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תכוחוהשתככיחוה שוחיש

שיחות השייכות להתורה
מספש''קהוככהמחשי"ן

)יג( ַאַחר-ָּכְך ִנְכַנס ֶאְצֵלנּו ְלֵביתֹו ַהָּגדֹול ְוִדֵּבר ִעָּמנּו ְּכַדְרּכֹו. ְוָאז ָׁשַאל ְלֶאָחד ִאם ָּבָכה ְּבראׁש-
ַהָּׁשָנה ְוָאַמר ָאז ֶׁשִעַּקר ַהְּבִכָּיה ְּכֶׁשִהיא ֵמֲחַמת ִׂשְמָחה ְוִגָּלה ָאז ִעְנָין ַהִּנְפָלא ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום 

ֶׁשהּוא ָראֵׁשי-ֵתבֹות ְּבִכָּיה ַּכְמבָאר ְּבִסיָמן קע"ה. 

 

ְוָאַמר ָאז ֶׁשָהָיה לֹו ָאז ַמה ֶּׁשִּנְקָרא ִּבְלׁשֹון ֲחִסידּות ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה לֹוַמר ּתֹוָרה ַאְך ַעל-ְיֵדי-ֶזה ִנְתַּבְלֵּבל 
ְוִסֵּפר ֶׁשִּבּתֹו ַהְּקַטָּנה ֶׁשִּנְפְטָרה ָּבָאה ֵאָליו ְּבקּוְבָלָנא ַרָּבה, ִּכי ְּבֵני ֵביתֹו ָהיּו עֹוְסִקים ִּבְרפּוָאָתּה ִעם 
ָנְכִרי ֶאָחד ֶׁשָהָיה עֹוֵסק ִּבְלָחִׁשים ּוְסֻגּלֹות. ְוָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשַאף-ַעל-ִּפי ֶׁשַעְכָׁשו ֵאיָנם 
ְׁשִכיִחים ְמַכְּׁשִפים, ֲאָבל ֶזה ָהַעּכּו"ם ָהָיה ְמַכֵּׁשף ָּגמּור ְוֶזה ָהָיה ְּפָגם ָּגדֹול ִלְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ִויָקָרה 
ָּכזאת. ַעל-ֵּכן ָּבָאה ֵאָליו ְּבקּוְבָלָנא ַרָּבא ַעל ֶזה ְוָאז ֻהְכַרח ִלְׁשאל ַעד ֶׁשהֹוִדיעּו לֹו ַּכַּנ"ל, ְוַעל-ְיֵדי-

ֶזה ִּתֵּקן אֹוָתּה ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְתַּבְלֵּבל ַהָּדָבר ְול_א ָאַמר ָאז ַהּתֹוָרה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהָיה מּוָכן לֹוַמר ַּכַּנ"ל. 

 

ּוְבֶחְמַלת ַהֵּׁשם ַחְסּדֹו ָּגַבר ָעֵלינּו ְוִסֵּבב ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשַאף-ַעל- ִּפי-ֵכן ל_א ָאַבְדנּו ַהּתֹוָרה ַהּזאת, 
ִּכי ָזִכינּו ַאַחר-ָּכְך ְּביֹום ֵׁשִני ֶׁשִּגָּלה ָלנּו ָאז ּתֹוָרה ְּגבֹוָהה ֲאֻרָּכה ּוְרָחָבה ַוֲעֻמָּקה ְמאד ְוִהיא ַהּתֹוָרה 
חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם ֶׁשְּבִסיָמן כ"ב. ְוַהּתֹוָרה ַהּזאת ֶנֶאְמָרה ִּפְתאם, ִּכי ִּבְתִחָּלה ָיַׁשב ְוִדֵּבר ִעָּמנּו 
ְּכַדְרּכֹו ּוִמּקֶדם ִצָּוה ְלִאיׁש ֶאָחד ְלָהִביא לֹו ֶׁשֶמן ּוְפִתיָלה ְלַתֵּקן לֹו ֵנר ֶׁשל ֶׁשֶמן ַזִית, ְוַאַחר-ָּכְך 
ִהְדִליק ַהֵּנר ְּבַעְצמֹו. ִּכי ֵכן ָהָיה ַּדְרּכֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשָהָיה ִּפְתאם ַמְדִליק ֵנר ֶׁשל ֶׁשֶמן ַזִית ְוַהָּדָבר 
ָהָיה מּוָבן ֶׁשָהָיה ַמְמִּתיק ִּדיִנים ָּבֶזה. ְוָאז ָסמּוְך ְלַהַהְדָלָקה ְוַהֵּנר ָהָיה ּדֹוֵלק ָסמּוְך ְלֻׁשְלָחנֹו, ְוהּוא 
ִּדֵּבר ִעָּמנּו ְּבֵאיָמה ְּגדֹוָלה, ּוְבתֹוְך ָּכְך ִצָּוה ְלָהִביא ְלָפָניו ְסִליָחה ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ּוְפָתָחּה ְוָאַמר ְקָצת 
ֵמֵאיֶזה ְסִליָחה ֶׁשל יֹום ִּכּפּוִרים. ְוַהּכל ָהָיה ִּבְפֵני ֻּכָּלנּו ֶׁשָהִיינּו עֹוְמִדים ְסִביבֹו ְוהּוא ָיַׁשב ַעל ִּכְסאֹו 
ָסמּוְך ְלֻׁשְלָחנֹו ְּבַחְדרֹו. ְּבתֹוְך ָּכְך ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ֵמַהַּגן-ֵעֶדן ְוַהֵּגיִהָּנם ֶׁשַהַּגן-ֵעֶדן ְוַהֵּגיִהָּנם ֵהם ְּבֶזה 
ָהעֹוָלם ְוכּו' ְוִנְכַנס ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ַעד ֶׁשָּגַמר ָּכל ַהּתֹוָרה חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם ַהַּנ"ל ְוִנְׁשַּתֲהָתה ָהֲאִמיָרה 

ְּבֶעֶרְך ַאְרַּבע ָׁשעֹות. 

 

ּוַמה ֶּׁשָעַבר ָאז ִאי ֶאְפָׁשר ְלַסֵּפר ִּבְכָתב. ַאְׁשֵרי ַהָּׁשָעה ַאְׁשֵרי ָהְרָגִעים ֶׁשָּזִכינּו ַלֲעמד ְלָפָניו. ְוַאַחר-ָּכְך 
ְּבַׁשָּבת ַאַחר ֻסּכֹות ָאַמר ֶׁשִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה ַהּזאת ָנַתן ֶאֶלף ֲאֻדִּמים ְלׁשֹוֵמר ַהֶּפַתח ְלַמְעָלה ְּבָמקֹום 

ֶׁשָהָיה ָׁשם ְוכּו' ַּכְמבָאר ִּבְמקֹומֹו: 

 

)יז( ְּכֶׁשָאַמר ָהִעְנָין )ראׁש ַהָּׁשָנה כז:(: ַעל ַהּתֹוֵקַע ַּבּבֹור אֹוָתם ָהעֹוְמִדים ַּבחּוץ ַעֵּין ָׁשם ְּבִסיָמן כ"ב 
ֵמִעְנַין ִהְתַּגּלּות סֹוד קֹול ֲהָבָרה ַעֵּין ָׁשם. ְוָאז ָאַמר ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ֻקְׁשָיא ִלְכאֹוָרה ִּכי ָׁשם ְמבָאר 
ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ֵאינֹו ָיכֹול ִלְׁשמַע ַהּקֹול ְּבַעְצמֹו ִּכי-ִאם קֹול ֲהָבָרה ַעֵּין ָׁשם, ּוְמָבֵאר ֶזה 
ְּבתֹוְך ַהִּמְׁשָנה ַהַּנ"ל ֶׁשָאְמָרה ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע ְוכּו' ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ָׁשַמע ְוכּו', ְוָקֶׁשה ִלְכאֹוָרה 
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ֲהל_א ִהְזִּכיָרה ַהִּמְׁשָנה ִּבְתִחָּלה אֹוָתן ָהעֹוְמִדים ַּבחּוץ ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע ְוכּו' ּוֵפֵרׁש ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ָׁשם ְּבַעְצמֹו אֹוָתם ָהעֹוְמִדים ַּבחּוץ ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ְוכּו' ְוִאם-ֵּכן ָקֶׁשה ֵאיְך אֹוָתם 
ֶׁשעֹוְמִדים ַּבחּוץ ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ְיכֹוִלים ִלְׁשמַע ַהּקֹול ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת קֹול ׁשֹוָפר, ְוֵאיְך 
ָאַמר ַהַּתָּנא ַעל אֹוָתם ָהעֹוְמִדים ַּבחּוץ ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע ְוכּו', ֲהל_א 
אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְׁשמַע ַהּקֹול ְּבַעְצמֹו ְוכּו'. ֲאָבל ל_א ֵּבֵאר ָהִעְנָין ְלָתֵרץ 

זאת ְּבֵפרּוׁש ַרק ָאַמר ְּבִׂשיָחתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֲהל_א ַּגם-ֵּכן ֵאין ְמִביִנים ִעְנָין ַהַּנ"ל. 
הַאְךהִמְּדָבָיכחהמּוָבןהֶׁשֵּיׁשהָּבֶזשהִעְנָכןהְּבגֹו.הְחַשִּנְיֶאשהִמְּדָבָיכחהשּואהֶׁשַּגםהִמכהֶׁשֵאכנֹוהזֹוֶישהֲעַדִכןהִ ְשכֹווה
ָקיֹובהְ ַשְּנָׁשָמשהּוְ ַשַּצִּדכקהָשֱאֶמוהִּבְבִוכַנוהָּבָׂשיהַשַּנ" ,הַאף-ַע -ִּפכ-ֵיןהִאםהַכְיִיכַוהַעְצמֹוהַשְיֵּבשה
ְחַכֶּטשהָאְזנֹוהֵשכֵטבהֵשכֵטבהְּביַוהָּגדֹו הִ ְׁשמַעהקֹו הַשְּנָׁשָמשהְחקֹו הַשַּצִּדכִקכםהֲאִמִּתִּיכם,הֵכׁשה ֹוהַּגם-ֵּכןה
ִּתְקָחשהִ ְׁשמַעהקֹו הִּדְקֻדָּׁששהְּבַעְצמֹו,הַיקהֶׁשָּצִיכְךהְ ַשּטֹווהָאְזנֹוהֵשכֵטב.הְחשּואהַמָּמׁשהְּכמֹוהְּבִעְנַכןהִּדכןה
ַשִּמְׁשָנשהַשַּנ" הְ ִעְנַכןהקֹו הׁשֹוָפיהִּבְפִׁשכטּוו,הֶׁשִּמכהֶׁשֵאכנֹוהּתֹוֵקַעהְּבבֹויהְּבַחַּדאכהֵאכנֹוהָצִיכְךהַשְבָוָנשה
ִאםהקֹו הׁשֹוָפיהָׁשַמעהְחִאםהקֹו הֲשָבָישהִּככהְּבַחַּדאכהָׁשַמעהקֹו הׁשֹוָפיהְחַיְמבָאיהַּבֻּׁשְ ָון-ָעיּוְךה)אַיוה
ַוִּיכםהִסכָמןהוקפ"ז(:הֶׁשַיקהִמכהֶׁשּתֹוֵקַעהְּבבֹויהְחַיּיֹוֵצאהָצִיכְךהַשְבָוָנשהִאםהקֹו הׁשֹוָפיהָׁשַמעהִאםהקֹו ה

ֲשָבָישהָׁשַמע.ה
הְּכמֹוהֵיןהשּואהַמָּמׁשהְּבִעְנָכןהֶזשהֶׁשָאַמיהַיֵּבנּוהִזְייֹונֹוהִ ְבָיָישהְּבַשִּמְׁשָנשהַשַּנ" ,הֶׁשִּמכהֶׁששּואהּתֹוֵקַעה
ְּבבֹוי,הֶׁשֻּמָּנוהְּבבֹויהַּתְוִּתּיֹווהְחָׁשםהּתֹוֵקַעהּוִמְוַאֵּנַוהְחצֹוֵעקהַע הֲעחֹונֹוָוכח,הֶׁשָאזהְצִיכִיכםהַשְבָוָנשה
אֹוָוםהֶׁשעֹוְמִדכםהַּבוּוץהֶׁשֵאכָנםהִּבְבִוכַנוהָּבָׂשי,הִאםהקֹו הׁשֹוָפיהָׁשְמעּוהָכְצאּוהְחיּו'הִּככהַאף-ַע -ִּפכה
ֶׁשֵאכָנםהִּבְבִוכַנוהָּבָׂשיהִאםהַכְיִיכוּוהַעְצָמםהְחַכּטּוהָאְזָנםהֵשכִטכבהכּוְי ּוהִ ְׁשמַעהַשּקֹו הְּבַעְצמֹוהַּכַּנ" ,ה
ֲאָב הִמכהֶׁשּזֹוֶישהֶׁששּואהִּבְבִוכַנוהָּבָׂשיהֵאכנֹוהָצִיכְךהַשְבָוָנשהְּכָ  הִּככהְּבַחַּדאכהִכְׁשַמעהְּבִוכַנוהַשּקֹו ה
ׁשֹוָפיהֶׁששּואהַשּקֹו הִּדְקֻדָּׁששהְּבַעְצמֹוהְחָשֵבן.הֵּכןהִנְיֶאשהַ ֲעִנּיּווהַּדְעִּתכ,ה)ָ ִעְנָכןהַשְמבָאיהַּבַּמֲאָמיה
ַשַּנ" הֶׁשָּכ הַשּקֹו ֹווהֵשםהְּבִוכנֹווהַעּזּווהְחיּו'הָאַמיהָאזהֶׁשֲאִפּלּוהקֹו הִקְׁשקּוׁשהַשַּמְטְּבעֹווהֶׁש הְנִוכַנוה

ַשְּצָדָקשהֵשםהַּגם-ֵּכןהְּבִוכַנוהַעּזּווהִּדְקֻדָּׁששהְחיּו'(:ה
 

)נט(הֵסֶדיהַשְּזַמִּנכםהֶׁש הֲאִמכַיוהַשַּמֲאָמִיכםהַשּנֹוָדִעכםהָ נּוהחיח'ה
הַמֲאַמיהוֹוָוםהְּבוֹוְךהוֹוָוםהִסכָמןהי"ב,הֶנֱאַמיהְּבָׁשבּוַעהֶׁשַאַויהיאׁש-ַשָּׁשָנשהוקס"ש.ה

 
)כד(הִּבְׁשַנוהוקס"שהָעָׂששהִנּׂשּוִאכןהְ ִבּתֹוהִמְיָכםהִזְייֹוָנּההִ ְבָיָישהִּבְקִשַּלו-קֶדׁשהָחחאְ ְטִׁשכְסק.ה
ּוַבַּׁשָּבוהֶׁשִּלְפֵנכהַשֲוֻוָּנשהֶׁשּקֹוִיכןהָפאְיְׁשִּפכ הֶׁשָשָכשהְּבָפָיַׁשוהנַוהְּביאׁשהֹוֶדׁשהֶוְׁשָחןהָשָכשהְמַיֵּקדה
ָּכ הַשּיֹוםהֻּכּלֹו.הְחִיּקּוִדכןהָּכֵאּלּוהֹלאהִנְיָאשהִמֶּמּנּוהְּבׁשּוםהַּפַעםהְּכמֹוָום,הִּככהָאזהָשָכשהְמַיֵּקדהִּכְמַעטהָּכ ה
ַשּיֹום.הּוַמשהֶּׁשָשָכשהָאזהְּבאֹווֹוהַשַּׁשָּבוהִאכהֶאְפָׁשיהְ ָבֵאיהּוְ ַסֵּפי.הְחִשְוַּפֵּל הִעָּמנּוהָוגּויהְּבַפאְטֵׁשככֶ עה
]ְּכֵעכןהִמְטַּפַוו[הְ ַבד,הְחַאַוי-ָּכְךהִּבְסֻעָּדשהְׁשִ כִׁשכוהָכַׁשבהָאזהִעָּמנּוהְחָאַמיהִ ְזּכיהַשָּׁשֹלׁשהְסֻעּדֹווהֶזש.ה
ְחִסֵּפיהָאזהֶׁשְּבאֹווֹוהיאׁש-ַשָּׁשָנשהָנְונּוה ֹוהֶעְקְסֶּפעְנסה]שֹוָצאֹוו[הֶאֶ ףהֲאֻדִּמכםהַאַויהָּכ הַשִשְצָטְייּווה
ְחָשָכשהְּבָמקֹוםהֶׁשָשָכשהְחשּואהאֹוֵשבהּתֹוָישהְמאד,הְחָשָכשהָׁשםהָמקֹוםהֶׁשָאְמיּוהָׁשםהּתֹוָישהָּגבֹוַּההְמאדהְחָשַ ְךה
ְ ָׁשםהְחָעַמדהָׁשםהׁשֹוֵמיהַע הַשֶּפַווהְחֹלאהִשִּנכוֹוהִ ְינס.הְחָנַוןה ֹוהָשֶאֶ ףהֲאֻדִּמכםהֶׁשּלֹוהְּכֵדכהֶׁשַּיִּנכוּושּו.ה
ְחָשָכשה ֹוהָׁשםהֵכֶציהָשָיעהָּגדֹו הַע הָשֶאֶ ףהֲאֻדִּמכםהֶׁשּלאהִ ְּתֵנם.הְחַגםהכֹוֵדַעהֲאִפּלּוהַשֵּיֶציהָשָיעהֶׁשֵּיׁשה
ָׁשם.הְחִנְיַנסהְ ָׁשםהְחָׁשַמעהַמשהֶּׁשָּׁשַמע,הּוַמשהֶּׁשָּׁשַמעהְּבאֹווֹוהָשֵעוהַשְכנּוהַמֲאַמיהוֹוָוםהְּבוֹוְךהוֹוָוםה

ְּבִ ּקּוֵטכהא'הִסכָמןהי"בהשּואהֵמאֹווֹוהַשּתֹוָישהֶׁש הַשָּמקֹוםהַשַּנ" ,הַיקהשּואהְמַעטהּוִמְקָצוהְחיּו'.ה
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קיצור ליקוטי מוהר"ן
א( ֵיׁש ַצִּדיִקים ָּכֵאּלּו ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִלּמּוֵדי ַהֵּׁשם, 
ַהְינּו ֶׁשּלֹוְמִדין ִּכְבָיכֹול ֶאת ה', ֶׁשּנֹוְתִנין לֹו ֵעצֹות, 
ְלהֹוִכיָחם  ְלִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשִליחּותֹו  הֹוְלִכין  ְוֵהם 
ּוְלַהֲחִזיָרם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ְוַעל ֵׁשם ֶזה ִנְקָרִאים 
ַרְגִלין, ַעל ֵׁשם ָהֵעָצה, ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י )ְׁשמֹות 
י"א ח( "ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך": ַההֹוְלִכים ַאַחר 

ֲעָצְתָך, וע"ש ַהֲהִליָכה ַהַּנ"ל. 

ּוְכֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּגֹוֵזר ְּגַזר ִּדין ָּבעֹוָלם, ְוַהִּדין ָצִריְך 
ִלְהיֹות ִּדין ּתֹוָרה, ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵהם ִּכְבָיכֹול ִלּמּוֵדי 
ַהֵּׁשם, ַעל ֵּכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְתַיֵעץ ִעָּמֶהם ּוְמַגֶּלה 
ָלֶהם ַהִּדין ּתֹוָרה ֶׁשִּנְגַזר ַעל ַהּדֹור, ְוֵהם ְמַכִּסין ֶזה 
ַהִּדין ּתֹוָרה ְוחֹוְתִמין אֹותֹו ִּבְבִחיַנת "ַמְעָין ָחתּום" 
)ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד' יב(, ִּבְכֵדי ֶׁשֹּלא ִייְנקּו ִמֶּמּנּו 
ַהִחיצֹוִנים, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו ַחס ְוָׁשלֹום 
ִּדין ַאְכָזִרי. ְוֵהם ְּכֶׁשִּנְגֶלה ָלֶהם ַהִּדין ּתֹוָרה, הֹוְלִכין 
ּומֹוִכיִחים ַהּדֹור ְּכֵדי ְלַהֲחִזיָרם ְלמּוָטב ְלַהְמִּתיק 
ַהִּדין. ַוֲאִפּלּו ִּבְׁשַעת מּוָסר ִנְזָהִרין ַּגם ֵּכן ְלַהְחִּתים 
ּוְלַהְסִּתיר, ֶׁשֹּלא ִייְנקּו ִמֶּמּנּו ַהִחיצֹוִנים ַחס ְוָׁשלֹום. 

ְוַעל ֵׁשם ֶזה ֵהן ְּבִחיַנת חֹוָתם, חֹוָתם ָהַרְגִלין חֹוָתם 
ַהְּפִניִמי. ְוֵאּלּו ַהִּלּמּוֵדי ַהֵּׁשם מֹוִכיֵחי ַהּדֹור ַמְרִּבים 
ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' 
ְוגֹו"' )ְיַׁשְעָיה נ"ד יג(, ִּכי הֹוְלִכים ְלַפֵּׁשר ְוַלֲעׂשֹות 
ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיְתָּבַרְך: 

ב( ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ּתֹוָכָחה ּומּוָסר ִמּמֹוִכיח 
ָהֱאֶמת ַהַּנ"ל, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִּכי ָהֱאמּוָנה 
ִהיא ְּבִחיַנת ָיַדִים ְלַקֵּבל ַהּמּוָסר ַעל ָיָדם. ְוֶזה 
הּוא חֹוָתם ְלַמְעָלה ֵמחֹוָתם ַהַּנ"ל, ְּדַהְינּו חֹוַתם 
ַהָּיִדין חֹוָתם ַהִחיצֹון. ְוָצִריְך ְׁשִמיָרה ְיֵתָרה ֶׁשֹּלא 
ִיְתַקְלֵקל חֹוָתם ַהֶּזה, ַהְינּו ָהֱאמּוָנה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ַחס ְוָׁשלֹום יּוְכלּו ְלַקְלֵקל חֹוָתם ַהְּפִניִמי ַהַּנ"ל, ְוָאז 
ִנְתַקְלֵקל ְׁשלֹום ָהעֹוָלם ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַעל ְיֵדי ִקְלקּול 
ָהֱאמּוָנה ַחס ְוָׁשלֹום, הּוא ָּבא ִלְכִפירֹות ְוֶלֱאמּונֹות 
ָּכְזִּבּיֹות ּוְלַכָּמה ִמיֵני ֵליָצנּות, ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְּכָלל 
ַהּמּוָסר ַהַּנ"ל. ְוַעל ְיֵדי ִקְלקּול ַהּתֹוָכָחה ְוַהּמּוָסר 

ַהֶּזה ָּבִאים ֵּגרּוִׁשין ְוִטְלטּוִלים, ְוַנֲעֵׂשית ַמֲחֹלֶקת 
ָּבעֹוָלם, ְלִהיּפּוך ִמָּׁשלֹום ַהַּנ"ל. ִנְמָצא ֶׁשָהֱאמּוָנה 

ִהיא ָהִעָּקר, - ִעַּקר חֹוָתם ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, 

ְוִהיא ְּכָלִלּיּות ַהְּקֻדָּׁשה. ְוָאז ִיְׁשַמע ִויַקֵּבל מּוָסר 
ַהַּנ"ל, ְוָיׁשּוב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו. ִנְמָצא ֶׁשִּנְׁשֶמֶרת 
ֶנְחֶּתֶמת ְּבְבִחיַנת  ָּכל ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ]וְִ

חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם[: 

ג( ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ִּכי ִאם 
ַעל ְיֵדי ֶׁשָּבִאים ְלַצִּדיֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמִּתִּיים. ִּכי ָּכל 
ִעַּקר ֱאמּוַנת ִיְׂשָרֵאל ַמְמִׁשיִכים ֵהם ְלַהּדֹור, ֶׁשֵהם 
ְּכָלִלּיּות ָּכל ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ְוָהֱאמּוָנה ְוַהְּקֻדָּׁשה. 
ְוָהִעָּקר ַהַּצִּדיק ְּבִחיַנת ֹמֶׁשה, ֶׁשִּנְקָרא ַעל ֵׁשם 
ֶזה ַרֲעָיא ְמֵהיָמָנא, ִּכי רֹוֶעה ָהֱאמּוָנה ְלַתְּקָנּה 
ּוְלַהְׁשִליָמּה, ְוהּוא ֶאָחד ִמִּׁשְבָעה רֹוִעים ֶׁשְּבָכל 
ּדֹור ָודֹור )ְוַעֵּין ָּבָבא ְמִציָעא ֶּפֶרק ז' ְּבַרִּבי ִחָּיא 

ּוָבָניו(: 

ד( ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְלֵאּלּו ָהרֹוִעים ּוְלִהְתָקֵרב 
ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַעּזּות ַּדְיָקא ְּכַמֲאַמר 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ֱהֵוי ָעז ַּכָּנֵמר' )ָאבֹות 
ֶּפֶרק ה(, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֵנַהְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה 
ָקְדֶׁשָך" )ְׁשמֹות ט"ו יג(. ִּכי ֵיׁש רֹוִעים ֶׁשל ַהִּסְטָרא 
ַאֲחָרא, ְוֵהם ַּגם ֵּכן ְמֻפְרְסֵמי ַהּדֹור, ְוכֹוִפין ֲאָנִׁשים 
ִלְתחֹות ִׁשְעּבּוַדְיהּו, ְוִעַּקר ּכָֹחם הּוא ַעל ְיֵדי ַעּזּות, 
ִּכי 'ַעּזּות ַמְלכּוָתא ְּבָלא ָתָגא' )ַסְנֶהְדִרין ק"ה.(. 
ְוֵהם ִּכְכָלִבים ְּבַעּזּוָתם, ְוֵהן 'ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב' 
)סֹוָטה מ"ט:(, ִּבְבִחיַנת: "ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש 
ֵהָּמה רֹוִעים" )ְיַׁשְעָיה נ"ו יא(. ְוַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר 
ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם ִמַּתַחת ֶמְמַׁשְלָּתם, ַרק ְּכֶׁשִּיְהֶיה לֹו 
ַעּזּות ָּגדֹול ְמאֹד ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ַעּזּוָתם ָהָרע, ְוִיְהֶיה 
ִמְצחֹו ָחָזק ְלֻעַּמת ִמְצָחם. ְוֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל 
ִמָּכל ַהּמֹוְנִעים ְוַהחֹוְלִקים ְוַהִּמְתַנְּגִדים ּוְלִהְתָקֵרב 
ֶאל ָהֱאֶמת, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה )ְוַעֵּין 

'ֻׁשְלָחן ָערּוְך' ִסיָמן א(: 
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ה( ְוֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה 
ְּכֶנֶגד ַעְצמֹו, ְּדַהְינּו ֶנֶגד ַעּזּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא ַעז 
ְוָחָזק ָּכל ָּכְך ְּבַתֲאֹוות, ְוֵאין לֹו ּבּוָׁשה ֵמַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך. ְוַעל ְיֵדי ַעּזּות ַהּגּוף, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ַהְּנָׁשָמה 
ְיכֹוָלה ִלְסֹמְך ַעְצָמּה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּגּוף, ְלהֹוִדיַע 
לֹו ֵמַהָׂשגֹות ֶׁשִהיא ַמֶׂשֶגת. ִּכי ְּבַוַּדאי ַהְּנָׁשָמה 
ֶׁשל ָּכל ָאָדם ִהיא רֹוָאה ּוַמֶׂשֶגת ָּתִמיד ְּדָבִרים 
ֶעְליֹוִנים ְמֹאד, ֲאָבל ַהּגּוף ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֶהם ְּכָלל 
ֵמֲחַמת ֶׁשִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמּנּו ֵמֲחַמת ַעּזּותֹו ֶׁשהּוא 
ַעז ְוָחָזק ְּבַתֲאוֹות. ְוָצִריְך ָּכל ָאָדם ְלַרֵחם ְמאֹד ַעל 
ְּבַׂשר ַהּגּוף ִלְראֹות ְלַזְּככֹו ְלַׁשֵּבר ַעּזּותֹו ָהָרע ֶׁשל 
ַהַּתֲאוֹות, ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ְלָקֵרב 
ַעְצָמּה ְלַהּגּוף ּוְלַהְראֹות לֹו ִמָּכל ֶהָאָרה ּוִמָּכל 
ַהָׂשָגה ֶׁשִהיא ַמֶׂשֶגת, ֶׁשַהּגּוף ֵיַדע ַּגם ֵּכן ִמֶּמָּנה. 
ַעל ֵּכן ָצִריְך ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַלֲעמֹד ֶנֶגד ַעּזּות ַהּגּוף. 

ְוַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת קֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה. ִּכי 
ָּכל ַהּקֹולֹות - ֵהן קֹול ְצָעָקה, ֵהן קֹול ֲאָנָחה, ֵהן 
קֹול ׁשֹוָפר, ֵהן קֹול ִזְמָרה, ֵהן קֹול ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, 
ּוְׁשָאר ָּכל ַהּקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם ֵהם ְּבִחיַנת ַעּזּות 
ִּדְקֻדָּׁשה. ַוֲאִפּלּו קֹול ִקְׁשקּוׁש ַהַּמְטְּבעֹות ֶׁשל 
ְצָדָקה ֶזה ַהּקֹול הּוא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, 

ְוַעל ְיֵדיֶהם ְמַׁשְּבִרין ַעּזּות ַהּגּוף: 

ֵאֶצל  ֶּׁשִּנְקָרא  ַמה  ָהָאָדם  ַעְצִמּיּות  ְוִעַּקר  ו( 
ָהָאָדם 'ֲאִני' ִהיא ַהְּנָׁשָמה, ֶׁשִהיא ֶעֶצם ַהַּקָּים 
ָלַעד. ֲאָבל ִהיא ְרחֹוָקה ִמְּבָׂשרֹו ְוגּופֹו ֵמֲחַמת 
ַעּזּותֹו ְּבַתֲאוֹוָתיו ַּכַּנ"ל. ּוְכֶׁשְּמַׁשֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף 
ַּכַּנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ְלָקֵרב ַעְצָמּה 
ֶאל ַהּגּוף, ִּכי ֹלא ִּתְהֶיה ִנְלֶּכֶדת ְּבַתֲענּוָגיו. ְוַעל 
ֵּכן ּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ַלֲחזֹור ַעל ְיֵדי ַּתֲענּוֵגי ַהּגּוף 
ְלַמֲעָלָתּה, ַלַּתֲענּוִגים ֶׁשָּלּה. ְוִהיא טֹוָבה ְלַהְּנָׁשָמה 
ֶׁשִּלְפָעִמים נֹוֶפֶלת ִמַּמְדֵרָגָתּה, ּוְכֶׁשַהּגּוף ַצח ָואֹור, 
ּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ְלִהְתרֹוֵמם ְוַלֲחֹזר ְלַמְדֵרָגָתּה ַעל 
ְיֵדי ַּתֲענּוֵגי ַהּגּוף. ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשַהּגּוף ַּגם ֵּכן טֹוב 
ְוָכֵׁשר, ֵאינֹו ִנְלָּכד ְּבַהַּתֲענּוִגים, ְוַעל ֵּכן ּתּוַכל 
ַהְּנָׁשָמה ַלֲחֹזר ַעל ְיֵדיֶהם ְלַמֲעָלָתּה. ְוֵכן ַּגם ֵּכן 
ַעל ְיֵדי ָהְרִׁשימֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבַהּגּוף ַעל ְיֵדי ֶהָארֹות 
ֶׁשֵהִאיָרה ּבֹו ַהְּנָׁשָמה ִמֹּקֶדם, ּתּוַכל ַעָּתה ִלְזּכֹור 

ְוַלֲעלֹות ְוַלֲחֹזר ְלַמְדֵרָגָתּה. ְוֶזה ְּבִחיַנת "ִמְּבָׂשִרי 
ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה" )ִאּיֹוב י"ט כו(, 'ִמְּבָׂשִרי' ַּדְיָקא ַהְינּו 
ֶׁשִּיְרֶאה ָהָאָדם ִמּגּופֹו ּוִמְּבָׂשרֹו ַהָׂשגֹות ֶעְליֹונֹות 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמֶׂשֶגת ָּתִמיד ַּכַּנ"ל. ְוַעל ְיֵדי קֹול ֲאָנָחה 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַּכַּנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה 
ִנְׁשֶּבֶרת ַעּזּות ּגּופֹו ַוֲאַזי ִמְתָקֶרֶבת ּוִמְתַּדֶּבֶקת 
ָהֶעֶצם ְלַהָּבָׂשר, ַהְינּו ַהְּנָׁשָמה ְלַהּגּוף. ְוֶזהּו: "ִמּקֹול 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי" )ְּתִהִּלים ק"ב ו(: 

ז( ְוֵכן ִּבְכָלִלּיּות ְּבֵני ָאָדם ֵיׁש ְּבִחיַנת ֶעֶצם ּוָבָׂשר. 
ִּכי ֶהָחָכם ָהֱאֶמת הּוא ְּבִחיַנת ֶעֶצם, ְּבִחיַנת ְנָׁשָמה 
ְלָהָעם ֶׁשֵהם ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו. ּוְכֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר 
ֶאְצלֹו, ָאז ׁשֹוְמִעים ַהּקֹול ֲאָנָחה, ַהְינּו קֹולֹו ֶׁשל 
ֶהָחָכם, ְוׁשֹוֶבֶרת ּגּוָפם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלִהְתָקֵרב 
ֲאֵליֶהם, ִּבְבִחיַנת ִמּקֹול ַאְנָחִתי ְוגֹו' ַּכַּנ"ל. ַאְך 
ִלְפָעִמים ּגֹוֵבר ַחס ְוָׁשלֹום ָהַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא 
ִּבְפָרט ּוִבְכָלל, ְוַעל ֵּכן ֶהָחָכם ָהֱאֶמת ָרחֹוק ֵמֶהם, 
ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִאיר ָּבֶהם ּוְלהֹוִדיַע ָלֶהם ֵמַהַהָׂשגֹות 
ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשּלֹו, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ְּדבּוִקים ָהָעם 
ְלֶהָחָכם ְּכמֹו ְּבִחיַנת ָּבָׂשר ְלָהֶעֶצם. ְוֵכן ַהּגּוף 
ָרחֹוק ָּכל ָּכְך ֵמַהְּנָׁשָמה ַעד ֶׁשֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר 
ְלָהֶעֶצם, ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ַהּקֹול ְּכָלל ֲאִפּלּו ְּכֶׁשִּמְתַאֵּנַח 
ְוצֹוֵעק ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ִּכי ִמּגֶֹדל ִרחּוקֹו ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע 
ַרק קֹול ַהֲהָבָרה, ְוֵאינֹו זֹוֶכה ְלַׁשֵּבר ַעּזּות ּגּופֹו 
ַעל ְיֵדי ֶזה. ְוֵכן ֵאין ִנְׁשָּבר ַעּזּות ָהָעם ַעל ְיֵדי קֹול 
ֲאָנָחה ְותֹוָכָחה ֶׁשל ֶהָחָכם ָהֱאֶמת, ִּכי ֵאין ׁשֹוְמִעין 
ִּכי ִאם קֹול ֲהָבָרה. ִּכי ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר קֹול ִּדְקֻדָּׁשה 
ִנְתעֹוֵרר ְּכֶנְגּדֹו קֹול ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוהּוא קֹול 
ֲהָבָרה ֶׁשִּנְתעֹוְרִרים ָהֲעוֹונֹות ְוצֹוֲעִקין ְּבִקְטרּוִגים 

ַחס ְוָׁשלֹום.

ּוְצִריִכים ָלֶזה ִׁשּמּוׁש ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ֶהָחָכם, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֶזה ַנֲעִׂשין ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ְלֶהָחָכם ִלָּדֵבק ּבֹו, ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ִלְׁשמַֹע קֹולֹו, ַעד ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבֵּטל 
ָהַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוֵכן ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ַהּגּוף 
ְלַהְּנָׁשָמה ְּבִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה 
ַהּגּוף ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ְלָהֶעֶצם ֶׁשהּוא ַהְּנָׁשָמה, 
ְוׁשֹוֵמַע קֹול ַאְנָחתֹו ְוַצֲעָקתֹו ֶׁשל ַעְצמֹו, ְוִיְזֶּכה 
ְלַׁשֵּבר ַעּזּות ּגּופֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ַּכַּנ"ל. ְוַעל ְיֵדי ֶזה 



תורה כ"ב ליקוטי מוהר"ן 

13

קכצחיה כקחטכהמחשי"ן

זֹוִכין ָלבֹוא ִלְׁשֵלמּות ָהֱאמּוָנה ֶׁשִהיא ְּכָלִלּיּות 
ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּמַקְּבִלין ִמַּצִּדיֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמִּתִּיים: 

ְיֵדי  ח( ְוָלבֹוא ָלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַהַּנ"ל ִהיא ַעל 
ִׂשְמָחה, ִּכי ִעַּקר ַעּזּותֹו ְוִהְתַחְּזקּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם 
ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהיא ַעל ְיֵדי 
ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה, ִּבְבִחיַנת "ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם" 

)ְנֶחְמָיה ח' י(: 

ט( ְוִלְזּכֹות ְלִׂשְמָחה ִהיא ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, 
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 'ַנֲעֶׂשה' ְּבִחיַנת ִנְגלֹות, 'ְוִנְׁשַמע' 
ְּבִחיַנת ִנְסָּתרֹות, ְּבִחיַנת: "ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל 
ֹראָׁשם" )ְיַׁשְעָיה נ"א יא(, ֶׁשֵהם ְׁשֵּתי ֲעָטרֹות 
ֶׁשִּנְּתנּו ְּבֹראׁש ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה 
ֶׁשָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע, ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 

ִלְבָרָכה )ַׁשָּבת פ"ח.(: 

י( ְוָכל ָאָדם ֵיׁש לֹו ְּבִחיַנת ִנְגֶלה ְוִנְסָּתר, ֶׁשֵהם 
ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה. ְוָצִריְך ָּכל ָאָדם ַלֲעלֹות ְּבָכל 
ַּפַעם ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ּוֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה 
ְּבָכל ַּפַעם ִלְבִחיַנת ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ָּגֹבַּה יֹוֵתר, 
ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ֶאְצלֹו ְּבָכל ַּפַעם ִמְּבִחיַנת 'ִנְׁשַמע' 
ְּבִחיַנת ִנְסָּתר ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּדְבֵרי 
ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם ְסִביבֹות ָּכל ִמְצָוה, ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך 
ַלֲעֹבד ָּבֶזה ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבִחיַנת ּתֹוַרת ה', 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַהִּנְסָּתרֹות ַלה' ֱאֹלֵקינּו" )ְּדָבִרים 
כ"ט כח(, ִיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ְּבִחיַנת 'ַנֲעֶׂשה' ְּבִחיַנת 
ִנְגֶלה ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ְּבִחיַנת ּתֹוָרתֹו. ְוָאז ִיְהֶיה לֹו 
ְּבִחיַנת 'ִנְׁשַמע' ְוכּו' ַּכַּנ"ל ָּגֹבַּה יֹוֵתר. ִּכי ְּכֶׁשָּבא 
ְלַמְדֵרָגה ְגבֹוָהה ֵמָהִראׁשֹוָנה, ֲאַזי ַנֲעֶׂשה ֵמַהִּנְׁשַמע 
ֶׁשּלֹו ְּבִחיַנת 'ַנֲעֶׂשה', ַוֲאַזי ֵיׁש לֹו ְּבִחיַנת 'ִנְׁשַמע' 

ַאֶחֶרת, ְוֵכן ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא. 

ְוָצִריְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ְלַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשְּיַגֶּלה לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַהִּנְסָּתר ִמֶּמּנּו, 
ְוִיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ֵמַהִּנְסָּתר ִנְגֶלה. ְוַאַחר ָּכְך ִיְתַּפֵּלל 
עֹוד ַעד ֶׁשִּיְתַּגֶּלה לֹו ַאַחר ָּכְך ַּגם ַהִּנְסָּתר ַהָּגֹבַּה 
יֹוֵתר. ְוֵכן ְּבָכל ַּפַעם ֵיֵלְך ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ָּגבַֹּה יֹוֵתר 
ְלַבֵּקׁש ְּבָכל ַּפַעם ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלַהִׂשיג ַהִּנְסָּתר 
ַהָּגבַֹּה יֹוֵתר, ַעד ֶׁשָּיבֹוא ְּבֵראִׁשית ְנֻקַּדת ַהְּבִריָאה 
ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ָהֲאִצילּות. ְוָׁשם ֵיׁש ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת 

ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע, ּוְבִחיַנת 'ִנְׁשַמע' ֶׁשֵּיׁש ָׁשם הּוא 
ּתֹוַרת ה' ֶּבֱאֶמת. ִּכי ְּבָכל עֹוָלם ְוַדְרָּגא ּתֹוַרת ה' 
ִהיא ַרק ַּבֵּׁשם ַהֻּמְׁשָאל, ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְסָּתר ִמֶּמּנּו 
ִנְקָרא ּתֹוַרת ה', ּוְכֶׁשָּבא ְלָׁשם ַנֲעֵׂשית ּתֹוָרתֹו. ַאְך 
ְּבִחיַנת ַהִּנְׁשַמע ֶׁשִּבְתִחַּלת ָהֲאִצילּות הּוא ּתֹוַרת 
ה' ֶּבֱאֶמת, ִּכי ֵאין ָּגבַֹּה ִמָּׁשם, ַרק ּתֹוַרת ה' ַמָּמׁש. 
ְוַאַחר ָּכְך ִיְהֶיה ִנְכָלל ְּבָהֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְוָאז 
ַהַּנֲעֶׂשה ֶׁשּלֹו הּוא ּתֹוַרת ה' ַמָּמׁש, ְוַהִּנְׁשָמע הּוא 
ְּבִחיַנת ְּתִפַּלת ה', ְותֹוָרתֹו ִהיא ּתֹוַרת ה' ַמָּמׁש, 
ּוְתִפָּלתֹו ִהיא ְּתִפַּלת ה' ַמָּמׁש. ִּכי ֵיׁש ּתֹוַרת ה' 
ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ֲאִני ִקַּיְמִּתיָה 
ְּתִחָּלה' )ְירּוַׁשְלִמי ִּבּכּוִרים ְוֹראׁש ַהָּׁשָנה(. ְוֵכן 
ְּתִפַּלת ה' ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְּבָרכֹות 
ו( ִמַּנִין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְתַּפֵּלל ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְוגֹו"' )ְיַׁשְעָיה נ"ו ז(. ְוַעל ְיֵדי 

ֶּדֶרְך ֶזה זֹוִכין ְלִׂשְמָחה ַּכַּנ"ל: 

יא( ַאְך ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִׂשְמָחה ִהיא ַעל ְיֵדי ִיְרָאה 
ִּכי "ְוִגיּלּו ִּבְרָעָדה" ְּכִתיב )ְּתִהִּלים ב' יא(. ְוַהִּיְרָאה 
ִהיא ְּבִחיַנת ּבּוָׁשה, ֶׁשָּיֵרא ּוִמְתַּבֵּיׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ְלַבל ֶיֱחָטא ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה )ְנָדִרים כ(, ִּכי ַהּבּוָׁשה ִהיא ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה 
ְמאֹד. ְוֶזהּו ְּבֵראִׁשי"ת ָיֵר"א ּבֶֹׁש"ת )ִּתּקּוִנים ִּתּקּון 
ב(, ְוִהיא ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה ְּבִחיַנת "ִיְרַאת ה' ִהיא 
ִתְתַהָּלל" )ִמְׁשֵלי ל"א ל(. ִּכי ִעַּקר ַהְּתִפָּלה זֹוִכין 
ַעל ְיֵדי ִיְרָאה ּובּוָׁשה, ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְׁשֵלָמה, 

ֶׁשְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ּכֹוֶלֶלת ַהֹּכל: 

יב( "ְּבֵראִׁשית" ָּדא ַמֲאָמר )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת 
ְּתרּוָמה ִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא ֶּפֶרק ה( ְוהּוא ְּבִחיַנת 
ַמֲאָמר ָׁשֵלם. ְוַעל ֵּכן ֱאמּוָנה ִנְקַרא ְירּוָׁשַלִים, 
ַעל ֵׁשם ֶׁשִעַּקר ִּבְנָיָנּה ִמְּבֵראִׁשית ָיֵר"א ֹּבֶׁש"ת, 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִיְרָאה ָׁשֵלם, ַמֲאָמר ָׁשֵלם. ִנְמָצא 
ֶׁשִעַּקר ִּבְנָיָנּה ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ִיְרָאה, ֶׁשהּוא ַמֲאָמר 
ָׁשֵלם, ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלָכל ַהַּנ"ל 
ְלִׂשְמָחה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַעּזּות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ִנְתָקְרִבין ְלָהרֹוִעים, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ָלֱאמּוָנה 
ִהיא ְירּוָׁשַלִים "ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה" )ְיַׁשְעָיה א' כא(: 

יג( ַאְך ְּכֶׁשרֹוִצים ָלֵצאת ְוַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, 
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ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ְיִריָדה קֶֹדם ָהֲעִלָּיה, ִּכי ַהְיִריָדה 
ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה. ְוֶזה "ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהּזֹאת ְוגֹו"' 
)ְיַׁשְעָיה ג' ו( ֵאּלּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֶׁשֵאין ָאָדם עֹוֵמד 
)ִּגִּטין מג(,  ָּבֶהם  ִנְכָׁשל  ֵּכן  ֶאָּלא ִאם  ֲעֵליֶהם 
ְוַהִּמְכׁשֹול ִהיא ַהְיִריָדה. ּוִמֶּזה ָיכֹול ָּכל ָאָדם 
ְלָהִבין ַּכָּמה הּוא ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, 
ְוֹלא ִיּפֹל ְלעֹוָלם ְּבַדְעּתֹו ִמָּכל ַהְּנִפילֹות ְוַהְיִרידֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ִאם ִיְתַחֵּזק ְוִיְתַאֵּמץ ִלְבִלי ִהְסַּתֵּכל ַעל 
ֶזה ְּבׁשּום אֶֹפן ֶׁשָּבעֹוָלם ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה, 
ְוָאז ִיְזֶּכה ְלַבּסֹוף ֶׁשִּיְתַהְּפכּו ָּכל ַהְיִרידֹות ַלֲעִלּיֹות 
ְּגדֹולֹות, ִּכי ַהְיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה. ְוֵיׁש ָּבֶזה 
ְלַדֵּבר ַהְרֵּבה, ִּכי ָּכל ֶאָחד ֶׁשָּנַפל ְלָמקֹום ֶׁשָּנַפל 
ִנְדֶמה לֹו ֶׁשָעָליו ֵאיָנם ֶנֱאָמִרים ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, 
ַרק ִלְגדֹוִלים ְּבַמֲעָלה ָהעֹוִלים ְּבָכל ַּפַעם ִמַּדְרָּגא 
ְלַדְרָּגא. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵּתַדע ְוַתֲאִמין ִּכי ָּכל ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ֶנֱאָמִרים ַּגם ַעל ַהָּקָטן ֶׁשַּבְּקַטִּנים ְוַהָּגרּוַע 

ֶׁשַּבְּגרּוִעים, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך טֹוב ַלֹּכל ָּתִמיד: 

יד( ַעל ְיֵדי ַּגְדלּות נֹוְפִלים ִּבְתִפיָסה ְּכַמֲאַמר 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְמִגָּלה י"ז(: 

טו( ִמַּדת ָהַעּזּות ִהיא ִמָּדה ָרָעה ְמֹאד ְמֹאד, 
ִּכי 'ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהֹּנם' )ָאבֹות ֶּפֶרק ה(, ִאם ִהיא 
ֶׁשֹּלא ִּבְׁשִביל ַהְּקֻדָּׁשה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשֵּמֵעז ָּפָניו 
ְּכֶנֶגד ִיְרֵאי ַהֵּׁשם ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה. ְוָכל ָהֳעָנִׁשים ֶׁשל 
ָּכל ַהְּדָבִרים ֶהֱחִליף ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַעל ִׁשְעּבּוד 
ַמְלֻכּיֹות )ַעֵּין ִמְדָרׁש ַרָּבה ֶלְך ְלָך ָּפָרָׁשה מ"ב(, 
ַאְך ֹעֶנׁש ָהַעּזּות ִנְׁשָאר ַרק ְּבֵגיִהֹּנם. ַאְך ָצִריְך 
ֶׁשֵּתַדע ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָהַעּזּות ִהיא ִמָּדה ָרָעה ְמאֹד, ְּכמֹו 
ֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ַּדְוָקא ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, 
ֶׁשּיּוַכל ַלֲעֹמד ֶנֶגד ָהַעֵּזי ָּפִנים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור, 
ַהּמֹוְנִעים ִמְּלִהְתָקֵרב ְלַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ְוִלָּכֵנס 
ַּבְּקֻדָּׁשה. ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלָּכֵנס ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ִּכי ִאם 
ַעל ְיֵדי ַעּזּות, ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
'ֹלא ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַעִּזין' 

)ֵּביָצה כ"ה( )ַעֵּין ִסיָמן קמ"ז(: 

טז( ִּתּקּון ְׁשֵני ַהחֹוָתמֹות ַהַּנ"ל ֶׁשֵהם חֹוָתם ְּבתֹוְך 
חֹוָתם, ִנְתַּתְּקִנין ְּביֹום ִּכּפּור ְוהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה ַּכָּידּוַע. 
ְוָכל ֶזה הּוא ַעל ְיֵדי ַהּקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכי ָאז 

צֹוֲעִקין ִיְׂשָרֵאל קֹולֹות. ְוַעל ֵּכן ִּתְׁשֵרי ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ְׁשֵּתי ְּפָעִמים חֹוָתם ִעם ְׁשֵּתי ֵּתבֹות, ְוִנְקָרא 'ֶיַרח 
ָהֵאיָתִנים' )ְמָלִכים א ח' ב(, ִמְּלׁשֹון ַּתִּקיפּות ְוַעּזּות. 
ְוָאז ּתֹוְקִעין ַּבּׁשֹוָפר, ְוקֹול ַהְּתִקיעֹות הּוא ַּגם 
ֵּכן ְּבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְׁשַּבר 
ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ִּבְפָרט ּוִבְכָלל ַּכַּנ"ל, ְוֵכן ָּכל 
ַהּקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה. ְוַעל ֵּכן ְּבִתְׁשֵרי ִׂשְמַחת ִיְׂשָרֵאל, 
ִּכי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ִהיא ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ַּכַּנ"ל, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם" )ְנֶחְמָיה ח' 

י(. ְוַגם ַהִּמְקָרא ַהֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה: 

יז( ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַּבֵּיׁש ְמאֹד ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֶנֶגד ְרצֹונֹו ַחס ְוָׁשלֹום, ִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ֵחְטא ְוָעוֹן ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ֹלא 
ַיְמִׁשיְך ָעָליו ּבּוָׁשה ִּדְקֻדָּׁשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִיְתַּבֵּיׁש 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּזה ָקֶׁשה ִמָּכל ָהֳעָנִׁשים. ִּכי ַצַער 
ַהּבּוָׁשה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ָקֶׁשה ְמאֹד ְמאֹד, ְוהּוא ָקֶׁשה 
יֹוֵתר ֲאִפּלּו ֵמֹעֶנׁש ַהֵּגיִהֹּנם ַהַּמר, ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו. 
ַוֲאִפּלּו ָּכל ַצִּדיק ִיְתַּבֵּיׁש ִּבְפֵני ֲחֵברֹו ַהָּגדֹול ִמֶּמּנּו 
ְּבַמֲעָלה, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ֶזה: 
'אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה אֹוי ְלאֹוָתּה ְּכִלָּמה' )ָּבָבא 
ַּבְתָרא ע"ה(. ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ֵאיְך ִיְתַּבְּיׁשּו 
ַהחֹוְטִאים ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ֹּגֶדל ַהַּצַער ְוַהְּמִרירּות ֶׁשל ַהּבּוָׁשה ַהֹּזאת 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ּוְכֶׁשּזֹוֶכה ַלּבּוָׁשה 
ִּדְקֻדָּׁשה ַהַּנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ִלְתִפָּלה ְוִׂשְמָחה 
ְוַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ּוְלִהְתָקֵרב ּוְלִהָּכֵלל ְּבַצִּדיֵקי ֱאֶמת, 

ּוְלַקֵּבל ֵמֶהם ֱאמּוָנה ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ַּכַּנ"ל:
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ליקוטי תפילות
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִרּבֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות, ֶׁשַּתְׁשִּפיַע 
ָעֵלינּו ִמְּמעֹון ְקֻדָּׁשֶתָך, ְוַתְמִׁשיְך ָעֵלינּו ִיְרָאְתָך ְוֵאיָמֶתָך ְוִנְזֶּכה ְלִמַּדת ַהּבּוָׁשה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוַתְלִּביׁש 
אֹוָתנּו ִּבְלבּוׁש ַהִּיְרָאה ּוְבַמֲעֵטה ַהּבּוָׁשה ִמִּׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ְוִנְתַּבֵּיׁש ִמְּמָך ָּתִמיד ֶּבֱאֶמת, ְלִבְלִּתי 

ָלסּור ֵמְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ָיִמין ּוְׂשֹמאל, ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ָּפַני ְלִבְלִּתי ֶאֱחָטא, זֹו ַהּבּוָׁשה.

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, חּוָסה ָעַלי ְּבַרֲחֶמיָך ֶוְהֵיה ְּבֶעְזִרי, ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ּבּוָׁשה ְּגדֹוָלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמָּפֶניָך, 
ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר ֶנֶגד ְרצֹוְנָך ַחס ְוָׁשלֹום, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ַחס ְוָׁשלֹום ׁשּום 
ִנְדנּוד ֲעֵבָרה ָחִליָלה, ְוֹלא ֵאבֹוׁש ְוֹלא ֶאָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוַזֵּכִני ֶׁשִּיְהֶיה מֹוָרא ָׁשַמִים ָעַלי ְּכמֹוָרא 

ָּבָׂשר ָוָדם, ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ִיְרָאה ּובּוָׁשה ִמָּפֶניָך ְּכמֹו ִמְּפֵני ָּבָׂשר ָוָדם ַמָּמׁש:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד, צֹוֶפה ְּבֶעְלּבֹון ֲעלּוִבים, ֶהָחס ַעל ְּכבֹוד ַהְּבִרּיֹות ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל 
ַמֲעָׂשיו, חּוס ְוַרֵחם ַוֲחֹמל ְּבֶחְמָלְתָך ְוַרֲחֶמיָך ָהֲאִמִּתִּיים, ַעל ֹעֶצם ֶחְרָּפִתי ּוְכִלָּמִתי ּוָבְׁשִּתי ַהָּגדֹול 
ְּביֹוֵתר ְּבִלי ִׁשעּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסָּפר ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ְלַבד ָיַדְעָּת, ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי ּוְכִלָּמִתי, 
ָמה ֹאַמר ּוָמה ֲאַדֵּבר, ְּבָהֵאיְך ַאְנִּפין ֵאיעּול ֳקָדם ַמְלָּכא, ֵאיְך אּוַכל ְלִהָּטֵמן ִמְּפֵני ָּבְׁשִּתי, ֵאיְך אּוַכל 
ְלַהְסִּתיר ָּפַני ְּבָעְלָמא ִּדְקׁשֹוט ִמְּפֵני ְּכִלָּמִתי, ֵאיְך אּוַכל ְלָהִרים ָּפַני ַהֻּמְׁשָחִרים יֹוֵתר ִמּׁשּוֵלי ְקֵדָרה 
ְּבָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֵאיְך ָאִרים ָּפַני ִּבְפֵני ֲאבֹוַתי ֲאֶׁשר ָיָצאִתי ַעל ָיָדם ָלעֹוָלם, ֵאיְך 
ָאִרים ָּפַני ִּבְפֵני מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ֲאֶׁשר הֹורּוִני ְּבֶדֶרְך ַהָּיָׁשר ְוָהֱאֶמת, ְוָאֹנִכי ֹלא ַחְסִּתי ַעל ְּכבֹוָדם ַהָּגדֹול 
ְוַהָּקדֹוׁש, ּוָבִזיִתי ֶאת ַעְצִמי ְוַגם אֹוָתם, ִּכְבָיכֹול, ֵאיְך ָאִרים ָּפַני ִּבְפֵני ָּכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ּוִבְפֵני 
ָּכל ַהְּכֵׁשִרים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ֵאיְך ָאִרים ָּפַני ִּבְפֵני ֲחֵבַרי, ִמי יּוַכל ְלַהִּציֵלִני ָאז ִמָּבְׁשִּתי ַהָּגדֹול, ִמי 
יּוַכל ַלֲעֹמד ִּבְפֵני ְּכִלָּמִתי ָהֲעצּוָמה, ֵאיְך אּוַכל ִלְמֹצא ִלי ָמקֹום ִלְבֹרַח ּוְלִהָּטֵמן ָׁשם ִמְּפֵני ְּכִלָּמִתי 

ּוָבְׁשִּתי ְוֶחְרָּפִתי, ּוָמה ָאִׁשיב ׁשֹוְלִחי ָּדָבר.

ִּכי ַאָּתה ָּגַמְלָּת ִעִּמי ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹובֹות ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ּוְבָכל ֶרַגע ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ְוָהִייָת 
ְמַרֵּמז ִלי ְּבַכָּמה ִמיֵני ְרָמִזים, ְוָקָראָת אֹוִתי ֶאְצְלָך ִיְתָּבַרְך ְּבַכָּמה ִמיֵני ְּכרּוִזים ְוָנִטיָת ָיְדָך ֵאַלי, ְוָרַמְזָּת 
ִלי ִמָּקרֹוב ּוֵמָרחֹוק ְלָקְרֵבִני ְּבַרֲחֶמיָך ְּבִהְתָקְרבּות ָּגדֹול ְמֹאד ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ִמיֵני ְרָמִזים ּוְכרּוִזים 
ׁשֹוִנים ְּבִלי ִׁשעּור ָוֶעֶרְך ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ָׁשָעה ַמָּמׁש, ֲאֶׁשר ְלִפי ִהְתנֹוְצצּות ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִמְתנֹוֵצץ ִלי 
ֱאֹלקּוְתָך ִיְתָּבַרְך ּוְרָמֶזיָך ּוְכרֹוֶזיָך ַהְּקדֹוִׁשים, ָהָיה ָראּוי ִלי ִלְבִלי ַלֲעֹבר ַעל ְרצֹוְנָך ֲאִפּלּו ְּתנּוָעה ַקָּלה 
ֶׁשַּבַּקּלֹות. ַוֲאִפּלּו ַעל ְּתנּוָעה ַקָּלה ְּבָעְלָמא, ִאם ֹלא ָהָיה ָּכָראּוי ַחס ְוָׁשלֹום ִּכְרצֹוְנָך ִּבְׁשֵלמּות, ָהָיה 
ָראּוי ִלי ִלֹּפל ַעל ָּפַני ְוִלְׁשַּכב ְּבָבְׁשִּתי ּוְלִהְתַּכּסֹות ִּבְכִלָּמִתי, ַעד ֶׁשִּכְמַעט ֵּתֵצא ַנְפִׁשי ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְוֶׁשֹּלא אּוַכל ְלָהִרים ָּפַני ְּכָלל, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַאָּתה ָהִייָת ִמְתנֹוֵצץ ִלי ַהְרֵּבה ִהְתנֹוְצצּות ְּבִלי 
ִׁשעּור, ְּבַכָּמה ְּבִחינֹות ּוְבַכָּמה ִּגְלּגּוִלים ִּגְלַּגְלָּת ִעִּמי, ְוַכָּמה ִסּבֹות ִסַּבְבָּת ִעִּמי, ִסּבֹות טֹובֹות ְוֶׁשֵאיָנן 
טֹובֹות, ְוַהֹּכל ָהיּו ְלטֹוָבִתי, ְּכֵדי ְלַרֵּמז ִלי ַעל ָיָדם ָלׁשּוב ֵאֶליָך. ְּבַכָּמה ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ִחָּבה ָקָראָת 
אֹוִתי, ּוְבַכָּמה ְרָמִזים ׁשֹוִנים ָרַמְזָּת ֵאַלי ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ְוֹלא ַּדי ֶׁשֹּלא ַחְסִּתי ָעַלי ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך 
ֶּבֱאֶמת ְוִלְהיֹות ִּכְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ִּבְׁשֵלמּות, ַאף ַּגם ָהִייִתי ִּכְמַסֵּלק ַהּבּוָׁשה ֵמַעל ָּפָניו, ּוָמַרְדִּתי ֶנְגְּדָך 
ִּבְׁשָאט ְּבֶנֶפׁש ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל, ּוָפַגְמִּתי ְּפָגִמים ַהְרֵּבה ְמֹאד, ֹלא יֹום ֶאָחד ְוֹלא יֹוַמִים ְוֹלא ֲעָׂשָרה 
ָיִמים ְוֹלא ֹחֶדׁש ְוֹלא ָׁשָנה ַאַחת, ִּכי ִאם ִהְרֵּביִתי ִלְפֹׁשַע ְוִלְפֹּגם ָיִמים ְוָׁשִנים ַהְרֵּבה, הֹוַסְפִּתי ָיִמים 
ַעל ָיִמים, ָׁשִנים ַעל ָׁשִנים, ְמֵלִאים ֵחְטא ְוָעוֹן ָוֶפַׁשע, ְמֵלִאים ֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות ְּגדֹולֹות ְונֹוָראֹות, ֲאֶׁשר 
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ִאי ֶאְפָׁשר ְלָסְבָלם:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה ְלַבד ָיַדְעָּת ַצַער ַהּבּוָׁשה ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְּבַעְלָמא ִּדְקׁשֹוט. ַאָּתה ְלַבד ָיַדְעָּת 
אֹותֹו ָהִעּנּוי ְוַהַּצַער ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ֶׁשל ַהּבּוָׁשה ֶׁשל ִמי ֶׁשֹּלא ִקֵּׁשט ַעְצמֹו ְלִהּלּוָלא ְּדֵבי ַמְלָּכא, 
ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשִּקְלֵקל ְוִלְכֵלְך ַעְצמֹו ְּבַכָּמה ִמיֵני ְפָגִמים ְוִלְכלּוִכים ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוכּו' )ויפרט כל אחד 
מה שעשה את נגעי לבבו(. ַאָּתה ְלַבד ָיַדְעָּת ֶׁשֵאין ַצַער ְוִעּנּוי ְוִיּסּוִרין ָּבעֹוָלם ֶנֱחָׁשִבים ְּכָלל ְּכֶנֶגד 
ַהַּצַער ֶׁשל ַהּבּוָׁשה ַהּזֹאת ַחס ְוָׁשלֹום, ַוֲאִפּלּו ַצַער ֵּגיִהּנֹם ַהָּקֶׁשה ָוַמר ִמָּכל ִמיֵני ִיּסּוִרין ָקִׁשים ּוָמִרים 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ִאם ִיְתַקְּבצּו ַיַחד ָּכל ִמיֵני ִיּסּוִרים ְוִעּנּוִים ָקִׁשים ּוָמִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ַעל ָאָדם 
ֶאָחד ַחס ְוָׁשלֹום, ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ָחִליָלה, ֹלא ִיְהיּו ֶנֱחָׁשִבים ְמאּוָמה ְּכֶנֶגד ָׁשָעה ַאַחת ַוֲאִפּלּו ְּכֶנֶגד ֶרַגע 
ַאַחת ֶׁשל ַצַער ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִפּלּו ַצַער ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ַהָּקֶׁשה ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְּכָלל ְּכֶנֶגד ַצַער 
ַהּבּוָׁשה, ֶׁשהּוא ַצַער ָּגדֹול ִמָּכל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִמַּצַער ֵּגִהינֹּם, ַּכֲאֶׁשר ִּגּלּו ָלנּו 
ַצִּדיֶקיָך ָהֲאִמִּתִּיים, ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלנּו ְלַצֵּיר ְּכָלל ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ְּכֶׁשָאנּו ְמֻלָּבִׁשים ְּבַגְׁשִמּיּות ּגּוֵפנּו, ְלַצֵּיר 
ְּבִׂשְכֵלנּו ַצַער ַהּבּוָׁשה ֶׁשל ַעְלָמא ְּדָאֵתי, אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה אֹוי ְלאֹוָתּה ְּכִלָּמה, ְוִאם ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה ָאְמרּו: 'ָּכל ַצִּדיק ִנְכֶוה ֵמֻחָּפתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה', ְוַגם ָאְמרּו: 'ְּפֵני ֹמֶׁשה ִּכְפֵני 
ַחָּמה ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּכְפֵני ְלָבָנה, אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה אֹוי ְלאֹוָתּה ְּכִלָּמה', ְוִאם ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ִיְתַּבֵּיׁש 
ָּכְך ִּבְפֵני ֲחֵברֹו ַהָּגדֹול ִמֶּמּנּו, ַאַּנן ַמה ַּנֲעֵני ַאָּבְתַרְיהּו, ֲאַנְחנּו ַמה ֹּנאַמר ּוַמה ְּנַדֵּבר, ְּבֵאיֶזה ָלׁשֹון 
ְנַדֵּבר ִמָּבְׁשֵּתנּו ּוְכִלָּמֵתנּו, ְוַאֵּיה ַהֵּמִליץ ֶׁשּיּוַכל ֶלֱאֹרג ְמִליצֹות ַעל ֹעֶצם ְּכִלָּמֵתנּו ְוֶחְרָּפֵתנּו, ְוַאֵּיה 
ַהְמקֹוֵנן ֶׁשּיּוַכל ְלקֹוֵנן ַעל ֹעֶצם ַצַער ָּבְׁשֵּתנּו, ְוַאֵּיה ַהַּמְעִּתיר ַהּיֹוֵדַע ְלַרּצֹות ּוְלַפֵּיס ֶׁשּיּוַכל ְלַהְעִּתיר 

ּוְלַרּצֹות ּוְלַפֵּיס אֹוְתך, ֶׁשֶּתֱאֹסף ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו ּוְתַכֶּסה ַעל ְּכִלָּמֵתנּו:

ְוַאֲחֵרי ָּכל ֵאֶּלה, ִאם ְּכָבר ָהִייִתי זֹוֶכה ַעל ָּכל ָּפִנים ְלִמַּדת ַהּבּוָׁשה ִּדְקֻדָּׁשה, ְלִהְתַּבֵּיׁש ֵמַעָּתה 
ִמָּפֶניָך ֶּבֱאֶמת ִלְבִלי ָלסּור ֵמְרצֹוְנָך ָחִליָלה, ֶהֱחַרְׁשִּתי, ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשה ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָמה אֹוַמר 
ָמה ֲאַדֵּבר, ִּכי ֲעַדִין ֲאִני ָרחֹוק ִמּבּוָׁשה, ַוֲעַדִין ֹלא ָׁשַבְרִּתי ַעּזּות ַהּגּוף ְּכָלל, "ַעל ֵּכן ְּדָבַרי ָלעּו", 
ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְּכָלל ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ְלַדֵּבר, ֵמֵהיָכן ַאְתִחיל ְלָפֵרׁש ִׂשיָחִתי "ִנְׁשְּכָבה ְּבָבְׁשֵּתנּו ּוְתַכֵּסנּו 

ְּכִלָּמֵתנּו, ִּכי ַליֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָחָטאנּו",

ַעל ֵּכן ֵאין ִלי ֶּפה ְלַדֵּבר, ְוֹלא ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש ַרק ָּבאִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ַוֲאִני 
ּפֹוֵרׂש ַּכַּפי ֵאֶליָך, ְונֹוֵׂשא ֵעיַני ִלְמעֹון ְקֻדָּׁשֶתָך, "ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ֶאת ֵעיַני ַהֹּיְׁשִבי ַּבָּׁשָמִים", ֶׁשַּתְזִמין 
ְוִתְׁשַלח ִלי ִּדּבּוִרים ֲאִמִּתִּיים ְּבִפי ּוִבְלׁשֹוִני, ֶׁשאּוַכל ְלַרּצֹוְתָך ּוְלַפּתֹוְתָך ָּבֶהם, ֶׁשָּתִׁשיב ָּפֶניָך ֵאַלי 
ּוְתָחֵּנִני ְוַתִּציֵלִני ִמּבּוׁשֹות ְוֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ְוִתְהֶיה ְּבֶעְזִרי ְוַתְׁשִּפיַע ָעַלי אֹור 

ַהִּיְרָאה ְוַהּבּוָׁשה ִּדְקֻדָּׁשה.

ָאִבי ֶׁשַּבָׁשַמִים, ַרֵחם ָעַלי ְּכַרֲחֵמי ָהָאב ַעל ַהֵּבן ְוַתְמִׁשיְך ָעַלי ִמַּדת ַהִּיְרָאה ְוַהּבּוָׁשה ִּדְקֻדָּׁשה ִמָּׁשְרָׁשּה 
ִמּקֶֹדם ַהְּבִריָאה, ִמַּמֲאַמר ַהָּׁשֵלם, ֶׁשהּוא "ְבֵראִׁשית ָיֵרא בֶֹׁשת", ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה, ֵמֵעֶדן ִעָּלָאה ְּדָסִתים 
ְוָגִניז, ִמי ֹלא ִייָרא ִּבְפֵני אֹורֹות ַהַּצְחָצחֹות ָהֵאּלּו, ִמי ֹלא ִיְתַּבֵּיׁש ִּבְפֵניֶהם, ִמי ֹלא ִיְפַחד, ִמי ֹלא ִיְרַעד 
ְּכֶׁשִּיְזֹּכר ִרחּוקֹו ַהָּגדֹול ֵמַהָּׂשַגת אֹורֹות ָהֵאּלּו ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ָנִקי ִמן ַהֵחְטא ְלַגְמֵרי, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי 
ֶׁשָּפַגם ֵאיֶזה ְּפָגם ָּכל ֶׁשהּוא ְּבָכל ְיֵמי ַחָּייו, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ָמֵלא ֵחְטא ְוָעוֹון ָוֶפַׁשע, חּוס ַוֲחֹמל 
ָעַלי, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ַנְפִׁשי ְורּוִחי ְוִנְׁשָמִתי, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ּגּוִפי ַהְמֻגָּׁשם ָהָרחֹוק ִמְּקֻדָּׁשְתָך ְּבַתְכִלית 

ַהַהְרָחָקה, ַהָּפגּום ְּבַכָּמה ִמיֵני ְּפָגִמים, ַהְּמֻקְלָקל ְּבַכָּמה ִמיֵני ִקְלקּוִלים:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאדֹון ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות, ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ְרֵאה ָעְנִיי ּוְמרּוִדי 
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ַלֲעָנה ָוֹראׁש. ַאָּתה יֹוֵדַע ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ֶׁשֵּיׁש ַעל ְּבַׂשר ּגּוִפי, ֶׁשהּוא ַעז ְוָחָזק ָּכל ַּכְך ְּבַּתֲאֹות עֹוָלם 
ַהֶּזה, ַעד ֶׁשִּנְתַרֵחק ַהּגּוף ִמן ַהְּנָׁשָמה ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק, ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְּנָׁשָמה ְלִהְתָקֵרב ְּכָלל 
ְלַהּגּוף ְלַגּלֹות לֹו ּוְלָהִאיר ּבֹו ִמָּכל ֶהָאָרה ּוִמָּכל ַהָּׂשָגה ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמֶּׂשֶגת ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ָּבעֹוָלמֹות 
ָהֶעְליֹוִנים, ֲאֶׁשר ַּכָּוָנְתָך ַהּטֹוָבה ָהְיָתה ִּבְבִריָאִתי ּוִביִציָאִתי ָלֶזה ָהעֹוָלם, ְּכֵדי ֶׁשֶאְזֶּכה ְלַהִּׂשיג אֹוְתָך 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבגּוף ָוֶנֶפׁש ְּבַיַחד, ְוֹלא ַחְסִּתי ַעל ְּכבֹוְדָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש, ְוַעל ְּכבֹוד ַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה, 
ְוֹלא ִנְתַחַּזְקִּתי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַּתֲאוֹת ַהּגּוף ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים, ַעד ֶׁשֵאין ַהְּנָׁשָמה ְיכֹוָלה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּגּוף 
ְּכָלל, ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ַעז ְוָחָזק ְּבַהַּתֲאוֹות ְמאֹד, ְוָכל ַּכְך ִנְתַּגֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף ְּבִלי ׁשּום ּבּוָׁשה ְּכָלל ֵמַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך, ַעד ֶׁשֵאיִני יֹוֵדַע ְּכָלל ְּבֵאיֶזה ֶּדֶרְך ְּבֵאיֶזה ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ֶאְזֶּכה ְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף, 
ִּכי ָּכל ֶּדֶרְך ְוָכל ֵעָצה ְוָכל ַּתְחּבּוָלה ֶׁשִּגּלּו ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם ְיכֹוִלים ְלַׁשֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף 
ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ָקֶׁשה ְוָכֵבד ָעַלי ְלַקֵּים ָהֵעָצה ְּבַעְצָמּה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְּבֵאיֶזה ֶּדֶרְך ֶאְזֶּכה ְלַהְתִחיל 

ְלַקֵּים ֲעצֹוֶתיָך ַהְּקדֹוׁשֹות ֲאֶׁשר ִּגִּליָת ַעל ְיֵדי ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, ִּכי ָמַרְדִּתי ְּבָכל ֲעצֹוֶתיָך ַהּטֹובֹות:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְּדָעְלָמא ֹּכָּלא, ֲחֹמל ָעַלי ִּכי ַעְכָׁשו ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה, ִּכי ִאם 
ִלְצֹעק ֵאֶליָך ָּתִמיד ֶׁשְּתָחֵּנִני ְּבַמְּתַנת ִחָּנם ְלַגְמֵרי ְּבָכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות, ְוַתִּציֵלִני ַבֲחָסֶדיָך ַהְּגדֹוִלים 
ִמָּכל ַהַּתֲאֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות, ְוַגם ָלֶזה ֵאיִני זֹוֶכה ִּכי חֹוְלִפים ְועֹוְבִרים ָיִמים ְוָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאיִני זֹוֶכה 
ֲאִפּלּו ִלְצֹעק ֵאֶליָך ֶּבֱאֶמת ָּכָראּוי, ַוֲאִפּלּו ִאם ָהיּו עֹוְבִרים ְּבִלי ְּפָגִמים ָהִייִתי ָצִריְך ַּגם ֵּכן ִלְצֹעק 
ְמֹאד ַעל ֲאֵבַדת ַהְּזַמן ַהָּיָקר ִמָּכל הֹון, ֲאֶׁשר ָהִייִתי ָיכֹול ְלַהְרִויַח ּוְלִהְׂשַּתֵּכר ּבֹו ַחֵּיי עֹוָלם ְּבִלי ִׁשעּור 
ָוֵעֶרְך, ַאְך ַהְלַואי, ִמי ִיֵּתן ְוָהיּו ַהָּיִמים עֹוְבִרים ַעל ָּכל ָּפִנים ְּבִלי ְּפָגִמים ְּכָלל, ֲאָבל ַאַחר ֶׁשַהָּיִמים 
ְוַהָּׁשִנים ָעְברּו ְּכֵצל עֹוֵבר ְּכֶהֶרף ַעִין, ְוֵהם ְמֵלִאים ְּפָגִמים ָּכֵאּלּו, ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפָׁשִעים, ְוַהְּפָגִמים 

ְוָהֲעוֹונֹות ִמְתַּגְּבִרים ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֵאיִני ָיכֹול ֲאִפּלּו ִלְצֹעק ֵאֶליָך ָּכָראּוי ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ָצִריְך ִלְצֹעק:

ְוַעָּתה ַעָּתה ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָמה ֶאֱעֶׂשה ָמה ֶאְפַעל, ְלֵהיָכן ֶאְבַרח, ְלֵהיָכן ָאעּוף 
ִלְׁשֹּכן, "ִמי ִיְּתֵנִני ַבִּמְדָּבר ְמלֹון ֹאְרִחים", ִלְבֹרַח ִמַּגְׁשִמּיּות ְוַעּזּות ַהּגּוף, ַאְך ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ֵאין ָמקֹום 
ִלְברַֹח ִמן ַהּגּוף, ֶאֶהְפָכה ְוֶאְתַהְּפָכה ְּכאֹוַפן ְּבִמַּלי ְוֻכָּלם ָׁשִבים ְלָמקֹום ֶאָחד, ֵאֶליָך ְלַבד ֵעיַני ְּתלּויֹות, 
ֵאֶליָך ְלַבד ַרְעיֹוַני צֹוִפּיֹות, ֵאֶליָך ְלַבד ֵעיַני ְנׂשּואֹות, ִלְתׁשּוַעת ְיֹהָוה ֵעיַני ְמַיֲחלֹות ְודֹוִמּיֹות, ֵאין ִלי 
ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֵאין ִלי ׁשּום ִּתְקָוה ִּכי ִאם ָעֶליָך, ָאב ָהַרֲחָמן, ֵאין ִלי ׁשּום 

ִמְבָטח ּוָמנֹוס, ִּכי ִאם ַעל ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ָעַלי, ִיְכְמרּו ֲחִנינֹוֶתיָך ַעל ָעלּוב ָּכמֹוִני, ַעל ָמֵלא ֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות 
ָּכמֹוִני, ָיְדָך ִּתּכֹון ִעִּמי ַאף ְזרֹוֲעָך ְּתַאְּמֵצִני, קּוָמה ְּבֶעְזָרִתי ְוהֹוִׁשיֵעִני ִּכי ַאָּתה ֹּכל יּוָכל "ְוֹלא ִיָּבֵצר 
ִמְּמָך ְמִזָּמה", ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרִּבים ּוְבֹכֲחָך ַהָּגדֹול ַאָּתה ַמֲעֶלה ִמַּתְכִלית ַהְיִריָדה ַלֲעִלָּיה 
ְּגדֹוָלה, ַעד ֶׁשַהְּיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה, ְוַאָּתה ְמַהֵּפְך ְּבַרֲחֶמיָך ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות, ִּכי ִמי ֹיאַמר ְלָך 
ַמה ַּתֲעֶׂשה, חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ַוֲעֵׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְּבֹאֶפן ֶׁשַּתֲעֶלה 
אֹוָתנּו ִמיִריָדֵתנּו ְוֹתאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ַּדי, ְוַתְתִחיל ֵמַעָּתה ְלַהֲעלֹות אֹוָתנּו ַמְעָלה ָמְעָלה, ְוִיְתַהְּפכּו ָּכל 
ַהְיִרידֹות ַלֲעִלּיֹות ְּגדֹולֹות, ּוְתַזֵּכנּו ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ַּתֲהפְֹך ָּכל ָהֲעוֹנֹות ִלְזֻכּיֹות.

ְוַתַעְזֵרנּו ְּבַרֲחֶמיָך, ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעסֹק ָּכל ָיֵמינּו ְּבתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוִבְתִפָּלה, ֶּבֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ּוַבֲעָנָוה 
ֲאִמִּתּיֹות, ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ּוִבְדֵבקּות ָּגדֹול ֵאֶליָך ְּבִבּטּול ָּגמּור, ְוִנְזֶּכה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו 
ְּבָכל ַּפַעם אֹור ָהֲעָדִיים ְוַהְּכָתִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשִהְכַּתְרָּת אֹוָתנּו ְּבחֹוֵרב, ִּבְׁשַעת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ָּבֵעת 
ֶׁשָאַמְרנּו ְלָפֶניָך ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע, ֶׁשָאז ִנְכְּתרּו ְׁשֵני ְּכָתִרים ְּבֹראׁש ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי 
ֲחָטֵאינּו ִנְלְקחּו ְוִנְסַּתְּלקּו ִמֶּמּנּו ְוַאָּתה ָעִתיד ְלַהֲחִזיָרם ָלנּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם":
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ַרֵחם ָעֵלינּו ְוָעְזֵרנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּדׁש ּוְלַטֵהר ַעְצֵמנּו, ְוִנְזֶּכה ָלסּור ֵמָרע ֶּבֱאֶמת, ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך 
ָּתִמיד, ְוִנְזֶּכה ַלֲעֹסק ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה ָּתִמיד ֶּבֱאֶמת ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּנְזֶּכה ֶׁשַּיֲחִזירּו ָלנּו ְלָכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ְׁשֵני ְּכָתִרים ָהֵאּלּו ַהַּנֲעִׂשים ִמַּנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע, ֶׁשֵהם ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ֶׁשֵהם ִנְגלֹות 

ְוִנְסָּתרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. 

ּוְתַזֵּכִני ְּבָכל ַּפַעם ְלַהִּׂשיג ִנְסָּתרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ְלַהִּׂשיג ּתֹוַרת ְיֹהָוה, ְוִנְזֶּכה ַלֲעֹסק ְוִליַגע ְוִלְטֹרַח ָּתִמיד 
ַּבֲעבֹוָדְתָך ִּבְדֵבקּות ָּגדֹול ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶּבֱאֶמת, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ִּבְמִהירּות ָּגדֹול ְּבָכל ַּפַעם 
ִמַּדְרָגא ְלַדְרָּגא ּוִמַּמֲעָלה ְלַמֲעָלה, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהִּׂשיג ּוְלָהִבין ְּבָכל ַּפַעם ִנְסָּתרֹות ַהּתֹוָרה ַהְּגבֹוִהים 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּוְבָכל ַּפַעם ִנְזֶּכה ְלַהָּׂשַגת ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ַהָּגבֹוַּה יֹוֵתר ְוִנְזֶּכה ָּתִמיד ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעָׂשה 
ֶאְצֵלנּו ְּבָכל ַּפַעם ֵמַהִּנְסָּתר - ִנְגֶלה, ֵמַהִּנְׁשַמע - ַנֲעֶׂשה, ִמְּתִפָּלה - ּתֹוָרה, ִמּתֹוַרת ְיֹהָוה - ּתֹוָרֵתנּו, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ְיֹהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה", ְוִנְזֶּכה ְלַהִּׂשיג ּוְלָהִבין ֶאת 
ָהֲעבֹוָדה ַהָּגבֹוַּה ֶׁשֵּיׁש ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵהם ִסְתֵרי ּתֹוָרְתָך ֶׁשְּמֻלָּבׁש ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵהם ַהְּפסּוִקים 
ֶׁשְּסִביבֹות ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ֲאֶׁשר ֹעֶצם ְּגֻדַּלת ָהֲעבֹוָדה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשֵּיׁש ְּבֵאּלּו ַהְּפסּוִקים ֵאין ָאנּו 
זֹוִכים ְלַהִּׂשיג ְּכָלל. חּוס ְוָחֵּננּו ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים, ְוַזֵּכנּו ְלַהִּׂשיג ּוְלָהִבין ָהֲעבֹוָדה ַהָּגבֹוַּה ַהּזֹאת, ֶׁשִּנְזֶּכה 
ָלַדַעת ֵאיְך ַלֲעֹבד אֹוְתָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ַהֶּנְעָלם ְוַהִּנְסָּתר ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת, ְוִנְזֶּכה ַלֲעלֹות ְּבָכל 
ַּפַעם ִמַדְרָּגא ְלַדְרָּגא ּוֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ַהָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ִמַּנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ֶזה ְלַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, 
ְוֵכן ְּבָכל ַּפַעם ּוַפַעם ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַהִּנְסָּתֹרת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ְוַהִּנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד 
עֹוָלם, ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת", ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעלֹות ַּבֲעִלָּיה ְּגדֹוָלה ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג ּתֹוַרת 
ְיֹהָוה ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוִנְזֶּכה ַלֲעלֹות ּוְלִהָּכֵלל ְּבָך, ְּבאֹור ָהֵאין סֹוף, ְוִנְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ְּבַאְחדּוְתָך ַעד 

ֶׁשִּנְזֶּכה ְלתֹוַרת ְיֹהָוה ְוִלְתִפַּלת ְיֹהָוה ֶּבֱאֶמת:

ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשַּתְחמֹל ָעֵלינּו ְוִתְהֶיה ְּבֶעְזֵרנּו ּוְתַזֵּכנּו ְלִׂשְמָחה 
ְוֶחְדָוה ִּדְקֻדָּׁשה, ְוִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד ְוֶחְדַות ְיֹהָוה ִיְהֶיה ָמֻעֵּזנּו, ְוִנְזֶּכה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַעּזּות 
ִּדְקֻדָּׁשה, ְוַתַעְזֵרנּו ְּבָכל ֵעת ִלְזּכֹות ְלקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה, ְוִתֵּתן ְּבִלֵּבנּו ִהְתַחְּזקּות ְוִהְתַאְּמצּות ִלְצעֹק ְוִלְזעֹק 
ֵאֶליָך ָּתִמיד, ְוַתְחמֹל ָעֵלינּו ְותֹוִׁשיֵענּו ֶׁשַּנֶטה ָאְזֵנינּו ְוִלֵּבנּו ִלְׁשמַֹע ֵהיֵטב ָּכל ַהּקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה, ְוִיָּכְנסּו 
ְּבִלֵּבנּו ֵהיֵטב, ֵהן קֹול מֹוִכיֵחי ֱאֶמת, ֵהן קֹול ִנּגּון ְוִזְמָרה ְוִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְלִׁשְמָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך, ֵהן 
קֹול ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהּׁשֹוָפר, ֵהן קֹול ַאְנחֹוֵתינּו ְוַצֲעקֹוֵתנּו ּוְתִפּלֹוֵתינּו, ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו ְּבַעְצֵמנּו ִמְתַאְּנִחים 
ְוצֹוֲעִקים ּוִמְתַחְּנִנים ּוִמְתַּפְלִלים ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ֵהן ְׁשָאר ָּכל ַהּקֹולֹות ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה - ֻּכָּלם ִנְזֶּכה 
ְלעֹוְרָרם ּוְלָׁשְמָעם ֵהיֵטב, ְוִיָּכְנסּו ְּבִלֵּבנּו ּוְבָאְזֵנינּו, ְוַיּטּו ְלָבֵבנּו ֵאֶליָך ֶּבֱאֶמת, ְוִנְזֶּכה ְלַקֵּבל ַעל ָיָדם 
ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַעּזּות ַהּגּוף, ְּבֹאֶפן ֶׁשאּוַכל ְלַׁשֵּבר ּוְלַהְכִניַע ּוְלַבֵּטל ַעּזּות ַהּגּוף ְלַגְמֵרי, 
ְוִיְתַּבְּטלּו ָּכל ַּתֲאוֹות ַהּגּוף ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים, ְוִיְתַּבֵּטל ַהּגּוף ְלַגֵּבי ַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ַעז 
ַּכָּנֵמר ַּבֲעבֹוָדְתָך ּוְבתֹוָרְתָך ּוְבִיְרָאֶתָך, ַעד ֶׁשֶאְזֶּכה ֶׁשּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ְלַרֵחם ַעל ְּבַׂשר ּגּוִפי, ֶׁשִּתְתָקֵרב 
ַהְּנָׁשָמה ְלַהּגּוף ְוִתָּגֶלה לֹו ְוָתִאיר ּבֹו ִמָּכל ֶהָאָרה ּוִמָּכל ַהָּׂשָגה ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמֶּׂשֶגת ָּתִמיד ְּבָכל ֵעת, ַעד 
ֶׁשַּתִּגיַע ַּגם ְלַהְּנָׁשָמה טֹוָבה ַעל ְיֵדי ֶזה, ֶׁשּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ַלֲחֹזר ְלַמֲעָלָתּה ָּתִמיד ַעל ְיֵדי ָהְרִׁשימֹות 
ֶׁשל ַהֶהָארֹות, ֶׁשֵהִאיָרה ִּבְבַׂשר ַהּגּוף, ְוִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְּדֵבִקים ְּבָך ָּתִמיד, ְּבגּוף ָוֶנֶפׁש ֶּבֱאֶמת ְּבַתְכִלית 

ַהְּׁשֵלמּות:

ִּכי ַאָּתה ְלַבד ָיַדְעָּת ֹּגֶדל ָהַרֲחָמנּות, ֶׁשֵּיׁש ַעְכָׁשו ַעל ּגּוִפי ָהָרחֹוק ֵמַהְּנָׁשָמה ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק, ְוַגם 
ְלַהְּנָׁשָמה ַמִּגיַע ְּפָגם ָּגדֹול ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל ְיֵדי ִרחּוק ַהּגּוף ֵמַהְּנָׁשָמה, ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ָיַדְעָּת. חּוס ַוֲחמֹל 
ָעַלי, ְוֵתן ְּבִלִּבי ַרֲחָמנּות ֶּבֱאֶמת, ֶׁשֶאְזֶּכה ְלַרֵחם ַעל ְּבַׂשר ּגּוִפי, ְוֶאְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּבר ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, 
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ְּבקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה ְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ּוְלַבֵּטל ַעל ְיֵדי ֶזה ַעּזּות ּגּוִפי, ַעד ֶׁשּגּוִפי ִיְתַּבֵּטל ְלַגֵּבי ִנְׁשָמִתי 
ְלַגְמֵרי, ַעד ֶׁשּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ְלָהִאיר ּבֹו, ַעד ֶׁשַּגם ַהּגּוף ֵיַדע ִמָּכל ֶהָאָרה ּוִמָּכל ַהָּׂשָגה ֶׁשַהְּנָׁשָמה 

ֶׁשִּלי ַמֶּׂשֶגת ְלַמְעָלה ָּתִמיד ְּבָכל ֵעת:

ְוַזֵּכִני ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת ּוְלמֹוִכיֵחי ֱאֶמת, ְוֶאְזֶּכה ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ִלְהיֹות ַעז ַּכָּנֵמר 
ַלֲעֹמד ְּכֶנֶגד ַעֵּזי ָּפִנים ֶׁשַּבּדֹור, ָהרֹוִצים ְלַהְרִחיק ִמַּצִּדיֵקי ֱאֶמת, ְוַתִּציֵלִני ְוַתְבִּדיֵלִני ִמן ַהּתֹוִעים ּוִמן 
ַמְנִהיֵגי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר ָּכל ַמְלכּוָתם ְוִהְתַנְּׂשאּות ֶׁשָּלֶהם הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ְלָבד, ֶׁשִהיא 
ַמְלכּוָתא ְּבָלא ַתָּגא, ְוֵהם ִמְׂשָּתְרִרים ּוִמְתָּגִאים ַעל ַעם ַּדל ְּבִחָּנם, ֲאֶׁשר ַאָּתה ְלַבד ָיַדְעָּת ַּכָּמה ָרעֹות 
ֵהם ּגֹוְרִמים ַחס ְוָׁשלֹום, ְוֹלא ַּדי ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָקֵרב אֹוָתנּו ֵאֶליָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ִאם ֶׁשרֹוִצים ְלַרֲחֵקנּו 
ַחס ְוָׁשלֹום ִמְּנֻקַּדת ָהֱאֶמת, ִמַּצִּדיֵקי ֱאֶמת, ִמְּכֵׁשִרים ֲאִמִּתִּיים. ַרֵחם ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמיָך ְוַתְבִּדיֵלנּו ִמן 
ַהְּצבּוִעים ְוַהַּׁשְקָרִנים, ִמַּמְנִהיֵגי ֶׁשֶקר, ְוֵתן ָלנּו ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשּנּוַכל ַלֲעֹמד ְּכֶנֶגד ַעּזּוָתם, ְוַתַעְזֵרנּו 
ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ֹּכַח ַעל ְיֵדי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ְלהֹוִסיף ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשְּלַמְעָלה, 
ְוַאָּתה ַתְׁשִּפיַע ְוִתֵּתן ָעֵלינּו ּתֹוְספֹות ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ֵמִאְּתָך ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלִהְתַאֵּמץ ַּבֲעבֹוָדְתָך ּוְבתֹוָרְתָך 
ּוְבִיְרָאֶתָך, ְּבֹכַח ּוְגבּוָרה ְּגדֹוָלה ּוְבַעּזּות ָּגדֹול ִּדְקֻדָּׁשה, ְוֹלא ִנְתַּבֵּיׁש ִמְּפֵני ַהַּמְלִעיִגים, ְוֹלא ִיֹּפל ָעֵלינּו 
ׁשּום מֹוָרא ָוַפַחד ּובּוָׁשה, ְוֹלא ׁשּום ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ִמּׁשּום ָאָדם ּוִמּׁשּום ִנְבָרא ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ִאם 
ִמְּמָך ְלַבד ִניָרא ְוִנְפַחד ְוִנְתַּבֵּיׁש ָּתִמיד ִלְבִלי ָלסּור ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין ּוְׂשֹמאל ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ִויֻקַּים 
ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: "ְּתנּו ֹעז ֵלאֹלִהים ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים, נֹוָרא ֱאֹלִהים ִמִּמְקָּדֶׁשיָך 

ֵאל ִיְׂשָרֵאל הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָּברּוְך ֱאֹלִהים":

ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ַּדַעת ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשֶאְזֶּכה ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהַעּזּות ְּבֹאֶפן 
ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ַעּזּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ְּכָלל, ְוֹלא ֶאְׁשַּתֵּמׁש ִעם ָהַעּזּות ִּכי ִאם ְלִׁשְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך 
ֶּבֱאֶמת, ְוַתִּציֵלִני ּוְתַמְּלֵטִני ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ַהָּקֶׁשה ּוַמר ְמאֹד ַהַּמִּגיַע ְלָהַעֵּזי ָּפִנים, ֲאֶׁשר ֵהם נֹוְפִלים 
ַּבֵּגיִהֹּנם ְּבֵאין סֹוֵמְך ּוַמִּציל. חּוס ַוֲחמֹל ָעַלי ְּבֶחְמָלֶתיָך ָהֲאִמִּתִּיים, חּוס ַוֲחמֹל ָעַלי ְוַתִּציֵלִני ִמָּכל ִמיֵני 
ַעּזּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ִמָּכל ִמיֵני ַעּזּות ַהּגּוף, ּוְתַזֵּכִני ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶּבֱאֶמת ַלֲעֹמד ְּכֶנֶגד ָהַעֵּזי ָּפִנים 
ֶׁשַּבּדֹור ָהרֹוִצים ְלַרֵחק ִמַּדְרֵכי ֱאֶמת אֹו ְלַהֲחִליׁש ַּדְעָּתם ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשל ָהרֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ְלַדְרֵכי 
ַהְּקֻדָּׁשה ֶּבֱאֶמת, ְוַתַעְזֵרנּו ֶׁשִּנְהֶיה ַעז ַּכָּנֵמר ֶנְגָּדם ְלַנְּצָחם ּוְלַהְׁשִּפיָלם ַעד ָעָפר, ְלַׁשְּבָרם ּוְלַבְּטָלם 
ְלַגְמֵרי, ּוְתַזֵּכִני ֶׁשֶאְהֶיה ַעז ְוָחָזק ַּבֲעבֹוָדְתָך ָּתִמיד, ְוֶאְזֶּכה ְלָכל ַהּקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה, ּוְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָיָדם 

ַעל ָּכל ִמיֵני ַעּזּות ֶׁשל ַהּגּוף ַעד ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו ָּכל ַּתֲאוֹות ַהּגּוף ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים.

ְוֶאְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶּבֱאֶמת, ּוְלִהְתַחֵּבר ָּתִמיד ִעם ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ִויֵרִאים ֶּבֱאֶמת, ַההֹוְלִכים 
ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת ִּכְרצֹוְנָך ַהּטֹוב "ְיֹהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור", "ְיֹהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה", "ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך", ְוַזֵּכִני ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַהִּנְמָׁשְך ִמּבֶֹׁשת ָּפִנים ִּדְקֻדָּׁשה, ֵמֵעֶדן ִעָּלָאה ְּדָסִתים ְוָגִניז, ֵמָחְכָמה 
ִעָּלָאה, ִמַּמֲאַמר ַהָּׁשֵלם ֶׁשהּוא "ְּבֵראִׁשית", ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, 
ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה, ַנֲהֵלנּו ְּבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך, ּוְתַזֵּכנּו ַעל ְיֵדי ֶזה ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ּוְלִהְתָקֵרב ּוְלִהָּכֵלל 
ְּבַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ַהְּכלּוִלים ִמִּׁשְבָעה רֹוִעים, ֶׁשֵהם ְּכָלִלּיּות ַהְּקֻדָּׁשה, ְוֻיְמַׁשְך ַעל ָיָדם ָעַלי ְוַעל ַזְרִעי 
ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת. ְוֶאְזֶּכה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ְלַהֲאִמין ְּבָך ּוְבַצִּדיֶקיָך 
ָהֲאִמִּתִּיים ּוְבמֹוִכיֵחי ֱאֶמת ֶׁשָהיּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ְוֶׁשַּבּדֹור ַהֶּזה, ֶּבֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ְּבִלי ׁשּום 
ִּבְלּבּול ּוְנִטָּיה ְּכָלל. ְוֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ְלַקֵּבל מּוָסר ִמּמֹוִכיֵחי ֱאֶמת, ְוֶאְׁשַמע ְּבקֹוָלם, ְוִיָּכְנסּו 
ִּדְבֵריֶהם ָהֲאִמִּתִּיים ְּבָאְזַני ּוְבִלִּבי, ְוַאֶּטה ְלָבִבי ֲאֵליֶהם, ַוֲאַבֵּטל ַעְצִמי ְלַגְמֵרי ֲאֵליֶהם, ַעד ֶׁשֶאְזֶּכה 

ִלְהיֹות ִּכְרצֹון ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת, ְוֹלא ָאסּור ִמִּדְבֵריֶהם ּוֵמְרצֹוָנם ָיִמין ּוְׂשֹמאל:
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ּוְתַזֵּכִני ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ְלִׁשּמּוׁש ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשֶאְזֶּכה ְלַׁשֵּמׁש ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ּומֹוִכיֵחי ֱאֶמת, ְוֶאְזֶּכה 
ַלֲעֹמד ִלְפֵניֶהם ּוְלַׁשְּמָׁשם ּוְלִהָּטֵפל ָּבֶהם ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ָצְרֵכיֶהם ּוְרצֹוָנם, ְלַמַען ֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ֶזה 
ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֵאיֶזה ַׁשָּיכּות ְוִהְתָקְרבּות ָלֶהם, ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֹּגֶדל ִרחּוִקי ִמַּצִּדיֵקי ֱאֶמת, ַעד ֶׁשֵאין ִלי 
ׁשּום ַׁשָּיכּות ְוִהְתָקְרבּות ָלֶהם, ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשֲאִני זֹוֶכה ִלְׁשֹמַע ִּדּבּור ַהָּקדֹוׁש ֵמֶהם, ֵאינֹו ִנְׁשָמע 
ְלָאְזַני ֶעֶצם קֹול ַהִּדּבּור, ִּכי ִאם קֹול ֲהָבָרה, ַהֶּנֱאָחז ּוִמְתַּדֵּבק ְּבקֹול ִּדְקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי ֲחָטַאי ַוֲעוֹונֹוַתי 

ַהְמֻרִּבים, ְוַגם ֲאִפּלּו קֹול ַאְנָחִתי ְוַזֲעָקִתי ְּבַעְצִמי ֵאיִני זֹוֶכה ִלְׁשֹמַע ֵהיֵטב, ִּכי ִאם קֹול ֲהָבָרה. 

ָאָּנא ְיֹהָוה, ֲחֹמל ָעַלי, ְוַזֵּכִני ְלִׁשּמּוׁש ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשֶאְזֶּכה ְּבַרֲחֶמיָך ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ַהְרֵּבה ְּבגּוִפי, 
ֶׁשִּיְזֶּכה ּגּוִפי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַהְּנָׁשָמה ַּבֲעִׂשַּית ִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַהְרֵּבה ָּתִמיד, ְוֵכן ֶאְזֶּכה ְלַׁשֵּמׁש ַהְרֵּבה 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים, ְּבֹאֶפן ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְׁשֹמַע ָּכל ַהּקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה ְּבַעְצָמם, ְּבִלי ׁשּום 
ֲאִחיַזת קֹול ֲהָבָרה ְּכָלל, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ִּתְמַחל ְוִתְסַלח ִלי ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ַוֲחָטַאי, ְוָתִסיר 
ּוְתַבֵּטל ָּכל ַהְמַקְטְרִגים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ֲעוֹונֹוַתי ַהְּמֻרִּבים, ְוַתְכִניֵעם ְוַתְׁשִּפיֵלם ּוְתַבְּטֵלם ְּבִבּטּול 
ָּגמּור, ְוִתְהֶיה ְּבֶעְזִרי ֶׁשֶאְתַּגֵּבר ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַעל ַעּזּות ּגּוִפי, ַעד ֶׁשֶאְזֶּכה ְלַׁשֵּבר ּוְלַבֵּטל ָּכל ַּתֲאֹות 
ַהּגּוף ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים, ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ּגּוִפי ְלַגְמֵרי ְלַגֵּבי ַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֻיְכַלל ְוִיְתַאֵחד ַהּגּוף ִעם 
ַהְּנָׁשָמה ְבַתְכִלית ַהִהְתַאֲחדּות, ְוָתִאיר ּוְתַגֶּלה ַהְּנָׁשָמה ְלַהּגּוף ָּכל ַהֶהָארֹות ְוָכל ַהַהָּׂשגֹות ֶׁשִהיא 
ַמֶּׂשֶגת ָּתִמיד ְלַמְעָלה, ְוָאֹנִכי ִּבְכַלל ּגּוִפי ְוַנְפִׁשי ְורּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ֶאְתָקֵרב ְוֶאְתַאֵחד ִעם ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, 

ְוֶאְהֶיה ִנְכָלל ָּבֶהם ֶּבֱאֶמת ַעד ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ְּבָך ֶּבֱאֶמת ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְוִתְׁשַלח ָלנּו ַמְנִהיג ֲאִמִּתי רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֹּכַח ְלָקְרֵבנּו ֵאֶליָך ֶּבֱאֶמת, 
ְוִנְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ְּבִׁשְבָעה רֹוִעים ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשֵהם ְּכָלִלּיּות ַהְּקֻדָּׁשה, ְּכָלִלּיּות ֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל ַעם ָקְדֶׁשָך, ְוַתְמִׁשיְך ָעֵלינּו ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַעל ָיָדם, ַוֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען 
ַהִּׁשְבָעה רֹוִעים ֶׁשֵהם: ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן יֹוֵסף ָּדִוד, ּוְלַמַען ָּכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ְבָכל 
ּדֹור ָודֹור ַעד ַעָּתה, ּוְלַמַען ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשַּבּדֹור ַהֶּזה, ּוְלַמַען ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַתְׁשִּפיַע 
ָעֵלינּו ִמְּמעֹון ְקֻדָּׁשְתָך ְוֵתיִטיב ָלנּו ְּבטּוְבָך ָהֱאֶמת, ּוְתָחֵּננּו ַּבֲחָסֶדיָך ַהְּגדֹוִלים ְוִתָּמֵלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו 
ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ְוָתִׁשיב ָּפֶניָך ֵאֵלינּו, ְוִתְקַּבע ְוִתַּטע ְּבִלֵּבנּו ֱאמּוָנְתָך ַהְּקדֹוָׁשה ִּבְׁשֵלמּות, ֶׁשִּנְזֶּכה 
ְלַהֲאִמין ְּבָך, ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְבַצִּדיֶקיָך ָהֲאִמִּתִּיים, ֵהן ְּבַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ׁשֹוְכֵני ָעָפר, 
ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה, ֵהן ְּבַצִּדיֵקי ֱאֶמת ּומֹוִכיֵחי ֱאֶמת ּוְכֵׁשִרים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשַּבּדֹור ַהֶּזה, ְּבֻכָּלם 
ֶאְזֶּכה ְלַהֲאִמין ֶּבֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִלי ׁשּום ִּבְלּבּול ּוְנִטָּיה ְּכָלל ַחס ְוָׁשלֹום, ְוֹלא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום 

ִהְרהּור ַאֲחֵריֶהם ְּכָלל. 

ְוֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה ְלַמֹּלאת ֶהָאַרת ַהָּיַדִים ַהְּקדֹוִׁשים, ְוֶאְזֶּכה ְלַמֹּלאת ָיַדי ַהּיֹום ַליהָֹוה, 
ְוִתֶּתן ִלי ֹּכַח ְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ּוְלַבֵּטל ָּכל ִמיֵני ֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ִמן ָהעֹוָלם, ְוֻכָּלם ָיׁשּובּו ֶלֱאמּוָנְתָך 
ַהְּקדֹוָׁשה. ְוֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה ְלַקֵּבל מּוָסר ְותֹוָכָחה ִמּמֹוִכיֵחי ֱאֶמת, ְוֻיְכְנסּו ִּדְבֵריֶהם 
ְּבִלֵּבנּו ֶּבֱאֶמת, ְוִנְזֶּכה ָלׁשּוב ַעל ְיֵדי ֶזה ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵאֶליָך ֶּבֱאֶמת, ּוְתַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתַבֵּטל 
ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָּכל ִמיֵני ֵּגרּוׁש ּוַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם, ֶׁשֹּלא ְיגְֹרׁשּו ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמְּמקֹוָמם ְלעֹוָלם, 
ְוָכל אֹוָתן ֶׁשְּכָבר ִנְתָּגְרׁשּו ְוִנְּדחּו ִמְּמקֹוָמם ֵמַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלל ּוִבְפָרט, ֻּכָּלם ַּתֲחִזיֵרם ּוְתִׁשיֵבם 

ִלְמקֹוָמם ְּבָׁשלֹום, ְוָתִׂשים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ּוְתַבֵּטל ָּכל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם.

ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ּוְתַטֵהר ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוִתְׁשְמֵרנּו ְוַתִּציֵלנּו ָּתִמיד ִמְּפַגם ֻטְמַאת ִנָּדה ַחס ְוָׁשלֹום ְוַתְבִּדיל 
ְוַתְפִריׁש אֹוָתנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמְּפַגם ֻטְמָאה זֹו ְלַגְמֵרי, ֶׁשֹּלא ֶיֱאַרע ָלנּו ְוֹלא ִיְזַּדֵּמן ָלנּו ׁשּום 

ִמְכׁשֹול ּוְפָגם ַחס ְוָׁשלֹום, ִמְּפַגם ֲעוֹון ִנָּדה ַחס ְוָׁשלֹום, ַרק ִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ָּתִמיד:
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ְוהֹוִׁשיֵענּו ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים, ּוְׁשַלח ָלנּו ַצִּדיֵקי ֱאֶמת מֹוִכיֵחי ֱאֶמת, ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֹּכַח ְוָחְכָמה ַלֲעׂשֹות 
ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶׁשַּיַעְסקּו ְלהֹוִכיַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוָכָחה ָהָראּוי, ְוִיְהיּו יֹוְדִעים 
ֵאיְך ְלהֹוִכיַח אֹוָתם, ְויֹוִדיעּו ָלנּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ֹּגֶדל ֹעֶצם ַהְּפַגם ֶׁשל ָּכל ֵחְטא ְוָעֹון, ְּבֹאֶפן 
ֶׁשָּנׁשּוב ֵמֶהם ְוַיֲחִזירּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוִיְהיּו ְיכֹוִלים ְלַרּצֹות אֹוְתָך ּוְלַפּתֹוְתָך 
ְּבֶעֶתר, ּוְלַהְקִטין ְלָפֶניָך ְמֹאד ָּכל ֲחָטֵאינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו, ַעד ֶׁשִּתָּמֵלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל 
ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִתְסַלח ְלָכל ֲעוֹונֹוֵתינּו ְוִתְמֹחל ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו ְוַחֹּטאֵתנּו, ֶׁשָחָטאנּו ְוֶׁשָעִוינּו 
ְוֶׁשָּפַׁשְענּו ְלָפֶניָך ִּבְכָלל ּוִבְפָרט, ַּבּדֹור ַהֶּזה ּוַבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ְּבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּול ַאֵחר - ַעל ֻּכָּלם 
ִּתְמֹחל ְוִתְסַלח ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות, ְוָתִׁשיב ָּפֶניָך ֵאֵלינּו, ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ָּתִמיד, ְוִתְבֶנה ִעיְרָך ְירּוָׁשַלִים 

ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ְוָתִׂשים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. 

ְוִנְזֶּכה ְּבַרֲחֶמיָך ַעל ְיֵדי ַצִּדיֶקיָך ָהֲאִמִּתִּיים ְלַתֵּקן ִּבְׁשֵלמּות ְׁשֵני ַהחֹוָתמֹות ִּדְקֻדָּׁשה; חֹוָתם ְּבתֹוְך 
חֹוָתם, חֹוַתם ַהָּיִדין ְוחֹוַתם ָהַרְגִלין, ְוַתְמִּתיק ּוְתַבֵּטל ָּכל ִמיֵני ִּדיִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ַעְּמָך ֵּבית 

ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם:

ְוַתֲעֹזר ָלנּו ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ָּתִמיד, ּוִבְפָרט ְּבֶיַרח ָהֵאיָתִנים: ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְוהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ָעְזֵרנּו ְלִהְתַּפֵּלל ָאז ְּבֹכַח ָּגדֹול ּוְבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה, ְוַתְזִמין ָלנּו 
ְּבַרֲחֶמיָך ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ִּכּפּור ִמְתַּפְּלִלים ְותֹוְקִעים ֲהגּוִנים ּוְכֵׁשִרים, ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֹּכַח ְלַרּצֹוְתָך 
ּוְלַפּתֹוְתָך ּוְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך, ְוַתַעְזֵרנּו ִלְׁשֹמַע קֹול ׁשֹוָפר ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבַכָּוָנה ְׁשֵלָמה ָּכָראּוי, ְוִנְזֶּכה 
ְלַקֵּים ִמְצַות ְׁשִמיַעת קֹול ׁשֹוָפר ִּבְׁשֵלמּות ִעם ָּכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכָּונֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹת ַהְּתלּוִיים 
ָּבּה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה. ְוִנְזֶּכה ִלְׁשֹמַע קֹול ַהּׁשֹוָפר ְּבַעְצמֹו ְוֹלא ׁשּום קֹול ֲהָבָרה, ְוִיְכֹנס 
קֹול ַהּׁשֹוָפר ַהָּקדֹוׁש ְּבִלֵּבנּו ֵהיֵטב ְוֻיְמַׁשְך ָעֵלינּו ְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה ַעל ְיֵדי ָּכל ַהּקֹולֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל 
ַהּׁשֹוָפר, ְוִיְתַּגֵּבר ְוִיְתַחֵּזק קֹול ַהּׁשֹוָפר ַהָּקדֹוׁש ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, "ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו קֹול ֹעז", ְוִיֹּפל ָעֵלינּו 
ַּפַחד ַוֲחָרָדה ְוֵאיָמה ְוִיְרָאה ּובּוָׁשה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ִמָּפֶניָך ַעל ְיֵדי קֹול ַהּׁשֹוָפר, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִאם 
ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם ֹלא ֶיֱחָרדּו", ְוקֹול ַהּׁשֹוָפר ִיְהֶיה הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד, ַעד ֶׁשַּיְכִניַע ִויַׁשֵּבר ִויַבֵּטל 
ָּכל ִמיֵני ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ֵהן ַעּזּות ַהּגּוף, ֵהן ַעּזּות ֶׁשל ָהַעֵּזי ָּפִנים ֶׁשַּבּדֹור. ְוִנְזֶּכה ִלְׁשֹמַע ָּכל 
ַהּקֹולֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּׁשֹוָפר ַהָּקדֹוׁש ִּבְׁשֵלמּות, ֵהן קֹול ְּתִקיָעה, ֵהן קֹול ְׁשָבִרים, ֵהן קֹול ְּתרּוָעה, 
ְוִנְׁשַמע ֵהיֵטב ּוְנַקֵּבל ְּבִלֵּבנּו ְקֻדַּׁשת ָּכל ַהּקֹולֹות ַהָּללּו, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשָּבר ַעּזּות ּגּוֵפנּו ַעל ְיֵדי ֶזה, 
ְוִיְתעֹוֵרר ִלֵּבנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוִנְזֶּכה ִלְהיֹות "ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב" ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבָכל ַהּיֹום 
ֻּכּלֹו, ַעד ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ִּבְבִכָּיה ְּגדֹוָלה ִמּתֹוְך ַהִּׂשְמָחה ָהֲעצּוָמה ְּבִׁשְמָך ַהָּגדֹול, ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: 

"ְּב'ִׁשְמָך ְי'ִגילּון ָּכ'ל ַה'ּיֹום, ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה ּוִבְרצֹוְנָך ָּתרּום ַקְרֵננּו":

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶׁשָּכל ְקֻדָּׁשֵתנּו ְּתלּוָיה ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשהּוא ַהְתָחַלת 
ַהָּׁשָנה, יֹום ִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה, ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשיָך ִזָּכרֹון ְליֹום ִראׁשֹון, ֲאֶׁשר ִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ַהְּקֻדָּׁשה 
ַעל ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, ְוָעְזֵרנּו ְוַזֵּכנּו ְלַקֵּבל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִּבְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה ּוְבִׂשְמָחה 
ְגדֹוָלה, ְוַתַעְזֵרנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַטֵהר ּוְלַקֵּדׁש ַמֲחַׁשְבֵּתנּו ְמֹאד ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּגדֹוָלה 
ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ֶּבֱאֶמת ָּכָראּוי ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאיְך ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ִלְׁשֹמר ֶאת 

ַהַּמֲחָׁשָבה ִּבְקֻדָּׁשה ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. 

ְוִנְזֶּכה ִּבְזכּות ְוֹכַח ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשָלם ַעל ָיֵדינּו ָּכל ַהִּתּקּוִנים ְוַהִּיחּוִדים ְוַהְּקֻדּׁשֹות ֶׁשְּצִריִכים 
ְלַתֵּקן ּוְלַיֵחד ְלַמְעָלה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ּוְלַהְמִׁשיְך ְקֻדָּׁשה ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ֵמֹראׁש ַהָּׁשָנה ַעל ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה, "ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה", ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי ְּבָגלּוֵתנּו 
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ַהַּמר ַהֶּזה, ְּבעּוְקָבא ִּדְמִׁשיָחא, ֵאין ָלנּו ׁשּום ֹּכַח ְוִהְתַחְּזקּות ִּדְקֻדָּׁשה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָנַתָּת ָלנּו ְּבַרֲחֶמיָך ַמָּתָנה טֹוָבה ִויָקָרה, ַוֲאַנְחנּו ְּבָעְנֵינּו ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵׂשֶכל ָוַדַעת ֵאיְך 

ּוְבֵאיֶזה ֹאֶפן ְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו ְקֻדַּׁשת ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָּכָראּוי. 

ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ְלָבֵבנּו, קּוָמה ְּבֶעְזָרֵתנּו ְּבֵעת ָצָרה ַהֹּזאת, ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוִׁשיֵענּו ַוֲחֹמל 
ָנא ָעֵלינּו, ֲאדֹוֵננּו ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ִּבְזכּות ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשַּבּדֹור 
ַהֶּזה, ּוִבְזכּות ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה, ֲאֶׁשר ָאנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל הֹוְלִכים 
ְוסֹוְבִבים, ּוִמְׁשַּתְּטִחים ַעל ִקְבֵריֶהם ְוִצּיּון ֶׁשָּלֶהם ְּבָכל ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּופֹוְרִׂשים ַּכֵּפינּו ְלָפֶניָך 
ּוִמְתַּפְלִלים ּוִמְתַחְּנִנים ֵאֶליָך ְּבִקיָדה ִּבְכִריָעה ְּבִהְׁשַּתֲחָוָיה ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדָּכא, חּוָסה ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמיָך 
ָהַרִּבים, ּוְתעֹוֵרר ֵלב ִנְׁשַמת ָּכל ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֲאֶׁשר ִנְׁשָמָתם ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים, ְּברּום ַהַּמֲעלֹות, 
ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשָּכל ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֲאִמִּתִּיים ֵיְרדּו ְלַמָּטה ְּבֹראׁש 
ַהָּׁשָנה ְוִּיְהיּו ִעָּמנּו ְּבֶקֶרב ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוַיַעְזרּו אֹוָתנּו ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוְלַהְכִניַע 
ּוְלָגֵרׁש ַהָּׂשָטן ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוְלַׁשֵּבר ּוְלַבֵּטל ָּכל ִמיֵני ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ַעְּמָך 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּתִקיעֹות ֶׁשל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּקדֹוׁש, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו ְוַעל 
ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעל ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה. ְוִנְזֶּכה ְלַתֵּקן ְׁשֵני ַהחֹוָתמֹות 
ִּדְקֻדָּׁשה חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם ְּבֶיַרח ָהֵאיָתִנים: ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְוֻסּכֹות ְוהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא 
ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ְוַיֲעלּו קֹוֵלינּו ְלָפֶניָך ְלָרצֹון, ְוִנְזֶּכה ְלִׂשְמָחה ִּדְקֻדָּׁשה ִּבְׁשֵלמּות ָּתִמיד, ְוִתְכּתֹב ְוַתְחּתֹם 
אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲארּוִכים ּוְלָׁשלֹום, ַחִּיים ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים, ַחִּיים 

ֲאִמִּתִּיים, ַחִּיים ֶׁשִּנְזֶּכה ָּבֶהם ְלַחֵּיי עֹוָלם, ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ְלָבֵבנּו, ִּכי ְצָרֵכינּו ְמֻרִּבים ְלֵהָאֵמר, ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ַיְסִּפיקּו ָּכל ָיֵמינּו 
ְלָפְרָטם, ֲאָבל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבֵבנּו, ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמָך ּוְלַמַען ָּכל ַהַּצִּדיִקים 
ֲאִמִּתִּיים, ַוֲחמֹל ָעֵלינּו ּוַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ְּבַרֲחִמים, ֵהן ַמה ֶּׁשִהְזַּכְרנּו ְלָפֶניָך, ֵהן ַמה ֶּׁשָּקְצָרה 
ָיֵדינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ְלַהְזִּכיר ְלָפֶניָך, ַוֲעֵׂשה ַמה ֶּׁשַּתֲעֶׂשה, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב 
ָׁשֵלם ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִּכְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֹלא ָנסּור ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין ּוְׂשֹמאל ָּכל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם, ְוִנְזֶּכה 
ֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ְמֵהָרה ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ּוִמַּמֲעָלה ְלַמְעָלה ִּבְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבַחֵּיינּו ְלִהָּכֵלל 
ְּבָך ֶּבֱאֶמת ְּבאֹור ָהֵאין סֹוף ִּכְרצֹוְנָך ְוִכְרצֹון ַצִּדיֶקיָך ָהֲאִמִּתִּיים, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלתֹוַרת ְיֹהָוה ְוִלְתִפַּלת 
ְיֹהָוה ֶּבֱאֶמת, ְוֹלא ֵנבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ִנָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא, "ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת 
ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום", ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְבֶנה ִעיְרָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן 

ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך:



תורה כ"ב ליקוטי מוהר"ן 

23

 כקחטכהופכ חו

פרפראות לחכמה
א(המאמיהוחוםהבוחךהוחוםהנאמיהבכחםהב'ה
כחםהומכתכה עתיוהכמכהותחבשהתנוהוקס"שה
חיאת־שתנשהו האזהבכחםהש'הח',החבתבוהותחבשה
ת אויכחהשככנחהמסחפקכםהאםהנזישהתכינסה
מודיחהא כנחה כתבהעמנחהבסעחדשהת כתכוה
ח ג חוה נחהוחיש,היכה אהשכשהדייחה כתבה
עמנחהבסעחדשהת כתכוהיכהאםהבעוכםהכדחעכםה
חימבחאיהבמקחםהאוי.החשככנחהעחמדכםהחמצפכםה
סמחךה ודיחהחבוחךהיךהפווהפואחםהשד וה
מודיחהבבש שהגדח ש,החי השאנתכםהאתיה
עמדחהתםהבסמחךהנפ הע כשםהפודהגדח החנבש חה
חנתוחממחהמאחדהחקיאהבוו שהתובחאהבוחה
שגדח שהא כחהחנינסשהוכיףה ודיח,החשווכ ה
 דביהעמשהמענכןהפטכיוהבוחהשקטנשהפכגאה
תחבה שיוכתה חשווכ שה זייחנשה בייש,ה
ח שע כם,החאמי:הש אהיביהאנכהכחדעהשאמוה
תנפטיש,החשחייושה שגכדה חהבפכיחת,הח אה
נינסהמומוהזשהא כנחה סעחדשהת כתכו,החנשגה
תעשהאווהאבכ חוהבמחצאכהתבו,החאוי־יךה
נינסהאצ כנחה בכוחהשגדח החדכביהעמנחהידייח,ה
חאזהתא ה אודהאםהבישהביאת־שתנש,החאמיה
אזהתעכקיהמע והשביכשהיתשכאהמומוהתמוש,ה
חגכ שהאזהענכןהשנפ אה"ְּבִׁשְמָךהְכִגכ ּוןהָּכ הַשּיֹום"ה
יאתכהוכבחוהביכש,הימבחאיהבסכמןהקע"ש.החאמיה
אזהתשכשה חהאזה)משהתקחיכןהב תחןהוסכדחו(ה
שאישהגדח שה חמיהוחיש,האךהע הכדכהזשהשנ" ה
נוב ב השדבי,החסכפיהתבוחהשקטנשהשנ" ה
תנפטישהבאושהא כחהבקחב נאהיבאהחיח'ה)עככןה
פנכם(,החאזהשחייוה תאח העדהתשחדכעחה חהינ" ה
חיח',החמומוהזשהנוב ב השדביהח אהאמיהאזה

שוחישהשגדח שהתשכשהמחיןה חמיהינ" :ה

ב(החבומ והש'הוסדחהגביהע כנחהחסכבבהשתםה
כוביךהאוי־יך,התאףהע הפכהיןה אהאבדנחהאוה
שוחישהשזאו,היכהזיכנחהאוי־יךהבכחםהב'התגכ שה

 נחהאזהוחישהגבחשהאיחישהחיובשהחעמחקשה
מאחד,החשחאהמאמיהוחוםהבוחךהוחוםהשנ" .ה
חשמאמיהשזשהנאמיהפואחם,היכהבוו שהכתבה
חדכביהעמנחהידייח,החמקחדםהצחשה אכתהאודה
 שבכאה חהתמןהחפוכ שה וקןה חהניהת התמןה
זכו,החאוי־יךהשד כקהשניהבעצמח,היכהיןהשכשה
דייחהימשהפעמכםהתשכשהפואחםהמד כקהניה
ת התמןהזכו,החשדביהשכשהמחבןהתשכשהממוכקה
דכנכםהבזש,החאזהסמחךה שד קשהחשניהשכשהדח קה
סמחךה תח ונחהחשחאהזייחנחה ביישהדכביהעמנחה
באכמשהגדח שהחבוחךהיךהצחשה שבכאה פנכחה
ס כושהחשבכאחה פנכח,החפוושהחאמיהקצוהמאכזשה
ס כושהת הכחםהיפחי,החשי השכשהבפנכהיח נחה
תשככנחהעחמדכםהסבכבחהחשחאהכתבהע היסאחה
סמחךה תח ונחהבודיח.הבוחךהיךהשווכ ה דביה
מגןהעדןהחשגכשנם,התשגןהעדןהחשגכשנםהשםהבזשה
שעח םהחיח',החנינסהמענכןה ענכןהעדהתגמיהי ה
שמאמיהוחוםהבוחךהוחוםהשנ" ,החנתוששה
שמאמיהבעיךהאיבעשהתעחו.החי המשהתעביה
אזהאכהאפתיה ספיהביוב,האתיכהשתעשהאתיכה
שיגעכםהתזיכנחה עמחדה פנכח.החאוי־יךהבתבוה
אויהסחיחוהאמיהתבתבכ השוחישהשזאוהנוןה
א ףהאדחמכםה תחמיהשפווה מע שהבמקחםה

תשכשהתםהחיח'הימבחאיהבמקחמח:ה

ג(היתאמיהאזהתי השקח חוהשםהבוכנוהעזחו,ה
אמיהאזהתאפכ חהקח הקכתקחתהשמטבעחוהת ה
נוכנוהשצדקשהשחאהגם־יןהבוכנוהעזחוהדקדחתשה

חיח':

ד(היתאמיהשענכןהת המאמיהיבחוכנחהזייחנםה
 ביישה)יאת־שתנשהי"ז:(:השוחקעהבבחיהחיח'ה
עככןהתם,המענכןהשוג חוהסחדהקח הששבישהחיח',ה
אזהאמיהבעצמחהתכתהבזשהקתכאה יאחיש,היכה
תםהמבחאיהתמכהתאכנחהבבוכנוהבתיהאכנחהכיח ה
 תמחעהשקח הבעצמחהיכהאםהקח הששביש,החאכךה
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אמיחהיבחוכנחהזייחנםה בייש:האחוםהשעחמדכםה
בוחץ?החפכיתהיבכנחהזייחנחה ביישהתיחצשה
 חמי,האחוםהתאכנםהבבוכנוהבתי,החאףהע ה
פכהיןהאמיח:האםהקח התחפיהתמעהכצאהחיח'.ה
חקתשהע הזש:ה יאחישהש אהשחאהזייחנחה ביישה
בכאיהבעצמחה מע שהתאחוםהתאכנםהבבוכנוה
בתיהאכהאפתיה שםה תמחעהשקח הדקדחתשה
בעצמחהתשחאהבוכנוהקח התחפיהחאכנםהתחמעכןה
יקהקח השביש,היךהדכקדקהשחאהזייחנחה ביישה
בעצמח,הח אהבכאיהשענכןה ויץהשדביהבפכיחת,ה
יקהאמיהבתכווחהשקדחתש:הש אהגם־יןהאכןה

מבכנכםהענכןהשנ" .ה

אךהמדביכחהמחבןהתכתהבזשהדביכםהבגח,החשניאשה
מדביכחהשחא,התגםהמכהתאכנחהזחישהעדככןה שכחוה
קיחבה שנתמשהח שצדכקהשאמוהבבוכנוהבתיה
שנ" ,האףהע הפכהיןהאםהכייכוהעצמחהשיבשהחכטשה
אזנחהשכטבהביוהגדח ה תמחעהקח השנתמשהחקח ה
שצדכקכםהאמוככם,הכתה חהגם־יןהוקחשה תמחעה
שקח הדקדחתשהבעצמח,היקהתציכךה שטחוהאזנחה
שכטב.החשחאהממתהימחה ענכןהדכןהשנ" הבפתכטחוה
 ענכןהקח התחפי,התאחוםהשעחמדכםהבפנכםה
בחדאכהתמעחהקח התחפי,החימבחאיהבתח וןה
עיחך,היקהאחוםהשעחמדכםהבוחץהשםהציכיכםה
שבונשהאםהקח התחפיהתמעחהאחהקח השביש.ה
ימחהיןהגם־יןה ענכןהמשהתפכיתהיבכנחהזייחנחה
 ביישהאחוםהשעחמדכםהבוחץהתאכנםהבבוכנוה
בתי,השםהציכיכםה דקדקהשכטבה כדעהאםהקח ה
תחפיהתמעחהאחהיקהקח השביש,האב האםהכייכוחה
עצמןהמאחדהחכטחהאזנםהשכטבהשכטבהכחי חהגםהשםה
 תמחעהשקח הדקדחתשהבעצמחהח אהקח השביש.ה
אב המכהתזחישהתשחאהבבוכנוהבתיה-הזשהאכןה
ציכךהשבונשהי  ,היכהבחחדאכהכתמעהבוכנוה
שקח התחפיהתשחאהשקח הדקדחתשהבעצמחהחיח'.ה
יךהניאשה פכהענכחוהדעוכה)י השנ" הבענכןה
שמאמיהשנ" השחעוקהמספיהוככהמחשי"ן(:ה

ש(החעככןהעחדהבספיהוככהמחשי"ןהשנ" ,הבענכןה
שסכפחיכםהחענכנכםהתשכשהבתבוהשנ" התאויה

סחיחו,התשכשהשפאיתפכ הת השנתחאכןהת ה
בוחהמיכםהז" השנ" ,החמבחאיהתםהתסכפיהאזה
תבאחוחהשיאת־שתנשהנונחה חהעקספענץהא ףה
אדחמכםהאויהי הששצטייחוה)שככנחהתנונחה
 חהמ מע שהתפעהשזאוה בדהמששצטייחוה
ת חהע הי השתנש(,החשכשהבמקחםהתשכש,החשחאה
אחשבהוחישהמאד,החשכשהתםהמקחםהתאמיחה
תםהוחישהגבחשהמאחדהחש ךה תםהחעמדהתםה
תחמיהע השפווהחיח'החנוןה חהשא ףהאדחמכםה
)שככנחהשתפעהשזאו(,החנינסה תםהחתמעהמשה
תתמעהחיח',החמאמיהוחוםהבוחךהוחוםהשנ" ה
שחאהמאחוחהשוחישהת השמקחםהשנ" ,היקהשחאה

מעטהחמקצוהחיח',העככןהפנכם:ה

ח(התםהבמאמיהשנ" הסחףהאחוהש':השכחםהשזשה-ה
זשהבוכנוהקח התחפי,התמצחחוחהבכחם,הבבוכנו:ה

כענךהש'הבכחםהצישהחיח'.ה

 יאחישהאכנחהמחבןהי  ,החאפתיהדיחצשה חמיה
יכהבמזמחיהזשהכתהע'הוכבכןהינגדהע'הק כןהת ה
שכח דו,התשםהבוכנוהי  כחוהשקח חוהדקדחתש,ה
חימחבןהבסכמןהי"אהחבסכמןה "ח,החע היןהגםהיאןה
תמבאיהת תביהשעזחוהדסטיאהאויאהשחאה
יקהע הכדכהקח חוהדקדחתש,הזשהגם־יןהבי  ה
"ַכַעְנָךהש'הְּבכֹוםהָצָיש"הע הכדכהשקח חוהשנ" .האחה
כתה חמיהתסמךהע הסחףהשמזמחיהשנ" התסככם:ה
"ַכֲעֵננּוהְבכֹוםהָקְיֵאנּו",התנענכןהע הכדכהקיכאוה

שקח חוהדקדחתש:ה

ז(החיןהמחבאהגםהביחחנחו:הַכַעְנָךהש'הְּבכֹוםהָצָישה-ה
יאתכהוכבחוהבגכמטיכאהכב"ק,החיןהַכֲעֵננּוהְבכֹוםה
ָקְיֵאנּוה-היאתכהוכבחוהכב"ק,הנמצאהתכתה שםה

סמךהזשה זש.ה

אחהכתה חמיהיפתחטח,הדיחצשה חמיהיכהַכַעְנָךהש'ה
ְּבכֹוםהָצָישהשחאהע הדיךהמאמיהשיוחבה)וש כםה
קכ"והש'(:הִמןהַשֵּמַציהָקָיאִוכהָּיּההָעָנִנכהַבֶּמְיָובה
ָכּה,התזשהבוכנוהוקכעוהתחפיהימחבאהביחחנחו,ה
חמחבאהגם־יןהבדביכחהז" הבמאמיה"פווהיבכה
תמעחן"הסכמןהס'.החעככןהזחשיהבת והדףהס'הבענכןה
ִמןהַשֵּמַציהשנ" ה ענכןהוקכעוהתחפי.החעככןה
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זחשיהחכקש הדףהקצ"חהבענכןהְחִיכהָוֹבאּוהִמְ ָוָמשה
ְּבַאְיְצֶיםהַע הַשַּציהַשּצֵֹייהֶאְוֶיםהַחֲשֵיעֶֹוםהחיח',ה

גם־יןה ענכןהוקכעוהתחפי.

ו(האךהאףהע הפכהיןה באיהקצוהמשהתמינשה
ענכןהוקכעוהתחפיהבוכבוה"ַשּיֹוםהַשֶּזש"המומוה
תמצחחוחהבכחם,הכתה חמיהדיחצשה חמיהע הדיךה
מאמיהיבחוכנחהזייחנםה ביישה)יאת־שתנשה
י"ו(:ה כ שה אחהזמןהתחפי.הח ענכנכנחהכתה ימזה
בזש,היכהי הזמןהתשאדםהמתחקעה גמיכהבוחתךה
וסהחת חם,האזהאכנחהמיגכתהבציוהנפתחהי  ,ה
חשחאהיאבןהדחמםהוסהחת חם,החאכנחהמואנוה
חצחעקהע הציוהנפתחהי  .החיעכןהתפכיתחה
שקדמחנכםהז" ה)תמחוהב'הי"ג(:ה"ַחָּיָמוהֶמֶ ְךה
ִמְצַיִכם"האזה"ַחֵּיָאְנוּוהְבֵנכהִכְׂשָיֵא הִמןהָשֲעֹבָדש",ה
יכהשווכ חה שיגכתהבציוהנפתם,המשהתאכןהיןה
קחדםה זשהשכחהמחנוכןהבתפ חוהחמיכיחוהיזשה
עדהת אהשכחהמואנוכןהחצחעקכןהי  .הנמצאה
תבוכנוהשקח התחפיהתשחאהבוכנוה"ִמּקֹו ה
ַאְנָוִוכ",השכאהגם־יןהיביהאכזשהצמכווהקיןה
כתחעש,המאויהתמיגכתהיביהבציוהנפתחהחצחעקה
 ש'השעחנשהבעוהציש.החזשהבוכנוהמשהתוקכעוה
תחפיהמצחחוחהבכחםהדככקא,השככנח,היתנמתךהע כחה
אכזשהשאישהמשנתמשהחשדעוה שיגכתהבציוחה
אכךהתעזחוהשגחףהחעי והבתיהגביהי היךהעדה
תאכנשהכיח שהשנתמשה שוקיבה שגחף,האזה
מואנוהחצחעקהע הזש.החבאמוהשאנושהחשצעקשה
עצמשהשחאהגם־יןהיביהמצדהשאיוהשנתמשה
תמיומוהע השגחףהגם־יןהחיחצשה שאכיהבח,ה
חע היןהשחאהבבוכנוהאחיהכחם,הבוכנוהוקכעוה
תחפיהתמצחחוחהבכחם,היקהתשאישהזאוהשחאה
בוכנוהאחיהשכחםהבווכ וח,החע הכדכהשאנושה
חשצעקשהעצמשהזחישה תביהעזחוהשגחףהח מח ה
עי והבתי,החאזהכחי ה קב האחיהשעצםהתשחאה

שאיוהשנתמשהבת כמחו:ה

ט(התםהאחוהז',המענכןהקח השבישהחיח'האםהעחנכנחה
ענחהבנחהחיח'.ה

 באיהשענכןהקצוהניאשה ענכחוהדעוכ,היכהי ה

שכסחיכםהחשציחוהתתח והשתםהכוביךהע ה
שאדםהוסהחת חםהבפיטהאחהבי  ,השי השחאה
יקהבידכה תביהע הכדכהזשהעזחוהשגחףהח עחייחה
בותחבש,הבידכהתוחי השנתמשה שוקיבהא כחה
ח שאכיה חהאתיהזשהת כמחוהוי כוח,החע היןה
יתבאכןהכסחיכםהע השאדםהאזהאכןהעצשהחיח'היקה
 צעחקהא הש'החיח'הימחהתיוחב:הַחִּיְצֲעקּוהחיח',ה
יכהע הכדכהשקח חוהת השצעקחוהממכ אהנתביה
עזחוהשגחףהחאזהנכצח כןהממכ אהמי השציחו.ה

אמנםה פכהזשהציכךה שכחוהשצעקשהשעכקיה
יקהע הענכןהזשה-התגביהעזחוהשגחףהי היךהעדה
תאכןהשנתמשהכיח שה שוקיבהא כחהחנויוקה
משתםהכוביךהע הכדכהזשהמאחד,החזשהגיםהי ה
שציחוהבגתמכחוהבידכה תביהע הכדכהשכסחיכםה
ע הי הפנכםהעזחוהשגחף.הנמצאהמחבןהממכ אה
תציכיכןה צעחקהיקהע הזש,המשהתאכןהיןהאםהאכנחה
נועחייהבותחבשהע הכדכהשכסחיכםה שתוד ה
מעושה תביהעזחוהשגחףהחתכשכחהי הצעקחוכחה
ע הענכןהזש,היקהגםהבתעוהשכסחיכןהשחאהצחעקה
יקה שנצ המןהשכסחיכןהעצמןהחתכשכשה חהפינסשה
ביכחוהחי הטחב,הע הזשהאמיחהיבחוכנחהזייחנםה
 ביישהבוכקחנכםה)וכקחןהח(:ה"צחחוכןהיי בכןהשבה
 ןהוככהשבה ןהמזחנכ",ה'יי בכם'הדככקא,הבוכנוה
)כתעכשחהנ"חהד'(ה"ְחַשְּכָ ִבכםהַעֵּזכהֶנֶפׁש",היכהוסיחןה
שפינסשהחתאיהשכסחיכןהיכחצאהבזשהבאהיקה
 תביהעזחוהשגחף,החיאןהתאכנחהנועחייהע הכדכה
זשה צעחקהשחאהגם־יןהע הזשה תביהעזחוהשגחף,ה
יקהשחאהצחעקהיפתחטחהע הוסיחנחוכח,הנמצאה
תשצעקחוהא חהבעצמןהשםהגם־יןהיקהמבוכנוה
עזחוהשגחף,התזשהבוכנו:הצחחוכןהיי בכןהשנ" .

כ(החשנשהיבכנחהזייחנחה ביישהגכ שה נחהבזשה
מאכןהנמתךהבוכנשהזאו,התגםהבתעוהשצעקשה
שחאהצחעקהיקהע הוסיחנחוכחהבגתמכחוהח אה
באחה זשה ע השוי כוהשאמוהתיקהבתבכ ה
ע כחהשכסחיכםה-הענכןהזשהבאהמומוהתשנתמשה
נויוקשהי היךהמשגחף,החשגחףהגביהבעזחוהי ה
יךהעדהתאכנחהבבוכנוהבתיה שנתמש,התשחאה
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בוכנוהשעצם,הע היןהאפכ חהיתנועחייהאכזשה
קח הדקדחתשהתשחאהקח השצעקשהתשחאהבעצמחה
צחעק,החי השקח חוהדקדחתשהנמתיכןהיקהמצדה
שאיוהשנתמשהינ" ,האב המומוהתנועחייה
ינגדחהקח השביש,התשחאהקח השמוב כםהתנביאחה
ע הכדכהעחחנחוכח,החשםהצחעקכםהגם־ין:ה"שבה ןה
וככ,השבה ןהמזחנכש",החיתאכןהמוגביהחמועחייה
קח הדקדחתשהאזהשםהנוכם,האב היתנועחייה
קח הדקדחתש,התשחאהקח השצעקחוהשנ" ,התע ה
כדםהזחיכןה תביהעזחוהשגחף,החיתכזישה זשה תביה
עזחוהשגחףהבת כמחוהאזכהממכ אהכשכחהי כןה
חאחבדכןהי השמוב כןהשנ" הע הכדכהותחבוחה
שת כמשה-הע היןהשםהנועחייכןהאזה קטיגה
ע כחהח צעחקהינגדחהבקח חוכשם:ה"שבה ןהוככ,ה
שבה ןהמזחנכ",החבזשהמב ב כןהאוהדעוחהעדהתגםה
שחאהבעצמחהאכנחהזחישה תמחעהשקח הדקדחתשה
ת חהיקהקח השביש,השככנחהתגםהשחאהאכנחהצחעקה
ע הענכןהשוי כוהשאמוהתכזישה תביהעזחוה
שגחףהח קב השאיוהשנתמשהבת כמחו,היקהגםה
שחאהצחעקהיקהע הוסיחנחוכחהשגתמכחוהחצייכה
גחפח,החאזהשקח חוהת חהבעצמןהשםהבוכנוהעזחוה
שגחף,הבוכנוהצחחוכןהיי בכןהשנ" ,התזשהבוכנוה
תאכנחהתחמעהשקח הדקדחתשהיקהשקח השבישה
תשםהשקח חוהת השמוב כםהשנ" ,הע היןהאכנחה
מועחייהבותחבשהבצעקוחהיקהצחעקה מ אחוה

וסיחנחוהשגחף.ה

חממכ אהמחבןהיפכהשנ" היכהע הכדכהשקח חוה
יא חהקתשה שנצ המןהשכסחיכםהח קב הכתחעש,ה
יכהעכקיהשכתחעשהתבאשהע הכדכהשצעקחוהשחאה
מומוהיכהע הכדכהשצעקשהעצמשהנתביהעזחוה
גחפחהחממכ אהאכןהצחיךה שכסחיכםהחנכצח המשם,ה
משהתאכןהיןהע הכדכהשקח חוהשנ" התשחאהבוכנוה
תתחמעהיקהשקח השביש,החשםהבעצמםהבוכנוה
עזחוהשגחף,החאכךהכשכשהנכצח הע הכדםהמשכסחיכםה

תבאחהע כחהיקהבתבכ ה תביהעזחוהגחפח.ה

חזשהתצחעקהכימכשהשנבכאהע הענכןהזשה)כימכשה
כ"דהז'(:ה"ִאםהֲעחֵֹנכנּוהָענּוהָבנּו",התשעחחנחוהצחעקכןה

בוחיכנח,התזשהבוכנוהשקח השבישהשנ" ,החע ה
כדכהצעקחוהיא חהבחחדאכהקתשה קב הכתחעשה
ינ" ,האףהע הפכהין:ה"ש'הֲעֵׂששהְ ַמַעןהְׁשֶמָך"ה

חויוםהע כנחה מענךה בד.

כא(האךהאףהע הפכהיןהכתה שבכן:האםהיןהמאויה
תשגחףהעזהי היךהעדהתאכנחהנתביהעזחוחהע הכדכה
שקח חו,היקהאדיבשהשקח חוהבעצמןהשםהיקה
ע הצייכהגחפחה בד,החאםהיןהאםהשתםהכוביךה
כיוםהע כנחה מעןהתמחה בדהחכחתכעה נחהגםה
בגתמכחו,החכסכיהממנחהי השכסחיכן,החאזכהבחחדאכה
כוגביהשגחףהבעזחוהכוכישהעחד,החאםהיןהקתש:ה
חיכהזשהשחאהשיומנחוהבאמוהתכיוםהע כחהש'ה
 מעןהתמחהחשחאהכתאיהבעזחוהגחפחה עח םהוסה
חת חם,החע היןהששייוה חמיהתכימכשהשופ  ה
עצמחהע הזשהתכעתשהשתםהכוביךה מעןהתמחה
בדביהזשהעצמח,החכוןהב בנחהתנזישה שטחוה
אזנכנחהשכטבה קח הדקדחתשהבעצמחהח אה קח ה
ששביש,החאףהע הפכהתאכןהאנונחהבבוכנוהבתיה
אףהע הפכהיןהנזישה תמחעהשקח הדקדחתשה
בעצמחהתשחאהיקהמצדהשאיוהשנתמש,החע ה
כדכהזשהכשכשהנתביהעזחוהשגחףהחאזהממכ אהננצ ה
מי השכסחיכם,החנזישה קב הכתחעשהת כמשהגםה

בגתמכחוהינ" .ה

)חכתה חמיהעחד,התזשחהתדיתחהיבחוכנחהזייחנםה
 בייש,השחבאהבפכיחתהית"כהתם:ה"ֲעֵׂששהְ ַמַעןה
ְׁשֶמָךה-השמתחוףהבתמכנח",היכהכדחעהתשתםה
ת השאדםהמחישהע הוכחוחהחנתמוח,הבבוכנוה
)ביאתכוהב'הכ"ט(:ה"ֶנֶפׁשהַוָּישהשּואהְׁשמֹו",החשנשה
שנתמשהכיכאשה שוקיבהא השגחףהיתשחאהעזה
חוזקהבואחחוכח,היכהוחי ה  יחדהבעזחוהחוחקףה
שגחףהימבחאיהבאחוהש',המשהתאכןהיןהשתםה
כוביךהיבכיח האכנחהמוככיאהמזש,הימחהתדיתחה
יבחוכנחהזייחנםה ביישה)כיחת מכהסנשדיכןה
פ"בהש"א(הע הפסחקה)תמחוהכ"בהכ"ב(:ה"ְחָעַבְיִּתכה
ְבֶאֶיץהִמְצַיִכםה-האנכהח אהמ אךהחיח',החאםהיןה
"ֲעֵׂששהְ ַמַעןהְׁשֶמָךה-השמתחוףהבתמכנח",השככנחה
בנתמחוכנח,הְחַשְמֵתךהע כנחהשאישהמתמךהשקדחתה
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חשנחיאהתשאישהזחהוחי ה שאכיהגםהבגחףהתשחאה
עזהחוזקהמאחד,העדהתכשכשהנתביהשעזחוהת חה

חכקב האחיהשנתמש(.ה

חבזשהמחבןהחמכחתבהשדכקדחקהשנ" הבענכןהזשה
באחוהד'ה] עכ [הבתםהיבכנחהז" הבבכאחיהכחוי,ה
יכהגםהשעחמדכםהבוחץהכיח כןה תמחעהקח התחפיה
ע הכדכהזשהתכצעקחהע הזשהבעצמח,הבבוכנוהִאםה

ֲעֹחֵנכנּוהָענּוהָבנּוהש'הֲעֵׂששהְ ַמַעןהְׁשֶמָךהחינ" :ה

כב(התם,החיןה ענכןהשויםהאםהאכנחהבבוכנוה
בתיה שויםהאזהאכנחהתחמעהיקהשקח השבישה

שככנחהקח השעחחנחוהחיח'.

שככנחהתאכנחהתבהבותחבשהע הכדכהשוחיושהת ה
שוים,היקהאדיבאהנחפ הבדעוחהע הכדכהזשה
בכחויהחמוגיכןהבחהשעחחנחוהחעזחוהגחפחהבכחויה

וסהחת חם:ה

כג(החיפכהזשהכתה פיתהגםה עכ היפתחטחהחבדיךה
קציש,היכהיתנועחייהקח הדקדחתשהאזכהוכיףה
נועחייהינגדחהקח השביש,השככנחהשקח הת ה
שעחחנחוהתצחעקכןהינגדחהחמקטיגכןהע כח,החאזהאםה
אכנחהבבוכנוהבתיה שנתמשהקתשה חה תמחעה
שקח הדקדחתשה)שןהת העצמחהשןהת השוים(,ה
תשחאהבוכנוהקח התחפי,הבוכנוהעזחוהדקדחתש,ה
תשכאהבוכנוהתמושה)ימבחאיהבפנכם(,התזשה
בעצמחהגם־יןהבוכנוהמשהתעכקיהמע והשביכשה
שכאהיתשכאהמוחךהתמושהינ" ,החע הכדכהי הזשה

נתביהעזחוהשגחףהעזחוהדסטיאהאויא.ה

אב האםהאכנחהזחישהאזכהאכנחהתחמעהיקהשקח ה
שביש,השככנחהשקח הת השעחחנחוהתמקטיגכןה
ע כחהחצחעקכןהינגדח,השככנחהתבאכןהאזהע הדעוחה
חמותבוחהי העחחנחוכחהחמב ב כןהאוהופ וחה
חצעקוחהחנו תהדעוחהבכחוי,החאזהמוגביהע כחה
שעזחוהדסטיאהאויאהבכחוי,החאזהציכיכםה
 שופ  התכיוםהע כנחהשתםהכוביךהיקה מעןה
תמחה בד,התזשהבוכנוה"ִאםהֲעֹחֵנכנּוהָענּוהָבנּוהש'ה

ֲעֵׂששהְ ַמַעןהְׁשֶמָך"החינ" :ה

כד(התםהאחוהו',ה"חיתשבתיהבבוכנשהשזאו,ה

םהְמַבֵּׂשיהֶאֵּתןהחיח'".ה אזה)כתעכשהמ"א( ְחִ כיּוָׁש ִַ

כתה חמיהדיחצשה חמי,היכהיתזחישה בוכנוה
בתיה-השבוכנשהשזאוהשחאהימחהבוכנוהמבתיה
ע הבנכןהכיחת כםהִקְיָכשהֶנֱאָמָנשה)כתעכשהא'הי"א(,ה
יכהמווכ שהשכשהיוחקהמאחדהמבוכנשהזחהמאויה
תשכשהיוחקהי היךהמקדחתוהנתמוחהחמקדחתוה
שצדכקהעדהת אהשכשהנתמעה חהשקח הדקדחתשה
גחפח,ה כזישה תביהעזחוה יןהבמשה י  ,האםה
עזחוהדסטיאהאויא,הח שוקיבהא השיחעכםה
דקדחתשהח שת כםהאוהשאמחנש,האב העיתכחה
תזישה בוכנוהבתיה-הבחחדאכהכזישה תמחעה
שקח הדקדחתשהחיח',החע הכדכהזשהכזישה ת כמחוה
שאמחנש,הבוכנוהבנכןהכיחת כם,הנמצאהתבוכנוה

בתיהשחאהבוכנוהמבתיה כיחת כםהינ" :ה

טח(החעככןהמת כהכ"ד:ה"ַוֵּיכהְבָׂשִיכםהֵ בהַמְיֵּפא",ה
חפכיחתחהמ תחןהבתי.החיבחוכנחהזייחנםה ביישה
במדיתהחכיאהפיתשהנ"זהדיתחהמ תחןהבתחיש.ה
חעככןהמדיתהנתאהפיתשהכ"ד:ה"ְחַ ַשגהַשְיֵּבשה
ְכִגַעוהָּבָׂשיה)קש והכ"בהכ"ב(ה-האםהכגעוהשיבשה
בדביכשם,השקדחתהביחךהשחאהנחוןה ךה בהבתיה
חיח'המבתיךהבתחיחוהטחבחוהחיח'",המיחחןהבכחויה

 ענכנכנח:ה

טז(הענכןהוחיוהש'החופ והש'התבאחוהכ'התזשה
בוכנוהביאתכוהביאהחיח'הימבחאיהתם.ה

שגםהיכהשדביכםהגבחשכםהחימכםהמאחדהחמחפ אה
מאונחה גמיכ,האףהע הפכהיןהניאשה ענכחוה
דעוכה קיבהא השתי הקצו.היכהבאחיככואהביאה
קחדתאהביכךהשחאהע מא,החשקדחתהביחךהשחאה
מנשכגהעח מחהע הפכהשוחיש,החימחבןהבאחוהא'ה
גם־יןהתגזיהדכןהציכךה שכחוהדכןהוחיש,החבוכנוה
ששנשגשהזחהשכאהע הפכהוחיוהש',החשתםהכוביךה
יבהוסדהחמטשהי פכהוסד,החי המשהתכיח ה
 זיחוהאוהכתיא הע הפכהוחיוהש'הבחחדאכהמזישה
אחום,האףהע הפכהיןהמג שהשדכןה בוכנוהִ ּמּוֵדכה
ש'הבידכהתכ יחה שחיכוהאוהכתיא הח שוזכיםה

 מחטבהידכה שמוכקהשדכן.ה
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חאךהכתהגם־יןהבוכנוהופ והש',התשחאהבוכנוה
קחדםהשביכאש,השככנחהת פעמכםהשתםהכוביךה
מופ  היבכיח ,השככנחהתממתכךהחמעחייהיומכםה
יא חהתשםהיבכיח ה מע שהמבוכנוהוחיוהש'ה
תע הכדשהשנשגוהשביכאש.היכהאףהתמבחאיה
שחאה מע שה ממתה ש'ה וחיוה תגםה בפנכםה
מיאתכוהנקחדוהשביכאש,השככנחהתאכןה י  ה
מדיכגוהשנביאכםהשתגשהבשהמאויהתשחאה
וחיוהש'הממתה-האךהאףהע הפכהיןהשתםהכוביךה
מנשכגהאוהשביכאשהע הפכהבוכנוהוחיוהש',ה
אךהמומוהיחבהיומכחהחוסדכחהשחאהמופ  ה
גם־יןהחממתכךהע הכתיא היומכםהיא חהתשםה

 מע שהמבוכנשהזח.ה

חמכהתזחישה שי  הבאכןהסחףהממתהיבכיח ה
 מע שהמיאתכוהנקחדוהי השביכאש,התאזה
וחיוחה-הוחיוהש'הממת,החופ וחה-הופ והש'ה
ממת,האזהגםהשחאהכיח ה עחייהח שמתכךהבוכנוה
יומכםהשנ" התשםהיבכיח ה מע שהמבוכנוה
וחיוהש',האךהמאויהתאכהאפתיה חה שכחוה
בבוכנוהשי  כחוהשנ" הבאכןהסחףהכוביךהבבכטח ה
גמחיהחבומכדחוהידכהת אהכובט הממצכאחוחה
 גמיכ,היקהתבוכנוהשי  כחוהשזשהציכךה שכחוה
בבוכנוהיצחאהחתחב,החימבחאיהגם־יןהבסכמןה
ד'המאמיהאניכהחיח'.החגםהיכהש אהניאשהבוחתה
תאףהע הפכהיןהעדככןהשחאהבי  השנביאכם,ה
ע היןהיתזחישה שמתכךהח עחייהע הכתיא ה
יומכםהע הכדכהופ וח,התשחאהבוכנוהופ והש',ה
אזהנעתשהגםהבוכנוהששנשגשהת היומכםהא חה
בבוכנוהוחיוהש',המאויהתזישהאודהמי  ה
שנביאכםה שמתכךהח עחייהיומכםהיא ח,ה
אזהגםהיומכםהא חהנעתכםהחני  כםהבבוכנוה
וחיוהש'.החאפתיהתגםהא חהשיומכםהתשתםה
כוביךהבעצמחהמעחייהחממתכךהע הכדכהופ וחה
יבכיח ,המאויהתיביהנמתיחהיומכםהיא חה
בשנשגוהשביכאש,האח כהתגםהשםהני  כםהאזה
בבוכנוהששנשגשהת הוחיוהש',החאזהשתםהכוביךה
מופ  החמעחייהעחדהיומכםהגדח כםהבכחוי,החיןה

בי הפעםהעדהאכןהסחף,היכהיומכחהכוביךהיבכםה
חגדח כםהמאדהעדהאכןהסחףהממת.ה

חימחהיןהגםהא חהשצדכקכםהתזחיכןה וחיוהש'ה
ח ופ והש'הממת,האזהשיומכםהתמעחייכםה
חממתכיכםהע הכדכהופ וםהנעתכםהחני  כןהאזה
בבוכנוהוחיוהש',החאזהעח כןהעחדהממדיכגשה
 מדיכגשהבבוכנוהשי  כחוהבאכןהסחףהבעצמח,ה
יכהבי הפעםהממתכיכןהע הכדכהופ ום,התשחאה
בוכנוהופ והש'הממת,היומכםהגדח כםהגבחשכםה
חעצחמכםהבכחוי,החגםהמשיומכםהא חהנעתכןהאזה
בוכנוהוחיוהש',החמופ  כןהעחדהחממתכיכןהעחדה
יומכםהגדח כםהבכחוי,החיןהעדהאכןהסחףהממתה

יבכיח .ה

חבזשהמכחתבהמשהת יאחישהאכנחהמחבןהבענכןה
א חהשצדכקכםהתזיחה כי  הבאכןהסחףהממת,העדה
תוחיוםהוחיוהש'החופ וםהופ והש'הממת:ה
אםהיןהמשהעחתכןהאוי־יך,היכהבחחדאכהגםהאוי־
יךהציכיכןה כ ךהממדיכגשה מדיכגש,המבוכנוה
נעתשהחנתמעהזשה גבחשהממנח,החאכךהתככךהזשה
אזהמאויהתיביהשתכגחהוי כוהמדיכגוהבוכנוה
שנעתשהחנתמעהשגבחשהמע הגבחש,התשחאהבוכנוה
נעתשהחנתמעהת השתםהכוביךהבעצמח,התשחאה

בוכנוהוחיוהש'החופ והש'הממת?ה

אךהיפכהשנ" המחבןהקצו,החכיאוכה שאיכךהעחדה
בדביכםהחענכנכםהנתגבכםהיא ח,החאםהתגכוכהוסה

חת חםהחשחאהיוחםהכיפי:ה

כז(החעככןהבתעיהששקדמחוהדףהע"שהע"בהתיוב,ה
יכהשמ יחוהת האצכ חוהנעתשהבוכנוהאכןהסחףה
א השביכאשהחיח'.החגםהכדחעהיכהי העח םהחעח םה
י ח המבוכנו:העתכשהכצכישהביכאשהאצכ חוה
חיח'.החעככןהזחשיהנוהדףהס"ש:ה"חי האכנחןהנשחיכןה
חיח'היח שחהאכקיחןהאכןהסחףהחיח'",העככןהתםהעחד,ה

חבמקדתהמ ךהתם:ה

כו(התםהסחףהאחוהכ"א:השעחנתכםהת הי השדביכםה
שו כףהאבישםהאבכנחהע התכעבחדהמ יכחוהאךה

עחנתהשעזחוהנתאיהבגכשנם.ה
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כתה חמיהתזשהיכהמאויהתתכעבחדהמ יכחוה
בעצמןהשחאהגם־יןהיקהע הכדכהעזחוהמ יחואה
ב אהוגא,הע היןהאכהאפתיהתכשכשהשעחנתהת ה
עזהפנכםהע הכדכהתכעבחדהמ יכחוהיקהע הכדכה

גכשנם,הבוכנוהעזהפנכםה גכשנם:ה

כט(התם,הע הכדכהתפגםהבעזחוהכיח ה בחאה ק קח ה
אמחנשהחיח'.ה

עככןהסחטשהדףה "בהע"ב,ה ענכןהתעכיוהוטאוה
דעבחדשהזיש:ה"שוםהנכיסחףהח כזכ היכהשכיכה
דניפכיה כש",השככנחהמאויהתבחחדאכהפגםהבעזחוה

ע היןהוכקחנחהע הכדכהשבחתשהתמובככת:ה

י(התםהבסחףהשמאמיהממת,הבענכןהי הצדכקה
ניחשהמוחפוח ת הובכיחהאחכה אחושהבחתשהחיח'.ה

יביהדקדקנחהבזשה עכ הבסכמןהח'הבמאמיה'קיאה
אוהכשחתע':החיכהתככךה חמיהתזשהכשכשהשתייה
ת העח םהשבאהמשהתי הצדכקהכובככתהבפנכה

ובכיח,העככןהתםהמשהתבכאינחהבזש.ה

חיפכהענכןהשמאמיהזשה'וחוםהבוחךהוחום'ה
שנ" הכחבןהגם־ין,היכהמבחאיהבאחוהכ"אהת ע חוה
ממדיכגשה מדיכגשהציכךה שכחוהכיכדשהקחדםה
יכהמאויהתגםה חשפכיחתהשפתחטה שע כש.ה
טחבשה מדיכגשה שכושה מדיכגוחהשיאתחנשה
חטחבה חהגםהבמדיכגשהזאו,הע היןהציכךה שכחוה
 חהכיכדשהחע הכדכהזשהמווזקהבכחויה ע חוה
כחויה מכיכדוחהעדהתעח שהבמדיכגשהגבחשה
ממדיכגוחהשיאתחנש,החע היןה עוכדהתאזה
 אהתככךהתחםהכיכדשהממתהממדיכגוחהמאויה
תנובט השבוכיש,הע היןהכשכשהי הצדכקהניחשה
מוחפוחהת הובכיחהחאחכה אחושהבחתשהחע הכדכה
זשהכווזקה ע חוהבכחוי,היכה עוכדהכשכשהיח חה
ותחבשהינ" הבאחוהכ"אהעצמח,החשותחבשהשחאה
תכזיחהבי הפעםה שתגשהכוכישהימבחאיהבסכמןה
ח'השנ" .החאכךהכזיחה ע חוה שתגשהכוכישהב כה
כיכדשהמקחדם,האךהע הכדכהשבחתשהשנ" הכווזקה

 ע חוה שתגשהכוכישהבכחויהינ" :ה

יא(העחדהכתה חמיהיפתחטחהממת,היכהיביהמבחאיה

 עכ התבוכנוהנתמע,הבוכנוהנסוי,הבוכנוהוחיוה
ש',השחאהבוכנוהביאתכוהמאמיהשת ם,הבוכנוה
כיאש,הבוכנוהבחתש,הבוכנוהוימשהעכ אש,העדןה
עכ אש,הנמצאהתאדיבאהשבחתשהחשי כמשהתי ה
צדכקהכובככתהבפנכהובכיחהשגבחשהממנחהבמדיכגשה
זחהשבחתשהבעצמשהשכאהבוכנוהעדןהעכ אש,הבוכנוה

"חבחתוהפנכםה גןהעדן"הימבחאיהבפנכם.ה

חאפתי,התע הכדכהשבחתשהזחהבעצמשהתמובככתה
 פנכהשמדיכגשהגבחש,הע הכדכהזשהזחישה תמושה
ח עזחוהעדהתמוגביה ע חוהגםהשחאה מדיכגשה
זאוהינ" .החעככןהב כקחטכהש יחו,הש יחוהנתכאוה

יפכםהש ישהד':ה

יב(התם,הבענכןהא עזיהזעכיאהחיח',השככנחהתותדחשחה
תכתה חהגד חוהחיח'.ה

חבגמיאהמבחאיה שדכא:ה"סביהכחשיאהשחא".ה
חמבחאיהע הפכהמאמיהיבחוכנחהזייחנםה ביישה
בבאהבויאהדףהצ"ח:ה"י השמוגאשהחיח',האכןה
מינכסכןהאחוחהבמוכצוחהת השקדחתהביחךהשחא,ה
תנאמיה)ובקחקהב'הש'(:הֶּגֶביהָכִשכיהְחֹלאהִכְנֶחש,החיוכבה
שוםה)תמחוהט"חהכ"ג(:הֶא הְנֵחשהָקְדֶׁשָך".המבחאי,ה
תע הכדכהגד חוהחכחשיאהאכןהזחיכןה ינחסהא הנחחשה
קדתך,התשםהבוכנוהשתבעשהיחעכםהתשםהי  כחוה
שקדחתש,התע הכדםהנת םהשאמחנשהשקדחתש,ה

תשחאהבוכנוהכיחת כם,הימבחאיהבפנכם:ה

יג(התם,הבענכןהתי השעח םהאודהמתתכםהבגכשנם.ה

עככןהוענכוהכ':ה"י השעח םהאודהמתתכםהבגן,ה
חגןהאודהמתתכםה עדן,החעדןהאודהמתתכםה
 גכשנם".החציכךה חמיהדיחצשה חמיהגםהיאן,ה"י ה
שעח ם",השככנחהעםהשגןהחעדןהשםהאודהמתתכםה
 גכשנם.החשככנח,היכהזשהתפגםהבעזחוהדקדחתשה
תשחאהנמתךהבתיתחהמבוכנוהשגןהחעדןהימבחאיה
בפנכם,הע היןהעחנתחה כידה גכשנםהתשחאהששכפחךה
ממנח,החשחאהתתכםהפעמכםהימחוח.ה)חעככןהבייחוה
דףהנ"ז,התאתהת נחהשחאהאודהמתתכםה גכשנם,ה

חעזחוהשחאהמכסחדהשאתהיכדחע(:ה

יד(הבענכןהשמבחאיהתםהבאחוהד'החבאחוהש',ה
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תי השקח חוהשםהבוכנוהעזחו,החע הכדכהזשה
נתביהעזחוהשגחףהעזחוהדסטיאהאויא,החזחישה
 שוקיבהא השיחעכםהדקדחתש.החאוי־יךהבאחוה
ט'המבחאי,הת בחאה עזחוהדקדחתשהשנ" השחאה
ע הכדכהתמוש,השככנחהע הכדכהנעתשהחנתמעהחיח'.ה

שענכןהשחאה ענכחוהדעוכ,היכהי השקח חוהדקדחתשה
שםהבוכנוהעזחוהדקדחתש,השככנחהתשםהמבוכנשה
שזאוהימחהתיוחבה)וש כםהס"וה "ד(:הֵשןהִכֵּתןה
ְּבקֹו ֹוהקֹו הֹעז,החע היןהע הכדםהנתביהעזחוה
דסטיאהאויא.האב ה בחאה מדשהזחהת העזחוה
דקדחתשהבעצמשהבת כמחו,השחאהע הכדכהתמוש,ה
בבוכנוה)נומכשהו'הכ'(:הִּככהֶוְדַחוהש'הִשכאהָמֻעְּזֶים,ה
חשתמושהשחאהמבוכנוהנעתשהחנתמע,התשחאה

בוכנוהוחישהחופ ש,הנג שהחנסוי.ה

חעכקיהת כמחוהשתמושהשכאהמבוכנוהשנתמע,ה
תשחאהבוכנוהופ ש,הבוכנוהכיאש,השככנחהתעכקיה
ת כמחוהשתמוש,התשכאהבוכנוהעזחוהדקדחתש,ה
זחיכןהע הכדכהתאכןהשאדםהיחצשה עמחדהע המדיכגשה
אווהבעבחדוהש',התשמדיכגשהשזאוהתשתכגהיביה
חעחמדהבשהעיתכחהשכאהבוכנוהנעתש,הבוכנוה
וחישהאצ חה-היקהמתוחקקהבי הפעםה שתכגה
אוהשנסויהממנחהח ע חוהבי הפעםה מדיכגשה
גבחשהבכחוי,התזשהבוכנוהנתמע,הבוכנוהנסוי,ה
בוכנוהופ ש,הבוכנוהכיאש,הבוכנוהבחתש,היכה אה
שתכגהעדככןהשמדיכגשהשזאו,החשכאהבבוכנוהאכןה
סחףהאצ חהנגדהמדיכגוחהתשחאהעחמדהבש,האךהאףה
ע הפכהיןהשחאהניסףהחמתוחקקהבי ה בחה בחאה
 מדיכגשהזחהשגבחשהממדיכגוח,החמופ  הע הזשה
חמודבקהא כשהבדבכקחוהגדח החבבכטח הגמחיה
חבכיאשהחבחתשהגדח ש,היכהמובככתהמאחדה פנכה
מדיכגשהזחהשגבחשהחנסויהממנח,החניסףהחמתוחקקה
מאחדה בחאהא המדיכגשהשזאוהח שי  הבש,ה
חע הכדכהשכיאשהחבחתשהשגדח שהשזאוהדככקאה
זחיכןה תמוש,הבבוכנוה)וש כםהב'הכ"א(:הְחִגכ ּוה
ִּבְיָעָדש,התזשהבוכנוהשתמושהת התנכהָשֲעָדִככםה
ת הנעתשהחנתמע,הבוכנוה)כתעכשה "שהכ'(:ה

ְחִׂשְמַווהעֹוָ םהַע הֹיאָׁשם.ה

יכהנעתשהחנתמעהשחאהבוכנשהשזאו,השככנחהת"נעתש"ה
 עוהעושהמשהתאנחהכיח כםה עתחוהח קככםהיפכה
מדיגוכנחהתאנחהבשהעיתכח,ה)יקהתאםהנאמיה
בדעוכנחהתיביהשתגנחהשת כמחוהבמדיכגשהזחה-הזשה
עכקיהוסיחןהשת כמחו,היכהעכקיהשת כמחוה-הבאכןה
סחףהכוביך,הע היןהאפכ חהמכהתזחישה ת כמחוה
אמכוכהתאכןהת כמחוהאויכחהבי השנביאכםהכחויה
מזשהחאזהאכןה חה שובככתהמתחםהנביא,האףהע ה
פכהיןהכתה חה שובככתהעדככןהמשקדחתהביחךהשחאה
בעצמח,היכהגםהשחאהכוביךהמקככםהשוחישהחמופ  ה

חיח'הימבחאיהבסחףהשמאמי(.ה

ח"נתמע"ה-השככנחהתניסףהחמתוחקקהומכדהבדבכקחוה
גדח החבי ה ב,היכהתמכעשהב באהו ככאה)ימבחאיה
באחוהט'(,ה תמחעהח שתכגהאוהבוכנוהשמדיכגשה
שגבחשהממדיכגוכנחהחשנסויהמאונח,החיןהבי ה

פעםהעדהאכןהסחףהממת.ה

חבוכנשהשזאוהת השנתמעהשחאהעכקיהשת כמחוהת ה
בוכנוהשנעתשהחנתמעה י האודהיפכהמדיכגוח.היכה
שבוכנשהשזאוהשכאהעדהאכןהסחףהינ" הע היןהמתםה
עכקיהשתמוש,החע הכדכהתמושהשזאוהזחיכןה עזחוה
דקדחתשהי האודה פכהמדיכגוהשנעתשהחנתמעהת ח.ה

חמכהתשחאהבמדיכגשהקטנשהעדככן,הת אהזישהעדככןה
 תביהעזחוהגחפחהבת כמחו,הזחישהע הכדכהשנ" ה
 צעחקהקח חוהדקדחתשהח שואנוהמאחדהע ה
תפ חוהמדיכגוח,החשקח חוהשםהגם־יןהבוכנוהעזחוה
דקדחתש,החע הכדכהזשהנתביהשעזחוהדסטיאהאויא.ה
חיןהע הכדכהתמוגביה צעחקהקח חוהדקדחתש,החיןה
ע הכדכהקח חהת השויםהשאמכוכה-הע הכדכהזשהנמתךה
ע כחהשאישהמבוכנוהשעזחוהדקדחתשהתזחיכןהע ה
כדכהשתמושהת הבוכנוהנעתשהחנתמע,החע הכדכה
זשהנתביהשעזחוהדסטיאהאויא,החזחישה שוקיבה

א השקדחתשהח בנכןהכיחת כםהקיכשהנאמנש.ה

יש(החמשהמוקחהבזשהשענכןהשנ" הדביכהיבחוכנחה
זייחנםה ביישה)דביכםהיבשהפיתשהג'(,התדיתחה
ע הפסחקהְׁשַמעהִכְׂשָיֵא החיח'ה)שחבאה קמןהבסכמן 
ק"י(:ה"מת ה מ ךהחיח',היךהשקדחתהביחךהשחאה
קכדתהאוהכתיא הבנעתשהחנתמע,הִאְּבדּוהאוה



תורה כ"ב ליקוטי מוהר"ן 

31

פיפיאחוה וימש

נעתשהתעתחהאוהשעג ,האמיה שםהמתש:ה
"אבדוםהאוהנעתשהִׁשְמיּוהחנתמע,השחכה'תמעה

כתיא 'החיח'",העדהיאן.ה

יכהבאמוהענכןהשנתמעהשככנחהת אה שסופקה
במדיכגוח,היקה שתוחקקהבי הפעםה בחאה
 מדיכגשהשגדח שהמזחה-הזשהשענכןהעח שהעדה
אכןהסחףהממתהינ" ,החיןהשחאהכחידהעדהאכןהוי כוה
גם־ין.היכהמכהתדייחה שסופקהבמדיכגוחהתשחאה
בש,האזכהיתכחידהממדיכגשהזחהגם־יןה מדיכגשה
פוחושהממנשהעחד,האזכהשחאהמסופקהגםהבמדיכגשה
זחהשפוחוש;החיןהע הכדכהזשהעצמחהכחי ה שכחוה
כחידהוסהחת חםהבי הפעםה מדיכגשהשפוחושה
בכחוי,החימחהתפכיתחהשקדמחנכםהזייחנםה ביישה
ע הפסחקה)מת כהט"חהי"ד(:הֹאַיוהַוִּיכםהְ ַמְעָ שה
ְ ַמְׂשִּככ הְ ַמַעןהסּויהִמְּׁשאֹו הָמָּטש,השככנחהתציכךה
שאדםה שתיכ הע הדייכחה שתוד ה ע חוהבי ה
פעםהבכחויהבמדיכגוהעבחדוהש',היכהבאםה אחה
כחידהוסהחת חםה מטשהבי הפעם,העדהתכחי ה
 כידהעדהתאח הוסהחת חם.היכהשאדםהאכנחהעחמדה
ע המדיכגשהאוו,החאםהאכנחהעח ש,השחאהכחידהוסה
חת חם.האב המכהתשחאהבמדיכגוהנתמעהשנ" ,ה
אזכהאפכ חהיתעחמדהע המדיכגשהגבחשהבכחויה
בעבחדוהש',האכנחהמסופקהבזש,היקהיחצשה ע חוה
עחדהכחוי,הח אהעחדה-האפכ חהכחידהוסהחת חםהגםה
ממדיכגוחהשיאתחנש,האזהבחחדאכהאכנחהמסופקה
עצמחהבמדיכגשהזחהתכידהא כש,היקהמצפשהתכע שה
מכיכדוחהזחה מדיכגשהגבחשהבכחויהממדיכגוחה
תשכשהבשהקחדםהשכיכדש,החתשכיכדשהזחהושכשה
וי כוהשע כש,הבוכנוה)שחתעהכ"דהב'(:הִּככהָיַׁשְ ָּתה
ַּבֲעחֶֹנָךהשמבחאיהבאחוהכ"א,התזשהבוכנוה"אבדוםה
אוהשנעתש",השככנחהתכידוםהגםהממדיכגשהזחה
תשככוםהבשהמקחדם,הע הי הפנכםה"תמיחהאוה
נתמע",החאזהוצפחה ע חוהממדיכגוהכיכדוים,ה
ח אהעחד,התאפתיהתע הכדכהזשהוושפךהשכיכדשה
 וי כוהשע כשהחוזיחהע הכדכהזשה בוכנשהשגבחשה
ממדיכגויםהשיאתחנשהתשכושהשבוכנשהשזאוה
גםהקחדםהשכיכדשהבבוכנוהנתמעהאצ כים,ה

חעיתכחהוזיחה שגכעהא כשהח שתכגהאחוש:ה
תציכיכןה זשה במאמיה שמבחאיה בענכןה יח(ה
 ע חוהבי הפעםהממדיכגשה מדיכגש,הח עתחוה
משנתמע,התשחאהבוכנוהופ שה-הנעתש,התשחאה
בוכנוהוחיש.החב קחטכהונכנאהמבחאי,התציכיכןה
 עתחוהמוחישהופ ש,הדשככנחהית חמדהבספיה
אכזשהענכןהעבחדוהש',האחהתחמעהאכזשהדיךהבעבחדוה
ש'המצדכקהאמו,האזכהכעתשהמזשהופ שהחכופ  ה

 שתםהכוביךהתכזישהגםהשחאה י הזשהחיח'.ה
עככןהבזשהב קחטכהש יחו,האחיוהוככםהיאתהוחדתה
ש ישהש',החבכחישהדעשהש יחוהספיהוחישהש ישה
ב',החבוחתןהמתפטהש יחוהמונשהש ישהש',ה
תבכאי,היכהבאמוהתנכהשענכנכםהשי האוד.היכה
יתעחתשהמשוחישהופ ש,השככנחהתמופ  ה קככםה
משהתנאמיהבשהבת כמחוהשמעתשהחבת כמחוה
שיחחנשהחיח',הנמצאהתאזהבתעשהתמופ  הע הזשה
חמתוחקקה זיחוה זש,המסומאהמדיכגוהשוחישה
שזאוהשכאה מע שהממדיכגוח,החשכאהבבוכנוה
נסויהממנח,הבוכנוהנתמע,המאויהת אהזישהעדככןה
 זשהיקהתשחאהמתוחקקהחמופ  התכזישה בחאה
 מדיכגשהשזאו,הנמצאהתאזהעדככןהשמדיכגשה
שזאוהאצ חהיקהבבוכנוהנסוי,הבוכנוהופ ש,ה
בוכנוהנתמעהינ" ,החאוי־יךהיתמופ  הע הזשה
שיבשהחוחויהי היךהעדהתזחישה בחאהח שתכגה
שמדיכגשהשזאוה-האזהיביהשחאהאצ חהבבוכנוה
נג ש,הבבוכנוהנעתש,הבבוכנוהוחיש,הנמצאה
תבוכנשהזאוהתשכושהוו שהאצ חהבוכנוהנסוי,ה
בוכנוהופ ש,הנעתשהעיתכחהאצ חהבבוכנוהנג ש,ה

בוכנוהוחיש.ה
נמצאהתמשהתמבחאיהיאןה עתחוהמבוכנוהופ שה
בוכנוהוחיש,החמשהתמבחאיהתםה עתחוהמוחישה

ופ ש,השי השח ךהא המקחםהאוד.ה
חעככןהעחדהב כקחטכהש יחוהבש יחוהמונשהשנ" ,ה
חבש יחוהמעקש,החעחדהבימשהש יחוהשמכחסדכםה
ע המאמיהזשהשנ" .העככןהתםהחויאשהנפ אחוה
גדח חוהמוחיוכנחהשקדחתש,החדייכםהנפ אכםה

בכיאוהש'הי השכחם:
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ביאור הליקוטים
חותם בתוך חותם - סימן כ"ב

כוונתו  א'. היא מה שנראה מבואר  מפתח 
הקדושה בענין הגוף ]שצריך להודיעו וכו'[ על 
נפשו ורוחו החיוני, בכח המדמה ושכל הנגלה, 
להיות גם הם נחשבים לגוף, כנגד עצם הנשמה 
בשכלה וחכמתה הנסתרה מהאדם בעצמו, ]וכן 
מובן מדבריו הקדושים גם בשאר מקומות, כמו 
בחיי מוהר"ן )מעלת המתקרבים אליו אות כ"ג, 
וע"ע כוכבי אור חלק אנשי מוהר"ן אות כ"ה 

כ"ו(, במעשה של ר' יצחק אייזיק[:

מפתח הב'. הוא מה שנראה כוונתו הקדושה 
מיתרון החכם ]שבמדריגה העליונה יותר[, 
להעם שלמטה מאתו. שגם נפשו ושכלו בנגלה, 
תחשב ותהיה לנשמה ושכל הנסתר בחכמה 

עלאה, לחבירו שלמטה מאתו:

מפתח הג'. היא מה שמבואר לנו, ממה שכתב 
שעזות דקדושה הוא הקול דקדושה, שכן זה 
לעומת זה, גם העזות דסטרא אחרא הוא הקול 
דסטרא אחרא, ]על פי הכללים הנ"ל בהקדמה 

עיין שם )כלל השישי([:

מפתח הד'. הוא מה שלפי זה עוד נבוא לדבר 
בהמבואר מדבריו הקדושים, שמהרועים דסטרא 
אחרא והמה הכלבים וכו', תהיה ]גם בפרטיות 
כל אחד[ עזות הנפש של הבשר והגוף, ]והיא 
קול צווחתם הנ"ל[. ונבין ונשכיל, שזה לעומת 
זה, תתגבר ותצא קול העוז והעזות דקדושה 
מהרועה ]אבן ישראל[ והמנהיג האמתי, שמאיר 
בו הארת השבעהרועים כמוב"פ. ושמחמת זה 
בעצמו יש ביכולת להתגבר על הרועים דסטרא 
אחרא בעזות ]הקול[ הזה, ולקבל ולבוא על ידי 

זה בעצמו בקדושת הארותיהם כמוב"פ:

מפתח ה'. הוא מה שלפי זה תרגיש יותר בעומק 
ונועם דבריו הקדושים, שמבואר מהם לענין 

הקול הנ"ל, שהוא היוצא בכלליות מהחכם 
והמנהיג שבכל דור, שהוא הנחשב כנשמה 
לתלמידיו שלמטה מאתו, ]שלפי זה ממילא 
מבואר, שמאתו בעצמו נמשך גם בפרטיות 
קול עוז הנשמה שבכל אחד, מהיותם כולם 
נחשבים אליו לגוף בכלל כמוב"פ[. ושזה לעומת 
זה, נמצא קול הברת הסטרא אחרא, דצווחין 
ככלבי הב הב מזוני וחיי דגופא, ]וכאשר תבין 
מרחוק, בהמובא לקמן בהמפתח יג' טו' שתפס 
בזה לשון התיקונים, של הפוגם בקול התפלה 
דצווחין וכו'[, עיין לקמן במפתח הנ"ל. כי לפי 
הנ"ל יבואר לנו, שמלחמת שני הקולות האלה, 
הוא הוא מענין מלחמת שני מיני העזות הנ"ל, 
הלוחמים זה כנגד זה. וקול ההברה המסייע 
לצדו, מעכב ומונע הוא מלשמוע קול העזות 

דקדושה שכנגדו:

מפתח ו'. הוא העולה מדברי מהרנ"ת ז"ל על 
התורה הזאת ]בקשרי מסלת למודיו הקדושים, 
שעל פי הכללים הנ"ל בהקדמה[ שהשגת 
המוב"פ,  והחכמה עלאה  והנסתר  הנשמע 
גם זה השגת הנשמה הנסתרה בחכמותיה 
העליונות המוב"פ. דאי לא תימא הכי, מאי 
אלימיה דהאי מהאי, ולמה יקל יותר לבוא בעדן 
העלאה שמהנשמע והנסתר, עד שיהיה שייך 
לייעץ ]באמצעות[ חדות מעוזינו שבה, לבוא 
להשיג על ידי זה השגת הנשמה הנ"ל. אבל 
באמת, עיקר כוונתו בהעצה הזאת, הוא על 
פי מה שכתב בהנעשה ונשמע ]שהם נגלה 
ונסתר[ הם תורה ותפלה. שלפי זה מבואר, 
שיש ביכולת האדם להיות נכלל על ידי התפלה 
במדריגת הנשמע והנסתר, גם בעת ההסתרה 
שהיא נסתרה עדיין ממוחו ודעתו, ]מאחר שגם 
עצם התפלה, הוא בעצם מדריגת הנסתר הזה[. 
ומה שעל ידי ]קול[ בעזות דקדושה, שנמשך 
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על האדם מהתורה והתפילה שעוסק בהם כפי 
מדרגתו ]שהם נעשה ונשמע[, נשמע ונתגלה 
במוחו ודעתו גם באיתגלייא השגת הנשמה, 
זה בעצמו השגת הנשמע ממש, והתהוותו 
לנעשה ונגלה ותורה המוב"פ כנ"ל, עד שיש 
לו מיד בחינת נשמע ונסתר ותפלה שבמדריגה 
העליונה מזה, וכן על ידי הקשר הזה בעצמו, 
יעלה מדרגא לדרגא כמוב"פ. כי מיד אחר כך 
צריך לעסוק בהתורה ]וההשגה החדשה שירדה 
אליו[, ובהתפלה וכו'. ]כל זה העליתי מדברי 
מוהרנ"ת ז"ל, שבהלכות נשיאת כפיים הלכה 
ד' )עיי"ש באות ד'- ו(, תכלית המכוון מדבריו, 
אף על פי שאין זה לשונו הקדושה[. גם עיין 
לקמן שבארתי מדבריו הקדושים על אודות 
המאמר חז"ל, המבקש וכו'. שעיקר כוונתו בענין 
התפלה, הוא להתפלל ולבקש על מזוני וחיי 
דנשמתא שבתענוגי השגותיה לקבל מאתה, 
שעל ידי זה גם היא תתעלה אחר כך בהשגות 
העליונות יותר. כי בכל זה מבואר יותר, גם 
ביאור מוהרנ"ת ז"ל הנ"ל. וגם נראה לעניות 
דעתי, שלפי זה יבואר לנו יותר, מה שנתבטל 
ונכלל האדם גם על ידי עצם התפלה באור 
המדריגה היותר עליונה, הנחשבתבבחינת אין 
סוף כנגדו. כי זה הוא כעין המובא במקום אחר 
)ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד אות י"ט(, 
כשכוסף האדם ]והעיקר הוא הכיסופים בה 
שעל ידי התפלה[ להגיע לאיזה מדריגה, נמשך 
מאתה מיד על האדם, מהתנוצצות האור שבה, 
ועל ידי ההארה הזאת בעצמה, זוכה אחר כך 

האדם להגיע להמדריגה הזאת:

מפתח זיין. הוא מה שנראה מהשתוות הפרטיות 
להכלליות בענין הנשמה והגוף הנ"ל המוב"פ, 
שגם הודעת החכם מחכמתו והשגתו להעם 
הנשמה  הודעת  כעין  הוא  מאתו,  שלמטה 
להגוף בפרטיות מהשגותיה. ]וכן גם[ להיפך, 
מהשתוותם זה לזה, נלמוד ונבין, שבהודעת 
והשפעת החכם לתלמידיו את הנשמע מהשגותיו 

)הוא( על ידי הקול הנשמע להם מאתו, כן 
ממש יגיע גם להגוף מנשמתו בפרטיות כעין 
הקול הזה ]למי שמזדכך כמוב"פ[. גם לפי זה 
עוד נשים את לבינו בדבר הכרח דביקותם, 
וקירוב הגוף להנשמה באופן שיהיה הלב שומע 
מקול השגותיה, שהוא כהכרח קירובו להנשמה 
בפרטיות ובכלליות על ידי השמוש, כדי לשמוע 
בקול עזותה כמוב"פ, ]כי להיפך בריחוקו, לא 
יהיה כלל בבחינת בשר[. ולפרש גם כן לפי 
זה, שהיינו הך כנ"ל. כי באמצעות קול העוז 
ועזות ]הנשמה[ דקדושה שנשמע מאתה להגוף, 
לשבירת עזותו. נשמע אחר כך להגוף על ידי 
זה בעצמו, גם מהשגותיה הנ"ל. ועוד תעמיק 
יותר בכל זה כפי דברי מוהרנ"ת ז"ל שהבאתי 
במפתח הקודם הנ"ל, שגם קול התפלה המוב"פ, 
הוא העיקר בכלליות קולות העזות שנשמע 
לכל אחד שעוסק בזה. והוא היוצא בכל פעם 
מהעלם, להתגלות קול עוז שבהשגות תורתה 
כנרמז לעיל, ]כפי האתערותא דלתתא שבלימוד 
ומעשה מצוות התורה בפשיטות שמקדימים 
לזה, כאשר נרמז על זה לקמן[, עיין עוד במפתח 
חית, ובהשמטות סימן א' )נראה הכוונה על 
ההשמטות שבסוף התורה עיי"ש, ולענ"ד הכוונה 

על ד"ה כל הקולות וכו' עיי"ש(:

מפתח ח'. מה שיבואר לנו, ממעמד השגת 
הנשמה במדריגת הנשמע ]כפירוש מהרנ"ת ז"ל[ 
הנ"ל, שכמו כן, תעמוד כנגד זה, השכל הנגלה 
]והחכמה תתאה[ שבחיות הגוף, במדריגת 
הנעשה. ולפי כל זה, עוד תרגיש יותר נועם דבריו 
הקדושים בעצת השמוש שמייעץ להגוף, אשר 
דקדק ופרט בלשונו הקדושה, מצוות מעשיות. כי 
עוד הטה את אזניך על ידי זה, לשמוע נפלאות 
בפשיטות פירוש הכתוב, נעשה ]בתחלה מצוות 
מעשיות[, ונשמע אחר כך בקול תורתו והשגתו, 
שהוא הוא קול עוזו ועזותו המוב"פ כנ"ל. וכן 
נבין לפי כל הנ"ל, בענין הכתוב הן יתן בקולו 
קול עוז, שמביא על אודות קול העזות הנ"ל. 
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כי גם לפי פשוטו, סובב על השגת וקבלת קול 
תורתו יתברך ]שהוא הנשפע ויורד מעילא 
לתתא, על ידי כל המדריגות, כאשר נרמז על 
זה לקמן בהמוב"פ[. ובפשיטות פירוש הכתוב, 
עושי דברו לשמוע בקול דברו ]שמובא בסוף 

המאמר[:

מפתח ט'. הוא בדבר הכרח הירידה לנסתר תורתו 
ואלקותו יתברך ]כשרוציםלהשיגו ולמוצאו, עד 
שיתהפך לבחינת הנגלה כמוב"פ[. שלכאורה, 
למה יהיה זה לירידה וחטא ]עד שמגיע העונש 
על זה, כמובן מענין דוד וישראל המוב"פ[, 
מאחר שהוא בהכרח, וברצונו בעצמו יתברך. 
אבל המבואר מלשון הכתוב והמאמר חז"ל 
]אשר הביא לענין הזה[ שהירידה נקראה בשם 
מכשול, ]כלשון הכתוב לפני עוור וכו', שרוצה 
לילך בדרך הישר ולא להכשל חס ושלום[, וזה 
מורה ומודיע לנו, שבאמת לא יהיה כלל רצונו 
יתברך שיבא בה על האדם מצד עצמו אפילו 
כחוט השערה, כי אך במקום ]השוגג או[ האונס 
וההכרח לבד, שיבוא ויגיע על האדם מלמעלה 
על פי דבורו בעצמו וכו'. כי מיד כשנוגע בזה 
האדם מצד עצמו ותאוותו, ולא מסיבת ההכרח 
לבד, יחשב זאת לחטא ועון ממש חס ושלום, 
עד שנתענש על זה, כענין דוד וישראל המוב"פ. 
ועוד טרם נגמר דברינו בזה, נפסיק באמצע 

הענין, ונבוא בתחלה עד:

מפתח יוד. הוא מה שגם בפירוש מוהרנ"ת 
ז"ל הנ"ל, עוד יבואר, שבהכרח הירידה הנ"ל 
והמוב"פ, יבאר יותר בנפילת וירידת הנשמה 
שכתב בתחלה. ושאם תהיה העליה, בעדן עלאה 
ועונג הנשמה והנעשה הגבוה יותר, תהיה כנגד 
זה כל הירידה, לנעשה ועדן תתאה שבעונג 
ותענוגי הגוף, אשר תרד בו הנשמה באונס 
והכרח על כרחה. וגם יותר יבאר לנו בכל זה 
בלשונו הקדושה שהזכרנו לעיל, על אודות 
הגוף העז והחזק וכו', שכל תאוות הגוף שאינם 
מוכרחים, ויהיו בבחינת העזות דסטרא אחרא, 

הוא תכלית ההיפך מהעזות דקדושה, שהוא 
עיקר עליית עדן תענוגי השגת ותורת הנשמה 
הנ"ל. כי ממילא מובן מכל זה, כעין המובא 
במקום אחר )מובא הרבה ועיין ליקו"מ ח"א 
תורה ל"ג ותורה נ"ו, ובח"ב תורה י"ב(, שאף 
על פי שבתוך ההסתרה נמצאים פנינים יקרים 
יותר, מתורתו ואלקותו יתברך. אבל מחמת שאף 
על פי כן הם נסתרים שם בכמה וכמה מיני 
חיפויים וכיסויים, שמכסים וחופים עליהם, קשה 
וכבד יותר למוצאם. וכן מבואר ממילא בענין 
ירידת הגוף, והסתרת העלמתו מעזות תענוגי 
הנשמה בתורתה והשגתה, לרוב ועוצם החופה 
והמכסה שעליה, זה לעומת זה, בעזות מדותיו 
ותאוותיו הרעות ]ותענוגיו שאינם מוכרחים[ 
הנ"ל והמוב"פ. שאף על פי שכל הזוכה והמתגבר 
בעזות גופו, כמאמר המשנה הוי עז כנמר, 
בתמורה ותהפיכות תאוותו ורצונו בעצמו לרצון 
אביו שבשמים יתברך, ]כי בתכלית ההיפך הוא 
מתבייש וממעט בתאוותו ותענוגיו, לבל יסתפק 
מהם רק בתכלית המיעוט וההכרח שעל פי 
רצונו בעצמו יתברך[, יזכה דייקא מתענוגי 
גופו ובשרו, לחזות ולהתעלות בתענוגי נשמתו 
שבהמדריגה היתירה מתורתו ואלקותו יתברך, 
]כי דייקא מבשרי אחזה אלקי כמוב"פ[. אבל 
מעוצם וכובד הדבר, אין ביכולת לזכות לזה, 
רק בהתקשרות למשה משיח בעצמו ]וכפי 
התעלותו קודם הבריאה שבמדריגתו שלעתיד, 
המובא לקמן במפתח י"ח והמוב"פ[. כי כל 
הנפשות שזולתו, העומדות במדריגת הבריאה 
]שבשבעת ימי הרועים המוב"פ[, אין צדיק 
בארץ וכו'. גם דוד בירידתו, אף על פי שנתעלה 
אחר כך יותר כמוב"פ, אבל מחמת שבכל זאת 
פגם קצת כידוע )עיין זוהר ח"א ד"גע"ב, וע"ע 
ליקו"מ ח"א תורה ע"ב(, ולא נזדכך בזה כראוי, 
לא נמלט גם הוא מעונש מדת הדין שמתגבר 
שם, כאשר נבאר לקמן מהמוב"פ. גם לפי הנ"ל, 
מבואר לנו בדבריו הקדושים אודות שצריך 
לשבר את העזות של הגוף, בקול העזות של 
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האנחה, שהפליא להביא על זה לשון המאמר 
חז"ל, אנחה שוברת גופו של אדם. על כי באמת 
יהיה עצם הגוף והכרחיותיו, בבחינת העזות 

הנ"ל:

מפתח י"א. הוא מה שגם לפי הנ"ל יבואר לנו, 
שהאב והבן המוב"פ לענין הנשמע והנעשה, 
הם הם כעין החכם והתלמיד הנ"ל ]שבמדריגת 
הנשמה והגוף[. וכן מובן ומבואר ממה שנכנס 
מענין פני משה ויהושע, לענין הנעשה והנשמע 
שבבחינת האב והבן כמוב"פ. כי אף על פי 
שבפרטיות נמצא בכל אחד מהרב והתלמיד, 
שני בחינות של הנעשה והנשמע. אבל בדרך 
כלל, נחשבים שני הבחינות יחדיו נעשה ונשמע 
שנמצא בהרב, למדריגת האב והנשמע לבד. 
וכן כנגד זה, בהתלמיד בשני בחינותיו האלה, 
נחשב לנעשה במדריגת הבן לבד. גם ממילא 
מובן, שכמו כן יהיה בפרטי פרטיות הנשמה 
והגוף שבכל אחד ]כנ"ל במפתח זיין[, ויתבאר 
לך יותר לפי זה, מה שרמזנו לעיל במפתח ט' 
והעליה, שגם הם כנגד  על אודות הירידה 
ב' הבחינות של הנעשה והנשמע, שבבחינת 
הנשמה והגוף בפרטיות, ]ושבבחינת הנשמה 
והגוף בכלליות, שהם הרב והתלמיד כנ"ל. 
וכל מה שנחשב גוף החכם לנשמה לתלמידיו, 
אין זה רק מחמת שגם המדריגת נעשה שלו, 
נחשב לנשמע במדריגות תלמידיו שלמטה 
מאתו[. ]ו[אף על פי שגם בהנשמה בעצמה 
נמצא בחינת הנפילה והעליה, וכן בהגוף. אבל 
בדרך כלל, נחשב הגוף לבד במדריגת הירידה 
כנגדה. ואם תתגבר בו חס ושלום הרע, שנאחז 
מאד בבחינת הירידה כנ"ל, נמנעה גם היא 
מלהתעלות ולהתחדש בעליתה החדשה כנ"ל, 
מחמת זה בעצמו שתתיירא מלגשת ולהתקרב 
אליו כלל, ובאמת אין ביכולת כלל להתעלות. 
גם כבר רמזתי מה שנראה מדבריו הקדושים 
בענין הגוף ]שצריך להודיעו[, שזה ענין הנפש 
והרוח שנצטרפים בכל מדריגה לנשמת האדם. 

כי הנפש שבמדריגה עליונה, הוא ככלליות 
הנפש רוח נשמה שבמדריגה התחתונה כידוע 
)מובא הרבה ועיין ליקו"מ ח"א תורה ס"ט(, ואין 
סוף כלל להמדריגות האלה. כי כפי העבודה 
והאתערותא דלתתא שנמצא בכל אחד ]והעיקר 
הוא היראה והתפלה כמוב"פ[, כן זוכה בכל פעם 
לחלקי הנשמה ואלקותו יתברך, שבמדריגה 
היותר עליונה. וחלקי הנשמה ואלקותו יתברך 
שבמדריגה הקודמת, יתגלו ויהיו בו לשכל 
הנגלה, שבנפש ורוח החיוני שבהגוף שבו. עד 
שתחל לפעמו רוח ה', שהוא רוח הקודש שנמצא 
גם עתה אחר שפסקה הנבואה מישראל, )ה(
]כ[מובא מזה במקום אחר )עיין ליקו"מ ח"ב 

תורה ח' אות ח( :

מפתח י"ב. הוא על אודות המוב"פ, שעצם 
המצוה ודבריו יתברך שסביבות המצוה, יהיו 
בשתי הבחינות נעשה ונשמע, שהם אב ובן, 
מאמר השלם וחצי מאמר. ושעל מאמר השלם 
יסובב הכתוב ]משם רועה אבן ישראל וכו'[, אב 
ובן כחדא. כי שם נכללהכל, ]היינו שגם החצי 
מאמר, נכלל בו[. ולא כן בעיקר מדריגת החצי 
מאמר, שבבחינת הבן. כי גם מחמת זה )מ(]ב[

עצמו שעיקרו הוא בבחינת החצי ויחצה ויתחלק, 
עד שגם באמת לא יהיה רק במדריגת החצי והבן 
לחוד. מכל זה תבין מרחוק, שבעוצם אחדותו 
יתברך בעצמו, יצא מאתו קול דברו שבעצם 
כל מצוה ומצוה ושבסביבותיה באחת ותכלית 
האחדות לבד. ורק מפני משה, שגם הוא כמאמר 
החצי והמתחלק יחשב כנגדו יתברך, ]ומכל 
שכן למדריגות שאר נפשות ישראל שאחריה[, 
נתחלק האור לשתי המדריגות הנ"ל, עד ששתים 

זו שמעתי:

מפתח י"ג. היא מה שלפי כל הנ"ל יבואר לך יותר 
מה שהבאתי לעיל במפתח ה', שכמו שבקילקול 
העבירות יתגבר קול הברת עזות הכלביות והגוף 
בתאוותיו הב הב, שעל ידי זה עוברים יותר חס 
ושלום. כן זה לעומת זה, מצוה גוררת מצוה, כי 
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עיקר התיקון שבמעשה המצוות, הוא שיתעורר 
על ידם קול העצם של הנשמה שבפרטיות 
וכלליות, מדרגא לדרגא, לדפוק ולעורר ולצוות 
ולזרז את האדם, על המצוה בקול דודה. אשר 
מיחוד המדריגות זה בזה עד קול דברו בעצמו 
יתברך, אשר בעזות ותקיפת אלקותו ומלכותו 
דקדושה קדשנו במצוותיו וצונו על זה. כי זה 
בעצמו עשיית מצוותיו ותורתו יתברך המוב"פ, 
מה שידבר אלינו על ידי בחינת משה שבכל דור 
]ובאחדות ואמצעות דבריו הסובבת לכל מצוה 
במשמרת למשמרת[ כמובא לקמן במפתח י"ט. 
ומרחוק תבין לפי זה, גם מה שתפס לדוגמא 
ענין הכתוב וידבר וכו'. אבל עיקר ההתעוררות, 
הוא עד הקול דקדושה ממש שנשמע בעשיית 
איזה מצוה. ומה שתפס לדוגמא קול קשקוש 
מטבעות שבמעשה הצדקה, יש לבאר בענין זה, 
על פי מה שגילה למוהרנ"ת ז"ל )שיחות הר"ן 
סי' נ"ח, חיי"מ עבודת ד' אות קכ"ד, ליקו"ה 
הל' צדקה ה"א(, שעיקר המצוה הנקרא בשם 
מעשה, הוא הצדקה. גם ממילא מובן, שכמו 
שכסף הצדקה ]מחלקי הנפש שבו[ יענה בקול 
עזות דקדושה הנ"ל, והיה מעשה הצדקה שלום 

החותם הנ"ל, כן גם להיפך חס ושלום:

מפתח י"ד. הוא מה שיש להתפלא בדבר המאמר 
חז"ל המוב"פ על אודות אברהם אבינו ע"ה, 
שהחליף את העונשים של כל הדברים בשיעבוד 
מלכיות, ורק עונש העזות נשאר בגיהנם. כי 
מההלכה  הזה  הענין  מאד  רחוק  לכאורה 
המקובלת שרק הג' עבירות עבודה זרה וגילוי 
עריות ושפיכות דמים, גרועים הם יותר מכולם, 
]להיות ביהרג ואל יעבור[, וכמבואר גם משאלות 
ותשובות המאמר הזה בעצמו, שבוודאי כשחוטא 
האדם בתמרי ועבודה זרה ממש חס ושלום, 
אין גרוע מזה. והאי מאן דקץ ופגם בהעזות 
ולא בתמרי, למה זה יצא מן הכלל שבעונש 
זולתו, ויהיה מוכרח לסבול עונש הגיהנם הגרוע 
יותר מכולם. וליישב את הפליאה הזאת, נקדים 

בתחלה ונשים את לבינו, למה שגם בלא זה 
על כרחך דבריהם אומרים דרשוני וביארוני, 
שעיקר הכוונה בענין השיעבוד מלכיות והשרים 
העליונים שעליהם מלמעלה, )ש(הם הקטרוגים 
והדינים הקשים מהשם יתברך וצדיקיו בעצמם. 
ושמחמת זהבעצמו נחלפים הם בעונשי הגיהנם, 
שהם העיקרים יותר בשעבוד המר והקשה הזה. 
]ועיין בענין זה גם במדרש רבה בראשית פרשה 
מ"ד פירשו מ"ש נידונין בשתים, אמר לו במה 
עתה רוצה שידונו בניך וכו', אמר במה אברר 
בגיהנם או במלכיות וכו'[. כי אם לא תבאר 
ותפרש בדרך הזה, תקשי לך על אודות שאר 
היסורים והעונשים שנמצאים בעולם הזה, וגם 
בעולם הבא בצער בושת פני יהושע המוב"פ. 
כי מי חשוד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא 
דינא, ובוודאי אין יסורים בלא עון כידוע )שבת 
נ"ה.(. אבל באמת מבואר יותר כל הנ"ל, על 
פי המובא במקום אחר )עיין ליקו"ה חו"מ הל' 
גביית חוב מיתומים ה"ה אות ג(, וגם בשאר 
ספרי אמת )אפשר הכוונה על המובא הרבה 
בכל ספרי קבלה בסוד שבירת כלים ומיתת 
המלכים המרומזים בפסוק ואלה המלכים וכו' 
ודו"ק(, שגלות המלכיות התחיל מיד בתחלת 
הבריאה, אך עיקר התהוותו, היתה אחר כך 
בגלות מצרים, שנחשב מימי אברהם שבברית 
בין הבתרים, וכל מיני יסורים ועונשים נכללים 
ונכנסים תחת הסוג הזה כנ"ל. ועוד נבא מכל זה 
למה שמבואר מדבריו הקדושים ]כפי ששמעתי 
מהם בעל פה[ עצם הלשון שיצא מפיו הקדוש, 
שבפני יהושע והדומים אליו, לא נמצא שום 
חטא ועון כלל. כי לכאורה לפי זה יש להתפלא 
מאד, למה באמת יגיע לו לסבול עונש צער 
הבושה, ]ושיהיה[ במיעוט אור פניו עד פני 
הלבנה דלית לה וכו'. אבל כפי שמבואר מדבריו 
הקדושים באות ה' על אודות הגוף העז וחזק 
בהתאוות ]שמהם כל העבירות[, וממה שזה 
לעומת זה יתעלה בשר הגוף הנעשה במצוות 
התורה שבנגלה, לשמוע ולקבל ולהתהווה 
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על ידי זה בעיקר מדת קול העזות דקדושה 
שבמדריגות הנשמע והנסתר, ]כמבואר כל 
זה מדבריו הקדושים ועל פי המפתחות הנ"ל[. 
יצא לנו בדרך כלל, שעל זה לבד עמדו רגלי 
אבותינו לקבלת התורה בהר סיני ]וכמובא 
מזה בדברי חז"ל )ביצה כ"ה ע"ב ובפרש"י שם 
עיי"ש([, לזכך עזות ירידת הגוף ותאוותו הנ"ל, 
עד שיתהפך ויתאחד בתכלית הענוה והבושת 
פנים שכנגדו יתברך, ובזה לבד נחלק פני משה 
מפני יהושע.... וכמו שבקדושה, נכנסים כל 
המדריגות תחת שני סוגי המדריגות של משה 
ויהושע הנ"ל. כי תכלית הגדול והעליון הנ"ל, 
יתעלה בבושת פניו הקדושים שמהשם יתברך 
לעונג ועדן העילאה לגמרי שבמדריגת הנשמע 
כמוב"פ. ותלמידו שאין זוכה כל כך להתגבר 
בתורתו ותפלתו שתהיה בתכלית הבושה הנ"ל, 
לא יעמוד כנגדו רק במדריגת העדן תתאה, 
שבמדריגת הנעשה הנ"ל. כן גם להיפך חס 
ושלום, במכשול העונות והחטאים הנ"ל, יש מי 
שחוטא בעזות תאוותיו בעצמם, שהוא בתכלית 
מדריגה התחתונה. אף על פי שגם בזה מחולק 
כל אחד מחבירו, אבל בדרך כלל, נחשבים כולם 
למדריגה התחתונה, המכוונת בסטרא אחרא 
זה לעומת זה, ותכלית ההיפך ממדריגת משה 
הנ"ל, עד שיסובב עליהם מאמר המשנה, עז 
פנים לגיהנם ]וכאשר נבאר בזה לקמן במפתח 
כ"ד כ"ה[, מחמת שבאמת לא נשאר מדת העזות 
רק בעונש הגיהנם בעצמו כנ"ל. ויש מי שהוא 
מתגבר כנגד עזות תאוותיו בעצמם, עד שגם 
כל חטאיו שנכשול בהם, זה רק מצד השוגג או 
מחלוקת עצתו וספיקותיו כנ"ל, והואמדריגת 
הבינונים, אשר אינם יורדים לגיהנם, כי כבר 
נחלף כל העונשים של כל הדברים אשר עברו 
עליהם בשעבוד המלכיות לבד כמוב"פ. ואף 
על פי כן, אינם נתעלים במדריגת העדן עלאה 

כמשה בעצמו כנ"ל:

מפתח ט"ו. הוא מה שבכל הנ"ל תבין מרחוק 

על אודות הגוף שיש בו עזות מבחינת הכלבים 
עזי נפש וכו' המוב"פ, שיחטא ויעוה בעזות 
תאוותיו ממש כנ"ל, נעשה הוא בעצמו על ידי 
כל חטא ועון בפני הכלב שנזכר במאמר המשנה 
המובא על זה בפנים, להוציא בכל פעם יותר 
קול ההברה והעזות דסטרא אחרא הב וכו' הב 
וכו', מזוני וחיי דגופא. עד שמתחבל ומתענש 
ויורד על ידי זה בעומק )בשאול( ]השאול[ 
והגיהנם הנ"ל. ]שמעתי מאבי ז"ל בשם מוהרנ"ת 
ז"ל, שדיבר פעם אחת מענין הזה של השכר 
והעונש, ואמר. שאחר כל מה שמביא מזה 
]בדבריו הקדושים ובשאר ספרי אמת[, אין 
שום אופן ויכולת כלל להגיע ולהביא במוחינו 
ודעתינו את ציורי מהותיהם ואיכותיהם[. גם 
מבואר ונראה מדבריו הקדושים, שצער הבושה 
גדול מאד יותר מעונש גיהנם, שהכוונה היא, 
על צער הבושה שמתביישים בעונשי הגיהנם 
בעצמו. ושאם גם במיעוט שכר העדן יתבייש 
ויכוה כל צדיק מחופתי חבירו ]הנחשב כנגדו 
בפני החמה ויתרון פני משה על פני יהושע 
המוב"פ[ בצער גדול ועצום, עד שכפלו חז"ל 
ואמרו, אוי לאותה בושה, אוי וכו'. נלמוד מזה 
אלפי אלפים קל וחומר, להעומד חס ושלום בפני 
הכלב שבעזות הגוף בעון ממש כנ"ל, ובקול 
ההברה שבו בהמחבלים ומשחיתים שמורידים 
אותו בעונשי גיהנם הקשים והמרים, שאז אין 
לשער כלל עוצם הבושה הזאת, בצער ומרירות 
גדול ועצום, העולה בכפלי כפלים יותר מצער 
הגיהנם  של  העונשים  המכאובים שבעצם 
כנ"ל. כי בזה שדיבר אז מענין יסורי העולם 
הזה, שהעיקר הוא צער הבושה שבהם, נראה 
מבואר, שסבב בכל זה לפרש ולהביא ראיה 
לצער הבושה שלעתיד ]שדיבר בזה בתחלה 
ואחר כך[, שגם בזה תוגדל לכל אחד צער 
הבושה שבמדריגת החטאים, יותר מהצער 

שבעצם היסורים והעונשים הנ"ל:

מפתח ט"ז. הוא מה שמבואר על אודות שני 
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המדות, עזות ובושת הנ"ל, שנמצאים בהם 
לטוב ולרע חס ושלום, ובזה ובזה יעלו וישלטו 
בהפנים של כל אחד. כי ממה שבעזות דסטרא 
אחרא הוא בהפנים, ממילא מבואר שכמו כן 
זה לעומת זה, גם מדת העזות דקדושה, הוא 
בהפנים. וכן ממה שבקדושה תהא מדת הבושת 
בהפנים, ממילא מבואר, שכמו כן בהסטרא 
אחרא, למי שיש לו בושת ]במקום שמוכרח 
להעזות[, הוא גם כן בהפנים של כל אחד. גם 
ממה שמבואר מדבריו הקדושים, שבקדושה 
והתלמיד,  והבן  תהיה מדת הבושת להגוף 
כנגד נשמתו ואביו ורבו. וכן מדרגא לדרגא, 
עד בושת פני משה מאבינו שבשמים בעצמו 
יתברך. ממילא מבואר, שמדת העזות מלכותא 
קדישא, השתלשל גם כן מדרגא לדרגא לכל 
אחד כנגד הקטן מאתו, ושלא קם עוד בישראל 
כתוקף העוז ועזות פני משה ]כאשר נבאר ונרמז 
לקמן[, אף על פי שעוד מתבייש גם בזהמפני 
השם יתברך כנ"ל. וכן ממה שבתחלת מאמרו 
הקדוש מענין הגן עדן והגיהנם, שנמצאים גם 
בעולם הזה. מבואר ומרמז יותר בתעלומות דבריו 
הקדושים שדיבר אחר כך על אודות המשנה 
עז פנים לגיהנם, ובושת פנים לגן עדן. שממילא 
מבואר, שכמו שבנעשה ונשמע מעולם לעולם 
]ולדוגמא תפס מעולם המעשה הזה להעולם 
וכו'[, נרשום על ידי זה, בעדן העלאה ותתא. כן 
זה לעומת זה, יהיה גם העונש חס ושלום, בגיהנם 
העליון והתחתון שבעולם הזה כנ"ל. ומשאר 
ביאורי דבריו הקדושים מזה על זה אשר רמזתי 
לעיל, תבין מרחוק, שכל השכר והעונש אשר 
בהם, יהיה מדה כנגד מדה. כי כל אשר יתבייש 
כנגד נשמתו ואלקותו יתברך, ויבטל עזות גופו 
שבתאותיו ורצונותיו, להפך אותם לרצונו ועזותו 
יתברך בעצמו כנ"ל, יאכל פרי מעלליו, ויתענג 
כמו כן בעזות מלכותו יתברך שבעדן העלאה 
ופני החמה כנ"ל. וכל אשר בתכלית ההיפך חס 
ושלום, יסלק את הבושה ויגביר על עצמו את 
עזות פניו שבכלביות ובהמיות גופו, לבריאת 

המחבלים שבו, עד שיוציאו מאתו גם על ידי 
זה בעצמו קול ההברה והעזות בסטרא אחרא 
כנ"ל ]כי עבירה גוררת עבירה[, ירד על ידי זה 
להגיהנם ובור תחתיות המוב"פ, עד שיגיע לו 
צער הבושה רבי רבבות פעמים ממה שהיה 
סובל בעצמו בעולם הזה. ואולם, גם הבינונים, 
אף על פי שלא חטאו ועוו בעצם העונות שעל 
ידי עזות התאות לבריאת המחבלים כנ"ל, אבל 
מחמת שגם בתכלית ההיפך, לא זכו לעצם 
הענוה והשפלות והבושה הנ"ל שכנגדו יתברך, 
כירא בשת ]משיח בעצמו[ המוב"פ, העולה 
בראשית ולמעלה מכולם כנ"ל. מוכרחים כמו כן 
להשפט בשעבודם והכנעתם וצער בושתם, אשר 
יתביישו מאתו ומעוז מלכות דיניהם הקדושים, 

כפלי כפלים כנ"ל:

מפתח י"ז. הוא מה שלפי כל זה עוד יבואר 
לנו, מה שקרא להעומדים בתכלית מדריגה 
העליונה, בשם מוכיחי הדור, על שמהם לבד 
יוצא קול העזות דקדושה מעילא לתתא ]בכל 
המדריגות שבנפשות ישראל[ בתורה ומוסר, 
לבייש ולהגיד לעמי פשעם וחטאתם, כמבואר 
גם מענין הכתוב הנ"ל שמביא על זה, כשופר 
הרם קולך וכו'. כי הוא המוכיח ומבייש במדת 
העזות ]שבפני השגתו וקול חכמתו[, גם לפני 
יהושע על פגם כל שהוא, ומכל שכן וכל שכן 
למי שחטא בחטא ועון ממש. ושגם קול העוז 
והעזות הזה, הוא הוא קול תורתם שבעצם פני 
השגתם ונשמתם, בחכמה עלאה דעילאה כנ"ל. 
]]ו[מה שקרא אותם בלשון רבים, מבואר על 
פי המובא במקום אחר )תיקו"ז תיקון ס"ט ועיין 
בהקדמת הספר לפני הכללים( בשם הזוהר 
הקדוש, שהתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, 
וגם נשמתו תתחלק לכמה ניצוצות, כמו שגם 
שאר כל אחת מהששים רבוא נשמות יתחלקו 
)שער  כידוע  כפלים  כפלי  במספרם  ויהיו 
הגילגולים פרק יא([. ולרמז יותר בכל זה נבא 

בתחלה עד:
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מפתח י"ח. והוא מה שלפי הנ"ל יבואר לנו לענין 
החכם העליון ופני משה בעצמו, שבהתעלותו 
בכל עת, ומכל שכן לעתיד, גם )במתן( ]ממתן[ 
תורה כאשר הבאתי מזה במקום אחר )מובא 
כמה פעמים בדברי המחבר ועייןבסוף ההשמטות 
שבסוף הספר(, זוכה כמו כן לנשמה יתירה, 
ונשמתו הקודמת תהיה בו לנפש ורוח ושכל 
הנגלה שלו כנ"ל. ואגב אורחא יבואר לך יותר 
לפי זה, גם מה שכתבתי וביארתי יותר שם 
בסעיף קטן א', את הסתירות של הכתובים 
ומאמרי חז"ל, לפי שיחתו הקדושה )עיין שיחות 
הר"ן סי' נ"ד(, השם יתברך אינו עושה ב' פעמים 
וכו'. וגם תבין מרחוק בחידתו הנעלמה, לרמז 
על הפלגת מעלת המוכיח, שכדי לקבל את 
תוכחתו, מוכרח להתמלאות הידים בהארת 
השבעה רועים. כי לפי הנ"ל יש לבאר, שלעוצם 
מעלתו הנשגבה, לא נחשב בין השבעה רועים 
רק נפשו ורוחו לבד, כי גם זה נחשב לנשמה, 
במדריגות הנשמות של שאר הרועים. אבל 
עצם נשמתו שבדבר המוכיח הנ"ל, הוא נשמת 
ורוח שבנשמע נסתרות תורת ותפלת פני ה' 
בעצמו ]וכאשר נדבר מזה לקמן[, אשר יעננו 
בקולו, ההולך וחזק עד בלי די, למתן חכמתו 
התורה, והתגלותה בקולות הרועים הנ"ל ]אשר 
באו למספר שבעה[, כי כולם יחד, בצירוף 
קול נפשו שעומד )בשניהם( ]ביניהם[ כנ"ל, 
מוכרחים לקבל משם בידי האמונה שבהם. 
כי עצם נשמתו לבד יהיה במדריגת המוכיח 
המוב"פ ]גם לנפשו, ומכל שכן[ לנשמותיהם 
שבמדריגת נפשו, ועיין לקמן שנוסיף לבאר 
בזה. ולפי כל זה תבין ותרגיש אחי, גם בנועם 
דבריו הקדושים, שאחר אמירת תורתו פרט 
ואמר לענין קול המוכיח, שהוא בבחינת קול 
השופר ]של העזות[. ועוד מה שהביא לענין 
שבעת הרועים את הכתוב שבעת ימים וכו', 
תרגיש מרחוק רמזיו הקדושים, על עצם יום 
]הש'מ'ונ'ה'[ קול השופר הנ"ל, שבו נימול ונשבר 
ערלת ועזות הבשר, על שגם כל שבעת ימי 

]הבריאה והתורה[ שבכלליות הרועים, נשפעים 
ומקבלים את הכח והעזות מיום הש'מ'ונ'ה' וקול 
הנ'ש'מ'ה' של מעלה הנ"ל, אשר עלתה בראשית 

]כל הבריאה והתורה שבהם[ כמוב"פ:

מפתח י"ט. על אודות המבואר מדבריו הקדושים, 
שגם פני משה בעצמו העולה על כולם, ואין 
לו להתבייש כלל משום אדם, יש לו להתבייש 
מהקדוש ברוך הוא. כי אם לית מחשבה תפיסא 
כלל בהדברים העומדים ברומו של עולם כאלה, 
אבל מאחר שכבר הורידם והציעם בפנינו שגם 
זה הוא בושת פנים להנשמה והחלק אלקי, מה 
שלא הגיע עדיין לתורתו ותפלתו שבאורו האין 
סוף בעצמו יתברך, שגם הם ]משאר מדותיו 
יתברך, אשר[ אין להם סוף כאחדותו בעצמו 
יתברך. ועוד כפי שלפי כל זה ממילא מבואר, 
שגם אין סוף ותכלית כלל להבושה הזאת, יש 
להתפלא קצת לפי זה, מה שלא הזכירו חז"ל 
ענין הבושה, רק על פני יהושע והקטנים מאתו, 
ולא גם על פני משה בעצמו שמתבייש מהשם 
יתברך הנ"ל מהמוב"פ. ואם תאמר שיש ליישב 
זאת, במה שמבואר מדבריו הקדושים, שאף על 
פי כן נכלל משה משיח באורו האין סוף יתברך, 
עד שזוכה כביכול גם לתורתו ותפלתו יתברך 
לאין סוף כלל. אבל גם בזה יש להתפלא קצת, 
כפי הכלל המבואר מדבריו הקדושים במקום 
אחר )מובא כמה פעמים ועיין לעיל מה שצוין 
במפתח יח(, שגם בחינת משה משיח הזוכה 
לזה, נתעלה גם הואאחר כך בכל פעם יותר, 
ממילא מוכרח לומר, שאף על פי כן גם הוא 
יבוש ויתבייש בכל פעם מאורו האין סוף בעצמו 
יתברך. ומכל שכן בענין הצדיקים שתחתיו, יש 
להתפלא מאד גם בלא זה בגוף המאמר חז"ל, 
אשר אמרו שכל צדיק נכוה וכו', ואוי לאותה 
בושה כו', אם כן יבושו עמי לעולם חס ושלום, 
]כי הלא כל מה שיעלה התחתון וישיג יותר, יעלה 
הגבוה מאתו עוד יותר[. ובהכתוב המוב"פ, כפול 
ומבואר, שלא יבושו עמי וכו'. אבל הנראה לפי 
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עניות דעתי לישב בכל זה, כפי המבואר מדבריו 
הקדושים על אודות הכתוב משם רועה וכו', 
שבמאמר השלם שקודם הבריאה, יהיה כחדא 
ובאחדות נשמע האב ונעשה הבן. וכפי שעוד 
יבואר לך מהמפתחות הנ"ל, שבזה מבאר יותר 
גם שלימות התיקון של אחדות ודביקות עצם 
הנשמה בבשר הגוף המוב"פ, ושזה גם אחדות 
העזות והבושת דקדושה המובן בפנים, ]שבאמת 
ובשלימות התיקון, יתאחדו ואל יתפרדו[. כי 
העזות הוא מצד האב והנשמה, והבושת הוא 
מצד הבן והגוף, שגם בזה עיקר התיקון והחיים, 
שיהיו דבוקים ואחודים יחדיו בתכלית האחדות. 
ואולם, כמו שמלמטה ואחר הבריאה, לא נקרא 
כל מדה ומדריגה כנגד התחתונה מאתה רק 
בשם המושאל קודם הבריאה. אבל עצם השם 
שלה, הוא אחר הבריאה. כן אחר כך להיפוך, 
כשזוכים להתעלות בראשית המוב"פ ]ביום 
ההוא וכו'[ שבאור האין סוף, למעלה מז' ימי 
הבנין והבריאה שבאור האין סוף כנ"ל, יסובב 
ויעמוד השם המושאל, רק על תחתיות המדריגה 
שבכל אחד, כנגד העליונה מאתה, להקרא בשם 
אחר הבריאה ובושת הבן המוב"פ. אבל באמת, 
יהיה שם גם בושת הבן בתכלית האחדות ועזות 
האב, שבראשית קודם הבריאה ותפלת השם 
ממש, ולא בשם המושאל. ושגם מעוצם אחדותו 
של פני משה לאבינו שבשמים קודם הבריאה 
הנ"ל, תדבר בתוך גרונו נשמתו ורוח עצמיותו 
בעצמו יתברך את תורתו ותפלתו, עד שבשם 
העצם והאמת האמיתי תהיה לתורת ה' ותפלות 
ה' ממש כנ"ל. וגם אם בחיי העולם הזה, ]וכן 
אחר כך קודם גמר התיקון שלעתיד[, אין זוכה 
לזה רק משה לבד, מעוצם אתערותו דלתתא 
בתכלית מדריגת הענוה והשפלות יותר מכל 
האדם ]מאחר שזוכה להתבייש גם בפני החמה, 
כנגדו יתברך[, על אשר גם הוא נחשב ]על 
כל פנים בשם המושאל[ למאמר החצי, כנגדו 
יתברך. אבל מעוצם התגברותו ברוב השלום 
והאחדות לאבינו שבשמים בעצמו יתברך כנ"ל 

מהמוב"פ, יבקש ויחפש ביום ההוא, למצוא 
ולהעלות גם את האובדים, במאמר החצי, מפני 
)תלמודו( ]תלמידו[ והלאה, ויפריח כתמר גם 
לדעת המחצים ומתחלקים מאתו לגמרי בעזות 
ושררה ]להחליף ולהמיר וליתן את העזות להגוף, 
והחלושות והבושת להנשמה חס ושלום[ עד 
שירדו בור תחתיות וצער הבושה שבו בכפלי 
כפלים כנ"ל. אבל על ידי צער בושת הפגם 
והעון הזה בעצמו, יחזרו ויעלו ויוכללו ויתאחדו 
בו כנ"ל, עד שלא יבושו עמי לעולם. מאחר 
שבכל המדריגות שמאז והלאה, לא יהיה עוד 
הבושת בצער ]ושם העצם חס ושלום[, רק 
בשם המושאל לבד, באופן שיתעלו בכל פעם 
יותר כנ"ל, עד שיהיה נחשב באופן אחד, כאלו 
הוא מקבלמהם חיי תורתו והשגתו שבלימודיו 
ועצותיו המוב"פ, אף על פי שבאמת גם היא 
היתה מתחלה תורת ה' בעצמו. כי גם הלא מצדו 
לבד כל האחדות ותיקון התחברותם שלעתיד 
הנ"ל, ודוק היטב כי אי אפשר להאריך בדברים 

נעלמים כאלה:

מפתח כ'. הוא המבואר מכל הנ"ל בדרך כלל, 
על אודות עזות המלכות והשררה דקדושה, 
שהוא הנשתשל מריש כל דרגין עד סוף כל 
דרגין. כי גם בפרטי פרטיות, מוכרח שיהיה כל 
איש שורר ומושל כרצונו בבני ביתו, והקטנים 
מאתו. והוא השלום שנמשך מהמוכיח כמוב"פ, 
שבו תלוי ועומד גם השלום הכללי שבין ישראל 
לאביהם שבשמים כמובן בפנים. אשר ממילא 
מבואר, שכל זה הוא לעוצם קישרי המדריגות זה 
בזה, עד הכנעת ובושת פני משה מהשם יתברך 
בעצמו. כי הוא לבד ימלוך ויתאזר וילבוש גאוותו 
ועזותו דקדושה שעל כולם. כי מאחר שגם אצל 
השם יתברך נמצא בחינת תורה ותפלה, שהם 
נעשה ונשמע, ממילא מבואר, שכמו כן יתצמצם 
כביכול גם השם יתברך בעצמו למדת העזות 
שבבחינת הירידה הנ"ל, ושהוא גם כן בסוד 
לבוש הגוף הנ"ל. כי כל כלליות הנשמות, וגם 
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פני משה בעצמו, נחשב לגוף ונעשה ובן כנגדו 
יתברך. גם ממילא מבואר, שאף על פי שלא 
עשה את כל הגוף הזה, רק כדי לרחם עליו, 
ולהשפיע בו מטוב השגתו המוב"פ. אבל מחמת 
שנאחז בהירידה הזאת, התגברות המלכיות 
ושריהם העליונים, שבמדת הקטרוגים והדין 
כנ"ל, למנוע את כל אחד בפיתויי והסתות עזות 
הגוף לכל התאוות והמדות הרעות ]כי הוא 
הוא מעזות מלכותא שבכלליות כמוב"פ[, כן 
גם כמו שמאש יצאו, כן האש תאכלם כידוע 
)מובא הרבה ועיין ליקו"ה הל' חלב ודם ה"ג 
סוף אות ד(, כי הם המסיתים, הם המקטריגים, 
לשעבד ולייסר את כל אחד ביסורים שונים 
כנ"ל, שהעיקר הוא הבושה שבהם כנ"ל, והוא 

מדה כנגד מדה:

מפתח כ"א. הוא מה שלפי כל הנ"ל, יתבאר לנו 
מעט משאר דבריו הראשונים אשר פתח בהם 
את המאמר הזה ]בעת הכתיבה כמוב"פ[. ונראה 
לכל מעיין שהוא מדבר כמו בלשון חידה, שיש 
חותם, ויש חותם בתוך חותם. חותם הוא, כי יש 
מוכיחי הדור, והם בחינת רגלין, ונקראים רגלין 
על שם שהם לימודי ה', שלומדין כביכול את ה' 
וכו', עיין היטב בפנים. כי אם אמנם כל דבריו 
האלה, עומדים ברום גבהי מרומים, ומקובלים 
ונפתחים מעט כחודו של מחט, במפתחות 
רשב"י והאריז"ל אשר קדמוהו, שכל נשמות 
ישראל והשגותיהם וחלקי חכמותיהם הם מחלקי 
אלהותו יתברך ומדותיו ממש כביכול, ומכנים 
ומלבישים את דבריהם בלבושים הגשמיים 
והמוגבלים, שכל מדותיו וחלקי אלהותו יתברך 
נשתלשלים ויורדים מעולם לעולם, וממדריגה 
למדריגה כנודע )מובא הרבה מאד ועיין ליקו"מ 
ח"א תורה ל' אות א(. אבל כבר הודעתי בדברי 
כמה פעמים, שעל כל הצדיקים שהיו מעולם, 
נתעלה ונתרומם משה משיח האמיתי, להתחדש 
בהשגתו בהתחדשות נפלא ונורא שלא היתה 
עוד כזאת, וגם אם הוא קנקן חדש באורייתא 

דעתיד לאיתגליא וכו', אבל הוא מלא ישן ועתיק 
דעתיקין,בפנימיות הנגלה שבתורתו יתברך, 
אשר ניתנה בכתב ובעל פה ממשה ליהושע 
וכו'. ונקדים בתחלה, ונשים את לבינו להמבואר 
מדבריו הקדושים, )לפי זה( ]ש[יש להתפלא 
קצת במה שאחר כך שכשהולכים ומוכיחים, 
החותם  בשם  התורה,  מקבלי  ידי  נקראים 
השני. כי לכאורה, כפי ביאורו הקדוש בענין 
החותם, אין שום שייכות כלל לידי המקבלים 
האלה, לכנותם גם כן בשם חותם ומכסה לסוד 
המעין הנ"ל. וגם אם אמנם שבכל זאת, יהיה 
יד המקבלים לחותם השני הזה, למה יגרע ולא 
יהיה בכלל החותם הזה, גם סוד הרגל ועקב 
המוכיחים בעצמם ]שעוסקים להוכיח אחר 
החותם הראשון[. כי הלא מבואר גם כן בסוף 
דבריו הקדושים, שדייקא מסוד העקב שבהם, 
תשמעו את כל המשפטים לתוכחה הזאת. 
וליישב את הפליאה הזאת שוב נשוב בתחלה 

לדברינו הנ"ל, ונבא עד:

מפתח כ"ב. והוא מה שיבואר לנו לפי כל הנ"ל 
על אודות הזיכוך של הגוף הכללי, שהוא כלליות 
נפשות ישראל שירדו בכלליות הבריאה, וכן 
בפרטיות כנ"ל, שהעיקר מוכרח לזכך ממדת 
העזות ]הכולל לכל התאוות והמדות הרעות, 
שמהם כל העבירות כנ"ל[, וזה על ידי שמגבירים 
ואת הכלימה, ממיעוט  עליהם את הבושה 
השפע, ורוב היסורים והעונשים שבעולם הזה 
והעולם הבא כנ"ל, ]ושזה דייקא מצד רחמנותו 
יתברך כנ"ל[. כי לפי כל זה יבואר לנו, שגם 
על זה לבד יסובב כל הגזר דין המוב"פ באות 
א'. ועל אשר באמת לא יהיה קול העוז והעזות 
הזה, רק בתורתו והשגתו כנ"ל, תרגיש בכפלים 
נועם דבריו הקדושים שכתב על זה, שהדין הוא 
התורה, ושעל זה יסובב הכתוב חתום תורה 
וכו', ]כי זולת ביאורינו הנ"ל, יש להתפלא קצת 
מפשיטות כוונת הכתוב, על כלליות התורה[. גם 
מאשר יבואר לנו לפי זה, שגם פני משה בעצמו, 
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מוכרח לקבל קול העזות הזה ]שהוא בדבר 
התוכחה והדין של השם יתברך בעצמו כנ"ל[, 
בתיקון ידי האמונה שבו, תבין ותרגיש מרחוק 
גם בנועם ועומק דבריו הקדושים, שהפליא 
להביא בסוד הידים האלה, את הכתוב כאשר 
דיבר ה' ביד משה, ]כי לכאורה יתפלא המעין 
גם בפשיטות כוונת הכתוב[. ועוד ניתן ריוח בין 
פרשה לפרשה, ונפסיק את הענין לבא מכל 

זה עד:

מפתח כ"ג. מה שלפי כל זה תבין מרחוק, שגם 
מכותלי דבריו הקדושים הנ"ל, ירמז לנו בנפלאות 
העצות שנותנין המוכיחים להשם יתברך בעצמו 
כביכול. ואולם, לקרב מזה על השכל, מוכרח 
בתחלה לפי עניות דעתי להציע לפני המעיין 
בדרך משל, על השם יתברך ובריאתו הנ"ל, 
שהוא כמו החכם ומשכיל בחכמתו המצאה 
נפלאה, להיות מאתה עונג ועדן נפלא בלי 
שיעור, אבל לא יהיה שום אופן להוציאה אל 
הפועל, כי אם על פי כלי האומנות ]גיצאג )עיין 
חיי"מ מעלת המתקרבים אליו אות כ"א עיי"ש([ 
הנפלא, שממציא לזה בתחלה. ועם הכלי הזה 
פעולת  ולפעול  לעשות  מתייעץ  הוא  לבד 
ההמצאה הנ"ל, שאז נקרא ונחשב, שהכלי הזה 
נתנה לו את העצה בפעולת המצאתו, מאשר 
על ידו לבד יהיה כל העצה כנ"ל. כי מי כהחכם 
קהלת, ומי יודע פשר דבר ]בין ישראל לאביהם 
שבשמיםכמוב"פ[, חכמת אדם תאיר פניו ]כפני 
החמה[, ועוז פניו ישונא )עיין קהלת ח( לקבל 
בתפלתו ולהמתיק חמה עוז אפו, לאדונו יתברך, 
העולה תחלה בהמח והחכמה עילאה דעילאה 
שבקודם הבריאה לגמרי המוב"פ. כי אם זה 
לבד עיקר העונג והעדן עלאה כמוב"פ, אבל 
דייקא מעוצם ריבוי העדן והעונג לאין סוף, 
שמחמת זה מוכרח כמו כן ממש להגדיל כלי 
ויחידת העזות דקדושה שבעוצם  הצמצום 
ותוקף מדת הדין והיראה הנ"ל מהמוב"פ, עד 
שלא היה מתקיים כלל כלליות בריאת כל 

העולמות, וגם נשמות ישראל והצדיקים היו 
נשארים עומדים מרחוק, בראותם ושומעים 
קול עוז תורתו יתברך, שביום הח' הנ"ל, ]והוא 
הנחשב גם ליום הנ' כפי כלליות השבעת ימים 
הנ"ל זה מזה, כידוע )מובא הרבה ועיין תיקו"ז 
נ"ח ע"ב, וע"ע ליקו"ה הל' בהמה וחיה טהורה 
ה"ד אות ט"ו([. ועל כן עיקר העצה הנפלאה 
דנפלאה לקבל משם, הוא בפלא היועץ משה 
משיח לבד, כי הוא לבד נגש בכל דור לקבל 
משם. ואם הוא מחולל מפשעינו, וקאים בעדן 
לאגנא עלן, ולקבל בעצמו מלקיותא דמלכא מ'ח' 
]קללות התוכחה הנרמזה לעיל[, ומתבייש מאד 
לפני השם יתברך כפני הלבנה שמתבייש כנגדו 
כמוב"פ. אבל גם מהבושה בעצמה, יהיה תכלית 
זיכוך תענוגי גופו ]אפילו באכילה ושתיה[, 
לעלות מהם לתענוגי ]יום[ הנשמה, ]שנחשבה 
בזה כנגד שאר הרועים כנ"ל[. כי אז דייקא, 
נחקק ונתקבל בו תורת וחכמת אור פני החמה 
של האין סוף בעצמו יתברך, כחותם ממש, והוא 
המדריגה העומדת בקדושה, זה לעומת זה כנגד 
תכלית המדריגה שבהירידה דסטרא אחרא, 
שנאמר עליה עז פנים לגיהנם כנ"ל. כי בתכלית 
ההיפך יזכך ירידת גופו כנ"ל, לבוא ולכנוס 
גם בעוצם לבת האש, ורשפי שלהבת הדין 
העז והקשה כשאול וגיהנם הנ"ל, עד שמוכרח 
להסיר ולהטיל אז לגמרי מסאני רגליו. שכמו 
כן, במה שמוכרח אחר כך לקבל מאתו, יהיה 
כל העצה על ידי נפשות הצדיקים והקדושים 
שבכל דור, ]שעליהם יסובב הכתוב כל קדושיו 
וכו'[. כי גם אחר כך, בחקיקת והתקבלות אור 
פני תורתו בפני הלבנה של הקדושים והרועים 
הנ"ל, מוכרחים גם הם, כחותם וידי האמונה, 
על כל פנים לסבול מאד, ולשבר מניעות רבות 
כנ"ל. וכן אחר כך בכלליות נפשות ישראל, 
הוא מתייעץ כמו כן להשפיע ולהאיר מחיי 
השגותיו גם לשאר כל הנבראים שבכל העולמות 
])ונעשה( ]ומיושב[ מה שמובא במדרש )בר"ר 
פ"ח, רות רבה פ"ב(, שנמלך ונתייעץ עם נשמות 
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הצדיקים, ובמקום אחר מובא )ליקו"מ ח"א תורה 
י"ז אות ח(, שגם עם שאר נשמות ישראל נתייעץ 
לכלליות הבריאה[. כי כמו שלכלליות הבריאה, 
הוכרח כביכול להעצה הכלליות של נשמות 
ישראל, כן גם לנשמות ישראל בעצמם, הוכרח 
כביכול לעצת הצדיקים שבהם. וכן גם לנשמות 
הצדיקים שבהם, הוכרח ]ומוכרח[ כביכול, 
לעצת המוכיח העליון, משה משיח בעצמו. 
ומכל זה שוב נשוב ליישוב הפליאה הנ"ל, כי 
כפי המבואר מכל הנ"ל, שכהכרח הנשמה 
להגוף, ]וחיבורם שלעתיד אחר התחיה[, כן 
מוכרחים גם האב שבקודם הבריאה ומאמר 
השלם, להתחבר למאמר החצי של הבן ואחר 
הבריאה, דייקא אחר הולדת והתגלות מחיצתו 
והתחלקותו, ]ולא כהתאחדותםלגמרי בהיות 
עדיין הבן במוח האב, קודם ההולדה והבריאה 
לגמרי[. כי לולא ההכרח ורצונו הנעלם יתברך 
בזה, לא היה שום בריאה כלל. ואם אף על 
פי כן נאחז ממאמר החצי והגוף, התגברות 
המחצה והתחלקות לגמרי, שהוא סטרא דמותא 
חס ושלום. מתגבר כנגד זה, תכלית האחדות 
לגמרי שבמאמר השלם וקודם הבריאה לגמרי, 
עד שיחזור ויתחבר עמו גם אחר התחלקותו, 
שזה לבד עיקר החיים האמיתיים גם להנשמה 
יתברך  ובכלליות, שהוא השם  שבפרטיות 
בעצמו, שגם פני משה מתבייש מאתו. כי אף 
על פי שגם בלא זה הוא חי לעד, אבל כביכול, 
עיקר מה שישמח בתענוגיו וחייו הטובים, הוא 
כשנתקרבים אליו כל בניך נפשות ישראל, 
שכנגד שאר כלליות הבריאה, נחשבים כולם 
במדריגת לימודי ה' המוב"פ כנ"ל. ועל אשר 
כבר רמזנו לעיל, שבדבר החותם ומכסה הדין, 
מבאר יותר בסוד העצה שמגיע מהם, תבין 
מרחוק, שכמו כן מפרש ומבאר יותר בכל זה, 
על ידי השלום והפשרה המוב"פ. כי כפי המבואר 
מדבריו הקדושים, שהוא העולה כתפלת ה' 
]יהי רצון וכו' שיכבשו רחמי וכו'[, על כי אין 
הדין תורה הנ"ל נמתק אלא בשרשו שבהתפלה 

)הזה( ]הזאת[, כי משם תצא תורה כמוב"פ. 
יש לבאר, שגם זה הוא בענין השלום והפשרה 
המוב"פ. כי גם הוא, הוא כהשלום והאחדות 
שבין הגוף והנשמה, שהם התורה והתפלה 
כנ"ל. כי בהתפלה יסובב להשם יתברך, בדבר 
הכתוב למה ה' יחרה אפך בעמך. והמוסר ]ו[

התורה, שהוא התוכחה כנ"ל, יסובב לנפשות 
ישראל בדבר הכתוב, אתם חטאתם וכו', ]וכנ"ל 
במפתח י"ז מענין הכתוב כשופר וכו'[. ועל זה 
לא יהיה המתקת הדין והיפוכו לחיים אמיתיים 
בגוף ונשמה יחדיו, עד בנין קרית ידי האמונה 
של המקבלים מאתו את התורה ומוסר התוכחה 
הנ"ל, באופן שישובו מעתה על כל פנים. ועל 
אשר עוד רמזנו לעיל, שתפלת האב ותורת 
הבן הוא בעצם כלליות המוכיחים והמקבלים 
המוב"פ, וכאשר יהיו המוכיחים בעצם סוד 
הרגלין והעקב, שמהם תשמעון קול הנשמע 
כנ"ל מהמוב"פ, כן יהיו המקבלים בעצם סוד 
הידים שבהם, תבין ותבא במה שרמזנו לעיל, 
שבדבר השלום ]שבחיבור התפלה והתורה[, 
הוא מבאר יותר בסוד החותמות, וכפולתם יחד 
שבחותם מאמר האחדות והראשון הנ"ל. וזה מה 
שכתב לענין הקלקול חס ושלום, שבהתגברות 
הרע ]שהוא ירידתו בעזות דסטרא אחרא כנ"ל[ 
של הדור, יהיה מקילקול החותם בעצמו, גם 
לקול השלום. גם ממילא מבואר, שכמו שביד 
וההמתקה השניה  יחתום החותם  כל אדם 
והעיקריית, מאחר שזוכים מעתה על כל פנים 
לתשובה בפועל כנ"ל. כן יהיה בכח ובהעלם גם 
רגל המוכיחים בסוד החותם הראשון של התפלה 
והנשמע, שבעצם החכמה עלאה כנ"ל. ועוד 
מסיבת כפולת ואחדות חותם רגלי המוכיחים 
]שגם חותם התחתון והחיצון נכלל בו[ כנ"ל, 
תבין יותר בהמבואר מדבריו הקדושים, שעל 
שם הב' דברים האלה, הם נקראים רגלין. על 
שם העצה וכו', ]שהוא תכלית החותם הראשון 
לגמרי כנ"ל[. ועל שם תהלוכותם להוכיח, שהוא 
הנחשב גם כן כנגד חותם ידי המקבלים, לחותם 
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הראשון כמוב"פ. ואף עלפי כן, כנגד החותם 
הראשון לגמרי של המוכיחים בעצמם, נחשב 
גם הוא להחותם וההמתקה השניה, כאשר 
יבואר לך מכפולת )ב(השלום והפשרה הנ"ל, 
ומהמבואר בלשונו הקדושה, שקודם תהלוכתם 
להוכיח, יהיה עיקר החותם הראשון הנ"ל, רק 
שאחר כך גם בתהלוכתם ותוכחתם ומוסרם 

יחתמו כנ"ל:

מפתח כ"ד. הוא כי ממה שרמזתי לעיל, יתיישב 
לנו יותר גם פליאת מוהרנ"ת ז"ל בהשני מאמרים 
]שמביא אדמו"ר ז"ל לענין זה, מאמר אלעזר 
זעירא, ומאמר המבקש רחמים וכו'[, שהציג שם 
בין שני חצאי עיגול עיין שם. כי יסוד פליאתו 
מה שלא נזכר בתחלה מענין פגם הגדלות, הוא 
כפי הכלל הסובב בדבריו הקדושים ]ונשמט 
הוא לעיל בההקדמה )במהדורה הקודמת כבר 
היה גם כלל זה בתוך כלל העשירי, ובמהדורה 
זו הוא כלל השבעה עשר עיי"ש( משאר כללי 
הקדמה[. שנראה ברובם ככולם של תורותיו 
הקדושות, שכשגומר להודיע עצם ההשגה של 
כל תורה ומאמר לעובדא ולמעשה, ומביא אחר 
כך על זה איזה כתוב או מאמר חז"ל, מכוונים 
הם לפרטי דרכי ההשגה שדיבר מקודם, בלי 
הרכבתו ענין אחר. וכאן בהמאמר מאלעזר 
זעירא הנ"ל, שמבאר בזה אדמו"ר ז"ל שחשדו 
את אלעזר בפגם הגדלות, ושגם כן חבשוהו 
וכו', שנראה לכאורה להמעיין כהרכבת ענין 
אחר כנ"ל. וכן יש להתפלא בפליאה הזאת גם 
על המאמר חז"ל המבקש רחמים וכו', שגם שם 
נראה לכאורה כמרכיב בחינת אין וכו', שלא 
דיבר מזה תחלה. ועל זה השיב מוהרנ"ת ז"ל, 
שביאר כוונתו הקדושה גם בענין קודם הבריאה, 
ובחינת אין סוף, שמדבר בתחלה, כפי שממילא 
מבואר שהוא בבחינת אין וענוה עיין שם. אבל 
גם בכל הנ"ל, נתוסף לך ביאור דבריו הקדושים 
בפשיטות יותר, מאחר שבאמת כל מדת הבושת 
פנים המוב"פ, הוא הכנעתו וענוותו וביטולו 

כאין לגמרי, כנגד חבירו הגדול ממנו. וכאשר 
רמזתי לך לעיל גם על אודות אחדותה ומציאותה 
באיזור ולבוש בעוז להגיאות של המלך העליון 
בעצמו יתברך, שמשם נשפע ויורד אחדות 
העזות והבושת ]שזה בעצמו אחדות הגאוה 
והענוה[ עד סוף כל דרגין שבנפשות בניו כנ"ל. 
עוד יש לבאר יותר בכל זה, כפי המובן מרמזיו 
הקדושים אשר רמז אז, ]ושמעתי אותם מאבי 
ז"ל, בשם מוהרנ"ת ז"ל, ששמע מפיו הקדוש[, 
על אודות תמורת העזות דסטרא אחרא בעזות 
דקדושה המוב"פ, שיש שנוגע נגע התמורה 
הזאת גם בגדולי גדולים. וברוב ברכה ותודה, 
הודה על זה להשם יתברך על עצמו, שנתקדש 
ונזדכך מזה בתכלית הזיכוך. כי לפי כל זה תבין 
מרחוק, במה שגם בעוצם ענוות וזעירת אלעזר, 
והשתדלותו בבנין ירושלם ]על ידי אבלותו 
שעליה, כידוע )עיין ליקו"מ ח"ב תורה ס"ז([, 
חשדוהו גם בענין זה בעצמו באחיזת הגאוה 
והעזות, שנאחז לפעמים גם בהמפורסמים 
האמתיים, להעיז ולהתגאות כנגד הגדול מהם, 
]בבחינת הרב והמוכיח הנ"ל[, ]המלוך תמלוך 
עלינו[. וגם אם אין בהם בענין הזה, רק פגם דק 
מן הדק. אבל כל הגדול מחבירו, גדול יצרו יותר, 
וגם )שערתי( ]השערת[ הפגם שבו ]כמובן בזה 
מדברי האריז"ל )עיין שער הגילגולים הקדמה 
ו' ועיין עוד ליקו"ההל' חובל בחבירו ה"ג אות 
ה([, ובפרט בענין כזה, אשר עיני כל בית ישראל 
עליהם, והמחלוקת תתרבה אחר כך ממילא על 
ידי אנשיו ומקורביו כפלי כפלים מכפי שיצא 
מפיו בעצמו. ואז חבשוהו והוא אמר להם, בעו 
מנאי וכו'. ועל כי כל המתגאה מסתלק ונפרד 
מאתו חכמתו והשגתו שבחלקי נשמתו לבל 
תלכד בזה כמוב"פ, ועל כן בעי מנייהו גם כן 
מענין הזה בעצמו, על אודות העזות שהוא 

הגאוה כנ"ל, גם עיין לקמן במפתח כ"ה:

מפתח כ"ה. הוא במה שיש להתפלא גם לפי כל 
הנ"ל, במה שנראה לכאורה מדבריו הקדושים, 
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כמחליט וסותם במדת הגאוה, שהיא מדה רעה 
ומגונה מאד, וכאשר בוודאי כן הוא האמת 
האמיתי כידוע )מובא הרבה מאד ועיין לשון 
רביז"ל בהשמטה על תורה י' ח"א(. אבל כפי 
היוצא לנו מכל הנ"ל, שהגאוה הוא העיקר 
מדת העזות שבסטרא אחרא, עדיין תיקשי לן 
בכל זאת, ממה שמבואר מדבריו הקדושים, 
שבקדושה מוכרח מאד מדת העזות. וממילא 
מבואר לפי זה, שגם הגאוה מוכרחת בהקדושה 
)עיין  ]וכאשר מובא גם מזה, במקום אחר 
ליקו"מ ח"א תורה רמ"ו, ובח"ב תורה קכ"ה([. 
ועתה, למה החליטו חכמינו ואדמו"ר ז"ל, שכל 
המתגאה חכמתו מסתלקת ממנו כנ"ל. וכן יש 
להוסיף ולהתפלא קצת כפליאה הזאת בהיוצא 
לנו ממפתח ד' הנ"ל, שעיקר המשכת עזות 
דקדושה, הוא מהרועים דקדושה. כי לכאורה 
לפי זה אין להבין כלל במה שדקדק וכתב 
לענין הרועים דסטרא אחרא, שכל מלכותם 
הוא בעזות. מאחר שכבר מבואר לפי הנ"ל, 
שגם כל מלכות הרועים דקדושה, הוא בעזות. 
וכל ההבדל וההפרש שביניהם, הוא מה שזה 
ישמש בעזות מלכותו בקדושה, וזה להיפך 
בסטרא אחרא חס ושלום. ועתה, איך שייך 
לכתוב בענין כזה, הלשון סתם, שנראה בזה 
כסותר לגמרי את דבריו כנ"ל. ובפרט, שבאמת 
יש להתפלא בפליאה הזאת, גם על מאמר התנא 
בעצמו המובא על זה בפנים, אשר החליט וסתם 
בלשונו, ואמר עז פנים לגיהנם, להיות נראה 
גם כן כסותר את דבריו הראשונים, שהקדים 
והזהיר הוא בעצמו, להיות עז כנמר. ואולם, 
מרחוק תבין לפי כל הנ"ל, שאין מי שיזכה 
להמדה הזאת של העזות והגאוה בשלימות 
הקדושה הנ"ל, כי אם העולה במדה השמינית 
שבשמינית שבה, למעלה מכל השבעה רועים 
כנ"ל, לכוללה ולייחדה שם באחדות הבושת 
והענוה שבענוה, אין לגמרי כמוב"פ, עד שבאמת 
קשה מאד לכנותם כלל בשם גאוה ועזות. כי 
באמת האמת, אחר כל עזותו וגאותו הנ"ל, יהיה 

מאד מאד שפל רוח ועניו מכל האדם וכו', עד 
שבאמת קשה מאד לקרוא זאת בשם עזות וגאוה 
כנ"ל. כי מדת העזות והגאוה בשם העצם שבה 
בקדושה, הוא עיקר הנסתר המוב"פ ]שלמעלה 
וקודם הבריאה לגמרי[, שמעוצם הסתרתה 
והעלמתה, תתהפך להתאחד לגמרי גם במדת 
הבושת והענוה שבענוה, יותר מכל האדם וכו'. 
כי מה שלא יבושו עמי בעלייתם לשם, רק בשם 
המושאל כנ"ל, אין זה רק מעוצם אחדותה שם 
במדת העזות שקודם הבריאה כנ"ל. ומאחר 
שהאחדות גובר שם ביניהם כל כך, ממילא 
מאירים ומשמשים שניהם בכתר אחד, עד שכמו 
שלא הזכירו חז"ל על פנימשה, שמתבייש חס 
ושלום ]אף על פי שגם הוא יבוש מהשם יתברך 
כמוב"פ[. כן גם כן אין שייך להזכיר ולומר עליו, 
שמעיז ומתגאה חס ושלום ]אף על פי שישונא 
בעוז פניו כנ"ל[, כי כל המתגאה ויהיה עז פנים 
בפשיטות, הוא בוודאי מצד הסטרא אחרא. ואם 
כל הרועים דקדושה שבשבעת ימי הבריאה 
שזולתו, אין זוכים עדיין לקדושת העזות והגאוה 
שבשם העצם שבה כנ"ל, ממילא יהיה בהם ]עד 
היום ההוא, שיתעלו לשם כנ"ל[ מדת הבושת 
והענוה, בשם העצם כנ"ל. כי גם מה שבכל זאת 
יקבלו כולם את קול העזות כנמר, ]בעצם נשמת 
פני משה, העולה עליהם ביום השמיני כנ"ל[, 
אין זה רק הארה בעלמא ]שמינית שבשמינית 
)לשון חז"ל בסוטה ה.([. כי גם התנא יהודה בן 
תימא, במאמרו הוי עז וכו', הוכרח בענין הזה 
בעצמו, לעלות מתורתו לתפלתו יהי רצון וכו'. 
כי מאד נסתר ונעלם הדבר הזה כנ"ל. והוא הוא 
כנפלאות הירידה המוכרחת ברצונו יתברך, 
אשר באמת אסור לירד בפשיטות חס ושלום, 
כי אז אדרבא יהיה עובר בזה מרצונו יתברך. 
ולא כן מדת העליה והבושת, אף על פי שגם 
בזה נמצא להיפוך, פן יהרסו לעלות ולהתבייש 
במקום שאין צריכין, אבל מחמת שבכל זאת, 
רוב העולים והמתביישים, ושנהגו במדותיהם 
האלה בפשיטות ובשם העצם כגמול עלי אמו 
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וכו', סתמו ואמרו על זה, בושת פנים לגן עדן. 
ובתכלית ההיפך מסתימתם שבמדת העזות 

והגאוה הנ"ל:

מפתח כ"ו. הוא כפי שיבואר לנו מכל הנ"ל, 
שגם כל שאר הרועים והקדושים המקבלים 
מהמוכיח העליון הנ"ל, שנחשב כנגדם בבחינת 
רגלין כנ"ל, אין זה רק מחמת שזוכים על כל 
פנים להכניע את עצמן תחתיו. וכן כל אחד 
כנגד רבו וחבירו הגדול מאתו אפילו במדריגה 
אחת לבד, מוכרח מאד על כל פנים להתבייש 
מאתו. תבין מרחוק בנפלאות דבריו הקדושים, 
שבענין המאמר חז"ל, שכל המתגאה כאילו 

דוחק רגלי השכינה:

מפתח כ"ז. הוא מה שנראה לפי עניות דעתי, 
פירוש הפשוט שבדבריו הקדושים, לקרוא 
את התפלה והנסתר, בשם אין סוף. כי התורה 
שבנגלה לבד, כשנזכה ]בעולם התיקון, שעל 
ידי משה משיח[ לברר כל הלכותיה, לא יהיה 
שייך שום תוספות התחדשות בה. כי כל אשר 
תהיה רחבה מני ים, וארוכה לאין סוף, הוא 
מצד פנימיותיה והסתרותיה שזוכים בכל עת 
על ידי התפלה, ]ו[בדרך הנפלא הזה אין לה 
גבול וקצבה כלל. ותיכף ומיד שזוכה האדם על 
ידי התפלה, להשגה החדשה שביקש עליה, 
יש לו לחזור ולהתחדש בתפלה ובקשה, על 
השגת מדרגותיה שבמדריגה היתירה, וזה לבד 
עיקר כוונתו יתברך בהורדתו לנשמות ישראל 
בתוך הגופים וההסתרות הנ"ל, ובפרט לנשמת 
המוכיח העליון בעצמו, אשר עליו מתגבר 
יותר מדת הדין מלמעלה ]ומלמטה, על ידי 
כל אחיו הגדולים האמיתים כנ"ל[, להורידו 
ולהכ'ש'יל'ו' ולהש'ל'יכ'ו' הרבה בהמ'כ'ש'ל'ה' 
והמ'ש'ל'כ'ה' של הבור תחתיות המוב"פ, ואף 
על פי כן אלקים חשבה לטובה, כי משם דייקא 
נוסף בכל פעם להתעלות ]מדרגאלדרגא[ לאין 
סוף, עד שכולם יכרעו ויתביישו אחר כך מאתו. 
כי על ידו דייקא, יזכו לעתיד גם שאר הצדיקים, 

להתוספות וההתעלות לנצח, מדרגא לדרגא 
באין סוף, עד שלא יבושו כנ"ל:

מפתח כ"ח. הוא מה שלפי כל זה עוד תבין 
מרחוק על אודות טענת משה למה יחרה וכו' 
המוב"פ. שאין להתפלא כלל, על מה שבוודאי 
גם השם יתברך ידע מתחלה מהטענה הזאת. כי 
אף על פי כן יהיה גם עצם מציאותה והמתקתה, 
על ידי משה בעצמו, כי לולי משה בחירו העומד 
לפניו בפרץ הירידה, כאשר נבאר לקמן, לא 
היה שום תקוה להשיב חמתו מלהשחית, לחזור 
לנפשות ישראל, וכל העולם ]היה נחזר[ לתוהו 
ובוהו, כמו שהיה קודם הבריאה. מאחר שבאמת 
אין שייך שום תועלת והכרח כלל למציאות 
הבריאה, זולת כוונתו האמיתית יתברך, לעדן 
ולנצח לזולתו באור תורתו שיזכו אליה, ויתגברו 
בה דייקא במניעות הגוף שמשתלשל מעזות 
מדת הדין כנ"ל. אבל דייקא מעוצם מעלת מבחר 
הנבראים הזה, שהוא משה משיח כנ"ל, יבוקש 
ויחופש עוון ישראל כמוב"פ. כי גם אחר כל 
הירידה הזאת, שגרמה התגברות מדת החימה 
והדין כנ"ל, יתגבר דייקא על ידי זה, ויקח אור 
כתר הנסתר והתפלה שבמדריגה היתירה כנ"ל, 
]ויחל משה[ וכו', עד שדייקא על ידי זה, יצא 
באמת אל הפועל, טענות למה יחרה וכו' כנ"ל, 

]ויתגלה יותר, כי הדין הוא התורה[:

לנו  היוצא  אודות  על  הוא  כ"ט.  מפתח 
מהשתלשלות מדריגות התורה והתפלה מאב 
לבן וכו'. שאף על פי שכל בחינה כלולה מכל 
הבחינות, אבל בדרך כלל, יהיה עיקר מדריגות 
התפלה במדריגת משיח בעצמו, כנ"ל מפתח עיין 
שם. כי נראה לפי עניות דעתי, שכל זה שייך למה 
שמבואר מדברי מהרנ"ת ז"ל בעל פה, אשר כמו 
שניתן לנו אור התורה על ידי משה רבינו, כן יהיה 
ניתן לנו אור התפלה על ידי משיח צדקינו. ונפש 
דוד, שהתנוצץ בו גם כן מנפש משיח שלעתיד, 
שיצא מאתו, היתה מחמת זה גם כל עסקו, 
רק להמשיך אור התפלה והתהלה, בחמשה 
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ספרים למספר החמשה חומשי תורה. ועל זה 
התפלל להנצל ]מהשונאים[ והרשעים, ]שהם[ 
העזי פנים המוב"פ, אשר בסגולת נפשותם זה 
לעומת זה, מגבירים גם בפרטיות עזות הגוף, 

המונע מהשגת אור התורה:

מפתח למד. היא מה שעל פי כל הנ"ל, תבין 
מרחוק תוספות הקדמה גם לכלליות כל הכרך 
הזה, אשר יגעתי וטרחתי בו להראות ולפתוח 
עיני המעיין, ביתרון תורתו וחכמתו העליונה 
במדריגתה, להיות גם ביאור הפשוט והנגלה 
]של כל דבר ודבר במקומו וענינו[ ברוב עושר 
ופנינים יקרים, כאשר ביאור הנסתר והדרוש 

ממקום למקום, שבדברי תורת שאר....:

מפתח ל"א. במה שמבואר מדבריו, שכל עולם 
נמשך מחבירו בכל הנמצא בתוכו ]כי כל פרטי 
העולם העשיה, יהיו רמזים וציונים לדברים 
העליונים בעולם היצירה, וכן למעלה יותר[, והיא 
כהמשכת הבן מהאב הנ"ל כמוב"פ. מבאר בזה 
יותר, במה שמדמה אותם לחותם בתוך חותם. 
]וכמובן מזה בדברי המקובלים )ע"ח שמ"ב 
פ"א )ועיי"ש בסוף הפרק((, שכל עולם יוצא 
ונשתלשל מחבירו של מעלה מאתו כדוגמת 

ציור החותם הנ"ל[:

]מהתורה חותם בתוך חותם, וקרוע הרבה[

.... ולהתצמצם מגדולתו שם.... לנהלינו בעוזו.... 
מעולם לעולם ומדרגא לדרגא.... מי יודע עוז אפו 
ודינו המוב"פ.... שעל זה יסובב הכתוב המוב"פ 
הנסתרות.... המעין חתום שיסובב עליו הכתוב.... 
הדין הוא התורה בעצמה כמו.... משם להשפיע 
למטה נזהרים מאד.... כמוב"פ.... ]פני הח'כ'מ'ה' 
הברה.... תהיה כ'ח'מ'ה' עזה בה אכ.... החיצונים 
שבהשלתשלות.... הוא בחותם )כף(.... ח'כ'מ'ה' 
בתורת משה.... המוב"פ כאש דיבר ה' ביד.... 
אמונה( עד בא השמש.... הנ"ל.... ה' הנ"ל להיות 
נקרא בשם.... לדוגמא את הכתוב וידבר.... 
הא'י'ת'נ'י'ם' שהם ]הת'נ'א'י'ם'[ בשוקין.... גם 
כן כמובא במקום אחר )עיין ליקו"מ ח"א תורה 

י' בהשמטות(, שמהם נתמלא קרית.... הלבנה.... 
הנ"ל. להיות בתפלת ה' שבאור.... שעבור זה גם 
התנא בהשגתו הזאת עלה מהתורה.... יהי רצון 
שתבנה עירך וכו', כי אלו דברי תורה.... עומד 
עליהם אחר כך נכשל ויורד בעזותו כנמר.... ואף 
על פי כן לא יהיה נחסר ונלכד אפילו כשערה 
דשערה.... ברה דסטרא אחרא הנאחזת משם 
כי בתערובות דעת הטוב.... הרע של התמורה 
הזאת יש שנ'מ'ר' ונחלף ונהפך.... כח הטוב 
בעצמו עד שכל החותם כולו שבמילוי היד.... 
מספר נד"ת כמוב"פ, שעל זה יסובב הכתוב 
ידיכם דמים.... ]לכו נא ונוכחה וכו' אם יאדימו 
וכו' איכה.... קרי' נאמנה מלאתי משפט הנ"ל 
ואשיבה.... אצרוף כב'ר' סיגיך וכו'. שלפי כל 
זה תבין מרחוק, גם.... המוב"פ מאלעזר זעירא, 
שבאבילתו על החורבן.... נעלים הנ"ל, השיב 
להם על אודות העזי פנים שאף על פי.... שלא 
בא עדיין לכפירות ]ויש בו עדיין קצת אמונה 
רק.... מעורב טוב ורע[. מוכרח להזדכך בעונש 
הגהינם,.... יותר מכל החטאים. שכולם בשעבוד 
מלכיות כמוב"פ.... הם יוצאים מעזות הגוף 
בתאוותיו המוב"פ, והנטמא באב הטומאה, 
להתייח.... בעצמה, אף על פי שעדיין יש בו טוב, 
ה.... בעזות מלכותו ]שבלא תגא והכתר הנ"ל[, 
לכוף עוד.... אחרים לתחות שעבדו כמוב"פ ממיר 
ומחליף גם כח הטוב.... שנמצא בו עדיין, מאחר 
שעל ידי הטוב בעצמו, קשה ביותר לברר.... 
]כמשל הכסף שהיה לסיגים המובא במקום אחר 
)אפשר הכוונה ע"פ שיחות הר"ן סי' ע"ט([ עד 
שנסת.... באליעזר זעירא ובאבילותו, על חורבן 
ירושלם המוב"פ.... חס ושלום רוצה להתגאות 
ולמלוך ולהשתרר על ידי זה בעצמה בה.... 
הנ"ל והוא כעין הטעות שטעו היו'ד שבטים 
ביוסף.... עד לא מלאו ידם לשפוך דמו כמו 
שרצו מקודם אבל.... להשתעבד תחת המלכות 
דסטרא אחרא עד שגרמו גם כן לחב.... בבור 
המאסר ]וגם הם בעצמם הור.... והמ'ש'ל'כ'ה' 
אשר השליכו אותו ה'ב'ר'ה'[ וגם.... הם חשבו 
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לרעה אלקים חשבה לטובה להחיות.... ב'ר' 
גם במזונאדנשמתא הנ"ל כידוע )מובא הרבה 
ועיין ליקו"ה הל' בציעת הפת ה"ה אות מ(. ול.... 
בעצמו גם לאותם שאינם בבחינת בשר כי.... 
תפלתו הנ"ל שיורד ונופל על אפיו ופניו.... להעלו 
גם אותם שבזה עיקר היחוד הנ"ל כידוע )עיין 
בשעה"כ דרוש נפילת אפים, ועיין ליקו"מ ח"א 
תורה ל"א דף מ"ה ע"ב טור ב', וע"ע בליקו"ה 
הל' נפילת אפים באריכות(.... ]ולפי זה תבין 
מרחוק גם ביישוב הפליאה המובא.... שאדמו"ר 
ז"ל בעצמו דיבר מאתה[ אבל.... מאחר שגם 
עיקר אחיזת ההברה ]שבמזונ'..... על כל פנים 
מאד מאד להטות אזניהם.... עיין שם בחיי מהר"ן 
)שיחות השייכות לתורות אות י"ז([ כי מעוצם 
התמורה....( הנלקחה מריש כל דרגין כנ"ל קשה 
מאוד גם.... גדולים להבחין ולידע מי הוא )הרב 
והבכור.... בראשית חכמתו הנ"ל יסובב עליו 
הכתוב המוב"פ ואתה תרעה את עמי במלכות 
דקדושה ]כנרמז לקמן.... ב"פ.... ואף שהוא 
מקיים בהם הכתוב המוב"פ.... אל תתעלם, 
הפשוט  ]כפירוש  טפם  ואת  אותם  לכלכל 
וכו'[. אבל גם כל עיקר רחמיו הוא לזככם 
בתכלית.... כמוב"פ, עד שיגילו וישמחו לנצח, 
בשמחת עולם המוב"פ.... עליה הכ' המוב"פ 
וגילו ברעדה, להחרידם ]בחרדת.... נשקו בר פן 
יאנף באכזריות, על שפגמו בחותם.... ותאבדו 
דרך, ללכת נע ונד בגלות וגירושין.... צרתם לו 
צר, גם באור עצמותיו הנ"ל.... בפניו ה'ב'ר'ה' 
כחמה הנ"ל. ]ותכלית ההיפך.... מזונא וחייא 
דגופא כנ"ל בעליתו לכתרי הר.... הת'מ'ו'ר'ה' 
דקדושה הנ"ל, אי אפשר שיתבטל במציאות.... 
ומוכרח לירד משם כידוע )עיין ליקו"מ ח"א 
תורה ד' אות ט(, ובירידתו אליהם.... לא היו 
עזים וחזקים בתאוותיהם היה מתחדש בכל 
פעם.... דתו, לבשרו בכלים נפלאים. לעלות 
יותר בחזיונותיו.... הנ"ל. אבל אם בחותם עליות 
עצמותיו הנ"ל, מתגברים שבעולם הזה.... שגם 
הם יקדימו נעשה לנשמע, ושמבשרם יחזו אלוק 

פנים בפנים.... כמו.... אותם מהדם נדה המוב"פ 
בשבעה.... המוב"פ כידוע )אפשר שהכוונה על 
ענין טהרת הנדה בשבעה נקיים שהיא בבחינת 
למלאות הידים בהארת השבעה רועים המוב"פ 
והבן, ועיין לקו"ה הלכות תפילין ה"א והלכות 
גילוח ה"ד ט"ו ודו"ק(. עד שנתעלה עם כל 
העם.... לעמוד בהר חורב ]בעמידת תפלתו 
ירידתם הנ"ל, לקבל  המוב"פ[.... גם אחרי 
מאור יום החותם.... לוחות העדות ה' נאמנה 
]מחכימת[ המוב"פ.... עזין הקדושה כמוב"פ 
]וכל מי שיש בו עזות דסטרא אחרא.... שלא 
עמדו רגלי אבותיו וכו'[, והיה עקב תשמעון.... 
התורה ]החתומה בלימודי כמוב"פ[, ושמר ה' 
אלקיך לך.... החותם הנ"ל, כי המתגבר בהבושה 
והענוה המוב'.... ]דבו'ע'ז[ ותוקפו של יוסף 
כידוע )עיין סנהדרין י"ט ע"ב, וע"ע ליקו"מ ח"א 
תורה י"א אות ד([, נחשב באית.... משם רועה 
אבן ישראל המוב"פ כי אז בהעדות.... ביהסוף 
שמו לאב ר'ך הנ"ל, שהוא אחדות.... הנ"ל, 
בא'ב' ת'ש'ר'י', שב'ר'א'ש'י'ת' ירח האיתנים.... 
להמתקת הדין, ותוכחות[ המריבה, אשר ל.... 
ובחימה וכו', ]להנידם מתבל כמוב"פ.... אחרת 
כיום הזה, על אשר קלקלו חותם הנסתרות.... 
לכל אחד כנ"ל, שמהם נשפעים להנגלות לנו 
ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה 
הזאת.... שאין ביכולת רק לשמעם כמוב"פ,שהוא 
תורת.... ]כ.... לקמן מהמוב"פ.... שגם אנחנו 
נעשה.... תורתינו הנ"ל, כידוע[ ואח"כ נשמע.... 
תבין מרחוק, גם משאר כותלי.... חותם עקב 
המוכיח תשמעון.... לחותם הידין ]שקלקלו 
ישראל, בגין.... הוא ירידתם המוב"פ, ואבידתם 
באותו.... כידוע[, שהוא אשר מבחוץ מלבוש.... 
תוקף מדת הדין כמוב"פ, ולפי זה יש לבאר,.... 
עיקר השלום ופשרת הדין לשתופו.... בש'ל'ו'ם' 
מ'ל'ב'ו'ש'ו, שבגמר ברכת תפלתו,.... כי אף 
על פי שהוא המוכיחם בהרמת,.... להגיד להם 
פשעם וחטאתם )בחטא ה.... יודע פשר דבר 
)בין ישראל...., פניו ישונא בקירון אורו.... החמה 
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הנ"ל, להיות במסוה.... כנגד יהושע תלמידו, 
הנעשה מהנשמע,.... כאלו עשאו לבן ]גם בבשרו 
כנ"ל מהמוב"פ.... בכ"פ יחוד הבשר והעצם 
כנ"ל.... אבן וכו' כחדא כמוב"פ שהאחד שהוא 

אחדות הבושת....

 ... ....מכלל לאו אתה שומע הן כי אם פני 
פנים כנגד פני משה ממילא נשמע.... שהוא 
העומד כנגדו במדת העוז המוב"פ להתאחד.... 
בו כאחדות העצם והבשר הנ"ל שזה בעצמו 
אחדות.... והעזות דקדושה המוב"פ כנרמז 
לקמן מהמוב"פ.... אחר כך מתלבש פני יהושע 
בהמקבלים אחר כך מאתו.... כל זה יבואר לך 
גם בעמידת פני משה.... אה בבושת פנים כנגד 
פני כבודו יתברך בעצמו.... וה הוא כדי שישכון 
ויתלבש בו כביכול שכינה מדברת מתוך גרונו 
כידוע )אפשר הכוונה ע"פ ליקו"מ ח"א תורה 
רי"ט וע"ע ליקו"מ ח"ב תורה ע"ז(, בתורת ותפלת 
ה' ....משה ידבר והאלקים יעננו בקולו, העומד.... 
השבעה רועים הנ"ל, לשבר ולקוץ.... ב"פ ]על 
כי אין הדין נמתק אלא.... הוא האחד והמיוחד 
שבכל.... תפס אותו לדוגמא במה שנקרא.... 
מה מנא ]כי הוא שיהיה ויתעלה למעלה .... 
במתן תורה שהיה מעין זה כמובא במקום אחר 
)מובא כמה פעמים בדברי המחבר ועיין בסוף 

ההשמטות שבסוף הספר( ועל זה....

הרביעית המובאה בדברי מוהרנ"ת )עיין ליקו"ה 
או"ח הל' נשיאת כפים ה"ד אות ד( .... אודות 
השגתו....  ולהשיג  להנשמה,  ההתקשרות 
שהעצה לזה היא לשבר עזות הגוף מקומתו.... 
דקדושה שזוכין להם, על ידי השגת.... אחר 
הנעשה מהנ.... והנסתר כמוב"פ. שגם בזה יש 
להתפלא מאד, כי.... לייעץ בעצה כזאת, שגם 
היא בעצמה נסתרה.... שהיא עולה עד אין 
סוף כמוב"פ, שליישב הפליאה.... נבא בקשרי 
דבריו הקדושים, שהארת הנשמע.... המוב"פ 
הוא הוא הארת הנשמה בהשגותיה הנ"ל ושכל 
עיקר העצה היא להרבות.... והנעשה שאז מגיע 

לו ממילא גם הארת הנשמע השייך למדרגת 
הנעשה הזה.... תפלה שנתבטלים ונכללים.... 
הנ"ל ושלפי זה יש לבאר גם כן.... ענין עזות 
הגוף שמתגבר.... ]עקבי מסילותיו בקשרים 

כאלה נשוטט ונחפש שבהכרך הזה[

]ענין השייך להתורה הנ"ל, מתוך ספר 'שיחות 
וסיפורים' )המנוקד( אות ל"ז מ"א[:

מבואר מצירופי דברי מורנ"ת ז"ל, שבהכרח 
השינויים בענין גלגולי הנשמות )שיחות הר"ן 
נ"ד(, נשתנה כמו כן הכרח התקשרות נפשות 
ישראל לעצמות יוסף. כי בגאולה הראשונה 
היתה התקשרותם אליו על ידי קיחת עצמותיו, 
ועתה יזכו מדור לדור אלפים נפשות נשמות 
ישראל להתקשר לעצמותיו על ידי ההשתטחות 
על קבורת עצמותיו, ושזה מה שהבטיח רבינו 
ז"ל)שיחות הר"ן קמ"א, חיי מוהר"ן רכ"ה( 
בהבטחה גדולה לכל הבאים על קברו הקדוש, 

כי גם זה מעיקרי אתחלתא דגאולה:

והנה, כבר מובן מדברי מורנ"ת ז"ל )הובא 
כמה פעמים בליקו"ה ועין בהלכות יין נסך 
ה"ד אות ז' ובהלכות שילוח הקן ה"ד ו' ושם 
ה"ה כ"ג ובהלכות בהמה וחיה טהורה ה"ד ב(, 
היוצאים מדברי רבינו ז"ל, המצורפים לדברי 
הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל, שעיקר רעת 
הגלות ולהיפך טובת הגאולה הוא ברוחניות, 
להכרת החיים נצחיים בדביקות המוחין בעונג 
התורה שבנסתר המיוסדת על התורה שבנגלה, 
ושמחמת זה לא היתה כלל השלמתה בגאולתינו 
ממצרים קודם קבלת התורה. וגם אחר כך, 
מקבלתה על כל פנים בנגלה, נתקלקל, מחמת 
חטא העגל שלא זכינו אחר כך לקבל את הנסתר 
שבה ]שבזה היינו זוכים לחירות ממלאך המות[, 
וכאשר ביארתי מדברי רבינו ז"ל בסי' כ"ב ליקוטי 

מוהר"ן חותם בתוך חותם עיין שם.

ועתה, בירידתינו לזה הגלות האחרון, בחורבן 
בית שני דחמיר לן, להשתקע בשער הנון ושבר 
הים דסטרא אחרא יותר ויותר, הקדים השם 
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יתברך רפואה למכה, שנתעורר רבי עקיבא 
בערך י' שנים קודם החורבן ללמוד וללמד, 
עד שהיה ראוי שתנתן התורה על ידו)סנהדרין 
כ"א.(, עד שנתייחד בו אחר כך תלמידו ר' שמעון 
בר יוחאי, שנמצא בו פי שנים ברוחו. כי הוא 
שניתן לו רשות להוציא על פני תבל תורה 
שבנסתר, ]שהוא מצד שער הנון דקדושה כי 
היה בו מנשמת משה, ועתה עלה יותר, והתפאר 
בהאידרא )זהר ח"ג קל"ב:(: "ומשה לא ידע 

וכו' ואנא ידענא"[:

ואף על פי שמרוב קלקולי הדורות, נסתתרה 
אחר כך תורתו בעצמה כמה מאות שנים, אבל 
בכל זאת גמר השם יתברך להוציאה שנית 
מתערה והסתרתה, עד שבאה וירדה אחר 
כך נשמתו ברבינו האריז"ל, להתחיל ולגלות 
יותר תורהשבנסתר, ואחר כך ברבינו ישראל 
סבא - הבעש"ט ז"ל, והוא המשיך בעבודתו. 
ומזרעו הקדוש, נשמת מורינו ורבינו ר' נחמן 
זצ"ל ]בנין המוחין - מ"ח נ"ן)עיי"ש בכוכבי אור 
הנ"ל חלק שיחות וסיפורים אות מ' והבן([. כי 
תורותיו ומעשיותיו הן הן סתרי תורה ופנימיותה 
הנמצאים מצד שער הנון)עי' בספרו "חכמה 
ותבונה" שעל סיפו"מ(, והמוכרחים לגאולתינו 

הנצחית:

]אמר המעתיק אני העתקתי מכתב יד המחבר 
מעלים מפוזרים, ואיני יודע הסדר היטב, ואפשר 
חסר ההתחלה, אך כפי הנראה לעניות דעתי 
סדרתים, ובמקום שיש לי ספק אם כך, אציג 
סימן כזה ):( ודי למבין )במהדורא זו במקום 
הסימון הנ"ל התחלנו בשורה חדשה או בעשיית 

כמה נקודות([:

במה שמובא בספרי אמת )מובא הרבה ועיין 
חיי"מ סי' תק"ד תק"ה, וע"ע בליקו"ה הלכות 
העושה שליח לגבות חובו ה"ה, וע"ע בהל' 
כלאי הכרם ה"ב אות א(, שתיקון הנבראים 
שבכל העולמות, תלוי ועומד בתיקון נפשות 

ישראל. כי לפי כל זה יש לבאר גם כן מאמר 
ר' חלבו שבמדרש איכה, על אודות הכתוב 
חדשים לבקרים וכו' עיין שם )פ"ג אות ח(. כי 
המלאכים הניזונין מלחם הדעת בכיסופא ולא 
במשפט הנ"ל, כשמתחילים לעלות בשיר ]קנה 
החכמה[ המוב"פ, נתבטלים לגמרי בשרשם 
שיצאו משם, שעל זה נבראים חדשים לבקרים 
וכו'. רק שלעתיד, בגמר התיקון של נפשות 
ישראל, יהיה ביכלתם גם הם להתקיים, על 
והשגותיהם,  ביכלתם לקבל דעתם  שיהיה 
בהשתלשלותם על ידי נפשות ישראל, שיעמדו 
לפנים ממחיצתם כידוע )ירושלמי שבת פ"ב, 
ועיין ליקו"מ ח"ב תורה א' אות א(. וכן גם 
בנפשות ישראל, יצאו וישתלשלו ההשגות 

מזה לזה ]כמובא מזה לקמן[:

כי עוד תבין לפי כל זה, על אודות הפליאה שיש 
להתפלא בענין דוד המלך ע"ה, שעלה כלל על 
דעתו להוסיף ולבקש בחנני וכו' )תהילים כ"ז(, 
מאחר שגם בלא זה נבחןונגלה לפניו יתברך 
פנימיות ותעלומות הלב של כל אחד. ובפרט 
שאחר כך לא עלתה בידו, ונתחרט ואמר זמותי 
בל יעבר פי, שמזה למדו חז"ל )סנהדרין ק"ז( 
שאסור לבקש על זה. ושגם להיפך, יש לבקש על 
השתוף ברחמים הנ"ל ]אל תביאני לידי נסיון[:

כי לפי כל הנ"ל תבין מרחוק בענין הצדיק 
היחידי, וראש ראשי הדורות שהיו מעולם, 
שהוא הנתעלה ויוצא לגמרי משאר כלליות 
העולם הנזכר שם בהמאמר חז"ל הנ"ל. כי 
ר'  עם  ]הנתאחד  בעצמו  הוא משה משיח 
עקיבא וכו', כנרמז לקמן[, המבקש ומצטער 
כל ימיו, מתי יבואו לידי הנסיונות העצומות 
ביותר ]ועיין בשבחי הר"ן )שבחי הר"ן אות 
ט"ז( שאחר הסיפורי מעשיות[. כי בעוצם תקפו 
וגבורתו לעמוד בהם, יזכה להתעלות בכלי רוח 
אלקים שבראשית מחשבתו והשגתו אלקותו 
יתברך כנ"ל. והעיקר, בעוצם תכלית מסירת 
נפשם שבריבוי קריאתם בשם ה', שהתפללו 
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ובקשו אחר כך מאתו יתברך, לכוף את יצרם 
בתפלותיהם, המוב"פ בפירוש הראשון רציצא 
וכו', ]כי השני פירושים הם שייכים זה לזה, 
כמובן ממה שתכף אותם זה לזה בכתיבת ידו 
הקדושה[. שעל זה בעצמו עיקר התגברות 
מניעת היצר ]שממדת הדין הנ"ל[, למנוע מזה 
]וכן מובן ומבואר מכמה מקומות בדברי מורנ"ת 
ז"ל )מובא הרבה ועין ליקו"ה הל' חזקת מטלטלין 
ה"ה אות י"ב י"ג, והל' אונאה ה"ג(, שאם גם 
על התפלה בעצמה מתגברים מניעות היצר 
למנוע מזה, אף על פי כן אין שום אופן לזכות 
למה שצריך )לזה( ]לזכות[, כי אם על ידה[, 
]ו[כנרמז לקמן מהמוב"פ אחר שכבר חיזק 
בעצמו מדת הדין, לבקש על התגברותו כנ"ל. 
וכמו שהבאתי במקום אחר )ע"ח בתחילתו, 
ובדרושי עולם הנקודים )שער ח'( מפ"ה ואילך, 
ובשער ט' )שבירת כלים(. ועיין ליקו"מ ח"א 
תורה ל"ד אות ז' ובתורה ס"ד אות ד( בשם 
האריז"ל, בענין הכלים הנ"ל, שמתחלה עשה 
באופן שימותו ויפלו מהם ר'פ'ח' נצוצי הדינים, 
להתגבר יותר אחיזת הסטרא אחרא שנתאחזה 
בהם ]שמזה היה מיעוט הירח ומלכות דוד הנ"ל, 
עד שהיה ראוי להיות נפל כידוע )זוהר תולדות 
ק"מ., וישלח קס"ח.(, גם עיין בסוד הפ'ר'ח' 
מ'ת' המוב"פ בפירוש הראשון הנ"ל, כי רוחו, 
היא המ'ר'ח'פ'ת בהם, כידוע )זוהר ויחי ר"מ.([. 
על שאף על פי כן יהיה נמצא הפלא העליון 
הנ"ל, שכל עבודתו יהיה בענין ראש השנה 
ולשוב  ]וראש חודש[ הנ"ל, להביא כפרה 
בתשובה דלעילא ]תשובת המשקל המוב"פ[, 
על המחשבה הראשונה היורדת מלמעלה לבד, 
בסיבת השבירה הנ"ל, כמובא מזה במקום אחר 
)אפשר הכוונה על המובא בליקו"מ ח"א תורה 
ע"ב בהג"ה, ועיין ספר המדות אות הרהורים 
סעיף מ"ו(. עד שבזה דייקא, נתעלה על כל 
הצדיקים הגמורים שהיו מעולם, עד שלא קם 
עוד בישראל כמוהו, כי הוא משה משיח בעצמו, 
אשר עד פני הזקן ]ועתיק יומין[ מטא, לעוצם 

מבחר כלי נפשו וגופו, ובתכלית הזיכוך וכו', 
כמובא מזה במקום אחר )עיין חיי"מ סי' רע"ב 
רפ"ט, וע"ע כוכבי אור חלק שיחות וסיפורים 
אות ל"ו מ"ב(, עד שגם לנצח לא יגש אל הערפל, 
אשר שם קול השגותיו יתברך בעצמו, כי אם הוא 
לבד, וכמובא מזה בחלק ג' שבספר כוכבי אור 
הנ"ל, מהמובן מזה גם ממאמר האריז"ל עיין שם 
)עיי"ש באריכות בשיחות וסיפורים אות ל"ח(. 
ועלידי זה בעצמו יש תקוה גם לכלליות העולם, 
שאין ביכלתם להתקיים כלל, לפי מרירות הדין 
הזה. שאף על פי שעל ידי זה אין להם כלים 
כאלה, באופן שיקבלו שלימות ההשגות מהשם 
יתברך בעצמו, ]על כי לא ישוב ויתעורר כנגדם, 
רק במיתוק הדין, ברחמיו הפשוטים כנ"ל[. אבל 
על כל פנים יהיה ביכלתם על ידי זה בעצמו 
)לעורר( ]להתעורר[ ולשמוע ולקבל רחמיו 
הרבים והשגותיו העליונות הנ"ל, בהשתלשלותם 
על ידי נשמת משיח הנ"ל, הנתאחד גם עם 
משה ורבי עקיבא ושאר הז' רועים, עד נפש 
דוד הנ"ל. כי בודאי גם אברהם ויצחק במסירת 
נפשם שבעת העקידה הנ"ל הפכו כל כך ממדת 
הדין למדת הרחמים רבים, עד שגם אנחנו יש 
לנו תקוה להמשיך ]את[ הרחמים פשוטים, 
שאנו זוכים וכו', כפי התנהגינו בדינא ]רפיא[ 
הנ"ל ]גם תעיין נא, )ש(בספר כוכבי אור חלק 
ג' הנ"ל )עיי"ש בהג"ה אות א(, מה שבארתי 
להכתוב שלח נא ביד תשלח, שלפי זה יבואר 

לך כל הנ"ל[:

גם אם תבא בסוד ה' הנ"ל, תבין מרחוק, שכמו 
בקבלתו מהשגתו יתברך, אי אפשר כי אם 
בכלי החושך ענן וערפל, שבצמצום וסילוק 
אור חכמתו יתברך, על שבזה דייקא נראה 
אליו כבוד ה' שבהשגה שלעתיד, כמובן מזה גם 
במקום אחר )עיין ליקו"מ ח"א תורה קט"ו(. כן 
גם בהשפעתו לתלמידיו השגת תורתו וחכמתו 
בחוט זוהר אין סוף שקיבל משם, אין שום אופן, 
רק על ידי צמצום וסילוק האור הנ"ל. אך ממילא 
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מובן, שאם אמנם גם הצדיקים מתדמים ליוצרם 
בתוקף מרירות הדין ]ולעשות בעצמו כאינו יודע 
ורואה[ הנ"ל. אבל בכל זאת, יחשב זאת לדינא 
רפיא, כפי עוצם תוקף הדין והמחלוקת והצמצום 
לצדדין הנ"ל שהוא בעצמו נכנס לשם. ועל 
ידי זה דייקא, ישמע לנצח קול חכמתו והשגת 
אלקותו ותורתו יתברך בדרשת י"ג מדות הזקן 
]של רחמים[ הנ"ל, שזכה להם ברוב קריאתו 
בשם ה' שהרבה בלי שעור, דייקא ממר ומיצר 
הנסיונות הנ"ל. כי אז, בקול הקריאה היוצא 
ממצר שופריה דאדם המוב"פ ]כנרמז מזה לקמן 
עיין שם[, נענים במרחב י"ג תקוני דיקנא הנ"ל 
והמוב"פ, כמו בראשית השנה הנ"ל כידוע )עיין 

ליקו"ה הל' ראשית הגז ה"ד בסוף אות ב(:

כי גם בראש השנה הראשון, אם היו עומדים 
האדם ואשתו בנסיון מרירות רוע הדעת הנ"ל, 
ששם אחיזת הצורר להם המוב"פ, היו עולים 
ובשרשו  בהיתר  הזה  בהדעת  מיד  וזוכים 
שבקדושה, ששם עצם האחדות, והתהפכות 
רוע מרתה דא, להתגלות מדת הטוב והרחמים 
והתורה הנ"ל בתכלית השלימות כמובא מזה 
גם במקום אחר )עיין בביאורים על תורה כ"א 
בד"ה קדושת שבעת הנרות וכו'(, ואז זה לעומת 
זה, היו נפקחים עיני שניהם הנ"ל בחכמה 
והשגות אלקותו ותורתו יתברך שבהדרת פני 
הזקן ותיקון הברית המוב"פ, ]כמו שפירשו 
קצת מעין זה, בעלייתם מן הים, שגם אז נתנו 
עיניהם לראות בההשגות האלה כידוע )זוהר 
בשלח ס.(, וכנרמז לקמן מהמוב"פ[, להיות 
ביניהם השלום הנפלא שיהיה לעתיד, שנמצא 
מאתו גם ]בפרטיות הגוף והממון ונפש התורה 
וכן[  שבכל אחד בפניעצמו, כמובן בפנים, 
בכלליות ישראל, ואומות העולם המוב"פ. ולא 
כמו עכשיו במחלקותם, שיבא זה ]במרירותו 
מתאות הממון והגוף, ויאבד[ ויאכל את זה. 
ועיקר המר והמיצר שבצמצום האור, הוא מצר 
האשה הנ"ל. ובכלליות, מצר האומות והגליות 

שסובלים מאתם, שכולם על שם מצרים כידוע 
)מדר"ר בראשית פט"ז(, שהם בקליפת בעותיה 
דאלקים אחרים המוב"פ, זה לעומת זה מצירים 
את הגרון מלקרא בשם ה', וימררו את חייהם 
בעבודת תאוות הממון והמשגל כמובא במקום 
אחר )עיין ליקו"ה הל' ציצית ה"ג אות ג(, שכל 
רדיפתם ומחלקותם ביצרין הרעין האלה, נאחז 
ונתשתלשל מהמחלוקת דקדושה ]וצמצומי 
הטוב והרע[ שנמצא בהתורה בעצמה, שכל 
אחד מושך את עצמו לצדדין, ]שגם על זה 
יסובב הכתוב וימררו וכו' הנ"ל, כידוע )תיקו"ז 

מ"ד.([:

וגם ביציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה 
הנ"ל, היה מוכרח לדלג על הקץ, ולהשליך אחר 
גיוו כל חטאם, ולא השלימו סבילת המרירות 
שהיה מוכרח לזה על פי מדת הדין הנ"ל, עד 
שהרבה מאד לקטרג על נתינת התורה, והשם 
יתברך )עיין ליקו"ה הל' הכשר כלים ה"ד אות 
כ"ד( השיב לו שאין מי שזוכה לעצם פנימית 
בירורי הלכותיה  גם  אמתתה ]שבזה כלול 
שבאתגליא[, כי אם מי שמאבד וממית את עצמו 
עליה במסירות נפשו המוב"פ. כי גם מקילקול 
אדם הראשון, וכל הדורות שהיו מאז ועד הנה, 
מוכרח בסופו גם הגדול שבגדולים למסור את 
נפשו ושמו, עד דנפיק רוחיה בהסתלקותו ממש, 
ואז דייקא מהפך תוקף מדת הדין למדת הרחמים 
והרצון שברצונות, לבטל בעותיה דאלקים 
אחרים הנ"ל. רק שעל ידי זה בעצמו יש תקוה 
גם לאותם שאינם זוכים לזה עדיין, על שאף על 
פי כן מקשרים את עצמם על כל פנים לעצמות 
יוסף הצדיק הנסתלק כנרמז לעיל. והעיקר שלא 
היתה אז גאולה שלימה, הוא מחמת שגם יוסף 
בעצמו לא זכה עדיין לתקן בזה בשלימות, מה 
שמוכרח לתקן בענין התיקונים הנ"ל ]כמובן 
מדרשת חז"ל )סנהדרין י"ט:( שקר החן וכו'[. 
רק מחמת שאף על פי כן, כשנזדמן לו הדעת פני 
יעקוב אביו המוב"פ, וינס ויצא החוצה, העלה 



תורה כ"ב ליקוטי מוהר"ן 

53

בכאחיהש כקחטכם

באיזה בחינה של תשובת המשקל, רוח אלקים 
]המרחפת על פני הים ראה וכו'[, עד שזכו על כל 
פנים איך שהוא, לשבר ולרצץ ראשי הצר הנ"ל, 
שנשתלשל משם זה לעומת זה כידוע )אפשר 
הכוונה ע"פ ליקו"מ ח"א תורה ס"ב שפרעה 
ומצרים הם ראשי הקליפות עיי"ש(, ]ולא קמה 
עוד רוח באיש כמוב"פ[, עד שנתן לו יעקב אבינו 
שכם אחד המוב"פ ]שלקח בצלותיה ובעותיה 
הנ"ל[, להיות על ידי זה במדה השלש עשרה 
]שבתורתו[ ]ונפש בניו[ הנ"ל, לתווך השלום 
ולהכריע בין הכחשת הכתובים והתנאים זה לזה 
במחלוקותיהם ומרירות קשיותיהם הנ"ל, אשר 
דייקא בשלומם והתמזגותם יחדיו תחשב למרפא 
לכל בשר, כמרפא וחיי הגוף התלוי ועומד במזג 
הד' מרות. וכמו בבואם מרתה המוב"פ, ויורהו 
ה' ליתן עץ מר במר כידוע )עיין מכילתא בשלח 
ומובא בילקוט פסוק זה(, שעל זה יסובב כפולת 
הכתוב המוב"פ, הנה לשלום מר לי מר ]שלפי 
פשוטו יסובב על מרירות מחלתו[, כי דייקא 
בכח המר של הסמים,העומד כנגד כח המר 
שבמחלת האדם, אני ה' רופאך במזג הרפואה 
המוב"פ. שגם זה בעצמו נמשך ממזג הרפואה 
והחיים שבדרשות התורה הנ"ל ]כמובא מזה 
גם במקום אחר )עיין ליקו"מ ח"א תורה נ"ז 
בהשמטות שבסוף התורה([ שהוא החכמה 
אשר תחיה וכו', שיסובב עליה בהכתוב הנ"ל 

והמוב"פ, דרשוני וחיו:

ועתה נתנה ראש ונשובה מצרימה, ברדיפתם 
הנ"ל את ישראל במר לי מר ]שתים שהן ארבע 
מרות, הד' רוחות הנ"ל[, שעל זה יסובב ענין 
הכתוב המוב"פ ]יונתי בחגוי הסלע וכו'[ הראיני 
את מראיך וכו', ולא היה שום אופן להפך אותם 
אל הקדושה, שיכירו וידעו גם בחייהם בכבודו 
וגדולתו יתברך, כמו שיהיה לעתיד בהשלום 
הנפלא המוב"פ. כי בכל פעם כשנשלח להם 
מלמעלה כבדות הלב לנסיון כנ"ל, נתעוררו 
עליהם מחדש לרודפם ולהשיגם, והעיקר במ"ר 

ומ'צ'ר'-ים הנ"ל, עד שהוכרח בשביל זה לאבדם 
לגמרי, שעל זה יסובב הכתוב המוב"פ, אין 
שלום אמר וכו', שעל ידי זה גם אז לא נשלם 
בשלימות שיר השירים בקול החכמה הנ"ל, 
באופן שיהיה נשפע מאתו גם למלאכי מעלה 
כנ"ל ]מאחר שמעשה ידי טובעין בים וכו' 
)מגילה י:([. כי גמר הרפואה באופן שיבולע 
לנצח המות, בשמעו' את' רנתם' בשיר מרים 
]שנקראה על שם המר הנ"ל שסבלו במצרים, 
כידוע )עיין פס"ר ט"ו-י"א, ועיין ליקו"מ ח"א 
תורה כ' אות א([ לא יהיה עד לעתיד כמוב"פ. 
כי אף על פי שגם אז נהפך לעזרם מ'ר'-י'ם 
בעצמו, לענות בהם השיר לשלמה כמובן בפנים. 
אבל מיד בבואם מרתה וכו' ]ושם נסהו[ לא 
יכלו לשתות מים מ'מ'ר-ת'ה המוב"פ, כי מרים 
הם בשני פעמים מר כנ"ל, במספר ת"ף כמובא 
שם בהענין, ומכוון כמספר שם קליפת העצבון 
ויללה, כידוע )עיין ליקו"מ ח"א תורה ר"ה(, 
]הנאחזת במרה השחורה, שנמצא בד' מרות 
הגוף הנ"ל[. כי גם אם זה לעומת זה נתעלה 
מרים בקדושתה הנ"ל, ותקח את הת'ף' וכו', 
לעורר משם דייקא החדוה והזמרת בשירות 
ותשבחות, כנשמת דוד הנ"ל, שיצא מיחוד בו 
עז וזמרת השירות שריווה להקב"ה ]כמובא מזה 
בדברי חז"ל )ברכות ז:([, וישם בכולם את פניו 
וכוונתו, רק לבטל ולהמית קליפת בעותיה הנ"ל 
והמוב"פ, ]עד שיקוים כל הנשמה וכו'[. אבל גמר 
התיקון, עדיין לא היה כנ"ל, ומחמת זה בעצמו 
שגם דוד ראה שעדיין אין ביכלתו לפעול זאת 
בשלימות, הוכרח לסובב בתפלתו בפשיטות, 
גם על הרציצא בעצמו, שהם הרשעים הרודפים 
הדבוקים בה ]להיות חית קנה, מצרים קנה רצוץ 
המוב"פ[, כמו שהיה בקריעת ים סוף כנ"ל, 
כי שר לא נאמר עד לעתיד בהשלמת סבילת 
המרירות שבתכלית אריכות הגלות הזה, שאז 
ישיר העולה על כולנה הנ"ל, בחית קנה חכמתו 
דקדושה הנ"ל, להפך לשפה ברורה כל השבעים 
לשון המוב"פ, ובהם דייקא יברר ויבאר היטב 
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]בבאר מי מרים הנ"ל[ כל הלכות התורה, בשלום 
והכרעה. כי לעוצם תיקונו לערב הרע והמרירות 
הנ"ל, שנתערב בנפשות ישראל מחית קנה 
מצרים הנ"ל, לא יצטרך לשברם כלל כמובא 
במקום אחר )אולי הכוונה ע"פ ליקו"מ ח"א 
תורה ח' שצריך לשבור צינור הרשע, ובזכות 
שעירב הרע לא יצטרך לשבור וצ"ע(, כי אדרבא 
ב'מ'ר'ה' ]ורוגזא הדין[ בעצמו, ר'ח'ם' תזכור, 
כי אםשם, שם לו חק ומשפט הדין הנ"ל, יזכו 
לעתיד שם דייקא, לשבת שלום הנפלא, גם 
עם אומות העולם כמוב"פ, ורק קליפת בעותם 
הנ"ל והמוב"פ ישבר ויבטל, עד כי ישליך כל 
אחד את אלילי הממון, ולקרא כולם בשם ה'. 
שלפי זה תבין יותר גם בדבריו הקדושים על 
אודות הכתוב המוב"פ ואברהם זקן וכו', בכל, 
זה שלום, כמו שכתוב עושה שלום ובורא את 
הכל, ונוסח הברכה הוא על שם הכתוב עושה 

שלום ובורא רע כידוע )ברכות י"א:(.

....הפליא אחר כך להיות רואה ומשתלם, וממתיק 
במתיקות הרחמים, ]שבלא זה, לא היה אפשר 
לכלי עולם הגוף הנ"ל לסבול ולהתקיים כלל, 
לעוצם הזיכוך שמוכרח מאד לזככו במשפט 
הנ"ל[, הוא ממה שגם בריחוק הזמן והמקום, 
ראה וצפה בנשמות הצדיקים ]אשר גם הגופים 
שלהם נחשבים לנשמות, לאותם שלמטה מהם[, 
שלעוצם זיכוכם בנסיונות תוקף מרירות הדין 
הנ"ל בעצמו, ממשיכים בזה נופת צוף רחמיו 
הרבים, ועצם טוב השגתו יתברך, הנמצאה 
דייקא בתוקף מרירות הדין שבצמצום והסתרת 
הכלי כנ"ל ]ועיין לקמן בסמוך מה ששייך לזה[. 
שלפי זה יבואר לך, מה שמתנהג כענין זה גם 
בפרטיות בכל שנה ושנה, שבראשיתה ותחלתה 
מתגבר דינא קשיא, ואחר כך ביום השני דינא 
רפיא. וכן בפרטי פרטיות נמצא קצת מעין זה, 
כי גם בכל יום ויום האדם נידון ונפקד ונבחן 
בהתחדשות והתגברות מסית ומקטרג, במרירות 
אש המשפט, לזיכוך הכלי והגוף שלו, עד שהיה 

נהפך לכלה לגמרי חס ושלום. לולא מה שלעומת 
זה, גם כפי נקודת דנקודת האתערותא דלתתא 
שנמצא בכל אחד, כן נמשך עליו בכח הצדיקים 
הנ"ל, העזר והסיוע מהמתקת ושיתוף דינו 
ומשפטו ברחמיו יתברך כנ"ל. כי גם כלליות 
הנשפע והכלי הזאת ]באדם ובמקום ובזמן[, 
נתהווה ונעשה כביכול בצלם המשפיע יתברך 
כידוע )עיין סוף הרמזים שבסוף המעשה מהבעל 
תפלה ובמ"מ שם )שבמהדורה החדשה((. 
והצדיקים הנ"ל הם העולים בראש הזמן והמקום, 
להיות בראשית ותחלת המחשבה של הקומה 
והכלי הזאת, שעל ידי זה הם מתנהגים יותר 
כפי תוקף מרירות הדינא קשיא שבראשית 
ותחלת מחשבתו יתברך שמו הנ"ל, ואז דייקא 
נכתבים לאלתר לחיים במתיקות הדבש כידוע 
)הכוונה לכאורה על מה שנוהגין לטבל המאכל 
בדבש בר"ה, ועיין ליקו"ה נט"י ה"ו אות צ"ה, 
ומובא בעוד כמה מקומות שדבש הוא גבורות 
ודינים ודווקא בזה ממתיקין הדין ודו"ק(, כי 
בעוצם אתערותא דלתתא להתהפך מרע לטוב, 
מקבלים אתערותא דלעילא מאתו יתברך, שגם 
הוא יעמוד על ידי זה מתוקף כסא דינו ]וצמצום 
ראייתו וידיעתו הנ"ל[, ומתגלה להם בשבתו 
בכסא רחמיו הרבים ]והשגת אלקות[ שבידיעה 
והשגה יתירה כנ"ל, ]ואגב אורחא תבין מרחוק 
גם במאמר אברהם וכו', אחר נסיון העקידה.... 

דעת וכו'.... גם ת....

פי שכל בחינה  מובן, שאף על  גם ממילא 
כלולה מכל הבחינות, אבל בכלליות נחשב 
הזקן אברהם לאחדות ושורש הטוב והרע 
שהיה קודם הבריאה, בריבוי אור החסד לגמרי 
הנ"ל ]כי גם הרע בעצמו, הוא בשרשו הזה, 
טוב מאד כידוע )עיין מד"ר בראשית פרשה 
ט' אות ה'-י"א, ואפשר הכוונה על הקליפות 
שנתהוובהשתלשלות מהניצוצות של שבירת 
הכלים שבשורשם הם כולו טוב ודו"ק([. ומחמת 
זה בעצמו הוכרח להתצמצם בהולדת תוקף הדין 
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שבפחד ומורא האב של יעקוב המוב"פ, ואם גם 
מהאב הרב והמורה ]הזורק מרה בתלמידו ובנו 
יעקוב הנ"ל[, יוצא ונשתלשל גם הרע לגמרי 
הנ"ל ]שבמרת חרב הממית כידוע )כנראה 
שהכונה על לשון הפסוק בראשית כ"ו-מ' "ועל 
חרבך" וגו', ועין ליקו"מ ח"א תורה כ', ועין עוד 
פרדס שער הכינוים ערך חרב([. אבל באמת 
צר הקב"ה קלסתר פני המ'ר'ה' וא'ב' הזה, דומה 
לא'ב'ר'ה'ם', ברוב הטוב מאוד הנ"ל ]כי דייקא 
מי שעומד בריבוי ותוקף הדין, משיג על ידי זה 
רבוי רחמיו וטובו וחסדיו[. רק מחמת שאף על 
פי כן, אין שום אופן לכלליות העולם לקבל, לא 
רוב טובה ולא רוב פורעניות, על כן אין שום 
אופן להתגלות פני תורתו, כי אם בשיתוף הדין 
והרחמים שבאור פני יעקב הנ"ל והמוב"פ, ]ועד 
כאן יר'ח'ם' אבי האב הנ"ל כידוע )בר"ר פנ"ד 
והובא בפרש"י בראשית כ"א([. שהוא המעמיד 
הי"ב שבטים הנ"ל ]אלה יעמדו על הברכה, 
ואלה יעמדו על הקללה והארורים שבהר עיבל[, 
אצל אלוני מרה, שהוא שכם הנ"ל כידוע )עיין 
פרש"י דברים י"א פסוק ל(, לכתוב שם דייקא 

באר היטב בשבעים לשון הנ"ל.

כי גם בכלליות דכלליות, יחשב הכל לכלי 
אחד כידוע )אפשר הכונה על ענין ספירת כלי 
המלכות שהיא כללות דכללות של כל הספירות 
כידוע(, וכל אחד כפי מדריגתו איך שהוא, יזכה 
להשלים על כל פנים קומת כלי השכינה שבבנין 
הצדיקים הנ"ל, עד שיאיר אלינו את פניו העושה 
שלום ובורא את הכל, להתעלות לנצח בעבודת 
השגתו מדרגא לדרגא. כי כל התיקונים תלוים 
אחד בחבירו, כאשר תבין מכל הנרמז לעיל 
מהמוב"פ על אודות השיר לש'ל'מ', שבש'כ'ם' 
ואחדות אחד הנ"ל, שהוא אשר בכחו למשוך את 
הכל כמוב"פ, עד שאחריך נרוצה לשיר ולקרא 
בשם ה' והשגת חכמתו יתברך בכל פעם יותר 
כנ"ל. וגם עכשיו, מה שזוכים נשמות ישראל 
בעולם העליון להתענג בהשגות האלה, אין זה 

רק מהרשימו של הגוף, שהיתה מקושרת בו 
בהיותה בארץ הזאת )עיין כעין לשון זה בדברי 
המחבר על תורה ד' ח"א בהג"ה שם אות א(. 
ועיקר השגתם יהיה בתחיה הניצחיית, כשתרד 
ותתקשר מחדש בכל גוף הארץ הנ"ל, ]שכולה 
תהיה מקודשת אז בנקודת ארץ ישראל שבה, 
כידוע )פסיקתא הובא בילקוט שמעוני ישעיה 
רמז תק"נ([. כי אם שם תכלית הצמצום שבתוקף 
הדין הנ"ל, שמאתו אחיזת המצר שבמצרים 
הנ"ל ]שהוא בקליפה זה לעומת זה כמובא 
במקום אחר )אפשר הכוונה ע"פ ליקו"מ ח"א 
תורה ס"ב שפרעה הוא כלליות כל הקליפות 
עי"ש([. אבל בגמר הבירור והזיכוך מאתו, יזכו 
בגוף ובארץ הזה דייקא, לקבל אור זרוע לצדיק 
הנ"ל, ]שהוא יסוד ועמוד הארץ[ זבת חלב ודבש, 
בנגלה ונסתר שבתורה הנ"ל, כמובא במקום 
אחר )אפשר הכוונה על אורייתא דע"ס המובא 
בליקו"מ ח"א תורה ל"ג עיי"ש(, וכנרמז לקמן 
לענין הגאולה הראשונה ]שנגמרה בקבלתינו 
התורה שבנסתר[, והגאולה האחרונה וכו'. 
ונפשו תהיה לכל, כעפר וארץ בקטנות דקטנות, 
באופן שיבא לגדלות דגדלות המוחין במדריגה 
גבוה יותר בכל פעם, כמובן גם מזה במקום 
אחר )אפשרהכוונה על המובא בשבחי הר"ן 
אות י"ג(. ]ויתיישב[ אגב אורחא, ביישוב כמה 

וכמה פליאות.

והנה לפי כל הנ"ל, יש לרמז עוד, ובפרט בענין 
הנורא של כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא הנ"ל, 
]שהיה ראוי שתנתן תורה על ידו[ שמתו כולם 
כאחד בימים מועטים כאלה בשביל שלא היה 
ביניהם אהבה, כי אם אמנם שבקדושה כל 
ההתחלקות של כל אחד לצדדין בצמצום אחר, 
הוא לשם שמים, לקבל רחמיו ואהבתו ושלומו 
בצמצומי הכלים האלה דייקא כנ"ל. כי ]על 
כן יאמר בספר מלחמות ה', את והב בסופה 
כו'[ לא זזו משם עד שנעשו אוהבים זה לזה 
)קידושין ל:(, בשלום נפלא יותר כמובא מזה 
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במקום אחר )עיין ליקו"מ ח"א תורה נ"ו אות ח(. 
אבל מחמת שגם מזה נתאחז הרע לגמרי של 
המחלוקת שלא לשם שמים, וסביביו נשערה 
מאד לדקדק עמהם כחוט, ונוקם על עלילותם 
לעוצם מדת הדין לבד שהיה ברבם רבי עקיבא 
שעלה במחשבה כנ"ל, נגזר עליהם מיתה על ידי 
זה, והיה העולם שמם מהצמצום והסתרת פני 
תורתו ואלקותו יתברך ]ואנכי הסתיר אסתיר 
פני[ וענתה השירה הזאת וכו', כי לא תשכח 
על ידי רבי שמעון וחביריו, שהיו לו לתלמידים 
ובנים הגונים כאלה, עד שעל ידם דייקא, הכינו 
להתגלות נפלאות העין פנים של תורה, כנ"ל 
לענין יעקב. ובפרט בהסתלקות רבי שמעון, 
שאז בתכלית השלימות עלה עד ה'ג'ל בע'ין 
מ'ר' צמצומי הדין הנ"ל כמובן במקום אחר 
)אפשר הכוונה על המובא בליקו"ה הל' תפילין 
ה"ו אות ל"ה ועיין עוד ליקו"ה הל' בהמה וחיה 
טהורה ה"ד אות ב'-ה(, שעל זה ביקש דוד המלך 
ע"ה ג'ל' ע'יני ואביטה נפלאות מתורתך, שמאז 
אנו ממשיכים עכשיו הארת התגלות התורה 
שבשבועות כמובא גם מזה במקום אחר )עיין 

ליקו"ה הל' נזיקין ה"ג אות ד (:

ולבל אהיה נראה כמוסיף על דבריו, הנני לדלג 
ולקצר במלין, כי גם מה שכתבתי עד הנה, הוא 
מאשר לא יכולתי להתאפק ולרמז על כל פנים 
מרחוק, מעוצם החיים ארוכים וטובים בגוף 
ונפש לנצח נצחים, שרצה לזכות אותנו משה 
רבינו ע"ה מיד אחר הגאולה הראשונה בנתינת 
חכמה התורה, באופן שעל ידי זה יאיר עליהם 
מיד גם חכמת אורייתא דעתיקא, לצאת על ידה 
לחירות גם מחרבו של מלאך המות הנ"ל, כמו 
לעתיד אחר התחיה הנ"ל. אבל מחמת שיצאו 
מגלות מרירותם בחפזון קודם הזמן כנ"ל, היו 
מוכרחים לסבול על כל פנים תוקף מרירות הצר 
והמצר הרע שנתגבר עליהם בהמשכת המ' 
יום, שהוכרח להשלים עבור זה אחר הנ' יום 
שמקודם, ]על כי לא נתנה התורה רק לאוכלי 

דעת המ'ן', הנמשך מאור הצ'דיק הנ"ל[, וביום 
האחרון, שאז )עיין מעשה א' בסיפורי מעשיות( 
עיקר עיקר התגברות מרירות היצר שממדת 
הדין הנ"ל המוכרח לזה, לא יכלו לסבול, ויקומו 
לצחק בפגם הברית וחטא העבודה זרה המוב"פ, 
שהוא בטומאה זה לעומת זה כנגד הע' ג'ל' 
דקדושה הנ"ל, עד שקלקלו מחדש באור הצדיק 
שבבכור שור יוסף הנ"ל כידוע )עיין ליקו"ה הל' 
בשר וחלב ה"ה אות כ"ב ובהל' נזיקין ה"ד אות 
י"ד שעיקר פגם חטא העגל הוא הפגם בכבוד 
משה עיי"ש, וזה ידוע שחטא העגל היה בשור 
כמו שכתוב )תהילים ק"ו כ( וימירו את כבודם 
בתבנית שור וגו' ויוסף מכונה בשם שור עיין 
דברים ל"ג ודו"ק(, לעורר יותר פגם מחלקותם. 
כי אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות, לא 
היתה כלל בישראל ]אחיזת מחלוקת דסטרא 
אחרא[ מהמחלוקת דקדושה שנתהווה על 
ידי השכחה כידוע )אפשר הכוונה ע"פ סוטה 
מ"ז ע"ב עיי"ש וע"ע סנהדרין פ"ח:(, ומאז 
נתגבר יותר פורעניות הדין הנ"ל ]אין לך כל 
פורעניות ופורענות וכו' )עיין סנהדרין ק"ב: 
ומובא עוד כמה פעמים בחז"ל([. ורבי עקיבא 
וחביריו הוכרחו למסור את נפשם מחמת זה 
במיתות קשות ומשונות, כפי תוקף הדין שעלה 
במחשבה כנ"ל. כי זולת זה, לא היה שום אופן 
כלל לברר ניצוצי הקדושה המוב"פ, בתוקף 
מרירות הדין שבגלות הזה כידוע )עיין ליקו"ה 
הל' חול המועד ה"ד אות ט"ו, וע"ע שם הל' 
ע"א ה"א אות א(, ועוד זכינו מאז ועד הנה, 
לצדיקים נוראים כאלה, עד שמהפכים כל 
הקלקולים לתיקונים, ומרמזים לכל אחד גם 
עכשיו, מתעלומת והסתרת אורייתא דעתיקא 
]שתתגלה בהתחיה נצחיית כנ"ל[, שעליה נאמר 
דרשוני וחיו, כי החכמה תחיה ותענג לעולמי 

עד כנ"ל. ודוק ודוק ודוק:
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עיקר הארת השבעה רועים להשלים את אמונת ישראל הוא בארץ ישראל בבחי' שכן ארץ 
)דייקא( ורעה אמונה. והרועים הנ"ל הם כלליות הקדושה בחי' כל קדושיו בידיך. וע"כ א"י היא 
ג"כ בחינת כלליות הקדושה בחינת עשר קדושות קדשה א"י. ואי אפשר לבא לאלו הרועים אלא 
על ידי עזות וכו'. וזה בחי' נהלת בעזך אל נוה קדשך כפשוטו ממש. היינו לא"י. ועל כן נקראת 
ירושלים עיר עז לנו )ישעי' כ"ו( ונאמר כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכו' )תלהים ס"ג(. ושם 
נמשכין כל התיקונים של תקיעה שברים תרועה. תקיעה הי' בחי' תקעו שופר בציון. שברים היא 
בחינת שבר תשבר מצבותיהם לשבר העזות דסט"א ולבטל כל האמונות כוזביות. תרועה היא 
בחינת הרועים. זה בחי' והביאותים אל אדמתכם ורעיתים על הרי ישראל וכו' במרעה טוב ארעה 
אותם וכו' )יחזקאל ל"ד(. וכל זה נמשך ע"י בחינת הקול דקדושה. וזה בחי' כי אם שמוע תשמעו 
בקולו וכו' כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי וכו' לא תשתחוה לאלהיהם שבר תשבר 
מצבותיהם )שמות כ"ב(. וכתיב ונצעק אל ד' וכו' וישמע את קולנו וכו' ויוציאנו ד' ממצרים ביד 
חזקה וכו' )בחינת הכנעת המלכות דסטרא אחרא שהיא רק ע"י עזות( ויביאנו אל המקום הזה ויתן 
לנו את הארץ הזאת )דברים כ"ו(. וזה בחינת כיבוש יריחו שהי' ע"י קול שופר כנ"ל. ולבא לעזות 
דקדושה הוא על ידי שמחה. וזה בחי' קדושת א"י ששם מקור השמחה כנ"ל. ועיקר השמחה הוא 
על ידי בחינת נעשה ונשמע שהם בחי' תורה והתפלה. ועיקר המקום של תורה ותפלה בשלימות 
הוא בא"י כנ"ל. וצריכים לילך מדרגא לדרגא וכו' כמבואר בפנים. וזה בחינת קדושת א"י שהוא 

מסוגלת ביותר לענין זה שיוכל לעלות מדרגא לדרגא בעבודת ד'. 

 וכמובן בזוהר )ח"א דף פ'( לענין אברהם ושם )דף ק"נ:( לענין יעקב באתר דא אסלק מ דרגא דא ל 
דרגא אחרא וכו'. וזה בחי' כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים. דבר ד' הוא בחינת תפלה בחינת 
ואשים דברי פיך כמובא במאמר על אשר מעלתם סי' מ"ח ובלק"מ תנינא סי' א' תקעו ממשלה. 
ומחמת שנעשה ונשמע הוא בחי' חכמה עילאה וחכמה תתאה על כן אוירא דא"י מחכים. וזה 
בחינת ירושלים שהיא בחי' יראה שלם בחי' מאמר השלם שעל ידי זה נשלם האמונה. וע"כ נקראת 
קריה נאמנה כמבואר כל זה בפנים. ושם זוכים לזה שתהי' הירידה תכלית העליה על ידי תשובה 
עד שהעונות נתהפכין לזכיות. וזה בחינת העם היושב בה נשוא עון. וע"י כל הנ"ל נתתקן ונשמר 
החותם בתוך חותם שהיא בחי' חתום תורה בלימודי בחי' וכל בניך לימודי ד' וכו' כמבואר בפנים. 
וזה בחי' קדושת א"י כמפורש בזוהר חדש כל מגילת רות חתום תורה בלימודי בארץ ישראל שם 
נקראו לימודי ד' ולא בחוץ לארץ. ושם עיקר השלום בחי' שבחי ירושלים את ד' וכו' השם גבולך 
שלום וכו'. וכתיב ונתתי שלום בארץ כנ"ל. והנה במאמר זה מבואר שע"י היראה שהיא הבושה 
בחינת ירא בשת זוכים לשמחה. כי היראה היא בחי' מאמר השלם שבו נכלל גם החצי מאמר 
בחי' בן שזה בחי' אבן י שראל אב ובן כחדא. וכן מבואר שם מאמר רז"ל גדולה בושה שנכפלה 
שתי פעמים וכו'. וזה בחינת )ישעי' ס"א( תחת בשתכם משנה וכלימה ירונו חלקם לכן בארצכם 
משנה יירשו )כי כ"ז בחי' קדושת ארץ ישראל כנ"ל( שמחת עולם תהי' להם. כי זה בחי' העדיים 

של נעשה ונשמע שהם בחינת ושמחת עולם על ראשם כמבואר בפנים: 
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מי הנחל
חותם בתוך חותם  -  כ"ב

סימן כ"ב חותם בתוך חותם אות א' ונקראים רגלין על שם שהם לימודי השם וכו'.כי לימודי 
השם דא נצח והוד כמובא בסוף התורה כי מרחמם ינהגם ליקו"ת סימן ז' ונצח והוד הם רגלין 

כמובא במאמר פתח אליהו נצח והוד תרין ירכי קשוט.

שם. בבחינת מעין חתום.היינו שחותמין הדין שנמשך ממעין התורה.

שם. כי הולכים לפשר ולעשות שלום וכו'.נמצא שבשביל אלו השני דברים שנקראים רגלין על 
שם שנותנין לו עצה בעת שמגלה להם הדין ועל שם ההליכה שהולכין להוכיח לישראל בשביל 
אלו השני דברים הם בחינת חותם כי בעת שלומדין כביכול את השם ונותנין לו עצה חותמין 
הדין וגם כשהולכין להוכיח חותמין הדין וגם באלו השני דברים מרבים שלום כי בעת שהשם 
יתברך מלגה להם הדין מקטינים החטא לפניו וגם בעת שהולכין להוכיח לישראל מגדילים 
החטא לפניו וגם בעת שהולכין להוכיח לישראל מגדילים החטא לפניהם ועל-ידי-זה עושין 

שלום בין ישראל להשם יתברך.

שם אות ב' אמונה שנתקבל בה המוסר וכו'.ר"ל שנתקבל בה דיבורי המוסר כי הדיבורים נכנסין 
בהידים כ"ש כאשר דבר השם ביד משה ויד משה הוא בחינת אמונה כ"ש ויהיו ידיו )של משה( 

אמונה ועיין ירמיה ז' זה הגוי וכו' ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם.

סימן כ"ב אות ב' ויקלקלו החותם הפנימי על-ידי קלקול החותם החיצון שהוא האמונה וכשח"ו 
נתקלקל זה החותם הידים וכו' ונעשה אמונת כוזביות כי עיקר העבודה זרה אין לה כח אלא 
על-ידי שיקבל מהידים אלו וכו' כי מחותם נעשה נדת וכו' היינו עבודה זרה שמטמא כנדה.
נראה שבזה מבאר טעם מפני מה על-ידי שנתקלקל האמונה נתקלקל גם החותם הפנימי הגם 
כי מובן בפשטות כי על-ידי שאין לו אמונה לשמוע המוסר שעל-ידי מוסרם חותמין הדין על-

ידי-זה נתקלקל החותם שחותמין הדין ונעשה דין אכזרי ונעשה גם-כן גירושין בעולם כמבואר 
בפנים אך מה שמאריך לבאר אשר מקלקול האמונה נעשה עבודה זרה מבאר בזה טעם אחר 
למה נתקלקל חותם הפנימי ונעשה דין אכזרי וגירושין כי כשנעשה מקלקול האמונה כפירות 
ועבודה זרה וכל זמן שיש עבודה זרה נעשה טלטול בעולם כ"ש בסימן מ' שע"פ אלה מסעי 
בני ישראל שבשביל אלה אלהיך ישראל בשביל זה יסעו בני ישראל ועתה עפ"ז מובן היטב 
הטעם מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה כשיש עבודה זרה בעולם חרון אף בעולם כי כשיש 
עבודה זרה קלקול האמונה אין שומעין המוסר ממוכיחי הדור שחותמים הדין ונעשה חרון אף 

בעולם ועל-כן מבאר כאן שחותם האמונה צריך שמירה ותורה.

שם אות ג' בבחינת שבעת ימים תמלא ידם.ר"ל כי זה הפסוק קאי על משה שהוא אחד משבעה 
רועים שהוא ממלא ומשלים הידים שהם האמונה כי ע"ש זה נקרא רעיא מהימנא כמבואר 
בפנים וגם עיין בזוהר אמור על פסוק בסוכות תשבו שבעת ימים כי השבעה רועים הם בחינת 
שבעת ימים ועיין עוד בזוהר בהשמטות בראשית אשר שבעת ימי המלואים הם כנגד השבעה 

רועים ועיין עוד אשר השבעה ימים הם כנגד השבעה רועים.
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שם אות ד' בבחינת הן יתן בקולו קול עוז.ר"ל כי אלו התיבות בתוספ' ויקרא הם ראשי תבות 
יעקב שהוא אחד משבעה רועים שמתקן הידים שהם האמונה כ"ש ויתנו אל יעקב )שהוא אחד 
משבעה רועים( את כל אלהי הנכר אשר בידם כמבואר בפנים לעיל אות ב' ועל-כן על-ידי 
הקולות שהם בחינת עזות כמרומז בפסוק יתן בקולו קול עוז שהוא ראשי תבות יעקב זוכין לבא 
לאלו הרועים שיעקב אחד מהם ונראה שזה תמה יצחק בעת שלבש יעקב בגדי עשו לקבל 
הברכות הקול קול יעקב ואחר-כך היה צריך על-ידי הקול שהוא בחינת עזות להיות תיקון הידים 
שהם האמונה בשלימות ומפני מה הידים ידי עשו אבל באמת היה לבוש על הידים רק בבגדי 
עשו אבל הידים שלו היה בתיקונן באמונה בשלימות בבחינת ויהי ידיו אמונה המבואר בפינם.

שם מקול אנחתי דבקה עצמו לבשרי.ר"ל כי זה הפסוק אמר דוד )שהוא אחד מהשבעה רועים( 
שעל-ידי קול אנחה שהוא בחינת עזות זוכין שידבק העצם להבשר שזה בחינת שהעם מקרבין 

עצמן להחכם מהשבעה רועים להשלים האמונה.

שם תרועה בחינת ואתה תרעה את עמי.ר"ל כי זה הפסוק קאי על דוד שהוא אחד משבעה רועים

שם וימל את בשר ערלתם.ר"ל כי זה הפסוק קאי על אברהם שגם הוא אחד משבעה רועים 
ורומז להם במה שמל אותם ביום שהוא בחינת קול שופר שעל-ידי הקולות שהם בחינת 
עזות זוכין לבא להרועים להשלים האמונה וכשתדקדק בדברי התורה הזאת תמצא שמדברת 
מהשבעה רועים שהם בעצמן הודיעו התיקונים במה שזוכין להתקרב אליהם להשלים האמונה 
הראשון הוא אברהם שאמר בו וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה שבזה מרומז שעל-ידי 
הקולות שהם בחינת עזות זוכין להתקרב להרועים כמבואר בפנים ובפסוק ויתנו אל יעקב את 
כל אלהי הנכר אשר בידם המבואר בפנים מבואר שיעקב שהוא מהרועים מתקן הידים שהם 
האמנה ובפסוק יתן בקולו קול עוז שהוא ראשי תבות יעקב מרומז שעל-ידי הקולות קול עוז 
זוכין להתקרב להרועים כנ"ל והפסוק שבעת ימים תמלא ידם שזה קאי על שמילא את ידם 
הם האמונה היינו שמשה הוא מהרועים ממלא את הידים שהם אמונה ובפסוק משם רועה אבן 
ישראל המבואר בפנים זה אמר יעקב על יוסף שהוא מהרועים שעל-ידי אב ובן כחדא שזה 
בחינת נעשה ונשמע זוכין לבא להרועים שמשלימין האמונה וגם אבן ישראל בעצמו הוא בחינת 
מלכות אמונה כידוע ובפסוק מקול אנחתי המבואר בפנים שאמר דוד שהוא הרועה השביעי 
מבואר גם-כן במה לבא לאלו הרועים כמבואר וגם ביארנו לעיל שגם יצחק תמה הקול קול 
יעקב והיה צריך להיות הידים שהם האמונה בשלימות נמצא שגן יצחק שהוא מהרועים הודיע 
מן התיקונים האלה וגם אהרן שהוא מהרועים הודיע לישראל שהידים שלהם אינם בשלימות 
בעת שנתקהלו העם עליו לעשות העגל שעל-כן כתיב ויקח מידם ויצר אותו בחרט כמבואר 
בפנים כי ידע מזה במה שמשה מילא ידם של אהרן ובניו בשבעת ימי המילואים שעל-זה אמר 
השם יתברך למשה שבעת ימים תמלא ידם של אהרן ובניו כמבואר בפנים ועל-כן הודיע אהרן 
לישראל שהידים שלהם אינם בשלימות על-ידי שלא קבלו הארה מז' רועים ועל-כן כתיב 
במעשה העגל שאמר משה קול ענות אנכי שומע היפוך הקולות דקדושה שהם בחינת עזות 
שעל ידם זוכין לבא להרועים להשלים האמונה וזה שכתב אחר-כך כשנפל מן העם כשלשת 
אלפי איש על-ידי מעשה העגל ויאמר משה מלאו ידכם היום להד' היינו שמעתה תראו למלאות 
ולהשלים הידים שהם האמונה על-ידי הארה משבעה רועים ועל-כן כתיב אחר-כך ויתנצלו בני 
ישראל את עדים מהר חורב שהם השני כתבים של נעשה ונשמע כמבואר בפנים כי פגמו בהם 
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ועל-ידי-זה לא זכו לעזות קדושה להתקרב על-ידי-זה להרועים להשלים האמונה אך ומשה 
יקח את האהל ומבואר בזוהר בראשית ד' שלקח את האורות מלשון בהלו נרי עלי ראשי. והנה 
כל מבקש השם יצא אל אהל מועד היינו מי שרצה לזכות להתיקונים האלה יצא אל משה אל 
אהל מועד לקבל ממנו הדרך של האורות של נעשה ונשמע ולמען יזכה על-ידי-זה לבא לעזות 
דקדושה ולהתקרב להרועים להשלים את האמונה ועיין בפרפראות שמבאר התורה הזאת 
ועיין באבי הנחל שמקשר התורה הזאת בקשרים נפלאים ועיין בבעה"ט המסרה ונשמע קולו 
בבואו אל הקודש כי אי אפשר לבא אל הקדושה להשלים האמנוה אלא על-ידי קולות שהם 
עזות דקדושה בבחינת נהלת בעזך אל נוה קדשך ולבא לעזות דקדושה הוא על-ידי נעשה 
ונשמע וזה ונשמע דייקא פתגם המלך אשר יעשה דייקא בחינת נעשה בכל מלכותו להשלים 

הממלכה שהוא בחינת מלכות כידוע.

בלקו"א סימן כ"ב אות ט'. ע"י בחינת נעשה ונשמע שהיא בחינת השמחה וכו' עיי"ש.עיין תיקון 
כ"ב בההוא זימנא דאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד ישמחו השמים ותגל הארץ.

שם אות י"א וזה והמכשלה הזאת תחת ידך וכו'.ואלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם אא"כ 
נכשל בהם ומרמז בזה שעל-ידי הירידה שקודם העליה זוכין לנשמע גבוה יותר ועל-ידי-זה זוכין 
לאמונה כמבואר בפנים שהם הידים ועל-כן דרשו חכמינו זכרונם לברכה על פסוק והמכשלה 
הזאת תחת ידך דווקא שהם האמונה. ולענין מה שמבואר בהתורה הזאת יד במילואו מספר 
ובית היינו עבודה זרה שמטמא כנדה יש לרמז בפסוק וימלא את יד אחד מבניו הכהנים ויהי 
לו לכהן ופירש רש"י חנכו לעבודת הפסל ע"ש שופטים קפיטל י"ז. ולענין מה שמבואר שעל-

ידי-זה נעשה ונשמע שהם בחינת הכתוב ושמחת עולם על ראשם זוכין לבא לעזות דקדושה 
שעל-ידי-זה מקרבין עצמן להרועים שמשלימין האמונה שהוא בחינת ירושלים קריה נאמנה 
נראה לרמז זה במה שמתפללין בתפלת מוסף ומפני חטאינו וכו' ולירושלים בית מקדשך 
בשמחת עולם היינו כנ"ל בפרט שתפלת מוסף הוא הבחינה שעושין מתורה תפלה כמובאר 
בלקוטי הלכות ה' ראש חודש הלכה ה' שזה בחינת אחת עם מה שכתוב כאן שצריכין לעשות 
מתפלה תורה כמבואר בלקוטי הלכות ה' מתנה הלכה ה' וזה בחינת נעשה ונשמע שהוא בחינת 
שמחת עולם ועל-כן מתפללין זאת בתפלת מוסף דווקא וגם על-ידי שנשלם האמונה שהוא 
חותם הידים אז גם חותם הרגלין הוא בשלימות ואז ניצולין מגלות וגירוש כמבואר בפנים על-

כן מתפללין קודם וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ היינו להנצל מגלות 
וגירוש כמבואר בפנים על-כן מתפללין קודם וקרב פזורינו מבין הגוים ונפותינו כנס מירכתי 

הארץ היינו להנצל מגלות )חסר( בסוף הספר דף מ"ח.

שם אות י"א אך כשרוצים לצאת וכו' למדריגת נעשה ונמשע גבוה ממנה צריך להיות ירידה 
קודם העליה וכו'.נראה לפענ"ד שבכאן מבאר טעם וראיה כללית מפני מה זוכין על-ידי נעשה 
ונשמע לשמחה שעל-ידי-זה זוכין לעזות דקדושה ולקרב עצמו להרועים שמשלימין האמונה 
כי הפירוש של נעשה ונשמע הוא שצריכין לעשות מנסתר נגלה ואי אפשר לזכות לזה אלא 
על-ידי הירידה שקודם העליה היינו שמנסין אותו ומפילין אותו בירידה ממדריגתו והירידה 
הוא בחינת שמתגבר עליו עזות הגוף בתאוותיו וכשזוכה לעמוד בנסיון שצועק להשם יתברך 
בקולות דקדושה ע"ז שניצל מזה שכל הקולות הם בחינת עזות חסר -- משובש ....מהרועים 
דסטרא-אחרא גם זה ירידה שמנסין אותו מן השמים בזה ואם יתגבר בקולות דקודשהשהם 
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בחינת עזות דקדושה שישלימו לו את האמונה שהוא בחינת תפלה בחינת נסתר כמבואר בפנים 
אות יו"ד ועל-כן מובן היטב מפני מה זוכה על-ידי נעשהו נשמע לקרב עצמו להרועים שישלימו 
לו את האמונה כי כשרוצה לעלות למדריגה גבוה מקודם מנסין אותו בהירידה שבפרטיות הוא 
עזות גופו ובכלליות הוא עזות הרועים וכשיעמוד בנסיון שיצעק קולות דקדושה שינצל מזה 
יזכה בפריטת להנסתר שהנשמה תגלה לו ההשגות שהיא משגת שהם נסתרים ממנו ובכלליות 
הרועים ישלימו לו את האמונהשהוא בחינת תפלה בחינת נסתר נמצא כשהולך בדרך זה שמייגע 
עצמו בקולות דקודשה לזכות להמדריגה הגבוה בוודאי יזכה לזה לעמוד לעלות להמדריגה הבוה 
שלא ישאר בהירידה חס ושלום רק יעלה להמדריגה הגובה שבפרטיות הוא בחינת נסתרות 
ההשגות מהנשמה ובכלליות הוא בחינת האמונה שמשלימין הרועים נמצא שעל-ידי נעשה 
ונשמע יזכה לקבל המוסר ממוכיחי הודר ויחתמו הדין שלא יהיו דין אכזרי רק ימתיקו כל הדיינם 
ויתבטל הגירוש והטלטול מן העולם רק יתרבה השלום בעולם וזה שכתוב סור מרע ועשה טוב 
בקש שלום רדפהו היינו על-ידי שישמש הגוף את הנשמה במצוות מעשיות שזה בחינת עשה 
טוב יהיו בבחינת בשר להנשמה ואז יזכה לשמוע קולו דקודשה שעל-ידי-זהישבר עזות גופו 
שחזק בהתאוות וזה סור מרע שיזכה על-ידי-זה לבטל עזות גופו שחזק עי"ז בתאוותיו הרעות 
ובכלליות יעמוד על-ידי-זה נגד עוזת הרועים והרועים ישלימו לו את האמונה ויקבל המוסר 

ממוכיחי הדור שעושין שלום בעולם וזה שסיים הכתוב בקש שלום ורדפהו.
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באב"י הנחל
סימן כב חותם בתוך חותם

הנה התורה הזאת גם הפירוש הפשוט הוא עמוק מאד וצריכין לבאר והנה המבואר בהתורה 
הזאת שלזכות להתקרב להרועים בשביל תיקון האמונה הוא על ידי עזות ולעזות זוכין על ידי 
שמחה שהוא בחינת נעשה ונשמע נמצא שההתחלה לכל התיקונים הנ"ל הוא נעשה ונשמע 
על כן צריכין לבאר ענין נעשה ונשמע ואחר כך יתבאר כל התורה הנ"ל והנה מבפ"נ שנעשה 
הוא בחינת נגלות ונשמע הוא בחינת נסתרות שאינו יכול לעשות עבודה בזה כו' דבורי התורה 
שסביבות המצוה זהו בחינת נסתר בחינת תפלה ובלקו"ת סימן נט מבואר שדבורי התורה 
שסביבות המצוה הם בחינת העבודה שבין המצוות היינו כשרוצה לעושת מצוה אז ההכנעה 
והרצון והתשוקה ומכ"ש כשיש לו איזה מניעה והוא משבר את המניעה זהו בחינה שבין 
המצוות והוא בחינת העבודה שבדבורי התורה שסביבות המצוה היינו כשזוכה להשיג העבודה 
שבין המצוות זהו בחינת השגת הנשמע ונעשה אצלו מהנשמע נעשה ואז צריך לילך להלן 
לקיים המצוה שהיה רוצה לעשות בתחלה שבתחלה היתה המצוה רחוקה ממנו מאד כי אז 
לא השיג עדיין אפילו הבחינה שבין המצוות מכ"ש המצוה עצמה ואחר כך כשזוכה להשיג 
הבחינות שבין המצוות וממילא נתבטל המניעות ואז זוכה לקיימה נמצא שיש בהשגת הנשמע 
ב' בחינת היינו שמקודם ישיג הבחינות שבין המצוות בחינת דבורי התורה שסביבות המצוה 
ואחר כך יקיים המצוה בעצמה שהיתה מתחלה בחינת נסתר אצלו שלא היה יכול לקיימה 
וכשהוא זוכה לקיימה זהו שנעשה אצלו מהנשמע נעשה ויש בכל דרגא ודרגא בחינת נעשה 
ונשמע גם באנשים פשוטים למשל במצות נתינת צדקה הנה כשנותן מעשר זהו בחינת נעשה 
נגלות כי הוא מקיים אותה המצוה של מעשר וכשרוצה להתחיל ליתן חומש לצדקה ויש לו 
ע"ז מניעות מחמת הפרנסה וכדומה אז המצוה של חומש היא בחינת נשמע בחינת נסתר כי 
אינו יכול עדיין לקיימה מחמת המניעות וצריך להרבות בתפלה שיתבטלו המניעות וכשזוכה 
על ידי תפלתו שיתבטלו המניעות זהו בחינת שזכה להשיג הבחינות שבין המצוות היינו דבורי 
התורה שסביבות המצוה כי המניעות לא באו כי אם בשביל החשק והרצון שזהו בחינת שזכה 
להשיג הבחינות שבין המצוות היינו שזכה לחשק ורצון דקדושה והתפלל הרבה להשם יתברך 
עד שנתבטלו המניעות ואז כשזוכה ליתן חומש לצדקה זהו בחינת שעושה מהנשמע נעשה 
וכן מדרגא לדרגא יש גם כן בחינת בין המצוות היינו שזוכה להשיג ממש העבודה שיש בדברי 
התורה שסביבות המצוה ואחר כך הוא מקיים המצוה עצמה שבמדריגה הגבוהה וזהו שמבואר 
שם בסימן נט הנ"ל שהצדיק כשמדלג ממצוה למצוה בזריזות הוא מפסיד כי אינו זוכה להשיג 
הבחינה שבין המצוות אבל הבעל תשובה הוא זריז ונשכר כי מאחר שחטא מתחלה ועל ידי 
העוונות נעשה מסך מבדיל בינו לבין הקדושה ויש לו מניעות הרבה ועל ידי שמשבר המניעות 
בזריזות גדול זהו בעצמו אצלו בחינת השגת בין המצוות כי התגבר בחשק גדול עד ששיבר 
כל המניעות ונעשה מזה תיקונים גדולים למעלה אבל מי שהוא צדיק מנעוריו מסתמא אין לו 
מניעות כל כך על כן אם יהיה זריז ביותר יוכל לדלג על הבחינות שבין המצוות על כן צריך 
להתמהמה קצת בכדי שישיג מקודם הבחינה שבין המצוות ואחר כך יקיים המצוה נמצא שיש 
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בכל בחינת נעשה ונשמע ג' בחינות היינו הנעשה שהוא יכול לקיים והנסתר הם ב' בחינת היינו 
השגת שבין המצוות ואחר כך כשזוכה לקיים המצוה שבמדריגה הגבוה זהו עיקר השגת הנשמע 
וצריכין לילך מדרגא לדרגא וכו' עד שיזכה להשיג תורת ה' ממש ואחר כך כשזוכה להכלל 
בא"ס אזי הנעשה הוא בחינת תורת ה' ממש והנשמע הוא בחינת תפלת ה' וכו' כמבואר בפנים 
וזהו בחינת מוכיחי הדור המבואר בתחלת המאמר כי מה שמגלה להם השם יתברך הגזר דין 
והדין הוא התורה זהו בחינת שמשיגין תורת ה' ממש שהיתה בחינת נשמע אצלם נעשה אצלם 
בחינת נעשה נגלית ואחר כך הם הולכים ומוכיחים לישראל ואחר כך הם מתפללים לפניו 
יתברך וממליצים טוב על ישראל זהו בבחינת תפלת ה' שגם השם יתברך מתפלל יה"ר מלפני 
שיכבשו רחמי את כעסי נמצא שיש בכאן גם כן ג' בחינת היינו מה שמגלה להם השם יתברך 
הגזר דין זהו בחינת נעשה אצלו ומה שהולכים להוכיח זהו בחינת ד"ת שסביבות המצוה כי 
העיקר הוא להחזירם למוטב בכדי שיוכלו להתפלל עליהם להמתיק הדין וכשמתפללין וממתיקין 
הדין זהו עיקר בחינת השגת הנשמע תפלת ה' וכנ"ל וכן בחותם הידין שהם המקבלים המוסר 
מן המוכיחים יש גם כן ג' בחינות הנ"ל כי האמונה שבה מקבלין המוסר זהו בחינת נעשה 
בחינת ידין בחינת ויהי ידיו אמונה ומה ששומעין המוסר מהמוכיחין הוא בחינת נשמע ששומעין 
המוסר שלא ידעו מזה בתחלה זהו בחינת ד"ת בחינת בין המצוות ומה שזוכין על ידי זה לשוב 
בתשובה זהו בחינת שעושין מהנשמע נעשה כנ"ל ובדרך כלל החותם החיצון שהם המון עם 
שהם בחינת אמונה הם בחינת נעשה חותם הידין שהוא עשיה והמוכיחי הדור הם בחינת נסתר 
כי הם משיגין סתרי תורה בחינת נשמע ועל כן הם נקראין רגלין בחינת אין עמידה אלא תפלה 
ובחינת בימי ר"ג היו לומדין בעמידה המבואר בסוף המאמר ומה ששומעין המוסר זהו בחינת 
השגת הד"ת שסביבות המצוה בחינת אלה הדברים אשר דבר משה שהיה דברי תוכחה וזהו 
בחינת בין המצוות כי העיקר הוא שיזכו לשוב בתשובה על ידי התוכחה שזהו בחינת שעושה 
מהנשמע נעשה היינו משמיעת המוסר עושין תשובה נמצא שהמוסר ששומעין הוא בחינת 
ד"ת בחינת נסתר וגם כי גם בשעת מוסר נזהרין להחתים ולהסתיר הגזר דין על כן המוסר הוא 
בחינת ד"ת הנ"ל. וצריך לראות למלאות הידים שהיא האמונה על ידי הארה משבעה רועים 
וכו' הנה הז' רועים הם בעצמם המוכיחי הדור הנ"ל שזכו להשיג תורת ה' ותפלת ה' כנ"ל רק 
שבתחלה מדבר כשיש גזר דין בעולם חס ושלום וצריכין להמתיק הדין על ידי תורת ה' ותפלת 
ה' כנ"ל בהכרח שיהיה האמונה בשלימות אצל ההמון עם אבל כשאין האמונה בשלימות אינם 
יכולים לקבל המוסר וכמבפ"נ וכאן מדבר בשעה שאין גזר דין בעולם אז אלו הצדיקים הנ"ל 
עוסקים לתקן האמונה ולהשלימה על ידי בחינת תורת ה' ממש כמו שמבואר באות י' שעל 
כן אמונה נקרא ירושלים ע"ש שעיקר בניינה מבראשית שהוא ירא בשת שהוא תפלה בחינת 
יראת ה' היא תתהלל. שהוא בחינת תורת ה' ממש וזה שמזכיר בענין מוכיחי הדור את משרע"ה 
שאמר למה יחרה וכן כאן לענין הרועים הוא מביא את משרע"ה שנק' רעיא מהימנא להורות 

כי המוכיחים והרועים הם בחינה אחת:

שם באות ד' ואי אפשר לבא לאלו הרועים כי אם על ידי עזות וכו' כי יש רועים של הס"א וכו' 
הנה מה שלא אמר אצל המוכיחים שאי אפשר להתקרב אליהם כי אם על ידי עזות היינו מחמת 
ששם מדבר כשהאמונה אצלם בשלימות כמבואר בפנים שם ואז ממילא נתבטלין כל האמונות 
כוזביות ואז אין להרועים של שקר שום ממשלה כי נתבטל ממשלתם על ידי שלימות האמונה 
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שבישראל אבל כאן מדבר כשאין האמונה בשלימות והרועים צריכין לתקנה ולהשלימה וכשיש 
איזה פגם באמונה על ידי זה נעשין אמונות כוזביות כנ"ל אות ב' ועל ידי זה נעשה שליטה 
וממשלה להרועים של שקר ומונעים מלהתקרב אל הרועים דק' על כן צריכין עזות כנגדם והנה 
בכאן יש גם כן ג' בחינת הנ"ל של נעשה ונשמע הנ"ל כי מאחר שרוצה להתקרב אל הרועים 
בשביל תיקון האמונה נמצא שיש לו אמונה קצת רק שאינה בשלימות נמצא שזאת הבחינה 
אמונה שיש לו היא בחינת נעשה בחינת נגלה כי כבר השיג אותה אבל שלימות האמונה הוא 
בחינת נסתר אצלו בחינת נשמע וכן הרועים בעצמם שמתקנים האמונה הם נסתרים ממנו 
מאחר שאינו יכול להתקרב אליהם על ידי הממשלה של הרועים דסטרא אחרא וצריך לזה 
עזות דק' שעל ידי זה יתגבר על העזות דסטרא אחרא של הרועים של שקר וכשזוכה לעמוד 
נגד עזותם זהו בחינת השגת הד"ת שסביבות המצוה כי מלבד המצוה בעצמה דהיינו תיקון 
האמונה שזוכה לקבל מהרועים הקדושים הנה יש עבודה בהתגברות העזות דקדושה להכניע 
העזות דסטרא אחרא שזהו בחינת השגת הנשמע בחינת הקולות דקדושה ואחר כך כשזוכה 
להתקרב אל הרועים ולזכות לתיקון האמונה שלימות זהו בחינת שעושה מהנשמע נעשה שהוא 

בחינת ידין בחינת ויהי ידיו אמונה כנ"ל:

שם אות ה'. וצריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף כו'. ומבאר בכאן גם כן הג' בחינות הנ"ל. 
כי מה שמשיג בגופו איזה השגה כל אחד לפי ערכו זהו בחינת נעשה כי הגוף הוא בחינת עשיה 
והשגת הנשמה הוא בחינת נסתר בחינת נשמע כי צריך להתפלל הרבה להשם יתברך שיזכה 
לשבר עזות גופו עד שיזכה להשגת הנשמה וצריך לזה עזות קולות דקדושה בכדי להכניע עזות 
הגוף ואלו הקולות דקדושה הם בחינת ד"ת הנ"ל שסביבות המצוה בחינת השגת בין המצוות 
כנ"ל ואחר כך כשזוכה על ידי זה להשיג השגת הנשמה בגופו זהו בחינת שנעשה מהנשמע 

נעשה:

שם אות ו'. וכן בכלליות בני האדם כו' רוצה לומר כי מתחלה דיבר בפרטיות בההמון שיש בהם 
ג' בחינות הנ"ל בשני האופנים היינו בענין שצריך להכניע עזות גופו בכדי שיזכה לקבל אור 
הנשמה וכן צריך להכניע עזות הרועים דסטרא אחרא בכדי שיוכל להתקרב להרועים ועכשיו 
מדבר כשכבר זכה להכניע עזות הרועים דסטרא אחרא וזכה להתקרב להרועים דקדושה יש 
שם גם כן ג' בחינת הנ"ל היינו מה שמשמש להחכם זהו בחינת נעשה ומה ששומע קול אנחת 
החכם שעל ידי זה נכנע עזות גופו זהו בחינת שהשיג הבחינה שבין המצוות בחינת ד"ת הנ"ל 
לפי בחינתו ומה שהחכם מתקרב אליהם ומלמד אותם דרכי ה' ונתתקן האמונה אצלם זהו 
בחינת שנעשה מהנשמע נעשה נמצא היוצא מכל הנ"ל שלזכות למדריגה הגבוהה הוא על 
ידי בחינת נשמע הנ"ל בכמה בחינות כל אחד כפי בחינתו היינו האנחה של עצמו הוא בחינת 
נשמע שלו וכן בכלליות האנחה של החכם הוא בחינת נשמע שהוא בחינת בין המצוות הנ"ל 

ועל ידי זה זוכין למדריגה הגבוה ביותר:

שם אך כשאינם בבחינת בשר אים שומעין את קול האנחה כי אם קול הברה שזהו בחינת הרע 
שמתעורר לקטרג כנגדו ודייקא כשהוא בבחינת בשר שמשמש את החכם וכן הגוף משמש את 
הנשמה במצוות מעשיות אז יוכל על ידי האנחה שהוא עזות דקדושה להכניע עזות דסטרא 
אחרא שהוא קול הברה היינו כנ"ל כי השימוש הוא בחינת נעשה ואז כשמשמש להנשמה אז 
דייקא יוכל על ידי העזות שהוא בחינת נשמע )ששומע אנחת החכם( להשיג המדריגה הגבוה 
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ביותר נמצא שעיקר השגת המדריגה הגבוה ביותר הוא על ידי עזות דקדושה שהוא קולות 
דקדושה שהוא בחינת נשמע אבל אף על פי כן צריכין להקדים מקודם את בחינת הנעשה 
שישמש הגוף להנשמה במצוות מעשיות שהוא בחינת הנגלות שלו ואז דייקא יוכל על ידי 
העזות שלו להגיע להמדריגה הגבוה ביותר אבל אם לא יקדים הנעשה אזי לא יוכל על ידי 
הקולות שלו שהוא בחינת עזות דקדושה להכניע העזות דסטרא אחרא ולא יגיע להמדריגה 
הגבוה כי יתגבר הקול הברה חס ושלום וכנ"ל אבל אף על פי כן אין זה דבר ברור כל כך כי 
לפעמים יתגבר בקולות דקדושה כל כך ויצעק על זה בעצמו אם עוונינו ענו בנו ה' עשה למען 
שמך כמבפ"נ ועל ידי זה יתבטל ויכניע הקול הברה אף שלא זכה להיות בשר להחכם שהוא 
בחינת הקדמת הנעשה כנ"ל בבחינת אותן העומדים בחוץ שאינם בבחינת בשר אם קול שופר 
שמעו יצאו כמבואר בפנים רק אם הוא בבחינת בשר אז בוודאי יכול להכניע העזות דסטרא 
אחרא על ידי הקולות דקדושה. אבל אפילו אם ירבה במצוות מעשיות מאד וגם ישמש להחכם 
הרבה מאד אבל לא יתגבר בקולות דקדושה לצעוק לה' שיוציאהו מפחיתות מדריגתו וכן אם 
לא ישמע קול אנחת החכם אז בוודאי לא יזכה לעולם למדריגה הגבוה ממנו כי עיקר הדרך 
לזכות למדריגה הגבוה ממנו הוא על ידי בחינת נשמע שהוא בחינת קולות דקדושה רק שאף 
על פי כן צריכין להקדים הנעשה גם כן בכדי שיהיה בחינת בשר ואז יוכל בנקל על ידי הקולות 

דקדושה להכניע העזות הגוף ולהגיע להמדריגה הגבוה כנ"ל 
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יקרא דשבתא
סימן כב-חותם בתוך חותם

בשבת קודש נתתקנין בחינת החותמות הקדושים כמבואר בזוהר פקודי דף רמח: ושם מבואר 
גם כן מענין החותם של יום כיפור ועיין בליקוטי הלכות מבואר שזה סוד תחום שבת, תחו"ם 
אותיות חות"ם וכמובן גם בכתבי האריז"ל. ומבואר בכתבים על מאמר הזוהר הקדוש את שבתותי 
תשמורו דא עיגולא ורבועא דלגו שזה סוד חותם בתוך חותם. ועיין בראשית רבה יו"ד לענין 
שבת משל למלך שעשו לו טבעת מה היה חסר חותם וכו' מבואר ששבת הוא בחינת החותם 
וזה שאמרו רז"ל )ויקרא רבה כט( כל השביעיים חביבים וכו'. בימים ביום השביעי שבת וכו' 
בחדשים בחדש השביעי וכו'. כי שבת נמשך בו גם כן בחינת תיקון החותמות. שזה בחינת 
תשרי שהוא בחודש השביעי כמבואר בפנים. ואמרו רז"ל כי תשרי הוא מלשון תשרי ותשבוק 
וכו' היינו מחילת עוונות. וכן על שבת אמרו רז"ל שכל השומר שבת כהלכתו מוחלין לו על כל 
עוונותיו. וזה בחינת אם תשיב משבת רגלך בחינת חותם הרגלין שהם בחינת המוכיחי הדור 
שנקראים רגלין על שם שהם לימודי ה' )בחינת נצח והוד כידוע( וכו' כמבואר בפנים וכמובן 
גם בכתבי האריז"ל על סוד אם תשוב משבת רגלך. עשות חפצך ביום קדשי הוא בחינת חותם 
הידין שהם כלי המעשה. וזה בחינת ותעש בחפץ כפיה כי בשבת קודש מצוה על חכמי הדור 
להקהיל קהילות ולדרוש ברבים בדברי תוכחה ומוסר כמו שאמרו רז"ל שזה בחינת חותם 
הרגלין. וכן העם מחוייבים לשמוע תוכחתם ולקבל מוסרם באמונה שלימה שזה בחינת חותם 
הידין. כי שבת הוא בחינת שלימות האמונה וביטול כל העבודה זרה ואמונות כוזביות. ועל כן 
אמרו רז"ל אפילו עובד עבודה זרה וכו' מוחלין לו. גם שבעת ימי בראשית הם כנגד השבעה 
רועים כידוע, ושבת הוא כלליות כולם שזה בחינת ההארה הקדושה של השבעה רועים שהם 
כלליות כל הקדושה שזה בחינת כי קדש הוא. ועל ידי ההארה הזאת נשלמת ונתמלאה האמונה 

הקדושה כמבואר בפנים.

ומשה רבינו שהוא רעיא מהימנא הוא בבחינה אחת עם קדושת שבת. ועל ידו נמשך הארת 
קדושת שבת לכל ישראל כמבואר בכתבי האריז"ל על ענין ישמח משה במתנת חלקו וכו'. וזה 
כי עבד נאמן קראת לו נאמן דייקא כנ"ל. ומחמת שאי אפשר לבוא לאלו הרועים שהם כלליות 
כל הקדושה )שזה בחינת קדושת שבת כנ"ל( כי אם על ידי עזות וכל הקולות דקדושה הן 
בחינת עזות דקדושה כמבואר בפנים. על כן נתתקן לומר בכניסת שבת קודש השבעה קולות 
שבמזמור לדוד הבו לה' וכו' ועל כן הם שבעה קולות כנגד השבעה רועים. ועל כן מסיים ה' עוז 
לעמו יתן בחינת עזות דקדושה שהם בחינת הקולות הנ"ל. וזה ה' יברך את עמו בשלום בחינת 
קדושת שבת שהוא בחינת מלך שהשלום שלו כמבואר בזוהר הקדוש. וגם כי על ידי זה נתתקן 
גם בחינת חותם הרגלין שהוא בבחינת וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך וכו' כמבואר בפנים.

ועל כן היו תוקעין בכל ערב שבת כמו שאמרו רז"ל בכדי לשבר העזות דסטרא אחרא ולזכות 
לקדושת שבת ועל כן אין תקיעת שופר בשבת ואמרו רז"ל אין צועקין ואין מתריעין בשבת 
על שום צרה רחמנא ליצלן וכו'. )עיין שלחן ערוך אורח חיים סימן רפ"ח וסימן תקע"ו( כי כל 
הקולות והצעקות הם בכדי לשבר העזות דסטרא אחרא וכמובן בפנים. אבל בשבת נכנעת 
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הסטרא אחרא מעצמה על ידי קדושת שבת. וזה בחינת ונשבת בה גאון עוזה )יחזקאל ל' ושם ז'( 
והשבתי גאון עזים וכו' בחינת ביטול העזות דסטרא אחרא על ידי קדושת שבת, וגם כי קדושת 
שבת כלולה בעצמה מכל בחינות הקולות דקדושה כנ"ל. ועל כן מצוה להרבות גם בתענוגי 
הגוף בשבת קדש. כי שבת קודש הוא עולם הנשמות, ואז כל אדם לפי בחינתו זוכה לנשמה 
יתירה והנשמה של כל אדם רואה ומשגת תמיד דברים עליונים רק שאינה יכולה להאיר להגוף 
שידע גם כן מהשגות אלו מחמת שיראה להתקרב אל הגוף שלא תלכד ח"ו בהעזות של הגוף 
וכמבואר בפנים. אבל בשבת מאיר הארת הקדושה כל כך עד שנשבר ונתבטל כל מיני עזות 
דסטרא אחרא ונמשך קדושה גדולה גם על הגופות של ישראל. ואזי יכולה הנשמה הקדושה 

להאיר מההארות הקדושות שלה גם על הגוף.

וזה שפירש רש"י )ביצה טז( נשמה יתרה רוחב לב למנוחה ושמחה ולהיות פתוח לרוחה ויאכל 
וישתה ואין נפשו קצה עליו היינו כנ"ל. כי אז אין הנשמה ממאסת גם בתענוגי הגוף. כי אכילת 
שבת וכל תענוגיו קדש הם )כמבואר בזוהר הקדוש ובכתבים( עד שהם טובים גם להנשמה 

וכמבואר בפנים וזה בחינת מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים.

ועל כן מצוה גדולה לחדש אז בתורה והוא ענג גדול להנשמה יתירה כמבואר בזוהר הקדוש. 
כי באמת אלו החידושי תורה נמשכין מהארת הנשמה בעצמה שהאירה מהשגות שלה גם על 
הגוף עד שעל ידי זה זכה לחדש חידושים אלו הנפלאים. וכשהנשמה רואה הרשימות שיש בגוף 
מההארות שלה הקדושים )שזה בחינת החידושי תורה הנ"ל שמלובשים גם בלבוש גופני( על 
ידי זה חוזרת ועולה למעלתה ולמדריגתה ביתר שאת כמבואר בפנים. וכל זה נעשה בפרטיות 
אצל כל אחד מישראל כפי בחינתו. ובכלליות ישראל נעשה זאת על ידי החכם האמת שבדור 
שהוא בחינת הנשמה של כלל הדור. שבימי החול קשה לו לפעמים להתקרב אצלם ולהאיר 
עליהם מהשגות שלו הקדושות מחמת הנ"ל. אבל בשבת קודש אז מסוגל ביותר להתקרב 

אליהם להוכיחם ולקרב אותם ולדבר על לבם.

מחמת גודל הארת הקדושה שמאיר אז על כל אחד עד שנשבר העזות שלו דסטרא אחרא.

ועל כן מסוגל ביותר להתקרב לצדיקי אמת ולבא אליהם על שבת קודש. וגם מתן תורה בכלליות 
בבחינת ה' עוז לעמו יתן כפשוטו היה גם כן בשבת קודש כמו שאמרו רז"ל. ומחמת שלפעמים 
הגוף רחוק מהנשמה כל כך עד שאינו בבחינת בשר להעצם שהיא בחינת הנשמה. וכן בכלליות 
כי לפעמים רחוקים בני אדם מהחכם הדור מאד עד שאין שומעין כלל הקול דקדושה רק קול 
הברה והתיקון לזה הוא השימוש שישמש להחכם. וכן הגוף ישמש להנשמה במצוות מעשיות. 

וזה נוהג גם כן לענין קדושת שבת קודש.

ועל כן מצינו במסכת שבת דף קי"ט שאפילו האמוראים הגדולים והקדושים ז"ל היו טורחין 
ומשמשין בעצמן לכבוד שבת קדש ר' אבוהו הוה יתיב וכו' ומושיף נורא רב ספרא מחריך רישא 
רבא מלח שיבוטא וכו' רב חסדא פריס סילקא רבה ורב יוסף מצלחי ציבי וכו' עיין שם עוד. 
ומזה תבין גודל מעלת רוחניות קדושת שבת קדש עד שגדולים כאלו היו טורחים ומשתדלין 
ומשמשין בעצמם לכבוד שבת קדש בכדי לדבק ברוחניות קדושתה ולשמוע בחינת קול הקדושה 

של שבת קודש שהוא בחינת הנשמה בחינת עולם הנשמות. 
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ולבוא לעזות דקדושה הוא על ידי שמחה בבחינת כי חדות ה' היא מעוזכם. וזה בחינת גודל 
השמחה של שבת קודש כמבואר בזוהר הקדוש. ועל כן דרשו רז"ל פסוק זה לענין כבוד שבת 
)ביצה ט"ו:( מאי דכתיב כי חדות ה' היא מעוזכם וכו' אמר הקב"ה לוו עלי וקדשו קדושת 
היום והאמינו בי ואני פורע. וזה לוו עלי וכו'. כי על ידי פגם העזות באים לידי חובות והלוואות 
כמבואר בליקוטי הלכות הלכות הלואה. אבל לכבוד שבת מצוה גם ללוות וזה וקדשו קדושת 
היום כי שבת קדש הוא בחינת כלליות הקדושה בחינת ההארה של השבעה רועים שעל ידי זה 
נשלם האמונה. וזה והאמינו בי והאמינו דייקא ואני פורע. כי האמונה הוא שורש כל ההשפעות 
והברכות בחינת איש אמונות רב ברכות כמבואר במקום אחר. ועיקר השמחה הוא על ידי 
הכתרים של בחינת נעשה ונשמע כמבואר בפנים. ומשם נמשך השמחה של שבת כמבואר 
בכתבי האריז"ל שבשבת מחזיר משה רבינו עליו השלום לישראל הכתרים הנ"ל ומשם נמשך 

בחינת תוספת הארת קדושת שבת לכל אחד מישראל. 

 

ונעשה ונשמע הוא בחינת תורה ותפלה נגלה ונסתר וכו'. היינו מה שצריך כל אחד לעלות 
בכל פעם ממדריגה למדריגה ושיהיה נעשה מהנסתר אצלו בחינת נגלה וכן יעלה ממדריגה 
למדריגה עד שיזכה להכלל באור אין סוף בעצמו כביכול ושם הבחינת נעשה הוא תורת ה' 
ממש והנשמע הוא בחינת תפלת ה' ממש. וזה בחינת עליות העולמות שנעשה בכל שבת 
ושבת, ואז עיקר שלימות התורה ותפלה כנ"ל כמה פעמים. וזה שמתפללין שחרית ואחר כך 
קורין בתורה. כי נעשה מבחינת תפלה-תורה בחינת נגלה בחינת נעשה וזוכה לבחינת נסתר 
בחינת נשמע בחינת תפלה במדריגה גבוה ביותר שזה בחינת תפלת מוסף שאז עולין בעליה 
גדולה מאד ואומרין כתר כמבואר כל זה בכתבים. שזה בחינת מה שאמר רבינו ז"ל בשיחותיו 
הקדושות 'מע דארף נאר דאווינין אין לערנין אין דאווינין' היינו כנ"ל ואז זוכין להכלל באין 
סוף בעצמו כביכול באחדות אחד שזה בחינת אתה אחד וכו' שאומרין במנחה כל שבת אחר 

קריאת התורה שבמנחה. 

 

ועל כן בשבת עיקר זמן לימוד הקבלה שהוא הנסתר שבתורה. וזה שאמרו רז"ל לא ניתנו שבתות 
אלא לדברי תורה. דברי תורה הם בחינת הנסתר שבתורה כמבואר בפנים. וזה שכתוב ובני 
הנכר הנלוים על ה' וכו' כל שומר שבת מחללו וכו' והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית 
תפלתי ודרשו רז"ל על זה מנין שהקב"ה מתפלל וכו' היינו שעל ידי קדושת שבת זוכין להארת 
השמחה הקדושה הנמשכת מבחינת תפלת ה' ממש. ועל כן שלמות עליית כל המצוות שעושין 

בימי החול הוא על ידי קדושת שבת כמבואר במקום אחר. 

 

כי קיום המצוות הוא בחינת תורה בחינת נעשה ועיקר החיות שלהם הוא בחינת הנשמע שהיא 
בחינת נסתר בחינת דביקות שזהו עיקר תכלית שלימות כל המצוות כידוע. ועל כן כלל קדושת 
שבת הוא גם כן בחינת נסתר כמו שאמרו רז"ל כל המצות ניתנו בפרהסיא ושבת ניתנה בצנעא 
וכו' ואמרו מתן שכרה לא עבידא לאגלויי כי שכר שבת הוא בחינת עדן עילאה שעל זה נאמר 
עין לא ראתה וכו' וגם שבת הוא בחינת לב מבין כנ"ל בסימן כ' בשם הקדמת התיקונים. וזה 
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בחינת נשמע בחינת ונתת לעבדך לב שומע. כי שבת הוא בחינת עולם המחשבה שהוא בחינת 
נשמע. וזה מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון. 

 

כי אז מאיר בחינת הנסתר בחינת נשמע בחינת תפלה העליונה מאד שהיא למעלה מן הכל 
כי הוא בחינת תפלת ה' ממש. ועל כן אז טוב מאד להתפלל ולהודות לה' וכו'. וזה מה גדלו 
מעשיך ה' בחינת נעשה מאד עמקו מחשבותיך שהם בחינת נשמע בחינת תפלה. וזה ויקהל 
משה וכו' אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם, היינו שהדברים אשר צוה ה' שהם דברי 
תורה שהם בחינת תפלה בחינת נשמע יהיה נעשה מהם בחינת נעשה בחינת תורה ויהיה לו 
בחינת נשמע גבוה יותר. וזה ששת ימים תעשה מלאכה שיהיה המלאכה נעשית מאליה וביום 
השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'. כי כשעולין המצות שעושין בימי החול שהם בחינת 
נעשה ונכללין בקדושת שבת אזי נכללין כביכול בבחינת אין סוף ואזי נחשבין בבחינת תורת 
ה' ממש כאלו כל העשיות אלו נעשין מעצמן רק בכח השם יתברך לבדו בבחינת כי ממך הכל 
וכו'. וכן הנשמע שהם בחינת מחשבה ודביקות בחינת תפלה נכלל גם כן עוד למעלה למעלה 
עד שהוא כביכול בבחינת תפלת ה' ממש שזה בחינת קדש בחינת חכמה עילאה כידוע. וזה 
בחינת שבת שבתון ואמרו רז"ל שבות ממחשבת עבודה שאפילו בחינת העבודה שבמחשבה 
שהוא בחינת נשמע בחינת שבת עולם המחשבה, תעלה עוד יותר לבחינת שבת העליון שהוא 

בחינת תפלת ה' ממש שזה בחינת שבת שבתון לה'. 

 

ועיין זוהר אחרי מות דף ע"ט מזמור שיר ליום השבת ליום השבת ממש שבחא דקא משבח 
קוב"ה )בחינת תפלת ה' ממש( כדין חדוותא אשתכח ונשמתא אתוספת דהא עתיקא אתגליא 

וכו'. ואי אפשר לבאר כל כך בדברים כאלו כמובן. 

 

וזה בחינת את שבתותי תשמורו שתי שבתות כנגד נעשה ונשמע הנ"ל. כי מתחלה צריכין 
לעשות מכל המדריגות שהם בחינת נשמע בחינת נסתר אצלו יעשה מהם בחינת נעשה 
ויהיה לו נשמע גבוה יותר. היינו שהנשמע שלו יהיה בחינת תורת ה' ממש והנשמע הזה הוא 
בחינת שבת באמת כי הוא גבוה כביכול אפילו ממדריגת ראשית נקודת הבריאה שהוא תחלת 
האצילות. ואחר כך כשזוכין להכלל באין סוף עצמו יתברך אז גם מדריגה זו נעשה בבחינת 
תורתו. כי תורתו הוא בחינת תורת ה' ממש וזוכה לבחינת נשמע גבוה עוד יותר שהוא בחינת 
תפלת ה' ממש, והנשמע הזה הוא בחינת שבת העליון כנ"ל. וזה בחינת בראשית ירא שבת. 
כי הנשמע הזה שהוא בחינת שבת הוא בחינת תפלה בחינת יראה בחינת בושה ומשם עיקר 
שלימות השמחה שעל ידי זה זוכין לעזות דקדושה שעל ידי זה נשלם האמונה שהוא בחינת 
ירושלים קריה נאמנה. ועל כן אמרו רז"ל לא חרבה ירושלים אלא על שחללו בה את השבת. 
וכן עיקר בנין ירושלים תלוי בשמירת שבת כמו שכתוב )ישעיה יז( והיה אם שמוע תשמעון 
אלי נאום ה' וכו' ולקדש את יום השבת וכו' ובאו בשערי העיר הזאת וכו' וישבה העיר הזאת 
לעולם וכו'. וזה אם שמוע תשמעון דייקא כי קדושת שבת הוא בחינת נשמע כנ"ל.וזה עדות 

ה' נאמנה כמבואר בפנים. 
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כי שבת הוא בחינת עדות כמו שאמרו רז"ל שלשה מעידין זה על זה וכו'. ועל ידי זה נשלם 
האמונה. ועל כן עיקר השלימות של כל הבריאה היא על ידי שבת כמבואר בזוהר הקדוש כי 
הוא בבחינת בראשית מאמר השלם. ומאמר השלם הוא בחינת אב ובן כחדא, וזה ואת שבתותי 
תשמרו אני ה' אלקיכם ופירש רש"י אתה ואביך חייבים בכבודי וכו'. כי קדושת שבת בשרשו 
כולל אב ובן כחדא כנ"ל. וזה בחינת אתה ובנך וכו' הנאמר בשמירת שבת ומחמת שאי אפשר 
לבא בכל פעם למדריגת נעשה ונשמע גבוה יותר עד שיהיה לו ירידה קודם העליה, וזה שאמרו 
רז"ל כיון ששבת וי אבדה נפש היינו כשמגיע ומשיג בחינת מדריגת נעשה ונשמע שהוא בחינת 
שבת בחינת עולם המחשבה עולם הנשמות שזה בחינת הנשמה יתירה שזוכה האדם לקבל 
בשבת. אזי תיכף אחר כך אחר יציאת השבת יש לו ירידה שזה בחינת וי אבדה נפש. ועל ידי 
זה זוכה אחר כך בשבת הבאה לעליה גדולה ביותר וזוכה לקבל נשמה יתרה ממדריגה עליונה 
ביותר ולהשיג מדריגת נעשה ונשמע גבוה יותר, וזה גם כן בכלל מה שאמרו רז"ל אלמלי שמרו 
ישראל שתי שבתות וכו' ועל כן שבת הוא בחינת תשובה כידוע וכנ"ל כמה פעמים. כי על ידי 
התשובה הירידה נתהפך לתכלית העליה וזוכה למדריגה גבוה ביותר עד שנכלל באין סוף 
המבואר בפנים וזה בחינת קדושת שבת כנ"ל ועל כן שב"ת אותיות בש"ת, כי מאיר בו בחינת 
הנשמע העליון שהוא בחינת יראה ובושה בחינת בשת פנים לגן עדן. שזה בחינת ענג שבת. 

ענג ראשי תיבות עדן נהר גן כידוע. 

ועל כן גם חייבי גיהנם נוחין בשבת כי עז פנים לגיהנם. 

 אבל בשבת נתבטל העזות דסטרא אחרא כנ"ל, ועל כן אמרו רז"ל המענג את השבת ניצול 
משעבוד מלכיות. 

כי עיקר השעבוד מלכיות הוא על ידי עזות בחינת עזות מלכותא בלא תגא, ועל ידי ענג שבת 
ניצולין מעזותם. 

וזה אם תשוב משבת רגליך )בחינת חותם הרגלין כנ"ל( עשות חפציך ביום קדשי )בחינת חותם 
הידין כנ"ל( וקראת לשבת ענג )בחינת ענג שבת הנ"ל שמצוה אז לענג גם הגוף, והוא ענג גם 
להנשמה כנ"ל( לקדוש ה' מכובד. כבוד הוא בחינת הנשמה כמו שכתוב בסודם אל תבא נפשי 
ובקהלם אל תחד כבודי וכתיב לכן שמח לבי ויגל כבודי ופירשו המפרשים כבודי-היא הנשמה 
שהיא עיקר כבוד הגוף. היינו שיזכה להרגיש בשבת הארת הנשמה הקדושה שתאיר גם להגוף 
מקדושת ההשגות שלה. ואפשר דר"ל וקראת לשבת ענג הוא בפרטיות שכל אחד ירגיש הארה 
גדולה מהנשמה שלו שהוא בחינת שבת עולם הנשמות. ולקדוש ה' מכובד רצה לומר בכלליות 
שכלל הדור יקבלו וירגישו הארת החכם הדור שהוא הנשמה שלהם. וזה ולקדוש ה' )שהוא 
החכם הדור( מכובד כנ"ל. וכשהנשמה מאירה אל הגוף אז גם הגוף הוא בבחינת כבוד )ועיין 

מה שאמרו רז"ל סנהדרין צ"ד על פסוק ותחת כבודו וכו'(. 

וזהו שאמרו רז"ל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות ופירשו המפרשים המכבד את 
התורה שדורש טעמי התורה ופנימיותיה בפרט כפי המבואר במאמר זה הנ"ל על ענין משמת 
רבן גמליאל בטל כבוד התורה. כי בימי רבן גמליאל היו לומדין תורה בעמידה כו' היינו כי הנסתר 
שבתורה שהוא בחינת עמידה בחינת תפלה היא בחינת הנשמה של התורה. וכשזוכין להשיג 
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פנימיות התורה זה עיקר כבוד התורה ואז מתכבדין מאד גם גופי הלכות שבתורה שהם בחינת 
נגלה בחינת נעשה. ועל כן מאיר גם בו בהאדם הזה הארת נשמתו כל כך עד שגם גופו מכובד 
על הבריות, כי שורש גוף ונשמה הוא גם כן בחינת נעשה ונשמע ועיין עוד בליקוטי הלכות 
ותבין ביותר. ואמרו רז"ל כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי 
צורבא מרבנן. נמצא שעיקר כבוד התורה הוא כבוד התלמידי חכמים אמתיים, כי מאחר שהם 
זוכין להשיג ולגלות נשמת התורה שהוא בחינת הפנימיית והנסתר שבה שזה עיקר כבודה, 
על כן מגיע להם כל הכבוד. וזה גם כן בחינת כבוד שבת שצריכין לכבדו גם בתענוגי הגוף גם 
כן. וזה ולקדוש ה' מכובד כנ"ל וזה וכבדתו מעשות דרכיך, הינו שלא יעסוק בדרכי עצמו רק 
בדרכי שמים, להשיג בכל פעם נעשה ונשמע גבוה יותר ולילך מדרגא לדרגא ומעולם לעולם. 

ונעשה ונשמע שהם תורה ותפלה הם עיקר בחינת הכבוד כמאמר רז"ל אין כבוד אלא תורה. 
וכן התפילה היא בחינת כבוד כמו שכתוב שימו כבוד תהלתו וכמבואר במקום אחר. ותורה 
נקראת דרך כמאמר רז"ל, ובתפילה שהיא דביקות נאמר ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. ממצוא 
חפציך ודבר דבר ודרשו רז"ל שאסור לאדם לבקש חפציו בשבת, כי בקשת חפציו הם לפעמים 
בחינת קול הברה שצועק רק להנאת עצמו הב לן חיי וכו'. וגם כי מחמת שנכלל בבחינת "אין" 
היינו באור אין סוף על כן אינו שואל על צרכיו כי שם עיקר השלימות בחינת מאמר השלם 
ואינו חסר לו שום דבר שזה בחינת המבקש רחמים על חבירו וכו' הוא נענה תחילה כמבואר 
בפנים. אז תתענג על ה' שיזכה להשיג הנסתר שבתורה שהוא בחינת נשמע שזה בחינת ושמעו 
שמוע וכו' ותתענג בדשן נפשיכם )ישעיה נ"ה( וזה על ה' שהיא בחינת עתיקא כמבואר בזוהר 
הקדוש והנסתר הזה הוא בחינת שלימות התפילה בתכלית השלימות שזה בחינת ותתפלל חנה 
על ה'. כמבואר ענין זה גם כן בזוהר הקדוש והרכבתיך על במתי ארץ ודרשו רז"ל שיהיה ניצול 
משיעבוד מלכיות זה בחינת ביטול העזות דסטרא אחרא כנ"ל על ידי עזות דקדושה שהוא 
בחינת מלכות דקדושה כמו שכתוב ויתן עוז למלכו וכו' והאכלתיך נחלת יעקב אביך זה בחינת 
הקולות דקדושה שהן בחינת עזות דקדושה שזה בחינת הקול קול יעקב וכו' ודרשו רז"ל שעל 
ידי קולו של יעקב מבטלין כח הידים של עשו שהן שיעבוד מלכיות של העכו"ם שהוא רק 

מעזות דסטרא אחרא שעל זה נאמר העז איש רשע בפניו ודרשו רז"ל זה עשו. 

ומעשות דסטרא אחרא נעשה כפירות ועבודות זרות ואמונות כוזביות שהם בחינת ידים דסטרא 
אחרא בחינת ידי עשו. ועל ידי קולו של יעקב שהוא בחינת עזות דקדושה מכניעין את הידים 
דסטרא אחרא וממלאין את הידים דקדושה שהם בחינת אמונה שלימה וישרה וזה כי פי ה' 
דיבר, כי עיקר המשכת כל התיקונים הנ"ל נעשה על ידי שבשבת מאיר בחינת נשמע העליון 
ונורא מאד שהוא בחינת תפלת ה' ממש שזה בחינת כי פי ה' דבר.כי זוכין להכלל באין סוף 
כביכול ששם התפלה שלו הוא בבחינת כי פי ה' דבר שהקב"ה בעצמו מדבר ומתפלל כנ"ל גם 
נחלת יעקב מרמז על בחינת קודם הבריאה כמאמר רז"ל עולמי עולמי מי בראך-יעקב בראך. 

ועל כן הוא נחלה בלי מצרים, כי הוא בחינת אין סוף ממש כנ"ל. 

וזהו שמתפללין בשבת רצה נא במנוחתינו קדשינו במצותיך ותן חלקינו בתורתך שיהיה החלק 
שלנו. 

 



תורה כ"ב ליקוטי מוהר"ן  

72

כקיאהדתבוא

היינו קיום המצות שלנו שזה בחינת תורה יהיה בתורת ה' ממש כמבואר בפנים. שבעינו מטובך 
היינו שנזכה להשיג בחינת הנסתר שהוא בבחינת מה רב טובך אשר צפנת ליריאך דייקא כי 
הנסתר שהוא בחינת נשמע בחינת עדן עילאה דסתים וגנוז הוא בחינת יראה כמבואר בפנים 
ושם עיקר השביעה בחינת והשביע בצחצחות נפשך בחינת אורות הצחצחות כידוע ומבואר 
במקום אחר וזה ושמח נפשינו בישועתך, כי משם עיקר השמחה בחינת וגילו ברעדה כמבואר 
בפנים. וזה בישועתך כי על ידי השמחה זוכין לעזות דקדושה שהוא בבחינת עזי וזמרת יה 
ויהי לי לישועה וזה וזמרת י"ה דייקא שהוא בחינת תפלת ה' כמבואר לקמן בפנים בסימן ק"ה 
ומשם עיקר השמחה והעזות דקדושה שעל ידי זה בא ישועה. כי כל היסורים רחמנא ליצלן 
באים רק לשבר עזות הגוף עזות דסטרא אחרא, אבל כשזוכין לבחינת עזות דקדושה וממילא 
נתבטל עזות דסטרא אחרא על ידי זה בא ישועה. ומחמת שעל ידי זה נבנית ירושלים קריה 
נאמנה על כן נקראת ירושלים עיר עז לנו ישועה וכו' )ישעיה כ"ו( וכמבואר במקום אחר וזה 
שסיים פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים כי על ידי זה נשלם האמונה כנ"ל וזה וטהר 
לבינו לעבדך באמת היינו שעל ידי השמחה דקדושה שהוא בחינת עזות דקדושה זוכין לטהרת 
הלב מכל מיני כפירות ואמונות כוזביות שמטמאין כנדה וזוכין לאמונה שלימה בכל לב בבחינת 
אמונתך בתוך לבי וכתיב ומצאת את לבבו נאמן לפניך וזה שכתוב הסירו את אלקי הנכר וכו' 
והטהרו וזה בחינת ומכל גילוליכם אטהר אתכם. וזה שכתוב )דברי הימים ב' יט( כה תעשו 
ביראת ה' באמונה ובלבב שלם. וזה והנחילנו ה' אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך כי כל זה 
כלול בקדושת שבת כנ"ל גם לעבדך באמת מרמז על תיקון החותמות שהם בחינת אמת כמו 
שאמרו רז"ל )שבת נ"ה יומא סט( חותמו של הקב"ה אמת וזה "אם תשוב משבת רגלך". א'ם 
ת'שוב מ'שבת ראשי תיבות אמ"ת כמובא בכתבי האריז"ל. וזה בחינת חותם הרגלין. וכן אמרו 
רז"ל אמונה אתקריאת כד אתחבר בה אמת וזה בחינת חותם הידין שהוא בחינת אמונה כנ"ל 
וזה גם כן בחינת נחלת יעקב כמו שכתוב תתן אמת ליעקב והכל כלול בקדושת שבת שהוא 

בחינת אמת כנ"ל כמה פעמים: 
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שערי צדיק
ואשר שאלת לבאר לך מה שכתב רבינו ז"ל בלקו"א סימן ה' בהתורה בחצוצרות אות ב' שעל ידי עשיית 
המצוות בשמחה גדולה כל כך עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא יכולין לידע בין קודם גזר בין לאחר 

גזר דין, ושאלת - אבל איך יכולים לידע בכלל אם יש גזר דין. 

דע לך יקירי מה שכתב רבינו ז"ל לקמן בסימן כ"ב בהתורה חותם בתוך חותם אות א' וזה לשונו: "וכשהשם 
יתברך גוזר גזר דין בעולם, והדין הוא התורה, כי צריך להיות דין תורה, ומחמת שהם )היינו מוכיחי הדור 
שהביא מקודם( למודי ה', הוא מתיעץ עמהם ומגלה להם הדין תורה שנגזר על הדור וכו'", עד כאן. ומקרא 
מלא דיבר הכתוב בבראשית י"ח: "וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה", ושנוי בנביאים בעמוס 
ג': "כי לא יעשה א' ה' דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים", ומשלש בכתובים בתהילים כ"ה: "סוד 

ה' ליראיו ובריתו להודיעם". 

אך איך ובאיזה אופן השם יתברך מגלה להם הדין תורה, בזה יש כמה וכמה בחינות ואופנים לאין שיעור 
ומספר: יש שמגלה להם בבחינת נבואה, מהם פה אל פה כנבואת משה רבינו עליו השלום אבי כל 
הנביאים, ומהם בדרך מראה וחזיון או בחלום הלילה כבשאר הנביאים, ויש שמודיעים להם על ידי רמזים 
ממאורעות הנעשים בעולם שבא ונשמע לאזניהם או במה שרואים בעיניהם, ויש שמודיעים להם על ידי 
חיות ובהמות או על ידי כל מיני אילנות ועשבים וקול הצפור וכו' וכו' כמבואר מזה הרבה בש"ס ובזוהר 
הקדוש ובמדרשים, ויש שאין מראים להם תמיד באופן אחד אלא לפעמים באופן זה ולפעמים באופן 
אחר, והם משכילים בחכמתם כל אחד ואחד לפי בחינתו על מה ומי ומתי הם מרמזים, וכמובן בהתורה 
ויהי מקץ זכרון לקמן סימן נ"ד, עיין שם מה שכתב בענין הרמזים שהשם יתברך מזמין לכל אדם בכל 
מקום ובכל זמן במחשבה דיבור ומעשה בכדי לקרבו אליו יתברך לטובתו הנצחיית בזה ובבא, ומכלל הן 

אתה שומע וכו'. 

והעיקר בזה הוא מה שרואים ומבינים זאת בדרך לימוד תורתנו הקדושה שבכתב ושבעל פה שבה נגנז 
האור שבו היה אדם הראשון צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, וכמובן לעיל בסימן א' בהתורה אשרי 
תמימי דרך בענין ההסתכלות בהשכל שיש בכל דבר וכו' שהוא על ידי התורה, וכמו שמבואר בלקו"ת 
סימן ל"ה על הפסוק "קדם ידעתי מעדותיך" עיין שם, ומובן גם כן בספר חיי מוהר"ן בחלק מעלות תורתו 

ושיחותיו הקדושים אות ה', עיין שם. 

והעיקר כפי מה שלומדים התורה הקדושה בהתקשרות אמיתי להצדיקים אמיתיים שזכו לרוח הקודש 
אמיתי זך וברור בלי שום שמץ של דופי מבלבול המדמה חס ושלום, ובכלל זה גם לימוד תורותיהם 
וחידושיהם הקדושים שגילו וחידשו והמשיכו בזה העולם ברוח הקודש זך וברור בלי שום פסולת חס 
ושלום, כמבואר בספר שיחות הר"נ סימן קצ"ו ובספר חיי מוהר"ן בחלק השיחות השייכים להתורות 
אות מ"ה, עיין שם. והבן חביבי כי הדברים עמוקים ורחבים ונסתרים מאד מאד, על כן אי אפשר להאריך 

יותר, ודי בזה לחכימא. )מכתב ט( 

ועתה חיבה יתרה אודיע לך, מה שחנני השם יתברך לבאר הכתוב )הושע י"ב א'(: "ויהודה עד רד עם 
אל", ובזה אסיים מעין ההתחלה, שכתבנו שעל ידי שכל אחד מישראל זוכה לדעת ולהבין שגם בתוך 
החושך והירידה נמצא השם יתברך, על ידי זה יש בכוחו לעלות משם ולהתחדש בעבודת השם יתברך. 
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דהנה המקרא הנ"ל, הוא תחילת הכתוב )שם( "ועם קדושים נאמן" שהביא רבינו ז"ל בליקו"א סימן כ"ב 
בהתורה חותם בתוך חותם אות ג', לראיה שכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים השבעה רועים שהם 

כלליות של כל מנהיגי הדור, להדור, בסוד "ועם קדושים נאמן". 

וכבר מונח כלל בידינו, שכל מקרא או מאמר חז"ל שרבינו מזכיר קצת מאתו לאיזה ענין, נכנס ונתבאר 
כל המקרא וכו' בזה הענין, וכדאיתא בהקדמת ספר ביאור הליקוטים בהכלל החמישי. ואמרתי לבאר גם 

תחילת הכתוב הנ"ל, על פי המשך דברי רבינו ז"ל בהתורה הנ"ל. 

דהנה בהתורה הנ"ל מבואר שאי אפשר לבוא לאלו הרועים לקבל מהם האמונה הקדושה, אלא על ידי 
עזות דקדושה. וכל הקולות, הן של צעקה, הן של אנחה, הן קול שופר, הן קול זמרה, ואפילו קול קשקוש 
המטבעות לצדקה, הם בחינת עזות דקדושה. ולבוא לעזות דקדושה, הוא על ידי שמחה, שהוא בחינת 
נעשה ונשמע. ויש בכל דרגא ודרגא, ובכל עולם ועולם, בחינת נעשה ונשמע, כל אחד לפי מדרגתו, וצריך 
כל אדם שילך מדרגא לדרגא ומעולם לעולם, שיזכה בכל פעם לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר. אך 
כשרוצים לצאת ממדרגת נעשה ונשמע זה, למדרגת נעשה ונשמע גבוה ממנה, צריך להיות ירידה קודם 
העליה, והירידה היא בחינת הכשלון בעוונות וכו', וכשזוכין אחר כך לעשות תשובה, אזי נתהפך הירידה 

לעליה, והעוונות נתהפכין לזכויות, וזהו בחינת ירידה תכלית העליה וכו', עיין שם. 

נמצא, שעל ידי הירידה שהיא בחינת תכלית העליה, זוכין לבוא להנעשה ונשמע הגבוה יותר, שזה בחינת 
השמחה במדרגה גבוהה יותר, ועל ידי השמחה זוכין לעזות דקדושה, ועל ידי עזות דקדושה זוכין לבוא 
להרועים לקבל מהם האמונה. הרי שבחינת הירידה שהיא תכלית העליה שעל ידה באים לשמחה, היא 

היא הגורמת שיבוא כל אחד מישראל אל הרועים לקבל מהם האמונה. 

וזהו פירוש הכתוב הנ"ל, "ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן". יהוד"ה, נקרא איש הישראלי, כי 
כל אחד ואחד מישראל נקרא יהודי על שם שכופר בעבודה זרה, כמו שאמרו רז"ל )מגילה דף יג ע"א(, 
ומובא בדברי רבינו ז"ל שם לעיל בסימן י"ז בהתורה ויהי הם מריקים שקיהם אות ה', ובסימן י"ח בהתורה 

קרטליתא אות ב' בסופו עיין שם. ר"ד, הוא לשון ירידה. 

וזהו אמרו: "ויהודה עוד רד עם אל", היינו, על ידי שכל אחד ואחד מישראל מתגבר להחזיק עצמו עם 
השם יתברך גם בעת הירידה, כי יודע ומאמין הוא שגם בהחושך והירידה נמצא השם יתברך עמו כנ"ל, 
וזוכה להתחזק ולעלות מהירידה ולשוב בכל לבו אל ה', שעל ידי זה זוכה לבוא לכל המעלות הטובות 
המבוארים בהתורה חותם בתוך חותם הנ"ל יותר מבראשונה, על ידי זה זוכה לבוא אל הרועים דקדושה 
שהם כלליות של כל מנהיגי הדור שממשיכים האמונה להדור, בסוד סיום הכתוב "ועם קדושים נאמן", 

ולקבל מהם האמונה, ולמלאות בה ידיו בתכלית השלימות. )מכתב צ( 

וברוך ה' מן העולם ועד העולם כי כבר התחילו לפנות ההריסות ולישר את השטח עליו מתכוננים לבנות 
קריה נאמנה לה' ולתורתו הקדושה ולעוסקיה בטהרה )עיין לקו"א סימן י"ב(, וכבר נשמע קול הברה, 
סימן מובהק למקרא קודש, קול עוז דקדושה שנתעורר ונשמע בין החיים וכו', וכמבואר בלקו"א סימן 

כ"ב בהתורה חותם בתוך חותם, עיין שם. )מכתב רסא( 

ומכיון שכל עיקר האמונה הקדושה של ישראל עם קדוש ממשיכין להדור השבעה רועים, שהם בחינת 
כלליות של כל מנהיגי הדור בכל הדורות, כמבואר בלקו"א סימן כ"ב בהתורה חותם בתוך חותם אות ג' 
- על כן מאוד צריך להתחזק ביותר באמונת חכמים אמיתיים ותלמידיהם הנלוים באמת אליהם, כי מאז 
ועד עתה ועד ביאת משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו אמן, כל עיקר הבחירה סובבת על ציר אמונת 
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חכמים ותלמידיהם וכו'. 

ולכן מאוד ראוי לעשות שיעורים קבועים בלימוד ספריהם הקדושים האמיתיים, בכדי לשאוב מהם מימי 
דעתם הקדושה האמיתית בעניני האמונה הקדושה, כי רק על ידי הלימוד בהתמדה ובקביעות בספריהם 

הקדושים, נוכל להתחזק עתה כראוי בהאמונה הקדושה כרצון השם יתברך. )מכתב רפח( 

ובודאי צריכין לעורר בחינת עזות דקדושה, וכידוע שבשעה שרבינו הקדוש גילה התורה הקדושה חותם 
בתוך חותם הנדפס בלקו"א סימן כ"ב, ושם מובא הרבה מענין גדולת מעלת בחינת עזות דקדושה וכמו 
שכתב שעיקר ההתקרבות להשבעה רועים את האמונה הקדושה היא דוקא על ידי עזות דקודשה עיין 
שם היטב, אזי אמר שגם קול קשקוש המטבעות של צדקה היא בכלל בחינת עזות דקדושה המביאה 
את האדם לאמונה הקדושה. ומזה אפשר להבין, שכל כמה שזוכים ומזכים לאחרים בנתינת צדקה, הרי 
מביאים אותם ומכניסים אותם בהיכלות דקדושה ובחדרי האמונה הקדושה שזה יסוד כל בית ישראל 
עם קדוש, ובזכות האמונה נזכה לגאולה העתידה האמיתית והנצחית, כמבואר היטב בדברי רבינו שם 

בסימן ז' בהתורה ואלה המשפטים המדברת מאמונה, עיין שם. )מכתב שכג( 

והנה היום הוא ערב ט"ו באב, אשר לפי דברי רבי אליעזר בראש השנה שאומר "בתשרי נברא העולם", 
מחר מחילים הארבעים יום לפני בריאת העולם, דוגמת הארבעים יום שקודם יצירת הולד, וכמבואר 

בספרים הקדושים, ולכן כבר שייך מהיום לדבר מעיני ראש השנה הבא עלינו לטובה. 

ועיין בליקוטי הלכות חלק אורח חיים הלכות ברכות הראיה וברכות פרטיות הלכה ה' אות י"ז שכתב כי 
בכל ימות השנה צריכין להכין את עצמו על ראש השנה שהוא יום הדין, כאשר נשמע מפיו הקדוש שאמר 
שהעיקר הוא ראש השנה וכו', וביותר צריכין להתחיל להכין את עצמו כשרואין הימים ממשמשין ובאין, 

שהם מט"ו באב ואילך וכו'. 

ולעניות דעתי נראה לרמז ענין קשר ט"ו באב לראש השנה, בהתורה חותם בתוך חותם בלקו"א סימן כ"ב, 
עיין שם באות י"א בדיבור המתחיל ועזות דקדושה הוא בחינת תשרי וכו' ומדבר ביחוד מראש השנה, 
וסמוך לזה מיד בההשמטות מבאר הפסוק "והיה עקב תשמעון וכו'", ולעולם קורין פרשה זו בימים הללו 

שסמוכין לט"ו באב. )מכתב תכה( 

תרתי בלבי להבין פשר הדברים, מה ענין וריד הרגל לשסתום שבלב? וחתרתי למצוא איזה שהוא גילוי 
על זה מדברי אדומו"ר קודש הקדשים נחל נובע מקור חכמה זיע"א, ועזרני השם יתברך שעלה ברעיוני, 
כי אפשר לומר שזה שייך למה שרבינו כותב בהתורה ואלה המשפטים המדברת מרקודין והמחאת 
כף שממתיקים הדינים בלקו"א סימן יו"ד, עיין שם באות ח' מובן ומבואר שהרוח שבלב מאיר בהידים 
והרגלים. ואם כי הוא מאיר בשניהם, אבל בעיקר הוא מאיר בהרגלים, בסוד "לבו נשא את רגליו", שזהו 
סוד קריאת המגילה על שם אסתר דייקא, שהיא בחינת רגלין עיין שם, וכן מבואר להדיא בספר פרפראות 

לחכמה שם. 

הרי מבואר שיש קשר עצום ביותר בין הלב ובין הרגלים. ולכן יש ובכח ההארה שקיבלו הרגלים מהלב, 
אפשר שהם באים להחיות את הלב לפעמים כשהלב נחלש; וכאין מה שכתב רבינו במאמר החותמות 
בלקו"א סימן כ"ב, שצריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף להראות לו מכל השגה ומכל הארה שהנשמה 
משגת וכו', וזה טובה להנשמה, שלפעמים נופלת ממדרגתה, ותוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה 

על ידי הגוף, והבן מאד. )מכתב תמה( 
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ועיין עוד שם להלן בסימן כ"ב בהתורה חותם בתוך חותם באות יו"ד שכתב וזה לשונו: "כי כל בני אדם 
וחיות ועופות וצמחים וכל הדברים שבעולם, הם רק בחינת חצי מאמר נגד העולם שלמעלה מזה העולם, 
כי הם רק רמזים לדברים הגבוהים מהם, כן מעולם לעולם, וכן כלליות הבריאה נגד קודם הבריאה, הוא 
בחינת חצי מאמר, כי עיקר שלימות - באין סוף, ושם הוא בחינת מאמר השלם" עד כאן לשונו. ומבואר 
שכל הענינים וההשגות הללו, הצדיקים השלמים משיגים אותם רק על ידי לימוד תורה הקדושה בקדושה 

ובטהרה גדולה, על ידי שעושים בכל פעם מתורת ה' תורתו, עיין שם נפלאות. )מכתב תצ( 

עד כאן הובאו המכתבים שבהם מתבארים ומתחדשים בתורה ענינים בארוכה אך לא מכתבים 
שבהם מובאים רק מ"מ וציטוטים מן התורה, ואולם ראינו לנכון לציין את כל המקומות 
שבהם מביא ומצטט בדבריו מן התורה ומסיים דבריו בעיין שם וזאת לאור דברי רבינו מורינו 
הרב זצוק"ל בשם אביו מורינו ר' גדליה זצוק"ל שאמר לו שבכל פעם שמביא ומצטט תורה 
מסוימת ומסיים דבריו בעיין שם כוונתו היא להאיר ולהסב את תשומת לב המעיין להבנות 

מחודשות בתורה שלא היו ניכרות במבט פשוט, ולך נא ראה שם ותמצא נחת. 

ואלו הם המקומות: 

מכתבים ו', י"ד, כ"א, כ"ו, כ"ז, ל"ד, מ"א, נ"ד, נ"ז, ס"ה, קי"ז, קכ"ו, קנ"ט, קצ"ז, רס"א, רח"צ, 
שכ"ז, שנ"ו, שס"ה, תל"ה, תס"ח, תקכ"ט, תקנ"ח, תקפ"א. 
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שיעור ממורנו הרב זצוק''ל
על תורה כ - כ''ב 

)הבאנו שיעור זה שנסוב על אלו שתי התורות כאחד, כפי שהיה דרכו של מורנו הרב זצוק''ל, 
ללכת עם שניהם כאחד, מאחר ונסמכו זמני אמירתם, זו לזו.(

"וזה בחינת מטה, שאמר הקב"ה למשה: קח את המטה והקהל את העדה"

המשכת התורה - הארת הנשמה
תורה "תשעה תקונין" - סימן כ', ֲאָמָרּה רבינו בראש השנה שנת תקס"ה שחל אז ביום חמישי ושישי. 
בחיי מוהר"ן )סימן ט"ו( מובא, שכשרבינו התחיל לומר התורה, אמר בזו הלשון: "מי שרוצה להיות 
יהודי, דהינו לילך מדרגא לדרגא, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל. וכשמנצחין המלחמה אז נקראין 
'איש מלחמה', כי קודם שמנצחין המלחמה אז "אל יתהלל חוגר כמפתח" )מלכים־א כ'(, רק כשמנצחין 

המלחמה אז הוא 'איש מלחמה'".
במהלך התורה, רבינו אכן מדבר מענין ארץ ישראל, שעל ידי המשכת התורה זוכין לארץ ישראל )אות 
ו'(, ושקודם שבא לבחינת ארץ ישראל אזי "אל יתהלל חוגר כמפתח", אבל אחר כך כשנוצח ובא לבחינת 
ארץ ישראל, אז נקרא 'גבר תקיף', 'איש מלחמה' )סוף התורה(. אולם הענין ללכת מדרגא לדרגא, לא 

מוזכר כאן בתורה.
אומנם, בסמיכות ממש לאמירת תורה זו בראש השנה, ביום שני שאחר כך, גילה רבינו תורה "חותם 
בתוך חותם" - סימן כ"ב, כמבואר בחיי מוהר"ן )סימן י"ג(, ובה )אות י'( מבואר בפירוש הענין: "וצריך 

כל אדם שילך מדרגא לדרגא ומעולם לעולם".
על פי זה יש ליישב דבר הטעון ביאור בתורה דידן, במה שרבינו מבאר תקונא קדמאה מתשעה תקונין 
שבספרא דצניעותא, וזו לשונו: "נימין על נימין, מקמי פתחי דאדנין עד רישא דפומא. נימין - בחינת 
שערות, בחינת "שערי ציון" )תהלים פ"ז(, בחינת "מטה עזך ישלח מציון" כנ"ל. מקמי פתחי דאודנין - 
היינו קודם ששמעו אם יכולין לקבל, עד רישא דפומא - פתחו פיהם ואמרו 'נעשה'; וזהו )כתובות קי"ב(: 

'דקדמי פומיכו לאודנייכו'", ע"כ.
הן, למעלה בגוף התורה, מבאר רבינו התיקון הראשון - "קח את המטה", שהוא בחינת "מטה עוזך ישלח 
ה' מציון", המטה עוז הוא כוח וממשלת הצדיק שנעשה על ידי המצוות ומעשים טובים שלו, שהן ציונים 
לדברים עליונים )אות ד(. וזוהי הבחינה המבוארת בספרא דצניעותא: "נימין על נימין", בחינת שערות, 
בחינת "שערי ציון", בחינת "מטה עוזך ישלח ה' מציון", היינו, המצוות ומעשים טובים של הצדיק, שהן 

ציונים לדברים עליונים.
אולם רבינו מבאר עוד: "מקמי פתחי דאודנין עד רישא דפומא", שזהו בחינת נעשה ונשמע. לכאורה כולל 
כאן רבינו עניין נוסף, וצריך ביאור מדוע כולל רבינו בחינת המטה עוז הנעשה ממצוות ומעשים טובים 

של הצדיק עם בחינת נעשה ונשמע דייקא, מה שלא נזכר למעלה.
וראה ב"פרפראות לחכמה" שמבאר, וז"ל: "כי עיקר הכוח של המטה עוז של הצדיק שיש לו ממצוות 
וממעשים טובים שלו, הוא על ידי הבחינת נעשה ונשמע שבהם, היינו, מה שגם אלו המצוות שכל ישראל 
עושין ומקיימין, כגון ציצית ותפילין וכיוצא, אבל הצדיק עושה אותם בהתלהבות ודביקות גדול ובתשוקה 
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גדולה, שזה בחינת נעשה ונשמע, דקדמו פומייכו לאודנייכו", ע"כ.
הנראה לבאר, שיסוד זה מבואר בתורה "חותם בתוך חותם" הנזכרת לעיל שנאמרה בסמיכות ממש לתורה 
"תשעה תיקונין". רבינו מבאר שם )אות ט-י( שבעשיית המצוות צריך כל אדם ללכת מדרגא לדרגא, 
בבחינה של נעשה ונשמע. נעשה זהו בחינת נגלה, המצוות שהאדם יודע לקיים, בחינת תורה, ונשמע זהו 
בחינת נסתר, מה שהאדם אינו יודע איך לעבוד בזה את ה', בחינת תפילה שהיא דבקות. וצריך כל אדם 
שילך מדרגא לדרגא, שמבחינת הנשמע יהיה נעשה אצלו בכל פעם בחינת נעשה, עיי"ש היטב. מבואר, 

ששלימות עשיית המצוות היא מה שהאדם הולך מדרגא לדרגא ועושה מהנשמע נעשה.
אשר לפי זה מתבאר היטב בתורה "תשעה תיקונין", מה שרבינו מפרש בחינת "נימין על נימין" בחינת 
המצוות ומעשים טובים של הצדיק, שעושה אותם בהתלהבות ובדבקות גדול, בבחינת "מקמי פתחי 

דאודנין עד רישא דפומא", היינו, שזוכה כל פעם לעשות מהנשמע נעשה.
מעתה יש לבאר ביותר בחינת המטה עוז של הצדיק, המצוות ומעשים טובים שלו בבחינת נעשה ונשמע, 
שעל ידו הוא מכניע הרע שבעדה וממשיך ברחמים ותחנונים תורה, כמבואר בתורה )אות ד־ה( כנ"ל. כי 
בתורה "חותם בתוך חותם" מבואר, שעל ידי שהאדם הולך מדרגא לדרגא בבחינות נעשה ונשמע כנ"ל, 
על ידי זה הוא זוכה לשמחה, שעל ידה הוא זוכה לעזות דקדושה, שעל ידי זה הוא משבר ומכניע עזות 
דסטרא אחרא, ואזי הגוף יכול לקבל הארת השגת הנשמה, ולהתקרב אל צדיקי הדור לקבל מהם הארת 

האמונה, עיי"ש כל העניין.
כי על דרך זה ממש הולך סובב המהלך בתורה "תשעה תיקונין", שהצדיק - על ידי המצווות ומעשים 
טובים שלו בבחינת נעשה ונשמע, יש לו הכוח והממשלה שזהו המטה עוז שלו, בחינת עזות דקדושה, 
שעל ידו הוא מכניע הרע שבעדה, בחינת העזות דסטרא אחרא, ועל ידי שהכניע רעתם אזי ברחמים 

ותחנונים הוא יכול להמשיך תורה, והיא היא בחינת הארת הנשמה שממשיך הצדיק להדור.
עוד לאלוה מילין לבאר נפלאות הקשרים המתגלים בין מהלכי שתי התורות הללו עד להיותם כתורה 

אחת ממש.



תככךה שקדמשהת הספיה כקחטכהמחשי"ןהשקדחתהשקתיהחשוכבחיהת השוחיחוהת חהשחאהיעכןהבנכןהחאיכגשה
ממת,התבוו שהשחאהמוביהחמקתיהא חהתנכהשדביכםהכוד,החאויהיךהשחאהמוביהחמקתיהדביהת כתכה
 שתנכהבימשהקתיכםהוזקכם,החיןהמת כתכה יבכעכהחיןה ש ןהחיח'האךהע הפכהיחבהוחזיהבי הפעםה וזחיה
ח קתיהא חהשאיבעשהדביכםהכוד,היכהבווכ שהאכןהשקתיהת שםהכודהיקהמזשה זש,הדשככנחהמשיאתחןה
 תנכ,החמשתנכה ת כתכ,החמת כתכה יבכעכ,האב העדככןהאכןהקתיה שיבכעכהבשיאתחןהאב האויהיךהמבכאה
פסחקהאחהמאמיהיז" האחהתאיהיאכשהאויוהתע הכדכהזשהמקתיםהכוד,העדהתמוחביהבקתיהשדקהשכטבהי ה
א חהשד'הדביכםהכוד,החאויהיךהוחזיהחמקתיהעחדהימשהדביכםהזשה זש,החכודהיח םהשחאהמקתיה שוכבחיה
חשקתיהשיאתחןהחבוו שהאכןהקתיה תנכהשובכ חוהשקדחתחוהשא ח,היכהאםהע הכדכהאכזשהקתיהתכתהבכןה
דביהאודהמשובכ שהשתנכשה דביהאודהמשובכ שהשיאתחנש,האב האויהיךהשחאהוחזיה קתיםהביאכחוה
חדייכםהנפ אכםהתממתכךהקחיחוה קתיהשבנכןהמת כתכהתביאתחןה יבכעכהתבתנכ,החמתםה תנכהתבת כתכ,ה
חאויהיךהמובכ שהתנכשה ת כתכוהגםהיןהיך,החיןה ש ן,החאויהיךהמקתיםהיח םהכודהבדיךהנפ אהחי ה
זשהשענכןהתמעוכהחשבנוכהמפכחהשקדחתה מויוהכחםהיפחיהוקע"אהתקחדםהשסו קחוחהחעדככןהציכיכםה
 שיוכבהשדכבחיהבזש,הח שבכאה זשהדחגמאהמימשהוחיחוהחמאמיכםהתבזשהשספיהשקדחת,הידכהתובכןהענכןה

זשהשכטבהחובכןהמעטהדייכהשספיהשקדחתהשזש:ה
האמיהשמובי,המוכבוהתככךה שקדמשהעדהיאןהשעוקוכהי הזשהמגחףהיוכבוהכדהקחדתהשיבהי'הנוןהז" ה
בעצמחהחשמחבןהמזשהיכהיצחנחהשכשה שיוכבהשדכבחיהבזשהינ" ,האךה אהאסוככעהמ ואהגםהמחבןהמזשהיכה
יצחנחהת היבכנחהשקדחתהז" השכשהגםהיןהתשעחסקכםהב כמחדהספיכחהשקדחתכםהכגדכ חהחכעמכקחהדעוםה שבכןה
שכטבהנפ אחוהדייכםהשנפ אכםהתכתהבי המאמיהחמאמי,החנפ אחוהשקתיהחשוכבחיהתכתהבכןהי הענכןה
חענכןהמשענככנכםהשמבחאיכםהבי המאמיהחמאמי,ה יןהאמיוכה מ אחוהקצוהיצחנםהשקדחתהח באיהקצוה
בזשהחיח’החמומוהתאכהאפתיה שאיכךהח סדיהביאןהקתיהי המאמיהחמאמיהבפיטכחו,הע היןהאמיוכה
 ופחסהיקהאכזשהמאמיכםהממאמיכחהז" הח באיהבקצישהבידכה שק הע השמעככןהחנופחסה דחגמאהחיח'ה

חימחהיןהבמאמיהוחוםהבוחךהוחוםהסכ'הי"בהמבחאיהתם,התעכקיהת כמחוהשאמחנשהשכאהע הכדכהשאישה
מתבעשהיחעכםהתשםהי  כחוהשקדחתשהחאכהאפתיה בחאה שיחעכםהיכהאםהע הכדכהעזחוהדקדחתשהח עזחוה
דקדחתשהזחיכןהע הכדכהתמושהשככנחהע הכדכהבוכנוהשעדככםהת הנעתשהחנתמעהתשםהבוכנוהוחישהחופ שה
חשעכקיהע הכדכהופ שהתשחאהבוכנוהכיאשהמאמיהשת םהחיח'העככ"תהתמבאיהי הדביהבטעמחהחתחיתחה
חמקתיהתםהי השענכןהש זהשכטבהשכטבהחאויהיךהוחזיה באיהח וזקהשענכןהחמבכאהתםהתע היןהנקיאוה
שאמחנשהכיחת כם,הע התםהתעכקיהבנכנשהמבוכנוהכיאשהמאמיהשת םה)חדכ גהביאןהשבוכנשהשאמצעכוה
שככנחהמשהתע הכדכהשכיאשהשנ" הזחיכןה תמוש,החע הכדכהזשהזחיכןה עזחוהדקדחתש,החע הכדכהזשהזחיכןה שוקיבה
א השיחעכםהדקדחתשהתע הכדכהזשהזחיכןה אמחנש(,החמחתךהקחישהמבוכנוהשכיאשהמאמיהשת םהא הבוכנוה
שאמחנשהאויהיךהמבכאהשפסחקה)וש כםהכ"ט(העדחוהש'הנאמנשהתע הכדכהשעדככםהשנ" הזחיכןה אמחנשה
חדכ גהגםהיןהשבוכנשהשאמצעכוהשנ" האויהיךהמבכאהשפסחקה)ביאתכוהמ"ט(המתםהיחעשהאבןהכתיא ה
חמתךהקחישהמבוכנוהשאבןהתשחאהבוכנוהמאמיהשת םהא הבוכנוהשוקיבחוה שיחעכםהדקדחתשהשנ" ה
חדכ גהגםהיןהשבוכנשהשאמצעכוהתבכנכשםהינ" האויהיךהמבכאהמאמיה)אבחוהש(השחכהעזהינמיהחיח'הכשכה
יצחןהתובנשהעכיךהבמשישהבכמכנחהחוןהו קכנחהבוחיוךהתבזשהמבחאיהתע הכדכהבוכנוהשתגוהנעתשה
חנתמעהשנ" הזחיכןה עזחוהדקדחתשה)חדכ גהשבוכנשהשאמצעכוהתשכאהשתמוש(,החע הכדכהעזחוהדקדחתשה
זחיכןה בנכןהכיחת כםהתשחאהבוכנוהת כמחוהשאמחנשה)חדכ גהשבוכנשהשאמצעכוהתשחאהבוכנוהששוקיבחוה

א השיחעכםהדקדחתש(.

)שקדמוהשפיפיאחוה וימש(


