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 וכלים אורות

 

 א. צמצום אור א"ס בכלים דתיקון

 

 ב - העליון הכללי המוסר/  ג עמוד/  הקודש מוסר - ג חלק/  הקודש אורות

. כל מלא ,קומתו במלא להתפשטותו דורשים שאנו עד, רוחנו הוא גדול כך כל, בעדנו היא צרה האנושית המסגרת

 האמרה פי על מתגשם להיות ,זה מפני הוא ומוכרח, היש כל על, בריה כל על הוא והולך מתפשט שלנו המוסר

 בכשרון, הארץ על היא ומתפשטת, השמים מן להיות היא מוכרחת הישראלית התורה. עולמים כל מאדון היוצאת

 המוסר הגשמת של העקבות באותם הם הולכים סעיפיו שכל, השמימי האור לאותו המותאם, הפנימי האומה

 זה העולמות יקרעו לא, הבא לעולם הוא ואתה הזה בעולם הוא אתה. כל מלא על, הגבלה מכל שלמעלה, העליון

 ולא, סוף מאין הכל ינתק ולא, מאלו אלו האלהיות המדות יפרדו ולא יקרעו לא, הכלל מעל הפרטים יקרעו לא, מזה

 ועד מעולם מבורך הכל,  אחד בשיגוב משתגב שהכל, הפרטים פרטיו, הפרטיים התיקונים מכל סוף אין אור יעורטל

 .ותהלה ברכה כל על ומרומם כבודך שם ויברכו, העולם ועד העולם מן ישראל אלהי' ד ברוך, עולם

 

 . / צה שמונה קבצים / קובץ ז

 התגלמותה את היא מבקשת, טהרתו בעוצם האדם מצלם, מקורה מקדמת, מראש מתגברת הטבעית כשהנשמה

 הם והם, רבים בכלים להתמלא והומה ושואף, טוהר לשחקי הוא מתעלה, במרחבים הרוח הוא משוטט. המעשית

 ידי על, עולם הליכות ידי על השמימית האומנתית בבליטתם ומבולטים המחושבים, המעשיים והדקדוקים המצוות

 .סופרים ודקדוקי תורה דקדוקי

 

 ח/  ישראל-ארץ  מאופל אורות/  אורות//  רמב/  ה קובץ/  קבצים שמונה

תֹוךְּ  ב בְּ ִניָמה ַהלֵּ י, פְּ רֵּ ַחדְּ ֻדָשתוֹ  ָטֳהָרתוֹ  בְּ ת, ּוקְּ רֶּ ַגבֶּ ת ִהיא ִמתְּ בֶּ הֶּ ִלית ַהַשלְּ אֵּ רְּ ת, ַהִישְּ שֶּ ָקה ַהּדֹורֶּ ָחזְּ ת בְּ רּות אֶּ ַקשְּ  ַהִהתְּ

ִדיָרה ָהַאִמיָצה ַהתְּ ל וְּ ל ַהַחִיים שֶּ ן' ד ִמְצוֹות אֶּ לָּ ֶצֶקת, כֻּ ֵאל רּוח  ', ד רּוח   ֶאת לָּ ֵלא ִיְשרָּ מָּ ִלי ה  ְכלָּ ֵלא ה  ְממ  ל ֶאת ה  ּה כָּ לָּ  ֲחלָּ

ה ֶשל מָּ ְנשָּ ל ְבתֹוךְ , ה  ֵכִלים כָּ ִבים ה  ר  ִדים הָּ ְמיֻּחָּ ּה ה  ִביע  , לָּ ִבּטּוי ֶאת ְלה  ִיְשְרֵאִלי ה  ֵלא ה  מָּ ה ה  טָּ ְבלָּ ה ְבה  ֲעִשית, ְגמּורָּ  מ 

ִלית ם. ]...[ "ְוִאיֵדאָּ תֶּ ַמרְּ ת ּושְּ אֶּ  ֻחּקַתי אֶּ ָפַטי תוְּ ר ִמשְּ ה ֲאשֶּ ם ָוַחי ָהָאָדם אָתם ַיֲעשֶּ ךְּ '", "ד ֲאִני ָבהֶּ ַהלֵּ ִהתְּ נֵּי לְּ ' ד ִלפְּ

צֹות ַארְּ ץ זוֹ , ַהַחִיים בְּ רֶּ ל-אֶּ ָראֵּ  ".ִישְּ

 

 

 שבכל עת ב. שבירת הכלים ותיקונם

 

  תסד.שמונה קבצים / קובץ א / 

הכל, אפילו מן תורה ומצוות, מפני הלבושים הגשמיים הקדושה העליונה, שהיא הדבקות האמיתית, סובלת היא מן 

ולפעמים היא מקבלת אותם בשמחה, בתור יסורין של אהבה, ועל פי רוב זוכה היא שיצאו הדברים מידי  שלהן.

 גבולם הצר לאויר חפשי ורחב ידים, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. 

 

 .קפו/  ב קובץ/  קבצים שמונה

 להיות הרצון שמתגבר מפני, עולמי עסק ושום, ומצוה פעולה בשום ולא. בתורה לעסוק אפשר שאי לפעמים יש

, הזאת הקדושה מהתשוקה להיפרד שלא, בהדרגה ללכת אז וצריכים. סוף אין אור נעימת של העליון בציור קשור

 השונים העולמים גוני וכל, האנושית התרבותיות כל את המחיה, עליונה היותר וההשכלה, הכל יסוד שהיא

 יהיו שהם. ונקודות קוים בתור רצונות והמשכת, כלים תיקוני ידי על הגדול האור את לתקן אלא, כולה שבהויה

 העולם את מיישבים ובזה, ארץ דרך של ההליכות בכל, בעולם חיים וארחות מצוות ודרכי תורה להגיוני מתאימים

 . קודש של עליון ביישוב

 

 שמונה קבצים / קובץ ו / כד. 

, שאותה השמחה וקורת הרוח שאני מרגיש בשיטת מחשבותי הרוחניות, ובעסק הדיעות והנסתרות, צריך אני לעצה

 תהיה עמדי גם בעת עשיית המצוות המעשיות והתפילה, ובעת העסק בגופי התורה הנגלית.
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 .תקד/  א קובץ/  קבצים שמונה

 הפנימית ההסתכלות של העונג, הנשמה שבעומק האלהי הטבע הוא ומקורה, העליונה העולם שירת היא האמונה

 מלאי. המעשית בתקציבתה, זו עליונה קודש שירת של המסקנא פ"ע בנוייה היא הקצובה התורה. סוף אין אושר של

 הוא בשיעורים שהעולם יודעים שהם מתוך מ"ומ, והגבלותיו המעשי מדקדוק לפעמים מצטערים הם, השירה הוד

 ושירה אהבה אור וממשיכים, באהבה מקבלים הם, קצובים כלים פ"ע להתבסס צריך הוא השירי המאור וגם, עומד

 יכולים אינם, היא בוסר שנשמתם הפזיזים. עמם מתעלה והעולם, עולים הם זו סבלנות ידי ועל. הקצובים במשפטים

 את ירפא, כשיגלה משיח של ואורו, חי' ד נועם המרידה בתוך אבל. מרידות מלאים והם, התקציב את לסבול

 . ארץ יסד שבחכמה', ד לימודי יהיו כי, יהיו בוניך ובניך, אבות אל בנים לבות ושבו, כולן המשובות

 

 

 ותיקון כלים חדשים ג. שבירת הכלים בעקבתא דמשיחא

 

 (שמח/  ב קובץ/  קבצים שמונה)מז אורות התחיה 

ֻדַלת  ל גְּ ַהִציּור שֶּ נֵּי שֶּ ֱאֹלִהיִמפְּ אֹור הָּ ִש  הָּ ָבא ִּדמְּ ל ִעקְּ ל ּדֹור ָהַאֲחרֹון שֶּ ָשמֹות שֶּ ִניִמיּות ַהנְּ אד ִבפְּ ִמָּדה הּוא ָגדֹול מְּ יָחא, בְּ

ת ַהַחִיים ַהַמָמִשִיים, ַעל ִהיג אֶּ ַהנְּ יךְּ לְּ לּות אֵּ ַתגְּ ם ֲעַדִין ִהסְּ ין ָלהֶּ אֵּ יֹון ָכזֶּה, ִמתֹוךְּ ָכךְּ ָבָאה הַ -ָכזֹו שֶּ לְּ ל עֶּ ִפיָרהִפי גדֶּ  ,כְּ

ַהרְּ  פּוָאה הּוא ַרק לְּ ךְּ ָהרְּ רֶּ נּו. ֲאָבל ּדֶּ דֹורֵּ ָאנּו רֹוִאים בְּ ָבן, שֶּ ֻחרְּ ה לְּ ּדּול ָהרּוָחִני ַהּדֹומֶּ ִאָתּה ַהִּדלְּ ָברֹות  - ֵכִליםבֹות וְּ ַהסְּ

ִביל  ָרִכים ִבשְּ ִניֹות, ַהמֹוִעיִלים ָלֹסל ּדְּ ָתכְּ לוְּ ֲעִשית ע  ְגלּות מ  יֹוֵתר ֶעְליֹונֹותִפי הָּ -ִהְסת  ן -ָבָאה ַגם ,ּוִמַטַעם זֶּה .אֹורֹות ה  כֵּ

דֹוָלה  ִריָשה ַהגְּ גּוףַהּדְּ רּוח  ְוִאמּוץ ה  ַאִמיץְלֵחרּות הָּ יָתן ,, ִכי ַרק רּוַח ָחָזק וְּ אֵּ גּוף ָבִריא וְּ ִלי ַזֲעזּועַ  ,וְּ תֹוָכם בְּ ָהִכיל בְּ לּו לְּ  ,יּוכְּ

יֹונֹות לְּ ר עֶּ ָארֹות ַהיֹותֵּ ת ַההֶּ יָתִניּות ,אֶּ ַמֲעַמד ָהאֵּ ַלֲעמד בְּ ַחִיים פֹוֲעִלים ,וְּ ִשיךְּ  ,ָהָראּוי לְּ ַהמְּ ִציָרה, ּולְּ ל יְּ ִאים עז שֶּ לֵּ מְּ

ִניִמי רּוף פְּ חֹות ַחִיים, ִמתֹוךְּ צֵּ ל ָארְּ ָשכֹות שֶּ לּו ַהֲהָכנֹות .ִמתֹוָכן ַהמְּ ָכל אֵּ רּושוֹ  ,שֶּ תּדְּ דֶּ ָמה, ָהעֹומֶּ לֵּ שּוָבה ַהשְּ ן ַלתְּ  ת הֵּ

נּו.  לֵּ  ַאַחר ָכתְּ

 

 .תשכו/  אמונה קבצים / קובץ ש

 הכלים. וחיצוניים פנימיים ציורים של, רעיונות של, מעשים של כלים, הפנימי האור אל צריכים כלים להרבות

 - ישראל של והרוחני. 2 הגשמי הכח. 1 תוספות --- אמנם. ערכיה בכל התורה י"ע שנוצרים מה הם, רחבים היותר

 האומה של המיוחדות במעלותיה הכללי הגאון. 5, הדעת ורוחב. 4 העושר כח. 3, הגופנית והגבורה הבריאות כח

 הגונים כלים מכינים מכשירים הנם אלה כל --- כולם העמים מן המובדלה נשמתה ביחוד, וחדה פנימית בסקירה

 . לעולם וברכה חיים המביא, עליון לאור

 

 .טו/  אשמונה קבצים / קובץ 

 והם, גבורתם רעם בעצם לקבלם המוכן הרוח את הם מחיים, ומתגלים הולכים ישראל שבמקור האידיאלים

 בגבורת ואזור אדמתו על יושב, רענן דור של, בריאות נשמות - רבים כלים, כלים עבורם לכונן ,תפקידם את דורשים

 . ימינו ישע

 

 

 בכלים חדשיםאורות דתהו ד. 

 

 שמונה קבצים / קובץ ב / יג.

תיקון המדינה בכלל, ותיקון הגוף בפרט, הוא מכלל הופעת הקודש היותר עליונה, שמפני רוב קדושתה אינה יכולה 

, אבל האור נטוי בה ועימה כשלמה. וקצוות האצילים להיות מוארת בגלוי באור תכוני שיש לו צורת קודש בולטת

ם מעשיים לשם תיקון המדינה והבריאות, בתור מצוות, הרי הם כערך הציצית, בשעה שכל פרטיהיוצאים מאלה, 

מרוב  ,את כל האור המסותר בכל הטלית כולה ,הציצית מביאה לידי גילוי קודשהתרבות בכללה היא כערך הטלית. 

לליים והפרטיים, הן והפעולות של מצוה וקדושה המסומנות בכללות מעשה האדם לתיקון חייו הכ .גילוייו והופעתו

, להביא אל המקום הראוי לו את גילוייו, מוציאות אל הפועל את האור הגנוז במעמקי כל סדרי התרבות האנושית

 ולהראות את אור חיי עולם המחיה את הכל, אפילו את חיי השעה והרגע.


