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פתח אליהו ואמר, רבון עלמין דאנת הוא חד ולא 
כל עלאין, סתימא  על  הוא עלאה  בחושבן. אנת 
על כל סתימין, לית מחשבה תפיסא בך כלל. אנת 
הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן לון עשר ספירן 
לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגליין ועלמין 
דאתגליין, ובהון אתכסיאת מבני נשא. ואנת הוא 
דקשיר לון ומייחד לון, ובגין דאנת מלגאו כל מאן 
דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר אתחשיב ליה 
אזלין  אינון  ספירן  עשר  ואלין  בך.  אפריש  כאלו 
ואנת  בינוני.  וחד  קציר  וחד  אריך  חד   - כסדרן 
הוא דאנהיג לון ולית מאן דאנהיג לך לא לעילא 
לון  תקינת  לבושין  סטרא.  מכל  ולא  לתתא  ולא 
גופין  וכמה  נשא,  לבני  נשמתין  פרחין  דמינייהו 
תקינת לון דאתקריאו גופא לגבי לבושין דמכסיין 
דרועא  חסד  דא:  בתקונא  ואתקריאו  עליהון. 
גופא,  תפארת  שמאלא,  דרועא  גבורה  ימינא, 

אנת הוא חד ולא בחושבן וכו'. רצה לומר, אין הכוונה 
"אחד" מבחינה מספרית, כי הרי זה מובן מאליו. אלא 
מתכוון שעצמותו היא מֵעבר למושג של גבולין הבאים 
ומיוחד  יחיד  ית'  שהוא  וגם  בחשבונות.  ביטוי  לידי 
מהות  לאיזושהי  השוואה  ברת  מהותו  שאין  במינו, 
בעולם, כאמור, ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש 
(ישעיהו מ', כ"ה). אנת הוא עילאה על כל עילאין 
נתפס  שאינו  ב"ה  האינסוף  על  מרמז  כמשמעו,  וכו'. 
במחשבת הנבראים, אלא הוא מחשבתו של הקב"ה. 
אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין וכו'. דהיינו שעל 
כלים  להיותם  ספירותיו,  עשר  הוציא  הצמצום  ידי 
דלא  סתימין  עלמין  ית'.  לאורו  ושיעור  גבול  בעלי 
ועלמין  אצילות  ועולם  קדמון  אדם  עולם  אתגליין 
לון  דקשיר  הוא  ואנת  בי"ע.  עולמות  דאתגליין 
בספירותיו  ית'  מיחודו  כאן  מדבר  וכו'.  לון  ומייחד 
אחת  להויה  המאחדן  גמור  יחוד  שהוא  שבאצילות, 
כל מאן דאפריש חד מן  על ידי ביטולן כלפיו ית'. 
חבריה... כאילו אפריש בך וכו'. להיות אור העליון 
מיחדת  הפשוטה  אחדותו  הרי  בספירות,  מתפשט 
יחוד העליון דאצילות  את כל עשרת הספירות בסוד 
בגוף  וכמו שנשמה  חד.   וגרמוהי  וחיוהי  איהו  לקיים 
האדם מקיימת אותו בחיים, וכל איבר שנתלש מגופו 
כך הוא הרעיון של אחדות   - מאבד את חיותו תיכף 
קציר  וחד  אריך  חד  עשר ספירותיו במאצילן ב"ה. 
נקרא  אריכות היא מידת הרחמים שבה  בינוני  וחד 

היד  כד"א  דין,  על  מרמז  וקוצר  אפיים,  ארך  הקב"ה 
דהיינו  המשפט,  מידת  היא  בינונית  ומידה  תקצר,  ה' 
איזון. לבושין תקינת לון דמינייהו פרחין נשמתין 
לבני נשא וכו'. מסביר כאן תיקון העולם, שהנשמות 
של בני האדם לבושות על גבי ספירות עולם האצילות. 
כי הספירות דעולם האצילות הן מאוחדות באורו ית' 
אור.  מרוב  שם  ניכר  הכלי  אין  כי  עד  דאינסוף,  אור 
התלבשות  צריך  נשמה,  לבחינת  לבוא  כדי  ואולם 
אור  היינו  ה"לבוש",  סוד  וזהו  דבריאה,  בכלים  האור 
אשר  מלבו"ש)  בגימטריא  (שהוא  עילאה  דחשמ"ל 
דאצילות.  ממלכות  היוצאת  הנשמה  מתלבשת  בו 
תקינת  גופין  וכמה  אור.  כתנות  ה"ס  הלבוש  וזה 
הנק'  ועשיה  דיצירה  כלים  אלו  הענין,  לפי  וכו'.  לון 
כתנות עור, בהם תתלבש הנשמה אחר יציאתה מזו"ן 
שתהיה  עד  לבוש  אחר  לבוש  תתלבש  וכך  דאצילות, 
רצה  בעוה"ז. אמנם  גשמי  גוף  להחיות  להכנס  ראויה 
בסוד  נבראו  הגשמי,  זה  לרבות  הגופים,  כל  כי  לומר 
עור  צורתו אשר בחומר, בבחינת  כי אפילו  עליון, עד 
ובשר תלבישני וכו' (איוב י', י"א), הרי היא במתכונת 
אלוה.  אחזה  מבשרי  לקיים  העליונות,  הספירות  של 
חסד דרועא ימינא, גבורה דרועא שמאלא. אמץ 
לבך ביותר שלא תגשים ח"ו כחות אלוקיים, שמותיו 
ימינו  יד  להיות  והנמשל,  המשל  תבין  רק  וכינוייו. 
ויד שמאלו טפלה לה ומסייעת לה.  של האדם עיקר, 
ותפארת הוא מידה ממצעת הנקראת מידת המשפט. 

העולמים,  רבון  ואמר,  אליהו  פתח 
חשבון.  בכלל  ולא  אחד  הוא  אתה 
העליונים,  כל  על  עליון  הוא  אתה 
נסתר מכל הנסתרים, אין המחשבה 
משגת אותך כלל. אתה הוא שבראת 
עשר  להם  וקראת  תיקונים  עשרה 
ספירות להנהיג בהן עולמות נסתרים 
המתגלים,  ועולמות  מתגלים  שלא 
ובהן התכסית מבני האדם. ואתה הוא 
ומכיון  אותן,  ומייחד  אותן  שקושר 
שנפרד  מי  כל   - בפנימיותן  שאתה 
מרעהו מאותן העשר - נחשב כאילו 
הספירות  עשר  ואלו  ממך.  שנפרד 
ארוך  אחד   - כסדרן  הולכות  הן 
הוא  ואתה  בינוני,  ואחד  קצר  ואחד 
שמנהיג אותן ואין מי שינהיג אותך, 
מכל  ולא  למטה  ולא  למעלה  לא 
צד. לבושים התקנת להן אשר מהם 
וכמה  האדם,  בני  נשמות  פורחות 
גוף  נקראו  גופים התקנת להן אשר 
עליהם.  המכסים  הלבושים  ביחס 
ונקראו בתיקון הזה: חסד זרוע ימין, 
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אות  דגופא  סיומא  ויסוד  שוקין  תרין  והוד  נצח 
קרינן  פה  שבעל  תורה  פה  מלכות  קדש,  ברית 
לה. חכמה מוחא איהו מחשבה מלגו, בינה לבא 
הנסתרות  כתיב  תרין  אלין  ועל  מבין,  הלב  ובה 
לי"י אלהינ"ו. כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה 
קרקפתא  ואיהו  אחרית,  מראשית  מגיד  אתמר 
דאיהו  ה"א  וא"ו  ה"א  יו"ד  איהו  מלגו  דתפלי. 
אֹרח אצילות, איהו שקיו דאילנא בדרועוי וענפוי 

כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו. 

רבון העולמים אנת הוא עלת העלות סבת הסבות 
דאשקי לאילנא בההוא נביעו. וההוא נביעו איהו 

הידיים,  שתי  אשר  אמצעי  קו  שהוא  הגוף  כגון  וזה 
אין  זאת,  אחיזה  וללא  בו.  אחוזות  והשמאל,  הימין 
הוא  וכך  שלה.  בצד  אחת  כל  לפעול  יכולת  לידיים 
שבימין  החסדים  יחדיו  המקיים  האמצעי,  הקו  סוד 
יהיה  שלא  באופן  שבשמאל,  הגבורות  הארת  עם 
ניגוד והתנגשות ביניהם, אלא השמאל יתמוך בימין, 
וראה עוד המאמר "איזו  והימין ימתיק את השמאל. 
הוא  וכן  הפתיחה.  במאמרי  י'  בעמ'  אור"  ישכון  דרך 
בנצח והוד המשולים לשני השוקיים, שהם העמודים 
שעליהם עומד בנין הגוף כולו. והיסוד מאסף את כל 
להזריע  מנת  על  בזרע,  ומַרּכזם  הגוף  ותכונות  מידות 
ְדבר מלך  והמלכות נמשלה לפה, כד"א  את הנוקבא. 
דהיינו  לדור,  אחד  ר  ָדּבָ וזהו,  ד').  ח',  (קהלת  שלטון 
מנהיג המושל בעם ומצֵוה עליו בְדבר פיו. וכמו שהפה 
שבע"פ  התורה  כך  המחשבה,  לבטא  אותיות  מפיק 
המחשבה  פי  על  המעשה  דרכי  את  להתקין  תכליתה 

העליונה שהיא חכמת הקבלה.

חכמה - מוחא וכו'. עתה אחר אשר סיים להמשיל 
אל  עובר  נהי"מ,  חג"ת  הגוף  מידות  על  במליצה 
המוחין שבראש. ולמה שינה הסדר ולא הקדים הראש 
ללמדך  וגם  ל"נשמע".  "נעשה"  להקדים  יש  כי  לגוף. 
שהקטנות שהיא ממידות דגופא - קודמת תמיד אל 
הגדלות התלויה בהשגות העליונות שבראש. וכך הוא 
בצבא  דרכו  מתחיל  אינו  שהחייל  בחיים,  תחום  בכל 
כגנרל, אלא מתקדם שלב אחר שלב בסולם הדרגות. 
וכן כאשר מתקבל האדם לעבודה אינו מתחיל בתור 
מנהל, אלא תחילת עבודתו כעובד פשוט. וכל כדומה 
לזה. והנה גם בעבודה הרוחנית אין דרך לזכות למוחין 

לפני תיקון המידות ודרכי המעשה, וידוע הדבר. ובכן 
שבמח,  המחשבה  היא  החכמה  כי  עוד,  מחדש  עתה 
והבינה היא הרגש אשר בלב. והלב מבין, היינו מרגיש 
בחוש, מה שלא ניתן להסיק על ידי הגיון השכל. ושני 
הללו נקראים נסתרות, כי במחשבה אין תפישה כמו 
גם  וכן  מאד.  מופשטת  היא  אלא  ובמעשה,  בדיבור 
האהבה והרגש שבלב, ומובן הדבר לכל משכיל. וכתר 
עליון הוא למעלה מהמידות והמוחין כולם, להיותו כח 
מאציל בנאצל. לכן איהו כתר מלכות, כי בו מתגלה 
הכח האלוקי למלוך על העולם ולקיים רצונו בדרכים 
שבטבע ושמעל לטבע. והוא נמשל לתפילין של ראש, 
אשר בו מתקיים ויראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 
עליך. כי בזה האדם היהודי נמצא עליון על כל העמים, 

אשר במידת הכתר מתאחד עם הי"ת, ודי לחכימא.

דאיהו אורח אצילות לא נתקן כל זה בצורה הרומזת 
כדי  אלא  אלוה,  אחזה  מבשרי  בסוד  האדם  גוף  אל 
לתת לאדם דוקא את הדרך לתקן העולם על ידי קיום 
חיי התורה בגופו ממש. כי על ידי קיום המצוות בגופו 
הוא מעורר כל אותן הבחינות למעלה. ופנימיות הכל 
הוא השם הויה ב"ה, שבו הדרך להשרות אור דאינסוף 
בכל המציאות; והוא דרך אצילות, היינו להיות ביחוד 
בדרך  סדורה  כבר  שהמציאות  הגם  הי"ת,  עם  תמידי 
קושר  הי"ת  כי  גבול.  בעלי  ספירות  לעשר  התחלקות 
של  כדבריו  אחת,  להויה  אותן  ומייחד  כולן  אותן 
המשקים  למים  זו  השפעה  וממשיל  לעיל.  ז"ל  אליהו 
הם  המים  אשר  וכו'.  ופירות  ואנפים  גזע  בעל  אילן 
מקור החיות שבאילן, והם כלל המחיה את כל האילן 
נביעו  וההוא  אומר,  כן  על  ומרכיביו.  פרטיו  כל  על 

הגוף,   - תפארת  שמאל,  זרוע  גבורה 
נצח והוד - שני השוקיים ויסוד - סיום 
הגוף, אות ברית קודש. מלכות - פה, 
תורה שבעל פה קוראים לה. חכמה - 
המוח, היא המחשבה הפנימית, בינה 
ועל שני הללו  ובה הלב מבין,  - הלב 
כתר  אלהינו.  לי"י  הנסתרות  כתוב 
נאמר  ועליו  מלכות,  כתר  הוא  עליון 
תפילין  והוא  אחרית.  מראשית  מגיד 
שבראש. בפנימיות הוא יו"ד ה"א וא"ו 
ה"א שהוא דרך אצילות. הוא המשקה 
כמים  וענפיו  בזרועותיו  לאילן 
המשקים לאילן ונגדל בהשקיה ההיא.

עילת  הוא  אתה  העולמים,  רבון 
המשקה  הסבות  וסבת  העילות 
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כנשמתא לגופא דאיהו חיים לגופא, ובך לית דמיון 
שמיא  ובראת  ולבר.  דלגו  מה  מכל  דיוקנא  ולית 
וארעא, ואפיקת מנהון שמשא וסיהרא וכוכבייא 
ומזלי. ובארעא אלנין ודשאין וגנתא דעדן ועשבין 
וחיוון ועופין ונונין ובני נשא - לאשתמודעא בהון 
ואיך  ותתאין,  עלאין  בהון  יתנהגון  ואיך  עלאין 
ולית בך דידע כלל,  אשתמודעאן עלאי מתתאי. 
ותתאי.  בעלאי  [=יחודא]  יחידא  לית  מנך  ובר 
ואנת אשתמודע אדון על כלא; וכל ספירן כל חד 
אית ליה שם ידיע ובהון אתקריאו מלאכיא. ואנת 
שמהן,  כל  ממלא  הוא  דאנת  ידיע  שם  לך  לית 
ואנת הוא שלימו דכלהו. וכד אנת תסתלק מינהון 
כגופא בלא נשמתא. אנת  אשתארו כלהו שמהן 

כנשמתא לגופא ובזה רומז כאן לסוד האדם העליון, 
השדה,  עץ  הוא  אדם  כי  לקיים,  האילן.  סוד  שהוא 
ואין  חיים,  אלקים  בצלם  נברא  בארץ  האדם  כי  וכו'. 
נשמתו  הוא  האדם  ועיקר  חיצוני.  לבוש  אלא  גופו 
הנתקנת בצורה העליונה הרמזת בהשם יו"ד ה"א וא"ו 
ה"א, שהוא בגימטריא אד"ם. ועפ"י זוהר יתרו, קב"ה 
ואורייתא וישראל חד הוי. זאת התורה - אדם [כי ימות 
באהל וכו'] (במדבר י"ט, י"ד). וכן לישראל נאמר, ואתן 
צאני, צאן מרעיתי, אדם אתם... (יחזקאל ל"ד, ל"א). 
וסיכום הכל הוא כי צורת האדם הוא קומה שלמה של 
עשר הספירות, על כן גוף האדם עומד זקוף, שלא כמו 
הבהמות וחיות השדה. דהיינו שהמוחין למעלה, והגוף 

למטה, לערך גובה עמידת ספירותיו חג"ת נהי"מ.

ובראת שמיא וארעא... שמשא וסיהרא וכוכביא 
וכו'. שהכל ברא הקב"ה לכבודו. דהיינו כמו שאמר לו 
כלומר  ח"י).  ל"ג,  (שמות  כבֹדך  את  הראני-נא  משה, 
במה  הסתכלות  ידי  על  העילאה  חכמתו  שמתגלה 
והכוכבים  הירח  השמש,  כגון  בעולמו.  ברא  שהוא 
סוד  הוא  הצדק  כוכב  כי  נהי"מ,  חג"ת  סוד  שהם 
ספירת החסד, ומאדים הוא סוד הגבורה ושמש הוא 
הוד,   - ונוגה  נצח,  הוא  וכוכב  והיסוד.  התפארת  סוד 
ושבתאי הוא סוד המלכות העצמית השורשית שהיא 
במידת  הממותקת  המלכות  היא  והירח  הדין.  מידת 
כמו  בארץ  הנבראים  פרטי  וכל  בינה.  של  הרחמים 
שמביא כאן בהמשך, לא נוצרו אלא ללמד אנוש בינה, 
כמו שאומר כאן לאשתמודעא בהון עילאין... ואיך 
להוודע  לומר,  רוצה  מתתאי  עילאי  אשתמודעאן 

על ידם כחות עליונים, ואיך ללמוד על צורת העליונים 
כולה  הקבלה  כל  כי  מאד.  והבן  התחתונים,  ממראה 
מיוסדת על הכלל האומר: כמו שלמטה - כך למעלה. 
ומתוך התבוננות במאורעות חייו ובכל הסובב אותו, 
ולית  העליונים.  בעולמות  קורה  מה  המקובל  יודע 
בך דידע כלל כי עצמותו לא נודע בהחלט מהנהגת 
לשום  דומה  ואינו  במינו  יחיד  הוא  כי  שברא,  הכלים 
אפשרות  אין  כן  ואם  גבולין.  בעלי  מהנבראים  מהות 
כי  יצר,  שהוא  בעולמות  בריה  משום  ית'  עליו  ללמור 
אין דומה לו ואין שוה לו. ומשום כך - ובר מינך לית 
רק  זהו  במינו  היחיד  כי  ובתתאי  בעילאי  יחידא 
הוא ית', אמנם כל הנבראים נוצרו כך שיש דמיון בין 
הנהגת בריה אחת לאחרת, וניתן ללמוד היקש מאחת 
ידיע  ליה שם  וכל ספירן כל חד אית  לחברתה. 
ובהון אתקריאו מלאכיא כי כל דבר שיש בו השגה - 
ייקרא בשם. אשר השם הוא האמצעי להשגתו, להיותו 
ודרך  למהותו  הרמז  טמון  בו  אשר  אותיות  צירוף 
פעולתו בעולם. על כן כל הספירות, שהן בסוד הכלים 
- נקראים בשמות, כגון שם הויה בחכמה, ושם אהיה 
בבינה ושם אלקים בגבורה וכיוצא. רק לעצמותו ית' 
אין כל שם, כי אין דרך להשיגו, אלא הוא ממלא כל 
נותן חיים  דהינו כמו שאמרנו, שהי"ת ברצונו  שמהן 
יחודו  ידי  על  הנבראים,  וכל  העולמות  כל  בפנימיות 
בהם. ובזה, אנת הוא שלימו דכלהו דהיינו השלמות 
האמיתית של כל נברא מושגת לו על ידי שמכיר יחודו 
הספירות,  שהן  הכלים  מציאות  וכל  בו.  הקב"ה  של 
את  הקב"ה  מאיר  שדרכם  בכך  רק  היא  משמעותה 
האור דאינסוף, שאם לא כן, אשתארו כלהו שמהן 

לאילן על ידי המבוע ההוא. והמבוע 
שהיא  לגוף  כנשמה  הוא  ההוא 
ותמונה  דמיון  אין  ובך  לגוף,  חיים 
ובחיצוניות.  שבפנימיות  מה  מכל 
מהם  והוצאת  וארץ,  שמים  ובראת 
ובארץ  ומזלות.  וכוכבים  וירח  שמש 
ועשבים  עדן  וגן  ודשאים  אילנות 
 - אדם  ובני  ודגים  ועופות  וחיות 
לדעת בהם עליונים ותחתונים, ואיך 
ותחתונים,  העליונים  בהם  יתנהגו 
ואיך נודעים העליונים מהתחתונים. 
ואין מי שיידע בך כלל, ומלבדך אין 
ובתחתונים.  בעליונים  [יחוד]  יחיד 
וכל  הכל;  על  כאדון  נודע  ואתה 
ידוע,  שם  לה  יש  אחת  כל  ספירה 
ובהם נקראו המלאכים. ואתה - אין 
לך שם ידוע כי אתה ממלא את כל 
כל  ואתה הוא שלמות של  השמות, 
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חכים ולאו בחכמה ידיעא, אנת הוא מבין ולא מבינא 
לאשתמודעא  אלא  ידיעא  אתר  לך  לית  ידיעא, 
תוקפך וחילך לבני נשא ולאחזאה לון איך אתנהיג 
כפום  ומשפט  צדק  דאינון  וברחמי,  בדינא  עלמא 
עובדיהון דבני נשא. דין איהו גבורה, משפט עמודא 
צדק  מאזני  קדישא,  מלכותא  צדק  דאמצעיתא, 
תרין סמכי קשוט, הין צדק אות ברית, כלא לאחזאה 
איך אתנהיג עלמא. אבל לאו דאית לך צדק ידיעא 
ולא  רחמי,  דאיהו  ידיעא  משפט  ולאו  דין,  דאיהו 
י"י לעולם, אמן ואמן.  מכל אלין מדות כלל. ברוך 

כגופא בלא נשמתא ובזה נלמד כלל יסוד בעבודת 
הי"ת, שלעולם יתפלל האדם אל עצמותו ית' המתיחד 
ולא לשמות עצמם. שכן גם כאשר פונה  עם שמותיו, 
אדם לאדם וקורא בשמו - אינו מתכוון להפריד את 
שמו ממנו עצמו. שאם יתפלל האדם לספירות או לכל 
ח"ו  לעבוד  אין  כי  זרה,  עבודה  זו  הרי   - שהוא  נברא 

אלא להי"ת לבדו, ולא לשום אחד זולתו ית'. 

היחוד  בשער  ידיע.  בחכמה  ולא  חכם  הוא  אנת 
כי  זיע"א אומר על-פי דברי הרמב"ם,  להבעל התניא 
 - ודעתו  ובינתו  וחכמתו  ועצמותו  מהותו  הי"ת  אצל 
מעידים  שאנו  כמו  אחד,  הוא  ה'  כי  היא.  אחת  הויה 
בקריאת שמע, ואינו מתפרט לחלקים וצדדים. על כן 
והוא  ומיוחד.  יחיד  אחד  להיותו  בו,  אין  ספירות  גם 
אותו האחד במרומי האצילות ובתחתית העשיה. על 
כמו  שלא  העצמית,  ממהותו  נפרדת  אינה  חכמתו  כן 
אצל האדם, שחכמתו היא ִמחּוצה לו - עד אשר תושג 
הי"ת  שיודע  ידי  על  אלא  הנסיון.  ורכישת  בלימוד 
שברא.  המציאות  פרטי  כל  את  מכיר  בזה  עצמו,  את 
ואין הדבר הזה בר השגה על בוריו בשכל שלנו, הבנוי 
לסמוך  אלא  לנו  אין  כן  על  גבוליים,  דברים  להבנת 
אחדות  הַויתו   - הקב"ה  כי  חכמים.  אמונת  על  בזה 
פשוטה ובלתי מורכבת מפרטים. אמנם על ידי יחודו 
יאיר   - בחכמה  רצונו  בהתלבש  ברא,  אשר  בכלים 
 - דגדלות  למוחין  האדם  יזכה  ואם  לנבראים.  חכמה 
אזי ישכיל בחכמה אשר "תחיה בעֵליה" כדברי החכם 
באדם (קהלת ז', י"ב). דהיינו שיזכה לחוש את קדושת 
האלוקות המאירה מתוך החכמה, בהיות הי"ת מתיחד 
עם חכמתו, אשר הוא חכם ולא בחכמה יודע, דהיינו 
החכמה היא חלק ממהותו העצמית. ובזה אנו חוזרים 

למה שאמר אליהו לעיל, אנת הוא אפיקת עשר תיקונין 
וקראת להון עשר ספירן וכו'. אשר מתוך שאצלו ית' 
דהיינו  הפשוטה,  באחדותו  מאוחדת  היא  החכמה 
ושמו  אחד  הוא  בסוד  ב"ה  באינסוף  כלולה  שהיתה 
לפועל  אותה  הוציא  הצמצום  ידי  שעל  מכאן  אחד. 
בעולמות שברא, בתור בריאה בפני עצמה. ומעתה היא 
מושגת לבני האדם על ידי יגיעת הלימוד מפי החכמים 
ועל ידי הסתכלות בעולם הסובב אותנו. ואע"פ כן, בל 
זה שמשיג את חכמתו  ידי  יטעה האדם לחשוב שעל 
במונחים  נתפש  אין  הקב"ה  כי  מהותו.  גם  משיג  ית' 
לית לך  כן  על  בכלל,  מגבלה  ובשום  ומקום  זמן  של 
אתר ידיע באשר אין העולם מקומו של הקב"ה, אלא 
הקב"ה מקומו של העולם. אולם נגלה הקב"ה על ידי 
וגם מידותיו של  וברחמי.  בדינא  מידותיו, הנוהגות 
כלומר  אלוקים.  בצלם  נברא  מהיותו  נובעות  האדם 
לו לחכם ללמוד אפס קצהו על השגחת הי"ת  אפשר 
בעולמו ודרכי התגלותו במציאות - על ידי התבוננות 
וכיוצא.  ורחמים  וגבורה  חסד  עצמו,  של  במידותיו 
ולזה אמרו חכמינו על הדביקות בהי"ת, איך ידבק בו 
האדם, הלא אש אוכלה הוא. אלא ִהדבק במידותיו - 
מה הוא רחום וחנון - אף אתה רחום וחנון וכו' (ילקוט 
שמעוני תורה בשלח, רמז רמ"ה). והוא אשר אמרנו לעיל, 
שהכל ברא הקב"ה לכבודו, דהיינו שכל סדר המציאות 
בא ללמדנו דרכי הנהגתו בעולמו, כאשר אמר, כולא 
לאחזאה איך אתנהיג עלמא. ומבשרי אחזה אלוה, 
ידיעא  צדק  לך  דאית  לאו   - והבן. אבל בעצמותו 
דאיהו דין, ולאו משפט ידיעא דאיהו רחמי, ולא 
ובלתי  כי באחדות פשוטה  כלל.  מדות  אלין  מכל 
מורכבת לא יצוייר שום מידה חלקית, רק יצאו ממנו 

ית' בסוד הצמצום בדילוג הערך, והבן.

מסתלק  אתה  וכאשר  [השמות]. 
כגוף  השמות  כל  נשארים  מהם 
ולא  חכם,  אתה  נשמה.  בלא 
בחכמה יודע, אתה מבין ולא בבינה 
אלא  ידוע,  מקום  לך  אין  יודע. 
לבני האדם  וגבורתך  כחך  להודיע 
בדין  העולם  נוהג  איך  ולהראותם 
כפי  ומשפט  צדק  שהם  ורחמים, 
גבורה,  הוא  דין  האדם.  בני  מעשי 
צדק  האמצעי,  עמוד  הוא  משפט 
- המלכות הקדושה, מאזני צדק - 
שני עמודי האמת, הין צדק - אות 
ברית, הכל כדי לראות איך מתנהג 

העולם...
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והנה לסיכום דברי אליהו ז"ל כאן עולה כלל מופלא 
הנוגע לכל הלימוד של חכמת הקבלה הק', ובכל ענין 
הכוונות וההתבוננות באלוקות הנוהג בין חכמי ישראל 
לדימויי  הנוגע  בכל  צרורה  נתיר  בזה  אשר  דור.  לדור 
ובמשלים  ההשתלשלות  לימוד  בשיטת  הגשמי  הגוף 
העליונים.  ית'  הנהגתו  גילויי  דרגות  לגבי  הננקטים 
כי אפילו בפשטי המקרא אתה מוצא, כי נֹכח עיני י"י 
דרכי איש (משלי ה', כ"א), וכן, עיני י"י המה משוטטים 
י"י  עָנִוים שמעת  וכן, תאות  י').  ד',  (זכריה  בכל הארץ 
תכין לבם תקשיב אזנך (תהלים י', י"ז). וכן הוא, שוב 
מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך (שמות ל"ב י"ב), וכן, 
ידיך עשוני ויכוננוני (תהלים קי"ט, ע"ג) - עד ויראו את 
אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר (שמות 
קווצותיו  פז,  כתם  ראשו  השירים,  בשיר  וכן  י').  כ"ד, 
תלתלים שחורות וכו', עד שוקיו עמודי שש, אשר כל 
וכן כיוצא בזה תוארי גוף  וית'.  זה אמור בגילוייו ית' 
רבים שלא יצויירו בהַויתו העליונה ית' וית'. כי מי יהין 
להעלות בדעתו אפילו שמץ השוואה בין גוש בשר זה 
המאציל  של  העליונה  לקדושתו  ממנו,  קרוצים  שאנו 
ית' שהיא בלתי גבול ושיעור. והרי בזה ממש זנו הגוים 
עובדי פסל ותמונה בנותנם דמות גוף לכל אליליהם, 
עד הגדילו בעשותם פולחן לנוצרי הטמא ימ"ש, והפכו 
כוונת  שאין  דעת  בר  לכל  וברור  לאלוה.  ודם  בשר 
רק  אלא  כזה,  וטמטום  לשפל  לרדת  הקודש  מקרא 
בלתי  העליונה  בחכמה  לנלמד  בעלמא  משלים  לתת 
כי הנמשל נשגב לאין ערך  וכלל,  ציור גשמי ח"ו כלל 

גבוה מעל לתוארי מראה החומר.
כן בכלל להרבות  לנו אם  אמנם ישאל השואל, מדוע 
ובמיוחד  ובפרט  גוף,  משלי  המשלת  של  הזה  בסוג 
באדרות  מצאנו  כזה  דהנה  הק'.  הקבלה  בלימוד 
דרשב"י בזוהר הק', אשר דוקא במקום הגילוי הנעלה 
מכולם המשיל הכל באיברי הגוף. כגון כינויי הספירות 
דראש הכתר - גולגלתא ומוחא, ועיניים וחוטם ופה, 
ושערות רישא ושערות דיקנא וכיוצא בזה. וכן כאשר 
הלימוד,  אורך  שלכל  האריז"ל,  בתורת  רואים  אנו 
לאיברי  אצלו  נמשלו  העליונים  הגילויים  סדר  כל 
תאמו  כה  ובשערים  בעצה"ח  ותיאוריו  האדם;  גוף 
לתנועות הגוף הגשמי, שנחרדו מזה רבים מהלומדים 
כדי  מספור  רבים  הסברים  וליתן  סייגים  לסייג  וראו 
ה'.  בהיכל  ותמונה  פסל  של  מעבירה  האדם  להרחיק 
ותחשוב, שמא מפחד ה' ומהדר גאונו עדיף היה לבחור 
ולא להזכיר כלל דמיוני  משלים אחרים לגילוייו הק' 

גוף ואיבריו בלימוד החכמה הרוחנית.

האדם  דעת  ביותר  לזכך  בדווקא,  הכוונה  זו  אלא 
המתבונן במעשה ה' כי נורא הוא. כי הרי בכל מקום 
ודרך  הבריאה  תוכן  את  בלימודך  סוקר  אתה  אשר 
הכל  ולהוות  ולהחיות  בּכל  שוֹרה  להיות  האלוקות 
שמות  מוצא  אתה  הרי  האינסופית.  קדושתה  בכח 
וכינויים בצירופי אותיות, כגון השם הויה ב"ה, והשם 
אלקים ואדנ"י, וכן עוד רבים כידוע ללומדי החכמה. 
החשבונות  כל  עם  מילוייהם  ומילויי  מילוייהם  וגם 
המוציא  בסוד  אותיות  צירופי  שכולם  המופלאים, 
במספר צבאם. ובעומדך להתפלל לפני כיסא כבודו ית', 
למי תפנה באמרך ברוך אתה י"י. דאם תאמר שאתה 
פונה בזה לצירוף האותיות עצמו - הרי זו עבודה זרה 
ית'.  עצמו  למלך  אלא  למידותיו  לפנות  אין  כי  ממש, 
ברם מאידך, הבורא ית' - עצמותו בלתי נודעת ובלתי 
נתפשת במחשבת האדם, אם כן למי תכוון בתפילתך. 
ואל מי תדמיין כל הספירות והעולמות בלמדך אותם 
בספרי הקבלה הק', הרי מובן לכל בר דעת שאין בך 
שאתה  כדרך  אלא  שהן.  כמות  לעצמך  לתארם  כח 
מכיר אדם הקרוב אליך, אשר הוא ידידך או אחיך או 
כל אהוב נפשך, ועיניך אינן רואות אלא את הגוף שלו 
בודאות שמאחורי  יודע  זאת אתה  בלבד. אך למרות 
האוהבת  הנשמה  מסתתרת  ותנועותיו  הגוף  צורת 
ושמחת  בעיניך,  הנעלות הטובות  וכל המידות  אותך, 
הלב, ודעת ושכל נבון. וכל כיוצא בזה תכונות ומידות 
שלא יצויירו בדמות גשמית, רק רוחניות צרופה המה. 
ורוחו  בנפשו  אליך  הוא  קרוב  גם  אלא  בלבד,  זו  ולא 
ביותר  הדקות  נפשו  תנועות  את  חש  ואתה  ונשמתו, 
בראותך את תנועות גופו והבעות פניו, ובשמוע מוצא 
פיו. כמו שאתה אומר אודות פלוני, וירא וירץ לקראתו, 
וינשקהו  ויחבקהו  וכן,  אליו;  אהבתו  מטעם  שזה 
וכד', שּכל הללו תנועות גוף הן, אך נעשות בכח רגֵשי 
הזה  האיש  של  נשמתו  שאת  למרות  זה  וכל  הנשמה. 
הקרוב אליך לא תוכל לראות בהחלט, ואין היא ניתנת 
את  מזכיר  אתה  וכאשר  גשמי.  חוש  בשום  לתפישה 
שמו, פשיטא שעולה בדעתך נפשו אשר בגופו, ולא רק 

צירוף אותיות בעלמא או תואר מראהו בלבד.

ה',  ובעבודת  בתורה  בעסק  גם  הוא  כך  והרי 
שהרי  וית'.  ית'  וכינוייו  לשמותיו  הקדושות  ובכוונות 
הוא  הקבלה  לימוד  וכל  תורה.  גופי  נקראו  האותיות 
והכינויים של המלך העליון ב"ה  וכל השמות  ידן,  על 
נתלבשו  תנועותיהן  וכל  האותיות,  בצירופי  הם  כולם 
שמות  כינויי  אלא  בידך  אין  כי  ואף  בחשבונותיהן. 
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הכלים, ואין לך שום הגה באור העליון, כל שכן אין בך 
כח תפישה במאור ית' המחיה בעצמותו כל עלמין. הרי 
היתה כוונת המאציל ב"ה שיעבדוהו דווקא כך, בהזכיר 
שמותיו וכינוייו והעלותן על לב איש ומחשבתו. רק יש 
לידע שמאחורי כל הללו עומד הוא עצמו ית', עם כל 
האהבה והרצון וכח חיים ללא גבול. וזהו מה שאמור 
הפשוט  ברצונו  עלה  "וכאשר  להאריז"ל,  בעצה"ח 
לאור  להוציא  הנאצלים,  ולהאציל  העולמות  לברוא 
היתה  זאת  אשר  וכינוייו  שמותיו  פעולותיו,  שלמות 
סיבת בריאת העולמות...", כי כך רצה הוא ית' שבדרך 

הזו יכירוהו ויעבדוהו וילמדו חכמתו.

לו  יוסיף  ומה  יתן  מה  בזה,  לדייק  יש  עדיין  אמנם 
למלך מלכי המלכים הקב"ה המרומם מכל המציאות, 
ששאלו  כמו  הזה.  בעולם  והנהגתינו  מצוותינו  מעשה 
את  היהודי  שוחט  אם  ית'  לו  איכפת  מה  חכמים, 
ושגב  שלימותו  לרוב  כי  מהצואר.  או  מהגרון  בהמתו 
מעלתו איך  יושפע המלך העליון ממעשי התחתונים. 
בתורה  להתנהג  אותנו  ציוה  טעם  לאיזה  כן  ואם 
כמוך.  לרעך  ואהבת  ולקיים  דרכינו  ולהיטיב  ומצוות, 
וכמו ששאל אותו הפילוסוף לבעל שם טוב הק', מה 
כל העבודה הזאת לכם, הרי אין באלהיכם השגה כלל 
אזי  בתפילותיכם,  גם  אותו  תשיגו  לא  כן  ואם  וכלל. 

ְלמה טרחתם - "אילו ידעתיו - הייתיו".
למרות  כי  הייתיו!".  "ידעתיו,   - הבעש"ט  לו  והשיב 
שעצמותו ית' נשגב מכל תואר גבולין ותחומין, והוא 
"חד ולא בחושבן", דהיינו לא יצוייר שום ְדבר מגבלה 
זאת, הרי כאשר  בו, שלא כמו המציאות שברא. בכל 
בריאתו  את  ברא  עולם,  לברוא  הפשוט  ברצונו  עלה 
כעין השתקפותו שלו; והגם שלא ישוה העולם המוגבל 
לתמונה  בדומה  הרי  ושיעור,  גבול  בלתי  עליון  למלך 
כי  הזה.  הדבר  כך   - חי  מאיש  בדו-מימד  המצויירת 
מימדים,  בשלושה  הקיים  איש  מצייר  שאתה  למרות 
שיש בו גובה ורוחב ועומק, מה שאין כן בתמונה על גבי 
נייר או בד. ולא זו בלבד, אלא רוח חיים בו, מה שלא 
יצוייר בשום אופן בעפרון וצבע על גבי משטח דומם. 
המצוייר  האדם  את  משקפת  תמונה  הרי  מקום  מכל 
יצביע על התמונה  וכל איש  בדרך שניתן לזהותו בה, 

ויאמר "הרי זה הוא פלוני" ולא יחליפו באחר.
יביט". כי המלכות  י"י  ועל זה אומר הכתוב "ותמונת 
דהיינו  ה',  היא תמונת  ית',  ברצונו  העליונה שנאצלה 
משקפת את בוראה בעשר ספירותיה, אע"פ שבאמת 
הנברא.  למהות  הבורא  מהות  בין  להשוות  ניתן  לא 

ויש בזה כעין ענין חותם ונחתם, הגם שהנחתם הפוך 
רושם  ניכר  כי  עד  הם  תואמים  זאת  בכל  מהחותם, 
החותם בנחתם ממנו. וכך הוא שאף שלא ישוו הכלים 
לאור, עדיין חייבים הם להיות תואמים לאור בעריכת 
קדוש  כי  תהיו  "קדֹשים  אומרו,  וזהו  תבניתם.  סדר 
אני י"י אלהיכם" (ויקרא י"ט, ב'). ועל כן ממשיך שם 
 ," י"י אני  ושבתתי תשמרו,  ואביו תראו  "איש אמו   -
דומים  הבנים  להיות  הוא  המצוות  של  הרעיון  כל  כי 

לאביהם שבשמים, בסוד ידעתיו - הייתיו.
ובזה תבין ענין צלם אלקים ודמות אלקים אשר בהם 
ברא הקב"ה את האדם. כי הלא אין אתה מלמד לנגן 
לכתחילה. מוסיקאלי  חוש  בו  שיש  למי  אלא  כינור 
ברב  הוא  וכן  מאומה.  לימודו  יועיל  לא  כן,  לא  שאם 
מנשמתו  חלק  המובהק  לתלמידו  המֹוסר  מקובל 
הנביא  אליהו  השליך  אשר  האדרת  כדוגמת  ממש, 
לחכם  תן  במשלי,  שאמור  מה  זהו  אשר  אלישע.  על 
ויחכם עוד. כי אם לא היה בו משום חכמה לכתחילה 
- לא היה בלאו הכי קולט כלום מחכמתך אשר אתה 
מוסר לו.  ואם הבורג לכתחילה לא נעשה עם הברגה 
לייעודו.  לשמש  יוכל  לא   - לאּום  בדיוק  המתאימה 
והגם שהאום הפוך לבורג בתבניתו, כגון חותם ונחתם 

- עדיין תואמים הם בתיאום מושלם.
וכך הוא העולם שנברא בתבנית עשר ספירותיו ית', כי 
המבנה הזה דווקא מתאים שיתלבש בו האור האלוקי, 
ולא זולת. וגם האדם שהוא נזר הבריאה, כולל מלוא 
הקומה של עשר הספירות. ואם כן לא יהא ראוי לכלי 
כי  אלוקיו,  בדרך  הליכה  אלא  האדם,  הזה,  הנעלה 
בהיותו נושא צלם אלקים בקרבו - בודאי דרכו הנכונה 
האלוקית  החכמה  בתלם  ללכת  היא  לו  והמתאימה 
בלבד. ושום דרך אחרת לא תתאים לו לשלמותו, אלא 
רק תביאו למבוי סתום והרס עצמי. כמו שאם תשים 
קנקן עץ על אש לבשל בו אוכל - יישרף הקנקן להיותו 
מתכת  כלי  ואילו  הבישול.  לייעוד  מתאים  בלתי  כלי 
הרי הוא בנוי מראש ומתאים לשימו על האש, וממנו 
ייצא מאכל משובח בדרך זו. וזהו שאמרו ז"ל, מה הוא 
בזה,  כיוצא  וכל  וחנון.  רחום  אתה  אף   - וחנון  רחום 

לקיים קדושים תהיו כי קדוש אני י"י אלהיכם.

סודותיה  כל  על  הק'  התורה  ניתנה  הזה  ולטעם 
של  האותיות  כל  כי  דוקא.  הקודש  בלשון  ומסתריה, 
להאיר  מושלם  בתיאום  בנוים  העברי  הקודש  לשון 
הוא  חשב  כן  על  הקב"ה.  של  עילאה  חכמה  ידם  על 
ית' מראש במחשבתו העילאה לברוא את עם ישראל 
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היום- בענייני  אפילו   - הזאת  הנעלה  בשפה  שידברו 
יום, לקדש שמו ית' בכך. דהיינו שיאיר אור דאינסוף 
מוצאות  מחמשת  היוצאים  האותיות  צירופי  מתוך 
כי  ובתורת האריז"ל.  יצירה  כפי שלמדנו בספר  הפה, 
דוקא בשפה הקדושה הזאת, על כל דקדוקיה ושורשי 
מילותיה, מתלבש האור העליון בדרך המתאימה לבטא 
העולמות.  בכל  שכינתו  והשריית  ית'  אלוקותו  את 
לענייני  אלא  לכך,  מוכשרת  אינה  זולתה  שפה  ושום 

חולין בלבד.

ועתה בזה תשכיל ענין האדם העליון, כמו שהביא 
תמצית עניינו אליהו ז"ל. ללמדך שכך היא דרכה של 
אותיות  בלבוש  לנתיניו  ית'  המלך  את  לגלות  תורה 
וטעם  העליון  האדם  קומת  סוד  וזהו  הקודש.  לשון 
אורח  דאיהו  איבריו,  בכינויי  הספירות  שמות  כינוי 
הכרת  שתהיה  בעלמא,  האדם  דרך  כן  כי  אצילות. 
גופו,  ותנועות  בלבושיו  הסתכלות  ידי  על  זולתו  נפש 
ושמיעת דברי פיו. וזהו, מבשרי אחזה אלוה, והוא ענין 
גדול וכללי בהשגה העליונה. והתבונן, כי כאשר אומר 
מזה  ראיתיו  שלא  פלוני  לחברי  "התגעגעתי  אתה, 
שנחסר  החיצוני  למראהו  מתכוון  אתה  אין   - חודש" 
ממך, כי הרי יכול אתה לראות את תמונתו. אלא אז 
ולא  יעצים את געגועיך, כי לא בזה חפצת,  הדבר רק 
הצורה החיצונית שלו חסרה לך. אלא מה שחסר לך זה 
קשר עם הנפש של אדם יקר, ואמנם יבוא הדבר לידי 

ביטוי רק בפגישה בפועל, כאשר יופיע בפניך בעצמו.
בין  רק  נוהגת  כזו  וקרובה  עמוקה  שהיכרות  ומכיוון 
בני אדם, ולא ביחס אל בריות אחרות. דהיינו שיזהה 
איש את הלכי נפשו של רעהו על פי תנועות גופו ותוכן 
דבריו. על כן נקטה הקבלה את שיטת נתינת המשלים 
וזהו  לעליונים.  ורומזת  בעוה"ז,  האדם  איברי  אודות 
חסד דרועא ימינא, גבורה  שאמר כאן אליהו ז"ל, 

דרועא שמאלה, ת"ת גופא  וכו'. 
וכמו שאותו האדם עצמו מופיע בלבושים שונים לפי 
תפקידיו ומשימותיו. כגון שבביתו הוא לבוש בפיג'מה 
ונעלי בית, ואז קוראים לו "אבא" או רעיתו קוראת לו 
בשמו הפרטי. אבל בעבודה הוא לובש חלוק לבן, ושם 
ושם  לובש מדים,  הוא  ובצבא  "דוקטור".  לו  קוראים 
התנהגותו  משתנה  מקום  ובכל  "מפקד".  לו  קוראים 
וסגנון דיבורו לפי הלכי הסביבה ותוכן משימותיו. כגון 
אם בביתו הפרטי הוא נינוח ולבבי, ובצבא הוא תקיף 
וסמכותי, ומבטא עצמו במשפטים קצרים. ובעבודתו 
נוקט מושגים מקצועיים בלועזית, הזרים להבנת הרוב. 

וכך כל כיוצא בזה בשינוי מעמדו ותיפקודו; אך סוף-
כל-סוף אותו האדם הוא. ומובן מכך הנמשל, כי כאשר 
אתה עומד בתפילה ומכוון לשמות רבים, ובעלי ניקוד 
ברכות  שיש  שמונה-עשרה,  בתפילת  כגון  משתנה. 
שבהם השם הויה מופיע בניקוד קמץ, כזה ָיָהָוָה; ויש 
שבפתח או בצרי. ויש שמופיע השם ב"ה בשורוק, כזה 
יּוהּווּוהּו, ועוד אופנים רבים. ומי שמכוון עפ"י סידור 
הרש"ש הק', ימצא בכל ברכה שמות רבים הויה ואהיה 
לעולם  שהמתפלל  ככלל,  לדעת  יש  הרי  כהנה.  ועוד 
פונה לאותו האחד ית' וית', לקיים דבר יחודו כאשר 
אתה אומר, שמע ישראל י"י אלהינו י"י אחד. ואף כי 
גם כאן בקריאת שמע אתה מזכיר שלושה משמותיו 
למרות  הוא,  אחד  כי  בדוקא  ללמדך  הדבר  בא  ית', 

שנקרא בשמות וצירופים רבים.
וכך הוא כל הענין של ירידת הנשמה בגוף בעוה"ז. אשר 
עקב זה עֵלינו ללמוד תורה הלבושה בדימויים של האי 
עלמא, בשור וחמור ובׂשה ועבד ושפחה, ובכל הסוגיות 
והפרשיות של דיני ממון וכיוצא. והרי עצם התורה היא 
חכמה עילאה הכתובה באש שחורה על גבי אש לבנה 
בזוהר,  הנקוט  היא  משל  זו  לשון  וגם  העליון.  בעולם 
כן  ואם  רוחניים.  בעולמות  גשמית  לאש  לה  מה  כי 
שמא תאמר, מה פשעי ומה חטאתי שנצרך אני ללמוד 
לימוד מוגשם שכזה, הרי ברור כי אין המשלים הללו 
יש  אם  וגם  חיצוניים.  לבושים  רק  אמיתית,  אלוקּות 
בפנימיותם התלבשות של אור דקדושה, הרי אמרתי 
אחכמה והיא רחוקה ממני. כי אין ערוך בין הרוחניות 
לבין  אמריה,  בכל  התורה  נתכוונה  שאליה  האלוקית 
ובסיפורים  ערופה,  ועגלה  חמור  בפטר  המשל,  גסות 
על סדום ועמורה ומלכי גוים רשעים. אלא זה הדבר, 
כמו שדמות גופו של צדיק לא שונה מגופם של אנשים 
במחיצתו  השִהיה  עצם  אמנם  הערך.  פחותי  אחרים 
והנשמה.  הלב  מרטיטים  הקדושים  דבריו  ושמיעת 
לנוכח  שומעיו  קהל  של  המזהירה  הרוחנית  והעליה 
בגוף  היותו  בלתי  יתכנו  לא   - הנשגבים  תורתו  דברי 
להיות  הקב"ה  רצה  בדווקא  אשר  חומר.  גושי  קרוץ 
לו דירה בעולמות התחתונים, שיתגלה אור דאינסוף 
דווקא  הק'  תורתו  את  נתן  זה  ולטעם  ממש.  בעוה"ז 
ירידה  ולשון  כך להר סיני;  וירד לשם  בעולם החומר, 
בענייני  אורו  שיתגלה  ית'  רצה  כך  כי  מדוייקת,  היא 
וזה כדי להאיר את חשכת החומר,  עוה"ז החומריים. 
של  גוף  היינו  אור",  "כתנות  הגשמי  הגוף  היות  עד 
אור ולא של עור. אשר בזה דווקא יבוא גמר התיקון 

המיוחל, והיה אור הלבנה כאור החמה.

יסוד החכמה
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בסיום  יום  בכל  אומרים  שאנו  למה  פנימי  טעם  וזהו 
על  כתבתי  וכבר  אלהיכם.  י"י  אני   - שמע  קריאת 
סוד  הוא  דכאן  "אני"  אשר  כתר,  קדושת  בספרי  זה 
כי  המתפלל.  היהודי  הוא  זאת  האומר  אך  המלכות, 
היהודי,  של  נפשו  בתוככי  מוטבע  הזו  ה"אני"  צורת 
ועל ידי דביקותו במלכות העליונה נמצא הוא מתחבר 
עמה בהקב"ה, שהוא סוד השם הויה. וזהו סוד היחוד, 
או  דמלכא,  בגופא  לאשתאבא  בזוהר  שנקרא  מה 

תמצא  גוף  איזה  ואולם  דמלכא;  בגופא  לאתדבקא 
שם בעולם האצילות שהוא גבוה מעל גבוה, אלוקות 
גמורה ששם אחדות הכלים עם האור. אלא רמז כאן 
להיות  דלמעלה),  ציור  (ראה  העליונים  הכלים  לֵסדר 
את  בהם  לקלוט  הכלים  דהיינו  תורה,  גופי  האותיות 
האור העליון. כי כך כל האור נגלה על ידי אותיות לשון 
הקודש שבהן כח הכלים העליונים, דהיינו הספירות. 
וצירופי האותיות העבריות בונים שמות קדושים, שעל 
הזוהר, קודשא  זה אומר  על  ית' ממש.  גילוייו  ידיהם 

בריך הוא ואורייתא כולא שמא חד הוי.

י"ד).  י"ט,  (במדבר  אדם  התורה  זאת  כתיב,  אמנם 
בריך  קודשא  לאמור,  החסידות  אבות  הוסיפו  לזה 
הוא ואורייתא וישראל - חד הוי. כי על כן ישראל עלו 
עדתך  זכור  כדכתיב,  רבה,  המדרש  כאמור  במחשבה, 
קנית קדם. אשר חשב הקב"ה לברוא עולמו במחשבת 
הבריאה באינסוף למען ישראל בניו, שיעסקו בתורה 
ומצוות, וילמדו את סודות הקבלה הק' לגלות על ידם 
הצורה  ולכך  ית'.  וכינוייו  ושמותיו  פעולותיו  שלמות 
להיות  ה',  ַעם  בנו,  הוטבעה  העליון  אדם  של  הנעלה 
הבנים דומים לאביהם שבשמיים. שהרי על כך מאמר 
(יחזקאל  אתם  אדם  מרעיתי,  צאן  צאני  ואתן  הנביא, 
ל"ד, ל"א). ועל זה אמרו חז"ל בגמרא, אתם קרויין אדם, 
ע"א).  ס"א,  (יבמות  אדם  קרויין  כוכבים  העובדי  ואין 
ציוה  איך   - כבהמות  נמשלו  אלא  אדם,  הם  אין  ואם 
אותם על שבע מצוות בני נח. אלא הכוונה היא לאד"ם 
דאצילות, סוד השם מ"ה, שעל ידו מצטרפות אותיות 
התורה. ובזה דייקא שייך היה להורידה לעוה"ז, לתת 
לנו מורשה בזכות הצורה העליונה השורה עלינו. אשר 
נקרא עליך  י"י  כי שם  וראו כל עמי הארץ  נרמז,  בזה 
ויראו ממך (דברים כ"ח, י'). כי אכן השם הנכבד והנורא 
משפחתו  שֵשם  בעולם  כנוהג  היהודים,  עלינו,  נקרא 
אומרים בתפילת  וזהו שאנו  בניו.  על  נקרא  האב  של 
יהודי  ושֵמנו נקרא בשמך, להיות הכינוי  ראש השנה, 

ם בדבר. נגזר משם יהו"ה, ראה והחּכֵ

המקובלים  שראוהו  כפי  העליון  האדם  צורת  סוד 
מלגו  ז"ל,  אליהו  בפתיחת  שמובא  מה  בסוד  הקדמונים, 
איהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א [גימטריא אד"ם] וכו', וכפי שראה 
הכסא  דמות  ועל  לאמור,  הנביא  יחזקאל  קדשו  ברוח 
רוחנית  צורה  זה  וכל  עליו מלמעלה.  אדם  כמראה  דמות 
בלתי ציור גשמי כלל, ומרמזת אל סודות החכמה. וראה 
א'. אות  הסולם  במראות  שצ"ט,  אות  פנחס,  בזוהר  עוד 
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