  ְ ַעל-לֻקש  ל  ֵּ ש  ְלִהּכָ ְיכֹוִלים  ן  י  -ּכֵּ ְידֵּ
ּום  ין ש  ַרְך ְוכּו' אֵּ י ַהְנָהגֹוָתיו ִיְתּבָ ַדְרכֵּ ּבְ ֶ ּלּו ש  אֵּ יֹות ּכָ ְ ש  ל ַהּקֻ ֱאֶמת ַעל ּכָ ר, ֲאָבל ּבֶ רּוִצים יֹותֵּ ֶזה ָהעֹוָלם, ַרק ֶלָעִתיד    ַהּתֵּ רּוץ ּבְ ּתֵּ

ֶזה ָהעֹוָלם  רּוִצים, ֲאָבל ּבְ ל ַהּתֵּ ה ּכָ ּלֶ נּו ִזְכרֹונוֹ   ִיְתּגַ ֶהֱאִריְך ַרּבֵּ ֶ ָלל, ַרק ִלְסֹמְך ַעל ֱאמּוָנה ְלַבד, ּוְכמֹו ש  ִלְבָרָכה  -ָאסּור ַלֲחֹקר ּכְ

ה ְמקֹומֹות.   ַכּמָ ה ּבְ ֶזה ַהְרּבֵּ נוּ ִזְכרֹונוֹ -ְוַעל ּבָ ן ַרּבֵּ ב ׁשוּ -ּכֵּ ֵּ ינֹו ְמַיׁשּ ֹגֶדל ַעְמקוּת ָחְכָמתֹו ָהעֹוָלה ַעל ַהּכֹל, אֵּ ָיא, ַרק  ִלְבָרָכה ּבְ ם ֻקׁשְ

יר ָלנוּ ַעל ָיָדם ְוִהְסּבִ ֶהם,  ּבָ ה ָלנוּ  ּלָ וּגִ ִנְפָלאֹות ֲעֻמּקֹות וְּרָחבֹות,  ה ָלנוּ ּתֹורֹות  ּלָ ּגִ ֹגֶדל ָחְכָמתֹו  ר    -  ּבְ ּלוּ ִאי ֶאְפׁשָ אֵּ ּכָ יֹות  ׁשְ ּקֻ ׁשֶ
עַ  ּדַ נוּ  ּבָ ְוִהְכִניס  ֱאמוָּנה,  ַעל  ִלְסֹמְך  ַרק  ֹאֶפן,  ׁשוּם  ּבְ ב  ֵּ ֹעֶצם  ְלַיׁשּ ֹגֶדל  ּבְ הוּא  י  ּכִ יֹות,  ׁשְ ַהּקֻ ּלוּ  אֵּ ב  ֵּ ַיׁשּ ַליְּ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְלָהִבין  ת 

יֹות   ׁשְ ּלוּ ַהּקֻ ִכין אֵּ יָכן ִנְמׁשָ הֵּ ַאִין וּמֵּ ה ָלנוּ מֵּ ּלָ ָגתֹו, ּגִ ִאי  -ַהּשָֹ ֶזה, ׁשֶ ֹבּהַ ּכָ קֹום ּגָ ִכין ִמּמָ ְמׁשָ ּנִ ֶזה ָהעֹוָלם, בְּ -ׁשֶ ָבן ּבְ ְ ר ְלַיׁשּ ֶזה  ֶאְפׁשָ

 
 "פ והיה כאחד ממנו רבנן אמרי כמלאך גבריאל דלבושיה מניה ופי' שם שבגדו גדל עימו  כא ה' עה   עיין בראשית רבה  ב 
ש  ְידָֹוד בְּ   שמות פרק יז  ג  אמֹר ֲהיֵּ ל ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת ְידָֹוד לֵּ ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ה ּוְמִריָבה ַעל ִריב ּבְ קֹום ַמּסָ ם ַהּמָ ֵּ ְקָרא ש  נּו ִאם ָאִין: )ז( ַוּיִ בֹא    ִקְרּבֵּ )ח( ַוּיָ
ְרִפיִדם: עֲ  ל ּבִ ָראֵּ ֶחם ִעם ִיש ְ ּלָ ק ַוּיִ  ָמלֵּ



 3עח.      מוהר"ן                                        סד תורה        יקוטי                                ל               

ׁשוּם ֹאֶפן ּבְ ינוּ ַהּגוּף,  ַרּבֹותֵּ ִסיָמן כ"א( ַעל ַמֲאַמר  )ּבְ ִסְפָרא דצניעותא  ּדְ ְרָקא רביעאה  ּפִ ַעל  ַהּתֹוָרה  ּבְ מֹו  ּכְ ִלְבָרָכה  -ִזְכרֹוָנם-, 

יֶהם"   ֵּ ָראש  ּבְ יֶהם  ְוַעְטרֹותֵּ ִבים  ְ יֹוש  יִקים  ַצּדִ ָלֹבא  י"ז.( "ֶלָעִתיד  ָרכֹות  ּובֵּ   -)ּבְ ה  ּלָ ּגִ ֶ ִנְפָלא,  ש  ֶרְך  ּדֶ ם  ָ ָלנּו ש  ר  ם  אֵּ ׁשָ ָלנוּ  יר  ְוִהְסּבִ

יִפים ּקִ ים ַהּמַ ְכִליִּ ִכין ִמּשִֹ ֶהם, ִנְמׁשָ בֹוִכין ּבָ ּנְ ּלוּ ׁשֶ אֵּ יֹות ּכָ ׁשְ ּקֻ ם ּתֹוָרה  ׁשֶ ָ ּום ֹאֶפן. ְוָאַמר ש  ש  ֶזה ָהעֹוָלם ּבְ יָגם ּבְ ר ְלַהּשִֹ ָ ִאי ֶאְפש  ֶ , ש 

לּ  ִהְתּגַ ּבְ ֶזה  ַעל  ס"ד(  ִנְפָלָאה  )ִסיָמן  ְרֹעה"  ּפַ ֶאל  "ּבֹא  ַהּתֹוָרה  ּבְ ן  ְוכֵּ ִנְפָלא.  ִמּסֹוד    -ּות  ִכין  ִנְמׁשָ ּלוּ  אֵּ ּכָ יֹות  ׁשְ ּקֻ ׁשֶ ם  ׁשָ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ

ְוכוּ',   נוּי  ַהּפָ ֶהָחָלל  ל  ׁשֶ ְמצוּם  י מרחמַהּצִ "ּכִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ן  ְוכֵּ ָלֹבא.  ֶלָעִתיד  י ִאם  ּכִ ֹזאת  יג  ְלַהּשִֹ ר  ָ ֶאְפש  ִאי  ֶ י  ש  ִלּקּוטֵּ )ּבְ ם"  ְיַנֲהגֵּ ם 

ְנָיָנא ִסיָמן ז'(   יק ְלָבאֵּ   -ּתִ ַמן ַמְסּפִ ין ַהזְּ אֵּ ַמן, ׁשֶ ַהזְּ ם ְלַמְעָלה מֵּ הֵּ יִפים ׁשֶ ּקִ ִכין ִמּמַ ם ִנְמׁשָ הֵּ יֹות ׁשֶ ׁש ֻקׁשְ יֵּּ ם ׁשֶ ר ׁשָ אֵּ יֹות  ּבֵּ ׁשְ ר ַהּקֻ

ם ְוכוּ', יֵּּׁש ׁשָ רוִּצים ׁשֶ ּלּו הַ   ְוַהּתֵּ ָכל אֵּ ם ּבְ ָ ן ש  נּו ִזְכרֹונוֹ ַעּיֵּ י ַרּבֵּ ִדְברֵּ ה ּבְ ּלֶ אֵּ ָאר ְמקֹומֹות ּכָ ְ קֹומֹות, ּוִבש  ֶכל  -ּמְ ַעל ֹשֵּ ִלְבָרָכה. ְוִאם ּבַ
ּיוֹ  גֹוָתיו ָהֲאִמּתִ בֹוָתיו ְוַהּשָֹ ְ ָבר, ַמה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחש  יל ִמן מֹוָצא ּדָ ּכִ ְרֶאה ְוָתִבין ְוַתֹשְ ה, ּתִ יג ָהאֱ ֱאֶמת ַאּתָ הּוא ִהּשִֹ ֶ ִאי  ת, ש  ֶ ֶמת ש 

ַרק   ָלל,  ּכְ יֹות  ְ ש  ַהּקֻ ּלּו  אֵּ ב  ֵּ ְלַיש ּ ר  ָ ִאי  ֶאְפש  ׁשֶ ְמֹאד,  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ֶכל  ֹשֵּ ֶדֶרְך  ּבְ ָלנוּ  יָלה  ּגִ ָהֲעצוָּמה,  ָגתֹו  ְוַהּשָֹ ה  ָהֲעֻמּקָ ָחְכָמתֹו  ּבְ

ָלל,  ב ּכְ ֵּ ר ָלנוּ ְלַיׁשּ ָלל. ַרק ִלְסֹמְך ַעל  -ֶזה חסְלַבל ַנֲהֹרס ַלֲעלֹות ֶאל ה', ִלְרצֹות ַלֲחֹקר בָּ   ֶאְפׁשָ ָבם ּכְ ְ ר ְלַיש ּ ָ י ִאי ֶאְפש  ושלום, ּכִ
ל ַהְמַחקְּ  ֶ יֹות ש  ְ ש  ּלּו ַהּקֻ אֵּ ָיא מֵּ ְ יֶזה ֻקש  ב אֵּ ֵּ רֹוֶצה ְלַיש ּ ֶ ל ִמי ש  הּוא ְיסֹוד ַהּכֹל, ֲאָבל ּכָ ֶ ָבם  ֱאמּוָנה ְלַבד, ש  ְ רֹוֶצה ְלַיש ּ ֶ ש  ִרים, ֲאִפּלּו ּכְ

י הַ  ְרכֵּ י ּדַ ר חסַעל ּפִ ָלל. ַוֲאַזי ָיכֹול ִלְגֹרם ִמְכשול יֹותֵּ רּוץ ּכְ ּום ּתֵּ ָידֹו ש  ינֹו עֹוֶלה ּבְ ָלה, אֵּ ּבָ ב  -ּקַ ֵּ ְתַיש ּ ּיִ ֶ ְרֶצה ש  ּיִ ֶ ן ש  ושלום ְלַהְמַעּיֵּ
יָ  ְ ֻקש  והדרא  רּוץ,  ַהּתֵּ ִלְסּתֹר  ְיכֹוִלין  ּוְבַקל  ָלל,  ּכְ ב  ָ ְמֻיש ּ ינֹו  אֵּ ֲעַדִין  ּוֶבֱאֶמת  ָבר.  ַהּדָ ַעלֶאְצלֹו  עֹוז,  ֶיֶתר  ּבְ לדוכתה  ין  -א  אֵּ ן  ּכֵּ

ר  ְזּכַ ּנִ ּכַ נּו  ְעּתֵּ ִמּדַ ְבהּו  ּגָ י  ּכִ ּלּו,  אֵּ ּכָ יֹות  ְ ֻקש  ב  ֵּ ְלַיש ּ ְלַהְתִחיל  בֹוַתי  -ְצִריִכין  ְ ַמְחש  לֹא  י  "ּכִ נ"ה(,  ְעָיה  ַ )ְיש  תּוב  ּכָ ֶ ש  ּוְכמֹו  יל.  ְלעֵּ
ְבהוּ  י ּגָ יֶכם דרכי, ּכִ ְרכֵּ יֶכם, ְולֹא ּדַ בֹותֵּ ְ ין עֹוד    ַמְחש  יֶכם". )ְוַעּיֵּ בֹותֵּ ְ ְחש  בֹוַתי ִמּמַ ְ יֶכם, ּוַמְחש  ְרכֵּ ָרַכי ִמּדַ ְבהּו ּדְ ן ּגָ ֶאֶרץ, ּכֵּ ַמִים מֵּ ָ ש 

ה(: ) ר ִמּזֶ ָמקֹום ַאחֵּ  בשיש"ק ח"א, סעיף ה'(.  בקצרה , לו; מובא 'ג חרשות הליקו"ה או"ח ח"א, הל' ברכ  -ּבְ
 

רממה ששמעתי בענין הזה מדבריו הקדושים בעל פה ְזּכָ יל  -, נראה לעניות דעתי, על אודות שאלות החלל הפנוי ַהּנִ ְלעֵּ
  -והמוב"פ, במה שנראה השני הפכים בנושא אחד, שהוא היסוד העיקרי אשר יסדו גם חוקרי עמינו בדעתם האנושה  

ר ְזּכַ ּנִ יל  לְ -שגם דעת השם יתברך בעצמו, לא יחייב וימציא מה שנראה לדעתינו כשני הפכים בנושא אחד ּכַ ועל זה    -עֵּ
ר ְזּכָ נּו  -נבנה להם כל השאלות והקושיות ַהּנִ יל שאין עליהם תשובה ]ומהם המובאים בספר המורה[. וכשהוכרח ֲאדֹונֵּ ְלעֵּ

נּו ִזְכרֹונוֹ  נּו ְוַרּבֵּ ִלְבָרָכה לבוא בו בהשגתו הזאת, יצא מפיו הקדוש ואמר: "אני מאמין באמונה שלימה שהשם יתברך  -מֹורֵּ
כי גם זה מהדברים הנראים לדעתינו כשני   -חיי"מ בהשמטות לסי' ת"ז, עמ' שע"ו(  -ם מהמשולש ריבוע" )יכול לעשות ג

ר ְזּכַ ּנִ ּכַ אחד  בנושא  כלל  יהיו  לא  יתברך  ולדעתו  אחד,  בנושא  אמת  -הפכים  ב'  חלק  אור  כוכבי  בספר  עיין  גם  יל.  ְלעֵּ
ר ְזּכָ ַהּנִ קכ"ז(  עמ'  י',  )אות  מ-ואמונה  שכתבתי  מה  יל,  דברים  ְלעֵּ הרבה  נמצא  להיפך,  גם  כן  שכמו  הקדושים,  דבריו 

שלדעתינו אינם נראים ונדמים כשני הפכים, ודייקא לתעלומות דעתו לאין סוף, נחשבים ונמצאים כשני הפכים בנושא  
 הליקוטים סי' זה, סט"ו; מובא בשיש"ק ח"ה, סעיף ל"ה(.  -ביאור -אחד: )

 
לברכה )חיי"מ סעיף מג,  -ענין הנפלא והנורא שנשמע מפי רבינו זכרונווהנה במאמר זה מבואר להדיא )= במפורש( ה

הבא של כל הצדיקים והחסידים  -וסעיף ש"מ בהשמטות )עמ' שעה( ( מענין השיר והניגון שלעתיד, שזה יהיה העולם
ויבינו מה  לברכה לעיל שעיקר הקיבול שכר לעתיד הוא שישיגו השגות  -ְוכּו', מבואר היטב על פי שכתב רבינו זכרונו

הזה, ואז ידעו שהחלל הפנוי הוא בבחינת ארבה ְוכּו', שזה בחינת )בראשית ל( "וענתה  -שהיה אי אפשר להבין בעולם
בי צדקתי ביום מחר", בחינת מחר לקבל שכר ְוכּו', כי אז יתגלה בחינת הניגון של ראש אמונה ְוכּו', וזה )שמות י( "הנני  

( מחר  שכר(  -מביא  לקבל  מחר  ר  -ארבה    בחינת  ְזּכָ ַהּנִ הניגון  בחינת  -בחינת  הוא  הזה  שהניגון  מבואר  נמצא  יל,  ְלעֵּ
נתן זכרונו זה הניגון שיהיה הקיבול  -הקיבול שכר שלעתיד, אך אף על פי כן שמעתי מהרב רבי  לברכה, שעיקר סוד 

ר ְזּכַ ּנִ ּכַ והחסידים  כל הצדיקים  תוכח-שכר של  "תקעו  תנינא במאמר  יל מרומז בלקוטי  ח' שנאמר בראשְלעֵּ סימן  -ה" 
 פל"ח תו' זו, ס"ד(.   -לברכה מענין זה: )-לברכה, כי אז דיבר רבינו זכרונו-השנה האחרון של ימי חייו זכרונו

 
 עד כאן השיחות 

 

 הקדמה 
לה הגדולה  הסכנה  בביאור  עוסקת  זו  תורה  וקושיות  יעיקר  בחקירות  הש"י  באמונה  כנס  הבאות  והנהגת 

  דמות לשני הפכים בדבר אחד הסותרים וא"א ליישבן בשכל אנושי בעוה"ז.שהן קושיות שנ  .מחלל הפנוי
)כי הם בחי' מקיפין שא"א להשיג בעוה"ז שהוא תחת הזמן כי הם למעלה מהזמן כמבואר בתורה כא ותורה  

 ז' תנינא(
 

היא   זו  בתורה  העיקרית  למעשה  ית' העבודה  רחמנותו  מדת  גילוי  שהיא  לתכליתה  הבריאה  את  להביא 
נברא כל פרט ומבוא וכל מאורע, כל מה שנברא  נמצא בכל פרט מפרטי הבריאה דהיינו כל דבר  ר שזה 

לגלותה. אפשר  פרט  ובכל  זו,  לתכלית  פרעה  ממנו  אל  בא  הפסוקים  בביאור  התורה  בסוף  וכן    )כמבואר 
ודעת מבואר    מבואר שם עה"פ וידעתם כי אני ה' מבואר שכל העולמות נבראו כדי לזכות על ידם לדעת

 ( בבחי' בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר כי הכל אהבת הש"י בתורה ד' שאין אצלו חילוק בין דין לחסד
בחי' פרעה שאומר בתוכו לא ידעתי את  בו  ויש    בחי' מיצר ומוחין דקטנות  אלא שלכל אדם יש בחי' מצרים

אומרת לי יאורי ואני  ה  כפרע. ועוד שחושיו הולכים אחר הגלוי וישותו  ה' דהיינו את מדת הרחמים שלו ית'
להכריח עצמי להזכר  הש"י הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין צריך    ואילועשיתני. דהיינו שאני המציאות  

ולהתייחס אליו וכל שכן שכמעט נמנע לגמרי מלדעת שהכל לטובה וכל הסובב אותי רק גילוי רחמנותו    בו
     ית' האין סופית. 

יז ביאר כיצד כל פרט  גם  ו   כשיודע שכל מאורעותיו לטובהוכמבואר בתורה ד' שזה עיקר הדעת   בתורה 
נב ופרטי פרטיו  וגבולי  רבבריאה על כל פרטיו  ישראל, כאן מבואר עוד שכל צמצומי  כל פרטי א לצורך 
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אהבת   נברא מכחהכל    הבריאה הכל נברא באופן שיהיה אפשר לגלות בו ועל ידו את עוצם רחמנותו ית' כי
ומבאר רבינו    ה שנדמה לרע באמת היא אהבה נפלאה ורק מחוסר דעת נדמית לרע.וגם מ את ישראל  הש"י  

כדי שהאדם  אה נבראה בדיבור כמ"ש בדבר ה' שמים נעשו וכו'  יראת הפסוק למען תספר באזני וכו' שהב
שם מבאר יותר  )שבסוף התורה(  יד    בבכתועיין    יקשיב לה באוזן בוחנת לגלות הרחמנות שבכל פרט שבה  

לגלות את הרחמנות הזו כי צריך לזה כח הבחנה    "אוזן מילין תבחן הכתוב "בבחי'    ה הבחנה רבהשצריך לז 
שנקט  מה  מ  ,ונראה מלשון הכתב יד     לגלות את החכמה שצמצם הקב"ה בבריאת העולם ע"י הדיבור.גדול  

תבחן מילין  לבינה  ,אוזן  רומז  שאוזן  שמיעה  ,וידוע  העם"מלשון    אישה  ,לבחי'  את  שאול  דהיינו   "וישמע 
להבדיל מראיה    ,שמקבץ הברות ומחברן ומבין מהם כוונת המדבר  ,כי זה עניין השמיעה  ,לשון קיבוץ דברים

  ,בחי' טיפה שבה כלול הכל  דהינו  ,לכן עין על שם החכמה נאמר  ,שהיא עניין שרואה בבת אחת הכל  ,בעין
שמקב נוק'  בחי'  שמיעה  וזהלאבל  בניין  ובונה  ומבררת  ומקבצת  הטיפה  שמיעה  ת  בינה  ,בחי'  וכן    . בחי' 

אבל העיקר    ,מסתבר שההבחנה לגלות את רחמי הש"י בכל פרט בבריאה צריך לזה הקדמות שהן חכמה 
ית' שבפרטי הבריאה  ,לבנות הבנה מההבחנה    ,היא ההבחנה בכח הבינה עד שמגלה בברור את רחמנותו 

י צריך להסתכל בשכל והחכמה שבכל  ועיין תורה א' מה שציוה רבינו שם שאיש ישראל  ובכל מאורעותיו.
ית' היא הוא בעצמו  ,נראה כוונתו למבואר כאן  ,דבר כידוע ששמו הויה    ,כפי שיתבאר לקמן כי רחמנותו 

 . )שמות רבה ג' ו'( הוא שם העצם שבו מרחם על בריותיו
 

 והרחמנות הזו היא הוא ית' בעצמו 
נקרא הויה היא התגלותו ית' במידת הרחמים כידוע. נמצא  כי שם העצם ה בערך( 30)שיעור ב' דקה כפי שביאר הריצ"ח 

מדת   לגלות  כדי  אלוקותו  א"ס  שהעלים  היינו  לצדדין,  אלוקתו  הקב"ה  שצמצם  האריז"ל  שאמר  מה 
וכדוגמת הרב   ליה.  בגין דאישתמודעין  וכלשון הזוהר  רחמנותו, הפי' שצמצם עצמו כדי לגלות את עצמו 

רב רבי  שהן  הנפלאות  מהשגותיו  )חי"מ/שפונה  גבוהות  מדרגות  אלפים  ואלפי  ויורד \דבות  מהתלמיד   )
ומצמצם עצמו עד למדרגת התלמיד לגלות לו השגותיו )כמבואר במ"א שהשגות הצדיק הן בחי' הוא היה  

 אומר דהיינו את עצמו(.   
רות נפש, כי היא בחי' מסי  )הריצ"ח שיעור ב(ולפ"ז נמצא שדייקא בחלל הפנוי שם נמצא הרחמנות הגדולה ביותר  

אלא שאין מי שיגלה אותה בעוה"ז אלא משה וישראל רק לעתיד לבוא. ומרחמנות עצומה זו שהיא רבוי 
אור נעשה פרעה וכל האפיקורסים. ואסור להיכנס אליה כי אין בה אותיות. אבל ברחמנות שבה ברא את  

שהיכ אלא  רחמנותו  את  שם  לגלות  ואפשר  באותיות  ברא  שם  ודקליפה  דקדושה  אותיות  העולם  שהן  ן 
שבורות ונעשו רע, שם רק בדיעבד מי שנפל לשם, צריך למצא רחמנותו ית', לצאת משם, אבל לכתחילה  

 לא נכנסים למקום הרע. 
 

עניין שם העצם שהוא שמו האמיתי של הש"י להבדיל משאר שמות שהן על פעולותיו. הביאור כי שם הויה  
שאר כל  אבל  הזמן  שמעל  ית'  הוויתו  עצם  על  אחר   מלמד  אלא  בהם  נקרא  דלא  הזמן  תחת  הן  השמות 

בכוחות   כשנלחם  וצבקות  וכיו"ב.  די  לעולמו  כשאמר  ושקי  העולם  את  כשדן  אלקים  כגון  העולם  בריאת 
הרע שנבראו עם העולם )עיין שמות רבה ג' ט'(. נמצא שם הויה שבו מרחם אע"פ שקודם הבריאה לא היה  

בשם נקרא  שכשמרחם  ממה  אבל  לרחם,  מי  על  והיא    לו  לעולם,  קדמה  שרחמנותו  מוכח  הקדום,  הויה 
 סיבתו.

ית' הויה   ית' שכל פשוט. ישראל קבלו בקבלה שהוא  ולהבדיל מדעת הכופרים המחקרים שטוענים שהוא 
שנעלמת מהותה האמיתי, ואף שגם ההכופרים סוברים שהוא ית' מחוייב המציאות ושהוא מציאות ראשונה  

ובפעו ברצון  כופרים  אבל  היא  קדומה,  שהבריאה  סוברים  אלא  תנינא(,  ד'  תורה  )עיין  בבריאה  רצונו  לת 
כמציאות האור מהשמש דבר היוצא ממילא בלא רצון )עיין בכתב יד של תורה סב בסוף הספר(. ממילא 

 כופרים בכל תועלת המצוות ועבודת ה'. וסוברים שעיקר הוא השכל ועל ידו יזכו לתענוג עוה"ב. 
מתורץ/ דווק  \הובזה  מחוייב מדוע  שהש"י  הגילוי  עצם  ולא  פרעה  כח  את  המבטל  השם  הוא  הויה  שם  א 

המציאות כי זה גם פרעה מודה והכי נמי מודה בשם אלקים שהוא דין ושאר שמות ורק בשם הויה שהוא  
 רחמים כופר כי דייקא זה הדעת הסותרת את מציאותו וכוחו וחיותו.  

 

 שתי קליפות המסתירות את רחמנותו ית' 
זו קושיות באמונה הבאות משבירת הכלים זו דהיינו  ואמונה  מתבאר שיש שתי קליפות על השגה    בתורה 

ב  האבניכגון   שיש  חיצנגף  תנינא(  ניותוחכמות  יט  בתורה  שתשיב    )כמבואר  מה  דע  נאמר  ועליהן 

 
י ִרְבבֹות ַמְד   -  חיי מוהר"ן עיין    ד י ֲאָלִפים ְוִרּבֵּ סֶֹלת ְוִהיא ְנמּוָכה ַאְלפֵּ י ִאם ַהּפְ ר ָלֶכם ִמּתֹוָרִתי ּכִ יִני אֹומֵּ ִפי  אות שס )כא( ָאַמר אֵּ גֹות ִמּכְ רֵּ

יִני ָיכֹול לֹוַמר   יָגּה, ְואֵּ ֲאִני ַמּשִ ֶ ר: ַמה ש ּ ָמקֹום ַאחֵּ ה ּבְ ם ִמּזֶ ַ ר ּוְכָבר ִנְרש   ָנמֹוְך יֹותֵּ
 פרק טו   -חלק א מאמר כ דרך אמונה    -  ספר הברית  ה 
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אלא להתחזק באמונה ע"י    ,קושיות מהחלל הפנוי שאסור להכניסם למח כללעוד קליפה של  ו  .\ו/לאפיקורס
שע"י  הת הגדול  לצדיק  בהןקרבות  אותן   עיונו  לשם   מכניע  הנופלים  את  בניגונו  שנמשכים   ומושך    ע"י 

   .לשרשן שבו
נעלם   בה  הנופל  ממילא  האלוקות  את  לגמרי  להעלים  שרוצה  היא  הפנוי  מחלל  הקושיה  דהיינו שקליפת 

יפת השבירה שעל ממנו לגמרי הרחמים הטבועים בעצם בריאת העולם. וקליפת חוכמות חיצוניות היא קל
מהקב"ה בניתוק  חכמה  כל  שלומד  נגרם  מדת  ידה  את  מחפש  לא  ממילא  בעצמה.  חכמה  לשם  אלא   ,

   את הקב"ה בתוכו.  רחמנותו ית' כי כל עסקו הוא בכח המדמה שעוסק בסדר וחק וכח הטבעי המעלים
 

היה הכל  חיים בעניין בריאת העולם שתחילה  עץ  פותח את התורה בציטוט מתחילת  א"ס אלקותו    רבינו 
שייטיב   זולתו  בחי'  שהן  עולמות  ברא  ובחלל  לצדדים  אלוקותו  צמצם  רחמנותו  מדת  לגלות  שרצה  וכיון 
עימו. וראשית צריך שיהיה ברור שבודאי לא מדובר בבחי' מקום כי מדובר קודם בריאת מקום כלל, ועוד  

יז"ל הן הקדמות כלליות,  גם לא מדובר בעיגול חלול בתוך א"ס אלוקות, אלא כל המושגים שאומר האר
הא"ס  כל  את  להעלים  הקב"ה  שנתן  האפשרות  על  מדובר  הפנוי,  החלל  גם  כך  א"ס  שהאלוקות  וכשם 
אלוקות ולא רק חלק ממנה באיזה עיגול קטן שבתוכה שזה בוודאי לא שייך כלל שבוודאי אין גבול בא"ס 

, והאפשרות הזו ממנה כל המושג  \זאלא הכוונה שנתן מקום לחשוב על כל אלוקותו ית' שהיא לא קיימת/ 
 ההעלמה של כל העולמות שמכח זה יש מקום לבחי' זולתו ית'.  

אלה   העלמות  ושתי  גילוי  לצורך  ויש העלמה שהיא  לגמרי  העלמה  יש  העלמה  סוגי  שני  יש  שבזה  אלא 
 האריז"ל המשיל לחלל שהוא מקומו של עולם ולעולם עצמו שבחלל. ובאמת הן עניין אחד שתחילה ברא
את עצם האפשרות להעלים אותו ית' ומכח בריאה הזו ברא עולמות שלמים שהן העלמה לצורך גילוי. והם  

 כל הלבושים שהלביש את קו האור שהאיר בתוך החלל.  
כדי  מעלים  הוא  ולפעמים  לגמרי  מעלים  הוא  אלא שלפעמים  אחד  כח העלמה  הוא  כנ"ל שבעצם  נמצא 

אור. וזה החילוק בין בחי' קושיות מחלל הפנוי לקושיות משבירת   לגלות ע"י שמכסה האור שלא יהיה ריבוי
הכלים, כי כל הקושיות הן העלמה רק יש קושיות שהם העלמה גמורה לכם אין להן תירוץ בשכל עוה"ז ויש  
קושיות משבירת הכלים שהן מה שמהעלמה שלצורך גילוי נשברו הכלים אצל האדם ולא מצליח לגלות  

א רחמנותו ית' הנעלמת, כי עדיין לגביו זה ריבוי אור, ולזה צריך לעסוק בתורה  את השכל והאלוקות שהי
 ולזכות לעשות כלים עד שיזכה לגלות את הרחמנות הנעלמת הזו. 

ערום/  כשהוא  את המלך  רואין  אין  בגמ'  במאמר  רמוז  הפנוי  מחלל  הקושיות  עולם   \ חועניין  ע"י  רק  אלא 
 המלבוש.  

 

 חכמות חיצוניות 
סדר הטבע ומצד עצמן הן בחי' ניתוק ממנו ית' לכן אע"פ שנקראות חכמה אבל נקרא חיצוני  כמת  וחז'  הן  

    . כי היא מחוץ לקדושה
אמנם מצד היותה קליפת נגה יש אפשרות להעלותה לקדושה להיות רקחות וטבחות לתורה הקדושה ע"י  

על אבן נגף שיש בכל  תנינא(  )בתורה יט  שלומד אותן כדי להבין דברי תורה דהינו רצונו ית' כבר הזהיר  
.  ואפילו בלימוד התורה הקדושה  אחת מהן להפיל ללימוד לשם חכמה ושכל ולא לשם התקרבות להש"י

כל שכן   יש נסיון גדול שלא ללמוד לשם פלפול וחכמה דהיינו ניתוק ממנו ית'  שמצד מהותה היא קודש  
 בחכמת הטבע שמהותה הסתרה. 

היא ידיעה הבאה מבחוץ לכן מכונה בחז"ל קנה לכן חכם נקרא זקן  הכלל שחכמה    –  טעם שנקראת חכמה
נוטריקון זה קנה חכמה. כי היא קנין להבדיל מבינה שהיא מה שהאדם בעצמו מברר ומבין דבר מתוך דבר  

והכי נמי חכמה חיצונית היא הקדמות שקבלו חכמים על כוחות וסדר  מכח כל ההקדמות החכמה שקיבל.  
 אברהם אבינו לבני קטורה כי לא בהם חלק יעקב,   הטבע והן המתנות שנתן

 
אדרבה צריך גם מקושיות אלה להזהר מאד כמבואר בלק"ה תולעים ד' ח' כי גם הן    , תירוץ קושיות ל   לימוד   לעשות סדר   אין הכוונה   ו 

וממילא יזכה לדעת ושכל לתרצן וכשבאות לפניו קושיות  )לישמה(  ונה לעסוק בתורה  סבוכות בקושיות הבאות מחלל הפנוי אבל הכו 
 צריך עצה נכונה מתי להתעלם ומתי להתאמץ לתרצן כדי שלא יחלחלו בו בהעלם ויחלש מאמונה.  

ם את כל  אומרים עזב אלקים את הארץ הכוונה מצד השגחתו אבל עצם המושג חלל פנוי הוא האפשרות בכלליות להעלי   מה שיש   ז 
 האלקות 

)ישעיה נח, ח( אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח יבק"ע אותיות יעק"ב כמו שנאמר    -פרשת בראשית    -  עבודת ישראל   ח
ז, ב( מי יקום יעקב כי קטן הוא שמקטינים   ויוצרך ישראל הם הצדיקים המכונים בשם יעקב כמ"ש )עמוס  )שם מג, א( בוראך יעקב 

לבריאת עולם כמ"ש )ב"ר ח( נמלך הקב"ה בנשמתן של צדיקים הם היו הכלים לבקועת אלהותו כביכול שהוא  עצמן, הם היו הכלים  
אפשר   אי  כנ"ל,  כב.(  )סנהדרין  ערום  כשהוא  אותו  רואין  אין  המלך  והנה  התורה,  ואותיות  כלים  לבחינת  ודיוקן  אות  בשום  אינו 

"ל נתעטף הקב"ה כשלמה היינו עולם המלבוש, והבהיק זיו הדרה, רצ"ל  להשיגו כי אם על ידי עולם המלבוש נתגלה יתברך. וז"ש רז 
מה שמהדרין לפניו יתברך כל הכוחות ועושים לו שעשוע על ידי זה היה גילוי האור. ור' סימון פירשו יותר נגד חמשה חומשי תורה  

 מטות(: שעתידים בני ישראל לקבל, שהן הם הששים רבוא אותיות התורה, וזהו ויוצרך ישראל. )הש 
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כי הן עסק טבע העולם המעלים את הקב"ה הפך התורה לישמה שהיא עסק לימוד    –  טעם שנקראת חיצונה
נמצא שעסק התורה היא הקשר בעצמו עם   וגילוי מדת רחמנותו.  בבריאה  פעולותיו  והכרת  ית'  רצונותיו 

תורה   לומד  ח"ו  ואם  התורה  נותן  בתורה  הקב"ה  שיש  חיצוניות  לבחי'  נפילה  זה  התורה  נותן  את  ושוכח 
 בעצמה. 

שבירת כלים היא מריבוי אור כגון תלמיד שרבו מלמד אותו דבר שלמעלה    –  טעם שנקראת שברי כלים
לחזור בע"פ על דברי הרב אבל בלא הבנה כלל דהיינו בלא האור שהלביש  יכול  היותר  מהשגתו שלכל 

אעפ"כ בכח הזכרון    ד הוא ריבוי אור לכן הכלים נשברו והאור חזר למקומו.הרב בדבריו כי אצל התלמי 
נמצא אצל התלמיד בחי' שברי כלים דהיינו אותיות בלא אור וכשתגדל השגתו אזי בקל יותר יוכל לקבל  

   .את האור כי כבר אינו חדש אצלו
א כלים שאין בכוחם  וכשברא הקב"ה את העולם בתוך החלל ברא טבע שיעלים את האלוקות דהיינו שבר 

שכל עסקם הוא בחיצוניות חכמת הטבע דהיינו חוכמות חיצוניות  חוקי ולהכיל את אורו ולכן נשברו והם  
רחמנותו של  פנימית שהיא השגת  מחכמה  להבדיל  בכח המדמה של האדם  הוא  בזה  והעסק  העולם  של 

ר בריש תורה כה שזוכים  הש"י בכל דבר בכלי השכל שהוא לעומת המדמה בבחי' זה קם זה נופל כמבוא
הגויים שאור הש"י גדול עליהם ואין בכוחם לחיות עם  וזה חלק    עי"ש.  לשכל רק עד כמה שיוצאים ממדמה.

   והעולם המעלים אותו ית'.חכמת הטבע ב  עיסקם זכרון דקדושה לכן 

וזיעה צפרנים  כמו  ומותרות  פסולת  שנקרא  כגון    -טעם  מהתורה  יצאו  החיצוניות  החכמות  כל  חכמת  כי 
כגון בגמ' ב"ב כו: שהגמ' עושה חשבון כמה יניקת כל אילן אם התירו  שהיא חלק מחכמת התורה  החשבון  

אמה   של  ברצועות  החשבון  שעוש  רש"י  ועי"ש  סאה  לבית  נטיעות  עשר  חמש  ב   וכן)רק  ד"ה  יד:  ערובין 
ותק ממנו ית' נמצא שהחשבון הוא חלק מהתורה אבל מי שמנ.(  גרמדי ושם דף כג: ד"ה אלא אמרה תורה

עד   לעצמה  חכמה  מזה  ועושה  מסובכים  וחשבונות  מתמתיקה  ולומד  לעצמה  החשבון  חכמת  את  תופס 
גדול. לכבוד  וזוכה  למתמתיקה  דוקטור  והחכם    שנעשה  חיים  מהתורת  חלק  היה  החשבון  שתחילת  הרי 

ן מהגוף כשעדיין  בעיניו לומד חכמת החשבון מהגויים כדי להקל עליו לימוד הגמ' וזה תחילת יציאת הצפור
את החוצה ונעשית חכמה לעצמה ואע"פ שהיא  צמחוברת ויש בה הרגשה אבל לאט לאט גדלה החכמה ויו

      .מחוברת כבר אין בה הרגשה וחיות כלל עד שנקצצת לגמרי מהגוף

האותיות השבורות שבה למצא את הש"י יכול מכח  הנופל בה  יצאה מהתורה      –  כיצד  היא  כיון שכנ"ל 
לחז התורה  אפשר  לימוד  לצורך  בה  להשתמש  דהיינו  לתורה  אותה  ולקשור  אותה  ור  לעזוב  ולהשתדל 

 ולהשאר רק בתורה  

נ"ל כיון שחכמה זו חיצונה הכוונה שהיא רק בכח המדמה שכל כוחו הוא במה    –איזה קושיות באות ממנה  
החי בתוך  דהיינו  בפנים  מתעלמת  שהיא  באלוקות  כופר  נעשה  ממילא  והחיצוני,  מי צוניות  בגלוי  נמצא 

רוב   ממילא  שלו  לחיצוניות  רק  דבר  בכל  להתפס  מורגל  נעשה  חיצונית  בחכמה  לעסוק  עצמו  שמרגיל 
מאורעותיו נדמיםלו לרע כי בחיצוני הוא לפי מעשיו וכיון שהוא מרוחק ממנוית' א"א להשפיע טובה אלא  

ל דבר כמבואר בתורה א' בדרך של דין. אבל דייקא הרוצה לצאת ממנה אזי משתדל להסתכל בשכל של כ
ואזי מגלה שדייקא החיצוני באופן שמלביש את הפנימי יש גם בחי' שמגלה אותו למי שמחפש פנמיות. ועיין 

   \ט/ עה"ת משפטים כב   בזה משל יפה של הבעש"ט

ועל זה הזהירו    ,ד חכמה לשם חכמהמהיא שלו  ,עיקר הקליפה שבה  –  לאיזה אפיקורסות נופל העוסק בהו
  ונעלם ממנו רחמנותו ית' שבבריאה. והקושיות שבאות ממנה . המדרש עיקר אלא המעשהחז"ל לא 

 

 קושיות מהחלל הפנוי 
וכאן  כלה מבוארות ב אהקושיות ה ועוד  כא  הדוגמא  מה מקומות כגון הידיעה הבחירה שמבוארת בתורה 

ועיין    הצדיקים.  קת שביןופר שהיא המחלסבנוסח הכת"י שבסוף ה  מבוארקושיא מחלל הפנוי    העיקרית של 
פגום ד' שמי שנכנס במוחו קושיות מחמת המחלוקת שבין הצדיקים מוחו  אות  ה'  כי    .תורה  בזה  והביאור 

צריך לדעת שאין לנו השגה בדברי ועשי הצדיק ולגבינו מה שלא מובן במעשיו זה קושיה מהחלל הפנוי 
 שצריך לעבור עליה באמונה ולא לנסות לתרץ.

משמע ו  וזו שכרה היא קושיה מחלל הפנוי.  זו תורהמשה ששאל על ר"ע  ם קושית  באות ג' מבאר רבינו שג
הנצחי  הש מזה   בעוה"ב  יותר  לזכות  כדי  בעוה"ז  לסבול  שטוב  )בערובין(  מאמר  דהיינו  תירוץ  מחר  חז"ל 

 
שמעתי משל בשם טו( מוהר"ז, שרצה להוכיח לאחד איך כל חכמות שבעולם    -אות כב פרשת משפטים    -על התורה    בעל שם טוב   ט

הן חכמת מדידה והן תשבורת ושבע חכמות, הכל נרמז בש"ס, ושאל השואל הא יש כמה עוסקים בלימוד הש"ס ואינם יודעים חכמות  
גדול מזה, וגם היו לו כמה מיני עבדים ובן אחד, ולעת זקנתו    אלו, והשיבו על פי משל, שהיה מלך  אחד, ולו כמה מיני אוצרות זה 

ומה   ומבין,  החכם  בו  בכותל, שירגיש  שינוי אחד  רק  ועשה  המלך,  וחדרי  בכותלי אפריון  בבנין,  והטמין אוצרות החשובים  התחכם 
, ואחר כל זה אמר לבנו ביחידות שתדע כל מה שעשיתי אינו  שהיה האוצר יותר חשוב הטמינו יותר, ועשה שינוי יותר דק בתכלית 

דבר ריק, שים לבך להבין, והנה אחר מיתת המלך, האוצרות הגלויים חטפו העבדים, וזה הבן נתן לב להבין מה שאמר לו אביו, ואחר  
יותר והרגיש המעט שינוי שיש    העיון הרגיש שיש שינוי בכותל במקום זה, וחפש על ידי סתירת הכותל ומצא אוצר, ואחר זה נתן לב 

יחידו,   ה' לבנו  יראת  הוא  ואוצרות החשובים  יותר חשוב, כך הוא בנמשל, חכמות חיצונות חטפו העבדים, שהן האומות,  שם אוצר 
 ואוצר החשוב יותר מזה תוכו רצוף אהבה, ודפח"ח: 
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כי צריך לזה אמונה כמו לכל הקושיות    תירוץ במהלכי שכל של עוה"ב ולא של עוה"ז  הוא   ,לקבל שכרם
 ומסתמא זה הטעם שלא נזכר עוה"ב בתורה כי היא תורה של עוה"ז.  .מחלל הפנוי

ג' עי"ש בסוף ההלכה אות כא שמבאר  בעניין קושיות הנ"ל  עוד   פיקדון  ליקוטי הלכות  ַאַחת  עיין  ָמה  ַהְקּדָ
נּו ִזְכר נּו ְוַרּבֵּ נּו מֹורֵּ י ֲאדֹונֵּ ֵּ י ָהֲאִר"י ַז"ל ּוְבִחּדּוש  ִכְתבֵּ א ּוְבָכל ָאָדם  ֹונֹו ִלְבָרָכה  ַהְידּוָעה ִלְמִביִנים ּבְ ְרּגָ ָכל עֹוָלם ּוְבָכל ּדַ ּבְ ֶ ש 

נּוי הּוא  ל ָחָלל ַהּפָ ֶ ְמצּום ש  ל ַהּצִ ֶ ִחיָנה ש  ן ֹזאת ַהּבְ ל ָהעֹוָלמֹות ְוַעל ּכֵּ לּות ּכָ ְ ְלש  ּתַ ְ ִחיַנת ִהש  ל ּבְ ש  ּכָ ּקֶֹדם    יֵּ ֶ א. ש  ְרּגָ ָכל עֹוָלם ּוְבָכל ָאָדם ּוְבָכל ּדַ ּבְ
ּיֹורֵּ  ֶ ֶ ש  ִחיַנת ִצְמצּום ש  ין סֹוף ּוְצִריִכין ָלֶזה ּבְ ְבִחיַנת אֵּ עֹוָלם ְלעֹוָלם ְוכּו' הּוא ּבִ הּוא ַהִחּיּות מֵּ ֶ ַעת ש  ת  ד אֹור ַהּדַ ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ ֶ מֹו ש  נּוי ּכְ ל ָחָלל ַהּפָ

ְבָיכֹול ְוכּו' ֶדֶרְך ַקו ְוכּו', ּכִ ְך ָהאֹור ּבְ ָ ְך ִנְמש  ִריָאה ְוַאַחר ּכָ ָרט.    ַהּבְ ּפְ ש  ּבַ ָלל יֵּ ּכְ ש  ּבַ ּיֵּ ֶ ל ָהעֹוָלמֹות ּוַמה ש ּ לּול ִמּכָ א ּכָ ְרּגָ ָכל ּדַ ל ָאָדם ּבְ י ּכָ ְוכּו'. ּכִ
ּה ִמּתְ  ר ּבָ ִכינּו ְלָבאֵּ ּזָ ֶ "ל ְוָכל ַמה ש ּ ְרֹעה ַהּנַ י ֶזה ּתּוַכל ְלָהִבין ְמַעט ִעְנַין ַהּתֹוָרה ּבֹא ֶאל ּפַ ה ְוַעד סֹוף.ְוַעל ּפִ   כו... ו  ִחּלָ

עבודת   עבודות  שתי  שהן  ג'  בכל ההלכה  עי"ש  הנ"ל.  הקושיות  סוגי  שתי  בעניין  יותר  עומק  מבאר  ועפ"ז 
ומבאר שבחי' הקושיות שאפשר לישב הן   ועבודת התפלה שהיא אמונה  התורה שהיא תיקון שבידי אדם 

ק באמונה בחי' קוה אל  בחי' ליקוט שברי כלים ותיקונם וקושיות מחלל הפנוי שאסור לעיין בהן צריך להתחז
ה' וכמו שבבריאת העולם החלל קדם כדי להיות מקום לעולמות שהן האותיות כן נשתלשל בעולם עניין 
הזה שכל אור קודם לו חושך וכל הבנה קודם לה חלל בבחי' והיתה המכשלה הזאת בידך ודרשו חז"ל אין 

 ההעלם מתגלה ההבנה.  אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהן נמצא שרק בתוך חלל 
ועל יסוד זה מבאר מוהרנ"ת קושיית הפרנסה שצריך לה אמונה והשתדלות ומבאר שאמונה לבד היא חלל 
פנוי כי הקב"ה רוצה שהאדם במעשיו ילקט נצוצי כלים שבורים כי עולם שלנו הוא עולם התיקון וצריך לזה  

יא לקוות לה' שיתן לי עצה נכונה באיזה  מעשה אבל אמונה לבד לא מתקנת. אלא עניין האמונה בפרנסה ה
זו היא מחלל ה נוי שא"א לאדם בכוחות עצמו לדעת אלא לקוות לה'  פאופן לעשות ההשתדלות כי עצה 

ולא עושה בה כלום לא תועיל כלום אלא  לו העצה  נכונה שבזה תלוי הכל אבל כשיש  שיאיר לבו עצה 
 "ן ויורידו השפע.   צריך לעשות איזה מעשה שהוא ליקוטי נצוצות שיעלו מ 

ועל משקל זה מבאר גם את סוד התשובה שכתוב השיבנו ה' אליך ונשובה. כי יש בזה קושיא חזקה שהכל  
וא"כ איך אפשר לבקש על תשובה אבל צריך להאמין לחז"ל לנו   \י/בידי שמים חוץ מיראת שמים  שגילו 

לדעת שזה לב ואעפ"כ  ה' אליך  ולבקש השבנו  והרבה לצעוק  בחי'  שצריך מאד  גם  רק צריך  יועיל  לא  ד 
 ונשובה בעצמינו.  

מֹות  ואולי אפ"ל שזה המבואר בתורה קצח   ְ )ש  תּוב  ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְ ע,  ִלּסַ לֹו  אֹוְמִרים  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּ ְלַהש ּ ק  צֹועֵּ ֶאָחד  ֶ ש  ּכְ
עּו": ל ְוִיּסָ ָראֵּ י ִיֹשְ נֵּ ר ֶאל ּבְ ּבֵּ ָלי ּדַ ְצַעק אֵּ נה כנ"ל אבל בהכרח שגם יעשה  כי הצעקה היא בחי' אמו  י"ד(: "ַמה ּתִ

 בעצמו מה שיכול, כי צריך עשיה דייקא ובטחון לבד לא מספיק. 
 
אותן  ו להגדיר  יודע  לא  כשהאדם  גם  אלה  קושיות  מקיף  באמת  בבחי'  נמצאות  ומחלישהן  גם    ומחלחל 
עיין תורה סגב )אע"פ שהיא תלמיד  שלנמלה שבפה הנחש    אנשים שאין טינה בלבם ומבלבלם מהאמונה 
ומובהק של הצדיק(  ג והן מחלחלות בלב כל   אלא שהתגברה עליהם בכח הצדיק.  היו בלבולי אמונהדול 

  והיא   ומעלים את האלוקות שבו   שישותו ועזות גופו מקשה את ליבו להיות ישות הממלא את החללאחד  
דרגות  פסקה זהמתם. ובזה עיקר מ  זהמת הנחש בחי' עמלק גמט' ספק שנמצא בלב כולנו עד שנזכה לבחי'

זו  ע זוהמה  חזיר את החלל הפנוי ולה ולזכות לשפלות  בודת ה' עד כמה אדם מצליח לזכך עצמו להעביר 
 .כך עולה בידו לראות רחמנותו ית' בכל פרט ומאורע שעובר עליו ,להיות מלא אלוקות

 

 ביאור עניין החלל שהוא כההוא קמצא דלבשיה מניה וביה 
ר עניין החלל הפנוי שהוא כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה עפ"י  ח' ט י' ביאו -עיין לק"ה תולעים ד' 

ספורי מעשיות ז' בעטלערס יום שישי דהיינו המבואר שם שהבת מלך ברחה למבצר של מים במים בחי'  
 . מים שיש להם סוף בתוך מים שאין להם סוף ולא ניכר הבדל ביניהם כלל רק בבחי' כמים לים מכסים

אל הערפל ותורה מו תנינא המניעות בעבודת ה' והמשל שהביא שם בשם   קטו משה נגשועיין תורה 
כתב  עש"ט ב. ובספר כתר שם טוב מהבחומות של אחיזת עינים שהניח אוצר גדול והקיפולמלך הבעש"ט 

דהיינו כי באמת לית אתר פנוי מניה וא"צ לחפש אותו  סוד העניין הוא כהדין קמצא דלבושיה מניה וביה 
עי"ש שמקשה על דברי הזוהר שיש  שו אותו. פממש ורק העלים עצמו כדי שבני אדם יחכלל כי הוא כאן 

מלאכים מבלי תפילות וקשה למה צריך אותם הרי הקב"ה נמצא מאד בסמוך ממש ויקבלם בעצמו ותירץ  
י מלא כל הארץ כבודו וכל תנועה ומחשבה הכל  וכתב שם ובידיעת האדם שהש" שרצה שיחפשו אותו.

ממנו ית' אזי בידעה זו יתפרדו כל פועלי און וכו' וכל המלאכים וכל ההיכלות הכל נברא נעשה כביכול  
שדייקא  נמצא . \יא/מעצמותו ית' כהדין קמצא וכו' ואין שום מחיצה מבדיל בין האדם ובינו ית' וכו' עי"ש 

 
ֶ   -הלכות פקדון וארבעה שומרים הלכה ג    -חו"מ    לקוטי הלכות   י ת ש  עֵּ יָחה  ְוַגם ּבְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִעְנַין ַהִהְתּבֹוְדדּות ְוַהּשִ הֹוִדיַע ִלי ַרּבֵּ

רּוש  ַרק  פֵּ יב ִלי ּבְ ִ ש  ִחיָרה ְולֹא הֵּ ַעל ּבְ ה, ֲהלֹא ָהָאָדם הּוא ּבַ י ִעּמֹו ְמַעט ִמּזֶ ְרּתִ ּבַ ין קֹונֹו, ּדִ ינֹו ְלבֵּ לוֹ   ּבֵּ ן ּכְ י כֵּ ר ַאף ַעל ּפִ אֹומֵּ ְלַאַחר ָיד, ּכְ ַמר  ּכִ
ְך. וְ  ן ְצִריִכין ִלְנהֹג ּכָ י כֵּ ץ ְלָך ַאף ַעל ּפִ ר ְלָך ָהִעְנָין ּוְלָתרֵּ ר ְלָברֵּ ָ ה זֹאת ְוִאי ֶאְפש  ֶ ש  ּקָ ֶ י ש  י  ַאף ַעל ּפִ י ּכִ י ָיַדְעּתִ ר ּכִ ֹאל יֹותֵּ ְ י ִלש  ָאֹנִכי לֹא ָיֹכְלּתִ

ּדְ  ּסִ ֶ ש  ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ַעל  ֹות  ְלַהְקש  ְיכֹוִלין  זֹו  ָיא  ְ ת  ֻקש  ְרּכַ ּבִ גֹון  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ְוִהְתָקְרבּות  ּוָבה  ש  ּתְ ַעל  ָבר  ִמּכְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ֲחָכמֵּ ָלנּו  רּו 
כֻּ  ֶ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ש  ֲחָכמֵּ ן ְצִריִכין ִלְסמְֹך ַרק ַעל ֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין ּבַ "ל. ַעל ּכֵּ ּנַ נּו ְוכּו' ּכַ יבֵּ ִ ם ָהְלכּו בְּ ֲהש  ֶדֶרְך ֶזה  ּלָ ֶדֶרְך ֶזה ְוהֹוִליכּו אֹוָתנּו ּבְ

 ֶ ר ְוַהְיסֹוד ש  י ֶזה ָהִעּקָ ַרְך, ּכִ ַרְך, ִלְזּכֹות ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ה ְוַתֲחנּוִנים ַלה' ִיְתּבָ ְתִפּלָ לּוי ּבֹו: ְלַהְרּבֹות ּבִ  ַהּכֹל ּתָ
 לבעל התולדות פרשת מקץ( גם בספר לשון חסידים לטשערינער רב אות רג בשם פורת יוסף    הובא )  יא



 8עח.      מוהר"ן                                        סד תורה        יקוטי                                ל               

ע  הפנוי שם נמצא הקירוב הגדול ביותר למי שמאמין כי ע"י האמונה יוד ל ביותר דהיינו בחללבהעלם הגדו
, נמצא שבתכלית הדין והצמצום שם נמצא  נמצא מאד בסמוך ממש אשאין מקום פנוי ממנו כלל רק הו

    .הרחמים אבל זה רק למאמיןתכלית 
 

 על פסוק המדבר ממכת ארבה  התורה זו בנוי
ה בחי' עוה"ב שכלפי עוה"ז הוא בחי' חלל הפנוי בחי' שתיקה כי  מכת הארבה היא המכה שמינית כנגד בינ

מהלכי שכל של עוה"ב נתפסים בעוה"ז כדבר והיפוכו לכן משה שהיה במדרגת עוה"ב נחשב כבד פה כלפי 
ישראל תיהיהבני  מכה  איזה  רבינו  למשה  נאמר  שלא  היחידה  המכה  היא  הארבה  וכן  אל   .  בא  א"ל  רק 
וכו' הבי  פרעה  מעצמו  ארבהומשה  שתיהיה  ארבה   ן  מחר  מביא  הנני  וכו'  פרעה  אל  משה  ובא  כמ"ש 

והטעם כי במכת ארבה התחיל גילוי הנברא את רחמנותו ית' המסתתרת ברוב הלבושים והתחיל    .בגבולך 
חלל  ה . כי הבין ממה שא"ל הקב"ה בא אל פרעה שהוא  ממה שמשה רבינו הבין מעצמו איזה מכה תיהיה

וצריך לבא על מנת   ,בין שרק הוא יכול לבא לשםה מזה    ,דות לב שא"א לתרץ שיות משם הם כב והפנוי שק
ומזה הבין    ,פרעהומזה הבין שהמכה שתבוא עכשיו היא מכה שסותרת את מהות    . לשבר את הקליפה הזו

נמצא שארבה    .אריז"ל שהחלל הפנוי או כהדין קמצא דלבושיה מניה וביהכהמבואר בכי    ,ובר בארבהדשמ
  , קותובין האלשם,  א"א בשכל אנוש להבדיל    ,אלא שכיון שלבושיה מניה  ,אינו חלל כלל  רומז לזה שהחלל

ג'  ללבוש שמעלים אותה.   עצם ביטול מהותו    היא בחי'אחרונות הראשונה בהם היא הארבה שמכות  לכן 
 סותר זאת. כי ארבה   ,של פרעה היונק מההסתרה

ש ה'  מר  אוזהו  בשם  לפרעה  בגבו  הננימחר  "משה  ארבה  לבוא  "מחר"  ,"לך מביא  לעתיד  לך    ,היינו  תדע 
ורק    ,כי הוא רומז לזה שבאמת אין חלל  ,שהארבה יכנס בגבולך דהיינו יבטל את החלל שאתה יונק ממנו

כוחו    לל וכלכ  תידנמצא שארבה רומז לפרעה שאין לו ע  .אבל לעתיד יתברר שאין חלל כלל  ,בעוה"ז ישנו
   .קור החיים()כזנב הלטאה שמנותק ממ לשעה קלה של עוה"ז

  , י והסתרה כאחדולשון גילוי ולשון ביטול דהיינו גילפרעה  כי    ,שהוא בחי' חלל הפנוי  "בא אל פרעה"  ןזהו
ואין כאחד יש  יש  ,דהיינו החלל הפנוי שהוא בחי'  דהיינו ממה שניתן שם   ,ופרעה מכח האין טוען שהכל 

ונ"ל שזהו    .  לוי נמצא שםולם ורק הגָ עצמו לטעון שיש רק עח  קלמקום לומר שאין כביכול אלוקות הוא  
"לא א"ל    הקב"הש דייקא לרמוז  בא"  אלא  "לך למשה רבנו  יטעה לרגע  ששכ  משה רבנול"  נמצא שם לא 

שםלחשוב   נמצא  לא  ית'  שם,בא    דהינו.  שהוא  כבר  שאני  מאלוקות    לחלל  פנוי  נראה  ששם  דע  דהיינו 
  אחד.כאני וזולתי זה ינו שכולו דה ,ובאמת הוא בחי' אני ואתה דהיינו הכל אני והכל אתה

. דהיינו משה דייקא שיבוא אל החלל הפנוי, כי "לב עבדיואת  בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ו"וזהו  
המקום   שהוא  הפנוי  חלל  מבחי'  באות  שהן  דהיינו  תירוץ,  להן  אין  כי  לב,  כבדות  שהן  קושיות  יש  שם 

והעיקר    דהיינו לברא עולמות ע"י אותיות בתוכו.  ,"קרבובאלה  למען שיתי אותותי  "לבריאת העולם דהיינו  
 "מען תספרללמען שיתי אותותי אלה בקרבו ו"הן העולמות שבתוך החלל שבהן מתגלה רחמנותו ית' וזהו  

ולספר   ואותיות ששם תוכל לגלות  מדת רחמנותי שהיא אני  דהיינו שבראתי חלל שיהיה מקום לעולמות 
    ר את קליפת פרעה שאמר לא ידעתי את הויה. דהינו את מדת הרחמים.ובזה משב בעצמי בחי' שם הויה.

למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי "וזהו  
וע"י  וזהו למען תספר את רחמנותי שתתגלה בעולמות שנבראו מאותיות    )אני הויה שם של רחמים(    "אני ה'

רחמ את  בחי' שחוק  שתגלה  שהן  הקליפות  אותיות שמהן  הנצוצי  את  תלקט  עי"ז  בעולמות  הנעלמת  נותי 
  צוניות לקדושה ובאמת הן טומאה ושקריודמיון פגום שמדמות עצמן בח

הויה דהיינו  כי לבד שהמכות היו לשבר את קליפת פרעה עד שיודה בשם  יציאת מצרים  וזו היתה עיקר 
הפ בשער  כמבאר  דייקא  רחמנותו  של  במדת  הזו  בגלות  היו  אצלו  עבדים  שהיו  ישראל  גם  אבל  סוקים 

אמ ולזה  הפנוי  מהחלל  עיקר רהאפיקורסות  כי  בגלות  והדיבור  הדעת  היה  ולכן  ע"ז  עובדי  ואלה  אלה  ו 
ית' בבחי' בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר )תורה ד'(   ועי"ש שיציאת מצרים  הדעת הוא לגלות רחמיו 

ולא   תמיד  חובתינו  עדיין  מעשה שהיה.היא  של    רק  מהותה העלמת האמת  קליפה שכל  פרעה שהוא  כי 
   \יב/ החלל הפנוי המלחמה עימו היא כל ימי עוה"ז 

 
עיין חי"מ שצד בשם הזהר שמות יז וכי תעלה על דעתך שפרעה הלך לכל אחד וא"ל הבה נתחכמה לו אלא  

זהמת הספק    \יגם הרחוקים ממנו/וג. ולפי הנ"ל הביאור שיש בכוחו להכניס בלב כל אחד  הכניס בתוך לבבם
נוי וזהו שמדבר בפה רך כמבואר בפרש"י כי פה רך היינו שאין פיו ולבו שוין דהיינו  פקושיות מהחלל הע"י  

 ל לכפור בנעלם וללכת אחר הגלוי. יועי"ז מפ נוי.פשהוא בחי' גלוי ונעלם בחי' יש ואין בחי' חלל ה
 

 
ועל זה אמר עבדים היינו לפרעה במצרים, שהזכיר פרעה    -פרק כד    -חלק מעשה מצרים    -)לאלעזר אשכנזי( ספר מעשי השם    יב 

ולשם   היותם משועבדים לשם של פרעה  נשאר  היה  תמו,  ספו  ימותו  כבר  ואותם המצריים ששחררום  לומר שאפילו שאותו פרעה 
וע שפרעה אינו שם העצם, אבל כל מי שהיה מלך במצרים נקרא פרעה. וזה כאילו אמר שאם לא הוציאנו  המקום של מצרים, כי יד 

 ביד חזקה, לעולם היינו משועבדים לתת תשואות חן למצריים על ששחרונו: 
 עיין תורה סג שכשיש כנפים לנחש ע"י הדבורים הרעים שבעולם אזי חכמת הכופרים הולכת למרחוק ונדבקת שם חזק  יג 
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 החידוש של רבינו 
השחר   ברכת  לק"ה  ל) עיין  הפנוי   (וג'  מחלל  שקושיות  שגילה  במה  רבינו  חכמת  גודל  מתאר  שמוהרנ"ת 

  ,תענוג עוה"ב כשנזכה להבין אותןשכר ווזה יהיה  שהעולם מנסה לתרץ הם קושיות שבעוה"ז א"א לישבן  
דהיינו שאם לכאורה נראה לנו כדבר פשוט אבל מוהרנ"ת הבין שיש בזה חכמה נפלאה וגילוי עצום במה  

   , ורבים טעו בזה כשניסו לישבן.כי א"א שאסור לנסות לישבן שגילה לנו רבינו
למחלוקת  שכוונתו  נראה  לכן  לישב  לנסות  שאסור  פשיטא  לכאורה  הכופרים  על  כוונתו  כל  אם  וצ"ע 

  אם הצמצום כפשוטו או לא. \יד/ שהיתה אש מחלוקת גם בין החסידים למתנגדיםהידועה 
אבל במה שניסו לבאר כיצד   ,שזה יסוד חשוב בחסידות  ,פשוט שרבינו מודה שאין הצמצום כפשוטו  ונראה

כפשוטו חולק  ,אינו  שבזה  האנושי  ,נראה  את  סותר  אנושי  בשכל  בזה  תירוץ  יסוד שכל  שכל    ,ומייסד  כי 
ית' זולתו  בחי'  הוא  בחלל  ,אנושי  רק  היא  בו  ו  ,שמציאותו  נצטמצם  כיצד  אנושי  בשכל  בו  להשיג  א"א 

שנשאר בבחי' לית    ואע"פ כן לא נעשה שום שינוי בא"ס אלוקותו ית'  םהאלוקות לצדדים להיות מקום לעול 
  אתר פנוי מניה כמקודם.

מציאותי.   הכל  ובדמיון  דמיון  העוה"ז  פשוט שכל  לתרץ  אפשר  לכאורה  הפסוק  צ"ע  את  וכמו שמפרשים 
   .\טו/ בשוב ה' את ציון היינו כחולמים שלעתיד יתברר שהכל היה חלום

כי אמנם בשכל של   \טז/סותר לזה שעכשיו זו מציאות גמורה   לאכל היה חלום  מה שלעתיד נראה שה  נראהו
גמורה שזו מציאות  לומר  מחוייב  עוה"ז  אבל במהלכי שכל של  דמיון  כאן הכל  אזי  כי  עוה"ב  נאמר  .  אם 

ואע"פ שאפשר להוכיח טעותם וכמו שנוהגים    שאין תועלת במצוות  דמיון אזי מתחזק טענת הכופרים   אשהו
כל קושיא עד הסוף אבל בזה חלק עליהם רבינו כי מחר יבוא חריף יותר ויקשה קושיא שלא  בחב"ד לתרץ  

בזה עד הסוף   בעומק חכמתו שהעמיק  לכן  לכפירות  יפלו כמה  ועי"ז  אותה  מי שיפריך  מקום  באותו  יהיה 
 . ראה שבאמת אין לזה תירוץ וכל התירוצים אפשר להפריך לכן גילה לנו שאסור להתחיל בזה כלל

גרינועייו נחום  הרב  מאמרי  הבעש"טון  בהיכל  ג'  לד  ב'  הצמצום  א'  חב"ד  סוד  שתי    עפ"י  עומק  ביאור 
לא או  כפשוטו  הצמצום  אם  והמתנגדים  הסברות  החסידים  בין  בזה  הגדולה שהיתה  במאמר  והמחלוקת   .

רבינו    השני שסיפר  מאינדיק  מעשה  עפ"י  הצמצום  סוד  א"א  ומבאר  מבאר  גמור  בשוטה  שמדובר  שכיון 
וללמוד את שה בניהם לכן צריך לסלק שכלו לגמרי  יחס ושפה  כי אין שום  ימעט שכלו עד למדרגתו  רב 

ואחרי   השוטה  הקו  ש השפה של  בחי'  שזה  מיעוט  בבחי'  לו  להאיר  גם  יכול  לאט  לאט  אזי  למדרגתו  ירד 
שפנימי ששניהם נמצאים בפנים אלא    ובמאמר השלישי מבאר החילוק בין מקיף ופנימי  .  \יז. / הנמשך לחלל

באופן של התלבשות לכן צריך הכנת המקבל ומאיר בו לפי הכלים שלו אבל מקיף לא מתייחס למקבל אלא  
   .מאיר בשווה לכל

לכאורה כל זה לנו בבחי' דרוש וקבל שכר שהרי לכאורה לא נוגע לעצם האמונה כי אפילו נשמע קושיא 
מעול   להפטר  ומחפש  בלבו  שטינה  מי  ורק  כלל  אליה  נתייחס  רוב לא  אבל  אלה  בקושיות  תירוץ  מוצא 

  , צותו. ורואים בחוש היוםהעולם מאמין לא מצד חקירות אלא מצד הרגשה שיש בורא לעולם ורוצה לַר 
רוצה לפרוק עול לא מתרץ עצמו כלל אלא הולך בשרירות לבו בלא תירוצים )ולכל היותר מאשים ש  מיש

 בזמנים שעברו נשמע שהיו מתרצים עצמם.  את הוריו או מחנכיו שלא נהגו בו כהוגן וכיו"ב( ורק 
וגם מי שעוסק בקרוב רחוקים תינוקות שנשבו שבאים בקושיות שבאמת מפריעות להם אבל רובא דרובא  
באים בגלל שיש להם הרגשת הלב ורוצים שתפריך להם את הקושיא ומי שאין לו הרגשת הלב לא יועיל 

כלום.   אללו  האמת  כל  את  לומר  א"א  שלמקורב  כל  וידוע  יפלו  ממילא  ואזי  לעשיה  להביאו  העיקר  א 
   הקושיות ולכן צריך לרמות אותו בתירוצים העיקר שיתקבל על דעתו לאותה שעה.

 
מהאריז"ל    אע"פ   יד מתחיל  העניין  יסוד  זו.  מחלוקת  גם  נתערבה  החסידות  על  המחלוקת  שבתוקף  אלא  לחסידות  קדמה  שבעצם 

שחידש את עניין הצמצום בלשון המוכר לנו ואילו קודם לכן הוא רק רמוז בלשונות נסתרים. בעצם המחלוקת העומדים בצד צמצום  
עמנואל ריקי(  )רבי  ובצד צמצום אינו כפשוטו היו בעל    כפשוטו היו המשנת חסידים  והגר"א.  יהונתן איבשיץ  יעקב עמדין רבי  רבי 

שער השמים והשפע טל )שעפטיל הורוביץ( עמק המלך שומר אמונים הקדמון לרבי יסף אירגס והרמח"ל ועוד. זו החלוקה בכלליות  
 ולד בהיכל הבעש"ט(   אמנם בביאור הדברים יש חילוקים ביניהם.  )כפי שהובא במאמר א' הרב נחום גרינ 

צדוק הכהן בספרו   עיין   טו  חרוץ    ר'  ג    -מחשבות  כל    -אות  גם  יהיה  אז  שיתגלה  כחולמים שכפי האמת  היינו  ציון  ה' שיבת  בשוב 
ענינים הנחשבים בעולם הזה לאמת גם כן רק דמיון, כי כלל העולם הזה נקרא עלמא דשיקרא שאף האמת שבו אינו לאמיתו ואי  

מת לאמיתו אלא מי שיגיע למדריגה שיטעימו לו מפרי מעשיו שבעולם הבא בעולם הזה, והיינו שיראה עולמו  אפשר להשיג בו הא 
בחייו רצה לומר עולם האמת ישיג בחיי העולם הזה הגופנים, והוא כשיזכה לכפיית היצר לגמרי עד שלבו חלל כמו שאמרו ז"ל בדוד  

)ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה א'( שהרגו ב  תענית שהוא כמו לעתיד שיבוטל היצר, וכמו שזכו לזה אבות העולם כמו  המלך ע"ה 
 שכתב בתנא דבי אליהו רבא )פרק ה'( חיים שלא בצער ושלא ביצר הרע כמו וכו': 

שכוונת רבינו לומר שהיש ואין בחלל הפנוי הן שתי מציאויות גמורות עוד עי"ש שביאר שיש    16שיעור ג' של הריצ"ח דקה  עיין    טז 
ו שטוענת שאין אלוקות אלא רק עולם וקליפת ישמעאל להפך שטוען שיש רק אלוקות ורחמנות והעולם ממילא קיים ולא  קליפת עש 

 תלוי במעשינו.
ית' הוא הסותר מציאות    עוד מבאר   יז  ומבאר שרק אור המאיר ממנו  ית' כלום  בו  בלי שישתנה  שם עניין סילוק אור א"ס לצדדים 

ום הגדרה אינה סותרת וכשרצה לברא עולם גברה עצמותו על אורו וחזר האור למקורו ונעלם  אחרת אבל עצמותו כיון שאין לה ש 
 ונתנה מקום לבריאת זולתו. עי"ש בעצמותו  עלמה הארתו ית'  ת נמצא שהכל נשאר כמקדם אלא שרק נ 
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 מחלוקת בין הצדיקים היא בחי' חלל הפנוי וחדושיהם הן העולמות שבוראים בחלל 
ין בהקדמה לאות  בפשטות לשון מחלוקת הכוונה שחולקים זה על זה אבל לא כן משמע בלשון התורה ועי

 כתי בביאור העניין. ר' האד
מקומות   בכמה  כדרכו  שרבינו  מסתבר  יותר  כי  בזה  לנו בלדבר  הרבה  וצ"ע  שאין  הצדיקים  מעלת  שבח 

 השגה בהן  
כי החיוב על כל אדם לדעת מדרגתו ביחס למדרגת הצדיקים הגדולים דהיינו לדעת שאין לו השגה בהם,  

ות על המחלוקת שבים הצדיקים זה מעיד על מוח פגום( ובזה שוים  )עיין תורה ה' אות ד' שהמקשה קושי
וגדולים  כדמצינו בחמיו של מוהרנ"ת שהיהי צדיק עצום שרבינו אמר לעיו שאליהו הנביא מרקד    קטנים 

 , כי תלוי רק בשפלות. לפניו ואע"פ שחלק על החסידים כיון ששמע צדיקים שחוקלים זה על זה
לבאולכן   בא  מאד שכאן  בעימסתבר  הנראים  מעשיהם  זו  ניר שלהבין  הלכה  הפך  ואפילו  היושר  הפך  נו 

בלשון   לא  וגם  התורה  בלשון  כך  משמע  שלא  מאד  תמוה  לכן  שתיקה.  לזה  שצריך  הפנוי  מחלל  קושיא 
 הלק"ה מזוזה אמנם בכתב יד שבסוף הספר כן נראה לדייקא שכוונתו למחלוקת ממש שבין הצדיקים. 

 

 דע מה שתשיב לאפיקורס זה אני ביאור שיחה מחיי מוהר"ן תיח
 עיין חי"מ שצה כיצד אברהם אבינו היה מתווכח עם בני דורו לסתור כל סברותיהם ולהכניס בהם אמונה 

 ה הצדיק בשתיקתו מתרץ כל הקושיות  ואולי קודם מתן תורה אזי צריך היה להתווכח אבל אחר מתן תור
ניקתו מהקושיה שבחלל הפנוי לעומתו הצדיק הוא  ואולי כמו שפרעה הוא בחי' החלל הפנוי דהיינו שכל י

   .בעצמו התירוץ
 

  אך נאבד על קושית הידיעה והבחירה בביאור השיחה בחי"מ תטו שכבר היה לו תירוץ בכת 
וזה לשונו  יעיין בכת" זו שבסוף הספר  יוכל   -של תורה  ולא תחשוב שע"י עיון של הצדיק בחכמות הללו 

כל אפשר להביא מופת חותך על חידוש העולם והוא הדין על חכמות כמו להבין בהם היפך הדבר היינו שיו
 .זה ויוכל למצוא שם אלקותו ולהראות טעותם דע כי זה לא אפשר אלא עד לעתיד לבא

ואם היינו רואים הכתב לא הינו מבינים כלום כי הוא תירוץ רק   מו כתב לעצתירוץ  תב  כונ"ל ברור שמה ש
 עוה"ב.  לכי שכל שלו הן בבחי'הלמי שהמ

 

 סוד ניגון של הצדיק שהוא העיון בקושיות החלל הפנוי 
ואי תשורי מראש  ניגון של אמונה בחי' תב מבאר שלכל חכמה יש ניגון אבל לחכמה של חלל הפנוי שם הוא

שהו דהיינו  כל   אאמונה  על  לעבור  צריך  ידה  ביותר שעל  הגבוהה  אמונה שהיא האמונה  ראש  של  ניגון 
הפנוי   מהחלל  לקושיות  הקושיות  הנופלים  את  שתיקה  בחי'  שהוא  הגדול  הצדיק  מוציא  ידו  על  זה  וניגון 

 עין בפנים בהקדמה לאות ה'. מחלל הפנוי. 
קושיות החלל שבעוה"ז  וחושך  מהבלי  ישראל  יוציא את  ידו  ועל  לבוא  לעתיד  משיח  ינגן  אותו  זה  וניגון 

 לשכל של עוה"ב.  
הניגון שית  כמבואר ח' תנינא שהוא  עב.נגן  בתורה  גמט'  נימין היוצאים מהארת שם הויה באחור  עב    על 

קול  ניגון זה הוא  ש  עי"ש  והחושך וכל ההסתרות ולילה כיום יאיר.גמט' חסד שעל ידו יתמתקו כל הדינים  
 . שמוכיח בנשמותוהתחזקות תשובה המוכיח של הצדיק מכניס יראה וכח 

שהיא העצה שמלמד רבינו  ואר בתורה יב תנינא.בחי' איה מקום כבודו המב גם  שניגון הזה הוא ואולי אפ"ל
זה   ומקום  נקודת טוב  את הנופלים למקומות היותר מטונפים באפיקורסות עד שלא מוצאים בעצמם שום 

וח שבעולם  וההסתרה  העלם  כל  של  מקומו  עולם  של  מקומו  הפנוי  חלל  בחי'  הסתום  יהוא  ממאמר  ותו 
שם. כמבואר  ממקומו  בראשית  והחיפוש  הצעקה  והטעמים  ולכן  הניגון  ועולם  לכתר  קושרת  אלה  ת 

וזה מה שלימד הקב"ה את אדה"ר מיד אחרי    דילוג על כל החלל הפנוי.  אהוש  שבראשית נקודת הבריאה.
איכה אותו  ששאל  שנפהחטא  אע"פ  דהיינו  נוראה  ל,  נפילה  כולה  ת  הבריאה  בכל  לדורות  פגם  ופגמת 

   .היינו שתחפש אותי גם בחושך הגדול ביותריש לך תקנה בצעקת איכה דאוש כלל כי יאין יאעפ"כ 
 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
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 יט[יח] סד תורה 
אני  ויאמר כי  פרעה  אל  בא  משה  אל  לב    ה'  ואת  לבו  את  הכבדתי 

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך    :עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו
כי   וידעתם  ואת אותותי אשר שמתי בם  במצרים  את אשר התעללתי 

 [:כ]  בגבולך ארבה נני מביא מחר. ה אני ה' וכו'
ויאמר ה'  "  –כפי שיתבאר בסוף התורה    םוזה ביאור  ,סוקים אלה מצא רבינו רמז לכל השגתו בתורה זופב

כי החכמות שבאות  דהיינו שרק אתה יכול לבא לפרעה שהוא בחי' החלל הפנוי    "אל משה בא אל פרעה
ס לבארם נופל לאפיקורסות שא"א לצאת ממנה  , והנכנכי הן קושיות בלא תירוץבהן כבדות לב    שמשם י
ישובון.כבבחי'   לא  באיה  כזה  ל  פנוי  חלל  שעשיתי  אותיות    ,וטעם  בהם  שיש  עולמות  בו  לברא  כדי  זה 

שבהם אפשר להבחין ברחמנותי ולספר ולדבר ממנה וגם באותיות השבורות שבהם אפשר לגלות  ותירוצים  
אם ממען  "משה בא אל פרעה ואומר לו בשם ה'  ופר ש ובהמשך הפסוקים מסרחמנותי כדי שתדעו ממני.  

בגבולך  ארבה  מחר  מביא  הנני  עמי  את  לשלח  הבאה  "אתה  שהמכה  מעצמו  הבין  רבינו  שמשה  דהיינו   .
לו    לסתירה לכ  שהיאתיהיה מכה   וזה שאמר  יתגלה שהחלל    "מחר"כוחו של פרעה  דהיינו לעתיד לבוא 
גבולך  יתגלה ש . ואז  עצמו ללבושובין    ונו שא"א להבדיל בבחי' ארבה שלבושו מניה וביה דהיי  הפנוי הוא

,  נמצא שכל כחך הוא רק כזנב הלטאה שכוחה גדול לשעה קלה   באמת הוא כארבה,  ,בו  שבו אתה מתגאה
    .אבל באמת כבר מנותקת לגמרי ממקור החיים

 
 אאות 

רות ונראה הכלל בזה כי דהיינו בתירוץ בלא שיקשה קושיא וכן דרכו בהרבה תורבנו פותח את התורה בכי 
בפסוקים שבהם פתח את רמוז השגה שלימה והתורה היא ביאור עליהם וכאן במה שכתוב למען תספר 

בעולמות שנבראו בתוך החלל הפנוי את רחמנותו ית'  ולספר באזני בנך ובן בנך וכו' רמוז שצריך לחפש 
 ובזה מתחיל רבינו את התורה 

את מדת   \כב/[כא]  ם, כי רצה לגלות רחמנותומחמת רחמנותו ברא את העול   כי השי"ת 

, ואם לא היה בריאת העולם על \כג/ רחמנותו שבה הוא נקרא ה' שהוא עיקר שמו הנקרא שם העצם
  \כד/מי היה מראה רחמנותו. וע"כ ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת

 
 ל תורה זו ^ והוא נדפס בסוף הספר.  לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו והיא אינה לשון רבינו, רק בשנת תקפד קיבל מוהרנ"ת את הכת"י ש  יח 

 טור ג עיין לעיל סוף תורה נה   107תורה סד בדפו"ר נדפס בצילום   יט 

 * שמות י' פסוקים א' ב' ד'  כ 

 עיין זוהר רע"מ פנחס רנז: ד"ה אוף הכי. וספר מבוא שערים להאריז"ל בתחילתו   כא 

וכן מסתבר   צ"ע   כב  לגלות מלכותו.  כי רצה  כתב שהטעם  מט  תורה  בחירה    דבריש  בעל  צריך  מדוע  מלכותו  לגלות  רק  יותר דאם 
דייקא הרי לכאורה גם על כלב אפשר לרחם אבל מלכות לא שייך לגלות אלא מבעל בחירה דאל"ה היא ממשלה ולא מלכות )כידוע  

הם שאפילו  החילוק בשם הגר"א(.   ואולי לכן נקט דווקא מדת רחמנותו ולא מדת חסדו כי חסד המדה עצמה פועלת כדמצינו באבר 
כי   למקבל  בהתקשרות  תלוי  רחמים  אבל  היום.  בחום  לחפשו  ויצא  חסד  לעשות  מי  עם  לו  שאין  לסבול  יכול  לא  חולה  כשהוא 
הרחמנות היא רק כפי צורך המקבל ועל כן הרחמנות מתגלה יותר כשהיא כלפי בר דעת ועוד שמי שאין בו דעת אסור לרחם עליו  

 ולא כתיב אסור להתחסד עימו וצ"ע.
ויאמר אלהים אל משה אמר רבי אבא בר ממל אמר ליה הקב"ה למשה שמי אתה מבקש לידע    ' שמות פרשה ג פסקה ו   מדרש רבה   כג 

עושה   וכשאני  אלהים  נקרא  אני  הבריות  את  דן  כשאני  בה'  באלהים  בצבאות  שדי  באל  נקרא  שאני  פעמים  נקרא  אני  מעשי  לפי 
טאיו של אדם אני נקרא אל שדי וכשאני מרחם על עולמי אני נקרא ה' שאין  מלחמה ברשעים אני נקרא צבאות וכשאני תולה על ח 

 ה' אלא מדת רחמים שנאמר )שמות לד( ה' ה' אל רחום וחנון הוי אהיה אשר אהיה אני נקרא לפי מעשי 
יצחק    נקט   כד לרבי  שערים  ועיין פתחי  למחשבה.  נקודה  בבחי'  נקודה בלבד  היא  ראשית האצילות  כלפי  כי  נקודה  נתיב  לשון  חבר 

   הצמצום אות ה'.

ה    -נתיב הצמצום    ספר פתחי שערים  <כל ענין הצמצום הוא דבר משל ומליצה, לשבר את האוזן כי לא    למה היה צמצום:   -פתח 
והעלים   שסילק  ידי  על  ורצון.  בחירה  בעל  למטה  האדם  שיהיה  אפשרות  ליצור  היא,  הצמצום  תכלית  ית"ש.  בבורא  צמצום  שייך 

שלמותו הבבע"ת )בלתי בעל תכלית(, בזה נעשה מקום וסיבה לנבראים שיהיו בגדר מציאות. כל המציאות היא  הבורא ית' את כח  
 עד כאן קיצור הפתח.  בגדר נקודה ומרכז לגבי אור הא"ס בעצמו הסובב אותו>: 

את האזן בלבד, כי  שענין הצמצום שגילה האריז"ל הוא דבר משל ומליצה )ר"ל שאנו משתמשים במושג הזה כדי לסבר    כבר כתבנו 
והיינו,   וז"ש(.  להתקיים.  נחותים  לנבראים  מציאות  לתת  כדי  בא  הצמצום  ענין  כל  לעיל  שראינו  וכמו  יתברך.  בו  צמצום  שייך  לא 
שהוא ית' ברצונו לברא נבראים בעלי גבול ותכלית בכדי שיהיה נמצא האדם למטה בעל בחירה ורצון. ויהיה בו )היינו בכל נברא  

כ כח לנטות אחר הרע המתנגד לקדושה ורצונו ית', הוצרך לסלק כח שלימותו הבלתי בע"ת )כי בעל השלימות מוציא  בעל בחירה( ג" 
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הגשמי עולם  של  רחמנותו\כה/המרכז  להראות  כדי  התורה    ,  בסוף  פרט  וכמבואר  כל  כן  שעל 

גילוי רחמנותו יתבאר מדרש תמוה  נמצא שכביכול מדת הרחמנות בראה את העולם ובזה  .  בבריאה הוא 
 כי כידוע מדתו של יעקב מדת הרחמים \כז/ \כושהקב"ה אומר שיעקב אבינו ברא את העולם/ 

לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת שהיה הכל א"ס.    כחי"וכאשר רצה הש
חלל הפנוי. ובתוך החלל  נקודת  הצמצום הזה נעשה    על ידי את האור לצדדין, וע"כ צמצם  

כי ראשית הבריאה היא    הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמדות גבולי מדות  דהיינו מדת הזמן ושאר 
בריאת הזמן וכל שאר מדות הן תחת הזמן כמ"ש בראשית ברא, ראשית היא בריאת הזמן ואז ברא את הכל  

שהוא ית' נתן מקום לחשוב   ([כט]   , שהם בריאת העולם )כמ"ש בע"ח בתחלתו ץהנכלל בשמים ואר

כן שאינו  אע"פ  לא"ס  גבולים  בלתי  שיש  כי  העולם.  לבריאת  מוכרח  היה  הפנוי  החלל  וזה   .
החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. וזה הצמצום של החלל הפנוי א"א  

ולהשיג כ"א לעתיד לבא. כי צריך ל בו שני הפכים,  להבין  הצמצום  ומר  אחר  גם  בוודאי  כי 
ית' סוף עד החלל לו  יש  ואם תאמר שיש חלל הרי  א"ס  ית'  אלקות  נמצא שבהכרח לומר שה  נשאר הוא 

. כי החלל הפנוי הוא ע"י הצמצום, שכביכול צמצם אלקותו משם, ואין יש ואין  חלל הואב

 
רק דבר שלם, וכדי להוציא דבר מקולקל היה צריך כביכול לסלק את שלימותו לענין זה( ולהתגלות לנבראיו בערכם, בבחינת גבול  

ז"ל( שסילק א"ס ית' באמצע אורו הגדול ונעשה מקום ריק ופנוי, שיבראו בו הנבראים.  והוא מ"ש )היינו מה שכתב הארי          ושיעור: 
ורצה בזה שעל ידי שסילק והעלים כח שלמותו הבלתי בע"ת, בזה נעשה מקום וסיבה לנבראים, שיהיו יכולים להמצא בבחינה ואופן  

הזה, ע  והסילוק  ונמצא, שכח הצמצום  ושיעור.  גבול  יש  מה שהם עתה, שהם בעלי  בגדר  כל הנבראים שיהיו  והכנה אל  שה מקום 
והכוונה         ומציאות, כפי מה שהם עתה. ונמצא שכל המציאות הוא בגדר נקודה ומרכז לגבי אור א"ס בעצמו, הסובב אותו מכל צד: 

ת שאפשר להיות,  בזה )ר"ל יובן הדבר מתוך משל( כמו שאנו רואים בעיגול, שנקודת אמצעיתו הוא הוא המרכז, הוא בתכלית הקטנו 
ואינו אלא מחשביית לבד )ר"ל שמרכז העיגול הוא נקודה דמיונית(, ואינו מושג לחוש הראות, שאם היה נראה ומוגבל, לא היה נקרא  

לחלקים:  להתחלק  לה  אפשר  שהרי  רק            נקודה,  מושג  ואינו  צד,  מכל  ממנו  הנמשכים  הקווים  התחלת  רק  הוא  מרכז  וכל 
כמי המדות. וכמו כן, אנו מכנים כל המציאות הנברא בשיעור וגבול נקודה אמצעית מרכזית לבד, שהרי בו  במחשבה, כמ"ש בזה ח 

ית' אין שייך גבול ושיעור ומדה ח"ו. ונמצא שהנבראים הם רחוקים מא"ס הממציאם תכלית ההרחק שאפשר להיות, שהרי זה הוא  
ואין ערך להם כלל לנגד א"ס, שאם הייתי נותן ערך וכמות          עור: ההפרש ביניהם, שא"ס הוא בלי גבול ושיעור, והם בגבול ושי 

לגודל א"ס עליהם, א"כ אתה נותן גבול ושיעור לא"ס, וזה דבר שא"א להיות. ונמצא שבאמת אין המשל דומה לנמשל לגמרי. שהרי  
ת ושיעור בעיגול כמה הוא עולה  בנקודת המרכז לנגד העיגול הסובבו, אף שאינה אלא נקודה מחשביית לבד, הרי בהכרח יש כמו 

מה שא"כ בנמצאים לגבי א"ס המקיפם. ואין אנו      יותר מן הנקודה המרכזית שבאמצעו, מאחר שגם בעיגול יש שיעור וכמות וגבול: 
מדברים בזה רק דרך דמיון לשבר האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. וע"י הצמצום הזה נקרא הוא ית' מקום בדברי חז"ל כמ"ש שאין  

ולם מקומו אלא הוא מקומו של עולם. ר"ל שהוא הסיבה להם ונתן להם מקום וענין שיהיו נמצאים, על ידי שסילק והעלים מהם  הע 
   אור שלמותו הבלתי בע"ת )בעל תכלית(: 

ת  לכאורה תמוה דה"ל לומר הפוך כי דייקא בתחילת האצילות שם הוא נקודה דמיונית בלבד כלפי הא"ס וכדלקמן בריש או הלשון    כה 
 ה'  וכנ"ל בפתחי שערים, ואח"כ הולך הדמיון וגדל מרוב לבושים עד שנדמה לעולם שלם 

פרשה לו פסקה ד ד"א וזכרתי את בריתי יעקב הה"ד )שם מג( ועתה כה אמר ה' בוראך יעקב ויוצרך ישראל ר' פנחס    ויקרא רבה   כו 
ך מי יצרך יעקב בראך יעקב יצרך ככתוב בוראך יעקב  בשם ר' ראובן אמר הקדוש ברוך הוא לעולמו עולמי עולמי אומר לך מי ברא 

ויוצרך ישראל רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר בהמות לא נבראו אלא בזכותו של יעקב הה"ד )איוב מ( הנה נא בהמות אשר  
נבראו אלא בזכות יעקב דכתיב   וארץ לא  יצחק אמר שמים  בר' נחמיה בשם רבי חנינא ברבי  יהושע  )תהלים עח(  עשיתי עמך רבי 

ויקם עדות ביעקב ואין עדות האמור כאן אלא שמים וארץ כד"א )דברים ל( העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ א"ר ברכיה  
)ירמיה ב( קדש ישראל   שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות ישראל דכתיב בראשית ברא אלהים ואין ראשית אלא ישראל שנאמר 

ם וארץ לא נבראו אלא בזכות משה שנאמר )דברים לג( וירא ראשית לו א"ר אבהו הכל לא  לה' ראשית תבואתה אמר ר' אחא שמי 
ר'   לוי בשם  ורבי  ר' ברכיה  הכל  יצר  יעקב  יוצר הכל הוא בשביל  יעקב כי  י( לא כאלה חלק  )ירמיה  הה"ד  יעקב  נוצר אלא בזכות 

ניצול מכבשן האש אלא בזכות יעקב משל לאחד   שהיה עומד ונידון לפני שלטון ויצא דינו לפני  שמואל בר נחמן אמר אברהם לא 
שלטון לישרף צפה אותה השלטון באצטרוגליס שלו וראה שעתיד להוליד בת שהיא נשאת למלך אמר כדי הוא להנצל בזכות בתו  
הוא  ממנו אמר כדאי  עתיד לצאת  הוא שיעקב  ברוך  הקדוש  וצפה  לישרף  נמרוד  מלפני  דינו  יצא  כך אברהם  להוליד  עתיד    שהוא 
לא   ורבנן אמרין אברהם עצמו  )ישראל( אשר פדה את אברהם  ]יעקב[  בית  ה' אל  כט( כה אמר  )ישעיה  הה"ד  יעקב  בזכות  לינצל 
נברא אלא בזכותו של יעקב הה"ד )בראשית יח( כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה  

 מר )תהלים צט( משפט וצדקה ביעקב אתה עשית: ומשפט ואין צדקה ומשפט אלא ביעקב שנא 
ַמת   עוד ראיה שע"י יעקב מתקיים העולם, כי   ומביא  -  דף קנד:  ויצא הקדוש    זהר  כז  ּדְ ָנא    וִּמּקַ א   ֲהָוה  קודם בריאת ותיקון עולם הזה,  עוד ּדְ י    ֻקְדׁשָ נֵּ ִריְך הוּא ּבָ ּבְ

יָוןאותם פי' שנשברו הכלים ונפלו לעולמות בי"ע,    והחריבלֹון    ְוָחִריב   דא"ק,  מעינים ציא את עולם הנקודים בסוד שם ב"ן שיצא  הקב"ה בונה עולמות פי' שהו   היה ָעְלִמין     ּכֵּ
אֲ  וגמת פרצוף יעקב  דא"ק ולמטה, כד   מטבורא לעולם, פי' שיצא שם מ"ה החדש ממצח דא"ק הנקרא יעקב, וממנו נתקן כל עולם האצילות שמקומו    יעקב שבא    כיון ַיֲעקב    ָתא ּדַ

יהּ   שעומד מטבורו של ז"א ולמטה, ְכָללוּ ָעְלִמין ְוָלא   ִמּנֵּ ּתַ ַקְדִמיָתא    ִאְתָחָרבוּ   ִאׁשְ נתקנו העולמות ולא נחרבו עוד כמקודם, הרי שבשביל יעקב שהוא סוד שם    ממנו ּכְ

ל ְוגֹו'  הוּא ִדְכִתיב ּכה ָאַמר ה' ּבַרֲאָך ַיֲעקב ְויצֶ   ָהָדא   עולם התיקון,  נתקיים מ"ה   ָראֵּ פסוק זה, אמר הקב"ה לעולמו,    על )ויקרא רבה פל"ו ד'(    "ל כמחז ְרָך ִיש ְ

 )עט"צ וכ"פ ומפרשים( .  ויוצרך ישראל  יעקב בוראך ככתוב ,יצרך  יעקב  ,בראך  לך מי בראך מי יצרך, יעקב עולמי עולמי, אומר  
 השי"ת   -מתרצו   , הש"י  -דפו"ר   כח 

 ת אוצרות חיים ותחילת מבוא שערים עיין עץ חיים תחילת שער הכללים ובתחיל   כט 
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, ואין מקום לבריאת העולם כלל.  שם אלקות כביכול, כי אם לא כן אינו פנוי והכל אין סוף
אין שום דבר בלעדי   לא, בוודאי אעפ"כ יש שם ג"כ אלקות, כי בודאילתויאבל באמת לאמ

העולם  \לג /[לב]  חיותו למציאות  מקום  אלא  ריק  אינו  החלל  בחלל    שהרי  חיותו  אין  גם  הפנוי  ואם  אזי 

  הפנוי עד לעתיד לבא   . וע"כ א"א להשיג כלל בחי' חללוזה אי אפשר  ו אין חיותו תוכבעולם שב
: 

 
 באות 

מכניסות זהמת הספק בלב שעי"ז נחלשת האמונה ומי  העתה יבאר שיש שני מיני אפיקורסות דהיינו קושיות 
 שטינה בלבו יכול לבוא עי"ז עד לכפירות ממש.

 \ לד/ ואפיקורסות זו היא שמעלימה מהאדם מלגלות את רחמנותו ית' הטבועה בבריאה
. שבתוכו תשתלשלות מראשית הבריאה שנבראה כנ"ל ע"י חלל פנוי ועולמוושתי מיני קושיות אלה מ

והעולמות עצמן גם נבראו בבחי' כפולה כי תחילה נברא בחי' הרע וקליפות ע"י שבירת כלים ואח"כ ברא  
עולם מתוקן שמעורב בו הקלקול של העולם שקדם לו וזה הוא כח הטוב וכל הרע שבעולם שמהם  

עיין בכתב יד שבסוף הספר שם רמוז עוד שהעולם נברא בעשר ספירות בחי' צלם  . ונשתלשל יצ"ט ויצה"ר
אדם ומלביש אלוקות שהיא קומה בצלם אדם וכנגדו יש בחי' צלם אדם בליעל זה לעומת זה. והם בחי'  

 התורה ולעומתה החוכמות חיצוניות.
אור למקורו ונשארו  השברו ודהינו כי בבריאת העולם האיר תחילה אור גדול שלא היה כח בכלים לסבול ונ

הוא אור התורה שבלימודה  ואח"כ האיר שוב אור בכלים מתוקנים ואור זה  כלים שבורים שהם אותיות 
,  את שברי הכלים שקדמו לו. ומשברי הכלים האלו נעשה כל הרע בעולם ובקיום מצוותיה אנו מתקנים

  ,ניותובחי' כלים שלימים יש חוכמות חיצולעומת התורה שהיא  ,יש לעומתו רע ,גד כל דבר טובנשכ דהיינו
ואסור לעסוק בהן כי יש בהן אבן נגף בכל אחת מהן שאפשר על ידה ליפול  ,שברי כלי התורה חי' בשהיא 

אם אין טינה בליבו ורוצה לצאת אזי אפשר לו לצאת משם   ,מי שנפל לשםבדיעבד אבל אעפ"כ  ,מהאמונה
 . כי יש שם אותיות אלא שהן שבורות

  עוד סוג אפיקורסות שהן קושיות שבשכל אנושי א"א לתרצן ומי שנכנסות קושיות אלו בליבו וגם אבל יש
יש טינה בליבו יכול לבוא לכפירה גמורה, כי קושיות אלו נמשכות מהחלל הפנוי הנ"ל דהיינו מעצם המקום  

   ואפשרות שנתן הקב"ה להעלים ולהסתיר אלוקותו בעולם.

שבע    . יש אפיקורסית שבא מחכמות חיצוניות[לו]  אפיקורסיתלהמיני  שני  שיש    ודע שהן 

תנינא יט  ליפול בה לכפירות כמבואר בתורה  נגף  , ועליו נאמר חכמות הטבע שיש בכל אחת מהן אבן 
)אבות פ"ב( ודע מה שתשיב לאפיקורס. כי האפיקורסית הזאת יש עליה תשובה, כי זאת  

 האפיקורסית בא מחכמות
 

 
 לאמתו   -מתרצו    ל 

 בוודאי  -מתרצו    .בודאי  -דפו"ר   לא 

האצילות לרבי ישראל סרוג סוד    עין תיקון נז דף צא: לית אתר פנוי מניה וכו'  ועיין שומר אמונים הקדמון לרבי יוסף אירגס ויכוח שני אות מג גם עי"ש מאות לד. לימודי   לב 
 הצמצום תחילת ח"א.  

צ"ע מדוע לא ביאר כפשוטו שאם יש חלל נמצא שיש לו ית' סוף עד החלל. אלא מבאר טעם הקושיה כי א"א שהחלל    לכאורה   לג 
 הוא מציאות שאין בה חיותו ית' 

באות ד' בביאור מאמר חז"ל כל ימי גדלתי בין החכמים על דברי חז"ל שם לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה משמע    לקמן   לד
מות חיצוניות זה הנפילה ללימוד חכמה לשם חכמה ולכפור במעשה שהוא העיקר וכמבואר כל זה היטב בתורה  שעיקר הנגף של חוכ 

ועל ידן עיקר תיקון הכלים השבורים שמהן נמשך החכמה החיצונה,  וצ"ע אולי אפ"ל שמעשה מצוות הן עיקר רחמנותו ית'    יט תנינא.
 עי"ש.  ות חיצוניות.ולכן דייקא בזה כופר עמלק שהוא הפלוסוף החכם בחוכמ 

   שני מיני כפירות באלקים חיים יש כופר בא"ח שבא מחכמות    – בדפו"ר הגרסא  לה 

 .  לעיל תורה סב אות ב'עין    לו



 מוהר"ן                                  סד תורה               קוטי                   יל                1עח: 

נשתברו   האור  ריבוי  מחמת  כי  כלים.  שבירת  מבחינות  ממותרות  באים  שהם  חיצוניות, 
כידוע הקליפות  נתהוו  ומשם  משבירת  [א]   הכלים,  היינו  משם,  באים  חיצוניות  וחכמות   .

כלפיו ש  ,חכמה עילאה שהיא אור גדול  -א  .נראה כי יש ג' חכמות  כלים, ממותרות פסולת הקדושה 
היא   כי  כלל  עולם  ובחי אין  עוה"ב  כמים'  דעה  ו   בחי' מלאה הארץ  ית'לים מכסים  בו   -ב  .עצם הדביקות 

חכמת התורה שהיא לימוד כיצד להשתמש בעוה"ז לעשית רצונו חכמה תתאה דהיינו  נובלות חכמה זו היא  
לנגדי תמידית' ה'  בחי' שויתי  זו היא  ושלימות מדרגה  בתורה שעכ"פ מצד ,  עוסק  היא שעכ"פ  ומיעוטה   ,

דהיינו שאין לו שום    הזההמועט  מי שאין לו כלים גם לאור    -ג  .\ב/ שלה היא ברור רצונותיו ית'  ניותוהחיצ
נמצא אצלו אור התורה    ,קשר עימו ית' אלא עוסק בחכמה לשם חכמה לבד או לשם פרנסה או כבוד וכיו"ב

עצמו   סביב  מחשבתו  וכל  שבורים  וכליו  אור  רבוי  חלכן  הוא  שהן  תתאה  חכמה  לנובלות  כמות  נתפס 
, ועליהן אמר בתורה יט תנינא שהם שבע  בלא יחס אליו ית'  ,שהן עסק הבנת סדר עולם הגשמי  ,צוניותיח

ן בהן יחס אליו ית' לכן בקל נופל בהן ללמוד  אי, והכוונה שם שכיון שחכמות ויש אבן נגף בכל אחת מהן

. כמו אצל האדם יש קעמ"נ להיות חכם ולהפקיע עצמו מעשיה וקיום מצוות וכמבואר שם בעניין עמל
כמה מיני מותרות ופסולת, כגון צפרנים ושער וזיעה ושאר פסולת ומותרות, כן כל חכמה 

ידועה של הקדושה ופסולת  מדות  חיצונה בא ממותרות  ז'  כנגד  חכמות  שבע  הן  כן  וכן  שעל   ,
ליא  ניות כי כל תכליתו להכחיש פמושהוא גרוע מחכמות חיצ  בא ממותרות ופסולת ידוע  \ג / כישוף

בכח הנאה  טובת  ולהשיג  ושל מעלה  לומר,  נובלות החכמות   נראה  בחי'  רביעית שהיא  כבר מדרגה  שזה 
אבל יש רשעים    ,מנסות להבין כיצד יזכה לטובת הנאה בדרך הטבעעכ"פ    יצוניותחכמות  חהכי    ,ניותוחיצ

ר זה  שמישגם  רוצים  כי  אצלם  אור  הכשבוי  בדרך  ובוחרים  רצונם  יקבלו  שדיםיד  והשבעת  בדרך    וף 

. וע"כ מי שנופל לאפיקורסית הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולהמלט משם. אך ומאההט
. כי יוכל למצוא שם אליו ית'  אעפ"כ מי שנופל לשם, אפשר לו למצוא הצלה לצאת משם

וידרשהו שם. כי מאחר שהם באים משבירת כלים, יש שם כמה    דאת השי"ת אם יבקשהו 
כי אע"פ שהוא כלי שבור אבל    [ה]   נפלו לשם כידוע ניצוצות הקדושה וכמה אותיות שנשברו ו

.  שם מהאורושבו היה בחי' לבוש לאור הזה ונשאר בו הרעד שנשבר  היה לו איזה בחי' רגע שהיה בו האור  
הבא   הזאת  האפיקורסית  של  הקושיות  ליישב  ושכל,  אלקות  שם  למצוא  יוכל  וע"כ 

י כי  כלים,  באים ממותרות משבירת  חיצוניות, שהם  היינו  מחכמות  חיות אלקות,  ש שם 
שואל עצמו כיצד נעשה סדר וחכמה  בעסקו בסדר הטבעי  כגון ש  שכל ואותיות שנשברו ונפלו לשם

.  , שהרי מטבע העולם שלבד לא נעשה שום דבר בסדר וחכמהכל כך יפה לטבע בלא מנהיג שיסדר אותו
וזה  :    פיקורסלא  וועל כן האפיקורסית הזאת יש עליה תשובה, ועליו נאמר ודע מה שתשיב 

חלל בין  עוה"ז(    \ז/ללבוש  הפנוי  החילוק  בלבושי  עסק  שהיא  הטבע  חכמת  לבוש  )דהיינו  הוא  עוה"ז  כי 
להסתכל בשכל של כל בתורה א'  לאלוקות וכל לבוש יש בו מצורת השכל המתלבש בו וזה שציווה רבינו  

בבריאה הן  אבל החלל הוא    ,דבר  ומשם  בין עצם ההסתרה  קושיות של סתירה  סותרות  רק  ידיעות   ,שתי 
 באר.תרק במהלכי שכל של עוה"ז הן סותרות כפי שיאלא ש

אפיקורסיתאבל   מין  עוד  חכמותחיש  שאינם  החכמות  והם  שהם   ,\ט/,  מחמת  אלא 

עמוקים ואינם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחכמות. כמו למשל כשאחד אומר סברא  
סברא זו,   יאדן ליישב הקשיא שבא ע"י למנמצא באותו מקום  , ומחמת שאין  [י]  שקר בגמפ"ת

 
 ספר הלקוטים להאריז"ל ריש פרשת דברים. אגרות הרמ"ז אגרת כג.  א 

 ריך לשלם שור שנגח את הפרה שהגמ' מברר מה הדין תורה דהיינו מי לדעתו ית' חייב וכמה צ   כגון  ב 
שמכת ארבה  בלק דף סו.  גם עיין זוהר חדש    .יון שמדבר מפרעה שכל גדולתו היתה בכישוף כ י  ול וא   מדוע נקט כשוף דייקא.  צ"ע   ג 

שבכ הכניעה את כח הכש  ידוע  כי  במצרים  רק  וף  לעשות  ו שוף אפשר  חד  ובזה  דרגא  מיני ארבה  היו כמה  ובמכת ארבה  מין אחד 
 ולה על הכשוף.אלא כח הע הבינו שאין זה כישוף  

 יבקשוהו  –ובתשכט   , יבקשהו  -גם בדפו"ר   ד

 עיין אוצרות חיים שער רפח נצוצין פ"א   ה 

   )וכן גרסת הישמח משה באבות שם(שתשוב   -תרלד ב שתשיב,    -גם בדפו"ר   ו

מכסה   עיין   ז  ולפעמים  לגלות  עמ"נ  עצמו  מכסה  שלפעמים  רגליו  יכסה  בשתים  סג  תורה  עליו ע   לעיל  יש  ואזי  לגמרי    ת קושיו   צמו 
 ותמיהות מאד 

חיים.    -בדפו"ר   ח  )  -בתרלד כפירה באלקים  בין  אפיקורסות.  לחלק  ונראה שסבר  תיקן  לא  אפיקורסות, ואילו לעיל  כתב  אפיקורסית  במקום  מקום  בכל  תיקן  תרלד מכאן והלאה  במהדו'  עיין 
   (האפיקורסית שיש עליה תשובה לאפיקורסות שאין עליה תשובה

 ת דלעיל הן כן חכמות ועיין תורה לה שחוכמות חיצוניות אינן חוכמות  ניו ו שחוכמות חיצ   משמע  ט
 בגמרא, פרש"י, תוספות.  י
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נדמה   יש כמה אצלו  עי"ז  כן  אינו סברא כלל.  גדולה, אף שבאמת  וחכמה  שאמר סברא 
מבוכות וקשיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חכמה, והקשיות בטלים מעיקרא. אך  

לישבם אנושי  בהשכל  שאין  במה  מחמת  רק  הוא  עליהן  התירוץ  עוה"בלכי  של  שכל  עי"ז כי   ,
, כי אלו הקשיות של  שיובשכל אנ  דמים לחכמות וקשיות. ובאמת א"א לישב אלו הקשיות נ
אלקות  יב שם  אין  הפנוי  החלל  בתוך  שם  אשר  הפנוי,  מחלל  באים  הזאת,  אפיקורסית 

כביכול. וע"כ אלו הקשיות הבאים משם, מבחי' חלל הפנוי, א"א בשום אופן למצוא להם  
ל הקושיות הבאות משם הן שמציאות עוה"ז סותרת את  כי כ   תשובה, היינו למצוא שם את השי"ת

. כי אלו היה מוצא הוא דמיוןמציאות והשני  ממה נפשך אחד מהם  נדמה בשכל אנוש שו  מציאותו ית' 
פיקורסית  אהידפנוי, והיה הכל אין סוף כנ"ל. וע"כ על    יג ו שם ג"כ את הש"י, א"כ לא הי

יכול דהיינו שה  כל באי' לא ישובוןהזאת, נאמר )משלי ב(   אדם הנכנס לשם אזי בכח עצמו לא 

. כי אין שום תשובה על  לצאת משם בשום אופן כי היא כמו מערבולת של קושיות הסוחפות לכפירה
כביכול.  טו אלקותו  צמצם  שמשם  הפנוי,  מחלל  שבא  מאחר  הזאת,  ונראה  האפיקורסית 

ית הידיעה והבחירה והיא  ישהכניסה לקושיות אלו אינו ברגע ששומע את הקושיא שהרי כולנו יודעים קוש
בסתר    ש טינה ומחפבליבו  אלא הכוונה שמי שיש    ,שהכל צפוי והרשות נתונה)פ"ג(    ת בפרקי אבותממפורס

להפטר טוענה  י  לבו  לו.  ת',מעבודתו  פותחין  ליטמא  הבא  כמ"ש  בו,  ליפול  פתח  ישראל    מוצא  מי  רק 

אזי  -שישר בלבו  טינה  ואין  החכמותאל  כל  עוברים על  האפיקורסית ע"י אמונה  ואפי' על   טז, 
באמונה   רק  וחכמה,  חקירה  שום  בלי  בהש"י  מאמינים  הם  כי  הפנוי.  מחלל  הבא  הזאת 

 שלימה. 
 
הקב"ה סובב כל עלמין וממלא כל  החלל הפנוי מכח הקטע הבא כתוב בלשון סתומה ומבואר בו כיצד 

מו דהיינו בחי' מקיף ובחי'  "ח שכוונת רבינו לבאר שני סוגי הארה שהקב"ה מאיר בעולל. ועיין בפעלמין
ועי"ז הוא סובב כל עלמין , ומקושי הלשון נראה שמובלע בדבריו שהמקיף מאיר גם בחלל הפנוי \יזפנימי/ 

אין אפילו שכל בלא אותיות ולכאורה  הפנוי אלא שזה קשה דלעיל כבר אמר שבחלל וממלא כל עלמין, 
מו ואם הוא מאיר בחלל הפנוי א"כ ממה החלל  היינו מקיף, ועוד שאור המקיף לכאורה הוא אור הא"ס בעצ

אפשר לתרץ שכאן רמז לביאור העמוק המבואר במשנת חב"ד הנ"ל בהקדמה שאור א"ס  היה  ואמנם  פנוי.
מאיר הארת מקיף בעולם ובחלל אלא שבחלל הפנוי אור זה נעלם בעצמותו ית' שהעלים אותו בתוכו  

כן שהרי זה עיקר חידושו של רבינו בכל סוגיא זו . אלא שקשה לומר לצורך הכנת מקום לבריאת העולם
שאין לתרץ כיצד החלל הפנוי יש בו ואין בו כי א"א להבין זאת בשכל אנושי לכן לא מסתבר שכאן חזר בו  

 תבארו הדברים יותר. בס"ד נועיין בפנים נראה ש ורמז את התירוץ וצ"ע.

נמצא שהוא כביכול בתוך כל  ,[יח] הש"י ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין  מבואר בזוהר שכי  
פנוי  כל העולמות  יטהעולמות, וסביב  בתוך החלל  לעולמות שברא  . וצריך להיות הפרש  הכוונה 

נראה כוונתו לומר שאם אותו האור   . שאם לאו א"כ הכל אחד[כ]   כביכול בין המילוי והסיבוב
נוסף ע"י ש  סובב וממלא א"כ מה החילוק בין ממלא לסובבדהיינו אור א"ס   יותר ממה שכבר  ומה  ממלא 

הסובב ע"י  כי  . אך  נעשה  הוא  הפנוי, שמשם צמצם אלקותו כביכול, הביאור  בחי' החלל  ע"י 
שהרי   מקיף את כל העולםהוא כמו  . נמצא שהחלל הפנוי  [כא]   ובתוכו ברא את כל הבריאה

נברא העולם דהיינו שהחלל    , והש"י שהוא סובב כל עלמין, מסבב גם על החלל הפנויבתוכו 
. ובוודאי שמדובר במושגים שמעל המקום  וי מבדיל בין הארת הא"ס ב"ה בעולמות ובין העולמות עצמם הפנ

 
 על ידו, אבל עיין ביאור הלקוטים על תורה זו אות ב' שצ"ל על ידי. גם עיין שיחות הר"ן אות לב. ובמהדו' הקרן החדש תוקן.   -ע"י, בספרים המנוקדים פתחו את הר"ת   -גם בדפו"ר    יא 

 אפיקורסות  -בתרלד   כופר באלקים חיים כזאת,   -ו"ר בדפ   יב 

 לא הי' פנוי והיה, ומתרצו לא היה פנוי והיה,  –לא היו פנוי והי', בתרלו   –לא היו פנוי והיה, בדפו"ר    –גם בתרלד    יג

 האפיקורסות   -, בתרלד הכפירה  –בדפו"ר    יד
 האפיקורסות  -בתרלד  , 'הכפיר   –בדפו"ר     טו

 האפיקורסות   -בתרלד    טז

עיין מאמרו של הרב נחום גרינוולד קובץ היכל הבעש"ט  הבין יותר  ל עיין תניא פרק מח שציין הפל"ח ו ק ביניהם  ו עומק החיל   ן להבי   יז 
   .ג' 
 * עיין זוהר רע"מ פנחס דף רכה.  ]הקדמת התיקונים דף ה. ודף ו: וע"ח שער א ענף ב דרוש עגולים ויושר[   יח 

   וסובב   -בתרלד   יט 

 עיין פל"ח אות ב'.  כ 

 נראה שחסר כאן המשך העניין ועיין לעיל סוף תורה נז )ד"ה שייך לעיל( שיש כיו"ב בכמה מקומות   צ"ע  כא
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שמכח החלל הפנוי דהיינו אלא    ,אין הכוונה בבחי' מקום   ,בין הא"ס לעולמותשלל  ז שהחשנמצא לפ"  ,והזמן
בבריאה יאיר  א"ס  אפשר שאור  זה  מכח  ית'  אורו  את  להעלים  אפשרות  אופנ  ,שניתן  אור  בשני  י הארה, 

כי אור א"ס אם יאיר בעולמות יתבטלו   מקיף הנקרא סובב כל עלמין ואור פנימי הנקרא ממלא כל עלמין,
מיד ויחזור הכל לא"ס שהיה קודם הבריאה, לכן עשה בחי' חלל פנוי כנ"ל שמכוחו אפשר שיאור אורו ית'  

ף, כי הוא רק מקיף ומאיר מבחוץ, וגם אור זה מתחלק לשתי סוגים, הגדול נקרא מקי  .בעולמות באור חלש
ולכן הארתו מועטת ושווה לכל )הכוונה שמאיר גם היכן שאין כלים לקבלו, כאור השמש שמאיר בשווה  

בתוכן   ומאיר  בעולמות  נכנס  יותר  הממועט  ואור  למקבלים(  יחס  לקבל  בלא  הכלים  כח  באופן שהם  כפי 

וכל זה נתאפשר מכח בריאת החלל  .  ספירות  , ומאיר בדרך של מדרגות בבחי' קומה של עשרמתלבשים בו

וע"כ שייך לומר ממלא כל עלמין, היינו כל הבריאה, שנברא  אור  שעל ידו נתמעט הכנ"ל  הפנוי  
באופן של התמעטות האור הנקרא    בתוך החלל הפנוי ית'  אורו  נתאפשר שיאיר  כי מכח החלל הפנוי 

בבחי'   סובב כל עלמיןייך לומר שאורו ית' שוגם  , לבש בהםתומ אור פנימי שמאיר לפי כח הכלים לקבל

שמכח   ק החלל הפנוייגם על החלל הפנוי. ובאמצע מפסהאור הא"ס  , היינו שמסבב  מקיף כנ"ל

בריאת החלל הפנוי דהיינו כנ"ל ש  צמצם משם אלקותו  לשכביכוע"י  ,  זה נתאפשר שיתמעט אורו ית'
להאיר   נתאפשר  ידה  על  ית'  אורו  את  להעלים  אפשרות  ית'  שניתן  אורו  ואת  מקיף  פנימי בבחי'  בבחי' 

העולמותש וייבראו  בכלים  שיתלבש  האור  שרוצה  ,  התמעטות  למי  האמונה  אור  בהן  יאיר  המקיף  ואור 

ית' אחריו  ה'(  להמשך  תחומין  ערובי  בלק"ה  שאמר  . )כמבואר  מה  החלל    נמצא  על  גם  מסבב  שהקב"ה 
בעולם להעלים  האפשרות  "ס ב"ה בזה נברא  הכוונה לומר שמכח המושג חלל שהוא כביכול סילוק אור הא

לברא עולם מלשון העלמת האור ואעפ"כ הצמצום הוא רק כביכול ועדיין אור א"ס נמצא  עי"ז  את אורו ו 
שמכח זה אפשר לחזור ולהתקשר לבחי' קודם הבריאה ע"י זיכוך ועצימת העינים מחיזו דעלמא  שם בהעלם  

להתקשר לאור הא"ס וזה בחי'  גשמיות עוה"ז ואזי אפשר  וביטול החושים הגשמיים שהם כלי ההתקשרות ל
השגת מעין עוה"ב. אבל עיקר המבואר כאן בתורה זו היא להתקשר אליו ית' לאור הפנימי שהיא חכמתו  

ת בצרופי אותיות שהוא בחי' השכל שבכל דבר שניתן להתקשר אליו ע"י העולם עצמו המלביש שהמתלב
ית' שהיא ביותר מגלה את עצמו  לבשאותו כי מהלבוש אפשר להכיר את המת ,  דהינו את מדת רחמנותו 

  . כנ"ל ששם העצם הויה ית' היא מדת רחמנותו
 

שנשאר  מאור א"ס  והוא מכח הרשימו    \כב/ברוב רחמיו  דהיינו כח נפלא שהמציא הקב"ה  והנה ע"י אמונה

כ\כג /בחלל סובב  ומאחר שהוא  וסובב כל עלמין.  ל  , שמאמינים שהש"י ממלא כל עלמין 
ית' מחכמתו  נתהוה  בעצמו  הפנוי  החלל  שגם  א"כ  מקיף  עלמין,  הארת  היינו  שסובב  . כנ"ל 

 
השי"ת ברחמיו שחפץ בקיום העולם, צמצם והסתיר אור האמת שהוא אור הפנים בבחי' אכן    -הלכה ד אות ב  גילוח    עיין לק"ה   כב 

בצמצומים רבים ושונים    כי צמצם את האמת בחכמה נפלאה     אתה אל מסתתר. ודייקא ע"י ריבוי הצמצומים יכולין לידע מאמתתו.

שיש בנשמת האדם  שבחכמתו הנפלאה האיר בהאדם מדת האמונה הקדושה.  עד שנתהוה מדת האמונה,  בדרכים נפלאים ונוראים  

ר הידיעה  אע"פ שאינו רואה האמת עדיין בדעתו. והאמונה היא עיק   בהאמת   רשימה מאמתת אלקותו ית' שעי"ז יש לו כח להאמין 
כמו שאנו רואין אפי' בגשמיות שעיקר הידיעה הברורה        בבחינת וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'. שהאמונה היא עיקר הידיעה.

לא   כי בלא אמונה  מוכרח להאמין לחבירו  בלי אמונה מה שא'  קיום להעולם  ואין  שא' מאמין לחבירו.  דייקא מה  ע"י אמונה  הוא 
   יתקיים שום עסק ומו"מ.

כּות   -ב'    נדה ב'   עין לק"ה   כג  ִחיַנת ַמלְּ ּבְּ צּום הּוא  מְּ ַהּצִ ת  ִחּלַ ּתְּ ֶׁ ָלל ש  ִחיַנת    ( א"ס כפי שביאר שם לעיל הנעלם ב  מלכותבחי'  )   ַהּכְּ ּבְּ כּות ִהיא  ּוַמלְּ
ָמת  ָחכְּ ל ּבְּ ּכֵּ ּתַ ת ָהעֹוָלם ִהסְּ רֹא אֶׁ ַרךְּ ָרָצה ִלבְּ ּבָ ה' ִיתְּ ֶׁ ש  י ּכְּ נּו ּכִ דּוַע, ַהיְּ ּיָ ּום  ֱאמּוָנה ּכַ ש  ָמה ּובְּ ּום ָחכְּ ש  ַרךְּ ּבְּ ּבָ יגֹו ִיתְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ִאי אֶׁ ֶׁ דּוָמה ש  ֹו ַהּקְּ

ִעקַּ  י  ּכִ ה,  ִמּדָ ּום  ש  י  דֵּ יְּ ַעל  ָהעֹוָלמֹות  לְּ ִקּיּום  יֹות  ִלהְּ ר  ָ ש  פְּ אֶׁ ִאי  ן  ּכֵּ ַעל  וְּ עֹוָלם,  ּבָ בּוָנה  תְּ ּום  ש  ּובְּ ל  כֶׁ ּנוּ שֵּ ִמּמֶׁ ִעין  ּיֹודְּ ֶׁ ש  י  דֵּ יְּ ַעל  הּוא  ִקּיּוָמם    ר 
ל ָהעֹוָלמֹות,   ל ּכָ ֶׁ ִלית ש  כְּ ר ַהּתַ הּו ִעּקַ ּזֶׁ ֶׁ ִמין, ש  ָכל ָעלְּ א ּדְּ ָ ש  רְּ ָ ש  ָרא וְּ יט ִעּקָ ּלִ ַ ש  הּוא ַרב וְּ ֶׁ ַרךְּ ש  ּבָ ִעין  ִיתְּ מֹודְּ ּתְּ ְּ ִיש  ִגין ּדְּ דֹוש  ּבְּ ּזַֹהר ַהּקָ ֱאַמר ּבַ ּנֶׁ ֶׁ מֹו ש  ּכְּ

ּנוּ  יַדע ִמּמֶׁ לֵּ ירֹו וְּ ַהּכִ ר לְּ ָ ש  פְּ ת ִאי אֶׁ ֱאמֶׁ יּה, ּובֶׁ ִהיא    לֵּ ֶׁ כּות, ש  ִחיַנת ַמלְּ ִהיא ּבְּ ֶׁ י ָהֱאמּוָנה ש  דֵּ י ִאם ַעל יְּ ִפיָרה, ּכִ ּום סְּ ש  ה וְּ ּום ִמּדָ י ש  דֵּ ַרךְּ ַעל יְּ ּבָ ִיתְּ
ִאי   ֶׁ ַרךְּ ָרָאה ש  ּבָ י ה' ִיתְּ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּכִ ּדֹות וְּ ל ַהּמִ ּלּות ּכָ ּגַ ר ִהתְּ ַעל ָיָדּה ִעּקַ ֶׁ צּום, ש  מְּ ת ַהּצִ ִחּלַ ר לְּ ּתְּ ָ ש  פְּ ל  אֶׁ כֶׁ ּום שֵּ י ש  דֵּ ן ַעל יְּ ּום ֹאפֶׁ ש  יֹגֹו ּבְּ ַהּשִ

צֵּ  ר ִצמְּ ֶׁ ת ָהעֹוָלם ַעד ֲאש  רֹא אֶׁ ר ִלבְּ ָ ש  פְּ ן לֹא ָהָיה אֶׁ ָלל, ַעל ּכֵּ יּה ּכְּ ִפיָסא ּבֵּ ָבה ּתְּ ָ ית ַמֲחש  י לֵּ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ֶׁ נּו  ש  ָיכֹול, ַהיְּ בְּ , ּכִ ַרךְּ ּבָ ה ֱאלֹקּותֹו ִיתְּ ם ּוִפּנָ
ָלאָ  פְּ ַהּנִ ָמתֹו  ָחכְּ ּבְּ ֶׁ ּפָ ש  ָיכֹול,  בְּ ּכִ קֹום,  ַהּמָ ָאר  ְּ ש  ּנִ ֶׁ ש  ַעד  י,  רֵּ ַגמְּ לְּ ל  כֶׁ ַהּשֵּ וְּ ָמה  ַהָחכְּ ק  ִסּלֵּ ר  ֶׁ ֲאש  ַעד  ךְּ  ּכָ ל  ּכָ ָמתֹו  ָחכְּ ם  צֵּ ִצמְּ ִלּיּות  ה  כְּ ַהּשִ ל  ִמּכָ נּוי 

ּכַֹח ָהֱאמוּ  י ִאם  ּכִ ל  כֶׁ ִמן ַהּשֵּ ָאר  ְּ ִנש  לֹא  וְּ  , ַרךְּ ּבָ ִיתְּ מּות ֱאלֹקּותֹו  ַעצְּ ם  הֵּ ֶׁ מֹות ש  ַהָחכְּ ל  וְּ כֶׁ ם שֵּ ה ָלהֶׁ יֶׁ הְּ ּיִ ֶׁ ָרִאים ש  בְּ ַהּנִ וְּ ָהעֹוָלמֹות  ּבְּ ּכַֹח  ָרא  ּבָ ֶׁ ָנה, ש 
אַ  ָמקֹום  ּבְּ ּמּוָבא  ּכַ דֹול,  ּגָ א  לֶׁ ּפֶׁ הּוא  צּום  מְּ ַהּצִ ה  זֶׁ ת  ֱאמֶׁ ּובֶׁ ל,  כֶׁ שֵּ ּום  ש  ִלי  ּבְּ ַרךְּ  ּבָ ִיתְּ ּבֹו  ַהֲאִמין  לְּ מֹו  ָוַדַעת  ּכְּ דֹול,  ּגָ א  לֶׁ ּפֶׁ הּוא  ֱאמּוָנה  י  ּכִ ר,  חֵּ

ת  ּכָ ֶׁ ִמי ש  ּתְּ אֹות  לְּ ִנפְּ ִהיא  ֱאמּוָנה  י  ּכִ ן".  ֹאמֶׁ ֱאמּוָנה  ָרחֹק  מֵּ צֹות  עֵּ א  לֶׁ ּפֶׁ ָעִשיָת  י  ּכִ ָך  מְּ ִ ש  ה  "אֹודֶׁ כה(,  ָיה  עְּ ַ ש  )יְּ ִביִנים  ּוב  ּמְּ ֶׁ ש  ָדָבר  ּבְּ י  ּכִ ִעים,  ּדֵּ ם 
ר ָהֱאמּוָנה הּוא בַּ  ִעּקַ ָרא ֱאמּוָנה, וְּ ינֹו ִנקְּ אֵּ ַהֲאִמין וְּ ִריִכין לְּ ין צְּ ל אֵּ כֶׁ ַהּשֵּ ה,  ּבְּ זֶׁ ֲאִמין ּבָ ּיַ ֶׁ יָכן ָיבֹוא ָלַדַעת ש  הֵּ ן מֵּ ִאם ּכֵּ ל. וְּ כֶׁ ַהּשֵּ ִביִנים ּבְּ ין מְּ אֵּ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ

ֹחַ  ְהיֶּה לֹו כ  י ִ ֶּ ם ש  דָּ אָּ ל הָּ כֶּ שֵּ ַֹח ב ְ ה כ  דֹולָּ תֹו ַהג ְ ְכמָּ חָּ א ב ְ רָּ ב ָּ ֶּ ִעים ש  ִמים ד ֵּ ת ִהיא ִנְפְלאֹות ת ְ ֱאמֶּ ֹו ו ְלהַ   ַאְך ב ֶּ ְעת  ק ד ַ ֵּ ם ו ְלַסל  ה  ְלַצְמצֵּ ֱאמו נָּ ֲאִמין ב ֶּ
ַעת,  קו ת ַהד ַ ל ְ ַ ו  ְלַאַחר ִהְסת  ַעת, ֲאִפל  ַהד ַ ר ב ְ אָּ ְ ש  נ ִ ֶּ ימו  ש  ִ ְרש  ַֹח הָּ י כ  ינֹו    ְלַבד ַעל ְידֵּ אֵּ ֶׁ י ש  ּפִ י ַאף ַעל  י, ּכִ יּה ָחזֵּ לֵּ י ַמּזָ ִאיהּו ָלא ָחזֵּ י ּדְּ ּפִ י ַאף ַעל  ּכִ

ִבין  ן מֵּ י כֵּ לֹו, ַאף ַעל ּפִ ִשכְּ ָבר ּבְּ ִבין ַהּדָ ַהֲאִמי   מֵּ ִריִכין לְּ ּצְּ ֶׁ רּור ש  בֵּ ִבין ּבְּ ת הּוא מֵּ ל ַעל ָהֱאמֶׁ ּכֵּ ּתַ ִהסְּ ה לְּ רֹוצֶׁ ֶׁ ש  י ּכְּ ַהֲאִמין. ּכִ ָראּוי לֹו לְּ ֶׁ ָרחֹוק, ש  ן  מֵּ
ַבד. ֱאמּוָנה לְּ ַהֲאִמין ּבֶׁ ִריִכין לְּ ל, ַרק צְּ כֶׁ ּום שֵּ ש  ָבר ּבְּ ָהִבין ַהּדָ ר לְּ ָ ש  פְּ ִאי אֶׁ ֶׁ מֹו ש  ַעצְּ ה ּבְּ ִבין זֶׁ י הּוא מֵּ ת  וְּ   ּכִ ּה ֱאמֶׁ ָרת ּבָ ַחּבְּ ד ִאתְּ ק ּכַ דֶׁ ִחיַנת צֶׁ הּו ּבְּ זֶׁ

ל  ִשכְּ ָבר ּבְּ ִבין ַהּדָ ינֹו מֵּ אֵּ ֶׁ י ש  נּו ַאף ַעל ּפִ ת, ַהיְּ ֱאמֶׁ לּוי ּבָ ר ָהֱאמּוָנה ּתָ ִעּקַ ֶׁ נּו ש  ַעִביַדת ֱאמּוָנה, ַהיְּ ל ַעל  ִאתְּ ּכֵּ ּתַ ִהסְּ ה לְּ צֶׁ רְּ ּיִ ֶׁ ש  ן ּכְּ י כֵּ ָלל, ַאף ַעל ּפִ ֹו ּכְּ
ָר  ת ָיִבין מֵּ ה' ָהֱאמֶׁ ַהֲאִמין ּבַ ָראּוי לֹו לְּ ֶׁ  ובצדיקים וכו'.  חֹוק ש 
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ובוודאי באמת לאמיתו יש שם אלקותו ית', רק שא"א להשיג זאת, ולמצוא שם השי"ת  
הבא משם מחלל הפנוי,   כדכנ"ל. ע"כ הם עוברים על כל החכמות והקשיות והאפיקורסית 

לה למצוא  א"א  שבוודאי  יודעים  היינו  כי  תשובה,  עליהם  מוצא  היה  אם  כי  תשובה.  ם 
להתהוות   אפשר  היה  ולא  הפנוי,  חלל  היה  לא  א"כ  השי"ת,  את  בהם  מוצא  שהיה 

שיוכל    הבריאה ית'  זולתו  שהיא  בחי'  בריאת  היא  שהבריאה  ידהב  להתגלות כנ"ל  על  רחמנותו  .  מדת 
יש שם אלקותו   ובוודאי  עליהם תשובה,  יש  בוודאי  לאמיתו,  באמת  הבחינה    ית'אבל  כי 

להבין . אבל ע"י חקירות  שות עוה"ז סותרת זאתיאלא שי  ,נת זולתו ולא זולתו ממשיהנ"ל היא רק בח

נשקעים שם, כי  בשכל אנושי איך אפשר לקיים שניהם דהיינו ישות עוה"ז בלא שתסתור א"ס אלוקותו,  
שהשי"ת    ,א"א למצוא שם את השי"ת, מאחר שהוא בחי' חלל הפנוי. רק צריכין להאמין

עליו גם  שם    \כה/סובב  גם  שבהעלם  המקיף  נמצאדהיינו  אור  יש  בבחי'  שם  גם  באמת  ובוודאי   ,
 אלקותו ית'.  

 
נקראים עבריים ואפילו  [כו]   וע"כ ישראל  , ע"ש שהם עוברים באמונתם על כל החכמות. 

האפיקורסית   היינו  חכמות,  שאינם  החכמות  וע"כ  כזעל  כנ"ל.  הפנוי  מחלל  הבא  השנית 
נ הנהר   [כט] , מלשון  כח( ה)שמות    אלקי העברייםקרא  השי"ת  צדדין[ל]   עבר  לשון  כלשון    , 

. היינו שאלקותו מסבב גם על החלל הפנוי הבא ע"י הצמצום שצמצם  הגמ' תרי עברי דנהרא
אמונה היא דייקא שם היכן שאין ההפנוי מהותו הוא חלל משכל אבל    כי אע"פ שהחלל  האור לצדדין

כנ"ל,    אלקי העבריםבריים, שע"י אמונתם שמאמינים שהש"י  . וע"כ ישראל נקראים ע שכל
השנית כנ"ל.   לאהם עוברים על כל החכמות, ועל מה שאינם חכמות, היינו האפיקורסית

השנית, בוודאי צריך ליזהר יותר ויותר, לברוח ולהמלט   לבוע"כ בודאי מזה האפיקורסית
, כי ח"ו בוודאי ישקע  כלו שםדהיינו לא להכניס ש  משם, לבלי לעיין ולהביט בדבריהם כלל

נאמר   עליו  כי  וכו'שם,  ישובון  לא  באיה  צריך  כי    כל  לכן  עצמו  בכח  לצאת  א"א  שנכנס  אחר 

 :כנ"ל  מעיקרא לדלג ולעבור את החלל בכח האמונה

 
 גאות 

אר לקמן הוא בחי' שתיקה בחי' החלל  בשכפי שית  , אם יש צדיק גדול שהוא בחי' משהדע  לג ךְ א

והסיבה כיון    ,הכוונה שלא הבינו אותו  וארא כה:  זה וזהו שהיה כבד פה שמבואר בזוהרהפנוי כלפי עולם ה
ששם הוא בחי' עולם הפוך ראיתי    ,עולם האמת  ,שמהלכי השכל שלו היו בבחי' מהלכי שכל של עולם הבא

 להם , הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסיושתיקה  \לדוכלפי עוה"ז נחשב א"ס וחלל/   )פסחים נ.(
לישבם\לז/[לו]  אלו אפשר  שאי  ואף  עוה"ז/   .  של  אנושי  עיונו   \לחבשכל  ע"י  זה  כל  על  כנ"ל, 

 
   והאפיקורסות  -בתרלד   כד

בתוכו וא"כ מה ביאר בזה. אלא מוכרח שהכוונה כנ"ל שסובב היא  גם  הלשון סובב גם עליו לכאורה אינו מחייב שמציאותו    צ"ע   כה 
ולכאורה הכוונה לשלול אפילו הארת מקיף.    . אלא שא"כ קשה דלעיל אמר שבחלל אין אפילו שכל בלא אותיות הארה בבחי' מקיף 

בבחי' אור מקיף  גם בחלל  שהוא מאיר    )נתבאר בהקדמה עפ"י מאמר בהיכל הבעש"ט(   בחב"ד   שמבארים וצ"ע.  ואולי רומז לתירוץ  
   נעלם בעצמותו, שהעלים בתוכו את התגלות אורו כדי לתת מקום לבריאת עולם.האור הזה נמצא  אלא שבחלל  

 מג לב, שמות ב ו, ב יג, ה ג, ועוד הרבה   בראשית מ טו,   כו

 האפיקורסות השניה   -בתרלד   כז

 ים לאו דווקא( ובתשכט תיקן שמות ג )ששם כתוב העבריים, אבל באמת גם בשמות ה ג כתוב אלקי העברים וכן בהמשך נקט רבינו אלקים העברים כנ"ל משמע העברי  כח 

 * יהושע כד פסוקים ב' ג' יד טו   כט 

 מעבר הנהר מבני עבר[   –יד עה"פ איש עברי ]עברי    * רש"י בראשית לט  ל 

   האפיקורסות  -בתרלד   לא 

   האפיקורסות  -בתרלד   לב 

 ך מנוקד שוא   -ותרלו ותרצו ותרלד  בתקפא   לג

 ראיתי בביאור הלקוטים גם  וכן    .שא"ס הוא הפך החלל אבל כלפי השכל הנמוך הם בחי' אחת   אע"פ  לד
בתרלד   לה  האפיקורסי',  גדולה    –רלו  האפיקורסות, ומת  -בדפו"ר  אפיקורסות  בין  אלא שתרלד לשיטתו שמחלק  ולא לאדם  לחכמה  ותרלו סברו שהכוונה  תרלד  )משמע שניהם  האפיקורסית  

 לאפיקרוסית קטנה( 

 עיין חיי מוהר"ן סימן תיב   לו
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שתיקה  שמעיין שם מכונים  אצלינו  שהם  שלו  השכל  קדושתו  ,  (\לט/ )וניגון  במהלכי  רוב  מכח    הוא אזי 

ועי"ז  מכניע  ממעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסית   את החכמות האלה 
כשמעיין  \מא/הזאת ובהם    כי  בנשמות  אחיזתן  ונחלשת  לשרשןאזי  מחלישן  נמשכות  כי    \מב/צדיקב  הן 

ועיין לקמן אות ה'   כת"י(כמבואר ב)  מוציאן  אז הוועי"  ועולות להתדבק בוהצדיק הוא שרש נשמות ישראל  
ניגון ולפ"ז נראה שהן עולות להתדבק בו רק מכח הניגון ועיין תורה רכו שהצדיק מעלה אותן משם ע"י   .

ותורה ג' גודל כח הניגון למשוך אליו את הנפש )וזהו שבתורה ג' מזהיר רבינו כל כך מלשמוע מנגן רשע 
כשר( מנגן  ניגון  ורפב    ומשבח שמיעת  נד  תורה  עפ"י  אפ"ל  אולי  נקודה  עוד  בהן  מה שמוצא  בחי'  שהוא 

 . ועי"ז מעלה אותן מרע לטובטובה 
ון וכאן נקרא עיון ועוד צ"ע מה יש לעיין בהן הרי אין שם אפילו שכל בלא  עכ"פ קשה קצת ששם נקרא ניג

מהלכי שכל של יחס למהלכי שכל שלו הן בבחי' שתיקה בהשמשה רבנו הצדיק הגדול  . ואולי אפ"ל  אותיות
העיון של הצדיק נקרא  ולכן בעוה"ז  השתיקה אינה דיבור,    "ז הובעו  ,השתיקה היא הדבור  בעוה"בכי    , עוה"ז
שהוא  אבל במהלכי שכל של עוה"ב לפי בחינת עצמו    ,ניגון דהיינו בחי' טעמים שהם עניין גבוה מאד  בחי'

חי"מ תטו שלרבינו היה תירוץ על  בין שם וגם לתרץ כדמצינו  יעל הצדיק  בודאי יכול  בחי' שתיקה וכבד פה  

   .הידיעה והבחירה
הם התירוצים עליהם  ,  הזאת הבא מחלל הפנוי  מג כי אלו המבוכות והקשיות של האפיקורסית

להבדיל מהחלל הפנוי אזי  בבחי' שתיקה, מאחר שאין עליהם שכל ואותיות ליישבם כנ"ל. כי  

בדבר ה' שמים  היתה ע"י הדיבור, כמ"ש )תהלים לג(  שהיא בריאת העולמות שבתוכו  הבריאה  
  . ובהדיבור יש חכמה, כי כלל הדיבור הוא רק ה' מוצאות הפה נעשו וברוח פיו כל צבאם

, ועל ידם נתהוו כל את הקול שהוא פנמיות הדיבור ובו מלובשת החכמה לאותיות  ל ידם מחתך  עש  [מד]
. והדיבור הוא הגבול של  כולם בחכמה עשיתד(  דברים של כל הבריאה, וכמ"ש )שם קה

שאותיות אלו   \מה/וכל הבריאה היא ע"י צרופי אותיותכל הדברים, כי הגביל חכמתו בהאותיות,  
לתי שהוא  בה  כשמצטרפים  הפנוי  בהחלל  אבל  לזה.  גבול  הם  אלו  ואותיות  לזה,  גבול  הם 

 מקיף כל העולמות כנ"ל, והוא פנוי מכל כביכול כנ"ל, אין 
 

 
ָעִמים ּבְּ   חיי מוהר"ן   לז  ן ִלפְּ ַעּיֵּ מֹו ָהָיה מְּ ַעצְּ ָרָכה ּבְּ רֹונֹו ִלבְּ הּוא ִזכְּ ֶׁ ה ש  זֶׁ ר  אות תיב )ו( וְּ ּבָ דְּ ּמִ ל ּבַ ָראֵּ כּו ִישְֹּ ָהלְּ ֶׁ ִחיַנת סֹוד ש  ָפִרים, הּוא ּבְּ ּלּו ַהּסְּ אֵּ

ם   י הֵּ ּכִ ר,  ּבָ דְּ ּמִ ּבַ ל  ָראֵּ ִישְֹּ כּו  ָהלְּ ה  זֶׁ ִביל  ְּ ש  ּבִ ֶׁ ש  דֹוש   ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  וְּ ָרא ָאֳחָרא.  טְּ ַהּסִ קֹום  הּוא מְּ ֶׁ ם.  ש  ָ ש  ֲהִליָכָתם  ּבַ ָרא ָאֳחָרא  טְּ ַהּסִ ַעל  כּו  רְּ ּדָ
דֹול  וּ  ן. ֲאָבל ָלנּו הּוא ִאּסּור ּגָ ָהבֵּ ר, וְּ ּבָ ִחיַנת ִמּדְּ ם ּבְּ הֵּ ֶׁ ּלּו ש  ָפִרים אֵּ סְּ ם ּבִ הֶׁ ן ּבָ ַעּיֵּ ָנה זֹו הּוא מְּ ַכּוָ ם  בְּ "ל. ּגַ ל ֲחִקירֹות ַהּנַ ֶׁ ָפִרים ש  סְּ יט ּבִ ַהּבִ ֹאד לְּ מְּ

 ָ ש  בָֹאר  ּמְּ ֶׁ ש  בליק"א  ס"ד  ִסיָמן  ּבְּ עֹה  רְּ ּפַ ל  אֶׁ ּבֹא  ַהּתֹוָרה  ּבְּ ן  בָֹאר  ַעּיֵּ מְּ ם  ָ ש  וְּ כּו',  וְּ נּוי  ַהּפָ ָחָלל  מֵּ ִכין  ָ ש  ִנמְּ י  ּכִ ֲחִקירֹות,  ּבַ ֹנס  ִלכְּ ָהִאּסּור  ל  ּגֹדֶׁ ם 
ם ַעּיֵּ  ָ ש  לּו לְּ פְּ ּנָ ֶׁ מֹות ש  ָ ש  ם ַהּנְּ ָ ַהֲעלֹות ִמש ּ י לְּ דֵּ ם ּכְּ הֶׁ ן ּבָ ַעּיֵּ ָקא לְּ יְּ ֹאד ָצִריךְּ ּדַ דֹול מְּ יק ַהּגָ ּדִ ַהּצַ ֶׁ ם: ש  ָ  ן ש 

הגדו   דהיינו   לח הפנוי אבל א שגם הצדיק  קושיות החלל  על  תירוץ  לנו במהלכי שכל  יוכל לבאר  לא  כי  צ ל  היטב  העניין מתורץ  לו 
 ירה עה והבח י ד ית הי י ירוץ על על קוש ת   כתב ראשו ומהלכי השכל שלו הם בבחי' עוה"ב וכן מבואר בחיי מוהר"ן סימן תטו שרבינו  

אלא שכאן נקט בלשון עוה"ב ושם    ,ת היינו הך דכתב שם שע"י ניגוןאות ה' ונ"ל מה שנקט כאן שע"י עיונו מוציא נשמו   עיין לקמן  לט
נ"ל  בלשון עוה"ז ניגון יש לכן  , כי בשפת עוה"ז כבר כתב לעיל שא"א לעיין בחכמות אלו כי אין שם שכל אפילו בלי אותיות אבל 

   שהעיון של הצדיק הוא במהלכי שכל של עוה"ב שנקראים שתיקה וניגון בלשון עוה"ז.
   האפיקורסות  -בתרלד   מ

אבל עכשיו העיון של הצדיק שהוא בחי'    -וז"ל הכתב יד של רבינו שנדפס בסוף הספר שם מבואר כיצד מעלה אותן    עיין נוסח   מא
משה בחכמות הללו הוא תועלת להכניע כח של החכמות הללו מחמת רוב קדושתו של הצדיק ולהוציא את בני ישראל משם כי כל  

וסק באלו החכמות אזי כל הנשמות שנפלו באלו המבוכות חושקים ונתלהבים לדבק בנשמת הצדיק  דבר חושק לשרשו וכשהצדיק ע 
 והוא מוציא אותם משם 

 שמעתי בשיעור ג' שזה דווקא מי שעדיין יש לו איזה התקשרות לצדיק ולא כל אחד מישראל זוכה לזה וצ"ע.  מהריצ"ח  מב 
   האפיקורסות  -בתרלד   מג

עיין זוהר ח"ג רכח. רצה: וח"א דף פ. ותקוני זוהר מזוהר חדש קעא. )אוצה"ז(.    .ה"ע בגרון דטלנ"ת בלשון זסשר"ץ בשינים בומ"ף בשפתים ה' מוצאות הפה גיכ"ק בחיך אח   מד
 ועיין ע"ח שער כה דרוש ב מ"ק ועיין לקמן תורה רכה ]דף קיד.[ 

 לליקוטי הש"ס להאריז"ל   ף בתורה יט ובספר כח ה' המצור   מבואר  מה 



 1עט.      מוהר"ן                תורה סד                            ליקוטי                                               

כגון השכל של גדולת הש"י שא"א דהיינו אפילו    שם שום דיבור, ואפילו שכל בלא אותיות כנ"ל 

. וע"כ המבוכות הבאים משם, הם בבחי'  , גם זה אין שםלבאר אלא כל חד לפום מה דשער בליביה
כששאל על מיתת ר"ע זו תורה וזה שכרה.    \א/ט(תיקה. וכמו שמצינו במשה )מנחות כש

כך לו שתוק  ולבלי לשאול  \בהעליונה/  עלה במחשבה  השיבו  צריך לשתוק  היינו שאתה   .
דהיינו שהיא   , שהוא למעלה מן הדיבור\ג / תשובה ותירוץ על קשיא זו. כי כך עלה במחשבה

. ע"כ אתה צריך לשתוק על שאלה זו, כי הוא בבחינות עלה במחשבה,  קושיא מהחלל הפנוי
ו כיון שהוא במדרגת עוה"ב והכא היה מדבר עם  צ"ע הרי משה לעצמשאין שם דיבור ליישב אותה.  

, ונ"ל שבאמת כן תירץ לו אלא  לתרץ לו במהלכי שכל של עוה"בהקב"ה  הקב"ה וא"כ מדוע לא יכול היה  
ואותיות התירוץ הוא שתוק   כי בכתב  זה  זה  כך עלה במחשבה  שנכתב בגמרא בלשון  אבל בשפת עוה"ב 

 .\ד/ בעצמו תירוץ

 
אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע    :מנחות דף כט   א

אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על  (  שאתה צריך להוסיף כתרים )מי מעכב על ידך  
הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע    כל קוץ וקוץ תילין תילין של 

מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר  
אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר    די י ל  ה נותן תורה ע ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואת 

לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור ]לאחורך[ חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו  
   .רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני 

הקדוש ב"ה שיושב וקושר כתרים כו'. ענין קשר נאמר שעושה אותו להזכיר בו דבר מה כדי שלא תשתכח גמ' מצאו ל  -  :על מנחות דף כט   מהרש"א
כדלקמן  עי"ז  לזוכרם  ב"ה  יתברך  בכתרו  העליונים  פנימיים  לדברים  הרומזים  המה  אותיות  קשרי  אלו  ולזה  וגו'  תזכרו  למען  ציצית  לענין  כמ"ש 

דעת האנושי מגיע להבין כוונתה וע"כ אמר מי מעכב כו' כיון דאין אלו קשרי אותיות צורך לדעת   בחטריה לגגיה דחי"ת וכרעא דה' ומשה חשב דאין 
ך  אנושי שאין עומד עליהן מקוצר שכלו מי מעכב כו' דלעצמך ודאי אין צורך בהן כי מי מעכב על ידך מלזוכרן בלא עשיית קשר וא"ל דודאי לצור

שעתיד לדרוש כו' תילי תילים של הלכות דלא די שיש בקשרן של אותיות דברים פנימיים אלא דגם  דעת אנושי אני קושרן אדם א' כו' ועקיבא כו'  
תילי תילים של הלכות תלוים בהן שרע"ק דורשן א"ל רבש"ע הראהו לי שבקש שיגלה לו אותן סודות של הקשרים שיהיו נגלו לעתיד לרע"ק א"ל  

סדרן של אותיות מאל"ף ועד תי"ו ושוב דרשו אותן לאחור מתי"ו ועד אל"ף כדאמרינן שם    חזור לאחוריך הלך כו' ע"פ מ"ש בפרק הבונה שדרשו שם
לפי וז"ש לו טרם שילמוד רמז קשר האותיות ילמוד רמז סדר האותיות גם לאחור וז"ש שישב משה לסוף ח' שורות דהיינו שיש ח' שורות א"ב משונות  

לפי הנקודות שמונה ואמר שלא ידע מה היו אומרים בכונת האותיות של ח' שורות למפרע הנקודות שמונה שיש בהן ויש בהן ודאי רמיזות שונות  
ין והיה תש כחו שהיה מצטער על שלא ידע כוונתו כיון שהגיעו לדבר אחד דהיינו מסופן לראשן עד האחד שהוא מורה על אחד וא"ל תלמידיו רבי מנ 

אות אחרת וא"ל שלא ידע כוונה בזה בצורת האות של האחד שתהיה היא הראשונה  זה לך שתהיה האחד בראש האותיות להורות על האחדות ולא  
לאותיות להורות על האחדות אבל דבר זה הל"מ נתיישבה דעתו שראה שדבר זה תולה ודאי בדעת אנושי לפי שכלו וא"א להשיג כל סודות התורה 

מחשבותי כי גם בזה דעת אנושי   שאתה חושב אבל כי לא מחשבותיכם בזה אמר לפניו כו' א"ל כך עלה במחשבה כו' דודאי כך עלה במחשבה כמו  
ועד א' כמפורש פרק הבונה א"ת ב"ש כו' ע"כ מדת  חזור לאחוריך כו' דהיינו כמו שדורשין האותיות לאחור מת'    קצר מהשיג אמר לפניו כו' א"ל 

"ז כדי לרבות שכרן בעה"ב אמר לפניו כו' זו תורה שתרמוז  רשעים אבל מדת צדיקים א"ת ב"ש כו' ע"ש שבו מפורש שהצדיקים מקבלין עונשן בעה 
   על שכר עונשן ואמר כי כך עלה במחשבה כמו שאתה חושב כו' וכמפורש לעיל ודו"ק: 

ודע כי מפורש בדברי רבינו האר"י ז"ל בשער הגלגולים דרבי עקיבה השיג הטנת"א )טעמים נקודות תגים אותיות( כולה ועוד    -שם   בניהו בן יהוידע
יותר, אבל משה רבנו ע"ה השיג עד התגין ולא יותר, אמנם גם משה רבנו ע"ה השיג אח"כ הכל ע"י מעשיו הטובים ע"ש. ובאמת הדבר יפלא לומר  
דרבי עקיבה גדול מן משה רבנו ע"ה אשר מתחילתו השיג השגה גדולה וזכה לנבואה שלא השיגה שום נביא בעולם. גם עוד יפלא כזאת בדבר אחר 

זה יפלא איך יהיה  שכתב רב וגם דבר  ורבי עקיבה היה בסוד בינה הנקראת יש,  ז"ל בשער הכוונות כי משה רבנו ע"ה היה דעת בסוד תפארת,  ינו 
יק מקומו למעלה ממנו. אמנם יובן בס"ד הענין אם יוכשר בעיני השי"ת על פי מ"ש בשער הגלגולים בשמואל א' וז"ל ובזה יתורץ כי דניאל ראה עת

לא ראה משה רבנו ע"ה ואיך יהיה זה, אלא מה שהשיג דניאל הוא עתיק יומין דעשיה, לפי שבכל העולמות דאצילות בריאה יצירה ועשיה  יומין מה ש 
יש בהם עשר ספירות ויש בכל עולם כל הפרצופים, וכן עולה דניאל א"ל אדנ"י כי האל"ף עומדת באמצע משמש לכאן ולכאן, ושם זה הוא בעשיה  

ז  ואליהו  ולכן גם כאן נאמר דמקום שהשיג רבי וכו',  וכו' עכ"ד ע"ש.  כור לטוב השיג בבריאה כי אליהו למטה מן הבאר שהוא המלכות דאצילות 
ה  עקיבה הוא תחתון מן המקום שהשיג משה רבנו ע"ה, וידוע שבכל עולם יש טנת"א ובכל עולם יש בינה ויש דעת בסוד התפארת. ובזה יובן בס"ד מ

 יך ששם תמצא את עקיבה בן יוסף כי הוא אינו עומד במקום שאתה עומד בו וצריך שתחזור לאחוריך ותראה אותו ודוק היטב:שאמר לו חזור לאחור
כי מחשבה אע"פ שהיא למעלה מהרהור אבל היא באותיות אלא שהן באות בהבזק כאחת בבחי' טיפת המח שהחכמה יורה    צ"ע   ב 

למעלה מהשכל וכ"ש מדיבור דהינו מחשבה בלא אותיות כך צריך לומר לפי    כחץ לבינה. וצ"ל שעלה במחשבה כאן הכוונה שהיא 
מה שביאר קודם שהחלל הפנוי גם שכל בלא אותיות אין שם. ונראה הכוונה שאותיות של עולם אחד הן א"ס וחלל כלפי אותיות של  

 עולם שתחתיו.
ותר קשה שכבר כשעלה במחשבה לברא את העולם  הכוונה לתרץ שכך עלה במחשבה מעיקרא וזה תימה כי אם כן אדרבה י   בפשט  ג 

כך חשב שאין יחס בין התורה לשכרה. ועיין תורת חיים על ב"ק נ. שמבאר עפ"י מדרש הובא ברש"י בתחילת בראשית עה"פ ברא  
יום הקב"ה יושב על כסא דין ואח"כ על  וכו' ואיתא בגמ' ע"ז שבכל    אלקים שתחילה עלה במחשבה לברא את העולם במדת הדין 
כסא רחמים וביאר התורת חיים שעלה המחשבה אין הכוונה שהתחרט אלא שהיא מדת הצדיקים שיכולים לעמוד בדין אלא שרובא  
דרובא דעלמא לא עומדין בזה לכן שיתף מדת הרחמים ור"ע שהיה צדיק ואין צדיק בארץ שלא יחטא באיזה חטא קל לפי מדרגתו  

 לה במחשבה תחילה עי"ש.  לכן למרקו בתכלית נידון במדת הדין כפי שע 

וצ"ע לכאורה זה תירוץ נפלא ועוד גם בלא זה ידוע שכל היסורים בעוה"ז הם זכות בעוה"ב וא"כ מדוע קושית זו תורה וזו שכרה היא  
ונ"ל שכיון שהתירוץ הוא שהיא תועלת לעוה"ב לא נחשב תירוץ במהלכי שכל של עוה"ז אלא    קושיה מהחלל הפנוי. הרי יש תירוץ.

 תירוץ של אמונה וכל קושיא שהתירוץ שלה היא אמונה זה קושיא מחלל הפנוי.      נחשב 

ולא השיב    עיין   ד מיראת שמים  על תשובה הרי הכל בידי שמים חוץ  ג' כששאל מוהרנ"ת את רבינו כיצד מתפללים  פקדון  הלכות 
הֹוִדיַע    -וז"ל    ר אלא בשתיקה.    אלא כלאחר יד שכך צריך לעשות בלי להבין דהיינו שזה התירוץ אלא שבדיבור א"א לבא  ֶׁ ֵעת ש  ְוַגם ב ְ
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ולא שכל כנ"ל,  והמב  הוכמו כן אלו הקשיות דיבור  וכות שבאים מחלל הפנוי, שאין שם 
ע"כ הם בבחי' שתיקה, וצריך רק להאמין ולשתוק שם. וע"כ אסור ליכנוס ולעיין בדברי  

שהוא קדוש כל כך שלא נוגע בו כלל    האפיקורסית והמבוכות אלו, כ"א צדיק שהוא בחי' משה
הנופלי שעי"ז  ישראל  נשמות  כלליות  והוא  ששם  שם  הכפירות  בשרשום  להכלל  שואף  דבר  שכל    , ע"י 

 . )כמבואר בכת"י( נדבקת נשמתם בו ועולה משם
הזהמשה    כי עולם  שנקרא    בשפת  בבחינות  שתיקה,  בחי'  בחי'   פה  דכבהוא  ד(,  )שמות 

מבואר שכיון שלא ירדו לסוף דעתו נחשב    \ז:/כהבזוהר וארא    \ו/ שתיקה שהוא למעלה מן הדיבור
וכמבואר בתורה כ  דיבורכבד פה  אינו  נחשב   ט שכל דבר שלא מתקבל  ישראל  נמצא שמשה רבנו כלפי 

. וע"כ הצדיק שהוא בחינות משה  שתיקה כי גם כשמדבר נחשב אצלם כשותק כי לא מבינים אותו
שתיקה הפנוי  בחינות  חלל  אלו  בחי'  המבוכות  בדברי  לעיין  יכול  הפנוי  ,  מחלל  שהם הבאות 

 : ין, כדי להעלות הנשמות שנפלו לשם כנ"לבחינות שתיקה כנ"ל. וצריך דווקא לעי

 
 דאות 

מאד סתומים  זו  באות  רבינו  דברים  .דברי  כאן    כמה  ששחסר  יד  בכתב  הספרמתבארים  משך  הוב   בסוף 
מכאןעתיק  נ יותר  שם  שמבואר  כתבתי  .מה  בידי  שעלה  ומה  להבנה.  קשים  הדברים  וה ובתק  ,ועדיין 

פי  תוונישכ רבנו  ןלאיזה  כ  ,בדברי  תורה  סלע,  שדברי  יפוצץ  פנים,  פטיש  שבעים  כלעד  קושיא   דהיינו 
 . יישב אותהשלים להתירוץ באמת משחצי תירוץ ועד שהיא  נכונהבהגדרה ואמיתית 

שהמחל כאן  מבאר  שורבנו  פנוי  חלל  בחי'  היא  החכמים  שבין  בדיבור קת  עולם  לבריאת  מקום  ניתן  בו 
 החידושי תורה שלהם. 
הכוונה לעצם העובדה שכל אחד מהם לומד את הסוגיא באופן   מחלוקת בין החכמיםפשט הלשון מורה ש

 על צד שהמחלוקת היא זה על זה( גם לקמן נבאר את הסוגיא ו) שונה.
וא"כ צ"ע כיון שחלל הפנוי הוא קושיא, שאין לה תירוץ במהלכי שכל של עוה"ז. א"כ איזה קושיא עולה 

 מעובדה זו שכל חכם פונה מחבירו ללמוד בפן שונה. 
היאואולי   חבירו   הקושיא  הפך  אפילו  ולפעמים  שונה  מפרש  אחד  שכל  זה  כיצד  אחת  שהאמת  שכיון 

נו שחכמים אמיתיים שניהם מקבלים מהשמים אע"פ שהלכה רק כאחד   )עיין תורה  ואעפ"כ שניהם אמת. 
 מהם(  

 
דברי חלל הנ"ל. דלכאורה  הוא דווקא בדושי התורה להיות בבחי' בריאת עולם  ימקום לחהועוד א"כ מדוע  

 כל אחד מהם הוא חידוש נפלא גם בלא שחבירו ילמד שונה ממנו.
יחזור על דברי חבירו   , ואולי כי אם כל החכמים היו מתנבאים בסגנון אחד, בוודאי שאין טעם שכל אחד 

אלא שכל אחד היה מוסיף על דברי חבירו באותו סגנון, נמצא שהיו דורשים דרשות גבוהות עד שהיו בבחי'  
ממעשיו. נמצא שדייקא ע"י שכל אחד לומד שונה מחבירו יש מקום יותר לבאר למעשה כל   חכמתו מרובה

 ועוסקים בעיקר.  אחד שפי דעתו.
מיד מקשה הגמ' כיצד חבירו    ,שמביא אחד  ,וכל ראיה מפסוק  ,שני חכמים מבארים סוגיאשמצינו בגמ'  גם  

  ,ילמד אותו

 
ֹו ְמַעט ִמז ֶׁ  י ִעמ  ְרת ִ ַ ב  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ד ִ ֵ יָחה ב  ִ ֹוְדדו ת ְוַהש  נו  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִעְנַין ַהִהְתב  ֵ ְלַאַחר ִלי ַרב  ֵפרו ש  ַרק כ ִ יב ִלי ב ְ ִ ִחיָרה ְולֹא ֵהש  ַעל ב ְ ַ   ה, ֲהלֹא ָהָאָדם הו א ב 

ְלָתֵרץ ְלָך אַ  ר ְלָבֵרר ְלָך ָהִעְנָין ו  ָ ְפש  ה ֹזאת ְוִאי אֶׁ ֶׁ ש  ק ָ ֶׁ י ש  ִ לֹוַמר ַאף ַעל פ  י ֵכן כ ְ ִ אֹוֵמר ַאף ַעל פ  ֹאל יֹוֵתר ָיד, כ ְ ְ י ִלש  ְך. ְוָאֹנִכי לֹא ָיֹכְלת ִ ָ י ֵכן ְצִריִכין ִלְנהֹג כ  ִ ף ַעל פ 
ָיא זֹו ְיכֹוִלין ְלהַ  ְ י ֻקש  י כ ִ י ָיַדְעת ִ ָבה ְוִהְתָקְרבו ת ַלה'  כ ִ ו  ש  ָבר ַעל ת ְ רו  ָלנו  ֲחָכֵמינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִמכ ְ ד ְ ס ִ ֶׁ ֹות ש  ִפל  ל ַהת ְ ֹות ַעל כ ָ יֵבנו   ְקש  ִ ת ֲהש  ְרכ ַ גֹון ב ִ ַרְך כ ְ ָ ִיְתב 

ֲחָכֵמינו  זִ  ַ ָנה ְלַהֲאִמין ב  ן ְצִריִכין ִלְסמְֹך ַרק ַעל ֱאמו  ֵ "ל. ַעל כ  נ ַ ַ ' כ  ִנים  ְוכו  ה ְוַתֲחנו  ָ ְתִפל  ֹות ב ִ ה ְלַהְרב  ְך זֶׁ רֶׁ דֶׁ ה ְוהֹוִליכו  אֹוָתנו  ב ְ ְך זֶׁ רֶׁ דֶׁ ם ָהְלכו  ב ְ ָ ל  ֻ כ  ֶׁ ְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ש 
ֹו: י ב  לו  ָ ֹל ת  ַהכ  ֶׁ ר ְוַהְיסֹוד ש  ה ָהִעק ָ י זֶׁ ַרְך, כ ִ ָ ֹות ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתב  ַרְך, ִלְזכ  ָ   ַלה' ִיְתב 

 הקושיות  -מתרלויות,  הקש   -גם בדפו"ר ותרלד   ה 

צ"ע מדוע שתיקה היא למעלה מהדבור אדרבה שתיקה אין בה תועלת, ודיבור בו נברא כל העולם, ואם היה שותק לא    לכאורה   ו 
שלמעלה   בבחי' מחשבה  היא  חכם  שתיקת  שתיקת הכסיל אבל  והיא  מדיבור  שתיקה שהיא למטה  יש  הכוונה שאמנם  נברא. אלא 

 ר.מהדיבור כי משם יוצא הדיבו 
וארא   ז  ומלה הוה אטים בלא קול, כד אתא משה  ,  ממשה   תא חזי, כל זמנא דדבור הוה בגלותא קלא אסתלק מניה   -דף כה:    זוהר 

נבואת מש   אתא קול  והיתה  והיה הקול בא אליו בסוד אספקלריא המאירה שבאותה בחי' אין גלות כלל  ולעצמו היה מתנבא מלמעלה  ה  כי הוא היה מרכבה לת"ת, 

נבואתו שזה ד פועלת אבל   כי המלכות היתה בגלותלגלות  יכול    וכל זמנא   בגלותא,  המלכות  ומשה הוה קול בלא מלה בגין דהוה   , רך המלכות לא היה 
שלא היה לו חיתוך המילות בשפתיו אלא היה אומר לאהרון והוא היה גומר הדיבור    קלא בלא דבור  בשליחות המקום בבחי'  דדבור הוה בגלותא משה אזיל 

לפרעה  או  אזיל .  לישראל  מצרים   והכי  יציאת  אחר  בדבור   גם  קלא  אתחבר  זמנא  ובההוא  אורייתא,  ואתיהיבת  דסיני  לטורא  דקריבו    עד 
תורה  ותורה שבכתב  כשנתחברו  הדא הוא דכתיב )שמות כ א( וידבר אלהים את כל הדברים האלה, וכדין משה  וכדין מלה מליל,    , שבע"פ 

ועל  בשלימו,  כחדא  ודבור  קול  יאות,  כדקא  במלה  שלים  דמלילת    אשתכח  זמנא  ההוא  בר  מניה,  גרע  דמלה  אתרעים  משה  דא 
   שאז להיפך המלכות התרעמה עליו  .לאתרעמא עלוי, בזמנא דכתיב ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, מיד וידבר אלהים אל משה 
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חזר על דברי רבו וזה בעצמו שסבר שיש לו מקום   שהמפרשים כל אחד למד את הסוגיא בעצמו ולא רק וכן 
 לבאר כפי הבנתו זה חלל שבין החכמים שבו כל חכם ברא עולם שלם מעצמו.  

דאיתא   \ח/ דייקא, עפ"י תורה קמבעוד ביאור אולי אפשר לומר, מדוע החדושים השונים זה מזה הם בחלל  
עי"ש   ,אחד היא תירוץ לקושית חבירוכי לפעמים קושיא של    ,דושי הצדיקיםי ספר מח  בשם שהקב"ה כות

ח כל  ולא  שם  נכתבים  ותירוצים  קושיות  דווקא  מדוע  קשה  בחלל מזה  ו  ,דושידלכאורה  שדווקא  משמע 
 .  \ט/ נכתב הספר הזה ן החכמיםשביהקושיות 

   
מזה,   זה  רק  ולא  זה  על  זה  שחולקים  הכוונה  חכמים  בין  מחלוקת  רבנו  בדברי  כלל  צ"ע שבדרך  וכן  עוד 

 אילו היו כל החכמים באחדות ולא כלשון הנדפס אילו היו כולם אחד שבסוף הספר שון הכת"י משמע מל
אותם שנזרקה בהם אפיקורסות "קצת בלשון הכת"י דאיתא שם בסופו שהצדיק מעלה את  שם  וכן משמע  

 . "החכמים וזה הפירוד שביניהם זה בחי' חלל הפנויבין  קת מחלו שרואיםמחמת 
ימי גדלתי בין החכמים  וכן לקמן בביאור המשנה מצאתי לגוף טוב משתיקה קצת משמע    אול  באבות כל 

ימיו    שחולקיםסיון ששמע  ישהיה לו נ ועי"ז זכה לגדל  זה על זה ועמד בנסיון ששתק ולא הרהר אחריהם 
 דותיו.יומ

עולם  י  לפ"זאלא שגם   איזה  א"כ  הזה  בראקשה  בתוך החלל  לא    ,דייקא  ועי"ז  בנסיון  רק עמד  דלכאורה 
 כי לא החלל גרם.  אבל זה לאו דווקא בתוך החלל. ,סיד לקבל מהם דברי חכמה ושימוש חכמיםהפ

 שכיון שהיו לו מניעות כאלו חזקות מכח זה זכה יותר מאלו שקבלו מהחכם בלא מניעות.  אפ"ל  ואולי
ית אדם כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממ...ברמב"ם הלכות תלמוד תורה ג' יב  כדאיתא  

 ... חכמה שלמדתי באף היא עמדה לי "אף חכמתי עמדה לי" \י/ ועוד אמר...  וכו'...עצמו באהלי החכמים  
 

דייקא א"כ באיזה דיבור ברא עולם דלכאורה רק  ועדיין צ"ע לפי שרבנו מדגיש שבריאת העולם בדיבור 
   .זכה לשימוש חכמים 

ולאסוקי יותר  תורה  של  לאמיתה  לחדש  זכה  השימוש  מכח  יותר  ואולי  דהלכתא  אליבא  שזה    שמעתתא 
   .עיקר הבריאה כמבואר בפנים דלא המדרש עיקר וכו'

 
מחלוקת של דברי דוש או בידברי החריבוי בבוי דברים האם הכוונה לינו במה שמזהיר מרע כוונת רבעוד צ"

 חכם אחד על חבירו. 
הרי בחלל אין  ש העולם    ונראה מדבריו שאומר שהפגם שנעשה עי"ז הוא שבירת כלים א"כ מדובר בבריאת

דושו יוא"כ צ"ע איזה שבירת כלים נעשה ע"י שמרבה לדבר בביאור ח  שבירת כלים כי אין אותיות כלל.
חז"ל    בתורה. יא(  באבות  אדרבה אמרו  ופרשו שם שצריך לה  זהרויחכמים ה)א  וכו'  זהר שלא  יבדבריכם 

ויבואו   פנים  לשתי  שאפשר  תלמידים  ישתמע  עד  נכון  לא  כדמצינו   ושיפללפרשו  לאפיקרוסות  מזה 
 עי"ש. יטוס יבבאנטיגונוס עם צדוק ו
יותר  יונראה לומר שכיון שח עולם צריך לשקול בפלס דבריו שלא לברא  דושי תורה נעשה מהם בריאת 

לעולם ( אמר ר"מ  פסחים ג:)  בגמ'אמרו  זהרו בדבריכם גם  יאע"פ שכנ"ל אמרו חכמים הנו שיוכדמצ  .מדאי
והרנ"ת שם דברי מועיין לעיל סוף תורה נז בהשמטה ראשונה שם    .\יא/ הקצרה   לתלמידו בדרך   אדםשנה  י

פלס לכתוב או למנוע, וכ"פ מחק תיבות אפילו באמצע בושקל אותן  ותיבה  כמה נזהר רבינו בכל תיבה  עד  
 .  עי"ש \יב/עניין ואע"פ שהן נחוצות להבנת העניין

 ת הראוי לו ולא יותר. ועיין תורה קלד סכנה לומר תורה כי צריך שכ"א ישמע רק א
 

לשבירת כלים וביאר באות ב' שהכוונה לחכמות    םבוי הדבור הנ"ל גור ינו מבאר שרז כיון שרבעוד צ"ע לפ"
 דושי תורה גורם לחכמות חיצוניות.יבוי דבור בחיר כיצדא"כ  .חיצוניות

 
ִר .....  -  תורה קמב   ח ְוֵהם ב ְ ה,  ה ָלזֶׁ זֶׁ ִרים  ַדב ְ ְ מ  ֶׁ יִקים ש  ֵני ַצד ִ ְ עֹוָלם ש  ָ ִנְמְצאו  ב  י  יק  כ ִ ד ִ ה ַהצ ַ ז ֶׁ ֶׁ ַהְינו  ש  ְרָסאֹות.  ַ ה ֵמאֹות פ  ָ מ  ַ ה כ  ִמז ֶׁ ה  זֶׁ חו ק ָמקֹום 

ל הַ  ֶׁ ָיא ש  ְ ש  ֻ ץ ַעל ַהק  רו  ֵ הו א ת  ֶׁ ָבר ש  ְמקֹומֹו, ְואֹוֵמר ד ָ ם ב ִ ָ ֵני ש  ֵ יק ַהש   ד ִ ֹוָרה, ְוַהצ ַ ת  ַ ָיא ב  ְ ה ֻקש  ֶׁ ה  ַמְקש  ֶׁ ה ַמְקש  ֹון. ְוֵכן ִלְפָעִמים זֶׁ יק ָהִראש  ד ִ ה  צ ַ ְוזֶׁ
ה  ְוזֶׁ ה,  ָלזֶׁ ה  זֶׁ ִרים  ָ ִנְדב  ֵהם  ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל  ֲחֵברֹו,  ל  ֶׁ ש  ָיא  ְ ֻקש  ַעל  רו ץ  ֵ ת  הו א  ָחד  ָהאֶׁ ל  ֶׁ ש  ָיא  ְ ש  ֻ ְוַהק  ה,  ֶׁ דֹוש     ַמְקש  ַהק ָ ִאם  י  כ ִ ֹוֵמַע  ש  ָאָדם  ם  ו  ש  ֵאין 

ַעְצמֹו:  ְך הו א ב ְ רו  ָ רו  ִיְרֵאי ה' ִא    ב  הו  )ַמְלָאִכי ג(: ָאז ִנְדב ְ יָלא, ַעל ְיֵדי  ְוזֶׁ ֵ ִרים ִממ  ָ ה, ַרק ֵהם ִנְדב  ה ָלזֶׁ ִרים זֶׁ ֵהם ֵאיָנם ְמַדב ְ ֶׁ , ַהְינו  ש  ל ֵרֵעהו  יש  אֶׁ
ב ה' ַוי ִ  ֵ ְקש  הו  ַוי ַ ַרְך, ְוזֶׁ ָ ם ִיְתב  ֵ י ִאם ַהש   ֹוֵמַע כ ִ ה ש  ִרי ָ ם ב ְ ו  ה ֵאין ש  ה ְמָתֵרץ. ְוזֶׁ ה ְוזֶׁ ֶׁ ה ַמְקש  ז ֶׁ ֶׁ י ַרק הו א ִיְתב ָ ש  ָמע, כ ִ ְ ָבִרים  ש  ר ַהד ְ ֵ ְמַחב  ֹוֵמַע, ו  ַרְך ש 
ד ִ  ִבין ָעָליו  ָ ְכת  נ ִ ֶׁ ר ש  פֶׁ ֵ ַהס  ה  ְוזֶׁ רֹון.  ָ ִזכ  ר  ֵספֶׁ ב ְ ֵתב  ָ כ  ַוי ִ הו   ְוזֶׁ רֹון,  ָ ר ְלִזכ  ֵספֶׁ ְוכֹוְתָבם ב ְ ה.  ה ָלזֶׁ ִבין  זֶׁ ָ ִנְכת  ם  ָ ש  ְלַמְעָלה, ש  י ֵ ֶׁ ִחיַנת ֵלב ש  ם, הו א ב ְ ְבֵריהֶׁ

ם  ְבֵריהֶׁ  .ד ִ

 ושיא ותירוץ )דהיינו חלל ועולם( הם בחי' יחוד זו"ן שעל ידו נבראים עולמות.ק   כי דייקא  ט
   ( ב רמז תתקסח " קהלת פ ) לקוט שמעוני  בי   מקורו  י

פרש שם שמתקיימת גרסתה יותר מהארוכה נראה כוונתו שיותר קל לזכור לשון קצרה. אבל עפ"י דברי רבנו שכל המרבה  רש"י    יא
 משמע שגם זה סיבת הקיצור.דברין מביא חטא קאי אחדושי תורה  

 שלנו נמצא שחסר כמה תיבות עיין באות ב' דף עח: סוף טור א' ד"ה אך ע"י בחי'   וגם בתורה  יב 



 4עט.      מוהר"ן                תורה סד                            ליקוטי                                               

שכל דיבור מיותר בוי דברים הוא כיון שלא המדרש עיקר אלא המעשה. נמצא לפ"ז  יזק הריועיין בפנים שה
הכוונה שמיותר לביאור ההלכה למעשה ונמצא שהוא בבחי' דרש מיותר, ועיין תורה כח שדברי ת"ח ש"י 

יפים אבל   ית'.  לואה  השומע    לבהם דברי מליצה  נראה שהוא    וכןשלא מוצא בהם עצות להתקרב אליו 
לכל  ינ לדרשנים)רב  סיון  לשם  (ובעיקר  פלפול  שהם  דברים  גם  בדבריו  נוגע    לערב  שלא  ומליצה  חכמה 

בוי דברים הוא בחי' לימוד לשם חכמה ולא למעשה שמביא ינמצא הרלעצם ביאור הלמעשה של דבריו.  
שזה בחי' ניתוק ממנו ית' כי הלימוד למעשה פירושו    לימוד יהיה לשם חכמה ולא לשם שמים  לנפילה שכל

ו רצונו  את  מדת  לדעת  ללגלות  לימוד  של  עירוב  וכל  ית'  ית'.רחמנותו  ממנו  ניתוק  הוא  חכמה  ומזה    שם 
לחוכמות חיצוניות קצרה כי זה בעצמו החוכמות חיצוניות שלבד ממה שהן חוכמת הטבע דייקא אבל עיקר  

 ליו ית' אלא בבחי' ניתוק דהיינו חכמה לשם חכמה. אהפסול שבהן הוא שנלמד שלא לשם חיבור 

ע"י חלל  נתאפשר  יאת העולם  . כי עיקר בר\יג / כי מחלוקת היא בחינות בריאת העולם  ודע

, ולא היה מקום לבריאת העולם כנ"ל. אלוקותו ית' הפנוי כנ"ל, כי בלא זה היה הכל אין סוף
לצדדין, ונעשה חלל הפנוי, ובתוכו ברא את כל הבריאה, היינו    אלוקותו  וע"כ צמצם האור

 \טו/. בדבר ה' שמים נעשו וכו'כנ"ל  ,, ע"י הדיבור\יד/הימים והמדות

ו שבין    בחי' המחלוקות  וכן הוא היו כל הת"ח אחדהצדיקים החכמים  שיחלקו    , כי אלו  זה  בלי 

זהו  \טז/ מזה על  משמע   זה  ולפ"ז  באחדות  היו  החכמים  כל  אילו  הספר  שבסוף  הכת"י  בגרסת  )עיין 

י פכ  חי' א"סבבנשאר  כי    , לא היה מקום לבריאת העולםשהמחלוקת היא זה על זה ולא רק זה מזה(

לקמן ידיק  . רשיתבאר  וכ"א    על  זה מזה,  נחלקים  והם  לפי  ע"י  המחלוקת שביניהם,  שמחדש 

נשמתו אחר,    שרש  לצד  עצמו  ידימושך  שהוא    על  הפנוי,  חלל  בחינות  ביניהם  נעשה  זה 
העולם   בריאת  הוא  שבו  לצדדין,  האור  צמצום  ידיבחינות  כנ"ל  על  כל   ,הדיבור  כי 

הע בריאת  בשביל  רק  הם  הכל  מדבר,  מהם  שכ"א  בתוך הדברים  ידם  על  שנעשה  ולם 
עצמם  חידושים  ואילו    , נמצא שעצם החילוק שביניהם בלימוד הסוגיא זה החלל  החלל הפנוי שביניהם

להלכה בחלל  \יז/ שמחדשים  הנבראים  העולמות  כי הת"ח בוראים את הכל  זה  ידי .  דבריהם,    על 
חז"ל    י אתהמ  ולאמר לציון ע  כמ"ש )ישעיה נא(   אתה  י  מ  א ע  אלאתה    ימ  ע  אל תקרי  ודרשו 

כן  דהיינו   אתם  אף  במילולי  וארעא  שמיא  עבדי  אנא  וארץ  מה  שמים  עושה  שאני  כמו  פי' 
בבריאת  עימי  שותפים  ונעשים  שלכם  התורה  בחדושי  חדשים  וארץ  שמים  בוראים  אתם  גם  כך  בדיבורי 

ה'(  העולם בזוהר בהקדמה דף  יותר מדאי, רק כפי    )כמ"ש  : אך צריך ליזהר שלא לדבר 
יותרצורך ברי כדי    את העולם לא  בדיוק  במשקל  בהם  דבריו  לשקול  תורה שצריך  לחדושי  הכוונה 

או  לכתוב  אם  בספרו  אות  בכל  רבינו  דקדק  כמה  נז  תורה  סוף  ועיין  כראוי  וארץ  שמים  מזה  שיבראו 
, וכן מצינו בחז"ל אע"פ \יח/ מאד להבנת העניין  ך וכמה פעמים מחק עניין שלם אע"פ שנראה שנצר  להשמיט

 
 בתורה סא שמחלוקת בחי' קושיות והתירוץ הוא בחי' ספר חדש שכתב איש ריבי   כעין זה  יג 
ומדות   יד ברי -  ימים  היא  הבריאה  ראשית  כי  מדות  גבולי  ושאר  הזמן  מדת  כמ"ש  דהיינו  הזמן  תחת  הן  מדות  שאר  וכל  הזמן  את 

 בראשית ברא, ראשית היא בריאת הזמן ותחתיו ברא את הכל הנכלל בשמים וארץ 
אפ"ל שזה בחי' שני כתובים הבאים כאחת יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם דהיינו שכשיש שני כתובים סותרים אזי יש  אולי    טו 

מעשה בעולם העשיה הנבנה בחלל. וכן כמצינו שכל מהות הדיבור הוא בבחי' שיוצא  מקום לכתוב השלישי להכריע כיצד לנהוג ל 
 מבין דייקא כגון מבין השפתיים ומבין הכרובים.

יו"ד  רבינו לקמן "והם נחלקים זה מזה"    וכן מבואר ב כלשון    טז  ין    -אות ד'  הלכות מזוזה הלכה ד    -ליקוטי הלכות  ֵ ב  ֶׁ ת ש  ֲחלֹקֶׁ ַ ַהמ  ֶׁ ש 
יִקים   ד ִ ךְ ַהצ ַ רו  ָ ב  סֹוף  ָהֵאין  אֹור  ִחיַנת  ב ְ הו א  יִקים  ד ִ ַהצ ַ ל  ֶׁ ש  ה  ָ דֹוש  ַהק ְ ָמָתם  ְ ִנש  אֹור  י  כ ִ י,  נו  ָ ַהפ  ָחָלל  ִחיַנת  ב ְ יִקים    הו א  ד ִ ַהצ ַ ֶׁ ש   ַמה  ְוָכל  הו א. 

ַמֲעֵשה   ְך הו א ב ְ רו  ָ דֹוש  ב  ִפים ְלַהק ָ ָ ת  ֻ י ֵהם ש  ֹוְרִאים עֹוָלמֹות, כ ִ ִרים ֵהם ב  '.  ְמַדב ְ א ְוַאְרָעא ְוכו  ַמי ָ ְ ב, ָמה ֲאָנא ַעְבֵדי ש  תו  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ית, כ ְ ִ ֵראש  ם  ב ְ ְוא 

ים ֶאָחד ָהָיה ָהאֹור ֵאין סֹוף  יק  ּד  ּצ  ל ה  ּכָ חִ   ָהיוּ  ב ְ הו   ז ֶׁ ֶׁ ֹו, ש  ָחד ְלִצד  ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ָ ְך כ  ַ ְמש  י ֻ ֶׁ ְכֵרַח ש  הֶׁ ב ְ ן  ֵ ָהעֹוָלם, ַעל כ  ִלְבִריַאת  ָמקֹום  יַנת  ְולֹא ָהָיה 

ת ָהאֹור ֵאין סוֹ  כ  ְמׁשָ ת ה  ינ  ח  הוּ ּבְ זֶּ ּדֹו, ׁשֶ ְך ְלצ  ְמׁשָ ְוָכל ֶאָחד נ  עֹות  ּלוֵּקי ּדֵ יֵניֶהם ח  ּבֵ ׁש  יֵּ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ין מ  ָדד  ּצְ ָחָלל    ף ל  ִחיַנת  ה ב ְ ַנֲעשֶׁ ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל 
ִריַאת ָהעֹולָ  ַהְינו  ב ְ ִריָאה, ד ְ י ְוָאז ֵיש  ָמקֹום ְלַהב ְ נו  ָ "ל.ַהפ  נ ַ ַ ֹור כ  ָכל ד  יִקים ב ְ ד ִ ֹוְרִאין ַהצ ַ ב  ֶׁ  מֹות ש 

דייקא כך משמע לקמן שהמדרש הוא בחי' א"ס והמעשה הוא בחי' עולם וא"א לפרש שהכוונה למעשה עצמו כי מדובר    להלכה   יז 
דהיי  דייקא  למעשה  הנוגע  דהלכתא.  אליבא  הסוגיא  את  שמבררים  כמה  עד  הכוונה  אלא  בתורה  החכמים  עולם  בחידושי  בחי'  נו 

 העשיה.  
ֵהֵבאִתי:    -  נז   בסוף תורה   עיין השמטה   יח ֶׁ ִחינֹות ש  ַבת ַעל ְיֵדי ב ְ ֵ ְך ְלֵעיל, ַאַחר ת  י ָ ַ ָהיו        -   )ש  ֶׁ בֹות ש  ֵ ה ת  ָ מ  ַ , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, כ  נו  ֵ ג ַרב  ֵ ל  ָכאן ד ִ ב ְ

 ֶׁ ְכש  ה. ו  ָ דֹוש  ְכִתיָבתֹו ַהק ְ ם, ב ִ ָ ֹונֹו ש  ְלש  ִבים ב ִ תו  ֹכ ְ ל  ֶׁ ֵדי ש  , כ ְ דֹוש  ִתיבֹות ָידֹו ַהק ָ בֹות ִמכ ְ ֵ ה ת  ָ ה ְוַכמ  ָ מ  ַ ָנה כ  ַכו ָ ֹוָרה זֹאת, ָמַחק ב ְ יק ת  ַתן ִלי ְלַהְעת ִ א  נ ָ
ֹורֹות,   ה ת  ָ ַכמ  ָעִמים, ב ְ ְ פ  ה  ָ מ  ַ כ  ֹו  ְרכ  ָהָיה ד ַ ְוֵכן  ֵלָמה.  ְ ָנה ש  ו ָ ַ ה כ  זֶׁ ָ ָהָיה לֹו ב  ֶׁ ְוָרִאיִתי ש  יֵקם.  ֶׁ ַאְעת ִ ,  ש  יָקה  ֹוָרתֹו ְלַהְעת ִ ַתן ת  נ ָ ֶׁ ש  ק ְמֹאד כ ְ ָהָיה ְמַדְקד ֵ

ל   ְתג ַ י ִ ֶׁ ש  ָרָצה  לֹא  י  כ ִ ְמַצע,  אֶׁ ָ ב  ג  ֵ ְוִדל  ְמֹאד,  ְלָהִעְנָין  ֻמְכָרִחים  ָהיו   ֶׁ ש  בֹות  ֵ ת  ה  ָ ְוַכמ  ה  ָ מ  ַ כ  ם  ָ ש  ו   ִלְמחֹק  ֵאל  ב ְ ֵהיֵטב  ן  ַעי ֵ ְ ְוַהמ  ִרים.  ו  ב  ַהד ִ ו   ֵאל  ו  
קֹומֹות  י ִ ַהמ ְ ֶׁ ְכש  ַתב ו  ָ י כ  ֹוָרה ַהז ֹאת ְיכֹוִלין ִלְראֹות ְקָצת, כ ִ ת  ַ ְמַצע ָהִעְנָין. ְוַגם ב  אֶׁ ם ב ְ ָ ָחֵסר ש  ֶׁ ַכל ְלָהִבין ש  ֵהֵבאִתי.  , יו  ֶׁ ִחינֹות ש  ' ַעל ְיֵדי ב ְ ֹל ְוכו  פ 

ר ְמבָֹאר הֵ  ָהדו  ב  תו  ָ כ  ְצלֹו  ה ָהָיה אֶׁ זֶׁ ל  ָ ֹונֹו. ַאְך כ  ְך ְלש  רֶׁ ה ד ֶׁ זֶׁ ס  ְוֵאין  לֶׁ פֶׁ ים ָהיו  ב ְ ִ דֹוש  ָבָריו ַהק ְ ד ְ ל  ָ י כ  כ ִ ְמַצע  אֶׁ ָ ב  ג  ֵ ל  ת ד ִ קֶׁ ְמֻדי ֶׁ ָנה  ַכו ָ יֵטב. ַאְך ב ְ
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לעולם ישנה    אמרוחכמים הזהרו בדבריכם דהיינו שצריך לבאר לתלמיד באופן שיבין היטב אעפ"כ    שאמרו

קצרה בדרך  כלתלמידו  ידי  י.  רבוי   על  לסבול  יכולים  הכלים  היו  האור, שלא  האור,    יטרבוי 
קליפת שבירת הכלים הכוונה לחכמות חיצוניות    נשתברו, ומשבירת הכלים היה התהוות הקליפות

, מזה גורם התהוות מניח את המעשהעי"ז שמרבה לדרוש ו . כן אם אחד מרבה לדברב'כנ"ל באות 
. כי הוא בחי'  כמות חיצוניות נעשה מרוב הדרש וקליפת אפיקורסות מרוב מחלוקתקליפת ח  הקליפות

הקליפות התהוות  שעי"ז  הכלים,  שבירת  היו  שעי"ז  האור,  לא   ריבוי  כי  לקמן  שיבאר  וכפי 
המעש אלא  עיקר  אחד  המדרש  שאינם  טוב  עולמות  שבוראים  בדבורם  הצדיקים  לכן  בכת"י ה  כמבואר 

שאע"פ שבלא מחלוקת היו מחדשים חידושים נפלאים וגבוהים אבל לא המדרש עיקר אלא המעשה ולכן  
נקרא כופר בעיקר ולא עמ"נ לקיים  יט   האומר שהעיקר לחדש חידושים  )כמבואר בתורה  וזה בחי' עמלק 

היא  ,תנינא( העיקר  בדברים  העשיה  כי  התנא  שהאריך  ומצינו  שכר  ותקבל  דרוש  בחז"ל  שמצאנו  ומה   .
להאדיר תורה  להגדיל  כדי  ס  יתירים  נא:(ו)חולין  ונדה  לא   :  כונתו  שסוף  זה  דרך  על  שהוא  לומר  צריך 

באיזה אופן ולפעמים רמוז בדברים יתירים סודות  מדת רחמנותו להכיר לדעת רצונו ית' למדרש בלבד אלא 

  : \כ/ חכמת הסוד מתבאר הרצון שמים שבהם שרק עפ"י
 

פשטות הלשון משמע שהכוונה לסגנון שונה שיש בין חכם לחברו, אבל הלשון מחלוקת וכן  ש  ך נראה ליכ

 ולא כלשונו בנדפס אילו החכמים היו אחד שאם היו החכמים באחדותבכת"י ממה שכתב 
שכתב   ממה  שמדווכן  גם  משמע  לאפיקורסות  נפלו  המחלוקת  שמחמת  שמבזים  שיש  ממש  במחלוקת  בר 

 ומדברים זלזול זה על זה.  

שרואים   מחמת אדם בני על שנזרקה אפיקורסית נכנעים ידו ל שעל"כנ פה כבד שהוא משה  -וזה לשונו שם  

 ל"הנ הפנוי חלל' בחי זה שביניהם הפירוד וזה החכמים בין מחלוקת
 וצ"ע אולי אפ"ל שזה חילוק בין הכתב יד להנדפס בספר 

כי כשרואה צדיקים    ,נראה לומר טעם שהיא בחי' קושיא מחלל הפנוי  , המחלוקת היא זה על זהלפירוש שו
ו  ,ורק להאמין שהם אמת שמעל השגת  , צריך לדעת שאין לו השגה בהם  ,גדולים מדברים סרה על חבריהם

 עי"ש.   שמי שנכנס במוחו המחלוקת הזו סימן שמוחו פגום. והיינו הזהרת רבינו בתורה ה' אות ד'
באבניה ברזל ובככבי אור שרבי דוד צבי הגדול חמיו של מוהרנ"ת התרחק מהחסידים מחמת שהיה  ועיין  

 דמשמע שהנסיון בזה הוא לגדולים וקטנים בשווה.   \כאשומע שהצדיקים מדברים זה על זה/ 

 
ֹא  ל  ֶׁ ש  יָה  ָעלֶׁ ק  ְמַדְקד ֵ ָהָיה  ְיֵתָרה,  ָבה ַאַחת  ֵ ת  ו   ַוֲאִפל  ֹות.  ְלַגל  ֹא  ל  ֶׁ ַמה ש   ו  ַגלֹות  ְ ל  דֹול, ַמה  ג ָ ָקל  ְ ִמש  ְלַהְעת ִ   ו  ֹא  ל  ֶׁ ר אֹו ש  ֵ ָהָיה  ְלַדב  ֶׁ ִפי ַמה ש   כ ְ יק. 
 ֶׁ ִסיָמן נ"ח אֹות ט, ַמה ש   ְך ב ְ ָסמו  ן ב ְ ֹות זֹאת. ְוַעי ֵ ֵאין ְצִריִכין ְלַגל  ֶׁ ָמה, ש  ָגתֹו ָהֲעצו  ָֹ י ַהש  ִ ֹור ִהיא  יֹוֵדַע ַעל פ  ֵרי ַהד  ֵ ש  ל ַהכ ְ ֶׁ ה ש  ָ ֻדל  י ַהג ְ ם כ ִ ָ תו ב ש  ָ כ 

ֹוָר  ת ַהת  ו  ש  ל ִהְתַחד ְ ִלי אֶׁ ִחיַנת כ ְ ם מָ ב ְ ָ י ש  ָבר, כ ִ ִבין ַהד ָ ָ "ל ת  י ַהנ ַ ִ ה ַעל פ  רֹון ָלֵעיַנִים. ְוַעת ָ ָ ר ַהִחס  ָ ם ִנכ  ָ '. ְוש  ו  ְוכו  ְבִחיַנת ְוֵאל  בֹות  ה ב ִ ֵ ה ת  ָ מ  ַ ַחק כ 
ה ְוכַ  ָ מ  ַ ן כ  ֵ ם כ  ם ג ַ ֹדֶׁ "ל ָמַחק ִמק  ִסיָמן נ"ח ַהנ ַ ב ְ ֶׁ ֹוָרה ש  אֹוָתה  ַהת  ֹוָרה. ְוֵכן ב ְ ְמַצע ַהת  אֶׁ ְך.  ב ְ ָ ל כ  ָ ר כ  ָ ֵאין ִנכ  ֶׁ ָאר ְמקֹומֹות ש  ְ ש  בֹות ְוִעְנָיִנים, ב ִ ֵ ה ת  ָ מ 

 : ש  רו  ֵ ה פ  אֹות ו' ַאַחר ְוזֶׁ ָ ן ָמַחק ב  ֵ ם כ  ם ג ַ ָ ִסיָמן נ"ט ש  ְך ב ְ ָ    ְוֵכן ַאַחר כ 
 ריבוי   -מתרצו    יט 

אלא דרוש וקבל שכר שם בוודאי    עיין סנהדרין נא שחיטת קדשים הלכתא למשיחא שמצנו בחז"ל שאמרו דרוש וקבל שכר    אע"פ   כ
אע"פ שא"א לקיים אבל צריך לדעת כיצד רצון הש"י שנקיים מצוות הקרבת קרבנו וכ"ש שבכל יום עתיד להבנות הבית. ובסנהדרין  

ומרה   ובית המנוגע לא הי עא בן סורר  הנדחת  וקבל שכר    ה ועיר  דרוש  להיות אלא  עתיד  רצונו  צ"ל שגם בהם א ולא  פשר לגלות 
 פ שא"א לקיים למעשה.מנותו אע" ומדת רח 

תכה   ח"א   שיש"ק   כא ִזְכרֹונוֹ   -אות  מֹוַהְרַנ"ת ְ  ר  ֵ ִזְכרֹונוֹ -ִספ  ְצִבי  ִוד  ד ָ י  ַרב ִ ֵמחֹוְתנֹו  ַמע  ָ ש   ֶׁ ש  א  -ִלְבָרָכה  ְבַרי ָ ֵמַהחֶׁ תֹו  ִהְתַרֲחקו  ל  ָ כ  ֶׁ ש  ִלְבָרָכה 
ַעל  ַ ַהב  ְלִמיֵדי  ַ ת  ל  ֶׁ ש  ה  ָ דֹוש  ם -ַהק ְ ֵ זַ -ש  יד  ג ִ ַ ְוַהמ  ד  טֹוב  רו  ִ פ  ל  ֹודֶׁ ג  ַעל  יט  ְוִהב ִ ְוָרָאה  ם,  ֵמהֶׁ ְגדֹוִלים  ֵני  ְ ִלש  ַאַחת  ַעם  ַ פ  ַסע  נ ָ ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  הו א  ַצ"ל, 

ְפָרְך ב ְ  ה ָהָיה מו  ְלִוים ֵאָליו, ְוזֶׁ ל ַהנ ִ ָ ה ִעם כ  ֵעיֵני זֶׁ ְפָרְך ב ְ ה ָהָיה מו  ז ֶׁ ֶׁ ם, ש  יֵניהֶׁ ֵ ָהָיה ב  ֶׁ ָבבֹות ש  ְ ל ַהנ ִ ַהל  ָ ה ִעם כ  א  ֵעיֵני זֶׁ ַ ער ִאיז ב  ְלִוים ֵאָליו, "ַאז ד ֶׁ
 ֶׁ עט ִמיט ַאל  ְסקֶׁ ַ יפ  ג ִ וען ָאפ   יוֶׁ ג ִ עם  א ד ֶׁ ַ ן ִאיז ב  ן או  ְ עְנְטש  ע מֶׁ ַזיינֶׁ ע  ֶׁ עט ִמיט ַאל  ְסקֶׁ ַ יפ  ג ִ וען ָאפ   יוֶׁ ג ִ עם  ה ִנְתַרֵחק  ד ֶׁ ן", ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ְ עְנְטש  ע מֶׁ ע ַזיינֶׁ

ְמָחה ב, י  ׂשֹון ְוׂשִ ם ְלַגְמֵרי. )ׂשָ  א(.ֵמהֶׁ

ְנָחס    של מוהרנ"ת   חֹוְתנוֹ   -סימן תרו    שיש"ק  ִ פ  י  ַרב ִ יק  ד ִ ַהצ ַ ָהַרב  ל  ְוָנַסע אֶׁ ַהֲחִסיִדים  ְלַכת  ְלִהְתָקֵרב  ָרָצה  ה  ָ ְתִחל  ב ִ י  כ ִ דֹול,  ג ָ ד  ִמְתַנג ֵ ָהָיה 
ם  ָ ִרים ש  ַדב ְ ְ מ  ֶׁ ם ֵאיְך ש  ָ ַמע ש  ָ ֵעיָניו, ַאְך ש  ר ב ְ ָ ְוִנְרָאה ָיש  ַזַצ"ל,  אִריץ  ַזַצ"ל, ַאַחר   ִמק ָ ֹוב  ָלאְטש  ִמז ְ י  י ִמיַכלֶׁ יק ַרב ִ ד ִ ְך ָנַסע  -ְמֹאד ַעל ָהַרב ַהצ ַ ָ כ 

ַמע  ָ ש   ֶׁ ה, ֵמֲחַמת ש  ם ִמז ֶׁ ֵעיָניו, ַאְך ָנַפל ג ַ ר ב ְ ַ ֹוב ְוַגם הו א ָיש  ָלאְטש  י ִמז ְ י ִמיַכלֶׁ יק ַרב ִ ד ִ ל ָהַרב ַהצ ַ ְנָחס   אֶׁ ִ י פ  ִרים ַעל ַרב ִ ם ְמַדב ְ ָ ם ש  ג ַ ֶׁ אִריץ    ש  ִמק ָ
ְוָאַמר  עם",  יי ד ֶׁ ַ ב  ער  ן ד ֶׁ ן או  ְ עְנְטש  ע מֶׁ ַזיינֶׁ ִמיט  ר  עט עֶׁ אְסקֶׁ ַ עפ  גֶׁ עם ָאפ   ייא ד ֶׁ ַ ער ִאיז ב  יו, "ד ֶׁ ָ ַוֲאָנש  ת, ַמה  ַזַצ"ל  ם ֱאמֶׁ ֵניהֶׁ ְ ש  ֶׁ : "ֲאִני ַמֲאִמין, ש 

ֵמֲחַמת זֶׁ  ת". ו  ֹו ֱאמֶׁ ל  ֻ ה כ  ר ַעל זֶׁ ֵ ה ְמַדב  ה ְוזֶׁ ר ַעל זֶׁ ֵ ה ְמַדב  ז ֶׁ ֶׁ ר ַעל ַהֲחִסיִדים  ש   ֵ ן ְלַדב  ְמֻכו ָ ָכל יֹום ב ִ ר ב ְ עו  ִ ַֹע לֹו ש  ם, ְוָהָיה ָרִגיל ִלְקב  ָ ל  ֻ ה ִנְתַרֵחק ִמכ 
ם, ַאף  ְכֵדי ְלִהְתַרֵחק ֵמהֶׁ דֹול. ) -ַעל -ב ִ יק ג ָ ָהָיה ַצד ִ ֶׁ י ש  ִ  (.שון ושמחה שם פ 

תרכ"ג,   שיש"ק  סעיף  ִזְכרֹונוֹ    ח"א  מֹוַהְרַנ"ת ְ  ראש ִלְבָרָכה  -כשבא  על  והתקנא  -לרבינו  כראוי,  שמתפללים  אנשים  שיש  ראה  השנה, 
ִלְבָרָכה את התורה "בחצוצרות" שבסימן  -כך שמע מרבינו ִזְכרֹונוֹ -בהם מאוד, כי הוא לא היה יכול אז להתפלל בכונה כראוי, ואחר 

ר  ָ ְזכ  '    -ְלֵעיל, אלא זאת מצא חן בעיניו  -ה', ואמר שלא היה לו שום השגה בהתורה ַהנ ִ   -פירוש הפסוק: "אוזן שומעת תוכחת חיים" ְוכו 
ִזְכרֹונוֹ   -כי זאת היה נצרך לו מאוד, כדי שיתורץ לו עיקר קושייתו של חותנו   ִלְבָרָכה, שחלק מאוד על כלליות  -הרב רבי דוד צבי 

שראה, שהחסידים חולקים אחד  החסידים )ראה ליקו"ה יור"ד ח"א הל' ריבית ה, כ, דף ר"א:; וע"ע בשיש"ק ח"ב, סעיף רנ"ו(, מחמת  
רט"ו  עמ'  ס"י,  ושמחה,  ששון  בכוכ"א,  )עיין  השני  )-על  תר"ו(:  סעיף  שם,  בשיש"ק  וע"ע  תכ"ה;  סעיף  ח"א,  בשיש"ק  מובא  -רט"ז; 

 אבני"ה ברזל,(.  
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ידי המחלוקת \כבכמה טעמים נאמרו על מחלוקות אלה/  נוסף שדייקא בחלל הנוצר על  , וכאן מבאר טעם 
 ' שמים וארץ חדשה. נבנה בחי

וביאור העניין כיצד המחלוקת דייקא היא המקום לבריאת עולם נראה לבאר עפ"י בב"מ פד. שריש לקיש  
על כל חידוש שאמר ועי"ז רווחא שמעתתיה, דהיינו נתבארו דברי רבי  \כג/היה מקשה לרבי יוחנן כד קושיות

 . יוחנן יותר למעשה
דרך שונה ועי"ז נתחברו עשרות ספרים לתרץ את הרמב"ם שלמדו ב  בראב"ד שמקשה על הרמב"םמצינו  

 נמצא שהם נתחברו דייקא בחלל שנוצר בין החכמים.  
וכעין זה מצינו בתורה סב עה"פ ספר כתב איש ריבי שע"י המחלוקת על האדם הוא מתרץ עצמו ונעשה 

 ספר שו"ת חדש. 
מח בלא  כי  כוונתו  נראה  א"ס  בחי'  הוא  אזי  מחלוקת  שבלא  שאמר  מחדשים  וטעם  הצדיקים  אזי  לוקת 

, שמבואר במעשה מחכם ותם שמזיקה  \כדחידושים גבוהים ונפלאים אבל הם בחי' חכמתו מרובה ממעשיו/
דהיינו למצוות "תמים תהיה עם ה' אלקיך". ונ"ל הביאור בזה כי מרוב חכמה מתקשה לקיים    \כהלתמימות/

 ומתרחק מאד מכוונת הקיום עד שלומד לשם חכמה לבד. 
ב הספר  ועיין  שבסוף  יד  הכתב  ה  -לשון  החכמים מדולא  היו  שאם  אעפ"י  היינו  המעשה  אלא  עיקר  רש 

אבל דע שאז היו בבחי' התפשטות אור אין ]סוף[    גבוהים ומפולפלים  דושי דרשותיבאחדות היו מחדשים ח
 . ובהתפשטות אור אין סוף אי אפשר להתהוות שום התהוות

 
   כל עניין הנ"ל תועלת וסכנת המחלוקת שבין החכמיםעתה יבאר כיצד רמוז במאמר חז"ל באבות 

 ונבארו עפ"י הצד הראשון שמחלוקת בין החכמים היא שנחלקים זה מזה ולא שחולקים זה על זה. 
 יש בה הרבה לבאר בהנ"ל ובהמשך לכן נעתיקם תחילה.  גרסת הכתב יד רבינו שבסוף הספרש וכיון

  כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה  שמעון בנו אומרדאיתא באבות )פ"א מי"ז(    ווזה
עי"ז נעשה בחי' בין דהיינו    שאינם באחדות וכל אחד נמשך לצד אחר  דהיינו ע"י  בין החכמים דייקאפירוש  

פנוי כנ"ל  חלל  שתיקה  לזה  מתקש  וטוב  אם  שונותדהיינו  שדעותיהם  אע"פ  אמת  שניהם  כיצד  )או  ה   ,
ורק מי שהוא בבחי' שתיקה    זול מתקשה כיצד צדיק מדבר סרה על חבירו(כשחולקים זה על זה בדברי זל

ע"י    כנ"ל שעל ידובחי' שתיקה משפת העולם הזה    היינו בחי' משה שהוא כבד פהיכול לעיין בדברים אלו  

 שרואים מחלוקת בין החכמים וזה הפירוד  נכנעים אפיקורסית שנזרקה על בני אדם מחמתשהוא מעיין בזה  
הנ"לשוהמחלוקת   הפנוי  חלל  בחי'  זה  בזה.  ביניהם  ומעיין  במוחו  שנכנס  ה  למי  אלא  מדולא  עיקר  רש 

אבל דע   גבוהים ומפולפלים  דושי דרשותיהמעשה היינו אעפ"י שאם היו החכמים באחדות היו מחדשים ח

התהוות  שום  להתהוות  אי אפשר  סוף  אין  אור  ובהתפשטות  ]סוף[  אין  אור  התפשטות  בבחי'  היו  כי    שאז 

רש עיקר אלא המעשה היינו שיעשה איזהו התהוות בתוך מדוזה לא ה  \כוה גבוהה מאד קשה לקיים/ חכמ

ולכל    הצמצום בה איזה מעשה  יעשה  דהיינו שלא תיהיה חכמתו מרובה ממעשיו אלא כל חכמה שלומד 

  \כז/ הפחות יעשה מתורה תפלה
דברים המרבה  המחלוקת  וכל  בדברי  נעש  דהיינו  הצמצום  אחר  כי  חטא  איזהו מביא  דיבוריהם  ע"י  ה 

ואפי שהן  ע"י  לוהתהוות  זה  על  זה  מחלוקת  שלהם  דברי  חולין  עולמות  שיחת  שכל    בונים  מאלו  ואפילו 

וקת שבין הצדיקים מהם נבראים  לכל דברי המחגם  כי    החכם נעשה איזהו התהוות  ]אחד[ דיבר על חבירו

 ומרבוי דיבורם  לל על בנין העולמותמחלוקת מגביר את החבוי דברי  יעולמות בחלל שנעשה ביניהם אבל ר

זה על  הקליפות  זה  התהוות  בא  רבוי    מזה  ח  מפילדיבורים  כי  הקליפות    צוניותילחכמות  שנתהווה  כמו 

 
יד ותורה רח.  אות ד' הטעם כדי לרחק את שמוחם פגום. ובמ"א אמרו הטעם כדי להסיר הקטרוג מהצדיק עיין תורה ק   עיין תורה ה'   כב 

וכן ידוע שיחות של רבי ברוך ממעזבוז שחלק על רבינו ואעפ"כ אמר פעם על רבינו מה שיש לו ברגל אין לחולקים במח. עיין שיש"ק  
 ח"ב סימן קסג ועיין שיש"ק ח"א אות תרל ותרלא 

תתא שנתבררה ההלכה ביותר.   מכל צד וצידי צדדים )סה"כ כד( טען שאפשר ללמוד אחרת ודייקא מתוך זה רווחא שמע   דהיינו     כג 
 שמעתי מהריצ"ח שכד קושיות הן בחי' ו' צדדים ושני אלכסונים בכל צד וכל אלכסון יש לו שני צדדים סה"כ כד צדדים 

נוק' אזי הן טיפות גבוהות מאד דייקא אלא שנעשה מהן סט"א. וכן  כעין    כד ז"ל וכיון שהוא בלא  שמצינו בעניין פגם הברית שהוא 
 שהרב עוסק לבדו בתורה מפלפל בעמקות אבל כשצריך לבאר לתלמיד אזי יורד ומתאים עצמו להבנת התלמיד.רואים בחוש כ 

המעשיות לרבי אברהם בן נחמן בספר חכמה ותבונה ריש מעשה חכם ותם שמתפלא מדוע החכמה הזיקה לחכם הרי    עיין ביאור   כה 
יש להתפלא במאמר המשנה    -באר שם וזה חלק מלשונו שם  אור החכמה היה צריך להעלותו למדרגה גבוהה מהתם שחסר אותה ומ 

)באבות פ"ג( כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על  

כל שבח החכם  רח לפרש שגם  מוכ , ואשר לפי"ז  ומהחלטת לשון המשנה בסתם, נראה שהיא סובבת גם על חכמת התורה   פניו וכו', 
הנזכר בס' משלי, לא תסובב רק על החכם האמיתי המקדים יראת חטא, ומרבה במעשים טובים וכלשון הכתוב )בס' איוב( יראת ה'  

וגם היו כשרים והחזיקו בדרך התורה ככל המון הבלתי חכמים כ"כ, ואמר עליהם רבינו ז"ל שבכל זאת אם לא ירבו    היא חכמה וכו'

 .להם חכמתם כפי המבואר מלשון המשנה הנ"ל   ל זולתם כפי המוכרח למדריגת חכמתם תזיק ויגדילו את מעשיהם ע 
 סכנה שיתרגל ללמוד שלא על מנת לקיים   ויש גם  כו 
 מוהרנ"ת במקום אחר   כמ"ש  כז 
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בחי'   היינו  מריבוי דבורם של החכמים מביא חטא  כן  ונשברו  ונפלו  הכלים לסבול  יכלו  מריבוי אור שלא 
    .שיש בהם מעט קדושה כנ"ל חיצוניותחכמות 

שהיא  יש   משמע  חבירו  על  דיבר  אחד  שכל  נקט  וכן  חולין  שיחות  שנקט  מה  הכת"י  בלשון  קושי  כאן 
אבל במה שמסיים      . דהיינו החלל ולפ"ז ריבוי הדיבור מגביר את החלל יותר מדאימחלוקת ממש זה על זה  

וחכמות מפורש שמדובר בעולם הנברא בחלל   ולא  שהקליפות הנבראות מריבוי הדיבור הן שבירת כלים 
כוונת רבינו לומר שלא רק  לכן ביארנו  וצ"ע., ולפ"ז מדובר בריבוי דרשות ולא בריבוי מחלוקת בחלל עצמו

חול   בדברי  ואפילו  זה  על  זה  שחולקים  בעצמם  המחלוקת  דברי  גם  אלא  בחלל  שמדברים  תורה  הדברי 
וגם מצד    ל הזה.מהם עולמות בחלגם נבראים  גם מהם מלבד שנעשה חלל כנ"ל  שמדברים סרה זה על זה  

 זה צריך זהירות שלא להרבות דברים שלא לברוא עולמות יותר מדאי כנ"ל. 
וצ"ע כיצד מפיל רבוי דברי מחלוקת לחכמות חיצוניות ונ"ל שהכת"י עוסק בצדיקים גדולים דלא כהנדפס  

  י המחלוקת שחולקים ס דבר לשמדבר בכל החכמים והיא עבודת צדיקים גדולים מאד שיודעים לשקול בפ
לב בהם  ע"י המחלוקתולכוין  הם בעצמם  עולמות בחלל שעושים  ריבוי  נין  מפיל  כיצד  להבין  ולכן קשה   ,

 ש עיקר.ר אלא בכלליות שכל דיבור מיותר הוא בחי' לא המד מחלוקת לחכמה חיצונית דייקא.
 

קא הוא  עתה יבאר כיצד רמוז במשנה באבות עניין הנ"ל שהמחלוקת שבין החכמים היא בחי' חלל פנוי שדיי
 דושי תורה שהן בחי' בריאת עולם. יהמקום שמאפשר ח

שנחלקים זה מזה ואילו כאן מדבר  בחלל הנעשה ע"י  אלא דלעיל דיבר מהבריאה שבוראים החכמים עצמם  
  בו דייקא  אזי  שנעשה ביניהם  ל קושיות מחלל הפנוי  ושתק עסיון  יעל ידי שעמד בנמהתלמיד שמשתבח ש

   א בו עולם בעצמו.לצאת מקטנות לגדלות ולברזכה 
בחלל הנברא  בעולם  ית'  רחמנותו  מתגלה  כיצד  הית  צ"ע  שזו  לגלות  רהבסיבת  עיקר    הוכדלעיל  יאה 

 בעולם.  רחמנותו ית'
 גם כאן נפרש את דברי רבינו שמחלוקת הכוונה שנחלקים זה מזה ולא זה על זה וכנ"ל. 

תי כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאהמשנה )אבות פ"א(    כחפירוש וזה  

וכל המרבה  ,  לגוף טוב משתיקה. ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה
 דברים מביא חטא. 

בס  בין החכמים  כל ימי גדלתי בין החכמים וכו'. לומד  חכם  מה שכל  שונדהיינו  ה  גנון 

הזה  ,רומחב והמרחק  החכמים,    ההבדל  בין  ונעשה  שנתהוה  הפנוי,  חלל  בחי'  ידיהוא   על 
וזה בין החכמים דייקא, היינו שיש פירוד ומחלוקת    כנ"ל.  הפירוד והמחלוקת שיש ביניהם 

    .(ולא רק זה מזה )לשון פירוד ומחלוקת קצת משמע שחולקים זה על זה ביניהם
אחד כולם  היו  אם  כולם    כי  בתורה  ומחדשים  אחת  בין אחד   גנוןס בבדעה  לומר  שייך  אין   ,

הפנוי הזה נעשה בריאת  החכמים. וע"י המחלוקת נעשה בחינות חלל הפנוי, ובתוך החלל  
יש מקום ללמוד מהם    העולם, היינו הימים והמדות דהיינו שדייקא ע"י שכל אחד לומד בדרכו שלו 

   .משלונוספת  ולפרש גם הוא בדרך 

בן    וזה שהייתי מגדל ימי ומדותי, שהוא  פירוש  כל ימי גדלתי,    גמליאלרבן  שאמר שמעון 

דייקא ע"י ששמעתי ש  דייקא  , בין החכמיםבין החכמיםבחי' בריאת העולם.   זה  כי  נחלקים 

ימי  שנעשה עי"ז  בתוך החלל הפנוי  דייקא  ,  מזה דרך לימודם  כנ"ל, כי שם נעשה כל  שם נתגדלו 

וזה   כנ"ל.  לגדלותגדלתיהבריאה  מקטנות  ומדותי,  ימי  שהגדלתי  ליותר    ,  שזכיתי  דהיינו 

ומתוך זה למדתי לחדש    דעות בסוגיאכמה  דייקא ע"י ששמעתי    דעתיותר שלימות  מוחין דגדלות דהיינו  

 , כי הם ימים שלו, כי הוא בורא את העולם וכו' כנ"ל.  ימי. וזה שקראם בעצמי דרך השייך לי

שהוא בחי' גוף והסתרה  , כי שם בחלל הפנוי ולא מצאתי לגוף טוב משתיקהשאמר  וזה  

, בחי' משה  אין טוב משתיקה כנ"ל. כי אסור ליכנוס לשם, כ"א מי שהוא בבחינות שתיקה
והרי האמת אחתכי    כנ"ל מזה  זה  כולם אמת אע"פ שחלוקים  דברי  כיצד  להבין  )כמבואר    אע"פ שקשה 

ובהכרח   נפלאות תמים דעים כיצד שניהם מקבלים מהשמים ואעפ"כ זה אוסר וזה מתיר  זהש  \כט/בתורה נו

 
 בתקפא ש עם שתי נקודות ימנית ושמאלית ופ' דגושה   כח 

ִרים מֵ   -אות ט    עיין תורה נו   כט ו  ב  ִלין ַהד ִ ַקב ְ ְ מ  ֶׁ ם  ִנְמָצא ש  ָ י ש  ָאר ְנִביִאים. כ ִ ְ ִבש  ה ו  ֶׁ מש  ֱאָמר ב ְ ַיד", ַהנ ֶׁ ר ה' ב ְ ֶׁ ב  ר ד ִ ֶׁ ֲאש  ַ ִחיַנת: "כ  ה ב ְ ַדִים. ְוזֶׁ ַהי ָ
"ל:  נ ַ ַ ִלין אֹוָתם כ  ם ְמַקב ְ ָ ִמש   ִרים, ו  ו  ב  ל ַהד ִ ָ ִחיַנת     כ  ִחיַנת ָיַדִים, ב ְ ם, ַהְינו  ִמב ְ ָ ִלין ִמש   ַקב ְ ְ מ  ֶׁ ִרים ש  ו  ב  ת    ְוָכל ַהד ִ ֹות אֶׁ ִחיַנת ְרָעִמים. ֵאין ְלַגנ  ַמִים, ב ְ ָ ש 

ְבֵר  ד ִ ו   ָוֵאל  ו   ֵאל  ת  ֱאמֶׁ ֶׁ ב  ן  ֵ כ  ְוַעל  ַמִים.  ָ ַהש   ִמן  ָלם  ב ְ ק ִ ֶׁ ש  ֵמַאַחר  מֹותֹו,  כ ְ ֲהָלָכה  ֵאין  ִאם  ַאף  ל,  ֵ ֵאין  ַהְמַקב  ֶׁ ש   ַמה  ו  י"ג:(.  ִבין  )ֵערו  ים  ַחי ִ ֱאלִֹקים  י 
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רק כאחד מהם ומאמין שדברי חכמים אמת(שהלכה  וזה שאמר כל ימי  , אעפ"כ שותק  גדלתי בין  . 
ולא הקשה שום    זו, בבחי' שתיקה  לאשאחז במדרגה   לזה   על ידיהחכמים ולא מצאתי וכו', כי  

הצדיקים על  היה קושיה  ע"כ  משתיקה,  טוב  שאין  שאמר  כמו  שם   לב,  ומדותיו  ימיו  מגדל 
הפנוי  זכה    בחלל  מהם  נתרחק  שלא  עי"ז  חכמים  כי  לשמועלשימוש  לו  ראוי  שכן  מה  ודייקא    לשמוע 

. כי אסור ליכנוס לשם כ"א מי נות ששמע מהם נתבארה לו הסוגיא יותר להלכה ברורההדעות השו
 שהוא בבחינות שתיקה כנ"ל. 

מביא וזה   דברים  המרבה  וכל  המעשה  אלא  העיקר  הוא  המדרש  ולא 
. כי כל מדרשם ודבריהם שאלו החכמים מדברים, אין העיקר המדרש בלבד, אלא  חטא

י כנ"ל. מ  אלא ע    ימ  ע  יהם את העולם כנ"ל, אל תקרי  דבר  על ידיהמעשה, שיעשו ויבראו  
האך כל המרבה דברים   ללימוד  הנצרך  רק  דבריו  בפלס  שוקל  ולא  בדרשות  לשמרבה  מעשה מביא 

יל בביאור הכת"י שביארתי כל המרבה על  ןייע  מביא חטא, כי מריבוי האור נתהוו הקליפות כנ"ל
ממ מרובה  חכמתו  בחי'  זה  כי  חטא  מביא  דרש  עד בדברי  שבלימוד  העשיה  מכוונת  מתרחק  שעי"ז  עשיו 

 : כלל ת מצוותצוניות שבהן יש רק חכמה בלא עשיישנופל ללמוד לשם חכמה ומזה ללימוד חכמות ח

 
 האות 

שלכל חכמה יש ניגון  ומבאר   .של חלל הפנוי מחמת הקושיותכיצד הצדיק מעלה נשמות שנפלו עתה יבאר 
  ,כמבואר בתורה נד ותורה רפב ,טוב בהרבה רע וכן להפך  תנקודר ונראה כוונתו כי סוד הניגון הוא לבר

כח משיכה כמבואר בתורה רכו. נמצא שניגון של אפיקורסות מושך את הלב לאפיקורסות   לניגון ויש לו
  ניגון ממנגן רשע כי גורם לנפילת המלכות דקדושה.שמיעת ודת ה' במזיק לע שמזה הטעםין תורה ג' יוע

צדיק הוא כולו דביקות ואמונה ואליה הוא מושך את הלב ועל ידו נעשה תיקון  לעומת זה ניגון של  
 .  המלכות

אמונה. של  הניגון  ע"י  שזה  מבאר  וכאן  שמעיין  ע"י  משם  אותן  שמעלה  אמר  דלעיל  מה    וצ"ע  ועי"ש 
  דהיינו שכלפי מדרגת משה נקרא עיון   ,נקרא עיון בלשון עוה"ב  ,שהניגון הוא בלשון עוה"ז  שתירצנו בזה.

 וכלפינו נקרא ניגון.
ג'   באות  לעיל  עיין  יד  עוד  הכתב  נשמות  שהצדיק  עפ"י  משם  מעלה  הפנוי  מהחלל  בחכמות  שמעיין  ע"י 

כי עצם כניסתו לעיין בהן אזי רוב קדושתו מחליש כוחן ועוד ע"י שהוא שרש נשמת ישראל   שנפלו לשם
לשרשו השואף  דבר  ככל  אליו  נשאבים  שם  הנופלים  ב  .אזי  מבואר  שנפלו  עוד  הטעם  מחמת  שם  כת"י 

ובלבם המחלוקת שבין הצדיקים  כי היה אצלם    שנכנס באזניהם  שלא הבינו שהוא לצורך בריאת העולם 
 .\לג/ בבחי' ריבוי אור

כלל   בדרך  רבינו  שנקט  מה  להעיר  יש  "עוד  וניגוןלשון  שהחליף    "זמר  מקומות  מעט  כיון  ויש  דלכאורה 
  צריך   כןובאמת    ,בדבר  וידך אפשר שהיכן שהחליף טעם היה לאמ  ,שהחליף אולי כוונתו שאין לזה חשיבות

לשון   זמר  כי  לניגון  זמר  בין  משמעות  חילוק  יש  בוודאי  כי  נ"ל הטעם  וא"כ  לניגון.  זמר  להקדים  בדווקא 

חיתוך  לשון  שהיא  זומר  הטעמיםואילו    \לד/ מלאכת  סוד  הוא  ב  \לה/ בכתר שהם    ניגון  החכמה  דהיינו  בחי' 

 
אֶׁ  ִאי  ה  זֶׁ מֹותֹו,  כ ְ ֱאַמר: ֲהָלָכה  נֶׁ ם  ֲעֵליהֶׁ ֶׁ ש  ִרים,  ו  ב  ַהד ִ ל  ֵ ִקב  ם  ָ ש   מ ִ ֶׁ ש  ְרָעִמים,  ִחיַנת  ב ְ ה  זֶׁ י  כ ִ יג.  ִֹ ְלַהש  ו  ְלָהִבין  ָלנו   ר  ָ קֹולֹו    ְפש  ב ְ ֵאל  )ה'(  "ַיְרֵעם 

זֹאת  יג  ִֹ ְלַהש  ָלנו   ר  ָ ְפש  אֶׁ ְוִאי  )ז(.  ִעים  ד ֵ ִמים  ת ְ ִנְפְלאֹות  ת  ֱאמֶׁ ֶׁ ב  ֵהם  ֶׁ ש  ַהְינו   ד ְ ַהְינו   ִנְפָלאֹות".  יג,  ִֹ ְלַהש  ר  ָ ְפש  אֶׁ ִאי  ֶׁ ש  ה'  ְרֵכי  ד ַ ִחיַנת  ב ְ ה  זֶׁ י  כ ִ  .
 ָ , ָעָליו ַהש   נו  ֵ ה ַרב  ֶׁ ו  מש  ֲאִפל  ֶׁ ע ְוַרע לֹו", ש  ָ ע ְוטֹוב לֹו ָרש  ָ יק ְוַרע לֹו, ָרש  יק ְוטֹוב לֹו ַצד ִ ִחיַנת: "ַצד ִ מֹות  ב ְ ְ ש  )ש  ק ֵ ה ב ִ יג זֹאת, ְוַעל זֶׁ ִֹ לֹום, לא ִהש 

יק ְוַרע "   ל"ג(:  מֹותֹו. "ַצד ִ ֲהָלָכה כ ְ ֶׁ יק ש  ד ִ ִחיַנת ַהצ ַ ה ב ְ יק ְוטֹוב לֹו", זֶׁ י "ַצד ִ יָך" )ח(. כ ִ ָרכֶׁ ת ד ְ ֵאין ֲהָלָכה    הֹוִדיֵעִני ָנא אֶׁ ֶׁ יק ש  ד ִ ִחיַנת ַהצ ַ ה ב ְ לֹו", זֶׁ
מֹותֹו.  כ ְ

 על ידי שאחז  –גם בדפו"ר על ידי זה שאחז ומתרצו    ל 

 במדריגה   -  גם בדפו"ר במדרגה מתרלו   לא 

 היו   -בתרלד   לב 

לעיל   לג  על    עיין  חולק  היה  מוהרנ"ת  של  חותנו  הנורא  והצדיק  הגדול  צבי  דוד  שרבי  בשיש"ק  השיחה  בהערה  ד'  לאות  בהקדמה 
 .  הצדיקים כיון שנכנס בליבו המחלוקת שבין הצדיקים וצ"ע מדוע לא הצליח רבינו ע"י שעיין בקושיות מהחלל הפנוי להוציאו משם 

ירֹות   -בזוהר וילך רפד. על לשון זמירות שבתפילת הבקר קודם ברכות ק"ש שעל ידן זומר וחותך הקליפות וז"ל שם    כך מובא   לד   וְּזמ 

ָמה פירוש אחר על זמירות,    ועוד  ר    ּכְ ּתְ ָאמ    היא מכרתת   התשבחות פי' לשון כריתה, וכן כאן השכינה על ידי    ִתְזמֹור   לֹא שנאמר    כמו ְדא 

יב את הקליפות,   ֲעֶנה זְ   וְּכת  י  ים  יצ  ָער  יר  בני אדם,    מ  יכניעו עצמם שאר  ידי הכרתת הרשעים,  ְעְקרוָּתא   והיינו פי' על  ל    א  ּכָ ְייהוּ  ְתר  ֵמא 

ין  יפ  ּק  יּנוּן ּת   עקירת כל אלו העריצים שהם הקליפות ממקומם.  א 

משום קוצר וגם לא נחשב מקלקל    כי מלאכת זומר הוא דייקא חותך על מנת שיגדל יותר וחייב משום זורע בשבת ולא   אמנם צ"ע 
 וצ"ע.
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סוד הניגון מבואר בתורה נד ורפב ותורה ג' שהוא עניין של ברור רוח  עוד  ו  .העילאה המאיר בחכמה תתא 
הניגון   וסגולת  להפך  או  מרעה  דגבורהטובה  מסטרא  הדברים    \לו/ )שהוא  החזרת  סוד  היא  וגבורה  כידוע 

  .להיות מושך אליו את הלב כמבואר בתורה רכו לשרשם( 
לא נקלט בשכל אלא בלב דייקא בבחי' מקיף  וממה שפועל דייקא על הלב משמע שהוא אור גבוה מאד ש

   שגבוה ממהלכי שכל.
כדמצינו לשון זה בכריתת   שמושך אל הטוב  "ניגון"אח"כ  שהוא חיתוך מהרע ו  "זמר"ולכן נראה להקדים  

   על מנת לחבר בברית וקשר אל הקב"ה. ,ברית וקשר אחר לברית שהוא כריתה וחיתוך מכ
 שעל ידה היה החוטא שב בתשובה שלימה.  \לז/ בספר ברית מנוחהוכן שירת הלויים בבית המקדש מבואר 

רבינו מדבר כאן משני סוגי ניגון אחד ניגון שיש לכל חכמה ועוד ניגון של אמונה, ונ"ל שהם שני סוגי ניגון  
. ואולי אפ"ל שהן בחי' כחילוק החכמה מהאמונה שכידוע הן שני הפכים כי האמונה היא היכן שאין חכמה

ש התורות  )איה(שתי  תנינא  יב  ותורה  )אזמרה(  רפב  תורה  תמיד  עמהן  ללכת  ציווה  החילוק   רבינו  וידוע 
רוח טובה מרעה   ניגון שמברר  בחי'  וזה  עולם חשוך  בתוך  נקודת טוב  מציאת  בחי'  ביניהם שאזמרא היא 

ת  וזה בחי' ניגון של חכמה שמעלה מי שנפל לחכמות חיצוניוועי"ז מעלה את האדם למדרגה גבוהה יותר.  
עיצה למי שנפל לגמרי ולא מוצא   יאשכיון שעכ"פ נקודה טובה כן יש שם הרי זה לא חלל פנוי. אבל איה ה

נקודת אור   בכח אמונה לבד בלא  אפילו  וע"י צעקת איה שהיא צעקת חיפוש  זה בחי' שנפל לחלל הפנוי 
ושך כמבואר  שמבין כלום רק צעקת הלב לחזור למעבר החלל אל הבראשית מאמר סתום שמחייה את הח

 שם בתורה יב. 
הנופלים   בלב  שמכניס  הצדיק  של  ניגון  בחי'  מוצא  יאפ לוזה  לחפש  התעוררות  הפנוי  מהחלל  קורסות 

וכמבואר בכת"י שהצדיק שיורד לעיין שם מחליש הקליפה ואזי הנשמות שנפלו   מהחושך ולחזור אליו ית'
 . למשוך אליו שם נמשכות לשרשן שבצדיק וצ"ל שהמשיכה היא מכח הניגון שבכוחו

את   מושך  הניגון  כי  המלכות  ולתיקון  ה'  לעבודת  טוב  כשר  מנגן  שלשמוע  ג'  בתורה  כמבואר  כי  ונראה 
השומע לאותו מקום שאוחז המנגן. ולפ"ז הניגון של הצדיק שהוא בחי' שתיקה בחי' עוה"ב בחי' אוצר של  

ועיין תורה ח'    את שמים שלו.יראת שמים בוודאי מושך בכח גדול מכל חושך שבעולם להכלל בצדיק וביר
כי קולו משקה את הגן    יש לו קול המוכיח שנותן ריח טוב בנשמות ומעורר בהן יראה תנינא שהצדיק הגדול  

 ששם גדלים ריחות ויראות עי"ש.
 ב. "שיתנגן על עב נימין היוצאים משם הויה באחור שחשבונו עוהוא השיר חדש דיתער לעתיד לבוא 

באחור הכוונה שמאיר מקום דין ומחשש יניקת הקליפות חוזר לאחור בכל פעם.  שכידוע שבחי' הארת שם  
אות  תורה ח' תנינא  "מ מג ופל"ח  י)ח  שכת עוה"ז למדרגת עוה"בהשיר יעלה משיח את כל ישראל מחובזה  

 . \לח/כו(
שעיונו  הצדיק  אל  הפנוי  החלל  מכפירות  ישראל  נשמות  נמשכות  ידו  שעל  הניגון  בסוד  לבאר  נ"ל  עוד 

מות אלה נשמע להם ניגון נפלא המושך אותן אליו, למקומו שהוא בחי' עוה"ב ששם אין קושיא כלל  בחכ
והניגון הזה הבא מבחי' עוה"ב מאיר בחי' תירוץ ואע"פ אדרבה עוה"ב הוא התירוץ לקושיות החלל הפנוי  

 
יעקב   לה  והן    -ערך טע    -  קהלת  והן בחינת נשמה  הן מסוד הכתר, בתיקונים דא כתרא דתמן טעמא,  סוד הטעמים בתורה  טעמים 

"ז  מבחינת אור כן הוא בהקדמת תיקונים )ז ע"ב(, ובתיקון ס"ט ובעץ חיים היכל נקודים פרק א' דטעמים הן בכתר, ובתיקון ה' דף ט 
 ע"ב אמר דטעמים בכתר והן יורדים ונחים ברישא דאמצעותא, והן בחינת נשמה דזעיר שבא לו מאריך אנפין ששם בחינת טעמים: 

נגון מסטרא דשמאלא רוח נחתא בכינור דדוד, תיקונים תיקון י"ג )כ"ח ע"ב(, וברעיא מהימנא פנחס )רכ"ז    -ערך נג    -  קהלת יעקב   לו 
והרמ"ק בערך מנגן כתב  הנבואה שהיא    ע"ב(,  יד הוי"ה, שרתה עליו רוח הקודש  ותהי עליו  כן כנגן המנגן  ועל  דניגון סודו בבינה, 

אלפין   במילוי  אהיה  יסוד אמא,  זעיר ששם  בדעת  החסדים  עם  יד  בהיותם  והיינו  בחסדים,  הגבורות  להמתיק  הניגון  ועיקר  מבינה, 
 גימטריא מנגן, רמ"ז ריש פרשת ויחי: 

 ת שמיני ד"ה ונראה ופרשת קרח ד"ה ועבד פרש   עיין מאור ושמש  לז 
טז    ליקוטי הלכות   ועיין  לח ה  הלכות שלוחין  נגינתי    -חשן משפט  בבחי' אזכרה  האמת  ביותר אחרי הצדיק  צריכין לחפש  וע"כ אז 

המדמה  בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי, נגינתי זה בחי' הניגון הקדוש והנורא והנעים וכו' שמתעורר ע"י הצדיק האמת שמברר  
ובזה הניגון יש לכל אחד מישראל איזה חלק בו כי כל  לעתיד וכו'  כ"ש  שם בהתו' הנ"ל     וכו' עד שזוכין לקול הניגון והשיר שיתער 

בחי' משיח   יהי' ע"י קול הניגון והשיר הזה שיתער לעתיד שדוד המלך שהוא  לעוה"ב שעיקר שעשוע עוה"ב  יש להם חלק  ישראל 
כי כל ספר תהלים שהוא בחי' עשרה מיני  ו לה' שיר חדש וכו' אלקים שיר חדש אשירה לך וכו' וכן הרבה.  כ"ש שיר   מזכיר מזה הרבה 

נקודה   בחי' איזה  הוא  מישראל  הנעלם בכל אחד  הטוב  וע"כ  וכו'.  כפול  הזה שהוא שיר פשוט  הנגון השיר  קול  מבחי'  נמשך  נגינה 
ת התגברות המדמה הרוצה לבלבל אותו כמו שהוא מבלבל את כ"א וא' כפי  . וזהו אזכרה נגינתי בלילה היינו בלילה בע מהניגון הזה 

דרכו, ואז האדם צריך לומר לנפשו  אזכרה נגינתי היינו הטוב הנ"ל, בלילה בעת התגברות המדמה, עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי,  
האמת  הצדיק  של  הקודש  ברוח  לו  שיש  הטוב  החלק  בחי'  הטוב  רוחו  לחפש  לבבו  עם  לשוח  ורוחות    שצריך  נפשות  מכל  שכלול 

.  וכ"א מישראל צריך לחפש מאד אחרי הצדיק הזה כדי למצוא רוחו הטוב רוחו הקודש כדי שיתברר בחי'  ונשמות של כל ישראל 
וזהו על משכבי בלילות שהוא בחי' התגברות   לילה בחי' מדמה שלו כדי שיזכה לחלקו הטוב לעוה"ב שהוא בחי' קול הניגון הנ"ל. 

בקש  משה.  המדמה,  זה  נפשי  שאהבה  את   זה,  פסוק  על  במדרש  וכ"ש  משה  בחי'  שהוא  האמת  הצדיק  זה  נפשי,  שאהבה  את  תי 
בקשתיו ולא מצאתיו כי לא במהרה זוכין למצוא אותו. כי צריכן יגיעות הרבה וזמן זמנים הרבה עד שמוצאין אותו ואת הרוה"ק שלו  

   וכנ"ל.
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ו  מחליש את   ,בחי' הארת מקיףברק  להן  שמאיר   צדיק  מת  נשנמשכים הנופלים שם לשרשן באזי  הקליפה 
   המנגן. 

ידיש  ודע משה  [לט]   הניגון  על  בחי'  שהוא  הצדיק  שיבאר  דהינו    של  העליונה  האמונה  זמר 

ולעיל    , הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסית הזאת של החלל הפנוי שנפלו לשםלקמן
ששם בקושיות  שמעיין  שע"י  אמר  ג'  ניגוןבאות  בחי'  הוא  הצדיק  של  העיון  כי  ונ"ל  שנפ  ,  אותם    לולגבי 

 .  וכנ"ל
כי דע, שכל חכמה וחכמה שבעולם, יש לה זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, 

הזאת החכמה  נמשכת  הזמר  שטעמי  ומזה  הם  שב  םכידוע  ו תורה  שבה  הסוד  וזה שרשהבחי'   .
 ל וחכמה יש לו זמר וניגון כֶ ל שֵ כָּ , שֶ זמרו משכילבחינות )תהלים מז( 

האפיקורסית,   חכמת  וזמרואפילו  ניגון  לה  וזה    \מ/ יש  האפיקורסית.  לחכמה  המיוחד 
שאמרו רז"ל )חגיגה טו ע"ב( אחר מה הוי ביה, זמרא יווני לא פסק מפומיה, וכשהיה קם  

זמר הנ"ל שלא    על ידימבית המדרש כמה ספרי מינין נופלין ממנו. כי זה תלוי בזה, כי  
וזמר יווני   ,כמבואר בתורה רכו  ,לטוב או לרע  ,וכנ"ל שהניגון מושך לאותו מקום שממנו נמשך   פסק מפיו

י של  לאפיקורסות  ידי,  וןמושך  כי זה הזמר היה   ,[מב]   היו הספרי מינין נופלין ממנומאזה    על 
 והמינות שהיה לו.   מג ת ומיוחד לזה האפיקורס

בחי לפי  וחכמה  חכמה  כל  ומדרגתהנתנמצא  ומיוחמדה  השייך  וניגון  זמר  לה  יש  כן    ד , 
  מהאליו. וכן ממדרגה

 

 
 ורה ח' תנינא  עיין פל"ח אות ד' שהוא הניגון המבואר בת   לט 

והקדים ניגון לזמר ואולי כיון שמדובר באפקורסות שצריך תחילה למשוך ועי"ז לחתוך הפך מניגון דקדושה שתחילה    כאן החליף   מ
 חותך ואח"כ מושך בבחי' כריתת ברית. וצ"ע.

 תיבת היו נמחק   -בתרלד   מא 

 רלח שניגון גויי מזיק אפילו לתינוק    עיין לעיל תורה ג' ניגון של רשע מזיק לעבוה"ש ועיין ספר חסידים אות   מב 

 האפיקורסית   -בתרלו   מג

 ומדריגתה  -מתרלו   , ומדרגתה -דפו"ר   מד

 ממדריגה   -מתרלו    מה 
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יותר עליון לפי    ב, כי בחי' החכמה שבמדרגה אגהדרלמ וניגון  היותר עליונה, יש לה זמר 
ה. וכן למעלה מעלה עד ראשית נקודת הבריאה שהיא תחילת האצילות, ושם אין  נתבחי

דא"ס    למעלה ממנה מלכות  היא  בגפרור  הנעלמתכי  כשלהבת  בלבד  בו  נקודה  נקראת  ואין  \ג/ולכן   .
ם, כ"א אור הא"ס המקיף לחלל הפנוי, שבתוכו כל הבריאות  מקיף לאותה חכמה שיש ש

. ובוודאי גם שם יש בחי' חכמה, אך החכמה שיש שם באור א"ס, א"א לידע  \ד/ והחכמות
, וחכמתו א"א להשיג כלל. ואין שם רק בחי'  [ה]   ולהשיג אותה. כי א"ס הוא הש"י בעצמו

 קיף הכל.  אמונה, שמאמינים בו ית', שאורו הא"ס מסבב כל עלמין ומ
ג לה  יש  אמונות    ן כם  ואמונה  שאפילו  רואים  שאנו  וכמו  לאמונה.  המיוחד  וניגון  זמר 

טעותם  בדברי  בו  ועכו"ם  ועורכין  בו  שמזמרין  מיוחד,  ניגון  עכו"ם  של  אמונה  לכל  יש   ,
ת    המיוחד זם ת  ל   פ  בבית  הזמר  ואותו  וניגון.  זמר  לה  יש  אמונה  כל  בקדושה,  להיפך  כן   ,

שהוא אמונה העליונה מכל המיני חכמות ואמונות שבעולם, היינו אמונה  לאמונה הנ"ל,  
הנגינות   מכל  למעלה  ג"כ  הוא  הזמר  אותו  כנ"ל,  עלמין  כל  הסובב  עצמו  א"ס  בהאור 

כי הוא בחי' מקיף המאיר מבחי' עוה"ב שהוא    שבעולם השייכים לכל חכמה ואמונה  \ח/ וזמירות

עוה"ז כלפי  הפנוי  החלל  ניגון  בחי'  והוא  אלההשל  ,  קושיות  על  התירוץ  שהיא  הזמירות  שתיקה  וכל   .
הזמירות   מכל  למעלה  שהוא  והניגון  הזמר  מזה  נמשכין  החכמות,  כל  של  והנגונים 

החכמות כל  המאמרות  והניגונים של  לכל  שרש  סתום  מאמר  בחי'  הוא  כי  הזמר  נראה  הוא  כי   .
צעקת הלב   שמעורר אתון  דהיינו ניג   השייך להאמונה בהאור א"ס עצמו, שהוא למעלה מן הכל

וקושר משאול תחתיות החלל הפנוי שהוא עצם   כבודו שמחזיר  מקום  בריאת ההסתרה  החושך עצם  איה 

הבריאה   , עצמהב קודם  המושג  אל  עומק  מצד  חושך  בחי'  הוא  שישגם  לבא  ולעתיד  לכל .  הפוך 
ה' בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  )שי[ט]   העמים  יתקיים  אז  ית',  בו  יאמינו  והכל  ר , 

. מראש אמנה דייקא, היינו בחי' אמונה עליונה זו  תבואי תשורי מראש אמנההשירים ד(  
וזה   כנ"ל.  האמונות  לכל  ראש  שהוא  חדש  דייקא  תשוריהנ"ל,  שיר  הניגון  בחי'  היינו   ,

 השייך לראש אמונה זו כנ"ל.  \יא/ ירוהזמ
  וא בחי' משה ולבחי' זמר של אמונה העליונה הזאת, אין מי שיזכה, כ"א צדיק הדור שה

הצדיקים כל  של  העוה"ב  יהיה  לעתיד שהוא  שיר  אשיר  אני  אמר  בהשמטה שם שרבינו  רסז  חי"מ  .  עיין 
היינו    ,שהוא במדריגת אמונה זו, שהוא בחי' שתיקה, בחי' שתוק כך עלה במחשבה הנ"ל

אז ישיר    [יב] שהיא עדיין למעלה מהדיבור כנ"ל, כי משה הוא בחינות שתיקה כנ"ל וזה  
מכאן לתחית המתים מן    ישיראמרו חז"ל )סנהדרין צא ע"ב( שר לא נאמר אלא  , ומשה

. כי כל השירות בין של עולם הזה בין של  ןכם  התורה, שעתיד משה לשיר לעתיד לבא ג
שהוא בחי' חלל הפנוי שהוא מקומו של    לעתיד לבא, הוא רק אצל משה, שהוא בחינות שתיקה

 
 למדריגה -גם דפו"ר למדרגה מתרלו    א 

 שבמדריגה  -דפו"ר שבמדרגה מתרלו  גם   ב 

הדברים משמע שמדובר ראשית נקודת הקו אחר שנעשה חלל. וכיון שחלל וקו הן הקדמות בלבד ולא כפשוטו הרי שגם    מהמשך   ג 
כי   חייב שיקדם לו המושג של חלל  בו בכח בלבד עצם העלאת המושג הזה על הדעת  ואפילו כשעדין כלולה  בבחי' מלכות דא"ס 

 ו ית' בכח א"א שיהיה אלא על קרקע שיש מקום לומר שיש בחי' זולתו שאינו הוא.אפילו זולת 
ותחילת כל חיתוך ממנוית' לברא בחי'    עיין פרש"י יהושע יז טו   פי' כי בריאה לשון חיתוך כמו לברא את היער   –  וחכמות   בריאות   ד

 חי' ראשית חכמה  זולתו היא בחכמה כי כולם בחכמה עשיתה דהיינו שכל בחי' יש מאין מתחיל מב 
 . עצמותו ולא עצמותו ממש כוונתו שהוא אור התגלות  משמע  מדקרי ליה אור א"ס ולא מאור  צ"ע לכאורה    ה 

 . בלוח השמטות לדפו"ר כתב כאן מוהרנ"ת בדברי טעותם שיש להאומות כל אמונה של כל אומה ואומה יש לה ניגון מיוחד. וכשבא לתקן שינה הלשון   ו

          החדש תוקן ִתפלתם הורוביץ  תם ובקרן  במנוקדים נוקד תִפל   ז
ניגונים לזמירות ד והק   כאן החליף   ח בבחי' אפיקורסות ששם הניג   ים  כולם  וניגון של ראש אמונה  זמר  כלפי  ן קודם לזמר  ו אולי כי 

 וצ"ע.
 * צפניה ג' ט'  ט 

 (ועדיין קיימת בתורת נצח  ח והזמן )טעות דפוס תוקן במשך הנחל תדשם, ובוינשטוק במהדורות שאחרי תשנ  –בתשכט    י

וכ   בדרך כלל   יא וניגון  ניגון לזמר פעם שניה  ן  א נקט זמר  ניגון וזמר בשל אפיקורסות ואילו כאן  החליף והקדים  . אלא דלעיל החליף 
 בזמר וניגון של ראש אמונה 

 * שמות טו   יב 
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העולם לכל  שרש  ששייךעולם  לזמר  שזכה  כל    .  נכללין  ששם  הכל,  על  העליונה  לאמונה 
רש"י, ישיר, יוד על שם המחשבה נאמרה.    שנמשכים ממנה. וזה שפיר  יג הזמירות, כי כולם

ידי היינו בחינות כך עלה במחשבה הנ"ל, בחינות משה, בחינות שתיקה כנ"ל. וע"כ     על 
נשמות שנפלו  זה עולים ויוצאים כל ה  על ידיניגון של הצדיק שהוא בחינות משה כנ"ל,  

נגונו  כי  הפנוי.  חלל  של  הזאת  האפיקורסית  היינו   ידבתוך  אמונה,  ראש  בבחינות  הוא 
הכל, ש על  העליונה  ידי אמונה  ונכללים    על  כל האפיקורסית.  נתבטלים  זו  ואמונה  ניגון 

הנגונים  כל  כל    טוונתבטלים  נמשכים  שממנו  הכל,  מן  למעלה  שהוא  הזה,  הניגון  בתוך 
 :  הנגונים כנ"ל

 
 טזואות 

 עתה יבאר רבנו כיצד רמוז כל התורה הנ"ל בפסוקים שבהם פתח את התורה המדברים ממכת ארבה 
שם הויה שהיא מדת רחמנותו שעשר המכות היו כדי שפרעה יכיר ויודה במציאות  בכהאריז"למבואר 

  .\יז/ ית'
המכות כ  ועשר  ספירות  נהיו  עשר  שהיוגד  ברד  מכהמכת  )השביעית    תה  החסד  מדת  ז'  נבה  כנגד  שלמו 

י   שמות פרק ט)כמ"ש    הודה בה'וכבר    (\יח/מדות ם ָחָטאתִּ ר ֲאֵלהֶׁ ַאֲהֹרן ַוּיֹאמֶׁ ה ּולְׁ ֶׁ מש  ָרא לְׁ קְׁ ֹעה ַוּיִּ רְׁ ַלח ּפַ ְׁ ש  כז( ַוּיִּ
י ַוֲאנִּ יק  ּדִּ ַהּצַ ֹדָוד  יְׁ ַעם  ים:  ַהּפָ עִּ ָ ש  י ָהרְׁ ַעּמִּ ר"ת היהו    "הצדיק ואני  ' הפעם ה", כי  בצירוף של דיןהיה  אבל    \יט/ וְׁ

   .\כ/ דהיינו התגברות הדינים דכרת לוקודמשהן בחי' גבורה הנוק' ש דהיינו

 
 כולם ובתקפא לא ברור ונראה כילם   -בדפו"ר ותרלד    יג

 ניגונו   -מתרצו    יד

 יגונים הנ   -מתרצו    טו

 אות ו' נוסף בתרלו   טז

)מזולתו( הנה פרעה לא היה מכיר בשם ההוי"ה, והיה     ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה וגו':   פרשת בא סימן יו"ד:   -  שער הפסוקים   יז 
  ח"ו כופר בשם זה, וכמש"ה )שמות ה' ב'( לא ידעתי את ה'. האמנם היה מכיר בשם אלהים, וכמש"ה )שם ה' ט"ו( אצבע אלהים היא.
וכמו שנתבאר אצלינו טעם זה, כי פרעה היה יונק מבחי' העורף של זעיר, אשר שם בחי' ג' מוחין דקטנות, הנקרא, שר הטבחים, ושר  
המשקים, ושר האופים. ושלשתם הם שמות של אלהים. ולסבה שלא היה יונק מן המוחין דגדלות שהם הויו"ת, כי בבואם מתבטלים  

את  ו    הקליפות, לכן לא היה מכירם:  האפשרות להסתיר  שהוא עצם  הפנוי  חיותו מהחלל  שואב  היה  הוא  כי  הכירם  שלא  רבינו לקמן הטעם  ביאור  לפי 
   האמת 

או יאמר בא אל פרעה וגו' למען שתי אותותי אלה בקרבו וגו' וידעתם כי אני ה'. על דרך רמז דהנה    -פרשת בא   -  מאור ושמש   יח
ות. והנה מכה ראשונה דם היה מן מלכות שבמלכות כנזכר לעיל, עד ברד שהיה על  ידוע שעשר מכות היו על ידי עשר ספירות דמלכ 

ידו  והנה  וי"ה  ידי חסד שבמלכות.  יסוד,  עד  קצוות מחסד  כן ליודעים שהה' תתאה רומז למלכות, והוא"ו שבשם רומז לששה  גם  ע 
משבעה   מכות  שבעה  היו  כי  ב"ה,  הוי"ה  שבשם  ו"ה  אותיות  נתגלה  ארבה  מכת  עד  והנה  כידוע.  ראשונות  לשלשה  מרמז  שבשם 

מכת הארבה ואילך רצה הקב"ה שיתגלה אותיות י"ה  ספירות התחתונות עד חסד כנזכר לעיל, והם מרמזים לאותיות ו"ה שבשם. ומ 
ליו"ד   חכמה שרומז  היה מספירת  וחושך  לה' ראשונה שבשם,  רומז  מבינה שזה  היתה  כמובן מסדר המכות שמכת הארבה  שבשם, 

ד ה"י עם  שבשם. וזהו למען שתי אותותי, רצה לומר שתי אותיות ראשונות של שם הוי"ה ב"ה דהיינו י"ה. ותיבת אל"ה בגימטריא יו" 
 הכולל. וזהו וידעתם כי אני ה', רצה לומר שיתגלה כל השם הוי"ה ב"ה: 

ב' ובשם עשרה מאמרות הביא בילקוט ראובני פרשת וארא )אות נ"ה( דאלו המכות הן מבחינת  אות    –ערך בא    -  ספר קהלת יעקב   יט
עה ואמר ה' הצדיק כי אין כוח בשום ספירה לבדה  י' ספירות למעלה דם מלכות וכו', ולפי זה ברד חסד ועל כן במכות ברד הוכנע פר 

חכמה   חשך  בינה  ארבה  חסד  ברד  זה  ולפי  הקליפה,  להכניע  לבדה  יכולה  חסד  אבל  ראשונים,  ג'  בסעד  אם  כי  הקליפות  להכניע 
חינת  בכורות כתר, יש לומר הטעם כי בכור היא הכתר ראש לספירות, וכן בכור וארבע אותיות גימטריא אריך עם הכולל שהוא ב 

כתר, חשך בחכמה בסוד )תהלים י"ח י"ב( ישת חשך סתרו שאין בה השגה והוא נעלם מעין כל חי, וכן חשך עם הכולל גימטריא נצח  
הוד ויסוד דחכמה, וגם כן ארבה בבינה ארבה גימטריא ס"ג קמ"ג וב' כוללים והוא בבינה. וכן ארבה גימטריא זהו המוחין דבינה, גם  

מבינה שכן דחילו ורחימו הן י"ה שבשם י' יראה ה' אהבה )תיקוני זוהר תיקון י' כ"ה ע"ב(, ארבה ראשי תיבות  נודע דבחינת אהבה בא  
למפרע ה' בתוכה רצוף אהבה, ברד בחסד כי נודע כי הדין כלול בחסד, וכן ברד ראשי תיבות בו רצוף דין, גם רחמים כלול בחסד  

ראש  בר"ד  וכן  יומין,  כולהו  עם  דאזיל  יומא  ברד  שהוא  כן  ועל  דין,  רחמים  כליל  שבחסד  לומר  רצה  דין  רחמים  בחסד  תיבות  י 
 כן היה הברד קרח ובתוכו אש.   גימטריא דין גנוז בחסד וב' כוללים, וכן גימטריא יד הגדולה יד החזקה שהוא בחינת חסד וגבורה:

ן, וכמש"ה )שם ט' כ"ז( חטאתי 'הפעם 'ידוד  ע"י המכות הבאות עליו הודה, לא רצה להודות אלא בבחינת ההוי"ה של די   והנה כאשר  כ
  'הצדיק 'ואני, ר"ת היה"ו, ה' על י, ה' על ו, שהוי"ה זו היא נוקבא דין כנודע, דין גובר על רחמים. גם רמז, שע"י מדת הדין, הכה אותם:

קה הודאה זו שהודה בשם  והשי"ת רצה להכניע לבו, ולבטל מציאותו, כדי שלא יתאחז שם, ויצאו ישראל מתחת ידו, ולכן לא הספי 
עשר   בה  שיש  במילואה,  הוי"ה  והיא  בקרבו,  אלה  י'  אותות  פי'  אלה,  אותותי  שתי  למען  הכתוב,  אמר  ולזה  הדינים,  בבחי'  הוי"ה 
אותיות, כי רצה הקב"ה למלאת זאת ההוי"ה, אשר בה הודה פרעה, ולשים בקרב אותה ההוי"ה, בחי' המלוי, ותושלם בעשר אותיות,  

אותו  י'.וזהו  אותות  אז       תי,  האלהי"ם,  בתוך  ההויו"ת  וכשנכנסו  דקטנות,  דמוחין  האלהים  מן  היא  פרעה,  אחיזת  כי  ידעת  וכבר 
 מתבטלים, וזהו בקרבו של פרעה ממש: 
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  \כא/ ד' שמות הויהמילוי  הויה והן היו כנגד    םיעת ים סוף היו כדי שיודה בשלימות בשרוג' מכות אחרונות וק
בןדהיינו    ,במילוי דשם  מילוי  בן(  ארבה  בשם  שיש  ווין  יז  חשבון  ומכת   \כב/)עי"ש  מה  דשם  מילוי  וחושך 

 . \כג/ וי שם עבלמילוי דשם סג וקי"ס מיבכורות 
כוחו וחיותו מחלל הפנוי וארבה    שכלבאר  תציאות כלל לפרעה כפי שימונראה שמכת ארבה מגלה שאין  

 .  \כד/ כי הוא הרומז לבחי' לבושיה מיניהמגלה שאין חלל כלל 
 \ כה/ וארבה כנגד ספירת הבינה שהיא בחי' עוה"ב עולם השכר שיתגלה בו שאין חלל כלל.

שני   שלב  תחילת  היתה  ארבה  שמכת  מדות(נמצא  הז'  כלפי  מוחין  שהן  ראשונות  ג'  הכנעת    )בבחי'  של 
החלל הוא שקר  תפיסתו בוהכלל שבראשון נמצא בחי' כל הבא אחריו שכולן היו להראות לפרעה ש  פרעה.

ית' היא בכל הבריאה כולה ובכל פרט שבה  ,ולא מציאות והיא    .וגם בחלל  והאמת היא שמידת רחמנותו 
 . נעלמת רק בגלל שלבושיה מניה

ונמצא שהחלל מהותו היא קושיא וממנה יונק פרעה ועושה ממנה תירוץ באמירתו לי יאורי ואני עשיתיני 
 . דהינו שאין חלל ואין אלוקות אלא רק עוה"ז

ח"ו  לא  וכ"ש  דמיון  והעולם  אמת  שהאלוקות  לא  כלל  תירוץ  שאין  ומדגיש  חוזר  להפך  לעומתו  והצדיק 
אין  להפ ולכן  דמיון  ולא  גמורה  ושתיהן מציאות  סותרות  מציאויות  מדגיש שיש בחלל הפנוי שתי  ך אלא 

ושתיהן בחי' מים אחת מים שאין להם סוף ושניה מים שיש להן סוף אבל שתיהן מים ממש וא"א   תירוץ.
 . אלא רק באמונה להבדיל ביניהן כלל

וכו  וזה הוא   '. פרעה,ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי 

הפנוי חלל  להעלים    בחינות  הפנוי  בחלל  הקב"ה  ששם  האפשרות  מעצם  וחיותו  כוחו  מהותו  שכל 

דהיינו ביטול והעלמת    . כי פרעה לשון ביטול אלוקותו )כידוע שהשם הוא מהות וחיות האדם(  רולהסתי

טלו את  תב שפרעה אמר למשה ואהרן למה    תפריעו את העם  \כו/ , מלשון )שמות ה(האלוקות בעולם

)במדבר ה'(  \כז/וגם פרעה לשון התגלות  .העם מעבודתו ופרע את ראש האשה  היינו בחי'    ,כמ"ש 
התגלות כל הבריאה  הפנוי היא  של החלל  , ובתוכו  אלוקות  חלל הפנוי, שהוא בטל ופנוי מכל

וגילוי  כנ"ל ביטול  לשון  הוא  שפרעה  ויש  ,דהיינו  אין  שבחלל    ,דהיינו  האין  שמכח  היא  חיותו  הוא  וכל 

 
 שיש ד' מילויים לשם הויה ועניין המילוי הוא התפשטות השם להאיר למקומות הנמוכים יותר   כידוע  כא
 ן." ב שם  שארבה יצא מד' פעמים    פרשת שמיני ביאר   המצוות   ובשער  כב 
אל הענין, כי היה רוצה השי"ת להכותם, בכח מלוי ההויו"ת מכאן ואילך. והנה המכות העתידות לבא עדיין,    ונחזור   -  שער המצוות   כג 

היו, ארבה, חשך, מכת בכורות, וקריעת ים סוף, אשר אז נטבעו בו המצריים. וכנגדם ד' בחי' מלויי ההויו"ת, ממטה למעלה. כי הנה  
נמשך  סוף,  הארבה  ים  וקריעת  דס"ג.  מהוי"ה  בכורות,  ומכת  דאלפי"ן.  דמ"ה  מהוי"ה  והחשך,  ב"ן.  העולה  דההי"ן,  הוי"ה  מלוי  ע"י   ,

ביאורם, הנה אם תצייר כל אות ה' בג' ווי"ן כזה, ה יהיה שם ב"ן הנזכר, בגי' ק"ד. והנה ב"פ ק"ד,    וזה          ממלוי הוי"ה דע"ב דיודי"ן: 
ב' הויו"ת של ב"ן  בגימטריא יצחק, והוא בגימטריא   וז"ס וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק. והוא בגימטריא קדק"ד, שהם  ארב"ה. 

 דההי"ן, בהיות כל ציוריו בווי"ן כנזכר: 

ווי"ן  י"ז  זה נכתב בש"ב שער מאמרי רשב"י במאמר קו המדה, דאינון  ,  הגהה א"ש, נלע"ד, שנפל טעות בלשון בודאי, שאינו ק"ד אלא ק"ב, ודרוש 
וזה ציורה יוד הה וו הה. ואולי הלשון כך הוא, יהיה שם ב"ן הנזכר בגימטריא ק"ב, וב"פ ב"ן הרי ק"ד,  כמנין   ושני ק"ב, וד' אותיות ההוי"ה הרי קו, 

  ר השמות עצמם הרי ק"ו )א"א ובמ"ש בשער הכונות בדרוש ט"ו ווי"ן של אמת ויציב אתי שפיר, דב"ש ד' י"ד ע"א שאלה מ"ב( )א"ה ועיין עוד בשע 
 רוה"ק יחוד ו' דף נ"א סע"א, ודף ע"ה ע"א יחוד כ'(:

תפסו חז"ל דווקא את הקמצא כדוגמא ללבושיה מניה ולא כל השרצים שעורן כבשרן עוד בלשון הגמ' קמצא הוא גם    צ"ע מדוע   כד
ונראה כדברי מוהרנ"ת בהכלות תולעים   מניה.  היא בחי' לבושיה  נמלה לכאורה  גם  ולא דווקא ארבה. אמנם  דוגמא  נמלה  שמביא 

וגם שם  לחלל הפנוי את המבצר של מים במים הנזכר בספורי מעשיות ז' בעטלרס יום שישי וכמבואר באריכות בלק"ה תולעים ד' ח'  
המים   כמו  מים  אותן  בדיוק  הוא  ממש שהמבצר  כפשוטו  הכוונה  נוזלים אלא  נד  או  הו אמקרח  המבצר  כאילו  של אלטעות  צריך 

הדמיון לחלל הפנוי שא"א להבדיל ולהכיר כלל ביניהם ולכן מציאות כל אחד מהם נראה כסותר את  שסובב את המבצר וזה בעצמו  
 מציאות השני כסתירה שבין החלל הפנוי לבין האלוקות שנמצא בו.

חושך היתה הארת החכמה אור הגנוז שלישראל הוא אור שאין שום חוצץ לפניו ועל ידו מתגלה להדיא האלוקות שבכל    ומכת )   כה 
 בל לרשעים נעשה ווימש חושך ובזה מתגלה לפרעה שמה שכל כוחו מהחלל באמת כל ישראל רואים להדיא שאין חלל.דבר א 

היתה התגלות הכתר )אריך שבכתר הוא חלק המתייחס לתחתונים להבדיל מעתיק שנעתק לגמרי( בחי' התגלותו ית'    ומכת בכורות 
 שהש"י נמצא מאד ורק הם מחמת רשעותם נהפך אצלם למיתה.  בבחי' אני ולא מלאך )ומתו מיתת נשיקה( ונתגלה לפרעה 

היה גילוי של עתיק שבכתר כמ"ש בזוהר מה תצעק אלי בעתיקא תליא מלתא ונתגלה אור עצום כל כך שביטל את    סוף   ובקריעת ים 
נעשו כולם נביאים    המצרים לגמרי כמ"ש )תהלים קו יא( ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר, ולעומתם מאותו האור ממש, ישראל 

אפילו שפחה. וכאן כבר פרעה חזר בתשובה כפי שמבואר במעשה דנינווה.(  צ"ע אפשר שקריעת ים סוף בחי' ניצבו כמו נד נוזלים  
ח'( ביאר שרומז לחלל   ד'  )תולעים  ובלק"ה  יום שישי  ז' בעטלערס  הנזכר בספורי מעשיות  במים  היה רמז לפרעה למבצר של מים 

 יניה.הפנוי דלבושיה מ 

ם:   שמות פרק ה  כו  לֵֹתיכֶׁ בְׁ סִּ כּו לְׁ יו לְׁ ֲעש ָ ּמַ ת ָהָעם מִּ יעּו אֶׁ רִּ פְׁ ַאֲהרֹן ּתַ ה וְׁ ֶׁ ה מש  ם ָלּמָ ַריִּ צְׁ ךְׁ מִּ לֶׁ ם מֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ  )ד( ַוּיֹאמֶׁ
ָצה  סוף הלכה ה' ציין ל   בלק"ה גנבה   כז  מְׁ ִּ ש  ָרעֹה ַאֲהרֹן לְׁ י פְׁ י ָפֻרַע הּוא ּכִּ ת ָהָעם ּכִּ ה אֶׁ ֶׁ א מש  רְׁ ם:  שמות לב )כה( ַוּיַ ָקֵמיהֶׁ פרוע    -  רש"י פ    ּבְׁ
 מגולה נתגלה שמצו וקלונו כמו )במדבר ה( ופרע את ראש האשה:   -
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והגלוי מהיש  עיקר  לב,  עושה  כבדות  יש  הפנוי  בחלל  ושם  הכבדתי  .  אני  להשיג  וזהו  א"א  כי 
אפילו  לכן אין שם    ,אפשרות להעלים את אלוקותו ית'שניתן    המ כי מהותו היא  בחינות החלל הפנוי  

הלבשהרג אותיותדהיינו    \כח/ ת  בלא  כבדות  כנ"ל  שכל  בהם  יש  משם,  הבאים  החכמות  וכל   .
שארים בקושיא על הש"י, וא"א למצוא שם הש"י, מחמת שפינה אלקותו משם , שנ \כט/לב

כאן ביאר רבנו תיבת "הכבדתי" לשון כובד שרומז כביכול, כדי שתוכל הבריאה להתהוות כנ"ל.  
ביאר   התורה  בסוף  יד  בכתב  הפנוי אבל  הקושיות הבאות מחלל  לב שגורמות  הכבדות  לחלל הפנוי מצד 

כבוית מלשון  "הכבדתי"  לבוש/ בת  שהוא  ב  \לד  כדאיתא  לבגדיו גמ'  והסתרה,  קרא  יוחנן  שרבי  קיג  שבת 
 מכבדי.  

דייקא, יבא אל פרעה, בחינות החלל הפנוי,    משה. שבא וכו'  משה  ויאמר ה' אלוע"כ  

ל אסור  בחינות    לאכנוסיכי  כ"א  השם    משה לשם  את  שם  למצוא  אפשר  אי  כי  כנ"ל, 

הוא  רק  לרמוז לו הטעם שדווקא הוא יכול לבא לשם כי  וזהו שאמר לו בא דייקא ולא לך    יתברך כנ"ל

 .  יודע שהקב"ה כבר נמצא שם

  לבו היינו את הקושיות הבאות מעצם החלל .  אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיווזה כי  

מ   (\לב/)כת"י הבאות  הקושיות  הם  וחקירותיהפועבדיו  בחינות  כי    ,שםמ  ותהבא  לוסופיא  הם  עבדים, 
כי כל חכמה יש לה הקדמות, והם נקראים עבדים ומשמשים   ההקדמות של כל החכמות.

להחכמה. היינו שכל החכמות וההקדמות הבאים משם מחלל הפנוי, יש בהם כבדות לב,  
 שנשארים בקושיא כנ"ל. 

,  למען שיתי אותותי אלה בקרבודות לב  בהטעם שעשיתי את החלל הפנוי ששם הכוזהו  

את השם יתברך, זה בחלל הפנוי שר למצוא שם , שאי אפאת לבו וכו' הכבדתיהיינו שמה ש
וכו'היה   את  , כדי שאשית בקרבו  למען שיתי  היינו כדי  של החלל  האותיות של הבריאה, 

שתוכל הבריאה להתהוות שם בתוך החלל הפנוי, שצמצם ופינה אלקותו משם כביכול. כי  
 אם לא היה מצמצם אלקותו משם, לא היה מקום לבריאה כנ"ל.  

שב  וזה הפנויהטעם  בחלל  עולמות  תספר  ו  ראתי  הבריאה  באזני  למען  בתוך  שם  כי  וכו', 

ידם   ודיבור, שעל  ולדבר, כי יש שם אותיות  שנתהוה בתוך חלל הפנוי, שם תוכל לספר 
 נתהוה הבריאה כנ"ל.  

כי עיקר כלל הבריאה  בנן ובן בנך רומז לרחמנות כפי שיבאר לקמן  ,  באזני בנך ובן בנךוזה  

ולזה רומז   הדיבור כנ"ל  על ידירחמנותו כנ"ל, והבריאה היתה  לה מדת  שתתגהיתה בשביל  
צריך להקשיב לה ולגלות בה את הרחמנות. אבל בכתב יד ביאר תיבת    ון שנבראה בדיבורתיבת באזני שכי

הבריאה   את  בשכל  לבחון  להסתכל  שצריך  דהיינו  תבחן  מילין  אוזן  כמ"ש  השכל  להבחנת  שרומז  באזני 

 .\לג/ 'י לגלות בה את מדת רחמנותו יתשנבראת באותיות כד
 

ביאור    אות ב' )דף עח: סוף טור א'( האם לזה התכוין רבינו במה שאמר שאין שם אפילו שכל בלא אותיות ועיין לעיל    צ"ע בזה   כח
צ"ע   ולפ"ז  מקיף  בבחי'  להארה  הכוונה  החלל  על  שסובב  שם  ו הפל"ח  מקיף  הארת  בחלל  שיש  בלא  לכאורה  דמשמע  שכל  היינו 

 אותיות.
שהוא בחי' כיווץ ועצבות שגורמת קושיה שאין לה תירוץ, הפך השמחה שהיא רוחב לב שהיא בחי' רחובות הנהר בחי'    -  כבדות   כט

דרבה הוא ית' נמצא בחלל  בינה שהיא בחי' עוה"ב שהיא גם בחי' החלל הפנוי אבל למי שמאמין באמונה שלימה שאין עוד מלבדו וא 
 כמו קודם החלל.   

רק    עיין שבת קיג   ל בנדפס ביאר  בביאור תיבת אני הכבדתי  יוחנן דקרי למאניה מכבדותי.  צ"ע  היינו בלבוש כרבי  וכבדתו  סע"א 
 . מעניין כבדות לב שיש למי שנכנס בחכמות החלל הפנוי ובכתב יד ביאר רק מלשון לבוש והסתרה שיש בחלל הפנוי 

 לכנוס   -פו"ר ליכנס ומתרצו  בד   לא 

והלבשתי את  ותוכו של החלל הפנוי של החכמות הנ"ל    את לב היינו הלבשתי והסתרתי    כי אני הכבדתי וזה    -לשון הכתב יד    זה   לב 

וזה שאין אדם יכול להבין זאת החלל הפנוי כל זה כדי שבתוכו אשים  הקדמותיהם שלא יוכל שום אדם להבין זאת    תוך ולבן של 
 יתי אותותי וכו' למען ש בתוכו כל העולמות וזה  

יתבאר הקושיא מדוע לא ביאר הקב"ה למשה איזה מכה הולך להביא רק משה מעצמו היה צריך להבין ונאמרו בזה    ואולי בזה   לג 
הרבה פירושים )מלשון תספר ומבא על פרעה חילוף בא בפע, ועוד( והאמרי אמת ביאר כי ארבה מספירת הבינה עלמא דאיתכסיא  

, ולפי רבינו נפלא שדייקא במכת ארבה  סוד התורה שבע"פ ב   רא יבחין בעצמו מה שנעלם בדברי הש"י והקב"ה רצה שבמכה זו הנב 
גלה את המכה הזו שהיא סוד הרחמנות שנמצא אפילו בחלל הפנוי כי הוא בחי'  י יבחין ו שהנברא בבחי' אוזן מילין תבחן  הקב"ה  רצה  

   לבושיה מיניה וביה.
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אוזן   [לד]  זה בחי' הבחנה כמו  באזניתוכל לספר בהרחמנות שתבחון בהבחנת שכלך    -וזה לשון הכתב יד  

כי הסיפור בא מכח אותיות הדיבור שנברא בהן העולמות והבחנה באה מחכמתו ית"ש שברא   מלין תבחן
תכל  סחכמתו י"ת. ואולי רומז לתורה א' שצריך להוצ"ע מה כוונת רבינו שההבחנה באה מ  .בה העולמות

בשכל והחכמה שבכל דבר והיינו כנ"ל כדי לגלות מדת רחמנותו ית' שהיא הוא בעצמו )כנ"ל ששם העצם  
   הוא הויה דהיינו מדת רחמנותו( בכל פרט בבריאה. 

יש שם צמצום רחמנותו הפנוי,  רק  דהיינו ש  נמצא שבכל דבר שנברא בתוך החלל  כל  לא 

. כי מה שבכלל  בפרטויש    אלא כל פרט שבה מגלה את כבודו  \לה/לתכלית התגלות הכבוד  היאריאה  הב
הרחמנות   כפי  הזה,  ודמות  בתבנית  הזה  הדבר  את  וברא  רחמנותו  צמצם  יתברך  השם 
שלו. שמדת רחמנותו ית' חייבה, שזה הדבר יהיה כך. כי הרחמנות שרש כל הבריאה, כי  

, עד כאן רחמי  ולמען תספר באזני בנך ובן בנךכנ"ל. וזה  הכל נברא כדי לגלות רחמנותו  
הבן   על  פסוק  לח  \לז/ [לו] האב  על  כא  בראשית  רש"י  שפירש  ולניני  )כמו  לי  תשקור  אם 

צמצום  \מ/ [לט] (ולנכדי ולהשיג  ולדבר,  לספר  תוכל  שם  הבריאה,  אחר  שהוא  במה  כי   .
  .רחמנותו שיש בכל דבר

 
שמחה שבמכת ארבה לא ציוה השי"ת למשה באיזה מכה יתרה את פרעה והיה צריך משה לחדש זאת    איתא בקול  -תרפט   פרשת בא    -  אמרי אמת

, איתא  בעצמו, משה רבינו כיון לרצון הקב"ה וזו היא תורה שבעל פה כשמכוונים רצון עליון, באזני בנך היינו שיש אזנים לתורה שיוכלו לאחוז בהן 
א דאתכסיא למעלה מז' ימי הבנין, ג' מכות האחרונות היו כנגד חכמה בינה ודעת, במצרים  בשפת אמת שהארבה שהוא המכה השמינית הוא מעלמ

    היו הדעת והדיבור בגלות והיו צריכים להוציא את ישראל מהפסולת כדי שיוכלו להגיע לדעת האמיתית וזהו וידעתם כי אני ה',

פירש הקב"ה למשה איזה מכה יביא וכיון זאת משה מדעתו, ג' מכות  איתא בקול שמחה שבמכת ארבה לא    -בא אל פרעה    -משנת תרץ    עוד עי"ש
 האחרונות היו מול חכמה בינה ודעת והיה צריך משה רבינו להתבונן בעצמו והרי זה הוא פירושה של תורה שבעל פה כדאיתא בזוה"ק ואנן נטלין 

רין בתר אדרין, משה רבינו נכנס לחדרי תורה חדר לפנים מחדר תורה שבעל פה מתורה שבכתב, איתא בזוה"ק בא אל פרעה וכו' דעייל ליה קב"ה אד
 והוציא ניצוצות הקדושה והפנימיות שבתוככי מצרים, אז היתה הכנה על לעתיד דכתיב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות,

 איוב יב יא  לד
הגנה אבל ברוחניות הכלל שבכל פרט  אדם בונה בית אזי לא בכל אבן נמצא התכלית של בית שהוא מקום מנוחה ו   כי בגשמיות   לה 

 .כנ"ל   יש מה שבכלל והכא בעניין העולמות ופרטיהן נמצא ברוחניות בכל פרט מדת רחמנותו ית' שלתכליתה ברא את העולם 
 כמבואר בבעל הטורים כאן  לו 
 שעד כאן רחמי האב על הבן. א"נ כנגד ג' דורות שהיו במצרים:    -באזני בנך ובן בנך    -  בעל הטורים  לז 

ובמדרש ואלה שמות רבה )יג, ד( דורש שהודיעו ברמז, מדכתיב למען תספר באזני בנך ובן בנך, זאת מכת הארבה,    -  טור הארוך ה 
 כמה דתימא )יואל א, ג( עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם )רמב"ן(: 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא    לח 

 [ * עפ"י בראשית רבה פרשה נד ב ]ילקוט שמעוני בראשית כה רמז צה   לט 

גוי וכרת ברית עם אברהם רק לשלשה דורות שלא יכבשו זה    , לך מלך פלישתים ימ אב כי שם באמת מובן שהיה    , הדמיון לשם צ"ע   מ
ח' תנינא שרחמנות האב על עצמו היא טבעית פנימית  ביארנו בתורה  זה, ושם  בן בנו,    את  כמו על  ומתפשטת עד  עליהם  שמרחם 

אבל כאן    שתלויה בדעת כמבואר במקום אחר.ואח"כ היא רחמנות  ממח האב ובן בנו כבנו,  עצמו מצד טבעו הפנימי כיון שהבן נמשך  
ולפי דברי    מדבר על רחמנותו של הקב"ה שאין לה גבול. אמנם צ"ע באמת מדוע אמר למשה רבנו למען תספר לבן ובן בנך ותו לא?

  כל הדורות הבאים. וצ"ע.רבנו שמדמה זאת לרחמנות שבבריאה נראה שלמד שזה לאו דווקא אלא הכוונה ל 

ָ אות  הלכה א    פריה ורביה ואישות   ועיין לק"ה  ֻדש ּ בּול ַהּקְׁ אן ּגְׁ ָרֵאל ַעד ּכָ שְׁ יִּ י וְׁ י ּכֵֹהן, ֵלוִּ ת, ּכִּ רֶׁ רֶׁ חְׁ ֻ ש  ת ּומְׁ ּיֹורֶׁ גִּ ּכֵֹהן ָאסּור ּבְׁ ֶׁ יַנת ש  חִּ ה ּבְׁ זֶׁ ה,  ג( וְׁ
ֵרי ַרבֵּ  בְׁ דִּ ר ּבְׁ ּכָ זְׁ ּמֻ ן, ּכַ אן ַרֲחֵמי ָהָאב ַעל ַהּבֵ אן ַרֲחֵמי ָהָאב ַעל  ַעד ּכָ ָך" ַעד ּכָ נְׁ ן ּבִּ ָך ּובֶׁ נְׁ ֵני בִּ ָאזְׁ ר ּבְׁ ַסּפֵ ַמַען ּתְׁ סּוק "ּולְׁ יָמן סד( ַעל ּפָ יר )סִּ נּו ֵנרֹו ָיאִּ

ָרֵאל  שְׁ יַנת יִּ חִּ הּוא ּבְׁ ֶׁ ן, ש  ן ַהּבֵ ךְׁ ַעד ּבֶׁ ָ ש  מְׁ ל, נִּ כֶׁ יַנת ַהּשֵ חִּ הּוא ּבְׁ ֶׁ יַנת ָהַרֲחָמנּות, ש  חִּ ּבְׁ ֶׁ נּו ש  ן, ַהיְׁ ֵהם   ַהּבֵ ֶׁ ָרֵאל ֵהם    ש  שְׁ יִּ י וְׁ י ּכֵֹהן, ֵלוִּ ה, ּכִּ ָ ֻדש ּ בּול ַהּקְׁ ּגְׁ
עוֹ  ּכֵֹהן לְׁ ה  תּוב, "ַאּתָ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ד, ּכְׁ סֶׁ ַהחֶׁ יש   ָרָהם אִּ יַנת ַאבְׁ חִּ ּבְׁ ּכֵֹהן  י  ּכִּ ַיֲעקֹב,  וְׁ ָחק  צְׁ יִּ ָרָהם  יַנת ַאבְׁ חִּ ין  ּבְׁ ינִּ ּדִּ ם  ָ ש ּ ּמִּ ֶׁ ָחק ש  צְׁ יִּ יַנת  חִּ ּבְׁ י הּוא  ֵלוִּ וְׁ ָלם". 

ין, כַּ  ָערִּ תְׁ ם  ּמּוָבא,  מִּ ַעד ש   ם, ו  ה  ר  הו א ַאב  ֶׁ ה, ש  ֻדש    ת ַהק   ַ ל  ח  ל ת   ֶׁ ן ש  ן ַהב ֵ הו א ב ֶׁ ֶׁ ֵאל, ש  ר  ש  יַנת ַיֲעקֹב י  ח  ֵאל הו א ב   ר  ש  י  הו א  ו  ֶׁ נו ת, ש  ַרֲחמ  ך  ה  ש   מ  נ 

 ֶׁ מֹו ש  , כ   ש  יַנת קֹדֶׁ ח  ל, ב   יַנת ֵשכֶׁ ח  וא ב   נו ת ה  ַרֲחמ  י ה  ה, כ   ֻדש    בו ל ַהק   ַעל  ג   ה, ו  ֻדש    ק   ש  ב ַ ק ַממ   ֵחלֶׁ ש  ו  ֹרֶׁ ֵאל ֵיש  לֹו ש  ר  ש  י   ד מ  ח  ל אֶׁ כ  ם. ו  תו ב ש   כ  
א ַחד,  ֻכל   ה ו  זֶׁ ה ב   ים זֶׁ ל  ל  כ  ם נ  ל   ֻ ן כ  ֵ    כ 
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כך  כל  יש  הזה  ובדבר  רחמנות  כך  כל  יש  הזה  שבדבר  היינו  וכו',  האב  רחמי  כאן  עד 
ומסתמא אין זו כוונת רבנו   וצ"ע שכביכול עשה גבול לרחמנות שתתגלה בבריאה רק עד בן בנו,  רחמנות.

  עלהפנימית  " הכוונה שכל כך טרח בבריאה, מרוב רחמנותו  רחמי האב וכו'  "עד כאן  כאן אמר  , אלא\אכאן/
    .יגלו רחמנותו בבריאהרצה שהדורות הבאים שכל 

שיש קושיות שעליהן נאמר דע   באות ב'עתה יבאר כיצד רמוז בדברי הקב"ה למשה עניין המבואר לעיל 
  עי"ש.שהן משבירת הכלים  יותמחוכמות חיצונ מה שתשיב לאפיקורס דהיינו קושיות הבאות

במצרים  וזה   התעללתי  אשר  לע,  וכו'את  מצרים  ישראלכי  לעומת   היא,  ומת  כפירות 

באמונה.   שבזה  הבריאה  לעומת  שבראתי  מה  דקדושהחי'  אדם  אדם    ,צלם  בליעל  אדם  צלם  בראתי 

ונרמז במצרים דייקא    זה בחי' הקליפות שבאים מריבוי האור משבירת כליםומצרים    \ב/דקליפה

וכישוףומצרים אז היתה מרכז עולמי לחכמות חיצ  כי ' רש"י שחקתי. היינו  , פיהתעללתי. כי  ניות 
, היינו בחי'  ע"י שבירת כלים  דהיינו שהקדמתי ובראתי בו קליפות  שעשיתי שחוק ועוללת בעולם 

רק  הקליפות, שהן כנגד הקדושה רק כמו מי שמדמה ומשחק ומעקם עצמו לחבירו, כי הם  
( לאדם  עצמו  ומדמה  המשחק  וזהו  \ד/ (ג כקוף  אותותיו.  בם  את  שמתי  שם אשר  יש  כי   ,

 כי הם באים מריבוי אור משבירת כלים כנ"ל.  ות,אותי
כי יש שם ניצוצי   דייקא  מדת רחמים  . כי שם תוכלו להכיר את ה'ה'  וידעתם כי אניעל כן  

בחי'   היינו  הקליפות,  בחי'  השחוק,  בחי'  בתוך  שאפי'  היינו,  כנ"ל.  ואותיות  הקדושה 
, גם שם תוכל להכיר את  "לנכניות  ובחי' חכמות חיצאפיקורסית הא' שבא מבחי' ריבוי אור  

לאפיקורס שתשיב  מה  ודע  נאמר  עליו  כי  אותיות   הה'.  שם  למצוא  אפשר  כי  כנ"ל. 
 :  הם באים משבירת כלים כנ"ל וניצוצות לישבם, כי

 עד כאן דרש את הפסוקים שבהם הקב"ה ציווה אותו לבא לפרעה  
 על מכת הארבה   ותוומכאן דורש את הפסוקים שבהם משה ואהרן באים אל פרעה ומזהירים א

ֹנת' )שמות י ַתי ֵמַאְנּתָּ ֵלעָּ ִעְבִרים ַעד מָּ ד ֱאלֵֹהי הָּ ַמר ְיֹדוָּ יו ּכֹה אָּ ְרֹעה ַוּיֹאְמרּו ֵאלָּ ל ּפַ ה ְוַאֲהֹרן אֶׁ ֶׁ ֹבא מש  י   ג( ַוּיָּ נָּ ִמּפָּ
י ְוַיַעְבֻדִני: ח ַעּמִ ּלַ ַ י ִהְנִני ֵמִביא מָּ  ש  ת ַעּמִ ַח אֶׁ ּלֵ ַ ה ְלש  ֵאן ַאּתָּ י ִאם מָּ ר)ד( ּכִ :  חָּ ךָּ ְגֻבלֶׁ ה ּבִ  ַאְרּבֶׁ

מבואר לעיל שהקב"ה ציוה בא אל פרעה שכיון שהוא חלל פנוי יש שם כבידות לב לכן רק אתה יכול וצ"ע 
לבוא לשם ובאר לו א"כ מה טעם עשיתי חלל כזה שזה כדי שתתגלה מדת רחמנותי בעולם ובשברי הכלים  

 שבו כדי שיזכו בני העולם לדעת את ה'. 

 
לכאורה מדובר ברחמים טבעיים עצמיים כמו שמרחם על עצמו כך מצד טבעו אפילו של גוי מרחם גם על בנו    שםכי   א

ובן בנו כמו על עצמו מצד טבעו הפנימי. אבל כאן הקב"ה אומר זאת מסתמא כוונתו עד סוף כל הדורות.  וכמו שפרשו  
עו דורות ישראל את כל אלה: וידעתם. אתה ודורותיך והמצרים:  ועיין ביאור  למען יד  -מפרשים אחרים עיין ספורנו  

כמו שמספר לעצמו   בנו  ובן  לבנו  יספר אב  דור  כוונתו שבכל  נראה  לבנו,  אב  שינחיל  בן הרמב"ם שהכוונה  אברהם 
מצד שנמשך  פנימית כמו אב על בנו  ישראל היא  עם  והכי נמי הקב"ה רחמנותו על    דהיינו מרחמנות טבעית פנימית.

 . ממח האב
בכתבי האריז"ל שבחלל הפנוי המשיך קו אלוקותו בצמצום לכן מכונה קו דהיינו המשכה בלבד בלא שטח ולא   מבואר   ב

שלו נברא    חטם פה   עומק ועליו נברא אדם הקדמון בצלם אדם והיא ראשית בריאת העולמות ומאורות שיצאו מאוזן 
של  נקודים  עולם    נברא  ו ניעי אח"כ מאורות שיצאו מהו  כמבואר בפת"ש( )והוא יהיה לעתיד עולם השכר    עולם עקודים

אצילות בריאה יצירה ועשיה  ונבראו עולמות נברא עולם התיקון  יצא אור מה החדש ו ח צ שבירה ותוהו ואח"כ מאור המ
 בבחי' הקליפה קדמה לפרי. נמצא שאדם בליעל קדם לאדם דקדושה

 עיין זוהר תרומה דף קמח:  ג

ִניַנן  ְוָהא  אמר   זה  ועל,  נחש  בשם   זנונים  אשת   הנקראת  דקליפה   הנוקבא  את  מכנים  לפעמים  והנה  -דף קמח:    זוהר תרומה  ד ָכל   ת ְ   ַהאי   ֲאַתר  ב ְ
ַתר  ָאְזָלא  ָנָחש   ת  ָרָזא  ב ָ ֵאש ֶׁ   , ממנה  לינק  כדי   חיל   אשת   שהיא  השכינה  סוד   אחר   הולכת  דקליפה   הנוקבא  שהוא   הנחש   מקום   שבכל   למדנו   והרי  ַחִיל   ד ְ

ַבְעָיא ת  ו  ִנים  ֵאש ֶׁ ְקָנא  ְזנו  ַ ְרָמה    ְלִאְתת  ַגְווָנא  ג ַ יָלה    כ ְ ,  יכולה  אינה   אבל   חיל   לאשת   להדמות  עצמה   לתקן   רוצה  הזנונים   והאשת   ָיִכיַלת   ְוָלא  ד ִ

ת  כי  ומפרש א  ַחִיל   ֵאש ֶׁ ימו    ַההו  יָלה    ְוָאת  ְרש ִ   ,ה"הוי  דשם  האחרונה '  ה  סוד   א שהי '  ה  אות   היא   שלה   והאות  הרשימה  חיל  אשת'  ה   ָאת  ִאיהו    ד ִ
ת  ,א"דז  ו"ליה  טפלה  שהיא  אחרונה'  ה  להיות  לה  ראוי  וכן  ָלה    ִאְתֲחֵזי   ְוָהִכי  ִנים  ֵאש ֶׁ א  ְזנו  יָמא  ַההו  יָלה    ְוָאת  ְרש ִ א  ִאיהו    ד ִ ַההו  ְווָנא   כ ְ   ג ַ

ִאְצְטִריךְ  ן  ְוָלא  והיינו,  להיות  שצריך  כמו   היא שלה  והאות   הרשימה  הזנונים  ואשת  ד ְ ק ַ ַ ֱהֵוי   ִאְתת  יָלה    ְוָאת  אלא',  ה  כאות  להיות  נתקנה  שלא  ָהִכי   ְלמֶׁ   ד ִ
יָלה   ָאת והנה, ' ק אות  היא אחיזה בה לה  שיש שלה האות' ק ְקָנא ד ִ ַ ָנא ִאְתת  ו  ִתק  ָאת ב ְ '  ה אות כעין היא כי', ה אות בתקון נתקנה שלה' ק האות' ה   ד ְ

ַגְווָנא  והיא  , למטה  זנב   כעין  השמאלית   רגלה   שנתארכה  אלא  קֹוָפא  כ ְ ל   ד ְ ֵני   ֵאצֶׁ א  ב ְ ָאְזָלא,  אדם  בני  אצל   הקוף  כעין  ָנש ָ ַתר  ד ְ ֵני   ב ָ א  ב ְ   שהולך  ָנש ָ
ן  ְוָלא,  אדם  בני  אחרי  להדמות ק ַ ַ ד  ִאְתת  ְעב ַ   ההולך   כקוף  דקדושה  הנוקבא  אחר   ללכת  רוצה  דקליפה  הנוקבא  כך,  כמותם  לעשות  מתוקן  אינו  אבל  ָהִכי   ְלמֶׁ

 .   אדם יבנ אחרי
 לאפיקורוס  -לאפיקורס, מתרצו  -בדפו"רגם  ה
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ובשם ה' מזהיר אותו שאם לא יכנע אזי יביא ארבה בגבולו. וצ"ע כיצד הבין משה   רעהומשה רבנו בא לפ
 .\ו/ להזהיר את פרעהצריך ש רבינו מדברי הש"י הנ"ל שזה מה

ונ"ל שזה התירוץ של רבינו על הקושיא המפורסמת מנין ידע משה להתרות בו על ארבה ולפי רבינו הבין  
ומזה הבין   ,רק הוא יכול להכניעוכי  ,אתה והבין הטעם וקאזאת ממה שאמר לו הקב"ה בא אל פרעה דו

 ,משה שהמכה הבאה היא מכה שסותרת את כל מהותו ואחיזתו ויניקתו של פרעה מקושיות החלל הפנוי
ין קמצא  דהארבה הוא המשל למהות החלל הפנוי שהוא כדהל ש ז"יילה הארגומכה זו היא ארבה וכפי ש

 דלבושיה מניה וביה. 

, הוא בחי'  בגבולך. מחר  זארבה מחר  הנני מביא    ל פרעה וכו',ה אויבא משוזה  

וענתה בי צדקתי ביום  לעתיד לבא, כי מחר לקבל שכר )עירובין כב( בחי' )בראשית ל'(  
שהוא  מחר הפנוי  החלל  בחי'  יבינו  ואז  לבוא,  לעתיד  השכר  קיבול  בחי'  היינו  ידי ,    על 

דהיינו   "כ הוא חלל הפנוי כנ"לאעפהצמצום, איך אפשר להיות, שבאמת יש שם אלקות, ו
ש האפשרות  מכח  דהיינו  הפנוי  מחלל  שואב  אתה  וחיותך  כחך  שכל  כיון  לפרעה  אמר  הש"שמשה  י נתן 

. וזהו בעצמו  להעלים אותו לכן אין לך עתיד כי במחר יתגלה שגם בחלל הפנוי נמצא א"ס אלוקותו ית'
הוא, שישיהיה   לעתיד  הקיבול שכר  עיקר  כי  שכר,  מה שהיה    יגוהקיבול  ויבינו  השגות, 

, כההוא קמצא דלבושי'  ארבהא"א להבין בעוה"ז. ואז ידעו שהחלל הפנוי הוא בבחי'  

וביה   שזהו בחי' סוד חלל הפנוי(.    [יא]   בכל ספרי קבלה  'כמוב)י  \ט/{[ח]   ב"ר פ' כא }מיניה 
יה,  וב  לבוש, הוא בחי' הצמצום של חלל הפנוי, שעל ידו בחי' הלבושין. יבינו שהוא מיניה

הפנוי.   חלל  בחי'  בחי' צמצום,  לבוש,  בחי'  הוא  כן  פי  על  ואף  יש שם אלקות.  שבאמת 
דהיינו שמשה רבנו אמר למשה שאין לו אלא רק הוה אבל מחר בחי' הארבה שהוא השגת לבושיה מניה  

 .שהוא מההסתרה של החלל הפנויוביה יכה בו ויבטל את כל כוחו וחיותו 

.  צדק לבשתי. צדקתי, בחי' לבושין, בחי' )איוב כט(  ם מחרביו וענתה בי צדקתי  וזה בחי'  
של   הצימצום  בחי'  הלבושין,  בחינות  סוד  יתגלה  שכר,  הקיבול  שיהיה  מחר,  ביום  שאז 

שהיא האמונה השלימה שבכוחה להתמודד עם    החלל הפנוי כנ"ל. כי אז יתגלה ראש אמנה הנ"ל

שו שיעשו  בלא  עליהם  ולדלג  הפנוי  מחלל  הקשויות  רכל  כללם  בחי'  ושם  מראש ,  תשורי  תבואי 
בחי' הניגון העליון של ראש אמונה הנ"ל, שעל ידו נתבטל כל  תשורי דייקא בחי' שיר  ,  אמנה

 המבוכות של חלל הפנוי כנ"ל. 

ר"ת  ארבההנני מביא מחר  וזה   לב(   אנושבוא  הוח  רכן  א,  נגינה, שהוא    )איוב  בחי' 

. היינו שאז יתגלה הניגון  ור רוח טובה מרוח הרעהבר  אוון התורה נד שניגסוף  כמבואר ב  בחי' רוח

 
להקשות   ו משה    ואין  ידע  מהיכן  שמקשים  ספרים  בהרבה  מובא  כי  בתורה  נתפרשו  שלא  דברים  עוד  לו  אמר  אולי 

 שהמכה הבאה תיהיה ארבה ותירצו כמה תירוצים בזה  
 ארצה )בתשל"ח כבר תוקן( -בתשכט ז
 פרש"י שם  שבת עז:  . ומהו קמצא עייןפסקא ה' ח

ּפּוס    -ה'    אכ   בהבראשית ר ט י ּפַ ַרש  ַרּבִ ּנוּ,ּדָּ ַאַחד ִמּמֶּ ךָּ    ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְּ ּיְ ּדַ א  י ֲעִקיבָּ ַמר ֵליּה ַרּבִ ֵרת, אָּ ָּ ְלֲאֵכי ַהש ּ ד ִמּמַ חָּ אֶׁ ּכְ
ּנָּ  ֶׁ ַמר לֹו ש  ּנּו, אָּ ַאַחד ִמּמֶׁ ה ּכְ יָּ ם הָּ דָּ אָּ ם ֵהן הָּ ה ְמַקּיֵ ה ַאּתָּ ַמר לֹו מָּ ּפּוס, אָּ קֹום לְ ּפַ ְך  ַתן לֹו ַהּמָּ רֶׁ ים ְודֶׁ ְך ַהַחּיִ רֶׁ ִכים, ּדֶׁ ֵני ְדרָּ ְ יו ש  נָּ פָּ

ֱאַמר  ּנֶׁ ֶׁ ם, ש  ל עֹולָּ ֶׁ יִחידֹו ש  ַמר ּכִ ר ִסימֹון אָּ ה ּבַ י ְיהּודָּ ת. ַרּבִ רֶׁ ְך ַאחֶׁ רֶׁ ת, ּוֵבַרר לֹו ּדֶׁ וֶׁ ֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה'  )דברים ו, ד(ַהּמָּ רָּ ַמע ִיש ְ ְ : ש 

ד. חָּ ֱאַמר  אֶׁ ּנֶּ ֶּ ִריֵאל, ש  ַגבְּ ֵרי ּכְּ ָנן ָאמְּ יּה ִמיֵניּה וֵּביּה.  )דניאל י, ה(  ַרּבָ ֵ בוּש  לְּ ָצא ּדִ ָהֵדין ַקמְּ ים, ּכְּ ּדִ ָחד ָלבוּש  ּבַ ִהּנֵה ִאיש  אֶּ ֵריש   : וְּ
קוֹ  ל מָּ ֶׁ ִליחּותֹו ש  ְ ּבֹוֵרַח ִמש  ה  ּזֶׁ ה, ַמה  יֹונָּ ּכְ ַמר  ִקיש  אָּ ֱאַמר  לָּ ּנֶׁ ֶׁ ש  ה  )יונה א, ג(ם,  זֶׁ ה', ַאף  ְפֵני  ִמּלִ ה  ָּ יש  ִ ְרש  ּתַ ִלְבֹרַח  ה  יֹונָּ ם  קָּ ַוּיָּ  :

ים ִצּוּוי ַהּמָּ ּבֹוֵרַח ִמלְּ  ֵאלִ ַקּיֵ ַמר ּכְ א אָּ י ֲחִנינָּ ם ַרּבִ ֵ ש  ה ּבְ ְכיָּ רֶׁ י ּבֶׁ בֹודֹו ִעּמֹו. ַרּבִ ן ּכְ ה לֹא לָּ ְכבֹודֹו, ַאף זֶׁ ן ּבִ ה לֹא לָּ הּו, ַמה  קֹום. ַמה ּזֶׁ ּיָּ
ַרבִּ  ּדְ יּה  ַדְעּתֵ ִהיא  ת,  וֶׁ מָּ ַטַעם  ִלְטֹעם  אּוי  ה רָּ יָּ לֹא הָּ ה  זֶׁ ַאף  ת,  וֶׁ ַטַעם מָּ ַעם  ה לֹא טָּ ם ּזֶׁ ֵ ש  ּבְ ה  ְכיָּ רֶׁ ּבֶׁ ְזַמן    י  ל  ּכָּ ַמר  אָּ ּדְ ִנין,  חָּ י  ַרּבִ

ע. רָּ ַדַעת טֹוב וָּ תֹו, לָּ ּנּו ַצְלעָּ ה ִמּמֶׁ ְטלָּ ּנִ ֶׁ ן ש  ד, ְוֵכיוָּ חָּ אֶׁ ה ּכְ יָּ ם הָּ דָּ ה אָּ יָּ הָּ ֶׁ      ש 

מניה.    עי"ש בגדים אלא כההוא קמצא דלבושיה  שייך אצלו  ידי משה שגבריאל מלאך לא  האדם  פי'  נמי  הכי  ולפ"ז 
אלא שלפ"ז קשה למה נקט דווקא גבריאל    גבריאל בלא לבוש אלא לבושיה מניה.  ו היה כאחד ממנו כמלאךבבריאת

 ואולי בגבריאל שהוא מלאך של גבורה ודין רמז לחלל הפנוי שהוא שרש הדין.  ולא כל מלאך אחר. 
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא   י

}ומגיד   .חלק א פרק ה  -פאנו יונת אלם מהדורא בתרא מכ"י  הרמ"ע מלך תחילת פ"א.  עץ חיים שער הכללים תחילת פ"א. עמק המלך שער א' שעשועי המ  יא
 מישרים )להב"י( פרשת בראשית ]שנת הרצו ד' ניסן[ 
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אפילו של חלל הפנוי    , ועל ידו יתבטלו כל האפיקורסית \יב/והזמר של ראש אמונה כנ"ל
 : כנ"ל

 
 

 וזהו: בכתב יד שבסוף הספר הנוסח מבואר יותר 

פי'   פרעהוזה  שיב   בא אל  בחי' משה  בחי' החלל  ושצוה הקב"ה להצדיק שהוא  פרעה  לבחי'  א 
את לבו ולב עבדיו למען שתי :  דהיינו חלל הפנוי   והסתרה   [יג]   לשון לבוש  כי אני הכבדתינ"ל:  י הנוהפ

היינו שהסתיר וצמצם הקב"ה את אלקותו את האור אין סוף לצדדין כדי לברוא    אותותי בקרבו
וזה   כולה  הבריאה  אותותיאח"כ  שיתי  אותיות    למען  ע"י  שהיה  העולמות  בריאת  ולמען היינו 

ב בנךני  אז תספר  ובן  ]במקום אחר  בנך  רש"י  היינו  [יד ]   פי'  רחמי האב  כאן  ע"י הבריאה [ עד  כי 
זה בחי'   באזנילספר בהרחמנות שתבחון בהבחנת שכלך    לגלות את מדת רחמנותו בכל פרטי הבריאה ותוכל  תוכל

כי הסיפור בא מכח אותיות הדיבור שנברא בהן העולמות         .אוזן מלין תבחן  [טו]   הבחנה כמו
הן ההקדמות של אלו החכמות  בחנוה פרעה  ועבדי  העולמות  בה  ית"ש שברא  ה באה מחכמתו 

שהן עוזרין להחכמות האלו כמו שאין מלך בלא עבדים כן אין חכמה בלתי הקדמות ופרעה הוא  
י גם כן בחכמה אבל א  הוהצמצום הי:  ולב זה בחי' תוכו של החכמהבחי' הצמצום והחלל הפנוי  

בבחי' אין סוף הלא גם הצמצום גם כן ע"י    'משם אור חכמתו שלא יהילק  סילהבין כי איך    פשרא
  את לב היינו הלבשתי והסתרתי    כי אני הכבדתיוזה    חכמתו נמצא שאין כאן חלל פנוי מחכמתו
הקדמותיהם שלא יוכל שום    והלבשתי את תוך ולבן שלותוכו של החלל הפנוי של החכמות הנ"ל  

הבין זאת החלל הפנוי כל זה כדי שבתוכו אשים בתוכו כל ל לכווזה שאין אדם יאדם להבין זאת  
וזה   וכו'העולמות  אותותי  שיתי  מאותיות    למען  קדושה  מעט  בהם  שיש  החכמות  אלו  אבל 

כשאדם נופל לשם יוכל לידע משם את והם בחי' אדם דקליפה שהוא כקוף בפני אדם  השבורים  
וזהו:   לשם  שנפלו  הקדושה  האותיות  ע"י  שחקתי    במצרים  התעללתיר  את אשהשי"ת  ואת פי' 

אשר אדם  ()  בם  אותותי  בפני  כקוף  שהוא  הבליעל  אדם  שמשחקין   ()    [טז]   ]היינו[  שחוק  כמו 
ואת אותותי אשר עושה        ()  הבליעל הוא כמו קוף שעושה מה שאדם  ()         שקורין נאך גשפעט

י אני ה' כנ"ל וכשבא לידע כ   ל[]יוכ  ()  היינו שם מי שנופל לשם  כי אני ה']וידעתם[  ()  בם    שמתי
כה אמר ד' אלקי העברים שלח עמי ויעבדוני אלקי העברים היינו אלקותו ואורו   ()     משה לפרעה

שאנו משליכים    שצמצם לצדדין וזה לשון עברים לשון עבר הנהר ועל שם זה אנו נקראים עברים
עד וזהו  נ"ל  אותו כ  יעלהכנ  לבד באמונה לבד ומשה בא לפרעה כדי  ודבקים בהש"יכל החכמות  

מפני לענות  מאנת  הדבר    מתי  עמיועיקר  וכו'כנ"ל    שלח  לשלח  אתה  מאן  אם  מחר    כי  מביא 
בגבוליך מ   ארבה  דלבושי'  ארבה  כמו  הצמצום  בחי'  זה  והסתרת  יארבה  הצמצום  כן  וביה  ני' 

י הכל אחד  הי' בחכמה נמצא כ     ]ההלבשה[()  היינו כי אפילו הה  והלבשת אורו הוא מיניה וביה  
]יכולת[ בידינו להבינו כי    ()  אבל עכשיו אין  ]דגם הצמצום של[ החלל הפנוי הכל אלקותו()  הוא  

]אומרים[ שסילק אורו זה מורה כי אינו הוא שם ותיכף כשאנו אומרים שיש    ()   תיכף כשאנו אומ
  ד מוריך ולא יכנף עו לעתיד יתקיים  שם חכמתו קשה להבין הצמצום והחלל כי אין כאן חלל אבל  

וזה    שיתגלה שכל של חידוש העולם ולמחר   [יז]   היינו לעתיד כמו  מחרשכל ההסתרה והצמצום 
וזה   שכרם  לעתיד    מביאלקבל  היינו  בגבוליךמחר  הפנוי   ארבה  חלל  בחי'  שהוא  גבוליך  היינו 

וענתה בי צדקתי ביום מחר כי ני' וביה וזה  ידם דלבושי' מ  ()  יתגלה שם לעתיד הארבה היינו ה
]ויסביר[ לי ת  ()  היינו לעתיד יענה  על שכרי  יחא ותב היינו   צדקתיוזה    רוצים על כל הספיקותיר 

[ כ]   ענה כסילכמו    לא כפירושו שם מלשון עדות אלא  וענתהוזה    צדק לבשתי  [יט]   לבושין והסתרה וצמצום כמו

 
תיבת באנוש ואולי כידוע שהיא מדרגה נמוכה ביותר של אדם ורומז לבחי' אמונה דהיינו אנוש שהוא    צ"ע מה רומז   יב

ניגון הוא באמונהוזהו אכן רוח דלאמונה.מדרגה נמוכה ביותר של שכל לכן רומז   ניגון של אמונה.  היינו  לזה    דהיינו 
 שהוא סוד היש ואין שבחלל הפנוי. מיניה בויה  ה דלבושירומז הארבה 

 שבת קיג סע"א  יג

 בראשית כא כג  יד

 איוב יב יא  טו

  )ז( שער הפסוקים פרשת וישב )ד"ה ונתחיל בענין ירידת יוסף[ של"ה הק' שער האותיות קדושה  טז

 ערובין כב.  יז

 תבא -בתשכט יח
 איוב כט יד  יט

 משלי כו  כ



 4פ.              מוהר"ן                    סה                  תורה                               קוטייל                      

לבושין  על  לי  ישיבו  הן  שלי  לבושין  שהן  צדקתי  הספיקות  כל  על  תירוץ  לי  ותשיב  שתען 
   . והצמצום של השי"ת



 


	א שער והתנצלות ד' עמודים לפני שער של כל תורה וכל כרך
	א שער לכריכה לקוטי מוהר''ן מבואר חברותה ללימוד בעיון
	ג דף ראשון ודף התנצלות לכל כרך

	א שער לחברותא
	דף עח עמוד א ב''פ ולד ולו
	דף עח עמוד ב ב''פ ולד ולו
	דף עט עמוד א ב''פ ולד ולו
	דף עט עמוד ב ב''פ ולד ולו
	דף פ עמוד א ב''פ ולד ולו
	תורה סד דף עח עמוד א מבואר
	תורה סד דף עח עמוד ב מבואר
	תורה סד דף עט עמוד א מבואר
	תורה סד דף עט עמוד ב מבואר
	תורה סד דף פ עמוד א מבואר
	תתת חלק



