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íôðší

ðî½−בתחילה כי הידוע  ובהקדם  הזה, בעולם  עבודתינו כל  הוא  זה  מאמר 

הספירות  עשרת  והמרוממים  הרוחניים  האורות  את  הקב"ה  כשהאציל 

היו  שהכלים כלומר  כלים  ומיעוט  אורות  ריבוי של  באופן האורות  היו העליונות ,

תלמיד  ע "ד  והוא  הכלים. לשבירת  גרם  וזה  האורות , את  לקבל  מדי  קטנים 

אין  זה ומכח אותו להבין יכול  אינו והוא  מהשגתו שלמעלה דבר  אותו שמלמדים

התחתונות . לדרגות  נופל  והוא  השכל  אור  בו

þìêî את שוב והאציל  למקומם  הכלים  ניצוצות  את  והעלה  הקב"ה  חזר  כך 

המקבלים, של  הכלים לפי ומתחברים  מתלבשים  שהם  באופן האורות 

אם אלא ה' בעבודת  טעם להרגיש  לאדם אפשר  שאי  בחוש  רואים שאנו  וכמו 

ודווקא "כלים ". לשון שורש  שהיא  הנפש  וכלות  השתוקקות  אליה  קדמה 

הקב"ה אז  נפשו , חלקי ובכל  לבו בכל  האורות  את  לקבל  לגמרי מוכן כשהמקבל 

אורות . לו  משפיע 

þêîëôî, לגמרי נשלמה  לא עדיין הניצוצין העלאת  עבודת  כי האר "י  בספרי

וחביבה גדולה  עבודה עולם של  מלכו המלך  בני עלינו  יש  ועדיין

ידי  על  ויום  יום בכל  עושים  אנו זו ועבודה הניצוצין, העלאת  עבודת  את  להשלים

למען  עושים שאנו  ועבודה עבודה  שבכל  וכו', האכילה  ועבודת  ותפילתינו  עבודתינו

העולמות . ובכל  הזה  בעולם ית ' אורו להתגלות  כלי עושים אנו ית ' שמו 

þôêôëî ההתגלות שעיקר  נמצא כי נפלא, יסוד  זה  ענין פי  על  רבינו מבאר  זה 

אור כמו ולבושין, מסכים ידי על  דוקא  היא  העליונים האורות  כל  של 

המביט שהרי עליו, ומכסה  המסתיר  וילון מבלי להשיגו אפשר  שאי  השמש 

רואה ואינו ממש  כסומא  נעשה  קלה  ולשעה  האור  מרוב עינו מסתנוור  בשמש 

הטעם וזה  תמיד . עיניו מראה  שיוחלש  עד  כ"כ האור  לו  שיזיק  עוד  ואפשר  כלום ,

התורה אותיות  ידי  על  דווקא  יתברך  לאורו לבוש  לעשות  תמיד  היא  שעבודתינו
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ית "ש אותו מגלים  שאנו וככל  ית "ש , אליו ההשתוקקות  אור  נחבית  שבהם

ית "ש . אורו  לקבלת  מוכנים כלים יותר  מכינים  אנו כן התחתונים  בעולמות 

íò−ìëî העליון והחיות  התענוג  אור  הוא  עתיק  כי עתיק, רגלי העלאת  נקראת  זו

ונבדל  "נעתק " הוא  זכותו  רוממותו  ושמרוב העולמות , כל  שורש  »שהוא 

שאור כלומר  בעשיה, נמצאים  עתיק  ורגלי להשיגו , יכולים אנו ואין לגמרי מאתנו

והנעלה הגבוה  האור  הוא  זה ואור  התחתונים, בעולמות  למטה  נתפשט  התענוג 

דבר כל  לעשות  העשיה בעניני ית "ש  אותו אנו  שעובדים  ידי שעל  ונמצא ביותר ,

השגה, מכל  שלמעלה  והנורא  הנפלא  התענוג את  מגלים אנו ית "ש  ולרצונו לשמו 

ישראל  בני וכל  בפרטיות  ה ' את  העובד  של  הפרטי הנשמה  שבשורש  העתיק  וחלק

וקרבת  נפלא  תענוג מרגיש  זה ידי ועל  ה ' את  העובד  אותו על  שורה  בכללות 

יותר בעוה "ז  טובים  ומעשים תשובה של  אחת  שעה שיפה באופן  בעוה "ז , אלוקים 

העוה"ב. חיי מכל 

óêî גודל על  ירושתינו יפה  ומה גורלינו נעים  ומה  חלקינו טוב מה  אשרינו כן

"כל  כי  הידוע  דרך  ועל  בעוה "ז , דווקא  והמתגלה  לנו, הניתן הנפלא  האור 

כתר  של  ביותר  הנעלה  שהאור  יותר ", למטה נופל  יותר  עתיק )הגבוה מתגלה(הנקרא

מלכות  בחינת  יותר  התחתון במקום ספירת דווקא  מתגלית שבו  העשיה עולם  (והוא

בסופן "המלכות) ותחילתן בתחילתן סופן "נעוץ וכמאמר  יצירה ), בספר  ואנו (כמו ' ,

טמיר קדישין  דכל  קדישא  בעתיקא להתדבק  דכולא .זוכים  סתימא  טמירין דכל  א 
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’ê šþõ
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íñê,‰·È·Á ‰Ó ‰¯Â˙ Ï˘ ‰�Â˘Ï ‰‡¯ ‰"·˜‰ ¯Ó‡ ˘¯„Ó· .ÌÈ¯·„‰
,'ÂÎ ÌÈÈÁ ıÚ ÔÂ˘Ï ‡Ù¯Ó ·È˙Î ÔÎ˘ ÔÈ�Ó ,ÔÂ˘Ï‰ ˙‡ ‰‡Ù¯Ó˘
Ì‰˘ 'ÂÎ ÌÈÁ·Â˘Ó ˙Â�ÏÈ‡ Ô„Ú Ô‚Ó ‰ÏÚÓ ‰"·˜‰ ‡·Ï „È˙ÚÏ ÍÏ Ú„˙
Â�Â˘Ï Â�ÓÈ‰ ÒÚÂÏÂ ÌÏ‡ ‡Â‰˘ ÏÎ ¯Ó‡ „ÁÂ ,'ÂÎ ÔÂ˘Ï‰ ˙‡ ÌÈ‡Ù¯Ó
,ÂÓÂ˜ÓÓ „ÂÓÏ� ,¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ „ÂÓÏÏ Â�Ï ‰Ó ¯Ó‡ Ï"¯ ,'ÂÎ ÌÈ‡Ù¯˙Ó

øåàéá

ùøãîá .íéøáãä äìà(א דברים ,(רבה

מהו  מישראל  אדם הלכה הדברים אלה

בכל  תורה ספר לכתוב  לו מותר שיהא

בין  אין חכמים שנו כך  וכו'? לשון

אלא  ומזוזות, לתפילין ספרים

רבן  לשון. בכל  נכתבים שהספרים

התירו  לא הספרים אף  אומר גמליאל 

ר"ג  של  טעמו ומה יונית. אלא שיכתבו

יונית. תורה ספר לכתוב  מותר שאומר

קפרא  בר אמר רבותינו לימדו כך 

ט )דכתיב  ליפת (בראשית א-להים יפת

של  דבריו שיהיו שם, באהלי  וישכון

לכך  יפת, של  בלשונותיו נאמרין  שם

יונית, בלשון שיכתבו øîàהתירו

äî äøåú ìù äðåùì äàø ä"á÷ä

ïéðî ,ïåùìä úà äàôøîù ,äáéáç

áéúë ïëù(ד טו, õò(משלי  ïBLì àtøîÇÀÅÈÅ

,'åë íéiç תורה אלא חיים עץ  ואין ÇÄ

יח )שנא' ג' ל ּמחזיקים (שם היא ח ּיים ֲִִִִֵַַַעץ 

הלשון, את מתיר תורה של  ולשונה ָּבה.

äìòî ä"á÷ä àáì ãéúòì êì òãú

,'åë íéçáåùî úåðìéà ïãò ïâî ומה

שבחן ïåùìäהוא úà íéàôøî íäù

'åë'יב )שנא מז, יעלה (יחזקאל הּנחל  ְֲֶַַַַַועל 

לא  מאכל  עץ  [ּכל  ּומ ּזה מ ּזה  ׂשפתֹו ְֲִִֵֶֶַַָָָֹעל 

מנין  וגו'. [... ּפריֹו יּתם ולא עלהּו ְְִִִֵָֹֹיּבֹול 

שנא' לשון של  רפואה ְָָוהיה (שם)שהיא

עכ "ל  לתרּופה. ועלהּו למאכל  ְְְְֲִִֵַָָָפריֹו

יתגלו  לבא לעתיד  כלומר, המדרש.

הדיבור  כח  את שיתקנו נשגבים אורות

שיתגלו  אלו ואורות בשלימות, שיהיה

עכשיו  טמונים עדן מגן לבא לעתיד 

כח את לרפא כח  בה שיש בתוה"ק 

הדיבור.

ורבי  יוחנן "רבי המדרש, ובהמשך 

לתרפיון, אמר חד  לוי, בן ãçåיהושע 

,åðîéä ñòåìå íìà àåäù ìë øîà

úàôøúî åðåùì בדברי מיד  ומצחצחה

ואי  ומזה", "מזה כתיב  שכך  מזה תורה, ן

שנאמר תורה, אלא טו)ומזה לב , (שמות

ּכתבים הם ּומ ּזה ùé÷ìמ ּזה ùéø ,'åë ְִִִֵֶֶֻ

,øçà íå÷îî ãåîìì åðì äî øîà
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ÔÂÈÎ ,ÈÎ�‡ ÌÈ¯·„ ˘È‡ ‡Ï Â· ·È˙Î ‰¯Â˙Ï ‰ÎÊ ‡Ï˘ „Ú ‰˘Ó È¯‰
Â�È¯˜˘ ‰ÓÓ ,ÔÈ�Ó ,ÌÈ¯·„ ¯·„Ï ÏÈÁ˙‰Â Â�Â˘Ï ˙‡Ù¯˙� ‰¯Â˙Ï ‰ÎÊ˘
ÌÂÈ‰ ÌÎ�‰Â ,˘¯„Ó· Ì˘ ÔÈÈÚ ‰˘Ó ¯·„ ¯˘‡ ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡ ÔÈ�Ú·
ÂÏÏ‰ ÌÈ·ÎÂÎ‰ ‰Ó 'È·ÎÂÎÎ Ì˙Â‡ Í¯È· ‰ÓÏ ,·Â¯Ï ÌÈÓ˘‰ È·ÎÎÎ
¯˜Á Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·ÎÂÎ‰ ‰Ó Ï‡¯˘È È�· Ô‰ ÍÎ ,˙ÂÏÚÓ È·‚ ÏÚ ˙ÂÏÚÓ
ÍÈ�· ˙Ï˘Ó ‡Ï ‰ÓÏ ÌÏÂÚ Ï˘ Â�Â·¯ ÂÈ�ÙÏ ¯Ó‡ ,'ÂÎ È"�· ÍÎ ,ÔÈ�Ó ‡ÏÂ
‰ÓÁ ÍÈÈÁ ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ·ÎÂÎ‰ ÔÓ ÌÈÏÂ„‚ Ì‰˘ ‰�·ÏÂ ‰ÓÁ·
‰˘Â· Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·ÎÂÎ‰ Ï·‡ ,'ÂÎ ‡·Ï „È˙ÚÏ ‰˘Â· Ì‰Ï ˘È ‰�·ÏÂ

.ÌÏÂÚÏ ÈÓÚ Â˘Â·È ‡ÏÂ ¯Ó‡�˘ ,ÌÏÂÚÏ

íòíÍ˘È„˜� ÔÂ˘Ï· Í¯·˙È ÂÓ˘ ˙˘Â„˜ Â�Ï Â�˜˙ ‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î È˘�‡
È‡Â ,˘"·Â ‰"· ÛÂÒ ÔÈ‡ ˘¯ÙÂÓÂ ‡ÏÙÂÓ Í¯·˙È ‡Â‰˘ ˘„˜� Â‡
˙ÂÏ‚‰Ï È„Î ÏÂÎÈ·ÎÂ ,ÚÂ„ÈÎ ˙Â‡ ÌÂ˘· Í¯·˙È Â˙Â‡ ¯ÈÈˆÏ ¯˘Ù‡

øåàéá

àìù ãò äùî éøä ,äîå÷îî ãåîìð

åá áéúë äøåúì äëæ( י ד, àìÉ(שמות
äøåúì äëæù ïåéë ,éëðà íéøác LéàÄÀÈÄÈÄ
øáãì ìéçúäå åðåùì úàôøúð

ïéðòá åðéø÷ù äîî ,ïéðî ,íéøáã

א) א, øac(דברים øLà íéøácä älàÅÆÇÀÈÄÂÆÄÆ
äLî,"ùøãîá íù ïééò. Æ

שם יד)עוד  éáëBëk,(א íBiä íëpäåÀÄÀÆÇÀÀÅ
íúåà êøéá äîì ,áøì íéîMäÇÈÇÄÈÉ
úåìòî åììä íéáëåëä äî ,íéáëåëë

úåìòî éáâ ìò דרגות הרבה יש ,

גבוה  במקום נמצא אחד  שכל  בכוכבים

מחבירו, ìàøùéיותר éðá ïä êë יש

רוחניות  ומדריגות מעלות הרבה בהם

וצדיק צדיק  כל  מדריגתו, כפי אחד  כל 

עבודתו, לפי מחבירו äîגבוה

ïéðî àìå ø÷ç íäì ïéà íéáëåëä

מספרן, øîàלרוב  ,'åë ìàøùé éðá êë

úìùî àì äîì íìåò ìù åðåáø åéðôì

ïî íéìåãâ íäù äðáìå äîçá êéðá

äîç êééç ä"á÷ä åì øîà ,íéáëåëä

'åë àáì ãéúòì äùåá íäì ùé äðáìå

ובושה  הלבנה וחפרה שנאמר כמו

äùåáהחמה, íäì ïéà íéáëåëä ìáà

øîàðù ,íìåòì(כו ב , eLáé(יואל àìåÀÉÅÉ
.íìBòì énòÇÄÀÈ

åðì åð÷ú äìåãâä úñðë éùðà äðä

êùéã÷ð ïåùìá êøáúé åîù úùåã÷

ùã÷ð åà(הנוסחאות ב ' êøáúé,(לפי  àåäù

ù"áå ä"á óåñ ïéà ùøôåîå àìôåî,

משמעותה  הקודש בלשון קדש תיבת

לנו  שאין כלומר ומובדל , מופרש שהוא

ית"ש, בו השגה øééöìשום øùôà éàå

òåãéë úåà íåùá êøáúé åúåà לא ,
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‰˘Ú ÏÂÎÈ·Î ,Â¯Â‡Ó ˙Â�‰ÈÏÂ Í¯·˙È Â˙Â‡ „Â·ÚÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÏÂÚ·
ÔÂÈÓ„Î ,Í¯·˙È Â¯Â‡Ó ˙Â�‰ÈÏ ÂÏÎÂÈ ‡ÒÈ¯Ù‰ È„È ÏÚÂ ,‡ÒÈ¯Ù ÔÈÚÎ
,˙˘¯ ‰˘ÚÓ Ô‚ÓÂ ˘Â·Ï È„È ÏÚ Ì‡ ÈÎ Â· ÏÎ˙Ò‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ˘Ó˘‰
‰È‰ Ì‡ ‰Ê ÔÂÈÓ„·Â ,Â¯Â‡Ó ˙Â�‰ÈÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ�Ë˜ ÌÈ·˜�‰ È„È ÏÚ˘
Í¯·˙È ‰˘Ú ÔÎ ,·Ú ¯˙ÂÈ ˘Â·ÏÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ¯˙ÂÈ ·¯ Â¯Â‡ ˘Ó˘‰

,Â¯Â‡Ó ˙Â�‰ÈÏ ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ˘Â·Ï‰ È„È ÏÚ˘ ,ÌÈ˘Â·ÏÂ ˙ÂÒÈ¯ÙÔÈ‡ ÍÏÓ ÈÎ
ÌÂ¯Ú ‡Â‰˘Î Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯(.·Î ÔÈ¯„‰
Ò)‰ÊÏÂ ,‰‚˘‰‰ ˙ÒÈÙ‡ Â‰Ê ÈÎ Ï"˘ÓÎ

Ì‰ ˙Â„Ó‰ ÈÎ ,Ô˜˙˙‡ ‰¯Â·‚Â „ÒÁ· ‡ÎÏÓ„ ‡˘È¯ ˜"‰ÂÊ· Â¯Ó‡

øåàéá

גשמי  ציור ית"ש אותו שהמצייר מבעי

ית"ש  לו אין כי גמור וכופר מין הוא

שאפילו  אלא וכלל , כלל  גשמי ציור שום

הק ' השם אותיות שהוא רוחני בציור

אי המ ושכלית רוחנית השגה על  ורות

שכל  ידוע  כי ית"ש, אותו לצייר אפשר

לפי  ית"ש אורו התגלות רק  הוא השמות

של  המדה לפי ושם שם כל  – מדותיו

אי  ומהותו עצמותו אבל  השם, אותו

רוחני  בציור אפילו לצייר  .אפשר

éãë íìåòá úåìâäì éãë ìåëéáëå

úåðäéìå êøáúé åúåà ãåáòì åìëåéù

,åøåàî למי ונתקשר נעבוד  איך  שהרי

נוכל  ולא בו, השגה שום לנו שאין

על  שמורה פעולה שום לעשות

התדבק בבחינת עמו התקשרות

נעלה  ית"ש שהוא כיון במדותיו,

ומדה, מדה מכל  äùòומופרש ìåëéáë

àñéøô ïéòë גודל על  המסתיר וילון

באופן  אותו ומגלה האור בהירות

åìëåéמצומצם  àñéøôä éãé ìòå ,

ïåéîãë ,êøáúé åøåàî úåðäéì

éë åá ìëúñäì øùôà éàù ùîùä

,úùø äùòî ïâîå ùåáì éãé ìò íà

íéìåëé íéðè÷ íéá÷ðä éãé ìòù

äéä íà äæ ïåéîãáå ,åøåàî úåðäéì

êéøö äéä øúåé áø åøåà ùîùä

,áò øúåé ùåáìì להיות הבגד  שצריך 

האור  את שיסתיר כדי  ביותר עב 

ההשגה. מכדי המרובה

,íéùåáìå úåñéøô êøáúé äùò ïë

úåðäéì ïéìåëé ïéùåáìä éãé ìòù

åúåà ïéàåø ïéà êìî éë ,åøåàî

íåøò àåäùë(. כב הכוונה (סנהדרין ,

אפשר  שאי היא הסוד  ע "ד  במשנה

ידי  על  רק  בעצמו הקב "ה את להשיג

המדות, שהם øàáúðùהלבושים åîë

äâùää úñéôà åäæ éë ìéòì שאי

וזה  ומהותו, עצמותו כלל  להשיג אפשר

אותו", רואין "אין äæìååøîàנקרא

÷"äåæá(: קכ"ב àëìîã(שמות àùéø

,ï÷úúà äøåáâå ãñçá שהראש

החיות  שהוא המוחין, כללות שהוא

מהשגה לבושים שלמעלה לו שאין הראש  (כמו



îó−þëð ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Â‰ÊÂ ,‰‚˘‰ ‰ÊÈ‡Ï Í¯·˙È Â· ‰ÒÈÙ˙ ‰·˘ÁÓÏ ‡‰È Ì„È ÏÚ˘ ÌÈ˘Â·Ï
˘Â·Ï‰ ‰Ê˘ ¯Ó‡Ï ‰Ó„˙ ‡Ï˘ È„Î·Â ,‡˘Â·Ï ˙¯‡Ù˙ Ï"Ê Â‰ÈÏ‡ ¯Ó‡˘

Ï"Ê¯ Â¯Ó‡ ‰ÊÏ ,'˙È Â˙ÂÓˆÚ Â�È‡(‡Î ¯"·)‰È�ÈÓ ‰È˘Â·Ï„ ‡ˆÓ˜ ÔÈ„‰Î

øåàéá

ידיו  ידי  על אלא להשיגו אפשר  שאי  האדם וכשכל

שהם ופעולותיו) המדות ידי על  נתגלה ,

להראש, לבושים שהם והגבורה החסד 

אלוק אחזה מבשרי רואים שאנו וכמו

ידי  על  מתגלית האדם של  שמחשבתו

עושה מ אשר ופעולותיו דותיו

וגבורה  חסד  כנגד  שהם בזרועותיו

בגבורה, או בחסד  שמתנהג ובמדותיו

íãé ìòù íéùåáì íä úåãîä éë

êøáúé åá äñéôú äáùçîì àäé

äâùä äæéàì העולם הנהגת ידי על 

ית"ש, בו מתקשרים אנו וגבורה בחסד 

ויראה  אהבה משיגים אנו כן ידי שעל 

הזה  ויראה האהבה והרגש ית', אליו

כל  מקור ית"ש אליו נפשינו את מקשר

המדות.

úøàôú ì"æ åäéìà øîàù åäæå

àùåáì1 בשם נק ' המדות שבעת כללות

כשכולם  מתגלית שהיא מפני 'תפארת',

מגלים הם ואז כאחד  בשלימותנכללים

שהמדות ובפאר ואמר ית"ש, הבורא את

ית"ש. אורו לגילוי לבוש  הם

äæù øîàì äîãú àìù éãëáå

åøîà äæì ,'úé åúåîöò åðéà ùåáìä

ì"æø(כא äéùåáìã(ב "ר  àöî÷ ïéãäë

äéáå äéðéî שלו שהלבושים כהצב 

úåøòäå úåôñåä

בספרי 1. אלא בזוה"ק, במדויק מצינו  לא זה לשון 

ישראל נר  בפירוש וראה משה, הבאר  ובנו  רבינו 

ג ' וז "ל  שכתב גאון  האי  מרב לליקוטים מרבינו ,

לפעמיס  שנק' למה ממש קורא הוא ממש לכוחותיו 

לבוש  ח"ו  ואין  גופא נק' ולפעמים לבושא, תפארת

כמו  צבאותיו , לפי  עצמו  שמלביש מה רק גוף או 

מרמז  ולכן  טוב שס ובשם א', בפי ' לעיל  שכתבנו 

מלבוש  הוא שהגוף כמו  כי  גוף, הגימ"ל  זה עליה

לפעול עצמו  מתלבש שהקב"ה זה כח כן  להנשמה

בך אשר  ישראל  הנאמר  אדם בני  מעשי  לפי 

ואין  לבוש בלי  ממש לעצמותו  גוף נק' זה אתפאר ,

מני ' דלבושא קמצא כהדין  אלא פירוד , שום ח"ו 

מה  באפס רק ממש, מלבוש לעשות לנו  וא"א וביה,

רבא  באידרא מאד  שהזהירו  כמו  האוזן , את לשבר 

כיון  ואפשר  אחדות, שהכל  באמונתנו  שיהיה זה על 

שהוא  הת"ת הרי  כי  נתתקן , בחו "ג  דמלכא שרישא

ליתן , מתחכם ידו  ועל  אביו  במחשבת עולה הבן 

לחב"ד . א' בפי ' כמו  הפי ' הוא הגימ "ל  וא"כ 

גאון  האי  רב דברי  על  והוא שם, במקו "א עוד  וראה

כםא  הוא המלכות מדת כי  ג "כ  הידוע "ומן  שאומר 

וסוד הקודש, הפנימי ' החשמל  למעלת הכבוד 

כסא  בתי  לבנין  רומז  הנז ' בשם רמז  אנו  זו  כוונה

הידוע  "ומן  וזלה"ק רבינו  כתב זה על  חשמל , כבוד 

בזוהר  כמ"ש ישראל  תפארת הוא החשמל  כו ' ג "כ 

אמר  אליהו  כי  השלישי , בחודש בפסוק יתרו 

האור  כי  מלבוש, בגימ' וחשמ"ל  לבושא תפארת

תפארתו  שהיא ישראל  בת"ת התלבש סוף בלי 

הוא  ועטה המנוחה, ליום עטה תפארת וכמ"ש

קודש, בשבת המתגלה המנוחה ליום לבוש

כבוד כסא זה כי  בז "ח כמ"ש קרשו , כסא והמלכות



ï ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô

ÂÊÓ˘ ˙Â˘Â„˜‰ ˙Â¯ÈÙÒ‰Ó ÚÙ˘‰ ˙Â¯Â�Èˆ Í¯„ Ì‚˘· ÔÎ ÏÚ ,‰È·Â
ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ‰"· ÛÂÒ ÔÈ‡Ó ‡Â‰ ÏÎ‰ ,‰ÓÂ„ÎÂ ¯˘ÂÚ ÂÊÓÂ ‰ÓÎÁ ÚÙ˘�

‡„Ó ˘È·Ï„ Ô‡Ó ÔÂ˘Ï ,˘Â·Ï ˘Â¯ÈÙ ‡Â‰ ‰„Ó ÔÂ˘Ï ÈÎ ˙Â„Ó‰ È„È˙ÂÎ¯·)

(.ÁÎÈÙÏ È�ÂÊÓÂ È�· ÈÈÁ ÚÈÙ˘Ó ÔÎ ˙Â„Ó· Í¯·˙È Â˙Â˘·Ï˙‰ È„È ÏÚÂ ,
Ò¯Ù ÛÂÒ ÔÈ‡‰ Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚÓ˘ ,ÏÂÎÈ·Î Í˘È„˜� ÔÂ˘Ï Â‰ÊÂ ,ÌÈÏÎ‰
‰Ê· ÂÚË ÌÈ·¯Â ,Í¯·˙È Â„·ÚÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ˙ÂÓ˘Â ˙ÂÈ˙Â‡Ï ‡·Ï ‡ÒÈ¯Ù
˙‡ ·ÊÚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰Â ‡ÒÈ¯Ù‰ ÂÊ· Â‚È˘‰˘Î Ï"Á¯ ˙È˙Á˙ ÏÂ‡˘Ï ÂÏÙ�Â
ÔÎ ‡Ï ,ÌÁÂ¯ ÁÙÈ˙ ˙Â�Â˙Á˙ ˙Â‚¯„ÓÏ ‰Á‚˘‰‰ ÌÈÁÈ�Ó ÂÈ‰Â ı¯‡‰

øåàéá

ג"כ  הם אותו ומסתירים עליו המגינים

ממש  מגופו íâùá,2חלק  êçøë ìò

úåøéôñäî òôùä úåøåðéö êøã

åæîå äîëç òôùð åæîù ,úåùåã÷ä

óåñ ïéàî àåä ìëä ,äîåãëå øùåò

úåãîä éãé ìò òéôùîä ä"á כל

המדות  ידי על  המתגלה והאור השפע 

ממש  ית"ש אורו הם שמתגלה אופן בכל 

יותר, בצמצום àåäשבא äãî ïåùì éë

àãî ùéáìã ïàî ïåùì ,ùåáì ùåøéô

כח .) êøáúé,(ברכות åúåùáìúä éãé ìòå

éôì éðåæîå éðá ééç òéôùî ïë úåãîá

,íéìëä על מסתיר רק  הוא הלבוש

עצמו  האור אבל  ידו, על  המתגלה האור

ית"ש. אורו הוא

,ìåëéáë êùéã÷ð ïåùì åäæå

ñøô óåñ ïéàä êøáúé åúåîöòîù

àñéøô תחתונה דרגה בבחינת וילון,

מהשגה  שלמעלה האור את המגלה

א"ס , אור úåéúåàìהנקרא àáì

úåîùå כי הספירות, מתגלות שבהם

משמות  מיוחד  שם יש ספירה לכל 

זה  ושם ידו על  שמתגלית הקדושים

בעולם  האור נתגלה בו האופן על  מורה

שהם המידה, מהות éùלפי  éãëåìëå

êøáúé åãáòì נדבקים שאנו ידי על 

שאנו  ידי ועל  בעבודתינו, בספירות

מתגלים  שבהם בשמות מכוונים

ידי  על  ית' בו להדבק  כדי הספירות,

מדותיו.

ìåàùì åìôðå äæá åòè íéáøå]

,àñéøôä åæá åâéùäùë ì"çø úéúçú

åéäå õøàä úà áæò íéøîåà åéäå

úåâøãîì äçâùää íéçéðî

úåðåúçú שלאחר חושבים שהיו

על  רק  להתגלות נצטמצם יתברך  שהאור

úåøòäå úåôñåä

הגס. לומר  קדוש בסא ממשלה בגי ' וכן  קדוש השמל  כבוד  כסא בגימ' הוא  וכן  אותו , שממליכין 

עמו 2. גדל  שלבושו  שרץ שם )מין  במדרש .(המפרשים 
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ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‰È‰ ‡ÒÈ¯Ù‰ ÂÊ˘ ÌÈ�ÈÓ‡Ó È�· ÌÈ�ÈÓ‡Ó Ï‡¯˘È È�· Â�Á�‡
Ï‡¯˘È È�·˘ ‰�ÓÊ‰ ‡È‰ ‰˘Â„˜‰Â ,Í¯·˙È Â¯Â‡Ó ˙Â�‰ÏÂ Â„·ÚÏ

.ÂÈ˙Â„Ó· ˘·Ï˙ÓÂ Í¯·˙È Â˙Â‡ ÌÈ�ÈÓÊÓ

’ë šþõ

í¾îðší ³î®î®−ò ³îñ¼íñ îò−³ðîë¼

ë−³×îÈÏ‚¯Â ÏÈ‡Â‰ ˙"‡Â Í"˜ Û„ Ï"Ê È"¯‡‰Ó ‡ËÂÊ ‡¯„È‡‰ ˘Â¯ÈÙ·

øåàéá

בבני  תלויה ההנהגה אזי המידות, ידי

ימשך  כך  בה שידבקו המידה שלפי אדם

איך  השיגו ולא האלוקי, השפע  אליהם

זו  בהנהגה המתגלה הוא א"ס  שהקב "ה

מעשה  לפי ההשפעה שתהיה רצונו כפי

רוחנית  מציאות שום ח "ו ואין אדם, בני

ית' רצונו מבלעדי מידות והנהגת נפרדת

ית"ש, ומיוחד  יחיד  אחד  çôéúשהוא

ìàøùé éðá åðçðà ïë àì ,íçåø

àñéøôä åæù íéðéîàî éðá íéðéîàî

úåðäìå åãáòì åìëåéù éãë äéä

êøáúé åøåàî ועובד ה' בחסד  הדבוק 

עליו  ממשיך  זו במידה הקב "ה את

הם  שכולם המידות בכל  וכן זו ממידה

ית' אותו עובדים אנו שבו אופן רק 

ית' קדושתו אלינו ,וממשיכים

äðîæä àéä äùåã÷äå את "הרי כמו

ומזומנת  מיוחדת – לי" ,3מקודשת

êøáúé åúåà íéðéîæî ìàøùé éðáù

åéúåãîá ùáìúîå4[.

àèåæ àøãéàä ùåøéôá áéúëå

ìéàåä ú"àå ê"÷ óã ì"æ é"øàäî

úåøòäå úåôñåä

הרשב"א 3. ותלמיד  הרא"ש, תוספות האגודה, כ "כ 

א )בקדושין  פירושו (ב , מקודשת את הרי  דלשון  ,

וקדשתם  י ] יט, [שמות כדכתיב לי , מזומנת את הרי 

בעבודת  עוד  ועיין  ותזמנינון . ומתרגמינן  ומחר  היום

שצריך קדש, של  ופירוש שכתב: לפסח ישראל 

הוא  קדש של  שפירוש להקב"ה, עצמו  להזמין 

לי  מקודשת את הרי  של  הפירוש כמו  הזמנה,

ב .) עלמא (קידושין לכולי  ואסורה לי  מזומנת שתהא

שירצה, עת בכל  להחתן  מוכנת להיות רק כהקדש

להקב"ה. מוכן  להיות עצמו  לקדש צריך  כך 

כתב 4. שליט"א ארלנגר  לרי "מ עינים שבעה בספר 

ענין  כי  ויבין  ידע המתבונן  המשכיל  זה, על 

הכל וייחודים ובשמות התורה באתיות המחשבה

אל בדביקות להגיע ובקיעתם האותיות פריסת ענין 

ותעמיק  ושתבונן  העליון , לובן  הנקרא עליון  אור 

פרס  סוף אין  ית' שמעצמתו  הקדושים כדבריו 

לעבדו  שיוכלו  כדי  ושמות לאותיות לבא הכיסא

הזה. המופלא הענין  את ותבין  ית"'
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Â�È‡˘ ı¯È˙Â ,˙ÂÏÈˆ‡ Ì˘· ‡¯˜� Â�È‡ ‰ÓÏ ,‰ËÓÏ ÔÈË˘Ù˙Ó ˜È˙Ú‰
‡È˘Â˜‰ ÔÈÈ„Ú ‰�‰Â .ÍÂ¯‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ „Ú Ì‡ ÈÎ ,˙ÂÏÈˆ‡ ‡¯˜�

øåàéá

äèîì ïéèùôúî ÷éúòä éìâøå5äîì ,

,úåìéöà íùá àø÷ð åðéàידוע

הקב "ה  כי הק ' האר"י של  חידושו

- 'פרצופים', מיני במכה אלינו מתגלה

מסויים  אלקות גילוי הוא 'פרצוף ' כל 

- ה'פרצוף ' עד  לדרגה מדרגה היורד 

שבדרגה  - אלקות הגילוי היינו

משום  פרצוף  ונקרא יותר, התחתונה

מעשרת  בפרטות נכלל  אחד  שכל 

העליון  הפרצוף  והנה שלימות. ספירות

עצם  על  המורה העולמות, שורש שהוא

שהוא  העולמות כל  של  האלוקי התענוג

לפניו  רוח  לנחת העולים הצדיקים מעשי

במ שמכוחם יתברך  תחילה חשבה

הנקרא  הוא העולמות, כל  את ית' האציל 

שהוא  משם", "ויעתק  מלשון 'עתיק ',

התענוג  כמו מהשגתינו, ונשגב  רחוק 

דבר  איזה מבלי להשיגו אפשר שאי

מכיון  האר"י והקשה בו. שנתלבש אחר

של  וההתפשטות הרגלים שבחינת

מתגלה  העתיק  של  התחתונים הדרגות

העשיה, עולם עד  התחתונים בעולמות

והנשגב הנעלה שהאור נמצא א"כ 

עתיק שהוא האצילות עולם של  ביותר

וא"כ  התחתונים, בעולמות כן גם נמצא

התחתונים  העולמות נקראים לא למה

'אצילות'. בשם

íà éë ,úåìéöà àø÷ð åðéàù õøéúå

.êéøàä úåèùôúä ãòמפרצוף למטה

שהוא  העליון התענוג שהוא ה'עתיק '

הנקרא שורש פרצוף  יש העולמות, כל 

התגלות  שורש שהוא 'אריך ' בשם

כפי העליון בנבראיםהתענוג ,שמאיר 

שרק שמכיון הק ' האר"י של  ותירוצו

היא  עתיק  הנקראת השרשית הדרגה

פרצוף ולא למעלה, עד  המתפשטת

אין  לכן אריך , הנקרא הרצון גילוי

בשם  התחתונים העולמות נקראין

הוא  "אצילות" שם יסוד  כי אצילות,

אריך . התפשטות ידי על  äðäåדווקא

úãîåò äîå÷îá àéùå÷ä ïééãò

דדי  למימר, לן הוה אדרבה דמסברא

והנעלה  הגבוה שהוא 'עתיק ' בפרצוף 

שם  התפשטותו למקום להיות כדי יותר

úåøòäå úåôñåä

אחד5. דבמקום שהקשה ד ' ענף חיים עץ ראה

ובמקו "א  שוים כולם שרגלי  האר "י  בדברי  מצינו 

דבחינה  שם ותי ' העשיה סוף עד  שמתפשטין  מצינו 

הוא  העשיה אור  עד  מתפשטין  העתיק שאורות זו 

אורות ובטל  השבירה. בזמן  הכלים, תיקון  (ח"ב לפני 

פי"ח) שכלסוף  מכיון  באמת כי  זה על  וביאר  הוסיף ,

משבירת  חדשים ניצוצין  בירורי  מבררין  אנו  ויום יום

שרגלי  זו  בחינה בו  יש ויום יום שכל  נמצא הכלים,

הוא  התיקון  ואחר  העשיה סוף עד  מתפשטין  עתיק

בלבד . אריך  לבוש תחת והם רגליו  את אוסף
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ÂÈ¯·„ Â�·ÂÈ Â�·˙Î˘ ‰Ó ÈÙÏÂ .˙ˆ˜ ÔÂ˘Ï ÈÂ�È˘· ˘"Ú ˙„ÓÂÚ ‰ÓÂ˜Ó·
˙ÂÏ‚˙‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ '˙È Â˙Â‰Ï‡ ÈÂÏÈ‚ ÏÚ ‰¯ÂÓ ˙Â˘·Ï˙‰‰ ÈÎ ·ËÈ‰
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החיות  שורש עצמו הוא דהרי אצילות,

האריך , פרצוף  ïåùìשל  éåðéùá ù"ò

.úö÷

,áèéä åéøáã åðáåé éúáúëù äî éôìå

éåìéâ ìò äøåî úåùáìúää éë

éë úåìâúäì øùôà éàù 'úé åúåäìà

íéùåáì é"ò íà על מורה לבוש תיבת

שהוא  כפי דבר אותו של  הגילוי אופן

øéôù,,בנבראיםנתגלה õøúî æ"éôìå

,äèîì úåùáìúä ïéàù ïåéë

אין  עשיה יצירה בריאה שבעולמות

עצמי, אלקות בעולם גילוי דבקים בהיותם (רק 

אליו) ובטלים êæ,האצילות øåàä ïéà ïë ìò

בגלוי úåìéöàáמאיר åîë מאיר אין

רק שהוא לאלקות הגמור הביטול  בהם

בנבראים  נתגלה העליון כשהתענוג

לאלקות  לגמרי בטלים מהותם כל  להיות

הוא מצידם 'עתיק ' פרצוף  משא"כ  ,

כל  שורש שהוא האלוקי התענוג כאמור

באופן מהתגלות שלמעלההעולמות

ה'פרסא', ידי על  בנבראים ית' אלקותו

כאן  אין הנבראים שמצד  מכיון ולכן

íùגילוי, êéøö ïéà êëìå

êåøàä úåèùôúäì"אנפין ד "אריך  ,

אורו  את המגלים הקדושים השמות הוא

נתגלה  האור אין כאן אבל  יתברך ,

לעולמות  לקרוא אפשר אי לכן בגלוי.

בתכלית  בטלים שאינם התחתונים

על  שמורה אצילות בשם לאלקות

כי  לאלקות, לגמרי שבטלים העולמות

וזכותו  האור גודל  את להשיג לנו כח  אין

- ה'עתיק ' לאור יש ששם באצילות כמו

האריך .(-התגלות)'לבוש' שהוא נכון

úåá÷ò íùá àø÷ðä åäæù úîàå

התחתונה  ההארה – רגלים עקבי בחינת

הזה  העולם של  – ביותר והמועטת

אין  שהרגלים כמו 'עתיק ', הנקרא

האדם, של  חיותו כ "כ  בהם מתגלה

מועטת, שחיותו העקב  ù"îëבפרט 

úåéúåà àåä àçéùîã ú"éá÷ò

÷"éúòá שנברא השנים אלפי שבעת

המידות  ז' כנגד  הם הזה, עולם בהם

אחת  ומציאות שלימה קומה בבחינת

היא  וסופה ראש בבחינת היא שתחילתה

מששת  שנים אלף  ובכל  רגלים, בבחינת

השביעי  האלף  שלפני שנים אלפי

עולם  ממידות יותר נמוכה דרגה מאירה

שקודם  אלו בזמנים ועכשיו האצילות,

ובו  רגלים בבחינת הוא משיח  ביאת

שהיא  עתיק  "רגלי" של  זו הארה מאיר
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שהוא  מפני וגלוי זך  שאינו אור כאמור

אריך  התלבשות úåâéøãîבלי íä ,

ù"îë øøáúäì íéëéøöä úåðåúçú

ïéìâøá ïéìâø éèîéã ãò שיתחברו

הרצון  שהיא "עתיק " של  אלו אורות

אל  לבושים, להם אין שעדיין העליון

ה'רגלים' בחינת שהם שלהם הלבושים

שהרצון  כלומר "אריך ", עולם של 

נשלם  העולמות כל  שורש שהוא העליון

כזה  באופן העבודה ידי  על  דווקא

של  במצב  גם הקב "ה את שעובדים

וההרגש, השכל  מיעוט  שהוא "רגלים"

המצוות  וקיום התורה אותיות ידי ועל 

בבחינת  היא שהעבודה אע "פ  זה במצב 

וההרגש  השכל  במיעוט  שהיא "רגלים"

שבכך  הרי ראשונים, דורות לעומת

בבחינת  והעבודה העליון, התענוג נשלם

"רגלי" אור היא התחתונה רגלים (-הבחינה

העליון.של) התענוג שהוא 'עתיק '

הק ' להאר"י הגלגולים בשער כמובא

המקדש, בית נחרב  כאשר והנה וזלה"ק 

לפי  הקליפות, בין שכינה גלתה

כח בהם אין ביניהם, שגלו שהנשמות

שנפגמו  כיון מתוכם, לצאת ויכולת

אשר  יתברך , שכינתו וע "כ  בחטאם.

אוכלה, אש אלהיך  ה' כי נאמר עליה

נצוצות  אותם ללקט  כדי ביניהם נכנסת

אותם  ומבררת בתוכם, אשר נשמות

הקדושה, למקום אותם ומעלה

בגופות  בעה"ז, ומורידם ומחדשם,

גלות  סוד  היטב  תבין ובזה האנשים.

זושכינה. המקדש , בית  שנחרב  ומיום 

מלאכתו שיכלה  עד יתברך, מלאכתו 

הקליפות בין  שנפלו  הנשמות  כל ללקוט 

מראשו בו  ונתערבו  הבליעל האדם  של

אפילו ללקט  שיגמר  ועד רגליו , ועד

המשיח  אין  הרגלים , עד  שנפלו  אותם 

כמבואר נגאלים . ישראל ואין  נגלה ,

פקודי  בפרשת  בזוהר  וז "ל,(רנח .)אצלינו 

כתיב  כדין  ברגלין , רגלין  מטו  "כד

הר על ההוא  ביום  רגליו  ועמדו 

מלקטת הזיתים ". השכינה אין ואמנם

התחתונים  מעשה ע "י אלא אותם,

לא-להים. עז תנו בסוד  ותפלותיהם,

גדר  כך  התחתונים, מעשה גדר וכפי

ואלו  ההם. והנצוצות הנשמות הוצאות

גמורה, בתשובה שבים היו ישראל  כל 

כל  להוציא יתברך  בשכינתו כח  היה

אבל  אחד . ברגע  משם הנשמות

צור  וכמש"ה כחה, מתישים חטאתינו

מלצאת  הנשמות יכלו וכאשר תשי. ילדך 

משם, תצא יתברך  שכינתו גם אז משם,

הקליפות, וימותו חיותם, ויסתלק 

סוד  וזהו תכלה, בעשן כולה והרשעה

ר"ל : וגו'. לנצח  המות בלע  פסוק 

ויבולעו  יכלו מות, הנקראות שהקליפות
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שכינתו  הסתלקות מסבת אחד , ברגע 

אשר  נשמות נצוצות וכל  מתוכם. יתברך 

עכלה"ק . כנזכר ביניהם

בין  השייכות מה ביאר לא רבינו והנה

דבריו  בתחילת שהביא למדרש זה יסוד 

מה  תורה של  לשונה ראה הקב "ה אמר

וכל  וכו' הלשון את שמרפאה חביבה,

היא  הכוונה ובפשטות המדרשים, שאר

שכתב מה פי הםעל  התורה  שאותיות 

ב "ה הבורא  לאור  זה לבוש  ידי ועל  ,

דמשיחא  עקבתא אורות מתבררים

ואי  הבורא לאור לבוש בהם אין שעדיין

קיום  ידי על  אבל  להשיגם, אפשר

ממשיכים  אנו שבהם והמצוות התורה

ג"כ  יכולים אנו לעולם ית' קדושתו את

ית'. בו להתדבק 


