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íêþ ³¾þõ

íôðší

−þõ½ëלאור מרכבה  להיות  הוא  הזה  בעולם  האדם תכלית  כי נתבאר  קודש 

האדם תפקיד  עיקר  חלקים : שני יש  זה  שבתפקיד  אלא בעולם , הקב"ה 

מידותיו  ידי שעל  דהיינו בעולם, הקב"ה  לאור  מרכבה  להיות  הוא  וגופו נפשו מצד 

אחת  למידה מרכבה  הוא  ואבר  אבר  כל  לעולם , הקב"ה  אור  את  ישפיע  ופעולותיו 

הגבורה . למידת  שמאל  ויד  החסד  למידת  ימין  יד  כגון העליונות , מהמידות 

íñî¼õí לגלות והיא  פעולותיו, ידי  על  עושה  שהאדם  הפעולה  היא השניה

אלקותו  אור  את  עוצר  אינו שכשאדם  דהיינו בעולם , יתברך  מלכותו

ידי  שעל  גורם הוא  הרי  הפועל  אל  מכח מוציאו  אלא  ובמדותיו בלבו  הבוער  ית '

החושך  בתוך  דהיינו שבעולם , החושך  במקום  גם בעולם ית ' מלכותו יתגלה  כך 

בעולם . ית ' אורו על  המכסות  הקליפות  מכח שבא  שבנפש 

îò−ëþî שני של  כללי באופן רק לא  הם אלו פעולות  ששני זה במאמר  כותב

עיקר תהיה  ופעולה  פעולה  שבכל  פרטי באופן גם  אלא העבודות ,

והם בעולם, ית ' מלכותו לגלות  גם אלא בעולם ית ' אלקותו אור  להמשיך  הפעולה 

חלק מתוך  להיות  צריכה  הפעולה שעיקר  בזו, זו  הכלולות  נפרדות  כוונות  שתי

זכר  בחינת  הנקרא  שבנפש  למשפיע )ה"משפיע " כינוי הוא זכר  כל ועשירית (כי ,

הרגש חלק  אלא  עצמו, לאדם הנוגע  שבפעולה  הרגש  לא  דהיינו מהפעולה ,

בכל  שיש  הרצון חלק שבו, ה 'מלכות ' חלק  שהוא  העשיה לאופן הנוגע והמחשבה

וצריך  הרצויה , בשלימות  מתגלה  הוא זה גילוי ידי שעל  משום לחוץ לגלותו  רגש 

להפך  אין  אבל  בעולם, הקב "ה  אור  את  לגלות  בכוונה  זו עשירי חלק  בו שיהיה

סופה עד  מתחילה פעולתו  כל  להיות  מבלי היוצרות , בעולם, ית ' מלכותו לגלות 

לאחרים משפיע  יהיה  אי כי בנפשו, ית ' אלקותו אור  בשלימות  יעורר  שבתחילה 

עצמו  על  להשפיע צריך  תחילה אלא  בנפשו, תחילה  נמצא  השפע  שיהיה  מבלי

בעולם . ית ' מלכותו להשפיע  יוכל  נפשו  מתוך  ואח "כ ית ', אלקותו אור 
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ñ¼îהאדם בנפש  מתקיימות  אלו פעולות  ששני כשם כי רבינו מוסיף  כך 

פעולות  משני אחד  לכל  ועיקרי מיוחד  זמן יש  כך  ועת , עת  בכל  ובפעולותיו

העבודה עיקר  אזי תעבוד ", ימים "ששת  נאמר  שעליהם  השבוע  ימי שבששת  אלו,

בכל  שכאמור  הגם ית ', אלקותו  אור  נפשו בתוך  לברר  דהיינו  הבירורים  עבודת  היא

הגילוי  עיקר  אמנם  בעולם , ית ' מלכותו לגלות  שהיא עשירית  גם יש  ופעולה  פעולה

בגילוי  אלא  מרע  טוב בבירור  העבודה  אין  שאז  השבת  ביום נעשה בעולם בפועל 

אור מתגלה וממילא  הפועל  אל  עבודתינו אור  מתגלה  אז  כי הפועל , אל  מהכח

בעולם . ית ' אלקותו

è ¾ðîš ¼þï ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

ó−ô¾ ³î×ñô î−³îñî¼õ ñ×ë ¹³¾ñ

¼�þ‰�L ‰�L ‰„O‰ ‡ˆi‰ EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk ˙‡ ¯OÚz(·Î ,„È ÌÈ¯·„). Ôֵ◌¿«≈≈»¿««¿∆«…≈«»∆»»»»
ÏÎÂ ,ÂÈ¯·‡ ÏÎ ÏÚ Í¯·˙È ÂÎÈÏÓ‰Ï ˙Â‡¯Ï Ì„‡ ÍÈ¯ˆ ‰�‰„
Ï˘ ˙Â„Ó‰ ÏÎ ‰�‰Â ,Í¯·˙È Â„Â·Î ÏÈ·˘· ‰È‰È˘ ,ÂÏ˘ ‰ÚÂ�˙Â ‰ÚÂ�˙
¯Ó‡�˘ Â‰ÊÂ ,˙Â�ÂÈÏÚ ˙Â¯ÈÙÒÓ ÌÈÏ˘Ï˙˘ÓÂ ÌÈ‡· ÂÈ˙ÂÚÂ�˙ ÏÎÂ Ì„‡
,˙È¯È˘Ú ‰�ÈÁ· Ì‰· ÒÈ�Î‰Ï ‰‡¯È ,Ì‰· ‚‰�˙È˘ ˙Â„Ó‰ ÏÎ·˘ ,Ô‡Î
‰ˆÂ¯Ù ‡Â‰ ‰„˘ ÈÎ ,‰„˘ ˙‡¯˜� ÂÊ ‰�ÈÁ·Â ,ÌÈÓ˘ "˙ÂÎÏÓ" ˙�ÈÁ·

øåàéá

Eòøæ úàeáz ìk úà øOòz øOòÇÅÀÇÅÅÈÀÇÇÀÆ
êéøö äðäã .äðL äðL äãOä àöiäÇÉÅÇÈÆÈÈÈÈ
ìë ìò êøáúé åëéìîäì úåàøì íãà

åéøáà,אחת מידה כנגד  מכוון אבר כל 

אחת  של  שורש נמצא אבר ובכל 

åìùמרגשותיו, äòåðúå äòåðú ìëå כל

רגש  בהם יש מהאיברים ותנועה תנועה

אהבה  אם התנועה, מתעוררת שמכוחו

או  לנצח  או אותו שיפארו או יראה, ואם

דבר, לאיזה התקשרות מכח  או לו שיודו

êøáúé åãåáë ìéáùá äéäéù שיהיה

בעולם. יתברך  מלכותו לגלות כדי

ìëå íãà ìù úåãîä ìë äðäå

íéìùìúùîå íéàá åéúåòåðú

úåðåéìò úåøéôñî של שנפשו מכיון

לכן  העליונים, מהעולמות נחצבה האדם

שיש  מה שכל  זו מציאות בה נשתלשל 

במידות  דהיינו העליונים בעולמות

העולם, את בהם מנהיג שהקב "ה

בחסדו  שיכירוהו כדי בהם ומתגלה

של  בנפש יש כך  ותפארתו, וגבורתו

כל  מתעוררים זה ומכח  ישראל , איש

ותנועותיו. רגשותיו

úåãîä ìëáù ,ïàë øîàðù åäæå

íäá ñéðëäì äàøé ,íäá âäðúéù

"úåëìî" úðéçá ,úéøéùò äðéçá

íéîù,שעושה ותנועה תנועה שבכל 

לא  אזי שהיא, מידה איזה מכח  שהיא

כפי  המידה מחמת רק  התנועה תהיה

שהמידה  ישגיח  אלא אצלו, שמתעוררת

כבוד  לגלות רצון מחמת לפועל  תצא

מהפעולה  חלקים תשעה נמצא שמים,

בה  אשר הפנימי הרגש דהיינו שעושה,

והחלק עצמה, המידה מחמת היא

דהיינו  המלכות בחינת שהוא העשירי

ולהתגלות  ידה על  לבא שעתיד  מה

באותה  שרוצה התכלית הוא מכוחה,

שמים. כבוד  דהיינו תנועה

åæ äðéçáåהמלכות úàø÷ðספירת

ïéàá äöåøô àåä äãù éë ,äãù
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¯˘Ú˙ ¯˘Ú ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,‰"�ÈÎ˘ ‡È¯ËÓÈ‚ ¯"˜Ù‰ ˙�ÈÁ· ,‰ÓÂÁ ÔÈ‡·
ÚÙ˘‰ ÁÈÓˆ‰Ï ,Ú¯Ê ˙�ÈÁ· Ì‰˘ ÍÈ˙ÂÚÂ�˙ È�ÈÓ ÏÎ ,ÍÚ¯Ê ˙‡Â·˙ ÏÎ ˙‡
‰�˘ ‰„˘‰ ‡ˆÂÈ‰ ,Ï"�‰ ˙ÂÎÏÓ ˙�ÈÁ· ,˙È¯È˘Ú ˙�ÈÁ· Ì‰· ÒÈ�Î˙
,‰„˘ ˙‡¯˜�˘ ˙ÂÎÏÓ ˙�ÈÁ·Ó ,‰„˘‰ ‡ˆÂÈ‰˘ ,¯·„‰ ˘¯ÙÓ˘ ,‰�˘
.‰"�˘ ‡È¯ËÓÈ‚ ‰"¯ÈÙÒ ÈÎ ,‰¯ÈÙÒ ÏÎ· ,‰�˘ ‰�˘ ,ÂÊ ‰�ÈÁ· ÍÈ˘Ó˙

øåàéá

àéøèîéâ ø"÷ôä úðéçá äîåç

ä"ðéëù הוא המלכות מידת של  ענינה

שבו  למקום מחוץ  ית' מלכותו לגלות
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בכל  מתגלה שממנה – כוחותיה מיני

לאותה  הנוגע  אחד  חלק  ופעולה פעולה

שתואר  משום שנה, הנקרא הוא פעולה,

כפי  המידה לשלימות הכינוי הוא 'שנה'

זה  מחצב  אשר הנפש, בעצמות שנטועה

השנה  ימות בכללות רק  לפועל  יוצא
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לבריאת  ב ' ובשנת ההוא, העשור  של החסד מידת

כל  וכן ההוא, העשור  של הגבורה מידת היא העולם

עד  העולם שמבריאת שנים עשרת מכל ושנה שנה

סדרם) לפי  הספירות מעשרת אחת כנגד מכוונת ,עכשיו

בזמן, תלוי אינו המידות רוחניות ובאמת

בה  יש שבנפש וספירה ספירה כל  אלא

לצאת  העתיד  הכח  את עכשיו כבר

השנה. סוף  עד  ויום יום בכל  לפועל 

÷åñô ìò ùøãîá ì"æ åøîàù åäæå
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'ä áåùú úðéçá'הה את להשיב
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הה' שהיא לשרשה, המלכות מידת

הבינה, ספירת שהיא שבשם הראשונה

וחיותו  העולם פנימיות שיתגלה דהיינו

ממש. בגלוי התחתון בעולם

הק ' האר"י מדברי מבואר 1ובפרטות

ד ' שהאות שדה בתיבת נרמז זה שענין
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שאין  במקום שמים במלכות האמנה

באופן  שם ומורגש מושכל  שמים כבוד 

גילוי  כזה ומצב  ובמקום ומורגש, מוחש
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øåàéá

ידי  על  נעשה  בנפש שמים äðåîàכבוד 

äèåùô הנעלם כוח  גילוי שענינה ,

מאמין  ולכן לשרשה שקשור שבנפש

מבין  אינו אם גם פשוטה באמונה בה'

שמים. מלכות כבוד  ומרגיש

ïë ú"éùä øîàù ,íù øîàù åäæå

úåëìî úðéçáá äéä éë ,ãåãì ועיקר

אלקותו  אור את להמשיך  היה עבודתו

מגרמה  לה שאין המלכות לספירת ית'

שבנפשות  החושך  למקום דהיינו כלום,

שמים, כבוד  שם שיתגלה åäæåובעולם

íéøáã 'á úåëæá ,íù ì"æ åøîàù

,ù"úé åéðôì íéàèçúî ìàøùé

íâ úáù éë ,úáùå ,úåøùòî úåëæá

åæ äðéçá ïë,לבינה המלכות את לחבר

á"ùú úåéúåà ú"áù,íéàá æàù

äáåùúìתשב" לעיל  כאמור שענינה

המלכות  ספירת את להשיב  היינו ה'",

היא  נחצבה, שממנה הדרגה עם וליחדה

שמים, כבוד  להבין דהיינו הבינה ספירת

ùåãéçá ,äðåîà ìò äøåî úáù íâ

:êøáúé àåä åùãéçù ,íìåò
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