
 לקוטי בחקותי תורה מח

 וישראל וכר בולזזו דרגא על דרגא סתימ וגליא (ב6׳ אחרי חי־ג ע׳*).
 וביאור עניו כחי׳ סתים היינו מה שאינו נראה ומושג ואינו מתלבש במקום
 כלל ונק׳ םתימא דכל םתימין, פי׳ אפילו מו הסתימא הוא סתום ונעלם,
 ולית מחשבה דלהון תפיסא ביה כלל ועיין בסה״מ דקי׳׳א ע״א. ובחי׳
 גליא הוא מה שאנו רואים עולם הגשמי בחי׳ מקום בעל ששה קצוות מעלה
 ומטה וד׳ רוחות העולם. ולכאורה לא יתכן לומר על בחי׳ גשמית שהוא
 בחי׳ אלהות. אבל באמת העניו הוא כן כי אין עוד מלבדו כתיב ומלכותו
 בכל משלה וכל מה שאנו רואים בדצח״מ שבעוה״ז יש בכל גשמי מגשמיים
 הנ״ל חיות רוחני המחיה אותו תמיד והוא ג׳׳כ נק׳ בחי׳ מקום כמ״ש הנה
 מקום אתי שיש ג״כ בחי׳ מקום למעלה וכוי. ופי׳ מקום שהחיות רוחני בחי׳
 מקום הוא ונק׳ ג״כ גליא ובטל הוא לבחי׳ סתום שלמעלה ממנו מן בחי׳
 מקום כענין ביטול אותיות המחשבה בשכל כידוע ואינו מתלבש בו כלל.
 וזהו בריר המקום כי ברוך הוא לשון המשכה להמשיך מן למעלה מן
 המקום לבחי׳ מקום ע״ד האמור בברכת השנים להמשיד מן למעלה מן
 הזמן לבחי׳ זמן. וזהו ברוך ה׳ בו׳ מן העולם ועד העולם, (עניו מקום
 רוחני י״ל דהיינו ו״ק עליונים שהם שרש הו״ק גשמיים צפון ודרום כו׳ שזהו
 בחי׳ המקום, וכן נתבאר במ״א ע״פ וארא אל אברהם כו׳ בפי׳ ועניו שהוא
 אחד בשבעה רקיעים והארץ וד׳ רוחות העולם בו׳ ע״ש, וע׳ מזה ג״כ
 בפ׳ בשלח ע״פ ויאמר משה אכלוהו היום כו׳ ובפ׳ בראשית בד״ה השמים
 כסאי עולם נק׳ בחי׳ אש ומים כו׳ דהיינו המדות עליונות כנודע, וכן
 הוא בפרדס בערכי הכינויים ערך מקום. ולמעלה מבחי׳ מקום
 רוחני היינו חו״ב כו׳ וכ״ש למעלה יותר כוי. אכז בזח״א ויצא דקמ״ז
 מבואר דבחי׳ מלכות נק׳ מקום וכ״ה בזהר בשלח דס״ג סע״ב ועיין
 בזהר ויקהל דר״ז ע״א וע׳ בסש״ב ח״ב פ״ז). והנה אורייתא ג״כ
 סתים וגליא פי׳ כענין הקללות האלה שלפי הנראה ומושג בחי׳ גליא אינו
 מדבר בישראל כמ״ש ונתן ה׳ אלהיך את כל האלות האלה על אויביה וגוי.
 והיינו בחי׳ עשו שהוא בחי׳ אלה לשון רבים טורי דפרודא כמ״ש נפשות
 עשו, ועיין בזח״א ויחי דרכ״ז ע׳׳ב, אבל ואתה תשוב ושמעת בקול ה׳ וגוי.
 כי הפנימית בבחי׳ סתום בהמשכות החיות מן הסתום אל הגליא. וזהו
 בקול גו׳ והם בחינת הברכות שבקללות(ע׳ במ״ש ע״פ כי תשמע בקול וגו׳
 בפ׳ ראה, והנה ברכות אלו הוא ע״ד מ״ש בגמ׳ פ״ק דמ״ק ד״ט ע״ב הנך
 כולהו ברכתא נינהו כוי, והיינו שהברכה היא מבחי׳ סתום, ומהרש״א
 שם פי׳ והם עשו כן לחדודי כוי, ויותר נראה כפשטן לפי שהברכה
 באופז זה היא מבחי׳ סתום). והנה ידוע שהתורה נק׳ לחם והיא
 מחיה את הנשמה כמזון הגשמי שמחיה את הגוף אף שהלחם הוא
 בחי׳ צומח והאדם הוא בחי׳ חי מדבר והוא נגד השכל, לכאורה שיהא
 החי מדבר ניזון ומקבל חיות מן דבר שהוא למטה ממנו במדרגה, אך
 אמנם העניו הוא שבאמת תבואת הארץ שרש חיותם הוא ממקום גבוה
 מאד אלא שנפלו בשבירה להצמיח החטה, וכו בעניו התורה שנק׳ לחם ומזון
 להנשמה הוא ג״כ על דרך הנ״ל שסודות התורה נשתלשלו בדברים
 גשמיים איסור והיתר טומאה וטהרה בו׳. ועמ״ש מזה ע״פ וידבר משה
 אל ראשי המטות. וכ״ז מפני שנפלו בשבירה פי׳ מחמת שבירת לוחות
 הראשונות שהיו* מתחלה חירות ממלאך המות ומחמת שבירתן
 נתלבשה התורה בדברים גשמיים, (וכמ״ש בלק״ת פ׳ תשא שפוד שבירת
 הלוחות הי׳ כעל שבירת הכלים כו׳ ע״ש, ועמ׳׳ש מעניו חרות על
 הלוחות בביאור ע״פ אם בחקתי). וזהו בשברי לכם מטה לחם מטה
 לחם הוא עץ החיים בחי׳ סתים ובשבירת עץ החיים שהוא שבירת

 הלוחות נפלה ונשתלשלה בדברים גשמיים כוי:
 ב ואפו עשר נשים. פי׳ ואפו כי הנה התורה נק׳ לחם חטה שהוא כ״ב
 אותיות התורה כמניז חט״ה. והענין כי האוכל עיסה שלא נאפית
 עדיין אינה מתעכלת במעיו כלל ואינה נבלע באבריו להיות ממנה דם הנפש
. שו״ה י ג ה בקול — בקול ו ר ה ומטה — רוחות העולם. ש ד  שו־ה וביאור — וביאור ענץ. ש
 בחי׳ — והאדם הנא. שו״ה אמנם — חיותם הוא. שו״ה מאד — להם ומזון: כל התיקונים הנ״ל חמ

 ע״פ לוח התיקון.
 •)עיי בהוספות.

 חלבו ודרשו רז״ל הלואי בחקתי תלכו היינו שיהי׳ בחי׳ הליכה הוא
 בחי׳ אהבה ולהתכלל באחד צריך לזה ב׳ חקיקות הנ״ל כי בלתי זה
 א״א שיהיה לו בחי׳ אהבה מאחר שהוא אסור בגוף ונפש הבהמית

 וכמשל האסור בזיקים שא״א לו להלוך אלא א״כ ישתברו הזיקים:
 ג אך עיקר ההליכה הוא להתכלל נפשו באחד לדבקה בו. ואיך
 אפשר זה. ולזה אמר ואת מצותי תשמרו אשר קדשנו במצותיו
 כר כמבואר במיא. וזהו ואת מצותי תשמרו שע״י המצות משתמר
 בחי׳ אור א׳׳ס בחי׳ עתיק. וזהו נר מצוה כמו נר המשמר השמן והאור
 כמו בן המצוה משמרת בחי׳ אור א״ס (ועמ״ש בד׳׳ה והנח מנורת זהב
 כולה. ובדיה כי תשמע כקול גבי לשמור את כל מצותיו) וע״ז אמר
 ועשיתם אותם אתם כתיב. פי׳ כי זהו באמת בחי׳ עשייה שנשמות
 ישראל עושיו ומכריחין כביכול המשכת אוא״ס בהבלים והוא מלשון
 גדול המעשה כוי, ולכו נק׳ כל עובדא בלשון עשיה פי׳ לשוו הכרח
 כי מה שהשכל מתפשט בהמעשה שעושה זהו בחי׳ הכרח לגבי השכל
 שיהי׳ יורד ונמשך בעשייה כמו כן בעשיית המצוה שנמשך עי״ז אור
 א׳׳ס ב״ה מה שהוא נעתק ונבדל מסדר ההשתלשלות ונמשך ושורה
 בהבלים דז״א על כן נק׳ בחי׳ זו בשם עשיה (ועמ״ש בד״ה להבין ענין
 מדלג על ההרים בענין שלכך נק׳ המצות בשם רמ״ח אבריז דמלכא
 בו׳ ע״ש. וע׳ במ״ש ע״פ ביום השמיני עצרת בפי׳ אשר נשבעת
 לאבותינו מימי קדם) וזהו ועשיתם אותם אתם כוי. ונתתי גשמיכם
 בעתם פי׳ גשמיכם זהו התורה כמ״ש יערוף כמטר לקחי. והנה
 גשמים יורדין בגבורה ובתורה אמרו רז״ל שניתנה בה׳ קולות פי׳
 ה׳ חסדים המגדילים והם בחי׳ ה׳ גבורות דאבא הנעשים בחינת
 חסדים דאימא. פי׳ כי משה שמע כל התורה בקול אחד כמ״ש
 והאלהים יעננו בקול לפי שמשה היה מבחי׳ אור אבא בעצמו. אך
 ישראל לא היה באפשרי לקבל ונתחלק ע״י ה׳ גבורות דאבא לבחינת
 חמשה קולות וזהו פלג אלהים מלא מים. פי׳ מה שנתפלג מבחי׳
 אלהים בחי׳ ה׳ גבורות מלא מים באמת הם חסדים שיכולים
 לקבל. וע״י גשמיכם בחי׳ התורה הנ״ל נעשה קול דודי דופק פתחי
 לי שיהיה לבו פתוח שיוכל להיות בנפשו בחי׳ אהבה ע״י בחי׳
 התורה המגדל והיה מזה ונתנה הארץ יבולה היינו בחינת ב״ן שנתברר
 מנפש הבהמית (והוא ע״ד מ״ש בד״ה האזינו השמים גבי יערוף
 כמטר שהתורה נק׳ מטר וגשם שמוציא את כח הצומח שבהארץ
 מההעלם אל הגילוי דהיינו להיות הצמיחה בחי׳ אהבה בכל מאדך
 בו׳ ע״ש באריכות וזהו ואהבת בגימטריא ב׳ פעמים אור היינו בחי׳
 אור אחד הוא אור זרוע לצדיק והב׳ בחי׳ הצמיחה בכל מאדך)
 ואח״כ ועץ השדה יתז פריו (עיין בזהר בפי בראשית דל״ז םעיב. ובמק״פ
 שם) שהוא בחינת מ״ד מנפש האלהית. וכמו בארץ שהארץ מעלה
 מ״ן והגשם המגדל הוא בחי׳ מ״ד וכדכתיב כאשר ירד הגשם
 והשלג מן השמים כמו בן ע׳׳י חיבור מ״ה ובין הנ״ל יתן פריו היינו
 שיתגלה בחי׳ טובא דגניז בגווה היינו רפ״ח ניצוצין שיש בה רק
 הוא מוסתר ומלובש רשע מכתיר את הצדיק משא׳׳כ כשנתברר
 ונתהפך נתגלה האור הנ״ל להיות א״ח עטרת בעלה בחי׳ שלמעלה
 מהתקון ס״ג דס״ג וזהו והצליח אשר שלחתיו לברר בירורין ע״י
 דברי אשר יצא מפי דוקא כי כל העוסק בתורה הקב״ה יושב

 ושונה כנגדו כוי:

ור אחד ם בתנ כ מ ח ם ואפו עשר נשים ל ח ם מטה ל כ  בשברי ל
ם במשקל כוי. הנה ידוע שאף שלפי הנראה כ מ ח  והשיבו ל
 דברי התוכחות אלו הם קללות אבל לפי האמת אינם רק ברכות. ולהבין זה
 הוא ע״ד מה שאמר בזהר תלת דרגין מתקשראו דא בדא קוב״ה אורייתא

 שויה ג — לדבקה: בדפוס ראשיו ובנוך 4: בהדבקה.
 שו־ה בחיי — עתיק. וזהו: בלוח התיקון שצ״ל: עתיק שלמעלה גם מבחי׳ הרצון כי הוא בחי׳

 תענוג עליון פנימית הרצון בו׳ וזהו.
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 96 לקוטי בחקותי תורה

 עולם לו פי׳ שהולד ונעתק מזה העולם לו לבדו ליבטל אליו ליחודו
 ית׳ בהשגתו בגדולתו מדרגה אחר מדרגה וגם הליבות העולם עצמו
 לו שגם העולם עצמו הילד ומתעלה עם האדם ליחודו ית׳ מאחר
 שהאדם הוא בתוכו ונק׳ הליכות לשון רבים כמארז״ל אל תקרי הליכות
 אלא הלכות. וכמ״ש ועלמות איז מספר ודרשו רז״ל אלו הלכות
 שלכן נקראו בשם הלכות שע״י העיון בהם להשיגו היטב על בוריו
 זוכה האדם לילד ממדרגה למדרגה בהשגת גדולת א״ם ב״ה וקרבתו
 אם קרבת אלקים יחפץ באמת ויבקשנה ככסף כו׳ ויגעתי ומצאתי
 כו׳ ולאפוקי מי שאינו* כוי. ואת מצותי תשמרו הוא עניז הדבור
 כמארז״ל שמור זו משנה שהוא הדבור בד״ת מלשון ושננתם לבניה
 והענין כי אף מי שמוחו קטן להשיג בגדולת ה׳ ולילד בה ממדרגה
 למדרגה*. הנה אעפ״כ יש בכל א׳ ואחד מישראל בחי׳ אלקות ודבר ה׳ השוכן
 בתוכו וכמ״ש ונתתי משכני בתוככם ופי׳ בזהר משכונא דילי והוא עד״מ
 כאדם שנותן משכון לחבירו שהמשכון אינו מרצונו הטוב כד כביכול
 הנה ארז״ל גלו לאדום שכינה עמהם פי׳ אף כי ידע אינש בנפשו
 איה מקומו שהוא בתחתית המדריגה בגלות אדום וישמעאל כו׳ שהם
 המה מדות הרעות תאוות וכעם ודומיהו מכל מקום לא יפול לבו
 בקרבו לאמר אבדה תקותי כי האמת אינו p שאפילו בגלות שכינה
 עמהם הנותנת לו חיות אלקות אפי׳ בעודו עובר על רצונו ית׳
 שיובל לקבוע במוחו ומחשבתו עניו אמונת אחדותו ית׳ האמיתי
 כי בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד וכולא קמי׳ כלא
 חשיב. ווהו אני ה׳ אלקיכם בי הוי׳ הוא בחי׳ היה הוה ויהי׳*
 ואני הוי׳ לא שניתי הוא יבול להיות שורה וקבוע במוחו להיות לנו
 בבחי׳ אלקיכם וכמ״ש במ״א, אך צריך שתהיי בחי׳ זו שמורה וקבועה
 בו בתוכו ממש שלא יהי׳ רק כמו שעומד על שכלו מלמעלה ואינו נתאמת
 ונתפס בשכלו היטב כמ״ש ונתתי משכני בתוככם דייקא והשמירה לזה
 ארז׳׳ל שמור זו משנה שהוא הדיבור והשינוו בד״ת כי דבר ה׳ זו
 הלכה וכמארז״ל השונה הלכות שהוא רק בחי׳ שמירה להיות משתמר
 בקרבו מה שכבד ניתנה לו אף שאינו יכול לילד ולהתעלות מעלה מעלה
 בהשגת גדולתו וקרבתו ית׳ מ״מ ע״י המשכת עולם הדבור בתוכו כמ״ש
 ותורתר בתיד מעי וכתיב ואשים דברי בפיר כו׳ נתפס ונתאמת אצלו ענין
 אמונת אחדותו ית׳ באמת לאמיתו ולא בדמיונות שוא כמארז״ל אין הגליות
 מתכנסות אלא בוכות המשניות שהוא בחי׳ הדבור בת״ת שנאמר גם כי יתנו
 בגוים עתה אקבצם פי׳ שאע״פ שהם בבחי׳ גלות* שכינה עמהם וזהו שארז״ל
 על פסוק על מה אבדה הארץ על ביטול תורה כי ע״י ביטול תורה שהוא
 בחי׳ דבר ה׳ אבדה האמונה שהיא בחי׳ הארץ הדום רגלי שאינו
 נתפס במוחו אמונת יתודו יתי. ועשיתם אותם זה המעשה שהוא עניו
 המשכת אלהותו ית׳ מבחי׳ סוכ״ע ע״י המעשה כמארז״ל לא המדרש
 הוא העיקר אלא המעשה וארז״ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה
 מכלל שהמעשה הוא עיקר התכלית והיינו כי א״א לחמשיר גילוי
 אלהותו ית׳ מבחי׳ סוכ״ע ע״י שום השגה וכח המחשבה ודיבור דלית
 מחשבה תפיסא ביה כלל ואפילו השגות עליונים כו׳ רק ע״י בחי׳
 המעשה וקיום המצות כענין לחכימא ברמיזא, והוא כמשל האדם שאינו יכול
 לדבר ולהסביר כל לבו לפני חבירו האיד יעשה רק ע״י שרומז לו בתנועה
 כל שהוא. כד כביכול הנה באתעדל״ת צריד להיות אתעדל״ע יש
 מהן דתליא בעובדא וע״י מעשה המצות וקיומן נרמז ונמשר מלמעלה
 מעלה מאד וממקום גבוה יותר כעין רמז ולמשל כמו מעשה הצדקה שע״י
 שמשפיע חיות לזולתו רומז למעלה למקום מקור כל ההשפעות להשפיע
 חיים וחסד לכל העולמות. וכן עניו כל המצות ואפילו מצות ת״ת
 שבדבור דעקימת שפתיו הוי מעשה. וז״ש והיה מעשה הצדקה שלום כי
 עניז השלום הוא שמחבר שני הפכים ועושה שלום ביניהם, כר א״א

 *) עי׳ בהוספות.

 אבל האוכל אחר אפייתו הוא מתעכל במעיו ונבלע באבריו להיות ממנו
 דפ הנפש והיו לאחדים ממש. וכן העניז במזון הנפש שהיא התורה
 שכשאינה אפויה אצל האדם כמו שית׳ לקמן, אף אם הוא אדם שלומד
 תורה הרבה אינה מתאחדת עמו אלא היא עניו בפ״ע והוא בפני עצמו ואינו
 מקבל חיות כלל ממנה כענק הלחם הגשמי שלא נאפה עדייו כלל, אבל
 כשהתורה אפויה אצל האדם היא נבלעת בכל רמ״ח אבריו והיו לאחדים
 ממש כנ״ל. וזהו שאמרו חז״ל על פסוק ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה
 בכל רמ״ח אבריו היא שמורה וכוי. וכמשנ״ת ע״פ ושבתה הארץ, ולהבין
 עניו האפיה הוא עניו אמרם ז״ל כי התורה נתנה אש שחורה על גבי
 אש לבנה, (ועי בהרמ״ז פ׳ עקב דף ער״ב סע׳׳ב. פי׳ אש שחורה חכמה
 סתימאה ע״ג אש לבנה הוא אבא. וא״כ פי׳ ועניו אש שחורה הוא
 ע״ד ישת חשד סתרו ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה שחורה אני ונאוה ע״ש).
 והנה עניו אש שחורה הוא אש מסותרת ונעלמת בלב כל א׳ ואתד
 מישראל באהבה ותשוקה לדבקה בו ית׳, שאף שהוא טרוד בעסקיו
 הגשמיים כי לבו בוער תמיד לאהבת ה׳ כמ״ש צעק לבם אל אדני כי
 הלב צועק בהעלם והסתר לדבקה בו ית׳ ונק׳ חולת אהבה וכמ״ש
 סמכוני באשישות וגו׳ כי תולת אהבה אני(וזהו עניו אני ישנה ואעפ״כ ולבי
 ער. ועמ״ש* ע״פ ציון במשפט תפדה), ובאהבה זו המסותרת ובוערת אשר
 רשפיה רשפי אש שלהבת י״ה שמתלהב ובוער תמיד לדבקה בו ית׳ בוה
 יוכל האדם לאפות לחם חטה שהיא התורה וכשיאפה האדם את התורה
 בשלהבת האהבה אליו ית׳, בזה יובלעו דברי תורה במעיו והיו לאחדים
 עמו. וזהו ואפו לחמכם פי׳ התורה בתנור אחד פי׳ בחמימות האהבה
 הבאה מהתבוננות של אחד יחודו של עולם. ועניו עשר נשים הוא
 שבנפש כל אחד ואחד מישראל יש עשר בחינות שלש אמות ושבע כפולות
 ובעשרה דברים אלו יהיה האפיה הנ״ל ויהיו בחי׳ אלו בחי׳ נוקבא
 שידע שבאמת איו הטוב שלו. דהיינו התשוקה לדבקה בו ית׳ אינו
 מעצמו ועבודתו רק בעל האמת נותן לו האמת. וזהו היה בעיניד
 כרשע אפילו אם אחד לומד תמיד תורה ומתפלל תמיד מ״מ היה
 בעיניד כרשע. אבל הרע בעצמו שעושה שלו הוא כי הוא מעצמו,
 וזהו שלהבת י״ה כי השלהבת לאהבת ה׳ הוא מן י״ה וכשיהי׳ בעצמו בחי׳
 מקבל לבד ולא בחי׳ יש בפ״ע יוכל לבוא לידי אפייה הנ״ל, ועיין מ״ש סד״ה
 שימני כחותם. והשיבו לחמכם במשקל פי׳ שישיב התורה ע״י אפייה הנ״ל
 ממטה למעלה בבחי׳ משקל כמ״ש ושקל בפלס הרים שהוא בבחי׳ שלמעלה
 מבחי׳ הרים שבו שוקל הרים ונקרא מתקלא בזהר(בפי• תרומה קע״ו ב• האזינו

 ור״צ ע״א. ועמ״ש בדיה לבך יהגה אימה. איה סופר איה שוקל ומ״ש בד״ה אתם
 נצבים בעניו ושקל בפלס ועמ״ש בעניו תנופת שתי הלתם ע״פ והניף הכהו אותם),
 ואכלתם ולא תשבעו ע״ד אוהב כסף כוי. כן באהבתה תשגה תמיד
 לחזור פעמים רבות אין מספר. ובכל פעם יהיו בעיניו כחדשים ממש
 ולא ישבע נפשו בהם לעולם. וכמ״ש אל תבוז כי זקנה אמה וגם שלא
 יהיה בבחי׳ זקנה. וכמאמר רז״ל ומי איבא זקנה קמיה כוי. שהוא ית׳
 למעלה מהומו ואיו הזמר מושל בו להזקינו. אבל בלאו הכי אינו מקבל

 חיות מן התורה כי וכבודי לאתר לא אתן כוי:
 אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה׳ בינו ובין בני
 ישראל. הנה לכאורה לא שייר לומר חוקים ומשפטים ותורות
 על הברכות וקללות הכתובים למעלה בפ׳ זו שאין בהם ציווי דבר חוק
 ומשפט. וגם להבין מהו בינו ובין בני ישראל והל״ל אל בני ישראל
 וביי• אד הענין דהנה כפ׳ שלמעלה כתיב אפ בחקותי תלכו ואת
 מצותי תשמרו ועשיתם אותם וג׳ בחי׳ אלו תלכו תשמרו ועשיתפ אותם
 הם כנגד מחשבה דיבור ומעשה, בחקותי תלכו הוא ענין המחשבה
 בעיון והשגת גדולתו ית׳ שיש בה כמה מדרגות זו למעלה מזו ולכו
 נק׳ בשם הליכה כמ״ש ילכו מחיל אל חיל והוא ענין מ״ש הליכות

 ונוו״ה מקבל — חיות כלל מנווה: נתקו ע״פ לוח התיקון.
י — באשישות וגוי: נתקן ע״פ לות התיקון. נ ו  שוי׳ הסמכ

 •ו עיי בהוספות.
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