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לבושי הנפש
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	ד

דרך התגלות הנפש
הכרנו את עשר הספירות, שהן התכונות של הנפש האלוקית. תכונות אלו שואפות לבוא לידי ביטוי 

והמעשה.  הדיבור  המחשבה,  הנפש:  לבושי  שלושת  של  תפקידם  זהו  במציאות.  ולהתגלות  בפועל 

הלבושים, כשמם, אינם חלק מן הנפש האלוקית עצמה, אלא הדרך שלה להתגלות כלפי חוץ, ואף 

כלפי האדם עצמו.

צורתה הרוחנית המופשטת של הנפש מקבילה לצורה הגשמית של הגוף, וכלולה מתרי"ג איברים 

רוחניים, שכל אחד מהם מזרים חיות אלוקית לאחד מתרי"ג האיברים הגשמיים שבגוף. כאשר אדם 

מקיים מצווה, הגוף הגשמי שלו הופך להיות לבוש לנפש האלוקית, והיא מתגלה דרכו באותה העת. 

בזמן קיום התורה והמצוות יש חיבור והתאמה בין החלק האלוקי שבנו לבין החלק הגשמי שבנו. 

ודעת )חב"ד( שבנפש האלוקית באות לידי ביטוי בלימוד התורה באמצעות  הספירות חכמה, בינה 

כוחות ההבנה והמחשבה, ואילו המידות, שבע הספירות התחתונות, באות לידי ביטוי באמירת דברי 

התורה בפה ובמעשה המצוות.

האהבה מחיה את מצוות העשה
האהבה שבנפש האלוקית מתעוררת מתוך ההתבוננות בגדלות ה' ויוצרת געגועים וצימאון לדבקות 

אלוקית. הדרך היחידה לממש את האהבה הזו ולדבוק בה' היא על ידי קיום מצוות העשה.

רמ"ח מצוות עשה מקבילות מצד אחד לרמ"ח איברי האדם, ומן הצד השני הן משולות לרמ"ח איברים 

של הקדוש ברוך הוא, מלכו של עולם - "רמ"ח איברין דמלכא". כשם שהחיות שבנפש האדם מתגלה 

בפועל באיבריו, כך גם המלכות של ה' מתגלה במצוות.

וארא
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בדומה לאהבה בין אנשים, המתממשת בקרבה פיזית ביניהם, כך גם אהבת ה' מתממשת בדבקות 

האלוקית שיש בקיום מצוות עשה. אהבת ה' היא התוכן הפנימי המחיה את קיום המצוות בפועל. ללא 

קיום המצוות אין לאהבה מימוש, וללא אהבת ה' המצוות מתרוקנות מן התוכן שלהן.

היראה היא שורש מצוות לא תעשה
לעומת האהבה, המניעה ודוחפת אותנו למעשים מסוימים, היראה מגבילה ומונעת אותנו מלעשות 

מעשים אסורים, והיא הבסיס הנפשי להימנעות מלעבור על שס"ה מצוות לא תעשה.

כאשר אדם עובר על רצון ה' ועושה מעשה אסור, הוא נותן בכך תוקף וממשות לכוחות הרע בעולם, 

שמסתירים את החיות האלוקית שבמציאות ויוצרים תחושה של נתק בין הבורא לנבראים. כוחות אלה 

מקבלים חיות וממשיכים להתקיים כתוצאה מבחירותיהם של בני האדם. כל היצורים האחרים, גם 

בעולם הזה: עולם החי, הצומח והדומם, וגם בעולמות העליונים: המלאכים ושאר הבריות העליונות, 

הם חסרי בחירה חופשית וממילא הם מקיימים תמיד את רצון ה'. רק לאדם יש אפשרות להפריד 

את עצמו מן האלוקות, להמרות את פי ה' ולעבור על מצוותיו, ורק הוא מסוגל לתת כוח וחיים לרוע 

שבעולם. 

יראת ה' שומרת על האדם שלא ייתן לרוע להיאחז בו ולהתחיות ממנו. היראה כוללת שתי מדרגות: 

הראשונה, החיצונית יותר, נובעת מן הפחד הטבעי שאנו חשים מפני מלך גדול ועצום, ובמיוחד מפני 

זוהי אינה  ונזהרים מלהמרות את פיו.  מלכו של העולם. כאשר אנו פוגשים בגדלות ה' אנו נרתעים 

יראה מפני העונש, אלא מפני גדלותו של המלך.

היראה השנייה היא פנימית יותר ונוגעת בעומק הנפש - המפגש עם ה' מוליד בושה עזה מן האפשרות 

לעבור על דבריו בעוד אנו עומדים לפניו.

ועוד יש לכל נפש אלהית שלשה לבושים שהם מחשבה דבור ומעשה של 
תרי"ג מצות התורה 

שכשהאדם מקיים במעשה כל מצות מעשיות 

ובדבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצות והלכותיהן 

ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרד"ס ]פשט, רמז, דרוש וסוד[ 
התורה 

הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצות התורה 

משיג  שהוא  התורה  בהשגת  מלובשות  שבנפשו  חב"ד  בחינת  ובפרטות 
בפרד"ס כפי יכולת השגתו ושרש נפשו למעלה. 

והמדות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצות 
במעשה ובדבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולן 
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כי האהבה היא שרש כל רמ"ח מצוות עשה וממנה הן נמשכות ובלעדה אין 
להן קיום אמיתי כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם ה' וחפץ לדבקה 
בו באמת ואי אפשר לדבקה בו באמת כי אם בקיום רמ"ח פקודין שהם 

רמ"ח אברין דמלכא ]איברים של המלך[ כביכול כמו שביארנו במקום אחר 

והיראה היא שרש לשס"ה לא תעשה כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים 
הקדוש ברוך הוא. 

או יראה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע 
בעיניו כל תועבת ה' אשר שנא הם הקליפות וסטרא אחרא אשר יניקתם 

מהאדם התחתון ואחיזתם בו הוא בשס"ה מצות לא תעשה. 

נמשלה התורה למים
לימוד התורה וקיום המצוות נקראים אמנם לבושי הנפש, אך הם שונים משאר הלבושים המוכרים לנו. 

בדרך כלל מדרגת הלבוש פחותה ממדרגתו של הכוח הרוחני המלובש בו, כשם שהאדם חשוב יותר 

מן הבגד שאותו הוא לובש. אך מעלת התורה והמצוות גבוהה יותר ממדרגת הנפש עצמה, כי התורה 

היא רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא.

למדנו כבר שחכמתו של ה' איננה נפרדת ממנו, אלא היא מהותו העצמית, כמו שכתוב ברמב"ם: 

"הוא היודע, והוא הידוע, והוא הדעה עצמה - הכול אחד".

זוהי משמעות דברי הזוהר, שהתורה והקדוש ברוך הוא הם אחד, מכיוון שרצונו וחכמתו של ה' - שהם 

ה' בכבודו ובעצמו, נכתבו בתורה הקדושה. 

איך אפשר לומר זאת על הקדוש ברוך הוא, שהוא אינסופי, ואשר השכל האנושי קטן ומצומצם מכדי 

שיוכל להבין אותו, או את רצונו וחכמתו?

על כך נאמר "במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצא ענוותנותו". ה' גדול 

ואינסופי כל כך, עד שהגדולה שלו אינה מגבילה אותו. הוא אינו מוכרח להיות גדול, מופשט ואינסופי, 

הוא  לקטנות  הגדלות  בין  לבחור  החופש  מוגבלת.  מציאות  לתוך  להצטמצם  לבחור  גם  יכול  אלא 

הגדלות האמיתית של הקדוש ברוך הוא. ולכן כאשר מוזכרת גדלותו של ה' מוזכרת יחד איתה גם 

הענווה שלו - הבחירה שלו לרדת אל תוך פרטי המציאות.

התנועה של הירידה מטה אל תוך פרטי המציאות באה לידי ביטוי בתורה ובמצוות. במהותה הראשונה, 

התורה היא החכמה של הקדוש ברוך הוא. היא מאוחדת איתו לגמרי, ואין אפשרות לתפוס בה. אך 

היא לא נשארה במדרגה זו, אלא "ירדה" עד שהמהות העצמית שלה הוסתרה בתוך פרטי המציאות 

הגשמית של העולם הזה: מילים, אותיות וקוצי אותיות כתובים בספר התורה ובספרי הקודש, דינים 

והלכות השייכים לחי, לצומח ולדומם הממלאים את העולם. 
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נמוך  למקום  גבוה  ממקום  יורדים  מים  כאשר  למים:  התורה  נמשלה  שלכן  מסביר  הזקן  אדמו"ר 

הירידה אינה משפיעה על מהות המים, אלא רק על מיקומם. המים שהיו למעלה נשארו אותם מים 

גם כאשר ירדו מטה. כך גם בירידתה של התורה, שהיא חכמתו של ה' ורצונו, מטה מטה אל פרטי 

המציאות של העולם הזה: אמנם היא התכסתה בהסתרות, אך לא חל בה שינוי מהותי והיא נשארה 

כשהייתה, עצמותו של הקדוש ברוך הוא.

יכול לתפוס בו  יהודי  ורצונו לתוך העולם הזה, כל  ומאחר שה' בחר להוריד את עצמו, את חכמתו 

ולדבוק בו על ידי לימוד התורה במחשבה, אמירת הלימוד בדיבור, וקיום מעשה המצוות. בכך הוא 

מלביש את איברי הנפש שלו בלבושיה הקדושים: מחשבה, דיבור ומעשה של התורה והמצוות, ודבק 

בה' עצמו.

תרי"ג המצוות, המקבילות לתרי"ג איברי הנפש ולתרי"ג איברי הגוף שלנו, נותנות לנו הזדמנות לחבר 

כל חלק מאיתנו לה' בעצמו, ולהיות עטופים בקדושה האלוקית. 

והנה שלשה לבושים אלו מהתורה ומצותיה אף שנקראים לבושים לנפש 
רוח ונשמה עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש 

רוח ונשמה עצמן 

והקדוש  ]שהתורה  חד  כולא  הוא  בריך  וקודשא  דאורייתא  בזהר  כמו שכתוב 
ברוך הוא הכול אחד[ פירוש דאורייתא היא חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא 

והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כולא חד כי הוא היודע והוא המדע 
וכו' כמו שכתוב לעיל בשם הרמב"ם. 

ואף דהקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף ולגדולתו אין חקר ולית מחשבה 
תפיסא ביה כלל ]אין מחשבה שתוכל לתפוס אותו כלל[ וכן ברצונו וחכמתו כדכתיב 
"אין חקר לתבונתו" וכתיב "החקר א־לוה תמצא" וכתיב "כי לא מחשבותי 

מחשבותיכם" 

הנה על זה אמרו במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם 
אתה מוצא ענותנותו 

וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחכמתו בתרי"ג מצות התורה ובהלכותיהן 
בכדי  ז"ל  חכמינו  ומדרשי  שבאגדות  ודרשותיהן  תנ"ך  אותיות  ובצרופי 
שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל 
מה שאפשר לקיים מהן במעשה דבור ומחשבה ועל ידי זה תתלבש בכל 

עשר בחינותיה בשלשה לבושים אלו. 

ולכן נמשלה התורה למים מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך כך 
התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו יתברך ואורייתא וקודשא 
בריך הוא כולא חד ולית מחשבה תפיסא ביה כלל ]שהתורה והקדוש ברוך הוא הכול 

אחד ואין מחשבה שתוכל לתפוס אותו כלל[. 
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בהשתלשלות  למדרגה  ממדרגה  המדרגות  בסתר  וירדה  נסעה  ומשם 
העולמות עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה שהן רוב מצות 
התורה ככולם והלכותיהן ובצרופי אותיות גשמיות בדיו על הספר עשרים 
וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים כדי שתהא כל מחשבה תפיסא 

בהן 

בהן  תפיסא  מחשבה  ממדרגת  שלמטה  ומעשה  דבור  בחינות  ואפילו 
ומתלבשת בהן 

תרי"ג  וכל  הנפש  בחינות  עשר  כל  מלבישים  ומצותיה  שהתורה  ומאחר 
ה' ממש  ועד רגלה הרי כולה צרורה בצרור החיים את  אבריה מראשה 

ואור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה 

רצונו  שהוא  תעטרנו"  רצון  "כצנה  וכתיב  בו"  אחסה  "צורי  שכתוב  כמו 
וחכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצותיה. 

חיבוק מה'
המיוחדת  המעלה  את  לנו  מגלה  וחכמתו,  ה'  רצון   - והמצוות  התורה  של  הפנימית  המהות  הבנת 

בה', אלא שבעולם  לנו הזדמנות לדבוק  יש  פני העולם הבא. בשני העולמות  שיש לעולם הזה על 

הזה המודעות שלנו למציאות האלוקית ולקרבת ה' מטושטשת ועמומה, רצון ה' וחכמתו מסתתרים 

בתוך פרטי המציאות של התורה והמצוות ואנו יכולים לדבוק בה' עצמו בכל מעשה של קדושה, אך 

הדבקות העצומה הזאת מכוסה, ואנחנו איננו מרגישים אותה. בעולם הבא, לעומת זאת, המודעות 

ומוגבלת  ובהירה, הנשמות חשות באלוקות, אך דווקא משום כך הדבקות האלוקית חלקית  שלמה 

ליכולת ההכלה של הנשמה. הנשמות נהנות מן האור האלוקי, שאת המפגש איתו הן מסוגלות להכיל, 

אך הן אינן פוגשות את האלוקות בעצמה, שהיא למעלה מכל השגה. דווקא ההסתרה וקהות החושים 

של העולם הזה מאפשרות לנו לדבוק בה' בלי להיות מוגבלים ליכולת ההכלה שלנו.

חיי עולם הבא". בכל מצווה  ומעשים טובים בעולם הזה מכל  "יפה שעה אחת בתשובה  נאמר  לכן 

ומצווה שאנו מקיימים אנחנו זוכים לדבקות בה' בעצמו, במדרגה שאיננה מתאפשרת בעולם הבא. 

הדבקות הזו דומה לאפשרות לחבק את המלך בעצמו. אמנם גופו של המלך עטוף בלבושים רבים - 

הפרטים הגשמיים של התורה והמצוות, אך הלבוש אינו מוריד מן הקרבה העצומה שיש באותה שעה 

שמחבקים את המלך.

בכל מעשה של מצווה, בכל דיבור של קדושה, בכל הרהור של תורה, אנו זוכים לעטוף חלק נוסף 

מנפשנו בחיבוק מה'.

ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי 
עולם הבא 
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4 • לבושי הנפש

כי עולם הבא הוא שנהנין מזיו השכינה שהוא תענוג ההשגה ואי אפשר 
ולכן  ה'  מאור  הארה  איזו  אם  כי  להשיג  מהעליונים  אפילו  נברא  לשום 

נקרא בשם זיו השכינה 

אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסא ביה כלל ]אין 
מחשבה שתוכל לתפוס אותו כלל[ 

כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצותיה אזי היא תפיסא בהן .

ומתלבשת בהקדוש ברוך הוא ממש דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא 
חד ]שהתורה והקדוש ברוך הוא הכול אחד[. 

ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים הרי זה כמחבק את המלך 
מחבקו  בין  במלך  ודביקותו  התקרבותו  במעלת  הפרש  שאין  משל  דרך 
כשהוא לבוש לבוש אחד בין שהוא לבוש כמה לבושים מאחר שגוף המלך 

בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו.

שאלות לסיכום ולחזרה:
מהם לבושי הנפש האלוקית?  .1

מהו היחס בין אהבת ה' ויראתו לקיום תרי"ג מצוות?  .2

מהי המעלה המיוחדת של לבושי הנפש האלוקית?  .3

כיצד מתפרשת האמרה "במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו"?  .4

מהי מעלת קיום המצוות בעולם הזה על חיי העולם הבא?  .5


