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Nefech Ha'haïm

Chapitre 11 - Porte 4

ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון.
הוא רק כשאנחנו עוסקים בה כראוי. כי קב"ה ואורייתא

וישראל כולא חד. שכ"א מישראל שרש נשמתו העליונ'
מדובק ונאחז באות א' מהתורה והיו לאחדים ממש. ולכן אמרו

בב"ר פ"א שמחשבתן של ישראל קדמה לכ"ד. ולא לחלוק
על מ"ש שהתורה קדמה לכ"ד כי הכל א' בשרשן. והיא

היא. וז"ש מחשבת"ן של של ישראל. וכמ"ש ישראל עלה
במחשבה ר"ל ראשית המחשבה סוד הרעותא עלאה כמ"ש

בזוהר וירא (ח"א קיח, ב) דהא ישראל סליק ברעותא
דקוב"ה עד לא יברא עלמא. והרעותא היא ראשית הכל

אלהות גמור כביכול. מעולמות א"ס כנזכר שם בפ' נח (ח"א
סה, א) ופקודי (ח"ב רסח, ב) אר"ש ארימית כו' דכד רעותא
עלאה כו' וכל אינון נהורין מרזא דמחשבה עלאה ולתתא כלהו
אקרון א"ס. ע"ש היטב ובהגהת הרח"ו ז"ל שם ובע"ח שער
עיגולי' ויושר ריש ענף ד' ובשער השתלשלות הי"ס ריש ענף ב'.
ולכ"א בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל
שנקראו ראשית.

(ולכן אמרו ז"ל (מ"ק כ"ה א') העומד על המת בשעת יציאת
נשמה חייב לקרוע הא למה"ד לרואה ס"ת שנשרף. שקדושת

נשמת כל א' מישראל היא היא קדושת ס"ת ממש).

ולכן מעת הבריאה שהיתה התורה גנוזה עדיין במקור שרשה
הנעלם מכל העולמות עליונים. ומרחוק לבד האירה לכל

https://www.torah-box.com/editions/livre_157.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_157.html
http://www.torah-box.com/editions


 Rabbi 'Haïm Kanievsky
Recueil autobiographique consacré à l'un des Grands de la Torah de notre génération, le Rav 'Haïm
Kanievsky. Histoires, anecdotes, enseignements classés par thèmes et une centaine de photos en
couleur.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

העולמות להחיותם ולקיימם. ולא נשתלשלה עצמותה
ממש למטה לזה העולם שיעסקו בה קבוצי מטה. עדיין

היו העולמות רופפים ורותתים ולא היו על מכונם האמתי.
וקראום רז"ל שני אלפים תהו. והיו תלוים ועומדים עד עת

מ"ת. כידוע מאמרם ז"ל בשבת (דף פח.) שהתנה
הקב"ה עם מע"ב אם מקבלין ישראל וכו' ואם לאו וכו'.

וכ"ה בשמות רבה פמ"ז ודברים רבה ספ"ח ובריש התנחומא.
וברבה שה"ש דמיתיך רעיתי רבנן אמרי רעיתי דעולמי

שקבלו תורתי שאלו לא קבלו הייתי מחזיר את עולמי לתו"ב
דאר"ח בשם ר"א כתיב נמוגים ארץ כו' אנכי תכנתי עמודים
סלה אלולי ישראל שעמדו על הר סיני כו' ומי בסס העולם אנכי
כו' בזכות אנכי ה' אלהיך תכנתי עמודיה סלה. ומאז
שנשתלשלה וירדה כביכול ממקור שרשה הנעלם לזה העולם
כמאמרם ז"ל בא משה והורידה לארץ. כל חיותם וקיומם של
כל העולמות הוא רק ע"י הבל פינו והגיונינו בה.

והאמת בלתי שום ספק כלל. שאם היה העולם כולו מקצה עד
קצהו פנוי ח"ו אף רגע אחת ממש מהעסק והתבוננות

שלנו בתורה. כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים
ותחתונים והיו לאפס ותהו חס ושלום. וכן שפעת אורם או

מיעוטו ח"ו הכל רק כפי ענין ורוב עסקנו בה. לכן אנו
מברכים עליה וחיי עולם נטע בתוכנו. כענין הנטיעה שנטיעתה

כדי לעשות פרי להרבות טובה. כן אם אנו מחזיקים
בתוה"ק בכל כחנו כראוי. אנו מנחילין חיי עד וממשיכים

משרשה הנעלם למעלה מכל העולמות. תוספות קדושה
וברכה ואור גדול בכל העולמות. ז"ש במשלי רבתא פ"ב מכל
משמר נצור לבך שלא תברח מד"ת למה כי ממנו תוצאו'

חיים ללמדך שמד"ת יוצאין חיים לעולם. וגם לבנות
הנהרסות בתיקונים גדולים. לקשר ולייחד ולהשלים העליונים
עם התחתונים. וכל העלמין שקילין ונהירין כחדא. כמאמרם ז"ל
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בפ' חלק (צ"ט ב') אר"א כל העוסק בתורה לשמה כאלו עושה
שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה שנא' או יחזק
במעוזי יעשה שלום לי בו' רב אמר כאלו בנה פלטרין של מעלה
ופלטרין של מטה שנא' ואשים דברי בפיך וכו' לנטוע שמים
וליסוד ארץ. ובחזית. שוקיו עמודי שש אלו ת"ח למה נמשלו
עמודים שהם עמודי עולם שנא' אם לא בריתי יומם ולילה כו'.

ובמשלי רבתא חכמות בנתה ביתה כו'. אמר הקב"ה אם זכה
אדם ולמד תורה וחכמה חשוב לפני כמו שברא שמים

וכאלו העמיד כל העולם כולו. ושם בפ' אשת חיל אמרו.
אמר הקב"ה לישראל בני היו מתעסקין בתורה ביום ובלילה
ומעלה אני עליכם כאלו אתם מעמידים את כל העולם.

ובזוהר בראשית (ח"א מז, א) כל מאן דאשתדל באורייתא בכל
יומא יזכי למהוי ליה חולקא בעלמא דאתי. ויתחשיב ליה

כאלו באני עלמין. דהא באורייתא אתבני עלמין ואשתכלל
הה"ד ה' בחכמה יסד ארץ וגו'. וכתיב ואהיה אצלו אמון כו'

וכל דאשתדל בה שכלל עלמין וקיים ליה. ות"ח ברוחא
עביד קב"ה עלמא וברוחא מתקיימא דא רוחא דאינון
דלעאן באורייתא כו'. ושם בפ' וישב אחר שהאריך תחלה

במעלתו הנוראה של האדם העוסק בתורה בעה"ז ובע"הב,
ועונשו הגדול בשני העולמים כשמתרפה ממנה ח"ו, סיים ואמר
בג"כ כלא קיימא על קיומא דאורייתא ועלמא לא אתקיים
בקיומיה אלא באורייתא דאיהו קיומא דעלמין עילא ותתא
דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה כו'.

ובפ' תרומה (ח"ב קסא, א) אחר שהאריך בענין לבאר איך
שבהתורה נבראו כל העולמות. אמר אח"ז כיון דאתברי

עלמא כל מלה ומלה לא הוה מתקיים עד דסליק
ברעותא למברי אדם דיהוי משתדל באורייתא ובגיני'
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אתקיים עלמא. השתא כל מאן דאסתכל בה באורייתא
ואשתדל בה כביכול הוא

מקיים כל עלמא. קב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא. ב"נ
אסתכל בה באורייתא ומקיים עלמא. אשתכח דעובדא וקיומא
דכל עלמא אורייתא איהי. בג"כ זכאה איהו ב"נ דאשתדל
באורייתא דהאי איהו מקיים עלמא.

ובפ' ויקרא (ח"ג יא, ב) סוף ע"ב בגין דעלמא לא אתברי אלא
מין אורייתא וכל זמנא דישראל מתעסקי באורייתא עלמא

מתקיימא. וכל זמנא דישראל מתבטלי מאורייתא מה כתי' אם
לא בריתי יומם ולילה כו'

ולכן אמרו בפ' מעלות התורה שכל העוסק בתורה לשמה נקרא
ריע כי כביכול נעשה שות ליוצר בראשית ית"ש כיון שהוא

המקיים עתה את כל העולמות בעסק תורתו, ובלתי זה היו
חוזרים כלם לתוהו ובוהו. וכמ"ש במדרש הנ"ל "דמיתיך רעיתי"
-- רעיתי דעולמי שקבלו תורתי כולי.
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