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מי\ז\ לתלמידי ״תוגוכי־וזמימימי• יזזיו בזזודטז גזגזזנז אב תתז״ד(.

כי נר מצוד .ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר .וצ״ל מהו ענין
ודרך חיים איזהו דרך חיים מלבד התורה והמצוח חאמור׳
קודם .והנה מה שהמשיל המצוה לנר והתורה לאור מי׳ בשל״ה בתחלתו
דפי׳ נר היינו נר יחידי שזה נקרא נר ואור הוא מדורה גדולה ועד״ז
ארז״ל בסוטה דכ׳׳א ע״א דרש ר׳ מנחם בר׳ יוסי כי נר מצוח ותורה אור
תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה כאור את המצוה בנר לומר
לך מה נר אינה מנינה אלא לפי שעה אף מצוד .אינה מגינה אלא לפי
שעה ואת התורה באור לומר לך מה אור מנין לעולם.אף תורה מגינה
לעולם כוי .ולפ״ז משמע דאור היינו אור היום וכ״מ ממש״ש כיון
שעלה עמוד השחר כו׳ וע״ש בפרש״י ,ולא כמ״ש בשל״ה מדורה דאור
היום עדיף גם ממדורה גדולה .ולהבין זח ילהק״ת מה שפעם כת׳ כל אשר
חפץ ה׳ עשה שההתהוות היא מכחי׳ חפץ ורצון ה׳ ופעם בתי׳ בדבר
הוי׳ שמים נעשו וכמא׳ בע״מ נברא העולם שהי׳ מאמר ודבור ולא נברא
בחפץ ורצון לבד.
והענץ הוא כי הנה נודע שלכל דבר יש חומר וצורה שהחומר הוא עצם
גוף הדבר בכלל כמו השמים ככלל או הארץ ככלל וצורה הוא
ציור ותמונת הדבר כמו מה שהשמים הוא כדורי וכן הציור כמראה כר.
והנה החומר נברא בדבר ה׳ ובע״מ ,שבמאמר יהי אור נתהווה האור
מאין ליש וכן כמאמר יהי רקיע נתהווה הרקיע מאין ליש ,אכל אופן
צורת הרקיע בדמותו ובצלמו הוא נעשה בחפץ ח׳ שלא בא לכלל גילוי
כדבור או מא׳ וז״ש כל אשר חפץ ה׳ עשה דהיינו כחי׳ ציור כל נברא
ונברא בנבראים שלמטה שזהו טבחי׳ חפץ ח׳ כר .וזחו ג״פ מ״ש מלם
בחכטה עשית דהיינו ג״כ בבחי׳ ציור הדבר שהוא טכחי׳ חכ׳ וכמו אשר
יצר את האדם כחכמה והיינו דהמשכ׳ בחי׳ חפץ ורצון חוא ע״י בחי׳ חכ׳
בר .כי בכדי שמבחי׳ חפץ ורצון ה׳ יהי׳ נעשה פעולח ממש כנבראים
וכבחי׳ התחלקות דוקא שחלוקים בדמותם ובצלמם בו /הוא ע״י התלבשות
כחי׳ הרצון ככחי׳ חכמה כר .אמנם דוקא בחכמה שלמעלה מכל הע״ס
וחוא כחי׳ כח מ״ה שבחכ׳ שורח אוא״ם כ״ח כוי .ושרש חחכמזז למעלח
הוא בחינת בוצינא דקרדוניתא קו חמדה כו׳ מי מדד כשעלו מים כו׳ שע״י
חחכ׳ נעשה המדידה איך ומה יחי׳ כל נברא ונברא כפי כחי׳ חפ*ן
ז ה י ל ה ק ״ ת  :ראה ג׳׳כ תורד .אור ד׳׳ד .נד חנוכה מ1וה .ד״ד .ויקפ
ולהבין
ןדות ניעקב » man״ת.
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ורצון ה׳ כר .ובזה יוכן מ״ש כע״ח דיחוד או״א הוא תדירי כדי להחיות
העולמות תמיד ,דלכאורה אינו טובן שחרי חיות העולמות הוא ע״י
דבר ה׳ ומה נצרך לזה היחוד תדירי דאו״א ,ולפי הנ״ל מובן כי כולם
בחכמה עשית שמשם נמשך הצורה כר .וזהו ענין ואתה מחיה את כולם
ופי׳ בזהר ר״פ תצוד .דקע״ט ע״ב נהורא עילאח ונהורא תתאה כליל
כחדא דהיינו שהוי׳׳ו הוא הטשכה טבחי׳ חפץ ה׳ וח״ע אל בחי׳ הדבור
הנק׳ אתה להיות מחיה את כולם.
והנה מה שנברא החומר במאמר ודבור ולא נברא הכל בחפץ ח׳ ורצונו
כלבד ,הוא מפני שאז לא הי׳ נילוי מאין ליש רק שהי׳ העולם בטל
כמציאות ממש)כמו עולם האצילות וכמו עלמין דאתכסיא ככלל שבמלים
במציאות ולא הי׳ בבחי׳ נבראים דעדאת״ג כר( לפי שהי׳ מקבל טבחי׳
חכ׳ שחוא כחי׳ ביטול איהו וחיוהי חד ,רק עיקר נילוי היש הוא על ידי
דבר ה׳ כי הוא צור .ונבראו פי׳ צוה מלשון מצות המלך )י״ל דענין
הצווי שייך במי שמתנשא ויש לו טטשלה ושלימה וכמו׳׳כ חו״ע כאשר
דבר מלך שלטון שמצור .ונוזר אומר ,והדונמא למע׳ הוא בחי׳ הדבור
עליון דבחי׳ מל׳( כי מלכותך מלכות כל עולמים אין מלך כלא עפ שכחי׳
מל׳ הוא כחי׳ התנשאות והסתלקות כו׳ והיינו שלא יאיר ויתגלה אלא
בחי׳ שם כלבד כו׳)והגם דכחי׳ דכר ה׳ הוא שבא כבחי׳ פנימיות כנבראים
והו״ע כח הפועל שבנפעל והיינו הארת אלקי שמהווה את הנבראים
בפועל כו׳ וכט״ש במ״א ,מ״מ זה שהדבור פועל פעולת ההתהוות זהו מצד
הרוממות וההתנשאות שבמל׳ וכמו בדבר מלך הרי מה שהדבור
והציווי שלו פועל כמדינה זהו מצד ההגבהה וההתנשאות שלו שמושל
ושולט עליהם כר .וכדונמא כזאת הוא למעלה שזח שנעשה ההתהוות
בפועל ע״י הדבור זהו מצד הרוממות דטל׳ .ונמצא דעיקר כח ההתהוות
הוא מכחי׳ הרוממות דמל׳ ובכח זה נעשה ההתהוות טבחי׳ דבר ה׳
בר .וענין חשם נ״ל שהן אותיות דבור העליון דשם הוא אותיות ,ויותר
נראה דהשם הוא כחי׳ האור מקיף שמאיר מכחי׳ הרוממות שזח עיקר
כח ההתהוות ,ובחי׳ דבר ה׳ זהו הארה מבחי׳ שמו שמהווה כנ״ל כוי וזהו
כי נשגב שמו שגם השם הוא נשגב ורק הודו בו׳( .וזח פי׳ יש מאין
דהיינו שהמשכת החיות אשר בחעולמות הוא ככחי׳ אין והארה
בעלמא שהוא בחי׳ שם כלבד ומזח נעשה גילוי חיש כר.
אך תכלית בריאת יש טאין הוא כדי להיות חיש כטל לאין .דזהו
תכלית הכוונה כבריאת העולמות טשום שנתאווה הקכ״ח
לחיות לו דירה בתחתונים דהיינו שהנכר׳ התחתונים יחי׳ ככחי׳
כלי ומכון לשבתו ית׳ וכבחי׳ דירה אליו ית׳ והיינו שיהיו בבחי׳
ביטול עד שיחי׳ כלי ודירה אליו ית׳ ויאיר ויתגלה אור ה׳
לטטה כו׳ וכתפארת אדם לשבת בית כטו״כ כביכול יהי׳
ו נ מ  1א ד ע י ק ר  :ראה הוספות לתו׳״א ריפ ויקהל .ד״ה החודש הזה לכס ,ש׳׳ת.
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לו ית׳ דירה בתחתונים שיחי׳ גילוי אלקות לממד .ונגלה
כבוד ה׳ לממה כמו למעלה .וכמו שיהיה לעתיד לבוא כי
עין בעין יראו כו׳ )דעיקר הגילוי יהי׳ לעתיד ומעין זה מאיר נם
עתה לכאו״א כנפשו ובחלקו בעולם כו׳ וכמ״ש כמ״א( .וזה תלוי
בעבודתינו כל ימינו שעל ידי העבודה דעכשיו עי״ז יהי׳ הגילוי לעתיד
לבוא דהיום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ומי שטרח בע״ש דוקא יאכל
בשבת כו׳ וכל ישראל יש לחם חלק לעוח״ב וצריך כאו״א לפעול בעצמו
בחי׳ ביטול היש ולהמשיך בחלקו בחי׳ גילוי אור ה׳ כוי ,והיינו על ידי
שכל אשר חפץ ה׳ נטשך ועשה גם בשטים וכארץ שכולם יש לחם
ציור ותמונה טבחי׳ חפץ ורצון הוי׳ וככה זה יוכל להיות ביטול חיש
הנמשך מן הדבור כו׳ וזה שבישראל נאמר ל׳ יצירה כמ״ש ויוצרך
ישראל שמזה נמשך להיות כי שרית עם אלקים כו׳ וז׳׳ש וייצר ה׳ אלקי׳
את האדם כשם מלא לפי שהצורה נמשך מבחי׳ חפץ ה׳ וכחי׳ ח״ע כר
ועי״ז יכול להיות בחי׳ בימול היש כו׳ )ועמ׳׳ש מכללות חענין הזה
בד״ה בשעה שהקדימו רס״ג ,בענין החיות שמבחי׳ חכ׳ שם
בד״ה והחכמה תעוז לחכם כו׳( ומ״ש באדם וייצר בשני יודין היינו לפי
שהצורה שבאדם נמשך מלמעלה מעלה וכמ״ש כאד״ר דקמ״א ע״ב וייצר
בתרין יודין רזא דע״ק ורזא דז״א )ובס׳ פ״מ כשם הרח״ו ז״ל דהיינו
דע״ק צייר ז״א כמוהו( ולפיכך עיקר ביטול היש בהאדם ,שכדי להיות
הביטול נמשך גם בהיש צ״ל מקור ההמשכה מלמע׳ מעלה ועמ״ש
בלקו״ת ד״ה שובה ישראל עד כו׳ פ״ג:
׳

קיצור .נטשלו הטצות לנר והתורה לאור .יקדים אשר בריאת החוטר
הוא ע׳׳י טאטר ודבור ,בריאת הצורה ע׳׳י חפץ ורצון בהתלבשותם
בחכמה .גילוי היש ע״י הדבור )שם ,דכור( והתכלית שיהי׳ כטל לאין.
היכולת בזה ע״י שצורתו היא מבחי׳ חפץ ורצון.
ב(  VTjענין כי נר מצוד .ותורה אור ,כי הנה מדת המלכות נק׳ מדת לילה
שהיא כחי׳ ברישא חשוכא לפי שהיא בחי׳ הסתלקות האור
בכחי׳ התנשאות כנ״ל ונעשה בחי׳ יש מאין שהוא בחי׳ חשך כד/
וכדי להמשיך אור וגילוי א״ס ב׳׳ה בבי״ע זחו ע״י תומ״צ שעי״ז
ממשיכים ומאירים גם ככי״ע להיות הגילוי כמו כאצי׳ שגם בי״ע יהי׳
בבחי׳ ביטול והתאחדות ממש כאוא״ס ב׳׳ח כמו חאצי׳ כף וכמ״ש
בתו״א בחביאור דכי כאשר השמים החדשים כו׳ יעו״ש ,ועד״ז גא׳
הלילה הזה ליל שמורים שנם בבדוי׳ לילה יוכל לחיות גילוי כחי׳ זה
שהוא כמ״ש זה אלי ואנוחו שיאיר בכחי׳ גילוי ממש ועמ״ש כלקו״ת
ד״ה ואתחגן כעגין גר ח׳ גשמת אדם כר ram ,תמצות נק׳ רם״ח איכרי׳
דמלכא והתורה הוא כחי׳ ראש ומוחין דאורייתא מחכמה גפקת ,וחגה
ו י י נ ו
יונתי ס״ו.

ב ש נ י י ו ד י ן  :ראה ג׳׳כ תורת חייס סד״ה ויי1ר.לקוסי תורה ביאור
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כמו שכמוח הוא כללות גילוי אור וחיות הנשמה ואח״כ מהמוח מתפשט
לכל אבר החיות השייך לו ונמצא הראש הוא הממוצע שממשיך מהנפש
לכל אבר כוי ,כך ארז״ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה וגם ארז״ל ות״ת
כננד כולם ולכן נמשלה המצוה לנר שהיא גילוי הארה פרטית והתורה
לאור שהיא כננד כולם.
והנה ההפרש כעבודה שע״י המצות שהן בחי׳ ז׳׳א וע׳׳י התורה שהיא
כחי׳ חכמה י״ל דהנה ידוע שיש כ׳ בחי׳ אהבה הא׳ הכאה ע״י
הריחוק והיינו כשמתבונן איך שכללות העולמות הן זיו והארה בעלמא
דאוא״ס ב״ה וכם״ש מלכותך מלכות כל העולמים דמלך שמו לבד נק׳
עליהם כנ״ל וכמ״ש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,בחי׳ הארה
והארה דהארה כו׳ ולכן נתהוו העולמות בבחי׳ מדה וגבול במקום וזמן
שזה ענין ז׳ רקיעים וארץ וד׳ רוחות העולם שהן בחי׳ המקום דו״ק
מעלה ומטה וד״ר בו׳ וזמן שית אלפי שנין כו׳ ובדיכוי התחלקות בכאו״א
בפרט הן בההתחלקות שבזמן נופא והן בהנבראים שכל אחד נתפס
ומוגבל במקום וזמן שלו כוי ,שכ״ז הוא לפי שהתהוותם הוא מבחי׳ הארה
לבד ולזאת נתהוו בכחי׳ מציאות וגבול דומן ומקום כר ,ושרש המקום
דו״ק שלמטה הן טהו״ק שלמעלה שהן כחי׳ ששה מדות עליונות וגם הם
בחי׳ שרש ומקור הזמן וכידוע בענין מלמד שהי׳ סדר זמנים קודם
לכן כו׳ וכולם בטלים לאוא״ס שאינם תופסים מקום כלל כמ״ש לך
ה׳ הגדולה והגבורה כוי ,והיינו דכללות בהי׳ המקום הן מקוש שלמטה
והן מקום שלטעלח הכל בטל לגבי אוא״ם וכמ״ש הנח מקום אתי שהמקום
בטל אליו ית׳ שלפניו ית׳ אינו שייך כלל בחי׳ מקום וזמן שהן נבראים
מאין ליש והם כבחי׳ גבול כו׳ וז״ע ה׳ אחד דז״ר וארץ וד״ר בטלים לגבי
אוא״ס אלופו של עולם דכולא קמי׳ כלא חשיב ממש כוי ,וכאשר יתכונן
בכ״ז איך שכ״ז הוא הארה לכד ואין ערך כלל לגבי עצמות ואינו תופס
מקום כלל וכלל כר ,עי״ז תתלהב ותתלהט נפשו בבחי׳ רשפי אש התשוקה
והצמאון להכלל בבחי׳ עצמו׳ אוא״ם וכמ״ש מי לי י כשמים ועמך לא חפצתי
כארץ שמים הם תענוגי׳ רוחניים וארץ תענוגים גשמיים הכל לא
הפצתי כלל שהכל הוא בהי׳ הארה לבד שאין ערוך כו׳ כ״א כל חפצו
ורצונו להכלל בעצמותו ית׳ כוי.
והמדרי׳ הב׳ באהבה היא בחי׳ אהבה כמים שאינו בבחינת
התפעלות וצמאון ..אדרבה הוא בבחי׳ ביטול כל מציאותו
לגמרי מצד הגילוי דאוא״ס שלמטה כמו למעלה ממש וכמ״ש
ב ׳ ב ח י ׳ א ה ב ה  :כמה מדרי׳ ישנן בכל אחת מבחינות אלו .ולכן אין סתירה מזה
שבבמה מקומות מבואר באופן אחר חילוק בחי׳ אהבות אלו ומהות ההתבוננות השייכות
אליהן — .ביאור כמד .מדדי׳ שבאהבות הנ״ל דאה לקמן פט״ז .קונסרס העבודה ם״ד.
שיחת שמחת תורה דשנת תרם״ח ושנת תרע״ו )בספר תורת שלוס — ס׳ השיחות( ועוד.
אודות סוגי מדת האהבה :תו׳׳א ותורת חיים ד״ה חכלילי עמים .מכתב כ׳׳ק מו׳׳ח אדמו׳׳ר
לאנ״ש בילגורייא )משנת תרצ״א( — נדפס בהוספה לקונ8רס העבודה _ ועוד.
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אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא האלקים אין עוד בלכדו דחוי׳
ואלקימ כולא חד ומאיר גילוי אוא״ם ממש למטה עד שבאמת אין עוד
מלבדו והזמן ומקום שלמטה אינו כבחי׳ חגכלת זמן ומקום כלל באמת
וכמו בבחמ״ק שחי׳ המקום למעלה מגדר הגבלת מקוש דמקום הארון
איגו מן חמדה בו׳ כידוע ,וחייגו לפי שבביחמ״ק הי׳ מאיר גילוי אור אץ
סוף וכמ״ש אכן יש הוי׳ כמקום הזה כו׳ וכמ״ש במ׳׳א .לכן הי׳ גראה
וגגלה שם האמת כמו שחוא שגס חמקוס אינו בגדר מקום כוי .ו ק
הוא בזמן וןך׳ד שארז״ל שחראח הקב״ח לאדה״ר דור דור ודורשיו דור בו׳
שחראח לו כל אריכות הזמן דשית אלפי שנין כזמן קצר והיינו שחזטן
איגו כגדר זמן כו׳ וכמו שהי׳ בביחמ׳׳ק המקום למעלה מגדר מקום וכן
כזמן כן הוא באמת בכללות העולם ,אלא לפי שלגבי העולם מעלים
ומסתיר שאינו נרגש כחם האור לכן חם בכחי׳ חגבלח חמן ומקום אכל
באמת אין שום דבר המעלים ומסתיר כלל לגבי׳ ית׳ ומאיר האוא״ס
בגילוי ממש גם למטה וממילא לא יש בחי׳ המציאות וכחי׳ הגבלה כו׳,
וכאשר ירגיש כגפשו בחי׳ הקירוב והגילוי דאוא׳׳ס אז איגו בבחי׳
צטאון ובכחי׳ רשפי אש כלל כ״א בבחי׳ ביטול כמציאות לגמרי .וכחי׳
זו נקראת כחי׳ מים שמקרר ומכבה חום האש ,כי מאחר שהוא בבחי׳
ביטול אליו ית׳ הרי ממילא ומאליו מתקרר חוס האש חטכעי אשר כגפשו
האלקית וחצמאון כרשפי אש שלהבת כו׳ ועט״ש טזה כבה״ז פ׳ תזריע
על מאה״ז דמ״ט ע״א ע״פ הזח עליהם מי חטאת כו׳ וכמו לטשל אהבת
הבן על חאב כשרוצה להתקרב אליו ועדיין חוא קצת רחוק אזי האח׳
נראית ונגלית מן הלב ולחוץ שצועק אבא אבא בהתפעלות גדולה
וכצמאון גדול כו׳ משא״כ אם הוא אצל אביו ממש הנה הלב תוכו רצוף
אהבה אבל .אינה נראית ונגלית חוץ מן הלב כי איגו בכחי׳ התפעלות
ולא כצמאון כלל כ״א כבחי׳ קירוב ובדבקות עצמי כו׳ ולבן נק׳ כחי׳
מים שמקרר כחי׳ האש שלא תתגלח לחוץ כ״א להיות נסתרת בתוך
הלב כו׳ וחיא כחי׳ אחכה בתעגוגים כו׳ וכט״ש כסש״ב ח״א ספ׳׳ט יעו״ש
זזהו״ע תפלת שטו״ע שבלחש בחשאי ,כי כפסוד׳׳ז הוא טעורר את
האהבה כרשפי אש כו׳ וח׳׳ח כאלו עדיין רחוק מן המלך משא״כ בתפלה
שהרי הוא כאלו עומד לפגי המלך ואומד ברוך אתה כו׳ פי׳ כרוך בחי׳
המשכה שממשיך יחודו ית׳ למטה שיחי׳ הוא כבחי׳ ביטול אליו ית׳
לטטה ועד״ז תקנו מודים אנחנו לך שהוא בחי׳ ביטול וכמ״ש במ״א
וזהו״ע הכריעות וחחשתחוואות כו׳ לכן חוא בלחש ובחשאי.
והנה ככדי שיחי׳ באדם .בחי׳ אהבה וביטל זה חוא ע״י העסק כתורה
דאורייתא מחכמה נפקת וחכ׳ היא בחי׳ מים וכידוע דחצמה
היא בחי׳ כח מה.בחי׳ ביטול במציאות ממש כו׳ ובחי׳ אחכה כמים
הנ׳׳ל נמשך מכחי׳ החכ׳ והוא על ידי חתורח דמחכמה גפקת וגם כמו
שירדה לטטה שורה בה אוא״ס ב״ה ממש וחראי׳ שגם למטה היא
איגה כגדר מקום חמן וכמו כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב
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עול׳ כוי .ולכן ע״י עסק התורה דוקא נמשך בחי׳ גילוי זה בנפש כוי.
וכמו״כ אחר שיעלה ויבוא ויגיע למדדי׳ אהבה וביטול הנ״ל בתפלה
בשמו״ע הנה בכדי להיות בחי׳ ומדרי׳ זו קבועה וגמועה בלב האדם
כל היוס שלא תמוט מזה צריך האדם לעשות עצות בנפשו ,כי הנה אנו
רואין בחוש שאחר תפלת שמו״ע חוזר להיות כבראשונה והעצה
האמיתי׳ הוא עסק התורה והלמתי׳ עם היותן מלובשים בדברים גשמיים
תחתונים כמו כעגיגי זרעים ומועד כו׳ הן הגה תכלית היחוד והדביקות
בו ית׳ כמ״ש כמ״א ,ובכחי׳ זו הנה עסק התורה שוה ממש לתפלת שםו״ע
ויכול האדם שיהי׳ רושם כחי׳ הביטול שבתפלת שמו״ע קבוע ונטוע
במסמרות בל ימוט לנצח כל היום בעסקו בתורה מ ׳ וכם״ש כ״ז בלק״ת
בד״ה ושאבתם דרוה״ר פ״ג ועיין מ״ש בתו״א בד״ה וכל העם רואים
את הקולות כוי:
וזהו בד״כ ההפרש בי; מצות לתורה דע״י מצות י״ל שבא לבחי׳
אהבה כרשפי אש הנ״ל כי הנה המצות הן בבחי׳ זמן ומקום
דוקא )י״ל להיותן בבחי׳ רמ״ח אברים דז״א שהוא שרש המקום והזמן
כנ״ל( ,ולזאת פעולתם בעבודה הוא לבוא לבחי׳ אהבה הנ״ל שהיא ע״י
ההתבוננות דכיטול הזמן ומקום כנ״ל ,והיינו שיש בחי׳ מקום וזמן הן
בנשמיות והן כרוחניות כנ״ל אלא שהן בטלים לגבי אא״ם כו׳ ועי״ז נעשה
בחי׳ האהבה כרשפי אש כוי ,אבל התורה היא למעלה מזמן ומקום והיינו
בצד הנילוי דאוא״ם למטה וממילא הזמן והמקום בטלים במציאות לגמרי
שז׳יע היחוד .והדביקות האמיתי מ ׳ כנ״ל שמניע ע׳׳י התורה כו׳ כנ״ל.
וזהו כי נר מצוד .וכמו שדרשו רז׳׳ל בסוטה דמצוה מגינה לפי שעה
דהיינו בבחי׳ זמן והיינו בחי׳ אהבה הא׳ ותורה אור שמנינה לעולם
והיינו כבחי׳ אהבה הב׳ הנ״ל:
קיצור .יבאר אשר להמשיך אור בהיש שהוא חושך הוא ע״י התורה,
מוחין הארה כללית ,והמצות ,אבריז דטלכא הארה פרטית.
ע״י המצות בא לאהבה כרשפי אש ,ע״י התורה לאהבה כמים .ונתבארו
ההתבוננות המביאות לאהבות אלו .בתפלה הוא פסוד״ז ושמו״ע.
ג( ומעתה צ׳׳ל מהו״ע ודרך חיים .הנה כתי׳ ושמתם את דברי אלה
וארז״ל קדושין דף ל׳ ע״ב ושמתם סם תם נמשלה חתורח
לסם חיים כו׳ בראתי יצה״ר ובראתי לו תורה תבלין מ׳ .ובעירוכין
דף נ״ד ע״א נתן תורה לישראל סם חיים לכל נופו שנאמר ולכל בשרו
מרפא ,וענין לשון סם חיים מבואר בזח״נ ר׳׳פ חקת דף קע׳׳ט סע״כ
נבי וזאת עשו להם וחיו מאן דאחיד סמא דמותא אי לא יערב בי׳ סמא
דחיי כר וע״ד וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגין דסםא דחיי מערב
בהדי׳ כר בניני כך וזאת התורה מ׳ .והענין דהנה המל׳ עצמה הנק׳ זאת
בנינה מן הגכו׳ ולכן נק׳ םמא דמותא וכמ״ש בזהר פ׳ בהר
דק״י ע״ב בענין שכן ארץ ורעה אמונה ולזאת צריכים לערב בת םםא
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דחיי היינו להמשיך בה בחי׳ ז״א שנק׳ עץ חיים וזהו םמא דחיי
שמהפך נם הנבורות למוב .וצ״ל שעי״ז שנהפך ונמתק הנבורות הנק׳
סמא דמותא להיות םמא דחיי עדיף טפי מסמא דחיי לבד .ובמו מרקחת
מצנון שמטגנים בדבש הרי יש בזה עריבות יותר מדבש לבד בו׳ .וזח
כל עיקר ענין הסם להפוך ולהמתיק את הגבורות דוקא וכמו הרפואה
שנק׳ סם הרי ענינה הוא לרפאות החולה וכן הבושם שנק׳ בפסוק סם
וכמו קח לך סמים כר ,ה״ה להשיב את הנפ& שממשיך חיות חדש
ומתחדשים ומתחזקים עי״ז כל הכחות בחיות חדש כו׳ וכמ״ש כמ״א.
וז״ע בירור עה״ד שהוא עיקר סמא דמותא שכשגתכרר נעשה עלי׳
יתירה ,וכמו בירור עולם התהו וימלוך וימת כר ,שעי״ז געשה עלי׳
למעלה מעולם האצי׳ שהוא בחי׳ התיקון בכלל כר .וזהו בראתי יצה״ר
להמתיקו בתבלין בתורה שנק׳ עה״ח סמא דחיי ועי״ז נעשה טוב
מאד כוי.
והנה ענין עץ החיים מבואר בזח״א דל״ז םע״כ ששרש המשכה באה
לז״א מאריך אנפין שמשם אורך ימים כר ,ע״ש במק״מ
בשם הת״ז וז״ש בתורה אורך ימים בימינה כי תרי״ג מצות דאורייתא
וז״מ דרבנן הם תר״ך עמודי אור דכתר .וכאד״ר דקכ״ם ע״א ההוא
ארחא אתפרשא לתרי״ג אורחין דאורייתא דפליג בז״א הרי שמקור
ההמשכה כתורה בא מא״א ,ובפ׳ בהעלותך דקג״כ סע״א כ׳ וכנס״י
דא גופא לגשמתא כו׳ וגשמתא דא תפארת ישראל דאיחו אורייתא
ממש וגשמתא לגשמתא דא איחו עתיקא קדישא כוי .וזהו ע״ד מ״ש
בלק״ת ע״פ כי תשמע בקול גו׳ קול חייגו ז״א קול יעקב ובקול היינו
אוא״״ם המלובש בהקול כוי ,והייגו האוא״ם המלובש בתורה דתורה היא
ז״א ובה מאיר ומתלבש מבחי׳ הכתר כוי ,וזהו״ע ברכו בתורה תחלה
להמשיך מבחי׳ כתר כתורה ומצד המשכת אוא״ם דכתר בתורה שמז״א
עש״ז נק׳ עה״ח סמא דחיי כי סם הוא בחי׳ רפואה וא״א גק׳ אסי«
שמשם שרש הרפואה וזהו כי אני ה׳ רופאך ר״ת אריך וארוכתך מהרה
תצמח מבחי׳ אריך כוי .וזהו והעלה ארוכה ורפואה שלימה כר ,כי
עיקר המחלה היא ק״נ ובכדי להפך חשוכא לנהורא ומרירו דק״נ
למיתקא זה בא ע״י האור שלמעלה מהשתלשלות כו׳.
וביאור הענין הוא דהנה כתי׳ כל המחלה אשר שמתי במצרים לא
אשים עליך כי אני ה׳ רופאך ובנ׳ פ״ט דב״מ דק״ז ע״כ
אמרו מחלה זו מרה דהנה מחלה היא מקור החולי וםקור כל חולי היא
מרה .והענין הוא כמ״ש נופת תטופנה שפתי זרה כו׳ ואחריתה מרה
כלענה )משלי סי׳ ה׳( ופי׳ בזהר ה״ב ויקהל דר״נ ע״ב דקאי על
ק״נ וי״ל דמרה היא בחי׳ ק״נ והוא בחי׳ רע תונה וכ״מ כרע״מ פ׳
נשא דקכ״ד םע״א וע״ב וז״ל ובנין דהוו ישראל עם ערב רב כולהו
הוי אילנא דטו״ר )ועמ״ש בזח״א בראשי׳ דכ״ו ע״א( ועל דא חציו
מתוק מסט׳ דימינא וחציו מר מסט׳ דשמאלא ובזמנא דע״ר חוו
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מחטיאין לון לישראל כאלו הוו כולהו מסט׳ דרע וםיא אתהדרו
כולהו מרירן כההוא עץ מר במיא הה״ד ויבואו מרתח בוי' עכ״ל,
נמצא דמר הוא בחי׳ רע תוגה.
)1מ״ש ובזמנא כו׳ מחטיאין כו׳ מסט׳ דרע כוי ,לכאורה
משמע מזה דמר הוא בחי׳ רע גמור דג״ק כו /י״ל
דבזה ג״כ הכוונה על כחי׳ רע דגוגה ,דהנה מה שהחטיאו את
ישראל לא הי׳ בדברים האסורים לגמרי אלא בדברים המותרים שחי׳
מותרות רק למלאות תאות גפשם וכמ״ש והאספסוף אשר בקרבו התאוו
תאור .וישוכו כר ,שזהו בחי׳ הרע דנוגה כוי ,וזהו״ע מר .והענין דמר
הוא בגיטט׳ ב״פ ק״ר הם ק״ך צירופי׳ דאלהי׳ אחרים תונה כשמתחברת
עם ק״ך צירופים דקדושה שאז געשה מר גבורות קשות כוי ,ומ״מ
בחי׳ רע הנ״ל זהו כמו שק״נ נכללה בנקה״ט .דהנה נוגה מצ״ע מעורבת
טו״ר וענין לבושי חנונה מצ״ע הוא כשאוכל עד״מ דבר מותר המוכרח
לו לצורך הנוף וקיומו אלא שאינו מכוון לש״ש כוי ,אבל ג״כ לא למלאות
תאוות נפשו כוי ,כמ״ש כסש׳׳כ ח״א רפ״ז ,וזהו לבושי הנונה עצמן
שמעורב טו״ר ,וכשאוכלו לש״ש אז טתברר הטוב מן הרע ונכלל בקדושה
וכשאוכלו למלאות תאוות נפשו אז נכלל בג״ק והוא אז רע גמור ,אלא
שאינו דומה מ״מ לרע גמור דג״ק שאינו יכול לחזור ולעלות אל ה׳ כר
וזה יכול לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת ה׳ כו׳ לפי שהוא מאכל
היתר כוי .ולפ״ז יובן דחרע דלבושי הגוגה עצמן גקרא ג״כ מר שהוא
הרע תוגה )וזהו מחלה מקור החולי כוי( וכשהוא אוכל לתאוות גפשו
וכמו והאספסוף כו׳ התאוו כו׳ הוא כמו שהרע תונה נכלל בג״ק שזהו
חטא ועון וכמשי״ת(.
והיינו כמ״ש בסש״ב פרק הנ״ל דקליפת נוגה היא כלולה מטו״ר
ובעשי׳ רובה ככולה רע רק מעט טוב מעורב בה כו׳
וממנה נמשכים תאוות התענוגים גשמיים מדברים הטותריס שג׳׳כ
אסרתן תורה והיינו התאוה בהם שעושה אותם למלאות תאות נפשו
הוא איסור של תורה וכמ״ש החינוך ם״פ שלח לך סי׳ שפ״ז שלא
נרדוף אחר תאות עוה״ז כוי ,ובסוף הענין כתב וז״ל וכן מי שהוא תר
אחר עיניו כלומר שהוא רודף אחר תאות העולם כו׳ מבלי שיכוון בהט
כלל לכוונה טובה כו׳ רק להשלים נפשו בתענוגים בו׳ עוכר על לאו זה
כו׳ עכ״ל ,וחיינו הלאו דולא תתורו כר ,והרמב״ם כסה״מ ל״ת ט׳׳ז כ׳
הזהרנו שלא לתור אחרי לבבינו כר ואחרי עיניכם זה זנות כו׳ ר״ל
המשך אחר התאות הנשמיות והתעסק המחשבה בהן עכ״ל .וזהו מ״ש
כסש״כ ס״פ י״ב כי המהרהר ברצון כו׳ והבחיי ר״פ קדושים האריך
בזה .וזהו לתאוה יבקש נפרד )משלי סי׳ י״ח( כי מי שנמשך אחר
התאוה הוא כחי׳ גפרד ועיין ברבות לך לך פט״א עה״פ הפרד גא מעלי
ו ה י י נ ו
זכרנו ,תש״א.

כ מ ״ ש  :ע״ד תאוות היתר ראה ג״כ קוננזרס ומעין מומר א־ב .רד״ה
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הבדל אין כתיב כאן אלא הפרד ,הרי שבחי׳ גפרד גרוע יותר טנכדל
והוא מל׳ כסום כפרד )נ״ל גבדל נמצא ג״כ בקדושה כמו והבדילה לכם
הפרוכת כו׳.ויבדל אהרן להקדישו כו׳ והוא ההבדלה בין קדש לקדה׳׳ק
וכמו״כ יש הבדלה בין קדש לחול ,ועיין מ״ש מזה בתו״א ד״ה ולא יקרא
עוד שמך אבדם ובד״ה והבדילה הפרוכת לכם בפ׳ לך לך .וי׳׳ל דנבדל
הוא ההבדלה בין קדושה לכללות בחי׳ ק״נ ונפרד הוא בהרע דגוגח
וכמו יתפרדו כל פועלי און .וצ׳׳ע מענין ומשם יפרד דהו״ע ד׳ מחנות
שכיגה ד׳ חיות המרכבה וג׳ עולמות בי״ע בכלל כידוע ,והנראה דנבדל
שייך יותר על בחי׳ העליונה שגבדלת ומעולה הרבה בהבדלה מהבחי׳
התחתונה כמו קדה״ק מקדש וקדש מחול כו׳ ,וגפרד הוא בהמדריגה
התחתונה שנפרדת מהעליונה(.
ובאמת צ״ל ותורתך בתוך מעי שדוד שיבח א״ע שכל מה
שבתוך מעיו זהו עפ״י דרכי התורה והנהנת פרישותה
כמ״ש הבחיי שם ועז״נ צדיק אוכל לשובע נפשו וכ״ש בשאר
התאוות כו׳ )בתו״א פ׳ חיי ד״ה יגלי לן טעמי מכו׳ דצדיק אוכל הו״ע
אכילה דשבת דא״צ בירור וענין הבירורים זהו ובמן כו׳ .אמנם כאן
נר׳ שנם עבודת הבירורים נק׳ צדיק אוכל לשובע נפשו וכ״מ בזח״א
דר״מ ע״א( והו״ע חולין שנעשו עטה״ק כו׳ וכמ״ש בתו״א ד״ה ולא
יקרא וד״ה והבדילה הנ״ל ,וכשפורש א״ע מהדברים המותרים רק מה
שמוכרח לקיום גופו וחיותו ,ונ״ז הוא בכוונה לש״ש שיחי׳ בכחו
ללמוד ולהתפלל כו׳ אז הוא כאמת מרוחק מן הרע כתכלית ואכילה כזאת
לא יביאו ח״ו לידי רע אדרבא מתוסף לו עי״ז חיות בקדושה וכידוע
בענין כי על כל מוצא פי ה׳ יחי׳ כו׳ לפי שמתברר המאכל ונכלל בקדושה
כו׳,אבל כשאיגו פורש מהדברים המותרים ,ואם כי ג״כ אינו בשביל
למלאות תאות נפשו רק שאינו פורש מהם )וממילא הוא נהנה בזה עם
שאינו מכוין להנאתו ותאותו כו׳( ואף נם בדברים שאינם מותרים אלא
שאוכלם סתם לא בכוונה לש״ש הנה מצד עצם חומריות ונסות המאכל
שמעורב טו/׳ר ה״ז מביאו שירצה למלאות תאותו באכילתו הן בהאכילה
ההכרחית וגם לעננ א״ע בדברים המותרים שזהו רע נמור כנ״ל והוא
איסור של תורה כר.
וזהו נופת תטופנה שהמשיל תאות העולם המתוקים בראשונה
לנופת ואחריתם וסופם מרה כוי ,וכמ״ש בפ׳ בהעלותך נכי
התאוו תאוה דלבסוף כתיב והי׳ לכם לזרא והוא בחי׳ אחריתה של
נופת דשפתי זרה שנהפך לזרא והיינו ואחריתה מרה חדה כחרב פיות
וכדפי׳ רש״י שם בשם הר״מ זרא חרב כר ,וז״ע מחלה כי מחלה עם
היות שפי׳ חולה יש בו פי׳ ג״כ ל׳ מתיקות ,כמו חורפי׳ מחליא לי׳ כו׳
וע״פ החדלתי את מתקי )שופטים ט׳( ת׳ ית חליי מה מתוק מדבש
)שם י״ד( מה הלי מדבשא ותהי בפי כדבש מתוק )יחזקאל ג׳( כדבש
וכידוע

ב ע נ י ן  :ראה לקו״ת ד׳׳ה ששת ימים ס״ב .ד׳׳ה ושבחתי א1י ,תש״ב.
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הלי ובשבת דף ק״ט ע״ב אחרוגא הליתא ובמגלה ד״ז ע״ב אנא שדרי׳
לי׳ חולי׳ ,והיינו ג״ב שכלולה מטו״ר ע״כ מצד הטוב שבה יש בה מתיקות
ומצד הרע היא פר וצריכה בירור לברר הטוב מהרע ושהרע שבה
יודחה כוי ,אבל כשאינו מברר אז בא לידי רע נטור מ ׳ כנ׳׳ל וברבות פ׳
מצורע ס״פ׳ ט״ז והסיר ה׳ ממך כל חולי זה היצה״ר שתחלתו מתוק
וסופו מר ,וכ׳ המ״כ שדרש חולי מל׳ מחלי׳ לי׳ שפירושו ממתיק וסופו
מר .ויש לפרש זה בשני דרכים הא׳ כפשוטו שממתיק לו איך שמתוק
הוא לעשות כן ואחריתה מרה כלענה .הב׳ יש לפרש באו״א כי לפי שאין
פתגם העונש נמשך במהרה ע״כ תחילת היצה״ר מתוק וכמ״ש מים
גנובים ימתקו וםופו מר בבוא העונש .וחעגין הוא דחגה מר עולה
במספר ב״פ ק״ך כנ״ל והם ב״פ ק״ך צרופי אלקי׳ כי יש ק׳׳ך צירופי
אלקי׳ דקדושה ע״כ הראשונים הם נבורות ממותקות מ׳׳ח האחרונים
קשים ,ואמנם כשםתחכרים עוד ק״ך צירופי דק״נ לינק מהם אז נעשים
דינים קשים ביותר לנתוש ולנתוץ ולהאביד כו׳ ,וזה שארז״ל ברכות פ׳
ראה ובאיכה ע״פ מפי עליון א״ר אלעזר מיום שאמר הקב״ה ראה נתתי
לפניך את החיים ואת הטוב כו׳ לא יצאת טובה לעושי רע ולא רע
לעושי טובה אלא טובה כוי ,א״כ הנמשך אחר יצה״ר הוא בעצמו ממשיך
עליו הרע והמות ח״ו ,וזהו הגם שתהלתו מתוק עכ״ז סופו מר .וזהו שארז״ל
והשיר ה׳ ממך כל חולי ממך הוא שלא יבואו חליים עליך כוי .ועז״ג כל
המחלה אשר שמתי במצרים ,מצרים נק׳ תאות גופגיות כו׳ והו״ע המחלה
בחי׳ ק״נ כו׳ ,ואם שמוע תשמע לקול כו׳ מזה יהי׳ נמשך שלא אשים
עליך מחלה דק״נ וכמ״ש במד״ר הנ״ל ע״פ והסיר ה׳ ממך כל חולי זה
יצה״ר .וז״ש הוא ענין רע נתן האלקי׳ לבנה״א לענות בו פי׳ רע הוא
היצה״ר כמ״ש כי יצר לב האדם רע ,ועז״נ בורא רע ראה נתתי לפניך
כו׳ ואת הרע ,ופי׳ לענות בו יש לפרש שיהי׳ חיצה״ר מלאך רע עונה
אמן בע״כ והיינו כמ״ש ואהבת בכל לבבך בשני יצריך כו׳:
קיצור .יקדים אשר בירור עה״ד ,סמא דמותא ,הוא ע״י התורה,
סמא דחיי ,ע״י שאוא״ס שלמעלה מהשתל׳ מלובש כה ,סם חיים
מרפא רע דק״נ הנק׳ מר ,מחלה .מחלה ג״כ פי׳ מתיקות מצד הטוב
שבנונה ,ויבאר ענין לבושי הנוגה טצ״ע ,בשנכללים כטוב ,כשנכללים
כנקה״ט )נפרד ,נבדל( .יצה״ר תחלתו מתוק וסופו מר כ׳ פי׳.
ד( והנה הרפואה לזה היא תורה וכמ״ש רפאות תהי לשרך כו׳ ולכל
כשרו מרפא .דהנה נופת תטופנה כו׳ ואחריתה מרה כו׳ וההיפך
מזה הם ד״ת שנאמר בהם מתוקים מדבש ונופת צופים ואין אחריתה
מרה ח׳׳ו .ועמ״ש הבחיי בפ׳ תולדות בפסוק איש יודע ציד כו׳ וההיפך
מזה ויעקב איש תם יושב אהלים כאהלי׳ של תורה כו׳ ור״פ׳ יתדו כ׳
להצילך מאשה זרה המשיל אמונה רעה לאשה זרה המאבדת אותו בסוף
וע״כ אמר ואחריתה מרה כו׳ ועם דבור הלשון כו׳ אפשר בו לרפאו׳ כוי.
וזהו שאמרו כמאמר הנ״ל דבכ״מ דק״ז מחלה זו מרה בו׳ וכולן פת כמלח
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וקיתון של מיס מבטלן ,כי פת זה תורה שנק׳ לחש בו׳ כמשי״ת ומלח
היינו פנימיות התורה כמ״ש בלקו״ת ד׳׳ה ולא תשבית וביאורו וקיתון
של טיס הוא תושכע״פ שנק׳ טיס בו׳ והטה טבטלים ומרפאים את
המחלה הנ״ל.
והענץ הוא דהנה התורה נק׳ לחם וכט״ש לכו לחמי בלחמי דקאי על
התורה וכתי׳ ולחם לבב אנוש יסעד אנוש הוא לשון חלישות
וכמ׳׳ש עקוב הלב מכל ואנוש הוא כו׳ והלחם יסעד לבב אנוש ויחזקנו
להיות כו כח ועוז לכבוש נם לנפשו הבהמית והיינו לפי שהתור׳ נק׳
עוז וכמ״ש ה׳ עוז לעמו יתן שנותנת כח ועוז בנה׳׳א להתנכר על חומריות
הנוף ונה״ב ונסותו לצאת ממםנר אסיר .ולכך נקראת התורה לחם
דכםו שהלחם מקשר ומחבר חיי הנפש באברי הגוף ומחזקו שממשיך
תום׳ חיות מהנפש ,דבהעדר אכילה מתחלש שגם החיות המלובש באברי
הנוף מתמעט ומסתלק בו׳ ועל ידי האכילה נמשך תום׳ חיות מהנפש
בההיות המלובש ועי׳׳ז מתחזק כהו כוי ,וכך הוא כלחמה של תורה שעי״ז
נמשך תום׳ חיות בחנה״א המלובש בהנה״ב ומחזקו שיוכל להתגבר על
חומריות הנוף ונה״ב כוי ,והיינו משום דאורייתא מחכ׳ נפקת ובחכמה
שורה אוא״ס ויניקת החיצונים היא רק מז׳ מדות שהו״ע ז״מ רתחו
משא״ב בחכ׳ כתי׳ ימותו ולא בחכ׳ שהוא למעלה י משבה״כ ולכן אין
עבירה טכבח תורה לפי שאין להם יניקה ושליטה כמדרי׳ זו כוי ,ומשו״ז
ע״י המשכת החכמה ע״י התורה נמשך הכח בגפש חאלקית בו׳ וגם חיא
מתשת כח חנח״ב שנק׳ עוז ותושי׳ ,עוז לנח׳׳א ותושי׳ לנה״כ ,דהנח״כ
הוא משבה״כ דתהו והתורה שהיא מכחי׳ חכ׳ דימותו ולא בחכ׳ לכן היא
מתשת את הנח׳׳כ כוי ,וזהו שארז״ל במד״ר פ׳ שמות פ״ח דו פרצופין
הי׳ הקול יוצא חיים לישראל ומיתה לרשעים כוי ,דנש״י דשרשם מבחי׳
החכ׳ נמשך בהם חיים ותוס׳ כח ע״י התורה ונה״כ שהוא חחיפך מזה
ה״ה טתכטל ע״י התורה וכמארז״ל אם פגע כך מנוול זה משכהו
לבחמ״ד אפי׳ אם אבן הוא נימוח שגם אם לבו כלב האבן המס ימם
וכמשל טים 'שהולכים טיף טיף ע״נ אבן אם כי חאבן הוא קשה והמים
רכים ,עכ״ז טהתטדת הילוכם עושים בו רושם וכך על ידי התורה גם
אם לבו כלב האבן הטם יטס כוי ,ובפרט דשדשה הוא טבחי׳ הכתר
וכט״ש והיו הדברים האלה אשר אנכי טצוך כו׳ אנכי ה׳ אלקיך כו׳
וכתר אותיות כרת דמשם גמשך להיות וכל אויביך יכרתון כו׳ וחיינו
שנכרת ונאבד הרע דנה״ב ונהפך לטוב הייגו שיחי׳ ג״כ בטל לאלקות
כוי .וז״ש או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלוש יעשה לי וארז״ל כל
העוסק בתורה משים שלום בפמליא של מעלה ושלום בפמליא של מטה
ופי׳ שלום בפשמ״ע הוא התחברות אוא״ס המאציל בע״ס דאצילות,
שזהו ע״י הכתר שהוא ממוצע בין המאציל אל הנאצלים כוי ,ומבחי׳
ו ז ״ ש

או

י ח ז י ק :
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שלום זה נמשך תוספות עוז וכח בנה״א ששרשו מבחי׳ אצי׳ כוי ,ושלום
בפמליא של מטח הוא מה שמל׳ דאצי׳ נעשה כתר לבי״ע שנעשה קשר
והתחברות דאצי׳ עם כי״ע שיאיר אור האצי׳ בבי״ע ועי״ז נעשה
תשות כח חנה״ב ,שמאחר שמאיר אור האצילות בבי״ע הרי עי״ז נעשה
הביטול בבי״ע ,והנה י״ב בקר דבריאה הם שרש ומקור נה״ב לכן
עי״ז נעשה הביטול דנה״ב והו״ע ההתחברות דנה״ב ונה״א שגם
הנה״ב יהי׳ בטל לאלקות בו׳ .וזהו שהתורה היא רפואה למחלה
כמא׳ הנ״ל דקדושין שנקרא סם חיים כו׳ בראתי יצה״ר בראתי
לו תורה תבלין כו׳ וכמא׳ וכולן פת במלח שהרית כו׳ כי המחלה היא ק״נ
שממנה נמשכים התאוות רעות דנה״ב כו׳ בנ״ל והתורה מתשת את
הנה״ב ומאביד את הרע שבו ועושה שלום בין הגה״א והגה״ב שגס הנה״ב
יהי׳ בטל לאלקות כוי.
ובאדר״נ ם״פ ט״ז אי׳ יצה״ר אין לו תקנה אלא בדברי תורה
)וככםא רחמים מהחיד״א ז״ל וז״ל ואע״נ דיש סנולות
להכניעו כמו אם יהי׳ עניו כאמת ומי שזכה ליראת שמים כתיקונה
וכיוצא ,כ״ז טועיל לינצל טטנו אבל ע״י עסק התורה מתקן היצה׳׳ר
עצמו ועושהו טוב וז״ש כראתי יצה״ר בראתי לו תורה תבלין דכטו
שהתבלין מכשירין את התבשיל לאכילה כן התורה מכשרת את היצה״ר
שיעשה טוב ,וז״ש יצה״ר אין לו תקנה לו דייקא לעשותו טוב אלא בד״ת
עכ׳׳ל ודפח״ח והיינו כמשנת״ל בענין חשלום בפטשט״ט( שנאמר אם רעב
שונאך האכילהו לחם כו׳ וה׳ ישלם לך א״ת ישלם לך אלא ישלים לך
עכ׳׳ל .ורש״י במשלי סי׳ כ״ה כ״א פי׳ אם רעב שונאך יצה׳׳ר אם רעב הוא
ואומר לך להשביעו כעבירות משוך א״ע לכהמ״ד והאכילהו מלחמה של
תורה כו׳ וה׳ ישלם לך ישלימגו לך שלא יתגבר עליך עכ״ל)ולפמשנת״ל
בעגין ישלים לך חוא טעלה יתירה שיחי׳ היצה״ר ג״כ טוב כו׳ כג״ל(.
ובגמרא סוכה דנ״ב ע״א פרש״י האכילהו לחם הטריחהו במלחמתה.של
תורה מפרש לחם ג״כ ל׳ מלחמה ,וכ״פ בלקו״ת ד״ה כה תברכו פ״ב ,וע״פ
חגור הרבך על ירך גבור פי׳ ג״כ מלחמה של תורה ובשבת דס״ג ע״א
חגור חרבך על ירך גבור האי בדברי תורה כתי׳ ובמד״ר בראשית ס״פ
כ״א ורבנן אמרי חרב תורה שגא׳ וחרב פיפיות בידם ולכן גתגה התורה
על הר חורכ דדרש במד״ר ג״כ ל׳ חרב וכמ״ש בפ׳ פקודי ס״פ נ״א
חורב למה שבו גתנה התורה שגקראת חרב שגאמר רוממות כו׳ וחרב
פיפיות בידם ובגט׳ שבת דף פ״ט ע״ב הר חורב שירדה חורבה כו׳
וענין חרב פיפיות ב׳ פיות היינו שלא להשפיל א״ע בתאוות ושלא לבוא
להתנאות כו׳ וכמ״ש בהוספות תו״א בד״ה ואני נתתי לך שכס אחד כו׳:
קיצור .יסביר אשר הרפואה להמחלה היא התורה שנק׳ לחם ,שנותנת
כח בנה״א להתגבר על הגוף ונה״ב .שלום בפשמ״ע ובפשמ״ט,
עוז לנה״א ותושי׳ לנה״ב.
1ע נ י ן

חרב

פ י פ י ו ת  :ראה ג״כ ד׳׳ה זי .היי ,0תרצ״ד )קוגסדס כח(.
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ה( והנה הנש כי התורה היא הרפואה האמיתית למחלה הנ״ל ולא לבד
להחלישה ולהתיש כחה אלא נס להעבירה ולהמירה לנמרי וככח
ויכולת התורה להפוך מהות ועצם נה״ב לטוב בו׳ כנ״ל ,ם״מ כמינו לרז״ל
שאמרו ביומא דע״ב ע״ב עה״פ וזאת התורה.אשר שם משח זכה נעשה
לו סס חיים לא זבה נעשה לו סם המות כוי .ולכאורה הוא דבר פלא איך
התורה שהיא מקור הרפואה ועץ חיים היא למחזיקים בה תהי׳ כחי׳
סם המות ח״ו ולא זאת לבד שאינה רפואה לנפש תהי׳ עוד ההיפוך ח״ו.
אך להבין זה צלחק״ת מה דאיתא במד״ר בראשית פי״ט ע׳׳פ ויתפרו
עלה תאנה ,ארשב״י עלה שהביאה תואנה לעולם דסבר שעח״ד תאנה
היתה וכ״ה דעת ר׳ נחמי׳ כגמ׳ כרכות ד׳ מ׳ ע״א ולכאורה צ״ל וחלא
נמשלה תושבע״פ לתאנה וכמ״ש נוצר תאנה יאכל פרי׳ ,ודרשו רז״ל
בעירוכין דנ״ד םע״א למה נמשלו ד״ת כתאנה מה תאנה זו כל זמן שאדם
ממשמש בה מוצא בה תאנים )שאינן מתבשלות בבת אחת אלא היום
מעט ולמחר מעט וכל שעה ראוי לאכול מהן( אף ד״ת כל זמן שאדם חוגה
בחן טוצא כחם טעם וכ״ה במד״ר פ׳ נשא פי״כ דרמ״ח םע״ד למח
נטשלח תורה בתאנה שרוב האילנות נלקטים כאחת והתאנה נלקטת
טעט טעט )ולכן היא פטורה טן הפאה כט״ש בטשנח דפאה פ״א כלל
אמרו בפאה כל שחוא אוכל כו׳ ולקיטתו כאחת וחיינו לאפוקי תאנה
שנלקמין א׳ א׳( וכך התורה היום לומד מעט ולמחר חרכה לפי שאינה
מתלמדת לא בשנה ולא בשתים ועלי׳ נאמר נוצר תאנח ובנם׳ ברבות
דנ״ז ע״א חרואח תאנה בחלום תורתו משתמרת בקרבו שנאמר נוצר
תאנה יאכל פרי׳)כי תאנה היא מל׳ ומל׳ פה תושבע׳׳פ קרינן לח( חרי
שתושבע״פ נמשלה לתאנה ואיך נאמר שעח״ד תאנח חי׳.
א ך הענין הוא דהנה איתא כזח״א דרכ״א דעה״ח הוא תפארת ועה״ד היא
מל׳ ח״ל שם םע״א ע״פ ותרא חאשה כי טוב העץ למאכל כו׳
בשעתא דברא קוב״ה לאדם כו׳ בעא מיני׳ לאתדגקא בי׳ בגין דישתכח
יחידאי וכלכא יחידאי ובאתר דדבקותא יחידאי דלא אישתני ולא מתהפך
לעלמין כו׳ הח״ד ועץ החיים בתוך הגן לבתר סטו מארחא דמהימגותא
ושכקו אילגא יחידאי עילאה מכל אילגין ואתו לאתדכקא כאתר דמשתגי
)ובמק״מ וז״ל כ׳ חרח״ו ז״ל בפ׳ אמור ע״ז סוד עח״ד גוקבא ובזה יבוא על
גכון ט״ש בזהר בראשית שהחטא הי׳ שלא אכל מעה״ח קודם שאכל מעח׳׳ד
או ביחד עכ״ל( ומתהפך טגווגא לגווגא ומטכ לכיש וטכיש לטכ ונחתי
מעילא לתתא ואתדבקו לתתא כשגוייז םגיאין כו׳ ודאי כדין אתהפך
לבייהו בההוא םטרא ממש זמגין לטב זמגין לביש זמגין לרחמי כו׳ א״ל
קוב״ה אדם שבקת חיי ואתדבקת במותא חיי דכתי׳ ועץ החיים בתוך
הגן דאקרי חיים דםאן דאחיד בי׳ לא טעים מותא לעלמין אתדבקת
באילגא אחרא הא ודאי טותא הוא לקבלך הח״ד תלי׳ יורדות טות וכתי׳
ומוצא אגי טר טטות את האשה ודאי כאתר דטותא אתדבק ושביק
אתר דחיי כו׳ כיון דחזו דאדם םגיד לחאי אתר ואתדכק כי׳ כולהו

28

קונטרס עץ החיים

אתמשכו אבתרי׳ וגרים מוחא לכל עלמא וכדין אשתני אדם לכמה גוונין
זמנין דיגא זמגין רחמי כו׳ עכ״ל הזהר .ופי׳ כזח״מ שם דמה שחמל׳ גק׳
עה״ד זהו מצד התלבשותה במט״ט )שהוא כעולם היצי׳( הגק׳ עץ הדעת
טו״ר מחציו ומטה רע מצד הקלי׳ הגאחזות כו וכן גקראת אילגא דמותא
כשמתלבשת בקליפה הגורם מיתה לכל העולם ,אבל המל׳ בכחי׳ עצטה
חלילה וחס כי היא אצי׳ וכולה חיים וטוב .וז״ש רגלי׳ יורדות מות כלוטר
סבותי׳ ובחינותי׳ יורדות ומתלבשות במות )ור״ל טשא״כ תפארת הגק׳
עץ החיים גס סיבותיו אינן יורדות ומתלבשות במות ח׳׳ו ועמ״ש בתו״א
ד״ה לכן אמור בעגין קוב״ה שאפי׳ כחי׳ זיו והוד מבחי׳ זו א״א להתלבש
כו׳ וקוב״ה חייגו תפארת כגודע מענין קוב״ה מצלי( וז״ש ג״כ הא ודאי
מותא הוא לקבלך כי בהיותך מקושר שם המות חוא לגגדך כי לפתח
חטאת רובץ .כיון דאדם סגיד להאי אתר כלומר להאי אתר ולא רצח
בטדת התפארת אלא אדרבה הפרידה מן הת״ת ולקחה בר מבעלה
מלובשת באילגא דמותא כולהו אתםשכו אבתרי׳ וגרים מותא כו׳ עכ״ל
הזהרי חמה .ולכאורה כ״ז תמוה מהו החטא מה שגתדכק במדת המל׳
הלא היא ספי׳ קדושה ממדות דאצי׳ ואי׳ בס׳ הבהיר הובא כפרדס
שעה״כ פ׳׳ד שרצה הקב״ה ליתן מדד .זו לחאבות ולא רצו בה וזהו אכן
מאסו הבוגים כו׳ ודוד הי׳ מרכבה למדת המל׳ וכתי׳ בי׳ דוד מלך ישראל
חי וקיס כו׳ ובזהח״מ כ׳ שהפרידה מן התפארת כו׳ וצ״ל חלא בזהר אומר
רק שלא רצה במדת הת׳׳ת והיכן מרומז שהפרידה כו׳ והלא האבות גם
שלא רצו במדת המל׳ מ״מ לא הפרידו אותה ח״ו ולמה כאן שאחז כמדת
המל׳ הפרידה ועוד זאת שאומר בזהח״מ שלקחה בר מבעלה מלובשת
באילנא דמותא שנראה דהא בהא תליא כו׳ וצריכים להבין זאת:
קיצור .יקשה כמרז״ל א( עה״ד תאנה היתד ,.והרי כה נמשלה תושכע״פ,
מל׳ .ב( חטא אדה״ר שנתדבק במדת המל׳ ,שהפרידה מן הת״ת.
וא״ו( א ך הענין יובן עפמ״ש כזח״ג חקת דקפ״ב ע״א וז׳׳ל ר׳׳ש אטר
ודאי מאן דנטיל םמא דמותא בלחודוי )עמ״ש במאח״ז ר״פ
הרקת דקע״ט ע״ב שהובא לעיל( עלי׳ כתי׳ בכל עמלו שיעמול תחת
השמש ומאן הוא תחת השמש הוי אימא דא םיהרא ומאן דאחיד סיהרא
בלא שמשא עמלו תחת השמש ודאי ודא איחו הובא קדמאה דעלמא
)ר״ל חטא אדה״ר בעה״ד שהיא המל׳ הנק׳ סיהרא והפרידה מעץ
החיים שהוא שמשא( ועל דא מה יתרון לאדם בכל עמלו לאדם קדמאה
)דהיינו אדה״ר( עכ״ל הזהר .והענין הוא דהנה כתי׳ כי שמש ומגן הוי׳
אלקי׳ שהם ת״ת שבו שם הוי׳ ומל׳ שהיא שם אלקים הם שמש ומגן
דבאמת כולא חד שאע״פ שמבחי׳ שם אלקים נמשך שיחי׳ העולם יש
ו פ י ׳ ב י וז ׳׳ מ  :עד״ז ראה אגה״ק סכ״ו הובאה לקמן פי״א.
כ נ ו ד ע & ע נ י ן  :ראה לקו׳׳ת סוף הביאור לד׳׳ה בשעה שהקדימו — .להעיר מתו׳׳ח
דרוש שני לפסוק ארדה נא פכ־׳ד.
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ודבר נפרד מהמת שיש מסך ופרגוד שזהו בבחי׳ המל׳ דוקא להיותה בבחי׳
ריחוק והתנשאות נו׳ וכמ״ש בלק״ת בהביאור דמי מנה פ״א ובפרדס
שעה״כ ערך פרוכת כ׳ פרוכת נק׳ המל׳ כי היא פרוכת מסך כו׳ וכמשנת״ל
בעניז התהוות החומר שהיא מבחי׳ דבר ה׳ דמל׳ דוקא כו׳ ומזה נמשך
מלך אלקי׳ על גוים שנמשך הארה נם לעמלק ועכום״ז כמבואר בזח״ב
דצ״ו ע״א וזה״ע רנלי׳ יורדות מות כו /מ״מ באמת זהו הכל משם הוי׳
דהוי׳ הוא המהווה ולא שם אלקי׳ ומ״ש בראשית ברא אלקים הוא
בכח שם הוי׳ דוקא רק שהוא ע״י שם אלקי׳ שהוא מדת ההסתר עי״ז
יכול להיות מציאות היש משא״כ משם הוי׳ שחוא גילוי בחי׳ אוא״ס
הבלי גבול א״א להיות מציאות יש כ״א ע״י אלקי׳ כוי ,אבל מי הוא
המהווה הון* הש׳ הוי׳ כי השם אלקי׳ איגו מסתיר כלל על ש׳ הוי׳
ומאיר שם הוי׳ ע״י שם אלקי׳ רק שלגבי הנבראים הוא מסתיר שאיגו
נרגש בהם האור אבל באמת איגו מסתיר כו׳ .וכידוע ומבואר העגין
בכ״מ.
וזה מצות היחוד וידעת היום וחשבות אל לבבך כי הוי׳ הוא האלקי׳
דהוי׳ ואלקי׳ כולא חד שהאלקי׳ אינו מעלים ומסתיר באמת
על ש׳ הוי׳ וכמ״ש ביאור ענין זה באריכות במ״א ע״פ זה .ולכן
באמת כולא קמי׳ כלא חשיב והעולמות והנבראים בטלים כמציאות
לנטרי כזיו השטש בשטש שבטל בתכלית עד שאינו עולה כשם
כלל כטו״כ הוא בהנכראים מאחר דאור הוי׳ מקור המהוום מאיר עליהם
ע״י שם אלקי׳ ה״ה בתוך טקורט תטיד וה״ה בטלים בטציאות בתכלית
וכמ״ש בסש״כ ה״ב פ״ג וביאור חענין בפרקים שאח״ז ועמ״ש טוה
בד״ה וידבר כו׳ את כה״ד רס״ד .וזה״ע ה׳ אחד כד אמליכתי׳ למעלה
ולמטה כו׳ איך שז׳ רקיעים וארץ וד׳ רוחות העולם גם לאחר שגבראו
וגתהוו ע״י שם אלקים ה״ה בטלים ומיוחדים כתכלית באוא״ס ב״ה
דכטו שקודם שגתהוו היו בטלים וטיוחדים בתכלית באוא״ס ם ׳ )שז״ע
הוא ושמו בלבד כו׳ כמ״ש כמ״א( כמו״כ לאחר שגתהוו ה״ה ג״כ בטלים
ומיוחדים בתכלית באוא״ס ב״ה כיון שבאמת אגי ראשון ואגי אחרון
ומבלעדי אין אלקים פי׳ אין אלקים המסתיר דש׳ אלקים איגו מסתיר
כלל ממילא הכל בטל במציאות כוי ,וכשמתבונן בכ״ז בהעמקת הדעת
מתבטל עי״ז לנמרי מישותו וחמריותו כוי ,דכשמעמיק דעתו היטב איך
שבאמת אין אלקים המסתיר ומאיר גילוי אוא״ס והעולמות בטלים
במקורם כביטול זיו השמש כשמש ונרנש הענין בגפשו )עס ווערט
ביי איהם גוט דערהערט ע״י העמקת והתקשרות דעתו בזה( ה״ה
מתבטל באמת מכל הישות והחוטריות שלו וגעשה אצלו כליון ובטול
כל הרצוגות הזרות לגמרי מכל וכל וכמ״ש כלה שארי אשתצי
גושמי׳ כו׳ וכמ״ש בלקו״ת ד״ה שה״ש בעגין בחי׳ כלה הא׳ ,וכל חפצו
ב מ ׳׳ א  :ד׳׳ה וידעת ,רנ״ז)הידוע בשם .וידעת מאםקווער״( .לתוכן כל
באריכות
סרק זה יש להעיר משיחת שמחיית תער״ב )בס׳ תו׳׳ש—ס׳ השיהות( אות וא״ו ואילך.
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ורצוגו הוא להכלל בעצמות אוא״ס ושיחי׳ גילוי עצמות אוא״ס לעין
כל למטה ויהי׳ גראה וגגלה האמת כמו שהוא וכמו לע״ל דכתיב וגגלח
כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדיו כי פי ה׳ דבר שיהי׳ גראה וגגלה לעין
כל איך שהכל הוא אלקות ואיר שבטל במציאות בתכלית כר.
והנה ביטול הג״ל הוא בחי׳ ביטול דיחו״ע ,איך שכולא קטי׳ כוי .אטגם
בחי׳ הביטול דיחו״ת הוא כטו שלגבי הגבראים הלא חש׳ אלקים
מסתיר לנביהם ,והן חן גבורותיו דעם חיות שבאמת טאיר אור הוי׳
ממ& על הגבראים ע״י ש׳ אלקים כו׳ כג״ל מ״מ הוא מעלים ומסתיר
א״ע שלא יהי׳ גרגש כגבראים ועי״ז הם גמצאים בבחי׳ מציאות יש
כר ,וכמ״ש בסש״ב שם ,והדעת וחחתבוגנות כזה הוא דעם חיות
שנעשה בכחי׳ מציאות יש מ״מ חדי יש כח אלקי שמהווה
מציאותו ובכאו״א יש אור אלקי המחי׳ אותו תמיד בו׳.
אלא שהוא איגו מרגיש את חכח חאלקי המחווה אותו ואן1
גם את האור והחיות שבו כוי .כי אם הי׳ מרגיש את הכח האלקי המהווה
אותו הרי לא הי׳ במציאות יש כלל .וכמו״כ אם יחי׳ מרגיש את חאור
והחיות שהוא אלקות הי׳ כטל יותר וכמו מלאכים עליוגים שמרגישים
מציאות החיות שלחם כו׳ וכט״ש כט״א .אםגם גם אם איגו טרגיש
מ״מ ה״ה כלתי ספק הוא אצלו ומכין כשכלו היטב איך שיש כח אלקי
המהווה ומחי׳ אותו ומבשרי אחזה כו׳ וכמ״ש במ׳׳א ,וע״י התבוננות
הזה בהעמקת הדעת ה״ה בא לכחי׳ אחבח לאלקות וחיינו שלא ירצח
בחומריות ונשמיות העולם כ״א כחאלק׳ שבו ,וכל דבר שעושה יחי׳
כוונתו לש״ש והיינו שירצה בהאלקות שבו כוי .אבל בזה לא יהי׳ בעבודה
וביטול הרצונות לנמרי מאחר שכל עבודתו וההתבוננות שלו הוא כחכח
האלקי המהווה את היש ,הרי יש כאן מציאות יש ואיך יהי׳ כעבודה
זו ביטול כל הישות לגמרי .וזח שייך רק בעבודה דיחו״ע חנ׳׳ל
שהוא מצד האוא״ם שלמעלה טבחי׳ התלבשות בישות חייגו שטבחיגה
זו א״א להיות מציאות יש ולפי שמאיר בנילוי כנ״ל אדרבא משו״ז כולא
קמי׳ כלא כר כנ״ל ,ובעבודה זו הוא ביטול כל הישות לנמרי וכל עשיותיו
הגשמיים אינם נשמיים כלל ,כי אם אלקות כי אינו שייך לישות כלל
כו׳ וכמ״ש במ״א ,אבל בעבודה דיחו״ת הרי יש לו שייכות אל היש
ועשיותיו המה גשמיים ממש ,אלא שאיגו גמשך אחר הגשמיות
והחומריות להתאוות אל התאווה הגשמית כ״א מפני שמוכרח הוא
בזה וכוונתו הוא לש״ש כו׳ כנ״ל וכמו״כ הוא רוצה בחגילוי אלקות
והו״ע לאהבה את ה׳ אלקיך כי הוא חייך כר.
קיצור .יקדים אשר ההתהוות היא משם הוי׳ ע״י שם אלקים .מצות היחוד
דהוי׳ ואלקים כולא חד ,ביטל דיחו״ע דאין שם אלקים מסתיר,
ממילא הכל בטל במציאות באוא״ם .ביטל דיחו״ת דבח אלקי מהווה ומחי׳
מציאות היש.
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ז( והנה הגם שהעבודה הנ״ל דיחו״ת היא מדת בל ארס ,ורוב הנשמות
דעכשיו עבודתם הוא בבחי׳ הביטול דיחו״ת ובזה צריכים
להשתדל לעבוד עבודה אמיתית זו שתהי׳ באמת ,ומעט מן המעט מאד
המה השייכים לאמיתית העבודה דיחו״ע ובני עלי׳ מועטים המה ובפרט
בדורות אלה ,ומ״מ אי׳ בםש״ב פי״ד שכאו״א צריך לקבוע לו עתים ג״כ
לשית עצות בנפשו להיות מואם ברע כוי וההיפך להתענג ולשמוח בה׳
כו׳ .ובפמ״א כ׳ דלעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל לכן יתכוון ליחד
ולדבקה כו ית׳ טקור נפשו האלקית ומקור כו׳ ואף שלהיות כוונה זו
אמיתית בלכו כו׳ מ״מ יש לכל אדם להרגיל עצמו בכוונה זו כו׳ יעו״ש.
דלכאןרח איגו מובן מפגי מה צריך לייגע ולהרגיל א״ע לבוא מעט מזעיר
עכ״פ ואפילו בדרך דמיון )ר״ל שאינו אמיתית בתכלית שיהי׳ לבו חפץ
באמת כו׳ אך לא דמיון שוא כוי( בעבודה ויחוד זה ,מאחר שאין זה
ממדריגתו והלא כל אחד צריך להכיר את מקומו כוי.
אך העגין מבואר בתו״א ד״ה בחדש השלישי איך שבהכרח שתהיה
העבודה דיחו״ע בכאו״א ,דבעבודה דיחו״ת בנקל הוא שיפול
ממדריגתו ח״ו ויהי׳ יש נמור כו׳ כי מאחר שהעבודה היא בבחי׳ הכח
האלקי שמהווה את היש ומתלבש בהיש דעולמות ונבראים ונמשך
מזה להיות מלך אלקים על גוים שנמשך הארה גם בלעו״ז
להחיותם כנ״ל ,ובפרט שכל ההעלמות וההסתרים שרשם הוא
טבחי׳ ההעלם דשם אלקים וז״ע ק״ך צירופים דשם אלקים
שםחמ״ח צירופים האחרונים יונקים נם אדמת בני חם כו׳ ועמ״ש בתו״א
פ׳ מקץ בד״ה נ״ח מצוה להניחה כו׳ ובהביאור ,ולכן על עבודה זו יש
כמה מונעים ומעכבים מצד חומריות וישות העולם בכלל ונופו ונה״ב
שלו בפרט ,וכפרט מההעלמות וההסתרים שמצד הלעו״ז שנעשה כמה
מניעות ועיכובים כו׳ ולהיות שנם בהעבודה במדרי׳ זו הרי לא נתבטל
ישותו לגמרי ויש לו שייכות לישות העולם כו׳ כנ״ל ולזאת אין בכה
נפשו לעמוד גגד כל המניעות והעיכובים מהנ״ל ולהתגבר עליהם כר.
ואדרבה חומריות וגשמיות גופו ונה״ב שלו וכל העניניס שלו המה
מתגברים עליו ומעלימים על גפשו יותר ומורידים אותו להימשך אחריהם
ואין ביכולתו לצאת כוי .ובפרט כאשר לא הוטהרה נפשו מעונות )עון
הוא ל׳ עוין ועיקום שמעווה ומעקים דרכו כו׳ והיינו גם בדברים
המותרים שאינם לש״ש כר( הרי כשל בעוני כוחי שנחלש כח הנפש
ונעשה טםך טבדיל וכמ״ש כי אם עונותיכם מבדילים כו׳ שאינו יכול
לעלות ואדרבה טורית כוי ,ולזאת בהכרח הוא שכאו״א יינע א״ע לבוא
לבחי׳ הביטול דיחו״ע שזהו האוא״ס שלמעלה מגדר העולמות ולנכי׳
כל העולמות והנבראים כלא ממש שבמלים במציאות ממש כו׳ כנ״ל
ולכן בכחי׳ ומדרינ׳ אינו שייך להיות מלך כו׳ על נוים כו׳ וכמ״ש בזה״ב
ו ה ל א

כל

אחד:

ראה קונטרס העבודה פ״ז.
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דצ״ו ע״א בר שמא יחידאה בריר כו׳ יעו״ש ,ולכן טבחי׳ ומדרי זו אדרבה
יתפרדו כל פועלי און כו׳ שטתבטלים כל המניעות וחעכוכיס שמצד
ישות העולם ומצד הקלי׳ וםט׳׳א שטתבטלים לגטרי לנבי גילוי אור זה.
וכן גם בעבודה בנפשו בבחי׳ וסדרי׳ זו הוא כביטול כל ישותו לגמרי כו׳
כנ״ל ,ולזאת העבודה הזאת היא הנותנת כח ועוז בנפשו וטחלשת כח
הגוף וכו׳ שביכולתו להתגבר על חוטריות וגסות הגוף ונזז״ב כו׳.
והגם שעבודה זו איגד .אטיתית שלא הגיע לטעלה וטדרי׳ זו ,ט״ט טאחר
שעצם הענין מובן היטב איך שבאמת הוי׳ ואלקי׳ כולא חד שהשם
אלקי׳ אינו מעלים ומסתיר על חש׳ הוי׳ ומאיר נילוי שם הוי׳ ממש ע״י
השם אלקי׳ וממילא העולם וכל הנבראים שכו בטלים במציאותן כתכלית
כביטול זיו השמש בשמש כו׳ וביכולתו להרחיב דעתו ובינתו בזח לחשיג
כ״ז בהשגה גמורה ,הנה ע״י העמקת והתקשרות דעתו כזה יתעורר כלבו
באמת באותו שעה עכ״פ שיחפוץ ביהוד וביטול זה .ואם כי אינה
אמיתית בתכלית מ״מ מעט מזעיר חפץ לבו בזה באמת ומסייע לו כזה
האהבה הטבעית שבלב כל ישראל כו׳ וכמ״ש בסש״כ פמ״א ,ולפי שעה
עכ״פ מתבטל ישותו ע״י ההתבוגגות והעטקת הדעת בעגין הג״ל ,וכמ״ש
במ״א .דכאשר מתבוגן כה׳ אחד איך שכל ישות העולם כטל במציאות
טטש וטציאות הגטצאים דעולם שלטטה הוא כמו מציאותם באצי׳ ממש
כו׳ עי״ז מתבטל ישותו באםת בשעה ההיא עכ״פ ,וגם בכל עת שיזכור
יחוד וביטול זה כל היום פועל ענין ביטול הישות באמת לפי שעה
ואם כי איגו אמת גמור בתכלית וטשו״ז נפסק אח״כ וחוזר לישותו
מ״מ הוא בעת ההיא במדרי׳ הביטול דיחו״ע כו׳ .ועי״ז יוכל לחיות
עבודתו בבחי׳ יחו״ת עבודה אמיתית כי ע״י הביטול הזה נחלש חומריות
ונסות נופו ונה״ב שלו וכל עניני העולם שלו ומתחזק כח חנח״א שלו
שיוכל להתגבר על הגוף ונה״כ להכניעם ולבררם כו׳:
קיצור .יסביר אשר אף דעכודה דיחו״ע כאמיתית מועטים השייכים
אלי׳ ,מ״מ הכרח לכאו״א להשתדל בזה ,ואז ,לפי שעה עכ״פ,
יחפוץ בזה באמת .בעבודה דיחו״ת בנקל יפול טמדרינתו מאחר
שההתבוננות היא בהכה האלקי המתלבש בהיש והארתו נמשך גם
בלעו״ז ,והעבודה אינה בביטול כל ישותו.
ח( וזהו שנצטוינו במצות ק״ש פעטיים בכל יום שחרית וערבית ועיקר
הכוונה הוא בפסוק ראשון דהיינו ליחדו בז׳ רקיעים וארץ וד׳
רוחות וכמארז״ל כד אמליכתי׳ למעלה ולטטה ולד׳ רוחות כו׳ וכמבואר
בטוש״ע או״ח סי׳ ס״א ,ואף נם מי שלא הניע למעלה ומדרי׳ זו מחויב
בקיום מצוה זו .ומובן מזה שביכולת כאו״א לקבל עליו יחודו ואחדותו
ית׳)וכ״ה הל׳ בספרי מצות ק״ש כו׳ ירצה שבה אנו מקבלים עלינו יחודו
ומלכותו ואלקותו והשגחתו כר ,כי פשוט הדבר שענין הכוונה אינה
שתהי׳ מן השפה ולחוץ ולא תהי׳ שייכה אליו שאין זו כוונה כ״א שיקבל
יחודו ית׳ עליו היינו שיהי׳ הוא בטל ומיוחד כוי( והיינו בנ״ל לפי שכאו״א
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יכול להבין ולהשינ את יחודו ית׳ ולהתבונן בזה ובהתקשרות דעתו
בהענין ח״ה מתבטל מישותו לגמרי לפי שעה ומתייחד ביחודו ית׳
כבחי׳ היחוד דיחו״ע .ונם כי אין זה לאמת לאמיתו מ״מ הוא אמת באותה
שעה וכן ככל עת שנזכר ע״ז כג״ל ,וזה מחוייכ כאו״א לייגע א״ע ולהניע
לזה .אם כי עבודתו האמיתית לפי מדרינתו היא העבודה דיחו״ת בכימול
היש לבד ט״ט טחויב לבוא לידי ביטול דיחו״ע ככדי שתחיי עבודתו
בהעבודה דיחו״ת עבודה שליטה ולא יפול ממדרינתו ח״ו אדרבה יוסיף
אומץ כח ועוז שתהיי עבודה תמה ,ובלי ביטול ויחוד זה א״א שתהי׳
עבודה שלימה כוי כנ״ל.
וז״ש אנכי הוי׳ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מצרים
הם המיצרים ונבדלים שמצד הנוף ונה״ב שמגבילים את
הנפש ומונעים ומעכבים עליו מעבודתו להתקשר באלקות ואדרבה
מורידים אותו לימשך אחריהם כנ״ל וכמשנת״ל דמצרים הוא ענין תאות
נופניים כר ,ובכדי שיהי׳ יציאת מצרים זהו ע״י שאנכי הוי׳ אלקיך
שנמשך מבחי׳ אנכי מי שאנכי בחי׳ עצמות אוא״ם בבחי׳ הוי /דש׳ הוי׳
זהו מה שאנכי בחי׳ העצמות דאוא״ם נתצמצם ונתלבש בהד׳ אותיות
הוי׳ והוא אלקיך טטש שהוי׳ הוא אלקיך בבחי׳ ביטול דיחו״ע ועי״ז
געשה היציאה טטצרים טשא״כ בלעדי זאת אף גם אם יש העבודה
דיחו״ת א״א לחיות היציאה טםצרים טאחר שחכח חאלקי חזה חוא
שבא להוות מציאות היש וטתלבש בהיש להחיותו וגטשך הארה טזה גם
להע״ש ט׳ .והאדם בעבודתו במדרי׳ זו יש לו שייכות לישות וגשמיות
הגוף ונח״ב וכל העניגים השייכים אליו וא״כ הרי ז*״א שיצא בזה מן
המצרים וגבולים דגוף וגה״ב .ואם היות כי עגין העבודה בזח הוא שיחיו
העגיגים הגשמיים לש״ש לבד כו׳ כג״ל הגה גם אם תהי׳ העבודה הזאת
אמיתית בעצמה היינו שלא ירצה כלל בשום דבר מהדברים הגשמיים
כי אם במה שמוכרח מצד ההכרח לבד לקיום נופו ותהי׳ כוונתו
לש״ש ולא להנאת עצמו כלל .מ״מ הרי לא יצא מן הישות לגמרי
היינו שלא נתבטל ישותו לנמרי כ״א ביטול היש לבד והוא שהיש
תופס טקום אצלו עדיין ,ונם הרי בעת האכילה עד״ט הרי הוא
טרניש עכ״פ את הטעם וחעוננ בזה כעל כרחו שלא ברצונו )כי רק
בצ״ג העובדים עבודתם בבחי׳ יחו״ע באטת איגם טרגישים שום
טעם ותענוג גשטי בשום דבר טהדברים הגשטיים כר .וכט״ש כט״א
כעגין ששבת טצוה לעגגו באכו״ש לפי שאז הוא תעגוג אלקי
ולא תעגוג גשטי .וזהו״ע צדיק אוכל לשובע גפשו כוי( וזה טורידו
לפי שעה וצריך עוד יגיעה לגרש תולדות ההרגש הזה כר) .טשא״כ
כשיש הביטול דיחו״ע אף טעט מזעיר אז גם שטרגיש טעם ועוגג הטאכל
מ נ ו ה ל ע נ ג ו  :תו״א ר״פ היי שרה0 .׳ ה מ ו ת ל מ ״ צ מצות לא
ששבת
תבערו אש — .להעיר מתו״וו ד״ה ב ע « היו 0הזה פרק י—יא.
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)להיות מדריגתו חוא ככחי׳ יחו״ת אך כשמעורב כזח כחי׳ יחו׳׳ע(
אין זח מורידו לפי שאינו נוגע אליו כ״כ וע״ד חמכואר בט״א כענין
יודעי טוב ורע שאינו ידיעה והרגש פנימי כוי( ונמצא הרי לא יצא
ממיצר חישות לגמרי גם אם עבודתו בבתי׳ יחו״ת היא באמת.
ובאמת כשלא טעם טעם ביטול היש שמצד בחי׳ יחו״ע א״א שתהי׳
העבודה שמבחי׳ יחו״ת עבודה אמיתית שאינו מבטל רצונו
מהדברים הגשמיים והיינו גם אס ביטל חרצוגות בעת התפלה ,הוא
רק דמיון חיצוגי וכשבא לידי דבר הגשמי שוכח על הביטול או
שאינו יכול לעמוד על נפשו וחיינו גס להתאות תאוה בדברים
המוכרחים וגם להתאוות בדברים המותרים לו .וכ״ש שכעת עסקו
בהדבר הגשמי כמו בעת אכילה הוא גהגה ומתעגג כזה כר .וא״כ
הרי הוא כתוך המיצר ממש כוי .וגמצא דכהעבודה דיחו״ת לכד
בלי הביטול דיחו״ע ה״ה בתוך חמיצר וההגבלה דחגוף וגה״כ ואיך
שיהי׳ לא יצא מתוך הישות לגמרי ,ולזאת ישות וחוטריות הגוף וגח״כ
ה״ה מוגעים ומעכבים עבודתו ומורידים אותו עוד יותר ויותר כו׳:
קיצור .ימשיך ביאורו אשר רק ע״י יחו״ע תהי׳ עבודתו ביחו״ת
שלימה ויצא מהמיצרים דגוף וגה״ב.
ט( וזהו דאגשי יריחו היו כורכין את שמע ולא היו מפסיקין בין אחד
לואהבת .כי ע״י קבלת בחי׳ אחד דהייגו בחי׳ יחו״ע אתכפיא
סט״א ואתהפכא חשוכא לנהורא לפי שאין להם שום אחיזה כבחי׳ זו
וגעשה עי״ז ביטול הישות לגטרי אשתיצי גושטא כר כנ״ל .טשא״כ
בשכמל״ו הרי כתי׳ מלך אלקים על גוים כו׳ שיש להם אחיזה בסוף
ותחתיות מדרי׳ זו וכן בעבודה יש לו שייכות אל הישות וא״א לחיות
ביטול הישות לגמרי וא״כ ה״ה מורידו לימשך אחר הישות כוי .וט״ט
אין הלכה כאגשי יריחו כי צ״ל העבודה דיחו״ת ככדי לברר את הגוף
ונה״ב ,דבהעבודה דיחו״ע אינו בדרך בירור כ״א כבחי׳ כיטול )וכטו
כאכילה דשבת שאין זה כורר כר( ויש טעלה גדולה בעבודת הבירורים
מצד שרש ומקור הגוף וגה״ב שלמעל׳ משרש הגה״א שעי״ז טתוםף אור
וחיות בגה״א דורב תבואות ככח שור כו׳ ובשביל זח חי׳ ירידת הנשמה
כגוף דוקא כר .ועבודת הבירורים הוא בבחי׳ יחו״ת דוקא .ולזאת צ״ל
העבודה דיחו״ת אלא שצ״ל בזה ג״כ בחי׳ הביטול דיחו״ע אף במעט
מזעיר עכ״פ שאז תהי׳ העבודה דיחו״ת אטיתית שלא ירצה בהתענוגים
הגשמיים )והמבין יבין שאין זה ביטול הרצוגות לגמרי שמתבטל מהות
הרצוגות דגה״ב שזהו בהעבודה דיחו״ע דוקא שהוא ביטול הישות
שמתבטל לגמרי בעצם מהותו .וכאן הוא רק שלא יהי׳ הרצון בפועל
בגילוי כו׳ היינו שלא ירצה בפועל )ומכ״ש שלא יעשה כר( כי פעל
ה מ ב ו א ר
והנחש הי׳ ערום.

ב מ * א  :ראה תו׳׳א ד״ה ויאמר כו׳ לדעת טוב ורע .תו״זז ד״ה
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החלישות וההכנעה כנה״כ שלו שלא ירצה כפועל כו׳( ולא ימשך אחרי
הישות בדברים המותרים והמוכרחים יהיו בכוונה לש״ש והרגש הישות
שיש כע״כ בענינים אלו אינו פועל עליו לרעח ח״ו כג״ל.
וזהו שארז״ל בפסחים דנ״ו ע״א בענין בשכמל״ו משל לבת מלך שהריחה
ציקי קדירה אם תאמר יש לה גנאי לא תאמר יש לה צער
הביאו עבדי׳ לה בחשאי .בת מלך היא בחי׳ מל׳ וכידוע בענין
רני ושמחי בת ציון ובענין כת חיתה לאברהם אבינו בו׳ דכת
היא בחי׳ מל׳ ומה שהריחה ציקי קדירה היינו הריח מעבודת
הבירורים דבחי׳ יחו״ת ,דציקי קדירה הן התבלין שנשארי׳
כשולי הקדירה שיש כזה קיוהא וחריפות .והיינו כמ״ש כסש״כ
פכ״ז בענין ועשה לי מטעמים שיש כ׳ מיני מעדנים א׳ ממאכלים ערכים
ומתוקים וחב׳ מדברים חריפים או חמוצים רק שהם מתובלים ומתוקנים
כו׳ והן ב׳ טיני נח״ר א׳ טביטול הםט״א לנמרי ע״י עבודת הצדיקים
כחכיטול דיחו״ע .והב׳ כד אתכפיא סט״א ע״י העבודה ככחי׳ יחו״ת
שהו״ע בירור הנה״ב והתענוגים טדבר חריף הטתובל כף ,ועז״א משל
לבת מלך שהריחה ציקי קדירה והוא התעגוג טהכירורים וצריכה לירד
ולהוות מציאת היש עד שיומשך חיות גם להע״ש ועי״ז יהי׳ הבירור.
תאמר חייגו שתיטשך ותתפשט בזה יש לה גגאי שהרי גמשך חיות גם
לסט״א ויש להם אחיזה בסוף ותחתית המדריגות וכעגין גחש כרוך על
עקבו כף ,והוא הנקרא גגאי כף ,לא תאמר יש לה צער שחרי מעלת
הבירורים נדול מאד כף .הביאו לה עבדי׳ בחשאי והיינו שהתקינו לומר
בשכטל״ו בחשאי .וי״ל דענין בחשאי היינו שיהי׳ בזה הביטול דיחו״ע
ח ״ ע בחשאי וכטו צלותא בחשאי קול דטטה דקה שזהו בבחי׳ ביטול
אטיתי דוקא כידוע .וכאשר כהעבודה דיחו״ת יש בזה טעורכ נ״כ בחי׳
הביטול דיחו״ע כנ״ל אז לא יהי׳ מזה יניקה ופועל הבירור בטוב כו׳
כנ״ל) ,וזהו ג״כ ענין יחוד הוי׳ ואלקים שהוא יחוד יחו״ע ויחו״ת כוי(:
נמצא העולה מכל הנ״ל דבחי׳ יחו״ת לבד בלי יחו״ע א״א שתהי׳
אמיתית בעצמה ובאיזה אופן שתחיי אינו יוצא כזה מן ישות
הגוף ונודב כי יש לו שייכות אל הישות וממילא הישות מתנכר עליו
וה״ה יורד וגופל ממדריגתו כי ישות וחומריות הגוף וגה״ב מורידים
אותו כוי וחייגו לפי שכמדרי׳ זו יש אחיזה לחיצונים חן כחכח חאלקי
למעלה והן בהגה״א לממה וזהו מפגי שהם שייכים אל היש ומתלבשים
בו ומשו״ז ג״כ יכול להיות בזה התגברות הישות שמוריד את הגפש
כוי והו״ע גלות השכיגה למעלה וגלות הגפש לטטה כוי וצריך להיות
ר נ י ו ש מ ח י  :תו״א ביאור לד״ה רני ושמחי )השני(.
ב ת ה י ת ה  :רמב׳ץ על התורה בראשית כי ,א .אור התורה — לה1״1

ב ע נ י ן
בענין
— ד«ד ,והי ברך.
כ ד ו ד ע ל ע ק ב ו  :ראה תו״ח דיה וישנם לבן פ״ו .ולהעיר מסוף
נ ח ש
הדרוש ויום אזזשים — בהמשך והחרים תו־ל״א.
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בחי׳ הביטול ויחוד דיחו״ע מעט מזעיר עכ״פ ואז תהי׳ העבודה דיחו״ת
אמיתית ולא יפול ממדריגתו אדרבה יתגבר על הגוף ונה״ב להכניעם
ולבררם כו׳ ושניהם כאחד דוקא טובים שיחיו ב׳ הבחי׳ בחי׳ יחו״ע
ובחי׳ יחו״ת כו׳:
קיצור .יבאר דענין העבודה דיחו״ע הוא ביטל ,דיחו״ת בירור והמעלה
בזה דורב תבואות בכה שור .ויבאר המשל דבת מלך ,מל/
שהריחה ציקי קדרה ,עבודת הבירורים ,הביאו לה בחשאי ,ביטול דיחו״ע.
יו״ד( וזהו מה שכתב בזהר הנ״ל דפ׳ חוקת מאן תטיל סמא דמותא
בלחודוי עלי׳ כתי׳ בכל עמלו כו׳ ומאן הוא תחת השמש הוי
אימא דא םיהרא ומאן דאחיד םיהרא בלא שמשא כ־׳ והיינו כשאוחז
בבחי׳ מל׳ לבד בלא שמשא שהוא כחי׳ ז״א .עם היות דמל׳ היא ספי׳
קדושה בתכלית .מ״מ מפני שהיא מקור היש ונמשך מזה להיות מלך
אלקים על נוים שיש אחיזה לחיצונים במדרי׳ זו ה״ה אוחז כבחי׳ םמא
דמותא מפני שממילא יהי׳ בזה התגברות החיצונים שיתנכרו על אור
הקדושה כו׳ כ״א צ״ל יחוד שמשא וםיהרא להמשיך אור מבחי׳ ז״א
שאינו שייך אל היש כלל ואין שום אחיזה לחיצונים ח״ו במדרי׳ זו,
אדרבא ממדרי׳ זו מתבטל היש וכולא קמי׳ כלא חשיב וכםו״כ יתפרדו
כל פועלי און באור זה ,ואז לא יהי׳ יניקה גם מבחי׳ המל׳ ואף
שמתלבשת בהם אדרבה היא פועלת הבירור בהם כו׳ ,וכן הוא בעבודה
כשאוחז בבחי׳ יחו״ת לבד בלי יחו״ע יפול ממדרינתו מפני שיש לו
שייכות אל היש והישות מתגבר עליו ומורידו כוי .כ״א צ״ל בחי׳ יחו״ע
ואז נם שמתלבש בהנה״ב לבררו שזהו ע״י העבודה דיחו״ת לא יפול
ממדרינתו ח״ו ואדרבה יברר את חנה״ב כו׳ וז״ש ודא הוא הובא קדמאה
דעלמא דחטא אדה״ר הי׳ שאחז בבחי׳ מל׳ לבד ולא רצה בבחי׳ הת״ת
שנקר׳ שמש הוי׳ והיינו שלא רצה בבחי׳ הביטול דיחו״ע להיות כביטול
זיו השמש בהשמש כו׳ כ״א עמלו תחת השמש בבחי׳ מל׳ לבד ועי״ז
נפל בתוך הקלי׳ וסט״א .וזהו שנתדבק בעה״ד ,דעה״ד הוא בחי׳ מל׳
דרנלי׳ יורדות להחיות הע״ש כו׳ וכשטתדבק בבחי׳ עה״ד בלא בחי׳
עה״ח ז״א .אז ה״ה מתדבק בטותא כי אז געשה התגברות החיצונים
בו /וז״ש בזהר דפ׳ ויחי אתדבקת באילנא אחרא הא ודאי מותא הוא
לקבלך הה״ד רנלי׳ יורדות בו /ועם היות שהוא לקבלך לבד כי רק רגלי׳
יורדות מ״מ אומר על זה שבקת חיי ואתדבקת במותא בי כאשר הוא
בלחודוי ממילא מתנכרים החיצונים ,ב״א צ״ל נם בחי׳ עה״ח וכמ״ש
המק״מ בשם הרח״ו ז״ל שהי׳ צריך לאכול קודם מעה״ח או שיהיו ביחד
שיחי׳ יחוד עה״ח ועה״ד ואז נם בבחי׳ עה״ד לא יהי׳ אחיזה לחיצונים
אדרבה היא מבררת אותם כו /ובחי׳ הטל׳ אז בבחי׳ אלקים חיים ומלך
עולם דהיינו שיש בזה עוד יתרון מצד הבירורים וכמו שיחי׳ לעתיד שהטל׳
תהי׳ בבחי׳ א״ח עט״ב מצד הבירורים כו׳ וכמשנת״ל בענין מאה״ז
דר״פ חוקת דכאשר סמא דמותא אתהפך לחיים אז הוא תכלית הטוב

קונטרס עץ חחיים

37

והחיים כוי .וזהו שדוד הי׳ מרכבה למדת המל׳ היינו שקשר מדת המל׳
עם הת״ת וכמו שאמר ואמרתם כה לחי שקשר וחכר בחי׳ כה מל׳ עם בחי׳
חי שהוא בחי׳ ז״א ואז המל׳ נק׳ אלקים חיים וזהו דוד מלך ישראל חי וקיים
כו׳ )ועמ״ש בענין ואמרתם כה לחי בלקו״ת ד״ה שוש אשיש
פ״ב( אבל אדה״ר שנתדבק כבחי׳ המל׳ לבד בלא בחי׳ הת״ת אז היא
בבחי׳ םמא דמותא כוי .וז״ש בזה״ח שהפרידה ולקחה בר מבעלה מלובשת
ב#ילנא דמותא כו׳ שע״י שלקחה בר מבעלה הפרידה בבחי׳ ישות ופירוד
ואז ממילא מתלבשת ביותר באילנא דמותא ,שנעשה התגברות החיצונים
והו״ע נלו^ השכינה כו׳ כנ״ל .ועמ״ש בת״ז תי׳ ס״ו בתחלתו כד ה׳ הות
יחידא מיני עאלת בין טוב לרע כו׳ עכ״ל .וצריכים לחברה עם ז״א וכמו
דוד המע״ה שחבר כה לחי כו׳ כנ״ל .וזהו שארז״ל בסנהדרין דל״ח ע״ב
אדה״ר מושך בערלתו הי׳ כי שרש הסתר הערלה נמשך משם אלקים כו׳
כנ׳׳ל שכשםפריד׳ ש׳ אלקיםמשם הוי׳ נמשך מזה להיות הסתר והעלם גמור
כוי .וזהו מושך בערלתו הי׳ שהמשיך בחי׳ הסתר הערלה ע״י שהפריד
שרש כל ההםתרים םבחי׳ שם הוי׳ שנמשל לשמש כוי.
וזהו ג״כ דעת רשב״י במד״ר שסובר עה״ד תאנה היתה .תאנה היא בחי׳
מל׳ ולקח תאגה הייגו שאחז בבחי׳ מל׳ בר מבעלה והפרידה
מהת״ת ועי״ז הביא תואנה ויללה בעולם שנעשה התגברות החיצוגים
וגרם מותא כו /ולכן אח״כ כשעשה תשובה נא׳ ויתפרו עלה תאנה
ואוטר בטד״ר שם א״ר יצחק קלקלת עובדך סב חוט וחייט .פי׳ קלקלת
עובדך ע״י פירוד עה״ד סב חוט וחייט ,היינו ענין ויתפרו עלה תאנח
להבר את התאנה בחי׳ עה״ד עם עץ החיים ,והיינו חיבור בחי׳ יחו״ע
עם יחו״ת כמשנת״ל שנם ביחו״ת יהי׳ טעורב בחי׳ הביטול דיחו״ע
ואז הוא בבחי׳ חיים וטוב:
לןיצוד .יתרץ קושיתו ,אשר זהו חטא אדה״ר דאחז במל׳ ,יחו״ת ,בלא
הת״ת יחו״ע .טשא״כ דוד שחיבר כח לחי ,כי צ״ל חיבור עה״ד
ועה״ח.
יא( ויעה כטו שנת״ל בענין יחו״ת ויחו׳׳ע דביחו״ת כהכרח שיחי׳
נ״כ בחי׳ יחו״ע ובאם לאו הוא בחי׳ אתר דמותא מצד אחיזת
החיצונים וגופל ממדריגתו ר״ל כוי .כמו״כ יובן נ״כ הענין כעסק התורה
דתושבע״פ נמשלה לתאנה ותאנה היא עה״ד כדעת הרשב״י במד״ר
ור״נ בנמרא ,ולכאורה נפלא הדבר איך שייך לומר על תושבע״פ שהיא עץ
הדעת כוי .ובאמת מבואר כן ברע״מ פ׳ נשא דקכ״ד ע״ב דתושבע״פ
היא אילנא דמו״ר .אמנם אין הכוונה על התורה עצמה שהיא ח״ו בחי׳
אילנא דטו״ר אלא מצד ההתלבשות שלה וכמ״ש כאנה״ק על מא׳ רע״מ
הנ״ל כי הלכות התורה נתלבשו בדברים נשטיים כו׳ הטוזליץן פרה בחטור
א מ נ 0

כ ו י  :ראה ג׳״כ תו״ח ד״ה אלה תולדות נח פי״זז.
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ושנים אוחזין בטלית ,כן כל ההלכות הם בדברים הגשמיים וכשלומד
ההלכות ה״ה עוסק בענינים גשמיים יכול להיות בבחי׳ יש ודבר ויוכל
לשכוח על ה׳ נותן התורה וישכח שהיא חכמתו ורצונו ית׳ כר .ואינו דומה
כמו תושב״כ שנרגש בה יותר האור האלקי כי לא נתלבשה בלבושים
גשמיים כ״כ ובפרט שבכל ענין אומר וידבר ה׳ ויאמר ה׳ וחותם ככמה
פרשיות אגי הוי׳ .אבל בתושבע״פ לפי שגתלבשה בלבושים גשמיים ה״ה
מעלימים ומסתירים על האור והוא מרניש בלימודו רק העגין הגשמי
שעוסק בו והשכל הגשמי המלובש בו והוא רחוק מאלקות .ובפרט שכל
ענין תושבע״פ הוא לברר בירורים וכמו ר״י כולהו תנויי בנזיקין הוה
שמתלבש נ״כ בטענות של שקר לברר האמת מן השקר ,וכן בעניני
איסור והיתר להבדיל בין האסור אל המותר ובין הטמא אל הטהור כוי.
הרי שהיא מתלבשת בלבושים דטו״ר ממש ומשו״ז נק׳ אילנא דטו״ר
לפי שהמכרר מתלבש בלבושי המתברר ונק׳ ע״ש המתברר כוי.
ולכן צ״ל עסק התורה באהוי״ר דוקא וכמ״ש בתיקונים דאורייתא בלא
דחילו ורחימו לא פרחא לעילא ולא יכלא לסלקא ולמיקם קדם ה׳.
ולכאורה הוא תמוה מפני מה לא יכלא לםלקא ולמיקם והלא היא קדושה
גמורה חכמתו ורצונו ית׳ ואיך לא יכלא כו׳ אלא שזהו מצד הלבושים
בענינים הנשמיים ובעניני טו״ר דכשלומד בלא אהוי״ר הנה הלכושי׳
דטו״ר המה נדבקים בתורתו ונגררים אחרי׳ ומשו״ז לא יכלא לסלקא כר
ונשארת למטה כן׳ .ולזאת צ״ל לימוד התורה באהוי״ר כמ״ש בסש״כ פל״ט
ואז יהי׳ לימוד התורה שלו לשמה כמ״ש בםש״כ שם יעו״ש ,היינו למלאות.
רצונו ית׳ וגם לקשר נפשו ולייחדה בה׳ ע״י התורה וכמש״ש םפ״ה
ופמ״א .וז״ל שם פם״א וזהו שתקנו בתחלת ברכת השחר כו׳ ואתה עתיד
כו׳ לכן מעתה אני מוסרה ומחזירה לך לייחדה כאחדותך וכמ״ש אליך ח׳
נפשי אשא והיינו ע״י התקשרות מחשבתי במחשבתך ודיבורי בדיבורך
ובאותיות התו׳ והתפלה כו׳ עכ״ל .ועי״ז הוא מייחד ג״כ שורש ומקור נפשו
היינו בחי׳ מל׳ לייחדה בה׳ כו׳ וכם׳׳ש בםש״ב פמ״ה עוד יש דרך ישר לפני
איש לעסוק בתומ״צ לשמן ע״י מדתו של יעקב אע״ה כר ובם״פ לעורר
ולהמשיך משם ר״ר על כל הנשמות ועל מקור כנס״י להעלותן מנלותן
ולייחדן ביחוד העליון אוא״ס כ״ה בבחי׳ נשיקין כו׳ דהיינו התקשרות
דבור האדם בדבר ה׳ זו הלכה ,וכן מחשבה במחשבה כר .וזהו ג״כ ענין
בירור ועליית ההלכות עצטן םהלכושיס דעה״ד טו״ר כו׳ וכמ״ש כאגח״ק
סי׳ כ״ו על טא׳ חרע״ט חג״ל דעיקר עבודת האדם ועיקר עסק התומ״צ
הוא לברר הניצוצות בו  .וז״ל שם בסון* חענין וכל דברי תודח וכפרט דבר
הלכה היא ניצוץ מהשכיגה שהיא היא דבר ה׳ כדאי׳ בגמ׳ דבר ה׳ זו
הלכה סוד מל׳ דאצי׳ המלבשת לחכ׳ דאצי׳ ומלוכשים כמל׳ דיצי׳
וירדו בק״נ בשבה״כ וז״ש כנמ׳ כל העוסק בתורה אמר הקכ״ה מעלת
אני עליו כאלו פדאני ואת בני כוי .וכ״ז הוא כלימוד התורה לשמח דחיינו
שלומד באהוי״ר ואז עסק תורתו הוא לשמה דהיינו לקיים רצונו ית׳
,
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ולהעלות את בחי׳ חמל׳ שהיא היא הדבר הלכה שלומד שנתלבשה
בלבושי נוגח וכמו״כ להעלות ניצוץ נפשו חאלקית ולהעלותן ולייחח
ביחודו ית׳ כוי .אבל כאשר לומד תורה בלא אחוי״ר וממילא הלימוד הוא
שלא לשמה וכמש״ש בפל״ט ואז נם אש אינו שלא לשמה ממש אלא
לומד סתם לא יכלא לםלקא ולמיקם בו׳ מפני שנדבקים בה הלבושים דעח״ד
טו״ר ונשארת למטה כנ״ל:
קיצור .יתרץ קושיתו כי תושבע׳׳פ ,תאנה ,נק׳ אילנא דטו׳׳ר טצד
התלבשותה בדברים גשםיים וענינה לברר בירורים ולכן בלא
דו״ר לא יכלא לסלקא ,נם אם אינה שלא לשמה טטש.
יב( א מ נ ם כמו שנת״ל בעבודה בענין בחי׳ יחו״ת דעם היות שהוא ג״כ
ביטול .ט״ט אם בלא הביטול דיחו״ע טעט מזעיר עכ״פ הלא
יפול ממדרינתו ומתדבק באילנא דטותא כוי .כטר׳כ חוא בעםק התורה
כאשר לומד תושבע״פ סתם בלא אהוי״ר ולא לשמה דהיינו שאינו מערב
בה בחי׳ עה״ח שהוא האהוי״ר והכוונה הנ׳׳ל כ״א לומד סתם .הנה
מחמת ההתלבשות בלבושים הנשמיים וכל עסקו הוא בענינים נשמיים
ובשכל והשנה נשטיות ובפרט שנתלבשה בלבושים דטו״ר איסור והיתר
כוי .הנה נעשה עי״ז יש ודבר ויפול הנופל ממנה וסוף הדבר הוא שילמוד
שלא לשמה ממש לשום איזה פני׳ לכבוד עצמו כגון להיות ת״ח וכהאי גוונא
כמו בשביל פרנסה וכמ״ש הרח״ו ז״ל בהקדמתו* לשער ההקדמות
מהשטונה שערים וז״ל ובפרט בזמנינו זה בעוה׳׳ר אשר התורה נעשית
קרדום לחתוך כה אצל קצת בעלי תורה אשר עסקם ע״מ לקבל פרס
והספקות יתירות ונם להיות מכלל ראשי ישיבות ודייני םנהדראות להיות
שמם וריחם נודף בכל הארץ ודומים במעשיהם לאנשי דור הפלנה הבונים
מגדל וראשו בשמים ועיקר סיבת מעשיהם הוא מ״ש אח״כ הכתוב ונעשה
לנו שם ככתוב בס׳ הזהר פ׳ בראשית דכ״ה ע״ב וז״ל על פסוק אלה תולדות
השמים והארץ שחמשה מינים יש כערב רכ ומן הנ׳ מינים מהם ** הוא
הנק׳ כת גבורים דעלי׳ אתמר המה הנבורים אשר מעולם אנשי השם ואינון
טםטרא דאלין דאתמר בהון הבה גכגה לגו עיר ומגדל וגו׳ ונעשה לנו שם
בבנין בתי כגםיות ובמ״ד ושוין בהון ס״ת ועטרה על רישי׳ לא לשטח אלא
למעבד לון כו׳ .והגה על הכת הזאת אמרו בגמרא כל העוסק כתורה שלא
לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו על פגיו ולא יצא לאויר העולם עכ״ל הרח״ו
ז״ל ואזי אותה פני׳ שמצד הקלי׳ דנונה מתלבשת כתורתו והתורה היא
בבחי׳ גלות בתוך הקלי׳ לפי שעה עד שיעשה תשובה כו׳ וכ״ש אם לא
גטהרה גפשו עדיין וגופו וגפשו מלוכלכים בח״ן ובמחשבות רעות אשר
הלבושים הצואים האלו מתלבשים בתורתו ומורידים אותה בעמקי
•( נדפסה לקמן בהוספה א.
••( כן הוא בגכתי׳יק ובנדפס בש׳ ההקדמות )ירות״ו תרס״ם( ועץ חיים )ורשה תרנ׳׳א(.
ולכאורה צ״ל  :ו*ין השלישי מהם הוא כוי.
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הקליפות ר״ל .וככ״ז ודאי תורתו היא כבחי׳ םמא דמותא ממש ר״ל הן מצד
עצם הלבושים הנ״ל שהתורה חוגרת שק עב מאד והיא כגלות בתוך
הקליפות ר״ל והן מצד הישות ,דכאשר עסק התורה הוא לשום איזה פני׳
כנ״ל ובפרט בלבושים הצואים הנ״ל נעשה יש נדול מאד ע״י עסק
התורה שלו בגאוה וגסות הרוח ביותר ומתעבה ומתגשם מאד בנפשו
וגופו )כי היא המביאה אותו להתעננ בתענוני בנ״א )מה שבאפשרו
להשיג( מצד הישות ומצד שחשוב הוא בעיני עצמו( והוא ההיפך לגמרי
מאמיתית ענין לימוד התורה שצריך להיות בביטול וחכ׳ דקדושה עיקרה
הוא בחי׳ הביטול.
וכידוע ההפרש בין חכ׳ דקדושה לחכ׳ דלעו״ז דבקדושה בחי׳ החכ׳ הוא
בחי׳ ביטול וכמו ונחנו מה כוי .וכל מי שהוא חכם גדול
יותר ה״ה בטל יותר דכל הקרוב יותר ה״ה יותר כלא כוי .וחכ׳ דלעו״ד
הוא בחי׳ יש והו״ע כהן מדין וכט״ש במ״א דיתרו הי׳ בחי׳ חכ׳ דקליפה
לעו״ז דמשה ונתתקן ע״י כר ,ומדין הוא ל׳ מדון וריב בחי׳ פרוד שנעשה
ע״י הישות בו׳ כידוע ומבואר במ״א .וא״כ העוסק בתורה בחי׳ חכ׳ ית׳
צ״ל בבחי׳ ביטול בתכלית דעצם לימוד התורה צריך לפעול בו הביטול
להיותה חכמתו ית׳ כוי .והיא נקנית בפרישות וטיעוט תעגוג כו׳ כט״ש
במשנה דפרק שגו חכמים .וזה שנעשה בבהי׳ יש ודבר ע״י עסק התורה
הוא ההיפך לגמרי והיינו מפני שאור הקדושה שבה נתעלם ונסתתר מאד
בהלבושים צואים והיא בבחי׳ גלות בהם הרי הוא לו בבחי׳ םמא דמותא
כו׳ לא כמו אמיתית אור החכ׳ דקדושה כוי .וזהו כל האומר אין לו אלא
תורה אפילו תורה אין לו והיינו כשלומד תורה בלא אהוי״ר )דעיון תפלה
בכלל נמ״ח כמ״ש רש״י פרק מפנין דקכ״ז ע״ב ד״ה חני כהני שייכי(
אז גם תורה אין לו שאין זו תורה כר .וממילא אינם באים ג״כ לאמיתית
אור התורה לכוון ההלכה לאמיתתה .וכמ״ש נבי דוד וה׳ עמו שהלכה
כמותו בכ״מ דזה שההלכה כמותו הוא מפני שהוי׳ עמו וזהו דוקא כשהוא
בטל לאלקות וכמו ב״ה שמתוך שנוחין ועלובין היו קבעו הלכה כמותן.
דמפני הביטול שלהם ה״ה כלים שיאיר בהם אור ההלכה האטיתית .וכן
הוא נ״כ לכוין אמיתית הכוונה בחכמת התורה שזהו נ״כ כשהוא בטל
דוקא אז הוא כלי שיאיר בו האמת כמו שהוא )ומאד קצה נפשי לראות
באיזה מהבחורים הבאים )המבקשים לקבלם( אשר למדו תורה הרבה
וכתבניתם ובמראיהם ובהרגש נפשם המה כמו בע״ט פשוטים ממש.
ד ע י ו ן ת פ ל ה  :קשור הענינים מובן ע׳׳פ מ״ש בלקו״ת ביאור לד׳׳ה ולא תשבית
םס״ג ,וז״ל :והגם שבדברי רז״ל נזכר הלשון כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין
לו אלא תורה וגמילות חסדים .הנה ודאי דגמ׳׳ח הוא כפשוטו ממש כי תכלית חכמה תשובה
ומע״פ והלומד ואינו עושה נוח לו שתהפך שלייתו ע״פ אמנם באמת גם עיון תפלה הוא בכלל
גמ״ח כדאיתא בגמרא ופרש׳׳י כוי .עכ׳׳ל.
והנה סיום מרז״ל זה »אלא תורה וגמ״ח״ אינו בשים )יבמות קט ,ב( .וי״ל ע׳״פ מ״ש
בלקו״ת ד«ד .כי תשמע בקול ס״ג ,וז׳׳ל :אמרז״ל כל האומר כוי שהשי׳ הפשוט הוא שצריך
שיעסוק בתורה ובגמ־ח כר כללות המצות — .ולהעיר מיבמות קה ,א .אגה״ק ם״ה.
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והתורה לא האצילה מרוחה עליהם כלל וכלל לחיות נראה כחם איזה
דקות .וזהו מפני שלימודם הוא אצלם כמו מלאכה גשמיית ממש )כשביל
ההספקה או בכדי שיהי׳ דרשנים וממיפים כוי( כלי שום הרגש ענין אלקי
בזה כר .ובוודאי נ״כ אינם נקיים כר .וכי ללימוד כזה תורה יקרא וכי
לומדים כאלו יכוונו אל האמת כר( .ודוקא ע״י הקדמת אהוי׳׳ר שהיא
בחי׳ עץ חיים דאז לומד תורה לשמה כנ״ל שהיא כחי׳ יחוד וחיבור
עה״ד כעה״ח אז היא תורת אמת כדבעי למהוי שמכרר בירורים וכאילו
פדאני אותי ואת בני כו׳ ומעלה ומייחדן כיחודו ית׳ כו׳ כנ״ל.
ונמצא כמו בעבודה הלא ביחו״ת לבד יכול לירד וליפול ונם אינה
אמיתית מצד עצמה כנ״ל כ״א כשיש ג״כ הביטול דיחר׳ע ,כן
ויותר מכן הוא בעסק התורה אשר בלימוד התורה סתם בלי אהוי״ר
יבוא ללימוד שלא לשמה ממש וטתדבק כאילנא דטותא ממש כ״א
כשלומד באהוי״ר אז יהי׳ הלימוד לשמה ואז הוא בבחי׳ תורת חיים
כר .וזהו שהתורה נמשלה .לתאנה ותאנה היא עה״ד כנ׳׳ל והיינו לפי
שתושבע״פ שהוא בחי׳ מל׳ נתלבשה בלבושים דעה״ד טו״ר איסור
והיתר כו׳ ומי שלוקח אותה לבד בלי עץ החיים היינו בלי אהוי״ר
ולא לשמה )רק לומד סתם( ה״ה מפרידה ומורידה כו׳ וכמ״ש בזחר
דפ׳ הקת הנ״ל בענין העמל שתחת השמש שמפריד בחי׳ המל׳ בר
כן הוא בעםק התורה כנ״ל שמפרידה ומורידה והיא בבחי׳ סמא
דמותא .כ״א צריך לחברה בעץ החיים ואז היא בבחי׳ םמא דחיי כר:
קיצור .יבאר אשר בלימוד בלא אהוי״ר סופו שיבוא ,מחמת ההתלבשות
בענינים נשמייס ,לשלא לשמה ממש ,ונעשית לו סמא דמותא,
כי ע״י הלימוד מתנאה ומתנשם .חכ׳ דלעו״ז יש ,חכ׳ דקדושה ביטל ורק
אז הוי׳ עמו שהלכה כמותו שמכוון לאמיתית הבונה.
ינ( והנה עץ החיים הוא בחי׳ פניטיות התורה וכמ״ש ברע״מ דפ׳ נשא
ובנין דעתידין ישראל לטטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר
הזהר כר .ובאנה״ק בביאור מא׳ הנ״ל בסופו לטטעם מאילנא דחיי שהיא
פנימיות התורה והמצוה כוי .והענין הוא דהנה תושב״כ נק׳ עה״ח לפי
שלא גתלבשה בלבושים גשמיים כ״כ )להיותה מבחי׳ ז״א( ונרגש כה
האור האלקי כו׳ כנ״ל פי״א ,וכ״ש בפגימיות התורה שלא גתלבשה
בלבושים גשמיים שחרי היא מדברת םעגיגים רוחגיים בסדר ההשתל׳
ובעגיגים אלקות בכלל וגם השכל וההשגה בזה ה״ה השגה רוחגיות
ונרנש בה האור האלקי וכל עניגה הוא לידע את ה׳ ולבוא לידי אחוי״ר
וכמ״ש השל״ה במם׳ שבועות שלו דקפ״ג ע״ב בענין לימוד התורה לשמה
וז״ל וד״ת שהם מעגיגי חקירות וידיעות והשגות ילמדם בשביל שידע
שמו ית׳ וגדולתו ומםתרי מצותיו ואז יתלהב לבבו ליראה אותו ולאהבה
אותו וזהו שסיים בברכת אה״ר והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצותיך
דקפ׳׳ג
כו׳ בתורה לשמה.

ע ״ ב:

בדפוס אמשסרדם ופפד׳׳א והוא בפרק נר מגוה שם ד׳׳ה ברוך
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ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך עכ״ל וכפרט כתורת חבעש״ט ז״ל
אשר הנחלגו אבותיגו רכותיגו הק׳ נ״ע ז״ל הטגלים ומבארים גדולת
ורוממות ה׳ וכל עניני אלקות המביאים לידי אהוי״ר ומלמדנו לדעת
את ה׳ יאיר לעבדו ית׳ באהוי״ר כדבעי והדרכים המביאים לוה וכט״ש
כאנה״ק כקו״א ד״ה להבין מ״ש בפע״ח וז״ל אלא שידיעת המציאות
מההשתל׳ היא ג״כ טצוה רבה ונשאה ואדרבה עולה על כולנה כמ״ש
וידעת חיום כו׳ דע את אלקי אכיר כו׳ ומביאה ללב שלם כו׳ שחוא
העיקר כו׳ עכ״ל .וכמ״ש מזה בלקו״ת בהביאור דולא תשבית יעו״ש
פדו״ה )ומצאתי כתוב בכתכ אמת)וספק אצלי אם הוא כי״ק כ׳׳ק אדמו״ר
האמצעי זצוקלח״ה )וזה קרוב יותר( או כי״ק כ״ק אאזמו״ר זצוקלח״ח(
בזה״ל אמרות ה׳ צרופה מגן הוא לכל החוסים בחם מוצאיהם מצא חיים
אמיתיים וחי לעולם עולמו יראה בחייו להתעגג על ה׳ כעבודה שבלב
זו תפלה וג״ח של אמת עכ״ל( .ולכן פגימיות התו׳ היא בחי׳ עה״ח שהיא
גילוי אלקןת והיא המביאה ללב שלם חייגו לאהוי״ר שהוא העיקר ככל
עסק התורה והמצות כר.
ומשו״ז נתנלה עיקר פנימיות התורה בדורות האחרוגים דוקא
וכמ״ש באגה״ק סי׳ כ״ו הנ״ל כשם האריז״ל דדוקא בדורות
אלו האחרוגים מותר וטצוה לגלות זאת החכ׳ כי דורות הראשוגים
לא הי׳ צריכים לזה כי היו צדיקים גמורים ומצד עצם מעלת נשמתם
שהיו ממדריגות גבוהות הי׳ בהם אהוי״ר אמיתית ולמדו תורה לשמה
ולא הי׳ גצרר לחם גילוי פגימיות התורח וכבוד אלקים חסתר דבר וכוי.
אבל בדורות האחרונים שאינם גשמות גבוהות כ״כ וגתמעטו הלבבות
כו׳ לזאת מצוח לגלות כו׳ ודור אחר דור מוכרח יותר ענין התגלות
פנימיות התורה לידע את ה׳ ושיהי׳ בחי׳ אהוי״ר כו׳ כי מפני ירידת
מדרגת הגשמות וההתנשמות ביותר וריבוי ההעלמות וחחסתרים כו׳
גם תופשי תורה לא היו יודעים את ה׳ וממילא לא הי׳ אחוי״ר באמת
כי אהוי״ר תלוי כידיעה והשגות אלקות דוקא כי איר יאחכ מח שלא
ידע וכמו״כ ביראה וכמ״ש חר״ח שער היראה פ״א .וכידוע שאחוי״ר
נולדים מהמוחין חכ״ד דוקא ולכן נקראו אמות ומקור למדות כר כמ״ש
בסש״ב ח״א פ״ג וכבר גת״ל פי״ב דבלא אחוי״ר גם עסק התורה יוכל
להיות בכחי׳ סמא דםותא כו׳ .ולזאת בחסד ח׳ עליגו גילה לגו את
ס׳ הזהר אשר גתעלם אחר פטירת הרשב״י ע״ה להתגלח כדורות
האחרוגים וכמ״ש בת״ז וכמה בגי גשא יתפרגסון לתתא מהאי הבורא
דילר בדרא בתראח בסוף יומיא כוי .ודור אחר דור גילח לגו בחסדו ית׳
אור פנימיות תורתו ע״י עבדיו חנאמנים כר.
ולכן מצוה והוכה על כאו״א ללמוד פנימיות חתורח .ועם היות כי
עיקר ענין הלימוד הוא בהלכות איסור והיתר טומאח וטהרח
וכו׳ בכדי לברר בירורים כמ״ש כאגה״ק סי׳ כ״ו הנ״ל וכד״ח להכין
מ״ש בפע״ח דצריך להרבות בלימוד כל התרי״ג וקיומן בפו״מ במחדו״מ
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שהן בי״ע לברר כירורין אשר שם כף .מ״מ חובת מצוה וחובת חובח
הוא ללמוד ג״כ פנימיות התורה כם״ש באגח״ק שם שחיא מצוח
רבה ונשאה ואדרבה עולח על כולנח כף .ומי שאינו לומד פנימיות
התורה ה״ח מתחייב כנפשו כי גם בעסק התורה יפול הנופל כף כג׳׳ל
באורך .ולא זו כלבד שלא יברר בירורים אדרבה כף וכ״ש מי שאינו
רוצח כלימוד חזה כ״א בלימוד חננלח לבד ח״ה סתדכק כאתר דמותא
כו׳ וכמ״ש בזחר דויחי שהובא לעיל .ורק כח ועל ידח יזכה לאור החיים
כי היא חיא בחי׳ עץ החיים ועל ידה יבוא לידי אהוי״ר וחי בהם בעסק
תורתו לברר בירורים להעלות נפשו ומקור נפשו ולייחדן כיחודו ית׳ כוי.
וזחו ג״כ משארז׳׳ל וכולן פת כמלח כו׳ במלח דוקא ,שהיא פנימיות התורח
כנ״ל פ״ד:
קיצור .יסביר אשר עח״ח הוא פגימיות חתורח שלא גתלבשח בלבושים
גשמיים ועגיגח לידע את ד׳ ולבוא לאחוי״ר .בעיקר גתגלח בדורות
חאחרוגים שירדה מדרי׳ הגשמות וגתרבו ההעלמות .מי שאיגח לומדח
מתחייב בגפשו ,וכ״ש חממאן בלימוד זה.
יד( וע״פ כל חג״ל יובן מ״ש בזהר ר׳׳פ חקת ע״פ וזאת חתורח אשר
שם משח שהובא לעיל בתחילת העגין שגאמר וזאת כוא״ו לאכללא
כו׳ בקוב״ה כו׳ )יעויין שם כל המאמר( דחגח זאת חיא כחי׳
מל׳ אשר כגיגה מחגבורות ועמ״ש בלקו״ת בהביאור ח א ת חקת חתורח
פ״ג בעגין פרח דקכילת משמאלא דפרח היא כחי׳ גוקכא דגוגח שמקבלת
מפני שור מהשמאל מ׳ .וע״ז באה מצות פרח אדומח לתקן זח כוי .ולחיות
שםחנכורות יכול לחיות יניקת החיצונים )וזהו כמשנת״ל כעגין תורה
שכע״פ שהוא כחי׳ מל׳ שמתלבשת בלבושים דטו״ר ויבול לחיות בזח
ירידה ח״ו כף כנ״ל( לזאת צריכים להכרח כוא״ו בחי׳ אילנא דחיי ועי״ז
מתמתקים הנבורות ומתהפך ממרירא למיתקא ונעשים חיים וטוב כו׳
כנ״ל וזחו וזאת חתורח אשר שם משה תאת דוקא בוא״ו לחבר עח״ד
בעח״ח וזחו ג״כ מה שדרשו• ע״פ זה זכח נעשח לו סם חיים ,זכח לחבר את
התורה בעח״ח וחייגו שעסק התורה שלו היא באחוי׳׳ר ולשמח שזחו
ע״י העסק כפנימיות התורה כג׳׳ל פי״ג נעשה לו סם חיים ,לא זבח
שאינו מחברה בעח״ח שאינו עוסק בפנימיות חתורח וממילא אין לו
אחוי״ר ולומד חורה סתם בלי אחוי״ר ולא לשמח נעשח לו סם מות
ר״ל כי יורד וגופל עי״ז שגעשה יש ודבר גדול ומתגשם כיותר כף כנ״ל
כאורך .וכפרט כשלומד בפגם חברית ר״ל ה״ה יורדת כתוך עמקי
הקליפ׳ ומתדבק כאילגא דמותא ממש ר״ל:
קיצור .יבאר מרז״ל א( וזאת התורה וזאת בוא״ו ב( זכה געשית לו סם
חיים ,שחוא חיבור מל׳ כז״א,־עח״ד בעה׳׳ח ,עסק התורח באהוי״ר
ולשמה ,שהוא ע״י פגימיות התורה.
טו( והנה לבד משגת״ל פי״ג כחכרח לימוד פגימיות התורה לפי שחיא
היא הטביאה לידי אהוי״ר .חגח יש בזח עוד דבר טח שטועילה
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ללימוד הנגלה ,כי פנימיות התורה היא כנשמה לחיצוניות התורה
וכמ״ש בזהר פ׳ כראשית דף כ״ו ע״ב ע״פ• ומשם יפרד והיה לד׳ ראשים
אלין אינון ארכעח תכנסו לפרדס חד עאל כפישון דאיהו פי שונה
הלכות תניגא עאל כגיחון כו׳ ודא איהו רמז כו׳ תליתאה עאל כחדקל
חד קל ודא לישנא חדידא קלא לדרשא רביעאח עאל כפרת דאיחו מוחא
כו׳ בן זומא ובן עזאי דעאלו בקליפין דאורייתא הוו לקאן כהון ר׳ עקיבא
דעאל במוחא אתמר כי׳ דעאל כשלם ונפק כשלם )ופי׳ המק״מ בקליפין
דאורייתא בפשטי התורה שהן הלכות ודרשות ר׳ עקיבא עאל
במוחא הם סודות התו׳ ויובן כו׳ יעו״ש( וע״ש כזהר כל הטאטר יעו״ש
דכ״ז ע״ב סיום המא׳ ׳הנ״ל ומ״ש ע״פ ויקה ה׳ אלקים את האדם כו׳
ובמק״מ מ״ש ע״ז ,והיינו דחיצו׳ התורה תורה חננלית היא בחי׳ לכושי
התורה והנשמה בהם היא בחי׳ פנימיות התורה .וכמו שהנשמה מחי׳ את
הנוף כמו״כ פנימיות התורה מחיה את חיצוניות התורה וכשלומד פנימיות
התורה אז יש לו חיות בלימוד התורה הגגלית וחי בהם וממילא הלימוד
כאשר הוא בחיות ה״ה מתאים אל הכוונה האמיתית בלימודו כוי ,משא״כ
כשאינו לומד פגימיות התורה הרי לימוד התורה הגגלית שלו היא כטף
בלא נשמח וה״ח כנוף מת בלי שום חיות וממילא נם כוונת הלימוד אינו
כדכעי כוי .וזהו נ״כ מ״ש בת״ז תי׳ למ״ד תנינא כתי׳ ורוח אלקים
מרחפת מאי ורוח כו׳ עד דאלין אינון דעבדי לאורייתא יבשה ולא כעאן
לאשתדלא כחכ׳ בקבלה כו׳ יעו״ש ,דכלא פנימיות התורה אז התורה היא
יבשה כלי אור וחיות כו׳ והחיות היא פנימיות התורה כו׳ ועמ״ש מענין
יבשה בזח״א בראשית דף ל״ג ע״א אמאי איקרי יבשה אר״י היינו דכתי׳
לחם עוגי לחם עגי כתי׳ וכ״ח בת״ז תי׳ כ׳ יבשה כשחיא יבשה ועגי׳
חייגו קודם היחוד ואח״כ ויקרא אלקים ליבשה ארץ כשגתמלא השפע
מהיסוד כו׳ ועמ״ש בקה״י בערך יבשה .והענין הזה מבואר היטב כהקדמת
הרח״ו ז״ל לשער ההקדמות הנז׳ לעיל והוא מלא ברכת ה׳ בדברים
קדושים ראויים למי שאמרם ,והועתקה ההקדמה הנ״ל בע״ח דפוס
ווארשא )ויען שספר הנ״ל וכן ע״ח דפוס הנ״ל אינו מצוי כ״כ הנני נותן
לפניכם העתקת ההקדמה הנ״ל ומהראוי שתהי׳ מצוי׳ אצליכם * ותעיינו
בה היטב ותמצאו טוב( .וזהו ענין ודרך חיים דקאי על פנימיות התורה
שהוא כחי׳ עץ החיים וכאשר יש בחי׳ דרך חיים אז טטשיך ע״י בחי׳
נר מצוד .ותורה אור שנת״ל פ״ב שע״י תומ״צ מטשיך בחי׳ נילוי אוא״ס
והיינו כשיש דרך חיים בחי׳ פנימיות התורה ואז וחי בהם בעסק התורה
והמצוה שלו כר.
סיצוד .יוסיף אשר פנימיות התורה היא כנשמה לחיצוניות התורה הנוף,
ונותנת בה חיים .כשיש דרך חיים ,פנימיות התורה ,ממשיך ע״י
נר מצוה ותו״א.
•(

נדפסה לקמן בהוספה א.
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טז( והנה כאן מקום אתי ומוכרח הדבר לעורר על ענין א׳ אשר רבים
טועים בו והוא גרמא בנזקין בהעדר העבודה באהוי״ר באמדם
מה אנו ומה עבודתנו שיהי׳ לנו אהוי״ר כאמת יאיר נתבע מעצמיגו
ענין האחו׳ ׳ר אחרי אשר פחותים אנחנו במדרינתנו ,וכשלומדים ומדברים
בענין אהוי״ר הוא אצלם כדבר שחוץ להם היינו שמוגבה ומרומם מהם
ולא יעלה על דעתם נם לתבוע זאת מעצמם מפני שפלות מדרגת עצמם
ועילוי מדרנת אהוי״ר ומה שייכים המה לענינים כאלו .וכ״ז הוא טעות
דמוכח מזה שנצטוינו ע״פ התורה כמצות אהוי׳׳ר שהן מתרי״ג מצות
אשר כאו״א מחוייב לקיים כל התרי״ג מצות ובא בגלגולים בשביל זה
ככדי לקייטם כולם .והלא אין הקב״ה בא בטרוניא עם בריותיו וכשהוא
מבקש אינו מבקש אלא לפי כחן ואם נאמר שאין ביכולת כאו״א לבוא
לידי אהוי״ר איך נצמווה על זה אלא בהכרח לומר שיש כיכולת כאו״א
לבוא לידי אהוי״ר .והאמת הי׳ כדבריהם אם הי׳ ענין חאחבה רק כמו
אהבת אברהם אע״ה והיראה כמו יראתו של יצחק אע״ה וכדומה בצדיקים
גמורים ואזי יש מקום לומר מי יערב לבו לגשת למעלה וםדרי׳ זו)ומ׳׳מ
גם בזה אין שום אדם פטור מזה ,וכמ״ש בסש״ב פמ״ד בעגין מדרי׳ משה
וכ״ש במדדי׳ אבות העולם כו׳( ,אכל באטת יש באהבה וכן ביראה כמה
מעלות ומדריגות וכל אחת גחלקת לכמה בחי׳ ומדרי׳ לאין קץ כל חד לפום
שיעורא דילי׳)הייגו לפ״ע השגתו .כי כאמת האהבה יש בכאו״א כעצם
טבע הגפשות בעצמן מפגי שכל גשמה היא חלק אלקה ממעל אצולה מע״ס
העליונות ,ובירושה לנו מאבותינו כו׳ .אלא שצריכין להביאה טהחעלם אל
הנילוי והוא ע״י הדעת וההתבוננות כוי .וזאת הוא שנצטוינו שיהי׳
התנלות האהבה בלב ויש בזה בטה בחי׳ וטדרי׳ כפי הדעת וההשגה
וכטה שצייר ליינע בהתבוננות כו׳)עם״ש בסידור כחערח לתיקון חצות
ועמ״ש בסש״כ פמ״ב( .וזה לפי מעלת ומדרי׳ הנפש במקור חוצבה כר(
כמ״ש בזהר ע׳׳פ נודע בשערים בעלח דא קוב׳׳ח דאיחו אתידע )כדעת
והשנה( ואתדבק )באהבה( לכל חד לפום מה דמשער בליבי׳ כו׳ וכמ״ש
כסש״ב פמ״ד.
וענין האהבה הוא שאוהב את ה׳ ונמשכת נפשו אליו וחפץ לדבקה
בו מפגי השגתו בגדולת ורוממות הי .וכמו שיש בטבע
בגפש להמשך אל הדבר הטוב וגאח ,כמר׳כ כאשר מתכוגן עוצם העילוי
דאוא״ם ב״ה איך שהוא טטכ״ע וסוכ״ע ויתבוגן בפרטי׳ חמדרי׳ בזה
בבחי׳ הדקות והרוחגיות וכשיבין וישיג חעגיגים חאלו ויתבוגן כחם
בהעמקת והתקשרות דעתו בהם יוםשך גפשו אל האוד חאלקי ויחפוץ
לדבקה בו ,וכשישיג ויתבוגן איך שכ״ז הוא הארה לבד שאין ערוך לגבי
העצמות שמופלא ומרומם מזה וכולא קמי׳ כלא חשיב כר ,הגה הרגש
והנד.

כ א ן  :לתוכן שרק זה ראה ההערה ב י ב  .ובקונטרס העבודה סרק ג—ד.
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ההפלאה והרוממות דאוא״ס מעורר האהבה בנפשו שנמשכת לדבקה
בעצמות אוא״ס ובזח יחפוץ ולא יחפוץ בשום דבר נשמי ורוחני בלתי לח׳
לבדו)והו״ע ועמך לא חפצתי כו׳ כידוע( .ובסש״ב פרק הנ״ל מבואר חאחבח
השוה לכל נפש מישראל וירושח לנו מאבותינו וחיא חאהבח תפשי
אויתך כלו׳ מפני שאתה ח׳ נפשי וחיי האמיתים לכך אויתיך פי׳ שאני
מתאווה ותאב לך כאדם המתאווה לחיי נפשו וכשהוא חלש ומעונח
מתאווה ותאב שתשוב נפשו אליו וכן כשהולך לישן מתאוח וחפץ שתשוב
נפשו אליו כשיעור משנתו .כך אני מתאוה ותאב לאור א״ס ב״ה חיי
החיים האמיתיים להמשיכו בקרבי ע״י עםק התורה בהקיצי משנתי בלילה
דאורייתא וקוב״ה כולא חד ,ואהבה רכה גדולה מזו והיא מוסתרת ג״כ
בכל נפש מישראל בירושה מאבותינו היא מ״ש בר״מ כברא דאשתדל
בתר אבוי ואימי׳ דרחים לון כר .והיא חאהבה המבוארת בספ״י ,וי״ל
דבכלל זה הוא נ״כ האהבה הב׳ המבוארת באנה״ק סי׳ י״ח ד״ה כתיב
מה יפית והיא האהבה והחאוה שהנפש מתאוה ואוהבת והפיצה לדבקח
בה׳ לצרור בצרור החיים וקרבת אלקים טוב לה מאד ובו תחפוץ ורע
לה מאד להתרחק ממנו ית׳ ח״ו כו׳ שזהו נ״כ םצד כי אתה אבינו וכמובן
שם לקמן .וגם י״ל דאהבה זו שכאגה׳׳ק הנ״ל שייכה למ״ש בםש״כ פ״ך
אלא ששם הוא כבחי׳ רצון וכאן הוא בכחי׳ אהבה:
לןיצור .יכריח אשר ביכולת כאו״א לבוא לאהוי״ר וחן מתרי״ג
מצות שכאו״א מחוייכ לקיימן ,ויבאר כמה מדרי׳ כאהבה וישגם
בטבע הנפשות ,אלא שנצטוו לגלותן ע״י הדעת וההתכוגגות.
יז( והנה ככל טדרי׳ אהבה קרוב טאד אל האדם לבוא אליהם מפני
שבעצם ישנם כנפשו כטבעו ורק צריך להביאה להתגלות בלכו
וזה דבר האפשר ככל אחד ואחד לפוס שיעורא דילי׳ וכם״ש כסש״ב פ׳
הג״ל ,דלהוציא אהבה זו המוסתרת מההעלם וההסתר אל הגילוי להיות
בהתגלות לכו ומוחו לא גפלאת ולא רחוקה היא אלא קרוב הדבר מאד בפיך
ובלבבך לעשותו .ובמו בגשטיות יש בטבע אהבה לדבר הטוב והמעולה
וכשרואה דבר טוכ וטתבוגן בטובו ה״ה מתעורר באהבה לזה וכן באדם
שלא ידעו מעולם כשיודע אותו ומכיר את מעלתו ה״ה אוהב אותו
וחפץ להתקרב ולהתדבק בו .כמו״כ הוא כרוחגיות כשיודע ומכיר את
הטוב והעילוי שכאלקות והייגו איך שהוא ממלא כ״ע וסובב כ״ע ואיך
שכולא קמי׳ כל״ח כו׳ כג״ל פט״ז ,ה״ה טתעורר כאהבה וחפיצח לדבקה
בו ית׳ .והידיעה היא הלימוד שלומד עגיגים אלו .ואח״כ החתכוגגות
והחעמקת הדעת בזה .וכשמתבוגן ומעמיק דעתו בזה מתעורר באמת
ובאה׳ ותשוקה נמלה ונמשכה גפשו אליו ית׳ לדבקה בו ע״י עסק חתורח
והמצות ומתרחק מהדברים שאינם לה׳ ולתורתו ,והיינו מכל הדברים
הנשמיים וכל חפצו הוא לדבקה בו .ובזה יש כמה בחי׳ ומדרי׳ באופן
האח׳ והתשוקה בדביקתו ית׳ ובהתרחקותו מהדברים החומרים כר .וזה
תלוי באופן ידיעתו והשגתו ובאופן ההתבוננות והעמקת דעתו ,דכל מה
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שיודע ומשינ יותר ומתבונן ומעמיק דעתו יותר ה״ה בא לידי אהבה
נדולה ואמיתית יותר .ובודאי צריכים בזח יגיעה הן בחידיעה
וההשגה לידע את העניגים וכ״ש בההתבוננות והעמקת הדעת שצריך
לזה יגיעה וזמן וכמ״ש בםש״ב פמ״כ שצריך יגיעת גפש שלא תכבד עליו
העבודה לייגע מחשבתו להעמיק ולהתבוגן בגדולת ה׳ שעה גדולה רצופה
כו׳ יעו״ש .כי גם בגשמיות בלי התקשרות דעתו בהדבר לא יתעורר
באה׳ אליו כו׳ וכמ״ש בלקו״ח כהביאור הב׳ דוידעת ולזאת צריכים
יגיעה בהעמקת הדעת והתבוגגות אבל ע״י יגיעה יכול להגיע לזה :
קיצור .יבאר אשר ע״י ידיעה התבונגות והעמקת הדעת ביגיעה קרוב
הדבר לעורר האהבה.
יה( וכהקדמה אל הידיעה וההשגה שידע וישיג היטב ענין אלקי ובפרט
אל ההתבוננות להיות נתפס וגדבק בטוחו ויתקשר היטב בזה
ויתעורר באהבה .הנה בכדי להיות כלי מוכנה לזה צריך לזכך תחלה כללות
חומריות נופו שלא יחשך על כחות נפשו ,והוא כב׳ דברים הא׳ בסיגופים
בעניגי אכילה ושתי׳ ושארי תעגוגים למעט בתעגוגים הגשמיים אפילו
בדברים חפשוםים כמה שיש באפשרו מצד קיומו ובריאותו .וזה ביכולת
כאו״א לכוןן א״ע בפועל העגיגים שלא יאכל כ״כ וכדומה בדברי תענוגים
שלא לעשותם כטו שלא לטייל וכדומה .ואן« גם אם בשעה הזאת לא
ילמוד ג״כ מ״מ הכפי׳ שכופה א״ע שלא לעשות םה שחפץ לבו בכדי
לאכפיא לםט״א ח״ז משבר את חומריות גופו )ובתגאי שלא יעסוק
בעת ההיא באיזה עגין גשמי אחר אשר גפשו הטבעית טתאו׳
וכ״ש בהוללות או בליצגות ח״ו( וכמ״ש בסש״ב פכ״ז וכן אם בולם
פיו מלדבר דברים שלבו מתאוה כו׳ ובפרט אם בעת חחיא וו״ויו
עוסק בתורה וכמ״ש בסש״ב שם כגון שחפץ לאכול ומאחר
סעודתו עד לאחר שעה או פחות ועוסק בתורה באותה שעה
כוי .וכן בשעה שחפץ לטייל עד״מ הוא עוסק בתורה באותה
שעה כר .והב׳ הוא הביטוש שמבטש א״ע בהביטושין המבוארין בסש״ב
פכ״ט והו״ע יגיעת בשר לבטש את הגוף להכגיעו הטכואר בסש״ב פט״ב
וזהו חקדטה שיהי׳ כלי טוכנה להשגה והתבוגגות והתעוררות אהוי״ר
מי.

והנה באהבה דנפשי אויתך נ״כ קרוב מאד לבוא לזה עי״ז שטתבונן איך
שאוא״ס כ״ה הוא חיי העולם בכלל וחיי נפשו בפרט וכשטעמיק
דעתו בזה מתעורר באמת באה׳ ותשוקה גדולה אל האלקות וחפץ באמת
שיאיר לו האור האלקי בגילוי ובחפץ זה הוא עוסק בתורה שעי״ז מאיר
האור האלקי בגילוי בגפשו דהתורה היא חכ׳ ורצוגו ית׳ ואורייתא וקוב״ה
כולא חד כנ״ל פט״ז בשם הסש״כ פמ״ב .ובודאי יש בזה ג״כ כמה כחי׳
ומדרי׳ באה׳ והתשוקה והוא נ״כ לפ״ע השנתו והעטקת דעתו כו׳ אבל
ו ה נ ה

ב א ה ב ה  :לכאורה מקום ענין זה הוא בסוף פרק הקודם .וג״ע.
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כללות הענין לא נפלאת היא ולא רחוקה היא כלל וביכולת כאו״א לבוא
לזה כל חד לפום שיעורא דילי׳ זה מעט וזה הרבה כר ובתחלה הוא
במעט ואח״כ מוסיף והולך כר:
קיצור .יעורר אשר כהקדמה לידיעה והתבוננות צ״ל זיכוך טפו ע״י
סינופים וביטושים .יבאר האהבה תפשי אויתיך.
יט( וכן הוא בענין היראה שהיא ג״כ טבעית ומוסתרת בלב כל ישראל
שלא למרוד במט״ה הקב״ה וצריך להוציאה מהחעלם אל הגילוי
ע״י ההתבוננות כשמתבוגן בגדולת א״ם ב״ה ומלכותו אשר היא טל׳ כל
עולמים עליונים ותחתונים ואיהו ממכ״ע כו׳ ומניח העליונים ותחתונים
ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט בו׳ והנה ה׳ נצב
עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי.
וע״כ צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך ויעמיק במח׳
זו מ׳ ,וכמ״ש בסש״ב פמ״א יעו״ש .וכפמ״ב כ׳ והנה כל אדם מישראל
יהי׳ מי שיהי׳ כשיתבונן בזר .שעה נדולה בכל יום איך שהקבי׳ה מלא
ממש את העליונים ואת התחתונים ואת השמים ואת הארץ ממש מלא
כל הארץ כבודו ממש וצופה ומביט ובוחן כליותיו ולכו וכל מעשיו
ודיבוריו וצעדיו יספור אזי תקבע בלבו היראה לכל היום כולו כשיחזור
ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה בכל עת ובכל שעה יהי׳ םו״ט וע״ט
במחדו״מ כוי .וע״י התעוררו׳ היראה לבד זאת שיהי׳ עי״ז שלם בםו״מ
וע״ט שלא למרות ח״ו עיני כבודו כר כמ״ש בםש״ב שם עוד זאת שעי״ז
תהי׳ עסק תורתו וקיום מצותיו בבחי׳ עבודת עבד לעשות רצונו ית׳
ולא בשביל הנאת עצמו כלל כ״א למלאות רצונו ית׳ ולעשות נח׳׳ר ליוצרו
שנח״ר לפני שאמרתי ונעשה רצוני כוי .ויש לו ג״כ תענוג בזה ,והיינו
שמתעגג בהעוננ שלמע׳ כוי .ומשר׳ז העבודה היא בשמחה כר כמ״ש כט״א.
)ועגין זה דרק לעשות גח״ר יש ג״כ בהאה׳ דכברא דאשתדל כר כמ״ש
בספ״י וספמ״א .ומ״מ י״ל שיש בזה חילוק בין אה׳ ליראה דבאחכח יש
לו עונג וטוכ לו כזה שיש יחוד קוב״ה ושכינתי׳ בתחתונים ,וכיראה
הוא בבחי׳ ביטול ביותר ,והיינו שאינו באופן כזה שלו טוב טזח )כי
אינו שייך להתפשטות זו ג״כ( אלא שטוב לו טהעוננ שלמעלה לבד ובזה
הוא מתעגג כוי .ולמעל׳ מזה הוא שטתעננ בזה שיש יחוד קוב״ה ושכינתי׳
בתחתוגים אבל הוא הוא התעגוג העליון עצמו כי העבד הוא כמו
האדון עצמו ודבר אחד אתו ולזאת תענוג העליון הוא עצמו תעגוג שלו
כוי( וצריך להיות שתיחם אהוי״ר וכמ״ש בסש׳׳ב פמ״א:
קיצור .יבאר אשר גם היראה טבעית בלב כל ישראל וצריך לגלותה
ע״י ההתבוגגות .על ידה באה השליטות בםו׳׳ט וע״ט ועסק
התומ״צ הוא בבחי׳ עבד) .אופן התענוג באהבה או ביראה(.
ל ו ג ״ כ  :החילוקים בתענוג שגזברו כאן ראה בביאור יותר בד״ד.
ו י ש
*חרי ד״א תלכו )ש״פ ראה בהמשך יו׳׳ס שר״ה ,תרס׳׳וז.

