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Nefech Ha'haïm

Chapitre 26 - Porte 4

וטעמו של דבר. כמש''ל שמקור שורשה העליון הנעלם של
התו''הק מאד נעלה מעל כל העולמות. ראשית ושרש
אצילות קדשו יתברך. סוד המלבוש העליון. כמ''ש רבינו

איש האלקים נורא האריז''ל. רק שנשתלשלה וירדה כביכול
עד לארץ אשר האירה מכבודה. ומסרה ונטעה הוא יתב'

בתוכנו שנהיה אנחנו המחזיקים ותומכים בעץ החיים.
לזאת מאז כל חיותם וקיומם של העולמות כולם. תלוי ועומד
רק כפי ענין ורוב עסקנו והגיונינו בה. שאם אנחנו עוסקים בה

ומחזיקים ותומכים אותה כראוי בלי רפיון כלל. אנו
מעוררים מקור שרשה העליון מקור הקדושות והברכות.
להמשיך ולהריק תוספת ברכה וחיי עולם וקדושה נוראה

על כל העולמות. כל עולם לפי ערך קדושתו שיוכל לקבל
ולסבול. ואם ח''ו עסקנו בה ברפיון. מתקמט ומתמעט

הקדושה ואור העליון של התורה מכל העולמות. כל אחד
לפי ערכו הולך וחסר רותתים ורפויים ח''ו. ואם ח''ו היינו

כולנו מניחים ומזניחים אותה מלהתעסק בה מכל וכל. גם
העולמות כולם כרגע היו מתבטלים מכל וכל ח''ו: משא''כ בכל
המצות ואפילו מצות התפלה. שגם אם היו ח''ו כל ישראל
מניחים ועוזבים מלהתפלל לו ית'. לא היו חוזרים העולמות

עבור זה לתהו ובהו. ולכן התפלה נקראת בדברי רז''ל חיי
שעה. והתורה נק' חיי עולם כמאמרם ז''ל בפ''ק דשבת (י'

ע''א) רבא חזיי' לר''ם דקא מאריך בצלותא אמר מניחין
חיי עולם ועוסקין בחיי שעה. שענין

התפלה הוא הוספת תיקון בהעולמות בתוספות קדושה וברכה
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באותו עת הקבוע להם. ולכן אם עברה השעה שוב לא תועיל
כלל להוסיף תת בהעולמות התוספת קדושה וברכה. אמנם ענין
העסק בתו''הק הוא נוגע לעצם החיות וקיום עמידת העולמות
בל יהרסו לגמרי. לכן האדם חייב לעסוק ולהגות בה בכל עת
תמיד. כדי להעמיד ולקיים כל העולמות כל רגע: ולא עוד אלא
שגם כל עיקר ענין התפלה אינה תלויה רק בעסק התו''הק
ובלתה אינה נשמעת ח''ו כמש''ה (משלי כ''ה) מסיר אזנו
משמוע תורה גם תפלתו תועבה. וכמשרז''ל בשבת שם ובמשלי
רבתא פכ''ח ואמרו (בסוף סוטה) כל העוסק בתורה מתוך
דוחק תפלתו נשמעת ואין הפרגוד ננעל בפניו. ובזוהר מקץ ר''ב
ב' ועץ חיים תאוה באה תנינן מאן דבעי דקב''ה יקבל צלותיה
ישתדל באורייתא דאיהי עץ חיים כו'. לכן הדין פסוק בש''ס
(מגילה כ''ז א') בה''כ מותר לעשותו בה''מ. משום דעלויי קא
מעלי ליה לקדושה יותר חמורה. שרק היא הנותנת השפע חיות
וקדושה ואור לכל העולמות מטעם שהיא למעלה מכולם:
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