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     כּשׁאָדם יוֹדע שׁכּל מארעוֹתיו הם לטוֹבתוֹ,
זאת הבּחינה היא מעין עוֹלם הבּא ,כּמוֹ שׁכּתוּב )תּהלּים נ"ו(" :בּה' אהלּל דּבר
בּאלהים אהלּל דּבר" ,וזאת הבּחינה היא מעין עוֹלם הבּא ,כּמוֹ שׁאָמרוּ
חכמינוּ ,זכרוֹנם לברכה )פּסחים נ" (:בּיּוֹם ההוּא יהיה ה' אחד" וכוּ' והקשׁוּ:
וכי האידנא לאו הוּא אחד? ותּרצוּ חכמינוּ ,זכרוֹנם לברכה :האידנא מברכין
על הטּוֹבה הטּוֹב והמּטיב ,ועל הרעה דּיּן אמת ,וּלעתיד כּלּוֹ הטּוֹב והמּטיב,
שׁיּהיה שׁם ה' ושׁם אלקים אַחדוּת אחד :וכו' וּכשׁיּדע כּל זאת נקרא ידיעה
שׁלמה ,כּי עקּר הדּעת הוּא אַחדוּת שׁל חסד וּגבוּרה )כמובא בכתבי האריז"ל( זה
נקרא דּעת ,הינוּ שׁלּא יחלק בּין חסד לדין ,ויברך על כּלּם "הטּוֹב והמּטיב"
וזה נקרא" :ה' אחד וּשׁמוֹ אחד" כּמאמר חכמינוּ ,זכרוֹנם לברכה ,שׁלּעתיד
יהיה אַחדוּת גּמוּר ,שׁיּהיה כּלּוֹ הטּוֹב והמּטיב ,וכו ,ועווֹנוֹתיו שׁל אָדם הם
על עצמוֹתיו ,כּמוֹ שׁכּתוּב )יחזקאל ל"ב(" :ותּהי עוֹנוֹתם חקוּקה על עצמוֹתם"
וכל עברה ישׁ להּ צרוּף אוֹתיּוֹת ,וּכשׁעבר איזה עברה ,אזי נחקק צרוּף רע
על עצמוֹתיו ועל-ידי-זה מכניס בּחינת הדּבּוּר שׁל הלּאו הזּה שׁעבר בּתוֹך
הטּמאָה הינוּ שׁמּכניס בּחינת מלכוּת ,שׁהוּא בּחינת דּבּר אחד לדּוֹר ,הוּא
מכניס אוֹתהּ בּתוֹך העכּוּ"ם ,ונוֹתן להם ממשׁלה למשׁל ,אם עבר על דבּוּר
שׁל הלּאו לא יהיה לך )שמות כ'( אזי מחריב הצּרוּף הטּוֹב שׁל הדּבּוּר ,וּבוֹנה
צרוּף רע ,ונחקק הצּרוּף הזּה על עצמוֹתיו ,ונוֹקם בּוֹ כּמוֹ שׁכּתוּב )ירמיהוּ ה(:
"עוֹנוֹתיכם הטּוּ אלּה" ,וּכתיב )תּהלּים ל"ד(" :תּמוֹתת רשׁע רעה" ועל ידי ודּוּי
דּברים יוֹצא מעצמוֹתיו האוֹתיּוֹת החקוּקים עליהם ,ונעשׂה מהם הדּבּוּר שׁל
הוּדּוּי ,כּי הדּבּוּר יוֹצא מעצמוֹתיו ,כּמוֹ שׁכּתוּב )שׁם ל"ה(" :כּל עצמתי
תּאמרנה" וּמחריב הבּנין והצּרוּף הרע ,וּבוֹנה מהם מלכוּת דּקדשּׁה וכו' ,וזה
פּרוּשׁ :אָנכי ה' אלהיך-פּרוּשׁ הן ה' הן אלהיך תּבין ,שׁכּל זאת אָנכי ,הינוּ
שׁתּקיּם" :בּה' אהלּל דּבר ,בּאלהים אהלּל דּבר" ,הינוּ כּלּוֹ הטּוֹב והמּטיב,
כּנּ"ל אשׁר הוֹצאתיך מארץ מצרים-דּאיתא בּמּדרשׁ )בּראשׁית-רבּה טז( ,כּי כּל
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 ,' מפּני שׁהם מצרים לישׂראל וכו,הגּליּוֹת נקראים על שׁם גּלוּת מצרים
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כּת אַחרת אָמרוּ ,שׁיּפת-תּאַר ראוּיה למלך ,כּי עקּר התּכלית שׁיּהיה העוֹלם
מישּׁב ,כּי לזה נברא העוֹלם ,וּמאַחר שׁהיּפת-תּאַר מעוֹררת תּאוה זוֹ לישּׁוּב
העוֹלם ,נמצא שׁהיא מביאָה אל התּכלית ,על-כּן יפת תּאַר ראוּיה למלך
וּבחרוּ להם יפת-תּאַר וּמלכה עליהם ,וּבקשׁוּ להם ארץ גּוֹרמת לזה ,והלכוּ
וישׁבוּ שׁם.
כּת אַחרת אָמרוּ ,שׁעקּר התּכלית הוּא הדּבּוּר ,כּי מוֹתר האָדם מן הבּהמה
הוּא הדּבּוּר ,וּמאַחר שׁזּה עקּר היּתרוֹן שׁיּשׁ לאָדם ,על כּן זהוּ עקּר התּכלית
על-כּן בּקשׁוּ להם אישׁ דּבּרן ,שׁיּהיה בּעל-לשׁוֹן ,שׁיּדע כּמה לשׁוֹנוֹת וירבּה
לדבּר תּמיד ,כּי אישׁ כּזה הוּא אצל התּכלית והלכוּ וּמצאוּ אישׁ צרפתּי
משׁגּע ,שׁהיה הוֹלך וּמדבּר לעצמוֹ וּשׁאלוּהוּ אם יוֹדע לשׁוֹנוֹת ,והיה יוֹדע
כּמּה לשׁוֹנוֹת ואישׁ כּזה בּודּאי השּׂיג התּכלית )לפי דעתּם הנּבוּכה( ,מאַחר
שׁהוּא בּעל -לשׁוֹן ,שׁיּוֹדע כּמּה לשׁוֹנוֹת ,וּמדבּר הרבּה מאד ,כּי הוּא מדבּר
אפלּוּ לעצמוֹ על-כּן הוּטב בּעיניהם אישׁ הזּה וקבּלוּ אוֹתוֹ למלך וּבחרוּ להם
ארץ גּוֹרמת לענין שׁלּהם ,והלכוּ וישׁבוּ שׁם עם מלכּם וּבודּאי הנהיג אוֹתם
בּדּרך היּשׁר.

       כּת אַחרת אָמרוּ ,שׁיּפת-תּאַר
ראוּיה למלך ,כּי עקּר התּכלית שׁיּהיה העוֹלם מישּׁב ,כּי לזה נברא העוֹלם,
וּמאַחר שׁהיּפת-תּאַר מעוֹררת תּאוה זוֹ לישּׁוּב העוֹלם ,נמצא שׁהיא מביאָה
אל התּכלית ,על-כּן יפת תּאַר ראוּיה למלך ,וּבחרוּ להם יפת-תּאַר וּמלכה
עליהם ,וּבקשׁוּ להם ארץ גּוֹרמת לזה ,והלכוּ וישׁבוּ שׁם    ,
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 כּי מוֹתר האָדם מן הבּהמה, שׁעקּר התּכלית הוּא הדּבּוּר,כּת אַחרת אָמרוּ
, על כּן זהוּ עקּר התּכלית, וּמאַחר שׁזּה עקּר היּתרוֹן שׁיּשׁ לאָדם,הוּא הדּבּוּר
 שׁיּדע כּמה לשׁוֹנוֹת וירבּה,לשׁוֹן- שׁיּהיה בּעל,כּן בּקשׁוּ להם אישׁ דּבּרן-על
 והלכוּ וּמצאוּ אישׁ צרפתּי, כּי אישׁ כּזה הוּא אצל התּכלית,לדבּר תּמיד
 והיה יוֹדע, וּשׁאלוּהוּ אם יוֹדע לשׁוֹנוֹת, שׁהיה הוֹלך וּמדבּר לעצמוֹ,משׁגּע
 מאַחר,( ואישׁ כּזה בּודּאי השּׂיג התּכלית )לפי דעתּם הנּבוּכה,כּמּה לשׁוֹנוֹת
 כּי הוּא מדבּר, וּמדבּר הרבּה מאד, שׁיּוֹדע כּמּה לשׁוֹנוֹת,לשׁוֹן-שׁהוּא בּעל
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 וקבּלוּ אוֹתוֹ למלך וּבחרוּ להם,כּן הוּטב בּעיניהם אישׁ הזּה- על,אפלּוּ לעצמוֹ
 והלכוּ וישׁבוּ שׁם עם מלכּם וּבודּאי הנהיג אוֹתם,ארץ גּוֹרמת לענין שׁלּהם
וּבודּאי הנהיג אוֹתם בּדּרך היּשׁר ,בּדּרך היּשׁר
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 זה,(היּוֹם אם בּקוֹלוֹ תשׁמעוּ )תּהלּים צ"ה
 הן בּעסק,אם אוֹתוֹ היּוֹם- שׁלּא ישׂים לנגד עיניו כּי,כּלל גּדוֹל בּעבוֹדת השּׁם
 וכן, צריך שׁלּא יחשׁב מיּוֹם לחברוֹ כּמּוּבא בּסּפרים,פּרנסה והצטרכוּתוֹ
 כּי,בּעבוֹדתוֹ יתבּרך לא ישׂים לנגד עיניו כּי אם אוֹתוֹ היּוֹם ואוֹתוֹ השּׁעה
 ואי אפשׁר, נדמה להאָדם כּאלּוּ הוּא משּׂא כּבד,'כּשׁרוֹצין לכּנס בּעבוֹדת ה
 לא יהיה לוֹ,לוֹ לשּׂא משּׂא כּבד כּזוֹ אבל כּשׁיּחשׂב שׁאין לוֹ רק אוֹתוֹ היּוֹם
 מחר, לאמר מחר אַתחיל, וגם שׁלּא ידחה את עצמוֹ מיּוֹם ליוֹם,משּׂא כּלל
 כּי אין לאָדם, וכיּוֹצא בּזה בּשׁאָר העבוֹדוֹת,אתפּלּל בּכוּנה וּבכח כּראוּי
 כּי יוֹם המּחרת הוּא,בּעוֹלמוֹ כּי אם אוֹתוֹ היּוֹם ואוֹתוֹ השּׁעה שׁעוֹמד בּוֹ
 , והבן, 'היּוֹם' דּיקא,עוֹלם אַחר לגמרי היּוֹם אם בּקוֹלוֹ תשׁמעוּ
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