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Leshem on Torah as a Spiritual Path 
 תורה  -סימן ח  -ספר שערי הלשם חלק א 

א) אמנם מה שיש לנו גילוי ממנו עצמו ג"כ ר"ל זולת פעולותיו גופה הנה הוא ברצונו המתפשט 
בהבי"ע כי הרי אנו רואין שרוצה בהתהוות כל המציאיית ובקיומם תמיד והוא הענין דפרק 

בשבח האומרו והמתבונן בו משום שהרי כל התהוותם וקיומם הוא רק שירה אשר הפליגו 
רצונו המתפשט עד תחתית העשיה ואחרי שכל אותן המציאיית עצמם הנה רובם ככולם הם 
עבים וחומריים בתכלית החומרי לכן גדול שבח האומר והמתבונן בכל פרקי השירה כי בזה 

ולם ומתראה האור בהיר אשר הם נשואים מגלה פני הלוט והמסכה הנסוכה על כל המציאיית כ
עליו שהוא רצונו ית"ש והרי מוציא יקר מזולל שאין קץ למתן שכרו ובפרט כי עי"ז הנה נשלם 

רצונו ר"ל גילויו אשר רצה בהם כי לא נעשה גילויו בהם אלא רק להמתבונן שהם כולם מרצונו 
תכונותיהם אשר יצאו מרצונו ותלוים רק עליו והוא ע"י הפסוקים דפרק שירה שהם הוראת כל 

 בהם. התבונן בזה ותבין.
והרי לנו כי במה שנתגלה אלינו בפעולותיו הנה יש לנו גילוי ברצונו עצמו והוא באותו הרצון  

אשר רצה בהם והמתבונן בזה הרי הוא דבוק ברצונו והוא מ"ש הכתוב מלאה הארץ קנינך וכן 
. אמנם הנה עיקר גילוי רצונו ית"ש אשר קונה שמים וארץ להתבונן על רצונו אשר בכולם

נתגלה לנו בו הנה הוא כל התורה והמצוה שהוא כל העבודה כולה אשר צוה לנו ורוצה מאתנו 
וכל העבודה כולה הרי צריך שתהיה לשמו ולעשות נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו והרי 

עצמותו גופה זולת גילויו נתגלה לנו ברצונו ית"ש והוא גילויו אלינו אשר ממנו עצמו ר"ל ב
בפעולותיו אשר בכל ההתהוות והמציאיית דכל העולמות בי"ע שהם כולם בבחי' חוץ ממנו 

שהרי הם כולם אינם אלהות כלל אבל גילוי רצונו שנתגלה אלינו בו הנה הוא גילוי מאלהותו 
המשכיל עצמו ועל זה הוא גודל החיוב דעסק התורה שאנו מחויבים בה כי נודע הוא שהשכל ו

והמושכל אחד הוא וכשמשכיל ויודע איזה דבר מהתורה הרי הוא דבוק ומתאחד ברצונו ית"ש 
ממש כי נעשה אותו הידיעה שכל בו שהוא חלק מכחות הנפש שבו והרי מתאחד עם רצונו ית"ש 

ממש וכשזוכה לידיעת כל התורה שהוא רמ"ח ושס"ה כבנין מציאת כל האדם ומקיים ועושה 
 ְוַאֶּתם   דממש הרי נעשה כולו בגופו ונפשו דבוק ומתאחד ברצונו ולכן נאמר  אותם גם בגופו

וכ"ז הוא משום שרצונו ית"ש הנה הוא אורו עצמו  : ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ַחִּיים ֵהיֶכםלא יַּבי ַהְּדֵבִקים
המתפשט למטה אחר אשר נתצמצם באמתתו הנעלמה דא"ס ונתגלה בכ"ז באצילות כי שם 

הוא גילויי עצמותו לכל אותו הרצון אשר גילה לנו בכל התורה והמצוה וכן להרצון אשר 
שאמרו בספר יצירה  בפעולת כל הנבראים שנבראו ונוצרו ונעשו ג"כ רק מהתורה עצמה וכמו

פ"ב עשרים ושתים אותיות כו' וצר בהם את כל היצור ואת כל העתיד לצור ומשום שכל רצונו 
אשר נתגלה לנו בו הנה הוא התפשטות אורו עצמו לכן הדבוק ברצונו הוא דבוק בו גופה וזהו 

 שנאמר ואתם הדבקים בי"א כו' וכנז':
ואמר בספר הפרדס שער הצחצחות פ"ג רבינו הרמ"ק ז"ל והנה כ"ז הוא ע"פ מה שמלמדינו קדוש עליון  

זה לשונו והענין כי לא מחשבותיו מחשבותינו ולא דרכיו דרכנו כי כאשר ידמה האדם בשכלו 
להוות איזו מציאות שיהיה הנה מחשבתו לא תפעול ואף אם ידמה ויצייר בשכלו צורת 

על ויצא לפועל ונמצא הפועל המציאות אשר ברצונו להוות עם כל זאת והיה כלא היה עד יפ
שלם מהכח כי הכח חסר המציאות ואין לו מציאות ושלימות כלל והפועל הוא העיקר 

והמציאות וזולתו אין דבר ואין כן פעולותיו והויותו של מלך מלכי המלכים הקב"ה כי כאשר 
בלי  עלה ברצונו להוות ולהאציל אצילות הטהור והקדוש הנה אז נאצל ונצטייר כלו בעצמותו

שינוי בו ח"ו אלא מציאות מתייחד עמו עד שאין בין המאציל והמציאות ההוא הבדל כלל אלא 
וכן עוד בדבריו בזה באילימה בעין שמש תמר א' פ"ב ובעין הבדולח הוא והם הכל דבר אחד ועצם אחד כו' כו' ע"ש 

עצמו ולכן אמרנו כי  והנה כן הוא עד"ז ענין רצונו ית"ש הנה הוא מציאת אורו תמר א' פ' ט"ז ע"ש
הדבק ברצונו הוא דבוק בו ממש אמנם כבר אמרנו שהגם שכל התורה כולה הנה היא אור 

רצונו ממש והיא אור קדושתו גופה עכ"ז הנה אין גילוי לנו מאור קדושתו שבה אלא רק 
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בידיעה ולא בהשגה ואין אנו משיגים בה אלא רק ע"ד השגתינו בכל בחי' רצון שהוא רצון ולא 
ציאות הגם שבאמת הרי הוה רצונו בה אור קדושתו עצמו וכן אמרנו ג"כ כי הנה היא רק מ

נובלת חכמה של  ב"ר פ' י"ז סס"י ה'תמצית הארה לבד מאור העיקרי אשר למעלה ולכן אמרו רז"ל 
כל התורה שהאדם למד בעוה"ז הבל הוא לפני תורה  ופ' י"א מעלה תורה וכן בקהלת רפ"ב

ר יתבטל כל הזוהמא ויזדככו כל העביית והמסכים המפסיקים אלינו בין שבעולם הבא כי כאש
אור קדושתו העיקרי אשר למעלה באצילות אז יתפשט אור קדושתו עצמו למטה ג"כ ונגלה 

ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך כי עכשיו  (ישעיה ל')כבוד ה' אל כל בשר וכמ"ש 
ע"י העביות והזוהמא נפסקה חומת ברזל בין ישראל ע"י שהיא רק תמצית הארה לבד ו

לאביהם שבשמים ואין אנו משיגים מאור קדושת רצונו אלא השגת הרצון לבד אבל לעתיד 
כשיתבטל כל המסכים אז יתגלה ויראה כל הרצון באור קדושתו שבו ממש והרי יתגלה אז 

כל הגילוי אשר יש לנו הרצון בבחי' המציאת שבו ג"כ והוא אמתת רצונו כמו שהוא ונמצא ש
עתה בו הנה אין ערך לו הן בכמות והן באיכות נגד הרצון האמיתית והעיקרי שיתגלה אז וזהו 

 שאמרו שכל התורה שהאדם למד בעוה"ז הבל הוא לפני תורה שבעוה"ב:
אמנם הוא כי הגם שאין לנו עתה מהרצון העיקרי אלא רק תמצית הארה ממנו עכ"ז הנה היא  

כולו בלי חיסור בו דבר מאומה ולא עוד אלא שאותה התמצית הארה אשר תמצית הארה מ
נתפשטה אלינו הנה היא היסוד המעמיד את כל גילויו העיקרי ית"ש אשר למעלה באצילות 

אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים שאילולא אני. כביכול אין הוא  בשמואל רבתי פרשה ה'וכמ"ש 
כי אלולא התורה שבהעוה"ז היה מתבטל וזאת הברכה סי' שמ"ו  פ'יושב בשמים ע"ש עוד וכן בספרי 

כל גילוייו אשר באצילות ג"כ והיה חוזר לא"ס כמקדם ורק ע"י עסק התורה וקיום המצוה 
שבהעוה"ז מעמידים כל גילוייו שבאצילות והוא ענין העבודה צורך גבוה כנודע מכמה ספרי 

עבודת הקודש והשל"ה והנפש החיים והוא  קדושי עליון וכמו שהאריכו בזה הר"מ גבאי בספר
וכל מה שהאדם מקיים פ' בחקותי קי"ג סע"א ושם ע"ב כדי להעמיד את גילוייו למעלה וע' זוה"ק 

ועושה רצונו ית"ש למטה הנה הוא מקיים ומעמיד ומתקן ובונה את דוגמתו בשורשו ואורו 
וא בעניני אור קדושתו אשר למעלה למעלה ומכש"כ כשהאדם עוסק למטה בפנימית התורה שה

עצמו אשר באצילות שהוא למעלה מהתלבשותו אשר בהעולמות בי"ע והרי הוא עוסק באור 
קדושתו עצמו בלי התלבשות כלל והרי גדול העסק בענין הזה באין ערך וחקר והוא ע"ד שאנו 

רואין שיש חילוק בדין בין הכותב את השמות הקדושים לשאר כל התורה כי השמות צריך 
שם בקדושה כפולה נוסף על קדושת שאר כל התורה והגם שכל התורה כולה הרי היא לקד

שמותיו של הקב"ה וכנ"ל עכ"ז הם חלוקים בדין וצריך בהשמות לקדשם בקדושה יתירה 
משום ששאר כל התורה היא מלובש באיזה נושא שמהעוה"ז משא"כ השמות שהם עליו עצמו 

א נקל להבין עד"ז תוספת המעלה והקדושה אשר ית"ש לכך הם צריכים קדושה יתירה כן הו
לעוסק באורות האצילות עצמו אשר למעלה מהעולמות בי"ע והנה מתדבק בזה באור קדושתו 

עצמו בלתי התלבשות כלל ונעשה הוא גופה מקום ומעון לשכינת עוזו ית"ש וכמו שאמרנו לעיל 
א מקיים ומתקן את אותן פ"ז כי השכל והמשכיל והמושכל אחד הוא וכן בעסקו בזה הנה הו

ולכן הוא גודל  בראשית ב' ע"א וד' ע"ב וכן בהקדמת תיקונים ג' סע"ב,הגילויים למעלה וכמ"ש בהקדמת זהר 
תיקון ל' פ"א ע"ב וע"ש בהגר"א וכן הוא החיוב לעסוק בחוכמת האמת כל מי שראוי לה וכמ"ש בתיקונים 

(ספר הקדו"ש   מה וכן הרח"ו ז"ל בהקדמת ע"ח מדפוס וורשא תרנ"א:בכ"מ בזוה"ק וכמו שהאריך בזה הספר ויקהל משה בהקד
 ט):-שער א' פרקים ז

----- 

Rashi, Shmot 29:25 

 :לנחת רוח למי שאמר ונעשה רצונו לריח ניחוח.
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Isaiah 30:20-21 

מֹוֶרי�: כא   ְוָאְזֶני� ִּתְׁשַמְעָנה ָדָבר ֵמַאֲחֶרי� ֵלאֹמר ֶזה -ֵעיֶני� ֹראֹות ֶאתִיָּכֵנף עֹוד מֹוֶרי� ְוָהיּו -כ   ְוָנַתן ָלֶכם ֲאֹדָני ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְולֹא
ְמִאילּו:  ַהֶּדֶר� ְלכּו בֹו ִּכי ַתֲאִמינּו ְוִכי ַתֹשְ

20. And though the Lord gives you the bread of adversity, and the water of affliction, yet your teacher shall not 
withdraw himself any more, but your eyes shall see your teacher; 21. And your ears shall hear a word behind 
you, saying, This is the way, walk in it, when you turn to the right hand, and when you turn to the left. 

 
 
 
 
 

2:2 
 
Twenty-two Foundation letters: 
He engraved them. He carved them, 
He permuted them. He weighed them. 
He transformed them 

And with them. He depicted all that was formed 
and all that would be formed. 
 

 


