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כּשׁמּתקשּׁרים בּקשׁר איזה אנשׁים על
אישׁ אחד ,אפלּוּ אם הוּא אָדם חשׁוּב יוֹתר מהם ,על כּל זה יכוֹלים להפּילוֹ,
כּי נתקבּצים חלקי הכּבוֹד שׁיּשׁ לכל אחד מהם ,ועל ידי זה נתבּטּל חלק כּבוֹד
שׁלּוֹ ,ונוֹפל על ידם ,בּבחינת )איּוֹב כ"ט(" :ראוּני נערים ונחבּאוּ" ,שׁהקּטנוּת
בּטל לפני גּדלוּת ,כּי חלקי הכּבוֹד שׁלּהם כּשׁנּתקבּץ ונתקשּׁר יחד ,הוּא גּדוֹל
מחלק כּבוֹד שׁלּוֹ לבדּוֹ ,אם לא שׁזּה האישׁ שׁחוֹלקין עליו הוּא גּדוֹל בּמעלה
מאד ,עד שׁחלק כּבוֹד שׁלּוֹ ,גּדוֹל יוֹתר מכּל חלקי כּבוֹד שׁלּהם בּיחד ,אזי
אַדּרבּא נתבּטּלים הם לפניו בּבחינת ראוּני וכוּ' כּנּ"ל ,אבל אם אין גּדוֹל כּל-
כּך יכוֹלים להפּילוֹ על ידי הקּשׁר ,אפלּוּ אם כּל אחד מהם נמוּך ממּנּוּ ,רק
שׁלּא יהיוּ רשׁעים ,כּי 'קשׁר רשׁעים אינוֹ מן המּנין' כּמוֹ שׁאָמרוּ רבּוֹתינוּ,
זכרוֹנם לברכה )סנהדרין כו( :כּי רשׁעים אין להם חלק בּכּבוֹד ,אבל אם אינוֹ
רשׁע וישׁ לוֹ חיּוּת מהנּפשׁ ,ישׁ לוֹ חלק בּכּבוֹד ויוּכלוּ להפּיל מי שׁחוֹלקים
עליו על ידי הקּשׁר כּנּ"ל ,ועל זה התפּלּל יעקב שׁלּא יזּיק מחלקת קרח
למשׁה רבּנוּ ,עליו השּׁלוֹם ,ואָמר )בּראשׁית מ"ט(" :בּקהלם אַל תּחד כּבוֹדי",
הינוּ שׁלּא יתיחד ויתקשּׁר חלקי הכּבוֹד שׁלּהם שׁיּשׁ לכל אחד מהם ,כּי הם
היוּ "קרוּאי מוֹעד אַנשׁי שׁם" חשׁוּבים ,וּכשׁלּא יתיחד ויתקשּׁר חלקי הכּבוֹד
שׁלּהם ,בּודּאי יוּכל משׁה לעמד נגדּם להפּילם ,וּמה שּׁאָמר כּבוֹדי ,כּי יעקב
הוּא בּחינת הכּבוֹד ,כּי הוּא בּחינוֹת הנּפשׁ )שׁם מו(" :כּל הנּפשׁ הבּאָה לבית
יעקב" ,וּכשׁמּפּילין איזה אָדם ,עקּר הנּפלּה שׁנּוֹפל לתאות נאוּף ,השּׁם
יצּילנוּ:
כּל הדּברים שׁדּוֹברין על הצּדּיק האמת ועל אנשׁיו ,הם טוֹבוֹת גּדוֹלוֹת מאד
בּגשׁמי וּברוּחני ,וּכמוֹ שׁאיתא בּמּדרשׁ )תּנחוּמא פּרשׁת נצּבים( על פּסוּק" :אַתּם
נצּבים" שׁנּסמך לפרשׁת קללוֹת לוֹמר שׁכּל הקּללוֹת הן הן המּצּיבין אתכם:
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 עקּר הנּפלּה שׁנּוֹפל לתאות,וּכשׁמּפּילין איזה אָדם    
נאוּף השּׁם יצּילנוּ

  


            
            


,רק שׁלּא יהיוּ רשׁעים
       'כּי 'קשׁר רשׁעים אינוֹ מן המּנין
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, וקבּלתּי משּׁם מה שּׁאני צריך, הראָה לי המּלך הדּרך לענין שׁלּי,וגם אני
 את עצמוֹ עם המּלך בּאַהבה נפלאָה,וכן היה להמּלך אוֹהב נאמן שׁהיה אוֹהב
 עד שׁלּא היה אפשׁר להם כּלל שׁלּא יראוּ זה את זה איזה,ונוֹראָה מאד מאד
, שׁצּריכין להתפּרד קצת והיוּ להם צוּרוֹת,כן ישׁ שׁעוֹת- פּי-על-שׁעה אַך אַף
 והיוּ משׁעשׁעין עצמן בּאלּוּ הצּוּרוֹת בּעת,שׁהיוּ מציּרין צוּרת שׁניהם
 והצּוּרוֹת האלּוּ היוּ מציּרין איך המּלך עם האוֹהב,שׁנּפרדוּ אחד מחברוֹ
 והיה סגלּה,נאמן אוֹהבים עצמן וּמחבּקים וּמנשּׁקים עצמן בּאַהבה גּדוֹלה
 שׁמּי שׁהיה מסתּכּל בּאלּוּ הצּוּרוֹת היה מגּיע לוֹ אַהבה גּדוֹלה,לאלּוּ הצּוּרוֹת
 וגם,(מאד )הינוּ שׁמּדּת האַהבה בּאָה למי שׁהיה מסתּכּל בּאלּוּ הצּוּרוֹת
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 והגּיע עת שׁהלכוּ,האוֹהב נאמן קבּל האַהבה מן המּקוֹם שׁהראָה לוֹ המּלך
 דּהינוּ המּליץ והגּבּוֹר וכל, כּל אחד ואחד למקוֹמוֹ לקבּל משּׁם כּחוֹ,כּל הנּ"ל
. כּל אחד ואחד עלה למקוֹמוֹ הנּ"ל לחדּשׁ שׁם כּחוֹ,אַנשׁי המּלך הנּ"ל
 הראָה לי המּלך הדּרך,וגם אני 
 , וקבּלתּי משּׁם מה שּׁאני צריך,לענין שׁלּי


            


           
  



 את עצמוֹ עם המּלך בּאַהבה נפלאָה,וכן היה להמּלך אוֹהב נאמן שׁהיה אוֹהב
 עד שׁלּא היה אפשׁר להם כּלל שׁלּא יראוּ זה את זה איזה,ונוֹראָה מאד מאד
 שׁעה

           





            

 שׁהיוּ, שׁצּריכין להתפּרד קצת והיוּ להם צוּרוֹת,כן ישׁ שׁעוֹת- פּי-על-אַך אַף
 והיוּ משׁעשׁעין עצמן בּאלּוּ הצּוּרוֹת בּעת שׁנּפרדוּ,מציּרין צוּרת שׁניהם
 והצּוּרוֹת האלּוּ היוּ מציּרין איך המּלך עם האוֹהב נאמן אוֹהבים,אחד מחברוֹ
, והיה סגלּה לאלּוּ הצּוּרוֹת,עצמן וּמחבּקים וּמנשּׁקים עצמן בּאַהבה גּדוֹלה
שׁמּי שׁהיה מסתּכּל בּאלּוּ הצּוּרוֹת היה מגּיע לוֹ אַהבה גּדוֹלה מאד )הינוּ
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 ,(שׁמּדּת האַהבה בּאָה למי שׁהיה מסתּכּל בּאלּוּ הצּוּרוֹת
  
            

    
            
              



 

            

 
            
 


 ,וגם האוֹהב נאמן קבּל האַהבה מן המּקוֹם שׁהראָה לוֹ המּלך


 דּהינוּ, כּל אחד ואחד למקוֹמוֹ לקבּל משּׁם כּחוֹ,והגּיע עת שׁהלכוּ כּל הנּ"ל
 כּל אחד ואחד עלה למקוֹמוֹ הנּ"ל,המּליץ והגּבּוֹר וכל אַנשׁי המּלך הנּ"ל
 ,לחדּשׁ שׁם כּחוֹ
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עקּר התּכלית והשּׁלמוּת הוּא רק לעבד
השּם בּתמימוּת גּמוּר ,בּלי שׁוּם חכמוֹת כּלל כּי ישׁ מחקּרים שׁאוֹמרים,
שׁעקּר התּכלית והעוֹלם הבּא הוּא רק לדעת כּל דּבר כּמוֹת שׁהוּא ,כּגוֹן לידע
הכּוֹכב כּמוֹ שׁהוּא ,לידע מהוּתוֹ וּמפּני מה עוֹמד בּמּקוֹם ההוּא ,כּי ישׁ משׂכּיל
וּמשׂכּל ושׁכל ,דּהינוּ הכּח המּשׂכּיל ,והשּׂכל בּעצמוֹ ,והדּבר המּשׂכּל ,וזהוּ
התּכלית והעוֹלם הבּא אצלם ,שׁיּהיה נעשׂה אחד מהמּשׂכּיל והמשׂכּל
והשּׂכל ,והם מבלּים ימיהם על זה בּעוֹלם הזּה ,לחקר וּלהשּׂיג המּשׂכּלוֹת,
שׁזּהוּ התּכלית אצלם ,וזהוּ בּעצמוֹ העוֹלם הבּא לדעתּם ,רק שׁבּעוֹלם הזּה
שׁמּלבּשׁין בּגוּף ,אין להם תּענוּג כּל-כּך מן החקירוֹת ,וּבעוֹלם הבּא
שׁיּתפּשּׁטוּ מהגּוּף ,יתענּגוּ מאד מזּה וּלדעתּם הרעה ,עקּר השּׂגת התּכלית
הוּא על-ידי חקירוֹת וחכמוֹת חיצוֹניּוֹת שׁלּהם ,אבל בּאמת אצלנוּ עקּר השּׂגת
התּכלית הוּא רק על-ידי אמוּנה וּמצווֹת מעשׂיּוֹת ,לעבד השּׁם על-פּי התּוֹרה
בּתמימוּת וּבפשׁיטוּת ועל-ידי-זה בּעצמוֹ זוֹכין למה שּׁזּוֹכין' ,עין לא ראָתה'
וכוּ' ,כּמוֹ שׁכּתוּב )תּהלּים קי"א(" :ראשׁית חכמה יראַת ה'" -שׁעקּר ראשׁית
וּקדימת החכמה הוּא רק יראַת ה' ,שׁצּריך להקדּים היּראָה להחכמה ותדע
שׁאין הדּבר כּדעתּם ,חס ושׁלוֹם כּי אם-כּן לא ישּׂיגוּ התּכלית ,רק מתי מעט
מעט מאד ,דּהינוּ הבּעלי-שׂכל פילוֹסוֹפים וּמה יּעשׂוּ קטנּי הערך ,שׁאין להם
שׂכל כּזה לחקר חקירוֹת ,לדעת המּשׂכּלוֹת ,שׁהם רב ועקּר העוֹלם ,איך
ישּׂיגוּ הם את התּכלית ,אבל בּאמת עקּר השּׂגת התּכלית הוּא רק על-ידי
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תּמימוּת דּיקא ,דּהינוּ יראַת-השּׁם וּמצווֹת מעשׂיּוֹת בּפשׁיטוּת גּמוּר
קהלת(" :סוֹף דּבר הכּל נשׁמע ,את האלקים ירא ואת מצותיו שׁמוֹר ,כּי זה כּל
האָדם" הינוּ שׁשּׁלמה המּלך ,עליו השּׁלוֹם ,מלמּד אוֹתנוּ ,שׁעקּר השּׂגת
התּכלית ,שׁהוּא בּחינת סוֹף דּבר ,הוּא רק על-ידי תּמימוּת וּפשׁיטוּת ,ליראָה
את ה' ולשׁמר מצוותיו בּפשׁיטוּת וזהוּ" :סוֹף דּבר הכּל נשׁמע ,את האלקים
ירא ואת מצותיו שׁמוֹר" ,שׁזּהוּ בּחינת תּמימוּת וּפשׁיטוּת ,ליראָה את ה'
וּלקיּם מצוותיו בּעבדּא וכוּ' בּפשׁיטוּת כּנּ"ל ,וזה שׁסּיּם" :כּי זה כּל האָדם"-
הינוּ כּי זה יכוֹל כּל אָדם לקיּם וּלהשּׂיג על-ידי-זה את התּכלית ,מאַחר
שׁעקּר הוּא "את אלקים ירא" וכוּ' על-כּן יכוֹל כּל אָדם להשּׂיג התּכלית ,כּי
זה כּל אָדם יכוֹל לקיּם:
וּבאמת הוּא אסּוּר גּדוֹל מאד להיוֹת מחקּר ,חס ושׁלוֹם ,וללמד ספרי
החכמוֹת ,חס ושׁלוֹם רק הצּדּיק הגּדוֹל מאד ,הוּא יכוֹל להכניס עצמוֹ בּזה,
ללּמד השּׁבע חכמוֹת ,כּי מי שׁנּכנס בּתוֹך החכמוֹת הלּלוּ ,חס ושׁלוֹם ,יכוֹל
לפּל שׁם כּי ישׁ אבן נגף בּכל חכמה וחכמה ,שׁהיא בּחינת עמלק ,שׁעל-ידי
האבן הנּגף הזּה יכוֹלין לפּל ,חס ושׁלוֹם כּי עמלק היה פילוֹסוֹף וּמחקּר וכפר
בּעקּר ,כּמוֹ שׁכּתוּב )דּברים כ"ה(" :ולא ירא אלקים" ,דּהינוּ שׁהוּא רק נוֹהג
על-פּי חכמוֹת ,ואין לוֹ יראָה כּלל אבל הצּדּיק כּשׁנּכנס בּאלּוּ השּׁבע חכמוֹת,
הוּא מחזיק עצמוֹ ונשׁאָר קיּם על עמדוֹ על-ידי אמוּנה ,בּבחינת )חבקוּק ב(:
"וצדּיק בּאמוּנתוֹ יחיה" ,כי "שׁבע יפּוֹל צדּיק וקם" )משׁלי כ"ד( הינוּ
שׁהצּדּיק הגּדוֹל הוֹלך דּרך אלּוּ השּׁבע חכמוֹת ,ואַף-על-פּי שׁשּׁם יכוֹלין
להחליק ולפּל על-ידי האבן נגף ,בּחינת עמלק כּנּ"ל ,אבל הצּדּיק-שׁבע יפּל,
וקם על-ידי אמוּנה כּנּ"ל ,וזה "שבע יפּוֹל צדּיק וקם" סוֹפי-תבוֹת עמלק,
שׁהוּא האבן נגף שׁל השּׁבע חכמוֹת ,שׁעל-ידוֹ נוֹפלין ,חס ושׁלוֹם ,אַך הצּדּיק
שׁבע יפּוֹל ,וקם על-ידי אמוּנה כּנּ"ל ,וזה שׁכּתוּב בּמשׁה רבּנוּ )שׁמוֹת י"ז(:
"ויהי ידיו אמוּנה" ,בּמלחמת עמלק ,כּי על-ידי אמוּנה החלישׁ את עמלק,
דּהינוּ החכמוֹת והחקירוֹת כּנּ"ל ,וזה" :ויהי ידיו אמוּנה" 'ידיו'-הינוּ בּחינת
מצווֹת מעשׂיּוֹת שׁהם בּחינת אמוּנה ,כּמוֹ שׁכּתוּב )תּהלּים קי"ט(" :כּל מצותיך
אמוּנה" שׁעל-ידי אמוּנה וּמצווֹת מעשׂיּוֹת ,שׁהם הפך בּחינת עמלק,
החלישׁוֹ כּנּ"ל ואמוּנה זה תּפלּה ,כּמוֹ שׁתּרגּם' :פּרישׂן בּצלּוֹ' כּי התּפלּה
משׁנּה הטּבע ,ונתבּטּלין החכמוֹת והחקירוֹת ,שׁהם הוֹלכים על-פּי הטּבע וזהוּ
עקּר התּכלית אצלנוּ ,שׁתּהיה התּפלּה נכללת בּאַחדוּתוֹ יתבּרך ,בּבחינת )דּברים
י(" :הוּא תהלּתך והוּא אלקיך" ,שׁהתּפלּה והשּׁם יתבּרך אחד ,כּביכוֹל ,וזהוּ
עקּר התּכלית בּאמת:
)סוֹף
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פּי חכמוֹת ואפּיקוֹרסוּת-והמחקּרים והכּוֹפרים מפרשׁים כּל התּוֹרה כּלּהּ על
 מפרשׁים הכּל, ואפלּוּ מצווֹת מעשׂיּוֹת הכּתוּבים בּתּוֹרה, שׁכּל התּוֹרה,שׁלּהם
 אוֹמרים שׁהם,פּי צוּרה ושׂכל לא מבּעיא מעשׂיּוֹת הכּתוּבים בּתּוֹרה-על
 אלּא אפלּוּ, דּהינוּ שׂכליּוּת שׁלּהם,מרמּזים רק על הנּמשׁל והצּוּרה לבד
 מפרשׁים הכּל שׁהם מרמּזים רק על,מצווֹת מעשׂיּוֹת המפרשׁים בּתּוֹרה
 וכוֹפרים בּפשׁוּטוֹ לגמרי וזהוּ בּחינת מה שּׁאָמרוּ,שׂכליּוּת וחכמוֹת שׁלּהם
 'שׁהיה עמלק חוֹתך מילוֹת,( זכרוֹנם לברכה )תּנחוּמא והוּבא בּרשׁ"י תצא,רבּוֹתינוּ
, שׁנּצטוּה בּהּ אַברהם אָבינוּ,וזוֹרק כּלפּי מעלה' כּי מילה היא מצוה ראשׁוֹנה
 הוּא, שׁהוּא בּחינת הפילוֹסוֹפים והכּוֹפרים,שׁהיה ראשׁ למּאמינים ועמלק
 'חוֹתך מילוֹת:כּוֹפר בּכל המּצווֹת וּמפרשׁ הכּל על שׂכליּוּת לבד כּנּ"ל וזהוּ
 וזוֹרקהּ כּלפּי מעלה אל השּׂכל כּי,שׁכּוֹפר בּמצות מילה- 'וזוֹרק כּלפּי מעלה
 וכוֹפרים בּעשׂיּוֹת המּצווֹת כּנּ"ל,הם מפרשׁים הכּל רק על שׂכליּוּת לבד
,ידי אמוּנה- על-כּן עקּר הכנעתוֹ-אַשׁרי מי שׁאינוֹ יוֹדע מהם כּלל ועל
: "ויהי ידיו אמוּנה" וכוּ' כּנּ"ל:בּחינת
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