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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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 יבתורה 



 מוהר"ן תנינא        ט י יא איה מקום כבודו יב    יט:            ליקוטי                

איש  )במדבר כז(    כ"שומנהיגי הדור הם בחי' רוח    (האש מהנר

. וישראל הם ב[ א] שיודע להלוך נגד רוחו של כ"א    אשר רוח בו

עלמא   דכל  לבא  הם  ישראל  כי  לבא  רכא}בחי'  פנחס  . :{זוהר 

וצריכין מנהיגי הדור לנשב בבחי' רוחם על כ"א מישראל שהם 

מר דהיינו  העפרוריות,  מהם  לנפח  דעלמא  שחורה  לבא  ה 

שנופל עליהם שעי"ז אינו יכול האיש הישראלי שהוא בחי' לב  

לדלוק ולבעור להש"י. גם יש רשעים שהם בחי' ערב רב וכשהם  

נופלים על הלב דהיינו על ישראל זה ג"כ בחי' עפרוריות שעי"ז  

לנפח   הדור  מנהיגי  צריכין  וע"כ  כנ"ל.  לבעור  יכול  אין 

מישר מכ"א  דהיינו  הלב  מן  ונתחברין העפרוריות  וחוזרין  אל 

חלקי האש שבכ"א וא' מישראל ונתקשרין ישראל ביחד ונעשין  

  'בחי' לב. וכ"א וא' מישראל נעשה בחי' לב למקום שצריך שיהי

 ר ובוער להש"י כנ"ל.זשם בחי' לב, וחו

לפעמים כשמנשב רוח סערה אזי הוא מבעיר האש מאד  אך  

יש שמנשב בהאדם בח לפעמים  כן  כמו  מן המדה  רוח  חוץ  י' 

בחי'   הריסה  בחי'  שזה  המדה  מן  חוץ  ביותר  ומבעירו  סערה 

יט( יהרסו    ג)שמות  וכו'   לעלותפן  ה'  כי במופלא ממך  [  ד]   אל 

ואסור להרוס לעלות אל ה' מה שאינו ראוי לו    [ה] אל תדרוש  

שבוער ביותר חוץ מהמדה,   וכשהאדם רואה   ו. ע"כנתלפי בחי

י' יכול להכניע זאת  ידע שזה מבחי' רוח סערה כנ"ל. ואליהו ה

רכז} פנחס  זוהר  רות  : ע'  על  חדש  איש   . [{ז]  ובזוהר  בחי'  וזה 

בסערה אש  סוסי  על  רכב  סוסי [ח]  אשר  ומכניע  רוכב  שהיה   ,

ע"י   שבא  המדה  מן  ביותר  הדולק  האש  דהיינו  בסערה.  אש 

צריך   הרוח  כי  ומכניעו.  זה  על  רוכב  אליהו  הי'  כנ"ל  הסערה 

שב האש  שידלק  כדי  במדה  השוה לנשב  מזג  ע"פ  במדה  לב 

 : כנ"ל

שהעולם רחוקים מהש"י ואינם מתקרבים אליו ית',  מה  [  ט]  י

יישוב הדעת ואינם מיישבין עצמן.   הוא רק מחמת שאין להם 

מכל  התכלית  מה  היטב,  עצמו  ליישב  להשתדל  והעיקר 

ומכל   הן  יענייהתאוות  לגוף,  הנכנסות  תאוות  הן  העוה"ז.  ני 

 : בוודאי ישוב אל ה'  יאיד, ואזתאוות שחוץ לגוף כגון כבו

כרצונו,  אך   המוח  את  להנהיג  א"א  שחורה  מרה  שע"י  דע 

דעתו  ליישב  לו  קשה  ע"י שמחה [יב]   וע"כ  רק  להנהיג  יג.  יוכל   ,

המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו. כי שמחה הוא עולם החירות  

תצאובבחי'   בשמחה  בן    ' )ישעי  כי  נעשין  שמחה  שע"י  נה( 

הגלו מן  ויוצאין  אזי  חורין  המוח  אל  שמחה  כשמקשר  וע"כ  ת 

יוכל להנהיג את  ואזי  גלות  ואינו בבחי'  חורין  בן  ודעתו  מוחו 

ואינו בגלות   וליישב דעתו מאחר שמוחו בחירות  מוחו כרצונו 

על  ע"ב(  יב  )מגילה  כשדרז"ל  מיושב  הדעת  אין  גלות  ע"י  כי 

בגלות  הלכו  שלא  מחמת  דעתייהו  דמייתבא  ומואב  עמון  בני 

ובגולה לא הלך    שאנן מואב מנעוריו וכו'מח(    'ישנאמר )ירמ

 :  על כן עמד טעמו בו וכו'

לשמחה הוא ע"י מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה    ולבא

בעודי   לאלקי  אזמרה  ע"פ  כמבואר  הראשון  ידעכ"פ  )בליקוטי 

בסי' רפב( ע"ש. ועכ"פ יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע  

ברוך אלקינו  [  טז]אומרין  וכמו שאנו    [טו]  ישראל שלא עשני גוי

שבראנו לכבודו והבדילנו וכו' ונתן לנו תורת אמת וכו' מכל זה 

וכיוצא בזה ראוי לו ליקח לו שמחה לשמח דעתו כנ"ל. וזה בחי'  

עז שמקשר  : )שבת  דהיינו  גדול  דבר  שהוא  דעתי'  בדיחא   )

ויש לו ישוב הדעת  השמחה למוחו ודעתו ואזי המוח משוחרר 

 :[יז]  עשה מזה יחוד גדול ע"י בדיחא דעתי'כנ"ל. וגם למעלה נ

מתפלל בשדה אזי כל העשבים כולם    יטאדם הכשדע    [יח]   יא

וזה  בתפילתו.  כח  לו  ונותנין  לו  ומסייעין  התפילה  בתוך  באין 

התפלה שנקראת  בחי'    כבחי'  השדה  [כא] שיחה  שכל  [  כב]   שיח 

בחי'   וזה  בתפילתו.  וסיוע  כח  נותנין  השדה  יצחק  שיח  ויצא 

בשדה וכח  )ברא  לשוח  סיוע  עם  היתה  שתפילתו  כד(  שית 

עשבי   שכל  כנ"להשדה  בתפילתו  וסיוע  כח  נתנו    השדה 

נאמר  בקללה  וע"כ  כנ"ל.  שיחה  התפילה  נקראת  זה  שבשביל 

יא(   יבולה)דברים  את  תתן  לא  הארץ   והאדמה  יבול  כל  כי 

על  ועיכוב  פגם  וכשיש  התפילה,  בתוך  וסיוע  כח  ליתן  צריכין 

נאמר   אזי  לא  זה,  יבולהוהאדמה  את  כשאינו תתן  אפי'  כי   .

דהיינו   בתפילתו.  סיוע  הארץ  יבול  ג"כ  נותנים  בשדה  מתפלל 

רק   וכיוצא.  ושתייתו  אכילתו  כגון  האדם  אל  שסמוך  מה  כל 

כשהוא בשדה שאזי סמוך להם ביותר אזי כל העשבים וכל יבול  

נות וזה    כגניםהאדמה  כנ"ל.  בתפילתו   יצא ור"ת  יבול  כח 

)זה כדבול השדה התפללו עמו כנ"ל:  שכל י  שדהב   שוחל   צחקי

הענין מבואר היטב במאמר תקעו בחודש שופר המתחיל בדף  

 : ([כה]   א'. ע"ש

ליפול  כשאדם  [  כו] יב   יוכל  וחכמתו  שכלו  אחר  הולך 

ויש  ח"ו  גדולות  רעות  לידי  ולבא  רבים  ומכשולות  בטעותים 

שקלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים שהטעו 

העולם ושכלם.    [כז]  את  חכמתם  ע"י  הי'  היהדות  והכל  ועיקר 

חכמות.   שום  בלי  ובפשיטות  בתמימות  לילך  רק  הוא 

להשגיח   ולבלי  הש"י  שם  שיהי'  שעושה  דבר  בכל  ולהסתכל 

י יעשה ואם  "השכחכלל על כבוד עצמו רק אם יש בזה כבוד  

לאו ח"ו    . לאו  כשנופל  ואפילו  לעולם.  יכשל  לא  בוודאי  ואזי 

שנפילת ויש  לספיקות לספיקות  שנופל  ר"ל  מאד  מאד  גדולה  ו 

דה היא  יוהרהורים ומהרהר אחר השי"ת. אעפ"כ הנפילה והיר

. כי דע כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד כי  [כט]   תכלית העליה

כל הנקרא    [ל]  "שכל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו כ

ולכבודי וכו'  בשמי  לח  בראתיו  נברא  . )יומא  שהכל  ומאחר   )

כבודו כל    בשביל  שורש  הוא  יתברך  שכבודו  נמצא  ית' 

הבריאה. ואף על פי שכולו אחד על כל זה בהבריאה יש חלקים  

ובכל חלק וחלק מהבריאה יש בו בחי' כבוד מיוחד שהוא שרשו 

העולם  נברא  מאמרות  בעשרה  פ"ה(  )אבות  בחי'  וזה  כנ"ל. 

ועונש  שכר  בשביל  אלא  להבראות  יכול  אחד  במאמר  והלא 

מאמר בעשרה  בחי' [לא]  ותנברא  בו  יש  ומאמר  מאמר  ובכל   .

 כבוד מיוחד שהוא שרשו כי הכבוד הוא 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
טו[   א ]כא  פנחס  פרשת  רבה  מדרש   *

]גם  יח[  כז  ]במדבר  בפרש"י שם  ומובא 
פ וילקוט שמעוני עיין ספרי  נחס אות ט 

 במדבר רמז תשעו[ 
מחק   ב ןבתשכט  ע"ב(  ג  )ברכות  בתקפא 

 וכתב )א( וציין למטה כנ"ל
 בתקפא )שמות כ( ובתשכט תוקן  ג
הוסיף    ד וכך  לעלות  תיבת  הוסיף  רבינו 

 גם לעיל בתורה כד אות ח דף לז.
 מימרא דבן סירא שם  חגיגה יג*  ה
אדם   -מתרצו  ו הורוביץ    כשרואה  )בקרן 

 החדש תוקן(
ה  ז ויען  הסערה     'מאמר  מן  איוב  את 

 )דף כז. מהדורת ניו יורק תשמא( 

 
במזמור אליהו הנביא שמזמרים במוצאי    ח

 שבת
התורות שאמר    ט זו אחת משמונה  תורה 

מלבוב   בחזרתו  תקסח  שנת  בסוף  רבינו 
נ'.   )לעמבערג( סימן  מוהר"ן  חיי  ועיין 

ז שמתורה  ועיין לק"ה ר"ה הלכה ו אות  
י' עד תורה יז היו תורה אחת אצל רבינו 
פסקי   פסקי  רק  ממנה  לקבל  זכינו  ולא 
ועי"ש בהמשך ההלכה הנ"ל קשר התורות  

)עיין לק"ה מנחה ז נג שלא עשני   האלה.
 גוי הוא שיר פשוט בחי' י'[

 עניני  -מתרצו  י
 ואז  -מתרצו  יא
ד'    יב מאות  השלם  לק"מ  קיצור  עיין 

 נינאובהגה שם ובתורה מח ת
 השמחה  -מתרצו  יג
 נוסף בתקפא  יד

 
עיין ליקוטי עצות לשון ברכת השחר.    טו

.  ערך שמחה אות כט שהוסיף כאן ביאור
פרי   ועיין  סה.  סימן  מוהר"ן  חיי  עיין 

צדוק הכהן חג שבועות אות יג   צדיק לר'
ועיין   מש"כ שם.  הבערדיטשובער  על 
יז    מכתבי  סימן  ולק"ה  ומוהרנ"ת  כה 

  רכת השחר ג' י' ברכת הודאה ו' לח וב
שאומרים    טז לציון  ובא  פסוקי  לשון 

ועיין חיי מוהר"ן    בשחרית אחרי תחנון.
סימנים   מוהרנ"ת  ומכתבי  נ'  שמה  –סימן 

פריקה   ולק"ה  תכב  תכא  תיב  שצו 
 ואות כ'. יז. אותוטעינה ד' סוף 

 עיין לק"ה פו"ר ואישות ג' יג יז
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר    יח

שנת בסוף  מלבוב    רבינו  בחזרתו  תקסח 
)לעמבערג( ועיין שיחות הר"ן סימן קמד  

 וסימן צח 
 כשאדם  -מתרצו יט

 
 התפילה -מתרצו כ

 'בראשית ב*  כא
 עיין ברכות כו:  כב
 נותן -ומתרצו ,נותנים  -גם בדפו"ר כג
 בדפו"ר   רהערה זו נמצאת כב כד
 תנינא אות יא ]דף ב:[  'תורה א כה
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר    כו

בחז תקסח  שנת  בסוף  מלבוב  רבינו  רתו 
ועיין  לרפואתו(.  לשם  שנסע  )לעמבערג 
אמירת   שאחר  כט  סימן  מוהרנ"ת  ימי 
תורה זו א"ל רבינו שהיא התחלת הספר  

תורות    ו אין בשהשני דהיינו לק"מ תנינא  
פג מתורה  )לבד  רבינו  כי ופד  מכת"י   )
 כבר היה חולה ולא כתב בעצמו.

ועיין פעולת  עיין חיי מוהר"ן סימן נא    כז
והזכיר צדיק ומקובל גדול    .הצדיק תשצד

שחו"ל   שאמר  עד  החכמות  אחר  שטעה 

 
וכו'  ופאות  הזקן  קדושת  סובל  אינו 

 עי"ש.
 השי"ת  -מתרלו  כח
הלשון    כט יא  וכן  אות  כב  תורה  לעיל 

  צ"ע האם תכלית ממש או לתכלית ו]דף לג:[.  
ירידה   האחרים  החסידות  ספרי  ולשון 

עליה בראשית    צורך  עה"ת  בעש"ט  עיין 
חיים צוואת    במקור  בשם  ס'  אות  שם 

הריב"ש.  דגל מחנה אפרים פרשת ויצא  
הבעש"ט. זקנו  לרבי    בשם  המאיר  ואור 

פרשת  המגיד  תלמיד  מזיטומיר  וולף 
כב לא טוב  -בראשית ב' יחשמות. ועיין  

ויקח   תרדמה  לבדו...ויפל  האדם  היות 
וכו' ויבן ה"א את הצלע וכו' ויביאה אל  

עצ מעטי  לכי  ס'  חולין  ועיין  מך  האדם. 
    ובקדוש הלבנה וללבנה אמר שתתחדש.

 ישעיהו מג ז' ל
 עיין דעת ותבונה פ"ט דף מז. לא

 תורה אור 
ֹּאֶמר  כז  פינחס    במדבר )יח( ַוי 

ֶאת   ְלָך  ַקח  ה  מֹּש ֶ ֶאל  ְיקָֹּוק 
יש    ן נו ן אִּ ַע ב ִּ ֻׁ ש  ַח  ְיהוֹּ ר רו  ֲאש ֶ

וֹּ ְוָסַמְכת ָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו:   ב 
ֹּאֶמר   יט  יתרושמות   ַוי  )כא( 

ָעם   ה ֵרד ָהֵעד ב ָ ְידָֹּוד ֶאל מש ֶ
ת   ְראוֹּ לִּ ְידָֹּוד  ֶאל  ֶיֶהְרסו   ן  ֶ פ 

ו  ָרב:  נ  ֶ מ   ְוָנַפל מִּ
 תורה י 

ְמָחה   ְבש ִּ י  כ ִּ )יב(  נה  ישעיה 
ים   ן ֶהָהרִּ ָבלו  ו  ם ת  לוֹּ ְבש ָ ֵתֵצאו  ו 

בָ  ה  ְוַהג ְ נ ָ רִּ ְפֵניֶכם  לִּ ְפְצחו   יִּ ת  עוֹּ
ְמֲחאו  ָכף:  ֶדה יִּ ָ  ְוָכל ֲעֵצי ַהש  

ָאב   מוֹּ ֲאַנן  ש ַ )יא(  מח  ירמיה 
ֶאל  הו א  ֵֹּקט  ְוש  ָריו  עו  נ ְ מִּ
ֶאל   י  לִּ כ ְ מִּ ַרק  הו  ְולֹּא  ָמָריו  ש ְ
ן  ָהָלְך ַעל כ ֵ ָלה לֹּא  וֹּ ַבג  ו  י  לִּ כ ֶ
לֹּא   ְוֵריחֹּו  ֹּו  ב  ַטְעמוֹּ  ָעַמד 

 ָנָמר:
 תורה יא 

ֶדה בר ָ יַח ַהש   אשית )ה( ְוכֹּל ש ִּ
ב   ֵעש ֶ ְוָכל  ָבָאֶרץ  ְהֶיה  יִּ ֶטֶרם 
לֹּא   י  כ ִּ ְצָמח  יִּ ֶטֶרם  ֶדה  ָ ַהש  
ַעל   ים  ֱאלֹּהִּ ְיקָֹּוק  יר  ְמטִּ הִּ
ֶאת   ַלֲעבֹּד  ן  ַאיִּ ְוָאָדם  ָהָאֶרץ 

 ָהֲאָדָמה: 
שרה    בראשית )סג( כד  חיי 

ֶדה   ָ ש   ב ַ ַח  ו  ָלש  ְצָחק  יִּ ֵצא  ַוי ֵ
ש  ָ  ת ָעֶרב ַוי ִּ ְפנוֹּ ְרא לִּ א ֵעיָניו ַוי ַ

ים:  אִּ ים ב ָ ה ְגַמל ִּ נ ֵ  ְוהִּ
דברים יא )יז( ְוָחָרה ַאף ְיהָֹּוה  
ְולֹּא   ם  ַמיִּ ָ ַהש   ֶאת  ְוָעַצר  ֶכם  ב ָ
ן  ֵ ת  תִּ לֹּא  ְוָהֲאָדָמה  ָמָטר  ְהֶיה  יִּ
ְמֵהָרה   ם  ֶ ַוֲאַבְדת  ָלה   ְיבו  ֶאת 
ר ְיהָֹּוה   ָֹּבה ֲאש ֶ ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהט 

 נֵֹּתן ָלֶכם:
 תורה יב 

ְקָרא  ישעי ַהנ ִּ ֹּל  כ  )ז(  מג  הו 
יו   ָראתִּ ב ְ י  דִּ ְכבוֹּ ְולִּ י  מִּ ש ְ בִּ

יו:  יתִּ יו ַאף ֲעש ִּ  ְיַצְרת ִּ

הירידה    יב  לתורה  שייך  הגה, 
העליה   תורה    -תכלית  עיין  גם 

נו שסתרי התורה מתגלים דייקא 
ועיין   הסתרה.  שבתוך  בהסתרה 
הוא  הרחוק  שדייקא  רו  תורה 
היכן  לג  ובתורה  ביותר.   קרוב 

רומי דייקא ושם אלקיך בכרך של  
וכן  דעתיקא.  תורה  נעלמת 
וכן  בהשמטה.  לקמן  מבואר 

ממה   הוצרך  מבואר  שבמצרים 
לרדת   בעצמו  הוא  ברוך  הקדוש 
 לפי שהיה מקום הטומאה ביותר

פרי עץ חיים שער חג כמבואר ב)
ז'( פרק  קל"ח  המצות  ועיין   .

טז   פתח  לרמח"ל  חכמה  פתחי 
הספירות   התגלות  עניין  מבאר 

יורד ומחשיך עד  שיוצאות מכתר ו
ביותר   הגדול  ובחושך  המלכות 
וחוזר  הכתר  שוב  מאיר  שם 
ושוב  רצוא  הבזק  כמראה  חלילה 
ליחזקאל   הקב"ה  שהראה  וזה 
החיות  סוד  א'  בפרק  במראה 
שערים   פתחי  ועיין  ושוב.  רצוא 
שהמלכות   ז'  פתח  צמצום  נתיב 
היה   ששם  א"ס  במלכות  שרשה 
בתקונים   שכתוב  וזה  הצמצום 

 סלקא עד א"ס. ובזוהר דמלכות 
שאמר   סאלי  מהבבא  שמענו  וכן 

 כשלא הולך אז הולך.
ש שוזהו  ללכת אע"פ  רבינו  ציוה 

אזמרה   איהעם  על  גם  כי   ציוה 
רק אחרי שכבר לא מוצא בעצמו 
אחיזה   שתהא  טובה  נקודה  שום 
צעקת  שייך  אז  שיפור  לתקוות 
החושך   את  שמהפך  אמיתי  איה 

לכתר.  לאור. המלכות  עין    את 
מט ח"ד  עיין      ונב  שיש"ק  עוד 

יא   אות  רפב  תורה  נתן  תורת 
שני   שיש  סד  תורה  עפ"י  לבאר 

אפיקורסות   היא   אזמרהו  ,מיני 
למי שנפל בזו שיש עליה תשובה 
ואיה למי שנפל לזו שהיא מהחלל 

 הפנוי. 

 



 מוהר"ן תנינא              כ.    ליקוטי                    איה מקום ּכבֹודֹו יב                        

ובהיכלו כלו אומר שורש הכל כנ"ל. וזה בחי' )תהלים כט( 

שבכל מאמר מלובש בו כבודו ית' שעי"ז נברא העולם,  כבוד

. ואפי' בעבירות ודברים רעים ח"ו [א] מלא כל הארץ כבודוכי 

 וכבודי לאחר לא אתן [ב]מב( 'ששם אין כבודו ית' בבחי' )ישעי

מלא כל הארץ שיש גבול להכבוד שלא יתפשט לשם. ואע"פ ש

עכ"ז יש גבול כשמגיע למקומות הנ"ל שלא יצא לשם  כבודו

כנ"ל. ויש גבול לכל כבוד וכבוד  וכבודי לאחר לא אתןבבחי' 

שמלובש בכל מאמר ומאמר מעשרה מאמרות כנ"ל שלא 

יתפשט למקומות החיצונים כנ"ל. אבל דע כי אעפ"כ בוודאי גם 

טונפים או בתי הם מקבלים חיות ממנו ית' ואפי' מקומות המ

ע"ז צריכין גם כן לקבל חיות ממנו ית'. אך דע כי הם מקבלים 

ע' חא"ג }סתום  [ג] מאמר בראשיתמבחי' מאמר סתום שהוא 

שהוא כולל כל  {ד"ה מם סתומה מאמר סתום דשבת קד

המאמרות וכולם מקבלים חיות ממנו. והכבוד של המאמר 

מקבלין סתום הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה ומשם הם 

חיות כי מבחי' הכבוד והמאמרות המתגלים א"א להם לקבל 

רק מהמאמר  [ה] כנ"ל וכבודי לאחר לא אתןחיות משם בבחי' 

 [ו] סתום שהוא נסתר בתכלית ההסתרה משם מקבלין חיות

ודבר זה אי אפשר להבין ואסור להרהר בזה כלל. וע"כ כשאדם 

מקומות  נופל חס ושלום לבחי' מקומות אלו דהיינו לבחי'

המטונפים ונופל לספיקות והרהורים ובלבולים גדולים ואזי 

מתחיל להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מאד מכבודו ית' 

מאחר שרואה בעצמו  [ח] איה מקום כבודוזושואל ומבקש 

. וזה זה [ט] שרחוק מכבודו ית' מאחר שנפל למקומות כאלו ר"ל

עליה המובא בבחי' ירידה תכלית ה [י] עיקר תקונו ועלייתו

. כי אי"ה מקום כבודו זה בחי' הכבוד עליון של [יא] בספרים

שמשם  [יב] המאמר העליון דהיינו המאמר סתום בראשית כנ"ל

נמשך חיות למקומות האלו נמצא כשמבקש ומחפש אי"ה מקום 

כבודו בזה בעצמו הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון שהוא 

חי' מקומות הללו בחי' אי"ה שמגודל הסתרתו והעלמו הוא מ

שהוא נפל לשם ואזי מבקש אי"ה מקום כבודו  על ידיועכשיו 

ובזה חוזר ומדבק עצמו לשם ומחי' את נפילתו ועולה בתכלית 

. וזה בחי' קרבן עולה שמכפר על הרהור הלב כמו [יג] העליה

, והעולה על רוחכם [טו"ש ]. כ([יד] שאמרו רז"ל )מ"ר ויקרא פ' ז

כי  לבי סחרחר {תהלים לח}יש בחי' שעולה מכפר ההרהור. כי 

יש קליפה שהיא מעקמת ומסבבת הלב בעיקומים וסיבובים 

 סחרחרובלבולים הרבה והיא בחי' קליפת נוגה. וע"כ נקרא 

 )יחזקאל א ונוגה לו סביבסחור סחור בחי'  סביבתרגום של 

, ועל {[יז] ע' בליקוטי א' סי' יט}כי היא בחי' תרגום כמובא  .([טז]

בלשון תרגום. וכשאדם נופל לשם שזה בחי' מקומות כן כתיב 

המטונפים ואזי מבקש וצועק אי"ה מקום כבודו וזה בעצמו 

תקונו כי חוזר ושב אל הכבוד העליון שהוא בחי' אי"ה כנ"ל. 

)בראשית כב(,  השה לעולה :יח ואי"הוזהו בחינות עולה, בחי' 

שבחי' אי"ה היא בחינות שה לעולה לתקן ולכפר הרהור הלב 

נתתקן  יטשבא ממקומות המטונפים כנ"ל כי ע"י בחינות איה

)תיקון  כועולה משם כנ"ל. וזה בחינות מ"ש בסוף תקונים

לעולה  [כב] ברא תיש דהיינו השה בראשית ([כא] תניינא ד' א

מאמר סתום  בראשיתשנעשה ע"י בחי' אי"ה שהוא בחינות 

כנ"ל. וזה בחינות תשובה כי זה עיקר התשובה כשאדם מבקש 

ומחפש אחר כבודו יתברך ורואה בעצמו שרחוק מכבודו 

יתברך ומתגעגע ושואל ומצטער אי"ה מקום כבודו וזהו בעצמו 

: ויש בזה עוד הרבה דברים,  תשובתו ותיקונו כנ"ל. והבן היטב

כי כשאדם הולך בדרך או כשהולך בדרכים ברוחניות אזי 

 (ו משלי) בהתהלכך תנחה אותךהתורה הולכת לפניו בבחינות 

כי יש בזה כמה בחינות, כי כל אחד לפי תורתו. ולפני כל תורה 

יש בחינות ספיקות הנ"ל. כגון בחידושי תורה קודם שמחדשין 

 יש כמה ספיקות ובלבולים קודם שמברר ומלבן הדבר כראוי

שהוא בחי' [ כד] עץ הדעת טו"ר. ואלו הספיקות הם בחי' [כג]

 : וכו' עץ החיים [כה] נוגה וכשמגיע אל התורה בעצמה זה בחי'

 

וזהו בחינות )ירושלמי תענית פרק א'( אם יאמר שייך לעיל 

לך אדם היכן אלקיך תאמר לו בכרך גדול של רומי שגם שם 

. [כו] שמלאים גלולים וע"ז גם שם מוסתר הוא יתברך כנ"ל

 ווהכלל כשנופל לשם ח"ו אזי כשמתחיל לבקש איה מקום כבוד

קדושה. כי חיות הקליפות בזה הוא מחיה את עצמו מחיות ה

הוא רק מההסתרה מה שנסתר השם יתברך שם בתכלית 

ההסתרה עד שאין יודעין ממנו יתברך כלל. אבל תיכף 

כשמבקשין איה מקום כבודו נמצא שיודעין עכ"פ שיש אלו"ק 

יתברך רק שהוא נסתר ונעלם וע"כ מבקשין איה מקום כבודו 

איה הוא בחינות ובזה בעצמו מחיה עצמו במקום נפילתו. כי 

מאמר סתום שהם מקבלין חיות משם. רק שחיות הקליפות הוא 

מההסתרה, אבל הוא מחיה את עצמו בבחינות חיות הקדושה 

הבקשה והחיפוש שמחפש איה מקום  על ידיבמקום נפילתו 

כבודו כנ"ל. ואחר כך זוכה לעלות משם לגמרי אל הקדושה 

י עיקר הקדושה בעצמה דהיינו במקום התגלות כבודו יתברך כ

 :[כז] ברוך ה' לעולם אמן ואמן :   שיתגלה כבודו יתברך
 זאת התורה וגם מאמר המתחיל אלו המתפארין עצמן וכו')כח

 הכל אחד [לא] כגון הקשו וכו' [ל] , וכל מה שנאמר בדרך וכו'[כט]

. כי כל אלו המאמרים קשורים זה בזה, והם מרומזים [לב]

בתוך האגדה הפליאה ונסתרים בדברי רז"ל )שבת דף עז( 

 מאד, מה ששאל ר' זירא את ר' יהודה כד הוי בדיחא דעתא

 . [לד] כל חללי דעלמא וכו' 'מיני לגואיבעי
 

                                              
 ' ג'ישעיה ו א
 יאוישעיהו מח  ב
 עיין מגילה כא: ובעש"ט עה"ת בראשית ג' ובהעלותך ג' ג
 בתרלו קג ובתשכט תוקן ד
עיין שער הפסוקים כי תבוא סימן כז הקליפות מקבלות חיותן מרחוק  ה

 לכן הן במספר יא ולא י' עי"ש
אותיות  ע"יל הבריאה היתה אות ד' כי כ 'נפילת אפים הלכה ו לק"ה ו

)תהלים לג(, בדבר ה' שמים  "שוכמודבורים שהם העשרה מאמרות. 
נעשו וכו', אבל בראשית, שהוא מאמר סתום, שם אותיות הדבור 

דל ההעלמה, מזה ובהעלם נפלא, בבחינת כבד פה הנאמר במשה. ומג
נפים עד שנעשים אצלם אותיות ודבורים ודיקא יונקים מקומות המט

 וכו'. עי"ש כל ההלכה.של שקר 
 ובמנוקדים "איה" עשר פעמים אי"ה.ז"פ איה ו, בעמוד זה יז פעמים ז
לשון הקדיש של מוסף שבת ר"ח ויו"ט ובזוהר משפטים ק: ורע"מ  ח

דף כד: תיקון כא  'קדושים פב. כי תצא רפא. תיקון ה דף כ. תיקון י
ל דף עג: תיקון מז דף פג: תיקון ע  דף סא: תיקון כו דף עא: תיקון

 דף קלא: 
נו. ועיין לק"ה הלכות ערב השם ישמרנו ויצילי –רחמנא ליצלן  ט

הלכה ג' אות א' שהעיקר הוא הרצון ובשביל זה ירדה הנשמה לעוה"ז 
ובאמת כשיש להאדם ירידה  -המרוחק כל כך וחשוך. ועי"ש באות ד' 

קדם העליה הוא אז בסכנה עצומה, כי הרבה נשקעו בירידתם רחמנא 
 -ל ולכאורה הדבר תמוה ואינו מובן מדוע ע. לצלן כמובא בספרים

. אך עפ"י הנ"ל מובן וכו' והעיקר שלא ידי הירידה דיקא יזכה לעליה
 ישכח מעלתו וכו' עי"ש.

 ועיין שיש"ק ח"ד סימן מט. י

                                                      
' אות כנ"ל בעמוד הקודם ועיין עוד לק"ה הלכות ערב הלכה גצ"ע  יא
 ד'
עיין לק"ה ר"ה ו' ז' ביאור עפ"י הסוד שמחמת העונות נופלת  יב

ים ומסתלקים ממנה כל המדרגות ולא נשאר המלכות בבחי' ותרד פלא
אלא בחי' הכתר שבה דהיינו בחי' איה וע"י החיפוש "איה וכו'" אזי 
ירידתו תכלית העליה דהיינו לשרש המלכות לכתר עליון עי"ש. ועיין 
שרש ענין זה וביאור המשנה בעשרה מאמרות נברא העולם הנ"ל, 

 באוצרות חיים שער המלכים פ"ב.

רובי תחומין הלכה ו' ובפרט אותיות ב' ה' ז'. רבינו עיין לק"ה ע יג
רפב )שאמר בנסיעתו הפליג מאד בחשיבות שתי העיצות אזמרא בתורה 

)שאמר בחזרתו מלעמבערג( שעל בתורה יב תנינא ה ללעמבערג( ואי
ידן עיקר ההתחזקות לישאר על עמדו ולא ליפול. ועיין שיש"ק ח"ד 

אפילו לזה שכבר לא מוצא סימן מט שעיצה זו מעלת יותר שהיא 
בעצמו שום נקודה טובה. דייקא ע"י ירידה כזו יכול לעלות למדרגה 

  .הגבוהה ביותר
 ובירושלמי פ"ח הלכה ז'. ולעיל תורה קח.פסקא ג'  יד
 יחזקאל כ' לב טו
 פסוק ד' ופסוק כז טז
 אות ה' ועיין גם לקמן תורה מו תנינא יז
 . ה"יאו -ולרתב ואי"ה : השה לעולה, -וצרתבו דלרתבו אפקתבו ר"ופדב יח
 השה "היא"ו -לחנה ךשמב  ,הלועל השה ,ה"יאו -טכשתב ,הלועל השה
 "הלועל השה היאו" -חצנ תרותב ,הלועל
 אי"ה –מתרצו גם בדפו"ר איה,  יט
 תיקונים -מתרצו  כ

 בדפים שלנו דף קלט. כא

                                                      
 איך קורא לתיש שה עיין חת"ס עה"ת ריש פ' בראשית} כב
 'בלק"ה נפילת אפים ו' עיין  כג
 בראשית ב' ט' כד
 שם כה
עיין מזה לעיל בתורה לג ועיין לק"ה פורים ד' אות ב' שמאמר  כו

 סתום המבואר כאן הוא בחי' אהבה שבדעת המבואר שם.
 ה דף כח סוף טור ב' "שובה תקצ }עיין דרשות חת"ס לשבת כז

 הוספה זו בסוגרים כבר נמצאת בדפו"ר כח
 לקמן תורה טו כט
עיין שיחות הר"ן סימן קמד וימי מוהרנ"ת סימן כט כשחזר  ל

 ערג היה חלש והיה יוצא לטייל ואז בדרך אמר כמה תורות.במלעמ
 לקמן תורה טז לא
ז שאמר שהתורות י' עד י 'אות ז 'כמבואר בלק"ה ר"ה הלכה ו לב

רבינו כשחזר מלעמבערג היו אצלו תורה אחת ורק לנו נתן אותן פסקי 
 פסקי. 

 )כלשון הגמ'( ואי בעי -ואיבעי, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד לג
שם בגמ' שבת עז: רבי זירא ראה את רב יהודה שדעתו מבודחת  לד

והבין שאם ישאל אותו על כל דבר המצוי בחלל העולם )ישיבנו( 
 שאלות, וביאורן של כב שמות. ושאל אותו שש

 תורה אור
תהילים כט )ט( קֹול ְידָֹוד 
ֱחׂשף ְיָערֹות  לֹות ַוי ֶּ ְיחֹוֵלל ַאי ָ

בֹוד: ֹו אֵֹמר כ ָ ל  ֻּ ְבֵהיָכלֹו כ   ו 
ל  ישעיהו ו )ג( ְוָקָרא זֶּה אֶּ
ה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש  זֶּ
ץ  ְיקָֹוק ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָארֶּ

בֹודֹו:  כ ְ
מב )ח( ֲאִני ְידָֹוד הו א  ישעיה

ן  ֵ ת  ְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא אֶּ ִמי ו  ׁשְ
ִסיִלים: ְ ִתי ַלפ  ָ ְתִהל   ו 

ָרא א  בראשית ית ב ָ ֵראׁשִ )א( ב ְ
ַמִים ְוֵאת  ָ ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁש 

ץ:  ָהָארֶּ
יחזקאל כ )לב( ְוָהעָֹלה ַעל 
ר  ה ֲאׁשֶּ ם ָהיֹו לֹא ִתְהיֶּ ֲחכֶּ רו 

ֹויִ  ה ַכג  ם אְֹמִרים ִנְהיֶּ ֶּ ם ַאת 
ֵרת ֵעץ  חֹות ָהֲאָרצֹות ְלׁשָ ְ פ  ִמׁשְ כ ְ

ן:  ָוָאבֶּ
י ְסַחְרַחר  תהילים לח )יא( ִלב ִ
ם ֵהם  ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ג ַ

י:  ֵאין ִאת ִ
ה  א ְוִהנ ֵ יחזקאל א )ד( ָוֵארֶּ
פֹון  ָאה ִמן ַהצ ָ ַח ְסָעָרה ב ָ רו 
ַחת ְוֹנַגה   דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלק ַ ָעָנן ג ָ

ֵעין לֹו ָסִביב ו   ֹוָכה  כ ְ ִמת 
ֹוְך ָהֵאׁש: ַמל ִמת   ַהַחׁשְ

ר וירא ראשית ב ֹאמֶּ כב )ז( ַוי 
ר  ֹאמֶּ ל ַאְבָרָהם ָאִביו ַוי  ִיְצָחק אֶּ
ר  ֹאמֶּ י ְבִני ַוי  נ ִ ר ִהנ ֶּ ֹאמֶּ ָאִבי ַוי 
ה  ֶּ ה ַהׂש  ה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאי ֵ ִהנ ֵ

 ְלעָֹלה:
ְכָך  ֶּ ִהְתַהל  משלי ו )כב( ב ְ

ה אָֹתְך ב ְ  ְנחֶּ ַ מֹר ת  ׁשְ ָך ת ִ ְכב ְ ׁשָ
ָך: יחֶּ יָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ  ָעלֶּ

ְצַמח ְיקָֹוק ב בראשית  )ט( ַוי ַ
ל ֵעץ  ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה כ ָ
ה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל  ְחָמד ְלַמְראֶּ נֶּ
ן ְוֵעץ  תֹוְך ַהג ָ ים ב ְ ְוֵעץ ַהַחי ִ

ַעת טֹוב ָוָרע:  ַהד ַ

 



 כ:             ליקוטי                           יב יג יד טו              מוהר"ן תנינא

ושאל אותו כמה שאלות והם פליאות נשגבות מאוד. כגון מ"ט 

 מ"ט תרנגולא מידלא עינא וכו'  [א] תורא אריכא גנובתיה וכו'

וכל השאלות הנאמרות שם כולם הם פליאות גדולות מאד.  [ב]

, בענין שמחה [ג] ושם מרומז ונסתר כל הנ"ל. ומ"ש לעיל

ה הנ"ל שנאמר דיחא דעתיה שייך ג"כ לזה. ומרומז ג"כ באגדבו

גם מ"ש במאמר הזה על     שם בעת שהיה בדיחא דעתיה: 

פסוק ואיה השה לעולה, מרומז באגדה הנ"ל. שנאמר שם, אי 

בעי מיניה כל חללי דעלמא, זה סוד בחי' חלל הפנוי שהוא 

כביכול פנוי מאלקותו ית' ובאמת בוודאי א"א שלא יהיה שם 

. אך זהו בחי' הנ"ל , כי א"כ מהיכן יקבל חיות[ה] י"השדג"כ 

 שוכו'. גם מ" בראשיתשמקבל חיות מבחי' מאמר סתום בחי' 

בענין יראה ירא שבת שייך ג"כ לכאן. כי כל יראה יש  [ ו] לקמן 

 לה מאמר וכו', ויש מאמר שכולל כולם וכו' כנ"ל. גם מ"ש לקמן 

בענין השגחה שייך ג"כ לזה על אגדה הנ"ל מאי טעמא   [ז]

 [:ח] ולא זכינו לשמוע ביאור כל זה(תרנגולא מידלי עינא. 

על האדם נמצא שרודפין אותו והוא חולקין ש  כ  י [ט] יג

בורח בכל פעם להש"י וכל מה שחולקין עליו יותר מקרבין 

אם אסק בבחי' )תלים קלט(  'בכל מקויבלהש"י כי הש"י יאאותו 

, נמצא שבכל מקום בורח שאול הנך שמים שם אתה ואציעה

שהקריב את ישראל  ופרעה הקריב [יג] להש"י. וזה בחי'

שע"י רדיפתו אותם  ([יד]  לאביהם שבשמים )מ"ר בשלח פ' כא

 : נתקרבו יותר להש"י כנ"ל

, היינו שיש לו שונאים [טז] לוחמים לי מרום רבים [טו] יד

כשם  [יז]{ובדף קג : ע' סנהדרין מד}למעלה במרום וכשארז"ל 

 .  שיש צרים מלמטה כך יש צרים מלמעלה

המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות  ואל [יח] טו

וכאלו אין שום דבר נמנע מהם והכל בידם, ויש מהם שהם  

. הנה עיקר כחם ויניקתם הוא רק מהצדיקים [יט] מנהיגי הדור

הגדולים. כי יש צדיקים אמתיים גדולים במעלה ויש להם פה 

. והם באמת יכולים [כ] קדוש ודרכם לדבר גדולות ונפלאות

 [ כא] כל דבר שבעולם באכילה ושתיה ושאר דבריםלעבוד ה' ב

שלפעמים ממתיקין דינים ע"י אכילה  [כב] וכמובא בכוונות

 ושתיה. ויש צדיקים אמתיים שיכולין לעשות פדיון ע"י אכילתם

וכיוצא ומחמת ההתפארות של אלו הצדיקים הגדולים   [כג]

שיוצא מפיהם הקדוש, מזה בא שנמצאים צבועים שקרנים 

מן כקוף ומתפארין עצמן ג"כ ממש באלו שמתדמים עצ

הלשונות של התפארות שיוצא מפה קדוש של הצדיק האמת. 

וכעין שמצינו בנביאים שירמיה היה מתנבא בשוק העליון, 

)ירמיה מט( וחנניה בן עזור   הנני שובר את קשת עילם וכו'

, כמו כן [כה]היה מתנבא בלשון זה ממש להיפך  [כד] שקרנביא 

"ל. אבל עיקר יניקתם רק מצדיקים כאלו מתנהג עכשיו כנ

שהולכים בגדולות ונפלאות כנ"ל. כי מצדיקים פשוטים עובדי 

ה' בפשיטות בתורה ותפלה ומעשים טובים, אין להם שום כח. 

מאחר שהצדיקים בעצמן אינם מדברים גדולות ומתנהגים 

בפשיטות בעבודה תמה. ע"כ אין להשקר והגדלות שלהם 

צאו שקרנים פ שגם בזה אפשר קצת שימ  אחיזה בהם כ"כ ואע"

צבועים בדרך זה, כמו שנמצא שיש אנשים שיושבים מעוטפים 

. עכ"ז אין להם כח [כו] בטלית ותפילין כל היום והם צבועים

העולם כ"כ כמו אלו המתפארין בגדולות כנ"ל. כי דע  'להטעו

שהצדיק האמת הנ"ל מקבל דיבור פיו הקדוש מבעלי צדקה. 

צדיק מקבל הש נדבות פי רצה נא ה'קיט( וזה בחי' )תהלים 

דיבור פיו מנדיבי לב דהיינו בעלי צדקה. וצדקה היא בחי' מים 

צור . הצור זה בחי' ההופכי הצור אגם מיםבבחי' )שם קיד( 

אבירי לב הרחוקים דהיינו  [כז] לב אבן)תהלים עג( כי יש  לבבי

 דהיינו שנתהפך ללב ההופכי הצור אגם מים. וזהו [כח] מצדקה

)איכה ב( היינו לב רך  שפכי כמים לבך נוכח פני ה'רך, בחי' 

)עמוס ה(  "שלהתנדב לצדקה ובשביל זה נקרא צדקה מים, כ

הנאמר  שלח לחמך על פני המיםוזה בחי'  וצדקה כנחל איתן

וע"י הצדקה נעשה פה קדוש של הצדיק  . )קהלת יא(בצדקה 

ע"י צדקה ש ל)ר"ה ו ע"א(זו צדקה  בפיך [כט]כנ"ל. וזה בחי' 

בכור שורו הדר נעשה הפה של הצדיק כנ"ל. והצדיק הוא בחי' 

, היינו שדיבור פיו [לא] פי שנים)דברים לג( ובכור נוטל  לו

הקדוש יש לו שני משמעות ומזה בא שיש כח ויניקה להצבועים 

, מאחר [לב] הנ"ל לינק מהם להפוך דבריהם אל השקר שלהם

ות בבחי' פי שנים שהדיבור הקדוש בעצמו יש לו שני משמע

 : כנ"ל

באמת הוא טובה להצדיק האמת מה שנמצאים אלו אבל 

השקרנים המתדמים אליהם. כי יש רשעים שנותנין צדקה 

רכה  בחוד יהיינו יבק לצדיקים, וע"י הצדקה נעשה בחי' 

. וכל ג' בחי' אלו נאמרו במים שהוא בחי' צדקה  [לג] דושהק

מתחת השמים אל  יקוו המיםכנ"ל. יחוד כמ"ש )בראשית א( 

ישרצו המים שרץ נפש חיה . ברכה, כמ"ש )שם( מקום אחד

. ומחמת זה מים קדושים. קדושה, כמ"ש )במדבר ה( וכו'

 יבקנמצאים בעלי צדקה שהם נואפים, כי הם יונקים מבחי' ה

בקדושה הוא בחי' זווגין דקדושה ואצלם  יבקהנ"ל ובחי' ה

. וע"כ הצדקה  נתקלקל זאת היניקה ונעשה אצלם ניאוף ר"ל

שלהם היא רעה אצל הצדיק, כי הצדיק מקבל דיבור פיו הקדוש  

מן הצדקה, וכשנתקלקל אצלם כנ"ל גורם פגם לדיבור פיו של 

הצדיק שמקבל משם כנ"ל וע"כ הוא טובה מה שנמצאים 

השקרנים הנ"ל שאזי אלו הרשעים הנותנים צדקה פונין אליהם 

הכשילם בעניים  [לד] ונותנין להם. וכמאמר ירמיה הנביא

שאינם מהוגנים כמו שדרז"ל )ב"ק טז ע"ב( ואזי ניצול הצדיק 

האמת מפגם הצדקה שלהם כנ"ל. אבל עיקר כח יניקת 

השקרנים הנ"ל הוא רק מאלו הצדיקים הגדולים ההולכים 

בגדולות כנ"ל. אבל מאלו העוסקים בתורה תמיד ומתנהגים 

 :  בפשיטות אין להם יניקה וכח כנ"ל
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 מה הטעם שור זנבו ארוך  א
מה הטעם שתרנגול כשעוצם עיניו עולה העפעף  ב

התחתון לכסות העין ולא כמו אצל האדם שיורד 
 העליון למטה. 

 תורה י' תנינאב ג
 השי"ת  –מתרצו  ד
 עיין לעיל תורה סד  ה
 בתורה יז תנינא  ו
 בסוף תורה יז תנינא  ז

אות ח' ביאור מוהרנ"ת  'ועיין לק"ה ע"ת הלכה ו ח
 על שאר הקושיות שם 

 
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  ט

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 מנוקד בתקפא י

יותר אותו  –מתרלו אותו להש"י, ו -גם בתרלד  יא
 ש"ילה
 בכלמקו' )תיבה אחת( -בתקפא יב
 שמות יד י' יג
 פסקא ה'  יד
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  טו

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 תהלים נו*  טז
 עיין לעיל תורה לט יז
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  יח

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 ד' ב' מש"כ שם בשם הזוהר  עיין לק"ה ערלה יט

 
עיין חיי מוהר"ן  לשה"כ תהלים קלא א' כדלקמן. כ

 .  חלק גדולת נוראות השגתו מסימן רמא עד רצ
   עיין לעיל תורה נד אות ב'  כא
שער בו , עיין פרי עץ חיים יום הכפור פ"ג כב

המצוות אמצע פרשת עקב )ד"ה גם תכוין בענין 
רמג. ועיין חיי מוהר"ן סימן בו  ,השינים הטוחנים(

לעיל תורה סב שע"י אכילה בקדושה זוכים יחוד 
 קב"ה ושכינתיה פב"פ. 

תנינא ע"י האכילה זוכה להארת  'עיין תורה ז כג
ועיין לק"ה פדיון הבכור ה' אות ד' ואות ו'  ,הרצון

שעיקר הפדיון הוא כשנותן לצדיק כזה שבאכילתו 
 מאיר הרצון שעי"ז המתקת כל הדינים. 

 ירמיהו כח  כד
 מהרש"א[  עי"ש . ]סנהדרין פט * כה
שם כנראה מעיין זכריה יג ד' ופרש"י שם, ) כו

כגון בשו"ת  תעטף בטלית שאינה שלוהביטוי מ
 ( מהרלב"ח סימן לא

 
 כו   יחזקאל לו*  כז
 יב  מו הישעי*  כח
 " בפיך"כמבואר בראש השנה ו. ובתוס' שם ש כט

לרבות צדקה כנדר דכתיב  (,כג כד) הכתוב בדברים 
סוף . ועיין לעיל "יצא מפי צדקה" (מה כג)בישעיהו 
 תורה רכה. ו ,סוף אות ט' תורה כטו ,תורה יג

 שכט תוקןבתקפא )ר"ה ו ע"ב( ובת ל
   דברים כא יז לא
שדברי ירמיהו הטעו  'עיין פרש"י ירמיהו כח א לב

 . בן עזור האת חנני
פרי עץ חיים שער התפלה פ"ז ושער הברכות  לג

פ"ז. של"ה הקדוש שער האותיות אות ק' קדושת 
ה  הזיווג )במהדורת תשלה ירושלים ח"א דף עג. ד"

 וכשבא החתן( ועיין קהלת יעקב ערך יבק. 
יח כג בפסוק כתוב יהיו מוכשלים לפניך  ירמיהו לד

 וכו' וחז"ל דרשו הכשילם בעניים וכו'

 תורה אור 
 תורה יג

ק  ַּ תהילים קלט )ח( ִאם ֶאס 
ה   יעָׁ צ ִ ה ְואַּ ת ָׁ ם אָׁ ִים ש ָׁ מַּ ש ָׁ

 : ָׁ ך  אֹול ִהנ ֶ ְ  ש  
ְרעֹה  יד בשלח  שמות פַּ )י( ו 

ֵאל ֶאת   רָׁ או  ְבֵני ִיש ְ ש ְ י ִ ִהְקִריב וַּ
ה  ִים ֹנֵסעַּ  ֵעיֵניֶהם ְוִהנ ֵ ִמְצרַּ

ְצֲעקו    י ִ יְראו  ְמאֹד וַּ י ִ ֲחֵריֶהם וַּ אַּ
ק:  ֵאל ֶאל ְיקֹוָׁ רָׁ  ְבֵני ִיש ְ

 תורה יד 
י  ֹוְררַּ ֲאפו  ש  תהילים נו )ג( ש ָׁ
ים לֲֹחִמים ִלי   ב ִ י רַּ י ֹום כ ִ ל הַּ כ ָׁ

רֹום:   מָׁ
 תורה טו 

ר   מַּ ֹה אָׁ ירמיה מט )לה( כ 
ֵֹבר ֶאת  אֹות ִהְנִני ש  ד ְצבָׁ ְידֹוָׁ

ת ֵעי ם: ֶקש ֶ תָׁ רָׁ בו  ית ג ְ ם ֵראש ִ    לָׁ
ה   ֹאֶמר ִיְרְמיָׁ י  ירמיה כח )טו( וַּ
ע   מַּ ִביא ש ְ נ ָׁ ה הַּ ְניָׁ ִביא ֶאל ֲחנַּ נ ָׁ הַּ
ד  ֲחךָׁ ְידֹוָׁ לָׁ ה לֹא ש ְ ְניָׁ א ֲחנַּ נָׁ
ה   ז ֶ ם הַּ עָׁ ְחת ָׁ ֶאת הָׁ ה ִהְבטַּ ת ָׁ ְואַּ

ֶקר:  ל ש ָׁ  עַּ
י   ִ תהילים קיט )קח( ִנְדבֹות פ 
ֶטיךָׁ   ָׁ פ  ִמש ְ ד ו  א ְידֹוָׁ ְרֵצה נָׁ

מ ְ     ֵדִני:לַּ
ו ר   צ  הְֹפִכי הַּ תהילים קיד )ח( הַּ
ְעְינֹו  ִמיש  ְלמַּ ָׁ ל  ִים חַּ ם מָׁ ֲאגַּ

ִים    :מָׁ
ֵאִרי  ה ש ְ לָׁ תהילים עג )כו( כ ָׁ
ִבי ְוֶחְלִקי   ִבי צו ר ְלבָׁ ְלבָׁ ו 

ם:   ֱאלִֹהים ְלעֹולָׁ
ֶכם   י לָׁ ת ִ תַּ יחזקאל לו )כו( ְונָׁ
ן  ֵ ה ֶאת  ש ָׁ חַּ ֲחדָׁ ש  ְורו  דָׁ ֵלב חָׁ

ֲהִסרֹ ֶכם וַּ ִקְרב ְ ִתי ֶאת ֵלב  ב ְ
ֶכם   י לָׁ ת ִ תַּ ְרֶכם ְונָׁ ש ַּ ֶאֶבן ִמב ְ הָׁ

ר:  ש ָׁ  ֵלב ב ָׁ
י   ְמעו  ֵאלַּ ישעיהו מו )יב( ש ִ

ה:  קָׁ דָׁ ְרחֹוִקים ִמצ ְ יֵרי ֵלב הָׁ ב ִ  אַּ
ְילָׁ   ַּ ל  י בַּ ִמי רֹנ ִ איכה ב )יט( קו 

ה\ ְילָׁ ַּ ל  ֻמרֹות \}בַּ ש ְ { ְלרֹאש  אַּ
ֵני  ְ ח פ  ְך ֹנכַּ ִים ִלב ֵ ַּ מ  ְפִכי כַּ ש ִ

אִ  י ש ְ ל  ֲאדֹנָׁ ִיְך עַּ ַּ פ  יו כ ַּ י ֵאלָׁ
ב   עָׁ רָׁ ִפים ב ְ ֲעטו  ִיְך הָׁ לַּ ֶנֶפש  עֹולָׁ

ל חו צֹות:  רֹאש  כ ָׁ  ב ְ
ִים   ַּ מ  ל כ ַּ עמוס ה )כד( ְוִיג ַּ

ן:  ל ֵאיתָׁ חַּ נַּ ה כ ְ קָׁ ְצדָׁ ט ו  ָׁ פ   ִמש ְ
ל   ְחְמךָׁ עַּ ח לַּ ַּ ל  קהלת יא )א( ש ַּ
ִמים   י ָׁ י ְברֹב הַּ ִים כ ִ ָׁ מ  ֵני הַּ ְ פ 

 : ו  ֶאנ  ְמצָׁ  ת ִ
 (כד) כגכי תצא דברים 

יתָׁ   ש ִ מֹר ְועָׁ ש ְ ֶתיךָׁ ת ִ פָׁ א ש ְ מֹוצָׁ
ק ֱאלֶֹהיךָׁ   יקֹוָׁ ְרת ָׁ לַּ דַּ ר נָׁ ֲאש ֶ כ ַּ

: ס  ִפיךָׁ ְרת ָׁ ב ְ ב ַּ ר ד ִ ה ֲאש ֶ בָׁ  ְנדָׁ
י   ְעת ִ ב ַּ י ִנש ְ ישעיהו מה )כג( ב ִ
ר ְולֹא   בָׁ ה ד ָׁ קָׁ י ְצדָׁ ִ א ִמפ  צָׁ יָׁ
ֶרְך   ל ב ֶ ע כ ָׁ ְכרַּ י ִלי ת ִ ו ב כ ִ ש  יָׁ

ֹון: ש  ל לָׁ ע כ ָׁ בַּ ָׁ ש    ת ִ
לג )יז( זאת הברכה דברים 

ְרֵני  ר לֹו ְוקַּ דָׁ ֹורֹו הָׁ כֹור ש  ב ְ
ח  ג ַּ ים ְינַּ מ ִ ֶהם עַּ יו ב ָׁ ְרנָׁ ְרֵאם קַּ
ֶרץ ְוֵהם ִרְבבֹות   ְפֵסי אָׁ ו אַּ ְחד ָׁ יַּ

ה: ֶ ש   ְלֵפי ְמנַּ ִים ְוֵהם אַּ  ֶאְפרַּ
י ֶאת  דברים כי תצא )יז( כ ִ

ֶתת   יר לָׁ כ ִ ה יַּ אָׁ נו  ְ ש   ן הַּ ֹכר ב ֶ ב ְ הַּ
יִ  נַּ י ש ְ ִ ֵצא לֹו פ  ָׁ ר ִימ  ֹכל ֲאש ֶ ם ב ְ

ית אֹנֹו לֹו  י הו א ֵראש ִ לֹו כ ִ
ה: ס  ֹכרָׁ ב ְ ט הַּ ַּ פ   ִמש ְ

ֹאֶמר ֱאלִֹהים  י  בראשית א )ט( וַּ
ִים ֶאל   מַּ ָׁ ש   ת הַּ חַּ ַּ ִים ִמת  ַּ מ  וו  הַּ ִיק ָׁ
ה   ש ָׁ ב ָׁ י ַּ ֶאה הַּ ד ְוֵתרָׁ קֹום ֶאחָׁ מָׁ

ְיִהי ֵכן:    וַּ
ֹאֶמר ֱאלִֹהים   י  בראשית א )כ( וַּ

יִ  ַּ מ  ְרצו  הַּ ה ִיש ְ י ָׁ ֶרץ ֶנֶפש  חַּ ם ש ֶ
ל   ֶרץ עַּ אָׁ ל הָׁ ְועֹוף ְיעֹוֵפף עַּ

ִים:  מָׁ ָׁ ש   ֵני ְרִקיעַּ הַּ ְ  פ 
ח ה נשא  במדבר קַּ )יז( ְולָׁ

ֶרש   ְכִלי חָׁ ים ב ִ ִים ְקדֹש ִ ֵֹהן מַּ כ  הַּ
ע   ְרקַּ קַּ ר ִיְהֶיה ב ְ ר ֲאש ֶ פָׁ ִמן ֶהעָׁ ו 
ן ֶאל  תַּ ֵֹהן ְונָׁ כ  ח הַּ ן ִיק ַּ כ ָׁ ש ְ מ ִ הַּ

ִים:  ָׁ מ   הַּ
ק  ( כג)ירמיהו יח  ה ְיקֹוָׁ ת ָׁ ְואַּ

י   לַּ ם עָׁ תָׁ ל ֲעצָׁ ְעת ָׁ ֶאת כ ָׁ דַּ יָׁ
ם  ל ֲעֹונָׁ ר עַּ ֵ פ  כַּ ל ת ְ ֶות אַּ ָׁ מ  לַּ
ְמִחי   ֶ ל ת  ֶניךָׁ אַּ פָׁ ם ִמל ְ אתָׁ ָׁ ט  ְוחַּ
ֶניךָׁ   ִלים ְלפָׁ והיו ְוִיְהיו  ֻמְכש ָׁ

ֶהם: ס  ה בָׁ ךָׁ ֲעש ֵ ְ פ  ֵעת אַּ  ב ְ
-------------------

- 
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 זמן אמירת התורה
 תקסח.בסוף שנת תורה זו נאמרה בברסלב 

 
 

 פתיחה
בתורה זו מבאר רבנו באופן נפלא וחיזוק עצום את סוד הירידה תכלית העליה, המבואר בספרים, וצ"ע שכותב כמבואר 

ולשון ירידה צורך  )  ."ירידה תכלית עליה"ורבנו אומר    \ב/ "ירידה צורך עליה"בספרים ואעפ"כ שינה מלשונם שהם אמרו  
ונ"ל שבזה דייקא   ?ואם כוונתו לאותו עניין מדוע שינה מלשונםרבינו ולא אצל מוהרנ"ת(    בספרי עליה לא נמצא כלל  

טמון כל סוד השגתו הנפלאה בתורה זו, שהיא חיזוק נפלא שלא נמצא בשאר ספרים, כי גם הם מבארים שא"א לעליה 
אבל גודל ההתחזקות שיש דייקא אותו מקום שנפל ממנו אלא גבוה יותר. שהעליה שאחר הירידה אינה לובלא ירידה,  

בכאב  שמעלה ניצוצות שנפלו לשם. אבל שדייקא בירידה אם הוא צועק איה  רק  אלא  בירידה, זה לא מבואר אצלם,  
יכול להעלותבמעלה כ,  ומכבודו  לב על שכל כך נתרחק ממנו ית' וממשיך חיות   ,וד להקב"ה מה שאפילו צדיק לא 

אלא   ,לכן לא אמרו שהירידה תכלית העליהאולי  זה לא נמצא בספרים אחרים,    ,משרש הבריאה לכל העשרה מאמרות
העליה. צורך  מחדש  דהיינו    רק  תכלית  שרבנו  בחי'  איזה  בדיעבד  עצומה  שיש  עצמהומעלה  יותר   בירידה  הרבה 

נענתי לו  וגל  כל גל    על  \גיבמות קכא./בחי' המבואר ב לכן העצה שלהם היא להמתין עד יעבור זעם ב.  בואר אצלםמ מה
 ,אבל צעקת איה מקום כבודו דייקא שם  ,\ד/ המתין שיעבורלובשעת הנסיון  כנע  להוראש  ההוריד את  לדהיינו    ,בראשי 

 ואולי חששו זה חידוש של רבנו כך נ"ל.    ה,וגודל המעלה שבזה שמיד נקשר לשרש הבריאה וממשיך משם חיות נפלא
רק   היא  איה  של  העצה  מעלת  כל  כי  ממש,  סט"א  שזה  ירידה,  ולבקש  להתחכם  נבוא  ח"ו  כמהשלא  שמרגיש   עד 

   ., הוא נוראאפילו רגע אחד הריחוק ממנו ית'ש

 
 טז כסלו תש"ס.   יד טבת עד ב שבט תשע"ח ירושלים  א
  ממדרגתו   אדם   שנופל   פעמים,  לשונו   וזה ,  ב " ע '  ז  דף   ש" הריב   צוואתשם  ב   –אות עא במקור מים חיים שם אות ס'    עיין בעש"ט על התורה בראשית   ב

  יותר   למדרגה  לבוא   כדי,  עלייה   צורך   הוא   והירידה ,  ממדרגתו   אדם   שיפול  גורמים  העולם  ופעמים,  לכך   צריך  שהוא   יודע   יתברך'  שה ,  עצמו   מחמת
  עיין )  ממצרים אברם  ויעל '(  א , ג " י  שם )   וכתיב   מצרימה  אברם  וירד '(  י,  ב " י   בראשית ) וכתיב , עלמות ינהגנו  הוא ( ו " ט , ח " מ  תהלים )   שכתוב  כמו, גדולה 
   .ב " ע '  ב  דף   יקרים  ליקוטים   בספר  הוא   וכן,  לשונו   כאן   עד ,  הקליפות  הוא   ומצרים,  הנשמה   הוא   אברם (  ט " י '  י  אות  לך   בפרשת  לקמן 

  התורה   כל   שתלמדני   מנת  על   גיירני  לו  ואמר   שמאי   לפני   שבא   אחד   בגר  מעשה(  א   א " ל   שבת)   בגמרא ,  לשונו   וזה  א " ע   ז" י   דף   יקרים   ליקוטים   ובספר 
  את   הוא   ברוך   הקדוש  הגלה   לא (  ב   ז" פ   פסחים )  ל " חז   שאמרו   מה  פי   על   לומר  ויש',  וכו   שבידו   הבנין   באמת  דחפו ,  אחת  רגל   על   עומד   כשאני   כולה 

  הוא   מה  מפני   אך ,  לשרתו   אדוניו   לפני   תמיד   להיות  רוצה   הוא   כי ,  תמיד   שלו   במדריגה   להיות  רוצה  הצדיק   כי ,  גרים   עליהם   להוסיף   אלא   ישראל 
  ממדינה   לו  להביא   וצוה,  לו   שנאבד   אוצר   לו  להביא   בנו  את  ששלח   המלך   כמשל ,  בקליפות  שנפלו   ניצוצות  לברר  כדי ,  ממדריגתו   לפעמים   נופל 

  שהיה   במה,  מקודם ,  בזה   למלך   יותר  עובד   הוא   ואז,  האוצר   את  והביא ,  עשה   וכן ,  יכירוהו   שלא   בכדי   מלבושיו  להחליף   הבן  מוכרח  כן  אם ,  אחרת

  רגל   על   התורה   כל   את   שילמוד   הגר   שאמר   הפירוש   וזהו (,  בהגה  ושם '  ו  אות  לך   פרשת  לקמן   עיין)   כידוע   גרים   נקראים   והם,  המלך   לפני   עומד 

  אם (  ו " ל   אות  בפרשתינו   לעיל   עיין )  ורע  טוב   ובוקר   ערב   יש  אחד   הכל   כי   הבנין  ימי  שבעת  הוא ,  הבנין   באמת  ודחפו  , אחת  ועמידה  מדריגה  על , אחת 

  אילו   פירוש ,  תעביד   לא   לחברך   סני   דעלך   מה   לו   אמר   והלל ,  בקליפות  שנפלו  אלו   ניצוצות  לברר  בכדי   לפעמים  ממדריגתו  לירד   הצדיק   צריך  כן 

 : לשונו  כאן   עד ,  תעביד   לא   נמי  לחברך   סני   דעלך   מה   כן  ואם ,  עלייה   לך  היה   לא   שלו   ממדריגה   הצדיק   נפל   לא 

  שתלמדני   מנת  על   גיירני להלל   שאמר הגר  באותו  מ" נבג   ל" ז   ט " הבעש  אלקים  איש  הקדוש  הרב  דברי  נודע ,  לשונו   וזה, וירא   פרשת   צדיקים   ובשפתי 
  הרשע   טובת  בשביל   ממדריגתו   ליפול   הצדיק   צריך   שלפעמים ,  תעביד   לא   לחברך   סני   דעלך   מה   לו   והשיב ,  אחת  רגל   על   עומד   כשאני   התורה   כל 

  הכועס   וכל (  ב '  ד   סוטה)   איש  אשת  על   בא   כאילו   המתגאה   כל   משל   דרך   על,  כאילו   רק ,  ושלום   חס   גמורה  עבירה   אינו   שהעבירה  רק ,  להעלותו 
  מעלה   שלו   על   תשובה  הצדיק   וכשעושה ,  הקליפה   בעמקי   אחת  במדריגה  הרשע   עם   הצדיק   עומד   ובזה(,  ב  ז" כ   א " ח   זוהר)   זרה  עבודה   עובד   כאילו

,  אחת  רגל  על'  וכו  מנת   על   גיירני  ואמר  ,ממדריגתו  לפעמים  ליפול  שיצטרך   בזה  רצה  לא  הגר  והנה , כידוע   אפים  נפילת  בסוד   והוא,  להרשע   כן  גם

  ואם   להעלותך   אצלך   אדם   איזה   שיפול   חפץ   היית   בודאי   ממדריגתך   נופל   היית   אם   פירוש '  וכו  סני   דעלך   לו   והשיב ,  ליפול   אצטרך   שלא   כלומר 
  שלא   עד   הקליפה  לעמקי   לירד   בהקליפה  ישאר   לא   בנפילתו  ושלום   שחס   מאוד   יזהר  אמנם .  הקדוש  לשונו  כאן   עד',  וכו  תעביד   לא   לחברך  גם  כן

  מפורסמים   בצדיקים   התחברות   ,מ " נבג   ל " ז   ט " הבעש   הרב   בשם   הנזכר   אפים   נפילת   בסוד   יסתכן   שלא   לזה   והתקנה ',  וכו   כך   אחר   להעלות  יוכל 

  משפטים   המאיר   אור  ובספר ',  וגו   הבל   יש  בפסוק   קהלת  בנימין   אמתחת  בספר  ועיין .  לשונו   כאן  עד '  וכו  מסכנה   להצילו   עליו   יגן  הצדיק   זכות   אז
 .שם   עיין   וישב   פרשת  הארץ   פרי  ובספר,  יאמר   ואם   ה " בד 

תניא אר"ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא    .יבמות דף קכא   ג
  וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן 

 . עי"ש שוטנשטין לא יתגרה בם אלא יכנע והצרה תעבור.ם על אדם ינענע לו ראשו אמרו חכמים אם יבואו רשעי 

כשנופלים לו מחשבות כפירה בזמן התפלה, העיצה שם שימשיך להתפלל כאילו אינם אבל העיקר שיזכך עצמו כדי שלא    עיין בזה סוף תורה עב   ד
זה  יבואו כלל. ותורה זו נאמרה בשנת תקסה, ואולי בתקסח היה מוסיף ליעץ לו גם לצעוק איה מקום כבודו. דהיינו כיון שאתה כבר נפלת למקום כ 

 את ההזדמנות שיש לך להתקשר לחלל הפנוי ולהאיר שם קו אלוקות ע"י צעקת איה מקום כבודו.  שהוא הסתרה מחלל הפנוי, תנצל 



 מוהר"ן תנינא             ליקוטי                             תורה יב                                 2יט: 

לעלות   ,יש כח לאלה שנפלו לשם  ,הצדיקים שמורידים עצמם למקומות מטונפים  ע"י ב'( שרק  נפילת אפים ו'  )ועיין לק"ה  
כנראה שבזה עלה אבל    ,אע"פ שגם זה כבר כתוב בבעש"ט עה"ת הנ"למשם, ועי"ש כמה קשה לעזור לבעל בחירה, ו

 .\ה/ מלעמברג אולי אפ"ל שיש בזה בחי' שהתחדש אצלו דייקא בחזרתוצ"ע ו .רבנו על כולנה

תורה זו אמר רבינו למוהרנ"ת שהיא התחלת הספר השני, כי היה בסוף שנת תקסח, אחרי הדפסת הספר הראשון, והיא  
  שאמר כשחזר מלעמבערג   ( \ו/ אחתתורה  היתה    אצלואבל  )בליקוטי תנינא  אחת משמונה תורות שנדפסו מסימן י' עד יז,  

ׁשֹות ֵמִעְמֵקי    \ח/ שיבח אותה מאד וזה לשונו   מוהרנ"תו  (\ז/מכג תשרי עד ח' תמוז בתקסח  )שנסע   ה ְמאד ְמאד ּוְמַחּיֶּה ְנפָּ ְוִהיא ֲעֻמּקָּ
ם ְוכּו' י עֹולָּ ם ְלַחּיֵ ּיֹות ְמאד ְמאד ְלַחּיֹותָּ ְחּתִ אֹול ּתַ ד צ, דברים נפלאים כי (ו' אות ו' ואות ז')הלכה  ועיין לק"ה ערובי תחומין    .ׁשְ

 . עי"ש  ,בחי' אלפים אמה תחום שבת  ,ואיה בחלק ב' סימן יב, הן בחי' ב"פ אלףשתי התורות אזמרא בחלק א' סימן רפב  
חי  נסיעה נעלמת הנ"ל ללבוב היא  בתחילת שנת תקסח  שאזמרא נאמרה    \טנט/סימן    והר"ן מי  ועיין  בנסיעתו לאותה 

שלפני ואחרי הנסיעה,    ,נראה הבדל נפלא בין שתי ההשגות האלהתחומין הנ"ל  לעמברג. ולפי המבואר שם בלק"ה  
גילה חיזוק נפלא למי שעדין מוצא בעצמו נקודה טובה, ובחזרתו גילה חיזוק נפלא למי שאפילו נקודה    ,ה שלפני דהיינו  

אם  ,בעצמה נהפכת לעליה נפלאההיא   ,כזו נוראהירידה  כיצד  רבנו  ומגלה כאן   .)שיש"ק ד' מט(  \י/בעצמוטובה לא מוצא  
דייקא  אז  מקיים   כי  אמיתית,  איה  צעקת  של  זו  והריחוקעצה  הכפירות  אמיתית   בחושך  אחת  בצעקה  אפשרות  יש 

 
 כי גם בתורה כב אות יא נקט לשון זה של ירידה הוא תכלית העליה והיא נאמרה בתקסה.  יש לעיין בזה   ה 
וצריכין לבאר קצת לחבר התורות    - כתב ר"ה ו' ז'  בלק"ה  ו מספר כיצד נאמרו בדרך הליכתו לטייל לרפואתו כשחזר מלעמברג,    שיחות הר"ן קמד   ו

 שנדפסו בלקוטי תנינא סמוכים זה לזה מסימן יוד עד סימן י"ז שמבואר שם שאצלו ז"ל היה תורה אחת ולא זכינו לקבל רק פסקי פסקי.

ואז    .דייקא מאז הזהיר מהם מאד ו  אותנ ו ותיקן בזה מה שתיקן עיין חי"מ קפא,  ועסק ברופאים    )חי"מ קסח(   חולה מסוכן מאד   היה ובלעמבערג    ז
שהיה בחי' הנגלה שלו ושלח לשרוף את הספר הנשרף שהיה בחי' הרזין שלו ועוד היה לו ספר הגנוז שכתב בשנת  הדפיס את הליקוטי מוהר"ן ח"א  

ה ּבֹוא     -תקסו שהוא רזין דרזין שרק משיח יבין אותו ויאמר בו פירוש )חי"מ קעא(. ועיין חי"מ קעה  ֵאר  ְוַעּתָּ ר ִהְתּפָּ בָּ י ּכְ ְך ּכִ יג ַאַחר ּכָּ ֵבן ַמה ִהּשִ ּוְרֵאה ְוהָּ
עֹוֵמד ַהיֹּום   ׁשֶּ ה יֹוֵדַע  יָּ ִאם הָּ ַמר ׁשֶּ ם ְואָּ ה ַאַחת ְלעֹולָּ הּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ַמְדֵרגָּ ִמים ׁשֶּ עָּ ה ּפְ ה ְוַכּמָּ ּמָּ ל,  ּכַ לָּ ת ַעְצמֹו ּכְ ִריְך אֶּ ְתמֹול ֵאינֹו צָּ ל אֶּ ה ׁשֶּ ַעל ַמְדֵרגָּ

יג יֹוֵתר ְויֹוֵתר: ּוְבכָּ  ה ְלַהּשִ צָּ רָּ ל ֵמֲחַמת ׁשֶּ לָּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ַמר ׁשֶּ ַעם אָּ ִנים      ל ּפַ ֵמׁש ׁשָּ ְך חָּ י ַחי ַאַחר ּכָּ יו ּכִ גֹותָּ ְצמּו ַהּשָּ ן עָּ יךָּ ַעד ֵהיכָּ נֶּ ר ְלפָּ ת ֲאׁשֶּ ִבין אֶּ ין ּתָּ ה ּבִ ְוַעּתָּ
ים ַוֲעצּוִמים ַא  ׁשִ ִיּסּוִרים קָּ יּו לֹו  ם הָּ ּגַ ְרגּ ְרצּוִפים  ְמּבֶּ ְולֶּ אד  רָּ ּבְ ּבִ ְוַגם  ְך  אְווִריְטׁש ַאַחר ּכָּ ל ְנִסיעֹות נָּ ׁשֶּ ְלטּוִלים  רֹות ְוַהּטִ ֲעיָּ ל הָּ כָּ ּבְ ה  יָּ ְך ְוהָּ ְך    ַחר ּכָּ ה ַאַחר ּכָּ יָּ הָּ

ְדֳקד  קָּ ׁש לֹו מַֹח ּבְ יֵּ ה ְמֹאד ּוִמי ׁשֶּ יג ַהְרּבֵ ה ְמֹאד ְוִהּשִ ה ַהְרּבֵ ֹשָּ ַעל ְועָּ ל זֶּה ּפָּ ַעל ְיֵדי ּכָּ נּו ִזְכרֹונֹו  ׁשֶּ ת ַרּבֵ ֻדּלַ ֹו יּוַכל ְלִהְתנֹוֵצץ לֹו ֵאיזֶּה ִהְתנֹוְצצּות ַעל ְיֵדי זֶּה ִמּגְ
ם:  עֹולָּ תֹו ּבָּ ְגמָּ ה ּדֻ יָּ ר לֹא הָּ ה ֲאׁשֶּ כָּ  ִלְברָּ

ם    -   כט   "א ח   ימי מוהרנ"ת   ח ֵמֲחַמת עצֶּ ל  ְלַטיֵּ י רב  ּפִ ַעל  ַסע  נָּ ְרּגְ  ְמּבֶּ ִמּלֶּ א  ּבָּ ׁשֶּ אֹות  ַאַחר  ִנְפלָּ ּתֹורֹות  ה  ְוַכּמָּ ה  ּמָּ ּכַ ַמְענּו  ׁשָּ ְלִטיּּול  ּוִבְנִסיעֹות ֵאּלּו  ֲחִליׁשּותֹו 
ח אֹות ּבַ מּוְך ְוׁשִ סָּ ס ּבְ ְדּפַ ּנִ ּלֹו ׁשֶּ ר ׁשֶּ פֶּ י ֵמִעְנַין ַהּסֵ ר ִעּמִ י ִעּמֹו ְוִדּבֵ ַסְעּתִ אֹות ּוַפַעם ַאַחת נָּ ר ִנְדּפַ ְונֹורָּ בָּ ּכְ ַמר ֵמַאַחר ׁשֶּ ס ְצִריִכין ִלְלמד אֹותֹו ְמאד ַעד  ֹו ְמאד ְואָּ

ְצִריִכי  ַמר  ְואָּ ה  נָּ עָּ ְך  ּכָּ ְוַאַחר  שמ"ו(  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחיֵּ ַאֵחר  קֹום  מָּ ּבְ ר  ְמבאָּ ּכַ ְוכּו'  ה  ּפֶּ ַעל  ּבְ גּור  ׁשָּ ה  ְהיֶּ יִּ יֹוֵתר  ׁשֶּ עֹוד  ה  פֶּ ְויָּ ה  אֶּ נָּ ה  ְהיֶּ יִּ ׁשֶּ ד  חָּ אֶּ ר  ֵספֶּ עֹוד  ר  ְלַחּבֵ ן 
ְך בִּ  ִראׁשֹון ְוַאַחר ּכָּ ל ִמּתֹוְך  ֵמהָּ ְלּגֵ יהָּ ַלֲחזר ְלֵביתֹו, ִנְתּגַ לֶּ ב עָּ ה ֵליׁשֵ לָּ ֲעגָּ ׁש ַלֲעלֹות ַעל הָּ ּקֵ ר ּבִ ה ּוְכבָּ דֶּ ָּ ש ּ ּבַ ה  ְהיֹוִתי ִעּמֹו  ַני ַהּתֹורָּ ה ְלפָּ ּלָּ ּגִ ׁשֶּ ה  דֹוׁשָּ תֹו ַהּקְ יחָּ ש ִ

א י"ב(, וְ  נָּ ְניָּ ה )ִלּקּוֵטי ּתִ ה ְלעֹולָּ ֶּ ה ַהש ּ סּוק ְוַאיֵּ ה ַעל ּפָּ אָּ ם  ַהּנֹורָּ י עֹולָּ ם ְלַחיֵּ יֹּות ְמאד ְמאד ְלַחיֹּותָּ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשֹות ֵמִעְמֵקי ׁשְ ה ְנפָּ ה ְמאד ְמאד ּוְמַחיֶּּ ִהיא ֲעֻמּקָּ

ׁש ּוְלבָּ  ַרְך ְלַחּדֵ ם ִיְתּבָּ ֵ ִני ַהׁשּ ּכַ זִּ ֶּ ֵרינּו ַמה ׁשּ דֹוׁש ּוִבְדבָּ ִסְפרֹו ַהּקָּ ם ּבְ ן ׁשָּ ר ַלְמַעיֵּ ְמבאָּ ִדְבֵרי  ְוכּו', ּכַ ם ֵאר ּבְ ן ׁשָּ ה ַהזּאת ַעיֵּ ךְ              .ַהּתֹורָּ י ִעּמֹו    ְוַאַחר כ ָּ ַזְרּתִ חָּ ׁשֶּ ּכְ
ִריִכין עֹוד ְלַחבֵּ  ּצְ ה ׁשֶּ ִחּלָּ ַמר ּתְ אָּ ֶּ ִני ַהְינּו ַמה ׁשּ ֵ ר ַהׁשּ פֶּ ה ְלךָּ ַעל ַהּסֵ ַמר ִלי זֶּה ִיְהיֶּ ה ְואָּ נָּ ְזִני ׁשֶּ ְלֵביתֹו עָּ ה ֵהִעיר אָּ "ל ַעּתָּ ּנַ ִני ְוכּו' ּכַ ר ׁשֵ ה ַעל  ר ֵספֶּ לָּ ׁש ִלי ַהְתחָּ יֵּ
דֹוׁשִ  יו ַהּקְ ל ִחּדּוׁשָּ צּות ִלְכּתב ּכָּ ְזִריזּות ְוִהְתַאּמְ יֹוֵתר ַלֲעסק ּבִ זֶּה ִחזֵּק אֹוִתי ּבְ ִני ּובָּ ֵ ר ַהׁשּ פֶּ דֹוׁש ִלּקּוֵטי  זֶּה ַהּסֵ ר ַהּקָּ יו ֵספֶּ ר ֵמִחּדּוׁשָּ ִכיִתי ְלַחּבֵ זָּּ ה ַעד ׁשֶּ יָּ ים ְוֵכן הָּ

א   נָּ ְניָּ י  מֹוֲהַר"ן ּתִ יו ּכִ ל ִחּדּוׁשָּ ַעְצִמי ּכָּ ה ְיִגיעֹות ִלְכּתב ּבְ ַכּמָּ ַע ּבְ י ְלִהְתַיּגֵ ְרּגְ ֻהְכַרְחּתִ ְמּבֶּ א ִמּלֶּ ּבָּ י ִמיֹּום ׁשֶּ ם  ּכִ בָּ תָּ ּכְ ים ׁשֶּ ה ִחּדּוׁשִ ּמָּ יּו ּכַ ְרּגְ הָּ ְמּבֶּ לֶּ ה ּבְ יָּ הָּ ׁשֶּ ם  ִמּקדֶּ
נַּ  ּכַ יו  נָּ ְלפָּ ים  ַתְבּתִ ּכְ ַהּתֹורֹות  ל  ּכָּ ְוַגם  ַעְצמֹו  יְ ּבְ ה  ּמָּ ּכַ ִלי  ה  יָּ הָּ ַרק  ל,  לָּ ּכְ יו  נָּ ְלפָּ י  ַתְבּתִ ּכָּ ְולא  ר  בָּ ּדָּ ַעְצמֹו  ּבְ ַתב  ּכָּ ְרּגְ לא  ְמּבֶּ ִמּלֶּ א  ּבָּ ׁשֶּ ַאַחר  ל  ֲאבָּ ם  "ל  ִגיעֹות קדֶּ

בּוִעים ְלִקבּ  ים ַהּקְ ְזַמּנִ ַמר ּבִ אָּ ׁשֶּ ֲאֻרּכֹות  ט ַהּתֹורֹות הָּ יו ּוִבְפרָּ נָּ פָּ ּלא ּבְ יו ׁשֶּ י ּתֹורֹותָּ ַתְבּתִ ּכָּ ֲאִריכּות  ׁשֶּ ֱאְמרּו ּבַ ּנֶּ בּועֹות ׁשֶּ ה ְוׁשָּ ת ֲחֻנּכָּ ּבַ ה ְוׁשַ נָּ ָּ ראׁש ַהׁשּ מֹו ּבְ ּוץ, ּכְ
ֲחזר ִע  יַּ ׁשֶּ יו  ְוִהְטַרְחּתִ ְגּדֹו  ַני נֶּ ּפָּ י  ֵהַעְזּתִ ׁשֶּ ַרִני  ַרְך ֲעזָּ ִיְתּבָּ ם  ֵ ְוַהׁשּ דֹול ְמאד  ּגָּ ְך  ְמׁשֵ הֶּ ּבְ א  ִרים ֵמַהּתֹורוֹ ִנְפלָּ בָּ ַהּדְ ְך  ְמׁשֵ י רב הֶּ ְך  ּמִ ים ְוַאַחר ּכָּ ַרּבִ ּבָּ ם  רָּ ֲאמָּ ׁשֶּ ת ַאַחר 

ם ְוכָּ  ֵ ְזַרת ַהׁשּ עֶּ ּבְ יו  ֵעינָּ ּבְ ְרֵאיִתים לֹו ְוהּוְטבּו  יו ְוהֶּ נָּ ְך ֲהֵבאִתים ְלפָּ ְוַאַחר ּכָּ יו  נָּ פָּ ּבְ ּלא  ׁשֶּ ים  ַתְבּתִ ה ִאי  ּכְ ה ְותֹורָּ ּתֹורָּ ל  י ּכָּ ַתְבּתִ ּכָּ ׁשֶּ ם  ְברּו ְמִניעֹות קדֶּ עָּ ֶּ ׁשּ ל ַמה 
ר ְלסַ  ְפׁשָּ רּוךְ אֶּ ה ּבָּ ֵאּלֶּ ר ּתֹורֹות ּכָּ פֶּ ִאים ִלְכּתב ַעל ַהּסֵ ְפלָּ יו ַהּנִ כָּ ְדרָּ ַרִני ּבִ ֲעזָּ ֵעף ּכַח ׁשֶּ רּוְך ַהּנֹוֵתן ַליָּּ ר ּבָּ ִאים  ּפֵ ִרים נֹורָּ בָּ ץ ְוִלְכּתב ּדְ ל ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ ר ּדָּ פָּ ִקים ֵמעָּ  ַהּמֵ

יק יֹוִמין, ְלַזּכֹות ה ַעּתִ ּסָּ ּכִ ִרים ׁשֶּ בָּ ה ּדְ ֵאּלֶּ ד   ּכָּ עֶּ ם וָּ ִמיד ְלעֹולָּ מֹו ּתָּ ְך ׁשְ רּוְך הּוא ּוְמברָּ ים ְלדֹוֵרי דֹורֹות ּבָּ ַרּבִ ת הָּ ם אֶּ הֶּ  .ּבָּ

מאמר בקמים עלי סימן רע"ז ומאמר דע שעל חלף טוב וכו' בקנאו את קנאתי וכו' ]סימן רע"ח[ ומאמר אזמרה סימן רפ"ב    -   חיי מוהר"ן אות נט   ט
בשעה שלוו אותו מקראסנע גלה אז ענין המשכן והתינוקות וכו' שהוא  )היא לעמברג(  בנסיעתו ללבוב  נאמרו בשמיני עצרת תקס"ח, ואחר סכות  

 גמר מאמר אזמרה הנ"ל.
סימן רמג שמשמע שם שכשחזר רבנו מלעמברג היה בהשגה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה בנסיעתו לשם, כי מבואר שם שבחזרתו    עיין חיי מוהר"ן   י

ְקִביעּות, ַאף   - זה לשונו שם    עסק הרבה בשמיעת דברי חול עי"ש. יו ּבִ נָּ ה ַלֲעמד ְלפָּ כָּ זָּּ ג- ַעל - ּוִמי ׁשֶּ ִבין ִעְנְיֵני ַהְנהָּ יָּּ ה ִמי ׁשֶּ יָּ ּלא הָּ י ׁשֶּ ה  ּפִ ִטּפָּ יו ֲאִפּלּו ּכְ ֹותָּ
ם, ַאף  י - ַעל - ִמן ַהיָּּ טוּ - ּפִ י ִדׁשְ ם ּוְבִמּלֵ עֹולָּ ִעְסֵקי הָּ תֹו ּבְ יחָּ יַע סֹוד ש ִ ן ַמּגִ א ַעד ֵהיכָּ ְלמָּ עָּ ז ּבְ מֶּ ִבין ֵאיזֶּה רֶּ ר ְלהָּ ְפׁשָּ ה אֶּ יָּ מַע  ֵכן הָּ ִכינּו ִלׁשְ ִמים זָּ עָּ ה ּפְ ּמָּ י ּכַ א. ּכִ תָּ

יחָּ  ִ ה ֵמֵעין ַהש ּ אָּ ה ִנְפלָּ ּפוּ ּתֹורָּ ה ְוַהּסִ יחָּ ִ ִעְנַין ַהש ּ ּבְ ב,  ְכתָּ ּבִ ל זֶּה  ֵאר ּכָּ ר ְלבָּ ְפׁשָּ ם. ְוִאי אֶּ ְרנּו ִעּמֹו ִמּקדֶּ ּפַ ּסִ ׁשֶּ ּפּוִרים  ה ַלֲעמד  ה ְוַהּסִ כָּ זָּּ ׁשֶּ ין. ּוִמי  יַחת ֻחּלִ ר ִעּמֹו ש ִ
ה ֵצרּופִ  ה ְוַכּמָּ ִאים, ְוַכּמָּ ִאים ְונֹורָּ ים ִנְפלָּ זֶּה ִחּדּוׁשִ ה ּבָּ אָּ יו רָּ נָּ ּלּו ַעל ְלפָּ ְתּגַ ּנִ תּום  - ְיֵדי - ים ׁשֶּ ה סָּ יָּ י הָּ ם ּכִ ה ִמן ַהיָּּ ִטּפָּ ה ֲאִפּלּו ּכְ ּלָּ י לא ּגִ רֹות. ּכִ ְסּתָּ ַבד ַהּנִ זֶּה. ִמּלְ

צִ  יַח  ְמׁשִ בֹוא  יָּּ ׁשֶּ ַעד  ם  עֹולָּ הָּ ִמן  ְמאד  ם  ְעלָּ ְונֶּ תּום  סָּ דֹול  ַהּגָּ ַוֲעַדִין אֹורֹו  ְעֵלם.  ַההֶּ ַתְכִלית  ּבְ ְמאד  ם  ְעלָּ ְוִתְפַאְרּתֹו.  ְדֵקנוּ ְונֶּ תֹו  ֻדּלָּ ּגְ ֵיְדעּו  ז  ֵמינּו, אָּ יָּ ּבְ ה  ְמֵהרָּ ּבִ    

ִנים ְוי  ָּ י ש  ֵ ת  ְ ְך ש  ֶ ה ֶמש  יָּ הָּ ֶ ק ש  ֵ ל  ַ ְסת  נ ִ ֶ ְרג ְ ַעד ש  ְמב ֶ ֶ א ִמל  ב ָּ ֶ ש  קו תֹו כ ְ ל ְ ַ יו  ְמ ו ְביֹוֵתר ְויֹוֵתר קֶדם ִהְסת  ז הָּ ֹו, אָּ ל  ֶ ֵבד ש  ה לֹו ַהחֹוַלַאת ַהכ ָּ יָּ ז הָּ אָּ ֶ יו  ֹוֵתר ש  נָּ ִרין ְלפָּ ְ ַספ 
ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיךְ  ֶ ַמר ש  ֹות, ְואָּ ש  ַעם ֲחדָּ ַ ל פ  כָּ יו ב ְ נָּ רו  ְלפָּ ְ ַספ  י ְ ֶ ש  ש  ם. ו ִבק ֵ עֹולָּ ֹו ַעל יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֵמִעְסֵקי הָּ ְרכ  ה ד ַ יָּ ֹות. ְוהָּ ש  לא ֲחדָּ ר ִלְחיֹות ב ְ ָּ רב  -  ֶאְפש  ֶ י רב ש  ִ פ 

ר. גו ר ו ְמֻסג ָּ ה סָּ יָּ  עכ"ל.  ַהי ֹום הָּ

כדי להיות בשמחה, משמע שזה עוד חילוק בין שתי התורות    שנאמרה ביחד עם תורה זו שגם בה נותן את העצה של אזמרא.  ועיין תורה י' תנינא 
האלה אע"פ שגם אזמרא מבואר בתורה רפב שהיא עצה לעלות מדרגה, אבל נראה שלעלות מדרגה ביתר שאת זה ע"י איה ואילו אזמרא היא  

 ליפול לעצבות.יותר עצה איך לא  



 מוהר"ן תנינא             ליקוטי                             תורה יב                                 3יט: 

שא"א    דבר  ,מאמר סתום  "בראשית", דהיינו לבחי'  \יא/ פנוי הבהחלל    ,היכן שיצא היש מאין   ,להתחבר לשרש הבריאה
משמים אבל בדיעבד אם    ,למקומות המטונפים האלהמצא אע"פ שאסור לאדם לרדת בעצמו  נבימי עליה,    וללזכות  
אלא אדרבה יש לו לשמוח שכעת דייקא על ידי לב נשבר שלו שמרגיש    ,שבר ולהתייאשי, לא רק שאין לו לה\יב/הפילוהו
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 ליקוטי הלכות

ציצית של צמר בחי' ושער רישי כעמא נקי בחי' איה  מתקן הרהור הלב ד' כנפות מד' צדדים לתקן בחי' ונוגה ו  אותיות     או"ח א  דף לג   ציצית ב   

מקבלים מבחי' עמר נקי מאמר סתום אבל זה בהעלמה לכן אסור לחברם )ה(יוה"כ לו סביב   פשתן בחי' מקומות המטונפים שגם הם  
 כלליות י' ימי תשובה בחי' איה אז אומרים בשכ"מ בקול רם כי מתגלה שהחיצונים מקבלים מהמה"ס 

ה' כי שניהם בחי' איה בחי'  )ד(קדש הקדשים ועזאזל היינו שני השעירים שא"א להבין איזה מהם ל ט אותיות   או"ח א  דף רט:  נפילת אפים* ו   

מאמר הסתום יוה"כ והוידוי שמזכיר העוון כדי שימחל לו זה בחי' ירידה צורך עליה ביאור נוסח הוידוי שאין אנו עזי פנים לומר  
צדיקים אנחנו בחי' חיפוש ע"י איה  )ו(יג מידות בחי' מאמר הסתום לכן נתגלו דייקא אחר חטא העגל שכולל כל החטאים שנאמר  

 
בסוף התורה ובלק"ה ע"ת הלכה ו' אות ז' ואות ח'. וזה דבר נפלא עיין תורה סד כמה מזהיר רבנו מהקושיות הבאות מהחלל הפנוי, שהן    כמבואר  יא

עי"ש. והנה כאן מבאר  )שם אות ה(  ומתקנן ע"י ניגון של ראש אמונה  )שם אות ג'(  סכנה נוראה ורק צריך לדלג עליהן, ורק צדיק גמור יכול לעיין בהן  
י שנפל לתוכן, דהיינו גם מי שבוודאי עדיין לא צדיק גמור יכול דייקא על ידן להתקשר באיה אמיתי דייקא מתוך החלל הפנוי הזה ולהתקשר  שמ 

אל הקב"ה אל בחי' האחד שבשרש הבריאה היכן שהוא יצא מקודם הבריאה, עיין תורה נא. אבל בוודאי כל המעלה של איה זה רק אם הוא מבין  
ה נורא הריחוק הזה שנפל אליו, אבל הצועק איה בלא שמבין וכואב מאד מאד על הריחוק שנפל אליו זה לא איה. אלא מן השפה  היטב עד כמ 

 ולחוץ.

צריך לחשוב שהכל תלוי רק בו, אבל אם נפל מאיזה סיבה שתיהיה, אסור להאשים עצמו ולפול לעצבות אלא לחשוב    באמת בשעת הנסיון  יב
את תיקון שיכול לעשות מזה ע"י שיצעק על הריחוק. ובאמת זה בחי' שמשמים הפילוהו, אפילו שנדמה לו שבחר בזה,  שמשמים הפילוהו. ולחפש  

כי מרוב חולשת הנפש בחר בזה, ולא אמרו חז"ל שהאומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לשוב, אלא מי שמתחכם להיות מעלה ניצוצות ומתקן  
היא הטעות שטעה שלמה המלך ושמשון הגבור, אלא שאצלם היה מרוב צדקות ושלימות המדות כמבואר  את הקליפות, שזו השבתאות האסורה. ו 

בר' צדוק, ואילו אצל שבתאי צבי היה התחכמות נגד התורה. אלא שבוודאי כל זה בדיעבד אבל לכתחילה בשעת הנסיון כנ"ל חייב לעשות כל  
גם אם יש לו איזה טעם ללמד על עצמו זכות. וכפי שיתבאר בסוף ההקדמה שכל עצלות    שיכול כדי להנצל מזה, כי בוודאי פגם העבירה הוא נורא 

 בעבודת ה' היא בחי' כפירה.

שלדרי מעלה מראים איה כדי שלא יחשבו שכבר זכו לתכלית המעלה אלא ימשיכו לחפש אותו ית', ולדרי מטה הארה כזו תפיל אותם    התירוץ   יג
ים להם בחי' איה, אלא שנפלו מעצמם ע"י עונות למקום מטונף שחיותו רק מאיה, וא"א להאיר להם "מלא  לגמרי, אבל אצלינו אין הכוונה שמאיר 

כל הארץ כבודו" כיון שיצאו לגמרי מגבול הקדושה, ורק ע"י שהם יצעקו איה מקום כבודו וימשיכו לעצמם אור מראשית הבריאה אפשר להם  
וקים. ויותר נראה שזה בעצמו שיש להם את העצה של איה זה בחי' הארת מלא שמאיר הצדיק  לצאת משם ואז יאיר להם הצדיק בחי' מלא ועוד חיז

 לדרי מטה. דהיינו שמאיר להם שאפילו שם יש בחי' כבוד נעלם מאד וע"י איה יתחברו אליו.

ִאיר )בְּ   -)עפ"י תורה ז' תנינא( ב'  הלכה ב    דגים  עיין לק"ה  נּו, ֵנרֹו יָּ ִדְבֵרי ַרּבֵ א ּבְ י ִאיתָּ ִחיַנת ַאִין, ֵמֲחַמת  ּכִ ת ִמּבְ קֶּ ה יֹונֶּ ֻטְמאָּ א ּדְ ְטרָּ ּסִ ן יב(; ׁשֶּ א ִסימָּ נָּ ְניָּ ִלּקּוֵטי ּתִ
יִרים ּוַמֲעִליִמים ְלַגְמֵר  ם ַחיּּות ּוַמְסּתִ ָּ ִלים ִמׁשּ ן ֵהם ְמַקּבְ ת ְמֹאד, ַעל ּכֵ רֶּ ת ְוִנְסּתֶּ מֶּ ְעלֶּ ה זֹו נֶּ ִחינָּ ּבְ א, ׁשֶּ ׁשֶּ ַרְך. ִנְמצָּ ּה  י ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָּ תָּ ה ְיִניקָּ ִפירָּ ה ְוַהּכְ ְמאָּ ר ַהּטֻ ִעּקַ

ֵלל  ה ְוַגם ֵהם ְצִריִכים ְלִהּכָּ ֵרי ַמְעלָּ י ִאם ּדָּ ל ּכִ ה ֵאין ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ִחיַנת ַאיֵּ ר ּבְ י ִעּקַ ִחיַנת ֵאין, ּכִ ל    ִמּבְ בֹודֹו, ֲאבָּ ץ ּכְ רֶּ אָּ ל הָּ ִחיַנת ְמלֹא כָּ ה, ּבְ ֵרי ַמּטָּ ְבִחיַנת ּדָּ ּבִ
ה   ֵרי ַמּטָּ לֹום, ּדָּ ה ְלַגְמֵרי, ַחס ְוׁשָּ ִפירָּ לֹום, ּכְ ם, ַחס ְוׁשָּ ְצלָּ ה אֶּ ִחיַנת ֵאין ְלַבד, ֲאַזי ַנֲעֹשֶּ ִלין ּבְ ַקּבְ ּמְ ׁשֶּ  ּכְ
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אמחה את שמם מחני נא ושבירת הלוחות בחי' אחת שרצה לעלות לבחי' איה לחפש שם רחמיו ית' ולא להשאר בלי ישראל    בו
 ולחיות במאמרות הגלויים  )ח(הקב"ה מתעה את הצדיקים כדי שיחפשו וימשיכו מהגבוה ביותר   

בטל הקיטרוג כמבואר בתורה טז אבל בעוה"ב אין ירידות וזה בחי'  ז כדי ל"ירידה צורך עליה היא בעוה     אות אחתאו"ח א דף  רלב  ביהכנ"ס ב   

מעלין ואין מורידין הנאמר בתשמישי קדושה  איה בחי' אני ראשון ואני אחרון כתר דעליון מלכות דתחתון כל העליות וירידות הם  
 רק במלכות וכשהיא בתכלית הקטנות היא בסוד נקודה בחי' כתר בחי' איה 

. אזמרא אלף  )ו( אלפים אמה תחום שבת הן ב"פ אלף אזמרא ואיהשמחה והתחזקות ע"י אזמרא ואיה          לא אותיותאו"ח ג  דף עב   תחומין ו   

)ח( מ"ט קרנא דקמצא    ,חלל הפנוי אלף אמה מגרש פנוי בחי'  אורות שבשבת מחזיר משה לישראל בבחי' לימוד זכות, )ז( איה בחי'  
 רכיכא  )יא( מ"ט האי תימרא דתרנגולא מידלא לעילא   )לא( קברי צדיקים כי הסתלקותו לאיה  

ע"י איה ששאל יצחק נתהווה האיל שקרב תחתיו שהיה נסבך בקרניו דייקא רמז לשופר שהוא בחי' קרן ותוקעין  יד אותיותאו"ח ג  דף רבי:   ר"ה ו   

בחי' י' מאמרות שהראשון בהם כולל כולן בחי' איה מאמר סתום לכן נקרא בכסה ליום חגנו כי הוא מכוסה   בו בא' די' ימי התשובה 
ונעלם שורש היום הזה שהוא שורש התשובה ואז מתחיל החיפוש, איה, בחי' נחפשה דרכינו ונשובה  )ז(מבאר קשר התורות שנאמרו 

 וא שרש כסא הכבוד. גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שהוא איה שה. עם איה 
דעים  או"ח ג  דף רמח   חנוכה  ה' א עפ"י תורה כא  השכל המקיף מחמת שא"א להשיגו בעוה"ז עי"ז מקבלים כל הכפירות והס"א את כוחם ממנו וכשיו

  שכל קושיותיהם נמשכים משם ושרק בעוה"ז א"א להשיגם עי"ז נופלין כל הקושיות ואדרבה עוד זוכים להבין שיש קדושה גבוה
 ממנו שלעתיד נזכה לה   

אהבה שבדעת בחי' איה בחי' אורייתא דעתיקא סתימאה דעתידה לאתגליא לע"ל בחי' ורב   ח' אותיות או"ח ג  דף רנז:  פורים ד  עפ"י תורה לג  

ואע"פ  חסד בחי' מרדכי והלעומת זה בסט"א היא קליפת המן עמלק  )ז(אסתר בחי' קדושה גבוה מאד שיכולה להכנס בתוך הקליפות  
  שממנה מקבלים חיות אין להן נגיעה בה כלל, כתורה רמג, 

תולעים בחי' מקומות המטונפים ותולע אותיות עולת בחי' איה השה לעולה לכן כל זמן שלא יצא ממחיצתו     ד אותיותיו"ד א  דף עט:   תולעים ג    

יש לו תיקון. מבאר ענין מקום . איה בחי' למעלה מהמקום.        לפרוש מהפרי שזה בחי' שעדיין מחפש ושואל איה מקום כבודו 
)ג(מבחי' איה עיקר המחילה והסליחה כי הוא בחי' כתר בחי' יג מדות של רחמים    ע"י איה מהפך מתולע שהיא קליפה קשה וחזקה  

)ד(קין עשה    שמתגברת בכל יום לכלות את העולם ח"ו  לעולת התמיד בחי' השה לעולה וזהו סילוקא דקרבנין עד א"ס עד איה.
 תשובה בבחי' איה ועי"ז זרח לו קרן במצחו  

     ה' אותיותיו"ד א  דף צז     בשר וחלב ג   

מבאר ענין ביטול איסור ברוב או שישים דייקא ע"י שאינו ניכר כי אע"פ שנפל למקום שנפל אבל ע"י איה ג אותיות   יו"ד א  דף קיז    תערובות ב  

 במקום הגבוה ביותר והעיקר כמ"ש בתורה בתחילה שלא ישגיח כלל על כבוד עצמו  שהוא בחי' ביטול יכול להכלל

שום מדרגה לא יכולה להשפיע אלא ע"י שמקבלת ממדרגה למעלה ממנה עד שורש הכל מאמר ז' אותיות   יו"ד ב  דף מב:   כבוד אב ואם ד      

שיתגלה כבוד הש"י בעולם ועיקר כבודו ע"י האדם    סתום כבוד סתום משם נמשך כבוד לכל המאמרות הגלויים וכל ההולדות הן
ולכן נאחזה תוקף הסט"א בכל הזווגים כי יניקתה משם משורש כל ההשפעות כי א"א לעלות לבחי' מאמר הסתום אלא ע"י שיורד 

ע"י כבוד   ללקט ניצוצות בעמקי הקליפות ורק ע"י ששם צועק איה יכול לעלות להמשיך נשמה מבחי' איה מאמר סתום.  )ג(עבוה"ש
)ה(בראשית מאמר סתום נאמר בו   או"א  )ד(אריכות ימים מאיה בחי אריך  לכן דורות ראשונים האריכו ימים וגם הרשיעו הרבה  

תהו ובהו וחשך ורוחו של משיח מרחפת שם דייקא ועי"ז אח"כ ויהי אור במאמר הגלוי  )ז(עיקר התיקון לנשמת המת הוא רק ע"י 
נים כי נמשכו ע"י בחי' איה וכן קדיש דווקא שהוא למעלה מכל הקדושות בחי' איה שורש התורה שורש  איה לכן אומרים דווקא הב

 התשובה כמובא באדרא עת לעשות לה' הפרו תורתך דא אורייתא דעתיקא  

 אע"פ שממנו הם יונקים   איה בחי' דרי מעלה הנזכר בתורה ז' ח"ב  איה א"א להאיר לדרי מטה   אות אחתיו"ד ב  דף ס      תלמוד תורה ב     

 אות אחת יו"ד ב  דף קכז:   שילוח הקן ב      
שהרימו עיניהם למעלה לבחי' איה זכו   )ז(קדושת המשכן בחי' איה   )ט(ע"י  מלחמת עמלקכד אותיות       חו"מ א  דף מח:  גבית חוב מיתומים* ג

קושי השיעבוד  )יא(אחרי גלות מצרים זכו לתורה שבכתב וגלות  )י(הגאולה היא ע"י בחי' איה לכן קודם לה יתר  למתן תורה מאיה
)יד(נפש בחי' מלא ונשמה בחי' איה  )טו(נדר   )יב(קרקעות בחי' מלא כל הארץ כבודו ומטלטלין בחי' איה    בבל לתורה שבע"פ  

איה   ר"ע תורתו ועניינו בחי' איה  ושבועה בחי' איה   )יז(ספירת העמר בחי' איה   )יט(רשב"י בזכותו וכוחו ניתן כח לנופלים לחפש  
לכן תלמידיו פגמו בכבוד       )כג(דוד ע"י שהרבה לחפש כמבואר בכל התהילים עי"ז זכה למצא מקום הביהמ"ק ששם עיקר התגלות  

 מכה"כ   ולכן לא גילה לאברהם היכן המקום כי א"א לזכות לקדושת ביהמ"ק אלא ע"י חיפוש דייקא 

 
 שיחות השייך לתורה זו 

בּוב: )סִ  תֹו ִמּלֶּ ֲחִזירָּ ַנת תקס"ח ּבַ סֹוף ׁשְ ְמרּו ּבְ אֶּ ִנים: י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, נֶּ  מוהר"ן, סימן נ"ט(. -חיי -ימָּ

ְוחָּ  ְכלֹו  ם הֹוֵלְך ַאַחר ש ִ דָּ אָּ ׁשֶּ "ּכְ ת:  לֶּ ְתחֶּ ַהּמַ ן י"ב,  ִסימָּ א  נָּ ִתְניָּ ִלּקּוֵטי  ּבְ בֹודֹו"  ּכְ "ַאּיֵה ְמקֹום  ה  ּוִמְכׁשֹוִלים ַהּתֹורָּ עּוִתים  טָּ ּבְ ִלּפֹל  יּוַכל  תֹו,  ְכמָּ
ים"   י    -ַרּבִ ר ִעּמִ ה ְמַדּבֵ יָּ הָּ ה, ׁשֶּ יחָּ ה ְלִעְנַין ש ִ ְמרָּ אֶּ ה נֶּ ִאים ַעלזֹאת ַהּתֹורָּ ּבָּ דֹוִלים, ׁשֶּ ה ְוִקְלקּוִלים ּגְ עּוִתים ּוְמבּוכֹות ַהְרּבֵ הֹוְלִכים -ֵמִעְנַין טָּ ְיֵדי ׁשֶּ

ר ְוכּו' )ראה בשו"ת חת"ס ח"א חאו"ח   ַעל ַהְמַחּבֵ ת ּבַ ז אֶּ יר אָּ תֹו. ְוִהְזּכִ ְכמָּ ְכלֹו ְוחָּ ת ְמֹאד ַעל\יד/ סי' קנ"ט(סַאַחר ש ִ ה ְוִעּוֵ עָּ ּטָּ ְכמָּ -, ׁשֶּ תֹו,  ְיֵדי חָּ
ל בֹוּהַ ּכָּ ן ּגָּ קָּ ַהזָּּ ַמר, ׁשֶּ אָּ חּוץ-ׁשֶּ ְך, ַעד ׁשֶּ ם-ּכָּ תֹו ּגַ נָּ ּוָּ י ּכַ ן, )ַוֲהַגם ּכִ קָּ ת ַהזָּּ ַ ה ִלְסּבֹל אֹור ְקֻדׁשּ ּה ְיכֹולָּ ץ ֵאינָּ רֶּ אָּ חּוץ-לָּ יר ּבְ ן ְלַהּתִ ץ ַעל-ּכֵ רֶּ אָּ - לָּ

ל ל ִמּכָּ ַער, ֲאבָּ ֵעין ּתַ ַרִים ּכְ ִמְסּפָּ קֹום ּבָּ -ְיֵדי ַסם אֹו ּבְ ַנז(. ְוַאַחרמָּ ּכְ ְמִדינֹות ַאׁשְ ם ּבִ נָּ ִחים ְזקָּ ה, ַהְמַגּלְ ת ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵברָּ ְך ִהְתִחיל  -זֶּה ִחזֵּק אֶּ ּכָּ
ר ְזּכָּ ה ַהּנִ ת ַהּתֹורָּ ם-לֹוַמר אֶּ י ֲעַדִין ֵמעֹולָּ ַמְעּתִ ז לֹא ׁשָּ י אָּ א, ּכִ לֶּ ְצִלי ִלְדַבר ּפֶּ ה זֶּה אֶּ יָּ ז הָּ ּה. ְואָּ ַמר אֹותָּ ּגָּ ר ְלֵעיל, ַעד ׁשֶּ ְזּכָּ ר ַהּנִ ַהְמַחּבֵ ְלֵעיל  -ׁשֶּ

 
והוא דבר דלא נמצא בש"ס ופוסקים וגם לא בשום ספר מספרי חצונים שיהי' הפרש בין ישראל    - תשובה קנט  סוף  סופר חלק או"ח    שו"ת חתם   יד

בגילוח הזקן כי אז גם כל האומות היו מגדלים זקניהם, ויעיין בש"ס שבת קנ"ב ע"א תלת אמרת לי תלת שמעת וכו', וברבה בראשית  לאינו ישראל  
בזה  פ' י"א סי' ז' פילוסוף שאל את ר' יהושע וכו' מפני מה אותו האיש מגלח פאת ראשו ומגדל זקנו וכו' יע"ש, אבל לא נמצא בשום מקום שיהיה  

וים. ומה שרמז לספרי מקובלים שכתבו שלא להושיט ידים בדקני כלל. אין לי עסק בנסתרות, אבל מהם ומהמונם הותרה הרצועה  משונה מנהג ג
לגמרי בכל ארץ אטלי' שכל חכמיה מגולחי זקן ונתלים באילן גדול ר' מנחם עזרי' בעל עשרה מאמרות אבי המקובלים שהוא היה מגולח מבלי  

עליו היש"ר מקאנדיא באילים שלו, והיה אומר שעפ"י חכמי המקובלים אין חוץ לארץ ראויה לכך, ומה אאריך במה  השאיר שערה א', וכן העיד  
תתנ"ו,   גזירת  בימי  והוא  יתירה,  בקדושה  ח"ו אלא  משחת  מקור  ולא  הגדול  ההכרח  צד  על  כן  עצמם  הנהיגו  אבותינו  בו, אבל  ושם  יד  לי  שאין 

תים רגליהם לשנות מלבוש ולגלח זקנם שלא יכירום האויבים כי אז כבר גלחו הגוים זקניהם עפ"י מעשה  והרועים וכדומה התירו גדוליהם להמכת 
והיו   הזקן דבר שאי אפשר להשתנות  גלוח  ולהיות  כן,  בימים ההם לעשות  חז"ל שהיו  והתירו  הימים  בספרי  פולין א' שהי' סריס כמבואר  ממלך 

נשתרבב המנהג שלא לגדלו כלל רק סימנא בעלמא שזה יגולח ויגדל בקוצר זמן שבן לילה    נכלמים מאוד האנשים ההמה בשובם לביתם, על כן 
 היה ורק אך מופלגי תורה היושבים בביתם הם מגדלים אותו, ואותן שלפני גזירה ההיא שברחו לארץ פולין לא באו לכלל זה.



 מוהר"ן תנינא             ליקוטי                             תורה יב                                 5יט: 

זֶּה, ה' ִיְסַלח לֹו, ַאְך ַאַחר עּות ּכָּ ַמר טָּ ם ׁשֶּ -אָּ ר ְמֻפְרסָּ בָּ הּוא ּדָּ ְמרּו ִלי, ׁשֶּ ה, ְואָּ ֵאּלֶּ ִרים ּוְבִסּפּוִרים ּכָּ ְספָּ ִקיִאים ּבִ ים ַהּבְ ׁשִ י ִעם ֲאנָּ ְרּתִ ּבַ ְך ּדִ ַמר ּכָּ אָּ
ר ְזּכָּ ר ַהּנִ ַעל ַהְמַחּבֵ ְך ּבַ ֵאלֹותְלֵעי-ּכָּ ר ׁשְ ֵספֶּ ּבְ י, ׁשֶּ ַמְעּתִ ם ׁשָּ ר-ל. ּגַ ְזּכָּ ת ַהּנִ ה ְוכֹוזֶּבֶּ עָּ א רָּ רָּ טּות ְסבָּ ֲחאּו  -ּוְתׁשּובֹות ב"ע ֵמִביא ׁשְ ר מָּ ְלֵעיל, ּוְכבָּ

ה עּוְכֵלי )= מאה מכות ברצועה שבראשה ברזל  ֵמאָּ ת )ראה בשו"ת הלכות  -לֹו ּבְ יֵקי ְוַחְכֵמי ֱאמֶּ ל ַצּדִ קטנות ח"א,  רש"י כתובות נג.( ּכָּ
ת )עפ"י לשה"כ בתהלים קטז, יא(, ְוֵאיךְ  ם ּכֹוזֶּבֶּ דָּ אָּ ַעת הָּ זֶּה ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֵאיְך ּדַ סּור ִלְסמְֹך ַעל סי' י'; ובדרכ"ת יור"ד קפא, יז(. ּובָּ אָּ  ׁשֶּ

ּוְבַעל ב  ְכתָּ ּבִ ׁשֶּ ה  ּתֹוַרת מׁשֶּ ד  גֶּ נֶּ ּכְ ְכלֹו  ל-ש ִ ִמּכָּ ה,  ֲערָּ ַ ַהש ּ חּוט  ּכְ ֲאִפּלּו  ה  ְוַרּבֹוֵתינּו ׁשֶּ -ּפֶּ ן,  קָּ ַהזָּּ ּלּוַח  ּגִ ִאּסּור  ה  ּתֹורָּ ּבַ ׁש  ֹפרָּ ּמְ ׁשֶּ זֶּה,  ּכָּ ר  בָּ דָּ ּבְ ן  ּכֵ
ה )עיין קידושין לו: ל סּוקָּ ּפְ ה  כָּ ר ֲהלָּ ּוְכבָּ אִוין,  ה לָּ ָּ עֹוְבִרין ַעל ֲחִמׁשּ ְמרּו )מכות כ. כא.(, ׁשֶּ ה אָּ כָּ ם ִלְברָּ הּוא חֹוַבת ִזְכרֹונָּ ר ׁשֶּ בָּ ּדָּ ל  ּכָּ ׁשֶּ ז.(, 

ץַהּגוּ  רֶּ ין אֶּ ֵאל ְלחּוץ-ף, ֵאין ִחּלּוק ּבֵ רָּ ַעל-ִיש ְ ד, ׁשֶּ חָּ ל. ְויּוַכל ִלְמֹצא אֶּ לָּ ץ ּכְ רֶּ אָּ ל -לָּ ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ית, ׁשֶּ ּה ֲאִמּתִ ֵאינָּ א ׁשֶּ רָּ תֹו ְוַדְעּתֹו יֹאַמר ְסבָּ ְכמָּ ְיֵדי חָּ
ה לָּ -ַעל ָּ זֶּה, ֲחִמׁשּ לֹום ִאּסּור ּכָּ יר ַחס ְוׁשָּ בֹואּו ְלַהּתִ ּיָּ ה, ּוְלַחזֵּק ַעלְיֵדי זֶּה, ׁשֶּ ּתֹורָּ ר -אִוין ּבַ ר ֵספֶּ ל ְמַחּבֵ אּוי ְלכָּ ר רָּ ה, ֲאׁשֶּ ְיֵדי זֶּה עֹוְבֵרי ֲעֵברָּ

רֹוב בִּ  ֵאל זֶּה קָּ רָּ ִיש ְ ה ּבְ ֲעש ָּ ּנַ ה ַהזֹּאת ׁשֶּ ְרצָּ ר ְיעֹוֵרר ַעל ּפִ בֶּ ל ִמיֵני קֹולֹות, ְוַצֲעַקת ׁשֶּ כָּ ַנז ַלֲעֹבר בְּ ִלְצֹעק ַעל זֶּה ּבְ ּכְ ה  ְמִדינֹות ַאׁשְ ָּ ל יֹום ֲחִמׁשּ כָּ
ם ַחס  ע ַהזֶּּה ִמימֹות עֹולָּ רָּ ג הָּ ְנהָּ ַנז ֵאין ַהּמִ ּכְ ְמִדינֹות ַאׁשְ ם ּבִ י ּגַ אִוין, ּכִ ה -לָּ ִני ִהְתִחילָּ ִית ׁשֵ ן ּבַ ִנים ַאַחר ֻחְרּבַ ף ׁשָּ לֶּ ה יֹוֵתר ֵמאֶּ לֹום, ַרק ַהְרּבֵ ְוׁשָּ

ַמְעּתִ  י ׁשָּ ם, ּכִ הֶּ ה ַהזֹּאת ִלְצמַֹח ּבָּ דֹולָּ ה ַהּגְ עָּ רָּ נּו ִזְכרֹונוֹ הָּ ם ֻאּמֹות-י ֵמַרּבֵ ּגַ ה ׁשֶּ כָּ ם )ראה שו"ת -ִלְברָּ דֶּ יֵמי קֶּ ם ּבִ נָּ ִחים ְזקָּ יּו ְמַגּלְ ם לֹא הָּ עֹולָּ הָּ
ם, ְוַאַחר נָּ ַח ְזקָּ ם ְלַגּלֵ עֹולָּ ִהְתִחילּו ֻאּמֹות הָּ ִנים, ׁשֶּ מּוְך ֵאיזֶּה ֵמאֹות ׁשָּ ְזַמן -חת"ס שם; וראה רד"ק ש"ב י, ה(, ְוזֶּה סָּ ְך, ּבִ ף ְמִרירּות ּכָּ ֹתקֶּ ַרב ּבְ

א  ְטרָּ ה ַהּסִ טָּ ְ ׁשּ לּות, ִהְתּפַ ר-ַהּגָּ ה ַהּיֵצֶּ רָּ א ְוִהְתּגָּ ֳחרָּ ְבֵני-אָּ ם ּבִ ע ּגַ רָּ ם )מלשה"כ תהלים קו, לה(,  -הָּ יהֶּ ֲעש ֵ ְמדּו ִמּמַ ּגֹוִיים ְולָּ ְרבּו ּבַ ֵאל, ְוִנְתעָּ רָּ ִיש ְ
ִמים ְלַגלֵּ  דֹוִלים ְמֻפְרסָּ ּגְ ִעים  ם ְוִהְתִחילּו ֵאיזֶּה ְרׁשָּ הֶּ ה לָּ ְוַנֲעש ָּ ים,  ַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו הָּ ּבַ ה,  ְרצָּ ה ַהּפִ ְתַרּבָּ ּנִ ׁשֶּ ד ֵמֲחֵברֹו, ַעד  חָּ ְמדּו אֶּ ְוֵכן לָּ ם,  נָּ ַח ְזקָּ

ם בְּ  ם ּגַ נָּ ִחים ְזקָּ ם ְמַגּלְ ת ֵאינָּ ֱאמֶּ ִרים ּבֶּ ׁשֵ ַהּכְ ו, ׁשֶּ ם ַעְכׁשָּ ר רֹוִאים ּגַ ֲאׁשֶּ ר )עיין יומא פו: וש"נ(, ּכַ ּתֵ הֶּ נַ ּכְ ּכְ ַנז ַאׁשְ ּכְ מּוִכים ְלַאׁשְ ִדינֹות ַהּסְ ּמְ ז, ְוַגם ּבַ
זֶּה, ְוַאחַ  דֹוִלים ַמְתִחיִלים ּבָּ ִעים ַהּגְ ְרׁשָּ י הָּ ַנז, ַרק ּכִ ּכְ ַאׁשְ מֹו ּבְ ה ַהזֹּאת ּכְ עָּ רָּ ה הָּ טָּ ְ ׁשּ ת. ְוַגם -רֲעַדִין לֹא ִנְתּפַ ִרים ְקצָּ ׁשֵ ם ַהּכְ זֶּה ּגַ ְך טֹוִעים ּבָּ ּכָּ

ּמֹוִכיִחים   ׁשֶּ ה, ּכְ ִחין ַעלַעּתָּ ַגּלְ ּמְ ה, ֵהם עֹוִנין, ׁשֶּ ּתֹורָּ אִוין ּבַ ה לָּ ָּ עֹוְבִרים ַעל ֲחִמׁשּ ם ׁשֶּ ר -אֹותָּ ּתֵ ן, ֵיׁש לֹו הֶּ ּנֹוֵהג ּכֵ ת, ּוִמי ׁשֶּ ֱאמֶּ ר ּבֶּ ּתָּ ּמֻ ְיֵדי ַסם ׁשֶּ
ין )ראה שו"ת חיים שאל ח"א, סי' נ"ב; וע"ע בדרכ"ת יור"ד קפא, ב יז-ַעל י ַהּדִ י כִּ -יט(, ְולֹא ַעל-ּפִ ֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ּפִ ה ְוזַֹהר -ְתֵבי הָּ כָּ ִלְברָּ

ֵמִזיד וּ  ם עֹוְבִרים ּבְ ֻרּבָּ ל ּבֹוֵחן ִלּבֹות יֹוֵדַע, ׁשֶּ דֹוׁש )זוהר ח"ג קל: שער המצוות וטעמי המצוות פר' קדושים(. ֲאבָּ טַהּקָּ אָּ ׁשְ ִחים ּבִ ׁש -ְמַגּלְ פֶּ נֶּ
ם מֹוִדים ַעְצמָּ ּבְ ֵהם  ׁשֶּ ּוֵמַאַחר  ַתַער,  ּבְ ַדִים  יָּ ם   ּבְ ַנְפׁשָּ ּבְ ם  ַעְצמָּ ּבְ ְוֵהם  א,  רָּ מָּ ּוַבּגְ ה  ּתֹורָּ ּבַ ׁש  ַהְמֹפרָּ ְלַהְכִחיׁש  ְיכֹוִלים  ם  ֵאינָּ י  ּכִ סּור,  ַתַער אָּ ּבְ ׁשֶּ

ַנַחל ׁש  ׁש, ְוִלְבּכֹות ּכְ פֶּ ַמר נֶּ ה ֵיׁש ִלְבּכֹות ְוִלְצֹעק ּבְ ּמָּ ַסם. ּכַ ַתַער אֹו ּבְ ִחים ּבְ ת ִאם ְמַגּלְ ֱאמֶּ ה ַהזֹּאת ֹוֵטף ֵמאֵ יֹוְדִעים הָּ ְרצָּ ין ֲהפּוגֹות, ַעל ַהּפִ
ם ְר  ם ׁשָּ ִאים ּגַ ְמצָּ ּנִ ֵתנּו, ׁשֶּ מּוְך ִלְמִדינָּ ה ַהזֹּאת סָּ עָּ רָּ ה ִלְצמַֹח הָּ ִהְתִחילָּ ֵאל, ַעד ׁשֶּ רָּ ִיש ְ ה ּבְ ר ַנֲעש ָּ ם. ֲאׁשֶּ נָּ ִחים ְזקָּ ֵאּלּו, ַהּפֹוְרִקים ֹעל ּוְמַגּלְ ִעים ּכָּ ׁשָּ

ם ֵ ַרְך ְיַרֵחם ַעל פְּ -ַהׁשּ הִיְתּבָּ יַח ִצְדֵקנּו, ִויַגּלֶּ נּו ְמׁשִ ִביא לָּ א, ְויָּ דֹול ְוַהּנֹורָּ ֹכחֹו ַהּגָּ ת ּבְ רֶּ אֶּ ׁשְ ה ַהּנִ ֵלטָּ יל ַהּפְ ה    ֵלַטת ַעּמֹו, ְוַיּצִ ְמֵהרָּ ם ּבִ עֹולָּ ת ּבָּ ֱאמֶּ הָּ
ֵמן: ) ֵמינּו, אָּ  חיי מוהר"ן, סימן נ"א(.  -ְביָּ

ַסע ַעל , נָּ ְרּגְ ְמּבֶּ א ִמּלֶּ ּבָּ י -ַאַחר ׁשֶּ אֹות. רֹב ְלַטיֵּ -ּפִ אֹות ְונֹורָּ ה ּתֹורֹות ִנְפלָּ ה ְוַכּמָּ ּמָּ ַמְענּו ּכַ ם ֲחִליׁשּותֹו, ּוִבְנִסיעֹות ֵאּלּו ְלִטּיּול ׁשָּ ל ֵמֲחַמת ֹעצֶּ
ח אֹותֹו ְמֹאד, ּבַ מּוְך, ְוׁשִ סָּ ס ּבְ ְדּפַ ּנִ ּלֹו, ׁשֶּ ר ׁשֶּ פֶּ י ֵמִעְנַין ַהּסֵ ר ִעּמִ י ִעּמֹו, ְוִדּבֵ ַסְעּתִ מַ  ּוַפַעם ַאַחת נָּ ס, ְצִריִכין ִלְלמֹד אֹותֹו ְואָּ ר ִנְדּפַ בָּ ּכְ ר: "ֵמַאַחר ׁשֶּ

ַעל ּבְ גּור  ׁשָּ ְהיֶּה  ּיִ ׁשֶּ ַעד  ְוַאַחר-ְמֹאד,  קֹום ַאֵחר )חיי"מ סי' שמ"ו(.  מָּ ּבְ ר  ְמֹבאָּ ּכַ ְוכּו',  ה"  ד, -ּפֶּ חָּ ר אֶּ ֵספֶּ ר עֹוד  ְלַחּבֵ "ְצִריִכין  ַמר:  ְואָּ ה  נָּ ְך עָּ ּכָּ
ה עֹוד יֹותֵ  פֶּ ה ְויָּ אֶּ ְהיֶּה נָּ ּיִ ִראׁשֹון" ! ְוַאַחרׁשֶּ ל -ר ֵמהָּ ְלּגֵ יהָּ ַלֲחזֹר ְלֵביתֹו, ִנְתּגַ לֶּ ב עָּ ה ֵליׁשֵ לָּ ֲעגָּ ׁש ַלֲעלֹות ַעל הָּ ּקֵ ר ּבִ ה, ּוְכבָּ דֶּ ָּ ש ּ ְהיֹוִתי ִעּמֹו ּבַ ְך, ּבִ  ּכָּ

 ֶּ סּוק: "ְוַאּיֵה ַהש ּ ה ַעל ַהּפָּ אָּ ה ַהּנֹורָּ ַני ַהּתֹורָּ ה ְלפָּ ּלָּ ּגִ ה, ׁשֶּ דֹוׁשָּ תֹו ַהּקְ יחָּ ה ְמֹאד ְמֹאד,  ִמּתֹוְך שִֹ ה" )ליקו"מ ח"ב, סי י"ב(, ְוִהיא ֲעֻמּקָּ ה ְלעֹולָּ
ן ׁשָּ  ר ַלְמַעּיֵ ְמֹבאָּ ם ְוכּו', ּכַ י עֹולָּ ם ְלַחּיֵ ּיֹות ְמֹאד ְמֹאד ְלַהֲחיֹותָּ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשֹות ֵמִעְמֵקי ׁשְ ֵרינּו )בליקו"ה בכ"מ(, ּוְמַחּיֶּה ְנפָּ דֹוׁש ּוִבְדבָּ ִסְפרֹו ַהּקָּ ם ּבְ

זִּ  ֶּ םַמה ׁשּ ֵ ִני ַהׁשּ ם. ְוַאַחר-ּכַ ן ׁשָּ ה ַהזֹּאת, ַעּיֵ ִדְבֵרי ַהּתֹורָּ ֵאר ּבְ ׁש ּוְלבָּ ַרְך ְלַחּדֵ ַמר ִלי: "זֶּה ִיְהיֶּה ְלךָּ ַעל -ִיְתּבָּ ה ְואָּ נָּ י ִעּמֹו ְלֵביתֹו, עָּ ַזְרּתִ חָּ ׁשֶּ ְך, ּכְ ּכָּ
ִריִכין עֹוד לְ  ּצְ ה, ׁשֶּ ִחּלָּ ַמר ּתְ אָּ ֶּ ִני", ַהְינּו ַמה ׁשּ ֵ ר ַהׁשּ פֶּ רַהּסֵ ְזּכַ ּנִ ִני ְוכּו' ּכַ ר ׁשֵ ר ֵספֶּ ר  -ַחּבֵ פֶּ ה ַעל זֶּה ַהּסֵ לָּ ׁש ִלי ַהְתחָּ ּיֵ ְזִני ׁשֶּ ה ֵהִעיר אָּ ְלֵעיל, ַעּתָּ

ים; ְוכֵ  דֹוׁשִ יו ַהּקְ ל ִחּדּוׁשָּ צּות ִלְכּתֹב ּכָּ ְזִריזּות ְוִהְתַאּמְ יֹוֵתר ַלֲעסֹק ּבִ זֶּה ִחזֵּק אֹוִתי ּבְ ִני, ּובָּ ֵ כִ ַהׁשּ זָּּ ה, ַעד ׁשֶּ יָּ דֹוׁש ן הָּ ר ַהּקָּ יו ֵספֶּ ר ֵמִחּדּוׁשָּ יִתי ְלַחּבֵ
ה ְיִגיעֹות ִלְכּתֹ  ַכּמָּ ַע ּבְ י ְלִהְתַיּגֵ , ֻהְכַרְחּתִ ְרּגְ ְמּבֶּ א ִמּלֶּ ּבָּ י ִמּיֹום ׁשֶּ א", ּכִ נָּ ְניָּ , "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ְרּגְ ְמּבֶּ לֶּ ה ּבְ יָּ הָּ ם ׁשֶּ י ִמּקֹדֶּ יו, ּכִ ל ִחּדּוׁשָּ ַעְצִמי ּכָּ ב ּבְ

ה ּמָּ יּו ּכַ ר  הָּ ְזּכַ ּנִ יו ְוּכַ נָּ ים ְלפָּ ַתְבּתִ ל ַהּתֹורֹות ּכְ ַעְצמֹו, ְוַגם ּכָּ ם ּבְ בָּ תָּ ּכְ ים ׁשֶּ ר, ְולֹא -ִחּדּוׁשִ בָּ ַעְצמֹו ּדָּ ַתב ּבְ ְרּגְ לֹא ּכָּ ְמּבֶּ א ִמּלֶּ ּבָּ ל ַאַחר ׁשֶּ ְלֵעיל, ֲאבָּ
ַתְבּתִ  ּכָּ ׁשֶּ ם  קֹדֶּ ְיִגיעֹות  ה  ּמָּ ּכַ ִלי  ה  יָּ הָּ ַרק  ל,  לָּ ּכְ יו  נָּ ְלפָּ י  ַתְבּתִ בּוִעים ּכָּ ַהּקְ ים  ְזַמּנִ ּבִ ַמר  אָּ ׁשֶּ ֲאֻרּכֹות,  הָּ ַהּתֹורֹות  ט  ּוִבְפרָּ יו,  נָּ פָּ ּבְ לֹא  ֶּ ׁשּ יו  ּתֹורֹותָּ י 

רֹאׁש  ּבְ מֹו  ּכְ ת -ְלִקּבּוץ,  ּבַ ְוׁשַ ה  נָּ ָּ דֹול ְמֹאד  -ַהׁשּ ּגָּ ְך  ְמׁשֵ הֶּ ּבְ א  ִנְפלָּ ֲאִריכּות  ּבַ ְמרּו  אֶּ ּנֶּ ׁשֶּ בּועֹות,  ְוׁשָּ ה  ַרךְ   -ֲחֻנּכָּ ִיְתּבָּ ם  ֵ ַני ְוַהׁשּ ּפָּ י  ֵהַעְזּתִ ׁשֶּ ַרִני,  ֲעזָּ  
ים, ְוַאַחר ַרּבִ ם ּבָּ רָּ ֲאמָּ ִרים ֵמַהּתֹורֹות ַאַחר ׁשֶּ בָּ ְך ַהּדְ ְמׁשֵ י רֹב הֶּ ֲחזֹר ִעּמִ ּיַ יו, ׁשֶּ ְגּדֹו ְוִהְטַרְחּתִ יו, ְוַאַחר-נֶּ נָּ פָּ לֹא ּבְ ֶּ ים ׁשּ ַתְבּתִ ְך ּכְ ְך ֵהֵבאִתים -ּכָּ ּכָּ

ְרֵאיִתים לֹו, ְוהּוְטבּו  יו ְוהֶּ נָּ ְזַרתְלפָּ עֶּ יו, ּבְ ֵעינָּ ם-ּבְ ֵ ה -ַהׁשּ ה ְותֹורָּ ל ּתֹורָּ י ּכָּ ַתְבּתִ ּכָּ ם ׁשֶּ ְברּו ְמִניעֹות קֹדֶּ עָּ ֶּ ל ַמה ׁשּ ַרְך. ְוכָּ ר.  -ִיְתּבָּ ר ְלַסּפֵ ְפׁשָּ  ִאי אֶּ

ֵאּלֶּ  ר ּתֹורֹות ּכָּ פֶּ ִאים ִלְכּתֹב ַעל ַהּסֵ ְפלָּ יו ַהּנִ כָּ ְדרָּ ַרִני ּבִ ֲעזָּ ֵעף ּכַֹח, ׁשֶּ רּוְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָּ ִרים ּבָּ בָּ ץ ְוִלְכּתֹב ּדְ ל ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ ר ּדָּ פָּ ִקים ֵמעָּ רּוְך ַהּמֵ ה; ּבָּ
ְלדֹוֵרי ים  ַרּבִ הָּ ת  ם אֶּ הֶּ ּבָּ ְלַזּכֹות  יֹוִמין,  יק  ַעּתִ ה  ּסָּ ּכִ ׁשֶּ ִרים  בָּ ּדְ ה,  ֵאּלֶּ ּכָּ ִאים  )-נֹורָּ ד:  עֶּ וָּ ם  ְלעֹולָּ ִמיד  ּתָּ מֹו  ׁשְ ְך  ּוְמֹברָּ רּוְך הּוא,  ּבָּ ימי   -דֹורֹות; 

 , סימן כ"ט(. מוהרנ"ת

ן י"ב. ְוַהּתוֹ  ִסימָּ ה" )בליקו"מ ח"ב( ּבְ ה ְלעֹולָּ ֶּ סּוק "ְוַאּיֵה ַהש ּ בֹודֹו" ַעל ּפָּ ל "ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ ה ׁשֶּ ם ַהּתֹורָּ ְמֵלי ...ּגַ א ּגַ ר: "ַמאי ַטְעמָּ ה ַעל ַמֲאמָּ רָּ
ְתִחיל: "ֵאּלּו  א", ַהּמַ נּוְבּתָּ א ּגְ א ַארּוכָּ י ְותֹורָּ נּוְבּתֵ ֵני זּוְטֵרי ּגְ ְתִחיל: "ִהְקׁשּו ִמּפְ ה ַהּמַ ן ט"ו. ְוַהּתֹורָּ ִסימָּ ְגדֹולֹות", )בליקו"מ ח"ב( ּבְ ֲאִרין ּבִ ְתּפָּ ַהּמִ

ּיוּ  ַעת ַהּטִ ׁשְ ְך ּבִ רֶּ ַמְענּו ַעל ַהּדֶּ ל זֶּה ׁשָּ ן ט"ז, ּכָּ ִסימָּ ה ְוכּו' )בליקו"מ ח"ב( ּבְ סָּ ְרנָּ ׁש ּפַ ד ְמַבּקֵ חָּ אֶּ ׁשֶּ בפנים(, ל )בחזרתו מלעמבערג, עיין  ַמה ּכְ
ִרים ְזּכָּ ִרים ַהּנִ ֲאמָּ ל ַהּמַ ֵרי ּתֹורֹות. ְוכָּ אָּ ז ַעל -ְועֹוד ׁשְ ַמְענּו אָּ ָּ ׁשּ ֶּ ל ַמה ׁשּ ּה" )בליקו"מ ח"ב, סימן י'(, ְוכָּ ְעּתֵ א ּדַ ִדיחָּ ֱאַמר ַעל "ּבְ ּנֶּ ֶּ ְלֵעיל, ּוַמה ׁשּ

ם ַמַאְמֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ ז ּבְ ר ּוְמֻרּמָּ ָּ ְך, ַהּכֹל ְמֻקׁשּ רֶּ ה:   ַהּדֶּ ְעּתֵ א ּדַ ִדיחָּ ה ּבְ יָּ הָּ ֵעת ׁשֶּ א ּבְ י ֵזירָּ ה ְלַרּבִ י ְיהּודָּ ַאל ַרּבִ ָּ ׁשּ ה ׁשֶּ ִליאָּ ה ַהּפְ דָּ ַאּגָּ ה ּבָּ כָּ ִלְברָּ
ל זֶּה: ) ז ּכָּ ם ְמֻרּמָּ א"? ְוכּו' )המובאת שם בתורה(, ְוׁשָּ א ַמְדֵלי ֵעינָּ ְרְנגֹולָּ א ּתַ  שיחות הר"ן, סימן קמ"ד(.   -"ַמאי ַטְעמָּ

ַהּקְ  ק ב', ׁשֶּ ה י"ב ֵחלֶּ תֹורָּ ם ּבְ ר ׁשָּ י ְסַחְרַחר" ַהְמֹבאָּ ְבִחיַנת "ִלּבִ ם ּבִ ּבָּ ּלִ ְפלּו ְמֹאד, ַעד ׁשֶּ ְרדּו ְונָּ ּיָּ ת ֵיׁש ׁשֶּ מֶּ ם, ְמַעּקֶּ ֲעוֹונֹוֵתיהֶּ ם ּבַ הֶּ ק ּבָּ ְדּבַ ּנִ ה ׁשֶּ ִלּפָּ
ה,   ִעּקּוִמים ְוִסּבּוִבים ּוִבְלּבּוִלים ַהְרּבֵ ב ּבְ ת ַהּלֵ בֶּ אס ַהאְרץ": )ּוְמַסּבֶּ ֵרייט ּדָּ ס ַפאר ּדְ ַנז: "עֶּ ּכְ ׁשֹון ַאׁשְ לָּ ֵפרּוׁש ּבְ ז ּבְ ַמר אָּ אָּ ליקו"ה או"ח   -ּוְכמֹו ׁשֶּ

 השנה, תחילת הל"ו; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף נ"ח(. -ח"ג, הל' ראש

י ְמרּו ַאְנׁשֵ לֹוֵמנוּ -אָּ ִאיםׁשְ ִאים ְוַהּנֹורָּ ְפלָּ ִכים ַהּנִ רָּ ֵעצֹות ְוַהּדְ ה ֵלאלַֹקי   , ְלִעְנַין הָּ רָּ תּוב, "ֲאַזּמְ ת ַעל ַהּכָּ רֶּ ֹבאֶּ ה ַהּמְ ֵעצָּ ַהְינּו הָּ נּו, ּדְ נּו ַרּבֵ ְמדָּ ּלִ ׁשֶּ
תוּ  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"ב סימן י"ב ַעל ַהּכָּ ת ּבְ רֶּ ֹבאֶּ ה ַהּמְ ֵעצָּ ן רפ"ב, ְוהָּ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ ּבְ עֹוִדי", ׁשֶּ ה"  ּבְ ה ְלֹעלָּ ֶּ זּוֹ   - ב "ְוַאּיֵה ַהש ּ ה ׁשֶּ ֵעצָּ  הָּ
ּבֹו ֲעַדִין ֵאיזֶּה טֹוב ׁש  ּיֵ ׁשֶּ ם  דָּ ת ְלאָּ רֶּ ֱאמֶּ ה נֶּ ִראׁשֹונָּ ה הָּ י ֵעצָּ ּכִ ה,  ִראׁשֹונָּ ה ִהיא יֹוֵתר ֵמהָּ בֹוהָּ ּגְ ה  ִנּיָּ ה ֵלאלַֹקי   ַהׁשְ רָּ ְבִחיַנת "ֲאַזּמְ ּבִ הּוא,  ל ׁשֶּ ּכָּ

ק ה ִלְמֻרחָּ נּו ֵעצָּ ה ְמַבֵאר ַרּבֵ ִנּיָּ ה ַהׁשְ ֵעצָּ ם ּבָּ עֹוִדי"; אּולָּ ם זֶּה ֵאין ּבֹו,    "ּבְ ַעם, ּגַ ה ֵאי ּפַ ש ָּ עָּ ה ׁשֶּ ֵלמָּ ה ַאַחת ׁשְ ה טֹובָּ ֲאִפּלּו ְנקּודָּ זֶּה, ׁשֶּ צּום ּכָּ עָּ
י-ַעל-ַאף ֵאׁש ְלַגְמֵרי ַחס-ּפִ ם הּוא לֹא ִיְתיָּ יו אֹור ַה"-ֵכן ּגַ לָּ ִאיר עָּ ז יָּ בֹודֹו", ְואָּ ה "ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ ה ַהְרּבֵ א ִיְזַעק ַהְרּבֵ ּלָּ לֹום, אֶּ תּום" ְוׁשָּ ֲאַמר סָּ ּמַ

ם ֵ ְבעֹו ַהׁשּ ּקָּ ְהיֶּה: )-ׁשֶּ ּיִ ד, ִיְהיֶּה ֵאיְך ׁשֶּ חָּ ד ְואֶּ חָּ ל אֶּ ה ְלכָּ ְקוָּ זֶּה ֵיׁש ּתִ ה, ּובָּ יָּ ית ּוְתִחיַלת ַהֲהוָּ ֵראׁשִ ר ּבְ בָּ ַרְך ּכְ  שיש"ק ח"ד, סעיף מ"ט(.   -ִיְתּבָּ

 עד כאן השיחות 



 מוהר"ן תנינא             ליקוטי                             תורה יב                                 6יט: 

 

 הקדמה 
, עולם  הזהכאן בעולם יגלה  \טו/ כדי שבעל בחירהדהיינו  ,ית' יסוד תורה זו נ"ל שהיא כבוד שמים, שהכל נברא לכבודו

בעיקר מזהיר מהטעות ו  ,ותחילה מדבר על ההולך אחר חכמתו  .בעל הבירה הנעלםאת  העשיה שרובו רע והסתרה,  
  . שיכול לטעות ולהטעות מאדלעשותם או לבטלן עפ"י הבנתו בסוד הדברים,   , דהיינוהשכל בקיום המצוותאת  להכניס  

סלק שכל הבנתו בטעמי וסודות המצווה ורק י נצל מזה ע"י שילך בתמימות ובכל מעשה  י ואח"כ מבאר העיצה כיצד לה 
כבר האריך מה שמפני המתלבש במצוות    רכאן להזהי   ס)ואינו נכנ  אם יש בזה כבוד שמים או לא.  ,ברר לעצמו היטבי 

 לבאר בתחילת הספר בתורה א'(.  
יך בהתחזקות למי שכבר נפל לחכמות ומרגיש לפי מדרגתו שנאבד מהמלכות שלו כל קומתה ר מאש  היא  עיקר התורהו

שום כבוד שמים לפי השגתו את הקב"ה. ולא מוצא  ממנו  , דהיינו שמרגיש שאין  \טז/ ולא נשאר בה אלא נקודת הרצון 
, ועל כן \יזולאחוז בה כדי לעלות מהיכן שנפל/דהיינו איזה נקודת כבוד שמים שיש בו,  שום נקודה טובה להתחזק בה,  

 , דהיינו לפנות לשרש הכבוד הנעלם ב"בראשית" של הבריאה. 'עצתו היא לצעוק איה מקום כבודו ית

 אל מי מדבר כאן רבנו 
למי שנפל להרהורים רעים בעיקר של כפירה ומי שנפל מעבודת ה' אפילו  התחזקות עצומה ונפלאה    רבנו מלמד כאן 

לחלישות הדעת כזו שאין לו חיות וכח בנפשו לקיים שום מצווה ולא נשאר לו אלא רצון בלבד שרוצה לשוב ומרגיש 
וכפי שיתבאר בהמשך זה שייך בכל  טה ועצבות.  ליבו חרבאוש מתשובה רק  י שאין בכוחו לעשות זאת, ועל כן נפל לי

מדרגה וגם צדיקים שבמדרגה שנמצאים בה לא מוצאים את הקב"ה ומרגישים שנפלו לשאול תחתיות לפי מדרגתם, 
 שהתורה תעיתי כשה אובד היה ההתבודדות של רבנו( \יח)עיין חיי מוהר"ן רלט/

מדבר מרשעים שהולכים אחר חכמתם ומשמע שמדבר מאדם שנפל לעבירות ממש ואותו מחזק רבנו  בתחילת התורה
ממקום הצועק איה מקום כבודו  אדרבה    כי   ,שכשמתעורר לשוב לא יתייאש שכיון שרבו עוונותיו אין לו אפשרות לשוב

 וגם הכבוד שמעלה עי"ז הוא הגדול ביותר.  גדולה ביותרמיא שכזה רחוק יכול לקבל סיעתא ד

ועליו   שמדבר מלבי סחרחר וקליפת נגה משמע שמדבר רק ממי שנפל להרגל ההיתר ולא לעבירה ממש,    בסוף התורהו
מבאר רבנו את התורה הזו שחיותה של הטעות הזו היא בראשית מאמר סתום ועצתו לצעוק איה מקום כבודו וכנ"ל. 

שהרי    ,, ועוד שזה בעצמו בחי' כפירה בו ית')בריש פרשת קדושים(  נבל ברשות התורהכנה הרמב"ן  אמנם גם הרגל ההיתר מו
את המחבר  רבנו  יה עושה זאת. וכן בשיחה עם מוהרנ"ת שהזכיר  האם היה מרגיש שהוא ית' נמצא מאד וסמוך לא  

  .שהתיר לגלח את הזקן בחו"ל, שם הכוונה בדרך היתר ע"י סם, או מספרים

נופלים   התורה   בסוףעוד   חידוש  כל  שלפני  בתורה  המחדשים  ה'  עובדי  אצל  גם  כזו  בחי'  שיש  לבאר  רבינו  מוסיף 
 . הנ"ללחלישות הדעת מעין הנ"ל, וצריכים התחזקות 

שבכל מדרגה א"א לעלות למדרגה גבוהה יותר אלא רק ע"י ירידה גבית חוב מיתומים הלכה ג' אות ב'  עיין לק"ה ודע
כי כשעולין מדרגא לדרגא זהו בחי' התחדשות הנשמה שמתחדש עכשיו ונעשה כאיש אחר ע"י שיצא וצעקת איה,  

ועולה  שחוזר  ע"י  כ"א  למדריגה  ממדריגה  ולצאת  עצמו  לחדש  וא"א  השניה.  למדריגה  ונכנס  הראשונה  ממדרגה 
השורש   כל לתכלית  כלולים  שבהם  העולם  נברא  שבהם  מאמרות  העשרה  כל  של  השורש  שהוא  איה  בחי'  שהוא 

 שם יכולין לחדש נשמתו ולצאת מדרגא לדרגא וכנ"ל. ... העולמות וכל הנשמות וכל מדריגות שבעולם.

כנס בשלמות כי אם המי שרוצים להכניסו בדרכי הקדשה באמת אי אפשר לו ל  -ערובי תחומין ו' ח'    עוד עיין לק"ה
יזכה שתהיה  כשמנסין אותו בבחינה זאת שנופל למקומות כאלו וכשמחזק את עצמו על פי הדרך של איה הנ"ל אז 

 
בֹודֹו    - אות א'    'כה ד כבוד אב ואם הל   דווקא כי רק מבעל בחירה יש כבוד. ועיין לק"ה   בעל בחירה   טו ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִנים הּוא  ּבָּ ַהִחיּּוב ְלהֹוִליד  ר  ִעּקַ י  ּכִ

ם  עֹולָּ בֹודֹו ּבָּ יו ִמּדֹור ְלדֹור ְלַגּלֹות ּכְ יו ַאֲחרָּ נָּ ֲארּו ּבָּ ָּ ׁשּ יִּ ם ׁשֶּ עֹולָּ ה ִקיּּום הָּ ְהיֶּ יִּ ֵדי ׁשֶּ ַרְך ּכְ י ַהּכֹל ִנבְ   ִיְתּבָּ א ַהּכֹל. ּכִ ִביל זֶּה ִנְברָּ ׁשְ ּבִ מֹו  ׁשֶּ בֹוד, ּכְ ִביל ַהּכָּ ׁשְ א ַרק ּבִ רָּ
בֹודֹו הּוא ַרק ַעל יְ  ּלּות ּכְ ר ִהְתּגַ "ל. ְוִעּקַ ּנַ אִתיו ְוכּו' ּכַ רָּ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ א ִבׁשְ ְקרָּ ל ַהּנִ תּוב, ּכָּ ּכָּ ם,  ׁשֶּ דָּ אָּ מֹו הָּ ַרְך ּכְ בֹודֹו ִיְתּבָּ ׁש ּכְ ל ִויַקּדֵ ַגּדֵ יְּ י ֵאין ִמי ׁשֶּ ם, ּכִ דָּ אָּ ֵדי הָּ

בִּ  ּמוּ ׁשֶּ ה, )ּכַ ִריאָּ ֵטי ַהּבְ רָּ ל ּפְ כָּ ׁש ּבְ יֵּ ַרְך ׁשֶּ בֹודֹו ִיְתּבָּ הּוא יֹוִדיַע ֲהַדר ּכְ ֵדי ׁשֶּ א ַהּכֹל ּכְ ִבילֹו ִנְברָּ קֹום ַאֵחר( ׁשְ מָּ ל זֶּה ּבְ א ּכָּ  בָּ

ב   -  שם אות ב'  ם הּוא ְלַגּלֹות ּכְ דָּ אָּ ר ֲעבֹוַדת הָּ י ִעּקַ ם, ּכִ דָּ אָּ ר ֲעבֹוַדת הָּ לּוי ִעּקַ זֶּה ּתָּ "ל, ּובָּ ּנַ א ּכַ ִביל זֶּה ִנְברָּ ׁשְ י ַרק ּבִ ַרְך ּכִ  ֹודֹו ִיְתּבָּ
ו' ז' ביאור עפ"י הסוד שמחמת העונות נופלת המלכות בבחי' ותרד פלאים ומסתלקים ממנה כל המדרגות ולא נשאר אלא בחי'    עיין לק"ה ר"ה   טז

היינו לשרש המלכות לכתר עליון עי"ש. ועיין שרש ענין זה וביאור  הכתר שבה דהיינו בחי' איה וע"י החיפוש "איה וכו'" אזי ירידתו תכלית העליה ד 
 המשנה בעשרה מאמרות נברא העולם הנ"ל באוצרות חיים שער המלכים פ"ב.

שהוא במצב שלא מצליח לחזק עצמו ע"י העצה של אזמרא, עיין לעיל בשיחות שיש"ק ד' מט. וצ"ע בזה שנמצא לפ"ז חדוש בתורה רפב  הכוונה    יז
התחזקות ממדגה למדרגה, וכפי המבואר שם שנקודה טובה היא לא איזה שבח שיש בי אלא איזה נקודת התגברות על היצה"ר, שעל  שלא שייך  

ידו מתחזק ללמד על עצמו זכות שעדיין לא הניח את כלי הקרב מידיו ויש אפשרות שיעלה ממדרגתו. ולכאורה לכל אחד יש איזה התגברות על  
 איה? אלא שהכוונה לפי מדרגתו. וצ"ע.  היצה"ר, וא"כ מתי עצתו רק 

ה ַמֲאמַ   חיי מוהר"ן  יח כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ַרּבֵ ַמר  אָּ ׁשֶּ ַאַחר  ׁשֶּ ה  כָּ ן ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ תָּ י נָּ ַרּבִ ַרב  י הָּ ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָּ זֶּּה  אות רלט )י(  ׁשֶּ ַמר לֹו  ה אֹוֵבד ְוכּו' אָּ ֹשֶּ ִעיִתי ּכְ ּתָּ ר 
ן הּוא ִהְתּבֹוְדדוּ  ִעְניָּ דוֹ הָּ תֹו ַהּקְ ל ֲעבֹודָּ ׁשֶּ ּוְתִמימּות  יטּות  נּותֹו ּוְפׁשִ ל ִעְנְותָּ ּגֹדֶּ ְוִהְתּבֹוֵנן ַעל  לּו. ֲעמֹד  ים ַהּלָּ ִעּתִ ּלֹו ּבָּ ׁשֶּ ה  ת  כָּ זָּּ ׁשֶּ י  ּפִ ַאף ַעל  ׁשֶּ יו.  ַחיָּּ ְיֵמי  ל  ה ּכָּ ׁשָּ

ּלֹו בֵּ  ה ְוִהְתּבֹוְדדּות ׁשֶּ ִפּלָּ יּו ַהּתְ י ֵכן הָּ ה, ַאף ַעל ּפִ כָּ זָּּ ַעם ַאחַ ְלַמה ׁשֶּ ּפַ ה, ׁשֶּ כָּ ּנּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ י ִמּמֶּ ַמְעּתִ זֶּה. עֹוד ׁשָּ ר ּכָּ ּבָּ ה ְוֵלב ִנׁשְ רּוַח ְנמּוכָּ ַאל  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּבְ ת ׁשָּ
ַרְך ִר  ם ִיְתּבָּ ֵ ד אֹותֹו לֹוַמר ִלְפֵני ַהׁשּ ים ֵאיְך ְלִהְתּבֹוֵדד, ְוִלּמֵ ַטּנִ עּוִרים ַהּקְ ֵני ַהּנְ ד ִמּבְ חָּ זֶּה  אֹותֹו אֶּ ל ּכָּ בֶּ הֶּ ַמי ּבְ ַעְברּו יָּ יַּ ֵכן ׁשֶּ י ֲהִיּתָּ ַלי ְוכּו' ּכִ ם ַרֵחם עָּ ל עֹולָּ ּבֹונֹו ׁשֶּ

וע  עהין ִדיא וֶּ ועק גֶּ ע זָּאל ִמיר ַאזֹוי ַאוֶּ ֵכן ַאז סֶּ י ֲהִיּתָּ ַנז ּכִ ּכְ י )ּוִבְלׁשֹון ַאׁשְ ְרּתִ ְך נֹוצָּ ִביל ּכָּ ׁשְ ועִגי ְוִכי ּבִ עְסט וֶּ ען פּון דֶּ ין ִאיְך דֶּ ואְרן( ְוכּו'.  ְלט ּבִ ען ִגיוָּ אפֶּ אׁשַ ן ּבַ
נּו ִזְכרֹונֹו ִלבְ  ַרּבֵ ַמע ׁשֶּ ה, ְוׁשָּ כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ְתֵלי ַרּבֵ ִאיׁש ַאַחר ּכָּ ַמד זֶּה הָּ ֵאיזֶּה ֵעת עָּ ְך ּבְ ֵאּלּו: ַאַחר ּכָּ ִדּבּוִרים ּכָּ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָּ ֵ ת ִלּבֹו ִלְפֵני ַהׁשּ ַפְך אֶּ ַעְצמֹו ׁשָּ ה ּבְ כָּ  רָּ
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דעת   ועקר ההתחזקות הוא שידע חסרון  חזק מאד מאד בדעתו  להיות  כנ"ל, אבל צריך  וכו'  הירידה תכלית העליה 
להשליך ולבטל שכלנו    םמחייבי י בער אנכי מאיש וכו'". ואנו  האנושי שבאמת אין לנו שום שכל כלל, כמו שכתוב, "כ
לו במקומות י בכל המקומות הרחוקים מאד מאד, אפ  תאלוקולגמרי רק להאמין בדברי הצדיקי אמת שבאמת יש חיות  

"וכבודי לאחר לא אתן". רק שאי אפשר בשום שכל אנושי למצא שם כבוד אלקותו  וכו' שנאמר עליהם,  המטנפים 
ר ששם פנוי מאלקותו יתברך בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, רק צריכים שם לחפש ולבקש איה מקום כבודו  יתברך מאח 

 וכו' וכנ"ל. ורק על ידי זה יעלה בתכלית העליה וכנ"ל:

 ירידה תכלית העליה
דה ירידה היא תכלית העליה, דהיינו שבדיעבד יש מעלה עצומה לירידה שאפשר על י ש  מגלה כאן חיזוק נפלא  ורבנו

נקרא בראשית מאמר  הועצומה מאד של ראשית הבריאה, היכן שהכל אחד פשוט,    הלהתקשר לאלוקות נפלאה גבוה
 סתום.

 הכבוד הנעלם בבראשית מאמר סתוםוכדי לבאר התכלית שיש בירידה עצמה מבאר רבנו סוד 
יאות שלה משתלשלת מראשית הבריאה מבחי' בראשית שהוא צומבאר רבנו שכל דבר גשמי ורוחני ואפילו מחשבה המ

חיות למשם מקבל חיותו )שאין הכוונה    ,לכפורח"ו  בכח, נמצא שאפילו האפשרות  עדיין רק  מאמר סתום שבו הכל  
זה גם נמשך משם, אבל    ,בדעתו להכחיש מציאות הקב"ה  שאפשר שיעלההאדם הכופר אלא הכוונה לעצם הכפירה  

   .( דהיינו עליות וירידות \יט/ כךושזה טבעו כך  "נעשה אדם"יא ממאמר הגלוי של חיות האדם הכופר ה

הוא כבר בחי' לכאורה  נמשך מהחלל הפנוי ואילו המאמר הסתום    האפשרות להכחיש את מציאותו ית'וצ"ע בזה כי  
 מאיר בחלל הפנוי. כפי שיתבאר. בחי' הקו ההיש מאין 

בראשית  " ולזה חוזר לבאר מ  .רבנו מהיכן נמשך המחשבות והרהורים רעים שלוכדי לחזק את הנמצא בירידה, מבאר  
ממנו  , שתחילה ברא בראשית דהיינו עולם הנפרד  , דהיינו כיצד נברא העולם\כ/"ברא ה' אלקים את השמים ואת הארץ 

לכן ברא זולתו שיכבד   דהיינו שכיון שרצה לגלות כבודו וטובו, וא"א שיכבד את עצמו דאין בזה לא כבוד ואל גילוי,ית'  
ובחי' מלכות דא"ס( נעלמת  )ראשיתה  אותו,   יוכל להיטיב הטבה שלימה לאותו נברא המכבדו  ועי"ז  מגלה כבודו  ה, 

אבל אף אחד לא יכול לכבד את עצמו וכמאמר חז"ל אין נחתום מעיד על עיסתו   ,ק יכול לכבדחבחושך. כי רק מרו
זה ראייה גדולה שבאמת עיסתו טעימה. וזה   ,או שונאו  ,יעיד  ,אם המרוחק ממנושהיא טעימה כי יש לו נגיעות אבל  

כי מי שמכריחים    הפירוש שעיקר הכבוד מהרחוקים דייקא כמבואר בריש תורה י'. וכן לא שייך כבוד אלא מבעל בחירה
אותו לכבד אין זה כבוד. על כן כדי שיחזור כבוד להקב"ה הוכרח לברא מציאות שהיא זולתו שע"י שיש לה אפשרות 

 שלא לכבד ואעפ"כ היא מכבדת זה כבוד.
א"ס אלוקותו באופן שיהיה מקום לומר שיש חלל  את  צמצם   ,ותחילה היה הכל אין סוף אלוקותו ית', וכדי לברא עולם

מי    לכבד את הקב"הה נמשך האפשרות לומר שח"ו אין אלוקים, כדי שתיהיה בחירה,  זק מאלוקותו ית. ומהחלל הורי 
 ומגלה את כבודו ית'.  על האפשרות הזו,תגבר י ש

ובתוך החלל הזה המשיך אור אלוקות מצומצם, בבחי' קו שראשו בא"ס וסופו בתוך תוך החלל, והקו הזה מכונה בקבלה 
העולמות הן אורות שיצאו ממנו, תחילה יצא אור הפה בבחי' אורות עקודים שבו כלול כל פרטי   אדם הקדמון. וכל
, \כא/ אורות הנקודים, והיו גדולים מהכלים ושברו אותם ונעשה עולם השבירה  א"ק  י נ ואח"כ יצאו מעי העולם בהעלם,  

טב בכלים הוא עולם התיקון וממנו עולם האצילות לשון אצלו ית'. שעל י ואח"כ ממצח א"ק יצא אור חדש שהתיישב ה 
"כל הנברא לשמי   כן כתוב  ועל  דייקא,  כנ"ל הכבוד הוא מזלותו  כי  כבוד,  יצרתיו אף וכן ממנו אין  לכבודי בראתיו 

ות לא נזכר  ורמוז בזה ג' עולמות בריאה יצירה ועשיה שהקב"ה ברא כדי שיחזור מהם כבוד, אבל עולם אצילעשיתיו"  
  וחצי   רקיצירה  ,כי ממנו אין כבוד כנ"ל, וג' עולמות אלו עולמות בי"ע נקראים בכלליות עולם הפירוד, בריאה רובו טוב

שע"כ כתיב בו אף עשיתיו, לשון חרון אף שיש בו יותר משאר עולמות, נמצא שעולם העשייה    ,טוב, ועשיה רובו רע
איתייקר    ן כדי )ואמר עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים(  כד אתי יתרו  סט.(  )זוהר יתרו  ממנו עיקר הכבוד, וזה בחי'  
דהיינו דווקא יתרו שהיה כומר לכל העבודות זרות שבעולם ובא מתכלית הטינוף ומקומות   שמא דקודשא בריך הוא.

  .\כב/ המטונפים כשהוא הודה שהקב"ה הוא הגדול מכולם זה היה כבוד גדול מאד

 
שעלול לטעות, שעל כן הקדים הקב"ה לברוא את התשובה לפני בריאתו, להקדים תרופה למכה. ועיין סנהדרין לח: כשבא הקב"ה    דר אדם ג כי    יט

מבארים שהכוונה כפשוטו, שכך הם מעשיו, פעם כך  )מהריצ"ח(  . ושמעתי  כך וכך מעשיו כביכול להתייעץ על בריאת האדם, שאלו מה מעשיו, וענה  
 בעצמו הגדר אדם להבדיל ממלאך. ובאמת על כן המלאכים לא הסכימו שיברא האדם עי"ש.ופעם כך, כי זה  

כי כל מי שיש בו טבע בשר ודם,  וכאשר השלים מוסר הדיינים, החל לבאר שגיאותם,    - הרמב"ם לפרוש המשניות על פרקי אבות    ועיין הקדמת 

 . ולפיכך סידר הוריות אחר אבות, אי אפשר שלא יטעה ויחטא 

 נקרא כח אתוון דבראשית, בחי' כח מעשיו הגיד לעמו, הובא בתורה מד ועוד.  בזוהר פסוק זה  כ
דייקא   כא ורמזו הצדיקים   מהעינים  יותר ממה שאסור,  העינים,  נפלא בשמירת  תיקון  יש  כן  )בראשית לח    )שמעתי מהריצ"ח(   שעל  ה  כא בפסוק  "ַאיֵּ  )

ֵעיַנִים ַעל   ה ִהוא בָּ ֵדׁשָּ ְך" ַהּקְ רֶּ דהיינו שעיקר צעקת "איה"  . שעיקר הקדושה היא שמירת העינים בדרך, ומי שנפל מזה צריך לצעוק הרבה "איה".  ַהּדָּ

 צריך להיות, איה קדושת העינים שלי כשאני בדרך, שעי"ז אזכה לכבדו ית'.

פ"כ היה בזה כבוד עצום עד שכל מתן תורה  גדול ה' מכל האלקים דהיינו שנתן גם להם מציאות אלא שהקב"ה גדול מהם, אע   ואע"פ שאמר   כב
נתאפשר מכח הכבוד הזה כמבואר שם בדף סז. ואולי אדרבה אם כבר היה במדרגה שאין עוד מלבדו כבר נחשב בבחי' אצלו ונכלל בו ושוב אין  

   ממנו כל כך כבוד שהרי גם משה רבנו היה באותו זמן ואעפ"כ הכבוד היה דייקא מיתרו, כיון שבא מרחוק.
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ועדיין הכל בחי'  וזה שתחילה ברא ראשית דהיינו את הזמן והמקום, ע"י שברא יש מאין וכל יש הוא תחת הזמן והמקום,  
     .בראשית, ואח"כ פרטם לתשע מאמרות גלויים דהיינו שהכבוד מהם נגלה במאמראחד וכל פרטי הבריאה כלולים 

חיות הכפירה שלו  אזי    ,חשבות כפירה על הנהגת ה'נמצא שמי שנפל מכל מדרגות ההמלכה שלו את הקב"ה ונפל למ
כי היא שרשית בנשמת    ,איש ישראלה עוזבת את  נ רצון שאי הולא נשאר בו אלא נקודת    \כג/היא מהחלל דבראשית

בחי'   דקדושה.  ישראל שהם  הקב"ה,  מלכות  להיות מהממליכים את  הזה שרוצה  כשצוע"י הרצון  להקב"ה    עקואזי 
בחי' שממשיך קו אלוקות בתוך החלל אזי הוא    ,י"ז מגלה את הקב"ה במקום ההסתרהעמעומק הלב איה מקום כבודו,  

גבוה   ממקום  חיות  וממשיך  הבריאה  ביותרבעצמו,  כל  כלול  ששם  מבראשית  הבריאה  משםמשרש  חיות   ,  ממשיך 
, כי \כהועי"ז הוא מרחיב את גבול הקדושה/  '(א, הובא בתורת נתן אות  \כד/)כמבואר בלק"ה בשר בחלב ג'מאמרות הנגלים    התשעל

מאיר לשם אור אמת גדול, ומוציא משם נצוצות קדושות והעיקר את נשמתו   ,המחפש את האמת במקום הסתרה וכפירה
שזה הנ"ל  כי זה א"א שהרי יש גבול לכל כבוד, מאידך מלשון מוהרנ"ת    ,איסור נעשה התר  י שלו, ואין הכוונה שע"

ומרחיב את גבול הקדושה אולי אפ"ל שכוונתו   זמן  ממנונשאר  שע"י צעקת איה נמשך לשם אור,   ,רושם גם לאחר 
 . שיעורר שם לצאת משם מי שנפל לשם וצ"ע

ובארנו שאת הכפירה של האדם ובזה מבואר סתירה הנ"ל שאיה הוא החלל הפנוי ואיה הוא הקו הנמשך תוך החלל.  
הנמצא שם מחייה החלל הפנוי, ולשם פונה צעקת איה, כי שם הוא נמצא, אבל משמעות הצעקה היא היכן כבודו ית' 

, וכן משמע גם מלשון מוהרנ"ת שע"י איה ממשיך חיות עצמו בחי' גילוי אלוקות בחלל, שזה בחי' קו, הנמשך לתוכוזה ב
. אלא שיש לשון בלק"ה שמשמע שהכוונה לא"ס אלוקות שנמצא בחלל כמו לפי משמע שזה בחי' קו  לכל המאמרות

לדעת שגם שם יש אלוקות, ולכאורה הכוונה שהנופל לשם צריך  שם  כי אמר    ,הצמצום שעל כן הקב"ה נשאר א"ס תמיד
מביאור מוהרנ"ת בהלכות   אמנםבזה לאלוקות שיש בחלל עצמו עוד לפני הקו הנמשך לתוכו, שהוא כבר בחי' גילוי.  

מהקו הנכנס לחלל שתחילתו כקרני חגבים, ומאידך מבאר שאיה הוא בחי' חלל הפנוי, שם  בר  דמשתחומין ו' אות י'  
איה  ו  ,איה הוא בחללהצועק  . ונ"ל כוונתו להנ"ל שבאמת  כי כבוד אלקים הסתר דבר  ולא מבאר  ,דומתרץ שזה עניין אח

שם בחי'   ל בנקודת החיבור לא"ס שחוץ לחלל. להנכנס לח לתוך החלל, אלא שאיה פונה לראשית הקו    מעורר בחי' קו 
וידוע שבין כל עולם ועולם ובין כל מדרגה .  , לכן איה סובל שתי הגדרות חלל וקוהבריאה היכן שמחובר לקודם הבריאה

 יש בחי' כזו של חלל וקו. 

בארץ  ועברתי  "שזה בחי'    \כו/מבאר מוהרנ"תסתום שמאיר למי שנפל למקומות המטונפים    ר' זו של בראשית מאמ י בח
כל כך מטונפים רק קדושה הגדולה ביותר יכולה להסתתר בחי' הסתרה    ת, כי במקומו)הגש"פ(  אני ולא מלאך  "מצרים

 
וקו שבונה עולמות בתוכו,    אע"פ שאנו בעשיה   כג שבין כל עולם וכל מציאות חדשה יש חלל  והחלל כנ"ל קדם לאדם הקדמון אבל הכלל הוא 

ואפילו בטבע הגשמי כך הוא חק הטבע כמו אפרוח היוצא מביצה רק אחרי שנסרחה כמבואר בגמ' ביצה וכ צמח צומח מזרע שנרקב דייקא. שזה  
 יש בין מציאות למציאות חדשה.בחי' חלל ש

כי באמת אף על פי שאסור לסתור ולפרוץ הגבול חס ושלום, אף על פי כן צריך כל אחד לראות ולהשתדל להרחיב    -ג' ב'    לק"ה בשר בחלב   כד
ה. כי לצאת חוץ  דהיינו שגבול הקדושה יתפשט ויתרחב וימתח ויתגדל מאד, וזה עיקר קיום העולם כי לא תהו בראה לשבת יצר   גבול הקדושה, 

ארץ ישראל שיכולה להתפשט    'אבל בתוך הגבול צריכין להשתדל שיהיה נמתח ויתפשט הגבול הרבה מאד כי גבולי הקדושה הם בבחי  ,לגבול אסור 
למו  הרבה מאד. ויש לכל אדם להמתיק הגבול והצמצום עד שכל גבול וגבול יהיה נמתח ויתפשט הרבה מאד. כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את עו 

בתחילה בראן כמין ב' פקעיות של שתי ואחר כך תיקן וכו'.  )חגיגה יב(  ם כאהל לשבת. ואמרו רבותינו ז"ל  מתח שיהיה כח הזה לכל אחד בבחינת וי 
ישראל  קדושת  ידי  על  ונתרחבין  נמתחין  שהם  כולה  הבריאה  בכל  נמשך  הכח  נמתחין    , וזה  שיהיו  הקדושה  גבולי  ולגדל  להרחיב  כח  להם  שיש 

 כי ימין ושמאל תפרוצי וכו'.    , אל תחשוכי וכו'   והרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יט )ישעיה נד ב' ג'(  ומתרחבין והולכין. וזה בחינת  

עולם אמר השם יתברך לעולמו די וכו' שלא יתפשט  כי הצמצום הוא קיום העולם ובלא זה לא היה קיום לעולם כלל. ועל כן בשעת בריאת ה ...
יותר מדאי חוץ לגבול חס ושלום, אבל אך על פי כן אף על פי שצריכין להצמצום דייקא, אף על פי כן צריכין לראות להמתיק ולהרחיב הצמצום  

 .שתתפשט ותתרחב הקדושה שבו הגבול הרבה לאורך ולרוחב שיתפשט גבול הקדושה ויהיה נמתח מאד כנ"ל 

ואזי הוא רחוק    -   שם אות ג'  ויורד אל החיצונים חס ושלום כפי עוונותיו,  וסתר את גבולי הקדושה  ידי עוונותיו חס ושלום הוא  כי כל אחד על 
  מכבודו יתברך. כי יש גבול לכל כבוד וכבוד שלא יתפשט לחוץ לגבול וכו' כנ"ל, וכשהאדם נופל לשם חס ושלום ואזי כשמתחיל לחפש ולבקש איה 

קום כבודו, אזי זוכה על ידי זה לתכלית העליה לבחינת איה וכו' שמשם מקבלין חיות כל בחינת הכבוד של כל העשרה מאמרות וכו' כנ"ל ואזי  מ 

כי אחר כך חוזר ומתפשט חיותו יתברך מבחינת איה לבחינת חלקי הכבוד וחוזר ונתגלה כבודו יתברך שזה עיקר  חוזר ונבנה העולם מחדש.  

. ועל כן אחר התשובה כשזוכה לחזור ולגלות כבוד על  )כמבואר שם במאמר הנ"ל בסופו עיין שם(כי העיקר שיחזור ויתגלה כבודו יתברך  קיום העולם  
ידי בחינת איה כנ"ל, אזי מרויחין עכשיו יותר ויותר כי עכשיו נתגלה אלקותו יתברך גם במקומות החיצונים על ידי בחינת איה הנ"ל נמצא  

כי עכשיו נעשו מחיצות וגבולי הקדושה    קדושה נתרחבו מאד מאד, עד שגם כל מקומות החיצונים נתהפכו ונכנסו אל הקדושה,עכשיו גבולי ה 
 גם שם על ידי בחינת איה וכו' כנ"ל.

מותר לך  ובוודאי אין הכוונה שעושה מאיסור היתר, אלא לכל היותר מהיתר מצווה, כי הרחבת הקדושה היא בחי' קדש עצמך ב   כך הלשון שם   כה 
שהיא ברור קליפת נוגה והעלת הטוב שבה לקדושה כידוע. אבל באמת נ"ל הכוונה שרק מאיר אור בחושך האיסור ולא שמהפך אותו להתר, שהרי  
אדרבה צריך לברוח משם מהר בבחי' בעל תשובה, אעפ"כ בדיעבד זכה להמשיך אור עצום למקום הקליפות ולהוציא משם נצוצות קדושים והעיקר  

 שמתו, וגם זה נקרא בחי' הרחבת הקדושה. והעיקר שמקבל אור גדול לנשמתו שמכוחו שב ביתר עוז בתשובה.את נ 

הַ  - כא  הלכה ג    גטין לק"ה  כו א, ּדְ ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ִליַטת ַהּסִ ף ׁשְ ֵעת ּתֹקֶּ ּבְ ה ְמקֹומֹות ׁשֶּ ַכּמָּ ה ּבְ כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ִדְבֵרי ַרּבֵ ן ּבְ ף ְוַכּמּובָּ ֹתקֶּ ה    ְינּו ּבְ ף ַהְיִרידָּ ֹתקֶּ לּות, ּבְ ַהּגָּ
כֹול  א ֵאינֹו יָּ ְיקָּ ז ּדַ לֹום, אָּ א ַחס ְוׁשָּ ֲאבָּ ְמסָּ א ּדִ לֹום, ְלִסְטרָּ ּנֹוֵפל ְמֹאד, ַחס ְוׁשָּ ׁשֶּ ֵאל ּכְ ְשרָּ ׁש ִמיִּ פֶּ ל נֶּ ה   ׁשֶּ ָּ ֻדׁשּ ִחיַנת ַהּקְ י ִאם ִמּבְ ִטית ּכִ רָּ ה ּפְ ָּ ּום ְקֻדׁשּ ל ִחיּּות ִמׁשּ ְלַקּבֵ

ה ְמֹאד  ְליֹונָּ עֶּ ם ַחס  הָּ ֵמִאים ְלַגְמֵרי, ּוְלַהֲחיֹות ַהּנֹוְפִלים ְלׁשָּ קֹומֹות ַהּטְ ּמְ ם ּבַ ר ּגַ ּתֵ ם ּוְלִהְסּתַ ה ְלִהְתַעּלֵ ִהיא ְיכֹולָּ ץ ִמְצַרִים ֲאִני  ׁשֶּ רֶּ אֶּ י ּבְ ַבְרּתִ ְבִחיַנת ְועָּ לֹום, ּבִ ְוׁשָּ
ּלּוִלים   ה ּגִ ה ְמֵלאָּ ְיתָּ הָּ ץ ִמְצַרִים ׁשֶּ רֶּ אֶּ ּבְ ְך. ׁשֶּ ֵ ְולֹא ַמְלאָּ י ִאם ֵמַהׁשּ ם ִחיּּות ּכִ הֶּ ה לָּ יָּ א לֹא הָּ ְיקָּ ז ּדַ ה, אָּ ֲעֵרי ֻטְמאָּ מ"ט ׁשַ ם ּבְ ִעים ׁשָּ ּקָּ יּו ְמׁשֻ ֵאל הָּ ם  ְוִטּנּוִפים ְוִיְשרָּ
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ודייקא עי"ז מי שמצליח להתגבר עליה ולחפש אותו ית' דייקא אפילו שם ממשיך לשם אור   .)תורה נו(   שבתוך ההסתרה
 .  בחי' אני ולא מלאךב , נפלא של הקב"ה בעצמו

צריך הרבה לצעוק איה לפני  כן על  \כזמאמר הסתום/עוד מבאר מוהרנ"ת שכל ההולדות הן המשכת נשמה מבראשית 
כי צריך ביצה"ר,  עצומה    , כי היא מלחמהמלחמה  לשון מ  ,לחםאכילת  ראות  קששתיהן נ  ,כל הולדה, וכן לפני אכילה

וכן לפני כל איזה עבודת ה' שלא ברור לו כיצד לעשותה באופן שיתגלה בה  . לרדת לצינור של התאוה ולצאת בשלום
 ביותר, צריך לצעוק איה להמשיך מהמאמר הסתום חיות אל המאמרות הגלויים.כבוד ה' 

" פ"ב    ,בתוקף ההסתרה  היא  "היאצעקת  חיים שער המלכים  ז'(  כמבואר באוצרות  ו'  שהמלכות כשהיא  )עיין לק"ה ר"ה 
 .מת העוונותעזבוה מח  ,האחרות שבאו לה כתוספת  וכל  ,אזי לא נשאר בה אלא ספירה אחת שבה נבראה  ,בקטנות ביותר

אין דבר העומד מה שאומרים העולם וזה בחי'  ,דהיינו בחי' רצון  ,\כח/ספירה זו היא הכתרבבחי' אני ראשון ואני אחרון ו

ולזה אפשר תמיד לרצות קדושה כי  ,הריחוק הגדול ביותרוא"א לקחת ממני גם בגלות   הרצון  דהיינו שאת ,בפני הרצון

 ,פונות לצד אחרוהן    ,כי כולן נפולות אצלו  , ולא המלכה,שאין בזה גילוי שום מידה   "איה"פונה עצת רבינו  לצעוק  
 את התגלות כבודו בעולם. ו ,לקשור אותו לאמת לרצות את הש"י  הורק מידה זו של רצון עדין יכול

ואין תבונה אלא   עיצה  ביותר רבינו אומר שאין  לכתר בעצמו, במצב החשוך  דהיינו לשורש הקדושה,  לצעוק איה, 
למאמר הסתום, כי זה כלל שא"א לזכות לכלום בלי אתערותא דלתתא, וזה שלא מוצא בעצמו כלום נקודה טובה, או  
עיצה מכאן ולהבא להיות יותר טוב, דהיינו כשנראה לו שאין לו שום דבר לעלות למעלה, כדי לעורר אליו השגחה 

 רבינו שיצעק איה, דהיינו שיעלה את עצם הכאב על הריחוק. טובה, לזה מייעץ

ולפי מה שנתבאר לעיל שצעקת איה שייך בכל מדרגה, לכאורה זו תימה הרי איה פונה למקום שמחיה את הכפירה, 
כי כל אחד אם היה לו יותר ולכאורה כפירה שייך רק לרחוקים ביותר. אבל באמת אין אדם שאין בו בחי' של כפירה,  

רגל על רגל, וכשנכנס רב חשוב שהוא מכבדו, מיד  בביתו  נה היה מתנהג אחרת ממה שמתנהג, ולדוגמא אדם יושב  אמו
בד לשבת כך כשאדם גדול נמצא בסמוך לי, והרי הקב"ה נמצא מאד ומשגיח מאד ואיך יתכן שאנו וכי לא מכ  ,מתיישר

 
"ל, ְוכַ  ל ַהּכֹוֵלל ְוַכּנַ ִחיַנת ֵשכֶּ ה ְמֹאד ּבְ ְליֹונָּ עֶּ ה הָּ ָּ ִחיַנת ְקֻדׁשּ הּוא ּבְ כֹול, ׁשֶּ ְביָּ ַעְצמֹו, ּכִ ַרְך ּבְ ה  ְמ ִיְתּבָּ רָּ תֹוְך ַהְסּתָּ ּבְ ה, ׁשֶּ רָּ ּכּוִרים" ַהְסּתָּ ה "ּוְביֹום ַהּבִ ַהּתֹורָּ ר ּבְ בֹאָּ
ִלּקּוֵטי ּתִ  ה" )ּבְ ה ְלעֹולָּ ה ַהּשֶּ סּוק "ְוַאיֵּ ה ַעל ּפָּ ַהּתֹורָּ ר ּבְ ן ּוְמבֹאָּ ם, ְוֵכן מּובָּ ן ׁשָּ ן נו(, ַעיֵּ ִחיַנתְוכּו' )ִסימָּ הּו ּבְ זֶּּ ם, ׁשֶּ ן ׁשָּ ן יב( ַעיֵּ א ִסימָּ נָּ ה,    ְניָּ ֲעִליָּּ ְכִלית הָּ ה ּתַ ְיִרידָּ

ם:  ן ׁשָּ  ַעיֵּ

ֵעת ַהְיִרידָּ   כב( שם אות   ִלין ּבְ ת ְמַקּבְ ֱאמֶּ ִנים ּבֶּ ל ּפָּ ַעל ּכָּ י ֵמַאַחר ׁשֶּ ה, ּכִ ֲעִליָּּ ְכִלית הָּ ה ִהיא ּתַ ת ְיִרידָּ ֱאמֶּ ן ּבֶּ ן  ְוַעל ּכֵ ה ְמֹאד, ַעל ּכֵ ְליֹונָּ עֶּ ה הָּ ָּ ֻדׁשּ לּות ֵמַהּקְ ה ְוַהּגָּ
ע  ַר ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָּ י, ַאּדְ ַרְך, ּכִ יו ִיְתּבָּ ם ְיכֹוִלין ַלֲחזֹר ֵאלָּ עֹולָּ ּבָּ ֵמִאים ׁשֶּ ִעים ְוַהּטְ רָּ קֹומֹות הָּ ל ַהּמְ י ִמּכָּ ל, ּכִ לָּ ם ּכְ ה  ֹולָּ ָּ ם ְקֻדׁשּ ְעלָּ ר ְונֶּ ׁש ְוִנְסּתָּ א ְמֻלּבָּ ְיקָּ ם ּדַ א, ׁשָּ ּבָּ

ְיִרידָּ  ף  ֹתקֶּ ּבְ זֹאת  ם  דָּ ִיְזּכֹר אָּ ן ִאם  ּכֵ ְמֹאד, ְוַעל  ה  ְליֹונָּ עַ עֶּ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָּ ם  ֵ ַהׁשּ ַעְצמֹו  ת  יר אֶּ ַמְסּתִ ְמקֹומֹו  ּבִ א  ְיקָּ ּדַ ׁשֶּ ה  ֵלמָּ ׁשְ ה  ֱאמּונָּ ּבֶּ זֹאת  ְוַיֲאִמין  תֹו  ּוְנִפילָּ ְצמֹו  תֹו 
כֹול לִ  יָּ אי  ַוּדַ ּבְ ז  ְלַבד, אָּ ה  ֲעשֶּ ּתַ ְוַאל  ב  ׁשֵ ּבְ ֵקל  נָּ ּבְ יו  ֵאלָּ ׁשּוב  לָּ חֹוק  ֵמרָּ ִזים  ְרמָּ לֹו  ז  ּוְמַרּמֵ ְוַלֲהֹפְך  ְלַהֲחיֹותֹו,  הּוא  ׁשֶּ קֹום  מָּ ל  ִמּכָּ ַרְך  ִיְתּבָּ יו  ֵאלָּ ֵרב  ְלִהְתקָּ ְזּכֹות 

קֹום ַאֵחר. מָּ ר ּבְ ה, ְוַכְמבֹאָּ ה ַלֲעִליָּּ  ַהְיִרידָּ

ֵני אָּ   -   הלכה ד אות א   אב ואם לק"ה  כז ִחים ֵהן ַחיֹּות ְוֵהן ּבְ ל ֵעת ֵהן ְצמָּ כָּ ד ּבְ ּנֹולָּ ֶּ ל ַמה ׁשּ ה ּכָּ ִריאָּ ל ַהּבְ הּוא  ְוֵכן ִקיּּום ּכָּ ַרְך ׁשֶּ יו ִיְתּבָּ ל ִנְפְלאֹות נֹוְראֹותָּ ם, ּכָּ דָּ
ּה ְוכֵ  ה לָּ דֹומֶּ ה ּתֹוִליד ּבְ ֵהמָּ ַהּבְ ד אֹו ׁשֶּ חָּ ְרִעין אֶּ זֶּה ִמּגַ ן ּכָּ ְצַמח ִאילָּ יִּ ּנֹוֵתן ּכַֹח ׁשֶּ ל ֵעת ׁשֶּ כָּ ה ּבְ ר הּוא  עֹושֶּ "ל. ְוִעּקָּ ּנַ בֹוד ּכַ ׁש ַהּכֹל הּוא ַהּכָּ ם, ׁשֹרֶּ דָּ אָּ ת הָּ דֶּ ן הּוּלֶּ

בוֹ הָּ  ת ִמּכָּ כֶּ ם ִנְמׁשֶּ דָּ אָּ ל הָּ ה ׁשֶּ דָּ ל ּכַֹח ַההֹולָּ ן ּכָּ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ לּוי ּבֹו ּכַ ַרְך ּתָּ בֹודֹו ִיְתּבָּ ל ּכְ ּכָּ ם ׁשֶּ דָּ ם ּכַֹח  אָּ הֶּ ד ֵאין לָּ חָּ ל אֶּ כָּ ין ּבְ ׁשִ בֹוד ַהְמֻלּבָּ ְלֵקי ַהּכָּ ל חֶּ "ל, ֲאבָּ ּנַ ד ּכַ
ַהיְ  ם, ּדְ ְרׁשָּ ָּ לּו ִמׁשּ ַקּבְ יְּ דוֹ ְלהֹוִליד ַעד ׁשֶּ ל ַההֹולָּ ם ּכָּ דָּ ם ְוַעל יָּ עֹולָּ א הָּ ם ִנְברָּ הֶּ ּבָּ רֹות ׁשֶּ ה ַמֲאמָּ רָּ ֲעשָּ ין ּבַ ׁשִ בֹוד ַהְמֻלּבָּ ְלֵקי ַהּכָּ י חֶּ ְרׁשֵ ָּ ֵהם ִקיּּום  נּו ִמׁשּ ם ׁשֶּ עֹולָּ ּבָּ ת ׁשֶּ

ם   ְרׁשָּ ָּ ִמׁשּ לּו  ַקּבְ יְּ ׁשֶּ ַעד  ּכַֹח ְלהֹוִליד  ם  הֶּ בֹוד ֵאין לָּ ַהּכָּ ְלֵקי  ְוַגם ֵאּלּו חֶּ ם.  עֹולָּ הּוא  הָּ ׁשֶּ ית  ֵראׁשִ ּבְ תּום  ר סָּ ֲאמָּ ַהּמַ הּוא  ׁשֶּ רֹות,  ֲאמָּ ַהּמַ ל  ּכָּ ׁש  ׁשֹרֶּ הּוא  ׁשֶּ ְליֹון  עֶּ הָּ
ּכַֹח לְ  ן  ִלּתֵ ם  עֹולָּ ם הָּ ְלַקיֵּ רֹות  ַמֲאמָּ ה  רָּ ֲעשָּ ל הָּ ּכָּ ל  ׁשֶּ בֹוד  ַהּכָּ ְלֵקי  ל חֶּ ּכָּ ִלין  ְמַקּבְ ם  ָּ ּוִמׁשּ ַהּכֹל.  ׁש  עֹולָּ ׁשֹרֶּ ּבָּ ׁשֶּ דֹות  ל ַההֹולָּ ּכָּ יְך  ם  ַהְמׁשִ דָּ אָּ ת הָּ דֶּ ט הּוּלֶּ ּוִבְפרָּ ם. 
ִחיַנת ַאיֵּ  ּבְ הּוא  ׁשֶּ ַהּכֹל  ׁש  ֹרֶּ ִמׁשּ י ִאם  ּכִ ְוִחיּּותֹו  תֹו  מָּ ִנׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ר  ְפׁשָּ ִאי אֶּ ׁשֶּ ַהּכֹל,  ר  ִעּקַ הּוא  ִכְתֵבי  ׁשֶּ ּבְ ן  ְוֵכן מּובָּ "ל.  ּנַ ּכַ תּום  ר סָּ ַמֲאמָּ ית  ֵראׁשִ ּבְ ִחיַנת  ּבְ "ה, 

פְ  ִאי אֶּ ׁשֶּ ַז"ל  ֲאִר"י  ִמ הָּ ה  ִחינָּ ַהּבְ ְוזֹאת  יֹוֵתר,  בֹּהַ  ּגָּ ִחיַנת  ִמּבְ ל מִֹחין  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶּ ּכְ י ִאם  ּכִ ּוּוִגים  ַהזִּ מֹות  ִנׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ר  ה ַעד  ׁשָּ ַמְעלָּ ה  ְלַמְעלָּ ְוֵכן  בֹּהַ יֹוֵתר,  ּגָּ ה  ִחינָּ ּבְ
ְרּגָּ  ִמּדַ ַהּמִֹחין  ל  ה אֶּ רָּ אָּ הֶּ ת  פֶּ ּתֹוסֶּ ְך  ִנְמׁשָּ ם  ָּ ּוִמׁשּ ַהּכֹל.  ׁש  ְלַהְמׁשִ ׁשֹרֶּ ִריִכין  ּצְ ׁשֶּ "ל  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ם.  ׁשָּ ן  ַעיֵּ ְוכּו',  ה  ְלַמּטָּ ת  כֶּ ְוִנְמׁשֶּ ה  מָּ ׁשָּ ַהּנְ ה  ּנֹוְלדָּ ׁשֶּ ַעד  א  ְלַדְרּגָּ יְך  א 

תוּ  ר סָּ ֲאמָּ ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ּמִ ׁשֶּ ּוֵמַאַחר  "ל.  ּנַ ּכַ תּום  ר סָּ ַמֲאמָּ ית  ֵראׁשִ ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶּ ַהּכֹל  ׁש  ֹרֶּ ִמׁשּ ה  דָּ ִפים  ַההֹולָּ ַהְמֻטּנָּ ּוְמקֹומֹות  ַהִחיצֹוִנים  א יֹוְנִקים  ְיקָּ ּדַ ם  ָּ ִמׁשּ ם 
ֳחרָּ  א אָּ ְטרָּ ף ַהּסִ ת ּתֹקֶּ זֶּ ֱאחֶּ י רֹב נֶּ ם ַעל ּפִ עֹולָּ זֶּה הָּ ן ּבְ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ה ְוכּו' ּכַ רָּ ה ְוַהַהְסּתָּ מָּ ל ַהַהֲעלָּ ִאיתָּ ִמּגֹדֶּ ם ּוְכמֹו ׁשֶּ דָּ אָּ ֵני הָּ ל רֹב ּבְ ּוּוִגים ׁשֶּ ל ַהזִּ כָּ י  א ּבְ זַֹּהר, ּכִ א ּבַ
ֵרר ִניצֹוצֹות ה ְלבָּ ִחּלָּ ֵרד ּתְ יֵּ ׁשֶּ י ִאם ּכְ תּום ְוכּו' ּכִ ר סָּ ם ִלְבִחיַנת ַמֲאמָּ ה ְלׁשָּ ֲעלֶּ יַּ ם ׁשֶּ דָּ אָּ ר ְלהָּ ְפׁשָּ ְפלּו    ִאי אֶּ ּנָּ ִפים ׁשֶּ ִחיַנת ְמקֹומֹות ַהְמֻטּנָּ ֵהם ּבְ ִלּפֹות ׁשֶּ ֵמִעְמֵקי ַהּקְ

מוֹ  ה ִניצֹוצֹות ּוְנׁשָּ ּמָּ ם ּכַ ֲעלִ ְלׁשָּ ַתְכִלית הָּ ה ּבְ בֹודֹו ַוֲאַזי עֹולֶּ "ה ְמקֹום ּכְ ש ְודֹוֵרׁש ַאיֵּ יֹּוֵרד הּוא ְמַחּפֵ ִראׁשֹון. ּוְכׁשֶּ ם הָּ דָּ ם  ת ֵמֵחְטא אָּ ָּ ה ִמׁשּ מָּ ׁשָּ יְך ַהּנְ ה ּוַמְמׁשִ יָּּ
ִעְניַ  ּבְ ֵיׁש  ן  ְוַעל ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ׁש ַהּכֹל  ׁשֹרֶּ הּוא  תּום ׁשֶּ ר סָּ ה ַמֲאמָּ ַאיֵּ ִחיַנת  ה זֹו  ִמּבְ מָּ ַח ִמְלחָּ זֹּוִכין ְלַנּצֵ ׁשֶּ ּוְזִעיִרין ִאּנּון  דּוַע.  יָּּ ּכַ ה ְמֹאד  אָּ ה ְונֹורָּ דֹולָּ ּגְ ה  מָּ ּוּוג ִמְלחָּ ַהזִּ ן 

יֹּוְרִדי  י ׁשֶּ ַאף ַעל ּפִ ִאים ְמֹאד ׁשֶּ יִקים נֹורָּ י ֵיׁש ַצּדִ ִחינֹות, ּכִ ִפים ְוִרְבבֹות ּבְ זֶּה ֲאלָּ ֵלמּות. ְוֵיׁש ּבָּ ׁשְ י ֵכן    ם ְלַהֲעלֹותּבִ ִריִכין ְלַהֲעלֹות ַאף ַעל ּפִ ּצְ קֹום ׁשֶּ ִניצֹוצֹות ִמּמָּ
ׁשֶּ  ִפים,  ַהְמֻטּנָּ ְמקֹומֹות  ל  ׁשֶּ ִמזֲֻּהַמת  ה  ׁשּום ֲאִחיזָּ ם  הֶּ ּבָּ ז  ֱאחָּ נֶּ ה  ְהיֶּ ּתִ ּלֹא  ׁשֶּ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ם ֵהם  ּכֹחָּ ל  ֹגדֶּ ִמ ּבְ יֹוְצִאין  ַרק  ַהזֹּאת  ה  ֲאוָּ ַהּתַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ף  ּתֹקֶּ ם  ָּ ׁשּ ם  ּמִ ָּ ׁשּ
ִנים אֵ  ּפָּ ל  ּכָּ ל ַעל  יִכין, ֲאבָּ ְמׁשִ ּמַ ׁשֶּ קֹום  ִמּמָּ ְמֹאד  בֹוהֹות  ּגְ מֹות  ְנׁשָּ יִכין  ַמְמׁשִ ת  ֱאמֶּ ּבֶּ ן  ּכֵ ְוַעל  לֹום.  ׁשָּ ה,  ּבְ דֹוׁשָּ ַהּקְ ה  ַהּתֹורָּ ַדת  ּכְ ר  ּתֵ הֶּ ּבְ הּוא  ׁשֶּ ֵמַאַחר  הּוא  ׁשֶּ יְך 

הוֹ  ל  כָּ ּבְ ּוְקדֹוׁשֹות  בֹוהֹות  ּגְ מֹות  ְנׁשָּ ִכין  ל ִנְמׁשָּ ּכָּ ִעם  ְוכּו',  י  ְלּתִ חֹולָּ וֹון  עָּ ּבְ ֵהן  תּוב,  ּכָּ ׁשֶּ מֹו  ּכְ א,  ֵמַהזֲֻּהמָּ ה  ֲאִחיזָּ ֵאיזֶּה  ּבֹו  ׁש  יֵּ ׁשֶּ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה,  דָּ ת    לָּ כֶּ ִנְמׁשֶּ זֹאת 
ְבִחיַנת יְ  "ל ּבִ ְבִחיַנת ַהּנַ "ל, ַהְינּו ּבִ תּום ַהּנַ ר סָּ ִחיַנת ַמֲאמָּ בֹּהַ ְמֹאד ִמּבְ קֹום ּגָּ ה ִמּמָּ מָּ ׁשָּ ה.ַהּנְ ֲעִליָּּ ְכִלית הָּ ה ּתַ  ִרידָּ

מבואר שהמלכות נבראת נקודה ונוספו לה טשע ספירות וזעיר אנפין נברא ו' ספירות  )שער המלכים פ"ב(  , אבל באוצרות חיים  כך כתב מוהרנ"ת   כח
כמו בז"א שהתוספת הן הספירות  ונוספו לו ג' ראשונות דהיינו המוחין, וע"י העונות מסתלקים ממנו המוחין, ובאמת היה גם במלכות צריך להיות  

( לכן הוצרך לתקן שהחלק הקבוע  שהרי היה צריך המלכה בפועל כדי להתתקןהעליונות, אלא שאם היה כך במלכות, לא היה בכוחה לחזור ולהתתקן ) 
  )דהיינו הרצון( שאר הכתר לבד  בה הוא הכתר ואליו נוספו ט' תחתונות וכשגורם העוונות אז מסתלקים ט' שהן תוספת כדי שלא יגיע אליהם הפגם, ונ 

ולתת שכר   וכו' כדי להפרע מהרשעים  באבות בעשרה מאמרות  ובזה מבאר שם את המשנה  הפגם.  יכול להגיע אליו  עליון כל כך שלא  שהוא 
לצדיקים, כי יכול היה לברא את המלכות ואת ז"א שניהם בעשר חלקים קבועים ואז לא היה העוון פוגם בהם אלא שאז לא היה שכר לצדיקים ולא  

מצא שט' פעמים "ויאמר" חילק את המלכות שט' ספירותיה יהיו תוספת, ורק בראשית מאמר סתום קבוע בה תמיד, והוא הכתר  עונש לרשעים. נ 
 בחי' רצון, בחי' איה.  
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מאידך מי שקופץ להתנהג בזה   .אחד לפי כוחו  מאות לכלדוג מתעלמים ממנו ויושבים רגל על רגל. וכיו"ב יש המון  
אבל   .או שמחקה איזה צדיק בהנהגות שלמעלה ממדרגתו, בדרך כלל נמשך מזה הפסדבקיצוניות שלא לפי מדרגתו  

   היצה"ר שמורה היתר לומר כל זה לא שייך לי. וצריך בזה הרבה ישוב הדעת.  יכול להיות מצדמאידך זה בעצמו 
זה כמו שתוך שיחה אם מישהוא הוא ע אחד יש לו איזה פניה וחושב על דבר אחר  גועיין תורה קח שאדם שמתפלל ולר

זה תלוי באדם עד  ו  .ואע"פ שאינו כפור ממש שהרי הוא מתפלל להקב"ה  \כטעי"ש/   זו כפירה וע"ז.מפנה לו את הגב, ו
  .וכמה דורש מעצמו להיות מאמין  ,כמה מרגיש לא בסדר מהפגם כפירה כזה

כשהיה במדרגת אמונה נפלאה ואמר שאם לא היה מעלים את יראתו א"א היה לעמוד בד' אמות חוץ לביתו, ורבנו  
    .רלט כנ"ל, ובחיי מוהר"ן סימן  עיתי כשה אובד, המבואר בתורה רותאמר שההתבודדות שלו היא  

אבל להתאמץ כל כך,    רצון כי לא מאמין שהם קיימים בו או שאין לו    ,עצומים שלא מנצל אותם  תכי לכל אדם יש כוחו
הקב"ה צריך לעבוד אותו במסירות   רוממותוכל זה בחינות כפירה, כי לפי  באמת בשעת לחץ מגלה בו כוחות של הכיר,  

שאחרי פטירת הבעש"ט שאל אותו בנו, איך עובדין את הבורא? )פ' עקב ממ"ח אות כא(  עה"ת  נפש ממש וכמבואר בבעש"ט  
ונדמה לו הר גבוה תחת השמים ואצלו עמק עמוק מאוד, ועמד על ראש ההר וזרק את עצמו לתוך העמק, ונתפרקו  

  .אמר לו כך עובדין את הבורא  אבריו עד לפירורין, ואחר כך

 ומכל אחד דורשים קצת יותר ממה שכבר רגיל לעשות. 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [ל]  יב תורה 

  ולבא לידי רעות ,יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים ,הולך אחר שכלו וחכמתו  כשאדם

שרבנו מאד מגנה את מי  \לא/ס'בוודאי אין הכוונה שצריך לקיים את המצוות בלא שכל, עיין תורה  .גדולות ח"ו
ורבנו  "בהמות הייתי עימך")בשם אסף( בתהלים , ואע"פ שדוד המלך אמר את ימיו שעובד בלא שכל, ומכנה אותו ישן 

ולהיות כמו בהמה, אין הכוונה לעבוד בלי שכל   ,שצריך לסלק את השכל בעבודת ה' \לבמשבח זאת בתורה קכג/
עד שמקיים את המצוות לפי הבנתו ולא בביטול לחכמים,   , שכל בטעמי המצוותלא להכניס את ההכוונה  לגמרי, אלא

   להשתמש בשכל כדי לקיים דברי חז"ל בחיות יותר ולא כמצוות אנשים מלומדה.אבל 

והכל הי' ע"י    [לג ]   ויש שקלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים שהטעו את העולם
, שבדרך של חקירות חכמות ופלוסופיות הכניסו מהלשון רשעים גדולים נראה שכוונתו למשכילים  חכמתם ושכלם

אבל מדבריו הקודמים משמע שמדובר בכל אדם וכמה   שכלם בטעמי המצוות כדי לפרוק מעצמם עול מלכות שמים.
שבא לקיום ועשית כ  השכל  קשה לו יותר לסלקכך  שרגיל יותר להשתמש בשכלו בלימוד התורה,  שהוא גדול יותר  

הביא לדוגמא צדיק מקובל גדול   \לד/ ובחיי מוהר"ן   .וכמה שהוא מפורסם יותר כך עלול להטעות יותר אנשים  המצוות.

 
היא מהחברים וכנראה עוד לפני שמוהרנ"ת התקרב לרבנו, ושם העצה היא אנחה, אבל אצלינו לכאורה היא עיצה חדשה של אחרי    התורה שם   כט

 ם שבכל יום השיג יותר ויותר ובפרט אחרי חזרתו מלעמברג, כנ"ל.כמה שני 
ירת תורה זו א"ל רבינו שהיא התחלת  תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג שנסע לשם לרפואתו(. ועיין ימי מוהרנ"ת סימן כט שאחר אמ   ל 

 ורות מכת"י רבינו )לבד מתורה פג ופד( כי כבר היה חולה ולא כתב בעצמו.הספר השני דהיינו לק"מ תנינא שאין בו ת 

ם, ְועֹוְסִקים בְּ   - תורה ס' אות ו'   לא ֵ ַהׁשּ ת  ֵהם עֹוְבִדים אֶּ ׁשֶּ ם  עֹולָּ ה ְלהָּ ְדמֶּ ּנִ ׁשֶּ ְוַאף  ם,  ְיֵמיהֶּ ת  ִנים אֶּ ׁשֵ יְּ ׁשֶּ ם  דָּ ֵני אָּ ּבְ ֵיׁש  י  ל  ּכִ ּכָּ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ה, ַאף  ּוִבְתִפּלָּ ה  תֹורָּ

כֹול ְלִהְתרֹוֵמם ּוְלִהְתעַ ֲעב ה, ְוֵאין יָּ ם ְלַמּטָּ תָּ ל ֲעבֹודָּ ר ּכָּ אָּ י ִנׁשְ ם. ּכִ ַרְך ַנַחת ֵמהֶּ ם ִיְתּבָּ ֵ ם ֵאין ְלַהׁשּ תָּ ה. ֹודָּ תו ב  ּלֹות ְלַמְעלָּ כ ָּ ֶ מֹו ש  ֶכל, כ ְ ֵֹ ר ַהִחי ו ת הו א ַהש  י ִעק ַ כ ִ

 ֶ ". ו ְכש  ֶליהָּ עָּ ה ֶאת ב ָּ ַחי ֶ ה ת ְ ְכמָּ ַקְטנ )קֶֹהֶלת ז(: "ַהחָּ ֹוֵפל ִלְבִחיַנת מִֹחין ד ְ נ  ֶ ש  ל כ ְ ֹות. ֲאבָּ ו ַכל ְלִהְתַעל  ת  ֶ ה  ִחי ו ת ש  יִמין ב ָּ ֶכל, ְמשִֹ ה ִהיא ִעם שֵֹ ֲעבֹודָּ ו ת,  הָּ
ה:  ֹות ְלַמְעלָּ כֹול ְלִהְתַעל  ה, ֵאין יָּ נָּ ֵ ִחיַנת ש  ְפלו             ב ְ נ ָּ ֶ ים רָּ   ְוֵיש  ש  ֲאוֹות ּוַמֲעֹשִ ה, ַעל ְיֵדי ּתַ נָּ ם  ִלְבִחיַנת ׁשֵ תָּ ִפילָּ ּנְ ִפים, ַרק ׁשֶּ ִרים ְויָּ ׁשֵ ים ּכְ ׁשִ ֵהם ֲאנָּ ִעים. ְוֵיׁש ׁשֶּ

ְיֵדי זֶּ  ם, ַעל  דָּ ֵרר ֲעַדִין ְלַמֲאַכל אָּ ּלֹא ִנְתּבָּ ׁשֶּ ל  ם ַמֲאכָּ דָּ אָּ אֹוֵכל הָּ ׁשֶּ ִמים ּכְ י ִלְפעָּ ה. ּכִ ְיֵדי ֲאִכילָּ ִמ הּוא ַעל  ַגׁשְ ּבְ ׁשֶּ מֹו  י ּכְ ּכִ ה.  נָּ ׁשֵ יּּות, ֵיׁש  ה נֹוֵפל מֹחֹו ִלְבִחיַנת 
ְרר ּלֹא ִנְתּבָּ ִלים ׁשֶּ ִניּּות, ֵיׁש ַמֲאכָּ רּוחָּ מֹו ֵכן ּבְ ה. ּכְ נָּ ַמֲעִטים ׁשֵ ּמְ ׁשֶּ ה, ְוֵיׁש  נָּ ים ׁשֵ ְרּבִ ּמַ ִלים ׁשֶּ ה, ֲאַזי  ַמֲאכָּ ֳהרָּ ה ּוְבטָּ ָּ ְקֻדׁשּ אֹוֵכל ּבִ ה. ּוְכׁשֶּ נָּ יִלין ִלְבִחינֹות ׁשֵ ּפִ ּמַ ּו, ׁשֶּ

ִחיַנת: ִנים"    הּוא ּבְ ם ַהּפָּ חֶּ ת ח(:"לֶּ לֶּ תּוב )קֹהֶּ ּכָּ מֹו ׁשֶּ ִנים, ּכְ ל הּוא ַהּפָּ כֶּ י ַהּשֵֹ יו,      )ה(. ּכִ נָּ ה, ֲאַזי אֹוֵבד ּפָּ ָּ ְקֻדׁשּ תֹו ּבִ ֵאין ֲאִכילָּ ׁשֶּ ל ּכְ יו". ֲאבָּ נָּ ִאיר ּפָּ ם ּתָּ דָּ ְכַמת אָּ "חָּ
ה. נָּ ל, ְונֹוֵפל ִלְבִחיַנת ׁשֵ כֶּ  ַהְינּו ַהּשֵֹ

ה, ִלהְ     -   קכג סוף תורה    לב ֲעבֹודָּ ר הָּ ִעּקַ תְוהָּ ּכָּ לֹום, ַאַחר ׁשֶּ ָּ יו ַהׁשּ לָּ ְך, עָּ לֶּ ה ַהּמֶּ לֹמָּ ְכמֹות. ּוׁשְ ִלי ׁשּום חָּ ר ֵמַרע, ּבְ ר ְיֵרא ֱאלִֹקים ְוסָּ ׁשָּ ם ְויָּ ִכים  יֹות ּתָּ ּוב ּבֹו )ְמלָּ
ם ִלי". ְוכֵ  דָּ ֹנִכי ֵמִאיׁש ְולֹא ִביַנת אָּ י ַבַער אָּ ֵלי ל(: "ּכִ ַמר )ִמׁשְ ם", אָּ דָּ אָּ ל הָּ ם ִמּכָּ ְחּכַ ִייִתי  א ה(: "ַויֶּּ ֵהמֹות הָּ ע ּבְ ים ע"ג(: "ַוֲאִני ַבַער לֹא ֵאדָּ ִהּלִ ף )ּתְ סָּ ַמר אָּ ן אָּ

ֵלי כ"א(:  ִתיב )ִמׁשְ ְך". ְוֵכן ּכְ ד ה'":     ִעּמָּ גֶּ ה ְלנֶּ ה ְוֵאין ֵעצָּ בּונָּ ה ְוֵאין ּתְ ְכמָּ  'ֵאין חָּ
ובהשמטות לחי"מ כתב    שטעה אחר החכמות עד שאמר שחו"ל אינו סובל קדושת הזקן ופאות וכו' עי"ש.עיין חיי מוהר"ן סימן נא ועיין פעולת הצדיק תשצד. והזכיר צדיק ומקובל גדול    לג

 שהוא הצדיק הגדול הרמ"ע מפאנו שרבנו מצטט מספרו עשרה מאמרות בליקוטי מוהר"ן.

מוהר"ן    לד נא חיי  הַ   -   אות  י"ב  ן  ִסימָּ א  נָּ ִתְניָּ ִלּקּוֵטי  ּבְ בֹודֹו"  ּכְ ְמקֹום  ה  "ַאיֵּ ה  עּוִתים  ַהּתֹורָּ טָּ ּבְ ִלּפֹול  יּוַכל  תֹו  ְכמָּ ְוחָּ ְכלֹו  ֹשִ ַאַחר  הֹוֵלְך  ם  דָּ אָּ ׁשֶּ ּכְ ת  לֶּ ְתחֶּ ּמַ
עּוִתים ּוְמבּוכֹות הַ  י ֵמִעְנַין טָּ ר ִעּמִ ה ְמַדּבֵ יָּ הָּ ה ׁשֶּ יחָּ ה ְלִעְנַין ֹשִ ְמרָּ אֶּ ה נֶּ ים. זֹאת ַהּתֹורָּ ִאים  ּוִמְכׁשֹוִלים ַרּבִ ּבָּ דֹוִלים ׁשֶּ ה ְוִקְלקּוִלים ּגְ הֹוְלִכים ַאַחר  ְרּבֵ ַעל ְיֵדי ׁשֶּ
הַ  ַמר ׁשֶּ אָּ תֹו ׁשֶּ ְכמָּ ת ְמֹאד ַעל ְיֵדי חָּ ה ְוִעּוֵ עָּ ּטָּ ר ְוכּו' ׁשֶּ ַעל ַהְמַחּבֵ ת ּבַ ז אֶּ יר אָּ תֹו. ְוִהְזּכִ ְכמָּ ְכלֹו ְוחָּ ה ִלְסּבֹל אֹור  ֹשִ ּה ְיכֹולָּ ץ ֵאינָּ רֶּ אָּ חּוץ לָּ ְך ַעד ׁשֶּ ל ּכָּ בֹוּהַ ּכָּ ן ּגָּ קָּ זָּּ

ן. )וַ  קָּ ת ַהזָּּ ַ ַער  ְקֻדׁשּ ֵעין ּתַ ַרִים ּכְ ִמְסּפָּ ץ ַעל ְיֵדי ַסם אֹו ּבְ רֶּ אָּ חּוץ לָּ יר ּבְ ן ְלַהּתִ ם ּכֵ תֹו ּגַ נָּ ּוָּ י ּכַ דהיינו שנשאר קצת שיער כעובי המספרים ולא חתכם לגמרי כמו  ֲהַגם ּכִ
ם בִּ בסכין   נָּ ִחים ְזקָּ ה ַהְמַגּלְ ת ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵברָּ זֶּה ִחזֵּק אֶּ קֹום ּבָּ ל מָּ ל ִמּכָּ ְך ִהְתִחיל  ֲאבָּ ַנז(. ְוַאַחר ּכָּ ּכְ ּה: רבנו  ְמִדינֹות ַאׁשְ ַמר אֹותָּ ּגָּ "ל ַעד ׁשֶּ ה ַהּנַ ת ַהּתֹורָּ  לֹוַמר אֶּ
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, ורבנו מאד גינה את  חוץ לארץ ע"י סם, בטענה שחו"ל אינו סובל את קדושת הזקן בשטעה להתיר לגלח את הזקן    ,מאד
ועוד שעי"ז מצאו אחרים סמך להקל    ,\לו/ בגלל שמכניסים את השכל בטעמי המצוות  \לה/העובדא שמשנים הלכה עצם  

 , \לזבסם זה פגם עצום ונורא/למתירים מצד ההלכה  ואפילו . חמישה לאוין של לגלח גם בסכין שהוא איסור דאו' 

 
זֶּה, ה   עּות ּכָּ ַמר טָּ "ל אָּ ר ַהּנַ ַהְמַחּבֵ ם ׁשֶּ י ֲעַדִין ֵמעֹולָּ ַמְעּתִ ז לֹא ׁשָּ י אָּ א ּכִ לֶּ ְצִלי ִלְדַבר ּפֶּ ה זֶּה אֶּ יָּ ז הָּ ִקיִאים  ' ִיְסַלח לֹו. ַאְך ַאַחר  ְואָּ ים ַהּבְ ׁשִ י ִעם ֲאנָּ ְרּתִ ּבַ ְך ּדִ ּכָּ

ם ׁשָּ  "ל. ּגַ ר ַהּנַ ַעל ַהְמַחּבֵ ְך ּבַ ַמר ּכָּ אָּ ם ׁשֶּ ר ְמֻפְרסָּ בָּ הּוא ּדָּ ְמרּו ִלי ׁשֶּ ה ְואָּ ֵאּלֶּ ִרים ּוְבִסּפּוִרים ּכָּ ְספָּ א  ּבִ רָּ טּות ְסבָּ ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ב"ע ֵמִביא ׁשְ ר ׁשְ ֵספֶּ ּבְ י ׁשֶּ ַמְעּתִ
ה ְוכֹוזֶּ  עָּ תרָּ ְוַחְכֵמי ֱאמֶּ יֵקי  ַצּדִ ל  ּכָּ ה עּוְכֵלי  ֵמאָּ ּבְ חּו לֹו  ר מָּ ּוְכבָּ "ל,  ַהּנַ ת  )עיין שיורי ברכה להחיד"א סימן קפא שיורי שיריים שם אות ב' מביא דברי הבאר עשק    בֶּ

ת  שהתיר הגלוח בחו"ל עפ"י הסוד ושחלקו עליו(  בֶּ ם ּכֹוזֶּ דָּ אָּ ַעת הָּ זֶּה ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֵאיְך ּדַ ב ּוְבַעל  . ּובָּ ְכתָּ ּבִ ה ׁשֶּ ד ּתֹוַרת מֹׁשֶּ גֶּ נֶּ ְכלֹו ּכְ סּור ִלְסמֹוְך ַעל ֹשִ אָּ ְוֵאיְך ׁשֶּ
ן. ְוַרּבוֹ  קָּ ּלּוַח ַהזָּּ ה ִאּסּור ּגִ ּתֹורָּ ׁש ּבַ ֹפרָּ ּמְ זֶּה ׁשֶּ ר ּכָּ בָּ דָּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶּ ה. ִמּכָּ ֲערָּ חּוט ַהּשַ ה ֲאִפּלּו ּכְ ְמרּו )ַמּכֹות כ ּפֶּ ה אָּ כָּ ם ִלְברָּ אִוין  ֵתינּו ִזְכרֹונָּ ה לָּ ָּ עֹוְבִרין ַעל ֲחִמׁשּ (, ׁשֶּ

ל:  לָּ ץ ּכְ רֶּ אָּ ֵאל ְלחּוץ לָּ רָּ ץ ִיֹשְ רֶּ ין אֶּ הּוא חֹוַבת ַהּגּוף ֵאין ִחּלּוק ּבֵ ר ׁשֶּ בָּ ל ּדָּ ּכָּ ה ׁשֶּ סּוקָּ ה ּפְ כָּ ר ֲהלָּ תֹו ְוַדְעּתֹו יֹאַמר              ּוְכבָּ ְכמָּ ַעל ְיֵדי חָּ ד ׁשֶּ חָּ ְויּוַכל ִלְמצֹא אֶּ
ית,   ּה ֲאִמּתִ ֵאינָּ א ׁשֶּ רָּ ה, ּוְלַחזֵּק  ְסבָּ ּתֹורָּ אִוין ּבַ ה לָּ ָּ זֶּה ֲחִמׁשּ לֹום ִאּסּור ּכָּ יר ַחס ְוׁשָּ בֹואּו ְלַהּתִ יָּּ ל ַעל ְיֵדי זֶּה ׁשֶּ ְלּגֵ ְתּגַ יִּ ל  ׁשֶּ אּוי ְלכָּ ר רָּ ה. ֲאׁשֶּ ַעל ְיֵדי זֶּה עֹוְבֵרי ֲעֵברָּ

ְיעֹוֵרר   ר  בֶּ ׁשֶּ ְוַצֲעַקת  ִמיֵני קֹולֹות,  ל  ְבכָּ זֶּה  ַעל  ִלְצעֹק  ר  ֵספֶּ ר  ה  ְמַחּבֵ ָּ ֲחִמׁשּ יֹום  ל  כָּ ּבְ ַלֲעבֹר  ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְמִדינֹות  ּבִ רֹוב  קָּ זֶּה  ֵאל  רָּ ִיֹשְ ּבְ ה  ֲעֹשָּ ּנַ ׁשֶּ ַהזֹּאת  ה  ְרצָּ ּפִ ַעל 
ה יֹוֵתר מֵ  לֹום, ַרק ַהְרּבֵ ם ַחס ְוׁשָּ ע ַהזֶּּה ִמימֹות עֹולָּ רָּ ג הָּ ְנהָּ ַנז ֵאין ַהּמִ ּכְ ְמִדינֹות ַאׁשְ ם ּבִ י ּגַ אִוין. ּכִ ִנים ַאחַ לָּ ף ׁשָּ לֶּ ה  אֶּ דֹולָּ ה ַהּגְ עָּ רָּ ה הָּ ִני ִהְתִחילָּ ִית ׁשֵ ן ּבַ ר ֻחְרּבַ
ִחים ְזקָּ  יּו ְמַגּלְ ם לֹא הָּ עֹולָּ ם ֻאּמֹות הָּ ּגַ ה ׁשֶּ כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ י ֵמַרּבֵ ַמְעּתִ י ׁשָּ ם. ּכִ הֶּ ִהְתִחילּו ֻאּמוֹ ַהזֹּאת ִלְצמַֹח ּבָּ ִנים ׁשֶּ מּוְך ֵאיזֶּה ֵמאֹות ׁשָּ ם ְוזֶּה סָּ דֶּ יֵמי קֶּ ם ּבִ ת  נָּ

ְוִהְתּגָּ  א  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ַהּסִ ה  טָּ ְ ׁשּ ִהְתּפַ לּות  ַהּגָּ ְמִרירּות  ף  ֹתקֶּ ּבְ ַרב  ְזַמן  ּבִ ְך  ּכָּ ְוַאַחר  ם,  נָּ ְזקָּ ַח  ְלַגּלֵ ם  עֹולָּ ְמדּו  הָּ ְולָּ ּגֹוִיים  ּבַ ְרבּו  ְוִנְתעָּ ֵאל  רָּ ִיֹשְ ְבֵני  ּבִ ם  ּגַ ע  רָּ ר הָּ צֶּ ַהיֵּ ה  רָּ
ִעים גְּ  ם ְוִהְתִחילּו ֵאיזֶּה ְרׁשָּ יהֶּ ֲעֹשֵ ַרבִּ ִמּמַ ֲעוֹונֹוֵתינּו הָּ ה ּבַ ְרצָּ ה ַהּפִ ְתַרּבָּ ּנִ ד ֵמֲחֵברֹו ַעד ׁשֶּ חָּ ְמדּו אֶּ ם, ְוֵכן לָּ נָּ ַח ְזקָּ ִמים ְלַגּלֵ ר,  דֹוִלים ְמֻפְרסָּ ּתֵ הֶּ ם ּכְ הֶּ ה לָּ ים ְוַנֲעֹשָּ

כְּ  ַאׁשְ ם ּבְ ם ּגַ נָּ ִחים ְזקָּ ם ְמַגּלְ ת ֵאינָּ ֱאמֶּ ִרים ּבֶּ ׁשֵ ַהּכְ ו ׁשֶּ ם ַעְכׁשָּ ר רֹוִאים ּגַ ֲאׁשֶּ מֹו            ַנז: ּכַ ה ַהזֹּאת ּכְ עָּ רָּ ה הָּ טָּ ְ ׁשּ ַנז ֲעַדִין לֹא ִנְתּפַ ּכְ מּוִכים ְלַאׁשְ ִדינֹות ַהּסְ ּמְ ְוַגם ּבַ
וְ  ת.  ִרים ְקצָּ ׁשֵ ַהּכְ ם  ּגַ ה  זֶּ ּבָּ ְך טֹוִעים  ּכָּ ְוַאַחר  זֶּה,  ּבָּ ַמְתִחיִלים  דֹוִלים  ַהּגְ ִעים  ְרׁשָּ י הָּ ּכִ ַרק  ַנז,  ּכְ ַאׁשְ ּמֹוִכיחִ ּבְ ׁשֶּ ּכְ ה  ַעּתָּ אִוין  ַגם  לָּ ה  ָּ ֲחִמׁשּ עֹוְבִרים ַעל  ׁשֶּ ם  ים אֹותָּ

י ַהּדִ  ר ַעל ּפִ ּתֵ ן ֵיׁש לֹו הֶּ ּנֹוֵהג ּכֵ ת, ּוִמי ׁשֶּ ֱאמֶּ ר ּבֶּ ּתָּ ּמֻ ִחין ַעל ְיֵדי ַסם ׁשֶּ ַגּלְ ּמְ ה, ֵהם עֹוִנין ׁשֶּ ּתֹורָּ ל  ּבַ דֹוׁש. ֲאבָּ ה ְוזַֹהר ַהּקָּ כָּ ַאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ְתֵבי הָּ י ּכִ ין ְולֹא ַעל ּפִ
ֵהם בְּ בּ  ַתַער, ּוֵמַאַחר ׁשֶּ ַדִים ּבְ יָּ ׁש ּבְ פֶּ ט נֶּ אָּ ׁשְ ִחים ּבִ ֵמִזיד ּוְמַגּלְ ם עֹוְבִרים ּבְ ֻרּבָּ ׁש  ֹוֵחן ִלּבֹות יֹוֵדַע ׁשֶּ ם ְיכֹוִלים ְלַהְכִחיׁש ַהְמֹפרָּ י ֵאינָּ סּור, ּכִ ַתַער אָּ ּבְ ם מֹוִדים ׁשֶּ ַעְצמָּ

ַנְפׁשָּ  ם ּבְ ַעְצמָּ א ְוֵהם ּבְ רָּ מָּ ה ּוַבּגְ ּתֹורָּ ַנַחל ּבַ ׁש ְוִלְבּכֹות ּכְ פֶּ ַמר נֶּ ה ֵיׁש ִלְבּכֹות ְוִלְצעֹק ּבְ ּמָּ ַסם, ּכַ ַתַער אֹו ּבְ ִחים ּבְ ת ִאם ְמַגּלְ ֱאמֶּ ׁשֹוֵטף ֵמֵאין ֲהפּוגֹות    ם יֹוְדִעים הָּ
מּוְך   ה ַהזֹּאת סָּ עָּ רָּ ה ִלְצמַֹח הָּ ִהְתִחילָּ ׁשֶּ ֵאל. ַעד  רָּ ִיֹשְ ּבְ ה  ר ַנֲעֹשָּ ה ַהזֹּאת ֲאׁשֶּ ְרצָּ ַהּפִ ִחים  ַעל  ֵאּלּו ַהּפֹוְרִקים עֹל ּוְמַגּלְ ִעים ּכָּ ְרׁשָּ ם  ׁשָּ ם  ִאים ּגַ ְמצָּ ּנִ ׁשֶּ ֵתנּו  ִלְמִדינָּ

א וְ  דֹול ְוַהּנֹורָּ כֹחֹו ַהּגָּ ת ּבְ רֶּ אֶּ ׁשְ ה ַהּנִ ֵלטָּ יל ַהּפְ ֵלַטת ַעּמֹו ְוַיּצִ ַרְך ְיַרֵחם ַעל ּפְ ם ִיְתּבָּ ֵ ם. ַהׁשּ נָּ יַח ִצְדֵקנּו ִויַגּלֶּ ְזקָּ נּו ְמׁשִ ִביא לָּ ֵמן:יָּ ֵמינּו אָּ ה ְביָּ ְמֵהרָּ ם ּבִ עֹולָּ ת ּבָּ ֱאמֶּ  ה הָּ

דושה, בזה טורחים בכל  וזו תימה גדולה מה ראו כל כך הרבה בני אדם להיות מתאמצים כל כך כל יום בקום ועשה לגלח זקנם ואפילו עצלנים גדולים שבהם לכל דבר שבק
 שממנו מקבלים כזו חיות לעסוק בזה יום יום. ומגודל היצר לזה ניכר גודל החשיבות שלא לגעת בזקן. יום לגלח זקנם רק כדי להראות כמו אשה. אין זה אלא עצת היצר הרע 

ה ְלַחּדֵ   - רסז סימן    ועיין שיחות הר"ן   לה  ְזּכֶּ יִּ ֶּ ׁשּ ל ַמה  ה ּכָּ ְרצֶּ יִּ ֶּ ׁשּ ל ַמה  ְוִלְדרֹׁש ּכָּ ׁש  ר לֹו ְלַחּדֵ ה ֻמּתָּ ּתֹורָּ ּבַ ׁש  ה ְלַחּדֵ רֹוצֶּ ׁשֶּ ַמר: ִמי  ׁשֶּ ׁש  אָּ ּוִבְלַבד  ְכלֹו,  ש ִ א  ל ּבְ
ֲאפִ  ה ׁשֶּ יָּ יו הָּ רָּ בָּ ן ִמּדְ סֹוד. ְוַהּמּובָּ רּוׁש וָּ ְך ּדְ רֶּ דֶּ ּדֹוֵרׁש ּבְ יו ׁשֶּ רּוׁשָּ י ּדְ ׁש ַעל ּפִ דָּ ין חָּ ה ּדִ ׁש  יֹוִציא ֵאיזֶּ ר ְלַחּדֵ ה ֻמּתָּ לָּ ּבָּ ה, ְוַדְרֵכי ַהּקַ כָּ ֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ נֹות הָּ ַכּוָּ ּלּו ּבְ

ֲאׁשֶּ  ם ּכַ הֶּ ְכלֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶּ ּבָּ יג ש ִ ִ לֹום: ל ר ַיש ּ ין ַחס ְוׁשָּ ם ׁשּום ּדִ     א יֹוִציא ֵמהֶּ

 )הגהת אבן שתיה( מדמין נראה בעיניו וכמדומין אנו כן ולא שמענו מרבותינו.    – וכעין זה בגמ' גיטין לז מפני שאנו מדמים, נעשה מעשה? ופרש"י  

ר ִלּקּוֵטי מוֹ   -  ב קלא " ח   שיח שרפי קודש ועיין  ֵספֶּ ר ּבְ בָּ ַפֵרׁש לֹו ּדָּ יְּ נּו ׁשֶּ ת ַרּבֵ ד ֵמַאַנ"ׁש אֶּ חָּ ַעם אֶּ ַאל ּפַ ָּ ׁשּ ׁשֶּ ַמר לֹו:  ּכְ לּום, ַרק אָּ נּו ּכְ הּו ַרּבֵ נָּ כֹול  ֲהַר"ן, לֹא עָּ "יָּ

ב ַ  ֶ ן ש  טָּ ְסִעיף קָּ ְפַגע ב ִ ם ַאל ת ִ ( או לָּ ְבךָּ ְלבָּ ים כ ִ ִ ירו ש  ֵ ֹו פ  ִפי ְרצֹוְנךָּ )לֹוַמר ב  ט ֶאת ִסְפִרי כ ְ ֵ ךָּ ְלַקמ  רו ְך"  ִהנ ְ ן עָּ ְלחָּ ֻ ר ִווי ֲאזֹויש   ן ַמיין ֵספֶּ עְנְסט ְקֵנייְטׁשְ ּדּו    ! "קֶּ
רּוְך"!  ן עָּ ְלחָּ ן פּון ׁשֻ טָּ ען ֵקיין ְסִעיף קָּ עּפֶּ ט ְטׁשֶּ ער זָּאְלְסט ִניׁשְ ּבֶּ  ִוויְלְסט אָּ

 עוד בזה עיין לק"ה בהמה טהורה ג' ט'  
שינה  שיש שמבטלים סעודה שלישית בגלל גודל קדושת הזמן של רעווא דרעוין, שלא ראוי לעסוק בו באכילה. ויש מבטלים    וגם היום שמעתי   לו

וצ"ע   חוסר תמימות,  הנ"ל של  בחי'  שזה  נראה  נכון  זה  ואם  בשינה.  בה  ראוי לעסוק  בה, שלא  גודל הקדושה השורה  בגלל  הסוכות  בחג  בסוכה 
לכאורה גם אותם שמשנים את נוסח תפילת מכניסי רחמים, וכן בזמירות שבת של בקר מחל מלאכה בו סופו להכרית. יש בזה עניין הנ"ל ואפשר  

 לדחות.

ַצח הָּ   - אות ג'  הלכה ב    גלוח   עיין לק"ה   לז ר מֶּ ּבֵ ׁש ּוִמְתּגַ חָּ ַצח ַהּנָּ ע מֶּ י ִנְכנָּ צֹון, ּכִ רָּ ַרת הָּ אָּ ר הֶּ ּבֵ דֹוׁש, ַעל ְיֵדי זֶּה ִמְתּגַ ן ַהּקָּ קָּ צֹון,  ַעל ְיֵדי ַהזָּּ רָּ ׁש הָּ צֹון, ׁשֹרֶּ רָּ

נַּ  ַחת ּכַ ּדַ ל ַהּפַ ֵאצֶּ אֹות ׁשֶּ הּוא ַהּפֵ ה ׁשֶּ "ל. ַוֲאַזי זֹוִכין ְלִיְראָּ ּנַ ה ּכַ זֶּ לּוי ּבָּ י זֶּה ּתָּ ד, ּכִ חָּ ן אֶּ ֵהם ֵמִעְניָּ ן, ׁשֶּ קָּ אֹות ְוַהזָּּ ּלּוַח ַהּפֵ ִחיַנת ִאּסּור ּגִ ה ּבְ ֲהדו ת  "ל. ְוזֶּ ל ַהי ַ ן כ ָּ ֵ ְוַעל כ 

ֶזה  לו י ב ָּ ָּ ה ב ְ . ... ת  ֶ ל  י ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתג ַ ן, כ ִ קָּ ֵפאֹות ְוזָּ לו י ב ְ ָּ ֲהדו ת ת  ר ַהי ַ ן ִעק ַ ֵ צֹון ְוַעל כ  רָּ "ל. ַוֲאַזי  ִחיַנת הָּ ּנַ ִנים ּכַ ֵקן ְנשּוא ּפָּ ִחיַנת זָּ "ל, ּבְ ּנַ ן ּכַ קָּ ִחיַנת ַהזָּּ , ַעל ְיֵדי ּבְ
סֶּ  ַהחֶּ י  ּכִ ד,  סֶּ ַהחֶּ ׁשֹוֵפַע  א  ילָּ ִמּמֵ ֲאַזי  ה  ְלִיְראָּ זֹּוִכין  ּוְכׁשֶּ "ל,  ּנַ ּכַ אֹות  ּפֵ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶּ ה  ְלִיְראָּ ׁשֶּ זֹוִכין  ַרק  ִמיד,  ּתָּ ׁשֹוֵפַע  ת  ד  דֹו אֶּ יָּ ל ַעל  ְלַקּבֵ ְוִצּנֹור  ִלי  ּכְ ִריִכין  ּצְ
ַפע הַ  ל ׁשֶּ ה, ַוֲאַזי זֹוִכין ְלַקּבֵ ן ּוֵפאֹות זֹוִכין ְלִיְראָּ קָּ א, ַעל ְיֵדי זָּ ם. ִנְמצָּ ן ׁשָּ ם, ַעיֵּ ר ׁשָּ ְמבֹאָּ ד, ּכַ סֶּ עֹולָּ ַהחֶּ ם הָּ י ִמְתַקיֵּ ק, ּכִ ׁשּום ֵעסֶּ ד, ַוֲאַזי ֵאין ְצִריִכין ַלֲעסֹק ּבְ סֶּ ם  חֶּ
יַע לָּ  ֵאל ְלַהּגִ רָּ ל ִיֹשְ ֵתנּו ׁשֶּ ׁשּוקָּ ר ּתְ ל ַהיֹּום. ְוזֶּה ִעּקַ ֲעבֹוַדת ה' ּכָּ ַחְסּדֹו, ַוֲאַזי ְיכֹוִלין ַלֲעסֹק ּבַ ר  ּבְ ֲאמָּ ּמַ ן ּבַ "ל. ַעיֵּ ּנַ ן ּוֵפאֹות ּכַ קָּ זָּ לּוי ּבְ ֲהדּות ּתָּ ר ַהיַּ ן ִעּקַ זֶּה. ְוַעל ּכֵ

ן   "ל, ַעיֵּ ּכּוִרים ַהּנַ ר:  ּוְביֹום ַהּבִ ֲאמָּ ל ַהּמַ ם ֵהיֵטב ּכָּ  ׁשָּ

י הו א ִמז ֶ (  ב אות  גלוח הלכה ג    עוד עיין לק"ה  הו ִדי, כ ִ ר ַהי ְ ֶהם ִנכ ָּ ן ו ֵפאֹות ו בָּ קָּ זָּ לו י ב ְ ָּ ֲהדו ת ת  ר ַהי ַ ֵאל ְוִעק ַ רָּ ת ִישְֹ ר ַהד ַ ן ִעק ַ ֵ ַרע  ְוַעל כ  ֵרְך ה', ִמז ֶ ַרע ב ָּ

ֵאל.  רָּ ת ִעּמֹו, ִישְֹ רֶּ רּוַח ַאחֶּ ִליְך, ַחס ְוׁשָּ   ּוִמי ׁשֶּ ׁשְ ּמַ ה הּוא, ׁשֶּ ִפירָּ ת ַהּכְ ִחּלַ ֵאל, ּתְ רָּ ֱאלֵֹקי ִיֹשְ לֹום, ּבֶּ ה ִלְכּפֹר, ַחס ְוׁשָּ לֹום, ְורֹוצֶּ אֹות,  ַחס ְוׁשָּ ן ְוַהּפֵ קָּ יו ַהזָּּ לָּ לֹום, ֵמעָּ
בְ  ל ּדִ י ּכָּ ן ּוֵפאֹות, ּכִ קָּ זָּ לּוי ּבְ דֹוׁש הּוא ּתָּ ֵאל ַהּקָּ רָּ ת ִיֹשְ ל ּדַ ת ּכָּ ֱאמֶּ י ּבֶּ ַרְך,  ּכִ ַגת ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָּ ִחיַנת ִצְמצּוִמים ְלַהּשָֹּ ם ֵהם ּבְ ּלָּ ְצוֹות ּכֻ ל ַהּמִ ה ְוכָּ דֹוׁשָּ ֵתנּו ַהּקְ ֵרי ּתֹורָּ

ב ּוְבַעל ּפֶּ  ְכתָּ ּבִ ה ׁשֶּ דֹוׁשָּ ֵתנּו ַהּקְ ה ִמּתֹורָּ ה ְוֵתבָּ בָּ ל ּתֵ אֹות ְוכָּ ל אֹות וָּ י ּכָּ "ל, ּכִ ר ַהּנַ ֲאמָּ ּמַ ר ּבַ ְמבֹאָּ ל ִמְצוָּ ּכַ דֹוׁש  ה ְוכָּ ֵאל ַעם ַהּקָּ רָּ ל ִיֹשְ ר ׁשֶּ ׁשֵ ג ּכָּ ל ִמְנהָּ ה ְוכָּ ה ּוִמְצוָּ
ל חַ  ַרְך, ּכָּ ַגת ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָּ יג ַהּשָֹּ ִיְזּכּו ְלַהּשִֹ ם  דָּ ַעל יָּ ׁשֶּ עּוִרין ְוִצְמצּוִמין,  ׁשִ ם ֵהם  ּלָּ ר, ּכֻ ְבחָּ ה ַעל  ְוַהּנִ ִיְזּכֶּ ר  ִפי ֲאׁשֶּ יּה, ּכְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ תֹו  ד ְלפּום ַמה ּדִ ְיֵדי ֲעבֹודָּ
עוּ  ִ ְמצּוִמים ְוַהׁשּ ל ֵאּלּו ַהּצִ ִעים. ְוכָּ ים רָּ ֲעֹשִ ים טֹוִבים, ְוִיְפרֹׁש ִמּמַ ה ּוִמְצוֹות ּוַמֲעֹשִ תֹורָּ תֹו ּבְ רֹות  ִויִגיעָּ עָּ ִחיַנת ֹשְ ם ֵהם ּבְ ּלָּ א, ּכֻ ְיתָּ אֹורָּ ן ּדְ ַאְתוָּ עּוִרין ּדְ ִחיַנת ׁשִ ִרין ּבְ

ִכין  ם ִנְמׁשָּ "ל, ְוֻכּלָּ ּנַ אֹות,   ּכַ א ְוַהּפֵ יׁשָּ א ַקּדִ ִדיְקנָּ רֹות ּדְ עָּ ֹורֹות ֶעְליֹוִני   ִמּשְֹ ִחיַנת ִצנ  ם ֵהם ב ְ ָּ ל  ֻ א, כ  ירָּ א ְוַיק ִ ָּ יש  א ַקד ִ יְקנָּ אֹות ו ֵמַהד ִ ֵ ה ֵמַהפ  ֲערָּ ה ו שַֹ ֲערָּ ל שַֹ י כ ָּ ם  כ ִ

 ָּ דֹוש  ה ַהק ְ ֹורָּ ְכַמת ַהת  ל חָּ ְך כ ָּ ָּ ם ִנְמש  ָּ ש   מ ִ ֶ ים ש  ִ ַרךְ ְוִצְמצו ִמים ְקדֹוש  יִגים ֱאלֹקו תֹו ִיְתב ָּ ִֹ ם ַמש  דָּ ַעל יָּ ֶ ְצוֹות, ש  לֹׁש  ה ְוַהמ ִ ד ׁשְ גֶּ נֶּ א ֵהם ּכְ יׁשָּ א ַקּדִ ּקּונָּ ֵליַסר ּתִ י ּתְ , ּכִ
ְוׁשָּ  ַחס  ּנֹוֵגַע,  ׁשֶּ ְלִמי  אֹוי  ה,  דֹוׁשָּ ַהּקְ ה  ַהּתֹורָּ ִליּּות  לָּ ּכְ ֵהם  ׁשֶּ ן,  הֶּ ּבָּ ת  ׁשֶּ ִנְדרֶּ ה  ַהּתֹורָּ ׁשֶּ ִמּדֹות  ֵרה  ֹשְ אֹות  לֹום עֶּ ְוַהּפֵ א  יׁשָּ ַקּדִ א  יְקנָּ ֵמַהּדִ ַאַחת  ה  ֲערָּ ֹשַ ִחית  ְלַהׁשְ  ,

ֵאל ְוֵאין רָּ י עֹוֵקר ַעְצמֹו ְוַנְפׁשֹו ֵמֱאלֵֹקי ִיֹשְ דֹון ּוְבַמַעל, אֹוי לֹו ְואֹוי ְלַנְפׁשֹו, ּכִ ׁש ּוְבזָּ פֶּ ט נֶּ אָּ ׁשְ ם    ּבִ הֶּ ְמלּו לָּ י ּגָּ ם ּכִ ה, אֹוי ְלַנְפׁשָּ תֹוַרת מֹׁשֶּ ק ּבְ ה.  לֹו ֵחלֶּ עָּ  רָּ

ַא  ְמִדיַנת  ּבִ יקֹוְרסּות  ּפִ אֶּ ְוהָּ ה  ילֹוסֹוְפיָּ ַהּפִ ְכַמת  חָּ ְמֹאד  ים  ַרּבִ הָּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ה  טָּ ְ ׁשּ ִנְתּפַ זֶּה  ִביל  עֹל  ּוִבׁשְ ַהּדֹורֹות  ֵאּלּו  ּבְ ם  ֵמֲעֵליהֶּ ְרקּו  ּפָּ ׁשֶּ ם,  ּוְסִביבֹוֵתיהֶּ ַנז  ּכְ ׁשְ
נָּ  ִליכּו ְזקָּ ַמִים ְלַגְמֵרי ְוִהׁשְ "ל.  ַמְלכּות ׁשָּ ם ְוַכּנַ יהֶּ ַמְלּבּוׁשֵ ים ּבְ ׁשִ אֹות ּוְמֻלּבָּ  ם ְורֹב ַהּפֵ

לִ     - סוף אות ה' גלוח הלכה ד    לק"ה  ְ ֵאינֹו ַמש  ֶ ל ְזַמן ש  כ ָּ ֶ אֹות, ש  ֵ ן ְוַהפ  קָּ דֹוש  הו א ַעל ְיֵדי ַהז ָּ ֵאל ַעם קָּ רָּ ל ִישְֹ ֶ ֲהדו ת ש  ר ַהי ַ ן ִעק ַ ֵ אֹות  ְוַעל כ  ֵ יו ַהפ  לָּ יְך ֵמעָּ
ן,   קָּ ה ֵמהָּ ְוַהז ָּ ִחינָּ ֹו ֵאיֶזה ב ְ ם ב  ִאיר ג ַ ֵאל ִויכֹוִלין ְלהָּ רָּ ל ִישְֹ ֶ ן ש  הו א, ֲעַדִין ֵיש  לֹו ִסימָּ ֶ מֹו ש  ו  ִאם הו א כ ְ ה ֲאִפל  ָּ דֹוש  ה ַהק ְ ַרְך    ֱאמו נָּ ׁשּוב ַלה' ִיְתּבָּ כֹול ֲעַדִין לָּ ְויָּ



 מוהר"ן תנינא              ליקוטי                             תורה יב                                 12יט: 

 . \לחאבל באמת יש אוסרים גם ע"י סם/ 
לעניין זה, שמי שמחדש בתורה בהכרח שקודם שמכווין לאמיתה של הלכה, יעבור דרך בסוף התורה נראה שרבנו רומז  

עץ הדעת טו"ר, וצריך לצעוק שם איה מקום כבודו ועי"ז יזכה להארה של אמת משרש הבריאה שעל ידה יזכה לאמת 
בוודאי צריך   שהוא עץ החיים עי"ש. ובוודאי מי שרואה שעפ"י הבנתו בסוד הדברים מתחדש לו חידוש נגד ההלכה

 לחשוש שנפל בעץ הדעת טוב ורע, ולצעוק הרבה "איה" כנ"ל.

ועיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות. ולהסתכל בכל דבר שעושה 
י יעשה ואם  " השמרק אם יש בזה כבוד  ,\לט/ ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו ,שיהי' שם הש"י

 . \מא/ואזי בוודאי לא יכשל לעולם .לאו לאו
בסמוך מבאר רבנו שזו עצה אפילו למי שנפל למקומות מטונפים בכפירה וכיו"ב ובלק"ה תחומין ו' ח' מבאר מוהרנ"ת 

כי אם כשמנסין אותו בבחינה זאת שנופל   ,שרוצים להכניסו בדרכי הקדשה באמת אי אפשר לו לכנס בשלמותשמי 
שלא מתייאש אלא צועק ומחפש את כבודו  שיתבאר לקמן,צמו על פי הדרך של איה  וכשמחזק את ע ,למקומות כאלו

ועקר ההתחזקות  ., אבל צריך להיות חזק מאד מאד בדעתוכדלקמן אז יזכה שתהיה הירידה תכלית העליה וכו' ית',  
. ואנו מחיבים הוא שידע חסרון דעת האנושי שבאמת אין לנו שום שכל כלל, כמו שכתוב, "כי בער אנכי מאיש וכו'"

להשליך ולבטל שכלנו לגמרי רק להאמין בדברי הצדיקי אמת שבאמת יש חיות אלקות בכל המקומות הרחוקים מאד 
שנאמר עליהם, "וכבודי לאחר לא אתן". רק שאי אפשר בשום שכל אנושי למצא   מאד, אפלו במקומות המטנפים וכו' 

בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, רק צריכים שם לחפש    שם כבוד אלקותו יתברך מאחר ששם פנוי מאלקותו יתברך
 ולבקש איה מקום כבודו וכו' וכנ"ל. ורק על ידי זה יעלה בתכלית העליה וכנ"ל:

 
ִלי  ׁשְ ּמַ ׁשֶּ לֹום, ַעד  ר, ַחס ְוׁשָּ ּקֵ ְתּפַ ּנִ ׁשֶּ ל ּכְ ֵקל, ֲאבָּ נָּ ר  ּבְ י ִעּקַ ַתְכִלית, ּכִ ה ּבְ ֱאמּונָּ ְוִנְתַרֵחק ֵמהָּ ּה  ּלָּ ה ּכֻ ל ַהּתֹורָּ ׁשּוד ַעל ּכָּ אֹות, הּוא חָּ ן ְוַהּפֵ קָּ ַהזָּּ יו  לָּ ַכת  ְך ֵמעָּ ַהְמׁשָּ

"ל:  ּנַ אֹות ּכַ ן ְוַהּפֵ קָּ ֲערֹות ַהזָּּ ה הּוא ַעל ְיֵדי ֹשַ דֹוׁשָּ ה ַהּקְ ֱאמּונָּ חוּ )אות       הָּ נּו רֹוִאים ּבַ אָּ ר  ו( ְוזֶּה ׁשֶּ דֶּ ְרצּו ּגֶּ ים, ּפָּ ַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו הָּ ּבַ , ׁשֶּ יהָּ ַנז ּוִבְסִביבֹותֶּ ּכְ ַאׁשְ ּבְ ׁש ׁשֶּ
יקוֹ  ּפִ אֶּ הָּ ְמֹאד  ם  ׁשָּ ה  ִנְתַרּבֶּ ן  ּכֵ ַעל  ׁש,  פֶּ נֶּ ט  אָּ ׁשְ ּבִ ם  נָּ ְזקָּ ִחים  ּוְמַגּלְ ִרית;  ּבְ ֵהֵפרּו  חֹק,  ְלפּו  ְוחָּ ֵאל  רָּ י ִיֹשְ ִחיצֹוִניִּ ִרים  ְספָּ ּבִ ְועֹוְסִקים  ה  ְרסּות  ֱאמּונָּ ֵמהָּ ּוְרחֹוִקים  ם 

א,  ְליָּ א ּתַ הָּ א ּבְ י הָּ ם, ּכִ ְמֻפְרסָּ ה ְמֹאד, ּכַ דֹוׁשָּ  ַהּקְ

  הביא   וכן.  ש" יעו   הזקן   גילוח   סם   י" ע   לאסור  נטה   פיאמיטא   שהרב   הזקן  פאת  ערך'  פ  אות  יצחק   פחד '  בס '  ועי -   יט   סימן  א " ח   מבשר  קול  ת " שו עיין    לח
  השחתה   לך   דאין   סם   י " ע   הזקן   גילוח   בהיתר   המקילים   על   ימיו  כל   מצטער '  שהי  פירארי   יצחק '  ר  הגאון  חמיו   בשם   א " ס '  סי   ד " חיו   צדקה   שמש  ת" בשו 

  לא   תער   כעין  מספרים   י "ע   ובין   סם  י " ע   דבין  כתב   ח " כ '  סי  לדוד   מכתם   ת" ובשו .  שם   עיין  לאסור  ל " הנ   הלל   הבית  מדברי  ונסתייע  מזה  יותר   גמורה
  זקנם   המשחיתים   ו" ל '  סי  ל " ז '  התוס   בעל   יעקב   לרבינו   השמים   מן  ת" בשו '  ועי   ש" יעו   דאורייתא   איסור   לידי   לבוא   וקרוב   דרבנן  מאיסור   לפחות  ימנע

.  ש" ע '  וכו   מעוזכם   וצור   מלככם   צור '  אי   תאמר   המשחיתים   ואל   השחתה   בו   שיש  דבר   בכל   תורה  אמרה   תשחית  לא   והשיב '  וכו   אסור   אם   במספרים 
  עיני   אשר   מסויים  אדם   ש" וכ '  וכו  תלכו  לא   ובחוקותיהם   על   עובר  סם   י" ע   או  במספרים   מגלח   אם   אף   דבמדינתנו   ה" נ '  סי  ד " חיו   אש  אמרי   ת" בשו '  ועי

  ואין   דברים  בכמה  ישנו  ת" השי   שם  חילול   כי  הדווים  כל   ידוו  זה  לאו  ועל   תהום   עד   וירד  נוקב  תחללו  דלא   דמקרא   ם" רא   כתב   וכבר  אליו'  ה  עם  המון
 .  ש" יעו   ל " עכ   שיעור  להם 

ִחיַנת ֲעבוֹ  -  ב'   'תערובות ב  לק"ה   לט ה ּבְ בֹוד זֶּ רֹוֵדף ַאַחר ַהּכָּ י הָּ ּנּו, ּכִ בֹוד ּבֹוֵרַח ִמּמֶּ בֹוד, ַהּכָּ רֹוֵדף ַאַחר ַהּכָּ ל הָּ ִחיַנת ּכָּ ה ּבְ ִאּלּו  ְוזֶּ ה, ּכְ אֶּ ְתּגָּ ל ַהּמִ י ּכָּ ה, ּכִ רָּ ה זָּ דָּ
ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ  אָּ מֹו ׁשֶּ ה )ּכְ רָּ ה זָּ ה עֹוֵבד ֲעבֹודָּ רָּ ה זָּ ִחיַנת ֲעבֹודָּ הּוא ּבְ בֹוד ַעְצמֹו, ׁשֶּ יֹוֵתר ַאַחר ּכְ רֹוֵדף ּבְ ֶּ ל ַמה ׁשּ ן ּכָּ ף ד(. ְוַעל ּכֵ ה ּדַ ה, סֹוטָּ כָּ בֹוד  ם ִלְברָּ , ַהּכָּ

בוֹ  ִמּכָּ ַחיּּות  ל  ְמַקּבֵ י ֵאינֹו  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶּ ק  ּלֵ ּוִמְסּתַ ּבֹוֵרַח  ה  ָּ ְקֻדׁשּ ּדִ בֹוד  ַהּכָּ י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶּ ִחיַנת  ּבֹוֵרַח  ִמּבְ ַרק  ַחיּּות  ְוֵאין לֹו  ן.  ּתֵ ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא אֶּ ְבִחיַנת  ּבִ ה.  ָּ ְקֻדׁשּ ּדִ ד 
י הוּ  בֹוד, ּכִ ִריַחת ַהּכָּ ִחיַנת ּבְ הּוא ּבְ תּום, ׁשֶּ ר ַהּסָּ ֲאמָּ ל ַהּמַ ה ׁשֶּ רָּ ִחיַנת ַהַהְסּתָּ בֹוד, ִמּבְ קּות ַהּכָּ ּלְ ַתְכִלית ַהַהסְ ִהְסּתַ ם ּבְ ְעלָּ תּום ְונֶּ ה  א סָּ ׁשּובָּ ר ַהּתְ ן ִעּקַ ה ְוַעל ּכֵ רָּ ּתָּ

ְיקָּ  ץ' ּדַ רֶּ אָּ ל ַעְנֵוי הָּ ץ", 'ּכָּ רֶּ אָּ ל ַעְנֵוי הָּ ת ה' ּכָּ ׁשּו אֶּ ּקְ ֱאַמר, "ּבַ ּנֶּ מֹו ׁשֶּ ּטּול, ּכְ ִחיַנת ּבִ ה ּבְ וָּ בֹוד  ִהיא ֲענָּ בֹוד ַעְצמֹו, ַרק ַעל ּכְ ׁש ַעל ּכְ ו ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ נָּ הּוא עָּ ׁשֶּ י ּכְ א, ּכִ
ַרךְ  י  ה' ִיְתּבָּ ה, ּכִ ֲעִליָּּ ַתְכִלית הָּ כֹול ַלֲעלֹות ּבְ ה הּוא יָּ ׁש לֹו ְיִרידָּ יֵּ ׁשֶּ ת ה', ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁש אֶּ כֹול ְלַבּקֵ בֹוד  , ֲאַזי הּוא יָּ ל, ַרק ַעל ּכְ לָּ בֹוד ַעְצמֹו ּכְ ׁש ַעל ּכְ ֵאינֹו חֹוׁשֵ ׁשֶּ ּכְ

לֹום, ֲאַזי הוּ  ּנֹוֵפל, ַחס ְוׁשָּ ׁשֶּ ם ּכְ ַרְך, ֲאַזי ּגַ ל זֶּה ַעל ְיֵד ה' ִיְתּבָּ "ל. ְוכָּ ּנַ תֹו ְוִתּקּונֹו ּכַ בֹודֹו. ְוַעל ְיֵדי זֶּה ֲעִליָּּ ה ְמקֹום ּכְ ׁש ַאיֵּ ש ּוְלַבּקֵ ּטּול,  א ַמְתִחיל ְלַחּפֵ ה ְוַהּבִ וָּ ֲענָּ י הָּ
ר וְ  ּה ִנְסּתָּ דָּ ַעל יָּ ה, ׁשֶּ רָּ ה זָּ ִחיַנת ֲעבֹודָּ ּבְ הּוא  בֹוד ַעְצמֹו ׁשֶּ ל ּכְ ּטֵ ְתּבַ ּמִ ׁשֶּ י ֲאַזי ּכְ ַרְך,  ּכִ בֹודֹו ִיְתּבָּ ׁש ּכְ ל זֹאת ַוֲאַזי הּוא ְמַבּקֵ ַבּטֵ ּמְ ׁשֶּ יֹוֵתר ּוּכְ ַרְך ּבְ בֹודֹו ִיְתּבָּ ם ּכְ ְעלָּ נֶּ

ֲאַזי  ה,  רָּ זָּ ה  ֲעבֹודָּ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶּ ַרְך  ִיְתּבָּ ּנּו  ִמּמֶּ לֹום, חּוץ  ְוׁשָּ ַאֵחר, ַחס  בֹוד  ּכָּ ׁש  יֵּ ׁשֶּ ּכְ ה  ִחּלָּ ִמּתְ י  ם כְּ   ּכִ ְעלָּ ְונֶּ ר  ֵאין  ִנְסּתָּ ׁשֶּ ה. ַעד  רָּ ַהַהְסּתָּ ַתְכִלית  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָּ בֹודֹו 
ַר  ִיְתּבָּ בֹודֹו  ִמּכְ ל  לָּ ּכְ יֹוְדִעין  י ֵאין  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָּ בֹודֹו  ּכְ ה ְמקֹום  ַאיֵּ ש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ְלַבּקֵ בְּ ְיכֹוִלין ֲאִפּלּו  ְיֵדי ִהְתּגַ ַעל  ה  רָּ ַהַהְסּתָּ ַתְכִלית  ּבְ ם  ְעלָּ ְונֶּ ר  ִנְסּתָּ י  ּכִ בֹוד  ְך,  ּכָּ רּות 

בֹוד ַעְצמֹו כְּ  ִגיִחין ַעל ּכְ בֹוד ַאֵחר ְוֵאין ַמׁשְ ל ִמיֵני ּכָּ ִלין ּכָּ ַבּטְ ּמְ ׁשֶּ ל ּכְ "ל, ֲאבָּ ּנַ לֹום, ּכַ ֲעַדִין הּוא  ַאֵחר, ַחס ְוׁשָּ י ׁשֶּ ַרְך, ֲאַזי ַאף ַעל ּפִ ְכבֹוד ה' ִיְתּבָּ ל, ַרק רֹוִצין ּבִ לָּ
ַרְך, ֵמֲחַמת בֹודֹו ִיְתּבָּ חֹוק ִמּכְ י ֵמַאַחר ׁשֶּ   רָּ בֹודֹו, ּכִ ה ְמקֹום ּכְ ש ַאיֵּ ׁש ּוְמַחּפֵ הּוא ְמַבּקֵ י ֵכן ַעל ְיֵדי ׁשֶּ ַפל, ַאף ַעל ּפִ ּנָּ קֹום ׁשֶּ ַפל ְלמָּ ּנָּ ְכבֹוד ַאֵחר ַרק  ׁשֶּ ה ּבִ ֵאינֹו רֹוצֶּ

ה ְמֹאד, ַאף   ְחּתֹונָּ ה ַהּתַ ַמְדֵרגָּ הּוא ּבְ י ׁשֶּ ן ַאף ַעל ּפִ ַרְך, ַעל ּכֵ ְכבֹודֹו ִיְתּבָּ "ל.  ּבִ ּנַ תֹו ְוִתּקּונֹו ּכַ בֹודֹו, ְוַעל ְיֵדי זֶּה ֲעִליָּּ ה ְמקֹום ּכְ ש ַאיֵּ י ֵכן הּוא ְמַחּפֵ ן  ַעל ּפִ ֵ ְוַעל כ 

ל, ַרק עַ  לָּ בֹוד ַעְצמֹו כ ְ חו ש  ַעל כ ְ ֹא יָּ ל  ֶ ִריְך ש  צ ָּ ֶ תֹו; ש  ָּ ְתִחל  "ל ב ִ ר ַהנ ַ ֲאמָּ ַ מ  ם ב ַ ָּ נו  ַז"ל ש  ק ַרב ֵ ְקד ֵ בֹוד ה' ִיְתב ָּ ד ִ ה הו א עֹוֶלה  ל כ ְ י ֵש  לֹו ְיִרידָּ ֶ ש  ו  כ ְ ז ֲאִפל  ַרְך ְואָּ
ֹות ִלְבִחי  כֹול ִלְזכ  א יָּ ְיקָּ ז ד ַ ל, אָּ לָּ בֹוד ַעְצמֹו כ ְ ש  ַעל כ ְ ֵ ֵאינֹו חֹוש  ֶ ש  א כ ְ ְיקָּ י ד ַ ה, כ ִ ֲעִלי ָּ ַתְכִלית הָּ ִחיב ְ ה ִהיא ַעל ְיֵדי ב ְ ֲעִלי ָּ י הָּ ה, כ ִ ֲעִלי ָּ ְכִלית הָּ ַ ה ת  ַנת  ַנת ְיִרידָּ
חו ש  עַ  ל ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ְולֹא יָּ ֵ ַבט  י ְ ֶ ו ל, ש  ט  ִחיַנת ב ִ י ִאם ַעל ְיֵדי ב ְ ֶזה כ ִ ֹות לָּ ר ִלְזכ  ָּ ה. ְוִאי ֶאְפש  "ל.ַאי ֵ נ ַ ל כ ַ לָּ בֹודֹו כ ְ    ל כ ְ

 השי"ת   -מתרלו    מ

אחרת. וכמבואר בתורה א' שהיצה"ר לפעמים מתלבש  גם מי שמשנה את ההלכה לפי הבנתו טוען שאין זה כבוד שמים לנהוג    צ"ע כי בוודאי  מא
יכן  במצוות, ויש שבטוחים שמצווה וכבוד שמים לרדוף את פלוני.  ועיין לק"ה בשר בחלב ה' ב' עפ"י שיחת רבנו שלכל אדם יש יושר ורק החילוק ה

 ש.הוא מתחיל ויש צדיקים שמהפכים ארחות יושר ואומרים שזה היושר שמצווה לרדוף את פלוני עי" 
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ויש שנפילתו גדולה מאד מאד ר"ל שנופל לספיקות והרהורים    \מב/ואפילו כשנופל ח"ו לספיקות
רוצה לומר    \מה/[מד]   תכלית העליהדה היא  י. אעפ"כ הנפילה והיר\מג /השי"תהנהגת  ומהרהר אחר  

שאר שם, ועל כן שינה רבנו מלשון שאר ספרים שכתבו  יובלבד שלא ת  \מו/תדע שיש בנפילה עצמה בדיעבד תיקון עצום
אלה רק צריך להמתין עד  ואין בה תכלית בעצמה,    צורך עליהרק    רידה היאמשמע שהישמלשונם  הירידה צורך עליה,  

ים הפילו מ ורבנו מחדש דע שבירידה עצמה אע"פ שאסור לאדם לומר אחטא ואשוב, אבל בדיעבד דע שמשיעבור זעם,  
לצאת משם ולהתקרב להקב"ה, שזו   \מז/ דייקא בימי הרעה האלה ע"י הרצון ונפלאה וחשובה  גדולה    היש עבודי  אותך כ 

 
רוצה לומר שמסופק באיזה דבר אם כבוד השם יתברך לעשותו או שלא לעשותו   - '  פרפראות לחכמה אות א עיין  - בספיקות   "וח   ואפילו כשנופל  מב

,  וזה גם כן בחינת נפילה, כי מאחר שכבר זכינו לקבל התורה וכו' לא שייך שוב להסתפק בשום דבר, כי איך אפשר להסתפק בדבר מהיפך אל היפוך 
הוא כבוד השם יתברך אם לאו שהוא ההיפוך חס ושלום לגמרי וזה רק מחמת ששכלו מבולבל ואינו יכול להכריע על פי התורה לידע אמיתת  אם  

  הדבר, ועל כן בוודאי זה נחשב לבחינת נפילה גדולה ויש שנפילתו גדולה מאד מאד רחמנא ליצלן וכו', ואף על פי כן אם זוכה לחפש באמת אחר 
 אזי הירידה הוא תכלית העליה וכו' כמבואר בפנים:   כבודו יתברך

ע כי לכאורה רבינו מדבר מקושיות מהחלל הפנוי שאין עליהם תירוץ שהם ממש בחי' מקומות המטונפים שאסור להרהר בהם בדברי  וצ"   - מ"ק  
כי הוא סתום ומשאיר מקום לומר גם  תורה וכשנופל לשם אין לו עיצה אלא לצעוק איה כדי להתקשר למאמר הסתום שמחיה אפילו מקומות אלו  

ח"ו ההפך מהאמת למי שרוצה. וכן מבואר בלק"ה חנוכה ה' א' ושם לא נמצא שום כבוד גלוי שאפשר לעשות אלא החיפוש בעצמו שצועק איה  
לם ואפשר לשאול אחרים  אבל סתם איזה דבר שספק אצלי אם כך רצון ה' או אחרת  צ"ע וגם בזה יש שלש בחי' כי יש שרק ממני נע .    מקום הכבוד 

וצ"ע כשלא בנמצא את מי לשאול ויש שנעלם ממני ולא ידוע לאחרים וא"א אלא לבקש מהש"י שיאיר עיני אבל עכ"פ היא ידיעה שאפשר להשיג  
   .גם במדרגתי ויש עוד בחי' דהיינו שאפשר להשיג בעוה"ז אבל לא במדרגה שלי 

הידוע שגילו בו חז"ל איך לעשותו לכבודו ית' ואעפ"כ הוא חוזר ומסתפק בו מחמת נפילתו    כוונת הפרפראות היא דווקא כשמסתפק בדבר   וכנראה 
 מהאמונה בהם וזו באמת נפילה גדולה.

 בעיקר במלחמת האכילה והזיווג שם היצה"ר גדול לחשוב שאין בכוחי לקיימם רק לכבוד שמים, וזה בעצמו בחי' מהרהר אחרי ה'.  אולי אפ"ל   מג
ולשון ספרי החסידות האחרים ירידה צורך עליה עיין בעש"ט עה"ת בראשית במקור חיים שם אות ס' בשם צוואת    וצ"ע האם תכלית ממש או לתכלית תורה כב אות יא ]דף לג:[. וכן הלשון לעיל  מד

  כב לא טוב היות האדם לבדו...ויפל תרדמה - הריב"ש.  דגל מחנה אפרים פרשת ויצא בשם זקנו הבעש"ט. ואור המאיר לרבי וולף מזיטומיר תלמיד המגיד פרשת שמות. ועיין בראשית ב' יח 
   ויקח וכו' ויבן ה"א את הצלע וכו' ויביאה אל האדם. ועיין חולין ס' לכי מעטי עצמך ובקדוש הלבנה וללבנה אמר שתתחדש.  

גם עיין תורה נו שסתרי התורה מתגלים דייקא בהסתרה שבתוך הסתרה. ועיין תורה רו שדייקא הרחוק הוא קרוב   - הירידה תכלית העליה  הגה, שייך לתורה יב   מה 
שבמצרים הוצרך הקדוש ברוך הוא  .  ובתורה לג היכן אלקיך בכרך של רומי דייקא ושם נעלמת תורה דעתיקא. וכן מבואר לקמן בהשמטה. וכן מבואר ממה  ביותר

ין התגלות הספירות  . ועיין קל"ח פתחי חכמה לרמח"ל פתח טז מבאר עני פרי עץ חיים שער חג המצות פרק ז'( כמבואר ב)   בעצמו לרדת לפי שהיה מקום הטומאה ביותר
קאל במראה  שיוצאות מכתר ויורד ומחשיך עד המלכות ובחושך הגדול ביותר שם מאיר שוב הכתר וחוזר חלילה כמראה הבזק רצוא ושוב וזה שהראה הקב"ה ליחז 

ז' שהמלכות שרשה במלכות א"ס ששם היה הצמצום   וזה שכתוב בתקונים ובזוהר דמלכות בפרק א' סוד החיות רצוא ושוב. ועיין פתחי שערים נתיב צמצום פתח 
בר לא מוצא  סלקא עד א"ס.  וכן שמענו מהבבא סאלי שאמר כשלא הולך אז הולך.  וזהו שאע"פ שציוה רבינו ללכת עם אזמרה ציוה גם על איה כי רק אחרי שכ 

את המלכות לכתר. עין שיש"ק ח"ד מט ונב  עוד עיין    בעצמו שום נקודה טובה שתהא אחיזה לתקוות שיפור אז שייך צעקת איה אמיתי שמהפך את החושך לאור.
 היא מהחלל הפנוי. תורת נתן תורה רפב אות יא לבאר עפ"י תורה סד שיש שני מיני אפיקורסות, ואזמרה היא למי שנפל בזו שיש עליה תשובה ואיה למי שנפל לזו ש

וונה ירידה צורך העליה ולא שהירידה יש בה תכלית לעצמה. וכן  לקמן ירידה תכלית העליה כמו שכתוב בספרים, וא"כ הכ   אומר   אע"פ שרבנו  מו
לכאורה משמע בביאורו בלק"ה הלכות ערב ג' לקמן. אבל כיון ששינה מלשון הספרים שבכולם כתוב ירידה צורך עליה, ועוד שגם מוהרנ"ת בעצמו  

אפילו צדיקים גדולים לא עומדים משמע לכאורה שהירידה  אע"פ שמתחיל דבריו שע"י הירידה אזי העליה היא בבחי' היכן שבעלי תשובה עומדים 
יותר מהקיום   בגודל מעלת הרצון אפילו  באות א' שם  הירידה, ומאריך מאד  מגדול מעלת הרצון בשעת  עליה. אבל ממה שכל כך מדבר  צורך 

ין בעליה, אלא שצריך מאד להזהר  למעשה, נראה גם שבאמת עומק כוונתו שהירידה היא בבחי' תכלית מצד שדייקא שם יש עבודה נפלאה שא 
לא להשאר שם כי כל מעלת הירידה היא רק עד כמה שהאדם רוצה לעלות ולצאת ממנה. וכ"ש שלא יורד בעצמו שזו שבתאות עליה הזהירו חז"ל  

 האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו. ומבואר בגמ' מנחות כט שבלי סיעתא דשמיא א"א לעלות וכמבואר בתורה קיב.    

ר אות  הלכה ג    הלכות ערב לקוטי הלכות חו"מ    מז ַהזֶּּה ְוהּוא ִעּקַ ם  עֹולָּ ם לָּ דָּ אָּ א הָּ ּבָּ ִביל זֶּה  ׁשְ ּבִ ר ַרק  ַרְך, ֲאׁשֶּ ִיְתּבָּ צֹון ַלה'  רָּ ל הּוא הָּ לָּ ַהּכְ ׁשֶּ א,    )ד( ִנְמצָּ
ה ְמֹאד. ַעד ׁשֶּ  דֹולָּ ּגְ ה ׁשֶּ ׁשּובָּ ִחיַנת ּתְ ה ּבְ "ל. ְוזֶּ ם ְוַכּנַ דָּ אָּ ל הָּ ְכִלית ׁשֶּ ם  ַהּתַ ה קֹדֶּ ִחיַנת ְיִרידָּ ֲעוֹונֹות ִלְזֻכיֹּות. ְוזֶּהּו ּבְ כּו הָּ ְתַהּפְ יִּ ה ׁשֶּ ׁשּובָּ כֹוִלין ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ַהּתְ יְּ

י ַהְיִר  ה, ּכִ ֲעִליָּּ ם הָּ ה קֹדֶּ ה לֹו ְיִרידָּ ְהיֶּ יִּ ִריְך ׁשֶּ ֲעבֹוַדת ה' צָּ ה ּבַ ם ֲעִליָּּ דָּ אָּ ׁש ְלהָּ יֵּ ם ׁשֶּ ּקֹדֶּ ה ׁשֶּ ֲעִליָּּ ה ִהיא הָּ מּוּהַ ְוֵאינֹו   ידָּ ר ּתָּ בָּ ה ַהּדָּ א. ְוִלְכאֹורָּ ּמּובָּ ה ּכַ ֲעִליָּּ ְכִלית הָּ ּתַ
ּבָּ  ֶּ ר ַמה ׁשּ י ִעּקַ ן ֵהיֵטב ּכִ "ל מּובָּ י ַהּנַ ה?! ַאְך ַעל ּפִ ה ַלֲעִליָּּ א ִיְזּכֶּ ְיקָּ ה ּדַ ן ַמּדּוַע ַעל ְיֵדי ַהְיִרידָּ צֹון ֲאׁשֶּ מּובָּ רָּ ִביל הָּ ׁשְ ם ַהזֶּּה הּוא ּבִ עֹולָּ ם לָּ דָּ אָּ ִביל זֶּה  א הָּ ׁשְ ר ּבִ
ל ַהִהְתַרֲחק  יֹוֵתר ְלֹגדֶּ צֹון ּבְ רָּ ר הָּ ּבֵ ְתּגַ יִּ ֵדי ׁשֶּ יֹוֵתר. ּכְ חֹוק ּבְ רָּ ם הָּ עֹולָּ ה ֵליֵרד ְלזֶּה הָּ מָּ ׁשָּ ה ַהּנְ ה  ֻהְכְרחָּ ֲאוָּ לֹום, ְלֵאיזֶּה ּתַ יֹּוֵרד ְונֹוֵפל, ַחס ְוׁשָּ ׁשֶּ ן ּכְ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ּות ּכַ

לֹום, ַואֲ  ה, ַחס ְוׁשָּ ַרְך,  אֹו ֲעֵברָּ ה ַלה' ִיְתּבָּ ְתׁשּובָּ ׁשּוב ּבִ ת ַעְצמֹו ְולָּ יר אֶּ ְך ְלַהְזּכִ ה ַאַחר ּכָּ ז ִאם זֹוכֶּ צֹון  ַזי ִנְתַרֵחק יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְואָּ רָּ ר הָּ ּבֵ אי ִמְתּגַ ַוּדַ ְך ּבְ ֲאַזי ַאַחר ּכָּ
ַרְך עַ  ל ִרחּוקֹו ֵמה' ִיְתּבָּ ַעְצמֹו ּגֹדֶּ יֹּוֵדַע ּבְ ע יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֵמֲחַמת ׁשֶּ ִלי ׁשִ ַרְך ּבְ יץ ְמֹאד ְמֹאד ַלה' ִיְתּבָּ יף ְוַאּמִ ק ְוַתּקִ זָּ אי ְרצֹונֹו חָּ ַוּדַ ן ּבְ יו ַעל ּכֵ ּור  ל ְיֵדי ִרּבּוי ֲעוֹונֹותָּ

ה עֹוְמִדין ֲעֵלי ְתׁשּובָּ ּבַ קֹום ׁשֶּ מָּ י ּבְ ה, ּכִ ה ְיֵתרָּ א ְלַמֲעלָּ ְיקָּ ה ּדַ כֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי זֶּ ן יָּ ְך ְוַעל ּכֵ ֵערֶּ ק  אֵ   וָּ זָּ צֹון חָּ י ֵהם זֹוִכין ְלרָּ מּוִרים ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד, ּכִ יִקים ּגְ ין ַצּדִ
ִר  ה יֹוֵתר צָּ דֹולָּ ה ּגְ ִריְך ַלֲעלֹות ַלֲעִליָּּ ם צָּ דָּ אָּ הָּ ם ׁשֶּ ן קֹדֶּ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ְתַרֲחקּו יֹוֵתר ּכַ ּנִ ֲעלִ יֹוֵתר ֵמֲחַמת ׁשֶּ ל הָּ י ּכָּ ם, ּכִ ה ִמּקֹדֶּ ה לֹו ְיִרידָּ ְהיֶּ יִּ ְדֵרגֹות ֵהם  יְך ׁשֶּ יֹּות ְוַהּמַ

ַלֲעִליָּּ  ִריְך ַלֲעלֹות  ם צָּ דָּ אָּ הָּ ׁשֶּ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  ה,  כָּ ִלְברָּ נּו ִזְכרֹונֹו  ַרּבֵ ְבֵרי  ִמּדִ ן  ּמּובָּ ּכַ צֹון,  רָּ ְבִחיַנת הָּ ִריְך  ּבִ אי צָּ ַוּדַ ּבְ ְויֹוֵתר,  צֹון יֹוֵתר  ה ְלרָּ ְזּכֶּ יִּ ׁשֶּ ַהְינּו  יֹוֵתר,  ה  דֹולָּ ּגְ ה 
יְ  לֹו  ה  ְהיֶּ יִּ ה ׁשֶּ ְלַמְדֵרגָּ ה  ַלֲעִליָּּ ה  ִיְזּכֶּ ה  זֶּ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶּ "ל,  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ צֹון  רָּ הָּ ר  ּבֵ ְתּגַ יִּ ׁשֶּ ֵדי  ּכְ ה  ֲעִליָּּ הָּ ם  קֹדֶּ ה  ַעְצמֹו    ִרידָּ ּבְ הּו  זֶּ יֹוֵתר  צֹון  רָּ הָּ רּות  ּבְ ִהְתּגַ י  ּכִ יֹוֵתר,  בֹּהַ  ּגָּ

"ל:  ּנַ ה ּכַ ֲעִליָּּ ם ְיִרידָּ   ו ֶבֱאֶמת             הָּ דָּ אָּ ׁש ְלהָּ יֵּ ׁשֶּ פָּ ּכְ ּסְ א ּבַ ּמּובָּ א ִלְצַלן ּכַ נָּ ם ַרֲחמָּ תָּ יִרידָּ ְקעּו ּבִ ה ִנׁשְ י ַהְרּבֵ ה, ּכִ ה ֲעצּומָּ נָּ ַסּכָּ ז ּבְ ה הּוא אָּ ֲעִליָּּ ם הָּ י  ה קֹדֶּ ִרים, ּכִ
ת   ה ִלְזּכֹר אֶּ יֹוֵתר, ַהְינּו ִאם ִיְזּכֶּ צֹון ּבְ רָּ ר הָּ ּבֵ ה ְוַהִהְתַרֲחקּות ִמְתּגַ ַעל ְיֵדי ַהְיִרידָּ י ׁשֶּ ל  ַאף ַעל ּפִ ַרְך, ֲאבָּ ִמיד ַלה' ִיְתּבָּ ק ּתָּ זָּ צֹון חָּ רָּ ּכַֹח ִלְכסֹף ּבְ תֹו ְוִלְבִלי ִלׁשְ ַמֲעלָּ

ַרְך ְוִיּפֹל, ַחס  ת ה' ִיְתּבָּ לֹום, אֶּ ח, ַחס ְוׁשָּ ּכַ ַרד ְוִנְתַרֵחק ִיׁשְ יָּּ ַעל ְיֵדי ׁשֶּ לֹום, ׁשֶּ כֹול ִלְהיֹות, ַחס ְוׁשָּ א ׁשֶּ   יָּ ֳחרָּ א אָּ ִסְטרָּ לֹום, ִלְרצֹונֹות ּדְ ם ַהזֶּּה.  ְוׁשָּ ֲאוֹות עֹולָּ ֵהם ּתַ
י  א, ּכִ טָּ ּלֹא חָּ ׁשֶּ ֵרי ִמי  אי ַאׁשְ ַוּדַ ּבְ ת  ֱאמֶּ ּבֶּ ן  ְוַעל ּכֵ ה ְלַגְמֵרי  ָּ ְקֻדׁשּ צֹון ּדִ רָּ ת הָּ ּכַֹח אֶּ יּּוַכל ִלׁשְ ׁשֶּ ן    ַעד  ם ּכֵ ּגַ ַהזֶּּה ְלַבד הּוא  ם  עֹולָּ ּבָּ ׁש  הּוא ְמֻלּבָּ ֶּ ׁשּ ם ַמה  דָּ אָּ ם הָּ ּגַ

ׁשֶּ  ה  דֹולָּ ּגְ ה  נָּ ַסּכָּ ַהזֶּּה, ֲאִפּלוּ ּבְ ם  עֹולָּ ל הָּ גּוִמים ׁשֶּ ַהּפְ ְרצֹונֹות  ְיֵדי הָּ לֹום, ַעל  ה, ַחס ְוׁשָּ ָּ ְקֻדׁשּ צֹון ּדִ רָּ ת הָּ ּכַֹח אֶּ ן  יּּוַכל ִלׁשְ ּכֵ ׁשֶּ ל  ר, ִמּכָּ ּתֵ ל הֶּ ְרצֹונֹות ׁשֶּ  ַעל ְיֵדי הָּ
ְוִנְתַרֵחק  ֵחְטא  וָּ וֹון  ֵאיזֶּה עָּ ּבְ ל  ִנְכׁשָּ לֹום  ְוׁשָּ ַחס  ׁשֶּ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶּ ל  ה    ְוכָּ ָּ ְקֻדׁשּ ּדִ צֹון  רָּ הָּ ת  ְלַגְמֵרי אֶּ ּכַֹח  ִלׁשְ לֹום,  ְוׁשָּ ַחס  כֹול  יָּ י  ּכִ ְמֹאד,  ן  ְמֻסּכָּ אי הּוא  ַוּדַ ּבְ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר 

ה ִלְפׁשַֹע ְמֹאד ְמ  וֹון ַוֲאִפּלּו ִאם ִהְרּבָּ ֵאיזֶּה ֵחְטא ְועָּ ל ּבְ ר ִנְכׁשַ בָּ ּכְ ל ִמי ׁשֶּ ְתַרֵחק ְמֹאד, ֲאבָּ ּנִ ר  ֹאד, וַ ֵמֲחַמת ׁשֶּ ּבֵ י ֵכן ִאם ִיְתּגַ ה, ַאף ַעל ּפִ ֹשָּ עָּ ֶּ ה ַמה ׁשּ ֹשָּ ֲאִפּלּו ִאם עָּ
ַעם ְויַ  ּפַ ל  כָּ ת ַעְצמֹו ּבְ ִנים ִיְזּכֹר אֶּ ּפָּ ל  ְוַעל ּכָּ ַרְך  ת ה' ִיְתּבָּ ּכַֹח אֶּ ִנים ִלְבִלי ִלׁשְ ּפָּ ל  ת ַעְצמֹו ַעל ּכָּ ַרְך  אֶּ ִיְתּבָּ ּתֹוֵקק ַלה'  ּוְלִהׁשְ ת ַעְצמֹו ִלְכסֹף  יל אֶּ ק  ְרּגִ זָּ צֹון חָּ רָּ ּבְ
ִלְזֻכיּ  כּו  ִיְתַהּפְ ֲעוֹונֹות  ל הָּ ְוכָּ ה  דֹולָּ ּגְ ה  ַלֲעִליָּּ זֶּה  ְיֵדי  ִלְזּכֹות ַעל  כֹול  ְויָּ ה.  ׁשּובָּ ַהּתְ ר  ִעּקַ זֶּה  ִמיד  ְתַרֵחק  ּתָּ ּנִ ׁשֶּ ֵמֲחַמת  ְמֹאד  ְמֹאד  ק  זָּ צֹון חָּ ִלְזּכֹות ְלרָּ כֹול  י יָּ ּכִ ֹות, 

"ל:  ּנַ  יֹוֵתר ּכַ



 מוהר"ן תנינא              ליקוטי                             תורה יב                                 14יט: 

שמים   כבוד  בה  ויש  ויקרה  עצומה  דייקא עבודה  מהרחוקים  הכבוד  עיקר  כי  העליה,  בימי  שיהיה  שא"א  מה  נפלא 
ך ת י בעלי ועוד גם    .\מטמכבד את עצמו/הקב"ה  יש בזה בחי' ש  צדיקים(, ובימי העליה שאנו  \מח)כמבואר בריש תורה י'/

 .  יקרות תניצוצולהעלות כאלו  ששום צדיק לא יכולקדושים ניצוצות  אתך ועלי 
 

, ומבאר שאפילו ירידה הנוראה ביותר למקום כפירה והסתרה נוראה אעפ"כ  הירידה תכלית העליהעתה יבאר מדוע 
 יש בה תכלית ותועלת גדולה, בתנאי שעולים ממנה. 

ית'  \נ/ כי דע כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד כי כל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא    ,כבודו 

הכל    לכבודו מעל  המרוממת  מציאותו  את  לגלות  ומדותיודהיינו  השגחתו  מלכותו  ואת  כל   \נב/[נא]   "שכ  ,ואת 

 
ֲעַדִין הוּ   ה( אות  שם   ׁשֶּ ְזַמן  ל  הּוא ּכָּ מֹו ׁשֶּ ם הּוא ּכְ דָּ אָּ ַוֲאִפּלּו ִאם הָּ ל,  לָּ ם ּכְ עֹולָּ ּבָּ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש  ׁשֶּ ל הּוא,  לָּ ׁשּוב  ְוַהּכְ צֹון לָּ ַרְך ְוֵיׁש לֹו רָּ ִיְתּבָּ ת ה'  א זֹוֵכר אֶּ

ׁשּוב   ר הּוא ּכֹוֵסף לָּ ה ֲאׁשֶּ ּמָּ ה ּכַ זֶּּ י ׁשֶּ ַרְך, ַאף ַעל ּפִ יו ִיְתּבָּ לֹום,  ֵאלָּ ע, ַחס ְוׁשָּ ׁשַ ַגם יֹוֵתר ְוהֹוִסיף ֵחְטא ַעל ּפֶּ א, ּפָּ ַרּבָּ ה, ַאּדְ ה ִלְתׁשּובָּ כָּ ַרְך ַוֲעַדִין לֹא זָּ יו ִיְתּבָּ ֵאלָּ
אי סוֹ  ַוּדַ ה ּבְ ל ֵעת, ְוַעל ְיֵדי זֶּ כָּ ִמיד ּבְ ַרְך ּתָּ ּתֹוֵקק ַלה' ִיְתּבָּ י ֵכן ְיַחזֵּק ַעְצמֹו ִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ ל  ַאף ַעל ּפִ ִלי  ף ּכָּ ה ּבְ אי ִלְתׁשּובָּ ַוּדַ ה ּבְ יו, ְוִיְזּכֶּ טּותָּ ְ ֵצאת ִמׁשּ ה לָּ סֹוף ִיְזּכֶּ

דֹול ְמֹאד אוֹ  יק ּגָּ טֹן. ֵהן ַצּדִ דֹול ְוַעד קָּ ם ִמּגָּ עֹולָּ ּבָּ ם ׁשֶּ דָּ ל אָּ ה ְלכָּ ה ּוְנכֹונָּ ה טֹובָּ ְך זֶּה הּוא ֵעצָּ רֶּ ֵפק ְודֶּ א    סָּ ְרּגָּ ֵצאת ִמּדַ ִריְך לָּ ת ַהּצָּ ֱאמֶּ ר ּבֶּ ׁשֵ בֹּהַ  ִאיׁש ּכָּ א ּגָּ ְלַדְרּגָּ
ַמעֲ  ִכים ּבְ יֹּות ַהְמֻלְכלָּ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ִחים ּבִ ּנָּ ה ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ַהּמֻ ַמֲעלָּ ים ּבְ ַטּנִ ים ַהּקְ ׁשִ צֹון ַהּכֹל ְיכֹוִלים  יֹוֵתר. ְוֵהן ֲאנָּ ִחיַנת רָּ י ֵכן ַעל ְיֵדי ּבְ ִעים ְמֹאד, ַאף ַעל ּפִ ים רָּ ֹשִ

יֹוטָּ  ְכִלית ּדְ ה כְּ ַלֲעלֹות ִמּתַ ָּ ְקֻדׁשּ ּסּוִפין ּדִ צֹון ְוַהּכִ רָּ ם ַמֲעַלת הָּ ב עֹצֶּ ְכתָּ ֵאר ּבִ ר ְלבָּ ְפׁשָּ ֲעלֹות. ְוִאי אֶּ ה ַעד רּום ַהּמַ ְחּתֹונָּ דֹוׁש  א ַהּתַ נּו ַהּקָּ ְבֵרי ַרּבֵ ֵהַבּנּו ִמּדִ ֶּ ִפי ַמה ׁשּ
בְּ  דֹוׁש  ַהּקָּ יו  ִמּפִ מַֹע  ִלׁשְ ִכינּו  זָּּ ֶּ ׁשּ ַמה  ִפי  ּכְ ה,  כָּ ִלְברָּ ּתֹורֹות ִזְכרֹונֹו  ה  ְוַכּמָּ ה  ּמָּ ּכַ ה  ּלָּ ּגִ ר  ּוְכבָּ ף.  לֶּ ֵמאֶּ ק  ֵחלֶּ ֲאִפּלּו  ה  צֶּ קָּ ֲאִפּלּו  ֵאר  ְלבָּ ר  ְפׁשָּ ִאי אֶּ ב  ְכתָּ ּבִ י  ּכִ   ַעְצמֹו, 

ים  דֹוׁשִ יו ַהּקְ נּועֹותָּ ּוִמּתְ דֹוׁש  יו ַהּקָּ ִמּפִ ִמזֶּּה ֵהַבּנּו  ל יֹוֵתר  ר , ֲאבָּ בָּ סּו ּכְ ר ִנְדּפְ בֹוהֹות ַעל זֶּה ֲאׁשֶּ ִמים.  ּוְר   ּגְ עָּ ּפְ ה  ה ְוַכּמָּ ּמָּ ה ּכַ ִמזֶּּ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶּ ֵעת  ּבְ ִאים  ְפלָּ ַהּנִ יו  ִמיזֹותָּ
ַרְך בְּ  ִמיד ַלה' ִיְתּבָּ ּתֹוֵקק ּתָּ זֶּה ִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ יל ַעְצמֹו ְמֹאד ּבָּ הּוא ְלַהְרּגִ ֶּ ִפי ַמה ׁשּ ם ּכְ דָּ ל אָּ ִריְך ּכָּ א ְוצָּ ַוּדַ כֹול ּבְ ר זֶּה יָּ בָּ יף ְודָּ ק ְוַתּקִ זָּ צֹון חָּ ם ֲאִפּלּו  רָּ ם ְלַקיֵּ דָּ ל אָּ י ּכָּ
י  ּה, ּכִ מָּ ה ְלַקיְּ ְרצֶּ יִּ ׁשֶּ ן ִמי  ׁשּום ֹאפֶּ ּבְ ה ַהזֹּאת  ר ְלַקְלֵקל ְוִלְסּתֹר ֵעצָּ ְפׁשָּ ְוִאי אֶּ חּוִתים  ּפְ ּבַ ׁשֶּ חּות  ר    ַהּפָּ בָּ ַעל ּדָּ ַהּבַ כֹול  ם יָּ עֹולָּ ּבָּ ׁשֶּ ֵעצֹות  ִרים ְוהָּ בָּ ַהּדְ ל  א ּכָּ מָּ לָּ ׁשְ ּבִ

ר ִלְבִלי לְ  ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְהיֶּ יִּ ה ֵאיְך ׁשֶּ י ִיְהיֶּ ן ּכִ ׁשּום ֹאפֶּ ר ִלְסּתֹר ּבְ ְפׁשָּ צֹון ְלַבד זֶּה ִאי אֶּ ל רָּ ם, ֲאבָּ ם ַלֲעֹשֹותָּ דָּ אָּ ת הָּ יַח אֶּ ַרְך  ַהּנִ ׁשּוב ַלה' ִיְתּבָּ ה לָּ י ֵכן ֲאִני רֹוצֶּ , ַאף ַעל ּפִ
ֲאִמּתִ  ה טֹוב הָּ ּלֹא ִיְרצֶּ ע ׁשֶּ ּגָּ ִתי ּוְמׁשֻ י ִמי ּפֶּ ק, ּכִ זָּ צֹון חָּ רָּ ל ּכָּ ּבְ צֹון ׁשֶּ רָּ ִנים הָּ ל ּפָּ ל ַעל ּכָּ ר, ֲאבָּ ּבֵ ִריְך ְלִהְתּגַ ּצָּ ֶּ ר ַעל ַמה ׁשּ ּבֵ ה לֹו ְלִהְתּגַ ׁשֶּ ּקָּ ְצִחי ַרק ׁשֶּ ֵאל  י ְוַהּנִ רָּ ל ִיֹשְ

יֹוְדִעי  ֵאין  ׁשֶּ ֵמֲחַמת  ַרק  ַרְך,  ִיְתּבָּ יו  ֵאלָּ ׁשּוב  לָּ ְמֹאד  ְמֹאד  ק  זָּ חָּ אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָּ ה'  ּבַ ֲאִמיִנים  רֹוִאין  ַהּמַ ׁשֶּ ּכְ ן  ּכֵ ַעל  ְמֹאד.  טֹוב  ַעְצמֹו  ּבְ צֹון  רָּ הָּ ׁשֶּ צֹון  רָּ הָּ ַמֲעַלת  ן 
ַרְך וְ  ִיְתּבָּ כּו ַלֲעבֹוַדת ה'  י ֵכן ֲעַדִין לֹא זָּ ּפִ ַרְך ְוַאף ַעל  ִיְתּבָּ ק ַלה'  זָּ צֹון חָּ רָּ ּבְ צּו  ִמים רָּ עָּ ּפְ ה  ּמָּ ּכַ ים בְּ ׁשֶּ ֲאׁשִ ן ֵהם ִמְתיָּ ְגמּו יֹוֵתר ַעל ּכֵ ּפָּ ת  ן ְוׁשֹוְכִחים  ַגם ְקצָּ ַעְצמָּ

הּוא ַעל ּכָּ  י ֵאיְך ׁשֶּ ה יֹוֵתר ִמן ַהּכֹל, ּכִ ׁשֶּ ם קָּ גָּ ת זֶּה ַהּפְ ֱאמֶּ ם. ּובֶּ ְצלָּ צֹון אֶּ רָּ ם הָּ ְתַעּלֵ ּנִ ת  ִלְכסֹף יֹוֵתר ַעד ׁשֶּ צֹון ְולֹא ִיּטֹׁש ְולֹא ַיֲעזֹב אֶּ רָּ ת הָּ ה אֶּ ִנים ַאל ַיְרּפֶּ ל ּפָּ
יל ַעְצמ  א, ַיְרּגִ ַרּבָּ צֹון, ַאּדְ רָּ צֹון בְּ הָּ רָּ ַרְך ְוזֶּה הָּ ק יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַלה' ִיְתּבָּ זָּ צֹון חָּ רָּ ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּבְ ל ּפַ כָּ ּתֹוֵקק ּבְ כֹול ִלְזּכֹות ַעל  ֹו ִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ ַעְצמֹו טֹוב ְמֹאד ְויָּ

 " ּנַ ה ּכַ ָּ ְקֻדׁשּ ֲעלֹות ּדִ ל ַהּמַ ת ְוַלֲעלֹות ְלכָּ ֱאמֶּ ה ּבֶּ ֵלמָּ ה ׁשְ  ל: ְיֵדי זֶּה ִלְתׁשּובָּ
והסברא מבואר בלק"ה )כבוד  .   עלים לתרופה מכתב רב . וב תורה ז' תנינא אות ד' . וב תורה נט אות א . וב תורה יד אות ב ' וב תורה י  כמבואר בריש  מח

 .אב ואם ב' א'( כי הכבוד הוא רק מזולתו כי אין זה כבוד שמכבד את עצמו וככל שהוא מרוחק הוא יותר בחי' זולתו 

ל לכבד את עצמו אלא רק כשאחרים מכבדים אותו זה נקרא כבוד וכלשון חז"ל אין נחתום מעיד על עיסתו. כך גם משה  אדם יכו   כי כמו שאין   מט
בזוהר   זרה שלו כמבואר  ידו לכבוד שמתגלה ע"י יתרו שעתה חזר מעסק העבודה  רבנו עם כל מעלתו הנפלאה אינו דומה הכבוד המתגלה על 

 היה מתן תורה. עיין ריש תורה י'.  שדיקא מכח הכבוד הגדול שהתגלה על ידו  

וישמע יתרו וגו', פתח ואמר )תהלים יח נ( על כן אודך בגוים יהו"ה ולשמך אזמרה, דוד מלכא אמר דא ברוח קודשא, בשעתא    .דף סט   יתרו זוהר  עיין  
תימ  ואי  עמין.  בעלמא אלא מסטרא דשאר  ולא אתייקר  בסליקו  הוא לא אסתליק  בריך  יקרא דקודשא  הוא לא  דחמא דהא  בריך  א הא קודשא 

א  אתייקר בעלמא אלא בגיניהון דישראל, הכי הוא ודאי, דהא ישראל אינון הוו יסודא דשרגא לאנהרא, אבל כד שאר עמין אתאן ואודן ליה בשעבוד 
י עילא ותתא. כגוונא  דיקרא דקודשא בריך הוא, כדין אתוסף יסודא דשרגא ואתתקף על כל עובדוי, בחבורא חדא, ושליט קודשא בריך הוא בלחודו 

דא כל עלמא דחילו ואימתא נפל עלייהו מקמי קודשא בריך הוא, וכיון דאתא יתרו דאיהו כומרא עלאה דכל טעוון אחרנין, כדין אתתקף ושליט  
חכים ורב    יקרא דקודשא בריך הוא על כלא, בגין דכל עלמא כד שמעו שמע גבורתיה דקודשא בריך הוא זעו, וכלהו הוו מסתכלן ביתרו דאיהו 

ו  ממנא דכל טעוון דעלמא, כיון דחמו דאיהו אתא ופלח ליה לקודשא בריך הוא, ואמר עתה ידעתי כי גדול יהו"ה מכל האלהי"ם, כדין כלהו אתרחק 
א,  מפולחניהון, וידעו דלית בהון ממשו, כדין אתייקר יקרא דשמא קדישא דקודשא בריך הוא בכל סטרין, ועל דא אתרשים פרשתא דא באוריית 

 ושירותא דפרשתא הוה ביה ביתרו.

אודו לקודשא בריך הוא ואתברו קמיה,  )יתרו שאמר עתה ידעתי וכו'(  וכהן    )פרעה שאמר ה' הצדיק וכו'(  וכיון דההוא מלך  :דף סז  יתרו זוהר  ועיין 
  אלין קמיה, לא אתייהיבת אורייתא כדין אסתלק קודשא בריך הוא ביקריה על כלא עילא ותתא, ועד דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה כד אודו  

, עד לבתר דאתא יתרו ואודי ואמר עתה ידעתי כי גדול יהו"ה מכל האלהי"ם, ברוך יהו"ה אשר  כי רצה הקב"ה שתינתן התורה רק אחר הכנעת כל החיצונים 
 דשלטנו על כלא.הציל אתכם וגו', כדין אסתלק קודשא בריך הוא ביקריה עילא ותתא, ולבתר יהב אורייתא בשלימו  

והבריאה נבראה כדי לגלות דייקא מתוך    לשון כובד   - מ"ק    נ המשקל הפך הדבר הקל דהיינו שדבר חשוב ודבר שאינו חשוב נקראים כבד וקל 
יר  העלם שיש מנהיג לבירה והוא לבדו יחיד בעל כל הכוחות כולם מנהיג את העולם ועיקר הכבוד הוא בבחי' והארץ האירה מכבודו דהיינו שיא 
את    בארציות דהיינו אצל הרחוקים כי ככל שיותר רחוק ובר דעת דייקא כן יותר כבוד מאיר על ידו. כי כבוד הוא דייקא ע"י זולתו כי א"א שיכבד 

 עצמו ולכן עיקר הכבוד ע"י בעל בחירה שהוא עיקר בחי' זולתו.

יקא דהיינו כמה שהחלל יותר פנוי כן יותר מתגלה בו הקו אבל מאידך  וכבוד היינו גילוי קו האור בתוך החלל הפנוי לכן עיקר הכבוד מרחוקים די 
כבודי לאחר לא אתן לכן בעצם החלל לא מתגלה אור הקו כלל אלא רק באיזה כלי שיש בו דהיינו מי שרוצה להשיג אור הקו ולהשאר בחלל לא  

הפנס שמכוון לחלל העולם אזי אין נראה האור שם רק אם יש  יכול להשיג. כי רק ע"י שעושה כלי ע"י מצוה מתגלה ונתפס האור, וזה כמשל אור  
 איזה דבר להתפס בו אפילו אבק והנמשל שאפילו אבק של ביטול להש"ית ולמצוותיו כבר מחזיר ומגלה איזה משהו כבוד 

 ישעיהו מג ז'  נא 

יו ַאף    מג פרק  ישעיהו    נב אִתיו ְיַצְרּתִ רָּ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ א ִבׁשְ ְקרָּ יִתיו: )ז( ּכֹל ַהּנִ    ֲעש ִ

כל הצדיקים הנקראים בשמי וכל העשוי לכבודי יצרתיו אף עשיתיו תכנתיו בכל הצריך לו והכנתי    - )ז( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו    רש"י 
 הכל כלומר אע"פ שעברו בגולה ובצרה כבר הכנתי להם כל צרכי גאולתם:  



 מוהר"ן תנינא              ליקוטי                             תורה יב                                 15יט: 

הלשון "כל הנקרא בשמי" קצת קשה מה בא למעט, שהרי הכל ברא    \נג /בראתיו וכו'  הנקרא בשמי ולכבודי
שעליהם נאמר כבודי לאחר לא אתן וכפי  וכיו"ב  לכבודו, ונראה לפי המבואר לקמן שהכוונה למעט את עבודה זרה  

לכן כיוון שכבוד שמים הוא   , כיוון שכל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו  אמרו חכמיםשם    \נד/ (.)יומא לח  שיתבאר לקמן 

ומאחר שהכל נברא .  שלא יתעפש הפת של לחם הפנים לכן החזירו המצווה לבית גרמו אע"פ שביקשו שכר רב
כמבואר    ית' נמצא שכבודו יתברך הוא שורש כל הבריאה. ואף על פי שכולו אחד  \נה/בשביל כבודו

בהבריאה יש רוצה לומר אף על פי כן  על כל זה  א ית' אחד פשוט וא"כ כבודו אחד פשוט  בתורה ב' תנינא שהו

ולקמן יתבאר שיש   \נו/חלקים ובכל חלק וחלק מהבריאה יש בו בחי' כבוד מיוחד שהוא שרשו כנ"ל

 .  י שהוא סיבת כל חלק מהבריאהטכבוד כללי סיבת הבריאה בכלליות ויש כבוד פר

 
היינו כל הבריאה   - ו את הגולים, אבל דעו כי כל הנקרא בשמי אומר לא לבד שאצוה לארבע רוחות השמים שיוציא  - )ז( כל  -באור הענין   מלבי"ם 

בראתיו   לכבודי  אשר  וכל  בראתיו,  שאני  שמי  אל  המתיחס  כל  והתחתונים  ע"י    - העליונים  שיתגלה  לכבודי  בראתיה  אשר  הבריאה  כל  שהוא 
 המציאות כבוד ה', הנה כל המציאות כולו יצרתיו וגם עשיתיו רק למען: 

ההבדל ביניהם, כי ברא, היא הוצאת החומר ועצם הוא הגומר את הדבר ופועל הצורה    - )ז( בראתיו יצרתיו אף עשיתיו    -באור המלים    מלבי"ם
 הבלתי מתדבקת. הבריאה יש מאין בראתיו הכל לכבודי, ואח"כ תקנתי ועשיתי וגמרתי הכל שיהיו כלים עוזרים להוציא עם עוד: 

כנגד עולמות בריאה יצירה ועשיה, שנקראים עולמות הפירוד כי מעלם הבריאה מתחיל התערובת  בראתי יצרתיו אף עשיתיו, והם  המשך הפסוק  נג
  שיש בו כבר מעט רע וביצירה חיצי רע ובעשיה רבו רע. ונראה שעל כן לא נקט עולם האצילות שכולו טוב כי ממנו אין כבוד, אלא מזולתו, אבל 

הכב  גם  וע"כ  עצמו  מכבד את  וכאילו  לשון אצלו  ותר  אצילות  הרבה  עצום  כבוד  היה  שבעולם  זרות  העבודות  לכל  גדול  כומר  שהיה  מיתרו  וד 
מהכבוד שהיה ממשה רבנו הצדיק העצום כי משה היה כל כך כלול בו ית' בבחי' אצלו ממש וכאילו הקב"ה מכבד את עצמו אבל יתרו המרוחק  

 ביותר וכמבואר בזוהר יתרו.ביותר כשהוא בא ומודה עתה ידעתי כי גדול ה' מאד זה הכבוד הוא הגדול  
והיו יודעין    ,שלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים   .ת''ר בית גרמו היו בקיאין במעשה לחם הפנים ולא רצו ללמד   -  יומא לח.  נד

יודעין לרדות כמותן   , לאפות כמותן  בכולו( )מחוץ    מסיקין מבחוץ ואופין מבחוץ )אנשי אלכסנדריא(  שהללו    , ולא היו  והללו    , לתנור וע"כ לא נאפה בשווה 

אמרו כל מה שברא הקב''ה לכבודו    ,כששמעו חכמים בדבר   .הללו פיתן מתעפשת והללו אין פיתן מתעפשת)ועל כן(    , מסיקין מבפנים ואופין מבפנים 

כפלו להם    .שלחו להם חכמים ולא באו   .בית גרמו למקומן )על כן יחזרו(  וחזרו    " כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו " ז{  - בראו שנאמר }ישעיה מג 
ר'    )זהו סכום עצום וכנראה הכוונה בכל יום נטלו לפני שכר שנתי של יב מנה. הרש"ש(   בכל יום היו נוטלין שנים עשר מנה והיום עשרים וארבעה   .שכרן ובאו 

בית  משפחתו  אמרו להם יודעין היו של    ? למד אמרו להם חכמים מה ראיתם שלא ל   .יהודה אומר בכל יום עשרים וארבעה והיום ארבעים ושמונה 
מזכירין אותן לשבח מעולם  )שיתפרש לקמן( ועל דבר זה  .וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך  , שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן   ,אבא שבית זה עתיד ליחרב 

 כב{ והייתם נקיים מה' ומישראל: - לב לא נמצאת פת נקיה ביד בניהם. שלא יאמרו ממעשה לחם הפנים זה ניזונין לקיים מה שנאמר }במדבר  

. ובריש תורה יז אמר  העולם כדי לגלות רחמנותו את  ברא  מבאר שתורה סד  ריש  מבואר שברא העולם כדי לגלות מלכותו וב   תורה מט ריש  וב   נה 
 שברא את העולם בשביל ישראל ובשביל ההתפארות שיקבל מישראל עי"ש.

מי שפוגם, חס ושלום, בכבוד השם יתברך, אזי על ידי פגם הכבוד של השם יתברך אין יכולין לקבל ולינק מהמחין של ארץ  ...  -  תורה עא תנינא   נו
  ישראל, וכפי הפגם שפוגם בכבוד השם יתברך, כמו כן אינו יכול לקבל ולינק מהמחין של ארץ ישראל, ואזי נשארין המחין בבחינת מחין של חוץ

חינת מחין של חוץ לארץ, אזי אין יכולין להשוות דעתן יחד. וזהו בחינת המחלקת שיש בעולם, כי מחין של חוץ לארץ  לארץ ממש. וכשהמחין הם ב 

  אך דע,         אין יכולין להשוות עצמן יחד. אבל היה ראוי שלא יהיה מחלקת כי אם בחוץ לארץ, ובאמת אנו רואין שגם בארץ ישראל יש מחלקת:  
שנעשו על ידי פגם הכבוד כנ"ל, הם מבקשים לעצמן תקון. והתקון של אלו המחין של חוץ לארץ הוא בעת ששופע    כי אלו המחין של חוץ לארץ, 

  נעם העליון, שעל ידי זה נעשה התגלות הכבוד, אז הוא זמן תקונם של אלו המחין של חוץ לארץ. כי כבוד הוא תקון העולם, כי כל העולם נברא 

כי יש כבוד פרטי לכל מאמר ומאמר  'ג(: "לכבודי בראתיו" וכו' )יומא לח(, הינו בשביל כבוד השם יתברך.  בשביל הכבוד, כמו שכתוב )ישעיה מ"

של העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אשר בשביל אותו הכבוד היה זה המאמר, שעל ידו נברא חלק פלוני מהבריאה. נמצא שכל מאמר  
המאמר. כי זה המאמר, שבו נברא חלק פלוני מהבריאה, היה בשביל כבוד זה, כדי    ומאמר יש לו כבוד מיחד, שבשביל זה הכבוד היה אותו 

שיגיע כבוד זה להשם יתברך, וכן מאמר אחר, שבו נברא חלק אחר מהבריאה, היה בשביל כבוד אחר, שיגיע אותו הכבוד להשם יתברך, וכן  
כשאחד מישראל זוכה לראות בעצמו    ועל כן          ולם כנ"ל:  כל המאמרות, כלם היו רק בשביל כבוד השם יתברך, אשר בשביל זה נברא הע 

איזה התגלות הכבוד, הינו כשיש לו איזה כבוד, אזי הוא צריך לידע מאיזה מאמר נתהוה זה הכבוד, אשר בשביל זה הכבוד היה אותו המאמר,  
ת כבוד השם יתברך. אבל אלו שהם בהיכלא דמלכא,  שעל ידו נברא חלק מהבריאה כנ"ל. ובודאי לאו כל אדם זוכה לזה, להרגיש בעצמו התגלו 

היה  כשיש להם איזה כבוד, אזי אין לוקחין לעצמן כלל מן הכבוד, רק הם מעלין כל הכבוד להשם יתברך, כדי שיתגדל ויתעלה כבודו יתברך, כדי שי 
ה הכבוד היה אותו המאמר, שעל ידו נברא חלק  על ידי זה תקון העולם כנ"ל. והם מבינים בהכבוד מאיזה מאמר נתהוה זה הכבוד, אשר בשביל ז 

מר,  מהבריאה כנ"ל. וזה בחינת )תהלים כ"ט(: "ובהיכלו כלו אומר כבוד", הינו שאצל אלו שהם בהיכלא דמלכא, הכבוד הוא כלו אומר, הינו כלו מא 

"ואשר כח    וזה בחינת:           בריאה כנ"ל:  כי הכבוד שיש להם הוא כלו רק בשביל המאמר, שנתהוה בשביל זה הכבוד, אשר על ידו נברא חלק מה 
בהם לעמד בהיכל המלך" )דניאל א(. 'כח זה בחינת כ"ח אתון דמעשה בראשית' )תקוני זהר, תקון יח(, בחינת עשרה מאמרות שבהם נברא העולם.  

לפי פשוטו של מקרא,    -כח בהם לעמד" וכו'  הינו שאלו שהם בהיכלא דמלכא, הם מגלין ומאירין כ"ח אתון הנ"ל על ידי הכבוד כנ"ל, וזהו: "ואשר  
הינו כח ממש, כי בודאי צריך שיהיה להם כח וגבורה לעמד בזה, שיזכו להיות בהיכלא דמלכא, אשר שם הכבוד הוא כלו אומר, בחינת כ"ח אתון  

כל הנבראים, כי עקר הבריאה היתה  של השם יתברך נתגלה רק על ידי האדם. כי האדם הוא תכלית    ועקר הכבוד            דמעשה בראשית כנ"ל:  
די זה  בשביל האדם )ברכות ו: (. כי עקר התגלות כבודו יתברך הוא על ידי האדם. ועל כן על ידי ההולדה, כשנולדין ונתרבין בני אדם ביותר, על י 

 על ידי בני אדם כנ"ל:   - נתגלה כבודו ביותר, כי עקר התגלות הכבוד  
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והלא במאמר   וקשה,  \נח/ בעשרה מאמרות נברא העולם  \נז/)אבות פ"ה(מה שכתוב במשנה    וזה בחי'

לשון   \סא/[ס]  אלא בשביל שכר ועונש נברא בעשרה מאמרות  ?יכול להבראות  \נטהכולל הכל/   אחד

דברך  "אולי הכוונה כי כתיב    ,\סב/המשנה אלא כדי להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות
פוגם  הרי שכל העשרה מאמרות הן דבור תמידי שעומד ומחזיק את הבריאה והרשע    ,ה' נצב בשמים" להעמידם תמיד
שבכל  המצוות מחזק את דבר ה'    םועי"ז בכל הבריאה. לעומת זה הצדיק ע"י קיו  \סג/בכל עבירה בכל עשר המאמרות

 .ועי"ז את כל הבריאההעשרה מאמרות 

וכן כל פרט בבריאה, כי כפטיש יפוצץ סלע כן   ובכל מאמר ומאמר יש בו בחי' כבוד מיוחד שהוא שרשו 

כי הכבוד   ,וכולם שרשן בכבוד  עפ"י שבת פח:(   )ריש תורה נז  כל מאמר מתחלק לפרטי פרטים ככל פרטי הבריאה

 הוא 
 
 
* 

 עשרה מאמרות 
 וזה סדרם ומה שבסוגרים הוא עפ"י עסיס רמונים. וכל מאמר נברא לגלות כבודו ית' בצורה אחרת      

ֶרץ:                                                                   )א(  .א אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ָּ ים ֵאת ַהש   א ֱאלֹהִׁ רָּ ית ב ָּ ֵראש ִׁ  [ ]כתר                         יום ראשון      ב ְּ
י אֹור:                                                                                  )ג(  .ב הִׁ י אֹור ַויְּ הִׁ ים יְּ     []חכמה מכ"ע ע"י גדולה   יום ראשון        ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִׁ
ד ִׁ  .ג י ַמבְּ יהִׁ ם וִׁ יִׁ ָּ תֹוךְּ ַהמ  יַע ב ְּ קִׁ י רָּ הִׁ ים יְּ ם:                                                        יום שני   )ו( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִׁ יִׁ מָּ ם לָּ ין ַמיִׁ  [ ]בינה מחכמה ע"י גבורה  יל ב ֵ
י ֵכן:   .ד הִׁ ה ַויְּ ש ָּ ב ָּ ֶאה ַהי ַ ֵתרָּ ד וְּ קֹום ֶאחָּ ם ֶאל מָּ ַמיִׁ ָּ ַחת ַהש   ַ ת  ם מִׁ יִׁ ַ וו  ַהמ  ק ָּ ים יִׁ   []חסד מבינה ע"י ת"ת                                                    )ט( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִׁ
עֹו בוֹ  .ה ר ַזרְּ ֶ ינֹו ֲאש  מִׁ י לְּ רִׁ ְּ ה פ  י עֹש ֶ רִׁ ְּ יַע ֶזַרע ֵעץ פ  רִׁ ב ַמזְּ א ֵעש ֶ ֶ ש  ֶרץ ד ֶ אָּ א הָּ ֵ ש  דְּ ַ ים ת  י ֵכן:  יום שלישי    )יא( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִׁ הִׁ ֶרץ ַויְּ אָּ  [ ]גבורה מחסד ע"י ת"ת   ַעל הָּ

 
רָּ  משנה אבות   נז ֲעש ָּ ַרע ִמן הָּ פרק ה )א( ּבַ א ְלִהּפָּ ּלָּ ְראֹות, אֶּ כֹול ְלִהּבָּ ד יָּ חָּ ר אֶּ ְלמּוד לֹוַמר, ַוֲהלֹא ְבַמֲאמָּ ם. ּוַמה ּתַ עֹולָּ א הָּ רֹות ִנְברָּ ִדין  ה ַמֲאמָּ ַאּבְ ּמְ ִעים ׁשֶּ ְרׁשָּ

ת הָּ  ִמין אֶּ ַקיְּ ּמְ יִקים ׁשֶּ ּדִ ר טֹוב ַלּצַ כָּ ן ש ָּ רֹות, ְוִלּתֵ ה ַמֲאמָּ רָּ ֲעש ָּ א ּבַ ְברָּ ּנִ ם ׁשֶּ עֹולָּ ת הָּ רֹות:  אֶּ ה ַמֲאמָּ רָּ ֲעש ָּ א ּבַ ְברָּ ּנִ ם ׁשֶּ  עֹולָּ

ר"ל בעשרה צווים נברא העולם וברואים שבה, והם ט' פעמים ויאמר שנכתבו בפרשה   - ]א[ בעשרה מאמרות נברא העולם  - /יכין/  תפארת ישראל 
הכי לא כתיב גביה ויאמר, מדנבראו יש  בראשית ברא, ומלות בראשית ברא נמי מאמר הוא, דבלתי ספק נבראו שמים וארץ ע"פ רצונו ית', רק ל 

מאין, א"כ לא יתכן שיצוה הקב"ה להאין שיברא, משא"כ שאר הברואים שכבר היה כאן שמים וארץ, שייך גבייהו ויאמר, שצוה להן שיוציאו מהן  
 יש מיש: 

היה צריך למעשה הגדול והנורא הזה  ר"ל בשלמא אם היה מסתבר שלא היה יכול להברא במאמר א', רק    -]ב[ והלא במאמר א' יכול להבראות  
ד  מאמרים רבים, שפיר קמ"ל קרא, שנברא רק בי' מאמרות, אבל הרי ידענו כי גדול אדונינו ורב כח לברוא הכל במאמר א', ומה שבראו באמת ביו" 

למה נברא כך אינו מושג לנו, והרי  מאמרות, הוא לטעם כמוס לה' ית', וא"כ ק' שפיר לאיזה צורך הודיעתנו תורה שנברא בי' מאמרות, דהרי הטעם 
 זה כממעט בכבודו ית' ח"ו, על כרחך שלטובתינו הודיעתנו תורה כך, שנלמד מזה שום דבר, ולפיכך עלינו להתבונן איזה דבר נלמד מזה: 

לפניו ית' העולם וכל  דהודיעתנו התורה שנברא העולם וכל שבו בי' מאמרות, למען נדע כמה חביב    - ]ג[ וליתן שכר טוב וכו' בעשרה מאמרות  
הנמצאים    חלקיו, שנבראו בי' מאמרות דוגמת העולם העליון שנברא בי' ספירות, ודוגמת י' הדברות שבסיני, ]וזה הטעם של כל י' י' שבפרק זה, וכן כל 

ח( הקניין, )ט( הפועל, )י( הנפעל[ ,  שבעולם כלולים בי' לשונות, )א( העצם, )ב( הכמה, )ג( האיכות, )ד( הצירוף, )ה( האנה, )ו( המתי, )ז( ההנחה, ) 
ח א'[  וכיון שכל כך חביב לפניו העולם א"כ כל המקלקל בו שום דבר שנענש בו ע"י חטאיו, עני בשיו, אלמנה בתרנגולתה, ויתום בביצתו ]פסחים קי" 

קיים הכל, ושיתברך הכל בשפע ברכה, כמ"ש  , הרי קלקל דבר שחביב לפניו ית' מאד וחפץ בקיומו, ונענש גם על ענשו, וכ"כ הגורם ע"י צדקתו שית 
ונתתי עשב בשדך לבהמתך, שתהא פרתו רועה באפר ואין חיה מזיקתה, תרנגולתו מנקר באשפה ואין חולדה מזיקתה ]כפסחים ד"ח ב'[ , הוא עושה  

 בזה רצון קונו, ומקבל שכר על שכרו ]וזהו שאמרנו פ"ד מ"ב ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה[: 

 עיין מהר"ל דרך החיים מבאר מדוע לא נאמר ויאמר במאמר הראשון ומדוע ברא בויאמר ולא בוידבר    ביאור המשנה   נח

כותב שבמספר עשרה יש קדושה וביאר זאת באריכות בפ"ג מ"ז ולכן ע"י שנברא בעשרה מאמרות דווקא משמעו שהשכינה    מאמרות   ועל עשרה 
 .שרויה בתוכו ויש בו קדושה וחשיבות

.  'וכו   הארץ   ותוצא   המים   ויקוו   וארץ   שמים   יהיו   אלהים   ויאמר :  ולומר ,  אחד   במאמר   כולה   הבריאה   לבטא   יכול   והיה   - כאן    פירוש הרמב"ם   עיין  נט
ונראה לי שבהכרח לומר תחילה בראשית ברא וכו' דהיינו מאמר סתום כדי להוציא יש מאין ומאמר אחד שמתכווין התנא הוא למאמר    עכ"ל.   

נו רק ויאמר אחד, אבל רק מאמר סתום זה לא יתכן כי ממנו הכבוד נעלם ולא יבוא לתכלית הבריאה שהיא לגלות כבודו. אבל  גלוי אחד,  דהיי 
 עדיין צ"ע דא"כ הרי הם שתי מאמרות אחד סתום ואחד גלוי.  

קבועות בה ולא הסתלקו בשעת העוון,  נתבאר שבמאמר אחד הכוונה שכל ספירות המלכות יהיו  מלכים פ"ב  עפ"י האוצרות חיים    ולעיל בהקדמה 
ולכאורה משמע מזה שמה שמחלק את הספירות להיות בתוספת, זו המילה "ויאמר" וכין שהתוספת הן ט' ספירות מוכרח שמאמר אחד הכוונה בלא  

לכאורה תיבת ויאמר לא רק  ויאמר כלל. ול"פ נ"ל שבמאמר אחד הכוונה בראשית ברא אלקים וכו' וקווה את המים והוציא מן הארץ וכו' וצ"ע. ש
 מחלק אלא גם מגלה. ובלא יאמר היה הכל נשאר סתום. וצ"ע.

 עיין דעת ותבונה פ"ט דף מז.  ס

חייב על כל    , שבועה שלא אוכל פת זו ופת זו   . אבל אמר חייב אחת  ,למשנה בשבועות פ"ג מ"ב שבועה שלא אוכל ואכל כמה דברים   אולי דומה   סא
 .ו הרי מילה פת מחלקתדכיוון שיכול לקצר דברי   , אחת

ומהר"ל ששואלים מדוע הרי זה דומה לשורף בית השווה אלף האם בגלל שבעליו הוציא על בנייתו ללא צורך יותר מזה נחייב    עיין כאן חיד"א   סב
 את שורפו יותר מאלף. והתירוץ שאינו כן אלא שע"י שנברא בעשרה מאמרות הוא משובח יותר.

משמע שבכל עבירה נפגמים כל המאמרות, שהרי אין הכוונה רק לרשע שפגם בכל המאמרות כולן. וכמשל הזוהר לאחד שקודח    מלשון המשנה  סג
 חור בספינה וכשעוצרים בעדו הוא טוען שרק תחתיו הוא קודח.
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י )יד( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹ  .ו מִׁ יָּ ים ו לְּ מֹוֲעדִׁ ֹאֹתת ו לְּ יו  לְּ הָּ לָּה וְּ יְּ ָּ ין ַהי ֹום ו ֵבין ַהל  יל ב ֵ ד ִׁ ַהבְּ ם לְּ ַמיִׁ ָּ יַע ַהש   קִׁ רְּ ֹארֹת ב ִׁ י מְּ הִׁ ים יְּ ים: יום רביעי הִׁ נִׁ ש ָּ  [ ]ת"ת מגבורה ע"י ת"ת לנצח  ם וְּ
ם:    .ז יִׁ מָּ ָּ יַע ַהש   קִׁ ֵני רְּ ְּ ֶרץ ַעל פ  אָּ עֹוֵפף ַעל הָּ עֹוף יְּ ה וְּ ֶרץ ֶנֶפש  ַחי ָּ ֶ ם ש  יִׁ ַ צו  ַהמ  רְּ ש ְּ ים יִׁ  [ ]נצח מת"ת ע"י נצח להוד   יום חמישי                         )כ( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִׁ
ֵהמָּ  .ח ה  ב ְּ ינָּ מִׁ ֶרץ ֶנֶפש  ַחי ָּה לְּ אָּ ֹוֵצא הָּ ים ת  י ֵכן:                         יום שישי      )כד( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִׁ הִׁ ה  ַויְּ ינָּ מִׁ תֹו ֶאֶרץ לְּ ַחיְּ ֶרֶמש  וְּ  [ ]הוד מנצח ע"י יסוד        ה וָּ
ה .ט ֵהמָּ ם ו ַבב ְּ ַמיִׁ ָּ עֹוף ַהש   ם ו בְּ ַגת ַהי ָּ דְּ ו  בִׁ ד  רְּ יִׁ מו ֵתנו  וְּ דְּ ֵמנו  כ ִׁ ַצלְּ ם ב ְּ דָּ ה אָּ ים ַנֲעש ֶ ֶרץ: ]יסוד מהוד ע"י יסוד  )כו( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִׁ אָּ רֵֹמש  ַעל הָּ ֶרֶמש  הָּ ל הָּ כָּ ֶרץ ו בְּ אָּ ל הָּ כָּ  [ ו בְּ

ַגת ַהי ָּ     דְּ דו  ב ִׁ הָּ ו רְּ ֻׁ ש  בְּ כִׁ ֶרץ וְּ אָּ או  ֶאת הָּ לְּ בו  ו מִׁ רו  ו רְּ ְּ ים פ  ֶהם ֱאלֹהִׁ ים ַוי ֹאֶמר לָּ ם ֱאלֹהִׁ ֶרךְּ אֹתָּ בָּ ת עַ )כח( ַויְּ רֶֹמש ֶ ל ַחי ָּה הָּ כָּ ם ו בְּ ַמיִׁ ָּ עֹוף ַהש   ֶרץ:ם ו בְּ אָּ  ל הָּ

ֵעץ ֲאש ֶ  .י ל הָּ ָּ ֶאת כ  ֶרץ וְּ אָּ ל הָּ ֵני כָּ ְּ ר ַעל פ  ֶ ב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאש  ל ֵעש ֶ ָּ י לֶָּכם ֶאת כ  ַתת ִׁ ה נָּ נ ֵ ים הִׁ לָּה:  )כט( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִׁ כְּ אָּ ֶיה לְּ הְּ ֶכם יִׁ ַרע לָּ י ֵעץ זֵֹרַע זָּ רִׁ ֹו פְּ מלכות מיסוד  ]ר ב 
 [ע"י יסוד

בראשית נמי מאמר הוא וצ"ע הרי יש עשר גם בלי בראשית ואם ב' אחרונים אין בהם בריאה א"כ הן שמונה    עיין גמ' ר"ה לב. ששואלת תשעה הוו ומתרצת
 ולא תשע וראיתי בעסיס רמונים ש"ב פ"ד שכתב שפו"ר היא ברכה ולא בריאה 

האחרים כיוון שנבראו יש מיש היה ה"א   עיין מהרש"א ר"ה לב. מבאר שבראשית אינו מאמר כיוון שפשוט שכיוון שנברא יש מאין ברור שהיה באמירה ורק
והוא  שלא היה באמירה אלא במעשה לכן נאמר בהם אמירה.  כי ביום הראשון נברא כבר הכל בכח כפרש"י בחומש והכוונה לחומר הראשון שיצא יש מאין  

   זה כיון שיש בו חידוש שהוא באמירה. ודבריו צ"ע א"כ מה סתום בו אם כל הטעם שנקרא סתום .  מאמר סתום בראשית שלכן כולל את כל המאמרות 

, כי ידוע בספרי  הזל  ושמעתי פירוש ע  ,, וקשה לכתוב "ויאמר")ר"ה לב.(  בראשית נמי מאמר הוא  -זי"ע בסי' רל"הממזריץ  המגיד  ל  יקרים  םלקוטי עיין  
באותיות ברא קוב"ה עלמא, וזה סוד "בראשית ברא אלקים את", פי'  )זוהר מקץ רד.(  כי ראשית הכל נאצלו האותיות ואח"כ  )ע"ח שער ה' פ"ג(  המקובלים  

בודאי נאצלו במחשבה לבד, בלא אמירה, כי אמירה הוא באותיות, בה' מוצאות    ,נמצא כי הבריאה הראשונה דהיינו האותיות   .האותיות שהם מא' עד ת' 
ולכן התרגום   ,כי לא היתה ע"י ויאמר , האציל את האותיות במחשבה לבד בלא אמירה, לכן א"א לכתוב אמירה ןכל ע ,ל את האותיות ועדיין לא האצי ,הפה

 הוא בחוכמתא וד"ל(. )ירושלמי שם( 
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באופן שיחזור ממנו התפארות    עד כמה כל פרט בבריאה נברא בדיוק כנגד  \א/ועיין ריש תורה יז  שורש הכל כנ"ל

 .  ע"י אותו פרט בבריאה עי"ש המגלה כבודוישראל מכל אחד ממ
נברא    שבכל מאמר מלובש בו כבודו ית' שעי"ז  ובהיכלו כלו אומר כבוד  \ב/ וזה בחי' )תהלים כט(

 . \ה[/ד]  מלא כל הארץ כבודו, כי וכאילו אמר במאמרו כולו אומר כבוד \גכי בהיכלו הפירוש במאמרו/ העולם
בבחי'    ,ח"ו ששם אין כבודו ית'דהיינו דברי רשות שלא לשם שמים כלל  ואפי' בעבירות ודברים רעים  

מלא שיש גבול להכבוד שלא יתפשט לשם. ואע"פ שדהיינו    ,וכבודי לאחר לא אתן  [ז]\ו/מב(  ')ישעי
כשמגיע למאמרות הגלויים עכ"ז יש גבול ? ומתרץ  כיצד מתקיים וכבודי לאחר לא אתן וא"כ    כל הארץ כבודו

. ויש גבול לכל כבוד וכבוד \ח/כנ"ל  וכבודי לאחר לא אתןלמקומות הנ"ל שלא יצא לשם בבחי'  
שנעשה בלא שמלובש בכל מאמר ומאמר מעשרה מאמרות כנ"ל שלא יתפשט למקומות החיצונים  

, רוצה לומר שהמאמר ויאמר ה' יהי כך וכך לא חל כלל על המקומות החיצוניים ומטונפים  כנ"לכוונה לשם שמים כלל  
לא מתכווין אליהם וממילא , לכן מאמר ה' ויאמר ודו ית'כי מצד הנגלה הם הפך כבוד ית' וכל מהותם הוא העלמת כב

 . מקיימם
 

הם   גם  בוודאי  אעפ"כ  כי  דע  החיצוניים  אבל  מקומות המקומות  ואפי'  ית'  ממנו  חיות  מקבלים 
כגון בית הכסא וכנגד גוף ערום שאסור להרהר בהם בתורה כמבואר בש"ע )יו"ד רמו כו( ולהכנס בהם עם   המטונפים

כי אין מציאות שלא    צריכין גם כן לקבל חיות ממנו ית'שהוא מקום מיוחד לכפירה  ע"ז  או בתי  תפילין  

 .  צריכה חיות, ואין עוד מקור חיות אלא הקב"ה
 כוונה מקומות מטונפים ה מה

ומקומות מטונפים ובתי עבודה זרה. שכיון שיש גבול לכבוד לכן  ומקומות חיצוניים רבנו נקט עבירות ודברים רעים, 
 לא נמשך להם חיות מהמאמרות הגלויים שנאמרו לכבודו ית'. 

בהלכה מקומות המטונפים הם או מצד שיש בהם צואה כבית כסא או ערווה כבית המרחץ, עוד כל טינוף או מלמולי 
בית ע"ז אסור כלל להתקרב  וצריך ליטול ידיו לדבר שבקדושה,  קרא מקום מטונף שהנוגע בו  זיעה במקום מכוסה בגוף נ

  בעצמה אסורה בהנאה.שע"ז  ן . וכוכ"ש להמצא בו אליו
צעקת חיפוש של איה מקום כבודו, נראה שיותר מתכווין להרהורי הלב והמח בכפירות או    תרבינו שמדבר מצד עצ

אבל   ,שהם בלבולים שאדם לא יודע כיצד לצאת מהםשאינו מרוצה מהנהגת הקב"ה וכיו"ב  על מי  ספיקות באמונה או  
יוצא ומתרחק משם. ואינו צריך דווקא לעצת איה. אא"כ במקרה לא שכיח של מי  סתם מקום של טנופת אדם בקל 

שהרי כוונת רבנו שצעקת  שם צ"ע עד כמה יועיל לו צעקת איה.  ש  אשכלוא על כרחו בבית מטונף או בית של ע"ז, אל
 ה קצת מהמקום המטונף. איה זה בעצמו יציא

למציאות של טינוף   טינופת וע"זמקום גשמי שיש בו  רבינו הם לשונות מושאלים ממציאות של    נקטש  תשהלשונו  אלא
ובאמת גם בהלכה יש דין    .כפירות ובלבולים באמונה, שרבנו מכנה אותם מקומות מטונפים  רוחני בלב ומח שיש בהם

 
ְמרּו:   -   יז   עיין תורה   א אָּ ֶ מֹו ש  ּכְ ֵאל,  רָּ ֹשְ יִּ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ א  א ֶאּלָּ ְברָּ ּלֹו לֹא נִּ ם ּכֻּ עֹולָּ ל הָּ י ּכָּ ה      ּכִּ לָּ ֵאל עָּ רָּ ֹשְ י 'יִּ ית' )א(. ּכִּ ִּ א ֵראש  ְקרָּ ּנִּ ֶ ש  ֵאל,  רָּ ֹשְ יִּ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ ית  ִּ ֵראש  'ּבְ

ְתּפָּ  הִּ ה הַּ פָּ ְך צָּ רַּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ש ּ הַּ ֶ ְינּו ש  הַּ ה' )ב(, ּדְ ּלָּ חִּ ה ּתְ בָּ ָּ ֲחש  ּמַּ אָּ ּבַּ ךָּ ֶאְתּפָּ ר ּבְ ֶ ֵאל ֲאש  רָּ ֹשְ הּו מ"ט(: "יִּ ְעיָּ ַּ תּוב )ְיש  ּכָּ ֶ מֹו ש  ֵאל, ּכְ רָּ ֹשְ יִּּ ל מִּ ּבֵ קַּ יְּ ֶ ים ש  ּועִּ ֲעש  ַּ ש ּ ר",  ֲארּות ְוהַּ
ְתּפָּ  יִּּ ֶ ש  ֲארּות  ְתּפָּ הִּ הַּ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ ק  רַּ א  ְברָּ נִּ ּלֹו  ּכֻּ ם  עֹולָּ הָּ ל  ּכָּ ֶ ש  א,  ְמצָּ נִּ ם.  עֹולָּ הָּ ל  ּכָּ ֶאת  א  רָּ ּבָּ ֶזה  יל  בִּ ְ ש  ל  ּובִּ לַּ ּכְ ֶ ש  ְינּו  הַּ ּדְ ה,  יאָּ רִּ ּבְ הַּ ל  לַּ ּכְ ה  יָּ הָּ ְוֶזה  ֵאל,  רָּ ֹשְ יִּ ּבְ ֵאר 

ֵאל:  רָּ ֹשְ יִּּ ל מִּ ּבֵ קַּ יְּ ֶ ֲארּות ש  ְתּפָּ הִּ ל הַּ לַּ יל ּכְ בִּ ְ ש  ה ּבִּ יָּ ה הָּ יאָּ רִּ ּבְ ָרֵטי            הַּ ְ ל ֶא   ְוֵכן פ  כָּ י ֵיש  ּבְ ֵאל. ּכִּ רָּ ֹשְ ל יִּ ֶ ֲארּות ש  ְתּפָּ הִּ ֵטי הַּ רָּ יל ּפְ בִּ ְ ש  ה הּוא ּבִּ יאָּ רִּ ּבְ ד  הַּ ד ְוֶאחָּ חָּ
 ֶ חּות ש  ּפָּ ּלּו ּבַּ ֲאפִּ יּּות, וַּ טִּ ְפרָּ ּמֹו ּבִּ ֵאר עִּ ְתּפָּ ְך מִּ רַּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ש ּ הַּ ֶ יּּות, ש  טִּ ְפרָּ ֲארּות ּבִּ ְתּפָּ ֵאל הִּ רָּ ֹשְ יִּּ יו,  מִּ לָּ א עָּ ְקרָּ ֵאל נִּ רָּ ֹשְ ם יִּ ֵ ש ּ ֶ ן ש  ל ְזמַּ ֵאל, ּכָּ רָּ ֹשְ ֵעי יִּ ְ ּלּו ּפֹוש  ֵאל, ֲאפִּ רָּ ֹשְ יִּ ּבְ

ֵעי  ְ א ּפֹוש  ְקרָּ י נִּ רָּ   ּכִּ ֵטי ּפְ ְפרָּ יּּות. ְוֵכן ּבִּ טִּ ְפרָּ ּמֹו ּבִּ ֵאר עִּ ְתּפָּ ְך מִּ רַּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ש ּ הַּ ֶ י, ש  טִּ רָּ ֲארּות ּפְ ְתּפָּ ֵאל, ֵיש  ּבֹו הִּ רָּ ֹשְ ה  יִּ ה ּוְתנּועָּ נּועָּ ל ּתְ ר ּוְבכָּ ר ְוֵאיבָּ ל ֵאיבָּ כָּ י ֵיש  ּבְ יּּות, ּכִּ טִּ
אֵ  ֶ ים ש  מִּ ְפעָּ ֵחר. ְוֵיש  לִּ ֲארּות אַּ ְתּפָּ ֵאל הִּ רָּ ֹשְ ל יִּ ֶ דֹול ּגַּ ש  ֲארּות ּגָּ ְתּפָּ ְך ֵיש  לֹו הִּ רַּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ש ּ ּלֹו, ְוהַּ ֶ ה ש  אָּ ּפֵ ם הַּ ֲענּועַּ עִּ ה נַּ ֵאל עֹוֹשֶ רָּ ֹשְ יִּ ּבְ ֶ חּות ש  זֶּה: יֶזה ּפָּ  ם מִּ

בֹוד:   כט פרק  תהילים    ב  ּלֹו ֹאֵמר ּכָּ לֹו ּכֻּ רֹות ּוְבֵהיכָּ ֱחׂשף ְיעָּ יֶּ לֹות וַּ יָּּ ד ְיחֹוֵלל אַּ  )ט( קֹול ְידֹוָּ

והדבור הוא היכל המלך, כי "היכל" גימטריא "אדני", בחינת הדבור, כמו שכתוב )תהלים נ"א(: "אדני    - וזה לשונו שם    רה קצד וכן מבואר בתו   ג
 שפתי תפתח" )עין תקון י"ח(: 

 ' ג'ישעיה ו   ד

ק   ו  פרק   ישעיהו   ה  דֹוש  ְיקֹוָּ דֹוש  קָּ דֹוש  קָּ ר קָּ מַּ א ֶזה ֶאל ֶזה ְואָּ רָּ בֹודֹו:   )ג( ְוקָּ ֶרץ ּכְ אָּ ל הָּ אֹות ְמלֹא כָּ  ְצבָּ
ים:   מב פרק  ישעיה    ו  ילִּ סִּ ּפְ י לַּ תִּ ּלָּ ן ּוְתהִּ ֵחר לֹא ֶאּתֵ י ְלאַּ י ּוְכבֹודִּ מִּ ְ ד הּוא ש  י ְידֹוָּ  )ח( ֲאנִּ

 וישעיהו מח יא   ז

א כיצד יתכן שהוא ית'  ונראה שזו הסתירה בין סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, והקושי   - הסתירה בין מלא כל הארץ וכבודי לאחר לא אתן    ח
 נשאר א"ס אחרי שצמצם אלוקתו מהחלל הפנוי. וזו בחי' של קושית הידיעה והבחירה.  

עיין תורה ל אות ו שכל הד' בנים הם במלכות דקדושה א"כ גם הבן הרשע יש ממנו כבוד.     - מ"ק    - מלא כל הארץ כבודו וכבודי לאחר לא אתן 
בוודאי מהכל יצא כבוד בסוף אלא שהכבוד מהרע הוא שיראו לאן מובילה הסט"א דהיינו    והתירוץ הוא שכיוון שהעולם נברא לכבודו  ית' לכן 

 .   כיתרון האור מן החושך אבל כמובן לא זה המכוון ח"ו 
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, כי קדושת התפילין שהם כלי להשראת שכינה לא יכולה כזה כגון שאסור להניח תפילין כשמהרהר בערווה או כפירה
 . להיות במקום של הפך הקדושה

  אבל מצד סוד הדברים אין חילוק, בין מקום גשמי למקום רוחני, כי כל מקום שיש שם איזה דבר שהוא הפך הקדושה, 
בלק"ה תולעים ג' עיין באמת לא נקרא מקום כלל אלא רק טינוף  ו  שתשרה שם שכינה, ועל כן נקרא מקום מטונף.  א"א  
שמקום שלא שורה שם שכינה אינו נקרא מקום כלל, כי הקב"ה נקרא מקום, והיכן שאין לו מקום, לא נקרא   -  \ט/א'

 מקום. 
מדוע לא כל החלל  לפי לק"ה הנ"ל  ידוע )כמבואר בתחילת ע"ח( שהעולם נמצא בחלל הפנוי מאלוקות, וא"כ  צ"ע  ו

 נקרא טינוף ואינו מקום כלל?   ,הפנוי וממילא גם כל העולם שמעלים אלוקותו ית'
ונראה כי באמת כמבואר לעיל כל העולם אמנם מעלים אבל אדרבה כל כוונת בריאתו היא דייקא לגלות כבודו ית'  

נברא עמ"נ   הואאלא באופן של עבודה שיקבלו עליה שכר. וגם החלל הפנוי שהוא ממש שרש לכל ההסתרה אבל גם  
 כבודו ית', ואדרבה ימשיך השראת שכינה דייקא לשם. שיהיה מקום לעולם שבו יגלה האדם את

אבל באמת חלל פנוי והסתרה הם מושגים רוחניים, ואינם מציאות שתחת המקום, ותלוי באדם שכשהוא ח"ו מסתיר 
את אלוקותו ית' הוא ממשיך כח הסתרה מהחלל הפנוי, וכשהוא מגלה את אלוקותו ית' הוא ממשיך כח גילוי מעשרה 

 מאמרות.  
 , הנ"ל שכיון שהקב"ה נקרא מקום לכן היכן שא"א שתיהיה השראת שכינתו לא נקרא מקום  דברי מוהרנ"תצ"ע    עוד

קשה הרי הקב"ה נקרא מקום, כי הוא ית' מקומו של עולם, דהיינו שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו )ב"ר סח  
 ב כל עלמין הוא המקום ולא הממלא כל עלמין. ט'(. ומדוע א"כ הוא ית' הנמצא בעולם נקרא מקום. לכאורה רק הסוב

 כי החלל הפנוי הוא מקומו של עולם. 
עוד צ"ע לפי המבואר בסוף התורה שאיה הוא החלל הפנוי, שממנו מקבלים חיות מציאות המקומות המטונפים, ועל זה  

הוא   םלים וע"ז, גם שאם ישאלך אדם היכן אלוקיך אמור לו בכרך גדול של רומי שמלא גלו)תענית(  נאמר בירושלמי  
שנמצאת בחלל הפנוי עצמו, שאע"פ שהקב"ה צמצם אלוקותו משם הוא נשאר  נמצא שאיה הוא גילוי האלוקות  נסתר.  

לא כביכול  דהיינו דייקא לאותו מקום ש  א"ס ונמצא בהעלם גם שם, וזו האלוקות שאליה מתקשרים ע"י צעקת איה.
  א מקום לפי ב"ר הנ"ל שהוא מקומו של עולם.נקרא מקום לפי הלק"ה הנ"ל. ודייקא הוא הנקר

אבל מצד כבודו הנעלם אזי אדרבה החלל הפנוי הוא המקום   ,כי מצד כבודו הגלוי החלל לא נקרא מקום כללוהביאור  
סוד האמונה כמבואר בלק"ה   )והוא אלוקות הגבוהה ביותר ועיין מזה בסוף התורה שהוא רשימו דאור א"ס  של הכל.
 \י/ועי"ז הוא מחייה את המקומות המטונפים שלא נקראים מקום עפ"י הכבוד הנגלה.( ב' נדה ב'

אבל מקום שא"א שאין בו איזה דבר הסותר את השראת שכינתו ית',  שמקום נקרא רק מקום בעולם    וכוונת מוהרנ"ת
שהוא נמצא מרוחק   מזהלברוח ממנו או לכה"פ להרגיש נורא  להרגיש שאינו מקומו כלל ושתשרה בו שכינה, אדם צריך  

 ממנו ית' כגון מקום מטונף או בית כסא ואפילו בד' אמו ת של ריח רע או כנגד ערווה או מקום כפירה. 
פות או הרהורי ספיקות על הנהגת ה' וכיו"ב מקומות מטונפים ברוחניות, צריך להרגיש נוהכי נמי שנופל למחשבות מטו

 קדושה, והוא מרוחק ממנו ית' מאד באותו זמן.נורא על שמוחו ולבו נעשו מקום שאין בו מקום ל
ההולך אחר  שההולכים אחר חכמתם וכו' וסמיך לזה הנופלים למקומות המטונפים, משמע  בתחילת התורה אומר רבנו

הצדיק המקובל   רבינו אז את  לזה הזכיר  והדוגמא  כפי חכמתו,  לכפירה אם משנה את ההלכה  ליפול  חכמתו עלול 

 
ל, ּכִּ     - אות א'  הלכה ג    תולעים לק"ה    ט לָּ קֹום ּכְ ם מָּ ֵ ש  א ּבְ ְקרָּ ְך ֵאינֹו נִּ רַּ ְתּבָּ בֹודֹו יִּ ּכְ חֹוק מִּ הּוא רָּ ֶ ר ש  חַּ קֹום  ּוֵמאַּ ם מָּ ֵ ש  ים ּבְ אִּ ְקרָּ ם נִּ ים ֵאינָּ פִּ ּנָּ ְמטֻּ י ְמקֹומֹות הַּ

קֹום   ר, "ּוְבֶאֶפס מָּ ֱאמַּ ּנֶ ֶ קֹום", ּוְכמֹו ש  י מָּ לִּ ה ּבְ יא צֹאָּ ְלאּו קִּ נֹות מָּ ְלחָּ ֻּ ל ש  י ּכָּ ר, "ּכִּ ֱאמַּ ּנֶ ֶ מֹו ש  ל, ּכְ לָּ ק ְ ְוכּו'",  ּכְ ת הַּ ָראַּ ׁשְ ׁש הַּ י ֵ ָמקֹום ׁשֶׁ קֹום הו א ב ְ ָ מ  ר הַּ ק ַּ י עִּ ה,  כ ִּ ָ ֻדׁש 

ךְ  רַּ ְתב ָ תֹו יִּ ָ ם ְקֻדׁש  ל ׁשֵ ְקָרא ָמקֹום עַּ ה נִּ ם זֶׁ ל ׁשֵ י עַּ ְקָרא ָמקֹום, ,  כ ִּ ְך נִּ רַּ ְתב ָ הו א יִּ ֵחם    ׁשֶׁ קֹום ְירַּ ּמָּ ים, הַּ אֹוְמרִּ ֶ מֹו ש  קֹום, ּכְ ם מָּ ֵ ש  ְך ּבְ רַּ ְתּבָּ ין אֹותֹו יִּ ן קֹוְראִּ ל ּכֵ ְועַּ

יֵּ  ֶ קֹומֹות ש  ּמְ ק ּבַּ ן רַּ ל ּכֵ ֶליךָּ ְוכּו'. ְועַּ ל עָּ קֹום, ֲאבָּ ם מָּ ֵ ש  א ּבְ ְקרָּ ה נִּ ָּ ש ּ ת ְקדֻּ אַּ רָּ ְ ש  ם ֵאיֶזה הַּ ָּ י ָמקֹום ש  ש  לִּ ת ב ְ ינַּ חִּ ים ֵהם ב ְ פִּ ְמֻטנ ָ אי    ְמקֹומֹות הַּ דַּ יּו ּכְ י לֹא הָּ "ל, ּכִּ ּנַּ ּכַּ
ְראֹות ּבָּ לוֹ   ְלהִּ ָּ ס ְוש  ם, חַּ ָּ ם נֹוֵפל ְלש  דָּ אָּ הָּ ֶ ש  ן ּכְ ל ּכֵ ן. ְועַּ אָּ רָּ ּבְ ֶ ל ש  ֵרט עַּ ְתחָּ כֹול, מִּ ְביָּ ְך, ּכִּ רַּ ְתּבָּ יִּ ם ה'  ּגַּ י  ל, ּכִּ לָּ ל,  ּכְ לָּ קֹום ּכְ ּום מָּ ֵאין לֹו ש  ֶ ְצמֹו ש  עַּ ּבְ רֹוֶאה  ֶ ש  ם, ּכְ

ם  ֵאינָּ ְך  רַּ ְתּבָּ יִּ בֹודֹו  ּכְ ם  ֵ ש  ֵאין  ֵאּלּו  ְמקֹומֹות  ּבִּ ֶ ש  ר  חַּ אָּ   ֵמאַּ הָּ ֶ ש  ן  ְזמַּ ל  ּכָּ י  ּכִּ בֹודֹו,  ּכְ ְמקֹום  ה  יֵּ אַּ  , ש  ּקֵ ּוְמבַּ ש  ּפֵ ּוְמחַּ ֹוֵאל  ְוש  "ל.  ּנַּ ּכַּ ל  לָּ ּכְ קֹום  מָּ ם  ֵ ש  ּבְ ין  אִּ ְקרָּ ם  נִּ דָּ
קֹום   ּום מָּ ֱאֶמת ֵאין לֹו ש  י ּבֶ ים ְוכּו', ֲאזַּ יִּּ יצֹונִּ חִּ קֹומֹות הַּ ּמְ ְינּו ּבַּ הַּ לֹום, ּדְ ָּ ס ְוש  ֵאּלּו, חַּ ְמקֹומֹות ּכָּ י  כְּ ּבִּ ּתָּ אֹותִּ ְ ש  רַּ ן, "ֵהן ּגֵ יִּ ר קַּ מַּ אָּ ֶ מֹו ש  ֶרץ, ּכְ אָּ ד ּבָּ נָּ ע וָּ ל ְוהּוא נָּ לָּ
ם חֹוֵטא,  דָּ אָּ הָּ ֶ ְיֵדי ש  ל  י עַּ ּכִּ ְוכּו'",  ֶרץ  אָּ ּבָּ ד  נָּ וָּ ע  נָּ י  יתִּ יִּ ֵתר ְוהָּ ֶאּסָּ ֶניךָּ  ּפָּ ּומִּ ה  מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ּפְ ל  ְמעַּ יֹּום  ךְ   הַּ רַּ ְתּבָּ יִּ בֹוד ה'  ּכְ ֵחק מִּ ְתרַּ ּומִּ לֹום,  ָּ ְוש  ס  ל  חַּ ּכָּ יר  ֲחזִּ ּלּו מַּ אִּ ּכְ  
זֹּוכֶ  ֶ ש  ל ּכְ ל, ֲאבָּ לָּ קֹום ּכְ ּום מָּ ן ֵאין לֹו ש  ל ּכֵ ְמֵרי. ְועַּ ם ְלגַּ עֹולָּ יב הָּ ֲחרִּ ּלּו מַּ בֹהּו, ּוְכאִּ ם ְלֹתהּו וָּ עֹולָּ דֹול  הָּ ּגָּ ְלקּולֹו הַּ מֹו ְוקִּ גָּ ְראֹות ּפְ ֱאֶמת ְולִּ ע הָּ ים ֵלידַּ נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה עַּ

עֹולָּ  ל הָּ יב ֶאת ּכָּ ֶהֱחרִּ ֶ לִּ ש  י ֵהם ּבְ ל, ּכִּ לָּ קֹום ּכְ ּום מָּ ים ֵאין ש  יִּּ ּצֹונִּ חִּ קֹומֹות הַּ ּמְ ם ּבַּ ָּ י ש  ל, ּכִּ לָּ קֹום ּכְ ּום מָּ ת ֶזה ֵאין לֹו ש  רֹוֶאה ְויֹוֵדעַּ  ם ּוֵמֲחמַּ ֶ "ל. ּוְכש  ּנַּ קֹום ּכַּ י מָּ
ְצמֹו, ְוש   ל עַּ ֵחם עַּ ְצמֹו ּוְמרַּ ל עַּ ל עַּ ּכֵ ְסּתַּ יל ְלהִּ ְתחִּ ל זֹאת ּומַּ כָּ ּבְ ין  ֲאמִּ ה  ּומַּ ֶעְליֹונָּ ה הָּ ָּ ש ּ דֻּ ּקְ ה ְועֹוֶלה לַּ יָּּ ֲעלִּ ית הָּ ְכלִּ תַּ ּבְ י הּוא עֹוֶלה  בֹודֹו, ֲאזַּ ה ְמקֹום ּכְ יֵּ ֹוֵאל אַּ

הוּ  ה  יֵּ אַּ ת  ינַּ חִּ ּבְ י  ּכִּ קֹום,  ּמָּ הַּ ן  מִּ ה  ְעלָּ ְלמַּ ֱאֶמת  ּבֶ יא  הִּ ה  ינָּ חִּ ּבְ הַּ זֹּאת  ֶ ש  ה,  יֵּ אַּ ת  ינַּ ְבחִּ לִּ ֹות  ש ּ דֻּ ּקְ הַּ ל  ּכָּ קוֹ מִּ ּמָּ הַּ ן  מִּ ה  ְעלָּ ְלמַּ ית  א  ְכלִּ ּתַּ יא  הִּ ה  ידָּ ְירִּ הַּ ֶ ש  א,  ְמצָּ נִּ ם. 
ּבִּ  ה  יָּ י הָּ ּכִּ ל,  לָּ ּכְ קֹום  ּום מָּ ה לֹו ש  יָּ ּלֹא הָּ ֶ ד ש  ְך, עַּ ּכָּ ל  ּכָּ ל  פַּ ְונָּ ד  רַּ יָּּ ֶ ש  ה  ידָּ ְירִּ ְך הַּ ּפֵ ְתהַּ נִּ י  ּכִּ ה,  יָּּ ֲעלִּ ְך  הָּ ּפֵ ְתהַּ נִּ יו  ָּ ְכש  ְועַּ קֹום  ּמָּ ן הַּ ה מִּ ּטָּ ֵהם ְלמַּ ֶ בֹהּו ש  וָּ ּתֹהּו  ת  ינַּ ְבחִּ

"ל: ְועֹוֶלה עַּ  ּנַּ ה ְוכּו' ּכַּ יֵּ ת אַּ ינַּ חִּ הּוא ּבְ ֶ קֹום ש  ּמָּ ן הַּ ה מִּ ְעלָּ ת מַּ ינַּ ְבחִּ ה, לִּ ֶעְליֹונָּ ה הָּ ינָּ חִּ ּבְ  ל ְיֵדי ֶזה לַּ
וחוסר מקום ומעל המקום, נ"ל שמעל המקום הוא הסובב בחי' אין סוף אלוקותו ית'. ומקום הוא הקו בחי' ממלא כל עלמין.    ובאמת זה בחי' מקום   י

וחיותו מבחי' בראשית מאמר סתום, שזה דייקא  (,  64)רל"י  הוא סט"א, בחי' החלל הפנוי, בחי' ש"ד שמרחף באויר כי אין לו מקום    אבל חוסר מקום 
 נקרא מקומו של עולם, שהכוונה מקומו של העלם, דהיינו בחי' מקום לומר שח"ו אין אלוקות. דהינו מקום ההסתרה.  

לכן ציצית שמירה וכן הנעל בסוד החשמל המקיף    שהסט"א בורחת מהמקיף   כנ"ל מובא בספרים   חיותה מהחלל והוא בחי' מקיף   אע"פ שהסט"א 
, שא"א להשיג, אלא בהרגשת הלב ובזה אין לה כמעט יניקה, כי עיקר היניקה היא בקו היושר, היכן שאפשר להסביר, כי זה בעצמו בחי'  מבינה 

 צמצום ששם עיקר אחיזתה.
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זו לא כפירה וצדיק שטעה נשאר צדיק )שיש"ק ח"ב אות מו(. וא"כ מדוע   לכאורה. וצ"ע  \יא/בחו"לשהתיר לגלח הזקן  
בסוף התורה נראה שרבנו רומז לעניין זה שמי שמחדש בתורה בהכרח שיעבור עיין  ונקרא שנפל למקומות המטונפים.  

וצריך לצעוק שם איה    ,ונפים, ומשמע ששם זה המקומות המטקודם שמכווין לאמיתה של הלכה דרך עץ הדעת טו"ר
יזכה לאמת שהוא עץ החיים עי"ש. יזכה להארה של אמת משרש הבריאה שעל ידה  ועי"ז  ובוודאי מי   מקום כבודו 

עץ הדעת  לטינוף של  נגד ההלכה בוודאי צריך לחשוש שנפל  חידוש  מתחדש לו    םשרואה שעפ"י הבנתו בסוד הדברי 
 טוב ורע, ולצעוק הרבה "איה" כנ"ל.

ע' חא"ג }  \טו/ סתום  [יד]   מאמר  \יג /בראשיתשהוא    ,\יב/ כי הם מקבלים מבחי' מאמר סתום  אך דע
 שהוא כולל כל המאמרות וכולם מקבלים חיות ממנו   \יז/{ד"ה מם סתומה מאמר סתום  טזשבת קד 

רוצה לומר כיון שכבודי לאחר לא אתן לכן א"א שיתייחד מאמר על הכפירה, דהיינו ויאמר אלקים יהי הסתרה וכפירה 
אין לה חיות אלא ע"י המאמר הסתום שעל ידו נברא הכל בכלליות, ועי"ז בהעלם גדול נמצא שגם הכפירה כן  ח"ו, על  

והכבוד של המאמר סתום הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה ומשם הם מקבלין וזהו  .  מקבלת חיות
וכבודי לאחר לא כי מבחי' הכבוד והמאמרות המתגלים א"א להם לקבל חיות משם בבחי'    ,חיות
  \יט/[יח] כנ"ל אתן

 
כיון שאין עיני ה' א' בה תמיד היא חוץ להשגחה והיא כמו מקום מטונף שאין בו אלוקות לכן הזקן שהוא צינורות    וחכמתו חו"ל  ואולי לפי סברתו  יא

אם  להמשכת וצמצום אלוקות, טוב לא לגדל שם כי הוא רבוי אור לגבי חו"ל וזה בחי' של מהרהר בדברי תורה במקום מטונף. והוא רחום יכפר עוון  
 טעיתי.

והנה כעת אטעים לך הדברים עפ"י דברי מרן הרב הקדוש מהרד"ב זצוק"ל,    - סוף אות נ'    'מאמר ד   - מאמרי חדשי כסלו טבת    -   בני יששכר עיין    יב
הנה כתב דמשום הכי לא נכתב ויאמר במאמר הראשון, כי כל אמירה היא באותיות, והנה קודם אמירה צריכים להיות אותיות במציאות ועדיין לא  

נבראו במאמר הראשון, וזהו שנאמר בראשית ברא אלקים א"ת היינו האותיות, על כן לא נכתב ויאמר במאמר הראשון    היו האותיות במציאות והנה 
כי לא היו אותיות, ע"כ דבריו, והנה במאמר הקדום הלזה בריאת האותיות זה היה על ידי מחשבתן של ישראל, ישראל עלו במחשבה בשביל ישראל  

ן במציאות ממילא לא סיגלו עדיין מצות ומעשים טובים, הספיק מחשבתן למ"נ כשעלו במחשבה מה שיעשו  שנקראו ראשית, הגם שלא היו עדיי 
ולשוב   טובים  ומעשים  יכולין אז לסגל מצות  היו  כי לא  דייקא  במנורה  הנס  נעשה  בנס דחנוכה  והנה  במציאות,  רוח לפניו כשיהיו  נחת  אחר כך 

חינת איתערותא דלתתא מחשבתן של ישראל מה שעלה לפניו ית"ש מחשבת ישראל מה שיסגלו  בתשובה כי לא הניחום היונים, והספיק למ"נ לב 
אחר כך, על כן אנו אומרים בהודאה מה שעשו ישראל אחר הישועה, משא"כ בהודאה דפורים ]]אין אומרים מה שעשו אח"כ כי עשו מקודם לצורך  

חנוכה דמיון המאמר הראשון בראשית, על כן נעשה הנס במנורה על פי מ"ש לעיל  הנס צום ובכי ומספד שק ואפר[ וכמו"ש לעיל, אם כן היה הנס ד 
בשם תלמידי הבעש"ט שעשיית המנורה נגד המאמר הראשון בראשית אשר לא נכתב בו ויאמר, על כן נתקשה משה באמור לו מעשה המנורה  

ותיות, וכמו שכתבתי בשם הרב הקדוש מהרד"ב ז"ל שלא היו  באותיות והבין על ידי זה שורש המנורה הוא נגד המאמר הראשון שאינו מלובש בא 
עדיין אותיות במציאות ובזה המאמר הוא ראשית גילוי האותיות, הנה בזה תשכיל ותדע, כיון שבנר דחנוכה הספיק ג"כ מחשבתן של ישראל כמו  

כתב ויאמר כי הוא טרם גילוי אותיות, על כן גם  במאמר הראשון בראשית, ושעל כן נעשה הנס במנורה וכמו"ש לעיל, והנה במאמר הראשון לא נ 
 הנס דחנוכה לא ניתן לכתוב באותיות, בין והתבונן ויונעם לחיכך מדבש ונופת צופים: 

ֶרץ:   א פרק    בראשית   יג  אָּ ם ְוֵאת הָּ יִּ מַּ ָּ ש ּ ים ֵאת הַּ א ֱאלֹהִּ רָּ ית ּבָּ ִּ ֵראש   )א( ּבְ

 בראשית ג' ובהעלותך ג'  עיין מגילה כא: ובעש"ט עה"ת   יד

בראשית נמי מאמר הוא )ר"ה לב.(, וקשה לכתוב "ויאמר", ושמעתי   - עיין לקוטים יקרים להמגיד ממזריץ זי"ע בסי' רל"ה  -  בראשית מאמר סתום  טו
ות ברא קוב"ה עלמא, וזה  פירוש על זה, כי ידוע בספרי המקובלים )ע"ח שער ה' פ"ג( כי ראשית הכל נאצלו האותיות ואח"כ )זוהר מקץ רד.( באותי 

ת'. נמצא כי הבריאה הראשונה דהיינו האותיות, בודאי נאצלו במחשבה לבד, בלא   סוד "בראשית ברא אלקים את", פי' האותיות שהם מא' עד 
מירה, לכן  אמירה, כי אמירה הוא באותיות, בה' מוצאות הפה, ועדיין לא האציל את האותיות, על כן האציל את האותיות במחשבה לבד בלא א 

 א"א לכתוב אמירה, כי לא היתה ע"י ויאמר, ולכן התרגום )ירושלמי שם( הוא בחוכמתא וד"ל(.
 בתרלו קג ובתשכט תוקן  טז

אמרי ליה רבנן לריב"ל אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותיהו אלף בית אלף בינה   -  שבת קד  יז
 חה מם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום  וכו' מם פתו 

עפ"י מ"ש בי' מאמרות נברא העלם ופריך בספ"ב דר"ה ט' הו ומשני לה בראשית נמי מאמר היא והכוונה בו שמאמר הראשון    –   וכתב המהרש"א 
ומאמר   דבראשית  ראשון  מאמר  הוא  סתום  מאמר  והיינו  שם  כמפורש  מאין  יש  דהיה  היה  במאמר  דודאי  לזוכרו  אצטריך  שאר  לא  כל  פתוח 

 המאמרים.
 עיין שער הפסוקים כי תבוא סימן כז הקליפות מקבלות חיותן מרחוק לכן הן במספר יא ולא י' עי"ש   יח 

)מזולתו( כבר הודעתיך, ענין י"א סימני הקטרת. וענין עשתי עשרה יריעות עזים. וענין י"א ארורים, שבפרשת    - פרשת כי תבוא    -   שער הפסוקים   יט
הוא, כי כמו שיש י"ס דקדושה, כן יש י"ס של הקליפות. ועוד יש בתוכם נצוץ אחד של קדושה, המחיה אותם, בסוד ומלכותו בכל  כי תבא. ועניינם  

משלה. אמנם יש חילוק אחד ביניהם, והוא, כי הי"ס של הקדושה, הנקראים עצמות וכלים, הנה העצמות שהוא החיות המחיה אותם, הוא מובלע  

אמנם         קדמת התקונין איהו וגרמיהון, איהו וחייהון, חד בהון. ולכן מספרם הם עשר בלבד, שהם עשר יריעות המשכן:ומתעלם בתוכם. וכמ"ש בה 

קליפות אין חיות הקדושה מובלע בתוכם, כי אין הקדש מתערב בחול, אמנם עומד למעלה מהם, ומשם מאיר ומחיה אותם מרחוק, וע"כ    העשר 
תרומה, בזוהר בפרשת  וכמ"ש  י"א.  י"א    מספרם  בח"  ג'  וז"ס  במקומו.  גם ביארנוהו שם  זה.  והבן  גורע,  כי כל המוסיף  יריעות,  בענין עשתי עשרה 

 שזכרנו: 
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  .\כא/[כ]   רק מהמאמר סתום שהוא נסתר בתכלית ההסתרה משם מקבלין חיות
 ואסור להרהר בזה כלל.   \כב/אי אפשר להביןוכפירה תן חיות לעבודה זרה כיצד יתכן שהקב"ה נוודבר זה 

 
כנ"ל כל מה שבאר עד כאן היה הקדמה כדי לבאר מדוע הירידה תכלית העליה. ועתה חוזר לעניין ראשון, ומבאר  

 זאת.  
ומגלה שבחושך וההסתרה הגדולה ביותר דייקא שם יש בהעלם את הקירוב לקדושה הגדולה ביותר וע"י צעקת  

   צעקה בחיפוש אמיתי, מיד נקשר לשם ומתקן בזה את כל הירידה. ,החיפוש איה מקום כבודו ית'

ספיקות ונופל ל  ,דהיינו לבחי' מקומות המטונפים  ,וע"כ כשאדם נופל חס ושלום לבחי' מקומות אלו
מתחיל להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מאד מכבודו צריך להיות  ואזי    ,והרהורים ובלבולים גדולים

מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו   ,שצריך להתגלות על ידי  [כג ]  ית' ושואל ומבקש איה מקום כבודו
 . \כה/[כד] ית' מאחר שנפל למקומות כאלו ר"ל

 
)תהלים לג(, בדבר ה' שמים נעשו וכו', אבל בראשית, שהוא מאמר סתום, שם    וכמ"ש אותיות ודבורים שהם העשרה מאמרות.    ע"י ל הבריאה היתה  אות ד' כי כ   'נפילת אפים הלכה ו   לק"ה   כ 

 וכו'. עי"ש כל ההלכה.נפים עד שנעשים אצלם אותיות ודבורים של שקר  ו דל ההעלמה, מזה דיקא יונקים מקומות המטו אותיות הדבור בהעלם נפלא, בבחינת כבד פה הנאמר במשה. ומג

וזה בחינת שאמרו רז"ל שטימאו כל השמנים בחינת שמן משחת קודש דהיינו הדעת והשכל  (  עפ"י תורה כא )   ' אות א   ' הלכה ה  חנוכה   לק"ה   עיין   כא
שטימאו כל השכליות על ידי חכמות שלהם שהשליכו אפיקורסית וקשיות בתוך כל השכליות דקדושה שהם בחינת שמנים כנ"ל. ונעשה נס ומצאו  

אמת הקושיות שלהם אינם קושיות כלל רק שאי אפשר להבין זאת מחמת שהוא בשכל המקיף  צלוחית של שמן חתום בחותמו של כהן גדול. כי ב 
מן  כנ"ל. שזה השכל המקיף אי אפשר להבין עד לעתיד לבוא. ובעולם הזה זה השכל סתום וחתום. וזה בחינת מה שכתב רבינו נ"י )בלקוטי תנינא סי 

מבחינת איה שהוא סתום ונעלם. היינו שכל כוחם מבחינת שכל המקיף שהוא סתום    י"ב( שכל הכפירות והסטרא אחרא מקבלין חיות מכבוד עליון

וכחם    נמצא שיניקתם             ונעלם בחינת איה שמחמת שאי אפשר להשיג זה השכל על כן הם מקשים כל הקשיות והאפיקורסית שלהם כנ"ל.  
משכין מבחינת איה בחינת מקיף שבאמת אי אפשר להבין  מקדושה העליונה שהוא השכל המקיף בחינת איה וכשזוכין להבין זאת שהקשיות אלו נ 

כי יודעים שאינו קשה כלל רק שאי אפשר  ,   זאת ומחמת זה בעצמו קשה להם כל הקושיות שלהם אזי כשמבינים זאת נתבטלים כל הקשיות שלהם 
נ ,  להבין זאת מחמת שהוא בחינת שכל המקיף  ועליונה מאד שמשם  משך אלו הקשיות שהוא בחינת איה  אדרבה זוכים לידע שיש קדושה גבוה 

 .בחינת מקיף 
להבין הרי ידוע שהקב"ה ברא מציאות של הסתרה הנדמה לרע עוד לפני שברא את עולם התיקון כמבואר בכהאריז"ל שברא עולם   צ"ע מה א"א  כב

די שתיהיה בחירה כי בלא בחירה  הנקודים שבו היה שבירת כלים לפני עולם הברודים שהוא עולם התיקון. וידוע שברא את ההסתרה והכפירה כ 
לא שייך שכר והרי את כל העולם ברא כדי לגלות טובו וע"כ ברא את העולם באופן שייטיב בו לנברא בלא שיהיה נהמא דכיסופא, על כן ברא  

חירה לא שייך כבוד, כי  אפשרות לגלות כבודו, ואפשרות להסתיר את כבודו, ועי"ז שייך בחירה בין טוב לרע והבוחר בטוב יקבל שכר. אבל בלא ב 
 מי שמכבד מתוך אונס, או בלא דעת, אין זה כבוד, אלא מי שמכבד מתוך בחירה ומתוך דעת.

עג: תיקון  תיקון כו דף עא: תיקון ל דף  לשון הקדיש של מוסף שבת ר"ח ויו"ט ובזוהר משפטים ק: ורע"מ קדושים פב. כי תצא רפא. תיקון ה דף כ. תיקון י' דף כד: תיקון כא דף סא:    כג
 מז דף פג: תיקון ע דף קלא:  

ובאמת כשיש   - . ועיין לק"ה הלכות ערב הלכה ג' אות א' שהעיקר הוא הרצון ובשביל זה ירדה הנשמה לעוה"ז המרוחק כל כך וחשוך. ועי"ש באות ד'  השם ישמרנו ויצילינו  – רחמנא ליצלן  כד
. אך עפ"י  ידי הירידה דיקא יזכה לעליה  - ולכאורה הדבר תמוה ואינו מובן מדוע על . להאדם ירידה קדם העליה הוא אז בסכנה עצומה, כי הרבה נשקעו בירידתם רחמנא לצלן כמובא בספרים 

 הנ"ל מובן וכו' והעיקר שלא ישכח מעלתו וכו' עי"ש.

כאן שכתב וכפי הנראה בפירוש הפשוט מזה המאמר, לקיום ולמעשה, כי מלת "איה" הוא משרש "איכה" שנזכר בהקינות    ביאור הליקוטים עיין    כה 
 ]ועם מילת "איכה" שבפרשת בראשית[.  

רונו לברכה, ששמע ממוהרנ"ת זכרונו לברכה, שעיקר שבירת לבבו בחצות וקינות הוא בהרגשתו מלת "איכה" ]איכה נחרב וכו'[.  שמעתי מאבי זכ 
וגם מבואר מדבריו הקדושים בלקוטי הלכות, שזאת היתה עצת ירמיה הנביא בעת הגלות והחורבן, לפתוח ב"איכה" בכל השלשה קינות שחיבר  

זכרונו לברכה[ שהוא מלשון איכה )= אלף פתוחה וי' סגולה(, כידוע. והכף הוא מכבודו בעצמו יתברך )= א'י'ה' מקום    בתחלה ]כמבואר בדברי רבינו 
 כ'בודו(, כמבואר גם זה מדברי רבינו ומוהרנ"ת ז"ל.  

]ועל כל פנים איזה שעה או    והנראה מכל זה, שזה ענין העצה הנ"ל, לחפש ולבקש איה מקום כבודו. וממילא מובן, שעיקר הזמן לזה, הוא בחצות, 
שתים קודם אור הבוקר[. ואף על פי שגם זה נקרא בשם תפלה, מבואר בכל זאת מדברי רבינו הקדושים, שמעלתה גדולה כל כך, עד שלפעמים לא  

]והוא, שגם בעת שהתפלות  יקראה כלל בשם תפלה, רק בשם צעקת הלב, שעל זה יסובב הכתוב: "צעק לבם וגו'", הנסמך לכתוב הנ"ל "קומי רני וגו'",  
 עכ"ל.   אינם נתקבלים, יש ביכלתה להועיל ולהתקבל[.

 .ויותר באריכות כתב מזה בככבי אור שיחות וספורים אות כו כז עי"ש
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דהיינו שהבקשה    [כח]   בבחי' ירידה תכלית העליה המובא בספרים  [כז]   ועלייתו  \כו/ וזה זה עיקר תקונו
ית'  איה   ותיקון נפלאמקום כבודו  כי נקשר למקום הקדושה הגבוה ביותר,מהפך את הירידה לתכלית  ויכול לקבל    , 

עצה   ובלק"ה מבאר שאינה עצה רק לנופל לשאול תחתיות אלא גם.  הארה נפלאה שתתן לו כח גדול לצאת משם
רוצה לעלות מדרגה מוכרח להרגיש שכלפיה הוא בשאול תחתיות ולצעוק איה מקום שככללית לכל אדם בכל מדרגה  

 \כט/ לקבל כח לעלות מדרגה עי"שלחדש נשמתו שם וכבודו ית' ורק ע"י שממשיך הארה מבראשית מאמר סתום יכול 

זה בחי' הכבוד עליון של המאמר   כי   ,אלא זה בעצמו גם התירוץ  ,זה לא רק שאלהכי אי"ה מקום כבודו  
דהיינו מהחלל   שמשם נמשך חיות למקומות האלו  [ל]   העליון דהיינו המאמר סתום בראשית כנ"ל

הפנוי נמשך חיות לקליפות, ולכל דברי הכפירה, כי הוא הוא חלל מאלוקותו ית' שעי"ז יש מקום להכחיש מציאותו,  
. אבל בצעקת איה מקום כבודו במקום החלל הזה יפות וכל המקומות המטונפים בכפירה את כוחםומשם יונקים הקל

ומתחבר לא"ס אלוקתו ית' הנעלמת ביותר ובזה מבטל החלל ומחליש את כל הסט"א   ,מגלה שגם בחלל יש אלוקות

  .שבעולם

 
לבאר קצת כי בחינת מלכות אין מתגלה כי אם על    ולעבדא לזכות לתשובה על פי המבואר לעיל צריכין  -   ' אות ז  ' ראש השנה הלכה ו  עיין לק"ה   כו 

וכו' שהם בחינת שבע ימי הבנין שבהם נברא כל העולם בעשרה מאמרות בשביל לגלות מלכותו יתברך ועל כן בבחינת מלכות    ד ידי המדות מחס 
כות הגלות כמו עכשיו בעוונותינו  כלולים כל המדות כידוע אבל כשאדם חוטא ח"ו בפרט כשמתרבים החטאים של הדור עד שגרמו הגלות או ארי 

כה  הרבים אזי מסתלקין כל הקדושות למעלה ואז המלכות בסוד נקודה ויורדת פלאים וכו'. ועיקר הבחינה הנשאר בה היא בחינת אי"ה הנ"ל ומי שזו 
ן בחינת אי"ה בחינת בראשית  לרחם על עצמו ולחפש אי"ה וכו' כנ"ל אזי ירידתו תכלית העליה ועולה עד שורש המלכות שהוא בחינת כתר עליו

מאמר סתום הנ"ל ועל ידי זה דיקיא תיקונו כנ"ל וכל זה נעשה עיקרו בראש השנה ועשרת ימי תשובה שאז הם ימי תשובה על ידי בחינת בקשת  
ואז על ידי התשובה    התשובה של ישראל כי בר"ה הניסור ואז היא בקטנות מאד בחי' איה ובעשרת ימי תשובה הולכת ונבנית לקומה שלימה ע"י  וחיפוש אי"ה הנ"ל.  

של כלל ישראל נתעוררין ובאין בהכנעה לפני השם יתברך ומבקשים שישובינו בתשובה שלימה אליו וכו' על ידי זה עולים לבחינת אי"ה שהוא  
ך בעצמו כי הנקודה טובה  שורש הכל בבחינת שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך כל כך עד אין לך שום תקנה כי אם לשוב עד ה' אלקי 

המסתתרת בלב הגרוע שבגרועים והחוטא שבחוטאים יודעת בכלל כי יש אלקים שליט ומושל. ולו לבדו חטאנו ועמו בעצמו הסליחה כמו שכתוב  
וזה בחינת גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד בחינת איה הנ"ל שהוא שורש הכ  וכו'  סא כבוד  לך לבדך חטאתי וכו' וכתיב כי עמך הסליחה 

בחינת כסא דמתכסייא לעילא וכו' ועל כן אומרים אז המלך הקדוש כי עיקר שם קדוש נאמר על בחינת כתר בחינת אי"ה הנ"ל שהוא כולו קדוש  
 כולו טוב. שהוא כלול מכל העשר קדושות ומשם דייקא אנו ממשיכין עתה מלכותו עלינו על ידי התשובה על ידי הבקשה והחיפוש אי"ה הנ"ל.  

ש בזה הרבה לבאר על פי דרכי חכמת האמת שהוא הקבלה הקדושה. אבל כל עסקינו הוא רק לבאר היוצא מדברי רז"ל על פי התורה הנ"ל מה  וי 
שנוגע להתעורות תשובה באמת באופן שיזכה גם הגרוע שבגרועים למצוא עצה ותחבולה ודרך ושביל ונתיב לשוב להשם יתברך מכל מקום שהוא  

   . עכ"ל.קשה והחיפוש אי"ה וכו' הנזכר לעיל והעיקר על ידי הב 

שכל הכח של הנופלים לצעוק איה ולעלות עי"ז בתכלית העליה זה רק ע"י כח וזכות הצדיקים    –אות יט  הלכה ג'    עיין לק"ה גבית חוב מיתומים 
לבחי' איה יותר גבוה כמבואר בסוף    כרשב"י וחבריו ותורת הנסתר ובפרט התיקונים שהמשיך מבחי' המאמר הסתום ובכל הלולא שלו עולה יותר 

 זהר חדש ומאיר משם לבחי' מלא כל הארץ להאיר לנופלים יתר כח לצעוק איה ולחפש את הש"י.

היה בחי' איה לכן לא היה מובן דינו וכן תורתו שדרש כתרי אותיות ולכן תלמידיו שנמשכו ממנו לא נהגו כבוד זה בזה כי    עניינו של ר"עועי"ש ש 
 .כבוד סתום בחי' איה מקום כבודו לכן נסתלקו בימי הספירה שהם בחי' איה עד עצרת שהיא בחי' מלא   נמשכו מבחי'

שבכוחו להעלות נופלים עיין מקור מים חיים על הבעש"ט עה"ת פרשת וירא אות ה בשם ספר עצי עדן ומעשה אורג בשם הבעש"ט    סוד השם אי"ה 
עי"ש שר"ת של ג' משניות ראשונות שם הם אי"ה וכל הפרק סגולה להעלות הנפטר מנפילתו  שע"כ טוב לומר משניות מקוואות פ"ז ביאר צייט ו 

 .עי"ש
 ועיין שיש"ק ח"ד סימן מט.  כז

 ' אות ד'צ"ע כנ"ל בעמוד הקודם ועיין עוד לק"ה הלכות ערב הלכה ג  כח 

כי א"א לעלות מדרגא לדרגא כ"א ע"י בחי' אי"ה שהוא המאמר העליון   - ' אות ב 'משפט הלכות גבית חוב מהיתומים הלכה ג חשן ליקוטי הלכות   כט
שמתחדש עכשיו ונעשה    , בחי' מאמר סתום בראשית שכל העשרה מאמרות מקבלין ממנו. כי כשעולין מדרגא לדרגא זהו בחי' התחדשות הנשמה 

כ"א ע"י שחוזר ועולה לתכלית    , ונה ונכנס למדריגה השניה. וא"א לחדש עצמו ולצאת ממדריגה למדריגה ע"י שיצא ממדרגה הראש  , כאיש אחר 
וכל הנשמות וכל מדריגות    , שבהם כלולים כל העולמות  , שהוא השורש של כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם   , שהוא בחי' איה   , השורש

בהכרח צריכין    , צריכין שיהי' ירידה קודם העליה. כי כשרוצין לעלות מדרגא לדרגא   , שבעולם. ומחמת זה בעצמו כשרוצין לעלות מדרגא לדרגא 
ולהכלל בתחלת השורש שהוא בחי' אי"ה. שהוא שורש הכל  יכולין לחדש נשמתו    ,לחזור  כנ"ל. ושם  ששם כלולים יחד כל המדריגות שבעולם 

עי"ז הוא מחפש ומבקש איה מקום    , גא לדרגא. כי ע"י הירידה שיש לוולצאת מדרגא לדרגא וכנ"ל. וע"כ מוכרחין שיהי' ירידה קודם העלי' מדר 
ה  כבודו. ועי"ז כשזוכה לחפש ולבקש היטב. אז זוכה לעלות בתכלית העלי' לבחי' אי"ה שהוא שורש הכל כנ"ל. ואזי חוזר וממשיך משם מבחי' אי" 

 עכ"ל.  ה הגבוה יותר: שורש הכל. הוא ממשיך משם חיות חדש בבחי' מדריגה גבוה יותר ועולה למדריג 

ושאר ט' מאמרות    ,בחי' מאמר הסתום   ", כי תורה היא טוב תורה עם דרך ארץ " בחי'  ב  , הן שתי עבודות  " מלא " ו   "איה שמבאר ש"   אות ג'  עוד עי"ש 
שבכל דבר יעשה רק    " תמימות ופשיטותהעצה של " ו   " איכא שתי העצות של רבנו בתחילת התורה העצה של " בחי'  וזה    הן בחי' דרך ארץ,   הגלויים 

  , אזי יצעק לה'   , אבל כשלא יודע איך בדבר הזה מתגלה כבודו   , אלא לכבוד השי"ת  , כי העיקר שלא יהיה לכבוד עצמו .   אם יש בו כבוד השי"ת
אבל    , חיפושו ה  לכן יש בו כבוד כזה בלשון שאל   ,כיוון שא"א שיהיה כבוד גלוי   , ואזי זה בעצמו הכבוד שיש בדבר הזה   ,בדבר הזה   ה, היכן אתה איכ 

כי עלול מאד להתרגל ולשכוח    , הוא סכנה   , ארץ לבד   אבל דרך          יותר ומעומק הלב יותר.ב כי הוא ממרוחק    ,באמת זה כבוד גדול יותר מהגלוי 
 קבע.  תו ארעי ותור   היה מלאכתו י תש צריך    א אל   , כי כדי לעלות דרגה צריך ירידה קודם עליה   , ומאידך תורה לבד א"א   , ואזי יאבד הכל   , לחפש איה 

ר שבה דהיינו בחי' איה וע"י החיפוש "איה  עיין לק"ה ר"ה ו' ז' ביאור עפ"י הסוד שמחמת העונות נופלת המלכות בבחי' ותרד פלאים ומסתלקים ממנה כל המדרגות ולא נשאר אלא בחי' הכת  ל 
 יים שער המלכים פ"ב.ירידתו תכלית העליה דהיינו לשרש המלכות לכתר עליון עי"ש. ועיין שרש ענין זה וביאור המשנה בעשרה מאמרות נברא העולם הנ"ל, באוצרות ח   וכו'" אזי 
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בזה בעצמו הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון שהוא   ,נמצא כשמבקש ומחפש אי"ה מקום כבודו
שהוא נפל לשם   על ידיועכשיו    ,שמגודל הסתרתו והעלמו הוא מחי' מקומות הללו  ,בחי' אי"ה

ובזה חוזר ומדבק עצמו לשם ומחי' את נפילתו ועולה בתכלית   ,ואזי מבקש אי"ה מקום כבודו
כי מאמר הסתום הוא ראשית הבריאה יש מאין )כנ"ל  .  \לב/[לא]  )לק"ה( עליה גדולה  להפך את הירידה  ומ,  העליה

הבריאה/  לקודם  הבריאה  בין  החיבור  למקום  נקשרים,  אמיתית,  איה  צעקת  שע"י  נמצא  אחד \לגתפ"י(,  הכל  , ששם 
שבאמת הצעקה היא    התורה ובתורה סד. ואולי אפ"ל  \לדכמבואר בתורה נא. או אפילו לחלל בעצמו כמבואר בסוף/

, ועי"ז \לה/לחלל הפנוי כיון שבאמת מקומו שם עד שצועק, אבל ע"י הצעקה ממשיך בחי' קו של בחי' גילוי לתוך החלל
 יוצא משם. 

 

 
)שאמר בחזרתו מלעמבערג( שעל ידן עיקר    הלכה ו' ובפרט אותיות ב' ה' ז'. רבינו הפליג מאד בחשיבות שתי העיצות אזמרא בתורה רפב )שאמר בנסיעתו ללעמבערג( ואיה בתורה יב תנינא  עיין לק"ה ערובי תחומין   לא 

 כבר לא מוצא בעצמו שום נקודה טובה. דייקא ע"י ירידה כזו יכול לעלות למדרגה הגבוהה ביותר.  ההתחזקות לישאר על עמדו ולא ליפול. ועיין שיש"ק ח"ד סימן מט שעיצה זו מעלת יותר שהיא אפילו לזה ש

עיקר הענין המבואר שם הוא שאפילו כשאדם נופל ח"ו למקומות הרחוקים מאד מאד מהשם יתברך שהם בחינת   - לק"ה ערובי תחומין ו' אות ה'  לב
ם ייאוש בעולם כלל. כי גם במקומות האלו אף על פי שהם רחוקים מאד מכבודו יתברך בבחינת  מקומות המטונפים רחמנא ליצל אף על פי כן אין שו 

ויצטער ויתגעגע ויחפש  וכבודי לאחר לא אתן כמו שכתוב שם. אף על פי כן אם יחפש ויבקש את כבודו מחמת שרואה גודל ריחוקו מכבודו יתברך  

כי יעלה לבחינת איה בקדושה שהוא בחינת גבוה מאד מאד כי איה הוא    לעלייה גדולה  ויבקש איה מקום כבודו על ידי זה בעצמו יתהפך הירידה 
מאמר סתום שהוא למעלה מן הכל וכל המאמרות שהוא מבחינת התגלות כבודו יתברך כולם מקבלים משם וממנו דייקא מקבלין חיות המקומות  

 הרחוקים שהם בחינת מקומות המטונפים.
הוא סיבה לשאלה שאין עליה תשובה כי נעלם שם כבוד הש"י כי הוא בחי' חלל הפנוי כביכול וכמבואר בתורה  המאמר הסתום איה    וצ"ע הרי   לג
.  ונ"ל לבאר שבאמת יש בזה קצת סתירה, וזה עיקר מעלת העצה הזו של "איה" כי מאמר הסתום בעצמו שהוא מחיה את ההסתרה הוא החלל  סד 

ן הוא הקו שנמשך לחלל שהוא שרש הבריאה, ובצעקת החיפוש של איה מתקשרים לשניהם דהיינו  הפנוי, ששם היא הסתרה גמורה, ואילו היש מאי 
לנקודת   ובזה אני מתחבר  גילוי לתוך החלל,  בחי'  של  קו  שם, ממשיכה  דייקא  "איה"  והצעקה שלי  הפנוי  לי מחבר אותי לחלל  שהמצב החשוך 

 החיבור בין קודם הבריאה לאחר הבריאה.  

יש בזה חדוש עצום במה שאומר שהבראשית הוא החלל בעצמו ולא הקו הנכנס בו, כי אע"פ שהקו  נו לחלל הפנוי בעצמו  כוונת רב   אם אמנם   לד
לכאורה הוא כבר בחי' גילוי כלפי החלל, וא"כ אינו מאמר סתום אבל באמת הקו הוא אדם קדמון שאפילו האורות היוצאים מפיו הם עקודים ולא  

ר הפתחי שערים ששם הוא המאמר הסתום, ומרבנו משמע שרוצה לומר שהאלוקות הנעלמת בחלל היא המאמר  ניכר כלל אור וכלי, ועל כן ביא 
הסתום וממנו יש חיות נעלמת וזה חדוש עצום, ומסתמא תלוי במחלוקת אם הצמצום כפשוטו או לא, שגם בזה צ"ע כוונת רבנו בתורה סד ותורה  

 וצ"ע.תי( )כך שמע כא לכאורה נראה שלרבנו שיטה אמצעית בה  

שע"י איה מתקשר לאלוקות הנעלמת בחלל עצמו, ונ"ל ששניהם נכונים, כי ביאר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות שאיה הוא החלל וגם    לעיל כתבתי   לה 
ביאר שע"י בצעקת איה מחיה את העשרה מאמרות. נמצא שלא רק מגלה את הא"ס הנעלם בחלל אלא גם ממשיך קו לחלל, אלא שאוחז בראשיתו  

 ממש.

י( וזה סוד מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, נטיעות הראשונות כקרני חגבים, הינו בחינת קרנא דקמצא  ג' אות    עיין לק"ה גבית חוב מיתומים ו 
הנ"ל והבן היטב, כי אף על פי שהם אמרו לענין המשכת האור של תחלת האצילות שהתחיל בדקות בבחינת קרני חגבים. ואנחנו מדברים בענין  

כי גם האור והחיות הנעלם בחלל הפנוי בדקות ובהעלם נפלא כנ"ל נמשך בשרשו    וי שמשם צמצם האור, כביכול, אף על פי כן הכל אחד, חלל הפנ
 .מסוד תחלת האצילות, שהוא בבחינת כקרני חגבים כנ"ל. ואין להאריך בזה, כי כבוד אלקים הסתר דבר 
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"ש . כ\לח/ ([לז]   כמו שאמרו רז"ל )מ"ר ויקרא פ' ז  \לו/וזה בחי' קרבן עולה שמכפר על הרהור הלב
והראיה מהפסוק ממה שמכנה    שעולה מכפר ההרהורומכאן לומד המדרש הנ"ל  ,  והעולה על רוחכם  [מ]\לט/

דהיינו שהלב מסובב   לבי סחרחר  \מא{/ תהלים לח}כי יש בחי'  ומבאר רבנו  .  את הרהורי עבירה בלשון עולה

רעים והרהורים  תאוות  וסיבובים   במחשבת  בעיקומים  הלב  ומסבבת  מעקמת  שהיא  קליפה  יש  כי 
והם כל מיני היתר ורשות שהיא רשת שמפתה את האדם להרגיל   \מב/חי' קליפת נוגהובלבולים הרבה והיא ב 

בכל ע"י ש, וצריך להתגבר עליה )בבחי' כל המותר עם יוד חכמה מבין שהוא מיותר( עצמו בהם עד שנתפס גם לאיסור
, בבחי' ועי"ז מעלה אותה ומצרף אותה לקדושהדהיינו כשהוא באמת רק לשם שמים  אלא כשהוא מצווה    עוסקהמותר  

 וזה,  סחור סחורוכמו שתרגם יונתן   סביבתרגום של    סחרחר  סחרחר כי   ילב  . וע"כ נקראהתקדש במותר לך
כי   .מתלקחתדהיינו סביב הרוח סערה וענן גדול ואש    \מד/  ([מג ]   )יחזקאל א  שראה הנביא  ונוגה לו סביבבחי'  

, ועל [{מה]   ע' בליקוטי א' סי' יט}כמובא  שהוא לשון ממוצע בין לשון העמים ללשון הקדש  היא בחי' תרגום  

 
וץ מע"ז ]קדושת הלוי בהעלותך עה"פ ואתנה את הלווים[ אלא שבאמת פגם אמונה  הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה להעניש ח   צ"ע הרי אין  לו

.  וצ"ע הרי במלחמת מדין פרשת מטות הביאו הנשיאים כפרה על הרהור ניאוף עיין תורה מג ועיין ישמח משה  בתורה קח היא ע"ז כמ"ש רבינו  
 הקריב שני תמידים עולה בכל יום כנגד ע"ז וג"ע  פנחס פא. בשם ספר ברית שלום שגם בג"ע נתפס על המחשבה ולכן מצווה ל 

אבנט מכפר על הרהור הלב ואולי עפ"י התורה כאן יובן כי אבנט בחי' אמונה כמ"ש והיה צדק אזור מתניו ואמונה אזור חלציו    עוד עיין זבחים פח:
 והיינו בחי' איה שהוא בחי' אמונה שעל ידו מדלגים על החלל הפנוי. עיין תורה סד.

 ובזוהר ח"א דף ע.  פסקא ג' ובירושלמי פ"ח הלכה ז'. ולעיל תורה קח.  לז

ְק   '( ג)ז'    ויקרא רבה   לח י מִּ י ֵלוִּ ּבִּ ר רַּ מַּ ב, אָּ ּלֵ ְרהֹור הַּ ל הַּ א עַּ ה ֶאּלָּ אָּ ה ּבָּ עֹולָּ ם ֵאין הָּ אי ְלעֹולָּ ן יֹוחָּ ְמעֹון ּבֶ ִּ י ש  ּבִּ ר רַּ מַּ א אָּ ֵלא הּוא )יחזקאל כ, לב(:  ּגּופָּ א מָּ רָּ
ל רוּ  ה עַּ עֹלָּ ה )איוב א, ד(: וְ ְוהָּ ּלָּ חִּ ּתְ ּבַּ יֹּוב,  ל אִּ ֶ יו ש  נָּ ּבָּ מִּ ֵמד  ה לָּ ּתָּ י אַּ ּמִּ ים וגו', מִּ ם אֹוְמרִּ ּתֶ ר אַּ ֶ ְהֶיה ֲאש  יֹו לֹא תִּ יר  ֲחֶכם הָּ י ֵמאִּ ּבִּ ה, רַּ ּתֶ ְ ש  ׂשּו מִּ יו ְועָּ נָּ ְלכּו בָּ הָּ

ְחיֹוֵתי  ֲאֵחיֶהן ּוְלאַּ ין לַּ ְהיֹות קֹורִּ ים לִּ כִּ ֵני ְמלָּ ֶרְך ּבְ ן ּדֶ ּכֵ ֶ ים, הֲ אֹוֵמר ש  ִּ ש  ֶהם נָּ ּו לָּ ש  ּדְ ּקִּ ֶ ְלכּו, ש  ֶהם הָּ ֵפל ּבָּ ּטָּ ר ְלהִּ מַּ א אָּ יָּּ י חִּ ּבִּ רַּ ְנחּום ּבְ י ּתַּ ּבִּ ה. רַּ עּודָּ ּסְ ֶהן ּבַּ ּמָּ א  ֶהן עִּ דָּ
ּבִּ  רַּ יּה ּדְ ְעּתֵ ל ּדַּ ם, עַּ ֵ ש  ּדְ ְיקַּ יֹּוב וַּ ח אִּ לַּ ְ ש  יִּּ ה וַּ ּתֶ ְ ש  ּמִּ יפּו ְיֵמי הַּ י ֵהקִּ י ּכִּ ְיהִּ יב )איוב א, ה(: וַּ ְכתִּ ֶהם  הּוא דִּ לּו ּבָּ ְטּפְ ים, נִּ ִּ ש  ֶהם נָּ ּו לָּ ש  ּדְ ּקִּ ֶ ר ש  מַּ אָּ א ּדְ יָּּ י חִּ ּבִּ ן רַּ ְנחּום ּבֶ י ּתַּ

חְ  ּוְלאַּ ֲאֵחיֶהם  ין לַּ ְהיֹות קֹורִּ ים לִּ כִּ ְמלָּ ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ֶ ש  ר  מַּ הּוא אָּ ּדְ יר  ֵמאִּ י  ּבִּ רַּ ּדְ יּה  ְעּתֵ ּדַּ ל  ְלכּו. עַּ מַּ ְוהָּ ּתְ אָּ ה ְדאַּ מָּ ּכְ ה,  עּודָּ ּסְ ּבַּ ר )במדבר יא, יח(: ְוֶאל  יֹוֵתיֶהם 
ר ְסּפַּ מִּ ֵעי  ּבְ יי  ְלפַּ חִּ ר  ּבַּ ן  יּודָּ י  ּבִּ רַּ ר  מַּ אָּ ה,  ְוֶהֱעלָּ ּבֶֹקר  ּבַּ ים  ּכִּ ְ ש  ְוהִּ ה(:  א,  )איוב  ּו.  ש  ּדְ ְתקַּ הִּ ר  ּתֹאמַּ ם  עָּ נֹות    הָּ ְרּבָּ קָּ ל  ּכָּ ר  ְסּפַּ מִּ אֹו  יו  ּוְבנֹותָּ יו  נָּ ּבָּ ר  ְסּפַּ מִּ אֹו  ים  מִּ יָּ

הּוא אֹוֵמר ּכִּ  ֶ ש  ה, ּכְ ּתֹורָּ ּבַּ ֶ ל הַּ ש  א עַּ א ֶאּלָּ ה ּבָּ עֹולָּ ר ֵאין הָּ מַּ א אָּ ם, ֲהדָּ בָּ ְלבָּ ים ּבִּ י ּוֵבְרכּו ֱאלֹהִּ נַּ ְטאּו בָּ י חָּ יֹּוב )איוב א, ה(: אּולַּ ר אִּ מַּ ב.י אָּ ּלֵ כמבואר לעיל   ְרהֹור הַּ
 שסעודתם היתה בכשרות גמורה וזהו אולי חטאו וכו' בלבבם, דייקא(. 

יוֹ   כפרק  יחזקאל   לט ל רּוֲחֶכם הָּ ה עַּ עֹלָּ ֶבן: )לב( ְוהָּ אָּ ֵרת ֵעץ וָּ ָּ צֹות ְלש  ֲארָּ חֹות הָּ ּפְ ְ ש  מִּ ם ּכְ ּגֹויִּ ְהֶיה כַּ ים נִּ ם ֹאְמרִּ ּתֶ ר אַּ ֶ ְהֶיה ֲאש      לֹא תִּ
הדבר העולה על מחשבותיכם לא תתקיים והוא מה שאתם אומרים הואיל והמקום שלח אותנו מעל פניו נהיה    ועכ"ז  - )לב( והעולה   -   מצודות דוד 

ולמערכות השמים כמו   הזמן  נעזבים למקרי  נהיה  עוד באמת מושגחים ממנו אבל  נהיה  ולא  ואבן כמותם  עץ  כעובדי גלולים לעבוד פסילי  א"כ 
 ין רצון ומחשבה: ענ   - )לב( רוחכם    - מצודות ציון           העכו"ם:

 יחזקאל כ' לב   מ

י:   לח   פרק   תהילים   מא ּתִּ ם ֵהם ֵאין אִּ י ּגַּ י ְואֹור ֵעינַּ י כֹחִּ נִּ בַּ ר ֲעזָּ ְרחַּ י ְסחַּ ּבִּ    )יא( לִּ
   מוקף יגון וזהו מתיבות הכפולות כמו )ויקרא י"ג( ירקרק אדמדמם סגלגל חמרמרו )איכה א'(:   - )יא( סחרחר    רש"י 

 לא נשארה בהם:   - ב ביגון ואנחה וכוחי עזב אותי והלך ממני. אין אתי  לבי מסוב  - )יא( לבי סחרחר    מצודות דוד 

 ענין סבוב כמו סחרו אל ארץ )ירמיה י"ד(:   -)יא( סחרחר    מצודות ציון   
לקמן בפסוק שמצטט רבנו מיחזקאל שמפורש בזוהר שרומז לד' קליפות שלש מהן טמאות והן רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת,    כפי שיתבאר  מב

ד  - ועוד קליפה דקה ממוצע בין טוב לרע שנקראת קליפת נגה. ועיין תורה פב   ן ּגָּ נָּ ה ְועָּ רָּ ּפֹות, רּוחַּ ְסעָּ לש  ְקלִּ ָּ י ֵיש  ש  ע, ּכִּ ה נֹודַּ ּנֵ ת )א(.  הִּ חַּ ּקַּ ְתלַּ ֹול ְוֵאש  מִּ
ים נִּ  מִּ ְפעָּ ה, ְולִּ ָּ ש ּ דֻּ ּקְ ְכֶלֶלת ּבַּ ים נִּ מִּ ְפעָּ ה. ְולִּ ָּ ש ּ דֻּ ּקְ ּפֹות ּוֵבין הַּ לֹש  ְקלִּ ָּ ש ּ ין הַּ יא ּבֵ ּה, הִּ ת ֹנגַּ ּפַּ ין )ב(: ּוְקלִּ בִּ ּמֵ י לַּ ים ְודַּ ּוקִּ ֲעש  ת הָּ מַּ ְ ש  ת נִּ ינַּ ְבחִּ יא ּבִּ ה, ְוהִּ ּפָּ לִּ ּקְ  ְכֶלֶלת ּבַּ

 כז פסוק ד' ופסוק    מג

ּה כְּ   א פרק  יחזקאל    מד ּתֹוכָּ יב ּומִּ בִּ ּה לֹו סָּ ת ְוֹנגַּ חַּ ּקַּ ְתלַּ דֹול ְוֵאש  מִּ ן ּגָּ נָּ פֹון עָּ ּצָּ ן הַּ ה מִּ אָּ ה ּבָּ רָּ ה רּוחַּ ְסעָּ ּנֵ ֵאֶרא ְוהִּ : )ד( וָּ ֵאש  ּתֹוְך הָּ ל מִּ מַּ ְ ש  חַּ    ֵעין הַּ
ומגו עננא ומגו עלעולא כעין חשמלא    סחור סחור   וזיהורא ליה תרגום יונתן )ד( וחזית והא רוח עלעולא אתי מן צפונא ענן רב ואשתא משתלהבא  

   מגו אשתא: 
היא מרכבת כסא כבוד השכינה כמה שנאמר בענין ולפי שבאה בחימה להשחית את ישראל לכך    - )ד( והנה רוח סערה באה מן הצפון    -   רש"י 

ת  - נדמית לרוח סערה וענן. באה מן הצפון   פתח הרעה )ירמי' א'( ולמה הלכה שם כדי  חוזרת היתה מארץ כשדים שהיא בצפון שנאמר מצפון 
לכבוש את כל העולם תחת נבוכדנצר שלא יאמרו הבבליים ביד אומה שפלה מסר את בניו שכשדים אומה שפלה היו שנאמר זה העם לא היה  

חשמל מלאך    - ין החשמל  לענן סביבו מבחוץ רמז הוא שעתידין ישראל ליגאל משם. כע   - )ישעיה כ"ג( כך דרשו רבותינו במסכת חגיגה. ונגה לו  
ששמו כך וכעין גוון שלו ראה מתוך האש וכך אמרו רבותינו מעשה בתינוק אחד שהיה דורש במעשה מרכב' והיה מבין בחשמל ויצאה אש מחשמל  

הדבור  ואכלתו ועוד אמרו כי המלה מורכבת באמרם מאי חשמל א"ר יהודה חיות אש ממללות במתניתא תנא עתים חשות ועתים ממללות בשעה ש
יוצא מפי הקב"ה חשות בשעה שאין הדבור יוצא מפי הקב"ה ממללות כלומ' משבחות ומהללות את השם ויתכן שיהא חשמל שם העין שהוא קרוב  
לעין האש כי אמר חשמל מתוך האש ואמר כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה ואמר במראה השניה וממתניו ולמעלה  

   ין החשמל: כמראה זוהר כע 
ענן גדול. שרוח צפון מביא עננים כמו שנאמר )משלי כה, כג( רוח צפון תחולל גשם. מתלקחת. הולך בחוזק גדול. ונגה לו  - )להגר"א(    אדרת אליהו

והג' הוא    סביב ומתוכה כו'. שבאש יש ג' מיני אש: א' שסביב הפתילה, והוא נקרא חשמל. והשני הוא סביביו, והוא נקרא אש, שהוא אש ששורף.
 אש סביביו, והוא נקרא נוגה אש. וזה שאמר "ונוגה לו סביב ומתוכה כו':

 אות ה' ועיין גם לקמן תורה מו תנינא   מה 
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שזה דהיינו שמרגיל עצמו בתאוות רעות של היתר  כתיב בלשון תרגום. וכשאדם נופל לשם  לבי סחרחר  כן  
ואזי ב"ה עומד אצלו לא היה עושה זאת  כי בוודאי אם היה מרגיש שהק בחי' כפירות  בחי' מקומות המטונפים  

מבקש וצועק אי"ה מקום כבודו וזה בעצמו תקונו כי שמתעורר להבין עד כמה מרוחק הוא ממנו ית' ואזי  
 כנ"ל. כבוד נעלם שעל כן הוא בבחי' שאלה איה מקום כבודו  חוזר ושב אל הכבוד העליון שהוא בחי' אי"ה  

 
מה ששאל יצחק את אברהם בדרכם לעקדה "הנה   , בחי'ר הלב כנ"להמכפר על הרהו  עולהקרבן  וזהו בחינות  

)בראשית    השה לעולה  הוא  :מז  ואי"ה  שבשאלתו רמוז התשובה שהיא  \מו/האש והעצים ואיה השה לעולה"
היא בחינות שה לעולה לתקן ולכפר הרהור  מקום כבודו  אי"ה  הצעקה מעומק הלב  שבחי'  דהיינו  ,  \מח/כב(

 ועולה משם כנ"ל.  \נ/ נתתקן מטממקומות המטונפים כנ"ל כי ע"י בחינות איה הלב שבא 
  דהיינו  ,\נג /ברא תישראשי תיבות    בראשית(  [נב]  )תיקון תניינא ד' א  נאוזה בחינות מ"ש בסוף תקונים 

מאמר    בראשיתלעולה שנעשה ע"י בחי' אי"ה שהוא בחינות    [נד]   השהשבתיבת בראשית דייקא רמוז  
 כי ספר תיקוני הזוהר שגילה רשב"י הוא שבעים סודות נפלאים שגילה בתיבת בראשית מאמר סתום. סתום כנ"ל. 

 
ה )שפירושו שבעתיד  -כמבואר אצלנו הרבה שתחילה נא זמין ועי"ז מאיר לו אור גדול משם אהי   וזה בחינות תשובה 

 כדי שמכח)כמבואר בתורה ו'(  בבח'י אחור    לומאיר לו שם הנ"ומיד מסתלק האור    ה לך בשמי הגדול הויה( אהיה מתגל 
אור בכלים   הרשימו שנשאר ממנו יתגבר האדם לשוב בעצמו ולהכין כלים לאותו אור ראשון שהאיר לו וכשיזכה לאותו

לו שם אהי  ומאיר  זו  נשלמה תשובתו של מדרגה  הנ"ל  -שלו  הויה   \נה/ כבתחילהביושר  ה  בבחי'  זעיר  ועיקר    ,דרך 
בקדושים המקדש על מנת שאני צדיק גמור  התשובה היא כשמתעורר לתשובה ומתחרט ומקבל עצמו לשוב כמבואר  

ההתעוררות מקודשת מספק שמא הרהר בתשובה וכבר נקרא צדיק גמור, וזה בחי' התשובה שמדבר ממנה כאן דהיינו 

כי זה עיקר התשובה כשאדם מבקש ומחפש    לשוב מכח האור הנפלא שהאיר עליו ע"י צעקת איה מעומק הלב
מכבודו יתברך ומתגעגע ושואל ומצטער אי"ה מקום אחר כבודו יתברך ורואה בעצמו שרחוק  

כי מצעקת איה מקום כבודו   וזהו בעצמו תשובתו ותיקונו כנ"ל ומתוך זה מתחרט ומקבל על העתיד  כבודו  

 :   . והבן היטבקדושה הגבוהה ביותר ומקבל כח גדול לשובנקשר ל
 

, כי כשאדם  לצעוק ולחפש איה מקום כבודושיש כל מיני בחי' ירידות וצריך תמיד    ויש בזה עוד הרבה דברים
דרך התורה    \נו/ כגון המבואר בלק"ה   הולך בדרך או כשהולך בדרכים ברוחניות אזי התורה הולכת לפניו

 
שם, במאמר זה ואיה השה לעולה וכו' היינו על דרך שאמרו רז"ל )ילקוט שמעוני רמז ק"א( שהס"מ הלך תחלה אצל אברהם    -  'ג עיין פל"ח אות    מו

ואחר כך אצל יצחק וכו' עד שהביאו לזה ששאל )בראשית כ"ב( ואיה השה לעולה נמצא ששאלה זו היתה מבחינת הספיקות הנ"ל, רק שמסתמא  
 בזה בעצמו מרומז התיקון לזה, שזה בחינת ואיה השה לעולה כמבואר בפנים: היה בדקות גדול מאד כמובן ועל כן  

בענין המבואר בתורה על צעקת "איה" ְוכּו'. שהוא בחינת "ואיה השה לעולה". יש להבין איך מתפרש בפשיטות בחינת    -   מעדני מלך סק"וועיין  
רו בדרך זה, כי מובא במדרש )ראה פסי"ר פ"מ( שהשטן רצה לפתות  הכתוב "ואיה השה לעולה" הנאמר במעשה העקידה להמבואר פנים. ויש לבא 

את יצחק שיתנגד להקרבתו, בטענתו שהבטיח ה' "כי ביצחק יקרא לך זרע" )בראשית כא, יב( וכאן הולך להיות קרבן, וכמעט שהצליח בדבר, עד  
"ו  וצעקתו  ב(. ונמצא שבאמת בשאלתו  ג,  )זכריה  "יגער ה' בך השטן"  היה צועק ושואג איה  שאמר לו אברהם  ה מקום    - איה השה לעולה"  ֶיּכָּ אַּ

 (.ז"ל לוי יצחק בנדר    ביכבודו, ואיך נפלתי לקושיות וחקירות אחריו יתברך, וכמבואר בפנים: )ר 

 "ואיה השה לעולה"   -, בתורת נצח ו"איה" השה לעולה  -ואי"ה, השה לעולה,  במשך הנחל  - ואי"ה . השה לעולה, בתשכט  - כך הגרסא בדפו"ר ובתקפא ובתרלד ובתרצו, בתרלו  מז

יֵּ   כב   פרק ראשית  ב   מח ים ְואַּ ֵעצִּ ֵאש  ְוהָּ ה הָּ ּנֵ יֹּאֶמר הִּ י וַּ י ְבנִּ ּנִּ ּנֶ יֹּאֶמר הִּ י וַּ בִּ יֹּאֶמר אָּ יו וַּ בִּ ם אָּ הָּ ְברָּ ק ֶאל אַּ ְצחָּ יֹּאֶמר יִּ ה: )ז( וַּ ה ְלעֹלָּ ֶ ׂשּ  ה הַּ
 אי"ה   –מתרצו  גם בדפו"ר איה,    מט 

 16X2=32.  ב"פ איה גמט' כבוד   -   כהונת עולם בשם ברית    עיין נחל שורק   נ
 תיקונים   -מתרצו    נא 

 בדפים שלנו דף קלט.  נב 

בראשית ברא תיש וכו' ויש לומר שזהו שאמרו רז"ל )אבות ה( שנברא בערב שבת בין השמשות שאז נגה נכללת בקדושה    -   ' ד ועיין פל"ח אות    נג
 כידוע: 

 ריש פ' בראשית   איך קורא לתיש שה עיין חת"ס עה"ת }  נד
ה שבבינה כי הניסור הוא  - )אמנם אולי לא מפורש אבל כך משמע( אבל צ"ע כי כל תשובה היא בחי' ניסור וע"כ מתחילה מאהי   כך משמע שם   נה 

לה  שמקבלת המלכות אור מאמא עד שנעשית גדולה וזה בעצמו הניסור, אבל אח"כ כשבאים פנים בפנים אזי הוא יחוד זעיר ומלכות דהיינו שמתג 
 ה דרך זעיר. וזה בעצמו עניין שכבר אינו מקיף אלא נעשה פנימי בכלים גם ע"י שמאיר דרך זעיר וצ"ע.  - שם הויה. ואולי כי מתגלה שם אהי 

ֶ אות    הלכה ג   גבית חוב מהיתומים עיין לק"ה   נו ים ּוְכש  כִּ רָּ ן ּדְ ְניַּ ם ֵמעִּ ָּ ר ש  ּבֵ דַּ ּמְ ֶ "ל ש  ּנַּ ר הַּ ֲאמָּ סֹוף מַּ ז ּבְ ּמָּ יו  )ד( ְוֶזהּו ְמרֻּ נָּ ה הֹוֶלֶכת ְלפָּ ּתֹורָּ י הַּ ֶרְך ֲאזַּ ּדֶ הֹוֵלְך ּבַּ
ךָּ בְּ  ְבּתְ ִּ ש  ת ּבְ ינַּ חִּ "ל ֵהם ּבְ ּנַּ ינֹות הַּ חִּ ּבְ י הַּ ּתֵ ְ י ש  "ל. ּכִּ ּנַּ ים הַּ ְלּבּולִּ ה ֵיש  ְסֵפקֹות ּובִּ ל ּתֹורָּ ְפֵני ּכָּ ת  ְולִּ ינַּ חִּ יא ּבְ הִּ ֶ ה ש  ּתֹורָּ ת הַּ י ֲעבֹודַּ ֶרְך, ּכִּ ּדֶ ךָּ בַּ ּלּות  ֵביֶתךָּ ּוְבֶלְכּתְ ְתּגַּ הִּ

עַּ  א לָּ מָּ יָּּ ה ְוקַּ ה ְקבּועָּ ָּ ש ּ דֻּ ּקְ י זֹאת הַּ , ּכִּ ֵביֶתךָּ ךָּ ּבְ ְבּתְ ִּ ש  ת ּבְ ינַּ חִּ ם, ֶזהּו ּבְ עֹולָּ יּּום הָּ הּוא קִּ ֶ בֹודֹו, ש  ה,  ּכְ ּתֹורָּ ן הַּ ין מִּ ֲחקִּ ְתרַּ ְך ְונִּ רַּ ְתּבָּ בֹודֹו יִּ ּכְ ים מִּ ֲחקִּ ְתרַּ ּמִּ ֶ ש  ל ּכְ ד, ֲאבָּ
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וגם לשמור עצמו ע"י התורה,  כי הדרך ארץ היא מקום סכנה וצריך  והשתדלות הפרנסה בחי' טוב תורה עם דרך ארץ  
יא בחי' נע ונד בחי' דרכים וצריך כל הזמן לחפש את כבודו ית' כי בלא זה בוודאי בכלליות הגלות הארוכה שבה אנו ה

בבחינות   כבודו ית' בכל הדרכיםיפול לכפירות כמו שקרה לרבים מעם ישראל היום, ע"כ צריך בכל רגע לחפש את  
 כי יש בזה כמה בחינות, כי כל אחד לפי תורתו.  \נז(/ משלי ו)  בהתהלכך תנחה אותך

 
ינַּ  חִּ י הּוא ּבְ לֹום, ֲאזַּ ָּ ס ְוש  ד ְולֹא נֹודָּ חַּ נָּ ע וָּ ק הּוא נָּ ע, רַּ ֵאין לֹו ְמקֹום ֶקבַּ ֶ ֶרְך ש  ּדֶ ךָּ בַּ ת ּוְבֶלְכּתְ ינַּ חִּ הּו ּבְ זֶּ ֶ ל, ש  ְלטָּ ד ּוְמטֻּ נָּ ע וָּ אן  ת נָּ יֹּום ְמקֹומֹו ּכָּ י הַּ ה, ּכִּ יֵּ ע ְמקֹומֹו אַּ

ינָּ  חִּ ּבְ הּו  זֶּ ֶ בֹודֹו. ש  ה ְמקֹום ּכְ יֵּ ין אַּ ֵחר ְוֵאין יֹוְדעִּ קֹום אַּ מָּ ר ּבְ חָּ ְוֶדֶר ּומָּ ן  ּתָּ א ּומַּ ּשָּ ת מַּ ינַּ חִּ ּבְ הּו  זֶּ ֶ בֹודֹו, ש  ה ְמקֹום ּכְ יֵּ ש  אַּ ּקֵ ֹש ּוְלבַּ ּפֵ ין ְלחַּ יכִּ רִּ ּצְ ֶ "ל ש  ּנַּ ה הַּ יָּּ נִּ ְ ש ּ ְך  ה הַּ
יכִּ  ז ְצרִּ ה ְואָּ סָּ ְרנָּ יל ּפַּ בִּ ְ ש  ד ּבִּ נָּ ע וָּ ְהיֹות נָּ ין לִּ יכִּ רִּ ּצְ ֶ ים ש  כִּ רָּ ל ְיֵדי ּדְ ן הּוא עַּ ּתָּ א ּומַּ ּשָּ ּמַּ רֹב הַּ ֶ ֶחם    יןֶאֶרץ ש  ּלֶ ת ֹנֵדד הּוא לַּ ינַּ חִּ בֹודֹו ּבְ ה ְמקֹום ּכְ יֵּ ֹש אַּ ּפֵ ש  ּוְלחַּ ּקֵ ְלבַּ

"ל:  ּנַּ בֹודֹו ְוכַּ ה ְמקֹום ּכְ יֵּ ש  אַּ ּקֵ ֹש ּוְלבַּ ּפֵ ין ְלחַּ יכִּ ז ְצרִּ י אָּ יֹּוב טו(, ּכִּ ה )אִּ יֵּ  אַּ

ה ְוֵהם נָּ  )ה( עוד שם אות   ּגֹולָּ ין ּבַּ ֵאל הֹוְלכִּ רָּ ֹשְ יִּּ ֶ יֹּות ש  לֻּ ּגָּ ל הַּ ת ּכָּ ינַּ חִּ ת  ְוֶזה ּבְ ַּ ש ּ כֹול, ְקדֻּ ְביָּ מֹו ֵכן, ּכִּ ים ּכְ דִּ ים ְונָּ עִּ ֵהם נָּ ֶ ּה. ּוְכמֹו ש  ּנָּ ן קִּ ּפֹור נֹוֶדֶדת מִּ צִּ ים ּכְ דִּ ים ְונָּ עִּ
יש   ן אִּ ֵאל. "ּכֵ רָּ ֹשְ ֶנֶסת יִּ ֵהם ּכְ ֶ ּה", ש  ּנָּ ן קִּ ּפֹור נֹוֶדֶדת מִּ צִּ תּוב, "ּכְ ּכָּ ֶ מֹו ש  ד, ּכְ נָּ ע וָּ ְך נָּ רַּ ְתּבָּ בֹודֹו יִּ קֹומּכְ ּמְ ר   נֹוֵדד מִּ חַּ ש  ְמֹאד ְמֹאד אַּ ּקֵ ֹש ּוְלבַּ ּפֵ ין ְלחַּ יכִּ ז ְצרִּ אָּ ֶ ֹו", ש 
מוֹ  אי, ּכְ ּדַּ וַּ ְך ּבְ ֵצא לָּ ּמָּ ּנּו יִּ ֶ ְדְרש  ם ּתִּ ז, אִּ בֹודֹו ְואָּ ה ְמקֹום ּכְ יֵּ ל ֵעת אַּ כָּ ְדרֹש  ּבְ ֹאל ְולִּ ְ ש  בֹודֹו ְולִּ ם מִּ   ּכְ ּתֶ ְ ש  ּקַּ ים ְוכּו' ּובִּ ּמִּ עַּ יץ ה' ֶאְתֶכם ּבָּ תּוב, "ְוֵהפִּ ּכָּ ֶ ם ֶאת ה'  ש  ָּ ש ּ
ֲעוֹונֹותֵ  ּבַּ י  ּכִּ ְוכּו'".  אּוךָּ  ּוְמצָּ ְלךָּ  ר  ּצַּ ּבַּ ךָּ  ֶ ְפש  נַּ ל  ּוְבכָּ ְבךָּ  ְלבָּ ל  כָּ ּבְ ּנּו  ֶ ְדְרש  תִּ י  ּכִּ אתָּ  צָּ ּומָּ א  ֱאלֶֹקיךָּ  ְקבָּ עִּ ּבְ לּות  ּגָּ הַּ סֹוף  ּבְ ו  ָּ ְכש  עַּ ט  ְפרָּ ּובִּ לּות,  ּגָּ הַּ ֵעת  ּבְ ים,  ּבִּ רַּ הָּ ינּו 

ְסּתָּ  הַּ ו הַּ ָּ ְכש  ר עַּ ֶ א ֲאש  יחָּ ִּ ְמש  ֶ ּדִּ ימֹות מֹש  יֵאנּו מִּ ל ְנבִּ ר ּכָּ ֶ ה ֲאש  רָּ ְסּתָּ תֹוְך הַּ ּבְ ֶ רֹות ש  ְסּתָּ בֹות הַּ ים ּוְרבָּ פִּ ֲאלָּ ֶרת ְמֹאד ְמֹאד ּבַּ ּבֶ ְתּגַּ ה מִּ לּו  רָּ ּכְ ְסּתַּ ם הִּ ּלָּ בֹות ּכֻּ אָּ ל הָּ ה ְוכָּ
ית ֲחרִּ אַּ נּו ּבְ ְקֶרה לָּ ר יִּ ֶ רֹות ֲאש  ּצָּ ל עֶֹצם הַּ ֵאּלּו עַּ ּדֹורֹות הָּ ל הַּ אּו עַּ ּבְ ְתנַּ ו    ְוהִּ ָּ ְכש  ְקנּו עַּ חַּ ְתרַּ ר נִּ ֶ ֶפש  ֲאש  ּנֶ רֹות הַּ רֹות הּוא צָּ ּצָּ ל הַּ ל ּכָּ ֶ ר ש  ּקָּ לֹום. ְועִּ ָּ ס ְוש  ים חַּ מִּ יָּּ הַּ

בְּ  ֶ י ש  ל ּפִּ ף עַּ יּּות אַּ מִּ ְ ש  גַּ רֹות ּבְ ֱאֶמת צָּ י ּבֶ יֵמי ֶקֶדם, ּכִּ זֹאת מִּ ה ּכָּ ְיתָּ ר לֹא הָּ ֶ ְך ְמֹאד ְמֹאד ֲאש  רַּ ְתּבָּ ָּ ֵמה' יִּ ְכש  ים עַּ אי עֹוְברִּ ּדַּ ים  וַּ ּסִּ ּבֹות ְמֹאד ּומִּ רֹות רַּ ֵאל צָּ רָּ ֹשְ ל יִּ ו עַּ
רֹות ים צָּ ְדמֹונִּ ּקַּ ּדֹורֹות הַּ ֵאל ּבַּ רָּ ֹשְ ְבלּו יִּ ר סָּ בָּ יּּות ּכְ מִּ ְ ש  גַּ רֹות ּבְ י ֵכן צָּ ל ּפִּ ף עַּ ים, אַּ ּבִּ יֹּות רַּ ְרנֹונִּ מָּ   ְואַּ ְ ין ּוש  ִּ רּוש  ה ּגֵ ּמָּ ה ּכַּ יָּ י הָּ ים, ּכִּ מִּ עָּ ה ּפְ ּמָּ ּבֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּכַּ דֹות  רַּ
אּו ּכָּ  ּבְ ְתנַּ הִּ ֶ ר ש  ּקָּ עִּ ל הָּ ה. ֲאבָּ ּתָּ ן, ֵמעַּ ְצלַּ א לִּ נָּ ֲחמָּ ה, רַּ ְרּבֵ ה הַּ ְרּבֵ ֶזה הַּ יֹּוֵצא ּבָּ יחֹות ְוכַּ יגֹות ּוְברִּ ֲהרִּ ה  וַּ ּמָּ ר ּכַּ ֶ , ֲאש  יחַּ ִּ ש  ל מָּ ֶ ל ֶחְבלֹו ש  ה עַּ ֵאּלֶ ים הָּ מִּ ל יָּ ים עַּ יאִּ בִּ ּנְ ל הַּ

א ְוכַּ  ינָּ ְחמִּ א אַּ ְמרּו, ֵייֵתי ְולָּ ים אָּ אִּ ּנָּ עִּ ּתַּ ים, הָּ מִּ יָּּ ית הַּ ֲחרִּ ל אַּ ֶ רֹות ש  ּצָּ עֶֹצם הַּ ה ּבְ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ּבֹוֵתינּו זִּ יגּו רַּ ְפלִּ הִּ ֶ ה ש  ֵאּלֶ ים הָּ רִּ בָּ ּדְ ֶפש   יֹּוֵצא ּבַּ ּנֶ רֹות הַּ ר הּוא צָּ ּקָּ
ְזלַּ  י אָּ ים, ּכִּ ֹונִּ אש  רִּ ּדֹורֹות הָּ זֹאת ּבַּ ה ּכָּ ְיתָּ ּלֹא הָּ ֶ ְך ש  רַּ ְתּבָּ בֹודֹו יִּ ת ּכְ רַּ ְסּתָּ ים,  ְוֹגֶדל הַּ ּבִּ רַּ ֲעוֹונֹוֵתינּו הָּ קּו, ּבַּ ּלְ ְסּתַּ ים נִּ יִּּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ל הַּ זּוב. ְוכָּ צּור ְועָּ ד ְוֶאֶפס עָּ ת יָּ

ּבִּ  רַּ הָּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַּ י  ּכִּ ֱאֶמת,  ל  ֶ ש  ים  רִּ ֲעדָּ ים  רִּ ֲעדָּ ה  ֲעֹשֶ ְונַּ ֶרת  ֶנְעּדֶ ֱאֶמת  ְוהָּ ר  ּבֵ ְתּגַּ ּומִּ הֹוֵלְך  ֶקר  ֶ ש ּ ֱאמֶ ְוהַּ הָּ ה  ּבֶ ְתרַּ נִּ ֶאְצלֹו  ים  ֶ ש  אֹוֵמר  ד  ֶאחָּ ל  ּכָּ י  ּכִּ ְמֹאד,  ְמֹאד  ת 
בְּ  ֵאר  ְתּפָּ מִּ ֵכן הּוא  י  ּפִּ ל  עַּ ף  ם, אַּ גַּ ּופָּ א  טָּ חָּ ֶ ש ּ ה  מַּ ל  ְוכָּ בֹו  ְגֵעי ְלבָּ נִּ ְצמֹו  עַּ ּבְ יֹּוֵדעַּ  ֶ ש  י  ּפִּ ל  עַּ ף  ֱאֶמת אַּ ֹות  הָּ ש  ֲחדָּ ְכמֹות  חָּ ְויֹוֵדעַּ  ֱאֶמת  ֶרְך  ּדֶ יג  ּשִּ הִּ הּוא  ֶ ש  ְדלּות  גַּ

ת ה'  ֲעבֹודַּ ְרכוּ   ּבַּ ר ּדָּ ֶ ן ֲאש  ָּ ש  יָּּ ֶרְך הַּ ּדֶ ים מִּ יִּּ ּתִּ ֲאמִּ ְרֵכי ה' הָּ ּדַּ ים מִּ ִּ ש  ה ֲאנָּ ּמָּ ְוכַּ ה  ּמָּ ל ּכַּ ְלּבֵ ּוְמבַּ ם  ּקֵ ְטֶעה ּוְמעַּ אֹות    ּומַּ ְמצָּ ְכמֹות ְוהַּ ּום חָּ י ש  לִּ ּבְ ם  ּבֹו ֲאבֹוֵתינּו ֵמעֹולָּ
ּמָּ  כַּ ר ּבְ ּפֵ ּסַּ ְצמּו מִּ ר עָּ ֶ ּבֹות ֲאש  ה רַּ ֵאּלֶ ה ְוכָּ ֵאּלֶ ל. ּכָּ לָּ ֵלךְ ּכְ ְ ש  ם, "ְותַּ יֵּ ְתקַּ ים, ְונִּ ּבִּ רַּ ֲעוֹונֹוֵתינּו הָּ ֱאֶמת ּבַּ ל הָּ ֶקר עַּ ֶ ש ּ ר הַּ ּבֵ ְתּגַּ ר הִּ ֶ ים ֲאש  נִּ יֵני ֳאפָּ ה מִּ ּמָּ ה"   ה ְוכַּ ְרצָּ ֱאֶמת אַּ

י  חִּ ְכמֹות  חָּ א  ילֹוסֹוְפיָּ פִּ הַּ ת  ְכמַּ חָּ ו  ָּ ְכש  עַּ ה  רָּ ּבְ ְתּגַּ הִּ ר  ֶ ֲאש  רֹות  ּצָּ הַּ ל  ּכָּ מִּ ה  דֹולָּ ּגְ הַּ ה  רָּ ּצָּ הַּ ט  ְפרָּ ֹונֹות  ּובִּ ּוְלש  ְכמֹות  חָּ ֵאל  רָּ ֹשְ יִּ ֵני  ּבְ ֲעֵרי  נַּ ד  ּמֵ ְללַּ ילּו  ְתחִּ ְוהִּ יֹּות  צֹונִּ
אי  ּדַּ וַּ ּבְ יֶהם  יֵּ חַּ ּבְ ם  ים אֹותָּ יּו קֹוְברִּ הָּ אי  ְלוַּ הַּ ר  ֶ ֲאש  ּכּו"ם  עַּ ים ֶאת  הָּ ְועֹוְקרִּ ם  יִּ דַּ יָּּ ּבַּ ם  ְצמָּ עַּ ְוֶאת  ם  ים אֹותָּ הֹוְרגִּ ֵהם  י  ּכִּ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ֶהם  לָּ ה טֹוב  יָּ ְוֶאת    הָּ ן  ְצמָּ עַּ

לְ  יַּ ים  ֹוֲחטִּ ְוש  ּנֶֹפת  ּטִּ הַּ ְמקֹום  ְולִּ ה  רָּ זָּ ה  ֲעבֹודָּ וַּ ּמֶֹלְך  לַּ ֵניֶהם  ּבְ ֶאת  ים  ירִּ ֲעבִּ ּומַּ מֹות  עֹולָּ ֵני  ְ ש ּ מִּ ֵניֶהם  ּבֹות  ּבְ רַּ ֹות  ש  ְנפָּ ים  ְוצֹודִּ ל  עַּ ּוְבמַּ דֹון  זָּ ּבְ ֶנֶפש   ּבְ ט  אָּ ְ ש  ּבִּ ֵדיֶהם 

עַּ  ֲעֵדי אֹוֵבד  ּנֹם  ְלֵגיהִּ ּפֹוְרחֹות  ֶ זֹּו: ש  מִּ ה  דֹולָּ ּגְ ה  רָּ ְוצָּ ה  עָּ רָּ ֵאין  י  ּכִּ ֶזה,  ְיֵדי  ר              ל  ׁשֵ כ ָ ָלנו  ֵלב  ָהָיה  ם  ּדֹורֹות    ְואִּ ל  ֶ ש  ים  רִּ ֵ ש  ּכְ ים  ִּ ש  ֲאנָּ מֹו  ּכְ ְך  רַּ ְתּבָּ יִּ ה'  לַּ
ּצָּ  ל הַּ ל ּכָּ ה עַּ ְילָּ לַּ ם וָּ ּכֶֹתל יֹומָּ ינּו ּבַּ ֵ אש  ּכֹות רָּ ה ּוְלהַּ ְרצָּ ֵנינּו אַּ ל ּפָּ ּפֹל עַּ נּו לִּ אּוי לָּ ה רָּ יָּ ים, הָּ ּקֹוְדמִּ זֹאת מִּ הַּ ה ּכָּ יָּ ר לֹא הָּ ֶ ה ֲאש  ֵאּלֶ ר  רֹות הָּ ה ּנֹאמַּ ם. מַּ ימֹות עֹולָּ
ם עֹוד ֵהֵעזּ  י אִּ ף זֹו ּכִּ ֹוְמעֹות ְולֹא זֹו אַּ ְך ש  ּכָּ ֶ ְזֵנינּו ש  ְך רֹואֹות, אֹוי ְלאָּ ּכָּ ֶ ר אֹוי ְלֵעיֵנינּו ש  ּבֵ דַּ ה ּנְ ְבֵני  מַּ ים טֹובֹות לִּ י ֵהם עֹוֹשִּ ֵלא, ּכִּ ֶפה מָּ נּו ּבְ יֹּאְמרּו לָּ ֵניֶהם וַּ ּו ּפְ

נְּ  ים ְלחַּ ְורֹוצִּ ֵאל  רָּ ֹשְ ְממִּ יִּ י ֵהם  ּכִּ ה,  עָּ רָּ ֶהם  ְמלּו לָּ ּגָּ י  ּכִּ ם  ָּ ְפש  ְלנַּ ם! אֹוי  ָּ ל רֹאש  ֲאבֹוי עַּ וַּ ֲאבֹוי! אֹוי  וַּ ר. אֹוי  ָּ ש  יָּּ הַּ ֶדֶרְך  ּבְ ם  ם.  כָּ דָּ יָּ ּבְ ֵניֶהם  ּבְ ת  ּדָּ ל  ין עַּ ירִּ ֲעבִּ ּומַּ ין  ירִּ
ֹונוֹ  ְרֵכיֶהם ְולֹוֵמד ְלש  דַּ ס ּבְ ְכנָּ ּנִּ ֶ י ש  ל מִּ ּכָּ ֶ חּוש  ש  ין ּבַּ ר רֹואִּ ֶ ֲאש  ים  ּכַּ מּורִּ ים ּגְ יקֹוְרסִּ ּה ְוֵהם ֶאּפִּ ּלָּ ה ּכֻּ ּתֹורָּ ל הַּ ּכָּ ְתלֹוֵצץ מִּ ְמֵרי ּומִּ ְכמֹוֵתיֶהם הּוא ּפֹוֵרק עֹל ְלגַּ ֵתיֶהם ְוחָּ

ל  ֶ דֹוש  ש  ּקָּ יֶהם הַּ ין ֶהֶבל ּפִּ יאִּ ֲחטִּ ה ּומַּ ָּ דֹוש  ּקְ ה הַּ ּתֹורָּ ּמּוד הַּ ּלִּ ֵאל מִּ רָּ ֹשְ ֵני יִּ ין ּבְ לִּ ּטְ בַּ ּמְ ֶ ה ש ּ ד מַּ בַּ ּלְ ינוֹ   מִּ לֹום,  ּתִּ ָּ ס ְוש  ְטעֹות, חַּ ים ְלהַּ ן ֵהם רֹוצִּ יִּ ֲעדַּ ן וַּ ּבָּ ית רַּ ל ּבֵ ֶ קֹות ש 
ין לְ  עֹוֹשִּ ֵהם  ר  ֶ ֲאש  ּכַּ ה  ֵאּלֶ ּכָּ ְך טֹובֹות  רַּ ְתּבָּ יִּ ה'  ֶהם  לָּ ה  ֲעֹשֶ ְויַּ ֶהם  ּמָּ עִּ ה'  ֵכן  י  ְיהִּ ין טֹובֹות,  עֹוֹשִּ ּלּו  אִּ ְ ּכְ ש  נִּ ר  בָּ ּכְ ים  ּבִּ רַּ הָּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּובַּ ֵאל.  רָּ ֹשְ יִּ ֲעֵרי  ְך  נַּ ּכָּ ל  ּכָּ ְקעּו 

דֹולֹות,  ֲעֵברֹות ּגְ ּקֶֹדם ּבַּ ם מִּ ָּ ְפש  יאּו נַּ ר ֵהבִּ ֶ דֹול ֲאש  ּגָּ ם הַּ תָּ עָּ ְ ש  ל ְיֵדי רִּ ם עַּ עּותָּ טָּ  ּבְ

:   ו  פרק   משלי  נז  ךָּ ּמֶ ת אִּ ּתֹורַּ ּטֹש   ּתִּ ל  יךָּ ְואַּ בִּ ת אָּ ְצוַּ י מִּ נִּ ּבְ ְנצֹר  :  )כ(  רֶֹתךָּ ְרּגְ ּגַּ ל  ְנֵדם עַּ יד עָּ מִּ ךָּ תָּ ּבְ ל לִּ ֵרם עַּ ְ ש  ךָּ      )כא( קָּ ְכּבְ ָּ ש  ּבְ ְך  ְנֶחה ֹאתָּ ּתַּ ְכךָּ  ּלֶ ְתהַּ הִּ ּבְ )כב( 
 : יֶחךָּ יא ְתׂשִּ יצֹותָּ הִּ ֲהקִּ ֶליךָּ וַּ מֹר עָּ ְ ש     ּתִּ
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ולפני כל תורה יש בחינות ספיקות הנ"ל. כגון בחידושי תורה קודם שמחדשין יש כמה ספיקות 
 \סא[/ ס]   עץ הדעת טו"ר. ואלו הספיקות הם בחי'  \נט/[נח]   ובלבולים קודם שמברר ומלבן הדבר כראוי

כה הסברא הנכונה מסברות של טעות עד שמברר ההלומברר  שהוא בחי' נוגה וכשמגיע אל התורה בעצמה  

רומז כאן גם ואולי אפ"ל ש   :בחי' )משלי ג' יח( עץ חיים היא למחזיקים בה   וכו'  עץ החיים  [סב]   זה בחי'על בוריה 
וכמבואר כאן שקודם שזוכים לאמיתה של לאותו צדיק שטעה להתיר גילוח הזקן בחו"ל שכך יצא לו לחדש בתורה,  

העץ הדעת טו"ר, וכשראה שמתחדש לו חידוש הפך ההלכה, היה צריך   ן תורה שהיא עץ החיים, צריך לעבור בניסיו
 לצעוק איה מקום כבודו, ועי"ז היה זוכה שיאיר לו האמת משרש הבריאה לכוון לאמיתה של תורה שהיא עץ החיים. 

 

 שייך לעיל  
אם יאמר לך אדם היכן אלקיך תאמר לו בכרך גדול   \סג /וזהו בחינות )ירושלמי תענית פרק א'(

של כוחי ועוצם ידי   שגם שם שמלאים גלולים וע"ז  ,שבאיטליה שהיתה מרכז של חכמי יוון הכופרים  רומישל  

)שמות יב יב( ל פסח עה"פ  שוכמובא בהגדה    [סד]   גם שם מוסתר הוא יתברך כנ"ל  ,שהיא חכמת יוון הארורה 

 
 'ב פילת אפים ו'  עיין לק"ה נ   נח 

ית ' א אחרי אות יד בר"פ אות    ' ראש השנה הלכה ו  לק"ה   נט ְכלִּ תַּ ין ּבְ ל ְיֵדי ֶזה עֹולִּ "ה, עַּ יֵּ ּפּוש אַּ ת ְוחִּ ַּ ש  ּקָּ ת ּבַּ ינַּ חִּ הּוא ּבְ ֶ ה ש  ּובָּ ש  ּתְ ל ְיֵדי הַּ ה עַּ נָּ ָּ ש ּ רֹאש  הַּ   ( ּבְ
ה  יָּּ ֲעלִּ עֹולִּ   הָּ ֶ ש  ּכְ ל  ֲאבָּ "ל,  ּנַּ ּכַּ ְוכּו'  רֹות  ֲאמָּ ה מַּ רָּ ֲעשָּ ל הָּ ּכָּ ים  לּולִּ ּכְ ם  ָּ ש ּ ֶ תּום ש  ר סָּ ֲאמָּ ית מַּ ִּ ֵראש  ּבְ "ה  יֵּ ת אַּ ינַּ ְבחִּ יּּום  לִּ קִּ ם  ָּ ש ּ יְך מִּ ִּ ְמש  ּוְלהַּ ֲחזֹר  ין לַּ יכִּ ְצרִּ ם  ָּ ין ְלש 

ְלכ  ד מַּ ה עַּ ְכמָּ ּדֹות ֵמחָּ ּמִּ ּלּות הַּ ְתּגַּ ל ְיֵדי הִּ הּוא עַּ ֶ ם ש  עֹולָּ ּכֹל הָּ ְלכּותֹו ּבַּ בֹודֹו ּומַּ ֶרץ ּכְ אָּ ל הָּ י ְמלֹא כָּ ה ְלֵעין ּכֹל ּכִּ ּלֶ ְתּגַּ יִּּ ֶ ד ש  רֹות עַּ ֲאמָּ ה מַּ רָּ ת ֲעשָּ ינַּ חִּ ֵהם ּבְ ֶ   ּות ש 
 ֶ ים ש  בִּ תָּ ּכְ א ּבַּ ּמּובָּ ה הַּ ירָּ סִּ ּנְ ת הַּ ינַּ חִּ ה. ְוֶזה ּבְ ְרּבֵ ה הַּ נָּ ָּ ש ּ רֹאש  הַּ ל ֶזה ּבְ ין עַּ ִּ ש  ּקְ בַּ ּמְ ֶ מֹו ש  ה, ּכְ לָּ ָּ ש  ה. ּוְכֵדי  עֹוְס מָּ ּדָּ ה ּומִּ ּדָּ ל מִּ ן ּכָּ ּקֵ ר ּוְלתַּ ּסֵ ה ְלנַּ ּובָּ ש  ֲעֶשֶרת ְיֵמי ּתְ ין ּבַּ קִּ

ה ְוכּו'.   מָּ ְעלָּ ה ְוהַּ רָּ ְסּתָּ ת הַּ ינַּ ְבחִּ ְלכּות ּבִּ ּמַּ ְהֶיה עֹוד הַּ ּתִּ ְלכּותֹו ְלֵעין ּכֹל ְולֹא  ּלֹות מַּ י ְלגַּ ו ׁשֵ ד  יְך חִּ ְמׁשִּ ין ְלהַּ ז ֹוכִּ ל ְיֵדי ׁשֶׁ ו ן עַּ ק  ת ִּ ר הַּ ק ַּ ת    ְועִּ ינַּ חִּ ב ְ ם מִּ ָ ׁש  ֹוָרה מִּ ת 

לו ל ב ַּ  כ ָ ה ׁשֶׁ ָ ל  ֻ ֹוָרה כ  ת  ל הַּ ת כ ָ כֶׁ ְמׁשֶׁ ם נִּ ָ ׁש  מ ִּ ֹוָרה ׁשֶׁ ת  ת הַּ ְתָחלַּ הו א הַּ ית, ׁשֶׁ ֵראׁשִּ ת ב ְ ינַּ חִּ הו א ב ְ ה ׁשֶׁ י ֵ ֵהם  אַּ ְצוֹות, ׁשֶׁ "ג מִּ ְריַּ ַּ ת  ים מִּ לו לִּ ֵהם כ ְ רֹות ׁשֶׁ ב ְ ד ִּ ת הַּ רֶׁ ֲעשֶׁ
אוֹ  ין ד ְ "ג ֲעטִּ ְריַּ ַּ ת ת  ינַּ חִּ ְמבֹאָ ב ְ ת )ְוכַּ חַּ י ׁשַּ נ ִּ ְפׁשֹו מִּ ט נַּ ֵ ל  ָחד ֵאיְך ְימַּ ָחד ְואֶׁ ה ְלָכל אֶׁ ָ ְקֻדׁש  ל ָהֵעצֹות ד ִּ ים כ ָ לו לִּ ם כ ְ הֶׁ ב ָ ל  ָרְיָתא ׁשֶׁ עַּ "ל( ׁשֶׁ נ ַּ "ה הַּ י ֵ ֹוָרה אַּ ת  הַּ ר ב ְ

ין לְ  ה זֹוכִּ ל ְיֵדי זֶׁ ׁשו ָבה, עַּ ת ְ ר הַּ ק ַּ ה עִּ ז ֶׁ ה, ׁשֶׁ י ֵ ו ש אַּ פ  חִּ ה ְוהַּ ׁשָ ק ָ ב ַּ "ל(.ְיֵדי הַּ נ ַּ ֹוָרה הַּ ת  סֹוף הַּ ם ב ְ ו ָבן ׁשָ מ  ֹוָרה, )כ ַּ י ת  ו ׁשֵ ד  ֶהם    חִּ ּבָּ ֶ ה ש  ּובָּ ש  ת ֲעֶשֶרת ְיֵמי ּתְ ינַּ חִּ ְוֶזה ּבְ
 ֶ ּפּור ש  יֹום ּכִּ נּו ּבְ ּתְ ּנִּ ֶ רֹות ש  ּבְ ּדִּ ה ֲעֶשֶרת הַּ ּובָּ ש  ֲעֶשֶרת ְיֵמי ּתְ ין ּבַּ יכִּ ִּ ְמש  ּמַּ ֶ ד ש  ה עַּ ּובָּ ְתש  ין ּבִּ ר עֲ עֹוְסקִּ מַּ ינּו  הּוא ּגְ בִּ יֵבנּו אָּ ִּ ין ֲהש  ִּ ש  ּקְ ן ְמבַּ ל ּכֵ ה. ְועַּ ּובָּ ש  ֶשֶרת ְיֵמי ּתְ
 ָּ ש ּ יְך מִּ ִּ ְמש  יַּּ ֶ ד ש  "ה עַּ יֵּ ת אַּ ינַּ ְבחִּ ה לִּ ּובָּ ש  ּתְ ל ְיֵדי הַּ ֲעֶלה עַּ יַּּ ֶ ה ש  ּובָּ ש  ּתְ ר הַּ ּקַּ י ֶזה עִּ ֶתךָּ ְוכּו', ּכִּ "ל.  ְלתֹורָּ ּנַּ ה ְוכּו' ּכַּ  ם ּתֹורָּ

ים הֵ   אות ב'   ' נפילת אפים הלכה ו  לק"ה  מִּ עָּ ה ּפְ ּמָּ "ל. ְוכַּ ּנַּ ל הַּ ֲעבֹר ֲעֵליֶהם ּכָּ יַּּ ֶ ֶהְכֵרחַּ ש  ים ּבְ אִּ ים ְונֹורָּ דֹולִּ ים ּגְ יקִּ ּדִּ ים ְוצַּ רִּ ֵ ש  ם ּכְ ל ּגַּ ן  ֲאבָּ ְצמָּ ים ֶאת עַּ ידִּ ם מֹורִּ
 ָּ ש ּ ֲעלֹות מִּ ֵדי ְלהַּ ים ּכְ פִּ ּנָּ ְמטֻּ ת ְמקֹומֹות הַּ ינַּ חִּ ֵהם ּבְ ֶ "ל, ש  ּנַּ ת ְמקֹומֹות הַּ ינַּ ְבחִּ ה לִּ נָּ ּוָּ כַּ ה  ּבְ יָּּ ֲעלִּ ית הָּ ְכלִּ ה ּתַּ ידָּ ת ְירִּ ינַּ ְבחִּ ם ּבִּ ָּ ְפלּו ְלש  ּנָּ ֶ ֹות ש  מֹות ְקדֹוש  ָּ יצֹוצֹות ּוְנש  ם נִּ

"ל,  ּנַּ ם כ ָ ּכַּ י קֹדֶׁ ים ְוכו ', כ ִּ ָרכִּ ד ְ יָכה ב ַּ ת ֲהלִּ ינַּ חִּ ה ב ְ ז ֶׁ ם, ׁשֶׁ ב ׁשָ תַּ כ ָ סֹופֹו ׁשֶׁ "ל ב ְ נ ַּ ֹוָרה הַּ ת  הַּ ם ב ְ ו ָבן ׁשָ מ  ֹוָרה  ְוכַּ י ת  ו ׁשֵ ד  קֹומֹות  ל חִּ מ ְ ו  הַּ ֵאל  ה ב ְ ָ ל  חִּ ֲעבֹר ת ְ ין לַּ יכִּ ְצרִּ

ים ְוכו ',  ו לִּ ְלב  ב ִּ ל הַּ ם כ ָ הֶׁ ֵ מ  "   ׁשֶׁ ּנַּ קֹומֹות הַּ ּמְ ן לַּ ְצמָּ ין עַּ ידִּ ים מֹורִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ דֹוֵלי הַּ י ּגְ ֶזה, ּכִּ לּוי ּבָּ ד ְוֶזה ּתָּ ּכֹל ֶאחָּ ם. ּוֶבֱאֶמת הַּ ָּ ן ש  יֵּ פְ עַּ ּנָּ ֶ מֹות ש  ָּ ֲעלֹות ְנש  יל ְלהַּ בִּ ְ ש  לּו  ל ּבִּ
 ָּ ְפלּו ְלש  ּנָּ ֶ ים ש  תִּ ּמֵ מֹות הַּ ְ ש  י ֵיש  נִּ ינֹות, ּכִּ חִּ ה ּבְ ּמָּ ְפלּו ֵיש  ּכַּ ּנָּ ֶ מֹות ש  ָּ ש  ּנְ ת הַּ יַּּ ן ֲעלִּ ְניַּ ם. ּוְבעִּ ָּ ֵאּלּו  ְלש  ים ּכָּ יקִּ ּדִּ ל ְיֵדי צַּ ם עַּ י אִּ ּקּון ּכִּ ֶהם ּתִּ ֵאין לָּ ֶ ים ש  נִּ ָּ ה ש  ּמָּ ה ְוכַּ ּמָּ ם ּכַּ

ֵחר   קֹום אַּ מָּ ן ּבְ ּמּובָּ מַּ ְוכּו', ּכַּ ָּ ש ּ ֶ ה ש ּ ט מַּ ְפרָּ ה, ּובִּ כָּ ְברָּ דֹוש  לִּ יק ְוקָּ ּדִּ ם טֹוב ֵזֶכר צַּ ֵ ל ש  עַּ ּבַּ ין ֵמהַּ רִּ ּפְ סַּ ּמְ ֶ יֹּות ש  ֲעשִּ ּמַּ ן ֵמהַּ ּמּובָּ ן ֶזה,  ְוכַּ ְניָּ עִּ ה ּבְ ְרּבֵ דֹוש  הַּ ּקָּ יו הַּ ּפִּ ְענּו מִּ
ּבָּ  ן  יִּ ֲעדַּ ים  יִּּ חַּ הַּ ֹות  ש  ְנפָּ ֲעלֹות  ּוְלהַּ ֵרר  ְלבָּ ר  ּקָּ עִּ הָּ ים  עֹוְסקִּ ֵהם  ל  ְרהּוֵרי  ֲאבָּ הִּ ים  יסִּ ְכנִּ מַּ ֵהם  ם  ָּ ְלש  ם  תָּ ידָּ ְירִּ ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ש  "ל  ּנַּ הַּ ת  ינַּ חִּ ּבְ ְיֵדי  ל  עַּ ר  ּקָּ עִּ ְוהָּ זֶּה.  הַּ ם  עֹולָּ

ֶהם  ן ְוֵיש  לָּ יִּ ים ֲעדַּ יִּּ חַּ ים ֵהם ּבַּ ּנֹוְפלִּ ֵאּלּו הַּ ֶ ת ש  ל ֵמֲחמַּ ים ְמֹאד, ֲאבָּ ּנֹוְפלִּ ים ְוהַּ יֹּוְרדִּ ם ְלהַּ ה ּגַּ ּובָּ ש  בְּ  ּתְ ן ּכֹחַּ הַּ יִּ ֶהם,  ֲעדַּ ֲעזֹר לָּ ֵבד ְמֹאד ְמֹאד לַּ ה ְוכָּ ֶ ש  ן קָּ ל ּכֵ ה, עַּ ירָּ חִּ
זּוֹ  ֶ ש  ה  ְרּבֵ הַּ ֵיש   ֵכן  י  ּפִּ ל  עַּ ף  אַּ ל  ֲאבָּ ֵחר,  אַּ קֹום  מָּ ּבְ ר  בֹאָּ ּמְ ֶ ש  מֹו  ּכְ ֲעזֹר,  לַּ ְמֹאד  ה  ֶ ש  קָּ ה  ירָּ חִּ ּבְ ל  עַּ ְלבַּ י  ֵאיֶזה  ּכִּ ּבְ ְתעֹוֵרר  ְלהִּ "ל  ּנַּ הַּ ים  יקִּ ּדִּ ּצַּ הַּ ּכֹחַּ  ְיֵדי  ל  עַּ ים  כִּ

ְתע  ֵהם עֲ הִּ ֶ ֵאיְך ש  ֶ "ל, ש  ּנַּ ים הַּ ְרחֹוקִּ הָּ ין ּבְ ירִּ ים ְמאִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ י הַּ ֲאזַּ ֵרב ֲאֵליֶהם, וַּ ְתקָּ ין ְלהִּ ילִּ ְתחִּ ּמַּ ֶ ד ש  ל  ֹוְררּות עַּ "ל, ְועַּ ּנַּ ְך ְוכּו' ּכַּ רַּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ש ּ ּו ֶאת הַּ ש  ּקְ יבַּ שּו וִּ ּפְ ן ְיחַּ יִּ דַּ
ש  הַּ  ּמָּ ים מַּ ְירּודִּ ם ֶאת הַּ ין ּגַּ ֲעלִּ ְמ ְיֵדי ֶזה ֵהם מַּ ם ְוֵעצֹוֵתיֶהם ְורִּ תָּ ם ּוְבכֹחַּ ּתֹורָּ כֹחָּ ּכֹל ּבְ ה, ְוהַּ יָּּ ֲעלִּ ית הָּ ְכלִּ ה ּתַּ ידָּ ת ְירִּ ינַּ ְבחִּ ֲעלּו ּבִּ ם ֵהם יַּ ּגַּ ֶ "ל ש  ים  ּנַּ ִּ דֹוש  ּקְ ֵזיֶהם הַּ

ֶהם:  יֹּאֵחז ּבָּ ֶ ֵרי ש  ְ ש  ית, אַּ ְכלִּ ד ֵאין סֹוף ְותַּ ים ְמֹאד ְמֹאד עַּ בִּ ְשּגָּ ים ְונִּ ּקִּ ֲעמֻּ  הָּ
 בראשית ב' ט'  ס

ים  ב פרק  בראשית   סא ק ֱאלֹהִּ ח ְיקֹוָּ ְצמַּ יַּּ ע:   )ט( וַּ רָּ ת טֹוב וָּ עַּ ּדַּ ן ְוֵעץ הַּ ּגָּ תֹוְך הַּ ים ּבְ יִּּ חַּ ל ְוֵעץ הַּ ֲאכָּ ְרֶאה ְוטֹוב ְלמַּ ד ְלמַּ ל ֵעץ ֶנְחמָּ ה ּכָּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ  מִּ

אות ה' שזה רמז הקב"ה לאדם הראשון אחרי אכילתו מעץ הדעת טו"ר, כששאל אותו איכה, רמז לו שע"י העיצה של איכה יכול לעלות   עיין פל"ח 
 שנפל בה.      מהנפילה הנוראה 

 שם   סב 

אמר רבי יהושע בן לוי אם יאמר לך אדם איכן הוא אלהיך אמור לו בכרך הגדול שברומי מה  ]דף סג טור ג[    ' א סוף הלכה א " פ   ירושלמי תענית   סג
 .טעמא אלי קורא משעיר 

 עת המבואר שם.עיין מזה לעיל בתורה לג ועיין לק"ה פורים ד' אות ב' שמאמר סתום המבואר כאן הוא בחי' אהבה שבד   סד
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שבמקום מטונף בכל כך כפירות וכישוף ביאר הטעם כיון    \סהץ מצרים ודרשו שם אני ולא מלאך ובלק"ה/ רועברתי בא 
 . \סו/ כנס אלא רק הקב"ה בעצמוי א"א למלאך לה

בזה הוא מחיה את עצמו מחיות    ווהכלל כשנופל לשם ח"ו אזי כשמתחיל לבקש איה מקום כבוד
הקדושה. כי חיות הקליפות הוא רק מההסתרה מה שנסתר השם יתברך שם בתכלית ההסתרה 

 כלל.  עד שאין יודעין ממנו יתברך
אבל תיכף כשמבקשין איה מקום כבודו נמצא שיודעין עכ"פ שיש אלו"ק יתברך רק שהוא נסתר 
ונעלם וע"כ מבקשין איה מקום כבודו ובזה בעצמו מחיה עצמו במקום נפילתו. כי איה הוא בחינות 
מאמר סתום שהם מקבלין חיות משם. רק שחיות הקליפות הוא מההסתרה, אבל הוא מחיה את 

הבקשה והחיפוש שמחפש איה מקום כבודו    על ידיבחינות חיות הקדושה במקום נפילתו עצמו ב
וכמו שביארנו לעיל שכיון שנפל לכפירה נמצא שמקומו הוא החלל הפנוי ששם המאמר הוא סתום וכבודו ית'   כנ"ל

של   קו  ממשיך  בזה  כבודו  את  מחפש  שם  שדייקא  ע"י  אבל  ית'  גילוי  נעלם,  הפנוי,  כבודו  החלל  עי"ז  לתוך  ומבטל 

 . שבכל העולמות מההסתרה
ואחר כך זוכה לעלות משם לגמרי אל הקדושה בעצמה דהיינו במקום התגלות כבודו יתברך כי  

 [:סז]  ברוך ה' לעולם אמן ואמן :    עיקר הקדושה שיתגלה כבודו יתברך
 

, וכל מה שנאמר  [סט] רה טו  [לקמן תו  זאת התורה וגם מאמר המתחיל אלו המתפארין עצמן וכו')סח
ונדפסו בחלק שני   אחרי חזרתו מלעמברג כשהיה יוצא לטייל לרפואתו ואז בדרך טיולו אמר שמונה תורות  וכו' בדרך  

הכל   [עא]   וכו'מדוע כשאדם מבקש פרנסה אין נותנין לו תיכף  הקשו  תורה טז שמתחילה  כגון    [ע]   מתורה י' עד יז
כל אלו המאמרים קשורים זה בזה, והם מרומזים ונסתרים בדברי רז"ל  . כי  [עב]  אחדהיה אצלו תורה  
בתוך האגדה הפליאה מאד, מה ששאל ר' זירא את ר' יהודה כד הוי בדיחא    \עג / )שבת דף עז(

 
הַּ   -אות כא    'הלכה ג  גטין  לק"ה   סה  א, ּדְ ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ּסִּ ת הַּ יטַּ לִּ ְ ֵעת ּתֶֹקף ש  ּבְ ֶ ה ְמקֹומֹות ש  ּמָּ כַּ ה ּבְ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ּבֵ ְבֵרי רַּ דִּ ן ּבְ ּמּובָּ ֹתֶקף  ְוכַּ לּות, ּבְ ּגָּ ֹתֶקף הַּ ְינּו ּבְ

ּנֹוֵפל ְמאֹ  ֶ ש  ֵאל ּכְ ְשרָּ יִּּ ל ֶנֶפש  מִּ ֶ ה ש  ידָּ ְירִּ רָּ הַּ ה ּפְ ָּ ש ּ ּום ְקדֻּ ש ּ יּּות מִּ ל חִּ ּבֵ כֹול ְלקַּ א ֵאינֹו יָּ ְיקָּ ז ּדַּ לֹום, אָּ ָּ ס ְוש  א חַּ ֲאבָּ ְמסָּ א ּדִּ ְטרָּ לֹום, ְלסִּ ָּ ס ְוש  ת  ד, חַּ ינַּ חִּ ּבְ ם מִּ י אִּ ית ּכִּ טִּ
ֵמאִּ  ּטְ קֹומֹות הַּ ּמְ ּבַּ ם  ּגַּ ר  ּתֵ ְסּתַּ ם ּוְלהִּ ּלֵ ְתעַּ ה ְלהִּ יא ְיכֹולָּ הִּ ֶ ה ְמֹאד ש  ֶעְליֹונָּ ה הָּ ָּ ש ּ דֻּ ּקְ ֶאֶרץ  הַּ ּבְ י  ְרּתִּ בַּ ת ְועָּ ינַּ ְבחִּ ּבִּ לֹום,  ָּ ס ְוש  ם חַּ ָּ ים ְלש  ּנֹוְפלִּ ֲחיֹות הַּ ְמֵרי, ּוְלהַּ ים ְלגַּ

עִּ  ּקָּ ֻּ יּו ְמש  ֵאל הָּ ְשרָּ ים ְויִּ ּנּופִּ ים ְוטִּ ּלּולִּ ה ּגִּ ה ְמֵלאָּ ְיתָּ הָּ ֶ ם ש  יִּ ְצרַּ ֶאֶרץ מִּ ּבְ ֶ ְך. ש  ְלאָּ י ְולֹא מַּ ם ֲאנִּ יִּ ְצרַּ ה,  מִּ ְמאָּ ֲעֵרי טֻּ ַּ מ"ט ש  ם ּבְ ָּ י  ים ש  יּּות ּכִּ ֶהם חִּ ה לָּ יָּ א לֹא הָּ ְיקָּ ז ּדַּ אָּ
ּכֹוֵלל וְ  ת ֵשֶכל הַּ ינַּ חִּ ה ְמֹאד ּבְ ֶעְליֹונָּ ה הָּ ָּ ש ּ ת ְקדֻּ ינַּ חִּ הּוא ּבְ ֶ כֹול, ש  ְביָּ ְצמֹו, ּכִּ עַּ ְך ּבְ רַּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ש ּ ם ֵמהַּ תֹוְך  אִּ ּבְ ֶ ה, ש  רָּ ְסּתָּ ים" הַּ ּכּורִּ ּבִּ ה "ּוְביֹום הַּ ּתֹורָּ הַּ ר ּבְ ְמבֹאָּ "ל, ְוכַּ ּנַּ כַּ

ְסּתָּ  ּקּוטֵ הַּ לִּ ה" )ּבְ ה ְלעֹולָּ ּשֶ ה הַּ יֵּ סּוק "ְואַּ ל ּפָּ ה עַּ ּתֹורָּ הַּ ר ּבְ ן ּוְמבֹאָּ ם, ְוֵכן מּובָּ ָּ ן ש  יֵּ ן נו(, עַּ ימָּ ה ְוכּו' )סִּ ית  רָּ ְכלִּ ה ּתַּ ידָּ ת ְירִּ ינַּ חִּ הּו ּבְ זֶּ ֶ ם, ש  ָּ ן ש  יֵּ ן יב( עַּ ימָּ א סִּ נָּ ְניָּ י ּתִּ
ם:  ָּ ן ש  יֵּ ה, עַּ יָּּ ֲעלִּ  הָּ

בגמ' סנהדרין כא: כשנשא שלמה המלך את בת פרעה נעץ גבריאל קנה בים ועלה עליו סרטון ועליו נבנתה    שרשה במצרים כמבואר   וגם רומי   סו
 רומי.

 }עיין דרשות חת"ס לשבת שובה תקצ"ה דף כח סוף טור ב'    סז

 הוספה זו בסוגרים כבר נמצאת בדפו"ר   סח

 לקמן תורה טו   סט 

 כשחזר מלעמערג היה חלש והיה יוצא לטייל ואז בדרך אמר כמה תורות.  עיין שיחות הר"ן סימן קמד וימי מוהרנ"ת סימן כט  ע

 לקמן תורה טז   עא 

 שהתורות י' עד יז שאמר רבינו כשחזר מלעמבערג היו אצלו תורה אחת ורק לנו נתן אותן פסקי פסקי.    'אות ז   'כמבואר בלק"ה ר"ה הלכה ו  עב 

  .י חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דב   -   שבת עז:   עג
 .  א''ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא   ? א''ל מ''ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי 

   .מינייהו מגליין הני דמכסינן מינייהו מכסיין והני דלא מכסינן    והשיב לו?  מ''ט הני מכסיין והני מגליין   עוד שאל 

 .  משום דאכל כיסי השיב לו    ? מ''ט גמלא זוטר גנובתיה עוד שאל  

 .  משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי בקי   והשיב ?  מ''ט תורא אריכא גנובתיה   עוד שאל 

שאל  רכיכא   עוד  דקמצא  קרנא  לו    ? מ''ט  בחילפיהשיב  דדיירא  קשיא    , משום  ומתעוורא נ ואי  דבעי    ,דיא  מאן  האי  שמואל  לקמצא  דאמר  דליסמיה 
 .  לשלופינהו לקרני' 

 .  דדיירי אדפי ואי עייל קטרא מתעוורא   והשיב לו?  מ''ט האי תימרא דתרנגולתא מדלי לעילא   עוד שאל 

  .כוף ותיב   - כופתא   .בי עקתא   - ביקתא   .בא ואיתיב בה   - ביתא   .מתי תכלה דא   - מתכוליתא   .דרך גג   -דרגא   .דרך שם   - דשא   עוד שאל ביאורי מילים

  .משיא כלתא   - משכילתא   .מאשי כולה   - משיכלא   .שטותא   - שוטיתא   .כזה   - כוזה   .שחוצב מים מן הנהר   - חצבא   .חציצה   - הוצא   .לבני בני   -לבני 

  -בור זינקא   .שפרין ורבין עליה   - פוריא   .גלי ואיתיב   - גולתא  .שנעשה בו כגלם   - גלימא   .לא בושה   - לבושה   .בוא ואכנה   - בוכנה   .חסירתא   - אסיתא 

 .אפיתחא דין   - אפדנא   .סוד ה' ליראיו   - א סודר   .בור זה נקי 
. סתם עזים שחורות  ברישא חשוכא   . מהלכות בראש העדר: מסגיין בריש עדרא   . פירוש דברים הנעשים בכל חלל העולם: כל חללי עלמא  - פרש"י 

דאכלה   שאנחנו מתכסין מצמרן גם הן מכוסות:   . רחליםהני דמכסינן מינייהו  . העזים אין להם אליה: והני מגליין  . בזנב: מכסיין  סתם רחלות לבנות: 

  . ערבה: חילפי   . ארבה ול''נ קמצא ]נמלה[: קמצא   . להבריח היתושין: ובעי לכרכושי בקי   . קוצים לפיכך זנבו קצר כדי שלא ידבקו בה הקוצים: כיסי 

תימרא    אות עיניה תלויה בה כדשמואל:. יסתמו עיניה שמר ומתעוורא   . ואם היתה קשה תנוד ותעקר כשתכה בעצים: ואי קשיא נדיא ומתעוורא 
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שהיה בשמחה  רבי זירא ראה את רב יהודה שדעתו מבודחת    כל חללי דעלמא וכו'  'מיני  עדואיבעי   דעתא

 . [עה] ושאל אותו שש שאלות, וביאורן של כב שמות ,בר המצוי בחלל העולם ישיבנווהבין שאם ישאל אותו על כל ד
 

 
משום דדייר    . ריס של עין התחתון כשעוצם עיניו עולה למעלה מן העליון ובשאר כל בריה העליון שוכב על התחתון: דתרנגולא מידליא לעילא 

. דבר שמטבילין בו כגון  א מתכולית   . שעולה בלילות על הקרשים והקורות צריך שיעלה התחתון על העליון מפני העשן שלא יכנס בעיניו: אדפי 

ביתא    . לכשיכלה מה נאכל ול''נ מתי תכלה דא לפי שאינו כלה עד זמן ארוך שאינו נאכל אלא מעט מעט: מתי תכלה דא   כותח או שאר ליפתן:

שוי לישיבה כמו  . מכתשת ל''א מדה לחטין ול''נ כמין גולם עץ ע כופתא   . בית צר:בי עקתא   . בית צר וקטן:בקתא   . שדרך לישב בבית:בא ואיתיב 

. גדר קוצים או  הוצא   . מתקיים לדורות הרבה: לבני לבני בני   . כפוף אותו ושב עליו:כוף תיב   כופת שאור שיחדה לישיבה דתניא בפסחים )דף מה:(:

קיימא אלא חציצה בעלמא:חציצה   לולבים:  זהו מהו חשוב למלאו כזה   . כלי חרס קטן: כוזא   . אינו דבר  וקל כמו  מועט  מיינך  . כלומר דבר  לי  תו 

  . ספל גדול שהכל רוחצים ידיהם ורגליהם ממנו: משיכלא   . נראה המרקד כשוטה:שטותא   . בד של הדס שמרקדין בו לפני כלה:שוטיתא   במתנה:

כולא  הכל: משו  רוחץ את  ונאה: משכילתא   .  קטן  ספל  כלתא   .  מורטיי''ר  משיא  ממנו: אסיתא  לרחוץ  חשובה  ואשה  כלה  כמו  לחשובים  מיוחד   .

מבפנים:חסירתא   :   { }מדוכה החקיקה  שחסר  בו:בוכנא   .  שכותשין  עלי  שרוק  לבושא   .  שקורין  עליון  חלוק  חלוק{ .  בושה   :  }מעפורת,  למנוע  לא   .

. כשהוא יושב מגלה עצמו  גלי ותיב  . מקטורין נאה:גולתא   . שאין לו חיתוך אברים: כגולם  הבושה שמכסה כל החלוקים התחתונים הקרועים ורעים:

. דרך  סודרא   . חסר מימיו: נקי   . בור שיבשו מימיו קורין כן: בור זינקא   שלא ילכלכנו ולא ישופנו בקרקע וישיר שערו ויקרע ויבלה: שלא ישב עליו  

 . אל פתח זה יבאו הכל אם למשפט אם לשרת המלך: אפתחא   . טרקלין של מלכים: אפדנא   תלמידי חכמים לעטוף סודר:
 )כלשון הגמ'(  ואי בעי  -  ואיבעי, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   עד

 לות, וביאורן של כב שמות.שם בגמ' שבת עז: רבי זירא ראה את רב יהודה שדעתו מבודחת והבין שאם ישאל אותו על כל דבר המצוי בחלל העולם )ישיבנו( ושאל אותו שש שא   עה 
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 [א]   ושאל אותו כמה שאלות והם פליאות נשגבות מאוד. כגון מ"ט תורא אריכא גנובתיה וכו' 
וכל השאלות הנאמרות שם כולם הם פליאות גדולות מאד.   [ב]   מ"ט תרנגולא מידלא עינא וכו'

מבאר שכל השמונה תורות שאמר בחזרתו מלעמברג   \ג/ ובשיחות הר"ן סימן קמד  ושם מרומז ונסתר כל הנ"ל.
   י' עד תורה יז הן קשורות זו לזו ואצלו היו תורה אחת ורמוז בהן שאלות הנ"ל.  ורהמת
 

דיחא דעתיה שייך ג"כ  ב, בענין שמחה ו[ד]כנ"ל  בתורה י' תנינא שגם היא נאמרה באותו זמן    ומ"ש לעיל
ומרומז ג"כ באגדה הנ"ל שנאמר שם בעת שהיה   יהודה  לזה.  כל   בדיחא דעתיה רבי  את  כשגילה 

     :  האלה הסודות
 

זירא גם מ"ש במאמר הזה על פסוק ואיה השה לעולה, מרומז באגדה הנ"ל. שנאמר שם,   שרבי 

אי בעי מיניה כל חללי דעלמא, זה סוד בחי' חלל הפנוי שהוא ראה שרבי יהודה בשמחה גדולה על כן  
"כ מהיכן , כי א\ז/[ו]   י"השהכביכול פנוי מאלקותו ית' ובאמת בוודאי א"א שלא יהיה שם ג"כ  

 
 וך מה הטעם שור זנבו אר   א 

 מה הטעם שתרנגול כשעוצם עיניו עולה העפעף התחתון לכסות העין ולא כמו אצל האדם שיורד העליון למטה.  ב 

כשבא מלמברג והיה עדין החולאת שלו דהינו ההוסט )שעול, שחפת( מתגבר עליו. ואז היה נוסע כמעט בכל יום    -אות קמד    -  יחות מוהר"ן ש   ג
נ כונות  ושאר  לרפואה  לעיר  סמוך  וספורים  לטיל  שיחות  וכמה  תורות  כמה  הטיול  בדרך  אז  הקדוש  מפיו  ושמענו  )רפד(.  בזה  לו  שהיה  וראות 

)בלקוטי   וכו'  בשדה"  לשוח  יצחק  "ויצא  סג(:  כד  )בראשית  פסוק  על  הנאמר  בשדה  מתפלל  כשאחד  דע  המתחיל:  המאמר  גם  ונוראים.  נפלאים 
עמדנו בשדה אחד וירדנו מהעגלה והוא היה עדין יושב על העגלה ועמדנו סביבו. בתוך  תנינא סימן י"א( נאמר גם כן אז בעת שנסענו עמו לטיל. ו 

לתוך   נכנסין  וכו'  העשבים  כל  אזי  בשדה  שכשמתפללין  שם  והענין  הנ"ל.  התורה  אמר  אז  שם.  להתפלל  רוצים  והיינו  המנחה  שעת  הגיע  כך 
רו  הוא  סביבו  עומדים  שאנחנו  שכמו  כך  אחר  ואמר  שם.  עין  וכו'  ואחד  התפלה  אחד  לכל  עצמו  דוחק  ועשב  עשב  כל  איך  העשבים  כל  אה 

 מהעומדים שם כדי לעלות ולכנס בתוך תפלתו כפי המבאר בתורה הנ"ל )רפה(: 

גנובתה    גם התורה   זוטר  גמלא  טעמא  מאי  מאמר  על  והתורה  י"ב.  בסימן  ז(  כ"ב  )בראשית  לעולה"  השה  "ואיה  פסוק  על  כבודו  מקום  איה  של 
גנובת ארוכא  וכו'  ותורא  פרנסה  מבקש  כשאחד  מה  מפני  הקשו  המתחיל:  והתורה  ט"ו,  בסימן  בגדולות  המתפארין  אלו  המתחיל:  עו:(  )שבת  ה 

בסימן ט"ז, כל זה שמענו על הדרך, בשעת הטיול ועוד שארי תורות. וכל המאמרים הנ"ל ומה שנאמר על בדיחא דעתה )שם( וכל מה ששמענו אז  
רבותינו זכרונם לברכה באגדה הפליאה ששאל רבי יהודה לרבי זירא בעת שהיה בדיחא דעתה ארבעים    על הדרך הכל מקושר ומרומז במאמרי 

 ותשעה תרנגולא מדלי עינא וכו'. ושם מרומז כל זה: )רפו(: 

 תורה י' תנינא    ד
 השי"ת   –מתרצו    ה 

 עיין לעיל תורה סד   ו

ות על פי שתי תורות הנ"ל וזה לשון הגמרא, מאי טעמא קרנא דקמצא  עתה שלח ה' בלבי לבאר שתי שאל   -אות ח'  הלכה ו    תחומין ן לק"ה  י עי   ז
רכיכא משום דדירי בחלפי ואי קשיא נדיא ומתעורא ופרש רש"י, קמצא ארבה חלפי ערבה ואי קשיא נדיא ומתעורא ואם היתה קשה תנוד ותעקר  

שבחינ  הנ"ל  י"ב  סימן  בסוף  מבאר  כבר  כי  וכו'.  עיניה  ויסתמו  ומתעורא  בעצם  דיקא  כשתכה  שמשם  בראשית,  סתום  מאמר  שהוא  הנ"ל  איה  ת 
מקבלין חיות מקומות הרחוקים מאד. מגדל ההעלמה וההסתרה זהו בחינת סוד חלל הפנוי שמשם צמצם כביכול, אלקותו יתברך וכו' ועל כן אי  

ואיתא שם    "ד,כמבאר כל זה היטב בהתורה "בא אל פרעה" בלקוטי א בסימן ס אפשר לתרץ הקשיות והחקירות הבאים משם,   עין שם היטב. 
שחיות החלל הפנוי שבאמת נעלם שם אלקותו יתברך ואף על פי כן הוא בבחינת פנוי מכל שנראה לפי דעת אנושי כשני הפכים, אך באמת שניהם  

מר, "כל באיה  אמת, אך אי אפשר להבין זאת עתה בשכל אנושי ועל כן כל הקשיות הבאים משם אסור לכנס בהם לישבם ולתרצם, כי עליהם נא 
לא ישובו", רק להתחזק באמונה לבד. ומבאר שם שחלל הפנוי הוא בבחינת ארבה שהוא קמצא, כי הוא כההוא קמצא דלבושה מנה ובה, עין שם.  

ם  ובאמת גם ענין בחינת איה הנ"ל הוא גם כן בחינת ההעלמה של חלל הפנוי כנ"ל ועל כן מי שנופל חס ושלום, למקומות הרחוקים האלו הבאי 
משם, עקר עצתו שיחפש ויבקש את ה' יתברך גם משם, כי באמת לאמתו גם שם נעלם ה' יתברך, אך אי אפשר למצאו בשום שכל וסברא כי אם  
  על ידי הבקשה והחפוש איה וכו' וכנ"ל. והבן הדברים היטב לעצה להתחזק בכל מקום שהוא בכל מה שיעבר עליך כל ימי חייך, כי אינך יודע מה 

עליך  כאלו  יעבר  שנופל למקומות  זאת  בבחינה  כי אם כשמנסין אותו  לו לכנס בשלמות  ומי שרוצים להכניסו בדרכי הקדשה באמת אי אפשר   .
וכשמחזק את עצמו על פי הדרך של איה הנ"ל אז יזכה שתהיה הירידה תכלית העליה וכו' כנ"ל, אבל צריך להיות חזק מאד מאד בדעתו ועקר  

עת האנושי שבאמת אין לנו שום שכל כלל, כמו שכתוב, "כי בער אנכי מאיש וכו'". ואנו מחיבים להשליך ולבטל  ההתחזקות הוא שידע חסרון ד 
שכלנו לגמרי רק להאמין בדברי הצדיקי אמת שבאמת יש חיות אלקות בכל המקומות הרחוקים מאד מאד, אפלו במקומות המטנפים וכו' שנאמר  

אפ  שאי  רק  אתן".  לא  לאחר  "וכבודי  בבחינת  עליהם,  יתברך  מאלקותו  פנוי  ששם  מאחר  יתברך  כבוד אלקותו  שם  למצא  אנושי  שכל  בשום  שר 
 וכבודי לאחר לא אתן, רק צריכים שם לחפש ולבקש איה מקום כבודו וכו' וכנ"ל. ורק על ידי זה יעלה בתכלית העליה וכנ"ל: 

וי, שהוא כההוא קמצא דלבושה מנה ובה כנ"ל. קרנא  וזהו בחינת מאי טעמא קרנא דקמצא רכיכא. קמצא הוא בחינת סוד חלל הפנ   ט( שם אות  
זה בחינת חיות אלקות הנמשך לשם בהעלם גדול, כי קרן מרמז על התחזקות של החיה או האדם, כי עקר חזק השור והחיות הוא בקרנות שלהם.  

כל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק".  ועל כן גם התחזקות האדם מכנה בשם קרנות, כמו שכתוב, "וקרני ראם קרניו וכו'". וכמו שכתוב, "ו 
קרן   וירם  בחינת  וזה  במקרא.  הרבה  וכן  קרנים".  לנו  לקחנו  בחזקנו  "הלא  וכתיב,  הצדיק.  התחזקות  וירומם  הרשעים  התחזקות  שמגדע  שפרושו 

א  הקדשה  דרך  להם  הנמשך  חיות אלקות  כפי  הוא  הברואים  כל  של  התחזקות  ועקר  קרן משיחו.  וירום  וכו'  רחמנא  לעמו  הסטרא אחרא,  דרך  ו 
פניו, ושאל   עור  כי קרן  בחינת  וזה  לו".  מידו  "קרנים  כן בשם קרן, כמו שכתוב,  גם  מכנה  חיות אלקותו יתברך  כי הארת  מאי טעמא קרנא  לצלן, 

וא נדחה ונתעלם בפני  דקמצא רכיכא, שחיות והתחזקות של בחינת חלל הפנוי הוא בבחינת רכיכא, כי אין רואים שם שום אור והוא דק מן הדק וה
כל הנכנס לשם כדרך דבר הרך שהוא נדחה בפני כל. והשיב משום דדירי בחלפי פרש רש"י, ערבה. זה בחינת כל הרחוקים מהקדשה מאד, שהם  
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יש בזה חדוש וכו'.    בראשיתיקבל חיות. אך זהו בחי' הנ"ל שמקבל חיות מבחי' מאמר סתום בחי'  
עצום במה שאומר שהבראשית הוא החלל בעצמו ולא הקו הנכנס בו, כי אע"פ שהקו לכאורה הוא כבר בחי' גילוי 

אורות היוצאים מפיו הם עקודים ולא כלפי החלל, וא"כ אינו מאמר סתום אבל באמת הקו הוא אדם קדמון שאפילו ה
ומרבנו משמע שרוצה לומר    כנ"ל.  הוא המאמר הסתום  עקודיםהניכר כלל אור וכלי, ועל כן ביאר הפתחי שערים ש

במחלוקת אם תלוי    ולכאורהיש חיות נעלמת וזה חדוש עצום,    ושהאלוקות הנעלמת בחלל היא המאמר הסתום וממנ
אבל מלשונו כאן "ובאמת בוודאי אי אפשר שלא יהיה שלרבנו שיטה אמצעית    י שמעתוצ"ע    .הצמצום כפשוטו או לא

 וצ"ע. השם ית'" משמע שסובר שאינו כפשוטו.גם כן שם 

כדעת הגר"א ורבי עמנואל ריקי   ,הצמצום שבו הוא כפשוטוהאם    ,הגדרת החלל הפנוי ב  נחלקו גדולי עולם כידוע ש
הרב ע' ריקי בספר יושר לבב    ש"מכואת שם ולא אין סוף אלוקותו,  )משנת חסידים( ועוד, שסוברים שרק השגחתו נמצ

 .\ח/שעצמותו נמצא במקומות מטונפים ונבזיםשאין זה כבודו ית' לומר 
והבעש"ט ורבינו ועוד, שסוברים שגם אחר הצמצום    \ט/כדעת הרמ"ע מפאנו ועמק המלך  ,או שהצמצום אינו כפשוטו

 , דהיינו שנמצא שם אבל בהעלם.  א"ס הצטמצם משםבחלל ורק אור האלוקותו ית' נשאר הא"ס 
הקשו הסוברים שהוא כפשוטו א"כ מדוע יש מקומות שנקראים מטונפים כגון בית כסא ובית ע"ז ואסור להרהר  ועל זה 

זה העדר ו  ,ית'  בהם בתורה, הרי גם שם נמצא הא"ס ההסבר הפשוט שכיון שהקב"ה העלים עצמו לכן נחשב מקום 
  קדושה.
שכיון שצמצם עצמו ע"כ   ( עפ"י משנת חב"ד  הרב נחום גרינוולד בהיכל הבעש"ט ג' גליונות ראשונים  עפ"י )  והביאור

הוא מאיר רק כמקיף ולא כפנימי, דהיינו שהוא ממלא את החלל אבל לא מתאים עצמו למקבלים אלא מאיר בהעלם 
או העולמות שהם המאמרות שהכבוד אין לה מקום מסויים. אבל האור שעל ידו נברנעלמת ובהכל כמו הנפש בגוף ש

, דהיינו שההשפעה מתלבשת שמתאים עצמו לכלי המקבל כמו רב המלמד תלמידדהיינו  בהם מגולה הוא בחי' פנימי  
  .זה ההסבר בקיצור מדאי ואין לדייק ממנו אלא ללמוד שם באריכות .בכלי המוח של המקבל

 
הינו   וכו',  ואי קשיא  זכרונם לברכה.  רבותינו  פושעי ישראל, כמו שאמרו  נמשלו  ריח, שלהם  ולא  בהם לא טעם  נחל שאין  שהשיב,  בחינת ערבי 

זה אמרו   ועל  וכו'.  ה'  אנכי  כי  ודעו  הרפו  בחינת  שהוא  רכיכא,  בחינת  ידי  על  זה,  ידי  על  דיקא  הוא  ההתחזקות  עקר  כאלו  במקומות  שאדרבא, 
נכפף  רבותינו זכרונם לברכה, לעולם יהא רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. כי קנה אפלו כל הרוחות שבעולם אין יכולין להזיזו ממקומו, כי הוא רך ו 

כי  בפני כל ואף על פי כן הוא אמיץ וחזק מאד בשרשו ואין יכולין הרוחות לעקרו ממקומו חס ושלום, מה שאין כן אם היה קשה כארז וכו', הינו  
במקומות כאלו, שהם בחינת חלל הפנוי, שם אסור לכנס בקשיות ותרוצים כלל, בבחינת אל תקשו לבבכם, כי עקר ההתחזקות הוא דיקא על ידי  

הוא רך כקנה, שעל כל השאלות והקשיות והבלבולים שמבלבלין אותו הן המונעים והחולקים והמתנגדים מבני אדם הן רבוי הבלבולים שבמח  ש
על כלם לא ישיב דבר בבחינת ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות, כי הקשיות והבלבולים הבאים משם אי אפשר לישבם כנ"ל. ואף על  

באמונה מאד כקנה הרך הנשרש במים שאף על פי שנראה כנכפף בפני הרוחות, אף על פי כן הוא חזק בשרשו מאד. כמו כן צריך    פי כן הוא חזק 
ובלבול כלל הבאים ממקומות כאלו ולא ישיב עליהם כלל   ולא ישמע לשום קשיא  ורבותינו  שיהיה חזק באמונתו כפי שקבלנו מאבותינו  האדם 

מה להם כאלו הוא נכפף בפניהם חס ושלום, ובאמת זהו עקר התחזקותו בבחינת רך כקנה כנ"ל. ועל כן דוד המלך,  כאלו אין בפיו מענה, עד שנד 
שהוא בחינת משיח, שעקר התקון על ידו ועקר התקון הוא לתקן מקומות הרחוקים מאד הנ"ל להעלות משם כל הנופלים לשם, רחמנא לצלן, על  

ך ומשיח מלך". הינו בחינת רך כקנה הנ"ל שזאת הבחינה בשלמות אין מי שיזכה כמו משיח שיכבש כל  כן בעת שנמשח דוד נאמר, "ואנכי היום ר 
אב   שהוא  פי  על  אף  הינו  רך.  אב  בחינת  שהוא  לפניו אברך".  "ויקראו  הצדיק,  ביוסף  שכתוב  מה  בחינת  וזהו  זאת.  בחינה  ידי  על  ויתקנו  העולם 

רך,   בחינת  רך  בבחינת  הוא  כן  פי  על  אף  נדיא  בחכמה,  קשיא  ואי  וזהו  וכנ"ל.  יוסף  בן  משיח  בחינת  משיח,  בחינת  הוא  יוסף  גם  כי  הנ"ל,  כקנה 
ומתעורא. ששם במקומות כאלו שנעלם האור מאד אם יהיה קשה לו ויכנס בקשיות ותרוצים מתעורא. שיסתמו עיניו כעור וישאר בחשך לגמרי,  

צר  כן  על  משם,  הבאים  והבלבולים  הקשיות  לישב  אפשר  אי  בשרש  כי  חזק  להיות  רק  דבר  להשיב  לבלי  כקנה  רך  בבחינת  רך,  להיות  שם  יכין 
 גדילתו ושרשו להתחזק באמונה שלמה ולבקש ולחפש את ה' יתברך שם גם כן בבחינת איה הנ"ל. ואז דיקא יזכה לתכלית העליה כנ"ל: 

בחינת קרנא דקמצא הנ"ל והבן היטב, כי אף על פי    וזה סוד מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, נטיעות הראשונות כקרני חגבים, הינו  י(שם אות  
שהם אמרו לענין המשכת האור של תחלת האצילות שהתחיל בדקות בבחינת קרני חגבים. ואנחנו מדברים בענין חלל הפנוי שמשם צמצם האור,  

ך בשרשו מסוד תחלת האצילות, שהוא  כי גם האור והחיות הנעלם בחלל הפנוי בדקות ובהעלם נפלא כנ"ל נמש  כביכול, אף על פי כן הכל אחד, 
ו  בבחינת כקרני חגבים כנ"ל. ואין להאריך בזה, כי כבוד אלקים הסתר דבר גם חילפי לשון חלף הלך, כי משם חלף והלך, כביכול, כי פנה אלקות

זה ובענין  וכנ"ל.  רכיכא.  בבחינת קרנא דקמצא  רק  הוא  כנ"ל, אבל  יתברך  ה'  נעלם  גם שם  כנ"ל, אבל באמת  רכיכא יש הרבה    משם  בחינת  של 
פי כן יהיה חזק בשרשו מאד,   ואף על  יבין מדעתו מעט איך צריכים להיות רך כקנה  לדבר, אבל אי אפשר לבאר בכתב. והמשכיל החפץ באמת 

 אדרבא, על ידי הרכות, על ידי זה עקר חזקו ותקפו לנצח: 
החס על כבוד קונו צריך להעלות על לבו מחשבת צמצום זה כפשוטו לבל    -בית ראשון חדר ראשון פרק יב    -)לרבי עמנואל ריקי(   יושר לבב   ח

מאחר כי בלי צמצום לא היה מקום ריק מעצמותו    יפגום בכבודו בחשבו שעצמותו נמצא גם בגשמיים השפלים הבלתי נכבדים ואף בנבזים ח"ו 
צום והקו מ"מ למעט בתפלה טפי עדיף דלא ראי מחשבת פגם  וכי תימא דגם החושבו כפשוטו נמי לא חס עליו כי נותן תמונה בו ברעיונו ע"י הצמ 

כמחשבה העדר כבוד לכאורה דבאמיתות אינו כן דמאחר שאין סוף להויתו המתפשטת מהצמצום ולהלאה ובכל עת שירצה יכול למלאות עוד  
בת תמונה זו מחשבת תמונה פונה המקום  מקום הצמצום ולהחזירו לאיתנו מה דמות יערוך לו בלבו כי דמות התמונה היא בו ולא לו כי אין מחש

כי אם תמונת המקום עצמו וזה יהיה שמו של פונה המקום דהזכיר ר"א באמרו שקודם שנברא העולם היה הוא ושמו לבד כי הוא הוא עצם הויתו  
ינו נקרא בשם מקום ולא בשום  ושמו הוא מקום כי בו כלול והוא מגבילו ואין זה אלא לאחר הצמצום טרם ברוא העולם בתוכו כי קודם הצמצום א 

 . ...שם 

)ונחלקו המקובלים    שניהם תלמידי רבי ישראל סרוג   ט הפנוי,  כגון כל העולמות שלפני החלל  נתגלו למהרח"ו  גם דברים שלא  היתה  שקבלתו 
ורבנו נראה שקבלו קבלתו   ט'(  )עיין בעש"ט עה" תשא מקו בקבלתו כי יש המקפידים ללמוד רק קבלת מהרח"ו, אבל הבעש"ט  חיים אות  ועיין תורה  ר מים 

ל"א, סוד רל"א שערים שהוא מעמק המלך( אבל מסתמא אין זה תלוי בזה כי גם תלמידי הגר"א חלקם חלקו עליו כגון נפש החיים וסברו שאינו  
 כפשוטו.



 מוהר"ן תנינא             ליקוטי                                תורה יב                                   3כ: 

בתורה סד, שבאמת א"א לעמוד על עניין זה בברור, לעיל ואו אולי טוב שלא להכנס לזה כלל, כדמשמע מדברי רבנו  
הסותרת   מציאות  הפנוי  בחלל  שיש  להאמין  רק  ואין,  וטוב  יש  ז"ל  שהוא  ועוד(  שהאר"י  הכללים  שער  ריש  )ע"ח 

מעשיות   ובספורי  וביה,  מניה  דלבושיה  )ארבה(  קמצא  לההוא  אותה  שסיפר המשיל  מה  שישי  יום  בעטלרס  מז' 
ו' \י/ )כמבואר בלק"ה תולעים ד' ח'  משיל זאת רבינו למבצר של מים בתוך המיםההבעטלרס בלא ידים   , ולק"ה ר"ה 

נמצא בחלל אבל בצעקת החיפוש איה מקום   .(  \יאיד/ כנ"ל שהנופל למקומות מטונפים  ואנחנו להמלט מזה ביארנו 
קו,   בבחי'  גילוי  בחי'  ממשיך  בזה(  כבודו  ותרצנו  הקשנו  שיותר)ולעיל  אפשר  באמת  את   אבל  מגלה  שאיה  נכון 

וצ"ע. למעשה מסתמא אין    \יב/האלוקות הנעלמת בחלל עצמו ועל ידי איה מתקשר לאור א"ס המאיר שם בבחי' מקיף
פעם שיש לחשוש שנפלתי לסבובי קליפת הנגה שהם טינוף עץ הדעת טוב  נפ"מ העיקר היא להתחזק לצעוק איה בכל  

 פר עוון.הוא רחום יכאם טעיתי ודברתי יותר מדאי ו ורע.

 
ח'    עיין לק"ה תולעים הלכה ד'   י "ל   -אות  ַהנ ַ ם  ַמיִּ ל  ֶׁ ְבָצר ש  ַהמ ִּ ְנַין  עִּ י  ַהנ ַ   כ ִּ ה  ֲעש ֶׁ ַ מ  נו י  ב ַ ָ ַהפ  ָחָלל  ב ֶׁ י ֵש   ֶׁ ל ש  כֶׁ ֵ ְוַהש  ַהָחְכָמה  ד  סו  ה  ז ֶׁ ֶׁ ז ש  ֵ ְלַרמ  ֵיש   "ל 

דו ַע,  י ָ ְמצו ם כ ַ ה ַעל ְיֵדי ַהצ ִּ ְתַהו ֶׁ נ ִּ ֶׁ ק א(.  ש  לֶׁ י חֵּ ן סד, ִלּקּוטֵּ ִסימָּ ְרעֹה )ּבְ ל ּפַ ה ּבֹא אֶׁ ַהּתֹורָּ ב ּבְ יטֵּ ן הֵּ ַעיֵּּ ּתְ ֶׁ ִריְך ש  ה צָּ ד ַמה    ּוִבְתִחּלָּ ן עו  ָתב ַיד  ְוַעי ֵ כ ְ י מִּ ָצאתִּ ָ מ  ֶׁ ש  

יַנת ַהמ ִּ  חִּ ה ב ְ ְוזֶׁ  . ַעְצמו  ש  ב ְ דו  נו  ַהק ָ ו  ְלש  "ל ב ִּ ָרה ַהנ ַ ו  ַתב ַהת  כ ָ ֶׁ ַעְצמו  ש  ְבָרָכה ב ְ נו  לִּ ְכרו  זִּ נו ,  "ל ַרב ֵ ם ַהנ ַ ל ַמיִּ ֶׁ זֶׁה  ְבָצר ש  ּבְ "ל  ַהּנַ ה  ֲעֹשֶׁ ַהּמַ ּבְ ם  ָּ ש  ר  ְמבֹאָּ י  ּכִ  ,
ְרַקע   ל ַמִים, ְוַגם ַהּקַ ֶׁ ן ש  ר חֹומֹות זֹו ִלְפִנים ִמזֹּו ְוֻכּלָּ ֹשֶׁ ם עֶׁ ם הֵּ ָּ ל ַמִים ְוש  ֶׁ ר ש  ש  ִמְבצָּ י יֵּ ֹון, ּכִ ש  ן  ַהּלָּ ל ַמִים. ְוכֵּ ֶׁ ן ש  ם ּכֵּ ר הּוא ּגַ ְבצָּ תֹוְך ַהּמִ ם ּבְ ָּ יהָּ ש  לֶׁ הֹוְלִכין עָּ ֶׁ ש 

ְלַסּפֵּ יֵּ  ְצִריִכין  ין  אֵּ ר  ְבצָּ ַהּמִ זֶׁה  ל  ֶׁ ש  ַהִחּדּוש   ל  ְוֹגדֶׁ ר  ְבצָּ ַהּמִ ִויִפי  ַמִים.  ל  ֶׁ ש  ַהּכֹל  רֹות  ּופֵּ נֹות  ִאילָּ ם  ָּ ש  הּוא  ש   ֶׁ ש  ַאַחר  מֵּ ְמֹאד,  א  ִנְפלָּ ִחּדּוש   הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ר, 
ר, ָּ ְפש  ר ִאי אֶׁ ְבצָּ תֹוְך זֶׁה ַהּמִ ל ַמִים. ְוִלְכֹנס ּבְ ֶׁ ר ש  ה    ִמְבצָּ ְרחָּ "ל ּבָּ ה ַהּנַ ת ַמְלּכָּ ל ַמִים. ְוַהּבַ ֶׁ ּלֹו ש  הּוא ּכֻ ֶׁ ַאַחר ש  ְכֹנס ּבֹו, מֵּ יִּ ֶׁ ִים ִמי ש  ּמַ ע ּבַ ה ִנְטּבַ י ִיְהיֶׁ ם ְוכּו',  ּכִ ָּ ְלש 

ם.   ָּ ן ש  ְד ַעיֵּּ ה נִּ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ם, ש  ָ ש   רו  מִּ ְמֵצם או  צ ִּ ֶׁ נו י ש  ָ ד ָחָלל ַהפ  הו א סו  ֶׁ ז ש  ֵ ה ֵיש  ְלַרמ  ר  ְוָכל זֶׁ ָ ְפש  י אֶׁ ת אִּ ֱאמֶׁ ן ב ֶׁ ֵ ל, ְוַעל כ  כֶׁ ֵ ר ַהָחְכָמה ְוַהש  ם או  ָ ֵאין ש  ֶׁ ה ש  מֶׁ

ְת  רו  יִּ ַעְצמו  ֵיש  או  נו י ב ְ ָ ָחָלל ַהפ  הֶׁ ם ב ְ ת ג ַ ֱאמֶׁ ל, ֲאָבל ב ֶׁ כֶׁ ו ם ָחְכָמה ְוש ֵ ם ֱאל קו תו  ַעל ְיֵדי ש  ָ ְמצ א ש  כֶׁ לִּ ֵ ה ַהש  ז ֶׁ ֶׁ ל, ַרק ש  כֶׁ הו א ָחְכָמה ְוש ֵ ֶׁ ַרְך ש  ְעָלם  ב ָ ל ַהנ ֶׁ
י ִּ  ֶׁ ש  ָלב א  יד  ָעתִּ לֶׁ ַעד  ה  ָ ַעת  ין  ו ְלָהבִּ יג  ִּ ְלַהש  ר  ָ ְפש  אֶׁ י  אִּ נו י  ָ ַהפ  ָחָלל  הֶׁ ל  ֶׁ ש  ְמצו ם  ַהצ ִּ יַנת  ְבחִּ ב ִּ ר  ָ ְסת  ַקְמָצא  ְוַהנ ִּ ַההו א  כ ְ הו א  נו י  ָ ַהפ  ָחָלל  הֶׁ ֶׁ ש  ה  ֶׁ ל  ְתג ַ

יה  ו ֵביה   נ ֵ יה  מִּ ֵ ְלבו ש  ל זֶׁה    ,ם( )ב"ר כא ה', וע"ח ריש שער הכללי   ד ִּ ם ּכָּ ָּ ן ש  י ְוכּו' )ַעיֵּּ ּתִ ְ ש  בָּ ק לָּ דֶׁ ִחיַנת צֶׁ ר ְוכּו'. ּבְ חָּ יֹום מָּ ּבְ ִתי  י ִצְדקָּ ּבִ ה  ְנתָּ ִחיַנת ְועָּ הּו ּבְ זֶּׁ ֶׁ ש 
ל  ּכָּ מֹו  ּכְ ה  ַנֲעֹשֶׁ ה  ְכמָּ חָּ ּבְ הּוא  ם  ּגַ נּוי  ַהּפָּ ל  לָּ חָּ הֶׁ הּוא  ֶׁ ש  ַעְצמֹו  ּבְ ְמצּום  ַהּצִ ם  ּגַ ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ֶׁ ש  א,  ִנְמצָּ ב(.  יטֵּ ם  הַ   הֵּ ּלָּ ּכֻ ִחיַנת  ּבְ ה  ְכמָּ חָּ ּבְ ית  ֲעֹשֵּ ּנַ ֶׁ ש  ּה  ַעְצמָּ ּבְ ה  ִריאָּ ּבְ
נּוי א  ַהּפָּ ל  לָּ חָּ ְלהֶׁ ם  ּגַ ש   יֵּ ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ יְך  ל אֵּ כֶׁ ַהּשֵּ זֶׁה  ם  עֹולָּ הָּ זֶׁה  ּבְ ִבין  ְלהָּ ר  ָּ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ש  ַרק   , יתָּ ֹשִ עָּ ה  ְכמָּ חָּ ן הּוא  ּבְ כֵּ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ה.  ְכמָּ ַהחָּ הּוא אֹור  ֶׁ ש  ַרְך  ִיְתּבָּ ֹורֹו 

ּום ֹאפֶׁ  ש  י ּבְ ִ ל ֱאנֹוש  כֶׁ ֹשֵּ ה ּבְ יג ַעּתָּ ר ְלַהּשִ ָּ ְפש  ר ִאי אֶׁ בָּ ה. זֶׁה ַהּדָּ ִריאָּ קֹום ְלַהּבְ ה מָּ ְהיֶׁ יִּ ֶׁ י ש  דֵּ נּוי ּכְ ם(: ּפָּ ָּ ן ש  ב, ַעיֵּּ יטֵּ ם הֵּ ָּ ר ש  ְמבֹאָּ ִתיד )ּכַ עָּ  ן ַעד לֶׁ

ר  ש ֶׁ יַנת ָהעֶׁ חִּ הו  ב ְ ִחי   ְוזֶׁ י ַמִים הּוא ּבְ "ל, ּכִ ל ַמִים ַהּנַ ֶׁ ִים,  חֹומֹות ש  ְבִחיַנת ַהּמַ ם ּבִ ָּ ים. ְוש  ם ְמַכּסִ ִים ַליָּּ ּמַ ת ה' ּכַ ה אֶׁ עָּ ץ ּדֵּ רֶׁ אָּ ה הָּ ְלאָּ ִחיַנת ּומָּ ל, ּבְ כֶׁ ה ְוֹשֵּ ְכמָּ ַנת חָּ
ל  ֶׁ ר חֹומֹות ש  ֹשֶׁ ם עֶׁ הֵּ ֶׁ ַמִים ש  ל  ֶׁ ר ש  ִמְבצָּ ם  ָּ ִתיד, ש  עָּ ה לֶׁ ּלֶׁ ְתּגַ יִּ ֶׁ ש  ת  ֱאמֶׁ ל הָּ כֶׁ ְוַהּשֵּ ה  ְכמָּ ַהחָּ ְבִחיַנת  ּבִ ְוכ   ַהְינּו  רֹות  ַמִים  ְוַגן ּופֵּ ִאים  ְונֹורָּ ִאים  ִנְפלָּ ִנים  ְניָּ ּבִ ם  הֵּ ֶׁ ּו', ש 

ַעְצמָּ  ּבְ ִים  ַהּמַ מֵּ ִנים  ְניָּ ּבִ ּבֹוִנין  יְך  אֵּ ל  לָּ ּכְ נּו  ְכלֵּ ֹשִ ּבְ ִבין  ְלהָּ ר  ָּ ְפש  אֶׁ ִאי  ְוזֶׁה  ַמִים.  ל  ֶׁ ש  ְוַהּכֹל  נּויְוכּו'.  ַהּפָּ ל  לָּ חָּ ִחיַנת  ּבְ "ל,  ַהּנַ ה  ִחינָּ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ הּו  זֶׁ ַאְך  "ל,    ן,  ַהּנַ
הַ  ל  ְוכָּ ה  ִריאָּ ַהּבְ ל  ּכָּ ֶׁ ש  ַהְינּו  ּדְ ַמִים,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶׁ ש  ל  כֶׁ ַהּשֵּ ִמן  ה  ִנְתַהּוֶׁ ְוַהּכֹל  ל  כֶׁ ֹשֵּ ּבֹו  ש   יֵּ ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ֶׁ ה  ש  ִנְתַהּוֶׁ ַהּכֹל  נּוי;  ַהּפָּ ל  לָּ חָּ הּוא  ֶׁ ש  ה  ִריאָּ ַהּבְ ל  ֶׁ ש  ְמצּום  ּצִ

ַמִים,   ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶׁ ש  ַרְך,  ִיְתּבָּ ַחְסּדֹו  ְוֻכּלָּ ּבְ ְוכּו'  חֹומֹות  ר  ֹשֶׁ עֶׁ ּבֹו  ש   יֵּּ ֶׁ ש  "ל  ַהּנַ ַמִים  ל  ֶׁ ש  ר  ְבצָּ ַהּמִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ְוזֶׁ זֹאת.  ִבין  ְלהָּ ר  ָּ ְפש  אֶׁ ִאי  ֶׁ ש  ַמִים  ַרק  י  ּכִ ַמִים,  ל  ֶׁ ש  ן 
מַ  ה  רָּ ֲעֹשָּ ּבַ א  ְברָּ ּנִ ֶׁ ש  ה  ִריאָּ ַהּבְ ַלל  ּכְ ַעל  ִזין  ְמַרּמְ חֹומֹות  ר  ֹשֶׁ ְועֶׁ "ל.  ַהּנַ ל  כֶׁ ַהּשֵּ ִחיַנת  ּלּו  ּבְ אֵּ ל  ְוכָּ ְסִפירֹות,  ר  ֹשֶׁ עֶׁ ִחיַנת  ּבְ ּקּוִנין,  ּתִ ה  רָּ ֲעֹשָּ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ֶׁ ש  רֹות,  ֲאמָּ

ר ְלהֹוִצי  ָּ ְפש  אֶׁ ה ּבְ יָּ ה. לֹא הָּ ִריאָּ ל ַהּבְ ַלל ּכָּ ם ּכְ הֵּ ֶׁ רֹות, ש  ה ַמֲאמָּ רָּ ר ְסִפירֹות, ֲעֹשָּ ֹשֶׁ ּקּוִנין, עֶׁ ה ּתִ רָּ ֲעֹשָּ י ַהצִּ הָּ י ִאם ַעל ְידֵּ ם ּכִ ם ּוְלַגּלֹותָּ נּוי,  אָּ ל ַהּפָּ לָּ ל חָּ ֶׁ ְמצּום ש 
נ ַהּפָּ ל  לָּ חָּ הֶׁ ם ּבַ ָּ ם ש  ת ַלֲאִמּתֹו ּגַ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ן  י כֵּ ּפִ "ל. ְוַאף ַעל  ּנַ ּכַ ה  ִריאָּ קֹום ְלַהּבְ ה מָּ יָּ ן, לֹא הָּ י ִאם לֹא כֵּ ִאי  ּכִ ֶׁ נּוי ַרק ש  ּפָּ ינֹו  אֵּ ֶׁ א, ש  ְוַדַעת. ִנְמצָּ ל  כֶׁ ֹשֵּ ש   ַעְצמֹו יֵּ ּבְ ּוי 

ִבין זֹאת כַּ  ר ְלהָּ ָּ ְפש  ַעצְ אֶׁ ִים ּבְ ה ִמן ַהּמַ נּוי, ַהּכֹל ִנְתַהּוֶׁ ל ַהּפָּ לָּ חָּ ל הֶׁ ֶׁ ְמצּום ש  ל ַהּצִ ּה ְוכָּ ּלָּ ה ּכֻ ִריאָּ ל ַהּבְ ּכָּ ֶׁ א, ש  "ל. ִנְמצָּ ר  ּנַ ָּ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ל, ַאְך ש  כֶׁ ִחיַנת ַהּשֵּ ם ּבְ הֵּ ֶׁ ן ש  מָּ
ל ַמִים הּוא ִחדּ  ֶׁ ר ש  ְבצָּ ת זֶׁה ַהּמִ ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ ל. ְוַעל ּכֵּ כֶׁ ּשֵּ ִבין זֹאת ּבַ אי  ְלהָּ ַוּדַ י ּבְ ם סֹוף, ּכִ הֶׁ ין לָּ אֵּ ֶׁ ִים ש  ּמַ ע ּבַ ה ִנְטּבָּ י ִיְהיֶׁ יּּוַכל ִלְכֹנס ּבֹו ּכִ ֶׁ ם ש  דָּ ּום אָּ ין ש  א ְואֵּ ּוש  ִנְפלָּ

ם,  ָּ ע ש  ה ִנְטּבָּ י ִיְהיֶׁ ל ּכִ כֶׁ זֶׁה ַהּשֵּ "ל, ַלֲחקֹר ּבְ נּוי ַהּנַ ל ַהּפָּ לָּ חָּ תֹוְך הֶׁ יּּוַכל ִלְכֹנס ּבְ ֶׁ ין ִמי ש   אֵּ

ם  אות  הלכה ו    ראש השנה   לק"ה   יא ם יד( ּגַ ל ַמיִּ ֶׁ ת ש  מו  יַנת ַהי ו ד חו  חִּ ית הו א ב ְ ִּ ֵראש  ה(,    ב ְ בָּ ב ַוֲערָּ ק לּולָּ רֶׁ ה ּפֶׁ א ֻסּכָּ רָּ מָּ ּגְ ְמרּו )ּבַ אָּ ֶׁ ִחיַנת ַמה ש ּ "ל, ּבְ ְוכּו' ַהּנַ

ית, ִּ ָרא ש  ית ב ָ ִּ ֵראש  בְ   ב ְ הֹום, ּבִ חֹוְלִלין ְויֹוְרִדין ַעד ַהּתְ ּמְ ֶׁ יִתין ש  ִ ם ַהש ּ הֵּ ֶׁ ה  ש  כָּ ם ִלְברָּ ינּו ִזְכרֹונָּ ּו ַרּבֹותֵּ ְרש  ּדָּ ֶׁ ן, ש  י ֻאּמָּ ה ְידֵּ ִאים ַמֲעשֵּ מֹו ֲחלָּ ַכִיְך ּכְ י ְירֵּ ִחיַנת ֲחמּוקֵּ
 ֶׁ יִתין ש  ִ ַהש ּ י  ּכִ ית,  ִ אש  רֵּ ּבְ ר  יֹוצֵּ ל  ֶׁ נּותֹו ש  ֻאּמָּ י  ְידֵּ ה  ַמֲעשֵּ ם  הֵּ ֶׁ הֹום, ש  ַהּתְ חֹוְלִלין ַעד  ּמְ ֶׁ יִתין ש  ִ ַהש ּ ֶׁ ַעל  ש  ֵּ ִמש ּ ְבְראּו  ִכים  ּנִ סָּ ַהּנְ ם  ָּ ְך ְלש  סֵּ י ְלהָּ דֵּ ּכְ ית  ִ אש  רֵּ ּבְ י  ְימֵּ ת 
א   ִנְפלָּ נּות  ֻאּמָּ ּבְ ִנְבְראּו  ם  ִים ְוהֵּ ַהּמַ י  ִעְמקֵּ י  ְלִעְמקֵּ הֹום  ַהּתְ ְרדּו ַעד  יֵּּ ֶׁ ש  י  דֵּ ּכְ זֶׁה  ִביל  ְ ש  ּבִ ם  רָּ ִעּקָּ ם  ַהיּּוד חֹומֹות  הֵּ ל  כָּ ּבְ כֹוִלין ַלֲעבֹר  יְּ ֶׁ ש  ית ַעד  ִ אש  רֵּ ּבְ ר  יֹוצֵּ ל  ֶׁ ש 

 ֶׁ ֲאבוּ ש  ְמסָּ ְתִרין ּדִ ר ּכִ שֶׁ ְפלּו ְלעֶׁ ּנָּ ֶׁ פּולֹות ש  ֹות ַהּנְ ש  פָּ ל ַהּנְ ם ּכָּ ָּ ר ִמש ּ רֵּ הֹומֹות ְוַלֲעלֹות ּוְלבָּ י ַהּתְ ימֵּ ִחיַנת ְרפּוַאת  ל מֵּ ל זֶׁה הּוא ּבְ ּכָּ ֶׁ א ְלתֹוְך ַמִים ַהזֵּּדֹוִנים ְוכּו', ש  תָּ
ל  ֶׁ ה ְלתֹוְך ַהיּּוד חֹומֹות ש  ְרחָּ ּבָּ ֶׁ ה ש  ת ַמְלּכָּ עַ   ַהּבַ ְ ש  ִכים ְמִביִאין ּבִ סָּ י ַהּנְ א, ּכִ ֲאבּותָּ ְמסָּ ְתִרין ּדִ ר ּכִ שֶׁ עֶׁ ים מֵּ י ִחּצִ ל ַהיּּוד ִמינֵּ יהָּ ּכָּ לֶׁ ְזְרקּו אֵּ ּנִ ֶׁ נֹות ְוזֶׁה  ַמִים ש  ְרּבָּ ת ַהּקָּ

ַהּקְ  י  ִעְמקֵּ י  ִעְמקֵּ מֵּ ֹות  ש  פָּ ְוַהּנְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ר  רֵּ ְלבָּ ִביל  ְ ש  ּבִ ם  הֵּ נֹות  ְרּבָּ ַהּקָּ ל  ּכָּ ֶׁ ש  דּוַע  יִתין  יָּ ִ ַהש ּ ְלתֹוְך  ש   ְקּדָּ ַהּמִ ית  בֵּ ּבְ ם  אֹותָּ ִכים  ּוְמַנּסְ ִכים  ְנסָּ ְמִביִאין  ז  ְואָּ ִלּפֹות 
 ֶׁ חֹש  ּבְ ִמזֶּׁה  ר  )ְוַכְמבֹאָּ ש   ַמּמָּ הֹום  ַהּתְ ַעד  ר  יֹותֵּ ּבְ פּולֹות  ַהּנְ ֹות  ש  פָּ ַהּנְ ְלַהֲעלֹות  הֹום  ַהּתְ ַעד  יֹּוְרִדין  ֶׁ חֹוב  ש  ת  ִביַּ ּגְ ִהְלכֹות  ט  ּפָּ ְ ִמש  ן  ן  ּכֵּ ְוַעל  ם(.  ָּ ש  ן  ַעיֵּּ ה,  ה  כָּ ֲהלָּ
הּוא   הֹום  ַהּתְ ַעד  ְרדּו  יָּּ ֶׁ ש  ֹות  ש  פָּ ַהּנְ ּלּו  אֵּ ל  ֶׁ ש  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ית,  ִ אש  רֵּ ּבְ ַבת  תֵּ ּבְ יִתין  ִ ַהש ּ ִזין  ה  ְמֻרּמָּ ָּ ש  ּקָּ ַהּבַ י  ְידֵּ ַעל  תּום,  סָּ ר  ַמֲאמָּ ית  ִ אש  רֵּ ּבְ ִחיַנת  ּבְ י  ְידֵּ ַעל 

ְוכוּ  ה  ַאיֵּּ ְוִנגּ ְוַהִחּפּוש  יר  ִ ש  י  ְידֵּ ַעל  הּוא  ה  ַמְלּכָּ ת  ַהּבַ ְרפּוַאת  ר  ִעּקַ י  ּכִ ִכים,  סָּ ַהּנְ ַעת  ְ ש  ּבִ יר  ִ ש  אֹוְמִרים  ן  ּכֵּ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ר  '  )ְוַכְמבֹאָּ ה.  ְנִגינָּ י  ִמינֵּ יּוד  ִחיַנת  ּבְ ּון, 
הֵּ  "ל,  ַהּנַ יּוד חֹומֹות  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ֶׁ ש  ם  ַהיָּּ י  ּלֵּ ּגַ ֶׁ ש  "ל(  ַהּנַ ה  ֲעשֶׁ ּמַ ל  ּבַ ּכָּ י  ּכִ ְמֹאד(.  ם  ָּ ש  ן  בֵּ ְוהָּ ב  יטֵּ הֵּ ם  ָּ ש  ן  )ַעיֵּּ ה,  ְנִגינָּ י  ִמינֵּ ַהיּּוד  ם  הֶׁ ּמֵּ ֶׁ ש  רּוחֹות  הָּ י  ְידֵּ ַעל  ַנֲעִשים  ם 

עֲ  ם מֵּ ָּ ר ש  ּפֵּ ּסִ ֶׁ ל ַמה ש ּ ּכָּ ֶׁ זֶׁה ש  ה ּבָּ ה זֶׁ ּורָּ ּה ְקש  ּלָּ בֹוהֹות ְמֹאד ּכֻ ּה ּתֹורֹות ּגְ ם ּבָּ ְעלָּ ּנֶׁ ֶׁ "ל ש  ה ַהּנַ ַעשֶׁ ה ַהּמַ רָּ ה ֲעשָּ רָּ ר ִמזֶּׁה    שָּ ר ְיבֹאָּ ֶׁ ֲאש  זֶׁה )ּכַ ה ּבָּ ר זֶׁ ּור ּוְמֻחּבָּ ש  ַהּכֹל קָּ
ן(:   ְלַקּמָּ

ו   ְבָרָכה  ָנם לִּ ְכרו  זִּ ֵתינו   ו  ַרב  ְבֵרי  דִּ ְמב ָאר ב ְ ם  ג ַ ם  ַמיִּ ל  ֶׁ ת ש  מו  ַהי ו "ד חו  ז ַעל  ֵ ְמַרמ  ית  ִּ ֵראש  ב ְ ֶׁ ְמָצא, ש  ַהמ ַ נִּ ֶׁ ית ש  ִּ ֵראש  סו ק ב ְ ָ פ  "י ַעל  ִּ ַרש  ֵפרו ש   ם  מו ָבא ב ְ יִּ
ְמ  ְבְראו , כ ַ ם נִּ יִּ ַ ן ַהמ  ָלם מִּ עו  ב ָ ֶׁ ים ש  ָברִּ ָרה ְוָכל ַהד ְ ו  ת  ֵפרו ש  ב ַ יָאָתם ב ְ רִּ ר ב ְ ְזכ ַ ָלם ְול א נִּ ְבָרָכה.ָקְדמו  ָלעו  ָנם לִּ ְכרו  ם זִּ ְבֵריהֶׁ דִּ "ל,    ב ָאר ב ְ ן ַהּנַ ל זֶׁה הּוא ִעְניָּ ְוכָּ

יְ  ַעל  ִנְבְראּו  ם  עֹולָּ לָּ ְדמּו  ּקָּ ֶׁ ש  ִים  ַהּמַ י  ְמֹאד,  ּכִ ם  ְעלָּ ְונֶׁ תּום  סָּ ר  ֲאמָּ ַהּמַ זֶּׁה  ֶׁ ש  ֲחַמת  ּומֵּ תּום  סָּ ר  ַמֲאמָּ הּוא  ֶׁ ש  ית  ִ אש  רֵּ ּבְ ִחיַנת  ּבְ י  ַלל  דֵּ כ ְ ֵהם  ֶׁ ש  ם  יִּ ַ ַהמ  ן  ֵ כ  ַעל 

יָאָתם   רִּ ר ב ְ ְזכ ַ נִּ ְול א  ית  ִּ ֵראש  ַמֲעֵשה ב ְ ו ר  פ  סִּ ים ב ְ ְעָלמִּ ְונֶׁ ים  ָידו  ֵהם ְסתו מִּ ְבְראו  ַעל  נ ִּ ֶׁ יָאה ש  רִּ ַמֲאָמר  ַהב ְ הו א  ֶׁ ית ש  ִּ ֵראש  ְעָלם ב ְ נֶׁ יָאָתם  רִּ י ב ְ כ ִּ  , ֵפרו ש  ב ְ
 .ָסתו ם 

שלא כפשוטו לאותם המפרשים שרק השגחתו שם )כי בזה יש כמה ביאורים( נמצא שאיה מחבר אותי להשגחה הנעלמת    ולפי סברת הצמצום   יב
 .בחלל, ולכאורה זה לא כוונת רבנו שיש אלוקות גבוהה הנסתרת בטינוף דייקא 
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שהוא בחי' מלכות דא"ס שכדי שיהיה אפשר להשיגו ית'    \יג/ עיין לק"ה נדה ב' ב'עוד בענין האלוקות שבחלל הפנוי,  
עד שלא נשאר ממנו כי אם כח סוד סילוק השכל  בהאור של א"ס אלוקותו,    י )ולגלות כבודו ומלכותו( צמצם את ריבו

ישראל סרוג ולא מהרח"ו שהמלכות היא בחי' הרשימו שבחלל מבואר בספרים מיסודו של קבלת רבי    וזה)האמונה.  
בעצמו(  האור  ולא  לצדדים  שנצטמצם  האור  של  רשימו  דהיינו  מדת   הפנוי  היא  יסודה  האמונה  כי  בזה  והביאור 

הביטול, שמוכן לקבל כל מה שיאמרו לו, ועל כן רגליה יורדות מוות מצד עצמה כי בקל נופלת לע"ז ע"י שמתבטלת 
ידו רק יודעת להיכן ולמי להתבטל, לשקר, לכן   במדת האמונה הקדושה יש שני שכלים שכל אחד גבוה מאד שעל 

ועוד שכל שהוא מצוצמם יותר בחי' קו הממלא אותה, וען כל כשהיא רק אם השכל הראשון נקראת צדק מלכותא 
ה אור  קו  מתחבר  כאשר  נקראת  היא  אמונה  אבל  הקדושה  בגבול  היא  כי  אליהו(  )פתח  ומחזק קדישא  אליה  אמת 

 .\יד/ אותה

 
ַא אות    נדה הלכה ב   לק"ה  יג ה,  ַאֲחרֹונָּ הָּ ה  ִמּדָּ ִהיא  ְלכּות  ּמַ ֶׁ ש  י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ּכִ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְמצּום  ַהּצִ ת  ִחּלַ ּתְ ֶׁ ש  דּוַע  יָּ ְוזֶׁה  ה  ב(  ְלַמְעלָּ ן  כֵּ י  ּפִ ַעל  ף 

חִ  ִמּבְ ִהיא  ה  לָּ ַהַהְתחָּ ר  ִעּקַ ה  ֲעלָּ ַהּמַ ַתְכִלית  עֹולָּ ּבְ הָּ ִריַאת  ּבְ ִביל  ְ ש  ּבִ ְמצּום  ַהּצִ ַלת  ַהְתחָּ ם  ָּ ש ּ ּמִ ֶׁ ש  ִביִנים,  ַלּמְ דּוַע  יָּּ ּכַ סֹוף  ין  אֵּ ּבְ ם  ְעלָּ ַהּנֶׁ ַמְלכּות  סֹוף  יַנת  י  ּכִ ם, 
כַּ  ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  'ֲאִני'  ְוכּו'  ַאֲחרֹון  ַוֲאִני  ֹון  ִראש  ֲאִני  ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ִחּלָּ ּתְ ה  בָּ ָּ ַמֲחש  ּבְ ה  ְך  ַמֲעשֶׁ לֶׁ מֶׁ ה'  ַמר  אָּ "ּכֹה  "ל,  ַהּנַ א  ְקרָּ ּמִ ּבַ ם  ָּ ש  תּוב  ּכָּ ֶׁ ש  ּוְכמֹו  דּוַע  יָּּ

א ֲאנִ  ְקרָּ ּנִ ֶׁ ש  ל  אֵּ ְך ִיְשרָּ לֶׁ ִחיַנת מֶׁ ּבְ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ַוֲאִני ַאֲחרֹון".  ֹון  ְוֹגֲאלֹו ֲאִני ִראש  ל  אֵּ ּוַבּסֹוף ְוכּו':ִיְשרָּ רֹאש   ּבָּ ָלל          י הּוא  חִ   ְוַהכ ְ ּתְ ֶׁ ְמצּום  ש  ַהּצִ ת  ּלַ
ת הָּ  ה ִלְברֹא אֶׁ צָּ ַרְך רָּ ִיְתּבָּ ה'  ֶׁ ש  י ּכְ ַהְינּו ּכִ דּוַע,  יָּּ ּכַ ה  ִחיַנת ֱאמּונָּ ּבְ ּוַמְלכּות ִהיא  ִחיַנת ַמְלכּות  ּבְ יגֹו  הּוא  ר ְלַהּשִ ָּ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ה ש  דּומָּ תֹו ַהּקְ ְכמָּ חָּ ּבְ ל  ּכֵּ ם ִהְסּתַ עֹולָּ

שֵּ  ּום  ּוְבש  ה  ְכמָּ חָּ ּום  ש  ּבְ ַרְך  ר  ִיְתּבָּ ִעּקַ י  ּכִ ה,  ִמּדָּ ּום  ש  י  ְידֵּ ַעל  מֹות  עֹולָּ ְלהָּ ִקיּּום  ִלְהיֹות  ר  ָּ ְפש  אֶׁ ִאי  ן  ּכֵּ ְוַעל  ם,  עֹולָּ ּבָּ ה  ְתבּונָּ ּום  ּוְבש  ל  י  כֶׁ ְידֵּ ַעל  הּוא  ם  ִקיּּומָּ
זֶּׁהוּ  ֶׁ ש  ְלִמין,  עָּ ל  כָּ ּדְ א  ָּ ְרש  ָּ ְוש  א  רָּ ִעּקָּ יט  ּלִ ַ ְוש  ַרב  הּוא  ֶׁ ש  ַרְך  ִיְתּבָּ ּנּו  ִמּמֶׁ יֹּוְדִעין  ֶׁ ִגין    ש  ּבְ דֹוש   ַהּקָּ זַֹּהר  ּבַ ֱאַמר  ּנֶׁ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ מֹות,  עֹולָּ הָּ ל  ּכָּ ל  ֶׁ ש  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ

ּום   ה ְוש  ּום ִמּדָּ י ש  ַרְך ַעל ְידֵּ ּנּו ִיְתּבָּ יַדע ִמּמֶׁ ירֹו ְולֵּ ר ְלַהּכִ ָּ ְפש  ת ִאי אֶׁ ֱאמֶׁ יּה, ּובֶׁ מֹוְדִעין לֵּ ּתְ ְ ִיש  ה  ּדְ ֱאמּונָּ י הָּ י ִאם ַעל ְידֵּ ה, ּכִ ִהיא  ְסִפירָּ ֶׁ ִחיַנת ַמְלכּות, ש  ִהיא ּבְ ֶׁ ש 
ִאי   ֶׁ ה ש  אָּ ַרְך רָּ י ה' ִיְתּבָּ מֹות, ּכִ עֹולָּ ל הָּ ּדֹות ְוכָּ ל ַהּמִ ּלּות ּכָּ ר ִהְתּגַ ּה ִעּקַ דָּ ַעל יָּ ֶׁ ְמצּום, ש  ת ַהּצִ ִחּלַ י  ּתְ ם, ּכִ עֹולָּ ּבָּ ֶׁ ל ש  כֶׁ ּום שֵּ י ש  ן ַעל ְידֵּ ּום ֹאפֶׁ ש  יֹגֹו ּבְ ר ְלַהּשִ ָּ ְפש  אֶׁ

ּתְ  ה  בָּ ָּ ַמֲחש  ית  ַרְך,  לֵּ ִיְתּבָּ ֱאלֹקּותֹו  ה  ּוִפּנָּ ם  ִצְמצֵּ ר  ֶׁ ֲאש  ַעד  ם  עֹולָּ הָּ ת  אֶׁ ִלְברֹא  ר  ָּ ְפש  אֶׁ ה  יָּ הָּ לֹא  ן  ּכֵּ ַעל  ל,  לָּ ּכְ יּה  ּבֵּ א  ה  ִפיסָּ אָּ ְפלָּ ַהּנִ תֹו  ְכמָּ חָּ ּבְ ֶׁ ש  ַהְינּו  כֹול,  ְביָּ ּכִ
עַ  י,  ְלַגְמרֵּ ל  כֶׁ ְוַהּשֵּ ה  ְכמָּ ַהחָּ ק  ִסּלֵּ ר  ֶׁ ֲאש  ַעד  ְך  ּכָּ ל  ּכָּ תֹו  ְכמָּ חָּ ם  ֱאלֹקּותֹו  ִצְמצֵּ ַעְצמּות  ם  הֵּ ֶׁ ש  ְכמֹות  ְוַהחָּ ְכִליּּות  ַהּשִ ל  ִמּכָּ נּוי  ּפָּ כֹול,  ְביָּ ּכִ קֹום,  ַהּמָּ ר  אָּ ְ ש  ּנִ ֶׁ ש  ד 

ְהיֶׁ  יִּ ֶׁ ש  ִאים  ְברָּ ְוַהּנִ מֹות  עֹולָּ הָּ ּבְ ּכַֹח  א  רָּ ּבָּ ֶׁ ש  ה,  ֱאמּונָּ הָּ ּכַֹח  ִאם  י  ּכִ ל  כֶׁ ַהּשֵּ ִמן  ר  אָּ ְ ִנש  ְולֹא  ַרְך,  ַדַעת  ִיְתּבָּ וָּ ל  כֶׁ שֵּ ם  הֶׁ לָּ ל,  ה  כֶׁ שֵּ ּום  ש  ִלי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָּ ּבֹו  ְלַהֲאִמין 
תוּ  ּכָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ דֹול,  ּגָּ א  לֶׁ ּפֶׁ הּוא  ה  ֱאמּונָּ י  ּכִ ר,  ַאחֵּ קֹום  מָּ ּבְ א  ּמּובָּ ּכַ דֹול,  ּגָּ א  לֶׁ ּפֶׁ הּוא  ְמצּום  ַהּצִ זֶׁה  ת  ֱאמֶׁ צֹות  ּובֶׁ עֵּ א  לֶׁ ּפֶׁ ִשיתָּ  עָּ י  ּכִ ְמךָּ  ִ ש  ה  "אֹודֶׁ כה(,  ה  ְעיָּ ַ )ְיש  ב 

ה ֹאמֶׁ  חֹק ֱאמּונָּ רָּ ינוֹ מֵּ ין ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ְואֵּ ל אֵּ כֶׁ ַהּשֵּ ִביִנים ּבְ ּמְ ֶׁ ר ש  בָּ דָּ י ּבְ ִעים, ּכִ ִמים ּדֵּ ה ִהיא ִנְפְלאֹות ּתְ י ֱאמּונָּ ה  ן". ּכִ ּמֶׁ ה הּוא ּבַ ֱאמּונָּ ר הָּ ה, ְוִעּקַ א ֱאמּונָּ  ִנְקרָּ
ֲאִמין  יַּ ֶׁ ַדַעת ש  בֹוא לָּ ן יָּ יכָּ הֵּ ן מֵּ ל. ְוִאם ּכֵּ כֶׁ ַהּשֵּ ין ְמִביִנים ּבְ אֵּ ֶׁ ה    ש  ְהיֶׁ יִּ ֶׁ ם ש  דָּ אָּ ל הָּ כֶׁ שֵּ ה ּכַֹח ּבְ דֹולָּ תֹו ַהּגְ ְכמָּ חָּ א ּבְ רָּ ּבָּ ֶׁ ִעים ש  ִמים ּדֵּ ת ִהיא ִנְפְלאֹות ּתְ ֱאמֶׁ זֶׁה, ַאְך ּבֶׁ ּבָּ

ַעת,  ַהּדַ ר ּבְ אָּ ְ ש  ּנִ ֶׁ ימּו ש  ִ ְרש  י ּכַֹח הָּ ה ְלַבד ַעל ְידֵּ ֱאמּונָּ ְעּתֹו ּוְלַהֲאִמין ּבֶׁ ק ּדַ ם ּוְלַסּלֵּ י  ֲאִפלּ   לֹו ּכַֹח ְלַצְמצֵּ זֵּ א חָּ ִאיהּו לָּ י ּדְ י ַאף ַעל ּפִ ַעת, ּכִ קּות ַהּדַ ּלְ ּו ְלַאַחר ִהְסּתַ
אּוי לֹו ְלהַ  רָּ ֶׁ חֹוק, ש  רָּ ִבין מֵּ ן מֵּ י כֵּ ִשְכלֹו, ַאף ַעל ּפִ ר ּבְ בָּ ִבין ַהּדָּ ינֹו מֵּ אֵּ ֶׁ י ש  י ַאף ַעל ּפִ י, ּכִ זֵּ יּה חָּ לֵּ ת הוּ ַמזָּּ ֱאמֶׁ ל ַעל הָּ ּכֵּ ה ְלִהְסּתַ רֹוצֶׁ ֶׁ ש  י ּכְ רּור  ֲאִמין. ּכִ בֵּ ִבין ּבְ א מֵּ

ל, ַרק ְצִריִכין ְלהַ  כֶׁ ּום שֵּ ש  ר ּבְ בָּ ִבין ַהּדָּ ר ְלהָּ ָּ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ַעְצמֹו ש  ִבין זֶׁה ּבְ י הּוא מֵּ ִריִכין ְלַהֲאִמין ּכִ ּצְ ֶׁ ּה  ש  ת ּבָּ רָּ ד ִאְתַחּבְ ק ּכַ דֶׁ ִחיַנת צֶׁ הּו ּבְ ה ְלַבד. ְוזֶׁ ֱאמּונָּ ֲאִמין ּבֶׁ
 ֶׁ ה, ַהְינּו ש  ת ִאְתַעִביַדת ֱאמּונָּ ֶׁ ֱאמֶׁ ש  ן ּכְ י כֵּ ל, ַאף ַעל ּפִ לָּ ִשְכלֹו ּכְ ר ּבְ בָּ ִבין ַהּדָּ ינֹו מֵּ אֵּ ֶׁ י ש  ת, ַהְינּו ַאף ַעל ּפִ ֱאמֶׁ לּוי ּבָּ ה ּתָּ ֱאמּונָּ ר הָּ ת  ִעּקַ ֱאמֶׁ ל ַעל הָּ ּכֵּ ה ְלִהְסּתַ ְרצֶׁ יִּ

א:  יִקים ְוַכיֹּוצֵּ ּדִ ה' ּוְבַהּצַ אּוי לֹו ְלַהֲאִמין ּבַ רָּ ֶׁ חֹוק ש  רָּ ִבין מֵּ  יָּ

כֹול, לְֹוַהכְּ   -' ג שם אות   ְביָּ ַרְך, ּכִ י ה' ִיְתּבָּ ּה, ּכִ ּלָּ ה ּכֻ ל ַהּתֹורָּ ם ִויסֹוד ּכָּ ּלָּ מֹות ּכֻ עֹולָּ ל הָּ ה ִהיא ְיסֹוד ּכָּ ֱאמּונָּ ֶׁ ל, ש  ם ַעד  לָּ ּום עֹולָּ כֹל ְלַהְתִחיל ִלְברֹא ש  ה יָּ יָּ א הָּ
ה,  ֱאמּונָּ ת הָּ ת ִמּדַ ה אֶׁ ִחּלָּ ּתְ א  רָּ ּבָּ ֶׁ כֶׁ   ש  ַהּשֵּ ּבְ ה ּכַֹח  ְהיֶׁ יִּ ֶׁ ַהְינּו ש  ר  ּדְ אָּ ְ ש  ּנִ ֶׁ ְמצּום ש  ת ַהּצִ ִחּלַ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ר  ְוזֶׁה ִעּקַ ל.  לָּ ינֹו ְמִבינֹו ּכְ אֵּ ֶׁ י ש  ּפִ ת, ַאף ַעל  ֱאמֶׁ הָּ ּבְ ל ְלַהֲאִמין 

ה  ְכמָּ ַהחָּ ם  צֶׁ עֶׁ ַרְך הּוא  ִיְתּבָּ ה'  י  ּכִ ל,  כֶׁ ַהּשֵּ הּוא  ֶׁ ש  כֹול,  ְביָּ ּכִ ֱאלֹקּותֹו,  ם  ְמצֵּ ּצִ ֶׁ ש  ַהְינּו  ּדְ נּוי,  ַהּפָּ ל  לָּ חָּ בְ הֶׁ ּכִ קֹום  ,  ַהּמָּ ר  אָּ ְ ִנש  ם  ָּ ִמש ּ ל  כֶׁ ַהּשֵּ ה  ּנָּ ּפִ ֶׁ ּוְכש  דּוַע.  יָּּ ּכַ כֹול,  יָּ
ת ֱאמֶׁ הָּ ה ְלַבד ּבְ ֱאמּונָּ ֲאִמיִנין ּבֶׁ ּמַ ֶׁ ַהְינּו ש  ה. ּדְ ִחיַנת ֱאמּונָּ י ִאם ּבְ ם ּכִ ָּ ַאר ש  ְ ל ְולֹא ִנש  כֶׁ ִלי שֵּ נּוי ּבְ ה ַהצִּ   ּפָּ ֲעשָּ ּנַ ֶׁ ש  ף ּכְ כֶׁ ה, ְותֵּ ְכמָּ ל ְוחָּ כֶׁ ּום שֵּ ִלי ש  ל  ּבְ לָּ ל חָּ ֶׁ ְמצּום ש 
יְך   ִ ִהְמש  ף  כֶׁ ּתֵּ ל,  כֶׁ שֵּ ּום  ש  ִלי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָּ ּבֹו  ְלַהֲאִמין  ּכַֹח  ה  ְהיֶׁ יִּ ֶׁ ש  ה  ֱאמּונָּ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ נּוי,  ּדֹות  ַהּפָּ ַהּמִ ַלל  ּכְ ם  הֵּ ֶׁ ש  נּוי  ַהּפָּ ל  לָּ חָּ הֶׁ ְלתֹוְך אֹותֹו  ַרְך  ִיְתּבָּ ֱאלֹקּותֹו 

ית ְנקֻ  ִ אש  רֵּ מֹות מֵּ עֹולָּ ל הָּ הוּ ְוכָּ ל ַמֲעשֵּ ִמי ַהזֶּׁה, ְוכָּ ְ ש  ם ַהּגַ ל עֹולָּ ֶׁ ז ש  ְרּכָּ ת ַהּמֶׁ ֲאִצילּות ַעד סֹוף ְנֻקּדַ ת הָּ ִחּלַ הּוא ּתְ ֶׁ ה, ש  ִריאָּ ת ַהּבְ "ל ּדַ ּנַ ה ּכַ ֱאמּונָּ  . ּבֶׁ
י' סיון תשע"ב  )עפ"י מאמר מליל   יד ומבואר בע"ח    שאמונה בחי' המלכות בחי' מקיף בחי' אשה, והאמת בחי' איש  בתורה ז' מבואר (  חמישי  פנימי.   בחי' אור 

גבוה מאד   מקיף היא  היא  צ"ע אם  בכלי.   ונכנס  נמוך ממנו  ופנימי  מקיף אותו מסביב,  בכלי אלא  נכנס  גבוה לכן לא  הוא אור  בכללים שהמקיף 
לתרץ עפ"י לק"ה נדה    ואילו האמת המחיה אותה הוא פנימי נמוך ממנה, נמצא שהמקבל גבוה מהמשפיע לו וא"כ במה המקבל נצרך לו?   ונראה 

ידו נבנים   ועל  ואילו האמת היא אור הקו שמלובש בלבושים רבים ומאיר בחלל הפנוי  ב' ב' שהאמונה היא רושם מאור א"ס שנסתלק לצדדים, 
פעמים אשה  עולמות בחלל.  נמצא שהרשימו גבוה יותר ואע"פ כן הוא כמו חומר, ואילו הקו שהוא אור מצומצם הוא בחי' צורה.   וכן מצינו של 

מעלתה יותר בהרגשות הלב שמרגישה באמת בלא שכל להסביר מדוע, אילו האיש מעלתו במהלכי שכל. וכידוע לכל צד החולשה שלו. )הרגש  
נח לפתוי בשבח והשכל נח בפתוי מהלך שכלי כדמצינו בחטא העגל שהשכל טעה ולא הרגש( והאמת נחשב יותר מהאמונה. כי בעוה"ז יש ערך  

ש תיהיה אשה עטרת בעלה, כי כשתיהיה השגה במקיף, יתברר  יותר למה  נתפס בכלי עוה"ז ממה שאין לו כלים בעוה"ז.   ואמנם לעתיד לבוא 
מעלתו הגדולה על האמת של עוה"ז, אלא שאז האמת תיהיה עוד יותר גבוהה )בבחי' ואור החמה שבעתים( ושם גם המקיף עוד יותר גבוה, לכן  

לת.  ההגדרה והכלל שאיש הוא אור חדש מבחוץ. ואשה אור ישן קיים )כנ"ל שרשימו דא"ס שממנו המלכות אמונה  אחרי הכל תישאר הנוק' מקב 
וכו'( הוא אור ישן מאד( ששומר על החדש, ובונה ממנו חידוש   זה רמוז במדרש האיש חיטה מביא האם חיטה אוכל, צמר מביא האם צמר לובש  . ושניהם הם  )עניין 

ו  ומציירת בחומר הקיים צורה חדשה שקבלה, ובלא אשה  חיבור של בחי' צורה  חומר, דהיינו שהנוק' מקבלת טיפה של כח הצורה ועל ידו צרה 

עיין לק"ה ר"ח ג' ב' שהסתרה היא רבוי  ההסתרה גבוה מאד כי הוא רבוי אור.    הכלל שאור         אזי הטפה נהפך לרוחות ומזיקין כידוע פגם ז"ל.  
וכן הקליפות מקבלות חיות ממאמר סתום דייקא שהוא     נמצא שתכלית הריחוק הוא התכלית הקרוב.  .ום נמצא שדייקא שם נמצא אור עצ   .אור 

גבוה מהכל. אלא שבעוה"ז אין מעלה כל כך לעוצם האור, שהרי עולם התוהו היה אור הרבה יותר גדול, והוא דייקא גרם לכל שבירת הכלים  
דייקא האור של איש עם  ובריאת כל הרע. לכן בעוה"ז עיקר המעלה לאורות המת  קבלים בכלים, דהיינו אור פנימי דהיינו עולם התיקון, שהוא 

לכן   התיקון.  תחיל  בו  לכן  מהיטבאל  לו אשה  היתה  הדר  השמיני  המלך  שמתו  השבעה מלכים  בסוד  בכהאריז"ל  כדאיתא  בכלים,  דהיינו  אשה, 
הס  נברא  שעימה  חז"ל  דרשו  וזהו  חסרונה  זה  גבוה  אור  שהיא  האשה  לראשונה  מעלת  ס'  נזכר  שכאן  תחתינה  בשר  ויסגור  על  שדרשו  כמו  "מ 

לרמוז על הס"מ שנברא עימה. כי אור גבוה שנשאר מקיף משם ההעלמה )אע"פ שיש בחי' שמשם החיות כמבואר בתורה כא( אבל בכלליות היכן  
ל  של  בחי'  זה  האשה  להבין את  לכן  אולי  לסיכום  והרע.  והעלמה  הסתרה  אחיזת  שם  תפיסה  לדעת  שאין  צריך  הפנוי,  אעפ"כ  החלל  הבין את 

שהיא אור עצום ולא נתפס רשימו דאור א"ס אלוקותו ית' וממנה יש ללמוד את האמונה והביטול, והיא השמירה בחי' חשמל ממקיף דבינה שהיא  
 .בונה דורות ישרים   היא   ,אמא עילאה בבחי' מאחז"ל השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה, וממה שאדם לבדו בורא שדים ורוחות ומזיקים 
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הוא היא שקו    עצמו,  לאלוקות שבחלל  ,וידוע שאמונה היא אור המקיף והיינו כנ"ל שהחילוק בין הקו המאיר בחלל
פנימי  אור  וזו   ,בחי'  כא.  בתורה  כמבואר  הפנימי  את  בהעלם  שמחייה  תכונתו  המקיף  ואור  מקיף.  אור  הוא  ובחלל 

מאמר   שבראשית  שלנו  בתורה  כאן  הפנוי הכוונה  שבחלל  האלוקות  הוא  איה  צעקת  ע"י  מתקשרים  שאליו  סתום 
   ונעלם ע"י היותו מקיף.שהוא פנוי מאור פנימי 

 

יז  לקמן    שגם מ" בענין יראה ירא שבת שייך ג"כ לכאן. כי כל יראה יש לה מאמר [  טו]בתורה 
כבווכו',   שיכירו  שע"י  כדי  נברא  ית'  לכבודו  העולם  שנברא  שכמו  רבנו  כוונת  שכל אולי  נמצא  מלפניו.  ייראו  דו 

ויש מאמר שכולל מאמר שעל ידו נברא חלק בבריאה שזה כדי שעל ידו ישראל יגלוהו ויכבדוהו וייראו מלפניו  
ומרגיש מרוחק מאד מהקב"ה צריך לצעוק איה ועי"ז להתקשר ליראה שמי שנפל מכל מדרגות היראה  כולם וכו'  

 כנ"ל. הנמשכת מהמאמר הסתום 
 

לקמן   מ"ש  הנ"ל  גם  יז  טעמא [  טז]בתורה  מאי  הנ"ל  אגדה  על  לזה  ג"כ  שייך  השגחה  בענין 
 : [יז] תרנגולא מידלי עינא. ולא זכינו לשמוע ביאור כל זה(

 
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה קיב 

 
 

וצריכין לבאר קצת לחבר התורות שנדפסו בלקוטי תנינא סמוכים זה לזה   -ז'  אות  ו'  הלכה  זה לשון מוהרנ"ת בלק"ה ר"ה  
 ם שאצלו ז"ל היה תורה אחת ולא זכינו לקבל רק פסקי פסקי.מסימן יוד עד סימן י"ז שמבואר ש

ובזה יכולים לקשר קצת כל התורות הנ"ל והבן היטב. וגם לחבר לזה מה שכתוב שם בסימן ט"ו מענין צדקה שנקראת מים. 
יבור כל אלו ושהעיקר שיזכה ליתן לצדיקים וכשרים אמתים וכו' שלא יקלקל על ידי הצדקה ח"ו. )עיין שם היטב(. ועל פי ח 

התורות יחד יבואר מעט איזה רמזים במעשה הנ"ל של זה שהיה לו כח כזה בידיו. כי הוצאת החצים הוא על ידי התשובה 
ידי בחינת הצדקה המבואר בסימן ט"ו הנ"ל   וליכנוס לתוך העשרה חומות של מים הוא על  כנ"ל  וכו'  ידי בקשת איה  על 

חינת החכמה שממשיך בידיו לכל הנסמכין על ידו. והעיקר הרפואה הוא על יד וישוב הדעת המבואר בסימן יוד הנ"ל זה ב
השמחה שזהו בחינת מה שמבואר שם שעיקר ישוב הדעת הוא על ידי שמחה כי שמחה שצריכין מראש ועד סוף וכמו אמר 

את עצמו בכל    אדמו"ר ז"ל שתיכף כשאדם רוצה לשוב הוא עבירה גדולה כשיש לו עצבות ומרה שחורה ח"ו וצריך לשמח
כל הפגמים שנזרקו  כל החצים שהם  כי עיקר  וכו'  זה בכל בקר  וכמו שמברכין על  וכו'  גוי  ובכל עת במה שלא עשני  יום 
לבחינת בת מלך פנימה הוא בחינת עצבות כמו שכתוב בהתורה ט' היכלין )בסימן כ"ד( שעיקר גלות השכינה הוא על ידי  

 עצבות וכו'. 
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