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You Are What You Hate, I:4 

  ז סימן ה דרוש - א חלק ה"הדע ספר - ואחלמה שבו לשם ספר
 בהנהגת הכל את ומלבישים בהסברים המרבים שאותן הוא ודאי כי ונאמר לדברינו ונחזור

. למעלה אשר העליונים אורות למציאות רמז ולמצוא להשכיל רק הוא כוונתם הנה. ז"עוה
 להלבישם באצילות שנאמר מה כל את ומסבבים .... ז"בהעוה אשר ש"ית הנהגתו בתהלוכות

 כ"כ רצויים אינם בזה מעשיהם אבל רצויה הוא שכוונתם הגם והנה. ז"שבעוה ההנהגה בענייני
 רמז קצת ויש. כהלכתן דברים באיזה שכוונו לומר להם אשר את להם ניתן אם גם כי. לדעתי
 אלפים אלפי השתלשלות אחר והוא. אומרים שהם הדברים לאותן ההנהגה תהלוכות באיזה
 חכמת לימוד מעיקר זה אין הנה ז"עכ. העשיה סוף עד מהאצילות אשר מדרגות רבואות רבוא

 למטה ולא למעלה לדבר הוא הקבלה לימוד מעלות וגודל קדושת עיקר הנה כי. כלל הקבלה
. אלעזר' ר אמר. א"ע' ב בראשית זוהר בהקדמת' וע. למעלה באורותיהם ולעורר לתקן וכדי

 אשא מגו מלאך ונענה ב"סע' ג תיקונים בהקדמת וכן. ש"ע' כו מקדשא בנא דילי שתיקא
 דרשת י"ע כי והוא'. כו השרת מלאכי מתקבצין והוו מרכבה מעשה הן הן ואמר משמיא

 הקבלה לימוד תיקון עיקר כל וזהו. למעלה העניינים אותן ונבנו נעשו הללו בעניינים י"הרשב
 אשר העניינים בנושאי מלובש הרי התורה חלקי כל שאר כי. התורה חלקי שאר מכל יותר
 צ"וספד האדרות על בנויים הם אשר ל"האריז דברי ובפרט הקבלה לימוד כ"משא ז"בעוה

 נקרא ולכך. ס"א דאור ובעולמות באצילות רק העניינים נושאי כל הוו. ק"הזוה סתרי ועמקי
 מעולמות הוא. בהם מדברים שאנו העניינים נושאי שכל משום. נסתר בשם הקבלה חכמת

 ונסתר נעלם הוא והרי בריה לשום בזה ותפיסה השגה אין אשר. למעלה למעלה אשר העליונים
 . מהכל

Said R. Eleazar, �My keeping silence was the means of building the sanctuary above and the 
sanctuary below. Verily �speech is worth a sela, silence two�. Speech is worth a sela, namely, 
my exposition and remarks on the subject; but silence is worth two, since through my silence 
two worlds were built together.� 
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ֵאׁש ִמָּׁשַמִים ְואֹוֵמר, ֵהן ֵהן ַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה, ְוָהיּו ִמְתַקְּבִצים ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְּכמֹו ְּבַמְזמּוֵטי ָחָתן  ְוַנֲעָנה ַמְלָא� ִמּתֹו�
הּוא ִעם -ָּברּו�-ׁשדֹוְוַכָּלה. ָאַמר רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן: ָּברּו� ִיְהֶיה ַהְּמנֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָאַמר ְּדָבִרים ֵאּלּו ְלַיֵחד ָּבֶהם ֶאת ַהּקָ 

 ְׁשִכיָנתֹו.


