
 Pack Joie & Sim'ha
Les éditions Torah-Box ont le plaisir de vous proposer un pack “Joie et Sim’ha”, contenant 3 livres et 1
CD exclusif pour passer un mois de Adar et de magnifiques fêtes de Pourim sous le signe de la Joie
authentique. 100 packs sont disponibles :...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Tanya

Chapitre 22 - Likoutey Amarim

רק שהתורה דברה כלשון ב"א ונקרא בתורה דבורו של מקו'
ב"ה בשם דבור ממש כדבורו של אדם לפי שבאמת כך
הוא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים בצמצומים רבים
ועצומים מינים ממינים שונים להבראות מהם ברואים רבים

מינים ממינים שונים וכ"כ גברו ועצמו הצמצומים והסתר פנים
העליונים עד שיוכלו להתהוות ולהבראות גם דברים טמאים

וקליפות וס"א ולקבל חיותם וקיומם מדבר ה' ורוח פיו ית'
בהסתר פנים וירידת המדרגות ולכן נקרא אלהים אחרים מפני

שיניקתם וחיותם אינה מבחי' פנים אלא מבחי' אחוריים
דקדושה ופי' אחוריים כאדם הנותן דבר לשונאו שלא ברצונו

שמשליכו לו כלאחר כתפו כי מחזיר פניו ממנו משנאתו אותו כך
למעלה בחי' פנים הוא פנימית הרצון העליון וחפצו האמיתי
אשר חפץ ה' להשפיע חיות לכל הקרוב אליו מסטרא דקדושה
אבל הס"א והטומאה היא תועבת ה' אשר שנא ואינו משפיע לה
חיות מפנימית הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בה ח"ו כ"א
כמאן דשדי בתר כתפוי לשונאו שלא ברצונו רק כדי להעניש את
הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקי' דאכפיין לס"א וזה נקרא בחי'
אחוריים דרצון העליון ב"ה.

והנה רצון העליון בבחי' פנים הוא מקור החיים המחיה את כל
העולמות ולפי שאינו שורה כלל על הס"א וגם בחי' אחוריים

של רצון העליון אינו מלובש בתוכה ממש אלא מקיף עליה
מלמעלה לכך היא מקום המיתה והטומאה ה' ישמרנו כי

מעט מזער אור וחיות שיונקת ומקבלת לתוכה מבחי' אחוריים

https://www.torah-box.com/editions/livre_342.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_342.html
http://www.torah-box.com/editions


 Pack Joie & Sim'ha
Les éditions Torah-Box ont le plaisir de vous proposer un pack “Joie et Sim’ha”, contenant 3 livres et 1
CD exclusif pour passer un mois de Adar et de magnifiques fêtes de Pourim sous le signe de la Joie
authentique. 100 packs sont disponibles :...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

דקדושה שלמעלה הוא בבחי' גלות ממש בתוכה בסוד גלות
השכינה הנ"ל ולכן נקרא בשם אלהים אחרים שהיא ע"ז

ממש וכפירה באחדותו של ממ"ה הקב"ה כי מאחר שאור
וחיות דקדושה הוא בבחי' גלות בתוכה אינה בטילה כלל לגבי
קדושת הקב"ה ואדרבה מגביה עצמה כנשר לומר אני ואפסי

עוד וכמאמר יאור לי ואני עשיתני ולכן אמרו רז"ל שגסות

הרוח שקולה כע"ז ממש כי עיקר ושרש ע"ז הוא מה שנחשב
לדבר בפני עצמו נפרד מקדושתו של מקום ולא כפירה בה'
לגמרי כדאיתא בגמ' דקרו ליה אלהא דאלהיא אלא שגם הם
מחשיבים עצמם ליש ודבר בפני עצמו ובזה מפרידים את עצמם
מקדושתו של מקום ב"ה מאחר שאין בטלים לו ית' כי אין
קדושה עליונה שורה אלא על מה שבטל לו ית' כנ"ל ולכן
נקראי' טורי דפרודא בזה"ק והרי זו כפירה באחדותו האמיתית
דכולא קמיה כלא חשיב ובטל באמת לו ית' ולרצונו המחיה את
כולם ומהוה אותם מאין ליש תמיד:
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