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You Are What You Hate, Chapter 7
The Importance of Earning our Olam HaBa
ספר לשם שבו ואחלמה  -ספר הדע"ה חלק ב  -דרוש ב ענף ה ]אות א'[:
ומעתה הנה נאמר עוד כי הנה היסוד והשורש של כל המציאות כולו הנה נודע הוא כי א"ס
ית"ש אשר אמיתת עצמותו הוא משולל מכל השגה ותפיסה רצה להתגלות באיזה גילוי והוא
בכל העולמות דא"ס ובאצילות ורצה להמציא מציאות מחודשים והם כל העולמות דבי"ע
ולהיטיב עמהם בטובה שאין לו סוף ותכלית דהיינו להנהותם מזיו אחדותו ית"ש שהוא העצם
הטוב בעצמו והנה ראה רצונו עוד בהם שיהא סיבת הבאתם להתאחד ולהתענג בזיו אחדותו.
יהיה על ידיהם בעצמם .כי מטבע כל אחד לחבב וליהנות את שלו בעצמו שמה שהוא שלו גופה
הוא יותר חביב לו דכל אחד קרוב אצל עצמו .וזהו ג"כ רק מסבת כח האחדות אשר נטבע
בהבריאה להיות נמשך כל אחד לעצמותו גופה .כי אין אחדות יותר )בכח האחדות הנטבע
בהנבראים רק( מעצמו אל עצמו .ולכן אין באפשר לבוא לההנאת טובת האחדות בתכלית אם
לא כאשר שיהיה מכחו גופה וימשך ויתקרב מעצמו אל עצמו עד שורש הנקודה הפנימית שבו
שהוא מהמלכות דאצילות וכן למעלה למעלה עד העצם הפשוט שהוא אחדותו הפשוטה ית"ש
והבן כ"ז היטיב:
והרי יש לנו ה' הבחנות מה שאנו מבחינים ממנו ית"ש .א' .דמה שהוא משולל מכל גילוי רצה
להתגלות .ואותו הרצון הוא שורש הגילויים והם העולמות דא"ס .ב' .גילוייו העיקריים בעצמן
אשר שם נתגלה למהוה ומנהיג והוא האצילות .ושם הוא עדיין אין עוד מלבדו ואפס זולתו.
ועליו אמרו .פרקי דר"א פ"ג .כי עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו לבד .ג' .כל מציאות
הנפרדים אשר המציא והם העולמות בי"ע .ד' .תכלית הבריאה וכוונתו לזה שהוא להנהותם
מזיו אחדותו ית"ש .ה' .הסבה המביאה לידי אותה התכלית והוא התורה והמצוה וכל
המאורעות אשר אירע לאבותינו ולנו .והוא קודם לההבחנה הד' כי הוא סבת התכלית אשר
אמרנו .והנה היא באה על ידינו גופה .והנה ההבחנה האחרונה מאותן הה' הבחנות שהוא ג"כ
התכלית האחרון והוא כאשר יגיע להגילוי דסוד האחדות .הנה יחזור אז לאור א"ס כי יחזור
הכל להסיבה הראשונה אשר יצא משם .והוא סוד נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן כי יצא
מא"ס ויחזור לא"ס.

