Published on www.bilvavi.net
בלבבי ה_עמוד רצג_ידע ולא ידע > Home

בלבבי ה_עמוד רצג_ידע ולא ידע
ידע  -ולא ידע ,תיקון חטא אדה"ר
ישנם ה' מדרגות .תחילה נגדירם בקצרה ,ואח"כ נשתדל לבארם בהרחבה .א .לא ידע .ב .ידע .ג .ידע .ד .לא ידע .ה .ידע.
א
א" .לא ידע" תחתון ,והיא בחינת שיכור שאיבד לשעה את דעתו ,או שוטה שאיבד את דעתו ,או לחילופין תינוק שעדיין אין בו
דעת.
ב
ב .ידע .תחתון והוא דעת פשוטה ,כמ"ש חז"ל )סוכה מב ע"ב( שתינוק כל זמן שלא אכל חיטה אין בו דעת .ודעת זו היא דעת
להכיר דברים ולהבדילם זה מזה .והוא מעין מה שמצינו בחז"ל )שמו"ר א ,כו( שפרעה בדק את משה אם יש בו דעת ,ע"י
שנתן לפניו קערה עם זהב וכד' ,וכן נתן לפניו אש ,והיה אם יש בו דעת יבחר בזהב ,ואם אין בו דעת אפשר שיבחר באש.
ודעת זו היא המשמשת את האדם בכל ימיו ובכל הליכות חייו .בחינה זו של דעת נצרכת בין ליהודי ובין לגוי ,וע"ש כך נקרא
"בר דעת".
ג
ג .ידע עליון .והיא דעת דקדושה .דעת זו היא הדעת המכרת ומבדלת בין חומר לרוח ,בין גשם לרוחני .דעת זו מתחלקת לב'
חלקים .א .הבדלה ב .חיבור .תחילה הדעת מבדלת בין החומר והרוח כנ"ל ,ואח"כ ע"י כח הדעת האדם מתחבר לרוח .זאת
ועוד ,אין כל הרוחנים שווים זה לזה ,וגם שם בעולם הרוחני נצרך תחילה להכיר ולהבדיל בין בחינה רוחנית זו לחברתה,
ואח"כ נצרך להתחבר לכל בחינה ובחינה ,כל אחת בעיתה ובזמנה .בדעת זו משתמשים עובדי ה' המסדרים את סדר יומם,
ומחלקים את היום לג' העמודים שהעולם עומד עליהם ,תורה ,עבודה ,גמ"ח ,והדעת משמשת להם ככלי לקבוע כמה זמן
לעסוק בתורה ,וכמה זמן בעבודה ,וכו' וכו' .וכן בתוך ג' העמודים באיזה חלק ללמוד בתורה וכו' וכו'.
ד
ד" .לא ידע" ,בחינת "לא ידע" גילויה במיוחד ביום הפורים כמ"ש חז"ל )מגילה ז ע"ב(" ,חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא
ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" .אין הכונה שאדם יגיע לזילותא של לא ידע תחתון כשיכור שאין בו דעת ,אלא המכוון שאדם
יגיע למדריגה של למעלה מן הדעת .ענינה של מדריגת "לא ידע" הוא כדהלן.
יסוד מוסד הוא מהבעש"ט שכל דבר בפנימיותו הוא אלוקות ,אלא שבחיצוניות יש העלם לאלוקות הטמון פנימה .לפי הבחנה
זו ,בכל דבר יש אלוקות ,בין בדבר טוב ובין בדבר רע .אלא שבדבר טוב יש גילוי לאלוקות גם בחיצוניות )ככל שיש גילוי
לאלוקות בחיצונית כן גדר קדושת הדבר ואכמ"ל( ,אולם בדבר רע החיצוניות מסתיר ומעלים את האלוקות ,ואינו נותן
לאלוקות הפנימית להתגלות .לפי הבחנה זו ,אם אדם מסתכל על הפנימיות של כל דבר ,אין חילוק בין טוב לרע ,בשניהם
פנימיותם הוא אלוקות גמור.

ה
זהו סוד עבודת פורים .עבודת היום של פורים הוא לא להסתכל על החיצוניות של כל דבר ,אלא להסתכל ולהדבק בפנימיות,
ובפנימיות הכל אלוקות .ולכך גם המן גם עמלק ,בשורש הפנימיות הוא טוב .זו עבודת היום להגיע למעמקים הפנימיים ביותר
של הבריאה .אם זוכה האדם וקונה ביום הפורים את אורו של יום קדוש זה ,גם לאחר שנגמר הזמן של יום הפורים ,מ"מ
נחקק פנימה בנפשו ההסתכלות הפנימית ,ההסתכלות על שורש השורשים של הבריאה ,ולאורך כל השנה הוא רואה את
הטוב שבפנימיות של כל דבר ,ולא את הרע שבחיצוניות .זו מדרגת ר"ע שהיה שמח גם בחורבן וברע.
ו
כשאדם זוכה ואור זה נקלט בנפשו היטב ,זהו מהפך נפשי פנימי בכל החיים ,הוא הופך לאדם שחי בפנימיות ,באלוקות ,ולא
בחיצוניות ,בנפרדים .מהפך זה בנפש ,מוליד מהפך בהסתכלות על החיים ,ובצורת הלימוד של התוה"ק .הוא רואה את
החיצוניות של הדברים ,ששם יש פירוד ורע ,ויחד עם זאת ,הוא רואה גם את הפנימיות ,ששם הכל אלוקות והכל טוב .זהו
הסוד של "הדר קיבולה בימי אחשורוש" )שבת פח ע"א( .כלומר שזכו למעמקים פנימים יותר בהשגת התוה"ק .במעמד הר
סיני התוה"ק נתקבלה במהלך של "כפה עליהם הר כגיגית" )שבת פח ע"א( ,מהלך של יראה )יראה חיצוניות ,אהבה
פנימיות( .אולם בפורים המהלך היה קבלה מ"אהבת הנס" )רש"י שבת שם ד"ה( ,נתגלתה קבלת התוה"ק מתוך אהבה ,גילוי
של אחדות )אהבה בגמ' אחד כנודע( .וכצורת הקבלה ,כן זכו לגילוי והשגה בתוה"ק ,ולכך זכו לגילוי האחדות שבתוה"ק ,גילוי
האלוקות הגמור ,שבפנימיות ובשורש השורשים הכל טוב.
ז
זהו הסוד של "ונהפוך הוא" במגילת אסתר )ט ,א( כתיב "ביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו
היהודים המה בשונאיהם" .עומק הדברים :הבריאה בנויה בצורה של פנימיות וחיצוניות ,ישראל ואומות .ישראל הם הנקודה
הפנימית בבריאה ,והאומות הנקודה החיצונית .ולכך על ישראל אמרו" ,קב"ה ואורייתא וישראל חד הוא" .כלומר בישראל
מתגלה הפנימיות ,האלוקות .משא"כ באומות העולם ,אע"פ שבשרש השרשים הם נשתלשלו מאלוקות ,מ"מ אין זה בא לידי
גילוי בהם ,אלא נגלה בהם החיצוניות של הנפרדים .זהו כונת הפסוק "אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם" .כלומר שברו
לשעבד את נקודת ישראל ,נקודת הפנימיות ,לחיצוניות .ורצו שלא יתראה בבריאה ישראל ,שלא יתראה פנימיות ,אלוקות
כלל ,אלא חיצוניות ,נפרדים .אולם הקב"ה פעל להיפך" ,אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" .כלומר שלא רק שבישראל
יתגלה הפנימיות ,אלא גם בשנאיהם ,בחיצוניות ,יהיה גילוי של פנימיות ,וגם בהם יתגלה שיש להם בפנימיות ,ובפנימיות הכל
אלוקות ,הכל טוב.
ח
ה .ידע .כאשר אדם זוכה להשגת "לא ידע" ,ורואה בכל דבר את שורש השרשים שלו ,את האלוקות ,הוא דבק דבקות חזקה
בקב"ה ,ואז זוכה לקבל דעת חדשה ,דעת מדעת מקונו .זהו דעת אלוקית גמורה שאיננה במושגי אנוש כלל ,למעלה מגדרי
השכל האנושי.
ט
מדריגה זו מצינו בחז"ל )הובא ברש"י שמות לז ,כב( "ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה" .אשר צוה
אותו משה אין כתיב כאן ,אלא "כל אשר צוה ה' את משה" ,אפילו דברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו למה שנאמר
למשה בסיני וכו' ,אמר משה בצל אל היית כי ודאי כך צוה לי הקב"ה" וכו' .מבואר שכאשר האדם במהלך של דבקות בקב"ה,
מהלך של "בצל אל היית" ,אז זוכה האדם לקבל דעת מדעת קונו .אולם בהכרח שיקדם לכך השגת "לא ידע" ,השגה
שבפנימיות הכל אלוקות ,ואזי דבק דבקות חזקה באלוקות ,ומכח הדבקות באלוקות משיג דעת מהאלוקות .הוא הוא אשר
כתוב לגבי בצלאל )שמות ל ,ג( "ואמלא אתו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת" וגו' .ופרש"י "בחכמה מה שאדם שומע
דברים מאחרים ולמד ,ובתבונה מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד ,ובדעת רוח הקודש" .כלומר ,חכמה ובינה הוא מדריגת
דעת דקדושה )מדריגה ג' לעיל( ,מ"מ הם בגדר שכל והשגה אנושית .אולם בצלאל שהיה בבחינה של "בצל קל" דבוק
בבוראו ,זכה לדעת של רוח הקודש ,דעת של בוראו ,דעת שלמעלה משכל אנושי.
י
הם הם דברי הרמח"ל )דרך ה' חלק ג' ,פ"ג( המאירים בשפתו הברורה שכתב "הנה חקק הבורא ית"ש בטבעו של האדם,
שיהיה מתלמד מבין ומשכיל בהשקיפו על הנמצאים ובחינותיהם ,וממה שמתגלה לפניו יתבונן וידרוש את שאינו מתגלה ,עד

שישיגהו ויעמד עליו ,זהו דרך ההשכלה הטבעית .אמנם עוד גזר ,שתמצא לו השכלה מעלה מזו מאוד .והיא ההשכלה
הנשפעת ,והיינו שיושפע לו שפע ממנו ית"ש ע"י איזה אמצעים שהכין לזה ובהגיע השפע אל שכלו ,תקבע בו ידיעת דבר מה
בברור בלתי פסק ובבלתי טעות ,וידע הדבר בשלמות ,סבותיו ותולדותיו ,כל דבר במדרגתו ,וענין זה נקרא 'רוח הקדש'".
יא
והנה להבין ידיעת מה במושג ידיעה זו ,נביא את דברי השפת אמת )מכתב המודפס בשפת אמת מסכת אבות עמ'  (56לגבי
מדריגת ידיעה נמוכה יותר ,מ"מ ידיעה למעלה מגדרי הידיעה השכלית הפשוטה .וז"ל "אבל שם ידיעה אינו על ידיעה מבחוץ
כפי הפשוט ,רק ידיעה הוא שהדבר נדבק באדם כמו שיודע שצריך לשמור חייו ,שאף שאינו מסתכל תמיד ג"כ לא ישכח ע"י
שהידיעה נדבק בעצמותו" .ובאמת במדריגת ידיעה עליונה יותר ,אין גדר הדברים "ידיעה הוא שהדבר נדבק באדם" כלשון
השפת אמת ,אלא זו ידיעה מעצם מהות האדם ,כמו שאדם יודע שיש את עצמו שזו איננה ידיעה שנקלטה מבחוץ אלא ידיעה
מעצם עצמות האדם .והבן מאוד.
השגה זו ,צריכה שתהיה שאיפתו של היהודי להשיגה במשך כל חייו בכלל ,וביום פורים בפרט ,תחילה להשיג את ה"לא ידע",
ואח"כ את ה"ידע" דעת קונו.
יב
מהלך זה הוא תיקון לחטא אדה"ר .תחילה היה אדה"ר בגן עדן ,ובחינתו דביקות בבורא ,והשגה של דעת עליונה זו .אולם
לאחר החטא ,נפל מכך לדעת דקדושה וז"ש חז"ל "אתמול )לפני החטא( לדעתי )דעתו של הקב"ה( ,והיום )לאחר החטא(
לדעתו של נחש" .ועכשיו לאחר החטא ,נמצא בעץ הדעת) .וגם משם במשך הדורות היו עוד ב' נפילות .א .לדעת דחולין .ב.
ללא ידע תחתון ,ביטול הדעת(.
והנה בשביל לחזור בחזרה לגן עדן ,לעץ החיים ,לדעת קונו ,נצרך לצאת מעץ הדעת .המהלך בזה הוא ,ע"י יציאה מעץ
הדעת" ,ללא ידע" ,ומשם לדעת קונו.
זהו סוד "להט החרב המתהפכת" )בראשית ג ,כד( ששם הקב"ה לשמור את דרך עץ החיים .מצד אחד זהו שמירה ומניעה
מלכנוס לעץ החיים ,ומצד שני זהו גופא תיקון ודרך לעץ החיים" .להט החרב המתהפכת" ענינו "לא ידע" ,זה מתהפך ,פעם
נראה כך ופעם כך ,והאדם אינו יודע מהי ההתראות הנכונה באמת .בחינה זו מצד אחד היא מניעה להשגת עץ החיים ,ומצד
שני הוא תיקון לעץ הדעת.
יג
ביאור הדברים .עץ החיים כפי שבורר לעיל ,ענינו דעת דקונו ,דעת דנשמה .אדם שנמצא בעץ הדעת ,ורוצה להבין את דעת
קונו עם דעת של עץ הדעת ,זה בלתי אפשרי ,כי הכלי קטן מהאור .הכלי שלו מתאים לדעת אנושית ,אולם האור הוא דעת
קונו ,דעת למעלה משכל אנושי .ולכך אדם שכן מנסה להבין את דעת קונו בדעתו שלו ,הקב"ה קבע לשם כך את "להט
החרב המתהפכת" ,היא מבלבלת את האדם; פעם מראה לו כך ופעם כך ,ואז האדם מבין שאינו יכול להבין את דעת קונו,
ונסוג לאחור .נמצא להט החרב המתהפכת ,היא שמירה מליכנס להשיג את דעת קונו) .אילו לא היה את השמירה הנ"ל ,זה
היה נורא .אדם היה נראה לו שהוא מבין את דעת קונו בדעתו שלו ,ובאמת אינו מבין ,וזהו הורדת האור העליון ממדרגתו
והשפלתו ,והבן מאוד .וז"ס "פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם" )בראשית ד ,כב( .וחי לעולם מתוך בחינה של
עץ הדעת וד"ל(.
אולם מצד שני זהו תיקון לעץ הדעת .ע"י שאדם מנסה להבין את עץ הדעת ,והלהט החרב המתהפכת מבלבלת את
דעתו,הוא משיג שדעתו איננה דעת אמתית ,ועי"כ הוא מגיע למהלך של "לא ידע" .נמצא אחד מן הדרכים לתיקון עץ הדעת,
לתיקון הדעת ,הוא ע"י לימוד של דברים נשגבים למעלה מן ערך מדריגת האדם ,וההבנה שאיננו מבין ,ועי"ז הנפש משיגה
שדעתה אינה דעת אמתית ומבטלת את חשיבות דעת זו )צריך זהירות יתירה שלא יחשוב שמבין ואז נופל יותר ח"ו(.
זהו הסוד שאמרו חז"ל "חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" .ענין יין בפנימיות ,הוא סודות התורה.
וע"י העסק בסודות התורה למעלה מן מדרגתו ,מבין שאינו מבין ,ואז מבטל את דעתו ומגיע למהלך של "לא ידע" .ומתוך כך
ידבק באלוקות ,וישיג דעת קונו.
יד

והנה תכלית וקצה מדרגת "לא ידע" ,צריך שיגיע עד לבחינת )דברים לד ,ו( "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" .ביאור
הדברים .יש השגת נשמה ,שכל וגוף .הנשמה כל מהותה מושרש ב"לא ידע" )אין בה שכל אנושי כלל( ,ולכך משיגה דעת
קונה .עבודת האדם ,הראשית היא שיבטל את דעת שכלו ,ואף שכלו ישיג ויגיע למדריגת "לא ידע" ,ואז יזכה שנשמתו תאיר
בתוך שכלו ,ואף שכלו ישיג דעת קונו .וזה סוד רוח הקודש שבורר לעיל) .יתר על כן יש השגת "לא ידע" של נשמה ,שמכרת
שאינה יכולה להשיג את האי"ס ,וד"ל(.
כאשר האדם זכה לכך ,יש מהלך נוסף ,והוא בבחינת "כל עצמותי תאמרנה" )תהלים לה ,י( ,שאף גופו יחוש את "לא ידע",
והשגה זו זכה לה רק משה רע"ה במיתתו ,שאף גופו נתעלה למדרגת "לא ידע" .וכיון שגופו היה במדרגת "לא ידע" ,לכך
"ולא ידע איש את קבורתו" וגו' .כיון שהגוף במדריגת "לא ידע" ,לכך "בידע" א"א להשיג את גופו של משה רע"ה .ותיקון זה
הוא תיקון השלם ,שבכל הדצח"מ ,וארמ"ע ,יהי גילוי של "לא ידע" .וזהו בחינת "אבן מקיר תזעק" )חבקוק ב ,יא( שאף בה
יתגלה דעת קונה.
טו
והנה אמרו בגמ' )ב"ב יב ,ע"ב( א"ר יוחנן מיום שחרב ביהמ"ק ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות" .הענין,
שוטה ותינוק שניהם אין להם דעת ,ומכח פשיטותם שאין בהם דעת עצמית ,והם במצב של "לא ידע" ,לכך הם יכולים להשיג
דעת קונם .ואע"פ שמצב נפשם של "לא ידע" אינו נובע מעבודה לביטול דעת ,מ"מ סוף כל סוף יש בהם פשיטות של העדר
דעת ,ולכך הם כלים לדעת קונם .ויסוד זה ומעין זה כתב המהר"ל פעמים רבות בפנים שונות.
והם הם דברי הגמ' בברכות )נז ,ע"ב( "אר"י השכים ונפל פסוק לתוך פיו הרי זה נבואה קטנה" .וזאת מכיון שבשעה שהשכים
ועדיין היה במצב של פשיטות דעת ,שעדיין לא הפעיל את דעתו ,הרי היה במעין מצב של "לא ידע" ,ולכך יכול שיפול לפיו
דבר ששורשו בדעת קונו ,בחינת רוח הקודש ונבואה.
טז
גם כאשר זכה האדם וביטל עצמו בבחינת "לא ידע" ,וזה לדעת קונו ,אין זה סופם של דברים .כתב הרמח"ל )דרך השם ח"ג
פ"ג( בענין רוח הקודש השגת דעת קונו ,וז"ל ואולם מדרגות על מדרגות נמצאו בדבר ,בין בענין כח השפע הנשפע ,בין בזמן
השפעו ,בין בדרך הגיעו אל האדם ,ובמהות הדברים המתגלים ונודעים לו עי"ז וכו' .והנה כאשר קנה האדם דרגה והשגה
מדעת קונו ,ורצונו לעלות ולהשיג מדריגה יתירה על זה .ראשית נצרך ,שאת ההשגה שהשיג" ,דעת קונו" ,יהפכה ל"לא ידע",
וזו הפיכת יש לאין של המדריגה התחתונה .ואזי יזכה לקבל מדריגה עליונה יותר מדעת קונו ,וד"ל.
ולעולם לעולם ,צריך להתחנן ולבקש מהקב"ה הרבה מאוד מאוד מאוד ,שיקרבו אליו יותר .וזה נצרך כל ימי חיי האדם
בעוה"ז ללא הפסק כלל לעולם) .וכבר כתבנו לעיל ,שסוף כל סוף ,יש "לא ידע" ,שמכיר שאינו יכול להשיג את האי"ס(.
יז
זהו עומק מאמר החכם "תכלית הידיעה שנדע שלא נדע" )בחינת עולם יג ,מה( .אין כונת הדברים גרידא ש"תכלית הידיעה",
ידיעת שכל אנושי" ,שלא נדע" ,שישיג מדריגת "לא ידע" ,ואח"כ יקבל מתנה מהקב"ה דעת קונו .אלא יש עומק נוסף בזה.
"תכלית הידיעה" ,אפילו ידיעה שהיא מתנה מהקב"ה ,ידיעה שהיא מדעת קונו ,גם זה אינו תכלית ,אלא התכלית שיבטל
ידיעה זו ,ואח"כ יזכה לידיעה יותר עליונה ,וכן חוזר חלילה לעולם .והבן.
נספח לאלו החפצים או שכבר נכנסו לעסוק בחכמת האמת
יח
והנה בדורות האחרונים וביותר בדורינו אנו ,רבו החפצים לעסוק בחכמת האמת ולטעום מן עץ החיים ,ובאמת כשמו כן הוא,
וחכמת האמת וספר "עץ חיים" שורשם בעץ החיים .והנה לאחר חטא אדה"ר הורחק האדם מן גן עדן ,מן עץ החיים ,והרי
מקרא מלא מעיד" ,ויאמר ה' אלוקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טו"ר ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים )חכמת
האמת( ואכל וחי לעולם ,וישלחהו ה' אלקים מג"ע לעבוד את האדמה אשר ל ֻקח משם ,ויגרש את האדם וישכן מקדם לג"ע
את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים".
הרי שהקב"ה רוצה למנוע את האדם מליכנס לעץ החיים )לחכמת האמת( ,כל זמן שמצב נפשו במצב של דביקות בעץ
הדעת ,וכיצד יעלה בדעת אנוש רימה ותולעה לעשות נגד רצון קונו ,ולנסות לפרוץ לתוך גן עדן ולטעום מעץ חיים .רק כאשר

האדם יזכך את עצמו; וינתק עצמו מעץ הדעת ,רק אז רשאי הוא לנסות לחזור בחזרה למקומו הראשון ,ג"ע ,ולטעום מעץ
החיים.
יט
כיצד ינתק האדם עצמו מן עץ הדעת? על כן ביאר לנו הקב"ה מפורש בתורתו ,שהשמירה לעץ החיים יש לה ב' פנים .א.
כרובים ב .להט החרב המתהפכת .והנה התיקון של להט החרב המתהפכת  ,בורר לעיל בהרחבה ,שצריך לחזור ל"לא ידע",
ומשם לדעת קונו .אולם התיקון הנוסף ,הוא תיקון הכרובים.
ענין מהות הכרובים בורר לנו במשכן ,בארון שע"ג היו הכרובים כדכתיב) ,שמות כה ,ב( "והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה
סוככים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו" וגו' .ופרשו בגמ' )ב"ב צט( "פניהם איש אל אחיו הא כתיב )דה"ב ,ג(
ופניהם לבית ,לא קשיא כאן בזמן שיראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום" .ופירש
הרשב"ם" ,כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ,הם הופכים פניהם זל"ז דוגמת חבת זכר ונקבה האוהבים זל"ז ,סימן
שהקב"ה אוהב את ישראל .ומתחילה כך נעשו פנים אל פנים ,כדי שתשרה שכינה בישראל ,וישראל יעשו רצונו של מקום,
וכשאין עושין ,הופכין פניהם לבית ע"י נס" .הרי שהכרובים יש בהם ב' מצבים" ,פניהם איש אל אחיו" ,סוד האהבה" .פניהם
לבית" )אינם פונים זל"ז( ,סוד הפרוד.
והנה הכרובים ששם הקב"ה לשמור את דרך עץ החיים ,הם כרובים במצב של "פניהם לבית" .ולכך יש מניעה מליכנס לעץ
החיים ,כי אין חבה בין ישראל לקב"ה .אולם הרוצה ליכנס לגן עדן ולטעום מעץ החיים ,ראשית עליו להפוך את הכרובים
ממצב של "פניהם לבית" למצב של "פניהם איש אל אחיו" ,ממצב של אחורים אח"ב ,למצב של פב"פ "פנים בפנים דיבר ה'
עמכם" )וכידוע שמעמד הר סיני הוא תיקון לחטא עץ הדעת ,וזהו תיקון הכרובים ,האהבה(.
תיקון הכרובים הוא סוד עולם אהבה ,אהבת ה' .כל זמן שאהבת ה' לא בוערת בקרב לב האדם ,אי אפשר להשיג את חכמת
האמת כראוי ,וכל נסיון לכך אינו אלא טעות.
כ
נמצאינו למדים שכל הרוצה לעסוק בתורת עץ החיים ,עליו לתקן תחילה ב' דברים .א .אהבת ה' ,שתבער בלבו אהבת ה'
מאוד .ב .תיקון הדעת ,שיבטל דעתו ויגיע למצב של "לא ידע" ,ומשם יזכהו ה' להשיג דעת עץ החיים ,דעת דנשמה ,דעת
קונו.
והנה ב' תיקונים אלו להשגת עץ החיים נתקנו בפורים .ענין אהבת ה' נתקן במה שאמרו "הדר קיבלוה בימי אחשורוש".
ופרש"י "מאהבת הנס" .כאן נתקן סוד האהבה .והתיקון הב' של "לא ידע" מתקיים ב"חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בין
ארור המן לברוך מרדכי" .ולכך "כל המועדים בטלים לעת"ל חוץ מפורים" כי פורים הוא הכח להשגת עץ החיים.
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