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שער טו פרק א מ"ק
שער שני
שער הזווגים בזווג דאו"א ומצות שלוח הקן ובו ו' פרקים
4שני 5מיני בחינות זווגים יש באו"א דאצילות ,הא' נקרא פנימי ,הב' נקרא חיצון ,שהם
סוד הכלים והעצמות )נ"א או העצמות( .וזהו בב' בחי' ,6או כשהם פב"פ שוה ,או בהרכנת
הראש כמבואר אצלינו .וב' בחי' אלו בפנימיות שהוא העצמות ,וב' בחינות אלו בסוד החיצוניות
שהם )י'( הכלים ,הרי הם ד' בחי' זווג או"א ,ועד"ז ד' בחי' כיוצא באלו זווג זו"נ .והנה לעולם
בחי' זווג חיצון למלאכים 7וזווג פנימי לנשמות .98עוד יש בחי' אחרת בסוד הזווג ,אם לברוא
נשמות חדשות ,או לחיות הנשמות שכבר יצאו לחדש להם מוחין .10ואחר החורבן שאין זווג
לזו"נ להוציא נשמות חדשות ,גם באו"א לא יש זווג לנשמות חדשות ,וז"ס )הושע יא ט( לא אבא
בעיר וגו' ,11באופן שעתה אחר החורבן לא יש זווג פנימי לא שוה בשוה ולא בהרכנת הראש ,לא
באו"א ולא בזו"נ ,וגם לנשמות ישנים ליכא אלא לחיות בלבד ולתת 12מוחין חדשים להם.13
מ"ב 14דע ,כי יש ב' מיני זווג אל או"א :הא' ,בהיותן שניהן שוין למעלה במקומן שוין
בקומתן פב"פ ,אשר זה נקרא בחי' זווג או"א עלאין .והב' ,הוא בחי' אמא רביעא על בנין )זהר
ח"ב קכז ע"א (15והוא כאשר אמא ,הנה"י שלה ,מתלבשין המוחין דז"א בתוכם ,16ואח"כ
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 5מאחר וכל מה שכתוב כאן מוזכר עוד פעם במ"ב לכן הסברתי שם שהלשון יותר מובן.
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 11ע' לקמן הערה .43
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 13ע' פת"ש או"א יא וז"ל ,ועוד מתחלק זיווג שלהם לב' מדרגות ,א' נקרא זיווגא שלים וא'
זיווגא דלאו שלים .והיינו ,כשהזיווג הוא ליתן מוחין לזו"נ מוחין גדולים שיהיה בכחם להוציא
נשמות חדשות בעולם ,ואז הזיווג הוא מבחינת חכמה שבאבא עם אימא .והב' הוא כדי ליתן מוחין
לזו"נ לחיות העולמות או לחדש הנשמות הישנות שכבר יצאו ,והוא רק מבחינת בינה שבו עם
אימא ,והיינו כשחכמה נותן המוחין והטיפה לאימא בהארה מרובה זה נקרא שמאיר מחכמה שבו
שהוא סוד שמות מנוקדים ,אבל כשנותן הטיפה בהארה מועטת נקרא שמאיר מבינה שלו לבדו
שהם אותיות בלי ניקוד .והענין ,כי האותיות הם מבינה והנקודות מחכמה כמ"ש כמ"פ שהנקודות
הם הנפש והחיות של האותיות שאותיות לבד הם רק כלים בלא נפש כגוף בלא נשמה ,כמו שאין
הברת האותיות ניכרת בלא נקודות כי אין דיבור בלא נקודות .וז"ס מ"ש רז"ל במדרש )איכה רבה
פרשה א פסקה א( שאחר חורבן בהמ"ק יושב ודומם ,ולע"ל כתיב )ישעיה מ ה( ונגלה כבוד וגו' כי
פי ה' דבר ,כי עכשיו בגלות זיווגא דאו"א הוא בזיווגא דלא שלים שהוא בלא נקודות בסוד זיווג
בינה לבד ולכן אין בו דבור ,מה שא"כ לע"ל שאז יהיה זיווגא שלים ,ואלו הב' מדרגות הם בב'
דרגין הנ"ל ,בבחינת שווים בקומתם ובבחינת רביעא על בנין ,שבכל א' יש ב' מדרגות הנ"ל.
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 15ז"ל :ובשעתא דהדרא ויתבא רביעא על בנין לתתא לינקא לון ,כדין איהי קיימא בדיוקנא
דאת ם' ]תרגום :בזמן שהיא חזרה וישבה ורובצת על בניה למטה להניק אותם כך היא עומדת
בצורה של אות ם'[ ,ע"כ .ועי' אד"ז רצ ע"ב :אמאי אקרי תבונה ולא בינה ,אלא תבונה אקרי
בשעתא דינקא לתרין ,בגין ב"ן וב"ת דאינון ו"ה ההיא שעתא אקרי תבונה ]תרגום :למה היא
נקראת תבונה ולא בינה ,אלא תבונה נקראת בזמן שהיא מניקה שנים ,לכן ]כאשר הם[ ב"ן וב"ת
שהם ביחד ו"ה ,אז היא נקראת תבונה[ ,ע"כ .ועי' בהגר"א על ספד"צ יז ע"ג ד"ה ואח"כ ,שהמדובר
כאן הוא בז"א הנמצא במדרגת יניקה .ועי' עוד בתיקו"ז כג ע"א .עי' שעה"ק עב ע"ד ,שמשמע
אפילו בזמן נתינת המוחין דגדלות אז הארת הנה"י דתבונה היא בבחינת אם הרובצת על
האפרוחין.
3
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מתלבשים הנה"י דאמא תוך ז"א ,ואז נקרא )דברים כב ו( ואם רובצת על האפרוחים ,לפי שהיא
יורדת למטה משיעור קומת )אבא( 17ומשפלת עצמה למטה .18ואז היא 19דומה אל הנוקבא דז"א
כאשר היא 20מזדווגת עם ז"א פב"פ בסוד ג' תחתונות שבו לבד כנודע ,21וכן עתה היא אמא
עלאה פב"פ עמו נגד חצי ת"ת התחתון ונה"י של אבא לבד .22ואז בהיותן כן ,צריך שגם אבא
עי' בהגר"א על ספד"צ טו ע"ב ד"ה וזה יקרא :בינה דהיא נחתא רביעא על בנין ,ונכנסת בראשו
של ז"א ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש בא"ז )דף רפט ע"ב(
ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד מוחא ,ומתמן
אתמשיך ונגיד בכל גופא ,ואשקי כל אינון נטיעאן ,הה"ד ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ,ר"ל
הגן הוא ז"א כמ"ש שם )דף רצ ע"ב( ע"ש ,וז"ש יקרא בשם יעקב שהיא נקראת בשמו ,ע"כ.
לגבי הענין עצם מעצמיו ,עי' ע"ח מוחין דצלם פרק א ,וכן פת"ש ז"א פרק טו ,שירידת נה"י
דבינה לז"א היא דווקא כאשר אין בנה"י דילה אור ,שכן נסתלקו האורות של נה"י למעלה ונשאר
בהם אור מועט .וכאשר נכנסו נה"י דידה בז"א נעשית עצם מעצמיו .ועי' פת"ש גדלות דז"א פרק
א :נה"י דתבונה נעשה בבחינת גשר ובית קיבול וכלים מכילים להביאם לז"א ,כי כן סדר המאורות
שיש בהם שהם עצם הדברים ,ויש מהם מדרגות צינורות וכלים אמצעיים שיביאו עצם הדברים
מעליון לתחתון .ונמצא שמאחר שנה"י נתצמצמו באופן זה אשר יהיה דרך ומעבר אל המוחין
עצמם ,לכן הם עצמם נעשים עצם מעצמיו ונטפלים ונקראים בשם ז"א ,כי הם שייכים אליו מאחר
שנסתלק מהם עיקר ההדרגה אשר הוא למעלה מערכו של ז"א ונשאר רק מה )ש(שייך בערכו לבד,
עכ"ל .ועי' שם פתח ו :סוד הנה"י דתבונה שבו ג"כ נה"י דיש"ס שהם נתרוקנו ונעשו עצם מעצמיו,
עכ"ל .ועי' שם פנימיות וחיצוניות י' שמכנה נה"י אלה האחוריים דאו"א .ועי' לש"ו כללים ח"א כג
ע"א וע"ב ,שהמה הופכים להיות עצם מעצמיו של ז"א ואין מקבלים תיקונים מא"ס.
ועי' לש"ו כללים ח"א ל ע"ג ,שהקשה ,שמצד אחד כתוב שאו"א מתפשטים עד סוף זו"ן ,ומאידך
גיסא מבואר שהמה קצרי קומה וא"כ לכאורה הדברים סותרים זא"ז שכן אינם יכולים להתפשט
כשיעור קומת ז"א ,וצ"ע .ומיישב ,שהתפשטותם בתוך זו"ן היא גופא הופכתם להיות כעצם
מעצמותם ,ולכן בטלים לזו"ן ולא נקראים בשם או"א וממילא אין נחשבת קומתם כלל.
 16כלומר שנה"י לבוש של המוחין .ועי' שעה"כ דרושי פסח א ז"ל :והנה ז"א אחר שנולד ויצא
מבטן אימא עילאה יש לו זמן קטנות וזמן גדלות ,ומוכרח הוא שבכל זמן מאלו הג' יהיו לו בחי'
מוחין .גם נודע שא"א לו לקבל המוחין אם לא עד שיתלבשו תחילה תוך נה"י דאימא ,ואח"כ
יתלבשו בתוכו .עי' לקמן מוחין דצלם פרק ח' שחיצוניות הכתר מאמא ופנימיות מז"א עצמו.
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 18כלומר אז הבינה מערימה ירכין שלה למעלה וזה כדי לגלות בחי' הקצוות שהם שולטים על
בחי' הקו האמצעי ]הפיך ההנהגה הרגיל בג"ר אבל היינו ההנהגה הרגילה בז"ת[ .והוא צמצום אורה
הגדול שהוא אור דקו האמצעי אשר הוא עצמותית בה ומונע אותו שלא יאיר אלא לבסוף ,ולכן
יסוד שלה היא עושה הדעת של ז"א והוא למטה מהנו"ה שלה.
ואמר "משפלת" ,ור"ל על בחי' הקו האמצעי אשר בג' תחתונות שבה ,שהוא היסוד אשר על ידו
נעשה הדעת ,הנה דוחקת בעצמה שלא להאיר בו אלא אחר הארת הקצוות שבה ולמטה מהם.
ואמר "מרכנת" ,ור"ל על הג"ר שבה שהוא הראש שלה ,וכן החג"ת שהוא הגוף שלה הנה מרכין
ומטה אותם כמי שמרחיק ומסלק את עצמה מקבלת הארת המזלין הכלולה בו ,וכדי שתוכל לפעול
ולהאיר בבחי' הקצוות שבה )ביאורים ח"ב קז ע"א(.
הגם שכאשר היא רובצת עליהם הרי היא מגין עליהם אך עכ"ז אינו מספיק הגנה הזאת אלא
רק להגן על האור דפנים שלהם לבד שלא יוכלו החיצונים לינק גם מהאור דפנים שלהם אבל אינו
מועיל הגנה להגן גם על האור דאחוריים שהם דינים גדולים )ביאורים ח"ב יא ע"ב( ,וכל זה שייך
כל זמן הגלות )דע"ה ח"ב קכה ע"ד( ,וע' לעיל ח"א הערות .797-802
 19היינו האמא בזיווגה אבא.
 20נוק' ולא אמא.
 21עי' שער א"א פרק יג ושער הפרצופים דרוש ה' ופנימיות וחיצוניות פרק ג' ,ושער הכוונות
דרושי חזרת העמידה דרוש א ודרוש ב ,ולקמן במ"ב.
 22עי' ע"ח שער כה דרוש ח :אמא עילאה לא מתפרשת לעלמין מאבא ,בסוד )בראשית ב י(
ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ,תדיר ולא פסיק ,ואם יכנסו נה"י שלה תוך ז"א יתבטלו זווג
או"א ,כי אחר שהיסוד שלה סתום ברישא דז"א ,היאך תוכל להזדווג עם אבא .לכן מה היא עושה,
חוזרת למציאותה הראשון ונחלקת לב' חלקים ,שהם בינה ותבונה .והנה נה"י של אימא עילאה
נעשה מהם פרצוף תבונה כולה ,ומחצי אמא עילאה נעשה פרצוף אחד עליון ונקרא בינה .ואז
באותו בינה עילאה נתקיים קרא ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ,ולא אתפרשו לעלמין ,כי נעשה
לה נה"י חדשים למעלה מן התבונה .ואז נמצא תבונה נעשה מבחי' הראשונים דנה"י בזמן שהיה
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ירכין ראשו וישפיל עצמו למטה כדמיון ז"א עם נוקבא בג"ת שבו כנ"ל .23וזווג זה הוא זווג
דיש"ס 24ותבונה ,וזכור זה ולא נצטרך לחזור ולהזכירו בכל פעם ופעם.
והנה זה הזווג הב' 25נחלק לב' אופנים ,הא' כאשר אמא מתלבשת בז"א לבד .והב',
כאשר אמא }עה ע"ב{ מתלבשת במלכות עצמה נוקבא דז"א ,26ושניהן נקרא זווג אחד .והנה
ההפרש שיש בין הזווגים הנ"ל הוא ,כי בזווג )הא'( 27הנ"ל שהוא בהיותן למעלה שוין
בקומתן ,28זהו עיקר הזווג שלהם האמיתי .אבל זווג הב' נקרא זווג לפרקים של מקרה ,29והוא
כאשר גברו עונות של התחתונים ואין בהם כח לקבל השפעה העליונה ,אז צריכה האם העליונה
למעט אורה כדי שנוכל )שיוכלו( 30לקבלו .ואז יורדת למטה להיותה רובצת על בניה ,כדרך
העוף והנשר המתרחפת על בניה שלא יטרפוה עופות נכרים ,ורובצת עליהם לשומרם .ואז הוא
בזמן שהבנים צריכין לאמם שזה מורה חולשה שבהם ,עד שצריכין שאמא תרביץ עליהן
לשומרן ,ואותו הזווג הנעשה אז נקרא זווג לפעמים של מקרה .והרי נתבאר ב' מיני זווגים שיש
לאו"א בבחי' עצמן מה שינוי יש בהם.
31
ועתה נבאר ב' מיני זווגים בבחי' הזווג עצמו  ,מהו התכלית וההפרש שלו .הנה זווג
אחד הוא נקרא זווגא שלים 32כנזכר זוהר פרשת אחרי )דף סא ע"ב ,(33והזווג הב' נקרא זווגא
דלא שלים .34וביאור הדברים הוא כי זווג שלים הוא כאשר תכלית הזווג הוא כדי להוריד עטרות

פרצוף אחד ,והנה"י ראשונים מתחלקים כל אחד ואחד לג' פרקין ,ג"ר נעשו חב"ד של תבונה ,וג'
אמצעים חג"ת שלה ,וג"ת נה"י שלה.
 23עי' לקמן שער מז פרק ג' שזה זיווג או"א בהתלבשותם תוך ז"א.
 24כלומר חלק התחתון דאבא הוא יש"ס ,וזה שונה מהרכנת הראש בא"א )עי' שער א"א פרק יג
ויד(.
25
כלומר דישסו"ת.
 26עי' ענינו פרק ב' פיסקא ד"ה והנה כאשר .אבל עי' רש"ש בהגהות השמש ,שער טו סוף פרק
א' וכן הוא בנהר שלום יד עד ד"ה והנה נודע כי שני מיני ,שלא מביא זיווג כזה.
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 27
 28היינו או"א בשלימותם.
 29זה לא עיקר הזיווג ולכן נקרא מקרה ,וע' לקמן שער הזווגים פרק ג' שזה מלשון הפסוק כי
יקרא קן צפור.
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 31כלומר בזיווג בכל מקום שהוא.
 32ע' לעיל שער או"א ח כלל ג' וז"ל ,כשמזל הי"ג הוא לבדו משפיע באו"א ומזדווגין על ידו ,אז
נקרא זווגא דלא שלים ,וכאשר ב' מזלות משפעים זה באבא וזה באמא ומזדווגין על ידם אז נקרא
זווגא שלים.
 33וז"ל ,ת"ח כתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן האי נהרא אתפשט בסטרוי בשעתא
דמזדווג עמיה בזווגא שלים האי עדן )זווגא( בההוא נתיב דלא אתידע לעילא ותתא כד"א נתיב לא
ידעו עיט ואשתכחו ברעותא דלא מתפרשן תדירא חד מחד .כדין נפקין מבועין ונחלין ומעטרי לבן
קדישא בכל אינון כתרין כדין כתיב בעטרה שעטרה לו אמו .ובההוא שעתא ירית ההוא בן
אחסנתא דאבוי ואמיה כדין הוא אשתעשע בההוא ענוגא ותפנוקא ,עכ"ל.
תרגום :בא וראה כתוב ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ,הנהר הזה התפשט לצדדיו ,בשעה
שמזדווג עמו בזווג שלם העדן הזה )זווגו( ,באותו נתיב שלא נודע למעלה ולמטה ,כמו שנאמר
נתיב לא ידעו עיט ,ונמצאו ברצון שלא נפרדים תמיד אחד מאחד ,אז יוצאים מעיינות ונחלים
ומעטרים את הבן הקדוש בכל אותם הכתרים ,ואז כתוב בעטרה שעטרה לו אמו ,ובאותה שעה
ירש אותו בן ירושת אביו ואמו ,ואז הוא השתעשע באותו עונג ותפנוק.
ולענין אחסנתיה דאו"א עי' אד"ז רצב ע"ב ושער המלכים פרק ו.
 34ע' פת"ש או"א יא וז"ל ,והוא סוד זיווג יש"ס ותבונה שהיינו שהזיווג הוא מנה"י שלהם לבד
שהם מקטינים ומצמצמים אורות שלהם שיהיו מתלהטים יחד רק בערך אור של נה"י שלהם לבד,
והוא בעת שאין ז"א שלם שצריך לאמו וצריכה שתרביע עליו לשומרו ,בסוד )דברים לב יא( כנשר
יעיר קנו וגו' .והיינו ,שבעת שעונות גורמים ונמצא קטרוג הסט"א תובע דין להחריב העולם ח"ו,
וקטרוגו נוגע למעט ולגרום בלבול בסידור המדרגות של ז"א שהם מתפעלים ע"י התחתונים ,וצריך
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ומוחין אל הבנים זו"נ ,כדי להוציא נשמות חדשות ע"י זווגם של זו"ן עצמן .וזווגא דלא שלים
הוא כאשר תכלית הזווג הוא כדי להוריד חיות ומזון אל העולמות מה 35שהוא מוכרח ,בעת
בריאת העולם ,36וצורך להם ,וגם לתת כח )נ"א מוחין( 37לזו"ן שיזדווגו ויולידו נשמות ישנים
שכבר נבראו בעת בריאת עולם ולחזור לחדשם .38ופי' הענין יתב' לך בהקדמה שנבאר לך בענין
נשמות חדשות וישנות במקומו בדרוש הגלגולים פ"ז.39
שאימא תשפיע מכחה שהוא האור הגורם ביטול הסט"א והוא מגרש אותם שלא יוכלו לקטרג,
והוא בסוד סוכת שלום דפרישת גדפהא וז"א חוסה בצלה ,ע"כ.
והוא רק מסוד ו"ק )ביאורים ח"ב עה ע"ד ,וכן קז ע"ב( ,והוא סוד קטנות )דע"ה ח"ב קכה ע"ד(,
כלומר אב"א וזה הזיווג ללא הארה של נביעו דא"ס והדעה עילאה כלומר ללא תיקון הפרצוף ולכן
בגלל שבאצילות עצם האצילות הוא ו"ק ותיקונו בי"ס זיווג לא שלים הוא בו"ק ושלים הוא בי"ס
)ביאורים חב סח ע"א( ,כלומר זיווג של החיצוניות של הפרצופים ,שאין זיווג אחוריים אלא רק
פב"פ וכאן זה פב"פ של האחוריים )כללים ח"א קג ע"ד(.
עי' ביאורים ח"ב ע ע"א :והעיקר בזה הוא ,כי גם המציאות והגילוי דאור הדעת עלאה אשר
בכל מדרגה ומדרגה הנה הוא ג"כ בערכין ,וכן הוא עד"ז הזווגא שלים ודלא שלים ,כי מה שנחשב
במדרגה זו לגילוי אור הדעת עילאה ולזווגא שלים ,הנה הוא למדרגה העליונה ממנה להעלם האור
ולזווגא דלא שלים .ור"ל כי הנה מאחר שנתקן האצילות ומאז ולהלאה הנה נמצא באמת תמיד
הגילוי דאור הדעת עלאה בההתפשטות הב' דלעקודים ,והוה כל הזווגים שם בבחי' זווגא שלים
תמיד ,ולכן נתייסד לזה שם כל כלילות אור המלכות כולה בהיסוד ע"ד שהוא בהמזל תחתון ונקה,
כי הם שם ושם בבחי' צדיק וצדק דלא מתפרשין לעלמין .אמנם כל אותו הגילוי דאור הדעת וכל
אותן הזווגין שלים ,הנה נחשב כ"ז במדרגת ההתפשטות הא' ,אשר כל קבלת ההתפשטות הב' הוא
ממנו .הנה נחשב כ"ז אצלו להעלם אור הדעת ולזווגין דלא שלים ,ולכן עומד שם בכל המשכת
השפע הזה אשר הוא לא נפסק ממנו לעולם ,הנה עומד בו אז אור המלכות רק למטה מהיסוד
ובפנ"ע@ .מובן?אולי הארה הבאה.
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 38ע' מול"מ פ"ד אות כא ואות יב )לש"ו(.
תמצית דבריו באות כא :מצינו בפה דא"א ב' זיווגים בפה ,זיווג דחיך וגרון וזיווג דחיך ולשון
ושיניים ]וה"ה בפה דא"ק ואכ"מ[.
הזיווג דחיך וגרון הוא זיווג נעלם מאד ,כי חיך וגרון הם בבחי' או"א עלאין שבפה ,ונמשכים
מאוירא ומו"ס .כך ,שהחיך וגרון הם חו"ב ,והדעת הוא הרוחא שביניהם דנביעו תדיר מא"ס
ומייחדם .מזיווג זה יוצאים ב' בחינות ,הא' פנימי והשני חיצוני :החיצוני הוא חיות העולמות,
והפנימי הוא הנשמות העליונות .הבחינה דחיות עניינו הנהגת הטבע ,ודרכו להיות בהסתר והוא
תדירי ,ואילו בחינת הנשמות הוא בחינה של הנהגה הניסית ,והוא באתגליא ואינו תדירי .מבחינת
הנשמות יוצאים שני מיני נשמה פנימיים ,ה"ה נשמת הצדיקים ונשמת המלאכים המלמדים אותם
תורה )עי' זהר בראשית נה ע"ב ולז ע"ב(] ,ועל אף שנשמת הצדיקים למעלה מהמלאכים הרבה
אמנם מאחר שהם מלובשים בגוף לכן צריכים הת"ח לקבל דרך המלאכים[.
הזיווג הב' הרי הוא חיך שיניים ולשון ,וזיווג זה הוא בסוד דיבור .והוא בבחי' ישסו"ת שבפה.
כלומר בעת תיקון מעשה התחתונים ,והוא זיווג חיצוני יותר מאשר זיווג דחיך וגרון ,ולכן אין
יוצאים מזיווג זה אלא נשמות התחתונות בלבד .והוא באתגלייא ואינו תדירי ,שכן אינו בא לידי
מעשה אלא בשעת הדיבור .והנה נשמות אלו אף הם יוצאים בשני מינים כעין הזיווג הראשון ,ואף
כאן הוא נבחן בפנימי וחיצון :נשמות רוב בני האדם והוא הפנימי ,ונשמות המלאכים החיצוניים
הרי הם השרים הממונים על כל מיני שפע שבעולם הזה  -והוא החיצון.
והנה לכל אחד משני הזיווגים הנ"ל יש שני בחינות של זיווג ,דהיינו זיווג פנימי דהיינו ג"ר
)חכמה ובינה ע"י הדעת( והוא זיווג דאו"א עילאין )ואז כולל ז"ת ואכ"מ( ,וזיווג חיצון דהיינו ז"ת
)ו"ק ומלכות( והוא זיווג ישסו"ת .מה שנתבאר שנשמות העליונות נובעות מפנימיות דחיך וגרון,
הכוונה לזיווג ג"ר דחיך וגרון ,ושפע החיות דהעולמות נמשך מהחלק התחתון דהיינו מהז"ת דחיך
וגרון.
לפי היסודות הנ"ל נמצא לפעמים בדברי האר"י שאו"א עלאין לא מתפרשים ,אבל ישסו"ת
לעתים מתפרשים זה מזו ,ופעמים אומר להיפך .ועניינו לאור האמור ,שכן הז"ת דאו"א עלאין
תמיד בזיווג ,ולכן אפשר לומר שאו"א תמיד בזיווג ואז הישסו"ת שאינם תמיד בזיווג כוונתו חיך
שיניים ולשון .אבל מאחר שהו"ק דזיווג דחיך וגרון הוא עצמו בחי' ישסו"ת דאו"א עלאין )ע' לעיל
שער או"א פרק ח כלל ה'( אפשר לומר שישסו"ת תמיד בזיווג ,ואז הג"ר יקרא או"א ,שכן הם
עצמם לא תמיד בזיווג.
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ואמנם ענין שינוי ב' זווגים אלו ,כי כאשר מזדווג אבא עם אמא ע"י חכמה שלו ,שהם
סוד הנקודות 40כנודע ,כי כל השמות שיש בחכמה הם בנקודות ,אבל אותיות השמות שהם
בבינה אין בהם ניקוד .41והנה כשמזדווג אבא עם אמא מבחי' חכמה שלו אשר השמות הם
מנוקדים ,אז הוא זווגא שלים שהוא זווג חכמה עם בינה .אבל כאשר הזווג הוא מבחי' בינה
דאבא 42שהם שמות בלתי ניקוד ,אז נקרא זווגא דלא שלים ,כי נקרא זווג בינה עם בינה .כי הרי
ואות יבis this clear here?@ :לכאורה משמע מדבריו שגם בחי' השפע דחיות דכתר הופך
אחוריו למטה ונפסק וקשה מאד ,אלא השפע אשר לצורך החיות הוא מבח' החיצוניות ואחוריים
וכן הוא ג"כ רק מהגילוי דהט' שרשים התחתונים אשר מאחר הכתר ולמטה ,והשפע אשר לצורך
זיווג הוא מבחי' הפנימיות ,והוא כולל הגילוי דהשורש דכתר עליון עצמו ,והשפע דחיות אינו נפסק
לעולם ,אך השפע דהזווג אשר הוא מהפנימיות ומגילוי השורש דכתר עליון הוא רק לפרקים,
ומש"כ שהכתר הופך אחוריו למטה ,ר"ל שאינו מתגלה ומשפיע גם הוא אלא רק מהחיצוניות שוב
לבד המוכנה בשם אחוריים.
שפע דחיות נמשך רק ממדרגת העליון לבד ושפע דזווג נמשך מלמעלה למעלה עד הנביעו דאור
א"ס ,ועי"ז התחתון עולה למעלה מדרגתו ,ולכן אחרי דברינו שעצם עולם העקודים היא ט'
ספירות דוגמת ז"ת דאצילות ,לכן כדי חיות נמשך מהחכמה ולמטה ,ולצורך הזיווג היא למעלה
מזה ,ולכן נחשב שבא הארה מפניהם של הט' תחתונות אפילו בתור חיות ,אבל השתתפות הכתר
מחויב שהרי כל שפע בא מא"ס למעלה למעלה אלא כשזה בתור חיות זה רק בא מאחוריים ,ע"כ.
אור העיקרי הוא מהחיצוניות דאור עליון והתוספת מהפינמיות דאור עליון ,כי רק בזיווג
הפנימי יש התגלות האורות מלמעלה למעלה עד הדעת עלאה )דע"ה ח"א לח ע"ד( ,וזה הזיווג
התמידי דוגמת נשימת אדם )ביאורים ח"ב סז ע"ד(.
 39פי' ספר הגלגולים וז"ל :נשמות אדה"ר כוללת מן נפש דעשיה עד רוח דאצילות כן אותם
הנשפות שלא נכללו באדה"ר הם ע"ד זה ואלו הנשמות לא יבואו לעולם רק עד אלף השביעי כנז'
בזהר שמות )דף ו( ונמאצ כי כמו שבאותם נשמות שנכללו באדה"ר יש בםה נרנח"י זה למעלה מזה
כן אותם הנשמות שלא נכללו באדה"ר הם ממש ע"ד זה ובאלף השביעי יתעטרו אלו הנשמות
שנכללו באדם הראשון באותם הנשמות.
 40הזיווג שבסוד האותיות הוא ,שכאשר הפרצופים מזדווגים בבחי' המלבושים והוא
בחיצוניות ,ואז הבחינות הפנימיות מתעלמות ואינן משתתפות וזה נק' זיווג דאחוריים שהוא
אב"א )והנה על אף שכל הזיווגים הינם בסוד פב"פ ,אמנם מאחר שזה נעשה רק בבחינת
החיצוניות שבהם נחשב הדבר כאילו הוא זיווג באחוריים שכן כל החיצוניות נקרא בשם
אחוריים( .וזיווג זה אין נמשך כי אם שפע הקיום שהוא חיות העולמות שלא יחרבו .ויש כאן ג"כ
עיבור ויניקה בחיצוניות ,ובכך המוחין מחדשים את הנשמות הישנות שנאצלו בבריאת העולם.
הזיווג הפנימי הוא זיווג דפב"פ ,ומזה נולדות נשמות חדשות ממש ,שלא נאצלו בבריאת העולם,
אם כי אין זיווג זה נעשה אלא לעתיד לבא )ביאורים ח"א נו ע"א( .ועי' עוד כללים ח"א קה ע"ב כל
הנשמות הכלולות באדה"ר המה רק אלו העתידות לצאת בו' אלפי שנין דעולם הזה ,אמנם יש מין
אחר של נשמות שלא היו כלולים בו ,והם נאצלו בעת הנקודות) ,ולהם מספר זהה של נשמות(,
והמה מלכי יושר הנשפעים מאבא דא"ק ,והם לא נתקנו עדיין באור המ"ה אלא תלויים היו במעשי
אדה"ר ,והם הנשמות החדשות העתידות להיות ,והם יתקנו ויצאו רק בעולם הבא ,ועי' ביאורים
ח"ב יב ע"א שזהו החילוק בין זיווג בחול לזיווג בשבת.
 41מוחין דחכמה המה בבחי' חיה והוא נשמה לנשמה ומוחין דבינה המה בחי' נשמה .והנה בכל
גוף יש ג' כלים לנר"נ ,הרי הם מוח ,לב וכבד .אם כן ,יש כלי לנשמה להתלבש בו ה"ה המוח ,ואילו
החיה אינה מתלבשת בגוף ,והיא למעלה מהגוף ואיננה כי אם אור בלבד .לכן ,כשהזיווג הוא
בבחינת חכמה דאו"א ,הוא נקרא זיווג פנימי ,והוא זיווג פב"פ .אמנם הזיווג שבבחינות בינה
דאו"א הוא בבחי' גוף ונקרא זיווג חיצוני בערך לזיווג דחכמה ,והוא נקרא ע"ש זה זיווג אב"א.
]פשוט שבכל זיווג פנימי כלול זיווג חיצוני ,אמנם אין הכרח שיהיה כך גם להיפך[ )ביאורים ח"א נו
ע"ב( .ונ"ל שבחינות בינה הנזכרים כאן המה בבחינת בינה תתאה דהיינו ישסו"ת ,ויש מקום
לסברא זו לעיל שער יד פרק ג' .ועי' עקודים ב' שאי אפשר זיווג ללא מוחין דחיה שהם חכמה.
עי' טנת"א ג' וז"ל :והנה הזווג שבסוד האותיות )והוא( וזה )הוא( להחיות העולמות ,ובסוד
הנקודות )והוא( וזה )הוא( לנשמות .והענין כי זווג הנקודות הם חכמה דאבא עם חכמה דאמא,
והאותיות הוא בינה דאבא עם בינה דאמא) ,והנה ל"ג( כי ב' מיני זווגים הם ,א' להחיות העולמות,
וא' לנשמות ,וגם )החיות ל"ג( אותו זווג דחיות יועיל לחדש הנשמות ישנות שנאצלו בבריאת
עולם.
זיוג שלים עם ניקוד ,וללא ניקוד זיוג דלאו שלים.
 42כלומר ישסו"ת ,ע' הערה הקודמת.
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אין אבא מזדווג עם אמא אלא בבחי' בינה שבו ,והבן מאד .והנה זו היא משארז"ל ,43נשבע
הקב"ה שלא יכנס בירושלים של מעלה ,שהוא זווג או"א ,עד שיכנס בירושלים של מטה ,שהוא
זווג שלים דזו"ן לגמרי .גם מצינו בזוהר באדר"ז )רצ ע"ב( דאו"א לא מתפרשין לעלמין והוי
זווגייהו תדיר .44והנה מצינו במקומות רבים דאמא מתתרכת 45מעל בנין ,ואין לה זווג כנזכר
בתקונים )ב ע"א( על )דברים כב ז( שלח תשלח את האם ,וע"פ )ישעיה נ א( ובפשעכם שולחה
אמכם .46אבל הענין מובן עם הנ"ל ,כי זווג השלים שהוא זווג דאו"א בבחי' חכמה שהם }עה
 43תענית ה ע"א וע"ש וזהר נשא קמז ע"ב ואתחנן רסב ע"ב ובפ' ויחי רלא ע"א ובתיקונים סוף
תיקון נ' )צח ע"א( )לש"ו(.
וז"ל הזהר נשא ,תניא כמה חביבין ישראל קמי קב"ה דעלאי לא מתברכי אלא בגיניהון דישראל
הוא שלא יכנס בירושלם של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלם של מטה שנאמר בקרבך קדוש
ולא אבא בעיר כלומר כל זמנא דשכינתא הכא בגלותא שמא דלעילא לא אשתלים .וכל תקונין לא
אתקנו כביכול אשתאר שמא קדישא חסרא ,עכ"ל] .תרגום :כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך
הוא שעליונים ותחתונים ,לא מתברכים אלא בגלל ישראל .שלמדנו ,אמר רבי יהודה אמר רבי
חייא אמר רבי יוסי ,נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יכנס בירושלים של מעלה ,עד שיכנסו ישראל
בירושלים של מטה ,שנאמר "בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר" ,כלומר כל זמן שהשכינה כאן בגלות,
השם שלמעלה לא נשתלם ,וכל התקונים לא נתקנו ,כביכול נשאר השם הקדוש חסר .[.כלומר
הכניסה בירושלים של מטה היא שכלל ישראל נכנסים בירושלים של מטה ]והוא הכתוב בזהר
בראשית[.
וז"ל הזהר ואתחנן ,ת"ח ירושלם וציון דינא ורחמי ואע"פ כן כתיב עיר דוד היא ציון וכתיב
בקרבך קדוש ולא אבא בעיר נשבע קב"ה שלא יכנס בירושלם של מעלה וכו' .אימתי א"ר יהודה כד
אתהדר מלכו בית דוד לאתריה לתתא ,עכ"ל ,והוא החזרת מלכות בית דוד למקומו.
תרגום :בא וראה ירושלים וציון דין ורחמים ואף על פי כן כתוב עיר דוד היא ציון וכתיב
בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יכנס בירושלים של מעלה וכו' אימתי
אמר רבי יהודה כשתחזר מלכות בית דוד למקומה למטה.
וז"ל התיקו"ז ,אינון ה"ה דצריך לאחזרא י' לגבי ה' דאיהו מקום דלעילא ולאחזרא ו' לגבי ה'
דאיהי מקום דלתתא בגין דקודשא בריך הוא אומי דלא יחזיר לה' דלעילא עד דיחזיר לה' דלתתא
ורזא דמלה לא אבא בעיר וגו' והא אוקמוה.
תרגום :הם ה"ה שצריך להחזיר י' לה' שהוא המקום שלמעלה ולהחזיר ו' לה' שהיא מקום
שלמטה משום שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יחזיר את ה' שלמעלה עד שיחזיר את ה' שלמטה
וסוד הדבר לא אבא בעיר וגו' והרי פרשוה.
וז"ל הגמ' תענית ,ואמר ליה רב נחמן לרבי יצחק מאי דכתיב בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר
משום דבקרבך קדוש לא אבוא בעיר אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא
בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה ומי איכא ירושלים למעלה אין דכתיב
ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו.
וע' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ב וז"ל) ,תענית ה ע"א( שאין נכנס בירושלים של מעלה עד כו' ,וז"ש
בתז"ח )דף כז ע"א( ובזמנא דהוה תהו אמר אלקים לנח כו' ודא ממלל על סוף יומיא כו' ,וכמ"ש על
ב' אלפים שנה בלא תורה ,ב' אלפים תהו וב' אלפים תורה וב' אלפים ימות המשיח )חלק צז ע"א
ע"ז ה ע"א( ,כי התורה נסתיים ונעלם בסוף ד' אלפים שנה כידוע ,ובעונותינו כו' שיצאו אין תורה
ואין משיח הוא תהו בגלות שאין זיווג.
 44עי' לעיל הערה .38
 45לשון גירושין ע' תיקו"ז א ע"ב.
 46ז"ל :לית צפור אלא שכינתא דאיהי מתתרכא מאתרהא הדא הוא דכתיב )דברים כב( שלח
תשלח את האם ואת הבנים תקח לך את לרבות שכינתא תתאה האם שכינתא עלאה הדא הוא
דכתיב )ישעיה נ( ובפשעיכם שלחה אמכם דתרוייהו אתתרכו מאתריהון ובגין דא שלח תשלח תרין
שלוחין חד מבית ראשון וחד מבית שני.
תרגום :אין צפור אלא שכינה שהיא מגורשת ממקומה ,זהו שכתוב "שלח תשלח את האם ואת
הבנים תקח לך" )דברים כב ז(" .את" לרבות שכינה תחתונה ,האם ,שכינה עליונה ,זהו שכתוב
"ובפשעיכם שולחה אמכם" )ישעיה נ א( ,ששתיהן גורשו ממקומן ,ולכן "שלח תשלח" ,שני
שלוחים ,אחד מבית ראשון ואחד מבית שני.
ועיי"ש בביאור הגר"א ז"ל :חד מבית ראשון  -שאז בבית ראשון שכינה עילאה שרתה בישראל
ובבית שני שכינה תתאה כידוע )זהר ח"א רנג ע"ב(.
ועיי"ש דף כד ע"ב :ובגין דא שלח תשלח לקבל נפש ורוח את האם לרבות נשמתא דאתמר בה
ובפשעיכם שלחה אמכם.
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ע"ג{ הנקודות ,זה נפסק בעונותינו מימות החורבן .47וכמ"ש פ' פקודי )דף רנ"ג ע"א( על היכל
אהבה ,כי מן החורבן ואילך לא נכנסו שם הנשמות חדשות ,48אמנם זווגא דלא שלים ,שהוא
לחדש נשמות ישנות או להחיות העולמות אין זווג זה נפסק לעולם.
ודע ,כי העולה מכל זה כי ב' מיני זווגים הם ,כל א' כלול מב' זווגים ,כי הנה הזווג
העליון שהוא בחי' )בהיותה( 49למעלה במקומה ,יש ב' )מיני( זווגים דלא שלים וזווג שלים,
ובזווג הב' שהוא בהיותה למטה בסוד הרביצה על האפרוחים ,יש בו ב' זווגים הנ"ל זווגא דלא
שלים וזווג שלים.50
51
מ"ב מדרוש שלוח הקן תבין שיש ג' )מיני( יחודים אל זו"ן הנקרא נ"ר  ,והם :הוי"ה
אהי"ה ,הוי"ה אלהי"ם ,הוי"ה אדנ"י ,52והם נגד ג' פרצופים שיש )בנוקבא דז"א( בזו"ן :א' ,י"ס
דאחוריים שהם עיבור שלה 53בעמידה דלחש ,שהיא למטה בנה"י שבו ,שהוא ג"כ פרצוף שלם
דעיבור ,ואז חיבורם פב"פ נקרא הוי"ה אדנ"י .וכשהזווג פב"פ בסוד פרצוף שלו דיניקה עם
פרצוף שלה דיניקה ,שאז הוא }עה ע"ד{ נקרא חג"ת דז"א ,ואז היא עולה עד שם ג"כ ,בחזרת
עמידה ,אז הוא חיבור הוי"ה אלקים .וכשהזווג פב"פ בסוד פרצוף גדלות שבו עם פרצוף גדלות
54
שבה שאז נקרא חב"ד דזעיר אנפין ,ועלתה עד שם ,אז הוא חיבור הוי"ה אהי"ה ,שכבר הוא
בחי' בינה הנקרא אהי"ה שלימה בי"ס דגדלות ,ואז הוא בעת נפילת אפים שנבקע היסוד )דאמא(
בויעבור ,או נ"ל שאינו אלא בשחרית דשבת .ועיין במקומו ותראה כי כל עמידה דלחש וחזרה
תרגום :ומשום זה "שלח תשלח" כנגד נפש ורוח" ,את האם" לרבות הנשמה ,שנאמר בה
"ובפשעיכם שולחה אמכם" )ישעיה נ א(.
ז"ל הגר"א :האם לרבות נשמתא כו'  -שהיא אם של רוח ונפש כידוע :דאתמר בה כו'  -כידוע
בעת שהאדם חוטא מסתלק הנשמה ולא נשאר אלא רוח ונפש.
 47עי' שעה"כ ק"ש פרק ג' :ז"ס הגלות כי בזמן החרבן לא יש למעלה מוחין אלא בעת התפלה
בלבד ,ואח"כ הם מסתלקים שלא יגיע בהם הפגם .ועיי"ש דרוש ו' )כב ע"ד( משא"כ בזמן בהמ"ק,
שאז תמיד היו זו"ן שלמים במוחין דגדלות שלהם .ועי' ס ע"א :עוד יש הפרש ושינוי אחר בין חול
לשבת דע כי בתחיל' היתה הנקבה אב"א עם הזכר ואח"כ ננסרה וחזרה עמו פב"פ ונזדווגו יחד
ואחר שחטא אדם חזרה באחורי ז"א כמתחי' והנה אחר החרבן בימי הגלות עומדת עמו אב"א חוץ
בזמן התפלה כי אז ע"י תפלותינו אנו גורמים להם לחזור פב"פ בברכת אבו' בתיבו' מלך עוזר
ומושיע ומגן כמבואר אצלינו ואחר התפל' תיכף חוזר' לעמוד אב"א והנה חסידים הראשונים היו
שוהים שעה א' קודם תפל' ושעה א' אחר תפלה כדי לעכב האר' הגורמ' להם לעמוד פב"פ שעה א'
אחר התפלה ולא תחזור תיכף אל האחור אבל בשבת אז תמיד עומדים פב"פ אלא שיש להם
עליות ע"כ מדרגות כפי סדר התפלה כנ"ל ,ע"כ .ועי' ע"ח שער מיעוט הירח ב' שבזמן בית המקדש
גם בימי חול היו פב"פ.
 48וז"ל ,ומיומא דאתחרב בי מקדשא לא עאלו הכא נשמתין אחרנין ,וכד יסתיימון אלין ,היכלא
קיימא בריקנייא ,ויתפקד מלעילא ,וכדין ייתי מלכא משיחא ,ואתער היכלא דא לעילא ,ויתער
היכלא לתתא.
תרגום :מיום שנחרב בית המקדש לא נכנסו לכאן נשמות אחרות וכשיסתימו אלה ההיכל עומד
בריקנות ויפקד מלמעלה ואז יבא מלך המשיח ויתעורר ההיכל הזה למעלה ויתעורר ההיכל למטה.
.øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "'éçá" 49
 50זיווג שלים תחתון לא נתבאר הכא ,ע' נה"ש טו ע"א וע' עוד הערה .38
 51שהוא גימ' של הוי"ה אהי"ה ,הוי"ה אלקים ,והוי"ה אדנ"י ,עי' שעה"כ דרושי העמידה דרוש
ו'.
52
עי' סידור הרש"ש שכל מקום שמכוונים זיווג חיצוני דאו"א מכוונים ג' כוונתו אלה ,והם
הוי"ה אהי"ה בג"ר ,הוי"ה אלקים בו"ק ,והוי"ה אדנ"י בנוק'.
 53היינו אחוריים הוא בחי' התחתון ,והוא הנה"י ,והוא מוחין דעיבור ,עי' שעה"כ עט ע"ג ,וצ,ע
אם יש מקור יותר טוב.
עי' פע"חéðãà ä"éåä àåä ãåçéä äæáå ãáì äúîå÷ òéâî íù ãò éë é"äð ãâð 'à íéãåçé 'â äá ùé éë òãå :
ä"éäà ä"éåä àåä æàå åìù øúëä ãò äåù àåä íéîòôìå íéäìà ä"éåä àåä æàå äæçä ãâð àåä íéîòôìå
ועי' שעה"כ )&(,á"òã ïéãåé éåìéîá äéäú ä"éäà íòù 'àä äéåää éë ,øçà ñéøèðå÷á éúàöîù äî åäæå:
.ä"îã äéåä àéä éðãà íòù 'âä äéåääå ,â"ñã àéä íé÷ìà íòù 'áä äéåääå
54

הוא יכול להיות על שם הזיווג וגם בינה נקראת עלמא דדכורא ,וצ"ע אם יותר נכון לגרוס

היא.
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דחול בשחרית יש זווג ,וא"כ איך ]אמר שאין[ זווג אלא בנפילת אפים .ובזה מתורץ כי בכל א'
יש זווג ,אלא שהזווג עליון הוא בנפילת אפים ,ואינם דיעקב ורחל הקטנים דלחש ,והבן מאד.55
שער טו פרק ב
ועתה צריך שנבאר מה תועלת נמשך מכל אלו הזווגים .כי הנה כאשר הוא לזווג העליון
בהיותן למעלה ,והוא זווגא שלים להוריש עטרות לבנים ,אז כל מציאות הזווג ההוא }עו ע"א{
עיקרו לתת מוחין גמורים דגדלות אל זו"ן שבאצילות להוליד נשמות חדשות כנ"ל ,ומשם נמשך
ג"כ הארה בעולמות בי"ע .והענין כמ"ש בדרוש אבי"ע )פרק יד( כי בעולם הבריאה א"א ואבא
אשר שם אין להם רק בחי' ו"ק ,57ואמנם אמא וזו"ן דבריאה יש י"ס ,לכל א' פרצוף שלם .58גם
56

 55כי בלחש כשהם בנה"י איהו בנצח ואיהי בהוד וכן בחזרה כשהם עולים עד החג"ת איהו
בחסד ואיהי בגבורה )ע' פע"ח שער העמידה פרק יז נ ע"א ושעה"כ לג ע"ב( ,אז הם קטנים כי הם
רק בבחינת ו"ק .אבל בנפ"א כשהם עולים עד החב"ד ,איהו בחכמה ואיהי בבינה ,שהוא הגדלות
הרי הם גדולים .אמנם עלייתם בנפ"א עד החב"ד הוא אינו דבר מוסכם ,כי בכ"מ בפע"ח ושעה"כ
מבואר בנפ"א הם רק בנה"י ,ע' שעה"כ דרושי ויעבור דרוש ב' ,ובנפ"א דרוש ב' ,ושם דף נט ע"ג,
וכן בפע"ח שער הסליחות פ"ג ,ובנפ"א פרק ב' ,וכן גם בפע"ח הנזכר נז ע"א ,ושעה"כ לג ע"ב
משמע גם כן שעלייתם בחב"ד הוא רק בשחרית שבת) .וע' בזה בספר נה"ש כג ע"ג ולב ע"ב מדפוס
וארשא( .אמנם יש לומר שמה שאמר שבנפ"א הם נגדלים והוא זיווג עליון ,והכוונה הוא רק שהה'
ראשונות של ז"א הם נמצאים בה מלמעלה ומאירין בה ,אבל עדיין היא באמת רק מהחזה ולמטה
שהוא בנה"י דז"א ,והוא הבחינה השני דפב"פ שאמר הרב בשער מיעוט הירח פ"א ע"ש ,וע'
דברינו@דבריו}אין דברי הלש"ו שם וצ,ע גדול כוונתו – ונראה שכוונתו להגהות השמ"ש שער
העקודים סוף פרק ב' אות א' ,וז"ל :צ"ע ,והלא כבר לעיל כ' בפ' זה שאינם חוזרים פב"פ עד בא
להם החיה שהם מוחין דאבא .ונלע"ד לומר ,כי לעיל מיירי בזמן שבאים לזו"ן מוחין מצד בינה
דאימא לבד ,שאז אינם חוזרים פנים בפנים עד בא להם מוחין מצד בינה דאבא ,והכא מיירי בזמן
שבאים להם מוחין מצד בינה דאמא ובינה דאבא ,שהם בחי' נשמה דנשמה ונשמה דחיה ,ואז
חוזרים פב"פ ומזדווגים .ואשמועינן הכא ,כי אע"פ שעדיין לא נגמר כניסת המוחין ,לא דאבא ולא
דאמא ,כבר הם יכולים לחזור פב"פ ולהזדווג .ואל תתמה על סדר כניסת המוחין באופן הנזכר,
ואיך נכנס בינה דאבא קודם גמר כניסת החכמה וכתר דאמא ,כי כך הוא הסדר בכ"ז כנודע ,ואין
מקום להאריך .וראיה לכל זה היא תפלת לחש דשחרית דחול ,שבה נכנסו המוחין מצד בינות
דישסו"ת ,ועי"כ חזרו פב"פ ונזדווגו ,ובחזרה נכנסו המוחין מצד חכמות דישסו"ת ועי"כ עלו יעקב
ורחל לחג"ת ,ושם חזרו פב"פ ונזדווגו .ואע"פ שבס' הכוונות כתב שאין זווג אלא בנפ"א ,ומשמע
שכיון שעדיין לא נכנסו המוחין דחכמות דישסו"ת אין זווג .כבר כתב בשער או"א* דאין זה אלא
בזווג הגדול דחב"ד ,אבל לא בזיווגים הקטנים דנה"י וחג"ת ,שאלו כבר היו בלחש ובחזרה כנ"ל.
עוד י"ל כי לעיל מיירי בזווג דזו"ן הגדולים הכוללים שאין זווגם רק בשבת ,אחר שמקבלים מוחין
דאו"א עלאין ,שהם חיה דכללות .והכא מיירי בזווג דיעקב ורחל שמזדווגים בחול ,כי בערכם
המוחין הנמשכין מישראל סבא ותבונה לזעיר ונוקבא בחול בערך זו"ן הם נשמה ,ובערך יעקב
ורחל הם חיה ,כי הם מדרגה שלישית שלהם* .הוא בשער הזיווגים ספ"א  -לש"ו {.סוף שער
עקודים בארוכה )מו ע"ב( )לש"ו( .ועי' דברי הרב בליקוטים בסוף הקדו"ש ליקוט ב' אות ב' ,ועי'
עוד עקודים פרק ח' פיסקא ד"ה ואפשר לומר.
.á÷òé úìéä÷ 56
 57ע' דע"ה ח"ב דרוש ה' ענף א' סימן ט' )לש"ו( ,וזה תמצית דבריו :ירדה המלכות דאצילות
שהיא נוק' דז"א דאצילות בכסא אשר הכין לעצמה לשכון כבוד באבא )כלומר או"א עלאין(
דבריאה ,וירדה שם עם הכלים פנימיים דמלכות דאבא דאצילות הכלולים בה ,והוא סוד האדם
היושב על הכסא אשר בהיכל ז' העליון דאבא דבריאה .ונתפשטו אותן הכלים פנימיים בכל האבא
כולו דבריאה ,והם הם הי' ספירות שבו שהם אלקות גמור ,כי הם מהמלכות דאבא דאצילות
הכלולה בנוק' דז"א דאצילות .אבל ירידת הנוק' שירדה בזה היה ירידתה דרך מסך שהוא מהבינה
)כלומר ישסו"ת( ,כי רצון המאציל שלא להתגלות בעולם הבריאה אלא רק דרך הבינה כלומר ,ואז
מאחר שהאו"א עלאין מתלבשים בישסו"ת להתגלות למטה וכל התלבשות היא רק על הז"ת
דעליון אם כן הג"ר מתעלמים שם וכל גילויו רק על ידי הו"ק שבו לבד.
 58וממילא מובן שזה מה שחסר )הג"ר( ,ולכן זה מה שיש להוסיף בזיווג עליון .שוטנשטיין עי'
פיסקא הבא.
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יש הקדמה אצלינו ,כי כל מה שהיא הארה מועטת למעלה ,תהיה למטה כפי ערכה גדולה משל
מעלה.59
ונמצא כי בהיות הזווג העליון דאו"א למעלה שוין בקומתן ויהיה ג"כ זווג שלים ,אז יש
הארה גדולה מאד באצילות ,ואז יש מוחין גמורים דגדלות אל זו"נ דאצילות להוליד נשמות
הצדיקים שהם מבחי' פנימיות העולמות .ואז ג"כ ע"י הארה זו נוספים בחי' מוחין דגדלות
לאבא דבריאה ג"כ ,משא"כ קודם זה ,כי לא היה בו רק ו"ק שהוא בחי' היניקה ,ואז בגדלות גם
אבא דבריאה יש לו פרצוף שלם.
אבל בהיות שאינו זווג שלים דאו"א דאצילות רק ע"י מקרה לפעמים ,שהוא ברביצת
האם על האפרוחים ,אז אין הזווג הזה לתועלת הבנים עצמן זו"נ דאצילות ,כי אחר שזווגם הוא
בהיותן 60רבוצים תוך זו"נ עצמן ,בהיותן 61בבחי' מוחין בתוכם כנודע ,א"כ נחשב זה כאלו הוא
זווג זו"נ עצמן .ולכן אין כח בזווג זה התחתון לתת מוחין אל זו"נ דאצילות רק סוד יניקה לבד,
דוגמת )דברים כב ו( האם רובצת על האפרוחים ,להניק אותם .וכבר נודע )לעיל שער השבירה ד(
כי בחי' היניקה הוא בחי' ו"ק לבד ,ואז ע"י הארת יניקה דו"ק אל זו"נ דאצילות אז עדיין אבא
דבריאה אין בו רק ו"ק ,ומזדווג עם אמא דבריאה שיש לה פרצוף שלם ,והם מולידין מוחין
גמורים לזו"נ דבריאה ,שהארה קטנה למעלה היא גדולה למטה .וכאשר זו"ן דאצילות בבחי' ג'
על ג' ,6362אז יש יניקה לזו"ן דבריאה בבחי' ו"ק לבד.
 59עי' שעה"כ עט ע"ג :כל מה שהוא למעלה בבחי' אחוריים ברדתם למטה נעשים שם בחי'
פנים .ועי' מבו"ש יג ע"ד שכל עולם עליון נחשב כא"ס כלפי התחתון.
 60כלומר או"א בתוך זו"ן ,אמא כרבוצת ואבא בהרכנת הראש )כנ"ל הערה .(24
.é"ä÷á ÷çîð 61
.(é"ä÷) 'âá ïìéìë 62
 63היינו מוחיו ,ולא עצמותו )עי' שער כב פרק ב( ,עי' ביאורים )ח"ב י ע"ג( :מאחר אצילותם
הראשונה ,שהוא אחר שנולדו ונשלמו ,הנה הגם שיש בהם עליות וירידות רבות ,והם עולים
ויורדים תמיד בבחי' קטנות וגדלות לפי מעשה התחתונים כנודע ,עכ"ז הנה אי אפשר שיוחזרו
ממש לכנוס לסוד עיבור במעי האם ,כי הוא דבר שאי אפשר להולמו ,שאחר שנולדו יחזרו למעי
האימא בבחי' עיבור .וגם אם שהיה כן היה מתחרב כל העולמות בי"ע ממציאותם לגמרי ,כי כל
מציאותם הוא תלוי ועומד על הזו"ן דאצילות אחר שיצא הזו"ן על מציאותם ושלימותם ,ע'
בזוה"ק בראשית )כט ע"ב ,ל ע"א( ובכ"מ וכנודע ופשוט.
אמנם בפע"ח )שער חג המצות פרק א( אמר שם כי בעת גלות מצרים חזרו הזו"ן לסוד עיבור,
אך כבר העיר הרמ"פ ז"ל שם ,וכן בשער הכוונות )דרוש א דפסח( ,כי הוא דבר שאי אפשר ע"ש .וע'
במבוא שערים )ש"ה ח"א פי"ב( שהכוונה הוא רק על הסתלקות המוחין ,כי בעת גלות מצרים וכן
בעת חורבן בית המקדש ,נסתלקו המוחין מהזו"ן ונשארו רק בהמוחין דעיבור לבד ,וירדו אז
להקטנות היותר אפשרי ,שהוא ג' כלילן בג' ,חג"ת בנה"י .ור"ל שהמוחין דחג"ת שהם המוחין
דיניקה נכללו ונתלבשו בהמוחין דנה"י ,שהם המוחין דעיבור כי נסתלקו המוחין דגדלות ,וגם
המוחין דיניקה נתעלמו ג"כ ,ולא נשארו רק בהמוחין דעיבור לבד שהוא המוחין דנה"י ,ע' מבוא
שערים שם .אבל לא שחזרו ליכנוס במעי האם למציאות עיבור ממש כי זה דבר שאי אפשר כנז'.
וכן הוא מוכח ג"כ בדברי הרב )בשער מיעוט הירח פרק ב( כי בעת גלות מצרים וכן בחורבן בית
המקדש לא היה רק אלא שחזרו אז הזו"ן להקטנות היותר אפשרי ע"ש ,אבל לא שחזרו ממש
למציאות העיבור ח"ו .וכן כתב מהר"ש שרעבי ז"ל )בספר נהר שלום דף מא סע"א מדפוס ווארשא
תרנ"א( ,כי מ"ש בכוונות פסח )דרוש א( שבגלות מצרים חזר הז"א לעיבור ג' גו ג' ,אין הכוונה
כפשוטו שחזר ממש לתוך אימא ,אלא ר"ל שנסתלקו כל המוחין ולא נשאר בו כי אם מוחין דעיבור
שהם אל"ם ,ואפי' מוחין דיניקה לא נסתלקו אלא שלא היו פועלים ,והיו שם דוממים בסוד דומיה
עכ"ל ,ע"ש .ועי' עוד ביאורים ח"א נה ע"ד.
עי' הגהת השמ"ש בע"ח שער הפרצופים סוף דרוש ד' דף צא ע"א )לש"ו על פע"ח( ז"ל :נ"ב,
צ"ע כי כבר כתב לעיל דרוש א' כי כשנאצל ז"א נאצל בב' הפרצופים החיצון והאמצעי שבכללותם
נקרא ו"ק דז"א דגדלותו .ולא ידעתי מי הכריחו למהרח"ו ז"ל לכתוב כן ,כי הנה אותו הדרוש
דלעיל אמיתי מיוסד על כמה דרושים אמיתים .ועוד כתב )כאן( ובזה לא יחלקו הדרושים כו' ,ואיך
לא יחלוקו ואדרבא בזה תפול המחלוקת .ואין לומר כי הב' פרצופים החיצון והאמצעי שכתב שם
הם דפרצוף דאחור שכולו בחי' נפש ,זה א"א ,כי הנה נודע מ"ש הרב בכמה מקומות ובפרט משער
המוחין כי האריך אנפין כלול מנרנח"י והוא יחידה דכללות האצילות ,ואו"א עילאין כלולים
מנרנח"י והם חיה דכללות האצילות ,וישסו"ת כלולים מנרנח"י והם נשמה דכללות האצילות ,וז"א
11
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והנה נת"ל )פרק א' ד"ה והנה זה( כי גם בזווג זה התחתון של רביצת האם על האפרוחים
יש בו ב' אופנים ,או בהתלבשותן 64תוך ז"א עצמו כנודע שהנה"י שלה נעשין מוחין אליו ,או
בהתלבשותן 65בנוקבא .66והענין הוא ,כי זווג או"א הוא לעולם כדי לתת מוחין לזו"נ כפי מה
שהם ,או דיניקה או דגדלות .ואמנם עתה אנו מדברים }עו ע"ב{ ביניקה ,כי הנה בעת נתינת
המוחין אז נקרא זו"נ הוי"ה אלקים ,67הוא הוי"ה והיא אלקים) .והנה( 68בהיותן 69בסוד אב"א,

כלול מנרנח"י הוא רוח דכללות האצילות ,והנוקבא רחל כלולה מנרנח"י היא נפש דכללות
האצילות.
.(é"ä÷) äúåùáìúäá 64
.(é"ä÷) äùáìúäá 65
 66אבל שניהם בחי' אב"א בזו"ן ,וע' לקמן ד"ה והנה כאשר.
 67כנ"ל מהמ"ב בענין נ"ר.
?î"ð@.éä÷á ÷çîð 68
î"ð@.(é"ä÷) ïúåéäáå 69
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אז הז"א לבדו נקרא הוי"ה אלהי"ם ,70כי תחלה נותנין לו לבדו ,ואחר כך ממנו נמשכין אליה.71
וכשהם פב"פ אז נמשכין אל שניהן ביחד) 72ואז הם סוד( 73יחוד הוי"ה אלהים הנזכר בכ"מ.
74
גם יש בחי' אחרת שגם הוא בחי' הוי"ה אלקים ,והוא ,כי לפעמים אמא המתלבשת
בנה"י) 75הנה"י( שלה בז"א לבדו בפנימיות ,ואז הוא נותן אח"כ המוחין לנוקבא ,ואז הז"א לבדו
נקרא הוי"ה אלהי"ם .אמנם כאשר יורדת ומתלבשת בנוקבא ,אז אין אמא מתלבשת בתוכה רק
נשארת עליה בסוד אור מקיף ,כי )כמו( 76כאשר יורדת הבינה אל המלכות בסוד תפילה של יד,77
 70ע' בהגר"א על ספד"צ כ ע"ג וז"ל וידוע ששמא שלים הוא הוי"ה אלקים כמ"ש בזוהר
)בראשית כ ע"א( ובא"ר )קמא ע"ב( ,והוא בשני פנים או ז"א באמא כשיוצא ממנה ,שלכן בינה
הוי"ה בניקוד אלקים ,שהיא הוי"ה בעצמה רחמים ויוצא ממנה ז"א שנקרא אלקים ,כמ"ש בא"ר
)דף קכט ע"ב( אלקים הבין דרכה דא עדן דלתתא ,דידע ז"א כו' ,וכמ"ש למטה )לה ע"ד ד"ה והענין
כי( שבו דינים כמ"ש לקמן ובא"ר וא"ז ,ולכן בינה נקוד בנקודת אלקים ע"ש דינין דמתערין מינה
)זהר ויחי רכ ע"ב( ,ז"א ,כמ"ש בפ' א"מ )דף סה ע"א( ע"ש ,עכ"ל.
וצ"ע גדול שזה חידוש שלי וה' יאיר עיני .הרב לא הסכים .ועי' פת"ש או"א יא שמשמע כדברי,
וצ"ע שזה שם בינה .ועי' לקמן פרק ג' שזה כאשר ז"א מקבל ב' העטרים דחו"ג ומעביר הגבורות
לנוק' .ואולי כל הכוונה כאן היא שהוי"ה היא חסדים ואלקים היא גבורות.
אמנם עי' שעה"כ דרושי פסח דרוש ב :בזמן הקטנות בין קטנות הראשון ובין בקטנות השני,
אין לו לז"א מוחין אחרים זולת אלו הלבושים בלבד דחיצוניות דנה"י דאימא ,או דחג"ת דאימא,
ע"כ ,וקשה משער מ' דרוש י' שיש מוחין דהויו"ת שהם מטיפה ,אבל אם בטלים זה מובן ,וצ"ע,
אמנם בדרוש ו' פב ע"ד איתא ואמנם פשוט הוא כי אף במוחין דקטנות יש בהם עצמות וכלים,
שהם האורות שבתוכם הנק' מוחין ממש ,70והכלים שהם הלבושים שלהם.
 71ע' אד"ז רצא ע"א :האי בן נטיל סימנין דאבוי ואמיה ואקרי דעת ,דהוא סהדותא דתרווייהו
והאי בן אקרי בוכרא דכתיב בני בכורי ישראל )שמות ד( ,ובגין דאיהו בוכרא נטיל תרין חולקין.
מאי ירותא ,דא תרין עטרין דהוו גניזין בגווייהו ואחסינו לבן דא מסטרא דאבא הוה גניז בגוויה חד
עטרא דאקרי חסד ומסטרא דאימא חד עטרא דאקרי גבורה וכלהו מתעטרין ברישיה ואחיד לון וכד
נהרין אלין אב ואם עליה ,כלהו אקרון תפילין דרישא וכלא נטיל בן דא וירית כלא והאי ירית
לברתא וברתא מניה אתזן 71ועכ"פ מכאן ברא ירית ולא ברתא ,ברא ירית לאבוי ולאמיה ולא
ברתא ,ומניה אתזן ברתא ,כמה דכתיב )דניאל ד( ומזון לכלא ביה )71ואי תימא כל האי והאי אקרון
צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא(.
תרגום :ואלו האב ואם ובן ,הם נקראים חכמה ובינה ודעת .לפי שהבן הזה לוקח הסימנים של
או"א ונקרא דעת ,שכן הוא עדות על שניהם ,וזה הבן נקרא בכור ,שנאמר "בני בכורי ישראל" .ולפי
שהוא בכור ,הוא לוקח שני חלקים ,וכשנגדל העטרות הוא לוקח שלשה חלקים .ובין כך ובין כך,
שני חלקים וג' חלקים והכל הוא דבר אחד ,זה וזה ירושת או"א ירשו.
מהו ירושה? זהו ב' העטרות שהיו גנוזות בתוכם והורישו אותם לזה הבן ,מצד אביו היתה
גנוזה בו עטרה אחת הנקראת חסד ,ומצד אמו היתה גנוזה בו עטרה אחת הנקראת גבורה ,וכולם
מתעטרים בראשו ואוחז אותם.
וכשמאירים אלה או"א עליו ,כלם נקראים תפלין של ראש .והבן הזה לוקח את כולם ויורש את
הכל ,ואת זה הוא מוריש לבת ,והבת ממנו נזונית .ועל כל פנים נשמע מכאן שהבן יורש ולא הבת,
הבן יורש את אביו ואמו ולא הבת ,וממנו נזונית הבת כמו שנאמר "ומזון לכלא ביה" ]מזון לכל
בו[.
ע' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג וז"ל ,שקיל נגד ז"א ,במתקלא נגד נוק' ,והן כלילין שניהן במשקולת
של הדעת ,והוא מקבל כל התרין עטרין ,והיא רק עטרא דגבורה לכן ז"א נקרא שקל הקדש והיא
מחצית השקל כידוע.@ .
 72עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"א וזהו סוד השבת ,אלא ששבת אינה חוזרת לשרשה אל בינה,
אלא בינה מאיר לה שלא ע"י ו"ק.
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 73
.(é"ä÷) úùáìúî 74
.øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð 75
.é"ä÷á ÷çîð 76
 77ע' ש"ש אות ג' שלא מצא בשום מקום שאימא יורדת בסוד תפילה של יד ,וע' שער מאמרי
רשב"י נז ע"א ז"ל :והנה היות כל הארבעה פרשיו' דתפילין של יד שהם בראש רחל בסוד בית אחת
בלבד ולא בד' בתים כמו בתפלה של ראש הטעם הוא מפני שבז"א נמשכו בו ארבע מוחין עצמן
דאו"א אלא שבאו מלובשים בנה"י דאימא ולכן היו בו ארבע בתים דתפלין אבל בנוקבא דז"א
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נשארה בסוד אור מקיף ,והנה"י של עצמות זעיר אנפין נכנסין בפנימיותה ,ואז נקרא הזו"ן בין
שניהן יחוד הוי"ה אלהי"ם.78
והנה כאשר יורדת אמא במלכות ,אז יש במלכות מציאות מ"נ ,79שעל ידם 80מזדווג אמא
עם אבא בהיותן שם למטה כנ"ל ,אך בהיות אמא תוך ז"א ,אז היסוד דז"א מתעלה בה בסוד
מ"ן ,ועי"כ נעשה זווג לאו"א הנ"ל .נמצא ,כי כאשר הזווג הוא בהיות אמא תוך ז"א ,אז ז"א
דאצילות יש בו בחינת ו"ק בלתי מוחין )דגדלות( ,81אבל גדפין יש לו ,ונקרא אפרוחים* .אבל
כאשר מתלבשת במלכות לבדה ,אז הוא ביצים ,שהוא ו"ק בלתי גדפין.82
*נלעד"ח כי גדפין הם מוחין מקיפים דיניקה.83
והנה כבר בארנו בדרוש א"א )פרק יג( ענין או"א מהיכן נמשך בהם כח הזווג .ואמרנו
בביאור אדר"ז 84איך ב' שמות דהוי"ה דיודי"ן ,שהם ח' חוורתא דרישא דא"א ,הם נמשכין דרך
ב' פנים 85דאו"א) 86דא"א כצ"ל( .וכל הוי"ה יש בה מ"ב אותיות ,דפשוט ומלא ומילוי דמילוי.87
המוחין שלה אינו רק בחי' נה"י דאימא שנתפשטו תוך ז"א ובלטו אורם לחוץ במצחו ואח"כ חזרו
בעורף ועשו שם הארת ד' דלאה ומשם נמשכו ארבעה מוחי נוקבא דז"א כנ"ל.
עי' עולת תמיד לב ע"א:

ועי' הגוב"י אות ה' בשם עולת תמיד ז"ל:

.
עי' לקמן פרק ג ד"ה ואמרו בדרך רמז.
 78והוא ג"כ יניקה ואב"א ,ולא בכלל התיקון הגדול של הוי"ה אלקים הנ"ל .וע' שער יא פרק ז
ד"ה אמנם החילוק ,שאין גדלות ויניקה ב' בחי' נפרדות בנוק' אלא רק בז"א ,וע' לקמן הערה .583
 79היינו היא מעלה מ"ן לגרום זיווג ,עי' לעיל הערה  .26עי' לקמן פרק ג .עי' שער ט פרק א:
או"א היו מתחלה פב"פ ,לפי שנעשה להם מוחין מהכתר כנ"ל )נקודות ו'( ,אמנם מ"ן שלהם הגורם
להם העמדה וקיום הבחי' דפב"פ היו מציאות ז' מלכים אלו אשר היו במעי בינה ,ואלו היו מ"ן
דילה ,כי כן הוא תמיד שהבנים הם מ"ן דאמא.
 80היינו גם אימא וגם המלכות ביחד מעלים מ"ן לאבא.
.åñøåâ å"ùìå ,é"ä÷á ÷çîð 81
 82ע' תיקו"ז ב ע"א וז"ל ,ביצים מארי מקרא ,אפרוחים מארי משנה ,בנים מארי קבלה.
 83וכן משמע בשער מ דרוש ו אמנם עי' שעה"כ כד ע"ב שגדפין היא אפשרות עליית מ"ן וצ"ע
לכאן ,ועי' תיקו"ז כב ע"ב שזה מצות עשה ,וזה מתאים לכאן שתורה היא גדלות ,וז"א הוא מצות
עשה ,ונוק' שמירת לא תעשה ,וצ"ע.
.(é"ä÷) ø"ãà 84
 85כלומר ב' צדדי פנים ,ע' אד"ר )קכח ע"ב( :האי גולגלתא חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר
גילופין ,לארבע עיבר בסטרא חדא ,ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי ,ולארבע עיבר בסטרא בסחרני
אחרא ,וחד לעילא דגלגלתא.
תרגום :גולגולת זו ,הלובן שלו מאיר לשלש עשרה שבילים הנחקקים להיות ארבע שבילים בצד
אחד ,ולארבע שבילים בצד פניו ,ולארבע שבילים בצד סביב האחור ,ואחד לחלק העליון של
הגולגולת )כלומר לצד שלמעלה(.
.(å"ùìå é"ä÷) à"àã 86
 87יהו"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,יו"ד וא"ו דל"ת ה"א אל"ף וא"ו אל"ף וא"ו ,ה"א אל"ף.
עי' שער המצות מ ע"א ז"ל :כל עליה היא בשם בן מ"ב ,ותכוין כי ברוך הוא בגימ' קכ"ו וק"ב,
פי' כי ע"י ג' המלויים דג' הויו"ת ע"ב ס"ג מ"ה שבחג"ת ,שהם מ"ו ל"ז י"ט ,הם בגימ' ק"ב הנז' .וגם
ע"י ג"פ מ"ב שבג' הויו"ת הנז' ,שהם מ"ב אותיות שיש בפשוט ומלוי ומלוי המילוי דע"ב ,וכן בס"ג,
וכן במ"ה .וג"פ מ"ב עולים קכ"ו ,ע"כ .והשם פשוט הוא בכתר ,והמלא בחכמה ,והמילוי דמלוי
בבינה )מקור?(.
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ובפן א' 88יש מ"ב ,ובפן הב' יש מ"ב ב' כנ"ל ,וכל פן ופן כולל י"ס .והכתר לוקח שער ראשון
של מ"ב והוא כולל כל המ"ב ,אמנם המ"א הנשארים מתחלקין לט"ס ,וכל ספי' מן הט' כולל כל
מ"א ,והם 89גימטריא }עו ע"ג{ ש"ע 90עם הכולל ,והכתר לבדו הכולל כולם הוא ש"ע .91נמצא,
כי בפן א' יש ט"ס ,כל א' כלולה מן המ"א הם ש"ע נהורין ,וכן בפן הב' ש"ע נהורין ממ"א
אותיות הוי"ה הב' כנ"ל .גם נתבאר שם ,כי במצח דא"א מתלבש הדעת דעתיק) 92צ"ל דא"א(,93
ובתוכו מתלבש היסוד דעתיקא ,9594וגם מזה המצח יורד הארה עד או"א כדי שיזדווגו ,כי הרי
הוא נמשך מבחי' יסוד ודעת שהם בחי' זווג .96ושם נתבאר איך יורדים אורות אלו 97עד הגרון
דא"א ,ושם נעשה הזווג מהחיך והגרון ,ונעשה בחינות אחע"ה שבגרון 98שהוא בחינת שם ס"ג
ואהי"ה 99שהוא בגימטריא אחע"ה .100והם בחי' ב' פעמים מ"ב אשר בפנים דא"א אשר נעשו
ש"ע נהורין כנזכר שם.
 88כלומר צד של הפנים.
 89ט' כפול מ"א.
 90ע' לקמן הערה .108
 91ענין ש"ע נהורין מובא שם בשער א"א פרק יד וגם באד"ר קכח ע"ב.
.(é"ä÷) à÷éúòã 92
 93עי' לש"ו כללים ח"א מח ע"ד שזהו חלק הקד"א שכנגד המצח ,ו'נהירו דרדל"א' הוא האוירא
הגנוז בו ,והוא הדעת שבין אוירא למו"ס .וכן הוא בב"ע קכז ע"ב .עי' מאיר הספרא על בהגר"א על
ספד"צ הערה .33
.(é"ä÷) ïéîé ÷éúòã 94
 95כלומר כאן הזיווג אוירא ומוחא )ע' כללים הערה הקודם(.
 96עי' עי' תיקו"ז קיד ע"ב :בראשית ב' תרין חכמה ותבונה )ובינה( תליתאה יראת ה' ראשית
דעת ובהאי דעת אתמר )בראשית ד א( והאדם ידע את חוה אשתו דלית זווג אלא בדעת דאיהו
עמודא דאמצעיתא יחודא דאבא ואימא הכי איהו לתתא צדיק יחודא דעמודא דאמצעיתא
ושכינתא דלתתא וגוף וברית עלייהו אתמר כי א"ל דעות ה' וגו' ותרווייהו עדות דלית עדות פחות
מתרין.
תרגום :בראשית ב' שנים חכמה ותבונה )ובינה( השלישית יראת יהו"ה ראשית דעת ובדעת הזו
נאמר והאדם ידע את חוה אשתו שאין זווג אלא בדעת שהוא העמוד האמצעי היחוד של האב
והאם כך הוא למטה הצדיק היחוד של העמוד האמצעי עם השכינה שלמטה ועל הגוף והברית
נאמר כי א"ל דעות יהו"ה וגו' ושניהם עדות שאין עדות פחות משנים.
כלומר כל מציאותם היא רק בשעת הזיווג ,עי' בבהגר"א על תיקו"ז נא ע"ב ז"ל ,שאדם רגע
ללא תורה דעת שלו הוא אבר מת ,ונקרא מת ,וכל האברים תמיד בתוקפם ,לבד הברית שאינו חי
כי אם על ידי התעוררות הדעת לזיווג .וכן הוא באדם ,עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן
התגלות העטרה וכו' דוד מלך ישראל חי וקיים ,עכ"ל .וע' בהגר"א על ספד"צ א ע"ד שדעת רק
קיים בשעת הזיווג ולכן לא נחשב במנין הספירות .כאן הם תולדת זיווג בעליונים.
 97כלומר בפנימיות במקביל למה שקורה בחוץ לא"א מהמצח .ועי' פת"ש או"א טו שהארת
המזלין נכנס לגרון וחיך ,וצ"ע אם זה דרך מקיף פנימה ,או שזה פנימיות המזלין.
 98עי' ס"י פ"ב מ"ג.
 99עי' אח"ף ג שאהי"ה היא באימא ,וס"ג היא בתבונה ,וצ"ע אם כאן הם מתחברים יחד כבכל
תיקון.
100
עי' א"א יג :זווג א' הנעשה ע"י החיך והגרון כמבואר אצלינו והנה סוד אחע"ה הוא זווג שם
ס"ג עם שם אהי"ה שהם גימטריא אחע"ה כי אלו הם ג"כ זווג חו"ב.
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גם נתבאר שם כמה בחי' יש בענין הסתכלות הנזכר באדר"ז ,102101ושם ביארנו ב' בחי'
מהם בלבד :א' ,כאשר או"א הם מסתכלין למעלה במצחא דא"א ,שאז הם בבחי' 103א"א ,ויש
להם ש"ע נהורין ,וגם הזווג שלהם הוא פב"פ שוין בקומתן למעלה בב' זווגים שלים ולא שלים.
אבל כאשר אינה מסתכלין אלא בתרין תפוחין ,104שהם הפנים דא"א ,אז אין להם רק ק"ן נהורין
כדמיון ז"א כנזכר באדרא )דף קלה ע"ב( ,ואז הם קצרי הקומה ,105בבחי' 106הזווג הב' הנקרא
רובצת על האפרוחים) 107דברים כב ו( .ואלו הם הב' זווגים שיש להם כאן למטה ,שלים ולא
שלים.108
109
ונבאר עתה עניינם  ,דע כי או"א ב' הכתרים שלהם הם בגרון דא"א כמבואר במקומו
)הולדת או"א וזו"ן ב( ,והם נמשכין מס"ג ואהי"ה אשר שם ,שהם סוד אחע"ה הנ"ל .והנה בגרון
דא"א נתבאר לעיל שעד שם מגיעין 110החוורתי שהם מ"ב ב"פ 111של ב' הויו"ת ,ונעשו שם
אחע"ה .ואמרנו כי להיות שאבא גניז וטמיר יתיר) 113112אד"ז רצא ע"א( ,לכן הכתר דאמא כלול

.(é"ä÷) ø"ãàá 101
 102קכח ע"ב :וזעיר אנפין ,כד אסתכל להאי ,כלא דלתתא אתתקן ,ואנפוי מתפשטין ואריכין
בההוא זמנא אבל לא כל שעתא כמה דעתיקא.
תרגום :וז"א ,כאשר מסתכל בזה ,כל התחתונים נתקנים ,ופניו מתפשטים וארוכים בעת ההיא,
אבל לא כל שעה כמו בעתיק.
וזעיר אנפין ,כד אסתכל להאי ,כלא דלתתא אתתקן ,ואנפוי מתפשטין ואריכין בההוא זמנא -
דהיינו כאשר יש חיבור בין ז"א לא"א ,והוא על ידי הסתכלות העיניים של זה בשל זה )בהגר"א על
102
ספד"צ כב ע"א ד"ה חד רגשא( )ואז מאירים פני ז"א  -ב"ע לא ע"א( ,אז מתגלים י"ג ת"ד בז"א
והכל בתיקון ושלימות )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתיקונין( .כאשר עולה ז"א למעלה לע"ק
)כלומר כאשר ז"א מקבל הארה שלמה מע"ק( אז יש עת רצון בעולם .ומש"כ "אתתקן" כלומר
שנעשה רחמים כמו ע"ק .טעם הדבר ,שכן עיקר תחילת תיקון העולם היה בע"ק ,ושם מצויים
בדרך קבע ז' תיקוני הגלגלתא וי"ג ת"ד וש"ע נהורין דפנים .102ממילא ,כאשר עולה ז"א למעלה זו,
אף הוא חלה בו בחינת "אתתקן" כבא"א .אבל לא כל שעתא כמה דעתיקא  -כל ההנהגה תלויה
בז"א ,ורק בו תלויה עבודת ישראל .כך ,שאם מטיבים מעשיהם ,אזי עולה ז"א לע"ק ,ואם ח"ו
מריעים את מעשיהם אזי נותר במקומו ח"ו ואינו עולה וממילא פועלת מידת הדין בתוקף .אמנם
ע"ק תמיד מצוי בשלימות )ב"ע לא ע"א(.
.(é"ä÷) 'éçáë 103
 104שהוא תיקון ו' דת"ד.
 105אם כן כאשר הם מסתכלים במצחא דא"א אז או"א יורדים עד סוף רגלי א"א על אף
שמציאותם של או"א הם מהגרון עד הטבור ,אבל ע' לש"ו )כללים ח"ב קכה ע"ב( שאורם מתפשט
למטה מהטבור ,וכן ע' כללים ח"ב סח ע"ג שם נתבאר שנה"י דאו"א ]נדצ"ל שם שהארת נה"י
דאו"א[ מתפשטים בכל קומת זו"ן ,וכל התלבשות ז"א על נה"י דא"א הוא דרך נה"י דאו"א )ע'
שעה"כ לג ע"ב( ,ועי' ח"א הערה  .126ואולי זה זיווג של ישסו"ת דאו"א ללא ישסו"ת עצמם ,ולכן
אין מגיעים עד טיבורא דליבא וצ"ע.
.(é"ä÷) 'éçáë 106
 107ע' לקמן פרק ג' שזה זיווג דישסו"ת.
 108עי' אד"ר קכח ע"ב שלא"א יש ש"ע נהורין ,ועי' שם קלה ע"ב שיש לז"א ק"ן נהורין.
על אף שכאן כתוב שהש"ע וק"ן שייך לזיווגים דאו"א עיקרם שייכים לא"א וז"א כמש"כ באד"ר
שם אבל זה בגלל היסוד שאו"א אין להם מציאות לעצמם אלא או הם נכללים בדיקנא או שהם
מתלבשים בזו"ן )הקדו"ש שער ז פרק ד אות ב'(.
 109של ________
.(é"ä÷á óñåð) 'ç íúåà 110
.(é"ä÷) á"î ô"á 111
 112זה רק באורותיהם אבל בכליהם זה להיפך שנכללה האימא באבא )כללים ח"א פ ע"ד(.
.(é"áåâä é"úë) úåøåáâä åîë éåìéâá ë"ë ïéà øùà íéãñçä ïî àá àåä éë 113
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בכתר דאבא ,114נמצא כי 115ג"ם באבא וא"ם באימא .וז"ס )תהלים פד ד( גם צפור מצאה בית ,כי
אבא יש לו ג"ם ,שהוא בחי' הש"ע נהורין כמנין צפור ,והו' היתירה הוא בחי' הפנים עצמו
דא"א ,אבל אמא אין לה רק א"ם ,וזהו הטעם שנקרא בינה אם בכ"מ.
והענין הוא ,כי הנה ב' מזלות שיש שם בי"ג ת"ד דא"א ,והם תיקון ח' שהוא מזל
העליון ,ותיקון י"ג שהוא מזל תחתון .והנה אבא נאחז במזל העליון ואמא במזל תחתון,
ותרווייהו נחתי בשקולא עד טבורא בשוה .116אמנם בראשיהם למעלה ,המזל הח' שרשו גבוה
למעלה בדיקנא יותר מן המזל }עו ע"ד{ הי"ג ,ואותו הפרש מועט שלקח אבא הוא זה הא'
שלקח אבא יותר מאמא ונקרא אבא ג"ם ואמא א"ם.
שער טו פרק ג
ונבאר עתה מצות שלוח הקן )דברים כב ו( כי יקרא קן צפור וגו' .הנה כאשר הזווג
דאו"א הוא בבחינת רביצת על האפרוחים כנ"ל ,וזה מורה על חולשת הבנים זו"נ ,שהם חלשים
בבחי' ו"ק הנקרא אפרוחים ,והם קטנים וצריכין עדיין לאמא .וצריכה אמא לרבוץ עליהם
לשומרם מן החיצונים ,ואז גם אבא יורד עמה ומרכין ראשו למטה ,כמבואר לעיל שאין זה הזווג
העקרי של או"א אלא זווג המקרה כאשר הבנים בסוד יניקה צריכין לאמא .לכן ארז"ל )חולין
קלט ע"א( כי יקרא קן צפור פרט למזומן ,גם אמרו שיהיו צריכין לאמם.
ואמרו ק"ן צפו"ר ,הענין הוא כמש"ל )פרק ב'( כאשר הזווג הוא למעלה שוין בקומתן,
אז יש להם ש"ע נהורין כמנין צפור כנ"ל ,וכשהוא זה הזווג של מקרה שהוא התחתון ,אז אין
לאמא רק ק"ן נהורין מכל הצפו"ר ,שהם הש"ע נהורין הנ"ל .וביאור כל זה נתבאר לעיל )שער
א"א פרקים יג ויד( בענין הש"ע נהורין דא"א ע"ש ,אך הענין בקיצור כי כבר ביארנו לעיל כי
הש"ע נהורין הם ט"ס ,כל אחד כלול ממ"א שערים .וא"כ כאשר הזווג דאו"א עלאין בהיותן
פב"פ שוין בקומתן ,ואז מסתכלין במצח דא"א אשר שם בחי' היסוד דעתיק מלובש תוך הדעת
דעתיק ,118והדעת תוך המצח דא"א ,אשר כל זה הוא בחי' זווג .119ומשם נמשך זווג הגרון והחיך
שהם אחע"ה ב' פעמים מ"ב לאו"א ,ושם מלבישין הכתרים שלהם 120את הגרון דא"א ,ומשם
117

 114ע' לעיל שהמ"ב נחלק לב' בחי' הרי הם מ"א וא' והא' שייך לכתר ,ולא מתגלה בכלל ,ולכן
כאן שרק מתגלה האמא ,אז הכתר שלה נגנז וכמו אבא שכולו נגנז ,ולכן אמא שייכת רק מ"א
ולאבא מ"ג.
איך זה 'לכן' אם לא נאמר שהא"ם וג"ם שייכים לכלים על פי הכללים הנ"ל ,ע' לעיל שער א"א
פרק יג והערה שלנו שם.
או שלכן הוא מאחר שהכתר שהוא בחי' הפנימית שבו לכן כך
.(é"ä÷á óñåð) ùé 115
 116ע' מאמרי רשב"י דף לא ע"א כי נשאר בזה בצ"ע וע' ספר הכללים כלל יז סוד נורא בזה
)לש"ו( ,עי' כללים יז ד ה .וזה תמצית דבריו ,ב' המזלין המה המכונים נחש בריח ונחש עקלתון.
והנה מדברי רבינו כאן משמע שמזל עליון יורד עד החזה ואילו מזל תחתון יורד עד הטבור .וכן בא
בדברי האריז"ל באו"א א ,ב והולדת או"א ג' .אמנם עי' שער מאמרי רשב"י דף ל ע"ד ודף לא ע"א,
שמביא שדברים אלו של האריז"ל סותרים את מש"כ הרב בע"ח א"א ה' וכן בשער הכללים כלל א'
והולדת או"א ד' ו' ,שם נתבאר שב' המזלין מסתיימים כאחד בחצי ת"ת ,הרי הוא טיבורא דליבא.
ויש ליישב את הסתירה ע"פ מש"כ בשער מאמרי רשב"י ,שעיקר המזל העליון הוא רק עד הלב.
אמנם לפעמים יורד ומגיע אף עד הטבור .ומבאר הלש"ו שזהו על ידי כפיפת הראש .לכן האמת
היא שאין כל סתירה ,שכן כל המשכת המזל העליון להיות כאורך התחתון הוא באמת רק על ידי
כפיפת הראש ,ובלא זה היא מסתיימת בחזה וא"ש.
.á÷òé úìéä÷ 117
.(é"ä÷) à"àã 118
 119עי' לעיל הערה .93
 120דאו"א ,עי' לקמן שער טז פרק ד' שמשמע שרק אחרי הסתכלות יש להם כח לזיווג ,ועי'
מאמרי רשב"י נב ע"א ריש העמוד :כאשר זה הזווג דנשיקין בפה דאריך נעשה אז כופף ראשו
למטה ועל ידי כן נמצא כי הגרון דא"א הוא כולל כל אבא ואימא מבחינת הראש שלהם עד בחינת
נה"י שלהם הנעשין מוחין ברישא דז"א כנודע.
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נמשך הזווג העליון דאו"א ,ואז קומה דאמא שיעורה ט"ס ,כל א' כלולה ממ"א הרי ש"ע
רבוא.121
אבל בהיות אמא מסתכלת בפָ נים 122דא"א ואז האמא היא קצרת הקומה ,123מהחזה
124
דאבא ולמטה לבד עד סוף נה"י שלו ,הם ג' ספי' כל א' כלולה ממ"א ,הם קכ"ג ,וב' שלישי
ת"ת הם כ"ז ועם קכ"ג הרי ק"ן רבוא לבד .וז"ס ק"ן צפור ,שבזווג של מקרה הזה אין לה רק ק"ן
רבוא נהורין מן הש"ע ,שהם בגימטריא צפו"ר עם בחי' אנפין עצמן שהם ו' דצפור כנ"ל ,וכל זה
הוא באמא לפי שיורדת למטה ,משא"כ באבא.
ומה שקרא לזווג זה קן צפור לשון ק"ן ,ר"ל כי עתה בזווג זה }עז ע"א{ נקרא מקננא על
בנין ,כי הבן שהוא ז"א נקרא צפור ,והיא מקננת עליו ונעשית קן צפור .ולזה לא אמרו בתיקונים
)כד ע"ב( 125דאמא יתבא על בנין רק מקננת על בנין ,כי לשון קינון מורה על הזווג שמזדווגת אז
עם אבא בהיותה היא אם על הבנים ,שהוא הזווג הזה הב' הנ"ל הנקרא מקרה לפרקים.
ואמרו "לפניך" יתבאר במ"ש )זהר תרומה קע ע"ב (126כי יש חילוק כשאומר מלפניך או
לפניך ,כי בינה נקרא מלפני ה' שהוא יותר פנימי מן הוי"ה ,אבל המלכות נקרא לפני ה' שהוא
לפניו של הת"ת .ולזה אמר לפניך ,כי עתה בזווג זה האמא יורדת למטה ומתלבשת בז"א ונקרא
לפניך ולא מלפניך.
ואמרו בדרך רמז אל הנ"ל כי ב' מיני יחודים הם של הוי"ה אלקי"ם :הא' ,הוא כי ענין
זווג או"א לעולם הוא כדי לתת מוחין אל הבנים ,ובעת נתינת המוחין נקרא זו"ן הוי"ה אלקים.
אלא שכאשר זווגם אב"א ,אז ז"א לבדו נקרא הוי"ה אלהי"ם ,127לפי שמתחלה ניתנין אלו
המוחין לו ואחר כך נמשכין אליה .אך כשהם פב"פ אז נמשכין לשניהם ביחד ,128וז"ס יחוד
הוי"ה אלקים בכ"מ .ויחוד הב' של הוי"ה אלקים ,הוא ג"כ כמ"ש לעיל ,כי בזה הזווג הב'
התחתון דאו"א יש ב' מציאויות ,או כשיורדת בז"א שאז נכנסת בתוכו כמ"ש ,129ונה"י שלה
נעשין מוחין אליו ,130או כשיורדת במלכות ,שאז אינה נכנסת בתוכה אלא נשארת למעלה בסוד
או"מ כמבואר אצלינו ,131כי כשיורדת )נ"א כמו שיורדת( 132בינה במלכות בסוד תפלה של יד
 121עי' אד"ר קכח ע"ב שזה רבוא ,ועי' ב"ע יט ע"ב שזה רבוא משום שזה בכתר דא"א.
 122ולא במצח.
 123עי' הערה .105
 124שם התחלת יסוד.
 125צ"ע שהרי עי' זהר ח"ב קכז ע"א ,ובשעתא דהדרא ויתבא רביעא על בנין לתתא לינקא לון,
כדין איהי קיימא בדיוקנא דאת ם' רביעא ,סתימא לגו ארבע סטרין דעלמא .וזה אכן כן מדובר על
יניקה כדלעיל שער טו פרק א וצ"ע.
 126וז"ל :ומה דאתערו חברייא בהא ודאי הכי הוא ומה דאתערו לפני ולא מלפני לפני ההוא
דקאים לפני קמיה דקודשא בריך הוא ושמש קמיה ועל דא לא אמרו דקשין זווגין לקודשא בריך
הוא וכן קשין מזונותיו של אדם לקודשא בריך הוא אלא לפני ולהאי קשיין כל הני דהא לאו
ברשותיה קיימי אף על גב דאיהו עביד )ד"א ל"ג אבל אף על גב דאיהו עביד( ברשותא אחרא עביד
כתיב )ויקרא כב ג( ונכרתה הנפש ההיא מלפני מאי מלפני אלא דא עלמא דאתי ]בינה עי' זהר
שמות דף כז[ ההוא דכל חיין קיימין תמן עכ"ל.
תרגום :ומה שהעירו לפני ולא מלפני לפני אותו שעומד לפני לפניו של הקדוש ברוך הוא ושמש
לפניו ועל כך לא אמרו שקשים הזווגים לקדוש ברוך הוא וכן קשים מזונותיו של אדם לקדוש ברוך
הוא אלא לפני ולזה קשים כל אלה שהרי לא ברשותם הם עומדים אף על גב שהוא עושה )אבל אף
על גב שהוא עושה( ברשות אחרת הוא עושה.
כתוב )ויקרא כב( ונכרתה הנפש ההיא מלפני מה זה מלפני אלא זה העולם הבא ההוא שכל
החיים עומדים שם.
 127עי' לעיל הערה 70
 128עי' לעיל הערה .72
.(é"ä÷) ùîî 129
 130עי' לעיל הערה .16
 131עי' לעיל הערה .77
é"ä÷á ÷çîð 132
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נשארת )נ"א ע"י שנשארת( 133בסוד מקיף ,והנה"י דעצמות ז"א הם נכנסין בתוכה ובפנימיותה
להעשות לה מוחין של פנימיותה .והנה כאשר נכנסת בז"א ,אז הז"א לבדו נקרא הוי"ה אלהי"ם,
כי הוא לוקח הכל ,ואח"כ הוא נותן לה המוחין שלה .וכשיורדת על המלכות ולא בתוכם ממש,
אז שניהן ביחד זו"ן נקרא הוי"ה אלהי"ם .והרי ב' מיני יחודים הם של הוי"ה אלהי"ם הנמצא
בזווג זה השני של מקרה .וכנגדן אמר "בדרך" ,שהוא גימטריא ב"פ הוי"ה אלהי"ם הנ"ל .וביאר
ב' מיני הירידות האלו של הבינה ,וכנגד הראשונה אמר "בכל עץ" כי הז"א נקרא עץ,134
וכשיורדת נכנסת לתוכו וזהו בכל עץ .וכנגד ירידתה בנוקבא הנקרא ארץ 135אמר "או על הארץ",
ולא אמר בארץ לטעם הנ"ל ,כי אז נשארת עליה בסוד או"מ ואינה נכנסת בתוכה ממש כמו
בז"א .ואמרו בכל עץ ולא בעץ ,הוא כי הנה ברדתה על המלכות אז המלכות יש לה מ"נ .136אבל
כשיורדת בז"א ,אז כדי שתזדווג עם אבא זה הזווג הב' צריך שהיסוד דז"א הנקרא "כל"137
תעלה בה בסוד מ"ן ,כדי שתוכל להזדווג עם אבא בעלה .138ומה שהיה נקרא "כל" יהיה עתה
בבחי' "בכל ,"139שהוא גימטריא ב"ן דההי"ן שהוא מ"ן כנודע.
ואמרו "אפרוחים או ביצים" הוא לרמוז אל הנ"ל ,כי ענין הזווג דאו"א זווג עליון
בהיותן שוין בקומתן למעלה ,אז הוא לתת מוחין דגדלות אל זו"ן דאצילות ,וע"י הארה זו ניתנין
140
גם מוחין דגדלות אל אבא דבריאה  ,שאין לו רק ו"ק כנודע במקומו )שער דרושי אבי"ע פרק
יד( ,ועתה יהיה לו ג"כ מוחין .אבל כשהזווג הוא התחתון בבחי' רביצה ,שאין שוין בקומתן,141
אז הוא לתת מוחין דיניקה לבד אל זו"ן דאצילות .ואז יש בו ב' בחי' ,142או ברדתה בז"א ,או
ברדתה בנוקבא .וכנגד הירידה בז"א אמר אפרוחים ,כי אז הז"א בסוד אפרוחים שהוא בבחינת
ששה קצוות בלתי }עז ע"ב{ מוחין דגדלות אבל אית ליה גדפין ,143וכשיורדת במלכות אז הוא
בסוד ביצים שהם ו"ק לבד בלתי גדפין .144אמנם בב' בחי' אלו לעולם אין בהם רק ו"ק לבד,
וכנגד שנים אלו אמר אפרוחים או ביצים ,אפרוחים כנגד "בכל עץ" ,או ביצים כנגד "על הארץ".
ואמר "לא תקח האם על הבנים" ,ר"ל כי זווג זה התחתון דאו"א הוא בהיות זו"ן קטנים
צריכין לאמם בהארה מועטת דיניקה .וצריך שלא תמשיך בחי' הזווג זה התחתון ,שהוא בהיות
האם בבחי' רובצת על האפרוחים )דברים כב ו( להניקם בזמן יניקה ,אמנם תעשה באופן שתשלח
האם ,והם או"א שנרמזין בב' תיבות "שלח תשלח" ובב' תיבות "את האם" הנזכר בהקדמת
é"ä÷á ÷çîð 133
 134זהר ויקרא יז ע"א ,ותיקו"ז ו ע"א.
 135תיקו"ז סא ע"ב.
 136שממנו אמא מזדווגת עם אבא ,כנ"ל פרק ב .עי' שער המוחין פרק ט' ק ע"ג ,ואז מובן
שמש"כ כאן הוא בשעת הנסירה.
 137עי' זהר בראשית יז ע"א.
 138אמנם קשה שכאן מדבור בפשטות על זיווג יניקה ועי' שעה"ק פח ע"ג :זווג הב' הוא של
ישסו"ת שהם ו' תחתונות דאו"א שאינם מוחין ממש שלהם ולכן נק' חיצוניות או"א אבל עכ"ז כל
כללות או"א אפילו הז' תחתונות שלהם נקראים מוחין בערך זו"ן כי או"א כל גופם נקרא מוחין של
האצילות אמנם הג"ר שבהם הם המוחין של המוחין והם פנימיות המוחין אבל ז' תחתונות שבהם
שהם ישסו"ת הם הגוף של המוחין והם חיצוניות המוחין ולכן בהיות הזווג הב' הזה הנקרא
חיצוניות המוחין שהוא בחי' ישסו"ת אז איננו רק לצורך או"א דבריאה שהם יזדווגו וינחילו מוחין
לזו"ן דבריאה שיולידו נשמות המלאכים הנק' חיצוניות העולמות.
 139עי' רע"מ פנחס )רנז ע"א( :אהבה כלילא מאבהן דאתקרי בהון בכל מכל כל רזא דמלה זכרתי
לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך.
אמנם עי' ליקוטי תורה חיי שרה ,שבכל הוא בחי' שם ב"ן שהוא מערת המכפלה ,ועי' שעה"כ
יח ע"ג :שם ב"ן הנז' שהיא בגי' בכ"ל המעלה מ"ן אשר בעולם היצירה.
 140עי' לעיל פרק ב ד"ה ונמצא כי.
 141עי' לעיל הערה .34
 142עי' לעיל סוף עה ע"א פיסקא ד"ה והנה זה.
 143עי' פרק ב' נלע"ד חיים שזה רק מוחין מקיפים דיניקה.
 144עי' לעיל הערה  ,82נראה שכוונתו לו"ק דנוק'.
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תקונים )ב ע"א( תרין שלוחין תעשה ,באופן שיעלו מעל הבנים ויוגדלו ולא יהיו צריכין לאמם
להניק אותן ,ויעלו למעלה ויזדווגו בבחי' זווג עליון בהיותן שניהן שוין בקומתן .145ועי"ז תגרום
שני תועליות גדולות :א' ,הוא שע"י זווג עליון ימשכו מוחין דגדלות בזו"ן דאצילות ,כי כל
לשון טוב הוא מוחין כמבואר אצלינו בברכת אבות )שעה"כ דרושי העמידה דרוש ב( ,בענין גומל
חסדים טובים ,וזהו "למען ייטב לך" .תועלת ב' ,הוא "והארכת ימים" ,שימשכו ג"כ מוחין
דגדלות באבא דבריאה ,שלא היו בו רק ו"ק ,ו' ימים ,ועי"ז יתארכו ויהיו לו מוחין .146משא"כ
בזווג של "כי יקרא" שהוא התחתון שאין בו שום תועלת מאלו השנים.147
שער טו פרק ד

148

 145עי' בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג וז"ל ,אתייחד יו"ד וכו' לעילא לעילא  -עכשיו מפרש סוד
הפסוק )בראשית א ד( ויבדל אלקים בין האור ובין החשך ,שהוא סוד הנסירה כמש"ו ,וסוד הנסירה
הוא שמוחין דאבא מסתלקין להאיר לדעת ולנוקבא ,ואח"כ מסתלקין מוחין דאבא למעלה לשרשו,
ומתוך כך נחשכה הנוק' ששרשה בחכמה ,ואז כל הדינין שבדכורא ניתנין לנוקבא ובו נשארו כל
החסדים ,ובשביל כך אין להם דיבוק יחד וננסרו לבא פנים בפנים ,וז"ס הדורמיטא דז"א )אד"ר
קמב ע"ב( ,שאין היו"ד נהיר בו"ד ,כמ"ש לקמן פ"ב )כב ע"א( ,שבעינים דז"א כלילן ו"ד ,שני גוונין,
ובהיות נהיר חוורא דא"א ע"י היו"ד אז עיניו פקוחות ,ואם לאו נאמר )תהלים מד כד( עורה למה
תישן ה' ,כמ"ש בא"ר )דף קלו ע"ב( ובגין כן צלותא דישראל סלקא ,בגין דיפקח ויתסחון בההוא
חוורא דכתיב עורה כו' ,וכן שם )דף קל ע"א( ,ובא"ז )רצג ע"ב( ,וז"ש בא"ר )דף קמב ע"ב( עד
דעתיק דעתיקי סתימא דכלא פריש דא מן דא וחבר לון לאתבסמא כחדא ,וכד פריש לון אפיל
דורמיטא לז"א ופריש לנוקבא מאחורוי דסטרוי ואתקין לה כו' הה"ד ויפל ה' אלקים תרדמה על
האדם וישן ,מהו וישן ,האי הוא דכתיב עורה למה תישן ה' ,ויקח אחת מצלעותיו ,מאי אחת ,דא
הוא נוקבא כו'.
וז"ש אתייחד יו"ד בלחודוי  -ר"ל שלא נהיר בו"ד ,ואח"כ סליק למעלה ,וז"ש ובתר כן סליק
בדרגוי לעילא לעילא ,ר"ל שבתחלה נסתלקו המוחין דאבא ,שהוא י"ס המתלבש בז"א כנ"ל ,וסליק
בדרגא דידיה לעילא שהוא אבא ונכלל בו ,כידוע שבשעת הזיווג ונתינת מוחין נכללו כאחד ,ואח"כ
סליק לשרשו שהוא יו"ד עלאה דע"ק ,כמ"ש בא"ז )רצ ע"ב( ת"ח שירותא דא דאקרי אב אתכליל
ביו"ד דתליא ממזלא קדישא כו' ,ומשם נוטל המוחין ,ויו"ד של מזלא נכלל ביו"ד של קרומא
דאוירא ,כמ"ש לקמן פ"ב )כא ע"א( י' עלאה דאתעטר בקוטרא דעתיקא היא קרומא עלאה כו',
ואמר שם ו' לעילא כו' ,ואמר בא"ז )דף רפט ע"א( דהא י' עלאה כו' כל אינון עלאין בעתיקא תליין
כו' ,ואמר שם אלין אתוון דתליין בהאי עתיקא כלהו תליין בהאי דיקנא ומתחברן בהאי מזלא כו'
ע"ש ,ושם שרשו בהאי אוירא ,כמ"ש בפרשת בראשית )טז ע"ב( רזא סתימא אתפשטותא דאתפשט
ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה סתימא ,בקע בקדמייתא ואפיק חד נקודה כו' ע"ש ,וז"ש כאן
לעילא לעילא שני פעמים ,והכל בדרגוי ,ר"ל כל אלו הסליקות סליק בדרגא דיליה ,שכולן דרגא
דיליה.
עי' בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג וז"ל ,אתחשכת אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא
בתרעוי  -הוא כנ"ל על ידי הסתלקותו של יו"ד למעלה אתחשכת נוקבא ,שבניינה הוא על ידי
היו"ד ,ובהסתלקותו לעילא מביא חו"ג יותר מאירים כידוע ,שזה סיבת עלייתו למעלה ,ואתנהירת
אימא עי"ז בזיווגא לתת מוחין ,ולכך עלה למעלה שהמוחין הוא מלמעלה למעלה עד א"ס כידוע,
וכשמביא מוחין מזדווג באימא ואתנהירת אימא ,והוא עיבור שני עיבור המוחין כידוע )ע"ח א"א
ו'( ,כמ"ש )זהר אחרי מות סה ע"ב( בתר דינקת הדר אתעברת מנייהו ,וזהו )בראשית א ד( ויבדל
בין האור ובין החשך ,ר"ל בין ז"א שבו אימא דאתנהירת ,ובין נוקבא דאתחשכת ,ואז ננסרו כי זה
אור וזה חשך ,ואח"כ יולדת המוחין.
 146בדרך אפשר :זה רק שייך לאות ו' שבתוך האות ה' אבל הו' עצמו לא ישתנה לעולם )דע"ה
ח"ב קס ע"ג(.
.(é"áåâä é"úë) úåøëæðä íéðôä 147
.á"ò âñ ÷"äòù ,ã"ò àì ù"åáî ,á÷òé úìéä÷ 148
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ודע כי למעלה 149באמא עלאה 150יש ג' בחי' :הראשונה ,נקרא סמ"ך 151ונקרא בינה.
והשניה ,נקרא ם סתומה ונקרא תבונה .152והשלישית ,נקרא ד' ונקרא ג"כ תבונה .153וזאת
התבונה שהיא בחי' הג' היא אשר מתלבשת נה"י שלה תוך ז"א להעשות לו מוחין .154וכאשר
ז"א ותבונה זו ,שהיא הבחי' הג' המתלבשת בז"א ,בהיותן שניהן עולין למעלה אצל הבחי' הב'
.÷"äòùá ÷çîð 149
 150עי' לקמן פרק ה' ד"ה ודע כי ואולי יותר מדויק לכתוב "בינה" במקום אימא עלאה ,וכן עי'
ז"א פרק ב' בסוף.
.(÷"äòù) 'ñ 151
 152והם שורש לבחי' ששים מלכות ושמונים פילגשים המוזכר בשיה"ש ו ח ,והם גילוים
שבבי"ע ,והם הס"מ דאפרסמון המוזכר בזהר תרומה קכז ע"א :אפרסמון דא היכלא עלאה טמירא
גניזא אפריון דא היכלא דלתתא דלית ביה סמך עד דאסתמיך )נ"א דאתמשך( מגו היכלא עלאה
ובגין כך את סמך איהו סתים בכל סטרוי כגוונא דא את ס' )ס"א מ"ם( סתימא מה בין האי להאי
אלא בשעתא דסתים ואתגניז בגויה גו )נ"א נקודא( נהורא עלאה לעילא כדין איהי קיימא בדיוקנא
)נ"א דא( דאת סמ"ך סתים בגויה ואתגניז ביה לסלקא לעילא ובשעתא דהדרא ויתבא רביעא על
בנין לתתא לינקא לון כדין איהי קיימא בדיוקנא דאת ם' רביעא סתימא לגו ארבע סטרין דעלמא
ועל דא דא איהו אפרסמון ודא הוא אפריון ובאתר תרין אתוון ס"מ קיימא י' ברזא דברית )ס"א
רזא דברית דאתגניז בגוויה( דאיהו זמין לנטלא כלא רזא דאינון מאה ברכאן שתין וארבעין שתין
לקבל שית סטרין דנפקי מאת ס' ארבעין לקבל ארבע סטרי עלמא וכלא אשלימו למאה ואת יו"ד
איהו אשלים לרזא דמאה כגוונא דלעילא ועל דא דא אפרסמון ודא אפריון אינון נהרי נפקין
מאפרסמון דא ונשמתין עלאין דלית לון גופא בהאי עלמא ינקין מההוא נהירו דנפיק מאינון
אפרסמונא דכיא ומתענגי בענוגא דא עלאה ונשמתין דסלקין ונחתין דאית לון גופא בהאי עלמא
סלקין וינקין מההוא נהירו דאפריון דא ונחתין ואלין יהבי ונטלי יהבי ריחא מאינון עובדין דכשראן
דמשתדלי בהו בהאי עלמא ונטלי מההוא ריחא דאשתאר ביה בגנתא כמה דאת אמר )בראשית כז
כז( כריח שדה אשר ברכו יהו"ה ריחא דאשתאר ביה בההוא חקלא וכלהו קיימי בההיא גנתא אלין
מתענגי לעילא ואלין מתענגי לתתא
תרגום :אפרסמון זהו היכל העליון טמיר גנוז אפריון זהו היכל שלמטה שאין בו סמך עד שנסמך
)שנמשך( מתוך היכל העליון ולכן אות סמ"ך נסתרת בכל צדדיה כמו זה אות ס )מ"ם( סתומה.
מה בין זה לזה אלא בשעה שנסתר ונגנז בתוכו תוך )נקדה( אור עליון למעלה אז היא עומדת
בדמות )הזה( של אות סמ"ך נסתר בתוכו ונגנז בו לעלות למעלה ובשעה שחוזרת ויושבת רבוצה
על הבנים למטה להיניק אותם אז היא עומדת בדמות של אות ם רבוצה נסתרת לתוך ארבעת
צדדי העולם.
ועל כך זהו אפרסמון וזהו אפריון ובמקום שתי אותיות ס"מ עומדת י' בסוד הברית )סוד הברית
שנגנז בתוכו( שהוא עתיד לקחת הכל סוד של אותן מאה ברכות ששים וארבעים ששים כנגד ששה
צדדים שיוצאים מהאות ס' וארבעים כנגד ארבעת צדדי העולם והכל משלימים למאה ואות יו"ד
משלימה לסוד של מאה כדוגמא שלמעלה ולכן זה אפרסמון וזה אפריון.
אותם הנהרות יוצאים מהאפרסמון הזה ונשמות עליונות שאין להן גוף בעולם הזה יונקות
מאותו האור שיוצא מאותם נהרות אפרסמון זך ומתענגות בענוג העליון הזה ונשמות )שעולות
ויורדות( שיש להן גוף בעולם הזה עולות ויונקות מאותו האור של האפריון הזה ויורדות ואלו
נותנות ונוטלות נותנות ריח מאותם מעשים כשרים שעוסקים בהם באותו העולם ונוטלות מאותו
הריח שנשאר בגן כמו שנאמר כריח שדה אשר ברכו ה' הריח שנשאר בו באותו השדה וכולם
עומדים באותו הגן אלו מתענגים למעלה ואלו מתענגים למטה.
והם ג"כ סוד ק' ברכות המוזכר שם וזהר לך לך עו ע"ב ,והענין הוא כי הקב"ה מוסר לכל נשמה
ק' ניצוצי אורות מסוד ס' מ' הנז' דבינה ותבונה ,כי בזה יש כח להאדם להתגבר על יצרו ,משום
שבבינה אין להרע אחיזה כלל )עי' לקמן שער המלכים פרק ו( ,ואותן הק' ניצוצי אורות הם המאה
ברכות שמתברך בו כל נשמה ,כי עי"ז אפשר לו להתגבר על הס"מ הצורר ,והוא ע"י הס' מ'
דאפרסמון שבבינה ותבונה שהוא דוחה כל רע] ,כי סוד הס' שבבינה הוא ע"י כלילותה בהו'
ראשונות דהחכמה שהוא י' ,וו' פעם י' הוא ס' ,והוא הס' שבבינה כמ"ש הרב בזווגים )פרק ה(
וכלילות הבינה בחכמה הוא דוחה את החיצונים כמ"ש בשער לאה ורחל )פרק ז([ )דע"ה ח"ב נה
ע"א ,וכן ביאורים ח"א מג ע"א – אח"ף פרק ה(.
עוד בענין בינה ותבונה עי' שער הכללים פרק יא ,ואח"ף פרקים ג ד ה.
 153עי' שער המוחין רי שפרק ה :כשאנו אומרים שלוקחין כולם באמצעית תבונה ,ר"ל וגם
מיש"ס .וכן כשאנו אומרים שלוקחין ע"י הבינה ,ר"ל וגם מאבא עילאה.
 154היינו הכלים של המוחין עי' שעה"כ פסח א.
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שהיא ם' סתומה ,155תבונה ראשונה אשר היא שניה אל הבינה ,ועליה נאמר )שיה"ש ה ב( אני
ישנה אותיות שני"ה ,157156ואז נכללת תבונה הב' בתבונה הא' ,ואז שתיהם נקרא תבונות .ואז
ז"א נאמר עליו 158ואיש תבונות ידלנה ,159כי הרי עולה עמהם למעלה ונכלל בשתיהן ,ועתה
דולה ומשקה אפילו מאותה תבונה הא' ,וזהו ידלנה לשון יחיד .וכאשר הוא נכלל בשתי
התבונות עולין שלשתן למעלה עד הבינה ,ואז כולן נקרא בינות על שם הבינה ,ואז נקרא ז"א
"עם בינות" .161160וכל זמן שלא הגיע ועלה שם ,נאמר עליו )ישעיה כז יא( כי לא עַ ם בינות הוא.
162
כי בינה עליונה היא רחמים פשוטים ואין שם אחיזה אל הקליפות ,אבל כשלא עלה שם יש בו
אחיזה אל הקליפות ,וע"כ לא ירחמהו עושהו )שם( ,ר"ל שאינו רחמים גמורים.163

 155כל העליות של הפרצופים אינן עליות כפשוטו .אלא כל העליות של הפרצופים אינן כי אם
תוספת אור ומוחין מלעילא לאור התחתון ]עי' לש"ו כללים ח"א לו ע"ג ,שאם היה זה עילוי ממש
וכפשוטו ,הרי שהיה הדבר כעין מיתה שכן בעליה מעין זו חוזרת נשמתו לשורשה[ ,ועל ידי זה
נעשה התחתון עצמו להיות מעין מדריגת הפרצוף שעליו ,ונקרא על שמו .וכ"ז הוא על ידי
שהשורש והעצמות העיקריים של כל הפרצופים והעולמות הם בקו דא"ס הנמשך מאור א"ס
המקיף ,ולכן יכול כל א' לעלות ממדרגה למדריגה עד אין קץ .ולולא החטא באמת היו עולים כך,
והיה אור א"ס המקיף מתפשט בכל חלל הצמצום ,וכך יהיה לעתיד לבא )ביאורים ח"א לד ע"ד(.
 156עי' לעיל נקודות א' בשם התיקו"ז .זה ישנה שהיא זווג תחתון.
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 158מאד קשה שאין כזה פסוק אלא איש תבונה ידלנה )משלי כ ה( או איש תבונות יחריש
)משלי יא יב(
 159עי' שער או"א פרק ח ועי' שער כה פרק ב' בתחילה שהחו"ג דדעת הוא מלכות דאו"א ,ועי'
שם במ"ב שזה יסוד ,וכאן כתוב שזה נה"י אלא עצם מציאות כל ולד וכל אור ונשמה הבאים
מהטיפה הזרעית דהעליון הוא מנה"י דאותו עליון .ועל אף שבאמת לאמיתה שרשה הוא כל קומת
העליון ובסוד אור מים רקיע ,אך מציאותה בסוד רקיע עניינה הוא שאז היא נעשית ראויה
שיתהווה ממנה ולד ,עכ"פ ולד זה אינו נגמר ונעשה כי אם בנה"י .ומש"כ שהנה"י דעליון מאיר
לתחתון )ודלא כדברי המבו"ש ג ע"ג ,שהנה"י דעליון מולידים את התחתון )ואז רק המלכות
דמלכות העומדת בנה"י שלה נכנס לתחתון  -דע"ה ח"א מב ע"ג( ,שכן כוונתו היא לעיקר האור
העליון הנשאר לעולם בנה"י שלו עצמו ,והוא מאיר לתחתון תמיד בבחי' אור מקיף )ביאורים ח"ב
פט ע"ג(.
יש מקומות בדברי רבינו שכתוב שהתחתון מלביש על הנה"י דעליון ,ויש מקומות שכתוב
שהתחתון מלביש על ב' שלישי ת"ת ,ויש מקומות שכתוב שהוא מלביש על כל הז"ת .והנה הסדר
של הדברים לאמיתם הוא כדלהלן :כל המציאות דהתחתון הוא רק מהנה"י דהעליון ובאופן זה :ג'
פרקי הנצח דעליון המה שורש לחח"ן דהתחתון ,וג' פרקי ההוד דעליון המה שורש לבג"ה דהתחתון
וג' פרקי היסוד המה שורש לדת"י דתחתון .ושני שלישי הת"ת דעליון המה שורש לכתר דתחתון,
והכתר נחלק לרדל"א גלגלתא ומו"ס ,והגלגלתא נחלק לגלגלתא ואוירא ,ובד' בחי' הכתר האלה
נחלקו בדברי הרב עד היכן הם מתלבשים ,שכן הרדל"א מתלבשים על השליש העליון דהת"ת ,ואז
התחתון כולל את כל הז"ת דהעליון ,אך כללות הרישא תניינא )הרי הוא גלגלתא ואוירא( נמשכת
מהשליש האמצעי דת"ת דעליון .ואז ההתלבשות היא מהחזה ולמטה ,והרישא תניינא נחלק לב'
והם גלגלתא ואוירא .לכן יש מקומות שנאמר שההתלבשות היא עד חצי הת"ת שהוא רק האוירא
דהתחתון ,וכללות רישא תליתאה הוא המו"ס ,והוא מתחיל ונמשך מטבורא דגופא דעליון הרי הוא
השליש התחתון דת"ת )ביאורים ח"ב פט ע"ד ,כן דע"ה ח"ב צו ע"ד(.
 160עי' שער הכללים פרק י.
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 162בז"א
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164ונבאר ענין בינה ותבונה ,166165ובו יתבאר מ"ש בס"י )פ"א מ"ד( הבן בחכמה וחכם
בבינה .והענין כי הנה ב' אותיות ראשונות של הוי"ה הם בחי' חו"ב ,אבל באות יו"ד לבד שהוא
חכמה שם יש בחי' בינה ,וזהו ענין הבן בחכמה .ופי' הוא כי יו"ד במלואו ,י' הוא חכמה ,וב'
אותיות ו"ד נעשית צורת ה' ,שהוא צורת ו"ד שבאות יו"ד ,והיא נקרא בינה עלאה הנ"ל.167
ואמנם ה' ראשונה עצמה שבשם הוי"ה זו היא תבונה ראשונה הנ"ל ,וכבר הודעתיך בדרוש
תפילין )פע"ח שער התפילין פרק טו( בענין כתיבת שם הוי"ה ,שצריך לכתוב תחלה י' בקרן זוית
של ה' הזאת ,כזה } , 168עז ע"ג{ ואות י' הוא בחי' חכמה של זאת התבונה ראשונה ,וזו
החכמה נקרא יש"ס ,וז"ש וחכם בבינה .169והרי נתבאר כי באות י' של הוי"ה יש בחי' או"א
עלאין ,ובאות ה' ראשונה של הוי"ה יש בחי' יש"ס ותבונה שהם תתאין.171170
.â"ò âñ ÷"äòù 164
.(é"ä÷á óñåð) äðåùàø 165
ú÷ìçðå ,à"æã '÷åð äèîì ùéù ,åðéìöà øàáúðù åîë äðä éë ,ä"ììæ éøåîî éúòîù úøçà íòôå 166
,äðéá ,'éçá 'áì ú÷ìçð àéäù ,àáàã '÷åð àîéàá àåä æ"ã ìò ïë .ìçøå ,äàì ,íéàø÷ðä 'éçá éúùì
.(÷"äòù) äðåáúå
 167עי' פת"ש או"א יג וז"ל הדבר מובן ע"פ מ"ש בשם רבינו בפירושו למשלי )טז כא( כי חכמה
עילאה הוא מה שקבל מרבו בכלל ותבונה שבו הוא יש"ס להבין הדבר על בוריו ,ובינה עילאה הוא
הבנת דבר מתוך דבר ותבונה שבו הוא להבין דבר הבינה על בוריו ,והנה לפ"ז חו"ב עלאין הם
בכלל החכמה והבינה ,ודאי דהבינה יותר נעלם כי בעת שמקבל החכמה מרבו בו נכלל הבנת דבר
מתוך דבר ,אך הוא נעלם כ"ז שאין התלמיד מתייגע עצמו להוציא הבינה מן החכמה ,ולכן הוא
בסוד ו"ד הנעלם ביו"ד שהי' הוא בכתיבה בגלוי והו"ד בהעלם במחשבה ,וכמו שהחכמה הוא בכלל
אחד והבינה מתפרד לחלקים ,כמו כן כאן בי' הוא ציור גולם אחד ובו"ד הם אותיות נפרדים והם
בציור קוין נמשכים ,מה שא"כ י' הוא טיפה כוללת גולם כמו הטיפה מאבא שמצטיירת בבינה
לאברים ,אבל להבין דבר החכמה על בוריו ודבר הבינה על בוריו ,בזה של החכמה נעלם יותר כי אי
אפשר להבין דבר החכמה ועומקו כי אם אחר שידע כל פרטיו להוציא דבר מדבר ,וגם היאך יוצא
דבר הבינה מתוך החכמה אז ישיגו עומק החכמה שקיבל מרבו על בוריו ,ולכן הוא בסוד הי'
שבשם ,שה' גלוי והי' נעלם וגם ביו"ד קדם הי' לה' שהם ו"ד ,ובה' קדם הו"ד שהם צורת ה' להי'
הנעלם בו.
.é"ä÷á ÷çîð 'ä äæë 168
 169עי' שער אנ"ך פרק ח' שיש גם רמז באות י' שהיא מילוי הה"י.
 170כמו שהוא בחכמה ובינה שלמטה כמו כן הוא באצילות בכלל חו"ב ששם מסודרים מדרגות
הנבראים בחכמה עמוקה ובבינה סדר פרטיהם ויציאתם מתוך עומק חכמה העליונה ,ושם הם
בהעלם ובישסו"ת הם מתגלים יותר ,ולכן שם הוא השגת החו"ב שהם המוכנים להתלבש בז"א
ששם הכל מסודר בגלוי כפי המושג לנו ,וכן בשורשם למעלה הוא בב' מדרגות הנ"ל ,כי הכתר
שלהם נגד הגרון דא"א ששם בינה דא"א ,והיינו כי הכתר הוא תמיד העטרה והשורש של כל
המדרגות של הפרצוף ,והוא הרצון התכליתי שבו שכל פרצוף יש לו תכלית ורצון מיוחד ,וכמו
שהגרון הוא מעט למעלה מן הגוף ובאמצע בין הראש לגוף ,כמו כן הכתר של או"א מדרגה
אמצעית בין א"א שהוא נעלם למעלה ממדרגת הזמן והבחירה שהם ג"ר של א"א ,ובין או"א שהם
המסדרים המדרגות בערך ירידתם לז"א שהוא מקום הזמן וע"פ הבחירה ,ולכן הם מתחילים
להלביש ב' זרועות שלו שב' הזרועות הם כללות ב' הדרכים של ההנהגה חסד ודין ,ושם בזרועות
א"א נסבלים ונשענים כל המדרגות הצריכים לנבראים ,ולכן שם בגרון הוא הארת בינה של א"א,
שבינה הוא ג"כ אמצעי בין הג"ר ובין ז"ת של הגוף ,ולכן היא קיימא לשאלה מצד התפשטותה
בז"ת ובעצמותה נעלמת כי היא מכלל ג"ר ,ולכן שם בגרון שהוא למעלה מן הזרוע נשרש שם בינה
עליונה של כללות או"א ,ומן הזרוע שהוא החסד שם נשרש חכמה ולכן מצד זה הבינה עליונה
יותר נעלמת מחכמה ,אבל ישסו"ת הם נשרשים בזרועות עצמם חו"ג דא"א שהשמאל גבורה למטה
במדרגה מן הימין חסד ,ולכן שם ג"כ תבונה יותר גלויה מיש"ס שהוא התבונה שבחכמה כמ"ש,
והבן דברים אלו מאד )פת"ש או"א יג(.
.íéëøã 'äá ,ä"éåää úåéúåà 'ãá 'á ùåøã ì"æå úåëéøàá â"ò àñ ãò ã"ò ñ ÷"äòù 'éò 171
øáëå .'åëå äðéáá íëçå äîëçá ïáä ,äøéöé øôñá ù"î øàáúé íâ .à"åà ïéðò øàáúé åáå ,'àä êøãä
äæçä ïî ,'áäå .äîëç '÷ðä ,åáù äæçä ãò åùàøî ,'àä ,'áì ÷ìçð àáà óåöøô éë ,êéúòãåä
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.ùîî 'æðä ã"ò ,ïéôåöøô 'áì ÷ìçð àåä íâ ,àîéà óåöøôá åãâðëå .àáñ ìàøùé '÷ð äæå ,äèîìå
ìù ,úåðåùàøä úåéúåà 'á éë ,úòãé øáëå .äðåáú '÷ð ïåúçúäå .äðéá '÷ð ,äæçä ãòù ïåéìòäå
,'æðä 'éçá 'ãä êéà ,øàáðù êéøö ïëìå .à"åà 'éçá íä ,ä"é íäå ,úåìéöàä íìåò ìë úììåëä ä"éåää
úùøôáå ,àø÷éå úùøôá ,ä"ñ øîàî øåàéáá åðøàéáù äîá ,ïáåé äæ øáãå .ä"é úåéúåà éúùá úåæåîø
.ù"òå ,ä"éåää íù úáéúë øãñ ïéðòá ,úåî éøçà
äðåáúå àáñ ìàøùé åæîøð ,à"ä úåàáå .ïéàìéò á"åç øåáç æîøð ,ã"åé úåàá äðä éë ,ïéðòä ãåñ äæå
æîø àéäå ,äîëçì æîåø 'é úåà .ã"åé úåéúåà 'â äá ùé ,äàåìîá ã"åé úåà äðä ,íðééðò äæå .ïéàúú
äá÷ðä 'éçá íå÷î ìëá àåäù ,éåìîä 'éçá íäù ,ã"å úåéúåà 'áå .åôåöøô úåììëáù ,ñ"éä ìà ë"â
íàå .äôåöøô úåììëáù ñ"é ãâðë ,'é íä ,ã"å íøôñîá íà ,äðåéìòä äðéáì æîø àéä ïëì ,òãåðë
íòè íðîàå .ä ,äæë ,äàìéò à"ä '÷ð äðéá éë ,òãåðå ,ä úøåö àéäå ,'å ìò 'ã íéùòð éë ,íøåéöá
äá÷ðä éë ,ï"åæ íäù äåçå íãà ãåñá ,êéúòãåäù äîá àåä ,éåìî 'éçá àéä äá÷ðä äîì ,'æðä ìà
úåøåáâã àøèéò ïúð àåä ë"çàå ,â"åç '÷ðä ,úòãã ïéøèéò ïéøú ìèð à"æäù éôì ,øëæä ìà äìéôè
.øëæä êåúáù éåìîä àéä äá÷ðä ïëìå ,åôåâ ììç äàìîî äúéäå ,åôåâ êåúá äúéäù øçà ,äéá÷åð ìà
íäî øéñúù øçà ,íãáì éåìîä úåéúåà àéä äåçå .ï"éôìàã ä"îã ä"éåä ,à"æ àåäù íãà ,ãåñ åäæå
,í"éäìà àéøèîéâá é"åìî éë ,'á íòè ãåò .äåç àéøèîéâá ,è"é åøàùéå ,úåèåùôä úåéúåà 'ã
.éåìîä úç÷åì ïëìå íéðéã äìë äá÷ðäå ,ïéã àåäù
úåéúåà 'á íäù ,éåìîä úç÷åì ,äàìéò äðéáäå .ã"åé '÷ð äàìéò äîëçù ,äìòîì àåä ïë éë ,àöîðå
úåéúåàù é"ôòà éë .äîëçá ïáä ,åøîàá ,äøéöé øôñ ìòá ïååëúð äæìå .øëæðë 'ä úøåö úùòðå ,ã"å
éë àöîð .øëæðë äáù éåìîä ãåñá ,äàìéò äðéá 'éçá äîò øáçú ,äàìéò äîëçá àéä ã"åé
.äá äìåìë äàìéò äðéá 'éçá äá ùé ,äîëçä
äðéá ìà úæîåøä ,ä"éåää ìù äðåùàø 'ä úåàáù ,íäéðù øåáç ìà æåîøì ,äðéáá íëçå ,øîà ë"çàå
àåä .'ä úåàá íéæîøðä ,øëæðë ú"åñùé úðéçá àåäå ,äîò úøáåçî äîëç 'éçá ùé ë"â íùå .òãåðë
éë ,øàáúð íùå ,ä"éåää íù úáéúë øãñ ïéðòá ,ì"æðë àø÷éå úùøô øîàî øåàéáá øàáúðù ã"ò
øåéö àåä ,òãåðë à"ää éøåçàáù õ÷åòä éë 'ä ,äæë àéä ,ä"éåää ìù äðåùàø à"ää åæ úáéúë øåéö
äðåáúä àéä ,à"ää øåéö øàùå .ã"åé àø÷ðå ,àáà 'éçáî ë"â àåäù ,ñ"ùéì úæîåøä ,úçà 'é úåà
.'æðä ïéôåöøô 'ã íéììåëå ,à"åàá íéæîøð êéà ä"é úåéúåà 'á øàáúð éøäå .åîòù
ìáà ,÷ñôð íéîòôìù ,ï"åæ âååæë åðéà à"åà âååæù òãåð éë ,àåäå ,ì"æðä ìà äáñ ãåò ,øàáì êéøöå
,õøîðä øåáçä äæ ìò úåøåäìå .ïééøù àãçëå ïé÷ôð àãçë éë ,ïéîìòì ÷éñô àìã ,éøéãú à"åà âååæ
ìåãâ ïéà ,äæ øåáç éë ,äðéáä ìù 'ä úåàá äîëçä øáçúðå .äîëçä ìù ã"åé úåàá äðéáä äøáçúð
.øëæðë äðåáúä íò ñ"ùéå ,àîéà íò àáà ,íäù ,'éçá éðù åùòð ,äæä øåáçä çëîå .åðîî
.øëæä ìà äá÷ðä äìôèð ,ã"åéä úåàá äîì ,íòè ïúéì êéøö éë ,äæá øåàéáä áéçøäì êéøö ïééãòå
íå÷îá äøàáúð øáëù ,úçà äîã÷ä òãúù êéøö ,äæ ïéáäì ìáà .äá÷ðä ìà øëæä ìôèð ,'ä úåàáå
àãçëã ,ïéîìòì ÷éñô àì à"åà âååæ éë ,åðéæàä úøãàáå ,úåîå÷î äáøäá ä"ñá ù"î éë ,àåäå ,øçà
ïîæá àåäå ,øéãú íâååæ ïéàù ïîæ ùé ,ïéàúú ú"åñùéá ìáà .ïéàìéò á"åçá åðééä ,ïééøù àãçëå ïé÷ôð
à"æ êåú äáù é"äð íéñðëðå ,íéçåøôàä ìò úöáåø ,íéðáä íà '÷ðä äðåáúä æàù ,à"æã ä÷éðéä
àìå ÷åñôá åøîà ì"æø äðä éë ,íé÷ìåçä íéøîàîä éðù åáùééúé äæáå .íäéðéá âååæ ïéà æàå .òãåðë
ìù íéìùåøéá ñðëéù ãò ,äðéá àéäù ,äìòî ìù íéìùåøéá ñðëé àìù ä"á÷ä òáùð éë ,øéòá àáà
àìå øéãú åäéâååæã åøîà ä"ñáå .à"åà âååæ ÷ñôð úåìâä ïîæ ìë éë éøäå .à"æã àá÷åð àéäù ,äèî
÷éñô àì ,ïéàìéò à"åà éë ,'æðä íò ïáåé ìáà .äååä ïåùì ,ïãòî àöåé øäðå ãåñá ,ïéîìòì ÷éñô
äá åæîøðù ,ã"åé úåàá éë ,úøëæðä äìàùä äöøúúð äæáå .ïéðîæì åäéâååæ ÷éñô ,ú"åñùéå .åäéâååæ
,àáà íò äøáçúð àîéà éë ,úåøåäì .øëæä ìà äá÷ðä äìôèð ,åäéâååæ ÷éñô àìã ïéàìéò à"åà
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ועתה צריך לבאר למה הבינה הראשונה נרמזת בב' אותיות ו"ד של מילוי היו"ד אשר172
,' ושם קדמה ד' לו, והתבונה נרמזת באות ה' ראשונה של הוי"ה,' ושם קדמה ו' אל ד,'צורתם ה
 שְ מ ֹו ֶרה היותה, כי ו' של מילוי יו"ד יש לה ראש, גם שינוי אחר.'כנודע כי ה' צורתה ד' על ו
 שמורה היותה,174 ואות ו' שבתוך הה' ראשונה אין לה ראש,173כלולה מי"ס כמבואר אצלינו
 כי הנה אות ו' של מילוי היו"ד היא בחי' בינה, אך הענין הוא.בבחי' ו"ק לבד בלתי ראש
 והוא מורה על כל פרצוף, לכן ו' זו יש לה ראש, ובינה עליונה יש בה י"ס עם מוחין,העליונה
 רק בחי' ד' מוחין, אמנם אות ד' של מילוי יו"ד אינה בחי' הבינה עצמה.175הבינה עצמה

àéä ,íù äðä éë .äéìà úæîåøä ,à"ää úåàá àìå .åìù ã"åé úåàá ,éøéãú âååæ àåäù ,íåöò øåáç
÷ø ,ã"åé úåàá ùîî øåéö 'éçáá äæîøð àì ïëì ,øéúé àøéîè äàìéò äðéáäù éôìå .åðîî úãøôð
,øåîâ øåéöá æîøðù ,ñ"ùéá ë"àùî .íìòäáå çëá ãîåò àìà ,øéåöîå áúëð åðéàù ,éåìîä 'éçáá
,ãåòå .øéãú íâååæ ïéàù éôì ,äá÷ðä ìà øëæä ìôèðå ,'ä úåàá åæîøð ,ú"åñùé ìáà .øàáúéù åîë
êåú ùáìúî ñ"ùé íâ äðä ,òãåðë åéìà ïéçåî ãåñá à"æ êåú úùáìúî äðåáúäù úòá äðäù éôì
,äá ùáìúîå ,äðåáúä íò ììëð ,ñ"ùé æà éë àöîðå ,òãåðë à"æ êåú íéùáìúî íäéðùå ,äðåáúä
úåéúåà éðù íðîàå .øëæðë ã"åé úøåö àåäù ,äðåáúä ìù àåää õ÷åòá æîøð ïëìå ,äéìà ìôèðå
.ï"åæ íä ,úììåëä ä"éåäáù ä"å ,úåðåøçàä
.ã"ò âñ ÷"äòù ,á"ò áì ù"åáî 172
àö÷åòå ,òöîàá (óåâ) å"éâå àìéòì 'é àéä éë ,à"æ ìù ñ"éä ìë åá åæîøð íùáù å"àå úåà éë 173
ã"åéå ,úåéòöîàä 'â àéä äéðù ã"åéå ,ã"åéä éöå÷ 'â ãåñá ø"â àéä äðåéìòä 'é .'éçá 'â éøä ,àúúì
.(ù"åáî) úåðåúçú 'â àéä 'â
.(ù"åáî) äðåéìòä äðéáã äèîìå äæçäî úàöåéä äðåáúä ìò úåøåäì 174
äðåáúã é"äðä à"æáù åîë éë ,ïéðòäå .äðåáúä ùàøá åñðëð äðéáä ìù íééá÷òä éë úòãé øáëå 175
äæçä ïî íúåà ùéáìî à"æå ,à"æ íåéñ ãò úèùôúî äðåáúä éë ,àöîðå .ïéçåî ãåñá åá íéñðëð
à"æ úîâåã äðåáúä æàå äðåáúä ïî úãøôð íéîòôì äðéáä éë ,äðåáúå äðéáá ïéðòä ïë ,äèîìå
äîöò äðéáã é"äð é"ò äéìà ïéçåî úðúåð äðéáä ë"çà ,ïéçåîä íäù ùàø éìá àòéè÷ 'å àåäù
åîöòî ïéðòä ïë à"æ íò äðåáú ïéðòá êì ù"î ìë éë ,äæá êéøàî éðéàå .äðåáúä ùàøá íéñðëðä
.ïéáîì äæá éãå ,íéèøôä ìëì äðåáúä íò äðéáì
åæîøð äðéáã ñ"é ìëù éøçà ã"å ùé äðéáá äìòîì êéà àåäå ,'à àéùå÷ ùé éë ,ì"ùî ïéáú äæá äðäå
'ã àéäù 'ää úøåö ìù 'ãä ïëå ,äøéúé àéä ã"åéä éåìéîã 'ãä éøä ë"à .'æðë ã"åé éåìéîã 'å úåàá
ïéðîæì éë ù"î íò äæ ïáåé êà .ãáì ÷"å úá àéäù äðåáúä ìò äøåî 'åä éë .äøéúé àéä 'å ìò
êì ù"î úòãé øáë äðäå .äðéáã é"äð é"ò ùàø äì ùé àéä íâ íéîòôìå ùàø éúìá àéä äðåáúä
ïéðòä ïëå .éîéðôå óé÷îå óé÷î íäù ïéçåîä ìà åéäù 'éçá 'â íäù åáù íìöä 'éçáá à"æ ïéðòá
åìàå ,ã"åé éåìéîã 'å úåàá äæåîøä äðéáäî íéàöåéä ïéçåî 'ãä ãåñ íä ã"åé éåìéîá 'ãä éë ,ïàëá
ïéçåî 'ã ãåñá äðåáúì ïåéìò óé÷î øåà ãåñá äùòð æàå ,ì"ðë äìù é"äðá íéùáìúî ïéçåî 'ãä
äðéáä úåàéöî ìë íà éë ïéáú ïëìå ,ã"åé úåàá äðéáä ãåñá äìòîì íä åìà ïééãòå .íéôé÷îã äìù
ìò äìéã ïéçåî 'ã íäù 'å ìò 'ã ãåñá úçà 'ä äéäúù éåàø äéä ë"à ,ã"åéã ã"å éåìéîá äæîøð
äæ ïéà éë ,'ãä úåà åðîî äãøôúð ïëìå ,'å úåàá äæîøð äðéáä úåàéöî ìë éë úåéäì íðîà .÷"å
íäù éôì ,'ã ãåñá åæîøð íðîàå .äðåáúä ìà äðéî å÷ôðã ïéçåî 'ãä 'éçá àìà äðéáä úåà úåììëî
à"æ êåú úùáìúîä äðåáúã úåëìî 'éçá àéäù ,'âä äðåáúä úîâåã úøçà äáéñì íâå ,ïéçåî 'ã
äðéáã úåëìîä ãåñá åùáìúð äðåáúã ïéçåî 'ã åìà íâ ïëì .'ìî àéä 'ã ìë éë ,'ã úåà àéäå
åæ ïëìå .äðåáúã ïéçåî 'ã ïéùáìúî íäáù ,äðéáã é"äð åæ 'éçá '÷ðå ,äèîìå äðéáã äæçî úãîåòä
.áèéä äæ ïáäå ,ã"åé éåìéîã 'ã '÷ð äðéáã úåëìîä
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 ואח"כ הם,176הנמשכין מן הבינה ומתלבשים בתחלה באחוריים של חצי ת"ת ונה"י שלה
 ואמנם ה' ראשונה של הוי"ה. שהוא אות ה' ראשונה של הוי"ה,178177מתלבשין בראש התבונה
 לכן שם בב' אותיות ו"ד, כולם בחי' התבונה ראשונה עצמה,' והוא גימטריא י,שהוא צורת ד"ו
 שהוא אות, אבל ב' אותיות ד"ו אלו של התבונה הם כלולין באות אחת.הם ב' אותיות נפרדין
 והד' הם ד' מוחין של, לפי שהוא בחי' ו"ק לבד בלי ראש, לכן אין לו' שבתוך הה' צורת ראש,'ה
 והנה צריך שתדע כי זו הד' אינה בחי' ד' מוחין של התבונה.' לכן קדמה ד' על ו,התבונה עצמה
 אבל כמו שאין,' )היה( בחי' ראש אל הו' שבתוך הה180 שאם היה לה מוחין היא,179פנימית
 וכן עד"ז אין לנוקבא דז"א מוחין עד,מוחין בראש ז"א עד שנתלבשו בתוכו הנה"י של התבונה
 א"כ גם התבונה הזו אין לה מוחין עד שתעלה למעלה עד,שנתלבשו בתוכה נצח הוד יסוד דז"א
ù"ò ç"ô á"ç à"ù øëæðë ãáì íéééøåçàä ãåñá àìà ïåúçúá ïåéìòä ùáìúî åðéà íìåòì éë òãå
äéä ïëå .åîå÷îá ù"îë à"æä íò äðåáúì åîöòá ïéðòä äæå ,íèåçá äùáìúðù 'ää ãåñá áèéä
,äðåáúä ìù ïéçåî 'ãä íäá íéùáìúî íä ãáì äéøåçà äðåéìòä äðéáä ìù úåëìîä åæ éë ,ïàë
.íù àéä äðéáã úåëìîä éë òãåðë ,äðéáã é"äðã íééøåçàä íä íééøåçàä åìàå
ãåñá åéä íù íâå ,äèîì ãò åèùôúðù 'æðä ïéçåî 'ãä åìà ñ"äå ,äðåáúã 'áä óé÷îä àá ë"çà
,ãáì ÷"å úá äðåáúä àéä 'åä éë ,'ä úåàáù 'å ìò 'ã ãåñ àéä åæå ,ùîî äðåáúä ùàø ìò 'á óé÷î
äðéà åæä 'ãäù äàøú ïëìå .óé÷î øåà ãåñá ,äùàø ìò äìòîì åøàùðù äìù ïéçåî 'ãä íä 'ãäå
ãåñá íäù úåøåäì 'ää êåúáù 'åä ïéáå 'ää úøåöá ùéù 'ãä ïéá íäéðéá ììç ùé àìà 'åä íò úòâåð
àöîé éë ÷åñô øîàð äæ ìò äæä ììçä äðäå .íééîéðô ïéçåî ãåñá ïééãò åñðëð àìå óé÷îä øåà
,äðåáúá àéä äîãà ìù äæ íùå .'ä íãà ,äîãà ãåñ ë"â åäæå ,íåãà õøà äðåáúä éë ,äîãàá ììç
à"æ óé÷î 'éçá ë"â íäù ïéìéôúä ãåñá øàåáîë íééç íäù ïéçåîä åëåúá åñðëð àìù éôì ììç '÷ðå
äðåáúä éë ,äðéáá àìå äîãà '÷ðä äðåáúá àìà íðéà ïéðéãä ìë êéà øàáð '÷ìå .åîå÷îá øàåáîë
.ä"òá ù"îëå ,òãåðë ïéðéãä ìë íùå ,äðéáä ìù íééøåçà àéä
,äðéáä ãò äìòúùë ,äðåáúä úàæ êë ,ïéçåîä åá ïéñðëð æàå äðåáúä ãò äìåò à"æäù åîë íðîàå
.ãáì íéôé÷î ãåñá àìà ïéçåî äì ïéà íù ,äèîì íúåéäá êà .íéîéðô ïéçåî äì åéäé æà
,äðåáú åäæå .ä"å íäù úáå ïá úæéîøúà äá éë åøîàå ,äðåáú úìî åðøàéá á"ò öø óã åðéæàäá äðäå
àîùã äðåùàø 'ä àéä äðåáúä àìä éë ,ïéðòä åäæå .ä"å ,úáå ïá íäù åìàä úåéúåàä ìë ùé íùù
úåîöò àåäù ,'åùàø 'ä øåéöã 'åäå 'ãä íä äðåáú úìîá íéæîøðä åìà úáå ïáå ,ì"ðë àùéã÷
ïá '÷ðù íòèä íðîàå .äìù íéôé÷î ïéçåî 'ã íäù ,'ãäå ,äìù ÷"å ãåñ àåä 'åä éë ,äîöò äðåáúä
éë ,àöîðå .äá íäéðù åæîøð ïëìå .åæ äðåáú øåáéò é"ò åàöé íäéðù ï"åæù úòãé àìä éë àåä úáå
,íäéùàøá íäéúåøèòå íéáùåé íé÷éãö æàù ,ä"á ù"îë éúàã àîìò '÷ðä äðåáúä êåú ï"åæ úåéäá
éùàø ìò ,úåøèòä íäù ,íéîçøä ìò íéðéãä íéèìåù íîå÷îáå úåøåáâ àéä äðåáúäù éôì
÷"åî à"æäå ,äðåáúã ïéçåî 'ã ãåñá ú÷ðåé úåëìîä æà äúéä ïëì .å"ô ì"ðë íéøëæä íé÷éãöä
óåöøô úåîöòá àìà äðéà åæ 'ä ø÷éò íðîàå .'å ìò 'ã àåä ïëìå .àøåëã ìò '÷åð äèìùå ,äðåáúã
úåàá íéæîøðä ï"åæ ïéðò øàáð é"äòá åîå÷îáå .äæ ïáäå ,úáäå ïáä ë"â äá åæîøð íðîà .äðåáúä
åîå÷î ïàë ïéàå ,å"ã åùòð ïàëå ã"å ãåñá åéä íùå ,ã"åé éåìéîáù ã"å úåéúåà 'áá íâå åæ 'ä
.(ù"åáî)
 ועי' עוד,( ד' היא מלכות שלה שמתלבשת על ד' תחתונות שלה )ביאורים ח"ב סד ע"א176
.1172 ו,1170 בענין לעיל מול"מ סוף פרק ה' הערות
( כלומר נמשכים ד' מוחין והו"ק דאימא )תתאה( מהד' תחתונות דאבא )הכולל או"א177
.183 )הקדו"ש לח ע"ג( עי' לקמן הערה
.(é"ä÷á óñåð) äðåùàø 178
."äðåáúä ìù íééîéðô" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "úéîéðô äðåáúä ìù" 179
.(é"ä÷) äéä 180
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הבינה ,ואז היה לה מוחין מנה"י דבינה עליונה .ואמנם עתה זו התבונה הא' הוא למטה ואינה
כלולה עם הבינה למעלה הנרמזת באות י' 181כנ"ל ,לכן אות ו' שבתוך הה' אין לה ראש ,לפי
שעדיין אין לה מוחין פנימים .182ואות ד' שע"ג הו' הוא בחי' או"מ 183מלמעלה בגלגלתא
מבחוץ ,184ולכן נתרחקה זו הד' מן הו' ,ואינה דבוקה בו ממש רק מתפשטת ומקפת אות ו' בסוד
או"מ ,ואינה נכנסת בסוד פנימיות ,לכן אינה דבוקה עם אות ו' .נמצא כי זו תבונה הראשונה הוא
בבחי' ו' קצוות לבד ,וז"ס )דברים כא א( כי ימצא חלל באדמה ,כי כרעא דה' תלויה ואינה
דבוקה עם הד' ,ונשאר שם מקום פנוי וחלל בלתי מוחין .והנה זו התבונה נקרא אדמה ,ר"ל אדם
ה'.185
והנה באדר"ז )דף רצא ע"א( אמרו כי אותיות תבונה הם ב"ן וב"ת ,דאינון 186ו"ה ,פי'
הדברים כי ב' אותיות ד"ו שיש בצורת ה' ראשונה דהוי"ה הנ"ל ,הם דעצמות התבונה שהם ו"ק
שלה וד' מוחין ,187ולפי שאחר כך נמשכין זו"נ הנקרא ב"ן וב"ת מב' אותיות ו"ד אלו ,והם סוד
ו"ה ,לכן הם נקראים תבונה ,אבל אין פי' שב' אותיות ו"ד אלו הם זו"נ עצמם.
שער טו פרק ה
גם דע ,כי הנה זאת הד' שעל גבי הו' בצורת ה' ראשונה ,כבר בארנו שיש לה עוקץ
מאחריה בצורת י' ,והוא בחי' יש"ס} .עז ע"ד{ גם דע כי הנה נחלקת ד' זאת לג' חלקים ,שהם
יו"ד באמצע וב' ווי"ן הנמשכין ממנה ,כזה , 189והם גימטריא כ"ב אתוון הניתנין מן חכמה אל
הבינה.190
188

 181היינו ה"ו"ד" שביו"ד.
 182עי' הערה  ,146והערה .152
כלומר הז"א לא יכול לקבל רק ממדריגת התבונה לבד ולא ממדריגת הבינה ,לכן אחר לידת
המוחין הם חוזרים תיכף לב' פרצופים )בינה ותבונה( כבתחילה ]עי' שער המוחין פ"ה :לפעמים
עולה יותר ולוקח כולם ממקום החכמה הכללית שהם או"א עילאין ,ולפעמים עולה יותר ולוקח
כולם ממקום הכתר הכללית שהוא א"א ונוקבא .אמנם דע כי לעולם אי אפשר שיקחם אלא ע"י
ישסו"ת ,182כי הרי הם עליונים ממנו .אך הענין הוא ,כי אי אפשר לעלות למעלה ממדרגתו כי הרי
אין מקום פנוי וחלל ,אמנם צריך שתחלה תתעלה יש"ס ותבונה למקום או"א ,ואז זו"ן יעלו למקום
יש"ס ותבונה ,ויעלו או"א למקום א"א ונוקבא ,ויעלה א"א ונוקבא למדרגה שעליו ,וכעד"ז עלייה
למעלה מעלייה עד שיתנענעו ויתחלפו כולם ממקומם .182נמצא ,כי בעלות יש"ס ותבונה למעלה
במקום או"א ,הנה נמצא זו"ן במדרגת ישראל סבא ותבונה ,וכשעלו יש"ס ותבונה למעלה בא"א
ונוקבא ,יעלו זו"ן במקום או"א עצמם ,ונמצא כי הרי הם נקרא או"א עצמן ,אמנם אינם מקבלים
הארה והמוחין שלהם אלא ע"י ישסו"ת ,שגם הם עלו ,ודי בזה) [.ביאורים ח"א מ ע"ב( כאשר
נשלמו הזו"ן בו' שלם עם ראש אז עולים עד בינה עלאה והוא הוראת ס' דאפרסמון )כללים ח"ב
לה ע"ד( ,עי' לעיל הערה .152
 183כלומר אורות דבינה הם מקיפים על אורות תבונה )ביאורים ח"א ל ע"ד( ,והד' הוא מוחין
חו"ב חו"ג דהדעת שהם למעלה על הו' שהוא התבונה )ביאורים ח"ב סד ע"ב( ,כלומר שהמוחין
מאירין לה מרחוק ורק בבחי' מקיפים כי אין הבינה מתגלה בה )כללים ח"ב יז ע"א(.
.(é"ä÷) õåçá àúìâìâî 184
 185כלומר צורת אדם היינו ו"ק באות ה'.
.é"ä÷á ÷çîð 186
.(ù"åáî) íéôé÷î 187
.ã"ò âñ ÷"äòù ,á÷òé úìéä÷ 188
- "äæë ,äðîî ïéëùîðä ï"éåå 'áå òöîàá ã"åé íäù ,íé÷ìç 'âì úàæ 'ã ú÷ìçð äðä éë òã íâ" 189
."äæë ï"éåå éðùå 'é úøåö éë àöîðå" àúéà åîå÷îáå ÷"äòùá ÷çîð
 190עי' טנת"א ה' פיסקא ד"ה והנה בתחלה הזריע ,מה שמביא מהס"י פ"א מי"א ומפרשו על
החכמה ,וכן עי' בהגר"א על ס"י ג ע"ב וז"ל :ול"ב נתיבות הן עשר נקודות וכ"ב אותיות )זהר
בראשית קד ע"ב( ,שחו"ב כלולים זה בזה בסוד הבן בחכמה וחכם בבינה ,ולכן כל הל"ב נתיבות
ג"כ בבינה.
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 ובאות ה' נגלית,ועתה צריך ליתן טעם למה באות יו"ד נעלמת בינה ונגלית החכמה191
 כי ב' כתרים דאו"א,( והענין כמ"ש בדרוש אחר )שער א"א פרק ח.193192הבינה ונעלמת החכמה
' בפ' )תהלים מב ט( יומם יצוה ה195 גם בארנו.194 אשר שם הוא בחי' בינה דא"א,הם בגרון א"א
 אשר מקום זה הוא ברישא דכתפין, הוא חסד עליון אחר הבינה,' א,196 כי יש ב' מיני חסד,חסדו
 ושם הוא מקום החסד העליון הנקרא יומא, קודם התפשטות והתחלקות הב' זרועות,דא"א

.â"ò âñ ÷"äòù ,à"ò áì ù"åáî 191
. ונעלמת היש"ס, כלומר נגלית התבונה192
,äðéáá íëçå ñ"ä .'ä úåà àéäù ,äðåáúä ìà ìôèðä ñ"é ìà æîøä àåäå ,äðè÷ 'é úøåö àéäå 193
íäù ã"åé úåàá æåîø ä"é íù éøäå ,úçà 'ä íéùòð å"ãä éë ,ä"é àéä äàåìéîá ã"åé úåà éë éøä
ìéòì ù"î äæå ,äðåáúå ñ"ùé íäù ,éðù ä"é äùòð ,äéøçà ìù õ÷åòä íò ,'ä úåàá ë"çàå .à"åà
óúëá ä"éå ,àáàã çåî à"àã ïéîé óúëá ä"é íäù ,äøùò ùîç óúëì íéòì÷ ãåñá (æ"éô á"ç â"ù)
àìå øéãú à"åà âååæ àìä éë ,ïéðòä ãåñå .ä"é ô"ã íéùòðå íéìôëð êë øçàå .àîàã çåî éìàîù
ãçé åøáçúð ,àìôðäå ìåãâä øåáéçä æ"ò úåøåäìå .àãçë úåãçàá àøåáçá ååä øéãúå ,ïéîìòì ÷éñô
êéøö ,íðîà .øëæðë äðéáá íëçå äîëçá ïáä ãåñá ,'äá íäéðùå ã"åéá íäéðù ,'æðä 'éçáä 'áá à"åà
éë ,ù"îë ïéðòäå .äá÷ðì ìôè øëæä äéä 'äáå ,àøëåãì '÷åð äìôèð 'é úåàá äîì ,úòãì äúà
ïëå ,ïéîìòì äðéî ÷éñô àì 'éã àúåòøã ,á"ò õø óã åðéæàäá ,ïãòî àöåé øäðå ìò åøîà øäåæá
äìòîìù íéìùåøéá ñðëà àì ,øéòá àáà àìå ,ìò åøîàù ì"æøì åðéöî ,íðîàå .úåîå÷î äáøäá
.àîà ,äàìéò 'ä ,äìòîìù íìùåøéå ,äàúú 'ä ,à"æã '÷åð àéä äèî ìù íìùåøé éë òãåðå ,'åë
äî ãåñá ,ïåúçú âååæ øáçúéù ãò ,äðéáä íò øáçúäì âååæ ãåñá ñðëé àìå ,äîëç àåä ä"á÷äå
.à"æå àáà ,åðá íù äîå åîù
äæå ,ïéàìéò à"åàã âååæ àåäå ,çáåùî àéä ïåùàøä âååæä íðîàå .íéâååæ éðéî 'á ùé éë ,àéä äáåùúäå
êåúá åîò âååæá àéä íìåòì éë úåøåäì ,ã"åé úåàá åéìà úìôèð äðéáä ïëìå ,ïéîìòì ÷éñô àì
êà .ì"ðë äîöò ã"åéä úåà ãåñá åîò ä÷åáã àìà ,úøçà úåà úéùòðå ,åðîî úãøôð äðéàå ,åúéá
íéèùôúîùë àåäù ,íéçåøôàä ìò úöáåø äðåáúä àéäù íàäùë éë ,øéãú åðéà äðåáúå ñ"ùéã âååæ
ùáåìî åúåéäá íúñð äáù ãåñéä éë ,åîò âååãæäì úìåëé äðéà æà ,ä÷éðéä ïîæá à"æá äãéã é"äð
äîöò éðôá úåà úéùòðå ,ã"åéä ïî úãøôð äðåáúä ìù 'éçáä åæ äæîøð ïëìå ,âååæ ïéàå ,à"æä êåú
êåú ùáìúðå ,äîò øáçúðå äéìà ìôè äéä ìàøùé 'éçá íâ íðîàå .íùáù äðåùàø 'ä àéäù
ììëðå ùáìúî ÷ø ,âååæ ãåñá åðéà æà éë ,àöîð .òãåðë à"æä êåú íäéðù éìâø åñðëéù éãë ,äðåáúä
àéä 'ää ìù úåàä ø÷éòå .'ää óåâ íò úììëðå ,òãåðë 'ää õ÷åòáù ã"åéä æîø äæå ,äðåáúä êåú
äìâð åðéàå íåúñ àåäå ,äá ùáìúð ñ"ùé êà ,à"æä êåú äñðëäá úøëéðå úéìâéð àéä éë ,äðåáúä
.(ù"åáî) 'ää õ÷åòá íúñðå ììëðä 'éä ãåñá
.' עי' שם בגליונות הלש"ו שר"ל ישסו"ת שבא"א כמו"ש באנ"כ ח194
.' שער כה פרק ב כללי חו"ג אות ח195
ãò ,àöåéë ïëå ,éìàîùä òåøæá úëìåä äøåáâä ë"çàå ,ïéîé òåøæá àåäù éèøôä ãñçä àåä 'à 196
àåäù ,à"àã àøåëãî êùîð àåä øùà íìåëî ìåãâ ãñç ùéå .à"àã ãåäá èùôúäì ç"ää íéøîâðù
ïåæî òôù ìë éë ïéðòäå .ïåøâä àåäù äðéáä ãò äèîì ãøåé äîëçä åæ ìù ãñçäå ,åáù äîëçä
åîöò ãñçä æàå ,òôùä ùáìúî åáù ,àøåëãã ãñçä é"ò àåä íéðåúçúì êùîðä äìéëàå úåéçå
ãñçä åúåà úåùáìúä é"ò äéúçúù úåîìåòì úðúåð äðéáäå ,äðéáì ïúåðå ãøåéå àåää òôùä ùéáìî
ù"ééòå ,ãñçá ùáìúä åæä äìéëàä ïéðòå äæä òôùä ïéðò á"éôá ù"îëå ,åäìåëã àîåé ,íîåé '÷ðä
.(ù"åáî) ïàë êì øàáðù äî ìë ïéáúù éãë áèéä
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דכולהו 197בס"ה .198וכבר ידעת כי לעולם חסד מצד הזכר ,והנה האור הנמשך מגרון העליון
202
דא"א מתלבש) 199ירד ונתלבש( בחסד זה ,וכאשר יצא לחוץ 200אז אבא 201נעשה בבחינת
החסד ההוא ,203והבינה נעשה בבחינת 204הגרון ,לפי שהוא בינה דא"א ,205כי להיות גרון גבוה
מהחסד ,206לכן מתלבש אור הגרון בחסד ההוא .נמצא כי אמא שיצאת מבחי' הגרון היא יותר
מעולה והיא נעלמת תוך החכמה ,וזהו בחי' אות יו"ד שהחכמה נגלה בה ,והבינה נעלמת בה,
ואינה נגלית .אבל כאשר התחילו ב' זרועות דא"א להגלות) 207להתחלק( ולהתפשט ,208אז
נתלבש חסד בגבורה ,209ומשם יצאו ישסו"ת ,210ואז היה הדבר להיפך ,כי אבא טמיר וגניז יותר
מן הבינה) 212211אד"ז דף רצא ע"א( ,לכן נרמזו באות ה' ,שהחכמה בהעלם ובינה בגלוי .213וז"ש
 197עי' תיקו"ז עה ע"ב וז"ל וכלא ]כל הז"ת[ אתכליל בשביעית ,דאיהי מלכות השביעי ,ה' ודאי
בכל שביעיות כלילא ,ואיהי ה' דיום הששי ,יום דא צדיק ,עליה אתמר והיה ה' למלך על כל הארץ
וגומר ,איהו יום הששי ויום השביעי ,יום דכלהו יומין ,עכ"ל .ועי' שם בבהגר"א ז"ל ,וענין יומא
דכולא יומין שאמר כאן ובזוהר בכמה מקומות על החסד ,ואמר דאזיל בכלהו ,כי יום נק' ע"ש
האור כמ"ש ויקרא אלקים לאור יום ואור הוא בחסד וכל ו"ק שנק' יום ע"ש שמקבלין החסדים על
ידי ה"ח ונק' כ"א יום באורו וזהו יום דכתיב בכל מעשה בראשית ,עכ"ל .והנה חסד זה אינו החסד
הפרטי שבז"ת אלא התפשטות השפע מהבחינות העליונות הנקרא חסד המתפשט ביסוד דבינה,
עי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה אלא נ"ל והערה .604
אם כן כאן זה חסד עליון שהוא שורש כל הו"ק ,ול"נ שהוא דעת המתפשט שהוא פנימיות הו"ק
ונקרא חסד ,שכל שפע הוא חסד ,אמנם עי' שער מאמרי רשב"י י"ח ע"א שזהו חסד פרטי )וכן הוא
בשער כה פרק ב' אות ז'( ,ועי' פת"ש עקודים א' שמשווה אותם יחד שזה החסד המשך של הדעת,
וצ"ע.
198
פרשת אמור קג ע"ב ופרשת בלק קצא ע"ב )לש"ו(
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 199
øåàä ùéáìäù äæä àåä 'àå åîöò ïåøâä àåä 'à íä 'éçá 'á äúò àöîð äðä éë ïéðòì øåæçðå 200
.(ù"åáî) à"åàì íéëùîð åìà 'éçá 'á æàå äðéá àåäù ïåøâäî àöåéä
 201היינו אבא דאצילות .זה צריך להסביר את כל הפיסקא לבדוק שזה מובן.
.(ù"åáî) ãåñî 202
.(ù"åáî) äîëç ãöî àøåëã àåäù 203
.(ù"åáî) ãåñî äúöé '÷åð àéäù àîéàå 204
 205ישסו"ת הוא בינה דא"א שבגרון )אנ"כ ח'( והוא מתלבש בדעת שבין כתפין )אנ"כ ט'(
)כללים ח"ב קז ע"א(
.(é"ä÷á óñåð) àåää 206
.(é"ä÷) ÷ìçúäì 207
.(ù"åáî) äæçä ãò àåäù ïåéìò ùéìùá ú"úá óåâá 'é÷áã úåòåøæä ìù íé÷øôä éë òãåðå 208
.(ù"åáî) 'åáâá ùìáúðå ãñçä íìòúð æàå àìàîùá ìéìëúà àðéîéã òãåðë 209
.(ù"åáî) äøåáâä äæå ãñçä äæ çëî òåãðë äèîìå äæçä ïî úåòåøæä èåùô øçà 210
ãñçä ïî àöåéä ñ"ùé íâ ïëì ,äøåáâä êåúá ùáìúðå íìòúð ãñçä éë úåéäìå .(é"ä÷) äðåáúä 211
à"æì ïéçåî úúì ,äðåáúä êåúá ùáìúðå øîèúàå æðâúà àåä íâå ,äøåáâä êåú ùáìúîä àåää
.(ù"åáî) òãåðë
 212עי' ביאורים מול"מ פ"ג אות יד ושם אות יב )לש"ו( תמצית הענין אות יב :וזה תמצית
לשונו יש חילוק כאן בין אור לכלי ,כי בהאור מתלבש אור החכמה בתוך אור הבינה ,אבל בכלי
מתלבש הבינה עם הכלי שלה בכלי החכמה ,אם כן מש"כ וזכר ונקבה בחכמה כלומר בכלי החכמה,
כי באורות מתלבש החכמה בבינה ,אבל הכלי מתלבש הבינה בחכמה דוגמת או"א עלאין דאצילות,
כי בבחי' אורותיהם מתלבש אבא בתוך אימא ,אבל בבחי' הכלי שהוא מילוי ו"ד דיו"ד אז האימא
היא כלולה בהי' פשוט שהוא אבא ,ונמצא כי בהאורות הוה אבא טמיר אבל בכלי הוה האמא
עלאה טמירא יתיר .אות יד :מאחר שהוא יוצא מהחכמה ,הרי הוא י' של השם ,ממילא הוא מוציא
ג"כ דוגמתו דהיינו האות י' ,ה"ה היו"ד שבחכמה )כלומר עם המילוי( והיא בחי' או"א עלאין ,והיו"ד
היוצא ממנו הוא בחי' ישסו"ת .והנה טעם הדבר ש'ו"ד' דמילוי יו"ד הוא אימא עלאה ,וכן היות
29

מאיר העץ חלק ג'
באדר"ז )דף ר"צ( קרוב ללשון זה ,214לבתר אשתכחו דחכמה אבא בינה אמא ,פי' כי תחלה הם
נעלמים בינה תוך חכמה ,אך לבתר ר"ל לאחר דאתפשטו דרועוי דא"א ,אז נתגלו בחי' או"א.215
והרי נתבאר היטב ענין בינה ותבונה הראשונה ,וענין אבא ויש"ס ,אשר הם נרמזין בב' אותיות
י"ה הראשונים שבשם הוי"ה.
216ודע כי ג' חלקי הבינה שהם :בינה ,ותבונה הראשונה ,ותבונה שניה ,כולם הם פרצוף
אחד .נמצא ,כי כאשר היה עיבור ראשון דז"א ,שהוא אז בבחי' ג' כלול גו ג' כנודע ,היה בזו
התבונה ראשונה שהיא ה' ראשונה של השם ,לפי שכיון שג' חלקים הנ"ל נעשו פרצוף א' ,נמצא
כי זו התבונה הראשונה היא מהחזה 217ולמטה של כללות הפרצוף הנ"ל ,ושם הוא מקום העיבור
שהוא מקום הבטן ,אשר בתוכו נוצר הולד ,אבל בבינה העליונה אין שם בחי' הריון ועיבור.218
219והנה בינה עליונה נקרא סמ"ך ,ותבונה ראשונה נקרא ם' סתומה 220כנ"ל )פרק ד'(.
והענין הוא ,כי בינה עליונה הוא שיעור ו' ספירות עליונות ,שהם כחב"ד ח"ג ,ולהיותן נמשכות
מסוד החכמה שהוא י' ,נמצא כי בינה עליונה נקראת ס' ,לפי שמקומה נגד ו"ס עליונות שלו ,כל
א' כלול מי' הרי ס' .אבל התבונה שאין בה רק שיעור ד' תחתונות ,221וכל א' כלול מי' לטעם
הנ"ל ,לכן היא ם' סתומה .גם נקראת ם סתומה דיתבא רביעא על בנין) 222זהר ח"ב קכז ע"א(.
וגם לסיבה זאת 223נקראת זאת תבונה ראשונה עולם הבא ,והטעם כי הנקבות נקראות
עולם 224כמ"ש בזוהר )ויחי קנח ע"א( על פסוק )תהלים קו מח( מן העולם ועד העולם .וזה
התבונה נקרא עולם הבא ,עלמא דאתי ,לפי שהיא יורדת למטה ומתגלית תמיד .225אבל בינה

צורת האות ה' )ד"ו( הוא כינוי לאימא הכללית ,כי האותיות ו' ד' הם זו"ן ,וקודם שיצאו ונולדו הרי
היו כלולים באמא .והנה החילוק בין ו"ד לד"ו ,הוא שבאימא עלאה שם הזכר הוא העיקר ,ולכן הו'
קודם לד' ,ואילו בישסו"ת ששם הנקבה הוא העיקר ושם עיקר גילוי דבחי' נוק' ,לכן הד' קודם.
סוד דאות י' שניתן מחכמה לבינה הוא סוד ג' הויו"ת דיודי"ן שאמר הרב בדרושי מ"ד ומ"ן דרוש י'
שנותן אבא לאימא בביאה ראשונה לעשותה לכלי .ועי' פירוט הענין לקמן שער אנ"ך פרק ח.
åæ 'éçáì àåäå ,øéúé øéîèå æéðâ àáà éë ,øäæá ù"î ïéðòä åäæ íâå ,äðåáúäî ìåãâ ñ"ùé äúòå 213
).(ù"åáî
 214כד נפקא ואתנהיר מעתיקא קדישא ,לא אתנהיר אלא בדכר ונוקבא האי חכמה אתפשט
ואשתכח דדכר ונוקבא הוא חכמה אב בינה אם חכמה ובינה בחד מתקלא אתקלו ,דכר ונוקבא
ובגינייהו כלא אתקיים בדכר ונוקבא ,דאלמלא האי לא מתקיימין.
תרגום :כאשר יצא וקבל הארה מע"ק בזכר ונקבה ,אז לא קבל אורות אלא בזו"נ .זו החכמה
נתפשטה ,ונמצא שהם זכר ונקבה .חכמה הוא אבא ,ובינה היא אימא .חכמה ובינה במשקל אחד
נשקלו ,כזכר ונקבה ובשבילם כולם נתקיימו בבחינת זכר ונקבה ,שאם לא זה לא היו יכולים
להתקיים.
'á ùé äúò éë ,à"åà 'éçá äìâðå åçëúùà øúáì æà .àùéã÷ àîùã 'ä ,äðåáúå ñ"ùé íä æàù 215
íäù åçëúùà ë"çàå ,àîéà 'éçá úøëéð äúééä àì 'é úåàá äìéçúå .à"åà íäù ,é"ä ã"åé úåéúåà
.(ù"åáî) ãç àîàå ãç àáà ,'á
.â"ò âñ ÷"äòù 216
 217לא כולל החזה.
 218עי' שער אנ"כ פרק ד' שכאשר מתחברים בינה ותבונה לפרצוף א' ,אז הרחם הוא רחם של
בינה עילאה.
.à"ò ãñ ÷"äòù 219
 220עי' לעיל הערה .152
 221עי' לעיל ח"א הערה .320
 222עי' לעיל פרק א' שזה מתחתית האימא כלומר התנה"י.
 223שהוא מהתנה"י ולכן היא שורש לעיבור ז"א וכן עיבור מוחין דז"א.
 224כוונתו רק על הז"ת שבהם עי' לעיל ח"א הערות  556ו) 558ביאורים ח"א נט ע"ג(.
 225כלומר התבונה מאירה לז"א בתמידות חיות עי' לעיל פרק א' ד"ה ועתה נבאר שתמיד
התבונה מורידה חיות לז"א ,עי' ביאורים שער ז' פרק ד' אות כא הובא בח"א הערה .1117
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עליונה נשארת למעלה ואינה יורדת ,לכן בינה נקראת לעתיד לבא ,226כי המוחין עליונים דז"א
המלובשים בנה"י דבינה עליונה ,הם עתידין לבא אח"כ כאשר יתגדל מעלתו ,227ויהיה לו מוחין
עליונים יותר ,228מן בינה ,ולא מן התבונה ,ואז יהיה לע"ל .אבל מוחין דנצח הוד }עח ע"א{
יסוד דתבונה הם נמשכין בו תמיד ,ולעולם הם נמשכין ובאין ,וזהו פי' עולם הבא ,עלמא דאתי,
כי תמיד נמשך ובא .וזהו ההפרש שיש בין עולם הבא ובין לעתיד לבא ,כי זהו בתבונה וזהו
בבינה ,בבחי' הנצח הוד יסוד שבהם הנעשין מוחין דז"א .וזהו מ"ש בס' הבהיר )אות קס(
ששאלו התלמידים לר' רחומאי מהו עולם הבא ,א"ל עולם שכבר בא ,229והדבר מובן עם הנ"ל
שכתבתי.230
שער טו פרק ו
כבר בארנו לעיל )פרק ד( כי כאשר עולין ז"א וב' התבונות עד בינה עליונה ,אז נקרא ז"א
"עַ ם בינות הוא" .והטעם הוא עם הקדמה שנקדים לך בענין הכללות הנזכר בכ"מ ,כי כל מקום
אשר התחתון עולה למעלה במקום העליון להיותו נכלל שם עמו ,232הוא שהעליון עומד בבחי'
234
פנים והתחתון עומד שם בבחי' אחוריים שלו .233ובזה תבין ענין זה ,כי הנה זאת התבונה
יוצאת מן האחוריים של בינה עליונה ,ואותן האחוריים של בינה הם שמות דאלקים כנודע כמ"ש
בע"ה ,כי כל האחוריים הם שמות אלהי"ם .וז"ש בזוהר פ' אחרי מות )דף פה סה ע"א( כי הבינה
231

 226כאן רואים שליטת שם ס"ג כמו בעולם העקודים עי' לעיל ח"א הערה ) 503ביאורים ח"ב
צט ע"ב(.
 227והם המוחין דגדלות שני שהם מאו"א עלאין וכמש"כ במ"ן ומ"ד דרוש יב סוף לסופו שאין
לזו"ן עתה בקביעות )לש"ו( ,ועי' כללים ח"ב לה ע"ד.
.(é"ä÷) ãéîú 228
 229ז"ל בשלימות :ישב ר' ברכיה ודרש מאי האי דאמרינן כל יומא העולם הבא ,ולא ידעינן מאי
קאמרינן ,העוה"ב מתרגמינן עלמא דאתי ,מאי עלמא דאתי ,מלמד שקודם שנברא העולם עלה
במחשבה לבראות אור גדול להאיר ,ונברא אור גדול שאין כל בריה יכולה לשלוט בו ,צפה הקב"ה
שאין יכולין לסובלו ,לקח שביעית ושם להם במקומו והשאר גנזו לצדיקים לעתיר לבוא ,ואמר אם
יזכו בזה השביעי וישמרוה אתן להם זה לעולם אחרון והיינו עולם הבא שכבר בא מקודם ששת
ימי בראשית הה"ד )תהלים ל"א כ( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו'.
éë ìéòì åðøàéá øáë éë .ì"ðë ïéçåî äì úåùòì äðåáúä êåú úùáìúîä äðéáä ïéðò äúò øàáðå 230
'à ìë úåðéçáä åìà ìë ÷ìçðùë äæ ìë íðîàå ,â"ñ íù äðåáúäå ï"éãåé éåìéîã ä"éäà àéä äðéáä
óåöøô íéùòðå íéøáçúîùë íðééðò äî øàáð ë"çà íðîà .íéôåöøô [@'á] 'â íéùòðù ,ïîöò éðôá
éë òã .'åëå åìà úåîùä éåðéùì íøâ äîå ,úåìçúää äæ ë"çà äùòð êéà ïéáúù éãë áèéä ù"òå ,'à
äîëçä íò äðéáä äðä éë òã ïëìå ,ãáì íééøåçàä àìà ïåúçúá ùáìúî ïåéìòä ïéà éë øàáúð äðä
,á"åçã íééøåçàî íéàá íä äðåáúå ñ"ùé ë"çàå .ãáì íäìù úåéîéðôä ãåñ àåäù ,'à øåáéç íä
.íééøåçàä ãåñá ë"â àéäå ,'áä äðåáúä åæ ìù úåëìîä àéä ,àéä íâ à"æá úùáìúîä 'âä äðåáúäå
íééøåçàî åàöé á÷òéå äàì íâ ,äðåéìòä äðéáä ìù íééøåçàî íä 'áä äðåáúä åæ ìù ïéçåîä íâå
úåìéöàä éèøô ìëá ïéáäì ìåãâ ììë àåä éë ãàî äæ ïáäå .à"æá íéñðëðä äðåáúå àáñ ìàøùé ìù
íéðô ãåñá àåäù àìà ,'à ìëäù àöîú ÷ã÷ãúùëå .äæì äæå äæì íééøåçàä äæå äæî íéðôì äæ êéà
.(ù"åáî) äæá éãå íéðôî äìòîì íéðôå ,øåçàî äìòîì øåçàå ,øåçàå
.â"ò áì ù"åáîå ,à"ò ãñ ÷"äòù ,á÷òé úìéä÷ 231
 232עי' לעיל הערה .155
 233דהיינו של עליון .וצ"ע אם זה שייך לז"א בא"א עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"ד
ועי' שעה"כ פסח א עט ע"ג :לעולם כל מה שהוא למעלה בבחי' אחוריים ברדתם למטה נעשים
שם בחי' פנים.
 234כלומר תבונה הראשונה.
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נקראת רחמים בלחודוהי אך מסטראה דינין מתערין ,ופי' מסטראה ר"ל מצדדיה ,שהם
האחוריים שלה ,שהם הדינין ,אבל היא עצמה בבחי' הפנים שלה היא רחמים.235
ודע ,כי בכ"מ שנמצא בזוהר שהבינה נקרא אלהי"ם ,236היא בתבונה זאת היוצאת
מאחוריים של הבינה ,שהם אלהי"ם .וא"כ ,כאשר התבונה זאת היא למטה ,אז יש אל החיצונים
אחיזה בה .אמנם כאשר תעלה למעלה ותהיה שם בסוד אחור בינה עליונה ,אז אין אחיזה אל
החיצונים בה ,וזהו )תהלים קמה יד( סומך ה' לכל הנופלים ,כי כאשר זאת התבונה תחתונה תרד
מאחורי בינה ולמטה ,אז גם הז"א יורד למטה ממקומו ,237וכן גם הנוקבא דז"א תרד ממקומה,
ואז כל אלו נקראו נופלים .שאף גם בתבונה הזו יש בה אחיזה אל החיצונים כנ"ל ,ואינן עולין
אלא ע"י הבינה העליונה הנקרא סמ"ך כנ"ל ,לפי שהיא סומכת אותם כאשר כולם יעלו למעלה
ע"ד הנ"ל ,שיוכללו זה בזה ותעלה התבונה להיותה בסוד אחוריים דבינה עליונה הנקרא סמ"ך
כנ"ל.239238
 235עי' זהר ויחי רכ ע"ב שכתוב מינה דינים מתערין ,ולא מוזכר מסטראה ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ כ ד"ה וידוע ,שהדינים מתעררין מבינה הם ז"א.
 236עי' זהר חדש לד ע"ב :בריאה באלקים דאיהי בינה הה"ד בראשית ברא אלקים .ועי' זהר
ח"א מח ע,ב :יהו"ה אלהי"ם שם מלא ,לאתקנא לה בכלא ,ועל דא אתקריאת חכמה ואתקריאת
בינה ,בגין דהוה בשם מלא ,יהו"ה אלהי"ם בכלא בשלימו בתרי שמהן.
 237וכן הוא בפע"ח שער הזמירות פרק ה ועי' שם שער העמידה פרק יח :סומכת הבינה את
הנופלים ,שהם זו"ן ,שנפלו תוך הקליפות בעון ישראל .ועי' שער מאמרי רשבי יב ע"ד שזו"נ
דיצירה נקראים נופלים שלמטה מזה הם לא נופלים אלא בתוך הקלי עצמה .וע'י שעה"מ כו ע"א:
וזהו טעם גודל קדושת השבת וזהו ג"כ טעם איסור הזווג לת"ח בימי החול כדי שלא ימשיכו
נשמות מן הבירורין אלא בליל שבת שאז ממשיכין נשמות עליונות ממש גם בזה יתורץ קושיא
גדולה והיא כי נודע כי שבעת ימי השבוע הם כנגד שבעה תחתונות ואיך אפשר כי ששת ימים
שהם כנגד ו"ק ז"א יהיו ששת ימי החול ויום ז' כנגד המלכות יהיה שבת וקדושתו חמורה על ז"א
אבל הענין הוא כי ו"ק ז"א להיותם גבוהים מאד ואינם יראים לרדת למטה ולהתלבש בששת ימי
החול לברר בירור הנזכר אבל ביום השבת שהוא כנגד המלכות התחתונה היא יריאה להתלבש
למטה בחול לברר בירורין פן יתאחזו בה החיצונים ואז היא עולה למעלה באצילות עם ז"א כנזכר
בכח התיקון שנעשה בימי החול ע"י ז"א ובזה יתבאר לך מ"ש אצלינו בדרושי יום השבת כי כל
העולמות עולים עד למעלה עד הא"ס כדי להמשיך נשמות חדשות משם שהוא המקור העליון ולא
מן בירור הז' מלכים האמנם לכאורה נראה קושיא גדולה כי כיון שביום השבת נתעלו מתוך ימי
החול ועלו באצילות א"כ מה צורך להם עוד לעלות ולהמשיך נשמות ואף בהיותם במקומם ימשך
להם נשמות חדשות דרך המדריגות אבל זה יובן במ"ש אצלינו בענין דרוש חטא אדה"ר וסדר
העולמות איך היו אז ונתבאר זה בפרשת קדושים דפ"ג ע"א בס"ת במאמר ההוא שנתבאר אצלינו
שם היטב וע"ש איך העולמות מדריגתם האמיתית ומקומם האמיתי קודם שחטא אדה"ר היו
במקום שעלו העולמות בתפלת מנחה דיום שבת אבל המקום שעומדים בו בימי החול אין זה
מקומם האמיתי אמנם ירדו שם למטה ממקומם בכונה גמורה ומתלבשים בעולמות החול כדי
לברר בירורין הנזכרים א"כ נמצא כי אלו העליות של יום השבת לא שעולים למעלה ממדריגתם
רק שמה שירדו בימי החול למטה ממקומם ביום השבת חוזרים לעלות אל מקומם הראשון ושם
מזדווגים ומולידין נשמות חדשות והנה כי כיון שביום השבת אין שום בירור נעשה לכן כל
המלאכות אפילו של אוכל נפש נאסרו בשבת כי כל ענינו הוא דבר חדש וז"ס שיר חדש של יום
השבת כמ"ש שירו לה' שיר חדש שאנו אומרים אותו ביום השבת וז"ס איסור מלאכת הבירור ביום
שבת לפי שאין בירור אוכל מתוך פסולת אשר בז' המלכים נעשה ביום שבת כי הכל אוכל גמור
בלי פסולת והם נשמות חדשות כנזכר ונמצא כי העושה מלאכה למטה ח"ו הוא כמטיל פגם
למעלה שאף ביום השבת צריכים למעשה התחתונים ויש גרעון ח"ו בהם ואין הענין כן כי ביום
השבת הכל נעשה מאליו כי הם נשמות חדשות כנזכר ולא עוד אלא שהעושה מלאכה בשבת גורם
להוריד כחות הקדושה העליונים להתלבש למטה בימי החול וע"י כן החיצונים נאחזים בהם והנה
החיצונים נקראים דרגא דמותא כנודע ולכן מחלליה מות יומת מדה כנגד מדה כיון שגרם
שתתחלל הקדושה ביום השבת ותתלבש בחול אשר החיצונים נמצאים שם והם נקראים עלמא
דמותא.
íúåìòì ,ï"åæå äðåáú íäù ,íéìôåðä ìà øæòå êîñ ùé ,äàìéò äðéá àéä ,êîñä éãé ìò éë 238
àéäã êîñ úåà úìò ãë ,á"ò 'á óã úéùàøá 'ôá ù"æå .íäá íéæçàð íéðåöéçä ïéà æàå ,äìòîì
àåäù ,äæ íòèì 'ñ àø÷ð äðéáä éë ,øàáúð äðäå .íéìôåðì äëéîñ úéà éáã äøîàå ,äðéáä úðéçá
ìëî äîåúñ äøåéöå äúøåöá êîñ úåà ïëå ,úîìòðå äîåúñ àéä éë íâå ,'æðë íéìôåðä ìëì êîåñ
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ונבאר ענין בינה ותבונה בשמות אשר בהם .דע ,כי מן האחוריים של ד' עליונות של
הבינה ,משם נעשו ד' עליונות דתבונה בבחי' פנים שלה ,ומאחוריים של ו"ק של בינה עליונה
נעשו ו"ק בבחי' פנים של תבונה .והנה בינה עליונה ואבא עלאה הם ב' שמות ,אבא נקרא הוי"ה
ע"ב דמילוי יודי"ן ,ואמא נקראת אהי"ה דיודי"ן גימטריא קס"א .והנה אחוריים דבינה אע"פ
שיש בהם י"ס ,עכ"ז בחי' אלקים ,שהם באחוריים שלה כנ"ל ,אינן נכרים ונגלים בה אלא
באחוריים שמחציה ולמטה ,שהוא מהחזה שלה ,שהם ד' ספירות תנה"י .והענין ,כי נודע ששם
אלהים יש בו ק"ך צרופים מתחלקין לד' חלקים ,240והם שם אלקים א' הכולל ל' צרופים בספירה
א' ,ושם אלקים ב' הכולל ל' צרופים בספי' ב' ,ושם אלקים הכולל ל' צרופים בספי' ג' ,ושם
אלקים הכולל ל' צרופים בספירה ד' .והנה על שם ק"ך צרופים אלו נקרא סמ"ך ,בינה עליונה
כנ"ל ,כי סמ"ך גימטריא ק"ך .ובעלות הז"א והתבונה ראשונה שם באחוריים שלה נאמר )תהלים
קמה יד( סומך ה' לכל הנופלים כנ"ל .והנה הם נחלקים לד' בחי' ,241וזהו ענין הפסוק )שמות כו ח(
אורך היריעה ל' באמה ורוחב ארבעה באמה ,שהם ק"ך צרופי אלקים הנחלקים לד' פעמים
ל' .242והנה זה ענין בוכ"ו הנזכר פ' פקודי )דף רסא ע"א( שהוא ענין חילוף אהי"ה באבג"ד ,כי
àéä äðåáúä íðîà .'ñ àéøèîéâá íäù úåðåùàø 'å íä äðéáä éë ,è"ôá ì"æðä íòèì íâå .äéããö
äîåúñ 'î àø÷ð ë"âå .àéñëúàã àîìò àéä éë ,úö÷ äîåúñ àéä íâå ,'í àø÷ðå ,ãáì úåðåúçú 'ã
ãåñá äîåúñ 'î àéäù ,äìù ãåñéä ãåñá íéçåøôàä ìò àòéáø àéä éë ,íåúç ïéòî ìåòð ïâ ãåñá
'ã ïéùáìúî äëåúáù éôì íâå à"æá äùáìúäá íù úîúñð àéäù íâå .ç"ô ì"ðë íåúç ïéòî ìåòð ïâ
éë ,àáä íìåò ãåñ ïéáú äæáå .'î éøä ,'é àø÷ðä äîëçä çåî àåäù ,'éî ìåìë ãçà ìë à"æã ïéçåî
ãåñá à"æã àùéø êåúì àáå êùîð ãéîú àåä íìåòä äæå ,àééñëúàã àîìò àéäù äðåáúá àåä
éë ,òã íâ .àáì ãéúòì àø÷ð ïëìå ,à"æä ãò úãøåéå äàá äðéàå úéìâð äðéà äðéáä íðîà ,ïéçåî
äðéáã íééøåçàã úåðåéìò 'ã éë ,äæ ïôåàá àåäå ,äðåáúä ãåñ íä äðéáä ìù íééøåçàäù åðøîà äðä
åùòð àîéàã úåðåúçú ÷"åä ìù íééøåçàä ïîå ,äáù úåðåéìò 'ãá äðåáúä ìà úåéîéðô åùòð
.(â"ò âì ù"åáî) äðåáúä ÷"å úåéîéðô
 239עי' נוסחאות ,וז"ל הזהר :עאלת את ס אמרה קמיה רבון עלמין ניחא קמך למברי בי עלמא
דאית בי סמיכא לנפלין דכתיב )תהלים קמה יד( סומך יהו"ה לכל הנופלים אמר לה על דא אנת
צריך לאתרך ולא תזוז מניה אי את נפיק מאתרך מה תהא עלייהו דאינון נפילין הואיל ואינון
סמיכין עלך מיד נפקת מקמיה.
תרגום :נכנסה האות ס' .אמרה לפניו ,רבון העולמים ,נוח לך לברוא בי את העולם ,שיש בי
סמיכה לנופלים ,שכתוב "סומך ה' לכל הנופלים" .אמר לה ,על כן אַת צריכה אֶ ת מקומך ואל תזוזי
ממנו .אם את יוצאת ממקומך ,מה יהיה על אותם הנופלים ,הואיל והם סומכים עליך .מיד יצאה
מלפניו.
וז"ל המאמרי רשב"י שם :סומך ה' לכל הנופלים כו' .הנה בינה יש לה שתי בחינות אם בחי' ם'
סתומה והיא כד יתבא רביעה על בנין ואז מתפשט עד הוד ואם בחינת ס' בהעלותה בחכמה ונגנזת
החכמה בתוכה ואז לא יתבא על בנין ובזמן הגלות מסתלקת האם מעל הבנים בעו"ה והבנים
נופלים ובעלותה למעלה בחכמה בסוד ס' משם משפעת אור לבנים וסומכת אותם בגלות ואלו לא
היה לבינה בחינה זו להתעלות להיות היכל לחכמה לא היה תקומה ח"ו לבני' העליו' בנופלם
בגלות ולא היה להם סמך והכונה היא כי אילו הי' אור ס' מתפשט בעולם שהם ששה קצוות
העליונים הנקראים עולם כאשר יחטאו התחתונים )ע"ב( יגיע הפגם עד אותו אור ח"ו ויפלו הבנים
ולא יהיה להם עוד על מה לסמוך ח"ו לכן גזרה חכמתו יתב' שלא יתגלה אור ס' בבנים כ"א אור ם'
סתומה שאף אם יחטאו התחתונים ויעשו פגם ח"ו באור ההוא ח"ו ויפלו הבנים עוד ישאר להם
סמך באור ס' בעלותה למעלה בחכמה אשר אין מגיע שם פגם וממקומו יפן ברחמיו לסמוך הבנים
הנופלים בזמן הגלות ולסעדם וזהו אי את נפיק מאתרך מה תהא עלייהו דאינון דנפלין הואיל
ואינון סמיכין עלך.
 240עי' לעיל או"א ו'.
.(é"ä÷á óñåð) íéùìù ìù 241
 242עי' שער הכוונות )דרושי העמידה דרוש ב( קו המדה שבו נעשה ז"א הוא שם אהיה וקו
המדה של נוקבא הוא בשם בוכ"ו גי' ד"ל בסוד המלכו' הנקרא אורך היריעה האחת שלשים באמה
ורוחב ארבע באמה כי זהו שיעור קו מדתה כנז' שם.
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הנה שם אהי"ה הוא בפנים שלה ושם בוכ"ו הוא באחוריים שלה ,כי הנה הוא גימטריא ד"ל
שהם בחי' האחוריים האלו ,שהם ד"פ ל' צרופי אלקים .243והנה משה רע"ה היה כלול ק"ך
צרופים אלו ,ע"ד הנ"ל ,הם ד' שמות אלקים גימטריא מש"ה עם הכולל ,וכל אלהים מאלו ד'
הכולל שלשים צרופים ,והרי ארבעתן הם }עח ע"ב{ כוללים ק"ך צרופים של אלהים ,וזהו
)בראשית ו ג( בשג"ם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה ,כמ"ש בתיקונים )קלז ע"ב( על
בשג"ם זה משה ,וכבר ידעת כי משה זכה לבינה והוא בבחי' זו.245244
אמנם בחי' התבונה ויש"ס ,כאשר האחוריים של או"א עלאין מתפשטין בהם ,נעשו
ישסו"ת בבחי' אחוריים של שמות הוי"ה ואהי"ה דיודי"ן ברבוע שלהם ,כי ריבוע של הוי"ה
גימטריא קפ"ד ,וריבוע של אהי"ה גימטריא תקמ"ד ,כי לעולם הפנים שלהם בחי' יושר ,ובחינת
אחוריים הם בבחי' חשבון 246ורבוע .נמצא ,כי או"א בבחי' הפנים שלהם שהם הוי"ה אהי"ה
דיודי"ן גימטריא רג"ל ,וישסו"ת הפנים שלהן הם ב' אחוריים של ב' שמות הנ"ל ,כי מה שהוא
אחוריים למעלה הוא בבחי' פנים למטה .ואמנם זהו 247שאנו אומרים כי אלו הרבועים הם
אחוריים של או"א עליונים ,זה בבחינת 248כשמתפשטין אבא ואמא בסוד יש"ס ותבונה ,אבל כל
זמן שלא נתפשטו ,249אז אחוריים עצמן דאמא הם ק"ך צרופי אלקים ,אלא שאין ק"ך צרופים
אלו ניכרין אלא באחוריים של ד"ת דאמא .והנה כאשר האחוריים דהיינו האלקים 250האלו

 243הוא הכח והשורש של הק"כ צירופי אלקים ונתגלה הכח הזה באחוריים דתבונה אבל
עיקרם דק"כ צריפוים רק מז"א ולמטה )כללים ח"א לט ע"א( ,אחיזת הקלי' בק"כ צרופי אלקים
אשר מז"א דבריאה ולמטה אמנם שורש הק"כ צרופי אלקים הם באצילות ומתחילם מהד'
תחתונות דבינה ובהעלם הם בכל האצילות כולו במקום בין מקיף כתר למקיף חכמה )דע"ה ח"ב
קמז ע"א(.
 244עי' פת"ש א"א יב ,שזה יסוד דבינה דרדל"א ,עי' בבהגר"א על תז"ח יח ע"א וז"ל ,כי משה
דרגא דהתפשטות בינה בעד"א וזהו בינה לבא בגו גופא עד"א .זהר ח"ב כג ע"ב משה זכה
באספקלריא דנהרא )עי' אפיקי ים סוטה יב ע"א( .נראה שעומק כוונתו שמשה היה בחי' ז"א
בשלימות שהיא קומה שלימה נגד הקלי' שהוא הק"כ צירופים ,אבל הפנימיות היא התבונה הנ"ל.
.(â"ò â"ì ù"åáî) 'åë éøåçà úà úéàøå ù"îë äðéáä ìù íééøåçàä 'éçá ãò âéùä éë 245
 246חשבון הוא דין ובחי' נוק' עי' מבו"ש הערה .262
.(é"ä÷) â"òà 247
.é"ä÷á ÷çîð 248
 249ועי' מבו"ש לט ע"ב בלשון אחר קצת )לש"ו( ,ויתכן שכוונתו לדף לג ע"ב :הרי ידעת איך כל
ק"ך צירופי אלהי"ם עם שרשם שהוא שם קדוש בוכ"ו כולם מתפשטים ונכללים באחורי התבונה
וכאן מתגלים אמנם בבינה אין שם גילוי להם ואינם נאחזים משם הקליפות וז"ש בזוהר דבינה
אע"ג דהיא רחמי דינין נפקי מסטרהא ופירוש סטראה ר"ל קצוותיה שהיא התבונה שהיא הקצה
והסוף שלה כנודע כי התבונה היא המלכות של בינה כנ"ל ח"ב פ"ד וזהו המלכו' של התבונה היא
האחוריים של הבינה כנ"ל פ"ט ונודע כי כל האחוריים נקרא אלהים ונמצא כי כל הדינין נפקו
בסטרא דבינה שהיא התבונה ולכן בכל מקום שתמצא שם אלהי"ם בבינה הוא בתבונה והבן זה
כלל העולה כי כל אחיזת הדינין הם בתבונה לבד ונמצא כי כאשר תרד זו התבונה למטה מן הבינה
ותרד תחת רגלי הבינה כדי להיות רובצת על האפרוחים הוא ז"א והנה גם ז"א צריך לירד והנוקבא
תרד ג"כ כי ברדת העליון על התחתון ממנו גם הם יורדים ואז נקרא כולם נופלים כי יש אחיזה אל
הקליפות בהם וכאשר יתעלו כולם למעלה ותעלה התבונה למעלה בסוד האחוריים של הבינה ואז
יעלה גם הז"א אחריה וגם נוקבא תעלה ואז אין לקליפות אחיזה בהם וז"ס סומך ה' לכל הנופלים
כי על ידי הסמך היא בינה עילאה יש סמך ועזר אל הנופלים שהם תבונה וזו"ן לעלותם למעלה ואז
אין החיצונים נאחזים בהם וז"ש בפרשת בראשית דף נ' ע"א כד עלת אות סמך דהיא בחינת הבינה
ואמרה דבי אית סמיכה לנופלים והנה נתבאר כי הבינה נקרא ס' לטעם זה שהוא סומך לכל
הנופלים כנז' וגם כי היא סתומה ונעלמת וכן אות סמך בצורתה וציורה סתומה מכל צדדיה וגם
לטעם הנז"ל בפ"ט כי הבינה הם ו' ראשונות שהם בגימטריא ס' אמנם התבונה היא ד' תחתונות
לבד ונקרא ס' וגם היא סתומה קצת כי היא עלמא דאתכסיא וג"כ נקרא מ' סתומה בסוד גן נעול
מעין חתום כי היא רביעאה על האפרוחים בסוד היסוד שלה שהיא מ' סתומה בסוד גן נעול מעין
חתום כנ"ל פ"ח וגם שהיא נסתמת שם.
.(é"ä÷á ÷çîð) íé÷ìàä åðééäã 250
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מתפשטין מהם ,לעשות היש"ס והתבונה 251הפנים שלה ושל יש"ס ,הם ב' רבועים הנ"ל של
הוי"ה אהי"ה .ואמנם בחי' אלקים עצמן אינן נגלין בפנים דפנימיות שלה רק בפנים דאחוריים
)נ"א בפנים שלה רק באחוריים שלה כמ"ש(. 252
ונחזור לבאר ענין הפנים והאחוריים דיש"ס ותבונה .והנה ,הפנים שלהם הוא רבוע
דהוי"ה דיודי"ן ,והוא גימטריא קפ"ד ,וזהו פנים דיש"ס .ורבוע דאהי"ה 253עולה תקמ"ד ,והוא
פנים דתבונה ,ולכן הפנים של יש"ס הוא גימטריא קפ"ד ,לרמז כי עי"ז שהוא הפנים שלו הוא
מזדווג עם התבונה ופוק"ד אותה .וגם גימטריא מקד"ם להורות כי מה שהיה שם זה למעלה
באבא בבחי' אחור ,בכאן ביש"ס פנים הנקרא קדם ,בסוד )תהלים קלט ה( אחור וקדם צרתני ,וז"ס
)בראשית ג כד( וישכן מקדם לג"ע .254וגם הפנים של התבונה שהוא גימטריא תקמ"ד הוא סוד
)בראשית ד טז( קדמ"ת עדן ,להורות כי למעלה היה זה בבחי' אחור בבינה העליונה ,וכאן הוא
פנים שהוא קדמ"ת ,מלשון אחור וקדם צרתני )תהלים קלט ה( כנזכר בזוהר.255
והנה כשנצרף ב' שמות האלו יהיו גימטריא תשכ"ח ,256כי הנה אלו הם אחוריים
העליונים כנ"ל ,ומהם נעשה פנים למטה מהם .ונמצא שיש בהם 257בחי' בינה הנקרא ס' ובחי'
תבונה הנקרא מ' סתומה ,והקלי' שכנגד בינה ותבונה נקרא מ"ס ,וזהו הטעם ששר של שכחה
נקרא מ"ס ,258כי אלו השמות שהם גימטריא תשכ"ח הם בבינה ותבונה הנקרא מ"ס ,259ומשם יש
260
שכחה לפי שהם אחוריים והקליפות הנקרא מ"ס אוחזין בהם  .וז"ס שארז"ל )חגיגה ט ע"ב(261

."øùà äðåáúä úéùòð" áåúë åîå÷îáå é"ä÷á ÷çîð "äðåáúäå ñ"ùéä úåùòì" 251
.øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå é"ä÷á ÷çîð íééøåçàã íéðôá ÷ø äìù úåéîéðôã íéðôá 252
.(é"ä÷á óñåð) ï"éãåéã 253
 254הוא הוראה דפנים בפנים עי' במבו"ש בדרושי או"א פרק ט לב ע"ד )כללים ח"א עא ע"ד(.
דהיינו אחרי הגירוש יש לנו הארה מישסו"ת ולא מאו"א שהם נעלמים.
 255זו"ח סו ע"ג :כד"א אחור וקדם צרתני אחור לגבי נוקבא וקדם לגבי דכורא ודא איהו דכתיב
וראית את אחורי דא נוקבא דהות מאחורא .דברי מדברים על התגלות הא"ב בא"ב ובתשר"ק ,וכן
הוא כאן.
 256עי' שער כב פרק ג
.é"ä÷á ÷çîð 257
258

) (4ספר נר מצוה )המשך(
וז"ש "והלחות וכו' והמכתב" וכו' ,ר"ל שכל הבחירה הוא מאתו ית' אבל הוא רק חרות על
הלחות ר"ל שקוע בפנים ואמרו )שבת קד (.ג"כ "מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדים" ,ורמזו בכאן
ענין עמוק והוא כי באמת צריך גם לבחינת הרע להיות נשרש בנפש בכח ,כי בלתי זה לא היה
מציאות לרע כלל רק שהאדם בבחירתו מוציאו לפועל וכמ"ש )דברים ל ,טו( "ראה נתתי לפניך
היום את החיים ואת הטוב" וכו' ,והוא נקרא מ"ס שר של שכחה המשכיח שמו ית' ומסית האדם
לחטוא והוא ג"כ ס"ם שהוא הרע ,משא"כ אותיות א"ל שבסמא"ל הוא נצוץ הקדושה שבקרבו
הנותן לו חיות כענין "ומלכותו בכל משלה" )תהלים קג ,יט( .וע"ז יש באמת לתמוה היאך אפשר
לרע להיות נשרש מאתו ית' בכח בכל נפש ואצלו ית' לא שייך רע ח"ו ,כמ"ש )תהלים ה ,ה( "לא
יגורך רע" ,ובאמת דבר זה הוא מהנך כבשי דרחמנא שאין לשום אדם השגה בענין הלז ,והוא מ"ש
שמ"ס שבלחות בנס היו עומדים והם פורחים באויר ואין להם על מה שיסמוכו ואין השגה כלל
היאך עומדים שם בנפש בכח אבל לע"ל נאמר )ירמיה לא ,לב( "הנה ימים באים וכו' כי זאת הברית
אשר אכרות וכו' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי
לעם":
.(é"ä÷) 'î 'ñ 259
 260עי' ע"ח שבירה ב :או"א בחי' פב"פ הוא הוי"ה דיודי"ן באבא ואהי"ה דיודי"ן באמא ,ושניהן גימ' רג"ל ,והוא
גימ' זכור ,כי הזכירה בה מצד פנים .ובחי' אב"א הם אחוריים של ב' שמות הנ"ל ,שהם אחוריים דהוי"ה כזה ,יו"ד ,יו"ד
ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י באבא ,ואחורי אמא כזה ,אל"ף ,אל"ף ה"י ,אל"ף ה"י יו"ד ,אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,אשר
שניהן גי' תשכ"ח ,כי השכחה מצד אחוריים ,ואמנם קר"ע שט"ן גי' תשכח עם הכולל כמנין האחוריים לרמז על נפילת
אחורי אבא ואמא.
ועי'
שעה"מ
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 לפי שעד ק' פעמים יש לו שליטה,אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמים
 והם גימטריא, ואמנם הפנים של או"א הם עולין גימטריא רג"ל כנזכר.כמנין מ"ס ולא יותר
 לפי ששם אין קליפה, שהם או"א הנקרא י"ה, ומשם בא הזכירה שהם אותיות זכ"ר י"ה,זכור
.262נאחזת
 כמו,והנה ענין אחוריים דתבונה שביארנו לעיל כי הם בחי' ק"ך צרופי אלקים ג"כ
 כי בבינה לא נתגלו כל הק"ך רק באחוריים של ד"ת, אמנם יש שינוי.שהוא באחוריים של בינה

:ואתחנן

 דע כי שר הממונה על השכחה נקרא מ"ס וז"ס ויתן על פניו מסו"ה: וז"ל המאמרי רז"ל שם261
ר"ל כי הקליפה הזו רוצה לעשות הפסק למעלה ולפי' השונה פרקו מאה פעמים כמנין מ"ס שוכח
:והשונה ק"א הוא מתגבר עליו ונוצחו ואינו שולט בו להשכיחו
ô"òà éë ,òã íðîàå .÷ìîò ïéðòá çëùú ìàå øåëæ ,äøåúá øîàð úåðéçá 'áä åìà ãâðëå 262
ïåáùç øîâð äîò íù éë ,äðåáúá àåä íúæéçà ø÷éò æ"ëò ,äðåáúå ñ"ùéá íä åìà äçëùäù
äðåáúäå äðéáä éë ïéðòäå ,ñ"î åîù äçëù ìù øù éë ,íéðåøçàä éøôñá ë"ùî ïéáú äæáå .çëùú
'îéâá íäù ,'ñäå 'îä åìà ìù íééøåçàá íúéæçà é"ò àåä äçëù úîøåâä 'éì÷ä åæå ,ñ"î íä
'ñä ïî ç÷åìù äî íâå ,'îá äèîì åúæéçà ø÷éò éë ,äìòîì äèîî ìéçúî àåä íðîàå .ç"ëùú
äîåã åðéà ,ì"æøùî ïéáú äæáå .ñ"î åäæå ,äðåáúá äèîì äìù íééøåçàä úãéøé øçà àìà åðéà
úìåëé åì ùé '÷ ãòå ,'÷ 'îéâá àåä äçëù ìù äæ øùä éë ,à"÷ äðåùì íéîòô äàî å÷øô äðåù
.øúåé çëùì çë åì ïéà êìéàå íùîå ,çåëùì
ïåðéà åäééåøúå ,'åë à"åà ïåðéàã êìéã ïéâøãá ,à"ò áô óã íéùåã÷ úùøô î"òøá ë"ùî ïéáú äæáå
éë ,ïéðòäå ,íäî äìòîìù äîì àñë íéùòð à"åà éë ,ïéðòä ùåøéô .êø÷éì êúåçú ìñôñå àééñøåë
'éçáá ãçà ìâø éøä ,ì"âø 'îéâá ø"åëæ äðäå ,ç"ëùúå ø"åëæ íä à"åàã íééøåçàäå íéðôä äðä
çëùúå øåëæ íðîàå .àñëä éìâø 'ã éøä ,íééøåçà úðéçáã ì"âø íéîòô 'â 'îéâ íä ç"ëùúå .íéðô
'ìîä éë ,à"åàã úåéëìî éðù íä íéìâøä åìà éë ,ïéðòäå .íéøçà ç"ë ãåòå ,ì"âø íéîòô 'ã íä
úùøôî òãåðå ,ïåáùç é"ò àìà íéìâø 'ã íéùòð úåîùä åìà ïéà éë ,íâå .òãåðë íéìâø úðéçá
ïéôå÷úå úåàéøèîéâ ìë :á"ò ëø ì"ö] ïåðéà àøäéñá 'îéâå úåðåáùçä ìë éë ,á"ò áîø óã ñçðô
éøä éë ,äðåøçàä úåëìîá àìà úåðåáùçä ìë ïéà éë ,øáãä 'éôå .[àéåä àøäéñá àîìòã ïéøåáòå
äìòîå äìòî ìëá éë ,ïéðòä êà .ïåáùç 'éçá íäì ùé ,ñ"éä øàù ìëá åìéôà ,úåîùä ìëá
íù ìëá ïåáùç 'éçá äæéà íéøîåà åðàùë éë ïôåàá àåää íùä ìù ïåáùç íù ,àåää íùä úðéçááù
.êãéá äæ ììë øåîùå ,íùä åúåà ìù úåëìîá äèîì àåä àåää ïåáùçä úðéçá äðä ,íùå
'éçá àåä íùå ,à"åàã úåéëìîä éðùì íä ,íéìâø 'ã íäù ç"ëùúå ø"åëæ ïåáùçä äæ éë àöîð äðäå
íéøéúéä ç"ë äðäå .àñëä éìâø 'ã 'éçá àåä íùå ,à"åàã úåéëìîä 'áì äðäå ,àñëä éìâø òáøà
ç÷å ,ä"ë 'îéâá 'ä íò ã"åéä ,íéðôã ï"éãåéã á"òã é"ä ã"åé íäù ,íéðåùàøä ç"ë ïåáùç àåä íäî
úåîùä ïåáùç øàù ìë ìù íéùàø íä ,íéðåùàøä ç"ëä åìàå .ç"ë éøä ,ã"åéä éåìéî ïî 'â ãåò
éôì ,'æðä úåéëìîä 'áá àåä ç"ëä äæ íâå .íëåúá äîùðë íäå ,íéìâø 'ã êåúá íéùáìúî íäå ,'æðä
á"ò íù ìù éåìéîä éåìéîã úåéúåà ç"ë íéùáìúî ïåáùçä ìù äæ ç"ë êåúáå .ïåáùç ãåñ íä íâù
íäù ,ãáì úåéúåà øôñî ãåñá àìà ,ïåáùçå 'îéâ ãåñá åðéàù úåëìîá åðéà äæ éë ,àáàã ï"éãåéã
,ï"éãåéã á"òã éåìéîä éåìéîã ç"ëä åúåà äðäå .äæ ïáäå ,úåëìîá íðéàå ïåáùç '÷ð íðéà åìàå ,ç"ë
,ãáì éåìéîäî àåä ïåùàøä ç"ëäå ,éåìéîä éåìéîá àåä ç"ëä äæù ô"òàå .àñëä äæ ìò áëåøä àåä
.(à"ò âì ù"åáî) 'æðä ç"ëä äæî òåøâ àåä ,ïåáùç ãåñá åúåéäì æ"ëò
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 מתחילין להתגלות בכל, אבל כאן באחוריים של תבונה. בסוד ד' פעמים ל' צרופים,שבה לבד
 אבל בחסד שבה. שגם גבורה יש בה שם אלקים,הה' תחתונות שבה מן הגבורה שבה ולמטה
 כנודע כי כ"ד, וא"כ כאן הם מתחלקים לה' חלקים,אין שם אלקים יכול להתגלות בו עדיין
 וכ"ד מאות,' וכ"ד מתחילין מאות ה,' וכ"ד מתחילין מאות ל,צרופים מתחילין מאות א' דאלקים
 נמצא שהם ה' שמות אלקים בה' תחתונות שבה. והנה הם ה' פעמים כ"ד,' וכ"ד מאות ם,'י
.263 עד שבה' אלקים יכללו כל הק"ך, וכל שם אלקים כולל כל כ"ד צרופים.בבחי' אחוריים
, כ"ד צירופים264( כי כל שם א' של אלהים כולל מדרגה א' של )ק"ך צרופים,והטעם לזה
 כי הנה,' וגם טעם ב. }עח ע"ג{ אלקים265( וכן כל הה' )אותיות,שכולן מתחילין באות א' שלו
' וכל אות כלולה מה, והנה שם אלקים הוא ה' אותיות,אלו הכ"ד צרופים וגם כללותן הם כ"ה
 ונמצא שיש ה' שמות אלקים גימטריא. והרי כל כ"ד צרופים נכללין בשם א' דאלקים.הרי כ"ה
 שהוא שורש דינין והאחוריים, שהוא חילוף אהי"ה, וכאשר תחבר עמה שם בוכ"ו הנ"ל,ת"ל
 ונמצא שו' שמות אלו הם גימטריא, כי גם הוא מתפשט עד התבונה גם כן,האלו הנקרא אלהי"ם
 לרמז שבתבונה זו נכלל שם בוכ"ו שהוא שורש הדינין וכל הק"ך צרופי,תבונה עם הכולל
 היא,266 כי התבונה נקראת אם הבנים, וז"ס )ויקרא יד כא( ואם ד"ל הוא ואין ידו משגת.אלהי"ם
' בבחי' ד' פעמים ל, שהוא שם הנ"ל אשר הוא למעלה באחוריים של ד"ת דבינה,בחי' ד"ל
.267 ועתה נתפשט בתבונה גם כן הנקראת אם הבנים,צרופים הנ"ל
268

שער טז פרק א

.(é"ä÷á óñåð) íéôåøéö 263
.é"ä÷á ÷çîð 264
.é"ä÷á ÷çîð 265
. עי' לעיל שער הנקודות פרק ד' ושער התיקון פרק א' שזה שייך לבינה266
úàø÷ðä ,äðåáúá äèîì íéëùîð ,ì"ã ïéðîë 'ì íéîòô 'ã íäù ,íéôåøéö ê"÷ä åìà øùàë éë 267
ïéàå äìã àéä æà ,åëåúá ïéçåî ãåñá ,à"æ êåú úèùôúîä àéäù éôì ,åðéìöà øàåáîë ,íéðáä íà
.(á"ò ãñ ÷"äòù) óìàä úçú é"øéöá ìã íàå àìà ,÷"éøéçá àåä ìã íàå éø÷ú ìà .úâùî äãé
ç"ëùú äîäù íééøåçàä éë åðøàéá øáëå .íðå÷éúå äðåáúå ñ"ùéã íééøåçàä ïéðò äúò øàáð
äðäå .íéäìà íù 'éçá íä äðåáúå ñ"ùéã íééøåçàä íðîàä ,äðåáúå ñ"ùéì íéðô 'éçá ïàëá íéùòð
.äèîìå äæçä ïî àåäù ,äáù úåðåúçú 'ãá íéôåøéö ê"÷ä íéìâúî íùù äðéáá åðøîà ìéòì
úòãé øáë 'éô ,úâùî åãé ïéàå àåä ì"ã íàå ,äéìò øîàð æà ,äðåáúá äèîì åìà íéëùîðùëå
.äðéá ë"àùî ,à"æä êåú úùáìúîå íéçåøôàä ìò úöáåø àéäù éôì ,íéðáä íà '÷ðä àéä äðåáúäù
,àåä ìã íàå ù"æå .ì"ã '÷ð íàä æà ,äá íéèùôúî ,òãåðë ì"ã 'éâá íäù ,íééøåçàä åìàùë äðäå
íéäìà ì"ã ãåñá ,äéðòå äìã ãåñá ì"ã '÷ð àéä æàå ,éøéö ãå÷éðá íàå àìà ,íàå àø÷ú ìà
éë ,äðéáì úåìòì úâùî åãé ïéàå ,èòåî äøåà éë äéðòå ,åæ 'éçáá äìã àéä æàå ,äá íéèùôúîä
çë ïéà æà ,äìòîì äìåòùëå .äìã àéäå ,íéðåöéçä íùî íé÷ðåé æà ,äèîì íä íéäìà ì"ãä åìàùë
ìò úöáåø úåéäì íéëéøöå ,íéðáä íà àéä éë ,äìòîì úåìòì úâùî åãé ïéàå åäæå ,÷ðéì íéðåöéçì
.'åëå íéçåøôàä
ïî äèîì äðåáúä åæ ãøú øùàë éë àöîðå .ãáì äðåáúá íä ïéðéãä úæéçà ìë éë ,äìåòä ììë
,ãøéì êéøö à"æ íâ äðäå .à"æ àåä íéçåøôàä ìò úöáåø úåéäì éãë äðéáä éìâø úçú ãøúå ,äðéáä
éë ,íéìôåð íìåë àø÷ð æàå ,íéãøåé íä íâ åðîî ïåúçúä ìò ïåéìòä úãøá éë ,ë"â ãøú àá÷åðäå
ìù íééøåçàä ãåñá äìòîì äðåáúä äìòúå ,äìòîì íìåë åìòúé øùàëå .íäá 'éì÷ä ìà äæéçà ùé
'ä êîåñ ñ"æå ,íäá äæéçà úåôéì÷ì ïéà æàå ,äìòú àá÷åð íâå ,äéøçà à"æä íâ äìòé æàå ,äðéáä
.(ã"ò âì ù"åáî) 'åëå íéìôåðä ìëì
.ã"ò àð é"áùø éøîàî øòù ãåò 'òå ,ã"ò çì ù"åáî ,ã"ò çñ ÷"äòù 'ò ,íéùåøã 268
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השער שלישי
שער הולדת או"א וזו"ן ובו ז' פרקים
הקדמה בענין הולדת או"א וזו"ן ומיוסדת על המ"ב זווגים הנזכר בס' הזוהר פ' בראשית
)דף טו ע"ב( .269דע ,כי הלא כבר ביארנו שהיה בז"א ג' בחי' ,270ובעיבור ראשון היה בסוד ג'
כלילין בג' ,ואמנם עיבור זה היה ע"י נה"י דא"א שנתעלו למעלה תוך חג"ת שלו ,271ושם ביסוד
עצמו דא"א הוא }עח ע"ד{ שנזדווג עם העטרה שבו ומשם יצא ז"א ,272נמצא כי הזווג היה
בא"א עצמו.274273
וכבר ידעת מ"ש רז"ל )נדה סד ע"ב( היכי דמי לאלתר כל זמן שהרוק מצוי בפה ,והוא
נשיקין הקודמין לזווג ,כי הם בחי' זווג עליון בפה עצמו ,לכן תחלה היה זווג עליון דפה דא"א
להוריד כח הטפה ההיא 275כלולה במ"ב זווגים .כי כבר הודעתיך )שער הזווגים פרקים ב ,ג( כי
החיך הוא החכמה .276והענין כי החכמה )מ"ס( 277דא"א יש בה י"ס כלולות בראש לבדו ,ויסוד
280
שלה הוא החיך ,והוא המזדווג עם הגרון שהוא המלכות ,279278ונקרא בינה בערך שאר הגוף
כנודע .והנה באלו הי' יש כל ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,והנה בעת שנזדווגו חיך וגרון להוציא
או"א מסוד הגרון וחג"ת של א"א כנודע ,281הנה אז יצא הטפה ,ולעולם הטפה הוא משם ע"ב
כנודע ,282ואח"כ נתלבשה בשם ס"ג שהוא בבינה שהוא לעולם סוד הגרון ,כפי איזה בחי'
שתהיה ,283ואז יצאו או"א ,והתחיל הכתר שלהם מן הגרון דא"א .284ואמנם לפי שבשם ס"ג יש

 269בדף טו כתוב מ"ב אותיות ולא זיווגים ,אלא עי' דף א ע"א ז"ל ,דיוקנא דברית אזדרע
בארבעין ותרין זווגין ההוא זרעא .ועי' פת"ש או"א טז וז"ל ,כמו שבזיווג גופני נכללים כל האברים
דדו"נ ביחד ע"י הטיפה היוצאת מכולם ,כמו כן הוא בזיווג הנשיקין שכולל כל אהבתו אליה ורוצה
לקשר נפשו בנפשה שיהיה להם רצון אחד ,ולכן בנשיקין נכלל כל האותיות שהוא הקול היוצא מן
החיך וגרון ולשון שכוללים כל הכ"ב אותיות שהם כלל כל המדרגות ,וזה ג"כ סוד מ"ב זיווגים
שנזכר בזוהר בראשית )א' ע"א( והיינו ,שעיקר האותיות הם כ"א ,שהאל"ף הוא הכלל ושאר
האותיות הם הפרטים ,וכן בנוקבא הם כ"א בסוד תשר"ק למפרע ,ולכן הם מ"ב ובהם נכללים כל
האברים וכל המדרגות שהם סוד כל מעשי בראשית שנברא בשם מ"ב )עי' זהר ח"ג רנ"ו ע"ב(.
.(íéùåøã) 'á øåáéòå ä÷éðéå øåáéò íäù 270
,íúåà íéùéáìîä íä ð"åæ éë òãåðë ,íäéìò ùåáì éìáî íéîåøò åéä ïééãò à"à ìù é"äðäå 271
ú"âç íò ììëäìå äìòîì úåìòì à"àã é"äð åëøöåä íìöàä êøåöì äúò ïëìå ,ï"åæ åìöàð àì ïééãòå
.(÷"äòù) åáù
 272עי' לקמן פ"ג ד"ה והרי נתבאר שזה באמצעות או"א.
 273עי' עיבורים ד' אות ב'.
êùî ìéöàäì éãë 'úðù åîë äéáå äéðéî âååãæð æàå ,òãåðë äá÷ðä àéäù éðù åì ïéàå 'à àåä éë 274
.(÷"äòù) ï"åæ àéöåäì ã"î úôéè òøæä
 275של חיך וגרון ,חו"ב דא"א.
 276חיך הוא סיום מוח חכמה וגרון הוא סיום מוח בינה ]היינו בינה תתאה שהוא ישסו"ת,
כדלקמן בשם הפת"ש[ ,ויש הבל ודיבור עליון בלחי העליון ,והוא בחשאי ,והבל ודיבור תחתון
בלחי תחתון והוא בדיבור ובנשיקין )ביאורים ח"ב ה ע"ד(.
.(íéùåøã) äàîéúñ 277
 278עי' שער מ"ן ומ"ד יד שכללות הבינה מלכות כלפי חכמה .ובעומק כאן כלומר יסוד דבינה
דא"א )פת"ש או"א טו( ,ועי' לקמן הערה  ,417שהם בחי' דו"נ שביסוד עצמו דא"א.
.(ù"åáîá óñåð) ì"ðä äîëçä ìù 279
."êéøà úåììë" àúéà åîå÷îáå ,ù"åáîá ÷çîð "óåâä øàù" 280
 281עי' לקמן ח"ב ה ע"ג סיום הגרון בחזה ,ועי' הערה .513
 282והוא בחי' חיה שבו תלוי זיווג )ביאורים ח"ב ט ע"ב( ,ועי' שער מ"ד ומ"ן פרק ה' וז"ל ,בחי'
הטפה עצמה של הזכר שהוא בחי' מוח הולד אינה אלא משם ע"ב דיודי"ן לבד.
 283בכל פרצוף ופרצוף הטיפה תמיד בחי' ע"ב.
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בו ב' מציאויות שהם מילוי יודי"ן ומילוי אל"ף ,לכן יצאו או"א כחדא נפקין וכחדא שריין )אד"ז
רצ ע"ב() ,כי( 285כולם בשם א' של ס"ג רמוזין בו ,אבא מן היו"ד ואמא מן אל"ף.286

ואמנם עתה 287להזרעת זו"נ 288הוא מוכרח שלא יהיה בבחי' זו ,רק שזה יהיה גדול
מזה ,289ולכן לא הועיל שם ס"ג עתה רק למַ ֲעבָ ר לבד ,291290אך עיקר מה ששמשו כאן הוא שם
ע"ב ,שמשם בא הטפה לעולם ,ואח"כ משֵ ם מ"ה וב"ן 292שהם שורש זו"ן .אך או"א שניהם יצאו
משם ס"ג לבד ,אך זו"נ מב' שמות מ"ה וב"ן ,לכן אינם שוין כאבא ואמא.
294
אמנם סוד הטפה כבר ידעת שהוא 293שם יה"ו ,שהוא סוד חב"ד  .והנה הטפה הזו
כלולה מג' יה"ו }עט ע"א{ של ע"ב מ"ה ב"ן ,וג"פ יה"ו גימטריא ס"ג ,הרי כי גם בזה נרמז שם
 284עי' דע"ה ח"א סג ע"א ז"ל :ידוע מדברי הרב )כאן ופרק ד( כי כל מציאות או"א הנה הוא
מהשם ס"ג שבא"א ומהי"ג ת"ד שבו.
.íéùåøãá ÷çîð 285
 286עי' תיקו"ז עו ע"ב שעיקר הא"א בס"ג.
.(ù"åáî) á"åç âååãæðùë 287
 288עי' לעיל .38
 289כלומר ז"א גדול מנוק'.
 290עי' לש"ו כללים ח"ב ח ע"א ,שדרך "מעבר" כלומר שאינו מתלבש באו"א אלא רק יורד
דרכם כדי לתקן בחינות תחתונות ולגדלם.
.(é"úë íùá é"áåâä) ï"åæ úåùòì ï"áå ä"îì äãøéå â"ñ êøã á"òã äôéèä äøáòù 291
.(ù"åáîá óñåð) äîëçä åæ ìù 292
íäù å"äé úåéúåà 'â ãåñ íäå ,ïéöå÷ 'â äá ùéå ,åî óã 'á ïå÷éúá 'æðë äðè÷ 'é úøåö 'éçá íä 293
.(÷"äòù) å"äé íäù íéôéè 'âî äìåìë .(ù"åáî) åæ äôéè äëùîð íùî íâ éë ,ã"áç ãåñ
 294עי' תיקו"ז & :טעמי אינון מן כתרא 294ואינון ברישא דעמודא דאמצעיתא נקודין מן מוחא
ואינון ברכאן על רישא דצדיק כמה דאת אמר )משלי י ו( ברכות לראש צדיק ואינון תלת טיפין
דאתמשכו מן מוחא לגבי ברית מילה אתוון מסטרא דאימא עלאה וכלהו אתכלילן במלכותא
ונקודי לאתוון כנשמתא לגופא דגופא איהו כסוס לרוכב ואתוון אינון פתיחין לנקודי לקבלא לון
294
ועלייהו אתמר וכנפיהם פרודות מלמעלה לקבלא עלייהו נקודי ונקודי בכל אתר בת קול
תרגום:הטעמים הם מן הכתר ,והם בראשו של העמוד האמצעי .הנקודות מן המח ,והם ברכות
על ראש הצדיק ,כמו שנאמר "ברכות לראש צדיק" )משלי י ו( ,והם שלש הטפות שנמשכו מן המח
אל ברית המילה .האותיות מצד האם העליונה ,וכולן נכללו במלכות .והנקודות לאותיות כנשמה
לגוף ,שהגוף הוא כסוס לרוכב ,והאותיות הם פתוחות לנקודות לקבל אותן ,ועליהם נאמר
"וכנפיהם פרודות מלמעלה" )יחזקאל א יא( לקבל עליהם נקודות ,ונקודות בכל מקום ,בת קול.
ועיי"ש בגר"א שהג' טיפין הם יה"ו.
ועי' תז"ח & :פתח ואמר זרקא מקף שופר הולך סגולתא תלת אבנין עלאין אנון סגולתא תלת
טפין עלאין דאתמר בהון )איוב לג( הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר
תרגום :פתח ואמר זרקא מקף שופר הולך סגולתא שלש אבנים עליונות הן סגולתא שלש טפות
עליונות שנאמר בהן )איוב לג( הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר
ועי' תיקו,ז & :תלת טפין אזדריקו בגולגלתא )נ"א בגלגולא( ממוחא תניינא ואינון סגו"ל באן
אזדריקו בתרי סמכי קשוט וברית דאינון לקבלייהו נח שם ויפת נח אזדריק בצדיק הה"ד נח איש
צדיק שם ויפת בתרי סמכי קשוט ועלייהו אתמר ברא שית תלת טפין עלאין דאינון סגולת"א
דאזדריקו ממוחא סתימא אינון קוצא דאת י' לעילא וקוצא דילה לתתא וגו באמצעיתא דילה
מוחא דאזדריקו תלת טיפין אלין מינה איהו י' ודא י' דאיהי לעילא מאת א' י' לתתא מן א' מוחא
תניינא ותלת טפין דאזדריקו מינה אינון סגו"ל תלת טפין }קכז ע"ב{ דאדם קדמאה דאינון תלת
גלגולים ותלת דאדם תניינא תלת גלגולין
תרגום :שלש טפות נזרקו בגלגלת מן המח השני והן סגו"ל איפה נזרקו בשני עמודי אמת
וברית שהם כנגד נח שם ויפת נח נזרק בצדיק זהו שכתוב נח איש צדיק שם ויפת בשני עמודי
אמת ועליהם נאמר ברא שית שלש טפות עליונות שהן סגולת"א שנזרקו מהמח הנסתר הן הקוץ
של האות י' למעלה והקוץ שלה למטה והגו באמצעיתה המח שנזרקו שלש הטפות הללו ממנו הוא
י' וזו י' שהיא מעל לאות א י' למטה מן א המח השני ושלש הטפות שנזרקו ממונה הן סגו"ל שלש
הטפות של אדם הראשון שהם שלשה גלגולים ושלש של האדם השני שלשה גלגולים
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ס"ג .ואמנם שם יה"ו של ע"ב הוא למעלה בג"ר והוא גימטריא נ"ז ,295והוא סוד )עלמא
תניינא( 296מהנהו 297תלתא עלמין הנזכר בריש אדרא נשא )קלב ע"א ,(298שעולם הב' הוא נ"ז
 295יו"ד ה"י וי"ו.
.(÷"äòù) ãçà íìåò 296
.íéùåøãá ÷çîð – åäðäî (àðééðú àîìò) 297
 298ז"ל :עלמא קדמאה דנפיק מתקונא קדמאה שליט ונחית וסליק לאלף אלפין ורבוא רבבן
מארי תריסין ומניה מתאחדין בקסטא בעזקא רבא
עלמא תניינא דנפיק מהאי תקונא שליט ונפיק ונחית וסליק לשבעה וחמשין אלף דרגין מארי
דיבבא ומתאחדן מניה לאכפייא בקודלא בחיורא )ס"א בחיזרא(
עלמא תליתאה דנפיק מהאי תיקונא לצ"ו אלפין מארי דיללא ומתאחדן מני' בבוסיטא
לקוסיטרא )ס"א כבוסינא לקוסרא(
תרגום :העולם הראשון שיצא מהתיקון הראשון שולט ,ויורד ועולה לאלף אלפין ורבוא רבבות,
בעלי מגינים וממנו נאחזים במידה קטנה בטבעת גדולה.
העולם השני שיצא מהתיקון הזה שולט ,ויוצא ויורד ועולה לחמשים ושבעה אלף מדרגות.
בעלי יבבה נאחזים ממנו ]כדי[ לכפות בעורף ,ב]חלק ה[לבן.
העולם השלישי שיצא מהתיקון הזה שולט ,ויורד ועולה לתשעים וששה אלפים בעלי יללה.
נאחזים ממנו בתואר הפנים שבשוטר ומושל.
עלמא קדמאה דנפיק מתקונא קדמאה – עתה הולך ומבאר כיצד נתקנים ג' עולמות .העולמות
שמזכיר כאן עניינם ג' ההויו"ת שבמו"ס המתגלים בתיקון הראשון דדיקנא .והנה עלמא קדמאה
נמשך משורש מוח החכמה ,וכל ההארות הללו של ג' המוחין מתפשטים בדיקנא ומאירים אח"כ
אל כל העולמות .והנה בהיותם במו"ס הם בסוד עלמין סתימין דלא אתגליין ,ואח"כ מהדיקנא
ומטה הם מתחילים קצת להתגלות )ב"ע צט ע"ב ועי' שעה"כ דרושי עמידה דרוש ב' .(.ועי"ל
בביאור עניינם ,דהנה מבואר בספר זוהר הרקיע ש"עלמא קדמאה" הינו העולם הראשון מבין ג'
העלמין בי"ע שנתבררו מג' מלכים הראשונים שכולם נתבררו במו"ס ואח"כ נתגלו בתיקון הא'
דדיקנא ,ומשם נתפשטו בג' עולמות שהם כנגד ג' פעמים א-ל" :א-ל שד"י" בבריאה" ,א-ל י-הוה"
ביצירה ,ו"א-ל א-דני" בעשיה )ב"ע שם( .מאחר שמתיקון א' דדיקנא נמשכים כל י"ג התיקונים
מהמו"ס שהיא מוחא חדא דכליל תלת )לקמן קמ ע"א( ,ובו גנוזה הגבורה דרדל"א ,ממילא בתיקון
הא' דדיקנא נעשו ג' עלמין דגבורות הכלליים ,הרי הם השרשים דכל הדינים כולם .ועיקר ג'
העולמות האלו אינם יוצאים באמת אלא למטה דהיינו בעולמות הבי"ע ,והוא נמשך לשם על ידי
בחינות נהר דינור והיכל הזכות שיש בכל עולם ועולם מהעולמות בי"ע )לש"ו דע"ה ח"ב מב ע"א(.
ג' אלה מקבילים למלכין קדמאין ,שכן העולם הראשון הוא כנגד הדעת והשנים הבאים אחריהם
הם כנגד ו"ק ונוק' )לש"ו הקדו"ש נז ע"ג( .שליט  -כלומר ששולט על ידי הנהגתו ונותן כח
לעולמות .ועוד ,שמו"ס הוא שורש הדין )ב"ע ק ע"א( ,ועיקר אור הגבורה יורד מא"א למטה לעולם
הבריאה .וממילא כוונת לשון "שליט" שכאן רואים את שרשו דהיינו שלטונו של א"א על הבריאה
לכפותו ולמתקו בעת הצורך ,שכן השורש יורד עם עולם הבריאה לתקן ולבסם את הגבורות
שבבריאה )לש"ו דע"ה ח"ב מב ע"א( .ונחית וסליק  -כל אלו התיקונים הם בסוד או"פ ואו"מ .והנה
אור פנימי מתפשט בעצמו מעילא לתתא ,משא"כ אור מקיף שהוא אור חוזר והארתו היא מרחוק.
לכן נקט בלשון "ונחית" כנגד האור הפנימי ,ו"סליק" כנגד האור המקיף )ב"ע ק ע"א( .לאלף אלפין -
כל אלף הוא מסט' דחכמה ,ואילו כאן הוא מסט' דשורש החכמה שבמו"ס שכולל את כל החכמות,
ולכן הם עולים לחשבון "אלף אלפין" .ועוד י"ל ,שחכמה כוללת את כל ג' המוחין חב"ד ,ממילא
אלף אלפין היא "אלף" כלו' אחד ,ו"אלפין" כלו' ב' ויחד הם ג' ,כנגד חב"ד )ב"ע ק ע"א( .שם שולט
השם א-ל שד"י ,שבמילואו הוא בגימ' אלף )בלש"ו דע"ה ח"ב מג ע"א( .ורבוא רבבן  -מידת החכמה
דהיינו
היא בסוד אל"ף פל"א .והוא סוד יו"ד דשם הוי"ה ב"ה ,כאשר האות אל"ף הוא בציור
בציור בו האות אל"ף כלול מהאותיות י'ו'ד' )ולא י'ו'י'( .נמצא ,שכל א' עולה לי' .ממילא האלפים
המיוחדים ,דהיינו אלף אלפין ,עולים לחשבון רבוא רבבן )ב"ע ק ע"א( .מארי תריסין  -דהיינו בעלי
המלחמות העסוקים במלחמה בסט"א לאכפייא הדינים ולתברא שנאין ,והם המגינים על ישראל
מקטרוג הסט"א .ומדוע דווקא הם ,שכן עיקר שורש כפיית הדינים והסט"א הוא בחכמה .וכן כל
העולמות הנאחזים בעלמא קדמאה הרי הוא מסט' דחכמה ,מכונים "מארי תריסין" בהיותם
עבורינו מגן ומחסה .ואלו העולמות אינם בדיקנא עצמה ,אלא הם לתתא ,והתחלתם ושורשם הוא
מכאן )ב"ע ק ע"א( .כמו כן המה המלאכים המכונים "בני אלהים" ששרשם מגבורה דרדל"א ומילוי
דאלקים דההי"ן בבחי' אחוריים ,ובגימ' אלף וא' .והיינו האלף עליו מדבר כאן באידרא .כבר נתבאר
לעיל שיש ג' שמות א-ל ,והשם הראשון המבואר כאן כולל את כל ג' שמות א-ל ובגימ' הם כמספר
מג"ן דהיינו תריס .והנה בעולם הבריאה עומד הטוב בפני עצמו והרע בפני עצמו ואינם מעורבים
יחד ,וזה נעשה על ידי בעלי התריסין הנ"ל )לש"ו דע"ה ח"ב מב ע"ב( .ומניה מתאחדין בקסטא
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בעזקא רבא  -העזקא הוא הגלגלתא ,בינה דא"א )בהגר"א בתז"ח כד ע"ג ד"ה קוטרא( .דהיינו
שהמארי תריסין נאחזים בתיקון הראשון דדיקנא ודרכו מקבלים הארה משורשם העליון של
המו"ס .והנה כל הארה שמאיר פרצוף עליון בתחתון הוא בצמצום ממועט בכדי שיוכל התחתון
לקבל .אור זה מכונה "קסטא" מלשון "קיסטא דחיותא" )זהר לך לך פג ע"א( ,שכן פי' קסטא הוא
מדה קטנה ,ואותה הארה מועטת הם מקבלים ממו"ס אשר כינויו "עזקא רבא" המכונה כן ע"ש
שכולל את כל העזקאין וכנ"ל )קלב ע"א ד"ה ומהאי( )ב"ע ק ע"א( .ג' עלמין הנ"ל מתאחדין
בקיסטא בעזקא רבא בסוד עזקא דהיינו בוצד"ק" .קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא" )ת"ז כ' ע"ב( עזקא
זה הוא טבעת החותם והמדה שנותנת גבול וציור לעולמות ולנבראים ,וטבעת זו ניתנת על
האצב"ע הרי הוא סוד הדעת )פת"ש קלי' יא( .עזקא רבא הוא יסוד דבינה ,ואילו יסוד דמלכות הוא
עזקא זוטא ,ובסוד נהר דינור והיכל זכות שבכל עולם ועולם מעולמות בי"ע ,והם נמשכים
מגבורות שבבינה דאצילות ,ו"ק דאצילות ומלכות שבאצילות .כך ,שנהר דינור שבבריאה הוא
מהגבורות שבבינה ,ונהר דינור שביצירה הוא מהגבורות שבו"ק ,ושל עשיה הוא מגבורות
שבמלכות ,והבינה ו"ק ומלכות מקבלים מג' העולמות שבתיקון הראשון דהיינו מג' המוחין
הכלולין במו"ס ,אשר בו גניז גבורה דרדל"א .אם כן ,מש"כ שהם "מתאחדין בקסטא ,בעזקא רבא",
כוונתו שמה שהם יונקים ואחוזים ביסוד דבינה דאצילות ומקבלים תמצית הארה ממנו ,הוא
בסיבת שורשם העליון שבעלמא קדמאה ,שכן כאן הוא שורש הגבורות דהבינה .וכל ג' העלמין
הללו נמשכים דרך אחוריים דוגמת שרשם הראשון שאף הוא מבחי' אחוריים דאלקים כנ"ל )לש"ו
דע"ה ח"ב מג ע"א(.
עלמא תניינא דנפיק מהאי תקונא  -עולם זה נמשך משורש מוח הבינה המושרש במו"ס ,והוא
המתגלה כאן על ידי התיקון הראשון )ב"ע ק ע"א( .כאן הוא מראה את שלטונו על הגבורות שיצאו
מכאן כלפי מטה בעולם היצירה בהיכל הזכות ובנהר דינור אשר שם ,וכאן שרשם הוא בגבורות
שבאחוריים דז"א דאצילות )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"א( .שליט ונפיק  -כלומר שההנהגה מתפשטת
לתחתונים )ב"ע ק ע"א( .ראשית כל הוא מתגלה בשלטונו עליהם ורק אח"כ יוצא בעצמו עמהם
כדי שיהיו תמיד תחת השגחתו .והנה הנהגה זו שייכת בעיקר לעולם היצירה שכן שם הטוב והרע
שקולים ,ולכן הוא "נפיק" לשמור שלא תתפשטנה הגבורות יותר מכפי הצורך )לש"ו דע"ה ח"ב מג
ע"א( .ונחית וסליק  -דהיינו או"פ ואו"מ כנ"ל )ד"ה הקודם( )ב"ע ק ע"א( .לשבעה וחמשין אלף
דרגין  -בבינה כלולים נ' שערים )ושרשם הרי הוא במו"ס( וכמו כן בינה כוללת את ז"ת ,יחדיו הם
נ"ז דרגין המתגלים בבינה הכלולה במו"ס ומאירים בדיקנא ,ולמטה נעשו מאורות אלו נ"ז עולמות.
ונקראו כאן "דרגין" ,שכן מצד עצמה בינה היא רחמים ,אלא שהיא שורש לדינים ולכן מכונים
"דרגין" מכיוון שהם דרגין אל הדינים ,דהיינו בחינה המביאה לידי דין על אף שהיא עצמה אינה דין
)ב"ע ק ע"א( .כאן שולט שם א-ל הוי"ה שהוא בגימ' נ"ז ,וכאן הוא עולה למספר נ"ז אלפים ,שכן
מה שמתפשט על ידי שעולה לשורשו ,דהיינו לאלקים דההי"ן דאחוריים ובגימ' אל"ף כנ"ל בעלמא
קדמאה .ונקראו 'דרגין' ,שכן מארי היבבא הללו אינם מתפשטים ויוצאים מהאותיות "א-ל הוי"ה"
להדיא אלא רק לאחר ההשתלשלות של כמה וכמה מדרגות ,שכן השם הוי"ה ב"ה הוא רחמים
ואילו מארי דיבבא הם דין )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"א( .מארי דיבבא ומתאחדן מניה לאכפייא -
מכיוון שמבינה הדינין מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( ,לכן נזכרו כאן מארי דיבבא .טעם הדבר ,שכן
היבבא שרשה הוא בסט' דדינא ,וזה שייך למלך השני הרי הוא יובב שהוא כנגד הגבורה ,ובעולם
התהו הגבורות קדמו לחסדים ,והיינו המארי דיבבא המושרשים כאן בדיקנא אשר פעולתם היא
לאכפייא דינין ,שכן כאן כל הדינים מתמתקים בשרשם )ב"ע ק ע"א( .מלאכים אלה הינם בבחינת
"אבלי ציון" הבוכים על חורבן בית המקדש ,חילול התורה וצערן של ישראל כדי לעורר רחמים.
והנה יש עוד מלאכים שהם דינים ,אמנם המה אינם יוצאים אלא לאחר סיום הדרגין )לש"ו דע"ה
ח"ב מג ע"ב( .בקודלא בחיורא )ס"א בחיזרא(  -כל הדינים אחוזים בעורף ,אמנם ע"י אורות הדיקנא
שהם חיוורין כתלגא )לעיל קל"א ע"ב ד"ה תאנא( מתבטלים אותם הדינים )ב"ע ק ע"ב( .הגבורות
שבעורף ז"א נמתקים על ידי החוורתא דא"א ,והיינו המארי יבבא דכאן )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"ב(.
עלמא תליתאה דנפיק מהאי תיקונא  -זוהי הארת מוח הדעת בדיקנא .והנה דעת דז"א יורד
בגוף ,ועי"ז יש לסט"א קצת אחיזה בדעת ובסוד עץ הדעת טו"ר )ב"ע ק ע"ב( .לצ"ו אלפין מארי
דיללא  -עולם זה השלישי מתפשט מהאחוריים דמלכות דאצילות לעולם העשיה ,שם שולטים
ומאירים האותיות דשם א-ל אדנ"י שהם בגי' צ"ו ,ושרשם הוא מאלקי"ם דההי"ן ,ממילא הוא
מוכפל ב'אלף' )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"ב( .יש בדעת ב' עטרין :חסדים להשפיע לז"א וגבורות לנוק',
והם כנגד ב' השמות הוי"ה ואדנ"י ובגימ' צ"א ,ועם הו' אדרין של הדעת דהיינו הו"ק ,שהדעת הוא
שורש אליהם ,הם סה"כ צ"ז ,והיסוד לא נחשב כי הוא כולל את כולם ,ממילא מספרם צ"ו.
עולמות אלו מכונים מארי דיללא ,שכן יש אחיזה לסט"א בדעת מכח התפשטותו בגוף ,ושורשם
הוא בדעת המתגלה בדיקנא )ב"ע ק ע"ב( .כאן הוא מקום הגבורות היותר קשים ,ומהם באה הקלי'
הגרועה ביותר ,ה"ה ע"ז )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"ב( .ומתאחדן מני' בבוסיטא לקוסיטרא )ס"א
כבוסינא לקוסרא( ) -אם הגרסא היא קוסטירא (:פי' בוסיטא תואר פנים .וקוסטירא הוא שוטר
ומושל .ור"ל כאן שהדינים תליין בעלמא תליתאה הנמשך מן הדעת המתגלה בדיקנא ומתגלה
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עלמין .299ויה"ו של מ"ה גימטריא ט"ל ,ועם נ"ז הראשון הוא גימטריא צ"ו כמספר עולם הג'
שהוא צ"ו עלמין .300אמנם יה"ו הראשון נעלם ביה"ו ב' של מ"ה שהוא בג' אמצעיות .אח"כ
יורדין אלו ומתלבשים בשם יה"ו האחרון דב"ן ,שהוא גימטריא מ"ב ,והוא בג' אחרונות .ואז
יורדין בחיך שהוא היסוד של החכמה כנ"ל ,והוא נותנם אל הגרון .301ואמנם לפי שכולם
מתלבשים ביה"ו האחרון שהוא מ"ב ,לכן נקרא הטפה מ"ב זווגים ,302כי כולם מתלבשים בו
שהוא התחתון .303וזהו ענין החֵ "ך הרמוז בסוד 304החכמה ,כי אותיות ח"ך הם כח ,ולעולם הכ"ח
הם סוד מ"ב כנודע ,כי הח"ך 305עם י"ד אותיות 306גימטריא מ"ב ,307וזהו רמז אל יה"ו האחרון
העולה מ"ב .וכשתחבר צ"ו עם מ"ב גימטריא קל"ח והוא סוד )דברים לב ט( כי חלק ה' עמו,
והוא סוד חק"ל תפוחין ,308כי עתה יורדין כל יה"ו הג' 309בג' אחרונות ,ואז נשלם בסוד חק"ל
תפוחין )קדישין( ,אמנם אם תחבר עמהן יה"ו של שם ס"ג 310העולה מ"ח ,יהיה כולם גימטריא
)שם( של הוי"ה )בהכאה( העולה )ברבוע( מקום ,311וז"ס )שמות לג כא( הנה מקום אתי.312
שער טז פרק ב
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אח"כ בדעת התחתון של ז"א .והנה כל אבחנת הנהגת המושל אם הוא בזעף או בשמחה ,תלויה
במראה פניו )ב"ע ק ע"ב() .אם הגרסא היא קוסיטרא (:פי' קוסיטרא סיג ופסולת ,ודבריו כאן על
הפנים )בוסיטא( דהסיגים כוונתו לנהירו דקיק הנמשך מעלמא תליתאה דהיינו שורש החיות של
הקלי' ,וכן הוא שורש לכפייתם של הקלי' לעתיד לבא )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"ג(.
.íéùåøãá ÷çîð 299
.'úåîìåò 'â íúåàî' áåúë åîå÷îáå ,íéùåøãá ÷çîð – ïéîìò å"ö àåäù 300
 301אם כן יש נשיקין דנשיקין שהנישיקין ביסודות כנ"ל.
 302עי' דרושי מ"ד מ"ן דרוש יד בביאור לשון זה דמ"ב זווגים )לש"ו( ,וז"ל ,מה שאמרו מ"ב
זווגים יכולין אנו לפרשו מלשון זווג פי' שאלו המ"ב אתוון הם סוד הזווג אמנם הענין הוא שנודע
שאין נקודה דלא אתכלילת בחברתה ימין בשמאל ושמאל בימין וא"כ הם מ"ב זווגים ר"ל כפולים
שכל אחד הוא זווג אחד שהם שנים שנים גם טעם הדבר שאין לך נקודה דלא אתכלילת מעילא
לתתא ומתתא לעילא וא"כ הרי הם ב' מ"ב כפולים גם סוד הענין כמ"ש לעיל שאין לך טפה יורדת
מלמעלה שאין כנגדה עולה ב' טפין ואלו הם מ"ב זווגים.
 303כל טיפה זרעית נמשך מכל הקומה כולו דעליון )ביאורים ח"א כה ע"ד(.
.(å"ùìå ,íéùåøã) ãåñéá 304
.(÷"äòùá óñåð) éåìéîã éåìéî ìù 305
 306פשוט ומלא )הגוב"י(.
 307יהו"ה )פשוט( יו"ד ה"י וי"ו ה"י )מלא( יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו יו"ד וי"ו ה"י יו"ד )מילוי
דמילוי(.
 308עי' אד"ז רפח ע"א ,שהוא מידת המלכות.
ועי' לקוטי תורה )פרשת האזינו( כי חלק ה' עמו ,הם סוד ד' שמות הכוללים כל האצילות הוי"ה
אהי"ה הוי"ה אדנ"י או"א זו"נ שהם ד' אותיות השם גי' קל"ח וזהו כי חל"ק ה' עמו וז"ס חק"ל
תפוחין קדישין כי שורש המוחין הם הוי"ה אהי"ה בראש הז"א שהם ג' פרקין קדמאין דנה"י דבינה
ומשם נמשך לג"פ בתראין שהם נה"י דז"א בראש המ"ל שהם הוי"ה אדנ"י.
.å"äé 'âä àúéà åîå÷îáå íéùåøãá ÷çîð 'âä å"äé 309
 310לעיל כתוב רק ע"ב מ"ה וב"ן וכאן הס"ג ברמז ולא בהתלבשות עי' מבו"ש.
'å 'ä íéîòô 'ä '÷ 'îéâá 'é íéîòô 'é äæë ,(íéùåøã) í"å÷î 'îéâ àåä øùà å"ô÷ äìåòù òåáøá 311
.(÷"äòù) íå÷î 'éâá àåäù å"ô 'îéâá íéìåò 'ä íéîòô 'ä 'å íéîòô
úéùòðå 'æðë 'é àéä äîöò äôéèä íâå ,'é '÷ðä äîëçä ïî äúöé åæä äôéèä éë 'é úåà ùåøéô 312
'á íéùáìúî åáå ,'æðë á"î àåäù ï"éääã å"äé àåä åæ äôéèä äìâðù äî ø÷éò éë àöîðå ,íå÷î
.(ù"åáî) íéøçàä å"äé
.à"ò èì ù"åáî ,à"ò èñ ÷"äòù ,íéùåøã 313
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ונחזור לענין ,כי כבר ביארנו מציאות המ"ב 314שיורד מהחיך לגרון בזווג פה העליון של
א"א להוציא זו"ן .315והנה אותיות גיכ"ק הם בחיך ,והם רומזים אל הג' יה"ו העולין חק"ל ,כי
גיכ"ק עם הד' אותיות ועם המלה הכל גי' חק"ל ,והרי כאן טפת מ"ד שעולה מ"ב .316וכבר ידעת
318
)תענית כה ע"ב (317שאין טפה }עט ע"ב{ יורדת מלמעלה שאין טפיים עולה מלמטה )למעלה(
כנגדה ,319והם סוד מ"נ של הגרון .320והענין כי כבר ידעת )זווגים ב ג( כי מגרון א"א נעשה כתר
לראש או"א ,321והגרון כבר ידעת שהוא בינה דא"א ,322והנה הוא מוכרח שיהיו ב' בחי' ,א'
לאבא ואחד לאימא ,ושניהן ב' שמות של אהי"ה המורים על היותן מבינה דא"א ,וז"ס )שמות ג
יד( אהי"ה אשר אהי"ה ,כי כל מה שאמר הקב"ה למשה הוא שהודיעו ענין יצירה דז"א מתחלתו
ועד סופה כמבואר בזוהר )ויקרא דף יא ע"א ,(323וזהו הענין 324כי האהי"ה הא' בסוד אבא,
 314זיווגים.
 315עי' לעיל .38
.÷"äòùá íãå÷ä ÷øôì êééù ë"ò 316
 317על אף שהגרסא בש"ס שלנו טפח וטפחיים עי' רע"מ פנחס רמז ע"ב ורזא דמלה אמרו
בתעניות אין טפה יורדת מלמעלה שאין עולין כנגדה טפים ואינון ברזא דא.
.ù"åáîá ÷çîð 318
 319א"ה עי' במבו"ש דף צט ע"א אח"ז וז"ל :ויהיו ב' פעמים מ"ב והענין כו' ,ועי' בשער מ"ד
ומ"ן דרוש יג ד"ה מ"ק שנראה שהוא דבר בפ"ע והוא ממ"ק וכן הוא בספר כ"י ,סוד אותיות
אחע"ה הם הב' )צ"ל והם בבינה וכן הוא לקמן דף קכב ע"ב בהמ"ק שם – לש"ו( )גוב"י( – יש עוד
וצ"ע אם לכתוב עוד.
.(ù"åáî) á"î ô"á åéäéå ï"îã úåôéè 'á åìòé 'æðä äîëçä ìù úåëìî àéäù ïåøâäîù êéøöå 320
 321עי' הערה  ,276שם סוף התפשטות המו"ס והוא עומד בבחי' או"מ למעלה )כללים ח"ב מז
ע"ב(.
322
כלומר ישסו"ת עי' אנ"כ ח'
 323ז"ל :רבי אלעזר אמר כלהו עשרה שמהן כתיבי ואנן תנינן קדמאה אהיה דא סתימא עלאה
כמאן דאמר אנא מאן דאנא ולא אתיידע מאן הוא לבתר אשר אהיה אנא דזמין לאתגליא באינון
כתרין )אחרנין( דהא בקדמיתא סתים ולבתר שרי לאתגליא עד דמטי לגלוייא דשמא )ס"א דשלימו(
קדישא וכך כתיב במשה אהיה בקדמיתא סתימו דכלא אנא הוא מאן דאנא לבתר אשר אהיה אנא
זמין לאתגליא לבתר אהיה בתראה ודא כד אימא מתעברא ועדיין הוא סתים אימתי אתגליא
בזמנא דכתיב )שמות ג טז( לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם יהו"ה אלה"י אבותיכם וגו'
דא שלימו דכלא והכא הוא גלוייא וקשורא דשמא קדישא בגין כך קדמאה דכלא אהיה תניינא י"ה
בגין דחכמה אפיק ה' וסתים ביה ולא אתפרשא לעלמין מניה והא אוקמוה דכתיב )בראשית ב ז(
והכי אוליפנא מאבא י' כמה דאתמר לבתר יה דלא מתפרשן
ונהר יוצא מעדן כהאי גוונא
לעלמין י' אפיק ה' כהאי גוונא הרי י' וההוא נהר דנפיק מניה ואתמשך מניה ולתתא תרין בנין
דנפקין מנייהו מסטרא דאבא י' נפיק בן דהא אחיד ביה בי' ואחיד בההוא נהר ומסטרא דאימא
נפקת בת דאיהו נהר תתאה והאי בן אתמשך לבתר ונפיק מנייהו והוא ו' ודא ירית לאבא ולאימא
ואתקשר ביה מהימנותא דכלא ומניה אתזנת ברתא מההוא ירותא דאיהו ירית ועל דא בעי למכתב
שמא קדישא י' בקדמיתא קוצא חד לעילא וקוצא חד באמצעיתא וקוצא חד לתתא והא אתמר
לבתר י"ה דלא מתפרשן דא מן דא לעלמין כגוונא דא בגין דישתכחו תרווייהו בשלימו דכלא אב
ואם בן ובת כגוונא דא י" )ס"א ו" ( הרי לך כל שלימו דמהימנותא לבתר אתפשט מהימנותא
ונפקין תרין בנין מכללא חד בארחייהו בן נפיק מתרווייהו והוא ו' דשמא קדישא בת נפקת מסטרא
דאימא והיא ה' בתראה דשמא קדישא ולא אשתלימת אלא עם ו' בגין דמניה אתזנת ועל דא בעי
למכתב ו' ולבתר ה' כגוונא דא הרי ו' וההוא אתפשטותא דנפיק מניה כגוונא דההוא נהר דנפיק
מן י' בגין דמניה אתזנת ו' הרי בן דנפיק מניה לתתא והא מלין אלין אוקים לון אבא והא אתמרו
ואנא כד מטינא למלין אלין אימא לון בגין דפקדונא דאבא הכי והכי בעי בר נש לאזדהרא בשמא
קדישא דיכתוב שמא קדישא כגוונא דא ודא איהו כדקא חזי ואי לאו לא אקרי שמא קדישא ואקרי
פגים ומאן דפגים שמא קדישא טב ליה דלא אתברי:
תרגום :רבי אלעזר אמר כל עשרת השמות כתובי,ם ואנו שנינו שהראשון אהיה זה הסתום
העליון ,כמי שאומר אני מי שאני ולא נודע מי הוא .אחר כך אשר אהיה ,אני שעתיד להתגלות
באותם הכתרים )האחרים( ,שהרי בראשונה סתום ואחר כך מתחיל להתגלות ,עד שמגיע לגלוי של
השם )של שלמות( הקדוש ,וכך כתוב במשה אהיה בראשונה הסתום של הכל אני הוא מי שאני.
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ואהי"ה הב' בסוד אמא ,ואשר )הם( אותיות ראש באמצע ב' שמות אהי"ה ,להורות כי גרון זה
נעשה ראש לב' אהי"ה הנ"ל שהוא או"א ,ולכן הושם מלת אשר באמצע הב' אהי"ה ,כי אשר
אותיות ראש.
325
וכבר ידעת )תיקו"ז פח ע"ב( כי ראש הוא לזכר ,ואשר הוא לנקבה  ,אך לפי שאו"א
שניהם מן הגרון שהוא הבינה ,לכן שניהן נקראין אשר ,326ושניהן נקראין אהי"ה .אמנם לפי
שעתה בבחי' הגרון יש ב' בחינת או"א ,לכן הוכרח שיעלו ב' טפין ,כי מן החיך ירד טפה אחד
שהוא יה"ו אחד ,ומלמטה עולין ב' טפות שהם ב' אהי"ה) ,כי אהי"ה גי'( 327יה"ו .328נמצא כי ב'
אהי"ה הם ב' יה"ו ,והם ב' טפות .ועתה צריך לדעת )והנה( כמו שמן הי"ס של הח"ך ירדו ב'
יה"ו ,והם מלובשים ביה"ו האחרון ,כן עתה יעלו כפלים מן הגרון ,והם ו' אהי"ה וכוללים בב'
אהי"ה לבד .ואמנם מציאות אלו הו' אהי"ה הוא כמו שביארנו בג' שמות )נ"א ואמנם הם בחי'
ג'( יה"ו ,כי ב' אהי"ה הם בג"ר דאבא וג"ר דאמא ,ושניהן במילוי יודי"ן ,329ואח"כ בג'
אחר כך אשר אהיה ,אני עתיד להתגלות אחר כך .אהיה אחרון וזה כשהאם מתעברת ועדיין הוא
סתום ,מתי מתגלה ,בזמן שכתוב )שמות ג( לך ואספת את זקני ישראל ,ואמרת אלהם ה' אלהי
אבותיכם וגו' ,זו שלמות הכל ,וכאן הוא הגלוי והקשר של השם הקדוש ,לכן הראשון של הכל
אהיה .השני יה ,משום שחכמה מוציאה ה' ונסתמת בה ,ולא נפרדת ממנה לעולמים ,והרי פרשוה
שכתוב )בראשית ב( ונהר יצא מעדן ,כדוגמא זה ה' .וכך למדתי ,מאבא י' כמו שנתבאר ,אחר כך
י"ה שלא נפרדים לעולמים ,י' מוציאה ה' ,כדוגמא זה ה' הרי י' ,ואותו נהר שיוצא ממנו ונמשך
ממנו ,ולמטה שני בנים שיוצאים מהם מצד האב ,י' יוצא בן ,שהרי אוחז בו בי' ,ואוחז באותו נהר.
ומצד האם יוצאת בת ,שהיא הנהר התחתון .והבן הזה נמשך אחר כך ויוצא מהם ,והוא ו' ,וזה
יורש את האב ,והאם ונקשרת בו אמונת הכל ,וממנו נזונית הבת ,מאותה ירושה שהוא יורש .ולכן
צריך לכתוב את השם הקדוש י' בראשונה קוץ אחד למעלה ,וקוץ אחד באמצע ,וקוץ אחד למטה,
והרי נתבאר .אחר כך יה ,שאין נפרדים זה מזו לעולמים ,כמו כן ה ,כדי שימצאו שניהם בשלמות
הכל ,אב ואם בן ובת ,כדוגמא זה י"ה )ו"ה( .הרי לך כל שלמות האמונה .אחר כך מתפשטת
האמונה ויוצאים שני בנים מכלל אחד בדרכיהם ,הבן יוצא משניהם ,והוא ו' של השם הקדוש,
הבת יוצאת מצד האם ,והיא ה' אחרונה של השם הקדוש ,ואין נשלמת אלא עם ו' ,משום שממנו
היא נזונית ,ולכן צריך לכתוב ו' ,ואחר כך ה' .כדוגמא זה ה' הרי ו' ,ואותה ההתפשטות שיוצאת
ממנו ,כדוגמת אותו נהר שיוצא מי' ,משום שממנו נזונית ו' ,הרי בן שיוצא ממנו למטה .והדברים
הללו באר אותם אבי ,והרי נתבארו ,ואני כשמגיע לדברים הללו אומר אותם ,משום שצוואת אבי
כך ,וכך צריך אדם להזהר בשם הקדוש ,שיכתוב את השם הקדוש .כדוגמא זה ,וזהו כראוי ,ואם לא
אינו נקרא שם קדוש ונקרא פגום ,ומי שפוגם את השם הקדוש טוב לו שלא נברא.
יש עדו וצ"ע @
.(íéùåøã) ä"éäà øùà ä"éäà 324
 325וצונו על מסטרא דימינא דאתמר ביה הוקם על דתמן כל ברכאן לימינא דאינון מאה ברכאן
כחושבן ע"ל דאת י' בק' אסתליק למאה דאיהי קרבנא דכלא מסטרא דאבא ראש מסטרא דאימא
אשר 325מסטרא דאבא מצווה ומסטרא דאימא עושה ומצווה דא עץ פרי ועושה דא עושה פרי
ושמעינן דאינון גוף וברית דחשבינן חד עלייהו אתמר שתי כתפת חברת כמה דאינון חוברות הכי
שכינתא עלאה ותתאה חוברות אשה אל אחותה
תרגום :וצונו על מצד הימין שנאמר בו הוקם על ששם כל הברכות לימין שהם מאה ברכות
כחשבון ע"ל שאות י' עם ק' עולה למאה שהיא הקרבן של הכל מצד האב ראש מצד האם אשר
מצד האב מצוה מצד האם עושה ומצוה זה עץ פרי ועושה זה עושה פרי ושמענו שהם גוף וברית
שמחשיבים אחד עליהם נאמר שתי כתפת חברת כמו שהן חוברות כך השכינה העליונה והתחתונה
חוברות אשה אל אחותה
ועי' שעה"כ )&(äúà úìîá äúò äðä ,'æðë êåøá úìîá à"åàã úåãåñéä åðøøåòù øçà
ø"ùà äìù ãåñéä '÷ð äúòå ,äìù ãåñéá ãçé íäéðù åøáçúð
 326שהם ב' בחי' ראש.
.øâñåîä úà ñøåâ íéùåøã 327
 328ע'י תיקו"ז י ע"ב שמוזכר גימ' זו.

 329עי' פת"ש ז"א ה וז"ל אכן אף שטפת מ"ד הוא א' ,מ"מ הוא שקול כאותם הב' טפות שעלו
מן הנוקבא מאחר שהוא מיחד שניהם ונותן להם התיקון והשלמות רק ששם הם בסוד היחוד,
ולכן היה"ו של הדכורא עולה מ"ב כמו של ב' אהי"ה דנוקבא ,וזה היה"ו כולל כל המדרגות
שנכללים בג' והם כוללים כל פרטי האברים שהם כ"א אותיות שהא' אינו בחשבון והוא הכלל
44

מאיר העץ חלק ג'
330

אמצעיות דאבא ושלש דאמא הם ב' אהי"ה דאלפי"ן ,ואחר כך בג"ת דאבא וג"ת דאמא הם
אהי"ה דההי"ן ,הרי ו' אהי"ה .וכמו שלמעלה כולן נכללין ביה"ו האחרון ,כן עתה נכללו בב'
אהי"ה ,ולכן לא נזכר בכתוב רק ב' אהי"ה ,אבל באמת כי ג"פ הם נקרא אהי"ה אשר אהי"ה,
ביודי"ן בההי"ן באלפי"ן ,כי בג"ר }עט ע"ג{ נקרא אשר בחי' כתר וב' אהי"ה הם חו"ב ,וג'
אמצעיות ב' אהי"ה הם חו"ג ואשר בת"ת ,וג' אחרונות הם ב' אהי"ה בנו"ה ואשר ביסוד ,כי
הת"ת ויסוד שניהן נקראו אשר כנודע ,331אך כולם נכללו באהי"ה אשר אהי"ה העליונים של
יודי"ן ,כי אלו עולין מלמטה למעלה .אך ביה"ו הוא להיפך ,שנכללין ביה"ו האחרון של ההי"ן
שיורדין מלמעלה למטה.332
ואל תטעה במה שאמרתי שכל האהי"ה הללו הם באבא ואמא ,כי כולם הם בגרון של
א"א עצמו ,אך הכוונה לומר ,כי לפי שמן הגרון הזה היה בו כח להוציא או"א ,א"כ הוא מוכרח
שיהיו בו ב' בחינות בערך או"א .ונמצא כי הכתוב לא הזכיר רק ב' אהי"ה ,שכל השאר נכללין
שם .ועתה נמצא שמן הזכר יורד טפת יה"ו א' ,ועולין כנגדו ב' ,שהם ב' ,אהי"ה אשר אהי"ה.
וכמו שביה"ו הנ"ל יש בו מ"ב הנ"ל ,כי הוא במילוי ההי"ן ,הוא גי' מ"ב ,לכן מכחו יצאו מן
הגרון שהוא הנוק' ב"פ אהי"ה הנ"ל ,שהם גי' מ"ב ,א' לאבא וא' לאמא .ועתה גם בזה תבין איך
יצאו ב' אהי"ה בנוק' מיה"ו א' של הזכר ,כי יה"ו של הזכר העולה מ"ב נתהווה בנוק' ב' אהי"ה
העולין מ"ב והבן זה .והטעם לצורך או"א שיצאו משם ,נמצא שכ"כ גדולה טפה א' של יה"ו
כשנים של אהי"ה .גם תראה ,כי כמו שטפת יה"ו הם ג' יה"ו שהם גימטריא ס"ג) ,333כך(
באהי"ה הם ב' כנגד ב' טיפות ,כי הם ו' אהי"ה ,והם ב' שמות ס"ג.
והנה נרמז בכתוב מציאות הולדת זו"ן ,ואחר הולדתו ,אז נזכר עיבורו ,שהוא השתהות
הולד במעי אמו ט' חדשים ,ואז כל הולד עם היותו נעשה מזכר ונקבה נקרא כולו בשם
הנוקבא .334וז"ס אהי"ה הג' הנכתב בפסוק ,כי כל מציאות הז"א הנ"ל נקרא עתה בשם אהי"ה,
להיותו במעי בינה ,ואחר שנולד ויצא ,אז ניכר מציאותו ונקרא יהו"ה כנזכר בפסוק הב'
עצמו.336335
337ונחזור לענין ,כי כמו שביה"ו הא' היה בחי' מ"ב ,כן צריך שבב' אהי"ה הללו יהיו
ב"פ מ"ב .והוא ,כי ד' אותיות של אהי"ה ,וי' של המילוי ,338ועם הכ"ח של מילוי המילוי 339הם
מ"ב ,הרי ב"פ מ"ב בב' אהי"ה ,ואלו הם סוד המ"ב זווגים הנזכר בפרשה בראשית )דף א ע"א(,
כי מ"ב זווגים הם כפולים ב"פ )מ"ב והם ב"פ( מ"ב הנ"ל ,והם מב' שמות אהי"ה .וכל אלו ירדו
אח"כ למטה ליסוד של א"א ,ושם מזריע ההוא ברית קדישא במ"ב זווגים היורדין מזווג עליון

כידוע ,וכן בנוקבא הם ב"פ כ"א אותיות א"ב ותשר"ק שהוא שורש הטוב והרע התפשטות
והסתלקות ,וכשיורד הטפה נכללים ב' בחינות של יה"ו של מדרגות עליונות שבו שהם חב"ד
וחג"ת בבחינה תחתונה שהוא נה"י שלו כידוע שבישול הטפה יוצא מב' הכליות והיסוד אף שכל
חלקי האברים והכח שבהם נכלל בטפה זו מ"מ אינו מתגלה רק ממקומות הנ"ל ששם הם נגמרים
ונתקנים בבחינתם ,וכמו כן הוא בטפת מ"ן של הנוקבא כשעולה למעלה נכללים במדרגה עליונה
שבהם שמתראה כפי התיקון היותר גדול שבו ובזיווג הזה נקשר הרצון של הדכורא עם הרצון של
הנוקבא ביחד ואח"כ הוא זיווג גופני שבהם ,עכ"ל.
.(íéùåøãá óñåð) 'á 330
 331עי' מטבע ברכה שאשר היא יסוד.
 332כאן רואים שכל טיפה זרעית נמשך מכל הקומה כולו דעליון )ביאורים ח"א כה ע"ד(
 333ואו"א נובעים מס"ג דא"א עי' פרק א.
 334עובר ירך אמו )פת"ש אח"ף כב ,וא"א כט( .עי' פרקי הצלם פרק א' וכן חשמ"ל פרק א.
.(é"áåâä) é"úëá ÷çîð 335
 336כלומר פסוק הבא :ויאמר עוד אלהי"ם אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהו"ה אלה"י
אבתיכם אלה"י אברהם אלה"י יצחק ואלה"י יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר.
.ç ÷øô â"ò èì ù"åáî 337
 338דהיינו י' אותיות של מילוי אהי"ה – אל"ף ה"א יו"ד ה"א.
 339אל"ף למ"ד פ"ה ה"א אל"ף יו"ד וא"ו דל"ת ה"א אל"ף – הרי זה רק כ"ז ,ועם הכולל כח
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מאיר העץ חלק ג'
של חיך וגרון הנ"ל .והנה הב' מ"ב אשר בב' אהי"ה של הגרון ,הם סוד ד' אותיות של אחע"ה
של גרון ,שהם גימטריא פ"ד ,ב"פ מ"ב הם )פ"ד(.
שער טז פרק ג
ונחזור לענין ,כי כבר בארנו איך ג' אהי"ה הם באו"א  :א' ,למעלה במילוי יודי"ן
בג"ר .342וא' ,בג' אמצעיות במילוי }עט ע"ד{ אלפי"ן .וא' ,בג"ת במילוי ההי"ן .343וגם בארנו כי
ג' מ"ב הם :א' ,מיה"ו 344של הזכר 345אשר אח"כ נחלק 346לב' אהי"ה שהם ג"כ מ"ב .וב' מ"ב
אחרים 347הם בב' אהי"ה דיודי"ן ואלפי"ן ,כי באהי"ה הג' דההי"ן אין במילוי מ"ב אתוון
349
כנודע .348ואמנם המ"ב הא' של הזכר ממנו נעשה החֵ ֶלב שהוא לובן דז"א ,ומאהי"ה דאמא
נעשה הדם שהוא אודם ,350והנה דם וחֵ ֶלב הם כמספר ב"פ מ"ב ,ולכן חלב ודם לעולם לגבוה
סלקי .351אמנם האהי"ה הב' שהוא מ"ב הב' ,שהוא בג' אמצעיות במקום דדים של האשה ,ושם
אחר לידת הולד חוזר הדם העליון להיות חָ ָלב .והנה חָ לב וחֵ לב ודם הם גימטריא ג"פ מ"א )נ"א
מ"ב פחות ב'( ,352והם סוד ג"פ מ"א )נ"א ב"פ מ"ב( 353של אהי"ה )דההי"ן( 354שאין בהם רק
מ"א אותיות של מילוי כנ"ל )שער הזווגים פרק ב( ,כי לכן נקרא בינה א"ם ,כי אין בה רק מ"א
אותיות .355והנה סוד הדם כפי האמת 356הוא יורד למטה באהי"ה של ההי"ן דג' תחתונות ,ושם
נעשה הדם ,כי אז נעשה באחוריים של ג"ת שהם רבוע 357של אהי"ה העולה מ"ד ,358ושם הוא
340

341

.â"ò ãî ù"åáî ,á"ò èñ ÷"äòù ,íéùåøã 340
 341כלומר בגרון שהוא שורש או"א כנ"ל בפרק הקודם.
 342עי' ביאורים ח"ב עא ע"ב כי סוד יו"ד לעולם מסוד מוח משעה"ק וזוהר הרקיע.
 343עי' שעה"כ פ ע"ד שיש ב' בחינות והם יה"א יא"ה תלוי אם זה גדלות או קטנות ,וזה בג'
קוים ,וכאן בג"ר וג"ע וג"ת.
.(÷"äòùá óñåð) ï"éääã 344
 345היינו מהחיך שהוא בחי' הדכר שבגרון דא"א.
 346מתאי זה?
.(÷"äòùá óñåð) äá÷ðá 347
 348אלא רק ל"ט.
.(÷"äòùá óñåð) íééøåçàä 349
.(÷"äòùá óñåð) íãåà åîàå ïáåìä åá ïúåð åéáà éë òãåðë 350
 351עי' מבו"ש מז ע"ב וז"ס להקריב לי חלב ודם כי חלב ודם קרבין לגבוה כי כל ז"א נבנה
משניהם והם קריבין לגבוה .ועי' שער המצות מ ע"א ז"ל :כל עליה היא בשם בן מ"ב.
.÷çîð "à"î"å ,øâñåîä úà ñøåâ íéùåøã 352
úåçô á"î ô"â 'éâ íä àñøâä àåä êë .øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå ,íéùåøãá ÷çîð "à"î ô"â" 353
íàåìî éåìéîáå íàåìîáå íèåùôá ïéàù ä"éäà úåîù 'áä 'éçáî (àåä øñçù 'áä ì"ø) íäå íéðù
'á .(å"ùì) [á"ò èñ] ã"ò åð úåîã÷ä øòùî àåäå 'åë íà äðéá àø÷ð ïëì éë úåéúåà à"î à"î ÷ø
.(é"áåâä é"úë) íäá ïéàù ä"éäà éåìéî ìù à"î íéîòô
.íéùåøãá ÷çîð 354
é"áåâä) á"î 'îéâá íìù àåä å"äéä êà úåéúåà à"î ÷ø 'à ìëá ïéàù äá÷ðáù ä"éäà 'áá ïåøñçäå
.(é"úë
355
אהי"ה ,אל"ף ה"א יו"ד ה"א ,אל"ף למ"ד פ"ה ,ה"א אל"ף יו"ד וא"ו דל"ת ה"א אל"ף.
 356כלומר ששרשו בג"ר ועכ"ז כל גילויו באדם היא רק למטה ביסוד.
.(÷"äòù) íéèåùô íééøåçà 357
 358א' א"ה אה"י אהי"ה.
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 אל"ף ה"י יו"ד: כזה, ואמנם ב' אהי"ה הראשונים דיודי"ן ואלפי"ן הם גימטריא ש"ד.359ד"ם
 שיורד אהי"ה דיודי"ן למקום, ומהם מתהוים ונעשו שדים והדדים, אל"ף ה"א יו"ד ה"א,ה"י
 ואז גם, ושם מתחברים שניהם ונעשו שדים ודדים, שמקומו בת"ת נגד החזה,אהי"ה דאלפי"ן
 ושם מתחלף ונעשה חלב לינק הולד,אהי"ה האחרון העולה דם עולה למעלה באהי"ה דאלפי"ן
.360אחר שנולד
 שהוא אהי"ה דההי"ן,362' היה בבחי' אהי"ה א, מציאות יצירת הולד ז"א361והנה אחר
 והנה אהי"ה של. בפסוק )שמות ג יד( כה תאמר ]לבני ישראל[ אהי"ה שלחני אליכם363הרמוז
 וז"ס כ"ה. אך בב' אהי"ה דיודי"ן ואלפי"ן הם כ"ז, אין בו רק כ"ה אותיות,ההי"ן מילוי המילוי
 וכשתסיר, כי בשם זה אין בו רק כ"ה אותיות במילוי דמילוי שלו,תאמר אהי"ה שלחני אליכם
 שיש, אמנם הב' אהי"ה. אהי"ה364 ישארו כ"א אותיות גימטריא,מהם ד' אותיות השורש עצמן
 שכל, הוא סוד כ"ב אתוון דאלפ"א בית"א עם ה' אותיות מנצפ"ך,בהם כ"ז אותיות בכל אחת
.(אותיות הם בבינה כנודע )תיקו"ז כב ע"א
366
, להוציא טפת זו"ן כלולה ממ"ב זווגים, והרי נתבאר זווג העליון של פה דא"א365
 נמשכו אח"כ אל היסוד דא"א367 ומאלו. שבהם ב"פ מ"ב אתוון הנ"ל,שהם ב' אהי"ה הנ"ל
.370 ושם הוא מלכות דא"א, אשר הוא שליש היסוד,369 שהוא עטרא,368ליתנה במלכות
íùù éôì íãä" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìá ÷çîð "òåáø íäù ú"â ìù íééøåçàá äùòð æà éë" 359
.÷"äòùá ä"ëå ,"òåáø àåä íù úåðåúçú 'â ìù íééøåçàá
 בעת שמתחדשים ויוצאים נשמות ממנה מתחדש בה שפע המזון לכל חי )דע"ה ח"ב נד360
.901  והערה שם,' עי' לקמן שער רפ"ח פרק ו,(ע"ג
.(å"ùì) ìëù ïåéë ,(íéùåøã) ìë øçà 361
.(å"ùìå ÷"äòù) ïåøçàä 362
.(å"ùìå ÷"äòù) ë"çà øëæð ïëì 363
.íéùåøãá ÷çîð – àéøèîéâ úåéúåà à"ë åøàùé ïîöò ùøåùä úåéúåà 'ã íäî øéñúùëå åìù 364
.ã"òå â"ò èì ù"åáî ,â"ò èñ ã"ò çñ ÷"äòù 365
.(å"ùìå ÷"äòùá óñåð) åìù ïåøâå êéçá 366
.(÷"äòù) úéùàøá 'ô ùéø æ"äñá 'æðë ïé÷éùðä ìù ïåéìòä âååæ ïî åá íéëùîðä íéâååæ á"î ïî 367
.(÷"äòùá óñåð) ïåúçú âååæ 'éçáá ,(íéùåøãá óñåð) åìù 368
.(÷"äòù) ãåñéä ìù äøèòä 369
êéøàã çöð éë íù øàáúðå .ï"åæ êøåöì àåäù ,äæ âååéæ êøåöì íéôåöøôä ìë úåùáìúä øãñ 370
àáà ïéá òéøëîä úòãä ãåñ äùòð êéøàã ãåñéäå ,àîéà êåú êéøàã ãåäå ,àáà êåú ùáìúî
éìàîùä åéöçå ,àáàã ãåñéá ïåúð êéøàã éðéîéä ãåñé éöç éë ,íäìù úåãåñéä 'áá àåäù ,àîéàì
.àîéàã ãåñéá ïåúð
,øëæ àåä åáù ïéîéä ãö ìë íðîà ,åðîî úãøôð äá÷ð à"àá ïéà éë ,á"ô à"ç â"ùá ù"îë ïéðòäå
÷éãö ãåñá ,øîúä åîë ,äá÷ðå øëæî ìåìë åìù ãåñéä æ"ãò ïë éë àöîðå ,äá÷ð àåä åìàîù ãö ìëå
åìù äøèòä 'éçáå øëæ ãåñéä 'éçá àåäå .äá÷ð éìàîùä åéöçå øëæ éðéîéä åéöç äéäéå ,çøôé øîúë
øëæ ë"â àåäù ,àáàã ãåñéá éðéîéä åéöç 'éçá ïúéð æàå ,à"àã úåëìî úðéçá àéä äøèòä éë ,äá÷ð
'á åìàá åúåùáìúä é"òå .ï"î ãåñá äá÷ð ë"â àéäù àîéàã ãåñéá éìàîùä åéöçå ,íéøëæ ïééî ãåñá
ïúðå ,ïåúçú âååéæ ãåñá äøèòá ãåñé ,äéáå äéðéî êéøàä âååãæð æà ,à"åàã äá÷ðå øëæ íäù úåãåñéä
,ì"ðä ïåøâå [êéçã ì"öãð] äîëçã ïåéìò âååéæ 'éçáî åéìà åëùîðù úåôéèä íúåà äøèòá ãåñéä
.'âá ïìéìë úìú úðéçáá ï"åæì àéöåäå
äá ÷éáùã àçåø àåää é"ò éìë äúåà äùòéù ãò ,äðåùàø äàéáî úøáòúî äùàä ïéà éë ,úîàäå
úãøôð äðéçá äðéà êéøàã àá÷åðù úåéäì ,ïàë íðîà .úøáòúî 'á äàéáî ê"çàå ,äðåùàø äàéáá
,íðîàå .äðåùàø äàéáî äøáòúðå ,éìë äúåùòì êøöåä àì ïëì ,'æðë åá äìåìë àéä íðîà ,åðîî
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ואמנם זווג זה לא היה בא"א לבדו ,אלא שנתעלה נה"י דא"א) 372371ונתלבש באו"א(
ונכלל בחג"ת שלו ,אשר האו"א הם מלבישין אותו ,374אז נכללו אלו באלו ,הנה"י בחג"ת )נ"א
חג"ת בנה"י( ,375והיו ג' כלילין בג' ,376ואז 377יצא הז"א בסוד הלבוש אל נה"י דא"א .ונמצא ,כי
373

ãåñá àîéàã ãåñéá éìàîùä åéöçå ,íéøëæ ïééî ãåñá àáàã ãåñéá ïéîéä åéöç åúåéäì êøöåä æ"ëò
âååéæäù ÷ø ,äúò åùîù àì à"åà êà ,à"àá àåä äæä âååéæä ø÷éò éë ,à"ô ì"ùî ïéáú äæáå .ï"î
.(ù"åáî) íäá êéøàã ãåñé úåùáìúä êøåö äéä äî äúò 'úð øáëå .íäá êéøà úåùáìúä é"ò äùòð
 371עי' ביאורים נקודות פ"ב אות יב סוף לסופו )לש"ו( ז"ל הע"ח שם :כל בחי' הוצאות האורות
חדשים היה קודם להם ענין הצמצום ,כי כן מצינו בא"א שצמצם נה"י שלו כדי לאפקא לזו"ן כנזכר
במקומו )שער הולדת או"א פ"ג ושער העיבורים פ"ג( ,וכן היה בזה הא"ק ,ואין להאריך בזה.
וזה תמצית דברי הלש"ו :יש להקשות שהרי לכאורה אינו דומה כלל ,שכן שם נתעלו הכלים
דנה"י גם בחג"ת הרי הוא מקום או"א ,כדי לעשות בהם את העיבור דזו"ן .ולכאורה אם כך הוא
הרי שקיימת סתירה בדברי הרב שכן משמע ששם רק הכלים הם שעלו שם ולא עצמות האור,
ואילו כאן בא"ק העלייה היא רק היתה באורות ולא בכלים .ועוד ,שבא"א מה שעלה חזר וירד,
משא"כ בא"ק .ועוד חילוק יש ביניהם ,שבא"א הוא עלה בתורת מ"ן ועי"כ הוריד דבר שלם ,ואילו
בא"ק הוא יצא בבחי' טפ"ק.
אלא נראה דצ"ל שכל התפשטות דנה"י דא"ק שבתוך גוף הא"ק היה רק בבחי' ההתפשטות
הראשונה לאצילות וכל ההתפשטות הראשונה חוזרת באמת ועולה למקומה ונשארת שם לעולם,
והוא ההסתלקות הראשונה ומשם הוא מאיר לבחינה התחתונה ממנו .ועל זה הוא שאמר הרב
שהנה"י דא"ק מאירים לכל האצילות ,דהיינו אותן האורות שנסתלקו .באופן אחר אפשר לומר,
שעדיין נותר רשימו בנה"י דא"ק ,ואף הוא מאיר באצילות ,ויתכן שגם לכך רמז הרב.
אמנם בענין ג' החילוקים ,כוונת הרב לומר שפעולת כל תחתון נעשית לעולם רק על ידי הנה"י
דהעליון הן בכלל והן בפרט .באומרינו "בפרט" ,כוונתינו שכל בחינה נעשית מנה"י דהבחי'
שלמעלה ממנה ,ובאומרינו "בכלל" כוונתינו לומר שא"א כולל את כל האצילות ,שכן הוא מתפשט
עד סוף הזו"ן .הנה המציאות דזו"ן אינה נעשית כי אם על ידי הנה"י דא"א המשתתפים אף הם
בפעולת הזו"ן .וכן נעשה דוגמתו בא"ק ,שכן אף האצילות כולה ,הרי היא מ"ה וב"ן הכלליים דא"ק
והללו אינם כי אם תולדות הנה"י דא"ק.
אמנם ענין הצמצום והפרסה ,הרי הוא הסתלקות אורות נה"י למעלה ופריסת הפרסאנעשים
ע"י א"ק לכל האצילות ,וכן מא"א לכלל הזו"ן ,ועי"ז אין האצילות עולה עם הכלים שלו למעלה
מהפרסא דא"ק ,והוא הדין זו"ן שאינם עולים עם הכלים שלהם למעלה מהפרסא דא"א .ולכן אין
האצילות מקבל מא"ק אלא דרך הפרסא ,הרי הוא תמצית הארה ,וכן אין הזו"ן מקבלים מהא"א
אלא דרך הפרסא ,וגם הוא אינו כי אם תמצית הארה )ועל אף שלא נזכר ענין עליית אורות א"א
למעלה דוגמת א"ק כן מצינו בבהגר"א על ספד"צ טז ע"א ד"ה וכן הוא(
ומה שאמרנו שבא"ק עלו אורות ולא כלים ,כן הוא בא"א לצורך עיבור ראשון דזו"ן ,ואורות
אלו לא ירדו ,ורק בעיבור השני עלו הכלים וירדו עוד פעם .ועליית הנה"י בחג"ת דא"א לצורך
תיקון העיבור לא היה למעלה מן הפרסא אלא לפנים מן הפרסא בחלל שבין השדרה לפרסא ,שכן
הפרסא מתחילה מהחזה מצד פנים ונמשכת ומתעקמת לצד אחור עד כנגד הטבור ,והחלק שבו
אשר מבפנים לצד חוט השדרה נקרא בשם חג"ת ,הגם שהוא למטה מן החזה ,אמנם הצד החיצוני
שלו הוא מכלל נה"י .אם כן ,לצד פנים מסתיימים החג"ת בסוף החזה ,הרי הוא טיבורא דליבא,
ומצד אחור הוא לפנים מן הפרסא ,ושם היה זיווג מיניה וביה ,והוא כנגד ישסו"ת שהוא במקום
המזל התחתון )עי' עיבורים ב( .וכן נזדווגו עי"ז כללות או"א ,שכן ישסו"ת נכללו באו"א עלאין,
ונעשה על ידי כ"ז העיבור דז"א בתבונה )עי' הולדות או"א ג'( .עכ"פ העולה מכל הנ"ל הוא ,שכל
מה שהרב מביא בתורת משל ודוגמא מעולם לעולם ומבחינה לבחינה הוא בדרך כללות בלבד
ואליבא דאמת כל א' הוא מיוחד לפי ענינו )ביאורים ח"ב צא ע"א(.
שורש זו"ן מנה"י דא"א אך נתהוו ונעשו על ידי זווג דאו"א וע"י עיבור במעי אימא ,אם כן
נמשך מציאות משרשם שבנה"י דא"א ובאמצעות או"א ,כלומר נה"י דא"א היה צריך לעלות למעלה
בחג"ת כדי להיות שורש לאו"א )כללים ח"א נד ע"א ,וכן ביאורים ח"א מו ע"ג( ,וגם ישסו"ת עלו
בחיק או"א עלאין )כללים ח"א צז ע"ד(.
.(é"áåâä é"úë) à"åàá ùáìúðå à"åàî äèîì äéäù 372
.øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå íéùåøãá ÷çîð à"àã é"äð 373
.(÷"äòù) ú"âç 374
.íéùåøãá ÷çîð 375
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עיקר הזווג זה הוא של א"א ,רק שהיו באמצעות או"א .378הרי מבואר כי גם הנה"י של א"א
עצמו היו ג' }פ ע"א{ כלילין בג' בתוך החג"ת העליונים ,ואז גם הז"א יצא עד"ז ג"כ ג' כליל
בג' ,פי' כי הלא הנה"י של א"א הם נשמה אל כל הט' של ז"א ,כי הנצח הוא ג' פרקין של ג'
ספירות דז"א שהוא קו ימין חח"ן ,וכן ההוד בקו שמאלי בג"ה ,וכן היסוד בקו האמצעי דת"י.
אמנם מן הראוי היה שימשכו כל הט"ס דז"א מאלו הג' 379נה"י דא"א ,רק לפי שגם נה"י של א"א
הם כלולים בג' אחרים ,שהם חג"ת דא"א ,והיו ו' שהם כלולים ג' גו ג' דא"א ,לכן גם הז"א יצא
כדוגמא דא"א ג' גו ג' ,380ו"ק לבדם.
וכל זה נעשה במעי התבונה ,כי שם הוא סוד הזווג .והענין כי נתלבשו חו"ב עלאין
ביש"ס ותבונה ,381ונכללו )שם( בתוכם החג"ת ונה"י של א"א ,ושם היה העיבור דז"א .והטעם,
כי בינה התפשטותה עד החזה ,382והתבונה מן החזה ולמטה .והנה מקום בית הריון האשה
והרחם שלה הוא למטה מהחזה ,ששם מקום התבונה .הרי מבואר איך ההריון הזה הוא בתבונה,
לכן היא 383נק' אם הבנים .384אמנם עיבור זה של ז"א למקוטעים היה ,שהם ז' חדשים 385ופחות
מעט ,כמו שנולד משה ושמואל ופרץ וזרח וכמה צדיקים.386
ואמנם הלא ביארנו שכל א' נגדל ונכפל כפליים ,כי מג' נעשה ו' ,387אמנם נעריך עתה
ערכים אלו ,כי הלא סוד עטרת היסוד הוא שליש שיעור של היסוד ,והוא סוד המלכות .אמנם
שיעור ז"א הוא מטבור ולמטה דא"א ,כי או"א ,אם היה שיעורם מראש א"א ,היה סופם עד
החזה ,כמו לאה בז"א ,וכמו ז"א בתבונה ,שיוצא מהחזה .אך או"א מתחילין מהגרון דא"א ,לכן
סיומם הוא למטה בסוף ב' שלישי של הת"ת ,שהוא הטבור .388נמצא ,כי אין לז"א בת"ת של
א"א רק שליש לבד ,וכנגד שליש זה שהוא לוקח }פ ע"ב{ מת"ת דא"א ,כנגדו לוקח המלכות
שליש א' מן היסוד דא"א ,שהוא סוד העטרה.
והנה כשנעריך כ"ז בז"א ,נמצא שיש לו לז"א שליש א' מת"ת ,וב' שלישים מהיסוד,
הרי ג' שלישים ,כמנין מדה א' שלימה .וזאת המדה גדלה עד כפלים ,ונעשה ב' מדות ,ת"ת ויסוד
של ז"א ,שבהם ו' שלישים ,הרי כאן ב' מדות .וגם נו"ה כל אחד הגדיל כפלים ,כי מנצח נעשה
ב' מדות ,והם חסד ונצח ,ומהוד ב' אחרות ,והם גבורה והוד ,הרי ד' מדות ,וב' הראשונים ת"ת
ויסוד הרי ו' .והנה שליש היסוד שהוא העטרה של המלכות ,גם היא גדלה ונעשית ב' שלישים,
 376זהו גם בז"א עצמו ובגם באו"א וגם בא"א כי משום ששורש הז"א הוא בנה"י דאו"א ובנה"י
דא"א לכן עלה כל א' את אור הנה"י למעלה כדי שיתגלה בהם העביות הראוי לז"א וכן נתעלם
בדרך זה החג"ת דז"א עצמו והיה גם הוא תלת כלילן בתלת כדי שיתגלה בו העביית הראוי לעיבור
הראשון שלו )ביאורים ח"ב כח ע"ד(
זה הפיך הג' כלילן בג' הרגיל )עי' שער כד פרק א'( שהרי כאן הנה"י בחג"ת ולא החג"ת בנה"י,
עי' לעיל שער יא פרק ז' וכן אנ"כ ו'.
.(÷"äòù) íù ï÷úäì ï"åæ 'éçá åìò æàå 377
 378עי' כל זה בשער הכללים פרק ב'.
.(÷"äòùá ïëå ,é"áåâä) é"úëá ÷çîð 379
 380אמנם כאן זה הפוך משם@.
 381נתלבשו )וכן הוא באנ"ך ד'( או התאחדות לקומה א' )כמש"כ בז"א סוף פרק ב'( ]הגרא"ש
אמר בשם היפ"ש שבירה ב' שז"א לאו דווקא ואנ"ך ד' העיקר ,ועי' לקמן הערה  ,[1250אמנם
מהלש"ו @@@ ח"ב ע ע"ד ועוד כמה מקומות עי' שער כה דרוש ז' בהערה שם שזה התאחדות.
 382חזה של פרצוף בינה הכוללת בינה ותבונה.
 383התבונה.
 384עי' לעיל הערה .266
 385עי' אנ"כ א' שזה באורות ,אמנם עי' לקמן שער כד פרק ג שזה לא כך ,ועוד שבאנ"כ לא
כתוב מקוטעים וצ"ע ,ועי' הערה  ,386ועי' שער הכללים פרק ג'.
 386עי' תרגום ירושלמי )שמות ב ג(.
.(ù"åáî) úåðè÷ úåãî 'å åùòðå úåìåãâ úåãî 'â ÷ø åðéà øåáéòä úòá à"æ ø÷éò 387
 388כלומר יחד עם ישסו"ת )ביאורים ח"ב פט ע"ד(.
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'כל היולדת לז

 ולכן ז"ס, הרי הכל ז' מדות פחות שליש,הרי מדה פחות שליש
. שאינן ז' שלמים,יולדת למקוטעין
 זו,' והיה ראוי להיות ו,' ואיך הם עתה ז,'ואם תשאל כי הלא לא היו רק ג' כלולים בג
 נתחבר עם שאר הת"ת389(אינה שאלה לפי שכבר ידעת כי גם אותו שליש ת"ת )נ"ל שצ"ל היסוד
 לכן אינה, אך להיות שאינה מדה בפ"ע. וגם היא הגדיל, שהוא ב' שלישים העליונים,עליון
.' ואינו נזכר רק ג' כלילן בג,עולה בשם
 והוא כשנעריך,ואמנם חשבון עצמו זה של ז' חדשים הוא ג"כ בחי' ט' חדשים שלימות
 שאע"פ שאין בת"ת רק.390' הרי ו,' ות"ת נגדל ג"כ ונעשה ב,'נו"ה שגדלו כפליים ונעשו ד
 ולכן, ואינו בכלל השאר, להיות שרשו שהיא ת"ת מדה בפ"ע, עכ"ז נחשב למדה בפ"ע,שליש
 גם היסוד אף שהם,' נו"ה הם ו391' הרי ב' ועם הד, והנה גדל כפלים.אנו מונין אותו למדה בפ"ע
. עם כ"ז אנו מונין אותה למדה בפ"ע לטעם הנ"ל בת"ת, שהם של ז"א,ב' שלישי היסוד לבדה
 }פ.392 והו' הרי ח' ועטרה של המלכות הרי תשעה חדשים,והנה גדל כפליים הרי הוא ב' מדות
{ע"ג
()ר"ה יא ע"א

.íéùåøãá ÷çîð 389
ìë 'åëå 'â 'åâ 'â ãåñá åììëð àîéà éòîáå úåãå÷ð 'å 'éçá 'åëå àîéà êåúá äéä à"æ ìù äæ øåáò 390
.(â"ò î ÷"äòù) ú"âç íéàø÷ðä úåðåéìò 'âä ìëî åììëð é"äð íéàø÷ðä åáù úåðåúçú 'âä ïî 'à
.(íéùåøãá óñåð) ìù 391
.504 äøòä ìéòì 'òå ,áåè øúåé íå÷î ùé íà ò"ö 392
åéöç ììëðù ,êéøàã äæä ú"úá àåä äùîù éôì ,íéùãç 'æì ãìåð äùî éë ì"æø åøîàù äî ãåñ åäæå
äìò àåä íâ øùà ,êéøà ìù ãåñéä ïî àìà åðéà á÷òé íðîàå .'æðë íéùãç äòáù åì êøöåä åéöçá
åäæå ,äùîì åîë íéùãç 'æ øåáéò á÷òéì åì ÷éôñä àìù àöîðå .ì"æðë ú"úáù ïåéìò éöçá ììëðå
êøåöì êéà éøäå .øáìî àåäù ãåñéä ïî á÷òéå ,åâì ú"úä ïî äùî éë ,øáìî á÷òé åàâìî äùî ãåñ
.øåáéòì íéùãç 'æ åì ÷éôñä äéáå äéðéî à"à úåììë
äðä éë ,æ"ãò íéøçà íéùãç 'á åðòîì åôñåúð äðä éë ,íéùãç 'è ìù øåáéò êøöåä à"æ êøåöì ìáà
àîéà éòîáå ,úåãå÷ð 'å 'éçá äìçúá äéä àåä äðäå ,ì"æðë àîéà êåúá äéä à"æ ìù äæä øåáéò
éë àåäå ,øçà ïôåàá àåä à"æì úìú åâ úìú íðîà .à"à êåúá äéäù ã"ò úìú åâ úìú ãåñá åììëð
ììëð çöðä éë ,ú"âç íéàø÷ðä úåðåéìò 'âä ìëî åììëð é"äð íéàø÷ðä åáù úåðåúçú 'âä ïî 'à ìë
ìù íéùãç äòùú íä éøäå ,ú"âçä ìëî ììëð ãåñéä ìëå ,ú"âçä ìëî ììëð ãåää ïëå ,ú"âç ìëî
.øåáéò
êøåöì åëøöåäù íéùãç 'è øçà äðä éë ,àåä ïéðòäå .ùãç á"é ìù øåáéò êøöåä à"æã '÷åð êøåöìå
úåðåéìòä 'âá ììëéì äëøöåä àéä íâù ,'÷åð êøåöì íéøçà íéùãç äùìù ãåò åôñåúð ,'æðë à"æ
,÷åñô ãåñ åäæå .ùãç á"é íä éøäå ,ú"âçä ïî 'à ìëá é"äðäî ãçà ìë åììëðù ã"ò ,à"æã ú"âç
úäúùð ë"çàå ,íéìåôë à"æ úååö÷ 'åä úåììë íäù ,íéèáù á"éä úãéì øçà éë 'éô ,úá äãìé øçàå
.äãìåð ë"çàå ,íéøçà íéùãç 'â úá àø÷ðä äá÷ðä
'æ åì å÷éôñä åîöòá êéøà êøåö úìòåúìù àìà ,ïåùàø øåáéò àø÷ðä 'à øåáéò äéä ìëä êéà éøä
'â ãåò íù úäúùð '÷åðå ,åîöòì 'è íäå ,íéùãç 'á ãåò íù ãåîòì êøöåä à"æå ,íéðåùàøä íéùãç
.(á"ò î ÷"äòù) äæ ïáäå ,'à øåáéò äéä ìëäå ,äîöòì á"é íä éøäå ,íéøçà íéùãç
'æ ìù ïåáùçä äæ éë àöîðå .úåîéìù úåðéçá äòùú åéäé ,øçà ïôåàá åìà 'éçá êéøòú íà äðäå
úåãî äùìù åéäé íìåë õåá÷áù ô"òà äðä éë ,ïéðòäå .íéùãç äòùú ìù ïåáùç åîöò àåä ,íéùãç
íò ú"úä úðéçá ìåìëì ïéàå ,'à 'éçáî íìåë ïðéà äðä ,ùéìù úåçô 'æ åéäé 'áì 'ìôëäáå ,ùéìùå
òáøà éë ,àöîðå .ãåñéä éàøë ú"úä éàø àìå ,åîöò éðôá úåàéöîå 'éçá åì ùé 'à ìë éë ,ãåñéä
'éçáå ãåä 'éçáå çöð 'éçáå .ãáì 'à ùéìù ÷ø åðéàù ô"òà ,ú"ú 'éçá íäù ,äô åéä úåøéôñ éðéî
50

'מאיר העץ חלק ג
שער טז פרק ד
, כבר ביארנו )שער א"א פרק ז( כי לעולם כל בחי' נה"י הם סוד תוספת ואינם עיקרין
 לפי שמרישא עלאה דעתיק אינו מלובש, והטעם.(ולכן הם לבר מגופא )זהר בראשית כא ע"ב
393

394

ô"òàå .'è 'éçá éøä äøèòäå ,úåðéçá 'ç åùòðå åìôëðå ,íä úåøéôñ éðéî òáøà éøä ,ãåñé
äðîð ïëì ,à"æä ììëî äðéàå ,'÷åðä úéùòð äðîîù ïåéë ,åîöò ãåñéä 'éôñ ïéîî àéä äøèòäù
.íéîéìù íéùãç 'è ãâðë 'éçá 'è íä éøäå ,äîöò éðôá äðéçáá äúåà
÷ø øåáéòä ïîæá à"æä äéä àìù íéøîåà åðàù ô"òà äðä éë ,øçà ïôåàá éúòîù úøçà íòôå
÷ø íéøëéð íðéàå ,åá íéîìòð íäù àìà úåøåîâ ñ"é åì ùéù éàãå æ"ëò ,òãåðë 'âá ïìéìë úìúî
äðåîù ÷ø íðéà íø÷éò íðîà ,íéùãç 'èî äéä øåáéòä ïîæ íðîàå .ì"ðë 'âá ïìéìë úìú 'éçá
.'èä ùãçî 'à íåéá åìéôà ãìéì äìåëéå ,ùãçä ìëë áùçð 'èä ùãçî 'à íåé éë òãåðë ,ãáì íéùãç
íåé à"òøì úãìåé ùé éë ,ì"ðë äèéì÷ä íåé úáéñì àåä 'èä ùãçî úç÷åìù íåéä åúåà åìéôàå
êùîä ïîæ ìëá éë øàáúð øáëå .íéùãç äðåîù ÷ø åðéà øåáéòä ø÷éò éë ,àöîðå .ïåéøä ïéðîë
.úéðù íù øøáúîå àîéà ïèáá íù äìåòå ,íéëìîä 'æáù à"æä é÷ìç ïéøøáúî øåáéòä
øåáéòä éùãç 'ç êùîäá éë àöîðå .à"æã øúë àéäù 'àä äøéôñä àéä øøáúîù äî úìçúä äðäå
ãåñéäå ãåää íäù ,úåðåúçúä úåøéôñ 'â íðîàå .ð"úâç ã"áçë íäù ,úåðåùàøä úåøéôñ 'ç åøøáúð
íúåéäì ,íäá íéæçàðä íéâéñä áåøî úåøéôñä øàùë áèéä øøáúäì åìëé àì ,åìù úåëìîäå
æà éë ,ä÷éðéä ïîæ ãò øåáéòä é"ò áèéä åøøáúð àì ïëìå ,úåðåúçú íä éë ,úåôéì÷ä ìà ïéëåîñ
.ù"ò áìçä ïéðòá á"çá ù"îë íäá ìãâðå à"æ ÷ðåéù áìç 'éçá åùòð åøøáúð
,øåáéòä ïéðîì äìåò åðéà øøáúðù ô"òà çöðä íâ éë ,úøçà íòô åðîî éúòîùù øëåæ éðà äðäå
ïëìå ,òãåðë àôåâ éâéìô éøú ãåää íò àåä åúåéä ïòé ,àáøë é÷ì àöåä éãäá ì"æùîë øáãä íòèå
.øåáéòä ïéðîì äìåò åðéà øøáúðù ô"òà çöðä ïë ,øåáéò ïéðîì äìò àìå øøáúð àì ãåääù ïåéë
ùàøá 'æðä ïåùàøä ùåøãä ïéòî àåäå ,äæ øåáéòá íéùãç 'æ 'éçá ë"â äéäé äæ éôì éë ã"òìðå
ïéáú 'æðä äæ íò äðäå .'à íäéðùå ,íéùãç 'è úðéçáå íéùãç äòáù 'éçá åá ùé øåáéòáù ,÷øôä
éë ,à"àã é"äð úà åùéáìäì ìôëäìå ììëäì êéøö äéä àì éë ,'âá ïìéìë 'â úåéäì à"æä êøöåä äîì
êà å"ôá åæ äìàù åðìàùù åîë êéøàã úåðåúçú 'â ùéáìäì ìåëé úìú åâ úìú úåììëä éúìá óà
úåðåúçú 'â åëøöåä ïëìå ,øåáéòä é"ò áèéä ïøåøéá íéìùäì åìëé àì åìù úåðåúçú 'âù éôì ïéðòä
ïåéë ,íîå÷îá èùôúäìå úåìâúäì åìëé àì éë ,ú"âç íäù ,úåéòöîàä 'â êåú íìòúäìå ììëäì åáù
åìâúðå íîå÷îá åèùôúð æàå ,áìçä 'éçáá øøáúäì åîìùðù ä÷éðéä øçà ãòå .áèéä åøøáúð àìù
.(ù"åáî) úåîéìù ÷"å 'éçá à"æ äùòðå íù
.ã"ò àë ù"åáî ,â"ò àð é"áùø éøîàî øòù 393
 הוצרכו זו"ן שבבינה: ועי' לעיל שער ז פרק ד,( שונה מעקודים )ביאורים ח"ב סא ע"ד394
, ע"ד הדו"ן דחכמה: והערה שלנו שם, ונחלק לב' שהם ד"ו,להזדווג להוציא ה' אחד דוגמתה
והיסוד נשלם על ידי תוספת אור מהבינה וכעין יסוד דז"א דאצילות שנעשה על ידי תוספות אור
 אמנם הנוק' שבו הוא מעיקר האור, אמנם זהו בחי' הדכר שביסוד שבא בתורת תוספת.מהבינה
 שהזכרנו כבר שט"ר דעקודים, ועל זה הוא שהלש"ו מחלק.דההתפשטות השניה ולא דרך תוספת
 אמנם מאחר שאין הג"ר מתלבשים בז"ת,יש להם על מה לסמוך משרשם שבהתפשטות הראשונה
 ולכן רק לח' הראשונים יש על מה לסמוך, שכן יציאתם היתה מאמא,אלא מבינה ולמטה
, ואם כן מובן ממילא שחלק היסוד השייך לדכר יקבל הארה בסוד תוספת,מההתפשטות הראשונה
 ולכן הנוק' שביסוד,שכן המלכות דההתפשטות הראשונה היא שורש ליסוד דההתפשטות השניה
' ועי,דההתפשטות השניה היא דווקא החלק שאינו בסוד תוספת אלא עיקר )ביאורים ח"ב סה ע"ב
 כלומר לצורך, ונה"י נמצאים שם רק בסוד תוספת, עיקר הפרצוף נגמר בחג"ת.(כללים ח"א נז ע"ג
.(התחתון )כללים ח"א כט ע"ג
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בא"א כי אם ז"ת שבו ,395א"כ נמצא שאין קיום לא"א רק לז' ראשונות שבו .והג' תחתונות שהם
נה"י אינן יכולין לבא רק בסוד תוספת ,כי אין להם עיקר וקיום במציאות העליון ממנו ,וכעד"ז
כל האצילות .396גם דע ,כי כמו כשאנו רוצין להמשיך נה"י 397לז"א ,אנו עושין זווג בין חו"ב כדי
שיתנו מוחין לז"א ,ואז ע"י כח זה נתוספים לו נה"י 398כנודע ,399גם או"א להיות להם נה"י,400
 395עי' לעיל מד ע"א בפ"ו סמוך לסופו )סד ע"ב( שעי"ז הם י"ג בכ"א ועי"ש ע"ב סמוך לסופו
)לש"ו( .שאפילו אחרי כל הנ"ל אצילות כלול מי' ספירות ועוד ג' צחצחות )כללים ח"ב עב ע"ג(.
קשה הלא הז"ת דהעליון מגיע עד סוף נצח דהתחתון וכן אלמה אינו חושב מלכות ועי' שער
א"א פ"ז דף סד ע"ד שאינו חושב שם באמת רק ו' חג"ת נה"י דרדל"א בכח"ב חג"ת דא"א ולעיל
שם אינו חושב מלכות כי חושב רדל"א ג"כ מהמנין ועם ט' דא"א הוא עשר ע"ש פ"ב דף סא ע"ב
אך הענין הוא כי עיקר המתלבש בהתחתון הוא המלכות דהעליון אלא כי היא כלולה מכל הו"ק
ומתלבש המלכות דהעליון הכלולה מכל הו"ק דהעליון בכח"ב חג"ת דהתחתון ונעשו כל הנה"י )עם
העטרה( רק בתוספת עי' שער א"א פרק ב' בהמ"ק שם בסופו )לש"ו( ,ועי' לעיל א"א ב' במ"ק
ובהערה שלנו שם ,כלומר בצורת טיפה זרעית עי' לעיל נקודות ב ד"ה והמשכיל והערה שם 125
)דע"ה ח"א מג ע"ב(] .ניתן לשאול על דבריו שאין מלכות נמנה הרי עי' בהגר"א על ס"י ח ע"א שאין
המלכות ניכרת בא"א אלא נמנה גם עתיק וגם א"א[.
עי' מבו"ש שער א"א פ"א דף כא ע"ג וסוף ע"ד ובדף יג ע"ד ספ"ד שם וכן לעיל בע"ח שער סדר
אצילות בקיצור פ"א ושעה"ק נא ע"א ומאמ"ר מט ע"ד נא ע"ג ועי' ספר הכללים כלל טו ענף ז'
אות ג' )לש"ו( ,וזה תמצית לשונו בכללים :אם כן צריך להיות שרק הוד יסוד ומלכות לבר מגופה,
ולמה גם הנצח? כל התלבשות היא רק במלכות ,ומלכות כללות כל הו"ק ,ובעיקר זה רק ו' בחינות,
שהמלכות אינו נכלל שהיא רק כלולה מכולם ,ולכן העתיק מתלבש על הא"א עד ת"ת ,ולכן למטה
ממנו זה נה"י ולא נהי"ם שהמלכות אין לה מציאות בפני עצמה ולכן כשאמרו נה"י זה כולל בק"ו
מלכות.
.÷øôä óåñá ä÷ñéôä ïàë àéáî ø"îàîä 396
.(ø"îàîá óñåð) íéùãçä 397
.(ø"îàîá óñåð) íéùãçä 398
 399פשטות דבריו לא כאמיתתם שהרי תמיד היה לז"א נה"י ,ועי' נוסחאות ,אלא יסוד הוא אבר
מת ללא התעוררות ,עי' בבהגר"א על תיקו"ז נא ע"ב ז"ל ,שאדם רגע ללא תורה דעת שלו הוא אבר
מת ,ונקרא מת ,וכל האברים תמיד בתוקפם ,לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת
לזיווג .וכן הוא באדם ,עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו' דוד מלך
ישראל חי וקיים ,עכ"ל ,וכן נו"ה שהם הביצים אין להם שום משמעות ללא מוחין ,ועיקר כוונתו
היא בשלימותם ולא היותם ,אבל הרגלים הם חיצוניות הנה"י וביצים הם פנימיותם )כללים ח"א
כא ע"ג( ]עי' לקמן הערה [437
עי' פת"ש או"א טו ז"ל וזה ענין עמוק מאד ,והוא כי בכל פרצוף נה"י שבו אינם עקריים
ונחשבים לבר מגופא ,וכמו באדם הרגלין שבו אינם בכללא דאדם רק משמשים לאדם ,כי מן
הפרסה ולמטה הוא למטה ממדרגתו ושם נפש הבהמה שלו שבאתה רק להשתלם ע"י הרוח שבלב
כמש"ל ובכ"מ ,והטעם כי בכל פרצוף העליון שמאיר בו עיקר הארתו רק לו' הראשונות שהוא
עיקר הפרצוף ,ונה"י שלו שם נתצמצם האור ונסתלק ושם יסודר רק לפי ערך הפרצוף שתחתיו
שלכן נה"י של כל פרצוף הוא יורד להתלבש בתחתון ,וכדי שיוכל להאיר וליתן שלמות לפרצוף
שתחתיו מוכרח הוא לקבל הארה מפרצוף שלמעלה ממנו ,והיינו ע"י המוחין שנותן בו שהוא כח
החכמה לסדר ולהנהיג את שתחתיו ,ולכן עיקר בנין פרצופי או"א עד נה"י שבהם נבנו מהארת ב'
המזלות ומשערות האחור ,ר"ל שמהם נבנו אורות הפנים ושל אחוריים דאו"א שהם נמשכים עד
הטבור דא"א שהוא עיקר מה שמשם מקבלים או"א לפי ערכם ,ובכדי ליתן להם כח להנהיג גם מה
שתחתיהם שהם זו"נ ,הוצרכו עוד להארה יותר גדולה שהוא מזיווג הנשיקין דפה דא"א ,והטעם כי
כללות ז"א עיקרו ג' דרכי ההנהגה שהם חד"ר שהם סוד האבות ,ונה"י הם רק ענפים שלהם מדות
הממוזגות כמו שית' במקומו בס"ד )גדלות דז"א פתח כ"ז( ולכן בשבילם היה זיווג הנשיקין שמשם
שורש אלו הג' דרכים שהם ג' יסודות אמ"ש ר"ת אמ"ר ,והוא היוצא מחיך וגרון כידוע ,ולכן מהם
נה"י דאו"א שהם הכלים שע"י מובאים אלו הג' דרכים לידי גבול בז"א בסוד הג' מוחין שנכנסין
בנה"י דאו"א כמו שיתבאר במקומו בס"ד )ז"א פתח לה( ובעת הזיווג אז ב' המזלות הם משפילים
עצמם כדי לצמצם ולסדר אלו האורות הראויים לג' דרכי ההנהגה ,שבתחילה הם בסוד מוחין
דאו"א ונכללים בגרון שהוא הכתר דאו"א והוא סוד הרכנת הדיקנא לכלול הגרון בהם שזכר הרב
ז"ל.
לבר מגופה הוא בחי' הב' הרגלים שהם מכלל הנצח והוד ,רק קשה שהם להשתמשות האדם
עצמו ,אם כן איך הם לבר מגופא .הרגלים הם באדם רק כדי לתקן מה שהוא למטה ממנו ,על אף
שנראה שהם מעתיקים האדם ממקומו ,והמלאכים משתמשים בכנפים שהם בחג"ת הטעם הוא
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הם צריכין תחלה לזווג א"א .כי כמו שתמצא שזו"ן נאצלו ע"י זווג או"א והוצרכו להיות בסוד
עיבור ,כן היה באו"א ,כי הוצרך להם זווג עליון שבפה דא"א 401ושם הזווג.
כיצד ,בינה שבגרון מעלה מ"נ מן הה"ג שלה ,והם אותיות אחע"ה ,402כי כבר נתבאר
בשער א"א )פרק ב( כי הבינה עומדת בגרון ,ואותיות אלו הם אותיות הגרון ,והם ה"ג שבה.
והחיך שהוא חכמה ,הוא מוריד מ"ד ה"ח אותיות גיכ"ק .ונזדווגו יחד ע"י דעת המכריע הלשון
שביניהן ,403סוד ברית הלשון .404וסוד זה נרמז באדר"ז )דף רצה ע"ב( אשא ומיא מתקנין ויאן
בציורוי ,405ע"י לישן ממלל רברבן .406וכבר ידעת כי אש ומים הם סוד חו"ב )חו"ג כצ"ל(,407
נמצא כי אותיות אחע"ה מצד ה"ג בינה ,והם עולין פ"ד ,סוד ב"פ מ"ב .והם מ"ב זווגים הנזכר
שהאדם שוּלח לתקן אשר למטה הימנו ,וזה כל הנאות האדם ,שבזה הוא מעלה אותם למדריגה
יותר עליונה .נה"י הניתן באדם הם ממוצעים בין אדם לעולם שעל ידיהם מקושרים ומיוחדים זה
בזה ,שעיקר האדם הוא החג"ת סוד שם מ"ה סוד אד"ם ,אבל הב"ן הם סוד בהמ"ה שבו,
ומתקשרים לאדם על ידי הנה"י שבו ,והג"ר מקשרים אותו לשמים )כללים ח"א ל ע"ד(.
.(ø"îàîá óñåð) íéùãçä 400
ïî ùøôäá äøëéð àì äá÷ðä éë ,äá÷ð éúìá øëæ ,åì éðù ïéàå ãçà àåä à"à éøä éë ,úòãì êéøö 401
,äá÷ðå øëæ ùé à"àá íâ éë ,øçà ùåøãá åäåðøàéá ïéðòä êà .êìéàå àîéàå àáàî àìà àøåëãä
,êìéàå à"åàî ìáà .àá÷åð úðéçá àåä åìàîù ãö ìëå ,àøåëã 'éçá àåä à"àã ïéîéä ãö ìë éë àåäå
àåä àîåô åâáã ïåéìòä âååæá ïéá éë ,àöîðå .äæ øáã øåàéá íå÷î ïàë ïéàå ,äá÷ðä ïî øëæä åãøôð
ãö ,äá÷ðå øëæî ìåìë åáù ãåñéáù ïåúçúä âååæä íâå ,åáù ìàîù ãöá åáù ïéîé ãö ,äá÷ðå øëæ ìåìë
.(ø"îàî) ìàîù ãöá ïéîé
 402עי' ס"י )פ"ב מ"ג( כ"ב אותיות יסוד ,חצבן בקול ,חקקן ברוח ,קבען בפה ,בחמשה מקומות
אחה"ע בגרון ,גכי"ק בחיך ,דטלנ"ת בלשון ,זסשר"ץ בשינים ,בומ"ף בשפתים .עי' פת"ש מ"ד ומ"ן יז
וז"ל ,בכל זיווג גופני קדם לו זיווג דנשיקין שהוא זיווג רוחא ברוחא הפנימיים דמוחין בסוד חיך
וגרון שהם ב' היסודות דחו"ב שלהם ,וכמו שבזיווג גופני קדם לו רוחא דשביק בה שהוא לבוש
ושורש אל כל הזיווגים אחרים ,כמו כן בנשיקין יש ג"כ בחינת ההוא רוחא ,והוא הארה של הדעת
דחו"ב שלו שהוא הלשון היוצא מחיך וגרון כמ"ש למעלה )פתח ח'( שזיווג זה הוא בסוד הדבור,
והלשון כולל כל המוצאות והוא הל' שבאמצע דטלנ"ת והוא מוצא האמצעי ,והוא מגדלא דפרח
באוירא בחיך וגרון מגדל השן כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספ"ד פ"א ,ולכן הוא כלל כל
האותיות ,ובזיווג ראשון של יציאת זו"נ שקדם לו זיווג נשיקין ,היה ג"כ בחינת רוחא ושורש אל כל
הנשיקין של הזיווגים שבכל הזמנים ,והנשיקין הם כפולים ,א' נשיקין שלו בפיו לפה דנוקבא
ונקשר נפש שלו בנפשה ,ונמצא שהוא כולל דו"נ ,והב' ,הוא נשיקין של הנקבה בזכר כולל ג"כ תרין
בסוד ד' אותיות של אהב"ה ,והענין ,כי הנשיקין הוא אתדבקותא דג"ר שלו בשלה חו"ב ,ונודע כי
חו"ב הם כלולין זה בזה הבן בחכמה וחכם בבינה ,וכמו באו"א הכללים הם או"א ויש"ס ותבונה
כמו כן הם בחו"ב של דו"נ ,ולכן מבינה שבחכמה נשרש בנוקבא ומחכמה שלה בדכורא.
 403עי' ס"י )פ"ג מ"א( ג' אמות אמ"ש ,יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתיים
 404עי' ס"י פ"ו מ"ז שיש ברית הלשון והוא מקביל ופנימי כלפי ברית המילה.
."íéãîçî åìëå íé÷úîî åëç" àúéà åîå÷îáå ø"îàîá ÷çîð "éåøåéöá ïàéå ïéð÷úî àéîå àùà" 405
 406לשון הסד"צ יד ע"ב ,ועי' לעיל שער טנת"א פרק ג שזה שייך לבינה .הטעם שהיא נקראת
"פום ממלל רברבן" ,הוא מכיוון שיוצאים מפיה אורות מקיפים לזו"ן והם גדולים בהרבה מהאורות
הפנימיים .אמנם עיקר מה שנקרא "פום ממלל רברבן" הוא א"א ]עי' בבהגר"א על ספד"צ סוף יד
ע"ד[ .אמנם אין אורות א"א יוצאים לז"א אלא על ידי או"א ,לכן גם אמא נקראת פומא ממלל
רברבן )ביאורים ח"א נה ע"ב(.
ז"ל :וכלא מחכאן לפומא דא) ,בדא( בלישן ממלל רברבן ]הלשון מחברת את הנגלה והנעלם
זל"ז  -מ"א רצב[ בקיטרא דטיהרא בעוטרא ]פי' שרצונו מחובר לדיבורו  -מ"א רצג [.וע"ד כתיב חכו
ממתקים )שיר ה( ,ממתקים ודאי ,מאי חכו ,כד"א וחיך יטעם לאכול )איוב לד( ,וכלו מחמדים אש
ומים ,אשא ומייא מתתקנן )ס"א ומתדבקן ויאן( ויאן בצייורוי ,דהא גווני מתחברן כחדא.
תרגום :והכל מחכים לפה הזה )בזה( ,בלשון המדברת גדולות בקשר של אור שבכתר .ועל זה
נאמר "חכו ממתקים" ,ממתקים ודאי ,מהו חיכו? כמ"ש "וחיך יטעם לאכול"" .וכולו מחמדים" -
אש ומים .האש והמים ,נתקנים )ומידבקים( ויפים בציורים ,כי הגוונים מתחברים יחד.
.øâñåîë ø÷éò äàøð 407
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וז"ס )זהר

שם( זרעא

פרשת בראשית )דף ט א ע"א( כי מ"ב זווגים הם פ"ד ,והם אותיות אחע"ה,
דאזדרעא במ"ב זווגים.409408
והנה סוד הזווג הזה שבפה נמצא בכל מציאות אצילות בין בא"א בין באו"א בין בזו"נ,
והם בסוד נשיקין הקודמין אל הזווג .והבן ,כי מתחלה המעוררת היא הנוקבא ,410וז"ס הנרמז
במסכת כתובות )נדה סד ע"ב( ה"ד לאלתר ,בעוד שהרוק לתוך פיה .כי מבשרי אחזה אלו"ה
)איוב יט כו( ,כי כשאדם מזדווג באשתו ,בהכרח מתמצה הרוק בתוך פיהם ,וז"ס סימן הזווג
הנזכר בגמ' .נמצא כי הנשיקין הם זווג רוחני מאד ,411אך יש הפרש ]בין א"א ואו"א וזו"ן[ ,כי
בא"א הזווג בפה א' ,ולכן אינם נמצאים רק }פ ע"ד{ ב' הארות 412אחע"ה גיכ"ק .אך באו"א
וזו"ן הם ב' פיות ,בסוד מ"נ ומ"ד בזכרים ,מ"ד ומ"נ בנקבות .כי הנשיקין הם כפולים ,בסוד ד'
רוחין הנזכר בזוהר )פ' תרומה קמו ע"ב( והם ד' אותיות אהבה ,413והבן סוד גדול הנעלם הזה,
ויהיו כבושים ללבושך.414
 408ז"ל ,דיוקנא דברית אזדרע בארבעין ותרין זווגין ההוא זרעא .אבל יש מ"ב מצד הזכר ומ"ב
של הנקבה ולכן הם מרומזים בדווקא באותיות אחע"ה שהם פ"ד עי' לעיל הערה  .269והסיבה
שרק מרומז כאן מ"ן הגרמ"ש אמר שאצלה נמצא הזרע.
(ø"îàî) ï"î íéàø÷ðä úåøåáâä ãåñ íäå 409
 410עי' השמטות כאן )גוב"י ז'( ובספר קול ברמה הנוסח כי מתחלה מתעורר שם )לש"ו( ,וז"ל
ההגוב"י :פי' כי היא מתעוררת בתחילה ע"י החיבוק ואח"כ בא הנשיקין מן הדכורא כמ"ש בשער
מ"ד ומ"ן פ"ט ,עכ"ל.
 411היא קשר של הרצונות והם ב' הכתרים של הפרצופים המזדווגים והרצון תלוי בשכל
ומחשבה שלהם שהם חב"ד ,וזה שורש לאו"א בפרט שהם חו"ב שבאצילות ,משא"כ ז"א ששרשם
מזיווג יסוד א"א שהם עיקר גוף דאצילות )פת"ש או"א טז(.
.(ø"îàî) ïéçåø 412
 413קמו ע"א :כד אתא שלמה אתקין לההוא רוחא בשלימו דלעילא דהא מן יומא דאשתלים
לתתא ביומוי דמשה לא אעדיאו ההוא שלימו מניה )עד דאתא שלמה( כיון דאתא שלמה אשתדל
לאשלמא ליה לעילא ושארי לאתקנא חיזו דעלמא עלאה לאתתקנא מההוא חיזו עלמא תתאה ודא
איהו אשר לשלמה ברוחא בר נשיקה ונשיקה בפומא דאיהו מבועא דרוחא ומפקנו דיליה וכד
נשקין דא לדא מתדבקן רוחין אלין באלין והוו חד וכדין איהו רחימו חד בספרא דרב המנונא סבא
קדמאה 413הוה אמר על האי קרא נשיקה דרחימו אתפשט לארבע רוחין וארבע רוחין מתדבקן
כחדא ואינון גו רזא דמהימנותא וסלקין בארבע אתוון ואינון אתוון דשמא קדישא תלי בהו ועלאין
ותתאין תליין בהו ותושבחתא דשיר השירים תלי בהו ומאן איהו אהב"ה ואינון רתיכא עלאה
ואינון חברותא ודבקותא ושלימו דכלא אלין אתוון ארבע רוחין אינון ואינון רוחין דרחימו וחדוה
דכל שייפי גופא בלא עציבו כלל ארבע רוחין אינון בנשיקה כל חד וחד כליל בחבריה וכד האי
רוחא כליל באחרא וההוא אחרא כליל בהאי אתעבידו תרין רוחין כחדא וכדין מתחברן בדביקו חד
אינון ארבע בשלימו ונבעין דא בדא ואתכלילו דא בדא וכד מתפשטן )נ"א מתפרשן( אתעביד
מאינון ארבע רוחין חד איבא ואיהו רוחא חדא דכליל מארבע רוחין ודא סליק ובקע רקיעין עד
דסליק ויתיב לגבי חד היכלא דאתקרי היכלא דאהבה ואיהו היכלא דכל רחימו תליא ביה וההיא
רוחא הכי אקרי אהבה וכד האי רוחא סליק אתער לההוא היכלא לאתחברא לעילא ארבע אתוון
אינון לגבי ארבע רוחין ואינון אהבה ואיבא דלהון אהבה כד מתחברן דא בדא מיד אתער דא בסטר
דא ודא בסטר דא א' מיד נפיק ה' ואתחבר בא' מתדבק בדביקו ברחימו ואתעבידו )נ"א ואתערו(
תרין אתוון אחרנין ב' ה' ואתכלילו רוחין ברוחין בדביקו דרחימו ופרחין אלין אתוון מנייהו בההוא
רוחא דסליק ומתעטרן ביה כדקא יאות כיון דאזיל וסליק ההוא אהבה שלימא כלילא בכל אינון
ארבע רוחין פגע בחד ממנא עלאה רברבא די ממנא על אלף ותשע מאה ותשעין רקיעין ואיהו
ממנא על נגידו דתליסר נהרי אפרסמונא דכיא דנגדא מרזא דטלא דלעילא וההוא נגידו אתקרי
מים רבים כיון דפגע לגבי ההוא רב משריין קאים לגביה ולא יכיל לאעכבא ליה ואעבר בהו עד
דאעיל לגבי היכל אהב"ה על דא אמר שלמה בסיום שבחיה )שיר ח ז( מים רבים לא יוכלו לכבות
את האהבה מים רבים אלין מים עלאין דנגדין גו )ס"א מגו( טלא עלאה ונהרות לא ישטפוה אלין
אינון נהרי אפרסמונא דכיא דאינון תליסר ההוא ממנא איהו מלאכא דשליח מן קדם יהו"ה ודא
איהו רב משריין דקשיר כתרין למאריה רזא אכתרי"אל מעטר עטרין למאריה בשמא 413גליפא
מחקקא יהו"ה י"ה צבאות כיון דאעיל לגבי היכל )נ"א דאזיל וסליק ההוא( אהבה אתער רחימו
דנשיקין עלאין דכתיב )בראשית כט יא( וישק יעקב לרחל למהוי נשיקין דרחימו עלאה כדקא יאות
ואינון נשיקין שירותא דאתערו דכל רחימו ואתדבקותא וקשורא דלעילא ובגין כך שירותא
דתושבחותא דשירתא דא איהו ישקני מאן ישקני ההוא דסתים גו סתימו עלאה ואי תימא סתימא
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כי הנה כבר ידעת כי רדל"א הוא למעלה מכל האצילות ,ותחתיו הם סוד ט"ס דלאו
אינון נהורין ולאו אינן רוחין )זהר ח"א סה ע"א( ,והם סוד ט"ס מקורית 415דא"א המתפשטים בכל
האצילות כמ"ש במ"א .והנה לא מצינו בא"א סוד המלכות ,416וא"כ איך נאצלו כל השאר שהם
או"א וזו"נ .אך סוד הענין כי כבר ידענו כי מחסד דא"א נתהווה מוחין דאבא ,ומגבורה דא"א
נתהוה מוחין דאמא .והענין כי צד דכורא דא"א ,מ"ה שבו הוא בימין דכורא ,וצד ב"ן שבו
נוקבא הוא צד שמאל .והנה יש בו ב' זווגים :א' ,בסוד הפה שלו אחע"ה וגיכ"ק .והב' ,בסוד
דכל סתימין ביה תליין נשיקין ונשיק לתתא תא חזי סתימא דכל סתימין לית מאן דידע ליה ואיהו
גלי מניה נהירו חד דקיק סתים דלא אתגלי בר בחד שביל דקיק דאתפשט מגויה ואיהו נהירו דנהיר
לכלא ודא אתערו דכל רזין עלאין ואיהו סתים לזמנין סתים לזמנין אתגליא ואף על גב דלא
אתגליא כלל ואתערו דסליקו דנשיקין ביה תליין ומגו דאיהו סתים שירותא דתושבחתא בארח
סתים
תרגום :כשבא שלמה תקן אותה רוח בשלמות שלמעלה שהרי מיום שנשלמה למטה בימי משה
לא הוסרה אותה שלמות ממנו )עד שבא שלמה( כיון שבא שלמה השתדל להשלימו למעלה
והתחיל לתקן את מראה העולם העליון להתתקן מאותו מראה של העולם התחתון וזהו אשר
לשלמה .ברוח פרט לנשיקה ונשיקה היא בפה שהיא מבוע של הרוח והמוצא שלו וכשנושקים זה
לזה נדבקות הרוחות אלה באלה ונהיים אחד ואז זוהי אהבה אחת.
בספרו של רב המנונא סבא הראשון היה אומר על הפסוק הזה נשיקה של אהבה מתפשטת
לארבע רוחות וארבע רוחות נדבקות כאחד והן בתוך סוד האמונה ועולות בארבע אותיות ואותן
האותיות של השם הקדוש תלויים בהם ועליונים ותחתונים תלויים בהם ותשבחת שיר השירים
תלויה בהם ומה הוא אהב"ה והן מרכבה עליונה והם חברות ודבקות ושלמות הכל.
אלו האותיות הן ארבע רוחות והן רוחות של אהבה ושמחה של כל איברי הגוף בלי עצב כלל
ארבע רוחות הן בנשיקה כל אחת ואחת כלולה בחברתה וכשהרוח הזו כלולה באחרת ואותה
אחרת כלולה בזה נעשות שתי רוחות כאחת ואז מתחברות בדבקות אחת והן ארבע בשלמות
ונובעות זו מזו ונכללות זו בזו.
וכשמתפשטות )וכשנפרדות( נעשה מאותן ארבע רוחות פרי אחד והוא רוח אחת הכלולה
מארבע רוחות וזה עולה ובוקע רקיעים עד שעולה ויושב אצל היכל אחד שנקרא היכל האהבה
והוא ההיכל שכל אהבה תלויה בו ואותה רוח כך נקראת אהבה וכשרוח זו עולה מתעוררת לאותו
היכל להתחבר למעלה.
ארבע אותיות הן אצל ארבע רוחות והן אהבה והפרי שלהן אהבה כשמתחברות זו בזו מיד
מתעורר זה בצד זה וזה בצד זה א' מיד יוצא ה' ומתחבר בא' נדבק בדבקות באהבה ונעשות
)ומתעוררות( שתי אותיות אחרות ב' ה' ונכללות רוחות ברוחות בדבקות של אהבה ופורחות מהן
האותיות הללו באותה רוח שעולה ומתעטרות בו כראוי.
כיון שהולכת ועולה אותה אהבה שלמה כלולה בכל אותן ארבע רוחות פוגשת בממנה אחד
עליון גדול שממנה על אלף ותשע מאות ותשעים רקיעים והוא ממנה על השפע של שלשה עשר
נהרות אפרסמון זך ששופע מסוד של הטל העליון ואותו השפע נקרא מים רבים כיון שפוגש
לאותו גדול המחנות עומד אצלו ולא יכול לעכב אותו ועובר בהם עד שנכנס להיכל האהבה.
ועל זה אמר שלמה בסיום שבחו מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה מים רבים אלו מים
עליון ששופעים תוך )מתוך( הטל העליון ונהרות לא ישטפוה אלה הם נהרות אפרסמון זך שהם
שלשה עשר אותו ממנה הוא מלאך שליח מלפני ה' וזהו גדול המחנות שקושר כתרים לרבונו סוד
של אכתריא"ל מעטר העטרות לרבונו בשם מגלף מחקק יהוה יה צבאות.
כיון שנכנס להיכל )שהולך ועולה אותה( האהבה מתעוררת אהבה של נשיקות עליונות שכתוב
וישק יעקב לרחל להיות נשיקות של אהבה עליונה כראוי ואותן נשיקות ראשית ההתעוררות של
כל אהבה והתדבקות וקשר שלמעלה ולכן ראשית התשבחת של שירה זו הוא ישקני.
מי ישקני אותו הנסתר תוך הסתר העליון ואם תאמר שנסתר כל הנסתרים בו תלויות הנשיקות
ונושק למטה בא וראה נסתר כל הנסתרים אין מי שמכיר אותו והוא גילה ממנו אור אחד דקיק
ונסתר שלא התגלה רק בשביל אחד דקיק שהתפשט מתוכו והוא אור שמאיר לכל וזו התעוררות
של כל הסודות העליונים והוא נסתר לפעמים נסתר לפעמים גלוי ואף על גב שלא התגלה כלל
והתעוררות העליה של הנשיקות תלויים בו ומתוך שהוא נסתר ראשית התשבחת היא בדרך נסתר.
 414עי' גמ' חגיגה יג ע"א רבי אבהו אמר מהכא ]שצריך להסתיר דברי נסתר[ כבשים ללבושך
דברים שהן כבשונו של עולם יהיו תחת לבושך ,עכ"ל.
.úåéøå÷î ì"ö 415
 416עי' בהגר"א בס"י ח ע"א ושער כה פרק &.
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יסוד שלו ,כי גם הוא כלול מב' מזכר ונוקבא ,וצד זכרות שבו מזדווג עם צד נקבות שבו .417והנה
כדי להוליד ,או"א הספיק להם זווג הנשיקין והוא זווג הפה כנ"ל .ואמנם איך יצאו או"א מזווג
זה ,הוא כי כבר נתבאר לעיל כי לא הוצרך זווג זה רק לצורך מוחין ונה"י 418שלהם לבד ,419לכן
הספיק להם זווג הפה .כי הלא תמיד או"א הם נכללין במזלא ,תיקון ח' וי"ג )די"ג( ת"ד ,כי הלא
תליין בשקולא עד טבורא) 420אד"ר קל ע"ב( .והנה יש הפרש א' ,והוא כי לפעמים אין או"א
שלימים רק חסירים מנה"י אע"פ דאתכלילו במזלא .אך כאשר נעשה הזווג הזה של הפה דא"א,
אז נעשו כל התקונים של הד' העומדין בין תיקון ח' לתיקון י"ג ,וכולם נתחברו יחד ונכללין בהם
או"א.
421
כי כבר ידעת כי הגרון סוד גולגלת דילהון  ,והנה אם תביט באדם כשכופף ראשו אז
הגרון מכוסה ונכלל בסיום לחיי הראש ,אך כשזוקף ראשו אז מתראה הגרון .וכשהזווג עליון
דפה דא"א נעשה בסוד נשיקין ,אז יורד למטה מסיום הפה בסוד כפיפת ראש ,422ואז נכלל הגרון
בהם ממש ,423והוא סוד ראש דאו"א .ויורד 424עד נה"י דאו"א שנכללו בראש ז"א .גם 425אלו הד'
תקונים שבין ב' מזלות תיקון ח' וי"ג ,הם מתחברים ונכללים ברישא דאו"א שהוא הגרון,
ונעשים שם מוחין .426ובעבור אותו }פא ע"א{ שפע המתרבה אז מכחם ,מתארך גוף או"א ונה"י
 417זה יסוד ונוק' דא"א המוזכר לעיל הערה .278
.(ø"îàîá óñåð) íéùãçä 418
 419כלומר היו בעלי י' ספירות ,וכל זיווג הוא רק לצורך תוספת מוחין ואפשרות הולדה ,וכאן
הנה"י הפנימיים שהם הביצים עי' כללים ח"א כא ע"ג.
 420עי' הערה .116
 421של או"א.
 422עי' כללים כלל ח ענף ב' אות א' )לש"ו( וזה תמצית לשונו ,או"א דאצילות הם נכללים
בחג"ת דא"א שהוא למעלה מהפרסא דא"א ,ובנה"י דרדל"א שהוא למטה מהפרסא דרדל"א ,ובגלל
שהם למעלה מפרסא דא"א ,לכן אין להם שם בפני עצמם שהם נכללים בא"א ,ומה שנחשב או"א
לע"ב וס"ג זה רק האו"א הפרטיים של ז"א שהם בז"א מהתלבשות או"א בו ,אבל לאו"א אין שם
בפני עצמם כלל ,והם נכללים במזלין וכ"ש בא"א ]שהרי המזלין הם או"מ של א"א[ .מה שכתוב
שיש התפשטות הי"ג ת"ד בזו"ן זה רק הארתם אבל אין בז"א עצמו לעולם אלא רק ט' תיקונים
)כנז' בפרשת שלח( ,עכ"ז ז"א רק מקבל הארת א"א דרך או"א וכ"ש הארת מזלין .עכ"ז יש זמנים
שבו הא"א כופף ראשו להשפיע על הראש ז"א בדרך ישירה וזה לצורך יסוד דז"א ,וצ"ע שכתוב
שזה רק על ידי או"א .ועוד למה צריך כפיפת הראש להגיע לראש ז"א הרי מזל תחתון מגיע עד
ראש ז"א? אלא כל ענין כפיפת הראש היא רק זיווג ,והכפיפה היא הורדת הטיפה מלמעלה ממזל
עליון לתחתון ,וזה זיווג המזלין שמשפיע לז"א שלא באמצעות או"א ,וזה נעשה על ידי העלאת מ"ן
מאו"א .כל מציאות יסוד דז"א ]לא כאבר מת עי' לעיל הערה  [96שנתהוה מאותו ריבוי שפע הוא
באמת רק על ידי או"א שמוחין דז"א הם לעולם רק מהנה"י דאו"א המתלבשים בו ,ע"כ.
 423שהוא חיך וגרון.
 424היינו הארת הזיווג יורד.
.(å"ùì) íééøâåñá 'íâ à"æ ùàøá åììëðù à"åàã é"äð ãò' åìà úåáéú 425
éë àöîð ïë éãé ìòå ,äèîì åùàø óôåë æà ,äùòð êéøàã äôá ïé÷éùðã âååæä äæ øùàë äðä 426
ïéçåî ïéùòðä íäìù é"äð úðéçá ãò ,íäìù ùàøä úðéçáî àîéàå àáà ìë ììåë àåä à"àã ïåøâä
íäù ,øùò äùìùä ãò éðéîùä ïå÷éúä ïî íäù ,íìåë ïéðå÷éúä åìà ìë íâ æàå .òãåðë à"æã àùéøá
íéëåøà íðéà íééòöîàä ïéðå÷éúä äòáøàäù é"ôòàå .ãçé íìåë åììëð ,ïéàúú àð÷éã éðå÷éú äùù
íéùòðå íìåëá àîéàå àáà ïéììëð æàå ,äèîì ïéãøåé ùàøä úôéôë éãé ìò æ"ëò ,úåìæîä éðù åîë
ïî äìéçúá éë ,íäìù é"äð úðéçá íâ íéùòðå ,òôùä äáøúî ïë éãé ìòå ,íäìù ïéçåîä ãåñá
íäìù ú"âç úðéçáá àîéàå àáàì ïéôåâ éúù åùòð à"àã ïåéìòä ú"úä éöç ìù éùéìùä ÷ìçä
éùéìùä ÷ìçä ïî åùòð ,íäìù ïéçåîá êéøàã àð÷éã éðå÷éúî äæä òôùä éåáéø éãé ìò äúòå .ãáìá
éàä ãëå ,á"ò è"ôøã åðéæàä úøãàá ù"îæå .éøîâì åîìùðå àîéàãå àáàã é"äð úðéçá íâ 'æðä
÷åìéçä àåäå ,êë åðéàù ïîæ ùéå ,êë íéîòô ùéã äàøðë .'åë àøåáéè ãò àìå÷éùá àééìú àìæî
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שבהם ,427כי אותו החלק הג' מת"ת דא"א שנשאר )שם( מב' חלקי הת"ת שנעשו ב' דעות
לאו"א ,428נעשה ממנו חלק הגוף לאבא כולל חג"ת ,וחלק הגוף לאמא כוללת חג"ת ,וזה סוד
הגוף .ומרבוי השפע נעשין ג' אחרים ,נה"י לאבא ונה"י לאמא.
והנה נמצא כי זווג זה דפה הוא לצורך או"א ,ואינו לצורך עצמן ,רק למוחין ונה"י
שלהם .429והטעם ,כי ב' המזלות דדיקנא נחתי בשקולא עד טבורא) 430אד"ר קל ע"ב( מצד פנים,
431
ובאחור יש המשך שערות הראש היורדין דרך אחור עד ראש ז"א .ומאותן האורות דשערות
נעשין או"א ,כי בהכרח שיעשה שם בנתיים מציאות אור א' 432ע"י ב' מיני שערות אלו דדיקנא
ודרישא מצד אורם הגדול המקיף פנים ואחור ,433ולכן הספיק להם זווג הפה לבד .435434אך זו"נ
äùìù ù"òå ,ìöàð êéà à"æã ãåñéä ùåøã ïéðòá øàáðù åîëå .'åë åùàø óôåëù íéîòô ùéù ,ì"ðä
.(ø"îàî) äæä ïéðòá ùéù úåðéçá
 427עי' לקמן הערה  758שנתארך או"א עד סוף ז"א ,כמש,כ בשער מאמרירשב"י כאן הערה .426
הי"ג ת"ד הם אמצעים בין מ"ה וב"ן דמו"ס לאו"א )דע"ה ח"א ט ע"ג( ועל ידיהם נעשה ונגמר
ונשלם כל פרצופיהם )ביאורים ח"א לז ע"ד(.
 428עי' לעיל פרק ג'.
 429כנ"ל הערה .419
 430תרגום :יורדים בשוה עד הטבור.
 431צ"ע איזה חלק או"א נעשה משערות הראש .מכאן משמע שאין עיבור או"א ועי' שער יז
פרק א ד"ה ואו"א גם נתקנו אח"כ ,וגם תקונם ע"י עיבור .אבל שם משמע שזה תיקונם ולא
המצאתם.
 432כלומר הגוף דאו"א
.(ø"îàî) àúçùî åâ åð÷úðå åìöàð àìà 'åëå à"àã ïåéìò âååæì åëøöåä àìå 433
 434עי' הערה  435ז"ל :שארי חייך האי רביא וחדי אמר לון האי דאמינא דאתבריר הכא רזא
דאדם באור דההוא )ד"א דאיהו( זרע ולבתר אתעביד מים ומגו אינון מים אתפשט רקיע דיוקנא
דאדם כמה דאתערנא תינח כד אתעביד דא לגו מעוי דאתתא דהא לא אתצייר זרעא אלא בגו מעוי
דנוקבא לאתפשטא בה דיוקנא דאדם והכא אי אלין חמש דרגין אינון דיוקנא דאדם באן אתר
אתצייר ואתפשט האי דיוקנא בגו אינון מים אי תימא גו נוקבא הוו דא עלמא דאתי לאו הכי דהא
לא אתצייר ציורא ודיוקנא עד דנפקו אתוון לבר ולבתר אתגלימו ותו דהא עלמא דאתי הוה אומנא
דכתיב ויאמר אלהי"ם יהי אור ויהי אור ויאמר אלהי"ם יהי רקיע הא אומנא הוה אי תימא בנוקבא
דלתתא לאו הכי דהא עד לא הוות וכד נפק האי דיוקנא דאדם נוקביה נפקת בהדיה הא לא
אתצייר דיוקנא דאדם בה אי הכי באן אתר אתצייר ואתגליף האי זרע למהוי גליפו דיוקנא דאדם
אלא דא רזא עלאה אדם קדמאה אתצייר ואתגליף בלא נוקבא אדם תניינא מחילא וזרעא דהאי
אגליף ואתצייר גו נוקבא אדם קדמאה גליפו דציורא ודיוקנא דגופא לא הוה בנוקבא ובלא ציורא
כלל הוה ואתצייר ואתגליף לתתא מעלמא דאתי בלא דכורא ובלא נוקבא אינון אתוון אגלימו גו
משחתא ואתצייר ואגליף בהו רזא דאדם ואתוון בארח מישר בסדורא דלהון מרזא דאור קדמאה
שריאו לאתגלפא ולאתציירא )אתוון( ואזדרע האי אור בגויה גו משחתא כד מטא גו משחתא
אתהדר מיא גו מיא אתפשט רקיע ציורא דאדם דיוקנא כדקא חזי
תרגום :התחיל לצחק הילד הזה ושמח אמר להם זה שאמרתי שנברר כאן סוד של אדם באור
של אותו )שהוא( הזרע ואחר כך נעשה מים ומתוך אותם המים מתפשט רקיע דמות של אדם כמו
שעוררנו מילא כשזה נעשה בתוך מעי האשה שהרי לא מצטייר הזרע אלא בתוך מעי הנקבה
להתפשט בה דמות של אדם וכאן אם אלה חמש דרגות הם דמות של אדם באיזה מקום מצטייר
ומתפשט הדמות הזה בתוך המים הללו.
אם תאמר בתוך הנקבה הם היו זה העולם הבא לא כך שהרי לא הצטיר ציור ודמות עד
שיוצאות האותיות לחוץ ואחר כך נגלמו ועוד שהרי העולם הבא היה האמן שכתוב ויאמר אלהים
יהי אור ויהי אור ויאמר אלהים יהי רקיע הרי האמן הוא היה.
אם תאמר בנקבה שלמטה לא כך שהרי טרם היתה וכשיצאה דמות אדם נקבתו יצאה עמו הרי
לא הצטיר דמות של אדם בה אם כך באיזה מקום הצטיר ונחקק הזרע הזה להיות חקיקתו של
דמות אדם אלא זה סוד עליון אדם הראשון הצטיר ונחקק בלי נקבה האדם השני מכח וזרע של זה
נחקק והצטיר בתוך הנקבה.
אדם הראשון חקיקה של ציור ודמות הגוף לא היה בנקבה ובלי ציור כלל היה והצטיר ונחקק
למטה מהעולם הבא בלי זכר ובלי נקבה אותן אותיות נגלמו בתוך המדה והצטיר ונחקק בהן סוד
של אדם והאותיות בדרך ישרה בסדור שלהן מסוד של האור הראשון התחילו להחקק ולהצטיר
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 וכדי לעשות לו,' ולכן הוצרך להאציל מציאותו ממש בעיבור א,436אין להם שום מציאות כלל
 והנה בכאן תבין סוד רז"ל )חגיגה יד ע"א( כל. משא"כ באו"א,' הוצרך זווג ב437מוחין ונה"י
 לכן מצינו לרז"ל שכינו, כי הלא הוא סוד זווג ממש,'דיבור שיצא מפי הקב"ה נברא מלאך א
 ולכן מטעם זה נקרא הזווג בלשון,438הזווג בלשון דיבור )כתובות יג ע"א( ראוה מדברת בשוק
 הח' הוי"ה, כי לפי שב' מזלות הח' והי"ג, ונחזור לענין.439 )משלי ל כ( אכלה ומחתה פיה,אכילה
' והב, הא' הוי"ה.442 לכן מצדן הם או"א, כנזכר במקומו441440 והי"ג אהי"ה דההי"ן,דיודי"ן
. והדעת המזווגן יאההויה"ה והבן,אהי"ה
444443

שער טז פרק ה

)אותיות( ונזרע האור הזה בתוכו תוך המדה כשהגיע לתוך המדה והפך למים בתוך מים התפשט
.הרקיע בציור של אדם דמות כראוי
?צריך פירוש
êééç éøàù ,ì"æå ,àøôñ áøã äéøá ùåøãá :ì"æå á"ò æñ÷ óã äîåøú øäæ àéáîù ø"îàî 'ò 435
ïååúà ïåðéà 'åë àá÷åðá äåä àì àôåâã àð÷åéãå àøåéöã åôéìâ äàîã÷ íãà 'åë éãçå àééáø éàä
.'åë àúçùî åâ åîéìâà
. מא"א ממילא מכלל מציאות של א"א כמש"כ אנכי איש חלק עי' לעיל שער א"א פרק ז436
.(ø"îàîá óñåð) íéùãçä 437
.úåòè åæ äìéîù äàøð 438
. עי' שער הארת המוחין פרק ז439
.(é"áåâä) 'å ÷øô ïî÷ìãëå ï"éãåéã ì"ö 440
 עי' לקמן פרק ו וכן הוא בכל זיווג נוצר ונקה לדוגמא בכוונתו אחד הכוונה היא יו"ד אלף הי441
. וקשה מאד הגרסא כאן, והיינו אהי"ה דיודי"ן,הי ויו יוד הי הי
. כלומר יש בהם בחי' או"א ולכן יש סיבה שיהיו שייכים לשמות השייכים לאו"א442
.â"ò ò ÷"äòù 'éòå ,à"ò ãîå ã"ò âî ù"åáîå ,à"ò áð é"áùø éøîàî øòù 443
:à"æ ìà åéäù íéðîæ 'â øåàéáá ,'ã ùåøã ,÷"äòùä ì"æ
.úìúá ïìéìë úìú 'éçáá à"æ äéä 'àä øåáéòá éë ìéòì øàáúð äðä .ä÷éðéå ,ïéçåîå ,ïåùàø øåáéò
êåú íéùáìúî íä ,à"àã ãåñé ãåä çöð äðäù àìà ,'â êåú 'â ùîî åéäù äðååëä ïéàù øàáúð øáëå
÷"åì åùîùù ,æ"ãò åéä à"æã é"äðä åìà ïë .åîöò åìù ú"âçá ììëð à"àã é"äðäù åîëå ,òãåðë à"æ
çöð íéàø÷ðä ,úåðè÷ úåãî 'á àéä åìàë ùîùå ,äãáì úçà äãî àåä äðä çöðä éë ,äæ ïôåàá
äéä ïëå .ãáìá úçà äøéôñ êøåà àìà åðéà íäéðù êøåàù àìà ,úåøéôñ 'á åéäù àöîðå .ãñçå
.úìúá ïìéìë úìú íøîåà åäæå ,ãåñéá äéä ïëå ,ãåäá
íéîééúñî íä à"åà éìâøù òãåð äðä éë àåäå ,øçà ïôåàá àåä íéðùì ùîù êéà ãåñéä ïéðò äðäå
úøàôúã ïåúçúä éöç ììëð ,'æðä øåáéòä ïîæáå .äèîìå íùî ìéçúî à"æå ,à"àã úøàôú éöçá
úøàôúä éàöç éðù ìëá ììëðå êéøàã ãåñéä íâ äìò ë"çàå åðîî ,äøàä ìá÷å ïåéìòä åéöçá êéøàã
úôñåú ùé éë àöîðå .à"æ ìù ãåñéäå úøàôúä ååäúðå åàöé íçëîå ,'æðë ãçé íéììëð íúåéäá åìù
çëî ,ìåãâ øåà åá óñåð äéáå äéðéî åéöçá åéöç ììëð øùàëù éôì ,íé÷ìçä øàùáî úøàôúá øåà
íâ éë àåäå ,'à çë óñåð äæ ãáìîå .äøåáâá ãåääå ãñçá çöðä ììëðùëî øúåé ãçé åììëðù äî
ììëðù éôì ,à"àã ãåñéä ïî à"æã ãåñéäå ú"úä úååäúäì íäá çë äéä ïëìå ,ú"úá ììëð ãåñéä
.äìòîì
ãåñá äéäù ,åðøîàù é"ôòàå .åìù ã"áç íäù à"æã ïéçåî 'â ååäúð à"àã ú"úã ïåúçúä éöç ïîå
úðéçá åîà éòîá åúåéäá ÷åðéúä ìà ùéù éàãå éë àåä ïéðòä ,ãáìá úìúá ïìéìë úìú 'éçáá øåáéò
,íùá íéìåò íðéà ,ãìéì íéåàø íää ïéçåîä ïéàù ïåéëù àìà .äåìà äæçð åðéøùáî éë ,ïéçåîå ùàø
.çåîå ùàø åì ùéù àåä èåùô ìáà
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ïéðò äæå .ä÷éðéä éùãç ïîæ êùîäá øúåé ìãâð ,åîà éãùî ÷ðåé àåäù ä÷éðéä é"ò ,ãìåð øùàë ë"çà
íäù ,úåðåúçú úåøéôñ 'â ÷ø äéä àì à"æ úåàéöî ø÷éò ,øåáéòä ãåñá åúåéäá äðä éë ,äæä úåìãâ
åéäå ,'æðë úåðè÷ úåãî 'å ãåñá åéäù àìà ,øëæðë à"àã é"äðä ïî àåä åúéåäù éôì ,åáù é"äð
÷"å ,åãáì é"äðã úåãî 'â øåòéù ÷ø äéä àì íëøà ùøåùå ø÷éòù éôì ,ìòåôá àìå çëá åìù ú"âçä
åîë ,úåîéìù úåãî åùòð åìù ú"âçä íâ éë ,ìãâð ä÷éðéä é"ò ë"çàå .íéàöç 'å úðéçáá åéä åìù
.ìëä ø÷éòå ùøù äìéçúá åéäù ,åìù ãåñé ãåäå çöðä
,ú"âçä òöîàá àåäù ,äìù äæçä íå÷îá úåãîåòä ,åîà ìù íéããä ïîù éôì ,àåä äæ úåìãâ úáéñå
íúùìùå ,ú"âçá íä á"ò ô"â éë ,å"éø á"ò úåéúåà àåäù ,øåáòéå ãåñá åðéìöà øàáúðå .÷ðåé àåä
íéùòðå ,òöîàá íéøáçúî íä äðäå .å"éø á"ò ,øåáòéå úìîá æîøð åìà 'éçá 'áå .å"éø íä ãçé
éë ,íéããä éðù åùòð æàå ,'åâå åéðô ìò 'ä øåáòéå åäæå ,ä"éåää úðéçá íù óñåúð æàå ,íéããä úðéçá
,íùî ÷ðåé ÷åðéúä úåéäá ïëìå .íéããäå íéãùä úðéçá àåäù ,é"ãù àéøèîéâá àåä 'ä øåáòéå
åéä àì ,åìù ã"áç íäù ïéçåîä ïééãò ìáà .úåîéìù ÷"å úåéäì íéîìùðå åìù ú"âç íéìãâð
.ä÷éðéä ìù íéðù 'á íåéñ ãò êùîð äæå ,íéð÷åúî
øçàå .'à íåéå íéðù øùò äùìù ÷åðéúì úåéä ãò ,êìéàå íùî çåîä ìù íéìëä ïå÷ú ìéçúä ë"çà
ìù íéðù 'á øçàî àåäù ,äæä ïîæä êùîäá åð÷úðù ,íéìëä åìà êåú ,ùîî ïéçåîä åñðëð êë
éë òãåð äðä ,øàáðù ïôåàä äæá ,àåä äæä ïå÷éúä ïéðòå .'à íåéå íéðù â"é íåìùú ãò ,ä÷éðéä
àìù ,ïè÷ ïééãò åúåéäá ìáà ,äìåãâ äøàä ìá÷îå åðîî äàöåé åùôð ïùé àåäùë äìéìá íãàä
.äøåîâ äøàä ìá÷î åðéà ,äìéì ìëá äìòîì äìåò åùôð íâù é"ôòà ,'à íåéå íéðù â"é íéìùä
íäîå ,'à íåéå íéðù â"é øçà åì àáì íéãéúòä íéðåéìòä åìù ïéçåî ïî äøàä ìá÷î àåä íðîà
éôì ,åáù ø"â ìéãâäìå ïéçåîä ìù íîöò íéìëä ï÷úì ìëåéù øåòéù ,úèòåî äøàä úö÷ äúò ìá÷î
.íéîéìù ÷"å àìà åá ïéà ïééãòù
'â úøàä åì íéàáå ,íää ïéàìéò ïéçåî 'âî äøàä åì àá ,ä÷éðéä ìù íéðù éúù íåìùú øçà äðäå
ãåñéä êåú àéä íéãñçã àøèéò éë ,òãåðå .àîéàã é"äð ìù éìëä êåúá íéùáåìî íää ïéçåîä
úøàôú ìù ïåéìòä ùéìùä íåéñ ãò àåä åúåùáìúä úåèùôúä øåòéù ,àîéàã ãåñéä äæå .àîéàã
àøèéòä åæ é"ò àåä ,ä÷éðéä ïîæ øçà äúò à"æ úìãâä ìë éë ,òãå .äæçä íå÷î àåä íùù ,à"æã
íéîä é"ò àìà ìãâ ïìéàä ïéàå ,ééçã àðìéà '÷ð à"æù éôì ,à"æã úòãä úéöçî àåäù ,ãñçã
.åá íéèùôúîä
,øëæì àåä ãñçã àøèéò éë òãåðë ,åúåà íéìéãâîä íä ,íéãñç äùîç íäù ,åìàä íéãñçä äðäå
æ"ë ë"ë íçë úåàøäì íéìåëé ,íéãñçä íäù åìàä íéîä ïéà íðîàå .äá÷ðì àéä äøåáâã àøèéòå
.íúìãâäå íçë íéàøîå íéìâð ,êìéàå íùîå .äæçä ãò àåäù ,àîéàã ãåñéä êåú íéñåëî íäù
ïåéìò ùéìùå â"ç ã"áç øúë ,íäù ,ùéìùå úåøéôñ 'å àåä ,íúåùáìúäå íééåñë êùîä øåòéù äðäå
.øéàäì ìéçúî åìù úòãä ë"çàå ,ùéìùå íéðù 'å øåòéù íäå ,ú"úã
,'à íåéå íéðù 'å ïá íäùë àø÷ð úåèåòô äðäå .ïéìèìèîá ç÷î íç÷î úåèåòôä ì"æøàù äî åäæå
'ää éë òãåðë ,åáù ÷"å íäù ïéìèìèîá äìåâî úòã åì ùé æàå ,åðøàéáù ùéìùå íéðù 'å ãâðë
åìà éë ïéìèìèî '÷ð ÷"åä åìàå .ãåñéá íéììëð ë"çàå ãåä ãò ãñçî íéèùôúî íéãñç
úòã ïééãò åì ïéà ,úåëìîä 'éçá àéäù ,úåò÷ø÷á ìáà .óåøöä ìëå óé÷ää ìë íéùåòå ïéìèìèúî
ãò íéé÷ úåèåòôä ç÷î ïéàù ,øáåñù éî ùé ,(à"ò èð óã) ïéèéâ úëñîá éë ,úòãé øáëå .íù
íä éøä ,øúåé ùéìùå íéðù 'å ãåòå ,ä÷éðéä ìù 'á äðåîù éôì ,àåä åîòèå ,'é øáë 'ç øáë äéäéù
.íéðù 'è åà ,'ç
íéãñç 'ää ìë åìâúð óëú ,ãñçã àøèéò àåäù ,úòãä äìâúðå ,'æðä íéðù 'è åøáòù øçà äðäå
ãåñé êåú íéùáåìî ïééãò íúåéäá ,à"æã â"åçá åèùôúð íéãñç 'áä äðä éë ,äæ ïôåàá 'à òâøá
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éë ,ú"úä ìù ïåéìòä ùéìùî õåç øåîâ éåìâá à"æã é"äðá åèùôúð ,íéøçàä íéãñçä 'âå .àîéàã
ùøùá äèîì íéãøåéä íéîä 'éçáá íä ,'æðä íéãñçä äðäå .àîéàã ãåñéä úøèò íå÷î ïééãò íù
.äìòîì íúééìò úòá åúåà íéìãâîå ,ïìéàä ùàø ãò äìòîì äèîî úåìòì íéøæåç íùîå ,ïìéàä
.ééçã àðìéà '÷ðä à"æá 'æðä íéãñçä íéùåò ïëå
'áäù éôì ,ùéìùå íéðù 'å åéäù ,äèîì åãøéù åîë ïîæ ë"ë êéøö ïéà ,äìòîì íúééìò úòá íðîàå
,íìéãâäìå ïéçåîä ï÷úì ùàøá äìòîì àìà äðéà íéãñçä åìà úééìòå ,â"åçá øáë åèùôúð íéãñç
ë"çàå ,íéðù â"é íä éøä ,íéãñçä åìâðù ãò ,ì"æðä íéðåùàøä íéðù 'è íòå .íéðù 'ã ã"áçë íäù
íéðù 'è øçà íðîà .ãéìåäì íééåàøä åìù íééø÷òä ïéçåîä åá íéñðëð æàå ,øåîâ ùéà àåä
øáë ,úåìòì åøæç àì ïééãòù é"ôòà ,åáù ãåää ãò äãéøé êøã íéãñçä åèùôúð øùà ,íéðåùàøä
åìéãâäå íéãñçä åìò øáëù ,äðù â"é ãò ãéìåäì éåàø åðéà ïééãò íðîà .ì"æøàù åîë äàéá åúàéá
.äø÷î ã"ò àì íà ,'æðë ïéçåîä åð÷úðå
äî øåòéù úéöçî øéàî åðéà äñåëîä øåàä éë òãåð .åúåà íéìéãâî êéà íéãñçä åìà ïéðò øàáðå
íå÷îá àåäù ,äèîìå äæçä ïî åèùôúðù ,ùéìù úåçô 'âä íéãñçä ïëì ,äìåâî åúåéäá øéàîù
íà íéðåéìòä íéãñçä éë àöîðå .íéñåëîä íéðåéìòä íéøéàîù äîî íéìôë íéøéàî íä ,éåìâä
íéìãâð íéìåâîä íéðåúçúä íéãñçä åìà é"òå ,äúò íäù äîî íéìôë íúøàä óñåúð ,íéìâð åéä
éðùå ,äñåëî ïåéìòä åùéìù ,ú"úáù ãñçä äðä éë ,äæ ïôåàá íäáù øåàä ìôë äìâúîå ,íä íâ
.íéìâð íéðåúçúä íéùéìù
ùéìùä ïëìå ,íúøàä äìôëð ,íéìåâîä íéùéìù 'á åìà äðä éë ,íéìåâîä íéãñçá äúò øáãðå
øúëä äùòðå äååäúð åðîî ,ïåúçúä ùéìùå .ú"úä ìù íéðåúçú íéùéìù éðùá øéàäå ,ìôëð éòöîàä
åéöçîå .à"æã çöðä ìëá øéàäì ÷éôñä åéöçå ,ìôëð àåä íâ çöðáù äìåâîä ãñçäå .à"æã '÷åð ìù
äðéáì åéöçå .à"æã ãåäá äéä åéöç àåä íâ ,ãåäáù äìåâîä ãñçäå .'÷åð ìù äîëçä äååäúð
.äéá÷åðáù
íéðåúçúä íéãñçä úøàä úééìòá éë .íéñåëîä íéðåéìòä ùéìùå íéãñç éðùá íâ äéä æ"ã ìòå
÷éôñä åéöçå ,ìôëð ãñçáù ãñçä äðä éë ,íðééðò äæå .'æðë äìôëðå íúøàä äôñåúð ,äìòîì
.à"æã äîëçá äìò ùéìùäå ,äìòîì åìò ,íéøçà éöçå ùéìù àåäù åéöçå .éöçå ùéìù àåäù ,åîöòì
÷éôñä åéöçå ,ìôëð äøåáâáù ãñçä ïëå .åáù íéãñçã àøèéòá ,éðéîé ãöá åìù úòãá ,ùéìùä éöçå
äøåáâã àøèéòá úòãá äìò ùéìùä éöçå .åáù äðéáá äìò øçàä ùéìùå .éöçå ùéìù àåäù ,åîöòì
.åáù
éöçå ùéìù íäî ãçà ìëá ùé ,ä"åðå ú"âçáå .ãñç øåà ùéìù íäî ãçà ìëá ùé ã"áçä éë àöîðå
'éçá àåä íðîà ,òãåðë äîöò éðôá äøéôñ åðéà úòãä äðäù éôì ,àåä äæì íòèäå .ãñç øåà ìù
ãöî åéöçå äîëçä ãöî åéöçå ,ïéàöçì ÷ìçð úòãä éë àöîðå .íúåà âååæîå á"åç ïéá òéøëîä ãåñéä
ú"âçá ùéù åîë .ë"â éöçå ùéìù äðéááå ,ãñç øåà éöçå ùéìù äîëçá ùé åìàë àåä éøäå .äðéáä
.ä"ð
øúëä ãò äìò åéöçå ,åîå÷îì ÷éôñä åéöçå ,ìôëð àåä íâ ú"úã ïåéìòä ùéìùáù ãñçä ùéìù äðäå
àá÷åð ìù øúëä äùòð åðîî äìòîì åðøîàù ,ú"úáù ãñçã ïåúçúä ùéìùä íâ éë òãå .à"æã
äéäé àìù éôì ,àåä íòèäå .à"æã øúëá äìò åéöçå ,äá÷ðä øúëá øàùð åéöçå .íéðùì ÷ìçð ,à"æã
à"æã øúë òåøâ äéäé àìù éãë íâå .øëæðë íìù ùéìù ãçà ìëá ùéù ,ã"áçä ïî òåøâ à"æã øúë
ùéìù åìù øúëá ùé ,äúò ìáà .ãáì ùéìù éöç à"æã øúëáå íìù ùéìù åá ùéù ,äéá÷åðã øúëî
.ãáì ùéìù éöç äìù øúëáå ,íìù
ïéáú äæáå .äæ øçà äæá àìå ,ãçéá åìò ,øúëá åìòù ,'æðä ãñçä ùéìù ìù ïéàöç éðù éë ,òãå
äìçúáù ,äéá÷åðå à"æã øúëã ,ïéðòä àåä éë .äìéì àìå íåé àì 'äì òãåé àåä ãçà íåé äéäå ,÷åñô
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אמנם בהולדת ז"א היה ב' מיני זווגים ,ויש ביניהם הפרש גדול .כי הזווג הא' שהוא כדי
להמציא אותו מציאות ז"א ,אינו אלא ע"י א"א ,שמכחו כל האצילות .אך הזווג הב' הוא באו"א
לעשות להם 445מוחין .והענין כי הלא ז"א מלביש א"א מטבורא דלבא שהוא חצי ת"ת,446
ובתוכו מתלבש א"א עד סיום יסוד שבו .והנה מאותו חצי הת"ת נעשה גלגלתא שלו ,אך ג'
מוחין שלו נעשין מנה"י דא"א ,וז"ס 447הרומז בתוספתא פ' בשלח )דף נ ע"א (448עד לא אשתכח
אוירא דכיא כו' .כי כבר הודעתיך כי ג' בחי' היה לז"א ,א' במעי אמא ,449כי אז היה ו' זעירא,450
ג' לבד ,והם נה"י דז"א ,כי הג' נתעלו למעלה במעי אמא ,ושם לא היה רק ג' כלילן בג' .451פי'
שכבר הודעתיך כי או"א שיעורם עד טבורא דלבא ,והם כללות חג"ת דא"א .ואז כאשר נתעלו
אלו הג' נה"י למעלה באו"א ,נכללו בג' דחג"ת של א"א ,453452וז"ס ג' כלילן בג' .454ולכן אלו
éôì íâå .ãçà íåé àø÷ð ,ãçà ùéìù ïî íäéðù íúåéäìå .íäéðù ïéá ÷ìçúð ë"çàå ,ãçà ùéìù åéä
óåúùá àåä íðîà ,äìéì àìå íåé àì ,åá øîàð ïëì ,äãáì äéá÷åðì àìå ,åãáì à"æì àì ãåçéá åðéàù
,äøéöé øôñá åøîàù äî ïéáú äæá íâ .ãçà øúëá íéùîúùîä íéëìî 'á ,ãåñ åäæ íâ .ãçé íäéðùì
ãçà øå÷îî íäéðù ,úåëìî àåäù ,äéá÷åðã øúëä íò ,à"æã øúëä éë .íúìçúá ïôåñ õåòð
.íéáåöç
 444לגבי פרק זו עי' לקמן שער כח פרק ד' אות ו'.
.(ø"îàî) åì 445
 446עי' לעיל הערה .395
.ã"ò ãî íù 'éò ïëå ,úìúá ïìéìë úìú ìù ïéðòä éøçà äæä øäæä úà àéáîù ø"îàî 'éò 447
 448ויסע מלאך האלהי"ם וגו') ,מתניתין( ,עד לא )ס"א אשתקע( אשתכח אוירא דכיא ,ולא נהיר,
אבנין נקיבן הוו סתימאן ,תלת רוחין דכלילן בתלת הוו שקיען ,ומיין סתימן תחות נוקבי ,בשבעין
ותרין אתוון אתהדרו לאתרייהו.
תרגום:
ע"ש בהגהות מהרח"ו שהתלת רוחין שייך לז"א ולא לאו"א ,ויש להבין דברי האר"י כאן באומרו
וז"ס בב' דרכים ,א' שהיות חב"ד דז"א נעשים מנה"י דא"א או ב' ,היות ז"א נברא בצורה ג' כלילן
בג' והוא המשך דבריו ,והמהרח"ו שם מתאים עם הב' .ועי' הערה  ,447ועי' למקן הערה .607
 449רק בתחילת אצילותם ז"א במעי אימם ממש ומאז ואילך הגם שיש בהם עליות וירידות
רבות עכ"ז אי אפשר שיוחזרו ממש לכנוס לסוד עיבור במעי אמא )ביאורים ח"ב י ע"ג(
 450עי' מאמ"ר נב ע"א שו' זעירא כולל ו' קצוות.
ו' זעירא היא בחי' ו' שבתוך צורת ה' שבשם הרומזת בבינה .והנה אות ה' נחלקת לד"ו והד'
היא תבונה כנודע והו' הוא ז"א שבתוכה בסוד עיבור בסוד ו' קטיעא זעירא בלי ראש )מבו"ש מד
ע"ד(.
451
עי' לקמן שער כד פרק א' בענין ג' כלילן בג' ,שזה חג"ת תוך נה"י.
 452זה משום ששורש זו"ן מנה"י דא"א אך נתהוו ונעשו על ידי זווג דאו"א וע"י עיבור במעי
אימא אם כן נמשך מציאות משרשם שבנה"י דא"א ובאמצעות או"א כלומר נה"י דא"א היה צריך
לעלות למעלה בחג"ת כדי להיות שורש לאו"א )כללים ח"א נד ע"א( ,ועי' כללים ח"א צז ע"ד
שמצינו בז"א דאצילות כי לצורך עיבור ראשון דז"א שהוא לעשות הגוף והכלי שלו הנה נסדר
ונעשה ג' בחי' דתלת כלילין בתלת חג"ת בנה"י א' בא"א וא' באו"א )כי עלו ישסו"ת שהם הנה"י
והלבישו לאו"א עלאין שהם חג"ת( וא' בז"א עצמו.
עי' נוסחאות ועי' שער ז”א פרק ב'.
.åðéúñøâë è÷ð (â"ò ì á"ç) íéììëá íðîà ,(å"ùì) à"åà 453
àáàã ú"âç êåúá äìòîì åìòúð ,àîéàå àáà úîå÷ øåòéùî äèîì åéäù à"àã ãåñéå ãåääå çöðä
.ì"ðë à"åàã ïéçåî 'éçáá åéäå ,åìòúð êéøàã ú"âçä éøä éë ,åîöò à"àã ú"âç êåúá àìå ,àîéàå
.úìúá ïìéìë úìú úðéçáá íúåéä æà íéàöîðå ,àîéàå àáàã ú"âç êåúá ãåñé ãåä çöð åìòúð ìáà
.(ø"îàî) àîéàå àáàã ú"âç úìú êåú é"äð úìú åììëð éë
úà íéùéáìî íä äðä éë àåäå ,äæ ïôåàá à"à úà íéùéáìî íä ï"åæ (ïåùàøä øåáéòä ïîæá) æà
ìù ïåúçú ÷øô úç÷åì ,à"æã '÷åð ,úåëìîä äðäå .úåøéôñ 'ã íä à"àã é"äðå ú"úã ïåúçú ùéìù
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à"ää êåúáù àøéòæ 'å úåà ìù ïåúçúä õå÷äå 'å÷ðä àéäù ,øáì äòéñô '÷ð äúéä æàå ,êéøàã ãåää
åìåë åðéðéàù ïåéë ,äîù ìò ãåää ìë '÷ð ,ãåäã ïåúçú ùéìù ÷ø äç÷ì àìù ô"òàå .äðéáä ìù
.à"æì
íâù é"ôòà éë ,ãåñéå çöðå úøàôú ùéìù íäù ,úåøéôñ äùìù ÷ø åðéðéà à"æì øàùðù äî éë àöîðå
éë àöîðå .úåëìîä ù"ò àø÷ð ãåää ìëù øàáúð øáë ,ãåää ìù íéðåéìò ïé÷øô ïéøú ç÷åì àåä
úåàå ,ïéää úéòéáø ãåñá åéìà 'ã àéäå ,úçà äøéôñ úç÷åì '÷åðå ,ãáì úåøéôñ äùìù ç÷åì à"æä
.å"ùá åîå÷îá ù"îë äéåää íùáù 'ã
óñåúéð ê"çà ,äèéì÷ä éîé äùìùá äæå ,åéìà úéòéáø '÷åðå úåãéî 'â ÷ø åðéà à"æä äúòù éøäå
,åéìà 'æ úåëìîäå ,÷"å åá åùòðù ä÷éðéä ïîæ 'éçá ãâðë àéäù 'áä 'éçáä àåäå ,óñåð ïå÷éú à"æá
.'åëå
åîà úìëåàù äîî åøåáéè êøã ÷ðåéå íù ïåæéð øáåòäù àåäå ,ä÷éðé 'éçá ùé øåáéòá íâ éë ,òãå
.áèéä äæ ïáäå ù"ò æ"éôá øàáúéå .òãåðë
åá åùòðù ,úåìãâã ïéçåîã 'â øåáéò ïîæ ãâðë àéäù 'âä 'éçáä àéäå ,óñåð ïå÷éú à"æá óñåúéð ê"çà
ä"ðã íéðåéìò íé÷øô 'áäù øàáúð äðä éë ,äúò àéä ïëå .åéìà 'é àéäå ,úåîéìù úåãî äòùú
ãåñá à"æä ìéãâäù äîá ìëúñð øùàë éë ,àöîðå .äðá ÷éðäì äðéáä ìà íéãã úåùòì åìòúð êéøàã
éë .úåðéçá äòùú íä øáåòä ìãâù åäî êøòá àìà ,êéøà 'éçáã ïîöò ïé÷øôä 'éçáá àìå ,øåáéòä
.åìù ïéîé å÷ ,çöðå ãñç íäù ,à"æá úåîéìù úåãî 'á åùòðå åìôëð êéøàã çöðã éòöîà ÷øô ïî äðä
ãåñéå ú"ú åùòð çöðã ïåúçú ÷øôîå .ìàîù å÷ ,ãåäå äøåáâ à"æá åùòð êéøàã ãåäã éòöîà ÷øôîå
.à"æã äðéá úéùòð êéøàã ãåñéîå .à"æã äîëç úéùòð êéøàã ú"úã ïåúçú ùéìùîå .éòöîà å÷ à"æá
,à"æã '÷åð úéùòð êéøàã ãåäã ïåúçú ÷øôîå .ã"éô ì"ðë øåáéòä éîéá ïééãò åá ïéà úòã íðîàå
.úåðéçá 'è íä éøä
ì"ðë êéøàã ïåúçúä éöç êåú ùáìúîä ïéîåé ÷éúòã ãåñéä éöç 'éçá ïî àåä à"æ ìù øúëä éë òãå
àìà ,ì"ðë 'éçáä äúåà ãâðë àéä åæ 'éçá éøä éë ,êøåàá ì"ðä äæ ìë øàáúé â"çá ïî÷ìå ,å"ô
åéäé åìàä 'éçáä ìë ãçé êéøòð íà äðäå .ù"òå ùîî ìòåôá àåä æàå ,ìòåôá àìå çëá àåä äúòù
.ç"é éøä 'èå 'åå 'â äéä à"æä äðä éë ,íéîìåòä é"ç '÷ð ïëì éë ,ç"é
äðä éë ,äæ àåäå øçà ïôåàá à"æá êéøàã é"äðå ú"ú úå÷ìçúä ì"æ éøåîî éúòîù úøçà íòô äðäå
óåñá ù"îëå ç"ôá ì"ðë åá íéìâúî ãáì úåãî äùìù ÷ø åðéà 'åáéòä ïîæá à"æ ø÷éò éë øàáúð
ïî äðäå .ãáì úåìåãâ 'â ÷ø íðéà íìåë øùà úåðè÷ úåãéî 'å åùòðå åìãâð íðîà ,ä"òá äæ ÷øô
ãåñéîå .ãåäå äøåáâ à"æá åùòð êéøàã ãåäîå .ãñçå çöð íäå ,åáù éðéîé å÷ à"æá åùòð êéøàã çöð
íòèå .ã"áç ïéçåî úìú à"æá åùòð êéøàã ú"úã ïåúçú ùéìùîå .ãåñéå ú"ú à"æá åùòð êéøàã
ùéìù êéà å"ôá ìéòì øàáúð äðä éë ,àåä à"æá ïéçåî úìú åùòð åãáì ú"úã ùéìùä äæî êéà øáãä
ãåñéä íâ äìò ë"çàå ,åîöò êéøàã ú"úä ìù íéðåéìò íéùéìù 'á ùéáìäå äìò êéøàã ú"úã ïåúçú
àåä åøåòéùù ô"òà ãåñéä éë àöîðå .åìåëá ììëðå 'æðä ú"úä ìù ïåúçú ùéìù úà ùéáìäå êéøàã
,'æðë åìåë êéøàã ú"úä ìëá åììëðå ùéáìäù úîçî æ"ëò ,ì"ðë ú"úä éùéìù ÷ø åðéàù ,íù ïè÷
ãàî úåìåôë úåøàä åá åéä êéøàã ú"úã ïåúçúä ùéìùäå ,åáù ãåñéå ú"ú à"æá äùòå åúøàä äìãâð
ãçà ìë åùòð àåää úåììë çëîå ,äøåáâá äæå ãñçá äæ ììëð íäî ãçà ìë ä"ðä éë ,ä"ðäî øúåé
úåììë éøä ,íéðåéìòä íéùéìù 'áá äéáå äéðéî ììëð ú"úä ùéìù êà .'æðë à"æá úåðè÷ úåãî 'á ïäî
,äéáå äéðéî àåä äæ êà ,íéøçàî íúøàä íéç÷åìù é"äðá ë"àùî .äéáå äéðéî àåä éë ,ìåãâ 'à
ìéòì øàáúð øáëå .åá åîöò åìù ãåñéä ììëð éë äæ ìò óñåðå .ãàî íäî äøéúé äøàä ç÷åìå
ãåñéä úåììë äúò àöîðå .ïåúçúäî ïåéìòä ììëð ïë ,ïåéìòäî ïåúçúä ììëðù åîë éë ,å"èôá

62

'מאיר העץ חלק ג
÷éôñä ïëìå ,êéøàã ú"úã ïåúçú ùéìù åúåàá ùé úåøéúé úåøåàä äîë àöîðå ,ú"úä ùéìù åúåàá
.à"æá ïéçåî úìú úåùòì
ïëå ,íéìë 'éçáá à"æã ÷"å 'éçá íäî äùòðå åøøáúð íéëìî 'æä ìù íéìëä úðéçáî éë àöîðå
ã"ò êéøàã é"äð úà åùéáìäå à"æã àôåâ íäî äùòð 'éçáä åìàå .é"ôá ì"ðë ,úåøåàá ïëå ,úåöåöéðá
úåîåø÷å íéìë ãåñá à"æã ø"â êøåöì íéëìîä ìù úåøåàäå úåöåöéðäå íéìëäî åøøáúð ïëå ,øëæðä
éë ïéðòäå .êéøàã ú"úã ïåúçúä ùéìùì åùéáìä åìàå ,å"èôå â"éôá ì"ðë à"æã ø"â åùòðå ,ïéçåîå
.'å àø÷ð ãåñéä ïëå 'å àø÷ð ú"úä éë ç"ôá ìéòì øàáúð äðä
éë àöîðå .ïåúçúä ÷ìç à"æìå ,ïåéìòä ÷ìç àîéàìå àáàì ,úåðéçá 'áì ùîùî êéøàã ú"úä äðäå
ãåñéä æ"ãò ïëå .à"æì ïéçåî úìú åùòð åæ 'âîå ,ú"úã ïåúçúä ÷ìçá íä 'â íäù 'åä úéöçî
éë àöîðå .'áì ú÷ìçð àéä íâå ,'à 'å 'éçá àåä íâ ,êéøàã ú"úá ùáìúîå æåðâ àåä íâù ,÷éúòã
íé÷ìç äùìùå ,à"åàì êéøàã ú"úã ïåéìò éöç êåú äîùðì äîùð åùòð äðîî íé÷ìç äùìù
ä"ðä ïî íâå .'æðë à"æä ìà ïéçåî úìú äùòðä ,êéøàã ú"úã ïåúçúä éöç ìà äîùð åùòð íéðåúçú
ïéðòá éúîàä åîå÷îá êøåàá øàáúé äæ ìëå ,à"æì íâ äîùð åùòð ,êéøàã ä"ð êåú øùà ÷éúòã
øåáéòä úòá ÷éúòìå êéøàì à"æ úåùáìúä øàáúð éøäå .ù"ò æ"ô á"çáå à"ô â"çá à"æã úåìãâ
.ãàî áèéä
åà ä÷éðéá åà øåáéòä úòá àåä íà òãåé éðéàå øåöé÷á øçà ïôåàá éúòîù úøçà íòô éë ,òãå
åá åùòð é"äðîå ,à"æã àúìâìåâ øúë äùòð ú"úä ùéìùî éë ,äæ àåäå ,íúñ åéúòîù éë ,úåìãâá
àì íà åìà úåøáñ ìë øù÷ì òãåé éðéàå .åìåë à"æã àôåâ øàù èùôúð à"àã ãåñéäîå ,ïéçåî úìú
éë åðøîàù ,êéøàá ÷éúòã úåðåúçú äòáù úåùáìúä ïéðòá á"ô á"ç â"ùá ì"æðù ã"ò íäù øîàðù
øùà ÷éúòã ãñçá íéììëðä íäìù íéôðò äòáùäî íðîà .êéøàã àôåâ ìëá úåùáìúî ïîöò 'æä
ïîöò é"äðä ìë éë ,ïàë àåä æ"ãò ïëå ,êéøàã àúìâìâã 'æá íä íâ åèùôúð íä ,êéøàã øúëá
.ã"òìðë à"æã ïéçåî úåðåùàø 'âá øàùð íúøàä ø÷éò íðîà .à"æã àôåâ ìëá åèùôúð
,à"æä ìà ïúð ïåúçúä åéöç ìë éë éúòîù 'à íòô éë ,êéøàã ú"úä ïéðòá øçà éåðéù éúéàø íâ
ã"ò øîàðù àì íà ,'éú òãåé éðéàå ,ãáì ïåúçúä ùéìù ÷ø åðéàù ÷åã÷ãá éúòîù íéîòôä áåøå
åì úåéäáå ,ùéìù ÷ø ç÷åì åðéà ãáì àîéàã ïéçåî åì 'åéäá éë ,à"æã øúëá ùáìúîä àîéàã ú"ú
'â éåðéù ïéðòá åðáåéù øùôà íâ .ã"ðòìðë ïàë äéäé ïëå ù"ò ,'æðë åéöç ç÷åì àáàã ïéçåî íâ
ïåëð ë"â äæå úåùáìúä äðúùé 'éçáä éôëå ,äæ ÷øô úìéçúá ì"ðë øåáéòä úòá à"æá ùéù úåðéçáä
éë àöîðå .æ"ãò ì"æðä éôë äæ íâ øàáúé úåøåãîä 'âáù úåéìòä 'â ïéðòá é"ôñ ù"îá íâ .ã"òìðë
úëñîá ù"æå .'æðë ìå÷ 'éçá à"æä íù àø÷ð ë"ò øùà 'æðä éåðôå ììç íå÷î 'éçáî äùòð ïåøâä
éë ,äîãàá ììç àöîé éë øîàðù åøàåöî ,ììç äùòðù íå÷îî ,åì ïéããåî åéä ïëéäî ,è"ôá äèåñ
.ììç ù"ò øàåöä '÷ð ïëìå äùòð ììç 'éçáá øàåöä äðä
éë ,äæ ÷øôá ìéòì øàáúð äðä éë ,ïéðòäå .øåáéòä ïîæá à"æã ïåøâä äåäúð ïëéäî ë"â øàáð äðäå
äèîì øàùð ãåñéã ïåéìò ÷øô êà ,äðéá ìù íéããä íå÷îá åìòúð êéøàã ä"ðã íéðåùàø ïé÷øô ïéøú
íéðåéìò ô"áì ãåñéä ïéá ÷çøä àöîðå .ç"ôá ì"ðë íù âååãæäá à"åàã úåãåñéä 'á êåúá åîå÷îá
íå÷î åúåàå ,ä"ðã íéðåéìò ïé÷øô ïéøú òöîàá ãåñéã ïåéìò ÷øô ,ãéîú åîå÷î àåä íù éë ,ä"ðã
äúåà çëî éë àöîðå ,äìù íùåø ãéîú íù øàùð äùåã÷áù øáã ìë éë òãåðå .ììç øàùð ãåñéä
úìçúä àåä äæä ïåøâäî éë ,òãå .à"æ ìù ïåøâä äåäúð íùî ,äìçúî íù äéäù ãåñéä ìù äøàää
ìù ãåñéä ïî éë ,ç"ôá ìéòì åðøàéáù ãåñä åäæå ,ãáìá úìúá ïìéìë úìú 'éçáá à"æ úåàéöî úééùò
.ïåøâá àåä øôåù íâ éë òãåðå .'â íäù çåøå íéîáå ùàá ìåìë ìå÷ 'éçáá à"æä àöé øôåù '÷ðä êéøà
ìå÷ ãåñá à"æ àöé íùîå ,øôåùä úðéçá àåä íù ,êéøàã ãåñéã åîéùøã äðéçá äúåàá éë ,àöîðå
'éäù ,äæ ïåøâá 'æðä úìúá ìåìë äéä íùå ,øôåù åâî ÷éôðã ìå÷ ãåñá ,çåøå ùàå íéî 'âá ìåìë
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äæ ìå÷ àöé íùî ê"çàå .ìå÷ '÷ð äéä ïëìå ,ãáì øéåà 'éçá àìà íù åðéàå ,éåðôå ììç íå÷îá
äèîì èùôúðå ,øëæðë êéøàã ãåñéä åîéùø úøàäî äùòðä ,'æðë øôåù ë"â àø÷ðä àåää ïåøâäî
âî ù"åáî) òãåðë úìúá úìú íéìåìë à"æã àôåâã ÷"å íä ,'âá ïìéìë úìú ãåñá ïë íâ äæä ïåøâäî
.(ã"ò
÷ø ùéáìî äéä àìù éðôî øáãä úáéñå ,åìù é"äðä êåú íéììëðå íéùáåìîå íéðåîè åéä ú"âçå
ïåéë íðîà ,'âä ÷ø åá åìâúð àì àåä íâ ,'â ÷ø åéä àìù ïåéëå .òôùð äéä íùîå ,à"àã é"äðì
é"ò àéäù àìà ,êéøàã ú"âçî äøàä åìá÷ à"æã é"äð íâ ë"à ,ú"âçá åììëð êéøàã é"äðù
é"äð êåú íúåììëúä ãåñá äøàä åìá÷ åìù ú"âçä ,à"æá ïëå .é"äð êåú íúåììëúäå íúåùáìúä
àìà åéä àì çëá 'éôà èòîë åáù ø"âäù ù"ëîå ,ìòåôá àìå çëá íä åìù ú"âçäù ïôåàá ,åìù
íäù úåîéìù úåãî äùìù øåòéù ÷ø äéä àì æà à"æ êøåà øåòéù éë ,àöîðå .á"éôá ì"ðë áø úå÷ãá
éë ,úåðè÷ úåãî 'å ãåñá úåîéìù úåãî 'âä åìà åéä ,ú"âçä íâ íù íéììëð úåéäì íðîà .åáù é"äð
íëøà éë ,ãåñéá ïëå ãåäá ïëå ,çöðå ãñç íäù úåðè÷ 'áì ùîùå äîéìù 'à äãî àåä çöðä
äìéçúá äéä äæ ìëå ,úåãî éàöç 'å íäù úåðè÷ úåãî 'å 'éçá íäå ,úåîéìù úåãî 'â íä íøåòéùå
êùîäá íéëìîäî øøáî äéäù äî é"ò ìéãâäù ãò ìãâúîå êìåä äéä ê"çàå .äèéì÷ä éîé äùìùá
çëî æ"ëå .ø"âä íäù ùàø éúìá äúéäù àìà ,äìåãâ 'å äùòðå ÷"å åá åîìùðå ,ì"ðë øåáéòä ïîæ
õåçì àöé æà ,úååö÷ 'åá äìåãâ 'å äùòðå à"æ íìúùäá æà ,åìù ú"âçá íéììëð åéäù êéøàã é"äð
:ã"ô á"çá øàáúéù äéåää íùáù ä"é úåéúåà éúù øçàìù 'å úåà àéä åæå ,ãìåðå
ìåìë äéäù íéøîåà åðà êéà ë"àå ,åáù é"äð íâå êéøàã ú"úã ïåúçú ùéìù ùéáìî à"æ éøäå ,ú"àå
åðéà ïëì ,ãáì 'à ùéìù ÷ø äøåîâ äãî äðéà ú"úä úðéçáù ïåéë éë ,ïéðòä êà .ãáìá úìú åâ úìú
.'âá ïìéìë 'â åéäå ,ú"âçá åììëðù úåîéìù úåãî íäù ,ãáì é"äðä ÷ø ïéøéëæî åðà ïéàå ,íùá äìåò
éàãå øáåòä éë àåäå ,ì"ðä úìúá ïìéìë úìú øåàéá áèéä ïéáú äîòå ,'à äîã÷ä òãúù êéøö íâ
,àåä ïéðòä êà .á"é ÷øôá ì"ðë ê"çà åá íéôñåúéð íéøáéà ïéàå ,íéøáéà ç"îøä ìë åá ùéù
äî úîâåã éë àöîðå .ïøåòéùá åìãâð êë øçàå ,ãáì íìåãéâ úéöçî ,íéðè÷ íéøáéà åéä äìéçúáù
åáù ú"úä ïëå ,ì"ðë úåìéöàä íìåò ìë úììåëä ,äéåää ìù 'å úåà åìåë à"æä úà ïéàøå÷ åðàù
éìá 'å æ"ãò äéä åìù ú"úä íâ äðäå .íîöò åéúåøéôñ øùòá úéèøôä äéåää ìù 'å àø÷ð åîöò
.äæ ïéðò áèéä øàáúð íù éë ,úåáà úëøáá ïééòå ,ùàø éìá 'å úîâåã ,ãàî ïè÷ åôåâ äéä éë ,ùàø
'éçá àì åá åéä àìå ,úìúá úìú ïéìåìë ÷"å åá åéä øåáéòä ãåñá åúåéäá éë ,éúòîù úøçà íòôå
æîøð êéà øàáúð äðäå .ù"ò ïè÷ úéöéö ãåñá øëæðë ,ãáì 'à èåùô óåâ àìà ,úåòåøæ 'éçá àìå ùàø
àøéòæ 'å íäù ,êë øçà ïéá ,øåáéòä ïîæá ïéá ,úåìéöàä íìåò úììåëä äéåää ìù 'å 'éçáá à"æä
.ä"òá åäæ øåàéá íéìùð â"çáå ,à"ää øçàìù äìåãâ 'åå ,à"ää êåúáù
ãçé íäéðù ï"åæ úåàéöî ïéðò øàáúé äîòå ,úåìéöàä ìë úììåëä äéåää íù ïéðòá úøçà êøã øàáðå
ïéðòá '÷åðá ùãçúð äî åìàä íé÷øôä ìëá åðøëæä àìù äàøúù ô"òà éë ,ïéðòäå .øåáéòä ãåñá
ìëå ,ùîî à"æ úîâåã äâøãî øçà äâøãî äìãâð àéä íâå ,åîò äúéä àéä íâù éàãåá ,øåáéòä
äðä .øåáéòä ïîæá ãçé ï"åæ íù åéä êéà ïéðòä úåììë äô øàáðå .ä"òá à"ç å"ùá íøàáð äéúåðéçá
äìéçú òéøæî ùéà ,øëæ úãìåé äìéçú úòøæî äùà ,øëæ äãìéå òéøæú éë äùà ÷åñôá ì"æùî òãåð
ìë úììåëä äéåää íùáù ä"é úåéúåà 'á íäå ,äá÷ðå øëæ íä á"åç äðä éë ,ïéðòäå .äá÷ð úãìåé
ïéðå÷éúáå øäåæá ù"î òãåðå .ã"åé íäå úåéúåà äùìù äá ùé äàåìéîá 'é úåàå ,øëæðë úåìéöàä íìåò
òéøæî øùàëå ,äéìéã ñ"é íäù 'é úåà àåä àáà äðäå .àúøá éäéàã àúðéâ 'ã ,àøá 'å ,àáà 'é éë
íâ éë ,ãçé ï"åæ êøåöì äìåìë çøëäá åæ äôéè äéäúù êéøö ,è"ôá ì"ðë à"æ úà ìéöàäì ã"î úôéè
.àá÷åð 'ã ,à"æ 'å ,ã"å íäå ,åá æà íéîùøð åéä íäéðù äðäå ,òãåðë úéùòð áàä çë é"ò äá÷ðä úá
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úåéäá íâ éë ,òãåðë àáàáù úåðåúçú 'ã ïî '÷åðå ,àáàã äðåùàø 'å ïî êùîð äéä à"æ éë ïéðòäå
à"æä æîøð ïëìå ,å"ùá 'æðë åáù úåðåúçú 'ã 'éçá ÷ø äá ïéà øåçàá øåçà ãåñá à"æ íò äá÷ðä
ìà íãå÷ à"æä äéä àáà êåú íúåéäá éøäå .ã"åé ìù ã"å éåìéîá íäéðùå ,'ã úåàá '÷åðå 'å úåàá
åæ äôéè ïúðå ,àîéàá àáà òéøæä øùàëå .øáåâ øëæäå ,àøåëãã àîìò íù éë ,'ã ê"çàå 'å ,'÷åð
ì"æùîë ,úøôåôùä ãåñî òãåðë ,äìéçú äúöé óåñá äúéäù äá÷ðä äðä ,äá÷ðå øëæî äìåìë
åëôäúð ïëìå ,øëæä ê"çàå äìéçú äá÷ð ãéìåî ,äìéçúá òéøæî ùéàäùë éë àöîðå .åùòå á÷òéá
.'å ìò 'ã ,åã ,ä úøåö àéäù 'å ìò 'ã ååäúð íùå ,àîéà éòî êåúá
àîéàáå ,éåìéîä úåéúåàá ÷ø ï"åæ åæîøð àì ã"åé úåàá äîì éë àéäå ,úøçà äìàù é"ò ïáåé ïéðòäå
àì ,äðåáúä àéäù åæ ä"ä úåà 'éçá ìë éë ,ïéðòäå .úéùøùä äîöò 'ä úåàá åæîøð 'ä úåà àéäù
éë ,àöîðå .á"ç ã"ùá 'æðë äúåîöò ìöàð íäîå ,àîéàá åðúéðù ï"åæ úåøàä úåîöòî àìà úéùòð
,äéøçà à"æ úàöá ê"çàå .à"ää úøåöáù ãçà 'ã äðîî úéùòð ,àáà úôéèá äìéçú äá÷ðä úàöá
'å àéäù ,äáù úååö÷ 'å íäù úåðåøçà 'åá äèîì ãøéå ,àá÷åðä íù äá ùé øáë éë íå÷î àöî àì
ìò àá÷åð àèìù ,'÷åðã àîìò äúåéäì éë ,íòèä íâå .à"ää ìù 'ã úçú úãîåòä à"ää úøåöáù
,á"ç ã"ù øëæðë äðåáúä àéä á"äò éë ,íäéùàøá íäéúåøèòå ïéáùåé íé÷éãö á"äòä ñ"æå .àøåëã
ìò '÷åð àéäù åìù äøèòå ,íù áùåé à"æ àåäù ïåéìò ÷éãöä ,íùáù äðåùàø 'ä àéäù äîå÷îá íùå
.'ãä úçúù 'å àåäù ,åùàø úô÷îä äøèò ïéòë ùîî àéä 'å ìò 'ã úåà ïëìå ,åùàø
åøæç æà ,äãéìä úòá øåáéòä øçà õåçì íúàéöåäå íãéìåäùë àåäù ,äá÷ðä äòéøæäùë ê"çàå
äúàöé ê"çàå .äðåùàø à"ä úçú åì áùéå ,äìéçú äúöé ïåøçà äéäù à"ää êåúáù 'å éë ,êôäúäì
øëæðë ,àúéîã÷á úååä 'ã 'ä éë òãåðë ,'åä úåà úçúù íùáù äðåøçà 'ä àéäå ,àá÷åð àéäù 'ã úåà
éë àöîðå .å"ùá ù"îë ïå÷éúäå äìãâää é"ò 'ä úéùòð 'ã ïîù àìà ,á"÷ã íéèôùî úùøô øäåæá
ï"åæ åéä äìéçú ,øáãá ïéëåôéä 'â éøäå .äá÷ðä úãìåé ê"çàå ,øëæ úãìåé äìéçú úòøæî äùàä
.åàøáð ïéôåöøô å"ã ïåùàøä íãà ñ"æ éë ,'å ìò 'ã ,äðåùàø 'ä úøåöá ê"çàå ,'ã ìò 'å ,ã"åé éåìéîá
ø"äãà úàéøá úðéçá äúéä íù øùà äðéáá åñðëðùë éë ,äæ ïáäå ,äðéáá àéä äàéøáä éë ,òãåðå
íìåò àø÷ð àåäù ,àáàá íúåéäá àåäù úåìéöà ãåñá íúåéäá êà .íéôåöøô å"ã ãåñá àéä æà ,'÷åðå
äéåää íùáù úåðåøçà úåéúåà éúù ,ä"å åùòðå åëôäúð åãìåðù éøçàå ,ã"å ãåñá åéä íù ,úåìéöàä
.úåìéöàä ìë úììåëä
.åîà éòîá ÷ðåé ãìåä íâù òãåð éë ,íîà ïèá êåúá íù íéðåæð åéä êéà ïåæîä ïéðò äúò øàáðå
úðéçáã äðåáúã é"äð êåú åéä øåáéòä ïîæáù à"æã ïéçåîä éë ,â"éô ìéòì øàáúð äðä éë ,ïéðòäå
àåä äðåáúä ìù ãåñéä éë àöîð ,ïéçåî ãåñá åëåúá úùáåìî äúåéäá ,äðäå .äáù íéðåöéçä íéìë
,øåáéèä úãå÷ð àåä 'àå ,à"æá ùéù úåãå÷ð ùìù ïéðòá â"çá ä"òá äæ ù"îëå à"æ øåáéèá íééúñî
.íåúñ àåä øåáéèä 'å÷ð ïëìå ,àîéúñ àîìò àáä íìåò àø÷ðä äðåáúä ãåñé íåéñ àåä íùù
æàå ,äîå÷îá äìòîì íù äúåéäá àîéúñ àîìò äðéà æà ,àîéà êåú øåáéòá à"æ úåéäá ,íðîàå
øåáéèä íúñð ãìåðù øçà õåçì åúàöáå ,åëåúá æåðâä àîéàã ãåñéä çëá ÷ðåéå çåúô åøåáéè à"æä
àîéà úøøáîù äîî àåä ïåæéðù äî ãåñ íðîàå .àîéúñ àîìò àø÷ðä äðåáúã ãåñéä íù éë åáù
íùîå ,èòî èòî úøøáî øåáéòä éîéî íåéå íåé ìëáå ,åîã÷ù íé÷øôá ì"ðë íéëìîä úðéçáî
ìåëéù äî ìë øøáúäì íìùðù ãò ,íéðåæéðù ïåæîä çëîå íéøøáîù äî çëî íéìãâðù ãò ï"åæ ïåæéð
íéîãäå ,äîöò äãéìä ãåñá úåøçà 'éçá ë"â øøáúî æàå .ãìåð ê"çàå ,øåáéòä é"ò øøáäì
.äæ øçà àáä á"çá ä"òá ù"îë ä÷éðéä úòá ÷ðåéù ÷ìçä é"ò øúåé øøáúî ê"çàå äðîî íéàöåéä
äéùò àø÷ð 'âá ïìéìë 'â 'éçá ìë éë ,åáù äéùò úðéçáá àåä éæà ,øåáéò ãåñá à"æ úåéäá éë ,òãå
ã"ò ãî ù"åáî) úåìéöà 'éçá ìù ò"éáàî äìåìë äðéàù 'éöàá 'éçá íåù ïéàå ,ò"éáà ùåøãá øëæðë
.(à"ò äî
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הג' הם ו' זעירא כנודע )זהר משפטים קטו ע"ב( ,כי ו' גדולה הם חג"ת ,ושם בסוד העיבור נתארכו
}פא ע"ב{ הטיפין אלו ונעשו לז"א בהיותו תוך מעי אמא מסוד הבינה ג' אחרים ,455ואז יצא
לחוץ כלול ו"ק מחסד עד היסוד .ובזה תבין מ"ש באדרא )זוטא רצא ע"א( מענין ב' עטרין
דאו"א 457456שהם חו"ג ,והבן זה כי שם מקומם באו"א.458
459ונחזור לענין ,כי הנה סוד הזווג ב' דא"א נעשה ביסוד שלו הכולל ימין ושמאל ,זכר
ונקבה ,ואמנם להיות מציאות הזו"ן תחתון למטה מאו"א ,א"כ הוצרך שיעשה ג"כ זווג זה ע"י
או"א .לכן מה עשה אותן נה"י דא"א שהיו למטה מאו"א ,נתעלו למעלה באו"א בתוך חג"ת
שלהם ,ולא בחג"ת דא"א עצמו ,כי לא נתעלו בסוד מוחין דאו"א ,רק נתעלו בחג"ת דאו"א ,ואז
היו שם ג' כלילין בג' ,460כנזכר בתוספתא פ' בשלח )נ ע"א .(461נמצא כי נה"י דא"א הם סוד ג'
 454בדרך כלל זה הפוך ,אבל זה שורש לזה.
 455כלומר חג"ת.
.à"ò áì÷ ø"ãàá àåä øäæä íå÷î äæ éôìå ,(å"ùì) à"àã 456
 457עי' אד"ז רצא ע"א – דא מסטרא דאבא הוה גניז בגוויה חד עטרא דאקרי חסד – ]כאשר
הבן יורש מאו"א נוצר שם הוי"ה )בהגר"א בתיקו"ז קטז ע"א ד"ה מאי מזלא( ,כאן שורש הה"ח,
ובעטרא דאמא שורש הה"ג )בהגר"א בס"י ו ע"ד([ ,ומסטרא דאימא חד עטרא דאקרי גבורה – ]זה
בוצינא דקרדינותא ,והוא עטרא דגבורה של הדעת )בהגר"א בתז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק( ,וכלהו
מתעטרין ברישיה ואחיד לון[.
אמנם עי' לש"ו הערה  456ולפי זה עי' אד"ר כאן מפרש היאך כל הדינים דז"א מתבסמין על ידי
תיקוני דע"ק) 457ב"ע קד ע"א( .תאנא אי עתיקא דעתיקין – גלגלתא )ב"ע קד ע"א .(457קדישא
דקדישין  -מו"ס) 457ב"ע קד ע"א( .לא אתתקן באלין תקונין  -מכל התיקונים דע"ק ,רק תיקוני
הדיקנא נקראים "תיקונים" ,והם תיקונים אשר תכליתם להתלבש בהם .457עיקר הדיקנא הוא ב'
המזלות שמהם באה הארת ב' העטרין )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה ואמר אתקין( .לא אשתכחו
עלאין ותתאין וכלא הוי כלא הוי  -כלומר שהיה חוזר העולם לתהו ובהו )ב"ע קד ע"א(' .עילאין'
היינו הזיונין דז"א ,457ו'תתאין' הם ט"ס תחתונות דנוק'' .ו ֹכּלָא הוי' היינו לרבות את א"א ואו"א,
שאז אפילו הם לא היו מתוקנים בשלמות הראויה .ומש"כ 'כְּ א הוי' כלומר אפילו הנקודות שיצאו
בעולם התהו לא היו חשובים כלל ,שכן לא היו בבחי' פרצופים ולא היו ראויים להנהיג בהם את
העולם ,ובחייהם קרויים מתים) .ב"ע קד ע"ב(.
 458כלומר ביסודות דאו"א שם מקומם של העטרין שלהם ,והוא החסדים וגבורות שאו"א
מורישים לזו"ן עי' בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג ד"ה ואבא ,שהורדת מוחין לז"א הם חו"ב חו"ג )עי'
דרושי הצלם פרק א'( והחו"ב שיוצאים מאו"א הם לא מתפשטים בז"א אלא נשארו למעלה ,אבל
החו"ג מתפשטים בז"א.
.à"ò î ù"åáî 459
åìòå ,à"åà íù øùà ,ú"âç íå÷îá äìòîì åìò øùà ,åìù é"äðä ÷ø ú"âçä äúò åá åìâúð àìå 460
åììëðå íù åìòúð øùà ,íãáì íîöò à"àã é"äðä íúåà çëî æàå ,íîöò à"åàã ú"âç êåú åùìáúðå
äàúú íãà äùòð íäîù ,ïåúçú âååéæ ãåñá à"àã ãåñéä êøã íçëî äìåìë äôéèä äúöé ,ú"âçá
íéìåìë åéäù àìà ,ãáì é"äðã ïéôéè úìú 'éçáî ÷ø äðéà åæ äôéè ùøù éë àöîðå .à"æ àåäù
åîìùð åìàå ,åìù é"äðä íäù ,ãáì úååö÷ 'â 'éçá ÷ø äúò à"æä 'éçá ïéà éë ,àöîð ë"àå .ú"âçá
äéä àì ïå÷éúä ø÷éò íðîà .æ"ðë êéøàä úîâåã äéìéã ú"âçá ë"â íéìåìë åéä íðîà ,åìâúðå äúò
,úåøåîâ ñ"è äùòðå ìéãâäå õåçì àöéå à"æ ãìåðù øçà íðîà .ãáì åìâúð íäù ,åìù åìà é"äðá ÷ø
ìåìë 'â åðéàå äèîì åéìâø åèùôúð à"à íâ éë äðä ,äæ 'ùî â"çá ä"òá ù"îë à"à úà ïéùéáìî
àéäù 'ä êåúáù àøéòæ 'å 'éçá úéùòð íùå ,àîéàì âååéæ ãåñá äðúð àéäå ,àáàã äæçá äðúéð åæ ,'âá
óåñáå ,æ"ðä ìåâñã ïéôéè úìú íäù , äæë ïéôéèã úåãå÷ð 'âì ú÷ìçð àøéòæ 'å àø÷ðå ,òãåðë àîéà
'å äðä éë .å"éôá ì"ùîë åéìà úéòéáø ,øáì äòéñô ãåñá à"æã '÷åð äúöé ,÷ãä õå÷ åúåäá åæ 'å
,ìòåôá àìå çëá ú"âçá åììëð íâù ïåéëù àìà ,ãáì 'â ÷ø äðéà àøéòæ 'å êà ,'å øôñî àéä äìåãâ
.àøéòæ àéäù àìà 'å íùá àø÷ð ïëì
,äìåôë å"å àéäå ,ú"úá àéä 'å úåàù òãåð éë ,'à äîã÷ä ù"îë ïéðòäå ,àøéòæ 'å '÷ð äîì à"è íâ
'å úåàå ,äìåãâ 'å '÷ð åæå ,ú"úá àéä úéùøùä úéø÷éòä 'å úåàù àìà ,ãç ïðéáùç úéøáå óåâ ãåñá
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.טיפין דסגול הנזכר בתיקונים )דף קח ע"א ודף קכא ע"א( שמהן נעשה אדם תתאה שהוא ז"א
 נמצא כי. משם נתהוו סוד זו"ן,ואז מחמת ג' טיפין אלו דנה"י דא"א הטמונים בחג"ת דאו"א
 ואז, אמנם היה ע"י או"א מסוד חג"ת שלהם,מציאות זו"ן נתהווה מא"א עצמו בזווג היסוד שלו
 ג' כליל, ו' זעירא,יסוד אבא אפיק טפה חדא ואעיל לה באמא ותמן במעוי דאמא אתעביד ז"א
 )ח"ג רג ע"ב( סוד463 ובסופו של ו' פסיעה לבר, נה"י דא"א,' לפי דאתיא מסוד ג,462בג' לחוד
.נוקבא עמו כמ"ש
, מה מציאותן ומהיכן נתהוו, שהוא סוד הדדין של אשה,ואמנם בזה תבין סוד נעלם464
 כי כבר בארנו כי נכלל, והענין. ולמה אין חלב בדדי הזכר כמו בדדי האשה,ולמה הם בחזה
 ושם אפיקו ההוא טפה ויצא מדרך יסוד אבא, דא"א בחג"ת דאו"א ונעלמו בתוכם465נה"י
 אור, ולכן אותו אור הגדול שנתוסף עתה אל נה"י דא"א כדי לעשות זווג ולהאציל לז"א,לאמא
 כי בתוכם כלולין נה"י דא"א )נ"א, ואח"כ בחג"ת אמא, זה נתהווה תחלה בחג"ת אבא466()אחר
 לכן סוד אותה הארה העצומה היוצאת ובקעה לחוץ והאירה דרך שם בחזה. כנ"ל467(דאמא
 ושל אשה, רק שאותן של זכר הם קטנים ואין בו חלב,468 לכן יש דדים בזכר ונקבה,דאו"א

ú"ú íäù 'áä åìàå .'åëå 'æðë ïè÷å ìåãâ íä ãåñéäå ú"úä éë ,àøéòæ 'å '÷ðå ãåñéá àéä éåìéîä ìù
.ãç ïðéáùç úéøáå óåâ åäæ éë ,äæ ïéðîë úååö÷ á"é ùé íäéðù ïéá éë ,æ"ðä äáéñì äæ àø÷ð ãåñéå
'å àø÷ð ú"úäù ïåéë éë ,äúò àöîðå .ù"òå å"éôá ïî÷ì ë"â 'úé äæ ìëå ,øîàå äæ ìà äæ àø÷å ñ"æå
,äìåãâ 'å ú"âçä ìë ë"à ,ä"ðã ïé÷øô 'å ù"ò àøéòæ 'å àø÷ð ãåñéäå ,â"çã ïé÷øô úéù ù"ò äìåãâ
÷ø à"æá åá åìâúð àìå ,åãáì à"àã é"äð çëî àöé äúòù à"æ ïëìå ,àøéòæ 'å àø÷ð é"äðä ìëå
.àøéòæ 'å àø÷ðä ãáì é"äð 'éçá àåä (àø÷ð) ïòé àøéòæ 'å äúò àø÷ð ïëì ,ãáì é"äðä
àìù àìà ,ùàø åì ùé øáåòä åìéôàù ,ñ"èä ìë úåììë à"æá äúò íâ äéäéù êéøö çøëäá éë ,òãå
ùéù 'éçá úìú ïéðòá å"éôá ïî÷ì äæ øàáúéå ,'æðë íãáì åáù é"äð úåðåúçú 'â ÷ø äúò åá åìâúð
.á"éôá ïééò íâ øåáéòä ãåñá íìåëå ,à"æì
,øéôùå äéøôåù ïåùì øôåù àø÷ð à"àã ãåñéä éë 'åëå ä"é éúàø÷ øöîä ïî ñ"æ éë ì"ðä ìà øåæçðå
àöåéù ìåìç øôåù åîë àåäù ,úøçà äáéñ íâå .åîå÷îá øàåáîë øàåú äôé óñåé éäéå ãåñá àåä éë
íùîå ,øôåùä åîë äìòîìî øö÷å äèîìî áçø àåä êéøàã ãåñéä äæ ïëå ,ìå÷ä åëåúî øáåòå
óã àøéå 'ôá 'æðë íéîå çåø ùàî ìåìë àåäù òãåðë ,ì"å÷ àø÷ðä à"æ àåäù ìå÷ä àöåé øöä íå÷îî
à"åàá ê"çà åëùîð à"àã ãåñéîå .'æðë ãáìá åìà 'â ÷ø åá äìâúð àì æàù ,à"æã é"äð íäù ,ã"é÷
íäù ä"éì àø÷ì éúìçúä à"àã ãåñéä ìù øöîä ïî éë ,äé éúàø÷ øöîä ïî åäæå ,ì"ðë ä"é àø÷ðä
íù ,êéøàã ãåñéä óåñ àåäù ,øôåùä ìù áçøîá íðîàå .íäéìà íùî äôéèä åëùîéù òãåðë ,à"åà
ê"çà æàå .ì"ðë øåáéòä ãåñá äð÷úì ä"é àø÷ðä à"åà äåìá÷å ,'æðä äôéè äúöé íùî éë ,ä"é éððò
'éçáä àéä äî äæ ÷øôá øàáúð éøäå .ù"ò â"éôá ä"òá ù"îë øåáéòä ãåñá åáù ÷"åä ìë åìâúð
.(ù"åáî) øåáéò ãåñá àîéà êåúì ñðëðù ãò ,à"àã äæ âååéæ íò à"æ ï÷úðù
.448  עי' לעיל הערה461
.(ø"îàî) à"æã ÷"åä ìë ïéìåìë åéä åìàáå 462
. כזה עי' שער לד פרק ד463
.â"ò åî ù"åáî ,â"ò áð ø"îàî 464
.(à"ò ãî ù"åáî) à"àã ä"åðã ïéàìéò ïé÷øô 'á 465
.ø"îàîá ÷çîð 466
.ø"îàîá ÷çîð 467
@ עי' שער לח פרק ב )לש"ו(@לא עשיתי468
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 כי בהיות ז"א תוך חזה אבא לא היה כי אם מציאות טפה, והטעם.469גדולות ויש להם חלב
 לכן גם,470' עד שנעשה ו' כלול בתוך ג, אך בהיותו בחזה אמא שם מתגדל בסוד העיבור,קטנה
.דדי האמא נתגדלו מרוב אור ונעשין בהן חלב
( כי הלא סוד החלב הוא עילוי הדם למעלה ומתהפך לחלב )עי' בכורות ו ע"ב,ועתה תבין
471
 כי לכן הם בכ"מ לבר מגופא )זהר, וכן נה"י לעולם למטה הם דם סוד הדינין.ומתמתק
 אז הם מתהפכין, ובעלותן למעלה בהתכללותן למעלה בחג"ת,(בראשית כא ע"ב( כנ"ל )פרק ד
 ומרוב אותו חלב נתגדל ונעשה ו' גדולה בו"ק, ואח"כ יצא ז"א לחוץ דמיון תינוק היונק.לחלב
 תוך ה' דבינה אמא,' אך בתוך בינה היה סוד ו' זעירא כלול מג. שהוא ו' דשמא קדישא,לבד
.473472' ולכן אין שום דמות ראש }פא ע"ג{ לזו הו,עלאה

ãåääå ,àáàã ãñçä êåúá ììëðå äìò à"àã çöðä éë ,ìéòì ù"îë àåä ,íéãã éúù íúåéä íòèå 469
ïî ìåìë äéä êéøàã çöðä äìòùëå ,àãá àã ïãéçà ãåäå çöð äðäå .àîéàã äøåáâä êåúá êéøàã
äæçá íéãã éðùå ,àáàã äæçá íéãã éúù åùòð ïëìå ,çöðä ïî ìåìë äéä ãåää äìòùëå ,êéøàã ãåää
ë"çàå ,äðè÷ òøæ úôéè ãåñá äòù éôì ÷ø äéä àì ,àáà êåú à"æ úåéäá éë àåä ïéðòäå .àîéàã
àøéòæ 'å úøåöá íìù øáåò äùòðå ,øåáéòä ãåñá äôéèä äúåà äìãâð íùå àîéàì àáà äðúð
éãã úèéìáå ,íéðè÷ åéãã úèéìá åéäå úèòåî äúéä àáà úøàä ïëìå .ì"ðë äðåùàø 'ä êåúáù
äúéäù éôì ,áìç ïéà ùéàä éããá éë ïáåé äæ íòèá íâ .äá øéàäù øåàä áåøî úåìåãâ äùàä
áìç äá äéä ïëìå ,øåáéòä éîé ìë íù äãéîúä àîéà úåøàä êà ,äòù éôì úøáåò àéää äøàää
.òôùä áåøî
.íùî ÷ðåé åúåéäá ãìåä ïåæð åãé ìò êéà íâå ,êùîð ïëéäîå ,åðéðò äî áìçä úðéçá ïáåé ïë íâ äæáå
íå÷îá ãéîú äìòîì íù åøàùð à"àã ãåäå çöðã ïéàîã÷ ïé÷øô ïéøú éë ,ìéòì ù"îë àåä ïéðòäå
úîùð äðä éë àåäå ,÷åðéúä ìà áìç êùîð äæ çëîå ,àîéàá ãåäå àáàá çöð ,àîéàå àáàã äæçä
øçáîî éë àöîð ,íéðåéìò øúåéä íä íé÷øô éðùä åìàù ïåéëå ,ì"ðë ïéôà êéøàã é"äð íä à"æ
åîë íäù íå÷î ìëá ïéðéã úðéçá íä ãåäå çöð éë ,åðìöà òãåðù äîá àåä ïéðòäå .ïåæéð àåä åúîùð
íä äèîì íúåéäáå ,é"úòã ãåäå çöðî êùîðä à"àã àùéøã úåøòù ,é÷ð øîò ãåñá ìéòì åðøàéáù
ãìåä ÷ðåé æàå ,áìçä ïáåìì ïéëôäúîå ïé÷úîúî íä ,äìòîì íúåìòúäáå .íã íä ïëìå ,ïéðéã
.(ø"îàî) áìçì êôäúîå äìåò íãä éë ïåúçúä íãàá ïë íâ òãåðëå ,ìãâúîå àåää áìçäî
.' היינו הו"ק עומדים בצורת ג' כלילין בג470
.399  עי' לעיל הערה471
.' עי' לקמן שער מוחין דצלם פרק א472
éöç íäå ,à"æ êøåöì à"àá ùéù äî ãâðë íäå ,ãáì úååö÷ ùù úðéçáá ÷ø åððéà ïéãò ìáà 473
ùù íä éøä ,ïéôà êéøàã ãåäå çöðã ïéàúúå íééòöîà ïé÷øô äòáøàå ,åìåë ãåñéäå ú"úã ïåúçúä
åîë àåä ïéãò ,ãìåðå åîà ïèáî åúàöá éë ,òãúù êéøö íðîàå .à"æ úååö÷ ùù ååäúð íäîù úåðéçá
ãò ãìåðù íåéî àåä äæä ïå÷éúå ìåãéâå ,íð÷úìå åéøáéà ìéãâäì ïéãò êéøö éë ,øåáéòä ïîæá äìéçúá
äúåà åðéöîù åîë ,åáù úåøéôñ äòùúä ìë ï÷úéå ìéãâéù àåä äæä øåòéùäå .íéðù äòùú íåìùú
úåøéôñ äòùú éøä ïéçåî äùìùå ,åáù úååö÷ äùù íä äðäå .ù"òå øåáòä ïîæ ìù úéùéìùä úðéçáá
çåî ãåñéä ïîå ,äîëç çåî à"æá äùòð êéøàã ïåúçúä ú"ú éöçî ,ïàë íøéãñäì øåæçð æ"ëòå ,åáù
÷øôîå .ì"ðë 'éããä íå÷îá à"åà äæçá íìåòì ãéîú åøàùð ãåä çöðã íéðåéìò íé÷øô éðùå äðéá
ïåúçú ÷øôîå ,à"æã ãåäå äøåáâ åùòð ãåäã éòöîà ÷øôîå ,à"æã çöðå ãñç åùòð çöðã éòöîàä
äç÷ì úåëìîä éë úåéäìå .à"æã àá÷åð úéùòð ãåäã ïåúçú ÷øôîå ,à"æã ãåñéå ú"ú åùòð çöðã
ìë ,íé÷øôä øàù ìáà .òãåðë à"æã àá÷åð ãåñá ë"çà øåîâ óåöøô úéùòð ïëì ,íìù ãçà ÷øô
.øàùá ïëå à"æã çöðå ãñç åùòð çöðã éòöîà ÷øôî éë ,'æðë úåðéçá éúù àéöåäì êøöåä ãçà
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à"æã ,úéøçùá ìåçä éîé úìôúá åðøàéáù åîëå ,ãåäá éäéàå çöðá åäéàã ïéðå÷éúá ù"î ïéáú äæá íâ
'æðä øéåàá çøåôä ìãâî ïéðò ïéáú íâ .'æðä íò ïáåî íòèäå ,ãåäá äìåò úåëìîäå ,çöðá ãøåé
ïåøâ úåàéöî ïéðòá ìéòì ù"îë àåäå ,à"æã äðéáá øàùðù à"à ìù ãåñéä úðéçá àåäå ,ì"æø éøáãá
ïåéëå ,ãåäå çöðã ïéàîã÷ ïé÷øô ïéøú ïéá òöîàá àåä ãåñéä íå÷î éë åðøîàå ,äùòð ïëéäî à"æã
ãøé ãåñéä íðîàå ,ãéîú åøàùð íùå ,àîéàå àáàã ú"âçá åìò ãåäå çöðã ïéàîã÷ ïé÷øô ïéøúã
åúëéîñ íå÷î éë ,êåîñì äî ìò åì ïéàå ,øéåàá çøåô àåä ãåñéä éë àöîðå .à"æã äðéáá äèîì
,à"æã äðéáá äèîì ìôð àåä éøäå ,'æðë ãåäå çöðã ïéàîã÷ ïé÷øô ïéøú ïéá äìòîì àåä åúæéçàå
ìåôì éåàøä ïî äéä éë àåä ,ìôåð 'ø÷ð åðéàå øéåàá çøåô àø÷ð åúåéäå .êåîñì äî ìò åì ïéàù éøäå
ìáà ,à"æã úååö÷ ùù íå÷îá àåäù ,à"àã ãåäå çöðã ïéàúú ïé÷øô òáøà ïéãîåòù íå÷îá äèîì
ïéãéîòîä íä ,àîéàå àáàá åøàùðù ïéàîã÷ ïé÷øô ïéøú íúåàî äìòîìî åì úëùîðä äøàää
,ãåäå çöðã ïé÷øô øàù íò äèîì àìå ,åì éåàøä åîå÷îá äìòîì àì åðéà íùå ,à"æã äðéáá åúåà
ïéøú íúåàî åì êùîðä òôùäå äøàää úîçî ,'æðë à"æã äðéáá øéåàá çøåôå éåìú øàùð ìáà
øåàä åúåà 'éçáå .íîå÷îá íäîò ùîî äìåò åðéàù é"ôòà íù åúåà ïéëéùîîå .'æðä ïéàìò ïé÷øô
.øéåàá çøåôå éåìú øàùð ,íäî åì êùîðä øéåà úðéçá àø÷ðä ïåéìòä
ïéàå ,øéåàá ïéçøåô íéøãð øúéä ãåñá ,øéåàá çøôä ìãâî ïë íâ úàø÷ðä äðéá ïéðò ïéáú äæá íâ
ïëìå ,à"æã äðéáá àåä êéøàã ãåñéä éë ,àåä ïéðòäå .äðéáá íä íéøãðäå ,åëåîñéù äî ìò íäì
àìù é"ôòà ,à"æá øùà úåøéôñ äòùú ïéðò êì åðøàéá éøäå .äæ íùá íéàø÷ð íäéðù äðéáäå ãåñéä
úåøéôñ 'èä åìà ìë êéà øàáì ìéçúðå .ì"ðë äãìåää ïîæì àìà åá êøåö ïéàù éôì ,úòãä åðéðî
÷ðåéù ä÷éðéä éãé ìò äìéçúá éë àåäå .íéðù äòùú íåìùú ãòå ä÷éðéä ïîæî íéìãâðå íéð÷úð
ïéøú íéìãâð ,àîéà äæçá øùà êéøàã ãåäå çöðã ïéàìò ïé÷øô ïéøú íúåàî êùîðä áìçä åúåàî
åá ïéà ïòéå ,ì"ðë äãìåää ïéðòì àìà åì êøåö ïéàù éôì ,åá ïéà úòã éë ,à"æã äðéáå äîëç ïéçåî
âååæì úòãä çåî ïéãò åá ïéàù ïåéë ,åáù äîëçä çåî áèéä ï÷úì øùôà éà ïëì ,úòãä çåî ïéãò
äìéçúîù àìà ,ãáìá äðéáä çåîì àìà åðéà åø÷éò äæä ïå÷éúä úðéçá ïë ìòå .äðéáäå äîëçä
íéäìà á"ì '÷ð íä íù íúåéäá øùà äðéáá íúåéä øçà äîëçä çåî úåáéúð á"ì úðéçá íéð÷úð
ïîæ íäù ,íéðåùàø íéðù éúùá ÷åðéúä éôáù íéðéù á"ì úçéîö ìà íòèä åäæå ,úéùàøá äùòîã
,áìçî íéðéù ïáìå ãåñ åäæå .äðéáå äîëç ïéçåî éðù ïå÷éú ãâðë íéðù éúù íäù ,ùãåç ã"ë ä÷éðéä
'ï ïéðîë íéøòù íéùîç íäù äðéáá íúåéäá äîëçä 'éúð á"ì ,úåáéúð á"ì úðéçáî íä íéðéùä éë
.÷ðåéù áìçä 'áéñî ,áìçî ,à"æì íéëùîð íéðéù 'ï áìå åäæå .ïáìå ìù
íä íéðéùä éúù øôñîå ,äðéáá øùà äîëç úåáéúð á"ì ãâðë á"ì íäù íéðéùä øôñî åðøàéá éøäå
ú"úä éöç äìòùë éë éôì ,àåä íéðùä éúùáù ä÷éðéä éùãç ã"ë ïéðò ìáà ,ïéçåîä éðù ãâðë
úòãé øáëå .íìù ãçà ú"ú åùòðå àîéàå àáà êåúá øùà ïåéìòä åéöç íò øáçúðå êéøàã ïåúçúä
çöðã ïé÷øô ïéøú íâå àåä äìòîì åúåéäáå ,å"å àéøèîâá íäù ,ïåñëìà éìåáâ á"é åì ùé ú"úä éë
äîëçá äèîì ãøéå ïåúçúä ú"úä éöç ê"çà øæçùëå .ì"ðë áìçä 'éçá íäî 'ùòðå åøéàä ãåäå
åá ùé ïåéìò ú"ú éöçá äðäå .íéðéù á"ì ãåñá àéää äîëçä úåáéúð á"ì úðéçá åàöé æà ,'æðë à"æã
àì éë éôìå .ä÷éðéä éùãç ã"ë ãâðë ã"ë íä éøä ,íéøçà á"é ïåúçúä åéöçáå ,ïåñëìà éìåáâ á"é ìë
éçìá å"é ïéàöç éðùì íééðéùä á"ì å÷ìçúð ïëì ,ú"úä éàöç éðù éãé ìò àìà äæä øáãä äùòð
.ïåúçúä éçìá å"éå ,ïåéìò
ïåúçúä éöç 'îìùá øáåñ àåä éë ,àåä íéùãç ç"é íä ä÷éðéä éîé ïîæù àøîâá øîåàä úøáñ äðäå
,à"æá àéä äéðù 'å úåàå ,å"å äæë ï"éåå éðù àåä ú"úäù éôì ,á"é åúåéäì éåàø ,à"æá øùà ú"úã
,'ðåúçúä åæá äùáìúð àì ú"úä ìù ïåéìòä éöç ìáà .á"é íäù äìåôë å"å ãåñá úéùòð äùáìúðùëå
.ùãç ç"é íä éøäå ,úçà 'å ÷ø äðéàå
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 זה נרמז בזהר פרשת,והנה מה שבארנו חילוק בין הולדת או"א ובריאתן לבריאת זו"ן
 שפי' כי א"ק,474'תרומה )דף קסז ע"ב( בסוד אדם קדמאה אגליף ציורא דיליה גו משחתא וכו
 שהם, ואגליף בסוד הזרעת הטפה ציורא דיליה גו משחתא,(475הוא מציאות א"א )צ"ל או"א
 היה, ז"א, אך אדם תניינא.476או"א תוך שערות רישא דא"א ודיקנא יקירא דיליה הנקרא משחתא
.ע"י זיווג נה"י דא"א תוך בינה כנ"ל
 אם כן היה מהראוי, הרי עיקר מציאות הולד כשהוא בבטן ולא בחזה,ואם תשאלני
 כי האדם או האשה אינן רומזין לת"ת ומלכות לבדם, אך הענין.שיהיו הדדין בבטן ולא בחזה
 כשנצייר צורת דדים לא, וא"כ. נרמזין בו כל הי"ס מא"א עד הנוקבא477 אך כל אדם,וכיוצא
 רק במציאות כוללת כל אורך י"ס שהם קומת א"א עד,נצטייר בציור בינה לבדה או נוקבא לבד
 נמצא כאשר נתעלו נה"י דא"א בחג"ת דאו"א כנ"ל להתעבר, כשנעריך בערך זה, וא"כ.'הנוק
 והנה חג"ת דאו"א הם. שהוא נה"י דא"א, הנה הוא סוד הז"א בחג"ת דאו"א,ולהוציא ז"א
 והנה שיעור או"א בחצי גוף. וחג"ת באמצע, ונה"י למטה, כי כח"ב למעלה,באמצעית ממש
çë èùôúî àéää ä÷éðéä çëî æà ,äéìéã ïéçåî ïéøú åìãâúðå ä÷éðéä ïîæ ìù íéðù éúù øåáò øçàå
äòáùá äùòð äæå .åéìà 'éòéáù úåëìîäå ,åîöò à"æã úååö÷ ùù íäù ,úåðåúçú úåøéôñ 'æá äèîì
.íéðù äòùú åîìùð éøäå .úåøçà íéðù
åð÷úð æàå ,êéøàã ú"úã ïåúçú éöç êåúáù ïéîåé ÷éúòã ãåñé 'éçá åá êùîð æà ,åìà ìë åìãâù øçàå
äéäú æàå ,ä"æòá øàáðù åîë äãìåäì ïéåàøä íéøçàä ïéçåîä åì åàåáéù éåàø à"æ æàå ,ïéçåîä
äòùúä éë ,àåä ïéðòäå ,äàéá åúàéá ãçà íåéå íéðù òùú ïá ïè÷ åøîà ì"æø íðîàå .äàéá åúàéá
óñåðä ãçàä íåéäå ,úåëìîå é"äðå ú"âçå äðéáå äîëç íäù ,åðøîàù úåðéçá äòùú ãâðë íä íéðù
,úåøåîâ íéðù øùò íðéà äîì øáãä íòèå .åáù øúë ,äéìéã àúìâìâ úðéçá àåä íéðùä äòùú ìò
àîéàå àáà âååæ ãåñá äùòðù éðùä øåáéòä øçà ãò åá úéùòð äðéà úìâìâä úðéçáù éôì àåä
æà ïåùàøä íåéá úéøéùòä äðù úìéçúá óëéú æàå ,ä"òá øàáðù åîë à"æã ïéçåîä úåìãâ êøåöì
æà ,ãçà íåéå íéðù äòùú ïá àåä æàå ,àúìâìâ úðéçá æà åì 'éùòð ,äæä éðùä øåáéòä ïéðò ìéçúî
.äéìéã àúìâìâ úðéçá íìùðù ïåéë äàéá åúàéá
ãåñé åëåúá øùà à"æã äðéá çåî ä÷éðéä éîéáå ,äéá÷åðå à"æ ìà äîùð àåä à"àã ãåñéä éë ,òãå
,íéðù äòùú íåìùú ãò ë"çàå .íéðéù á"ì úðéçá åùòðå ,äðéááù íéäìà á"ì ìà èùôúð à"àã
ïîæá éë ,úåîå÷î äîëá åðøàéáù äî åðéìò äù÷é äúòå .úåëìîáå øëæä úååö÷ ùù ìëá ãåò èùôúð
ïéçåî éúù ùéù äúò åðøîà êéàå ,úååö÷ ùù úðéçá ÷ø à"æá ïéà ,éðùä øåáéò ïîæ àá ãò ä÷éðéä
ìáà ,úååö÷ä äùù úðéçá ÷ø äúò åá íéìâúî ïéà éë ,àåä ïéðòä ìáà .äðéáå äîëç íéàø÷ðä
äôè àéöåäì åìàä ïéçåîá çë ïéà ïéãò éë ,øåîâ éåìéâá àìå çëá äúò åá íä ïéçåîä úðéçá
'áðù åîëå ,ì"ðë éðùä øåáéò ïîæ ìéçúä æà éë ,ãçà íåéå íéðù äòùú åøáòé ãò ãéìåäì äéåàøä
åúåîöò êøåöì åáù ïéçåîäå åéøáéà íéìãâð åìàä íéðù éúùá äúò ãò éë ,àåä øáãä íòèå .ä"òá
à"åàã ïéçåîî ïéçåî íäì åëùîé øùà ãò ,úåøçà úåãìåú ãéìåäì çë íäá ïéà ïéãò ìáà ,ùîî
,íîàå íäéáà ïåéîãë åéäé ,äéá÷åðå à"æ ,íéðáä åìà æàå .åîå÷îá ì"ðë à"àã äøåáâå ãñçî åùòðù
øàáðå .àîéàå àáà ã"ò úåðåúçúä úåîùð ãéìåäì àîéàå àáà úâøãîá åøæçéå ,íä ïë íâ ãéìåäì
,ã"ë äøåù á"ò ä"ñã úåî éøçà 'ôá ù"î ïáåé äæáå ,äãìåäã ïéçåî êøåöì éðùä øåáéòä ïéðò äúò
äù÷ äæä ïåùìä äðäå ,'åë øúáì ïåì ú÷éôàå åäééðî úøáòúàå àîéà åäì à÷ðéã ïéðá ïéøúå ,ì"æå
,ä÷éðéä ìà íã÷ øåáéòä éë ,åäì à÷ðéã øúáìå àúéîã÷á åäééðî úøáòúàã ì"ìäã ,åîìåäì ãàî
.(ø"îàî) äæ ìë ïéáäì êéøöå ,íäî øáòúäì äøæç ìòåôá ùîî íéðá ååäã øúáìã òîùîã ãåòå
. ותבדוק אם שם זה מספיק לכאן או יש להוסיף.434  עי' לעיל הערה474
. וכן הוא בשער מאמרי רשב"י, וכן עיקר475
.& ' היינו פנמיות הדיקנא עי476
. שזה רק הב' פרקין עליונים,( מבו"ש דף קיח ע"ב ]מו ע"ג[ )לש"ו477
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 ואם תעריך דדי אשה תמצאם שהם ממש במקום הזה באמצע.העליון דא"א מגרון עד חצי לב
 כי מין האדם כולל מציאות, והטעם הוא כנ"ל. שמן הצואר עד טבורא דלבא,478חצי גוף עליון
 לכן באו בהם, ואינו כולל כמו האדם, אך בבהמות וחיות שהם בסוד מין א' לבד,כל הי"ס
.480479הדדים בבטנם ממש
. היינו ריש בטן או"א הכוללים במקום חג"ת דא"א478
 וכן דע"ה, כאן רואים שכל הנה"י הוא בחי' בהמה ולבר מגופא דאדם )כללים ח"א לא ע"א479
. והוא חזה דא"א, אבל בבטן או"א, שאה"נ זה במקום הבטן.(ח"ב כב ע"ד
úðéçá ìà íúåîãáå íîìöá ïéæîøð ïðéà äá÷ð åà øëæ ïåúçúä íãàä äðä éë ,òãúù êéøöå 480
ìà æîåø íãàå íãà ìë íðîà .äæá àöåéë ïëå ,äãáì úåëìî ìà åà åãáì ú"úä ìà åîë úéèøô
ñ"é ïéèùôúî øùà åîöò à"à ïåéîã ,úåìéöàã úåëìîä óåñ ãò à"à ùàøî ,åìåë úåìéöàä íìåò
éë àöîé ,äæä úåììëá ïåúçúä íãàä êéøòð øùàëå .à"ô á"ç â"ùá 'æðë úåìéöàä íìåò ìëá åáù
éë àöîðå ,å"ô à"çá ì"ðë ,åîöò åìù ú"âçá àìå íäìù äæçá à"åàã ú"âçá åìò êéøàã é"äðù ïåéë
.ùîî íúéöçîá àåäå ,òãåðë 'åöøô 'ã ììåëä óåöøô úåììë ìù à"åàá ú"âçá íù äéä à"æ øåáéò
àøåáéèá øîà àìù ,àøãàá 'æðë äéìéã àáéìã àøåáéè ãò êéøàã ïåøâ ïî íéùéáìî à"åà äðäå
íäù àöîé ,íäìù ïéããä íå÷î êéøòúùëå .à"ç ì"ðë ùîî åúéöçî àåäù ,àáìã àìà àôåâã
äæçá äìòîì íù åéä íéããä úðéçá ïëìå ,äéìéã àáìã àøåáéè ãò ïåøâä ïî ùéù äæ íå÷î úéöçîá
,úåîìåòä úåììë íéììåë íðéà øùà úåéçäå úåîäáä ,íðîà .ïåéøää íå÷îá ïèáá äèîì àìå
ïáäå ,ïåéøää íå÷î íùù ,ïèáäå íçøä íå÷îá äèîì åéä ïäéãã ïëì ,íéèøô úðéçá íä íðîà
íå÷îá åéäù íää íéáøä úåøåàä ïéðò äæá òééñ íâ .äîäá éããî äùà éãã éåðéù íòè áèéä
ïëìå .íìåë ï"åæ úåøåàå ,àîéàã ú"âçå àáàã ú"âç úåøåàå êéøàã é"äð úåøåà åéä íù éë ,àåää
'á íúåàî àåä íø÷éò íðîà .íéããä íù úåùòì àéää äòé÷á äåäúð íù øùà úåøåàä áåøî
âååéæ ïéðò ä"ôå æ"ô à"ç ì"ùî äæá òåéñ íâ .'æðë íìåòì òá÷á íù íéøàùðä ä"ðã íéðåéìò íé÷øô
åìù ãåñéá ïåúçú âååéæ ãåñî äëùîðå äãøé íùîå ,ï"åæ êøåöì äôèä àéöåäì ,ïé÷éùð ãåñá à"à
?åäùî óéñåî@(ù"åáî) à"åà êåú ùáìúîä
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ועיין בביאור מצות שעטנז חטא קין והבל בהקריבם צמר ופשתים ,481ושם תבין דיקנא
דז"א שנאצלה מצמר הכבש העליון שהוא הדעת דדיקנא עלאה ,482שהוא הזקן התחתון שבא"א
סביב לאות ברית קדש דא"א ,בסוד )נדרים לא ע"א( גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות.483
וז"ס הפסוק )תהלים קיח ה( מן המצר קראתי י"ה הנאמר על דיקנא דז"א} ,484פא ע"ד{ שהוא
מצ"ר 485דנפיק מן צמ"ר העליון ,שהוא סוד אותן שערות לבנות שסביב ברית קודש דא"א .וכבר
ידעת ,כי דיקנא דא"א כל שערותיו לבנים ,כמ"ש )דניאל ז ט( ושער ראשו כעמר נקא ,והוא הצמר

 481עי' זהר ח"ג פו ע"ב :כתיב ומעץ הדעת טוב ורע ומה על דא גרים אדם מיתה בעלמא מאן
דאחזי עובדא אחרא דלא אצטריך על אחת כמה וכמה שור וחמור אוכחן מסטרא דא אקרי שור
ומסטרא דא אקרי חמור וע"ד כתיב לא תחרוש בשור ובחמור יחדו לא תעביד ערבובייא כחדא
בגין דאתער לאתחברא סטרא אחרא כחדא לאבאשא עלמא ומאן דפריש לון אסגי שלמא בעלמא
אוף הכא מאן דפריש לון בההוא גוונא כמה דאמרו דלא אשתכח שוע טווי ונוז כחדא האי ב"נ
אסגי שלמא עליה ועל כל עלמא:
קרבנא דקין הוה פשתים וקרבנא דהבל הוה צמר לאו דא כדא ולאו דא כדא רזא דמלה קין
כלאים הוה ערבוביא דלא אצטריך סטרא אחרא דלא זינא דחוה ואדם וקורבניה מההוא סטרא קא
אתיא הבל מזינא חדא דאדם וחוה ובמעהא דחוה אתחברו אלין תרין סטרין ובגין דאתחברו כחדא
לא אתיא מנייהו תועלתא לעלמא ואתאבידו ועד יומא דין סטרא דלהון קיימא ומאן דאחזי גרמיה
בעובדא דחבורא דא אתער עליה אינון סטרין כחדא ויכיל לאתזקא ושארי עלוי רוחא אחרא דלא
אצטריך וישראל בעאן לאתערא עלייהו רוחא קדישא למהוי קדישין לאשתכחא בשלמא בעלמא
דין ובעלמא דאתי:
תרגום :כתוב ומעץ הדעת טוב ורע ,ומה על זה גרם אדם מיתה בעולם ,מי שמראה מעשה אחר
שלא צריך על אחת כמה וכמה .שור וחמור מוכיחים ,מצד זה נקרא שור ,ומצד זה נקרא חמור ,ועל
כן כתוב לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו .אל תעשה ערבוביה יחד ,משום שמתעורר להתחבר הצד
האחר כאחד להרע לעולם ,ומי שמפרידם מרבה שלום בעולם .כמו כן כאן ,מי שמפריד אותם
באותו אופן כמו שאמרו שלא נמצא שוע טווי ונוז כאחד ,זה אדם שמרבה שלום עליו ועל כל
העולם.
קרבנו של קין היה פשתים ,וקרבנו של הבל היו צמר ,לא זה כזה ולא זה כזה .סוד הדבר קין
היה כלאים ערבוביה שאינה נצרכת ,הצד האחר שאינו מינם של חוה ואדם ,וקרבנו מאותו הצד
הוא בא .הבל מצד אחד של אדם וחוה ,ובמעיה של חוה התחברו שני הצדדים הללו ,ומשום
שהתחברו כאחד ,לא באה מהם תועלת לעולם ונאבדו .ועד היום הזה הצד שלהם קיים ,ומי
שמראה את עצמו במעשה של החבור הזה מעורר עליו את אותם הצדדים כאחד ,ויכול להנזק,
ושורה עליו רוח אחרת שאינה צריכה .וישראל צריכים לעורר עליהם רוח קדושה להיות קדושים,
להמצא בשלום בעולם הזה ובעולם הבא.
עי' דע"ה ח"ב דרוש ד' ענף כד סימן י' )קו ע"ב( )לש"ו( ,אמנם האמת הוא כי כל הנה"י הם
דידה ,כי הם רק לצורך המלכות וכמ"ש בשער פרטי עי"מ )פרק ב( ,ולכן היסוד הוא כולו כליל בה,
והיסוד הרי הוא כולל את הנו"ה ,כי הוא המכריע הכולל את ב' הקצוות ,ואז אין בין הנוק' להנצח
הוד אלא כמלא נימא ,שהוא סוד השערות אשר ע"ג ברית וכמ"ש הגר"א בתיקונים )ריש תיקון יט
דף לו ע"ב ד"ה כמלא נימא( ,וסוד השערות הללו הם מותרי מוחא היוצאים לסיגים ע' שער מוחין
דקטנות )פרק ב( והבן מאד.
ומסוד אלו השערות הוא הצמר ,צמר כבשים כמ"ש הרב בהולדת או"א )פרק ה( ,כי נה"י הם
סוד בהמה ,שלושה עדרי צאן )בראשית כט ב( כנודע ,וכנגדן מהשערות שבנוק' הוא סוד הפשתן,
ע' תיקונים )קלא סע"א( ואל קין ואל מנחתו לא שעה בגין דקרבנא דיליה הוה מההוא אתר דאקרי
ערוה ,כי הם ממותרי מוחא אשר שם בהנוק' .והוא סוד איסור שעטנז ,כי משום ששניהם הם
מהמותרות היוצאים לסיגים אסור לחברם יחד ,וכמ"ש בזוה"ק )פ' קדושים פו סע"ב( לא תעביד
ערבובייא כחדא בגין דאתער לאתחברא סטרא אחרא כחדא לאבאשא עלמא ,ומאן דפריש לון
אסגי שלמא בעלמא אוף הכא כו' ,ע"ש ופ' בשלח )סד סע"ב(.
עי' שעה"פ שמות ,טעמי המצות קדושים.
 482עי' מאמרי רשב"י נז ע"ד )לש"ו( ,שתמיד הדעת של התחתון יוצא מהיסוד של העליון.
 483כלומר שבזקן התחתון יש בחי' י"ג כנגד הי"ג ת"ד.
 484עי' אד"ר קלט :וז"ל ,קם ר' אלעזר פתח ואמר מן המצר קראתי י"ה ענני במרחב י"ה וגו' עד
מבטוח בנדיבים תנא הכא ט' תקונין דבדיקנא דא.
 485שהיסוד הוא קו דק.
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הנ"ל .גם תבין כי יסוד דא"א זהו סוד השופר 486שהוא צר ,וגם אמרו עליו מן המצר ,ואמרו
בזוהר )אמור צט ע"ב( דשופר זה אפיק קול והוא אש מים ורוח ,והוא ענין זווג 487א"א להוציא
ז"א ג' כליל בג' ,חסד דין רחמים אמ"ר ,488והוא סוד ו' זעירא ,קול דנפיק משופר.
ואמנם אופן כללות נה"י בחג"ת דאו"א הוא עד"ז הענין ,שהרי נשאר ג"כ חצי ת"ת
דא"א עצמו למטה מנה"י 489שלו ,והנה נתעלה זה ת"ת בחציו האחר שנשאר באו"א ,ונתעלה
ג"כ נו"ה בחו"ג דאו"א ושם נכלל נצח בחסד דאבא ,והוד בגבורה דאמא .ואמנם אע"פ שאנו
אומרים שנצח באבא ,עכ"ז היה כלול ג"כ מהוד באופן כי נצח הכלול מהוד עלה לאבא ,והוד
כלול מנצח עלה לאמא .ואז מכח ב' בחי' אלו שבכל א' וא' נמשכו הדדים מרוב האור שבקעה
ויצאה .490רק כי באדם דהיינו אבא ,יהיה בלי חלב ,וזה לפי שאין הדבר שם רק לפי שעה ,בסוד
טפת הזרע .אך בסוד בינה ,ששם נתהוו כל איברי הגוף דז"א ,היתה הארה גדולה בהתפשטותו,
וממנו נמשך החלב ,491לכן היו ב' דדים לכל א' 492נגד ב' בחי' שבכל א' מהם .ואמנם היסוד
נתעלה ונחלק לב' ,חציו ביסוד אבא וחציו ביסוד אמא.
וראה והבן שכבר בארנו שאין האשה מתעברת מביאה ראשונה ,רק צריך להכניס בה
תחלה חד רוחא כנ"ל ,ואמנם יש בזה פקפוק מענין יעקב שאמר )בראשית מט ג( כחי וראשית
אוני ,שנראה שנתעברה לאה מביאה ראשונה ,וכמו שארז"ל ביבמות )דף לד ע"ב( 493שכל
מעכות של בית רבי תמר שמן ע"ש שמעכו באצבע ,494ולא הוצרכו אלא ביאה ראשונה .והענין
הוא כי הלא להיות כי א"א הוא זכר בלי נוק' ,495והזווג הוא מקצתו אל קצתו בלי נוק' ,לא }פב
ע"א{ הוצרך לזה לעשות כלי ,ומכח זה נמשך אל יעקב ולכל מעכות של בית רבי ,ועכ"ז הוצרך

 486מבו"ש ק]י[ב סוף ע"ב )לש"ו( ,היינו מד ע"ב:
.(á"ò áð ø"îàîá óñåð) ã é"äðá 487
 488אש מים רוח ,ועי' לקמן הערה .499
.(å"ùì) é"äð íò 489
ú"âç íò à"àã é"äð åììëðå åìòùë éë ,ì"ùî íò àåä ,äá÷ðá 'áå øëæá íéãã 'á åéä íðîàå 490
íéìåìë ãéîú íéáåäà íéòø íä ä"åð éë ë"â òãåðë ,ïë íâ çöðî ãåääå ,ãåääî çöðä åììëð ,åáù
ïëìå ,ä÷éðéä ïîæá àìù åìéôà ,íìåòì íù ãéîú íéøàùð íä 'æðä ïé÷øô 'áä åìà äðäå .'åëå äæá äæ
.(ù"åáî) íìåòì à"åàî ÷ìúñî íéããä íùåø ïéà
 491עי' כללים כלל ח' ענף ב' אות א' וזה תמצית דבריו ,כל מציאות יסוד דז"א שנתהוה מאותו
ריבוי שפע הוא באמת רק על ידי או"א שמוחין דז"א הם לעולם רק מהנה"י דאו"א המתלבשים בו.
 492כלומר לאו"א.
 493וכן כתוב תוס' ביבמות דף עו ע"א )לש"ו( וז"ל ,שלא ראה קרי מימיו  -ונתעברה מביאה
ראשונה שמיעכה באצבעה כדאמרינן בתמר בפרק ד' אחין.
 494עי' שער לה פרק ג ושער לב פרק ז )לש"ו( ,משער לה משמע שמיעוך באצבע היא מכח
מעלת רמת הג' ידים ,ולא במעשה פיזי ,ולכן בגלל שהאבות שהם בחג"ת דא"א הם ברמת א"א אז
כמו שבא"א אין צורך של יצירה כלי ,שאין נוק' ניכרת כפרצוף בפני עצמה ,כך הוא בחג"ת דא"א
וממילא כך הוא באו"א ,ועי' הערה .504
 495כפרצוף נפרדת ,עי' פת"ש סדר הפרצופים י"א על לשון האד"ר קכט ע"א :לית שמאלא בהאי
עתיקא סתימאה  -לעולם בע"ק כל הקלקולים מתוקנים ועומדים .ממילא אין הנוקבא בבחינה
מיוחדת בפ"ע בהתפרטות תיקוני אורות מ"ה וב"ן כשאר הפרצופים ,שכן בע"ק בחינות הדו"נ
מצויות ביחוד גמור ,כך ,שבע"ק אין אנו מכנים בשם נוק' אלא את בחינת ב"ן המושרשת בע"ק
עצמו בלבד ,שכן היא נתקנת ע"י אורות מ"ה בקביעות.
.
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 אך לא הוצרך, וחצי באמא בסוד מ"ן ביסוד שלה, בסוד מ"ד496להיות חצי היסוד דא"א באבא
.לביאה ב' לטעם הנ"ל
 אך סוד חצי. בסוד ו' זעירא לבד,'ואמנם מנה"י אלו דא"א נתהווה ז"א בסוד ג' כליל בג
 ונשמה לאלו, ממנו נתהוו מוחין אל תינוק הזה בהיותו במעי אמו,ת"ת דא"א שעלה למעלה
 והנה כשנתפשט ויצא ז"א. שנשאר כאן לז"א497המוחין היה אותו חצי היסוד דרישא עלאה
 והנה אם. והטעם שכבר ידעת כי נו"ה אית בהון ו' פרקין. ו' גדולה,לחוץ יצא כלול מו"ק לבד
 וד' פרקין, ב' יסוד,498 א' חצי ת"ת: הנה הם ו' בחינות,נחשוב מה שנשאר מן א"א אל הז"א
 כי הב' פרקין עלאין דנו"ה אלו נשארו.499 שמהם נתהוו ו"ק לזעיר אנפין,' הרי הם ו,דנצח הוד
.(å"ùì) àáàã ãåñéá 496
.(å"ùìá óñåð) òãééúà àìã 497
.446  עי' הערה498
àåä íâ ãåñéã 'àä ÷øôä äìòù øîàð àì æ"ëò ,'æðë ïé÷øô 'á ÷ø ãåñéá ïéàù ô"òà ,íðîàå 499
ïéðòá ì"ðë à"àã ä"åðã íéòöîà ïé÷øô 'á ïéá äèîì øàùð äæ éë ,ä"åðã íéðåéìòä ïé÷øô 'áä íò
.(ù"åáî) äåäúð ïëéäî à"æã ïåøâä
äîëç úéùòð ïéôà êéøàã ïåúçúä ú"úä éöç ïî éë ,úåøéôñ äòùúì à"æ ÷ìçúð êéà òãå äàøå
ïé÷øô éðùå ,øåáéòä ãåñá åúåéäá åì ïéà úòãä çåî ìáà ,à"æã äðéá äùòð à"àã ãåñéä ïîå ,à"æã
éðù åøàùð ,ä÷éðéä ïéðòá øàáðù åîë àîéàã íéãã ãåñá äìòîì åøàùð à"àã ãåäå çöðã ïéàìò
ïîå ,à"æã çöðå ãñç 'ùòð çöðã éðîéä éòöîàä ãçàä ïî äðäå .íéðåúçú íéðùå íééòöîà ïé÷øô
ïîå ,à"æã ãåñéå ú"ú åùòð çöðã ïåúçúä ãçàä ïîå ,à"æã ãåäå äøåáâ äùòð ãåäã éòöîàä éðùä
ïé÷ôð àã ÷åôé ãëã (á"ò ì÷ óã) àùð úøãàá ù"îæå .à"æã àá÷åð úéùòð ãåäã ïåúçúä ãçàä
.'åë åäìåëî ìéìëã àçåø ãç à÷ôàì ä"á÷ ïéîæå ,ïéðøçà àúìú åâá ïìéìëã ïéçåø àúìú äéîò
ãåäå çöðã íééòöîà éðù ,'æðä íé÷øô äùìù ãåñ íä úìú åâ ïìéìëã ïéçåø úìú åìà éë ,àåä ïéðòäå
÷øô àåä äàòéáø àçåøå .'æðë à"æ úååö÷ 'å ååäúð íäî øùà ,êéøàã çöðã ïåúçú ãçà ÷øôå
äìâúú åæå .'æðä ïéçåø úìú ìëî àìåìë à"æã '÷åð úåëìîä äúöé íùîù ,êéøàã ãåäã ïåúçúä
,ïëìå .çéùîä êìî àåä äðîîå ,äîéìùå úð÷úð úåëìîä äéäú æà éë ,àçéùî àëìî éîåéá ãéúòì
äîëç úåéøáä ìë åâéùé æàå ,äàòéáø àçåøä äæ øøåòúäá àåäù ,àáéå çéùîä êìî øøåòúé øùàë
.'åë äîçä øåàë äðáìä øåà äéäú æà éë ,äîìù
òáøà ç÷åìù éôì ,äùù àåä à"æä éë ,äòáù úðéçáá äúò íä '÷åðå à"æù àéä úéðùä äðéçáä
,à"àã ãåñéä ìëå ú"úã ïåúçú éöç úðéçá ç÷åì ãåòå ,à"àã ãåäå çöðã ïéàúúå íééòöîà ïé÷øô
ïåúçú ÷øô ãåñá ,øáì äòéñô ãåñá äèîì äúéä úåëìîäå .åìù úååö÷ äùù ãâðë äùù íä éøä
.åéìà úéòéáù 'åëìîäå ,à"æ úååö÷ äùù íäù äòáù úðéçá íä éøä ,ãåäã
åîà éòîá åúåéäá íâ óà ÷åðéúä éë àåä òãåð éë ,àåä ïéðòäå ,äòùú úðéçá àéä úéùéìùä äðéçáä
,'æðä úåðéçáä éúùä åìàá ïåáùçá íåðñðëä àìù äîù àìà ,ïë íâ ïéçåî úðéçá åì ùé ,øåáéò ãåñá
ñéðëäì äöøð íà ìáà .ãéìåäì ïéåàø íðéàù éôì ,åéä àìë íä øåáéòä ïîæ ìù ïéçåîäù éðôî àåä
øùà êéøàã ãåäå çöðã íé÷øô äòáøà äðîðùë éë :äæ ïôåàá äòùú ïåáùçä äéäé ,øôñîå ïåáùçá
,úéòéáù úåëìîäå åéúååö÷ ùù ,äòáù íä éøä ,'æðë äéá÷åð íâ úéùòðå ,à"æã úååö÷ ùù íäî åùòð
äòùú íä éøäå ,åá ïéà úòãä éë ,à"æ ìà äðéáå äîëç åùòðù êéøàã ãåñéå ú"ú éöç íâ äðîðå
.íéîìåòä éç ãâðë ,é"ç íä úåðéçáä åìà ìë øáçð íàå .úåøéôñ
'åðéçá äùìù åá ùéù àìà ,ãçà úåàéöî ìëäå ,ïåùàøä øåáéò ïîæá íä åìà úåðéçá äùìù ìë äðäå
.øåáéòä éîéá à"æ úåèùôúä åðøàéá éøäå .ãçà úåàéöî íä íìåëå ,'æðë 'åðåáùç
éôì ,íéðù â"é åì äéäéù ãò ïè÷á úòã çåî ïéà éë øîàðå ,úòã àø÷ðä 'âä çåî ïéðò øàáì êéøöå
âååæîäå øáçîä àåä úòãä éë ,úòãä çåî åá äéäéù êøåö åì ïéà ïëìå ,äìéçúî äàéá åúàéá ïéàù
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, ואלו הם שם תמיד לעולם, ופרק הראשון דהוד באמא, פרק הראשון דנצח באבא,501500למעלה
 כי, ובזה תבין איך מזון התינוק מצד החלב.ומכח זה נמשך החלב לתינוק גם אחר צאתו משם
 ונמצא כי, ומצד אותן ב' פרקין דאשתארו באו"א הם יותר מעולים,נשמת הז"א נה"י דא"א
 וכבר בארנו כי נו"ה הם סוד.502 ומשם הוא ניזון, הוא ממבחר נשמתו,כשנמשך משם החלב
.504 כי כן אירע הדבר באשה המעוברת כפי הטבע,503 וכשמתעלין נהפכין לחלב, והם דם,הדינין
ïëéäî à"æã ïåøâä ïéðò øàáðå .úòãá êøåö åì ïéà ,ãéìåäì éåàø åðéàù ïåéëå .åáù äðéáå äîëç
êàéä äðéáä ìù íéããä ïéðòá ,ä÷éðéä ïîæ ãåñá ïî÷ì øàáúé íâå ,ìéòì ù"îë äæ ïáåéå ,äùòð
,à"åàã ú"âç íå÷îá äìòîì åìòúð à"àã ãåäå çöðã ïéàîã÷ ïé÷øô ïéøú éë ,åðøàéá íùå .åùòð
åøàùð íùå ,øåáéòä ãåñá åôåöøôå à"æ éøáéà åùòðå ååäúðù 'ãå÷î ,ãòå íìåòì ãéîú åøàùð íùå
íå÷î éë òãåðå ,ì"ðë à"æ øåáéò ìù âååæ êøåöì äèîì øàùð à"àã ãåñéä ìáà .íìåòì ãéîú ë"çà
íå÷î øàùð ,äèîì ãåñéä øàùðå ,ãåäå çöðã ïéàìò ïé÷øô ïéøú ïéá òöîàá äìòîì àåä ãåñéä
éðù òöîàá 'éçúá íù äéäù ãåñéä úðéçáî íù äøàùðù äøàää äúåà çëî æàå ,òöîàá ììç
'ôá øäåæá ù"î ãåñ åäæå .åúåàéöî ìéçúä íùîå ,à"æã ïåøâä äååäúð íùî ,ãåäå çöðã ïéàìò ïé÷øô
,'úìúî ìåìë ìå÷ úðéçáá ,ãáìá øéåà úðéçáá àåä íù éë ,øôåù åâî ÷éôðã ìå÷ ,á"ò è"öã øåîà
.äæ ïáäå äèîì èùôúð íùîå ,ïåøâä ïî àöåéä íéî çåø ùà íäù
ì"æø åøîà ïëì ,äìéçúî ãåñéä íå÷îá äéäù ììçä åúåà 'éçáî äååäúð äæä ïåøâäù éôì ,äðäå
,ììç äùòðù íå÷îî ,åúåà ïéããåî ïëéäî ,'åë 'îãàá ììç àöîé éë ,àøúá 'ô äèåñ úëñîá
øúëä úðéçá íðîàå .ììç ãåñá øàåöä àø÷ð ïëì ,ììçä íå÷îî äùòð øàåöä äæù éôì éë ,åøàåöî
.à"æã øúë úðéçáá íù øàùð äæå ,à"àã ïåúçúä éöçá æåðâä ,é"úòã ãåñéä éöç úðéçá àåä ,à"æã
ïéùòðä ,à"æ ìù ïéçåîä ìù äîùð úðéçá àåä 'æðä ãåñéä éöç éë ,ì"æ éøåîî éúòîù úøçà íòôå
ú"úä éöçî éë ,ì"æ éøåîî éúòîù úøçà íòôå .ì"ðë [à"à] (à"æ) ìù ïåúçúä ú"úä éöçî åì
éðéàå ,à"æã ïéçåî úìú åùòð êéøàã é"äðîå ,åáù øúëä àåäù ,à"æã úìâìâä äùòð êéøàã ïåúçúä
.øàáìå øøáì éãéá ïéàå ,ïéôìåçî 'éðîæá æ"ë äéäù 'àðù àì íà ,åìà 'éøîàî áùéì òãåé
ïéìéìë úìú ãåñá à"æ äéä øùà øçà íðîàå .à"æã ïåùàøä øåáéòä ïîæ úðéçá ìë åðøàéá éøäå
.à"àã ú"âç êåú ïéìåìëä à"àã é"äðã ìåâñã ïéôéè äùìù çëî êùîð åúåéäì ì"ðä ã"ò ,úìúá
äðéáä ãåñî åîà éòî êåú åúåéäá à"æì åùòðå ,åìà ïéôéè åëøàúð 'åáéòä éãé ìò ê"çà íðîàå
äæ êéà 'áúð íâ .åáù ãåñé ãòå ãñçî íäù ,úååö÷ ùùî ìåìë õåçì àöéå ãìåð æàå ,íéøçà äùìù
ìåìëä ,äéáå 'éðéî åáù ãåñéá àåäù ,åáù ïåúçú âååæ 'éçáá åîöò à"à âååæ é"ò äéä ïåùàøä øåáéòä
äðè÷ä äôéèä äúåà àéöåä àáà æàå ,à"åàã ú"âç êåú åúåùáìúä éãé ìò äéä ìáà .'áé÷ðå øëæ
é"áùø éøîàî øòù) ì"ðä úåðéçáä ìë åá øîâðù àîéàã éåòîá äìéãâäå àîéà ìà âååæ ãåñá äðúðå
.(á"ò áð
.(ù"åáî) à"åàã íéòöîà 'â íå÷îá äìòîì å÷ìúñð 500
( עי' שער הנסירה ריש פרק ה' )לש"ו501
.ì"ðë åéìà äîùð íéùòðå à"æá ïéùáìúî íä êéøà ìù ä"ðã íéðåúçú ïé÷øô 'ãä éë ,àöîðå 502
äðæä çë ùé ë"éòå ,'æðä íéðåéìò ïé÷øô 'á íúåàî àåäù ,ïåéìò øúåé íå÷îî êùîð åðåæî íðîà
úééìò úòá íâ .ïåæéð àåä äðåéìòä 'éçáîå åúîùð øçáîî éë ,ãìååä úà ìãâìå ñðøôìå ïåæì áìçá
åìò íä íâ ,éøîâì åøøáúð àìù åîöò à"æã ú"âç ìù íéâéñä íâ ,'æðë äìòîì äðéáã é"äð úåøåà
äîì ïéáú äæá äðäå .à"ôá ì"ðë ãìåðùë à"æ íò åàöé àìå ,íéããä íå÷îá äìù äæçä ãò íäîò
,íé÷æç íéðéã íäù ,åáù ú"âî åìà íéâéñ úåéäì éë ,åîà éãùî ÷ðåé ÷ø åîöòî ìëåà ÷åðéúä ïéà
êéøöå .åîå÷îá øàåáîëå ,øåøéá 'éçá àéä äìéëàä éë òãåðë ,åúìéëà é"ò íøøáìå íôøöì çë åá ïéà
'éçáä øàù íâ éë ,àéä äøøéá øáëù äî åä÷éðúå ,íäáù úìåñôä ä÷ðúå äìéçú íøøáú åîàù
åìëé àì øåáéòä úòáù àìà ,äúò äãé ìò íéøøáúî íä åìà íâå ,øåáéòä úòá àéä íøøéá íìåë
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ìåëé àì äæ øåøéá íâå .å"ôá 'æðë åøøáúé ä÷éðéä ìù åìà íéðù 'á êùîäáå .øøáúäìå íìúùäì
íù åøøáúð àéää äééìò é"òå ,úåéòöîà 'âá ïåéìò íå÷î íäù ,íééãùä íå÷îì åìòù ãò úåùòäì
áåèä åúåà .äëåúá áøåòî äìéçúá äéäù áåèä àåäù ,íäî øøáúðù äîî áìç åùòðå å÷úîúðå
,íãì êôäð ,åéìò íéáøúî íéâéñä êåúá åúåéäá éë ,áìç ãåñá êôäðå øøáúðù àåä íäá áøåòîä
'á íåìùú øçà ,àîè íã ãåñá íéàöåé íäáù íéâéñäå .åùøù àåäù ïáìì êôäð íäî øøáúðù äúòå
.ì"ðë äãéì íã ãåñá øåáéòä ïîæ íåìùú ãò åàöé àìù íéøçàä íéâéñä úîâåã ,ä÷éðéä ìù íéðù
éåàø äéäéù øøáúäì äî ãåò íäá ïéàù ,ä÷éðéä ïîæ íåìùú øçà äðîî íéàöåé íéâéñä åìà ïë
.(á"ò æî ù"åáî) úåìéöàáù ï"åæ 'éçá åðîî úåùòäì
&  עי' בכורות503
åììëðå êéøàã é"äð úåðåúçú 'â åìò øùàë äðä .à"æ ìù ïåùàøä øåáéò ïéðò ,èøô êøã øàáðå 504
,øàáðù åîë íù ï÷úäì ï"åæ 'éçá åìò æàå ,òãåðë êéøàã ú"âçì íéùéáìî à"åà äðäå ,åáù ú"âçá
êéøàã ú"úã ïåéìòä éöç êåú ììëð åúåéäá [÷éúòã] (êéøàã) ãåñéä æà äðä éë .íðå÷ú úáñ äéä äæå
åéöçå ,àáàì ïéçåî äùòð éðîéä åéöç :'áì ÷ìçð ìáää åúåàå ,ãåñéä éôî ìáäå øåà àéöåä 'æðë
òãåðë ,ãçé âååãæäì íäéðù íéøøåòúî ,åìà ïéçåî íäì åðúéðù øçàå .àîéàì ïéçåî äùòð éìàîùä
éî ïéà éë ,ïéá÷åð ïééî äàìòä åá äéä àì äæä âååæä ïééãò íðîàå .ïéçåîä úáñì àìà âååæ ïéà éë
,äáãðå ãñç úøåúá äéä íðîà .äæä ùåøãä úìçúá ïéá÷åð ïééîä úåäî ì"æðë ,ïééãò íúåà äìòéù
íæîøá íéáø úåîå÷îá ä"ñá åøîàù äî ãåñ ë"â äæå .äðáé ãñç íìåò éúøîà áåúëä øîàù åîë
.'åëå àîìò éøáîì àúåòøá ÷éìñ ãë
ùé ãåò íðîàå .òãåðë ïé÷éùð 'éçá íäá ë"â ùé ,åâååãæéù íøè äðä éë ,ïåéìò äéä äæä âååæä íðîàå
,à"åàá éëééù ïé÷éùðä íðîà .ì"æø øîàîë ,ìòåá ë"çàå ñééôîù ,øåáéãå ñåéô 'éçá ,âååæä íãå÷
àîéà ú÷ùåð ë"çàå ,àîéàì àáà ÷ùåð äìçúá äðä éë ,åøåàéá åäæå .ãáìá àáàá àåä øåáãäå
àîéà ú÷ùðîùëå .àîéà éôî ìáä 'éçá àáà êùåî ,àîéàì àáà ÷ùðîù ,ú÷éùðä é"ò äðäå .àáàì
éôì ,ïéìáä 'áå ïé÷éùð 'á àáàì ùé éë àöîðå .úåàøä ùåçá äæ ùâøðë ,ë"â ìáä åéôî úëùåî ,àáàì
úàöîðå ,àáà íò àîà úåììë äá ùé ä÷éùð ìëáù éôì ,àîà íò àáà úåììë äá ùé ä÷éùð ìëáù
.'áì ÷ìçð ìáä ìë ïëå ,åøéáçî ìá÷îù äî 'éçááå åøéáçì ïúåðù äî 'éçáá ,'áì äìåôë ä÷éùð ìë
,ùéàá íà éë àöîð åðéà øåáéãå ñåéô 'éçá íðîàä ,íéøçà íéìáä 'áå ïé÷éùð 'á ,àîéàì ùé æ"ã ìòå
àìá äàöåé äôá úòáåúä ïì íé÷ ,äáøãà éë äùàá êë ïéàù äî ,ìåòáì ë"çàå ñééôì áééåçî àåäù
.äôä úåàöåî 'ä ãåñ íäå ,'ä éøä ,ãçà øåáãå íéìáä 'áå ïé÷éùð 'á ïàë åàöîð éøäå .äáåúë
.äîùðì äîùðå äîùð ,íéàø÷ðä íäå ,äìåôë äîùð 'éçá ùéù ä"ñ éøáãá åðàöîù ,ïéáú äæá äðäå
ïáåé ïéðòäå .ùôðì ùôð 'éçá äéäéù åðàöî àì íðîàå ,àçåøá àçåøã àúå÷áãúà ,íéøîåà åðàöî ïëå
ïé÷éùðä ïî úåîùðä éë ,'æðä úåîùð 'á íéëùîð íãöî ,íéìåôë íäù ïé÷éùðä ãâðë éë ,øåîàä íò
ïî äàá ùôðä íðîà .'æðë íéìåôë íäù ,íéìáää 'áî íéàáå íéëùîð ,ïéçåøä 'á ïëå .úåàá íä
àáà ïî êùîðä ãçà àìà åðéà øåáéãáù ïåéë ïëìå ,úåëìîá ìëä øåáéãå ùôð éë òãåðë ,øåáéãä
.äìåôë äðéàå úçà àéä ùôðä êë ,ì"æðë
ãñç :à"æã â"åç äùòð íäî ,ì"æðë úåìåôë åéäù ïé÷éùðä 'áî ïë åîë äðä éë ,ïåùàø ïéðòì øåæçðå
àáàá àîéàå àîéàá àáà åììëðù ,ïé÷éùðä ìôë úåììë 'éçáîå .àîéà ú÷éùðî äøåáâ ,àáà ú÷éùðî
'áîå .òãåðë íäéðéá òéøëî àåäå ,â"åçä úåììë àåä ú"úä ïë éë ,à"æã ú"úä äùòð íäî ,ì"æðë
íéìáää úåììë 'éçáîå ,àîéàã ìáäî ãåäå ,àáàã ìáäî çöð ,à"æã ãåäå çöð åùòð ,íéìáää
çöðä úåììë àåä ãåñéä ïë éë ,à"æã ãåñéä äùòð àáàá àîéàãå àîéàá àáàã ìáäî ,íéìåôëä
åäæå .à"æã àá÷åð äååäúðå úùòð ,àáàî àåäù ,éãéçéä øåáãä 'éçáîå .íäéðéá òéøëî àåäå ,ãåäå
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שער טז פרק ו
 כי כבר ידעת, נבאר עתה סוד התלבשותן את א"א,אחר שבארנו סוד הולדת או"א וזו"ן
 כתר, כי חיות ונשמה של או"א הוא נמשכת מב' רישין, והנה דע.כי א"א מתלבש תוך או"א
 מן הכתר,506 שמבינה נתהוו גלגלתא או"א, כי הם משפיעין לבינה, גלגלתא ומוחא,505ומ"ס
 ואמנם סוד השפעה זו כבר ידעת כי הלא סוד דיקנא דא"א אינה. ומחכמה לאמא,לאבא
 נמצא כי מגיעין. ושם מתחיל ראש ז"א, כי ארכה מהגרון עד טבורא דלבא,מתלבשת כלל
 א"כ.(507 ועל ידם נמשך השפעה לראש ז"א כנזכר באדרא )קמ ע"א,שערות אלו עד שערות דז"א
 ודיקנא דא"א נמשכה עד, כיון ששיעור קומת או"א הם מהגרון עד טבורא דלבא דא"א,נמצא
 נמצא חופף, כי אינו מתלבש בהם כנ"ל,508 א"כ נמצא דהאי דיקנא חפיא על או"א,הטבור דיליה

äá÷ðä äãñééúð àáà àåäù äîëç ïî êùîðä øåáã é"ò éë ,õøà ãñé äîëçá 'ä ÷åñô ãåñ
.äúééåä äùøù ïëéäî '÷åð íâå à"æ ìù úååö÷ ùùä ïéðò åøàáúð éøäå .õøà úàø÷ðä
äãå÷ð ìë éë ,òã .ï"åæ ï÷úðå øøáåä êéà äúò øàáð ,à"à é"ò ï"åæ úééåäå ùøù øàáúðù øçàå
éôåöøô åð÷úð øùàë äðäå .ñ"éî äìåìë äúéä ,ïéøéáú ïéðàî íéàø÷ðä úåãå÷ð 'æä íúåàî äãå÷ðå
ìëáù á"çë íäù ,úåðåùàø 'éçá 'â ,úåøåàáù úåçöå úåëæ øúåéä 'éçáä åøøáåä ,ì"æðë à"åàå à"à
'æáù íéøúëä 'æî êéøà ,à"åàå à"à ìù íéôåöøôä åùòð íäîå ,úåøåáù úåãå÷ð 'æäî äãå÷ð
,'æðä úåðåùàø 'âäî úåøåà 'éçá åøàùð ãåò íðîàå .úåðéáä ïî àîéàå ,úåîëçä 'æî àáàå ,úåãå÷ðä
íäî åøøáåäù ,úåøåàä ïî úåáòå úåñâ øúåé åéä éë ,øøáúäì åìëé àìù ,úåãå÷ð 'æäî äãå÷ð ìëáù
à"åà åâååãæðå ,êéøàã ú"âçá é"äð åììëðå ,à"æã ïåùàø øåáéò ïîæ òéâä øùàë äúòå .à"åàå êéøàì
ïî äðäå ,íù ï÷úäì 'æðë àîéà åâá äìòîì ïéøéáú ïéðàîä 'æ ìù úåøåàä ë"â åìò æà äðä ,'æðë
,à"æ êøåöì äúò åøøáúð ,úåãå÷ð 'æäî äãå÷ð ìëáù ñ"éáù úåðåùàø 'âá øùà íéáò øúåéä úåøåàä
.úìåñô êåúî ìëåà íäî øøáåä æàå ,à"æì íä íééåàø à"åàå êéøà 'éçáì íééåàø íðéàù ô"òà
á"çë ïéçåî 'âá äìåìë ,à"æã àùéø úùòð íäî ,'æðë úåãå÷ð 'æäî äãå÷ð ìëáù ,úåðåùàø 'âä ìëîå
à"æ äéä ïåùàø øåáéò ïîæá æà éë ,åðéìöà øàáúðù é"ôòàå .àîéà éòîá øåáéò ãåñá åúåéäá ,åáù
ãåò ë"çà .ùàø 'éçá åì ùé ,åîà éòîá åúåéäá øáåòä éë òãåð æ"ë íò ,úìúá ïìéìë úìú 'éçáá
íäî øøáåäå ,úåøåáùä úåãå÷ð 'æäî äãå÷ð ìëáù çöð ú"âç úåøåà ìù úåøçà 'éçá 'ã åøøáúð
àôåâ äùòð åìàîå ,á"çë úåðåùàøä 'âá åðøëæù ã"ò ,øøáúäì åìëéù íéçöå íéëæ øúåéä úåøåà
úåãå÷ð 'æäî äãå÷ð ìëáù ,úåëìî ãåñé ãåä ìù ,úåðåúçúä 'éçá 'â äúò åøàùð äðäå .à"æã
,ãàî íäá úåæçàð úåôéì÷äå úåðåúçú íúåéäì ,øåáéòä ïîæá äúò ììë åøøáåä àì åìàù ,úåøåáùä
.(ã"ò î ÷"äòù) øàáúéù åîë ,ä÷éðéä ïîæ ãò åøøáúé àìå ,ììë äúò øøáúäì åìëé àì ïëì
.513  עי' לקמן הערה, כלומר חכמה דא"א505
. דהיינו גלגלתא דאו"א506
 ושערי דרישא, תאנא כל אלין נימין דבדיקנא תקיפין יתיר מכל נימין דקוצין דשערי דרישא507
אריכין )וכפיין( והני לאו אריכין ושערי דרישא מנהון שעיעי ומנהון קשישין ובשעתא דאתמשכן
 ולכן הם,שערי חוורי דעתיק יומין לשערי דזעיר אפין – כאן רואים ששערות הראש יוצאים לז"א
 זה ירידת,( שהדיקנא יוצא לאו"א )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד וידוע שהדיקנא,פחות רחמים מדיקנא
 שזה לא היות מוחין, שיהא לז"א ד' מוחין ]עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"ג ד"ה בעמר,מוחין לז"א
–  כתיב חכמות בחוץ תרנה,(אלא תיקון המוחין[ )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וגוון חוורא
'בחוץ' דהיינו המוח דא"א שמשתתף עם ג' מוחין דז"א שהם בחוץ )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה
, תרי מוחי ס"ד אלא אימא ארבע מוחי, מאי בחוץ בהאי זעיר אפין דמתחברן תרי מוחי,(ד' מלכין
 שקיט על507 וחד מוחא,תלת מוחי דהוו בזעיר אפין ואשתכחו בתלת חללי דגולגלתא דרישא
.'בורייה וכו
. היינו שהדיקנא הוא מקיף עליהם508
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עליהם ואינון אתכלילו ביה .וז"ס הנרמז באדר"ז )דף רפט ע"ב (509אתנהרו ג' רישין עלאין וכו'
ובמזלא תליין ואתכלילין ביה ,כי או"א הם ב' רישין דאתכלילו במזלא והבן זה ,ולכן אינן יכולין
להזדווג או"א רק ע"י דעת עילאה ,שהוא מזל הי"ג דדיקנא .510וביאור מזלא הוא ,כי כבר בארנו
לך בפ' נשא ברע"מ )שער מאמרי רשב"י מו ע"ב( ,כי י"ג ת"ד הם ג' שמות הוי"ה דיודי"ן .והנה ג'
הויו"ת הם י"ב אותיות ,והם סוד י"ב ת"ד ,ותיקון הי"ג הוא כולל כולם ,כי בו יש כל ג' הויו"ת
)פעם ב'( הנ"ל ,שהם י"ב אותיות והי"ג הכוללת .והנה ג' הויו"ת הם ע"ח גימטריא מזלא או מזל
עצמו עם המלה ,511והבן זה.
והנה בזוהר )אד"ר קלד ע"א( אמרו כי ב' ת"ד הח' והי"ג }פב ע"ב{ שניהן נקראו מזלא,
והענין כי שניהם מסוג א' ,כי הם יורדים תרוייהו בשיקולא עד טבורא ,כנזכר באדרא )דף קלא
ע"א( .512ואלו הב' מזלות מהם יונקים או"א השפע הנ"ל מכתרא ומ"ס ,513כי או"א אתכלילו
במזלא )אד"ז רפט ע"ב( ,ושיעור או"א הם עד טבורא של א"א .514נמצאו אלו הב' מזלות חפיין
עלייהו ,ואבא עיקר יניקתו ממזל הח' ,515ואמא מן הי"ג .ולפי שמזל ח' עליון מן הי"ג ,לכן אבא

 509כד אתנהיר ]מו"ס )מ"א נד([ נהיר ממזלא יקירא ,אתנהירו ג' רישין עלאין ]שהם חב"ד
דאתכלילין במזלא )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ב ד"ה אתקלו([ ,תרין רישין וחד דכליל לון ,ובמזלא
תליין ואתכלילן ביה.
תרגום:
 510כלומר על ידי זיווג של הב' מזלין ,שהם תיקון ח' ותיקון י"ג )ביאורים ח"ב קו ע"ג( ,ונמנה
כאן י"ג שהוא המוציא לפועל הארת הזיווג.
עי' לש"ו כללים ח"א כח ע"ב  -או"א אתכלילו במזלא שהוא הדעת עלאה למעלה מאו"א,
ונמשך משם לדעת שבין או"א ,אם כן יש דעת בין או"א שונה מהמזלין ,וזה היה ספק אצל האר"י
שהוא לא מזכירו אף פעם מה זה ,אבל במאמרי רשב"י כג ע"ג הוא מכריע שהמזלא הוא הדעת
שביניהם ואין דעת אחרת.
אבל יש ראיה שהם שונים מאד"ז רפט ע"ב וז"ל ,כד אתנהיר נהיר ממזלא יקירא אתנהירו ג'
רישין עלאין תרין רישין )או"א( וחד דכליל לון )דעת( ובמזלא תליין ואתכלילן ביה ,עכ"ל ,משמע
שהדעת שונה מהמזלין ,אבל המאמרי רשב"י שם לומד שהם אותו דבר.
הלשם האריך שכל ענין המזלין הם ל' ומ' דצל"ם מהרדל"א שהם המקיפים ממנו על העטרין
דחו"ג שבו שבאו"א על דרך הל"מ דצל"ם שמאו"א לזו"ן ,ובכל גידול נמשכים מקיפים בפנימיותו,
ומתחלפים ממקיפים לפנימיים ,שהפנימים אחרי שעושים פעולתם עולים למעלה לעלמין דכסופין,
ולכן המזלין נעשין לבחי' דעת בין או"א על ידי התחלפות ממקיפים לפנימיים ,כי על ידו הם )זהר
ח"ג ד ע"א( תרין רעין דלא מתפרשין ,שאור המזלין הם נוזלים תמידי לכן נקראים מזלין.
לכן מובן איך הדעת למטה מאו"א ומזלין מעליהם ,והוא הכתוב חד דכליל לון באד"ז רפט ע"ב,
אבל הכל א' כנ"ל ומה שהם מקיפים ,הם בבחי' ל' מ' דצלם ,ומה שהם בבחי' דעת המייחדם הוא
בבחי' צ' דצלם.
 511דהיינו עם הכולל.
 512אד"ר )דף קל ע"ב( פתח כו' דיקנא דהיא תליא בשערוי עד טבורא דלבא חורא כתלגא כו',
אבל זה רק מזל עליון שהרי מזל תחתון דדיקנא הוא עד טבורא דגופא ,וכאן הזכירו רק של דכורא,
פי' מזל עליון ,שכן במקום שיש דכורא נוק' אינה נזכרת בשם )יהל אור ח"א כד ע"ג( )ב"ע פב ע"א(.
עי' כללים יז ד ה )לש"ו( .וזה תמצית דבריו ,ב' המזלין מכונים נחש בריח ונחש עקלתון .והנה
מדברי רבינו כאן משמע שמזל עליון יורד עד החזה ואילו מזל תחתון יורד עד הטבור .וכן בא
בדברי האריז"ל באו"א א ,ב והולדת או"א ג' .אמנם עי' שער מאמרי רשב"י דף ל ע"ד ודף לא ע"א,
שמביא שדברים אלו של האריז"ל סותרים את דברי עצמו בע"ח א"א ה' וכן בשער הכללים כלל א'
והולדת או"א ד' ו' ,שם נתבאר שב' המזלין מסתיימים כאחד בחצי ת"ת ,הרי הוא טיבורא דליבא.
ואפשר ליישב את הסתירה ע"פ מש"כ בשער מאמרי רשב"י ,שעיקר המזל העליון הוא רק עד הלב.
אמנם לפעמים יורד ומגיע אף עד הטבור .ומבאר הלש"ו שזהו על ידי כפיפת הראש .לכן האמת
היא שאין כל סתירה ,שכן כל המשכת המזל העליון להיות כאורך התחתון הוא באמת רק על ידי
כפיפת הראש ,ובלא זה היא מסתיימת בחזה וא"ש.
 513שרשם באוירא ומו"ס שנקרא כאן כתרא ומו"ס ,וממנו לחיך וגרון ,ומשם לדיקנא ומשם
לאו"א )ביאורים ח"א לז ע"ד( ,עי' מאמרי רשב"י נא ע"ד שזה דרך נשיקין שהוא חיך וגרון.
 514עי' לעיל הערה .116
 515עי' אד"ר קלב ע"ב דיקנא דכהנא רבא בתמניא תיקונין אתתקן.
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דיניק ממנו הוא גדול מאמא ,אך בערך דתרוייהו כחדא נפקי) 516אד"ז רצ ע"ב( ,ונחתין בשיקולא
עד טבורא ,לכן גם או"א כחדא נפקי וכחדא שריין .והנה בזה ידעת איך או"א כחדא שריין ,ואיך
אבא גדלה מעלתו מאמא.
וראוי שתדע כי מזל הח' הוא סוד שציורו יו"י ,517ומזל י"ג צורתו יו"ד ,כנזכר
בתיקונים )ז ע"ב( שיש ב' מיני א' .והנה להיות ְש ְמאֵ לו הב' מזלות הם יונקים או"א ,לכן א'
שצורתו יו"י הוא באבא ,וא' שצורתו יו"ד באמא ,כי הד' היא נקבה.518
והנה טעם היות מזל הח' צורת יו"י ,כי הרי הוא נחית בשקולא עד טבורא ,לכן בו
נכללין כל י"ג ת"ד שהם י"ב ,ועמו י"ג .והי"ב שהם מתגלין בו הם צורת ו' שבאמצע אות א',
וכבר בארנו כי כל ו' כפולה ו"ו הרי י"ב ,גם הודעתיך )שער שמות פרק ו' ,שער מאמרי רשב"י נ
ע"ג( בענין ווי עמודים )שמות כז י( שהוא סוד ו' שבאמצע אות א' שבשם צבאות ,שנחלקת לב',
בזה האופן  ,וכן הוא עד"ז ממש .והנה זה המזל כולל את אלו הי"ב בב' מציאויות :א' ,בערך
היותו עליון מהם ,וזהו בהיותו בסוד י' עלאה דאות א' ,והם נשפעים ממנו .הב' ,בערך היותם
כלולין בו והוא מקבל מהם ,וזהו בסוד י' תתאה דאות א' .519אך ב' בחי' אלו הם אחת לפי
 516עי' שער יד פרק ז שזה שהם שוים בקומתן .ועי' דע"ה ח"ב קנח ע"א שעכ"ז תמיד הנוק'
למטה מהדכר בכל פרצוף ופרצוף וזה בכלל מיעוט הירח .ועי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ד"ה ועוד
נ"ל שפירוש כחד נפקין – כשיצאו או"א הם יצאו ממו"ס ,וממילא בעל כרחך שבמ"ס יש שורש של
בחינת דו"נ )שכן אין ולד שאינו כעין המולידו( ,אלא שאין הנקבה ניכרת שם ,ולכן או"א כחדא
נפקין וכחדא שריין.
 517עי' כללים כלל יח ענף י' סי' ב' אות ח' סעיף ו' )לש"ו( וזה תמצית לשונו :יש סתירה שאם
או"א נכללים באורות החוטם פה ,איך כתוב ששורש אבא באוזן ,ואמא בחוטם פה? יש ב' בחינות
של או"א העלאין ,או שאבא עלאה כולל או"א ,והוא בזמן של זווג לתת קיום לעולמות ,שאז
האמא אינה ניכרת לפרצוף בפני עצמה כלל ,ואין לתבונה מוחין פנימיים כלל ,אלא רק מקיפים ,או
הוא כולל אבא ויש"ס ואז אמא כוללת תבונה ,ואז מזדווגים יחד לתת מוחין לז"א .ולכן כאן
שורשו העיקרי דאבא הוא בס"ג דע"ב דס"ג דמ"ס שהוא שורש הפנימי דאורות האזניים ,והוא
כולל כל הח' תיקונים העליונים ,אבל גילויו לצורך אצילות היא רק מהגרון עד החזה וזה רק הה'
תיקונים אחרונים ,וזה רק מאורות החוטם .כל עליות שדיבר בהם הרב אינו שנעתק כמות האור
ממקומם כי זה אי אפשר ,אלא היא שנתפשט אור עליון למטה בתחתון ואז התחתון עולה
למדריגת העליון ,ולא עולה באמת בכמות אלא באיכות .ולכן גילוי האבא תמיד בהעלם באורות
האוזן ,ובגלוי באורות החוטם ,ששם מקומו מהגרון עד החזה ,ובעת הזכות אז נתגלה שורשו באור
האוזן ,והאמא נתגלה שורשה רק בפה ,ובהעלם בחוטם ,ובעת הזכות בגלוי .לפי הנ"ל כשכתוב
שהמזלין בסוד אלפי"ן ,פירושו שהמזלין הם סוד הדעת ,והדעת הוא סוד אל"ף ,ומזלין הם בא"א
משיבולת הזקן עד הטבור ,וזה חג"ת ,ותמיד חג"ת בסוד מ"ה דאלפי"ן ,ואלפי"ן אלה שורשם
מאח"ף ,שמהאוזן האלפי"ן בציור של יו"י ,וזה שייך לאבא שעיקרו יודי"ן ,והחוטם מאל"ף בציור
יו"ד ,שכתוב שי' שייך לאוזן ,וו"ד לחוטם ,ולכן חוטם שייך לאמא ,אבל גילויה רק באורות הפה,
וזה מזל תחתון ,וזה בחי' ה' שהוא ד' על ו'.
עי' עקודים א' שיו"י הוא אורות ויו"ד הם כלים.
 518עי' דע"ה & מספר טעמים לזה.
 519תיקון זה כולל את כל התיקונים כולם ,שכן אמנם כן הוא שכולם הם תיקונים וסידורי
חסדים ומאורות ורחמים גדולים ,אבל התיקון הזה הוא הממשיך את כולם לז"א ,ולכן הוא
מסתיים בטיבורא דליבא שכן משם מתחילה קומת ז"א .כמו כן מתפשט תיקון זה בכל קומת אבא,
שכן פרצופו מסתיים שם ,מכיוון שאבא הוא הממשיך חסדים לז"א לפי מה שמקבל מהמזל העליון
וכנ"ל .בתיקון זה מתגלה חסד עילאה ,אשר שרשו הוא יסוד דרדל"א דאתחזי נהוריה באוירא
ובמצחא בסוד רצו"ן ,ובכך מתגלה הדיקנא בסוד נוצר ]אותיות רצו"ן[ ,וגם חסד דהאוירא עצמו
מתגלה שם ולכן נקרא נוצ"ר חס"ד .ויותר בעומק ,החסד הזה הוא שורש לכל החסדים הנמשכים
בכל הפרצופים ,והוא הרצון הרוצה בקיום הנבראים ובהשפעתם בשביל תכלית הרצון העליון
שברדל"א ,ובחינה זו היא המקור לכל ההשפעות הנ"ל .לכן נקרא מז"ל ,מלשון )במדבר כד ז( "יזל
מים מדליו" .כך ,שבאותה המידה שהמזלות התחתונים שברקיע נקראים כן מצד שהמה הממונים
להוריד את השפע לעולם התחתון בסדר טבעי .והנה בזאת נכללים כולם בסוד התלי הרי הוא
הנחש בריח המהפך את כולם לרצונו ,וממשיכם אחריו כחיילין בתר מלכיהון ,כן הדבר כאן ,שכל
התיקונים הם סידורי אורות המשפיעים שלא לפי הסדר הטבעי ,ועיקר מציאותם רחמים גדולים
למעלה ממדרגת ז"א ,לעשות נפלאות בעולם ושם הוא שורש שידוד כל המערכות .וע"ז ארז"ל
)לקמן קל"ד ע"א ,תיקונים קמ"ח ע"ב( ,הכל תלוי במזל ואפילו ס"ת שבהיכל ,שכן אליבא דאמת
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האמת ,והנה הם עתה י"ג .והנה י"ב אלו שבו נחלקים לג' שמות הוי"ה ,הם י"ב אותיות ,ומילואי
שמות אלו הם ביודי"ן מספרם רי"ו.520
ומזל י"ג הוא שצורתו יו"ד ,והוא ג"כ על סוד הנ"ל ,רק שלפי שמציאותה הוא בחי'
ד' ,לכן שמותיו הם ג' אהי"ה ,והם י"ב אותיות .ומלואם הוא ג"כ על דרך הנ"ל במילוי יודי"ן,
נמצא איך מזל הח' מתלבש במזל הי"ג בסוד הוי"ה אהי"ה ,לכן הוא עד"ז באו"א אשר הם
יונקים מאלו ,הוי"ה באבא אהי"ה באמא ,והבן כל זה .ולכן ע"י ב' מזלות אלו נכללין או"א
ומזדווגים על ידו.
522
521ואמנם מה שאו"א הם מלבישין גוף א"א ,הוא בינה וחג"ת דא"א ,והבינה נעשה
כתר לשניהן .523ובבחי' זו אנו קורין הבינה כתר ,אך החג"ת נעשה גוף לשניהן ,צד ימין לאבא
וצד שמאל לאמא .ואמנם כבר ידעת כי חו"ג הם ב' דרועין ,שהם ו' פרקין כנזכר פ' ויחי )דף
רסב רמא ע"א ,(524תמיד חסד חסדים גבורה גבורות .525והנה מאלו הב' זרועות נעשו או"א ,וסדר
)שבת קנ"ו ע"א( אין מזל לישראל ,דהיינו שאין שייכות לכלל ישראל במערכת המזלות הטבעיים ,ו
כל קיומם תלוי באלו המזלות דדיקנא דלעילא .שכן ע"פ הטבע אין מציאות לישראל כלל ,שכן
האבות עקרים היו )יבמות ס"ד ע"א( .וכל זיווגא דלהון לא יכול היה להוליד תולדות אלא ע"י
תלייתם בסוד זיווגא דב' המזלות הנ"ל דנוצר ונקהשהוא בחי' התגלות הדיקנא ,וכן עי' בבהגר"א
על ספד"צ רפ"ב שהתגלות הדיקנא הוא גילוי הניסים הגלויים .והנה אין מידה זו כמידות של
"נושא עון ועובר על פשע" ,שכן ע"פ מידות אלו או שהוא ית' סובל את העבריינים ואינו מענישם
לע"ע ,או שמעביר לגמרי ע"י תשובה וכדומה ,אמנם כאן הוא "רב חסד" דהיינו שמטהו כלפי חסד
שאם הוא שקול מכריעו לכף זכות כלומר אפילו שאינו ראוי לכך ע"פ דין .שכן זו היא מידת חסד
בבחינת פרצוף אבא שהוא בעצמותו כף הזכות של המתקלא .ואמרו חז"ל בגמ') ,ערכין ח' ע"ב(
כיצד מטה כלפי חסד ,ח"א כובש וח"א נושא ע"כ .פי' "נושא" שהוא ית' שסובל ומניח את העונש
לאחר זמן ,ו"כובש" שהוא ית' מסתיר את העבריין מהקטרוג )שהוא יותר מן נושא ,שסובל הוא
שאינו מעניש עבורו ,אבל מ"מ אינו מאיר פניו אליו ,ונשאר הדין במחשבה עבור חטא זה ,משא"כ
בכובש ,שהוא מסתיר את העבריין מהדין לגמרי וכאילו אין לדין על מי שיחול( .ומ"מ אין זה דומה
למידת ונקה ,שאז הוא ית' מקבל את כל השבין בתשובה ,ושם הוא הנקיון הגמור בסוד תשובה
מאהבה ,שהעונות נעשות כזכויות ,והכל בסוד החסד המתגלה כאן )פת"ש א"א מג( .לבדוק אם זה
מסביר מספיק.
 520עי' לקמן שער אנ"כ פרק א' במ"ק שיש ג' קוצין ביו"ד )עי' זהר בלק רג ע"ב( ,וזה מתגלה
בבטן אמא ,ולכן מובן שיהא ג' יודי"ן וממילא ג' הויו"ת דיודי"ן במזלן עליון שהוא שורש אבא ,וכן
במזלן תחתון שהוא שורש אימא.
.á"ò î ù"åáî ,á"ò àð ø"îàî 521
 522כלומר בינה תתאה ,עי' שער אנ"כ פרק ח'
äð÷ ãåñ åäæå ìàîùî äæå ïéîéî äæ àîàì 'àå àáàì 'à íéøúëä 'á åùòð à"à ìù ïåøâä ïî 523
á"åçì íéøúëä äùòð äðîî ó÷åæ äð÷ øåéö ïéòë àåäù à"à ìù ïåøâä ïî éë äðéá äð÷ äîëç
).(ù"åáî
 524וז"ל תא חזי ,תריסר שבטין בד' דגלין ,בד' סטרין ,דשלשה פונים צפונה ,ושלשה פונים ימה,
ושלשה פונים נגבה ,ושלשה פונים מזרחה ,והים עליהם ,והכי הוא ודאי ,תלת שבטין לכל סטר לד'
רוחי עלמא ,תלת שבטין לדרועא דימינא ,ותלת שבטין לדרועא דשמאלא ,ותלת שבטין לירכא
ימינא ,ותלת שבטין לירכא שמאלא ,וגופא דשכינתא עלייהו ,הדא הוא דכתיב והים עליהם .מאי
טעמא תלת שבטין לדרועא ,ותלת שבטין לירכא ,וכן לכלא ,אלא רזא דמלה ,תלת קשרין אינון
בדרועא ימינא ,ותלת בשמאלא ,ותלת בירכא ימינא ,ותלת קשרין בירכא שמאלא ,אשתכחו תריסר
קשרין לארבע סטרין ,וגופא עלייהו ,אשתכחו תליסר עם גופא ,כגוונא דלעילא ,מנא לן ,דכתיב כל
אלה שבטי ישראל שנים עשר ,וזאת ,בגין דבה אשתלים חושבנא ,כמה דאתמר והים עליהם
מלמעלה .וכו' קשרין דדרועא ימינא חס"ד חסדים ,תלת קשרין דדרועא שמאלא גבור"ה גבורות,
תלת קשרין בירכא ימינא נצ"ח נצחים ,תלת קשרין בירכא שמאלא הו"ד והודות ,הא תריסר ,וגופא
קיימא עלייהו ,הא תליסר*
תרגום :בא וראה ,שנים עשר שבטים בארבעה דגלים בארבעה צדדים ,שלשה פונים צפונה,
ושלשה פונים ימה ,ושלשה פונים נגבה ,ושלשה פונים מזרחה ,והים עליהם .וכך הוא ודאי ,שלשה
שבטים לכל עבר ,לארבעה רוחות העולם ,ושלשה שבטים לזרוע ימין ,ושלשה שבטים לזרוע
שמאל ,ושלשה שבטים לירך ימין ,ושלשה שבטים לירך שמאל ,וגוף השכינה עליהם .זהו שכתוב
"והים עליהם" .למה שלשה שבטים לזרוע ושלשה שבטים לירך ,וכן לכל .אלא סוד הדבר ,שלשה
פרקים הם בזרוע ימין ושלשה בשמאל ,ושלשה בירך ימין ושלשה פרקים בירך שמאל .נמצאו שנים
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פרקין אלו הם כך :ב' פרקים עליונים הם חכמה 526דאבא וחכמה דאמא ,מזרוע ימין לאבא,
ומזרוע שמאל לאמא .וב"פ האמצעים הם בינה לאבא 527ובינה לאמא ,מחסד לאבא ,ומגבורה
לאמא ,ע"ד הנ"ל .הרי ב' מוחין חו"ב לאבא }פב ע"ג{ מזרוע ימין חסד ,וב' מוחין חו"ב לאמא
מזרוע שמאל גבורה .נשארו ב' פרקין ,א' מזרוע ימין חסד ,וא' מזרוע שמאל גבורה ,והם ב'
עיטרין חו"ג דאחסינהו או"א לברייהו ת"ת 528כנזכר באדרא )דף רצב ע"ב(.
ואמנם סדר ו' פרקין אלו הם היפך מה שנראה ,והנה הראשונים הם ב' ידים ,ואח"כ
האמצעים ,ואח"כ האחרונים והם סמוכים לכתף ומחוברים שם .והטעם הוא דע כי הנה אדרבה
סוד הידים והפרקין אמצעים הם יותר גבוהים בסוד )מלכים א' ז כה( וכל אחוריהם ביתה,529
משא"כ בראשי הכתפים שהם פנים 530ואחור ,וה"ז מעלה א' .531עוד מעלה ב' ,כי הנה הידים יש
יכולת באדם להגביהן עד המוחין ,משא"כ בפרקין הסמוכים לכתף ,שאין כח לכתפיים להגביהם
עשר פרקים לארבעה צדדים ,והגוף עליהם .נמצאו שנים עשר עם הגוף כדוגמא שלמעלה .מנין
לנו ,שכתוב "כל אלה שבטי ישראל שנים עשר" ,וזאת ,משום שבה השתלם החשבון ,כמו שנאמר
והים עליהם מלמעלה .וכ'ו עוד שנים עשר ,שלשה פרקים של זרוע ימין ,חס"ד חסדים .שלשה
פרקים של זרוע שמאל ,גבור"ה גבורות .שלשה פרקים בירך ימין ,נצ"ח נצחים .שלשה פרקים בירך
שמאל ,הו"ד והודות .הרי שנים עשר .והגוף עומד עליהם ,הרי שלשה עשר .עוד ,בשלש עשרה
מדות התורה מתפרשת ,והכל אחד ,מלמעלה למטה ביחוד ,עד אותו מקום שעומד על פירוד.
 525עי' ע"ח שער הכללים פרק ד' וכן הוא בשעה"ק מב ע"א :הגדלות ,כי להגדיל אברים של קטן
זה ,שהם קטנים כקרני חגבים ,צריך שיכנסו נה"י דאמא תוך ו"ק דז"א ,ואז פרק עליון דנצח אמא
מתחבר עם ב' פרקין של חסד ז"א ועולין עד רישא דז"א ,ונעשית חכמה שלו מג' פרקין .ופרק אחד
דהוד אמא מתחבר עם ב' פרקין עלאין דגבורה דז"א ,ונעשית בינה שלו ג"כ מג"פ בראש הז"א.
וז"ס מ"ש בזוהר )בלק ויחי דף רמא ע"א( חסד חסדים ,גבורה גבורות ,כי פרק א' דנצח אמא
שהוא קו ימין הנק' חסד נתחבר עם ב' חסדים ,שהם ב"פ עלאין דחסד ז"א ,ונעשה ג"פ שהם ג'
חסדים ,ונעשים מהם חכמה דז"א ,ועד"ז נעשית בינה דז"א מן גבורה גבורות ,ועד"ז נצח נצחים,
הוד הודות ,שהם ב"פ תתאין דנ"ה אמא ,שאלו אינם נקראים חסדים וגבורות ומתחברים עם נ"ה
דז"א להשלימם כמ"ש בע"ה .וקשה ,כי כמו שאמרו חסד חסדים גבורה גבורות כו' ,למה לא אמרו
ת"ת תפארות ג"כ.
.(ù"åáî) ã"áç 526
 527כלומר יש"ס עי' לעיל שער או"א סוף פרק ג' וכן עי' טנת"א פרק ג' ,ועי' לקמן שחו"ג
דאחסינהו שזה מהדעת עצמו.
 528כלומר פרצוף ז"א.
 529עי' זהר ח"א קנד ע"א וז"ל א"ר אלעזר הא דאתמר לאה אולידת שית בנין וברתא חדא הכי
הוא ודאי רחל תרי בנין ודאי בני שפחות ארבעה תקונא דלהון היך קיימי אלא אינון ארבע קשרים
דאקרון אחורים דכתיב )מ"א ז כה( וכל אחוריהם ביתה דהא בדרועא ימינא תלת קשרין אבל
קשרא חד באמצעיתא דאיהו רב ואיהו אחור דאשתאר לבר וכן חד בדרועא שמאלא וכן חד בירכא
ימינא וכן חד בירכא שמאלא וכד אתתקן כלא אשתכחו כלהו ביתה לקיימא קרא דכתיב וכל
אחוריהם ביתה כל שאר קשורין כלהו אתחזיין במישר ואלין נפקין לבר מדרועין ולבר מירכין
לאתחזאה בבני השפחות דאע"ג דאינון במניינא לא חשיבי כבני רחל ולאה ובגיני כך נפקי לבר.
דבר אחר אלין אינון ארבע דכל שאר קשרין נטלי בגינייהו ואלין נטלי לון אמר רבי אבא הכי הוא
ודאי )נ"א א"ר אבא דא לאו דא( ועל דא כלא מתתקן כחדא
תרגום :עוד אמר רבי אלעזר ,זה שנאמר לאה הולידה ששה בנים ובת אחת ,כך זה ודאי .רחל
שני בנים ודאי .בני השפחות ארבעה .תקונם איך עומדים ,אלא אותם ארבעה קשרים שנקראים
אחוריים ,שכתוב "וכל אחוריהם ביתה" ,שהרי בזרוע ימין שלשה פרקים ,אבל פרק אחד באמצע
שהוא גדול ,והוא אחור ,שנשאר בחוץ .וכן אחד בזרוע שמאל ,וכן אחד בירך ימין ,וכן אחד בירך
שמאל .וכשהכל נתקן ,נמצאו כולם ביתה ,לקיים את הפסוק שכתוב "וכל אחוריהם ביתה" .כל
שאר הפרקים ,כולם נראים ביושר ,ואלו יוצאים מחוץ לזרועות ומחוץ לירכים להראות בבני
השפחות ,שאף על גב שהם במנין ,אינם חשובים כבני רחל ולאה ,ולכן יצאו בחוץ .דבר אחר ,אלו
הם הארבעה שכל שאר הקשרים נוטלים בשבילם ,ואלו נוטלים אותם .אמר רבי אבא ,כך זה ודאי,
)אמר רבי אבא ,זה לא זה( ועל כן הכל נתקן יחד.
עי' אפיקי ים מו"ק טו ע"א וז"ל ,אחוריהם ביתה ,כי האחוריים מתעלם שם שלא יתאחזו
הסט"א שם.
.(ø"îàî) øåçà 530
 531שיש לב' פרקין ראשונים מעלה מעל השלישי.
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למעלה .532גם מעלה אחרת ,כי כל הפרקים הסמוכים לכתף הם דבוקים ממש בגוף ,כי הם סוד
ב' עטרין הדבוקים בזעיר אנפין ,533אך שאר הפרקין אינם דבוקים בגוף ויכולין להעלותן אל
המוחין .ובזה תבין סוד הגבהת ידים בעת 534הנטילה שהם סוד חו"ג ,ב' פרקי הידים 535הנעשין
מוחין והבן זה.536
538
537
והנה תוך חג"ת המקוריים שהם כחב"ד דאו"א יש נה"י דעתיק  .וכבר ידעת כי גם
בשוקיים יש ששה פרקין ,והם נחלקים ממש ע"ד הנ"ל ,עד שנמצאת שנשארו ב' פרקין תחתונים
שהם בסוד הרגלים מגיעין בב' עטרין דז"א .539ובזה נאחז עם רישא עלאה דעתיק ,541540וכן סוד
ב"פ תתאין דחג"ת דא"א הם ג"כ בז"א.542
545
544
ואמנם 543חצי ת"ת דא"א שבאו"א ממנו נעשה ב' דעות לאו"א  ,כיצד ,ידעת ענין
)ישעיה ו ג( וקרא זה אל זה ,כי הת"ת נקרא 'זה' ,נגד י"ב פרקין שבו ,כמנין ז"ה ,שהוא י"ב.
ונחלקין לב' ,ו' זעירא ו' רבתי ,והנה ת"ת ו' רבתי ו"ק שבו שהם נגד ו' פרקין דב' דרועין ,והיסוד
ו' זעירא ו"ק שבו נגד ו' פרקי רגלים .ובזה תבין מ"ש בפ' בראשית )מד ע"ב (546כי יש בהיכל
 532שחלק מהכתף למטה מהראש.
 533ששם יש אחיזת חיצונים בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג.
åùòð éòöîàä ÷øôîå ,'åâå åéãé ìà ïøäà àùéå áåúëä øîàù åîë íéðäëä ìù íéôë úåàéùð 534
úåðåúçú 'â é"äð åùòð ,÷ôøî àø÷ðå óåâä ìà øáåçîä àåäù ïåúçúä 'ôå ,àáàã úåéòöîà 'â ú"âç
éàîùì ìåàùú éúàöî àì@.(ù"åáî) àáàã
 535היינו כפות הידים.
íëåúá ùáìúî àåäå à"åà éôåöøô 'á ìù úåéîéðôå äîùð åéä åáù ú"úä éöç ãò à"àã ïåøâä ïî 536
.(ù"åáî) óåâä êåúá äîùðë
 537כלומר שכחב"ד דאו"א מלבישים על חג"ת דא"א.
 538וכן הוא בא"א פרק ז' )לש"ו(.
 539כמ"ש בנסירה פ"ו ע"ש )לש"ו( ,ז"ל :אמנם ב' כתפין שהם סוד הדעת הם עצמן תרין כתפין
היוצאין ונמשכין בדעת ולא הארה בלבד .אמנם אינם נמשכין רק עד אחר שנתלבשו באו"א תחלה,
ואחר התלבשותם שם נתלבש בדעת דז"א 539ע"י התלבשות באו"א.
 540עי' גרסאות ,היינו שראשו של ז"א בגוף דא"א.
àôåâá æçàð åùàø øùà" àúéà åîå÷îáå ,ø"îàîá ÷çîð "÷éúòã äàìò àùéø íò æçàð äæáå" 541
."à"àã
 542בכתרו עי' שעה"כ ר"ה א' :והנה בסדר כניסת אלו המוחין בכלי של חצי התחתון דת"ת
דאימא להעשות כתר ברישא דז"א.
 543עי' כל זה בשער ט"ל פרק יד באריכות ,וקצת יותר ברור.
 544עי' שער מאמרי רשב"י )נא ע"ג( מן ו' האחרונה של המילוי נעשה גופא דאימא .ומן א' של
המילוי נעשו שתי היסודות ]אפשר דצ"ל דעות[ דאו"א .ופעם אחרת שמעתי באופן אחר כי מן שתי
הווי"ן נעשו שתי דיעות מן ו' ראשונה דעת לאבא ומן ו' אחרונ' דעת דאימא ומן האלף שבאמצע
נעשו כל שתי גופים דאבא ואימא
 545טנת"א ז' וכן שער ט"ל פרק יד.
 546ז"ל :היכלא שתיתאה 546הכא הוא רוחא דאקרי חו"ט השני רזא דכתיב )שם ד ג( כחוט השני
שפתותיך האי היכלא אקרי היכל הרצון הכא רוחא דאיהו רעוא דכל הני רוחין תתאין רהטין
אבתריה לאתדבקא ביה בנשיקה ברחימותא האי רוחא אתכליל בשית וקיימא בשית 546אתכליל
בשית דלתתא בהדיה וקיימא בשית עלאין ובגין כך האי רוחא אפיק תריסר נהורין כלילן כלהו
מתתא ומלעילא
תרגום :היכל ששי .כאן הוא רוח שנקרא חו"ט השני ,סוד הכתוב "כחוט השני שפתותיך".
ההיכל הזה נקרא היכל הרצון .כאן רוח שהוא רצון שכל הרוחות התחתונות הללו רצים אחריה
להדבק בה בנשיקה באהבה .רוח זה נכלל בשש ועומד בשש .נכלל בשש שלמטה יחד עמו ,ועומד
בשש עליונים .ולכן רוח זה מוציא שנים עשר אורות כלולים כולם מלמטה ומלמעלה שנים עשר
האורות הללו הם שמחים לעלות למעלה
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הרצון ו' היכלים כלולים בו ,כי לעולם יש בחי' זו בת"ת וביסוד ,ו' בכל א' .והנה אם תחלק
הת"ת לחצאין ישארו ג' ג' ,והג' הם לאו"א ,והג' לז"א מהטבור ולמטה כמ"ש .547והנה ג' חלקי
הת"ת הזה ,ב' מהם מתהוים ב' דעות לאו"א ,והחלק הג' מתחלק לב' גופין דאו"א ,ושאר קומתן
נשלם ע"י זווג הפה הנ"ל ,שמרוב השפע נעשין נה"י אחרים לאו"א.548
הרי כלל הדברים ,שמחצי ת"ת נעשין ב' דעות דאו"א 549עד }פב ע"ד{ סיום הרגלים
שלהם .550והנה בדוגמא זו הוא יסוד דעתיק הגנוז בת"ת דא"א ,גם הוא נחלק דוגמת הת"ת
לו"ק ,551ג' מהם לאבא ואמא ,וג' מהם לזעיר אנפין ,ע"ד הנ"ל בת"ת דא"א ,כי כבר נתבאר שגם
היסוד הוא ו"ק כנזכר באדרא )רבא קמג ע"א( וצדיק יסוד עולם דכליל שית בקרטיפא חדא.
שער טז פרק ז
אמנם סדר התלבשות ז"א את נה"י דא"א כך הוא ,כי חצי ת"ת המקוריי נעשה גולגלת
לז"א 552כנזכר באדרא )קלה ע"ב( ,554553כי נתחברו אוירא ובוצינא ואפיקו האי גלגלתא תקיפא .כי
ועי' דרך אמת שזה בחי' ת"ת והוא ת"ת דבריאה.
 547כלומר חציו לגוף של עצמו וחציו לכתר דתחתון )ביאורים ח"ב פט ע"ד( ,לפעמים כתוב
מהחזה ולמטה )דע"ה ח"ב צו ע"ד( עי' לעיל הערה .395
 548עי' לעיל הערה .15
 549כולל גופו צריך להוסיף כנ"ל בשורות הקודמות.
 550עי' מבו"ש לח ע"א:

 551עי' כללים ח"א כז ע"ב החג"ת דא"א הם האורות והמוחין ,ר"ל עטרין דחו"ג הכלולים בדעת,
ואו"א המלבישים עליהם הם הכלים דהנה"י אשר העטרין מתלבשים בתוכם .והנה הוא הוא ענין
או"א המלבישים על החג"ת דא"א ,שהחג"ת דא"א הם בתוכם כי הוא ההתפשטות העטרין דחו"ג
דרדל"א בהנה"י שבו.
כאן רואים מאותו השפע דהיסוד דא"א ,שהוא התפשטות השני דא"א ,הנה ממנו נעשה כל
מציאות הז"א )כללים ח"א כט ע"ד(.
 552עי' לעיל הערה .159
.à"æ êåúá äîùð ,à"à äùòðå à"æ êåú ùáìúð íù ,à"àã ãåñéä óåñ ãò à"àã ú"úä éöç ïî 553
àåä à"àù ,äæ éôë àöîð .äìù úåéîéðôå äîùð úùòðå ,à"æã '÷åðá äùáìúð à"à ìù äøèòä íðîà
ùáìúîå èùôúî àåä ñ"àä øåàå .åìëá äîùð àéäå ,åìë úåìéöàä íìåò ìë êåúá ùáìúîå èùôúî
ùáìúî åúåéäá úåîìåòä ìëì äéçî àåä éë ,íìë úà äéçî äúàå øîàð ñ"àä ìòå ,à"à êåúá
à"åà íâ éë ,øçà úåùáìúä ùé ãåò ,ï"åæ êåú ùáìúî à"àù åðøîàù ô"òà íðîàå .íëåúá
.(á"ò î ù"åáî) ïî÷ì øàáúéù åîëå ï"åæ êåú íéùáìúî
 554ז"ל :תאנא כד סליק ברעותא דרישא חוורא למעבד יקרא ליקריה תקין וזמין ואפיק
מבוצינא דקרדינותא חד ניצוצא )נשב ביה אתתקר )ס"א אתתקן( וסליק רעותיה( ואתפשט לתלת
מאה ושבעין עיבר וניצוצא קאים ושארי נפיק אוירא דכיא ומתגלגלא נשב ביה אתתקן ונפיק חד
גולגלתא תקיפא ואתפשט לארבע סטרין
תרגום :למדנו :כשעלה ברצונו של הראש הלבן לעשות כבוד לכבודו ,ותיקן והכין והוציא מהנר
החזק ניצוץ אחד )נשב בו ונקרא )נתקן( ועלה ברצון( ,ונתפשט לש"ע צדדים ,וזה הניצוץ עמד
והתחיל לצאת האויר הטהור ,נתגלגל ונשב בו ונתקן ,והוציא גולגולת אחת תקיפה ופשט לד'
צדדים.
אחר שביאר את ענין שבירת הכלים ,מתחיל לבאר את תיקון ז"א בכל בנין פרצופו .והתחיל
בבנין הגלגלתא שלו ,הרי הוא כתר דז"א ,ודווקא בשורש השרשים של אותו הבניין .והוא כמ"ש
באדרא דמשפטים )קכב ע"ב( רישא דמלכא בחו"ג אתתקן ,וביארנו שם בארוכה שזהו סוד זיווגא
ובטישו דאוירא ובוצינא ,שכן שורש עט' דחסדים הוא מאוירא חסד עילאה דרדל"א דגניז שם,
ובוצינא הוא 554מו"ס ששם נמצאת הגבורה דרדל"א) 554ב"ע קמח ע"א(
כלל התיקונים הם לזו"נ ,שכן בז"א הוא שיצאו הנקודות שלא היו מתוקנים .והנה תיקונים
דז"א באו ע"י עטרא דחסדים שהיה חסר לו בעולם התוהו ,554שהרי אז יצאו בסט' דדינא ה"ה
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מ"ס ,להיות שבו סוד הגבורה דעתיק ,לכן נרשם בה סוד הבוצינא דקרדינותא ,555ושם שרשה .כי
בוצינא דקרדינותא הוא שורש לכל הדינין שבעולם ,רק ששם הם נכפין ,556וממו"ס נתפשט
לאמא )נ"א לאו"א( 557כנ"ל ,כי גלגלתא ומוחא דא"א הם שורש או"א .וחסד דעתיק הוא
בגלגלתא ,והגבורה במוחא .ודוגמתן הם למטה באו"א ,חסד באבא וגבורה באמא .והנה אלו
הב' נקרא בוצינא דקרדינותא גבורה ,ואוירא דכיא חסד ,לכן תבין כי מת"ת שבא"א )נ"א
שבאו"א( 558מהם נעשה גלגלתא דז"א ,כי הנה החו"ג שעל הת"ת נתחברו ואפיקו האי גולגלתא
מסוד הת"ת שלאחריהן ,וז"ס )אד"ר קלה ע"ב( אתחברות בוצינא ואוירא דכיא .559נמצא כי סוד
בינה דא"א היא כתר על או"א ,וחג"ת דא"א הם נעשין מוחין מקיפין לז"א ,ומנה"י דא"א נעשה
לו מוחין פנימים ומתפשטין בו כסדר נה"י דאו"א כמ"ש במקומו.
ז"ל מוהרח"ו בספר מבו"ש דף קיב ע"ב )מד ע"ב( ,גם ראיתי שינוי אחר בענין 560הת"ת
דא"א ,כי פעם אחת 561שמעתי כי כל חצי התחתון ניתן אל הז"א ,ורוב פעמים שמעתי בדקדוק
מסט' דבוצינא .554לכן הוצרך להאיר בו את האור דאוירא ,ועי"כ תיקן אותו.לכן דווקא בהם שייך
הלשון 'תקין' .אמנם אורות הנוק' שלא מלכה כלל היו צריכים הזמנה ושורש למעלה בע"ק ,שכן
בתחילה לא היה לנוק' שורש כלל ולכן לא יצאה .ואז הזמין אור דבוצינא הרי הוא עט' דגבורות
שנתחדש לה מאז שיצאה מאתלטיא ,כך שואפילו לאחר התיקון אינה מקבלת אלא גבורות ,554וכל
תיקונה הוא מדכורא 554ולכן עליה הוא שנקט בלשון 'וזמין' )ב"ע קמח ע"ב(.
ושארי 554נפיק אוירא דכיא  -אוירא הוא שורש ה"ח הגנוזים באבא ,ואילו בוצד"ק הוא שורש
הה"ג הגנוזים באמא ,ומהם נתקן הגלגלתא )בהגר"א על ספד"צ כב ע"ד ד"ה וכדין( .המדובר כאן
הוא באוירא עילאה דע"ק והוא מוח חכמה המכונה או"ר ,ולכן מ"ש כאן "נפיק" הוא בסוד יו"ד
דנפיק מאויר 554כנגד פרצוף אבא דנפיק מתמן ונתן מוח חכמה לז"א .והנה בבוצד"ק נקט האידרא
בלשון "ואפיק" דהיינו בלשון עבר ,ואילו כאן נקט "ונפיק" כלומר בלשון הווה .והענין ,שהפרש
גדול יש בין חסדים לגבורות ,שכן הגבורות משתנים בירידתם למטה ואינם עוד במתכונת עצמותם
הראשונה ,משא"כ החסדים ,וכמ"ש חז"ל שאור שנברא ביום ראשון היה מאיר מסוף העולם ועד
סופו )חגיגה יב ע"א( ,למימרא שעד סוף העולם הוא אותו אור נברא ,ואין בו שינוי כלל .לכן נקט
בלשון "ונפיק" ר"ל שהוא נותר אפילו עתה כאן בתחתונים בבחי' עצמותו 554למרות שהוא ירד
מעליונים לתחתונים )ב"ע קמט ע"א(.
 555עי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"א וז"ל והכלל מחו"ב דרדל"א יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו באוירא
ומו"ס ,שהן חו"ב דעולם האצילות בכללו ,והן בחו"ג 555דא"א ,ואח"כ בחו"ב דז"א שהן חו"ג דיליה.
עי' לקמן שער אנ"ך פרק ח' שכך הוא קרורא לבינה דא"א .ועי' לעיל עגו"י ב' במ"ב שזה שורש
הצמצום.
 556ממותקים ,עי' שעה"כ מה ע"ג ,שאז לא ניכרים.
 557נדצ"ל לאמא.
 558נראה למחוק.
 559עי' לעיל הערה .554
 560עי' כללים כלל יח ענף י' סימן ב' אות ה' ועי' לעיל )שער ח' פרק א בגליון  -וכן הוא
התלבשות דכל הפרצופים כל תחתון לעליון אמנם מה שלפעמים אמר מהטבור ולפעמים אמר
מהחצי ת"ת ולפעמים מבואר שהוא מהחזה הענין הוא כי עיקר התלבשות הוא רק על הנה"י לבד
איהו בנצח ואיהי בהוד )ג' פרקי הנצח דעליון הוא בכל קו הימין ,וג' פרקי הוד בקו שמאל ויסוד
בקו האמצעי דת"י – ביאורים ח"ב פג ע"א( כנודע והת"ת דהעליון הוא הכתר דהתחתון ומשום
שיש ג' בחי' דכתר שהם הג' רישין ,רדל"א גלגלתא )הכולל אוירא וקד"א( ומו"ס ,לכן אמר פעם
מהחזה והוא הרישא עילאה דהתחתון ,ופעם אמר מהחצי ת"ת ושם הוא הרישא תניינא ,ופעם
אמר מהטבור ,כי שם הוא הרישא תליתאה )לש"ו ,וכן הוא בדע"ה ח"א יא ע"א( (.ושער או"א פרק
ב' )ולעיל -כתוב לקמן פ"ג ,ובהולדת או"א פרק ג' ,ובריש שער ז"א ,דאו"א בכללות יש"ס ותבונה
מגיעים עד סוף הפרסה ,שהוא טבורא דגופא שהוא בב' שליש ת"ת ,ומשם ולמטה מתחיל ז"א.
אבל בא"א פ"ה במ"ב ]כלל[ א' ,ושם בפ"ז ,ובהולדת או"א פרק ה' ו' כתב שאו"א מסתיימים בחצי
ת"ת ומשם מתחיל ז"א .ומצאתי שכבר העיר הרח"ו ז"ל בזה ,הובא בהולדת או"א פ"ז בהגה )ועי'
לעיל באח"ף פרק ג' שמבואר עוד שיטה ג' שהוא מן החזה וכמ"ש לקמן ]שער כה דרוש ג'[ דף ט
ע"ד ע"ש בגיליון( והרי יש כאן ג' סברות הסותרים זה את זה .אמנם הם כולם אמת ,כי הם הג'
רישין דכתר דכל תחתון ,כי רישא עלאה הוא מהחזה דהעליון ,ורישא תניינא הוא מחצי ת"ת
דהעליון ,ורישא הג' הוא מהטבור דהעליון .אבל עיקר התלבשותם הוא רק על הנה"י דהעליון,
איהו בנצח ואיהי בהוד כנודע .ומשום שהב' רישין עלאין נכללין בחד כמ"ש בשער א"א ספ"ג
ורפ"ד ,לכן הם שניהם בהשליש האמצעי שהוא מהחזה עד הטבור ,ועי' דע"ה ח"ב דרוש ד' ענף כג
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שאינו רק שליש התחתון לבד .ואיני יודע תירוץ אם לא שנאמר על דרך הת"ת דאימא המתלבש
בכתר דז"א ,כי בהיות לו מוחין דאימא לבד ,אינו לוקח רק שלישו ,ובהיות לו גם מוחין דאבא
לוקח חציו כנזכר ע"ש ,וכן יהיה כאן כנלע"ד} .פג ע"א{
שער יז פרק א מ"ת
היכל החמישי היכל זה נקרא היכל זעיר אנפין ובו שבעה עשר שערים
שער הראשון שער ז"א ויתחלק לד' פרקים
ונבאר 563ענין זו"ן אשר תקונם באו אחר תיקון או"א .564והנה נת"ל כי זו"ן נעשו מבחי'
ז"ת דמ"ה ובחי' ז"ת דב"ן ,565זולת הכתרים שבז"ת דב"ן ,כי אלו עלו בגופא דע"י .566ואמנם
מקומם הוא למטה מן הקרום ואותה פרסה )הנ"ל( 567שמפסקת באמצע גופא דא"א ,568כי עד
562

סימן ג' )לש"ו( (.ועי' בדע"ה ח"ב דרוש ד ענף כג סימן ג' )לש"ו( ,מש"כ בכללים היא סי' ב' אות ה'
סעיף ו' וזה תמצית דבריו ,נה"י היא מהטבור ולמטה ולכן חצי התחתון של הפרצוף עכ"ז היא רק
שליש התחתון של הפרצוף ,אבל היותו שליש זה רק באיכות ,אבל בכמות זה חצי ,שהכח"ב אינם
תופסים מקום בכמות בכלל ,ודע"ה זה תמצית לשונו :וזהו ג"כ יישוב הסתירה הנראית בדברי
האריז"ל ,שלפעמים אומר שכתר דז"א הוא מחצי הת"ת ולמטה ,ולפעמים אמר שהוא מהחזה
ולמטה ,ולפעמים אומר שהוא רק מהטבור דאימא ולמטה דהיינו רק השליש התחתון שבה .שכן
בפרטות כלול הכתר מג' בחי' ,הרי המה גלגלתא ואוירא ומ"ס ,אלא שהגלגלתא והאוירא נכללין
בחד .אמנם בפרטות הם שנים ,והם בשליש האמצעי דת"ת ,שהוא מהחזה ועד הטבור ,כאשר חצי
שליש הוא לגלגלתא וחצי שליש הוא לאוירא .וזהו שאמר שלפעמים הכתר הוא מחצי ת"ת )שהוא
חצי שליש למעלה מהטבור( ,דהיינו כאשר אינו מגיע אלא לאוירא בלבד .אמנם כאשר מגיע גם
לגלגלתא ,הרי שאז מתגדל בעוד חצי שליש למעלה ומגיע עד החזה ממש.
ובכך ניחא מה שנמצא בזה שיטה רביעית בדברי האריז"ל ,שז"א מלביש לאו"א את הז"ת שלהן,
והוא עוד שליש אחד יותר למעלה ,הרי הוא השליש העליון דת"ת .והוא מכיוון שלמעלה מהכתר
העיקרי יש בחי' גבוהה ונעלמת יותר ,הרי הוא הרדל"א ,שהוא בחי' ממוצע שבין א"ק לאצילות.
וזהו שאמר שז"א מלביש את הז"ת של או"א ,וכוונתו היא לכללות הז"א עם הרדל"א שבו.
 561אחד?
.á"ò àë íù 'éòå ,à"ò åî ù"åáî ,ç"öåà 562
 563עי' לעיל שער א פרק ד' ד"ה והנה פעם אחרת שמעתי )מהגוב"י שם(.
 564עי' פת"ש שער ז"א פרק א' וז"ל ,פרצוף ז"א הוא העיקר באצילות מכל המדרגות ,ופרצופים
הראשונים הם רק הכנה בשבילו ,וכו' שכאן הגיע המדרגה שיהיה בגבול השיעור הראוי להנהיג
התחתונים ע"פ העבודה ,וכל המדרגות ופרטים של עמידתם ופרקיהם הכל נמצאים כמו כן בז"א,
וכל דרכי הנהגתם בכל הפרטים ג"כ שם ,וכן כל השינויים שנעשה למטה ע"פ סדר הזמן ,הכל הוא
ע"פ המסודר כאן בז"א ,ולכן בו מדברים בכל הדברים ,בחינת עיבור ולידה יניקה וקטנות וגדלות,
מה שא"כ בפרצופים עליונים שאין שם כל הסדרים האלו ,ונקרא בשביל זה זעיר אנפין ,ר"ל מה
שנתקטן ונצטמצם בגבול ושיעור הראוי לפי ערך התחתונים לבדו והוא כלל ו"ק של אצילות ,ר"ל
שמסודר ע"פ הנהגת הזמן של ו' ימי בראשית ושל שית אלפי שנין ,ובו תלוי חיות האדם וסדור
זמנים שלו ,כמ"ש )תהלים צ י( ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו' שהם ו"ק עם עטרת היסוד ,וכל
אלו השבעים שנה המחוברים משנים וחדשים וימים ושעות ורגעים הם הכל מאורות פרטיים
שנצטרפו לכל א' לפי שורש נשמתו המושרש בז"א ,וכפי מספר המאורות שהם שם ,כל אחד בגבול
ושיעור ומידה מיוחדת שאין נכנס א' לגבול חבירו ,מצד זה נולד הזמן שאין הרגע א' נכנסת
בחברתה.
 565רואים מכאן שיש נוקבין ממ"ה ודכורין מב"ן אלא שאפשר שהנוקבין עגולים בחי' נפש
שהם הנוק' בערך הרוח ,אבל באמת יש בכל בחי' בחינות של זכר ובחינות של נוק' אלא שהכל
נידון בערכין )דע"ה ח"ב קסא ע"ג(.
 566עי' כל זה לעיל כא ע"ג.
.øâñåîä úà ñøåâ ç"öåà 567
 568יש מסך ופרסא בא"ק מטבורו ולמטה וכן ישנו בחי' פרסא בכל פרצופי אצילות כולם
)כללים ח"ב ל ע"ד( ,ולכן אלה נסתרות )תיקו"ז עא ע"א( ,ואלה לא.
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אותה הפרסא עד שם מגיע סיום יש"ס ותבונה ,ומהפרסא ולמטה מתחיל זו"ן ,569הנעשים
מַ לְ בוּש של א"א למטה ,שהוא מטבורא דא"א ולתתא עד סיום רגליו של א"א כמ"ש בע"ה.
 569עי' ביאורים נקודות ב אות יב בסופו )לש"ו( ,וזה תמצית לשונו :יש להקשות שהרי לכאורה
אינו דומה כלל ,שכן שם נתעלו הכלים דנה"י גם בחג"ת הרי הוא מקום או"א ,כדי לעשות בהם את
העיבור דזו"ן .ולכאורה אם כך הוא הרי שקיימת סתירה בדברי הרב שכן משמע ששם רק הכלים
הם שעלו שם ולא עצמות האור ,ואילו כאן בא"ק העלייה היא רק היתה באורות ולא בכלים .ועוד,
שבא"א מה שעלה חזר וירד ,משא"כ בא"ק .ועוד חילוק יש ביניהם ,שבא"א הוא עלה בתורת מ"ן
ועי"כ הוריד דבר שלם ,ואילו בא"ק הוא יצא בבחי' טפ"ק.
אלא נראה דצ"ל שכל התפשטות דנה"י דא"ק שבתוך גוף הא"ק היה רק בבחי' ההתפשטות
הראשונה לאצילות וכל ההתפשטות הראשונה חוזרת באמת ועולה למקומה ונשארת שם לעולם,
והוא ההסתלקות הראשונה ומשם הוא מאיר לבחינה התחתונה ממנו .ועל זה הוא שאמר הרב
שהנה"י דא"ק מאירים לכל האצילות ,דהיינו אותן האורות שנסתלקו .באופן אחר אפשר לומר,
שעדיין נותר רשימו בנה"י דא"ק ,ואף הוא מאיר באצילות ,ויתכן שגם לכך רמז הרב.
אמנם בענין ג' החילוקים ,כוונת הרב לומר שפעולת כל תחתון נעשית לעולם רק על ידי הנה"י
דהעליון הן בכלל והן בפרט .באומרינו "בפרט" ,כוונתינו שכל בחינה נעשית מנה"י דהבחי'
שלמעלה ממנה ,ובאומרינו "בכלל" כוונתינו לומר שא"א כולל את כל האצילות ,שכן הוא מתפשט
עד סוף הזו"ן .הנה המציאות דזו"ן אינה נעשית כי אם על ידי הנה"י דא"א המשתתפים אף הם
בפעולת הזו"ן .וכן נעשה דוגמתו בא"ק ,שכן אף האצילות כולה ,הרי היא מ"ה וב"ן הכלליים דא"ק
והללו אינם כי אם תולדות הנה"י דא"ק.
אמנם ענין הצמצום והפרסה ,הרי הוא הסתלקות אורות נה"י למעלה ופריסת הפרסאנעשים
ע"י א"ק לכל האצילות ,וכן מא"א לכלל הזו"ן ,ועי"ז אין האצילות עולה עם הכלים שלו למעלה
מהפרסא דא"ק ,והוא הדין זו"ן שאינם עולים עם הכלים שלהם למעלה מהפרסא דא"א .ולכן אין
האצילות מקבל מא"ק אלא דרך הפרסא ,הרי הוא תמצית הארה ,וכן אין הזו"ן מקבלים מהא"א
אלא דרך הפרסא ,וגם הוא אינו כי אם תמצית הארה )ועל אף שלא נזכר ענין עליית אורות א"א
למעלה דוגמת א"ק כן מצינו בבהגר"א על ספד"צ טז ע"א ד"ה וכן הוא(
ומה שאמרנו שבא"ק עלו אורות ולא כלים ,כן הוא בא"א לצורך עיבור ראשון דזו"ן ,ואורות
אלו לא ירדו ,ורק בעיבור השני עלו הכלים וירדו עוד פעם .ועליית הנה"י בחג"ת דא"א לצורך
תיקון העיבור לא היה למעלה מן הפרסא אלא לפנים מן הפרסא בחלל שבין השדרה לפרסא ,שכן
הפרסא מתחילה מהחזה מצד פנים ונמשכת ומתעקמת לצד אחור עד כנגד הטבור ,והחלק שבו
אשר מבפנים לצד חוט השדרה נקרא בשם חג"ת ,הגם שהוא למטה מן החזה ,אמנם הצד החיצוני
שלו הוא מכלל נה"י .אם כן ,לצד פנים מסתיימים החג"ת בסוף החזה ,הרי הוא טיבורא דליבא,
ומצד אחור הוא לפנים מן הפרסא ,ושם היה זיווג מיניה וביה ,והוא כנגד ישסו"ת שהוא במקום
המזל התחתון )עי' עיבורים ב( .וכן נזדווגו עי"ז כללות או"א ,שכן ישסו"ת נכללו באו"א עלאין,
ונעשה על ידי כ"ז העיבור דז"א בתבונה )עי' הולדות או"א ג'( .עכ"פ העולה מכל הנ"ל הוא ,שכל
מה שהרב מביא בתורת משל ודוגמא מעולם לעולם ומבחינה לבחינה הוא בדרך כללות בלבד
ואליבא דאמת כל א' הוא מיוחד לפי ענינו )ביאורים ח"ב צא ע"א( .ועי' לעיל הערה .512
התלבשות דכל הפרצופים כל תחתון לעליון אמנם מה שלפעמים אמר מהטבור ולפעמים אמר
מהחצי ת"ת ולפעמים מבואר שהוא מהחזה הענין הוא כי עיקר התלבשות הוא רק על הנה"י לבד
איהו בנצח ואיהי בהוד )ג' פרקי הנצח דעליון הוא בכל קו הימין ,וג' פרקי הוד בקו שמאל ויסוד
בקו האמצעי דת"י – ביאורים ח"ב פג ע"א( כנודע והת"ת דהעליון הוא הכתר דהתחתון ומשום
שיש ג' בחי' דכתר שהם הג' רישין ,רדל"א גלגלתא )הכולל אוירא וקד"א( ומו"ס ,לכן אמר פעם
מהחזה והוא הרישא עילאה דהתחתון ,ופעם אמר מהחצי ת"ת ושם הוא הרישא תניינא ,ופעם
אמר מהטבור ,כי שם הוא הרישא תליתאה )לש"ו ,וכן הוא בדע"ה ח"א יא ע"א(.
אמנם עומק ענין ההתלבשות המבואר בדברי הרב קאי רק על תמצית ההארה מהמלכות דעליון
הנמשכת בתחתון ,והמלכות כלולה בכל הפרצוף כולו .וכל חלקי ד' הבחי' הנ"ל הוא בסוד הארת
המלכות דעליון המתפשטת מלמעלה ומתלבשת בתחתון )ביאורים ח"ב פג ע"א( ,דהיינו הארת
מלכות דא"ק שהוא מהמלכות דתנהי"ם הפנימיים שבו ,אבל עצם התנה"י הפנימי דא"ק הם מבחי'
א"ק עצמו והם מתלבשים באצילות ונעשים שם לעצם מעצמו ובשר מבשרו ,ואעפ"כ הם נשארים
מא"ק עצמו )דע"ה ח"א סז ע"ב( .והנה אין לומר שהנה"י דא"ק גופיה הוא שמתלבש באצילות,
אלא ענין ההתלבשות היא בטפה הזרעית הנמשכת מהנה"י דעליון ,והוא חלקי הפרצוף העליון
הכלולים בטיפה הזרעית ,והמה מאותו הנה"י של העליון ,הנעשית בתחתון לעצם מעצמיו )ועל אף
שהטיפה נמשכת מכל הקומה .אמנם עיקר גילויה והתהוותה נגמרת בנה"י( .והנה באמת לאמיתה
אין ההתלבשות של ספירות א"ק נמצאת בספירות האצילות כלל )וכן הוא בכל התלבשות של כל
עליון בתחתון( .וכל עולם ועולם עומד בפני עצמו ,הן בעיגוליו והן ביושר שלו )חוץ מעיגולי א"ק
הסובבים את כל העולמות( )ביאורים ח"א טז ע"ב וע"ג(.
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570ונבאר עתה מה שיעדנו למעלה בדרוש א"א )פרק א'( לבאר ,איך כל בחי' אצילות
כאשר נתקנו ינקו מתחלה בסוד דדי בהמה ,571ואח"כ ינקו מדדי אדם .ונתחיל לבאר מבחי' תיקון
וזו א' הסיבות שנוק' מכונה באות ד' )שכן שורשו הוא בד' הספירות תנה"י דז"א( )עי' מקורו
בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר ד'( )דע"ה ח"א ד ע"ג(.
גם לאחר התיקון עומדת האצילות מטבור דא"ק עד סוף רגליו )עי' שער התיקון פרק ג'( ,ועיקר
הא"ק הוא רק הע"ב וס"ג הכלליים המסתיימים במקום הטבור ,שהוא עד הפרסא ,ומשם ולמטה
הוא מ"ה וב"ן הכלליים ,והם עולם האצילות )עי' שעה"ק כא ע"א הובא בנוסחאות הערה !Error
 .(Bookmark not defined.וכל א' מהם עומד בפני עצמו ,שכן הפרסא מפסיק ביניהם .וכל מה
שהתפשט מהס"ג עד לסוף רגליו הוא רק לצורך ההתפשטות הראשונה לאצילות .אמנם עומק
כוונת מש"כ כאן שמקום האצילות הוא למטה מטבור דא"ק ,הוא כי התהוות כל תחתון מעליון
הוא בב' בחי' :א( מהמלכות דעליון ,והשני השתתפות העליון עצמו בתחתון מגופו ונפשו ,ב(
מתנה"י דעליון )על אף שבאמת שורשו הוא מכל הקומה .אמנם החג"ת ]וכ"ש החב"ד[ הם
נעלמים( ,וזהו בבחי' או"א ,שהנה"י שלהם משתתפים בזו"ן ,אמנם עיקר התחתון נעשה מהמלכות
דעליון ,והאצילות הוא רק מהמלכות דא"ק ,ועכ"ז הע"ב וס"ג עם המ"ה וב"ן הם כולם כללות
קומת פרצוף א' .הע"ב וס"ג בבחי' צורת חצי פרצוף העליון ,ומ"ה וב"ן בחי' צורת חצי פרצוף
תחתון .וכל מה שמשתתף מהנה"י הוא רק בבחי' ההתפשטות הראשונה ,אמנם העיקר הוא
מהמלכות ודהיינו ההתפשטות השניה )ביאורים ח"ב פג ע"ג(} .כמה נצרך?{
עצם מציאות כל ולד וכל אור ונשמה שהוא מטיפה הזרעית דעליון הוא מהנה"י דעליון ועל אף
שהיא באמת מכל קומת העליון בסוד אור מים רקיע אך מציאותה בסוד רקיע שאז נעשה ראויה
להיות ולד ממנו הוא נגמר ונעשה רק בנה"י ומש"כ שהנה"י דעליון מאיר לתחתון דלא כמבו"ש
המובא בנוסחאות שכותב שהנה"י דעליון מולידים לתחתון )ואז רק המלכות דמלכות העומדת
בנה"י שלה נכנס לתחתון  -דע"ה ח"א מב ע"ג( ,הכוונה על עיקר אור העליון הנשאר לעולם בנה"י
שלו עצמו והוא מאיר לתחתון תמיד בבחי' אור מקיף )ביאורים ח"ב פט ע"ג( ,יש מקומות שכתוב
שרק הנה"י דעליון ,ויש מקומות שכתוב ב' שלישי ת"ת ויש מקומות שכתוב כל הז"ת ,והאמת כי
כל מציאות דתחתון הוא רק מהנה"י דעליון ,שג' פרקי נצח דעליון הם שורש לחח"ן דתחתון וג'
פרקי הוד הם שורש לבג"ה ,והת"ת דעליון הוא שורש לכתר דתחתון והכתר נחלק לרדל"א גלגלתא
ומו"ס והגלגלתא נחלק לגלגלתא ואוירא ,ובד' בחי' כתר אלה נחלקו בדברי הרב עד היכן
מתלבשים ,כי הרדל"א מתלבש על השליש עליון דת"ת ואז התחתון כולל כל הז"ת דעליון ,אך
כללות הרישא תנינא שהוא גלגלתא ואוירא הוא נמשך מהשליש האמצעי דת"ת דעליון ,ואז
התלבשות מהחזה ולמטה והרישא תנינא נחלק לב' והם גלגלתא ואוירא ,ולכן יש מקומות שכתוב
שההתלבשות עד חצי הת"ת שהוא רק האוירא דתחתון ,וכללות רישא תליתאה הוא המו"ס והוא
מתחיל ונמשך מטבורא דגופא דעליון שהוא השליש התחתון דת"ת )ביאורים ח"ב פט ע"ד ,כן דע"ה
ח"ב צו ע"ד(} .כמה נצרך{
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 571עי' כללים ח"א נח ע"א וזה תמצית דבריו ,סוד דדי בהמה הם להחיות המלכים בחיות
המוכרח שלא יתבטלו בעת השבירה בירידתם לבריאה ,אבל גם כתוב שהם שמשו בעת התיקון.
צ"ע איך היה חיות למלכים עד שלא נתקן העתיק ,ועוד איך חיו המלכים דעתיק עצמו ,ולמה
היותם תוך ג' למקורם לא מספיק להחיות אותם ,ולמה בתיקון כולם ירדו לבריאה ומשם ינקו,
ועלו למעלה ,ולמה יש את זה רק בעתיק ולא בשום פרצוף אחר ,ולמה אין דוגמת דדי בהמה
באדם התחתון?
עתיק היא הז"ת דרדל"א והוא מהמלכות דא"ק ,והוא נשמה פנימית דא"א ,ולכן הז' מלכים
דאצילות שראויים לאור דא"ס לא רק שאינם רחוקים ג' אלא גם הטעימן בנועם זיו דאור א"ס ,כדי
שיהיו ראוים לקבל בתוכם היחוד דאור א"ס ממש.
ומה ששאלנו מהיכן ינקו מלכים דעתיק ,וכן עד תיקון עתיק מהיכן כולם ינקו ,והתשובה היא
שעתיק אפילו קודם התיקון הוא מבחי' אור א"ס ,ולכן מספיק היותו תוך ג' לשרשו להחיות אותם
וגם מלכים אחרים ,אבל מאז תיקון העתיק ושאר המלכים לא נתקנו אז עלה אורות העתיק לצורך
תיקונם ונשארו כל השאר מלכים ללא הארה ]הרי כתוב בשער י או יא לגבי ג' כלילן בג' שהכלים
עלו אז*[ ,ולכן נעשה בעתיק סוד דדי בהמה ,שהיותם תוך ג' מספיק להחיותם אבל לצורך עילוי
דיחוד אור א"ס בהם היה צריך להניק להם מעתיק דווקא.
ואין בחי' דדי בהמה באבא ובאמא כי הם אינם ממדריגת אור א"ס ,וכן זה הטעם שאינו בעולם
הזה דוגמתה שאין גילוי לאור א"ס בעולם הזה.
סוד תיקון דדי בהמה נמצא תמידי ,שתמיד מתבררים עוד ניצוצין )עי' שער ז"א פרק א'(,
ובביאת משיח הדדי בהמה יאירו לבי"ע ויעלה בי"ע לדרגת אצילות ,שרק בתיקון של ניצוצי
אצילות זוכים לגילוי דדי בהמה ,ועד ביאת משיח בי"ע לא יהיו אלקות גמור )זה ספר בסוף פרק א'
של שער ז"א(.
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א"א ונאמר כי הנה נת"ל )תיקון א'( כי הנה תיקון כל האצילות היה בעיבור י"ב חדש ,ולא ידעתי
לפרש 572היכן היה מקום עיבור זה ,573והמשכיל יבין מדעתו .574והנה כאשר א"א היה בסוד

*כל פרצוף אחרי עיבורו ולידתו ירד לבריאה וינק מסוד דדי בהמה וזה כדי להצטמצם
ולהעשות בהם שורש לנרנח"י דבי"ע אשר מתפשט מהם אח"כ )עי' לקמן שער ז"א פרק א'( ,דהיינו
האלקות שבנרנח"י דבי"ע ,והיניקה מבחי' דדי בהמה היה כדי להטעימן מזיו הארת דאור א"ס
שיהיו ראוים לחזור ולעלות בעולם האצילות.
דדי בהמה נקראו כך שהם למטה ועיקרם מהארת הפרקין התתאים ,ועוד שהם מגיעים לגבול
עולם הבריאה שנקרא בהמה ,ושם עיקרו שם ב"ן ,והם לבר מגופה ,ואצילות נקרא אדם שעיקרו
שם מ"ה.
עי' ביאורים ח"ב צא ע"ג ,קודם שנאצל ז"א נתפשט א"א עד סוף האצילות כי כל המלכים קודם
שנתקנו היו בעולם הבריאה היו יונקים אז מסוד דדי בהמה אשר ישנם במלכות דעתיק והמלכות
דא"א אחר שמתלבשים זה בזה וישנם בהם סוד דדי בהמה בהתפשטותם בגבול עולם הבריאה כי
עולם הבריאה הוא בסוד בהמה ולכן כאשר שמתפשטים בגבול הבריאה לינק למלכים והרי נעשה
בהם אותו המקום לינק להם רק בסופם והרי הוא בבחי' דדי בהמה וזה דוגמת א"ק שנתפשט עד
סוף רגליו קודם שנעשה האצילות
עי' כללים ח"א דף נט ע"א ,שבאותם מקומות שבאר"י יש מח' ,אם בחי' דדי בהמה דעתיק
נעשו בסוף פרקין תתאין דנו"ה דעתיק ממש או שמא רק במלכות דא"א ,והעיקר הוא שהם
במלכות דא"א ועתיק ,אלא שעיקר הארתם הוא מנו"ה ,שכן גם עיקר המלכות הוא רק בסוד
תוספת מלמעלה .לכן אמר בכ"מ שהפרקין תתאין דנו"ה מתפשטים בראש הבריאה.
עי' פת"ש ז"א פרק ב' וז"ל ,הכוונה בזה ,שכבר ביארנו )פרצופים פתח ה'( שפרצוף ע"י עניינו
לקשר אל הבלתי בע"ת שע"ז היה עומק מחשבה עליונה של רדל"א ,וכל הכלים שנשברו שהוא סוד
שיעורי הנבראים והמאורות כשהם מקולקלים ע"פ הבחירה שיוכל להגיע הקלקול בהם ,וירידתם
לבריאה הוא ענין סילוק האצילות והשלמות מהם בסוד )דברים לא יז( והסתרתי פני וגו' ,מ"מ
השבירה גופה היתה בשביל התיקון הגמור ,שלכן הוצרכו בחינה תחתונה של עומק המחשבה
עליונה שכוונתו לקשר המדרגות בשלמותם העליון לירד לבריאה ,ר"ל ליתן שורש גם בירידתם
וקלקולם שיהיו יכולים לעלות ולהתקן ,ולכן כל תחילת התיקון והבירור של כל פרצוף כשעולה
במחשבה להוציאו מן הקלקול להכנס תחת סדר היחוד והחיבור הראוי ,הוצרך להאיר בו מבחינה
זאת המקשרת אותם אל התכלית הזה ,וזה ענין יניקתם מסוד הב' פרקין הנ"ל.
ונקרא דדי בהמ"ה ר"ל סוד שם ב"ן שהוא בעת שעדיין לא נתקנו רק להיות מוכנים אל התיקון,
עד אח"כ בעת גידולם יונקים מסוד דדי אדם שהוא שם המורה על תיקונם בגלוי ממש ,ונקרא
עקביים שהם הסוף של הרצון הנעלם הזה של רדל"א שהסוף קשור תמיד עם הראש ,ויניקה זאת
מן הב' פרקין הוא אחר העיבור ,שתחילה היה הפרצוף נעלם ע"ש העליון שנתקן בו והיה טפל
אליו ,וכשהוצרך להיות נולד ולהיות גלוי לפי מדרגתו ,הוצרך להתקשר תחת סוף הרצון הזה שלפי
מה שהוא יהיה נקשר ברצון הזה.
ולכן גם או"א אחר העיבור שלהם הוצרכו לירד למטה ,ר"ל לקבל אותו הארה המתפשט
לנבראים עצמם לפי מדרגתם בכדי שיהיו מוכנים לסדר האורות לפי הנבראים ,כענין המלך אחר
שנכתר בכתר מלכותו הולך וסובב בכל המדינה חוץ למקום משכן כבודו כדי לידע סדר התנהגות
המדינה וכל פרטיה ,ואז הוצרכו להתקשר תחת סוף הרצון הזה ואז עלו למקומם להיות נסדרים
בסדרים שלהם במקומם שהוא מקומם למעלה מן הטבור דא"א ,וכמו כן היה בז"א אחר שהיה
תחילה בבטן אימא וטפל אצלה כשנסדרו מאורות שבו להיות בגלוי כפי הסדרים הצריכים לו,
הוצרך לירד ג"כ למדרגת הבריאה ולהיות נכלל ונקשר תחת אותם השני דדים פרקין תתאין דע"י,
ואחר כך עולים ונסדרים במקומם מן הטבור ולמטה דא"א ,והבן מאד.
.÷"äòùå ç"öåàá ÷çîð 572
 573ר"ל שהעיבור היה בהאימא שבא"ק העומדת בו מהחזה שבו עד הטבור שבו ועי' כללים כלל
טו ענף ח' אות יד בסופו )לש"ו( נוסף בכללים שזה העיבור היה לכל פרצופי האצילות כולם ]כלומר
ביחד שהרי בפרק ב' רואים עיבור ז"א במעי אימא דאצילות[ שזה מקום המזל התחתון ,והאבא
שא"ק מקבל שפע מעקודים ולמעלה ומורידו לאמא שבא"ק.
אמנם עי' מבו"ש כא ע"ב:
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עיבור ,575נולד ויצא לחוץ וירד למטה לעולם הבריאה ,ר"ל ,מה שיהיה אח"כ עולם הבריאה ,כי
אז עדיין לא נברא עולם הבריאה ,וירד למטה מאותן ב' פרקין תחתונים של נו"ה דע"י אשר
ביארנו לעיל ,שהם עומדין למטה בעולם הבריאה ,ושם היה יונק א"א מאותן הב"פ שלהם,576
שהם בסיום הרגלים ,כדמיון ב' דדי בהמה שדדיהם סמוך לרגלים ,והמשכיל יבין איך נעשו
ממש בחי' דדים למטה ואין להאריך .ואחר שינק }פג ע"ב{ משם הגדיל יותר ועלה באצילות
והלבישו י"ס שבו לז"ת דע"י 577כנ"ל .והרי נשלם תיקון דא"א.
578ואו"א גם נתקנו אח"כ ,וגם תקונם ע"י עיבור .ואחר זה העיבור נולדו ויצאו לחוץ
וירדו גם הם למטה בבריאה תחת אותן ב"פ תחתונים דעתיק וינקו משם .ואח"כ הגדילו יותר
ועלו והלבישו לאותן ב"פ תתאין דנו"ה דעתיק .579ואח"כ הגדילו יותר ועלו באצילות במקומם
והלבישו את א"א מהגרון עד הטבור כנ"ל .והסבה שהיתה בהם ב' עליות ,הוא ,כי כאן יש להם
לעלות ב' מדרגות ,בחי' עתיק ובחי' א"א ,שהם אותן ב' פרקים תתאין דעתיק ,והתלבשותן את

וע"ש

.

אות

הגוב"י

574

ט':

עי' גמ' )חגיגה י"א ע"ב( לא במרכבה ביחיד אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו ,ועי' ב"ע
רכז ע"ב ,דהיינו שהוא עומד במעלת המתקלא ,ובמעלת עולם התיקון.
.(÷"äòù) à"à ìù åøåáò ïîæ øîâðù øçà 575
 576בז"א כתוב }לקמן ע"ב{ שינקו שם "זמן היניקה" ,וכאן לא כתוב ,אבל מובא במבו"ש כא
ע"ב ,ועיי"ש שכל הפרצופים גם ינקו מדדי אדם.
 577לא כולל ב' פרקין תתאין דע"י שהם בחי' דדי בהמה מאחר שהם למטה מעולם האצילות.
.íãà éãã ìù ùé äîäá éãã ìù ä÷éðé éøçàù ,á"ò àë ù"åáî 'éò 578
 579עי' שער המלכים פרק ד' ובמבו"ש הנדמ"ח כב ע"א והנה אנו רואין כי היניקה אשר מסוד
דדי בהמה היה גם בזו"ן רק מעתיק ולא מאו"א כי לא נמצא סוד דדי בהמה גם באצילות רק
בעתיק ולא בשום פרצוף אחר ור"ל כי גם הזו"ן נתקנו רק על ידי יניקתם מסוד דדי בהמה דעתיק
ולא מדדי בהמה דאימא אמנם הקליפות הם יונקים מסוד דדי בהמה דהמלכות כמ"ש בשער הקלי'
פ"ב ופ"ד אבל תיקוני כל הפרצופים הוא רק ע"י סוד דדי בהמה דעתיק ולכן לא נמצא דוגמתם
באדם בעוה"ז כי כל עניינם הוא כדי להתתקן לעלות לאצילות שהוא סוד אדם וכל העולמות בי"ע
הם סוד בהמה והתפשטות הפרקין תתאין דנ"ה למקום הבריאה הנה נעשו עי"ז לסוד דדי בהמה
ומהם יונקים באמת כל העולמות בי"ע תמיד כל משך זמן דעולם הזה כמו שכתבנו בארוכה בספר
הכללים כלל טו ענף ז' אות ה' וכן יתוקנו עי"ז לעת"ל בהתחדש העולם לעלות כולם בסוד אצילות
והוא ע"י עתיק דוקא כי הוא הראשון לקבלת אור א"ס וכן מתתקנים על ידו גם עתה תמיד כל
הניצו"ק השייך לחלקי אצילות כמ"ש בחשמ"ל פרק ג' ע"י יניקתם מאותן הדדי בהמה ומתתקנים
עי"ז שיוכלו לעלות לאצילות )לש"ו( ,לגבי דדי בהמה עי' לעיל הערה  .569ועי' לעיל שער טז פרק
ד' שמשמע שאין שום עיבור באו"א .ועי' שער מאמרי רשב"י נב ע,א :הפרש שיש בין או"א לז"א
ונוקביה כי אבא ואימא מציאותם הראשון היה שלא על ידי זווג אריך אפין והמוחין שלהם היה על
ידי זווג אריך אפין העליון הנקרא זווג דנשיקין.
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א"א ,ולכן הוצרך להם ב' עליות .אבל א"א שאין עליו רק מדרגה א' די לו בפעם א' לעלות כל
ז"ת דעתיק בעלייה א' ,כי כולם מדרגה א' לעלות כל ז"ת דעתיק.
אח"כ היה תיקון זו"ן ,ותחלה היו בעיבור במעי בינה ,580ואח"כ בא זמן לידתם וירדו
למטה לעולם הבריאה תחת אותם ב"פ תתאין דנו"ה דעתיק ,וינקו משם זמן היניקה .581ואח"כ
נתגדלו והלבישו אותן הב"פ תתאין דעתיק .אח"כ הגדילו עוד ועלו למקומם שהוא מהטבור
דא"א ולמטה והלבישוהו שם.
אח"כ הגדילו יותר ועלו למקום נה"י דתבונה של בחי' קטנות וינקו משם מג' אמצעיים
שלה ,שהוא מקום החזה עלייה בלבד 582מבחוץ ,כדרך שמגבהת האם את התינוק מבין ירכותיה
ויונק מבין זרועותיה ,ובחי' זו נקרא אצלינו תמיד בחי' היניקה ,כמבואר במ"א כי יש ג' זמנים
לזו"ן ,והם :עיבור ,ויניקה ,ומוחין דגדלות .583ודע כי היניקה זאת היא יניקה אמיתית הנזכר
בדברינו תמיד ,584ואמנם כל שאר הבחי' שהיה לזו"ן אחר שנולדו ,כולם נכללין עמהם] 585ס"א
עמה[ ונקרא בחי' יניקה ,אבל עיקרה אינה אלא זו הנ"ל.
586
ואח"כ בא זמן הגדלות האמיתי של }פג ע"ג{ זו"ן  ,והוא זמן כניסת המוחין דגדלות
בראשו ,שאז הנה"י דתבונה נכנסין 587ממש בראשו להיות לו מוחין .ואין זה כמו זמן היניקה
אשר עלה עד ירכותיה ,שהם הנה"י דתבונה לינק מן הדדים שבחזה ,כי אז אינה רק עלייה
מבחוץ 588כנ"ל ,אבל עתה נכנסין ממש תוך פנימיות הז"א בבחי' מוחין ממש ,הרי נת"ל כל
תיקון שיש בזו"ן.589

 580עי' לעיל הערה  ,573אמנם שם מדובר בעיבור דא"א וכאן בשל זו"ן וצ"ע ,אבל נ"ל כמ"ש
בהערה שם ,אמנם עי' לקמן פרק ב' ד"ה ועת היתבאר שמשמע שזה הכל בתוך או"א עלאין דא"א
וצ"ע ,ועי' הערה  .633והרי לפי זה יניקה מדדי בהמה היא אחרי מש"כ בפרק ב' כאן?@
 581לא כתוב כמה וזה לא כ"ד חדש של יניקה הרגילה.
.(÷"äòùá óñåð) ùîî íåùéáìä àì êà 582
 583אמנם לא היה לנוק' יניקה בפ"ע בתיקון נוק' פ"ד בחי' ג' וכו' וכן בשער הירח פ"א כי
העיבור והיניקה היה לשניהם יחד כי עד הנסירה הרי הם שניהם בבחינת פרצוף א' )לש"ו( ,ועי'
לעיל הערה .78
äéøçàìù úåâéøãîä øàù ìë ïëå ,äàéøáä íìåòá äîäá éãã ãåñá àéäù äðåùàøä ä÷éðéä éë 584
åðéøåáç ìëá ïéøéëæî åðàù éúéîàä ä÷éðéä àéä åæå ,äéìà úåìéôèå åæá úåììëð íìåë ,äæ ÷øôá 'úðù
.(ù"åáî) äæ
.(ç"öåà) äîò 585
 586כלומר גדלות שני עי' לקמן שער כ פרק ז וז"ל ,והטעם היות נקרא בחי' זו גדלות האמיתי
הוא לפי שעד עתה היה אל הז"א בחי' רוח אשר כל זה נקרא ז"א רוח כנודע .אך בבא לו נשמה אז
הוא גדלות האמיתי שגדל ביותר מבחינתו.
.(÷"äòùá óñåð) íéùáìúîå 587
 588כלומר כלים דז"א שהם רק בחיצוניות – הרב@.
çøëåî ä÷éðéä ïîæá éë àåä éàãåá ,ì"æ éøåîî éúòîùù ã"òìð éë ,äæá ÷ôñ úö÷ éì ùé éë ,òãå 589
äúò àåäå ,íäî ÷ðééì íù øùà íéããä ìà åéô òéâéù éãë ,äéúåòåøæ ïéá åùàø äéäé à"æù àåä
ä÷éðéä ïîæáù ,àåä ÷åìéçäù àìà .ïéçåîã úåìãâä ïîæá êë øçà åùàø äéäúù íå÷îá åîë åùàø
ãâðë íùàø äéäéù éãë ,ä÷éðäì äèîì úãøåéå äîöò úìôùî àéäå ,íéðáä ìò úöáåø íàä
äðéà àéäå ,íù ãò äìåò åîöò à"æä ,úåìãâá êà .íîå÷îá äèîì íéáùåé íéðáäå ,äéúåòåøæ
ä÷éðéá éë ,êôäì éúòîùù ã"òìðù ,÷ôñ úö÷ éì ùé êà ,éàãåá éúòîùù ã"òìðù äî åäæå .úãøåé
éöç ÷ø åùàø òéâî åðéðéà úåìãâá êà .úãøåé äðéà àéäå äìåò àåäå ,äéããî ÷ðéù éãë åúäáâî åîà
ïë ,øåáéòä ïéðòá à"çá úåâøãî äîë åøàáúðù åîë éë ,äæ äàøú éøäå .òãåðë äìù ïåúçúä ú"ú
.(ù"åáî) äâéøãî øçà äâéøãî èàì èàì ìãâå êìåä éë ,ä÷éðéä ïîæá úåáø úåéìòå úåâøãî ùé
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590ונבאר עתה תחלה באיזה אופן מלביש ז"א את א"א מהטבור ולמטה .הנה הכתר דז"א
הוא מהטבור ולמטה עד סיום הגוף הנקרא ת"ת ,שהוא עד רישי ירכין .591וג' פרקין דנצח דא"א
מתלבשין בקו ימין דז"א שהוא חח"ן ,וג' פרקין דהוד דא"א מתלבשין בקו שמאלי דז"א שהוא
בג"ה שבו ,ויסוד דאריך אנפין מתלבש בקו האמצעי דז"א שהוא ד"ת .592ונוקבא דז"א יצאה
מהחזה דז"א ולמטה ,כדמיון הז"א היוצא מא"א ממש .ונמצא ,שהז"א מלביש א"א עד סיום
רגליו מכל צדדיו ,ושם ג"כ מסתיימין }פג ע"ד{ רגלי דזו"נ ,ושם הוא סיום עולם אצילות .אמנם
רגלי עתיק ,הב' פרקין תחתונים שבו ,שהוא פרק תחתון דנצח ופרק תחתון דהוד דעתיק ,אלו
נכנסים יותר למטה ועומדים בגבול עולם הבריאה אשר הוא למטה מעולם אצילות ,ועומדין שם
בבחי' דדי בהמה כנ"ל באורך) 594593ואפשר לומר כי לא היה כך אלא קודם תיקון אצילות כנזכר
כאן ,ואחר התיקון לא הוצרך זה ,וחזר עתיק לאסוף רגליו למעלה בהשוואה א' עם רגלי
א"א(.596595
הג"ה וז"ס שארז"ל )עוקצים פ"ג מי"ב( עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות.
והענין כי א"א הוא בחי' הכתר של כללות עולם האצילות כנודע .והנה א"א זה יש בו תר"ך
אורות כמנין כת"ר כמ"ש בס' הבהיר .597והנה צדיק עליון הוא ז"א ולוקח מחצית הכתר שהוא
מלביש לא"א מהחציו ולמטה ,598והנה מחצית הכתר הוא ש"י ,ואלו הם ש"י עולמות שהוא
הצדיק שהוא ז"א ,עיין פ' תרומה )דף קסו ע"ב (599במאמר זה שביארנו שם.600
.á"ò áì ÷"äòù 590
 591ששם התחלת היסוד )ביאורים ח"ב צח ע"ב(.
.ç"öåàá ÷çîð 'ú"ã àåäù' 592
.(ç"öåà) (íé÷åñôä éùåøã 'ñá 'æðë íéãùî é÷éúò ãåñ àåäå) 593
 594עי' הערה .571
 595עי' לעיל שער א פרק ד ד"ה והנה פעם אחרת והערה שלנו שם.
äî àåäå ,àãáëã àùôøè ,ãáëä úøúåé àø÷ðä àñøô ãç ùé êéøàã àôåâ òöîàá éë ,òãå 596
÷ñô åäéàã àîåø÷ ãç úéà ùð øáã éåòî åòéöîá ÷çöé ø"à ,(áì óã) úéùàøá úùøôá øëæðù
äðäå .äæ ïéðò øåëæå ,íìåòå íìåò ìëáù óåöøôä ìëá äðùé åæ àñøô éë òãå ,'åë àúúì àìéòî
äìòîì íéãîåò ïúòáøàå ,òãåðë íäáù ïéôåöøô 'ã úåììëá à"åà ìåáâ àåä àñøôä åæî äìòîì
øåòéù êéøà úà ùéáìîä à"æ ìåáâ àåä äèîìå íùîå ,à"àã ú"âçå ïåøâä ïéùéáìîå àñøôä åæî
åæ àñøô íðîàå .àñøôä åæî äèîì àåäù ,à"àã é"äðå ïåúçúä ú"úä ùéìù àåäå ,ïåéìòä øåòéùë
ãâðë àéä øåçàä ìà úèùôúîùëå ,äæçä íåéñî úìçúî ,íéðô êøã úìçúîùë éë ,øùåéá äðéà
êúòãá ïéðòä øééöúùëå ,êéøàä éããö éðùá íéðôá íéðô íéãîåò íä à"åà äðä éë ,ïéðòäå .øåáéèä
úö÷ àåä íùå ,êéøà ìù íéðôä ãöá ïéòâåðå áçø àåä íäéðù ìù ïèáäå ñøëä íå÷î éë àöîú
àñøôä èùôúîùë íðîà .à"åà ìù íéñøëä 'á íåéñ àåä íùù äæçä ãâðë ÷éñôîä àñøôä
äèîì ïéëùîðå ,ñøëäî äèîì íéëåøà øúåé íäå ,à"åàã íéëøéä íå÷î àåä íù ,êéøà éøåçàá
àøåáéè ìöà äèîì àåä íù øùà àñøôä úö÷î éë àöîðå .ì"ðë ñøëä åîë äæá äæ íé÷áãð íðéàå
'æðä íåø÷ä úçúî ,äæ ïôåàá àåä êéøàì à"æ úåùáìúä ïôåà äðäå .à"åàã íéëøéä íåéñá êéøàã
ì"æøàùî ñ"æå .äèîìå øåáéèäî êéøàã ú"ú ùéáìî à"æã øúë éë ,àúúìå êéøàã àøåáéèî àåäù
.(ù"åáî) 'åë úåîìåò ù"é ÷éãö ìëì ìéçðäì ä"á÷ä ãéúò ì"áéøà
 597לא מצאתי בבהיר ,אמנם עי' הקדו"ש צו ע"ד שמציין למסכת אצילות וכן בתפילת ר'
נחוניא בן הקנה הנה אמרו שם כי הם תר"כ ארחין כמנין כת"ר והם תר"כ עמודי אור.
 598שער הכוונות  -דרושי ראש השנה דרוש ו' ז"ל ,דע כי הכתר יש בו תר"ך אורות כמנין כת"ר
ונחלקים לחצאין חציין נשארין לעצמו וחציין ניתנין באו"א והם ש"י אורות קנ"ה אורות לאבא
וקנ"ה לאימא וז"ס קנה חכמה קנה בינה כו'.
 599ז"ל הזהר ,תלת מאה ועשר ,ואלין אינון דקודשא בריך הוא מתקן תדיר לצדיקיא ,ומאלין
מתפשטן כמה וכמה אוצרי חמדה ,וכלהו גניזין לאתעדנא מנהון צדיקיא לעלמא אתי ,ועל אלין
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שער יז פרק ב מ"ת
602ונבאר עתה בחי' זמן העיבור של זו"נ איך היה .וכבר נת"ל )שער עתיק פרק א'( כי
נעשו מב' בחי' שהם ז"ת דמ"ה וז"ת דב"ן ,זולת הכתרים הז' .604603ונבאר סוד העיבור ,ונאמר,
כי הנה אחר שנתקנו או"א נשארו עתה בחי' ז' מלכים שמתו ועדיין היו בלי תיקון ,ואמנם הם
בחי' ז"ת דב"ן כנודע .גם אז היה עדיין א"א בלתי התלבשות מטבור ולמטה עד סיום רגליו,
והיה מגולה מבלי לבוש .605וכדי לתקן הז' מלכים שמתו אשר מהם נעשה זו"נ הנ"ל ,היה צריך
שיהיה בסוד העיבור בתוך אמא .וז"ס 606העיבור ,הנה תחלה אסף א"א את רגליו ,ר"ל כי נה"י
שלו שעדיין היו מגולין כנ"ל ,נתעלו למעלה עד הג' אמצעית חג"ת דא"א עצמו המתלבשים תוך
601

כתיב )משלי ח כא( להנחיל אוהבי יש ,ואוצרותיהם אמלא ,ועל אלין כתיב )ישעיה סד ג( עין לא
ראתה אלהי"ם זולתך וגו' .י"ש ,אלין תלת מאה ועשר עולמות ,גניזין תחות עלמא דאתי ,ע"כ,
תרגום :שלש מאות ועשרה ואלו הם שמתקן הקדוש ברוך הוא תמיד לצדיקים ומאלה
מתפשטים כמה וכמה אוצרות החמדה וכולם גנוזים כדי להתעדן מהם הצדיקים בעולם הבא ועל
אלה כתוב להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא ועל אלה כתוב )ישעיה סד( עין לא ראתה אלהים
זולתך וגו' .י"ש אלה שלש מאות ועשרה עולמות שגנוזים תחת העולם הבא.
וע"ש במאמרי רשב"י כא ע"ב וז"ל ,ז"א מתחיל קומתו מן חצי הת"ת של א"א הנקרא כתר והוא
ממש ממחצית גופו דאריך ולמטה והנה כתר הוא תר"ך ומחציתם הם י"ש וכיון שכל פרצוף אריך
נקרא כת"ר ,אם כן מה שלוקח ז"א ממנו שהיא מחציתו ממש כנז' הוא י"ש ,ואלו הם סוד י"ש
עולמות הנז' כאן ,ולוקחם ז"א העומד תחות בינה כנודע .והנה היא נקראת כורסייא טמירא ואלו
הי"ש עולמות הם בחכמה דז"א העומד תחות כרסיא טמירא שהיא אימא עלאה .וכבר ידעת כי
החכמה נקראת יש מאין ,רוצה לומר יש הנמשך מכתר הנקרא אין והם בחכמה מוח ימין דז"א,
ע"כ .ויתכן שכוונת השעה"כ הנ"ל היא באמת באומרו או"א לאו"א דז"א שהרי או"א עצמם נכללים
במזלין עי' אד"ז רפט ע"ב.
.ç"öåàá ÷çîð åæ ä"äâä 600
.ã"ò æì ù"åáî ,á"ò î ÷"äòù ,â"ò áì ÷"äòù ,ç"öåà 601
øîâðù øçà äðä êë äéä ï"åæ ìù øåáéòä ïîæ òéâäá äðåùàøá äðä èøô êøã íøàáì äúò øæçðå 602
éà äðäå äèîìå åøåáèî ùåáì éìáî íåøò äéä åîöò à"à íâ ïå÷éú éìá î"æ åøàùð à"åà ïå÷éú
.(÷"äòù) 'åëå øåáéò ãåñá åñðëéå åìòéù ãò àìà ï"åæ 'éçá íäù åìàä î"æ åð÷åúéù øùôà
.(ç"öåà) íäéøúë 'æ 603
 604כלומר כל הט"ס פרטיים שבכל הז"ת דמ"ה וב"ן חוץ מהכתרים שבהם ,כמ"ש בטנת"א א'
במ"ב ,והוא בתיקון ,וכל השפע נכנס לעתיק ,ומשם לכל הבחי' שמגיעים ,ועי' נהר שלום כב ע"א,
וסידור רש"ש מלך העולם בהורדת הטיפה.
åàöîð ,à"åà éôåöøô 'á åð÷úðù øçà éë ,øàáúð äðä ,úåèøô êøã ï"åæ ïå÷ú ïéðò ,äúò øàáðå 605
ìù äøèòäå é"äðäå ú"úä éöç éë ,æà åàöîðå .åáù ú"úä éöç ãò ,åáù ïåøâäî ,à"à úà íéùéáìî
åäæå .øëæðë åäåùéáìéù éãë ï"åæ åð÷úð àì ïééãò éë ïòé ,åúìåæá úåùáìúä éìá íéìåâî ,à"àã ãåñé
,êéøàã é"äð 'éôñ 'â éë ,àåä ïéðòäå ,íéëåá íéî åàø÷ð íéðåúçúä íéîä éë ì"æø åøîàù äî ãåñ
,ú"âç úåéòöîà 'âä ïî øéàî øúåéå ,éåìâá íäìù øåà åéäå ,à"åà óåöøô øçà íéìåâî åøàùð
,íéðåéìòä åð÷úðù éôì ,íéëåá íä íðîàå .íéðåéìòä íéî íéàø÷ðä íäå ,øëæðë íéùáåìî íúåéäì
,åøáùð íéðåùàøä íéìëä éë ,íéìåâî åøàùð ,êéøàã é"äð úåðåúçú 'âä ìáà .à"åàá åùáìúðå
åäæå .íéëåá åéä ë"òå ,íéðåéìòä åîë íä íâ ùáìúäì íéöåø åéäå ,íëåúá øåàä ñðëéìî åìèáúðå
äúò ï÷úì ìéöàîä äöø äðäå .å"àå øñç ,íéëá úåáéú éùàø ,åîå÷îî" ä"åäé" ãåáë" êåøá" ãåñ
,êéøàã ú"âçì íéùéáìîä ,à"åà éôåöøô ã"ò ,ï"åæ óåöøô ïå÷ú é"ò ï÷åúé äæå ,êéøàã é"äðä úà íâ
ïôåàá ,åìù ú"âç êåúá äìòîì åììëåéå ,äìòîì åìòé êéøàã é"äðäù ,ïåéìòä ìéöàîä êøöåä äæìå
éöçá ,äìåâîä ú"úä ìù ïåúçúä éöçå ãåñéäå .äøåáâá ãåääå .ãñçä êåúá ììëð ,çöðä éë ,äæ
.(÷"äòù) úìú åâ úìú íéììëð åéä êéà éøäå .äñåëîä ú"úä ìù ïåéìòä
.(ç"öåà) øãñ äæå 606
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או"א מקודם זה כנ"ל )שער הולדות או"א וזו"ן פרק ה'( .607גם 608עתיק התחיל לאסוף ב' פרקין
האמצעים 609שלו )על גבי( 610ב' פרקין הראשונים דנו"ה שלו ,והיו מלובשים ב"פ 611עליונים
}פד ע"א{ תוך ב"פ אמצעים ,612אבל היסוד דעתיק אינו צריך לעלות כי הוא מסתיים למעלה
בחזה דא"א .614613ואח"כ הלבישו 615החסד והגבורה וחצי ת"ת העליון דאריך אנפין 616לאותן
ב"פ אמצעים דנו"ה ואת היסוד דעתיק .ואח"כ הלבישו נו"ה דא"א לחו"ג שלו עצמו ,וחצי ת"ת
התחתון שבו הלביש את חצי העליון ,והיסוד דא"א הלביש אח"כ את חצי ת"ת תתאה 617שבו,
ועלתה העטרה 618אל יסוד שבו והלבישה את היסוד עצמו שבו .ואח"כ עלו חג"ת דז"א והלבישו
לנו"ה ועטרת היסוד דא"א .ואחר כך עלו נה"י דז"א והלבישו לחג"ת דז"א עצמו .ואח"כ עלתה
הנוק' ,619שהיא המל' ,620בסוד העטרה והלבישה את היסוד דז"א .ונמצא שעלו בחי' זו"ן
למעלה .ונמצא ז"א כלול 621ג' גו ג' 622שהם ו"ק שבו ג' כליל בג' ,ונרמז זה )פ' בשלח דף נ ע"א

 607עי' שער מאמרי רשב"י נב ע"א :זעיר אפין היו בו שני עיבורים ויניקה אחת באמצעם וזה
ענינם כי הזווג הראשון שהוא כדי להמציא את מציאותם העיקרי ,הוכרח להיות על ידי אריך אפין
עצמו לפי שמכחו נעשה ונאצל כל האצילות כי כולן לבושים אליו כנ"ל .אבל הזווג היה על ידי
אבא ואימא לתת לו מוחין .ולכן נבאר תחילה ענין העיבור הראשון הנקרא בחינת תלת כלילן
בתלת ,איך היה על ידי זווג דאריך אנפין בבחי' זווג התחתון של היסוד שבו הכולל זכר ונקבה
בסוד צד ימין וצד שמאל כנ"ל .והיה באופן זה כי הנצח וההוד ויסוד דא"א שהיו למטה משיעור
קומת אבא ואימא ,נתעלו למעלה בתוך חג"ת דאבא ואימא ולא בתוך חג"ת דא"א עצמו ,כי הרי
החג"ת דאריך נתעלו והיו בבחי' מוחין דאו"א כנ"ל ,אבל נתעלו נצח הוד יסוד בתוך חג"ת דאבא
ואימא ,ונמצאים אז היותם בבחינת תלת כלילן בתלת ,כי נכללו תלת נה"י ,תוך תלת חג"ת דאבא
ואימא .וזהו סוד מ"ש בפ' בשלח דף נ' ע"א בההיא תוספתא תלת רוחין דהוו כלילן בתלת היו
שקיעין כו' ושם ביארתיו במקומו וע"ש .ונמצא כי נצח הוד יסוד דאריך אפין הם סוד תלת טיפין
דסגול שמהם נעשה אדם תתאה שהוא הזעיר אפין כמ"ש בתיקונין תיקון ס"ט דק"ח וע"ש .והנה
צריך לבאר היטב ענין העליה הזו והוא כי הנה חצי הת"ת התחתון עלה ונכלל עם חצי העליון של
הת"ת דא"א עצמו שבתוך או"א כנ"ל .ועלה הנצח דאריך ונכלל בחסד דאבא ועלה הוד ונכלל
בגבורה דאימא ועלה היסוד דאריך ונחלק לשנים חציו הימני נכלל בתוך יסוד דאבא וחציו
השמאלי נכלל ביסוד דאימא ואז נזדווג יסוד דאריך מיניה וביה ימין בשמאלי .וגם נזדווגו אבא
באימא ושימש חצי יסוד הימני דאריך ביסוד דאבא בסוד מים זכרים .וחציו השמאלי ביסוד דאימא
בסוד מיין נוקבין.
.(ç"öåàá óñåð) äæ íãå÷å 608
.(ù"åáîå ,÷"äòùá óñåð) ä"åðã 609
.(ù"åáî) êåú ïéùáåìî åéäù ,(ç"öåà) (åùéáìä à"ð) êåúá 610
äæ ùéáìîù ì"ø úåììëä ïéðò ïî÷ì àöîúù íå÷î ìëå úåììë '÷ð äæ úåùáìúäå à"àã â"åçá 611
.(ù"åáî) äæì
.(ç"öåà) (íéòöîà) íéðåúçúä 612
 613מאחר שהוא במקום הפרקין העליונים של הנה"י דע"י.
.(ù"åáî) åìù ú"âçá äìòîì íìòäå íéìåâîä åìù é"äðä úà óñà à"à íâ äæä øãñá ë"çà 614
.(÷"äòù) åìò 615
.(÷"äòùá óñåð) åùéáìäå 616
.(÷"äòù) ú"úã ïåúçú 617
.(÷"äòù) à"àã úåëìî úàø÷ðä à"àã ãåñéä ìù 618
 619עי' דע"ה ח"ב ו ע"ד שלומד דברי האר"י כאשר הוא מזכיר המלכות במלכין קדמאין כוונתו
לכל הח' מלכים שבדברי הימים.
.(÷"äòù) äúìòå íéëìîä 'æáù 620
.(ç"öåà) 'éçáá 621
 622כלומר בעיבור וזה אחרי טיפה ולפני ו"ק שלם )כללים ח"א סו ע"ג( ,וזה היפך הרגיל ,שג'
תוך ג' היא במקום הנה"י ולא במקום החג"ת
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בתוספתא( ג' רוחין דכלילין בג' הוי שקיעין כו' .ונודע כי ז"א הוא בחי' רוח והמלכות נקראת
אבן ,וזהו אבנין שקיען ,624623ודי בזה.626625
.(ç"öåà) ïáé÷ð 623
 624ז"ל הזהר :ויסע מלאך האלהי"ם וגו' )מתניתין( עד לא )ס"א אשתקע( אשתכח אוירא דכיא
ולא נהיר אבנין נקיבן הוו סתימאן תלת רוחין דכלילן בתלת הוו שקיען ומיין סתימן תחות נוקבי
בשבעין ותרין אתוון אתהדרו לאתרייהו אינון אבנין )ס"א דרין( בתר שבעין ותרין דרגין )וכן תלת
זמנין( אתבקעו ואתנקיבו אבני תחות צרורא )דהוה חקיק( דהוו חקיקין ואתכנפו דרגין ואתעבידו
כנופיא חדא )ס"א אתפלג ואתעבידו כנופיא חד( לבתר אתפלגו ואתעבידו תרין דרגין פלגותא מיא
אגלידו ופלגותא אשתקעו אלין סליקו ואלין נחתו מהכא שרא עלמא לאתפלגא צרורא אחרא )נ"א
חדא( אית לעילא )לעילא( והוא גליפא בע"ב חתימן דגושפנקא תקיפא ובהו שקיען גלגלוי דימא כד
נטלין אתפלגו לארבע זויין פלגו חדא סליק ופלגו חדא נחית פלגו חדא לסטר צפון ופלגו חדא
לסטר דרום כד מתחברן כחדא גומרין דלהטין קיימין בלהט שננא דחרבא דמתהפכא:
תרגום :ויסע מלאך האלהים וגו' )משנה( טרם )שנשקע( שנמצא אויר טהור ולא מאירים
האבנים הנקובות היו סתומות שלש רוחות שכלולות בשלש היו שקועות ומים סתומים תחת
הנקבים בשבעים ושתים אותיות חזרו למקומם אותם אבנים )דורות( .אחר שבעים ושתים דרגות
וכן שלש פעמים התבקעו וננקבו האבנים תחת צרור שהיה חקוק והתכנסו הדרגות ונעשו כנוס
אחד )נחלק ונעשו כנוס אחד( .אחר כך התחלקו ונעשו שתי דרגות חצי מים קפאו וחצי שקעו אלה
עלו ואלה ירדו מכאן התחיל העולם להתחלק .צרור אחר )אחד( יש למעלה )למעלה( והוא חקוק
בשבעים ושתים חותמות של חותמת תקיפה ובהם שקועים גלי הים כשנוסעים נחלקים לארבע
זויות מחצית אחת עולה ומחצית שניה יורדת מחצית אחת לצד צפון ומחצית אחת לצד דרום
כשמתחברים כאחד גחלים שלוהטים קיימים בלהט שנינות החרב המתהפכת.
עי' שם בהגהות מהרח"ו שהאוירא היא יסוד אבא והאבנין נקיבין שמוזכר כאן הוא גבורות
דאימא ונראה עומק כוונתו היא ליסוד דאמא.
ועי' שער מאמרי רשב"י יז ע"ד ז"ל ,כבר הודעתיך כי נצח הוד יסוד דז"א נעשו שלשה מוחין
בנוקביה ]כלומר בנוק' דז"א[ ושלשה מוחין דזעיר אפין נעשו מנצח הוד יסוד דאימא ,וכמו שהיסוד
דזעיר אפין נקרא אמא דכיא ]נדצ"ל אמה דכיא ,עי' אד"ר קמב ע"א[ ,כך נקודת ציון של הבינה
נקראת אוירא דכיא ]עי' הגהות מהרח"ו שזה יסוד אבא – אם כן נראה שכוונתו בדכיא כאן לא
לעצם היסוד אלא לתוספת מוחין שנוסף בזיווג וכן הוא למעלה באשא דכיא ]וכן הוא בשער
נקודות פרק ד' וכן שער דרושי הצלם פרק ב' בכללי החו"ג אות יז[ וצ"ע[ ,והיא בחינת היסוד שבה,
ולשון אוירא דכיא זה תמצאהו פעמים הרבה בס' הזוהר בשתי האדרות .וכאשר נקודת ציון שהיא
היסוד של הבינה נכנסת ומתלבשת ונשקעת תוך גולגלתא דז"א ,אז נעשה לזעיר אפין בחינת
הדעת וזכור כלל זה .וזמ"ש 'עד לא אשתקע אוירא דכיא' ,כלומר טרם שנכנסו נה"י דאימא
להיותם בבחינת מוחין ברישא דזעיר אפין ,להאיר שם ,אשר אז נכנסה גם כן אוירא דכיא דאימא
גו רישא דז"א ונשקעה בתוכו .יאמר כי טרם היות הדבר הזה היה עדין הזעיר אפין בגו מעהא
דאימא כי בהיות זעיר אפין בסוד העיבור .ולכן אבנין נקיבן הוו סתימאן כלו' כי בהיות זעיר בסוד
העיבור גם נוקביה הנקראת מלכות היתה שם עמו גם כן ]באומרו נוקביה כוונתו לנוק' דז"א
כפרצוף בפני עצמה כדמוכח מריש הקטע וכן משעה"ק[ ,ע"כ.
 625צורה זו של נה"י עולים לחג"ת היא דוגמת מש"כ בגמ' נדה ל ע"ב שראשו של תיקון בין
ברכיו )פת"ש ז"א ג'(
åùéáìäå êéøàã é"äð åìò àì éë ,àåäå .øçà ïôåàá ì"æ éøåîî éúòîù úøçà íòô éë ,òãå 626
.ù"ò åîå÷îá øàåáîë úáù íåéá úåîìåòä úééìò ïéðòë àåä íðîà ,øùôà éà äæ éë ,åìù ú"âçì
ê"çàå ,íäì ïéçåî åùòðå ,à"åàã ïéçåî úìú íå÷îá äìòîì äìéçú åìò êéøàã ú"âç éë ,àöîðå
àöîðù ,íìåëá àìå à"åàã ú"âçä êåúá íù åùáìúðå à"àã ú"âç íå÷îá åìòå êéøàã é"äð åìò
äéäé äæá íâ éë ,íééç ã"òìðå .åîöò êéøàã ú"âçã 'éòöîà ïé÷øô úìú úìéçúá åéäù íå÷îá àåäù
åðàù äî éë ,àöîðå .íîå÷îá íéøàùð úåîöòäå íéìåò íéìëä éë ,úåîìåòä úééìò ìà äîåã äæ
íä íâ ,ú"âçã íéìëä êà .íäáù úåîöòì ì"ø ,äéìéã ú"âç åùéáìäå êéøàã é"äð åìòù íéøîåà
.ã"òìðë ,'æðä 'éôä 'á å÷ãöé äæáå .íîå÷îî äìòîì åìò
éë ,òãåðë à"åàã á"çë ø"â êåú íéãîåò íä ãéîú êéøàã ú"âç éë ì"æ éøåîî éúòîù úøçà íòôå
ïéøèò ïéøú åùòðå åëùîð åìàù .íéôúëä é÷øô 'áî õåç ,êéøàã ú"âçî åùòð à"åàã ã"áçã ïéçåî
íå÷îì äúò åìò àì êéøàã é"äð éë ,àöîðå .â"çá äæ øòùá øàáúéå ,##*ã"ùá ù"îë à"æã úòãá
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 כי אחר כל הנ"ל הלבישו או"א, והוא,ועתה יתבאר איך נתלבשו גם הם תוך או"א
 כי כבר נת"ל שאורך אלו הד' פרצופים הם כשיעור אורך,ויש"ס ותבונה את כל הבחי' הנ"ל
 לפי שהם קצרי,627 נמצא כי או"א נשארו כמו שהיו בראשונה תמיד. שהם חג"ת דא"א,הנ"ל
 הוצרכו לעלות קצוותם התחתון ולכלול אותן, אבל עתיק וא"א שהם ארוכים. כנ"ל628קומה
 והנה גם זו"ן היו יכולים לישאר שם כמו שהוא ולא להלביש קצוותם התחתון,בקצוותן העליון
.' וא"כ למה הוצרכו לכלול ולהיות בחי' ג' כליל בג, כי אורך הו"ק אינם כ"כ גדולים,בעליון
 כי הכוונה היתה לקבצם ולקשרם,629ואמנם תשובת שאלה זו }פד ע"ב{ נתבאר באריכות
 כי זו היתה סבת מיתת המלכים, ולא ר"ה דרך פירוד, שיהיו רה"י באחדות,630יחד
 ואז,633 ובזה נמצא כי זו"ן הם עומדין באמצע בין נה"י דא"א ובין פנימיות או"א.632631בראשונה
.היו שם בתוך פנימיות או"א בסוד עיבור כדרך הולד הניתן במעי אמו

à"åà éôåâ 'áå úåòéã 'á åùòð åðîî ïåéìòä ú"úä éöçå .ì"ðë à"åàã ú"âç íå÷îì ÷ø ,äéìéã ú"âç
àìå ùîî óåâä úéöçî àåäù àáìã àøåáèî ìéçúîå à"æì øàùð ïåúçúä åéöçå .à"ç ã"ùá íù 'æðë
åéöç íå÷îá äìò ,êéøàã ú"úã ïåúçú úéöçîä äæ äðäå .ãáì ïåúçú ùéìù àåäù íúñ àøåáèî
ììëð êéøàã ãåäå ,åìù ãñçá àáàá äìòå åìù ãåäá ììëð êéøàã çöð äðäå .à"åà êåú àåäù ïåéìòä
àîéàã ãåñéá ìàîùä åéöçå àáàã ãåñéá ïéîéä åéöç ,êéøàã ãåñéå .àîéàã äøåáâá äìåòå åìù çöðá
.ë"ò
,'÷åð åìàîù ãöå àøåëã àåä êéøàã ïéîé ãö ìë éë á"ô à"ç â"ùá ìéòì øàáúð éë ,íééç ã"òìðå
éàãå ,àøåëã àåä ïéîéä ãöù ïåéë éë .àîéàá åìò '÷åðã ãåäå çöðå àáàá åìò àøåëãã ä"ð ë"à
éë ïéáú íâ .àåää ãåäá çöð úåììë äéäéù êéøö '÷åð àåäù ìàîù ãöá ïëå .çöðá ãåä úåììë äéäéù
à"åàã ú"âçá åìò êéøàã é"äðå ,'éðåéìòä à"åà '÷ðä íäù ,à"åà ìù ø"âá ãéîú íä êéøàã ú"âç
àåäå à"åà úåììëã äæç àåä íùå ,øåáéòäå âååéæä äéä íùå .'åöøôä úå÷ìçúäá ñ"ùéå äðåáú íäù
.(à"ò çì ù"åáî) ã"òìðë ,äðåáúã éèøô ïèá
.(÷"äòù) íäéìâø íä íâ óåñàì åëøöåä àìå 627
 אבל עי' לש"ו )כללים ח"ב קכה ע"ב( שעכ"ז, מציאותם של או"א הם מהגרון עד הטבור628
 וכן עי' כללים ח"ב סח ע"ג שם נתבאר שנה"י דאו"א ]נדצ"ל שם,אורם מתפשט למטה מהטבור
 וכל התלבשות ז"א על נה"י דא"א הוא דרך נה"י,שהארת נה"י דאו"א[ מתפשטים בכל קומת זו"ן
 ענין, ועי' לעיל ]אין כוונתו שנה"י דא"ק גופיה הוא שמתלבש באצילות,(דאו"א )עי' שעה"כ לג ע"ב
התלבשות הוא רק בטפה הזרעית הנמשכת מהנה"י דעליון ]עי' לקמן שער כג סוף פרק ד'[ הרי הם
חלקי הפרצוף העליון הכלולים בטיפה הזרעית ונעשית בתחתון לעצם מעצמיו )אע"ג שטיפה
 והנה באמת לאמיתה אין.( אמנם עיקר גילויה והתהוותה נגמרת בנה"י,נמשכת מכל הקומה
התלבשות של ספירות עצמות א"ק בתוך ספירות האצילות כלל )וכן הוא בכל התלבשות של כל
עליון בתחתון( וכל עולם ועולם עומד בפני עצמו הן בעיגוליו והן ביושר שלו )חוץ מעיגולי א"ק
.105  ועי' לעיל הערה,[.(הסובבים את כל העולמות( )ביאורים ח"א טז ע"ב וע"ג
.' עי' שער העיבורים פרק ב629
.(÷"äòù) ãçé åøáåçéù íðå÷ú éåìú äæá éë 630
åîë éë ,äúò ù"ë ,åôåöøô ïå÷éú éøçà óà à"åàî øöå÷ä øö÷ øúåé àåä à"æ íâ äðä ú"àå 631
åëøöåä äîì ë"àå .êéøàã úåðåøçà 'â ÷ø ùéáìî åðéà à"æ ïë ,êéøàã úåéòöîà 'â íéùéáìî à"åàù
íòè ãåòå .áèéä ù"ò æ"éôá ì"ùîë íòèä êà ,àúìú åâ àúìú ùáìúäìå ììëéì åìù úåãå÷ð äùù
äúéä ï"åæ ìù íéìëä úøéáù úáéñ éë úåéäì êéà ,å"éå é"ôá ïî÷ì ãåò øàáúéå á"ô ì"ùîë ,øçà
ãåçé åãçééúð íéå÷ ãåñá àúìú åâ àúìú åììëðù øåáéòä ãåñá äúòå ,íäéðéáù ãåøéôä úáéñì
êë äéä ,àúìú åâ àúìú ììëäì à"æ êéøö äéä àìù íâ ïëìå .äæ ïéðò ù"òå åð÷úð æ"éòå øåîâ
íäù ,êéøàå ÷éúò íðîà .åðå÷éú úìçúä ø÷éò äæ éë ,÷æç ãåçéå õéîà øù÷ íäá úåéä úáéñì
íäì úåùòì äìòîì äìåâîä íúö÷ óåñàì åëøöåä ,ùåáì éúìá íúö÷ åøàùðå ,äîå÷ éäåáâå íéëåøà
.ù"îë äéá÷åðå øéòæ ïå÷éú é"ò ïéùåáì
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ואין תימה בזה אם או"א שהם יותר עליונים ורוחניים מלבישין לזו"ן בתוך מעיהם
ופנימיותן ,כי כן צריך לצורך העיבור בהכרח .ועוד ,כפי האמת אין זה חציצה והפסק בין א"א
לאו"א ,לפי שזו"ן 634הוא קטן מאד בערכם ,635ובפרט עתה שאין לו י"ס רק ו"ק בלבד ,ואפילו
אלו הו"ק אינן מתפשטין רק ג' כליל בג' כנ"ל .נמצא שמקום ומצב ומעמד הז"א אינו רק בחצי
ת"ת התחתון 636דאמא אשר שם מקום הריון ועיבור הולד ,אבל בכל שאר הפרצוף אין שום
הפסק בין או"א לא"א ,ואין זו נקרא חציצה והפסק .והנה ע"י כל הכללות והתלבשות הנ"ל,
נמצא שעתה יש אורות רבים וכפולים בתוך או"א ,וא"כ אע"פ שהיה הז"א נתון בתוכם ,והיה
מפסיק בינם לבין א"א ,אין זה מעלה ומוריד.637

ïî÷ì øàáúéå ,íäéìâø úôéñà é"ò íúåììëäå êéøàå ÷éúò úåùáìúäì íéøçà íéîòè ùé ãåò
.ä"òá
éãë ,ïéðòäå .êéøàå ÷éúòã íéìâø úôéñà éãé ìò úåùòäì à"æã äæ øåáéò êøöåä äîì íòè ãåò
.íëåúá à"æä øåáéò êøåöì ãáì 'åöøô 'á à"åà 'åöøô 'ã åùòðå ÷éúòã ãåñéä ò÷áúð åæ äéìò é"òù
à"æ àåáá äðä ,äéìéã ú"âç íäù 'âá ïìéìë úìú êéøàã é"äð úåéäá éë .åîöò à"æ êøåöì ,à"è ãåòå
æ"éòå ,êéøà åîë äéìéã ú"âçá äéìéã é"äð ,'âá ïìéìë úìú 'éçáá åäåîë àåä íâ øàùé íùéáìäì
àöîð à"åàá åìù é"äð úééìò é"ò éë ,åîöò êéøà úáéñì à"è ãåòå .ì"ðë åðå÷éú úìçúä äéäú
ìëåé æàå ,éðéîù ÷øôá ä"òá ù"îëå ,äæ ÷øôá ì"ðë à"åà ìù úåãåñéä 'á êåú ïåúð åìù ãåñéä
ïî÷ì ù"îë åð÷úì à"æä êøåöì äôéè àöåéå ,'÷åðå ïéøåëã ïééî ãåñá åì ïéùòð éë ,íãé ìò ÷÷ãæäì
.(â"ò çì ù"åáî) ç"ôá
 632עי' לעיל שבירה ב' והערה שם ]עולם הנקודות הוא שיעור ששיערה המחשבה עליונה בבחי'
הקלקולים אשר נמצאו בהם על ידי הסט"א ,הנמצא בסיום הקדושה וגורם הפסד לשליטת
הקדושה ,וכן להפסד ולקלקול של שיבוש הסדרים ,שכן הספירות אינן פונות לתכלית אחת
משותפת אלא כל אחד מהם הוא נפרד בפני עצמו ,משא"כ בתיקון כולם מסודרים בהיקף שלם
באופן שכל א' מהם תלוי בחברו וכ"א מתלבש אחד בחברו )פת"ש שבירה יג(.
]הערת המלבה"ד [:צ"ע על איזה זמן מדבר רבינו ,אם בשעה שהכלים קיימים ללא אורות,
הדבר לכאורה קשה ,שכן אם עדיין לא נכנסו אורות לכלים איך יהיה להם קיום וממילא לא יתכן
שיהיה לנקודות שם עולם ,ואם המדובר הוא בזמן שהאורות בתוכם ,אף זה לא יתכן ,כי לעולם
אין האורות והכלים מצויים יחדיו ,שכן מיד כאשר נכנסים האורות נשברים הכלים מרוב גודלם,
ועי' לקמן שער יז פרק ב' .וז"ל שעה"ק לב ע"ד ,גם זו"ן הם קצרי הקומה והיו יכולים לעמוד שם
כמו שהם ז' מלכים זה למעלה מזה ,ע"כ .וכן עי' אד"ר קכז ע"ב :תניא אמר ר"ש לחברייא עד אימת
ניתיב בקיימא דחד סמכא .משמע שזהו הקיום שלנו עכשיו .ועי' לקמן הערה !Error
.[.Bookmark not defined.
 633זה איננו עיבור אלא תחילת עליית מ"ן לגרום זיווג בין או"א
.(÷"äòùå ,ç"öåà) à"æù 634
 635עי' נוסחאות שיש גירסאת ז"א ויש זו"ן והרי לעיל כתוב זו"ן ולמה הוא רק מתייחס לז"א
ונראה שנוק' בטל לז"א ולכן לא שייך לפרשה פה.
.(÷"äòùå ,ç"öåà) ú"ú ìù ïåúçú 636
êë éðôî àìå ,äúåéîéðôá åîà éòîá ïåúð øáåòäå ãìååä éë ,äåìà äæçð åðéøùáî éë ,äáåùúäå 637
ïéà íù éë ,á"ôá ì"ðëå íù ï÷úäì øáåòä êøåöì ïë úåéäì çøëåä äæ éë ,åîàî øúåé ïåéìò '÷ð
ñ"éá íìù óåöøô åúåéäá åìéôà ,à"æä éë ,à"è ãåò .åìà íéëìîá ÷áãäì øåæçì íéðåöéçä ìà úìåëé
íéùáìúîå à"æá íéçåî íéùòð äðåáúä ìù é"äð éë ,àîéàî åà àáàî ãàî ïè÷ àåä ,ïå÷éúä øçà
úìú íä íâå .óåöøô ãåñá àìå úåðè÷ úåãå÷ð äùù ÷ø åá ïéàù äúò íâ äîå ,åúîå÷ øåòéù ìë êåú
ú"úã ïåúçúä éöçá ïéãîåòå ãçé ïéììëð íä äìà åéúååö÷ 'å 'éçá ìë éë àöîð éë ,úìúá ïìéìë
'÷ð äæ ïéà ïëìå ,íäì êéøà ïéá õöåç åððéà øàùä ìëáå .ïåéøää íå÷îå äìù ïèáä àåäù àîéàã
ïëì ,íù íéáø úåøåà ë"â åììëðù úåéäì éë ,øçà íòè ãåòå .à"åàì à"à ïéá ï"åæá ÷ñôäå äöéöç
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נמצא עתה ,כי נצח וחסד וחצי ת"ת וחצי יסוד וחצי מל' 638של ז"א 639נתונים מצד ימין
בתוך אבא ,וחצי האחר נתונים בצד שמאל תוך אמא .אמנם ,אח"כ כולם מתקבצין במעוי דאמא,
ואבא נותן המחצה שלו במעי דאמא ,כי שם הוא מקום העיבור האמיתי וכמ"ש בע"ה.
ונחזור לענין כי הנה מכח עליית כל האורות הנ"ל וכללותן למעלה ,וכן מכח עליית ב'
פרקין האמצעיים דנו"ה דעתיק למעלה בב' פרקין קדמאין ,נוסף שם אור גדול ועצום ,ואין בו
כח }פד ע"ג{ ביסוד דעתיק לסבלו ,כי הוא צר מאד .ואז נבקע ונסדק מלמעלה למטה לארכו
ויצא האור לחוץ ,ואז חכמה ויש"ס העומדין בימין מתחברים ונעשו פרצוף אחד בלבד ,וכן אמא
ותבונה שבצד שמאל נעשו פרצוף אחד לבד .640כי עתה אורות היסוד שוין בענין גילוי בהשוואה
א' ,ואין עתה כסוי וגלוי הגורם חילוק פרצופים .ועתה אין שם רק ב' פרצופים לבד ,אחד מאבא
ואחד מאמא ,ושיעורם למעלה ,מן הגרון עד למטה בטבורא דא"א .וזכור הקדמה זו כי בכל פעם
שרוצין או"א להזדווג לצורך מוחין לז"א ,641נעשה הכל פרצוף אחד 642לבד לאבא ויש"ס,
ופרצוף אחד לבינה ותבונה ,וזכור זה 643לכל המקומות שתצטרך להקדמה זו.
úåøåàä áåø úîçî ãéøåîå äìòî åðéà àîàå àáàì à"à éøîâì ùîî ÷éñôî à"æä äéä íà 'éôà
.(â"ò çì ù"åáî) íù øùà
.(÷"äòù) ãåñéä úøèò 638
 639כלומר המלכות של הז"מ עי' לעיל .623
 640עי' שער יד פרקים א וב ,שכל החילוק בין אבא ליש"ס מחמת שינוי קבלת מיסוד עתיק.
 641עי' שער המוחין פרק ג שמשמע שכך הוא בכל זיווג להולדת ז"א ול"ד למוחין שלו.
 642וכל זה הוא הן לצורך הגדלות ראשון ]שהרי כאן איננו מדבר במוחין אלא בז"א עצמו עי'
הערה  [Error! Bookmark not defined.והן לצורך הגדלות שני כמבואר בשעה"כ פסח דף פ
ע"ג וע"ד וכמ"ש בדע"ה ח"ב ]דרוש ד'[ ענף כג סימן ו' ז' )לש"ו( ,כלומר שיורדים או"א לתוך
ישסו"ת עי' לעיל שער או"א פרק ד' רק שיש לחלק ביניהם אם נכללו בא"א )ביאורים ח"א מו ע"ג(.
וזה תמצית לשונו בדע"ה :דרוש ד ענף כג סימן ו
התיקון האמיתי שהיה ראוי לאדם הראשון הוא ,שהיה צריך לכוון כוונות ולייחד יחודים
בשמות וביחודים אשר שייכים לגדלות שני דז"א ,הרי הוא ייחוד האורות והמוחין דז"א אשר
מאבא בז"א ,ולהמשיכם בו .שכן שורש מוחין דאבא הוא ברישא תניינא דא"א ,הרי הוא האור
הגנוז ,וכאשר מתלבשים הנה"י דאבא בז"א להמשיך בו מוחין הבאים מאבא ,אזי נשלם כתר דז"א
ברישא תניינא שבו ,ונתעלה עד החזה דאימא .והיה צריך שיומשך התיקון הזה מלמעלה למטה
ע"ד שיהיה לעתיד לבוא )שכן בתחילה נתגלתה המציאות בחיצוניות קודם ,שהרי הצמצום קדום
לקו והגוף קודם לנשמה וכו'( ,וכן היה ראוי לאדה"ר לעשות ג"כ ,והיינו לעורר למעלה באור הגנוז
אשר בכללות הרישא תניינא דא"א ,הרי הוא גלגלתא ואוירא ,אשר הוא שורש אבא שיתפשט
ויתגלה באבא בכל צורכו ,שיושלם ז"א בכללות הרישא תניינא שבו ובגילוי דאור הגנוז ,ואז היה
מתעלה ומתגדל ממילא עד החזה דאימא .שכן התלבשות אבא בז"א הוא לעולם ע"י אימא,
והמוחין נולדו מכללות שניהם .ולאחר שנולדו חוזרים ומתחלקים או"א עילאין וישסו"ת.
והנה כמות אימא הכללית הוא כנגד חציו התחתון של אבא הכללי .וא"כ נמצא ,שכאשר
מתפשט השליש התחתון דת"ת דאבא הכללי להיות גם הוא לכתר דז"א ,והתפשטותו היא ע"י
הת"ת דאימא הכללי ,הרי שמתפשט בו עי"ז מת"ת דאימא ב' שלישים )שליש של אמא ושליש של
אבא( ,ושניהם הם בת"ת דאימא מהחזה שבה ולמטה.
והגם שאותו השליש האמצעי דת"ת דאימא שמהחזה עד הטבור שבה נעשה כלי לשליש
התחתון דת"ת דאבא עם אור הכתר דז"א שמאבא וכנז' .עכ"ז הנה הוא אינו נקרא כלי ממש ,ר"ל
שאינו יורד ממדרגתו שהוא מדרגת השליש האמצעי דת"ת דאימא למדרגת ז"א ,אלא שז"א
משתמש בו לקבל דרכו את אור הכתר שלו שמצד אבא ,ונתעלה הז"א עי"ז ג"כ הרבה במה
שמשתמש בשליש האמצעי דת"ת דאימא ג"כ.
וביתר ביאור ,הנה"י המה לבר מגופא ,שכן הם בכל עליון רק לצורך התחתון ממנו ,אמנם
למעלה מהטבור הוא מהחג"ת ,והמה מעיקר הפרצוף העליון עצמו .וכמו כן הכתר העיקרי דכל
תחתון מתלבש רק מהטבור ולמטה דהעליון ממנו .וא"כ ,הרי בענינינו ,שע"י הכתר דז"א שמצד
אבא )דהיינו מהטבור ולמטה שבו( נתעלה ז"א עד החזה דאימא ,והשליש האמצעי דת"ת דאימא
נהיה לבחי' כלי אליו ,לקבל על ידו את הכתר הנ"ל ,הנה אין השליש אמצעי דת"ת דאימא
מצטמצם עי"ז להיעשות לכלי דז"א ,שכן דבר זה לא יתכן ,שכן הכלל הוא שלמעלה מהטבור הוא
השייך לעליון עצמו ,והוא עומד לעולם בעיקר מדרגת העליון .אך מה שעלה ז"א ע"י הכתר דמצד
אבא עד החזה דאימא ,הוא באמת עילוי בשבילו ,שכן נתעלה ועלה בכל השליש האמצעי שבה,
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שער יז פרק ג מ"ב
ז"א 645בירר ו"ק דמ"ה ונעשים דכורא ,ובירר מן ב"ן ו"ק זולתי הכתרים והיא מל'
שבו .646ונוק' ביררה הז' 647דמ"ה והז' דב"ן זולת הכתר .והמוחין שלהם ,648הם ב' בחי' }פד
644

והשתמש בו כדי לקבל על ידו את אור הכתר דמצד אבא אשר בשליש התחתון דת"ת דאבא ,שהוא
מהטבור שבו ולמטה המלובש בשליש האמצעי דת"ת דאימא.
דרוש ד ענף כג סימן ז
מעיקרא ראוי היה שאדה"ר יעורר למעלה באוירא עילאה )אשר שם נמצא האור הגנוז( ע"מ
לייחד את זו"ן פב"פ גם במקומם שלמטה .וזאת ,על ידי יחודים בכוונות ושמות השייכים למוחין
דגדלות שני ולזו"ן ,ובכך היה נשלם כראוי .וכאשר היה נתקן ז"א באור הכתר דמצד אבא ע"י אור
אוירא עילאה רזא דמתקלא המתגלה ונמשך בו ,הרי שהיה מתעלה אור הדעת ומאיר בכל תיקוניו.
וקשה לכאורה ,שכן לפי דברינו תיקוני אור הדעת ועלייתו תלויים דווקא באור הכתר והמוחין
דמצד אבא ,אמנם כל התועליות הנז' לעיל סימן א' ,וכן כל הפגמים שנתבארו לעיל סי' ד' ה' נעשו
ע"י אור הכתר דמצד אימא בלבד )קודם שפגם אדם הראשון ע"י הגדלת הכלי( וצ"ע ,מ"ט לא
נעשו גם מצד אבא.
אמנם טעם הדבר הוא שגם אור הכתר והמוחין אשר מצד אימא נמשך ע"י השתתפות של אבא.
שכן בכל זיווג אשר לצורך המוחין ,הן במוחין דגדלות ראשון והן במוחין דגדלות שני ,נכלל אבא
באימא ונעשו שניהם לפרצוף אחד .וא"כ הרי שמשותפים האורות זב"ז גם במוחין דגדלות ראשון.
והגם שד"ז פשוט הוא ,שכן אם לא כן הרי שאין נמשך מאבא כי אם מחלק החיצוניות שבו .אמנם
עכ"ז ,הנה הוא משתתף ג"כ עכ"פ ,ולכן יש כח ויכולת גם לאור הכתר דאימא לתקן באור הדעת
ולהעלותו למעלה ,ולגרום בו ג"כ את כל התועליות שנתבארו לעיל סי' א'.
וזהו ג"כ ביאור מ"ש שבחי' נשמה שהוא מבינה אימא )וממילא בסוד שם ס"ג( הוא הויה
דיודי"ן ,אע"ג שהשם ע"ב הוא רק בסוד נשמה לנשמה ,הרי הוא החיה ,והוא מחכמה אבא .אמנם
לפי הנ"ל יתבאר ,שהרי גם הנשמה נולדה רק לאחר שנכללו או"א עילאין זב"ז ,והיינו התכללות
דשם ע"ב בס"ג ,דהיינו או"א בישסו"ת.
ובדברינו הללו יהיה ניחא ג"כ מה שאמרנו לעיל סי' ד' בענין הפגם דאדה"ר ,שהגדיל את כלי
הכתר דז"א עד החזה דאימא ,עד אשר נהיה לכלי גדול ואור ממועט ,שכן אז לא היה לו עדיין אלא
המוחין דגדלות ראשון בלבד ,וכל אור הכתר שלו היה רק בשליש התחתון דת"ת דאימא ,הרי הוא
מהטבור שבה ולמטה .וכאשר הגדיל את הכלי והמשיכו מהחזה שבה ולמטה ,הרי הוא ב' שלישים
תחתונים דת"ת ,הרי שנעשה הכתר שלו כלי גדול ואור ממועט ,ותשש כחו עי"ז הרבה וכנ"ל שם.
ומאחר שאי אפשר שיתוסף שום אור מהעליון בתחתון אם לא שיקבל העליון את התוספת הזו
מלמעלה למעלה עד א"ס ית"ש ,ממילא אי אפשר שיומשך האור דשליש האמצעי דת"ת דאימא
בז"א בבחי' כתר אליו אלא ע"י מוחין דאבא דוקא וכנ"ל סי' ו' .אמנם בלי המוחין דאבא אין כח
לאימא להתייחד עם ז"א אלא מהטבור ולמטה שבה בלבד ,שכן רק זה הוא שניתן בה מלמעלה,
ועל זה נתייסדו הנה"י שבה ,שהם בכל עליון לצורך התחתון .והוא מה שנודע שהם לבר מגופא
וכנ"ל.
אמנם צ"ע ,מאחר שבאור השליש האמצעי דת"ת שבה לא יכלה אימא להתייחד בו בלי המוחין
דאבא ,א"כ איך יכול היה הכלי דהשליש האמצעי להמשיך בו ,וק"ו שלא יכול היה להפריד את
האור מהכלי .והנה בהיותן או"א לפרצוף אחד ,כל התבונה לא היתה כי אם רק בחי' נה"י דכללות
שניהם ,ובעת הלידה עולים כל האורות דנה"י עצמן למעלה .ולאחר שנולדו המוחין ,מתחלקים
אימא עילאה ותבונה לשני פרצופים נפרדים ,והמוחין ניתנים בז"א ע"י נה"י דתבונה ,הרי הוא
מהטבור שבה ולמטה .הרי לנו ,שכבר הורגלו האורות דהתבונה כולה להסתלק מן הגוף והכלי שלה
לצורך הז"א ,שהרי נסתלקו ועלו למעלה בעת הלידה כנז' ,ונעשה אז כל הגוף והכלי דתבונה ריקן
מאור לצורך לידת המוחין דז"א .ממילא יתיישב איך היה אפשר לאדה"ר להגדיל את כלי הכתר
דז"א מן החזה דתבונה ולמטה ,ולהפריד בה עי"ז את האור מן הכלי שלה ,שהרי כבר נתייסד כ"ז
בתבונה מאז ומקדם ,לסלק האור שבה לצורך ז"א ,ולהיות כל הגוף שלה שימוש לצורכו .לכן לא
נחשב הדבר לאדה"ר לפגם כ"כ מה שגרם גריעותא בזה לתבונה לסלק את האור מהשליש האמצעי
דהת"ת שבה ולהפריד את האור מן הכלי כנז' ,אלא עיקר הפגם הוא רק מה שגרם לז"א עצמו ע"י
הגדלת כלי הכתר שלו ,שנעשה בכלי גדול ואור ממועט ועי"ז תשש כחו.
 643אמנם תיכף אחר שנולדו המוחין הם חוזרים ומתחלקים ונעשו בינה ותבונה לשני פרצופים
ואינו מתלבש בז"א רק הנה"י דתבונה ועי' דרושי הצלם דרוש ח' )לש"ו(
.øùé íãà 644
 645במקור באדם ישר הרב מונה איך עתיק בירר ממ"ה וב"ן וכן א"א וכן אבא ועכשיו מדבר על
ז"א.
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ע"ד{ נה"י דאו"א ,ואבא הזריע ד' מוחין משלו משם מ"ה ,ואמא הזריע ד' מוחין משלה משם
ב"ן .649ואח"כ נתחלפו באופן זה ,חכמה דמ"ה וחכמה דב"ן הם חו"ב דצלם דאבא ,650בינה
דמ"ה ובינה דב"ן הם חו"ב דצלם דאימא ,וחסדים דמ"ה וחסדים דב"ן הם דעת הכולל חו"ג
דצלם דאבא ,וגבורה דמ"ה וגבורה דב"ן הם דעת הכולל חו"ג דצלם דאמא .והטעם כדי שיהיה
צלם דאבא חו"ב זכר ונוק' מ"ה וב"ן ,וכן הצלם דאמא חו"ב זכר ונוק' מ"ה וב"ן ,וכן חו"ג
דצלם דאבא זכר ונוקבא מ"ה וב"ן ,וכן חו"ג דצלם דאמא זכר ונוקבא מ"ה וב"ן ,דאל"כ איך
יזדוגו 651זכר )עם( 652זכר ונוק' עם נוק' והבן זה.
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נמצא ,כי כיון שז"א מלביש לבדו לכל נה"י דא"א אשר שם החו"ג דימין ושמאל ,
ע"כ לקח הז"א לבדו חו"ג חו"ב דמ"ה וב"ן בזכר .654ועד"ז בנקבה ,כי היא מלבשת לז"א
המלביש את ב' צדדי א"א ,באופן כי אין בכל הי"ס 655מי שיהיה בו מ"ה וב"ן בזכר ומ"ה וב"ן
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בנוק' כי אם זו"ן לטעם הנ"ל .656ועוד טעם אחר עם הנ"ל ,כי בכל בחי' דעתיק וא"א ואו"א
}פה ע"א{ נתוסף בו שינוי א' בענין הזכר ונקבה שבהם ,658וע"כ השינוי שנתוסף בזו"ן הוא זה,
 646כל זה בנוי על דברי הרב בטנת"א א' במ"ב.
 647השביעית.
 648של הזו"ן.
 649עי' שעה"כ תפילין ו :כבר ידעת כי זווג או"א הוא לצורך זו"ן לתת להם מוחין והנה המוחין
הם חו"ב וחו"ג ]הן מצד אבא והן מצד אמא ,עי' דרושי ציצית ג[ הנקרא תרין עטרין אמנם חו"ב
הם לצורך ז"א שהוא זכר ונודע כי כשהאשה יולדת זכר היא מזרעת תחילה א"כ נמצא שאימא
הזריעה תחילה טיפת המוח הנק' בינה ואח"כ נתן בה אבא טיפת מוח הנקרא חכמה וכבר נודע
שהנכנס ראשון יוצא אחרון וע"כ בתחי' נולד חכמה שהיא פ' קדש לי ואח"כ נולדה הבינה שהיא פ'
והיה כי יביאך אבל תרין עיטרין שהם חו"ג הם לצורך נוק' דז"א והנה היולדת נקבה הוא מזריע
תחילה וא"כ נמצא שאבא הזריע תחילה וכשבא זמן הלידה נולדה הנקבה תחלה שהיא גבו' פ'
והיה אם שמוע ואח"כ נולד הזכר שהוא החסד פ' שמע ואלו הם התפילין כסברת ר"ת ז"ל והסיבה
היא זו כאמור:
 650עי' שער כה פרק ב אות יח ,ועיי"ש אות יד שמשמע שזה מוחין הבאים מאבא }וכן משמע
מדע"ה ח"ב דרוש ד' ענף כג סימן ו' וז'{ ,וצלם דאמא הם מוחין שבאים מאימא
עי' שער כו פרק א שהצלם הוא הלבוש לחו"ב חו"ג דאו"א המתלבשים בז"א.
 651עי' טעם עוד ביאורים במול"מ פרק ד' אות כו ע"ש אות כג )לש"ו( ,זה תמצית לשונו של
אות כג :קבלת כל א' משורשו הוא רק בעת שהם בהכלים שלהם ,או כאשר שעולים למ"ן כל א'
בפנ"ע .אבל כאשר שעולים למ"ן ביחודם זה עם זה ,אז נכללים שניהם זב"ז בעת קבלת כל א',
ונכללת היא בו לקבל משורשו ג"כ בעת שמקבל הוא ,ואח"כ נכלל הוא בה לקבל משורשה ג"כ
בעת שמקבלת היא ,כי בעת שאינם בהכלים ומתייחדים שניהם ועולים למעלה ,אז נעשים שניהם
לחד ממש ,ונכללים זב"ז בעת קבלת כל א' ,ומקבלים שניהם משורש אחד ,כי נכללת היא בו בעת
שמקבל הוא ,ונכלל הוא בה בעת שמקבלת היא.
וזה תמצית לשונו אותו כו :נעשה כ"ז בהם רק אחר שעלו למעלה לקבל השפע אשר לצורך זווג
להוליד נשמות חדשות ,והרי צריך הוא להיות לו כח להוליד נקבות ג"כ ,וכן היא צריכה לקבל כח
להוליד זכרים ג"כ ,ולכן מקבלים שניהם עתה משורש אחר ,היא משורשו והוא משורשה וכנז',
ועי"ז יש לשניהם כח להוליד זו"ן .משא"כ כל זמן שעומדים למטה בהכלי ואינם מקבלים אז רק
שפע החיות לבד ,הנה אז מקבל כל א' רק משורשו המיוחד אליו לבד.
היינו זיווג בין מ"ה דמ"ה עם מ"ה דב"ן.
.øâñåîä úà ñøåâ øùé íãà 652
 653שם בחי' הימין ושמאל נחלקים לב' צדדים נפרדים והם חסד וגבורה.
 654כלומר כלול בו מ"ה וב"ן דו,נ שהרי הוא מלביש לכל הא"א מב' צדדים.
 655קצת קשה הלשון ,ונדצ"ל ה' פרצופים ,.ובאומרו מ,ה וב"ן כוונתו לב' צדדים דא"א שהרי כל
פרצוף יש בו מ"ה וב"ן.
 656צ"ע גדול ,אם כל זה עד הנסירה ,שאז הוא מעביר כל הגבורות אליה ,והיא נותנת לו
החסדים שלה ,ואז איהו בנצח ואיהי בהוד ,אבל זה רק סברת בטן.
 657כלומר ברדתם מדרגה לדרגה
 658שבעתיק זה פנים ואחור ,ובא"א ימין ,ושמאל ,ובאו"א הם ב' בחי'.
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כי כל אחד משניהן כלול ממ"ה וב"ן .ועוד טעם אחר כי למעלה אין ניכר רק זכר לבד והנוק'
כלולה בו ,וע"כ המוח של הזכר מ"ה לבדו ,ושל נוק' ב"ן לבדו .659אך או"א זכר ונקבה גמורים,
בפרצופים גמורים נפרדין ,וכל א' צריך לתת מחלקו לכל אחד מבניו ,לבן ולבת ,וע"כ הבן שהוא
ז"א יורש או"א ,ולקח מ"ה וב"ן ,ונקבה יורשת או"א ,בסוד )בראשית ב כב( ויבן ה' אלהים את
הצלע ,ולקחה מ"ה וב"ן.660
 659הרב לא עזר לי לפעם הראשונה@@@@@ע'י מפרשים.
 660בבנין הנוק' באטב"ח באחור ז"א.
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ועיין פ' פקודי )דף רכא (662661ונשא )דף קכח ע"א ,(663ותבין איך הז' מלכים הם זו"ן
.(øùé íãà) ã"ëøã 661
 662רנד ע"ב :תא חזי נשמתא דאלין לאשלמותא דרוחא קדישא דלהון עשרה רוחין מתתא
כדקא יאות וגופא דילהון יתמסר למלכו חייבא כל חד נטיל חולקיה ברזא דקרבנין
תרגום :בא וראה הנשמות של אלו להשלמת רוח הקודש שלהם עשר רוחות מלמטה כראוי
וגופם נמסר למלכות הרשעה כל אחד נוטל חלקו בסוד הקרבנות.
על אף שהזהר לא מדבר על זה ,אמנם יתכן שכוונתו לדבריו על הזהר וז"ל המאמרי רשב"י לג
ע"א :להבין המאמר הזה צריך ביאור רחב ובתחילה נבאר ענין אלו הניצוצין דזריק לשכ"ה עיבר
מה עניינם ובתחילה צריך שתעיין במה שביארנו בפ' בא דל"ח ע"ב מס"ה בענין נער ונערה ואחר
שתעיין הנז' נבאר עניינם יותר באריכות ובפרטות .דע כי טרם שנאצל עולם האצי' נאצלו בחי'
הי"ס ההם בבחי' אחרת שאינה כן עתה והוא כי הי"ס דאצי' נאצלו הם לבדם זו ע"ג זו וזו למטה
מזו וזו מקבלת שפע מזו וזו נותנת שפע לזו וז"ס פ' ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום שהם
אלו הי"ס שנאצלו בסדר הנ"ז ובאופן הנז' ואפי' הו"ק אשר הם מן החסד ועד היסוד לא היו
מתקשרות ומתחברות בצורת פרצוף אדם אלא כל א' עומדת תחת חבירתה ומקבלת ממנה ולא
היו בציור קוים אשר נתבאר ענין הקוים ופירושם בדרוש אחד ארוך והנה כ"א מאלו הי"ס ודאי
הוא שכל אחד מהם היתה כלולה מכל י"ס אבל הדבר היה בערבוב כאלו נמשיל לך משל א' שהיו
כדרך המים והיין והחלב והשמן והדבש וכיוצא בזה מעורבים יחד ונתונים בכלי אחד והז'
תחתונות היו בבחינת דינים והטעם הוא לפי שאי אפשר לקיום העולם ולהנהגתו זולתי הדינים
וקליפות וכמ"ש במשנה להפרע מן הרשעים כו' ולתת שכר טוב לצדיקים ואמנם היה הדין למטה
בז"ת אלא שהיה הכל מעורב יחד כנז' ולהיות כן שלא היה בהם בי"ס שום תיקון כלל לכן כאשר
היה אור הא"ס יורד ובוקע בתוכם מלמעלה למטה היה האור יורד מכתר לחכמה ומחכמה לבינה
שהיא הספי' השלישית אבל בהתפשט האור ההוא העליון אשר הוא סוד רחמים גמורים וחסד
גמור ובהגיעו אל הז"ת אשר הם דינים כנז' ומהם הדינין מתערין לא היו יכולים לקבלו כי הם
הפכיים זה חסד וזה דין והיו מתבטלים ע"י האור העליון ומתו וכמש"ה וימת בלע וימת חושם וגו'
ואז ירדו אותם הז"מ התחתונים למטה בעולם הבריאה תחת מקום המלכות דאצילות לגמרי
ונשאר מקומם פנוי תחת ספי' הבינה ובאותו החלל אשר בין ספי' הבינה ובין הז"מ האלו יצאו עוד
ז' ספי' אחרות כלולות יחד בציור אדם כלול זכר ונקבה והוא סוד זו"ן והוא נק' מלך השמיני אשר
שמו הדר ושם אשתו מהיטבאל כי הדר הוא ז"א ומהטבאל הוא נוק' ונמצא הז' ספי' תחתונות
הראשונות להיותם )ע"ד( בפרוד זה מזה בלתי חבור נקראו ז"מ ואלו הז' ספי' תחתונות להיותם
מחוברים נקראים כלם יחד מלך אחד והוא הנקרא מלך השמיני הדר ושם אשתו מהיטבאל כו'
ואלו הז' ספירות האחרות הונחו באותו מקום החלל שבין ספירת הבינה ובין הז"מ ראשונים
ואותם הז"מ ראשונים שמתו ירדו למטה מזה המלך הח' הנז' אמנם לא היה זה אלא אחר אשר הג'
ספי' הראשונות נתקנו בתיקון פר' אדם כי אחר אשר מתו אלו הז"מ נתקנו אותם הג' ספירות
ראשונות שנשארו למעלה ומה שהיתה כל ספי' מהם בתחילה כלולה מי"ס בערבובי' בדרך הנז"ל
נעשו }ע"ב( עתה בחי' י"ס גמורות בצורת פר' אחד בכל ספירת מן הג' ספירות ראשונות ואחר
אשר נתקנו ג"ר באופן הנז"ל יכול האור העליון לרדת בסדר מדריגות והז' ספירות התחתונות
האלו החדשות יכולות לקבל אור הא"ס היורד להם כנז"ל .והנה עתה תראה כמה תיקונים נעשו
באופן שהאור עתה יכול לירד למט' ויוכלו התחתונים לקבלו האחד הוא שבתחילה היתה כל
ספירת כלולה מי"ס בערבוביא כנז' ועתה כל אחד מהם נתקנה בציור פר' אדם ובצורת אדם
ובצורת קוים ביושר ומקבלים השפע בס' נכון שלא בערבוביא והב' הוא כי בתחילה היה האור
היורד בהרחבה שלא במדה ולא היו התחתונים יכולות לקבלו ונתבטלו אבל עתה כיון שהשלשה
ספי' ראשונות נתקנו בציור פר' אדם יוצא האור במידה ובמשקל כפי הצורך והיכולת בז' תחתונות
לקבלו והוא על ידי השערות אשר בראש הפרצוף כי האור נמשך דרך השערות שצורתם כמו
צנורות דקי' ומסופם יוצא האור לחוץ כנז"ל בריש תיקון ע' גם נמשך האור דרך חלונות ומעברי'
צרים וקטנים בנקבי האזן והחוטם והעין והפה וכיוצא ויכולים התחתונים לקבל האור ההוא.
והשלישי הוא כי בתחילה היו ג"ס ראשונות כ"א כלולה מי"ס אבל עתה שנעשת כל ספי' מהם
בצורת פרצוף נמצא כי כל אחת מהם נעשת פר' מי"ס גמורות ומה שהיו עתה תחלה ג' ספי' הם
עתה שלשי' ספי' באופן שנתארך ונגדל המקום שיעור רב וגדול מאד מבתחילה ונתרחקו ז"ת מן
הא"ס שיעור גדול של שלשים ספי' ויכולים לקבל האור משא"כ בתחי' שהמרחק אשר בינם לבין
הא"ס לא היה רק שיעור ג' ספירות לבד וע"י ג' התועליות האלו שנתחדשו עתה נמצא שהז'
תחתונות שהם המלך השמיני יכולות לקבל אור עליון של א"ס והם מתקיימות ואינם מתבטלו'
כמו הראשונות שהם הז"מ הנז' ואז גם הו"ק נתקנו כי גם נתחברו והיו מחוברים בסוד פר' אחד
ולא נבדלים זה מזה כבראשונה באותם הז"מ ואחר אשר היה עתה תקון הזה בכל עולם של האצי'
נמצא כי גם באותם הז"מ שמתו ונפלו למטה מעולם האצי' גם הם יכולים עתה להתקן כמו
שנבאר בע"ה והענין הוא כי עתה הם מרוחקים מן הא"ס
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בתכלית ההרחק כי הנה עתה הם ה' פרצופי' גמורים כל אחד מי"ס גמורות כי הכתר נעשה
פרצוף א"א והחכמה נעשה פר' אבא ובינה נעשת פר' אימא והו"ק נעשה פר' ז"א ועשירי' נעשית
פרצוף נוק' דז"א א"כ יש עתה הרחק רב מאד ביניהם ולכן עתה יש יכולת אל הז"מ דמתו להתקן
ולהתברר ולהתבסם וכנז' באדרת נשא דקל"ה ע"ב דמנהון אתבסמו ומנהון לא אתבסמו ודע כי כל
זה שביארנו )דף כ"ג ע"א( לעיל הוא בדרך כללות בענין הי"ס הכוללות כל עולם האצי' ואמנם גם
כל פר' ופר' מן ד' הפר' הראשונים היה ענין זה של בטול המלכים כי אחר כל ספי' הג' שבכל פרצוף
מהם אירע בהם בטול הז"ת שבאותו פר' וכנגדם אנו אומרים ומזכירים ארבעה פעמים ענין תחית
המתים בברכת אתה גבור כמבואר שם וע"ש .ונחזור לבאר ענין המלכים הנז' כי הנה להיות אלו
הז"מ כלם דינים קשים לכן לא יכלו לקבל האור ונפלו למטה כנז' וגם כל אלו הז"מ כ"א מהם היה
בסוד אדם אלא שהיו אז בלי תקון ואם תמנה ז"פ אדם יהיה בגי' שט"ו ואלו יצאו מן בוצינא
דקרדינות' דגניז גו מעוי דאימא וכמו שביארנו כי בוצינא דקרדינות' היא שורש הדינים ועיקרו
וממנו יצאו אלו הז"מ שכולם היו דינא קשיא ולכן אם תחבר ה' דבינה אשר משם יצאו אלו
השט"ו יהיה מס' כלם ש"ך וז"ש ות"ח רישא שירותא דמהימנותא כו' בטש נצוצא דקרדינותא
שהיא שורש הדין הגנוז במעוי דאימא כנז' באדר"ז וזריק ניצוצין לש"ך עיבר כי אלו המלכים
להיותם דינים וגבורות חזקות נקראים בשם ניצוצי אש שיצאו מבוצינא דקרדינותא והיה מספרם
ש"ך ניצוצין כל נצוץ חלוק מחברו איש לעברו פנו וזריקתם היתה עד שירדו למטה מעולם
האצילות ובהיותם שם בריר פסולת מגו מחשבה ואתבריר כי להיותם דינים קשים היה הפסולת
של הקלי' מעורב בהם וכאשר נזרקו למטה הובררו ונתקנו והטוב והקדו' שבהם חזרו ליתקן ע"י
המלך השמיני הנק' הדר ועלו למעלה והפסולת שבהם נעשה ממנו בחי' הקלי' ונשארו הם למטה
ואמנם כל אלו הז"מ ברדת' נשארו תחת מקום מה שהוא עתה מלכות דאצי' אשר נק' שם אדני'
ושם נתחברו ועמדו והנה המלכות היא ה' אחרונה שבשם ולכן אם תקח ה' אותיות די"ן מחמשה
שמות אדנ"י יהיה מס' ש"ך וכשתחבר עמהם ה' }ע"ג( אלפין של ה' שמות אדנ"י אז יהיו שכ"ה
ניצוצין כמנין נערה כמבואר אצלינו בפ' בא דל"ח ע"ב וע"ש היטב:
ונחזור לבאר עתה ענין תיקון אלו המלכים שמתו מה עניינם וגם נבאר פי' מ"ן הנז' בכל הזהר
גם נבאר דרוש אדה"ר איך נברא ע"י זווג אב"א .גם נבאר פי' זווג אב"א מה עניינו ואחר כך נבאר
ענין אלו עשרה הרוגי מלוכה מה ענינם ונתחיל מדרוש המ"ן דע כי בחינת הכלי אשר נעשה באשה
לקבל בתוכו את טפת הזכר נעשה ע"י הידים העליונים כמבואר אצלינו בפ' וילך דרפ"ו ע"א וז"ל
כרוה נדיבי העם אילין אבהן דאקרון נדיבי עמים כרוה אתר לאזדווגא בה מלכא בברכאן כו' ושם
ביארנו כי זה עצמו הוא מ"ש חז"ל במקום אחר פלוני' מעכה באצבע וע"ש ענין הכלי הזה מה
עניינו ונבאר עתה ענין המ"ן הצריכים להיות בתוך הכלי הזה ומה עניינם ומציאותם דע כי כמו
אשר האיש מזריע ונותן טיפת מים זכרים בנקבה והם נמשכים מן מוח שלו כן האשה נמשכת
טיפת מ"ן מן המוח שלה עד היסוד בה שהוא בית הרחם שלה והטיפה הזאת נקראת מ"ן ומשתי
בחי' טיפו' אלו של מים זכרים ומים נקבות הנמשכות ממוח הזכר וממוח הנקבה וכלם ניתנים
ביסוד שלה ומתחברים שם אז מהם נוצר הולד שהם בחי' הנשמה )ע"ב( שנוצרת שם מזווג עליון
להנתן אח"כ בתחתונים בסוד בנים אתם לה' אלהיכם ושתי בחי' אלו נרמזים בשתי יודין
המצוירים שם באות א' כי יו"ד עילאה היא מוח הזכר ואות יו"ד תתאה היא מוח הנקבה והוא"ו
אשר בינתים היא בחי' חד פריסו דאתפרס הנז' בזוהר בכ"מ ויו"ד עלאה היא מים זכרים יורדים
משם ע"י ההיא פרסא שהיא הוא"ו ויו"ד תתאה היא מ"ן ועולים משם עד ההיא פרסא אלו יורדים
ואלו עולים:
 663ז"ל :ופתח ואמר כתיב )בראשית לו( ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך
וגו' זכאין אתון צדיקייא דאתגלי לכון רזי דרזין דאורייתא דלא אתגליין לקדישי עליונין ]נשמות
הצדיקים הם מפנימיות העולמות דהיינו מהמוחין .ולכן מתגלה להם 'רזא דרזין' דהיינו יסוד דא"ק
המתפשט בפנימיות הפרצופים ,הרי הוא מקור נשמתם ,מה שלא התגלה למלאכין הנק' 'קדישי
עליונין' הרי הם הבחי' החיצוניות ,וקראם קדישין עליונים שכן הם מסט' דחו"ב )ב"ע ט ע"ב( [.וכו'
ולבתר זמנא הוא אסתלק בההוא פרסא ואתתקן בתקונוי ]אחר שבירת הכלים העלה א"ק מ"ן
מרגליו ,ונזדווגו האורות הפנימיים של טעמים דס"ג עם אורות דע"ב ואז הוציאו אור ממצח א"ק,
ה"ה אור מ"ה החדש .וזהו מה שכתוב )זהר קרח קעח ע"א( כד סליק ברעותא למברי עלמא )ב"ע יד
ע"א([ ותאנא כד סליק ברעותא ]כאן עליית מ"ן למו"ס )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד הגה"ה והוא( על
ידי זה נזדווגו ע"ב וס"ג )ע"ח נקודות ו'(והמה שורש לאור מצח הרצון שיצא משם מ"ה החדש )ב"ע
טו ע"א([ למברי אורייתא ]ה"ה עולם התיקון )ב"ע טו ע"א( וזוהי התורה שיצאה ממו"ס )ב"ע ה
ע"ב([.
תרגום:
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דב"ן ,ואח"כ יצאו ז' מלכים אחרים דמ"ה והם זו"נ דמ"ה ,ונקרא הדר ,שהוא ז"א דמ"ה ,שהם ו'
מלכים ומהיטבאל נוק' דמ"ה ,664וע"י אלו נתקנו ז"ת ,665וכללות ז' אלו דמ"ה נקרא הדר
ומהיטבאל .ונלע"ד ודאי שיצאו י' דמ"ה ,666אלא כיון שעיקר התיקון הוא אל ז' מלכים דב"ן
לבד ,667לכן נזכרו בשם שבע ,אבל ודאי היו כלולים מי"ס ,כי גם ג"ר שהם עתיק וא"א ואו"א
נתקנו ע"י שם מ"ה כנ"ל .668גם תירוץ אחר כמ"ש שם בנשא דף קכ"ב 669בפי' 670כי ז' מלכים היו
בא"א ,וז' מלכים בז"א ,וז' מלכים בנוק' ,וא"כ הז' הנ"ל ר"ל 671הז' שבכל בחי' מהג' אלו ,א"כ
גם בא"א היו בו הז' מלכים קדמאין בז"ק שלו ,ובאו הז' אחרים דמ"ה לתקנם ,וכן בזו"נ .א"כ
גם מכאן ראיה אל הנ"ל ,כי בז"א 672לבדו יש מ"ה וב"ן ,וכן בנוק' לבד יש מ"ה וב"ן .גם ממקום
אחר תבין איך ז"א עצמו אחר התיקון לקח ו"ק 673של מלכים שמתו שהם ב"ן ,וכן הנוקבא נטלה
ז' ,א"כ ודאי כי ז"א יש בו מ"ה וב"ן ,וכן בנוק' מ"ה וב"ן.
ודע ,כי המ"ה יש בו החו"ג שהם מ"ה וב"ן ,וכן בב"ן יש בו מ"ה וב"ן שהם החו"ג ,כי
כבר ידעת כי המ"ה דכללות שהוא הדר כולל ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,וכן הב"ן דכללות כולל ע"ב
ס"ג מ"ה ב"ן שהם המלכים שמתו כנ"ל .ובפ' נשא )דף קל"א (674כתבנו שם כי ד' 675מיני מלכים
היו בא"א ובאו"א וזו"ן ,וכל בחי' היו ז' מלכים .והנה תראה כי ה' פרצופים הם ,ובכל אחד יש
בו מ"ה וב"ן ,אמנם פרצוף הא' לבד הוא בלי נוק' ,והד' פרצופים אחרים כל א' נעשה נקבה
לחבירו ,אע"פ שיש בכל אחד מ"ה וב"ן .כיצד ,א"א יש בו מ"ה וב"ן ,והוא פרצוף אחד שאין
כנגדו בת זוג כלל בפרצוף אחד ,676וכן היה בעתיק שהוא למעלה מה' פרצופים ואינו נכנס
במנינם כנודע ,כי הוא שורש הכל ,והוא מלכות )נ"א מלביש( 677העולם העליון המתלבש בהם.
 664עי' אד"ז רצב ע"א) :והא( בספרא דאגדתא דרב המנונא סבא אתמר ,וימלוך תחתיו הדר,
הדר ודאי ,כד"א פרי עץ הדר )ויקרא כג( ,ושם אשתו מהיטבאל ,כד"א כפות תמרים  -ה"מלך הדר"
התגלה יחד עם הנוק' שלו ,והמה בסוד עטרת היסוד דז"א ונוק' .והנה המלך הדר עצמו מכונה כאן
"פרי עץ הדר" ,והוא בבחינת מלכות דז"א ה"ה עטרת היסוד ,והוא לעולם אינו נפרד ממלכות נוק'
)בהגר"א על ספד"צ י ע"א ד"ה מלך השמיני(" .כפת תמרים" הוא רמז לדו"נ ,שכן "כפת" הוא בלשון
נקבה ,ואילו "תמרים" הוא בלשון זכר ,כאשר תחילה יוצאת הנקבה ,ואח"כ הזכר )מ"א קעג( .תמיד
מהיטבאל יוצאת ביחד עם המלך הדר )לש"ו כללים ח"ב מב ע"א( .וכתיב צדיק כתמר יפרח )תהלים
צב( דאיהי דכר ונוקבא  -כוונתו לומר שכל תיקון הוא תולדה של זיווג לכן גילוי של תיקון
האצילות נתגלה בצורה של איש ואשה המצויים בזיווג )לש"ו דע"ה ח"ב ט ע"ד(" .צדיק כתמר"
דהיינו יסוד ועטרה )לש"ו כללים ח"ב לב ע"ג(.
תרגום:
עי' לעיל שבירה פרק ח' והערה  557ששם כתוב שהיא ו"ק דנוק' .אלא יש הדר ומיהטבאל הן
דדכר וכן הנוק' ,ולכן אין קושי@.
.(øùé íãà) íéðåùàø 'æ 665
 666ולא רק ז'
 667כלומר מלכיות דב"ן )דע"ה ח"א ו ע"א( ,שהרי או"א וכתר לא נשברו ,ורק נפלו אחוריים
שלהם.
 668עכ"ז צריכים לחלק בין תיקון המ"ה לגדלות שני ,שרק היה מוחין דאחור ולא דפנים ,עי'
לעיל שער יא פרק ו הערה .746
.(øùé íãà) çë÷ 669
 670בפירוש שלי שער מאמרי רשב"י לט ע"ג
 671כלומר כולל
 672אחרי התיקון.
.(øùé íãà) ÷"æ 673
.(øùé íãà) äì÷ 674
 675עי' גוב"י ה' וז"ל ,עי' מאמ"ר לו ע"ג ]מד ע"א[ ושעה"כ דף נב ע"ג ושם כתב שאו"א נחשבים
לא' ובזה הם ד' מיני מלכים.
.(øùé íãà) øçà 676
.øùé íãàá ÷çîð 677
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אח"כ פרצוף דאבא הוא חכמה כלול ממ"ה וב"ן שהוא אבא ואמא ,והכל פרצוף א' בסוד
פ"א מ"ד( והבן 678בחכמה ,ויש לו פרצוף א' 679בת זוגו נקרא }פה ע"ב{ בינה נכללת ממ"ה וב"ן
שהוא ישסו"ת ושניהן פרצוף א' ,וכ"ז הפרצוף הוא בת זוגו לפרצוף העליון דחכמה .680אח"כ
הפרצוף דז"א כלול ממ"ה וב"ן ,ויש לו פרצוף אחר 681בת זוגו הנקראת מל' ,הכולל מ"ה וב"ן,682
וכל זה הפרצוף הוא בת זוג לפרצוף העליון שהוא ז"א ,וא"כ אל תתמה אם ז"א כלול ממ"ה
וב"ן וכן נוק' ,כי כך חו"ב כל פרצוף 683מהם כלול ממ"ה וב"ן הנ"ל והבן זה מאד.
)ס"י

שער יז פרק ד
כללים מזו"ן
א' ,בז"א יש שם הוי"ה מ"ה ,ונוקבא שם אלהי"ם דההי"ן גי' צו"ר ע"ה 685והם דינין.
ולהמשיך אור מז"א אליה צריך להכות 686בצור ההוי"ה דז"א ,687שיכה אור מסוד דהוי"ה דז"א
ויהיה י' פעמים י' ,י' פעמים ה' ק"ן .ה' פעמים ה' ,ה' פעמים ו' ,נ"ה .ו' פעמים ו' ,ו' פעמים ה'
,ה' פעמים ה' ,גי' צ"א ,גי' צו"ר ג"כ .688ואז יוצא הארה לצו"ר דאלהי"ם דההי"ן שבמלכות,
וז"ס )שמות יז י( והכית בצור.690689
ב' ,מן הפה דז"א יצאו ז' הבלים דקהלת ,והם מקיפין אל ז"ת דנוק' דז"א ,691דוגמת הבל
הפה דא"א המאיר לז"א כנ"ל .והנה אלו ההבלים כלול כל אחד מאש רוח מים עפר ,692וכל זה
684

 678צ"ל הבן.
.(øùé íãà) øçà 679
 680הרי ישסו"ת למטה מאו"א ,ואין שום זיווג ביניהם ,והרי עי' סוף פרק ב' שהם מתאחדים
בזיווג וצ"ע .אבל עי' בהגר"א בספד"צוענין כללותם הוא בסוד חיבוק ,כי בסוד זיווג יסוד זכר נכלל
בנקבה וכללות א' הוא ,אבל בחיבוק ידי הזכר נכלל בנקבה וידי הנקבה בזכר ,וזהו כלילות חכמה
בבינה ובינה בחכמה 680כנ"ל בי"ה ,וידוע שכ"א נחלק לשנים בסוד )ס"י פ"א מ"ד( הבן בחכמה כו'
כנ"ל )יד ע"ב( ,והזיווג בשני הפרצופים שלהם ,680לכן נכללין זה בזה ב"פ בשני הידים של זה בזה
ושל זה בזה ,וכן הוא בשרשם בסוד נשיקין כמ"ש בפ' תרומה )קמו ע"ב( ,ד' רוחין דאכללו בנשיקין
כמנין אהבה] .680מהרב[
.(øùé íãà) ãçà 681
.(øùé íãà) ('à óåöøô íäéðùå ìçøå á÷òé '÷ðä åâåæ úá øçà óåöøô åì ùéå) 'à óåöøô íäéðùå 682
.(øùé íãà) 'à 683
.á÷òé úìéä÷ á"î 684
 685כלומר יסוד דקטנות דנוק' )דע"ה ח"ב קכד ע"א( ]כלומר זיווג דקטנות[ .בינה נקראת צור
ע"ש האלקים דההי"ן וכן הז"א נקרא צור ע"ש הוי"ה בהכאה )דע"ה ח"ב קכח ע"ב(
 686עי' אחף א' דרוש הרב גדליה שזה זיווג.
.(é"ä÷á ÷çîð) à"æã ä"éåää 687
 688עי' לעיל שער טז פרק א ]וכן מד ו[ גימ' אחרת ,ועיי"ש בשם המבו"ש.
.é"ä÷á ÷çîð øåöá úéëäå (é æé úåîù) ñ"æå 689
 690עי' שער הפסוקים )פרשת בשלח( :נודע הוא ,כי הצור הוא מלכות ,שהוא רחל נוקבא דז"א.
והיא שם אלהים במילוי ההי"ן ,העולה בגימטריא צו"ר .ולהיותו מבחינת אלהים ,לכן הצור הוא
דין ,כנזכר בזוהר .ובהיותה דין ,אינה יכולה להוציא מים להשקות ,ולכן צריך להמשיך אליה מן
ז"א ,בחי' אורות ,שהם ג"כ כמנין צו"ר .ועי"כ ,ההפכי הצור אגם מים ,בבחי' צור הזה השני ,הנרמז
באמרו והכית בצור .והענין הוא ,כי אין האורות האלו נמשכות אליה ,אלא ע"י הכאה ,כי האור
הפנימי מכה בחיצון ,ונמשך הארתו בו .וכן ממדרגה למדרגה ,עד שנמשך אל המלכות .וז"ס והכית
בצור ,והנה ענין הכאה זו ,היא ע"י שם ההוי"ה שבז"א ,בזה האופן ,י"פ י' ,הרי ק' ,והכאה זו מיניה
וביה .ואח"כ מכה באות ה' ,בסוד י"פ ה' ,והם חמשים .וכעד"ז בכלם ,והוא באופן זה ,י"פ י' ,י"פ ה',
ה"פ ה' ,ה"פ ו' ,ו"פ ו' ,ו"פ ה' ,ה"פ ה' .סך הכל בגימטריא צו"ר ,ועי"כ ויצאו ממנו מים ,ושתה העם:
 691שורש הנ"ל מיסוד דבינה אשר מאיר ומתגלה בפה דז"א )ביאורים ח"א נה ע"ב( ,וחוץ מזה
יש אורות ז"א שיוצאים לנוק' בפנימיותה )ביאורים ח"א נג ע"ג(
.é"ä÷á ÷çîð 692
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נותן ז"א לנוק' בהיותן פב"פ עמו מהחזה שלו ולמטה .ואלו המקיפים הם בחי' אהי"ה ,כי כל
או"מ הוא שם אהי"ה .693ולפעמים בעונות התחתונים ,כשיש שבועות שקר ,694גורם לבטל ממנה
)אורות( 695המקיפים שהם הבל דקדושה ,וח"ו כביכול מתלבשת בז' הבלים דקלי' הנקרא )קהלת
א יד( הבל ורעות רוח )עי' זהר ח"ג קכג ע"א( .ואלו ז"ת דנוק' הם ז' הויו"ת שהם כ"ח אתוון,
ואח"כ היא נגדלת יותר למעלה מהחזה דיליה) 696וע"י( שנמשכין בה ג' מוחין דילה 697ממש
שהם ג"ר ,ואז היה שוה בשוה עמו פב"פ עד הכתר שבו .ואז הז"א מסתכל עם בחי' מצח דיליה
במצח דילה ,698ששם המוחין ,ומאיר במוחין דילה בחי' הסתכלות מצחו לבד ,ואינו הבל ממש
כמו הבל היוצא מהפה כנ"ל ,רק יוצא אור מתוך מוחין דיליה ובוקע מצחו ויוצאין .ואח"כ
בוקעים מצחא דילה ונכנסין תוך מוחין דילה ומאירין שם פב"פ עמה .ועדיין אין בה אז רק ב'
מוחין וחצי ,699כי דעתה קלה ,700שהוא חצי הדעת שהוא עטרא דגבורה נוק' ,701ואח"כ מזדווג
 693עי' ביאורים ח"& כג ע"א שזה הן בינה והן כתר ,ששרשו בכתר ומתגלה מהבינה.
) (35שער הפסוקים  -פרשת בלק
עוד צריך שתדע ,ענין קין והבל ,כדי שממנו יתבאר כמה עניינים בפרשה זאת .הנה נתבאר לנו ,כי ב' מיני אורות הם בכל מקום,
והם ,אור פנימי ,ואור מקיף ,והמקיף גדול מן הפנימי ,ולכן המקיף נקרא אהי"ה ,והפנימי נקרא הוי"ה .גם ידעת ענין ה' גבורות הנקרא
מנצפ"ך ,המתפשטים בה' מקומות

 694עי' גמ' שבת לג ע"א בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול השם וחילול שבת חיה רעה
רבה ובהמה כלה ובני אדם מתמעטין והדרכים משתוממין ,עכ"ל.
ע' פת"ש נתיב מ"ד ומ"ן פתח יז וז"ל ,והנשיקין ההם הם פנימיות האורות שלהם נדבקים יחד,
והענין כי הנשיקין הם מסוד ז' הבלים שבפה שיוצאים מן הריאה אל הגרון שהם כלל ז"ת ,ה'
אונות וורדא וכלל הריאה ,ואלו הבלים הם נעשים אור מקיף אל הז"ת שבהם מתקיים כל הבריאה
וכו' והם ז' הבלים בסוד )משלי ט א( חצבה עמודיה שבעה אלו ז' ספרים שבתורה )שבת קט"ז
ע"א( והם ג"כ סוד ז' קולות שאמר דוד על המים וסוד ה' קולות במתן תורה וב' כללים וכל העם
רואים את הקולות )שמות כ טו( כמ"ש )ברכות ו' ע"ב( הנך דקודם מתן תורה שהם עצמם ז' הבלים
הנ"ל ,וז"ס הנשיקין כפולים בסוד תורה שבכתב ושבע"פ שצריכים להיות נכלל זה בזה ,שצריך
לכלול תורה שבכתב בתורה שבע"פ כמ"ש מנלן ,מה"מ וכדומה ,וכן תורה שבע"פ לכלול בתורה
שבכתב לרמז שם כל הדינים של תורה שבע"פ ,וע"י עסקו בשניהם גורם זיווג דנשיקין כפולים
בג"ר דזו"נ ,וע"ז נאמר )שיה"ש א ב( ישקני מנשיקות פיה"ו ,שבזה נכלל דו"נ כמ"ש רבינו הגדול ז"ל
בכתבים ,שפיו לשון זכר ופיה לשון נקבה ,וכאן נרמזו שניהם ,והם בסוד ה' חומשי תורה ו' סדרי
משנה ,וכתיב )שם( כי טובים דודיך מיין ,חביבים דברי סופרים מיינה של תורה והם ג"כ בסוד
נשיקין כפולים שגם דברי סופרים יש להם סמך בתורה שבכתב ,ואלו הם הבלים שהעולם עומד
עליהם כמ"ש )ירמיה לג כה( אם לא בריתי יומם ולילה וגו' ,ע"כ .וע' ת"ז קכ ע"ב דהיינו ז"א שהוא
ז"ת דהיינו כפולות ,שהם נוטים לטוב ולרע.
.é"ä÷á ÷çîð 695
.(é"ä÷) é"ò 696
ïéçåî ùìùä äá åëùîð ë"çà êà ãáì ú"æ úðéçáá åéä úåøéôñ 'é äá åéäù ô"òà äìéçúî éë 697
.(é"ä÷) äìéã
 698עי' לעיל שער י פרק ב הערה .587
 699חו"ב וחצי דעת.
 700עי' שער כו פרק ג ושבת לג ע"ב.
 701עי' שער הקלי' פרק ב' שאין לה דעת בכלל .ופירוש הדבר שבבנין נוקבא דז"א ,אחר התיקון,
לא מוזכר דעת ,שדעת שלה אינו בחשבון ,כי אין שם רק עטרת דגבורות ,בסוד )שבת ל"ג ע"ב(
נשים דעתן קלות )פת"ש שבירה יז(.
ועי' אד"ז רצה ע"ב וז"ל אתפשט דכורא בדעת ואתמליין אכסדרין ואדרין מרישא דגולגלתא
שרי ואתפשט בכל גופא מחדוי ודרועוי ובכלא מאחורוי אתדבק ניצוצא דבוצינא דקרדינותא
ולהטא ואפיק גלגלתא חדא סתימא מכל סטרוי ונהירו )ס"א ונחיתו( דתרי מוחי גליפן בה
ואתדבקת בסטרוי דדכורא ,בגין כך אתקרי )שיר ה( יונתי תמתי ,אל תקרי תמתי אלא תאומתי
ודאי ]תרגום :התפשט זכר בדעת והתמלא אכסדרים וחסדרים מראש הגולגולת מתחיל ומפשט
בכל הגוף מחזה וזרועות ובכל ,מאחוריו התדבק ניצוץ בנר החשוך והיאר והוצאי גולגולת אחד
סתום מכל צדדיה ומאיר בשני מוחין שהתלבשו בה ונדבק בצד הזכר בגלל זה נקרא יונתי תמתי
אל תקרא תמתי אלא תאומתי [.נצרך?
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עמה .ובביאה ראשונה יהיב בה רוחא כנודע שהוא ב"ן דההי"ן ,702ונתוסף אז שם ב"ן בדעת
דנוקבא ,703ונשלמו ג' מוחין שלמים בה .ובכח זה הב"ן היא מעלה מ"ן .וכשיש עונות למטה,
אין הקלי' שולטין בג' מוחין דילה כמו ששלטו באו"מ דז"ת דילה ,רק שהארת ג' מוחין דילה
נמנעין ומסתלקין ואין המוחין דז"א מאירין בה דרך המצח.
והנה הז"ת הם ז' הויו"ת שהם כ"ח אותיות כנ"ל ,והמוחין הם ו' אורות שהם ג' מוחין
דידה ,ומקבלין הארה מג' מוחין דיליה דרך המצח כנ"ל .והנה ו' וכ"ח הם ד"ל שהם במלכות
}פה ע"ג{ כנודע )תיקו"ז סה ע"א( .גם בחי' אחרת שכל קומתה עם המוחין דילה הם 704כח"ב
חג"ת ,הרי ו"ס ,וכ"ח כמנין ד"ל .וכ"ז בבחי' מילוי אדנ"י ,כי מילוי המילוי הוא ד"ל אותיות,
והוא ג"כ חילוף שם אהי"ה בוכ"ו שבמלכות כנודע ,705ועולה ד"ל .והוא ג"כ שם אגל"א
שבמלכות ,706כי ג' שמות אלו 707מורים על המל' בהיותם פב"פ עם ז"א כמבואר בברכת אבות
ובאתה גבור )שעה"כ שער העמידה פרק ה'(.
שער יח פרק א
השער השני שער רפ"ח ניצוצין ובו ו' פרקים
709
ועתה צריך שנבאר באיזה אופן היה עיבור ז"א בתוך פרצוף זה הכולל בינה ותבונה
כנ"ל .ומתחילה צריך שנבאר ענין ג' בחי' אלו שיש אל ז"א ,ולכולם צריך תיקון על ידי עיבור
זה :הא' ,הוא בחינת אורות של המלכיות 710שנסתלקו מהכלים ועלו למעלה 711ומתו הכלים
וירדו לבריאה .הב' ,הוא בחי' רפ"ח ניצוצין של אור שנשארו בתוך הכלים בהיותן שבורים כדי
להחיותן חיות מצומצם ,כדי שעי"כ יהיה בהם מציאות לחזור ולהתתקן ולהחיות ע"י עיבור.712
ואל תתמה מזה ,כי כן האדם התחתון בעולם הזה אחר שמת ויצאה נפשו ממנו ,נשאר חלק
מנפשו בתוך הגוף ,713כדי שעל ידי זה יוכל לקום בתחיית המתים ,714וכמ"ש זוהר פ' שלח לך
)דף קע ע"א( אבל השתא פקדונא איהו לנפשא דאיהי משתככא ואשתארת בשכוכי גו גרמי,
ובג"כ בריש כל ליליא פקדונא )כלילא( 715דרוחא לנפשא ולא על בשרא .716גם שם )בדף קסט
708

 702עי' לקמן שער כ פרק ה' רוחא דשדי בגוה.
.(é"ä÷) àøëåã äìù 703
ïî äìåò ïéçåîä äç÷åìá éë" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "íä äìéã ïéçåîä íò äúîå÷ ìëù" 704
".íäù øúëä ãò äæçä
 705עי' לעיל או"א ו וזהר פקודי רסא.
 706ר"ת אתה גבור לעולם אדנ"י ועי' זהר חדש מב ע"א.
 707אדנ"י במילוי דמילוי עם ד' אותיות בוכו ואגלא ,שוטנשטיין???
.á"ò åë ÷"äòù ,á"ò é ù"åáî ,ç"öåà 708
 709צ"ע עי' לעיל שער ז"א פרק ב שבינה ותבונה מתחברים יחד בעיבור מוחין דז"א ,והרב אמר
שכן הדבר בעיבור ראשון ולא היה לו מקור@ ,ועי' עליית נה H,בחג"ת & שזה אותו דבר בעיבור
ראשון ,וכן כל פרק ב' לפני השורות שהבאתי.
.(å"ùì) íéëìîä 710
 711עי' שבירה ג' שנשאר במקום האצילות.
 712התגין שלמעלה מהאות שונה מהרפ"ח ניצוצין שהם בתוך האות ,שאורות התגין הם מה
שנמשך מהאורות העיקריים ,אם כן החיות של השברי כלים מהרפ"ח ניצוצין שונה מהארה
המחיה ,שהרפ"ח הם ממלכי יושר מאבא ,והארה המחיה היא מה שנשאר ממלכי עיגולים מאמא
)ביאורים ח"ב לב ע"ג ועי' כללים ח"א צב ע"א(.
.ç"öåà (åéúåîöò à"ð) 713
 714כל חיותינו כלפי החיות שלפני החטא הוא בבחי' הבל דגרמי אשר הוא כמו חיות הרפ"ח
כלפי לפני כן )הקדו"ש פה ע"ג ,וכן דע"ה ח"ב כו ע"א(.
.ç"öåàá ÷çîð 715
 716ואי תימא דאנן פקדין לבי קברי בריש כל ליליא לאו על גופא אלא דנפשא דאזלא עטריראה
דהאי כל זמנא דבשרא קיימא רוחא פקדא עלה דנפשא ונפשא פקדא לגופא אבל השתא פקדונא
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718

ע"א( ענין הבל דגרמי 717דאשתאר בקברא במעשה בעלת אוב בשמואל
יא( והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ .719הג' ,הוא בחי' הכלים עצמן שנשברו וירדו
לבריאה .וכל אלו הג' בחינות צריכין להתתקן על ידי עיבור כמ"ש.
ותחילה נבאר ענין הרפ"ח ניצוצין הנ"ל מה ענינם ,ואחר כך נחזור אל הדרוש הנ"ל,
ובכל מקום שאנו מזכירין בחבורינו זה ענין רפ"ח ניצוצין הם אלו שנבאר עתה בע"ה .הנה נת'
כי ז' נקודות תחתונים הנקראים ז' מלכים שהם בחי' זו"נ דשם ב"ן הנ"ל שיצאו מנקבי עינים
דא"ק ,כאשר יצאו בחי' הכלים תחילה וכאשר יצאו אחר כך אורות לכנוס בכלים שלהם האלו,720
לא יכלו הכלים ההם לסבלם 721ונשברו וירדו הכלים למטה במקום שהוא עתיד להיות עולם
הבריאה אח"כ ,והאורות נסתלקו ועמדו למעלה באצילות כמבואר אצלינו לעיל באורך )שבירה
ג'( .וירידה זו נקרא מיתה ,לפי שכל שיוצא מעולמו ויורד והולך לעולם אחר זולתו נקרא אצלו
מיתה ,722והנה אלו ז' מלכים הם בחי' ז"ת ,723שהם הנקרא זו"נ של עולם האצילות ,וכיון שירדו
אל הבריאה נקרא אצלם מיתה ,משא"כ באחוריים דאו"א שנפלו ולא מתו כמ"ש )שבירה א(.
והוא אצלם כדמיון אדם התחתון בעולם הזה ,כשמת שאז נפרדת נפשו מגופו ונפשו מסתלקת
ותשוב למקומה האמיתי אל האלקים אשר נתנה )קהלת יב ז( ,וגופו שהוא עפר ,724ישוב אל
הארץ ,ויורד ממדרגתו שהוא בחי' אדם ,וענין זה נקרא מיתה .וכך אירע אל המלכים האלו ,כי
נשמתן שהם אורות שלהם עלו אל מקומם הראשון 725שהוא אצילות ,אמנם גופם שהם הכלים
שלהם ירדו לעולם הבריאה ושם היה קבורתם.726
 ,וז"ס פסוק )ישעיה נח

דילן איהו לנפשא דאיהי משתככא ואשתארת בשכוכי גו גרמי ובג"כ בריש כל ליליא פקדונא
דרוחא לנפשא ולא על בשרא
תרגום :ואם תאמר שאנו פוקדים בתי הקברות בראש כל לילה לא על הגוף אלא על הנפש
שהולכת ערומה שהרי כל זמן שהבשר קים הרוח פוקדת על הנפש והנפש פוקדת על הגוף אבל
עכשו פקדוננו הוא לנפש שהיא שוככת ונשארת שוככת תוך העצמות ומשום זה בראש כל לילה
פקדון הרוח לנפש ולא על הבשר
ועיי"ש ברמ"ז שמש"כ נפש כוונתו להבלי דגרמי מוזכר כאן ,ובפשטות כאן המקור.
עי' ביאורים ח"א סח ע"ב וז"ל בתחילה כל לילה פוקד תמיד הרוח לההוא הבל דגרמי ע"ש והוא
משום כי בתחלת הלילה הוא התגברות הסט"א לכן פוקד הרוח אותה ומשפיע בה הארה וכח שלא
תשלוט בה הסט"א ח"ו ותשאר קיים לעת התחיה
 717והוא דוגמת אור הרשימו )ביאורים ח"ב כט ע"ד( ,והוא הנפש משעת זריעה )ביאורים ח"א
ס ע"ג( ,כל שפעו מהנחש עקלתון )דע"ה ח"ב מה ע"ג(.
 718עי' הגהות מהרח"ו שם בזהר :הנה במות הצדיק נר"ן דאצילות עולים לאצילות ,ונשמה
דבריאה עולה לג"ע העליון ,ורוח דיצירה עולה לג"ע הארץ ,ונפש דעשיה אשתארת בקברא.
וכשנתעכל הבשר עולה הנפש גם היא למעלה ,ונשארה ההוא הבל דגרמי שוכנת על אינון גרמי
דאשתארון בקברא ,וסוד הענין כי הנפש שהיא ממוחין דגדלות דעשיה היא עולה למעלה אחר
עיכול הבשר ,והבל דגרמי שהוא ממוחין דקטנות דאלהים נשאר בקבר תמדי עד תחילת המתים כי
להיותו סוד דינים יש בו תמיד אחיזת הקלי' ואינו יכול להפרד מהגוף לעלות למעלה וז"ש ודא הוא
אוב וכו' כי הוא הבל דגרמי סוד הקטנות ויש כח לקליפה להתאחז בה ובעלת אוב אינה יכולה
להעלות רק אותה הבחינה של הבלא דגרמי.
 719שגם הגוף שהוא העצמות גם חי עכשיו וגם יקום לתחיה.
.(ç"öåà) íäìù åìàä 720
.(ç"öåàá óñåð) åúîå 721
 722עי' אד"ר קלה ע"ב וז"ל ,כל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתה ]האדרא
מדבר על זה שכתוב בפסוק על הז' מלכים שהם מתו ,וקשה איך מתו ,שהם התקיימו ,ונתקנו[.
.(ç"öåàá óñåð) ï"áã 723
.(ç"öåàá óñåð) (øôòî à"ð) 724
.ç"öåàá ÷çîð 725
 726אמנם יעויין בשער שבירה ג' ז"ל ,עכ"ז בהיותם למטה ממקומם נחלש כוחם מעט ,ולכן אין
להם כח לעלות למעלה ,אבל אור הת"ת אשר עמד במקומו ולא נשתנה טעמו וכחו בו חזק ,וע"כ
בראותו עצמו בלתי כלי אפשר לו שיעלה למקום אשר יצא משם ,עכ"ל .משמע שהאורות נשארו
באצילות.
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והנה כמו שגוף האדם התחתון בעולם הזה כשנקבר בקבר נאמר בו )איוב יד כב( ונפשו
עליו תאבל ,ונשאר בו אותו הבחי' של הרוחני של עצמותיהן הנקרא בזוהר הבל דגרמי כנ"ל,727
כדי שיהיה לו איזה חיות ,כדי שיוכל להתקיים עד זמן התחייה .כי אם לא היה נשאר בהם שום
לחלוחית ,לא היו קמים בתחיית המתים .וזהו ענין }פה ע"ד{ שארז"ל יש מי שאינם קמים
בתחיית המתים לסבת עון ,כמו עון רבית וכופר בתחיית המתים וכיוצא בזה ,כי אותו העון גורם
להסתלק רוחניות המלחלח העצמות ההם בקבר ,ונשארים יבישים ושוב אינן יכולין לחיות .וז"ס
)ישעיה נח יא( והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא
יכזבו מימיו ,728כי ע"י לחלוחית ממי האורה) 729נ"א מעט והארה( 730אשר נכנס בעצמות ,לא
יכזבו מימיו ,ויקום בתחיית המתים .וזה מ"ש יחזקאל )לז ד( בענין העצמות היבישות ההם,
שארז"ל )תוס' ב"מ ע ע"ב ד"ה תשיך( שהיה איש א' שבנשך נתן ובתרבית לקח ,ועי"כ נתייבשו
עצמותיו בלתי שום לחלוחית מצוה ולא קם בתחיית המתים.731
והנה עד"ז גם בז' מלכים נשאר בהם קצת רוחניות כדי להחיות את הכלים ההם בזמן
תחייתם ,שהוא זמן תיקון האצילות .ודע כלל זה ,כי כל מה שיש בעולם הזה הכל הוא כדוגמת
מה שהיה באלו ז' מלכים ,ואין כל חדש תחת השמש )קהלת א ט( ,ומיתת המלכים ותיקונם הוא

אלא עי' שער התיקון א' ,ז"ל ,אמנם בחי' המ"נ שאמרנו לעיל שעלו לצורך הזיווג העליון ,הוא
עצמו ענין עליית ז' אורות למעלה בבינה ,וזכור הקדמה זו מה הוא ענין העלאת מ"נ ,והנה בזיווג
זה צריך שיתוקנו כל הי"ס מכתר עד מלכות ,כי אפי' ג"ר אינן מתוקנים ולכן בחי' העלאת מ"נ אלו
היה למעלה בע"ב ס"ג דא"ק כמ"ש בע"ה ,עכ"ל.
ואולי אפשר לומר שדברי הרב ברפ"ח הם כעין מש"כ בשער השבירה ,וממילא עניין "העליה
למקומם" הוא שהם נשארו באצילות.
עי' מבו"ש ו ע"ג וז"ל ,ורוחם עלה אל האלקים היא אימא עילאה שממנה יצאו.
à"ò è"ñ÷ â"ç øäåæáå ãåîìúá 'æðë íééçä íò íéøôñîå äæ íò äæ íéúîä íéøáãî åãé ìòå) 727
.ç"öåàá óñåð (ìéòåú íâå
 728עי' זהר ח"א קיג ע"ב :אמר רבי פנחס עתיד הקדוש ברוך הוא ליפות לגוף הצדיקים לעתיד
לבא כיופי של אדם הראשון 728כשנכנס לגן עדן שנאמר )ישעיה נח יא( ונחך יהו"ה תמיד וגו' והיית
כגן רוה אמר רבי לוי הנשמה בעודה במעלתה ניזונת באור של מעלה ומתלבשת בו וכשתכנס
)ונשתרש( לגוף לעתיד לבא באותו האור ממש תכנס ואזי הגוף יאיר כזוהר הרקיע הה"ד )דניאל יב
ג( והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע וישיגו בני אדם דעה שלימה שנאמר )ישעיה יא ט( כי מלאה
הארץ דעה את יהו"ה מנא לן הא ממה דכתיב ונחך יהו"ה תמיד והשביע בצחצחות נפשך זה אור
של מעלה ועצמותיך יחליץ זה פקידת הגוף והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו
)ישעיה נח יא( זהו דעת הבורא יתברך ואזי ידעו הבריות שהנשמה הנכנסת בהם שהיא נשמת
החיים נשמת התענוגים שהיא קבלה תענוגים מלמעלה ומעדנת לגוף והכל תמהים בה ואומרים
)שיר ז ז( מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים זו היא הנשמה לעתיד לבא:
תרגום :אמר רבי פנחס ,עתיד הקדוש ברוך הוא ליפות לגוף הצדיקים לעתיד לבא כיופי של
אדם הראשון כשנכנס לגן עדן ,שנאמר "ונחך ה' תמיד וגו' והיית כגן רוה" .אמר רבי לוי ,בעוד
הנשמה במעלתה ,נזונית באור של מעלה ומתלבשת בו ,וכשתכנס )ונשתרש( לגוף לעתיד לבא,
באותו האור ממש תכנס ,ואזי הגוף יאיר כזוהר הרקיע .זהו שכתוב "והמשכלים יזהירו כזוהר
הרקיע" .וישיגו בני אדם דעה שלמה ,שנאמר "כי מלאה הארץ דעה את ה'" .מנין לנו זה ,ממה
שכתוב "ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך" ,זה אור של מעלה" .ועצמותיך יחליץ" ,זה פקידת
הגוף" .והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו" ,זהו דעת הבורא יתברך .ואזי ידעו
הבריות שהנשמה הנכנסת בהם ,שהיא נשמת החיים ,נשמת התענוגים ,שהיא קבלה התענוגים
מלמעלה ומעדנת לגוף ,והכל תמהים בה ואומרים "מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים" ,זו היא
הנשמה לעתיד לבא.
מוסיף?
 729דהיינו בסדר אמ"ר )פי' אור מים רוח( ]כנ"ל שער א ענף ב[ עי' לקמן שער מ"ן ומ"ד פרק ה',
שיציאת שפע תחילתו אור ובהמשכתו נהיה למים.
.ç"öåàá ÷çîð 730
íéúîä úééçúá íå÷é àì íâå) àéää äéçúá" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "íéúîä úééçúá" 731
."äéçú äúåàá" àúéà ù"åáîáå ,"(äéçé àì äéç åäæå
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ענין תחיית המתים להם ,וכך יהיה לגופים השפלים בעולם הזה לעתיד לבא .732והנה הרוחניות
הנשאר בהם הנקרא הבל דגרמי ,הם בחי' ניצוצין של האורות העליונים שנשארו בכלים המתים
ההם ,ועיקרי האורות נסתלקו למעלה ,וקצת ניצוצין מהם נשארו בכלים להחיותן בזמן תיקון של
אצילות .והנה מספר הניצוצין ההם היו רפ"ח ניצוצין ,וז"ס )בראשית א ב( והארץ היתה תהו
ובהו ,733שהם בחי' המלכים הנקרא ע"ש המל' דא"ק ,734הנקרא ארץ אדום ,735אשר מתו
ונתחברו 736ונעשו תהו ובהו .ונשאר קצת ניצוצין הנקרא רוח אלקים מרחפת עליהון ,ותיבת
מרחפת הוא מ"ת רפ"ח ,737כי הרפ"ח ניצוצין היה תוך המתים הנ"ל .ופשוט הוא שהאור
המעולה עלה למעלה ,ובחי' הגרועה שבהם הם ניצוצין ההם אשר נשארו בתוך הכלים כנ"ל
שהם בחי' דינין גמורים כמ"ש ,לכן נבאר תחילה סדר האורות והמדרגות 738ומעלתן זה למעלה
מזה.739
740
הנה נודע כי כל האורות של האצילות הם כולם בחינת הויו"ת  .ונודע כי ד' בחי'
הוי"ה הם או הוי"ה במילוי יודי"ן שהוא ע"ב כזה יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,או הוי"ה דס"ג כזה יו"ד
ה"י וא"ו ה"י ,או הוי"ה דמ"ה כזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,או הוי"ה דב"ן כזה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.
ונבאר עתה בחי' הוי"ה דע"ב ,וממנו יתבאר שאר הויו"ת .הנה פשוט הוא כי שורש האורות
ועיקרן הוא ד' אותיות הוי"ה פשוטים בלתי מלואים ,741והם בחי' עצמות אור ,ואמנם זהו בהיות
האותיות ממש בצורתן .אמנם ג"כ יש בחי' אחרת ,והוא בהיותן בבחי' מספר וחשבון באופן זה,
כגון אם נאמר ד' אותיות הוי"ה מספרם כ"ו .ואין ספק כי צורת האותיות עצמן הם יותר שורש
ועיקר האור יותר מבחי' מספרם וחשבונם .742והנה כל זה בבחי' הפנים ,כי גם יש בהם בחי'
אחרת והוא 743של האורות ,וגם בהם יש ב' בחי' הנ"ל שהם צורת האותיות כמו שהם ,או בחי'
מספרם .גם יש בחי' אחרת והוא ד' אותיות השם בהיותן במילוי ,כי אז הם בחי' דינין ,כי מילוי
גי' אלהים .744ועוד כי שורש הוי"ה הם ד' אותיות עצמן ,אבל מלואם הוא ביאור הוי"ה ,ויציאת
אורותיהן לחוץ .745וגם בבחי' המילוי יש בהם בחי' אותיות בעצמן ובחי' מספרם וכיוצא בזה
בחי' רבות לאין קץ ,במילוי ובמלוי המילוי וכו' עד אין קץ.
òðî àìëá àã ìë íòå åøîåàá ù"òå à"ò äî÷ äîåøú 'ôá äæä ãåñä åîéìòä øäæä øôñá 732
.(÷"äòù) àôé÷ú àéåç éàä àøåäð
 733הארץ הוא מלכות דב"ן שבעולם הנקודות )דע"ה ח"ב סח ע"ב(
.ç"öåàá ÷çîð 734
 735עי' מבו"ש י ע"א ]הובא לעיל נקודות ד[ שארץ אדום היא בינה וצ"ע.
.(å"ùì) åøáúùðå .(ç"öåà) åáøçúàå 736
õøàä äúéäùë íäá øéàäì íäéìò íéôôåòîå íéúîä ìò íéôçåø åéä ç"ôøä éë ó"çø ú"î 737
ç"ôø íúåà åëùîð íéìëä ìù çåøä íäù úåøåàä úðéçá ïîå íéëìîä úúéî ïîæ àåäù åäáå åäú
.(ù"åáî) íé÷ìà çåøå ù"æå ïéöåöéð
.(ç"öåà) íúâøãîå 738
úåøåàä øãñ íéã÷ð äìéçúáù êéøö ïëìå íéòåøâ øúåéä úåøåàä íä ïéöåöéð ç"ôøä åìàù éàãåá 739
.(ù"åáî) íéòåøâä úåøåàä íä äâøãî äî òãð äæáå åæî äìòîì íúâøãîå
 740עי' תיקו"ז ז ע"א :מסטרא דעשר ספירן דבריאה לאו שם יהו"ה וכנוייה חד הדא הוא דכתיב
כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וכו' הרי דאית ספירות דאתקריאו בשם יהו"ה ובשם אדנ"י
ואינון דאדנ"י אתבריאו
תרגום:
 741עי' לקמן אנ"כ פרק ג' )לש"ו( סוף צא ע"ג שסותר דבריו כאן ,ועי' הערה שם .971
 742עי' לעיל שער יד פרק ה' שכל גימ' היא במלכות של הבחינה.
."ìù íééøåçà" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìå ç"öåàá ÷çîð "àåäå úøçà" 743
 744כדלעיל שער י פרק ג'@.
 745כל מילוי הוא שאור מתפשט ומתגלה והוא על ידי התעוררות התחתונים שהוא עליית המ"ן
ואז עי"ז מתגלה אורו וכחו ומתמלא השם שלו אבל ללא עליית מ"ן עומד העליון כחו בעצמותו
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שער יח פרק ב מ"ת
ונבאר סדר מדרגתן בקצרה זה למעלה מזה:
א' ,הנה העיקר והשורש לכל הם אותיות הוי"ה בעצמן ובצורתן.
ב' ,מדרגה ב' ,הוא אחוריים שלהם בחינת עצמותן ,וצורתן כזה י' י"ה יה"ו יהו"ה ,והם
י' אותיות.747
ג' ,מדרגה ג' ,חשבון ומספר ד' אותיות הנקרא פנים ,שהם בחי' הוי"ה מספרן }פו ע"א{
כ"ו.
ד' ,מדרגה ד' ,הוא חשבון ומספר י' אותיות הנקרא אחוריים ,שהוא בחי' היות מספרן
ע"ב.
ה' ,מדרגה ה' ,הוא במילוי של השם ונקרא פנים ,והם יו"ד אותיות יו"ד ה"י וי"ו ה"י
בצורתן עצמן.748
ו' ,מדרגה ו' ,אחור של המילוי הנ"ל בבחי' אותיות בצורתן לא בחשבונם ,והם כ"ו
אותיות יו"ד ,יו"ד ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י.
ז' ,מדרגה ז' ,חשבון ומספר י' אותיות המילוי שהוא היות מספרן ע"ב.
ח' ,מדרגה ח' ,מספר וחשבון כ"ו אותיות האחוריים של המילוי שהוא קפ"ד.
ט' ,מדרגה ט' ,הוא כ"ח אותיות המילוי דמילוי הנקרא פנים כזה ,יו"ד וי"ו דל"ת ,ה"י
יו"ד ,וי"ו יו"ד וי"ו ,ה"י יו"ד.749
י' ,מדרגה י' ,הוא אחוריים של המילוי דמילוי ,והם קנ"ו אותיות כזה יו"ד ,יו"ד וי"ו,
יו"ד וי"ו דל"ת ,יו"ד וי"ו דל"ת ה"י ,יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו,
יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו יו"ד וי"ו ,יו"ד וי"ו דל"ת ה"י
יו"ד וי"ו יו"ד וי"ו ה"י ,יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו יו"ד וי"ו ה"י יו"ד.750
י"א ,מדרגה י"א ,מספר וחשבון כ"ח אותיות מילוי המילוי דפנים.
746

ללא גילוי )ביאורים ח"ב עד ע"ג( ,ענין המילוי הוא ,שתחילה האור העליון עומד בעצמותו הפשוטה
ללא גילוי וזהו בחינת שם הוי"ה ב"ה הפשוט ,ועל ידי אתערותא דלתתא ,הרי הוא עליית מ"ן,
מתפשט האור ומתגלה ,והיינו שמתגלים מילויי אותיות השם הפשוט.
והנה עי' זהר משפטים צד ע"ב דהוי"ה במילוי הוא "בשלימות יתיר" ולכאורה א"כ הוא היותר
עיקרי ,אמנם ד"ז צ"ע ,שכן עי' שער לאה ורחל פ"ב שהוי"ה פשוט הוא בסוד כתר והמילויים הם
בסוד חו"ב ,וא"כ הוי"ה הפשוט הוא העיקר .והנראה לבאר שככל שבחינה גבוהה יותר הרי שהיא
בהעלם גדול יותר כלפי התחתונים .עכ"פ ,נמצא שכוונת דברי הזהר היא שעיקר התועלת
לתחתונים הוא מהמילוי דווקא.
לפי זה יוצא כי ישנם ג' בחינות של עמידת הספירות ,בזמנים שונים :א( לעתים הספירה או
הפרצוף עומדים רק בהארת השם הפשוט שבו בלבד ,ואז הארתו מועטה מאד ,שכן היא מורה על
שכחו נעלם בעצמותו ללא גילוי כלל ב( לפעמים הספירה או הפרצוף עומדים בהארת המילוי שבו
בלבד ,והשם פשוט שבו נעלם ,ואז הארתו גדולה יותר ג( כאשר מאירים הספירה או הפרצוף באור
השם עם המילוי כאחד ,והיינו השלימות העיקרי ,והוא כוונת הזהר משפטים הנ"ל )ביאורים ח"ב
עד ע"ג( חזרה על תחילת ההערה@ ,ולקמן הערה .971
.â"ò é ù"åáî ,â"ò åë ÷"äòù ,ç"öåà 746
 747אמנם בחי' אחוריים למעלה יותר מבחי' הגימ' שהיא בחי' המלכות כנ"ל הערה 742
 748למה זה למטה מד' ראשונים ,עי' תיקו"ז יט ע"א :מלגאו איהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א 748דאיהו
ארח אצילות 748איהו שקיו דאילנא בדרועוי וענפוי )נ"א ואנפוי( כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי
בההוא שקיו
תרגום :מבפנים שהוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,שהוא דרך אצילות ,והוא משקה את האילן בזרועיו
וענפיו )ופניו( ,כמים המשקים את האילן ומתרבה באותו השקה.
אמנם בדף ה ע"א משמע כך שפשוט יותר עליון מהמילוי ,עיי"ש בגר"א ד"ה דמקוריהון
וע'י תיקו"ז ז ע"א :מקורין דכל שמהן אינון יהו"ה יו"ד ה"י וי"ו ה"י יהו"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א
ועי' לקמן הערה  ,971והרב אמר שאין טענה.
.(ç"öåà) (ø"úé ïéðîë) 749
 750בגימ' .4401
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י"ב ,מדרגה י"ב ,מספר וחשבון קנ"ו אותיות אחוריים מילוי המילוי ,ועד"ז תלך עד אלף
אלפים מדרגות לאין קץ ,ע"ד הנ"ל וכיוצא.751
והנה זהו שבארנו הוא בהויו"ת דע"ב ,וכיוצא בזה בהויו"ת דס"ג ,ובהויו"ת דמ"ה
ובהויו"ת דב"ן ,וכן בכל השמות וכינוים שבעולם.
והנה כל מדרגה הקודמת לחברתה הוא מעולה ממנה ,ואורה גדול מאור המדרגה אשר
תחתיה ,וא"כ כשירדו הניצוצין בודאי שהיותר תחתון הם נשארו בכלים כנ"ל.
ודע ,כי לא כל הבחי' שוין ,כי הנה שם ע"ב 752גדול במעלה מכולם ,ותחתיו במדרגה
}פו ע"ב{ שם ס"ג ,ותחתיו במדרגה שם מ"ה ,ותחתיו במדרגה שם ב"ן .ופשוט הוא כי כל
הוי"ה מאלו הד' יורדין מהם בחי' נצוצין להחיות הכלים ,וניצוצי הויו"ת דע"ב ירדו בכלים
דע"ב ,וניצוצי דס"ג ירדו בכלים דס"ג כו' .והוא כי אין כח בניצוצי דהוי"ה זו להחיות כלים
דהוי"ה אחרת ,לכן לא ירדו כל הניצוצין משם ב"ן הגרוע מכולם להחיות הכלים .753אמנם מכל
הוי"ה והוי"ה ירדו ממנו ניצוצין להחיות הכלים שלה ,אלא שמה שירד מהוי"ה דע"ב היו
הניצוצין הגרועים מכולם אשר בשם ע"ב ,וכן הניצוצין שירדו משם ס"ג הם הגרועות מכולם
אשר בשם ס"ג ,להחיות הכלים שלה ,וכיוצא בזה בכלים 754האחרים .גם צריך שתדע כי מספר
ניצוצין שירדו מכל הוי"ה מאלו ד' אינם שוין ,לפי ששם ע"ב עליון שבכולם לא היתה בו כ"כ
שבירה גדולה כמו בס"ג ,וכיוצא בזה בשאר .ובודאי ,כי משם ב"ן ירדו יותר ניצוצין מכל השאר,
וממ"ה פחות מב"ן ,ומס"ג פחות ממ"ה ,ומע"ב פחות מס"ג.
וטרם שנבאר 755מספר כל אחד ואחד ,צריך שנקדים הקדמה א' ,והוא זה ,דע ,כי כאשר
יצאו הי' נקודים מנקבי עינים דא"ק כנודע ,הנה בצאתן הניחו רושם שלהם בעולם אצילות,756
והוא :מנקודת הכתר שלהם ,נעשה ממנה אח"כ כשנתקן עולם האצילות בחי' פרצוף א"א.
ומנקודת חו"ב ,נעשה ב' פרצופים או"א .ומן חסד עד היסוד שבהם הם ו"ס ,נעשו פרצוף ז"א.
ומן י' 757נעשה פרצוף נוק' דז"א .ואמנם כאשר היה אח"כ זמן התיקון ,אשר אז הלבישו זה לזה
כנ"ל באורך )שער התיקון פרק ה( ,ולא הונחו במקומם הראשון ממש ,אמנם היה באופן אחר,
והוא ,כי הנה נודע כי א"א מתפשט עד סיום אצילות ממש .ומהראוי היה שאו"א יהיו למעלה
במקום חו"ב דא"א ,כי הרי הם חו"ב} ,פו ע"ג{ אבל לא כך היה אלא שהלבישו את חו"ג
דא"א .758וכן מהראוי היה שז"א אשר בחינתו ו"ק מחסד עד יסוד ילביש ו"ק דא"א ,ולא כך היה
 751וכל אלו היו במלכים קדמאים אם כן רואים ריבוי האורות בז' מלכים קדמאין )דע"ה ח"א
יא ע"ב( ,כל עסמ"ב מתחלק לעסמ"ב וכו' וכו' )כללים ח"ב קכח ע"ג(
 752הרב אמר שזה חסד שהאבא בזמן הנקודות היה במקום החסד דא"א
 753חוץ מהכלי שלו .שהרי על אף שהאור ההכי נמוך ירד לכלי והב"ן הוא הכי נמוך עכ"ז היא
רק שייכת לכלי שלה.
.(ç"öåà) ìëá 754
 755עי' יפה שעה )לש"ו(@.
 756כלומר במקום העתיד להיות עולם האצילות.
 757העשירית.
 758עי' שמ"ש עי' כללים כלל ח ענף ד' )לש"ו( .ז"ל השמ"ש :נ"ב) ,עיין תו"ח דף ט"ו ע"א .ועיין
לקמן ש"ל פ"ב ומ"ש שם השמש ז"ל ועיין דב"ש דנ"א ע"ג( צ"ע היכן מצינו שירדו או"א למטה
ממקומם ,כי זה היה מקומם הראשון כשיצאו מנקבי העינים ,כי החילוק שיש בין עתה כשיצאו
הוא התפשטותם לפרצופים והלבשתם זה לזה .כי הנה שיעור הכתר שבנקודות בעת שיצאו היה
כשיעור הכתר דא"א של אחר התיקון כנזכר בשער התיקון פ"ג ,ונשלם כל שיעורו למעלה ע"ג חו"ב
שבנקודות שהם או"א וכך היו אחרי התיקון .ומה שנתוסף אחר התיקון הוא שנתפשטו למטה,
והוא כי חג"ת דא"א נתלבשו בתוך או"א ונה"י תוך ז"א ,אבל כח"ב דא"א לא לקחו מקום בפני
עצמם ,כי החכמה שהיא מוחא סתימאה נתונה תוך הכתר והיא נכסית בו ואינה נגלית כלל רק
הכתר לבדו שהיא הגולגולתא הוא הנגלה ,והבינה בגרון ועליה מלבישים ב' כתרים דאו"א היא
נכסית בהם ,הרי כי אין מגולה מא"א רק הכתר שבו ,והוא עומד על גבי או"א שהם החו"ב שבנקו'
כמו שהיו קודם התיקון ,וצ"ע.
ועוד צ"ע ,שכפי משמעות הדברים זה היה בעת התיקון לא בעת השבירה ,ואיך מונה ע"ב ס"ג
בכלל הנשברים והנופלים .ואם כוונתו על בחי' האחורים דאו"א שנפלו בעת השבירה ,הנה נתבאר
כי האחוריים ההם לא ירדו לבריאה .וצ"ע )א"ה עיין בהקדמת רחובות הנהר דצ"ח ע"א( באופן
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אלא שאינו מלביש רק מחצי ת"ת דא"א ולמטה כנ"ל .ואמנם נוק' דז"א נשארה במקומה
הראשון והוא שהיא מלבשת את המל' דא"א.759
כלל העולה מכל זה ,כי שם ע"ב אשר מקומו בחכמה ,ושם ס"ג אשר מקומו בבינה ,ירדו
למטה ולא הלבישו אלא את חו"ג דא"א .ונמצא ,כי שם ע"ב בחסד ,ולכן חסד גימ' ע"ב .ושם
ס"ג בגבורה ,ושם מ"ה בחצי ת"ת ונה"י 760בלבד ,עם היותו כולל ו"ק גמורים .הרי איך הז"א
שהוא בחי' ו"ק דאצילות שהם בחי' שם מ"ה ,הוא שם בחצי ת"ת דא"א )מ"מ די לו לסבת גודל
אצילות שכל בחי' שם מ"ה הושם בחצי ת"ת דא"א ומנה"י בלבד ,ושם ב"ן הוא במל' לבדה(.
והנה נתבאר איך כל הד' הויו"ת ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,כולם הם בז"ת דא"א לבד .והרי נתבאר
הקדמה א' הנ"ל*.761
*ונלעד"ח כי כל אלו ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן כולם הם בשם ב"ן הנ"ל ,שהוא כולל י'
נקודות ,762והוא מתחלק לד' הויו"ת אלו כמבואר אצלינו )כי כל הד' הויו"ת ,כל א' מהד' כוללת
כל הד' כנלע"ד(.
763ועתה נבאר הסדר שלהם ,הנה מהוי"ה דע"ב אשר בחסד ,האורות שלו שעלו למעלה
באצילות 764כשנשברו הכלים היו ו' מדרגות הראשונות .765ושאר המדרגות מן הז' ואילך ,והוא
בכלל שהוא חשבון ומספר י' אותיות המילוי ,שהם גי' ע"ב ,ומשם 766ואילך כולם ירדו בבריאה
עם הכלים בסוד הניצוצין .ופשוט הוא שכל המדרגות שלמטה ממנו נכללין בה ,ואינם נחשבים
שכל הקדמה זו לא הבנתי אותה איך נמנים הע"ב ס"ג בכלל הרפ"ח ,ואם נאמר שכוונתו על בחי' ז'
מלכים דאבא וז' מלכים דאמא שנתבאר בשער שבירת הכלים פ"ו ופ"ז שגם הם נפלו ,אמנם גם
אותם הז' מלכים דאבא או דאמא הם מ"ה וב"ן דע"ב או מ"ה וב"ן דס"ג ולא ע"ב דס"ג דאותה
בחינה ,ובכאן הוא מונה המדרגות דע"ב וס"ג עצמם באופן שבין בכללות בין בפרטות מה שירדו
לבי"ע הם מ"ה וב"ן בין הכללות בין הפרטות ,אבל ע"ב וס"ג בין דכללות בין דפרטות נשארו
באצילות ולא ירדו לבי"ע וצ"ע.
וזה תמצית דברי הכללים ,נקודה העצמותית דכתר הוא ע"ב הכללי ,והנה"י שלו שורש לס"ג
הכללי ,והם ]היינו ע"ב וס"ג דס"ג  -כללים ח"ב קיח ע"ב[ המוחין העיקריים שהם החו"ב ,ושם
מקומם דאו"א בעולם הנקודות ,והנה"י דע"ב מתפשטים בבחי' עטרין דחו"ג והם מתקנים
האחוריים דאו"א וזה החוט השדרה ,זה גידול אחוריים )עי' ע"ח נקודות ו'( ,ולכן בשעת שבירת
הז"ת שכאשר ירדו אחוריים דאו"א ,הנה"י דכתר ירד עמהם ,והם ירדו למקום עתה של חג"ת
דא"א .הסיבה להנ"ל בגלל שכל הנקודות בתחילת הוייתם יצאו למקום שהוא שורש מציאותם,
ובמיתתם נפלו למקום היותם כעת .גם באו"א יש ג' הבחנות הנ"ל ,א' הוא תחילת התפשטותם
עצמותם העיקרי במוחין דא"א ,ואחר כך התפשטותם בעולם הנקודות עד סוף מקום העתיד לזו"ן
שהוא סוף נה"י שלו ,וההבחנה הג' היא היותם קצרי הקומה רק עד הטבור דא"א ,ועל אף שנה"י
דאו"א מתפשטים בזו"ן ,וכל התלבשות זו"ן על א"א היא על הנה"י דאו"א ,ונה"י דאו"א
המתלבשים בתוך זו"ן נעשה לעצם מעצמותיהם ,עכ"ז זהו לא עיקר מציאותם אלא הארתם ולכן
נחשבים או"א קצרי קומה .עי' ביאורים נקודות ב אות ח' )לש"ו( הובא שם הערה  .127כאשר
מדברים על או"א במקומם בחו"ב דא"א אז הם רק בקו א' )כללים ח"א פו ע"ג(.
 759כלומר עטרת היסוד שלו.
.é"äðá àúéà åîå÷îáå ÷"äòùá ÷çîð é"äðå ú"ú éöçá 760
ï"á íùå ãáìá é"äðîå à"àã ú"ú éöçá íùåä ä"î íù 'éçá ìëù úåìéöà ìãåâ úáñì åì éã î"î) 761
éøäå ãáì à"àã ú"æá íä íìåë ï"á ä"î â"ñ á"ò úåéåä 'ãä ìë êéà øàáúð äðäå (äãáì 'ìîá àåä
éöçá àåä ä"î íùå à"ð) ãáìá é"äðáå áåúë åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð – ì"ðä 'à äîã÷ä øàáúð
ä"î íù 'éçá íäù úåìéöàã ÷"å 'éçá àåäù øéòæ éøä éë íéøåîâ ÷"å ììåë åúåéä íò é"äðå ú"ú
'éçá ìëù úåìéöàä ìãåâ úáéñì åì éã î"î úåøåîâ ÷"å ììåë åúåéä íò é"äðå ú"ú éöçî íù àåä
.äãáì úåëìîá àåä ï"á íùå (ãáìá é"äðáå êéøàã ú"ú éöçî íùåé ä"î íù
.(ç"öåàá óñåð) íééðéòä ìù 762
.ã"ò é ù"åáî 763
 764עי' לעיל הערה .Error! Bookmark not defined.
 765מהי"ב מדרגות אשר בתחילת הפרק.
766
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בה כדבר בפ"ע ,ולכן אינה עולה במספר .ולכן אינו נחשב רק מדרגה זו 767בחי' מספר י' אותיות
המילוי שהוא גי' ע"ב ,וכל שאר הניצוצין שלמטה מהם נכללין באלו ע"ב .וכבר נת"ל במקומות
רבים כי מציאות מספר רפ"ח ניצוצין ,הם ד' בחי' ע"ב שירדו מאלו הד' הויו"ת ,768וכולם יחד
הם רפ"ח ניצוצים .והנה נתבאר ע"ב ניצוצין שירדו מכלל הרפ"ח ניצוצים ,והם מהוי"ה ראשונה
דע"ב.
ומשם ס"ג שהוא יותר תחתון משל ע"ב ,לא עלו האורות שלו באצילות רק ד' מדרגות
הראשונים בלבד ,נמצא כי ירדו בבריאה ב' מדרגות אחרות יותר עליונים ,שהם י' אותיות דמילוי
הס"ג ,ובחי' האחור שלהם ,שהם מדרגה ה' וז' .769וכאשר נמנה בחי' המדרגה הה' שהם י'
אותיות דמילוי ס"ג בבחי' אותיות עצמן ,ונמנה גם מספרם שהוא ס"ג ,הרי ע"ג ניצוצין שירדו
משם ס"ג.
ומשם מ"ה שהוא הת"ת ירדו ב' מדרגות עליונים יותר לפי שהוא גרוע במעלה מן ס"ג,
ולא עלו באצילות רק ב' מדרגות ראשונים לבד ,וכל השאר ירדו בבריאה .נמצא ,כי הניצוצין
שלהם הם ע"א ניצוצין ,כ"ו ומ"ה .ופי' כי מספר ד' אותיות הפשוטים הם מספר כ"ו ,ומספר י'
אותיות מילוי הם מ"ה ,והנה כ"ו ומ"ה הם ע"א ניצוצין ,הרי הם ג"פ ע"ב.770
ומשם ב"ן ירדו כל המדרגות חוץ מן העליונה והראשונה ,771לפי שלהיות בחי' ב"ן
מלכות ,והיא }פו ע"ד{ תחתונה מכולם ,היה בה שבירה יותר מכולם שלמעלה ממנה ,ולא עלו
ממנה רק ד' אותיות פשוטים בבחי' אותיות עצמן ,וכל השאר ירדו לבריאה .וז"ס שאנו אומרים
בכ"מ כי המלכות נשארה באצילות בבחינת נקודה א' בלבד ,וכל השאר נתמעט ממנה וירדו אל
הבריאה והבן זה .772כי הנה נקודה ההיא היא בחי' מדרגה ראשונה שבכולם בלבד ,ואמנם מספר
הע"ב ניצוצין שירדו ממנה הם בחי' המספר והחשבון של י' אותיות דאחור דב"ן ,ולא הפנים
דשם עצמו שהוא מדרגה א' ,רק אחוריים 773שהם גימ' ע"ב .הרי ד' פעמים ע"ב שירדו מן ד'
הויו"ת ,ומספר כולם הם רפ"ח ניצוצין ,אלא שיש ביניהן הפרש ,כי אין בחינתם שוין ,לפי
שהע"ב ניצוצין שירדו משם ע"ב דיודי"ן הוא הע"ב דחשבון ,ומספר י' אותיות המילוי הזה ,שזו
היא מדרגה הז' .ומשם ס"ג ,הע"ב שלו הוא י' אותיות וס"ג שהם ע"ג והם המדרגה הה' וז'.
ומשם מ"ה הע"ב שלו הוא מ"ה וכ"ו שהם גי' ע"א שהם המדרגה ג' וז' .ומשם ב"ן עצמו הע"ב
שלו הוא מדרגה הד'.775774

.(ç"öåà) (åæä à"ð) 'æä 767
 768כלומר העסמ"ב הנ"ל .ד' פעמים שהם מהדעת ולמטה שהם חגת"מ )דע"ה ח"ב קמד ע"ד(
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.(íåìùå íééçä@ ç"öåà) 'åå

 770עי' פע"ח פ"ט מק"ש דף מא ע"ב בהגה"ה שם )לש"ו( ,וז"ל ,והטעם מפורש וז"ל מה שיש א'
עודף באימא דהיינו בשם ס"ג וא' חסר בז"א דהיינו בשם מ"ה לפי ששורש זעיר נשאר במעי אמא
כדי שאמא יתן לה מוחים .ועי' שער א"א פרק י"ג בענין מ"א וג"ם ,שיש אותו ענין בין אבא לאמא.
 771אם כן הרפ"ח ניצוצין של כאן הם יותר גדולים והוא משום שהם נולדו ונעשו מהכאת
ובטישת דהאורות העיקריים עצמם )ביאורים ח"ב לא ע"ג( ,והוא משום שהיה בו שבירה יותר
גדולה מכולם )ביאורים ח"א לד ע"ג( ,ומאחר שהיא תחתונה מכולם יצאה היא ג"כ בפני עצמה
)ביאורים ח"ב סו ע"ב( ,ולכן דווקא ממנה כל התיקונים דלעתיד )כללים ח"ב נג ע"ד(.
 772מ"ש שהמלכות נשארה באצילות בבחי' נקודה וכל השאר נתמעט וירדו אל הבריאה הוא רק
מהשם ב"ן דנקודות לבד שהמדרגה הראשונה שבו נשאר באצילות והוא הנקודה א' והכוונה על פי
שאמרנו כי נודע שבעולם הנקודות לא יצא אלא רק מלכיות דב"ן ובנוק' לא יצא אלא רק הכתר
שבאותה המלכות והכתר דכתר שנשאר לעולם באצילות הוא המדריגה הראשונה שאמר ושאר
המדרגות שירדו הם מהט' אחרונים דאותו הכתר והוא מדריגה הד' ולא הזכיר מדריגה הב' והג' כי
הם מהכתר לא נעשה בהם פגם אע"פ שירדו גם הם עכ"ז אינם הם מכלל הרפ"ח אשר נפגמו אלא
רק מאחר המדריגה הג' ולמטה כי כל הפחות מג' כלבוד דמי )דע"ה ח"ב קטו ע"ב(.
àéäù)" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "íééøåçà ÷ø 'à äâøãî àåäù åîöò íùã íéðôä àìå" 773
".(úéòéáøä äâøãîä
.(ç"öåà) (úéòéáøä äâøãîä à"ð) 'ãäå 'áä 774
 775עי' דע"ה ח"ב דרוש ה' ענף א' סוף סימן ד' )לש"ו( עי' הערה .772
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שער יח פרק ג מ"ת
ועתה צריך לבאר כמה שאלות שיש בכל הנ"ל ,והוא ,כי צריך לידע למה היו השינוים
האלו ,שבשם ע"ב אנו לוקחין חשבון מדרגה הז' ,ומס"ג ב' מדרגות ,שהם ה' וז' ,וממ"ה ב'
מדרגות שהם ג' וז' ,ומב"ן מדרגה א' בלבד והיא הד' .778777והתשובה ,כי הנה נת"ל כי הצד
השוה שבד' הויו"ת הנ"ל שהם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,הוא שהמדרגות שהם ממדרגה הז' ולמטה
כולם נפלו בבריאה ,ולכן בשום חשבון אין אנו מחשבין משם ולמטה כלל ,רק ממדרגה הז' או
למעלה הימנו ,ולא למטה ממנו ,כי כל שלמטה ממדרגה הז' כלולים 779בה ,כי כולם גרועים
ממנה ,ואינו עולה בשום חשבון 780כלל .ולכן אין אנו מזכירין ומחשבים באלו הרפ"ח ניצוצין
רק אלו הד' מספרים שיש בד' מלואים של ד' שמות אלו ,שהם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן .ולהיותם
משונים במילויהן לכן נזכרים כל הד' מלואים ,לפי שזה גי' ע"ב ,וזה ס"ג ,וזה מ"ה ,וזה ב"ן,
ואין מספרם שוים במילוייהן.
גם צריך שתדע כי במקום שאנו מחשבין בחי' הפנים ,אין האחוריים עולים בשום
חשבון ,781כי טפלים הם אל בחי' הפנים ,הראשונים 782המעולים מהם .783לכן אין אנו מחשבין
באלו הרפ"ח ניצוצין בחי' האחוריים כלל ,רק משם ב"ן האחרון כמ"ש הטעם למטה ,בענין
המלכות .גם צריך שתדע כי כל מקום שיש ב' מספרים וחשבונם שוין ,אין אנו מחשבין את
שניהן ,אלא א' בלבד ,והוא כי הנה י' אותיות דס"ג ,784וי' אותיות דמ"ה ,ירדו בבריאה ,עכ"ז לא
חשבנו בחי' י' אותיות דמ"ה ,כיון שכבר נחשבו י' אותיות דס"ג הראשונים מהם ,כי כבר ביארנו
שאפי' בחי' הד' מילוין הנ"ל לא היינו מונין ומחשבין אותן ד' פעמים ,אלא להיותן משונים זה
מזה ,כי זה ע"ב וזה ס"ג וזה מ"ה וזה ב"ן משונים במילוייהם.
וטעם הדבר הוא במה שנקדים לך הקדמה א' ,והוא כי }פז ע"א{ הנה כאשר
הניצוצים 785שוין במציאותן ומספרם ,786נשארו שניהן במקום שנשברו 787ונפלו העליונים ,ושם
נשארים התחתונים עמהם .788כיצד ,הרי שנפלו י' אותיות דס"ג ,ואח"כ נפלו י' אותיות דמ"ה.
והנה עם היות י' אותיות דמ"ה גרועים במעלה מי' אותיות דס"ג ,עכ"ז ,בנפלו למטה לא נפלו רק
עד מקום שירדו י' אותיות דס"ג ,789ושם נתערבו 790ונתקשרו עמהם י' אותיות דמ"ה ,791לפי
שבחי' ס"ג נשבר קודם מ"ה כנודע ,כי תחילה מלכו העליונים ונשברו ואח"כ התחתונים .ולכן
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.à"ò àé ù"åáî ,à"ò æë ÷"äòù ,ç"öåà 776
 777עי' לעיל הערה .774
.(ç"öåà) 'áä 778
.(ç"öåà) íéìèá 779
.(ç"öåà) ïåáùçå íùá 780
.(ç"öåà) ïåáùçå íùá 781
.ç"öåàá ÷çîð 782
 783לכן לא הזכיר מדריגה ו'.
 784מדריגת הה'.
.(÷"äòù) úåâéøãîä 785
÷"äòùá ïëå ç"öåàá ÷çîð 786
.(é"úë é"áåâäá ïëå ç"öåà) åøàùðù 787
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'éá äìòîì íéøáåçî øàùð àìà ä"î éöåöéð øàù íò íäì éåàøä íå÷îá äàéøáá åãøé àì 789
.(÷"äòù) 'éå 'é íøôñîá íéåù úåéäì â"ñã éåìî úåéúåà
.(ç"öåà) (åáëòúð à"ð) 790
.(ù"åáî) åéáà íò úåéäì ÷ùåçä ïáä êøãë 791
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בעת שירדו י' דמ"ה פגעו ומצאו י' אותיות דס"ג שירדו שם בבריאה תחילה ונתערבו 792עמהם,
ולא ירדו עוד למטה מהם ונדבקו עמהם לסבת היות מספרן שוה .אבל כאשר אין ב' הבחי'
במספרם שוין ,כל אחד יורד במקומו הראוי לו לירד ,ולכן כל הבחי' השוות לא כפלנו אותן
למנות בחשבון ,ולכן בחי' י' אותיות דמ"ה ,אשר נתקשרו במקום נפילת י' אותיות דס"ג ,אינן
נמנין בפ"ע .793אבל המדרגה הז' של מ"ה ,אשר איננה דומה למספר מדרגה הז' דס"ג ,נחשבת
בפ"ע ,כי זו מספרה ס"ג ,וזו מספרה מ"ה .וכן מדרגה הג' משם מ"ה שמספרה כ"ו נכנס בכלל
החשבון ,לפי שמשם ע"ב ומשם ס"ג לא נפלה מדרגה הג' ,לכן אנו מחשבין גם אותה בחשבון
של הע"א של מ"ה .וכן בס"ג אשר המדרגה הה' שבה ,לא ירדה כמוה משם ע"ב ,לכן נמנים
בחשבון הע"ג ניצוצין דס"ג .וכן מדרגה הז' ,שהוא החשבון משונה מן ז' של ע"ב ושל מ"ה ,גם
היא נחשבת.
ונשאר לנו לבאר עתה ע"ב הד' של ב"ן שהיא במל' ,הנה הוא המדרגה הד' שהוא בחי'
האחוריים .794והנה אמרנו למעלה כי כאשר יורדין הפנים ,אין האחוריים נכנסין בחשבון כלל,
וכאן היה הדבר להפך ,כי האחוריים נכנסין בחשבון ולא הפנים .והתשובה הוא ,כי בג' שמות
אשר חשבנו בחי' פנים ,לכן לא חשבנו בחי' האחוריים ,אבל כאן במלכות ,שאין הפנים נחשבין
במספר ,אז נחשבו האחוריים .ועדיין נשאר לנו לתרץ ,כי אדרבא אעיקרא דדינא פירכא ,למה
אין בחי' הפנים נמנין במלכות ולא 795היו האחוריים נכנסין במנין כדמיון שאר האחוריים ,לכן
צריך שנבאר לתרץ לכל המדרגות מלמעלה למטה .ונאמר ,כי הסבה שאין אנו מחשבין המדרגה
הג' שהיא בחי' הפנים ,והוא מספר ד' אותיות הפשוטים ,הטעם הוא כמ"ש למעלה ,שכשיש ב'
מספרים ומניינם שוים אינן נמנין רק פעם א' ,ומדרגה זאת כבר נכנסה בחשבון ע"א ניצוצות
דשם מ"ה ,ואלו הכ"ו נשארו ונתקשרו שם למעלה כנ"ל .וכן מדרגה הז' שהוא מספר הט'
אותיות המילוי ,שהוא גי' ב"ן ,לא נמנית עם שהוא בחי' הפנים ,וגם שאינו דומה לשאר מלויים,
כי לסיבה זו נמנית לעולם המדרגה הז' בע"ב ובס"ג ובמ"ה .אבל הענין כמ"ש ענין הוי"ה דשם
ב"ן ומה עניינה .דע ,כי שם של ב"ן דמילוי ההי"ן אשר במלכות הוא ב' הויו"ת יחד ממש} ,פז
ע"ב{ והיא הוי"ה כפולה ,ונקרא מערת המכפלה כנודע ,796כי ו"ד דמילוי יו"ד גי' י' כחשבון
אות הפשוט ,וכל השאר הם אותיות הוי"ה כפולה ממש .והנה ענין ב' הויו"ת אלו עניינם הוא ,כי
הוי"ה א' בחי' ז"א ,והוי"ה הב' הוא בחי' הנוק' עצמה .וכאשר מתחברים הז"א בנוק' ,אשר אז
מאיר ז"א בנוק' ,הנה אז הז"א נותן הארת הוי"ה שלו אליה ,ואז נעשין ב' הויו"ת בנוקבא ,ואז
נעשית בה שם ב"ן שהוא בחי' ב' הויו"ת וזכור הקדמה זו.798797
.(ç"öåà) (åáëòúðå à"ð) 792
.(ù"åáî) íäìù éìëä úåéçäì íîå÷îá åãøé àìù ïåéë åãøé àì åìàë àåä éøäå 793
ï"áã ä"éåä úåéäì éë ,øàáúð äðäå .ï"áã ä"éåäá ùéù íéåðéùä ìà íòè úúì êéøö äúòå 794
÷ø úåìéöàá äðîî äìò àì éë ,íìëî äìåãâ äúøéáù ,íìëî äòåøâå äðåúçú àéäù úåëìîá
äîì ãåñ ïéáú äæáå .äàéøáá åãøé íìë ñ"à ãò äéúåâéøãî øàù ìëå ,ãáì äáù äðåùàøä äâéøãîä
äðåùàøä äúâéøãî ÷ø äðîî øàùð àì éøä éë ,ãáìá úçà äãå÷ð 'éçá ÷ø äøàùð àì úåëìîä
.(÷"äòù) úåèùåôä äéúåéúåà òáøà 'éçá íäù ,ãáìá
.(ç"öåà) àì æàå 795
796

] 797הוי"ה זו שז"א נותן בנוק'[ והוא רוחא דשדי בגווה לעורר בה מ"ן מאז ולהלאה ולא אתערת
מ"ן עד דעייל בה ההוא רוחא שעה"ק עא סוף ע"א והנה הוא מהדעת דז"א החיצון שבו כמ"ש
בשער השמות פרק ג' )לש"ו(
עי' מ"ד ומ"ן דרוש ח' סמוך לסופו.
עיקר פנימיות דב"ן הוא לצרוך אור המהיטבאל דתיקון הנכנס באצילות עצמו )כללים ח"ב מט
ע"ג*( ,וכן מהיטבאל זו כלולה ממ"ה וב"ן )כללים ח"ב נא ע"א( ,ואז הב"ן בטל למ"ה וכלול בו
)כללים ח"ב ע ע"ד( עיקר השם ב"ן הוא רק לצרוך גילוי האור דשם מ"ה )כללים ח"ב עה ע"ג( ואותו
מ"ה וב"ן הם מהתפשטות הנה"י דס"ג שבכל א' וא' )כללים ח"ב עו ע"ג( ,מ"ה וב"ן האלה הם
משמשים למ"ה וב"ן הכלליים דתיקון אשר מהם נבנה האצילות אבל המ"ה העיקרו דאור התיקון
נשאר גנוז ביסוד דא"ק בסוד מ"ש בסד"צ פ"א אעבר וזעיר נטיל וגניז )כללים ח"ב עח ע"ד( הוא
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והנה בהקדמה זו הותרה השאלה הנ"ל ,כי להיות שעיקר האותיות של שם ב"ן הוא מן
הז"א כנ"ל ,לכן אין ראוי למנותן בפ"ע בבחי' המלכות ,לכן אין המדרגה הז' שהוא מספר ב"ן
נכנס בכלל החשבון ע"ב ניצוצין שלה .וכן מדרגה הג' שהוא מספר כ"ו אינה נכנסת בחשבון,
לפי שנשארת דבוקה למעלה עם מדרגה הג' שבז"א שכבר נכנסת בחשבון .אך י"ל למה אין אנו
חושבין מדרגה ב' שהוא אחוריים הפשוטים כזה ,י' י"ה יה"ו יהו"ה ,ולא שייך לתרץ כדמתרץ
כאן .ואי לאו דמסתפינא הוה אמינא שנכנסו במקום אותיות דמ"ה שנכנס בו כדלקמן פ"ד ,אך
בפ"ד לא משמע כן ,וצ"ע .799וכן המדרגה הה' שהיא בחי' הפנים ,והם ט' אותיות המילוי
כצורתן ,עם היותם משונים מן האחרות שהם י' בכל מילוי ,עכ"ז לא נכנס בחשבון ,והטעם עם
הנ"ל ,שכיון ששורש שם זה במילוי ב"ן הוא מן ז"א ,לכן לא נמנה בנוק'.
שער יח פרק ד מ"ת
ועתה נשאר לנו לבאר ענין א' ,והוא כי נת"ל כי מן החו"ג ומן הת"ת והמלכות ירדו
רפ"ח ניצוצין ,שהם ד' פעמים ע"ב ,801ועתה צריך לבאר ,כי בהכרח הוא שגם מן הנה"י ירדו
ניצוצין ,א"כ מה עניינם ,ואם ירדו למטה ,למה לא נכנסו ונכללו גם הם במספר ניצוצין.
ונבאר תחלה מה הם בחי' הניצוצין שירדו מהם .הנה נודע כי נו"ה הם ב' פלגי דגופא
)רע"מ פנחס רלו ע"א (802כנ"ל ,803לכן אין הוי"ה גמורה בכל א' מהם ,רק הוי"ה א' בין שניהם,
נמצא כי חצי הוי"ה הוא אור של נצח ,וחצי הוי"ה הוא אור של הוד .ופשוט כי כשהוי"ה נחלקת
לב' אינה עולה בשם בפ"ע רק חצי העליון שהם ב' אותיות י"ה ,804כמ"ש )שמות יז טז( כי יד על
כס י"ה ,כי ב' אותיות ו"ה אינן שם בפ"ע .806805נמצא כי נצח נקרא י"ה ,וכן ההוד וכן היסוד
י"ה ,807כי היסוד אינה בחי' בפ"ע ,רק הארה כלולה מהאורות עליונים כנודע .808ועוד טעם אחר
במה שנבאר ,כי ב' יסודות דאו"א מתלבשין תוך ז"א ,וכל א' מהם יש בו ה"ח וה"ג ,וה"ח דיסוד
דאמא הם מתפשטין בז"א בחו"ג ת"ת ונו"ה שלו ,והה"ג דיסוד דאמא וכן הה"ח וה"ג דיסוד
800

הב"ן שמאיר בכל ז"ת דעקודים עי' עקודים פ"ב במ"ב והוא עילויו דב"ן אשר בעקודים שנתעלה
בכל הז"ת ועומד השם ב"ן בגילוי דתרין עטרין שבדעת שהוא כולל מ"ה וב"ן יחד )כללים ח"ב קיד
ע"ג(
ïéðòä ìáà ,úéðîð äðéà äîì ,äîöò äéá÷åð 'éçá àéäù 'áä ìáà ,àçéð äðåùàøä àîìùá ,ú"àå 798
íâ .úéðîð äðéà àéä íâ ïëìå ,äðåùàøä ä"éåää íò ,äìòîì ä÷åáã úøàùð åæ ä"éåä íâ éë ,àåä
ä"éåää úåéúåà ø÷éò éë .øëæðä íòèì ,úðîð àì äáù éåìîä úåéúåà 'è 'éçá àéäå ,'ää äâøãîä
.(÷"äòù) äéá÷åðá úéðîð äðéà ïëìå ,à"æ ïî àåä éåìîá ï"áã åæ
àìå ä"åäé å"äé ä"é 'é äæë íéèåùôä íééøåçà àåäù 'á äâøãî ïéáùåç åðà ïéà äîì ì"é êà 799
åá ñðëðù ä"îã úåéúåà íå÷îá åñðëðù àðéîà äåä àðéôúñîã åàì éàå ïàë õøúîãë õøúì êééù
.(ç"öåàá ÷çîð) ò"öå ïë òîùî àì ã"ôá êà ã"ô ïî÷ìãë
.á"ò àé ù"åáî ,â"ò æë ÷"äòù ,ç"öåà 800
 801חילוק הז"ת לד' חגת"ם מאחר ששרשם מד' מוחים שבדעת והם ד' פעמים ע"ב )דע"ה ח"ב
קמא ע"ב(
 802עי' לקמן הערה .Error! Bookmark not defined.
.(ù"åáî) 'à ä"éåä ùé äøéôñ ìëá éë òãåðå ,'à äøéôñì íéáùçðå 803
.(÷"äòù) íé÷çîð íðéàù úåîù 'æî øåîâ íù àåäù 804
 805עי' בהגר"א על תיקו"ז ט ע,א ז"ל חרק חושבנא ו"ה  -דנו"ה הן תרי פלגי דגופא )רע"מ פנחס
רלו ע"א ,(805ובהון הוי"ה אחת ,י"ה בנצח ו"ה בהוד ,805וכן איהו בנצח ואיהי בהוד ,805וי"ה הוא
בשמים ,ו"ה בארץ כמ"ש )תהלים צו יא( י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ ,לכך חלם בגי' י"ה ,חרק
ו"ה:
.(ç"öåà) (ä"é íùá '÷ð àåä íâ ïëì) 806
 807עי' גר"א תיקו,ז ט ע"א ד"ה חרק.
ä"é úåéúåà 'á ÷ø äøåîâ ä"éåä åððéà àåä íâ ïëìå (à"ò æé úéùàøá øäæ) ìë úàø÷ð ïëìå 808
).(÷"äòù
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דאבא אשר לא נתגלו ולא יצאו ,809הנה כל אלו הם יורדין אל היסוד דז"א .810וכבר ידעת ,כי
סיום היסוד דאבא הוא מסתיים ביסוד }פז ע"ג{ דז"א עצמו ,נמצא כי ט"ו חסדים וגבורות יש
ביסוד דז"א ,אשר מספרם י"ה .811עוד טעם אחר והוא בענין ה"ח עצמן המתפשטים בז"א מצד
יסוד אמא ,והוא ,כי הלא נתבאר אצלינו כי ג' בחי' יש אל החסדים דז"א :א' ,הוא למעלה
במקום הדעת דז"א ,כי שם הוא שורש החסדים .812ואח"כ ,מן הארתן מתפשטין ה"ח מן החסד
שבו עד הוד שבו .ואח"כ ,מהארתן של החסדים המתפשטין ,מתקבץ הארתן ביסוד דז"א ה"ח
אחרים ,אשר לסבה זו נקרא היסוד "כל" כנודע )זהר בראשית יז ע"א( ,והרי הם ט"ו חסדים כמנין
י"ה.
נמצא ,כי נה"י אינן הויו"ת גמורות רק ג' שמות של י"ה כנ"ל .והנה כל בחי' המדרגות
שנתבאר לעיל בשם יהו"ה ,כולם ג"כ יש בשם י"ה .ודוגמת מה שירד משם מ"ה ,כך ירד מג'
שמות י"ה הנ"ל ,כי לא נשארו באצילות רק ב' מדרגות הראשונים לבד ,שהם ב' אותיות י"ה.813
וגם האחוריים שלהם בבחי' אותיות לבד שהם י' י"ה .ואמנם מהמדרגה הג' ולמטה ,וגם הוא
בכלל ,כולם ירדו בבריאה ע"ד מה שירד מהת"ת ,שהוא שם מ"ה .ואמנם הטעם למה אין בחי'
כל הניצוצין האלו נזכר בפ"ע ע"ד שהוזכרו שאר הנצוצין ,הענין הוא ,לפי שכל הנצוצין שירדו
מן נה"י מתחברים כולם עם הניצוצין של ת"ת .וכבר נתבאר לעיל ,שכל מה שמתחבר עם מה
שלמעלה הימנו אינה עולה בשם בפ"ע .והנה בבחי' ניצוצין האחוריים שלהם ,אינו צורך לתת
טעם למה לא נמנו ,כי כבר נת' שבמקום שנמנו הפנים לא נמנין האחוריים ,אבל בחינת הפנים
צריך לבאר איך הם מתקשרים עם הבחי' של מעלה מהם ,אשר לסבה זו לא נמנו כנ"ל .הנה הם
ג"פ י"ה הם מ"ה ,לכן ניצוצותיו מתחברים עם ניצוצות מ"ה כנ"ל ,ואע"פ שאין מספרם שוין כי
חשבון של זה מן המילוי ,וחשבון של זה מן הפשוט ,אין בזה חשש כמ"ש בע"ה .אבל אין
הכוונה עתה רק למצוא מציאות שיתחברו שניהן יחד ,אע"פ שלא יהיה חשבונם שוין.
וכן מילוי ג' שמות י"ה הנ"ל ,הוא באלפי"ן לפי שנה"י אלו הם נה"י של ז"א ,שהוא
בחי' מילוי אלפי"ן .והנה י"ה דמילוי אלפי"ן הם גי' כ"ו ,ולכן הוא מתחבר עם שם מ"ה במדרגה
הג' שלו ,שג"כ מספרה כ"ו ,ואע"פ שאין שוין במציאותן .והענין הוא ,כי כבר בארנו שי' אותיות
המילוי דשם מ"ה של ת"ת עלו עם י' אותיות דס"ג למעלה ונתחברו עמהן .והנה מתיראים
אנחנו ,כי כיון שעלו אלו הי' אותיות למעלה ,שלא יעלה ג"כ עמהן המספר שלהם ,שהוא גי'
מ"ה ,והוא מדרגה הז' ,לפי שהמספר נגרר אחר האותיות שהם שרשם .ואם יעלו גם הם ,נמצא
שהכלי של הת"ת יהיה בתכלית הגרוע ריקן בלתי ניצוצין ,ולא יוכלו אח"כ להתתקן בעת תיקון
שאר הכלים ,לכן עולין ניצוצין של נה"י למעלה בת"ת שיתקשרו עם מספר מ"ה מדרגה ז' של
הת"ת ,ואז לא יעלה מספר ההוא למעלה בשם ס"ג .ולכן כיון שאין עלית הניצוצין אלו רק לסבה
זו ,לכן אין חשש וקפידא בדבר ההוא למעלה ,814שיהיה חשבונם שוין ,ובלאו הכי עולין לסבה
הנ"ל*.
*ויש להקשות למה אנו מחשבין לעיל ג"פ י"ה ,וכאן אין אנו מחשבין רק פעם א' כ"ו,
ולא ג' פעמים .וי"ל כי כל זמן שיש איזה בחי' להתחבר עם שלמעלה ממנו ,אז הוא מתחבר עמו,
ולכן בשם של י"ה אין להם שום בחי' עם שלמעלה מהם ,עד שיתחברו שלשתן ,ואז מתחברים
עם שם של מ"ה .אבל בשם של כ"ו ,יש בכל בחי' להתחבר למעלה ,לכן כל אחד בפ"ע מתחבר
à"æã ãåñéä éôá íééúñî àáàã ãåñéä éô éë òãåðë ììë í÷úøð êåúî åàöé àì åìà øùà 809
).(÷"äòù
 810עי' או"א א' ומוחין דקטנות ג' שהיסוד דנוק' קצר ורחב ,ושל דכורא הוא ארוך )ועי' שער
הנסירה פרק ח' ולציין שם(.
.(ù"åáî) ä"é '÷ð ãåñéä ïëìå 811
.(ç"öåà) íéãñç 'ä 812
êñ íä åìàå ,ä"î àéøèîéâá åìòé ,é"äðáù 'æðä ä"é 'âá øùà úåéùéìùä úåâøãîä 'â øáçðùëå 813
øàù ìë åãøéù ù"ëîå ,íäî úçà ìëáù 'âä äâøãîî íìëå ,äàéøáä ìà é"äðä ïî åãøéù úåöåöéð
.(÷"äòù) êìéàå íùîù íäáù úåâøãîä
.(ç"öåàá ÷çîð) äìòîì àåää 814
117

מאיר העץ חלק ג'
למעלה במספר כ"ו של שם מ"ה .ויש להקשות הלא המספר של ס"ג יכול ג"כ לעלות לשרשו
שהם י' אותיות דס"ג ,ולמה אין אנו חוששין שלא יעלו .וי"ל ,בשלמא שם מ"ה ,כיון שי' אותיות
עלו ונתקשרו בשם ס"ג ,ועתה יעלה המספר של מ"ה ג"כ לשם ,א"כ ישאר הכלי של מ"ה בלתי
אור כלל ויש לחוש ,אבל בשם ס"ג ,אין לחוש אף אם יעלה המספר אל שרשו ,כיון שהכל הוא
בכלי שלו.
וא"ת ,למה בשם של ע"ב אין אנו חוששין אולי יעלה המספר של שם ע"ב ,שהוא
המדרגה הז' ,עם שרשו שהוא המדרגה הה' של ע"ב ,שהוא ]נ"א שהם[ בחי' הי' אותיות ]דמילוי
ע"ב[} ,פז ע"ד{ ומטעם פחד זה היה ראוי שיעלו ג"כ יו"ד אותיות דמילוי ס"ג למעלה 815עמהם,
כדי לקשרם שלא יעלו .התשובה הוא ,כי שם בע"ב לא ירדו י' אותיות המילוי כלל בבריאה ,כי
נשארו באצילות ,והמספר שלהן בלבד ירדו אל הבריאה ,ולכן אין חשש שיעלו ,כי אין עולין
מעולם לעולם אחר כי אינן יכולין .ובפרט ,כי הרי בעל כרחם ירדו מאצילות לבריאה ,לפי שלא
היה להם כח לעמוד שם ונשברו ,ואיך עתה יעלו אל האצילות אחר שנשברו ונפלו .אבל המספר
של מ"ה הוא יכול לעלות אל שרשו ,שהם י' אותיות דמ"ה אשר עלו ונתקשרו עם י' אותיות
דס"ג ,לפי שכולן בבריאה הם עומדין והם יכולין לעלות.
וצריך לבאר ,כי מאחר שסבת עליית ניצוצין נה"י עם המ"ה אינן אלא כדי שלא יעלה
מספרו עם שרשו אשר עלה עם י' אותיות דס"ג ,וא"כ היה צריך שימצאו בחי' י' אותיות באלו
הנה"י מחמת המילוי ,כדי שיהיה תמורת אותן הי' אותיות של מ"ה אשר עלו .816אבל הענין הוא,
כי הרי בב' שמות של י"ה יש במילואם י' אותיות ,ואלו הם במקום אותן הי' אותיות של המילוי
דמ"ה שעלו לשם ס"ג כנ"ל .ואמנם ,אע"פ שהם ג' שמות י"ה ,וא"כ יש במלואם ט"ו אותיות,
אין קפידא רק אם יהיו אותיותן מועטות ממספר י' ,אבל אם הן יתרים מי' ,אין חשש בזה .נמצא,
כי כל ניצוצין של נה"י כולם עלו ונתחברו עם ניצוצין של מ"ה שבת"ת ,לכן אין עולין בחשבון
רק הניצוצין של ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שהם רפ"ח כנ"ל ,אלא שהג' בחי' הראשונים דע"ב
הם 817בחי' הפנים ,והע"ב הד' הוא בחי' אחוריים ,ובין כולם הם רפ"ח ניצוצין ,אשר אנו
מזכירין בכ"מ בחבורינו זה .ועתה תבין ותראה איך נשארו הכלים של נה"י בלתי ניצוצין עצמן,
ולכן יניקת הקליפות הוא מהם.
שער יח פרק ה מ"ת
ודע ,כי בחי' אלו הרפ"ח ניצוצין הנ"ל הם כולם בחינת גבורות ודינין גמורים ,ואליהם
רמזו בזוהר במקומות הרבה כנזכר פ' פקודי )רנד ע"ב( ת"ח רישא 819דמהימנותא בטש
מחשבה 820בוצינא דקרדוניתא 821וסליק גו מחשבה ואפיק 822ניצוצין זריק לש"ך עיבר ובריר
פסולת מגו מחשבה וכו' .823ובפ' תזריע )דף מח ע"ב( תנא מן בוצינא דקרדינותא נפקין שכ"ה
ניצוצין וכו' מסטרא דגבורה דאתקריאן גבורה כו' ,ובאדרא )דף קלב ע"ב( מסתכל הוינא וארו
חמינא נהורא יקירא דבוצינא עילאין נהיר וסליק לשכ"ה עיברין וכו' .ואע"פ ששם נראה שהם
818

.(ù"åáîá òéôåî ìáà ,ç"öåàá ÷çîð) äìòîì â"ñ 815
.(ù"åáî) íîå÷îá ä"î ìù øôñîä øàùé æ"éòå ,â"ñä ìà 816
.å"ùìá ÷çîð 817
.â"ò åì ù"åáî ,á"ò é ù"åáîá ä"äâä 'ò ,ç"öåà 818
.(ç"öåàá óñåð) àúåøéù 819
.(å"ùìá øâñåî) äáùçî ."ùèá äáùçî åâ" àúéà åîå÷îáå ç"öåàá ÷çîð "äáùçî ùèá" 820
 821עי' לעיל הערה .555
."ïéöéöð ïéöåöéð" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "ïéöåöéð ÷éôàå" 822
 823ז"ל בשלימות :ותא חזי רישא שירותא דמהימנותא גו מחשבה בטש בוצינא דקרדינותא
וסליק גו מחשבה )ואפיק( ניצוצין נציצין זריק לתלת מאה ועשרין עיבר ובריר פסולת מגו מחשבה.
תרגום :ובא וראה ראש ראשית האמונה תוך המחשבה מכה הניצוץ החזק ועולה תוך המחשבה
)ומוציא( ניצוצות וזורק ניצוצות לשלש מאות ועשרים עברים ובורר פסלת מתוך המחשבה ונברר.
עי' דברנו ביאורים בטנת"א פרק ה' אות מז ]ח"א הערה  [627ומח ונד ]דרוש ש"ך פ"ר ורפ"ח
בסוף דע"ה[ )לש"ו(
118

מאיר העץ חלק ג'
824

ש"ך ניצוצין ,וכאן אנו קוראין אותו רפ"ח )נ"א שכ"ה(
}פח ע"א{ למטה בע"ה.825

ניצוצין ,הכל הוא ענין א' ,ויתבאר

.ç"öåàá ÷çîð 824
 825אין כאן סתירה שבמק"א כתוב שהש"ך הם כלים והרפ"ח הם ניצוצי אורות שבהם שיש ב'
בחי' ש"ך ורפ"ח ואפילו אם בכללות הם ענין א' בפרטות הם נחלקים עי' בסוף הכרך דרוש ש"ך
ופ"ר ופר"ח )דע"ה ח"ב קמג ע"ד(
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 והנה,והנה היותן מספר ש"ך ניצוצין הוא כי אלו הניצוצין הם מבחי' ז' מלכים שמתו826

.à"ò ãì ÷"äòù 826
.à"æ ìù íéðåùàøä íéðîæ 'á øåàéáá ,'â ùåøã :ã"ò èñ ÷"äòùä ì"æ
éë ,úòãé øáë ,øåáéòä ïîæî ìéçúðå .ä÷éðéäå ,'àä øåáéò ,íäù .à"æ ìù íéðåùàøä íéðîæ 'á øåàéá
úö÷ íäá åéäù éôì ,åìèáúðå åúîù íéëìî 'æä íúåà 'éçáî íä ,íìë úåîìåòä øàù ìë íâå ï"åæ
.äá åáøòúðù íéâéñä äðîî àéöåäìå ,äùåã÷ä ìë úà øøáìå úå÷ðì êéøöå ,òãåðë íéáøåòî íéâéñ
,àåä çøëåî ,íéâéñä äðîî åàöéå ,óøöðå ÷÷ãæðù é"ôòà éë ,óñëäå áäæä óåøöå ÷å÷æ ïéðòá òãåðå
úå÷ðìå øøáì ,úéðù øåæçì êéøöå ,íää íéâéñä éåáø êåú íéáøåòî ,íéáåè úåöåöéð úö÷ åáøòúéù
.íéáåøîä íéâéñä êåúî ,íéáåèä íéèòåîä úåöåöéð
åãáì àáà ,äìçúáù àìà .à"åà é"ò àåä ,ï"åæ ïå÷ú êøåöì ,äùåã÷ä êåúî íéâéñä øøáîä äðäå
,íéëìîä íúåà ãåñ íäù ,ïéöåöéð ê"ù åäìëã ,éãå÷ô úùøôá ,æ"äñá øëæðë .íúåà øøáîä àåä
øééöì ,åìù çåîä ïî òøæ úôéè òéøæîù àåä àáà éë .àáà àåäù äàìéò äáùçîá åøéøáúà åäìë
æàå ,åìù ïéçåîá ùåã÷äå áåèä úà ìèåðå ,í÷øåæå íää íéâéñä øøáîä àåä áàä ïëìå .ãìåä äðîî
úøáòúî àéäå ,àîéàã íçøä ãåñéá ãøåé íùîå .äéìéã ãåñéã àîåôá ,àéää äôéèä ïúåðå êùîð
íéàöåéå ,'à øåøéá øúåé øøáúäì øæåç íùå .øåáéòä éùãç íúåà ìë íù ääúùîå ,äôéèä äúåàî
.åá íéáøåòî åéä ïééãòù íéâéñ úö÷ íéãøôðå ,åðîî
éôì ,àåä 'àä ,úåáéñ 'áì ,àåä ïéðòäå .àîéà éòîá øåáéòä 'éçá úðååë åäî ,áéèéä ïéáú äæáå
íùî ù"ëîå ,ììë äæéçà íåù íäì ïéà àîéàá ìáà ,ï"åæá àìà äæéçà íäì ïéà úåôéì÷äù òãåðù
íéãøôðå íéøøáð íéâéñäå úåôéì÷ä äðä ,øåáéòá ïîæä åúåà äéòî êåú ï"åæ úåéäá ïëìå ,äìòîìå
éë ,àéäå ,äðåùàøá úéìúð ,'á äáñ ãåò .øëæðä ïîæä êùîäá ,íîåú ãò õåçì íéàöåéå ,èòî èòî
íéìåãâä úåøåàä ë"éòå .ãàî ãò äîåöò äøàä úôñåú íéìá÷î íä äðä ,àîéà êåúá ï"åæ úåéäá
úåôéì÷äå íéâéñä úà íéçåãå íé÷æçúîå ,ãàî ãàî íéøáâúî íä ,ãçé íù íéøáåçîä íää
:íäá íéáøåòîä
'åëå .øåáéòä êùîä ïîæ øåòéù øàáðù êéøö ,åðéðò äî øåáéòä 'éçá úìòåú øàáúðù øçàå
ãìåä ìù áåèä øøáúî ,øåáéòä éùãç êùîä ìëá ,åîà éòîá ãìåä úåéäá äðä éë ,ïéðòì øåæçðå
éùãçá åøåøéá íìùðù ãò ,ãéîú øøáúîù äîî ,èòî èòî ìãâúîå êìåä ãìåäå ,èòî èòî
íäá ïéàù íéøåîâ íéâéñ íäù ,åáù áåèä ïî íéãøôðä íéâéñä íðîàå .åìåãâ íìùð æàå ,øåáéòä
çúôð æàå ,äãéìä ïîæ ãò äùàä íçø êåú õá÷úîå ,àîè íã äùòð àåä ,ãìåä óåâì úìòåúå äàðä
íã ãåñá ååäúðå ,äðîî åãøôðù íéâéñä äðîî íéàöåé íâå .êæå øøåáî ,ãìåä äðîî àöåéå ,äîçø
.òãåðë úãìåéä ìù àîè
ïéðòä ïéà ,àîè íã íä ,äãéìä úòá íéàöåéä íéâéñä åìà éë ,åðøàéáù ô"òà éë ,òãúù êéøö ìáà
.øøåáîä áåèä ïî äåäúðù ãìåä åúåà êøòá ,àîè íã àø÷ð àåä éë ,àåä åùåøéô ìáà ,åèåùôë êë
àåä ,àöåéä íãä äæ à"ë ,äæá ìùîä .øäåè íã äéäé ,åðîî äèîì úøçà äâøãî éáâìù éàãå ìáà
æ"ëò ,àîè íãå íéâéñ íä ,ð"åæ êøòáù éô ìò óà ,ï"åæ äãìé øùàë ,úåìéöàã äàìéò àîéà øå÷îî
ïëìå .íéøåîâ íéâéñ íéàø÷ð íëøòáå ,íîöò ð"åæ óåâ 'éçáì úåéåàø íðéàù äùåã÷ úåöåöéð íäá ùé
åáù áåèäå ,øøáúäì åøæçé íùå ,à"æã àá÷åð êåú ,øåáéòä ãåñá ë"çà åøæçé ,íää íéâéñäå íãä
,úåìéöàä êøòá íéâéñ àø÷ð ,äæä øåøéáä ïî íéøàùðù íãäå íéâéñäå ,äìù ãìå åðîî äååäúé
íã 'éçáá íéãøåé øàùäå .äàéøáä ìà íéåàøä íé÷ìçä øøáúäì íéøæåç íùå ,äàéøáá íéãøåéå
'÷åðá íéãøåéù ãò ,íéèøô éèøôä ìëá ,äâøãî øçà äâøãî ,íéøøáúîå íéãøåé æ"ãòå .äøéöéá
íã 'éçáá äðîî àöåéù äîå ,øåøéáä íåéñáù áåèä àåä ,íù øøáúäì ìåëéù äîå .äéùòã à"æã
120

מאיר העץ חלק ג'
הם מבחי' ז"א .827והנה ז"א נקרא אדם לפי שהוא הוי"ה במילוי אלפין גי' אד"ם ,828וכל מלך
א' 829מאלו הוא אדם א' .830נמצא ,כי ז"פ אדם הוא גי' שט"ו ,831אשר כולם הם ניצוצין של
גבורה ודינין גמורים של מלכים שמתו .וכאשר נתקנו במעי אמם בינה ,832כבר נתבאר שהיה ע"י
טיפת אבא שנתן בה מחדש ,והיא כוללת ה"ח .ואמא ג"כ נתנה בהם טיפת מ"נ ,הכוללת ה"ג.
וע"י נתקנו אלו השט"ו הנ"ל ,ובין כולם הם ש"ך ניצוצין דז"א ,833כי ה"ח דאבא אינן ניצוצין רק
חסדים ,שהניצוצין הם גבורות בלבד ,באופן שהשט"ו ניצוצין הם ישנות 834של המלכים ,וה'
ניצוצין אחרים הם חדשות ,וסך כולם הם ש"ך בז"א .835וכבר ידעת ,כי גם נוק' דז"א שהוא מדה
הז' שבמלכים ,יש בה כללות כל הז' מלכים ,כנודע דלית ספי' דלא אתכליל בה בחי' המלכים.836
ונמצא כי הם ש"ך ניצוצין אחרים בנוקבא דז"א ,*837ונודע ,כי הגבורות והדינין הם כפולות,
ונמצא ,שיש ב"פ ש"ך בז"א ,838אשר לסבה זו נקרא הז"א שמ"ש )תיקו"ז י ע"א( ,839שהם בחי'

òãåðë ,äéùòä íìåò úçúù úåôéì÷ä íäå ,ìëì çìöé àì øùà ,úåøåîâ úåôéì÷å íéâéñ íä ,äãéìä
.íîå÷î íù éë
 827ש"ך ניצוצין דבוצד"ק זריק לכל עיבר והם הגבורות של הנקבה מ"ן דילה ,ונתקנו ע"י פ"ר
דמנצפ"ך דדכורא ,והיינו ,שתחילת הבירור היה ע"י הבוצד"ק שורש הגבורות שמשם קו המדה,
שבכח הזה ניתן שורש הבירור שהוא הסתלקות מן הרע )פת"ש ז"א ו(* ,לעי' אם יש עוד בפרק זו
שהרי הפת"ש רק דיבר פרק א' על כל שער רפ"ח.
יש ש"ך ניצוצין דב"ן שהם מחיים הכלים בשבירתם ויש ש"ך ניצוצין דמ"ה שהם המתקנים
)דע"ה ח"ב קמ ע"ג( ,ונ"ל שזה שכתוב מז"א כאן בקטע הכל מדבר בתיקון ,וקטע הבאה מדבר
מבחי' הכלים
.(ù"åáî) ä"î íù éåìéî àéäù ä"åç '÷ð '÷åð íâå 828
ç"öåàá ÷çîð 829
úàéø÷úà àìù äøéôñ úéì [à"ò çì÷] à"ò èé÷ óã 'ò ïå÷éúá 'æðä íãà '÷ð 'æä åìàî 'éôñ ìë 830
.(ù"åáî) 'åëå íãà
ùé äðäå .äøéôñå 'éôñ ìëã åîéìù éäéàã òåãðë ,íéëìî 'æä ìëî äìåìë à"æã '÷åð úåëìîä íâ 831
øåøéáä ãåñá ,íéëìî 'æä åìàî øøáúðù äî 'éçá íä à"æã úåöåöéð å"èùä åìàå ,íéøçà å"èù äá
ï"î úôéè äãéøåä àîéà íâå ,ç"äî äìåìë ãñç '÷ðä ã"î úôéè àáà ãéøåä æàå ,à"åà é"ò
å"èùá äéä æ"ãò ïëå ,à"æã ïéöåöéð å"èùä åìà åð÷úðå åøøáúð åìà úåôéè é"òå .úåøåáâ 'ä úììåëä
.(ù"åáî) '÷åðã
 832כלומר בתיקון המ"ה.
.ç"öåàá ÷çîð 833
 834כלומר בשבירה והה' הם בתיקון.
éë ïéöåöéð ê"ù íìåë åéäé 'æðä å"èùì íéð÷úîä ê"ôöðî '÷ðä 'æðä àîéàã úåøåáâ 'ä øáçú íà 835
.(ù"åáî) íéðéãå úåøåáâ íä íâ éë ïéöåöéð åàø÷é ê"ôöðî â"ää íâ
.(ç"öåà) úåëìîä 836
 837עי' ח"ב הערה  ,280שהנוק' דנקודות הוא קומה שלימה של נוק' ולא הנוק' הפרטי.
 838כלומר א' במלכין קדמאין וא' בתיקון המ"ה ,וכן בנוק' וכן ברפ"ח )דע"ה ח"ב קמ ע"ד(,
מש"כ בנוק' כלומר מלכי עיגולים ומלכי יושר או שיש מלכים דז"א ומלכים דנוק' עי' סוף שבירה ז',
ונראה השני נכון.
.(ù"åáî) çøåà õåøì øåáâë ùéùé ù"îë úåøåáâ ãåñá íåãà àåä ùîùä éë 839
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הניצוצין האלו .וב"פ ש"ך בנוק' אשר לסבתם נק' היא תמ"ר ,841840שהם בחי' הניצוצין שבה,
וכל אלו הניצוצין שלו ושלה הם מתערבים במעי אמא ומצטיירין ונתקנו שם.842
844
*843מ"ק סוד תמ"ר שהוא גי' י"פ די"ן ,והם ב"פ ש"ך דינין ,שהם סוד דין מאדנ"י .
ואם תשלים עליהם שם א"ל ,845יהיה גי' תרע"א כמנין אדנ"י במלואו .ושם א"ל זה ,מקורו מן ו'
אלפין שיש באחוריים דמ"ה ,846שהם גי' א"ל ,כי יש בהם ו' אלפין .והנה ה"פ ו' הם א"ל עם
הכולל ,וא"ל זה הוא בעשיה שאנו מושכין מאחורים דמ"ה דיצירה אל העשיה .גם אם תתן על
תמ"ר שהוא י"פ דין דאדנ"י י' אלפין ,יהיה י"פ אדנ"י יהיה גי' תר"ן ,וזהו ותר"ן לשון אלם
)ישעיה לה ו( .847כי המל' לשון הז"א ,לפי ששכינה גימט' לשון הז"א הנקרא אל"ם ,שהוא שם
מ"ה וכ"ו שלו גי' אל"ם.848
ולהבין ענין השכ"ה וענין הרפ"ח ,צריך לבאר המאמרים הנ"ל ,וגם המאמר בפ' בא )דף
לא ע"ב( וז"ל ,כי יהיה נערה בתולה נער כתיב מ"ט שכל זמן דלא קבילת דכר אתקריאת נער
כו' .849כי הנה שם אדנ"י מורה על הדין כנודע ,וכן ג' אותיות האחרונות הם די"ן ,ונשאר אות
ראשונה שהוא אל"ף ,והוא בחי' הרחמים המשותפים עם הדין שבה .ואות א' זה מורה על שם
אהי"ה שהוא רחמים .וזה הטעם שנקרא מלכות בספר הזוהר )ח"א קפ ע"א( דינא רפיא ,לפי
שמתחברת )דין( 850עם אל"ף שהוא רחמים כנ"ל ,ואז הוא דינא רפיא .וכבר ידעת ,כי שורש כל
הדינין הם הה"ג ,וכל גבורה מהם נקרא דין ,שהם ג' אותיות אחרונים שבשם אדנ"י ,וה"פ דין
יהיה גי' ש"ך .נמצא ,כי הה"ג הם ה' דין מתפשטין עד ש"ך ניצוצין הנכללין בה"ג אלו ,וז"ש
בפרשת פקודי כנ"ל בטש בוצינא דקרדינותא 851וזריק לש"ך עיבר .פי' ,כי בוצינא דקרדינותא
הוא סוד בחינת שורש כל הגבורות והדינין דמעיקרא ,והנה היא עומדת בגו אמא .כי לסבה זו
אמרו בזוהר )ח"ב סד ע"א( דדינין מתערין מינה .852וז"ש באדר"ז ,דהאי בוצינא דקרדינותא גנוז
 840רק מצאתי שזה זו"נ ביחד ולא נוק' לבד? ועכ"ז מובן שהרי כאן מדובר בתיקון הנוק'
íúåéäì éë äáù åìà ïéðéã ø"îú ãåñá äøî àéä éë úãîåò äúéä åúåøéøîúá øîú ì"æùîëå 841
.(ù"åáî) à"æá åîë å÷úîð àì '÷åðá
å"èùáå .'÷åðá íéììëðä íéëìî 'æá íéøçà å"èùå ,à"æ 'éçáã íéëìî 'æá íä ïéöåöéð å"èù éë 842
,ï"î úôéè é"ò ï÷úäì àîéàã éåòîá íéöá÷úî åìàå ,íéìëå úåöåöéðå úåøåà 'éçá íäá ùé åìà
ïë .'æðä ïéöåöéð å"èùä åìà ïéîñáîå ,úå÷úîð øúåé íä ,úåøåáâ íäù ô"òàù .àîàã ê"ôöðî
'æ 'éçáî ÷ø íðéà íéðéã ê"ùä éë ,àöîðå .'æðë ïéøëåã ïééî úôéè àáàã íéãñç 'ä é"ò íé÷úîð
.(â"ò åì ù"åáî) à"åàå à"à åùòð íäîù ø"â 'éçá àìå ,ï"åæ íäù íéëìî
.â"ò åô ÷"äòù 843
.(÷"äòù) òãåðë é"ðãà úåîù 'ä é"ðãàî ïéã 'ä 844
 845ע'י שעה"כ ק"ש ו )וכן בעוד כמה מקומות( ,שזה תוספת של ייא"י מהוי"ה דס"ג.
 846יו"ד יו"ד ה"א יו"ד ה"א וא"ו יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
 847אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה:
'îéâá åìòé ,ä"îå å"ë íäù ï"éôìàã éåìéîáå èåùôá ä"îã ä"éåää àåäù ,íìà '÷ð à"æ éë 848
'éâá àéä ïåùì úàø÷ðä äá÷ðä åæå ,òãåðë ô"òáù äøåú ãåñá íìà ïåùì '÷ð à"æã '÷åð äðäå ,í"ìà
.(÷"äòù) øëæðë ï"øú
 849המשך לשון הזהר :מדקבילת דכר אתקרי נערה.
תרגום :אלא כך שנינו כתוב כי יהיה נערה בתולה למה כתוב נער משום שכל זמן שלא קבלה
זכר נקראת נער משקבלה זכר נקראת נערה .ועי' אריכות בשער מאמרי רשב"י.
ç"öåàá ÷çîð 850
.(ç"öåà) 'åëå 851
éåòîá äæåðâ àéä ,àúåðãø÷ã àðéöåá '÷ðä àéäù úåøåáâä ìë ùøåù úðéçá äðä éë ,ïéðòäå 852
'éô åäæå .äðîî åàöéå ,ïéðéãå úåøåáâ åéäù íéëìî 'æä íäù ,ïéøòúî ïéðéã ìë ïîúî ïëìå ,àîéàã
åôøèöð øùà î"æä åìà åàöé àúåðéãø÷ã àðéöåá àéääî äðäå .äæ ïáäå ïéøòúî ïéðéã äðéáî øîåà
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éàä ÷éøæã ïéöåöéð ê"ùä íä î"æä åìàå .'éì÷äå úìåñôä äùòð íäáù øúåîäîå ,ì"ðë åðáìúðå
ïé÷éæá ïé÷éæ ÷éôà àöåöéð (á"ò áöø) åðéæàä úùøôá ë"ùîë ,åáøçúàã éàîã÷ ïéîìò ïåø÷àã àðéöåá
æì÷å à"ò áî÷ óã) àùð úùøôá 'æðä ïéùéã÷ úåøåáâ äùîçä íúåà é"ò åð÷úðå ,'åëå øáéò ê"ùì
ë"â æîøð äæå .äøòð ïéðîë ä"ëù åùòðå íãé ìò åîñáúðå ,ê"ôöðî úåéúåà äùîç íäå ,(á"ò
äæ æîøð íâ .'åë ïéöåöéð ä"ëù é÷ôð àúåðéãø÷ã àðéöåá ïî àðàú (á"ò çî óã) òéøæú úùøôá
,äøåáâä áäæ éðåîòô ãåñ íäå ,'åë ãç øèñì ïéâæ 'äå ïéøùòå äàî úìú (à"ò èø óã) ÷ìá úùøôá
.äðéáä úååö÷ 'ã ìëá íäå
é"òå .íéëìî 'æä íäù ,åìà ïéöåöéð ê"ù ïéãîåò ,äáù úåëìîä úçú àîåéñá ,äðéáä úçú äðäå
íäéãé ìò éë ,íéòø 'éâá åìà ê"ùå .àáà íò úâååãæîå úîîçúî àéä íù øùà åìà ïéðéã úåøøåòúä
,[à"ò ã àø÷éå øäæ 'éò] íéòø åìëà ù"îë ,äìéëà ãåñá íéâååãæîå ,à"åà äæì äæ íéòø íéùòð
øùà ïéöåöéð ê"ùä ,úåëìîå ú"ú âååéæá íðîà .âååéæä ìà éåðéë àåäù ,äéô äúçîå äìëà ù"îëå
úåëìîä äðäå .øëæðë äøéôñ äøéôñ ìëá ùé 'éçá 'â éë úòãé äðä éë ,øçà ïôåàá íä úåëìîá
ïéöåöéð ä"ëùä íä åæ úåëìîá íùå ,íù 'æðë é"ðãà úåîù íä äéúåðéçá äùìù ìë ,à"æã àá÷åðáù
íù éë ,ïéðòäå .à"æ íò úâååãæîå àéä úîîçúî íãé ìòù ,é"ðãà íùá íéæîøð øçà ïôåàá íù øùà
ê"ùä ÷ìçðùë ïëìå ,ïéðéãä ìë ùøù íä úåøåáâ äùîç äðäå .ïéã øàùé 'à úåà øéñú íà ,é"ðãà
àîéàã úåøåáâ äùîç é"ò ,äðäå .ùîî íéðéã íä éë æåîøì ,ïéã ô"ä åéäé ,úåðéçá 'äì ïéöåöéð
.ïéðéãä åìà ïé÷úîð ,'æðë äáù úåëìîá à"æã '÷åðä ìà ïéëùîðä
,äéäà 'ä ìù ïéôìà äùîç ãåñá ïéëùîð åìàå .äéäà ãåñá åéäé äáù úåøåáâ äùîç ë"àå ,ä"éäà àø÷ð àîéà éë òãåðå
ïéôìà 'ä íò ïéðéãä äùîç ïéîñáúîå ,é"ðãà úåîù äùîç íéùòðå ,äá øùà ïéã ô"ä íò ïéôøèöîå .'÷åðä úåëìî ãò
'éâá àéäù ,äøòð '÷ð åîñáúðùëå .á"ò 'æ óã ïéðå÷éúá òãåðë àîéàá íäù ,úéùàøá äùòîá 'æðä ø"åà ô"ä íäù ,åìà
àá 'ôá 'æðë âååéæä ìà äéåàøå ,àøåëã äìò úìéá÷ ,äøòð äúåéäá æàå .íé÷úåîî íéðéãä íäù ,é"ðãà ô"ä ïéðîë ,ä"ëù
íäù åìà ê"ùä ãåñáå ,ïéã 'éâá íéãåã éë ,íéãåã åøëùå åúù åäæå .ù"ò áéúë øòð ,äìåúá äøòð äéäé éë ,á"ò çì óã
âååéæ ìò æåîøì ,'÷åðä àåäù ,é"ðãà àåä ììåëä íò íéãåã íâå .'æðë ïéã ù"ò ,íéãåã àø÷ðä ï"åæ âååéæ àåä ïéã ô"ä 'éçá
.àéôø àðéã úåëìîä àø÷ð äúòå ,àîéàáù äéäàã ó"ìà àåä éë ,íéîçø àåä éðãà ìù 'à éë àöîðå .úåëìîá ú"ú
àðéã úéùòðå ä÷úîð ,íéîçø àåäù äéäàã 'à úåà é"ò äúòå ,äù÷ ïéã äúéä ,øòðå ê"ù äúåéäá äìçú éë ,íòèäå
,'åë àðéåä ìëúñî ,äé÷æç ø"à (á"ò áì÷ óã) àùð úøãàá ù"æå .åá óñåúéðä 'à úåà é"ò äôø äùòð ïéãä éë .àéôø
,'æðë øåà ô"ä íäù ïéôìà 'ä ãöî øåà åìá÷å åøéäð ïéôìà 'ä íäîò øáçúäá äúò éë .'åë øáéò ä"ëùì ÷éìñå øéäð
úåøåáâä 'éçá íä ,àîéàã úåøåáâ äùîç ,ïéôìà 'ääå ê"ùä íäù ,ä"ëùä åìà ìë äðäå .øáéò ä"ëù ïáùåçì å÷éìñ æàå
.å"ùá òãåðë àôåâ ïéðá êøåöì äîöòá úåèùôúîä úåøåáâä úàôî ,à"æã '÷åðä úåëìîáù

ãåñéá '÷åðá äá íéðúéð ê"çà øùà ,åîöò øëæáù úåøåáâä ãåñ íä ê"ôöðî ìù úåøåáâ 'ää íðîà
ïéëùîðå ,ãåñéá íä åìà éë ,ïéöåöéð ä"ëùì ê"ôöðî úåøåáâ ïéá ùéù ùøôää åäæå .úåëìîá àìå ,äáù
.'æðë äîöò úàôî íäå ,äáù úåëìîá íä åìàå ,øëæä ïî äì
íäå ,ïéøåëã íä ä"ëù ìù íéðéãä éë ,ä"ò ãåã êìîä ìù íéùð ç"éä ùåøãá éúòîù úøçà íòôå
àåäù äáùçîá åøéøáúà ïéöåöéð ê"ùã (á"ò ãðø óã) éãå÷ô úùøôá åøîà ïëì éë ,àáà ìù úåëìîá
'éî ìåìë ãçà ìë ,äîëç úåáéúð á"ìä éë ,øçà íå÷îá åðøàéá ïëì íâå .ïéøåëã ïéðéã íä ïòé ,àáà
úåøåáâ äùîç íä ïëìå ,àîéàã úåëìîî '÷åð úåøåáâ íä ê"ôöðîã ø"ô íðîà .ïéöåöéð ê"ùä íä
åìà ïéöåöéð ê"ù ïéðò áèéä øàáúð íù éë ,øîåòä ùåøãá ïééòå .òãåðë äðéá àéäù 'ä úåà ïéðîë
.áèéä ù"òå äá íéðúéðù øçà äðéá éøòù íéùîç ãåñá íâå ,äîëç úåáéúð á"ì ãåñá íä êéà
íìåòá úåìéöàã úåëìîä úçú åøàùð ïéöåöéð ê"ùä åìà éë ,ì"æ éøåîî úøçà íòô éúòîùå
úçú ,äàéøáä íìåòá àåä àúúì 'éôå .øäåæá 'æðë àúúì ïéöåöéð ê"ùä åìà å÷éøãæà íù éë ,äàéøáä
.úåìéöàã úåëìîä
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גו מעוי דאמא כנזכר שם )דף רצב ע"ב( ,ולכן הבוצינא הזאת היא נותנת קצבה ומדה ,ומדד
משחתא לכל ספי' ,כנזכר במאמר קו המדה בכת"י )זהר חדש ואתחנן נו ע"ד( ,853ובריש תיקון ה'
)כ ע"ב( שבתיקונים ובמקומות רבים .והטעם לפי שכל המדידה והקצבה אינם אלא מצד הגבורה,
לפי שמצד החסד מורה התפשטות יותר מן השיעור בכל הדברים ,אבל הגבורה אינה מנחת לאור
עליון שיתפשט ,אלא נותנת לו קצבה ומדה עד מקום שצריך ,שעד שם יתפשט האור ולא יותר.
וזהו הבוצינא דמדיד ועביד משחתין בכל ספי' וספי'.
וכבר נתבאר כי היא גנוזה }פח ע"ב{ במעוי דבינה ,והנה כל אלו המלכים שמתו יצאו
מגו האי בוצינא דקרדינותא ,וכמ"ש באדר"ז )דף רצב ע"ב( ניצוצין אפיק זיקין לש"ך עיבר ,וכל
אלו ניצוצין דזריק האי בוצינא דקרדינותא ,854הם המלכים ועלמין קדמאין דאתברו 855ומיתו,
שהיה בהם מספר ש"ך ניצוצין כנ"ל .וע"י 856אותן הה"ג קדישין אחרינן שהם טפה דאבא )נ"א
דאמא( 858857וכנ"ל ,וכנזכר באדרא )קלז ע"ב וקמב ע"א( ,בהם נתבסמו ונתקנו אותן מלכים
קדמאין ,שהם ש"ך ניצוצין הנזכר פרשה נשא )דף קל"א קלה ע"ב ,(859ואז נצטרפו ונתבררו ויצא
ùé '÷åðá íðîà .'æðë ïéã ô"ä íäù ,åìà ê"ù àåä úåëìîäå ú"úä âååéæ éë ,úøçà íòô éúòîù íâ
äéäà íù ìà æîø óìàäå .àá÷åðä íù àåäù ,é"ðãà íùá æîøðä ,ãáì 'à ïéã àåäù ÷ìçä äá
.äæ ïéã íñáîä
øùàë íéìëä êåúá åøàùðù ïéöåöéð ç"ôøä ïîöò íä íä ïéöåöéð ê"ùä éë ,úøçà íòô éúòîù íâ
àåä 'à ìëáå ,ï"á ä"î â"ñ á"ò úåîù 'ã ïî åùòðù ,è"ô á"ç á"ù 'æðë éîøâã ìáä ãåñá ,åøáùð
çåø é"ò ,íðîà .ó"çø úî ,úôçøî íéäìà çåøå ñ"æå .íéúî åéä æàå ,ç"ôø íä ,íù 'æðë á"ò
íäå ,ïéöåöéð ê"ù åùòðå èòî å÷úîðå úö÷ åð÷úð ,íéøçà ïéðéã ë"â íäù ,íéäìà á"ì íäù ,íéäìà
äùîç ,ïéôìà äùîç é"ò å÷úîðå øúåé åð÷úð æà ,éúéîàä ïå÷éúä éãé ìò ê"çàå .ïéã ô"ä ë"â
.(ã"ò åì ù"åáî) ì"ðë é"ðãà ìù úåîù 'ä åùòðå ,ì"ðë äðéáî åúçðã úåøåà
 853מוסבר בגר"א בתז"ח דף יח ע"א באריכות.
 854עי' לעיל ח"ב הערה  348שיציאת המלכים דרך העיניים הוא משום ששם נמצא המו,ס ולכן
כאן יצאו מהמו"ס.
.(ç"öåà) åáøçúàã 855
.(ç"öåà) é"ò ë"çàå 856
.(ç"öåà) àîàã àôåâ à"ð 857
 858עי' מבו"ש לז ע"א:

לכן ב' גרסאות מתאימות
 859אד"ז רצב ע"ב :ועל האי תנינא במתניתא דילן דניצוצא אפיק זיקין בזיקין )נ"א דבוצינא
אפיק זיקין ניצוצין( לתלת מאה ועשרין עיבר ואינון זיקין עלמין קדמאי אקרון ומיתו לאלתר(
לבתר נפיק אומנא )ס"א מאנא( לאומנותיה ואתתקן בדכר ונוקבא והני זיקין דאתדעכו ומיתו
השתא אתקיים כלא
תרגום:
אד"ר קלב ע"ב :תקונא תניינא מתתקן שערא מרישא דפומא עד רישא אחרא דפומא בתקונא
שקיל קום ר' חזקיה וקאים בקיומך ואוקיר יקרא דתקונא דא דדיקנא קדישא קם ר' חזקיה שארי
ואמר )שיר ז( אני לדודי ועלי תשוקתו מי גרם שאני לדודי משום דעלי תשוקתו מסתכל הוינא
וארו חמית נהורא יקירא דבוצינא עלאה נהיר וסליק לתלת מאה וחמשה ועשרין עיבר וחד חשוך
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מהם פסולת .והמבורר עלה למעלה בסוד העיבור גו מעוי דאמא כנ"ל בדרוש .ובפ' פקודי )דף
רע"ז רנד ע"ב( ,בוצינא דקרדינותא זרק ניצוצין לש"ך עיבר שהם ז' מלכים הנ"ל ,ואח"כ בירר
פסולת מגו מחשבה 860ע"י ה"ג קדישין אחרים .והנה בהתחבר עמהן אלו ה"ג קדישין אחרנין,
נעשה כמספר שכ"ה הנזכר פ' תזריע )דף מ"ה מח ע"ב( תנא מן בוצינא דקרדינותא נפקי שכ"ה
ניצוצין ,גם ז"ש פ' בלק )דף רט ע"א( שכ"ה זגין לסטר חד כו' ,861ואלו הם סוד פעמונים זהב של
הוה אתסחי בההוא נהורא כמאן דאתסחי בההוא נהרא עמיקא דמימוי מתפלגין ונהרין ונגדין לכל
עיבר ממה דעלוי וסליק ההוא נהורא בשפתא דימא עלאה עמיקא דכל פתחין טבין ויקירין בההוא
פתחא אתפתחן
תרגום :התיקון השני] ,בו[ מסודרים השערות ,מראש הפה ועד לצד האחר של הפה בתיקון
שווה.
קום רבי חזקיה ועמוד על עמדך ,ותכבד את כבוד התיקון הזה של הזקן הקדוש .קם רבי חזקיה
פתח ואמר" ,אני לדודי ועלי תשוקתו" .מי גרם ש"אני לדודי"? משום ד"עלי תשוקתו".
מסתכל הייתי ,והנה ראיתי אור מכובד של הנר העליון ,שהאיר ועולה לשכ"ה צדדים ו]צד[ א'
חשוך.
והיו מתרחצים באור ההוא ,כמי שמתרחץ באותו נהר עמוק שמימיו מתחלקים ומאירים
ונמשכים לכל צד ,ממה שעליו.
ועלה האור ההוא שבשפת הים העליון העמוק ,שכל הפתחים הטובים והמכובדים בזה הפתח
נפתחים.
.(ç"öåà) 'åëå 860
 861ז"ל :ויעמוד מלאך יי' וגו' )&( א"ר אבא כמה אית לן לאסתכלא במלי דאורייתא הני קראי
רמיזי בחכמתא עלאה וכי למגנא נפק האי מלאכא לאתחזאה לחד אתנא או למיקם בין כרמייא
לקבלה זמנא הכא וזמנא הכא אלא כלא רזא עלאה הוא וכלא בעי קב"ה בגין לאגנא עלייהו
דישראל ולא ישלטו בהו זינין בישין בגין דאינון חולקיה דקב"ה ויעמוד מלאך יי' וגו' תאנא מסטרא
דאמא כד איהי מתעטרא נפקין בעטרהא אלף וחמש מאה סטרי גליפין בתכשיטהא וכד בעאת
לאזדווגא במלכא מתעטרא בחד עטרא דארבע גוונין )גוונין( אינון גוונין מתלהטן בארבע סטרי
עלמא כל גוונא וגוונא מתלהטא תלת זמנין בההוא סטרא דאינון תריסר תחומי גליפין ועאלין
ואתכלילו בתריסר אחרנין ברישא דעטרא אית ד' שורין לד' סטרין ואינון מגדלות כד"א מגדלות
מרקחים מהו מרקחים כמה דאת אמר מכל אבקת רוכל ועל כל מגדלא ומגדלא ג' פתחין קביעין
באבנין טבן מכל סטרא וסטרא האי עטרא נהירא )ס"א טהירא( )ס"א טמירא( בדלוגין דאופיר בגין
יקרא דמלכא כמה דכתיב אוקיר אנוש מפז וגו' תחות עטרא תליין זגי דדהבא בסחרנהא זגא
דדהבא מסטרא דא וזגא דדהבא מסטרא דא וחד רמונא )ס"א בגו( כגוון ההוא רמונא אית בה אלף
זגין וכל זגא מנייהו מתלהטא בסומקא בחוורא ההוא רמונא אתפלג בפלוגין ארבע וקיימא פתיחא
לאתחזאה זגהא תלת מאה ועשרין וחמש זגין לסטרא דא וכן לכל סטרא וסטרא עד דמתלהטן
ארבע סטרי עלמא מחיזו דכל פלכא ופלכא ואינון אקרון פלח הרמון כמה דכתיב כפלח הרמון
רקתך מבעד לצמתך ארבע גלגלין בפלכי ארבע זווין נטלין בגלגולא לההוא עטרא וכד נטלי לה
אזדקפן לעילא עד דמטו לגלגולא דפלכא עלאה דנהים יממא וליליא מתחברן כל אינון פלכין
ונטלין לעטרא וזקפן לה וקלא דאינון גלגלין אשתמע בכלהו רקיעין לקל נעימותא מתרעשין כל
חילי שמיא וכלהו שאלין דא לדא עד דכלהו אמרי ברוך כבוד יי' ממקומו:
תרגום" :ויעמוד מלאך ה' וגו'" ,אמר רבי אבא ,כמה יש לנו להתבונן בדברי התורה ,פסוקים
אלו רמוזים בחכמה עליונה ,וכי לחנם יצא מלאך זה להראות לאתון אחת או לעמוד מולה בין
הכרמים ,פעם כאן ופעם כאן ,אלא הכל סוד עליון הוא ,והכל רצה הקדוש ברוך הוא כדי להגן על
ישראל ,ולא ישלטו בהם מינים רעים ,משום שהם חלקו של הקדוש ברוך הוא" .ויעמד מלאך ה'
וגו'" ,למדנו מצד האמא ,כשהיא מתעטרת ,יוצאים בעטרותיה אלף וחמש מאות צדדים חקוקים
בתכשיטיה ,וכשרוצה להזדווג במלך ,מתעטרת בעטרה אחת של ארבעה צבעים ,אותם צבעים
לוהטים בארבעת צדדי העולם ,כל צבע וצבע לוהט שלש פעמים באותו צד ,שהם שנים עשר
תחומים חקוקים ונכנסים ונכללים בשנים עשר אחרים .בראש העטרה יש ארבע חומות לארבעה
צדדים ,והם מגדלות כמו שנאמר "מגדלות מרקחים" .מה זה "מרקחים" ,כמו שנאמר "מכל אבקת
רוכל ועל כל מגדל" ,ומגדל שלשה פתחים קבועים באבנים טובות מכל צד ,וצד עטרה זו מאירה
)טהורה נ"א טמירה( בדלוגים של אופיר בשביל כבוד המלך ,כמו שכתוב "אוקיר אנוש מפז וגו'".
תחת העטרה תלויים זגי זהב סביבותיה ,זג זהב מצד זה ,וזג זהב מצד זה ,ורמון אחד )בתוך( כגוון
אותו רמון יש בו אלף זגים ,וכל זג מהם לוהט באדום ולבן ,אותו רמון נחלק לארבעה חלקים ,ויש
פתח לראות זגיו ,שלש מאות ועשרים וחמשה זגים לצד זה ,וכן לכל צד וצד ,עד שלוהטים ארבעה
צדדי העולם ממראה כל פלח ופלח ,והם נקראים פלח הרמון ,כמו שכתוב "כפלח הרמון רקתך
מבעד לצמתך" .ארבעה גלגלים בפלחי ארבע הזויות ,לוקחים בגלגול את אותה עטרה ,וכשלוקחים
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גבורה אשר הם מתפשטין בכל ז' 862קצוות בינה אמא עילאה .863וז"ש באדרא )קלב ע"ב( א"ר
865
חזקיה מסתכל הוינא כו' נחית 864וסליק לשכ"ה עיבר כו' ,כי מתחילה היה ש"ך בלבד ,שהם
ה"פ דין משם אדנ"י ,שהם ש"ך ניצוצין ,וכאשר נתחברו עמהם הה' אלפי"ן עם הה' דינין ,שהם
בחי' ה' שמות אהי"ה שהם רחמים גמורים 866יותר מהם ,867נמתקו ונתבסמו הה"פ דין ונעשה
ה"פ אדנ"י ,שהם גי' שכ"ה ניצוצין .868ואז 869נקרא המל' דינא רפיא כנ"ל ,כי שם אדנ"י ,א' שבו
הוא מורה רחמים ,ושאר אותיות די"ן ,ולכן הוא דין מזוג ורפיא ,באופן כי שם אדנ"י נקרא דינא
871
רפיא ,ואז הם שכ"ה גבורות ,ובהיותם שכ"ה הם ממותקים .ונמצא ,כי אז 870הש"ך מנהרין
מצד אות א' המתחברת עמהם ,וז"ס )אד"ר שם( ונהיר וסליק לשכ"ה עיבר כו' ,כי אז הם מאירין
ואינם חשיכין.872
873
ובזה תבין מ"ש פ' תזריע ענין נער ונערה ,כי נער גי' ש"ך ניצוצין ,עד לא אתבסמו
איקרי נער ,ונערה גי' שכ"ה כאשר נתבסמה ע"י שם אהי"ה ,שהוא בה' עילאה בינה המורה על
אות א' שבשם אדנ"י ,ונתבסמו ע"י ה' אלפין שיש בה' פעמים דין כנ"ל ,נגד ה' ראשונה שהוא
בינה הכוללת ה' אלפי"ן ,ה"פ אור הנזכר בתקונים תיקון ה' )כ ע"ב( .ואז נקרא נערה יתיר ה' ,כי
אז היא בבחי' שכ"ה דינין מבוסמים וממותקים ,ואז יכולה להיות מקבלת עמה זווג הזכר
המזווג 874בה ,משא"כ בתחלה ,עד שלא נתבסמו .875ואמנם ,ענין הה' יתירה הממתקת ומבסמת
את הש"ך ניצוצין ,הם ה"ג הנקרא ה' אותיות מנצפ"ך ,הנזכר אצלינו בתקונים 876ובמקומות
רבים .והנה מנצפ"ך גי' פ"ר ,והחילוק שיש בין שכ"ה 877ובין ה"ג מנצפ"ך ,הוא כי אלו שכ"ה
אותה מזדקפים למעלה עד שמגיעים לגלגול פלח העליון ,שנוהם יומם ולילה ,מתחברים כל אותם
פלחים ולוקחים העטרה וזוקפים אותה ,וקול אותם הגלגלים נשמע בכל הרקיעים לקול נעימותם,
רועשים כל כחות השמים וכולם שואלים זה לזה ,עד שכולם אומרים "ברוך כבוד ה' ממקומו".
.(ù"åáîå ç"öåà) 'ã 862
 863ד' סטרי עלמין ,הנמשכים מבינה.
.(ç"öåà) øéäð 864
.(ç"öåàá óñåð) â"ä 865
ç"öåàá ÷çîð 866
.(ç"öåàá óñåð) æà 867
ç"öåàá ÷çîð 868
 869כלומר בתיקון.
ç"öåàá øâñåî 870
.(ç"öåà) ïéøäðå ïéöéöð ïéöåöéð 871
.(ç"öåà) ïéëåùç 872
 873פ ע"ב לח ע"ב ועי' שער מאמרי רשב"י יז ע"ג )לש"ו(@ לא מופיע פרשת תזריע
.(ç"öåà) âååãæîä 874
 875עי' מבו,ש נד ע"ד:

עי' מבו"ש:
ç"öåàá ÷çîð 876
.(ç"öåàá óñåð) ïéöåöéð 877
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ניצוצין הם גבורות הנקבה עצמה ,878והם בחי' ספי' 879המל' שלה כמבואר אצלינו לעיל ,כי כל
ג' בחי' הכלים של ספי' זו הם ג' שמות אדנ"י .וכבר נת"ל ,כי שכ"ה הם ה' שמות אדנ"י ,אמנם
ה"ג מנצפ"ך הם בחי' הגבורות הזכר עצמו ,880שאח"כ ניתנין 881אליה ,והם מתקבצין בספי'
882
היסוד שבה ,הנקרא נקודת ציון כנ"ל .הרי נת' אצלינו ענין שכ"ה ניצוצין או פ"ר ניצוצין
הנזכר בכ"מ בזוהר ,שהם בחי' ניצוצין שהיו בז' מלכים ,שיש בהם ג' בחי' :כלים ,וניצוצין,
ואורות ,ונתקנו ע"י פ"ר ניצוצין דמנצפ"ך ,883שגם הם בחינת ניצוצין .וכולם הם דין וגבורות,
אלא שאלו של המנצפ"ך הם ממותקות יותר משכ"ה ניצוצין .884וזכור הקדמה זו של שכ"ה
ניצוצין או פ"ר ניצוצין של מנצפ"ך מה ענינה בכ"מ .ועיין לעיל ענין ד' אורות :טעמים,
ונקודות ,תגין ,אותיות שהם ניצוצות ,ותבין משם כי אלו 885ניצוצין הם דמיון אלו הרפ"ח
ניצוצין שבכאן שהוא בחי' הד' .או אפשר שהוא בחי' ב' ,שהם בחי' הנקודות ,שבנקודות
היוצאין מן העין שהם דינין ואור חוזר ואור האחוריים המאירין בכלים אחר היותן נשברים,
שנתעלו מהם ונסתלקו האורות }פח ע"ג{ הנק' אור ישר ,וצ"ע.886
887מ"ק בענין בירור 888של זו"ן בעיבור ויניקה ,הנה זמן העיבור הוא ט' חדשים ,וכבר
ידעת כי ז"א יש בו ט"ס שלימות ,רק שהם בסוד ההעלם ,ואינם ניכרין אלא הו"ק ,889אבל בודאי
שצריך להיות בו י"ס גמורות .והנה נודע ,כי ימי העיבור אינם רק ח' חדשים ,כי ביום א' שלוקח
מחודש ט' יספיק כנודע ,ואפי' אותו היום עיקר לקיחתו הוא מפני ספק יום הקליטה ,כנודע.
נמצא ,כי עיקר חדשי עיבור הצריכין הם ח' חדשים לבד .והענין ,כי כבר ביארנו ענין ברור
זו"ן 890מה הוא ,כי הכל נמשך מסוד ז' מלכים קדמאין שמתו ונתבטלו ,והיה בהם סיגים כנודע.
ואותן הסיגין מעורבים הם עם כל הקדושה שבהם ,לכן צריך לנקותם ולברר את הקדושה,
להוציא ממנה סוד הסיגים .וכבר נודע שהסיגים היוצאין מן הכסף הטהור אי אפשר שלא יתערב
בהם קצת כסף טהור ,ואז צריך לנקות את הסיגים פעם ב' להוציא אותו המיעוט של ניצוצות
הכסף הנשאר מעורב בהם .וענין בירור זה תלוי במחשבה עילאה שהוא אבא ,כמ"ש פ' פקודי
)רנד ע"ב( במחשבה אתברירו כולהו .כי הלא יסוד אבא הוא מוציא טיפת המוחין לצייר ממנו
 878כלומר דב"ן עי' דרוש ש"ך פ"ר ורפ"ח הובא בספר הדע"ה ח"ב בסוף.
.úøéôñá úåðåúð íâå åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð 'éçá íäå 879
 880כלומר הפ"ר דמ,ה הם דכורים כלפי הש"ך שהם דב"ן עי' דרוש ש"ך פ"ר ורפ"ח הובא בסוף
דע"ה ח"ב.
.(ç"öåà) íðúåð 881
.(ç"öåàá óñåð) (ê"ôöðî ìù) 882
 883כל התיקונים דמ"ה שהם כל התיקון של ש"ך פ"ר ופר"ח דמ"ה כולם באים אך ורק דרך
הפ"ר מחמת שלא מגיעים לתיקון הסופי עד תיקון דלעתיד )דע"ה ח"ב קמא ע"ב(.
 884עי' דע"ה ח"ב קמ ע"ג שהשכ"ה כאן ניצוצין של מלכין קדמאין ,והפ"ר כאן של תיקון המ"ה,
ולכן הם ממותקות יותר@.
.(ç"öåà) íúåà éìåà 885
íä ïéöåöéð ç"ôøäå ,íéëìîä ìù íéìë 'æ íä ,íãà ô"æ íäù ,ïéöåöéð ê"ùä éë ,ùøôì ã"òìðå 886
éë ,'åëå øùôà åà .'åëå òãåðë ùîî íéìë íäù ä"ëùä ïî íéìåòîå íëåúáù äøåà éöåöéð ç"ôø
.'à ìëäå ,ë"ù íä íéðéãä íéùøù íä íâù íé÷ìà á"ì íäîò óøèöäá ,ïîöò ïéöåöéð ç"ôøä
åìà éë øùôà åà ,ãéîú íäî íéãøôð íðéàù íëåúáù ïéöåöéðä ìò 'ô íéìëä íä ä"ëùä éë ì"ùîå
á"ìä åìà éë ,ãåñéä éìëá àáçðù øäðä úåáåçøî ìåàù 'éçá íä ç"ôøä ìò íéôñåðä íé÷ìà á"ìä
ãñçäî íä øùà ç"ôøä øôñîá íðéà ïëìå ,ãåñéä ìà úåáéúð á"ì äîëçä çåîî íéëùîð íä
.(â"ò é ù"åáî) äèîìå
.826 äøòä ìéòì 'éò .íéùåøã 887
.(íéùåøã) øåàéá 888
 889עי' לעיל שער יא פרק ו הערה  746לגבי ספק אם יש לז"א ט' ספירות או ו' ספירות בתיקון.
.(íéùåøã) øéòæä 890
127

מאיר העץ חלק ג'
הולד ,והאב הוא המברר במוחין שלו הנקרא מחשבה ,ומברר הטוב ושדי להו }פח ע"ד{ בפומא
דאמה ,והוא נותן 891באימא והיא מתעברת ממנו ,ואח"כ בהיותן במעי אמא עילאה ,כל אותן
החדשים הוא מתברר יותר.
ומזה תבין הטעם איך הוא סוד העיבור שיכנוס הז"א תוך מעוי דאמא .והענין ,כי באמא
אין חיצונים נוגעים בה כלל ,ואין להם שום אחיזה כלל ,וא"כ בהיות הז"א שם אתברר מעט
מעט והקלי' נפרדין ממנו .גם הענין הוא ,כי האורות של ז"א כשהם תוך אורות של אמא הם
מקבלים הארה גדולה מאד ,ואז ע"י העירוב הב' אורות ביחד הם מתגברים ,ואז הם מתבררים
ומבדילין הקליפות שבתוכו .ונמצא ,שע"י עיבור ז"א תוך אמא הוא מתברר .ואמנם ,ראה
המאציל העליון שאין מציאות לברר ז"א תוך עיבור רק עד הנצח ,כי בכל חדש וחדש הוא
מתברר ספי' א' ממנו ,ומן הכתר עד נצח הם ח' ספי' ,כשתמנה הדעת עמהם .והנה בחדש הח'
נשלם להתברר נצח של ז"א ,אבל הוד יסוד ומלכות לא יוכלו להתברר מרוב הקלי' והסיגים
שבהם ,שהם ג' תחתונים סמוכים לקלי' .וגם עם מה שכבר הודעתיך ,כי השקר אין לו רגלים
)תיקו"ז עג ע"ב( ,והוא סוד החיצונים הנקרא שקר ,ואין לו ב' רגלים שהם נו"ה רק רגל א' שהוא
הוד לבד ,ושם יש לו אחיזה בסוד הו"ד דו"ה ,כמ"ש )איכה א יג( כל היום דוה ,ובו נחרב הבית
באלף הה' הרמוז בהוד ,והוא סוד רגל }פט ע"א{ של ק' של שקר .נמצא ,כי מהוד ולמטה יש
להם אחיזה אל החיצונים גדולה מאד ,ולכן אין כח בעיבור להשלים ולברר אותן ,ואז נולד ז"א
ויצא לחוץ כנלע"ד ששמעתי .אך אני זוכר שא"ל מורי זלה"ה שגם הנצח נתברר ואינה עולה מן
המנין העיבור ,והטעם ,כי בהדי הוצא לקי כרבא )ב"ק צב ע"א( ,כי להיות נו"ה תרי פלגי דגופא
)&( ,לכן כיון שההוד לא נתברר גם הנצח לא עלה בחשבון בירור אע"פ שנתברר ,ואיני יודע איך
הוא מתיישב.892
שער יח פרק ו מ"ק
אכן ,מסוד היניקה ולמטה אני זוכר היטב מ"ש לי מורי זלה"ה .והענין ,כי ימי היניקה
הם כ"ד חדש ,והוא ,כי נשאר ג"ס להתברר ,והם הוד יסוד מלכות .וכבר ידעת ,שהאשה אחר
שילדה היא זבה דמים ,והענין ,כי כבר ביארנו שבמעי האשה נתברר הולד ,ובהמשך ימי העיבור
הם מתבררין מעט מעט ,עד שנמצא בסוף ימי העיבור אז נשלם להתברר .וכל מה שיוכל
להתברר נתברר ונעשה ממנו גוף הולד ,ולכן הולד הוא מתגדל תוך מעי אמו מעט מעט ,כי
מתברר מעט מעט ומתגדל גופו מאותו בירור עד שנשלם להתברר .ומה שהוא סיגים גמורים
שאין בו תועלת הוא נעשה דם טמא ,ואז כשיולדת נפתח רחמה ויצא ממנה דם טמא ,שהם
הסיגים ,ויצא הולד מבורר ומתוקן ,וכל הסיגים הללו הם מאותן ח' ספירות שנתבררו כנ"ל.
ונשארו ג"ס שלא נבררו כלל ,ואלו הסיגים שלהם נשארו תוך מעוי דאימא ,והג"ס עצמן יצאו
לחוץ עם ז"א ,כי בודאי שלא יצא חסר .ואמנם הסיגים שלהם המעורבים עם מעט הקדושה לא
יכלו להתברר מטעם הנ"ל ,כי הם תחתונים שבכולם .וז"ס הדם שארז"ל שנשאר תוך אשה שלא
יצא לחוץ עם השאר ,כי השאר כבר נתברר ואין בו תועלת ,לכן יצא לחוץ בסוד דם טמא .אך זה
הדם שעדיין לא נברר נשאר תוך מעוי דאמא ,וע"י אריכות זמן היניקה הוא מתברר בתוכה
ונעשה חלב ,וזה נעשה ע"י עלייתו אל מקום הדדים ,וכמ"ש בע"ה בסוד }פט ע"ב{ הדם איך
הוא מתברר ומתהפך לחלב )נדה ט ע"א(.
וכשתחלק הכ"ד חדשים דיניקה לג"ס ,יהיה ח' חדשים לכל ספי' .והטעם שצריך ח'
חדשים בירור לכל 894ספי' מאלו הג' הוא ,כי החלב אינו יונק הולד כולו ביום א' ,רק יונק מעט
מעט ,ועל ידי שהוא יונק הוא מתגדל כנודע .כמו שבסוד עיבור מתגדל מעט מעט ,כן עתה ע"י
בירור זה שהוא יונק הוא מתגדל ,ובזה תבין למה ב' שנים הראשונים הולד אינו אוכל מעצמו,
רק צריך יניקת חלב .הטעם ,שצריך שתברר לו אמו אותן הג"ס שנשארו ,כי הוא אין כח בידו
לבררם ,והחלב שיונק התינוק ,הנה בודאי שהלב שבו מוליך הכל תחילה אל הכתר שבו ,ואח"כ
893

."ïúéðå" àúéà åîå÷îáå ,íéùåøãá ÷çîð "ïúåð àåäå" 891
 892בענין כל הפרק עי' לעיל שער ה פרק ה הערה .627
.á"ò ò ÷"äòù ,íéùåøã 893
."ìë øøáì" àúéà åîå÷îáå ,íéùåøãá ÷çîð "ìëì øåøéáå" 894
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אל המוחין ,ואח"כ אל הגוף ,כי כן סדר מעלתו ,כנודע מסוד אכילת אדם ,כי המלך שהם המוחין
אוכלים תחילה .והנה מן הכתר עד נצח שהם הספי' מבוררים הם ח' ,895ולכן צריך ח' חדשים עד
שיתברר ההוד ותתחלק ותעבור אורה דרך הח"ס הנ"ל .וכן ח' חדשים לספי' יסוד ,וכן ח'
חדשים לספי' מלכות ,הרי כ"ד חדשים של ימי היניקה.
וא"ת ,בשלמא ספי' ההוד אינה עוברת רק דרך הח' ספי' ,אבל היסוד צריך ט' ספי' ,כי
צריך לעבור גם ספי' ההוד ,וספי' מלכות צריך י' .והתשובה הוא ,כי ח"ס הראשונים כולם נמצאו
מתוקנים יחד קודם זמן יניקה ,אבל אלו הג"ס שלשתן ביחד באים 896להתברר ,וביחד הם
מתבררין ,ואין אנו נותנין זמן לזו קודם לזו ,רק שאנו אומרים שבצירוף שלשתן אז הם צריכין
כ"ד חודש ,אך הם כולן ביחד מתבררין ,ואין בהם קדימת זמן כלל עד שיצטרכו לחשוב כל א'
בפ"ע ,וזה מבואר.
אך נלע"ד כדי לקיים מ"ש למעלה בענין הנצח ,שעליו נאמר )ב"ק צב ע"א( בהדי הוצא
לקי כרבא ,וכיון שהם תרי פלגי דגופא ,897והוא מתערב בהוד שאינו מתוקן ,לכן גם הנצח נפגם
עמו ,ועדיין צריך תיקון ,והוא נמנה בכלל ספי' של ימי היניקה .א"כ ,כפי זה הדרך ,צריכים אנו
לומר כי ג"ס שנתבררו בימי היניקה הם נה"י ,ג"ת של ז"א .כי המל' ,הנוק' של ז"א ,אינו בכלל
ימי היניקה ,כי ימי היניקה הם צריכין לז"א }פט ע"ג{ לבדו ,כי הבת יונקת ג"כ כ"ד חדשים
בפ"ע ,ואנו מוציאין ספי' המל' ומניחין במקומה ספי' הנצח ,כנלע"ד ליישב כנ"ל.898
וזה שאנו אומרים שהדם היוצא מן מקור האשה בעת לידתה היא טמא ,על 899כל זה דע,
כי יש ברירה ,וברירה דברירה ,הכל הוא כפי העולם שאנו מדברים בו .כי אם הוא בנוק'
דאצילות או באמא עילאה ,אם הוא באמא עילאה הנה אותו הדם היוצא ממנה אע"פ שבערכה
הם סיגים ,900עכ"ז הם עדיין צריכין להתברר בנוק' תתאה מל' .וכן הדם היוצא מנוק' דז"א
דאצילות ,שאינו ראוי להיות משָ ם חלקי אצילות ,הנה הם סיגים בערך האצילות ,אך הם יורדין
בבריאה ,ומתברר מה ששייך ממנו לבריאה ,והשאר יורד ביצירה ,בסוד דם .וכן הולך עד
שיתברר מכל עולם ועולם ,עד שיורד בנוק' תתאה דעשיה ,ושם מה שיוכל להתברר הוא סיום

.(íéùåøãá óñåð) úåøéôñ 895
.(íéùåøãá óñåð) ãåäá 896
 897עי' פת"ש נתיב ז"א פתח כח :כלומר שאין א' משמש ללא חבירו )עי' בהגר"א בתיקו"ז צה
ע"ג כמו שרגל א' ללא חבירו אינו משמש כלום(.
 898עי' פת"ש שם :וכל אלו סודות גדולות ,והכוונה בזה כי נו"ה הם מאורות האחרונים של
פרצוף ז"א שמתפשטים לעולם התחתון שעי"ז נמצא כח לסט"א לקטרג ,מ"מ נצח שהיא לימינא
יש בזה צד קדושה יותר שמתגלה הארתו ביותר ,לכן אין בזה כ"כ כח לאחוז שם הרע ,והיינו ,שב'
מדות נו"ה הם הנהגת עוה"ז בב' הדרכים לצדיקים ולרשעים ,אבל הם מתהפכות כי לצדיקים
וסביביו נשערה מאד )תהלים נ ג( ולרשעים )דברים ז י( משלם לשונאיו אל פניו להאבידם וכו',
ומצד זה הדין המגיע לצדיקים אין לסט"א אחיזה כ"כ ,שהרי עכ"פ הצדיקים דבוקים בקדושה בכל
יכולתם ,ואין היצה"ר מסיתו ח"ו להטותו מדרך ה' ,אבל מצד שלוות רשעים ,בזה יש לו אחיזה
שעי"ז הרשעים גוברים יותר בעולם ומתחזקים ברשעתם ,וכן או"ה בשלוותם שולטים ביותר על
ישראל ,ומ"מ מבחי' אחת יש אחיזה בנצח ,והיינו ,שהרשעים ג"כ מכחישים השגחתו ית'
ומתחזקים ברשעתם מצד שרואים סידור הרע המגיע לצדיקים ,ואומרים )מלאכי ג יד( שוא עבוד
אלקים וגו' ,ונמצא שנצח מצד הקבלתו אל ההוד ,בזה יש לו אחיזה לסט"א שם כ"ז העיבור שהוא
בעת ההסתר פנים הנמצא בזמן הגלות שהקדושה אינה מתגלה ,והוא מ"ש בהדי הוצא לקי כרבא,
שנו"ה משמשים כאחת ,והבן מאד מאד ,ותיקון ]רגלין[ זה הוא ע"י היניקה מחלב דאימא
שמתגלים מאורות של אימא בז"א לגלות גדולתו ית' בעולם כמ"ש למעלה )פתח כז( וכל מה
שמתגלה יותר ,אז מתקדש שמו ית' יותר בעולם ,והרע מסתלק ואין לו מקום לפתות ,והקטרוג
מסתלק ,והוא סוד ההדרגה של כ"ד חדשים ,שכל א' מקבל הארה זאת בהשתלשלות ממדרגה
למדרגה ,והם בג' הדרכים של ב' הנהגות של נו"ה לצדיקים ולרשעים ,וכן היסוד שהוא הנהגת
העולם בכלל.
.(íéùåøã) íò 899
 900עי' שער פנימית וחיצוניות דרוש ח' דף פב ע"ב )לש"ו( ,שכל ענין סיגים וכו' תלוי לפי הערך
שבו מדברים.
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הבירור ,ומה שיוצא משם בסוד דם הוא סיגים וקליפות גמורות ,אשר לא יוצלח לכל ,והם סוד
הקליפות שתחת העשייה ,ששם מקומם.901
902ונחזור לענין ,כי משם תבין הטעם למה התינוק בזמן היניקה אינו הולך ברגליו ,רק
כפי הזמן שהוא יונק כך ניתן כח ברגליו לילך ,עד שבסוף ימי היניקה כבר הולך ברגליו .הענין
הוא ,כי הז"א הוא ו"ק מחסד עד יסוד ,ובהיותו בסוד עיבור הוא ג' כליל בג' ,שהם נה"י כלולין
ונעלמים תוך חג"ת ,903ולכן כשהוא יוצא ממעי אמו ויונק סוד החלב הנעשה מבירור נה"י כנ"ל,
אז מתפשטין נה"י שלו ,שהם הרגלים ,ואז }פט ע"ד{ הם מתחילין להתגלות מעט מעט .וכאשר
כלו להתברר אחר כ"ד חדשי היניקה ,אז הוא הולך על רגליו ,כי כבר נתגלו רגליו ונתקנו .גם
תראה ,כי לפעמים בשנה וחצי התינוק יכול להלוך ,והענין הוא כי אחר שנתקנו בחי' נו"ה ,שהם
הרגלים ,כבר הוא יכול להלוך ,אע"פ שאין היסוד נברר כי עיקר ההליכה ברגלים תלוי.904
906905

שער יט פרק א מ"ת
שער השלישי שער אורות ניצוצין וכלים ובו י' פרקים
ונחזור עתה לענין ראשון ,כי ג' בחי' יש בז"א ,והם אורות ניצוצין וכלים .וכל ג' בחי'
אלו נכנסין תוך מעוי דאמא בינה להתקשר ולהתחבר ולהתתקן שם בבחי' עיבור .907לכן נבאר
 901והיניקה הזאת היא מחלב מדם הנברר כמ"ש )בכורות ו' ע"ב( דם נעכר ונעשה חלב ,והיינו,
כי הדם הוא סופי מאורות של הגבורות והדינים שמצדם בא הצמצום וההסתר פנים למטה ,שבזה
נמצא מקום מציאות לרע ולסט"א כמ"ש ,והגבורות הקשים האלו הם מתבסמין בשרשם בסוד
החסדים שהם גוון הלובן ,והם מסתלקים עצמם מליתן מקום לסט"א לעשות את שלו ,וממילא
הסט"א אין לו שורש ,ונדחה מסטרא דקדושה ,וז"ס הבירור שהדמים טמאים יוצאים בעת הלידה
ומסתלקים משם ,והטוב הוא נברר ומתהפך ונעשה חלב שנותן כח הגדלה והתפשטות לאותם
המאורות המסודרים בז"א ,ויתהפך שם אלקים שהוא גבורות בב' הצדדים בסוד א"ל ד"ד ומ"י ד"ד
כמש"ל )פתח טז( ע"י מיתוק הג' שהוא ה' דאלקים ,וידוע ,כי אלקים הוא הנהגת הטבע השולט
ומחבקו הוא במה שגם בו מתגלה כח השגחה העליונה בעת גדולתם של ישראל ,והוא סוד מילוי
אלקים דיודי"ן שם מצפ"ץ חילוף שם הוי"ה ,והיינו ,השגחה הנסיית שבו ניכר שמו ית' כמו שהיה
ביצי"מ כמ"ש הקב"ה למשה) ,שמות ו ג( וארא וגו' ושמי ה' לא נודעתי להם) ,שם ו'( לכן אמור גו'
אנ"י ה' וגו' ,והוא גימטריא אלהי"ם ,וא' יתירה סוד גילוי יחודו ית' כאשר נמתק שם אלקים ע"י
שמראה שהוא השופט ושליט בעולמו לתת לאיש כדרכיו ,והוא מ"ש )רש"י שמות ו ב( אני ה' נאמן
לשלם שכר כו' ,והוא סוד היניקה כמו שהיה ביצ"מ אחר הלידה כמ"ש )שמות ו ו( והוצאתי אתכם
מתחת וגו' )פת"ש ז"א כז(.
.â"ò æî ù"åáî 902
 903לא הפוך עי' לעיל הערה  376שנה"י תוך ח"גת מדובר על העליה למעלה ולא על העובר
עצמו ,וכן שער כד פרק א' ששם כתוב שזה חג"ת תוך נה"י.
עי' פת"ש ז"א כח וז"ל כ"ז שמאורות עליונים הם מראים השפעתם בקטנות ובצמצום ,אז
מתעלם הנהגה השלמה בעולם התחתון ,ונשאר עיקר השכר לצדיקים והעונש לרשעים בעוה"ב
שהוא חג"ת שהם מנהיגים בעוה"ב ,ונמצא שנה"י מתעלמים בחג"ת עד שיונק מחלב דאימא
שיתגלה גם הנהגת עוה"ב למטה ,אז נתקנים הרגלין ,ונמצא שאין כאן סתירה בדברי הרב ז"ל
כמ"ש במ"א ,שהעיבור הוא סוד נה"י ,וחג"ת מתעלמים בנה"י ,וביניקה מתגלה חג"ת ,ובאמת הכל
אחד ,והבן דברים אלו.
 904כל זה סוד עמוק ,כי ידוע שעיקר אחיזת הסט"א נמצא ברגלים ]עי' בהגר"א על ספד"צ כט
ע"ג[ ששם רודף הנחש להאחז בו ,כמ"ש )בראשית לב כה( וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ,וכן
בנחש )בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב ,ואמרו ג"כ )ברכות ו' ע"א( הני ברכי דרבנן דשלהי כו',
והטעם ,כי הסט"א אין לה אחיזה כי אם בסיום המדרגות של הקדושה ,שניתן לה איזה ענף שתוכל
לאחוז שם והוא צד הקרוב לה ,וע"י שנמשך אחריו יכול לעלות למעלה ולפגום ח"ו בכל המדרגות,
כמו שאנו רואים שהנחש נושך בעקב ואח"כ הארס עולה למעלה ומתפשט בכל הגוף ,וכן הוא
בהתפשטות המאורות שהסט"א נמצאת בסוף הקדושה והוא נקרא סוף הרגלים .והיינו ,שבכל
מקום שמדרגות הקדושה הם בגלוי וניכר כבוד ֵשׁם קדשו וגודלו ית' ,שם אין מציאות מקום אל
]צד[ הסט"א לפתות ולהכחיש השגחתו וכח יכולתו ית' ,שלכן בשמים ממעל וכ"ש בעלמין דלעילא
אין חטא ואין שם מקום לרע )פת"ש ז"א פתח כו(.
 905עי' מבו"ש מ ע"ד ,שעה"ק לב ע"ד )לש"ו(@ask shammai to look in the nushacaos
.ã"ò áì ÷"äòù ,ã"ò î ù"åáî ,ç"öåà 906
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עתה ג' בחינות מקומות שיש בבינה אשר בהם נכנסו ג' בחי' הז"א הנ"ל בסוד העיבור .והוא ,כי
הלא נתבאר שבינה ותבונה נכללו ונעשו פרצוף א' בלבד .908והנה הג' מקומות שבבינה הם אלו:
א' ,הוא המקום אשר היה בתחלה בחי' יסוד דבינה העליונה בהיותה נפרדת מן התבונה .ב' ,הוא
המקום אשר היה בתחלה יסוד תבונה .ג' ,הוא מקום החתך שבין רגלי }צ ע"א{ הבינה לראש
התבונה .909והנה אע"פ שעתה נתחברו בינה ותבונה בפרצוף א' ,עכ"ז הרושם של מקום הנ"ל
נשאר שם כנודע אצלינו בהקדמה ,שאין לך שום אור שאינו מניח רשימו במקומו אף אחר
הסתלקותו משם .910והנה במקום שהיה יסוד דבינה ,שם נכנסו האורות ,ובמקום החתך שם נכנסו
הניצוצין ,ובמקום יסוד דתבונה שם נכנסו הכלים .ובהיות ג' מקומות אלו ,ובהם ג' בחי' אלו
הנ"ל ,זה נקרא בחי' עיבור דז"א במעוי 911דבינה.
והנה ,פשוט הוא שג' בחי' אלו אין זמן תקונם שוה ,כי הכלים צריכין זמן רב להתתקן,
והניצוצין פחות מהם ,והאורות זמן מועט מכולם .וזה פרטם ,כי האורות אינן עומדים בסוד
העיבור רק ז' חדשים ,ואח"כ נגמרו להתתקן ,והניצוצין נגמרים אחר ט' חדשים ,והכלים נגמרים
912
אחר י"ב חדשים  .ולכן תמצא ג' עיבורים שיש בעולם זמן ז' וט' וי"ב כנזכר בגמרא )יבמות פ
 907ואז נארגים נמתחים הכלים עם האורות ביחד והם מיוחדים זה בזה בכל עניניהם לעולם כי
עי"ז מזדככים הכלים מיד על ידי האורות )כללים ח"א צה ע"ג(.
נראה שזה לא היה אלא בתחילת אצילותם ,דהיינו ביציאת שם מ"ה וט"ר דב"ן בתחילת עולם
תיקון ,שכן רק אז היתה אצילותם נעשית בסוד עיבור ולידה ,אמנם אחרי כן הגם שהם עולים
ויורדים תמיד לפי מעשה התחתונים ,עכ"ז הם אינם נכנסים לסוד עיבור ממש ,כי דבר זה לא
יתכן .אמנם ד"ז צ"ע ,שכן עי' בפע"ח חג המצות פ"א שבעת גלות מצרים חזרו זו"ן לסוד העיבור.
אמנם יש ליישב דהכוונה שם היא להסתלקות המוחין ,שכן מוחין דגדלות נסתלקו ,ואילו מוחין
דחג"ת )מוחין דיניקה( נתלבשו בתוך מוחין דנה"י ,הרי הם מוחין דעיבור.
אמנם אפשר להעמיד את דברי הרב גם בתמידות ,על פי דברי הלש"ו )הקדו"ש שער ז' פרק ז'(
שכל הדורות עומדים בצורה של ה' פרצופים זה לעומת זה ,ולכל ה' הפרצופים יש כלליים
ופרטיים ,אם כן הדור הבא הוא לעולם חשוב כאילו הוא במעי אמו לגבי הדור הזה )ביאורים ח"ב י
ע"ג(.
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בלידת מוחין דז"א עי' שער ז"א סוף פרק א' .וזה מוסבר יותר לקמן פרק ד' ע"ש.
 909עי' פת"ש ז"א ז' וז"ל ,כן הוא ג"כ בנבראי מטה ,כמו שאנו רואים באדם שיש בו נשמה וגוף
שהם האברים ,ובחינה ממוצעת בין הנשמה ובין הגוף שהוא הבלא דגרמי )עי' לעיל שער טנת"א
פרק ה'( הנשאר בקבר על העצמות גם אחר פרידת הנפש וכו' והוצרך התיקון לכל אלו הג' מדרגות,
היינו לכלים עצמם שיהיו בסוד היחוד והקישור ,מוכנים כפי ענין עולם התיקון וגילוי היחוד,
שהמדות המוציאים הנבראים והמנהיגים אותם מסודרים יפה כראוי בתיקון .והב' הוא במאורות
שלהם ,ר"ל הכחות הפנימיות המלובשים והכמוסים במדרגות אלו מסודרים לכנוס בהם באופן זה
שיהיו פונים אל היחוד והחזרתם לתיקון הטוב הגמור .והניצוצות הם הכחות שנסדרו שגם אם
ח"ו יהיה קלקול בסדור כלים וכחות של המאורות ע"י עונות התחתונים ,שיהיו מעותדים ג"כ
לשומרם שלא יתבטל סדר הקדושה לגמרי ח"ו ע"י קטרוג הסט"א.
וכל אלו הג' מדרגות נכנסו באימא ,ר"ל נסדרו תחת המאור שהוא למעלה במקום שאין קטרוג
וקלקול מגיע כלל ,שהוא סוד התשובה ,והמאור הזה יש בו ג' מדרגות שהם מוכנים לתיקון הזה.
והיינו ,המאור שהוא במדרגת היסוד של הבינה מוכן לסדור האורות הפנימיים של הכלים ,כי יסוד
הוא הכולל כל כחות של הפרצוף ,ולכן הוא הנותן כח כללי אל כל האורות של כל מדרגות של ז"א.
וכן יסוד דתבונה שהוא המתלבש בז"א לפי ערכו כמ"ש באד"ז )ר"צ ע"א( דתבונה הוא כד ינקא
לבנין ,לכן הוא המסדר הכלים שלו .ובחינה הממוצעת בין בינה לתבונה זה נקרא בדרך משל מקום
החתך שביניהם ,הוא מוכן ג"כ לתיקון הניצוצות שהוא ג"כ בחינה ממוצעת בין אורות שהיא
הנשמה שהוא למעלה ממדרגתו ובין הכלים שהוא כפי מדרגתו ושיעורו של ז"א.
àîéà ìù äæçä íå÷î '÷ð äúò àåä äàìéò äðéá ãåñé àø÷ð äìçúá äéäù íå÷îäù ô"òà ïëìå 910
.(÷"äòù) úåîå÷îä øàùì äæá àöåéë ïëå ãáì 'à óåöøô úùòðå úììåë äúåéäá
.(÷"äòùá óñåð) ú"úã ïåúçú éöç 911
 912עי' לעיל שער טז פרק ג' לענין ז' ט' וי"ב ,ועי' שער הכללים פרק ג שז' שייך לא"א ט' לז"א
וי"ב לנוק' ,ועי' פת"ש ז"א יב שמסבירו .עי' פת"ש ז"א ז וז"ל ולתיקון זה צריך שיהוי זמן חדשי
העיבור של ז' חדשים ושל ט' ושל י"ב כפי ששיערה מחשבה עליונה .ומה שבגשמיים הם חשבון
חדשים אנו מדברים בהם במאורות עליונים ג"כ בחשבון זה ,ר"ל כמות מדרגות כלליים הנכנסים
בהדרגה זה אחר זה שהם בסוד חדשים ,שכל א' נפרט לפרטים שהם הימים והשעות ,ששורש הזמן
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ע"ב( בהאי עובדא דאשתהי תריסר ירחי שתא ואכשריה רבה תוספאה .והענין ,כי האמת שאין
האורות נגמרים להתתקן עד גמר זמן ז' חדשים ,אבל הם מתחילין להתתקן מתחלה הז' קצת עד
שנגמרים בסוף הז' ,כי בחודש ראשון נתקן קצתם ואז נכנס מה שנתתקן בתוך הכלים ,ובחדש
שני שנתקנו בחי' אורות יותר ,ונכנסו בכלים ,עד שבכללות ז' חדשים נגמרו כל האורות להתתקן
ולכנוס תוך הכלים .ועד"ז בניצוצים ,נתקנו מעט מעט ונכנסים בכלים עד גמר ט' חדשים ,שאז
נגמרו להתתקן ולהכנס בתוך הכלים .ואח"כ נשארים שם עם הכלים עד גמר יב"ח ,שנגמרו גם
בחי' הכלים .ואז נולד הולד ,ויצא לחוץ לאויר העולם במקום הראוי לו.
ונבאר עתה איך מתחילין להתתקן כל הג' בחי' .ונאמר ,כי פשוט הוא כי בג' ימים
הראשונים הנק' ימי קליטה ,אז מתחילין לכנוס קצת אורות וקצת ניצוצין בכלים ,כי כבר נתבאר
לעיל שכל הג' בחי' נתקנו }צ ע"ב{ מעט מעט .והנה נת"ל כי אורות וכלים וניצוצין כולם נכללו
ונעשו ג' כלילין בג' ,והלבישו את נה"י א"א ,913ואבא מכסה ומלביש מצד ימין א"א ,ואמא מצד
שמאל א"א .ונמצא ,914כי מחצית אלו ג' בחי' עומדין בתוך אבא ,ומחציתן תוך אמא .והנה אבא
נותנן כולם אל אמא בסוד ג' ימי קליטה כמ"ש בע"ה.
והנה הענין הוא ,כי הנה נתבאר לעיל ,כי כל הפגם והשבירה והמיתה שאירע לאלו
המלכים היתה לסבת הפירוד אשר ביניהן ,שיצאו זה על גב זה ,שלא כדרך קוין .ולמעלה ,בענין
תיקון עתיק נתבאר פי' דרך קוים מה ענינו ע"ש בדרוש הספיקות שיש ברדל"א ,ואז היה רה"ר
בסוד הפירוד .ונמצא ,כי בחי' התיקון הוא כדי לחברם עד שיהיו בבחי' קוין מאירין זה בזה,
ועי"ז יהיה להם תיקון והבן מאד ענין קוין מה ענינם ,ואיך זה עיקר התיקון ,וזכור זה שתצטרך
אליו בהרבה מקומות.915
והנה ,כאשר עלו הז' מלכים בג' בחי' להתתקן בסוד עיבור בתוך או"א כנ"ל ,נמצאו
החסד והנצח וחצי ת"ת וחצי היסוד וחצי המל' הימיני עומדין תוך אבא ,ומחציתן האחרת בתוך
אמא .והנה ביום א' של הקליטה ,נתחברו יחד אותן החצאין שהיו בתוך אבא והיו לאחדים,

למטה הוא תלוי בחילוק המדרגות המסודרים זה אחר זה במאורות וכחות העליונים .וענין
התחלקות מספר הז' וט' וי"ב ,יש לומר בזה שהטעם הוא שכל מה שהוא במדרגה יותר למטה שם
מתגלה חילוק הפרט יותר שהוא רחוק משלמות היחוד .ולכן באורות היה התיקון בז' חדשים שהם
כללות הז' מלכים ,שהו"ק נחשבים בפ"ע וג"ר נכללים ביחד ,כמו במלכים הראשונים שבלע הוא
הדעת היה כולל ג"ר בו ,ושם במאורות בחינת ג"ר שבהם שם היחוד עצום ,ולכן נחשבים לא'.
ובניצוצות שהם בחינה תחתונה שלהם נגלה הפרט יותר שהג"ר נחלקים ,לכן הם ט' חדשים.
ובכלים עצמם שם הגיע הגילוי שגם הנוקבא נתגלה שם בסוד פסיעה לבר ,ולכן נחשבים לי"ב
כידוע בסוד שם י"ב של ג' הויו"ת שהיא רביעאה לכל תלת )תיקו"ז ה' ע"א( ,שג' שרשים יש
לנוקבא ,בעטרת היסוד ,ובחזה בת"ת ,ובדעת ,אות ה' אחרונה של כל שם ,עכ"ל.
.(ç"öåà) à"àã 913
 914או"א הם קצרי קומה ,ונעצרים בטבור ,וכאן ג' כלילין בג' הוא למעלה בחג"ת דא"א וצ"ע.
 915עי' לעיל שבירה ג' איך היה מקצת תיקון של ג' קוים בשבירה עצמה .עי' פת"ש ז"א פרק ח'
וז"ל ,סדר העיבור הזה היה בהדרגה שהתיקון היה הולך ומסתדר עצמו בהדרגה ,והוא שזמן
העיבור נחלק בכלל לג' חלקים והם ימי הקליטה וימי היצירה וימי גמר העיבור וגידולו בבטן אמו,
והיינו ,שכך שיערה המחשבה שהתיקון יבוא בהדרגה ע"פ שורש סדר זמנים ,שכפי ענין שינוי
הפרטים במדרגתם כך הוא ענין שינוי הזמן בשורשם במאורות ,וכן הוא למטה בגשמיות ממש ,בא
סדרם ע"פ סדר המאורות העליונים ,והיינו ,שראשית ההדרגה הוא שיהיה סדורי הרכבת המאורות
שבז"א מאירים בסדר קווין של חד"ר ,שזה נתחדש אחר התיקון מה שתחילה היו בסוד נקודות
ועגולים ,והיינו ,שיהיו מסודרים בעומק הדין להשגיח ע"פ שלשה דרכים הנ"ל שבהם מתנהג
העולם ,וכן גופי המאורות וכל הנבראים מהותם יצא ג"כ בבחינת אלו ג' קווין ,שהם בסוד הג'
יסודות של כל דבר אש מים ורוח וג' אותיות אמ"ש של כלל האותיות שהם אמות לכל ,ויהיו
מכוונים אלו הג' דרכים זה למול זה ,הדין נגד החסד והרחמים מחברם וממזגם ומכריע בהם לפי
הענין הצריך.
ואלו ג' מדרגות הם סוד ג' ימי הקליטה )עי' בהגר"א תז"ח כ' ע"א ,שבעיבור יש ג' ימי קליטה
י"ב חדשי לידה ,וז' ימים תחת אמו ,והם מקבילים לאמ"ש בג"ד כפרו"ת ושאר האותיות (.שאז
ניתן כן בעובר בכללות מה שצריך לתיקונו ,וכן הוא בכלל סידורי המאורות בז"א שתיקנו אותו
או"א ,וכן ניתן בהם אז כח החיבור והיחוד שיהיו פונים המאורות א' לחבירו כפי התיקון הצריך.
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. ונתאחזו ביחד, ונתקשרו בבחי' קוין זה בזה, ויסוד בת"ת ומל' ביסוד916ונכלל חסד בנצח
 נתאחזו ונתקשרו החצאין אשר בתוך אמא יחד זה בזה בבחי' קוין, ביום ב' של הקליטה,ואח"כ
 ואז נותן אבא, נתקשרו יחד אותן שבתוך אבא עם אותן שבתוך אמא,' ואח"כ ביום ג.917כנ"ל
, כי כל הז"א נתון תוך אמא בסוף שלשה ימי הקליטה, ונמצא.918לאמא המחצית אשר היו בו
.920919ואמנם כל זה הוא בבחי' הכלים
. כנ"ל היה ע"י זווג שנזדווגו אבא עם אמא921 כי בחי' התקשרות הכלים ואחיזתן,ודע
 אשר כבר היו, ועי"ז נתקשרו הכלים הנ"ל,ואבא נתן טפה דדכורא ואמא נתנה טפה דנוקבא
* ואחר כך נגמרים להתתקן הכלים בי"ב חדשי,922בעולם בתחלה ונתקנו }צ ע"ג{ על ידם
' בחי,ואמנם923 . שבכל נ"א יום וחצי נתקן כלי ספי' אחת, נמצא, והנה הם ז' כלים.העיבור כנ"ל
.924' נמצא כי בכל חודש נתקן אור א,אורות הם ז' אורות בז' חדשים
 כי בג' חדשים הראשונים שהוא זמן היכר עובר כמארז"ל )יבמות מא,ואם תשכיל תבין
 לפי שת"ת ויסוד הם בקו האמצעי, הנה בהם נתקנו אורות חסד ת"ת ויסוד,ע"א( וכמ"ש לקמן
 נצח אע"פ שהוא קו, ואמנם.926925 ולכן הם נתקנו תחלה עם החסד שהוא קו ימין,שהוא רחמים
ïéðò åäæ éë ,íåùéáìäå ,ãåñéä éöçá éðéîé úåëìî éöçå ,éðéîéä ú"ú éöçá éðéîé ãåñé éöçå 916
å÷ ï÷úð éøäå ,'åëå ïå÷éúä úðååë úéìëú åäæ éë ,íéå÷ 'éçáá åùòð æàå .íå÷î ìëá øëæðä úåììëúä
.(ù"åáî) éòöîàä å÷ ìù éðéîéä éöçå ïéîéä
äøøéá ,âååéæä úòá äéá÷åð ïééîî àîéà äðúðù äôéèä é"ò ,äèéì÷ä ìù 'áä íåéá ë"çà 917
'áä äæ úéöçî ï÷úð äìù äôéèä äúåà ãé ìòå ,íéìëå úåöåöéðå úåøåà úðéçá íéëìî äòáùäî
úåëìîã éìàîù éöçå ú"úã ìàîù éöçá ãåñéã éìàîù éöçå äøåáâá ãåä ,äæá äæ àîéà êåúá ïåúðä
éöçå ìàîù å÷ ï÷úð éøäå ,õéîà øù÷á íéå÷ êøãá íéãçàì íä íâ åéäå ,ãåñéã éìàîù éöçá
.(ù"åáî) éòöîàä å÷ ìù éìàîùä
.(ù"åáî) ú"âçá íéìåìë é"äðã íéå÷ úìú íäå äðåùàø 'éçáá äæá äæ øåù÷ 'à óåâá åîìùð éøäå 918
.' ועי' לעיל שער המלכים פרק ז919
ìëî åììëð ÷"åä ïî 'à ìë éë 'áä 'éçáä àéäå øçà ïå÷éú íäá óñåúéð äèéì÷ä éîé 'â éøçàå 920
.(ù"åáî) ïéìéôúáù úåøëæà à"ë ãåñá 'æä
.(ç"öåà) íúåãçàå 921
.(ù"åáî) äîöòá 'éçá ìë íéëìî 'æã íéìë 'æä úåèøôá åð÷úð [äèéì÷ä éîé 'â éøçà] 922
.á"ò àî ù"åáî 923
äøåàëì éë äô íáúåëì éúéöøå ,'æðä íéðééðòä 'áá íéøçà úåàçñåð ì"æ éøåîî éúòîù äðäå 924
íðîà ,úåøåàä åà úåöåöéð åà íéìëä ïéðòá øáãî íà åéôî éúòîù àì íðîàå ,'åëå íé÷ìåç íéàøð
äæ éë òã ,åðééðò äæå ,úåéîéðôã àìå à"æ úåéðåöéç 'éçáã 'àä øåáéòá øáãîù åðîî éúòîùù äî
'è øåáéòå íéòèå÷îì íéùãç 'æ øåáéò íäå ,úåðéçá éúù åá ùé úåéðåöéçã à"æã ïåùàøä øåáéòä
.(â"ò ãî ù"åáî) íéùãç
.' ועי' שער כ פרק ב925
,ïéã àåäå ìàîù å÷ äéä äøåáâä éë ,íòèäå .íéøçàä íéùãç 'ãá íéøçàä 'ã åøøáúð ë"çàå 926
,á÷òé êøé ãåñá 'éì÷ä úæéçà íùå ,àôåâî øáì àåäù êøé àåä íâ ,ìàîù å÷ åúåéä ãáìî ,ãåää íâ
øùà ,åîò øåù÷å ãéîú ãåää óúåù åúåéäì ,çöðä íâ .ä÷éðéä ïîæ ãò éøîâì ãåää øøáúð àì ïëìå
øîàð åéìòå .ãçé íéøåù÷ ,òãåðë àôåâ éâìô éøú åéä åäééååøúå 'æðë àôåâî øáì øéãú ååä íäéðù
àì åìà ìë ïëìå ,ä÷éðéä ïîæ ãò éøîâì øøáúäì íìùð àì àåä íâ ïëìå .àáøë é÷ì àöåä éãäá
.'åëå íéøçàäî øúåéá íäá äæéçà äúéä 'éì÷ä éë ,íéðåøçàä íéùãçä ãò åøøáúð
úåøåãî 'â éë ,ïéðòäå .'åë ïåúçú øåãîá íéðåùàø íéùãç äùìù øã ãìååä éë ì"æùî ïéáú äæá äðäå
.êúçä íå÷îå äðåáúä ãåñéå äðéá ãåñé íäù ,ì"æðë àîéàá ùéù úåãåñéå úåîå÷î äùìù íä åìà
133

מאיר העץ חלק ג'
ימין אינו נתקן תחלה ,לפי שהוא בחי' הרגלים ,וגם לפי שהוא קשור בהוד ,וכמ"ש בדרוש בהדי
הוצא לקי כרבא )ב"ק צב ע"א( הנאמר על נו"ה )שער רפ"ח פרק ו'( ,שאינן מתבררים לגמרי עד זמן
היניקה ,שמן היותם דם חוזרים לחלב ויונק הז"א ,ואז נגמרים להתתקן וע"ש.
*ונלעד"ח כי טיפות אלו דאו"א הם משם מ"ה החדש אשר על ידו נתקן הב"ן כנ"ל.927
ובחי' הניצוצין צריך בהם ביאור רחב ,והוא תלוי בדרוש רפ"ח ניצוצין שנתבאר לעיל
)שם פרק ה'( ,ושם נתבאר כי הרפ"ח הם 928ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,ע"ב ניצוצין מכל א'.
והנה ג' ראשונות שהם ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,הם בז"א לבדו כנ"ל ,כי הם בחי' חסד ע"ב ,וגבורה ס"ג,
ת"ת עם נה"י מ"ה ,אבל ב"ן הוא בנוקבא דז"א ,והבן הקדמה זו היטב .ונמצא ,כי ג' 929שמות
אלו של ע"ב ס"ג מ"ה הם ניצוצין שנכנסו באלו הכלים דז"א להחיותו .ואחר כך ,נבאר ענין
הנוקבא בעזרת הא"ל.
932
מ"ק 931930סוד הטפה שמזריע אבא באמא הוא אות י' .והנה ,אות י' יש בה ג' קוצין ,
והם נחלקין בבטן לג' יודי"ן ,בבחי' ג' כליל בג' ,שהם חג"ת לבד .ולפי שהם סוד יודי"ן ,נמצא
שהם ג' שמות ע"ב דיודי"ן 933שהם רי"ו ,והם ע"ב גשרים של מימי החסד ,935934והד' של אות ה'
מקפת עליהם ,ורי"ו הנ"ל עם ל"ב נתיבות גימט' רמ"ח איברים המתפשטין בו.936
.ïåúçúá íéìëäå éòöîàá úåöåöéðäå ,ïåéìò øåãîá úåøåàä ïéáùåé íéðåùàøä íéùãç äùìùá äðäå
ïéëéøöù äìçúá íéìëä ïå÷éú ìéçúäì éãë ïåúçúä øåãîä äæá àåä íéðåùàøä íéùãç ìù âååéæäå
÷éôñäå ,àåää âååéæä íù äéä äèéì÷ä éîé 'âá øáë éë .ãìååìå äùàì äù÷ âååéæä æà ïëìå .ïîæ øúåé
íò éòöîà øåãîá íéìëä íéìåò íééòöîàä íéùãçä äùìùáå .äùàäå íéìëä êøåöì àåää âååéæ
åðéàù êúçä íå÷î àåäù éòöîàä øåãîá àåä íééòöîàä íéùãç 'âá âååéæä æàå ,ïîöò úåöåöéðä
,úåöåöéðä íäù íäìù 'àä âååéæä åäæù éôì ,ãìåì äôé íðîà .äùàì äù÷ ïëìå ,âååéæå ãåñé íå÷î
âååéæä àåä íùå ,ïåéìòä øåãîá úåøåàä íå÷î ãò úåöåöéðäå íéìëä íéìåò íéøçàä íéùãç 'âáå
àåäù âååéæ íå÷î àåä íâå ,íäìù 'àä âååéæä åäæ éë ,ãìååìå äùàì íéôé ïëìå .íéùãçä 'â íúåàá
.(ù"åáî) ä"òá ù"îë äãéìä úòá íìåë íéìâìâúî ê"çàå äðéá ãåñé
.(ç"öåà) ã"òìðë 927
.(ç"öåàá óñåð) ïî 928
.(ç"öåà) 'âî 929
 930מבו"ש החדש מא ע"ג ד"ה ונבאר )לש"ו(.
.ã"ò æî ÷"äòù 931
 932עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי' ,דהא רזא דיליה מראש
צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא דסלקא ,אלקינו דא גזעא
דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות ,עכ"ל ,ועי' שער
מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג' מוחין ,חכמה ובינה ודעת
הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"ו )נ"א ושוריק( באמצעיתא,
והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב ,ועי' יהל אור ח"א ז' ע"ב.
 933עי' שער העיבורים פרק ב'.
.(÷"äòùá óñåð) ä"ò äð÷ä ïá àéðåçð 'ø 'éôúá 'æðä 934
 935ע'י תפילת ר' נחוניא בן הקנה :אתה יחיד בסתר הזוהר המתחלק לע"ב גשרים שהם מורים
על זיעת החיות ומהם המים העליונים.
 936עי' פת"ש ז"א ח וז"ל ,וסדר המדרגות הם בחשבון רמ"ח שהם רמ"ח אברים של הולד ,ולכן
לעומתם הם רמ"ח מצות ,שבכל מצוה מתקנים ומעוררים מדרגה אחת שתאיר בהארה מרובה,
וכולם כלולים יחד תוך הטיפה של הדכורא ,והיינו ,שהטיפה הוא י' שהוא כללות י' מדרגות י"ס של
הפרצוף ,ובו כלל ג' שרשים ויסודות שלו שהם ג' יודי"ן הנכללים בי' ברישא וגזעא ושבילא 936שהם
כלל ג' חלקי הפרצוף ראש בטן גויה שבהם מתפשטים ג' מדרגות של נר"ן וגם סוד כללות ג' קווין
שבו ,וכל א' כולל ע"ב מדרגות שבו מראה כל כחו של אבא שהוא שם ע"ב ,וכידוע מסוד רי"ו
אותיות של שם ע"ב היוצא מג' פסוקים 936שהם כלל המדרגות של הג' קווין הם רי"ו ,ועם כללות
ל"ב 936נתיבות שהם כ"ב אותיות וי' נקודות כלל כל המדרגות הם רמ"ח בחשבון.
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שער יט פרק ב מ"ת
והנה ,מה שנכנס תחלה באלו הכלים להחיותן אינם הג' שמות בעצמן ,רק המילוי שלהן
נכנסין תחלה ,שהם }צ ע"ד{ מדרגות השפלות מן השמות עצמן ,כמ"ש בדרוש רפ"ח ניצוצין.
והנה ,מספר המלויין לבדם של אלו השמות אחר שנסיר מהם שמות הפשוטין הם אלו :מילוי
ע"ב ,כשתסיר הפשוט שהוא גימ' כ"ו ,נשאר מ"ו .ומילוי ס"ג על דרך הנ"ל הוא ל"ז .ומילוי
מ"ה ע"ד הנ"ל הוא י"ט .וגם צריך שתדע כי תחלה נכנס המילוי התחתון שבמדרגה ,שהוא י"ט
ממילוי מ"ה ,אם לסיבת שהוא קטן שבכולם במדרגה ,ואם לסבה אחרת .והוא ,כי ענין היות
בז"א ג' שמות אלו ,ע"ב ס"ג מ"ה ,הוא ,כי תחלה לוקח בחי' חיות עצמו שהוא מילוי מ"ה,
ואח"כ לוקח חיות יותר גדול ,והוא מילוי ס"ג ,ולוקחו מן אמא ,ואח"כ לוקח מן אבא חיות יותר
גדול מכולם ,שהוא מילוי ע"ב .וא"כ ,מוכרח הוא שתחלה יהיה מילוי י"ט שהוא חיות עצמותו,
ואח"כ של ל"ז ,ואח"כ של מ"ו ,כי כך הוא מעלות המדרגות.938
ועתה נבאר סדרם ,דע ,כי הנה נתבאר בגמרא )סנהדרין צא ע"ב (939במעשה דרבי
ואנטונינוס דאי אפשר לבשר חי לעמוד בלי מלח יותר מג' ימים שיסריח יותר מזמן זה ,וא"כ
מוכרח הוא שבג' ימי קליטה נכנס איזה בחי' חיות ורוחניות בולד .והנה ,אז בג' ימים אלו נכנסין
בחי' הי"ט ניצוצין דמילוי מ"ה הנ"ל ,אשר הם בחי' ח"י ,940לרמוז היות בהם כבר חיות ,ועם
כולל הרי י"ט ,כי בפחות ממילוי האחרון זה דמ"ה התחתון שבג' שמות הנ"ל ,אין לו חיות
בלעדו.
והם מתחלקים בג' ימים ,כי ביום א' של הקליטה נכנס בו ו' ניצוצין ,לפי שאז נתקשרו
יחד זה בזה ,כל אותו המחצה הנתון תוך אבא כנ"ל 941אשר מצד ימין ,ואז נמשך להם ו' ניצוצין
של חיות ,כי בחי' ו' הוא קו א' ,והוא קו ימין ,שע"י נתקשרו ונתחברו יחד .וביום ב' ,נקשרים
ומתחברים יחד זה בזה ,כל המחצה של קו שמאל הנתון תוך אמא ,ואז נמשכין לו ו' ניצוצין
אחרים של חיות לקשרם ולחברם ,והוא ו' ניצוצין בקו שמאל ,שהוא צורת ו' ג"כ .וביום ג' ,אשר
937

ואחר הג' ימי קליטה שהם הכללות ,נגמר ציור האברים שלו ,ר"ל גילוי המדרגות שהיה בכח
במאור הבא ונמשך מאבא שהוא סוד הטיפה ,ובאימא מתגלים כל כח ומדרגה בפ"ע ,והיינו ,שבג'
ימים של הקליטה נכנסו בו י"ח ניצוצין כלולים שהם סוד ג' קווין כל קו הוא ו' ר"ל כולל ו'
מדרגות של הו"ק והם י"ח בסוד מילוי של שם מ"ה שבז"א והם י"ט עם הכלליות ,והוא חיותו של
ז"א ר"ל עיקר הכח שממנו נמשכים הענפים לכל המדרגות ,ואח"כ בל"ז ימים האחרים נותנת בו
אימא כח שלה לגמור הציור שלו ,והוא סוד מילוי שם ס"ג שבאימא והוא הב"ל שלה שבו תלוי
קיום העולם בסוד שבעה הבלים כידוע.
.á"ò âì ÷"äòù ,à"ò àî ù"åáî ,ç"öåà 937
 938על ידי שהם מילוי ,שמילוי גימ' אלקים ,והם דינים ,לכן הם נמשכו למלכים שנקרא ג"כ
בשם אלקים שהם דינים ,והמלכים הם ניצוצין העומדים למטה בתוך הקלי' .והנה הם מקבלים
אור ושפע בתחילה רק מהמילוי דעס"מ כי מהשמות עצמן אין יכולים לקבל ,ואלו הג' מילואים
שהם במספר ק"ב הוא נמשך מהדעת שבתיקון הראשון דדיקנא ,אשר שם הוא השורש המלך
הראשון בלע אחר שנתקן ,ובלע שהוא מלך הדעת מספרו ג"כ ק"ב ,והוא כולל כל הז' מכלים כולם.
ולכן אחר שנתקן הוא הנה נמשך ממנו הק"ב הנז' מהמילואים דעס"מ לתקן ולברר את הניצוצין
דהב"ן כאשר הגיע עת תיקונם ובירורם .אמנם יש עוד בחי' ק"ב אשר הוא נמשך ג"כ למטה והוא
מהד' אחוריים דעסמ"ב שיש בהם ק"ב אותיות ,אך לפי שהוא מבחי' אחוריים הוא גבורות ביותר
ויונקים מהם החיצונים .וסוד הק"ב הזה הוא נקרא ק"ב חרובים שהקלי' נאחזים בו ,אך הק"ב
הראשון אשר מהמילוי דעס"מ הוא נקרא ק"ב טהור ,וממנו נמשך כל תיקון ובירור )דע"ה ח"ב נה
ע"ד(
939
ז"ל הגמ' ואמר לו אנטונינוס לרבי נשמה מאימתי ניתנה באדם משעת פקידה או משעת
יצירה אמר לו משעת יצירה אמר לו אפשר חתיכה של בשר עומדת שלשה ימים בלא מלח ואינה
מסרחת אלא משעת פקידה אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו שנאמר ופקודתך
שמרה רוחי ,ע"כ.
 940עי' לעיל הערה .936
 941הנתון תוך או הנמשך מתוך אבא ,עי' לעיל צ ע"ב ,ושם הקשנו הערה Error! Bookmark
.not defined.
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כולם מתקבצים יחד ,מחצית דאבא עם מחצית דאמא )נ"א דאבא( ונתחברו .942ונמצא ,כי חצאי
קו האמצעי לא נתחבר עד היום הזה ,וכנגד זה נכנסין לו ו' ניצוצין אחרים כנגד קו אמצעי .הרי
נשלמו בג' ימי הקליטה לכנוס כולם תוך אמא ולהתקשר יחד כולם ,בסוד )ג'( 943קוין ,944ולכנוס
בהם י"ט ניצוצין של חיות ,שהם מילוי מ"ה ,שהוא חיות של ז"א עצמו כנ"ל.
והנה ,מציאות של ג' ווי"ן אלו הם בחי' ג' }צא ע"א{ אלפי"ן שיש במילוי מ"ה .והנה,
כבר נתבאר לעיל ,כי הניצוצין נגמרין להכנס ולהתתקן בזמן ט' חדשי עיבור .וכאשר תמנה כל
חדש מהם ל' יום ,יהיו כולם ר"ע ימים ,והולד נולד ברע"א יום ,וכמ"ש בגמרא )נדה לח ע"ב(
ע"פ )רות ד יג( ויתן לה ה' הריון ,כי המשך ימי העיבור הם גי' הריו"ן ,שהם בגימטריא רע"א.
והענין הוא ,כי בג' ימי קליטה נתקנו הי"ח ניצוצין ,והשאר ר"ע ימים נתקנים ר"ע ניצוצין ,ניצוץ
אחד בכל יום ,שבין כולם הם רפ"ח ניצוצין הנ"ל .945ונודע ,כי הרע"א 946יום הם זולת ימי
הקליטה ,כי לכן אמרו בגמ' )נדה שם ע"א( אין האשה יולדת 947או לרע"א או לרע"ב או לרע"ג
יום ,לפי שהרע"א 948ימים הם ימי הריון המוכרח ,שהם ט' חדשים וג' ימי הקליטה שיש בהם
ספק ,אם נקלט ביום א' או ביום ב' או ביום ג'.
ונחלקים עתה בחי' ר"ע ימי הריון ,בר"ע ניצוצין הנשארין מרפ"ח ניצוצין .והנה ,נודע
כי ארז"ל )בכורות כא ע"ב( שביום ארבעים נגמר צורת הולד .והענין הוא ,כי אחר ג' ימי הקליטה
שבהם נכנסו י"ט ניצוצין דמילוי מ"ה ,שהוא בחי' חיות דז"א .אח"כ נכנס מילוי ס"ג דאמא הם
ל"ז ניצוצין ,ואם תוסיף על ג' ימי קליטה יהיה מ' יום ,שאז נגמר מילוי ל"ז דס"ג דאמא אשר
היא נותנת ציור הולד ,כנודע מפ' )בראשית ב ז( וייצר ה' אלהים את האדם .950949וגם לסיבה זאת
נקודת הצירי היא באמא ,כנודע .951והרי ,כי במ' יום נגמר צורת הולד ,שהוא כניסת ל"ז ניצוצין
.(ù"åáî) íìù 'à å÷ äùòð äúò 'áì ÷ìçð äéäù éòöîàä å÷ä åúåàå 942
.øâñåîä úà ñøåâ ç"öåà 943
.(ù"åáî) ä"î íù éåìî ãâðë íäù ïéöåöéð èé íéìùäì àåä 'æä õåöéðäå 944
 945עי' פת"ש ז"א ט וז"ל ,רפ"ח ניצוצין הם אשר ירדו ונשארו חופפים על הכלים שהם
המאורות אשר נותנים שמירה לכל המדרגות שיהיו מוכנים לעלות ולהתקן בסוד מתקלא ,וכו',
ואלו הניצוצות הם הנותנים ציור והתפשטות אל אברי הולד ,והוא שאף שבמ' יום נגמר צורתו
ר"ל גילוי האברים והמדרגות שלו שהיו בתחילה בכח לצאת אל הגילוי ,מ"מ לא היו מוכנים
לשלוט ע"פ מדרגתו של ז"א ,שעדיין לא נסתלקו ממנו כל הסיגים וכל המקומות שקטרוג הסט"א
יכול להאחז בו ,עד שיקבל בו כל הכחות של השמירה שהם במספר רפ"ח כמ"ש .שלכן הוצרך כל
זמן זה להיות בבטן אמו ,ר"ל לשלוט שלא ע"פ מדרגתו רק במדרגת אימא שהיא למעלה מהבחירה
וגדר המעשה ששם אין שליטה לסט"א .וכל זמן זה אינו ראוי לצאת מבטן אמו בסוד הלידה שיהיה
שולט לפי ערכו עד כלות ימי העיבור ,שנכנסו בו כל המדרגות וניתן לו כל החלקים הגורמים לו
שמירה מעולה שיהיה בתיקונו ,וכל זמן זה הוא ניזון ממה שאמו אוכלת )נדה ל' ע"ב( ור"ל מקבל
שפעו וקיום מדרגות שלו מן האורות עליונים שנשפעים לאימא לפי ערכה ,וכו' ,ואז כבר ניתן לו
כח השמירה שיהיה יכול לשלוט בפ"ע שלא ע"פ מדרגות אימא ,ולכן אז נולד ויוצא חוץ ממדרגתה.
וכל זמן משך ימי העיבור ,כל מה שנתקן מדרגה אחת מן הכלים שעלו מן השבירה ,נכנס בו
מאור א' מן אורות הפנימיים המתלבשים בו ,והיינו שכבר הוא מתוקן וראוי שישתוה ויתייחד עם
רצון הפנימי של הטוב הגמור המנהיג אותו ונותן לו שליטה בשביל התכלית הנרצה ,ואז נעשה
בסוד רה"י גבהו י' ורחבו ארבעה סוד שם הוי"ה ד' אותיות ומילואו מ"ה יו"ד אותיות כמנין אד"ם
שלם ,והיינו שיתקשר תחת יחוד א"ס שיהיה הולך ומסודר בשביל גילוי היחוד שזה תלוי בצורת
אדם ברמ"ח אברים ושס"ה גידים שלו] .ועכ"ז הכל רק בג' כלילן בג' כדלעיל פרק א'[.
.(å"ùì) ò"ø 946
 947בגימ' נוסף "אלא".
.(å"ùì) ò"øäù 948
 949עי' תיקו"ז קנא ע"א וז"ל ,תרין נקודין אתגליאו באימא בכתרא עלאה סתימין אינון
ואתעבידו צרי יהו"ה עלייהו אתמר וייצר ה' ,ועי' מאמרי רשב"י ג ע"א.
àîéàá àåäù â"ñ íù é"ò øééèöîä à"æã ä"î íù àåä íãàä úà äðéáä àéäù íéäìà 'ä øöéå 950
.(ù"åáî) ãìååä úøåö øîâð íåé 'î íäù â"ñ éåìéî éöåöéð íù åñðëðù øçà ïëìå
 951עי' תיקו"ז שם ,וזה צירי על שם וייצר.
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אחרים דמילוי ס"ג .והרי ,כי במ' יום שנגמר צורת הולד ,יש בו בחי' מילוי מ"ה וס"ג .גם אם
תמנה בחי' ניצוצין עצמן י"ט ל"ז יהיה נ"ו ,והם גימטריא א"ל יהו"ה עם הכולל .כי כבר נתבאר
אצלינו כי שם הוי"ה הוא בז"א ,וגם נתבאר אצלינו )בחיבור( ]כי בחי'[ 952ב' שמות א"ל יהו"ה
הוא בעולם היצירה ,953כי עתה נגמר ונשלם לקרא בב' שמות אלו.955954
ואח"כ יש זמן ג' ,שארז"ל ענין ג' חדשים הראשונים ,שאז ניכר עובר ,כמארז"ל במשנה
)יבמות מא ע"א( היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהיה לה ג' חדשים ,שאז ניכר העובר.
והענין הוא ,כי אחר מ' יום של יצירת הולד} ,צא ע"ב{ שנכנס שם מילוי דס"ג שהוא המצייר
צורת הולד ,עוד נכנסין בו מ"ו ניצוצין של מילוי ע"ב במ"ו ימים אחרים .והנה ,בין כולם הם
פ"ו ימים ,אשר נכנסו בהם ג' מלואים דע"ב ס"ג מ"ה ,וכבר נשלם טפת דכורא ,שהוא ע"ב,
להצטייר ,ואז נקרא היכר העובר לגמרי .ואף על פי שאינן ג' חדשים לגמרי ,956אין חשש ,כי
מ"ש בגמרא ג' חדשים לאו דוקא בצמצום ,ובפרט אם תמנה החדשים החסרים יהיו פ"ז ימים,
והם פ"ו הנ"ל עם הכולל.
שער יט פרק ג מ"ת
אמנם ,אם תמנה בחי' הניצוצין עצמן ,יהיה ק"ב ניצוצין ,והוא מ"ש בגמרא )כתובות סב
ע"ב( רוצה אשה בקב ותיפלות מט' קבין ופרישות ,גם ז"ס )ברכות יז ע"ב( חנינא בני די לו בקב
חרובין מע"ש לע"ש .958פי' כי בהיות ג' מלויין אלו חסרים מז"א ,היה נקרא קב חרובין ,שהם
בחי' מלכים דאתחרבו ,עלמין קדמאין ,כנזכר באדרא ובספ"ד .וכאשר נכנס בו זה הקב שהוא ג'
מלויין הנ"ל ,אז הוא מתוקן ושלם ,ואז חייב בחלה ,כמ"ש במשנה במס' עדיות )פ"א מ"ב( ב"ש
957

.(ç"öåà) øåáéç éë 952
 953עי' לקמן דרושי אבי"ע פרק יד .כתוב בזוהר הרקיע שזה העולם הראשון מתוך הג' עלמין
בי"ע שנתבררו במו"ס ,ואח"כ נתגלו בתיקון א' דדיקנא ומשם נתפשטו בג' עולמות שהם ג' פעמים
א-ל ,א-ל שד"י בבריאה ,א-ל י-הוה ביצירה ,וא-ל א-דני בעשיה )ב"ע צט ע"ב( ,ועי' עלמא תנינא
אד"ר קלב ע"א ששם יש נ"ז ניצוצין.
 954עי' פת"ש ז"א ח וז"ל ,ובזה נגמר ציורו במ' יום ,שעיקר הציור תלוי בשמא דידה שהוא סוד
נקודת צירי שבאימא ,והוא מלשון חקיקה ושיעור שהוא ע"י קו המדה של אימא שקיבלה
מבוצד"ק דגנוז במעהא שנתנה גבול לכל מדרגה בפ"ע במדה בסוד )ישעיה מ יב( מ"י מדד בשעלו
מים וגו' ,שכל חקיקה הוא סילוק של הארה וצמצום שנשאר חקוק ,כמו יסוד דנוקבא שהוא שקוע
לגיו ,והוא ג"כ בסוד שם ח"ק מילוי מ"ה וס"ג כמ"ש )תהלים קמח ו( ח"ק נתן ולא יעבור ,ואח"כ
נכנס בו סוד מילוי שם ע"ב לתוספת שלמות והם מ"ו ניצוצות ,ונשלם החשבון לפ"ו גימטריא שם
אלקים שהוא כלל ז"א דאיקרו אלקים לקבליה דע"ק ,והוא מ"ש )בראשית א יא( ויאמר אלקים
תדשא וגו' שהוא סוד העיבור שלו ,והם ט' תיבות שבפסוק זה נגד ט' חדשי העיבור ,ועיין בספד"צ
פ"ג ובביאורי רבינו הגדול ז"ל שם )כ' ע"א( ,ולכן אז ניכר העובר בג' חדשים ,שניכר בו שעתיד
להתגלות מדרגות שלו שאז נקרא בשם אהי"ה דאנא זמין לאתגליא ,אבל הוא טפל אז למדרגת
אימא כמש"ל )פתח ג'( ולכן נקרא בשם זה שבאימא.
æàå .ä"åäé ì"à 'îéâá íä ,â"ñã æ"ì éåìéî ,ä"îã è"é éåìéî à"æá ñðëäì øîâäá éë ,ïéðòäå 955
æàî éë ,ä"åäé ì"à æà à"æä '÷ðå ,äøéöéá ïð÷î à"æ éë ,òãåðë .äøéöéä íìåò àø÷ðå ,åøåéö øîâð
ãåò ïéàå ,åøééèöð øáë øùà åéøáéà íéìãâúîù ÷ø ,øáåòá äøéöé éåðéù íåù ïéà íåé 'î øçà äàìäå
.(ù"åáî) íåé 'î øçà úùãåçî øåéö 'éçá
.(ç"öåà) (íéîìù à"ð) íéøåîâ 956
.(å"ùì) åôåñá â"ò æè ù"åáî .â"ò âì ÷"äòù ,ç"öåà 957
 958עי' לקמן הערה  ,961ועי' אדם דאצילות בחלק עולם התיקון פ"א הובא בהקדו"ש צב ע"ג:
רזא אילנא דחרובא חד לע' שנין ור"ל שאלו הע' אורות שנתחרבו ולא התחילו להתתקן עד
שנחרבו כל העי' אורות כולם הנה מזה הוא סוד אילן של חרוב שאמרו רז"ל בכורות ח' ע"א חורב
זה משעת נטיעתו עד שעת גמר פירותיו שבעין שנה.
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אומרים מקב לחלה וב"ה אומרים מקביים כו' כי אז חייב בחלה ,וז"ס
אדה"ר חלתו של עולם היה.959
ואמנם ביאור משנה זו ,הענין הוא כי הנה ב' קבין הם ,א' טוב ,והוא סוד ג' מלויין דע"ב
ס"ג מ"ה הנ"ל ,שהם י"ט ל"ז מ"ו גימטריא ק"ב ,והוא מבחי' פנים שמקבלת בעת הזווג
פב"פ ,960וזהו הקב שהאשה רוצה בה מט' ופרישות .כי האשה היא השם הרביעי ,שהוא ב"ן,
שהוא במלכות הנקרא חלה כנ"ל ,ומקבלת ג' מלויין הנ"ל הנקרא קב טהור .ויש קב אחר,961
)בראשית רבה פי"ד פ"א(

 959תיקון הנמשך לניצוצין שנפלו מהב"ן הוא בא להם מתחילה מהג' מילוים דעס"מ שהם מ"ו
ל"ז י"ט שהם ק"ב כמספר שם אלקינו והם דינים שהם מהמילוי לכן נמשכו למלכים שנקרא ג"כ
בשם אלקים שהם דינים והם הניצוצין העומדים למטה בתוך הקלי' והם מקבלים אור ושפע
מתחילה רק מהמילוי כי מהשמות עצמן לא יכולים והג' מילואים שהם מספר ק"ב נמשך מהדעת
שבתיקונא קדמאה דדיקנא בהעלמא קדמאה אשר שם הוא השורש המלך הראושן בלע אחר
שנתקן ]עי' מבו"ש הובא בהארה הבאה[ ובלע שהוא מלך הדעת מספרו ג"כ ק"ב והוא כולל כל הז'
מלכים כולם ולכן אחר שנתקן הוא נמשך ממנו ק"ב לתקן ולברר הניצוצין דהב"ן כאשר הגיע עת
תקיונם וברורם ,אמנם יש עוד ק"ב והוא מהד' אחוריים דעסמ”ב שיש בהם ק"ב אותיות אך לפי
שהוא מבחי' אחוריים הוא גוברות ביותר וינוקים מהם החיצנוים וסוד הק”ב הזה הוא ק”ב
חרובים שהקלי' נאחזים בו והק"ב הראשון נקרא ק"ב טהור )דע"ה ח"ב נה ע"ד(.
ועי' דע"ה ח"ב לא ע"א שחלתו פירושו תרומה ,והיינ ושבתחילה היה כלול מכל הנשמות
שבעולם ובסוף רק היותר חשובים.
.(ç"öåàá ÷çîð) ô"áô âååæä úòá úìá÷îù 960
 961עי' בכ"ז במבו"ש שער א"א פרק י"ד ]כח ע"ד וז"ל ולהיות בלע זה ראש הז' מלכים שהוא
דעת לכן בו רמוז הז' האחרים ולכן בלע גימ' ק"ב כמנין יבבה ויללה לרמוז שהוא דעת כולל חו"ג
כנודע כי בעטרא דדעת יש בו עטרא דחסד ועטרא דגבורה ויש ביניהם ג"כ מכריע א' ושלשתם
נקראים דעת וכו' כנ"ל וכבר נת' שהדינים שבהם הם במילואיהם והנה מילוי ע"ב מ"ו וס"ג ל"ז
ומ"ה י"ט הרי ק"ב כמנין בלע לרמוז שהג' מלכים דמיתו רמוזים בסוד מילואיהם שהם דינים כי
מילוי גי' אלהי"ם כנז' ומזה הק"ב נשארים קצת מהם דלא אתבסימו ונשארו חרבים ושממים בלתי
אור וז"ס חנינא בני די לו בקב חרובין שהם הק"ב שנשארו חרובין ומתים וז"ס הק"ב חרובין הם
סוד החיות שנשארו בקליפות בסוד י"א סמני הקטרת כנ"ל שאלו המלכים מה שנשארו מהם
למטה שלא יכלו להתברר הם נשמות הקליפות ממש ומתלבשים בהם בסוד ומלכותו בכל משלה
ובזה נבין המשנה שאמרה הקטע יוצא בקב שלו כו' שהנה לעיל ביארנו שמה שנתברר מאלו
המלכים נעשה ז”א הנק' רשות היחיד כי בו נתייחדו ונתקשרו ונעשו פרצוף א' משא"כ קודם
התיקון ומה שנשאר מהם שלא נתברר נשארו למטה בסוד נשמה וחיות הקלי' כנ"ל ואמנם בחי'
אלו המלכים שנשארו שם שלא נתבררו נקרא רה"ר שהם נרדים זה מזה והנה הם בלתי תיקון וז"ס
שארז"ל ביעקב[.
ושם שער ב ח"ג פ"ח ]טז ע"ג וז"ל יצאו הרפ"ח ניצוצין כנ"ל ועיקרם של המלכים דז"א הם הג"ר
בלע ויובב וחשם שהם הדעת וכללות החסדים והגבורות אשר עמו ויש בהם כמנין ניצוצות מילויי
ג' שמות הנז' ע"ב ס"ג מ"ה כי אם תסיר השרשים שהם יותר רחמים כנודע ישארו ג' המילויים
שהם הדינים כי מילוי בגימ' אלהי"ם ומילוי ע"ב הוא מ"ו ושל ס"ג ל"ז ושל מ"ה י"ט ושלשתן בדעת
שהוא המלך הראשון הנק' בלע כמנין ק"ב כי הוא כולל כולם ולכן הוא לוקח תחילה השפע של
ק"ב החרובין ואח"כ מחלק לכולם כי הדעת הוא העליון שבכולם ולכן כל הק"ב נרמז בשמו סך הכל
ק"ב אשר כל עצם הקלי' נעשו מאלו הק"ב והק"ב ניצוצין של אור המחיה את הקליפות הם הנק'
קב של חרובין הם בסוד בונה עולמות ומחריבן כי מתו ואשתארו חרובין אמנם מן הג' מילוים
האלו אשר נתקנו כבר והם למעלה בקדושה מתוקנים כבר משם נמשך חיות לזה קב החרובין וכו'
כענין הקטע יוצא בקב שלו הוא ז"א אשר ברגליו נאחזים הקב חרובין והוא יוצא בק"ב העליון
הנזכר להחיותם בר"ה אשר שם עומדים ק"ב החרובין כנ"ל כי המלכים הנשארים בלי תיקון בקלי'
נקרא ר"ה יען לא נתקשרו ע"י התיקון אשר אז נעשו רשות היחיד וז"ס איסור הוצאה מרה"י הוא
ז"א דקדושה שנעשה אחר התיקון יחיד מקושר כל ששה קצוותיו ולא נפרדים ואז גבהו יו"ד שהם
עשרה אותיות המילוי שם מ"ה שהוא בז”א כנודע ורחבו ד' שהם אותיות הפשוט ויוצא להאיר אל
המלכים שנשארו בסוד ר"ה להחיותם ולתת להם מחיה וחיות בסוד הבל דגרמי דוגמת הרוח הבא
אחר הפטירה ושורה על הנפש שבקבר לתת בו קצת חיות בסוד ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות
נפשך ועצמותיך יחליץ והבן זה וענין זה אסור ביום שבת ורבי מאיר מתיר באומרו הקטע יוצא
בקב שלו[ ושם שער ה' ח"א פ"י ]מא ע"ב וז"ל%שהיה חלתו של עולם וזהו סברת ב"ה בקב לחלה
כי עתה הוא חלתו של עולם ע"י קב הזה אך ב"ש אומרים כי הם קבים לחלה א' ק"ב טוב וא' ק"ב
רע שהוא ק"ב חרובין ויתבאר באורך בש"ב ח"ג פ"ט וז"ס משנת הקטע יוצא בקב שלו כו' כמבואר
שם וז"ס רוצה אשה בקב ותפלות להיותם גבורות ודינין שהם מצד הנקבה שהם המלכים דב"ן
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הנקרא חרובין ,אשר זה היה מיתה וחרבן של מלכים הנ"ל ,וזה אינו כ"כ טהור כמו הראשון ,לפי
שהוא מבחי' אחוריים אשר הקליפות נאחזין בו ,שהם גרמו חרבן המלכים כמ"ש בע"ה .והם
בחי' ד' אחוריים שיש בד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,שהם }צא ע"ג{ מדרגה הו' שיש בכל שם
מהם כנ"ל )שער רפ"ח פרק ב'( ,אשר יש באחוריים המילויים של כל שם מהם ,יש בו כ"ו אותיות
מילוי ,חוץ מן שם ב"ן ,שאין במילוי האחוריים שלו רק כ"ד אותיות ,סך כל אותיותיהן הם ק"ב.
וכנגד ב' בחי' אלו שהם ב' קבין פסקו ב"ה שאז חייב בחלה ,כיון שכבר יש בהם ק"ב
ראשון של חרובין ,ונוסף עליו קב הב' הטהור ,הרי נתחייב בחלה .אבל ב"ש סברי כיון שיש קב
א' ,כבר יש בו רמז אל הקב הטהור ,ודי בזה .גם ז"ס משנה מס' חלה )פ"ד מ"ד( קב ישן וקב חדש
שנשכו זה בזה כו' ,והם ב' קבים ,א' ישן בימי חרובין ,וא' חדש במלואם 962עתה בימי עיבור.
גם ז"ס מס' שבת )סה ע"ב( הקיטע יוצא בקב שלו דברי ר"מ כו' .וביאור הדברים ,כי הנה
המלכים שמלכו בארץ אדום ומתו שהוא שבירתן וירידתן בעולם הבריאה ,ושם נתגלו בחי'
הקליפות ,ואלו המלכים נתאחזו בקליפות ונעשו בחי' נשמה אליהם .וכבר נת"ל כי אלו המלכים
הם בחי' ז"ת של י' נקודות שיצאו מנקבי עינים כנ"ל באורך .963ואלו הז"ת הם בחי' ז"א שהוא
כולל ו"ק ,והז' היא נוקבא .ואלו כולם יצא נפרדין זה מזה ,שלא בדרך קוין כנ"ל ,ולא היו
מקושרים זה בזה ,אלא כל אחד ואחד בפ"ע ,זו תחת זו כנ"ל ,964ואז נקרא רה"ר .כי אין רבים
אלא אבהן כנ"ל ,דאינון חג"ת ,כנזכר בזוהר )רע"מ קרח קעט ע"ב( ובתקונים )עה ע"א( .965ואח"כ
כאשר נכנסו במעי אמם בינה ,בסוד עיבור כנ"ל ,נתקנו ונעשו רה"י ,אשר גבהו י' ורחבו ד'.
והענין ,כי נתחברו ונתקשרו ונאחזו 966זו תוך זו ,ומלובשים זו תוך זו ,כמבואר היטב לעיל
בדרוש א"ק ועתיק ע"ש .ואז ,נקרא כל הו"ק פרצוף א' ומיוחד הנקרא ז"א ,אשר רחבו ד' ,שהם
ד' אותיות הוי"ה ,וגבוה י' שהם י' אותיות במילוי אלפי"ן ,967שהם בז"א כנודע.
כנודע וכבר ידעת כי לא נתברר עתה הכל רק החלק הראוי עתה להעשות מהם בחי' ז"א ובהכרח
כל הרפ"ח ניצוצין נשארים למטה קיימים ואינם נגמרים להתברר עד ביאת המשיח בסוד בלע
המות לנצח שהיא הקלי' הנק' מו"ת הנמשכת מאלו המלכים שמתו ואח"כ[ )לש"ו(
) (2שער מאמרי רז"ל  -מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו
ואמנם קב של היסוד כולל עשרה קבין כנודע כי הטפה היוצאת מהיסוד היא סוד י' זעירא
שהיא כללות כל הי"ס והנה כמו שיש בחי' קבין אלו בקדושה כך יש בקליפה וז"ס רוצה אשה בקב
ותפלות יותר מט' קבין ופרישות שהוא בסט"א מעשרה קבין ופרישות הם הי' זעירא דנפיק מיסוד
וז"ס קב של חרובין דר' חנינא ממ"ש למ"ש כו' כי ר' חנינא בא בעה"ז בגלגול מפני שר' חנינא לא
זכה לבנים ועל זה החריב הקב הזה הקדוש והברוך של יסוד כי כן ק"ב ר"ת קדושה ברכה פי'
הטיפה נמשכת מן המוח שהיא חכמ' נק' קדש כנודע וברדתה מן יסוד נק' ברוך וזהו קב אמנם
הטיפה בעצמה היא אות י' הרי יב"ק וע"כ איתייהיב ליה קב חרובין דסט"א אשר קטרג כנגדו
שיהיה עני כיון שהחריב בקדמיתא האי קב וזה תמצא בר"מ דפ' פינחס דרי"ו ע"ש וז"ס הקטע
יוצא בקב שלו דר"מ כו' ופלוגתא דר"מ ור' יוסי דר"מ סבר דכיון שהקבים האלו הם לבוש של
הנשמה והוא לבוש החצון שבכל לבושי הנשמה והוא המפסיק בין הנשמה לקליפ' הנאחזת בו כי
אם כן מותר ליצא בו בשבת לרשות הרבים והענין הוא כי רה"י הוא סוד הקדושה ולכן גבהו עשר'
ורחבו ד' כנז' בתקונין ורה"ר הוא סוד החצוני' בסוד מ"ש אליהו הנביא ז"ל לנביאי הבעל כי אתם
הרבים והמוציא חפץ מרה"י.
.ç"öåàá ÷çîð 962
 963עי' לעיל נקודות א' ,והערה שם :אורות אלו אינם אורות העיניים ,כפי שמדוייק בלשונו
שהדבר היה "דרך נקבי עיניים" ולא יציאה מהעיניים עצמן ,שכן עצם אורות העיניים הם מהחכמה
כמש"כ לעיל )שער אח"ף פרק א'( .אמנם "אורות הנקודות" הנזכרים כאן הם אורות תחתונים אשר
שרשם הוא מנה"י דא"ק שעלו למעלה ויצאו דרך העיניים ,עי' לקמן פ"ב ]וכן סוף פרק א' טעם ג'[
)ביאורים ח"ב עט ע"א(.
 964עי' שער ט פרק ב הערה .376
 965קשה שהרי הזהר והתיקונים והאבות הם בגדר תיקון והוא מרכבה ובחי' רה"י.
úìî ïéáúù äøëåæå åæ äîã÷ä ïáäå óåöøô àø÷ð äæä øáãä øùà íéøùå÷î íéå÷ úðéçáá íìåë 966
.(ç"öåà) úåèùôúîä íéå÷ é"ò äæá åæ úåøùå÷î íúåéä àåäù åðéìöà ãéîú øëæðä óåöøô
 967עי' תקו"ז יג ע"ב וזהר בראשית רע"מ רסד ע"ב.
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והנה אלו המלכים עדיין לא נגמרו להתברר 968עד ימות המשיח ,969כי אז יובררו לגמרי
והסיגים יתבטלו ,בסוד )ישעיה כה ח( בלע המות לנצח .והטוב שבהם יתברר ויתחבר עם
הקדושה ,אשר בהמשך זמן זה מתברר מעט מעט בכל יום ,ובביאת המשיח יושלמו להתברר.
והנה אלו המלכים אשר עדיין שם בסוד נשמה אל הקליפות נקרא רה"ר ,וכל מזונם והשפעתן
אינם רק בסוד קב ,שהוא בחי' מילוי הנעלם בשם ע"ב ס"ג מ"ה ,מ"ו ל"ז י"ט וכנ"ל.
ודע ,כי לעולם כשהשם לבדו בלתי מילוי ,אז הוא יותר גרוע מהמילוי עצמו שהוא
לבדו .970אמנם בהיות שניהן יחד ,השם והמילוי ,אז השם בעצמו בפשוטו הוא יותר חשוב
ומעולה מן מילוי שבו ,וצ"ע .971ואמנם ,אלו המלכים הנ"ל הנשארים למטה בסוד רה"ר אינן
נזונין ומתפרנסים אלא מזה הק"ב 972הנ"ל ,והוא סוד הקב חרובין שהמלכים נשארו חרובין
ויבשים בסוד ומלכין קדמאין מיתו הנזכר בספ"ד פ"ק )א ע"ב( ,אבל מן השם עצמו אינן יכולין
להתפרנס .והנה מילוי גימטריא }צא ע"ד{ אלהי"ם ,לרמז על המלכים הנ"ל הנקרא אלהי"ם
בסוד דינין ,973ולכן אינן מתפרנסין אלא מהמילוי שהוא גימטריא אלהי"ם ,והוא עולה גימטריא
ק"ב כנ"ל.
והנה ביום השבת אסור לטלטל ברה"ר ,שהוא רשות אלו המלכים הנ"ל .והנה הוא
מוכרח שיתפרנסו ויוציאו להם מזון מרה"י ,שהוא ז"א אחר התיקון .ור"מ סבר שהז"א בהיותו
בבחי' קטוע לבד אז יוצא בקב שלו )שבת סה ע"ב( שם ברה"ר לפרנסן .ולהיות ,שאינו יוצא רק
 968כלומר בתיקון המ"ה דמעשה בראשית.
ìë çøëäáå à"æ 'éçá íäî úåùòäì äúò éåàøä ÷ìçä ÷ø ìëä äúò øøáúð àì éë úòãé øáëå 969
.(ù"åáî) çéùîä úàéá ãò øøáúäì íéøîâð íðéàå íéîéé÷ äèîìî íéøàùð ïéöåöéð ç"ôøä
.(ç"öåàá ÷çîð) åãáì àåäù 970
 971וכן הוא בשער המצות בשלח יט ע"א ועי' שער או"א פ"ה ופ"ז ורפ"ח ספ"א ורפ"ב ולאה
ורחל רפ"ב )ש"ש( ועי' זוה"ק משפטים צד ע"ב ועי' מבו"ש שער ב' ח"ב פ"ט )י ע"ד( ומאמרי רשב"י
דף ד ע"ג ועי' )בחלק הביאורים( שער מול"מ פ"ה אות ה' )לש"ו( ,וזה תמצית לשונו במול"מ :ענין
המילוי הוא ,שתחילה האור העליון עומד בעצמותו הפשוטה ללא גילוי וזהו בחינת שם הוי"ה ב"ה
הפשוט ,ועל ידי אתערותא דלתתא ,הרי הוא עליית מ"ן ,מתפשט האור ומתגלה ,והיינו שמתגלים
מילויי אותיות השם הפשוט.
והנה עי' זהר משפטים צד ע"ב דהוי"ה במילוי הוא "בשלימות יתיר" ולכאורה א"כ הוא היותר
עיקרי ,אמנם ד"ז צ"ע ,שכן עי' שער לאה ורחל פ"ב שהוי"ה פשוט הוא בסוד כתר והמילויים הם
בסוד חו"ב ,וא"כ הוי"ה הפשוט הוא העיקר .והנראה לבאר שככל שבחינה גבוהה יותר הרי שהיא
בהעלם גדול יותר כלפי התחתונים .עכ"פ ,נמצא שכוונת דברי הזהר היא שעיקר התועלת
לתחתונים הוא מהמילוי דווקא.
לפי זה יוצא כי ישנם ג' בחינות של עמידת הספירות ,בזמנים שונים :א( לעתים הספירה או
הפרצוף עומדים רק בהארת השם הפשוט שבו בלבד ,ואז הארתו מועטה מאד ,שכן היא מורה על
שכחו נעלם בעצמותו ללא גילוי כלל .ב( לפעמים הספירה או הפרצוף עומדים בהארת המילוי שבו
בלבד ,והשם פשוט שבו נעלם ,ואז הארתו גדולה יותר .ג( כאשר מאירים הספירה או הפרצוף
באור השם עם המילוי כאחד ,והיינו השלימות העיקרי ,והוא כוונת הזהר משפטים הנ"ל )ביאורים
ח"ב עד ע"ג(.
 972אבל הרי יש רפ"ח ויש דדי בהמה ,ויש גם הארה מאצילות.
עי' שער הפסוקים  -פרשת האזינו :נוקבא דזעיר ,נקראת "שם ה'" .ואמר ,כאשר שם ה' שהיא
המלכות אקרא ,כדי לקבל מן הזעיר ,מלשון וקרא זה אל זה ,הבו גודל מצד הגדולה ,הנקראת חסד,
לאלהינו שהיא המלכות הנזכר .והענין הוא ,שע"י חסד נגדל פרצופה והנה אלהינ"ו גימטריא ק"ב,
שהם הג' המלויים של ג' הוי"ה ,ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,שהם ,מ"ו ,ל"ז ,י"ט ,גימטריא ק"ב .ואלו הג' הויו"ת
הניתנין לה ,כדי שעל ידם התגדל המלכות ,שהיא ההוי"ה דההי"ן התחתונה .והנה ג' ההויו"ת
הנזכר ,הם בגימטריא ע"ח ,והם עולות כמנין הב"ו ,שהוא י"ג ,וכמנין גד"ל ,שהוא ל"ז .ול' של
שמוש של מלת לאלהינו.
ואם זה זה בדרך גידולו אבל ש"ך ופ"ר ורפ"ח הם כדי חיות שלא ימותו וצ"ע
 973עי' לעיל שער האצילות פרק ב' ז"ל :והנה הי"ס דאצילות להיותם לבושים למלכות דא"ק
התחילו בהם הסיגים ונרמזו באלה המלכים הנזכר בראש אד"ר כי כולם בני מלכים הם בראשית
ברא אלהים ]שהיא מלכות דא"ק הנקראת אלהים ומכחה נבראו שמים וארץ דאצילות[ ומתחלה
לא נתקנו עד שיצא הדר מלך הח' שם הוי"ה הוא תולדות היסוד דא"ק מילה שניתנה בח'.
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בחי' הק"ב הנ"ל לבדו ,לכן נקרא ג"כ קיטע ,כי השם עצמו נקטע ועלה למעלה ,אבל הק"ב שלו
בלבד שהוא מלואו ,הוא היוצא לפרנס 974ברה"ר .וכבר הודעתיך לעיל ,כי הג' שמות של ע"ב
ס"ג מ"ה אשר מלואם הוא הק"ב הנ"ל ,הנה שלשתן הם בז"א לבדו ,בבחינת חג"ת שלו הנ"ל,
ולסבה זו ,נקרא הז"א קיטע על שמם קטע ,גימטריא ע"ב ס"ג מ"ה עם הכולל ,כי הם עולין
למעלה ,ומלואן שהוא הק"ב יוצא לחוץ.
גם דע ,כי הנה נתבאר בענין שבת כי כל אחיזת הקליפות ביום השבת הם בנה"י ,שהם
רגלין דז"א בלבד ,אשר הם מתעלין ביום השבת למעלה ממקומם ,ואז נשאר מקום פנוי וחלל,
בסוד )שמות לא יד( מחלליה מות יומת ,975ולכן נקרא הז"א קיטע בסוד אלו רגלים שנקטעו ועלו
למעלה למקומן 976כנ"ל ,ולא ירד אלא הק"ב הנ"ל.
גם בזה תבין מ"ש בתקונים )דף ק"ג קיט ע"א( שמענא דעובדא הוה בחד ב"נ בעלי קבין
כו' ,977ופי' כמ"ש לעיל כי הז"א יש לו 978קב הזה ממילוי ג' שמות ע"ב ס"ג מ"ה אשר בו כנ"ל,
וגם קב זה גימטריא אלהינ"ו ,ולהיותו מבחינת מלואין הוא דינין ,כי מילוי גימטריא אלהי"ם
כנ"ל .ואלו הם הז' מלכים שמלכו בארץ אדום ומתו כולם וירדו למטה והובררו שם ,והם
עומדים שם בבחי' רוחניות ונשמה אל הקליפות .והנה ,יש בג"ע תחתון מקום אשר שם הוא
נקודת בינה ,979ושם קרוב אליה עומדין אותן המלכים אשר מלכו בארץ אדום ,ואותן נשמות
הצדיקים אשר שם כולם הם מבחי' בעלי קבין ,כי הם מזה סוד הק"ב הנ"ל ,לכן צריכין להתלבש
באותן קבין ,ודי בזה.980
.(ç"öåà) íñðøôì 974
 975עי' זהר בראשית ו ע"א.
.ç"öåàá øâñåî 976
 977וז"ל בשלימות :פתח כמלקדמין ואמר יש הבל אשר נעשה על הארץ וכו' תא חזי שמענא
דעובדא הוה בחד בר נש מאינון בעלי קבין דהוה אזיל בארחא אערע בתרין חכימין מארי דדרא
מארי דחכמתא דאורייתא אמר לון שלמא עליכו רבנן שמענא עלייכו דאתון חכימי דרא לאן אתר
אזליתון אמרו ליה לדוך פלן וערב שבת הוה אמר לון אנא אזילנא תמן )איזיל( ואתקין לכו אתר בי
מותביכי אי אתון בעיתון אמרו ליה והא אנן בסוסוון ואנת בלא רגלין איך יתכן למהוי האי אמר
לון אף על גב דאתון רכיבין בבעירי דרהיטי סגי ואנא חגר בלא רגלין אי אתון בעיתו אנא אקדם
לתקנא לכו שבתא תווהו אדהכי אחזרו רישייהו לגביה וחמו ליה
תרגום :פתח כמקדם ואמר יש הבל אשר נעשה על הארץ וכו' בא וראה שמעתי שהיה מעשה
באיש אחד מאותם בעלי קבים שהיה הולך בדרך פגש בשני חכמים בעלי הדור בעלי חכמת התורה
אמר להם שלום עליכם חכמים שמעתי עליכם שאתם חכמי הדור לאן אתם הולכים אמרו לו
למקום פלוני וערב שבת היה אמר להם אני הולך לשם )אלך( ואסדר לכם מקום בית מושבכם אם
אתם רוצים אמרו לו והרי אנו עם סוסים ואתה בלי רגלים ואיך יתכן שיהיה זה אמר להם אף על
גב שאתם רוכבים על בהמות שרצות הרבה ואני חגר בלי רגלים אם תרצו אני אקדים לסדר לכם
את השבת תמהו בינתים החזירו ראשיהם אליו וראו אותו שהיה רץ כמו כוכב שביט עשה להם
קפיצה ומצאו את עצמם על פי מערה כהרף עין ]אמר להם השם של מ"ב אותיות דלג להם חמש
מאות פרסות ברגע אחד מצאו כו'[ עי' לקמן הסבר הזהר בהערה .980
.(å"ùì) åá 978
 979עי' הארת המוחין פ"ה ובציור העולמות פ"א )לש"ו( ,ועי' דע"ה ח"ב יב ע"ג שלעתיד יצורף
כל חללה של גהנם עם הגן עדן ויעשה אחד כי שניהם מבחי' אימא עלאה.
הרב אמר שער ציור העולמות פרק ג'.
 980עי' שער מאמרי רז"ל )מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו( והאמנם כי המאמר הזה נסתר
עד מאד ,לא אבאר בו כי אם הפשט לבד ,כי הנה האיש הזה היה מת ,אלא שנתגלה לחכמים האלו
להודיע דבר חכמה ,כי בכל אתר דצדיקייא יתבי ,שולח השי"ת נשמות הצדיקים או המלאכים או
אליהו הנביא ז"ל ללמדם תורה ,וזה פשוט .והנה האיש הזה היתה נשמת צדיק אחד שנפטר מן
העולם ,ואין להם כח לבא בזה העולם ולא להתגלות לבני אדם חומריים זולתי ע"י התלבשם
באותם הקבין ,דוגמת מלאכי אברהם דאגלימו בהאי אוירא .ואמנם יש מיני נשמות גדולות מהם
שאינם נראים כחגרים ,אך הם שלמים לגמרי ,ובבואם בעה"ז ללמד תורה לצדיקים הם באים
טעיני כחמרא ,וכמעשה דרב המנונא סבא בהקדמת הזוהר .אך אלו מארי קבין כי הם חגרים ,הוא
סוד המשל של רז"ל על הנפש ועל הגוף ,אחד חגר ואחד סומא ,הרי שקראו הנפש חגר בהיותה
משוללת מן גופא ,שהוא לבושא שאין יכולת ללכת בזה העולם בלתי לבושא שהוא הגוף .ובכח
אלו הקבין קפץ ורהט ככוכבא דשביטא ,עד שהגיע לההוא מערה במקום מושבו ,ואז לא הוצרך
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גם בזה תבין מ"ש בתיקונים בהקדמה )סא ע"ב ותז"ח ז ע"ג( כל רבי מא"י ,ורב מבבל,
וכל רבא משאר ארעאין ,פי' כי בצאת הז"א להשפיע באותן המלכים העומדים בחו"ל ,אינו יוצא
רק בבחי' המלואים לבד כנ"ל .והנה ,האחוריים של מ"ה דאלפין פשוטים הם ע"ב ,981ומלואם
הם ק"ל ,ושניהן גימטריא רב ,וזהו ,כל רב מבבל .וזה סוד )ישעיה יט א( הנה ה' רוכב על ע"ב
ק"ל ובא מצרים ,כי בצאתו למצרים שהוא חו"ל ,יוצא בסוד ע"ב ק"ל שהוא גימטריא ר"ב ,וגם
רב"א הוא ע"ב ק"ל עם הכללות .אבל בא"י ,הוא בסוד רבי בתוספת י' ,שהם י' אותיות של מילוי
השם בעצמו בבחי' פנים המתייחדים עם ע"ב ק"ל ונעשין רב"י} .צב ע"א{ והנה ע"ב ק"ל עם
ד' אותיות הפשוטים עצמו של שם הוי"ה ,שהוא גי' כ"ו ,הרי רוכב ,ר"ל כ"ו ור"ב ,כי שם הוי"ה
רוכב על ע"ב ק"ל ,ובהתחברותן נעשה רוכב כנ"ל ,והבן זה.
שער יט פרק ד מ"ב
,
ענין אורות והניצוצין והכלים ,שהם ביסוד בינה ,ובמקום החתך ,וביסוד תבונה
נלע"ד ששמעתי ממורי זלה"ה ,שהחו"ב עלאין נתלבשו ממש תוך יש"ס ותבונה ,ובמעי תבונה
הזאת היה עיבור ז"א .לכן ,ליישב 985כל זה נלע"ד שכך הוא ,שבהעשות התבונה לבוש גמור אל
בינה ,נמצא שהבינה הלבישה את הוד וחצי יסוד דא"א השמאלי ,986ועל בינה זו הלבישה
התבונה ,אך לא נכנסה כל בינה תוך התבונה .אמנם ,כל הבינה הלבישה את הוד וחצי יסוד
השמאלי דא"א ,שזה שיעור ארכה תמיד ,כי גם קודם זה שנכללו נה"י דא"א בחג"ת שלו ,אז
היתה הבינה מלבשת גבורה וחצי ת"ת השמאלי 987דא"א .ותבונה אינה מלבשת הבינה רק
מהחזה ולמטה ,ושם הם ג"ר דתבונה ומלבישין בטן דבינה ,ובג"ר דתבונה ,דהיינו בבינה אשר
לתבונה ,שם היה עיבור ז"א .ונמצא שהוא מכוון ומלביש בטן דאמא .988והרי העיבור הוא בבינה
דתבונה ובבטן דבינה ,שהוא יסוד בינה עלאה .989והנה בבטן בינה ,שהוא יסוד שלה ,שם עלו
האורות ,ובבינה דתבונה עלו ניצוצין ,וביסוד דתבונה עלו הכלים .ובצאת ז"א בסוד הלידה
מתבונה ,אז נתלבש בסוד צלם תוך התבונה הב' שהיא תבונה הג' ,אשר ראש שלה בבטן והיסוד
של תבונה א' שהיא הב' ,שגם היא מלבשת תבונה ראשונה ,על דרך שמלבשת תבונה ראשונה
את בינה .אמנם ,לענין מקום החתך ששם הם הניצוצין ,פירשתי היטב בדרוש רחל ולאה )לו"ר
פרק ג( ,בענין עקב ענוה יעו"ש .נמצא ,שמה שאנו אומרים שנעשו שתיהן בינה ותבונה פרצוף
א' ,ר"ל ,שלפעמים יורדת התבונה ראשונה ,אֵ ם הבנים ,ממקומה לרבוץ על הבנים ,ונמצא פרצוף
982

984983

יותר אל זה הלבוש הנק' קבין ,ונתפשט ממנו .ואז לא היה חגר ,כי אינו חגר זולתי בבואו לעה"ז,
שהוא צריך בהכרח למלבוש להתלבש רגליו פה בעה"ז .וזמ"ש והוה תמן ההוא בעל קבין מתפשט
מההוא גופא כו' ,הרי כי אותם הקבין הם דוגמת גופא להתלבש בו הנשמה.
עי' לעיל הערה .961
 981היינו האחוריים של הפשוט היא ע"ב י' י"ה יה"ו יהו"ה בגי'מ ע"ב.
.øùé íãà ,á÷òé úìéä÷ 982
.(é"ä÷á ÷çîð) äðåáú ãåñéáå êúçä íå÷îáå äðéá ãåñéá íäù íéìëäå ïéöåöéðäå úåøåà ïéðò 983
 984עי' לעיל ריש פרק א' שפרק זה הוא המשך דבריו שם.
 985אם העיבור ביסוד בינה או תבונה.
."à"àã éìàîùä" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "éìàîùä à"àã" 986
.(é"ä÷) ú"úã éìàîùä 987
.(é"ä÷) äðéáã 988
 989עי' שעה"כ פסח ג :ובזה יתבאר טעם למצות סיפור יציאת מצרים בליל פסח גם תבין הבנת
מלת פסח מה ענינה .והענין הוא יובן עם הנז' ,כי הנה התבונה היא נה"י דאימא ,והבינה הוא
חג"ת .989ונמצא כי ראש התבונה הוא בסיום נה"י דבינה ,עם היות שבהיותם נכללים יחד בפרצוף
אחד הנק' אימא ,נק' הבינה חג"ת דאימא כנז' .ונמצא כי התחלת מקום הגדלות השני דז"א
הניתוסף עתה בליל פסח ,משא"כ בשאר לילי יו"ט ושבתות כנז' ,הנה שם הוא במקום הפה של
התבונה שהוא בג"ר שבה .989וזהו לשון פסח ,פ"ה ס"ח ,כי שם הוא הפה של התבונה ,ולכן צריך
להרבות בספור שבח יציאת מצרים .מוסיף??
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א' זולת הבינה פרצוף אחר .991990אך עתה ,שהיא מלבשת לבינה ,היא הכל פרצוף א' ,ודוק
ותשכח .גם בזה תבין רביצת אם על הבנים ,נמצא שתבונה ראשונה עצמה היא רובצת ,כי תבונה
הב' נעשה צלם דז"א ונקרא זעיר אנפין ממש ולא תבונה ,וצלם זה יונק מתבונה א'.
שער יט פרק ה מ"ב
פרטי תכלית התיקון כנ"ל ע"פ הדרושים 993הנזכר הוא זה אחר תכלית העיון .הנה כל
האצילות ,שהם ה' פרצופין ,נעשין מב' בחי' ,שהם שם מ"ה וב"ן שהיה נקרא תחלה שם ס"ג,
ולהיותה בחי' נקודות דשם ס"ג ,לכן נקרא שם ב"ן עולם הנקודות ,וזכור זה .994ושם מ"ה זכר,
ושם ב"ן נוקבא ,וזה רוח ,וזה נפש .והנה עתיק יש בו שם מ"ה דכורא שבו ,וב"ן נוקבא שבו .וכן
א"א מ"ה דכורא וב"ן נוקבא} .צב ע"ב{ אך משם ואילך לא היה כך ,והיו שם ב' שינוים ושניהן
א' .והענין ,כי בא"א ועתיק היה הזכר והנקבה שבכל פרצוף מהם מחוברים יחד בפרצוף א' ,כי
עתיק הוא ונוקבא פרצוף א' ,לכן הזכר היה ממ"ה לבדו ,והנוקבא דב"ן לבדו ,וכן הענין בא"א.
אך משם ואילך נפרדו הזכרים מהנקבות ,כי אבא זכר ואמא נקבה ,ואינם מחוברים כמו עתיק
וא"א ,אמנם הם נפרדין בב' פרצופים זכר לעצמו ונקבה לעצמה .וגם בזה גרם שינוי אחר ,כי
כיון שהם נפרדין ,אם יהיה הזכר ממ"ה לבדו ,והנוקבא מב"ן לבדה ,יהיה פירוד גמור ביניהן,
ואין שם מיתוק הדינין .ולכן מוכרח שיהיה הזכר כלול ממ"ה וב"ן ,חסד ודין ,וכן הנוק' כלולה
ממ"ה וב"ן חסד ודין ,ועם זה יהיה בין הזכר ובין הנקבה קצת חיבור ,אע"פ שאינן חיבור גמור
בזכר ונקבה כמו פרצוף עתיק או בפרצוף א"א ,וכן הענין בזו"ן .נמצא ,כי כפי זה הם ד' זכרים
וד' נקבות כוללים 995האצילות .ואמנם ,ב' זכרים וב' נקבות העליונים כל זוג מהם פרצוף א',
והזוג הראשון 996הם פרצוף א' הנקרא עתיק ,והזכר מ"ה לבדו והנוקבא ב"ן לבדה ,והזוג הב' הם
פרצוף א' דא"א ,והזכר מ"ה לבדו והנוקבא ב"ן לבדה .אך הזוג הג' או"א ב' פרצופים זכר
ונקבה ,והזכר מעורב ממ"ה וב"ן ,והנוקבא מ"ה וב"ן.
נמצא ,כי כל כללות האצילות נעשה ממ"ה וב"ן בכללותן .ואמנם ,כל א' מאלו יש בו ד'
בחי' ,כי שם מ"ה יש בו ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,וכן בשם ב"ן יש בו ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן .והנה הזכר
דעתיק לקח ע"ב דמ"ה 997שהוא כתר דמ"ה ,ונוקבא לקחה חצי עליון דע"ב דב"ן ,998שהוא חצי
כתר דב"ן .ודכורא דא"א לקח ס"ג דמ"ה שהוא חכמה ,999ונוקבא לקחה החצי תחתון 1000דע"ב
דב"ן שהוא חצי תחתון דכתר דב"ן .ואבא דכורא לקח חצי מ"ה דמ"ה ,שהוא קו ימין וחצי
האמצעי 1001של בינה דמ"ה ,1002ואמא נוקבא לקחה חצי מ"ה דמ"ה ,שהוא קו שמאלי וחצי קו
אמצעי 1003דבינה דמ"ה .ואמנם ,משם ב"ן היה באופן אחר ,כי אבא לקח חכמה ,ס"ג דב"ן,
ואמא לקחה בינה ,מ"ה דב"ן ,וז"א לקח ו"ק דב"ן דמ"ה ,וו"ק דב"ן דב"ן ,ונוקבא לקחה מלכות
992

 990עי' לעיל זווגים א'.
.(é"ä÷á ÷çîð) øçà óåöøô 991
.øùé íãà 992
.(øùé íãà) íéùåøãá éì äàøðä ìë 993
 994עי' אריכות בנקודות א' בד"ה ונחזור לענין אריכות בשם הלש"ו.
.(øùé íãàá óñåð) ìë 995
 996הראשונה?
 997עי' כל זה בטנת"א א' במ"ב דף כא ע"ג.
 998כלומר מכתר עד ת"ת ,עי' שער עתיק פרק א ונלעד"ח שזה עד שליש החזה ולא עד בכלל.
.(øùé íãàá óñåð) ä"îã 999
 1000כלומר מת"ת עד המלכות.
 1001כלומר חצי כתר חכמה חסד חצי ת"ת נצח וחצי יסוד וחצי מלכות
 1002כלומר בינה דמ"ה הוא מ"ה דמ"ה ואבא לקח קו ימין וחצי האמצעי שלו ,וכן אימא לקחה
חצי שמאלי ואמצעי שלו.
 1003כלומר חצי כתר בינה גבורה חצי ת"ת הוד וחצי יסוד וחצי מלכות
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דב"ן 1004דמ"ה ,ומלכות ב"ן דב"ן .והנה ,שם מ"ה יש בו פנים ואחור פנימי וחיצון ,וכל זה
בכלים ,וכן באורות אחור ופנים ,פנימי ומקיף ,וזכור זה מאד.
והנה המלכים שמלכו בארץ אדום הם י"ס דב"ן הכולל הנ"ל .ונקודה ראשונה היא כתר
דב"ן והיא נוקבא דעתיק ודא"א ,ונקודה ב' הוא אבא צד ב"ן שבו ,ונקודה ג' אמא צד ב"ן שבה,
וכל אחד מג' נקודות אלו היו כלולים מי' נקודות שלימות .אך אח"כ ,יצאה נקודה הד' ,ולא
יצאה כלולה מי' נקודות רק בו' נקודות התחתונות שבה לבד ,1005ולכן נקרא בשם ו' נקודות,1006
ועם ג"ר הרי ט' נקודות .אח"כ ,יצאה נקודה ה' ,ולא יצאה כלולה מי' נקודות שלה רק נקודה א'
לבד ,חלק עשירית שבנקודה ההיא .הרי נמצא ,ששרשם אינם רק ה' נקודות ,ונקרא י' נקודות
דב"ן ,ואלו יצאו ראשונה ונשברו ומתו .ודע ,כי לא די אלו שיצאו בבחי' האצילות שהם
הפנים 1007דב"ן ,אלא גם אחוריהם שהם }צב ע"ג{ בי"ע יצאו עמהם .1008ודע ,כי גם באצילות
יש פנים ואחור ,אך כולם נקראו פנימים בערך בי"ע שהם חיצונות .והענין ,כי בבריאה 1009היה
חיצונית הפנים 1010דב"ן ,ויצירה חיצונית דאחוריים דב"ן ,ועשייה חיצונית יותר חיצון דאחוריים
דב"ן .וכאשר נשברו ,לא נתקנו כל מה שנשברו רק מעט ,ולא יושלמו להתברר עד ביאת המשיח
בב"א.1011
שער יט פרק ו מ"ב
והנה בעיבור ראשון דזו"ן ,התחילו להתברר ו"ק דב"ן ,שהם המלכים שמתו ,וזה בכח
שיצאו עתה ונתערבו עמהם ו"ק דמ"ה .ונודע ,כי כל קצה הוא כלול מי"ס .והנה ,תחלה בעת
הזווג ,נתבררו ו' מלכיות שבו"ק דב"ן ,ואלו היו ניתנין חציים הימיני ביסוד דאבא וחציים
השמאלי ביסוד דאמא ,ואז ירדה טפת מ"ד 1013שהם ג' מלכיות מג' קצוות דמ"ה החדשים
ימינים ,1014ונשתתפו יחד וניתנו כולם תוך אימא .וגם היא נתנה טיפת מ"ן 1015שהם ג' מלכיות
דג' קצוות שמאלי דמ"ה החדשים} ,צב ע"ד{ ואז נתקנו בתוכה ונקלטו בג' ימי הקליטה .אח"כ,
בהמשך כל הט' ימי 1016חדשי העיבור ,נתחברו 1017נה"י שבכל קצה מו"ק דב"ן ,ע"י שבאו גם כן
נה"י שבכל קצה מו"ק דמ"ה החדש .והרי ,שבעיבור היו ג' כלילין בג' ,כי היו ו' מלכיות ,אמנם
כשנגדלו בחי' נה"י לא נגדל רק בחי' נה"י שבכל קצה מהם ,ולכן ענין העיבור אינו רק בחי' נה"י
1012

.(øùé íãà) ï"á 1004
 1005כלומר הז"א הכללי )דע"ה ח"א כ ע"ג(.
.(øùé íãà) úååö÷ 1006
.(øùé íãà) úåéîéðô 1007
 1008עי' שבירה ז' והערה  .Error! Bookmark not defined.כאן רואים שהתפשטות
הראשונה של אצילות כולל בו בחי' בי"ע ג"כ )כללים ח"א כה ע"ב( ,כאן רואים שכל חיצוניות
נקראו בשם אחוריים )ביאורים ח"ב צז ע"ד(
.(øùé íãà) äàéøáä 1009
.(øùé íãà) íéðôã íééøåçà ãåñ à"ð 1010
 1011עי' לעיל שער ט' פרק ב' שהם הי"א ארורים שחסרים למלכות )דע"ה ח"ב קה ע"ב( ,ועי'
שבירה ו' שעד ביאת משיח לא יהיה השוואה בין מ"ה וב"ן )דע"ה ח"ב קמא ע"ג ,וכן כללים ח"א פג
ע"ב( ,והוא חסרון הלבנה להשוותה עם השמש )ביאורים ח"א נב ע"ג( ,ועי' שער השבירה סוף פרק
ז'.
1012
.øùé íãà
 1013היינו מאבא.
 1014חסד ת"ת נצח.
 1015כאן אינו טיפת מ"ן של עלייה אלא הטיפה של הנוק' בזיווג.
.øùé íãàá ÷çîð 1016
.(å"ùì ,øùé íãà) åøøáúð 1017
144

מאיר העץ חלק ג'
לבד ,אלא שהוא בכל קצה וקצה מו"ק .1018אח"כ ,ביניקה מתבררין גם בחי' חג"ת שבכל קצה
מו"ק דב"ן ,וכן באו ונתחברו 1019חג"ת שבכל קצה מו"ק דמ"ה החדש .והרי עתה נגמרו הו"ק,
כל קצה כלול מו"ק דב"ן וכן דמ"ה .אח"כ ,בגדלות באו תחלה חב"ד שבכל קצה דו"ק דב"ן,
וחב"ד שבכל קצה מו"ק דמ"ה ,נמצא שכבר ו"ק דז"א נגמרו כל א' מי"ס 1020דמ"ה וב"ן ,לכן הם
נקרא מוחין דגדלות דו"ק דשמות דמ"ה וב"ן ,והבן זה מאד .ואח"כ באו ג"ר בפעם אחת ,שכל
א' כלול מי"ס דב"ן וי"ס דמ"ה ,ואז הז"א נקרא גדול ושלם בן י"ג שנים .ואח"כ נכנס כתר דמ"ה
ודב"ן בכל הי"ס שבכתר ביום א' ,והרי בן י"ג שנים ויום א'.
וכבר ידעת ,כי המוחין מתחלפין כל החכמות והחסדים בנה"י דאבא ,וכל הבינות
וגבורות בנה"י דאמא .והענין ,כי אבא כלול ממ"ה דמ"ה וממ"ה דב"ן ,ואמא מב"ן דמ"ה ומב"ן
דב"ן} ,צג ע"א{ ואז מתחלפים 1021ונכנסו בצלם נה"י דאבא המוחין שהוא ממ"ה דמ"ה ומב"ן
דמ"ה ,ובצלם נה"י דאמא מ"ה דב"ן וב"ן דב"ן .נמצא החו"ג שבז"א מצד אמא הם מ"ה וב"ן
שניהן דב"ן ,והחו"ג דמצד אבא הם מ"ה וב"ן שניהם דמ"ה .ודע ,כי אף על פי שביארנו
שנתבררו כל הז' מלכים אינם כולם ,כי כולם אינם מתבררים עד ביאת המשיח כנ"ל .1022אך
הענין ,כי נתברר מהם כל מה שיוכל אז להתברר בעת אצילות ,1023אך בכל פעם חוזרין ומתבררין
עד שיושלמו להתברר.

 1018דב"ן עם של מ"ה ,כלומר יש בחי' של ג' כלולים מג' שכל החג"ת יש רק בחי' נה"י הפרטי
שבכל א' מהם ,וכלול בנה"י הארת החג"ת שהם נכלל בהם.
.(øùé íãàá ÷çîð) åøáçúðå åàá 1019
 1020כנראה כאשר נשלם גם הנוק' כדלקמן.
 1021כל זיווג הוא חילוף ,אמנם כל זה שונה ממש"כ בשער המוחין פרק ט'.
 1022עי' לעיל הערה  ,1011ושם כתוב כל החסרון במלכות ,אבל ממש"כ בהערה הבא זה גם
חסרון בו"ק ועוד הרי לא דיבר על נוק' עוד ,וקשה קצת המיקום של הקטע הזה.
 1023כלומר לצורך בריאת העולם ,והשאר תלוי במעשה אדה"ר עי' עי' כללים ח"א כלל יח ענף
ב סימן א' )אות ד'( עיקר מלכי היושר יצאו מהטבור והיסוד ,ונשארו במקום האצילות דוגמת הג"ר
דעגולים ,אבל עכ"פ הם לא נתקנו בתיקון דמעשה בראשית אלא תיקונם תלוי במעשי אדה"ר
שלאחר מכן .אמנם אלה שיצאו מצפרני רגליו ,האירו למלכי העיגולים ,והם קבלו תועלת ויצאו
למלוכה כרגע ונפלו יחד לבי"ע .אמנם הם נחלקו לשנים ,שכן הניצוצין ושברי הכלים שיצאו דרך
צפר"ג נפלו ונשברו וירדו למטה עם העגולים .והנה העיגולים נתקנו במעשה בראשית ,אבל בעניין
היושר ,כל מה שנוגע לתיקון נשמות בני אדם אינו נתקן בעצמו אלא על ידי מעשה בני האדם
בלבד .אמנם על ידי הארת מלכי היושר לעיגולים בעת מלכותם ]עי' כללים ח"ב ס ע"א שמביא את
זה מבהגר"א בפי' ס"י ו ע"ב וז"ל וכל דבר שהוא במקרה הן בשרשם בעצם[ ,נתקנו כל מעשה
בראשית מאורות היושר לעולם ,על אף שעיקר התיקון דיושר תלוי במעשה בני אדם ,ושלימותו
יהיה רק לעתיד לבא.
אמנם עי' דע"ה ח"ב קמט ע"א שמה שביד האדם לתקן הוא ו"ת דעשיה ,וצ"ע .וכן עי' דע"ה
ח"א דרוש ב' ג' ודרוש ד' מסימן ו' והלאה )ביאורים ח"א מט ע"ב( .ועי' פע"ח תפילה פרק א' וז"ל,
ונמצא עתה ,כי כל העולמות נתקנו בבחי' חיצוניותם ,שהוא בחי' העולמות בכללם עם א"מ
שלהם ,אך האדם בעצמו לא נתקן עדיין רק בחי' הנפש שלו ,לפי שכל אלו הם מצות מעשיות מצד
הנפש ,ואפילו הברכות שלהם הוא מצד מצות מעשיות ,עכ"ל .ועי' שעה"כ ק"ש פרק ו' וז"ל ,באו"א
יש ב' מיני זווגים הא' הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון אל כל העולמות ולקיימם קיום ההכרחי
להם אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע כ"א יפסק רגע א' יתבטלו כל העולמות
מקיומם והוייתם ,והב' הוא כדי להמשיך ולתת מוחין לזו"ן כדי להוליד נשמות בני אדם התחתונים
בעוה"ז ,עכ"ל .יוצא א"כ ,שבתיקון דמ"ה של מעשה בראשית נתקנו העולמות ,והוא הזיווג התמידי
החיצוני שבין או"א .אמנם עלינו רמיא לתקן את הזיווג הפנימי ,וזהו ההבדל שבין נשמות
לעולמות.
עי' עוד כללים ח"א קה ע"ב כל הנשמות הכלולות באדה"ר המה רק אלו העתידות לצאת בו'
אלפי שנין דעולם הזה ,אמנם יש מין אחר של נשמות שלא היו כלולים בו ,והם נאצלו בעת
הנקודות) ,ולהם מספר זהה של נשמות( ,והמה מלכי יושר הנשפעים מאבא דא"ק ,והם לא נתקנו
עדיין באור המ"ה אלא תלויים היו במעשי אדה"ר ,והם הנשמות החדשות העתידות להיות ,והם
יתקנו ויצאו רק בעולם הבא ,ועי' ביאורים ח"ב יב ע"א שזהו החילוק בין זיווג בחול לזיווג בשבת.
ועי' ע"ח ח"ב הערה  290אריכות.
145

מאיר העץ חלק ג'
והנה גם בנוקבא 1024אירע לה כן ע"ד ז"א ,כי תחלה היה בזווג מלכות דמ"ה ומלכות
דב"ן ,1025ובעיבור נה"י דמ"ה ונה"י דב"ן ,וביניקה חג"ת דמ"ה וחג"ת דב"ן .נמצא ,כי בזווג
היתה כמדת עטרת היסוד שהוא המלכות שבמלכות ,ובעיבור גדלה כמדת היסוד בגבהה ,ובודאי
שלקחה גם נו"ה ברחבה .וביניקה גדלה כמדת ת"ת בגבהה ,ובכללם חסד גבורה ברחבם.
ובגדלות א' 1026גדלה כמדת הדעת בגבהו ,וגם ברחבו לחו"ב .1027והרי נשלמו בה מדת מלכות
דמלכות דמ"ה בכל י"ס שבה ,ובמדת מלכות שבמלכות דב"ן בי"ס שבה .וכל זה אינו רק ספי'
המלכות דנוקבא לבד .והטעם ,כי הנה }צג ע"ב{ ז"א יצא ו' נקודות ,והיא נקודה א' ,א"כ
כשנגדלו כל הו"ק דז"א במוחין דו"ק דגדלות כנ"ל ,נגדלה היא קצה א' לבד ,שהוא מלכות שבה
לבד .ואח"כ ,כשנגמרו ג"ר דז"א דגדלות ,אז נחלקה מדת המלכות הנ"ל לי' נקודות ,וכל נקודה
מהם נעשה ספי' א' ,ונעשה בי"ס 1028גמורות כמו ז"א .והענין יותר בביאור ,כי תחלה הגדילה
בעיבור נה"י שבה ,וביניקה חג"ת ,ובמוחין דו"ק ,חב"ד שבה .וכל זה הם י' נקודות לבד ,שהם י'
מלכיות של י"ס שלה ,1029ואחר כך כשנגמר ג"ר דז"א ,אז כל המלכות מאלו י' מלכיות נתגדלו
ונעשו ספירה א' .והענין ,כי בא 1030במלכות ,הכתר ט' נקודות אחרות של חב"ד חסד גבורה
תפארת נה"י שבכתר שבה ,וכעד"ז בכולם כמבואר אצלינו באל"ף בי"ת דאטב"ח )תיקון הירח ד(
וע"ש .1031ואחר זה ,נגמרה גם היא בי"ס דוגמת הזעיר אנפין ועדיין הם אחור באחור.
שער יט פרק ז מ"ב
וצריך שתדע ,כי י"ס של הנקבה הם תופסים כל אורך ז"א ,אלא שנחלק לב' חצאין ,חצי
עליון מתלבשת }צג ע"ג{ שם לאה ,וחצי התחתון היא רחל .והטעם ,כי לאה היא אחוריים
דתבונה ,ונעשית פנימית בערך ראש רחל ,והיא מתלבשת בהם .10341033לכן כל מחצית העליון
1032

 1024כאן משמע שאומרו נוק' כלומר כל קומת הנוק' ולא הנקודה הפרטית המוזכר בנקודות,
כמו שכתבתי לעיל נקודות ה' הערה .280
 1025עי' פרצופים דרוש ז' ומיעוט הירח פ"א בהמ"ק ועי' ספר הכללים כלל י"ח ענף י' סימן יא
בהקדמה אות ח"י )לש"ו( ,וזה תמצית לשון הכללים ,התיקון דנוק' היא ט"ר דב"ן עם המ"ה שהוא
החלק המ"ה השייך לנוק' שהיא המלכות הכללי דמ"ה ,ועוד נתוספת בנוק' מהחו"ג שבתנה"י דז"א
על פי סדר אטב"ח ,והמלכים שיצאו בעולם הנקודות נשארו עיקרם בז"א וגם אחר התיקון מה
שנמשך בנוק' היא רק המלכות דמלכות של כל ספירה וספירה .נוק' דז"א ,לתיקונו צריך ג' דברים
א' ט' ספירות אחרונות של המלכות דמלכות מחכמה ולמטה ,שאז יש י' בחינות דמלכות דמלכות,
ב' הט"ר דמלכות ,ואז יש י"ס דמלכות ,ג' הט"ר להוסיף על הי' מלכויות ,ולכן הם י"ס שלימות על
כל הי"ס ,והתיקון הראשון היא בזמן היניקה שעשה נעשה בבחי' ה' אחרונה דהוי"ה ואינה י'
ספירות גמרוים אלא שהיא כלולה אז מי' ספירותיה בבחינת מלכות דמלכות שבכל אחד מהם ,וזה
לא שהיא ינקה שונה מז"א שאז שניהם מחוברים יחד ,וזה בסוד פסיעה לבר ,ואז ביניה הנוק'
גדלה כמדת הת"ת של הז"א ,וזה עד משך זמן ג' שנים ויום א' ,ואז יש לה מוחין דקטנות ,וביאתה
ביאה.
.(øùé íãà) 'á 1026
 1027כלומר דעת דקטנות של ג' שנים ויום א' שאז ביאתה ביאה )כללים ח"ב נט ע"א(.
.(øùé íãà) úåøéôñ 'é úá 1028
 1029וכולם אינם רק מדה א' כמדת ת"ת דז"א והכוונה הוא רק על הי' בחי' דמלכות דמלכות
שהם כלולים במדה אחת שבה והם באמת רק י' נקודות )עי' שער הירח רפ"ד( ואינם עדיין ספיר'
גמורים כלל )כללים ח"ב נח ע"ד( .עי' הערה .1027
.(øùé íãà) åàá 1030
 1031נעשה התיקון הב' דנוק' שהוא השלמת הנקודות כלליות שלימים וכן נתקנה עי"ז ממדה א'
לפרצוף שלם הנה נעשה בה כל התיקון הזה על ידי החו"ג שבתנה"י דז"א וע"פ סדר אטב"ח והוא
שלימותה לבחי' פרצוף דקטנות שבה )כללים ח"ב נט ע"ב(.
.øùé íãà 1032
1033

.(øùé íãà) äá
1034

כלומר עקביים של לאה מתלבשת בראש רחל.
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של רחל נקרא על שם לאה ,1035והבן זה מאד .ודע ,כי כל זה אינו אלא אחוריים של ב"ן
ואחוריים דמ"ה ,בין בז"א בין בנוקבא ,ולכן היו עדיין אב"א ,כי שניהם היו בחי' אחוריים.1036
ואח"כ חוזרין ולוקחין פנים דב"ן ופנים דמ"ה ,בין בז"א בין בנוקבא ,ואז חוזרין פב"פ ,והבן
מפתח זה מאד .ואמנם ,בעוד שלוקח ז"א הפנים ,ועדיין אין לרחל אלא אחוריים ,אז נק' פנים
ואחור ,1037והבן זה .ואחר שהמשיך הפנים ברחל ,אז גם שניהם פנים בפנים .נמצא כי בהיותן
פנים בפנים ,אז יש אל הזעיר אנפין פנים ואחור דמ"ה דמ"ה ,1038וכן אל הנוקבא פנים ואחור
דב"ן דמ"ה ,ופנים ואחור דב"ן דב"ן.
אמנם ,נמצא כי כל ספי' מי"ס דז"א או דנוקבא יש בה פנים ואחור דמ"ה ופנים ואחור
דב"ן ,וכל זה בענין החיצוניות שהם הכלים ,וכן בענין האורות פנימי ומקיף מפנים 1039ואחור
דמ"ה ,ופנימי ומקיף פנים 1040ואחור דב"ן .1041אך הספק שיש לי אם העגולים נעשו מב"ן
והיושר ממ"ה ,או העגולים מאחור דב"ן והיושר מפנים ואחור דמ"ה ומפנים דב"ן ,והספיקות
האלו הם תלוים בספיקות שבארנו ברדל"א ע"ש.1042
נמצא עתה כלל הדברים ,כי כל הבחי' שיש אל הז"א עד }צג ע"ד{ זמן היניקה ,שהוא
בחי' ו"ת 1043שבכל קצה וקצה מז"ת שבו ,כולם נקראים )בחי'( אלקים .אך הג"ר שבכל קצה מן
הז"ק תחתונות שבו ,וכן כל ג"ר עליונים דרישא דז"א ,כל אחד כלול מי"ס ,וכל זה נקרא מוחין
דגדלות ,וכולם בחי' הויו"ת .וזהו בין בבחי' מ"ה בין בבחי' ב"ן ,בין בז"א בין בנוקבא .ותמצא
כי ז"א נחלק לב' בחי' ,א' נקרא מוחין דז"א ,וא' נקרא גופא דו"ק .1044והגוף הם ו"ק שלו ,כל
אחד כלול מו"ק לבד .והמוחין הם ג"ר שבראשו כל אחד כלול מי"ס ,וכן ג"ר שבכל קצה וקצה
מו"ק שבתחתונים 1045שבגופא.
1046
והנה תבין איך ז"א יש בו מצד אמא מ"ה דב"ן ,והם ה' חסדים דאמא ,וה"ג שהם
ב"ן דב"ן .ומצד דאבא מ"ה דמ"ה ,והם ה"ח דאבא וה"ג ב"ן דמ"ה .1047ואח"כ נותן בה ה"ג ב"ן
דב"ן בביאה א' ,ואחר כך בזווג ב' נותן בה גם החסדים דאמא מ"ה דב"ן .1048ואז יוצא הולד
 1035עי' שער הכללים ריש פרק יג ועי' שער מאמרי רשב"י דף טז ע"ב )לש"ו( ,ז"ל שער הכללים:
לאה יצאת אחורי רישא דז"א כנודע ,ועתה שהמוחין יוצאין מז"א ]ובתחילה יורדין תוך לאה ואח"ך
מתפשטין )נוסף בשעה"כ([ ונכנסין ברחל העולה עד למעלה ברישא דז"א ואז נכללת בה לאה
]ונעשות פרצוף אחד בכל אחורי ז"א וננסרה מאחוריו )נוסף בשעה"כ([.
 1036קשה קצת שאם הם בחי' אחוריים אז הבחי' של אב"א היא כל מציאותם ולא שהפנים
מתגלים והאחוריים שלהם טמונים ,ועי' ח"ב הערה  ,290אולי יש מקור יותר טוב.
.(øùé íãà) øåçàá 1037
.(é"áåâä é"úëå ,øùé íãàá óñåð) ï"áã ä"îã øåçàå íéðôå 1038
.øùé íãàá ÷çîð 1039
.øùé íãàá ÷çîð 1040
 1041כאן רואים פנים ואחור באורות ,ובמקום אחר )עקודים ח( כתוב שרק שייך פו"א בכלים
והתפשטות והסתלקות באורות ,וענינו שמאחר הצמצום כל אור יש לו כלי ,והוא הצלם שלו,
ובערך הגוף העיקרי הוא רק בבחי אור אך בערך הנר"נ הם בבחי' כלי ולכן שייך לאור פו"א
)ביאורים ח"ב מה ע"ב( ,ועי' גרסאות.
 1042עי' דע"ה ח"ב קסב ע"ד באריכות* ,ועי' לעיל &
.(øùé íãà) ú"æ 1043
.(øùé íãà) ÷"å 1044
.(øùé íãà) úåðåúçú 1045
.(øùé íãà) â"ä äéá÷åðå 1046
 1047אבל כל הד' בחי' אלו היו באבא מתחילה ומה שיש לאמא היא מהאבא.
äàéáá ï"áã ï"á â"ä äá ïúåð ë"çàå ä"îã ï"á â"äå àáàã ç"ä íäå ä"îã ä"î àáàã ãöîå" 1048
æàå" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "ï"áã ä"î àîàã íéãñçä íâ äá ïúåð 'á âååæá êë øçàå 'à
."íéãñç íâ äá ïúåð âååéæá
147

מאיר העץ חלק ג'
כלול דכר ונוקבא ,דכר ממ"ה דב"ן ,ונוקבא מב"ן דב"ן ,ושניהם הם גבורות מב"ן .1049וזהו
שורש קין ,כי הוא יוצא משם ב"ן ,1050שתחילתו שם ס"ג גדול משם מ"ה .ושת יצא זכר ונקבה
שלו מן החו"ג דאבא ,שהם מ"ה דמ"ה וב"ן דמ"ה .אך הבל יצא לחצאין חצי ממ"ה דמ"ה וחצי
ממ"ה דב"ן ,ונוקבא חצי מב"ן דמ"ה וחצי מב"ן דב"ן ,ולכן נחלקו לב' תאומות ,ואותה שהיתה
מב"ן דב"ן נקרא תאומה יתירה )ב"ר פכ"ב פ"ז( ,יען כי הוא מבחי' קין ,לכן }צד ע"א{ נתקנא בה
קין והבן זה.1051
ובזה תבין איך יש אנשים זכרים באים מן הגבורות ,שהוא שם ב"ן ,הענין כי הם ממ"ה
דב"ן ,והנוקבא שלהם מב"ן דב"ן גרועות מהם .ויש זכרים ממ"ה דמ"ה ,ונקבות מב"ן דמ"ה
גרועות מהם ,אך בערך מ"ה הכולל וב"ן הכולל יש יתרון גדול לב"ן הכולל על מ"ה הכולל ,יען
כי שם ב"ן הוא בחי' ס"ג ,והוא עליון ממ"ה כמבואר בספר אחר 1052בענין המלכים שהם מס"ג.
וזהו ענין א"א שכתף ימין שלו הם חסדים ממ"ה הכולל ,וכתף שמאלי הם הגבורות מב"ן הכולל
ואלו הם דעת דז"א.
שער יט פרק ח מ"ב
לא נזכר במקום אחר ב"ן רק בנקבות לבד ,וצ"ע ,שהרי גם בזכרים יש בהם בחי'
המלכים כנודע ,דיש בבחי' אבא וז"א במלכים מב"ן ,1055וכנגדן בחי' שם מ"ה החדש אף
בנקבות באמא ובנוקבא דז"א .ונ"ל בקיצור ,כי הנה שם ב"ן יש בו י"ס ,וכן בשם מ"ה י"ס .והנה
העתיק הוא לוקח י"ס דכתר דמ"ה ,1056ועוד לוקח ה"ס ראשונים דכתר דב"ן ,וג"ר דחכמה דב"ן,
וד"ר דבינה דב"ן ,וז' כתרים דז"ת דב"ן ,כל מ"ה דכורא וכל ב"ן נוקבא .אך ז' כתרים דז"ת
דב"ן ,יש ספק אם לקחם עתיק בגוף שלו ,או לא ,שלא לקחם כלל.
ונחזור לענין ,כי א"א לקח דכורא דיליה ,כל י"ס דחכמה דמ"ה ,גם נוקבא דיליה לקח ה'
תחתונות דכתר דב"ן .ודע ,כי הגלגלתא שלו הוא בינה שבכתר דחכמה דמ"ה ,מעורבת עם איזה
חלק דכתר דב"ן .וחכמה שבו 1057הוא חכמה דחכמה דמ"ה ,מעורבת עם חלק מכתר דב"ן .וב'
אלו נקרא חו"ב שבמוחין .1058ולפי שבינה זו היא מכתר דחכמה דמ"ה ,10601059גדלה מעלתו על
חכמה דחכמה דמ"ה ,ולכן היא שם טמירא ולא }צד ע"ב{ אתגליא 1061ונקרא בוצינא
דקרדוניתא) 1062זהר ח"ב מח ע"ב( ,אשר שם היא נעלמה יתיר מחכמה 1063ומתלבשת בתוכה ,ולכן
1053

1054

.(øùé íãà) ï"áã 1049
 1050לא מופרש איזה חלקים של ב"ן וצ"ע למה .ואולי הכל מכח הנקודות ללא תיקון כלל וזה
השם ס"ג וצ"ע.
 1051עי'
אבל נ"ל שאין חילוק בזכרים שכמו מחצית השקל הזכר לוקח ב' המוחין ומעביר הב"ן אליה.
 1052עי' שער התיקון פרק ג ושער פנימיות וחיצוניות דרוש ד )לש"ו( עולת תמיד )הגוב"י(.
.øùé íãà 1053
.(é"áåâä é"úëá óñåð) íéëìîä ìù ï"î .(øùé íãàá óñåð) íéëìîä ïéðò 1054
.øùé íãàá ÷çîð 1055
 1056עי' טנת"א א' במ"ב .ועל אף ששם מדובר בתיקון ,וכאן בנקודות ,עכ"ז רואים ו' פרצופים
בב"ן.
1057
שבא"א
 1058קשה שהבינה דכתר והחכמה יהיו באותו רמה בכלל ,אלא כוונתו לומר שהחכמה דחכמה
דמ"ה הוא בחי' חכמה שבמוחין והכתר דב"ן הוא בינה שבמוחין ועי' גרסאות הערה .1059
."ï"áã" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìå øùé íãà ÷çîð "ä"îã äîëçã" 1059
 1060לפי אלה שמשנים את הגרסא אז הבינה הוא הפרטי שבחכמה דא"א אבל אם לא משנים
את הגרסא אז מדובר על הגלגלתא שהוא בחי' הבינה וקשה שחכמה וגלגלתא יהיו חו"ב שבמוחין
דא"א וצ"ע אם יש מקום לגרסא הקיימת.
 1061לכן או"א עלאין נקראים בשם אבא לקמן בפרק.
 1062עי' לעיל הערה .555
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לא אתגליא בינה תמן כלל ,וממנה יצאו כל הגבורות כולם .והטעם ,שהבינה דכתר דחכמה
דמ"ה היא גלגלתא ,לפי שכמו שא"א הנקרא כתר דכללות דעולם אצילות ,אין ג"ר 1064מתלבשת
באו"א ,וכן בכל פרצופים ,כן כתר חו"ב 1065של אריך הפרטי אין מתלבשין בחכמה שבו אלא
ז"ת של כתר ,נמצא ,כי בינה שבו נשארה על החכמה דוגמת גלגלתא עליה ,והבן זה כנזכר
בכת"י מורי זלה"ה.
אמנם בינה שבו ,היא הבינה דחכמה דמ"ה ועמה חלק מכתר דב"ן וירדה בגרון כנודע
)שער א"א פרק ח'( ,ומשם יצאו או"א ,זה ממ"ה וזה מב"ן .כי גם שם 1066יש חו"ב ,כי בינה דמ"ה
נעשית חכמה 1067בערך חלק 1068דב"ן הנקרא בינה דב"ן .והענין ,כי אלו הב' בחי' 1069הם דוגמת
או"א וישסו"ת .כי או"א במוחא סתימאה 1070ושניהן נקרא חכמה לבד ,וישסו"ת הם בגרון
ושניהם נקרא בינה לבד ,וכמ"ש לקמן גבי או"א האמיתים ע"ש )לעיל פרק א(.
והנה מן הגרון ,שהוא ישסו"ת שבא"א ,יצאו או"א האמיתיים של כללות האצילות,
ואותן או"א נחלקו לב' בחי' אחרות ,או"א ויש"ס ותבונה .ודע ,כי או"א עלאין נעשו אבא מן
הנקבה חצי בינה עליון דמ"ה ,1071ואמא מן הזכר חכמה כולה דב"ן ,1072אך נקרא חכמה זו דב"ן
אמא ,להיותה בחי' ב"ן ,ובינה דמ"ה נקרא חכמה להיותה דמ"ה ,והבן זה .נמצא א"כ כי כפי
האמת שניהן נקרא חכמה לבד ,והם בחי' י' ראשונה שבשם .ולפי שאמא גדולה לאין קץ
מאבא 1073מג' בחי' :א' ,הוא כי זה חצי בינה דמ"ה וזה חכמה שלימה דב"ן .הב' ,כי }צד ע"ג{
זה חכמה וזה בינה .הג' ,כי זה מ"ה וזה ב"ן שגדלה מעלתו ממ"ה להיותו בחי' ס"ג כנודע ,כי
המלכים שמתו הם כולם ס"ג .ולכן נמצא ,כי אמא יצאת עתה טמירא ומלובשת תוך אבא ,ולכל
אלו הסיבות הנ"ל נקרא שניהן אבא או חכמה לבד ,כי היא לא נגלית כלל ,לכן שניהן הם י'
שבשם ,כי ו"ד גי' י' ,צורתה ד"ו ,1074הרי כי אמא היא נעלמת תוך הי' ,ואינה נזכרת רק י' פשוטה
שהוא אבא ,וז"ס )משלי יב ד( עטרת בעלה.1075
אמנם יש"ס )ותבונה נעשין( מחצי תחתון דבינה דמ"ה ,ותבונה מבינה שלימה דב"ן,
ואז הם שניהן בבחי' בינה דמ"ה וב"ן ,לכן נקרא שניהן בינה לבד ,והיא ה' ראשונה שבשם .ואז
1078
אבא טמיר וגניז ,1076כי גם 1077הוא י' דמילוי ה"י ,כי הרי עתה אין לה גדולה עליו ,שעתה
שניהן מבחי' בינה ,ולהיותו מבחי' זכר לכן גובר עליה .משא"כ באו"א ,שאז יש לאמא יתרון
גדול מאד על אבא כנ"ל .הרי נמצא ,כי כפי האמת אבא הוא כללות או"א עלאין ,יו"ד שבשם,

.(øùé íãàá óñåð) ä"îã äîëçã 1063
 1064כלומר דא"א.
.øùé íãàá ÷çîð 1065
 1066בבינה דא"א
 1067כלומר בינה דחכמה דמ"ה.
.(å"ùìá óñåð) øúë 1068
 1069כלומר החו"ב שבחכמה והחו"ב שבבינה.
 1070המוחין דא"א.
 1071סותר את דבריו בפרק ה'.
 1072סותר דבריו בפרק ה'.
 1073עי' לעיל שער הזווגים פרק ה' ושם הערה .211
.(øùé íãà) ä 1074
 1075עי' זהר ח"ב קנח ע"א וכן בתיקו"ז כה ע"ב ,אמנם שם ביחס לו"ק וכאן ביחד לאבא וצ"ע.
 1076עי' ביאורים מול"מ פ"ג אות יב )לש"ו( עי' לעיל הערה  .211עי' א"א פרק יג זווגים פ"ב
ופ"ה ]ע"ש הערה ) [205לש"ו( ,עי' כללים ח"ב עה ע"ד שבשרשם הדכר הוא העיקר ,אמנם
בהתגלות הב"ן העיקר ,ששם התפשטות הנה"י הוא גילוי דישסו"ת.
.øùé íãàá ÷çîð 1077
.øùé íãàá ÷çîð 1078
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ואמא היא כללות יש"ס ותבונה ,ה' }צד ע"ד{ ראשונה שבשם .אך לפרקים 1079אנו קוראין אבא
לאבא ויש"ס ,להיותן שניהן בינה דמ"ה .ואמא בינה ותבונה ,להיותן שניהן בחי' ב"ן לבד,
שהיא נקבה .ובזה תבין מ"ש במ"א )שער זווגים פרק א'( על )הושע יא ט( ולא אבא בעיר כו' כי
)יש( 1080זווג יש"ס ותבונה )נ"ב נ"ל שצ"ל הוא אינו תדיר דפסיק זווגייהו וז"ש ולא אבא
בעיר( 1081הוא זווג דלא פסיק כנודע ,1082ונקרא זווג בינה ובינה 10841083כנ"ל .אך ולא אבא בעיר
הוא חכמה עם בינה ,שהוא או"א עלאין דפסיק 1085זווגייהו .ונודע בדרוש אחר ,כי אמא נפקא
מבין דרועין דאבא ,והוא סוד ישסו"ת הנקרא אמא ,נפקא מתחות ב' דרועין דאו"א עלאין הנקרא
שניהן אבא לבד.
שער יט פרק ט מ"ב
והנה תראה כי עתיק כולל מ"ה וב"ן ,ושניהם זכר ונקבה פרצוף א' .והנה אחוריים דמ"ה
וב"ן באמצע זה הפרצוף ,ופנים דמ"ה מצד א' ופנים דב"ן מצד הב' ,וב' בחי' }צה ע"א{
אחוריים ביניהן .וא"א גם הוא זכר ונקבה ,מ"ה וב"ן פרצוף א' ,אלא שהוא באופן אחר ,כי בכל
חציו הימיני יש מ"ה בְ פָ ִנים ואחור ,ובכל חצי שמאל יש ב"ן דפנים ואחור .אך באו"א 10881087יש
מ"ה וב"ן אלא שהם ב' פרצופים דבוקים יחד תמיד פב"פ דוגמת עתיק ,וכל כך הם דבוקים עד
שנחשבין שניהן לפרצוף א' ונקרא אבא .וכן באמא 1089היא כך ,כי הם ב' פרצופים דמ"ה וב"ן,
אלא שהם דבוקים מאד פב"פ דוגמת עתיק כנ"ל .ובזו"ן יש גרעון אחר ,כי כל מה שהולכין
הפרצופים ויורדין ממדרגתן ,מתגלה מאד 1090פירודם בחי' המ"ה מבחי' הב"ן ,ולכן נתוסף
פירוד בחלק מ"ה וב"ן שבזו"ן .והענין ,כי הז"א כולו בחי' מ"ה ,והנוקבא כולה בחי' ב"ן ,והם
נפרדים ,לזמנין אב"א ולזמנין פב"פ .והנה דוגמת או"א הם ז"א ורחל 1091השוין בקומתן,
ודוגמת יש"ס ותבונה הם יעקב ורחל הקטנים מהחזה דז"א ולמטה ,1092והבן זה .ודע ,כי יש
יעקב שהוא חצי תחתון דז"א 1093והוא המזדווג עם רחל הקטנה ,ויש יעקב ולאה בחי' האחוריים
דאו"א.1094
כלל העולה ,כי יש עתיק וא"א דמ"ה ועתיק וא"א דב"ן ,וכנגדן אבא ממש 1095ויש"ס
דמ"ה ,בינה ותבונה דב"ן ,וכנגדן ממש ז"א ויעקב דמ"ה רחל ולאה )ס"א רחל( דב"ן .הרי )הם(
1086

 1079כאשר יש תיקון ליתן מוחין של גדלות ,עי' שער ז"א.
.øùé íãàá ÷çîð 1080
.øùé íãàá ÷çîð 1081
 1082עי' לעיל הערה .38
 1083היינו ישסו"ת ,ונקרא בינה ביחס לאו"א עלאין.
.(øùé íãà) äðåáúå 1084
.(é"áåâä é"úëá óñåð) ÷éñô àìã 1085
.øùé íãà 1086
.(øùé íãà) àáàá 1087
 1088כלומר או"א עלאין .עי' לעיל הערה .1076
 1089כלומר ישסו"ת.
.øùé íãàá ÷çîð 1090
 1091עי' שער ט פרק ז' ]מו ע"ד[ )לש"ו( ,ששם כתוב רחל עלאה
 1092כלומר בחי' היסוד של זו"ן )דע"ה ח"ב כט ע"ב(
 1093ר"ל בעת שהז"א הוא רק בבחי' ו"ק הוא נקרא יעקב וכמ"ש בשער הפסוקים פרשת וישלח
מ"א ע"ד וכן הוא לקמן בשער לו"ר ספ"ב ועי' ספיקות דעגו"י סי' ג ' אות ד' )בספר הדע"ה ח"ב
קסא ע"ד( )לש"ו(
.çôñð úåùòì áåùçì@ .úòãä ùåøãá ã"ò äñ ãò á"ò äñ ÷"äòùá äæ ïééðòá úåëéøà 'éò 1094
.(øùé íãà) àáà ùîî 1095
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 וכמו, כמו יש"ס לגבי אבא, כי כך הוא א"א דכורא לגבי עתיק דכורא,1096('ג' בחי' )שהם ד' ד' ד
 וכמו רחל, כמו תבונה לגבי בינה, וכן כך הוא נוקבא דא"א לגבי נוקבא דעתיק.יעקב לגבי ז"א
,' א: והם, כי כשנחבר כל הבחי' יהיה ג' בחי' דזכר ונקבה,1097 נמצא.הקטנה לגבי רחל עלאה
 זו"נ ובהם נכללין,' ג. או"א ובהם נכללין ישסו"ת,' ב.עתיק ונוקבא ובהם נכללין א"א ונוקבא
 יהיה א"א ונוקבא דעת הכולל חו"ג מכריע בין החו"ב, וכשתחברם באופן אחר.1098יעקב ורחל
 וכן יעקב ורחל הם, וכן ישסו"ת הם ת"ת מכריע בין או"א שהם חו"ג,1099שהם עתיק ונוקבא

.øâñåîä úà ñøåâ øùé íãà 1096
ã"áç ïéçåî 'âì ÷ìçðå úåìéöàä úîùð àéä øúëä úøéôñ :ì"æ íù ù"ééòå .á"ò äñ ÷"äòù 1097
.'åëå äîùðä é÷ìç äùìù ùôðå çåøå äîùð íùå
,ï"øð ,íäù .ã"áç ,ïéçåî äùìùì íé÷ìçðå ,úåìéöàã çåø íä ,äðéáå äîëç úøéôñ êë øçà 1098
àáñ ìàøùé íä ,íäáù ï"åæ àåäù úòãäå .çåøå ,äîùð ,íäå .á"åç ,à"åà ,ãöéë .çåøä é÷ìç äùìù
.çåøä é÷ìç 'â ,íúùìùå .ùôð íéàø÷ðå ,äðåáúå
,ãöéë .ùôðä é÷ìç 'â .ï"øð ,íäù .ã"áç ,ïéçåî 'âì ÷ìçðå ,úåìéöàã ùôð àéä ,úòãä úøéôñ ë"çà
,ùôð '÷ðå ,äàìå á÷òé íä ,íäáù ï"åæ àåäù ,úòãä ìù úòãäå .çåøå äîùð íäå ,á"åç ,ï"åæ
.ùôðä é÷ìç 'â íúùìùå
'éçááù à"æ àåä ,íå÷î ìëá úòãä éë ,äæ éôë àöîðå .æ"áæ íéùáìúîå ,'éî íéìåìë ,'æðä 'éçáä ìëå
'á ïë .úåðåùàø 'â åá åôñåúð ë"çàå .÷"å íäù ,úåðè÷ äìçúá åá äéä à"æù åîë ,ë"àå .àéää
à"æá äèîì íä ,÷"å íäù ,ïåúçú úòãå .à"åà úçú ÷åáã åáù á"çë ,ïåéìò úòã ,úòãá ùé 'éçáä
.(÷"äòù) åúåðè÷á
 והענין הוא כי בעלות ברכת, עי' רחובות הנהר כ ע"ג ד"ה הנה בד' בענין מטבע ברכה וז"ל1099
,האדם בכוונה יורד מן הכתר עליון שהוא השורש עליון דכתר הטיפה הנעלמה לחכמה שהוא עתיק
. ע"כ, עד הדעת שהוא א"א ונוקבא,ומשם לבינה שהוא נוק' דעתיק
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יסוד המכריע בין נו"ה 1100שהם זו"נ ,כנודע דאיהו בנצח ואיהי בהוד ,1101והבן זה מאוד .אך כפי
הנראה מדרוש אחר )תיקון א'( בענין עיבור יב"ח ,צ"ל לאה ויעקב 1102במקום יעקב ורחל.
נמצא כי אלו שהם עתיק ונוקבא וא"א ונוקבא ,הם נשמה והם ג' רישין ,1103ואח"כ או"א
וישסו"ת הם רוח והם ג' רישין ,ואח"כ זו"ן ויעקב ולאה הם נפש והם ג' רישין .וז"ס 1104באדרא
)דף רפט ע"ב( ואינון מתתקנין כמה דע"ק ג' רישין מתעטרין ביה הכי כולם בג' רישין .והענין,
כי הנשמה עצמה יש בה נר"ן ,וכן ברוח ובנפש נר"ן כנודע .כי חב"ד הם כהן לוי ישראל ,והם
נר"ן ,וכן חג"ת ,וכן נה"י.
ובזה תבין איך נקרא חכמה בלשון נקבה ,כי הרי הוא בינה דמ"ה וחכמה דב"ן,
שלהיותה בחי' חכמה דב"ן הוא בחי' נקבה ,והבן זה מאד .1105גם }צה ע"ב{ בזה תבין מ"ש
המקובלים וכן בזוהר פ' פקודי )דף רנט רנד ע"ב( כי כל דינין במחשבה אתברירו ,1106והוא
להיות שם חכמה דב"ן שהוא דינין ,וזהו בוצינא דקרדינותא דבטש במוחא .*1107ודוגמא אל
 1100דא"א )ביאורים ח"א פו ע"א(
 1101מושג זה של איהו בנצח ואיהי בהוד מובא בכמה מקומות בכתבי אר"י בשם הזהר ,אמנם
חפשתי בספרי הזהר המצויים בידינו ולא מצאתי .איברא עי' לש"ו כללים ח"ב לב ע"ג ,שמביא
מקור לזה מתיקו"ז לד ע"א וז"ל התיקו"ז ,תא חזי יקו"ק אדנ"י איהו קודשא בריך הוא ושכינתיה
בתרין שוקין יקו"ק לימינא אדנ"י לשמאלא ואינון אספקלריא המאירה ואספקלריא שאינה מאירה
בצדיק תרוייהו חד יאקדונק"י ,עכ"ל .וז"ל הגר"א בביאורו שם ד"ה והיא משבחת כו'  -ר"ל בהוי"ה
אקי"ק .והענין ,כי הוי"ה אקי"ק שרשם בחו"ב והוי"ה אדנ"י שרשם בנו"ה ,כי איהו בנצח ואיהי
בהוד .וז"ש בפנים ת"ח הוי"ה אדנ"י איהו קב"ה ושכינתיה בתרין שוקין כו' ,עכ"ל) .ואולי מכאן:
איהו לח מסטרא דחכמה איהו קר מסטרא דאימא איהו בחמימו סגי בגין דאויר קדמאה נטיל
בעמודא דאמצעיתא ונטיל בצדיק וחכמה דאיהו קר נטיל בחסד ונצח ואימא דאיהי חמימא נטילת
בגבורה והוד  -תיקו"ז קכד ע"ב  -ש"א(
עי' יהל אור ח"ב לב ע"ד ז"ל ,או"א )דאצילות( הן בב' ידים )דא"א( כידוע וכמ"ש בתיקונים )ד
ע"א( חכמה נחית בימינא ואמא נחית בשמאלא וזו"נ ברגלין איהו בנצח ואיהי בהוד ,עכ"ל )עי'
לש"ו כללים ח"ב טז ע"א לגבי איהו בנצח ואיהי בהוד ,דעיקר יניקת הנוק' לעולם הוא מההוד,
ואפילו כשזו"ן בכל רוחב נה"י דא"א( ,הנה נתבאר כאן שזו"ן מתלבשים על הרגלין .והנה בבחינה זו
הרגלים הם אותו גודל ,והם עומדים א' מול השני ,משמע ש'איהו בנצח ואיהי בהוד' הוא
מציאותם של נו"ה כאשר זו"ן הם פב"פ וקומת נוק' כקומתו של ז"א .אמנם כתוב בבהגר"א על
תיקו"ז )קג ע"ב ד"ה לזמנין( ,שאיהו בנצח איהי בהוד הוא בדווקא כאשר ז"א ונוק' עומדים בצורה
של מאור הגדול ומאור הקטן )כלומר העמדת זו"ן א' למעלה מהשני( ,ולא בבחינת ב' מאורות
הגדולים )כלומר כאשר הם עומדים פנים בפנים( .ולכאורה הדברים סותרים זה את זה .והנראה
אולי לחלק ,שהיהל אור מדבר בנו"ה דא"א שם אין בחי' מאור הגדול ומאור הקטן ממילא הם
תמיד עומדים פב"פ ובאותה קומה ,ואילו בביאור התיקו"ז מדבר על נו"ה דאצילות שם יש עליות
וירידות ,ולכן איהו בנצח ואיהי בהוד הוא דווקא כאשר הם זה למעלה מזה .אמנם צריך אני לרב
בזה וצ"ע.
.(øùé íãà) äàìå á÷òé 1102
 1103כלומר עתיק ונוק' ואו"א ונוק' דאצילות הם בחי' נשמה דא"א.
.(øùé íãà) ù"æå 1104
 1105יש עוד ב' טעמים :כי בו גנוז גבורה דרדל"א )דע"ה ח”ב כא ע"ד( ,כי הוא מקבל מכתר,
ועיקרו משם ס"ג )ביארים ח"א מז ע"ג(
 1106ע"ש הלשון שכתוב בטש בוצ"דק ועי"ש במאמרי רשב"י לד ע"ג שזה מדובר על יציאת
המלכים קדמאין שיצאו מבוצד"ק ללא זיווג אוירא ,ועי' שער ט"ל סוף פרק ג' ,ועי' מבו"ש לה ע"ד
ולו ע"א שזה תיקון שכנראה על זה מדבר כאן ,אמנם עי' מבו"ש טו ע"ג לומד כמאמרי רשב"י שזה
השבירה.
ז"ל :ותא חזי 1106רישא שירותא דמהימנותא גו מחשבה בטש בוצינא דקרדינותא וסליק גו
מחשבה )ואפיק( 1106ניצוצין נציצין זריק לתלת מאה ועשרין עיבר ובריר פסולת מגו מחשבה
ואתבריר
תרגום :ובא וראה ראש ראשית האמונה תוך המחשבה מכה הניצוץ החזק ועולה תוך המחשבה
)ומוציא( ניצוצות וזורק ניצוצות לשלש מאות ועשרים עברים ובורר פסלת מתוך המחשבה ונברר.
 1107עי' לקמן הערה .1117
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הנ"ל יש בענין אורות העקודים במטי ולא מטי ,1108ובטישא שכתבנו במ"א .גם תבין עם הנ"ל,
כי כל א' מי"ס הוא פרצוף גמור חוץ מהג' המכריעים שהם דעת ת"ת יסוד ,שכל א' כלול 1109ב'
פרצופים להיותן מכריעים ,והרי הם י"ב פרצופים בט"ס ,1110ולכן הם סוד הנטיעות דאשתהי י"ב
ירחין ,1111והבן זה .ואפשר כי בספירה העשירי או תהיה בחי' הכתר שהוא למעלה מעתיק ,או
בחי' מלכות שהוא למטה בג' עולמות בי"ע כנודע .1112גם תבין ,כי זו"ן כיון שהם נפרדין לגמרי
הוכרחו להדבק בראשונה דיבוק גמור ,שיהיה ז"א כולל מ"ה וב"ן חו"ג ,כדי שאחר הנסירה
תמיד יהיה לו דיבוק עם נוקבא ,ואז נשאר הוא במ"ה והיא בב"ן .גם תבין מ"ש באדר"ז )דף רצ
ע"א( ובהאי חכמה שירותא וסיומא אשתכח ,וזה מכח ב"ן אשר שם ,ומבתר 1113דאתפשט חכמה
אתגלייא אמא בינה ,ה' ראשונה שבשם הכוללת יש"ס ותבונה.
*1114מהרח"ו ואולי אפשר לומר ,כי אע"פ שזה מ"ה )נ"ב שהיא דינין וזו חסדים( 1115וזה
ב"ן ,עכ"ז נתהפך הדבר .כי כיון שזה חכמה אע"פ שהיא דב"ן נעשה זכר ,ובינה דמ"ה אע"פ
שהיא דמ"ה נעשית נקבה לערך 1116חכמה דב"ן .וזהו ענין דבטש בוצינא דקרדינותא בהאי
אוירא )נ"א מוחא( ,11181117והוה ליה למימר להיפך ,כי בטישה זו היא זיווג והורדת הטפה כנודע.
ונראה אם כן ,כי שם בוצינא דקרדינותא נעשה זכר להיותו חכמה ,וז"ס אמא כי היא עטרת
בעלה )משלי יב ד( .ואפשר כי עד"ז הוא בחכמה דא"א ,כי היא כלולה מחכמה דמ"ה ומכתר
דב"ן .וא"כ ,כתר דב"ן היא בוצינא דקרדינותא דבטש ונעשה זכר ,ובטש בהאי מוחא שהוא
חכמה דמ"ה גרוע ממנה ,והיא נקבה כנגדה .ונמצא ,כי האי מוחא סתימאה דא"א אתתקן כעין
דוכרא ,11201119כנזכר באדרא )זוטא רצ ע"א (1121כנל"ח.1122
מהרח"ו ואולי אפשר לומר כי הג"ר הנזכר באדר"ז הם עתיק ונוקבא תרין רישין ,ושניהן
בחי' כתר דמ"ה ודב"ן ,ולכן נקרא עתיק עילת כל העילות ,ונוקבא דעתיק עילת העילות,1123
ורישא ג' הוא א"א ונוקבא שהם מכריעין בין העתיק לנוקבא .ולפי שא"א לא נעשה רק מחכמה
 1108עי' ביאורים ]מטי ולא מטי[ פרק ג' אות ח' ט' )לש"ו(
.(øùé íãà) ììåë 1109
 1110כלומר שיש חו"ב וב' בחי' דעת ,חו"ג וב' בחי' דת"ת וכן נו"ה וב' בחי' דיסוד.
 1111כלומר מש"כ לגבי עיבור י"ב חדש) ,יבמות פ ע"ב( מובא לעיל פרק א'.
 1112עי' בהגר"א בס"י ח ע"א ?.
.(øùé íãà) øúáå 1113
.äìòîì áëåëä íå÷îá òéôåîå ,äøòä åðéàå ,èñ÷èä óåâë òéôåî äæ øùé íãàá 1114
.øùé íãàá ÷çîð 1115
.(øùé íãà) éáâì 1116
 1117עי' נוסחאות אמנם בזהר משמע כמוסגר.
.øùé íãàá ÷çîð 1118
.(å"ùìå øùé íãà) ï"åã 1119
 1120עי' גרסאות ,ולא מצאתי הבנה וגם לא אדרא כגרסת "דוכרא".
 1121וז"ל ,ת"ח בשעתא דעתיקא קדישא ,סתימאה דכל סתימין ,בעא לאתתקנא כלא אתקין
כעין דכר ונוקבא ]ולא זיווג אמיתי שאין פירוד בין דו"ן עי' שם מ"א עט[ באתר דאתכלילו דכר
ונוקבא לא אתקיימא אלא בקיומא אחרא ,כעין דכר ונוקבא
.(øùé íãàá óñåð) ò"öå 1122
 1123עי' זהר בראשית כב ע"ב ז"ל פתח עוד רבי שמעון ואמר )דברים לב לט( ראו עתה כי אני
אני הוא ואין אלהי"ם עמדי וגו' ,אמר חברייא שמעו מלין עתיקין דבעינא לגלאה בתר דאתיהיב
רשו עלאה למימר ,מאי ניהו דאמר ראו עתה כי אני אני הוא ,אלא דא הוא עלת על כל עלאין,
ההוא דאתקרי עלת העלות ,עלת מאלין עלות ,עכ"ל .כלומר דלשון עלת כל העלות עניינו העילה
של עילות המסויימות וממילא צ"ל דהכל נידון בערכין כל עולם הוא 'עילת העילות' לגבי העולם
שלמטה הימנו )שאף הוא עילה לגבי שלמטה הימנו ולכן הוא עילת העילות( )מבו"ש ב ע"ג,
ושעה"ק כא ע"ד( .ועי' דע"ה ח"א יג ע"ד שעילת העילות היא כינוי לאוירא שונה מעילת על כל
העילות שהיא כינוי למאציל ית' שמו.
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דמ"ה נקרא חכמה סתימאה ,ורישא תנינא שהיא כתר דב"ן נקרא כתרא עלאה ,ורישא קדמאה
)נ"א תליתאי( 1124נקרא רדל"א עתיק דכורא} .1125צה ע"ג{ ויש לזה סמך בכת"י מורי זלה"ה
בפי' ספרא דצניעותא ,1126שאמר שם כי ראש הא' שורש העצמות ,וראש הב' שורש הכלים ,וזה
להיותו נוקבא דעתיק ,שכל הכלים מצד הנוקבא יצאו שהם המלכים דב"ן ,וראש הג' כלול מב'
השרשים ,שורש העצמות מא"א דכורא ,ושורש כלים מנוקבא דא"א שהוא ב"ן .ולפי ששניהן
נקראו מכריע א' ,נקרא ראש אחד לבד .ונמצא ,כי א"א כולו נקרא חכמה סתימאה ,כי הלא הוא
חכמה דמ"ה 1127כולו .ואפשר כי כתר דב"ן מחציתו תחתון נעשה לו בסוד אור מקיף ,והוא
גולגלתא ונקרא בינה דיליה עטרת וכותרת לבעלה בסוד גולגלת דמוחא .1128אך ממקומות רבים
נראה כי רישא עלאה עתיק לבד וב' רישין הוא באריך.1129
שער יט פרק י מ"ב
1131דע ,כי תחלה יצאו ז' כלים עם ניצוצין ואורות ,וכלים עיבור יב"ח ,וניצוצין ט'
חדשים ,ואורות ז' חדשים .והנה הכלים הם ג' בחי' ,חיצון ואמצעי ופנימית .חיצונית הם כ"א
אזכרות של תפילין ,גימטריא אהי"ה ,כי עיבור ויניקה ע"י אמא דנקראת אהי"ה .1132והניצוצין
)הם האמצעות( 1133הם המוחין שבתוכן והם אלהי"ם .1134ואח"כ באין פנימים 1135דז"א והם
האורות והם המוחין דהויו"ת ,והם באים מלובשים תוך הנה"י דאמא .והויו"ת דמוחין דעיבור
תוך החיצונית נה"י דאימא ,והויו"ת דמוחין דיניקה תוך אמצעית נה"י דאמא ,והויו"ת דמוחין
דגדלות תוך פנימיות נה"י דאמא .והנה המוחין דאלקים ,שהם מוחין דחיצוניות דג' כלים ,הם
נעשין קרומות 1136בערך המוחין דהויו"ת שהם פנימים .אח"כ בעיבור ב' דהגדלה נתוספו ג"ר
דז"א בבחי' 1137כלים דחיצוניות לכל ספירה מהם ,ובזה נשלמו י"ס דכלים בג' בחי' ,וכל זה
נקרא חיצוניות .וגם נתוספו ג' 1138מוחין דחיצונית ,שהם אלהים 1139דג"ר 1140והם מהניצוצין ,וגם
נתוספו פנימית ג"ר שהם המוחין דהויו"ת ,והם מתלבשים תוך פנימית נה"י דאמא.
1130

.øùé íãàá ÷çîð 1124
 1125כלומר דכורא דעתיק ונוסח זה מופיע עשרות פעמים בדברי האר"י.
 1126נ"ל שכוונתו לשער מאמרי רשב"י כ ע"ד שזה לפני דבריו בספד"צ.
."ä"îá" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "ä"îã äîëç" 1127
.(øùé íãàá óñåð) ö"ãñá éøåîì øëæðë 1128
äùîå ìàøùé àø÷ð à"æå ,äðåéìò äðùåùå äùî úìëå ìàøùé úñðëå òìö àø÷ð à"æã '÷åð äðäå 1129
úéùàøá ùéøá éøåî ùåøéôá 'éòå ,äðåúçú äðùåùå òìñ úàø÷ð '÷åðå ,ú"ú àø÷ð á÷òé êà .úòãå
.(øùé íãà) 'åëå çúô äé÷æç 'ø ìò 'âä àçñåðá
.ã"ò áî ù"åáî ,øùé íãà 1130
.(øùé íãà) íéôåöøô 'â åì ùé à"æ éë øîàù äîì êééù äæ 1131
.(øùé íãàá ÷çîð) ä"éäà úàø÷ðã 1132
.øùé íãàá ÷çîð 1133
 1134וכן הוא בשער המוחין דקטנות פ"א ופ"ג ,ובשער המוחין פ"ח ופנו"ח דרוש י' )ביאורים
ח"א כג ע"ד(.
.(øùé íãà) úåéîéðôá íä 1135
 1136עי' שער מ' שזה גם רפ"ח ניצוצין של ז"א וגם לובשים של אימא בדרוש ג' מסתפק ובדרוש
י' מסיק.
.(øùé íãàá óñåð) 'â 1137
.øùé íãàá ÷çîð 1138
 1139הרב שאל שבדרוש י' ז האהי"ה ואם זה רפח אז זה אלקים דקטנות##*.
.(øùé íãà) ïéöåöéðäî ø"âá (íé÷ìà 'ä à"ð) 1140
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כלל העולה ,כי החיצוניות הם 1141בחי' הכלים דז"א ,עם 1142המוחין שלהם שהם אלקים
שהם ניצוצין ,ופנימית הם ג' בחי' הכלים דנה"י דאמא עם המוחין שלהם דהויו"ת שהם אורות.
אח"כ נכנסו בהם נר"ן ונשמה לנשמה מבחי' 1143הט' הויו"ת שבתשעה נקודות כמו שידעת,
ונתלבשו תוך המוחין דהויו"ת .ודע ,כי המוחין 1144דקטנות ועיבור הם מוחין דהויו"ת 1145דנה"י
דז"א ובתוכם הנפש ,יען אז היה כליל ג' בג' .אחר כך ביניקה נכנסו המוחין דהויו"ת דחג"ת,1146
ובתוכם הרוח ,ונעשה בן ו"ק .ואח"כ בגדלות נכנסו המוחין דהויו"ת דחב"ד דז"א ,ובתוכם
הנשמה ונשלם קומתו .אך צריך שתדע ,כי המוחין של חג"ת נה"י שהם עיבור ויניקה ,הם כל
אחד במקומו ,יען כי הו"ק אין אחד גדול מחבירו ,1147אך המוחין דגדלות הם מתפשטין בכל
הגוף דוגמת או"א שמתלבשין תוך ז"א ,1148כן חב"ד דז"א מתפשטין תוך ו"ק עצמן ,ואפשר
שאינו כך .גם מ"ש לעיל כי בגדלות נתוספו מוחין דאלקים זולת הויו"ת ,אפשר )ס"א אי
אפשר( 1149שאין בגדלות אלקים.
ובזה מתיישב מ"ש לעיל בכללות האצילות ,וגם בענין ג' כלים ונשמה שלהם ,ואור
המקיף .כי הכלים דז"א יש בהם הויו"ת בלי ניקוד ,אך הנשמה הם בניקוד ,והמוחין שלו הם
אלהי"ם כיון שהם ניצוצין דין .ואין תימא אם הכלים הם הויו"ת }צה ע"ד{ כנודע ,כי יש
אלהי"ם גדול מהוי"ה כנ"ל בענין אחוריים של הויו"ת .1150ואפשר ,כי כמו שיש פנים ואחור
1153
בכלים ,יש ג"כ בנר"ן ,1151וכן כתבנו במ"א .אך אלהי"ם דמוחין 1152יורדין עד בריאה כי )גם(
ג' כלים חיצוניות דז"א ירדו בהכרח עמהם ,כי הם יותר חיצונית מהם .וכבר ידעת ממקום אחר
1155
איך הג' כלים יורדין בבי"ע ,אף על פי שבמ"א אמרנו 1154שאין אלקים יורדין רק עד
הבריאה ,1156הוא להיותן מוחין ,אך הג' כלים 1157יורדין בבי"ע .נמצא ,כי כל חיצוניות דז"א עם

.(øùé íãàá óñåð) 'â 1141
.(øùé íãà) íâå 1142
.(øùé íãà) çëî 1143
 1144עי' נוסחאות פי' שאין קטנות אלא רק עיבור.
.øùé íãàá ÷çîð 1145
.(øùé íãàá óñåð) à"æã 1146
.(øùé íãà) åøéáçë 1147
 1148על אף שמציאותם של או"א הם מהגרון עד הטבור ,אמנם עי' לש"ו )כללים ח"ב קכה ע"ב(
שאורם מתפשט למטה מהטבור )וכן הוא בפירוש בדברי הרב בשער אנ"כ פרק י'( ,וכן עי' כללים
ח"ב סח ע"ג שם נתבאר שנה"י דאו"א ]נדצ"ל שם שהארת נה"י דאו"א[ מתפשטים בכל קומת זו"ן,
וכל התלבשות ז"א על נה"י דא"א הוא דרך נה"י דאו"א )עי' שעה"כ לג ע"ב( .ועי' לקמן שער טו
פרק ב' ד"ה גם נתבאר שם ,בהערתינו על מש"כ "ואז הם קצרי הקומה" ,שם משמע שדבר זה הוא
רק בשעת קלקול.
.øùé íãàá ÷çîð 1149
 1150ששורשי הבי"ע הוא באחוריים של השמות הוי"ה וכאן הבחי' אלקים הם באצילות )כללים
ח"א קט ע"ב(
 1151עי' סתירה אם יש פנים ואחור באורות.
 1152עי' כללים ח"א קט ע"א שהם נחשבים כשמות הוי"ה כלפי התחתונים.
.øâñåîä úà ñøåâ øùé íãà 1153
 1154מוחין דקטנות פרק ג' ועי' מבו"ש שער הקלי' פרק ב' )לש"ו(
.(å"ùìá óñåð) ùàø 1155
 1156כלומר אורותיהם )ביאורים ח"א ע ע"ג( כלומר דאלקים דקטנות )ביאורים ח"א פ ע"א(,
והוא בעת הזכות )כללים ח"א לט ע"ג( ,ותיקונם השלמה כאשר יתגלו השם הוי"ה בהם )כללים
ח"א קח ע"ד( ,ועי' לקמן מוחין דקטנות פרק ג' ד"ה אח"כ יורדין בראש הבריאה.
."íéìëä" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "íéìë 'âä" 1157
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המוחין דקטנות יורדין בבי"ע ,ונשאר הוא 1158בפנימיות לבד ,ואז ג"כ ג' כלים דחיצוניות אמא
נשארין עם המוחין דגדלות ,כי כבר ידעת כי חיצוניות עליון נעשה פנימיות תוך פנימיות
שלמטה ממנו ,ואז החיצונית התחתון מוכרח לירד להעשות פנימיות אל שלמטה הימנו יותר,
והבן זה היטב .נמצא ,כי בהכרח שיורד החיצוניות דז"א עם מוחין דאלקים דחיצוניות בבי"ע,
וזהו ענין העמידה שתמצא שם ,איך יורדין האלקים ממדרגה למדרגה .גם תראה איך יש כמה
זווגים לתועלת זו"ן ,ואיך מתמעטין ונגדלין כמה פעמים .והטעם ,כי החיצוניות שלהם יורד
למטה בבי"ע ,והם עצמן עולין בחג"ת דאמא ,וזהו סבת כמה מעוטים שיש ,וכמה שינויים
ועליות זו אחר זו ,והבן היטב.
גם תבין ממ"א איך הפנימית יש בו עיבור יניקה ועיבור ,1159והם מן ט' חדשים וז'
חדשים ,והחיצונית הם מט' ויב"ח .1160ובמ"א כתוב כי האורות הם מז' ,והכלים מי"ב חדשים,
והבן זה .ובמ"א כתוב כי תחלה נעשה פנימיות ואח"כ חיצוניות ,ובמ"א להיפך .1161ונראה
לתרץ ,כי אין חשש כי בתחלה בבריאת עולם הוצרך לעשות חיצוניות תחלה ,כי כן סדר שתחלה
נכנס הגוף ואח"כ הנשמה ,אך אח"כ הוא להיפוך ,כי החיצוניות אינו יכול לכנוס אם לא
יכנוס 1162תחלה הפנימית .גם מ"ש כי היה 1163כל א' בפ"ע ,זה היה בבריאת עולם או בעת שהוא
דוגמת בריאת עולם ,1164אמנם בכל יום בעת התפלה נעשה ביחד .11661165גם ביארנו במ"א כי
הכל היה בפעם א' ,אמנם בערך ,שזה היה בעיבור ט' ,וזה היה י"ב חדשים חלקם בפ"ע .או
 1158כלומר ז"א ,ועי' מול"מ פרק ב' לגבי זה שכל פעם שיורדים הארה למטה נתווסף לנותן גם
כן .ועי' עוד הערה .155
.(øùé íãà) ïéçåîå 1159
 1160עי' פת"ש ז"א י וז"ל הנה מספר יב"ח יש בו עוד טעמים הרבה ,והיינו ,שכבר נתבאר שסוד
העיבור הזה היה ע"י שנכללו נה"י דא"א בחג"ת שלו בעצמם וגם סוד כללות נה"י בחג"ת באו"א
הם י"ב מדרגות ,והוא כמו שביארנו למעלה שלצורך תיקון וקשר הזה הוצרך א"א שהוא המונח
הכללי הסובל כל מדרגות האצילות להיות נשרש בו ג"כ ענין התיקון הזה ומן השורש נמשך אח"כ
אל הענפים .שהוצרך להעלות כל מדרגות של ז"א התלוים בנה"י שלו אל מדרגה יותר עליונה
במקום שאין קטרוג מגיע שעי"ז ניתנים בו כל התיקונים ,והם בב' בחינות ,א' ,בחינת העלותם
לאו"א שהם מלבישים חג"ת דא"א וז"א מלביש נה"י שלו ,והב' הוא הארת עצמו של א"א שמאיר
לנה"י שלו מקום וסיבת ז"א להעלות לחג"ת עצמו דא"א שרשו של ז"א למעלה ,כמו שעתיד לעלות
באלף השביעי שזהו תקונו ושלמותו ,ולזה הוצרך ליתן שורש בתחילת אצילות וגילוי העולמות,
ונמצא שהם ששה מדרגות וכן הם ששה מדרגות להיפוך ,והיינו ,כלילת חג"ת בנה"י בב' בחינות
הנ"ל והיינו שאחר שעלו הכלים של ז"א למדרגה זו ,הוצרך לכלול בו חלקים העליונים של חג"ת
שהם העולים עליו ולכלול במדרגותיו העצמיים שהם בסוד נה"י ,ונמצא הקשר והיחוד אמיץ וחזק.
עוד היה ענין יב"ח י"ב מיני הארות שנשפע בו ממזל ח' דדיקנא שהם ג' שמות של ע"ב שבכל
אחד ד' יודי"ן ,והיינו כמ"ש שג' ע"ב הם כוללים לעולם כללות הג' קווין של הנהגה שזהו עצמו של
ז"א דרגא דג' אבות ,והם חיות המרכבה וג' אמ"ש וג' יסודות ,וכל א' הוא ע"ב נגד ע"ב ענפים של
הי"ב שבטים ,שבעים משפחות ע' נפש יעקב עם אברהם ויצחק ,ע"ב אותיות של אבני החושן ,והם
ג"כ הענפים המתפרשים מן הג' קווין ,הכל כמבואר אצלנו במ"א )בית עולמים ר"ג ע"ב( ובכל שם
דמילוי היודי"ן שבו הם העיקר והכוללים הכל שלכן הם בסוד י' כלל י"ס שבכל מדרגה ,ולכן בכל
אות י' יו"ד א' במילוי ,ונמצא הם י"ב יודי"ן והם סוד י"ב נקודין הסובבים כלל הנקודה הכללית,
כמ"ש בתיקונים ,ג' לכל סטר בסוד )יומא נ"ח ע"א( י"ב בקר שלשה פונים צפונה וגו' ,י"ב פנים של
החיות ,וסוד י"ב לחם ,ועי"ל טעם אחר לחשבון יב"ח ,כי עיקר העיבור הוא גילוי נהי"מ שלו שבו
הנפש כמ"ש שם בסימן הקודם באורך ,ועיקר בניינו מג' קווין של חג"ת והוצרך להכלל כל א'
בבחינת נהי"מ שבו ,ויתר פרטי חלקי סוד העיבור יתבאר עוד בנתיבות הבאים בס"ד.
 1161עי' כללים כלל ט' ענף א' ,וע"ש ענף ח' שמסביר כל התהוות מלמעלה למטה וכל מציאותו
וגילויו ממטה למעלה.
.(øùé íãà) ñåðëé (àì) íà ììëéì 1162
.(øùé íãà) íä 1163
 1164כלומר מחרבן לתיקון.
.(øùé íãàá ÷çîð) ãçéá äùòð äìôúä úòá íåé ìëá íðîà 1165
 1166בר"ה נתקן הכלים הפנימיים קודם לחיצנים ובכל יום זה הפוך )ביאורים ח"א ל
ע"ב(*נצרך?
156

מאיר העץ חלק ג'
אפשר להיפך ,כי מ"ש שם שהאורות היו במקום יסוד בינה אינו בעת התיקון של הכלים רק
אח"כ .וגם תבין בענין הציצית ובענין הק"ש ביארנו כי הויו"ת דמוחין אינם ג' 1167הויות דג'
בחי' הכלים .גם תבין מה שאנו אומרים תמיד כי המוחין הם פנימית עולמות ,שמשם הנשמות.
גם תבין מ"ש כי החיצוניות שם אלקים ופנימית הויו"ת ,כי 1168זה איירי בניצוצין וזה באורות,
ושניהן בחי' מוחין לא בכלים.
שער כ פרק א מ"ת
שער הרביעי שער המוחין ויתחלק לי"ב פרקים.
ונחזור לעיל 1170ונאמר ,כי הנה נתבאר ג' בחי' של ו"ק שהם נקראו מלכי ארץ אדום
אימתי נתקנים .1171עתה צריך לבאר עוד בחי' אחרת ,והוא מה שנתבאר אצלינו בהרבה מקומות,
כי גם בזמן עיבור יש מוחין אל ז"א שהם ג"ר ,אלא שהם שמות אלהי"ם .1172וכאשר נעריך הד'
כלים 1173של המוחין }צו ע"א{ בזמן י"ב חדשים ,נמצא כי בג' חדשים נגמר בו כלי הראוי
להיות בו מוח אחד .והנה כלי המוח ההוא מבחי' אלקים ,והוא גימטריא פ"ו כמנין הנ"ל ,שהוא
קרוב לשיעור הימים שיש בג' חדשים ,שאז נגמר )כלי( 1174מוח אחד דאלקים ,ונמצא שבתשלום
י"ב חדשי עיבור נגמרו ד' מוחין ,וכל זה בבחי' הכלים שזמנם י"ב חדשים.
אמנם בבחי' הניצוצין שזמנם ט' חדשים הוא באופן אחר ,כי הנה נודע כי המוחין פרטן
ד' וכללותם הם ג' לבד שהם חב"ד דז"א ,כי הדעת כולל חו"ג ,נמצא כי מוח א' מבחי' הניצוצות
נגמר בג' חדשים ,וג' מוחין נגמרים בט' חדשים שהם זמן עיבור הניצוצין ,וגם לסבה זו ארז"ל
)יבמות מא ע"א( כי לג' חדשים ניכר הולד ,לפי שכבר יש לו מוח אחד מתוקן.1175
אמנם אני מסופק מה ששמעתי ממורי זלה"ה אם המוח הא' שהתחיל להתתקן בג'
חדשים הראשונים הוא מוח הנקרא חכמה להיותו ראשון וגם שהוא קו ימין ,או אם הוא מוח
הדעת שהוא אחרון אשר בו סוד חו"ג המגדלין את הולד .1176וכפירוש הראשון נראה יותר ,כי
הימין נתקן תחלה שאינו כ"כ דינין.
והנה גם יש במוחין שהם הג"ר ,בחי' אורות כנ"ל כי ג' בחי' הם ,כלים וניצוצין ואורות,
לכן שים בדעתך להבין ענין הקדמה זו כי הוא מוכרח לך להבין רוב דרושי ז"א והיא הקדמה
בענין דרוש דמוחין דקטנות ויניקה וגדלות דז"א .ודע ,כי עיקר הז"א הוא בחי' ו"ק לבד ,בבחי'
כללות כל עולם אצילות ,בהיותו כל עולם האצילות מצויר בבחי' פרצוף אחד בלבד .ואמנם
בבחי' פרטות עצמו ,הוא פרצוף שלם כולל כל י"ס שבו ,וא"כ מוכרח הוא שמלבד היות לו ו"ק
1169

.øùé íãàá ÷çîð 1167
.øùé íãàá øâñåî 1168
.'â ùåøã â"ò âì ÷"äòù ,ç"öåà 1169
 1170סוף פרק ד של שער אנ"כ.
 1171כלומר עיבור יניקה מוחין.
 1172עי' לעיל שער אנ"ך פרק י' .עי' זהר רע"מ )נשא קכג ע"ב( דגופא ורישא מלבר ומוחא ולבא
מלגאו ,הובא בהקדו"ש שער ז פרק ג' אות ג'.
 1173חו"ב חו"ג.
.ç"öåàá ÷çîð 1174
ìù ã"áç íäù í"éäìà úåîù 'â íéøîâð íéðåùàøä íéùãç 'èá éë àöîðå úåöåöéðä 'éçáî íìù 1175
é"úç íäå ñ"â íéðåùàøä íéùãç 'âá åð÷úð úåøåàä 'éçá íðîàå úåöåöéð 'éçáî øåáéò ãåñá ÷åðéúä
åìà ïëìå ïéîé å÷î ë"â àåä ãñçäå ,íéîçø àåäå éòöîàä å÷ íä ãåñéäå ú"úäù éôì àåä íòèäå
èøôáå ,ïéîé ìâø àø÷ð àåä éë úòãé øáë ïéîé å÷ àåäù ô"òà çöðä ìáà ,íìëî äìéçúá íéð÷úð
é÷ì àöåä éãäá ì"æø (åøîà) åøîà ãåääå çöðä ìò éë ,åðéìöà øàáúðù åîëå ãåäá øåù÷ çöðä éë
é"äð úðéçá íäå áìçì êôäúîå øæåçå íã äéäéù ãò ï÷úð åðéàù ä÷éðéä ìù áìçä ùåøãá àáøë
.(÷"äòù) ù"òå ä÷éðéä ïîæ ãò øøáúäì íéøîâð íðéàù
 1176עי' לקמן שער כב פרק א' שאין דעת בתינוק.
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הנ"ל ,עוד יש לו בחי' ג"ר שבו .וענין זה הוא לעולם ,ר"ל בג' זמנים שיש אל ז"א הנקרא ,עיבור,
ויניקה ,ומוחין ר"ל דגדלות שבו .כי אע"פ שאנו קורין ומכנים )אותו( 1177בחי' מוחין אל זמן
הגדלות ,אינו סבה דבעיבור ויניקה אין לו מוחין ,1178כי מוכרח הוא שיהיה תמיד כולל י"ס שבו
אשר מכללן הם ג"ר שהם נקרא מוחין .1179וביאור הענין דע ,כי בימי עיבור ויניקה אשר עדיין אז
נקראים הקטנות של ז"א ,יש בו ג"כ בחי' ג"ר שבו ,שהם תמיד נקרא אצלינו בשם מוחין ,זולת
ו"ק שבו.
והנה כמו שנתבאר שבו"ק יש כלים ויש ניצוצין ויש אורות שהם ג' בחי' שבהם ,והנה
הכלים הם האיברים שבאדם ,והניצוצין הם הנפש שבאיברים החיצונים שבאדם הכוללים בשר
וגידין ועצמות ,11811180והאורות הם הנפש של איברים הפנימים שאין בהם 1182גידין ועצמות כגון

.ç"öåàá ÷çîð 1177
 1178עי' &
àìà ïéáåùç íðéà ä÷éðéáå øåáéòá åì ùéù ïéçåîä éë äúò øàáðù äî éôë àéä äáéñä ìáà 1179
.(ç"öåà) ãàî äæ ïáäå ïéçåî íùá úåìãâä ïîæ äðëð ïëìå úåìãâã ïúåà
 1180והעור מדרגה רביעית לבוש אל הגוף ,וענינם ,שהעצמות הם עיקר האברים ובנין הגוף,
והבשר בהם ההרגשות ,וכל שימושי הגוף נעשה ע"י ,והגידים ,הם המקשרים העצמות עם הבשר,
ובהם ג' בחינות פנימיים המקיימים אותם ,והיינו ,שבעצמות מתלבש המוח מן הראש ששולח
ענפיו ע"י גידים מיוחדים לו ,ובבשר הם הדם הנמשך מהכבד ,ובגידים הרוח מן הלב מתלבש שם
וע"י בא ההרגשה ,ומביא ההרגשה מן המוח שבראש אל האברים והבשר
וכל אלו המדרגות נמצאים במאורות העליונים שעיקר הכח שבמאורות וסידורי הדברים
הנמצאים בהם להנהיג בהם ולהמציא כל המציאות ,הם בסוד עצמות ,ולכן עצ"ם עם מ"ח שבתוכו
הוא בסוד רמ"ח ,והם כלל הרמ"ח אברים ,רמ"ח פרטי המאורות ,שכל א' כולל כולם כמ"ש למעלה
)פתח כג( והבשר הוא המאורות שנתפרשו לידי גילוי ופרטים ,והענין כמ"ש )נדה ל"א ע"א( אביו
מזריע לובן וממנו נברא העצמות ,ואמו מזרעת אודם ומשם נברא הבשר ,והם ב' גוונים של חו"ג
חסדים ודינים אודם ולובן ,וכל פרצוף נבנה ע"י או"א הממציאים אותו שהם מדרגות יותר עליונות
שעליו ,ולכן נרשם כח המאורות של או"א בז"א עצמו ,והוא כח שמקבל מאבא הוא הכלל והם
העצמות ,והם עיקר בנין הגוף ,שהכל בא מצד החכמה כמ"ש )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית,
ואימא עשתה רק הציור לבד ,ולכן הוא מתגלה יותר ,שהעצמות הם מבפנים והבשר מבחוץ,
ובש"ר 1180הוא סוד הגבורות דאלקים שהם אלקים דיודי"ן בגילופין ואלקים באחוריים ,וב' כלליות
שלהם שהם מגבורות דאימא ,ולכן בהם ניכר ההרגשה יותר ,שאימא קיימא לאתגליא )זהר ח"ג
י"א ע"א.(1180
והגידין הוא בסוד שותף השלישי המתחבר עמהם ,והוא הדעת המתפשט ומחבר חו"ב ,והוא
במקום הכתר 1180שהוא שותף הג' והוא הכח הנמשך מא"א לקשר החו"ג דאו"א ביחד ,ולכן שם
הוא הקשר והדבוק בין העצמות לבשר.
והעור הוא בחינת מלכות שהיא החופה על כל המדרגות של הפרצוף ,והיא השומרת אותם
בסוד )תהלים קיח כ( זה השער לה' וגו') ,1180ויקרא טז ג( בזאת יבוא אהרן וגו' ,כי היא מדרגה
אחרונה דלית לה מגרמא כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( רק שכל האורות ומדרגות נרשמים בה
1180
ומאירים בה כחם ,והוא סוד העור של האדם ,והוא הוילון בשבעה רקיעים שאינו משמש כלום
רק שבה נרשמים כחות של כל הכוכבים ,והוא מ"ש שמחדש בכל יום מע"ב ,ונכנס שחרית כו' ,וכן
בעור האדם נרשמים בשרטוטין שלו כל מאורעות שלו ,וכל פרטיו ומדותיו ניכרים בו כידוע ,בסוד
חכמת הפרצוף ,1180והוא בחינת מלכות סוד המראה שע"י רואים כל המדרגות שבספירות.
וכל אלו המדרגות הם בג' דרגין של עי"מ שכתבנו ,ובהם סוד נרנח"י ,ונכנסים בהדרגה ,כי
בעיבור בעת תחילת היצירה ,כבר ניתן בו כח נפש שבנפש שהוא המדרגה היותר תחתונה ,והוא
בחינת מלכות שהוא למטה ממדרגתו ,ובעיבור עצמו נגמר כלי החיצון שלו שהוא מדרגת עצמו ,אז
נכנס בו רוח דנפש ,ובחינת כלי החיצון דאימא שנכנס בו לתקנו ולסדרו ע"י נכנס בו נשמת הנפש,
ושם הם מוחין דעיבור שיתבאר ענינם בנתיבות הבאים בס"ד.
ואח"כ נכנס בו כלי החיצון מאבא ,ר"ל מה שנכנס בו המאורות מצד אבא לתקנו ולהשלימו,
והוא סוד חיה דנפש שנכנס בו אז ,ואח"כ בחינה עליונה שמקבל מא"א שותף השלישי שנותן בו
זיו וקלסתר פנים כו' )נדה ל"א ע"א( והם מסוד מדרגה עליונה יותר שלם ,השלמות הגמור שעתיד
לעלות אליו אחר גמר תיקונו ,וכח זה נשרש בז"א גם )במדרגת( ]במדרגות[ העיבור שלו שיהיה לו
שורש וסיוע לעלות שם ,והוא ג"כ מסוד כלי החיצון דא"א ,ואז נכנס בו יחידה דנפש ,ואז הוא גמר
זמן העיבור.
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הלב והריאה וכליות וכבד וכיוצא בזה .ואין כוונתינו אל נפש לבד ,כי שם נפש כולל לכל חלקי
רוחניות נר"ן )נ"א נרנח"י( .והנה גם בג"ר יש בהם ג' בחי' אלו ,והם הכלים והניצוצין והאורות,
והם ממש ע"ד הנ"ל .כי אורות הם הרוחניות והנפש ונשמה אשר באבר פנימי שבו ,שהוא במוח
עצמו שאין בו בחי' בשר גידין ועצמות ,אלא דומה ללב וריאה .והניצוצין הם נפש אל האיברים
החיצונים שבראש ,שהם כוללים בשר גידין ועצמות .והכלים הם האיברים עצמם*.
ואמנם התחלקות ג' בחי' הנ"ל עד"ז הוא בזמן הגדלות ,אמנם בזמן הקטנות ,שהם ימי
עיבור }צו ע"ב{ ויניקה ,מתחלקים ג' בחי' הנ"ל באופן אחר .והוא כי מן הכלים נעשין איברים
החיצונים שהם העצָ מות הנקרא ג' חללי דגלגלתא הנעשין מן עצמות ממש היבשים ,ונעשו
1184
בצורת ג' כלים חלולין ,הנקרא ג' חללי 1183דגלגלתא .ומן הניצוצין נעשו ג' קרומות ממש
שיש בתוך ג' חללי דגלגלתא החופפים על המוחין כנ"ל .ואלו הקרומין הם הנזכר אצלינו תמיד
מוחין דאלקים ,לפי שהם בחי' רפ"ח 1185ניצוצין שהם דינין ,אשר בסבת היותן דינין ירדו
הניצוצין גם כן עם הכלים לעולם הבריאה כנזכר בדרוש רפ"ח ניצוצין .ומבחי' אורות נעשו הג'
מוחין עצמן ,שהם כעין הבשר רך מאד כמו ליחה לבנה ,והם מוחין חומריים ממש אלא שהם
יותר צחים וזכים מן הבשר של שאר האיברים .ואלו המוחין חומריים הם נעשין מבחי' האורות
הם הויו"ת ממש אפי' בימי עיבור ויניקה .והקרומית לבד הם נקרא אצלינו תמיד מוחין דאלקים
דקטנות ,וזכור זה מאד לפי שהם מבחי' הניצוצין שהם הדינין ,אבל המוחין הם שמות הוי"ה.
והנה כל זה הוא בעיבור ויניקה כי בזמן הגדלות הוא באופן אחר כנ"ל ,כי הכלים הם
באיברים ,1186והניצוצין הם נפש לאיברים החיצונים ,והאורות הם נפש לאיברים פנימים ,1187והם
בחי' נפש ונשמה ורוחניות גמור אל המוחין חומריים הנ"ל שנעשו בזמן הקטנות ,והם ג"כ בחי'
שמות של הוי"ה אחרים יותר מעולים ורוחנים מן שמות הויו"ת של המוחין חומריים עצמן
כנ"ל.
כלל העולה כי המוחין דימי קטנות הם מוחין חומריים והם הויו"ת ,וקרומיהן הם שמות
אלקים ,אבל המוחין שבזמן גדלות אינם בחי' 1188החומריים רק נשמה ורוחניות המוחין לבד,
ואח"כ ביניקה נכנס בו הרוח בחמשה מדרגות אלו ,והוא בחינה אמצעית של הפרצוף שנקרא
חג"ת ,והוא ג"כ מצד עצמו ומצד מלכות הדבוקה בו שהוא נפש ורוח שלו ,ובחינת קבלתו מאו"א
וא"א הם נשמה וחיה יחידה שלו.
ואח"כ בגדלות שני הוא כניסת וגילוי חלק העליון של הפרצוף סוד חב"ד ופנימי שבו ,ג"כ
בחמשה מדרגות אלו של נרנח"י ,הכל כמו בעיבור ויניקה.
וכל אלו הוא כשמקבל מבחינת ישסו"ת ,וכן הם כל המדרגות כשמקבל מבחינה עליונה יותר
שהם או"א עילאין ,וכן עוד מדרגה יותר עליונה כשעולה לא"א עצמו ,והוא תכלית שלמותו כאשר
נשלם העבודה ע"פ רצונו ית' ,שאז מגיעים כל הנבראים למדרגה עליונה כמו שהיה אדה"ר קודם
החטא ,וזהו תכלית התורה והמצות להעלות הנבראים וכלל המדרגות לא"א למקומם העליון ,והבן
כל זה מאד )פת"ש ז"א כה(.
.(ç"öåà) (íéøáéà ç"îø íäù òãåðë) 1181
.(ç"öåà) øùá 1182
.(ç"öåàá øâñåî) éììç 'â àø÷ðä 1183
 1184עי' שער הצלם פרק ב' שמוחין דעיבור נעשים קרום החיצון למוחין דגדלות )כללים ח"א
קי ע"ב( נ"ל שזה לעיל אנ"כ י' ג"כ.
.ç"öåàá ÷çîð 1185
.(ç"öåà) íéøáéàä 1186
úðéçá íä úåøåàå .íééðåöéç íéøáéàä ìà ,ùôð 'éçá íä úåöåöéðä éë ,ì"æ éøåîî éúòîù ãåò 1187
ùåøã áùééúîå øù÷ð êéà òãåé éðéàå .åìàá àöåéëå äàéøäå áìä åîë .íééîéðôä íéøáéàä ìà ,ùôð
úö÷ áùééì éì øùôàå .ïéçåî åùòð úåøåàäå ,úåîåø÷ åùòð úåöåöéðäù åðøîàù ,ì"æðä ùåøã íò ,äæ
úåîåø÷ 'éçá íä íâù ,íééðåöéç íéøáéàä ìà úåéç íéëéùîî ,úåîåø÷ä íäù úåöåöéðä éë ,øîåìå
íâù ,íééîéðôä íéøáéàä ìà úåéç íéëéùîî ,íîöò ïéçåîä íäù úåøåàäå .íééîéðôä íéøáéàä ìà
.(÷"äòù) íééðåöéçä íéøáéàä êøòá ,ïéçåî 'éçáá íä
.(ç"öåàá óñåð) ïéçåî 1188
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אשר אלו השמות 1189של המוחין הם נמשכין מן הרוחניות של האורות שיש במוחין דאו"א
עצמן ,והם ממשיכין ג"כ מלמעלה מהם שהם א"א ועתיק כמ"ש במקומו 1190בע"ה .נמצא ,כי
בכ"מ שנזכר בחי' מוחין דגדלות ,אין הכוונה על בחי' המוחין החומריים ,כי אלו כבר נעשה
בימי עיבור ויניקה ,רק הכוונה הוא בנשמה ורוחניות המוחין הנמשך לו בימי גדלותו ,וזכור
)כלל( זה ואל תטעה.
*ונלע"ד כי הכלים כוללים איברים חיצונים ופנימים ,אלא שנחלקים לב' בחי' שיש
בכלי ,שהוא )נ"א אלא ב' חלקים יש בכל בחי' שבכלים( 1191פנימיות וחיצוניות כנ"ל ,וזה עצמו
הוא בחינת אברים החיצונים והפנימים והבן זה מאד כנלע"ד.
שער כ פרק ב מ"ת
ונחזור לענין ראשון ,כי הנה נת"ל איך ג' בחי' יש בז"א או בנוקבא לתקן ,והם אורות
ניצוצין כלים ,ונכנסו לתקן בסוד עיבור בג' המקומות שיש בפרצוף הכולל בינה ותבונה ,והם
יסוד דבינה ,ויסוד דתבונה ,ומקום החתך שבין זו לזו .וז"ס שארז"ל )נדה לא ע"א( בג' חדשים
הראשונים הולד דר במדור התחתון ,1193וג' אמצעיות במדור האמצעי ,וג' אחרונים במדור
העליון ,הנה הם ג' מדורים הנ"ל .ויובן ג"כ מ"ש בג' חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה
ולולד ,והב' קשה לאשה ויפה לולד ,וג' אחרונים יפה לזה ולזה ,1194כי בג' חדשים הראשונים
בחי' התשמיש קשה לאשה }צו ע"ג{ ולולד ,כי הזווג הוא למטה ביסוד התבונה .ולכן כיון
שכבר היתה שם ביאה ראשונה לצורך העיבור ,נמצא שכל הזווגים שהיו שם מאז ואילך הם
כמעט לבטלה ,כי כבר הספיק לאשה ולולד הביאה ראשונה .1195וג' חדשים אמצעים אז הזווג
במקום החתך ,ואז הזווג הוא יפה לולד ,שהוא לצורך הניצוצין אשר שם ,אבל לאשה עצמה
קשה ,לפי שאין שם בחי' יסוד הראוי לביאה ולזווג .וג' חדשים אחרונים ,אשר הזווג ביסוד
הבינה למעלה ,אז יפה לולד שהם בחי' אורות אשר שם ,וגם יפה לאשה אשר שם יסוד שהוא
מקום הביאה וזווג ,ואין לה צער .ודע ,כי אע"פ שאמרנו כי בג' האמצעית הזווג הוא במקום
1197
החתך ,ובג' אחרונים הזווג הוא ביסוד הבינה ,הענין הוא כי בכל 1196בחי' הג' של הולד עולין
למעלה אפי' בחי' הכלים ,ממדור למדור עד מדור העליון ,ואחר כך בעת הלידה ,מתגלגל הולד
כלול משלשתן ויורד מלמעלה עד למטה ,ואז הוא זמן הלידה.1198
1192

.(.é"áåâä é"úë ïëå ,ç"öåà) úåîùðä 1189
 1190לקמן קח סוף ע"ב )לש"ו( מוחין דצלם סוף פרק ו.
.ç"öåàá ÷çîð 1191
.à"ò ãì ÷"äòù ,ç"öåà 1192
 1193עי' הערה .925
.(ç"öåàá óñåð) äæá äæ øù÷ð ïéðòäå 1194
 1195עי' מבו"ש קו ע"ב ]מב ע"ב[ )לש"ו( לא ראיתי תועלת – כתוב שם שמספר האיברים שיש
לולד הם אותו מספר בכל זמן ואולי לכן אין תועלת בכלים עוד אחרי הקליטה של הזרע .וזה קשה
לאשה שאין בזה תועלת?

והאשה

עי' מא ע"ג:
.(ç"öåà) ìë 1196
 1197מבו"ש דף מו ע"א פרק ב' )לש"ו( אותו דבר כתוב שם.
éë .úåøåàä àåä ãìåä íéðåøçàáå ,úåöåöéðä àåä ãìåä íééòöîàä éë ,øîåì åðéøáãá äòèú ìàå 1198
ìà íééòöîà 'âá íéìåòä íä íâ ,íéìëä 'éçá éë ð"ä ïéà ìáà ,íù íéãîåòä ø÷éò àåä äæ äðä
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שער כ פרק ג מ"ת
ועתה נבאר הלידה ,איך ילדה אימא עילאה את זו"ן .והנה בביאור של התפילות בענין
ק"ש ,נתבאר שם אצלינו ענין לידת אמא עילאה את זו"נ 1200בסוד ו' תיבות דשמע ישראל ,ע"ש
היטיב כי הנה שם נתבאר .וסוד הענין הוא ,כי הנה הז"א הוא הולד הנתון בעיבור במעי אמא,
שהוא ט' חדשי העיבור ,וכאשר נשלמו ט' חדשי העיבור ,אז נולד ויצא לחוץ .ואמנם יש בחי'
לידה בין בז"א עצמו ,בין בבחי' המוחין שלו של זמן הגדלות כנ"ל ,שהם בחי' רוחניות ונשמות
המוחין דז"א .וב' הבחי' שוין ,כי כבר נתבאר אצלינו ,כי תמיד נכנסין ומתלבשין נה"י
דאמא 12021201ומתפשטין תוך ז"א עצמו ,בין בבחי' זמן עיבור ,בין בבחי' קטנות שהוא זמן
יניקה ,ובין בזמן הגדלות הנקרא אצלינו מוחין דגדלות שהוא רוחניות המוחין כנ"ל.1203
והנני מתחיל לבאר בחי' לידת המוחין דגדלות ז"א שהוא בחי' רוחנית ונשמות כנ"ל,
וממנו יתבאר לך לידת ז"א עצמו ממש ,כי הכל א' .דע ,כי הנה הפסוק אמר )שמות א טז( בילדכן
את העבריות וראיתן על האבנים ,וארז"ל )סוטה יא ע"ב( כי האבנים הם הירכיים של אשה,
שכאשר יולדת מצטננות ומתקשות כאבנים ,ולכן נקרא אבנים .ולהבין זה ,נבאר תחלה מה ענין
הלידה ומי 1204גרם אותה .והענין }צו ע"ד{ הוא ,כי יש אורות רבות שם בבטן אמא עילאה ע"י
העיבור כנ"ל ,וזהו גורם שהולד שהוא ז"א רוצה לצאת ולהִ וָ לד .ולהיות פי רחמה צר וסתום ,אי
אפשר אל הולד לצאת מתוכה ,לכן ,כאשר בא זמן הלידה ,שנגמר זמן העיבור וכבר נתקן
ונצטייר העובר ,אז בחי' האורות והרוחניות שיש בנה"י דאמא מסתלקין משם ועולין למעלה
בגוף אמא עצמה ,במקום שהעובר עומד שם בבחי' עיבור .ואז מתרבים שם האורות ,כי הנה יש
שם אור של הת"ת עצמו דאמא ,והאורות של מחצית גוף התחתון שלה כנ"ל ,וכל האורות דזו"נ
אשר עומדין שם בסוד העיבור ,ואין הבטן שלה יוכל לסבול כל רבוי אורות ההם ,ואז האורות
של בחי' אמא עצמה שהם בעל הבית ,1205הם דוחקין את האורות של זו"נ שאינם שלה ,שהוא
אורח 1206ומוציאין אותה לחוץ דרך פי היסוד שלה ,ונבקע ונפתח רחמה ויוצא הולד 1207לחוץ.
ונמצא ,כי עליות והסתלקות אורות דנה"י דאמא מלמטה למעלה כנ"ל הוא לב'
תועליות :א' ,לצורך הלידה כנ"ל ,כי ע"י עלייתן מתרבים שם האורות ודוחקין את העובר
ומוציאין אותו לחוץ .1208והב' ,הוא לצורך המוחין דז"א ,כמבואר אצלינו שאינן נכנסים בז"א
1199

,äãéìä úòá êë øçàå .ïåùàøä øåãîá úåöåöéðäå íéìëä íéìåò ,íéðåøçà 'âáå .éòöîàä øåãîä
.(÷"äòù) ãìåð íùå ,ïåúçúä øåãîá äèîì ãøåéå ìâìâúî ,úåøåàå úåöåöéð íéìë ììåëä ãìåä
.à"ò åî ù"åáî ,à"ò ãì ÷"äòù ,ç"öåà 1199
.(ç"öåà) à"æ 1200
.(é"áåâä é"úë) à"åàã 1201
 1202עי' נוסחאות ועי' ע"ח שער כה פרק ח :ואמנם כשרוצין לכנוס בז"א הם מתלבשין תחלה
בסוד נה"י ,כיצד ,מוחין דאבא מתלבשין בנה"י דאבא ,ומוחין דאמא בנה"י דאימא ,ואח"כ
מתחברין ביחד ,כי נמשכין נה"י דאבא בנה"י דאמא ,ואח"כ נכנסים נה"י דאמא תוך ז"א.
 1203עי' פת"ש ז"א יז שמסביר ג' עיבור יניקה ומוחין כפי הנהגתו ית' ,ולא נ"ל שזה נצרך לספר
הנוכחי.
.(ç"öåà) äîå 1204
.(ç"öåàá ÷çîð) úéáä ìòá íäù 1205
.(ç"öåàá ÷çîð) çøåà àåäù 1206
.(ç"öåà) ï"åæä 1207
 1208עי' פת"ש ז"א יד שפתיחת הרחם הוא שינוי מח' לה' ועי' בזה בבהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"ב
וז"ל ,מה שאחורי ה"א אל היו"ד הוא כמ"ש בזוהר לכסאה כידוע ,והוא סתים בהעלם גמור במילוי,
ואח"כ נתעברה ממנו ואז נעשית ה' ,כמ"ש לקמן פ"ד ,ה' ד' הוית בקדמיתא ,ומדאתעברת ביה
בגווה אפיקת ו' כו' ,והוא הו' שבתוך שמתחלה הוא סתים לאימא כמין ח' ,ואח"כ בהולדה נפתח
רחמה בפטר רחם ונעשית ה' ויצא ממנה הוא"ו של השם ,ואעפ"כ הרשימו של הוא"ו נשאר בה כי
בקדושה לעולם השורש נשאר ,וזהו סוד חמץ שנהפך ביציאת מצרים למצה ובעוד שה' סתום הי'
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אלא אחר היותן מלובשים בנה"י דאמא ,ולכן הוצרכו להתרוקן מן האורות שלהם כדי
שיתלבשו 1209במקומם אורות המוחין דז"א ,1210כי ב' בחי' האורות שלה ושל ז"א אי אפשר
להיות שם ביחד .1211והנה כאשר עולין ומסתלקין אורות הנה"י 1212דאמא הם עולין ועומדין
בחצי ת"ת התחתון דאמא עצמה ,שהרי שם הוא מעמד ז"א בסוד העיבור ,ודוחקין אותו לחוץ.
וא"כ נמצא שהם עומדין תחת המקום החזה של האמא ,ששם עומדין ב' דדים של האשה ,והרי
הם עושין תועלת ג' בעלייתן למעלה ,כי אז נתוסף הארה גדולה ,1213ובולטין אותן האורות
לחוץ ,ונעשים במקום הזה כעין ב' דדים ונבקעים ,ומהם יוצא החלב להניק הולד אחר הלידה.
הקליפה חמץ שולט ובהפתח הה' נשבר חמ"ץ ונעשה מצ"ה כמ"ש בר"מ פרשת פנחס דף רנ"ב ע"א,
עכ"ל.
וע"ש פתח טו שזה נעשה על ידי רוב האורות שנתקבצו שם בבטן דילה שעי"ז נדחה הולד
לחוץ .והיינו ,כי אור נה"י שברגלין דידה נסתלק למעלה לת"ת דאימא .והענין בזה הוא ,שכל נה"י
של פרצוף עליון הם למטה ממדרגתו והם נמשכים אחר הדרגת הפרצוף שתחתיו להנהיגו
ולהשלימו ,וכן כאן ,נה"י דאימא הם אשר מתלבשים בז"א לצורך המוחין שלו וכל זמן העיבור
שעדיין לא ניתן שליטה לז"א לפעול בכליו ובפרטי מדרגות המאורות שבו ,רק היה נכלל במדרגת
אימא והיה בטל וטפל בערכה.
לכן נה"י דילה ג"כ לא היו משמשים בערך ז"א אלא בערכה ,וכאשר הגיע זמן הלידה שהוא גילוי
פרטי מדרגותיו ,אז הוצרך להסתלק האור שהוא בערך אימא מנה"י ולהיות שם בסוד צמצום,
שישאר רק כערך המדרגה הראוי לפרטי המדרגות המסודרים בז"א ,כמו הצמצום שהיה בא"ק
באמצע ,הפרסה שלו ,וכן בא"א ובכל הפרצופים בסוד )בראשית א ט( יקוו המים מתחת השמים
אל מקום אחד וגו' )עי' בהגר"א על ספד"צ כו ע"א( ,וכן כאן נסתלקו האורות של נה"י למעלה
ונשאר אור מועט בהם ,שבזה נכנסו נה"י דידה בז"א ונעשה עצם מעצמיו ,ולכן אלו המאורות
שהם בערך אימא דחקו את ז"א לחוץ ,ר"ל לפי שאינם בערכו והגיע הזמן שיצא ממדרגה זאת
וישמש פעולותיו לפי הדרגתו וערכו ,ועוד עשו בקיעה בחזה דאימא שהוא מאיר אל כלל אימא
שהוא תיכף בהדרגה למעלה בראשו של ז"א ,ות"ת לעולם כלל כל הגוף ,והוציאו סוד החלב
ליניקת ז"א ,והיינו ,שגם אחר שנולד הוצרך לקבל מאורות ממקום עליון ,מאימא שהוא למעלה
ממקום שמגיע קטרוג של הסט"א ,כדי להסיר הסיגים שהם עדיין אחוזים ברגלין שלו ,ורק שזה
ההפרש ,שבעיבור שעדיין היו הסיגים הרבה ולא כסדר תיקונו כ"כ ,הוצרך לקבל המזון בפנים
בבטן אמו ,שהיה צריך האור שלה שתגין עליו מבחוץ שלא יהיה בו אחיזה לסט"א שדרכם להיות
נאחז בחיצוניות הגוף ,אבל בלידה אין פחד כ"כ מן החיצונים אז יכול לינק ממנה בהיותו בחוץ
ואינו מסובב ממנה ,ולפי שעיקר היניקה היה בשביל נה"י שלו לתקנו ,לכן אותם המאורות של
נה"י דאימא שנסתלקו למעלה ר"ל שעלו למדרגת חג"ת דאימא עצמה ,הם אשר גרמו תיקון לנה"י
של ז"א ,שהם יש להם שייכות להם ,שהם ג"כ בחינת נה"י ושווים במדרגתם ,וכאשר עלו למעלה
אז היה כללות כל הארת ו"ק שם ,והועילו לז"א לכל ו"ק שלו להוסיף לו שלמות ומזון ,והוא סוד
הדם שעלה מן הרחם ונתהפך לחלב ,והיינו ,שהדם הוא הגבורות הקשות שבסופם יש אחיזה ג"כ
לסט"א שזה סוד דם נדות של האשה ,והם אשר נתבררו ונדחו מז"א והוסרו ממנו בעת העיבור,
והם עצמם נמתקו במה שעלו למעלה מן הפרסה שמשם הטהרה ונקיון לכל הקלקולים ,ובזה
נתהפך לחלב שהוא ע"י החסדים דאימא שמקבלת ממזל התחתון ,ונקה ,שהם מים טהורים בסוד
מ' סאה דמקוה.
צ"ע אם עליית אורות אלה הוא בגדר עליית מ"ן ,וצ"ע ,עי' הערת מאיר הספרא  2372בענין
בהגר"א בספד"צ הנ"ל.
.(ç"öåà) åñðëéù 1209
 1210עי' שעה"כ עט ע"ג :שא"א לו ]לז"א[ לקבל המוחין אם לא עד שיתלבשו תחילה תוך נה"י
דאימא ,ואח"כ יתלבשו בתוכו .אלא שבזמן העיבור הא' או בזמן הקטנות ,אין לו אלא נה"י דאימא
בבחי' חיצוניותם בלבד כמבואר אצלנו במקומו )אנ"כ י( .ז"ל הפע"ח :הלבושים של נצח הוד יסוד
או של חג"ת ממוחין דקטנות הם הלבוש עצמו דאמא והוא עצמו משמש במקום מוחין אל הזעיר
אנפין בעת קטנותו ולכן יש הפרש בין קטנות נצח הוד יסוד לחג"ת אך מוחין דגדלות אינם
הפנימים עצמן דנצח הוד יסוד או דחג"ת דאמא כדי שיהיה הפרש ביניהן רק הם טיפות הנמשכין
ממוחין דאבא ואמא ושניהם הם הויות דד' בחי' ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן חו"ב חו"ג והם בין אותן
המתלבשין בנצח הוד יסוד או בחג"ת דאמא ולכן הם תמיד הויות.
éãë 'à úåáéñ äùìùì äìù é"äð êåúî äìù úåøåàä úà ÷ìñì äúò äðåáúä äëéøö äðäå 1211
.(ù"åáî) à"æã ïéçåîä øåáòá 'â áìçä øåáòá 'á õåçì àöéå ãìåéù à"æä úà úåçãìå ÷åçãì
.(ç"öåà) é"äðî 1212
.(ç"öåàá óñåð) äæçá 1213
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וזהו סבה וטעם למה אין באיש בחי' ב' דדים בולטות כמו באשה .והנה זה נרגש בחוש הראות,
שתכף אחר הלידה זב החלב ויוצא דרך הדדים ,משא"כ בתחלה .והנה נודע ,כי הנה החלב הוא
דם מתחלה שהיה למטה ברחם שלה ועלה למעלה משם עד מקום הדדין ונהפך לחלב )בכורות ו
ע"ב( ,כי ע"י עליית האורות הנ"ל שם למעלה גורם שיתהפך לחלב.
ובזה יובן משארז"ל )ברכות סג ע"ב( ע"פ )במדבר יט יד( אדם כי ימות באהל ,אין התורה
מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ,כי התורה הוא ז"א כנ"ל שהוא תורה שבכתב} ,1214צז
ע"א{ והקיום שלו הם המוחין ,ואין התורה יכול להתקיים ,להיות לו מוחין המקיים אותו ,אלא
ע"י בינה הנקראת "מי" כנודע )זהר הק' א ע"ב( ,אשר היא ממיתה עצמה בשביל התורה ,כי נה"י
שלה מסתלקין האורות שלה ונשארין כמתיםֵ ,כּלים בלי עצמוּת ,וגוף בלי נשמה .1215ועושה כן
בשביל התורה שהוא ז"א ,כדי שיתלבשו בתוכה המוחין שהם הקיום שלו ,ועיין לקמן ענין
התלבשות הזה מה ענינו .גם ז"ס הפסוק הנ"ל )שמות א טז( ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן
על האבנים ,כי הנה בעת זמן הלידה מסתלקין האורות מן הירכיים של האשה שהם נו"ה שלה
ונשארים קרים ויבשים כאבנים כמו ירכי האדם במותו ,כי הנה אורות שבתוכו שהוא רוחניות
הוא כמו אש בסוד )משלי כ כז( נר ה' נשמת אדם ,ומחממת האדם בעודו בו} ,צז ע"ב{ ואחר
שמת מתקרר ומתקשה ,לכן קרא הפסוק הזה לנו"ה של האשה בעת לידתה אבנים לטעם
הנ"ל .1216גם הוא לסבת טעם אחר כנודע מזוהר )ח"ג קעט ע"ב( ומתקונים) 1217ע"ה ע"ב( כי חג"ת
הם אבות ונה"י נקרא בנים ,לכן נקרא אבנים מלשון בנים .עוד טעם ג' ,כי נה"י שלה חוזרין
להעשות בחי' הגוף אל זו"נ ,שהם בני התבונה כאשר מתלבשין בתוכם.1218
שער כ פרק ד מ"ב
ה' 1220פנימים וה' מקיפים בכלים  ,וכנגדן באורות .ג' כלים דז"א ,וכנגדן ג' לבושין
אמא להלביש ג' מיני מוחין ,שגם הם לבושין אל ג' מיני }צז ע"ג{ נשמה שבנר"ן ,ועד"ז יהיה
ג"כ ג' לבושים אבא להלביש ג' מיני מוחין ,1222שגם הם לבושין אל ג' מיני חיה שבנר"ן ,ועד"ז
יהיה ג"כ ג' לבושים א"א לג' מיני יחידה כו' ,וכנגדן המקיפין .נמצא שהחיצוניות הם הכלים,
והפנימיות הם הג' מוחין הנ"ל ,שגם הם לבושין ,ולכן לפעמים נקרא הנפש פנימיות ,ולפעמים
גם המוחין נקרא פנימיות .ודע ,שהלבושין הפנימים אינם מוחין עצמם אלא ג' חללי דגלגלתא.
1219

1221

 1214עי' תיקו"ז )טז ע"א( :ומטטרו"ן איהו ארון גופא לאורייתא דבכתב דאיהו עמודא
דאמצעיתא ואיהו שלחן פתורא דשכינתא דאיהי ל"ב דאתמר ביה 1214ל"ב מבין ואיהו לשמאלא
ובגין דא אמרו מארי מתניתין 1214שלחן בצפון
תרגום :ומטטרו"ן הוא ארון ,גוף לתורה שבכתב ,שהוא עמוד האמצעי ,והוא שלחן ,שלחן
השכינה ,שהיא ל"ב ,שנאמר בה ל"ב מבין ,והוא לשמאל .ומשום זה אמרו בעלי המשנה שלחן
בצפון.
1215
עי' ביאורים ח"ב נד ע"ד – נתרוקן אור בהעליון לצורך התהוות האור בהתחתון כי לולא
זה אי אפשר להתחתון להתגלות על מדריגתו.
 1216וכן הוא לקמן שער דרושי הצלם פרק ג'.
 1217תיקון מח )לש"ו(
ä÷éðéã ïéçåîá íäéãé ìò ìãâúî äúò íâå 'á úåìãâá à"æ ìãâúî 'úåîöòîå 'æðë ïéçåîä íò 1218
.(ù"åáî) åîöò íéðáä óåâ úðéçá íäî íéùòðù ù"ò íéðáà äìéã é"äð àø÷ð ïëìå
.á÷òé úìéä÷ 1219
 1220עי' לעיל דף כה ע"א ]עקודים פרק ב'[ מ"ב )לש"ו( ,עי' שם ד"ה ודע כי העולמות הערה על
מש"כ זה שיש רק ב' מקיפים.
 1221עי' שער הצלם פרק ב' בהתחלתו וע"ש עוד ריש פ"א )לש"ו(.
.(é"ä÷á óñåð) íéøçà 1222
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הקטנות בליל פסח הוא היניקה 1223ובו כולל גם העיבור ,וכן בקטנות שני הוא היניקה
וכולל גם קטנות דעיבור .ונמצא שבהִ וָ לד ז"א בעיבור 1224נעשה לו צלם דתבונה שלישית,
וביניקה צלם 1225דתבונה שנייה ,ובגדלות צלם דתבונה א' .ואח"כ עיבור צלם בבינה ג' ,וביניקה
צלם בבינה ב' ,ובגדלות צלם בבינה ראשונה ,ונמצא שג' כלים תבונה הם עיבור יניקה ומוחין
וכן ג' כלים דבינה הם עיבור ויניקה ומוחין.
שער כ פרק ה מ"ק
ענין זו"ן על מתכונתו
והנה נת"ל 1227בדרושים שעברו ,כי יש פרצוף בינה עילאה דאהי"ה דיודי"ן ופרצוף
תבונה דס"ג .ונדבר עתה בפרצוף תבונה דס"ג לבדה ,אשר יש בה כח"ב וג' תבונות כנ"ל .וכבר
נת"ל ,כי החיצוניות העליון נעשה פנימיות בתחתון ,1228וכל זה בבחי' כלים .והנה זו"נ אינן
יכולין לקבל הארתן בבחי' נשמתן אלא באמצעות חיצוניות התבונה שנתלבש תוך פנימיותן
בסוד מוחין כנודע .1229ואמנם ,יש כמה בחי' באורות הנשמה ,והם נרנח"י ,גם יש כמה בחי'
תבונה ,וכמה בחי' בינה כו' .ונמצא ,כי לפעמים יש בז"א ה' בחי' אורות נרנח"י הנ"ל ,כולם ע"י
אמצעות חלק התבונה ,ולפעמים כולם באמצעות הבינה ,ולפעמים ע"י אמצעות א"א .ואמנם
דע ,כי כשאנו אומרים שלוקחין כולם באמצעות תבונה ,ר"ל וגם מיש"ס .וכן כשאנו אומרים
שלוקחין ע"י הבינה ,ר"ל וגם מאבא עילאה .ופי' הענין ,הוא כי הלא כל }צז ע"ד{ בחי' אלו הם
נמשכין מזווג או"א ,וא"כ צריך שבכל בחי' מאלו הה' שהם נרנח"י יהיה בהם חלק או"א .אך דע
כלל גדול ,כי הנפש לבדה כלולה מכל ה' נרנח"י וכולם נפש לבד ,ודוגמתן ה' בחי' וכולם נקרא
רוח ,וכן בנשמה ,וכן בחיה ,וכן ביחידה.
1230
ונודע כי הז"א כולו נקרא רוח ,ויש בו נרנח"י ,ובנפש שלה יש בה ה' בחינות נרנח"י
וכן הרוח כו' ,באופן שהם ה' בחי' כל א' כלולה מה' שהם כ"ה בחי' ,וכולם נקרא רוח לבד .וכן
כ"ה בחי' בנוקבא וכולם נקרא נפש .אמנם ,נבאר ענין ז"א ,ומשם תקיש אל השאר .הנה ,ג' כלים
יש בז"א חיצון ואמצעי ופנימי ,ואין לך אבר ואבר שאין בו ג' בחי' אלו ,עובי החיצון מצד
אחור ,ועובי הפנימי מצד הפנים ומה שביניהן בסוד אמצעי .1231אכן ג' שרשי כלים אלו ,החיצון
1226

 1223ר"ל הקטנות שמכוונים בליל פסח בכוונת כרפס יחץ הוא רק הקטנות דיניקה שהם שמות
אלהי"ם אמנם בהם כלול הקטנות דעיבור ג"כ שהם אל"ם כמ"ש בפרקי הצלם פ"ב וכן בעיבורים
פ"ה ,ועי' מוחין דקטנות פ"א )לש"ו(
é"ä÷á ÷çîð 1224
 1225עי' לעיל דף עד ע"ג )שער או"א פרק ט'( שורה יח ד"ה כלל העולה )לש"ו(.
הרב התקשה שהרי כתוב שער כה דרוש ד וה' שכל ג' המוחין האלה של ז"א הם בתבונה שנית.
וצ"ע אם הלש"ו תירץ את השאילה.
.á"î ì"öå øùé íãà 1226
 1227אח"ף ג'?
 1228לעיל אנ"כ י'.
 1229עי' לעיל שער הזיווגים פרק ד.
 1230כלומר דז"א.
 1231עי' פת"ש ז"א יט וז"ל ,הנפש הוא כח החיוני וההרגש שבאדם כמו שהוא בכל חי שאינו
מדבר ,ועכ"פ גם בנפש מוכרח להיות איזה כח המקבל גם לרוח ונשמה ,שאל"כ היאך יכול כח
הרוח וההשכלה עליונה להתראות באדם בהרגש הגופני שבו ,שעיקר הרגש האדם הוא בכלים
חיצונים הנפשיים שבו לבד ,אבל הוא כמ"ש שגם בנפש הוטבע הכח לקבל ההרגש מהרוח ונשמה
ג"כ ,וכח הזה שבנפש המוכן לקבל ההרגש מהרוח נקרא רוח שבנפש ,והמוכן לקבל ההרגש
מהנשמה נקרא נשמה שבנפש .וכן הוא ברוח עצמו שבהכרח הוא ג"כ שיהיה בו כח לקבל הרגש
מנשמה עליונה המלובש בו ,שאל"כ היאך נרגש כח השכל והשגת הנשמה ברוח שבלב כי אם כשיש
בה איזה בחינה במה שהיא משתווית אל הנשמה ,וגם יש בה בחינה המקבלת אל הנפש שבזה היא
נותנת הרגש הרצון שלה אל הנפש שיקבל הרגש הזה מהרוח ,וזה נקרא נפש ונשמה שברוח ,וכן
בנשמה ג"כ בחינת השתוות אל הרוח ונפש שהם למטה ממדרגתה שבזה היא נותנת מכחם אליהם
להשכילם.
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שבכולם 1232נמשך חיותו מן הכבד ע"י וורידי הכבד ,1233שבהם שולח המזון שהוא הדם אל אותו
החיצון .והכלי אמצעי נמשך חיותו מן הלב ע"י עורקים הדופקים הנמשכין מן הלב ,שבהם
שולח )המזון( 1234החיות הרוחני כעין רוח דק וזך ,והוא בחי' דם חומרי ג"כ ,אלא שחזר ונזדכך
בלב ,כנודע כי הכבד שולח דם הממשי אל כל אבר ואבר ,והיותר מובחר שולח אל הלב ,1235ואז
הלב 1236חוזר ומזככו )פעם ב'( 1237ונעשה בו בחי' )דם( 1238רוחניות זך ,ומשלחו אל כלי האמצעי
אשר בכל אבר ואבר .ואח"כ הלב שולח )דם( רוחניות היותר זך אל המוח ,ושם חוזר ומזדכך
פעם ג' ,ואז שולחו המוח אל הכלי הפנימי של האבר דרך גידין 1239הנמשכין מן המוח כנודע,
ואותו הרוחניות הזך נקרא כח ההרגשה .אמנם הצד השוה שבשלשתן שכולם הם מיני דם ,אלא
שזה מזוכך מזה ,וזה מזוכך מזה .והנה בתוך ג' שרשים אלו שהם מוח לב כבד ,אשר הם ג'

 1232ועי' קלי' נוגה פ"א )לש"ו(.
 1233עי' רע"מ פנחס רלד סע"א וז"ל :אמר רעיא מהימנא ודאי הכי הוא דכבד איהו דרגא דעשו,
עשו הוא אדום ,הוא כניש כל דמין בין צלולין בין עכורין ,ולא אבחין בין טב לביש לא עביד
אפרשותא בינייהו .לבא איהו ישראל דאבחין בין טב לביש בין דם טמא לדם טהור ,ולא נטיל אלא
ברירו ונקיו דההוא דמא כבורר אוכל מגו פסולת ולבתר דנטיל לבא.
תרגום :אמר הרועה הנאמן ודאי כך הוא ,שהכבד הוא מדרגה של עשו" ,עשו הוא אדום" ,הוא
כונס את כל הדמים ,בין הצלולים בין העכורים ,ולא מבחין בין טוב לרע ,לא עושה הבדלה ביניהם.
הלב הוא ישראל ,שמבדיל בין טוב לרע ,בין דם טמא לדם טהור ,ולא לוקח אלא המבורר והנקי של
אותו דם ,כבורר אוכל מתוך פסולת .ואחר שנוטל הלב.
מח לב וכבד הם מלכים על הראש בטן וגויה ,מקום הכבד הוא תיכף למטה מן הפרסה המפסיק
באמצע ששם היה הצמצום וסילוק האורות למעלה ,ואין שם כחות עליונות לפי מה שהוא אדם
אלא בסוד נפש בהמ"ה לבד )פת"ש ז"א יח(
.øùé íãàá ÷çîð 1234
 1235בזוה"ק תרומה קמג ע"א )לש"ו( ,נדצ"ל קנג ע"א וז"ל ,פתח ואמר )תהלים קלו כט( נותן
לחם לכל בשר כי לעולם חסדו מאי קא חמא דוד דסיום הללא רבא סיים הכי בהאי קרא אלא
תלת שליטין אינון לעילא דקודשא בריך הוא אשתמודעא בהו ואינון רזא יקירא דיליה ואלין אינון
מוחא ולבא וכבדא ואינון בהפוכא דהאי עלמא לעילא מוחא נטיל ברישא ובתר יהיב ללבא ולבא
נטיל ויהיב לכבדא ולבתר כבדא יהיב חולק לכל אינון מקורין דלתתא כל חד וחד כדקא חזי ליה
לתתא כבדא נטיל ברישא ולבתר איהו מקרב כלא ללבא ונטיל לבא שפירו דמיכלא כיון דנטיל
ואתתקף מההוא תוקפא ורעו דקא נטיל יהיב ואתער לגבי מוחא ולבתר אהדר כבדא ופליג מזונא
לכל מקורין דגופא.
תרגום :פתח ואמר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו מה ראה דוד שבסיום ההלל הגדול
סיים כך בפסוק הזה אלא שלשה שליטים הם למעלה שהקדוש ברוך הוא נודע בהם והם סוד נכבד
שלו ואלה הם מח ולב וכבד והם בהפך של העולם הזה למעלה המח נוטל בראש ואחר כך נותן
ללב והלב נוטל ונותן לכבד ואחר כך הכבד נותן חלק לכל אותם מקורות שלמטה כל אחד ואחד
כראוי לו למטה הכבד נוטל בראש ואחר מקרב הכל ללב והלב נוטל את היפה של המאכל כיון
שנוטל ומתחזק מאותו כח ורצון שנוטל נותן ומעורר אל המח ואחר כך חוזר לכבד ומחלק מזון
לכל מקורות הגוף.
 1236עי' פת"ש ז"א יח :וחלק הב' של הפרצוף האמצעי הוא הגויה שהוא הידים וחצי גוף העליון
שבו ,והיינו כחות ומאורות של הפרצוף בהארה גדולה יותר שבו בסוד בחירה ורצון כפי מה שהוא
אדם בהשכלה ובינה ,והמאור הראשיי הכללי שבה נקרא ל"ב שהוא המסדר פרטי המאורות
האמצעיים במדרגה ונותן להם קיומם וחיותם ע"י ורידי הגידים הדופקים שנמשכים ממנו לכל
הפרצוף ,ובו שורה חלק הב' שהוא הרוח והוא רוח החיים ובו עיקר מדרגת האדם בסוד בחירה,
והם שני חללים שבלב )עי' ברכות סא ע"א ,וכן תיקו"ז נה ע"ב( ,ונקרא ל"ב על שם כ"ב אותיות וי'
נקודות ,שכאן נתגלו הנקודות שהם רוח שבאותיות שע"י הם נרגשים במבטא והוא גילוי כח
המאורות לפי מה שהם ,משא"כ כשפועלים במדרגה התחתונה שבהם אין כחם מתגלה רק בבחינת
מציאותם לבד ,כמו האותיות בלא נקודות ,ולכן הלב מקומו למעלה מן הפרסה ,ושם הדם היותר
זך ומובחר שהוא סוד קבלתו מאימא כח יותר עליון.
.øùé íãàá ÷çîð 1237
.øùé íãàá ÷çîð 1238
 1239כלומר עצבים.
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שרשים של ג' בחי' הכלים של כל אבר ואבר כנ"ל ,1240הנה בתוכם הוא נר"ן ,1241וא"כ נמצא כי
הנפש שורה בכבד ,ובאמצעיתו משלח הארותיה 12431242אל הכלים החיצונים ע"י וורידי הדם
כנזכר .וא"כ נמצא כי אורות הנפש יאירו בכלי החיצון .ורוח שורה בלב ,ובאמצעיתו שולח
פארות הארותיו אל הכלים האמצעים ע"י העורקים הדופקים כנ"ל .והמוח שורה בו הנשמה,
ובאמצעיתו שולח הנשמה פארות הארותיו אל הכלים הפנימים ע"י הגידין כנ"ל.1244
ואמנם נגד חיה ויחידה אין עוד בחי' כלים דז"א 1245כנגדן ,כי אורם גדול ואין כלי סובל
אורם .1246אמנם ,החיה מתלבש פנימותיה תוך הנשמה} ,1247צח ע"א{ ואור המקיף שלה נשאר
בסוד אור מקיף על הז"א מבחוץ ,1248ג' בחי' מקיפין כנגד נר"ן הפנימית .והיחידה פנימיותיה
מתלבש תוך החיה ,ואור המקיף שלה נשאר בסוד אור מקיף אל הז"א מבחוץ .והיה אפשר לומר
שמתחלק לד' מקיפין נגד חיה נשמה רוח נפש הפנימים ,וא"כ יהיו ד' בחי' היחידה מקיפים מ'
דצלם ,1249ואח"כ ג' בחי' מקיפים דחיה ל' דצלם ,והצ' דצלם הם אורות הפנימים שהם ט' בט'
דז"א .והנה נתבאר ה' בחי' הנ"ל של ז"א.
אמנם ,לפעמים לוקח כולם ע"י בינה הכללית שהם בחי' יש"ס ותבונה ,ולפעמים עולה
יותר ולוקח כולם ממקום החכמה הכללית שהם או"א עילאין ,ולפעמים עולה יותר ולוקח כולם
ממקום הכתר הכללית שהוא א"א ונוקבא .אמנם דע כי לעולם אי אפשר שיקחם אלא ע"י
ישסו"ת ,1250כי הרי הם עליונים ממנו .אך הענין הוא ,כי אי אפשר לעלות למעלה ממדרגתו כי
הרי אין מקום פנוי וחלל ,אמנם צריך שתחלה תתעלה יש"ס ותבונה למקום או"א ,ואז זו"ן יעלו
למקום יש"ס ותבונה ,ויעלו או"א למקום א"א ונוקבא ,ויעלה א"א ונוקבא למדרגה שעליו,

 1240עי' לעיל שער ה פרק ה' ד"ה הנה אלו ,מש"כ על זה הנפש והרוח הם שניהם בלב.
 1241כלומר חיצון תיכון פנימי והם בשר גידין עצמות ]שבכל אבר ואבר חוץ מכבד לב ומוח[
)דע"ה ח"ב מו ע"ג(.
##*.(øùé íãà) äéúåøàô 1242
 1243נדצ"ל פארות הארותיה כמ"ש לענין לב ומוח ,וצ"ע.
.(øùé íãà) çåîä ïî íéëùîðä 1244
íâ åì ùé ÷"å åèùôúðù ä÷éðéä ïîæáå ùôð ÷ø åì ïéà 'âá ïìéìë 'â øåáéòä ïîæá à"æ úåéäá äðäå
?óéñåî ##*.(á"ò äñ ÷"äòù) ñ"éì íìùðå åáù ø"â åá åìãâ éë äîùð íâ åì ùé úåìãâä ïîæáå çåø
##*.(øùé íãà) à"æá 1245
."åìáåñì éìëá çë" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "íøåà ìáåñ éìë" 1246
 1247שאין יכולת בשום כלי לעשות את פעולתם ,ולכן אינה משתמשת ע"י שום כלי ,אלא רק
שהחיה הוא בתוך הנשמה ,ונעשה פעולתם ע"י הנשמה שבמוח ,וזהו ההתלבשות דהחיה אשר
מתלבשים בכל פנימיות הגוף ]וכן היחידה בחיה[ )ביאורים ח"א לא ע"ד(.
 1248עי' לעיל הערה .1220
 1249עי' לעיל אח"ף א' :אמנם הגלגולת שהוא סוד הכתר משם שורש לנשמה עליונה הנקרא
יחידה .וטעם קריאתה יחידה לפי שהיא מקפת כל העולמות בבחי' נשמה לנשמה לבדה ולא בחי'
נר"ן כמ"ש בנשמה לנשמה כנ"ל ,כי הלא לא יש רק ג' בחינות נר"ן וכנגדם יש ג' בחי' אלו בנשמה
לנשמה אבל דוגמת הנשמה העליונה הנקרא יחידה אין למטה דוגמתה בחי' ד' כנ"ל ,וכולה היא
מציאות א' וז"ס הנקרא יחידה לפי שאין דוגמתה למטה כנ"ל ,ע"כ .שמשמע שאין שום פירוט
ביחידה.
 1250וכן כתב למטה בסמוך אמנם לכאורה קשה כי מה צריך לנתינת טעם מה שאמר כי הרי וכו'
הרי בכל נתינת מוחין נעשו או"א וישסו"ת לפרצוף א' וכמ"ש בז"א ספ"ב ובאו"א פ"ח וא"כ הרי
פשוט הוא שהוא ע"י ישסו"ת כי הרי הם עצמם הנה"י דאו"א ועי' דרושי הצלם ריש דרוש ז' ושם
דרוש ח' עש"ה שמבואר שם כי חוזרים ומתחלקים תיכף )לש"ו( ,כלומר ז"א רק יכול לקבל כאשר
תבונה לבד ,ולכן צריכים להתחלק עוד פעם )ביאורים ח"א מ ע"ב( ,ועי' לעיל הערה  381סתירה
בענין זו ,וצ"ע אם זה מתרץ אותו שם.
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וכעד"ז עלייה למעלה מעלייה עד שיתנענעו ויתחלפו כולם ממקומם .1251נמצא ,כי בעלות יש"ס
ותבונה למעלה במקום או"א ,הנה נמצא זו"ן במדרגת ישראל סבא ותבונה ,וכשעלו יש"ס
ותבונה למעלה בא"א ונוקבא ,יעלו }צח ע"ב{ זו"ן במקום או"א עצמם ,ונמצא כי הרי הם נקרא
או"א עצמן ,אמנם אינם מקבלים הארה והמוחין שלהם אלא ע"י ישסו"ת ,שגם הם עלו ,ודי בזה.
ונתחיל ונבאר ענין ה' בחי' נרנח"י שמקבל ישסו"ת 1252בלבד .הנה בעת העיבור נכנסה
בו בחי' נפש לבד ,והענין דע ,כי אי אפשר בשום אופן להצטייר הולד אלא ע"י נפש הנותן כח
בו1253 ,ואמנם נפש הזה אינה יכולה לכנוס עד שהתחיל איזה התחלה להצטייר בגוף הולד ,ולכן
הוכרח שתחלה יטילו הזכר והנקבה טפת זרע החומריים ,וזה נמשך מחלק אבר הכבד של הזכר
והנקבה עצמן ,ואז נמשך בטפת ההם קצת רוחניות מנפש האב ואם עצמן כנודע לחכמי
הטבע .1254ואז כבר יש שאור להחמיץ ,1255ואז מתבררין הבירורין של ז"א מעט מעט ומבררתן
 1251עי' פע"ח שער שבת פרק י' ,ושם שער התפילה פ"ו ,בפנימיות וחיצוניות דרוש ה' )לש"ו(,
בשער השבת כתוב שכולם עולים למעלה למעלה עד שמתחת לעשיה נשאר פנוי והוא מקום
תחום שבת.
כל העליות של הפרצופים אינן עליות כפשוטו .ולא רק עליית ז"א המבוארת לעיל ,אלא כל
העליות של הפרצופים אינן כי אם תוספת אור ומוחין מלעילא לאור התחתון ]עי' לש"ו כללים
ח"א לו ע"ג ,שאם היה זה עילוי ממש וכפשוטו ,הרי שהיה הדבר כעין מיתה שכן בעליה מעין זו
חוזרת נשמתו לשורשה[ ,ועל ידי זה נעשה התחתון עצמו להיות מעין מדריגת הפרצוף שעליו,
ונקרא על שמו .וכ"ז הוא על ידי שהשורש והעצמות העיקריים של כל הפרצופים והעולמות הם
בקו דא"ס הנמשך מאור א"ס המקיף ,ולכן יכול כל א' לעלות ממדרגה למדריגה עד אין קץ .ולולא
החטא באמת היו עולים כך ,והיה אור א"ס המקיף מתפשט בכל חלל הצמצום ,וכך יהיה לעתיד
לבא.
.(å"ùì) ú"åñùéî ,(øùé íãà) ú"åñùé é"ò 1252
.øùé íãàå á÷òé úìéä÷ á"î 1253
 1254כי בטפת הזרע של האב יש בה חומר וצורה ,והחומר נמשך מהחומר של האב ,והצורה מן
הנפש עצמה שבאב ,וכן כיוצא בזה בטפת האם כו' ,רק שגם הטפת אבא הוא כלול מחומר וצורה,
והכוונה הוא על הבל דגרמי ]היינו נפש והצורה[ )ביאורים ח"א סה ע"ב( ,והוא מש"כ בסנהדרין
)צא ע"ב( נשמה מאימתי ניתנה באדם משעת פקידה )דע"ה ח"א מו ע"א( .כאן רואים שתהליך של
אור מים רקיע הוא נגמר ונעשה רק בנה"י )ביאורים ח"ב פט ע"ד( ,והם )הנה"י( השחקים
ששוקחים מן לצדיקים )עי' זהר ויקרא רי ע"א( ,ובטיפה הזאת יש ב' בחי' :א' חלק דהולד עצמו,
והוא הנקודה העיקרית שלו ,הניתן אליו מהמצאיל ,והוא מונח גנוז וטמון במלכות דאו"א .והב'
הוא חלק שנותנים או"א מגופם ונפשם להשתתף בבנין הולד ,והוא מהנה"י שלהם )ביאורים ח"א
טז ע"א( ,ומש"כ שהנה"י משתתף הוא הכתוב בכמה מקומות שכל ענין מתלבש בתחתון בנה"י שלו
)כללים ח"א מו ע"ב( ,וכאן רואים שכל תחתון עומד כשלעצמו לגמרי ומה שכתוב שהעליון
מתלבש בתחתון בנה"י שלה זה רק בהכנת הזרע שלה )כללים ח"א פח ע"ב ,וכן ביאורים ח"א כה
ע"ג( ,וזה באמת מכל קומת העליון אבל התמצה בנה"י )ביאורים ח"ב צד ע"א(.
עי' פת"ש ז"א כא וז"ל ,בתחילה זיווג דאו"א להוציא ז"א אל הגילוי ,הוא שע"י זיווגם אבא נותן
טיפה כללית מבחינת התחלת עליון של נה"י שלהם שהוא נקרא אבר הכבד ,שהוא המאור הכללי
שממנו נמשכים פרטי המדרגות של נה"י שהוא כולל פרצוף שלם במדרגה קטנה ,וכן אימא נותנת
טיפה כלליית ממאור הזה שבה ,ובטיפה זאת נכנס כח פנימיי שהוא נקרא ניצוץ א' מבחינת הנפש
שלהם שהוא הרצון הפנימי המתפשט בהם ,ועי"ז גורמים שיתבררו מעט מעט הכלים וניצוצות
ואורות של הכלים שעלו מן התהו ,ומצטיירים בציור פרצוף בחיבור סדורי המאורות הראוים
להנהגה כפי התיקון .ואלו הטיפות הם עצמם סוד הבירורים שעלו אל מחשבה דאו"א ,וכפי
שנסדרו שמה כך הם מתחילים להצטייר בכח המאור שבאימא שבזה נותנת בהם כח הציור ,ומכח
הנפש של או"א שבטיפות דאו"א נעשה לבוש אל הנפש שבז"א ,ור"ל שהנפש הזה יהיה נמשך ע"פ
כח של או"א שהם מוכנים ומסודרים לחבר הכלים שהם המדות עצמם עם רצון היחוד העליון,
שקישורם תלוי באו"א הנותנים הכח הזה אל המדות של ז"א ,והוא סוד )שמות כא ח( בבגדו בה
הנזכר בזוהר )ח"ב צ"ו ע"ב( שהוא לבוש הנשמה שהוא שם מ"ב ,והוא בסוד מ"ב זיווגים של או"א
]עי' שער הולדת או"א וזו"ן פרק א'[ והוא כולל ב' פעמים כ"א אותיות א"ב ותשר"ק שהם כח דו"נ,
שאות הראשון אינו בחשבון והוא הכלל תמיד ,והוא ג"כ בסוד יה"ו אהי"ה שהם כלל בנין הפרצוף
מג' אמות אמ"ש בראש בטן גויה.
ואלו הב' טיפות דאו"א הם כוללים כל א' כל רמ"ח אברים שהם פרטי ]כל[ המדרגות ,וכל זמן
העיבור הוא נבנה מבחינת חיצוניות של מלכות דיש"ס ותבונה ,ור"ל כי ישסו"ת שהם מתלבשים
בז"א להגדילו הם פרצוף שלם מי"ס שהוא מתחלק ג"כ לג' מדרגות של ראש בטן גויה שהם מלכות
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אימא לבד ע"י אכילתה ,1256ובזה נתוסף החומר בולד .וגם בנפשה מבררת בירורי נפש דז"א
באופן שמתחילין להתברר מבחי' כלים ומהניצוצין 1257ומאורות הנפש מעט מעט .ואמנם טפת
הזרע נמשכת מהחומר של אב והרוחניות שבו מן הנפש עצמה שבאב ,וכן כיוצא בזה בטפת
האם ,יש בה חומר האם עצמה ורוחניותיה שבה מהנפש שבה .והנה הנפש ההוא נקרא רוחא
דשדי בגווה כנודע )זהר ח"ב קא ע"א( ,1258ומשם נותנה קצת מן אותה הרוח בתוך הטפה ההוא.
ונמצא עתה כי התחלת שאור להחמיץ העיסה שהם בירורי הולד עצמן} ,צח ע"ג{ הנה הם ב'
טפות זכר ונקבה עם ב' ניצוצין נפשות או"א עצמן .והנה כפי אותן הניצוצין הנ"ל של או"א כך
דוגמתן ,הם מתבררים ברורי נפש הולד עם הכלים ג"כ ,ר"ל אם עשו איזה מצות התלוין בעין
ממשיכין ברורי נפש התלויה בעין וכיוצא בזה ,ודי בזה.
ונחזור לענין ,כי אלו הניצוצין שנמשכו מאב ואם בתוך הטפות שלהם ,הנה מהניצוצין
נעשה מלבוש אל הנפש של הולד בסוד )שמות כא ח( בבגדו בה כנזכר בסבא )דמשפטים צו ע"ב(,
ומן הטפות עצמן נעשה פנימיות החומרים של גוף הולד ,לפי שבתוך טפת אלו נכנסת נפש הולד
להצטייר ולברר הכלים שלו ,וזה הטעם הנזכר לנו במצות כבוד או"א .1259ואמנם אחר שכל
ו"ק ואימא ,ובעיבור שאז נבנה רק נה"י דז"א שהוא בחינת נפש שלו שהוא מדרגת מלכות שבו
שתופס כל נה"י ,לכן גם בחינת אימא שנכנסת בו עם הארת אבא הכלול בה הוא ג"כ במדרגה זו
של מלכות שהוא תופס נה"י שלהם לבד וכל ימי העיבור נכנסים המדרגות של מלכות זו ,זה אחר
זה בהדרגה עד שנשלם בט' חדשי העיבור ,והם בכללות כל רפ"ח ניצוצין דאתברירו.
 1255ע'י שער הפסוקים  -פרשת וירא :וצריך שנבאר בחי' הנפש הזאת הנקראת רוחא דשבק בה בעלה
כנזכר ,כי הרי איך אפשר שעתה יכנס הנפש שבה בביאה ראשונה ,והרי מעת שנאצלה יש בה נפש .והענין
הוא זה ,דע ,כי תרין עיטרין שיש בדעת דז"א שהם חו"ג ,והם שתי הויו"ת ,הוי"ה דמ"ה דאלפין ,היא
עטרא דחסדים .והוי"ה דב"ן דההי"ן ,היא עיטרא דגבורות .ונודע ,כי תרין עיטרין אלו ,הם עיטרא דחסדים
לצורך הגדלת ז"א עצמו ,שהוא הוי"ה דמ"ה .ועטרא דגבורות ,לצורך הגדלת נוקביה ,שהיא הוי"ה דב"ן.
וחלקה נמשכת לה ע"י בעלה כנז"ל ,ולכן הה' חסדים מתפשטים בגופא דזעיר .וה' גבורות הם יורדות
ביסוד שלו ,ואז עדיין נוקביה עומדת עמו אב"א מן החזה ולמטה ,והדעת שלה מכוון כנגד היסוד דזעיר
כנודע ,והארת אותם הגבורות עוברות דרך מחיצת כלי יסוד דזעיר לחוץ ,ונכנסת דרך מחיצת כלי הדעת
דנוקביה ,ועי"כ מתפשטים אותם הארות דגבורות בגופה ,ונגדל פרצופה ,ע"ד הגדלת פרצוף זעיר ע"י
החסדים .ואחר שנבנה פרצופה ,חוזרת פב"פ ,והם מזדווגים יחד ,ואז נותן בה ה' הגבורות עצמם ,שהיו
ביסוד שלו ,וניתנים ביסוד שלה בביאה ראשונה ,ואלו נשארים שם תמיד ,והם החיות שלה ,ונפש שלה.
אבל מה שנגדל פרצופה בתחלה ,לא היה אלא ע"י הארתם בלבד ,אבל עתה הם עצמות הגבורות ממש
כנזכר .ובחי' זו נקראת רוחא דשבק בה בעלה בביאה א' .והנה אלו הגבורות הראשונות נשארות שם
תמיד ,כעין שאור המחמץ את העיסה ,והוא ,כי הנה כאשר חוזרים ומזדווגים פעם אחרת ,אז האי רוחא
מעלה בה את המ"ן לקבל מ"ד ,ומשניהם נוצר הולד כמו שנבאר וכו'.
ואל תטעה לומר ,כי כל החסדים הראשונים ,או כל הגבורות הראשונים ,נעשים מלבוש אל הנשמה ההיא ,אבל הענין הוא ,כי כל
הבנים או הבנות שיולדת הנקבה ,כלם הם לוקחות חלק אחד קטן ,מאותם החו"ג הראשונות ,וכשנשלם כחם ,ואין להם מה ליתן עוד
לזולתם ,רק החיות הצריך לעצמם לבד ,אז אין האשה יולדת ,ונפסק ממנה ארח כנשים ,כנודע כי מן הכלים והלבושים של הגבורות
הראשונות שבאשה ,נמשך הדם של אורח הנשים ,כמבואר אצלינו באורך ,בדרוש ליל פסח ויציאת מצרים וע"ש .בסוד ה' דמים
טהורים ,וה' דמים טמאים .ואותם דמים שהם לבושי הגבורות ,נעשים שאור לצייר צורת הוולד ,שהוא מן החדשות .כשכלה השאור,
ואין בו כח להחמיץ ,זולתו אין עיסה חדשה להתחמץ ,ולא נשאר בה רק כח והרוחניות שצריכים לעצמה .ואם גם זאת היה יוצא ממנה,
היתה מתה ,כמ"ש לקמן על בצאת נפשה כי מתה ,כי מבחי' השארית הזה ,נעשה בנימין:
עי' שער לט פרק ז שהוא ההוא רוחא דשדי בה בעלה בביאה ראושנה .וע'י שעה"כ פסח דàåä õîç íù 'éçá äðäå :
,àáà ìù ìò ïéôé÷ú øúåé íä àîéàã íéðéã éë .àîéà ãöîã ïéçåîá àåä øåàù íùå ,àáà ãöîã ïéçåîá
øåàùá íéðåöéçä ìà äæéçà øúåé åæ äáéñìå ,íéøçàì õéîçî øåàùä éë ,õîçä ïî ÷æç åçëù øåàùä ïåéîãë
.õîç àåäù àáàãî àîéàã ïéçåî íäù

 1256כלומר תיקוניה על ידי העלאת מ"ן ,שכל אכילה היא בחי' העלאת מ"ן )דע"ה ח"ב לד ע"ב(.
.(é"ä÷) ïéöåöéðäî 1257
 1258עי' שער מוחין דצלם פרק ו שזה מה שאבא נותן אימא בביאה ראשונה.
 1259עי' שער המצות פרשת יתרו :כדי שימשך שפעו וחיותו על ידם אבל ]ה[ כבר נודע ]ו[ כי
רוב הבנים אינם משורש אחד כי זה מן החסד וזה מן הגבורה וכיוצא בזה ובפרט במגולגלים כי אין
להם יחוס עם אבותיהם ברוב הפעמים ואין להם שום יחוס וקורבה עם נשמות אבותיהם או
אמותיהם כלל ועיקר ואדרבא ]ז[ מצינו לפעמים רבות אדם נבזה ושפל עד קצה האחרון מוליד בן
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טפות אלו ,כל א' מהם נמשכת מרמ"ח איברי או"א ,לכן יש בכללותיה רמ"ח ניצוצות,1260
ותחלה מתחלת אותה ניצוץ הנפש שנמשך מאו"א שגם בה יש כללות רמ"ח ניצוצין ,ואז הניצוץ
הראשון והמעולה מתחיל להצטייר טפת איברי הכבד 1261שיש בתוך אותה טפה כנודע לחכמי
הטבע .ואז ממשיך אותם הבירורים של הולד עצמו מבחי' הכבד שלו ומתחיל להצטייר בחי'
הכבד של הולד ,ונמשך שם חלק הנפש מכבד של הולד ומצטייר הכלי של הכבד .וכל זה ע"י
טפת האב עם ניצוץ הנפש אשר שם משל אב כנודע ,1262כי זהו דמיון הקום 1263שנותנין בתוך
החלב שהוא טפת האם ונקפית ומצטיירת ,1264ואז משם ואילך מתחיל הכבד לברר בירורי הולד
לצורך רמ"ח איבריו ,ונעשה בו דם ,ואז משתלח הדם ההוא דרך הוורידין ומצטיירין האיברים
ונעשו בשר וגידין ועצמות .וכפי מה שמתבררים ניצוצי נפש הולד ונכנסה שם בכבד ,כך הוא
שיעור הבירור בחי' איברים 1265של הולד .וכן כפי מה שנתרבה 1266ונגדל בחינת הכבד עצמה ,כך
נגדלים כל הכלים של רמ"ח האיברים של הולד ,עד"ז הם הולכים ומתגדלים כל ט' חדשי
צדיק גמור וחכם גדול ונשמתו למעלה מנשמת אביו אלף מדרגות ואיך יהיה חייב בכבודו אבל סוד
הענין הוא זה ]ח[ דע כי כל נשמה ונשמה הוא נמשכת מן החסדים או מן הגבורות שבדעת דז"א
ויש לה שורש בפ"ע שם והנה בעת שמזדווג האדם עם בת זוגו הם ממשיכים הנשמות הנזכרות
ואז אביו נותן בה מבחינת החסדים אשר בו קצת חלק מהם ומתחבר עם הנשמה החדשה הזו
ונעשה בחינת אביו כעין מלבוש אליה כדי להדריכה ולסייעה בעולם הזה לקיים המצות ולעסוק
בתורה כי הנה הולד נולד קטן ואיך ידע מעצמו ללכת בדרכי התורה והמצות אם לא ע"י חלק
נשמת האב המסייעו ומייעצו ומדריכו ללכת בדרך זו ילך ואם הנשמה הזאת היא חדשה לא
הורגלה בעולם הזה וצריכה סעד לתומכה ולהנהיגה ]ט[ ואם היא נשמה מגולגלת גם היא צריכה
עזר לפי שעונותיה הראשונים מעכבים על ידה מלכת בדרך טוב וכן עד"ז אמו נותנת בנשמה זו
חלק מבחינת הגבורה אשר בה ונעשית לה כעין לבוש ]י[ באופן כי כל מה שיעשה האדם בעולם
הזה יש בו חלק לאביו ולאמו כי הם המסייעים אותו ומדרכים אותו בעולם הזה ע"י זה הלבוש
שילבשוהו כנזכר ואפילו כל השפע שמשפיעין עליו מלמעלה אינו נמשך אלא ע"י הלבוש הזה והרי
נתבאר ענין שותפות האב ואם בולד ובזה נתבאר כבוד אב ואם וזה טעם והתקדשתם והייתם
קדושים ]יא[ והחמירו רז"ל מאוד שיקדש האדם עצמו בשעת תשמיש ]יב[ לפי שאם יקדש עצמו
ימשיך לבנו לבוש עליון וקדוש אשר ע"י יזכה להרבות תורה ומצות ואע"פ שהנשמה של הבן
מעולה מנשמת האב הנה היא צריכה אל לבוש אביו כנזכר ולא עוד אלא שאם לא יקדש האב
עצמו בעת תשמיש ימשיך לבנו לבוש אחר רע ויהיה אליו כדמיון יצה"ר ממש להחטיאו ]יג[ ובזה
תבין ג"כ טעם למה מענישים האב בשביל בנו כיון שהוא למטה ממדרגתו אבל יובן עם זה כי הוא
גורם להחטיא את בנו והבן זה מאד והרי נתבאר ענין כבוד אב ואם.
.(å"ùì) íéøáà 1260
 1261עי' מדרש הנעלם תולדות קלח ע"ב שורה ו' וצ"ע )אמל"י מא ע"א( ,ועי' נדה כה@ וסוטה
מה@ ועי' דברינו בהקדו"ש שער ג' פ"א ,ועי' ז"ח שה"ש מח ע"ג@ וז"ח רות נט ע"ד@ ובפרד"א
פ"ג@ ,ברד"ל אות נג )ובחלק הביאורים( בנקודות פרק א' סוף אות לב )לש"ו(.
ז"ל מדרש הנעלם :ויצא הראשון אדמוני )שם כה( אמר רב כהנא הכבד הוא הראשון והוא
אדמוני למה הוא אדמוני על שבולע את הדם תחלה רבי אליעזר אומר למה נקרא שמו ראשון על
שהוא ראשון לבלוע הדם מכל המאכל והוא ראשון לדם אבל לא ליצירה.
"ויצא הראשון אדמוני" .אמר רב כהנא ,הכבד הוא הראשון ,והוא אדמוני .למה הוא אדמוני ,על
שבולע את הדם תחלה .רבי אליעזר אומר ,למה נקרא שמו ראשון ,על שהוא ראשון לבלוע הדם
מכל המאכל ,והוא ראשון לדם אבל לא ליצירה.
נדה:
סוטה:
ומש"כ בהקדו"ש הוא עיקר עצמות אור הנפש הוא באמת ג"כ רק בלב ,אך גילויו הוא בכבד
מש"כ בביאורים היא שכבד הוא בחי' נפשו ,ומתחיל יצירתו מאמצעיתו שהוא מהטבור הלב
שבו עד טבור הגוף.
 1262והוא היותר חיצוני לכל ועכ"ז בו תלוי כל האדם וממנו יקום בתחיית המתים )ביאורים
ח"א כד ע"א( ,והוא ההבל דגרמי )ביאורים ח"א סה ע"א(
.(é"ä÷å øùé íãà) åñîä 1263
 1264כלומר כל נתינת אבא לז"א רק על ידי אמא )דע"ה ח"ב צח ע"ג(
.(øùé íãàå é"ä÷) íéìëä 1265
.(é"ä÷) øøáúîù 1266
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העיבור ,ונגמרין ט"ס דז"א בבחי' כלים ונפש וניצוצין של זעיר אנפין עצמו .וכל זה היה לסבת
השאור של הטפה של או"א בחומר וצורה ,באופן כי כשנולד ז"א כבר יש בו בחי' רמ"ח איברים
דכלים וניצוצין ואורות מבחי' נפש של ז"א .ואמנם ניצוצין נפשין דאו"א נעשו לבושים אל
הנפש עצמו דז"א כנ"ל ,ובאו מלובשים תוך ניצוצי טפת החומר דכלים דאו"א.1267
נמצא סדרן כך הוא ,חוץ מן הכל 1268הם רמ"ח איברים דגופא דז"א} ,צח ע"ד{ ובתוכם
טפת אמא כלולה מרמ"ח בחומר שלה ונפש שלה ,ובתוכו טפת אבא כלול מרמ"ח בחומר שלו
ובנפש שלו ,ובתוך הכל הוא נפש אדם עצמו דז"א נתון שם .ונמצאת נפש דז"א עומדת בכבד
מלובשת תוך טפת נפש אבא ונפש אמא ,והם מלובשים בטפת הכלים ומשתלחים ענפים
וניצוצות נפש דז"א ברמ"ח איבריו בהיותן מלובשים תוך נפש דאו"א בתוך טפת כלים שלהם
דאו"א כנ"ל .נמצא ,כי מתחלת הריון התחילו להצטייר כל הבחי' הנ"ל ביחד ,1269אמנם ראשית
כולם היו טפת או"א חומר וצורה ,והיו ממשיכין שם בירורים מהכלים והנפש דז"א עצמו מעט
מעט ,בין מהכלים 1270בין מהאור ,באופן שבהשתלם זמן העיבור נשלמו ביחד כל הבירורין של
רמ"ח איברים בבחי' כלים ובבחי' נפש שבהם.
אמנם דע ,כי עדיין לא נכנסו שם רק בחי' נפש שבנפש דז"א ,ולכן לא נתבררו רק הכלים
של החלק של הנפש שבנפש דז"א ,1271כי כפי הנברר מן הנפש נתברר מהכלי ,ולכן עדיין קומת
גוף העובר קטן מאד עם היותו כלול מי"ס ומרמ"ח איברים שלו שהם מבחי' נפש שבנפש כנ"ל.
ואמנם הטפה הנ"ל שהטילו או"א בחומר וצורה לצורך שאור של העיסה כנ"ל ,נמשכה מבחי'
החיצוניות של מלכות 1272יש"ס ומלכות דתבונה ,1273ובכל זווג וזווג 1274שבזמן העיבור היה
נמשך ומתרבה אותו הטפה ,באופן שבהשתלם ימי העיבור ,נגמר החיצוניות דמלכות הנ"ל כל
י"ס שלהם לכנוס תוך זו"נ .12761275וכבר ידעת ,כי זה החיצוניות נקרא צלם דמוחין דעיבור ,ויש
בו צלם והם ב' צלמים ,א' דיש"ס וא' דתבונה ,וכולם נכנסו בזמן העיבור שהם בחי' כל
ט' 12781277ספירות דחיצוניות דמלכות יש"ס ותבונה ,כי הרי ביניקה נכנסין מדרגות אחרות
מעולות מאלו 1279כנלע"ד .והיותר נלע"ד ,כי עד עתה לא נתבררו רק נפש שבנפש דבחי' אור
וכלים ,לכן גובה הולד קטן מאד.
שער כ פרק ו
אח"כ נולד ז"א ,ואז מתבררין בחי' ניצוצי הרוח דז"א עם בחי' הכלים שלהם .ואז
מזדווגים שנית או"א ,והם מוציאין טפה מחומר וצורה של בחי' רוח שלהם ,1281והוא מבחי' ו"ק
1280

 1267עי' הערה  .1254והכל דרך ישסו"ת )ביאורים ח"ב צח ע"ד(
.(øùé íãà) éìëä 1268
 1269כמו כל אור וכלי הולכים וגדילים יחד )ביאורים ח"ב פא ע"ד( ,כל עיבור יניקה וגדלות
נמשכים כך )כללים ח"א צז ע"א(
.øùé íãàá óñåð (úåöåöéðäî ïéá) 1270
 1271אפילו שנמשך מלעילא לעילא שהוא עד מו"ס דא"ק אבל עכ"פ הוא רק מעצמות
החיצוניית דמלכות שלהם )דע"ה ח"א כא ע"ד(
.(é"ä÷) úåëìîã é"äð ,(øùé íãà) é"äð 1272
 1273עי' הערה .1271
 1274היינו זיווג של או"א כאשר האמא בהריון.

 1275בזווג ועיבור נתוסף בכל כלי מהגוף והחומר דאו"א )דע"ה ח"א סח ע"ב(
.(é"ä÷å øùé íãà) à"æ 1276
 1277ללא כתר.
.(é"ä÷å øùé íãà) 'é 1278
 1279כלומר אור הרוח )דע"ה ח"א עא ע"ד(.
.øùé íãàå á÷òé úìéä÷ 1280
 1281עי' לעיל הערה .1254
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של יש"ס ותבונה ,שאלו 1282הם יותר פנימים מן הטפות שנמשכו }צט ע"א{ לו לנפש דעיבור,
שאותן היו ממלכות יש"ס ותבונה ,ואֵ לו הם מו' קצוותיהן .וכמו שאותן צלמים דעיבור היו
מחיצוניות דמלכות ישסו"ת ,כן אלו הצלמים דיניקה הם מחיצוניות דו"ק דישסו"ת .וכבר נודע,
כי החיצוניות עליון נעשה פנימית תוך פנימיות תחתון .והנה כל הבחי' שנתבררו לצורך הולד
להגדילו ,הנה 1283כולן נמשכו אח"כ בזמן היניקה ,רק שהם נמשכין בו מעט מעט ע"ד הנ"ל
בעיבור בכל פרטם.1284
ואמנם עתה נגדלו רמ"ח איברים דז"א בב' בחי' ,א' באורך ,וא' ברוחב שהוא עובי
הכלי .והענין כי מהארת רוח הבא עתה מתגדל אפילו כלי נפש ,1285והנפש עצמה אע"פ שכבר
נכנסה כולה כנ"ל ,או כפי פי' הב' הנ"ל ,1286יהיה שעתה נתוסף רוח שבנפש ,ואז נגדל הכלי
קומתו .1287ועד"ז 1288נמצא הולד גדל ביניקתו וגבה קומתו ,וגם גדל ברוחב ובעובי ,כי נכפל
עתה עובי הכלי כפליים בכל בחי' רמ"ח איבריו .ונמצא ,כי עובי החיצון שגדל בעיבור נקרא כלי
הנפש ,וזה העובי שניתוסף בו עכשיו הוא הכלי האמצעי של הרוח ,שהוא תוך כלי החיצון של
הנפש .ואמנם ,תחלה גילוי כניסת ניצוצי הרוח הם בלב ,ומשם משתלחין פארותיו וענפיו דרך
העורקים הדופקים בכל רמ"ח איברים תחת עוביו של הכלי החיצון שגדל בעיבור ,ועד"ז גדלים
י"ס דז"א דרמ"ח 1289איבריו בימי היניקה בגובה ובעובי .בגובה הוא שהכלים של הנפש עצמה
גדלה למעלה ,ובעובי הוא בחי' כל 1290אמצעי של הרוח ,והם גדלים מעט מעט עד שנשלם
לכנוס כולו.
ודע ,כי בודאי גם בעיבור יש מוח לב כבד ,בשר עורקין דופקים ועצמות ,אלא שהענין
הוא כך ,כי בכל בחי' מאלו יש בה בחי' נר"ן ,שהם קטנות 1291עיבור ויניקה וגדלות ,אלא שמן
הנפש שבנפש נתגדל הכבד וכל בחי' 1292חיצוניות שבבשר וגידין ועצמות ,ומרוח שבנפש נגדל
הלב ,וכל בחי' הכלי האמצעי שבבשר גידין ועצמות ,ומנשמה שבנפש נגדל מוח וכל בחי' כלים
הפנימים שבבשר גידין ועצמות .ותחלה נכנס נפש שבנפש ומתחיל להצטייר הכבד ,ואחר כך
הרוח שבנפש ומתחיל להצטייר הלב ,ואח"כ הנשמה שבנפש ומתחיל להצטייר המוח .ואח"כ
בבא היניקה ,הנפש של הרוח מגדיל הכבד גדלות יותר גדולה וגם הכלים החיצונים .ובבא רוח
 1282היינו הטיפות.

."çåøä 'éçáì" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "äðä åìéãâäì ãìåä êøåöì" 1283
 1284אור וכלי גדלו יחד )דע"ה ח"א סח ע"א( ,כנ"ל לעיל הערה .907
עי' פת"ש ז"א פרק כ' וז"ל ,אבל ביניקה הוא מדרגה יותר גדולה ,שהמאורות מסודרים להראות
כח השפעתם בכח יותר גדול ,והיינו ,ע"י שמתגלה ג"כ סידור המאורות לגלות שמו ע"י שנותן
לאיש איש כדרכיו וגו' ,שהם הג' קוי הנהגה חד"ר עצמם כפי מה שהם משא"כ נה"י שהם מדות
ממוזגים .והוא ג"כ בעת שמראה גדולתם של ישראל ,ואז מתגלה שמו ית' בעולם ע"י ישראל שע"י
מתפרסם שמו וכחו וגבורתו בעולם שהוא גילוי שמו המיוחד ע"י מדותיו ,וזה בחינת יניקה
שמתגלים הו"ק בשלמות ,ואז גם רצון הפנימי שבהם פועל לפי ערך הכלים במדה מרובה והוא סוד
הרוח הפנימי המתלבש בכלים ,ובעת שהמאורות מסודרים באופן זה ,גם חלק התחתון של
המאורות שנותן מציאות וחיות לנבראים בסידור הטבעי הנהוג ג"כ מתגדל ומתרבה השפע למטה,
וכן בנבראי מעלה ,וזה הוא בחינת גדלות האברים באורך שהוא ע"י כניסת רוח שבנפש ,ור"ל
שמתגלה גם בהם הכח ביותר גדול לעומת מה שנתגלה חלק הב' שבמאורות שפועל לפי ערך
היניקה שביארנו ,והוא גילוי הרוח הכללי ,והוא הפועל גם במדרגה התחתונה של השפעת
הנבראים להאציל ממנו הודו והיא בחינת נפש שברוח ,והוא גידול האברים שהם המדות בעובר
ר"ל שגם בפנימיות מתגדלים המדות לגלות כח מדותיו ית' ,ושמו יתקדש בעולם ביותר.
@.(øùé íãà) ùôðä 1285
? 1286
.(øùé íãà) åúîå÷á 1287
1288
1289
1290
1291
1292

.(é"ä÷å øùé íãà) æ"éòå
.(é"ä÷å øùé íãà) ç"îøá
.(é"ä÷) éìë
.é"ä÷á ÷çîð
.(é"ä÷å øùé íãàá óñåð) íéìë
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דרוח נגדל הלב וכל כלים האמצעים .ובבא נשמת הרוח נגדל המוח וכל כלים פנימים .אך עדיין
אין בכולם רק בחי' רוח האמיתי ונפש האמיתי .נמצא ,כי טפת או"א מחומר וצורה של הרוח
שלהם נעשו פנימים אל הכלי האמצעי ,והרוח עצמו דזעיר אנפין נתלבש בתוך טפת רוח דאו"א
ע"ד הנ"ל בנפש דעיבור ,והם ב' צלמים א' ביש"ס וא' בתבונה.12941293
שער כ פרק ז

1295

.(é"ä÷å øùé íãà) äðåáúã 'àå ñ"ùéã 1293
 1294עי' פת"ש ז"א כב וז"ל ,אמנם ידוע ,כי העובר גם בעת שהוא בבטן אימו יש לו ג"כ כל
האברים וכל הג' חלקים ראש בטן גויה ואברים הראשיים של מח לב וכבד ,רק הם בקטנות גדול,
והענין ,כי כלל כל מהימנותא הוא ג' שמות אהי"ה הוי"ה אדנ"י שהוא אימא וזו"נ ,אבל חכמה הוא
הכלל ,וג' הנ"ל הם הפרטים ,כי חכמה הוא סידור כל פרטי הנבראים וכללות סדור המאורות בכלל
בחכמה ,והוא י' של השם בג' קוצין דיליה שבזה כולל ג' המדרגות שתחתיו ,וכן הוא בכל פרצוף,
שראש בטן גויה שלו הם בסוד ג' שמות הנ"ל ,ובהם נר"ן ג' דרגין דבינה וזו"נ ,אבל חכמה הוא
בסוד אור מקיף והוא כולל גם יחידה שהוא קוצו של יו"ד.
ולכן כל פרצוף תיכף אחר המתקלא נשלם בו הג' דרגין הנ"ל ,והם ראש בטן גויה שלו ,אבל הם
בכח פחות מאד ,והם נר"ן שבנפש ,שהנפש שבנפש ]הוא מגדל הכבד וכל איברים החיצוניים שהם
סוד נה"י דנה"י והרוח שבנפש מגדל הלב עם איברים האמצעים והנשמה שבנפש[ מגדל המוח עם
אברים הפנימיים ,ואעפ"כ אין מתגלה ממנו רק בחינת נפש שבנפש לבד ,כי הלב והמוח אין מגלים
פעולתם כל זמן העיבור ,רק ביניקה מתגלה ג"כ כח הלב והאברים הנתלים בו ,ובגדלות גם המוח
מגלה פעולותיו עם האברים התלוים בו ,ולכן ו"ק שבעיבור הוא נפש שבנפש ,וביניקה רוח שנפש
מתגלה ,וכן רוח הכללי ,ובזה מתגדל העובר באורך ובעובי ,והוא הכל בפרטי המאורות העליונים
שבעיבור ג"כ מסודרים כל המדרגות שלו בג' חלקים הנ"ל ,והם מסודרים בבחינת תיקון ]בהסרת[
)בהסתרת( הקלקולים והקטרוגים מהם ,אבל אין מתגלה בעיבור רק הארת נה"י שבנה"י לבד,
ושארי הכחות הם כמוסים בהם ורק מסודרים ע"י אימא שאח"כ ע"י ההדרגה מעצמם יוציאו כחם
אל הפועל ,משא"כ אם לא היה מציאות העיבור בבטן האם ,לא היה אפשר לבוא לגילוי אח"כ.
וכן כאן כל מאורות של ז"א הוצרך להסדר ע"י המאורות של או"א שנותנים מציאות להם
שיגלו כחם אח"כ בפרטות לפי סדר העבודה השלמה של ישראל ,ואם לא היה תחילה הסדור
באו"א ,לא היה אפשר למדרגות אלו להאיר ולצאת אל הפועל ,וז"ס הכתוב )איוב מא ג( מי
הקדימני ואשלם וגו' ,שכל העבודה של ישראל מה שמוציאים תיקונים בז"א לגלות מדרגות שלו,
כבר הוכנו ממקור עליון בתחילה ,והוא ממש כענין הזורע גרעין בארץ ומצמיח אילן עם פירותיו
וענפיו ועליו ,שהאדם אינו עושה מאומה להמציא יש מאין אלא יש מיש ,שכבר בגרעין נטוע כל
פרטי האילן וענפיו ופירותיו] ,דרק[ )רק( שע"י מעשה האדם הם מתגלים ויוצאים מן הכח אל
הפועל ,וכמו כן הוא כל העליות וגדלות של ז"א הנעשה ע"י המצות והעבודה ,מגלה כחות
המסודרים בו בכח ע"י או"א בעת העיבור ,וכל הג' נר"ן הם מתפשטים בכלים ,משא"כ ב' מדרגות
העליונות שהם בסוד חיה ויחידה ,אין מתלבשים בכלים רק חופפים על הפרצוף בסוד אור מקיף,
והיינו ,כי ב' מדרגות אלו אינם משמשים לפי סדור הצריך לבריאה בהנהגת הזמן ,ולכן אין להם
מדות וכלים שיתגלה פעולתם ע"י ,רק שהם חופפים מלמעלה ממדרגת הגבול והמדה ,להביא כל
מדרגה מהם אל הנצחיות ,ולכן עד בינה יש השגה כמ"ש )דברים ד לב( כי שאל נא לימים
ראשונים ,וכן ]בבינה[ )בינה( קיימא לשאלה ,משא"כ חכמה וכתר ,עליהם נאמר )חגיגה י"ג ע"א(
במופלא ממך כו' ,והיינו ,שעיקר מה שמושג לנבראים הוא מה שנסדר בז"א בו"ק שלו שהם ו' ימי
המעשה ,וכן בינה בבחינת נשמה שמתלבש בכלים בהעלם לסדרם אל השלמות ,ומצד זה שייך שם
בחינת שאלה שהוא התחלת השגה ,אבל אינה השגה ברורה ,אבל מדרגת כתר וחכמה שהם
למעלה מגדר השגת הזמן והגבול ,אין השגה כלל שם רק שזה מושג לנו שהכל מסודר בחכמה
עליונה ,והוא מצד שאנו רואים שהנבראים עצמם מסודרים בחכמה ,נדע שהם תלוים בחכמה
עליונה הנעלמת מעיני כל חי והוא סוד מדרגת מלכות שהיא חכמה תתאה שהיא כוללת כל
הסדרים של ג' עולמות בי"ע ,וז"ס )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ ,שהוא סוד )זהר ח"ג רנ"ח ע"א(
אבא יסד ברתא ,והוא י' בראש של שם הוי"ה ,יו"ד בסוף של שם אדנ"י שהכל נכלל בי' שהם
כללות הסדרים של כל דבר הנכלל בסוד י' ספירות של כלליות ,ולכן אומרים שחכמה אינו מושג
רק מציאותו לבד ,שהוא יש מאין ,אבל כתר גם זה אינו מושג ,כי הוא רצונו ית' מה שכיון בבריאת
עולמו ובסידורי הנהגות ומאורות אלו הסדרים בחכמה ,ולכן נקרא אין ומדרגת יחידה] .ע"ש פתח
כג שמשייך את זה לנר"נ שנמצא בקיום המצוה במחשבה דיבור ומעשה[.
.øùé íãàå á÷òé úìéä÷ 1295
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אח"כ מתחיל ז"א להגדיל גדלות האמיתי ,והוא כניסת הנשמה .1296והטעם היות נקרא
בחי' זו גדלות האמיתי הוא ,לפי }צט ע"ב{ שעד עתה היה אל הז"א בחי' רוח ,אשר כל זה נקרא
)בחי'( ז"א) ,שהוא( רוח כנודע .אך בבא לו נשמה ,אז הוא גדלות האמיתי שגדל יותר מבחינתו,
כי כל שרשו הם ו"ק הנקרא רוח ,ועתה נגדל לו ג"ר שהם בחי' נשמה .וחוזרין להגדיל כלים
דז"א בג' בחי' ,החיצון ואמצעי ופנימי ,בין בעובי בין בגובה ,וזה ע"י הארת הנשמה בהם בנפש
ורוח עצמה .נמצא כי אע"פ שמתחלה ג"כ היה לו בחי' מוחין ,כיון שעדיין אין בהם רק בחי'
הארת 1297נפש בלבד או הרוח בלבד ,שאינם 1298בחי' אור הראוים להם ,הרי הוא כאלו אין בהם
מוחין .אך עתה ,שבא הנשמה בתוכם וגם שנגדלו כנ"ל ,לכן נקרא עתה גדלות דמוחין והבן .וגם
כניסת הנשמה זו היא מעט מעט ע"ד הנ"ל ברוח ונפש ,ונגדל מעט מעט .וגם בזה הוא ככל הנ"ל
בנפש ורוח ,כי הם )כח( 1299טפת הזווג דאו"א ממשיכין טפת חומר וצורה מבחי' כלים הפנימים
שלהם ומבחי' הנשמה שלהם ,1300ועל ידם מבררת 1301בירורי ז"א עצמו מהמלכים שמתו מבחי'
הכלים ומבחי' הנשמה.
1302
וצריך שתדע כלל א' בכל הצלמים דנר"ן ח"י  ,והוא ,כי בחי' נפש של הצלם ההוא
באה תחלה ,ואח"כ רוח דו"ק של הצלם ,ואחר כך כל ג"ר ביחד ,שהם נשמה חיה יחידה ,כי ג"ר
חשובות כא' .אמנם הם נכנסין א' א' ,שהוא תחלה 1303נכנס הנשמה ,אח"כ חיה ,אח"כ יחידה.
והנה בצלם יש בו צ' ובו נכלל הרוח ,כי בחי' נפש נקרא דמות וזה ניתנת אל הנוקבא,
אך הצ' דצלם הוא אל הזכר ,והוא בחי' רוח ,והוא נקרא דעת המתפשט בכל הגוף ,1304בסוד
)משלי כד ד( ובדעת חדרים ימלאו .ויש בדעת זה ג' מוחין הנקרא חב"ד ,ומתפשטין בג' קוין
דז"א עד נה"י שבו .ואמנם החו"ב שבו 1305הם חו"ג שבדעת ,ונקרא תרין עטרין הנודעים,1306
והוא מ"ש בזוהר משפטים )דף קכב ע"ב( כי רישא דמלכא בחו"ג אתתקן .ויש בחי' דעת תחתון
המחבר ב' עטרין אלו ,ואלו 1307הג' מתפשטין בכל גופא דז"א בסוד צ' דצלם ,והוא בחי' דעת
 1296עי' פת"ש ז"א כ ]זה המשך של הערה  [1284וז"ל ,בחינת הגדלות הגמור הוא מדרגה עוד
יותר עליונה ,שהמאורות המסודרים בז"א וכחות המדות שלו פועלים בנבראים במדרגה יותר
עליונה מערכם המסודר בו' ימי בראשית אלא לפי המסודר למעלה מהנהגה ,ואינם פועלים לפי
מעשה בני אדם אלא ברחמים גדולים 1296לפי רצונו ית' בעולם לא לפי המעשה ,כמ"ש רבינו הגדול
בכתביו ,1296והוא אשר יתגלה עיקר הסידור הזה של המאורות רק באלף השביעי ,שהו"ק פועלים
בו' אלפי שנין אבל אלף השביעי הוא בסוד כניסת אימא בו ,שמסודרים המאורות בהנהגה עליונה
מאד שזה נקרא מוחין שלו חב"ד ,ובעוה"ז אינם אלא בסוד ו"ק לבד ,רק בעתים מיוחדים יש גילוי
של חב"ד ע"י הו"ק והם סוד כניסת המוחין גם עתה ע"י המצות וסוד הגדלות הנזכר בכמה
מקומות וכמו שית' עוד באריכות במקומו )גדלות דז"א פתח א'( בס"ד ,ובחינה זאת כוללת ג"כ ג'
מדרגות של נר"ן במה שמראה כחו בב' המדרגות הראשונים ,ועיקרם הנהגה שאינו לפי הערך
שמתנהג בו' אלפי שנין ע"פ גשמיות וכל זמן שהסט"א והקטרוג ,שאז רק הו"ק פועלים ,אבל הוא
כפי מה שיהיו הנבראים מסודרים באלף השביעי טהורים וזכים כמו אדה"ר קודם החטא ,ועוד
מדרגה יותר ,ומהם באים ניצוצות גם בעוה"ז אל הצדיקים הגדולים הראויים לכך שמטעימם מעין
עוה"ב 1296בהשגת נבואה ורוה"ק ופנימיות התורה ,והוא בסוד חב"ד ,1296אבל כלל הדברים ,נה"י
הוא בבחינת הנהגת עוה"ז המסודר בכל זמן ,ובהם נכללים כל המדרגות הג' נר"ן שבנפ"ש,1296
וחג"ת הנהגת עוה"ב לאחר המיתה בג"ע ,וחב"ד הנהגת אלף השביעי ,והבן מאד.
.é"ä÷á ÷çîð 1297
.(å"ùìá óñåð) àìà 1298
.øâñåîä úà íéñøåâå øùé íãàå é"ä÷á ÷çîð íä 1299
 1300עי' הערה .1254
.(å"ùìå øùé íãà) ïéøøáúî 1301
.øùé íãàå é"ä÷á ÷çîð 1302
.(é"ä÷á óñåð) ë"çàå úòãä ñðëð 1303
 1304עי' ביאורים ח"א עד ע"א שזה נשמת הו"ק.
 1305שבצ'.
 1306עי' אד"ר קלב ע"א.
.(é"ä÷å øùé íãà) åìéàîå 1307
173

מאיר העץ חלק ג'
כנודע ,כי בז"א יש בחי' שם יה"ו לבד ,ובנוקבא ה' אחרונה ,1308וו' של יה"ו הוא דעת ,כי כל
העצמות ז"א אינו אלא ו' שבהוי"ה.
ואח"כ ל' דצלם היא בינה דז"א ,והיא הנשמה שלו .ואח"כ מ' דצלם הוא חכמה דז"א,
והיא החיה שלו .ואח"כ בא כתר שלו.
והנה הנפש נקרא דמות באה ממלכות של הפרצוף דמל' דיש"ס ותבונה ,והרוח שהוא צ'
דצלם בא מו"ק דמלכות דיש"ס ותבונה ,והנשמה שהוא ל' דצלם באה מבינה דמלכות 1309דיש"ס
ותבונה ,והחיה שהוא מ' דצלם באה מחכמה דמלכות דיש"ס ותבונה ,ויחידה בא מכתר דמלכות
יש"ס ותבונה .וכל זה הוא הצלם 1310דעיבור ,וכולם נקרא נפש לבד .וכעד"ז בצלם דיניקה
)הכולל נרנח"י( 1311וכולם נקרא בחי' רוח ,והם נמשכין מחיצוניות ו"ק דיש"ס ותבונה אשר הוא
כלול מכח"ב וו"ק ומלכות .ועד"ז הוא בצלם דנשמה דגדלות הכוללת נפש רוח וכו' ,וכולם
נקרא נשמה לבד ,והם נמשכין מחיצוניות בינה דיש"ס ותבונה }צט ע"ג{ אשר היא כוללת
1312
כח"ב וו"ק ומלכות שבה .ואמנם כבר יש לו עתה אל הז"א ג' בחי' נר"ן בתוך ג' כלים ,ובתוך
ג' צלמים מחומר וצורה של ישסו"ת ,ממלכות וז"א ובינה שלהם כנ"ל .וכל צלם מאלו הג' הוא
כפול ,שהוא צלם דיש"ס וצלם דתבונה .וכבר נת"ל שכנגד חיה ויחידה לא יש עוד כלים בז"א,
אמנם נכנסין ומתלבשין תוך נשמת ז"א .ואח"כ נכנס צלם דחיה בז"א מבחי' חכמה דיש"ס
ותבונה כלול מה' בחי' נרנח"י וכולם נקרא חיה ,אח"כ נכנס צלם דיחידה בז"א מבחי' כתר
דיש"ס ותבונה כלול מה' מבחי' נרנח"י וכולן נקרא יחידה .והרי נשלם עתה ז"א בנרנח"י וכולם
מה' בחי' דיש"ס ותבונה.
שער כ פרק ח
אח"כ יש לו עלייה אחרת ,וחוזר כבראשונה ועולה ולוקח ה' בחי' נרנח"י מן ה' בחי'
או"א עצמן עלאין ,1314ולכן חוזר לקטנות ויניקה ומוחין אחרים 1315כנזכר בליל פסח .1316ואח"כ
יש לו עלייה אחרת ככל הנ"ל ולוקחם כולם בא"א .1317וביאור הדבר ,כי תחלה היה לו בחי'
עצמו שהוא רוח ,ובחי' נוקבא הכוללת בו והוא נפש ,ובלקחו מיש"ס ותבונה כל אותן הצלמים
אז יש לו נשמה שלימה ,כי הרי יש"ס ותבונה נקרא בינה כנודע .1318ובלקחו אותם שנית מן או"א
עלאין הנקרא חכמה יש לו חיה בשלימות .ובלקחו אותן ג' כלים 1319מא"א הנקרא כתר נשלם בו
יחידה בשלימות.
1313

 1308עי' ס"י )úåîàÄ ùìù ãåñá úåèåùôä ïî úåéúåà ùìù øøéá (â"éî à"ô
.úååö÷ äùù íäá íúçå ,ìåãâä åîùá íòá÷å ,1308ù"îà
) (61זוהר חלק ב דף קד/א
שמאלא אור ,בההוא סיגא דדהבא בהדיה שם עון ,לוי ,חבורא דכלא ,לאתחברא מתרין סטרין .יהודה ,נוקבא בהדי דכורא
מתדבקת ,יה"ו דא דכורא ,ד"ה דא נוקבא דהות בהדיה ,ד"ה ,אמאי ד"ה ,אלא ד' באתדבקותא דרע בהדה ,איהי דל"ת מסכנא
איהי ,ואצטריך לאתבא בגלגולא ,לאתעכלא ההוא רע
תרגום:

(å"ùì) úåéëìîã 1309
.(é"ä÷å øùé íãà) íìöá 1310
.øùé íãàá ÷çîð 1311
.(øùé íãà) íëåúáå 1312
.øùé íãà 1313
àúéà å"ùìáå ,"ïéàìò à"åàá ùéù" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "ïéàìò ïîöò à"åà" 1314
"."ïîöò ïéàìò à"åà
 1315כלומר זה גידול חדש
 1316עי' שעה"כ פסח פרק ב ,שמוחין מישסו"ת נקרא גדלות ראשון ,ושל או"א גדלות שני.

.à"àî ì"öãð 1317
 1318כנ"ל אנ"ך פרק ח'.
."úéùéìù" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìá ÷çîð "íéìë 'â" 1319
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ועתה אנו צריכין לומר )לבאר( ,כי הרי כל אלו בחי' של הצלמים כנ"ל ,הם כולם מבחי'
חיצונית דיש"ס ותבונה ודאו"א ודא"א .ואמנם צריך שתדע ,כי גם יש בהם בחי' פנימית ,וצריכין
אנו לבאר ענינם ,לכן נבאר צלם דגדלות נשמה דז"א שלקחו מיש"ס ותבונה ,וממנו תקיש אל
השאר משם ולמעלה .כי משם ולמטה שהם עיבור ויניקה ,אין שם פנימיות רק חיצוניות לבד ,כי
אין בחי' פנימיות אלא כשהוא בגדלות ,שאז ראוי לזווג וצריך שיחזור פב"פ בכח הפנימיות.1320
וא"כ אפשר שבעיבור ויניקה אינו לוקח רק בצלם מבחי' 1321חיצוניות לבד ,או אפשר שנאמר
שגם לוקח פנימיות ,אלא שאף הפנימיות נקרא חיצוניות ,כי אין נקרא פנימיות אלא בסוד נשמה
והכלים שלה ,כי הפנימית של הכלים ההוא הפנימי הוא הנקרא פנימיות ממש ,וזה אינו אלא
בגדלות ממש ,שאז לוקח גם פנימיות הכלי }צט ע"ד{ ההוא ,ועל ידו חוזר פב"פ לצורך הזווג,
ולכן נתחיל ונבאר ענין הצלם דמוחין הבאה לז"א מיש"ס ותבונה.
דע ,כי אין אל הז"א יותר מג' כלים ,1322והם כנגד מלכות שבו ,וכנגד הז"א שבו שהם
ו"ק שבו ,וכנגד הבינה שבו ,ואלו הם בחי' נפש רוח נשמה שבו ,אך החיה ויחידה שבו אין בהם
כלים .וכל א' מאלו הג' יש בו חיצוניות ופנימיות ,ר"ל אחור ופנים ,כי זה הוא כלי באחוריים של
כל אבר ואבר ,וזה כלי שהוא פנים של כל אבר ואבר .וכנגדן אורות ,והם נר"ן ,כל א' מהם יש בו
אור המאיר באחוריים ואור המאיר בפנים של כל אבר ואבר ,וכנגדם יש בחי' או"א אשר לוקח
ז"א מהם מבחי' ג' כליהם ע"ד הנ"ל ,שהם כלי המלכות שבהם והוא הנפש ,וכלי ז"א שבהם
והוא רוח ,וכלי בינה שבהם והוא נשמה .ובכל א' יש בו פנימית וחיצוניות ,ובכל א' יש בו ג"כ
אורות נר"ן ,וגם הם בחי' אורות דפנים ואחור .ובהיות אור ז"א מבחי' האחור ,אז יש אחור גרוע
מחברו כנודע ,כי כמה אחוריים וכמה פנים הם ,ואז האחור גרוע נשאר באחוריו ,ואור המעולה
אע"פ שהוא מבחי' אחור נשאר בפנים .ובבא אור הפנים אז אור האחור נדחה כולו אל האחור,
ואור הפנים נמשך אל הפנים .ונמצא כי אפילו כלי החיצון של ז"א יש בו כלי מצד אחור וכלי
מצד פנים בכל אבר ואבר ,ויש בו אור נפש מבחי' אחור ופנים ,ויש בתוכם כלי החיצון
דאו"א 1323בבחי' אחור ופנים ,וזה הכלי נתון תוך כלי החיצון דז"א ,ובתוך כלי זה דאו"א יש אור
חיצון נפש דאו"א דאחור ופנים ,ובתוכו נפש דז"א דאחור ופנים .ואח"כ תוך כלי 1324זה יש כלי
אמצעי דז"א בבחי' אחור ופנים ,ובתוכו כלי דאו"א האמצעי דאחור ופנים ,ובתוכו אור רוח
דאו"א מבחי' אחור ופנים ,ובתוכו אור רוח דז"א פנים ואחור .והנה ב' כלים הנ"ל נקרא כלים
דעיבור ויניקה ,והם מבחי' אלקים שיש בו אחור ופנים ,בין בכלים בין באורות .ואח"כ בתוך
כלי 1325הנ"ל יש כלי הפנימי דז"א בבחי' אחור ופנים ,ובתוכם כלי דאו"א הפנימי פנים ואחור,
ובתוכו אור או"א הנשמה בבחי' פנים ואחור ,ובתוכו אור ז"א פנים ואחור של נשמה .ואז בבא
שם הנשמה משלח אורותיה אל הב' כלים וגם אל האורות שהם נפש ורוח ונעשין בחי' הויו"ת,
כי אין הויו"ת אלא בגדלות ,אלא שאז גם ב' הכלים החיצונים נעשין הויו"ת.1326
ונבאר עתה ענין זה הכלי הפנימי דז"א שהוא בחי' }ק ע"א{ נשמה דגדלות שהוא כלי
הפנימי דאמא ובתוכה כלי הפנימי דאבא .והנה ג' בחי' אלו הכלים 1327חיצון ואמצעי ופנימי,
בכל א' מהם יש בו בחי' פנים ואחור כנ"ל ,וזה בין בבחי' הכלים דז"א או דאו"א ,ובין בבחי'
אורות בין דז"א בין דאו"א ,וכל זה בין באחור בין בפנים ,וכל אלו יש להם בחי' מ"ה וב"ן ,מ"ה
אור החדש וב"ן מברורי המלכים וזכור כל זה.

 1320עי' לעיל שער העקודים פרק ב' שכדי להיות ראוי לזיווג צריך בחי' חכמה שהיא בחי' חיה וצ"ע.
1321

"."'éçáî ÷ø íìöä" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "'éçáî íìöá ÷ø

 1322כלול בזה גם ,שבכל בחי' פרטי שבז"א יש ג' כלים ,עי' לקמן פרק יב.

 1323כלומר דישסו"ת.
.(øùé íãà) ìë 1324
.(øùé íãà) ìë 1325
.(øùé íãàá óñåð) ä÷éðéá 1326
.(øùé íãà) íéìëã 1327
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שער כ פרק ט
ועתה נבאר כל זה בעז"ה .הנה תחלה בא לו זה הצלם דגדלות מבינה דיש"ס ותבונה
מבחי' חיצוניותם שהוא באחוריים ,בין בכלים בין באורות ,ונכנסין בז"א ונעשין בו כלי הפנימי
מכולם בבחי' האחור לבד שהוא חיצוניותו ,ובתוכו המוחין שהיא נשמה לו ,וכל זה בבחי'
אחור .ואז עומדין אב"א זו"ן ,1329ואז נגדלת הנקבה באחור ז"א ,1330והוא כי הנה הז"א לוקח
חלקו וחלק שלה ,כי הוא בן בכור ,1331וא"כ לקח תחלה כלי שלו ושלה באחור לבד מבחי' מ"ה
וב"ן ,וכן עד"ז באורות .ונמצא שיש בו עתה מ"ה וב"ן באור נשמה וכלי הפנימי לו ,וכן לנוק'.
ואמנם הגבורות דב"ן דמ"ה שבאבא ניתנין בנה"י דאימא ונעשו חסדים בערך הגבורה 1332דאמא,
כנודע שהם ג"כ גבורות דב"ן דב"ן דחלקה ,והחסדים דמ"ה דמ"ה דאבא עם החסדים }ק ע"ב{
דמ"ה דב"ן דאמא ניתנין בנה"י דאבא ונעשו חסדים דאמא גבורות בערך חסדים דאבא
כנודע.1333
וכל זה נכנס תחלה כולו תוך הז"א ,ואח"כ דרך האחור שלו היה מאיר לנוקבא ,ונותן לה
אז הארה מהמוחין שבנצח הוד יסוד דאימא ,אשר כולם הם בחינת ב"ן שלו ושלה ,ונותן לה
שלה 1334בלבד שהם הגבורות דב"ן דב"ן ,וגם נותן לה הארת הגבורות דמ"ה דב"ן .1335ואח"כ
בעת הנסירה מסתלקין נה"י דאו"א .וב' בחי' חכמה וחסדים ,1336בין דאבא בין דאמא ,נשארין
בסוד אור מקיף על ראש ז"א ,והשאר שהם הבינות וגבורות נכנסין בנוקבא ונגדלת בכל האחור
שוה אליו ,כי אז נוטלת הם עצמן ולא הארתן לבד כבתחלה ,ואז נעשה בחי' היסוד שבה .כי
מתחלה ע"י הארה לבד הנמשכת לה ע"י ז"א לא נעשה בה רק בחי' המלכות שבה) ,ואח"כ(
]ועתה[ נעשה היסוד שבה ,1337והם ציון וירושלים כנזכר במ"א.1338
ואח"כ מעלים אותן או"א לחופה 1339בהיכל עילאה דילהון אחר נסירה ,ועדיין אין בהם
רק אורות דאב"א ,ומזדווגים שם פב"פ ונותן בה החסדים 1340דאמא ,שגם הם אינן רק ה"ג
מ"ה 1341דב"ן ,מבחי' 1342עצמו ,אלא שבערך הגבורות שלה נקרא חסדים ,ואז אלו החסדים נקרא
1328

.øùé íãà 1328
.à"áà ï"åæ ì"öãð 1329
 1330עי' לקמן ח"ב דף עו ע"ד )לש"ו(.
 1331עי' אד"ז רצא ע"א :להוסיף לשון האד"צ רצא ע"א,äéìò íàå áà ïéìà ïéøäð ãëå :
äéðî àúøáå àúøáì úéøé éàäå àìë úéøéå àã ïá ìéèð àìëå àùéøã ïéìéôú ïåø÷à åäìë
äéðîå ,àúøá àìå äéîàìå éåáàì úéøé àøá ,àúøá àìå úéøé àøá ïàëî ô"ëòå 1331ïæúà
ïåø÷à éàäå éàä ìë àîéú éàå)1331 äéá àìëì ïåæîå (ã ìàéðã) áéúëã äîë ,àúøá ïæúà
.(àìë ãçå ïåðéà ãçá ÷ãöå ÷éãö
@ :íåâøú
.(øùé íãà) úåøåáâä 1332
íù" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "òãåðë àáàã íéãñç êøòá úåøåáâ àîàã íéãñç" 1333
."òãåðë â"åç 'éçá
.(å"ùì) äìùî äøàä 1334
."ä"îã ï"áã" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìá ÷çîð "ï"áã ä"îã" 1335
.(øùé íãà) ãñçå 1336
.(øùé íãàá ÷çîð) äáù ãåñéä äùòð [äúòå] (ë"çàå) 1337
 1338עי' ח"ב ד סוף ע"ד )לש"ו – לא מצאתי( ,תיקון הירח פ"ג ועי' לקמן שער לב פרק ה ,ושער
לד פרק ב סוף אות ח )לש"ו(.
 1339כדי להוציא נשמת אדה"ר עם כל הנשמות הכלולים בו העלה המאציל זו"ן למעלה באו"א
)כללים ח"א קג ע"ג ,וכן ביאורים ח"ב מה ע"ג – ע"ש מקורות בזהר(.
.(øùé íãà) íéãñç 'ä 1340
.øùé íãàá ÷çîð 1341
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רוחא דשדי בגווה ,1343כי אז 1344הוא בסוד זווג ממש }ק ע"ג{ אמנם הכלי 1345שלה הוא היסוד
שלה.
1347
1346
והמ"ן הם ה"ג של חלקה שלוקחת בעת הנסירה כנ"ל ,אך אלו ה"ג עצמה שלו
נקרא רוחא דיליה דשביק בגווה ,כי הנה ז"א סוד רוח ,אך בהנתן בה נקרא נפש ,בצאת נפשה
)בראשית לה יח ,(1348ולכן נקרא בן ולא בת .1349ולהיותו בסוד אב"א אינו זווג גמור רק רוחא
דשדי בגווה ,1350והוא שורש להעלות כל הבירורים עד ימות המשיח ,1351והוא שורש לכולם ,כי
הוא השורש הראשון דב"ן ,וע"י מתבררין כל בירורי המלכים של זו"ן .1352ואמנם אח"כ חוזרים
פב"פ ,ואז באים בחי' אורות הפנים דבינה שבתבונה ויש"ס מלובשין בפנימיותן ממש ,ואז
1356
נותן 1353לה בסוד הארה בחי' ה"ג 1354שלה 1355דב"ן ובסוד זווג ממש ,ה"ג שלו הנקרא חסדים
דאימא 1357כנ"ל וכולם הן מן ב"ן.1358
עוד נ"ל 1359בדרך שני ,וב' פירושים הם אמת ,כי הנה אי אפשר להזדווג ז"א בנוקבא
אלא בהיותה שוה בשוה לגמרי כמוהו ,ואם }ק ע"ד{ לאו ,אז הזווג הוא זווג ז"א בלאה או יעקב
ברחל או יעקב בלאה ,והנה בהיותה 1360בסוד אחור בשוה אליו ,אז האיר בה בחי' הגבורות דב"ן
דב"ן ,1361אך הגבורות דמ"ה דב"ן כולם 1362נעלמים תוך יסוד דאבא הסתום כנודע ,לכן צריך
שיצאו משם וינתנו בתוכה ממש בעת הנסירה ,ואז חוזרין להנתן בה נה"י דאבא ,ואי אפשר
שיקבלם 1363אם לא יכנסו בה ג"כ נה"י דאמא ויתלבשו בתוכה ,ואז מקבלת היא גבורות דמ"ה
)דב"ן( 1364שביסוד דאבא .והרי עתה בא 1365ב' מנצפ"ך ,א' דגבורות אמא ,וא' דגבורות אבא
.(øùé íãàá óñåð) à"æ 1342
 1343עי' לקמן נסירה פ"ב )כא ע"ב( ושער מ"ן ומ"ד פרק ח' )עב ע"ד( )לש"ו( עי' שער מוחין
דצלם פרק ו שזה מה שאבא נותן אימא בביאה ראשונה.
øùé íãàá ÷çîð 1344
 1345לקמן מז ע"א ]שער תיקון הנוק' פרק ב'[ כלל טו )לש"ו(
 1346עי' שער טו פרק ג' לגבי מ"ן.
.(å"ùì) íîöò 1347
 1348עי' שער מ"ד ומ"ן פרק ח.
 1349היינו השם ב"ן שהוא יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.
 1350עי' שער ט"ל דרוש י' :ונמצא כי המלכות
הלילה.

חזרה להיות בתולה ,לכן צריך לעשותה כלי בחצי

 1351כאן רואים שתיקון כל הניצוצין הוא על ידי המנצפ"ך )דע"ה ח"ב קמא ע"ב ,ועי' דרוש ש"ך
פ"ר ורפ"ח סוף סימן ד(
."ë"çàì" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "ï"åæ ìù" 1352
.(øùé íãà) ïúéð 1353
.(øùé íãà) úåøåáâä 1354
.(å"ùìá óñåð) ï"á 1355
 1356ב"ן דמ”ה וגם נותן לה מ"ה דמ"ה עי' לבוש יו"ט )לש"ו(
.(å"ùì) ä"îã ä"îî äì ïúåð íâå ,ä"îã ï"á .øùé íãàá ÷çîð 1357
.(å"ùìä éãé ìò øâñåî) ï"á ïî ïä íìåëå 1358
.(øùé íãà) ì"é 1359
.(øùé íãà) íúåéäá 1360
.øùé íãàá ÷çîð 1361
.(øùé íãàá ÷çîð) íìåë ï"áã 1362
.(å"ùìå øùé íãà) íìá÷úùì 1363
.øùé íãàá ÷çîð 1364
.(øùé íãà) äá 1365
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כנזכר במ"א .אח"כ בחזירתם פב"פ ,אם לא גדלה כמוהו אז הוא זווג יעקב ורחל ,והיא קבלה
תחלה גבורות דמ"ה דב"ן 1366דרך מסך מז"א ,ואח"כ נותן לה חסדים דמ"ה דמ"ה 1367בסוד זווג.
אמנם כשנגדלת כמו הז"א לגמרי פב"פ ,אז לוקחת החסדים )דב"ן( דמ"ה )דב"ן( 1368וג"כ
החסדים דמ"ה דמ"ה 1369כנזכר במ"א ,כי ז"א }קא ע"א{ יש לו או"א ויעקב אבא לבד.
1370והנה מן זה הנ"ל תבין איך החו"ג שבנה"י דאמא כולם הם בחי' ב"ן וכולם הם
גבורות ,ולכן הם מנצפ"ך כפולות ,כי כולם גבורות .והם י' דמים שבאשה ,ה' דם טוהר
מהחסדים ,1371וה' דם טמא מהגבורות ,ומהם יונקים הקליפות הטמאים ,1372יען הם גבורות
דנוקבא ששם אחיזת הקליפות .גם אפשר כי יש בחי' אחרת והם ה"ג דמ"ה דם טוהר ,וה"ג דב"ן
דם טמא .והנה בעמידת לחש דחול 1373הם לוקחים אחור ופנים דאמא 13751374דיש"ס ותבונה,1376
ובחזרה הם לוקחים אחור ופנים דחכמה 1377דישסו"ת .ולכן עדיין אין זווג אלא ליעקב ורחל,
אלא שהוא במקום גבוה ,בחג"ת דז"א כנודע .אך בר"ח במוסף ,הם לוקחים אחור ופנים דכתר
דיש"ס ותבונה ,ואז יכולין להזדווג ז"א ברחל כנ"ל ,1378שאין אלו מזדווגים רק בהיותן שוים
בקומתן.
ובזה תבין מ"ש במ"א )שעה"ג הק' כו( כי רבי עקיבא לבוש נשמתו מן )נ"א מהוד( הנה"י
דאבא מצד גבורות ,שהוא צד שמאלי .1379ואמנם נשמתו הוא מקין שהוא מן אמא ,כי הרי ר"ע
נקרא חסיד ,1380כי נתבסם גבורת נשמתו עם החסדים ברדתם ביסוד .והחסדים היו תחלה גבורות
דאבא כנ"ל ,אלא שאחר כך נתחלפו וניתנו באמא ,לכן לבושו משם ,מאבא מצד הגבורות מצד
שמאל שבו .וכבר נתבאר איך הגבורה דהוד נכנסת ביסוד במקום החסד שבחסד ,לכן ר"ע
שנשמתו מהוד הגבורות נעשה לבושו מחסד שבחסדים ,והיה מצד אבא כי משם שרשם.
שער כ פרק י
וכדי שתבין כל זה נבאר ענין או"א היטב .הנה אבא לוקח משם מ"ה מבינה שבו
הכתר והחכמה שבי' ספירות דבינה זו ,ואמא לוקחת בינה דבינה דמ"ה .ואפשר שגם הכתר
נחלק לחצאין ,חציו לו וחציו לה ,אלא שכפי הנראה מדרוש שלוח הקן )שער הזיווגים פרק ד'(
בש"ע נהורין ,כי כתר שלה טמיר וגניז באבא ,1383א"כ נראה שכל הכתר לקחו אבא ,ולכך נקרא
1381

1382

.øùé íãàá ÷çîð 1366
.øùé íãàá ÷çîð 1367
."ï"áã" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "(ï"áã) ä"îã (ï"áã)" 1368
.øùé íãàá ÷çîð 1369
.øçà ùåøã äæ øùé íãàá 1370
 1371הרב אמר שזה גבורות דאבא שהם חסדים כלפי אימא ,מבו"ש שער ה' ח"ב פרק &##*.
 1372אחר שמתפשטים בעשיה .לקוטי תורה תהלים מה )לש"ו(
."øåáéöá ãéçé" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "ìåçã ùçì" 1373
 1374כלומר נשמה דישסו"ת.
.(øùé íãà) äðéáã 1375
 1376עו"ת נו רע"א )לש"ו( לא מצאתי@
 1377כלומר דחיה דישסו"ת.
.(å"ùì) òãåðë ì"ö 1378
 1379ובגלל גדולת תורתו וקדושתו שהיה כל ימיו עובד מאהבה נתעלה ע"י מעשיו עד מוח
הדעת עצמו בהחסדים שבדעת )דע"ה ח"ב קז ע"א(.
 1380עי' גמ' סהדרין קי ע"ב שבקה רבי עקיבא לחסידותיה – מובא בשעה"ג הק' לד.
.øùé íãà 1381
 1382עי' טנת"א א מ"ב.
1383

.(øùé íãà) (àáàã øúëá à"ð) øúëá
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טמיר וגניז יתיר מינה )אד"ז דף רצא ע"א( .ויש"ס לקח ו"ק דבינה דמ"ה ולכן נקרא יש"ס 1384הוא
ז"א שבו .ותבונה לוקחת מלכות דבינה דמ"ה ,לכן נקרא התבונה ,מלכות נפש תבונה ,כנזכר
בתיקונים )דף מג נה ע"א .(1385וכשם שאו"א לא מתפרשין ,1386וישראל ורחל מתפרשין
לזימנין .1387כן או"א נרמזין בחיבור גדול בי' ראשונה שבהוי"ה כנודע ,לפי שהם חו"ב דבינה
דמ"ה .אך ו"ק דבינה דמ"ה עם מלכות דבינה דמ"ה שהם יש"ס ותבונה ,הם דומין לזו"ן ואינן
כ"כ מחוברים חיבור גדול כמו או"א .1388ואמנם מב"ן לקח אבא ו"ק דחכמה דב"ן ,כי הרי ג"ר
לקחם עתיק לצורך הנקבה שלו ,ומלכות דחכמה דב"ן לקח יש"ס ,ולכן נרמז גם הוא בסוד
נקבה ,בה' ראשונה דהוי"ה כנודע .ואמנם מבינה דב"ן הד' ראשונות שהם כח"ב חסד לקחם
עתיק ,ואז ה' קצוות דבינה דב"ן שהם ג' תחתונות 1389נה"י לקחן 1390אמא ,ומלכות דבינה דב"ן
לקחה תבונה.
נמצא ,כי אבא יש לו מ"ה וב"ן ,ואמא יש לה מ"ה וב"ן ,ויש"ס מ"ה וב"ן ,ותבונה מ"ה
וב"ן .אך א"א ועתיק אינם כן ,רק הזכרים לקחו מ"ה }קא ע"ב{ לבדו ,והנקבות ב"ן לבדם ,לכן
הם מחוברים בפרצוף א' .אך באו"א שהם זכר ונקבה נפרדין ,מוכרח שכל א' יהיה בו מ"ה וב"ן
כדי שלא יתפרדו לגמרי .וז"ס )ס"י פ"א מ"ד( הבן בחכמה וחכם בבינה .וכעד"ז בזו"ן ,כי ז"א יש
לו ו"ק דב"ן וו"ק דמ"ה ,ונוקבא יש בה מלכות דמ"ה ומלכות דב"ן .נמצא ,כי בז"א יש בו חו"ג
שהם מ"ה וב"ן ,וכן בנוקבא .ואמנם ז"א שלוקח מוחין שלו כפולים מצד אבא ומצד אמא ,היו
אז החסדים דמ"ה וחסדים דב"ן באבא ,וגבורות דמ"ה וגבורות דב"ן באמא ,ואח"כ בהכנסם
בז"א נתחלפו ,ואז החסדים דב"ן נשתתפו עם הגבורות דב"ן בנה"י דאמא ,וגבורות דמ"ה עם
חסדים דמ"ה נשתתפו בנה"י דאבא .נמצא מוחין דאמא כולם דב"ן ודאבא כולם דמ"ה*.
*êà ,à"åàã é"äð à"æá íéñðëðùë ïéðòä åäæ éë ,ìáäå ïé÷ ïéðòá 1391ì"ðë õøúì øùôà äæáå
íä 1393àîàã â"åçä àöîð ,ïéôéìç ïéà æàå ,ãáì àîàã ïéçåî ÷ø åá åñðëð àì 1392ø"äãà àèçá íù
1394
.íééç ã"òìðë ä"îã íéãñçî ìáäå ï"áã úåøåáâî àåä ïé÷ éë àöîð ,ï"áå ä"îî

ומן הנ"ל תבין מ"ש במ"א )טנת"א ד'( ,כי כתר דאבא הם טעמים ,וט"ס הם נקודות ,כי
כתר שבו הוא כתר דבינה דמ"ה כנ"ל ,וכל כתר שבכל ספירה וספירה הוא טעמים ,וזכור זה
היטב .וט"ס תחתונות של אותו ספירה הם נקודות דמ"ה לבד מאותן השינוים שמצאנו ,כי
לפעמים נאמר כי בינה היא אהי"ה ,ולפעמים נאמר שהוא ס"ג ,1395ועם הנ"ל אפשר לישבו כי זה
הוא בב"ן וזה הוא במ"ה שבה ,או זה באמא וזה בתבונה ,או זה בג"ר וזה )נ"א בז"ת( בג"ת,1396
ודוק ותשכח .כי יותר נראה שאהי"ה הוא בחלק מ"ה ,אך ס"ג הוא בחלק ב"ן ,כי הרי ב"ן שרשו
.(øùé íãà) ìàøùé 1384
 1385וז"ל ,אשרי העם יודעי תרועה בגין דנשמתא איהי נשמת חיים בינה דנטלה מחכמה נפש
מלכות תבונה רוח תפארת ואיהו דעת כליל תרוייהו עליה אתמר ובדעת חדרים ימלאו.
 1386ריעין דלא מתפרשין )זהר ויקרא ד ע"א(
 1387דודים ,אלין אינון לתתא דאקרון דודים לזמנין ידיען )שם(.
 1388עי' לעיל הערה .212
."úøàôú äøåáâ" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìáå øùé íãàá ÷çîð "úåðåúçú 'â" 1389
.(å"ùì) ïúç÷ì 1390
.(øùé íãà) ì"ðä 1391
."ø"äãàá" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "ïåùàøä íãà àèçá" 1392
.øùé íãàá ÷çîð 1393
 1394בינה יכולה לקבל הארת פב"פ דחכמה ועכ"ז צריך שתתמעט אורה שהיא משתתף עם הז"ת
מהטבור שבה ולמטה )ביאורים ח"ב נז ע"ב( – מיקום?
 1395עי' דברינו באח"ף פרק ג' אות כ' )לש"ו( ,על אף שאמרנו לעיל ששם ס"ג הוא שייך לתבונה
ואהי"ה דיודי"ן היא לבינה ,אבל יש זמנים שבינה ותבונה מתאחדים יחד לפרצוף א' וכאשר הבינה
יורדת ונכללת בתבונה ומתגלית שם אז עומדים שניהם בגילוי דשם ס"ג )ביאורים ח"א לח ע"ג(,
ועי' אריכות בשער ד פרק ג' בד"ה אהי"ה דיודי"ן.
.øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "ú"âá" 1396
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1397

מס"ג שהם הנקודות כנודע שהם המלכים שמתו .גם תבין איך כל אבא הוא חכמה ,או חכמה
דב"ן או חכמה דבינה דמ"ה ,אך לעולם אמא היא בינה 1398או בינה דבינה דמ"ה או בינה
דב"ן ,ולכן יכול להתקשר מ"ה עם ב"ן בין באבא בין באמא ,שכולם הם חכמה וזה באבא ,אלא
שחכמה 1400דב"ן נעשה צד נוקבא לחכמה דבינה דמ"ה ,או כולם הם בינות באמא ,אלא שבינה
דבינה דמ"ה נעשית צד זכר לבינה דב"ן.
1399

שער כ פרק יא
ונחזור לענין פנים ואחור .הנה כבר ידעת סדר המדרגות ומעלת השמות ,כי יש אחוריים
גדולים מהפנים דלמטה ,1402כי הפנים דכתר גדולים מאחוריים דכתר 1403שלהם ,אך האחוריים
שלהם גדולים מהפנים דחכמה ,1404וכעד"ז בכל הי"ס .וא"כ ,כשאנו אומרים שעולין פנימיות ג'
1406
תחתוניות במקום ג' אמצעיות 1405הוא עד"ז ,כי הנה פנימיות דנצח עלה דרך קו ימין והוא
חיצוניות דחסד ,וחיצוניות דחסד הוא פנימיות אליו אע"פ שהוא אחוריים ,והבן זה .ואמנם
פנימיות דחסד עולה דרך }קא ע"ג{ קו ימין ונעשה 1407חיצוניות לחכמה ,וחיצוניות דחכמה הוא
פנימית אליו .ועד"ז עלו ממדרגה למדרגה עד אין קץ .וכעד"ז בקו אמצעי ,וכן בקו שמאלי ,כי
אי אפשר לעלות אלא כל א' בקו שלו ,וזכור גם זה.
ובזה תבין שתמצא שמות הרבה שהיותר פנימיות הם בסוד אחוריים ורבוע,1408
והחיצוניות הוא בסוד פנים בלי רבוע אלא כפשוטו ,כמו שתמצא מזה הרבה בשמות הג' כלים
שיש לז"א ולנוקבא .והענין ,כי אותו הפנימיות הם אחוריים עליונים ,ובכאן עם שהם אחורים,
מספיקין להיות פֹּ ה בחי' פנים ,אך הפנים של פֹּ ה הם אחוריים בערכם .אמנם כשהאחוריים הם
מאותן הפנים עצמם שלהם שבשם א' ובחי' א' ,אז ודאי שאחוריים גרועים מהפנים ,והפנים הם
פנימיות ואחוריים הם חיצוניות .ובזה תבין איך יש"ס ותבונה הפנים עצמן שלהם הם בחי'
אחוריים דאו"א ,כי הם רבוע קפ"ד ותקמ"ד ,והם אל יש"ס ותבונה בחי' פנים ממש ,ואחוריים
שלהם אפשר שיהיו שמות פשוטים בלי רבוע .והטעם ,כי אע"פ שאינם רבוע נקרא אחוריים
בערך אחוריים העליונים שמספיקין להם לבחי' פנים.
1411
1410
תחלה היה ז"א ו' מלכיות ,1409או ו' כתרים של ו"ק  ,ולכן היה רה"ר  ,כי כל א'
בחינה בפ"ע ואין זו כלולה בזו .וע"י העיבור נכלל זה בזה )בהם( ,1412ונתגלו חג"ת בכל 1413ו'
1401

.(øùé íãàá óñåð) äðéáã 1397
.øùé íãàá ÷çîð 1398
.(øùé íãàá óñåð) äðéáã 1399
.(øùé íãàá óñåð) (äðéáã) 1400
.øùé íãà 1401
.øùé íãàá ÷çîð 1402
.øùé íãàá ÷çîð 1403
óñåð) äðéáã íéðôî íéìåãâ äîëçã íééøåçàä êà äîëçã íééøåçàî íéìåãâ äîëçã íéðôå 1404
.(øùé íãàá
 1405עי' לעיל הערה .155
.(øùé íãà) ùéáìäå 1406
.(øùé íãà) ùéáìäå 1407
 1408עי' שער או"א פרק ה' שכל אחוריים היא ברבוע.

 1409ר"ל שהכלים דמלכויות שהוא אחד מעשר מהאורות ועי' לעיל שער מול"מ פ"א ועי' לקמן
שער תיקון הנוק' פרק ב' אות ט' ,ובהקדמת רחובות הנהר דף ב ע"ג ועוד עי' באש"ל שער רפ"ח
פ"ב אות א' מו"ר השד"ה )לש"ו( ,ועי' חס"ד כלל נו  -סב )לש"ו(.
ז"ל במול"מ:
וז"ל בתיקון הנוק':
וז"ל בהקדמת רחובות הנהר:
אש"ל:
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תחתונות מו' נקודותיהן ,1414ונעשו 1415ו"ק כל א' כוללת בחי' )ז"א ו"ק דו"ק( ,1416ובמוחין דו"ק
דגדלות נשלמו ו"ק 1417כל א' כלול מי' .1418ואח"כ במוחין דג"ר ,1419באו לו כל הג"ר שבו כל א'
כלול מי' ,אז באו לו בסוד מקיף דל"מ 1420דצלם ,כי צ' 1421היו ג"ת 1422של ג"ר ,ול' דצלם הם ג'
אמצעיות של ג"ר ,ום' דצלם הם ד"ר של ג"ר .ובזה תבין שלכן יש זווג של ו"ק.
והנה הז"א יש בו כלים והוא גוף והוא חיצוניות ,ונחלק לג' בחי' חיצון תיכון ופנימי,
והחיצון נעשה בעיבור ראשון ,וב' ביניקה שהוא התיכון ,והפנימי בעיבור ב' דגדלות .ובכל אבר
מרמ"ח איברים יש בעוביו ג' בחי' אלו ,ראש תוך סוף ,בין בעור לבדו ,בין בבשר לבדו ,בין
בגידין לבדן ,בין בעצמות לבדן ,בכל א' מהם יש בו ג' כלים זה לפנים מזה .והתחברות שלשתן
הוא עובי א' דעור או של הבשר וכיוצא בהם ,אמנם בכל כלי מאלו צריך שישרה בתוכם אור
פנימי המחיה אותן ,ודרך כללות נקראו אלו האורות נשמת כלים .אמנם דרך פרטים נחלקים גם
הם ג' 1423בחי' אחרות דוגמתן ,נפש כנגד כלי החיצון ,ורוח נגד התיכון ,ונשמה כנגד הפנימי.
אמנם בהיותן מתלבשין בהם ,הם מתלבשין בתוכם ע"י אמצעי 1424ולבושים אחרים ,והם בחי'
החלק שנותנין או"א עצמן מבחי' גופם בבנים הנולדים מהם .1425והנה ,אותן הלבושין הנמשכים
בז"א מצד גופא דאו"א עצמן ,ודאי שגם הם ג' בחי' הנ"ל ,כי גם גופא דאבא או דאמא נחלק לג'
כלים הנ"ל .אמנם ודאי שהכלי דאבא או דאמא יהיו יותר זכים מן הכלים דז"א עצמו ,ויהיו
הכלים דז"א בבחי' חיצוניות אל הפנימית שהם הכלים דאבא או דאמא .נמצא ,כי הכלים דאו"א
מתלבשין תוך הכלים דז"א ג' בג' ,כיצד ,לבוש וכלי החיצון דאמא יתלבש תוך כלי החיצון
דז"א ,וכלי אמצעי דאמא יתלבש תוך כלי אמצעי דז"א ,וכלי הפנימי דאמא מתלבש תוך כלי
פנימי דז"א .ואח"כ יתלבשו ג' כלים דאבא ג"כ תוך ג' כלים }קא ע"ד{ דאמא ע"ד הנ"ל.
ודע ,כי כלים אלו יש בהם בחי' חיצוניות ופנימיות ,וכל א' מהם נחלק לג' כלים ,כי
החיצונים הם ג' כלים החיצוניות כנ"ל ,גם פנימית הכלים נחלק לג' כלים פנימיות ,והם הנקרא
מוחין דז"א כנודע .ונודע כי כל מוח אינו רק מחו"ב שהם או"א ,וא"כ מוחין אלו נמשכין מן
מוחין עצמן דאו"א ,ולכך לא נמשכו מוחין אלו בז"א אלא בהיותן מלובשים תוך ג' כלים דאו"א
1426
עצמן .א"כ נמצא ,כי גם הלבושים של נר"ן יש בהם פנימיות וחיצוניות ,וכל א' נחלק לב'
בחי' ,1427והם בחי' המוחין ,וקרומות המוחין שהם הכלים דאו"א עצמן .נמצא עתה ,כי בכל
חס"ד:
 1410עי' דע"ה ח"א נט ע"ג ,באמרו מלכיות כוונתו על האורות ,ובאמרו כתרים כוונתו על
הכלים
1411
עי' לעיל שער השבירה פרק ב'.
.øùé íãàá ÷çîð 1412
.(øùé íãàá ÷çîð) ìëá ú"âç 1413
 1414עי' שער כד פרק א אם לא גורסים כמש"כ באדם ישר.
 1415כלומר ביניקה?*##
.øâñåîä úà ñøåâ å"ùìå ,ãáì 'à - áåúë åîå÷îáå øùé íãàá ÷çîð øâñåîä 1416
.(øùé íãàá óñåð) úåìãâã 1417
 1418בגיל י"ג*##
 1419בגיל כ'*.##
1420
1421

.(é"áåâä é"úë ïëå ,øùé íãà) 'ì
.øùé íãàá øâñåî

##* 1422עי' נוסחאות.

.(øùé íãà) 'âì 1423
.(øùé íãà) íéòöîà 1424
 1425עי' לעיל הערה .15
.(øùé íãà) 'âì 1426
 1427הרב מאד התקשה בזה##*.
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בחי' הכלים כולם אפי' הקרומות ואפילו המוחין נקרא חיצוניות ,והאורות כולם שהם נר"ן
נקראו פנימיות .ואחר כך הכלים עצמן שכולם נקראו חיצוניות ,גם הם נחלקים כי ג' הכלים
עצמן דז"א נקרא חיצוניות הכלים ,והכלים דאמא שהם הקרומות וכן המוחין שבתוכם נקרא
פנימיות הכלים .ואח"כ פנימיות הכלים גם הוא נחלק לב' ,כי כלים דאימא שהם קרומות נקרא
חיצוניות והמוחין נקרא פנימיות .אמנם דרך כלל היא כך ,כי ג' כלים עצמן דז"א נקרא חיצוניות,
ומהם נעשו העולמות והמלאכים ,ומהאורות דז"א שהם נר"ן נעשו הנשמות ונקרא פנימיות,
ומהג' כלים דאמא ומהג' מיני מוחין שבתוכם נעשו הלבושין דנר"ן של הנשמה הפנימית.
והענין ,כי ודאי שהנשמות דז"א גדולים מכלים דאמא ,אך כלים דאמא הם יותר גדולים מכלים
דז"א.
שער כ פרק יב
כלל 1429העולה ,כי בזמן העיבור נעשה כלי החיצון דז"א כלול מרמ"ח איברים ,וזה מן
הבירורים אשר ביררו או"א מז' מלכים שמתו .ובתוך כלי זה נתלבש כלי חיצון דאו"א ,שהם סוד
הטפות דכורא ונוקבא אשר על ידם מצטייר צורת הלבוש של 1430הנפש ,וזה כלי החיצון דאמא
הוא בחי' קרומות ג' מוחין דעיבור ,ובתוך הקרומות האלו מתלבשין ג' מוחין דעיבור מצד אמא,
ובתוך המוחין האלו מתלבשין לבוש החיצון דאבא ,והוא גם כן בחי' קרומות ,ובתוכו המוחין
מצד אבא ,ובתוך בחי' אלו מתלבשין בתוכה 1431כלי החיצון דנה"י דא"א ,גם הם ג' 1432קרומות
ובתוכם מוחין מצד א"א ובתוך כל בחי' אלו מתלבש נפש דז"א.1433
ואמנם נודע כי ה' מינים הם נרנח"י ,וכל א' כלול מכולם ,ונמצא כי אין הנפש נגמרת לו
עד היות בה ה' חלקים הנ"ל ,והוא עד שנגמרו המוחין דמצד א"א .אמנם קודם שנעשה כלי
החיצון דז"א ,אז כבר היה בו קודם העיבור בחי' נפש דנפש שהוא הבל דגרמי ,1434ובעיבור
1428

.øùé íãà 1428
 1429עי' נה"ש דף ט ע"ב ד"ה ונמצא.
.(å"ùì) ìë 1430
.(å"ùì) íëåúá 1431
.øùé íãàá ÷çîð 1432
 1433זה מש"כ לעיל שער א ענף ד'
מבואר שכל הארת אורות עליונים כולם כאחד מתלבשים בבחינה התחתונה מהם בנשמתו,
דהיינו ,או"פ דיושר דכל האצילות בריאה ויצירה מתלבשים כולם בתוך הכלים ואו"פ דיושר
דעשיה .וקשה ,דלקמן כותב הרב )שער מוחין פרקים ה' וי"ב( שכל מה שמתלבש מהעליון בתחתון
ועומד בו העליון מבפנים והתחתון מבחוץ הוא רק בכלים דתחתון ,שהכלים דתחתון עומדים
מחוץ לאורות והכלים דעליון המתלבשים בו ,אבל האור ונשמה דתחתון הוא מבפנים לכולם.
ובביאור העניין יש להקדים ,יש ב' מיני הארות המתפשטים מכל העליונים בתחתון ,א' ההארה
השייכת לעיקר עצמותו גופא דהתחתון ,שכן הוא נעשה לעצם מעצמיו ,ב' תוספת מוחין של
התחתון בה עולה מעילוי לעילוי למעלה ממדריגתו.
ועתה מבואר שפיר ,שכן מה שכתוב בשער המוחין דהאורות העליונים נכנסים בין כלים
שבעשיה העומדים חוצה לו לבין אור פנימי דתחתון העומד פנימה לכולם קאי על הבחי'
הראשונה ,אבל כאן שכ' דאורות העליונים מתלבשים בתוך הנשמה דתחתון והוא עומד מחוצה
להם אינו מדבר אלא על תוספת המוחין והגדלות )ביאורים ח"א יז ע"א(.
וזה בשער ג פרק א'
קשה ,שהרי זו"ן מלבישים על הנה"י דאו"א ולא על כל הז"ת שלהם .ועוד קשה ,שכן כתוב
לקמן שהתלבשות של כל תחתון על עליון אינו משאיר בגלוי מהעליון אלא את הראש .אלא בע"כ
צ"ל כנ"ל שער א' הערה  ,Error! Bookmark not defined.שכוונת הרב בכל התלבשות היא
שהתחתון )במקרה דנן הזו"ן( מלבישים על הז"ת דמלכות דהעליון )במקרה דנן או"א( .ובעומק ,כל
התלבשות היא דרך טיפה הזרעית שיוצא מהבחינה העליונה דרך השתלשלות של אמ"ר וק"ב )עי'
לקמן שער מ"ד ומ"ן פרק ה'( ,והטיפה כחה והארתה נעשה בנה"י דעליון )והם השחקים ששחוקים
מ"ן לצדיקים  -חגיגה י"ב ע"ב( ,וכחו נמשך לנה"י מכל הז"ת .אמנם הג"ר דפרצוף עליון אין ניכרת
הארתם וכחם בפרצוף התחתון ,ולכן ראשם גלוי )ביאורים ח"א כה ע"ג( .כאן שייך לקטעים
הבאים ,אבל מה שכתוב לפני כן שייך כאן.
.(øùé íãàá óñåð) ùîî éìë à"ð 1434
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כשנעשה כלי החיצון דז"א אז נכנס בו רוח דנפש .וכשנתלבש בו כלי החיצון 1435דאמא שהם
המוחין ,נכנס בו נשמת נפש ,וכשנתלבש בו כלי החיצון מוח 1436דאבא 1437נכנס בו חיה דנפש.
וכשנתלבש בו כלי 1438מוחין דא"א נכנס יחידה דנפש.
1439
אח"כ ביניקה נכנס בו הרוח וגם הוא )בה'( מדרגות .כי תכף כשנולד נכנס בו נפש
דרוח ,אח"כ כשנגמר בשני 1440היניקה כלי אמצעי דז"א נכנס בו רוח דרוח ,וכשנכנס בו לבוש
אמצעי דאמא עם המוחין דיניקה שמצד אמא אז נכנס בו נשמת רוח ,וכשנכנס בו לבוש אמצעי
דאבא שהם הקרומות עם המוחין שמצד אבא ,אז נכנס בו חיה שברוח} ,קב ע"א{ וכשנכנס בו
כלי לבוש אמצעי דנה"י דא"א שהוא הקרומות ובו המוחין שמצד א"א ,אז נכנס בו יחידה דרוח,
והרי נשלם הרוח לגמרי.
אח"כ בעיבור ב' דגדלות ,אז נכנסת בו הנשמה דז"א גם הוא ע"י מדרגות ,כי תכף נכנס
בו נפש שבנשמה ,ואח"כ כשנגמר בעיבור זה כלי הפנימי דז"א נכנס בו הרוח דנשמה ,וכשנכנס
בו הכלי הפנימי דאמא שהוא הקרומות עם המוחין דאמא דגדלות ,נכנס בו נשמה דנשמה,
וכשנכנס בו כלי פנימי דאבא שהוא הקרומות עם המוחין דאבא דגדלות ,נכנס בו חיה דנשמה,
וכשנכנס בו כלי פנימי דנה"י דא"א ,שהוא הקרומות ומוחין דא"א ,נכנס בו יחידה דנשמה ,והרי
נשלם בו נשמת ז"א כולה.1441
ודע ,כי עד עתה לא לקח ז"א רק ג' כלים דיש"ס ותבונה אשר שניהן נקראו בינה לבד,
בסוד )ס"י פ"א מ"ד( וחכם בבינה ,שהיא ה' ראשונה שבשם כנודע אצלינו .לכן אינו רק נשמה
שהוא נגד בינה.
אך אח"כ ,חוזר ז"א לקחת ג' כלים אחרים דאו"א עלאין ששניהם בסוד חכמה לבד,
1442
בסוד )ס"י שם( הבן בחכמה ,והוא י' ראשונה שבשם ,והם סוד עיבור ויניקה וגדלות שניים
הנזכר בכוונת ליל פסח )שעה"כ דרוש ב( ,ואז נקרא חג"ת כנזכר שם .וטעם הדבר כי או"א שרשם
הם חג"ת נה"י לבד ,כי חב"ד דאו"א לקחם עתיק והבן זה .1443נמצא ,כי כל יש"ס ותבונה נקרא
נה"י ,וכל או"א נקרא חג"ת .והנה עתה לוקח ז"א כלים שלהם ,ולכן לקח גם בחי' חיה דז"א.
והוא כי דע כלל א' ,כי אי אפשר להיות בז"א רק ג' כלים לבד נגד נר"ן ,אך כנגד חיה ויחידה לא
יש כלים ,1444כי נשארים מגולין בסוד מקיף ,ולכן לעולם לא יש רק ג' כלים בז"א ,אלא שבתוך
הלבושים וכלים הראשונים מתלבשים אלו זה תוך זה ,כי כלי הפנימי דז"א אשר בו הנשמה כנ"ל
שם מתלבש גם חיה וכן היחידה כמ"ש .והענין ,כי כלי החיצון דאמא עלאה עם המוחין
מתלבשין בכלי הפנימי דמוחין 1445דתבונה ,ושם מתלבש נפש דחיה וכלי האמצעי דאמא עם
המוחין ,ושם בתוכם רוח דחיה וכלי הפנימי דאמא עם המוחין ,ושם בתוכם נשמה דחיה וכלי
הפנימי עם המוחין דאבא ,ושם בתוכה חיה דחיה ,וכן כלים דחג"ת דא"א אשר שם או"א עלאין,
.øùé íãàá ÷çîð 1435
.(ïéçåîäå à"ð) ïéçåîä åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "çåî ïåöéçä" 1436
.(øùé íãàá óñåð) (úåîåø÷ä íäù) 1437
.(øùé íãàá óñåð) úåîåø÷ä íäù é"äðã 1438
.øâñåîä úà ñøåâ å"ùì 1439
 1440מלשון שנים צ"ע איך לנקד* אין הבדל?.
 1441עי' יהל אור ח"א יא ע"ד וז"ל ,באדם נשמה חיה יחידה ,שכללם הנשמה ,היא ג"ר של הרוח
של האדם אבל הנשמה עצמה שהיא ג"ר עצמן אינן באים באדם כלל והן אלקות וז"ס איש
האלקים ,ע"כ##*.
 1442סוף פ ע"ג ,היינו יש ב' בחינות של גדלות ,א' לקבל מוחין דושסו"ת וא' לקבל מוחין דחו"ב
עי' שער יד פרק ג :והנה המוחין שלהם נעשו ע"י חג"ת דא"א אשר בתוכם נה"י דעתיק ,שהם
מוחין דאו"א ,.וכן אולי חג"ת דא"א צ"ל*##
 1443ועי' טנתא סוף א' מה לקח או"א ממ"ה וב"ן???.
 1444אבל הם כן מתלבשים בנשמה )ביאורים ח"ב יז ע"ב – עי' אם נוסף משהו על מש"כ כאן(,
ועכ"ז שעצמם לא מתלבשים אבל הארתם כן מתלבש )כללים ח"א ו ע"ג(
.(øùé íãà) ïéçåî íâå 1445
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גם בהם ג' כלים ובתוכם יחידה דחיה .אחר כך עולה בא"א עצמו ושם קונה יחידה עצמה
האמתית אז נשלם ז"א לגמרי .והסוד כמ"ש ,כי העולמות נפלו ממקומם ומקום ז"א בראשון הוא
במקום שעתה א"א והבן זה.
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שער כא פרק א מ"ת
שער החמישי שער לידת המוחין ויתחלק לג' פרקים
ונבאר עתה ענין התלבשות המוחין דז"א בתוך הכלים דנה"י דאמא ,שנשארו ריקנים
בעת הלידה כנ"ל )שער המוחין סוף פרק ג( ,כדי שאח"כ יהיו מתפשטין בתוך ז"א .ונבאר תחילה
בחי' אמא בעצמה שאי אפשר שתשאר חסירה מבלי נה"י לה לעצמה .כי אם נאמר שנשארת כך,
באופן זה שיהיה ג"ת שהם נה"י שלה מתפשטין ומתלבשין תוך ז"א תמיד זה אי אפשר ,לפי
שבהיותה כך} ,קב ע"ב{ אי אפשר לה להזדווג עם אבא .והרי נודע כי זווג או"א תדיר ולא פסיק
לעלמין )אד"ז רצ ע"ב( ,ולסיבה זו הוא מוכרח שיתהוו לה נה"י אחרים חדשים לצורך עצמה
בבחי' הכלים ,כי האורות שלהם כבר ביארנו שנתעלו בה בעצמה ,ולא נתלבשו בז"א ,ואז תהיה
אמא שלימה בכל י"ס ותהיה למעלה מז"א כולה ,ותוכל להזדווג עם אבא .אמנם ההתחדשות
להיות לה נה"י אחרים חדשים הוא באופן זה ,כי הנה נת"ל ,כי בחי' הכלים של נה"י דאמא
בלבד הם אשר נתלבשו בהם בתוכם רוחניות ונשמת המוחין דז"א ,ואח"כ נתפשטו הכל ביחד
תוך ז"א כנ"ל) 1447שער המוחין יב( .1448אבל רוחניות ונשמת נה"י דאמא שהם האורות שבתוכם
לא נשארו שם ,אמנם נסתלקו למעלה ועמדו בחצי ת"ת תחתון 1449של אמא כנ"ל ,ואז הרוחניות
והאורות הם מהוים ומוציאין כלים אחרים דנה"י לצורך עצמן ,ואז נשלמת אמא בי"ס גמורות
מלבד הנה"י שנתלבשו תוך ז"א.1450
ופשוט הוא ,שאין כח באורות ההם להמציא ולהוות כלים אחרים חדשים לגמרי ,אמנם
הוא על דרך הגדלת הקטן ,שהולך וגדל כן בכאן הלבוש דאמא ,ר"ל בחי' כלי ת"ת שבה שנשאר
חציו קיים למטה) 1451נ"א למעלה( ולא נכנס בז"א ,הוא נגדל ונתארך עד שהולך ומכסה ומלביש
את ]אורות[ 1452עצמות ורוחניות נה"י דאמא .וא"כ ,צריך שיגדל כפליים ממה שהיה כדי שיספיק
לזה .והנה זהו סדר כפילתן ,הנה ז"א אינו לוקח מן הכלים של אמא רק מן תחלת שליש ת"ת
תחתון דאמא ולמטה עם נהי"ם שבה כמ"ש בע"ה .נמצא ,כי מה שנכנס בז"א הם ד' מדות
ושליש ,שהיא שליש תחתון של ת"ת ונהי"ם של בינה .והנה צריך שד' מדות ושליש אחרים
עליונים יכפלו ,כיצד ,נתחיל מן תחלת ב' שלישים אחרונים שיש בבינה דאמא ,ונמנה ויהיה ד'
מדות ושליש ,שהם ג' מדות שלימות דעת חו"ג ,וב' שלישים תחתונים של בינה דאמא ,וב'
שלישים עליונים של ת"ת שבה ,הרי ד' מדות ושליש .ואלו נגדלו ונכפלו כפליים ונעשו ח' מדות
וב' שלישים ,שהם ב' שלישים תחתונים דבינה דאמא ודעת וחג"ת ונה"י ומלכות שבאמא .והרי
נשלמה בי"ס שלימות זולת מה שנכנס ממנה בז"א כנ"ל.1453
1446

1446
1447

.â"ò ãñ ÷"äòù ,ç"öåà
.(ç"öåà) ïî÷ì øàáðù åîë

 1448ע'י שעה"כ ט ע"א.åùàø êåúá íéùáìúî íä íðîà ,à"æã ùàøä 'éçá íîöò íä íðéà àîéàã ä"åð :
 :à ÷øô âë øòù ïî÷ì é'òåלפי שכבר נסתלקו אורות שלהם ונכנסו אורות הז"א במקומם ,לכן אלו

הנה"י ]הכלים דנה"י – אוצ"ח[ 1448דאמא מתחלפין מטבעם הראשון ונהפכים להיות עצם
מעצמו ובשר מבשרו של הז"א עצמו ,1448וכגוף עצמו דמיין ממש ,ואינן נקראין אלא בשם גופא
דז"א ממש.

.(ç"öåà) ú"úã ïåúçú 1449
 1450כנראה לפי שיטת הלש"ו & זה טיפה זרעית של אימא ,ולכן צ"ע בדיוק קושי של האריז"ל*.
.(ç"öåà) äìòîì 1451
.øâñåîä úà ñøåâ ç"öåàá 1452
íéøçà íéìë ìéöàäì äìòîì å÷ìúñðù äðåáúã é"äð ìù úåéðçåøá úìåëéå çë ïéàù àåä èåùôå 1453
éë ,ïè÷ä óåâ éøáéà úîâåãë àåä ïéðòä ìáà ,'úåìéöà úòá íäì åàøáðù íúåà éúìåæ ,ùîî íéùãç
úà íâ íéùéáìîù ãò íéëøàúîå íéìãâð äðåáúä ìù ïåéìò úéöçî ìù íéðåéìòä 'éìëäå íéùåáìä
éãë åéäù äîî íéìôë ìãâéì íéëéøö 'éðåéìòä íéìëäù àöîðå ,äèîì äáù é"äðä úåéðçåøå úåîöò
.(÷"äòù) .äðåáúä ìù ïåúçúä úéöçî ìù úåéðçåøä úà ùéáìäì å÷éôñéù
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וא"ת ,למה לא נכנס תחלה בז"א בחי' ב' שלישים תחתונים דת"ת דאמא ולמטה ,ואז
נמצא ד' מדות וב' שלישים ,ואז היתה כל בחי' בינה דאמא נכפלת ונגדלת ,כי מתחלת הבינה עד
סיום שליש ראשון דת"ת דאמא הם ד' מדות ,בינה דעת חסד גבורה ועוד שליש עליון דת"ת,
1454
והיו נכפלין ומספיקין ,אבל עתה שאין כתר של ז"א עולה למעלה רק בשליש ת"ת תחתון
דאמא ,נמצא שלא נכפלה כל הבינה דאמא אלא ב' שלישים תחתונים שלה ,ולמה היה כך.
התשובה הוא ,כי דע הקדמה א' והוא כמו שנתבאר ,כי זווג דאו"א שהם בחי' ב'
פרצופים שנעשו מן בחי' חו"ב של כללות עולם האצילות ,בהיותו נחשב כולו פרצוף א' כנזכר
בהרבה מקומות ,1455והנה זווגם תדיר ולא פסיק לעלמין ,וגם דכחדא אינון נפקין וכחדא שריין
)א"ז רצ ע"ב( ואין הפרש בהם ,כי אמא גדולה כאבא אשר זה הטעם דזווגם תדיר .משא"כ בזו"נ
שאין זווגם תדיר ,לפי שהנוקבא לפעמים גרועה וחסירה ממנו ואין שוין ,ואז אינה יכולה
להזדווג עמו .והנה כן הענין בכל בחי' חו"ב פרטיות שיש בכל פרצוף ופרצוף ,ששניהן שוין
במציאותן וזווגם תדיר ,וא"כ נמצא שחו"ב פרטיות }קב ע"ג{ שבי"ס דאמא צריכין שיהיו שוין
במציאותן וזווגם תדיר .ולכן אם ז"א היה לוקח מאמא ב' שלישים תחתונים דת"ת דאמא ,היתה
צריכה כל הבינה דאמא להגדיל ולכפול כולה ,ובזה ודאי יש בה תשות כח .1456משא"כ בחכמה
שנשאר כל כחה בה ,ולא הוכפלה להשלים בחי' חסרון אחרים שתחתיה .משא"כ בבינה שחצי
כחה נתון אל התחתונים ,ולכן הוצרך שז"א לא יקח מת"ת שבאמא רק שליש תחתון לבד ,ועי"ז
לא תצטרך הבינה דאמא לכפול רק ב' שלישים תחתונים וישאר שליש העליון שלה קיים בכל
כחו ,ובבחי' שליש הזה תהיה שוה עם החכמה.
וביאור הענין ,כי הנה הבינה צורת ה' ראשונה שבשם כנודע ,וצורת ה' הוא ג' קוין
שכוללים י"ס שבה ,כי קו ימין כולל חח"ן שבה ,וקו שמאלי בג"ה שבה ,וקו אמצעי כולל
דת"י 1457ומלכות שבה .והנה שליש העליון שבה הם חב"ד שבה ,שהם ג' ראשין של ג' קוין
שבה ,וכיון שאלו קיימים בכל כחם ושלימותן ,מספיק בזה ,כי כבר ג"ר שבה שלימות .וגם,
שכיון שג' ראשי הקוין ניכרים בשלימות א"צ לתשלומין ,ובפרט במקום ההכרח שיוכפלו לטעם
הנ"ל .ועוד טעם אחר קרוב אל הנ"ל ,והוא ,כי ג' ראשונות לעולם הם חשובים כאחד ,ואם כל
הבינה דאמא היתה נכפלת ותשש כחה ,נמצא שאין לה השוואה עם הב' ראשונים ,ולכך הוצרך
להניח ממנה שליש א' שלא יותש כחו ובערך זה יהיה חשובה כאחת מן הראשונים.
שער כא פרק ב מ"ת
ואחר שביארנו ענין אמא עצמה נבאר ענין ההפרש שיש בין ז"א לנוקבא בענין המוחין
שלהם .כי הנה ,ע"ד ששיעור ז"א הוא מן הת"ת דאמא עד למטה ,כן נוקבא דז"א הוא מן ת"ת
דז"א ולמטה .1459אלא שיש הפרש א' ביניהן ,והוא ,כי הנה הנוקבא דז"א מקומה הוא בתחלה
כאשר נאצלה באחורי ז"א מהחזה של ז"א ולמטה ,כיצד ,עד החזה הוא שליש עליון של הת"ת
1458

.(ç"öåà) ú"úã ïåúçú 1454
 1455ז"א סוף פרק ב'.
ìåãâä úôñåú é"ò äðåùàøáî äìù øåà èòîúðù éàãå ,íéìôë íìéãâäù åðøîàù ô"òà éë 1456
íðîà ììë äðúùú àìù êøöåä ïëìå ,åäéâååæ ÷ñôúå äîëçä ïî äòåøâ äéäú ë"àå .ìãâéì äëøöåäù
ìà äåù äéäú ùéìùä åúåàáù ïåéëå ,åúâéøãî äðúùé àìù åçåëá íìù äáù ïåéìòä ùéìù øàùé
.(÷"äòù) øéãú åäéâååæ äéäéùëì ÷éôñé äîëçä
.(ç"öåà) é"úãë 1457
.à"ò äð ù"åáî ,ã"ò ô óã ÷"äòù ,ç"öåà 1458
 1459עי' בהגר"א על ספד"צ טו ע"ד שמבאר ענין זה שכל פרצוף מתחיל מהחזה של הפרצוף
שלמעלה ממנו ,ולא מביא נוק' ,כנראה שעיקר מקומה של נוק' היא להיות פב"פ עם ז"א ,אבל
הסיבה להנ"ל היא שעד הטבור מגיע הדיקנא שזה עיקר תיקון הפרצוף ,ולמטה ממנו הוא לבר
מגוף ולכן אפשר להיות לו שם פרצוף בפני עצמו )על פי מאיר הספרא(.
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 והנה שיעור כתר. וממקום סיום החזה עד סוף הת"ת דז"א יש ב' שלישים תחתונים אחרים,דז"א
.1460של נוקבא דז"א הוא שיעור מקום ב' שלישים התחתונים דת"ת דז"א
àåäù åîë ,äðåáúä ìù ú"úá äìòîì úåéäì åùàø ìéçúä àì à"æ äîì ,íòè ïúéðù êéøö 1460
,íéîòè äùìù äæì ùé äðäå .íù ïééòå ,åðéøåáéçá äæ øàáúð øáëå .à"æ ìù ú"úä íò äá÷ðä ùàøá
øúåé àéä úãøåé äúéä å"ç à"ë ,äðåáúä ìù úìòåúì àåä ,'àä (ïéçåîä úãéì øòùî â"ô ç"ò)
,àåäå ,à"æ úìòåúì àåä éðùä .äáù øúëá åìéôà úåæçàð úåôéì÷ä åéä ,à"æ úçú àåäù ,äèîì
,ïáåé íäéøáã øåàéáå .àðåñëìàá éùîåç éøúå àúîà àéåä ,àòåáéøá àúîà ìë ì"æ åøîàù äîá
åøîàù äîá ïáåé äæ íâå .(á"é ç"ì äéòùé) 'åëå éòø ìäàë éðî äìâðå òñð éøåã áåúëä øîàù äîá
éë ,ùåøéô .äéìò åîöò úéîîù éîá àìà úîéé÷úî äøåúä ïéà ,ìäàá úåîé éë íãà ,÷åñô ìò ì"æø
,äìòîì íúåéç øàùð ,é"î íéàø÷ðä äðåáúä ìù é"äðä ïëå ,ú"úä ìù íéðåúçúä íéùéìù éðù
,à"æ êåúá äèîì íéãøåéå ,íäìù úåéç éúìá íéúîë ,øåà éìá íéð÷éø íéøàùð íäìù íéìëäå
.à"æ àåäù äøåúä ìò ,äîöò úà úéîî é"î éë àöîðå ,òãåðë à"æ ìù ïéçåîä íëåúá ùáìúäì
êøöåä ïëìå ,à"æì åðúéðå ,äðîî åøñçðù ,äìù íéìëä åìà äá íéìùäìå ,äðåáúá ìéãâäì êéøö äúòå
íäîù éãë ,äáù ú"âçå äðéá íäå ,à"æ êåú åñðëé àìù úåðéçáä åìà ,äìòîì äðåáúä ïî øàùéù
äîî íéìôë äùòðå úìãâð ,'æðäî 'à ìë éë ,äá íéøñçä ,é"äðå úøàôú éùéìù 'áä äá åìãâåé
úãøôð äðéàå ,äðåáúä ìù äîëçä íò øåáçá úøàùð ,äðåáúäã ìù äðéáä ùîåç éë ,òãå .äúéäù
,øëæðë äðåáúä ìù äîëçä íò úøàùð äìù ùîåçä ïëìå ,'ä àø÷ð äîöò äðéáä ìëù éôì ,äðîî
ãøé àìå ,äìòîì øàùðù íéìëä ìù øåàä çëî ,åìôëåäå åìéãâä ,äèîìå íùî 'éçáä øàù ìëå
äî éë ,à"æì íéôé÷î úåøåà åùòð ,åãøéù íéìëä åìàî éë ,òãå .à"æ êåúá íéìëä íò äèîì
äìò àì äîì ,øàáúð éøäå .íéôé÷î úåøåà 'éçá à"æá äèîì íéùòð ,íéìë 'éçá íéàø÷ð äðåáúáù
.äìòîì øúåé à"æ ùàø
ïéããöì èùôúî ,òôåùî ìäà ïéîë äùòð äðåáúã ãåääå çöðä øåà äðä éë ,àåä éùéìùä íòèä
ùøôä ùé äðä éë ,àòåáø ìò éùîåç 'á óéñåî ,ïåñëìàá àúîà ìë éë ,åðøîà øáëå .ïàëîå ïàëî
ïéðòäå .øëæðë éùîåç éøú àåä ùøôääå ,ïéããöì äèåð òôåùî ãøåé øùàëî ,øùåéá ãøåé øåàä øùàë
øåà úåéäì éë ,'åëå äìâðå òñð éøåã ÷åñôáù ,òñð ìù 'ð úåàá íéæîøð íéãñç äùîç éë ,àåä
åìàä íéãñçä ïëå ïàëìå ïàëì íéòôåùî íä åéúåö÷ù ,éòåø ìäàë íéòôåùî ,åìàä íéãñçä
ùøôä íøâ åæ äéèðå ,éòöîàä å÷á øùåéá àìå ,ìàîù å÷áå ïéîé å÷á ,íéããöä éðùì íéèåðå íéòôåùî
éðùì íé÷ìçúî íéãñç äùîçä åìà íðîàå .òñð ìù 'ð úåà íäù ,íéãñç äùîç íäù ,éùîåç éøú
ìò äøåî 'ñ úåà éë ,'ñ úåàá íéæîøð íéîåúñä íéãñçä éë ,àåäå .ò"ñð ìù ,ò"ñ ,íäù ,'éçá
íäù ,ä"éåä ùéìùå ú"åéåä 'á íäù ,ùéìùå íéãñç 'á íä íéñåëîä íéãñçä éë ,ãåòå .íåúñ
íäù ,ùéìù úåçô ú"åéåä 'â íä éë ,ãåòå .àçé÷ô àðéò éåìéâ ìò ,äøåî 'éò úåàå .'ñ àéøèîéâá
.äìâðå òñð éøåã ,åøîåà äæå .'éò àéøèîéâá
,úåéðç 'â åðçå åòñð ,íëåúáù íä ïéçåîä äðä ,à"æ êåú äðåáúã é"äð åñðëð øùàë éë ,àåä ïéðòäå
åçéðä íù íâå ,úåéòöîà 'âá åðç äéðùáå .íäìù íùåø åçéðä íùå ,à"æã úåðåùàø 'âá åðç äìçúá éë
øùà úåîå÷îä ìëá éë ,àöîðå .à"æã úåðåøçà 'âá àåäù ,éúéîàä íîå÷îá åðç úéùéìùáå .íùåø
äìòîì åøàùðù úåøåàä ìà äåàúå ÷ùç ùé ,äæ éðôî äðäå .íîåùøå íùøù åçéðä ,íù åëìäúä
êñî òöîàá íù çéðä ,ïåéìòä ìéöàîä ïëìå .à"æã é"äð ãò äèîì ãøéì(å) ,øëæðë íùåø 'éçáá
ìäà àø÷ðå ,äæ ÷åñôá æîøðä àåä øëæðä êñîå ,äèîì ãøéì úåøåàä åìëåé àìù éãë ,àãç àñøôå
,íøåà ÷æçúîå ,íéìãâð ,íéìåâî úåøåà íúåéäì ,êñîä ïî äèîìù íéðåúçúä úåøåàä íðîàå .éòåø
.ïë íâ íúåà íéìéãâîå ,íéñåëî úåøåàä íå÷îì ,äìòîì úåìòìå ,êñîä òå÷áìå úåìòì íéìåëéå
úåéðçå íéøãç 'â íäáå ,ò"ñð úåéúåàá íéæîøð ,íéãñçä 'éçá 'â àåäù ,äìâðå òñð éøåã ,åøîåà äæå
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 והענין הוא כי הנה נודע כי.'וז"ס פסוק )ישעיה נד יב( ושמתי כדכד שמשותיך וגו1461
 והנה חסד המתפשט, והנה חסד גימטריא ע"ב,ה"ח מתפשטין בז"א מהחסד שבו עד הוד שבו
 כי ג"פ כ"ד, יהיה כל שליש ממנו במספר כ"ד, בהיותו מתחלק לג' שלישים,בתוך ת"ת של ז"א
 אבל נוקבא, והנה כתר דז"א הם ג"פ אור אור אור כמנין כתר. והם כמנין חסד הנ"ל,1462גי' ע"ב
 ואלו ב"פ.1463 כנודע כי הנוקבא נקראת בית, שהם גימטריא בי"ת,הכתר שלה הוא ב"פ אור אור
 אשר,אור שיש בכתר דנוקבא הם בחי' ב' שלישים של ת"ת דז"א שלקחתם הנקבה לכתר שלה
 וז"ס כ"ד,14661465' כ"ד ה, וז"ס )בראשית כד טז( ותמלא כדה ותעל.1464כל א' מהם הוא כ"ד
,íéìâð íúåéä øçàå .äìâðå åøîåà åäæå ,íéìâð íä äèîì íðîàå ,äìâðå òñð éøåã åøîåà äæå ,øëæðë
íéãñçä ìéãâäì ,êñîä ìò äìòîì íéìåòå ,øëæðëå éòåø ìäàë äùòðä êñîä íéò÷åá æà
.íéñåëîä íéðåéìòä
íäîò äìòîì åéä úåøåáâä éë ,àåäå ,äèîì ãøéì íéðåéìò úåøåàä ÷ùç äîì ,éðù íòè ùé ãåò
.äìçúáë úåøåáâä íò øáçúäì ,úãøì íéãñçä ÷ùç ,à"æã ãåñéá åãøé úåøåáâäù äúòå ,úòãá
øòùá ïë íâ ïééòå .øëæðë äèîì úåøåàä åãøé àìù éãë ,øëæðä êñîä íùåä åæ äáñì íâ ïëìå
.(á"ò æ"î ÷"äòù) ì"ç 'éñ äéòùéá äæ ÷åñô øåàéá ,íé÷åñôä
.ì"æðë ,äá ñðëðä ãñçä øåàå ,éìëä ïéðò íâå .åðééðò äî ,äáù øúëä ïéðò ,úåèøôá äúò øàáðå
éìëáù øåàä ïîå .äéá÷åð ìù øúëä ìù éìëä äùòð åîöò åðîî ,à"æ ìù ú"úä ìù éìëä ïî éë ,òã
øåàä äùòð åðîî .åá èùôúðù íéãñç 'ää ïî 'âä ãñçä àåäå ,åáù éîéðô øåà àåäù ,à"æã ú"úä
äðéà éë ,úç÷åìù éìëä ïéáå øåàä ïéá ãçà éåðù ùé ìáà .äéá÷åðã øúëã éìë êåúáù ,éîéðôä
íéùéìù 'á øåòù àåä ,äìù øúëä úîå÷ øåòù äðä éë ,àåä ïéðòäå .úçà äàåùäá íúç÷åì
íðîà .àåää éìëä ìë úç÷åì àéä ïëìå ,äèîìå åìù äæçä ïî àåäù ,à"æã ú"úä ìù íéðåúçúä
ìáà .åéìà éìë ë"â êéøö à"æ éë ,éåìâä íå÷îáù àåää éìëä éùéìù 'á ìë úç÷åì äðéàù ,àåä èåùô
'àå ,åîöò à"æã ú"úä éìëì ,ùéìù éöç .íé÷ìç 'ã åùòðå ,å÷ìçúð åìà íéùéìù 'á éë ,êë äéä ïéðòä
ùéìù éöçå ,äìù úòãì ùéìù éöçå ,äìù øúëì äéä ùéìùä éöç éë ,äæ ïôåàá '÷åðì ùéìù éöçå ùéìù
.äáù ú"úì
ïëì ,íéùéìù 'á ìë åá åéä øáë äìçúáù ïåéëù éôì ,àéä à"æã ú"úì ùéìù éöç ÷éôñäù äáñäå
éôî íéàöåéä à"æã íéãñçä ìë ,øåîâ éåìâ àåä íùù éôì ,øçà íòè ãåòå .ùéìù éöç äúò ÷éôñä
'áì ,éìëä ìù ùéìù éöç ÷éôñä ,íää íéáøä úåøåàä çëáå ,äèîìå äæçä ïî ,àîéàã ãåñéä
,èòåî àåä ,äáù øúëì äá÷ðä úç÷åìù ,à"æã ú"úáù ãñçä ìù øåàä úðéçá íðîàå .åáù íéùéìù
.íù øëæðë à"æã øúëá äìò åéöä ,íéðùì ÷ìçð ,à"æã ú"úáù ãñçä ìù ïåúçúä ùéìùä éë ,àåäå
.(ã"ò ô ÷"äòù) ìçøã øúëá ñðëðå øåçàä ãöì øéàä ,ùéìùä éöçå
.ã"ò æî ÷"äòù 1461
.(à"ò àô óã ÷"äòù) ã"ë ô"â íä à"æã ú"úä éìëã íéùéìù 'âä éë 1462
. עי' יומא ב' ע"א ביתו זו אשתו1463
ãñçä äðä éë àåä ïéðòäå äåàìîá äðáì äúéä êìîä äîìù éîéá éë ì"æø ë"ùî ïéðò øàáðå 1464
íé÷ äéä ùã÷îä úéáù ïîæá äðäå ã"ë àåä åðîî ùéìù ìëå á"òã ï"éãåéã 'à ä"éåä àéä ú"úáù
.(÷"äòù) ãñçä øåà ìù "ëä äæ úçå÷ì äúéä
.(÷"äòù) äàúú 'ä '÷ðä äá÷ðä ã"ë 1465
 עי' תיקו"ז טו ע"א שהמ"ט פנים טהור וטמא שיש בתורה מושרשים בהגילוי ק"ש שיש כ"ה1466
 ובחי' כ"ד הוא השכינה שכלולה מכ"ד ספרים של,אותיות בפסוק שמע ישראל וכ"ד בברוך שם
 ולכן יש מציאות בתיקון של כדכ"ד פעמים,'התורה )ע"ש עוד שהכ"ד היא שייך גם ליסוד וגם נוק
' כ"ד ה, האי עני איהו ד"ך ובת זוגיה דכ"ה ואיהי כד"ה על שכמה,  וז"ל,(כ"ד שהיא הזיווג ביניהם
 וביאר הגר"א, ואינון ה' אצבעאן דבהון אתמר ותמלא כד"ה ותעל,דאיהי חמשה חומשי תורה
, ובגר"א שם דעת,שתוספת הה' לכ"ד היא בגאולתה הן קבלתה מהבינה )בדף נא ע"ב כתוב יסוד
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. וז"ס כ"ד ספרי דאורייתא,( כנזכר בזוהר )ואתחנן רסד ע"ב1467אותיות שיש בפסוק בשכמל"ו
 והיא ד"ך, לפי שחסר ממנה כ"ד שהיא שליש הראשון,1468ולכן הנקבה נקראת ד"ך וענייה
 וז"ס שארז"ל )ברכות לא ע"א( משחרב בית המקדש אסור לאדם שימלא.14701469וענייה ממנו
 לסבת לקיחת, כי בעת שנחרב בית המקדש שהיא הנקבה הנקראת בית,שחוק פיו בעולם הזה
{ ולכן מאז ואילך }קב ע"ד,1471 שהם ב' פעמים אור כמנין בי"ת,הכתר שבה ב"פ כ"ד כ"ד הנ"ל
ואין חילוק( שהיא ה' עלאה והן תוספת למלכות שהיא ה' תתאה וזה ה' אצבעות שאוחזים בהם
.את הכד
.(÷"äòù) òãåðë äá÷ðá àåäù 1467
. תיקו"ז שם1468
äðéà åëåúáù ãñç øåà 'éçáî ìáà ,éìëä é'çáá àìà äæ ïéà äðäå .ê"ãì óìçð ã"ëä ïëìå 1469
,øåàì ùéìù éöçå éìëì íéùéìù 'á äìù øúëì úç÷åìù ïôåàá ,ì"æðë ïåøçàä åùéìù éöç ÷ø úç÷åì
,ïôåàá ,åáù øåàä ìë íò ãáì ïåøçàä 'à ùéìù éìëä ïî äðåáúã ú"úä ïî ç÷åìù à"æá ë"àùî
ú"ú ùéìù éöç øåòù éë éàãå ,úåëéàä 'éçáá ìáà .úåîëä 'éçáá äøúë ïî ïè÷ ,éìëä 'éçáá åøúëù
øúëäù åîëù ,éåàø äéä êøòä éôëù ,øîåì åðéúðåë ìáà .à"æã ú"ú éùéìù 'á ìëî ìåãâ ,äðåáúã
íòèä åðøàéá øáëå ,äðåáúã ú"úä éùéìù 'á äéäé ,åáù øúëä ïë .åáù ú"úä éùéìù éðù íä ,äìù
.íù
èòåî øåàäå ,ìåãâ éìëä éë ,äæ êôäì '÷åðã øúëäå .ïè÷ éìëäå ,ìåãâ åøåà ,à"æã øúë éë ,àöîð
.åëåúá úñðëðù ,äðåáú ìù øåàä úåîöò àéä ,à"æã øúë øåà éë ,øçà éåðù ùé ãåò .éàãî øúåé
øúëä ìà ,øåçàî à"æã ú"úã éìëä êñî êøã úøáåò øùà ,àîìòá äøàä àåä ,äìù øúë øåàå
ë"àùî ,äáù ïéçåîá íâ éðù ïåòøâ äéä ïëì ,à"æá ë"àùî ,äá÷ðä øúëá ïåòøâä äæ ïòéå .äáù
ïéøúî ìåìë úòãå ,ã"áç ,íäå ,ïéçåî 'ã íäù ,à"æã ïéçåîä ïéðòá øàáúð øáë éë àåäå .à"æá
úòãä çåî íâ êéùîäì ,íää úåøåàá çë äéä ïëì ,íéáø úåøåà ùé åáù øúëáù éôìå .ïéøèéò
íðîà .øàáðù åîë ,äèîì àåä éúéîàä åîå÷îù ô"òà ,òãåðë äðéáì äîëç ïéá ,åùàøá äìòîì
àøèéò àåäù ,äáù ì÷ä úòãä úà úåìòäì çë åá ïéà ,èòåî äáù øúëä øåàù ïåéë ,äá÷ðä
àøèéò àéäù ,äáù úòãä ìáà ,ãáìá á"åç ïéçåî ïéøú ùé ,äùàøá íðîàå .òãåðë äãáì äøåáâã
åöá÷úð íùå ,úåôúëä 'á òöîàá ,äáù ú"úã ïåéìò ùéìùá ,äèîì äì äãîò ,øëæðë äøåáâã
åðéìöà øàåáîë ,äìù ïéçåîä íäù ,ãéã ïéìéôú ìù ,ã"åé øù÷ ãåñ åäæ éë .úåøåáâ äùîç äìçúá
.íù
äùàøá ïéà éë ,äöøé ,'åëå äá ïôéìâ ïéçåî ïéøúã åøéäðå ,à"ò å"öø óã åðéæàä úøãàá åøîàù åäæå
,úèòåî äøàä íä ,äáù ïéçåîä éë ,'æðä ìà æîø ,åøéäðå åøîàá íâ .ãáì 'á ÷ø ,ïéçåî 'éçáá
.à"æ êåúá èùôúîä ,åîöò äðåáú øåà íäù ,à"æã ïéçåîá ë"àùî ,à"æã ú"úä éøåçà ãöì äàöåéä
,úòãä ìáà .à"åàã íîöò ïéçåîä ïî åëùîð ,äðéáäå äîëçä êéà ,à"æã øúëä ïéðòá øàáúð øáëå
åîå÷î íù éë íéôúëä ïéá øàùð ,äá÷ðá íâ ïëìå .íäìù ÷"åá íéèùôúîä íéãñç 'ä ïî êùîð
éøäå .øëæðë åîå÷îî äìòîì åìù úòãä úà äìòä ,åáù øúëá áø øåà ùéù à"æá ìáà .àáàá
.(÷"äòù) úòãäå øúëä ïéðòá ,'÷åðì à"æ ïîù íéåðùä 'á ,øàáúð
. כלומר בתיקונה יש יהיה נשלם לה1470
'åëå äðáìä øåà äéäå øîàð ì"òìå 'ìëð êã áåùé ìà ãåñá éðò êã úåéäì øæç äæä ã"ëä íâå 1471
.(ã"ò æ"î ÷"äòù)
éë ,àåä ïéðòäå .äàåìîá äðáì äúéä ,ä"òäù éîéá éë ,ì"æø ù"î ïéðò øàáðå :äàåìîá äðáì ãåñ
÷"îäáù ïîæá äðäå .ã"ë àåä åðîî ùéìù ìëå ,á"òã ï"éãåéã 'à ä"éåä àéä ,úøàôúáù ãñçä äðä
íò ú"éá äðäå .å"ìîëùá úåéúåà ã"ë àåäå ,ãñçä øåà ìù ã"ëä äæ úç÷åì äúéä ,íéé÷ äéä
'á íäù íùøù øéñú íàå ,øåà øåà ô"á àéøèîéâá íäå ,ã"éú àéøèîéâá åéäé ,íéðù àåäù äðåáùä
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אסור לשחוק ,כי שחוק הוא גימטריא ב' פעמים או"ר או"ר ,וכיון שנסתלק או"ר או"ר אין שחוק
בעולם .1472ולעתיד לבא כשיבנה בית המקדש ,1473נאמר אז )ישעיה נד יב( ושמתי כדכ"ד
שמשותיך ,כי אז יחזור לה ב"פ כ"ד כ"ד הנ"ל הנקרא שמשותיך על שמאירין כשמש .1474וגם
לפי שלוקחתן מגוף הת"ת דז"א הנקרא שמש כנודע ,להיות לה בחי' הכתר שבה .ונמצא שהם ב'
שלישים מן השמש ,ויהיה כ"ד כ"ד שמשותיך ,כי הז"א כולו נקרא שמש ,וגם בחי' הת"ת שבו
נקרא שמש .והענין ,כי כל חסד נקרא אור בסוד האור דאתברי 1475ביומא קדמאה דמעשה
בראשית.1476
והנה טעם לקיחתה ב' שלישים תחתונים לבד ,הוא לפי שיסוד של תבונה מתלבש
בשליש עליון של ת"ת דז"א כנודע ,שהוא עד מקום החזה ,ומשם ולמטה האורות של החסדים
הם מגולים ,לכן אין כתר דנוקבא יכול להתחיל אלא בסוף סיום שליש עליון דתפארת ,כי שם
התחילו החסדים להתגלות .1477ומכח האורות המגולים שם ,אז יוצא שם כתר שלה מבחי' ב'
שלישי החסד המגולין והמאירין ,ולכן הם ב' פעמים אור אור ,וזהו מ"ש למעלה כי ב' פעמים
ã"ëä íâå ,øëæðë ú"éá àéøèîéâá íäù úåøåà 'á åìà åáøçð úéáä ïáøåç øçàå .ú"éá øàùé ,ïéôìà
øîàðå .'åëå äðáìä øåà äéäå ,øîàð ì"òìå .íìëð êã áåùé ìà ãåñá ,éðò ,êã úåéäì øæç äæä
äðåëäå ,øëæðä ã"ë ã"ë ô"á íä äðäå .êéúåùîù '÷ðä ,'æðä úåøåà 'á íä ,êéúåùîù ãëãë éúîùå
ã"ë àåäù ,íåúñä øåàä ùéìù íâå ,íéìåâîä øåàä éùéìù 'á ,äìù øúëá àéä ìá÷ú æà éë ,àéä
åîìùåéå ,ã"ëãë éúîùå åøîà äæå ,íéøçà ã"ë ã"ë ô"á äá óñåúé ,'àä ã"ëä ãáìîù ïôåàá ,éùéìù
æ"ë øàáúð íùù ,øçà íå÷îá åðéøåáéçá ïééòå .'åâå õøàä ìë ìò êìîì 'ä äéäå áéúë æàå ,á"òì
.(ã"ò æî ÷"äòù) úàù øúéá ,÷åçù úìîá äæ øîàîá ì"æø éøîàî øòù â"ùáå ,áèéä
 1472קשה שהרי תחילת ברייתה היא מהחזה ,וכנראה בחרבנה היא חוזרת לנקודה א' ,וצ"ע*##
ועי' הגרמ"מ משקלוב בביאור משנת חסידים )דף קלב( וז"ל ,והענין ,תדע לך שאצלינו א"א שתגיע
הנוקבא יותר מן החזה דת"ת ,ונשאר השליש העליון למעלה בסוד אור הגנו"ז ,ואז ימלא שחו"ק
פינו ]תהלים קכו[ ב' אור ולא יותר ,כי דוד לא הורה לנו תשובה ]עי' ע"ז ד ע"ב[ .עי' לקמן מלאה
ורחל ג' שמשמע שחסר כאן לאה.
 1473עי' ליקוטי נוסחאות ועי' תיקו"ז ופרע"ח
) (16ספר פרי עץ חיים  -שער חג המצות  -פרק ז:
מעשה בר"א ,מעשה  -ש"ע מ"ה .שהיו מסובין בבני ברק ,כמנין ש"ע נהורין ,היו מספרין
ביציאת מצרים ,הם זו"ן שיצאו ממצרים ,וחשבון י"ם ,הוא כ"ו כ"ד ,שהם זו"ן ,בסוד וכד"ה על
שכמה ,ותמלא כדה ותעל ,וכמ"ש אל ישוב דך נכלם ,וזה בשבח יציאת מצרים ,יציאת זו"ן מהמצר
)ב( שהוא הגרון ,של א"א ,והיו מספרים בי"מ כל אותו הלילה:
) (2תיקוני זהר דף יד/א
ובגלותא אסתלק מניה ,ואתמר ביה ונהר יחרב ויבש ,יחרב בבית ראשון ,ויבש בבית שני ,ואיהו
דך בכ"ד ספרים ,ועם כל דא דאיהו חרב ויבש ,אתמר ביה אל ישוב ד"ך נכלם ,אל ישוב דך ,דאיהו
צדיק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,ד"ך בשכינתא ,דאיהי כ"ד אתוון דיחודא ,עליה אתמר
והמלך שלמה ברוך ,ועל אלין כ"ד אתוון אתמר ושמתי כ"דכ"ד שמשותיך וכו' ,האי עני איהו ד"ך,
ובת זוגיה דכ"ה ,ואיהי)נ"א ואיהו( כד"ה על שכמה ,כ"ד ה' ,דאיהי חמשה חומשי תורה ,ואינון ה'
אצבעאן ,דבהון אתמר ותמלא כד"ה ותעל:
) (4תיקוני זהר דף מו/ב
)ואבא נחית( בצדיק ,דאיהו שור"ק בנקודת )חיר"ק( חדא ,כי שם חלקת מחוקק ספון ,קשורא
דתרין ירכין דקשוט ,דאיהו דכים ,דך ים ,ד"ך דכליל כ"ד אתוון דיחודא תניינא ,עליה אתמר אל
ישוב דך נכלם ,ד"ך איהו בכ"ד ספרים דאורייתא ,ושכינתא וכד"ה על שכמה ,וכד צדיק איהו מלא
מעמודא דאמצעיתא ,דאתמר ביה ותמלא כדה ותעל:
íâ íéáø ïåùì êéúåùîù øîàù åäæå ùîù '÷ð àåä íâù åáù ú"úä 'éçá ïîå ùîù '÷ðä à"æ ïî 1474
.(÷"äòù) äá øéàîä ùîù àø÷ð íäî 'à ìëù ú"úä éùéìù 'á ìà æîø
."àîåéá úéàã øåà 'ä" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "éøáúàã øåàä" 1475
 1476כפי גרסת האוצרות שזה ה' פעמים אור מובן מאד הקשר לת"ת שהת"ת היא כללות גילוי
הו"ק וכאן הוא שורש בה"ח שבדעת.
 1477כלומר החסדים של יסוד דתבונה .כלומר ועד אז כלול בהארת התבונה*##
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1478

אור הוא גימטריא שחוק .והנה ב' אלפין שבב"פ אור אור אלו הם שרשים שלהם הנשארים
בז"א ,ושאר האותיות שהם ו"ר ו"ר מאירין בנוקבא ,ואז נעשה בה בחי' בית ,ולכן משחרב בית
המקדש אסור שימלא שחוק פיו בעולם הזה .אבל בהיותה לוקחתם נקראת )משלי יב ד( אשת
1479
כתיב )תהלים ס יד(
חיל עטרת בעלה ,כי חי"ל גימטריא כ"ד כ"ד הנ"ל ,ולעתיד לבא שיקחם
באלהי"ם נעשה חיל ,שהיא רחל1481 ,1480והוא יבוס 1482צרינו ,שעי"כ נבוס צרינו בעת שיבנה
בית המקדש .וז"ס ג"כ )במדבר כד יח( וישראל עושה חי"ל ,כי ז"א הנק' ישראל ,עושה חי"ל
לנוקבא ,ונותן ב' שלישים שלו לכתר שלה ,ונתבאר לקמן )לאה ורחל ג'( בענין ב' אורות אלו
היטב ע"ש ,אבל שורש דרוש זה על מתכונתו 1483ע"ש .גם שם נתבאר כי ז"א יש לו ג' אורות
בכתר שלו ,ורחל ב' אורות מהם ]בכתר שלה[ ,ולאה אור א' מהם בלבד בכתר שלה.
האמנם ,מה שאמרנו למעלה שלוקחה לכתר שלה ב' שלישים תחתונים של ת"ת דז"א,
אינן אלא מבחי' כלי והגוף בעצמו של הת"ת דז"א ,אמנם מן המוח המתפשט בתוכו שהוא חסד
המתפשט בתוך ת"ת דז"א ,אינה לוקחת ממנו רק חצי שליש אור שלו לבד .14851484אמנם הז"א
אינו כך ,כי גם הוא לוקח הכתר שלו מן הת"ת דאמא ג"כ ,אבל אינו לוקח רק שליש האחרון
לבד מבחי' הגוף ממש שלה כנ"ל ,באופן שכתרו קטן מכתר הנוקבא כפי הערך .אבל ודאי
ששליש ת"ת דבינה הוא גדול מב' שלישי ת"ת דז"א שלוקחת הנוקבא .אך כוונתינו הוא ,כי כפי
ערך היה ראוי ,שכמו שהיא לוקח ב' שלישים מת"ת שלו ,גם הוא יקח כפי זה ב' שלישים מת"ת
דבינה .והנה אינו כן ,אלא אינו לוקח רק שליש א' אחרון לבד ,והנה זהו מבחי' הגוף .אבל
מבחי' אור שהוא החסד המתפשט בתוכו כנ"ל ,הנה לקח כל האור ההוא כולו 1486כמ"ש בע"ה,
כי בחי' נצח הוד יסוד דאמא הם כלים ריקנים קטנים 1487בלתי אור ,1488ואור שבתוכן הוא נשמות
המוחין והאורות של ז"א עצמן ,1489אבל הכתר של זעיר אנפין הגוף והאור של התפארת עצמו
דבינה 1490ממש ,הוא כתר של ז"א כמו שאכתוב לקמן בע"ה.
והנה יש שינוי והפרש זה בין ז"א לנוקבא ,כי הכתר של ז"א גופו קטן ואורו גדול מאוד,
וכתר נוקבא הוא להיפך כי הכתר שלה גופו גדול ואורו קטן מאוד .ועוד יש שינוי והפרש ב' בין
שניהן ,והוא ,כי כתר }קג ע"א{ הנוקבא אינה לוקחת מן הז"א רק הארה בעלמא שיוצאת
מאירה 1491מגוף הז"א ,1492אבל הז"א לוקח עצמות וממשות האורות של אמא ממש שנכנסה
.(ç"öåà) (íéùøùðä à"ð) 1478
.(å"ùìå ç"öåà) íç÷úù 1479
 1480נ"ל שהסיבה שרק מובא רחל על פי מש"כ לקמן משער לאה ורחל ג' שזה ללא לאה ,ולכן
חסר התיקון וצ"ע*##
 1481שמאי להדגיש כאן שזה המשך הפסוק הנ"ל?
 1482פי' שם רש"י ירמוס.
.(íåìùäå íééçä úàöåä ç"öåàá óñåð) øçà íå÷îá àåä 1483
 1484זה פשוט שהרי נוק' וז"א אי אפשר שיהיו יחד בפרצוף א' אלא כאילו זה תולדה של ז"א*##
עי' לקמן תיקון הנוק' פרק א' וכן פרק ה' שמכאן רואים חסרון בכתר של נוק' שצריכה לתקנה,
וכן פרק ו' שיש ג' שלשישים א' לת"ת וא' לגוף ,ויתכן שכאן מדובר כאשר היא גלגלתא סתימאה
וצ"ע גדול*##
וכן שער דרושי הצלם פרק ג' – בזה תבין ענין )חולין ס' ע"ב( ב' מלכים משתמשין בכתר א' כי
מן שליש תחתון דת"ת נעשה ב"ש ונעשה מהם ב' כתרים דזו"ן כנ"ל אלא שכתרו גדול מכתרה כי
כתרו ב' שלישי אור ]אולי שליש וחצי?[ וכתרה חצי שליש אור.
.(ç"öåà) ãáìá åìù øåà ùéìù éöçå óåâä 'éçáá ú"úä éùéìù 'á úç÷åìù àöîðå 1485
 1486של כל הת"ת או של כל השליש ת"ת *##
.å"ùìå ç"öåàá ÷çîð 1487
 1488כנ"ל פרק א' ,ועי' לקמן מוחין דצלם פרק א'.
 1489כלומר חב"ד שלו*##
."äîöò äðéáã" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "äðéáã åîöò" 1490
.(ç"öåà) äøéàîå 1491
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בתוכו בסוד כתר כנ"ל .1493ועוד יש הפרש ושינוי ג' ,והוא נמשך מן השינוי הנ"ל כמ"ש ,והענין
הוא בענין המוח הג' הנקרא דעת ,כי הנה נתבאר אצלינו כי בזכר יש ג' מוחין חב"ד ,ופרטן ד',
לפי שדעת כלול מב' בחי' שהם חו"ג ,אבל דעת הנוקבא הוא ק"ל ,1494ואין בו רק גבורות
לבד.1495
ודע הקדמה אחרת ,והוא ,כי הנה אלו המוחין הנמשכין אל הז"א ולנוקבא הם בחי'
טיפות הנמשכין מן או"א ממוחותיהם בעת זווגם כנודע ,ואמנם ב' טיפות הנקרא חו"ב הם
נמשכין ממוחין עצמן דאו"א מחו"ב של כל אחד מהם ,אבל טפת הדעת הכלולה מחו"ג אינה
נמשכת מהדעת עצמו דאו"א ,אלא מהחו"ג המתפשטין בו' קצוות דגופא דאו"א .1496והנה כפי
זה ]מן הראוי היה[ ,1497כאשר אלו המוחין מתפשטין בז"א ,יהיו עד"ז שחו"ב יהיה למעלה
בראשו ,אבל החו"ג יתפשטו בגופא בו' קצוות ,אבל לא יהיו בראשו בחי' מוח ג' הנקרא דעת
הכולל חו"ג ,כיון שתחלת המשכתן אינם רק מן התפשטות ו' קצוות דאו"א כנ"ל .ואמנם הענין
לא כך היה ,אלא שיש אל הז"א ג' מוחין בראשו ממש ,ואפי' בחי' הדעת הכלול מחו"ג הוא
למעלה בראשו ובבחי' מוח ממש ,מלבד התפשטות ה"ח וה"ג אשר בו' קצוותיו כנודע .1498אבל
בנוקבא דז"א לא כך הוא ,אלא שבראשה לא יש רק בחי' 1499ב' מוחין לבד ,שהם חו"ב שלה,
כנזכר באדר"ז רצ"ב )רצ ע"א (1500ונהירו דב' מוחין גליפא בה ,וגם ז"ס )שבת לג ע"ב( דעתן של
נשים קלה .ואח"כ יש לה בחי' התפשטות גבורות לבד ולא חסדים ,ואף התפשטות זה אינו אלא
בגופה למטה ,ומקום חצי הדעת שלה שהם הגבורות בלבד הם יושבים באמצע ב' הכתפות שלה
בשליש העליון של ת"ת שבה ,ושם היא בחי' הדעת שבה ,1501אשר ז"ס קשר של תפילין ש"י
äøàä àåä ,äìù øúë øåàå .åëåúá úñðëðù ,äðåáú ìù øåàä úåîöò àéä ,à"æã øúë øåà éë 1492
.(÷"äòù) øåçàî à"æã ú"úã éìëä êñî êøã úøáåò øùà ,àîìòá
 1493מכאן רואים שבינה גם שייך לג"ר וגם לז"ת )ביאורים ח"ב נז ע"ב(.
עי' }]מצוטט מחלק א'[ עצם מציאות כל ולד וכל אור ונשמה שהוא מטיפה הזרעית דעליון הוא
מהנה"י דעליון ועל אף שהיא באמת מכל קומת העליון בסוד אור מים רקיע אך מציאותה בסוד
רקיע שאז נעשה ראויה להיות ולד ממנו הוא נגמר ונעשה רק בנה"י ומש"כ שהנה"י דעליון מאיר
לתחתון דלא כמבו"ש המובא בגרסאות הכוונה על עיקר אור העליון הנשאר לעולם בנה"י שלו
עצמו והוא מאיר לתחתון תמיד בבחי' אור מקיף )ביאורים ח"ב פט ע"ג( { ,לגבי נה"י חדשים
.(ç"öåà) ì÷ 1494
 1495מכאן רואים שאפילו שמיעוט הירח היה ביום רביעי עכ"ז שרשו היה בעצם התגלות
האצילות.
 1496עי' בלש"ו כללים ח"א עב ע"א שיש ב' ממצעים בין ג"ר לו"ק והם ישסו"ת ודעת המתפשט,
והם החו"ב )ישסו"ת( חו"ג )דעת המתפשט והוא העטרין כנ"ל הערה Error! Bookmark not
 (defined.בד' מוחין דז"א הנזכר בע"ח דרושי הצלם פ"א.
.ç"öåàá ÷çîð 1497
 1498עי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד בסוף העמוד וז"ל ,שרשא דגופא הוא דעת שבראש ,ענפא
הוא דעת המתפשט ,מדעת שבראש וכן ע"ש ט"ו ע"ב ז"ל ,דעת כלול מדעת דאו"א אלא שדעת
דאבא נשאר במוחין ,ודעת דאימא הוא דעת המתפשט ,עכ"ל.
.ç"öåàá ÷çîð 1499
##* 1500
 1501המלכין קדמאין המוזכרים בדבה"י שהם שייכים לנוק' )שהרי אלה שבפרשת וישלח שייכים
לז"א – עי' מאמרי רשב"י לט ע"ג( ,והם לא נתקנו עדיין ולכן אצלה )בדבה"י( כתוב שמלך הדר מת,
וכל המלכיות שלה שהם הבחי' האחרונות שבה הנה הם טבועים עדיין בעמקי הקליפות הרבה,
והיינו כי לא נתקנה בה עדיין עטרת היסוד שבה כלל ולכן נאחזת שם הס"א הרבה מאד ,והוא ענין
מיתת מלך השמיני הנז' בדברי הימים כי עטרת היסוד שבה ירדה ונפלה ג"כ ועדיין טבועה שם עד
עת התיקון האחרון ,וזה ענין הכתוב בעצב תלדי בנים משום הס"א שנאחזת שם ולא נתקן עדיין
המלך השמיני שבה שהוא עטרת היסוד ולכן לא נמצא באשה הענין דמצות מילה וכמו שהאריך
הרב בזה בשער מוחין דקטנות פ"ב ע"ש בארוכה ואמר שם כי זהו הענין ג"כ מה שאין לקטן בימי
העיבור בחי' דעת משום שכל קיבוצו הוא בעטרת היסוד שהוא יסוד החיצון ובאשר שחסר בה
אותו הכלי אין להדעת מקום במה להתקבץ ולכך חסר הוא להקטן בעת העיבור כי כל בניינו אז
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כמבואר אצלינו במקומו .באופן כי זה שינוי הג' נחלק וכולל ב' שינוים :הא' ,שהזכר יש בו דעת
מהחו"ג ,והנקבה אין לה דעת רק מהגבורות .והב' ,שדעת הז"א הוא בראשו בבחי' מוח ממש,
ודעת הנקבה הוא בשליש העליון של ת"ת ,ושם מקובצים בדעת ההוא הגבורות שלה זולת
התפשטות הגבורות המתפשטים בגופא דו"ק כנודע.
והנה סיבת היות דעת הנקבה ניתן למטה בגופא מבואר הוא ,כיון שלא נמשך מדעת
או"א העליון שבראשה ,1502אבל צריך לידע סבה למה הדעת של ז"א נתנין למעלה בסוד מוח
בראשו ממש ,כיון שלא נמשך ממוח הדעת דאו"א כנ"ל .והטעם תלוי בשינוי הראשון הנ"ל,
והוא כי ז"א אשר הכתר שלו יש לו אור גדול מאוד ,וגופו קטן יש בו הארה גדולה ,1503ויש בו
כח להמשיך ולהעלות את החו"ג שהוא דעת דז"א ,ולהעלות דרך קו האמצעי עד ראשו ממש
תחת כתר כנודע ,כי שניהם הם קו האמצעי .ואז יהיה הז"א דומה לאבא ואימא ,שיש להם מוח
הדעת שלהם בראשם ,אבל נוקבא דזעיר אנפין ,שגוף כתר שלה גדול ואורו קטן מאד ,אין בו כח
להעלותו ונשאר למטה בגוף ,כי שם מקומן הראוי להם כי משם חוצב מאו"א כנ"ל.1504
}קג ע"ב{
1505
שער כא פרק ג מ"ת
ועתה צריך לתת טעם למה אין הז"א לוקח הכתר שלו בת"ת דאמא ב' שלישים גמורים
כשיעור מה שלוקחת הנוקבא דז"א הכתר שלה בת"ת שבו .ובענין זה יש ג' טעמים :הא' ,הוא
בעבור עצמו .והב' ,הוא בעבור נוקבא .והג' ,הוא בעבור אמא .ונבאר אותן ,כי הטעם בעבור
עצמו ,הוא מפני ,כי אם הז"א יעלה ראשו עד שיעור ב' שלישים ת"ת דאמא ,נמצא שאמא כאשר
מתלבשת ומתפשטת תוך הז"א כנודע ,נמצא שצריך שתרד אמא יותר למטה ויכנסו ב' שלישים
ת"ת שלה תוך ז"א ,וקו האמצעי שלה תתפשט למטה ,לפי שמן הת"ת שלה נעשה הכתר דז"א
שהוא הקו האמצעי ,וא"כ ברדת הת"ת של אמא ב' שלישים למטה תוך ז"א ,צריך שגם היסוד
1506
של אמא שבקו האמצעי שלה ירד יותר למטה ממקומו הנהוג ,שהוא בחזה דז"א ,שהוא בסוף
שליש העליון דת"ת דז"א ,והוצרך לירד עם 1507סיום ב' שלישים עליונים דת"ת דז"א .והנה,
נודע כי עיקר הארת ז"א הוא מן החסדים שבתוך יסוד הבינה המתגלים בו מהחזה ולמטה,
שכבר 1508נגמר מלבוש היסוד דאימא שהוא מכסה עליהם ,ועתה אם תרד יסוד הבינה עד סיום

הרי הוא רק מהנה"י כנודע .וזהו ג"כ סוד מ"ש דעתן של נשים קלה ואין לה דעת שלם וכמ"ש הרב
כאן ,וכנודע כי הם תלוים זה בזה ,ומה שחסר בה העטרה הוא משום שלא נתקנה עדיין בשלימות
באור הדעת עלאה העיקרי שהוא האור דהמ"ה ,ולכך נשארת היא לעולם רק בשם ב"ן ואין בה
בחי' העטרה כמעט כלל וכמ"ש הרב במוחין דקטנות פ"ב ,ועי' כאן שאמר הרב כי כל בחי' דעת
שבהנקבה אינו למעלה בראשה אלא רק למטה בין הכתפין ומבואר כי זהו מסבת חסרון דאור
הכתר ג"כ שאין לה אלא רק אור ממועט בהכתר שלה שהוא רק חצי שליש אור לבד מהשליש
התחתון דהת"ת שבו וכנודע וכן נודע הוא משער תיקון נוקבא ספ"ו ושער הירח פ"ב כי היסוד
והמלכות שבהנוק' אין להם על מה שיסמוכו בז"א ונעשה לה היסוד רק מנקודת הת"ת שבה
והעטרה שבה הוא רק מהארת החותם דהיסוד והרי לנו גודל המיעוט שנתמעט הנוק' בכל המוחין
דקו האמצעי שבה ובפרט הדעת ועטרת היסוד כי אין לה אלא רק דעת ק"ל וגם זה אינו במקומו
הראוי ועטרת היסוד הנה כמעט שאין בה כלל וכ"ז הוא לנו לראיה ועד שלא לקחה היא מהדעת
עלאה ומהאור דהמ"ה אשר יצא בעת התיקון אלא רק מעט מן המעט היינו כשיעור שיהא אפשר
לה להתתקן ע"י התורה ומעשים טובים )דע"ה ח"ב ד ע"ד(.
.(ç"öåà) íùàøáù 1502
àîåéã øåà '÷ð ãñç ìëù éôì ,'æðä ã"ë ã"ë ã"ë íéîòô 'â íäù ,ø"åà ø"åà ø"åà ô"â åá ùéå 1503
÷ãáì úåøåà 'á íäù ã"ë íéîòô 'á íä ,'÷åðã øúëä ìáà .øúë 'éâá íä ,ø"åà ô"â äðäå ,àîã
.(÷"äòù) ú"éá ïéðîë
 1504עי' בזה בשער כה פרק ב' כללי חו"ג.
.á"ò æî ÷"äòù ,ç"öåà 1505
.ç"öåàá øâñåî 1506
.(ç"öåà) ãò 1507
 1508כי עי"ז נעשה מציאות הלב שהוא השני במעלה להמוח כמ"ש בשער פרקי זו"ן פ"ד )לש"ו(
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ב' שלישים ת"ת דז"א לא יהיה גילוי אל החסדים שבז"א כי אם בשליש התחתון לבד ,ויהיה
הז"א בלתי הארה גדולה )כלל(.15101509
והטעם הב' ,שהוא מפני הנוקבא ,כי בהיות יסוד דאמא מסתיים בחזה דז"א מתגלין
החסדים והאורות ,15121511וע"י הארה זו יכולה הנוקבא להבנות ,והיא ניבנית משם ולמטה
באחור דז"א כנ"ל ,לפי שנוקבא אינה ניבנית אלא מן הארת הגבורות אשר ביסוד דאמא .ובהיותן
מכוסים ביסוד דאמא צריכין לעבור ב' מסכים :א' ,דופן מסך היסוד דאימא .והב' ,הוא דופן
הת"ת דז"א עצמו .ואח"כ יוצא האור אל הנוקבא ,ובזה לא תקבל הארה ,ולכן אינה יוצאה רק
אחר כלות מסך היסוד דאימא ,שאורות הגבורות מגולות ואינן צריכין לעבור להאיר לה רק דרך
מסך א' לבד שהוא דופן ת"ת דז"א .ואם היסוד דאימא היה יורד למטה עד שיעור ב' שלישים
של ת"ת דז"א ,לא היתה המלכות נוקבא דז"א יוצאת וניבנית אלא משם ולמטה ,והיתה קצרת
הקומה מאד מאד.
והטעם הג' ,בעבור אמא עלאה ,כאשר נת"ל בתחלת דרוש זה ,והוא כי אמא עלאה
כאשר מתלבשת משליש האחרון הת"ת שלה ונצח והוד ויסוד ומלכות שבה תוך ז"א לצורך
המוחין שלו ,צריכה היא להתגדל ולהתכפל כפליים להשלים חסרונם כשיעור מה שנכנס בז"א,
והם ב' שלישים תחתונים דבינה דאמא ודעת וחסד וגבורה וב' שלישים עליונים דת"ת שבה,
ונכפלים ונגדלים כפליים כשיעור חסרונם .ואם גם שליש האמצעי דת"ת שבה היה מתלבש
בכתר דז"א ,היתה צריכה להכפל ולהתגדל כפליים מתחלת בינה שלה עד סוף שליש עליון
דת"ת שבה ,ואז בחי' בינה דאמא תשש כחה עי"כ ,ולא היתה שוה אל החכמה ,1513וכבר הארכנו
לעיל בזה כל הצורך.1514
1515ועתה צריך להודיעך ,כי כל זה שאמרנו כי ז"א אין שיעור גוף הכתר שלו רק שליש
א' לבד ,הוא כאשר לא }קג ע"ג{ נכנסו בו רק המוחין דמצד אמא לבד .אבל כאשר נכנסין בו
אח"כ גם המוחין דמצד אבא כנודע ,הנה אז יהיה הכתר שלו אורך ב' שלישים כדמיון כתר
נוקבא .והענין הוא מובן כאשר אמשול לך משל א' ,1516והוא אם יהיה לפניך ב' כלים שוין
.øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "äìåãâ" 1509
 1510כלומר הוא יהיה מבלי הארות הראויים לו שהרי הארת האימא יתגלו*##
 1511ועי' שעה"פ בראשית דורש ב' :פגם ה' ,בשאר גופו דז"א והוא ,כי נודע שמוח הדעת
מלובש ביסוד דאימא .ובהיות הדעת למעלה ,גם היסוד דאימא היה למעלה .ובחינת המלכות
דאימא ,שהיא עטרת היסוד שבה ,היתה בשליש עליון דת"ת דזעיר עד החזה ,ועתה שירד מוח
הדעת למטה ,גם הכלי שלו שהוא היסוד דאימא ,ירד עמו שם ,ונמצא שירד שעור ספירה אחת
שלימה .כי בתחלה היה היסוד בדעת ,והעטרה בשליש עליון דת"ת .ועתה היסוד דאימא הוא בת"ת
דזעיר ,והעטרה שלה בשליש העליון דיסוד דז"א.
ע,ד
עו
שעה"ק
ועי'

 1512בב' שלישים תחתונים דז"א.
.(ç"öåàá óñåð) äáù 1513
.1460 äøòä ìéòì 'éò 1514
.â"ò åò ÷"äòù 1515
 1516צ"ע על ההסבר הלז הרי אמר בז"א ספ"ב ובאו"א פ"ח בי בכל נתינת מוחין הנה נעשו או"א
עם ישסו"ת לאחד ועולה אז בחג"ת דכללות כי הגדלות הראשון הוא נה"י והשני הוא חג"ת וכמ”ש
בכוונת פסח וכן באו"א פרק ג' ובמוחין פרק ד' ופרק יב ואם כן הרי אין צריך לטעמים ולהסברים
כלל אמנם הנה בדרושי הצלם דרוש ח' מבואר כי מה שנעשו לאחד הוא רק בהזווג אשר לצורך
המוחין אבל אח"כ הם חוזרים ומתחלקים והנה נתינת המוחין הוא לעולם ע"י הנה"י דישסו"ת
כשהם בפני עצמם ועל זה אמר דעכ"ז הנה בעת אשר מקבל ז"א המוחין דאו"א עלאין מנה"י
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בקומתן ממש ,1517הנה כאשר נכנס זה תוך זה בהכרח הוא שהכלי הפנימי יוגבהו שפתותיו
למעלה משפתי כלי החיצון .1518כן הענין כאן ,כי כאשר הת"ת דאבא נכנס ומתלבש תוך הת"ת
דאמא לכנוס יחד תוך ז"א ,יהיה הת"ת של אבא גבוה למעלה מת"ת של אמא החיצון אליו,
וארכו וקומתו של הכתר דז"א אז יהיה עד שם ,ויהיה שיעורו 1519כמו ב' שלישי ת"ת דאמא.

דישסו"ת הנה מתגדל הכתר שלו בת"ת דתבונה עד החזה שבה והוא בהסבר הטעם שאמר
)לש"ו(@.צ"ע אם מקומו כאן או בשער כב פרק א@##*.
מש"כ שעל ז"א למעלה בחזה דאימא הוא עילוי אליו ועלה בשליש האמצעי שבה והשתמש בו
לקבל על ידו אור הכתר דמצד אבא אשר בשליש התחתון דת"ת דאבא ,וזה רק בגלל שכתר דז"א
נעשה ונחשב אל ת"ת דאבא לבחי' כלי ממילא והוא על ידי מה שקמבל על ידו ,ולא שהוא כלי
ממש אליו ,והוא באמת עומד לעולם במדרגת האימא )דע"ה ח"ב צח ע"ד ,וכן ע"ש צט ע"א( ,עי'
לעיל הערה  Error! Bookmark not defined.לגבי עילוי פרצופים.
 1517כי ישסו"ת הם חציים התחתון בהיותם לאחד וא"כ כשהם חוזרים ומתחלקים ועומדים
או"א עלאין למעלה וישסו"ת למטה הם שוים בשיעור אחד וכאשר ניתוסף שליש על שליש השליש
דאבא על השליש דאימא ומתלבש השליש דאבא בת"ת שבה ג"כ הרי מתפשט עי"ז מהת"ת דאימא
ב' שליש )לש"ו(.
ïëìå ,íéåù åéäé åëåúá éîéðôä ñðëé øùàëù éãë èòî äåáâ øúåé ïåöéçä éìëä äéäéù êéøö ïëìå 1518
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.(÷"äòù) 'æðë àîéà ìù åîë äåáâ êë ìë åðéàù é"ôòà ,åúîå÷á åéìéà äåù äéäé àáàã ú"ú
 1519עי' בדע"ה ח”ב דרוש ד' ענף כג סימן ו' וסימן ז' )לש"ו(.
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