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 כּתיב )מיכה ז'( "תּתּן אמת ליעקב חסד
לאַברהם" ,הענין הוּא ,כּי אָנוּ רוֹאין בּחוּשׁ תּכף כּשׁאָדם רוֹצה לילך בּדרך
היּשׁר ,מתעוֹררין עליו דּינים ,והסּברא הוּא להפך ,אַך ,כּי ישׁ שׁני מיני
יראָה ,יראַת הענשׁ ויראַת הרוֹממוּת ,יראַת הענשׁ נקרא צדק ,ויראַת
הרוֹממוּת נקרא אמוּנה ,כּי מחמת שׁהוּא מאמין בּאמוּנה שׁלמה שׁהשּׁם
יתבּרך הוּא רב ושׁלּיט עקּרא ושׁרשׁא דּכל עלמין ,הוּא ירא ממּנּוּ וידוּע הוּא,
כּי אי אפשׁר לבוֹא לאמוּנה רק על ידי יראַת הענשׁ ,כּי מחמת שׁהוּא ירא
מהענשׁ ,מאמין שׁהשּׁם יתבּרך הוּא תּקּיף ,וּבעל היכלת וּבעל הכּחוֹת כּלּם,
וּמזּה בּא לאמוּנה יוֹתר גּדוֹלה נמצא ,תּכף כּשׁרוֹצה לילך בּדרך היּשׁר ,צריך
להיוֹת לוֹ יראָה הנּקרא צדק ,וּבּצדק כתיב )תּהלּים ט(" :והוּא ישׁפּט תּבל
בּצדק" ,לפיכך מתעוֹררין עליו הדּינים ,אַך כּשׁבּא אל האמת ,הינוּ אל
היּראָה הנּקרא אמוּנה ,אָז כּל הדּינין נמתּקין בּשׁרשׁן ,וזהוּ תּתּן אמת
ליעקב ,הינוּ להיּראָה ,כּי יעקב הוּא יראָה ,מלּשׁוֹן )משׁלי כ"ב(" :עקב ענוה
יראַת ה'" ,אָז בּודּאי חסד לאַברהם ,כּי אַברהם נקרא מי שׁבּא לדבּק את
עצמוֹ להשּׁם יתבּרך ,מלּשׁוֹן אָבוֹא רם ,וזה שכתוב )בּזהר בּלק דּף קצ"ח" ,(:והיה
צדק אזוֹר מתניו ואמוּנה אזוֹר חלציו" ,הינוּ צדק והינוּ אמוּנה ,אלּא עד לא
אתחבּרת אמת בּהדהּ אקרי צדק ,כּיון דּאתחבּר אמת בּהדהּ אקרי אמוּנה,
וכל טיבוּ וכל נהוֹרא שׁריא בּהּ ,
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תּכף
 " צריך להיוֹת לוֹ יראָה הנּקרא צדק,כּשׁרוֹצה לילך בּדרך היּשׁר
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? מי המּלך שׁלּכם: ושׁאלוּ את השּׁוֹמרים,והלכוּ יוֹתר וּבאוּ למדינה אַחת
 כּי, מחמת שׁהיא מביאָה אל התּכלית,תּאַר- שׁמּלך שׁלּהם הוּא יפת,השׁיבוּ
- כּמבאָר לעיל וּבתּחלּה היתה אצלם איזה יפת,התּכלית הוּא ישּׁוּב העוֹלם
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תּאַר למלכּה ,אַחר-כּך מצאוּ יפת-תּאַר מפלגת בּיפיהּ מאד מאד ,וקבּלוּ אוֹתהּ
למלך והבינוּ )הינוּ אלּוּ החברים הנּ"ל הבינוּ( שׁהיא בּודּאי הבּת-מלכּה
הנּ"ל ,וּבקּשׁוּ גּם-כּן להתראוֹת עמּהּ והלכוּ וקבּלוּ רשׁוּת ,ונכנסוּ אל המּלכּה,
והכּירוּ כּי היא הבּת-מלכּה וגדל השּׂמחה שׁהיה שׁם ,בּודּאי אין לשׁער,
ושׁאלוּ אוֹתהּ איך בּאת לכאן וספּרה להם ,שׁמּעת שׁבּא הרוּח סערה וחטף
את התּינוֹק היּקר )מן העריסה( כּנּ"ל ,אָז יצאָה בּשׁעת הבּהלה אַחר התּינוֹק-
ולא מצאָה אוֹתוֹ ודחק אוֹתהּ החלב ,וּמזּה נעשׂה ים שׁל חלב ואַחר-כּך מצאוּ
אוֹתהּ בּני מדינה זוֹ ,וקבּלוּ אוֹתהּ למלך עליהם והיה שׁם שׂמחה גּדוֹלה; גּם
בּכוּ מאד על התּינוֹק היּקר הנּזכּר-לעיל ,שׁנּאבד מהם ועל אָביה ואמּהּ
שׁאינהּ יוֹדעת מהם ,והנּה נמצא ,שׁבּא בּעלהּ שׁל המּלכּה הזּאת) ,הינוּ הבּת-
מלכּה שׁנּעשׂית כּאן מלכּה( כּי הגּבּוֹר הוּא בּעלהּ כּנּ"ל ,ועתּה ישׁ להמּדינהּ
מלך ,וּבקּשׁה הבּת-מלכּה )שׁהיא מלכּה בּמדינה זוֹ( את הבּעל-תּפלּה ,שׁיּלך
בּמדינתהּ ,ויטהר אוֹתהּ מהזּהמא הגּדוֹלה שׁלּהּ ,כּי מאַחר שׁאצלם היה עקּר
התּכלית ענין היפת-תּאַר ,כּנּ"ל ,בּודּאי היוּ מזהמים מאד מאד בּתאוה זוֹ ,על
כּן בּקּשׁה מהבּעל-תּפלּה ,שׁיּלך ויטהר אוֹתם קצת לעת-עתּה ,שׁלּא יתגּשּׁמוּ
לעת-עתּה ,בּזהמא הזּאת כּל-כּך ,כּי מלבד התגּבּרוּת התּאוה ,היה אצלם כּמוֹ
אמוּנה ,שׁזּהוּ התּכלית) ,כּי כּל הכּתּוֹת הנּ"ל ,שׁבּחרוּ להם כּל אַחת ואַחת
איזה מדּה רעה לתכלית כּנּ"ל ,היה אצל כּל אַחת ואַחת כּמוֹ אמוּנה גּמוּרה
אוֹתהּ המּדּה רעה( ועל כּן בּודּאי היוּ משׁקּעים מאד בּזה ,על כּן בּקּשׁה
ממּנּוּ ,שׁיּלך ויטהר אוֹתם קצת לעת עתּה.
והלכוּ יוֹתר וּבאוּ למדינה אַחת,
ושׁאלוּ את השּׁוֹמרים :מי המּלך שׁלּכם? השׁיבוּ ,שׁמּלך שׁלּהם הוּא יפת-
תּאַר ,מחמת שׁהיא מביאָה אל התּכלית ,כּי התּכלית הוּא ישּׁוּב העוֹלם,
כּמבאָר לעיל וּבתּחלּה היתה אצלם איזה יפת-תּאַר למלכּה ,אַחר-כּך מצאוּ
יפת-תּאַר מפלגת בּיפיהּ מאד מאד ,וקבּלוּ אוֹתהּ למלך והבינוּ )הינוּ אלּוּ
החברים הנּ"ל הבינוּ( שׁהיא בּודּאי הבּת-מלכּה הנּ"ל ,וּבקּשׁוּ גּם-כּן
להתראוֹת עמּהּ והלכוּ וקבּלוּ רשׁוּת,
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,מלכּה וגדל השּׂמחה שׁהיה שׁם- והכּירוּ כּי היא הבּת,ונכנסוּ אל המּלכּה
 שׁמּעת שׁבּא, ושׁאלוּ אוֹתהּ איך בּאת לכאן וספּרה להם,בּודּאי אין לשׁער
 אָז יצאָה בּשׁעת,הרוּח סערה וחטף את התּינוֹק היּקר )מן העריסה( כּנּ"ל
 וּמזּה נעשׂה ים שׁל,ולא מצאָה אוֹתוֹ ודחק אוֹתהּ החלב-הבּהלה אַחר התּינוֹק
 וקבּלוּ אוֹתהּ למלך עליהם והיה,כּך מצאוּ אוֹתהּ בּני מדינה זוֹ-חלב ואַחר
 שׁנּאבד מהם,לעיל-שׁם שׂמחה גּדוֹלה; גּם בּכוּ מאד על התּינוֹק היּקר הנּזכּר
 ,ועל אָביה ואמּהּ שׁאינהּ יוֹדעת מהם

           
         


            




מלכּה שׁנּעשׂית כּאן- )הינוּ הבּת, שׁבּא בּעלהּ שׁל המּלכּה הזּאת,והנּה נמצא
 , ועתּה ישׁ להמּדינהּ מלך,מלכּה( כּי הגּבּוֹר הוּא בּעלהּ כּנּ"ל
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 שׁיּלך,תּפלּה-מלכּה )שׁהיא מלכּה בּמדינה זוֹ( את הבּעל-וּבקּשׁה הבּת
 כּי מאַחר שׁאצלם היה עקּר, ויטהר אוֹתהּ מהזּהמא הגּדוֹלה שׁלּהּ,בּמדינתהּ
 על, בּודּאי היוּ מזהמים מאד מאד בּתאוה זוֹ, כּנּ"ל,תּאַר-התּכלית ענין היפת
 שׁלּא יתגּשּׁמוּ,עתּה- שׁיּלך ויטהר אוֹתם קצת לעת,תּפלּה-כּן בּקּשׁה מהבּעל
 היה אצלם כּמוֹ, כּי מלבד התגּבּרוּת התּאוה,כּך- בּזהמא הזּאת כּל,עתּה-לעת
 שׁבּחרוּ להם כּל אַחת ואַחת, )כּי כּל הכּתּוֹת הנּ"ל, שׁזּהוּ התּכלית,אמוּנה
 היה אצל כּל אַחת ואַחת כּמוֹ אמוּנה גּמוּרה,איזה מדּה רעה לתכלית כּנּ"ל
 על כּן בּקּשׁה,אוֹתהּ המּדּה רעה( ועל כּן בּודּאי היוּ משׁקּעים מאד בּזה
 , שׁיּלך ויטהר אוֹתם קצת לעת עתּה,ממּנּוּ
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      כתיב )תּהלּים נ"א( זבחי אלקים רוּח
נשׁבּרה ,הנּה ידוּע כּי עוֹלה בּאָה על הרהוּר הלּב ,כּמוֹ שׁכּתוּב )יחזקאל כ(:
"העוֹלה על רוּחכם" )מדרשׁ רבּה ויּקרא פּרשׁה ז( ,הינוּ שׁעוֹלה בּאָה על הרהוּרי
הלּב ,שׁשּׁם משׁכּן הרוּח' ,ואין השּׁם יתבּרך מצרף מחשׁבה למעשׂה ,בּר
מהרהוּרי עכּוּ"ם' )קדּוּשׁין מ( והרהוּר עכּוּ"ם שׁיּך אצל כּל אָדם ,הינוּ מה
שׁמּתחיל להתפּלּל בּדבקוּת ,אוֹ מתבּוֹדד את עצמוֹ ,וּבאמצע התּפלּה אוֹ
ההתבּוֹדדוּת נוֹפל ממּדרגתוֹ ,זהוּ בּחינוֹת הרהוּרי עכּוּ"ם כּי כּל הנּפילוֹת
בּאין מחמת קלקוּל האמוּנה ,וּכשׁנּתקלקל האמוּנה ,נמצא מחזיר פּניו מהשּׁם
יתבּרך ,כּמוֹ שׁכּתוּב )ישׁעיה א(" :נזוֹרוּ אָחוֹר" ,והשּׁם יתבּרך גּם כּן מסתּיר
פּניו ממּנּוּ ,נמצא הוּא אָחוֹר בּאָחוֹר ,וצריך להביא על זה עוֹלה ,וּבחינוֹת
עוֹלה הוּא כּשׁמּשׁבּר את רוּחוֹ בּקרבּוֹ ,וּמתבּיּשׁ וחוֹשׁב בּעצמוֹ איך נפלתּי
ונשׁלכתּי משּׁמים לאָרץ ,שׁהייתי בּמקוֹם גּבוֹהּ כּזה ,ועכשׁו ,נפלתּי והחזרתּי
פּני מהשּׁם יתבּרך ,ונשׁאַרתּי אָחוֹר בּאָחוֹר ,וּמרחם על עצמוֹ ,כּי אין רחמנוּת
גּדוֹלה מזּוֹ ,וצריך לזה נסירה ,כּמוֹ שׁהיה אצל אָדם הראשׁוֹן ,שׁנּבראוּ דּוּ
פּרצוּפין אָחוֹר בּאָחוֹר )בּרכוֹת סא( ,ואַחר-כּך ננּסר והיה פּנים בּפנים והנּסירה
הוּא בּחינת שׁם חת"ך ,כּמוֹ שׁכּתוּב בּכּוּנוֹת "פּוֹת'ח א'ת יד'ך" ,סוֹפי-תּבוֹת
חת"ך ,הינוּ שׁחוֹתך וּמנסּר את עצמוֹ והשּׁם חת"ך נעשׂה על ידי שׁמּשׁבּר
את לבּוֹ ,כּי כּשׁמּשׁבּר את לבּוֹ בּודּאי מאַנּח וּמוֹציא רוּח וּמכניס רוּח ,והוּא
תּרין רוּחין וּשׁני פּעמים רוּ"ח ,גּימטריּא חת"ך ,וזהוּ בּחינוֹת נסירה ,וּבא
אל בּחינוֹת פּנים בּפנים ,וזהוּ בּחינוֹת עוֹלה :וזהוּ זבחי אלהים ,הינוּ בּחינוֹת
עוֹלה ,הוּא רוּח נשׁבּרה כּנּ"ל ,
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