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בינה. כי לא זו הדר� ישכו� אור ה' להיות חפ
 בחיי בשרי� ובני  להשכיל�
ומזוני כי ע"ז ארז"ל בטל רצונ� כו' דהיינו שיהי' רצונו בטל במציאות ולא יהיה 

עניני עול� הזה כול� הנכללי� בבני חיי ומזוני וכמארז"ל לו שו� רצו� כלל ב

 :שע"כ אתה חי

העני� הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית דהיינו שהבריאה יש מאי�  וביאור
הנק' ראשית חכמה והיא חכמתו שאינה מושגת לשו� נברא הבריאה הזאת היא 

את הכל בכל עת ורגע שמתהוי� כל הברואי� יש מאי� מחכמתו ית' המחיה 
וכשיתבונ� האד� בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאי� בכל רגע ורגע ממש 
האי� יעלה על דעתו כי רע לו או שו� יסורי� מבני חיי ומזוני או שארי יסורי� 
בעול� הרי האי� שהיא חכמתו יתבר� הוא מקור החיי� והטוב והעונג והוא העד� 

נדמה לו רע או יסורי� אבל באמת שלמעלה מעוה"ב רק מפני שאינו מושג לכ� 
אי� רע יורד מלמעלה והכל טוב רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו וזהו עיקר 
האמונה שבשבילה נברא האד� להאמי� דלית אתר פנוי מיני' ובאור פני מל� 
חיי� וע"כ עוז וחדוה במקומו הואיל והוא רק טוב כל היו� וע"כ ראשית הכל 

שעה ויחיה ממש באמונתו בה' המחיה ומטיב עמו שישמח האד� ויגל בכל עת ו
בכל רגע ומי שמתעצב ומתאונ� מראה בעצמו שיש לו מעט רע ויסורי� וחסר לו 
איזה טובה והרי זה ככופר ח"ו וע"כ הרחיקו מדת העצבות במאד חכמי האמת. 
אבל המאמי� לא יחוש משו� יסורי� בעול� ובכל עניני העול� ה� ולאו שוי� אצלו 

אמיתית ומי שאי� שוי� לו מראה בעצמו שהוא מערב רב דלגרמייהו  בהשוואה
עבדי� ואוהב א"ע לצאת מתחת יד ה' ולחיות בחיי עו"ג בשביל אהבתו א"ע וע"כ 
הוא חפ
 בחיי בשרי� ובני ומזוני כי זה טוב לו ונוח לו שלא נברא כי עיקר בריאת 

שר בלבבו א� יפנה האד� בעוה"ז הוא בשביל לנסותו בנסיונות אלו ולדעת את א
 
לבבו אחרי אלהי� אחרי� שה� תאוות הגו� המשתלשלי� מס"א ובה� הוא חפ
או א� חפצו ורצונו לחיות חיי� אמיתי� המשתלשלי� מאלקי� חיי� א� שאינו 

 :יכול

צ"ע. ובאיזה כת"י ליתא תיבות אלו [א� שאינו יכול] ובנוסחא אחרת מצאנו כ�. "או א� חפצו ורצונו א� שאינו (

 ).(כול לחיות חיי אמיתי� כו'". ולפי נוסחא זו נראה שתיבות [א� שאינו יכול] הוא מאמר מוסגרי

ויאמי� שבאמת הוא חי בה� וכל צרכיו וכל עניניו משתלשלי� באמת בפרטי 
פרטיותיה� שלא מס"א כי מה' מצעדי גבר כוננו ואי� מלה כו' וא� כ� הכל טוב 
בתכלית רק שאינו מושג ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב ג� בגלוי שבאמונה זו 

יא חכמתו יתבר� שמאמי� שהרע הנדמה בגלוי כל חיותו הוא מטוב העליו� שה
שאינה מושגת והיא העד� שלמעלה מעוה"ב הרי באמונה זו נכלל ומתעלה באמת 

 :הרע המדומה בטוב העליו� הגנוז

  


