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דּע ,כּי ישׁ יראוֹת נפוּלוֹת וכל היּסּוּרין
והדּינים שׁיּשׁ לאָדם ,כּלּם הם מהיּראוֹת הנּפוּלוֹת שׁנּפלוּ לתוֹך זה הדּבר
שׁהוּא מתפּחד וישׁ לוֹ יסּוּרין ממּנּוּ ,והם בחי' )שׁבּת ע"ז :(:חמשׁ אימוֹת אימת
חלּשׁ על הגּבּוֹר ,שׁאַף שׁהוּא נגד הטּבע ,שׁהגּבּוֹר יפחד מהחלּשׁ ,אַך שׁהוּא
מחמת היּראָה העליוֹנה שׁנּפלה ונתלבּשׁה בּאלּוּ הדּברים ,ועל כּן הם בּמספּר
חמשׁ ,כּנגד חמשׁ גּבוּרוֹת ,שׁהם חמשׁ אוֹתיוֹת מנצפ"ך כּפוּלים ,וצריך
להעלוֹת היּראוֹת הנּפוּלוֹת ,לשׁרשׁם למקוֹמם ,וּמקוֹם היּראָה היא בּלּב ,כּמוֹ
שׁפּרשׁ רשׁ"י :דּבר המּסוּר ללבּוֹ שׁל אָדם נאמר בּוֹ "ויראת" )קדוֹשׁים יט(,
והיּראָה צריכה להיוֹת עם דּעת ,כּי בּלא דּעת נאמר )איּוֹב ד(" :הלא יראָתך
כּסלתך" והדּעת צריך להיוֹת בּלּב ,כּי גּם עכּוּ"ם ישׁ לוֹ דּעת ,אַך הוּא בּלא
לב ,אַך עיקר הדּעת כּשׁהוּא בּלּב ,כּמוֹ שׁכּתוּב )דּברים ד(" :וידעתּ היּוֹם
והשׁבוֹת אל לבבך" ,כּמוֹ שׁכּתוּב )שׁם כ"ט(" :ולא נתן לכם לב לדעת" דּיקא,
וּכשׁמּחבּר הדּעת שׁבּלּב עם היּראָה שׁשּׁרשׁהּ וּמקוֹמהּ בּלּב ,אזי נאמר )משׁלי
ב(" :אָז תּבין יראַת ה' ודעת אלקים תּמצא" :והנּה כּתיב )שׁם כ"ט(" :מלך
בּמשׁפּט יעמיד ארץ" ,הינוּ על-ידי משׁפּט מעמיד וּמעלה היּראָה ,שׁהיא
בּחינת ארץ ,כּמוֹ שׁכּתוּב )תּהלּים ע"ו(" :ארץ יראָה" ,וּמשׁפּט ,הוּא מה
שּׁהאָדם שׁוֹפט ודן עצמוֹ על כּל דּבר ודבר שׁעוֹשׂה ,טרם שׁיּדינוּ אוֹתוֹ
למעלה ,ועל-ידי מה שּׁהוּא בּעצמוֹ שׁוֹפט את עצמוֹ נצּוֹל מדּין שׁלּמעלה ,כּי
'כּשׁיּשׁ דּין למטּה אין דּין למעלה' )מדרשׁ רבּה שׁוֹפטים פּרשׁה ה'( וכיון שׁאין
עליו דּין אין צריכה היּראָה לפּל וּלהתלבּשׁ למטּה ,ואין צריך לירא משּוּם
דּבר ,ואין לוֹ רק יראָה העליוֹנה ,יראַת הרוֹממוּת,
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ונתישּׁבוּ אלּוּ השּׁלוּחים :למּה להם לילך אל האלקוּת הנּ"ל ,דּהינוּ אל
המּדינה שׁהיוּ עשׁירים מפלגים מאד ,שׁהם אצלם כּלּם אלקוּת כּנּ"ל ,כּי
הלוֹא אצל זה האישׁ בּודּאי יוּכלוּ לקבּל ישׁוּעה ,כּי הלוֹא זה האישׁ הוּא
אלוֹק גּדוֹל על כּלּם )לפי דעתּם הרעה הנּ"ל( ,מאַחר שׁיּשׁ לוֹ עשׁירוּת עצוּם
וּמפלג כּזה )כּפלי כפלים יוֹתר מכּלּם( ,על-כּן בּקשׁוּ מזּה האישׁ שׁיּלך עמּם
למדינתם ,ונתרצּה להם והלך עמּם ,וּבא למדינתם ,והיה אצל בּני המּדינה
שׂמחה גדוֹלה שׁמּצאוּ אלוֹק כּזה ,כּי היוּ בּטוּחים שׁעל-ידוֹ יהיה להם
תּשׁוּעה בּודּאי ,מאַחר שׁהוּא אלוֹק כּזה )לפי דעתּם( ,כּי ישׁ לוֹ עשׁירוּת
עצוּם כּזה וצוּה זה האישׁ )שׁהוּא הממנּה שׁל המּלך הנּ"ל ,שׁקּבּלוּ אוֹתוֹ בּני
המּדינה הזּאת לאלוֹק( ,שׁקּדם שׁיּהיה סדר מתקּן ונכוֹן בּמּדינה לא יקריבוּ
קרבּנוֹת כּלל )כּי בּאמת זה הממנּה שׁל המּלך היה צדּיק גּדוֹל ,כּי היה מאַנשׁי
המּלך הנּ"ל שׁהיוּ כּלּם צדּיקים גּדוֹלים מאד ,וּבודּאי היה ממאס מאד בּכל
המּנהגים הרעים והשׁטּוּתים שׁל אוֹתהּ המּדינה ,אַך עדין לא היה יכוֹל
להשׁיב אוֹתם מדּרכּם הרעה ,אַך צוּה לעת-עתּה שׁעל-כּל-פּנים לא יקריבוּ
קרבּנוֹת(.
 ונתישּׁבוּ אלּוּ השּׁלוּחים :למּה
להם לילך אל האלקוּת הנּ"ל ,דּהיינוּ אל המּדינה שׁהיוּ עשׁירים מופלגים
מאד ,שׁהם אצלם כּלּם אלקוּת כּנּ"ל ,כּי הלוֹא אצל זה האישׁ בּודּאי יוּכלוּ
לקבּל ישׁוּעה ,כּי הלוֹא זה האישׁ הוּא אלוֹק גּדוֹל על כּלּם )לפי דעתּם הרעה
הנּ"ל( ,מאַחר שׁיּשׁ לוֹ עשׁירוּת עצוּם וּמפלג כּזה )כּפלי כפלים יוֹתר מכּלּם(,
על-כּן בּקשׁוּ מזּה האישׁ שׁיּלך עמּם למדינתם ,ונתרצּה להם והלך עמּם ,
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 כּי, והיה אצל בּני המּדינה שׂמחה גדוֹלה שׁמּצאוּ אלוֹק כּזה,וּבא למדינתם
 מאַחר שׁהוּא אלוֹק כּזה,ידוֹ יהיה להם תּשׁוּעה בּודּאי-היוּ בּטוּחים שׁעל
 , כּי ישׁ לוֹ עשׁירוּת עצוּם כּזה,()לפי דעתּם

          
             
   
            
             
            


 שׁקּבּלוּ אוֹתוֹ בּני המּדינה,וצוּה זה האישׁ )שׁהוּא הממנּה שׁל המּלך הנּ"ל
 שׁקּדם שׁיּהיה סדר מתקּן ונכוֹן בּמּדינה לא יקריבוּ קרבּנוֹת,(הזּאת לאלוֹק
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 כּי היה מאַנשׁי המּלך,כּלל )כּי בּאמת זה הממנּה שׁל המּלך היה צדּיק גּדוֹל
 וּבודּאי היה ממאס מאד בּכל,הנּ"ל שׁהיוּ כּלּם צדּיקים גּדוֹלים מאד
 אַך עדין לא היה יכוֹל,המּנהגים הרעים והשׁטּוּתים שׁל אוֹתהּ המּדינה
פּנים לא יקריבוּ-כּל-עתּה שׁעל- אַך צוּה לעת,להשׁיב אוֹתם מדּרכּם הרעה
           (קרבּנוֹת


          

 
          



         


           
כּל נפשׁ מיּשׂראל הוּא משׁרשׁ בּשׁבעים נפשׁ שׁל
, משׁרשׁים בּשׁבעים פּנים שׁל תּוֹרה, ושׁבעים נפשׁ שׁל בּית יעקב,בּית יעקב
 הם שׁבעים, שׁכּנגד שׁבעים נפשׁ שׁל בּית יעקב,וזה לעמּת זה עשׂה האלקים
, מה שּׁאין בּחברתּהּ, שׁכּל לשׁוֹן ולשׁוֹן ישׁ להּ מדּה רעה בּפני עצמהּ,לשׁוֹן
 וּכשׁהנּפשׁ שׁל,וּמחמת המּדּוֹת האלּוּ הם מרחקים משּׁבעים פּנים שׁל תּוֹרה
 אזי, הינוּ בּמדּוֹתיהם הרעים,בּית יעקב בּאָה בּגּלוּת תּחת יד שׁבעים לשׁוֹנוֹת
 כּיּוֹלדת שׁקּדם הלּדה היא צוֹעקת שׁבעין קלין )זהר,היא ראמת שׁבעין קלין
 שׁבּלא זה אי אפשׁר להּ," כּנגד שׁבעין תּבין שׁבּמזמוֹר "יענך,(:פּינחס רמ"ט
, וזהוּ כּלל שׁכּל נפשׁ מיּשׂראל קדם שׁיּשׁ להּ התגּלּוּת בּתוֹרה וּבעבוֹדה:לילד
, הינוּ בּתאווֹתיהן, בּגלוּת שׁל שׁבעים לשׁוֹן,אזי מנסּין וּמצרפים את הנּפשׁ
 כּי התגּלּוּת, אזי היא ראמת שׁבעין קלין,וּכשׁהיא בּאָה בּמדּוֹתיהן בּגּלוּת
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 אזי היא בּבחינת עבּוּר שׁהתּוֹרה, כּי קדם התגּלּוּת שׁל תּוֹרה,היא בּחינת לדה
 "ואָנכי הסתּר:( כּעצמים בּבטן המּלאָה )קהלת יא דּברים ל"א,היא נעלם ממּנּוּ
 הינוּ בּגּלוּת בּמּדּוֹת הרעוֹת שׁל שׁבעים לשׁוֹן כּי הקּלפּה קדמה,"אַסתּיר
 צריך לשׁבּר מקּדם הקּלפּה לכן קדם, וּמי שׁרוֹצה לאכל הפּרי,לפּרי
 ולבוֹא, כּדי לשׁבּרם, הינוּ בּמדּוֹתיהם, מכרח הנּפשׁ לבוֹא בּגּלוּת,ההתגּלּוּת
 ודע שׁכּללוּת שׁל שׁבעים לשׁוֹן שׁל מדּוֹתיהן הרעוֹת,כּך להתגּלּוּת-אַחר
 אזי, מי שׁמּשׁבּר התּאוה הזּאת, והוּא תּקּוּן הכּללי, היא תּאות נאוּף,הלּלוּ
- לפיכך כּשׁקּוֹרין פּסוּק ראשׁוֹן שׁל קריאַת,'בּקל יכוֹל לשׁבּר כּל התּאווֹת וכו
, כּי תּקּוּן שׁל הרהוּרי זנוּת שׁבּא לאָדם,' צריך להעצים את עיניו וכו,שׁמע
 שׁאי אפשׁר לשׁוּם אָדם, דּזה הוּא כּלל גּדוֹל,'שׁיּאמר 'שׁמע' וּ'ברוּך שׁם וכו
 אם לא שׁתּקּן תּחלּה אוֹת בּרית קדשׁ,להשּׂיג ולתפּס בּדבּוּרוֹ שׁל הצּדּיק
     , ואזי יכוֹל להבין ולתפּס דּבּוּרוֹ שׁל הצּדּיק,כּראוּי
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