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Nefech Ha'haïm

Chapitre 27 - Porte 4

ועוד זאת יתירה ערך ויתרון קדושתה הנוראה מהעולמות. כי
העליונים אף שקדושתם רבה מאד. אמנם כאשר נשתלשלו

וירדו דרך השתלשלות והדרגות עצומות הגם שבכל עולם
נצטייר ונחתם בו כל סדרי העולם שמעליו בדמותו כצלמו ממש

כידוע. וכמ''ש בזוהר יתרו פ''ב ב' תאנא כגוונא דלעילא
אית לתתא מנייהו וכן בכלהו עלמין כלהו אחידן דא בדא

ודא בדא. וכמ''ש בע''ח בענין הד' עולמות אבי''ע ע''ש
בשער דרושי אבי''ע פ''א ובפ''ד שם ובשער השמות

רפ''א. עכ''ז אינו שוה ודומה כלל ערך קדושתו ואורו להעולם
שמעליו. עד שכ''כ נתעבו ונתמעטו מקדושתם ואורם דרך
השתלשלות והדרגות עצומות עד שבזה העולם נעשו חולין
שאנו נוהגין בהן מנהג חול. אמנם התורה הקדושה אף

שגם היא נשתלשלה וירדה ממקור שורשה העליון בקדש
מדרגות אין שיעור מעולם לעולם וממדרגה למדרגה.
עכ''ז קדושתה הראשונה כמו שהוא במקור שרשה

ראשית דרכה בקדש כדקאי קאי גם בזה העולם. שכולה קודש
ואסור לנהוג בה מנהג חול ח''ו. שגם ההרהור בד''ת אסור

במקומות המטונפים. ולזאת החמירו והפליגו רז''ל בעונשו
ואמרו (בפ' חנלק צ''ט א') שגם הוא בכלל כי דבר ה' בזה.
וסיפי' דהאי קרא הכרת תכרת ופי' רז''ל הכרת בע''הז תכרת
לעה''ב. ואמרו האוחז ס''ת ערום נקבר ערום מאותה מצוה. גם
אסרו לטלטלה ממקום למקום. ואף מבי כנישתא לבי כנישתא
אסרו בזוהר פ' אחרי ע''ג ב' לטלטלה ע''ש. מטעם שהיא
לעולם בקדושתה הראשונה עומדת. (וכן אפי' האדם ששורש
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נשמתו הוא מעולם עליון וגבוה מאד. מהעולמות העליונים.
ויקח לו בשכלו מחשבה נכונה להתדבק לטהרת איזה מדה
נכונה. הוא רשאי לילך בזאת המחשבה גם במקומות
המטונפים. ואלו ההרהור ד''ת בדיני נגעים ואהלות. או שארי
דינים ואיזה ד''ת שתהיה אסור במקומות המטונפים):

והוא ג''כ ענין מאמרם ז''ל בזוהר דקב''ה ואורייתא חד והוא
שאעפ''י שהעולמות הולכי' כולם דרך הדרגה והשתלשלות

ושינויים רבים בערך קדושתם. כ''ז הוא רק מצדינו.
אבל מצדו ית' אין שום חילוק ושינוי מקומות כלל ת''ו. וכמ''ש

אני ה' לא שניתי ולא נשתנה הקדושה. כמ''ש באורך
למעלה בשער ג' ע''ש. כן התו''הק אף כי ירדה ונשתלשלה

דרך הדרגות רבות עצומות. עכ''ז היא לא נשתנתה מקדושת'
כלל. ובקדושתה הראשונה עומדת גם בזה העולם התחתון.

כאשר היתה באמנ' אתו ית' במקור שרשה. בלא שום
חילוק ושינוי מקום כלל. אמנם אע''פ שמצדו ית' כל

המקומות שוים בלי שום שינוי כלל. שאין מקומות המטנופים
חוצצים לאחדותו ועוצם קדושתו יתב'. וכן הוא בענין עוצם

קדושת התו''הק. עכ''ז אנחנו נאסרנו לדבר גם להרהר בה
במבואות המטונפות. כי מצדינו ודאי יש חילוק ושינוי מקומות
כמו שנתבאר שם באורך. אבל התו''הק בעצמותה לא נשתנתה
בסבת ירידתה מקדושתה ואורה העליון. רק שטח עינינו מראות
בעוצם קדושתה ואורה הפנימי ולכן אמר דוד המע''ה גל עיני
ואביטה נפלאות מתורתך. כי באמת קדושת ואור התו''הק הם
פנימיות סתריה המה מפורשים ונגלים ומאירים בקדושת אורם
העליון כאשר הוא. רק שעינינו אין יכולות לסבול עוצם קדושתה
ואורה כאשר הוא:
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