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 דרוש ד ענף יח סימן ג  -ספר הדע"ה חלק ב  -ספר לשם שבו ואחלמה 

והרי נתבאר לנו מכל הנז' כי כל המאורעות הנוראות שעברו עלינו מעת היותינו לעם עד כה.  
בסיבת עולם התוהו והיה מוכן וחקוק מאז את כל המעשה אשר נעשה על הארץ  הנה הוא הכל

זמן היה לו והוא מה שנאמר לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים. ואמרו במדרש קה"ר שם. ...
לאדה"ר שיכנס לגן עדן כו' וזמן היה לו שיצא משם כו'. זמן היה לו לנח שיכנס לתיבה כו' וזמן 

זמן היה שתנתן התורה לישראל כו'. והרי לנו שגם הזמן והעת של כל דבר … היה לו לצאת.
שראל לירד עתידין היו י...ובתנחומא פ' שמות סי' י"ז.דם. הוא חקוק ומוכן ג"כ רק מאז ומק

עתידין היו ישראל להגאל ממצרים והיה משה ...ולהשתעבד במצרים והיה יוסף מתוקן להם 
 ...מתוקן להם 

זה שאמר הכתוב. תהלים ס"ו ה'. לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם. אמר ר' 
יהושע בן קרחה אף הנוראות שאתה מביא עלינו. בעלילה את מביאן. בא וראה כשברא הקב"ה 

ביוס שני. ע' לעיל סוף ענף (ור"ל שהוכן מיום ראשון אבל בריאתו היה את העולם. מיום הראשון ברא מלאך המות 

ואדם נברא בששי. ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה לעולם שנאמר כי ביום אכלך ... ט"ו)
גט. נכנס לביתו  ה"ד למי שמבקש לגרש את אשתו. כשבקש לילך לביתו כתבממנו מות תמות. מ

והגט בידו מבקש עלילה ליתנו לה. אמר לה מזגי לי את הכוס שאשתה. מזגה לו כיון שנטל 
הכוס מידה אמר לה הרי זה גיטך. אמרה לו מה פשעי. אמר לה צאי מביתי. שמזגת לי כוס 

פשור. אמרה לו כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור שכתבת הגט והביאתו בידך. 
כך אמר אדם לפני הקב"ה עד שלא בראת עולמך קודם שני אלפים שנה היתה תורה אצלך  אף

ורא אלא באת לתלות בי את העלילה. הוי נוכתיב בה זאת התורה אדם כי ימות באוהל.  ...
 עלילה על בני אדם.

לנו מבואר מכל המדרשים הללו כי גם כל המאורעות כולם אשר מפורש בתורה סיבתם.  והרי 
 …הכל מסיבת עולם הנקודות ומיתתם ושבירתם וכל מה שנעשה בהם בעולם התוהו.  הנה...

הנשאר בתוך  אוהוא ע"ד הבלי דגרמוהוא ענין מיתתם כי הוא ע"ד יציאת הנשמה מהגוף. 
כי כשם שכל עולם הנקודות היה שורש לעולם התיקון. שכל המציאויות ...העצמות בקבר. 

דהנקודות היו השרשים לכל המציאויות שלאחר התיקון דמעשה בראשית. כן כל המקריים 
והמאורעות אשר עברו על המלכים דהנקודות והניצוצין והשב"כ שבהם הנה הוא שורש לכל 

ל הדורות כולם אשר מששת ימי בראשית תהלוכות ההנהגה אשר עם כל הנמצאיים כולם שבכ
כי בכל זה יצא כל הכחות דהגבורות כולם לגילויי היותר אפשרי ע"י הנבראים ...ועד עולם 

עצמן. ככל הצורך לתכלית הנועם והזיו והזוהר דטוב העתיד. שהוא ע"י הגבורות הנמתקים. 
 :...והנה נעשה מיתוקם ע"י כל אותן המאורעות עצמן. 

  אחרי פרשת - התורה על טוב שם בעל ספר

) ב בסוד, העליונה אל תחתונה מדרגה להעלות הוא גבוה צורך, הקודש אל אהרן יבא בזאת. ב
 כדי, מדרגה לאותה תחלה לירד צריך, להעלותה שיוכל וכדי, הקודש אל אהרן יבא בזאת
 בגדי ולבש החמודות בגדי לבושי ששינה אחד שר במשל) ג שזכרנו וכמו, להעלותה שיוכל

 :…', וכו המלך אביו אל הבן להעלות כדי, הפחותין


