
 אור תרומה החמה
׳ ש מ ר ע מה אבל וזהו עיקל ה ל : ג״ע איהו בארעא כלומל מ י פ  החלו
 איהו באלעא אמנם אינו גשם זה אלא יש חלק בארץ מזדככת
 וחלק 3ג״ע מחעבח על שלבק זה בזה בקלווה המזלח וז״א באישון
י וקשרו־ בגשם העולש נ ח ע ליה ממש לקח הקב״ה חלק מ ט נ ען ל  נטי
נה״ ע והשליש כל הלוחניים בסול ייחול קב״ה ושכי ט  הזה ובו נ
 בשם המיוחל כלי שילוייל בו כל אוחם המציאיות הנכללים באחדותם
 דהיינו כל נמצא ולאי וז״ש כולהי מלקמן וזהו מצ<אות תמתגלהל
 הגשמי הנמשך משם אלי״ם וא״ו ומהציילן זהו מציאיח הרוחכיצורך
 אל הגשם הלק ההוא ־הנמשך משם ׳הו״ל והיינו סיד שמא שליפ
ד ו כל ס  ה׳ אלי״ם מבולבים שהם ת״ת ומ׳ שני כרובים שבהם.
ע: לאו איכון וגומר כלומר עם תיות .ששאל הרמזים נעשו  השעשו
 בעובי ובגשמוח ורוחני מתלבש בהם כנזכל הכרובים לא נרמזו
 כך מדהבא או ממלת אחרא אלא כולהו נתורין דלעילא רוחניים.
 וכולהו בין הרוחניים בין כל מעשה הנלולם מתחקקן המן בזולת
נים ו ינים העלי ן בשורשם בשני הכרובים ואין צ״ל העני  מה שמתפפטי
׳ דברים הגשמיים, שבעולם הזה שאין לך בריה בי שאין  אלא אפי
ל דיוקנין וציורין כ  לה רוחניות נסתר רוחניותו ג״כ שם בגן ח״ש ו
 דהיינו שים חומר וצורה אל הדברים הנבראים למט׳ כל שתי
וקנץ וציורין ולא שיהיו  מציאות מצוייר בג״ע של מעל׳ והיינו די
ת או  דיוקנין גשמיים ח״ו אלא מתציירן בצורה דקה ואח״כ כפי הנ
 אל צורתם הרוחניות התיא גליפן ומתחקקן חמן כגוונא דהאי
י שיבינו שענין זה הוא שורש לגשמי וענין זה צורת ד כ 0 א מ ל  ע
נים ו  מהעול°ם הרוחני שאס היו כולם כאחד שיים במה יבדלו העלי
ים נ ם אלא שהעליונים צורתם כגוונא דההוא עלמא והתחתי י נ  מההחסו
ר דא וגומר ג׳ מיני רוחוח יש הא׳ ת א  כגוונא דהאי עלמא : ו
 אותם שכבר תיו בעולם שצורתם כעין העולם הזה מפנישנחלבשו
 בו וקיימו מצות. הב׳ אותם שעדיין לא באו ורחוקים הם ואלו
׳ אותם המזומנים לבא ני העולם הזה מכל וכל הג י י  רחוקים מענ
 שהם קרובים לאלו ולאלו ועכ״ז אינם רוחות פשוטוה שם אלא
ן תנז׳ מתלבשן בלבושין וגופין ופרצופין הנה הרחוקים י  כולהו מח
. ן י פ ו ג ן שאין להם דביקות כ״כ. הב׳ שבאו לעולם הםב י ש מ ל י ם  ה
 האמצעיים שהם אוהם הקרובין לבא הם פרצופין אמצעיים בין
ן וגומי ואותו לבוש גמז סם לפי מה שהוא : מחפשטי  אלו לאלו
. ה ז סק כאן כך מתחדש ומחמקן להתלבש בצאתו מן הגוף ה  עו
 גופא ולמשא דהאי עלמא היינו הוד הגוף והנפש האמצעית בין
ת ח: ועבדין דיוריהון כלו׳ שאם היה זוכר המחישתי  הגוף ובין הרו
 עניינו בג״ע לא יאכל ולא ישתה ולא יבנ׳ ולא יתיישב בעול׳ אלא ישכח
 כל אורח העולם ההוא ועבדין דיוריהין בהאי עלמא ומתיישב בו
ופא ג  ונח רוחו בלבוש הנפש והגוף הרחוקים מטבעו ח״ש בלבושא ו
ה מ ן כי ת ד מטי 'זמנית לנפקא וגומל העני ב גומל: ו  דא לאיתו ו
 הוא מעולם היציר׳ והגוף מיסודי העולם הזה וים בין עולם
 היצירה ועולם הגשמי החצ־ניס ־ שהם בין ההיכלוח והשמ־ס האלו
 ולזה בהבדל החצונים יוקשר העולם הריחני עם הגשמי הזה וכאשר
יסתלק  יכנס בין זה לזה הקליפות ימות העולם הגשמי הזה ו
תה ן מלאך המות לאדם וסוד המי נ  העולם הרוחני והיינו ממש ע
י שאין החלון  כי הרוח מעולם היציר׳ נקשר בגוף הגשמי הזה מפנ
ס המות והרציני בין שניהם ויפריד וישאר כנ  מבדיל בין שניתם נ
י מטי זמניה לנפקא מהאי עלמא כ  זה לעצמו וזה לעצמו וז״ש ו
 לא נפיק עד דתאי מלאך תמות אפשיט ליה לבושא דגופא דא :
חת רוח. ם שפ" שעיקרו שם ועוד נוסף לו נ ע ט ת חידו מן ה י ל  ו
 תא׳ לבוש בלבוש ביתרון וז״ש ואתלבש בלבושא אחרא שלים. ועוד
א ו ה  שאינו זר אצלו אלא כגוונא דהאי עלמא י שמלומד בלבוש ה
 ע״׳ מת שתי׳ בעול׳ הזה בלבוש זה. ועוד שאינו מעיק לו כלבוש
דע  הזה שתית.לו,וז.״ש אלא וביה יתיב ואזיל ואסתכל ועוזרו למנ

מר: ו ג  מה דלא יכיל למנדע ו
ד אתלבשת נשמתא וגומר יר׳ כל זה מעלת הרוח כי מעלתי. כ  ו
: מה גרים לגופא ך ר  הנשמת כד אתלבשת וגומר אין לה ע
ה בנשמה או ברוח הוי ח  דא דהיינו גוף םבג״ע דאמרן שמתעדן ע
ס בריין. עתה יקשה שכיון שהרוח.  אימא וגומר. וקב״ה עבד טיבו ע

 מתעדן

ת איזה שר מב׳יד עליון תי׳ מוסרו לו מפני שכולם ח מסר ה  שהיה נ
" הסכימו לגלוח לו פ ס  הסכימו לגלות לו סחרי החכמ׳ וגם כל ה
הם שואב ׳ ובמלאכים והמגלה או  רזי חכמ׳ והסודות כחלקים בספי
ן כמאן דיהיב שמקבל על המתכה יחד כך קבל ת : נ תם משם  או
ט ע ט מ ע ם ושאל החכמים המחחכמין מ ת יחל פתאו ל  החכמה מ
 הן ככוטל׳ פלה לא כמקבלי מהכה. ואפשל הי׳ לפלש עכין זה
 במלח כאשר דבר לו מיד כשדבר לו בבח אחח באה לו חכמחו
" במלח כהן ככזכר לכך הוצרך לפרש כאשר דבר לו  •אלא שהוא פ
 על עכין מת שדבר לו יען אשר לא שאלת וגומר. דתוו ידעי וגו׳
: ופתח לה ׳ מ בג ׳ ז נוס כיסברתא חסא וכיוצא ככ ני  על דרך רבי ואנטו
דות שכמגלו בשיר >;םירים וטעמי המצות במשלי ן גילוי הסו  פתחו

ידיעת השתלשלות החצוכים וכיוצא בקהלת וכל אלוי ני יצת״ר ו י  ועני
ח הם ה פ רת: ואע״ג ד ם ושערים והקדמות להשכיל סתרי התו  פתחי
 ג׳ בחינות יש מי שאינו מבין דבר בו כלל וסתימין אינון. ויש
 חכמים מגמגמין וגומר ויש ר׳ייש שהוא פותח בזכותו לבני דורו
 ומה נם בהקדמותיו. היך שבקין שמעיינות החכמה פתוחים וישכילו
: כד אסתלק ויסלק עמו ו מ  בעודו בחיים מה שלא ישכילו אחרי מו
נות חכמה כמו שהי׳ שאפי׳ החברים בעצמם סתמו דבריהם י  כל מעי
ט הנשאר חכימין יתמעטו שאין מורה ע  והעלימום. ואפי׳ אותו מ
 וחכמסא יחכשי אפי׳ מציאותה כמו שכסגרו שערי החכמה הזו זה
 כמה שכיס: יאות הוא למשה היה שם הככה מצדו שה״ כביא
 ומצד ישראל דרא כהוא דקבילו אורייתא זכו כולם לכבואהולאוים
ם בנסים דחמו וגומר. אמכם דרא מדי מלו ' ד עו ה עמוד גיכן ו מ ר  ל
. מהרמ״ק זלה״ת : ׳ ו ג ת אלא זכותא ו מ ע ט  דא. אין שוס מאלו ה

ר ס מ ג ט ע״ב מכא מההוא ימא דגמסר. תימת ימא ד ״ מ ף ק  ד
 היא ימא של טבריא ואיכו אלא דג בים הגדול
 שם חלקו כל זבולון. וי״ל שים גמסר לגשמי אין בו חלזון ולמעל׳
ד ו ה ו ה י ׳ ושם בין דגי הים מתגדל מכא חרא דא מ ה א י ה  קאמר ש
 הדין והמשכהו ולזה הדג כח לד שמאל הגבורה המחגדל שםולזה
 היו צדין אוחו ומטלין דמו דהיינו דינו לעבות תכלת שהוא גוון
ן למטת. ולתיות המשכן כלל הדברים העליונים הוליך הגוון מ  ה
ן מ ו ה המשכן לאהחזאה שעם היות שיש למ׳ כמה מ כ ע  להכלים מ
ת ראוי שיראה בת הגוון היה שהרי הדג :  טובים עיקל׳ דין א״כ ה
 ודמו ממנה היו. מהרמ״ק זלה״ה. ועי׳ בספר איר הגנוז בפירוש

ד : ס״  ספרא דצניעוחא נ
א דרזין דאוליפכא וגומר העכץ הכת יש שהוא ז  דף ק״ן ע׳׳א ו
ו  אוהב ללקג״ה מחמה מה שמכיר גדולתו מראותי
נהה ה היראה הזאה היא המשו ו ולא מחמת שום בכר הנ הי ו נ  ופעו
. ויש ו  והיינו מסטרא לאצילות שהוא אלהוהו תפוע(ל ע״י ממתי
 שהוא אוהב להקב״ת מרמת שכר הנפמ׳ והכאן!׳ לפני כסא הכבוד
 וזו היא מעלה לבל לא כראשונ׳ והיינו מסטרא דבריא׳. ויש שהוא
 אוהב להקב״ה מחמה ענייני ג״ע המסופר בו, מענייניו וזהו. מחמת
ס והמוח וזהו מחמת נ ה  היצירה. ויש בתוא אותב מחמת 'עונש מ
ויש שהוא אוהב לתקב״ה מחמת שלא יענישהו  טשיה ודיני הקליפוח.
 בעולם הזה שימנע ממנו הטובות המדומות וזו גרועה והנה זו
 לא שבחוה נלל ולא אמרו אצא טוב .זה מלרך המות וכן אמרו
 יזכור לו יום תמיתה וזה טוב מאד מפני שיוציא עבודת האלתות
 מתחת יד החצומם נמצא מפעילס לצורך יראתו ומהפך מר למתוק
 ומכיר אלהותו בתחתוכים החצוכים האלו -וכמצא מקיים מת שנאמר
 ומלכותו בנל משכת ולזת אמרו לעיל כי משכי יראות שהם יראת
 ה׳ מחמת השכר או יראת ה׳ מחמת העונש טובה יראת מחמת
 קעוכש שהוא פושט אלה והו לשלוט גם בחצוניס ומתוך חשך מעש׳
. כולא חוה מתקן ירצה שלא הי׳ דחו עבו פות מוציא אור ע  הקלי
ה אלא היה מתוקן. עבד ת  העולם מקולקל ומקולל כמו שתוא ע
ף ומיכיו. באורח קשוע שלא ו  ליה מתקן שהית כצול מכל גדעון הג
 הית מבקר כמו שהוא עתה משקר בסוד היות מתלבש בקליפות
 בהוא הלביש עצמו בחטאו אלא באורח קשוט מסתלק מן החצוכים.
  סרח הי יכו שבקש אלו הדברים הגשמיים והלביש עצמו בגוף זה
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