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Nefech Ha'haïm

Chapitre 10 - Porte 4

ובשעת העסק והעיון בתורה. ודאי שא"צ אז לענין הדביקות
כלל. כנ"ל שבהעסק ועיון לבד הוא דבוק ברצונו ודבורו יתב'

והוא יתב' ורצונו ודבורו חד. והוא ענין מאמרם ז"ל בשמות
רבה פל"נ אדם לוקח חפץ שמא יכול לקנות בעליו. אבל

הקב"ה נתן תורה לישראל ואומר להם כביכול לי אתם
לוקחים כו'. וז"ש בכמה מקומות בזוהר דקב"ה ואורייתא

חד. וגדולה מזו בפ' בשלח ס' ע"א ואוליפנא דקב"ה תורה
איקרי כו' ואין תורה אלא קב"ה. וגם כי שרשה העליון של
התורה הקדושה הוא בעליון שבהעולמות הנקראים

עולמות הא"ס. סוד המלבוש הנעלם הנזכר בסתרי פליאות
מכמה מתורת רבינו האריז"ל. שהוא ראשית סוד אותיות

התורה הקדושה. וכמ"ש ה' קנני
ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. וז"ש ז"ל שקדמה לעולם היינו
גם מכל העולמות כולם. שהרי אמרו בב"ר פ"א שקדמה לכסא
הכבוד. והאמת שקדמה כביכול גם לעולם האצילות יתב' כנ"ל.
אלא שהאצילות נקר' אין ומסוד הכסא מתחיל סוד השיעור
קומה כביכול לכן אמרו שקדמה לכסא הכבוד. ולכן בה נאצלו
ונבראו כל העולמות עליונים ותחתונים. כמ"ש (משלי ח') ואהיה
אצלו אמון ואמרו ז"ל א"ת אמון אלא אומן וכו'. ובמשלי רבתא
רפ"ט חכמות בנתה ביתה זו התורה שבנתה כל העולמות:

והענין כי התורה הקדושה היא דבורו יתב'. ובמאמר פיו ית'
במע"ב נבראו העולמות כולם. שע"י סידור גלגול צרופי

האותיות עפ"י סדר הרל"א שערים פנים ואחור שבמאמר
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בראשית ברא וכו'. נאצלו ונבראו העולמות עליוני עליונים
רבי רבוון בכל. סדר מצבם ופרטי עניניהם וכל הנכלל בהם.
וכן בכל מאמר ומאמר שבו ע"ד הנ"ל נבראו כל פרטי

המינים והענינים שבאותו הסוג שעליו נאמר אותו המאמר.
כמ"ש בזוהר תרומה (ח"ב קסא, א) דכד ברא קוב"ה עלמא
אסתכל בה באורייתא וברא עלמא ובאורייתא אתברי עלמא

כמה דאוקמוה דכתיב ואהיה אצלו אמון בי ברא קוב"ה עלמא
דעד לא אתברי עלמא אקדימת אורייתא כו'. וכד בעא

קוב"ה למברי עלמא הוה מסתכל בה באורייתא בכל מלה
ומלה ועביד לקבלה אומנותא דעלמא בגין דכל מלין ועובדין

דכל עלמין באורייתא אינון כו'. באור' כתיב בה בראשית ברא
וכו' אסתכל בהאי מלה וברא את השמים. כתיב בה ויאמר
אלהים יהי אור אסתכל בהאי מלה וברא את האור. וכן בכל
מלה ומלה דכתיב בה באורייתא אסתכל קוב"ה ועביד ההוא
מלה. וע"ד כ' ואהיה אצלו אמון כג"ד כל עלמא אתברי ע"כ.
ולכן כל התורה בכלל וכל העולמות כלליהם ופרטיהם וסדורם
וכל עניניהם כולם כלולים ורמוזים בעשר המאמרות דמע"ב.
וכמ"ש רבינו הגדול הגאון החסיד מוהר"א זצוק"ל בפי' על
הספד"צ בפ"ה. ועיין בזה בזוהר בראשית (ח"א מז, א):

ולכן אמרו בזוהר דאורייתא היא נהירו דכל עלמין וחיותא וקיומא
ושרשא דכלהון. והענין כי העולמות הולכים על סדר
ההשתלשלות וההדרגה שכל עולם היותר עליון וגבוה הוא
נשמתו וחיותו וקיומו ואורו של העולם שתחתיו לבד. אמנם

יתרון עולם האצילות על ה' עולמות בי"ע. שהוא מתפשט
ומאיר לכל הג' עולמות בי"ע שתחתיו. ע' בע"ח שער פנימיות

וחיצונות דרוש ב' ושם ריש דרוש ח' וריש דרוש י' ובשער דרושי
אבי"ע פ"ז ובשער השמות פ"א ובשעת קליפת נגה פ"א.

שכולו אלקות גמור. כמ"ש בהקדמת התיקונים דע"ס
דאצילות מלכא בהון איהו וגרמיה חד בהון איהו וחיוהי חד בהון
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מה דלאו הכי בע"ס דבריאה דלאו אינון ואיהו חד לאו אינון
וגרמיהון חד. ולכן התורה הק' ששורשה העליון הנעלם הוא
למעלה מעלה גם מאצילות קדשו יתב' כנ"ל וקב"ה ואורייתא
כלא חד. היא הנפש והחיות ונהירו ושרשא דעלמין כלהו. שכמו
שבעת הבריאה בה נאצלו ונבראו כולה. כן מאז היא נשמתם
וחיותם וקיומם על סדר מצבם. ובלתי שפעת אורה בהם כל
רגע ממש להאירם להחיותם ולקיימם. היו חוזרים כולם לתהו
ובהו ממש:
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