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'מאיר העץ חלק ד
שער כב פרק א מ"ק
שער הששי שער מוחין דקטנות ויתחלק לג' פרקים
,( ומבשרי אחזה אלו"ה )איוב יט כו, דע כי האדם נוצר בצלם אלהי"ם.ענין מוחין דקטנות
. שם נתהווה ונעשה צורה,והנה דוגמת האדם שהוא טפה א' יוצאת ממוח האב ונכנס בבטן האשה
' וענין היותו בן ג, וענין מ' יום ליצירת הולד,וכבר ביארנו )אנ"כ א'( ענין ג' ימים לקליטת הזרע
 וכן אח"כ, עתה נדבר אחר גמר ]הכרת[ העובר לגמרי מה מוחין יש לו, אמנם.חדשים הכרת העובר
 והנה באמת. וג' זמנים אלו הם שאנו קורין תמיד עיבור ויניקה ומוחין. וכן אח"כ כשנגדל,כשנולד
 ועכ"ז אנו רואים בעינינו שיש לו מוחין,שאנו רואים שהקטן אין בו דעת שלם והוא אטום בשכלו
4
 כי הקטן הוא אל"ם מאלהי"ם וע"ש, והנה כבר ביארנו ענין זה. וא"כ מה ענין זה,3ממש כמו הגדול
 כי הלא ז"א נקרא קטן בערך אבא, כי הקטן הוא לעולם בבחי' דין, והסוד הוא.()שער כח פרק ה
.6 וכן למעלה עתיק יומין הוא יותר רחמים מן אבא, ולכן אבא יותר רחמים מן הבן,5הנקרא סבא
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.á"ò áî ù"åáî ,ã"ò âì óãå à"ò áò ,ã"ò àò ÷"äòù 2
. פיזי3
ùéå ,÷ðåéä ÷åðéúì ïéá ,øáåòì ïéá ,ñ"é 'éçá ùé 'æðä íéðîæ ùìù ìëáù úîà éë ,ìåãâ øåöé÷á ïéðòäå 4
øåáéòä øåòéù ìëù íéàåø åðà 'àä øåáéòä ïîæá åúåéäá éë ,ïéðòä êà .ïéçåî 'âá ùàøå ÷"åî óåâ íäì
åá ïéà åìàëå ,ììë úòã éìá íîåã ïáàë àåä åìù ïéçåî úìúä ïëå ,ãáì úåðåúçú 'â øåòéùë åúìåæ åðéà
úåéäì úö÷ íéøøåòúî íä åáù ïéçåî úìúä íâå ,øúåé íéëøàúî åìù ÷"åä ,ä÷éðéä ïîæá ê"çàå .ïéçåî
àåäù äî åéúåæéîøå åúééëá é"ò åîàî ìåàùìå ,÷ðåé åðéàùë úåëáì ,åìù íéçøëåîä íéøáãì äðáä íäá
æà ÷ðåéù øçàå .úòã éåìéâ åá ïéàå ,íåèà åìëù ïééãò êà .äâøãîì äâøãîî ìãâå êìåä àåä ïëå .êéøö
àø÷ð ïëìå ,äúéä äèç ïåùàøä íãà ìëàù ïìéà ìò ì"ùîë ,úòãä åá äìâúîå ,äèçä ìåëàì ìéçúî
øåîâ ùéà '÷ð æàå ,'à íåéå íéðù â"é ïá åúåéä ãò õöåðúäìå åá úåìâúäì úòãä ìéçúî æàå ,úòãä õò
óñåúéðå úòãä åá äìâúî ïîæä êùîä é"òå ,úòãä áåùé ë"ë åì ïéà ïééãòù àìà ,íãà éðá øàùë åúòãå
.åúòãá áùåéî åúåéäì åá
åúòãá äðúùî àåä êéà ,åøåáéò éîéá 'éôà ïéçåî åì ùéå úòã ùéù øçàî ,íä íéäåîú íéøáã äðäå
,ïéðéãäå úåøåáâä úéìëú àåä ïè÷ àåäù ïîæ ìë ïè÷ä éë ,àåä ïéðòä ãåñ êà .'æðë 'æðä íéðîæä ìëá
ìãâå êìåäù äî ìëå ,äáøä ñòëå äøéúé äîç ìòáå éøæëà àåä ïè÷ä éë úåàøä ùåçá 'øðù åîë
,øéòæ íùá à"æ àø÷ð äîì íòè åäæå .ïéãäå úåéøæëàäå äîçäå ñòëä åðîî ìèáúîå ,åúòãá áùééúî
àåä êéøà äðä éë ,íòèäå .äð÷æäî äìåãâä äáéùä ãåñá ,ïé÷éúòã à÷éúò êéøàå ,íéð÷æ '÷ð à"åàå
úéìå éîçø åâá éîçøå àðéîé àìë à÷éúò éàäá àìàîù úéì è"ë÷ã àøãàá ù"îëå ,íéîçøä úéìëú
'éçá åúåéäì à"æå ,ïé÷éúò àì êà íéð÷æ '÷ðå ,ïéðéãä ìà ãàî èòåî éåìéâ íäá ùé à"åàå ,ììë àðéã äéá
äéùéøá 'éôàå ,äá åèùôúà íé÷îåñ ïøåáâ äîëå àìàîùå àðéîé äéá úéàã åá íéìâúîä úåøåáâå ïéðéã
äáéùäå äð÷æäå ,ïéðéãä ìà íøåâ úåðè÷ä éë øàáúð éøä .à"æ àø÷ðå ïè÷ì ìùîð ïëì ,àùð úøãàá 'æðë
æà ,øåáéòä ïîæ àåäù ,úåðè÷ä úéìëú äìçú åúåéäáå ,úåâøãî åá ùé åîöòá à"æ äðäå .íéîçø äøåî
,òãåðë ÷"åä øàùî íéîçø øúåé íäù ,åáù úåðåùàøä ùìù íäù åáù ïéçåîä óàå ,ïéøåîâ ïéðéã åìåë
ùàäå ,àöé ùàî ïéãä éë ,úòãä áåùé åá ïéàå ,äîéç ìòáå éøæëà àåä ïëì ,íéøåîâ íéðéã íä íâ äðä
áåùé éúìá ïè÷ä éùòî ïëå ,'à íå÷îá äçð äðéàå ,àöîú øùà ìë úôøåùå úìëåà àéä éë úò÷åù äðéà
.(ù"åáî) íéðéã íìåëå
 עי' תיקו"ז מא ע"ב וגר"א מא ע"ג שזה שם לכל הו"ק אחרי התקיון ולאו"א לפני כן5
( ולכן נקרא סבא דסבין )אד"ר קכח ע"ב6
3

מאיר העץ חלק ד'
והכלל הוא כי סוד הזקנה והשיבה בו תלוי הרחמים ,והקטנות הוא אכזריות ,ונראה זה בחוש העין.
וכבר הודעתיך )שער התיקון פרק ה'( כי המוחין הם משלימין את הז"א להיותו בן י"ס שלימות ,כי
בסוד היניקה אינו רק ו"ק לבד ,ובעיבור בסוד ג' כליל בג' לחודייהו .7וזה ראיה אל הנ"ל ,כי הלא
ביארנו שבהיות בית המקדש קיים והרחמים גוברים בעולם ,אז היה זו"ן כל אחד שלם מי"ס,
ובחורבנו שהדין גובר בעולם אז הוא בן ו"ק שהוא סוד היניקה ,ובזמן החורבן ממש היה ג' גו ג',8
ולכן תבין מזה כי היות הקטנות מורה על הדין.
9
והנה בימי העיבור ויניקה הם סוד דינין ,ויש להם מוחין ג"כ והם סוד אלהי"ם  ,ולפי שסוד
המוחין הם עיקרם רחמים ,כי הלא הם באים להשלים הזו"ן לי"ס ,א"כ צריכים שיהיו רחמים שהם
סוד הויו"ת ,ולכן מוחין דגדלות הם הויו"ת ,ומוחין דקטנות שהם עיבור ויניקה הם אלהי"ם ,10ולכן
אינם נקרא מוחין ממש רק אותן דגדלות ,11אך של קטנות אין אנו קורין אותן מוחין רק עיבור
ויניקה .וענין זה תבין ממה שהודעתיך )שער מ פרק ט( מסוד האדם שהוא עשוי בצלם אלקים ובצלם
הוי"ה ,רק שזה פנימי וזה חיצון .ולהיות כי שם אלקים הוא חיצון ,לכן כשמתחיל הקטן מתחיל
ממטה למעלה ,ומתחיל להיות לו חלק 12מוחין מצד החיצוניות שהוא אלהי"ם היינו בחי'
הקרומות ,1413והם תמיד אף }קג ע"ד{ בקטנות ,ואח"כ עולה למעלה לשם הוי"ה ,ויש לו מוחין
דהויו"ת ודאלקים ודוגמת מ"ש בס"ה )ח"א עח ע"א( בענין ערלה גם בענין הקטן הנמול לח' .כי
בתחלה מתחיל ממטה למעלה שהוא בשני הערלה שהוא החיצוניות והקליפות ,ואח"כ נכנס בקטנות
שהוא קדושה מועטת ,עד שעולה מקדושה לקדושה עד היותו גדול .15וז"ס )שמואל א' ב יט( ומעיל
קטן תעשה לו אמו ,וכמ"ש 16בענין משה ושמואל.
 7עי' שער הולדת או"א וזו"ן פרק ג'.

 8עי' מבו"ש שער ה' ח"א פרק יב וטו )לש"ו(
 9כלומר שהם מאירים בהארה מוטעת וכל בחי' חיצונית נקראת אלקים )פת"ש ז"א לד(.
 10עי' פרקי הצלם פרק ב' ובעיבורים פרק ה' )לש"ו(
 11עי' דע"ה ח"א פה ע"א שהו"ק הוא כלל הקומה ,וזה כולל אפילו הראש ,שכל בחי' הג"ר היא רק
המוחין שבראש שהרי בתינוק יש ראש ורק חסר לו מוחין ]עי' ראיה לזה רע"מ נשא קכג ע"ב דגופא
ורישא מלבר ומוחא ולבא מלגאו – הקדו"ש לח ע"ג([
.(å"ùì) äìçú 12
úåéðåöç àø÷ð äæ ìë éë ,íäìù úåéòöîàäå úåéðåöéçä 'éçáá à"åà âååæî íéàá íää ïéçåîä æàù éôì 13
.(à"ò áò ÷"äòù) øåîâä úéîéðôä êøòá
 14עי' לקמן פרק ב' ונלע"ד )וכן עי' הקדו"ש שער ג פרק ד'( שכל מוח כאשר האדם גודל הוא הופך
להיות קרום חדש*##
 15מוחין דקטנות ,ר"ל שאינם רק במציאות ,אבל אין פועלים פעולתם בגילוי גמור רק נשארו
כמוסים ונעלמים ,והם קטנים מאוד בעיבור ,שנגד עיקר המוחין שבאים בקטנות אינם רק קרומי
ולבושי המוחין לבד ,והם נקראים מוחין דאלקים ,אבל בגדלות הם מוחין דהוי"ה וכו' ונמצא,
שבבחינה זו נוכל לומר שבעיבור שאין השכל וחכמה ניכר כלל במוחו ,רק שהוא בחינת הכנה לחכמה
ובינה שלו שיתגלה אח"כ ,הם בבחינת קרומות של המוחין ,ר"ל שהם שומרי החכמה ובינה שלו לזמן
שאח"כ ,שאז יתגלה כחם ,וכמו כן הוא בפרטי מדרגות של המאורות דז"א שבעיבור הוא ,ר"ל בזמן
שכחות שלהם אין פועלים רק בצמצום וסילוק השלמות בעולם התחתון וכדי ליתן רק קיום של
ישראל בעולם כפי ההכרח אז) .פת"ש ז"א ל(
עי' פת"ש ז"א לא וז"ל ,אבל בגדלות הוא באופן אחר ,שנכנס עיקר הרוחניות בכלים שהם הנר"ן,
ואז באים לו מוחין דהוי"ה ,אחרי שהם רוחניות גמור שנמשכים מהמוחין דאו"א עצמם ,וגם ממדרגות
שהם יותר למעלה שהם א"א ועתיק עצמם ,והם הנקראים בכ"מ מוחין דגדלות ר"ל הנשמה ורוחניות
שבהם ,ר"ל שבעת שהעולמות הם בגמר ותכלית תיקונם האמיתי ע"י שלמות העבודה של ישראל ,אז
נשפע השפע ממדרגות יותר עליונות מסדור הנסדר בו' ימי בראשית שהוא כפי ניהוגי הטבעי ,אלא
הוא מתנהג ומתפעל במדרגה גבוה יותר שהם נקראים ג"ר ,שהם למעלה מו' ימי בראשית ,והוא נמשך
ממדרגות שאין פגם וקלקול וקטרוג הסט"א נמצא שם ,שהם או"א ועולמות שלמעלה ,והם כחות
4
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ואמנם לעולם המוחין דז"א בין בקטנות בין בגדלות כולם באים מלובשים בנה"י דאמא
כנודע ,17רק שכמו שהמוחין דקטנות באים מזווג החיצונים דאו"א ,לכן גם הלבוש שלהם שהם
הנה"י דאמא הוא החיצוניות שלהם .18ולכן דע ,שג' בחי' יש לכל ספירה כמבואר אצלינו בסוד
פנימי ואמצעי וחיצון ,וכל זה בבחי' או"פ ,כי גם כנגדן בסוד אור מקיף יש ג' בחי' אלו .ולכן תראה
מ"ש בענין ק"ש ,כי יש מוחין דעיבור פנימי עם המקיף שלהם ,וכן ביניקה יש מוחין פנימים
ומקיפים ,וכן בגדלות יש מוחין פנימים ומקיף .אמנם מזווג לבושים החיצונים דאו"א נעשין מוחין
לזו"ן בחי' פנימי ומקיף בהיותו בבטן אמא שהוא נקרא אצלינו עיבור ,19וכן הלבוש שלהם הם נה"י
דאו"א החיצוניות גם ביניקה ,המוחין שלהם מזווג או"א בבחי' אמצעית שלהם ,וכן הלבוש שלהם
הוא מנה"י דאו"א האמצעית ,וגם בגדלות המוחין הוא מזווג או"א בבחי' פנימי שלהם ,וכן
הלבושים שלהם מנה"י דאו"א הפנימית .ולכן המוחין דעיבור ויניקה הם שמות אלקים ,כי ב' בחי'
אלו הם מן החיצוניות ואמצעים דאו"א כנ"ל ,אך המוחין דגדלות הם מפנימיות או"א ,לכן הם
הויו"ת דוגמת מ"ש בסוד האדם היותו בצלם אלהי"ם ובצלם הוי"ה ,רק שזה חיצון וזה פנימי.
20אמנם יש חילוק א' מעיבור אל יניקה ומוחין ,והוא שבעיבור לא יש לקטן ג' מוחין
דקטנות רק ב' לבד ,והם מוח חו"ב ,אך מוח הדעת אין לו ,21לכן אין דעת לקטן ,כי אע"פ שיש לו
חו"ב אינן מועילין לו ,כי הלא חו"ב סתומים הם ולא אתגליין רק ע"י הדעת .והואיל ואין לו דעת לא
אתגליין ,ולכן הקטן נמשל כבהמה ,ואין זה רק בעיבור .22אך ביניקה יש לו שבח על עיבור והוא
שיש לו ג' מוחין חב"ד ,אך לפי שאין לו מוחין רק מבחי' אלהי"ם ,לכן אין לו דעת שלם ,כי אין לו
מוחין רק מחיצוניות ולא מפנימיות .אך עכ"ז מועיל לו אל השייך לו ,לכן אחר שהתחיל הקטן לינק
יש לו כבר איזה מציאות הדעת ,והולך וגדל .וגם הדעת שלו הולך וגדל כל זמן היניקה ,אך עדיין אין
זה נקרא דעת .אבל אחר היניקה מתחיל הגדלות ,וגם המוחין דגדלות יש בהם זמנים שונים
כמשרז"ל )גיטין נט ע"א( הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין וכו' ע"ש .נמצא כי בעיבור
יש לו ב' מוחין והם כפולים ,ב' דאבא וב' דאמא .וביניקה ג' מוחין כפולים ג' דאבא וג' דאמא.
ההרגשה שנקראים מוחין דז"א שמקבל מלמעלה שהם המוחין האמיתיים ,שאז נתגלה יחודו ותכלית
רצונו בעולם ,ונתגלה חכמתו של כל הבריאה בפנימיותו ,והוא סוד הנבואה והשגת התורה בשלמותה
לישראל שהוא הפנימיות ,ומתבטל הטבע לפרקים ע"י נסים ונפלאות שמגלה בעולמו ,והם המוחין
שמקבל מאו"א שהם חסדים גמורים ,ואין ההשגחה באה בצמצום וכיסוי כמו שהוא עתה ,והוא עיקר
גילוי שמו ית' כמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' ,וכמ"ש )ישעיה סו יד(
ונודע יד ה' וגו') ,יחזקאל לח כג( והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי וגו') ,ירמיה טז כא( וידעו כי שמי ה',
עכ"ל.
 16לקמן פרק ב' )לש"ו(.

 17עי' שער מ פרק ג' שיש גרסא שתוך מוחין אלו מתלבשים נה"י דאימא ,אמנם עי' שער כו פרק
ב ז"ל ,אלו המוחין לא יכנסו אלא בבחי' לבוש נה"י דאמא כנודע ,ואלו לבושים נקראים צלם אלא
שהם דקטנות ועליהם נאמר )בראשית ט ו( כי בצלם אלהים וגו'
 18צ"ע על ההסבר הלז הרי אמר בז"א ספ"ב ובאו"א פ"ח כי בכל נתינת מוחין הנה נעשו או"א עם
ישסו"ת לאחד ועולה אז בחג"ת דכללות כי הגדלות הא' הוא נה"י והב' הוא חג"ת וכמ"ש בכוונת פסח
וכן באו"א פ"ג ובמוחין פ"ד וי"ב וא"כ אין צורך לטעמים ולהסברים כלל אמנם הנה בדרוש הצלם דרוש
ח' מבואר כי מה שנעשו לאחד הוא רק בזווג אשר לצורך המוחין אבל אח"כ הם חוזרים ומתחלקים
והנה נתינת המוחין הוא לעולם ע"י הנה"י דישסו"ת כשהם בפני עצמם וע"ז אמר דעכ"ז הנה בעת
אשר מקבל ז"א המוחין דאו"א עילאין מנה"י דישסו"ת הנה מתגדל הכתר שלו בת"ת דתבונה עד החזה
שבה והוא בהסבר הטעם שאמר )לש"ו(@.צ"ע אם עיקר מקומו כאן הוא או בשער כא פרק ג##*.
 19כלומר כאן בחי' טיפה הזרעית )ביאורים ח"א טז ע"ב( עי' לעיל הערה Error! Bookmark
.not defined.
.à"ò áò ÷"äòù ,à"ò âî ù"åáî 20
 21ר"ל שלא ניכר בו כמ”ש בספר ש"ש ממבו"ש שער ה' ח"ב פ"ו )לש"ו(
 22שאז היה רק בבחי' נפש לבד )ביאורים ח"ב כו ע"א(.
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, אך של עיבור ויניקה הם סוד אלקים ושל הגדלות הויו"ת.והגדלות ג"כ כפולות ג' דאבא וג' דאמא
.23 ובגדלות ו' הויות,הרי בעיבור יש לו ד' שמות אלקים וביניקה ו' שמות אלקים
àáàã íìöã á"åç ïëå ,äðåáúä ìù ä"åðä êåú íéîåúñ íä àîéàã íìöã á"åç '÷ðä ïéçåî 'á äðäå 23
àöåéå äìâð àåä ïëìå ,àîéàãå àáàã ãåñéä 'éçá êåú àåä úòãä íðîà .àáàã ä"ð êåú íéîåúñ íä
ïéçåîä ïéøú úà íéìéãâî íä íâå ,åúåà ïéìéãâîå à"æá ïéèùôúîå íùî ïéàöåéù íéãñçä ãåñá íùî
,úòãä é"ò àåä íãàá ïéçåîä éåìéâå úøàä ø÷éò éë ,àöîðå .â"çá êøåàá 'æðë á"åç íäù íéîåúñä
íä á"åçã ïéçåî ïéøúä íâå ,ììë úòãä çåî åá äìâúð àì ïééãòù øáåòä ïëìå ,äòéãé åá ïúåðä àåäå
úö÷ åì ùé øáëù ,ä÷éðéä ïîæá ë"àùî .íîåã ïáàë àåäå ,ììë úòã åá ïéà øáåòä ïëì ,'æðë 'éîåúñ
.åîöòá äæä øáåòä ïéðòá ,'à :íéøáã éðù àåä äæá íøåâä íðîàå .á"éôá ì"ðë åì êéøöù äîì úòã
ùé æàå ,â"éôá ì"ðë íéøåîâ ïéðéã àåä øåáéòä ïîæá øáåòä éë ,àåä íäî 'àä .åîà äðåáúä éðôî ,ãçàå
.'âä ìëî äðåöéç 'éçá ,à"æã íéðåöéç íéìë íäå ïéðéã 'éçá íä ïòé ,ãàî íéðåöéçä úæéçà íù
áåè úòãä õòå ãåñá åðéìöà øàåáîë ,úòãä ìù íéìåâîä íéãñçá àåä íéðåöéçä úæéçà ø÷éò äðäå
,'á íòè íâ .éàãî øúåé äæéçà åá íéðåöéçä ìà æà àäé àìù ,úòãä úðéçá ïééãò åá ïúéð àì ïëìå .òøå
äåç úà íãà òãéå ãåñá ,äôéèä úëùîðå äàá íùî éë ,âååéæä êøåöì àåä úòãä çåî ø÷éò äðä éë
.úòãä åá äìâúé æà äá÷ð 'éçá åì äéäéå ãìåéù ãò ïëìå ,'åë äð÷ìà òãéå ,åúùà
äæä íìöä éë ,â"éô ìéòì øàáúð íâå ,ç"ô á"çá øàáúð éë àåäå ,äðåáúä øåáòá 'â øçà íòè ãåò
ìù é"äð êåú ïéùáìúî íä íéîéðôä ïéçåîä íäù íìöã 'ì 'éçáå ,äðåáúä êåú ùáåìî àá à"æã ïéçåîã
äá ïéà äìù íéðåöéçä íéìëá 'ðåáúä éë åðéöî äðäå .äðåáúä ãåñéá ùáìúî úòãä éë ,àöîðå .äðåáúä
øåò íäå ,íéìë 'â ùé äðåáúä ãåñéá äðäå .â"éôá 'æðë 'éôñ ìëá ùé íéìë 'éçá 'â äðä éë ,ãåñé 'éçá
äô éë ,åæá åæ úå÷áãå úå÷ùåð åéúåúôù ïéà ïåöéçä øåò äðäå .íçøä úåéîéðôá éîéðô øúåé øùáå ,øùáå
.äìù íçøä éô íéøâåñå åæá åæ úå÷ùåð íäéúåúôù íä øùáä 'éçá 'á íðîà .íù áçø àåä äìù ãåñéä
'æðë ãåñé 'éçá íù ïéàå ,äðåáúä ìù íéðåöéçä íéìëá íéùáåìî íä åìù ïéçåîäù ,øåáéòä ïîæá ïëìå
.øáåòá úòãä ïúéð àì ïëì ,úòãä çåî åá ùáìúäì ùåáì 'éçá úåìòäì
úæéçà ìëù àåä òãåð éë ,ïéðòäå .äðåáúä ìù ãåñéä ïë äéä äìçúá äîì íòè ïúéì êéøö äúòå
úåøåáâä õåá÷ íù ,äáù ãåñéá èøôáå ,ïéðéãäå úåøåáâä 'éçáî àéä éë ,'÷åðá àìà åðéà íéðåöéçä
,àîäåæ äá ìéèäìå ,äåç ìò àáì íúåàúå í÷ùç ìëå .å"ùá øàåáîë '÷åð ïééîä 'éçá íäù ïéðéãäå
,ïåéìòä òôùä ìë õåá÷å ìåáé÷ úéá àåä íù éë ,äìù ãåñéá íù àöîðä òôùä ìë íùî ç÷éìå ÷ðééìå
úðéçáá èøôáå .'åë úðôö øùà êáåè áø äî ãåñá ,úåîìåòä ìë ìà òôùä òôùð íùîù øå÷îä àåäå
íù äéä íàå .íéðåöéçä ìà ãàî äìåãâ äæéçà ùé íùå ,íéøåîâ ïéðéã éàãåá íäù ,íéìëä ìù äðåöéçä
.ãåñé 'éçá íù äåäúð àì ïëìå ,íù øùà òôùä ìë 'é÷ðåéå ãàî ãàîá 'éçä íù íéæçàð åéä ,ãåñé 'éçá
ïéðéã ïðéà éë ,íéðåöéçä ìà ë"ë äæéçà íù ïéà ,éîéðôäå éòöîàä íäù ,éìëä ìù úåðéçá 'áá íðîàå
ïåéë éë àöîðå .ãåñé 'éçá íù äùòð ïëìå .íù æçàúäì ïéìåëé ïðéàå ,íìåëî ïåöéçä éìëä åîë íéøåîâ
ïéçåîã íìöá íâ äðäå .äðéá ïéà úòã ïéà ïéà ãåñá ,íù ïéà úòã íâ ,äðåöéçä 'éçáá íù ïéà ãåñéäù
.úòã íù äéä àì àáà ãöîã
êà ,ãáì éîéðôäå éòöîàä úåðéçá 'á ÷ø ãåñé 'éçá äá ïéàù ,äá÷ðä ìù ãåñéá àìà äæ ïéà éøäå ú"àå
ù"îë äòéøôäå äìøòä ãåñá íéðåöéçä åá åæçàúéù íâ ïòé ,úåðéçáä 'âä ìë åá ùé øëæä ìù ãåñéä
,éãî øúåé äá íéæçàð åéäù ,äá÷ðá äéä íà åîë ,ë"ë íù äìåãâ íúæéçà ïéà æ"ëò .ù"ò äìéîä ùåøãá
àáàã íìöä éë ,â"éô ìéòì øàáúð äðä éë ,íòèäå .àáàã íìöá ïéçåîä 'éçáá úòã äéä àì äîì ë"àå
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 ד' דאבא וד' דאמא, וא"כ הם ח' הויו"ת,24ונלע"ד שכמו שבגדלות על האמת הם ד' מוחין
 אך כמו. כי גם הדעת כלול מחו"ג גם שהוא מקטנות, כן ביניקה הם ח' אלקים,שהם חו"ב חו"ג
 אך. ופשוט הוא, כן הוא ביניקה כנלע"ד,'שבגדלות נקרא ג' ע"ש היותן מלובשים בנה"י שהם ג
àîéà ìà ãåñé úðéçá ïéàù ïåéëå ,øéãú àîéà åâ æéðâå øéîè àáà éë ,àîéàã íìö êåú ùáìúî àá
.øáåòä ìà úòã ïéà íù íâù àöîðå ,àáàã ãåñéä íù ùáìúé êéà ,äúåéðåöéçá
'éà äìòú äìçúù ãò ïáåì úôéè òéøæî àáà ïéàå ,íéàá íä à"åà âååéæî åìà ïéçåî àìä éë à"è íâ
íòèì ,à"æã åìà ïéçåî êøåöì äáù úòãä çåî ïî ïéëùîðä ï"î úéìòä àì àîéàù ïåéëå ,ï"î úôéè
äúò àöîðå .åáù úòãä çåî 'éçá ïî ã"î úôéè ãéøåä àì àáà íâ ,åùéáìäì ãåñé äì ïéàù øëæðä
íìöá àì ,ïééãò åá [åððéà] (åðéðéà) úòãä çåî êà ,á"åç íäù ïéçåî ïéøú ÷ø åá ïéà øáåòä äîì øàåáî
.àîéà íìöáå àáà íìöá íéìåôë åì ùé á"åç êà ,àîéà íìöá àìå àáà
ïë ,ì"ðë úòãä ïéðòá úåìãâäå ä÷éðéä ìà øåáéòä ïéá ùéù ùøôää ãáìî éë ,òãúù êéøöå 'åëå [å"èô]
øåà íäî øñç éë ïòé ,íéîéìù íðéà åá íðùéù ô"òà éë ,íéøçà ïéçåî ïéøúä ïéðò íäéðá ÷åìéç ùé
äðéáä çåîáå ,äîëç úåáéúð á"ì úåèùôúä ïééãò åá åøëéð àì äîëçä çåî ïëìå ,íúåà ìéãâîä úòãä
.æ"ì÷ óã àùð úøãàá 'æðä ïéøãàå ïéøãñëàì ÷ìçð àì úòãä íâå ,äðéá éøòù 'ï úåèùôúä åá åøëéð àì
á"åçã ïéçåîá øçà éåðéù ë"â íäá äéä ïëìå ,úåèøôáå ìòåô àìå çëá ïééãò æà åéä åìà 'éçá ìë íðîà
íé÷ìàä åìà æ"ëò ,â"éôá ì"ðë íé÷ìà úåîù íä íìåëù ô"òà éë ,ä÷éðéã á"åçã ïéçåîî øåáéòã åìà
àì í"éäìàî ä"é úåéúåà 'á êà ,íéäìàî í"ìà íäå ,íäî úåéúåà äùìù éúìåæ éøîâì íìåë åìâúð àì
.åìâúð æà éë ä÷éðéä ïéðòá 'úé íðéðò äî íé"äìàî ä"é ïéðò íðîàå ,ïééãò åá åìâúð
ñ"æå .øåáéã éìá íìà àåä ïëìå ,íéäìàî í"ìà ãåñá àåä éë ,ììë øáãî åðéà øáåòäù íòèä åäæ äðäå
úðéçá íùî øñçå ,òãåðë é"î '÷ðä àîéà úåéðåöéçá íéùáìúîä ïéçåîä åìà äúò éë ,íìà íåùé éî åà
íãàä éë ,àöîðå .íùä ìë äìâúð àìå ,íéäìàî í"ìà ãåñá ïéãò äéäé øáåòäù íøâ äæ ,úòãäå ãåñéä
,òãåðë åá ùéù ïéôìà éåìéîã ä"î íù ìò íãà àø÷ð à"æä éë ,ïéðòäå .í"ìà é"î åúàùò à"æä àåäù
íãàì í"ìà äùò é"î êéà éøä .íìà 'éâá ìëä äéäé ,å"ë íäù úåèåùôä úåéúåà ïåáùç åîò øáçú íàå
åéäé ,à"ä í"î ä,"î úåéúåà 'á àìîú íà íâ .íéäìàî í"ìà ÷ø åá äìâúð àì éë ,ïéðòäå .äæ úåøåäì
.'æðä í"ìà úåéúåà äùìù íä íùî éë ,ç"òã ç"ìå à"ì ïå÷éúá 'æðë íéäìà 'éâá
ä÷éðéãå øåáéòã ïéçåî åá åñðëð äðåùàø øáëù øçà íðîà ,úåìéöàä úìçúá àìà äæ ïéà éë ,òãå
úòáå ,íéøöî úåìâ úòá åîë ,'à øåáéò 'éçáì à"æ øæåç íéðåúçúä íâô úîçî ê"çàù ô"òà ,úåìãâãå
÷ø ,íù øàùð íéäìà íù ìë íðîà .åðîî ú÷ìúñî ä÷éðéä 'éçá ïéà ,á"éô ì"ðë ä"åòá ä"á ïáøç
ñ"æå ,í"ìà úåéúåà ÷ø íéìâúî íðéàå ,íù íéîåúñ íéáùåéå íúøàä íéìâî ïðéà íéäìàã ä"é úåéúåàù
åäæå ,ïéîîåã åøàùð ä"é úåéúåà 'á êà ,éúîìàðå í"ìà éúøàùð æà éë ,áåèî éúùçä äéîåã éúîìàð
êéàå ,úøàùðä ä÷éðéä 'éçá êéà ù"ò ,ù"÷ä úðåëá ù"îëå ,éøîâì å÷ìúñð àì êà .ä"é í"åã ,äéîåã
.ùéã÷ä úðååëá ïëå ,'åë ìàøùé òîù ÷åñôù ìàøùé úìéîá íéäìà ìù ä"é æà íéð÷úî åðà
àúìâìåâ éììç ãåñá ,ïéçåîä ìù íéìëä àåä ùàøä äðä éë ,åðééðò äî øáåòä ìù ùàøä ïéðò øàáðå
àåä äîëçã íéäìà éë òãåðå .íéäìà 'á íäù ,ïéçåî 'á ÷ø ïééãò åá ïéàù åðøîà äðäå .â"éôá ì"ðë
ì"à 'à :äæë ,íéäìà íùã íéèåùô íééøåçà 'éçáá àåä äðéáã íéäìàå .'ù 'éâá àåäù ,ïéãåé éåìéîá
ø"ù íä úåðéçá éúùä åìàå ,á"ç æ"ôá ä÷éðéä ïéðòá ù"îë ,'ø àéøèîéâá àåäù ,í"éäìà é"äìà ä"ìà
.(ù"åáî) ì"ðë ïééãò åá ïéà úòã 'éçá íðîà .'úåììë àéä äøéúé 'àå ,ù"àø ïî
. ואפ"ל שהם אותו דבר *מקור, כלומר או שהדעת נחלק לשנים או בתופסת הארה מהמו"ס24
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עכ"ז עדיין צריכין אנו למודעי ,לכן עיין במ"ש 25בסוד השרשים שלי בסוד האמוראים שהם מקטנות
דאלקים ,ותנאים הם מגדלות }קד ע"א{ דהויו"ת ,ושם בארנו כי אין בדעת דיניקה רק שם א'
דאלקים ,כי אפי' החסד 26שלו כיון שהוא שם אלקים נקרא הכל גבורה ,א"כ אין שם חו"ג רק גבורה
לבדה והדבר מסופק ,וצ"ע.
שער כב פרק ב מ"ק
ונחזור לענין ,כי הלא בדוגמא מ"ש בז"א ,כן הוא בצדיקים שהולכים וגדלים .ותחלה יש
להם נשמה ומוחין דאלקים דעיבור ,ואח"כ דקטנות ,ואח"כ דגדלות ,וכל זה בסוד הנוקבא .ואח"כ
גדלים עד"ז הנזכר בז"א ,ואח"כ גדלים עד"ז באמא ,ואח"כ באבא ,ואח"כ בא"א ,ואח"כ בעתיק
וכו' ,וכ"ז בעשיה .וכעד"ז ביצירה ,ואח"כ בבריאה ,ואח"כ באצילות .והדבר מובן מאליו וא"צ
להאריך לפרט פרטי הדברים.
וז"ס משה ,שבעת לידתו נקרא משה ,והוא ע"ש שהיו שלימים בו כל ד' אלקים של מוח
עיבור ונולד שלם עמהם ,ולכן משה גימ' ד' אלקים .אמנם בגדלות ,נקרא משה ע"ש יסוד דאו"א
דגדלות שהם קפ"ד וקס"א שהם גימטריא משה כמבואר אצלינו .28ועכ"ז מצינו לו ז' שמות ,וזה
ע"ש סדר המעלות שלו .וז"ס )שמות ז א( ראה נתתיך אלקים לפרעה ,כי מן סוד אלקים הוא .ומבחי'
ההוא דקטנות ניתן אלקים לפרעה ,ובפרט שאז בגלות מצרים היה ז"א ג' גו ג' ,שהוא סוד העיבור
כמבואר אצלינו בסוד ליל פסח )שעה"כ דרושי הפסח דרוש א'( .ובפרט שגם פרעה נמשך מג' אלקים
אלו דקטנות ,כמבואר )שעה"כ שם( בסוד חלום שר המשקים ושר האופים ע"ש.
גם בשמואל מצינו ענין זה ,שאמר הכתוב )שמואל א' ב יט( ומעיל קטן תעשה לו אמו ,והענין
בסוד )שמואל א' כח יג( ראיתי אלקים עולים מן הארץ ,והוא )שם יד( עוטה מעיל .והענין סוד נפלא,
דע ,כי ראינו כי הבעלת אוב העלתה את שמואל ,וראוי לפקוח עיניך איך אפשר שאיש גדול כשמואל
הנביא שהיה שקול כמשה ואהרן ובעלת אוב תעלה אותו בכשפיה ובטומאתה להמשיך נפשו אל
הטומאה ולהעלותו במציאות אובי טמיא ,29וזה תבין במ"ש כי הצדיק עולה במדרגות הנשמות
הנ"ל ,ותחלה כשהיה בן ב' שנים עשתה לו אמו מעיל קטן ,וכבר ידעת כי בהיותו בן ב' שנים העלתו
אמו והורה הוראה ,כמארז"ל )ברכות לא ע"ב( שעלי היה רוצה להרגו על שהורה בפני רבו ,ומזה
תבין רוב חכמתו ,כי בהיותו בן ב' שנים זכה אז להורות הוראה ,להיות לו מוחין דקטנות שלימים,30
וזהו מעיל קטן וגו' .שכל סוד הקטנות הוא מוחין דאלקים ,וכנ"ל בסוד יוסף שהוא סוד ג' אלקים
פשוט ומילוי ומילוי דמילוי שהם ב"ן אותיות ,וג"פ ב"ן גימטריא קנ"ו כמנין יוסף .וג' אלקים עצמן
בכללות הוא גימטריא קטן ,ולכן יוסף נקרא ג"כ קטן ,31כי הלא ג' אלקים אלו ברדתן אל היסוד
כמ"ש אז נקרא קטן ,ועיין למטה .ונחזור לענין ,כי סוד הקטנות הוא היניקה ,כי כן שמואל השלים
לו אז ב' שנים של היניקה ,והיה לו סוד הקטנות }קד ע"ב{ ההוא ,וז"ס ומעיל קטן וגו' ,כי סוד
מעיל זה הוא סוד שאנו קורין חלוקא דרבנן ,32אמנם לא היה מכסה את הראש רק הגוף לבד ,וזהו פי'
27

.(÷"äòù) ÷"äåø øòù 25
.(÷"äòù) ãñçã àøèéò 26
.à"ò ãò óãå ã"ò àò óã ,ã"ò âì óã ÷"äòù 27
 28שעה"פ דף נו ע"ג ופ"ה סע"ב ולק"ת ויקרא )לש"ו(
 29עי' רש"י שבת קנב ע"ב וז"ל אובא טמיא  -בעלת אוב שמשתמש בעצמות ,טמיא בלשון ארמי
עצמות ,וכן פירש רב האי בפירושו של טהרות בית שהוא מלא טמיא מלא עצמות:
 30עי' בגר"א בת"ז נ' ע"ג וז"ל ,בתרין שוקין ששם הוא הליכה ,נק' הלכה ,ובתרין דרועין שם
מקום הקבלה ,נקרא קבלה ,עכ"ל ,אם כן קטנות שייך לנה"י ולכן שייך להלכה וזה הוראה
##* 31
 32עי' ב"ע רט ע"א ז"ל ,כל ענין האדם בתורה ומצות לתקן מלבושים לנשמה וע"ז אמרו הני מאני
דרבנן דבלו כו' הני ברכי דשלהי כו' שכל אחיזתם ]של הסט"א[ בהוד וכו' ולכן הם רוצים להתאחז
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מעיל ,כי הוא לבוש אל הגוף שהוא ו"ק .נמצא שהוא סוד היניקה שאין לז"א אז רק ו"ק ,וז"ס ומעיל
קטן .ואמו הוא סוד אמא עלאה אשר היא מתפשטת נה"י שלה ונכנסת ברישא דז"א עם המוחין
דקטנות כנ"ל ,וזהו תעשה לו אמו .וכבר ידעת )פע"ח שער ר"ח חנוכה ופורים פרק ד'( ענין חנה אֵ ם
שמואל ,שהיא סוד אמא עלאה ,כי כן חנה גימ' ס"ג שהוא שם הבינה ,ושמואל נגד ז"א .וז"ס ומעיל
קטן על נכון .והנה מעיל גימטריא קנ"א ,שהוא אהי"ה דההי"ן ,שהוא סוד נה"י של בינה המלבשת
את המוחין ונקרא אהי"ה דההי"ן .33ואמנם אח"כ ,שמואל עלה במדרגה עליונה יותר והיה שקול
כמשה ואהרן )תענית ה ע"ב( ,וג' אותיות שמ"ו משמואל גימט' משה ע"ה ,ולהיותן מוחין דקטנות
וגם הם סוד אלקים ,לכן כל אחיזת החיצונים וקיומם הם במוחין אלו דקטנות ,ולכן הסט"א נקרא
בשם אלהים אחרים.
והנה במות הצדיק ,הנר"ן שלו מצד אצילות עולין אל אצילות ,ונשמה שלו דבריאה עולה
לג"ע העליון ,ורוח דיצירה בג"ע הארץ ,ונפש דעשיה נשארת בקבר .34וכשמתעכל הבשר עולה גם
הנפש ההיא למעלה ,35ונשארת ההוא הבל דגרמי על אינון גרמי דאשתארו בקברא ,כנזכר פרשה
שלח )קסח ע"ב .(36וסוד הענין ,כי הנפש שהיא סוד מוחין דגדלות שבעשיה ,היא עולה למעלה אחר
עכול הבשר ,אבל הבל דגרמי שהוא סוד מוחין דקטנות מצד אלקים דעשיה ,שהוא הנפש מצד
אלקים ,וזה נקרא הבל דגרמי ,נשאר תמיד עד עת התחייה בקבר ,כי להיותה סוד דינין ,יש בו תמיד
אחיזת הקליפות ואינו יכול להפרד מן הגוף לעלות למעלה .ובעלת אוב לא יכלה להעלות משמואל

בלבושי הצדיקים בסט' דנצח שיהיו להם ב' רגליים וזה הי' עניינו של אדה"ר שאבד מלבושים דילי'
ונטלם הנחש ע"כ .וכן עי' ב"ע רכ ע"ב ז"ל כי ידוע כי זה ההפרש בין קדושה לסט"א כי בסט"א וכו' אין
להם מלבושים כמ"ש והנחש הי' ערום כו' ולכן תאותם אל ]זה[ ,עכ"ל .וביתר ביאור ,כל חג"ת קדושים
הם ,ואין מקום לתפיסת הסט"א אלא בנה"י שהם לבר מגופא ,ולכן שם הוא עיקר מקום העבודה .לכן
מקום התיקון של ת"ח היא דווקא בבגדיהם ,הרי הוא לבר מגופייהו.
 33עי' &* ##לגבי מילוי א' י' וה' שי' הוא ג"ר א' הוא ו,ק וה"ה הוא נוק'.
אימא נה"י דילה מקננין בג' עלמין בי"ע שהם נחלקין לג' דרגין ,שחיצוניות נה"י שלה הם בסוד
שם אהי"ה דההי"ן גימטריא נע"ל שהוא בעקב ,והוא בעולם העשיה ששם עיקר סדור הקליפות וסט"א
)פת"ש ז"א לה(
 34והנה ,האדם אחרי מותו נשמה שלו עולה לג"ע עליון דבריאה בסוד מלבושין דקדושה דיליה,
ורוחו בג"ע הארץ ,ונפשו נשאר בקבר 34כל זמן שלא נתעכל הבשר ,והם מצד החטאים הדבוקים בנפש
בהמיית שלו ,מצד שהנחש כרוך בעקבו בנעל דעשיה ,ולכן כ"ז שהגוף קיים ,אז הנפש ג"כ קשור בו
בסוד )איוב יד כב( ונפשו עליו תאבל ,ואחר י"ב חודש וכשנתעכל הבשר ונזדכך הסיגים הדבוקים בו
שהוא סוד חיבוט הקבר ,גם נפשו מתברר ועולה למעלה ,והוא כמ"ש למעלה )פתח כה( שבגדלות אז
נתגדל גם הנפש ונכנס בו נשמה דנפש ,והוא שאז גם נפש הבהמיית שלו היסודי הקשור בגוף מתקדש,
ואינו כרוך אחרי תאוות הגוף ע"י הטהרה שנשפע עליו מן הנשמה עליונה ,ולכן גם היא עולה למעלה
אחר התיקון ,ולא נשאר רק בחינה תחתונה שלה נפש דנפש שהוא הבלא דגרמא על העצמות בקבר,
להיות קשור בגוף מצד איזה פגם הנשאר דבוק בחטא אדה"ר שגרם מיתה לכל באי עולם עד זמן
התחיה ,שאז יהיה תיקון כללי לכל הנשמות ויוגמר הבירור בכל סטרא דקדושה ,וביער רוח הטומאה
מן הארץ ,34אז יקום בתחיה ,ויתתקן גם נפש דנפש הנ"ל להתקשר במדרגות עליונות של הנר"ן ,ויאירו
כולם בגוף הקדוש שיזדכך ויקום בתחיה )פת"ש ז”א לה(
עי' זהר ח"א רכ"ד ע"ב וז"ל ,תאנא אלף וחמש מאה ריחין סלקין בכל יומא מגנתא דעדן
דמתבשמי בהו אינון לבושי יקר דההוא עלמא דמתעטרין מן יומין דבר נש ,אמר רבי יהודה כמה
לבושין אינון ,אמר רבי אליעזר טורי עלמא בדא פליגו אבל תלתא אינון חד דמתלבש ביה רוח דבגנתא
דעדן דארעא ,וחד דמתלבשא ביה נשמתא בגו צרורא דחיי בין פורפירא דבי מלכא ,וחד לבושא דלבר
דקאים ולא קאים ,אתחזי ולא אתחזי ,בהאי מתלבשת ביה נפשא ,ואזלא ושטא בעלמא ,ובכל ריש
ירחא ושבתא אזלת ואתקשרת ברוחא דגנתא דעדן דבארעא דקיימא בין פרגודא יקירא ,ומיניה אוליף
וידע מה דידע ושאט ואודע ליה בעלמא ,עכ"ל.
 35ג"כ בג"ע הארץ כמ"ש בשעה"פ שמואל קל ע"ד )לש"ו(
##* 36
9

מאיר העץ חלק ד'
רק אותה בחי' דהבל דגרמי ,37וז"ס בזוהר פ' שלח )שם( על הבל דגרמי ,38ודא איהו אוב להעלות מן
הארץ ע"ש ,כי הוא סוד הבל דגרמי שהוא סוד הקטנות ,יש כח בקליפות להתאחז בו ,לכן ראתה את
שמואל שהיה עוטה במעיל דימי קטנותו ,לרמז כי לא יכלה להעלות רק אותו סוד מעיל קטן לבד.
וז"ש )שמואל א' כח יג( ראיתי אלקים עולים מן הארץ ,כי לא ראתה רק סוד הקטנות שהם מוחין
דאלקים .גם בדוד המלך מצינו שנקרא קטן ,ודוד הוא הקטן )שמואל א' יז יד( ,והוא ע"ד הנ"ל .גם
יעקב נקרא קטן ,בנה הקטן )בראשית כז ו( ,והוא מוחין דעיבור כנ"ל ,כי הוא ב' אלקים שבו )של
העיבור( הם מוחין ,רק שהם כפולים ,אמנם ב' אלקים הם גימטריא עק"ב ,ועם י' אותיותיהן
גימטריא יעקב .ועיין מ"ש בפסוק )בראשית כה כו( וידו אוחזת בעקב עשו.
39ונחזור לענין ,כי הלא אין בקטנות בזמן העיבור רק ב' אלקים ,כי אין לו בחי' הדעת ,וטעם
הדבר הוא עם מה שכתבתי ,כי בחי' מוחין דעיבור הם מתלבשין בנה"י דחיצוניות של בינה ,ומבשרי
אחזה אלו"ה )איוב יט כו( ,והענין כי בסוד הרחם של האשה ,שהוא מקום היסוד שלה ,יש בו ג' בחי',
א' של עור ,ב' }קד ע"ג{ בשר ,ג' יותר פנימי בפנימית הרחם .ועור החיצון אינו סתום ודבוק אלא
הוא פתוח מאד ,כי אינם משיקים צידי העור זה ע"ז ,אך הב' שהם סוד הבשר הם סוגרים הרחם
ונושקים שפת הרחם זה עם זה ,ואין להאריך במקום שאמרו לקצר .ואמנם בסוד העיבור אין לו מוח
של דעת ,כי אין מקום קיבוצו אלא ביסוד החיצון ,שהוא העור .ולפי שאותו העור הוא פתוח ואינו
יכול לקבל ולסתום בתוכו הדעת ,כי אין בו בית קיבול לקבלו ,לכן אין הדעת נמצא בקטן בעת
העיבור .40אמנם ,טעם הדבר בעצמו למה אין שם בחי' יסוד סתום כמו בב' בחי' הפנימי ,הטעם הוא,
 37שמצד שדבוק איזה ניצוץ מן הסט"א בבחינה תחתונה שבנפשו ע"י חטא אדה"ר דאטיל בה
זוהמא ,ובחטא )תהלים נא י( יחמתני אמי וגו' ,הוא לבוש כתנות עור 37הדבוק בעקב בסוד נע"ל בשם
אהי"ה דההי"ן ,37שהוא ג"כ סוד מעי"ל שהוא מלבוש שבו דבוק החטא למעול במקום ,והוא בסוד
מוחין דקטנות דאלקים.
וכן הוא למעלה למעלה בסוד השורש ,שמצד זה גם בעת הגדלות שנדחים הדינים ממאורות של
ז"א וכמ"ש אח"ז בס"ד ,מ"מ ,בסופם של המאורות הנ"ל במדרגה תחתונה שבהם נשאר איזה אחיזה
לסט"א ,שהרי עדיין לא נגמר תיקון הבריאה עד אלף השביעי ולא נתבטל הסט"א מכל וכל ,רק
שבגדלות אין לו שליטה והוא במצולת ים] 37בסופא[ )סופא( דכל דרגין בעקב דקדושה ,כמו כלב
הקשור בשלשלת ומוכן לכך באם יגרום החטא שיהיה ניתר משלשלא דפרזלא דיליה ויגרום קלקול,
שעדיין הבחירה מסורה ,ולכן נשאר איזה בחינה ממוחין דקטנות שהם באים מסוד נה"י החיצוניות
דאימא ,שהוא המדרגה המניח איזה צד אחיזה לדינים בסופא דדרגין כמ"ש )זהר ח"א ר"כ ע"א(37
שדינין מתערין מינה ,ולכן כתיב ומעי"ל קטן תעשה לו אמו ,שגם ביניקה שהם ו"ק כ"ז שלא באו
מוחין דגדלות האמיתים ,אז עדיין קרוב האדם לחטוא ,שהוא בסוד ט"ר דיצירה כמ"ש למעלה )בפתח
הקודם( ולכן גם הם בסוד מעיל קטן שהוא הלבוש לו"ק הגוף ,אבל עיקר המעי"ל הוא בסוד קטנות
דעיבור בעקב העשיה כמ"ש בסוד נע"ל.
והנה הבעל אוב המעלה את המת ,ענינו להעלות הנפש הנשאר על הגוף בקבר שהוא כ"ז שעדיין
דבוק קצת זוהמא בנפשו שלא נזדכך עדיין לגמרי ,ואז יכול לדבר עמו מצד רוח הטומאה הדבק
באחוריים דקדושה ,להודיע מה שנשמע מאחורי הפרגוד ,והוא מה שאמרה לו בעלת אוב) ,שמואל א'
כח יג( אלקים ראיתי עולים מן הארץ שהוא מאחורי אלקים דקדושה ממוחין דקטנות ,והוא עוטה
מעי"ל סוד שם אהי"ה דההי"ן בסוד הנע"ל ,וז"ס מ"ש רז"ל )סנהדרין ס"ה ע"ב( שבעל אוב אינו עולה
כדרכו ואינו עולה בשבת ,כי הוא בסוד אחוריים דקדושה ומתחיל מן העקב ממטה למעלה בהיפוכא
דקדושה ,ובשבת שאז נר"ן עולים למעלה ,כי גם הפרצופים עולים במדרגה גדולה ,שז"א עולה לאו"א
ולא"א ששם הוא למעלה מאחיזת הסט"א ,שהוא מקום מנוחה מדרגא דעוה"ב כמ"ש במקום אחר
)בית עולמים רנ"ט ע"א( לכן גם הנפש הנשאר בקבר יש לו עליה שהוא עולה מגלותא ,לכן אין הבעלת
אוב יכול להדבק בה ,והבן כל זה מאד ,וזה ג"כ סוד הכתוב )ישעיה כט ד( והיה כאוב מארץ קולך וגו',
שאין בו כח הדיבור כ"כ בשלמותו ,שהוא בסוד אל"ם דאלקים כמ"ש) .פת"ש ז"א לו(
 38עי' לעיל טנת"א ה' והערה .Error! Bookmark not defined.
.á"ò áò ÷"äòù 39
 40וזה בגלל שכל בנינו אז מנה"י ואין שם דעת )דע"ה ח"ב ד ע"ד( ,שרק היו אז בבחי' נפש
)ביאורים ח"ב כו ע"א(
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שכבר ידעת כי הסט"א כל אחיזתן הוא בנוקבא ,41ובפרט כל חשקם ותאותן הוא לבא 42לינק מן
היסוד שלה ,43כי שם מוצא כל השפע והקדושה .והיא 44בחי' חיצון )נ"א שהוא בחי' החיצון( והם
דינין גמורים ,ואם היה שם עור שלם ויסוד שלם ,היו נאחזין שם החיצונים לינק מן אותו היסוד
45
החיצוני ,לכן לא ברא שם הש"י בחי' היסוד ,כדי שלא יהיה מקום יניקה לחיצונים .אך בב' בחי'
הפנימים אין חשש אם ינקו משם ,כי אין להם שם אחיזה ולא יוכלו להניק .46אמנם באיש אינו כן,
אפילו עור החיצון שלו הוא מכסה את בחי' היסוד שלו לגמרי ,ובזה תבין סוד הערלה שבאיש ולא
באשה .ואדרבה ,שלכאורה היה נראה שיותר היה ראוי שתמצא הערלה בנקבה מדכורא ,שכל
שליטת ויניקת החיצונים בנוקבא הוא לעולם ,אך היה הדבר להיפך ,כי באיש אין חשש כ"כ אם
יינקו החיצונים משם ,כי חסדי הזכר דוחין את החיצונים ,אבל אם היו יונקים מנוקבא היו מחריבין
את העולם.47
 41זה בדווקא כשהיא בקטנות )דע"ה ח"ב קלד ע"א(
.(ù"åáîá àåä ïëå é"áåâä é"úëá óñåð) äåç ìò 42
òôùä ìá÷ì àåä íú÷åùú ìë éë äåç ìò ùçð àá ãåñ åäæå òôùä ìë ãìåðå àöåé íùîù çúôä àåäù 43
.(÷"äòù) äá÷ðä ìù ãåñéä ïî àöåéä
.(å"ùì) äðäå 44
.(÷"äòù) íéìë 45
åæçàúé íà ùùç ïéà ïëìå ,íäá äæéçà ë"ë úåôéì÷ì ïéàå ,íéîçø øúåé íä íééîéðôä íéìëä 'á ìáà 46
ïéàå ,íëåúáù øåàä ìá÷ì éãë ,íéîéìù íéìë íä ïëìå ,äáø äæéçà íù íäì ïéà éë ,íäî å÷ðéå íù
.àåää øåàä ïî å÷ðéù ùùç
åîë ,øëæá äæéçà ë"ë úåôéì÷ì ïéàù ,íéîåúñå íéîéìù íéìë 'â åì ùé åáù ãåñéäù ,øëæá ë"àùî
íéòøåôù ,éòöîàä øåòå .äìéîä úìøò àø÷ðä ,íéúøåëù ïåöç øåò íäå .íéãñç àåäù éôì ,äá÷ðá
.(÷"äòù) ù"òå äìéîä úåöîá øàáúðù åîëå .éîéðôä øùáäå .äòéøô àø÷ðä ,åúåà
èøôáå ,ïéðéãäå úåøåáâä 'éçáî àéä éë ,'÷åðá àìà åðéà íéðåöéçä úæéçà ìëù ,àåä òãåð éë ,ïéðòäå
ìò àáì íúåàúå í÷ùç ìëå .'å øòùá øàåáîë ï"îä 'éçá íäù ,ïéðéãäå úåøåáâä õåá÷ íù ,äáù ãåñéá
ìåáé÷ úéá àåä íù éë ,äìù ãåñéá íù àöîðä òôùä ìë íùî ç÷éìå ÷ðééìå ,àîäåæ äá ìéèäìå äåç
øùà êáåè áø äî ãåñá ,úåîìåòä ìë ìà òôùä òôùð íùîù øå÷îä àåäå .ïåéìòä òôùä ìë õåá÷å
ìà ãàî äìåãâ äæéçà ùé íùå ,íéøåîâ ïéðéã éàãåá íäù ,íéìëä ìù äðåöéçä úðéçáá èøôáå .'åë úðôö
ïëìå ,íù øùà òôùä ìë 'é÷ðåéå ,ãàî ãàîá 'éçä íù íéæçàð åéä ãåñé 'éçá íù äéä íàå ,íéðåöéçä
ìà ë"ë äæéçà íù ïéà ,éîéðôäå éòöîàä íäù ,éìëä ìù úåðéçá 'áá íðîàå .ãåñé 'éçá íù äåäúð àì
'éçá íù äùòð ïëìå .íù æçàúäì ïéìåëé ïðéàå ,íìåëî ïåöéçä éìëä åîë íéøåîâ ïéðéã ïðéà éë ,íéðåöéçä
äðéá ïéà úòã ïéà ïéà ãåñá ,íù ïéà úòã íâ äðåöéçä 'éçáá íù ïéà ãåñéäù ïåéë éë àöîðå .ãåñé
).(ù"åáî
 47עי' פת"ש ז”א לג וז"ל  ,ידוע כי נגד אורות אימא אין שם אחיזה לרע ,כי היא למעלה ממדרגת
התחתונים שהם ו' ימי בראשית ,ואדרבא ע"י שמגלה אור דילה מתבטלים כל החיצונים שהיא בסוד
התשובה שמכפר כל העונות ומסיר כל הסיגים ,אבל אין זה אלא בפנימיות של אימא ,משא"כ בבחינה
היותר תחתונה שבה ,אם היה שם קצת סיתום ,היה ג"כ אחיזה נגדם ,ובסיום יסוד שבה הוא מקור
שנפתחים שם ומתקבצים כל המדרגות הנמצאים בפרצוף ,שכן הוא לעולם בכל יסוד ,47ולכן ,אם היה
להם שם אחיזה ,היה הדבר מקלקל מאד וקשה לבטלם ,ושיער חכמתו של יוצר בראשית שהסט"א
יהיה קשור ככלב בשלשלת ,שלא יהיה לו שליטה גמורה לבטל כח הקדושה ח"ו ,לכן אותו בחינה
תחתונה של יסוד דאימא ,להיותו קרוב למדרגת ז"א ,לא המציא שם סיתום בהארתו החיצונה אלא
נשאר פתוח ,ר"ל שיהיה האור שבו גלוי ,ועי"ז לא יוכלו החיצונים להסתכל ולהאחז שם ,וז"ש הרב ז"ל
שהאור החיצון של יסוד דאימא הוצרך להיות פתוח ,משא"כ במדרגות הפנימיים של יסוד ,שהם
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ובזה תבין סוד פריעת ערלה בזכר ,48הוא שמתחלה כורתים עור החיצון ,והוא סוד הערלה
שמשם אחיזת החיצונים ,ואח"כ פורעים עור הבחי' האמצעי שגם הוא סוד אלקים דיניקה ,והוא
דינא אבל אין חותכין ומשליכין אותה ,רק כונתינו לפרוע כדי שיתגלה הבחי' הג' הפנימי שהוא יסוד
האמיתי קדשי קדשים ומתגלה ,דאז אין כח בחיצונים להדבק שם .ובזה תבין למה לא נברא האדם
מהול אלא ערל ,כי הוא מוכרח להיות בו ג' בחי' הנ"ל ,אמנם בהולדו שאז מגיע זמן היניקה ,אז אין
לו צורך בסוד עיבור וכורתין אותו ומשליכין אותו ,להורות שאין זמן אחיזת החיצונים ויניקתן מן
הדכורא רק בהיותו בסוד עיבור .אך מן זמן יניקה ואילך אין להם אחיזה בו ,ולכן אפילו בזמן
היניקה שהוא סוד אלקים ג"כ ,כדי שלא ינקו משם פורעין אותו ,כדי שיתגלה הפנימי ,ומאורו יברחו
49
כל החיצונים ,כי אינם יכולים לסובלו .הרי בארנו מצות מילה בקיצור.
ונחזור לענין ,שכיון שבנוקבא אין בה בחי' זו ,50ולכן אין לו בז"א בקטנות בסוד עיבור רק
ב' מוחין 51ג"כ .ואע"פ שבאבא יש בחי' יסוד 52אפילו בעיבור }קד ע"ד{ כנזכר ,53אינה קושיא ,כי
הלא יסוד דאבא לעולם הוא טמיר וגניז באמא )אד"ז דף רצא ע"א( ,ואם האמא אין לה יסוד ,איך
יתגלה יסוד דאבא בלתי היות לו מחיצות יסוד אמא ,לכן ליתא אפילו יסוד דאבא תוך ז"א .וגם
הטעם ,שכיון שאין יסוד אמא בחיצוניותיה ,אם כן כאשר יזדווג עמה לאפקא מוחין דעיבור אל
הז"א ,אם לא תקדים היא להעלות טפת מ"נ מסוד הדעת שבה ,גם אבא לא יוריד טפת הדעת שלו,

מרוממים וגבוהים יותר מכל מדרגות ז"א ,אין חשש אם נמצא שם סיתום והעלם האור ,שבלא"ה לא
יהיה להם אחיזה שם.
ולסיבה זאת לא היה יכול הדעת להתגלות בז"א בעיבור ,שאז הכלים ומדרגות שלו במדרגה קטנה
מקבל רק מהארה חיצוניות של אימא ,ונמצא שאם היה נמצא בו מאור הדעת מאיר ,היה נצרך לו
לבוש מאימא ,שהמאורות ומוחין של ז"א להיותם באים ממדרגה גדולה ממנו שהם מאימא ,אין
יכולים להתגלות בלי לבוש ומחיצה שאימא עושה להם מאורות החיצונים שלה ,וכאן שהוצרך להיות
פתוחה להארת חיצוניות היסוד דידה ,לא היה הדעת יכול להמצא בלי לבוש ומחיצה ,שאינו בערך
ז"א ,שאין יכול לקבל הארה זאת במדרגתו מגולה כפי מדרגתו העליונה העצמיית ,לכן אין הדעת נמצא
בו כלל ,רק ביניקה וגדלות שאז המאורות שלו מקבלים הארה מפנימיות המדרגות של אימא ושם יכול
להיות סיתום שבלא"ה אין החיצונים יכולים להגיע שם בקטרוגם ,יכול הדעת להמצא בו ולהאיר בו
ע"י מסך ומחיצה שעושה לו אימא.
אמנם כל זה הם במוחין שמצד חלק אימא שקרובה יותר למדרגת ז"א ,שהרי היא קיימא
לשאלה ,47משא"כ הארת אבא שהם מדרגה יותר גדולה ,והוא טמיר ונעלם בסוד המחשבה לבד ,אפילו
יהיה שם סיתום בבחינה התחתונה של יסוד שלו ,אין החיצונים יכולים להגיע קטרוגם נגד מאור הזה,
לכן שם גם בחינה תחתונה שלו הוא סתום ,ומצד זה יכול הדעת בבחינת המאור שמצד אבא הנכלל
בו ,יכול להמצא גם בעיבור ,ומ"מ ,אין אנו חושבין אז רק ב' מוחין ג"כ מצד אבא ,כי אורות אבא אין
יכולים להתגלות כי אם ע"י אורות אימא ,כי אין המחשבה כלליית מתגלה ,כי אם ע"י ציור המחשבה
בפרטות ,וכיון שאין נמצא ציור נגדו ליתן לו גבול ושיעור ומדה ,אין יכול לגלות מדרגתו בז"א ,שעיקר
פרטי מאורות שלו אין יכולים להיות בלי גבול ושיעור וקו המדה שקדם לו מאימא ,ונמצא שמצד זה
גם מצד אבא אין הדעת יכול להמצא בו ,ולכן אין בו רק ג' מוחין גם מצד אבא.
 48עי' זהר בראשית ל"ב ע"א :תנינן ,מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל ,בגין דתרין דרגין
אינון ,מילה ופריעה ,זכור ושמור ,צדיק וצדק ,דכר ונוקבא ,אות ברית דא יוסף ,וברית דא רחל,
ואצטריך לחברא לון ,ע"כ .ועי' בהגר"א על ת"ז פו ע"ד ד"ה עלייהו שהם זו"נ דסט"א.
.28 äøòäá ÷"äòù 'éò 49
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.(÷"äòù) úòãä
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ולכך גם ב' הדעות אין בהם .54ונמצא ,שאין לקטן בסוד העיבור רק ב' מוחין דאבא וב' מוחין
דאמא ,הם ד' מוחין שהם ד' אלקים .אמנם ביניקה יש לו ג' מוחין דאבא וג' מוחין דאמא ,55הם ו'
פעמים אלקים .והנה הקטן ,מזמן העיבור כבר יש לו ראש ,אך סוד הראש הזה נמשך מב' מוחין
הנ"ל ,שהם ב' אלקים ,א' אלקים דימיני ,והוא לוקחו בבחי' מילוי יודי"ן גימטריא ש' ,והב' דשמאל
לקחו בבחי' אחוריים שלו והוא גימטריא ר' ,הרי ר"ש של ראש וא' הוא כללות שם אלקים.
ונלע"ד ששמעתי ,שגם ביניקה יש 56ראש על שם מה שקדם לו בעיבור ,כי לעולם נשאר
ראש זה ,רק נתוסף בו תוספת וגדלות ,לכן נקרא ראש גם אחר הגדלות .57אמנם לפענ"ד ששמעתי
שגם ביניקה נקרא ראש כנגד ג' אלקים שיש בו ,והוא ג' אותיות ראש ,ר' מוח בינה ,ש' מוח חכמה,
א' מוח דעת ,כי בדעת אינו ניכר רק כללות א' לבד ,שהרי בעיבור לא היה ניכר כלל גם שהוא מלא
באלפי"ן ,58כנודע שאלקים של דעת הוא מלא באלפי"ן ,וזהו א' של ראש .ועיין מ"ש בסוד ג' ימים
של קליטת הזרע ,ומ' יום של יצירת הולד ,ושם בארנו איך אלקים של מוחין נעשין ראש וגלגלתא,
אח"כ נעשין קרומים למוחין דגדלות .והנה לא כל ימי היניקה שוין ,כי בתחלה אינו מדבר כלל,
ואחר כך מתחיל לדבר מעט מעט ,והענין הוא כפי מ"ש בסוד הקדיש וגם בסוף הדרוש של אלם
מאלקים ,כי תחלה אינן ניכרים בו רק ג' אותיות אלם ,59ואח"כ נכנסין בו אותיות י"ה מאלקים ,ואז
מתחיל לדבר ,ואז יש בו תוספת אחר שמתמלאים אלו השמות של אלהים ,זה ביודי"ן ,וזה בההי"ן,
וזה באלפי"ן ,כי אין ימי הקטנות שוין ,שהרי גם המוחין דגדלות נכנסין בו מעט מעט ,כמבואר
אצלינו )שער המלכים פרק ו'( בסוד )גיטין נט ע"א( פעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין כו'.
אמנם סוד הפסוק )תהלים לט ג( נאלמתי דומיה הנזכר שם בענין המוחין ,60כי הלא בבריאת עולם
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 55כלומר רק דעת דגבורות ולא דחסדים עי' סוף פרק הקודם ,ועי' פת"ש ז"א לב שב' בחי' דעת
האלה הם א' דעת שבראש וא' דעת המתפשט ,וע"ש וז"ל ,והנה אנו רואים באדם התחתון ,שגם בעת
שהוא בבטן אמו כבר יש לו מוחין בראשו ,אבל הם שובתים ואין פועלים הרגש בגוף כלל ,וכשנולד אז
מתחיל להתחכם ,אף כשנולד אז )איוב יא יב( עיר פרא אדם יולד ,מ"מ ע"י היניקה אז מתחכם וניכר
הרגשו ג"כ בגוף ,אבל הוא בצמצום מאד ,ולכן נקרא הכל עטרת דגבורה לבד אף שבאמת יש בו כח
הרכבה של החו"ב ,מ"מ ,כיון שאין פועל רק בצמצום כמו ענין הגבורות ,נקרא הכל עטרה אחת ,ואחר
היניקה אז נתוסף בו הדעת ,ומתחיל להתפשט בהרגש הגוף בהדרגה ,עד שנשלם גידולו ומגיע לכלל
איש בפרטות השנים ,ע"כ .וע"ש עוד שהגילוי של זה בהנהגה היא שאין הנהגה של אמת ויושר אלא
הרשעים שולטים ואין דעת אלקים בארץ )הושע ד א(.
.(÷"äòù) àø÷ð 56
 57עי' לעיל הערה .11
##* 58
 59כלומר בעיבור יש רק לו של אל"ם )פת"ש פרצוף ז"א לב( וע"ש עוד וז"ל ,והענין בזה סוד
עמוק ,כי שם אלהי"ם מורה על כלל המדרגות של כל הי"ס של כל סדר הנהגה כמו סוד שם הוי"ה
שכולל הכל ,כי י"ה דאלקים הם חו"ב סוד י"ה ,ואותיות מל"א הם סוד ו' של שם הוי"ה שהם הו"ק,
וכלל ה' אותיות דאלקים הוא ה' אחרונה שהוא הכולל מה שנכלל בג' אותיות יה"ו כמ"ש רבינו בפי'
לתיקונים )פ"ג ע"ג( ונמצא שבעיבור שאז אין החו"ב מתגלים כמ"ש ,לכן נשאר רק אותיות אל"ם לבד
שהם הו"ק ,וביניקה שאז מתגלה קצת שלמותו יותר בעולם ,אבל אין מתגלה בפנימיות רק בדברים
טבעיים ,ואין נבואה ורוה"ק בעולם ,אז ניכר בסוד שם אלקים לבד ,אבל הדעת מתחיל להתגלות קצת
בעולם ,ורק אין הדעת בשלמות עד הגדלות ,שאז גם עטרת דחסדים שבו מתגלה לנביאים בהארה
והשפעה מרובה ,וגם ]שביניקה[ )ביניקה( הדינים שולטים בעולם ,והוא ע"י הדעת שעטרת דגבורה
מתפשט בו' ימי בראשית שהם ו"ק ,אבל בגדלות מתגלה ההנהגה שלמה בב' דרכים כמ"ש ,והבן מאד,
עכ"ל.

 60עי' שער טנתא פרק ג :נתבאר בזה מ"ש בפ' משפטים )דף קכג ע"א( דעת גניז בפומא דמלכא ,כי
הגבורה 60של דעת נגנזו בפה בסוד ה' מוצאות הפה כנ"ל ,וכללות הפה נעשה מהם והם נגנזו שם.
גם אמרו גנוז הוא כי ברצונה מוציא גניזת האותיות הנ"ל בסוד קול ודבור מהפה ולחוץ ,וכשרוצה
נשארים גנוזות בפנים בסוד )תהלים לט ג( נאלמתי דומיה.
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אצילות ,הז"א בתחלת אצילותו היה על דרך הנ"ל ,אבל עתה האלקים כבר הם שם .ואע"פ
שלפעמים הם בסוד אלם ,אינם לבדם ,כי סוד האלקים כולם כבר הם שם ,רק שאינם מתגלים,
ועומדים שני אותיות י"ה דוממות שם ,ואינן מתגלין הארתן.
}קה ע"א{
61
שער כב פרק ג מ"ק
אמנם כשבאין ימי גדלות ,אז נכנסים המוחין דגדלות שהם הויו"ת ,ומתפשטין בכל הז"א
כנודע ,ואז יורדין כל המוחין של אלקים למטה עד היסוד .62ואמנם סדר ירידתן אינו בפעם אחת ,רק
כפי סדר כניסת המוחין דגדלות ,כך סדר ירידת אלקים דקטנות .63כיצד ,הרי בארנו בברכת אבות
שאין מוחין דגדלות נכנסין יחד ,רק תחלה נכנסים בק"ש ו"ק תחתונים דאמא 64הג"ת 65נה"י
בתחלה ,ואח"כ נכנסין חג"ת ,ובברכת אבות נכנסין ג"ר דאמא ,ואח"כ נכנסין נה"י דאבא ,ואח"כ
חג"ת דאבא ,ואח"כ ג"ר ,66כי אין המוחין דאבא נכנסים עד שיכנסו המוחין דאמא כולם .ובק"ש,
שעדיין לא נכנסו רק ו"ק המוחין דאמא ,אין בהם כח לדחות ולהוריד המוחין דקטנות ,לפי שו"ק
67
אלו ,אע"פ שהן מוחין ,אינם מוחין ממש ,רק אותן ג' ראשונות ,שהם ממש מוחין בראש ז"א ,אך
אלו התפשטותן הם בגופא .אך מה שאנו קורין אותן מוחין ,הוא לפי שהתפשטותן נמשך מן
המוחין ,וגם לפי שהמוחין של המלכות נמשכין מהם ,כנודע שמן התפשטות המוחין דנה"י דדכורא,
מתמן אתפשט נוקבא מאחוריים ,68ומשם נעשה לה מוחין .רק עיקר המוחין הם ג"ר ,ולכן אין כח
בו"ק לדחות המוחין דקטנות .ועוד סבה אחרת ,כי אלו הם מוחין דאמא דמינה דינין מתערין )זהר
ח"ב סד ע"א( ,ובפרט היותן בחי' ו"ק ,שיש בהן תערובות דין ,לכך אינם דוחין האלקים דקטנות
שהם דין ,אך כשמתחילין לרדת ג"ר דאמא עד תשלום כניסת מוחין דאבא ,אז הוא ירידת מוחין
דקטנות ,כי גם ו"ק דמוחין דאבא הם דוחין האלהי"ם דקטנות ,להיותן בסוד מוחין דאבא ,שאין
בהם שום דין כלל כנודע .ובפרט אחר שכבר נכנסו ג"ר מוחין דאמא.

ועי'
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 62נ"ל שזה עילוי שהרי הארת המוחין דקטנות מאירים יותר ויותר למטה אמנם עי' פת"ש ז"א לח
וז"ל ,כל מה שהמוחין דקטנות יורדים ,הם מתמעטים ונשקעים יותר וכו' כאשר מתחילים לירד אז
מתמעטים ,והיינו ,שהדינים עצמם כמה מדרגות יש בהם ,שכל מדרגה היותר עליונה שבהם יכולה
בעצמה להתהפך לרחמים וכו' שהדברים עצמם שגורמים עונשים הם ישמשו הטוב ,ולכן בעת שירדו
אל הגרון ,אז לא נשאר במדרגות הדינים רק שליש התחתון שלהם ,וב' שלישי העליונים הם עצמם
יצאו מן החושך אל האור ,וכמ"ש בזוהר )ח"א ד' ע"א( מאן מנכון די חשוכא מהפכין לנהורא כו' .ואח"כ
כשיורד ליסוד דז"א ,גם שם נעשה הבירור יותר עד שגם המחצה עליונה שבהם נבררו ונהפכו לרחמים
 63בכ"מ המוחין הם המנהיגים כל הפרצוף ,ולפי השורש המסודר במוחין שלו ,כך הם המאורות
של ו"ק שלו שהם עיקר הגוף ,מדות ההנהגה ,ולכן ,בעת הקטנות שאז המאורות פועלים בצמצום
שהם דינים וסילוק הארה ,גם המוחין שלו הם בסוד אלקים ,אכן ,בעת שבא זמן הגדלות שיאירו
המאורות בהארה מרובה ואז הרחמים מתפשטים ,אבל התפשטותם הוא בהדרגה הכל לפי ערך
העבודה שפועל ג"כ בהדרגה ,בסוד )תהלים פד ח( ילכו מחיל אל חיל וגו' )פת"ש ז"א לז(.
 64כנראה שזה ישסו"ת וצ"ע*##
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 68אד"ר קמא ע"ב ז"ל ,בהאי אדם שארי ותקין כללא דדכר ונוקבא כד אתתקן דיוקנא בתקונוי
ושארי לאחורוי מחדוי מבין תרין דרועין באתר דתליין שערי דדיקנא דאתקרון תפארת ואתפשט האי
תפארת ותקין תרין חדין ואשתלף לאחורוי ועבד גולגלתא דנוקבא כלא סתימא מכל סטרוי*##
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ועתה נבאר הסדר כשנכנסין ג"ר דמוחין דאמא אז מורידין את המוחין דקטנות למטה בגרון
דז"א .69נמצא ,שירדו ג"ר דקטנות בגרון דז"א ,אח"כ בכניסת ג' תחתונות דמוחין דאבא ,יורדין מן
הגרון אל חג"ת דז"א עד שליש עליון דת"ת דז"א המכוסה ,ששם הוא סיום יסוד אמא בת"ת דז"א
כנודע ,ושם הוא תחלת בנין הנוקבא משם ולמטה .וכשנכנסין ג' אמצעים )דאבא( ,אז יורדין בב'
שלישי ת"ת דז"א המגולים ,וכשנכנסין ג"ר דאבא אז יורדין מב' שלישי ת"ת אל נה"י דז"א,
ומתקבצים שם כולם ביסוד דז"א ,ועומדין שם .ואחר כך ,ע"י זווג ,הם יורדין אל הנוקבא כסדר
הנ"ל .אמנם לא כל אדם זוכה לזה ,ודע כי יש מי שבידו כח במעשיו להוריד האלקים דקטנות
מרישא דז"א עד הגרון ,ויש מי שיוכל לדחותן עד החזה ,וכן כפי סדר כל המדרגות הנ"ל .והנה כל
כח שכחה שיש באדם נמשך לו ממוחין דקטנות אלו ,70ומי שיוכל להורידן ע"י מעשיו למטה ,ע"י
שימשיך מוחין דגדלות וידחה אלקים דקטנות ,ויסלקם מז"א לגמרי ,אז יהיה לו זכירה נפלאה
בתורה ויבין כל רזי התורה ,כי כל זכור הוא בדכורא ,רק אלקים דקטנות מונע ההארה דדכורא ,בסוד
זכור .ואמנם מי שיורידם גם מנוקבא עד הבריאה ,זהו ודאי לא יהיה שום שכחה לו ,ויתגלו לו רזי
התורה כתקונן.
ונבאר עתה סדר ירידתן ,דע ,כי בהיותן תחלה ברישא דז"א ,אז הם ג' שמות אלקים בג'
מוחין דז"א .וכבר ידעת ,כי כל תיבה בת ה' אותיות בונה ק"ך בתים ,71והנה ק"ך צירופים יש בשם
אלקים ,ואמנם הם ג' פעמים אלקים ג"פ ק"ך הם ש"ס ,וה' אותיות אלקים עצמן הרי שס"ה ,ומכאן
}קה ע"ב{ הם שס"ה ימות החמה .ועיין מ"ש בביאור פטום הקטורת בסוד שס"ה מנים כו' ,ושם
ביארנו פי' אחר ,וגם זה שבכאן אמיתי .אח"כ ,ברדתן אל גרון דז"א ,שם מתמעטין .והענין ,כי כל
דבר עליון כאשר יורד ,אין כולו יורד רק מתמעט ומתברר ,והיותר מובחר שבו נשאר למעלה כי אינו
יכול לירד למטה ,והשאר נופל ויורד למטה .וכן בכאן ,היותר מובחר וזך ורחמים נשאר למעלה עם
המוחין דגדלות ,והשאר יורד למטה .והנה ברדתן למטה בגרון )נ"א מן הגרון( אז נתמעטו ,והם בין
כולם שם א' ,והוא צירוף א' שהוא ק"ך צירופי אלקים לבדם ,שהוא השליש ממה שהיה למעלה.
אח"כ ,ברדת המוחין דקטנות ביסוד ז"א ,אז שם מתמעטין ואין שם רק חציים ,והם ס' ,והם
סוד )שיה"ש ז( הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה ,כי אלו הם ס' אלקים מצד הגבורות,
ונקראו ס' גבורים .72וכבר ידעת איך המלכות היה אחורי ז"א נגד נה"י ,והה"ג שלה הם בדעת שלה
כנגד היסוד דז"א .ונמצא שהס' גבורים אלו הם נגד מטתו שלשלמה ,והם מגבורי ישראל ,שהוא
ז"א ,הנקרא ישראל ולא יעקב ,והם גבורים מסטרא דדכורא ולא מסטרא דנוק' ,ומשם שומרים מטת
שלמה שהיא הנוק' ומאירין בה .אמנם ,כל ו"ק הם מציאות אחת ,כי הכל נקרא גופא ,ולכן אינם ב'
מעוטים דאלהי"ם א' בג' אמצעית וא' בג"ת כי הכל גופא ,ולא יש רק מיעוט א' שהוא אחרי רדתן
אל היסוד סיומא דגופא.
אח"כ נדחין יותר ונכנסין ברישא דנוקבא ,ושם מתמעטין חציין ונשארים ל' ,והם סוד
שלשים מעלות שהמלכות נקנית בהם )אבות פ"ו מ"ו( .והטעם שבכל המדרגות אינם מתמעטין רק
חציין ,ובגרון דז"א לא נשארו רק שליש א' ,כי הוא מקום צר מאד.
ואח"כ יורדין אל יסוד נוקבא ,ואינם על דרך ירידת ז"א שיורדין ומתמעטים מיעוט א' בגרון
כו' ,אך סדר הירידה מג"ר לגרון ,ומשם לג' אמצעיות ,ומשם לג"ת נוקבא .ואפשר דהוי ע"ד דכורא
 69כלומר לכח הדיבור שלו )פת"ש ז"א לז(
 70והוא מ"ש הרב ז"ל שכח השכחה בא מצד מוחין דקטנות ,כי השכחה הוא ע"י סיתום המוחין,
והוא סוד סילוק הקדושה ,וכן הוא בהנהגה ,כ"ז שהדינים שולטים ומתמעט השפע ועי"ז הרשעים
מצליחים והצדיקים שפלים ,הסט"א משכח מן האדם השגחתו וכבודו ית' בסוד )דברים לב יח( צור
ילדך תשי ותשכח וגו' ,והם בסוד אחוריים דשמות דאו"א גימטריא תשכ"ח )לעיל שער השבירה פרק
ב'( )פת"ש ז"א לח(
 71ס"י פ"ד מט"ז
 72הטעם שלא נתמעטו בירידתם לחזה ,לפי שהגוף מדרגה אחת שהם ו"ק כלל ו' ימי בראשית
ומקושרים בקשר אחד ,לכן כ"ז שהיו הדינים שולטים בגוף ,לא היה כח כ"כ שיתהפכו מדין לרחמים,
עד שנדחו בסוף המדרגות שהוא ביסוד שבו )פת"ש ז"א לח(
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ואיני זוכר .אך בענין המיעוט ,אין בנוקבא רק ב' מיעוטים ,א' ברישא וא' ביסוד דילה סיומא דגופא.
אמנם כל הה"ג שלה הם ביסוד שלה כנודע ,ואלו אלקים דקטנות מתערבין עמהן ,ואז הם שם חציין
שהיו מתחלה ברישא ,ואינם רק ט"ו והם סוד י"ה .וז"ש במ"א שהיסוד נקרא י"ה.73
אח"כ יורדין בראש הבריאה ,74ושם הם שליש לבד ,כי לפי שירדו מאצילות לבריאה אז
נתמעטו ב' שלישים ונשארו ה' לבד .אמנם זהו ה' אותיות של אלקים ,וז"ס )בראשית א א( בראשית
ברא אלהים ,כי אלהים הוא בבריאה .75גם ז"ס אלהים גימטריא הכס"א כנזכר בתקונים )יד ע"א(,
ורמזו וכוונו לשם זה ,כי הלא הבריאה הוא סוד הכסא ,שהוא סוד אלקים כנ"ל ,ומשם ולמטה אין
שום ירידה אחר ,76ששרשם באצילות אי אפשר להם לירד יותר 77אלא בראש הבריאה ,ואינן יורדין
ירידה אחרת כלל .ואשרי מי שיוכל להורידן עד כאן כי גדלה מעלתו לאין קץ .גם תראה ,כי אחר
שהם ה' כחושבן ה' אותיות אלקים שהוא השורש שלהם ,אין להם עוד מיעוט.
והנה ,כשירדו אלקים דקטנות אל ג' אמצעיות דז"א ,אז נעשו ב' הידים דז"א מבחי' ב'
שמות דאלקים ,כי כפי הזמנים כך משתנים הפעולות .ועתה ,כשירדו אל הזרועות ,78אז נעשו בחי'
 73רפ"ח ד'*##
 74עי' טנת"א פ"ה )לש"ו( ,וביאורים שם אות סד ופרק ו אות כח ל )לש"ו( מש"כ באות סד היא
לעיל הערה  ,Error! Bookmark not defined.כשיורדים למטה אינם יורדים הואורת והמוחין אלא
רק עד ראש הבריאה ואל יותר אמנם הגוף והכלים דקטנות היניקה הם ירודים למטה אמנם קטנות
דעיבור יורדים גם באורות והמוחין בכל העולמות בי"ע כי משם עיקר יניקה החיצונים כלומר
מהחיצוניות דאחוריים דאלקים דעיבור משם הם יונקים אבל לא שהם נכנסים בקדושה עצמה ,וזה
החילוק בין קטנות דיניקה שהוא בחי' הנפש שבלב לקטנות דעיבור שהוא בחי' נפש שבכבד ,ומש"כ
בפרק ו' אות כח היא הערה  ,Error! Bookmark not defined.כשיש זכות גדול אז ההארה שיורד
בראש הבריאה גורם שיהא עולם הבריאה נכלל עם האצילות באחדות גמור ,וירידת מלכות דאצילות
לבריאה היא שם אלקים ,אות ל – והוא שם אלקים לעשות דין ברשעים ששם.
לכן שם מקום השחיטה ששם מקום אחיזת החיצונים בגרון )דע"ה ח"ב נז ע"ג – אולי מקומו
לקמן קצת( ,עיקר גילוי דשמות אלקים הוא באמת רק מז"א דבריאה ולמטה כי בעת הזכות יורדים
השמות אלקים שבז"א עד בריאה )כללים ח"א לט ע"ג(
כאן הם עומדים בסוד שורש הגבורות לבד )פת,ש ז"א לח( ,וזהו תכלית הגדלות שאז כל המאורות
שבאצילות פונים בהארה מרובה ומשפיעים הטוב והחסד לנבראים  ,ונשאר הדין בשורשו בנפרדים
שיהיה מקום לחזור ,כי עדיין לא נגמר התיקון עד לע"ל ,וניתן שורש מקום לדינים לשלוט ,שמצד זה
ניתן ג"כ שורש העמדה וקיום לסט"א )שם(
 75ובכל מע"ב נזכר רק שם אלקים ,שאז הוכנו בבחינת קטנות לבד ,שהגדלות של המאורות נמסר
אל האדם ע"י מעשיו הטובים שהוא יגרום להם הגדלה ,ולכן לא נזכר שם הוי"ה עד אחר שנברא
האדם )בראשית ב א( ויכלו השמים וגו' ואז הוסיף תולדות במעשיו הטובים ,וכתיב )בראשית ב ד(
אלה תולדות השמים והארץ וגו' ,ביום עשות ה' אלקים וגו' ,התחיל מוחין דגדלות להתפשט בבריאה,
שתחילה היו כל הפרטים רק בקטנות כלולים רק בכח ,וכמ"ש )בראשית ב ה( וכל שיח השדה טרם
יהיה בארץ וגו' ,ואדם אין לעבוד וגו' ,וכמ"ש )ילקוט בראשית א ח( על פתח קרקע עמדו כו' ,ובגדלות
נתפשטו המדרגות ,וגדלו האברים וכל פרקי המרכבה ,וכל הדרגין )פת"ש ז"א מ(.
éôì àåä íòèä ,ì"æðä úåâøãîä øàùáë íééöç àìå ãáì íùéìù ÷ø åãøé àì ïàë äîì íòèä 76
ãáì íúéùéìùä ÷ø íù åãøé àì ïìëå ,äàéøá '÷ðä øçà íìåò ìà úåìéöàä íìåòî åãøéå åðúùðù
).(÷"äòù
 77עי' אנ"כ פרק י' ובמבו"ש שער הקלי' פרק ב' )לש"ו(
 78עי' פת"ש ז"א מ וז"ל ,אח"כ כשנדחין מוחין דקטנות עוד יותר למטה בג' אמצעיות דז"א ,שם
עושים פעולת הידים בסוד י"ד פרקין שהם י"ג אותיות אלקים בגילופין ,והיינו ,שבם עשו הדינים
מקום ושורש בעיקר קווי ההנהגה ,שלכן שם בסופי האצבעות נאחזים הקליפות ,שהוא סוד סיום
המעשה במקום שנגמר פעולת הידים והעשיה בסטרא דקדושה ,שהוא בטופרא דאצבעין ]ע"ח פרצופי
זו"ן ב' וז"ל ,כי לעולם החצונים כל יניקתן הוא מן הקצוות ומסיומן ,כי אין להם רשות לעלות אל
מקום הקדושה ,אבל יונקים ממקום סיומא[
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ידים של ז"א מן מוחין דאלקים ,ואז ה' אצבעות היד מה' אותיות אלהי"ם ,גם י"ד פרקין של
אצבעות הם מילוי שם אלקים ,והם י"ג אותיות ,79ובהם כללות השם ,כנגד י"ד פרקין ,והזרוע כולו
כנגד השם אלקים עצמו ,ולכן שורש הדינין בזרועות ,כי הם סוד מנצפ"ך כפולות בימין ושמאל.
והנה הדינין יש להם }קה ע"ג{ ה' מקומות כנזכר באדרא )קלז ע"ב ,(80וא' מהם הוא הזרוע ,וזהו
הטעם שהקליפות נאחזות שם תמיד ,וז"ס נטילת ידים.
ודע ,כי האלקים שיורדין עד היסוד אינם רק מג' מוחין ,כי התפשטות של המוחין דקטנות
בו"ק דז"א נשארין במקומם ,באופן שיורדין ג' אלקים דמוחין ביסוד ,81וז"ס )בראשית כא ח( ביום
הגמל את יצחק ,ודרז"ל )תוס' שבת קל ע"א ד"ה שש אנכי( שהוא סוד ה"ג מ"ל .והענין ,שכבר בארנו
איך ביסוד דז"א יש ח' גבורות ,וזהו ה"ג מ"ל ,כי ה"ג הם ח' גבורות שביסוד הנקרא מלכות ,ואמנם
הם נחלקות לשתי חלוקות ה' ג' ,כיצד ,ה"ג מנצפ"ך דגדלות ,וג' אלקים דקטנות ,הרי )שה'( גבורות
)הם( ה' וג' משתי הבחי' .וזהו את יצחק ,כי יצחק הוא שורש הגבורות כמבואר.
אמנם קשה ,איך אפשר שירדו שלשה מוחין ונשארו הו"ק 82במקומן ,כי הלא אלו מלובשים
בנה"י דתבונה ,ואם כן איך ירדו שלשה פרקין עלאין דנה"י לתתא ,ונשארו ב' שלישי נה"י
התחתונים למעלה ,וזהו אין השכל סובלו .והענין הוא ,כי הרי כבר בארנו שהיסוד דאמא מסתיים
בחזה דז"א ,והנה המוח דחכמה דז"א מתפשט בג"ס דז"א שהם קו ימין חח"ן ,ומוח בינה דז"א
מתפשט בקו שמאל בג"ה ,ומוח דעת אינו עד"ז ,לפי שנו"ה דאמא הם סתומות ומתפשט המוח
מלובש בתוכם בב' הקוין ימיני ושמאלי ,אך מוח דעת בא מלובש ביסוד דאמא .ואמנם ,עד מקום
סיום יסוד דבינה בא הדעת הנ"ל מוגבל ומלובש בתוכו ,אך בהסתיים יסוד דבינה הוא נגלה ויוצא
לחוץ ,83ושם אין מי שיגבילנו ,ולזה הטעם מתפשטים ה"ח של הדעת לכל הגוף דז"א ,84ומתפשטין
בחג"ת נה"י כמבואר אצלינו ,כי אם יסוד הבינה היה ארוך גם הדעת שבו היה מתפשט דרך קו
אמצעי ביושר כמו שאר הב' קוין .נמצא ,כי האמת הוא שג' מוחין עלאין אלו דאלקים דרישא הם
המוחין המתפשטין בחג"ת נו"ה ,תוך נו"ה דאמא ,כולם נופלין למטה ביסוד ,כי כשנופלין נה"י
דאמא ביסוד ,נופלין שלימים לא למחצה ,וכן גם המוחין שבתוכם נופלין .אך דעת המתפשט בגופא,
בגלוי בו"ק אין מי שיגבילהו ,ולכן נשאר במקומו ואינו יורד עם השאר אל היסוד .ונמצא ,שכל
המוחין שבחו"ב ,אפילו המתפשטים בו"ק ,הכל נופל ,וכן הדעת בחי' קיבוצו במקומו ברישא נופל,
אך בחי' התפשטות הדעת בו"ק נשאר שם תמיד ,ואפילו בזמן היות שם מוחין דגדלות .אמנם ז"ס
)ב"ב י ע"ב( עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה הנזכר ברב יהודה תלמידו של מר
שמואל ,וסוד הדבר שכל האמוראים הם מבחי' אלקים דקטנות ,ומי שהוא מאלקים דקטנות דרישא
נופל הוא למטה ביסוד ,ומי שהוא מן התחתונים שהוא מהתפשטות ו"ק הוא למעלה ,והבן זה.
ואמנם בחי' זו אינה נמצאת רק באלו המוחין דקטנות כי הם אלקים דינין ,והשורש שלהם ,שהם
המוחין נכפין ,וצריך להורידם אל היסוד לכופם ,אבל הו"ק שאינם רק התפשטות שלהם ,א"צ
להורידם ,וכמו שמצינו שבה"ח }קה ע"ד{ דגדלות יורדין ה"ח המגולין ביסוד וחוזרין ועולין
למעלה כדי להגדיל ז"א .כן עד"ז האלקים שבמקומות המגולים נופלין ביסוד וחוזרין ועולין עם
החסדים הנ"ל ,וז"ס )בראשית כח יב( סולם מוצב ארצה שראה יעקב ,שהוא סוד היסוד הנקרא סולם

 79אל"ף למ"ד ה"א יו"ד מ"ם.
 80מראה מקום מהלש"ו ,וז"ל ותאנא חמש גבוראן אינון בהאי זעיר אנפין ואסתלקו לאלף וארבע
מאה גבוראן ומתפשטאן בחוטמוי בפומא בדרועוי בידין באצבעין ובג"כ כתיב )תהלים קו( מי ימלל
גבורות יי' גבורת
 81כלומר דתבונה עי' הערה .Error! Bookmark not defined.
 82דאימא
 83כלומר המוחין שבתוכו מאירים לחוץ
.(÷"äòùá óñåð) àáàã ãåñéã úòãä ãøåéù åîë åì éåàøë éòöîà å÷áù øùåéá ãøåé åðéàå 84
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מוצב ,שבו ראה אלקים עולין ויורדין בו על דרך הנ"ל .וז"ס
מן הארץ ,הנזכר בשמואל.
וכבר הודעתיך לעיל איך יעקב ושמואל היו תחלה מסוד אלקים דקטנות .גם אמרו ראיתי
אלהים עולים באופן אחר ,והוא כי האשה בעלת אוב תמהה מאד ונחרד לבה על דבר זה .והענין ,כי
עליית אלקים ,שהם בחינת התפשטות המגולה של אלקים ,אין ניכר בעלייתן כלל ,כי הם מתמתקים
ע"י החסדים דגדלות ,אך החרדה שלה היה באופן אחר ,והוא ,כי הלא בארנו ,כי ע"י הורדת המוחין
דגדלות ,מורידין ג' מוחין דקטנות לתתא ביסוד ואתכפיין תמן ,אז יורדין יותר למטה כנ"ל .אמנם
כשיש ח"ו רוגז בעולם מחמת פגם עבירות ,אז מסתלקים המוחין דגדלות שבו שהיו כופין המוחין
דקטנות ,ואז עולין אלו האלקים למעלה ברישא דז"א ,ואז יש רוגז גדול ח"ו .ולכן אמר שמואל )שם(
למה הרגזתני לעלות ,שהיה מתיירא מן הדין ,וז"ש )שם( ראיתי אלקים עולים מן הארץ.
ונחזור לענין ,דע ,כי בירידת מוחין דאלקים אל הגרון דז"א ,כבר בארנו זה בסוד חלום יוסף
עם שר המשקים ושר האופים ושר הטבחים ועם פרעה ,כי כולם מסוד אלו האלקים ואלו הג' שרים
הנ"ל ,הם הג' מוחין דאלקים ומקום חנייתן בקנה ובושט ובוורידין שבגרון ,85וכן גרון גימטריא ג'
אלקים עה"כ.
)שמואל א' כח

יג( אלקים ראיתי עולים

שער כג פרק א מ"ת
השער השביעי שער מוחין דצלם ויתחלק לח' פרקים
ועתה נבאר ענין ג' בחינת שיש בזעיר אנפין ,ושלשתן נכללין בשם מוחין ,87ושלשתן נקראו
צלם ,בסוד )בראשית א כו( נעשה אדם בצלמינו .ושלשתן נכללין בג' אותיות צלם מתתא לעילא .כי
אות צ' דצלם הם המוחין הנכנסין בפנימיות זעיר אנפין ,ואותיות ל' ם' הם בחי' אורות מקיפים שיש
86

 85עי' לעיל הערה 74
עי' בהגר"א בסד"צ י"א ע"ד וז"ל ,ולכן אורחא דחויא זנבא מחא ורישא כפיף כו' והם זנב
הקדושה ,כמ"ש בזוהר על פסוק קולה כנחש ילך דבגלות זנבא דקדושה מנהיג את העולם ,ולכן או"ה
עכשיו בגדולה ששם אחיזתם ורישא דקדושה בגלות כפיף לעפרא ,ולכן ישראל בתכלית השפלות לעפר
יגיע ,ולכן כל יניקתם של הס"א מהעורף כידוע בסוד פרעה הערף ,ומצרים במצר הגרון ,וסוד שר
המשקים ושר האופים ושר הטבחים ,הכל בגרון בסוד התנין כמ"ש על פרעה ,הנני עליך פרעה מלך
מצרים התנים הגדול כו' )יחזקאל כ"ט( ולכן התחלת המופתים לפני פרעה היה בתנינים כמ"ש בזוהר,
וז"ש ה' למשה ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו שהיה לעץ יבש ,ובזה נחלש כח פרעה
ולכן אמר לו לאחוז בזנבו ששם אחיזת פרעה ורמז לו שבידו יחלש פרעה ,שכל המופתים היה בשליחת
ידו וכאן התחיל להתחלש ,עכ"ל.
שבכמה מקומות הסט"א לעומת הקדושה שבאותו הזמן ,ואז היה מדרגת משה בקדושה סוד
הדעת בפנים ובהתפשטו בגרון ,ונגדו הסט"א באחוריים בעורף שהוא סוד )יחזקאל כט ג( התנין הגדול
הרובץ בתוך יאוריו וכו' ותחילת גילוי הזה היה במשה רעה"ש שורש העליון מהתפשטות הקדושה,
שע"י יצא מחשבה לגילוי ,והוא בגרון בין הראש לגוף ,ונגדו היה תגבורת הסט"א שהיה רוצה לקטרג
ולבטל דבר זה שלא יתגלה שמו בעולם ,כמ"ש פרעה) ,שמות ה ב( מי ה' אשר אשמע וגו' ,לא ידעתי
את ה' וגו' )פת"ש ז"א לט(
המשך פת"ש ז"א לט :וג' שרים שלו נגד ג' מוחין ,שר האופים בשמאלא תנור בוערה מאופה
)הושע ז ד( ושר המשקים בימינא מוזג במים ,ושר הטבחים בחו"ג דדעת שהוא כבישול שלהם באש
ומים ,כמ"ש רבינו בפי' לתיקונים תיקון סט )קכז ע"ב ד"ה חד אופה( וכו' נקראים המוחין שרים ,שהם
המושלים בכל אברי הגוף ומסדרים כל פרטי המדרגות שבו ,וז"ס החלום של שר האופים ושר
המשקים ושר הטבחים ,כולם נצרכו בשביל יוסף שעלה לגדולה ע"י ,כי יוס"ף הוא ששה הויו"ת שהם
מוחין דגדלות מאימא ומאבא ,וירידת יוסף למצרים היה הכנה לגדולתם של ישראל שיוכלו לצאת
משם ,שכל ענין גלות מצרים היה בסוד התיקון והבירור ממלכין קדמאין וכו' וענין החלום 85הוא
בלילה בעת סילוק המוחין למעלה ,שאז נשאר הנפש בקטנות שהוא א' מס' במיתה )ברכות נ"ז ע"ב(
שלכן אז זמן שליטת הקליפות הסובבים לנפש הנשאר בגוף במדרגות הקטנות
.â"ò ãì ÷"äòù ,ç"öåà 86
.(ç"öåàá øâñåî) ïéçåî íùá ïéììëð ïúùìùå 87
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על ראשו ,התחתון ל' ,והעליון ם' ,ואלו יתבאר לקמן בע"ה .ואמנם עתה נדבר איך נעשו אלו מבחי'
אמא ,ונבאר בפרטות ג' בחינות אלו ,ונאמר ,כי הנה נכללין באופן אחר ,והוא כי המוחין דז"א שהם
נקראו חב"ד שלו ,ובכללן נכללו כל מה שלמטה מהם עד תשלום פרצוף ז"א ,הרי זו בחי' א' .הב',
הוא בחי' כתר דז"א שהוא ע"ג מוחין הנ"ל .הג' ,הוא בחי' הב' מקיפים שלו שהם הנקרא ל"ם דצלם
כנ"ל.
והנה ג' בחי' אלו נעשין לז"א מפאת ג' בחי' שיש כנגדן בתבונה כדלקמן בע"ה ,כי אלו
המוחין הם בתבונה ,ויש יותר }קו ע"א{ עליונים מהם שהם מן אמא עילאה .ונדבר עתה באלו של
התבונה ,ונאמר כי יש בה ג' בחי' ,א' הוא נה"י שלה הראשונים 88שנתלבשו בז"א להיות לו בסוד
מוחין ,הב' הוא בחי' חצי ת"ת 89ונה"י שלה החדשים שנתפשטו בה מחדש כדי שתהיה שלימה בי"ס
גמורות להזדווג עם אבא כנ"ל ,הג' הוא בחי' שאר קומתה שהוא מן מחצית העליון דת"ת שלה עד
למעלה עד ראשה .וג' בחי' אלו מכוונות עם ג' בחי' אחרות באופן זה ,והענין כי הנה נת"ל כי בעת
לידתו ,עלו אלו האורות של הכלים של נה"י דתבונה למעלה בחצי תחתון של הת"ת שלה ,ונתרוקנו
אלו הכלים מן האורות שלהם עצמן ,ולא נשאר בהם שום חיות כלל ועיקר ,בסוד )שבת פג ע"ב( אין
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה .90ואז בהיותן כלים ריקים נכנסו לתוכן המוחין
דז"א ,9291שהם מן החכמה 93שבו עד למטה ,שהם ט"ס ונתלבשו בט' פרקין שיש בנה"י של התבונה,
ואח"כ נתלבשו כולם תוך ז"א מחכמה שבו ולמטה ,כמ"ש בע"ה .ונמצא כי הכלים והגוף של אלו
המוחין הם בחי' א' ,שהם הכלים וגופניות התבונה עצמה ,94אבל האורות והרוחניות והנשמה שבהם
הם המוחין של הז"א עצמו .אמנם לפי שכבר נסתלקו אורות שלהם ונכנסו אורות הז"א במקומם,
.(÷"äòù) äúãéì úòá äá åéäù 88
÷"äòù 'éòå ,'áä äðéçá ä"ã òè÷á ïî÷ìãë úåòè äæù ì"ðå ,÷"äòùá ïëå ,ç"öåàá ÷çîð ú"ú éöç 89
.106 äøòä
 90עי' לעיל שער כ פרק ג'.
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 92כלומר המוחין עבור ז"א *##
ועי' לקמן פרק הבא שכותב שהכלים מנה"י והאורות מז"א ,וגם שם וגם כאן בפשטות ,צ"ע איך
יתכן שכלים יהיו יותר גבוהים מהאורות
 93דתבונה* ,##ועי' לשון הפת"ש גדלות דז"א א' ,ונה"י אלו נעשו לבוש ,כי באמת המוחין מקומם
ִמ ַד ְר ָגה יותר מאד מהנה"י של תבונה ,כי מקורם מלמעלה ממוחין דאו"א עצמם ומא"א וע"י ,למעלה
למעלה ,והוא סדר שרשי המאורות שנעשו תמיד בסוד מתקלא ,שהם ג' מדרגות של הנהגה ששרשם
מגיע עד א"ס ברדל"א 93שורש רצון העליון שבעליונים ,שמרצון הזה נמשך כל הדברים הצריכים
לתיקון ושלמות כל הדברים ,ונה"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
שייך בערכו לבד.
.à"æî äìòîì äøàùð ,äðåáúä úåéðçåø àéäù ,íëåúáù úåéðçåøä ìáà .åúåîöòå à"æã óåâ ùîî 94
÷éñô àì åäééâååæ äðäå ,àáñ ìàøùé íò âååãæäì äìåëé äðéà ,à"æ êåú äðåáúä úåéäá éë ,àåä èåùôå
øåæçì ,äðåáúá çë äéäé ïë é"òù éãë ,äìòîì äìù é"äðáù úåéðçåøä øàùð ïëìå ,òãåðë ïéîìòì
,äìù óåöøôá äîéìù ,à"æî äìòîì äðåáúä øàùúù ïôåàá ,äìù é"äðì íéøçà íéùãç íéìë àéöîäì
à"æì õåçî äìòîì øéãú åäééâååæ ÷ñôé àìå ,àáñ ìàøùé íò âååãæäì ìëåú ë"éòå ,äéúåøéôñ 'é ìëá
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לכן אלו הנה"י 95דאמא מתחלפין מטבעם הראשון ונהפכים להיות עצם מעצמו ובשר מבשרו של
הז"א עצמו ,96וכגוף עצמו דמיין ממש ,ואינן נקראין אלא בשם גופא דז"א ממש.
ובזה תבין מ"ש בדרוש גדלות דז"א ,97איך הוא שמן ו"ק שיש בו בלבד ,כנודע שכל
עצמותו אינו רק ו"ק ,איך הגדיל אח"כ ונעשה בן י"ס גמורות 98ושם ביארנו101 .10099כי הנה הענין

.(ç"öåà) é"äðã íéìëä 95
 96עי' בהגר"א בסד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב 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
רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד מוחא ומתמן
אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
]צ"ע שהרי מש"כ נחתא לרבעא על בנין משמע מזהר תרומה קכז ע"א ,וכן מאד"ז רצ ע"ב שזה
בדווקא בשעת היניקה ,וצ"ע* ##ויתכן שאפילו ביניקה זה כך
עי' לש"ו כללים ח"א כג ע"א וע"ב ,שהמה הופכים להיות עצם מעצמיו של ז"א ואין מקבלים
תיקונים מא"ס.
על אף שנראה נגד שיטת הלש"ו לעיל הערה ] Error! Bookmark not defined.עי' חזק סוף
פרק ד'[ ,אבל נ"ל שיש לחלק בין אורות שהם למעלה ממדריגתו ,לאורות שהם במדריגתו ,עי' דע"ה
ח"א דרוש ב' סימן א' אות ו' יב ע"ד ,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 וא"ש##*.
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 99כ"ז שאין העבודה שלימה ,אין מאורות העליונים מאירים בכל פרטי מדרגותיהם רק בענפים
שלהם לבד ,וכו' ,ובעת התיקון השלם כמו שהצדיקים למטה משלימים דרכיהם בכל התרי"ג מצות בכל
ענפיהם ,כמו כן משלימים מאורות העליונים המכוונים נגדם ,כמים הפנים לפנים וגו' )משלי כז יט(
ומגלים כל פרטיהם ,והוא עומק הטוב השקוע במחשבתו ית' שרצונו להטיב ,ורק שכ"ז שאין ראוים
התחתונים לקבל ,אין מגלה טוב מחשבתו ורצונו ,וכשהם ראוים ,מחשבתו הטובה נגלה בכל דרכים
הטובים המשוערים שם ,והוא כל מאורות של חב"ד שמגלים ומשמשים בז"א כראוי ,ואין מאורות אלו
מתחילים לגלות פעולתם ,עד שיצטרף עליהם אורות דאימא שהם למעלה ממדרגת הזמן והפעולה
המסודרת מששת ימי בראשית ,אלא מעוה"ב שלעתיד ,אבל אין מאיר במדרגות עליונות של אימא רק
מבחינה תחתונה של אימא שהם נה"י דידה ,וגם זה אחר שנסתלקו משם האורות ,ונצטמצמו בסדר
הראוי לפעול בז"א הראוי לתחתונים ,והוא מ"ש הרב שנתרוקנו הנה"י מן האורות ,ונכנסו בהם
המוחין של ז"א ,והיינו ,שלפי הצמצום והשיעור שנעשה בהם ,היו ראוים להיות לבוש וכלי להביא ע"י
האורות של המוחין ולהכניסם בסדר ההנהגה ,שיהיו מאירים בכל הנבראים אשר שרשם וסידורם הוא
ז"א בעצמו ,והוא כמ"ש בכמה מקומות ,שבכל סדר המדרגות של העולמות ,לעולם ,התחתון מקושר
עם העליון ,שבחינה תחתונה נעשה עתיק בכתר של התחתון ,וכן כאן נה"י של התבונה נעשה כתר
בז"א ,שבזה מתקשר מדרגה במדרגה ,עד שיהיו כל המדרגות נקשרים בא"ס ביחוד העליון.
וזהו עיקר גדולתו של הפרצוף ,שאחר שמאיר בו ]החכמה והציור והדעת העיקרי אז כל מאור
שבו מתפשט יותר למטה להתקרב אל התחתונים והוא[ סוד גדלו באורך ,וגם ניתוסף בו להתגלות
הכחות הפנימיות שהיו בו בתחילה בכח לבד ,עתה יוצאים אל הגילוי ,והוא סוד גידול בעובי שנתוסף
בו בפנימיותו יותר ,והיינו ,שחב"ד אלו לבד מה שהם בכלל בראשו ,הם נתוספים גם בכל אברי גופו
שהם מאורות ומדות עצמם הצריכים ליתן קיום לנבראים ,מאיר ג"כ בכל א' בבחינת חב"ד שבו ,שהוא
תכלית הפנימי של כל מאור והנהגה ,והוא סוד שליש העליון הפנימי שנכנס בכל אבר ואבר ,שעי"ז
נתוסף ברוח ,נשמה שברוח ,ובנפש ג"כ נשמה שבנפש ,שכל כח מגלה עצמו בכל פרטיו ומדרגותיו ,וגם
זה הגדלות אינו בא בפעם אחת ,אלא הוא בא בהדרגה בסדר השנים זה אחר זה ,שהולך ומתגדל
)פת"ש גדלות דז"א א'(
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היה שהיה בו ו"ס הנקרא ו"ק ,ונכנס בו עוד ג"ס שהם נה"י דתבונה ,ומתחברין יחד ונעשין ט"ס
גמורות באופן זה ,כי כל פרק עליון דנצח תבונה מתערב ומתחבר עם ב' פרקי עליונים דכלי החסד
דז"א ונעשין חכמה שבו ,ופרק ב' דכלי נצח דתבונה מתערב עם פרק התחתון דחסד ,ופרק עליון
102
דכלי דנצח דז"א ונעשין חסד דז"א ,ופרק ג' דכלי נצח דתבונה מתערב עם ב' פרקי תחתונים דנצח
ז"א ונעשים נצח דז"א .ועד"ז בקו שמאלי ,ועד"ז בקו אמצעי כמבואר אצלינו במקומו .103נמצא ,כי
הנה"י עצמן דתבונה מתערבים עם הכלים וגופא של ז"א ,והכל נעשה כלי וגוף א' בהשוואה א',
וכגוף דז"א הוי ממש ,ולכן נקרא בחינה זו בחי' הגדלה ממש של הז"א עצמו ,כי להיותן כלים
ריקנים ונכנסו אורות דמוחין דז"א לתוכן נעשו כגוף דז"א ממש .והרי נתבאר בחי' המוחין דז"א
מחכמה שלו ולמטה ,איך נעשו ע"י נה"י הראשונים של התבונה שהם הכלים בלתי אור.
הבחינה הב' ,104הוא הכתר של ז"א ,אשר הוא נעשה מן החצי התחתון 105של ת"ת ונה"י
החדשים של תבונה .107106והנה בחינת הכתר דז"א צריך שתחילה נבאר מה ענינו אם הוא מכלל
מוחין דז"א או לאו ,אם מכלל הי"ס דז"א או לאו .כי בדבר זה יש מחלוקת גדולה בין המקובלים.
ובספר יצירה נתבאר שהחשבון י"ס מתחיל מן החכמה כמו שכתב )ס"י פ"א מ"ט( אחת היא רוח
אלהים חיים כו' ,108וכן אמרו )בהיר ס' ג'( אין ראשית אלא חכמה ,וראיות הרבה 109לסברא זו .גם מה
ענין הבנת לשון כתר ,ולמה נק' כך .והנה כפי הנראה מפשטות לשון התיקונים וספר הזוהר נראה כי
הכתר הוא גולגלתא ,וחב"ד הם המוחין שבתוך הגולגלתא ,ואם כך הוא ,נמצא שהכתר הוא גרוע
בתכלית הגרעון ,כי הוא נעשה חיצונית ולבוש אל המוחין ,כדרך הגולגלתא המקיף ומלביש את
המוחין ,ואין ספק שתכלית ועיקר הם המוחין ,כי הגלגלת הוא כלי ומלבוש טפל אליה ,ודבר זה לא
יעלה על דעת תינוק בן יומו ,כי הרי כתר גדול לאין קץ על החכמה ותבונה ודעת ,ונחשבו אצלו כלא
היו*} .קו ע"ב{ אבל הענין הוא כי הנה המוחין הם חב"ד ,אבל שרשם של הג' מוחין נשאר למעלה
הרושם שלהם ומציאותן בכתר ,ואותן המוחין שבכתר הם גדולים ומעולים לאין קץ על המוחין
íéøçà íéìë ìéöàäì ,äìòîì å÷ìúñðù äðåáúã é"äð ìù úåéðçåøá úìåëéå çë ïéàù ,àåä èåùôå 100
óåâ éøáéà úìãâä úîâåãë ,àåä ïéðòä ìáà .íúåìéöà úòá íäì åàøáðù íúåà éúìåæ ,ùîî íéùãç
íéùéáìîù ãò ,íéëøàúîå íéìãâð ,äðåáúä ìù ïåéìò úéöçî ìù ,íéðåéìòä íéìëäå íéùåáìä éë ,ïè÷ä
,åéäù äîî íéìôë ìãâéì íéëéøö íéðåéìòä íéìëäù àöîðå .äèîì äáù é"äðä úåéðçåøå úåîöò úà íâ
.(÷"äòù) äðåáúä ìù ïåúçúä úéöçî ìù ,úåéðçåøä úà ùéáìäì å÷éôñéù éãë
 101אחר שנגמר זמן היניקה והקטנות ,אז מתחיל הגדלות של ז"א והוא כניסת הג"ר מוחין בו ,ואז
כל אבר הוא מתגדל ומתפשט יותר ,והיינו ,כי תחילה היו ו"ק לבד ,ועכשיו נכלל מט"ס שהם חב"ד
שנכנסים בו ,ואז נגדל קומת גופו )פת"ש גדלות דז"א א'(
.(ç"öåà) çöðä éìë ìù 102
 103הסיבה להנ"ל היא שבכל גידול הספירות עולים למעלה יותר עליונה ,שהרי בכל ספירה נמצא
י' ספירות אם כן החלק עליון של חסד שייך לחכמה וכו' )פת"ש גדלות דז"א ב'(
.(÷"äòùá óñåð) à"æáù 'áäå äðåáúáù 104
 105זה הרכנה ,אותה הת"ת דאמא הנעשה כתר על ז"א אין הארתו אז כמו שהיה בתחילה כי הרי
הוצרך לצמצם הארתו בז"א ליתן שם מקום לגילוי הקצוות והוא בבחי' רובצת על האפרוחים והוא
סילוק קצת מכלילותה במזלין ליתן מקום לגילוי הז"א )ביאורים ח"ב קז ע"ג(
עי' הערה *.Error! Bookmark not defined.
.(÷"äòù) äðåáúã ú"úã ïåúçúä úéöçîî íéùòðä äðåáúã íéùãçä é"äðä ïî äùòð 106
 107עי' לקמן סוף פרק ד' וז"ל ענין הכפליים שנכפלים נה"י ,ואינם נה"י ממש ,אלא מל' ששיעורה
נגד נה"י.
 108הגר"א שם לומד את זה עתיק.
.(ç"öåàá óñåð) ùé 109
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הנקרא חב"ד ,ולכן תמצא באדרת נשא ,110שכאשר מבאר סדרי 111ספירות הכוללות כל האצילות,
אשר הא"א נקרא כתר ,ואו"א חו"ב ,מזכיר שם בא"א בחינת גולגלתא ומוחא סתימאה דיליה ,אמנם
חו"ב הם או"א ,שהם ענפים היוצאין ממ"ס דא"א הנקרא כתר .וכן הוא הענין בי"ס הפרטות שבכל
פרצוף .וא"כ בודאי כי המוח הסתום שבכתר הוא גדול מאד מן חו"ב אשר בפרצוף ההוא ,כי הרי מן
הכתר נאצלו הם ,ובהכרח הוא שבחינת ד' מוחין שהם חו"ב ודעת הכולל חו"ג ,שארבעתן יהיו
נמצאים בכתר בודאי כמבואר אצלינו בברכת שים שלום של העמידה ,לכן הם ד' כריעות וד' זקיפות
ע"ש .נמצא ,כי המוחין הם למטה מבחי' הכתר ואינם בתוכו ,כי הכתר גבוה מאד מאד מהם ,והם
למטה ממנו לגמרי .אמנם בכתר יש בו בחי' פנימיות 112שהם מוחין שבו בעצמו ממש ,ובחי'
החיצוניות שהוא הגולגלתא ,אלא שחיצוניות שהוא הגולגלתא מתפשטת עד למטה ומלבשת גם את
המוחין הנקרא חב"ד ,אבל עיקרית הכתר אינו אלא למעלה על אלו המוחין .ועיין בביאור אותו
מאמר ,ג' רישין אתגלפין דא לגו מן דא הנזכר בתחלת אדר"ז )דף רפ"ח ע"א( ,ומשם תבין ענין זה
המוח שבכתר שהוא מלבד המוח עצמו מה ענינו.
*113מ"ב וזה סוד )תהלים קי ז( מנחל בדרך ישתה ,הנחל הוא יסוד דתבונה ,ובתוכו מלובש
דעת דז"א ,שבו החסדים הנקרא מים ,ואלו מים נמשכין מן הנחל ההוא ,ומתפשטין עד היסוד דז"א,
וחוזרין ועולין ומגדלין אותן כנודע .ויסוד נק' דרך ,בסוד )משלי ל יט( דרך גבר בעלמה ,נמצא כי
היסוד דאמא הנקרא דרך נעשה נחל מים ,וממנו שותה הז"א ,מאותן החסדים ,ואז נגדל ומרים
ראשו .114וסוד הרמת ראש ,הוא כי חג"ת שבו נגדלין ונעשין בחי' ראש בסוד ג' מוחין שבו חב"ד,
ונמצא כי אין ראש זו מחודש ,רק שמה שהיתה בסוד חג"ת ,הורמו למעלה וגדלו ונעשה ראש בסוד
חב"ד .וזו בחי' ו' שבשם הוי"ה הכולל 115האצילות ,כי תחלה היה בז"א ו"ק לבד ,ו' זעירא שבתוך
ה' דאמא עלאה ,116ועתה יצאה ונעשה ו' עצמה שבשם הוי"ה ,ונעשה לו ראש שהוא צורת י' שיש
בראש ו' כנודע .כי ביניקה היתה ו' לאחר ה' ראשונה ,אלא שלא היה לה ראש ,כי היה ו"ק לבד
ובגדלות נעשה לו ראש דהיינו י' על ו'.
שער כג פרק ב מ"ת
ועתה נבאר מהיכן נעשה בחי' הכתר הזה .והנה הוא נעשה מבחי' חצי התחתון של הת"ת
דאמא הנקרא תבונה ,וזהו ענינו .118כי הנה כתבנו לעיל )שער או"א פרק ט'( ,כי לסבת הכנסת נה"י
דאמא הראשונים תוך ז"א בבחי' המוחין ,הוצרכה להתגדל ולעשות לה נה"י חדשים אחרים .ושם
בארנו איך היה הענין ,ואמרנו כי האורות של נה"י דאמא עלו בחצי ת"ת התחתון 119של תבונה
לדחות את הולד ש ִיוָ ֵלד ויצא לחוץ .ואז אותן האורות הוציאו שם נה"י אחרים חדשים ,כי בעלות
האורות הנ"ל ,האירו ונתנו כח לכלי ההוא של מחצית הת"ת התחתון ,והגדילו ממנו 120ג"כ נה"י
117

.(ç"öåàá óñåð) åðéæàäå 110
.(ç"öåà) 'é øãñ 111
 112היה כתוב פנימית
.øùé íãà 113
 114המשך הפסוק.
.øùé íãàá óñåð - (ìë) 115
 116עי' לעיל שער טז פרק ה' שזה רק נה"י.
.ã"ò ãì ÷"äòù ,ç"öåà 117
 118עי' פת"ש גדלות דז"א ג שכותב שליש ת"ת )אמנם בפרק ד' כותב שזה מחצי התחתון*,(##
וע"ש עוד שזה החלק של הת"ת שמתחת לפרסא ועכ"ז לא נסתלקו ממנו אורותיו
."ú"úä ìù ïåúçúä" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "ïåúçúä ú"ú" 119
.(ç"öåà) åùòð åðîîå 120
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 כי הנה"י.122121 ואז האורות הראשונים שנסתלקו נתלבשו תוך אלו הנה"י החדשים,חדשים
 ואם להעשות לבושין, אם לצורך לידת המוחין דז"א,הראשונים הוצרכו להתרוקן לכמה סבות הנ"ל
 אבל אלו שהם תשלום י"ס של תבונה }קו ע"ג{ עצמה חזרו האורות,למוחין דז"א עצמו כנ"ל
 בבחינת כלים ובחינת אורות ג"כ, והנה מזה המחצית התחתון של הת"ת ומן הנה"י.להתלבש בהם
, כי המוחין, והרי זה הוא שינוי א' שיש בין הכתר אל המוחין. הם הנעשין כתר של ז"א,שלהם עצמן
. אבל הכתר הכלי והאור שלו הכל הוא של תבונה,הכלי שלהם הם של התבונה והאורות הם של ז"א
 אמנם מתחילין מן החכמה שהוא נקרא,ובזה תבין טעם למה אין הכתר במספר י"ס כנ"ל
 ואע"פ, האורות הם של ז"א עצמו, כי הנה המוחין דז"א שהם חב"ד שלו, והענין.124123ראשית
 אבל זה רק, ואז ברור שהם יתלבשו בתוך הנה"י החדשים, צ"ע אם עליית הנה"י היו בתור מ"ן121
.תמצית הארה מהם
åúåà éë ,íéìëä 'éçáî ùîî íéùãç íéøçà é"äð 'éçá åìéãâäå åàéöåä íù é"äðä úåøåà íúåéäáå 122
íéùãç íéìë åðîî åùòðå íù åìòù é"äðä úåøåà éãé ìò ìéãâä äðåáúã ú"úã ïåúçú úéöçî ìù éìëä
ìà íéùãç é"äð ë"â åðîî åùòðå ìéãâä øùà 'ðåáúã ú"úã ïåúçú úéöçîä äæå .äðåáúã é"äð ìù
é"äðáå äðåáúã ú"úã ïåúçúä úéöçîä äæá äðäå .à"æ ìà 'úë 'éçá äùòðå ùîî åîöò äæ äðä ,äðåáúä
íéìëä êåúî åìòå äìéçúá å÷ìúñðù 'åáúä ìù íîöò úåøåàä íëåúá 'éùáìúî äðä 'æðë äìù 'éùãçä
àåä çøëåî ë"à 'æðë íéùãçä é"äðã íéìëä åìà åìãâð úåøåàä åìà çëîù ïåéë éë ,'éðåùàøä é"äðã
'âì íéìëä êåúî úåøåàä ÷ìúñäì åëøöåä äìçúá àîìùá éë à"è ãåò .íëåúá íîå÷îá íéãîåò åéäéù
úåøåàä íéøàùð ïëì íúå÷ìúñäá êøåö ãåò ïéàù äúò ìáà ,ì"æðë äãéìä êøåöì øëæðä úåéìòåúä
àåä çøëåîå äøéñç øàùú äðåáúäù à"à éë à"è ãåòå .íéùãç é"äðã íéìëä åìàá äúò íîå÷îá
åøæçéù ùé úìòåú äî ë"àå øëæðë äì åùòð øáë äðäå ,äîöò êøåöì íéøçà é"äð äì äùòúå íìúùúù
.'â íòô êøåö àìì íéùãç íéøçà é"äð ãåò úåùòì êøèöúùëì íéùãçä åìà êåúî ÷ìúñäì úåøåàä
'âå úøàôúä éìëã ïåúçúä úéöçî êåú íéùáìúîä íîöò íä å÷ìúñðù äðåáúã íîöò úåøåàä éë ïôåàá
é"äðä ÷ø åéä àì äìçúáù éôì ,äðåùàøáî íéìåòî øúåé íä äúòå äðåáúã íéùãçä é"äðã íéìë
.äðåáúáù ú"úã ïåúçúä úéöçî íâå íéùãçä é"äðä íä äúòå à"æ ìà ïéçåî åùòðå äðåáúã íéðåùàøä
ìëî äìåãâ äðåéìòä äøéôñáù äðè÷äå äðåúçúä 'éçáä éë òãåðå à"æ ìà øúë äìçúá äùòð äæ ìëå
ìëî øúåé ãàî äìåòîå ìåãâ àåä äðåáúã úøàôúã ïåúçúä úéöçî äæ éë àöîðå ,äðîî äèîìù äî
,åáù ïéçåîä úìòîî øúåé ïéôðà øéòæã øúëá äøéúé äìòîå úôñåú ùé êéà êì øàáúé äæáå .ãçé é"äðä
ãåä çöðä ïî åéä íéìëäå åîöò åìù úåøåàä åéä à"æã ïéçåîä éë àåäå õ÷ ïéàì ìåãâ úôñåú ùé ãåò
ïéàå ,øëæðë ùîî äîöò äðåáúä ïî àåä ìëä úåøåàäå íéìëä åáù øúëä ìáà ,íéðåùàøä äðåáúã ãåñé
ìåãâå äìåòîå ïåéìò à"æã øúëä êéà êì øàáúé äæáå .äáö÷ åì ïéàù íåöò ìãáä àåä äæ ïéðò éë ÷ôñ
'ã ïéðòá úåìôúä 'ùá åðéìöà øàáúðù äî êì øàáúé äæáå éøîâì åìåë à"æ óåöøô úåììë ìëî øúåé
ïéçåî 'ãä íùåøå ùøù ìë éë åðøàéá íùå .ìåçã úéøçùã ç"é úìéôúá úåùòì êéøöù úåôé÷æ 'ãå úåòéøë
.åáù ã"áçá íéììëðä åìù ïéçåî 'ãä åìöàðå åàöé íùîå íéùøùåî íùå åìù øúëá íä íúòáøà à"æã
.(÷"äòù) ä"òá äèîì äúò äæ øàáúé ãåòå
äá÷ðä ìù øúëä ï÷úð øùàë à"æ ìù úåøéôñä ìëî ïåøçà àìà ï÷úð àì øúëäù éôì ,àåä íòèäå 123
úà àì íéðåî åðà ïéàå ,é"äð ú"âç ã"áç ,ãåñéä ãò äîëçä ïî ñ"è íéðåî åðà íìåòì ïëìå ,'æðë
.(à"ò àò ÷"äòù) úåëìîä àìå à"æã øúëä
ïéâá (àúîëçá úéùàøá ïúðåé íâøúã äîë äîëç
àðáùåçá ìééò àìã

124

124

àéä) úéùàø 'á úéùàøá :עי' זהר ח"א לא ע"ב

124

ìòå äàîã÷ àéä àøéîè äàìò àøúë éàäã ïéâá úéùàø éø÷àå àðáùåçì àðééðú éäéàã
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שהכלים והלבושים הם נה"י הראשונים של התבונה כנ"ל ,עכ"ז הם טפלים ונגררים אחר הרוחניות
והאורות שבתוכו אשר הם מז"א עצמו ,ולכן משם הם מתחילין מספר הי"ס ,שהם חב"ד חג"ת
נהי"ם שבו .ובפרט במ"ש לעיל ,כי הכלים של נה"י הראשונים דתבונה נעשו בשר מבשרו וגופו
ממש דת"ת 125דז"א .אמנם הכתר שלו ,אין לו שייכות עמו ,לא באורות ולא בכלים ,כי כולם הם
בחי' התבונה לבד ,ואין בו בחי' דז"א כלל ,זולתי שהוא מתחבר עמו ושורה עליו כעין כתר כמ"ש,
ולכן אינו נחשב במספר י"ס דז"א ,וזכור כלל זה.
וגם בזה תבין למה נקרא כתר ,כי הוא לשון כותרת וסובבת ,כמו העטרה המקפת ומסבבת
ומלבשת ראש האדם ,והוא דבר זולתו כנראה בחוש הראות ,שהעטרה דבר הנבדל מן גוף האדם .גם
מזה תבין הפרש ויתרון מעלת הכתר על המוחין ,כי המוחין היו האורות בחי' ז"א עצמו ,ובחי'
הכלים שלהם בלבד היו מן התבונה ,אבל הכתר שלו כולו כלי ואור הוא מן התבונה לבדה .ופשוט
הוא היתרון והמעלה שיש בין תבונה לז"א ,126שאין קץ וקצבה אליו .ומה גם ,כי אפילו בחינת
הכלים יש יתרון לכלי הכתר מכלים של מוחין לב' סיבות ,א' ,כי הכלים של מוחין הם כלים של נה"י
ראשונים לבד ,אבל כלי הכתר הם מהנה"י החדשים ,וגם מחצי ת"ת התחתון .127ונודע כי חצי ת"ת
גדול מכל הנה"י כולה ,כמבואר אצלינו בהקדמה הידועה ,128כי הבחינה הקטנה שבכל ספירה
העליונה היא גדולה מכל מה שלמטה ממנה .129והרי ראית כמה יתרון 130יש אל הכתר על המוחין.
ופשוט הוא כי הכתר גדול מכל הט"ס כולם של הז"א לגמרי ,ואמנם עכ"ז ,נקרא כתר של ז"א ,עם
היות שאין לו שייכות עמו .131והטעם הוא לפי שכאשר אמא שהיא התבונה רוצה להעטיר ולהכתיר
את בנה ,ז"א ,בסוד )שיה"ש ג יא( בעטרה שעטרה לו אמו ,132הנה היא יורדת ומשפלת גופה למטה
עד שיעור חצי ת"ת שלה כנ"ל ,133ומקפת ומסבבת ראשו של ז"א ,ונעשית לו בחי' כתר ועטרה ,ואז

ìòå àéåä éîð úéùàø äàúú äîëç úéùàø éäéà äàìò äîëçã äîë ãåòå úéùàø 'á àã ïéâá úéùàø éåä àðééðú
úéùàø ïî 'á àùøôàì úéì àã
 :íåâøúבראשית ,ב' ראשית) ,היא חכמה ,כמו שתרגם יונתן "בראשית" בחכמה( בגלל

שהיא שניה לחשבון ,ונקראת ראשית ,בגלל שכתר עליון זה טמיר הוא ראשון ,ועל שלא
נכנס בחשבון הראשית הוא שני ,בגלל זה ב' ראשית .ועוד ,כמו שחכמה עליונה היא
ראשית ,גם כך חכמה תחתונה גם היא ראשית ,ולכן אין להפריד ב' מן ראשית.
וכן עי' אד"ז רצ ע"א

.ç"öåàá ÷çîð 125
."à"æ ìò àîàì" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "à"æì äðåáú ïéá" 126
."ú"úã ïåúçúä" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "ïåúçúä ú"ú" 127
 128עי' מבו"ש יג ע"ד  -כל עולם עליון הוא בבחי' א"ס בערך התחתון.
 129עי' דרושי אבי”ע פרק יד ושביה"כ פרק ג' ומאמ"ר דף לו ע"א )לש"ו( ,עי' דברינו דע"ה ח"א
דרוש ו' סי' ג' אות יד )לש"ו( – ששואל סתירה שבמול"מ ב' כתוב שכל הו"ק באותו רמה ,ומתרץ כי
מש"כ שהבחינה עליונה גדול מה מכל מה שלמטה ממנו מדבר בתנה"י דבינה עלאה אשר לא
נצטמצמה הו"ק שבה ממדרגתם העיקרי שבהם.
.(ç"öåà) úåðåøúé 130
.(÷"äòù) à"æã øúë åîù ìù àø÷ð äîì à"æ íò äæéçà íåù åì ïéàù ë"àã õøúì åðà íéëéøö 131
 132עי' לעיל שער מוחין דקטנות פרק א' שיש מעיל קטן שנעשה לו אמו שהיא יניקה ,וכאן גדלות
והיא העטרה ,ועי'י לקמן שער העיבורים ד' אות ה' שמביא מאד"ז רצא ע"א.
ועי' לשון הפסוק צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו
וביום שמחת לבו ,ביום חתונתו כלומר כאשר הוא ראוי לזיווג
êåú åéúåçåî 'â íéìåìë åáù åùàø ñðëð ,à"æ ùàø ìò äîöò úìôùîå äèîì úãøåé äðåáúäùë 133
ãøåé ïåúçúä åúö÷ ,'æðä ú"úäå åá íéøúëåîå íéôå÷îå íéùåáìî åàöîðå ,äðåáúã ú"úä ìù ììçä
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מאיר העץ חלק ד'
נחשב כאלו הוא מבחי' ז"א עצמו ,לסיבת התחברותו והתדבקותו עמו .וז"ס מ"ש בתיקונים
ע"ב (135134הכתר הוא אמא על ברא .גם אמרו בתקונים )קמב ע"ב( כי כל הכתר הוא אהי"ה .והענין
הוא כי מבחי' אמא ,הנקרא אהי"ה כנודע ,נעשית כתר דז"א 136כנודע כפי מה שבארנו.
ודע ,כי לא ז"א לבד ,אלא ע"ד הנ"ל הם כל בחי' של הכתרים של שאר הפרצופים ,כמו א"א
או"א נוקבא דז"א ,כי כולם כתריהם נעשה מן ת"ת העליון שעליו עד"ז שבארנו בכתר דז"א .והנה
גם כן יתבאר לך ,כי הרי מבשרי אחזה אלו"ה )איוב יט כו( ,והרי אין אנו רואים שהאדם התחתון
שבעולם הזה יש בו כתר עם המוחין בתוכו למעלה מן המוחין שלו .אך זה יובן במ"ש ,כי הנה כמו
שהכתר אינו מכלל גופו דז"א ,רק בחי' מקפת עליו זולתו ,כך הוא באדם התחתון ,שהכתר שלו הוא
אור רוחני מקיף עליו 137ואינו נגלה וניכר לעין כל .אמנם החיצוניות שלו המתפשט למטה הוא
הנגלה והוא הגולגלת המקיף את המוחין של אדם עצמו} .קו ע"ד{
)קמט

שער כג פרק ג מ"ת
ועתה נבאר ענין הכתר הזה איך נעשה מחצי ת"ת התחתון 139ומנה"י חדשים דתבונה ,ובו
יתבאר מ"ש למעלה כי אמא יורדת ומשפלת עצמה למטה להיותה כתר על ראשו ,ואם 140כפי הנ"ל
א"צ להשפיל עצמה .אבל הענין ,כי הנה עיקר בחי' הכתר דז"א אינו רק חצי התחתון של ת"ת לבד
של התבונה ,141והיא ממש שורה ע"ג מוחין שלו הנקרא חב"ד ,כי הרי בארנו* כי הכתר הוא רק
ספירה א' לבד ,ואינה נחלקת לג' קוין ,וא"כ ,אי אפשר שגם הנה"י החדשים המתחלקים לג' קוין
יהיה כתר דז"א .אבל צריך להבין ,שכפי זה מה נעשה מן נה"י החדשים המפסיקין בין חצי ת"ת אל
ראש ז"א .גם צריך להבין מה שנתבאר אצלינו במקומות אחרים בענין דרוש המוחין דז"א ,איך צריך
י"ג שנים עד שיכנסו בו 142הוא זמן ירידת הכתר עליו .ואם כפי הנ"ל ,שהת"ת עצמו שורה ע"ג חב"ד
דז"א ,א"צ לשהות זמן רב ,כי כיון שנכנסו כבר נה"י דתבונה בסוד מוחין שבתוכו מאליו ,נשאר
עומד הת"ת ע"ג המוחין ברגע בלתי שהות זמן.
*מ"ב 143כתר גימטריא ג"פ אור ,וסוד אור יוצא מאויר ,ואויר רי"ו ,ג' ע"ב דיודי"ן .144נמצא
כי הכתר רומז לט' פעמים ע"ב דיודי"ן ,ועם כולל הרי י"פ ע"ב דיודי"ן נכללין בכתר ,ונעשין נשמה
בכתר שהוא אור ,וכבר ידעת כי כתר בחי' אור מקיף.
אבל הענין הוא ,כי הנה האמת הוא שחצי ת"ת תחתון 145של התבונה הוא לבדו נעשה כתר,
והוא חונה ושורה ויושב ע"ג המוחין ממש .והנה הת"ת הוא גוף רחב כנראה בחוש הראות ,ויש
138

â"ò ãîåò ïåéìòä åúö÷å .òãåðë àúìâìâä 'éçáî àåäå ,åéããöî à"æã ïéçåîä ìë ááåñå øúëîå äñëîå
.(÷"äòù) øúë àø÷ð äîì ïéáú äæáå ,íäî äìòîì ïéçåîä
 134קמט ע"ב וז"ל ,וגבוהים עליהם אלין אינון אבא ואימא כתרא על ראשיהון דאינון על גבי
שרפים דתליין מכורסיא*##
.(ç"öåà) à"ò çë÷ 135
 136עי' שעה"כ ציצית א' שנוסף המילה "המקיף" ובעולת תמיד "המקיפן".
138
139
140

142
143

145

 137עי' לקמן סוף פרק ח שאמר כי הכתר נקרא מוחין דמוחין וכן לקמן רפ”ז )לש"ו(
.à"ò äì ÷"äòù ,ç"öåà
"."ú"úä ïåúçú" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "ïåúçúä ú"ú
.(ç"öåà) íâå
 141עי' הערה .Error! Bookmark not defined.
.(ç"öåàá óñåð) 'ë ãò â"éîå
.â"ò ñ ÷"äòù ÷"î
 144כלומר רי"ו היא גימ' ג' פעמים שם ע"ב שהוא הוי"ה דיודי"ן.
"."ú"ú ïåúçú" àúéà åîå÷îáå ,úåøöåàá ÷çîð "ïåúçú ú"ú
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מאיר העץ חלק ד'
באמצע ובתוכו מקום חלל ורחב יותר משאר ספי' ,ובפרט כאשר נעריך גוף של אמא שהוא מקום
היותר רחב שבה ,ורישא דז"א שהוא היותר צר וקטן משיעור שבכל איבריו .ובפרט כי זה בחי' אמא
וזה בחי' בנה הקטן .כי ודאי כאשר חונה אותו חצי ת"ת על ראשו דז"א ,נכנס ראשו דז"א בתוכו,
וכל המוחין שלו מוקפים ומוכתרים מחצי הת"ת הזה ,ויש בו שיעור גדול שיהיה קצתו נשאר
למעלה וקצתו יורד ומסבב את המוחין דז"א .ואמנם הנה"י החדשים של התבונה אינם נכנסין תוך
פנימית דז"א כאשר נכנסו הנה"י הראשונים ,אמנם הם נכפפין 146ומתפשטין ויורדין בצד האחוריים
של ז"א ,כאדם הארוך הכופף קומתו ונשען ע"ג ראש ,האדם הקצר קומה העומד לפניו ,ואחורי הננס
נגד פני הארוך ,ואז הארוך כופף קומתו ומשים גופו ,שבמקום 147טבורו ע"ג ראש הננס ,ורגליו
ניתלין לאחוריו דננס .נמצא שראש האדם הארוך וחצי קומה העליונה זקופה מעומד למעלה ,וחצי
148
גוף נכפף ונסמך ע"ג ראש הננס ,והרגלים שלו יורדין ומתפשטין מאחורי הננס .וכן הענין באמא

149
.
עם ז"א כארוך ע"ג הננס ממש ,והיא עומדת ממש על הז"א כעין ציור הלמד כזה
נמצא חצי ת"ת התחתון 150דתבונה כפוף על ראש ז"א כעין כתר על המוחין דז"א ,ורגלי
אמא 151שהם נה"י החדשים יורדין ונתלין מאחורי ז"א עד למטה ,באופן שהת"ת עצמו דתבונה הוא
דבוק ממש ועומד }קז ע"א{ ע"ג מוחין דז"א ,והוא נעשה כתר אליו .וא"כ ,ירידה זו דרך אחורי ז"א
שיורדין ומתפשטין נה"י החדשים כדי שישאר הת"ת בבחי' כתר דבוק ע"ג מוחין ,צריכין שהות
וזמן לירד כמ"ש אצלינו בענין המשך י"ג שנים דגדלות דז"א כנ"ל .נמצא כי הכתר דז"א אינו דבוק
ביחד בגוף אחד עם הנה"י הנכנסין תוך ז"א ,אבל הם גוף אחד עם נה"י החדשים היורדים
146
147
148

.(ç"öåà) íéñðëð
.(ç"öåà) íå÷îù
.(÷"äòù) äðåáúá
149

עי' פת"ש גדלות דז"א ו' וז"ל וסוד הגדול הזה הוא מ"ש )משלי יח י( מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב ,שהוא ממש
בציור הל' שהוא מגדל הפורח באויר בבינה שבו מגינה על ז"א ,והוא ש' הלכות במגדל הזה ,ש' דאמ"ש ,וכל ריצה הוא ברגלין שהם
נה"י הישנים דאימא שנסתלקו ועלו למעלה האורות שבהם ,ונעשו בסוד מגדל להגין עליו מן האויבים שהם החיצונים ,ובו ירוץ
צדיק ונשגב שהם ג"כ סוד הסיוע לצדיק מאור נשמתו ,להדריכו בדרכי ה' לילך בדרכיו שהם שמותיו ומדותיו ית' ,וסוד צדי"ק הוא
צדיק דצל"ם שהם הט' פרקין של נה"י שכל א' כלול מי' כמו שית' בנתיבות 149הבאים בס"ד ,וכן הוא סוד חצי ת"ת דאימא אשר בו
נכנס ראשו דז"א שהוא קצר ,וחצי ת"ת הזה הוא סובב וכולל אותו ,וראשו הוא נשגב ומתחזק ע"י המגדל ,והו' עליונה שעל הל' הוא
סוד ו' אחרונה של מילוי וא"ו דשם ס"ג )כ(ידוע ,ששם ס"ג הוא בתבונה ,וי"ה הם במוחין דילה ,וא"ו הוא גופא דילה ו' התחתון
שליש התחתון דת"ת כידוע ,והוא הנעשה מגדל ושורה על ראשו ,ורגלין דילה נכפפין כדי שלא יתפשטו יותר למטה עד סיום רגליו,
והיינו ,שברגלין דילה שם נמצא איזה אחיזה והנחה לסט"א ,שיהיה הבחירה מסורה להחטיא את האדם ,שהם רדפין בתר רגלין 149מן
הפרסה ולמטה תחת החזה שלו ,ולכן הוצרך לאסוף משם הגנה זאת בשביל הנחת הבחירה ,והבן עומק דברים אלו מאד ,כי א"א
להאריך בכתב בדברים הנוראים האלו.

עי' בהגר"א בסד"צ י"ד ע"א וז"ל ,וכד אפיק קלא דאשתמע מגו דפשיטו דמחשבה האי קשרא
דחיק ליה ושדר ליה לקשרא ב' ברזא דוי"ו דאיהו לישן ,ובטש ההוא קלא ביה ואשתמ' מהאי סט'
ושריא על הא סט' דלישן ,ובג"כ אקרי האי קלא ו' לישן ,האי קשרא דאיהו לישן שדר ליה לגו ,קשרא
תקיפא מגדלא כללא דעשרין ותרין שורין ,וכדין ההוא קלא אשתכח לגו מלה כו' ע"ש ,והוא מגדל השן
הנאמר בש"ה והוא מגדל הפורח באויר שהן שלש אוירין בג' תחומין ,וזהו מגדל הפורח באויר השלישי
שהוא יוצא מגרון ולכן נאמר צוארך כמגדל השן ,ובינה הוא ש' כידוע ולכן שלש מאות הלכות במגדל
הזה )חגיגה ט"ו ב'( והוא הל' של מגדל הזה כידוע שכל ההלכות אלו הוא על גגו של ל' הפורח באויר,
ועל בינה נאמר היתר נדרים פורחין באויר שנדרים בבינה כמ"ש בר"מ פרשת יתרו ,עכ"ל.
כי ל' הוא בבינה כמש"כ בזה"ק תרומה קנט ע"א )לש"ו(
."ú"úä ïåúçú" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "ïåúçúä ú"ú" 150
.(÷"äòù) äðåáú 151
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מאיר העץ חלק ד'
ומשתלשלין מאחורי הז"א .ובזה תבין מ"ש אצלינו במ"א ,כי קו אמצעי דז"א 152לפעמים יורד עד
למטה ,וגם בחי' הדעת שהוא עמו בקו האמצע ,153גם הוא יורד למטה ממקומו .ואמנם החו"ב שבו
נשארין במקומם ואינן יורדין ,לפי שאינן קשורים עם הכתר .אמנם אם היה נקשר עם נה"י הפנימים
דתבונה ,היה מוכרח שאם יעלה הכתר והדעת גם החו"ב שבב' קוין האחרים ירדו ויעלו עמהם.154
שער כג פרק ד מ"ת
ונבאר עתה ענין ירידת והשתלשלות הנה"י של תבונה החדשים מאחורי ז"א  .והטעם
שאינן יורדין ונמשכין דרך פניו הוא כדי שתוכל התבונה להסתכל פניה בפני הז"א כאשר תכפוף
ראשה להסתכל בו ,בהיות פניה באחורי ז"א ותכפוף ראשה ותביט בפניו של הז"א ,שהוא נמוך
155

156

 152והוא בדרוש חטא אדה"ר בלק"ת ט' ע"ד ]ב[ )לש"ו(
.(ç"öåà) éòöîàä 153
,åéìò øéúëîä àîéàã ú"ú 'éçá àìà ,åôåâ ììëî åðéàå ,à"æã ïéçåîä íò øáåçî åððéà à"æã øúëä 154
.(÷"äòù) åëøöå åðåöø éôë ãøåéå øúëä äìåò ïëìå
.á"ò äì ÷"äòù ,ç"öåà 155
 156עי' פת"ש גדלות דז"א פרק ז' וז"ל  ,נה"י החדשים האלו עניינם להגין על ז"א באחוריים שלו,
שהם המאורות שאינם מאירים לנבראים בחיבה וגילוי פנים ,אלא בדרך זעף והסתרת פנים שבעבור
זה נמצא תוקף לסט"א ,להאי רצועא בישא ,לתבוע דין ולגרום חושך במאורות אלה המשפיעים
לעולם ,ולכן נמצא הארה מנה"י אלו בסוד תבונה עצמה שהיא מנושאת מדרכים אלו ,ממקום שתמיד
יש שם אהבה וחיבה ,ועי"ז נדחים החיצונים מלקטרג ,ובמה שהאחוריים מתבסמין ע"י הנה"י ,מתגלה
חיבת המאורות העליונים להאיר בפנים דז"א בדרך חיבה יתירה ,בסוד )במדבר ו כה( יאר ה' פניו אליך,
והוא כפיפת קומת אימא להסתכל בפניה בפנים דז"א ,שמתלהטים אור הפנים דז"א ע"י אור הפנים
דאימא .והוא סוד גילוי המחשבה כמ"ש בכמה מקומות ,שהפנים עשוי לגלות מחשבה הפנימיית כמו
שאנו רואים באדם ,שכל מה שנכלל במדות פנימיות של הגוף ניכרים המה בפנים שלו 156אם הוא בזעף
או ברצון  ,שבפנים מאיר הזיו שהוא בוקע מאור המוחין שבפנים ,והם בסוד ש"ע נהורין של הפנים,
ושע"ו נהורין 156בסוד שלו"ם שבא"א שכולו חסדים ,ובז"א הוא ק"ן נהורין בפנים שלו 156בסוד כע"ס,
שז"א עיקרו דינים דאיקרי אלקים לקבליה דע"ק ,156שכל ענייניו להנהיג העולם בדין גמור שלא לוותר
כלל ,רק ליתן לאיש איש כדרכיו וכו' )ירמיה יז י( וכשהתחתונים מתקנים מעשיהם ,אז מתמלאים
האורות הפנימיות של ז"א ברחמים וחיבה לנבראים כאהבת האב לבנו כאשר הולך בדרך הישר ,שאז
מראה חיבתו אליו וניכר שמחתו וחיבתו בפניו בסוד )משלי טז טו( באור פני מלך חיים ,ואז גם בז"א
יש בפנים שלו שע"ו נהורין בסוד שלו"ם ,ומתארך פניו בסוד )ישעיה מח ט( למען שמי אאריך אפי וגו',
והנה ,אז צריך לדחות הסט"א ולא ליתן להם הארת פנים בחיבה ,כדרך האב האוהב לבנו שהוא כועם
על שונאו ומסתיר פניו )ממנו( ]בשונאו[ ואין רוצה ליתן לו כח לקטרג עליו .וכן כאן בעת גדלות דז"א
שהוא בעת שהתחתונים מטיבים מעשיהם וגורמים תיקונים גדולים שכל המדרגות של ז"א יהיו
מתוקנים ומתפשטים בהארה מרובה ,אז צריך שהפנים דאימא תגלה חיבתה והארת פניה על פנים
דז"א ,ולדחות הסט"א האוחז במאורות שמאירים בדרך אחוריים וסילוק ,ולחזור פנים מהם ,וצריך ג"כ
שב' הפנים של אימא ושל ז"א שניהם יאירו למטה לנבראים ,ונמצא ,שאם אימא היתה פונה בנה"י
שלה לנגד פניו ,אז היה נסתר הארת פניו דז"א מנגד התחתונים ,והיו המאורות של אימא פונה
לתחתונים בצד אחוריים שלה ,כי אין כח בתחתונים לקבל הארת אימא עצמה שלא באמצעות
מדרגות ז"א כי היא למעלה ממדרגתם ,והיה גורם להם ביטול ושבירה ח"ו והיה צריך אימא להחזיר
פניה מהם ,וגם היה נסתר הארת פנים דז"א המסוגלים לתחתונים כמדתם ,ועי"ז היתה פונה אימא
בהארת פניה לצד מאורות של אחוריים דז"א שמשם כח הסט"א ,והיינו ,שאז היה הקטרוג גדול לומר
שאין ראוים להארה הגדולה הזאת ,ורוב טובה גורם קלקול למטה ,כמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת לנו
רוב טובה אין אנו יכולים לקבל לפי שאינה בהדרגה הראויה ,שא"י לקבל מאימא בעצמה רק ע"י ז"א
ששם נמדד הכל בשיעור הראוי.
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ממנה ,ותאיר בו בהסתכלותה .157ואלו היה רגליה משתלשלין כלפי פניו ,נמצאת פניה כנגד פני
הז"א ,והנה היא גבוה מאד ,וכאשר תכפוף ראשה להסתכל בו אינה מסתכלת אלא באחור של ז"א.
והנה שיעור אורך והתפשטות והשתלשלות נה"י החדשים הנ"ל באחורי ז"א ,הוא עד סיום שליש
עליון דת"ת דז"א ,שהוא נגד החזה שלו ,אשר משם ולמטה יוצאת רחל נוקבא דז"א באחורי ז"א
כנ"ל ,כי מקום שמסתיים היסוד דתבונה שנכנס בתוך פנימית ז"א ,שם כנגדה מבחוץ מסתיימין נה"י
דתבונה החדשים החיצונים .158ואע"פ שנה"י דתבונה החדשים שיעורם כשיעור אורך נה"י
הראשונים ,עכ"ז אינו דומה התפשטות בִ פְ ִנים ביושר אל החיצונים שנכפפין ומתעקמין ונכפלים
ומתפשטין באחורי עורף ז"א ,לכן הנה"י 159הראשונים הנכנסין תוך ז"א מתפשטין עד סיום רגלי
ז"א ,והנה"י החדשים אשר נכפפין ועקומים לאחור אינן מגיעין רק עד 160החזה לבד .161והנה ע"י
התפשטות אלו הנה"י החדשים באחור ז"א עד החזה ,מתכסים אחוריים של ז"א ,ואין החיצונים
והדינין שולטין באותן אחוריים עליונים של )עורף( 162ז"א.163
ודע ,כי כל בחי' אותו החיוורא והלבנונית שבאחורי העורף דז"א ,וכל הלבנונית אחורי
הגוף והכתפים שלו ,כולו הוא בחי' אלו הרגלים של אמא ,אשר הם מכלל בחי' הכתר שלו המקיף
את ז"א ,באופן שכל אותו החוורא הנזכר באדרא שיש למעלה בגלגלתא ,164וכן אותה החוורתא
המתפשטת באחוריים ,הכל הוא בחי' הכתר הנזכר באדרא ,הכותר ומקיף את ז"א .165וז"ס מ"ש
157

עי' פת"ש גדלות דז"א ז' וז"ל נה"י החדשים האלו עניינם להגין על ז"א באחוריים שלו ,שהם המאורות שאינם מאירים
לנבראים בחיבה וגילוי פנים ,אלא בדרך זעף והסתרת פנים שבעבור זה נמצא תוקף לסט"א ,להאי רצועא בישא ,לתבוע דין ולגרום
חושך במאורות אלה המשפיעים לעולם ,ולכן נמצא הארה מנה"י אלו בסוד תבונה עצמה שהיא מנושאת מדרכים אלו ,ממקום
שתמיד יש שם אהבה וחיבה ,ועי"ז נדחים החיצונים מלקטרג ,ובמה שהאחוריים מתבסמין ע"י הנה"י ,מתגלה חיבת המאורות
העליונים להאיר בפנים דז"א בדרך חיבה יתירה ,בסוד )במדבר ו כה( יאר ה' פניו אליך ,והוא כפיפת קומת אימא להסתכל בפניה
בפנים דז"א ,שמתלהטים אור הפנים דז"א ע"י אור הפנים דאימא.

àåä ïë ,íéîéðô ïéçåî ãåñá à"æ êåú äðåáúã íéðåùàøä é"äðä úåèùôúä øåòù éôë éë àåä íòèäå 158
.(÷"äòù) íéôé÷î ãåñá 'åçàî íéùãçä é"äðä úåèùôúä øåòù
.(÷"äòù) ä"åð 159
.(ç"öåàá óñåð) ãâðë 160
ïëìå úåîéî÷ò êøãá øåçà ãöì íéëùîðå à"æã øúëä ìòî íéî÷òúî íä íéùãçä é"äðä åìà 161
.(÷"äòù) íëøà øö÷úî
ç"öåàá ÷çîð 162
 163עי' שעה"כ ר"ה צא ע"ב ÷,íéìåâî íäéøåçà åéä ô"áô 'éçáá ï"åæ åéä ø"äãà úøéöé íãå
à"áà ÷áãäì åëøöåä ,íäéøåçàá 'éì÷ä åæçàúé àìù éãë ïëìå ,ãàî íäá úåæçàð 'éì÷ä åéäå
éãë íéúðéá ñðëéì íéìåëé 'éì÷ä ïéà ë"éò æàå ,òãåðë äèîìå à"æã äæçä ïî øåîâ ùîî ÷åáéã
äæçä ïî øëæä éøåçà ìáà .íéñåëî äá÷ðä éøåçà ìë éøäå .íäìù íééøåçàá íù æçàúäì
íå÷î ãò 163à"æã àùéø éøåçàî êùîð à"æã éøòùã àöå÷ àåää íðîàå .íéìåâî åéä äìòîìå
àöå÷ àåää êåú íéñëúî à"æã íéðåéìòä åéøåçà íâ åéäå ,à"æã äæçá øùà äá÷ðä ùàø
.åìà íéùãçä äðåáú ìù é"äðä äæù ïî÷ì 'éòå .íäéìò äñëîå óôåçå êùîðä éøòùã
 164מש" Fבאד"ר נ"ל שזה הכל על גלגלתא דא"א וצ"ע*##

 165עי' פת"ש גדלות דז"א פרק ח' וז"ל ,נה"י החדשים האלו שמתפשטים באחוריים דז"א עד
החזה ,הוא סוד החיוורתי שבאחורי העורף והכתפין דיליה וגם שבגלגלתא דיליה שהם נמשכים
מחיוורתי דגולגלתא דא"א וכו' והוא החסד הגדול המקיים העולם אף בזמן שח"ו הקטרוג מתגבר ,ולכן
הוא הולך ומתפשט עד היסוד ,סוד כל הו' אלפי שנין שהעולם מתנהג עד סיום היסוד ,אבל שם הוא
בהסתר גדול שלא יתגלה עד לע"ל שהוא לימות המשיח ,שאז יתגלה העטרה בהעברת הערלה ,וכו'
וסוד החיוורתי הזה שבא"א באחורי רישא דיליה ,הוא כמו בז"א סוד נה"י דתבונה החדשים
28

מאיר העץ חלק ד'
באדרא נשא )דף קכח ע"ב( על בחי' א"א וז"ל ,ומהאי גולגלתא נפיק חד עיבר חיוור דנחית
לגלגלתא דז"א כו' ,כי ודאי הוא יורדת דרך אחורי רישא דא"א .ודע ,כי על הלבנונית שהוא בחי'
הכתר הנ"ל ,שהוא סיום הרגלים של התבונה החיצוניות ,נמשך ומלביש עליהם בחי' חד קוצי
דשערי הנמשך מראש הא"א דרך עורפו בין תרין כתפין ,כנ"ל באדרא )דף קכט ע"ב ,(166ונמשך
ג"כ 167עד החזה דז"א כדי לכסות הכתר 168מחשוף הלבן אשר שם ,169ולכן נמשך קוצי דשערי דרך
אחור ז"א .ועוד טעם ב' ,כדי שלא לכסות הפנים של ז"א ,לכן נמשך דרך אחוריו.171170
ודע ,כי הנה נתבאר כי קוצי דשערי מלביש ההוא חוורא שהם נה"י 172החדשים .והנה
למטה 173מן }קז ע"ב{ ההוא חוורא יצאת לאה אשת יעקב באחורי ז"א מחציו ולמעלה ,ומסתיימת
עד החזה ג"כ ,כי לאה יוצאת תכף במקום הדעת של ז"א מאחוריו כנודע .וכאשר נכנסו המוחין תוך
ז"א 174תכף יוצאת דרך אחור בחי' לאה כנ"ל ,175וכאשר הונח 176הכתר על ראש ז"א ,177ירד גם הוא
ונתפשט ונמשך עד החזה כנ"ל ,והלביש וכיסה את לאה העומדת שם פניה נגד אחורי ז"א ,והכתר
מלביש ומכסה אחור לאה ,ועי"ז אין חיצונים שולטין 178באחוריים שלה ,וגם 179הלובן ההוא ממתק
181
הגבורות והדינין הקשים שבאחוריים של לאה כנודע , 180וזהו הטעם שבספר הזוהר )ח"א קנב ע"א(
קרא אל לאה עלמא דאתכסיא .אבל רחל היוצאת אחר סיום הכתר הזה מהחזה ולמטה ,נקרא עלמא
שמתפשטים באחור דיליה עד החזה ,וכמו כן למעלה חיוורתי דגלגלתא הוא בינה דרדל"א
כתר לא"א ,והחיוורתי הם כמו נה"י החדשים ,וכולם הם מבחינת בינה לשמירה לעולם.
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שנעשה

 166לבדוק אם זה מדבר בא"א ואם כן צריכים לומר שא"א דומה לז"א.

.(ç"öåà) (ë"ë) 167
(÷"äòù) àåää ïåéìò øåà íéìòäìå 168
 169כדי להמתיק כל הגבורות שבעורף )דע"ה ח"ב מג ע"ב(
ñçå äìéìç íéìòéå åéðô ìò äñëî äéä ,à"æã åéðô êøã éøòùã àöå÷ àåää êùîð äéä åìéà éë 170
.(÷"äòù) íéðåúçúá åúçâùä
øåçàä éë àöîð ,øëæðë åéöç ãò à"æ øåçà êøã íéèùôúî ,øëæðä àøååçäå øúëä úåéäá éë ,òã íâ
íäá æçàúäìå èåìùì íéìåëé íéðéãä ïéàå ,àøååç éàäá íéñåëî íä ,òãåðë ïéôé÷ú íéðéã íäù ,à"æã
ìà äèéìùå úìåëé ïéà íù íâå ,íé÷åáã øåçàá øåçà åîò ìçø íù úãîåò øáë äèîìå íùî äðäå .ììë
ìçø à"æ åàöé åæ äáñì éë ,íéáø úåîå÷îá íâå ,äìòîì åðéìöà øàåáîë ,øåçàá íù æçàúäì íéðéãä
øçà éë ,ï"åæ ïå÷ú øîâ íøè ,íéðéãä íù åæçàúé àìù éãë ,øåîâ ÷åáã øåçàá øåçà íéøáåçî ,àá÷åðå
.(÷"äòù) íäéøåçàá æçàúäì íéðéãä ìà úìåëé ïéàå ,íéðôá íéðô åéäé êë
 171צריך לברר איך יוצא הארת החוורתא מהמוחין כזכר בכללים וכו' ועי'י מבו"ש כו ע"א )והוא עץ חיים שער א"א פרק ה',
ועיי"ש בפת"ש( שזה אור חוזר מתולדת נ"ה דעתיק )היינו גם החוורתא ולא רק השערות(.
172

.(ç"öåàá óñåð) äðåáúã
 173כלומר בין הנה"י חדשים לבין ז"א
 174הרב אמר בכוונת אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב .עי' שער לז פרק ד.

175
176

.(÷"äòù) äðåáúã úåëìîî úéùòðä
.(ç"öåà) äðç
 177בגין י"ג.

 178וכן הוא גם כן בדרושי הצלם דרוש ה' סמוך לסופו ועי' יעקב ולאה ספ"ב ולאה ורחל ספ"ג
וחג המצות פ"ד וריש פרק ו' )לש"ו(
.(ç"öåàá óñåð) éë 179
.(÷"äòù) àéù÷ àðéã úàø÷ð àéäù 180
 181עי' ליקוטי נוסחאות וכן עי' & לגבי דינא קשיא ודינא רפיא .זהר בראשית קל זע "א @@ותיקו"ז ושעה"כ.
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דאתגלייא .והנה סיום הכתר הזה שהם נה"י החדשים של התבונה ,הם מגיעין עד ראש רחל ,ומסופם
ומסיומם נעשה כתר של רחל נוקבא דז"א.182
והנה תבין באדר"ז ואד"ר למה לא הוזכר רק נוקבא תתאה רחל דנפקא בין תרין דרועין
דז"א מאחוריו ,אבל לאה שהיא עלמא דאתכסיא לא הוזכרה ,כי הנה היא נכללת ונחשבת בכלל
הכתר של רחל ,183וכאלו היא עצמה נעשה בחי' כתר של רחל לסבה הנ"ל .ובזה תבין משארז"ל
)חולין ס ע"ב( שאמרה הירח לפני הקב"ה 184רבש"ע אי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א' .פי' כי
הנה הת"ת דתבונה ,הוא עצמו נגדל ונתארך ונעשו נה"י החדשים ממנו כנ"ל ,אשר סיומם הוא כתר
רחל הנקרא ירח ולבנה ,באופן כי הת"ת דתבונה נעשה בהתחלתו כתר לזעיר אנפין ובסופו כתר
דרחל.186185
ועתה נבאר בחי' הג' ,והוא אותיות ל"ם דצלם ,שהם ב' מקיפים על ראש דז"א ,שהם מבחי'
)הנ"ל( 187חצי עליונה של התבונה עד תשלום חצי עליון על 188הת"ת שבה ,כי משם ולמטה הוא כתר
דז"א כנ"ל .והענין הוא כך כמ"ש בע"ה ,כי ל' של צלם הוא חג"ת של התבונה ,ום' דצלם הוא
כחב"ד דתבונה ,והרי נגמרו י"ס .ואמנם הל' אינה אלא ב' ספירות וחצי שהם ח"ג וחצי עליון של
הת"ת של התבונה ,כי חצי התחתון הוא בחי' כתר של ז"א כנ"ל .והנה אלו המקיפים יש להם בחי'
אחרת ,והוא ,כי הכלים שלהם הם גופא דאמא 189דתבונה 190עצמה ,אבל האורות שבתוכם הם
משותפים ,כי יש בהם אורות ומקיפים 191דמוחין דז"א ,וגם יש עמהם ביחד האורות של
התבונה .193192והנה יש בחינה אחרת בכתר משא"כ במקיפים ,כי הכתר הוא יורד ומלביש ומכתיר
וסובב את הז"א כנ"ל ,וא"כ ,אע"פ שהוא בחי' אור מקיף ,אינו נכנס בחשבון המקיפים הנ"ל ,כי הם
עומדים מרחוק למעלה ,ומשם הם מאירין למטה בז"א ,אבל הכתר המסבב אותו בקירוב ובדיבוק
גמור אינו נקרא מקיף ,ויש בחי' במקיפים .משא"כ בכתר כי אלו המקיפים יש בתוכם ג"כ אורות ז"א
כנ"ל ,ולכן נקרא מקיפים של ז"א ,אבל הכתר הכלי והאורות הכל של תבונה ,ואין בו מחלק הז"א
כלל .אבל המקיפים ,אע"פ שהם רחוקים ממנו כנ"ל ,עכ"ז מתייחסים אל הז"א ונקרא מקיף שלו,
כיון שבהם מעורב ומשותף אורות ז"א עצמו ,ולולי כך לא היו מתייחסים אל הז"א כלל .משא"כ
בכתר ,אע"פ שכולו הוא של תבונה ,עכ"ז להיותו דבוק עם הז"א מתייחס להקרא כתר שלו .ונמצא
 182עי' סידור למען שמו באהבה.

 183עי' הקדו"ש מו ע"ב בשם ע"ח שער הכללים פרק יג כי לאה ורחל נכללים לפעמים לחד
ונכללת לאה ברחל כי רחל היא העיקר שבה ,וכאן רואים עוד יותר ברור
ועי' ריא"ח למה לאה לא מוזכרת באד"ר הובא בהקדמה למאיר האדרא.
ã"ñá àìå äàì óåöøô ìò àèåæå äáø àøãàá åøáã àìù ,ì"æå (à"ò áìø) ò"á 'éò ãåòå
àééñëúàã àîìò '÷ð äàì éë æîøá úåîå÷î äæéàá øäæá íà éë ùåøéôá
 184עי' דרושי הצלם סוף דרוש ה' מ"ש שם ודע )לש"ו(
עי' שעה"כ א' שזה שיעור טלית.
.(÷"äòù) øäåæäå íéðåé÷úä 'ñá åðàöîúå äæ ïáäå '÷åðã øúëå à"æã øúë úàø÷ð àîéàä éë 185
 186כלומר בתחילתו בבריאת עולם ובסופו בביאת משיח עי' דרוש מיעוט )בספר הדע"ה סוף חלק
ב'( סימן ד' .צריך לבדוק אתה אי אפשר ששייך לכאן.
ç"öåàá ÷çîð 187
.(ç"öåà) ìù 188
.÷"äòùá ÷çîð 189
.(ç"öåà) äðåáúä 190
.(ç"öåà) íéôé÷îã 191
 192כלורמ עצמיותם והתגלותם?
.(÷"äòùá óñåð) äîöò 193
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כללות הדברים ,כי ג' בחי' הם :הבחי' הא' הוא מוחין דז"א ,שהאורות שלו והכלים של התבונה,
והכתר דז"א האורות והכלים של התבונה בלבד ,ומקיפים דז"א הכלים של התבונה והאורות הם
מחוברים ומשותפים והם אורות דתבונה ואורות דז"א וע"ש*} .קז ע"ג{ 194שבכל ספירה יש ג' בחי'
כלים ,ונמצא שצ' דצלם דעיבור יניקה ומוחין הם ג' 195מלכיות דתבונה הנקרא ם' .ולעולם מלכות
דמלכות דתבונה הנקרא ם' היא נכנסת בפנימית ז"א ,וא"כ נמצא שלעולם צריך להשלים מלכות
שחסר מי"ס התבונה ,וז"ס ענין הכפליים שנכפלים נה"י ואינם נה"י ממש ,אלא מל' ששיעורה נגד
נה"י ,והבן זה .נמצא ,שבכל עולם ובכל ספירה הוא כך ,שהמלכות דמלכות של המלכות דאצילות
מתלבש בבריאה ,וכן בכל ספירה וספירה ,כן הוא שבמלכות דמלכות התבונה שהוא מלכות דבינה
היא הנכנסת תוך פנימית ז"א ,וכללות הט"ס דמלכות דתבונה הם המקיפין והבן זה.196
*)197מ"ב נלע"ד שתכלית הדברים שבינה ותבונה הם ס"ם ,ותבונה היא ם' ,מלכות }קז
ע"ג{ דבינה העומדת מחזה שלה עד סיום שלה ,ולכן נקרא ם' .ואמנם המלכות דתבונה זו היא
כלולה מי"ס ג"כ ,והט"ס הם כללות ל"ם דצלם ,והמלכות דמלכות שבה הוא צ' דצלם ,נכנסת
בפנימית דז"א .ואמנם הכתר דז"א גם הוא מקיף ,לכן הוא מט"ס דמלכות דתבונה הנ"ל )ר"ל
שבעיבור נכנס כלי חיצון של מלכות דמלכות דתבונה( וביניקה אמצעית של מלכות דמלכות
דתבונה ,ובגדלות פנימית של מלכות דמלכות דתבונה.(198
שער כג פרק ה מ"ק
199טעם למה הכתר דז"א בשליש אחרון של ת"ת דאמא  ,לפי ששם הוא סוד הרחם ,סוד
אות ה' של אמא .ושם נכנסת י' של אבא ,שהוא היסוד שבו ביסוד שבה ,ומכח הארה ההיא 201נעשית
שם כתר לרישא דז"א שהוא מתחיל מהטבור ולמטה.
202מ"ק ב' .הטעם למה אין אנו מונין לעולם הכתר בחשבון הי"ס ,רק אנו מונין הדעת
במקומו .דע ,כי הלא ת"ת דבינה ממנו נעשה כתר לז"א ,ומצד חיות פנימית שבה נמשך חיות לכתר
דז"א .והנה הכתר לא נעשה ע"י זווג או"א ,רק מהבינה לבדה ,וכיון שכן ,נמצא כי כפי בחי' זו יהיה
יותר גדול הכתר מן המוחין ,כי המוחין הם נבראים ומתחדשין מאו"א ע"י זווגם ,אך הכתר הוא
מחיות הבינה עצמה כנזכר ,203ובערך זה יהיה יותר גדולה הכתר מהמוחין .אך יש בחי' אחרת ,והוא
כי הלא מבשרי אחזה אלו"ה )איוב יט כו( ,כי עיקר שכל ותבונת האדם במוחין ,כי הגלגלתא טפלה
בערך המוחין .204והענין ,כי בבחי' שהמוחין הם מאו"א ,משא"כ הכתר שהוא מאמא לבדה ,לכן
200

.é"ä÷ 194
.(é"ä÷) 'âî 195
 196עי' לעיל הערה  ,Error! Bookmark not defined.והערה Error! Bookmark not
 ,defined.על אף שהתחתון נמשך מלמעלה אך התהוות מציאותה רק בהמלכות דעליון )כללים ח"א
כב ע"ב(.
.é"ä÷ 197
÷çîð) äðåáúã úåëìîã úåëìî ìù úéîéðô úåìãâáå ,äðåáúã úåëìîã úåëìî ìù úéòöîà ä÷éðéáå 198
.(é"ä÷á
.á"ò æî ÷"äòù 199
.(÷"äòù) äðåáúã 200
.(÷"äòù) íää úåãåñéä éðù úøàä 201
.â"ò ñ ÷"äòù 202
 203פירוש הדבר שהמוחין נעשו על ידי הזרעיה של או"א לתוך או,א למדריגתם ,אבל הכתר הוא
עצם חלק של אמא עצמה ,ולכן למעלה מז"א לגמרי.
 204זכור לי שכתוב באיזשהו מקום שזה תחתית הכתר.
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בבחי' זו המוחין הם עיקרים ,ומשם מתחיל המנין ולא מן הכתר .כי אע"פ שהת"ת דבינה בהיותה
בה בעצמה ,האור שלה גדול יותר מאור המוחין שבז"א עצמו ,עכ"ז ,כאשר האור שלו נעשה ממנו
כתר לז"א ,אז יורד במעלה מן המוחין ,כי המוחין מאור או"א והכתר מצד אמא לבד ,ובזה תבין
מ"ש בזוהר 205כי כל כתר מסטרא דאמא.206
 205עי' ת"ז קב ע"א וז"ל ,וכלא אימא עלאה איהי כתר בראש כל צדיק
 206עי' פת"ש גדלות דז"א ט וז"ל ,כתר הוא רק לשמירה עליו שהוא הרצון הסובב וכולל וחובק בו
כל פרטי המאורות ,שהרצון דבוק אל הרוצה ואינו חלק מחלקי הדבר שנעשה ע"י הרצון ,ואעפ"כ
בהתפשטות הכתר הזה נוכל לומר שהוא רק טפל אל המוחין שלו ,והמוחין יותר גדולים וכו' ]ולכן[
המוחין הם עצמם עיקרי סדורי המאורות שנסדרו והורכבו להנתן בז"א שהם כוללים כל הקשרים
שבו ,והם עצמם פועלים בנבראים בהארה מתפשטת וגלויה ,משא"כ הרצון הוא כמוס ונעלם ואינו
מתגלה ,רק שיש לכל דבר תכלית ושזהו רצונו.
והנה נודע ,כי שם אהי"ה 206הוא באימא וכן בכתר ,שלשניהם שם אחד ]עי' בגר"א בת"ז ל"ו ע"א
וז"ל ,ואינון חמש כו' ר"ל כי אויר נקרא כתר אור ויוד גנוז בה כנ"ל ,אח"כ נפיק היו"ד חכמה ואח"כ
יוצא האור ,והיא בינה כי בכתר שורש חו"ב זו"נ כידוע והוא היו"ד ,והאור ואח"כ יוצאין מהם חו"ב
ונק' בינה אור ,ולכן נקרא בינה גלגלתא וכן נקרא בכל שמות שבה אהי"ה וכן כולם כידוע שעיקר
התגלות הכתר באור ובינה היא ה' עילאה לכן ה"פ אור והם מתפשטים בה"ס מחסד עד הוד וכו',
עכ"ל ,ועי' בגר"א בת"ז מ"ו ע"ד וז"ל ,כל עניינה )של בינה( נק' על שם הכתר ונק' אהי"ה וכל י"ג
תיקונים בה משתכחין וכן כל הענינים כידוע והיא כתר לז"א ,עכ"ל ,[.והיינו ,ששם אהי"ה מורה על
שעתיד ועומד להתגלות ]עי' זהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן
דאנא ,לבתר אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל ,[.משא"כ שם הוי"ה מורה על
גילוי כבוד שמו וגודלו ,שהוא מהוה הכל ,ושהוא סיבת כל הסיבות ,והתחלת ההויו"ת הם בחכמה
סדורים הכל בחכמה עמוקה בכח ,ולכן שם הוי"ה בז"א ,שבו הוא גילוי ההנהגה של הו"ק ,ו' ימי
בראשית ,וחכמה שלו התחלת הויו"תו ,שלכן הוא י' של השם שהוא התחלת ההויה הכולל בכח שוה
שהוא הנקודה י' ,כולל כל י' מדרגות י"ס שלו ,אבל בינה הוא למעלה מהוי"ה ,שם אהי"ה שעומד
להתגלות ,ועיקר הגילוי בא ע"י הציור שהוא מה שנמשך ממה שמסודר בחכמה ]עי' ליקוטי הגר"א
בסוף בהגר"א בסד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין ,שבמחשבה ב' דברים
מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ואחר כך )בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא
גבול הכלי ,עכ"ל ,[.ונמצא ,שבינה דז"א שבה הציור הוא למטה מחכמה שלו ,אבל הציור הזה כבר עלה
בכח באימא עילאה שנותנת גבול הציור ,ולכן נקרא אהי"ה ,שעתידה להתגלות ע"י בינה דז"א ,שהוא
התחלת ציור הדברים ,משא"כ החכמה של הדברים ,שרשו בחכמה שלמעלה ממנו שנותנת סדר
החכמה של הפרטים ,והוא אבא שמשם חכמה שלו ,ולכן המוחין שלו חו"ב ,החכמה והציור נמשכים
משניהם או"א ,אבל הכתר שלו שהוא הרצון שלו ,תלוי במה שנותן גבול הציור לבד שעתיד להתגלות,
אבל אינו מושרש בחכמה עליונה רק בהעלם ,והוא יש"ס ששליש ת"ת שלו מתלבש ונעלם תוך שליש
ת"ת דתבונה ,ונעשה לו כתר לז"א ,אבל עיקר הכתר הוא מאימא לבד שנתינת גבול לציור הוא הרצון
של הפרטים המסודרים בז"א ,אבל עיקרי ההויו"ת נמשכים מלמעלה למעלה שהם סוד או"א מה
שמקבלים מכלל המדות של הב' מזלות ,אשר הם מושרשים כבר למעלה באוירא ומו"ס ,ועוד למעלה
עד שורש היותר עליון ,ואף שהרצון של הפרטים מקושר עם הרצון היותר עליון המשקיף אל התכלית
של כל הבריאה והשתלשלות העולמות ,מ"מ ,בז"א שהם הפרטים ,אין מתגלה שם אלא רצון זה לבד,
ונמצא שהוא רק חיצוניות מה שנמשך מאימא למטה ,ומזה תבין למה בינה וכתר הם נקראים בשם
אהי"ה ,ששניהם קודם הגילוי ,רק שבינה קודם לגילוי המעשה המצוייר ,וכתר קודם לגילוי התחלת
הויו"ת שבחכמה ,שהוא הרצון הקדום לו.
וזה סוד מ"ש הרב )בקטע הקודם( ,שכתר של ז"א הוא מרחם דאימא בסוד ה' שלה ,ושם נתעלם
ג"כ הי' של חכמה והוא סוד חכמה עליונה של אבא המתעלם תוך אימא ,המסדר ונותן גבול לציור,
וסוד הציור הוא בכלל בג' קווין שהוא סוד המדה של כל דבר שנמדד בג' קווין של אורך ורוחב וגובה,
וענין זה הוא עמוק מאוד ,שהנה ידוע בחכמת המדידה והשיעורים שלכל דבר יש ג' קווין ,ונקודה הוא
התחלת הקו ,והיא נקודה מחשבית לבד שאין לה התפשטות כלל ,והקו הוא התפשטות ,אבל הוא רק
התחלת השטח במחשבה ,והשטח הוא התחלת המעוקב שהוא הגובה שלו ]עי' בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד,
יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו' קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל[.
]מכאן שייך לקמן לאות ג'[ וכן הוא במאורות העליונים שיש בהם אלו הדברים ,שקו הוא סוד
התפשטות מלמעלה למטה ,וניתן להתפשטות הזה מדה ושיעור מבינה שהוא הציור ,שהציור הזה בא
מסוד החכמה הקדומה ונעלמה מעין כל חי שהוא בוצד"ק 206אשר שם ,הגנוז במעי הבינה ,ששם
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207ג' .דע ,כי )הלא( 208בסוד העיבור ג' כלילין בג' ,לא היה לז"א רק ב' מוחין חו"ב מצד
אבא וב' 209מוחין מצד אמא ,כי היה הדעת חסר אז }קז ע"ד{ ממנו ,והם ד' שמות אלקים ,כולם
בסוד ב"ן .פי' כי אלהי"ם פשוט ומלא ומלא דמלא הם ב"ן אותיות ,כי ז"ס )איוב לח ז( בנ"י אלקים.
וד' פעמים ב"ן של ד' פעמים אלהי"ם הם גימטריא קדק"ד ,וז"ס הקדקד ,מקום שמוחו של תינוק
רופף.210
וזהו )בראשית כא ו( צחוק עשה לי אלקים ,כי ב' מוחין שהם ב' אלקים גימטריא עק"ב ,וי"ג
אותיות המילוי בכל א' משתיהן הרי הוא גימטריא צח"ק ,ועם י' אותיות דב' אלקים גימטריא יצחק,
וזהו )סוד( צחוק עשה לי אלקים וגו'.211
וז"ס שורש קין והבל ,קין נגד ל"ב אלקים )נ"א ה"פ ל"ב( ,212אשר בכל א' מהם ה' אותיות,
הרי ק"ס כמנין קי"ן .וכן הבל ה' ל"ב הנ"ל ג"כ ,אלא שהבל בכללות וקין בפרטות .וקין והבל
שניהם גימטריא צח"ק הנ"ל.
וי"פ ל"ב 213גימטריא ש"ך ניצוצין ושרשם ל"ב אלקים ,וז"ס )איוב כט ג( בהלו נרו עלי
ראשי ,ר"ת נער .214וז"ס )שמות ב ו( והנה נער בוכה ,כי בתיה בת פרעה חשבה שהוא כולו דינין,
במעיה נצטיירו המאורות של ז"א ,ושם ניתן גבול לכל מאור עד כמה יתפשט למטה לכל א' מהנבראים
בשיעורו ,מה שתחילה היו כל המאורות מצויירים בחכמה בסוד נקודה מחשביית לבד ,והרוחב הוא
הדברים המצורפים לכל מאור ,שכל מאור מורכב מפרטים רבים והם סוד הרכבת שורש היסודות
ארמ"ע שבכל נברא לפי ערכו ושיעורו ,שבעולם התחתון הם גשמיים ובעולמות העליונים הם רוחניים,
אבל כולם מורכבים מד' יסודות שהוא לפי ערכם ,כמ"ש )תהלים קד ד( עושה מלאכיו רוחות משרתיו
אש וגו' ,וכן הוא בכל פרטים רבים וכחות מורכבים ביחד של כל מאור ,הוא מה שנתחבר עם
התפשטות הזה שהוא מלמעלה למטה ,משא"כ הרוחב ,הוא זה אצל זה וכל הפרטים מתפשטים בשוה,
וגם לזה ניתן גבול כמה כחות יתרכבו ויתחברו לכל מאור ,והוא השיעור של הרוחב ,והעובי ,הוא מה
שניתן כח להתפשטות כל המדרגות לבוא לידי גילוי ,שהרי הקו והשטח אינם רק במחשבה ,ואין
מושגים לחוש הראות עד שניתן להם עובי ,והוא המעוקב ,והוא סוד הכח שנתנה אימא למאורות
שיבואו לידי גילוי לתחתונים ,ולזה ניתן מדה ושיעור להשגה עד כמה יוכלו הנבראים להשיג מהם
שלמותם ,וז"ס ה' עילאה שבבינה שמורה על המדה של שלשה הקווים האלו.
והקו השלישי הזה שהוא הנותן הגילוי אין בא רק אחר הלידה ,ר"ל אחר שהוציאה אותם אימא
אל הפועל אחר שנגמר מדתם ושיעורם לכל הצורך ,אבל בתחילה היה גילוי הזה מקושר ונעלם עם
הקוים ביחד ,והוא סוד אות ח שהוא מורה על ז"א 206בהיותו בעיבור באימא ,ואח"כ נפתח בסוד ה
בלידה ,כמ"ש בכמה מקומות ,ונקודה המחשבית הוא הכלל המקושר עם כל הקווים ,שהמעשה קשור
במחשבה בחכמה ,והוא סוד י' של חכמה שנכלל בה' של בינה ,ומשניהם נעשה ג"כ הכתר שהוא
תכלית הרצון של ז"א ,והבן עומק דברים אלו.
צ"ע אם לשים במקום אחר
.ã"ò æî ÷"äòù 207
ã"åéä éë òãåðå ,'é úåà àéä àîéàá ïúåðå äòéøæî àáàù äôéèä ïéðò à"æã íéøáéà ç"îø ïéðòá ùåøã
'âá ïìéìë 'â 'éçá ãåñ íäå ,ï"éãåé 'âì íé÷ìçúî íää ïéöå÷ 'â æà àîéà ïèáá íúåéäáå ïéöå÷ 'â äá ùé
á"ò ô"â íäù ï"éãåéã ú"åéåä 'â ïéùòð ïëì ï"éãåé 'éçá íäù éôìå úåéòöîàä ú"âç ãåñ íäå ,òãåðë
ìù 'ã úåàå .ä"ò äð÷ä ïá àéðåçð 'ø úìéôúá 'æðä ãñçä éîéî ìù íéøùâ á"ò ãåñ íä åìàå ,å"éø íäù
íäîù íéøáéà ç"îø ãåñá åéäé úåáéúð á"ì íò 'æðä å"éø øáçúäá äðäå íäéìò úô÷î àéä 'ä úåà
.(÷"äòù) à"æ äùòð
.÷"äòùá ÷çîð 208
.(÷"äòù) 'á íëåúáå 209
210
211
212

.(÷"äòù) éì ÷çöé òîåùä ìë
.íé÷ìà á"ì íéîòô 'ä àúéà åîå÷îáå ,÷"äòùá ÷çîð íé÷ìà á"ì ãâð
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מש"ך ניצוצין כולם ,וזהו ותראהו והנה נער ,ובאמו נאמר
החסדים לא מצד הדינין.
215
הרי נתבאר ,כי בעיבור הם ד' מוחין ,ב' דאבא וב' דאמא לבד ,ומהם שורש הל"ב אלקים.
אך ביניקה בקטנות הם ו' מוחין ,ג' מוחין דאבא וג' דאמא ,והם ג"כ בחי' אלקים ,הרי הם עתה ו'
אלקים ,ותצרפם עם ד' אלקים של העיבור שהיה בו מתחלה ,הרי עתה יש בו י' אלקים ביחד לז"א,
והם גימטריא ת"ל ת"ל ,וז"ס )שיה"ש ה יא( קוצותיו תלתלים ,כי מספרן ת"ל ת"ל ,ועם נ' אותיות
שיש בי' אלקים הרי הכל גימטריא תלתלים .והם סוד השערות וקוצין דז"א.
ד' .אם אנו מונין בחי' הכתר ובחי' הדעת נראה שהם י"א ,ובס"י )פ"א מ"ד( אמר ,עשר ולא
י"א עשר ולא תשע ,והטעם כי הדעת הוא בחי' נשמה דז"א ,216ואין אנו מונין אלא מה שיש בו כלי,
אבל הדעת )הוא( בחי' נשמה בלי כלי .217וכן בכל כללות האצילות )וכן( ,עתיק יומין הוא בחי'
נשמה לכל האצילות ,ואין )בו( בחי' כלי כלל ,218לכן אין אנו מונין בחי' הדעת בכלל הי"ס .והנה
הי"ס שבכל כללות האצילות הם עשר נקודות 219שיצאו תחלה בתוך הכלים ,ומהם היה התיקון .כי
מנקודה ראשונה נעשה כתר דאצי' הנק' אריך ,מכתר שבנקודה ,220ובתוכו עתיק בבחי' נשמה .ומב'
נקודות נתקנו או"א .ומו' נקודות ז"א .ומנקודה אחרונה נבנית הנוקבא דז"א .הרי י"ס דעשר נקודים
לבד .והנה א"א ,חכמה שבו ,מאירה לאבא ממקומה ,וכן בינה שבו מאירה לאמא .221ואין כן
במלכות ,שהמלכות 222שבכולם אחר הקטרוג ירדו ,בין מלכות ז"א ,ובין מלכות נוקבא ,בין מלכות
דאו"א בין מלכות דא"א ,כולם ירדו ממש למטה ,אלא שמאירים אליה ממקומם ,ולא נשאר למעלה
רק רשימו לבד .223א"כ היה אפשר לומר ח"ו דהשתא לא נשארו רק הט' בכל בחי' ותו לא ,שהרי
העשירית ירדה ונפלה ,לכן אמר י' ולא ט' .ואמר י' ולא י"א ,כי אין זה רק הרשימו לבד ,כדי
כשתעלה תדבק בשרשה למעלה דהיינו הרשימו .וז"ס )תהלים קיט פט( לעולם ה' דברך נצב
)ש ם ב (

213
214
215

ותרא אותו כי טוב הוא ,מצד

.(÷"äòùá óñåð) íäéðùá øùà
.(÷"äòù) ê"ù 'éâá àåäù
.(÷"äòù) à"æì ùé 'àä
 216פנימיות וחיצוניות דרוש ו' וכסא הכבוד פרק ה' )לש"ו(

 217זה סותר דבריו בשער השמות פרק ג' שיש כלים מיוחדים של דעת .אבל נ"ל לחלק בין מש"כ בשער כה שז"א בפניעצמו
יש י' ספירות ללא נוק' ,וכאן מדובר לא כך.

 218לכן רק מונים ה' פרצופים תמיד.

 219דהיינו אורות.
220

.úåãå÷ðáù ì"öãð
 221הרב התקשה למה לא נמנה כאן הו"ק ,ואם זה כמו או"א אין קושי.

 222עי' מיעוט הירח ריש פרק א' )לש"ו(
 223וזה נעשה רק מעת קטרוג הירח שהוא ביום ד' דמעשה בראשית וקדם לקטרוג לא ירדו אלא
היה הנשמה דהעולמות בי"ע רק מהתנוצצות הארתם לבד )דע"ה ח"ב קיב ע"ג( וזה שירדו כל הי'
מלכיות דכל הי"ס דאצילות ,וירדו גם המלכיות דבחי' הכלים פנימי תיכון וחיצון דא"א ואו"א דאצילות
לבחי' נשמה ואלקות בא"א ואו"א דבי"ע ,אבל קודם הקטרוג לא ירדו כל אותן המלכיות עצמן אלא רק
התנוצצות אורות מהם לבד והם היו הנשמה הכללית וכן החיה ויחידה הכללים בהבי"ע והאלקות
שבהם ואין לו אמר שבקטרוג הרויחו העולמות בי"ע כי בירידת כל המליכות הוא מיעוט גדול למלכיות
אבל גודם הקטרוג היתה בכל תוקפה ובכל אורה ואז היה תועלת גדול לעולמות בי"ע )דע"ה ח"ב קיג
ע"ג( ,ומש"כ שירדו בבריאה כוונתו שהם ירדו באותו הכסא אשר בהיכל ק"ק דהפצרוף שכנגדו בבריאה
)דע"ה ח"ב קטז ע"ג( מש"כ שהמלכיות ירדו בבי"ע הכוונה על הט' אחרונים דכל מלך מהו' פרצופים
ויצא כל מלכות בהכתר שבה ואותו הכתר הוא כלול מי' )דע"ה ח"ב קיד ע"ג( ,לפני מיעוט הירח היה
משמש האור הגנוז ואז האור הגדול מספיק אז הארת החותמות לכל המציאות דעולמות בי"ע אבל
אחר המיעוט שנחשך האור ירדו מאז ההמלכיות עצמן דכל הג' כלים פת"ח דכל הפרצופים כולם
ונכללו כולם ג"כ בהמלכות דנוק' כי היא אתנטילת מכולהו )כללים ח"א קד ע"ב(.
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בשמים ,224שהמל' }קח ע"א{ דז"א אף שנפלה למטה ,לעולם הרשימו שלה למעלה ,וזה דברך
שהוא מל' ,נוקבא דז"א ,הוא נאמר על הרשימו .ואמר שלעולם היא שם בשמים למעלה בז"א שהוא
שמים ,וכן בכל בחי' ובחי'.
שער כג פרק ו' מ"ק
ז"א היה תחלה ו"ק ואח"כ נגמר לי"ס גמורות באופן זה  ,שהנה קו ימין הוא חסד ונצח
ובהם שש פרקין ,ואז תרין פרקין עלאין דחסד מתחברים עם פרק עליון דנצח דאמא ,והרי חכמה
שלו 227מג' פרקין מדה גמורה .228וכן בקו שמאל ,ב' פרקין עלאין דגבורה מתחברין עם פרק עליון
דהוד דאמא .וכעד"ז בקו אמצעי .שכיון שתבונה ְמ ִמיתָ ה עצמה עליו ,229שאז מסתלקין פנימית נה"י
שלה ,וחיצוניות שלה לבד נכנס בו ,ובתוכם המוחין דז"א ,לכן הם נעשין חלק מאיברי ז"א ממש
ומגופו ,ומגדיל ז"א ע"י נה"י דתבונה .ואמנם ,כשלא נכנסו עדיין ,רק ו"ק דגדלות מתחיל לגדל ,אך
לא נשלם ראש דגדלות שבו ,ועדיין חג"ת שלו נקרא רישא דיליה .וא"כ בהכרח שבזה הראש מחג"ת
דיליה יהיה ניכר גדלותו .והוא דע שבתחלה מתחיל לגדל החלקים העליונים ,ואח"כ התחתונים,
שהרי בהכנסת המוחין התחתונים נכנסים תחלה ,אך בגדלות ז"א עצמו ,העליונים נגדלין תחלה וזה
ברור .נמצא שתחלה נגדל החסד וגבורה ואח"כ הת"ת ,וכן נו"ה ,וכן היסוד.
ונחזור לענין ו"ק דגדלות ,שהנה הד' פרקין העליונים דקו ימין ,שהם ג' פרקי החסד ופרק
עליון של הנצח ,הם מתחברים עתה יחד ונעשין חסד דז"א ,ושם יש בחי' החכמה שלו ,שהרי הב'
פרקין עליונים מאלו הד' הם חלקו ,אח"כ כשנשלמו ג"ר דגדלות לכנוס כנ"ל ,ונמצא ששם החכמה
בכח כלולה בחסד ,אך לא תהיה לגמרי עד שיכנוס החכמה של ג"ר דגדלות ,ואז יתחלקו אותן ד'
פרקין לב' בחי' ,חציים לחכמה וחציים לחסד כנ"ל .אך עתה ד' פרקין הם שם יחד בחסד ,והרי
שהחסד מועיל עתה במקום מוח ממש בחכמה ,ונשארו ב' פרקי התחתונים דנצח לנצח דז"א,
וכעד"ז בג' קוין .והרי איך החג"ת שלו עומדין שם בכח של חב"ד ,וחג"ת נקרא עתה רישא דיליה
כנ"ל .ויש שם רושם הגדלת רישא דיליה בכללות אע"פ שאינם בפרטות ,שכבר הם עתה מוכנים
לכשיכנסו ג"ר דגדלות ,יתחלקו ב' פרקין עלאין בכל קו א' מהם לעשות חב"ד ,אך עתה חב"ד שלו
כלילין בחג"ת ומעורבים שם .ואח"כ שנחלקו ע"ד הנ"ל ,הנה נכנסים ו"ק דגדלות באופן זה ,שנכנסו
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 224עי' ירח פרק א' )לש"ו(,
äéìéã íùåøä øàùð åîå÷îî ÷ìúñðù ô"òà úåéðçåøä äùåã÷áù øáã ìë éë åîå÷îá åðøàá øáë íðîàå
ïéçéðî æ"ëò ïéôé÷î ãåñá ïéìåòå ì"ðë ïîå÷îî ïé÷ìúñî ïäù ô"òà à"æã ïéçåîä åìà íâ éë àöîðå ãéîú åîå÷îá
øàùðä ïéçåîä ìù åîéùøä ïúåà é"òå íéîùá áöð êøáã 'ä íìåòì ãåñá àåää íåéä ìë à"æá ïåäìã åîéùø ãç
.(ç"òô) íåéä ìë åúåìãâ úãîî èòîúð åðéàå åúåìãâá øàùð íéøåîâ ïéçåî ïðéàù ô"òà ïëåúá

כלומר הכתר נשאר למעלה )דע"ה ח"ב קיד ע"א(
.ù"÷ éùåøãî 'æ ùåøã ùéøå å ùåøã ë"äòùå ,å ùåøã à"ò áî ÷"äòù 225
 226הגלגלתא נחשב בכלל הגוף והז"ת כנ"ל הערה ) Error! Bookmark not defined.ביאורים
ח"א כ ע"א ,וכן עט ע"א(
 227כלומר דז"א בגדלות.
 228זה לא חזרה על פרק א'*##
חב"ד אלו הם נחלקים לט"ס ממש ,ג"ר וו"ק ,והטעם ,כי המוחין הם חיות כל הגוף והם כוללים
כל מדרגות שלו ,רק שבאברים הם בבחינת כלים חיצוניים והמוחין הם הפנימיים ,ומהם בא גילוי
כבודו ית' בנבראים שפועל בפנימיות הנהגתו וכו' אבל זה הוא בהדרגה ,שתחילה ]נשפעים[ רק ו"ק של
הגדלות הכלולים בחב"ד ,ואז נה"י דמוחין דגדלות הם בחג"ת דז"א ונה"י שלו בלי מוחין דגדלות רק
איזה הארה נמשכת מנה"י דמוחין שבחג"ת אל נה"י דז"א ,עד שבאו ג"ר דמוחין דגדלות ,אז גם נה"י
של ז"א נכנסים בהם נה"י של המוחין ,ומתיישבים כל א' במקומו והוא שבאמת כל מה שנסדר
במאורות הכל בא בהדרגה ,שכן שיערה מחשבה עליונה שהכל ילך בהדרגה ,שבזה תלוי כל הבחירה
והעבודה ,שלא יאירו המאורות בבת אחת )פת"ש גדלות דז"א י'(.
 229עי' לעיל שער כ פרק ג'
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תחלה ג' תחתונות נה"י ,שבהם בחב"ד דז"א ,אשר עדיין כלילין בחג"ת דיליה .ואח"כ נכנסים ג'
אמצעית בג"ר דז"א חב"ד ,ונדחין נה"י דמוחין בחג"ת דז"א .והרי נשלם עתה בחי' ו"ק דגדלות.
ואמנם אחר שיכנסו גם ג"ר דגדלות ,אז נדחין ג' אמצעים דמוחין בג' אמצעים דז"א ,ונדחין ג"ת
דמוחין בג' תחתונות דז"א ,ונשלם לי"ס.
גם צריך שתדע ,שבתחלה היו מוחין דז"א דיניקה מצד אמא ומצד אבא כנודע .והנה המוחין
ההם עצמם ,שהם חב"ד דז"א ,מתחלקים לפרקים כנ"ל ג"כ בבא המוחין דגדלות .ונמצא ,שבבא
ו"ק דגדלות עלו בחסד דז"א ד' פרקין מן צד מוחין דקטנות דאמא ,וד' פרקין מצד מוחין דאבא,
וכעד"ז בכל שאר .ודע ,שבבא ו"ק דגדלות נשארין ג' תחתונות ,נה"י דז"א ,בלי מוחין דגדלות
הנ"ל} .קח ע"ב{ אמנם משם נמשך קצת הארה מנה"י התחתונים דמוחין אשר בג' אמצעים דז"א,
כנזכר בכוונת ה' אלהיכם אמת .והנה כל זמן שלא נכנסו ג"ר דיליה דגדלות ,אין שרשי החו"ג
מתפשטין במקומן ,כי נשארו למעלה שרשם בדעת ,מחוברים עם חו"ב שלא נכנסו .אמנם הארתן
לבד נכנסת ומתפשטין בו"ק דגדלות ,והבן זה ,שלא יחלוקו ג' דרושים יחד כנזכר אצלינו .וע"ש איך
יש ענפים ושרשים ,ונראה שהארה זו היא הארת הענפים ולא הארת השרשים.
230ודע ,שבכל הולדה והורדת 231הטפה בעת הזווג ,הוא בכח המוחין ,כי משם נמשכת
הטפה ,לכן ביאת הקטן אינה ביאה עד שיהיה לו מוחין דגדלות ראוין להמשיך משם טיפת ההזרעה.
והנה הז"א ,המוחין שבו אינם תמיד מתקיימין כנודע ,כי הם מסתלקין וחוזרין בסוד תוספת .ודע
שיש מוחין דעיבור דפנימים ומקיפים דאו"א ,ומוחין דיניקה דפנימים ומקיפים דאו"א ,וב' בחי' אלו
הם מוחין דאלקים .ויש מוחין דגדלות והם של הויו"ת ,והם מוחין 232פנימים ומקיפים דאו"א .והנה
בכל פעם שרוצין להמשיך להם מוחין ,צריך שתחלה יזדווגו או"א ,ומשם ימשכו המוחין לזו"ן.
אמנם בזווג ההוא צריך שיעלו זו"ן מ"ן ,233וענין העלאתן מ"נ הוא המוח שלהם ,שהם בחי' נשמה
הפנימים שלהם.
והנה קודם שיעלו בסוד מ"ן צריכין לקבל הארה מלמעלה ,234וא"א לקבלם אם לא ע"י זווג
או"א ,235ופי' הדבר כמ"ש ,שב' זווגים יש באו"א :236א' ,זווגם הוא בסוד חיצונותיהן ,והוא תמיד
á÷òé úìéä÷ 230
.(é"ä÷) äòøæääå 231
é"ä÷á ÷çîð 232
 233עי' זהר בראשית לה ע"א )כללים ח"ב קלז ע"א(
 234עי' שעה"כ ìéáù àåää ìà ïéåëú êåøá úìîá :234úåöîäå ïéðäðä úëøá úðååë àéä åæå
.äìòîì úåìòì ìëåéù éãë à"æ ìà òôù ïéãéøåî åðà é"òå ,äðéá íò äîëç øáçîä 234÷é÷ã
íéåàø åéäéùì ,òôù 'éçá äìçúá ìá÷ì àåä ,'àä :íä òôù éðéî éðù éë àåä äæ ïéðò øåàéáå
ïëìå .íäì úåàðäå ïåëðä éúéîàä òôù íéìá÷î íä æà ,åìò øáëù øçàå .úåìòì íéðëåîå
äéåä ìà ë"çàå ,234234ãñçä àåäù äúà ìà 'æðä êåøá é"ò ïåéìò òôù ãéøåäì êéøö äìéçúá
æàå ,äðéáä ìà úåìòì 234íéìåëé òôùä äæ é"òå ,äøåáâä àåäù åðéäìà ìà ë"çàå ,ú"úä àåäù
àéä íâå ,234íäéìò êìåî àåä øùà úåìééç éúìá êìî ïéà éë ,êìî àåä '÷ð äðéáä ìà íúåìòá
àåä øùà 'éô ,'åë åðùã÷ øùà åäæå ,íäì éåàøä éúîàä òôùä íéç÷åì æàå .234íìåòä '÷ð
åà õòä éøô åîë äëøáä íåìùú ë"çàå .ãåñé åðåöå ,ä"åð íä åéúåöîá ,ú"úá åðùã÷å ,äðéáá
ìëá ÷ãåö àåä òôù éðéî éðù òéôùäì 'æðä ïéðòå .úåëìîá àåä ìëä ,àöåéëå ïôâä éøô àøåá
.çëùú ìàå øåëæå úåãåáòäå úåìéôúä
ואפילו זה עליית המ"ן היא רק כפי ההארה מלמעלה )דע"ה ח"א יב ע"ד( ,והארה למעלה היא רק
על ידי זיווג דדו"ן שלמעלה )ביאורים ח"ב לז ע"ב(
 235עי' שעה"כ דף כג ע"א וע"ב )לש"ו(
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להחיות העולמות חיות מוכרח לצורך עצמן ,ואם זה הזווג יתבטל אפילו רגע א' יתבטלו כל
העולמות ח"ו .והב' ,הוא בסוד הפנימיות והוא לתת מוחין לז"א ,237כדי שהם יולידו נשמות בעולם
שהוא פנימיות העולמות כנודע ,וזה אינו תדיר .והנה זווג א' התדיר א"צ שיעלו זו"נ בסוד מ"נ,
אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה ,238אשר ההוא רוחא שורש זו"נ וכל שאר
הנשמות הנמשכין מזווג או"א ,וההוא רוחא מספיק אז למ"נ .אך הזווג הב' ,הוא לצורך מוחין,
שהוא לצורך זווג זו"נ להוליד נשמות שהם פנימיות העולמות ,אז זו"נ ממש עולין במ"נ.
והנה כל מוחין הפנימים דיניקה דמצד אמא תמיד הם בו לעולם ,239ועתה ע"י מ"ן ,בכח
ההוא רוחא כנ"ל ,נעשה זווג או"א בבחי' יש"ס ותבונה ,והוא זווג התדיר ,240ואז נשלם בחי' מוחין
בחג"ת 241דיניקה ,שהם חיצונותיהן ,והם אלקים .242אח"כ עולה מ"ן זו"ן עצמם כדי לקבל מוחין
דו"ק דגדלות שהם פנימיות העולמות בזו"ן .ודע ,שאין זווג זה הב' נעשה אלא כשמתחברים יחד ד'
פרצופים או"א ויש"ס ותבונה ,ונעשין ב' פרצופין לבד ,והבן זה .243גם דע כלל גדול ,שזה הזווג
החיצונית שהוא לצורך העולמות נמשך ממוחין עצמן דאו"א בלי שיקבלו הם מלמעלה ,כנודע שכל
מה שלמטה מהם כולם כלולים בהם ,ויש בהם כח כנגד כל מה שלמטה מהם .אך הזווג הפנימי צריך
שיקבלו גם או"א מאורות עליונים מהם ,ומהם ממשיכין למה שהוא צורך להמשיך נשמות חדשות,
שהוא בחי' הפנימים.244
ונמצא ,שגם א"א מזדווג עם נוקבא תחלה ,והוא ממשיך לאו"א ,וכן א"א עצמו גורם זווג
לעתיק ,וכן זה מזה עד רום המעלות .245נמצא שזווג הפנימי הוא קושר כל העולמות ,כי א"א
להמשיך אם לא שיקבלו מרום המעלות אורות חדשים זה מזה וזה מזה עד או"א ,ומשם לז"א .ודע,
שאין המוחין דגדלות כולם בחי' שמות שוים ,כי ו"ק יש }קח ע"ג{ לו שמות הוי"ה באופן אחר,
אבל ג"ר הם בשלימות הגדלות כנזכר בדרוש הציצית יעו"ש.
שער כג פרק ז מ"ק
ז"א מתחלק לג' חלוקות ,בחי' ראשונה כתר ,ב' מוחין ,ג' גופא ,והם נקרא :247כתר רחמים
גמורים ,ומוחין רחמים בינונים ,כי במחשבה שהוא המוחין אתברירו ש"ך ניצוצין )זהר פקודי רנד
246

 236אור 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 דוגמת נשימת
אדם )ביאורים ח"ב סז ע"ד( ,ועי' הערה Error! Bookmark not defined.
.(é"ä÷á óñåð) '÷åðå 237
 238עי' לעיל שער כ פרק ה' ,ט'.
 239וכן הוא במבו"ש שע"ה ח"א פרק טו דף מג ע"ג סמוך לסופו )לש"ו( ,וזה בגלל שגדלות יניקה
וקטנות מקבילים לאח"ף ובעולם התהו היה להם גילוי מחוטם שהוא בחי' רוח דאמא )ביאורים ח"ב
צד ע"ב(
240
עי' כל זה לעיל הערה .Error! Bookmark not defined.
é"ä÷á ÷çîð 241
 242והם כדי חיות )ביאורים ח”ב עד ע"ב(
 243עי' שער ז"א סוף פרק ב'.
.(é"ä÷á óñåð) úåîìåò 244
 245כמו כל אמ"ר וק"ב )דע"ה ח"א יז ע"א( ,וזה עד הא"ס )דע"ה ח"א סג ע"ב( ,וכך נקשר כל
תחתון באור א"ס עצמו )דע"ה ח"א סז ע"ד( ,וכך נוצר הכל לפרצוף א' )דע"ה פו ע"ג( ,כלומר עולה מ"ן
ממטה למעלה וכן יורדים אח"כ בתוספת אור וברכה הרבה וזה נעשה תמיד בכל עת ובכל רגע )כללים
ח"ב צד ע"ג(.
á÷òé úìéä÷ á"î 246
.(å"ùìå é"ä÷) ÷"åä 247
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ע"ב( ,וגוף רחמים ממוצעים יותר מהמוחין .ודע ,שהכתר כולל כל מה שיש במוחין וכללות
הראש ,248לכן כל בחי' ד' מוחין הם בכתר לבדו ,ששם שורש המוחין .249ואח"כ המוחין כוללים כל
מה שיש בגופא כנודע ,שהרי הם מתפשטין בהארתם בג' קוי הז"א .כלי הכתר דז"א נעשה מת"ת
דאמא ,ומת"ת דאבא נעשה )לו( נשמה שבכתר )שהוא ג' אור הדעת( .250וכבר ידעת שהכתר
)דז"א( 251בבחי' או"מ ,252וגם הכתר דז"א נעשה מת"ת דא"א 253וכתר אמיתי נעשה מא"א עצמו,
כנזכר בכוונת ליל שבועות ,ואין הכתר נמשך ובא עד שיושלם להתקן כל גופא.
254ובזה תבין ב]זהר[ נשא )דף קכג ע"ב( כי או"א הם מוחא ולבא דאינון מלגאו ,וזו"ן הם
גופא ורישא מלבר .255ונראה ,כי הג"ר שהם חב"ד דז"א עצמו הם המוחין ,והם הנקראו פנימיות ,אך
החיצוניות ,אפילו בראש עצמו נקרא ז"א .256ובזה תבין מ"ש במ"א ,כי לעולם אינו רק ו"ק
דחיצוניות ,ונגדלין ונחלקים לפרקים ,ומהם עצמן נעשה ג"ר .נמצא ,כי בחי' החיצוניות אינו רק ו"ק
לבד ,אלא שנחלקים לי"ס ,אך המוחין הם הפנימים ,הם י"ס גמורות .נמצא שמתלבשים י"ס גמורות
פנימים בו"ק חיצונים .וע"י הרושם שעושין י"ס פנימים המתלבשות בתוכם נרשם בו"ק בחי' י"ס
ג"כ ,אך אינם רק ו"ק לבד בחיצונית .נמצא ,כי החסד הקצה הא' דחיצוניות נכנס ספירת החכמה
שלימה דפנימיות בב' שלישים הראשונים שבו ,ונקרא ספירה גמורה א' ,257אף בחיצוניות ,עם שאינו
רק ב' שלישים .ושליש התחתון דחסד עם שליש א' 258דנצח דחיצוניות נכנס בהם ספירה 259שלימה
דחסד דפנימיות ,ונקרא החיצוניות ג"כ ספירה }קח ע"ד{ גמורה ע"י 260הפנימיות .וב' שלישים
תחתונים דנצח דחיצוניות נכנס בהם ספירה שלימה דנצח דפנימיות ,ונקראו חיצוניות ג"כ ספירה
גמורה ע"י הפנימיות .ועד"ז בקו שמאל 261ובקו האמצעי ,והבן זה היטב.
ופ"א שמעתי ממורי זלה"ה ,השליש הראשון דנצח בינה 262שהוא 263חיצוניות שבה כנודע,
הנה הוא מצטרפת עם ב' שלישים דחסד החיצונים ,ונעשה ספירות גמורה דחכמה 264אף בחיצוניות.
ושליש אמצעי דנצח בינה 265שהוא ג"כ חיצוניות שלה 266מצטרפת עם שליש תחתון דחסד חיצוני,
."ïëì åá àåä íúåììëå" ñøåâ åîå÷îáå é"ä÷á ÷çîð "ùàøä úåììëå" 248
 249ולכן עיקר הפרצוף רק מחמכה ולמטה )כללים ח"ב עב ע"ג(.
.(é"úëî é"áåâä) øåà 'â àåäù ,(é"ä÷) øåà àåäù 250
é"ä÷á ÷çîð 251
.çîö é"øäîä úøòä àåä à÷ñéôä óåñ ãò ïàëî é"ä÷á 252
 253ומהמזלין )כללים ח"א כט ע"א(*
øùé íãà 254
 255כלומר חיצוניות הג,ר הם בכלל הו"ק )כללים ח"א מ ע"א( ,כי הג"ר תמיד נעלמים והם המוחין
)ביאורים ח"א לד ע"ג( ,וזה כל מציאות הראש בעולם ובאדם )ביאורים ח"א ס ע"א(
.(å"ùì) à"æã ÷"å 256
.øùé íãàá ÷çîð 257
.øùé íãà (ïåùàø) 258
.(øùé íãàá óñåð) úçà 259
.(øùé íãà) íù ìò 260
.(øùé íãà) éìàîù 261
.(øùé íãà) äðéáã 262
.(øùé íãàá óñåð) ë"â 263
.øùé íãàá ÷çîð 264
.(øùé íãà) äðéáã 265
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ושליש עליון דנצח דחיצוניות ונעשה ספירה גמורה דחסד .267ושליש אחרון דנצח בינה 268דחיצוניות
נצטרף עם ב' שלישים 269דנצח דחיצוניות ונעשה ספירה גמורה דנצח 270דחיצוניות .אמנם קשה לי
ע"ז ,כי הרי המוחין דז"א באים מלובשים בנה"י דבינה ,ונה"י דבינה מלובשים תוך זעיר אנפין,
א"כ ,איך הם מתערבים יחד ,כי הרי הנה"י דבינה נעשין פנימיות אצל 271החיצוניות דז"א ,ואינם
מתערבין עם החיצוניות שלו ממש ,וצ"ע.
שער כג פרק ח מ"ק
כתבנו במ"א כי הכתר אין בו אלקים שהוא חיצוניות דז"א ,רק אהי"ה שהוא חיצוניות
דאמא לבד ,ובתוכו }קט ע"א{ המוחין של בחי' הכתר .273יען כי כלי כתר דז"א נעשה מגופה דבינה
עצמה .אך מן המוחין דז"א שהם חו"ב דז"א ,משם מתחיל }קט ע"ב{ שם אלקים שהוא חיצוניות
דז"א עצמו .וז"ס )זהר פקודי רנד ע"ב( במחשבה אתברירו ש"ך ניצוצין ,כי משם ולהלאה מתחילין
האלקים שהם החיצוניות} ,קט ע"ג{ וזה האלקים שהוא החיצוניות הוא עצמו שם ב"ן אשר הוא
סוד ז' מלכים שמתו ,כמ"ש )איוב א ו( ויבאו בנ"י האלהים ,לכן תמצא כי הם 274ז' מלכים לבד
ויש 275בהם רפ"ח ניצוצין ,שהם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן לסבה הנ"ל .כי הו"ק )נ"א כשהו"ק( 276נעשו י"ס
גמורות דחיצוניות ,ומתחילין מחכמה שהוא ע"ב ולא מן הכתר הנ"ל ,לכן ג"כ תבין למה אין הכתר
נמנה בכלל הי"ס ,אך החכמה נקרא ראשית ,כי משם ראשית חיצוניות ז"א שהוא בחי' ז' מלכים
דב"ן ,אך הפנימיות והכתר 277הוא מ"ה עצמו דז"א 278החדש שלאחר התיקון .לכן בבחי' החיצוניות
נחשב כתר דז"א מאמא ,ובבחי' הפנימיות נחשב מכלל 279הז"א .ואמנם החיצוניות דכתר נטלו הדעת
דז"א הנעשה מב' שלישים ראשונים דת"ת דז"א כנזכר במקומו ,ולכן הדעת משלים לי"ס במקום
הכתר ,וזהו בבחי' 280חיצוניות .אך בבחי' הפנימיות הכתר הוא מכלל הי"ס דז"א ,לכן אל תתמה אם
אנו מונין לפעמים הדעת במנין י"ס ,ולפעמים הכתר ,281כי זה בחיצוניות וזה בפנימיות.283282
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 273שהם הויו"ת והסיבה ששם אלקים הוא מנהג בפרטים על פי עומק הדין על ידי שלוחים
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עי' מאמרי רשב"י ריש אד"ר כורסיא דשביבין דנורא .שם בדקכ"ח ע"ב וז"ל יתיב על כורסייא
דשביבין לאכפייא לון כו' הענין הזה הוא סוד נעלם ואין לגלותו אלא לצנועים כבר הודעתיך בכמה
מקומות כי כל הספירות יש בהם שתי בחינות והם אור פנימי ואור מקיף חוצה להם סביב והוא
מקיף לכל ספירה וספירה וזה נרמז בפ' בהר סיני בר"מ בדק"ט ע"ב דאיהו בכל ספירה וספירה.
ובעובי כל ספירה וספירה כו' והנה עוד יש בחינת אור אחד מחוץ אל האור המקיף הנז' שבין חלל
אור )ע"ד( המקיף של ספירה זו לאור המקיף לספירה האחרת יש בחינת האור הזה האחר והוא
בסוד שם אלהים והאור הזה מתפשט מחוץ לאור המקיף של החכמה דאצילות ומשם ולמטה עד
סיום עולם העשי' בדרך התפשטות האור של הספירות עד סיום עולם העשיה אבל סביבות ספירת
הכתר דאצילות ומכ"ש בין הכתר לא"ס אין לו אחיזה שם רק התחלתו מבין ספירת הכתר
דאצילות לחכמה דאציצות ומשם למטה עד סוף העשיה כנז' וכל זה האור שהוא מבחינת שם }ל"ט
ע"א( אלהים הוא בסוד הקדושה ונקרא אלהים קדושים מן העשיה עד רום האצילות אבל בסוף
סיום אלו השמות של אלהים קדישין המסתיימין בסו' העשיה שם נאחזים הקליפות הנקראים
אלהים אחרים והטעם הוא לפי שהם נאחזין בשם אלהים שהוא באחורים של הספירות כנז' וזהו
אלהים אחרים לשון אחורים והבן זה .וזמ"ש בסבא דמשפטים בדצ"ו ע"א כי שמא דאלהים
אתפשט בכל דרגין עד דרגא דאלהים אחרים כו' גם תבין טעם למה כל שאר השמות הם בלשון
יחיד ושם אלהים הוא לשון רבים והוא לפי שמתפשט בכמה דרגין אם בקדושה ואם בקליפה כנ"ל
ולהיות כי אין שם אלהים הזה מגיע רק עד החכמה תחת ספירת הכתר ולא סביב הכתר כנז' לזה
אמר דהאי סבא דסבין עתיקא דעתיקין שהוא ספיר' הכתר דאצילו' הוא יתיב על כרסייא דשביבין
לאכפייא לון כי שם אלהים הנז' הוא דינין וגבורות כמו שנבאר ולכן הוא שביבין די נור ויען הוא
תחת ספי' הכתר לכן נעשה כמין כרסייא דשביבין תחתיו והכתר ברחמיו הגדולים שהוא חסד גמור
כנודע דלית שמאלא בהאי עתיקא כלל ולכן יתיב על האי כרסייא דשביבין לאכפייא לון .ודע כי זה
האור הנקרא אלהים כנז' הנה הוא סוד הגבורות כולם דז"א ונוקביה ובעת זווגם יחד של ז"א
ונוקביה אז נכנסים אלו האלהים קדושים בנקודת ציון יסוד שבה שהם סוד ה' גבורות מנצפ"ך
כנודע ומתמתקים שם ע"י החמשה חסדים שנותן בה הז"א כנודע ואלו האלהים הם שגורמים
חימום הנקבה להזדווג בבעלה ואם ח"ו ישראל חוטאים למטה גורמין כי כמו שלצורך הזווג צריך
שיתייחדו פנימיות העשיה והיצירה והבריאה והאצילות לצורך הזווג כמבואר אצלנו בכונת
התפילות כי פנימיות העולמות הם העולים ולא חיצוניותם כנ"ל בפ' קדושים בדפ"ג ע"א ואז גם
מתייחדים אלו האורות של אלהים הנז' ומתעלים ונכללין דרגין בדרגין עד שנמצא כי גם הקליפות
הנקראים אלהים אחרים העומדים בסיום אלהים קדושים הנז' עולין ונכללין גם הם בסיום האלהים
קדושים ומתקשרים שם עמהם ואז כאשר מזדווגים ז"א ונוקביה דאציל' הקדוש ונכנסין אותם
האלהים ביסוד שבה בסוד החמש' גבורו' מנצפ"ך כנז' וכיון שהקליפות הם מתקשרים ונכללים
בסיום אלו האלהים קדושים נמצא כי ח"ו דומה כאלו הם עצמם נכנסו שם ביסוד הנקבה והטילו
בה זוהמא אבל הזהר והשמר בנפשך מאד מאד אל יעלה בדעתך שהדברים כפשטן כמ"ש ז"ל שבא
נחש על חוה והטיל בה זוהמא כי חלילה להאמין הדברים כפשטן .אמנם רז"ל נתכוונו אל מה
שאמרנו כי בהיותם נקשרים ונכללים ומיוחדים בסיום אלו האלהים קדושים נחשב כאלו הם )דף
ל"א ע"א( עצמם נכנסו אל הקדש פנימה ח"ו וזכור אל תשכח וכבר רמזנו זה לעיל בפ' אחרי מות
בדע"ט ע"א וע"ש היטב .ואמנם יען מצאנו בדברי חז"ל בענין הזה שתי בחי' אם בחינת נחש שבא
על חוה הנקבה ואם בחי' שפחה כי תירש גבירתה ומזדווגת עם צדיק עליון כנז' בפ' בשלח בד"ס
סוף ע"ב בפ' ויאמר אם שמע תשמע כו' וזה ביאורם כי כאשר ישראל חוטאי' ועולה הפגם עד ז"א
כפי ערך החטא ההוא ואז נכללים הקלי' עד בחי' שם אלהים קדושים שמחוץ לז"א ויש יכולת
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וצ"ע פנימיות הדעת מה הוא ומהיכן נמשך ,כיון שהוא ספירות 284נוספת .ואפשר כי זהו
ענין )ס"י פ"א מ"ד( לא פחות מט' ולא יותר מי' ,כי בערך החיצוניות }קט ע"ד{ נמצא שהם ט"ס,

לזכר של הקלי' להדבק ולכלול עצמו עם שם אלהים קדושים המקיף ביסוד דז"א וכאשר מזדווג
עם נוקביה אז נחשב כי הנחש בא על חוה וטעמה טעם מר ממות וכאשר החטא אינו כל כך חמור
ואינו פוגם רק בנוקבא דז"א אז הנקבה של הקליפה לבדה יש בה כח להכלל ולהאחז בשם אלהים
קדושים אשר בנקו' ציון שהוא יסוד הנקבה ואז נאמר ושפחה כי תירש גברתה כי היסוד הזכר
משפיע לחוץ ויונקת משם השפחה הטמאה וזכור שתי בחינות אלו אבל כבר הודעתיך כי ח"ו אין
הכינה לומר שהקליפה עצמה עולה עד שם לא בז"א ולא בנוקביה ח"ו רק שבערך שנכללין
הקליפות ההם באותו אלהים קדושים אשר עומד מחוץ לספירות מסוף העשיה עד רום האצילות
לכן אנו אומרים כי ח"ו נחשב זה כאלו ח"ו בא נחש על חוה או כאלו שפחה תירש גבירתה וזהו
סוד מ"ש בפ' ויקהל דקצ"ה ע"ב ענין נחש דפתי לאחת' ועאל בין קלא לקלא כו' והם יסוד שבה
ומפסיקין ועומד
כי בחיצוניות שם סוד ב"ן דמלכין דמיתו ,ושם הכתר מת"ת דאימא והדעת משלים במנין ,כי הוא
נעשה מב' שלישים עליונים דת"ת שלו ,אבל בפנימיות ,הכתר הוא משם מ"ה החדש של ז"א ונחשב
בכללו ,ושם אין הדעת בחשבון שאינו דבר פרטי בפ"ע והכוונה בזה כמ"ש בכ"מ ,ששם ב"ן הוא שיעורי
המאורות במחשבה ששם יכול הקלקול להמצא ע"י עונות התחתונים ,והוא תלוי בחיצוניות הנבראים
והנהגה החיצוניות כפי שיעורם וגבולם שניתן לכל דבר ,שהוא בא ע"י חיצוניות העולמות ואמצעיים
רבים ומשטרי השמים ,שעי"ז הסט"א יכול לפתות )את( האדם ולהכחיש ההשגחה שאינו תלוי בתורה
ומצות כלל ,והוא בסוד שם אלקים כמ"ש ,ושם נקרא בני האלקים ]עי' בהגר"א בסד"צ ל"א ע"א שכתב
שזהו שני זכרים של סט"א ,ועי' ע"ח שער הקלי' פרק ט' [.וכו' כי הכתר הוא הרצון והתכלית של
הבריאה ,והרצון אינו בהנהגה זאת שהוא השבירה והקלקול ,שעיקר הכוונה היה בשביל התיקון של
הכלים וכמו שית' עוד ,ולכן בבחינה זאת אין הכתר בחשבון ,והוא מסתלק מז"א ונשאר באימא,
שהרצון הזה אינו בחיצוניות עצמו ,רק צופה עליו מרחוק שמן הקלקול יבוא התיקון ,שעיקר בשביל
הבחירה )פת"ש גדלות דז"א יב(.
ììëá øúëä úà ,íéðå÷úäå ä"ñî íéáø úåîå÷îá ïëå äæ åðéøôñ ìëá íéñéðëî åðà ïéà äîì íòè 283
íéùåøãá åðéìöà äæ ïéðò øàáúð øáëå .úåøéôñ 'éä ììëá úòãä úà íéñéðëî åðà åîå÷îáå ,úåøéôñ 'é
,à"æ ìà øúë úùòð äîöò àéä ,àîéàã ú"úä éë ,òãåð äðä .äæì íòè úúì øåæçð æ"ëòå ,åîã÷ù
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ולכן צריך הדעת להשלים ,ובערך הפנימיות הדעת הוא יותר על י' ,לזה אמר י' 285ולא י"א ,כי
פנימיות הדעת אינו רק שרשי פנימיות הו"ק .אך צריך לידע מה הם השרשים אלו ,וצ"ע.
הכלל העולה ,כי בכל פרצוף ופרצוף שיש בכל האצילות מתחלק באופן זה ,כי כתר של
הפרצוף ההוא הפנימיות הוא משם מ"ה החדש מבחי' הפרצוף ההוא .והחיצוניות שלו הוא
מחיצוניות ת"ת של הפרצוף הקודם אליו .286והיה זה לקשר כל הפרצופים יחד תחלתם בסופם
בחיצוניותם ולא בפנימיותם ,287וזה החיצוניות הוא משם ב"ן של המלכים ,וכללותן 288נקרא שם
אלקים ג"כ .וזה הכתר יש בו י"ס גמורות בין בחיצוניות בין בפנימיות ,והז"ת דכתר הם מתלבשים
תוך הט"ס התחתונים של הפרצוף ,289ואח"כ הג' ראשונות חב"ד )של הפרצוף ההוא והם נקראים
מוחין( 290של הפרצוף ההוא )והם מוחין( 291כי הכתר נקרא מוחין דמוחין ,אך אלו הג"ר שהם חב"ד
נקרא מוחין דגופא ,292כי הם מתלבשים בגופן כמ"ש .והוא כי יש בהם י"ס דשם ב"ן שהוא נקרא
אלקים ,ונקרא חיצוניות ,והם מבחי' הפרצוף ההוא עצמו ,וכנגדן י"ס פנימיות בכל א' מאלו }קי
ע"א{ הג' חב"ד ,ונקרא שם מ"ה החדש .ואז ג"ר שבכל א' מהג' חב"ד נשארין למעלה ,והז"ת
שבכל א' מהג' הנ"ל מתלבשים בז"ס תחתונים של הפרצוף ההוא ,ואח"כ הז"ת של פרצוף ההוא
נקרא גוף הפרצוף ההוא ,והכל נקרא חיצוניות בערך המוחין ההם .אמנם נחלקים גם הם בחיצוניות
ופנימיות ואינם רק י"ס )צ"ל 293גמורות(.294
שער כד
השער השמונה שער פרקי הצלם ויתחלק לז' פרקים
מ"ב 295הג' מוחין בין בצלם אבא בין בצלם אמא יש בכולן עלייה וירידה ,אור ישר ואור
חוזר ,בין בעיבור ויניקה וגדלות כנזכר במ"א ,וזהו בכל הפרצופים דז"א ויעקב ולאה ודור המדבר
ורחל.
296
שער כד פרק א מ"ק
אחר שכבר נתבאר בפרטות כל בחי' דצלם דז"א ,נבאר עתה בפרטי פרטות באורך כל בחי'
התפשטות ז"א ובחי' הצלם .297כבר נודע ,כי כל ספי' כלולה מי' ,וי' מי' עד אין קץ .והנה ז"א
בהיותו בסוד עיבור לא נתגלה בו רק ג"ס ,שהם בחי' נה"י שבו ,ולא הנה"י של הכללות אלא של
פרטות .כי ודאי שהעיבור 298יש בו רמ"ח איברים הנפרטין בי"ס ,וכל אבר כלול מעור ובשר וגידין
."'é àìå" àúéà åîå÷îáå ,øùé íãàá ÷çîð "'é øîà äæì" 285
.(øùé íãàá óñåð) åîöò 286
."úåéîéðôá àìå úåéðåöéçá" ñøåâ åîå÷îáå øùé íãàá ÷çîð "íúåéîéðôá àìå íúåéðåöéçá" 287
.(øùé íãà) åúåììëå 288
.(øùé íãàá óñåð) àåää 289
.øâñåîä úà ñøåâ øùé íãà 290
.øùé íãàá ÷çîð 291
 292כלומר הכתר הוא רק מקפת עליו והוא נעלם בכל פרצוף )כללים ח"ב עב ע"ג(
.øùé íãàá ÷çîð 293
.øâñåîä úà íéñøåâ å"ùìå øùé íãà 294
.é"ä÷ 295
.á÷òé úìéä÷ 296
'éçá ìë êøåàá úåèøô éèøôá äúò øàáð à"æã íìöù 'éçá ìë úåèøôá øàáúð øáëù øçà 297
.(é"ä÷á ÷çîð) íìöä 'éçáå à"æ úåèùôúä
.(é"ä÷) øáåòäù 298
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ועצמות .וענין זה ישנו בין כשהוא בעיבור ,ובין כשהוא תינוק ,ובין כשהוא איש גמור .ואין הפרש
בו במנין איברים ,כי האברים לא נתוספו כפי הזמנים הנ"ל ,זולת תוספת הגדלתם בהם בעצמם,
ואבר קטן נעשה גדול .וענין זה נחלק לב' בחי' אם בגובה שהוא באורך ,ואם בעוביו שהוא הרוחב.
פי' ,כי אם היה אבר הירך או הזרוע זרת ארכו וטפח הקיפו ,הנה כשיגדל יהיה אמה ארכו וב' טפחים
הקיפו .נמצא ,שגדל באורך ובקומה וגם ברוחב העובי .וא"כ ,צריך לידע מה ענין הגדלה זו ובאיזה
אופן הוא.
דע ,כי בזמן העיבור בירר מן ז' מלכים בחי' הנה"י שלו ,כי כן האדם מתחיל לקנות הנפש,
ואח"כ הרוח ,ואח"כ הנשמה ,299וגדל ממטה למעלה .וכן האילן גדל ממטה למעלה .וכן האדם
נמצא כי תחלה בירר הנה"י שבו ,ואינם הנה"י כולם ,אמנם הנה"י שיש בנה"י שלו לבדו .פי' כי הנה
הנצח הכללי דז"א הוא קו ימין ,ויש לו ג' נקודות ראש תוך סוף ,שהם חח"ן ,והם חכמה שבו ,וחסד
שבו ,ונצח שבו ,וכולם בחי' נצח שבו הכולל 300דז"א .וכל א' מאלו הג' כלול מחכמה חסד נצח,
כנודע כי כל א' מהג' נקודות הנ"ל יש בכל א' וא' ראש תוך סוף .נמצא ,שבחכמה דנצח כללי של
הז"א יש חח"ן ונקרא שלשתן חכמה ,והוא בחי' פרק עליון של נצח הכללי .ואחריו פרק ב' והוא
חסד דנצח הכללי ,ונחלק גם הוא לג' ,והוא חח"ן והם בחי' פרק אמצעי שבנצח הכללי ,ונקרא
שלשתן חסד שבנצח הכללי ,ואחריו פרק ג' והוא נצח דנצח הכללי ונחלק גם הוא לג' ,והם חח"ן,
ושלשתן נצח דנצח הכללי ,והרי הם ט' בחי' בנצח דז"א.
וזהו ע"ד שהזכיר בתקונים )דף קח קכח ע"א( בענין טפת הזרע }קי ע"ב{ שהוא י' אחת ,כי
אין דבר קטן מנקודת היו"ד ,301ונקודה זו יש בה ג' קוצין ,302וזה ראש תוך סוף .וכל א' מהן יש בו ג'
קוצין ,הרי הם ג' של ג' ג' ,וכללותן הם י' ,ולכן אות י' חשבונו עשרה .והם י' טפין דאזדריקו מקשת
ואתפליגו לי' ניצוצין .303ועד"ז הם ט' בחי' בהוד ,וט' בחי' ביסוד .וכולם הם כ"ז בחי' נגד כ"ז
אותיות התורה ,304והבן זה .והנה זה הטפה שהוא י' בתחלה היא בחינת מלכות ,ואח"כ בסוד העיבור
.(é"ä÷á óñåð) 'åëå 299
."éììëä" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "ììåëä åáù" 300
."äãå÷ðî" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð ã"åéä úãå÷ðî 301
 302עי' 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' אריז"ל בשער
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 ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד
אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון ,גזעא גוף היו"ד ,ושבילא קוץ התחתון ,ולכן
ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ,ובקוצא נקשר כתר עליון ,ובשביל התחתון
בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא י' כידוע ,עכ"ל.
 303המשך תיקו"ז הנ"ל וע"ש שהניצוצין הם העשרה הרוגי מלכות.
 304עי' פת"ש גדלות דז"א יד וז"ל ,מצינו כלל האותיות הם כ"ז עם מנצפ"ך ,והם נסדרים בג'
מדרגות בסוד אחדים ועשיריות ומאות ,שמא' עד ט' הם אחדים ,ומט' עד צ' עשיריות ,ומק' עד ץ'
פשוטה הם מאות ,ויש בכלל האותיות ג' מדרגות ,והם אותיות קטנות ובינוניות ואותיות גדולות ]עי'
ת"ז קל"ד ע"א[ כפי שהם מנוים במסורה וכו' האותיות הם מורים על כחות והרכבת פרטי המדרגות
שבנבראים ,שכל אות בציורו מורה הכח שבאותו המאור ,אם הוא מקו הימיני או משמאל או מאמצע,
שהם שרשי הג' יסודות אש מים ורוח וכו' וגם בכמה מדרגות אם בהתפשטות בסוד קווין ,או בצמצום
וסיתום בסוד נקודות ויודי"ן ,וכפי מספר הכחות המצורפים בכל נברא ,כך הם צירוף האותיות של
השם שנקרא כן אותו הכח ואותו הבריאה ,ולכן נחלקים האותיות לג' מדרגות ,שכלל האותיות הוא
חיבור כל האברים וכל הפרטים של כלל הבריאה ,והם הג' עלמין בי"ע שהם אדם שלם שע"ז נאמר
)בראשית א כו( נעשה אדם בצלמינו כדמותינו וגו' ,והוא המתחלק בג' חלקים ראש בטן גויה ,ולכן נגדו
ג"כ באצילות ]ז"א[ שכולל כל בנין של ו' ימי בראשית ,הוא ג"כ בג' חלקים אלו ,שלכן אמרו שנה"י שלו
מקנן בעשיה ,וחג"ת ביצירה ,וחב"ד בבריאה ,והם נחלקים לט' מדרגות שהם חב"ד חג"ת נה"י ,כי
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הוגדלה בבחי' ג' קוצין שהם נה"י ,ואחר שנולד כל קוץ נגלה בג' קצוות ,305ואז נשלם לי"ס 306כמ"ש
בע"ה באורך .נמצא ,כי בתחלה היתה טפת הזרע נקודה א' קטנה .והענין כי לא נתגלה בו רק בחי'
המלכות שבכל בחי' ובחי' ,כמ"ש בענין הנה"י ,ומשם תלמד לזה ,כי איני רוצה להאריך .ואמנם כלל
זה יהיה בידך בכ"מ שתמצא ענין נקודה ,כמו המלכות שמתמעטת בסוד נקודה ,ואומרת )שיה"ש א ו(
אל תראוני שאני שחרחורת ,כנזכר בזוהר שיר השירים )ע ע"א ,(307וכיוצא פי' על בחי' המלכות
שבמלכות.
ונחזור לענין ,כי בסוד הטיפה לא ניכר רק המלכות שבכל בחי' ובחי' ,ואחר כך בעיבור
הגדילה הטפה ,והוא ,כי נתוספה עליה בחי' הנה"י שבכל בחי' ובחי' ,באופן זה ,כי הנה נתבאר שיש
בקו ימין נצח דז"א הכללי ,ויש בו ג' פרקין ,וכל א' כלול מחח"ן .ואמנם עתה בעיבור ,נתוסף בז"א
ג' הנצחים שיש בג' פרקין ,ואלו הג' נצחים משמשין לו במקום חח"ן .וכעד"ז בקו שמאל בהוד
שלו ,ג' פרקין ,ונכללו 308בו ג' הודות שיש בג"פ ,ושמשו לו במקום בג"ה .וכעד"ז בקו אמצעי ביסוד
שלו ,ג"פ ונכללו 309בו ג' יסודות שיש בג"פ ,ומשמשין לו במקום דת"י .ואלו בחי' ט"ס דז"א בעת
העיבור ,וכולם אינם רק בחי' נצחים של נצח הכללי ,והודות של הוד הכללי ,ויסודות של יסוד
הכללי .והנה הג"ר שהם הנה"י העליונים ששמשו לו במקום חב"ד ,הם הנקרא מוחין דעיבור ,כי
שלשתן הם בחי' ג"פ עליונים הנקרא חב"ד דנה"י כנ"ל.
ודע ,כי כל בחי' חב"ד שיש בעולם בכל בחי' כולם ,נמשכין מאו"א ודעת דאצילות ,כי הם
שרשים לכל החכמות והבינות והדעות ,ולכן אי אפשר לז"א לקבלם ,אם לא ע"י שאו"א יתנו חלקם
מהם עצמן ,והם הנה"י שבהם להלביש ,ועל ידם נכנסין ומתפשטין בז"א ויקבלם ,ועיין ותבין .כי
כמו שז"א עצמו עתה הוא בחי' נה"י ,כעד"ז ממש הוא בחי' נה"י דאו"א ,להלביש מוחין אלו תוך
ז"א .והנה ,אלו הנה"י דאו"א הם הבחי' אשר נתנו או"א מעצמותן בבנים להגדילם ולתקנן,310
ולסבה זו הבן חייב בכבוד או"א .וז"ס שארז"ל )עירובין ע ע"ב( ברא כרעא דאבוה ,וכן אמרו )יבמות
עח ע"א( עובר ירך אמו הוא .והבן זה כי אינו לוקח רק בחי' הכרעיים והירכיים )שהם( 311ג"ת ,נה"י
שלהם לבד.
והנה ג' בחי' הנצחים הנ"ל המה שהיו בעובר במעי אמו ,אינם פשוטים זה למעלה מזה ,אכן
הם זה תוך זה ,כי הנצח שבפרק תחתון מלביש לנצח שבפרק אמצעי ,ונצח אמצעי מלביש לנצח
שבפרק עליון .נמצא ,כי אין שיעור אורך העובר רק דבר מועט לבד ,שהוא נצח שבפרק תחתון לבד,
שהוא חלק א' מט' ,כי הרי אורך הקו כולו של נצח הכללי הם ט' }קי ע"ג{ בחי' כנ"ל .וכן הענין
בקו שמאלי ,היה ההוד שבפרק תחתון מלביש להוד של פרק אמצעי ,והוד שבפרק אמצעי מלביש
מלכות אינו בחשבון ,כי היא המאור הכולל ומקבל מן הפרטים כמו שית' במקומו ,שבכל עולם
נמצאים במספר הזה בעשיה וביצירה ובבריאה .ולכן ז"א שהוא המשפיע ונותן כל הפרטים שבכל הג'
עולמות ,בהכרח שיהיה נמצא בו כ"ז מדרגות ג' פעמים ט' גם בעת העיבור שלו ]עי' לקמן פיסקא ד"ה
דע כי כל[ שהרי גם כשהנבראים הם במדרגה פחותה נמצאים כל הג' עלמין בי"ע ,ורק שהם בקטנות
ובמדרגה היותר שפלה ,ולכן גם ז"א הוא מאיר בהם בהארה מועטת ביותר ,והוא בחינת עיבור שבו,
שכל מאור שבו הוא מאיר במדרגה היותר שפלה שבו ,והם נה"י שבכל מדרגה ,והם סוד מספר
האחדים.
.(é"ä÷) åéöå÷ 305
.(é"ä÷) ñ"èì 306
 307ז"ל דכל אתוון אית לון דוכתא אחרא בחוורו ,בר י' ,דלית לה פשיטו לאתחזאה כלל .ודא היא
אל תראוני שאני שחרחורת ,בכל סטרין לית בי אתר חוורו ,ודוכתא אחרא לאתכללא בי אחרנין.
.(é"ä÷) åìâðå 308
.(é"ä÷) åìâðå 309
 310והוא דרך טיפה הזרעית עי' לעיל הערה )ביאורים ח"ב פט ע"ד( ,ועי' לעיל הערה !Error
.Bookmark not defined.
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 311
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להוד של פרק עליון ,ולא נתגלה רק הוד של פרק תחתון לבד .וכן בקו האמצעי ,יסוד של פ"ת
מלביש ליסוד של פרק אמצעי ,ויסוד של פרק אמצעי מלביש ליסוד של פרק עליון ,ולא נתגלה רק
יסוד של פרק תחתון .312נמצא ,כי בזמן העיבור לא נתגלה מכל בחי' הז"א רק נה"י תחתונים שבג"פ
תחתונים .וז"ס 313בתוספתא פ' בשלח )נ ע"א (314כי הז"א ג' כליל בג' ,פי' כי הנה"י שבו היו מלבישין
לחג"ת שלו ,315ואלו חג"ת ,ר"ל הנה"י שבג"פ האמצעיים הנקרא חג"ת של נה"י הכוללים כנ"ל,
ומה שלא אמר ג' כלילין בג' ,וג' בג' ,הוא לפי שאפילו חג"ת אינן עולין בשם רק דרך כללות ,יען
הם מתלבשין תוך נה"י )פי' כללות ,ר"ל התלבשות ,וזכור זה( 316ומכ"ש שהג' אחרים שבתוך החג"ת
אינם מתגלין כלל .317ונמצא ,כי עיקר מה שנגלה הם הנה"י האחרונים לבד ,וז"ס )נדה ל ע"ב( העובר
שמקופל ועומד 318במעוי דאמא ראשו בין זרועותיו וגופו על ברכיו ועגבותיו 319מכסין תחת הירכים
שלו ,והוא עגול ככדור מקופל בג' קפולים .וז"ש בספרים ,כי החג"ת היו בכח ולא בפועל ,כי אע"פ
שנקרא חג"ת ,אינם רק נה"י ,אלא שנשרשים מכח חג"ת ,אמנם אינם רק נה"י .א"כ הם בכח ולא
בפועל .וכעד"ז המוחין בתוכם היו בכח ולא בפועל ע"ד הנ"ל.
שער כד פרק ב מ"ק
ועתה צריך שתדע ענין אחר .כי כמו שבאורך יש חח"ן בקו ימין ,כן ברוחב כלול מכולם.
והענין ,כי אין דבר שאין בו נרנ"ח ,321והם בחי' ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן כנ"ל ,והם בחי' מלכות ,נה"י,
חג"ת ,חב"ד ,כי כל א' מאלו הם במדרגה בפ"ע כמ"ש בע"ה .לכן גם בעובי צריך שיהיה בחי' הנ"ל
כנ"ל ,כי יש באיברים גובה ועובי שהם אורך ורוחב.
והענין ,כי כל פרק ופרק ,322וכל בחי' ובחי' מאלו הנ"ל ,יש עור ובשר וגידין ועצמות .והעור
הוא מל' המקפת הכל ונעשין 323כמין בית לכולם ,בסוד )יומא ב ע"א( אין בית אלא אשה שהיא שם
320

– ú"ô ìù ãåñé ÷ø äìâúð àìå ò"ô ìù ãåñéì ùéáìî à"ô ìù ãåñéå éòöîà ÷øô ìù ãåñéì ùéáìî 312
.íéøçàä úåãåñéä éúùì ùéáìäå äìâð åãáì àåä – àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð
.(é"ä÷) øîàù äæå 313
 314נ ע"א וז"ל ,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##*.
 315עי' ש"ש ח"א דף מו סוף ע"ד ודף נח ע"א אות ז' ועי' סוף שער רפ"ח ביפ"ש שם וכן במבו”ש
דף מד ע"ב ביפה שעה שם )לש"ו(
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 316
 317כלומר עומד בו רק בכח ובהעלם גדול ולכן אינה עולה עדיין בשם כלל )דע"ה ח"א עג ע"א(,
כלול בזה הענין שבאצילות הג"ר נעלמים ,ומתלבשים כל תחתון על ז"ת דעליון )כללים ח"ב כו ע"ד(,
והוא בגלל שהטיפה נמשכת מכל הקומה דאו"א הוה כח החג"ת שבה כלול בנה"י שבה וכח הכח”ב
כלול ונעלם בתוכו )ביאורים ח"א טז ע"ב( ,וזה בגלל ששרשו בבחי' נפש )ביאורים ח"ב פד ע"א( ]לבדוק
שזה מוסיף הבנה[
 318עי' נדה ל ע"ב וכאן הוא ט"ס )לש"ו( וז"ל למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח
ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב' ארכובותיו וב' עקביו על ב' עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו
ופיו סתום וטבורו פתוח ,ע"כ.
."åôåâå åéúåòåøæ" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "åéúåáâòå åéëøá" 319
.á"î á÷òé úìéä÷ 320
 321עי' לעיל הערה  .Error! Bookmark not defined.ועי' בהגר"א בס"י ד ע"ב וז"ל ,בכל דבר
אף באבן דומם ,ע"ס תוהו )א'( ובוהו )ב'( ,וחומר ג' יסודות ]אש רוח מים[ )ג'( ,וצורתן ]תכונת אמ"ש[
)ג'( ,הרי שמונה ,ואחר כך )ט'( חומר וצורת העפר שבאים באחרונה יחד כמו הפה שאינו אלא אחד,
וההרכבה )י'(
."óåöøôå óåöøô" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "÷øôå ÷øô" 322
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ב"ן .325324אח"כ הבשר בסוד ז"א מ"ה .326ואח"כ הגידין בסוד אמא ס"ג ,ולכן בתוכן בחי' אודם.327
ואח"כ העצמות בסוד הלובן אבא ע"ב .328והנה כל א' מאלו הד' בחי' יש בו ג' בחי' ,כי הבשר יש בו
חיצון ואמצעי ופנימי כנ"ל .כי אין דבר שאין בו ראש תוך סוף בענין האורך וכן בעובי .וכן הוא
בעור ,ג' עורות זה לפנים מזה ,ושלשתן עור א' .וכן בגידין ג' קליפין זו תוך זו ושלשתן גיד א' .וכן
בעצמות ג' קליפין ושלשתן עובי א' של העצמות והבן זה היטב .והנה בחי' חיצוניות שבעור בשר
גידין ועצמות הם הנה"י שבהן ,ובחי' הב' 329הם חג"ת שבהם ,ובחי' )הג'( 330הפנימית הוא חב"ד
שבהם.331
והנה העובר יש בו עור ובשר וגידין ועצמות אמנם הם דקין ,כי עדיין אין בהם רק בחי'
חיצוניות שבכל בחי' מהם ,והוא בחי' הנה"י שבהם ,וגם בחי' נה"י אלו הם ע"ד הנ"ל בנה"י בענין
האורך כי הם הנה"י שבנה"י וכנ"ל ע"ש.332
וכשנולד ,אז נכנסים בו בחי' חג"ת דכללות הז"א ,והם }קי ע"ד{ מתלבשין תוך הנה"י
דכללות ז"א ,שהם בחי' העיבור כנ"ל .וקודם שנכנסו אלו ,מתפשט הז"א ממה שהיה בעיבור שהיה
בעיבור ,333שהיה מקופל כנ"ל ,ועתה נגדל ונעשה ו' ארוכה בלי ראש ,334באופן זה כי כל הג' נצחים
נתגלו זה למעלה מזה ,וזה למעלה מזה ,בסוד חח"ן .וכן הג' הודות נתגלו בסוד בג"ה .וכן הג'
יסודות נתגלו בסוד דת"י .והרי יש בו עתה כשנולד ט' בחי' ,אותן עצמן שהיו בהיותו בעיבור בלבד,

.(é"ä÷) úéùòðå 323
.çîöä ìù ä"äâäë àáåî äæ é"ä÷á – ïá íù àéäù 324
 325והוא בחי' עיגולים שלו )דע"ה ח"א ס ע"ג( ,מהשברי כלים הוא החומר והגוף דהעור
ומהניצוצין הוא הצורה והחיות שהוא הנפש שבעור )דע"ה ח"ב מז ע"א(.
 326עי' דע"ה ח"ב דרוש ד' ענף י' סימ' ג' )לש"ו( וזה תמצית דבריו :בשר הוא בסוד שם מ"ה כי
הבשר הוא הגבורות הנמתקים ע"י אור הדעת עלאה.
.(é"ä÷á óñåð) íãäå 327
 328עי' גמ' נדה דף ל *
זה המוח שבעצמות כמש"כ בשעה"ג כט ע"א ונט ע"ב )דע"ה ח"ב כז ע"ג(
.(é"ä÷) äðåëéúä 329
.é"ä÷á ÷çîð 330
 331עי' פת"ש גדלות דז"א טו ז"ל ,אלו הד' מדרגות נמצאים בכל עולם ועולם שנכנסים תחת סוג
של שם הוי"ה ,והענין כמ"ש למעלה )פתח יד( שבכל א' מהג' מדרגות של עיבור יניקה ומוחין ,הם כ"ז
מדרגות של סוד אי"ק בכ"ר שהם כוללים הכל ,ועל כל מדרגה הוא סוד שם הוי"ה שהוא סוד תתר"ף
גלגולי השם 331הזה בתתר"ף רגעים של השעה ,שעל כל רגע יש ]שם הוי"ה אחר שהוא שינוי הנבראים
בכלל שבכל רגע יש[ השתנות וענין אחר בנבראים ,שזה סוד הזמן ששיערה המחשבה העליונה ,כפי
מספר השינוים שבהם מתחדשים הנבראים בהנהגתם ,בסוד המחדש בכל יום מע"ב ,וכפי מספר
הרגעים שבכל ו' אלפי שנה ,כך הם מספר השינוים שבהנהגה הקבועים בגלגל הקפה ,שכל הו' אלפי
שנה שהוא סיבוב א' שיהיה נגמר לבסוף עד שיהיה חוזר העולם לתיקונו ,ולכן גם בשם הוי"ה יש כ"ז
מדרגות ,שהשם עצמו הוא כ"ו ועם קוצו של יו"ד הם כ"ז.
 332עי' פת,ש גדלות דז”א טו וז"ל בעת הזרע קודם העיבור בעת הקליטה ,אז נתגלה רק בחינת
מלכות שבמלכות שבכל מדרגה ומדרגה ,והיינו ,הכח המקבל כל הכחות ,שעדיין לא נתגלה שום מאור
שבהם בפרטות ,רק היו כל הכחות בכלל ,ובעיבור שאז כל פרט מהם נפרש בסוד מאור פרטי במדרגה
היותר פחותה ,ושם נסדר בסדר קווין שהם נה"י ,ונמצא שהוצאות המדרגות אל הפועל ,זה עשה
העיבור כל מה שא"א להיות אחר הלידה ,שאין ניתוסף שום אבר חדש אח"כ ,רק שכל א' מתרחב
יותר.
.(é"ä÷á ÷çîð) øåáéòá äéäù 333
 334עי' לעיל שער טו פרק ד'
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אלא מה שנתחדש הוא שנתגלו כולם ונתפשט ממה שהיה מקופל בסוד ג' כליל בג' כנ"ל .וכ"ז
התפשטות נעשה ברגע )א'( 335ההוא בצאתו מרחם אמו ,כנראה בחוש העין.
ואמנם אח"כ ע"י היניקה התחיל לגדל יותר ,ונכנסו בו החג"ת הכוללים של ז"א .והנה גם
בהם יש כ"ז בחי' כנ"ל בנה"י הכוללים ,336ואמנם תחלה לא נכנסו רק הט' בחי' שהם ג' הנצחים וג'
הודות וג' יסודות שיש בהם ,ונתלבשו ט' אלו בט' של העיבור .והנה ,אע"פ שט' אלו הם ג"כ בחי'
נה"י כנ"ל ,עכ"ז הם מבחי' חג"ת הכוללים ,ולכן יש בהם כח שגם הט' בחי' של העיבור ,שהוא בחי'
נה"י לבד ,נגדלו בבחי' חג"ת שבו ,שהם ט' בחי' אחרות .כי הם החסד והנצח שיש בפרק עליון של
נצח הכללי ,וחסד ונצח שבפרק אמצעי ,וחסד ונצח שבפ"ת ,הרי ו' בחי' של קו ימין דנצח הכללי.
וכנגדן ו' בחי' בקו השמאלי הוד הכללי .וכנגדן ו' בחי' בקו האמצעי יסוד הכללי .הרי עתה שיש
בחי' ו"ק בנה"י הכללי ,ועוד 337נגדלין גם בחי' של החג"ת הכללי שבתוכם ,והם ג"כ בחי' ו"ק
שבהם ,כי הם חסד ונצח שבפ"ע של חסד הכללי ,וחסד ונצח שבפרק אמצעי ,וחסד ונצח שבפ"ת,
הרי ו"ק שבקו ימין .וכנגדן בקו שמאלי ,וכנגדן בקו אמצעי .ונמצאים עתה ב' בחי' זו תוך זו ,בכל א'
יש בו ו"ק .והנה עתה הבחי' החיצונה שהוא מנה"י הכוללים כל בחי' ,מהם נגדלות באורך ובקומה,
כי אז הנצח שבו היה נצח שבפ"ת ,ועתה נגדל גם החסד שבפ"ת ,וכן נגדל החסד שבפרק אמצעי
ונגדל החסד שבפ"ע.
339
ונמצא ,כי מוח החכמה של העיבור 338היה נצח של פ"ע ,ועתה נגדל מוח זה והוא חסד
שבפ"ע .וכעד"ז בקו שמאלי ,וכן בקו האמצעי .נמצא ,כי המוחין דעיבור נגדלו גם הם עתה .ובזה
תבין מ"ש בספרינו ,340כי בעיבור המוחין בסוד אלם ,וביניקה נשלמו ונעשו אלקים .והענין ,כנזכר
באדרא )דף קלה קלח ע"ב( ז"א נקרא אלקים בערך עתיק 341הנקרא הוי"ה .ונודע ,כי ז"א הוא בחי'
ו"ק של כללות האצילות .ונמצא א"כ ,כי כל בחי' המוחין הם הויו"ת ,וכל בחי' ו"ק הם אלקים.
ביאור הדבר ,כי אפילו הו"ק שיש במוחין עצמו 342למעלה נקרא אלקים .וזהו הטעם שביניקה נקרא
אלקים המוחין שבו ,והבן זה .ואמנם בעיבור שהיו ג' קצוות נה"י לבד ,היה אלם לבד ,כי ירכין אינון
סתימין ,כנזכר ב]זהר[ פ' תצוה )דף קפא ע"א ,(343וביניקה נשלמו ו"ק ,ואז נגמרו 344שם אלקים .והנה
כל זה בבחי' חיצוניות שהם נה"י דכללות דז"א ,וכן הענין בבחי' התיכונה שהם חג"ת דכללות ,גם
הוא עד"ז נקרא אלקים המוחין שבהם ,שהם חסד נצח ,גבורה הוד ,ות"ת ויסוד 345שיש בג' פרקין
עליונים מט' פרקין שיש בחג"ת ,כנודע .ואלו נקראו מוחין דיניקה ,כי כבר יש בה כללות חסד ונצח
בכל ג' פרקין של קו ימין שהוא חסד ,וכללות גבורה והוד בכל א' מהג' פרקין דבקו שמאלי שהוא
גבורה ,וכללות ת"ת ויסוד בכ"א מג' פרקי הת"ת שהוא בקו האמצעי.
.é"ä÷á ÷çîð 335
 336בכלל הם פ,א מדרגות ג' פעמים כ"ז )פת"ש גדלות דז”א טו( – זה מוסיף משהו?
.(é"ä÷) æàå 337
.(é"ä÷) øáåòä 338
.(é"äá÷ óñåð) äøåáâå ãñçî 339
 340שעה"כ דרושי הקדיש דרוש א'
 341כלומר א"א .תבדוק בקה"י@.
.(é"ä÷) ïîöò 342
 343וז"ל ,וכד מתפרשאן אינון כ"ד רתיכין דכלילן בהאי את פשיטו דיוקנא דבר נש לקבל דרועין
וירכין וגופא שייפין דלהון כ"ד אינון דדרועין וירכין וגופא הא אתמר אבל כלהו סתימין בגופא דגופא
קיימא בכלהו כ"ד
תרגום:
.(é"ä÷) øîâð 344
.(é"ä÷) úòãå 345
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והנה כמ"ש שנגדל עתה באורך ,גם }קיא ע"א{ הגדיל בו ברוחב והעובי ,כי עד עתה עוביו
346
מנצח ,ועתה יש חסד בתוכו בקו ימין ,וכן בקו שמאל וכן בקו אמצעי יש בהם גבורה ות"ת
וכמ"ש ,כי יש בבחי' החיצוניות של נה"י הכוללים ד' בחי' שהם עור ובשר וגידין ועצמות ,אלא
שהם בבחי' החיצונית בג' בחי' והקליפות שיש בכל בחי' מאלו הד' .הנה כן בזאת הבחי' התיכונה
של חג"ת הכוללים ,יש בהם ד' בחי' עור ובשר וגידין ועצמות ,והם בבחי' התיכונה שבהם ,שהיא
הקליפה האמצעית מג' הקליפות שיש בכל בחי' מאלו הד'.
שער כד פרק ג מ"ק
וכשנגדל לגמרי נכנסו בו בחי' חב"ד הכללי ,ויש בהם ג"כ כ"ז בחי' כנ"ל בנה"י הכללי
ובחג"ת הכלליות .ואז עי"ז נגדל גם בחי' העיבור ,ואז פרק עליון של נצח היה בו חח"ן ושלשתן
חכמה דנצח ,וכן בפ"ב חח"ן ושלשתן חסד דנצח ,וכן בפ"ג חח"ן ושלשתן נצח שבנצח .וכל זה בקו
ימין ,וכולם נצח א' הכללי דז"א בג' פרקין ,וכל פרק כולל הג' בחי' .וכעד"ז בקו שמאלי מבחי'
חיצוניות דעיבור ,והיינו הוד הכללי בו ג' פרקין :פ"א ,בג"ה ושלשתן בינה דהוד הכללי .פ"ב ,בג"ה
ושלשתן גבורה דהוד הכללי .פ"ג ,בג"ה ושלשתן הוד דהוד הכללי .וכעד"ז בקו אמצעי ,יסוד הכללי
בו ג"פ :פ"א ,דת"י ושלשתן דעת דיסוד הכללי .פ"ב ,דת"י ושלשתן ת"ת דיסוד הכללי .פ"ג ,דת"י
ושלשתן יסוד דיסוד הכללי .והרי נתבאר נה"י דכללות הז"א שהם בחי' חיצוניות דז"א הנקרא
עיבור ,ונקרא עשיה שבו ,וכנגדן בתוכן מתלבשין בחג"ת הכללי דז"א הכלולים )בו( .348והנה החסד
יש בו ג"פ :פ"א ,חח"ן ושלשתן חכמה שבחסד .פ"ב ,חח"ן ושלשתן חסד שבחסד הכללי .פ"ג,
חח"ן ושלשתן נצח שבחסד הכללי .וכעד"ז בקו שמאלי גבורה הכללית ,ובה ג"פ :פ"א ,בג"ה
ושלשתן בינה דגבורה .פ"ב ,בג"ה ושלשתן גבורה דגבורה .פ"ג ,בג"ה ושלשתן הוד דגבורה הכללי.
וכעד"ז בקו האמצעי ת"ת ,ובה ג"פ :פ"א ,דת"י ושלשתן דעת דת"ת .פ"ב ,דת"י ושלשתן ת"ת
דת"ת .פ"ג ,דת"י ושלשתן יסוד דת"ת הכללי .הרי נתבאר חג"ת הכללי דז"א ,שהוא בחי' אמצעי
שבו הנקרא יניקה ,ונקרא יצירה שבו ,שכבר יש בו ו"ק הכוללין נה"י וחג"ת.
ובתוכן 349יש חב"ד הכללי דז"א ,והם מלובשים תוך חג"ת הכללי .והנה החכמה הכללי יש
בה ג"פ :פ"א ,יש בה חח"ן ושלשתן חכמה דחכמה הכללי .פ"ב ,חח"ן ושלשתן חסד דחכמה
הכללי .פ"ג ,חח"ן ושלשתן נצח דחכמה הכללי .וכעד"ז בקו שמאלי בינה הכללי ג"פ :פ"א ,בג"ה
ושלשתן בינה דבינה הכללי .פ"ב ,בג"ה ושלשתן גבורה דבינה הכללי .פ"ג ,בג"ה ושלשתן הוד
דבינה הכללי .וכעד"ז בקו האמצעי דעת הכללי ובו ג"פ :פ"א ,דת"י ושלשתן דעת שבדעת הכללי.
פ"ב ,דת"י ושלשתן ת"ת דדעת הכללי .פ"ג ,דת"י ושלשתן יסוד דדעת הכללי .והרי נתבאר חב"ד
הכללי דז"א שהם בחי' הפנימי שבו הנקרא מוחין ,ונקרא בריאה ואצילות שבו ,שכבר כלול ט"ס
גמורות.
הכלל העולה ,כי ז"א יש בו ט"ס גמורות שלימות גדולות ,והם באופן זה :נה"י הם בחי'
החיצוניות ,ויש בהם ט' פרקין ,והם ט"ס שיש בבחי' חיצוניות דז"א ,ונחלקו לג' מוחין וו"ק ,ויש
בהם רמ"ח איברים ,בעור ובשר וגידין ועצמות ,והם בחי' הקליפה החיצונה שיש בעור ובשר וגידין
ועצמות ,כנ"ל שבכל א' מהם יש ג' קליפות .ובתוכם מתלבשות חג"ת הכללי ,והם בחי' האמצעית
תיכונה שבז"א ,ויש בהם ט' פרקין ,והם מתלבשים תוך הט' פרקין של נה"י הכוללים ממש שוה
בשוה }קיא ע"ב{ הנ"ל .ואלו הט' פרקין דחג"ת הכללי נחלקים ג"כ לג' מוחין וו"ק ,ויש בהם
רמ"ח איברים בעור בשר גידין ועצמות ,והם בחי' קליפת אמצעי שיש בעור בשר גידין ועצמות.
ובתוכם מתלבש חב"ד הכוללים ,והם ט' פרקין המתלבשין תוך ט' פרקין של חג"ת הכללי שוה
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בשוה ,והם בחינת פנימיות שבז"א ,והם בחי' קליפה הג' פנימיות שיש ברמ"ח איברים בבחי' עור
בשר גידין ועצמות ,ואלו הט' פרקין נחלקים גם הם לג' מוחין וו"ק.350
ובזה תבין איך יש מוחין ממש בכל ט"ס הז"א ,כי הרי ג' מוחין שהם חב"ד מתלבשין בכל
קומת ז"א ,ותבין איך יש מוחין הנקרא ו"ק ,ומוחין הנקרא ג"ר .גם תבין כי כל קומת ז"א אינו רק
ספירה א' ,שהוא נצח רק רחבו ג' ספי' ,והם נה"י ואין החג"ת שבו עומדין על הנה"י שבו אלא
בתוכו ,וכן החב"ד תוך החג"ת .אמנם החב"ד הפרטי של נה"י הכוללים עומדין ע"ג חג"ת הפרטי
של נה"י הכללי ,והחג"ת הפרטי )על הפרטי( 351של נה"י הכללי עומדים ע"ג נה"י הפרטי )של הנה"י
הכללים(.
שער כד פרק ד מ"ק
הכלל העולה ,כי הג"פ ראשונים של נה"י מלבישין לג"פ הראשונים של חג"ת ,והם
מלבישין לג"פ ראשונים של חב"ד .וכללות אלו נקרא ג"ר אשר יש בהם ג' כלים ,זה לפנים מזה .כי
ג"פ ראשונים דנה"י נקראו כלים דחיצוניות ,וג"פ ראשונים דחג"ת נקראו כלים האמצעים ,וג"פ
ראשונים דחב"ד נקראו כלים פנימים .ונמצא עתה כי הם ג"ר חב"ד ,ולכל א' מהם יש ג' כלים זה
לפנים מזה ,בחי' 353נצח חסד חכמה ,הוד גבורה בינה ,יסוד ת"ת דעת .ואלו הג' בחי' דכלים הם
הנזכר אצלינו בענין ג' בחי' שיש לכל ספירה וספירה ,ושם מיוחד לכל א' וא' ,והם חיצון ואמצעי
ופנימי ,כמבואר אצלינו בשער השמות ושמור כלל זה.
ואח"כ הם ג' אמצעים והם חג"ת דז"א ,ויש לכל א' מהם ג' כלים זה לפנים מזה ,והם בחי'
ג' פרקין אמצעים דנה"י הכוללים ,וג' פרקין אמצעים דחג"ת הכוללים )והם( בתוכם ,וג' פרקין
אמצעים דחב"ד בתוכם וכולן נקרא חג"ת דז"א.
ואח"כ הם ג"ת ,והם נה"י דז"א ,והם ג' פרקין תחתונים דנה"י דז"א ,ובתוכם ג' פרקין
תתאין דחג"ת ,ובתוכם ג' פרקין תחתונים דחב"ד ,וכולם נקראים נה"י דז"א .ולכל א' מהם ג' כלים
כנ"ל .הרי עתה נחלק ז"א לג' בחי' )כ"ז( ,354והם ג' )נ"א כ"ז( 355מיני כלים זה תוך זה ,ט' כלים
החיצונים ,ט"פ נה"י ,וט' כלים תיכונים ט"פ חג"ת ,וט' כלים פנימים ט"פ חב"ד ,ואלו הכלים
פנימים הם המוחין המתפשטים בכל הגוף כנודע ,אך שרשם שהם חב"ד שבחב"ד ,אלו הם המוחין
העיקרים ,המוחין של גדלות .וגם הו"ק שלהם נקרא גדלות ,אלא שהם בחי' גדלות דו"ק .וזכור ואל
תשכח איך ג' כלים אלו ישנם בעור בסוד קליפה החיצונה ותיכונה ופנימית שבו ,וכללות ג' כלים
אלו נקרא עור ,ועד"ז בבשר ,וכן בגידין ,וכן בעצמות .ובזה תבין איך המוחין דעיבור נעשין
גולגלתא אל המוחין דיניקה ,ומוחין דיניקה הם הקרומות ,ודגדלות הם המוחין ממש ,כי הרי
המוחין )הם( תוך הקרומיות והקרומיות תוך הגלגלתא והם ג' כלים זה תוך זה.
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שער כד פרק ה מ"ק
ונחזור לענין ראשון ,כי הנה כל מה שזכרנו עד עתה נקרא צ' דצלם דז"א) ,והם בחי'
נה"י( ,357ודע כי יש דוגמתו ממש עד"ז ג' בחי' ,וכל א' מט"ס ונקרא ל' דצלם} ,קיא ע"ג{ והם בחי'
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 350עי'י שער כו פרק ב' שיש רמ"ח בעיבור יניקה ומוחין ,ועי' ביאורים ח"א יא ע"א שישנם בחי'
רמ"ח בכל י"ס.
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חג"ת דז"א .וכנגדן ג' בחי' אחרות והם כל א' כלול מט"ס ונקרא ם' דצלם ,והם בחי' חב"ד דז"א
והרי נשלם כל ז"א.
הכלל העולה הוא זה ,כי הנה יש ט"ס דז"א ,והם חב"ד חג"ת נה"י .וחב"ד הם ם' דצלם,
וחג"ת ל' דצלם ,ונה"י צ' דצלם .וחב"ד שהם ם' דצלם נעשין מקיפין לחג"ת שהם ל' דצלם .וחג"ת
שהם ל' דצלם ,נעשין מקיפים לנה"י שהם צ' דצלם .וצ' דצלם שהם נה"י דז"א ,נקרא ז"א ממש
או"פ.
וכבר נתבאר ,כי תחלה נאצל הז"א י' נקודה קטנה ,ונקודה זו יש לה ראש תוך סוף ,והם ג'
קוצי י' ,358והם ג' קוין של ז"א ,וכל קו יש לה ראש תוך סוף ,הרי ט"ס שהם חח"ן קו ימין ,ראש תוך
סוף .ובג"ה קו שמאלי ראש תוך סוף .ודת"י קו אמצעי ראש תוך סוף) ,והרי( 359ט"ס שרשיות
שבז"א .והנה כיון ששרשם אלו הם ט"ס שרשיות ,מוכרח הוא שכל אחד מהם תהיה כלולה מט',
א"כ יהיה ט' פעמים ט' באופן זה ,כי הנה החכמה שב'ם' דצלם יש לה ראש תוך סוף חח"ן שבה,
וכל א' מהם ראש תוך סוף ,הרי חכמה השרשית נחלקת לט"ס שבה פרטיות .והם פרק א' חח"ן,
וכולם חכמה שבחכמה השרשית ,פרק ב' חח"ן ,וכולם חסד דחכמה השרשית ,פרק ג' חח"ן ,וכולם
נצח דחכמה )נ"א הפרטי' 360והם חח"ן שבה וכל א' ראש תוך סוף הרי חכמה השרשית נחלקו לט"ס,
והם חח"ן וכולם חכמה )שרשית( ,הרי ט"ס פנימיות 361וכולם חכמה שרשיות .363(362אח"כ הבינה
שבם' דצלם נחלקה ע"ד הנ"ל ג"כ ,ויש בה ראש תוך סוף ,וכל א' כלול מראש תוך סוף ,הרי ט"ס
פרטיות בבינה השרשית .פרק א' בג"ה ,וכולם בינה שבבינה )השרשית( ,364פרק ב' בג"ה ,וכולן
גבורה שבבינה )השרשית( ,365פרק ג' בג"ה ,וכולם הוד שבבינה )השרשית( ,366הרי ט"ס פרטיות
וכולם בינה השרשית .אחר כך הדעת שבם' דצלם יש לו ט"ס ,פרק א' דת"י ,וכולם דעת שבדעת
השרשי ,פרק ב' דת"י ,וכולם ת"ת שבדעת השרשי ,פרק ג' דת"י ,וכולם יסוד שבדעת הרי ט"ס
פרטיות בדעת שרשיות ,וג' אלו שהם חב"ד שרשיות נקרא ם' דצלם.
אח"כ ע"ד הנ"ל הם ל' דצלם ,והם חג"ת שרשיות דז"א ,כיצד ,הנה חסד דל' דצלם שבה
ט"ס ,והם פרק א' חח"ן ,וכולם חכמה שבחסד השרשי .פרק ב' חח"ן ,וכולם חסד שבחסד השרשי.
פרק ג' חח"ן ,וכולם נצח שבחסד השרשי .ועד"ז בקו שמאלי גבורה השרשית ,ט"ס 367פרק א' בג"ה,
וכולם בינה שבגבורה השרשיות .,פרק ב' בג"ה ,וכולם גבורה שבגבורה השרשי .פרק ג' בג"ה,
וכולם הוד שבגבורה השרשיות .ועד"ז בת"ת השרשי קו אמצעי ,פרק א' דת"י ,וכולם דעת שבת"ת
 358עי' 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' אריז"ל בשער
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 ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד
אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון ,גזעא גוף היו"ד ,ושבילא קוץ התחתון ,ולכן
ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ,ובקוצא נקשר כתר עליון ,ובשביל התחתון
בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא י' כידוע ,עכ"ל.
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השרשי ,פרק ב' דת"י ,וכולם ת"ת שבת"ת השרשי ,פרק ג' דת"י ,וכולם יסוד שבת"ת השרשי ,וג'
אלו חג"ת השרשיות נקרא ל' דצלם.
אח"כ עד"ז ממש צ' דצלם ,והם נה"י השרשי דז"א .כיצד ,נצח דצ' דצלם יש בה ט"ס
פרטיות ,פרק א' דנצח חח"ן וכולם חכמה שבנצח השרשי .פרק ב' חח"ן ,וכולם חסד שבנצח
השרשי .פרק ג' חח"ן ,וכולם נצח שבנצח השרשי .ועד"ז בקו שמאל הוד השרשי ,פרק א' בג"ה,
וכולם בינה שבהוד השרשי .פרק ב' בג"ה ,וכולן גבורה שבהוד השרשי .פרק ג' בג"ה ,וכולם הוד
שבהוד השרשי .ועד"ז בקו האמצעי יסוד השרשי ,פרק א' דת"י ,וכולם דעת שביסוד השרשי .פרק
ב' דת"י ,וכולם ת"ת שביסוד שרשי .פרק ג' דת"י ,וכולם יסוד שביסוד השרשי ,הרי ג' בחי' אלו
שרשיות ונקרא צ' דצלם.
והנה עתה נכלל הכל ,ונאמר כי בכל צלם יש ט"ס שרשיות ,ושמונים ואחת ספי' פרטיות.
ואמנם ,כשתחלק צלם זה לג' בחינת שהם מל"ץ כנ"ל ,נמצא כי בכל בחי' מהם יהיה ג"ס שרשיות
וכ"ז ספי' פרטיות .ובזה תבין ענין ספר יצירה ,כי הם י"ס }קיא ע"ד{ ובהן כ"ז 368אתוון .והנה הז"א
אינו רק ט"ס ,כי נוקבא היא ספי' א' 369העשירית .370והנה תמצא ,שכל בחי' מהם יש ג"ס שרשיות
והם בחי' אמ"ש ,371מ' קו ימין מים ,ש' קו שמאל אש ,א' קו אמצעי אויר .ואלו הג"ס שרשיות
נחלקות תחלה לט"ס בינונית ,372ואח"כ ט"ס בינונית נחלקות לכ"ז ספירות פרטיות ,הרי הם כ"ז
כמנין כ"ב אותיות התורה עם ה' אותיות מנצפ"ך בדרך פרטי .אמנם הט"ס בינונית הם נגד אותיות
הראשונים ,שהם א"ב ג"ד ה"ו ז"ח ט' ,וזהו במ' דצלם .אח"כ עד"ז הם ט' אותיות שניות ,והם יכ"ל
מנ"ס עפ"צ בל' דצלם .373והנה אח"כ עד"ז הם ט"ס 374שלישיות והם ק"ר ש"ת מנצפ"ך ואלו הם
בצ' דצלם .והרי הם ג' בחי' ,אמנם ספירות הפרטים הם כ"ז אותיות ,כי גם בהם לבדם יש כמנין כ"ז
אותיות התורה ,375הט"ס בינונית הם סוד א"ב דאי"ק בכ"ר וכו' ,ר"ל א' בחינה ראשונה ,י' שנייה ,ק'
השלישי ,וכעד"ז בכל השאר.376

.(é"ä÷) á"ë 368
.é"ä÷á ÷çîð 369
 370כל מציאות המלכות בכללה היא רק מה שהיא נלחק מכל הט' ספירות העליונים שכל הט'
מלכיות הם כולם נכללים בה )דע"ה ח"א סח ע"ג(
 371אלא ידוע בס"י )פ"ג( כי ראש )כח"ב( נברא מאש ,והוא הש' דאמ"ש ,ובטן )נה"י( ממים שהוא
המ' דאמ"ש ,אם כן ניחא .אבל כתוב בע"ח שאמ"ש הם במח לב כבד ,על אף שהמ' הוא בחכמה אבל
אין גילוי בחכמה בראש אלא בלב ,ולכן המ' הוא בלב ,ועכ"ז זה סותר לס"י ,ועוד כתוב בע"ח כי המ'
בקו ימין ,וש' בקו שמאל וא' בקו האמצעי) .כללים ח"א עז ע"א(
אמ"ש נחלקים לימין שמאל ואמצע וגם מלמעלה למטה וכל א' כלול מג' )ביאורים ח"א עד ע"ד(
.(é"ä÷á óñåð) åìù úåøéôñ 'è éøäå 372
.(é"ä÷á óñåð) äøåúä úåéúåà æ"ë ïéðîë íä íãáì íäá íâ éë æ"ë íä úåéèøôä åéúåøéôñ íðîàå 373
.(é"ä÷) úåéúåà 'è 374
÷çîð) äøåúä úåéúåà æ"ë ïéðîë ùé íãáì íäá íâ éë úåéúåà æ"ë íä íéèøôä úåøéôñ íðîà 375
.(é"ä÷á
376
כ"ב אותיות שלא מוזכרים כאן הם הם בז"א והם לא נתגלו אלניו בכלל וכן נעשה המלכות
עצמה מהכ"ב אותיות והם המוזכרים כאן אמנם להם אכן כן נתגלו אלינו )ביאורים ח"א נד ע"ג(
כאן מדבר במציאות האותיות שבכל פרצףו ופרצוף גופה אחר שנעשו ונגמרו כי יש בכל פרצוף
כל הכ"ב אותיות חוץ מה שהם שרשים אליו כי השרשים נעלמים בו והם ממדריגה יותר גבוה
)ביאורים ח"א עט ע"ב( ,ויש כמה סדרים של כ"ב אותיות כי עומד מציאות האותיות והשמות בכל א'
מהפרצופים לפי ערך האורות שמקלבי םמלמלעה וכן לפי ערך גילוים בשפעם למטה )ביאורים ח"א פה
ע"ב(
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שער כד פרק ו מ"ק
כלל העולה ,כי בכל הצלם יש ט"ס שרשיות נגד ט' אותיות של המספר ,שאין חשבון
למעלה ממנו כנודע לבעלי המספר ,כי הרי הי' חוזר לא' .ויש בו כ"ז ספי' בינונית נגד כ"ז אותיות
381
התורה ,378ויש בו שמונים ואחת 379ספירות פרטיות שלימות ,380והם גימ' כס"א להורות כי הת"ת
נעשה כסא אל הכבוד שלמעלה ממנו.
והנה כל בחי' אלו נקרא בחי' חיצוניות שבז"א כנ"ל ,שיש בו ג' כלים זעג"ז ,וזהו בחי' כלי
החיצוניות שבו ,והרי בארכו יש ט"ס כנ"ל .ואמנם גם ברוחב ובעוביו צריך שיהיה עד"ז כנ"ל.
ונמצא שצריך שיהיה ברוחב ועוביו ג' בחי' ט"ס הנ"ל ,382כדי שתהיה כל בחי' ,זו החיצונה בחי'
נה"י ,והתיכונה חג"ת ,ופנימית חב"ד .ויהיה ג' צלמים זו לפנים מזו ,והצלם החיצון נקרא צלם
דנה"י .נמצא ,כי כל ט"ס שרשיות הנ"ל הם בבחי' החיצון ,ואינם רק ג' ספירות גדולות אמיתיות
שהם נה"י דז"א ,כל א' כלולה מג' ,הרי ט' .והצלם התיכון נקרא צלם דחג"ת לבד ,ויש בו ט"ס
שרשיות שבו ,והצלם הפנימי נקרא צלם דחב"ד לבד ויש בו ט"ס שרשיות שבו.
ונמצא ,כי כאשר יתלבשו ג' אלו זה תוך זה ,נמצא ,כי ם' דצלם יהיה בו ג' ממי"ן זה תוך זה,
וכולם בחי' חב"ד .כיצד ,ם' חיצונה חב"ד שבנה"י האמיתית ,ם' תיכונה חב"ד שבחג"ת האמיתית,
ם' פנימית חב"ד שבחב"ד האמיתית ,וכולם נקרא אור מקיף ראשון במ' 383דצלם .אח"כ ל' דצלם יש
בו ג' למדי"ן זה לפנים מזה וכולם בחי' חג"ת .כיצד ,ל' חיצונה חג"ת שבנה"י אמיתית 384כו' ,וכל
אלו נקרא אור מקיף ב' דל' דצלם .ואח"כ הוא צ' דצל"ם ,ויש בו ג' צדיקי"ן זה לפנים מזה ,וכולם
בחי' נה"י .כיצד ,צ' חיצונה נה"י דנה"י אמיתית ,צ' תיכונה נה"י דחג"ת האמיתית ,צ' פנימית נה"י
דחב"ד האמיתית )וכל אלו נקרא אור מקיף ג' צ' דצלם(.385
ונמצא עתה ,שאם נמנה בבחי' האורך והגובה ,כל ספי' פרטיות שיש בכל חלק וחלק
מבחי' 386זו החיצונה ,יהיו כ"ז ספירות פרטיות ,והם כ"ז אותיות התורה )והוא( ,387כשנתחיל מחכמה
הראשונה שבחלק ההוא ,ונשלים ביסוד האחרון של חלק ההוא .ואם נמנה ספי' הבינונית שיש בכל
הג' חלקים ,יהיה כ"ז אותיות בכל צלם החיצון ,אחדים בם' ,עשירית בל' ,מאות בצ' .וכעד"ז בחי'
התיכונה צלם התיכון ,וכעד"ז בבחי' }קיב ע"א{ פנימית צלם הפנימי .אמנם אם נמנה באופן אחר,
שהוא ברוחב ובעובי ,נמצא 388בכל חלק העליון הכולל ג' בחי' יהיה בכל א' מהם לבדו כ"ז ספירות
377

.á÷òé úìéä÷ 377
 378כ"ב אותיות שלא מוזכרים כאן הם הם בז"א והם לא נתגלו אלניו בכלל וכן נעשה המלכות
עצמה מהכ"ב אותיות והם המוזכרים כאן אמנם להם אכן כן נתגלו אלינו )ביאורים ח"א נד ע"ג(
פעולת המצוה בז”א כי הנה המשכתה ועלייתה בו הנה הוא בבח'י הזרע שנזרע בו ואח"כ באשר
שהז”א גופה הוא עצם התורה עצמה יכ מזה הוא כל אריגתו ובניינו כי רק מהם הוא בנין כל הפרצוף
והעולמות כולם )כללים ח"ב כא ע,ד(
 379פיתחתי הראשי תיבות
.(é"ä÷) úåéùéìù 380
.(é"ä÷) à"æä 381
.æ"ãò – àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð – ì"ðä ñ"è 382
.(é"ä÷) 'îã 383
.(é"ä÷á óñåð) úåéúéîàä ã"áçáù ú"âç úéîéðô 'ì úåéúéîàä ú"âçáù ú"âç äðåëéú 'ì 384
.é"áåâä é"úëáå ,é"ä÷á ÷çîð 385
.(é"ä÷) 'éçááù 386
.(é"ä÷) ùîî ïøãñë 387
.(é"ä÷á óñåð) éë 388
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פרטיות ,וכולם יחד כ"ז בינונית ,389ויהיו ט"ס פנימית ט' אותיות האחדים ,וט"ס תיכונית ט' אותיות
עשירות ,וט"ס חצוניות ט' אותיות המאות ,וכעד"ז בג' למדי"ן דג' צלמים וכעד"ז בג' צ' שבג'
צלמים.
390
נמצא ,כי היסוד התחתון שבכולן שבחלק הצ' דצלם החיצון )העומדת עם הנוקבא אב"א(
הוא צ' פשוטה ,רומז שמתפשט בסוד אב"א ,כי צלם החיצון עומד עם נוקבא אב"א ,ויש בו אחיזה
לחיצונים בהתפשטותו .ויסוד התחתון שבכולם שבחלק הצ' דצלם התיכון הוא צ' כפופה ,וגם הוא
בחי' אב"א ,אך איננו מתפשט אל החיצונים כמו החיצון ,ואין אל החיצונים אחיזה בו אפילו שהוא
אב"א .ויסוד התחתון שבכולם שבחלק הצ' דצלם הפנימי הוא אות ט' מורה על הזווג פב"פ ,ונקרא
)תהלים לא כ( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך ,כי הוא צפון טמיר וגנוז ופנימי מכולם ,כמ"ש בזוהר
) (391דטוביה גנוז בגוויה.
ונבאר זה יותר ,ונמצא שהצ' דצלם דז"א הוא ט"ס ,וכל א' יש לה ג' כלים ,זה לפנים מזה.
והנה הראשון הוא חכמה שבצ' דצלם ,והם ג' חכמות זו לפנים מזו ,בסוד אי"ק ,392א' בפנימיות ,י'
בתיכונה ,ק' בחיצונה .והבינה של צ' דצלם הם ג' בינות זו לפנים מזו ,בסוד בכ"ר ,ב' בפנימית ,כ'
באמצעית ,ר' בחיצונית .וכן גל"ש בדעת ,דמ"ת בחסד ,הנ"ך בגבורה ,וס"ם בת"ת ,זע"ן בנצח,
חפ"ף בהוד ,טצ"ץ ביסוד .וכעד"ז אי"ק בכ"ר כו' בל' דצלם בט"ס שבו ,וכעד"ז אי"ק בכ"ר כו' בם'
דצלם בט"ס שבו .וכל א' ג' כלים זה לפנים מזה .ואם נחשב ונאמר באופן אחר ,כי כל אורך הצלם
אינו רק ט"ס לבד ,393וכל א' ג' כלים זה לפנים מזה ,נמצא כי הט"ס פנימיות של כל כללות הצלם
הנה הם ט' אותיות אחדים} ,קיב ע"ב{ א"ב ג"ד ה"ו ז"ח ט' ,והט"ס תיכונים עשירות ,והט'
החיצונים הם הט' אותיות המאות .והרי בכל ז"א בכללותו שכולל כל ג' חלקי הצלם ,ג' חלקים
באורך וכן ג' חלקי הרוחב ,והעובי שהם חיצון תיכון פנימי אין בו רק אלפא ביתא אחת דאי"ק
בכ"ר .וע"ד פרט יהיה ג' אלפא ביתא דאי"ק בכ"ר בג' חלקי הצלם כנ"ל ע"ד הנ"ל .וע"ד פרט מן
הפרט יהיה ג' אלפא ביתא דאי"ק בכ"ר בכל חלק וחלק מג' חלקי הצלם ודי בזה.
והרי נתבאר כי יש שמונים ואחת ספירות פרטיות בצלם החיצון ,וכנגדן שמונים ואחת
ספירות אחרים בצלם התיכון ,ושמונים ואחת אחרים בצלם הפנימי ,הרי ג"פ שמונים ואחד ,הרי
רמ"ג איברים 394גימ' אברם ,395ואח"כ הבינה שהלבישה את המוחין דכל הצלמים הנ"ל 396כנודע,
.(é"áåâä é"úëá) úåéèøô à"ð 389
.é"ä÷á ÷çîð 390
 391עי' זהר תרוהמ קעח ע"א ז"ל ,בכוונת אמן דהוא כליל תרין שמהן יהו"ה אדנ"י והאחד גניז
טוביה וצ"ע@
 392עי' שעה"כ כט ריש ע"ב ודברינו )ביאורים( טנת"א פרק ד' אות ג' ופרק ו' אות ט' ואות כו
)לש"ו(
 393יש רק ט' ספירות והם מחכמה עד יסוד כי הכתר אינו נמנה כי הוא מהתבונה ונמנה הדעת
במקומו וכן המלכות אינו נמנה כי הוא פרצוף בפני עצמה )ביאורים ח"א עג ע"ג(
.é"ä÷á ÷çîð 394
 395בכל י"ס יש כח ותכונת רמ"ח )ביאורים ח"א יא ע"א( ,עי' לעיל הערה Error! Bookmark
.not defined.
אותיות הם רק מהי,ס של בחי' נפש שהם הקטנות בז”א שהם רק הכלים דבחי' עיבור אבל
בגדלות הוה הכלים שלהם שמות דאלקים והויו"ת ואהי"ה וכן השמות דכל הי,ס המבוארים וכו'
)ביאורים ח"א עג ע"ד(
עצם התיקון שיהא לכל ה' פרצופים בבחי' רמ"ח איברים )דע"ה ח"א סח ע"א(.
מכאן רואים שכל מציאות נוק' דז"א נוצר מבחי' המלכות שבט,ס דז"א )דע"ה ח"א פח ע"ב(
כל האורות דמ"ה וב"ן נוצרו באותיות התור הובתיבותיה ,ובשמות וכינויים כן במילויים ובמילוי
מילויים עד אין קץ )ביאורים ח"א כב ע"א(
.(é"ä÷) åìàä 396
53

מאיר העץ חלק ד'
תוך המלכות של התבונה הב' שהיא אות ה' אחרונה משם ס"ג שלה כנודע .וזו נקרא תבונה הג',
שהיא רביעית כשנמנה גם את הבינה עליונה ,וזו ה' יש בו י"ס ,וארכה ממש באורך כל צלם ז"א שוה
בשוה ,ויש בה בכל הפרטים הנ"ל באורך וברוחב בצלם דז"א בכל הנ"ל ממש ,וזכור הקדמה זאת.
והנה ה' זו המלבשת אלו הג' צלמים ,כנודע שיש בהם רמ"ג ספירות פרטיות ,נעשים רמ"ח
איברים ,397כמנין אברהם ,ע"י ה' זו שנתוסף בהם ,ואלו הם סוד רמ"ח איברים שבאדם .וכבר ידעת
כי הצלם הוא סוד )שופטים יג ה( ומורא לא יעלה על ראשו ,398הנאמר בשמשון רק הם נכנסין תוך גוף
ז"א ,ועיין בפע"ח שער העמידה סוף שער י' .399והנה מור"א עם הכולל גימטריא רמ"ח ,והרי נתבאר
איך יש ט"ס בז"א ,400וכ"ז אותיות ,ורמ"ח איברים ,ואיך נברא בצלם.
שער כד פרק ז מ"ק
ודע כי כל ספירה וספירה כלולה מכל הקו שלה בלבד ולא מכל הי"ס ,כיצד חכמה כלולה
}קיב ע"ג{ מחח"ן שהוא קו שלה ,וכל א' כלולה מג' ,וכן מתפשטות ונחלקות לאלף אלפים בחי',
וכולם בחי' חח"ן בלבד .ועד"ז בקו שמאל ,כל ספירה של שמאל כלולה מג' ספירות הקו ההוא ,וכל
א' מהם כלולה מג' עד אלף אלפים בחי' ,וכולם בחי' בג"ה בלבד .ועד"ז בקו אמצעי וכולם בחי'
דת"י לבד .וזה בדרך כללות ,אמנם בדרך פרטות ,כל בחי' מאלו הי"ס כלולה מכל הי"ס .אמנם אינן
יוצאין מטבע בחי' הקו ההוא} .קיב ע"ד{ המשל בזה ,ספי' החכמה תהיה כלולה מחח"ן ,וכל א'
מהם יש בה י"ס וכולם נקרא חכמה או חסד או נצח בלבד ,ואינן נוטים אל השמאל ,כי כולם חסדים.
וכן ספי' בינה כלולה מבג"ה לבד ,וכל א' מהם יש בה י"ס וכולם נקראו בינה או גבורה או הוד לבד,
ואינם נוטים אל הימין ,כי אלו הם כולם גבורות ,וכעד"ז בקו האמצעי כולם מכריעים ,וזכור הקדמה
זאת.
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חלק ב'
403

שער כה דרוש א מ"ב
השער התשיעי שער דרושי הצלם ובו ח' דרושים
כבר נתבאר לעיל ,404כי המוחין דעיבור דז"א היה מזווג או"א בכלים החיצונים ,והמוחין
שלו אז נמשכו מהאורות הנקרא נפש אשר להם ,ומוחין דיניקה הם מכלים האמצעים ומהאורות
הנקרא רוח .405ועתה בגדלות חוזרין או"א להזדווג בבחי' כלים פנימים שלהם עם האורות אשר שם
הנקרא נשמה ,406ומולידין מוחין דגדלות דז"א ,והם נשמה אליו ג"כ ,ונקרא צלם נשמת ז"א ,ואלו
הם המוחין האמיתים הנמשכין מפנימית או"א.
אחר שנתבאר כל פרטי בחי' צלם )עניינה וענין כל בחי' הצלם( דז"א דעיבור יניקה ומוחין,
עוד צריך לפרש ענין מוחין דז"א ,וזה הדרוש הוא עיקר להבין ענין דתבונה מה ענינה ,וענין כל בחי'
הצלם דז"א ,וזה שורש לכל הדרושים.
הנה מוחין אלו הם נמשכים מבחי' טפה שנותן אבא באמא בעת זווגם זה בזה .ומבשרי
אחזה אלוה )איוב יט כו( ,כי כמו שמטיפת זכר נוצר ולד שלם בכל איבריו ,כן טפה זו אע"פ שאנו
קורין אותה מוחין דז"א ,עכ"ז הם פרצוף א' שלם שם במקומם ,שהוא בראש ז"א .גם יש בחי' ב' ,כי
הם ג"כ מתפשטים אח"כ בכל איברי הגוף דזו"ן ,כי הרי טפה זו כלולה מזווג זכר ונקבה הוא כמ"ש,
לכן היא כלולה משניהן ,ומתפשטין בז"א ונוקבא ,כמ"ש .והנה מוחין אלו יש להם ג' בחי' כמ"ש,
וכללותן נקרא צל"ם ,והוא הצלם ההולך עם האדם תמיד ,כנז' בזוהר כמה פעמים .והנה נתבאר כי ג'
בחי' הם באמא וכנגדן באבא ,ונבאר אותן דאמא ,ומשם יתבאר של אבא ,כי הנה הם בתחלה בינה
העליונה והוא עד החזה ]שלה[ ,407ותבונה היא מהחזה ולמטה ,ואלו השנים נקרא מ"ם וסמ"ך.408
ואח"כ זו התבונה גם היא נחלקת לב' ,409והם תבונה ראשונה עד החזה שלה )בבחי' בינה ותבונה
ראשונה( ,410ותבונה ב' מהחזה של התבונה הזו למטה ,ונקרא תבונה ב' ,אשר נקרא שלישית בערך
בינה ראשונה ,והם ג' ,בינה ותבונה ותבונה דתבונה ,411וזה התבונה השנייה }ב ע"ב{ שהיא
השלישית כנ"ל ,היא הנעשית צלם ומוחין אל ז"א כמ"ש .412והנה בעת זווגם להוציא טפת צלם
403

÷.á"ò æò ÷"äòù ,á÷òé úìéä
 404דף צט )שער המוחין( פ"ז )לש"ו(
 405דהיינו בעובי.

 406עי' פת"ש גדלות דז"א טז וז"ל ,סוד לידת המוחין בז"א הוא כמ"ש בזוהר )ח"ג ס"ה ע"ב( בתר
דינקא להו הדרת ואתעברת מנייהו ,והיינו ,שבגדלות שבאו המוחין בו היה לידה ממש כמו בעיבור
הראשון שהיה בסוד חיצוניות ,שאז נעשה סידור והרכבה להוציא פרטי המדרגות שבמאורות
החיצונים ,כמו כן בגדלות היה ג"כ עיבור ממש ,שהיו צריכים לבוא מאורות הפנימיים לידי ציור
וחיבור אברים ומדרגות ממש ,שהמוחין כוללים פרצוף שלם שהם כלל הנבראים בפנימיות שלהם,
והוא סוד ביאת הנשמה באדם בעת הגדלות ,שאז נכנס בו יצ"ט שהוא עומד להלחם עם היצה"ר
שניתן בו בתחילת יצירתו ,שכבר גדל בו הדעת להבחין בין טוב לרע ,וניתן בו הנשמה להבדיל הטוב
מן הרע ,ולהכיר האמת ,ולדחות השקר ,וכמו כן הוא ממש במאורות העליונים ,שבעת שהגיע המדרגה
שיתגלה בהם הפנימיות שבהם ,אז ניתן כח למאורות לדחות קטרוג הסט"א ולהסיר כל כח הטומאה,
ולבער רשעים מן הארץ ,ולהגדיל מעלת ישראל וצדיקים ,ולכן צריך לכל המדרגות הנמצאים
בחיצוניות שבהם יש כח לסט"א לכל מדרגה לגרום בהם קלקול ,מוכרח להמצא נגדו בפנימיות כ"כ
כחות כנגדם ,ולכן גם להם היה סדור במעי אימא.
é"ä÷á ÷çîð 407
 408לעיל דף עז )שער הזיווגים( פרק ה' )לש"ו(
 409עי' שער הזיווגים פרק ד'.
.(é"áåâä) é"úëá àúéì ,é"ä÷ – äúðéçáá 410
.(é"áåâä é"úëá ïëå é"ä÷) ÷çîð 411
é"ä÷ – øàáðù åîë 412
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המוחין האלו ,הם נעשין כולם פרצוף א' .413ונמצא ,תבונה ראשונה שהיא הב' 414מהחזה ולמטה של
כל הפרצוף בהיותו שלם ,ובתבונה זו היא בית הרחם של כללות הפרצוף ,ושם מקום העיבור דצלם
דמוחין ]דז"א[ כנ"ל .415ואמנם ,עיקר זו הטפה של הצלם ,נוצר מן חו"ב העליונים בהיותן מלובשים
ונכללין בחכמה ותבונה הב' .והנה צלם זו נוצר שם ברחם תבונה זו הב' שהיא תבונה הא' כנ"ל,
ובעת הלידה ,יוצא צלם זו מהרחם שלה ומתלבש תוך תבונה השנייה שהיא הג' ,ושם נקראת צלם
דז"א ,כמ"ש בע"ה.
ונבאר תחלה אלו המוחין עצמן ,ואח"כ נבאר בחי' העושה אותם צלם .416והנה המוחין הם
ג' בחי' חב"ד ,והדעת נחלק לב' שהם חו"ג ,והרי הם ד' מוחין חו"ב חו"ג .417ואמנם שרשם הם

 413עי' לעיל שער ז"א סוף פרק ב'.
עי' ביאורים ח"א ע ע"א וזה תמצית דבריו ,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 )עי' 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 .ע"כ.
וכאן כוונתו שהג"ר דג"ר נכלל בג"ר דו"ק.
כאן קיום של אין תורה מתיקימת אלא במי שממית עצמו עליה כלומר עליית הנה"י למעהל )שער
המוחין פרק ג'( )דע"ה ח"ב צט ע"ב( .אמנם הם חוזרים ומתחלקים ולא נכנסו בז"א אלא אחר
שמתחלקים ומתלבשים המוחין דז"א רק ע"י הנה"י דתבונה ובתוכם הנה"י דיש"ס וכמ"ש לקמן דרוש
ח' )לש"ו ,וכן הוא בדע"ה ח"ב צח ע"ג(
àéäù åæ äðåáúáå 'à óåöøôá íìù äúåéäá óåöøô ìë ìù äèîìå äæç 'éçáî àéä äðéáä êøòá 414
.(é"áåâä é"úë) íçøä úéá àéä äðåùàø
.ì"ðë ïéçåîäå - àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð – ì"ðë [à"æã] ïéçåîã 415
.(å"ùìå é"ä÷) íìö íúåùòä 416
 417עי' פת"ש גדלות דז"א טז וז"ל ,אע"ג שהמוחין הם באמת פרצוף שלם של י"ס שהרי כולל כל
בנין הפרצוף ,מ"מ נקרא ע"ש חב"ד לבד ,שזהו עיקר מחשבתו וציורו של יוצר בראשית שהפנימיות
יגבר ,והיינו ,שמה שמסודר בחכמה עליונה ובציור החכמה ,זה נשאר ג"כ במוחין ואינם מתפשטים,
אבל הדעת הוא מתפשט.
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נמשכים כך ,חו"ב הם נמשכין ממוחין או"א עצמן ,שהם חכמה ממוח אב והיא חכמה 419418שלו,
ובינה ממוח האם והיא מבינה שלה כמבואר בדרוש הציצית )שעה"כ סוף פרק ג' .(420ואמנם הדעת
הנקרא חו"ג ,ב' חצאי הדעת ,הם 421היו תחלה התרין כתפין דא"א ,ומשם נמשכו אל ב' העטרות
425
היסודות דאו"א ,שהם 422גבורות דאבא ודאמא ,424423ומשם נמשכו להיות תרין עטרין בדעת דז"א
כנזכר באד"ר ואדר"ז .426ואמנם הב' מוחין עצמן ,שהם חו"ב אלו ,נמשכין מתרין מוחין ,ממוחא
 418מחכמה )פת"ש גדלות דז"א יז(*.##
.(é"áåâå å"ùì é"ä÷) äðéáî 419
 420עי' הערה הקודם וגרסאות שם אבל בשעה"כ כתוב בינה כמש"כ בלש"ו וגוב"י )הרב לא הכריע
ונשאר בספק(.
 421כלומר עטרין דדעת כדלקמן ועי' לקמן פרק ב כללי חו"ג אות יז והערה  ,752והכוונה שכאן
מדבר על המקור של החו"ג ושם מדבר על מיקום של המוחין דאו"א ,והעטרין דדעת שרשם בכתר
שהוא בכתפין דא"א .הרב התקשה בזה.
והסיבה שא"א שורש ליותר תחתון מאו"א שא"א כולל כל הבריאה כולה ואו"א רק שייכים לאלף
השביעי ולא לו' אלפי שנין וז"א רק שייך לו' אלפי שנין )פת"ש גדלות דז"א יז( ועי' פת"ש גדלות דז"א
יז :ונודע כי היסוד של כל פרצוף הוא מקום שנקשרים כל המדרגות יחד ומסודרים להיות הולכים
לעולם שלמטה ממנו ,והעטרה של היסוד שורש למקבל ממנו ,והוא סוד מלכות המושרשת בו,
בתוספת ביאור ,לכן הסדרים של חו"ב שהם כוללים הכחות שמסודרים בחו"ב דאו"א כפי התיקון
שיהיה לבריאה ,הם מתפשטים עד מדרגה תחתונה של או"א שהוא יסודות שלהם ,שמשם הם יורדים
להיות קבועים בז"א בחו"ב שלו ,להיות שם בסוד שורש התיקון שלעתיד ,שהם כלל כל הפרטים של
הנבראים שהם בז"א במדרגתו של הו' אלפי שנין ,ובאו"א הם מסודרים בסוד השלמות שלע"ל ,ונכלל
כל הסדר הזה ביסודות שלהם ,ומשם נקבעים בחו"ב דז"א .אבל הדעת שהוא הפנימיות הפועל עתה
בהרגש בהו' אלפי שנין ,צריך שיקבל מן העטרות של או"א שהוא השורש של המקבל ,והיינו ,נוקבא
שורש התחתונים כפי מה שהם עתה ,ומ"מ סוף המעשה במחשבה תחילה ,שעיקר הכוונה היה בשביל
עולם המעשה ,ולכן שורש הדעת הזה למעלה ממה שנקבע בחו"ב ,אף שבאמת כפי מה שהוא פועל
עתה הוא למטה ממדרגה זאת ,שהרי עדיין אינו פועל לפי השלמות שלעתיד ,והוא מקום הדעת באמת
למטה מחו"ב שהוא דעת המתפשט ,מכל מקום עולה במחשבה יותר למעלה וכמ"ש ,ולכן אמר שהדעת
הוא במקום הכתר שעולה לרצון ,והבן.
.é"ä÷ – íùù 422
.(é"ä÷) àîàã úåøåáâå 423
 424לכן היסוד נקרא כל )זהר בראשית יז ע"א( שהוא כולל כל הו"ק )ביאורים ח"ב סה ע"א(הרב
התקשה בזה גם.
 425והוא פירוש הזהר משפטים קכג ע"א דעת גניז בפומא דמלכא )ביאורים ח"א נה ע"ב( עי' לקמן
הערה Error! Bookmark not defined.
 426עי' פת"ש גדלות דז"א טז וז"ל ,והנה ארז"ל )נדה ל"א ע"א( שלשה שותפים יש באדם ,הקב"ה
ואביו ואמו ,ואמרו ,אביו מזריע לובן שע"י נברא בו העצם והמוח כו' ,והם ה' דברים ,ואמו מזרעת
אודם כו' ,ונותנת ג"כ ה' דברים ,והקב"ה מטיל בו נשמה כו' ,וזיו וקלסתר פנים כו' ,וחושב עשרה
דברים כו' ,וכן הוא הכל במאורות עליונים ,שז"א שהוא מסודר בדמות אדם ,נבנה ג"כ ע"י ג' שותפים,
והיינו ,שאו"א נותנים בו חלקיהם ,ר"ל כחות שלהם נקבעים בו שהם החכמה והציור שהם ג"כ חסד
ודין ,מים ואש ,לובן ואודם ,אבל הוא בנין המאורות בעצמם ,ר"ל שורש הנבראים כפי מה שהוא בז"א,
והוא סוד הגוף והכלים ומדות שלו שנסדרו לפי הכחות ומדות שסידרו בו או"א ,אבל א"א הוא שותף
השלישי שהוא המאור שמשם נמשך עיקר הרצון של כלל הכל ,שבו נקשרים כל הנבראים וכל
המאורות כפי שהם אחר התיקון הגמור ,ומזה נמשך כח לז"א שע"י יתנהגו כל ו' ימי המעשה שע"י
יוחזרו הכל לתיקון ,והוא הדעת שכולל י' חלקים ביחד ,והיינו ,ה"ח וה"ג שבו ,שבהם יגדיל המאורות
של המדות של ז"ת ,ימי המעשה ויסדרם באופן שינהיגו ג"כ הבריות בסדר זה שימצא בהם כח הדעת
הזה להכיר את בוראם ולהחזירם אל התיקון הגמור ,ולכן שורש הדעת למעלה ממדרגת חו"ב שהם
נמשכים מאו"א עצמם ,שאינם רק הכנה לז"א ולסדור מאורות שלו ,אבל הדעת נמשך מב' כתפין
דא"א ,ר"ל שזרועות דא"א הוא כח הסובל כל הנבראים שכולם נתמכים בו בשביל התכלית שיצא
מהם ,ועיקר התכלית הוא עולם המעשה ,שבשביל זה היו כל מדרגות הנשגבות שלמעלה מן המעשה
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דאו"א ממש ,ומשם נמשכין אל ב' יסודותיהם ,חכמה ביסוד אבא ,בינה ביסוד אמא ,וב' עטרין שהיו
תחלה ב' כתפין דא"א נמשכו בב' עטרות דיסודות הנ"ל דאו"א ,החסדים בעטרת יסוד אבא,427
וגבורות בעטרת יסוד אמא .נמצא ,כי ב' מוחין הנקראו חו"ב דז"א הם בב' היסודות דאו"א ,אשר
בחי' היסוד הם לעולם זכרים בין באבא בין באמא ,וב' עטרין דדעת הם בב' העטרות של היסודות
שלהם ,ששתיהן נקבות .ומזה תבין למה הדעת נקרא תרין עטרין באדר"ז )רצא ע"א( ,כי הם בחי' ב'
העטרות של יסודות שלהם .ובזה תבין פסוק )משלי י ו( ברכות לראש צדיק 428הנזכר בזוהר פרשה
ויצא )דף קסב ע"א .(429והענין כי תרין עטרין אלו ברדתן פה למטה בב' עטרות דאו"א ,שמקומם הם
בין תרין ירכין ,ובירכין דילהון 430נקרא ברכות לשון ברכיים ,ואלו ברכיים והברכות הם בראש }ב
ע"ג{ צדיק ,כי צדיק יסוד ,וראש צדיק עטרה שבו הנקרא ראש יסוד ,ושם מקומם .גם בזה תבין איך
אח"כ בעת הזווג ,נותן ז"א בנוקבא את הה"ג ואח"כ הה"ח ,431כי כולם בחי' מלכות הם.
ונבאר עתה איך אלו מוחין נקרא צלם 432ונעשין בחי' צלם .והענין ,כי הנה נת"ל כי יצאו
מרחם של תבונה הא' שהיא הב' ,ומתלבשים בתבונה הב' שהיא הג' .ואמנם התלבשות זה נחלק
לכמה בחי' ,כי הנה תחלה קודם יציאת המוחין האלו היה ז"א איש בעל ו"ק ,והיה לו אז צלם א' אל
הו"ק ,ועל אותו צלם נאמר )תהלים לט ז( אך בצלם יתהלך איש ,כי עדיין ז"א נקרא איש ולא אדם.433
ועתה בבוא לו המוחין האלה הנקרא צלם כנ"ל ,נקרא צלם אדם ,כי כבר הוא נקרא אדם שלם ,434ועל
צלם זה נאמר )בראשית א כז( ויברא אלהים את האדם בצלמו ,וכן )בראשית ט ו( כי בצלם אלהים
עשה את האדם ,כי ז"א נקרא אדם ,וצלם זה נקרא צלם אדם .ודע ,כי כללות כל בחי' צלם הזה
כמ"ש 435בעז"ה הוא שם א' הנקרא הוי"ה ,כי המוחין דגדלות נקרא הוי"ה ,ותבין זה .436וג' אותיות
רק הכנות להם ,ונמצא ,שהדעת שהוא פנימיות של המעשה המסודר בו' ימי בראשית הוא העיקר,
ונסבל מזרועות עליונים הסובלים הכל ,והם הב' כתפיים שנושאים כל המשא הזה ,והם סוד ב'
העטרות ר"ל עטרות של פרטי המעשים ,שכל א' נכנס תחת סוג חמשה ,שהם חמשה חסדים וה'
גבורות שמתפשטים בה' ספירות של חג"ת נ"ה ,ע"כ .יש המשך בפת"ש על הכתפים הם גימ' ת"ק ,ע"כ.
 427לעיל כתוב גבורות ביסוד אבא?*.##

 428עי' שעה"ק עז ע"ג )לש"ו(@.
 429ז"ל :ר' ייסא זוטא הוה שכיח קמיה דר"ש א"ל מהו דכתיב ברכות לראש צדיק לצדיק מבעי
ליה מאי לראש צדיק ,א"ל ראש צדיק ,דא היא עטרה קדישא ואוקמוה .תו ראש צדיק דא יעקב ,דאיהו
נטיל ברכאן ונגיד לון לצדיק ,ומתמן אזדריקו לכל עיבר ,ומתברכן כלהו עלמין .אבל הא אוקימנא,
ברכות לראש צדיק) ,ראש( צדיק אקרי ההוא אתר )ד"א ל"ג רישא( דברית ,דמניה נפקין מבועין ,לבר
נוקבא דקיסטא דחמרא נפיק מניה ,איהו רישא ,כך ראש צדיק ,ההוא אתר כד זריק מבועין לנוקבא
אקרי ראש צדיק ,צדיק איהו ראש )נ"א רישא לכל ברכאן( ,בגין דכל ברכאן ביה שריין
תרגום@:
."ïëìå" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìá ÷çîð "ïåäìéã ïéëøéáå" 430
 431עי' כוונות שים שלום שזה ביאה ראשונה וביאה שניה ,ועי'י שער ט"ל פרק ז ,וכן עי' כללי
חו"ג אות טו@.
.é"ä÷á ÷çîð íìö àø÷ð 432
 433עי' זהר ח"ג מח ע"א תאנא בכמה דרגין אתקרי בר נש ,אדם ,גבר ,אנוש ,איש ,גדול שבכלם
אדם) ,משום( דכתיב )בראשית א כז( ויברא אלהי"ם את האדם בצלמו ,וכתיב )שם ט ו( כי בצלם
אלהי"ם עשה את האדם ,ולא כתיב גבר אנוש איש.
.(é"ä÷á óñåð) úåøéôñ 'éá 434
.(é"ä÷) øàáðù åîë 435
 436כל הסדרים נכללים ונכנסים תחת שם הוי"ה שהוא כולל כל הנמצא שנקרא שמו ית' עליהם,
והחיצוניות כבר נתבאר שנקרא בשם אלקים והפנימיות הוא שם הוי"ה .והיינו ,כי כבר ביארנו שאימא
הנכנסת לסדר התיקונים בז"א ,היא נכנסת בו בדרך הדרגה ,והיינו סוד התחלקות תבונה א' וב',
שבתחילה נכנסת בו בבחינה תחתונה שבה והיא תבונה שניה שנעשה ג"כ בסוד פרצוף כולל כל
הדרכים של ז"א ,ואח"כ בהדרגה ,מאירה בו במדרגה יותר עליונה והוא תבונה ראשונה שלה ,ואח"כ
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ראשונות שהם יה"ו נקרא צלם ג' אותיות ,וה' אחרונה נקרא דמות .וז"ס )בראשית א כו( נעשה אדם
בצלמנו כדמותנו ,וכללות צלם ודמות הוא אדם שלם הכולל זו"ן ,שהם אותיות יה"ו עם ה' אחרונה.
ונבאר ג' אותיות צל"ם איך הם ג' אותיות יה"ו .ותחלה נתחיל מן ם' דצלם ,כי הנה הוא
ממטה למעלה ,והמ' שבו הוא בחי' עליונה מכולם ,וכנגדו י' של יה"ו והוא חכמה .והנה הם' של
צלם כלולה מד' מוחין חו"ב חו"ג ,כל א' כלול מי' הרי ם' .ואמנם ,אלו מוחין יוצאין מרחם תבונה
ראשונה שהיא הב' ,437ונתלבשו בו"ס 438של תבונה השנית שהיא הג' כנ"ל ,והם כחב"ד ח"ג דתבונה
זו ,שהוא עד החזה שבבחי' עצמה .וכבר ידעת ,כי כפי סדר התחלקות התבונה הוא ג"כ התחלקות
החכמה ,439וממילא יובנו נמצא ,כי 440ג"כ יש בחי' מוחין אחרים שנתלבשו בחכמה הג' של
החכמה 441בו"ס ראשונות שבה ,שהוא עד החזה שבה .נמצא ,כי ב' צלמים זכר ונקבה ,זו בחי' חיה
וזו בחי' נשמה ,וצלם אבא נעשית נשמה אל צלם דאמא ומתלבש בתוכו ונעלם שם ,לכן תמיד אין
אנו מדברים אלא בצלם דאמא 442וממנו יתבאר צלם אבא ,וזכור ואל תשכח.
443
והנה נודע כי או"א הם הוי"ה ואהי"ה ביודי"ן ,והוי"ה נעלם תוך אהי"ה כנ"ל  ,לכן צלם
גימטריא אהי"ה דיודי"ן ,כי הוי"ה נעלם בתוכו ,ואינו נגלה וניכר רק אהי"ה דיודי"ן שהוא גימטריא
צלם ,כי כבר נת"ל כי צלם זה מזווג חו"ב עלאין הנקרא הוי"ה ואהי"ה דיודי"ן ,ומשם נמשך ,לכן
נקרא על שמו עם שמתלבשין אח"כ בתבונה הג' שאינו כך שמה ,רק שם ס"ג כמ"ש .והנה בזה
הבחי' המתלבשת בו"ס ראשונות דתבונה הג' יש כללות כל הבחי' )שלמטה ממנה( 444ע"ד שיתבאר
שהם ג' אותיות צל"ם ,ולכן בחי' זו לבדה נקרא צלם ,כי בה נכללו כולם עם שאינם רק ם' של צלם
כנ"ל .ונמצא ,היות בחי' ם' זו כמו או"מ ממקומו אל כל הז"א עד רגליו ,ואמנם אינו יורד ממש שם,
אמנם נשאר שם למעלה בבחי' או"מ לכל }ב ע"ד{ הז"א .וכבר ידעת כי כל או"מ הוא אהי"ה

במדרגה עוד יותר עליונה והוא נקרא בינה עצמה ,וכמו כן הוא התחלקות אבא המאיר בז"א ג"כ כפי
ההדרגה הנ"ל שנקרא יש"ס ,ורק שנקרא בשם אימא כי התיקונים שאבא נותן הוא בהעלם במחשבה
לבד ,והציור שלהם נעשה באימא ,ולכן נקרא ע"ש צל"ם שהוא סוד אהי"ה דיודי"ן )פת"ש גדלות דז"א
יח(.
קטנות נקרא אלקים.
 437כלומר המוחין עצמם ללא הלבושים שלהם שהלבושים שלהם הם הל' כדלקמן )פת"ש גדלות
דז"א יח( וזה המשך לשונו :יש ג"ן ויש עד"ן ,ואמרו )ברכות ל"ד ע"ב( מאי עין לא ראתה וגו' ,זו עדן
שלא שלטה בו עין כל בריה וא"ת אדה"ר היכן היה ,בגן ,והיינו ,שתיקון הבריאה ושלמותו יהיה לע"ל
באלף השביעי ,והוא עליית כל המדרגות לבינה כמ"ש בספ"ד ובביאור רבינו הגדול ז"ל )יא ע"א( שם
באורך ,והוא שכר עוה"ב שיתעלו המדרגות כולם למדרגת בינה שהיא למעלה מו' ימי המעשה ,ויש
עוד מדרגה למעלה מזו והיא חכמה עצמה ,והוא סוד העדן אשר עין לא ראתה )ישעיה סד ג( שחכמה
למעלה מהשגה והחכמה מאין תמצא )איוב כח יב( וכל הנבראים מסודרים שם בסדר נעלם ונשגב
מאד ,ומשם יהנו הצדיקים לע"ל ע"י הג"ן שהוא בינה עצמה ,ונמצא ,שהמדרגות הנשגבות האלו של
החכמה יאירו ע"י אמצעות בינה שהוא הגן ,ומשם יעלו אח"כ עוד למדרגה יותר בבחינת גילוי העדן
בלא לבוש הגן ,והיינו בסוד חכמה בעצמה והוא המ' של צלם.
.(é"áåâä é"úë é"ä÷) íéðåùàøä 438
 439כלומר יש"ס.
(é"áåâä é"úë) äîëçã íìöá 440
.(é"ä÷) úåîëçä 441
 442והנה עי' יהל אור ח"א כד ע"ב ז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א ,והוא הדעת דז'
תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה
ונעשה לו דעת וכו' .עיקר הדעת הוא יסוד דחכמה ,וקאים בתוך יסוד דבינה דלא מתפרשין ,לכן נק' על
שמה .והתגלות הבינה בז"ת אינו אלא בדעת יסוד שלה ,עכ"ל.
 443דוגמת כל או"א שרק מתגלה האמא )ביאורים ח"א לח ע"א( ,ועי' הערה הקודמת.
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 444
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דיודי"ן ,445לכן צלם בגימטריא אהי"ה 446כנ"ל .נמצא ,כי הצלם זה יש בו כללות כל הבחי'
התחתונה ,שהוא צ"ל מצלם ,447וכמ"ש בע"ה.
ודע ,כי ד' מוחין אלו שבזה הצלם ,הם סוד ד' יודי"ן שיש בשם הוי"ה במילוי יודי"ן דאבא,
כי משם נמשכו ,והם מ' של צלם .448גם זה המ' של צלם אשר נקרא צלם גמור ,לפי שגם בחי'
התחתונים נכללין בה .הנה בחי' זו נקרא אויר ,449כי עדיין לא נכנסו תוך גופא דז"א ממש ,רק
.é"ä÷á ÷çîð 445
.(é"ä÷á óñåð) ï"éãåéã 446
 447מ' הם ד' יודי"ן דע"ב שהוא דרגא דחכמה עיקר גילוי המחשבה שהוא סוד היחוד ,והוא עונג
הנשמות בהתקשרם ביחודו ית' ,והוא מתלבש בי"ס ראשונות של התבונה ,ר"ל שהם מאירים בהנהגת
עוה"ב באלף השביעי אחר שכבר נתקנו כל המדרגות שנוקבא ,שהוא קשר הנבראים עצמם כבר הם
מתוקנים בסדר הראוי ,ואין צריכים לקבל תיקון מדכורא ,ובמדרגה זו כבר עלו כל הנבראים למדרגה
ליהנות מאורם עם סדר נה"י דתבונה שסדרה שם התיקונים האלו ,והוא מ"ש הרב ז"ל שמ' דצלם הוא
הכולל ב' האותיות צ' ול' דצלם שהוא עלייתם שם ,וז"ס שם ונק"ה שהוא באימא דשם סלקין כל
המדרגות לע"ל ,כמ"ש בספ"ד פ"א )י"א ע"א( תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשים כקדמייתא שהוא סוד
המים הטהורים המנקים כל טומאה וכל סיג וגימטריא צל"ם )פת"ש גדלות דז"א יט(.
 448שהוא מחכמה כנ"ל ד"ה ונבאר ג' ,ועי' פת"ש גדלות דז"א יט ז"ל ,הד' אותיות דע"ב דחכמה
הם סוד הד' מוחין שכוללים כל המדרגות חו"ב וז"ת ,וכל א' מאיר בי"ס שבו ,והי' שבכל אות דהוי"ה זו
במילוי ,מורה על כללות הי"ס י' מדרגות שבכל מדרגה ,ולכן בכל אות הוא י' ,והוא מורה על פנימיות
שלו ,ובמדרגה זו הם ד' מוחין גמורים שהדעת נחלק לשנים ,שקודם התלבשם באימא הם ב' עטרות
מיוחדות כל א' בפ"ע כמו שהם באים מב' כתפין דא"א והענין סוד נשגב ,כי הדעת המתפשט בז"ת הוא
כולל ב' העטרות ביחד ,והטעם ,כי בעת הנהגת הז"א בו' אלפי שנין צריך שיתמתקו הגבורות ע"י
החסדים ,כי בגבורות שם נאחז הסט"א ע"י צמצום האורות וסילוק השלמות וגילוי כבודו ית' למטה
בנבראים ,ועי"ז הדין שולט ג"כ שהסט"א אחר שהיא מפתה ומחטיא את האדם ,עושה שלה ,ועולה
ומקטרג ,כמ"ש )ב"ב ט"ז ע"א( הוא השטן הוא היצה"ר ,ולכן הנוקבא לית לה מגרמה כלום )זהר ח"א
קפ"א ע"א( כי גם הגבורות שלה מקבלת מדכורא ,והיינו ,שנוקבא שהוא כלל בנין התחתונים שהם
עצמם חסירי השלמות לגמרי ,וצריכים תיקונים מן הדכורא שנותן תיקון לכל דבר ,ולכן הוצרכו גם
הגבורות שהוא בנין התחתונים להיות נכלל בדכורא ר"ל להתקן ע"י חסדים שבו ,וליתן להם כח לקבל
התיקון אח"כ ע"י העבודה השלמה שלהם ,שהוא סוד הזיווג שנותן לה אח"כ טיפה דחסדים וכמו שית'
במקומו ,ולכן בעוה"ז בהנהגת שית אלפי שנין ,צריכים הב' עטרין של חו"ב להתקשר במוח אחת בסוד
הדעת שהוא פנימיות הז"ת שהם ז' ימי בראשית ,אבל בעוה"ב בבינה באלף השביעי שאז זמן שמושא
תגא בראש ס"ת ,צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם )ברכות י"ז ע"א( אז כל המדרגות של
התחתונים מתוקנים ,ואין צריכים תיקונים מן הדכורא ,אלא בעצמם יש להם כל השלמות ,לזה הם
למעלה סוד ד' מוחין מגולים ]עי' בהגר"א בסד"צ יא ע"א וז"ל ,וזהו סוד השבת ,וכו' בינה מאיר לה
שלא ע"י ו"ק ,ששת ימי המעשה ,והיא שוה לגביה* ,[##שגם הדעת ב' עטרין שלו כל א' בחינה בפ"ע,
ואינו צריך להיות נכלל בחסדים של הדכורא ,אך כ"ז בבינה עליונה ,מה שאינו מסודר ליתן בז"ת בז"א
שהוא הנהגת ו' אלפי שנין  ,והוא בסוד י' ראשונה של התבונה שהוא מ' דצלם שהוא הדרגה שלמעלה
מהנהגת הזמן של עתה ,אבל בהתפשטם בנה"י שלה שהוא התבונה ב' שם הם מסודרים כפי הראוי
לתיקון של עוה"ז ,הוצרכו להיות נכלל החו"ג ביחד ,כדי )ש(כאשר יתפשטו בהנהגת הזמן יתייחדו
ביחד ,והוא הל' דצלם שהוא אור מקיף הראשון שעומד על הנהגה זאת לתקן העבודה של התחתונים
במיתוק הרע ובחזרתו לטוב ,שיהיה נכלל הגבורות עם החסדים ביחד ,אבל המקיף היותר עליון הוא
כפי סדור הנהגה של אלף השביעי עצמו שהוא בסוד הנהגת עוה"ב שהם חג"ת וחב"ד כידוע ,שם הם ד'
מוחין נפרדים מטעם הנ"ל ,ע"כ ,והקשר בין חג"ת לעולם הבא עי' ליקוטי הגר"א בסוף סד"צ ל"ח ע"ג
וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור
או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז
א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון
הכתר ,עכ"ל.
 449ומדרגה זו נקראת אויר שהוא במדרגה הגדולה שאין שייך שם גבול ומדה וגוף ,שהוא לפי ערך
תיקון הנבראים ועלייתם למדרגה העליונה ,ומדרגה זו נקראת אויר שהוא במדרגה הגדולה שאין שייך
שם גבול ומדה וגוף ,שהוא לפי ערך תיקון הנבראים ועלייתם למדרגה העליונה ,והוא סוד מ"ש רז"ל
60

מאיר העץ חלק ד'
עומדין בסוד או"מ כנ"ל ונקרא אויר .450וגם הסבה ,כי הנה ידעת כי החו"ב וחסד כל א' כולל ע"ב,
והגבורה כולל כולם שהם רי"ו כנ"ל בסוד ויעבור ,ע"ב רי"ו .451והטעם ,כי הגבורה הוא לצורך
המלכות ,ה' אחרונה של שם ,וצריך לכלול בה כל הבחי' של ג' אותיות יה"ו שעליה ,שהם חכמה
בינה חסד ,שכל א' כלול מע"ב ,והוא כללות ג"פ ע"ב ונעשים רי"ו .והטעם כי גם היא כוללת י"ס
דוגמת הזכר ,וכמו שהזכר יש לו ג"פ ע"ב ,כן תהיה בנוקבא .ולכן בחי' זו נקרא אויר ,בגימטריא
רי"ו ע"ה ,והוא ע"ש היות אויר זה כולל ג"פ ע"ב ,חכמה בינה חסד זכרים שהם רי"ו ,וגם בגבורה
יש רי"ו א' 452כנזכר ,ולכן בחי' זו נקרא אויר .ונמצא ,כי בחי' זו היא י' ראשונה של הוי"ה הכולל כל
התפשטות המוחין ,ונקרא חכמה והוא ם' של צלם ,והוא אויר ,והוא מ') 453ו"ס( ראשונות דתבונה
הג' ונקרא צלם ,כי ב' אותיות צ"ל נמצאים בו ונכללין שרשם פה בם'.
אח"כ בחי' הב' ,היא ה' ראשונה של הוי"ה הכולל התפשטות המוחין כנ"ל ונקרא בינה,
והוא ל' דצלם .אמנם ,גם זו כוללות 454בה גם בחי' שלישית שלמטה ממנו ,הוא צ' דצלם ,נקרא צ"ל.
ולא חסר ממנו רק מ' דצלם ,כי היא עליונה ממנו ונקרא צ"ל ,אך עיקרה ל' דצלם לבד .והענין ,כי
אחר בחי' ראשונה חוזרין הד' מוחין הראשונים שנתלבשו בו' ספי' ראשונים של תבונה הג' ,ויורדין
עוד ירידה ב' והתפשטות ב' ,ומתלבשין בנה"י דתבונה הג' ,כל א' כלול מי' הם ל' דצלם* .נמצא כי
תחלה היו ד' מוחין עצמם ניכרין ,לכן נקרא מ' דצלם .אך פה נעלם מציאותן ,ואין ניכרים רק
המלבושים 455שהם נה"י דתבונה הנ"ל ,456והנה"י ההם נקרא ל' דצלם ,ובחי' המוחין נעלם ומכוסה
תוך ל' זו .457ונודע ,כי אהי"ה דיודי"ן 458הוא בבינה העליונה ,כי תבונה נקרא שם ס"ג ,ולכן צ"ל זה
עם ב' אותיותיו גימטריא מילוי דאהי"ה דאלפין ,וגימטריא בצ"ל שד"י ,וחסר ממנו אהי"ה עצמו
ולא נשאר בו רק מלואו כנ"ל ,כי שם אהי"ה בעצמו הוא בבינה ולא בתבונה .נמצא כי למעלה בבחי'
הראשונה שהיתה נקרא ע"ש מוחין עצמה נקרא מ' דצלם ע"ש המוחין עצמן ,לכן היה מ' דצלם
בפ' חלק )סנהדרין צ"ב ע"א( צדיקים שעתיד הקב"ה כו' ,וא"ת אותו אלף שנה כו' ,הקב"ה עושה להם
כנפים וטסים באויר ע"פ המים ,והוא ממש מ"ש שעליית הנשמות באלף השביעי הוא בסוד המוחין
המגולים האלו בסוד מ' דצלם שהוא סוד האויר ,וטסים על המי"ם שהוא בסוד צ' דצלם וטיסתם הוא
בהאי מגדלא שהוא למ"ד דצלם סוד מגדל הפורח באויר )חגיגה ט"ו ע"ב( וכמ"ש )משלי יח י( מגדל עז
שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב ,והצדיק הזה הוא צדיק דצלם שהוא כלל פנימיות של הנבראים שעולים
במדרגה הפנימיית דרך המגדל שהוא הל' הזה אל אויר העליון סוד ה'ם' ,והם טסים בסוד הכנפים
שעושה להם שעולים עד חג"ת דתבונה ששם הכנפים )פת"ש גדלות דז"א יט( ,לגבי כנפיים עי' לקמן
כללי חו"ג אות טז.
 450עי' פת"ש גדלות דז"א לט ז"ל ,ל' דצלם שהוא )חגיגה ט"ו ע"ב( המגדל הפורח באויר ,והאויר
הוא ם' דצלם שעומדים המוחין גלוים באויר חוץ מיסוד בין פרקין קדמאין דנו"ה דבינה דכללות אשר
הוא ד' ראשונות דתבונה ,כי בד' ראשונות דתבונה נקרא אויר ,כי אין למוחין מחיצה מבדלת כי הד'
ראשונות הם ג"כ בחינת מוחין ,והוא בסוד )ישעיה ל כ( ולא יכנף עוד מוריך וגו' ,כי החג"ת שם
הכנפיים מכסים האור ,ולכן שם נכנסים ונקראים בשם ל'.
 451עי' לקמן ז ע"ג אות טו ,והערה .743
.(é"ä÷) øçà 452
.(é"áåâä) úåðåùàø ñ"éá ùáìúî à"ðáå 'åë íéðåùàø ñ"å àåäå ì"öëå é"ëñá ÷çîð 'î ,(é"ä÷) 'åá 453
.(é"ä÷) úììåë 454
(é"áåâäå ,é"ä÷) íùåáìî 455
.(é"ä÷) 'âä 456
 457עי' פת"ש גדלות דז"א יח ז"ל ,נעשו לבושין אל המוחין להעלים אורם ,אבל עדיין לא נכנסו
בז"א עצמו ,ר"ל שהוא מדרגה יותר עליונה שהוא מנושא מכפי מדרגת המאורות כפי הנהגתם עתה
אלא בשלמות יותר ,שהם במדרגת אור מקיף ושמירה מעולה אל הסדרים ההם ,וכו' מדרגה עליונה של
הנשמה שאינה נכנסת תוך הגוף ,רק היא על השמים כבודה )תהלים קיג ד( משקפת ומאירה למעלה
בסוד אור מקיף.
.é"úëî é"áåâáå å"ùìá ÷çîð 458
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רומז אל ד' יודי"ן של הוי"ה דיודי"ן כנ"ל .אך בבחי' זו הב' שנקרא ל' דצלם }ג ע"א{ ע"ש נה"י
דתבונה עצמה .והנה התבונה אינה רק שם ס"ג כנ"ל ,ולכן נעלם ממנו אפי' אהי"ה עצמו ,ולא נשאר
ממנו רק המילוי דאלפי"ן שהוא גימטריא צ"ל .וגם שרשו אינו רק ל' לבדה של צלם שהוא רומז אל
ס"ג ,תבונה ,והם ג' יודי"ן שבס"ג שהם גימטריא ל' דצלם ,והם ג' יודי"ן אלו ,ג"ס נה"י דתבונה ,כי
461
הם הנגלין לא המוחין עצמן .459גם בחי' זו נקרא אור ,כי )הבחינות( 460ראשונות נקרא אויר ,ועתה
חסר ממנו י' דאויר כנ"ל ,כי בחי' ראשונה הוא י' דהוי"ה מ' דצלם ,וזהו הב' נקרא ה' כנ"ל ,והוא
אור דאשתאר מאויר .462גם נקרא מגדל הפורח באויר) 463חגיגה טו ע"ב( )כי גם בחי' זו כמו אור מקיף
אל ז"א ובחי' נה"י דתבונה 464הנקרא מגדל הפורח באויר( .465כי גם בחי' זו נקרא אויר כנלע"ד .ועי'
בדרושים אחרים והוא בחי' הל' בעצמו ,והנה הוא תלוי ונאחז בבחי' ראשונה הנקרא אויר ,וזהו
466
מגדל הפורח באויר  ,כי כבר ידעת כי אות ל' נקרא מגדל הפורח באויר ,כמ"ש בזוהר פ' יתרו )צא
ע"א( ,והוא בחי' ל' זו דצלם ,שהוא נה"י של תבונה הג' והבן זה .ונמצאת בחי' זו ב' שהוא ה'
ראשונה של הוי"ה הכולל התפשטות המוחין ונקרא בינה ,והוא ל' דצלם ,והוא אור ,הוא נה"י
דתבונה ג' ,ונקרא צ"ל ,כי גם בחי' ג' הנקרא צ' נכלל בה ,וגם נקרא ל' ע"ש ג' יודי"ן שיש בשם
אהי"ה באמא 467במילוי יודי"ן ,כי הצלם שהיא בחי' א' נקרא ם' ע"ש ד' יודי"ן דהוי"ה דע"ב ,יען
נגלו המוחין עצמן .אך כאן שנתגלו נה"י דתבונה ונעלמים המוחין ,לכן נקרא ל' ע"ש ג' יודי"ן
דאהי"ה דיודי"ן דאמא וכנ"ל.468
* וצ"ע ויותר טוב היה אם מ' דצלם ארבע ראשונות דתבונה זו ,ול' דצלם בשלשה אמצעיות
דתבונה זו ,וצ' בשלשה תחתונות בג"ת דתבונה והיא תשעים.

 459עי' רע"מ נשא קכג ע"ב דגופא ורישא מלבר ומוחא ולבא מלגאו ,כלומר עצם הראש הוא בכלל
הו"ק והוא הגלוי והמוחין הם פנימיים.
.é"ä÷á ÷çîð 460
.(é"ä÷) äæ ìòå 461
 462עי' ת"ז כ ע"ב וז"ל ,כד אפקי י' מאויר אתגליא או"ר ,ע"כ.
 463עי' פת"ש א"א יח ,שעניין מגדל הפורח באוויר )חגיגה טו ע"ב( הוא עליית יסוד לחסד דרדל"א
הגנוז באוירא ,ועי' לש"ו כללים ח"ב לג ע"ג ,שיסוד דז"א ועטרת היסוד יחד המה בסוד מגדל הפורח
באויר ,שכן הם עומדים בין ז"א לנוק' ,ואינם סמוכים על שום דבר או מקום וכאילו מצויים "באויר".
עי' לעיל הערה 449
עי' פת"ש גדלות דז"א יט ז"ל ,ומדרגה השניה הוא בהכנסם בנה"י דתבונה זו בסוד ל' דצלם שהוא
המגדל הנ"ל ,והוא הסדר שנתקן שם לתיקון הנהגת עוה"ז ,ששם נכללים הב' עטרין באחד ]עי' הערה
 [448כדי ליתן מיתוק לגבורות של הנבראים ע"י החסדים כמש"ל ,והוא סוד מ"ש )שבת פ"ח ע"ב( כל
דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה קשרו לו שני כתרים ,והוא הדעת שנקשרים בו הב' עטרות של החו"ג
ביחד ,והיינו ,כי סדר התיקון הזה הוא ע"י התורה שנתנה לישראל ,שבזה הוכנו לכל הנבראים ולכל
פרטיהם תיקונים להשלימם ולמתק הקלקולים שבהם הנשרשים בעטרא דגבורות וילפו לה רז"ל מפ'
)משלי ח ו( שמעו כי נגידי"ם אדבר ,והוא סוד שם החסד והגבורה א"ל אלהי"ם ,ב' עטרין הנ"ל
שנקשרים יחד ומתבסמין זה בזה ע"י התורה ,ובמדרגה זו נעלם הד' יודי"ן של המוחין ,ונראה רק
הלבוש דנה"י דאימא לבד ,והוא סוד התורה שעל השמים 463ששם נסדרו כפי מה שהם ראוים להנתן
למטה לארץ ,כמ"ש )ב"ר פי"ז פ"ה( נובלות חכמה של מעלה תורה ,שהחכמה העליונה נתעלם ונשאר
גנוז ,ורק ניצוצות ממנה מאירים בתורה ,כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם וגו' ,והיא החכמה שבאה
בלבוש המצות והדברים המבוארים בתורה ,שהם תיקונים לכל מדרגות הנבראים
.(é"ä÷á óñåð) 'âä 464
.é"ä÷á òéôåî øâñåîä 465
 466עי' שעה"ק עז ע"ד עוד לקמן דף ז' כלל יב )לש"ו(
.(é"ä÷) àîàã 467
.(é"ä÷) ïî÷ì øàáðù åîëå 468
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אח"כ בחי' ג' הוא ו' של הוי"ה הכוללת התפשטות המוחין כנ"ל ,ובבחי' זו נקרא ז"א ו' של
הוי"ה ,והבן זה .וו' זו שהוא בחי' הג' נקרא דעת ופה 469נשלמו ג' אותיות יה"ו של הוי"ה הכוללת
התפשטות מוחין כנ"ל .470ונודע כי יה"ו הם חב"ד ,והבן זה* ,ועתה הוא בחי' צ' של צלם לבדה,
והיא בחי' ג' של ז"א שנתפשטו המוחין התפשטות ג' ונכנסו תוך ז"א עצמו בסוד מוחין פנימים ולא
}ג ע"ב{ מקיפים.471
* נל"ח כי ג' אלו הם צלם שהם חיה נשמה רוח של ז"א ,והבן זה.
ואמנם היותה עתה נקרא צ' של צלם ,כי הנה ד' מוחין אלו בהתלבשותן תוך נה"י דתבונה
ג' ,נעשין ג' לבד .כי החו"ג נעשין דעת א' ,ואלו הג' מוחין בהיותן מלובשים תוך נה"י דתבונה ירדו
ונתלבשו תוך ז"א כמ"ש .ותחלה נכנסין בגלגלתא ,ואח"כ מתפשטין בכל גופו ,כמ"ש בדרושים
אחרים לקמן בע"ה .ונודע ,כי הז"א הוא ט"ס ולא יותר ,472וכל אחד כלול מי' ,והם צ' ,לכן המוחין
אלו המתפשטין בכל ז"א נקרא צ' דצלם ,והנה עתה בזו הבחי' הג' נתקנו ג' מוחין תוך גלגלתא דז"א
בסוד חב"ד.473
וכבר נת"ל ,כי ג' בחי' הנ"ל הם ג' אותיות צלם והם חב"ד ,מ' חכמה ,ל' בינה ,צ' דעת .והנה
תחלה באה החכמה ,ואח"כ הדעת ,ואחר כך הבינה ,שהם ג' אותיות שבצלם הזכר ,א"כ יהיה הסדר
מצ"ל ,שהם חכמה דעת בינה ,והוא הנקרא ביחזקאל )לא ג( יפה ענף וחורש מצ"ל ,שהוא ז"א
הנקרא ארז הלבנון ,כנודע )זהר בראשית לה ע"א( .ונמצא ,היות בחי' זו צ' ע"ש ט"ס דז"א עצמו,
.(é"ä÷) äáå 469
.(é"áåâä é"úë) à"æ àø÷ð åæ 'éçáäå .é"ä÷á ÷çîð 470
 471עי' פת"ש גדלות דז"א יח צ' דצלם מורה על התפשטות הסדר הזה של המוחין בז"א עצמו,
ר"ל בערך המדרגות המנהיגים עתה את הנבראים ובשיעורם ובגבולם שניתן להם ,רק שהוא פנימיות
שלהם ,והם כלל ט' ספירות שלו ,כל א' בהתפשטות כל עשרה מדרגות שבו הוא במספר צ' ממש ,והוא
אחר יציאתם וגילוים מנה"י דתבונה שנתלבשו בו )כנ"ל ד"ה אח"כ(.
כמו הנשמה באדם שניצוצות ממנה הם מתפשטים בתוכו ומנהיגים אותו להשלימו בדרכי ה'
לתקן כל מדותיו ומעשיו ,שיתנהג על פי התורה ורצון ה' ב"ה ,ובחינה זאת הוא ממש כמו צ' התחתון
של צל"ם שמתפשט בז"א עצמו שהוא ממדרגת נשמה הנשפע מבינה ,והל' של צל"ם הוא כמו מדרגה
עליונה של הנשמה שאינה נכנסת תוך הגוף ,רק היא על השמים כבודה )תהלים קיג ד( משקפת
ומאירה למעלה בסוד אור מקיף וכו'  ,והענין בזה כמ"ש בכמה מקומות ,שהאדם נר"ן שבו הם בסוד
חב"ד חג"ת נה"י ,שהנפש הוא למטה ממדרגתו ,ועיקר האדם הוא הרוח שבא לתקן הנפש ,ובו תלוי כל
הבחירה וכל המעשים ,והנשמה היא למעלה ממדרגת האדם ,רק ניצוצות שלה הם סוד נה"י של
הנשמה שהוא מתלבש ברוח שבו ,471והו' ספירות ראשונות של הנשמה הם עליו בסוד אור מקיף ,וכן
כאן במאורות העליונים ,שבינה הוא נשמה לז"א לתקן סדרי המאורות שלו בשלמות כפי התיקון של
הנבראים
 472עי' ס"י )פ"א מ"ד( עשר ספירות בלימה ,עשר ולא תשע ,עשר ולא אחת עשרה ,ועי' בהגר"א
בס"י ח ע"א וידוע שמלכות האחרונה נוק' דא"א לא חשיב בכלל הע"ס 472כמו שיתבאר לקמן ,רק נכלל
בבחינה ראשונה של כתר ,לכן אמר שאל תחשוב מלכות נוק' ויהיו אחת עשרה ,472וכן הוא בספירות
הפרטיות של כל פרצוף שמסתיים ביסוד ,ומלכות נוקבא היא עטרת בעלה שעולה עמו ואינה יורדת,472
אבל בע"ס הכללים עתיק אינו מן המנין ,אבל מלכות נוקבא דז"א היא המשלמת לעשר ,ולכך אמר
עשר ב' פעמים ,עשר ולא ט' בפרטיות ,עשר ולא י"א בכלליות.
ועי' לקמן דרוש ו' ד"ה ונשלים שתמיד מונים ט' מכתר עד יסוד עם הדעת ,וכתר ומלכות רק
בסוף.
אלא הנוק' משלים לי' עי' שעה"ק עח ע"ב .ועי' לקמן דרוש ו' ד"ה ושלים ענין הכפל ,שמלכות
וכתר נעשו כחד אחר הט' ספירות הראשונים.
אמנם עי' לקמן שער תיקון נוק' פרק ב' ב'ונל"ח' מה ע"ג שעומק הענין היא שבעמידה של אב"א
יש לו י"ס ובנסירה יש לו ט' ולה א'.
 473הוא סדר התפשטות המוחין בט' ספירות של ז"א עצמו ,והוא הנהגה הפנימיית המנהגת עתה
את ו' ימי המעשה ו' אלפי שנין ,והוא עולם המעשה ,והוא סוד הלבשת פנימיות התורה במצוות
מעשיות ודברים גשמיים המבוארים בה ,העשויים לתיקון האדם והנהגתו בדרכי ה' ,שהוא ג"כ מכוון
לפרטי תיקון הנבראים להוציאם מקלקולם )פת"ש גדלות דז"א כ(.
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שבהם מתלבשין המוחין הנ"ל ,דוגמת בחי' הב' הנק' ל' ע"ש נה"י דתבונה הג' ,שבהם מתלבשין
המוחין .ואע"פ שגם פה 474ג"כ מתלבשת 475תוך נה"י דתבונה ,עכ"ז כיון שגם נה"י דתבונה
מתלבשין תוך ט"ס דז"א והם נגלים ,לכן נקרא צ' ע"ש הט"ס דז"א שהם הנגלות.
והנה נת"ל ,כי בחי' ראשונה הוא ם' נגד ד' יודי"ן דהוי"ה דיודי"ן ,ובחי' שניה ל' דצלם
שהוא נגד ג' יודי"ן דאהי"ה דיודי"ן ,כי צלם זה הוא בחי' 476אלו מאו"א הנקרא הוי"ה ואהי"ה
דיודי"ן כנ"ל נמשכו ,ולכן אלו ב' שמות נרמזין בכל ג' בחי' הצלם .והנה האותיות הנשארות מב'
477
שמות הוי"ה אהי"ה דיודי"ן ,הם ד' ווי"ן וד' ההי"ן וב' דלתי"ן וא' ל' פ' .ונקח עתה ההי"ן
והווי"ן ,כי הם האותיות השרשית הנמצאין בהוי"ה ואהי"ה הפשוטין בלי מילוי ,ונעשה ההי"ן כל
א' ג' קוין ווי"ן ,נמצא ד' ווי"ן וד' ההי"ן הם י"ו ווי"ן ,תניח ו' אחד למ"ש 478בע"ה ,ונשארו ט"ו
ווי"ן ,והם גי' צ' דצלם .הרי כי צ' דצלם נקרא ע"ש הווי"ן וההי"ן שבב' שמות הוי"ה אהי"ה הנ"ל.
נשארו שאר האותיות שהם ו' אחד וב' דלתי"ן וא' ול' ופ'.
479
ותחלה נקדים לך הקדמה א' והוא זאת} ,ג ע"ג{ דע כי ב' דעות הם :אחד ,הוא דעת
העליון המכריע בין חו"ב עלאין ,480שהם המוחין עצמם הזכרים כנ"ל .והב' ,נקרא דעת תחתון ,והם
סוד כללות הב' עטרין 481שהם ב' מלכיות דאו"א כנ"ל .482והנה זה דעת העליון הוא נעשה מאלו ו'
אותיות הנשארין ,483שהם ו' אחת וב' דלתי"ן וא' ול' ופ' ,כי הדלתי"ן יען אינם שרשיות ,ונמצאו
בשמות פשוטים ,לכן לא נחלקו בציור ווי"ן כמו ההי"ן .והנה מספר ו' אותיות הנ"ל גימטריא קכ"ו
והם ג"פ מ"ב ,484ואלו הג"פ מ"ב הם בחי' דעת עליון המכריע בין חו"ב מוחין עלאין ,וזה הדעת
474
475
476
477
478
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עי' נהר שלום דף מב ע"ב ד"ה ונבאר עניינו )לש"ו(.

.(é"áåâä é"úëá óñåð) à"æã 480
 481כלומר עטרת היסודין וזה דוגמת כל כתר דתחתון הוא במלכות דעליון )ביאורים ח"ב לד ע"א(
 482עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ס"י כד ע"א וז"ל ,כמ"ש )זהר משפטים קכג ע"א( דעת גניז
בפומא דמלכא וז"ש בדעתו תהומות נבקעו ועל ידי הלשון הוא זווג או"א חו"ב וזהו סוד ברית הלשון
ועל ידי יסוד זווג זו"נ והוא ברית המעור וזווג בה' חסדים וה' גבורות ולכן הם מכריעים בריח יחידה
בין אצבעות ידים ורגלים וזהו דעת עליון הנעלם ואח"כ דעת המתפשט הוא במעים תחת הקרום
וכמ"ש מעוי בדעת אתתקן והן ג' דרגין חב"ד זה על זה ובין כל אחד קרום ג' דרגין דמשכנא ופרכת בין,
ועי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב ,שיש ב' זיווגים באו"א :א' זיווג על ידי דעת עליון והוא בראש ,זיווג זה
הוא תמידי ללא הפסק .ב' זיווג בפה ע"י הלשון ודעת המתפשט ,והוא רק בשעת דיבור ,וממילא אינו
תמידי .קיום העולם תלוי בזיווג התמידי ,אמנם הבאת העולם לידי תיקון ושלימות לעולם אינו אלא
על ידי הדיבור .שורש זה הזיווג הראשון הוא מאו"א שבגרון דא"א )עי' יג ע"ד( .ועי' ב"ע צט ע"א
שזיווג או"א שבפה הוא ברית הלשון הנזכר בס"י פ"ו מ"ז .ועי' פת"ש שבירה טז ,שזיווג או"א שבפה
הוא זיווג של פב"פ ולכן זהו זיווגם העיקרי ,משא"כ הזיווג התדירי שהוא אב"א.
עי' פת"ש שבירה יז מש"כ לבאר בעניין בענין ב' מיני הדעת וז"ל ,דעת עליון הוא כענין המחשבה
קודם המעשה ,והדעת המתפשט הוא בעת שעושה בפועל באברי גופו ועושה הדבר בדעה והשכל והוא
נקרא המתפשט בגופא וכו' ,ודעת הנשאר בראש הוא בסוד הנהגת עוה"ב למעלה מהנהגת הזמן ורק
בבחינת שלמות השכר שהוא גילוי רוה"ק ונבואה וגילוי התורה ,עכ"ל ,וכן עי' פת"ש גדלות דז"א כה
לקשר את זה למצות מילה.
? 483

 484שער הפסוקים  -פרשת שלח לך
נודע הוא ,כי ג' הויו"ת ,ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,הם זכרים ,וכלם בז"א דכורא .ובכל הוי"ה מאלו ,יש מ"ב אותיות,
שהם ,ארבע אותיות הפשוטות ,יהו"ה .ועשר אותיות המלוי ,כזה ,יו"ד ה"י וי"ו ה"א ,ע"ב .יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,ס"ג.
יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,מ"ה .וכ"ח אותיות מלוי המלוי ,כזה ,יו"ד וי"ו דל"ת ,ה"י יו"ד ,וי"ו יו"ד וי"ו ,ה"י יו"ד ,בשם
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שביארנו בברכת אבות במלת ואלהי יעקב .485כי כבר ביארנו 486כי אותה ו' הנוספת הוא סוד דעת
עליון הזה ,לכן נקרא ואלהי גימטריא מ"ב .ואמנם היות ג"פ מ"ב ,כי מ"ב ראשון בחב"ד דז"א,
ומ"ב ב' בחג"ת דז"א ,ומ"ב ג' בנה"י דז"א.
487
גם טעם ג' למה נקרא צ' ,כי עתה ז"א נקרא מלך  ,שהוא גימטריא צ' ,משא"כ קודם היות
לו מוחין ,והבן אימתי נקרא מלך ,והוא בהיות לו מוחין הנקרא צ' .וכבר הודעתיך בפסוק 488ה'
מלך 489כו' בגי' מנצפ"ך ,שהם כוונת מנצפ"ך כנודע ,490כי מלך גימטריא צ' דמנצפ"ך .והענין ,כי
אלו המוחין שהם זו ,הצ' הנעשים מט"ו ווי"ן הנ"ל ,הנה הם נמשכין ממ"נ דבינה שהם מנצפ"ך
כנודע .491נמצא ,כי צ' של צלם הוא ג"כ גימטריא מי"ם ,ול' דצלם נקרא אור ,ומ' דצלם נקרא אויר
494
493
492
כנ"ל  .ומאלו המים ,הם ה' אותיות מנצפ"ך דבינה ,שהם ה"פ מי"ם שבפסוק )בראשית א ו(
יהי רקיע*.
ע"ב ,וכן בס"ג ,וכן במ"ה .והנה ג"פ מ"ב אלו ,הם נמשכים אל המלכות ,ונגדל כחה ,ונעשית אדנ"י ,בבחי' אחוריים
מרובעות פשוטות ,העולה קכ"ו ,כזה ,א' ,א'ד ,אד'נ' אדנ"י .ולפי שתכלית מלויו ,הוא כ"ח אותיות של מלוי המלוי,
לכן כל המ"ב אתוון נקראים כ"ח אדני ,ע"ש כ"ח אותיות המלוי:
שער הכוונות  -דרושי ויעבור דרוש ז
צרופי' כנודע והם כמנין וחנון .גם וחנון עם ה' אותיותיו ועם הכולל יהיה הכל בגי' קכ"ו והם ג' שמות מ"ב היוצאים מג' שמות ע"ב
ס"ג מ"ה כנודע והנה ג"פ מ"ב גי' כ"ו .ארך הוא שני אלפין
485

) (21שער הכוונות  -דרושי העמידה דרוש ב פירוש תיבת אלהינו
אלהי אברהם כו' כי ד"פ נזכרו כאן אלהי ועיין לקמן באלהי אברהם .והנה אחר שעשינו זווג או"א באלו התיבות הנז' מורידין אנו
המוחין ברישא דז"א וזהו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויובן זה כמ"ש בדרושי המוחין דקטנות דשם אלהים ענין סדר כניסת
המוחין דז"א ושם ביארנו כי נכנסים ג"ר דמוחין דמצד אימ' הנק' חב"ד ואז תיכף נכנסים עמהם ביחד שלשה אחרונות נה"י דמוחין דמצד
אבא .וזהו ביאור המלות הנז' אלהי אברהם הוא חכמה הנקרא אלהי

) (25שער הכוונות  -דרושי העמידה דרוש ב פירוש תיבת אלהינו
ונחזור לעניננו כי כאשר תכוין באלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אל המוחין דמצד אבא או דמצד אימא תמיד תכוין אל זה
הדעת העליון דז"א בין במוחין דמצד אבא בין במוחין דמצד אימא והכונה תהיה באות ו' היתירה שבמלת ואלהי יעקב כנ"ל

.(é"ä÷á ÷çîð) åðøàéá øáë éë 486
 487בסוד )משלי כט ד( מלך במשפט יעמיד ארץ ,שהוא המנהיג העולם במשפט במדה ומשקל ע"פ
התורה ומצותיה ,שבו תלוי כל הבחירה והמעשה ,ולכן צדיקים נקראים מלכים )גיטין ס"ב ע"א( על שם
סוד צ' דצל"ם ,כי מדרגה הבחירה אינו בכל נבראי מעלה ומטה רק באדם ,ולכן נקרא מלך ,שהרשות
בידו לעשות כפי רצונו ואין מוחה בידו ,וזה הוא מדרגת ז"א בט"ס שלו המנהיג ע"פ הבחירה )פת"ש
גדלות דז"א כ'(.
 488עי' זהר בראשית לד ע"א ז"ל ,תרין עלמין נינהו עלמא עלאה ועלמא תתאה ,תתאה כגוונא
דלעילא דכתיב )ד"ה א טז לו( מן העולם ועד העולם ,מלך עלאה ומלך תתאה )תנינן( ,כתיב יהו"ה מלך
יהו"ה מלך יהו"ה ימלוך לעולם ועד ,יהו"ה מלך לעילא יהו"ה מלך באמצעיתא יהו"ה ימלוך לתתא
]תרגום@ :שני עולמות הם ,עולם עליון ועולם תחתון ,תחתון כצורה דלעליון שכתוב מן העולם ועד
העולם ,מלך עליון ומלך תחתון ,כתוב ה' מלך ה' מלך ה' ימלך לעולם ועד ,ה' מלך למעלהה' מלך
באמצע ה' ימלוך למטה ,[.ע"כ .זו היא הפעם היחידה שנזכר 'מלך מלך ימלוך' )חוץ ממה שתקנו
הקדמונים פסוקי דזמרא ב'יהי כבוד'(.
.(é"ä÷á óñåð) êìî 'ä 489
.é"ä÷á ÷çîð 490
.÷øôä óåñá àáåîä 'íééç ã"òìð'ä òéôåî ïàë é"ä÷á 491
 492עי' כד נפיק יו"ד מאויר ואשתייר אור .....

.(é"ä÷) åìàå 493
##* 494יש רק ג'? כנראה שהוא כולל גם פסוק הבא :ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים
אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן.
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*נל"ח 495כי אלו הט"ו ווי"ן שהם גימטריא צ' וגימטריא מי"ם שהוא הדעת כנ"ל ,הנה הוא
הדעת התחתון ,ב' עטרין ב' מלכיות ,לכן שניהם נקראים מ"ן .496ונמצא ,כי צ' דצלם שהוא הדעת,
הנה כולו אינו רק דעת התחתון הנמשך מט"ו ווי"ן ,ודעת עליון נמשך משאר אותיות כנ"ל ,והחו"ב
הם ל"מ שבצלם הנ"ל .והבן זה היטב ,כי כל אלו המוחין הנקראים צ' דצלם אינם רק בחי' פרטיות
דעת התחתון בז"א ,והם הנקראים מוחין פנימי רוח שבו ,יען הם מלכיות כי ג"ר עצמן שהם כח"ב
דז"א הם יחידה חיה נשמה דז"א ,ונשארו בסוד מקיפים אליו .וכללות הכל נקרא ז"א ,והבן מאד.
והנפש דז"א הוא בחי' דו"ק 497גופא דיליה ,ואז נקרא קטן.
ונבאר ענין ג' מוחין אלו הנקראים צ' ,איך נעשו ל"ב נתיבות )ס"י פ"א מ"א( ,ונ' שערים
כנודע )ר"ה כא ע"ב( .והנה ,ב' בחי' יש לאלו המוחין ,א' בגולגלתא עצמה במקומה ,ושם הוא כללות
ט' ,כי הנה הם ג' מוחין ,והם חב"ד מתלבשין תוך ג' שהם נה"י דתבונה הג' ,ומתלבשין תוך חג"ת
דז"א אשר נעשו אח"כ בחי' ג' חללי דגולגלתא כמבואר אצלינו ,498הרי ט' בחי' ,והם חב"ד חג"ת
נה"י .וכל אלו הט' הם בגולגלתא ,ואח"כ מתפשטין בכל הט"ס דז"א ,הרי ט' בחי' אחרות .וכבר
נודע ,כי כל התחתונים נשרשו ונכללו בחכמה ,כי ז"ס )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית ,ולכן
צריך שבחכמה היה 499נכללות כל ח' בחינות }ג ע"ד{ שתחתיה .500וגם כל א' מהם תהיה כלולה
מכל ד' מוחין ,והנה ד"פ ח' ,הם ל"ב נתיבות חכמה .ועד"ז צריך שגם במוח הב' הנקרא בינה יוכללו
בו כל הז' שתחתיה ,וכל א' מהז' כלולה מהג' מוחין התחתונים ,כי כבר נכללו במוח הראשון
בחכמה כנ"ל .והנה ז"פ ג' הם כ"א כמנין אהי"ה ,ולכן אהי"ה בבינה .ולהיות להם ב' בחי' כנ"ל
שהם בחי' גולגלתא ובחי' ט"ס דז"א כולו ,לכן נכפלו ויהיה ב' שמות אהי"ה גימ' מ"ב ,ויש בהם ח'
אותיות הרי ן' שערי בינה .גם הטעם ,כי הנה הז' הכלולים במוח בינה כאשר מתפשטים למטה בז"ת
דז"א כנ"ל ,צריך שכל א' מהז' יהיה כלול מז' עצמן ,הרי מ"ט שערים ,כי שער הנ' נשאר למעלה
בגולגלתא ,אך בחי' התפשטותן למטה אינם רק מ"ט לא נ' כמו למעלה ,וזהו ההפרש שיש
בבחינותן למעלה בגלגלתא שהם נ' ,לבחי' 501למטה שאינה רק מ"ט ,502כי שער הנ' נשאר למעלה.
ונחזור לעיל ,כי זו הבחי' הג' הוא ו' דהוי"ה הכולל התפשטות המוחין ונקרא דעת ,והוא צ'
דצלם ונקרא מים שהם גימטריא צ' ,והוא תוך גולגלתא ותוך ט"ס דז"א .מלבד היות גם כן
התלבשות נה"י דתבונה בתוכם כנ"ל ,והרי בזה נגמר בחי' הצלם כולו שהוא הזכר.
ועתה נבאר דמות שהיא בנוקבא .הנה ,נוקבא זו היא לאה היוצאת מאחורי המוחין נגד
הדעת כנ"ל ,וז"ס )משלי י כה( וצדיק יסוד עולם ,כי צ' הוא בחי' הג' דצלם ,והוא ז"א ו' של השם
כנ"ל ,והצד"י נקרא צדיק כנודע ,503ומאלו המוחין הנקרא צד"י וצדיק ,משם נתייסד העולם שהוא
לאה כנודע ,כי הנוקבא נקרא תמיד עולם ,504ומשם יצאה לאה בסוד קשר של תפלין ,והוא סוד ה'

.ì"ðä ç"òä éøáã êùîä àìà äøòä äððéà åæ à÷ñéôå ,÷çîð é"ä÷á 495
.(å"ùì) íéî 496
.(å"ùì) ÷"åä 497
##* 498
.(å"ùìå é"ä÷) åéäé 499
 500עי' מבו"ש כב ע"א )לש"ו(
."íúåèùôúä úðéçáá êà" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð – "'éçáì ,'ð íäù" 501
íðéàù äèîì íúðéçááå 'ð íäù àúìâìåâá äìòîì íúðéçáá ùéù ùøôää åäæå äìòîì åîë 'ð àìå 502
.(é"ä÷) è"î ÷ø
 503עי' זהר בראשית וז"ל,
 504עי' זהר & מן העולם ועד העולם
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אחרונה של שם הוי"ה הכולל התפשטות המוחין ,ובה נשלם שם הוי"ה של צלם המוחין .נמצא ,כי
ג' אותיות צל"ם הם ג' אותיות יה"ו והם זכרים ,וה' אחרונה היא דמות והיא נקבה.505
והנה ,להיות כי צ' של צלם הוא גם כן גימטריא מי"ם ,506יען נמשכו ממנצפ"ך דבינה ,שהם
ה"פ מים שבפרשת בראשית 507כנ"ל ,והם בחי' מ"ן כנ"ל ,לכן היה בהם כח להוציא לאה קשר של
תפילין נוקבא ,508וה"פ מים שהם מנצפ"ך ,הם גימטריא דמו"ת ,לכן נקראת לאה דמו"ת ,509כי מן
 505עי' פת"ש גדלות דז"א כב ז"ל ,צל"ם הוא כל בנין הנהגה פנימיות וכל סדריו כפי שיוצא ע"י
חכמה ובינה עליונה שמתלבשים אח"כ בתבונה ,שחו"ב עליונים הם הענפים שבאים מא"א שהוא
הנהגה הנצחיית ,ומשם באים הסדרים היאך לצמצם כל הסדרים של הנצחיות בסוד הנהגת הזמן,
והוא סוד התבונה ]כלומר ל' דצלם[ שנקרא כן שהיא כד ינקא לבנין )עי' אד"ז רצ ע"א( ,ר"ל ז' ימי
בראשית ,ולכן הצלם הזה שמצוייר בסוד דמות אדם שהוא ע"פ הגבול והזמן ,נעשה רק בתבונה ,אך
שם הם בתיקון הגמור כמו שיהיה באלף השביעי שמשם יעלו אח"כ לנצחיות אחר אלף השביעי ,וכו',
ואח"כ ,כשמתפשט בז"א ,שם הם בגבול ממש ,רק שם בפנימיות הם הסדרים היאך מנהיג שיצמח מזה
התיקון לבסוף אלף השביעי.
והנה נוקבא הוא המאור הכולל כל התחתונים ובה עולים כולם ,ומקבלת כל התיקונים הנעשים
ע"י הצדיקים ,והיא המנהגת אותם ,והיינו ,שהדברים עצמם וכל פרטי ההנהגה וכל מה שצריך ליתן
לנבראים למהותם ולהנהגתם ,הם המאורות שבז"א ,ונפעלים ע"י התיקונים העולים מן התחתונים,
ונמצא שהנוקבא הוא השער לה' לקבל התחתונים )עי' הקד' הזהר ז ע"ב( ,ואח"כ להשפיע להם ממה
שנסדר בז"א ,ויש בה ב' מדרגות ,א' בחינה תחתונה שבה ,והוא הנהגה התמידיית ,והוא סוד רחל
עקרת הבית והיא נקראת רחל ,וכו' ,הכל בהנהגה טבעיית ,וכו' אבל לאה הוא ענין הנהגת הנסים
ונפלאות כמו שהיו במדבר במן ובאר וענני כבוד ,אבל זה אינו מתמיד רק לפרקים ,ולכן אינה עיקר
הנוקבא ,ואינה עקרת הבית ,והוא סוד עלמא דאתכסיא )זהר ויצא קנב ע"א( ,וז"ס שזכה משה ללאה
]עי' ע"ח שער הכללים יא וז"ל ,משה זכה לבינה בהיותה בסוד ס' לפי שהוא יסוד אבא מלגאו ,ועי'
ליקוטי תורה ויקרא ,שמשה זכה לאחוריים דיסוד אבא ,ולפנים של יסוד דאמא – ועי' לקמן פרק ב'
כללי חו"ג אות יז ,וכן שער לאה ורחל פרק ב' וג' ,[.שבימיו היתה ההנהגה רק בדרך נפלאות למעלה
מסידור העולם הטבעי ,ונמצא שהנהגה הפנימיית שאינה מתגלה עתה רק ע"י הכלים של הגוף דז"א
שהוא הנהגה החיצוניות שהכל נראה מבחוץ בטבע ועולם כמנהגו נוהג ,ולמשה היה מתגלה המוחין
עצמם בלא כלים ,אבל אינו בסוד מוחין עצמם רק בסוד חיצוניות של המוחין ,שהרי המן היה מתגשם,
והמים בבאר ,וענני כבוד ,רק שהיה בסוד הנהגת הנפלאות ,והוא סוד קשר של ד' שהוא פרצוף לאה
שהוא דמות של הצל"ם דמוחין ,והוא סוד ה' של כללות הוי"ה דצל"ם דמוחין ה' אחרונה ,שהוא מה
שמתגלה למטה בארץ כבוד ה'.
 506והוא הנהגה הפנימיית שנקראת באר מים חיים ,מה שא"כ הנהגה החיצוניית הטבעיית שהוא
בבחינת בור מים והוא סוד מי"ם שבמלואו הוא ג"כ מי"ם מ"ם יו"ד מ"ם ,רק שא' הוא בגלוי וא'
בהעלם ,פנימיות וחיצוניות ,וכן התורה בבחינת לבושה החיצוני שנתלבשה במצות מעשיות נקראת
ג"כ מים ,כמ"ש )ישעיה נה א( הוי כל צמא )לכו למים( וגו' ,וכל אדם שמתנהג ע"פ התורה והמצות
במעשה נקרא צדי"ק )פת"ש גדלות דז"א כ'( ,ועי' לעין הערה .473
 507כלומר של פסוק יהי רקיע והפוסק לאחריו כנ"ל.
 508עי' פת"ש גדלות דז"א כא ז"ל ,כתיב אצל משה רעה"ש שביקש מהקב"ה) ,שמות לג יח( הראני
נא את כבודך וגו' )שם כ'( ויאמר לו לא תוכל לראות את פני וגו') ,שם כג( והסירותי את כפי ,וראית
את אחורי ופני לא יראו ,וארז"ל )ברכות ז' ע"א( שהראה לו הקב"ה קשר של תפילין ,והם דברים
נפלאים ונוראים בעמקי תוה"ק ,והוא שמשה רבע"ה רצה לעמוד על עומק הנהגת הבריאה ,כמ"ש רז"ל
)שם( ע"פ )שמות לג יג( הודיעני נא את דרכיך וגו' ,שאמרו שביקש לידע מפני מה יש צדיק כו' ,והוא,
כי הנהגה החיצונית של הבריאה הנראה לנו מדוע הסדור הנראה לחוש ,מצדיק ורע לו כו' במיזוג
המדות זה בזה ,שלפעמים יש ג"כ צדיק וטוב לו ואין נודע לנו דרכיו ית' עד שח"ו היצה"ר מפתה לומר
שהעולם מתנהג בטבע והוא החיצוניות בסוד אלקים ,רק לנו ישראל נודע באמונה ע"פ תורתו ית'
שיש לעולם הנהגה מסותרת ופנימיות יותר ,שמתנהג רק ע"פ התורה והמצוה בדרך נשגב ,אשר לא
נודע לנו ,שהוא סוד המוחין דפנימיות ז"א שם הוי"ה דגדלות ,אשר הוא קשר אחד מהשתלשלות שלם
מראשית הבריאה עד סוף כל הו' אלפי שנין ,וגם בתיקונו שיעלה למעלה באלף השביעי ,והוא פרצוף
שלם דמוחין שבו ,שקשור אבר באבר ומדרגה במדרגה ,מתפשטים בכל האברים החיצונים שהם הו"ק
ו' ימי המעשה ]והוא הענין של קשר של תפילין?@[.
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והנהגה פנימיות הזה הנקרא פרצוף דמוחין ,הוא סוד תפילין דמארי עלמא )ברכות ו' ע"א( שבהם
כתוב שבחם של ישראל ,כמ"ש )שמואל ב' ז כג( ומי כעמך וגו') ,דברים כו יט( ולתתך עליון וגו') ,דברים
לג כט( אשריך ישראל וגו' ,והיינו ,סוד הנהגה הזאת המסורה רק לישראל ע"פ התורה שניתן להם,
וכמ"ש )ישעיה סב ח( נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו וגו' ,בימינו זו תורה ובזרוע עוזו אלו תפילין )ברכות
ו' ע"א( וענין התפילין הוא נחלק לג' מדרגות ,א' התפילין עצמם של ראש ,והב' קשר של תפילין
בעורף ,והג' קשר של תפילין של יד בזרוע ,וכל דברים אלו דברים נשגבים וסודות נוראים בדרכי
ההנהגה העליונה ,והוא ,כי כמו שאנו מניחים תפילין לאות על שאנו מקושרים בו ית' בתורה ובמצות
במחשבה ומעשה שתפילין הוא מלשון התקשרות ,כמו כן הקב"ה מניח תפילין )שם( והם סוד המוחין
דז"א שהוא הנהגה פנימיית שלו ,שבזה מתקשר עם ישראל שהנהגה זאת מיוחדת להם לבד.
ופרצוף המוחין הוא כולל ג"ר וז"ת ,והיינו ,הנהגה של המעשה דז"ת של ו' אלפי שנין וג"ר של
המוחין הם העטרות של הנהגה זאת ,שבזה מתעלה להנהגת אלף הז' של אימא ,והם בסוד הנסים
והנפלאות שמתגלים לפרקים שהוא ביטול הטבע ,והוא סוד הג"ר שהם נשגבים מבחינת הטבע
שהוטבע בו' ימי המעשה ימי בראשית שהם ו' אלפי שנין ,והוא מה שמתגלה ע"י תפלת הצדיקים שהם
נענים ע"י התפלה ,וניכר מעלתם כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם ובינתכם וגו') ,שם ז( כי מי גוי
גדול וגו' אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו ,ואז ניכר מעלת ישראל ,כמ"ש
)דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' ,ואמרו )ברכות ו' ע"א( אלו תפילין שבראש,
והם סוד הג"ר של פרצוף המוחין ,אבל הנהגה הפנימית של המעשה שהם ז"ת של המוחין שמתלבשים
בז"ת של גופא דז"א ,הם סוד נסים נסתרים שהוא לישראל ,והוא סוד תפילין של יד שהוא באתכסיא,
והיה לך לאות ולא לאחרים לאות )מנחות ל"ז ע"ב( ואינו אלא בלב ישראל באמונה ,אבל אין מתגלה
לכל ,שמצד זה האפיקורסים ואו"ה תולין הכל בטבע ובמקרים ובאמת הם נסים נוראים ,והן הן
גבורות גבורותיו ,שאלמלא כן היאך שה אחת כו' )יומא ס"ט ע"ב(.
וסוד ב' מיני הנהגות שבפנימיות ,הם מאירים בנוקבא בסוד ב' מדרגות שבה ,סוד לאה ורחל,
והוא כמ"ש רבינו הגדול בליקוטיו בספ"ד )ל"ז ע"ג( שמלכותו ית' ניכר לנו ע"י ב' דברים ,א' מצד שאנו
ממליכים אותו שהוא תכלית העבודה ,ובחינה הב' כשנתגלה מלכותו בעולם מצד אותות כמו במצרים
ולימות המשיח ,וזהו גאותו של הקב"ה ,ונקרא ג"כ ענו כמ"ש )מגילה ל"א ע"א( כל מקום שאתה מוצא
גדולתו כו' ,והוא כמ"ש ,שמצד נסים נסתרים אין גאותו ניכר בעולם ,רק שאנו ממליכים אותו מצד
אמונה בלב ,והוא שאנו רואים נסים נסתרים שעושה עמנו ,והוא סוד פרצוף רחל בחינה תחתונה
שבנוקבא למטה בבחינת העלם ,וכשיש נסים נגלים סוד תפילין של ראש ,אז גאותו ניכר בעולם ,ואז
ניכר מלכותו מצד זה ,הוא בחינה עליונה שבנוקבא בסוד תפילין של ראש.
ונמצא ,שחותם הג"ר של הנהגה פנימיות הנ"ל שהוא בבחינת גילוי גבורתו ,הוא קשר של תפילין
של ד' שהוא גילוי הד' מוחין ,ואינם רק בבחינת חותם לבד ,כי עיקר ההנהגה הוא בסוד ד' בתים וד'
פרשיות של התפילין נגד ד' אותיות הוי"ה שהם כלל ד' עולמות אבי"ע ,וד' יסודות ,וד' חיות המרכבה,
שמשם נשפע לכל הברואים ודצח"ם וד' רגלי הכסא ,ובכל דבר יש גוף ונפש שהם אורות וכלים ,והם
סוד ד' בתים של תפילין וד' פרשיות ,ועיקר הענין ,כי חכמה של כל פרצוף ,שם נסדר כל הפרטים שבו
בחכמה נפלאה ,ושם הטעם של כל דבר למה צריך להיות כך ,ובינה הוא רק הציור של הפרטים ,ולכן
חכמה נעלם ,שאין לנו להשיג חכמתו של יוצר בראשית למה סודר באופן זה כל דבר ,ואין לנו השגה
רק מהות הדברים לבד ,וגם בזה לא בבחינת הוצאת החכמה אותם בחכמה ,שהוא סוד שביל דקיק
דחכמה הגנוז בבינה ,רק מה שנשפע מצד הציור הזה לז' ימי בראשית ,והוא בינה דקיימא לשאלה,
)דברים ד לב( כי שאל נא לימים ראשונים וגו' ,וז"ס ד' פרשיות וד' בתים ,שהפרשיות הם בסוד
פנימיות החכמה ששם טעם הדברים ,והד' בתים הם בבינה בסוד בראשי"ת ,בי"ת רא"ש ,והם ד'
אותיות הוי"ה וד' אותיות אהי"ה.
והנה משה רבע"ה זכה לבינה שמ"ט שערים דילה נתגלו לו ,והוא סוד ]הוצאת[ פנייתה אל ז' ימי
בראשית מזוקק שבעתים ,ז' פעמים ז' ,אבל שער הנ' הוא בחינת בינה בעצמה ,והוא היאך יצאה
החכמה ונתגלתה בציור שביל דקיק קוץ התחתון די' ,הנעוץ בה' קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא ,אבל
הל"ב נתיבות חכמה הוא בחינה אחרת ,והיינו ,כי נ' שערי בינה שם סוד הציור של כל הנביאים וחכמת
הנבראים עצמם היאך יצא אל הפועל ,והם הם עשוים בחכמה כמ"ש הרמב"ן ז"ל בהקדמתו לביאור
התורה ,אבל הל"ב נתיבות חכמה ,שם מבואר הטעם של כל דבר למה הוצרך להיות כן ולא באופן
אחר ,וע"ז ביקש משה )שמות לג יח( הראני נא את כבוד"ך שהוא סוד ל"ב נתיבות חכמה ,והוא הכבוד
הפנימי ,ובזה היה משיג טעם הנהגת הברואים ומפני מה יש צדיק וטוב לו כו' ,והוא בסוד י"ש שהוא
סוד חכמה י"ש מאי"ן ,סוד ל"א נתיבות ,כל א' מי' ונתיב הראשון נעלם קשור ברצון ,שהוא היאך
הרצון קשור בחכמת הבריאה והיאך עולה הכל אל התכלית ,וע"ז השיב לו הוא ית' )שמות לג כ( לא
תוכל לראות את פני וגו' ,שדבר זה לא ניתן להשגה היאך פנימיות ההנהגה וחיצוניותה מסודר בחכמה,
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כח המים הרומזין 510באות צ' שהם גימטריא מי"ם ,יצא מדמותם לאה גימטריא דמו"ת ,שהם ה'
מים .511ודע ,כי אלו המים הובררו ,ומהמים הזכים נעשה ד' ,קשר של תפלין ,והוא ד' של דמו"ת,
ונשארו ג' אותיות מו"ת מן דמות והם עכירות ופסולת של מים ,והם הקליפות ,וז"ס מות הנרמז
בפסוק )בראשית ג ו( ותקח מפריו ותאכל הנזכר בחוה ,שגרמה המיתה והבן זה .וזה נזכר במעשה
דרב ספרא פרשה תרומה 512ופרשה בראשית )לו ע"א (513על ותקח מפריו ותאכל )בראשית ג ו( והבן
זה.
והנה ,נת"ל כי ל"ם דצלם נעשו מבחי' יודי"ן דהוי"ה ואהי"ה דיודי"ן ,וצ' דצלם מט"ו ווי"ן
שבהם כנ"ל .514הרי כי כללות הצלם }ד ע"א{ הוא יודי"ן ווי"ן ,ומן זה הצלם שהוא מיודי"ן ווי"ן
נעשו דמות שהיא נוקבא .515וז"ס )תהלים קלג ב( שיורד על פי מדותיו ,ר"ל דמות י"ו ,דמות הנמשך
מיודי"ן ווי"ן .והנה ,אמרנו לעיל כי משאר אותיות הששה נעשית דעת עליון ,שהם ג"פ מ"ב בחב"ד
ובחג"ת ובנה"י .ואח"כ ,מסופם נמשכו אל המלכות שהיא נוקבא ,516ומהם נעשה כתר שבה,
כמ"ש 517שבכתר שבה הוא שם אדנ"י ,ברבוע גימטריא קכ"ו ,כמנין ג' מ"ב הנ"ל .518ונלע"ד ,519כי
וטעם לכל דבר שהוא תלוי בפנימיות החכמ"ה כ"ח מ"ה שהוא הבריאה כח מעשיו ,וע"י מ"ה זיני
נהורין אתפליג עלמא )זהר ח"א נ"א ע"ב( ולא ניתן לו השגה רק בסטרא דבינה ,וגם זה בסוד החותם
ואחוריים שלה ,בסוד לא"ה שזכה לה משה.
 509ולא רחל שלאה שייך למוחין דוגמת הצל"ם.
.(é"ä÷) íéæåîøä 510
ê"ôöðî ô"á 'îéâá ê"ãçô ï"ú éë åîå÷îá ù"îë êãçô ïú ãåñ àåä éë ï"ú 'îéâ íéî ô"ä äðäå 511
).(é"áåâä é"úë
 512המעשה של רב ספרא הוא בדף קסז או קסט ולא מוזכר שם מות אבל עי' קמד ע"א ז"ל ,דהא
אילנא דחב ביה אדם קדמאה וגרים מותא ליה ולכל עלמא חמא ,ואולי ת"ז קטו ע"ב ז"ל איבא
דסמא"ל דאתמר ביה ותקח מפריו ותאכל דא מו"ת דאתמר עלה רגליה יורדות מות ואיהי טפה בישא
זוהמא דאל אחר סם מות זוהמא וערלה דאילנא דמותא ובגינה אוקמוה מארי מתניתין אדם מושך
בערלתו הוה – לא הצלחנו*##
 513ז"ל ,ותרא האשה כי טוב ,חמאת ולא חמאת ,כי טוב ,חמאת כי טוב ,ולא אתישבת ביה ,מה
כתיב לבתר ,ותקח מפריו ,ולא כתיב ותקח ממנו ,והיא אתדבקת באתר דמותא ,וגרימת לכל עלמא
מותא ,ואפרישת חיי מן מותא ,ובחובא דא גרים פרישותא ,לאפרשא אתתא מבעלה ,דהא קול מדבור
לא מתפרשן לעלמין ,ומאן דמפריש קול מדבור ,אתאלם ולא יכיל למללא ,וכיון דאשתקל מניה מלולא
אתייהיב לעפרא.
תרגום@ :
 514יודי"ן הם המוחין ובסוד מקיף ובחי' הו' הוא התפשטות המוחין לתוך ז"א שנקרא ו' ,המקור
לו' ימי בראשית ו' אלפי שנין )פת"ש גדלות דז"א כב(
 515כלומר לאה )פת"ש גדלות דז"א כ( ,ועי' פת"ש גדלות דז"א כג ז"ל ,ודמות הוא הצ"ל של
המדרגות האלו ביחד של היודי"ן והווי"ן ,כי הצ' הוא בהתפשטות ג"כ בכלים של הגוף כמ"ש ,והוא
בסדר הנהגה החיצונה הטבעיית שבו מתלבש )ה(הנהגה הפנימיית ,אבל לאה הוא בחינה ממוצעת בין
הג"ר ובין הז"ת ,שהוא סוד הנפלאות והנסים כמו שהיה במדבר ,אבל באו מלובשים ונתגשמו למטה
בסוד כלים ,כמ"ש שהמן היה יורד משמים ,לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו )יומא ע"ה ע"ב( ומ"מ,
היה דבר נרגש וטועמים בו כל מטעמים של המאכלים הטבעיים וכו' הרי שהיה נכלל בו בחינת המוחין
עצמם העומדים בלי לבוש הכלים ובחינת הכלים ,ולכן כולל בחינת יודי"ן ובחינת ווי"ן ביחד ,והוא כל
הג' אתוון דצל"ם ,והוא דמו"ת של הצלם ,ולכן מקום הקשר של ד' בעורף ממש באמצע בין הראש
לגוף ,בין ג"ר לז"ת.
 516כלומר רחל )פת"ש גדלות דז"א כ(
.(é"ä÷) úòãéù åîë 517
 518עי' פת"ש גדלות דז"א כ וז"ל ,נשאר האותיות שבגילופי אהי"ה דיודי"ן ו' אחד וא' ל' פ' וב'
דלתי"ן ,והם גימטריא קכ"ו ,והם ג' פעמים מ"ב בכל ג' מדרגות ,מ"ב אחד בחב"ד חג"ת נה"י וקשה מאד
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היא רחל העומדת תחת נה"י ,520כי לאה בחב"ד 521למעלה .גם נודע ,כי כתר רחל הוא אדנ"י ברבוע
גימטריא קכ"ו.
522

שער כה דרוש ב )א( מ"ק
דרוש חסדים וגבורות
523
סדר ירידת החו"ג של זה הדעת התחתון  .הנה כבר נת"ל כי דעת זה התחתון דז"א כולל ב'
עטרין ,שהם ב' מלכיות דאו"א ,וכל א' מהם כולל ה' ,ועטרא דחסד כולל ה"ח הנקראים מים ,ועטרא
דגבורה כולל ה"ג הנקרא אש* .ונודע כי מקומם הם בעטרת יסוד אמא כדלקמן בע"ה ,כי תחלה היו
בב' עטרות דאו"א כנ"ל בדרוש העבר ,אך אח"כ נתחלפו ושניהם הושמו בעטרת יסוד אמא כמ"ש
בדרוש ה' )* .(##ונודע כי בהתלבש נה"י 524דאמא עם מוחין דז"א תוך גופא דז"א ,הנה עטרת יסוד
אמא הוא מגיע עד סוף שליש עליון דת"ת שהוא עד החזה דז"א .525ופי עטרת זו נבראת סתומה
וצרה כדי שכאשר ירצו החו"ג לירד ולהתפשט בגופא דז"א ,יהיו החסדים יורדין תחלה 526עם היותן
עליונים מהגבורות ,להתקן תחלה הז"א הנתקן ע"י החסדים ,ולכן תחלה יורדים החסדים ,יען הם
נחלי מים ,ובצאתן מרחיבים פי נקב עטרת יסוד אמא ,בסוד )סנהדרין ז ע"א( בידקא דמיא כיון דרווח
.(é"ä÷á óñåð) íééç 519
.(é"ä÷á óñåð) à"æã 520
.(é"ä÷) á"çëá äìòîì 521
.ã"ò åò ÷"äòù ,á÷òé úìéä÷ á"î 522
.(é"ä÷) à"æ êåú íúåèùôúäå íã÷ù ùåøãá ì"ðä à"æã 523
 524בנסירה פ"ח ופ"ד ושער פרצופי זו"ן פ"ג ועי' שער הכללים פ"ו ובס' שעה"כ דף לח ע"ג )לש"ו(.
 525עי' לעיל או"א ח' ,וזווגים ד'
זה גורם חילוק בין חג"ת לנה"י ועי' פת"ש גדלותד ז"א כח ז"ל ,עד הפרסה וחזה שלו הוא סוד
חג"ת שלו ,ומן הפרסה ולמטה נה"י שלו ,והם ב' מיני סדרים של הנבראים ,א' בתוספת שלמות ,והב'
בפחות ,והם בסוד הנהגת עוה"ז ועוה"ב ,שלמעלה מסודרים המדות כפי מה שהם ,והוא לצדיקים בג"ע
להתענג בשכר מעשיהם והוא הטוב והאור חסד ,ולרשעים בגיהנם בגבורה בחשך ]עי' ליקוטי הגר"א
בסוף סד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג
העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם,
ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות
הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל [.וכו' ואלו ב' חצאי הפרצופים הם בסוד רוח ונפש כמ"ש
כמ"פ ,שנר"ן הם בג' חלקים של הפרצוף נשמה בראש בחב"ד ,ורוח בחג"ת גויה ,ונפש בנה"י בבט"ן,
והוא ר"ת ב'המה ט'ף נ'שים ,שנפש הוא בדרגא דבהמה שהוא למטה ממדרגת אדם שהוא הרוח ]עי'
ליקוטי הגר"א בסוף סד"צ ל"ז ע"ד וז"ל ,והענין כי הרוח באדם הוא האדם ,אבל הנפש הוא המדרגה
למטה ממנו ,והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע ,עכ"ל ,[.וכן אדם בקטנות שדומה לבהמה
נמשך אחר תאות נפשו היסודי ,וכן נשים שהם בנה"י ששם מקום הנוקבא ,ולכך עטרת יסוד דאימא
מסתיים בחזה כמ"ש ,שעטרה הוא המדרגה שע"י עוברים תרי"ג איכות של הרוח לתקן תרי"ג איכות
שבנפש ע"י תרי"ג מצות ]עי' יהל אור ח"ג ל"ז ע"ג וז"ל ,סוד הענין ,שכל אבר יש לו איכות ,כי כולם הן
תולדות הספירות ,וכל אחד יש לו פנימיות וחיצוניות ,ובפנימיות פועלת האיכות ובחיצוניות
האיברים ,וכ"ה בתרי"ג מצות ,שכ"א הוא מעשה מיוחד ויש לכ"א כוונה מיוחדת ,ולכן המצות בלא
כוונה כגוף בלא נשמה וכו' ,תרי"ג אברים בגוף ותרי"ג איכות בנפש קבועים בגוף ,אף לעכו"ם ,ועוד יש
תרי"ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש ,אלא מושפעים מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו ,והן באין
מעשיית המצות ,וזה אור הלבנה בשלימות וכו' ,ידוע שכל דבר שהוא כפול בא השני בגולם א' וכו' ,וכן
הוא כאן ,שתרי"ג איכות השניים באים באבר א' ,והוא עט' הברית ובו נכלל כל התרי"ג מצות גדולה
מילה וכו' ,ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש"י כמו כל האיברים אלא בעשיית האדם מצות
הש"י וכו' ,ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי"ג הוא בעטרה ובזה ג"כ הכלל הנ"ל ,שהיא כלולה
מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"ג מצות וזהו ברי"ת ,שהוא הנוק' של היסוד שבה נכללת לאחד ,בסוד
תש"י כנ"ל ,וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר בלא נקבה ,עכ"ל.[.
 526ע'י שעה"כ ציצית ב' שכתוב הפוך .וכן איתא בסוף הפרק.
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527

רווח ,ופותחין המעבר .ואחריהן יורדין
מצאו פתח פתוח לרווחה.530
*ונל"ח כי אלו הם ב' מנצפ"ך כפולות כי שניהן מלכיות אלא שזה אש וזה מים.
והנה נתבאר כי החסדים הם ה' ,531לכן בצאתן מתפשטים בה' מקומות שהם :ראשון בחסד
דז"א ,הב' בגבורה ,הג' בת"ת ,הד' בנצח ,הה' בהוד .והנה נודע ,כי מחזה ולמטה דתבונה הג' ,היא
אשר מתלבשת בז"א ,ובסיום הת"ת שלה שם יחד מחוברים ראשי נה"י שלה ,שהוא בסיום הגוף
שלה ,במקום המתניים ,ומשם ולמטה מתפרדין ומתפצלין .ובהתלבשותם תוך ז"א ,נמצא כי ראשי
נה"י שלה מחוברים עד שיעור סיום הגרון דז"א ,ומשם ולמטה התפצלות והתחלקות נה"י דתבונה
תוך הז"א .ואז הנצח דאמא מתפשט תוך זרוע ימין דז"א ,והוד תוך זרוע שמאל דז"א ,ועטרת היסוד
בקו אמצעי ת"ת דז"א ,ואז משם ולמטה כל א' מהם יש לו מחיצה בפ"ע .נמצא ,כי מקום ג' פיצולין
אלו הם תחת הגרון בשליש העליון ת"ת דז"א .והנה כאשר ב' חסדים הראשונים רוצין להתפשט
בחו"ג דז"א ,אין יכולין לצאת כי הם מוגבלים ומוקפים תוך מחיצת עטרת יסוד דאמא ,ואיך יצאו
להיכנס אל הצדדים שהם הזרועות ,והרי פי היסוד הוא למטה מן הזרועות במקום }ד ע"ב{ החזה
דרך מטה ,ולא מן הצדדים .האמנם ענינו כך ,כי ב"ח 532שרשם נשארו שם תוך שליש עליון דת"ת
תוך מחיצות יסוד אמא ,והארתן לבד בוקעת ועוברת דרך צידי המחיצות דיסוד אמא ונכנס אל
הזרועות ,אך שרשן 533נשאר ביסוד .ונקוט האי כללא בידך ואל תשכח ,גם שליש החסד הג'
המתפשט בת"ת דז"א ,גם הוא נשאר שם 534תוך יסוד אמא המסתיים עד החזה ,535ושאר ב"ש חסד

527

הגבורות

528

להתפשט אח"כ גם הם בנוקבא ,529כי כבר
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) (12ספר פרי עץ חיים  -שער השבת  -פרק יב:
המתפשט בת"ת דז"א ,הוא עומד בתוך אותו הפה וסותמו .ולא די זה ,אלא גם החסדים היוצאין מפה היסוד ,כבר בארנו שהם יוצאין
קודם הגבורות ,כי הם מים ,ולכן יכולין לצאת דרך מקום צר ,אך הגבורות הם אש ,ואינן יכולין לצאת עד שהמים שהם החסדים יוצאין
תחלה ,וירחיבו פי היסוד:
 529לבדוק אם אין גרסא אחרת.

 530עי' פת"ש גדלות דז"א כו ז"ל ,זה היה בתחילת הבריאה קודם שחטא אדה"ר ,ואחר שחטא
נתהפך ,ויוצאים הגבורות בתחילה ואח"כ החסדים וכו' כתיב) ,בראשית א א( בראשית ברא אלקים
וגו') ,שם ב( והארץ היתה תהו וגו'] ,ואח"כ[ )שם ג( ויאמר אלקים יהי אור וגו' ,וכתיב שם ה' פעמים
אור וה"פ מים ,ואור הזה שנזכר שם הוא עטרא דחסדים של הדעת ,וכו' וה"פ או"ר הם ה"ח
שמתפשטים בה"ס חג"ת נ"ה ,והיינו ,שבנין ז"א ו"ק שהם ו' ימי בראשית עיקרם הם ה' ,ויסוד אינו
אלא כללות ,ולכן בכל מאור הוצרך להיות שם בחינת חסד וכמו שית' ,והאור הזה מתפשט בדכורא עד
היסוד שבו ,ושם נשאר גנוז לצדיקים לע"ל בימות המשיח בסוף אלף הששי ,ומה שנותן לנוקבא אינו
יוצא רק מים לבד ,והוא הטיפה ,אבל תענוג העקרי נשאר גנוז בו בסוד )תהלים צז יא( אור זרוע
לצדיק ,וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לתיקונים )פ"ט ע"ג( ,והם סוד ה"פ מים שהם עצמם היוצאים
מה"פ אור של אור הראשון ,ועיקר ה"פ או"ר נשארים ביסוד בסוד ה"פ טו"ב ,כמ"ש )בראשית א ד( את
האור כי טוב ,והם גי' מיל"ה ופ"ה שבדעת בפה הם כלולים כולם ואח"כ נכללים ג"כ ביסוד .ועי' שם כז
ז"ל ,קודם החטא של אדה"ר נעשה מחיצה שלא יבואו הגבורות עד שיהיה נשרש בז"א תחילה
החסדים ויהיה להם דין קדימה ,באופן שלא יהיה שליטה גדולה אל הסט"א שיניקתו בגבורות ,וכן
אחר חטאו נעשה ג"כ מחיצה ,שירדו הגבורות תחילה ,ויהיה להם דין קדימה לפי מה שגרם ע"י עה"ד,
והוא מ"ש שעטרת היסוד הוא צר וא"י לצאת כאחת עד שהמים ירחיבו פי הנקב .ר"ל שהחסדים יהיו
נקבעים במאורות תחילה ]כלומר לפני החטא[ ,ואז אין חשש שאח"כ יתפשטו גם הגבורות בו ,מאחר
שכבר קדמו להם החסדים ,ותחילת ביאתם במיתוק של החסדים כמ"ש.
 531עי' לקמן שער הכללים פרק ו'.

532

.é"ä÷á ÷çîð
 533לבדוק נוסח אולי עיקר.
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המתפשטים בב"ש תחתונים דת"ת וגם ב' החסדים התחתונים המתפשטין בנו"ה ,הם עצמן יורדין
ומתגלין ומתפשטים למטה כ"א במקומו ,ושמור כלל זה.
538 537
נמצא ,כי ב' חסדים ראשונים ושליש עליון 536הם חסדים הסתומים ,וב"ש )חסד הג' (
דת"ת וב"ח )תחתונים( 539דנו"ה הם מגולים ומאירין אל הז"א בגלוי גמור .540והנה ,כיון שברדתן
אין להם מחיצות המעכבות ,והם בחי' מים כנ"ל .541והנה ,כיון שטבע המים היורדין דרך מורד בלי
עיכוב ירצו במרוצה גדולה ולא יטו אל הצדדין ,ולכן אלו ב' חסדים תחתונים וב"ש של החסד
 535מסיום העטרה אשר במקום חזה דז"א ושם נפתח ומתגלה ויוצא אור החו"ג שבדעת ונעשה
מזה מציאות הלב בז"א וכל זה הוא בהיות אור הדעת העיקרי למעלה במוחין על ידי אור הכתר
שהעלהו למעלה )דע"ה ח"ב צז ע"ד*( ,ובגלל זה נעשה הלב שני למוח )כללים ח"א פ ע"ג*(
.é"ä÷ – éùéìùä 536
 537הגבורה *##
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 538
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 539
 540עי' פת"ש גדלות דז"א ל ז"ל ,הנהגה הניתן לעוה"ז הוא בנה"י ]עי' ליקוטי הגר"א בסוף סד"צ
ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם
בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל
התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית
הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל [.שהוא למטה מן החזה ,ולכן שם החסדים מגולים ,שאלו החסדים
הראוים למדרגות אלו של עוה"ז להם ניתן להגלות ,אבל לא לב' חסדים ושליש שהם עד החזה שהוא
בסוד הנהגת עוה"ב ,אין להם גילוי רק לעתים רחוקים לצדיקים גדולים שזוכים להטעימם מעין עוה"ב
בעוה"ז כמו מדרגת האבות 540ודומיהם ,וגם זה אינו בשלמותו רק הארה וזיו בעלמא ,ועיקרו נשאר
גנוז לעוה"ב ,והוא סוד אור הראשון שעמד הקב"ה וגנזו ,540ונברא במקומו מאורות אחרים ביום ד',
540
כמ"ש )בראשית א יד( יהי מאורות ברקיע השמים וגו' ,שהוא במקום החזה ששם הפרסה רקיע
המבדיל כו' ,ולכן אנו אומרים שהחסדים השייכים לב' הזרועות ושליש העליון של ת"ת נשאר ביסוד
אימא ,ולא נפתח הפתח בהרחבה שיבואו לידי גילוי ,ומאיר שם דרך מחיצות ומסכים.
עי' לקמן שער הכללים פרק ו'
 541לאפוקי אור?@ עי' בהגר"א בת,ז פט ע"ג עי' בהגר"א בת"ז פ"ט ע"ג וז"ל ,האור ההולך בזיווג
בכל האברים הוא התענוג בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א בסד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש והוא העובר ,והן זו"נ
הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב ע"ד ב'( לויתן נחש בריח
ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין את כל העולם כולו ,מה עשה
סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של
החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע שרוב גשמים מטשטשין את הארץ
וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב,
כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את
הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל ,שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס
לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך
דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא
שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל
עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר
גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת
התורה ומצות ,עכ"ל.
ועי' פת"ש גדלות דז"א כט ז"ל ,ואלו ב' המדרגות או"ר ומים הם החסדים שלו ,רק שמים הם
הגבורות של החסדים ,ר"ל שיוצאים רק צמצום ומדרגות תחתונות של האור ,ואור עצמו הם החסדים
של החסדים ,ועי' בגר"א בת"ז פ"ט ע"ג וז"ל ,הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו"נ נבראו אבל
סרס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין כי לויתן הוא צדיק כמש"ל נ"ב ב' לויתן
לעילא דא צדיק כו' והוא זו"נ אמה ועטרה כנ"ל והנה אור ומים הן ב' עיטרין דחו"ג והיו ראוין להיות
שם ולהזדווג וליתן שניהם לנוק' אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך בזיווג בכל האברים
הוא התענוג בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל.
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האמצעי ברדתן יורדין דרך יושר במרוצה גדולה עד היסוד דז"א ,ולא יתפצלו אל הצדדין לישאר זה
בנצח וזה בהוד וזה בת"ת .אמנם אחר ירידתן במרוצה מכח הכנסתן באור יושר במרוצה ,חוזרין
תכף לעלות בסוד אור חוזר ,542ואז בעלייתן מיסוד עצמו הם מתפצלין לג' קוין במקומם ,זה בנצח
וזה בהוד וזה בת"ת ,כי דרך השלהבת או העשן בעלייתן מתתא לעילא ומוציא 543אויר פנוי בלי
מחיצות ,מתפשט אל הצדדין ועולה ולא ביושר ממש .544והנה ביסוד דז"א יש מקום לקבל כללות
ה"ח ,כי לכן נקרא "כל" כנודע) 545זהר בראשית יז ע"א( ,כי הם ה"ח כל א' כלול מי' הם כ"ל .והנה
לא ירדו רק ב' חסדים וב' שלישי המגולים ,ובירידתן שם יורדין בתחתית היסוד מכח ההכאה
והמרוצה ,ונשאר מקום של ב"ח העליונים ושליש א' של חסד פנוי וחלל בעליונו של יסוד.
והנה תכף אחר צאת החסדים קודם שיחזרו לעלות ,יוצאת גם ה"ג מיסוד אמא .והנה שם
א"א להתפשט ,כי כבר יש שם ב"ח ושליש 546כנ"ל ,וגם כי הם יורדות לצורך בנין המלכות הנבנית
מן הגבורות כמ"ש במקומו ,כי דעת של רחל נגד יסוד ז"א ,ונעשה מה"ג שירדו ג"כ ביסוד .547והנה
ברדתן אל היסוד יורדות אחת לאחת ,מתחלה יוצאת גבורה 548עליונה שבכולם ,והוא גבורה
שבחסד ,ואחריה גבורה שבגבורה וכו' עד גבורה שבהוד .נמצא כי ברדת גבורה שבחסד ביסוד ז"א,
יורדת למטה מכולם ,והוא במקום שעומדת הוד דחסדים דז"א כנ"ל ,ומתחברת שם הגבורה 549עם
החסד דהוד ,550וכן אחריה יורדת גבורה שבגבורות ,ומתחברת עם החסד דנצח ז"א ,וגבורה

 542למה* ##זה בגלל רצוא ושוב וזה התפשטות הראשון או שזה בדרך של הארת המוחין שלא
בדרך אור חוזר של עליית מ"ן אלא רק דרך עליה שלא יורד ללא התעוררות ,וכן חוזר למקומו.
 543נדצ"ל מוצא עי' גרסאות.

 544עי' פת"ש גדלות דז"א ל ז"ל ,והנה הנשמות קודם בואם לעוה"ז מראים לכל א' מקומו בג"ע
העליון כל א' לפי שורש נשמתו ומקומו בז"א כפי שמושרש שם ,וביאתם לעולם הוא כדי שע"י
הבחירה הטובה ורב עוסקם בתורה ובמצות ,יגדילו מעשיהם ומרחיבים אורות אברי נשמותיהם ,והוא
סוד הגדלת הפרצוף של כל א' ממטה למעלה ,ועי"ז מרבים הארה במקורות העליונים ,והוא שכר
הנשמות בעוה"ב שאותם האורות עצמם שנהנו מהם קודם ביאתם לעולם ,היו בצמצום ודרך מחיצות,
עתה הם מתרחבים ומתגלים להם בסוד )משלי ח כא( להנחיל אוהבי י"ש ואוצרותיהם אמלא וכו' וכן
הוא בבנין הגדלת ז"א ,שבעת שמתפשטים החסדים השייכים לחצי פרצופו התחתון שהוא הנהגת
עוה"ז שמתגלה בהם כח השפע והתענוג שיהיו ראוים להשפיע מהודם אח"כ לנבראים ,זה גורם ג"כ
שמהנהגת עוה"ז יהיה גורם עליה מתתא לעילא ,להרבות האור במדרגות העליונות של חג"ת ג"כ ,והוא
בסוד מ"ש בתורה )ויקרא כו ג( אם בחוקותי תלכו וגו' ,ונתגלה רק שכר הפירות של המצות בעוה"ז
בתורה ,אבל שכר עוה"ב לא נזכר כלל ,544והיינו ,שבאמת לא נזכר שכר עוה"ז אלא לבשרם שאם ילכו
בדרכי ה' ,יברך אותם ויצליחם בעוה"ז בפירות מעשיהם ,שעי"ז יהיה להם הכנה לעבודת ה' ויתרבה
שכרם בעוה"ב ,והוא סוד גילוי החסדים בחצי פרצוף התחתון שזה נתגלה בתורה שהוא ז"א ,ושכר
עוה"ב נשאר סתום רק בדרך רמז בתורה בכ"מ ,והוא סוד הארת החסדים שם דרך מחיצות ומסכים
בהרבה מקראות בתורה.
 545ז"ל :לית זרעא דאזדרע בר ברזא דא ,ואתחבר כלא בעמודא דאמצעיתא ,ואפיק יסודא דעלמא
ובגין כך אקרי כל ,דאחיד לכלא בנהירו דתיאובתא ]תרגום :אין זרע שנזרע חוץ מסוד זה והתחבר
כולם עמוד האמצע ,והוציא יסוד העולם ולכן נקרא כל שמאחד הכל בהארה של רצון[ ,עכ"ל.
.(é"áåâä) ùéìù 'áå à"ð 546
 547עי' פת"ש גדלות דז"א לא ,שזה מסוד שקודם החטא החסדים קדמו לגבורות ולכן החסדים
קדמו לגבורות כאן ,עוד כדי ששירדו הגבורות בעת שהיו החסדים שבעת ביאת הגבורות ימצא כבר
מיתוקים שלהם שהחסדים אין נותנים מקום שליט הלגבורות ולכן ירדו הגבורות בעת שהיו החסדים
בדרך ירידה ולא בדרך עליה שאז לא היה המיתוק כל כך גדול ,וזה דווקא בדרך החסדים למטה שהוא
עזרה מן השמים ולא התעוררות התחתונים שהוא האור חוזר
.(é"ä÷) äìåãâä 548
.(é"úë é"áåâä) äøåáâáù ãñç 549
.é"ä÷á ÷çîð 550
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שבת"ת 551יורדת אחריה 552אח"כ במקום שעומדין ב"ש חסד דת"ת דז"א ,וגבורה שבנצח 553יורד
אח"כ במקום שראוי אל חסד שבגבורה דז"א ,אע"פ שאינו שם כנ"ל .וגבורה שבהוד) 554נ"א והוד
שבגבורה( יורדת אחרון שבכולם במקום שהוא ראוי אל חסד שבחסד דז"א ,הגם שאינו שם ,נמצא
כי ב' גבורות עליונות שהם של חו"ג ,וב"ש גבורות 555תחתונים של ת"ת ,556שכל אלו ברדתן ביסוד
דז"א חנו שם ועומדים עם החסדים אשר שם ומתמתקים עמהם .אך ב' גבורות דנו"ה ושליש א'
דת"ת 557לא מצאו שם החסדים ולא נמתקו .ונמצא ,כי בהיות }ד ע"ג{ עדיין החסדים למטה ברדתן
קודם שיחזרו לעלות ,כבר המתיקו את הגבורות ג' 558פחות שליש כנ"ל .גם נמצא שאע"פ
שהגבורות ברדתן לא ירדו דרך קוין רק זעג"ז כנ"ל ,הנה בחניותן שם ביסוד נעשו בחי' קוין עם
החסדים אשר שם דוגמתן ,שגם הם שם דרך קוין כנ"ל .והרי הרויחו הגבורות ב' דברים :א' ,שנעשו
דרך קוין .וא' ,שנמתקו ע"י החסדים .559ואמנם הגבורות נשארות שם ביסוד כי הם לצורך דעת
הנוקבא כמ"ש במקומו ,ואמנם החסדים שהם ג' פחות שליש הנ"ל ,הם לצורך ז"א עצמו ,חוזרין
לעלות ולהתפשט במקומו .נמצא ,כי בעלייתן אינו דוגמת ירידתן ,כי הנה בירידה ביסוד כבר ביארנו
שירדו ונעשו שם בחי' קוין ביסוד ,ואמנם בעלייתן הם בב' פנים קצתן דרך קוין וקצתן זעג"ז.
והענין ,כי או"א נתנו כח בחסדים אלו הג' פחות שליש ,כדי שיגדילו את ז"א עד הכתר שבו
דרך עלייתן ,כמ"ש בדרושים אחרים .וגם נתנו בהם כח שימתקו את הגבורות דרך עלייתן בפעם
ב' .560ולכן ,כאשר הם עולין אינם עולים דרך קוין ,כי אז ג' גבורות פחות שליש אשר שם יחזרו
להתמתק שנית דרך עליית החסדים נוסף על מיתוק הא' שנמתקו דרך ירידת החסדים ,כי הרי
הגבורות הם נתונים שם ביסוד דרך קוין כנ"ל .ואותן הג' גבורות פחות שליש יקבלו מיתוק ב"פ,
והב' גבורות ושליש לא יתמתקו כלל ,כי כבר כח המיתוק של חלקם הראוי להם לקחוהו שאר
הגבורות הנ"ל ,ולכן בעליית החסדים הם מתקבצין יחד ועולין דרך קו האמצעי שהוא ת"ת שביסוד
עצמו דז"א ,כי כל הקוין הם ביסוד דז"א ,ושם עומדין הה"ג דרך קוין כנ"ל ,והבן היטב ואל תשכח.
ואז אחר עלותן אל קו הת"ת ההוא ,אז מתפרדין ומתפצלין לג' קוין שהם חג"ת ,ושם פגעו את הב'
גבורות ושליש בלתי מיתוק ,כי היו במקום פנוי בלתי החסדים ,ואז הם מתמתקים עם אלו החסדים
.(é"úë é"áåâä ïëå ,é"ä÷) äøåáâáù ú"ú 551
.é"ä÷á ÷çîð 552
.(é"úë é"áåâä ïëå ,é"ä÷) äøåáâáù çöðå 553
.(é"ä÷) äøåáâáù ãåä 554
.é"ä÷á ÷çîð 555
.(é"úë é"áåâä ïëå ,é"ä÷) ú"úä úåøåáâ 556
.(é"ä÷) äøåáâã ïåéìò 557
.(é"ä÷) úåøåáâä 'â 558
 559עי' פת"ש גדלות דז"א לב שמקשר את זה? לחלק שנתקן במעשה בראשית ,ולכן יצאו
מתוקנים אבל לא לגמרי ,עי' 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 מצוה
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 ,אם כן יוצא שבתיקון נתקן העולמות ,והוא הזיווג
התמידי החיצוני בין או"א ועלינו לתקן הזיווג הפנימי ,וזה ההבדל שבין נשמות לעולמות ,עכ"ל ,.וכן
עי' על ידי הארת המלכי יושר לעיגולים בעת מלכותם ]עי' כללים ח"ב ס ע"א שמביא לזה מבהגר"א
בס"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 )ביאורים
ח,א מט ע"ב( – עי' דע"ה ח"ב קמט ע"א שמה שביד אדם לתקן היה הו"ת דעשיה
.(é"ä÷) 'à 560
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דרך עלייה .561והנה נמצא כי כל ה"ג נמתקו עם ג' חסדים פחות שליש האלו ,אלא שיש ביניהן
הפרש ,כי הג' 562עליונים פחות שליש שהם גבורת החסד וגבורת הגבורה וב"ש גבורת הת"ת,
נתמתקו דרך ירידת החסדים באור ישר מלמעלה למטה ,וב"ג ושליש התחתונים נתמתקו דרך עליית
החסדים באור חוזר מלמטה למעלה ,וזכור זה הענין למקום שתצטרך אליו בענין הנוקבא הנעשית
מהגבורות מה שינוי גרם בה ענין זה .ועיין בדרוש ציצית )שעה"כ ציצית ב פע"ח דרושי ציצית פרק ג(
כי שם נראה בהיפך מזה ,שהגבורות יורדין תחלה ,563ואחר כך החסדים והוא מה שגרם חטא אדה"ר
ע"ש .565564ובדרושים הבאים בע"ה נגמר לבאר סיום דרוש זה עליית ה"ח לגמרי להגדיל ז"א ,כי
בדרוש זה לא נתבאר רק מיתוק הגבורות בעלייתן דרך קו היסוד דז"א ,ועדיין לא עלו למעלה מיסוד
דז"א גם בדרוש שאחר זה נבאר ענין זה.
 561עי' פת"ש גדלות דז"א לב וז"ל ,ירידת הגבורות היה בהיפוכא ,תחילה ירד גבורת החסד למטה,
ואח"כ גבורת הגבורה עליו ,ועליו גבורת הת"ת כו' ,עד הוד ,ונמצא ,שגבורות חג"ת היו במקום חסדים
של נו"ה וב' שלישי ת"ת המגולים שבתחתית היסוד ,ונתמתקו שם ,אבל גבורות הוד ונצח ושליש של
ת"ת לא נתמתקו ,כי שם לא היו חסדים במקומם בגלוי ,והוא ג"כ ענין עמוק ,כי ידוע שעיקר אחיזת
הסט"א היא ברגלין )ברכות ו' ע"א( והוא מטעם ששם נסתלק האור ע"י הפרסה ,והוא כמ"ש שהוא
בסוד הנהגת עוה"ז ששם היה סילוק קדושה ,שאין ניכר יכולתו ית' והשגחתו לעין כל ,והכל כדי
שיהיה הבחירה מצויה ,וכל זה הוא בסוד הגבורות שהוא שם אלקים הנהגת הטבע ,והיינו ,שכאשר יש
נפלאות ונסים ,אז הכל מכירים יכולתו והשגחתו ית' ,שרואים שמשדד דרכי הטבע כמו שהיה במצרים
ובים וכדומה ,משא"כ כשהוא מתנהג בטבע .ועי"ש שהם ב' בחי' של דעת.
וע"ש פרק לג ז"ל ,צריך שתדע מ"ש למעלה שיש הפרש ]בין[ )ב(מיתוק הגבורות ע"י החסדים בין
קודם חטא אדה"ר לאחר חטאו ,שקודם חטאו ירדו החסדים תחילה ואח"כ הגבורות ואז ירדו
הגבורות ,בהיפוכא ולא נתמתקו רק של חג"ת בירידה ,ושל נו"ה ע"י עליית החסדים למעלה ,אבל אחר
חטאו היה באופן אחר ,שהגבורות ירדו תחילה ואח"כ ירדו החסדים המגולים למטה ,ונתמתקו גבורות
התחתונות של ב' שלישי ת"ת ושל נו"ה בירידה ,אבל של חו"ג ושליש ת"ת נמתקו ע"י עליית החסדים
למעלה ,ועולים דרך קו האמצעי עד שמגיעים לחו"ג ,אז מתפשטים דרך קווין ,והיינו ,כדי שלא
יתמתקו של נו"ה ב"פ ושאר המיתוק בחסד וגבורה ,ולכן עולים דרך קו האמצעי ,ואין פונים בעלייתם
לנצח והוד רק דרך ת"ת אל חו"ג ,כמ"ש הרב הקדוש בכוונת ציצית )דרוש ב'( והיינו ,שאף אחר חטאו
של אדה"ר שיש לגבורות קדימה וממשלה גדולה בעולם עד שהרע נאחז בו ביותר ,מ"מ צריכים שיהיו
ג"כ ממותקים קצת כדי שלא יהיה להם )מעלה( ]ממשלה[ גדולה ועי"ז יוחזר העולם לתיקון
.(é"ä÷á óñåð) úåøåáâ 562
.(é"ä÷á óñåð) àîà ãåñéî 563
.(é"ä÷á ÷çîð) ù"ò ø"äãà àèç íøâù äî àåäå 564
 565עי' פרק ב כלל ט' .עי' שעה"פ בראשיתçåîù äìçúá éë ,àåäå ,äùìù åà ,íéîâô éðùî ìåìë ,éùù íâô :
,ïåøâä øáòî êøã ãøéìå ,äìéçúá èùôúäì íéìéçúî íéãñç äùîçä åéä ,ãåàî øö íå÷îá ,äìòîì äéä úòãä
íéîä òáè êøãë ,çúôä íéáéçøîå ,úàöì íéîéã÷î íä ,íéî 'éçá íä íéãñçä éë úåéäìå .ãåàî øö àåäù
ë"çàå .òãåðë åáù ãåä ãò ãñçî ,øéòæã àôåâá íéèùôúî íä åéä æàå ,íäìù øáòî êøã íéáéçøîù ,íéøâðä
ïååëîä ,àá÷åðáù úòãä ìà íéðúéðå ,øéòæã ãåñéä ãò íä íâ íéãøåéå ,äçåøì çåúô çúô íéàöåî úåøåáâä åéä
àéäù ,äéá÷åðì úåøåáâä ïúåðå ,å÷ìç àéäù ,íéãñçã àøèéò à"æ ç÷åì ë"éòå .òãåðë ,øéòæã ãåñéä éøåçà ãâðë
,íéãñçä íò úå÷úîúî åéä ,ë"çà åãøéù úåøåáâä ,úàöì íéãñçä åîã÷ù ïåéë éë ,øçà úìòåú ãåòå .ä÷ìç
àôåâá úåèùôúä úåðéçá ìù úåøåáâäå íéãñçä ìë éë ,éùéìù úìòåú ãåòå .åðéìöà òãåðë ,ãåñéá íúãøá
çåî ãøéù äúò ìáà .àôåâá íéèùôúî íäéôðòå ,úòãá íéøàùð íäéùøù éë ,òãåðë íéèùôúî åéä íìë ,øéòæã
ìò úåøáâúîå ,íéôé÷ú íéðéã ,èäåì ùà íä úåøåáâä äðäå ,à"æã ïéôúë ïéøúá ,áçø íå÷îì ,úòãä ìù åîöò
:íéèùôúî íðéàå ,úòãá íéøàùð íéãñçäå ,øéòæã àôåâá íéèùôúî íä æàå ,úàöì íéîéã÷îå ,íéãñçä
à"æã àôåâá èùôúäìå úòãä ïî úàöì íéãñçä ïéîéã÷î ,úåìãâã ïéçåîá éë òãå :æ çñô ë"äòù 'éòå
íéàöåé ë"çàå à"æã àôåâá èùôúäì úåìéçúî úåøåáâä æà úåðè÷ã ïéçåîá ìáà ,úåøåáâä úåàöåé ë"çàå
íä íéãñçä éë ,565ø"äöéäå è"äöéä ãåñ ë"â åäæå ,íéù÷ íéðéã íä úåðè÷ã ïéçåîäù éôì 565àåä íòèäå .íéãñçä
àáéù íãå÷ íãàá èùôúäì ø"äöéä ìéçúî íãàä ìù úåðè÷ä éîéáå ,ø"äöéä íä úåøåáâäå ,íãàáù è"äöé
.úàæ äîã÷ä øåëæå è"äöéä
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566

שער כה דרוש ב )ב( מ"ק
סוד )אותיות( מנצפ"ך כפולות פתוחות וסתומות .567והטעם 568כי }ד ע"ד{ הפתוחות 569הם
ה' חסדים שהם פתוחות להשפיע ,וסתומות הם גבורות והם דין .דע ,כי ה' מוצאות הפה הכוללת כל
כ"ב אתוון ,שהם אחע"ה בומ"ף גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ ,570כל מוצא כלול באות א' של מנצפ"ך.
כיצד ,אחע"ה מוצא הראשון עליון שבכולם ,571וכנגדה אות ץ' האחרונה מכל ה' אותיות מנצפ"ך.
ונאמר תחלה ,כי הג' מוצאות הם סוד ג' אהי"ה דבינה ,א' דיודי"ן ,וא' דההי"ן ,וא' דאלפי"ן ,וב'
מוצאות אחרים הם סוד ב' שמות אלקים שבבינה ג"כ .ונחזור לבאר אחה"ע ,הוא גימטריא פ"ד ,והם
כ"א פעמים אהי"ה ,ד' אותיות בכל א' ,כי בכ"א אהי"ה יש פ"ד אותיות .וכולן מן הכאת שם אהי"ה
הראשון המכה ומוציא האורות בסוד כ"א פעמים כ"א כפי חשבונה כנ"ל .572והנה אהי"ה זו הוא
אהי"ה דההי"ן גימטריא קנ"א ,והם ץ' דמנצפ"ך גימטריא תשעים .וצורת ץ' פשוטה הוא ין גימט'
ס' ,ועם צ' הרי קנ"א עם הכולל.
גיכ"ק מוצא הב' ,כי מן הגרון יוצא לחיך ,573והנה גיכ"ק וח"ך גימ' קס"א )והנה הוא קנ"א
עם י' אותיות וגם הנה( והוא אהי"ה דיודי"ן ,גימטריא קס"א ,והוא ן' פשוטה מן מנצפ"ך .כי נו"ן
גימטריא ק"ו ,ועם ג' אותיות גימטריא ק"ט .וציור ן פשוטה ממנצפ"ך יש למעלה צורת י' וארכה
הוא שיעור אורך ב' ווי"ן ,הם כ"ב ,ועם ג' אותות יו"ו ,הם כ"ה ,והנה ק"ט וכ"ה גימטריא גיכ"ק עם
הכולל.
575
574
דטלנ"ת מוצא הג' ,והוא מוצא הלשון  ,והוא גימטריא שם צת"ג של מ"ב כנודע  .והוא
סוד ך' פשוטה דמנצפ"ך ,כי ך' ,פ'ך' 576גימטריא ת' ,577ועם ך' עצמו גימטריא ת"ך .וציור ך' יש בה
.(å"ùì) â"ò áò íéèå÷éìä øôñ 566
 567אין כוונתו לצורתם של המנצפ"ך אלא לכך שהם סתומות ועגולות משורשם וכן בתכונתם,
והוא במה שכולם הם רק בסופי תיבות ,ולכן נקראו "סתומות" שכן בהם מסתיימת ונסתמת התיבה.
וכמו כן שורש מציאות היות המנצפ"ך אותיות סופיות הוא מבחינתן שבשרשן ,שם הם סתומות מצד
עצמן שאין להן גילוי למטה וכן הן סותמות את גילוי האור הגנוז .ולכן נקראו ג"כ "עגולות" ,כי כן הוא
תכונת העיגול שהוא הולך וחוזר מעצמו אל עצמו ואינו נותן מקום להתפשט ולהתחבר עם זולתו,
ועי"ז הוא נבדל מזולתו .וכן הוא תכונת כל המנצפ"ך שהם יוצרים וגומרים את התיבות שכן על ידם
נפסקת כל תיבה מחברתה .זהו מבחי' ה' הגבורות ,ואין להם צורה של סיתום ועיגול ,שכן המנצפ"ך
אינם כי אם כללות המנצפ"ך הכפולים .והמנצפ"ך ,הרי הם הגבורות העגולים והסתומים ,לא נתגלו
אלינו כלל ,שכן הם נותרו למעלה )והם בכלל האור הגנוז( .והמנצפ"ך שבסוף כ"ב האותיות נקראו
"סתומות" ע"ש שרשם )ביאורים ח"א נד ע"ד( .וכן עי' דרוש ש"ך פ"ר ורפ"ח שנדפס בסוף ספר הדע"ה
ח"ב.
לשון אותיות סתומות ישנם בטנת"א ג' ,ולא מצאתי בספר הזהר חוץ מהספד"צ כט ע"ב ,ושם הגר"א מתייחס לחכמה ,ומלכות,
ואין סתירה כל כך אבל שם הוא כ"ב אותיות סתומות ,וכ"ב אותיות מגולות ,וצ"ע ,וכן הוא באד,ז רפט ע"א אבל לא מצאתי קשור
למנצפ"ך .ונראה שכוונתו למ' סתומה ,ופ' סתומה.

 568למה יש פתוחות וסתומות.

 569היינו הארוכות שהם בסוף התיבות )לש"ו( ]קשה מאד נגד הגמ' במגילה ג ע"א שפתוחות הם
אמנם עי' שעה"כ פה ע"ג שמשמע אחרת .וכן עי' שעה"ק סח ע"ג :הפתוחות הם ה' חסדים ולכן הם פתוחות
להשפיע והסתומות הם הגבורות כי הם דינים ונסתמו מלהשפיע .אמנם בשמן ששון סוף דרושי
שבועות משמע כדברי הלש"ו.
 570עי' ס"י פ"ב מ"ג.
 571והוא בגרון כמ"ש בס"י שם.
 572תמ"א?
 573כן הוא בס"י שם
 574כן הוא בס"י שם
 575שם הרביעי שבו :ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם .בט"ר צת"ג.
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, והנה ד"ו וג' ווי"ן גימטריא כ"ח. גם בציור אחר יש בה ציור ג' ווי"ן, כי ארכה כשיעור ב' ווי"ן,ד"ו
 כי אם, והוא נגד אהי"ה דאלפין. כמנין דטלנ"ת, הרי צת"ג578 ועם שם מ"ה דאלפין,ות"ך הרי תמ"ח
. על צת"ג גימטריא תק"ח כמנין אחוריים דאהי"ה דאלפין579תשים י"ה
581
 גימטריא,  ומ' פתוחה הוא נ"ו580 כי ם' סתומה הוא ת"ר,זסשר"ץ הוא סוד ם' דמנצפ"ך
 וס"ץ גימטריא ק"ן, ר' אלקים ברבוע, )והנה ש' אלקים דיודי"ן. גימטריא ז"ס שר"ץ,תרנ"ז ע"ה
, ועם ז' דזסשר"ץ גימטריא קע"ב,שבא"ב דאי"ק בכ"ר גימטריא ט"ו שעם ק"ן עצמו גימטריא קס"ה
582
(. הרי מוצא זה בשם אלקים,גימטריא ב"פ אלקים
 כי פ' גימטריא, סוד ף' דמנצפ"ך, ד' מילוים דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן,בומ"ף גימטריא קכ"ח
 ומילוי פ"ה לפעמים נקרא פ"א. ל"ו עם פ' גימטריא קי"ו, וצורתה כו"י שהם גימטריא ל"ו,שמונים
 הרי ק"ך ועם כללות ד' אותיות, הרי הם ד' אותיות פ"ה פ"א, ולפעמים עם ה' פ"ה,עם אל"ף
 הרי,583 והנה שם אלקים גימטריא פ"ה ע"ה.וכללות ג' אותיות כו"י עם הכולל הרי הכל קכ"ח
.שמוצא זה ג"כ בשם אלקים
 ואמנם כבר. הם חמשה מוצאות היוצאת מן הפה העליון,'ענין אחע"ה בומ"ף כו584
 אמנם ה"ג הם פוגעות }ה ע"א{ ברדתן אל. והם או"פ,586585הודעתיך כי ה"ח הם נכנסין תוך הגוף
. כלומר כ"ף576
? 577
.( כי הלשון רומז לת"ת עי' שער מאמר"י רשב"י דף ס ע"ג )לש"ו578
##*( השמטות )לש"ו-  א"מ נ"ל כי לכן מוסיפים ט"ו כי הלשון סוד הדעת כולל חו"ב נקרא י"ה579
.' בגימ580
.' כלומר נעשה המ' מב' אותיות נ' ו581
'îéâ å"ô éøä íéììåë 'á íò úåéúåà 'ã íò í"îå ,'ô 'îéâ í"î éë :êë àåä íé÷ìà íùì æîøäå 582
.(é"áåâä é"úë) íéäìà
( כל הדיבור בא מהגבורות שזה גבול של ההארה )ביאורים ח"א נד ע"ג583
.ã"ò â íéèå÷éìä øôñ 584
àôåâá èùôúîå ïåøâä êøã ãøåéå èùôúî éîéðôä øåàäå  וכן הוא בשעה"כ דרושי פסח דרוש יא, עי' נוסחאות585
.ú"æä úà óé÷îå õåçìå äôä ïî àöåé àåä äðä óé÷îä øåàä ìáà ,à"æã

óé÷îä øåàã íéùøùä ùøåù ãåñ éë ,àåä æ"ëá ïéðòä ÷îåò êà :â"ò áë à"ç íéøåàéá 'éòå
ìë ïëå ,585åáù çåøä àåäù íãàä ø÷éò 'åëå ,ó÷åîäå óé÷îä ñ"à øåàî àåä äðä ,éîéðôä øåàå
ãåñ àåäù ,ó÷åîä ñ"à øåà ãåñî íä äðä ,åúåîéìù ìò íìùð íäá øùà íéø÷éòä é"çðøðä
åîë úåîìåòä ìë ïéðá úøåö äùòð åðîî éë ,íåöîöä êåúá èùôúîå êùîðä ñ"à øåàã å÷ä
àåäù íåöîöä éë ,åáù é"çðøðä ìëá íãàä ïéðá úøåö àåä åðîîå ,åðéðôì äúò íìåë íäù
úåàéöîä äúò íâ âäðúî éøä äæ ãáìî äðä 'åëå .ùøåùä ÷ø àåä íù ,íéìåâòäå úåãåñéä ãåñ
íöîåöî åðéà àåäù ,åéáéáñ ìëî å÷ä úà óé÷îä øåàî êùîðä äæî äðåéìò äâäðä ãåòá ë"â
ë"â éîéðôä øåàä úà âéäðî àåäå ,åöôçì åúåèäì éîéðôä øåàä ìò èìåù àåäå ,ììë éìëá
àéä åæä äâäðä íðîà .ãéîú úéúéìëúä äðååëä ô"ò ÷ø åúâäðä ìëá êùîðå êìåä àäéù
èìåù àéä éë àåä ô"ëò ìáà ,äéøá ìëî åúâùä íìòð äðä ïåøçàä úéìëúä éë ,ìåãâ íìòäá
 )ברכות זåì áåèå òùø åì òøå ÷éãö ãåñå ,585àðîçøã éùáëä ìë ãåñ àåä íùîå ,ãéîú íìòäá
çìùîä óé÷îä øåà úâäðäî àåä éë ,ãéîú äâäðääá ïéàåø åðàù úåàéìô äîë ïëå ,(ע"א
{à"ò âë}
éë ,àöîð éøäå .úéúéìëúä äðååëä ô"ò ÷ø ãéîú ìëä úà âéäðäì éîéðôä øåàá åúøàä
éë .òáèäå ÷çä ãâð øùà äâäðää ìë àåä åá éë ,ãéîú úåøåáâ ìòåô àåä äðä óé÷îä øåàá
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הגרון בפה ויוצאות משם לחוץ ,ושם נעשין אור מקיף 587מבחוץ בז"ת ,588והם סוד ז' הבלים
דקהלת ,589וכנגדן הם ה"ח מבפנים .והנה החסדים ודאי שהם גדולים ומעולים מן הגבורות ,ואמנם
óé÷îä øåà ìáà ,éìëå óåâäá íöîåöî àåä øùà éîéðôä øåà é"ò ÷ø àåä òáèäå ÷çä ìë
äåä äðäå 'åëå .ãéîú úåøåáâ ìòåô àåä åáå ,úåàìôðäå íéñðä ìë àåä åðîî äðä õåçáî àåäù
) øáâ ááåñú äá÷ð ãåñáå ,'÷åð 'éçáá óé÷îä øåàירמיה לא כא(øãç ìà äéìà úç÷åì àéäù ,
ìëù ,éîéðôä øåà íò óé÷îä øåà àåä ïë ,øëæä úìåòô úéìëú ìë äá úåùòäì äúøåä
åá íéùòðå ,åá íéøîùð íäå åéìà ìëä úà óé÷îä øåàä êéùîî äðä åá äùòðù úåìåòôä
çìùî äìéçúá éë :úåìåòô éðéî 'á óé÷îä øåà äùåò éøäå .íäáù úéúéìëúä äðååëäì
ë"çàå .ì"ðëå åéìà åúééðôå åúééèä ìë àäéù ,åøîùìå åéìò èåìùì éîéðôä øåàäá åúøàä
åúðååëì íîéìùäìå íøîåùì åëåúá íúåà êéùîîå ,åðîî àöéå åá äùòðù äî ìë àåä ç÷åì
) ãåñáå ,'÷åð úìåòô àåä äðä æ"ëå .ïéîéä õ÷ úòì åá íéøîùð íäå ,úéúéìëúä åöôçìåמשלי יב
ד( øåà äåä äðäå .ïåøçàä íúéìëúì åúìåòô ìë íìùåéå äìòúé äáù ,äìòá úøèò ìéç úùà
ù"îë ñ"àá ãçåéîä øúëä àåäù ,íìåò ìëáùå óåöøô ìëáù äãéçéä ãåñî øùéä óé÷îä
øùà ïåùàøä óé÷îä øåàä àåä ïë éë ,(à"òñ çðø óã ñçðéô 'ôå ,á"ò áî óã àá 'ô) î"òøá
,äîìòðä úåãçàä ãåñì ìëä ï÷åúéå ìëä øæçåé åá øùà ,óé÷îä ñ"à øåàî àåä äðä ,å÷äì
.úéìëúå õ÷ åì ïéàù úåéìëúä ìë úéìëú àåäù
והנה נמשכין כל המקיפים רק מבינה ,כי הכתר עצמו הוא נעלם ,וכל גילויו הוא רק ע"י הבינה ,ולכן נקרא הבינה ג"כ בשם
אהי"ה שהוא שם הכתר ,כי בה הוא כל גילויו ,וכמ"ש הגר"א בתיקונים )דף מו ע"ד( .וכן הוא אור המקיף הראשון הכללי המקיף
להקו ,הנה הוא נמשך שם ג"כ מסוד שורש בחי' בינה שבמלכות דא"ס ,585כי על ידה נבחן הענין דאור א"ס המקיף ,כי לולא הבינה
לא היה הצמצום כלל ,כמו שמתבאר בדברינו בהקדו"ש שער הפונה קדים פ"ה .ועומד הצמצום על עמדו רק ע"י הבינה ,ונבחן עי"ז
מאור א"ס המקיף ,וכל גילויו הוא בה ,וכן נמשך על ידה ג"כ האור המקיף להקו.
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 587עי' שעה"כ פה ע"ב דרוש יא גם עיי' מבו"ש יד ע"ג )לש"ו( .כמו כל מקיף הם דינים וגבורות )ביאורים ח"א
כב ע"ג( ועי' לקמן ריש שער המקיפים .וז"ל השעה"כ,àîéàã ãåñéä êåúáù úåøåáâäå íéãñçä åìà äðä :
,úòãä çåîî ãàî íéìåãâ äðéáäå äîëçä çåî éë òãåðë ,÷åçãå øö íå÷îá íéãîåòå íéìåãâå íéáø úåøåà íä
ïéçåî 'á íäå ,ïåøçà äö÷ ãò øö íå÷î àåä éë ,587à"æã ïåøâä êåú àîéàã ãåñé úåèùôúä íå÷îá èøôáå
ò÷áðä äôä úòé÷á ñ"æå ,àåää íå÷îä íéò÷åá íä ÷çåãä úîçî æàå ,íù ÷çãéì íéìåëé íðéàå ,úåøåáâå íéãñçã
.ì"ðë íéðôá íéøàùð íúö÷å õåçìå äôä êøã íää úåøåàä úö÷ úåàöåé æàå .äæ íòè ïáäå ,ïåøâä íå÷îá

 588זה לא היה כן בפרק הקודם?
 589עי' שער ז"א פרק ד' אות ב' וז"ל ,מן הפה דז"א יצאו ז' הבלים דקהלת ,והם מקיפין אל ז"ת
דנוק' דז"א ,דוגמת הבל הפה דא"א המאיר לז"א כנ"ל
עי' 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 .ועי' ת"ז קכ ע"ב דהיינו ז"א שהוא ז"ת דהיינו כפולות ,שהם נוטים לטוב ולרע.
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להיות החסדים תוך הז"א והגבורות מקיפים חוצה לו ,הם מאירות יותר ,ויש להם בבחי' זו מעלה על
החסדים .ואמנם ביסוד דז"א שם כח 590הגבורות שנתפשטו מבפנים נקבצות שם ,והם או"פ .אמנם
יוצא הבל מפי היסוד דרך העטרה לחוץ ,וחוזר ועולה ומקיף את היסוד מבחוץ ,והבל זה היוצא הוא
בחי' החסדים ,והפנימי בחי' גבורות.
ונחזור לענין כי הה"ק מחסד עד הוד )הם( מקיפים מבחוץ הה"ג ,אך ביסוד הם מקיפים
בחי' החסדים .ונבאר עתה אלו הה"ג ,כי הלא הם סוד ה' מוצאות שבפה ,והם ה' אותיות מנצפ"ך,
שאלו הם סוד ה"ג .והנה כבר ידעת כי בכמה מקומות נרשמות פעולות הגבורות ,כי מוצאות הפה
הם סוד הה"ג ,גם באדר"ז )אד"ר קלז ע"ב( אמרו כי ה"ג נתפשטו בחוטמא בפומא בדרועין בידין
באצבעין כו' ,גם שם אמרו )אד"ר קמב ע"א( כי הה"ג הם נגד ה' ערות שיש באשה שער כו'.
ונבאר עתה ענין מוצאות הפה ,כי הלא אע"פ שהמדקדקים סדרו כסדר התחלת )אותן(
האותיות ,אין זה הסדר רק כפי סדר יציאתן .כי הלא הברה וקול הוא בגרון ,ומשם יצאו לחוץ ,ואז
נחלקים לה' מוצאות .א"כ הראשונות הם אותיות הגרון אחע"ה ,אח"כ יוצא הקול יותר לחוץ בחיך
ושם נעשין אותיות גיכ"ק ,אח"כ יוצא הקול יותר ונעשה אותיות דטלנ"ת כו' .נמצא כי סדרן אחע"ה
גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ בומ"ף והנה הם מתחילין ממטה למעלה ,כי הלא ההוד הוא תחתונה
שבכולם ,וא"כ כשיורדין הה"ג בגרון ,נמצא עומדין כסדרן זו למעלה מזו ,חסד עליונה מכולן הוד
למטה מכולן ,וא"כ היותר קרוב אל }ה ע"ב{ הגרון הוא גבורת ההוד ,והוא סוד אחע"ה ,כי כבר
ידעת כי אמא עד הוד אתפשטת )ת"ז ח ע"א י ע"ב( ,כי הוד בחי' נוקבא ואחע"ה בחי' אמא ,אך
גיכ"ק הוא בחי' דכורא ,שהוא החיך הנקרא אבא ,והוא בחי' גבורות הנצח ,כי דכורא בנצח ונוקבא
בהוד ,591ואח"כ ת"ת שהוא לשון הם אותיות דטלנ"ת .אח"כ הגבורה שהם השיניים זסשר"ץ .וכבר
ידעת כי כל השיניים הם בחי' גבורות ,ש' שורקת )ס"י פ"ב מ"א( ,אך שפתים דוגמת בחי' חסד אחרון
מכולם ,והוא בומ"ף.

כמו שיוצא ז' הבלים מפה דז"א ומקיפים אותו ,והוא מיסוד דבינה ,כן יוצאים ז' הבלים מפה
דבינה ומקיפים או"א )ביאורים ח"א נה ע"ב(.
.(é"áåâä) 'éçá à"ð 590
 591איהו בנצח איהי בהוד .מושג 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 מת"ז לד ע"א וז"ל הת"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
 ת"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 ת"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
הת"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.
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והנה ענין הב' ,והוא התפשטותן בחוטם בפומא כו' .כי חוטמא הוא ם' מרובעת ,מ' סתומה
דמנצפ"ך .כי כשתחבר החוטם ותסיר הקו האמצעי נשאר דוגמת ם' מרובעת .ופומא הוא אות פ' ,כי
פ' במילוי הוא פ"ה .וסוד דרועין הוא אות נ' פשוטה .592והידים הם ך' פשוטה דמנצפ"ך שהם ב'
כפות הידים ,כי כ' במילוי אותיות כ"ף .ואצבעות אות ץ' דמנצפ"ך כי אות ץ' דמות אצבעות
ומתחברים בכף שהוא גוף הץ' ,הרי סוד מנצפ"ך בה' מקומות הנ"ל.
גם ענין הג' ,והוא קול באשה ערוה ושער ושוק ורגל ויד ,הרי ה' ערות .ושם באדר"ז )אד"ר
קמב ע"א( אמרו כי מארי מתניתין לא הזכירו רק ג"ר ולא ב' השניות ,וסוד הדבר כי ב' גבורות
דמנצפ"ך הראשונים שהם ם"ן נתמתקו בסוד המ"ן שטוחנין ושוחקים )חגיגה יב ע"ב( ,והם
מתמתקים ע"י הטחינה כמבואר אצלינו .אלו הם ב' ערות אחרות אחרונות שהוא יד ורגל ,שלא
הזכירו בעלי התלמוד ,לפי שאלו הם ב' גבורות הנמתקות שהם נו"ה כנודע ,כי החסדים נמתקו ב'
חסדים וב"ש ,אך הגבורות אינן נמתקות אלא ב' אחרונות 593לבד נו"ה ,לכן לא הזכירם .אמנם יתיר
אינון מן הראשונים ,והטעם כי אלו הם עיקר הגבורות שמהם נוצר תיקון פרצוף נוקבא ,594ובפרט
שהם יותר תחתונים ,והם דינין קשים .כי רגלים }ה ע"ג{ יותר קשים כנודע ,לכן יתיר אינון מג'
אחרים ,אך להיותן מגולות ונמתקו ,לכן לא הוזכרו ענין הלשון ושפה והשיניים .דע ,כי כבר בארנו
כי סוד ה' מוצאות הפה הם סוד ה"ג מנצפ"ך ,והם סוד הגרון .וכבר בארנו 595ג"כ שהגרון הוא סוד ג'
)אלקים( מוחין דקטנות ,והם ג"פ אלקים .ואמנם הלשון מבחי' אלקים ,כי אלקים פשוט גימטריא
פ"ו ,אלקים דיודי"ן גימטריא ש' ,הרי הכל גימטריא לשון .גם השפתיים הם בסוד אלקים ,596כי סוד
ה' אותיות אלקים הם ]ה"ג[ מנצפ"ך ,והנה שפ"ה גימטריא לשון .שפ"ה אלקים דיודי"ן ,ופשוט
וכללות הכל הם סוד אלקים ,והוא שורש לכל ה"ג ,ולכן הפה שהוא כולל כל ה' מוצאות הוא אלקים
פשוט גימטריא פ"ה ,ואמנם השינים כבר בארנו שהם קפ"ד קס"ו גימטריא ש"ן.
597מ"ב סדר ירידת חו"ג והתפשטותם תוך ז"א
כבר ידעת כי בדעת ז"א יש ב' עטרין ,והם בחי' ה' חסדים וה' גבורות .וכבר ידעת כי
החסדים נקרא מים ,ובודאי כי פי 598היסוד 599דתבונה 600שהוא בחזה דז"א 601הוא צר מאד ואינו
רחב בודאי ,ולכן כאשר רוצין ה"ח וה"ג לצאת דרך שם כדי להתפשט כל א' במקומו ,אז החסדים
יורדין ויוצאין תחלה ,כי הם סוד הנחלים עליונים של מים .וכל עוד שהם נמשכין ויוצאין 602הם
מרחיבין את הנקב ופי היסוד דאמא כנודע ,כי טבע המים כשיוצאין דרך נקב א' הם מרחיבין את

.(é"áåâä é"úë) äèåùô 'ð ïéòë êåøàå íåúñ àåä òåøæä éë ê"ôöðîã 592
 593עי' אגבתה דף קד ע"ב )לש"ו(*.##
 594עי' לקמן כלל יא )לש"ו(
 595הכי ברור הוא בשער העיבורים פרק ה'.
 596אותיות הם כלים והם בפה דא"ק וכן בפה דא"א ,ולכן יש בכל א' מספר וחשבון פה )ביאורים
ח"ב ד ע"ג(
.ã"ò åò ÷"äòù ,íéùåøã ÷"î 597
íéùåøãá ÷çîð 598
 599ר"ל העטרה וכנ"ל בדף הקודם ע"ב בהמ"ק ע"ש כי כל הדיבור כאן הוא כפול משם )לש"ו(*.##
.(íéùåøã) àîéàã 600
 601שם סוף יסוד דבינה ,אמנם לפעמים נקרא שהוא בגרון ,עי' שעה"כ דרושי פסח א' ,ועי' לקמן ,וצ"ע*.##

 602נמשך ויוצא הוא כלשון של נגיד ונפיק ,כל' האד"ז רפט ע"ב וז"ל ,אתגליף האי חכמתא ואפיק
חד נהרא דנגיד ונפיק ,ועי' ב"ע קצז ע"א ,דל' 'נגיד' הוא מסט' דחכמה ואתפשטותיה לתתא לבינה,
ומבינה הוא ד'נפיק' אותו האור .והנה עי' עוד באד"ז שם שהאור 'נגיד' בכל גופא .משמע ,שזה דוגמת
זרע האב שנמשך בכל הגוף כידוע ,אבל 'נפיק' פירושו שהוא יוצא מבינה.
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הנקב כפלי כפליים ממה שהיה בתחלה ,603לכן יצאו החסדים שהם סוד מים תחלה כדי לעשות דרך
מעבר ,ואז כשיצאו הגבורות אחר כך מצאו פתח פתוח לרווחה ,ויצאו גם הם .וכשיצאו החסדים
מתפשטים הם כל אחד במקומו עד הוד .כיצד ,א' נשאר בחסד ,וא' בגבורה ,וא' בת"ת ,וא' בנצח,
וא' בהוד .604אך דע כי אינם דומין זה לזה ,כי הראשונים 605הם סתומים והתחתונים הם מגולין.
והענין ,כי היסוד 606דאמא כבר ביארנו כי מגיע עד החזה 607דז"א ,608ועד סיום הגרון דז"א שם
מתחברין נה"י דאמא ביחד ,כי מבשרי אחזה אלוה )איוב יט כו( ,כי במקום סיום הגוף במקום
המתניים ,שם הם דבוקים יחד נה"י ,ומשם ולמטה הם מתפרדין כל אחד בקו שלו .609והנה במקום
סיום הגרון ולמטה שם מתחילין להתפצל נה"י דאמא בז"א ,כי הנצח הוא נכנס תוך זרוע ימין דז"א,
והוד נכנס תוך זרוע שמאל ,ויסוד ועטרה 610נכנס תוך הת"ת 611של ז"א ,וכל א' מופסק ומובדל
מחבירו ,וכל א' וא' יש לו מחיצה בפ"ע.
ãåñé éô äìçúî äùò äøåîâ äðåëáå ,æ"òæ úåøùå÷î úåìéìò åðëúð åì ,'úé ïåéìòä ìéöàîä äðäå 603
äôåâá èùôúäì úåëéøö úåøåáâäù éôì ,úåøåáâä ë"çàå ,äìçúá íéãñçä åãøéù éãë ,÷åçãå øö àîéàã
,à"æ ÷"åá åèùôúéå ,äìçúá åàöéå ,íéîä ïî ì÷ ùà íòáèù úåøåáâä øéä ,áçø åéô äéä íàå ,'÷åðã
åéôù äúò ïëìå .äá÷ðä ìà åëìéå ,èùôúäì íå÷î åàöîé àì íéãñçä æàå .áçø íå÷î íù úåàöåîù ïåéë
åàöé øùàëå ,à"æ ÷"åá åèùôúéå ,éåðô íå÷îä íéàöåî íäå ,ì"æðë íéî íäù ,íéãñçä äìäúá åàöé ,øö
øàáúéù åîë ,äá÷ðá åëìé íùîå ,ãåñéä ãò ãøéì åëøèöéå ,íå÷î íäì äéäé àì ,úåøåáâä íäéøçà
:ïî÷ì
éåðù ùé íðîàä .úçà äøéôñá ,íäî ãñç ìë .à"æã ä"ð ú"âçá íéèùôúîå íéãñç 'ää ,íéãøåé äðäå
éùàø íò ,ïéàìéò ïé÷øéôá øáåçî ,åúéùàøá ïåéìò ÷øôá ,àîéàã åîöò ãåñéä äðä éë ,àåäå ,íäá 'à
íùî ,íééðúîä íå÷îá ,ú"ú '÷ðä óåâä úéúçúá éë ,ïéòä ùåçá äàøðë ,àîéàã ãåä çöðã ïéëøé 'á
,à"æã úòãá úùáìúîä àéä ,úàæä äðåéìò 'éçáå ,íù ãçé íéøáåçî íúùìùå é"äðä íéàöåéå ïéçîåö
åîë ,íéãøôðå íéìöåôî ,íéå÷ 'âá íðéàå ,ãçé úåøù÷ð à"æã ø"â äîì ,ïéáú äæáå .ïåøâä ãò úèùôúîå
.(÷"äòù) äæ øåëæå é"äðäå ú"âçä
 604עי' לקמן הערה ##*.618
 605היינו ח"ג ושליש ת"ת וכדלקמן.

 606פי היסוד הוא העטרה )לש"ו( ,עי' לעיל הערה  .535והוא מגיע עד החזה כי כל עובי ומשך
העטרה הוא פי היסוד ופתח העטרה הוא מגיע בחזה )לש"ו(.
.(é"úëî é"áåâä ,íéùåøã) úòãä íå÷î 607
 608עי' נוסחות ,ועי' שעה"כ ע'י שער הפסוקים וישב שיסוד דאימא מתפשט מהגרון עד החזה ,וכן הוא
בשער לידת המוחין פרק ג ,וכן הוא לקטן עט ע"ד ,אם כן צ"ע כוונתו כאן ,ויתכן ששם מדובר בתיקון,
וכאן בגלות וצ"ע *.##
é"äðä íéàöåéå ïéçîåö íùî ,íééðúîä íå÷îá ,ú"ú '÷ðä óåâä úéúçúá éë ,ïéòä ùåçá äàøðë 609
.ïåøâä ãò úèùôúîå ,à"æã úòãá úùáìúîä àéä ,úàæä äðåéìò 'éçáå ,íù ãçé íéøáåçî íúùìùå
øåëæå é"äðäå ú"âçä åîë ,íéãøôðå íéìöåôî ,íéå÷ 'âá íðéàå ,ãçé úåøù÷ð à"æã ø"â äîì ,ïéáú äæáå
.(÷"äòù) äæ
.íéùåøãá ÷çîð 610
 611ר"ל סיום היסוד אשר שם הוא כל עובי ומשך העטרה הוא נכנס תוך הת"ת דז"א עד סוף
שליש העליון דהת"ת ,ושם נפתח ומתגלים החו"ג ויוצאים משם ולמטה ,והוא מ"ש לעיל בסמוך כי פי
היסוד דתבונה הוא בחזה )כל עובי העטרה הוא פי היסוד( אבל עיקר היסוד עצמו הוא באמת למעלה
בראשו ,ורק סיום היסוד והוא העטרה ששם הוא פי היסוד ,הוא אשר מתפשט בת"ת ומגיע עד סוף
שליש העליון שהוא בהחזה שבו .וגם כ"ז הוא ג"כ רק ע"י שהתבונה מרכנת עצמה כמ"ש בשער
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נמצא ,כי בשליש עליון של ת"ת של הז"א ,הם מתפצלים לג' פצולין כנודע ,וא"כ כאשר
הב' חסדים העליונים מן הה"ח רוצין להתפשט בב' זרועות של ז"א ,הם אינן יכולין להתפשט
בתוכם ,כי הם עומדין בתוך יסוד דאמא ,והוא מוקף מחיצות ,וא"כ איך יעברו אותן מחיצות כדי
ליכנס תוך הזרועות ההם ,והרי אין לו פתח שיוכלו לצאת בו ,רק למטה בפי היסוד במקום החזה,
ששם הוא למטה מן הזרועות ,וא"כ איך יכנסו אלו החסדים תוך הזרועות ,והרי אמרנו תמיד כי ה"ח
מתפשטים מחסד עד הוד .אמנם האמת הוא כי אלו ב' חסדים הראשונים מן הה"ח אינם יוצאין מן
היסוד 612כלל ,רק נשארין שם ,ומשם עוברת הארתן דרך מחיצה ומאירין בב' הזרועות ,והארתן
מתפשטות תוך הזרועות .אך החסדים עצמן אינן יוצאין ומתפשטין חוץ מן היסוד תוך הזרועות,
ושמור כלל זה בידך .אמנם כל שאר החסדים הם מתפשטין במקומן }ה ע"ד{ עצמן .נמצא ,כי ב'
החסדים ראשונים ושליש עליון דחסד דת"ת 613הם סתומים תוך יסוד אמא ,וב' חסדים תחתונים
וב"ש החסד הג' שבת"ת הם מגולין ,ואינם מוגבלים תוך מחיצת יסוד אמא ,לכן מקבל ז"א הארתן
מגולה ,כי 614ב"ח וב"ש יורדין ויוצאין לחוץ מיסוד אמא ,ולכן כשיוצאין מפי יסוד אמא שהוא
במקום החזה ,615שאין להם משם ולמטה שום מחיצה כדי שיעכב מרוצתן ,לכן הם רצין ברגע א'
ויורדין במרוצה גדולה ונופלין דרך קו היושר עד היסוד דז"א ,ואינן פונין אל הצדדין להתפשט
במקומם שהם בנו"ה .ואז כשיורדין ביסוד דז"א חוזרין ועולין מתתא לעילא כנודע בדרך טבע ,שכל
הזורק מלמעלה למטה במרוצה גדולה הוא חוזר למעלה מכח תוקף ההכאה גדולה שהכה בארץ,
וזה פשוט.
ואח"כ בדרך עלייתן הם מתפצלין לג' קוין ,זה עולה בת"ת וזה עולה בנצח ,וזה עולה בהוד,
כי כן דרך שלהבת או עשן כשהוא עולה ממטה למעלה ומצא מקום פנוי ואויר בלתי מחיצות
מתפשט לכל הצדדין ועולה ומתפצל למעלה.
וכבר בארנו כי יסוד דז"א נק' "כל" )זהר בראשית יז ע"א( לפי שיש בו כללות ה"ח .א"כ
מוכרח הוא שיהיה ביסוד מקום כדי לקבל כל הה"ח .והנה ,כשיורדים אינם יורדין רק ב' חסדים
וב"ש חסד לבד ,שהוא בחי' נו"ה וב"ש ת"ת 616אלו נופלין תוך היסוד .והנה אחר שיש ביסוד דז"א
מקום הראוי לקבל כל הה"ח ,ואינן יורדין אלא ב"ח וב"ש ,א"כ בודאי הוא כשיורדין הב"ח וב'
שלישים הם יורדין למטה בתחתיות היסוד במקום הראוי לג' חסדים תחתונים ,ונשארין ביסוד
למעלה ממנו בראשיתו מקום לסבול ב"ח ושליש מיסוד חלל ופנוי ,617כי אותן החסדים ירדו למטה,
ונשאר מקום ח"ג ושליש עליון דת"ת פנוי.
ועתה אבאר ענין ירידת הגבורות ,כי הלא הגבורות אינם ממתינין לירד 618עד אחר עליית
החסדים ,רק אחר שירדו ויצאו החסדים תכף הגבורות יצאו וירדו אחריהן ,ובכל גוף ז"א אינם
מוצאות מקום להתפשט בו ,כי כבר נתפשטו בו החסדים ,ולכן כשיוצאין יורדין כל הה"ג ונופלין
ביסוד דז"א .גם הטעם כי הגבורות הם צריכין להתפשט בגופא דנוקבא כנודע ,ולכן אינם מתפשטין
בגופא דז"א .וב' טעמים הנ"ל א' גרם את חבירו ,כי לפי שרצה המאציל העליון שיתפשטו הגבורות
לנוקבא ,לכן הוציא והוריד החסדים תחלה מפי יסוד דאמא שהוא צר ,619שכשיצאו הגבורות לא
הכללים פ"ו ,ובספר שעה"כ לח ע"ג ,ועי' לעיל בדף הקודם ע"ב בהמ"ק ובשער הנסירה פ' ד' ורפ"ח
ובכ"מ ובחנם טרחו המפרשים בזה )לש"ו(.
(íéùåøãá óñåð) àîàã 612
 613כלומר שיש ה' חסדים והשלישי היא החסד של הת"ת.
.(íéùåøã) éë àöîð 614
.(íéùåøãá óñåð) à"æã 615
.(íéùåøã) ú"úã íéðåúçú 616
."éåðô íå÷îå ììç äðôåî" àúéà åîå÷îáå ,íéùåøãá ÷çîð "éåðôå ììç" 617
 618קשה דבריו שהרי אין אור בנו"ה עד אחרי העליה ולכן למה לא היה לגבורות מקום בנו"ה?*##
619

"."éãë" àúéà åîå÷îáå ,íéùåøãá ÷çîð "øö àåäù àîàã ãåñé éôî
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ימצאו מקום להתפשט וירדו ויתפשטו בנוקבא ,וכדי שירדו החסדים תחלה עשה פי היסוד 620צר,
ויתברך שמו של הקב"ה כי לו נתכנו עלילות כדי שירדו זה תוך זה וזה תוך זה.621
וענין ירידת גבורות תוך יסוד ז"א הענין הוא ,כי הלא הנוקבא עומדת באחורי ז"א כנודע.
והנה מנו"ה דז"א מפרקים עליונים נעשה בה חו"ב ,ומיסוד נעשה בה סוד הדעת כמבואר אצלינו ,כי
בדעת דנוק' שם הוא התקבצות ה"ג ,והם יוצאות ומאירות מן 622יסוד דז"א אל הדעת שלה המכוון
כנגדה מאחוריו כנודע ,623ולכן הם יורדין עד היסוד .והנה כשיורדות אלו הגבורות ביסוד ז"א הם
יורדין אחת לאחת זעג"ז ולא כסדר הקוין ,כי הם יוצאין מיסוד אמא אחת לאחת .נמצא ,שיורדין
ה"ג זעג"ז ויוצאת גבורת החסד ועליה גבורה דגבורה ,ועליה גבורה דת"ת ,ועליה גבורה דנצח,
ועליה גבורה דהוד ,זו למעלה מזו .והענין ,שהיותר גדולה וחשובה יוצאת ראשונה ,ולכן בראשונה
יוצאת גבורת החסד ,והאחרונה שבכולן היא גבורת ההוד .נמצא גבורת }ו ע"א{ החסד היא
תחתונה מכולן ,וגבורת ההוד עליונה מכולן ,והנה כשיורדת ביסוד גבורת החסד ,שיורדת תחתונה
מכולם ,היא יורדת למטה ביסוד ,שהיא מקום שעומדת שם חסד של ההוד ,וגבורה דגבורה יורדת
ונכנסת במקום חסד של נצח ,וגבורת ת"ת יורדת ונכנסת במקום חסד של ת"ת ,וגבורת נצח יורדת
במקום חסד של גבורה אע"פ שאינו שם שהוא מקום פנוי כנ"ל ,וגבורת ההוד נכנס במקום חסד
דחסד אע"פ שגם הוא אינו שם והוא מקום פנוי.
ונמצא ,כי שלש גבורות פחות שליש א' ,שהם :גבורת החסד ,וגבורה דגבורה ,וב"ש גבורת
הת"ת ,אלו דוקא פוגעין ונכנסו במקום שיש חסדים שם ,ומתערבים ומתמתקין שם הדינין שלהם עם
רחמי חסדים תחתונים שהם :גבורות 624החסד ,והגבורה 625דגבורה ,וב"ש תחתונים של ת"ת ,אלו
הם נמתקים עם הג' חסדים תחתונים פחות שליש החסד ,שהם חסד ההוד ,וחסד דנצח ,וב"ש חסד
דת"ת .ואמנם נשארו ב' גבורות ושליש א' מן התחתונים ,שהם :גבורות 626הנצח ,וגבורת ההוד,
ושליש ת"ת שלא נמתקו ,כי הם נכנסו במקום פנוי וחלל ,שהוא מקום חסד דחסד ,וחסד דגבורה,
ושליש חסד ת"ת ,ולהיות שם מקום פנוי בלתי חסדים ,כי החסדים האלו נשארים למעלה מכוסים
ולא ירדו כנ"ל ,לכן נשארו אלו בלתי מיתוק .הרי כי ברדת החסדים קודם שחזרו לעלות המתיקו ג'
גבורות ראשונות פחות שליש אחד ,ונשארו ב' גבורות תחתונים ושליש א' בלי מיתוק .נמצא ,כי
כשירדו הגבורות ירדו זעג"ז לא דרך קוין ,אמנם אחרי הכנסתם ביסוד ונתפשטו שם במקום החסדים
כנ"ל ,אז נעשו ביסוד 627בסוד קוין ,כי הלא מקום הה"ח שם ביסוד אינו זו למעלה מזו ,רק בדרך
קוין .ולכן כשנכנסו שם אלו הגבורות נעשין גם הם דרך קוין כמו החסדים.

.(íéùåøãá óñåð) àîàã 620
ãåñé éô äìçúî äùò äøåîâ äðåëáå ,æ"òæ úåøùå÷î úåìéìò åðëúð åì ,'úé ïåéìòä ìéöàîä äðäå 621
äôåâá èùôúäì úåëéøö úåøåáâäù éôì ,úåøåáâä ë"çàå ,äìçúá íéãñçä åãøéù éãë ,÷åçãå øö àîéàã
,à"æ ÷"åá åèùôúéå ,äìçúá åàöéå ,íéîä ïî ì÷ ùà íòáèù úåøåáâä éøä ,áçø åéô äéä íàå ,'÷åðã
åéôù äúò ïëìå .äá÷ðä ìà åëìéå ,èùôúäì íå÷î åàöîé àì íéãñçä æàå .áçø íå÷î íù úåàöåîù ïåéë
åàöé øùàëå ,à"æ ÷"åá åèùôúéå ,éåðô íå÷îä íéàöåî íäå ,ì"æðë íéî íäù ,íéãñçä äìçúá åàöé ,øö
.(÷"äòù) äá÷ðá åëìé íùîå ,ãåñéä ãò ãøéì åëøèöéå ,íå÷î íäì äéäé àì ,úåøåáâä íäéøçà
.(íéùåøã) éøåçàî 622
.íéùåøãá ÷çîð – òãåðë åéøåçàî äãâðë ïååëîä 623
.(íéùåøã) úøåáâ 624
.(íéùåøã) úøåáâå 625
.(å"ùìå íéùåøã) úøåáâ 626
.íéùåøãá ÷çîð 627
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אמנם החסדים הם באופן אחר ,כשיורדין 628הם בדרך קוין ,והחזרתן לעלות ממטה למעלה,
אז הוא בב' פנים ,כי קצתן עולין דרך קוין וקצתן זעג"ז .וביאור ענין עליית זו היא באופן זה ,כי
תחלת העליות הם מתקבצין ועולין דרך קו האמצעי ,ואינן עולין דרך קוין רק מתקבצין ועולין דרך
קו האמצעי דרך ת"ת ,ועולין ג' חסדים דרך ת"ת .והטעם ,שאם יתפשטו ויעלו דרך קוין יחזרו
הגבורות אשר שם 629להתמתק פעם ב' דרך עלייה ,וישארו אלו הגבורות ממותקים ב"פ ,ושאר
הגבורות 630לא יתמתקו כלל ,כי אע"פ שכשיעלו החסדים דרך העלייה ,ג"כ יעברו דרך אותן
הגבורות ,לא יש בהם כח בחסדים העולין למתקם ,כי המיתוק שהיו יכולין לתת בהם כבר נטלו אותן
הגבורות הראשונים בפעם ב' ,631כי בתחלה נתנו או"א כח בחסדים אלו למתק הגבורות פעם אחד,
וגם כדי להגדיל את הז"א עד הכתר שבו בדרך עלייה .ואם היה המיתוק ניתן אל אותן גבורות
הראשונים בפ"ב ,לא היתה בהן כח להמתיק לאותן גבורות התחתונות ,והיו נשארין בלי מיתוק כלל,
632
וגבורות הראשונים היו נמתקין ב"פ ,לכן עלו אלו החסדים דרך קו אמצעי ,ואחר הגיעם אל הת"ת
אז יתפרדו ויתפצלו לב' קוין ,ויעלו דרך קוי חג"ת ואז פגעו שם ב' גבורות ושליש 633בלתי ממותקות
העומדין שם ,ואז מתמתקות עם אלו החסדים העולין דרך עלייה .נמצא כי ג' גבורות פחות שליש
נמתקו דרך ירידת החסדים ,וב"ג ושליש נמתקו דרך עליית החסדים ממטה למעלה ,634כי כח
המיתוק שנתן או"א באותן }ו ע"ב{ החסדים כדי למתק הגבורות ,ואלו היו עולין בדרך קוין היה
נותן לאותן הגבורות ב' מיתוקין ,ולא היה נשאר כח המיתוק להמתיק גבורות אחרים כנ"ל ,וגם לא
היה בהם כח בחסדים לעלות עד כתר דז"א כדי להגדילו כנ"ל בדרך עלייה ,לכן עלו בדרך הנ"ל.
ואח"כ עלו יותר למעלה מכל שיעור יסוד ז"א ,ואז אותן ג' חסדים פחות שליש הם נחלקין
לג' קוין ,וזה עולה בת"ת וזה עולה בנצח וזה בהוד ,כי כן טבע עשן או שלהבת העולה ממטה
למעלה במקום מגולה שאינו עולה מקובץ ,אלא מתחלק ומתפצל אל הצדדין .והנה זה שאמרנו
635
שהחסדים ירדו תחלה ,היינו בתיקון העולמות קודם חטא אדה"ר ,ובדרוש הציצית יתבאר להיפך
שהגבורות ירדו תחלה והוא מה שגרם חטא אדה"ר כנ"ל בדרוש אדה"ר עצמו.
637636

כללים של חו"ג והם י"ח
א' :שם הוי"ה הוא בחו"ג עד"ז :י' הוא ה"ח וה"ג בדעת עצמו ,ה' הם ה"ח המתפשטין
בגופא ,ו' הוא יסוד דז"א הנקרא ו' זעירא ,שבו מתקבץ ה"ג ביסוד ,בסוד )בראשית מא לו( והיה
האוכל לפקדון לארץ ,כי הם לצורך המלכות ומופקדות בו ביסוד ,ה' הם ה"ג עצמן .דרך ב' :י' הוא
ה"ח וה"ג בדעת ,ה' הם ה"ח המתפשטים ,ה' שנייה הם ה"ג הנשארין בדעת למעלה להתמתק ,ו'
שבאחרונה הוא היסוד ששם יורדין אח"כ יחד בסוד 638ה"ח וה"ג הנ"ל הנרמזין בההי"ן כנ"ל .וזה

 628ביסוד ולא בז"א.
 629חו"ג במקום נו"ה דיסוד.
 630נו"ה שבמקום חו"ג.
 631בדרך עליה.
 632דיסוד.

.íéùåøãá ÷çîð 633
.íéùåøãá ÷çîð òè÷ä óåñ ãò ïàëî 634
 635עי' דב"ש דף מה ע"ד )לש"ו(
 636צ"ע למה זה כאן ולא בשער כא ,ועי' לקמן אות יד והערת השבח שם שקורא לכל בחי' דעת
צלם ,וכן עי' שם הערה .732
á÷òé úìéä÷ 637
.(å"ùì) ãåñéá ,(é"ä÷) ãçéá 638
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דרך הב' הוא צירוף יהה"ו היוצא מפסוק )ירמיה

ט כג( "יתהלל "המתהלל "השכל "וידוע וגם ענין זה

בדרוש תפלין )בספר פע"ח(.639
ב' :ב' עטרין דחו"ג הם ב' הויו"ת ,א' דמ"ה וא' דב"ן .ג' גבורות 640חג"ת מתמתקות מג'
חסדים ביסוד דרך ירידה ,וב' גבורות תחתונות נו"ה מתמתקות דרך עליית החסדים לגדל את ז"א.
והנה אחר שירדו החסדים למטה נגדלו ,כי נתפשט הארתן המכונסת בהם בכח ובצרות גדול ועתה
נתגלות ,641ולכן כשחוזרין לעלות נכנסים ביסוד 642אימא לגדל רישא דז"א הם יותר גדולים ,והם
אדרבא מרחיבין היסוד דאמא שבחזה ומגדילין אותו ,וגם החסדים אשר נשארו סתומים מתגלים
אורם והארתן 643ונגדלו ומראים כחם ,וז"ס הגדלת החסדים והבן זה.
ג' :ויש פירוש ב' ,644והוא שהחסדים אינן נכנסין 645תוך היסוד ,אלא חוזרין ועולין מחוץ
הדפנות דיסוד אמא ומפסיקין בין גופא דז"א ליסוד דאמא )וחלל( 646שביניהן ,והם ג"כ עולין בקו
ימין ושמאל ומקיפין לנו"ה דאמא ע"ד הנ"ל .ונמצא ,שהאורות המוחין הפנימים שבב' הקוים
שבתוך נו"ה דאמא מאירין מבפנים ,647והארת קו האמצעי שבתוך היסוד אמא מאירין מבפנים ,ואִ לו
החסדים העולין ומקיפין מאירין מבחוץ ומכים זה בזה ,ומתגדלות הארתן ונתוספו מאד .וז"ס
הגדלה ומקום קו האמצעי המגולה מקיפין ליסוד אבא אשר שם ,והיסוד דאבא הוא שד"י במלואו
תתי"ד ,648והוא יסוד אבא שבתוך ז"א.
649
ד' :דע ,שיש חילוק בין ראש השנה שהוא דוגמת מעת בריאת עולם לשאר ימות החול,
652
651
650
והוא שבעת בריאת עולם וכן בר"ה נמשכין בה ה"ג ע"י אמא עצמה בסוד )בראשית ב כב(

.é"ä÷á ÷çîð 639
'åëå êøã úå÷úîúî ïä úåðåúçú ùìùå â"áå äãéøé êøã ãåñéá íéãñç 'âá úå÷úîúî ùéìù úåçô 640
).(é"áåâä é"úë
.(é"ä÷) úéìâúð 641
 642מדבר באור פנימי )דב"ש( )לש"ו(
.ïúøàä úéìâúî àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð ïúøàäå íøåà íéìâúî 643
 644ושניהם אמת עי' לקמן דף ט סוף ע"ב )לש"ו(
 645מדבר באור מקיף )דב"ש( )לש"ו(
.(é"ä÷) ììçá 646
.é"ä÷á ÷çîð íéðôáî ïéøéàî 647
 648עי' שער מ"ד ומ"ן דרוש ו' שזה ט' פעמים מים עם הד' שבכתר.
.(é"ä÷) úò 649
 650כלומר בנוק'
.é"ä÷á ÷çîð 651
 652יש ג' מיני מנצפ"ך ועי' דרוש ש"ך פ"ר ורפ"ח בסוף ח"א .נעשה המלכות בסוד מעיין חתום
ונשמרת משום מגע זר כי הם נמשכים בה מאו"א והוא פירוש סוד ויבן ה' אלקים את הצלע )דע"ה
ח"ב קכט ע"ג(.
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ויבן ה' אלקים את הצלע ,653אך בשאר ימות ,השנה אינן נמשכין לה הגבורות אלא ע"י זעיר אנפין
לבד }ו ע"ג{ מאחוריו.655654
ודע ,שאלו הב' חותמות הנז' בכוונת נעילת יום כיפורים) 656שעה"כ דרושי יוה"כ דרוש ה',(657
אינן נשלמין יחד אלא בהיותן אב"א ,אז לוקחת זו החותם הב' הגרוע .שהרי נודע שכשעוברין הארת
המוחין דרך האחור ,הם נכנסין מלמעלה למטה דוגמא כמו שנכנסו בז"א ,וא"כ תחלה נכנסה הארת
החותם עם הגבורות דשייכי לחלק המלכות ,ואלו ירדו ביסוד שלה ,ואח"כ בעטרה ,ואז 658לקחה
מוחותיה ע"י אמא עצמה ,שנכנסים בה נה"י עצמן דאמא ,לכך ירד החותם ההיא שהיה ביסוד שלה
עד המלכות שבה ,וירד אח"כ חותם הראשון דאמא 659העיקרי ביסוד שלה .והראשון נקרא דל"ת
א' 660מנצפ"ך א' 661שבמלכות שבה ,והב' נקרא דל"ת ב' 662ומנצפ"ך ב' 663שביסוד שלה .והראשון
הם בחי' גבורות שבגבורות ,והב' ביסוד הם חסדים שבגבורות ,והם ה' דמים טמאים וה' דמים
טהורים מנצפ"ך כפול ,וכולם גבורות כנ"ל .ואפשר לומר שתחלה נתפשטו) 664נ"א לא נתפשטו(

 653עי' פרשת זהר בראשית כד ע"א ז"ל ,ויבן יהו"ה אלהי"ם את הצלע הכא אתרמיז רזא דיבום
דאמרו ביה כיון שלא בנה שוב לא יבנה הה"ד )דברים כה ט( אשר לא יבנה את בית אחיו אבל לגבי
קב"ה אתמר ביה ויבן יהו"ה אלהי"ם אבא ואימא ]ומש"כ כאן אימא כלומר מתוך זיווג או"א שיוצא
מאימא[ בני לה לגביה הה"ד )תהלים קמז ב( בונה ירושלם יהו"ה ו' דאיהו בן י"ה אבא ואמא עלייהו
אתמר ויבן יהו"ה אלהי"ם את הצלע אשר לקח מן האדם .ובתקו"ז כח ע"א ז"ל ,אתמר התם לגבי אדם
ויבן ה' אלקי"ם את הצלע אשר לקח מן האדם דא חכמה ויביאה אל האדם דא עמודא דאמצעיתא
דרגא דמשה והאי צלע איהו ודאי כלת משה )מהגוב"י(.
.(é"ä÷) ù"òå ò"öå äîöò àîéà éãé ìò íúç÷åì äìéìä úðéùá ìåçá íâ éë ò"öå 654
 655ע'י בשעה"כ פט ע"דäéäù úåîëì äðåéìòä úåìéöàä øæåç ä"ø ìëá éë éì äàøéå :
] íìåòä úàéøá úìéçúáפע"חúåàéöîì äðùä ìëá íðîæá íéøæåç íéøáãä éë úåéäì àìà :
.åáù ú"ú ãâðë äæçä úîåòì ,à"æ éøåçàá à÷áãúî à÷ôð à"æã '÷åðã òåãé øáëå .[ïåùàøä
àéä ùàøá íãå÷ä çåîäå ,úåøåáâã àøèñî à÷ôð ,ïéã íäù ,[à"áà] øåçà ãåñá íúåéäáå
éôìå .íé÷ìàî é"ä ãåñ ,'é ìò 'ä ãåñá ,äîëç ãåñá ãñç ë"çàå ,äðéá äì äùòðù ,äøåáâ
,äðùä ùàø '÷ð ïëìå .äæ íåéá ïéãä äùòð ïëì ,ïéãä ãåñ äøåáâ àåä äùàøá íãå÷ä çåîäù
äì äðéá äùòðå ,äùàø àéä äøåáâå ,äðù '÷ðä à"æã '÷åð àéäù äðùä ùàø àéä äøåáâ éë
éì äðéá éðà øîàð äãâðëå .äøåáâ àéäù à"æã '÷åðã äðéá ãâðë àåä ä"øù àöîðå .à"æã '÷åðì
) äøåáâמשלי ח יד(.
 'éò – äîëç ãåñá ãñçביאורים ח"ב צד ע"גäøåáâä çåî äìéçú àöåé ,ïéã 'éçáá íúåéäá :
.äîëç àåäù ãñçä çåî ë"çàå ,äðéá àåäù
.(é"ä÷á ÷çîð) ë"é úìéòð úðååëá 656
 657זה לשונו שם :הנה ג' חותמות הם חותם לאה בר"ה וחותם בתוך חותם דרחל בנעילה
והו"ר*##
."äøéñðá" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìá ÷çîð "æàå äøèòá" 658
.é"ä÷á ÷çîð 659
.é"ä÷á ÷çîð 660
.é"ä÷á ÷çîð 661
.é"ä÷á ÷çîð 662
.é"ä÷á ÷çîð 663
.øâñåîä úà íéñøåâå ,å"ùìáå é"ä÷á ÷çîð 664
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הגבורות בגופא עצמה 665באחורי ז"א ,יען היותם 666מהחזה ולמטה ,ונמצא דעת שלה מכוון נגד
היסוד שלו ,ולכן לא נכנסו בה אלא בחי' הכללות דחלק היסוד ,לפי שהרי כל הגבורות לא קבלתן
אלא מיסוד דז"א אל הדעת שלה .אך הגבורות עצמן לא קבלתן ,ולכן בחי' היסוד שלו נתפשטו
בגופה ,ובחי' המלכות שלו נתפשט ביסוד שלה .667ואחר שננסרה לקחה הה"ג 668עצמן ונתפשטו
בגופא ,ואז ירדו כללותיה של חלק היסוד עד היסוד ,וכללות המלכות ירדה עד המלכות שבה .והרי
נשלם התפשטות הגבורות שלה .וכ"ז היתה מחמת קבלתה ע"י ז"א כנזכר ,אך ז"א נתפשטו בו
החסדים בפ"א.
והנה כ"ז עדיין הוא גבורות ראשונות לצורך עצמותה לגדלה ,ואח"כ בזווג ראשון נותן לה
ה"ג 669עצמן יותר ממותקים ,ונקרא שם ב"ן 670והוא רוחא דשדי בגווה ,671תוך זה החותם
הראשון ,672וזה נשאר בה תמיד בסוד נפש פנימית שלה .כי הראשונות היו הארת נפש ,וזה נפש
עצמה ,ונשארין בה תמיד לצרכה .ואח"כ כשנזדווג שנית חוזרת לקחת מ"נ ומוחין החדשים היא
והוא ,ומזדווגים ע"י ההוא רוחא דעאל בה בקדמיתא ,כי הוא המתקנם }ו ע"ד{ שם ,ומעלה אותן,
באופן שהחותם הוא הכלי לבושי אמא ,והמ"ן גבורות ראשונות הוא להגדיל עצמותה .והגבורות
שנית דביאה ראשונה הם נפש פנימי גמור ,שהיא רוחא דשדי בגווה להעלות כל מ"ן ,שהם הגבורות
החדשים .נמצא ,דרוחא דשדי בגווה והגבורות החדשים כולם הם מנצפ"ך ממש ,והם מ"נ ,אלא
שאלו חדשים ,ואלו ישנים שרשים אל אלו חדשים .ואמנם החותמים עצמן הם כ"ב אותיות התורה.
ה' :ה"ג )ע"ש( 673יש ביסוד נוקבא עם לבושיהן שהם ה' דמים ,אשר הפסולת של ה' דמים
לבושי הגבורות ,שהם הקליפות .ויש ה"ח ביסוד הזכר עם לבושיהם שהם ה' דמים ,אשר הפסולת
שלהם דינין קשים ,אך לא קליפות .ובעת הזווג ,נותן זכר לנקבה גם את הה"ח ביסוד שלה ,674ואח"כ
מהחו"ג נעשה מהם הולד ,ומהמלבושים שלהם מתבררין ונעשה חלב ,ומהפסולת נשאר דין קשה
וקליפה כנזכר.676675
677ו' :הנה נ' שערים שבבינה הם ה"ג שבה ,כל א' כלול מי' .גם יש נ' שערים מה"ח כל א'
כלול מי' ,הם נ' ,ואלו הה"ח שהם נ' שערים נכללין בז"א 678ומתפשטין בו כנודע .והנה משליש
החסד שבת"ת המתחלק חצי לכתר שבה וחצי לכתר שבו ,אז ע"י עליית החסד יורד ת"ת דאמא

665
666

.(å"ùì) àôåâá íîöò
.(å"ùìå é"ä÷) äúåéä
 667עי' קושית היפה שעה.

.(é"ä÷) úåøåáâä 668
.(é"ä÷) úåøåáâ 669
.å"ùì - ï"áã ä"î 670
 671עי' שער מוחין דצלם פרק ו שזה מה שאבא נותן אימא בביאה ראשונה.
 672החותם הוא היסוד דנוק' ,והראשון הוא הביאה הראשונה ,או שזה של לאה עי' לעיל מש"כ
בשם השעה"כ בדרושי יוה"כ##*.
.é"ä÷á ÷çîð 673
 674עי' שער תיקון הנוק' פרק ב' אות כ' שעיקר ענין הה' היא אותיות מנצפ"ך שורש לכ"ב אותיות
שהם כל הקומה ,ועי' לקמן אות י' שנשאר עיקר הה"ג בז"א.
.úåáø úåôéì÷ íäá ùé éë äãéìä íã àåä øøáð àìù íãäù ,á"ò äî ù"åáîá úåëéøà 'éò 675
677

 676עי' עוד בזה שעה" Fעט ע"ג.

÷.é"ä
 678כלומר הם התפשטות החו"ג דיסוד דבינה ומתפשטים ומתלבשים בזו"ן )כללים ח"ב נב ע"ג(
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להעשות כתר לז"א כנודע .679נמצא שאותו חסד גורם כניסת הכתר ,לכן נאמר בתקונים )דף סח ע"ב
עו ע"ב( כ"ע דא איהו שלימו דנ' שערי בינה ,כי הכתר נקרא שער הנ' ,יען אינו נגמר ליכנס עד עלות
החסד ההוא ,והוא נקרא שער הנ' ההוא של הה"ח ,הנחלקים לנ' כנזכר ,לפי שאין חסד זה עולה
אלא אחר שנגמרו כל הנ' שערי בינה ,שהם ה"ח להתפשט בז"א ,וזה בא באחרונה ונקרא שער נ'
לסבה זו.
ז' :בענין החסד הנקרא יומם ,משום דאזיל עם כולהו יומין ,680שהם ז' 681ימי בראשית ,הם
ו"ק שבבחי' 682ז"א כנודע .והנה מזה החסד שהיא ראשונה שבו"ק מתפשטות ה' בחי' חסד
ומתלבשין תוך ה' ספירות שתחתיו ,נמצא שהם ה"ח .אמנם הראשון הוא כולו חסד ממש ,לכן אינו
במספר עמהן ,כי הד' )נ"א הה'( 683שתחתיו אינם }ז ע"א{ חסד ממש ,אמנם מתלבשים בתוכם ה'
 679עי' תיקו"ז קנט ע"אåäéà ã"åé à"ä à"ä ïåðéàå å"àå åäéàã ïéôðà êéøàã àøèñî ïåðéàå :
éäéàã àúééøåà éäéà 'à å"àå åäéàã íéôà êøà åäéàã (àã à"ð) 'àã àùéøá øúë 'ë
éåçàå øéòæ éì øúë äéá øîúàã ïéôðà øéòæã àøúë úéàå 'å 'å ïåðéàã ïéçåì ïéøúá úáéäééúà
úåëìî øúëå äðåäë øúëå äøåú øúë ïåðéà ïéøúë äîëå
÷éìñã ã"åé úàã àð÷åéãá åäéàã 'àã àøèñî åäéà øúë àìà úøèòì øúë ïéá úéà éàî
ïî 'é ïéôðà øéòæã øúë {á"ò èð÷} é"ðãà ïî 'à ïéôðà êéøàã øúë åäéàã ä"éäà ïî 'à àãå 'ë
äøèò éäéàã é"ðãà ïî 'é éäéàå àúúì 'é úéàå 'å åäéàã äøåú øôñ ìò äøèò éäéà ä"åäé
äøèò éäéà 'é éäéàã äøèòå øúëå àùéø ìò äøèò äì úéà àìã äøéôñ úéì ÷éãö ìëã àùéøá
úåìò äîëå àãå÷ôå àãå÷ô ìë ìò éäéàå äàî øùò ïéðîéæ øùò äàîì ÷éìñã äìéî úéøáã
ïéãå÷ôå ïàëøá ìë ìò ïé÷ìñã úåìò ìò ïåðéà
תרגום :מהו שיש בין כתר לעטרת ,אלא כתר הוא מצד של אות א' שהוא בצורה של אות יו"ד
שעולה כ' וזהו א' מן אהי"ה שהוא כתר של ארך אפים א' מן אדנ,י כתר של זערי אנפין ,י' מן יהו"ה
היא עטרה על ספר תורה שהוא ו' ויש יש למטה והיא י' מן אדנ"י ,שהיא עטרה בראש של כל צדיק אין
ספירה שאין לה עטרת על הראש וכתר ועטרה שהיא י' היא עטרה של ברית מילה שעולה למאה עשר
פעמים עשר מאה והיא על כל מצוה ומצוה וכמה עילות הם על עילות שעולים על כל ברכות ומצות
 680זה מלך הראשון שהוא חסד והוא בלע )הקדו"ש פה ע"ד( ,עי' ת"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 וגו' ,איהו יום הששי ויום השביעי ,יום דכלהו יומין,
ועליה אתמר שכבי עד הבקר ,ודא הוא בקר דאברהם ,דכתיב וישכם אברהם בבקר ,וישכם לפורקנא,
וביה הבקר אור ,דאתמר ביה ותורה אור ,והאי איהו אור דאתמר ביה ולכל בני ישראל היה אור ,ואיהו
פסח דרועא ימינא ,וביה עתידין ליגאל ]תרגום :והכל נכלל בשביעית שהיא מלכות השביעי .ה' ודאי
בכל השביעיות נכלל ,והוא ה' של יום הששי ,יום זה צדיק ,ועליה נאמר והיה ה' למלך על כל הארץ
וכו' הוא יום הששי ויום השביעי ,יום של כל הימים ,ועליה נאמר שכבי עד הבקר וזה הוא בקר של
אברהם שכתוב וישכם אברהם בבקר וישם לגאולה ובו הבוקר אור ,שנאמר בו ותורה אור ,וזה הוא
אור שנאמר בו ולכל בני ישראל היה אור והוא פסח יד ימין ובו עתידים להגאל[ ,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 ידו 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 )וכן הוא בכמה מקומות בבהגר"א בסד"צ ,סוף י ע"ד ,וכן משמע במבו"ש לב ע"א וע"ח
שער הזווגים ה'( .וזה לא כפשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י י"ח ע"א שזהו חסד פרטי ,ועי' פת"ש
עקודים א' שמשווה אותם יחד.
.(é"ä÷) 'å 681
.(é"ä÷) 'éçá íäù 682
.øâñåîä úà ñøåâå é"ä÷á ÷çîð "'ãä" 683
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ענפי החסד הראשון ,ובתוך אלו הבחי' דחסד )הראשון( 684המתפשט ומתלבש בתוכם מתלבש בהם
הבינה דז"א ,ובתוך הבינה דז"א מתלבשת אמא עלאה ,כי מוח בינה דז"א מאמא נפקא כנודע .נמצא
685
שכל הארה הנמשכת מאמא אל הו"ק הוא ע"י חסד זה המתפשט ומתלבש בתוכם ,ומקבלין הארה
על ידו .ובזוהר 686פרשה אמור )דף קג ע"ב (687מצאתי באופן אחר ואינו חולק עם הנ"ל רק מוסיף.
הענין ,שהחסד הנקרא אברהם ,שהוא קצה הראשון מו"ק ,שהם כללות ז"א כנודע ,ששרשו הוא ו"ק
לבד ,זה החסד הוא מקבל שפע בתחלה מכל שאר הו"ק ,והוא מקבל ע"י החסד שבאמא עלאה
הנקרא יומם ,כי הוא שורש לכל החסדים ,ואמא מתלבשת בחסד שבה הנקרא ימין שבה ,ועל ידה
מאירה לאברהם חסד דז"א בתחלה ,ואח"כ ע"י אברהם נמשך אל ה' ספירות שתחתיו ,ועיין באורך
במ"א.
ח :בכל חסד וחסד מהה"ח ,או ז' חסדים שהם ה' ,ונכללין ביסוד הרי ו' ,וניתנים לנוקבא
הרי ז' ,וכן הם ז' גבורות .והנה מכל א' מאלו בין החסדים בין הגבורות ,המתפשטים בגופא דז"א,
יש ג"כ בכל א' מהן כללות כל הז' ,נמצא א"כ שחסד שבחסד דז"א וחסד שבגבורה דז"א כו' וחסד
שבמלכות ,כולם הם בחי' חסד א' הנקרא חסד הראשון .ואח"כ החסד הנקרא גבורה מתפשט לז'
בחי' ,והם גבורות החסדים 688שבחג"ת ,וגבורות החסדים 689שבנה"י כו' ,עד גבורת חסד שבמל',
וכעד"ז כולם .והחסד הנקרא ת"ת מתפשט בז' ספירות בת"ת דחסד וגבורה כו' ,ובת"ת דמלכות,
וכעד"ז כולם ,באופן שאין לומר שכל בחי' החסד שבה"ח נכנס בחסד ז"א ,690וכל בחי' גבורות
החסדים 691נכנס בגבורות ז"א ,692וכיוצא בזה .אמנם חסד ראשון שבה"ח נחלק לז' בחי' לז' ספירות,
וכעד"ז כל ז' החסדים ,וכעד"ז כל ז' הגבורות כשנכנסין בנוקבא 693דז"א ,והבן כ"ז היטב .ואמנם
אותו בחי' חסד שבחסד הוא שורש לכל שאר 694בחי' דחסד המתפשט בז' ספירות ,וכעד"ז גבורה
שבחסד שורש לכל ז' בחי' דגבורה דחסד ,וכיוצא בזה מכולם .ואמנם חסד שבחסד ראשון ,הוא
לבדו נקרא יומם ,בסוד )תהלים מב ט( יומם יצוה ה' חסדו ,יומא דכולהו ,כי הוא שורש לכולם והם
ענפים מתפשטים ממנו ,אבל שאר החסדים נקרא יום ולא יומם ,והגבורות נקרא לילה.
ט' :חטא אדה"ר גרם שהגבורות להיותן במקום רחבֵ 695יצאו תחלה ,אך מקודם בהיותן
698
למעלה במקום צר היה מוכרח שהחסדים 696יתפשטו תחלה .697גם ברדת הדעת יסוד דאמא
.é"ä÷á ÷çîð 684
.(é"ä÷) ïúøàä 685
.(é"ä÷) éøåàéááå 686
 687ז"ל ,ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם דא הוא עננא דאהרן דאקרי יומם דכתיב יומם יצוה
יי' חסדו עננא חד נטיל עמיה חמש אחרנין ואינון שית ועננא אחרא דכתיב ובעמוד אש לילה דא נהרא
להו לישראל מנהירו דאינון שית ,ע"כ .תרגום.@:
.(é"ä÷) ãñçä úøåáâ 688
.(é"ä÷) ãñçä úøåáâå 689
.(é"ä÷) à"æã 690
.(é"ä÷) ãñçä úøåáâ 691
."à"æã äøåáâá" àúéà åîå÷îáå ,ç÷îð "à"æ úåøåáâá" 692
."'÷åðã ú"æá" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð àá÷åðá ïéñðëðùë 693
.(é"ä÷á óñåð) 'æ 694
 695עי' לעיל סוף פרק ב' משער כא וסוף פרק ג' משער כג ופי"ג משער ט"ל ולקמן אות טז )גוב"י(,
לעיל עמוד ד' )דף ו ע"ב סוף המ"ב( ועי' שעה"כ דף פג ע"ד סמוך לסופו ושם דף ה ע"א ושם דף צח ע"ד
)לש"ו(.
.(é"ä÷á óñåð) íéî íäù 696
 697כלומר כן היה ביצירת ז"א.
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שהוא 699לבושו יורד עמו ,ונצח והוד דאמא נשארו במקומן .700ואין זה תימא כי קו האמצעי יורד
לבדו .701והנה ,כמו שזו"ן הניחו שורש גו אמא עלאה בצאתן לחוץ ,ושרשם הוא ההוא רוחא דשדי
בגווה ,703702כן הנשמות של הצדיקים היוצאין מבינה או ממלכות ,מניחין שם שרשם ביסוד 704בסוד
ההוא רוחא דבגווה ג"כ ,והבן זה היטב .אך נשמות היוצאין אחר כך הם }ז ע"ב{ מתלבשין בההוא
רוחא דז"א וההוא 705רוחא דנשמות הקודמות 706להם .נמצא ששורשן 707מ"ה וב"ן ,הוא כלול בהאי
רוחא דנוק' ,בין בבינה בין במלכות ,אלא שעיקרו במלכות 708הוא ב"ן דגבורות .ובזכר הוא להפך,
שרוחא דאבא הוא ביסוד דיליה ,או בז"א עיקרו הוא מ"ה דחסדים ,ואח"כ בזווג פב"פ אז נותן בה
חסדים דמ"ה עצמן.
י' :אע"פ שעטרא דגבורות ניתנת לנוקבא ,שרשם נשארת בדעת ז"א ,709שלא יהא גם הוא
דעת ק"ל כמוה ,710וגם שורש החסדים נשארים בדעת ,711ואחר כך ענפיהן הם המתפשטים בו"ק בין
החסדים בין הגבורות .וזכור זה אך בנוקבא מתפשטים ה"ג לבדם.
יא) :712ה"ח( הב' חסדים וב"ש ת"ת המגולין 713חוזרין ועולין ממטה למעלה ומגדילין את
ז"א דרך עלייה ,714וה"ג המתפשטים בנוקבא העומדת נגד נה"י דז"א ,ויסוד דז"א ארוך שהוא יסוד
 698עי' לשון הביאורים ח"א נה ע"ג ,מקבל הז"א החו"ג רק מהאימא מהיסוד שבה שבהדעת שבו,
ע"כ כלומר הארת הדעת מיסוד דאימא )גם שם( ,כלומר עיקר הגילוי הוא הדעת ולבושו היסוד
דבינה* .##ועי' לקמן אות יד והערה .731
.é"ä÷á ÷çîð 699
 700על ידי חטא עץ הדעת ירד הדעת למטה בין ב' כתפין וירדו הגבורות תחילה ולא נמתקו ועי"ז
נתאחזו החיצונים בהם וירדו החסדים ג"כ ונתאחזו החיצונים בשניהם ונעשה מזה הקלי' נוגה דעשיה
)דע"ה ח"ב כח ע"ג( ,גם העץ החיים וגם עץ הדעת שרשם מאור הדעת עלאה וההבדל ביניהם איזה
הארה מתגבר ,שבעץ הדעת מתמעט ירידת החסדים וממילא ונתרבה הדינים בכל העולמות )דע"ה ח"ב
צח ע"ב( .לגבי נו"ה עי' שער כג פרק ו שכל זמן שאין גדלות אמיתי מה שיורד מהדעת היא רק הארת
הדעת ולא הדעת עצמו.
 701עי' שער הפסוקים בראשית )דרוש ב' פגם ה'( ואל יקשה בעיניך לומר ,איך היסוד דאימא יורד
למטה ,והנצח וההוד דאימא נשארו במקומם כמו שהיו בתחילה .כי הענין הוא ,כי הנה ג' קוים הם,
וכל קו נפרד מחבירו ,ולהיות כי חטאו של אדה"ר היה בכתר דזעיר ,שהוא הת"ת דאימא ,שהוא קו
אמצעי ,לכן המשיך הפגם ההוא בדעת דזעיר ,שהוא יסוד דאימא ,והם בקו אמצעי ,וירדו למטה .אבל
הנצח וההוד הם קוים אחרים ,ולא היה הפגם נמשך בהם ,ונשארו במקומם ,ע"כ] .ול"נ שכאשר כתוב
יסוד כוונתו להארת היסוד ,ורק קו האמצעי מוריד הארה למטה ולא הקצוות ,וצ"ע [.ועי' סוף דרוש ה'
ולעיל שער כב סוף פרק ג' ושער כא סוף פרק ב' ושער ט' פרק ג') .הגוב"י(
לעיל מוחין דצלם סוף פרק ג' )לש"ו(.
 702עי' שער מוחין דצלם פרק ו שזה מה שאבא נותן אימא בביאה ראשונה.
.(é"áåâä – é"úë) àçåø ãåñá äðåùàø äàéáá àáà ÷áù øùà àîàã 703
.é"ä÷á ÷çîð 704
.(é"ä÷) àåääáå 705
.(é"åáâä é"úë) åîã÷ù íé÷éãöä 706
.(é"áåâä é"úë) ùøåùù ,(é"ä÷) ùøåù éë 707
.é"ä÷á ÷çîð 708
 709עי' ביאורים ח"א נה ע"ד שזה שנשאר בדעת ז"א הוא המנצפ"ך דנוק' שהוא שורש הכ"ב
אותיות.
ועי' לעיל אות ה' וכן לקמן שער כו פרק ג' שנשארו הה"ג ביסוד ולא בפה או בדעת )וכן הקשה
הגוב"י( ,והרב מתרץ שזה ענף של זה.
 710כלומר רק ה' הויו"ת עי' לקמן אות יב.
 711כלומר שלא נתגלים בחוץ אפילו בז"א עצמו והוא בכלל אור הגנוז )ביאורים ח"א נה ע"ג(
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דזכר ומתפשט הרבה ,לכן אין מתגלות בה רק ב' גבורות תחתונות דנו"ה שבה לבד ,ואלו הב' בלבד
הם עולין גו גופה דרך עלייה ומגדילין גופה.
716715
 ,ב"פ עי"ן כמנין )שמות ג
י"ב :בדעת דז"א יש ה"ח וה"ג ,והם י' הויו"ת גימ' ק"ל ק"ל
ד( ס"ר לראות ,כי משם נמשכת ראיה אל העיניים היושבים ממש כנגד הדעת .אך בדעת דנוקבא יש
ק"ל גבורות לבד .וכאשר מתפשטות בו"ק שהם בחי' חג"ת נה"י ,717נשארין בחי' ו' בכל אחד מה"ק
שבה והם ל' ,ואלו נקראו )חגיגה טו ע"ב( מגדל הפורח באויר .ונשאר ק' מהק"ל דגבורות ביסוד
שלה ,ואח"כ כשמזדווגין נותן בה הזכר גם ק"ל ראשון דחסדים ומתחברים עם הק' שביסוד דילה,
והנה ק' וק"ל גימטריא יר"ך כי היסוד נתון בין ב' הירכיים.
י"ג :דעת דנוקבא אינו רק מחציה ,718שהוא עטרה דגבורה לבד .ואף גם בחי' זו אינו למעלה
ברישא ,אלא בגופא בשליש עליון דת"ת שבה ,באמצע בין ב' הכתפיים שלה .וז"ס 719קשר יו"ד של
תפילין של יד כמבואר במקומו .720לפי שהמוחין דזו"ן שהם חכמה ובינה שלהן הממשיכין 721או"א
בעת זווגם ממוחין שלהן עצמם ,ולכן נשארים ג"כ בראש זו"ן ,אך הדעת שבז"א )ונוקבא( 722לא
המשיכוהו מדעת עליון שלהם ,אלא היה מהחו"ג המתפשטין בו"ק דאו"א .לכן גם בנוקבא דז"א
היה כך כנ"ל ,שירדו ונתפשטו בתחלת הו"ק בשליש עליון דת"ת בין הכתפים כנ"ל.723
י"ד :שים בהקדמה זאת עיניך ,שהדעת דז"א צריך שיהיה בו בחי' י"ס ,והוא מתפשט בכל
י"ס דז"א מכתר עד מלכות שבו ,והם בחי' התפשטות החסדים בו בסוד ירידה מהדעת ולמטה,
ובסוד חזרה מהדעת ולמעלה לג"ר .724ובתוך פרצוף זה של הדעת שמתחלק בכל י"ס ,מתלבשין
בתוכו מוחין דנה"י דאמא ומוחין דאבא ,שהם חו"ב שבו ,וגם הם כוללין כל י"ס שבו .ועד"ז הכתר

.é"ä÷ 712
íéðåúçúä íéãñç 'ä" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "ïéìåâîä ú"ú ù"áå íéãñç 'áä (ç"ä)" 713
."íéìåâîä
 714עי' שער לה פרק ב )גוב"י(@
(é"ä÷) ø"ñ ïéðîë ì"÷ì÷ 715
 716עי' שער מאמרי רשב"י & ומכאן נמשך המן לישראל שנאמר בו הנני ממטיר לכם לחם מן
השמים ,ונאמר עליו ונפשנו קצה בלחם הקלקל.
.(é"ä÷) ä"åð 717
.(å"ùìå é"ä÷) úéöçî 718
 719עיי' נהר שלום דף יז ע"א ותבין )לש"ו(.

 720עי' פע"ח דרושי תפילין פרק ח'.
.(é"ä÷) íåëéùîä íäìù 721
."úåøåáâäå íéãñçä" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "(àá÷åðå) à"æáù úòãä" 722
 723עי' שער כא פרק ב.
 724עי' פת"ש גדלות דז"א לד ז"ל ,דעת הזה המתפשט בז"א הוא כולל פרצוף שלם של י"ס שהוא
המסדר כל כללי המאורות ,והוא היורד ועולה בסוד אור חוזר להגדיל המאורות שלו ,והוא כמ"ש בסוד
אור ישר מסטרא דלעילא וגם מצד השקפת התחתונים שע"י מעשיהם הטובים גורמים הגדלת
המאורות בכל ענפיהם ,ובתחילה כל מאורות של הדעת היו סתומים ביסוד דתבונה בכללות ,וע"י
שנתגלו ויצאו מן היסוד ,אז נתרחבו לכל ענפיהם ,ר"ל מה שאימא נתנה בו כח הגלוי להתפשט למטה,
וכשעולה הדעת בחזרה למעלה ,נעשה לבוש אל החו"ב וכתר שבו ,והוא ,כי ב' דעות הם ,א' הנשאר
בפנים והוא כולל ב' ,א' שמכריע בין חו"ב דאבא ,והג' הוא הכרעתו בין חו"ב דאימא ,ושניהם הם דעת
שנשאר בראש ,והם בסוד חיה ונשמה שבו ,והב' הוא הדעת המתפשט שהוא מכריע בין חו"ב שבו
בעצמו ,והוא נעשה במדרגת רוח ,ושנים הראשונים הם נשארים בנה"י דאו"א ,והשלישי מחוץ להם
ונעשה בסוד חזרת החסדים ,והוא הגדלת הדעת לעשות דעת לבחינת רוח מבחוץ.
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שבו כולל כל }ז ע"ג{ הי' ,725כולם 726זה תוך זה ,וזה תוך זה .727ובזה תבין טעם חזרת חסדים
למעלה לתת דעת בכח"ב .וזה הדבר קשה ,שנראה ללא צורך ,כיון שיש שם אורות יותר גדולים
ומעולים ,אבל הם פרצופים זה תוך זה ,ומלובשים זה תוך זה .וטעם החזרה הוא שהם סתומים
ומלובשים ביסוד תבונה ,וצריך שיצאו לגמרי מתוכה ולחזור בסוד אור חוזר אל הג"ר ,729728ולכן לא
יכלו לכנוס דרך ירידה ,כי נו"ה דאו"א הם חו"ב שבו שמזווגם יצא הדעת )למטה מהם( 730וחוזר
ומתפשט מלמטה למעלה בג"ר ,אלא שהוא בסוד לבוש אליהם בחוץ .וגם בזה תבין איך יוצא
לבושם עמהם כדי שבו יתלבש הדעת .731ואינו יסוד עצמו דתבונה ,אלא תולדה ממנה ,כדרך הבן
732
הנולד היוצא מאביו ואמו מיסוד תחתון ,וחוזר ועולה ומלביש מחוץ ,ונמצא שהדעת של המוח
נשאר בפנים בסוד דעת דחו"ב ,ועוד דעת אחר נעשה לו לבוש מבחוץ בסוד דעת האמיתי החיצון.
כי הפנימי נחלק לב' דעות :דעת א' ,המכריע בין חו"ב דאבא ,והכל בבחי' חיה .ודעת הב' ,המכריע

(å"ùìå é"ä÷á óñåð) åáù 725
.(å"ùìå é"ä÷) íìåëå 726
 727למה ההתלבשות כך ,עי' עתיק א' ואד"ז רפח ע"א שהתלבשות המוחים הם דא לגו מן דא,
וצ"ע למה לא בצורה של מתקלא ,ועי' פת"ש א"א ז שבאמת שם אין מתקלא שייך בא"א ]עי' בהגר"א
על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ועוד נ"ל ,כי בא"א אין מתקלא[ ,כי אין שם הנהגה לפי ענין הזמן ,רק בסוד
תיקונים ושרשים להנהגה ,שכל א' שורש לענין א' ,ולכן אנו מדברים בהם בסוד זה לפנים מזה ,ואין
שם ימין ושמאל ניכר ,רק מקום התחלת המתקלא הוא בגופא דא"א ,מחסד שבו ולמטה )פת"ש א"א
ז'( ,זה בחי' קו א' )לש"ו כללים ח"א פו ע"ב(.
íéîåúñä úåøåàä ìà øéàäì éãë úåìòì íéãñç 'éçá êéøö ïëìå äðåáúã é"äðá íéîåúñä ø"âä 728
.(é"áåâä é"úë) 'åëå äãéøé êøã à"æá ñåðëì íéãñçä åìëåé àì ïëìå äðåáúã é"äðá ùáìúîä
 729נ"ל שעלייתם הוא דרך מ"ן כדי להוריד מ"ד חדש ,וצ"ע##*.
.é"ä÷á ÷çîð 730
 731עי' לעיל אות ט' והערה .698
 732חוץ מהדעת דאבא וכן הדעת דאימא יש מזלין שהם מקיפים על או"א ומהם מתפשטים אור
באו"א בתוכם ובפנימיותם והוא )בהתפשטו בתוך או"א( הדעת המכריע בין או"א )כללים ח"ב לג ע"ד(,
שהרי עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה ותיקון של ,שמביא דברי האד"ז לגבי ג' רישין וכותב ובמזלא
תליין והן חב"ד וע"ש בלש"ו שכוונתו לומר שאו"א הם חו"ב והמזלין הם דעת ,אמנם יעויין באריז"ל
)שער מאמרי רשב"י( שהדעת בין או"א אינו המזלין ,ועי' לש"ו כללים ח"א כח ע"ג ,שמביא מהאד"ז
כאן ראיה לשיטתו .וכן עי' בהגר"א בספד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר ,שמבאר שפשטות לשון האד"ז היא
שהג"ר תלויין במזלין ,כלומר ,אפילו הדעת תלוי במזלין .א"כ ,אפילו לדעת רבינו הויין הדעת והמזלין
שני עניינים חלוקים זה מזה .וכן משמע שם יג ע"ג ד"ה וז"ש היינו ,שאין זיווג או"א עד שיצא הדעת
ואז אתכלילו במזלא ,שכן המזלין הם שורש הדעת ובהם תליא זיווגם.
ועי' בכללים שם ע"ד ,שכידוע המזלין הם המקיפים ה"ה ל"מ דצלם ,והדעת המייחד את או"א
הוא צ' דצלם .וממילא לפ"ז אכן יש מקום לומר ששני הבחינות היינו הך אלא שהמקיפים נהפכים
לאורות פנימיים ,ובאופן זה הופכים המזלין להיות הדעת הקיים בין או"א בתמידות .ולכן נקראים
'מזלין' שכן הם נוזלים ומשפיעים בתמידות )וכן הוא לש"ו כללים ח"ב לג ע"ד ,ועי' עוד ח"א פה ע"ד(.
עי' ביאורים ח"א כ ע"ב שמחלק בין ג"ר הכללים שבכל פרצוף לג"ר הפרטיים שבכל פרצוף.
שבג"ר הכללי הרי הם א"א ואו"א בהם הכתר מגולה והחו"ב מכוסה משא"כ בג"ר הפרטיים שבכל
פרצוף לא ניכר אור הכתר שבהם מאומה וגילויים דהמוחין הם חב"ד ,והוא משום שהג"ר הכלליים הם
קרובים למדריגת אור א"ס ולכן לא ניכר הקצוות שבחו"ב ורק נגלה האור דק האמצעי לבד  ,אמנם
גילויו שלמטה מהחו"ב והוא בדעת במקום הכתר אז ניכר בג"ר שרש הקוי דקצוות יותר מהקו
האמצעי ,ולכן כאשר אומרים שאו"א במזלא תליין )אד"ז רפט ע"ב( בג"ר הכללים אז החו"ב כלולים
בדעת שהוא גבוה מהם במעלה כי הוא מיוחד בכתר עצמו והם נמצאים ויוצאים רק ממנו ,אבל בג"ר
הפרטים שם נמשך ויוצא הדעת רק מהחו"ב והם ג' חללי גלגלתא )ועי' עוד כללים ח"א כז ע"א וכח
ע"ב(.
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בין חו"ב דאמא והכל נקרא בחי' נשמה .733ודעת הג' ,אמיתי המכריע בין חו"ב דדעת עצמו הנקרא
רוח .734ואלו הם ג' בחי' חלקי הדעת והבן מאד ,כי הב' דעות הם בפנים זה בתוך זה 735,תוך נה"י
דאבא ,וזה תוך נה"י דאמא ,והדעת ג' מחוץ להם ,ונעשה בסוד חזרת החסדים .736וז"ס ענין החסדים
להגדיל הדעת ,ופירוש הגדלה זאת הוא לעשות בו דעת לבחי' 737רוח מבחוץ ,ועד"ז תפרש בג'
אחרות שהם כח"ב ,והבן זה.
739
738
ט"ו :במזל הראשון דעתיקא דעת העליון יש בו ג' הויו"ת דיודי"ן גימטריא רי"ו  ,והם
סוד רי"ו אותיות שבשמות ע"ב )דויסע ויבא ויט ,(740ורי"ו זה נותן בה בעלה בביאה ראשונה,
ונעשה בה בחי' רוחא דיהיב בה בעלה ,741ואז הוא שם בבחי' מ"ן .742ואח"כ בביאה ב' נותן בה שם
הוי"ה א' דיודי"ן כמנין ע"ב ,והם סוד ע"ב תיבין ששרשם )שבשם( ע"ב ,743ואז בחי' אלו הם בחי'
מ"ד ,והם להוליד ממש ולא לבחי' רוחא דשביק בה.
ט"ז :744דע שהדעת הוא נשמת ו"ק ,745ודע ששורש ה"ח נשארין בדעת תמיד ,אך ענפיהם
הם החסדים המתפשטים בו"ק .746ואלו הענפים הם המגדילין את ז"א מבחוץ כנ"ל ,747והם מבחוץ
 733עי' בהגר"א בספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,דעת כלול מדעת דאו"א ,אלא שדעת דאבא נשאר במוחין,
ודעת דאימא הוא דעת המתפשט .ועי' פת"ש שבירה יז מש"כ לבאר בעניין בענין ב' מיני הדעת וז"ל,
דעת עליון הוא כענין המחשבה קודם המעשה ,והדעת המתפשט הוא בעת שעושה בפועל באברי גופו
ועושה הדבר בדעה והשכל והוא נקרא המתפשט בגופא וכו' ,ודעת הנשאר בראש הוא בסוד הנהגת
עוה"ב למעלה מהנהגת הזמן ורק בבחינת שלמות השכר שהוא גילוי רוה"ק ונבואה וגילוי התורה,
עכ"ל] .אמנם יתכן שכאן הב' בחי' דעת שבחו"ב הם נכללים בדברי הגר"א בחכמה ,וכאן הדעת שבחו"ב
דדעת הוא הדעת דאימא שבגר"א ,וכן משמע לקמן אות יז ,והערה  757שהחו"ב כאן הם החו"ב
הפרטיים שבז"א הרב לא הסכים עי' שעה"ק סה ע"ב[
וזה פירוש מ"ש באד"ז דף רצא ע"א וז"ל ובגין דאקרי בוכרא נטיל ב' חולקין ר"ל צלם דאבא וצלם
דאמא הנקראים חו"ב וכד אתרבי בעיטרוי ר"ל כשמתפשטים החסדים בסוד אור ישר ואח"כ עולים
בסוד או"ח בג"ר לעשות דעת בסוד רוח מבחוץ וכו' השד"ה ז"ל )לש"ו(.
ועי' לקמן אות יז מהת"ז כט ע"ב )האר"י מביא בשם הזהר בראשית(.
 734עי' לקמן אות יח ד"ה נלע"ד.
.(å"ùìá óñåð) äæ 735
 736כלומר הדיקנא.
.(é"ä÷) 'éçáã 737
 738וכן המזל תחתון נקרא דעת עליון דרושי מ"ן ומ"ד ריש דרוש י' ועי' עוד נסירה סוף פרק ג'
ומאמ"ר נא רע"א )לש"ו(.
 739עי' לעיל שער אנ"כ פרק א' במ"ק שיש ג' קוצין ביו"ד )עי' זהר בלק רג ע"ב( ,וזה מתגלה בבטן
אמא ,ומזל עליון הוא שורש אבא ומזל תחתון הוא שורש בינה .ועי' לעיל שער הולדת או"א וזו"ן פרק
ו' שזה נמצא גם במזל תחתון וכמובן מדברינו )מקור?@( .ועי' לעיל ב ע"ד בענין ע"ב רי"ו.
 740עי' זהר בראשית קח ע"א
 741עי' לעיל הערה .702
 742כלומר מאז היא יכולה להעלות מ"ן מכח הרי"ו הזה.
 743עי' ת"ז כו ע"ב וז"ל ,י"ק דחילו ורחימו אבא ואימא דרועא ימינא ושמאלא ויעב"ר חסד
וגבורה דסלקין לחושבן ע"ב תיבין ורי"ו אתוון דע"ב שמהן ודא רזא דויעב"ר עיבור ,ע"כ ,ועי' שעה"כ
קדיש א' שיש כאן ע"ב שהוא חסד ,ורי"ו שהוא גבורה ,שהוא מציאות הזיווג.
.é"ä÷ 744
 745עי' בהגר"א בספד"צ יד ע"ד ד"ה וכ"ה שדעת המתפשט נשמת הו"ק וע"ש שמביא מקור לזה
מאדרא דמשפטים ז"ל ,דעת גניז בפומא דמלכא דאקרי פשיטותא דתפארת .ועי' בבהגר"א על ס"י טו
ע"א וז"ל ,לפעמים עד"א בשם שמים ולפעמים בשם אויר ,אלא שזה בסוד הדעת וזה בסוד ת"ת זה
מלבר וזה מלגאו משה ויעקב )ת"ז כט ע"ב( ,ע"כ.
 746כנ"ל אות י'.
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ושרשם מבפנים ,ומקבלין הארה משרשם דרך מחיצות שביניהן ומגדילין לגופא דז"א עצמו .ובזה
תבין סוד כנפים שיש בעולם האצילות ,748כי הם חסדים הסתומים שרוצין לעלות אל שרשיהן
שבדעת לקבל הארה שלהן ,749ולהיותן במקום צר אינן יכולין לעלות ,וע"י נענוע שמתנענעים
מתעופפים }ז ע"ד{ ומעלין הז"א עצמן עמהם להיות דבוק עמהן בחוזק .ומכח זה נעשין הכנפיים
הם האורות שנוצצין משם חוץ לזרועות ,והם סוד הגבורות אשר שם ,והם המעופפים מבחוץ בסוד
אור חוזר העולה ממטה למעלה ,ואז מעלין חסדים הנ"ל בדעת .וז"ס שם מ"ב הנק' כנפים.750
י"ז :חו"ג 751הם ב' כתפין דא"א 752שהם קו ימין ושמאל ,והם תרין עטרין כנודע ,ובין ב'
עטרין אלו סוד הדעת המזווגם ג"כ .ונמצא ,שיש למעלה חו"ב ודעת עליון ,753ולמטה מהם יש ב'
עטרין ודעת תחתון .754ואמנם ,להיות שאלו ב' עטרין ודעת הם תחת מוחין העליונים ,לכן שלשתן
נקרא בשם דעת המכריע ,ע"ש דעת המכריע 755בין חו"ב עלאין ,756מוחין העליונים ,והבן זה .והנה
החו"ב עלאין נקרא אחסנתא דאו"א כי הם העליונים ,757וחב"ד תחתונים נקרא ב' עטרין דירית ז"א
 747כמקיף ,עי' לעיל אות ג'.
 748ז"ל שעה"ג הק' לה :ונבאר עתה ,ענין הזרוע והכנף הזה הנזכר השמאל שבו שרש קין ,וממנו
יובן הזרוע והכנף הימני אשר להבל .דע ,כי קין הוא אבר הכתף השמאליי של אדה"ר ,כנז"ל בדרושים
שקדמו .ויש באבר הזה שלשה בחי' ,שהם ,בשר ,וגידים ,ועצמות .והנה בבי"ע ,בכל חמשה פרצופים
שבכל עולם משלשתם ,יש שרש אל קין בזרוע השמאל ,באבר הכתף שבכל פרצוף מהם ,אבל אין שם
בחי' כנף .אבל בחמשה פרצופים שבאצילות ,יש בהם בחי' כתף ,בבשר וגידים ועצמות ,ועוד בחי' כנף.
ונמצא כי שרשי נשמה אשר בבחי' זו השנית של קין ,יש לה בחי' הכתף עצמו ,שהוא הבשר והגידים
והעצמות ,וגם יש לה בחי' הכנף היוצא משם ,שהם הנוצות היוצאות מאבר הכתף הנזכר ,וזה
באצילות .אבל בבי"ע ,לא יש כנף רק בחי' כתף לבדו כנזכר .וכבר נתבאר בדרושים שקדמו ,ענין הכתף
הזה השמאלי ,ע"כ .עי' בהגר"א בספד"צ כח ע"א ד"ה ועוף יעופף ז"ל :דרועין דזו"נ ,שהן חו"ג כידוע,
שכל עפיפה הוא בחו"ג ,748שהן כנפים ,ובשתים יעופף )ישעיה ו ב( הוא חו"ג ,משש כנפים שהן ו"ק,
וידים הן במקום כנפים דעופות ,וידוע שבאצילות הן כנפים חו"ג ,וז"ש )זוהר פקודי רלט ע"א( ועוף
יעופף אלו מיכאל וגבריאל שהן חו"ג ,ע"כ.
.(é"ä÷) íùî 749
 750עי' לקמן שער מ פרק יג ועי' ת"ז כו ע"ב ז"ל ,אינון שבע לקבל שבע ימי בראשית דרמיזין
לשבע שמהן אבגית"ץ וכו' ועלייהו אתמר שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד דבהון
פרחת צלותא לעילא ואינון תמן מ"ב לקבל מ"ב אזכרות דאינון בתפלין דיד ותפלין דרישא ועלייהו
אתמר )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' וכו' ,פי' הגר"א שש כנפים כו'  -בכל שם שש
אותיות והן כנפים כמש"ו דבהון פרחת כו' ששם מ"ב סגולה דילה להעלות כידוע .בעצם שם מ"ב עי'
לעיל שער ט פרק ב' ששם מ"ב הוא בז"א ,ולכן עצם מציאותו להעלות למעלה לקבל מוחין ,ועי'
מבו"ש לד ע"ב ,ודע כי שם בן מ"ב שהוא אבגית"ץ כו' כבר ביארנו לך שהם סוד ז' מלכים דמיתו כנז"ל
והנה אלו המלכים הם סוד זו"ן היוצאים מז"ת דבינה ושם נאחזים בסוד אשר מלכו בארץ אדום ,עכ"ל.
.(é"áåâä é"úë) à"æã á"åç ,(é"ä÷) á"åç 751
 752עי' לעיל שער המלכים פרק ו' שמהם מוחין דאו"א ועי' שער טו פרק ה' משמע שהכתפין הם
דעת דאו"א וכן דרושי הצלם פרק א' ,ועי' שם בשעה"ק סא ע"ג ,שהלשון היא הפרקים הראשונים
דחו"ג דא"א מהם נעשה מוחי או"א .ועי' הערה .421
עי' שעה"כ )ה ע"א(íä à"æ 'òãáù 'åøåáâäå íéãñçä åìà éë êéúòãåäù äîá àåä úåòáöà '÷ð íúåéäå :
.úåøåáâä íä íéìàîùä úåòáöà 'äå íéãñçä íä íéðîéä úåòáöà 'äå 752à"àã úåòåøæä 'á 'éçáî

 753עי' לעיל הערה .732
 754והוא נשמת הו"ק ולכן הז"א שהוא הו"ק נקרא דעת )אד"ז דף רצא ע"א ודף רצב ע"ב –
מבהגר"א בספד"צ יד ע"ד( )ביאורים ח"א עד ע"א(
.(é"ä÷á ÷çîð) òéøëîä úòã ù"ò 755
.é"ä÷á ÷çîð 756
 757עי' אד"ז רצב ע"ב בחללא דגולגלתא נהירין תלת נהורין ואי תימא תלת ארבע אינון ,כמה
דאמינא אחסנתיה דאבוי ואמיה ,ותרין גניזין דלהון דמתעטרן כלהו ברישיה ואינון תפלין דרישא לבתר
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מאו"א ,758אך אינם אחסנתא דילהון .759נמצא ,שעיקר מה שאנו מזכירין בחי' ב' דעות הם דעת
עליון המכריע בין חו"ב ,ודעת תחתון ו' 760המכריע בין ב' עטרין .ועליהם רמזו )תהלים יח כו( כי
א"ל דעות ה' .והנה דעת עליון כנגדו נקרא )שם כז( ל"א נתכנו עלילות ,באל"ף ,כי אינו מתפשט
למטה .אך לו כתיב בו' נגד הדעת הב' ,שזה מתפשט בסוד עלילות ,משונות זה מזה ,762761שהרי
מתפשט בחג"ת נה"י ,763וכל בחי' מהם אינה דומה לחברתה .ונמצא ,שכל מה שאנו מזכירין תמיד
שמתפשט הדעת בסוד ה"ח וה"ג בגופא דז"א ,ומשם יוצאין הגבורות לנוקבא דז"א לדעת שלה ,אנו
מדברים בזה הדעת התחתון המכריע בין ב' עטרין ,ואך לא הב' עטרין עצמן רק הדעת שלהם .וז"ס
יעקב שנאמר בו יושב אהלים )בראשית כה כז( ,כי יעקב נמשך מזה הדעת התחתון המתפשט אח"כ
בגופא ויש בו דין ורחמים ,ב' אהלים ,ב' אדרין משונים זה מזה .וז"ס )שמואל ב' כב כו( עם חסיד
תתחסד) ,שם כז( עם עקש תתפתל .וז"ס )בראשית כט יב( ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא ,וארז"ל
)מגילה יג ע"ב( אחיו ברמאות ,וכי בן רבקה הוא בתמימות.

מתחברן בסטרוי ,ונהרין ,ועאלין בתלת חללי דגולגלתא נפקין כל חד בסטרוי ומתפשטין בכל גופא
]תרגום :בחלל הגולגולת מאירים ג' אורות .ואם תאמר ,שלשה? הרי ארבעה הם ,כמו שאמרתי ,שהם
ירושת אביו ואמו וב' הגנוזים שלהם שמתעטרים ,כולם בראשו ,והיינו תפלין ש"ר .ואח"כ מתחברים
בצדדיו ,ומאירים ונכנסים בג' החללים שבגולגולת ,ויוצאים כל אחד בצד שלו ,ומתפשטים בכל הגוף[.
– דהיינו חב"ד שבגלגלתא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה תלת( ,ז' מלכין היו חסרים ג' מוחין,
לכך צריך ג' זיונין ,וכל מוח ומוח מתפשט בכל ז"ת )בהגר"א על ספד"צ ג ע"א הגה"ה וכמ"ש( .אם כן
החו"ב עלאין שמדובר כאן היא החו"ב הפרטיים שבז"א והתחתונים הם חסדים וגבורות שבדעת דז"א
 758עי' אד"ז רצא ע"א ז"ל ,וכד נהרין אלין אב ואם עליה ,כלהו אקרון תפילין דרישא ]הן ב'
כתרים דנעשה ונשמע ,שהן ד' בתים דתפילין ,ב' אחסנתין דאו"א ,וב' עטרין דכתר )בהגר"א בת"ז קנט
ע"ג ד"ה מאי([ וכלא נטיל בן דא – ז"א הוא בן בכור ,שנוטל שני חלקים ,חו"ג ,ונותן לנוקב' הגבורות
)בהגר"א על ספד"צ כו ע"ד ד"ה ואמר ה'( וירית כלא והאי ירית לברתא וברתא מניה אתזן ועכ"פ מכאן
ברא ירית ולא ברתא ,ברא ירית לאבוי ולאמיה ולא ברתא ,ומניה אתזן ברתא] ,תרגום :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[.
 759אלא אחסנתיה דז"א )עי' נסירה ו'( .עי' בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג וז"ל ,המוחין חו"ב דז"א
נקראין אוירא דכייא ואשא דכיא ,ודעת דז"א נקרא אוירא ואשא סתם ,כידוע בסוד עץ החיים שנק'
מוחין דחו"ב וכו' ואין אחיזה בהן ,ומוחין דדעת נקראו עץ הדעת טוב ורע ,וכו' ,אבל מוח הג' דעת הוא
ע"י התחברות המוחין ברישא דז"א כמ"ש בא"ז )דף רפט ע"ב( אלין תרין משיכין אתגלפו ומתחברן כו'.
.(å"ùìá óñåð) éðù ,é"áåâä é"úëáå é"ä÷á ÷çîð 760
.(é"ä÷á óñåð) åæî åæ úåðåù úåìéìò ïéøãñëàå ïéøãà àìîîå 761
 762עי' גרסאות ועי' אד"ר קלו ע"א ז"ל ,בחללא תליתאה ]דעת[ נפקין אלף אלפין אדרין
ואכסדראין ,ועי' ב"ע קנד ע"ב ש"אדרין" הוא כינוי לעטרין דחסדים ,שכן תרגומו הוא גורן ,וכמו שגורן
הוא מקום אסיפת התבואה ,ושם הוא נידוש כך שהפסולת מתבררת לבר והאוכל נשמר לאוצר לשם
אכילת בני אדם" .אכסדרין" הוא כינוי לעט' דגבורות שכן אכסדרא אינה בית דירה בפ"ע אלא הוא
הקיטון העומד לפני הבית ומצד עצמו אינו כלום ,ותיקונו הוא להקרא ע"ש הבית ע"י התחברו עמו,
כמו כן בעניין עטרין דגבורות שהם הולכים לנוק' ,והרי היא מצד עצמה לית לה מגרמה כלום )זהר
וישב קפא ע"א( ואין תיקונה אלא בהתחברותה לדכר ע"י טיפה דחסדים .והם הכלים של הדעת )ב"ע
קנד ע"ב( ,ועי' מ"א ש שאכסדרה הוא בית ,ואדרין הם סוד היכל ,וזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה
כנ"ל
.(é"ä÷) ä"ð 763
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אמנם משה זכה לדעת עליון ,764וז"ש בזוהר בראשית 765דתרווייהו בדעת אלא דא בגופא
ודא בנשמה ,כי זה בדעת המתפשט בגופא ,וזה בדעת עליון שבראש ,הנקרא נשמה לזה התחתון.
והנה זה הדעת עליון ,מקורו נמשך מב' פנים דא"א 766שהם תיקון ז' מי"ג ת"ד ,הנקרא ואמת ,והוא
כולל כל ו' תיקונים קדמאין ,והוא שביעי להם ,וכולל כולם .לכן יש בו ז' שמות ס"ג כנודע ,767והם
גימ' ואמ"ת .והנה מז' שמות אלו מתפשטין ז' מלואים בלבד ,768שהם ז"פ הבל ,והם ז' הבלים
דקהלת .ולהיותן מס"ג נמשכין כולם עד אמא עילאה ,ואח"כ הם נמשכין נגד פיה ויוצאין }ח ע"א{
משם בסוד ז' הבלים היוצאין מהפה ,769כנזכר בסוד השופר )שעה"כ ר"ה דרוש ו' ז'( ,ועיין ביחוד
772
חוטם ,770ושרשם מתגלין בפה שלה .771וז"ס )מלאכי ב ו( תורת אמת היתה בפיהו ,כי תורת אמת
הוא ז"א הנמשך מ"ואמת" תיקון ז' דדיקנא ,ונמשכה והיתה בפיהו דאמא .ואמר בפיהו ולא אמר
בפיו או בפיה ,לרמז על מילוי דס"ג המתפשט מתיקון ואמת ,שהוא סוד ס"ג עצמו כנזכר ביחוד של
חוטם ,וזהו בפיהו ,כי ה"י וי"ו במילוי גימטריא הבל ,ע"ש שיוצאין ז' הבלים אלו מפיה ,ומקיפים
 764עי' לק"ת פרשת שמות דף נד ע"ב סמוך לסופו )לש"ו( וז"ל ותקרא שמו משה כי מן המשים
משיתהו ,נודע מן הדרושים כי בחי' משה הוא מיסוד אבא הסתום וגנוז תוך יסוד אמא והנה יסוד אבא
הוא בחי' ע"ב ואחוריים דע"ב עולה קפ"ד ויסוד דאמא שהוא אהי"ה דיודי"ן קס"א ס"ה גימ' משה .עי'
שער הנקודות פרק ד' שמשה הוא יסוד אבא בז"א וע"ש במבו"ש לא מביא 'בז"א' ,והוא הוא.
עי' הערה  505הקשר בין משה רבינו ללאה שזכה ללאה ,ועי' פת"ש גדלות דז"א כג ז"ל ,סוד
נבואתו של משה נשגב ממעלת כל הנביאים ,שכולם היו רואים בסוד )ה(כלים החיצונים בגופא ,וכמ"ש
)הושע יב יא( וביד הנביאים אדמה ,אבל משה שימש ברוחא בפנימיות בלבוש זך ממוצע בין הנהגת
הנצחיות שלמעלה מן הזמן ,ובין הנהגת הזמן והוא מ"ש )יבמות מ"ט ע"ב( שכל הנביאים ראו
באספקלריא שאינה מאירה ,אבל משה הסתכל באספקלריא המאירה ,וז"ש )במדבר יב ו( אם יהיה
נביאכם וגו') ,שם ז( לא כן וגו' )שם ח( פה אל פה וגו' ומראה ולא בחידות וגו' ,ותמונת ה' יבי"ט ,והוא
מראה אחוריים קשר של תפילין שזכה אליו ,והוא גי' לא"ה אהי"ה ,הוי"ה יבי"ט.
 765לא מצאתי בזהר בראשית אלא רק בת"ז קיז ע"ב ז"ל ,יעקב ומשה הוו קיימי בדרגא חדא
בעמודא דאמצעיתא אבל דא בגופא ודא בנשמתא ,וכן ע"ש כט ע"ב ז"ל יעקב ודאי איהו דיוקנא
דעמודא דאמצעיתא מסטרא דלבר והא משה תמן הוה אלא מסטרא דלגאו הוה דא מגופא ודא
מנשמתא.
 766כלומר הב' תפוחין.
 767ראיתי בכ"מ בפרע"ח )סליחות ח' ושופר א'( ובליקוטי תורה )חיי שרה ושמות( אבל צ"ע אם
יש לאר"י עצמו מקור .ועי' אח"ף סוף פרק ה'.
 768כלומר המילוי של ס"ג ללא כ"ו של שם הוי"ה עצמו.
 769כמו שיוצא ז' הבלים מפה דז"א ומקיפים אותו ,והוא מיסוד דבינה ,כן יוצאים ז' הבלים מפה
דבינה ומקיפים או"א )ביאורים ח"א נה ע"ב( ,ועי' הערה  ,589אמנם צ"ע שבקושי מצאנו פה דבינה
בכלל ,ועי' ליקוטי תורה תהלים בפסוק הכל סג יחדיו כל מקיף שרשו מבינה שהוא קו ירוק המקיף את
כתר העליון וכו' הבל אור המקיף של בינה היוצא משם ומקיף לז''ת זו''נ ואלו הם סוד ז' הבלים שאמר
קהלת והם היוצאים מפה הבינה לכן הם ז' הבלים נגד ה' מוצאות הפה של הבינה והם גרון וחיך ולשון
ושינים ושפתים וה' מוצאות הם כנגד חג''ת נ''ה ,ע"כ .ה' מוצאות הפה הם הה' קצוות שכל א' פועל
פעולה נפרדת ,ויש הכולל את כולם והוא מידת היסוד ,ואחר כך יש התגלותה לחוץ הוא בחי' המלכות.
אבל יש לעיין כאן דבר קשה שהרי לא מצאנו פה דאמא שמשפיע לז"א אלא רק כנ"ל בשעת יניקה וזה
לא מפיה בכלל ,ועוד כאן הוא משייך את זה לז' הבלים עי' פת"ש א"א לה ששורש השבועה היא
בדיקנא ,ועוד הוא מזכיר שהבינה מקיף לכתר ,כלומר להתגלות הכתר רק דרך הבינה ,וכן התגלות
הדיקנא היא רק דרך הבינה ,עי' סד"צ יט ע"ב בזמנא דמטא ירחא שביעאה משתכחו ירחי אלין תליסר
בעלמא עלאה ,ומתפתחי תליסר תרעי דרחמי ,בההוא זמנא )ישעיה נה ו( דרשו ה' בהמצאו ,וגר"א שם
שמשייך את הגלות הדיקנא לבינה ,אם כן אפשר לומר שכל כוונת הגר"ח כאן באומרו שז"א מקבל
מפה דבינה היא באמת הדיקנא דא"א שכל התגלותו הוא רק דרך הבינה ,וצ"ע גדול.
##* 770אולי שער רוה"ק דף מג ע"ב יחוד י"ג
 771דוגמת חוטמא דא"א שמנשב לפומא כדי שיימא סלחתי )אד"ר קלג ע"א(.
.é"ä÷á ÷çîð 772
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בסוד אור הבל המקיף אל הז"ת שלה עצמה כנ"ל .ומאלו הז' הבלים המקיפים לז"ת שבה נמשך סוד
דעת עליון דז"א ,ונכנס תוך יסוד תבונה בין ב' מוחין דחו"ב ,בתוך נו"ה דתבונה ,ומכריע ביניהן
בסוד צלם דז"א .ונמצא ,שדעת זה נעשה מז' הבלים והם גימטריא ס"ר 773עם הכולל ,ולהיות שמשה
הוא מרכבה אל הדעת הנז"ל ,לכן נאמר בו )שמות ג ד( וירא ה' כי ס"ר לראות ,ועיין שם במקומו.774
והנה הדעת התחתון נמשך מב' כתפין דא"א שהם חו"ג ונעשין בו ה"ח וה"ג המכריעין בין ב' עטרין
דחו"ג ,והם י' הויות כמנין ס"ר ג"כ ,כמו העליון .והנה גם ע"ז רמז וירא ה' כי סר לראות ,ואלו
מתפשטים בגופא דז"א החסדים בו והגבורות בה כנודע .ודע ,שגם לפעמים אפשר להמשיך
הגבורות שבדעת העליון ג"כ בנוק' ,775וזה זכה משה לעשות כמ"ש במקומו בע"ה.
י"ח :יש דעת עליון בז"א 776המכריע בין חו"ב 777שבו בצלם דאבא וכן בצלם אמא ,ונמשך
מדעת עליון דאו"א 778עצמו המכריע 779בין חכמה שלהן לבינה שלהן ,ועוד יש דעת הנק' חסד
וגבורה 780ב' עטרין ,וזה נמשך מהתפשטות דעת דאבא ואמא בו' קצוות שלהם למטה ,וכן בז"א הוא
כך ,אלא לפעמים עולה בראש 781דז"א .ונלע"ד שאפילו זה הדעת הב' יש בו דעת הג' המכריע
 773עי' לק"ת תהלים נג )לש"ו( ,ז"ל) :נג( כלו סג יחדיו נאלחו ,הנה שם אל במילוי קפ"ה שהוא
אותיות הקף כי הוא בחינ' הבל המקיף וכל מקיף שרשו מבינה שהוא קו ירוק המקיף את כה"ע והנה
שם אל במילוי קפ"ה הוא באהי"ה שהוא בינה כיצד א של אל צורתה יו"ד גימ' כ' ועם א' עצמה הוא
כ"א כמנין אהי"ה גם ס"ג של בינה יש בה אל ייא"י והנה מילוי שם ס"ג שהוא גימ' ל"ז גי' הבל וזה
לרמוז אל הבל אור המקיף של בינה היוצא משם ומקיף לז"ת זו"נ ואלו הם סוד ז' הבלים שאמר קהלת
והם היוצאים מפה הבינה לכן הם ז' הבלים נגד ה' מוצאות הפה של הבינה והם גרון וחיך ולשון
ושינים ושפתים וה' מוצאות הם כנגד חג"ת נ"ה .עוד יש ב' כוללים בפה העליון אשר הם כוללים כל ה'
מוצאות הם כנגד חג"ת נ"ה .עוד יש ב' כוללים בפה העליון אשר הם כוללים כל ה' מוצאות הם כנגד
חג"ת נ"ה .עוד יש ב' כוללים בפה העליון אשר הם כוללים כל ה' מוצאות והם יסוד ומלכות כי יסוד
כולל כל ה"ג בתוכו וכן המלכות כולל ג"כ ה"ג פעם ב' כי זה כל וזה כלה כנודע הרי הם ז' והם ז'
הבלים ,וכפי זה נלע"ד כי גרון ושינים וחיך הם חג"ת ושפתיים נודע שהם נ"ה והלשון והפה הם ב'
כוללים שהם יסוד ומלכות כנ"ל וזה סוד הכל ס"ג פי' הז"ת כל מציאותן מתקיימים ע"י הבינה שם ס"ג
ואמר הכל לרבות ב' כוללים זשל הפה כנ"ל שהם יסוד ומלכות שהם כ"ל וכל"ה וגם הם משה ס"ג
נמצא כל הז"ת מתקיימים בהב"ל מילוי שם ס"ג ז"ש יחדיו נאלחו פי' שכשהב' כוללים שהם יסוד
ומלכות הנרמזים במלת הכל כאשר הם שניהן ביחד אז הכל ס"ג וז"ס הכל ס"ג יחדיו ,אך כשאין עושה
טוב פי' שעונות גורמים הסתלקות טוב העליון שהוא היסוד שאין בו כללות ה"ח אז אין גם א' כי גם
המלכות מתבטלת כי אין לה קיום רק ע"י היסוד לכן כשמתבטל היסוד הנק' טוב אז אפי' א' לבד
שהוא המלכות לא יש כי מתבטל .גם זהו הכל ס"ר יחדיו כי עשרה חו"ג הנכללים ביסוד ומלכות כנ"ל
וכולם באין מיסוד בינה והם גי' ס"ר כי י' הויו"ת גי' ס"ר .גם אני חיים שמעתי דבר א' והוא כי ז'
הבלים היוצאים משם ס"ג הם גי' ס"ר כי ז"פ הב"ל גי' ס"ר כי ז"פ הב"ל גי' ס"ר הרי כי הכל ס"ר והכל
ס"ג ב' פסוקים אלו הם ענין א' ,היוצא מזה כי פה א"א אע"פ שנקרא פום ממלל רברבין עכ"ז אין יוצא
ממנו אור המקיף אל הז"ת אבל הבינה אם הבנים מרחפת כאם על הבנים ונותנת להם אור המקיף
להיפם ולשמרם בוסד כנשר יעיר קנו ובסוד ושמים לא זכו בעיניו כי שמים שהוא ז"א לא זכו בעיני
הבינה שהיא אמו ותמיד נראה לה שעדיין צריך תיקון ולכן משפעת עליו תמיד באור המקיף הנ"ל
לקשטו ולעטרו.
 774שעה"פ שמות?*##
 775עי' בהגר"א בסד"צ יא ע"א וז"ל ,וזהו סוד השבת ,וכו' בינה מאיר לה שלא ע"י ו"ק ,ששת ימי
המעשה ,והיא שוה לגביה.
 776שעה"כ ל ע"ד )לש"ו( ,ז"ל.@ :
 777עי' לעיל אות יד.
.(é"ä÷) àîà åà àáàã 778
 779כמ"ש בשער השמות פ"ז )דף קא ע"ג( )לש"ו(.
.(é"ä÷) úåøåáâå íéãñç 780
 781עי' לעיל דף קז סוף ע"א )לש"ו( כלומר שער כג פרק ד'?*##
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הנקרא ת"ת ,וא"כ נמצא ,שהב' עטרין הנ"ל שהם דעת הב' נשאר לעולם בראשו לולי חטא אדה"ר,
אך דעת הג' הוא המתפשט תמיד בגופא דז"א ,ושרשה שהם הב' עטרין נשארין בראש ,וכן הענין
באו"א.
782

שער כה דרוש השלישי
הנה הז"א 783לא היה רק בעל ו"ק הנקרא קטן ,והוא גדל והולך עד תשלום י"ג שנה ויום
אחד ע"י החסדים כנ"ל בדרוש הקודם לזה ,784שהם ה"ח של הדעת התחתון הנ"ל הנקרא מים,
ומטבע המים להגדיל האילן ולהחיותו ,ולטעם זה נקרא ז"א אילנא דחיי .785וכבר נתבאר במ"א ענין
ג' בחי' שיש לז"א שהם עיבור ויניקה ומוחין .והנה אחר היניקה שהם ב' שנים דיניקה כנודע ,אז
מתחילין לבא המוחין ולהתגדל מעט מעט עד תשלום י"ג שנה ויום אחד כמ"ש בע"ה ,וכל זמן זה
787
הוא זמן המוחין דז"א הבא אחר זמן היניקה .786ודע כלל זה ,כי }ח ע"ב{ כל מה שאנו מדברים
בו שצריך זמנים לגדלות דז"א ,כל זה היה בעת אצילות הראשון ,אך משם ואילך אחר שנאצל ז"א
בעת אצילות ונתקן ,הנה אע"פ שבכל יום ויום חוזר לקבל מוחין חדשים כבתחילה ,כמ"ש בדרושים
אחרים שאין פה מקומם ,הנה א"צ להמתין זמן .כי ברגע אחד נעשה ,ולא בזמנים ארוכים הללו,
ושמור כלל זה בידך.788
.á"ò äò ÷"äòù ,á÷òé úìéä÷ 782
.(é"ä÷á óñåð) äìéçúá 783
 784כלומר ריש דורש ב' )א(.
 785עי' ת"ז עה ע"ב ועי' זהר לך לך עו ע"ב שזה שם ליסוד כנ"ל שער א"א פרק יד*##
 786עי'י לקמן ד"ה והנה אחר שנתלבש.
 787עי' שעה"כ דף צ ע"ד וכן דף צא ע"ב סמוך לסופו )לש"ו( }לא מצאתי שום רמז לכאן ,אבל
אולי כוונתו לדף פ ע"ג דרושי הפסח פרק ב ,ועי' שם בש"ש שהקשה שלא מצאנו כזה זמן של י"ג
שנה{.
 788עי' פת"ש גדלות דז"א לו ז"ל ,ענין הזמן שאנו מדברים באצילות ובפרצופים ,אינו זמן ח"ו כפי
שהוא למטה רק שורש הזמן ,וענין הזמן הוא דבר נעלם מאד ,והוא סוד ההדרגה שעשה המאציל ית'
שכל פרטי המאורות שמסודרים לתיקון הוצאת הנבראים ולהנהגתם לא יאירו כולם ביחד ,שאם היה
כן היה מתבטל הבחירה ובנין העולם ,וצריך שיאיר כל מאור בפ"ע כפי שיעור הדרגה שעשה המאציל
ית' ,והם סוד הרגעים המתקבצים ,שכל רגע הוא מאור פרטי ,וכלל תתר"ף רגעים הם הפרטים
הנכנסים בסוג של מאור כללי הנקרא שעה ,ואלו הסוגים נכללים בסוג כללי יותר הנקרא יום ,וכן הוא
שבועות וחדשים ושנים ,וזה נעשה ע"י בוצד"ק קו המדה שעשה גבול למאורות 788שלא יכנוס א' תוך
גבול חברו ,והם סוד הגבורות שנעשה ע"י גבול לכל מאור בפ"ע שע"י נעשה השינוים בהנהגה
ובנבראים בכלים שלהם ,שכל א' הוא מדרגה בפ"ע ,וכל המדרגות קשורים ונמשכים זה מזה שהוא סוד
קישור הזמן של כל הו' אלפים שנים ,שכל רגע מחובר לחברו ונמשכים זה מזה עד שבכלות הארת כל
המדרגות ,יכלה זמן הנהגת העולם כפי סידורו עתה והם ו' אלפי שנין ,ומשם יעלה אח"כ לנצחיות,
שכל המאורות יאירו בב"א ,והיינו ,שבזמה"ז כל מדרגה שנתקן ע"י התחתונים ונעשה ,אותו המאור
הוא מתעלם ומסתלק למעלה וכו' כל המאורות שהם הימים והשנים שחולפים ועוברים עד
שבהשתלם השנים שנקצבים לכל אדם כפי מספר מדרגות המאורות שצריך לתקן לפי שורש נשמתו
)עי' ע"ח שער הצלם פרק א'( ,אז הוא מת ונפשו מסתלק ממנו ,ושם נהנה מכולם בב"א ,ולכן שם אין
זמן .וכן הוא בכלל העולם ,בכל יום נעשה תיקונים חדשים ,ואחר כלות כל התיקונים אז יהיה נשלם ו'
אלפי שנין ,וכולם סלקין לאימא לאלף השביעי לסוד הנצחיות ,788ושם יקבלו שכרם ויעלו ממדרגה
למדרגה עד א"א שהוא למעלה מן הזמן ,ששם אין גדלות שלו בדרך זמן כמו בז"א ,והתחלקות הזמן
בחמש מדרגות ,רגעים ושעות וימים וחדשים ושנים ,והוא ענין עמוק ,כי הזמ"ן הוא בדו"נ סוד מ"ה
וב"ן וכו' והנה כל סדר גדלות הזה הוא בתחילת אצילות שהוא ע"פ סדר זמנים הנ"ל שנסדרו המאורות
שלא ע"י התחתונים ,והיה משער המאורות בהוצאתם מן הקלקולים והשבירה בהדרגה זה אחר זה,
משבירה )ו(נקודות לפרצוף ובסדר יניקה ומוחין ,וגם המוחין היו בהדרגה כדי ליתן בהם שורש למה
שיהיה אח"כ הבחירה
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והנה ,בדרוש הקודם 789נתבאר כי אלו המוחין נקרא צלם האדם ,והם אור מקיף על ז"א
כמ"ש וע"ש ,ונבאר בו ביאור יותר .דע ,כי הצלם 790הוא פרצוף גמור דק וזך מאד ושלם בי"ס ,והוא
בחי' ד' מוחין ,791שהם חו"ב ודעת שנחלק לחו"ג ,והם נעשה פרצוף אחד שלם בי"ס ,ובזה הפרצוף
הדק בעל י"ס גמורות יש בו מוחין שהם חב"ד של י"ס האלו שבפרצוף הזה .והנה הדעת של פרצוף
זה יש בו ה"ח וה"ג כנ"ל ,והה"ח שבדעת זה של זה הפרצוף הם שם מלמעלה קודם שיכנסו תוך ז"א
להעשות בו מוחין פנימים ,קודם כניסתן הם מתפשטין שם 792הה"ח בה"ס חג"ת נו"ה של אותו
פרצוף הדק ,והבן זה היטב.
793
ודע והבן ,כי ע"י היניקה דז"א נשלמו כל הו"ק של ז"א  .והאמת הוא ,שבערך עצמם הם
ג"כ פרצוף שלם מי"ס ,כי גם הקטן יש לו ראש בהכרח ,794אמנם כל אלו הי"ס נקרא בחינת ו"ק
בערך כל בחי' ז"א בשלימותן ,כי אלו י"ס של פרצוף היניקה נעשין לו אח"כ בחי' ו"ק לבד ,והי"ס
דפרצוף המוחין דגדלות הנקרא צלם כנ"ל נעשין לו מוחין שהם חב"ד .795ועוד ,יש לו בחי' הכתר
של ז"א כי אינה בכלל המוחין דגדלות ,כי אלו המוחין הם חב"ד דז"א לבד .ולקמן אחר ביאור
המוחין נבאר ענין הכתר .והבן ג' בחי' אלו היטב מאד מאד ,ודע ,כי כל בחי' )זו הג'( 796אלו הם צ'
של צלם הנקרא דעת כנזכר בדרוש הנ"ל.
ונחזור לענין כי הנה הצלם הוא פרצוף דק כנ"ל שהוא בעל י"ס גמורות .הנה נתבאר בדרוש
הנ"ל ,כי אחר העשותו מבחי' זווג או"א עליונים ,הנה אחר כמה בחי' נתלבש בנה"י וב"ש הת"ת של
התבונה הב' שהיא הג' ,שהוא מהחזה ולמטה של תבונה זו ,והוא צ' דצלם * .אמנם צריך שתדע כי
בחי' ג' הנ"ל ,שהוא כתר דז"א ,היא המתלבשת בת"ת דתבונה הנ"ל כמ"ש סוף דרוש זה בע"ה.
אמנם הצלם הנ"ל ,שהיא הפרצוף הי"ס של המוחין כנ"ל ,כולו הוא מתלבש בנה"י לבדם של
התבונה הנ"ל ,שהוא צ' דצלם .והבן היטב כל מה שביארנו ,והוא באופן זה ,כי קו ימין של פרצוף
זה שהוא חח"ן מתלבש בג' פרקין של נצח של תבונה זו ,וקו שמאל שהוא בג"ה מתלבש בג"פ דהוד
}ח ע"ג{ דתבונה ,וקו אמצעי שהוא דת"י מתלבש בב' פרקין של יסוד דתבונה שהם ב' פרקין לבד,
יסוד ועטרה ,797ושם עומדין סתומין כל הקו אמצעי של הפרצוף דצלם **.

 789כלומר ריש דרוש א'*##
.(é"ä÷á óñåð) àåää 790
.(é"ä÷á óñåð) à"æã 791
 792כל אור יורד יחד עם צלם שלו ואז מתלבש בגוף התחתון אם כל הדעת כאן הוא האור
והה"ס" הם לבושו )דע"ה ח"א עג ע"ב(.
 793כלומר שהוא מתחיל בלידה רק נה"י*.##
 794עי' דע"ה ח"א פה ע"א שהו"ק הוא כלל הקומה ,וזה כולל אפילו הראש ,שכל בחי' הג"ר היא
רק המוחין שבראש שהרי בתינוק יש ראש ורק חסר לו מוחין ]עי' ראיה לזה רע"מ נשא קכג ע"ב
דגופא ורישא מלבר ומוחא ולבא מלגאו ]וזו"ן הם גופא ורישא מלבר[ – הקדו"ש לח ע"ג([ עי' מוחין
דקטנות פרק א' שיש לו מוחין דבחי' אלקים שהם בחי' קרומין כלפי המוחין דגדלות ,ועי' לקמן שער
מוחין דצלם פרק ז' וז"ל ,ונראה כי הג"ר שהם חב"ד דז"א עצמו הם המוחין ,והם הנקראו פנימיות ,אך
החיצוניות אפילו בראש עצמו נקרא ו"ק דז"א ,ועי' לקמן דרוש ח' וז"ל ,ברחם אשה נעשה פרצוף אחד
בי"ס רק שהוא רוחני מאד יותר מן הז"א ונקרא נשמה של הז"א כי כמו שנשמת האדם אינה נכנסת בו
עד י"ג שנים כן נשמת הז"א שהוא המוחין שלו אינן נכנסים בו עד י"ג שנים ,ואולי זה ראיה לדברי
הדע"ה.
795
כלומר כל הי"ס של הצלם נחשבים רק כג"ר בתיקונו ,או שכוונתו לצ' דצלם עי' סוף
הקטע*.##
.é"ä÷á ÷çîð 796
 797עי' לעיל הערה  .535ועי' לקמן ריש שער כז שיש ג' פרקין ביסוד.
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* נל"ח שא"כ תהיה זאת התבונה ד' ,שהיא מל' דמל' שבתבונה.798
** ונל"ח כי צ"ע בענין יסוד דז"א הנעשה מחדש אח"כ בתוספת ,ואולי הוא מכח בחי'
היסוד דפרצוף הצלם הנסתם וגנוז פה.
ונבאר ענין אלו הנה"י של תבונה ,כי הנה חיצוניותן לבד הוא אשר בו מתלבש הצלם
והמוחין הנ"ל ,כי או"פ אינו נשאר כאן ,כי אין כח בז"א לקבלו .והנה הוא מסתלק משם ומתקבץ
בחציו ראשון של התבונה ושם נשאר .נמצא כי נה"י של תבונה בלתי חיותם .ואמנם חיצונותם ממש
הם היורדין תוך ז"א הם בעצמם ,וז"ס )במדבר יט יד( אדם כי ימות באהל ,ודרז"ל )ברכות סג ע"ב(
אין התורה מתקיימת כו' ,800799והוא 801ז"א הנקרא תורה ,אינה מתקיימת אלא ע"י מ"י שהיא תבונה,
שממיתה עצמה ממש חיצונותיה שבה הנשאר בלתי או"פ שהם חיותה ,802וזהו לצורך ז"א לתת לו
מוחין שהם קיומו .אמנם הצלם הזה המתלבש בנה"י דתבונה ,היה להם עתה חיותם ופנימותן ,ואחר
803
שנסתלק פנימיותם העיקר שלהם ,נשארו כמתים בעת הולדת הצלם ,כמבואר על פסוק )שמות א
טז( וראיתן על האבנים .804ואח"כ חוזרים להחיות ע"י הצלם הנעשה להם חיות ופנימיות בהשאלה,
כי הלא אינו רק פנימיות לצורך ז"א עצמו ,גם נקרא בלשון מיתה על שיורדת ממקומה להתלבש
בז"א ,דוגמת )שמות ב כג( וימת מלך מצרים ,שהורידוהו מגדולתו .805ולפי שמתלבשת בזכר ,נקרא
בינה עלמא דדכורא כנודע )זהר ח"א צו ע"א( ,וזהו שממית עצמו ,ולא אמר שממיתה עצמה ,לשון
נקבה.
והנה אחר שנתלבש הצלם הזה בנה"י דתבונה כנ"ל ,מתחילין להכנס תוך ז"א עצמו ,שהוא
בחינת הפרצוף הנ"ל 806הנקרא ו"ק כנ"ל ,ומתחילין להכנס אחר ב' שנים שהם זמן היניקה ,כי אז
נשלמו הו"ק שהוא פרצוף הנ"ל .והנה בשנה ג' נכנס פרק תחתון דנצח תבונה ,807ובתוכו ספירת נצח
של הצלם ,ונכנס תוך ספירת חכמה דז"א בבחי' 808פרצוף ו"ק כנ"ל ,ועדיין פרק תחתון דהוד
תבונה 809נשאר למעלה ,כאדם הכופף רגלו למעלה תלוי .ובשנה ד' נכנס הוד דצלם אשר תוך פרק
תחתון דהוד תבונה ,ונכנס בבינה דז"א .ובשנה ה' נכנס חסד דצלם אשר בפרק אמצעי דנצח
äðåáúáù úåëìîå ìçø" àúéà åîå÷îáå ,é"áåâá é"úëá àåä ïëå é"ä÷á ÷çîð "äðåáúáù 'ìîã 'ìî" 798
."úéùéìùä
 799עכ"ז שהבינה ותבונה מתאחדים יחד הז"א מקבל רק מהנה"י דתבונה ולכן בינה ותבונה
נחלקים בנתינת המוחין )דע"ה ח"ב צט ע"ב(
.(é"ä÷á ÷çîð) 'åë úîéé÷úî äøåúä ïéà ì"æøãå 800
.(é"ä÷á óñåð) éë 801
 802עי' שער המוחין פרק ג' וז"ל ,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 ,והקיום שלו הם המוחין ,ואין התורה יכול להתקיים להיות לו מוחין המקיים אותו אלא ע"י
בינה הנקראת מי כנודע ,אשר היא ממיתה עצמה בשביל התורה ,כי נה"י שלה מסתלקין האורות שלה
ונשארין כמתיםּ ֵ ,כלים בלי עצמוּת ,וגוף בלי נשמה .ועי' ביאורים ח"ב נד ע"ד – נתרוקן אור בהעליון
לצורך התהוות האור בהתחתון כי לולא זה אי אפשר להתחתון להתגלות על מדריגתו .אמנם צ"ע אם
זה דרך מ"ן ומ"ד.
.(é"ä÷á óñåð) åðìöà 803
 804שער המוחין ג' הנ"ל .סוטה יא ע"ב )לש"ו(.
 805עי' אדרא רבא דף קלה ע"ב ,לא תימא דמיתו אלא כל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוי ביה
קרי ביה מיתה כמו שכתוב וימת מלך מצרים.
.é"ä÷á ÷çîð 806
.(é"ä÷) äðåáúã 807
.(é"ä÷) 'éçáã 808
.(é"ä÷) äðåáúã 809
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תבונה 810בחכמה דז"א ,ופרק תחתון דנצח תבונה 811אשר בתוכה נצח דצלם ירד למטה בחסד דז"א.
ובשנה ו' נכנס גבורה דצלם שבתוך פרק אמצעי דהוד דתבונה בבינה ז"א ,ופרק תחתון דהוד
תבונה 812אשר בתוכה הוד דצלם ירד למטה בגבורה דז"א .ובשנה ז' ,אז ביום א' של השנה תכף
נכנס עטרה דיסוד תבונה 813תוך דעת דז"א ,כנודע כי עטרת יסוד דתבונה הוא בדעת דז"א ,814כנודע
כי עטרת יסוד נוקבא ,מבשרי אחזה אלוה )איוב יט כו( ,שהיא למעלה בין ב' פרקין אמצעים דנו"ה
דתבונה ,ויותר עליון מעט ,815ולכן נכנס אחריהן ולא בין ב' פרקין תחתונים ,כי קו אמצעי קצר
כנודע.
והנה עטרה זו אינה ספירה שלימה ,כי אחר גדלות דז"א לגמרי תהיה מקומה בשליש }ח
ע"ד{ עליון של ת"ת שבז"א לבד ,שהוא שליש מדה ,ולכן אינה צריכה שנה שלימה בכניסתה ותכף
היא נכנסת ,וזה נקרא יום אחד .והנה כבר עתה התחיל להתגלות אור בדעת ז"א ,וכיון שכבר דעת
הז"א נתגלה בו אור העטרה זו* ,ויש בו דעת נוסף מעט על שהיה מתחלה ,ולכן נקרא עתה פעוט,
בסוד )כתובות ע ע"א( הפעוטות מקחן מקח ,כי הם נקראו פעוטות מבן ו' שנה ויום אחד ,שהוא
התחלת שנה הז' ואילך .ואמנם סבת ארז"ל מקחו מקח במטלטלין לבד ,הטעם הוא כי עדיין לא
נכנסו רק בחי' ו"ק של הצלם ,והו"ק נקרא מטלטלין יען שהם מטולטלין ומתהפכים מרחמים לדין
ומדין לרחמים ,משא"כ בג' מוחין ראשונים עצמן של הצלם.817816
* נל"ח כי צ"ע מה הוא בחי' דצלם אשר תוך עטרה זו ,ואולי הוא המלכות או יסוד של
הצלם שנעשה מחמת כללות האור ,818ולא עיקר אורות ולכן הוא דעת מועט.
ואח"כ ,בשנה ז' כולה ויום א' נכנס חכמת הצלם שבתוך פרק עליון דנצח תבונה 819בחכמה
דז"א ,ופרק אמצעי דנצח תבונה 820יורד למטה בחסד דז"א ,ופרק תחתון דנצח תבונה יורד בנצח
ז"א ,והרי נשלם קו ימין כולו .ובשנה ח' ויום א' נכנס בינת צלם אשר בתוך פרק עליון של הוד
דתבונה בבינה דז"א ,ופרק אמצעי דהוד תבונה 821יורד בגבורה דז"א ,ופרק תחתון דהוד תבונה יורד
בהוד דז"א ,ואז נשלם קו שמאל כולו .ובשנה ט' ויום א' נכנס דעת דצלם אשר בתוך היסוד דתבונה
ונכנס בדעת דז"א ,ועטרת יסוד תבונה 822נכנס בת"ת דז"א בשליש ראשון עד החזה שלו .והרי
נשלמו כל הג' קוין דז"א ימין ושמאל ואמצע.
וכבר ידעת ,כי יסוד עצמו דתבונה הוא למעלה בין ראשי פרקין העליונים דנו"ה שלה ויותר
למעלה מעט ,ולכן נכנס עתה אחר כולם .והרי עתה הוא בן ט' שנים ויום א' ,כי יום אחד הוא כנגד
עטרה דתבונה כנ"ל ,והרי הוא עתה שלם בכל 823המוחין כולם במקומם האמיתי ,כל בחי' במקום
.(é"ä÷) äðåáúã 810
.(é"ä÷) äðåáúã 811
.(é"ä÷) äðåáúã 812
."äðåáúã ãåñé úøèò" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "äðåáú ãåñé äøèò" 813
.é"ä÷á ÷çîð "à"æã úòãá àåä äðåáúã ãåñé úøèò éë òãåðë" 814
 815כי לעולם שורש קו האמצעי הם למעלה מן הקווין שדעת שרשו למעל המחו"ב וכן ת"ת למעל
המחו"ג ויסוד למעלה מנו"ה )פת"ש גדלות דז"א לז(
 816שהם כולו רחמים*##
.(÷"äòù) äúéä íìåò ò÷ø÷ øúñà ãåñá 'ìîá àéä ò÷ø÷äå 817
."úåøåàä õåáé÷ úåììëî" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "øåàä úåììë úîçî" 818
.(é"ä÷) äðåáúã 819
.(é"ä÷) äðåáúã 820
.(é"ä÷) äðåáúã 821
.(é"ä÷) äðåáúä 822
.(é"ä÷á óñåð) é÷ìç 823
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הראוי לה על דרך הנ"ל ,ונשלם הדעת שלו אשר שם ה"ח כנודע .והנה הוא ראוי עתה לביאה ,824כי
סוד הזווגים כולם להמתיק גבורות האשה בחסדי הזכר ,וכבר יש לו חסדים בדעתו להמשיך משם
טפה ע"י זווג לתתם בתוך היסוד דנוקבא אשר שם ה"ג ,ולכן נקרא הזווג לשון דעת ,בסוד )בראשית
ד כה( וידע האדם את אשתו .וז"ס הנזכר בגמ' )סנהדרין סט ע"ב( קטן מבן ט' שנים ויום אחד ביאתו
ביאה ,משא"כ עד עתה כשלא נשלמו בחי' המוחין של צלם במקומן גם לא הדעת שלו ,ולכן עדיין
הוא קטן גמור ואינו ראוי לביאה .גם נתוספו עתה בחי' אחרת ,והוא כי הנה נת"ל ,כי ה"ח אשר
בדעת כבר נתפשטו למעלה בה"ס של הצלם עצמו קודם שנכנס להיות מוחין פנימים אל הז"א ,והם
בחג"ת נו"ה שלו של הצלם .והנה נתבאר ג"כ בדרוש הקודם כי החסדים בהיותן סתומים ביסוד
תבונה ,אינם מתפשטין עד שיתגלו ויצאו מפי העטרה ההוא .א"כ נמצא ,כי בו' שנים הראשונים
בהיותן נכנסין הפרקין של נה"י דתבונה בז"א גם }ט ע"א{ החסדים הנ"ל המתפשטין בהם היו
נכנסין בז"א כל א' במקומו בכל פרק ופרק ,וזה היה עד השלמתו לו' שנים .אמנם בג' שנים אחרונים
שהם ז' ח' ט' ויום א' ,יורדין ג' חסדים תחתונים פחות שליש ,שאלו תמיד הם מגולין כנ"ל
בדרוש ,825ואז ירדו אלו כל אחד במקומו האמיתי .אך עכ"ז ,אינו ראוי להוליד אם לא דרך מקרה.
אך עיקר ההולדה הוא אחר כניסת החסדים 826עצמן ,827שהם לנו"ה 828וב' שלישים 829תחתונים של
ת"ת דז"א עצמו* .830נמצא כי ג' חסדים פחות שליש המגולין כנ"ל כל א' עתה במקומו ,ואז תכף
אחר ט' שנים ויום אחד כולן יורדין ביסוד דז"א ,כי ב' חסדים ושליש העליונים הם סתומים ביסוד
תבונה כנ"ל** .והנה נת"ל כי המים המגדלין האילן הם החסדים הנקרא מים ,וצריכין לחזור ולעלות
ולהגדיל כולו ,זולת מה שהם ממתקין הגבורות בעת עלייתן כנ"ל בדרוש ,ואין פה מקום ביאורן ,רק
פה נאמר ונבאר איך מגדילין את ז"א עצמו דוגמת המים הנכנסין בשורש האילן ,ומשם יונק האילן
שהוא ז"א הנקרא אילנא דחיי ,831ועולין ממטה למעלה להגדילו ,832והבן זה .לכן דע גם כן ,כי תמיד
 824עי' פת"ש גדלות דז"א לז ז"ל ,שכבר נתגלה בו הדעת שבו הזרע כללות קיבוץ הכחות של כל
האברים שבו הזרע וכו' ,שבדעת הזה יש כללות ה"ח שהם כלל הגוף.
.(é"ä÷á óñåð) íãå÷ä 825
.(é"ä÷) ïéçåîä 826
.(é"ä÷á óñåð) (ãéìåäì íééåàøä íééø÷éò íä íää ïéçåîä éë íéðù â"é øçà) 827
.(é"ä÷) ä"åð 828
 829שליש? פתחתי ראשי תיבות
 830עי' פת"ש גדלות דז"א לז ז"ל ,עד ו' שנים עדיין לא נתפשטו נה"י דתבונה בנה"י דז"א רק בו"ס
ראשונות שלו ,ולכן לא היו המאורות של נו"ה שלו יכולים לקבל הארת החסדים המגולים ,שעדיין לא
נגמר התפשטות וגדלות שלהם ,ור"ל כי החסדים הם תמיד האור שמסיר החשך והממתק כל הדינים
ומסלק הסט"א ,ונו"ה הם המקבלים תיקונם באחרונה כי הם יותר קרובים לאחיזת הסט"א
 831עי' לעיל הערה 785
 832עי' פת"ש גדלות דז"א לז ז"ל ,חוזרים ממטה למעלה בסוד אור חוזר להגדיל אורות העליונים
עד הכתר ולגלות החסדים הסתומים וכו' שמצד גילוי הטוב בהנהגת עוה"ז בעולם התחתון לישראל,
הוא הכנה שיתגדל שכרם אח"כ בעוה"ב ,והיינו כמ"ש )ויקרא כו ג( אם בחוקותי תלכו וגו' ,שיהיה
יכולת בידם להוסיף עוז בתורה ובמצות לעבוד את ה' בשמחה ,ועי"ז נפתח האור במקורות העליונים
של הנהגת עוה"ב שהם חג"ת ,וגם להגדיל המוחין שלו תענוג הנשמות .ואף שעדיין לא ניתנו האורות
למטה לנוקבא ,שכאן אנו מדברים מהגדלת ז"א עצמו בהתפשטות החסדים עד יסוד שלו ומשם
חוזרים למעלה ,וא"כ היאך אנו אומרים שענין הגדלת השפע בעוה"ז גורם תוספת אור בעוה"ב ,שהרי
הנוקבא היא המשפעת להם ,וכאן אנו מדברים בהגדלת ז"א כל זמן שלא נגמר עדיין בנין הנוקבא ,אבל
הענין שבאצילות ז"א שהוא הגדלת והתרחבות המאורות שבהם קודם שיורדים אל הנוקבא צריך
שיסודר שם כל התיקונים הצריכים לנבראים ,ונשרש שם הכחות שאחר שיהיה נשפע כל האורות
למטה ,יהיה סיבה לתוספת אור גם באורות עליונים ,וכל התיקונים שנעשה ע"י התחתונים ותוספת
אור שגורמים ע"י מעשיהם ,הכל נשרש בתחילה בז"א עצמו ,קודם שנותנם אל הנוקבא לגלותם
לנבראים ,וזה ענין ד' שנים שמט' שנים ולמעלה שחוזרים האורות של החסדים למעלה ]במוחין שלו
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נשארין אלו השלש חסדים פחות שליש המגולין ביסוד ז"א ,ועולה אורם החוזר ממטה למעלה
להאיר ולהגדילו .גם דע ,כי כל זה הוא עתה בעת הגדלות דז"א ,833אמנם בעת הזווג ,אז כל הה"ח
יורדין ביסוד דז"א לצורך הזווג והבן זה.
* ונל"ח כי צ"ע אם היו מתפשטים כבר קודם שיכנסו ,איך אמרינן בדרוש שקדם כי כולם
מכוסים ביסוד תבונה ,וברגע אחד יורדין אל היסוד ,834ואחר כך עולין כל א' במקומו להתפשט שם.
וגם כפי זה הם מכוסים הב' חסדים דנו"ה של הצלם בנו"ה דתבונה ,ואיך חוזרין לצאת מן היסוד
דתבונה ויורדין ביסוד דז"א.
835
** ונלע"ד שצ"ע גם בזה ,כי הרי בשנה ז' כבר נגלה החסד אשר שם בנצח  ,ובשנה הח'
גם החסד של הוד ,836א"כ למה המתינו לירד ביסוד דז"א שלשתן אחר ט' שנים ויום א' ,כי כבר
בארנו כי סיבת הירידה הוא הגלוי ,כי אין שם מחיצות מעכבת ,לכן יורדין במרוצה מאליהן .ואם
נאמר שאמת הוא כך ,שכך היה ,רק כיון שעתה נשלם ירידתן ,לכן אמרנו שירדו עתה .א"א ,שהרי
מכח מרוצת הירידה חוזרות תכף להעלות ,והרי אין עלייתן של שלשתן רק אחר ט' שנים ויום א',
כמ"ש עתה .ואפשר לומר כי גם בזה כך הוא ,כי כל א' בשנה שלו יורד וחוזר ועולה .ואכתי קשה ,כי
הרי הה"ג אינן יורדין ביסוד רק אחר כלות כל החסדים לירד כנזכר בדרוש שקדם ,ואחר ירידת
הגבורות אז עליית החסדים למתקן .ואפשר לומר עם מ"ש לקמן ,837כי אין החסדים היורדין ביסוד
חוזרין ועולין לגמרי ומסתלקין משם ,אמנם עיקרן נשארים שם ,ומשם עולה בחי' אור חוזר שלהם
למעלה .וא"כ ,אפשר שירדו תחלה ועלה אור החוזר ,ואח"כ ירדו הגבורות ונמתקו .גם לזה קשה,
דא"כ הרי הגבורות מתמתקות דרך חזרה ועליה ,והרי בארנו בדרוש הנ"ל כי מקצת גבורות נמתקו
דרך ירידת החסדים ,וצ"ע.
ואמנם ,עליית החסדים האלו אין צריכין זמן ,כי תכף מכח המרוצה הגדולה של הירידה
חוזרין ועולין ברגע עד שליש העליון דת"ת דז"א אשר שם עטרת יסוד תבונה ,ומכח העלייה זו
שעלו תוך שליש עליון ההוא עצמו ,ומצאו שם הב' חסדים ושליש המכוסים ,ואז הגדילו אותן
838
ונתוסף בהם אור .כי הנה שרשן עומדים }ט ע"ב{ בעטרת יסוד דתבונה ,ומשם משלחין )הב"ח(
את אורם אל הב' זרועות דרך מחיצות עטרא דתבונה כנ"ל ,כי שם בשליש עליון דת"ת שם הוא
עטרא דתבונה ,ושם היא פצול והתחלקות ב' זרועות .ואמנם הגדלה זו יתבאר למטה בשנים של י'
י"א י"ב י"ג כמ"ש בע"ה ,כי משם יובן היטב ענין הגדלת זו .ונמצא עתה ,שכבר כל הז"א נשלם
כולו ,וגם התפשטות ה"ח בה"ס שלו בחג"ת נו"ה ,וגם הגדילו הב' חסדים ושליש עליון שהם חסד
דחסד ,וחסד דגבורה ,ושליש עליון דחסד ת"ת כמ"ש בע"ה לקמן הגדלתן .והנה כ"ז נעשה עתה
ברגע אחד ,בסוד אור חוזר ובמרוצה תכף אחר ט' שנים ויום אחד ,לכן הקטן ראוי עתה לביאה,
וביאתו ביאה )סנהדרין סט ע"ב( כנ"ל ,לכן עתה התחלת חינוך הקטן למצוה ,839אך לא חיוב גמור עד
שנת י"ג ויום א' ,כי אז נשלם הגדלתו כמ"ש בע"ה .והענין ,כי כ"ז נעשה עתה ברגע א' ,אמנם ,גם
צריך שיתפשטו חסדים של הדעת ברישא דז"א ,לשיהיה בחי' הדעת בכל חלקי ז"א ,וגם שיהיו
בגלוי ,כי שם בראשו כל האורות סתומים תוך נה"י דתבונה ,והנה"י דתבונה מפסיקין בין מוחי ז"א
לגופא דז"א עצמו ,לכן צריך בחי' חסדים מגולין בכל י"ס דז"א כדי להאיר את האורות כולם
לגלות פעולתם מה שהיו סתומים בתחילה והם ד' ,של ג' בחב"ד ,וא' בכתר ממטה למעלה[ ,שתחילה
היו סתומים בנה"י דתבונה ,ולא נתגלה כחם עד שבקע האור חוזר שבא מצד שלמות מאורות
התחתונים ,את כל המחיצות והמסכים שהיו סותמים וגונזים את מאורות הגדולים של המחשבה.
."à"æä úìãâä" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "à"æã úåìãâä" 833
.(é"ä÷á óñåð) à"æã 834
.é"ä÷á ÷çîð 835
.åìù àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð ãåä ìù 836
.(é"ä÷á óñåð) äæ ùåøãá 837
.é"ä÷á ÷çîð 838
 839עי' מח' בזה ביומא פב ע"א לגבי תענית יוה"כ וכן נפסק בשו"ע או"ח תרט"ז סעיף ב'.
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הסתומים בו ,המתלבשין במחיצות נה"י דתבונה .וזהו ענין התפשטות אלו החסדים והגדלתן ,והבן
כלל זה.
ונמצא ,כי כדי לעלות אלו החסדים ג"כ ברישא דז"א ,שהוא מקום דחוק ומוקף במחיצות
נה"י דתבונה ,צריך זמן .משא"כ בעלייתן עד שליש עליון דת"ת דז"א ,כי עד שם הם בגלוי וחוזרין
ברגע ונכנסין באותו שליש העליון אשר שם עטרת יסוד תבונה אשר היה בט' שנים ויום א' ,ועתה
צריך זמן רב שיעלו ברישא דז"א לסבה הנ"ל .וגם צריך לתקן מחדש הכתר דז"א ,כי עדיין איננו בו
לא חיצוניות ולא פנימיות כמ"ש בע"ה .נמצא עתה ,כי בשנה י' ניתן דעת שהם החסדים המגולין
בדעת ז"א עצמו ,ובי"א בבינה ,ובי"ב בחכמה ,ובי"ג ויום אחד בכתר ,ואז נשלם לגמרי ,ואז הוא
חייב בכל המצות שבתורה .והנה היות צריך להעלות 840דעת בדעת ז"א אחר אשר שם שורש
החסדים כולם ,הוא לסבה הנ"ל ,יען היותן סתומים ביסוד תבונה המפסיק בינם לחלל הגוף הדעת
דז"א .ועתה ע"י חסדים אלו ,יהיה אורם בגלוי ,כמ"ש לקמן .והענין ,כי בעלות אלו החסדים שם,
הנה יש בהם בחי' אור מקיף ואור פנימי ושמור כלל זה .ואז או"פ שלהם עולה ונכנס בפנימיות
המוחין והדעת ומגדילין 841מאוד ,והאור מקיף עולה ומקיפם מבחוץ למחיצת נה"י תבונה .ובזה
מתרבה אור המוחין מאד מאד מבית ומחוץ ,וגם ז"א עצמו מקבל הארה מהם בלי מחיצת נה"י
תבונה .ובזה תבין תועלת ב' גדול 842בעליית החסדים עתה מהתועלת הא' ,843גם תבין }ט ע"ג{ כי
עתה יש דעת ב' מגולה בגלוי גמור בגולגלתא דז"א מחוץ למחיצת נה"י תבונה ,844והוא הנקרא דעת
מגולה והבן היטב*.
845
*ונל"ח דא"כ כל כללות המוחין יהיו בגלוי ]ג"כ[ מחוץ נה"י תבונה בגופא דז"א עצמו,
ויהיו ב' מיני מוחין ,א' בהעלם וא' בנגלה.
ונבאר עתה ענין הגדלת החסדים גם ברישא דז"א .הנה אחר שהאירו החסדים המגולים בב'
חסדים ושליש המכוסה ,הגדילה ונכפלה הארתן לב'* .והנה כפילת הארתן הוא כשנעריך שכל חסד
מהם יש בהם ג' שלישים ,בסוד ג' פרקי הזרוע והשוק .כנודע בסוד הדגלים שבכל א' ג' שבטים )עי'
זהר ויחי רמא ע"א( ,הנה בגדלותו נכפל לו' שלישים ,והנה נגדל חסד של החסד ונעשה ו' שלישים,
והג' נשארין במקומן ,וב"ש עולין דרך קו ימין שלו בחכמה דז"א ,ושליש א' עולה בדעת דז"א
בימין שלו במקום החסדים אשר שם .ועד"ז חסד של גבורה נעשה ו' שלישים ,הג' נשארין בו ,וב'
עולין בבינה דרך קו שמאלי שלו ,ושליש א' בדעת ז"א בגבורות אשר שם בשמאל שלו .ובכח אלו
ב"ש של החו"ג הוא מכריע שם בין החו"ב ,ושניהן חסדים ,אלא שזה מן החסד דחסד וזה מחסד
דגבורה ,ועל ידיהן מכריע בין חו"ב והבן זה .846והרי עתה נמצא ב"ש בחכמה וב"ש בבינה וב"ש
.(é"ä÷) úúì 840
.(é"ä÷) íìéãâîå 841
.(é"áåâä à"ð) éðùä ìåãéâ 842
."íúìòåú äî" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "'àä úìòåúäî äúò" 843
.(é"ä÷) äðåáúã 844
."é"äðî õåç" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "é"äð õåçî" 845
 846ועי' פת"ש גדלות דז"א פתח לח ז"ל ,גדלות המוחין שבראש ז"א היה ע"י עליית החסדים
ממטה למעלה ,והיינו ,שהחסדים הסתומים שבחו"ג ושליש ת"ת ,נכפלו עתה וחו"ג נעשו כל א' ו'
שלישים וב' שלישים של חסד עלו לחכמה שלו ושליש א' בדעת ,וכן היה בגבורה ,ב' שלישים עלו
בבינה ושליש א' בדעת ,וכן ב' שלישים תחתונים של הכתר נכפלו ונעשו ד' שלישים ,ב' מהם שמשו
במקומם ,וב' שלישים התחתונים משליש א' שעשה כתר רחל ושליש א' עלה לשליש המכוסה ונכפל
גם הוא ונעשה ב' שלישים ,ושליש א' עם שליש הנוסף מן השליש המגולה שעלה נצטרפו אלו ב'
שלישים ועלו לכתר שלו ,והוא מבואר כמ"ש שחב"ד הוא המחשבה ,ששם האורות גדולים מאד ושם
האהבה שלו אל התחתונים שהיה כמוס תחילה ,וע"י גדלות של חג"ת שלו ,נפתחים מקורי האורות
של הנהגת עוה"ב שעולה ע"י עבודת התחתונים וכו' והוא בג' שנים האחרוים מט' שנים עד י"ב שנים
ויום א' וכאשר כל האורות מתגדלים ומתרחבים וגם מקורות המחשבה נפתחים ,אז נשלם הרצון של
הנהגת ז"א והוא הכתר שלו ,שהרצון של כל דבר נשלם בשלמותו ובגמר מלאכתו ועניינו ,והוא גידול
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בדעת וכולם שוין .ואמנם למטה בגופא דז"א הם ג' שלישים בכל א' ,והטעם לפי ששם אין בהם
מוחין ,אך פה הם מוחין אמיתים ואינם צריכין כ"כ ,ויספיקו להם זה לגלות אורם ,ועיין בדרוש
הכולל )לקמן( פ"ו .והנה הגדלה זו בחב"ד נשלמה בג' שנים האחרים ,נמצא הז"א עתה בן י"ב שנים
ויום אחד ,וכבר הוא נשלם במוחין כולם ,ולכן חייב להתענות מדברי סופרים ביוה"כ בן י"ב שנה
ויום אחד.847
848
* ונל"ח שהוא דוגמת החסדי' המגולים ,שהאור ישר ירד ונתפשט עד למטה ביסוד,
והאור החוזר שבהם עלה .כן היה באלו ,כי א"א שיוכפלו הארתן מחדש מה שלא היה ,אמנם בכח
עליית של החסדים המגולין שעלו מחמת ירידתן בכח כנ"ל ,אך אלו לסבת סתימותן אינם יכולין
לעלות למקומן ולגלות האור החוזר אשר בהם .ועתה ,ע"י האור חוזר של המגולים ,גרם להם שגם
הם יעלו אור חוזר שלהם למעלה ,והבן זה היטיב איך כל בחי' האורות יש בהם אור חוזר ואור ישר,
וא"א לחזור העליונים עד שיעלו החסדים התחתונים המגולין ,וכעד"ז יהיה במוחין עצמן ,כי גם
בהם יש אור חוזר כמ"ש בסוף דרוש זה ושמור כלל זה.
אמנם חסר עדיין כל בחי' הכתר לגמרי ,וזה נשלם בשנת י"ג שנה ויום אחד ,וכמ"ש בע"ה.
וקודם זה צריך שנבאר בחי' הכתר דז"א מה ענינו .דע ,כי המוחין }ט ע"ד{ דז"א שהם חב"ד,
נתלבשו תוך נה"י דתבונה כנ"ל ,אשר נתרוקן או"פ שלהם ,ונכנסו אלו המוחין באותן חיצוניות
851
הכלים 849של נה"י תבונה ,והיה להם לאו"פ דז"א .850אך כתר דז"א נעשה מחצי הת"ת דתבונה
הכתר בשנת י"ג שאז נשלם זמן גדלותו ,וכמו שהאדם למטה כאשר מגיע לי"ג שנים ויום אחד נתרחב
הדעת שלו ,וכל כחות אבריו מתרחבים ונעשה שלם בחכמתו ובינתו ואז ראוי לעבודה ומחויב במצות,
שאז ראוי הוא לכל התיקונים הנעשים ע"י בעלמין דלעילא ,וכמו כן הוא לעומתו בז"א ,כאשר נשלמים
כל המאורות שבו בתכלית גדלותם ,ראוי הוא לכל תיקוניו להשפיע לנבראים ,שכמו שהתחתונים כל
תכלית גידולם ושלמותם הוא לעורר הגדלה למעלה בסוד אור חוזר ממטה למעלה והוא העבודה
שלהם ,כמו כן להיפוך במאורות עליונים ,כל שלמותם וגדלותם הוא להיות מוכנים להשפיע למטה
בסוד אור ישר ממעלה למטה.
חצי פרצוף התחתון של ז"א הוא הנהגת עוה"ז ומשם מקבלת הנוקבא בחינת רחל שבה שהיא
מסודרת להעביר הנהגה זו לתחתונים ,וחצי העליון הוא הנהגת עוה"ב הנהגתו מצד הנפלאות ,ולכן
נגדו הנוקבא בחינת לאה סוד גאותו של מלכות שמים ,ונמצא שבחינת שליש התחתון של ת"ת שהוא
התחלת ושורש הנהגת עוה"ז הוא כתר של רחל ,והרצון של מדרגה זו ותכלית של ז"א שהוא הנהגת
הזמן של ו' אלפים שנה הוא דוקא הנהגה זו של עוה"ז ,שאם היה גילוי הנהגת עוה"ב בעולם היה
הבחירה מתבטל ,שהיו רואים תיכף שכר המצוה ועונש העון ,וא"כ לא היה שכרם גדול כ"כ ,ונמצא
שעיקר הרצון של הנהגת הזמן הוא הנהגת נה"י )עי' ליקטי הגר"א בסוף ספד"צ לח ע"ג( ,ולכן כתר של
רחל שהוא רצון של הנהגה זו הוא עצמו הרצון של ז"א בכללו ,וז"ס מה שאנו אומרים שכתר רחל
וכתר ז"א נעשה מדבר אחד ,והיינו ,משליש תחתון של ת"ת דז"א שהוא בחינה עליונה החופף על
הנהגת עוה"ז נה"י ,והוא מ"ש )חולין ס' ע"ב( ששני מלכים הם משתמשים בכתר א' ,ונכלל רצון הזה
של הנהגת עוה"ז עם קו האמצעי של הנהגת עוה"ב הכולל כל הג' קווין של חג"ת ,שתכלית רצון הזה
כדי שיהיה הבחירה יותר והיצה"ר ימצא מקום להחטיא ,ועי"ז יתרבה שכרם בעוה"ב יותר.
ונמצא שהגדלת חסד המגולה של שליש התחתון גרם פתיחת שליש המכוסה שהוא למעלה מן
החזה סוד הנהגת עוה"ב ,וזה עולה לתכלית הרצון של הנהגת ז' ימי בראשית ,והוא מ"ש הרב ,ששליש
התחתון עלה לשליש המכוסה והגדיל אותו ,ואלו ב' השלישים עלו לכתר ז"א ,והוא הרצון העליון
תכלית הנהגת הזמן ,משא"כ כתר רחל הוא רצון הנהגת עוה"ז הקשור בתחתונים ,ולכן כתב הרב
שכתרו גדול מכתרה ,שכתר שלו הוא מב' שלישים שבו שני הרצונות עולים כא' משליש המכוסה
והמגולה ,ר"ל ב' מיני הנהגות של עוה"ז ועוה"ב ,משא"כ כתר רחל הוא הרצון של הנהגת עוה"ז לבד,
ונמצא שנעשה משליש א' ,והבן זה מאד ,וז"ס 846אנ"י ואי"ן שהם שווים באותיותיהם רק שהם
מתהפכים ,שברחל הכתר שלה יורד למטה מת"ת דז"א לכתרה אבל השליש שמשמש לכתר שלו ,עולה
ממטה למעלה.
 847עי' לעיל הערה .839
.é"ä÷á ÷çîð 848
.(é"ä÷) éìëäå 849
.(é"ä÷á) ÷çîð 850
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מטבורא ולמטה* ,והוא עצמו בב' בחינותיו ,החיצונים ופנימים 852שהוא החיות שלו נעשה כתר
לז"א ,ואינו כעין הנה"י שלה שמסתלק פנימותם כנ"ל .ונמצא ,כי כתר ז"א )מתחלתו( 853איננו זולת
מחצית ת"ת התחתון 854דתבונה עצמה בפנימיותו 855וחיצוניתו ,וכאשר יסתלק הכתר הזה ישאר ז"א
בלי כתר ,856רק מחכמה ולמטה ,שהקטן אע"פ שאין לו מוחין יש לו ראש שלם ,והטעם לפי שכבר
ידעת כי א"א הוא הכתר ,אך ז"א נמנה מחכמה ולמטה ,לכן כתר חוץ ממנו 857ונעשה לו מחדש ,לכן
אין הכתר שלו נעשה כי אם אחר שנגמר השלמת כל ט"ס **.והנה נבאר אח"כ בע"ה בחי' כתר ז"א
מה ענינו.
858
* ונל"ח כי במ"א נתבאר שמתחיל מהחזה שהם ב"ש דת"ת דתבונה.
** ונל"ח שצ"ע בטעם זה ואפשר דקאי לעתיק שלקח הכתרים של ז"ת דב"ן 859שנעשו
מהם זו"ן.
ונשלים תחלה ענין תשלום י"ג שנים ויום א' ואח"כ נבאר בחי' הכתר .והענין ,כי הנה
מחצית של ת"ת תבונה 860וגם נה"י החדשים דתבונה כולן יורדין בראש ז"א ,ומתפשטין גם מאחוריו
עד רישא דרחל נוקבא דז"א כדלקמן .וכל המשכה זאת נגמרה בשנה א' ,ואז נגמר הז"א בן י"ג ויום
א' וחייב בכל מצות ,כי כבר הוא איש שלם ,וכבר היה לו תחלה י"ב שנים ויום א' ,ועם זו השנה הרי
י"ג שנים ויום א' ,ואח"כ נבאר פירש שני ביום א' הנוסף.
 851עי' מוחין דצלם פרקים א' ב' ג' )לש"ו(.
לפעמים כתוב שהכתר מחצי הת"ת ולמטה ולפעמים כתוב שהוא מהחזה ולמטה ,וזה תלוי אם
מתלבשים המוחין דאבא ג"כ ואז מתגדל עד החזה וכשאין בו רק המוחין דאימא לבד אז הוא רק עד
הטבור דאימא )דע"ה ח"ב צו ע"ד( ,טעם הדבר כי 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( .עי' יהל אור ח"א ה
ע"א ש"שמים" הוא ביסוד דזכר ורקיע בתוך מעי האשה.
.(é"ä÷) úåéîéðôå úåéðåöéçä 852
.é"ä÷á ÷çîð 853
.(é"ä÷) ú"úã ïåúçúä 854
.(é"ä÷) åúåéîéðô 855
.(é"ä÷á óñåð) ììë 856
 857בסוד עטרה שעטרה לו אמו שאימא משפלת עליו ומקיף ומכתיר אותו )ביאורים ח"א עד
ע"א(.
858
לקמן י ע"ב ,ובדף י ע"ד ריש דרוש ה' ודף יא ע"א ,ועי' דברינו בספר הדע"ה ח"ב דרוש ד' ענף
כג סי' ג' ]עי' לעיל הערה ) [851לש"ו(.
.é"ä÷á ÷çîð 859
.(é"ä÷) äðåáúã 860
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והנה ,עם היות שאלו הב' בחי' ,אם התפשטות )הכתר( 861עצמו דז"א עד רישא דנוקבא ,ואם
עליית דעת זה בכתר מלמטה למעלה ,עכ"ז שניהן נעשין בשנת הי"ג .גם טעם ב' ליום א' הנוסף על
השנה ,כי הנה השליש חסד תחתון 862שעולה עד הכתר ,הוא עולה יותר מלמטה) 863נ"א מלמעלה(
מסיום ת"ת ז"א שליש 864התחתון אשר שם ,ואמנם הכתר אינו יורד שם רק עד סיום שליש הא'
דת"ת שהוא עד החזה לבד ,ואותו השיעור שבנתיים שעודף שהתחיל לעלות תחלה ,אותו שליש
תחתון ,זהו בחי' יום א' העודף על י"ג שנים .והרי עתה ז"א שלם וחייב בכל המצות ,שהוא מבן י"ג
שנה ויום א' *.ואמנם זה שאמרנו ששנת הי"ג היה בזה ההמשך של ירידת הכתר ,והנה"י החדשים
עד החזה מאחוריו ,אינו לזה בלבד )אלא( 865רק ג"כ }י ע"א{ היה בשנת י"ג עליית החסד אל הכתר,
וזהו 866ענין תשלום עליית החסדים אל הכתר כנ"ל וכ"ז נעשה בשנת י"ג.
867
* ונל"ח שצ"ע אחר שכבר היום א' נכלל מקודם בכתר ,איך נחזור לבא בביאת הכתר.
ונבאר ענין עליית החסדים בכתר להגדילו .והנה ,נת"ל כי ב' חסדים הם סתומים 868בחסד
וגבורה דזעיר אנפין ,והם הנכפלין ועולין בחב"ד דזעיר אנפין להגדילו ,869ונשאר השליש עליון
דחסד דת"ת ז"א 870המכוסה ,וגם הוא נגדל ונכפל ונעשה ב"ש .ואמנם ב"ש של הת"ת התחתונים
המגולין גם הם גדלו אחר שנתגלו שם למטה מהחזה דז"א ,וגם הם נכפלו* .והנה ב"ש תחתונים
המגולין נעשו ד' שלישים ,והב' מהן העליונים הספיקו במקומם וב' 871תחתונים שליש א' נעשה
ממנו כתר דרחל ,ושליש א' 872עלה עד שליש עליון דת"ת המכוסה ,ונגדל גם הוא ונכפל לב'
שלישים כנ"ל ,ושליש א' 873נשאר במקומו ,ושליש א' 874נצטרף עם זה השליש שעלה מלמטה
מהחזה כנ"ל ,ועלו ב"ש אלו בכתר דז"א דוגמת החב"ד ,שבכל א' מהם יש ב' שלישים כנ"ל .ובזה
תבין ענין )חולין ס' ע"ב( ב' מלכים משתמשין בכתר א' ,כי מן שליש תחתון דת"ת נעשה 875ב"ש,
ונעשה מהם ב' כתרים דזו"ן כנ"ל ,אלא שכתרו גדול מכתרה ,כי כתרו ב' שלישי 876אור וכתרה
חצי 877שליש אור.878

.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 861
.(é"ä÷) ïåúçúä ãñçä ùéìù 862
.øâñåîä úà ñøåâå é"ä÷á ÷çîð 863
.(é"ä÷) ùéìùî à"æã 864
.é"ä÷á ÷çîð 865
."åæä" àúéà åîå÷îáå ,"é"ä÷á ÷çîð "åäæå ,øúëä ìà ãñçä úééìò" 866
.(é"ä÷) åøàáì 867
."íéîåúñä" ñøåâ åîå÷îáå é"ä÷á ÷çîð "íéîåúñ íä" 868
.(é"ä÷) íìéãâäì 869
(é"ä÷) à"æã 870
.(é"ä÷ óñåð) íéùéìù 871
.(é"ä÷) øçàä 872
.(é"ä÷) 'àä 873
.(é"ä÷) øçàä 874
.(é"ä÷) äùòðù 875
 876לא א' וחצי? עי' שער לידת המוחין פרק ב'@
.(é"áåâä) é"úëá ÷çîð 877
 878עי' לעיל שער לידת המוחין פרק ב' אבל קשה שזה כתר של ז"א שהרי זה חזה דז"א ,וכן
בתיקון הנוק' ו' משמע שזה לגוף של ז"א
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* ונלע"ד שצ"ע דא"כ גם החסדים דנה"י
בדרוש הכולל כי שם נת' כ"ז.

879

נכפלו ,וא"כ מה נעשה להם במותרם ,ועיין

880

שער כה דרוש ד
והנה בכל הדרושים שעברו ,נתבאר ענין הצלם וענין מוחין פנימים וענין כתר דז"א ,ועתה
נשיב את ידינו בכללות בקיצור רב ונמרץ.
הנה התבונה הג' שהיא הב' )נ"א הד'( ,881בה נתלבשו כל מוחין 882וצלם 883של ז"א .אף על
884
פי שבדרוש א' שבקונטרס זה אמרנו כי ם' דצלם לבדה מתלבשים בו' ראשונות דתבונה ע"ד הנ"ל
עד החזה ,ומשם ולמטה צ' ל' דצלם אינו כן .והסדר האמיתי הוא ם' בד"ר דתבונה כחב"ד ,ל'
886
בחג"ת ,צ' בנה"י ,ונבאר ענינם .885הנה נודע כי הם בינה ותבונה ,ולפעמים נכללין בפרצוף א'
ולפעמים נחלקים ,והנה בעת זווגם דאו"א להוציא צלם המוחין אלו ,נכללין בינה ותבונה ,ועד"ז
אבא ויש"ס ,ואין להאריך כי מאמא נבין את אבא .ובהעשות בינה ותבונה פרצוף א' ,נמצא היות כל
פרצוף תבונה נה"י דבינה ,ובהיות התבונה פרצוף בפ"ע ,יסוד שלה תחתון מאוד ,ובהיותן פרצוף א'
שניהם ,יהיה היסוד של הכללות הפרצוף יותר עליון מאד כמעט בפי התבונה ,ואז נזדווגו יחד או"א
בכללות כל הפרצופים כנ"ל ,ובזה היסוד של הכללות היה הזווג ,ושם ניתנו המוחין של ז"א בסוד
העיבור ,ובבא זמן לידה יצאו מוחין אלו מיסוד הזה של כללות.
והנה בינה צריכה לעשות ב' פעולות :א' ,להזדווג עם אבא ,כי הרי זווגם לא פסיק
לעלמין ,887ואם יכנסו נה"י שלה תוך ז"א לצורך המוחין ,נמצא כי היסוד שלה סתום וחתום תוך
.(é"áåâäå é"ä÷) ä"åðã à"ð 879
.à"ò âò ÷"äòù ,á÷òé úìéä÷ 880
.é"ä÷á ÷çîð 881
 882נדצ"ל צלם דמוחין מכח הפת"ש )גדלות דז"א לט( וכן משמע מלקמן.
.(é"ä÷) íéîìöå 883
.é"úë é"áåâäá ïëå ,é"ä÷á ÷çîð - ì"ðä ã"ò 884
 885כלומר נעשית בסדר פרצוף שלם והכל בתבונה שניה )פת"ש גדלות דז"א לט( .וז"ל ,המוחין
שלו הוא מה שניתן בו תוספת כח ממדרגות עליונות שלמעלה ממנו שאינו לפי הנהגת ז' ימי בראשית,
ונכנסים בו להשלימו כמו שהנשמה נכנסת למטה באדם להשלימו בדרכי ה' ולהבינו סוד חכמה
עליונה ,שבזה יקנה מדרגה יותר גדולה שמעלה נשמתו למעלה ממדרגתו לעוה"ב להשביע בצחצחות
נפשו ,וכמו כן הוא למעלה בשורש ,מה שנכנס כח בז"א להשלים המאורות שבו ,ליתן הכנה שיהיה
להם עליה אח"כ באלף השביעי לעלות בסוד הנהגת הנצחיות ,והוא סוד המקיפים ומוחין פנימיים
שבו ,שמוחין פנימיים הוא מה שנכנס מאור העליון הזה לסדר הנהגת הזמן בדרך הפנימיות באופן
שע"י הנהגה זו יעלה למעלה ,כמו האדם ע"י שעושה מצוות מעשיות בדברים גשמיים שזוכה לעוה"ב,
והמקיפים הם כחות עליונים יותר שאינו לפי הנהגת הזמן אלא נשגב ונעלה מהם ,רק שמשקיף על
הנהגת הזמן היאך ע"י פנימיות הנהגה הזאת ,יוכל לעלות אל המדרגה של הנצחיות ,ואלו הב' מקיפים
הם סוד מ' ול' דצלם והם עומדים למעלה ממדרגתו בד' ראשונות דתבונה הוא מקיף העליון ,ואח"כ
יורדים המוחין ומתלבשים בחג"ת שלה ,ושם הוא מקיף השני ,ואח"כ נכנסים בנה"י דילה שהם נעשים
גוף א' עם ז"א ,והוא הפנימיות צ' דצלם .והיינו ,כי נה"י דתבונה הם ממש מסודרים בערך המאורות
של ז"א ובערך הנהגתו כפי מה שהמוחין מסדרים את הנהגת עתה בו' אלפי שנין ,והמקיפים הוא לפי
הסידור לפי הערך שיעלה אח"כ באלף השביעי בעוה"ב ,שהנהגת עוה"ז הוא נה"י והם נה"י דתבונה,
אבל חג"ת הנהגת עוה"ב ,ר"ל כי חג"ת דז"א הוא הנהגת עוה"ב דעתה בז' אלפי שנין לאחר המיתה,
וחג"ת דתבונה עליית ז"א באלף השביעי שהוא עוה"ב דבינה יובל עילאה  ,ואח"כ ,עולה עוד מדרגה
יותר לחב"ד שלה ,והוא מ' דצלם והם סוד העליות שעולה ז"א כמה מדרגות בתבונה ב' ,ואח"כ
בתבונה ראשונה כפי אלו המדרגות ,וכן בבינה ומשם לאבא ועד אין קץ בסוד מ"ש )ברכות ס"ד ע"א(
צדיקים אין להם מנוחה כו' ,שנאמר ,ילכו מחיל אל חיל וגו' )פת"ש גדלות דז"א לט(.
 886עי' ליעל הערה .799
 887זהר ויקרא ד ע"א ,ועי' לעיל הערה .413
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דעת דז"א ואיך יזדווג עמה אבא .פעולה ב' ,הוא שהיא מוכרחת להיות רובצת על האפרוחים ,וזהו
בהלביש נה"י שלה את המוחין דז"א ולהכניס בתוכן להמעיט את אורם ,כי זולת התלבשות זה לא
היה יכול הז"א לקבל המוחין והארתן הגדולה כמבואר בדרוש ברכת כהנים )שעה"כ דרושי חזרת
העמידה דרוש ה( ,כי }י ע"ב{ אז הוא עיקר התלבשות המוחין בה תחלה בנה"י דאמא .וב' פעולות
אלו הם מתנגדות ,ולכן היא צריכה להתחלק לב' פרצופים בינה ותבונה ,ואז מנה"י של בינה עליונה
נעשית כל הפרצוף דתבונה שלימה בי"ס ,כי ג"פ עלאין דנה"י נעשה בה ג"ר כח"ב דתבונה ,וג'
פרקין אמצעין נעשה חג"ת שלה ,וג' תחתונים נעשה נה"י תבונה .וכן מחצי עליון של בינה נעשית
פרצוף בינה שלימה בי"ס ,והוא באופן זה ,כי הנה נתבאר שהחיצוניות דנה"י הוא נכנס תוך ז"א,
אמנם פנימיותן נשארו למעלה ,ואותו החיות והפנימיות מגדיל ונותן כח הגדלה בכלים העליונים
כדי שיגדלו דוגמת הגדלת הקטן ויעשו לה נה"י חדשים דחיצוניות שהם הכלים ,888אך לא חדשים
 888מיקום?
עי' פת"ש גדלות דז"א מ' ז"ל ,כבר ביארנו )בפתח הקודם( שנה"י דתבונה הם אשר ירדו למטה
להתלבש עם המוחין בז"א ונעשו עצם מעצמיו ,והיינו ,כי הוצרכה אימא להשפיל עצמה במדרגתו
להשלימו להביאו לידי מדרגה היותר גדולה ,והוא כענין הרב הלומד עם תלמידו ,שצריך להשפיל עצמו
ללמדו כפי הכנת התלמיד כפי מה ששכלו יכול לקבל ,ועי"ז הוא מתחכם עד שלבסוף יגיע אל מדרגת
הרב ג"כ ,וכן כאן ,הוצרכה אימא לסדר מדותיה כפי מדת הזמן המסודר בז"א ,ומצד זה גם חג"ת שבה
הוצרכו ג"כ לירד לפנות לעשות נה"י חדשים לתבונה ,והיינו שכפי ירידת מדרגה אחת למטה בהכרח
שגם מדרגות עליונות שעליו יהיו יורדים להתקרב למטה זה תחת זה ,והיינו ,שכמו שאורות נה"י
דתבונה פנו א"ע לז"א להשלים מדרגתו ולהיות מסודרים בערכו ,א"כ גם חג"ת שלה פנו א"ע לצד נה"י
שלה לעשות הכנה זו ,והוא סוד הוצאות נה"י חדשים שמדרגות תחתונות של חג"ת יהיו בסוד נה"י,
והיינו שחג"ת נחלקו ונכפלו ,ולפי מספר האורות של התבונה שירדו ממדרגתם ונעשים עצם מעצמיו
של ז"א שהם נהי"ם ושליש תחתון דת"ת שנעשו כלים מכילים למוחין שלו ונסדרו בערכו ממש ,א"כ
צריך שיהיה נשלם אלו מדרגות באימא בסוד שורש לז"א מבחי' עליונות ,היינו חג"ת לב' שלישי של
בינה שלה ,שיהיו יורדים ג"כ לפנות למטה ממדרגתם הכל בשביל ז"א ,וזהו כפילתם כדי להשלים
החסרון של אימא ,וז"ש הרב שלכך התחיל כתר של ז"א רק משליש תחתון של ת"ת דתבונה ,שאם
היה נעשה מב' שלישים אז היה צריך השלמה יותר והיה הכרח שגם כל הבינה שלה יהיה נכפל והושפל
מעלתה נגד חכמה שלה ,ובאמת חו"ב שלה צריכים להיות שווים במדרגתם ,והוא כמ"ש ,שאם גם
שליש א' למעלה מת"ת דידה היה נשפל ונסדר בערכו של ז"א ,א"כ היו המאורות עליונים צריכים עוד
השפלה יתירה לפנות למטה ,מאחר שכל המדרגות עלייתם וירידתם קשור זה בזה ,וא"כ כל הבינה גם
ג"ר דידה היו פונים למטה ולא היו שווים בערך החכמה שלה ואין זיווגם וכללותם שוה ,וחו"ב צריכים
להיות שווים שכך שיערה מחשבה עליונה שהחו"ב צריכים ]להשתוות יחד במקומם ,שזה סוד זיוגם
דלא אתפרש שנוק' שלו אינה יורדת לעולם ממדריגת הדכורא ,ולכן עכ"פ ג"ר דבינה צריך שיהי' פונים
לעומת מדריגת החכמה ולא למטה לחג"ת ,עוד טעם ב' בשביל החסדים המגולים שמן החזה ולמטה,
שכך שיערה חכמה עליונה שמקורות החסדים צריכים[ שיהיו פתוחים בחצי התחתון של ז"א ,שהבינה
תוציאם ממה שהיו מכוסים בה אל הגילוי לפי שהנהגת עוה"ז צריך לחסדים שיתגלו ,כי בלעדי זה לא
היה קיום לנבראים ,ולכן סיימה אימא מחיצותיה והעלמה שלה רק בחזה דז"א שהיא שליש ת"ת שלו
והם חב"ד של הת"ת ,אבל הו"ק של הת"ת שם יתגלה החסדים ,אמנם אם היה נעשה הכתר של ז"א
מב' שלישי ת"ת של התבונה ,והיה יורד גם שליש האמצעי למטה לסתום האורות ,ונמצא שהמחיצה
היה מתפשט יותר גם נגד אורות תחתונים שמחזה ולמטה דז"א ,שכפי מה שנעשה למעלה בשורש כך
הוא נמצא למטה בענפים ,שאם השליש האמצעי היה יורד ממדרגתו ונעשה במדרגת ז"א לעומתם ,גם
יסוד שבה היה נשפל יותר ממדרגתו והיה מתצמצם יותר ג"כ לעשות מחיצה וסתימה אל האורות של
ז"א ,ולא היה מתגלה החסד כ"כ בעוה"ז ,ולכן הוצרך שליש האמצעי דת"ת דידה לעמוד למעלה מראשו
בסוד אור מקיף מגולה לצחצח המדות והכלים של ז"א שיגדל מעלתם ,ואז מתגלים החסדים למטה
במקום המדות של נה"י ,וגם בשביל תיקון הנוקבא שיוצא למטה מן החזה שע"י ששם מתגלים
האורות בהרחבה ,גם הנוקבא נבנית בהרחבה יותר ,משא"כ אם היו האורות סתומים שם ,אך כ"ז בעת
שעדיין לא נכנס בז"א רק צלם מצד אימא לבד ,אבל כשנכנס בו גם צלם דאבא שהוא מדרגה גבוה
מאימא ,אז המאורות של ז"א מתגדלים יותר ואז הכתר שלו מתרחב ,שמקבל מדרגה יותר גדולה מצד
שליש תחתון דת"ת דאבא ,ונמצא ששליש התחתון דת"ת דתבונה מתפשט בערך הרחבתו הראשונה
למטה בז"א ,שאורות שהיו בז"א למטה במדרגה נעשו בערך המדרגות עליונות שהיו מאירים מת"ת
דתבונה ,ומדרגות עליונות של הכתר שלו מאירים בערך שליש תחתון דת"ת דאבא ,ואז אנו אומרים
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ממש ,כי זה אי אפשר .אמנם הלבושים והכלים העליונים נגדלין ומתארכין עד שילבישו גם את נה"י
דעצמות ופנימיות .ולכן צריך שתדע הקדמה זאת ,והוא כי טרם יכנסו המוחין דצלם 889שמצד אבא
המלובשין תוך נה"י דאבא ,ועדיין לא נכנסו רק צלם דמוחין דמצד אמא ,אז נה"י דאמא הם לבושי
המוחין דז"א חב"ד שלו ,ושליש תחתון דת"ת דאמא הוא הכתר דז"א .אמנם אחר שיכנסו מוחין
דאבא ,אז לוקח ב"ש דת"ת דאמא ,ובזה לא יקשה לך אם תמצא בדרושים אחרים דברים חלוקים,890
פ"א נכתב שהוא מחזה דאמא ולמטה ,ופ"א נכתב שהוא מהטבור ולמטה והבן זה ,ולמטה בענין
כתר ז"א יתבאר באורך בע"ה.
ונחזור לענין ,כי הנה עדיין עתה אינם נכנסים אחר הלידה רק צלם דאמא ,ואז אין ז"א לוקח
לכתר שלו רק שליש תחתון לבדו מת"ת דבינה .נמצא ,מה שנכנס בז"א מן הבינה היו ד' מדות
ושליש ,שהם נה"י ומלכות הבינה ושליש תחתון מת"ת שלה .וזה שחסר מבינה צריך שיוכפלו כנגדן
ממש לעילא ,והם ב"ש מן הבינה שלה וג' מדות שלימים שהם דעת ח"ג וב"ש העליונים שנשארו מן
הת"ת שלה שלא נכנסו בז"א ,הרי ד' מדות ושליש מדה .ואלו הוכפלו והגדילו והוציאו ד' מדות
ושליש אחרים החסרים ,ובזה נשלמה בינה עליונה לי"ס ,ולמטה בענין הכתר נרחיב ונאריך דרוש זה
בע"ה .והנה הבינה עליונה היא מזדווגת תדיר עם אבא ולא פסיק ,891ועליה כתיב )בראשית ב י( ונהר
יוצא מעדן להשקות את הגן 892והבן זה היטב ,ואז התבונה שהיא תחתונה היא רובצת על האפרוחים
ואין לה זווג .והנה כאשר היו שניהן פרצוף א' וילדה אלו המוחין דז"א ,ואז יוצא מיסוד של כללות
הב' פרצופים יחד ,נמצאו צלם המוחין עומדין תלוים באויר חוץ מן היסוד בין ב' פרקין קדמאין
דנו"ה של הכללות ,אשר שם עתה הוא ג"ר של תבונה זאת וכנ"ל ,893והרי בחי' זאת ם' של צלם יען
שעדיין )עתה( 894לא נתלבשו המוחין תוך התבונה ,ובהיותן בלי התלבשות ניכר היותן ד' מוחין
ממש ,שהם חו"ב חו"ג ,כל א' כלול מי' ,הרי ם דצלם.896895
ונחזור לענין כי ם' דצלם הוא התלבשות המוחין בד"ר דתבונה ,ול' דצלם הוא ירידה שנייה
של המוחין בהתלבשותו בחג"ת דתבונה ,ואינם רק ג"ס חג"ת כל אחד מי' הרי ל' ,כי הלבושים אינם
רק ג' ,חג"ת ,אע"פ שהמוחין הם ד' ,הנה הם מכוסים בתוכן ,ואינן ניכרין רק הלבושים שהם ג' .ועם
היות כי אינם רק ב' ספירות וחצי ,עכ"ז נקרא ל' .והענין ,כי חצי ספירה דת"ת דתבונה אינה מכלל ל'
דצלם ,כי הוא הכתר דצ' דצלם כמ"ש בע"ה .גם טעם ב' בסוד ציור ,כי כשתגביה }י ע"ג{ זרוע א'
ותשפיל למטה זרוע א' והגוף מחברם באמצע ,הוא דמיון וצורת ל' כזה

 .גם באופן אחר והוא

שהכתר שלו נעשה מב' שלישים דת"ת ,ואין כאן חסרון לגילוי החסדים למטה ,שהרי השפלת התבונה
למטה אינו להקטין ולצמצם האורות בו ,רק מצד שהכלים ומדות של ז"א נתגדלו במעלתם ביותר,
והבן מאוד.
."ïéçåîä íìö" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "íìöã ïéçåîä" 889
 890עי' ליעל הערה .851
 891עי' לעיל הערה .413
.(é"ä÷á ÷çîð) ïâä úà úå÷ùäì 892
 893עי' פת"ש גדלות דז"א לט ז"ל ,ל' דצלם שהוא )חגיגה ט"ו ע"ב( המגדל הפורח באויר ,והאויר
הוא ם' דצלם שעומדים המוחין גלוים באויר חוץ מיסוד בין פרקין קדמאין דנו"ה דבינה דכללות אשר
הוא ד' ראשונות דתבונה כמ"ש הרב ז"ל ,כי בד' ראשונות דתבונה נקרא אויר ,כי אין למוחין מחיצה
מבדלת כי הד' ראשונות הם ג"כ בחינת מוחין ,והוא בסוד )ישעיה ל כ( ולא יכנף עוד מוריך וגו' ,כי
החג"ת שם הכנפיים מכסים האור ,ולכן שם נכנסים ונקראים בשם ל'.
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 894
 895עי' לעיל הערה .437
ïî÷ì àìå é"ä÷á ò"ö éë íééç ã"òìðä òéôåî ïàë 896
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 .ודע כי הקדושה בכ"מ
האמיתי ,כשתשפיל זרוע א' לבדו ויהיה הגרון זקוף הוא צורת ל' כזה
שיורדת עושה רושם ונשאר שם שרשה ועיקרה ,897והוא מה שאינו יכול להתפשט למטה מרוב
הארתם ,לכן ם' דצלם היא בחי' העיקרית שא"א לירד יותר למטה ,ואח"כ ל' הגרוע ממנו ,ואח"כ צ'
היא בחי' תחתונה שבכולם ,והיא הארה שיכול ז"א לקבלה בפנימותו ,ועכ"ז אינו יכול לקבלו אלא
באמצעית המלבושים של הכלים דנה"י דאמא כנ"ל .ונמצא ,כי ב' בחי' הראשונים שהם מ"ל דצלם
לא היה כח בז"א לקבלם ,ונשארו מקיף על ראשו דוקא ,ולא כשאר אורות המקיפים אף מן
הצדדין .898וזכור זה ואלו הם ב' בחי' מקיפים של ז"א כאשר נתבאר בדברינו בדרוש א' ,ואח"כ צ'
דצלם הוא ירידה ג' של המוחין בג' תחתונות נה"י דתבונה ,ואלו נתלבשו תוך ז"א עצמו בפנימיות.
והנה אורך ט' פרקין שיש בנה"י דתבונה הם לבדם שיעורם בכל אורך ט"ס דז"א ולא יכול לסבול
יותר מהם ,ולכן לא נכנס בו רק נה"י דתבונה לבד והבן טעם זה ג"כ.
)ונלעד"ח כי צ"ע פה ראשונה ,כי כאן אומר בענין הצלם הוא בזו התבונה הא' שהיא הב',
ובדרוש א' כתב הצלם בתבונה ב' שהיא הג' .899ונלע"ד כי העיקר ככתוב שם ,אלא שפה רצה לקצר
הדרוש ,והראייה לזה כי הרי הלידה היא למטה מיסוד שהוא בג"פ 900אמצעים דנה"י ,והרי ם' דצלם
בד"ר דתבונה כדלקמן ,א"כ ודאי הוא שזה ם' דצלם שהוא בד"ר דתבונה הוא בתבונה הב' שהוא
הג' ,שד"ר* הם בג' אמצעיות דתבונה א' שהיא ב' ,כי הרי התחלה שלה מהחזה כנודע.
* ר"ל ד"ר שהן בתבונה שלישית הם וכו' )כ"י(.
גם צ"ע ,כי פה אמר שלא נתלבשה זו ם' דצלם ,ושם אמר שנתלבשה ממש .ונלע"ד ודאי
שכך הוא ,שכל ג' בחי' צלם נתלבשו בתבונה ג' ,אלא שלהיותם ם' דצלם מלובשת תוך ד"ר דתבונה
הזאת ,ניכרו היותן ד' ספירות גמורות ,משא"כ בל' דצלם שנתלבשו תוך ג' אמצעיות ואין שם היכר
ד"ס רק ג' לבד ,901וזה אמת .וראיה לזה ,כי הרי צלם נקרא כן יען כי הוא גימטריא קס"א 902שהוא
פרצוף תבונה כולה ,903וא"כ אות ם' פשיטא שגם הוא מכלל התבונה שהם ד"ר שבה ,ואינם מוחין
לבדם בלי לבוש .ומ"ש בדרוש זה שלא נתלבשו ,הוא יען כי גם הלבושים הם בחי' ד' מוחין ד"ר,
א"כ הכל מוחין ,ואין זה ניכר היותו לבוש ,משא"כ בג' אמצעית וג"ת ,כי זו נקרא לבוש גמור.
גם צ"ע ,כי בדרוש א' אמרנו כי ם' דצלם נתלבשה בו"ס ראשונות דתבונה עד החזה ,ול"צ
בג"ת דתבונה ,אלא שהל' קודם התלבשם בז"א ,וצ' אחר התלבשם ,ופה קבלתי בפירוש ממורי
זלה"ה כי ל' בחג"ת וצ' בנה"י ,ונראה לפי עניות דעתי כי זהו אמיתת הדרוש בזה ושם לא דקדק
וזכור זה(.
ועתה נבאר החילוק שיש בין ג' אותיות דצלם ,והוא כי אלו ב' מקיפין דל"ם דצלם הזה הוא
906
כחב"ד וחג"ת ,904הלבושים והכלים ,והחיצונים הם בגופא) 905נ"א גופא( דתבונה עצמה .ואו"פ
הם משותפים ,כי יש שם אורות דתבונה עצמה ,וגם אורות של ז"א הנקרא מוחין ,ולסיבת היות בהם
 897עי' דע"ה ח"א כו ע"ג שזה מראה שכל גילוי אור נשאר עיקרו למעלה במקומו ורק הארה שלה
יורד למטה ,ועי' לקמן הערה .Error! Bookmark not defined.
 898עי' אורות העיניים באח"ף פרק ג'.
 899עי' לעיל הערה  ,448שמשמע שמ' דצלם בתבונה ראשונה ,ול' בתבונה שניה.
.(é"ä÷) ïé÷øô 'á ïéá 900
 901עי' לעיל הערה  ,448לגבי אם הב' עטרין דדעת מתחברים לא' או לא בהבדל בין מ' לל' דצל"ם.
.(é"ä÷á óñåð) ï"éãåéã ä"éäà 902
.(÷"äòù) à"æ ìà íìö úéùòðä 903
 904לשאול על הפסיק*##
.øâñåîä úà ñøåâå é"ä÷á ÷çîð àôåâá 905
 ,##*? 906כלומר צ' דצלם ומש"כ לקמן אמנם צ' של צלם הוא לשון לא מתוקן.
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אורות דמוחין דז"א ,לכן נקרא מקיפים דז"א .907אמנם צ' של צלם נחלקה לב' בחינות ,כי כתר של
ז"א ,בין החיצונים בין הפנימיים ,שהם }י ע"ד{ אורות וכלים ,908כולם הם מתבונה לבדה בלי
שיתוף כלל מן הז"א .אמנם הוא בחי' שליש תחתון דת"ת דתבונה ,או ב' שלישים כנ"ל הסבה ע"ש,
וזה השליש של ת"ת דתבונה האורות והכלים הכל הם מהתבונה לבדה בלי שיתוף כלל דז"א .ואמנם
הוא ,להיותו יורד ממש בחי' שליש 909וסובב ומכתיר ראש הז"א ומוחותיו 910כמ"ש ,לכן נחשב
מכלל ז"א .משא"כ במקיפים ,שהם עומדין למעלה מן הראש ולא מן הצדדין כמו הכתר כנ"ל,
באופן שהמקיפין לסבת היות בהם שתוף 911דז"א ,אע"פ שהם רחוקים נקרא מקיפים דז"א.912
והכתר אע"פ שאין בו שתוף ז"א לא באורות ולא בכלים ,כיון שהוא מסבבו מכל צדדיו עד החזה
כמ"ש ,לכן נחשב מכלל ז"א .אמנם הצ' דז"א ,שהם המוחין הנכנסים בתוכו ,חב"ד אלו ,הנה
הלבושים והכלים הם דנה"י דתבונה לבדה ,והאורות דז"א לבדו .הרי ג' חלוקים שהם מ' ל'
המקיפים ,והכתר ,והצ' שהם חב"ד פנימים ,כי המקיפים הם גופא דתבונה לבדה ,והאורות
משותפים דתבונה ודז"א ,והכתר גופא ואורות דתבונה לבדה ,וחב"ד שהם צ' דצלם גופא דתבונה
לבד ,ואורות דזעיר אנפין לבד ,הרי נתבאר בקיצור.
913

שער כה דרוש ה
הנה אחר שנתבאר ענין מ"ל דצלם ,שהם ב' מקיפים הנעשין מבחי' התלבשות מוחין ב"פ,
א' בד"ר כחב"ד דתבונה ,וב' בחו"ג וב"ש עליונים דת"ת דתבונה ,אשר שם הכלים הם דתבונה לבד
ואין שם כלים דז"א ,אמנם האורות הם משותפים דתבונה ודז"א תוך כלים דתבונה .נבאר עתה ענין
כתר דז"א הנעשה משליש אחרון דת"ת דתבונה ולפעמים מב"ש 914כנ"ל ,והכלי והאור שניהם
מתבונה ,והוא 915ג"כ מקיף ,אמנם לפי שהוא מכתיר ומסבב מכל הצדדין נקרא כתר ולא מקיף ,כי
המקיף הוא על הראש ולא מהצדדין בסוד )יונה ד ו( צל על ראשו.916
ותחלה נבאר הטעם למה אינו לוקח רק שליש אחרון דת"ת דתבונה ,ויש בזה ג' טעמים :א',
מפני אמא עצמה .ב' ,מפני ז"א עצמו .ג' ,מפני רחל נוקבא .והטעם הא' הוא כמש"ל ,כי כנגד מה
שנכנס בז"א ד' מדות ושליש ,צריכין ד' מדות ושליש אחרות יותר עליונים להגדיל להיותן כפולים
להשלים הי"ס ,והתחלתן מב"ש תחתונים מבינה שבה ,וא"כ נשארו עתה כתר וחכמה ושליש עליון
מבינה שלא הגדילו ,ונתחלקו בהם 917חציין למעלה וחציין להשלים חסרון התחתונות כנ"ל .ואם
היה לוקח כתר דז"א ב"ש ת"ת ,היו ד' מדות וב' שלישים )החסרים( 918שלקחם הז"א ,והיו צריכין
כנגד 919בינה כולה ודעת חסד וגבורה ושליש ת"ת העליון להכפל כדי לחלק כחם ולהגדיל הד' מדות
.é"ä÷á ÷çîð 907
.é"ä÷á ÷çîð 908
.é"ä÷á ÷çîð ùéìù 'éçá 909
.é"ä÷á ÷çîð 910
.(é"ä÷á óñåð) úåøåà 911
.é"ä÷á ÷çîð 912
á÷òé úìéä÷ 913
 914עי' כללים ח"א עט ע"ד שמתלה את זה במקום סיום הדיקנא בטבורא דגופא או טיבורא
דליבא ,ועי' לעיל א"א ה' והולדת או"א ופ"ו@ ,ועי' הערות @.931 ,@851
 915כלומר תבונה עצמו?
 916עי' דרוש ד' ד"ה ונחזור לענין כי ם'.
.(é"áåâäå ,å"ùì ,é"ä÷) íçë 917
.é"ä÷á ÷çîð 918
.(é"áåâä) é"úëá ÷çîð 919
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וב"ש החסרים ,וזה א"א לעשות כן .והטעם כנודע ,שכמו שאו"א של כללות האצילות יש בהם תמיד
זווג תדיר דלא פסיק ,920והסיבה הוא להיותן שוין במעלה אחת ,וז"ס )אד"ז רצ ע"ב( כחדא נפקין
וכחדא שריין ,מה שאין כן בזו"ן אשר אינן שוין ,כי לפעמים זה גדול מזה ,וע"כ זווגייהו פסיק ,שלא
יוכלו להזדווג כי 921אינם שוין.
והנה כן הענין בכל חו"ב שבכל פרצוף ופרצוף שבפרטות ,וזווגייהו לא פסיק .נמצא ,כי
חו"ב דאימא עצמה ,תרין מוחין דילה ,תרווייהו שוין כחדא ,לא זה גדול מזה ולא זה מזה ,כדי
שיהיו זווגייהו תדיר .ואִ לו כל חלקי הבינה יוכפלו להגדיל המדות החסרים התחתונים ,הנה נחלש
כחה ונחלקה לגמרי .משא"כ בחכמה שבה ,כי כולה שלימה בכל כחה שלא נחלקה להשלים חסרון
התחתונים ,וא"כ לא הוי זווגייהו תדיר ,לכן הוצרך שלכל הפחות נשאר שליש העליון שבה שלא
יחלש כחה ולא ישתנה ממה שהיה ,ובאותו שליש תהיה שוה אל החכמה.
והענין ,כי }יא ע"א{ הבינה צורת ה' בג' קוין כזה  ,קו ימין ושמאל ואמצעי ,ואחר שראשי
ג' קוין שלימים ,שהם ג' ראשונות שהם חב"ד 922שלה ,והם שלימים ,הרי מספיק כי שארית הקוין
שהם ו"ק ,חג"ת נצח הוד יסוד ,הם מוכרחין לירד למטה לצורך הבנים .והנה באותן ג' ראשונות
שבבינה יתקיים קרא )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן ,ולא פסיק זווגייהו ,923ע"ד הנ"ל בבינה
ותבונה ,924והבן זה היטב .וענין החילוק שלהם ,כי לעולם בכל בחי' ובחי' יש ג"ר וו"ק ,וזה בחי'
בפ"ע וזה בחי' בפ"ע .גם טעם אחר קרוב אל הנ"ל ,והוא ,כי הנה לעולם ג"ר שוין כאחד ,והנה כתר
וחכמה לא נכפלו ,ואם כל הבינה תכפל ,א"כ תהיה משונה מהם ,ולא חשובה ושוה להיות כמותם,
לכן נשאר אותו שליש עליון שבה שוה וחשובה כמותן.
וטעם ב' ,בעבור ז"א עצמו ,והוא ,כי אם הכתר שלו יהיה למעלה מהחזה שלה ,שהם ב'
שלישים ,925א"כ נמצא שיצטרך שתרד התבונה ותכנס בז"א יותר ותרד למטה ביותר ,כי בהכנס ב"ש
הת"ת שבה יתפשט קו אמצעי שלה שהוא יסוד שבה שתחת הת"ת שבה ,ויורד למטה יותר עד
טבורא דז"א ,שהוא בסיום ב"ש ת"ת דז"א ,ויהיו החסדים המתפשטים בז"א להגדילו ולהאירו כנ"ל
בדרושים ,יהיה עתה חשוכים מאד ,ואינן מתגלין עד מקום שליש תחתון דז"א וישאר בלי אור ,כי
יסוד הבינה יורד עד למטה ומכסה אותן ,כנודע .אך עתה ,שאין תבונה נכנסת בז"א רק משליש
תחתון ת"ת שבה לבד ,נמצא ,כי היסוד שבקו האמצעי שלה אינו מתפשט 927926רק עד החזה בסיום
שליש עליון דת"ת דז"א ,ושם מתגלין החסדים 928ומאירין ומגדילין ז"א יותר בגלוי ממה שהיה אם
ירד יסוד אמא עד טבורא דז"א כנ"ל.
טעם ג' ,הוא בעבור מלכות נוקבא דז"א ,והענין תלוי בטעם הב' הנ"ל ,כי הנה המלכות
אינה יוצאת רק מהגבורות דאמא מהארתן היוצאת לחוץ ,ובהיותן תוך ב' כסוים ומחיצות אינם
יכולין לעבור ב' מחיצות ,יסוד אמא ,ות"ת דז"א .ובכלות יסוד אמא ,שאין שם רק לבוש ת"ת דז"א
לבד ,אז יוצאת הארתן ,ומהארתן נעשית המלכות .ואם יסוד דבינה היה יורד עד שליש התחתון
דת"ת דז"א ,היה המלכות נקודה קטנה מאד ואין לה שיעור .ואמנם ,כל זה אינו רק כאשר לא נכנסו

 920זהר ויקרא ד ע"א.
.(é"ä÷) íà 921
.(é"áåâä) á"çë à"ð 922
 923הוא לשון הזהר )וארא ל ע"א ,יתרו צ ע"א וכן תרומה קעא ע"א(.
 924שכן פסיק.
.(é"áåâäá óñåð) ú"ú à"ð 925
 926עי' ליקוטי נוסחאות וזה המשך לשון הלש"ו :וכנ"ל דף ד ע"א בהמ"ק ,וכן לעיל דרוש ג' דף ח מאמצע ע"ג
וע"ד ,ובנסירה פרק ד' ורפ"ח ובפרצופי זו"ן פרק ג'.
.(å"ùìá óñåð) äøèòäá 927
 928עי' לעיל הערה .535
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בז"א עדיין רק מוחין דצלם דאמא ,כי כשיכנסו גם כן 929מוחין דצלם דאבא ג"כ ,אז יגדל כתר ז"א
שליש א' ,930ויהיה כתר שלו ב"ש .931והענין כאשר נרגש בחוש העין ,כי בהיות ב' כלים שוין בארכן
ממש ויתלבשו זה תוך זה ,בהכרח הפנימי נגדל מעט יותר למעלה ,כי אינו נכנס כולו עד שולי
חיצון .והנה כלים דאו"א שוין בארכן כנודע ,ובהכנס צלם אבא תוך צלם אמא ,נמצא כי ת"ת דאבא
יהיה עודף שליש א' למעלה מת"ת דאמא ,והוא גדול למעלה שליש א' למעלה משליש מת"ת
דאמא ,ונמצא כי שליש א' דת"ת דאבא 932בהיותו תוך ת"ת 933צלם אמא יהיה שוה נגד ב"ש ת"ת
דאמא.
934
ועתה נבאר איך נעשה זה השליש ת"ת תחתון דתבונה כתר לז"א .הנה כמש"ל ענין בינה
ותבונה איך נחלקים לב' ונעשו נה"י חדשים לבינה ,ומנה"י הראשונים נעשו י"ס גמורות דתבונה,
כעד"ז הדבר תמיד והבן זה היטב .נמצא ,כי גם זו התבונה הנכנס בז"א בסוד צ' דצלם משליש
אחרון דת"ת שבה ולמטה ,ונכנסים נה"י שלה בפנימיות ז"א בתוכו ,בהכרח צריך להיות לה ג"כ
נה"י חדשים ,ואותן הנה"י שלה הראשונים הם נעשו }יא ע"ב{ פרצוף שלם בי"ס ומתפשטין בי"ס
935
דז"א ,כנודע .ונבאר עתה ענינם ,כי הנה נת"ל כי בעת הלידה עלו אורות של נה"י דתבונה למעלה
בשליש אחרון דת"ת דתבונה ,אשר שם היו עומדין המוחין דז"א בסוד עיבור כדי לדחותן בעת
הלידה ,כי לא יכלו כ"כ אורות להיות שם במקום צר .והנה בהיות אלו האורות שם ,נשאר רושם הד'
מוחין דז"א עצמן שם בשליש תחתון דת"ת ,כי כל דבר שבקדושה מניח רושם בכ"מ כנודע .ובפרט
כי הרי המוחין מן הכתר שלמעלה מהם יוצאין ,ובהכרח הוא שכל מציאות ד' מוחין נשאר רשומם
בכתר הזה שהוא שליש תחתון דת"ת דתבונה כנ"ל ,וזה נתבאר בכוונת העמידה בענין הד' כריעות
וד' זקיפות ע"ש .והנה ,גם האורות דנה"י דתבונה עצמה שעלו שם הנה נשארו שם ,כי כלים של
נה"י יורדין תוך ז"א ,כלי 936בלי אורות שלהם כנ"ל .ונמצא ,כי אע"פ שאמרנו שנשאר שם רושם ד'
מוחין דז"א ,הוא דבר מועט ,אך עיקר האורות הם דאמא והבן זה היטב ,כי יש בכתר רושם ד' מוחין
דז"א ,ואינן עולין בשם רק אורות דאמא עצמה שהם עיקרים ,כי השאר הם רושם לבד .והנה ,בהיות
אלו האורות דנה"י דתבונה שם בשליש התחתון דת"ת ,הגדיל כלי הת"ת והוציא נה"י אחרים
חדשים בבחי' כלים בכח אורות שלהם אשר שם ,וזהו דוגמת דהגדלת וכפל הנ"ל בבינה ותבונה,
להוציא כלים חדשים אל נה"י כנ"ל ע"ש .ואז אותן אורות דנה"י הראשונים חזרו עתה להתפשט
בנה"י החדשים האלו ונשלמה התבונה ,כי בתחלה נסתלקו האורות לסבת צורך הלידה שידחו את
המוחין דז"א לחוץ כנודע ,אבל עתה שנולדו א"צ ,ולכן מתפשטין בתוך הנה"י החדשים.
.é"ä÷á ÷çîð ïë íâ 929
.(é"ä÷) øçà 930
 931עי' דע"ה ח"ב דרוש ד' ענף כג סימן ו' וז' )לש"ו( זה תמצית לשונו :צח ע"ג כי הגם שאותו
השליש אמצעי דת"ת דאימא מהחזה עד הטבור שבה שנתוסף לכתר דז"א על ידי המוחין דאבא ור"ל
על ידי אור הכתר דז"א שמאבא מהשליש התחתון דת"ת שבו והרי נעשה השליש אמצעי דת"ת דאימא
כלי ומקום אליו וכו' נעשה על ידי הנז"ל לבחי' כלי הכתר דז"א הגם שעיקרו הוא עומד לעולם
למציאות העיקרי דאימא עצמו .עי' לעיל הערה .851
 932צ"ע בזה כי הרי הגדלות שני הוא חג"ת דכללות שניהם כנודע בדרושי פסח דרוש ב' ,ואין
לומר שכוונתו הוא שהוא הטבור דאו"א עלאין בבחי' היותם לעצמם הרי קשה מ"ש שהוא החזה
דאימא ,ור"ל ישסו"ת ,הרי הטבור דאו"א עלאין הוא מקום הפה דישסו"ת וכמ"ש שם בסוד פסח שהוא
פ"ה ס"ח ,והוא ג"ר דישסו"ת וכמ"ש בפר"ח קיט ע"א ד"ה מגיד .ועי' לעיל דף סז ע"א מ"ש בגליון שם
אצלנו דף קג ע"ג בגליון ע"ש ,אך לקמן דרוש ח' מבואר כי כשמתלבש בז"א הם חוזרים להתחלק ע"ש,
ובאשר שגם המוחין דאו"א עלאין נכנסים רק ע"י נה"י דישסו"ת וע"ז אמר כי אז הנה נמשך הכתר
דז"א בתבונה בעוד שליש א' למעלה )לש"ו(.
.é"ä÷á ÷çîð 933
.(é"ä÷) ú"úã ïåúçú 934
 935עי' לעיל הערה .802
.(é"ä÷) íéìë 936
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ונבאר סדר התפשטותן בז"א ,כי הנה בוודאי שמן שליש ת"ת התחתון 937דתבונה נעשה כתר
דז"א ,ובפרט כי הכתר הוא בחי' א' לבד ואינו נחלק לקוין ,938וא"כ מוכרח הוא שבחי' שליש דת"ת
הוא יהיה לבדו כתר ז"א ,ולא הנה"י החדשים .וביאור הדבר ,הנה ,אם כפי מה שחושבין בני אדם,
שהגלגלת הוא הכתר והמוחין חב"ד שבתוך הגולגלת ,א"כ נמצא היות חב"ד שהם המוחין גדולים
לאין קץ על הגולגלת שהוא כתר ,יען הוא לבוש שלהם ,וזה לא יעלה בדעת כלל .אך הענין ,כי
בודאי שהכתר הוא למעלה מן המוחין ,ואין המוחין בתוכו כלל אלא למטה ממנו ,כי כתר גבוה מהם
מאד מאד ,וזהו פשוט .ואמנם ,הכתר הוא מב' בחי' חיצוניות ופנימיות ,שהם מוחין עליונים גמורים,
ואותן המוחין שבתוכו הם עליונים מאד מאד לאין קץ על המוחין דז"א הנקרא חב"ד ,וכל זה עומד
למעלה מן המוחין הנקרא חב"ד .ואמנם חיצוניות הכתר הזה לבד הוא מתפשט ונמשך למטה בסוד
הגלגלת להקיף ולהכתיר המוחין תחתונים הנקרא חב"ד .וכבר נודע )איוב יט כו( כי מבשרי אחזה
אלוה ,וחביב אדם שנברא בצלם אלקים )אבות פ"ג מי"ד( ,והנה אין אנו רואין כיוצא בזה באדם
התחתון ,אך הענין כנ"ל ,כי הכתר דז"א אינו כולל מכללות הז"א עצמו כלל ,כי כל העצמות והכלים
כולם הם מתבונה עצמה ,אשר עיקרה עומדת למעלה או"מ על ראשו בלי 939מוגבל ,וסיום
חיצונותיה מתפשט למטה בסוד גולגלת להקיף המוחין הנקרא חב"ד .וזו הגולגלת ניכרת ועומדת
למטה ,אך לא עיקרית הכתר הנשאר למעלה בסוד או"מ בלתי מורגש .וכן הוא באדם התחתון ,כי
הכתר שלו או"מ בלתי מורגש ,וניכר רק חיצונותו המתפשט למטה בסוד הגולגלת }יא ע"ג{ וכמ"ש
בע"ה ,ולכן נצייר ענין זה ונבארהו.

 ,והענין כי הנה אותו שליש תחתון דת"ת הוא נעשה
והנה צורתו הוא באופן זה
בחי' כתר לז"א ורובץ ע"ג מוחין שלו ,ושאר הגוף דתבונה זקוף למעלה ,ונה"י החדשים שלה
מתפשטין אחורי ז"א כאדם הגדול בערכו 940הנסמך ע"ג נער קטן אשר כופף טבורו להסמיך 941על
ראש הנער ,וראש אדם זקוף למעלה ,ורגליו תולין אחורי הנער ,ונמשכין למטה כנודע .כי ז"א לגבי
אמא הוא נער קטן ,בן ג' ,942כננס תחת הענק .והנה כלי ת"ת דאמא הוא רחב ,כי אין בכל הגוף וי"ס
כלי רחב כמו כלי הת"ת ,ובפרט ת"ת דתבונה אצל ראש זעיר אנפין שהוא רחב מאד ,כי לא די שזה
ת"ת גוף רחב וזה ראש קטן הכמות ,אלא שזה תבונה וזה ז"א נער קטן כנ"ל .והנה הת"ת גוף חלול
בתוכו כנודע ,לכן כשרובץ הת"ת על מוחין דז"א ,יש בו שיעור להיותו קצתו נשאר למעלה ,וקצתו
יורד למטה להלביש המוחין בסוד גלגלתא מכל צדדיו ,בסוד כותרת .וזהו הטעם שנקרא כתר ,והבן
זה .ואחר שהוא כן ,שכתר דז"א האור והכלי כולו מת"ת דתבונה ,לכן תמצא כי התחלת הי"ס
]דז"א[ הוא 943מהחכמה הנק' ראשית ,ובמקום כתר אנו מכניסין הדעת ,וזה סברת ר"י סגי נהור בן
הראב"ד ז"ל ,944שקיבל מפי אליהו זלה"ה .וזהו ג"כ פי' כתר ,כי כתר הוא לשון כותרת ועטרה

937
938
939
940
941
942
943

.(é"ä÷) ú"úã ïåúçúä
.(é"áåâäá óñåð) íéå÷ 'âì íé÷ìçúîä íéùãçä é"äðä åîë
.(é"ä÷) éìë
.(é"ä÷) åëøåàá
.(é"ä÷) êîñðå
.(å"ùì) äìù
.íéìéçúî íä àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð àåä à"æã
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בראש האדם ואינו מכלל גוף האדם ,וזהו ברור למביני מדע .גם בזה תבין מ"ש בזוהר ובתיקונים
דכל כתר הוי מסטרא דאמא ,שהוא שם אהי"ה בכתר .ונודע כי אהי"ה באמא ואין כל זה מובן אלא
כמ"ש ,כי ת"ת דאמא הוא כתר דז"א.946
וא"ת ,א"כ אחר שבין בחי' האור ובין בחי' הכלי הוא מת"ת דתבונה ,וא"כ ,אין לו שום
שייכות כלל עם ז"א ,ואיך נקרא כתר שלו דז"א .והתשובה ,כי הנה אמא יורדת ומשפלת עצמה
ורובצת על המוחין דז"א בדביקות גמור עמהם בהתחברות גדול ,ומלביש את המוחין ג"כ בסוד
גלגלתא כנ"ל ,ולכן הוא נקרא בשם כתר דז"א עצמו .והנה מזה תבין לכל הכתרים של כל בחי'
דא"א ודאו"א מה ענינם ,שאינם מכללם רק לסבת התדבקות והתחברות לבד ע"ד הנ"ל .ונמצא ,כי
כשיסתלק כתר זה מז"א ,ישאר בלי כתר כלל זולתו 947מחכמה ולמטה ,כי נודע שהקטן אע"פ שאין
לו מוחין יש לו ראש שלם ,948והטעם במה שידעת כי א"א הוא כתר ,אך ז"א הוא נמנה מחכמה
ולמטה ,ולכן הכתר הוא חוץ ממנו ,ונעשה )לו( 949מחדש אחר גמר ט' ספירותיו .*950גם בזה תבין
ענין מעלת הכתר על שאר הספירות ,כי הנה ,אפילו המוחין דז"א אינם רק אורות ומוחין דיליה
והמלבושין מנה"י תבונה ,951אך הכתר אפי' האורות כולם הם מתבונה .ובודאי כי כל אורות י"ס
דז"א אינם נחשבין לכלום בפני אורות דת"ת דתבונה .וגם ,כי הנה הת"ת דתבונה וגם הנה"י
החדשים שלה שהוגדלו עם האורות שלהם ,כולם ניתנו ברישא דז"א בסוד מקיף כמ"ש ,והם אורות
רבים וגדולים כולם הם מהתבונה .ונודע ,כי האור הקטן שבספירה העליונה היא גדולה מכל מה
שלמטה ממנו עד סיום המדרגות ,דוגמת החיות בפ' בשלח )זהר נו ע"ב( 952שאמר שראשי החיות
ככולהו שוקי} 953יא ע"ד{ החיות כו' ומכ"ש פה ,שהם רבים וגדולים .כי בודאי כתר דז"א גדול
לאין קץ מאד על המוחין אלו ,954ונוסף ע"ז כנ"ל שרושם ד' מוחין דז"א )הם( 955ג"כ נרשמים שם
כמ"ש בד' כריעות ובד' זקיפות שבעמידה ע"ש .נמצא עתה ,כי הכתר דז"א אינו רק שליש התחתון
דת"ת דתבונה הכלי והאור שלה ,שהוא כפוף ע"ג המוחין דז"א רבוץ עליהם כנ"ל ,וחצי קומת
תבונה זקופה ופניה כלפי פני הז"א ג"כ .נמצא נה"י שלה החדשים תלוין מאחורי ז"א ,956ולא ניתלין
מצד פנים דז"א ,כי כוונתם להיות )פב"פ עם הז"א( 957פניה בצד פני ז"א להסתכל בו ולהביט בו
##* 945
 946עי' בבהגר"א על ת"ז לו ע"א דעיקר התגלות הכתר באור ובינה היא ה' עילאה ,לכן הם
נקראים באותו שם והוא אהי"ה.
.(é"ä÷) éúìåæ 947
 948עי' דע"ה ח"א פה ע"א שהו"ק הוא כלל הקומה ,וזה כולל אפילו הראש ,שכל בחי' הג"ר היא
רק המוחין שבראש שהרי בתינוק יש ראש ורק חסר לו מוחין ]עי' ראיה לזה רע"מ נשא קכג ע"ב
דגופא ורישא מלבר ומוחא ולבא מלגאו ]וזו"ן הם גופא ורישא מלבר[ – הקדו"ש לח ע"ג([
.é"ä÷á ÷çîð 949
##* 950
.(é"ä÷) äðåáúã 951
 952והא תנינן לעילא מערבות רקיע דחיות פרסות דחיות קדישין ורומהון ככלהו לעילא מנהון
קרסולין דחיות ככלהו שוקי דחיות ככלהו ארכובין דחיות ככלהו ירכין דחיות ככלהו עגבי דחיות
ככלהו וגופא דחיות ככלהו גדפייהו ככלהו וצואריהו ככלהו ראשי החיות ככלהו מאי ככלהו כקבלי
כלהו
תרגום:
.(é"ä÷) éðø÷ 953
.(é"éä÷) åìù 954
.é"ä÷á ÷çîð 955
.(é"ä÷á óñåð) åìù äæçä ãò 956
.é"ä÷á ÷çîð 957
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בפניו להאיר אליו פב"פ .והנה ,הנה"י החדשים הם נמשכים מאחורי העורף דז"א ומכסים עורף שלו
עד כנגד החזה מאחוריו ,958כי הלא במקום שמסתיים היסוד דאמא מבפנים בז"א שם הם מסתיימין
נה"י דאמא החיצונים החדשים .שאע"פ שאלו הנה"י החדשים שיעור ארכם כמו הנה"י הראשונים
הפנימים ,עכ"ז ,אינו דומה המתפשט ביושר למעקם ,ולכן הנה"י הראשונים אשר נכנסו בפנים
ביושר הם מתפשטין בכל ט"ס דז"א כולם ,אך נה"י חדשים החיצונים שמתעקמים והם נתלין ויורדין
דרך האחוריים ,אינן מגיעין רק עד החזה לבד מהאחור.
* ונלע"ד דקאי אעתיק שלקח הכתרים של ז"ת )דב"ן( 959שמהם נעשה זו"נ 960כמש"ל
)פ"ג(.
ודע ,כי אלו הנה"י החדשים הם סוד חוורתי דקדלי 961הנז' באדרא )דף קלב ע"א ,(962כי כל
בחי' אמא לובן ורחמי בערך ז"א ,963ורישא חוורא דגלגלתא הוא לבנונית ת"ת דתבונה ,וחוורא
964
דקדלא הוא התפשטות נה"י החדשים ,ועד"ז תבין בא"א רישא חוורא דיליה כו' )אד"ר קכח ע"ב(,
ודי למבין .ואין חוורא זה נמשך בכל רוחב הזרועות ,רק בקו האמצעי דז"א אחורי עורף עד נגד
החזה בקו אמצעי דת"ת דז"א לבד ולא בחו"ג דיליה ,וז"ש באד"ר )קכח ע"ב( על א"א ,ומהאי
גולגלתא נפיק חד עיבר חוור דנחית לגלגלתא דז"א .וזהו ודאי מאחוריו דרישא דא"א ,והנה ,ע"י
האי חוורתי ,האחוריים דז"א ,שהם דינין ,מתכסין בהם עד חצי ז"א ,ואין הקליפות נאחזין באותן
דינין של אחוריים שמחציו ולמעלה .ואח"כ ,משם ולמטה יצאה רחל נוקבא דזעיר אנפין אב"א ,וגם
שם אין דינין נאחזים 965כמ"ש במקומו בע"ה .ואמנם לאה עומדת שם פנים באחור עם ז"א מחציו
ולמעלה ,והוא ,כי ודאי שתחלה נכנסין המוחין בי"ב שנים הראשונים כנ"ל ,ואז מכח )או"פ
דמלכות( 966המלכות שבנה"י הראשונים דתבונה שנכנסו עם המוחין בתוך ז"א ,משם יצאת לאה
באחוריהן ,כמ"ש במקומו בע"ה .ובשנת הי"ג בבא הכתר ,ואֵ לו הנה"י החדשים כיסו אל לאה,
ונמצא לאה ביניהן ובין גופא דז"א ,ונמצאת לאה מכוסה מן החיצונים ע"י ההוא חוורתי דנה"י
החדשים החיצונים ,וזהו הטעם שנקרא לאה עלמא דאתכסיא )ח"א קנב ע"א( ,והבן זה .משא"כ ברחל
שכבר נסתיים ההוא חוורתא ונשארה מגולה ,עלמא דאתגליא )שם( ,אשר ע"כ הוכרחה להיות אב"א,
כמ"ש במקומו .והנה אותו החוורתי ממתיק דיני אחוריים דלאה העומדת פניה באחור דז"א,
והחוורתי הנ"ל מכסה האחוריים שלה וממתיקם .וגם לסבה זו לא נזכרה לאה באדרא יען היותה

 958כדי להמתיק כל הגבורות שבעורף ז"א )דע"ה ח"ב מג ע"ב(
.é"ä÷á ÷çîð 959
.(é"ä÷) ñ"é 960
.(é"ä÷) àìã÷ã 961
 962ז"ל עלמא תניינא דנפיק מהאי תקונא שליט ונפיק ונחית וסליק לשבעה וחמשין אלף דרגין
מארי דיבבא ומתאחדן מניה לאכפייא בקודלא בחיורא .האד"ר מבאר ג' עולמות ,והב"ע צט ע"ב
מסביר אותם ביחס לג' הויו"ת במו"ס המתגלים בתיקון הראשון דדיקנא וכאן השני שכנגד בינה,
והזוהר הרקיע מבאר אותו ביחס לג' עולמות בי,ע וכאן יצירה ,וביחס לעצם הכתוב מניה לאכפייא
בקודלא בחיורא  -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(.
 963עי' דע"ה ח"ב מג ע"ב שמשמע שכאן מדבר על הארת הא"א דרך אמא
עי' בהגר"א בס"י טז ע"ב ז"ל :אע"ג דדינין מינה מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( ,מ"מ בעצמה היא
רחמים פשוטים ,ועי' בהגר"א בספד"צ דף כ ע"ג ד"ה וידוע שהדינין שמתערין מינה הם בחי' הז"א
עצמו.
964
ז"ל ,האי גולגלתא חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר גלופין
 965שכותל א' לשניהם.
.é"ä÷á ÷çîð 966
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סתומה ונכללת בכתר דרחל כמ"ש בעז"ה ,ואח"כ נמשך ההוא חד קוצי 967דשערי מרישא דז"א דרך
אחוריו ,ולא דרך הפנים שלא לכסותו .וגם ,כי בהיותו נמשך באחוריים ,מעלים ומכסים ההוא חוורא
דקדלי כנזכר באדרא ,אע"פ שנאמר לגבי א"א מזה נלמד לז"א.
וא"כ נמצא ,כי הכתר דז"א אינו גוף א' דבוק עם הנה"י הראשונים צ' דצלם שנכנס בסוד
968
מוחין תוך זעיר אנפין ,אמנם הוא גוף אחד הדבוק עם אלו הנה"י חדשים שהם תלוין מאחורי
החזה כנ"ל .אמנם ,הוא דבוק יותר עם הנה"י הפנימים ,כי הרי הנה"י החדשים תלוין מן הצדדים
מאחורי ז"א ,והת"ת רבוץ ודבוק על המוחין ממש שהם בנה"י הראשונים כנ"ל ,ואין הנה"י
החדשים מפסיקין בנתיים .ובזה תבין מ"ש במ"א ,כי קו אמצעי דז"א יורד לפעמים למטה ,ויורדין
כתר ודעת דז"א למטה ,ונשארין ב' קוין החו"ב שלו במקומם ,ואיך אפשר זה שירד קו אמצעי ,זה
המחובר לגוף וישארו ב' }יב ע"א{ קוין האחרים במקומן .אך יובן במ"ש ,כי גוף הכתר איננו גוף
א' דבוק עם המוחין דז"א ,והוא יכול לעלות ולירד כפי רצונו בלתי שירדו ויעלו עמהם ב' קוים
האחרים ,ודרך ירידה זו ועליה זו היא תלויה כפי ירידת נה"י החדשים מאחורי ז"א או עלייתן ,והבן
זה .ובזה תבין ענין שנת הי"ג שהיא בחי' ירידת הכתר ,כי אִ לו הכתר הזה היה הת"ת נאחז 969בנה"י
הראשונים של המוחין ,לא היה צריך זמן לירידתו ,כי תיכף בירידת המוחין ישאר הכתר מונח
עליהם .אמנם ,כיון שצריך להוסיף הנה"י החדשים ולרבוץ הת"ת על המוחין ולירד הנה"י החדשים
ולהתפשט עד החזה מאחוריים דז"א ,צריך זמן שנת הי"ג.
והנה ,מסיום האי חוורתא הנעשים מן הנה"י החדשים המגיעין עד החזה ,מסופם נעשה כתר
של רחל *970המתחלת מכנגד החזה ,לכן לאה הנסתרת שם ,היא נחשבת לכתר דרחל ממש ,והבן זה.
וז"ס )חולין ס' ע"ב( ב' מלכים שמשתמשין בכתר א' ,כי הנה אלו הנה"י החדשים מהכלי של ת"ת
דתבונה שהגדילו נעשה כנ"ל ,וא"כ כולם נקרא ע"ש ת"ת דתבונה ,והנה מראשיתו נעשה כתר לז"א,
ומסופו כתר לרחל ,והם ב' מלכים שמשתמשין בכתר אחד .ודע ,כי זה שאמרנו שרחל אינה לוקחת
רק סיום החוורתי ,זהו עתה בהיותה באחוריו ,כי אחר שתגדל ותהיה שוה אל ז"א ,אז ג"כ תהיה שוה
אליו פב"פ בכתר אחד שוה לשניהן .ונמצא עתה ,כי כמו שכתר ז"א אינו משלו רק מתבונה לבד ,כן
כתר דרחל הוא מן התבונה ולא שלה ,כי אמא נעשה כתר לו ולה ,והבן היטב.
* ונל"ח שהוא מהמלכות אשר שם ,דוגמת לאה היוצאת ממלכות נה"י תבונה הפנימים
הראשונים.
971

שער כה דרוש ששי
ועתה נבאר צ' דצלם שנעשית מנה"י הראשונים דתבונה הג' שהיא הב' .והנה ,האורות שהם
המוחין דז"א מתלבשין בתוכם ,והלבוש נגרר אחר הרוחניות וטפל לו ,ולכן הכל נחשב ומתייחס
לגוף הז"א ,ולא אל התבונה .והלבוש מסתלק מטבעו הראשון שהיה של תבונה ,ונעשה טבע הז"א
עצמו ,וחוזרין להיות גופא דז"א ממש ,ונקרא עצם מעצמו ובשר מבשרו .972כי הגוף מתנהג אחר

.(é"ä÷) àöå÷ 967
.(é"ä÷á óñåð) ãâðë ãò øéòæ 968
.(é"úë é"áåâ) æçàðä ú"úäî 969
 970דהיינו על ידי החו"ג שמתגלים שם יוצא מאחוריו משם ולמטה פרצוף רחל )ביאורים ח"א מג
ע"ב(
á÷òé úìéä÷ 971
 972עי' שער מוחין דצלם פרק א' ,ומש"כ שם.
אמנם קשה איך יתכן שהתבונה היא החיצוניות ,והז"א הפנימיות ,ויתכן שזה מקיף והוא
המציאות שמקיף נכנס פנימה וצ"ע##*.
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הרוחניות אשר בתוכם ,לכן הי"ס דז"א 973הם נחשבין מחכמה ולמטה הנקרא ראשית כנ"ל ,ולא מן
הכתר ,וגם לא מן החסד ולמטה ,אלא מהחכמה למטה ,כי הכל נחשב כגוף הז"א עצמו ,והם חב"ד
חג"ת נה"י ,974והבן זה הכלל .ובזה תבין מ"ש לך בסוד הגדלות דז"א ע"י כניסת המוחין האלו ,כי
בתחלה היו ו"ק לבד ונגדלו ונעשו ט"ס ,והוא ע"י ג"ס דנה"י אמא שנכנסו לתוכו ונעשה ט"ס ,ולולי
שנחשבין מגוף ז"א עצמו ובשר מבשרו ,איך יגדל ע"י .אמנם ,אחר שאינם עתה בשר אמא אלא בשר
ז"א לבדו ,לכן נגדל הז"א הגדלה ממשית .כי פ"א דנצח תבונה מתערב עם ב"פ דחסד דז"א ונעשה
חכמה דז"א ,ופרק אמצעי דנצח 975מתערב עם פרק תחתון דחסד ופ"א דנצח ז"א ,ונעשית חסד
דז"א ,ופ"ת דנצח אמא מתחבר עם ב"פ תחתונים דנצח ז"א ונעשה נצח דז"א ,וכעד"ז בב'
ספירות 976אחרות ,עד שנעשה בן ט"ס גמורות שלו ממש .ונמצא ,כי אלו המוחין הם מתפשטין בכל
ט"ס דז"א ,ויש להם ב' לבושין ,א' לבושי נה"י דתבונה ,וב' לבושין מגופא דז"א ,אשר }יב ע"ב{
בתוכם מתלבשים נה"י דתבונה .ונמצא היותן לבוש תוך לבוש* ,ועכ"ז עיקר המוחין אינם רק אותן
שבחב"ד דז"א ,כי שאר המוחין המתפשטין דרך קוין אינם מוחין ממש ,ונתבאר זה במקומו בע"ה.
*ונלע"ד חיים צ"ע ,כי הרי לעיל 977אמרנו שמתערבים פ"א דנצח אמא עם ב"פ דחסד ז"א
ונעשין חכמה דז"א ,וכאן אמרנו שזה לבוש לזה.978
ודע ,כי אלו המוחין החו"ב נמשכין מזווג או"א ,מן המוחין עצמן דאו"א ,מן ראשם דחו"ב
דאו"א .אמנם ב' טפות הדעת ,שהם חו"ג ,נמשכו מן החו"ג המתפשטין בו"ק דגופא דאו"א ,ולא מן
הדעת עצמו דאו"א .ומהראוי היה שכאשר יכנס הדעת הזה בז"א שיהיה באופן הנ"ל ,שחו"ב ישארו
בראשו בסוד מוחין ,והדעת יתפשט בגופו בו"ק דז"א למטה ,ולא יהיה בראשו דעת מקובץ מחו"ג.
אמנם לא כך היה ,אמנם תחלה נעשה מהם דעת מקובץ בראשו ממש מחו"ג ,ואח"כ מתפשטין גם
בו"ק .ובדרוש כי א-ל דעות ה') 979שמואל א' ב ג( ,שהם ב' דעות דז"א יתבאר ענין זה היטב ע"ש.
וטעם הדבר הוא ,כי הנה נתבאר לעיל שהכתר שבו הוא שליש תחתון ת"ת דתבונה ,הכלי עם אור
שבו דתבונה עצמו ,והוא אור גדול מאד כנ"ל ,כי גופא דכתר קטן בערך האורות אשר בתוכו כנ"ל,
981
ולכן היה כח באורות ההם לעלות 980את הדעת דז"א דרך קו אמצעי דוגמת כתר ,ולעשות מוחין
בראשו דוגמת הדעת מוח 982דאו"א שהוא בראשם.
והנה דע ,כי כל אלו המוחין הנכנסים תוך ז"א שהוא צ' דצלם ,כולן הם חוזרין לעלות
ממטה למעלה בסוד אור חוזר ,כי כן הוא בכ"מ שאור ישר יורד ,מוכרח הוא שיהיה לו אור חוזר
בכל המקומות ,והבן זה .983נמצא )כי( 984גם במוחין דקו ימין ושמאל שהם חו"ב ,יש אור חוזר
 973עי' בהגר"א בס"י ח ע"א שבא"א מתחילים מעתיק ,ועי' בהגר"א בספד"צ א ע"א ז"ל ,וכן
ראשית הגילוי הוא מחכמה כמ"ש בא"ז )רפט ע"ב( אתר דשירותא אשתכח כו' הוא נהירו דחכמתא כו',
ועיי"ש הגהות הלש"ו שמציין לזהר בראשית לא ע"ב שהכתר נעלם.
.(é"ä÷) í"éäð 974
.(é"áåâä à"ðå é"ä÷) àîéàã 975
.(é"ä÷) ïéå÷ 976
 977גוב"י – שער כ' פרק א' ושער כז פרק ג'.
 978ואם אומרים כשיטת הלש"ו שזה לא הנה"י אלא הארת הנה"י אין קושי.
 979כללי חו"ג אות יז וכן כתוב בגוב"י.
.(é"ä÷) úåìòäì 980
.(é"áåâá ïëå é"ä÷) ùîî çåî åúåùòìå 981
.é"ä÷á ÷çîð 982
 983כלומר כל אור ישר ,וגידול מחייב שיהיה או"ח ועליית מ"ן כדי להמשיך הגידול וללא זה האור
ישר חוזר למקורו##*.
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 984
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ממטה למעלה ,ומתפשטין ממטה למעלה .אמנם אין דרוש שלנו עתה רק באור חוזר של הדעת
לבדו ,כי הוא סוד המים המגדילין האילן כנ"ל בדרוש א'.
ותחלה נבאר דרך 985התפשטות ה"ח בגופא דז"א והגדלתו בי"ג שנים ויום א' ,כי כמו
שביארנו לעיל בדרוש ג' ענין כניסת כל המוחין עצמן עד י"ג שנה ויום אחד ,כן עתה צריך לבאר
התפשטות החסדים לבדן וחזרתן ממטה למעלה בזמן המשך י"ג שנים ויום אחד הנ"ל ,והנה זהו
קרוב אל הנ"ל בדרוש ג' ,בזמן הי"ג שנים ויום א' בכניסת כל המוחין .והענין ,כי כבר נת"ל כי עיקר
הגדלת ז"א הוא ע"י החסדים של הדעת המתפשטין בו"ק דז"א ,והנה הם אינם מגדילין אותו עד
שיכנס עטרת יסוד דתבונה במקומה ,בשליש העליון דת"ת ז"א ,ואז יוצאין משם ומתגלין ואז
מגדילין אותו .ונמצא ,כי אלו החסדים נתעכבו מלצאת מעטרת התבונה עד המשך ו' שנים ויום
אחד ,אחר עיבור וב' שנים היניקה ,כי עד אז היו נכנסים 986הפרקין דנה"י דתבונה ,ונסעו ו' מסעות
שהם ו' ספי' כחב"ד ח"ג ועוד שליש ת"ת ,הרי ו' שנים ויום אחד* שהתחילו החסדים ליכנס ברישא
דז"א ,ולא נגמרו לעמוד במקומם אשר משם התחילו להתגלות עד סוף הז' 987שנים ויום אחד כנ"ל.
לכן דין הפעוטות מבן ו' שנים ויום א' 988דמקחן מקח במטלטלין )גיטין נט ע"א( ,שהוא סוד הדעת
}יב ע"ג{ שהם החסדים ,שאז מתחילים לצאת ולהתפשט בו"ק הנקרא מטלטלין ,כי אלו הם
העושין ההיקף והצירוף ע"ג הקרקע שהיא המלכות רחל .ובו"ק שהם מטלטלין ,מתחיל הדעת
להתפשט בהם ,לכן מקחן מקח במטלטלין ,כי כבר יש בו דעת למטה) 989למה( שנוגע אל
המטלטלין ,אך לענין קרקע אין בו דעת עדיין ,כי עדיין לא נתפשט הדעת בקרקע שהיא המלכות,
וכשיתפשט הדעת במלכות שהיא הקרקע ,אז מוכר בקרקעות כמ"ש במקומו )שער המלכים פרק ו'(.
ואמנם בפרק יש נוחלין )קנה ע"ב( יש סברא שאין מקח הפעוטות קיים רק כבר ח' או ט' ,והטעם לפי
שהוא מונה גם ב' שנים דיניקה עם הז' הנ"ל והרי הם ט' ויום א'.990
*נל"ח 991שצ"ל ונסעו ז' מסעות ,שהם חב"ד ח"ג נו"ה ועוד שליש ת"ת ,הרי ז' שנים ויום
אחד.
והנה אחר ט' שנים הנ"ל כבר נתגלו החסדים המגולין ,שהם ב"ש חסד דת"ת וחסדי נו"ה
כנ"ל ,ונתפשטו במקומן האמיתי ,לכן ביאת בן ט' שנים ויום אחד ביאתו ביאה )סנהדרין סט ע"ב(.
אמנם עדיין אינו ראוי להוליד רק עד אחר שיחזרו לעלות בסוד אור החוזר עד המוחין ויגדילו ,שהם
ד"ס כחב"ד בד' שנים אחרים ,והרי נשלמו י"ג שנים ויום א' ,וכבר נגדלו המוחין שלו ,ואז הוא ראוי
להוליד .משא"כ קודם הגדלת המוחין העיקרים ,כשהיה בן ט' שנים ויום א' ,כי אז ביאתו ביאה
ואינו ראוי להוליד אם לא ע"י מקרה.
ונבאר טעם איך ענין הגדלה זו ע"י החסדים המגולין .והענין ,כי אינו דומה האור המכוסה
לאור המגולה ,לכן החסדים המגולים אורם כפול מבהיותם סתומים תוך עטרת בינה .נמצא עתה ,כי
אלו החסדים שנתגלו ,נכפלים אורם כפליים ממה שהיו סתומים בתחלה ,וכאשר עלו דרך אור חוזר
עד ב"ח ושליש המכוסים אשר גם אורם הוא כפליים ,אלא שלהיותן סתומים אינו ניכר רק מחצית
אורם .הנה ,בעלות אורות אלו החסדים המגולים עד שם ,הנה מוסיפין בהם כח ומגדילין אותן ,ועל
ידם מתגלה כפל האור שהיה בהם כפי טבע המים להגדיל האילן ולגלות כחו מה שהיה בכח להוציא
אל הפועל .ונמצא ,כי כל אלו 992בין הסתומים בין המגולים כולם ע"י אור החוזר נתגלה ,ונתראה
985
986
987
988
989
990
991
992

.(é"ä÷) øãñ
.(é"ä÷á óñåð) øàù
.(é"ä÷) 'åä
.(é"ä÷) "íéðù 'æ åà" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð 'à íåéå
÷.øâñåîä úà ñøåâ é"ä
.'è íäù 'à íåéå 'ç àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð 'à íåéå 'è
.é"ä÷á ÷çîð
.(é"ä÷á óñåð) ç"ä
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בהם כחם ואורם ,ונכפלו כפליים ממה שהיה בהם בתחלה .ואמנם ,ענין כפילתן כפליים נת"ל
בדרוש ג' ,ודלגתי קצת מהענין ואכתבנו פה בקיצור .הנה החסד שבחסד נכפל לב' ונעשה ו'
שלישים ,ג' לעצמו וב' לחכמה וא' לדעת ,וכן חסד שבגבורה נעשה ו' שלישים ג' לעצמו ב' לבינה
וא' לדעת .ובדרוש הנ"ל שאלנו למה בכחב"ד דז"א אין בכל א' רק ב"ש ,ובה"ק 993דז"א כל א' ג'
שלישים ,ותירצנו תירוץ א' .וזה תירוץ אחר ,כי הנה הדעת אינה ספירה בפ"ע ,אמנם הוא בחי'
היסוד המזווג ומכריע בין חו"ב .ונמצא ,כי הדעת נחלק לחצאין ,חציו הימני עטרה דחסד מצד
חכמה ,וחציו השמאלי עטרה דגבורה מצד הבינה ,והרי עתה כאלו יש ג' שלישים בחכמה וג' בבינה.
ונשלים ענין הכפל ,כי זה החסד שבת"ת גם הוא נכפל לו' שלישים ,ג' לעצמו וב' לכתר ז"א
וא' לכתר נוקבא .וחסד דנצח נכפל לו' שלישים ,ג' לעצמו וג' לחכמה דנוקבא דז"א ,שהוא נגד נצח
דז"א כנודע בפ"א שלו .וכן חסד ההוד נכפל לו' ,ג' לעצמו וג' לבינה דנוקבא שהוא נגד פ"א דהוד
דז"א .והרי עתה נתבאר מ"ש בפ' שלח )דף קע ע"א (994דעת אתי בו' סטרין וכו' כי התפשטות הדעת
בז"א הוא התפשטות }יב ע"ד{ הה"ח בגופו ע"ד הנ"ל ,והבן זה .ובמ"ש כי משליש תחתון דחסד
הת"ת נכפל לב' שלישים ,ושליש א' עלה לכתר ז"א ,ושליש א' לכתר נוקבא .ובזה תבין פסוק )זכריה
יד ז( והיה יום אחד הוא יודע לה' ,לא יום ולא לילה ,כי כתר זו"ן שניהם נעשו משליש א' ,וזהו יום
א' ,ואינו לא מן הז"א לבדו הנקרא יום ולא מן הנוקבא לבדה הנקרא לילה ,רק של שניהם יחד ,וזהו
לא יום ולא לילה .וז"ס )חולין ס' ע"ב( ב' מלכים משתמשין בכתר א' ,שוה לשניהן בבחי' זה השליש
תחתון הנחלק לב' כנ"ל .וז"ס )ס"י פ"א מ"ז( נעוץ סופן בתחלתן ,כי כתר ומלכות ממקום א' חצובים,
ובזה תבין גם כן הטעם למה אין אנו מזכירין הכתר במנין י"ס ,יען לא נשלם רק אחר גמר כל ט"ס
וכל המוחין כנ"ל מדרושים שעברו ,ולא נשלם עד שגם נשלם כתר דנוק' דז"א ג"כ ,ע"כ אנו מונין
תמיד ט"ס מחכמה עד היסוד עם הדעת ,ואין אנו מזכירין לא כתר ולא מלכות כי שניהן נעשו
כאחד) 995נ"א פ"א( 996אחר הכל.
ונבאר עתה שאלה אחת ששאלנו למעלה בדרוש ג' ,כי אחר שנתבאר שם שה"ח כבר היו
מתפשטין בט' פרקין של מוחין בצ' דצלם קודם כניסתן תוך ז"א ,א"כ מה ענין ירידת החסדים אל
יסוד דז"א אחר ט' שנים ויום א' 997ולא קודם .והענין ,כי ודאי שכך הוא ,שכבר הם מתפשטין כל א'
בפרק שלו ,ובהכנס אותו פרק ,נכנס עמו החסד הראוי לו .ומ"ש ואחר כך מתפשטין ומגדילין ,הענין
הוא כי עד שיכנס הדעת דז"א במקומו בשנת הט' אשר הוא שורש לכל הה"ח המתפשטים ,שהם
ענפיו ,אין כח באלו החסדים לעשות שום פעולה או הגדלה ,ואינם מאירין .ואחר הכנסת דעת
במקומו שהוא שרשם ,אז יש בהם כח להגדיל ולהראות פעולתן ,ולכן אנו מזכירין התפשטותן אחר
ט' שנים ולא קודם ,והבן זה.
999
והנה ,998אחר שנעשו כל בחי' הנ"ל של הגדלת ה"ח התחתונים שנכנסו ,נשלמו ג"ר דז"א
בבחי' הכלים הראוים לקבל המוחין בתוכם ונתקנו ,והיה הכתר דז"א חצי ת"ת תחתון דא"א אשר
ממנו נעשה חב"ד בימי היניקה ובימי העיבור כמבואר במקומו .הנה עתה נתעלה זה חצי ת"ת
התחתון דא"א ,שהם היו אז בחי' חב"ד ונעשו בחי' כתר לבד לז"א ,ושם בזה הכתר עלו ב"ש חסד
.(é"áåâä) ÷"åáå â"åçáå à"ð 993
 994ז"ל ,וחברייא ידעין נשין מ"ט דעתייהו קלה א"ל דעתא אתיא בשית דרגין וכל חד נטיל
חולקיה מה דאשתאר קל איהו
תרגום :והחברים יודעים נשים מה הטעם דעתן קלה אמר לו הדעת באה בשש דרגות וכל אחת
לוקחת חלקה מה שנשאר הוא קל
עי' לעיל כללי חו"ג אות יב ,שכל קצה עולה בגימ' שם הוי"ה ולכן ה' מהם היא גימ' ק"ל
 995כלומר הנוק' דז"א שהוא בחי' המלכות שבו שאין לו רק ט' ספירות לבד כנ"ל הערה .472
.é"ä÷á ÷çîð 996
.(é"ä÷á ÷çîð) 'à íåéå 997
.àáä ä÷ñéôä ìò úôìçåî äæ ä÷ñéô é"ä÷á 998
.(é"ä÷) íéãñçä 999
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דת"ת הנ"ל שעלו בכתר להגדילו ,ואח"כ מהו"ק דז"א שהיה לו בעת היניקה נתפשטו והיו לו לט"ס
כנ"ל ע"י הגדלת החסדים ,והרי נשלמו י"ס דז"א ,ואח"כ בתוכם נכנסו המוחין העליונים הנ"ל שהם
צ' דצלם*.
*נל"ח שצ"ע ,דהרי כאן אמר כי בחי' הראש שהם הכלים דז"א בהיותו בעיבור ובהיותו
ביניקה ,אשר היה כנגד חצי ת"ת תחתון דא"א אשר מהארת הת"ת הנ"ל ,נעשה בחי' ראשו ומוחין
דעיבור או דיניקה שלו .ועתה כל זה נתעלה ונעשה עתה הכלי דכתר שלו .והרי במ"א נתבאר כי אלו
עצמן נעשין כלים וקרומים אל ג' מוחין של עתה דגדלות ,ולא מגדלות דו"ק והתפשטותן לט"ס,
ואיך 1000הם עלו לכתר לבדו ,וצ"ע .גם צ"ע ,כי הרי לעיל נתבאר כי הכתר דז"א כולו מצד תבונה
אור וכלי ,ואיך אומר פה כי הכתר מכלים ראשונים דחב"ד שלו .אך לזה צ"ע הב' ,אפשר לומר כי גם
בקטנות ויניקה יש צלם דחיצוניות תבונה ויש לו כתר ומוחין מצדה ,ואותן הבחי' נמשכו לז"א בחצי
ת"ת התחתון דא"א ,וגם אז היה הכתר )חצי תחתון דת"ת דא"א( 1001גם ג"ר חב"ד כולם מצד
התבונה לבדה ,כי לכן לא נזכר רק ו"ק לבד ,שהם משלו .ועתה בגדלות עלו כל זה בכתר ,ונמצא
כולו מתבונה .ואחר כך מהו"ק שלו עצמן נגדלו ונעשין המוחין חכמה בינה דעת מגדלות עצמן,
ומהו"ק שלו עצמן ,כי תחלה גם כלים של מוחין היו של התבונה ,ועתה כלים של המוחין הם שלו,
1002
זולת הכתר לבד שכולו מתבונה אף הכלי.
והנה לעיל בארנו ענין ו"ק דז"א איך נעשו ט"ס אחר כניסת המוחין ע"י ט' פרקין דנה"י }יג
ע"א{ דתבונה ,וזהו פי' ב' .כי הנה ,ע"י אלו החסדים המגדלין האילן שהוא ז"א אילנא דחיי,1003
היתה הגדלתו באופן זה ג"כ ,לבד מהגדלת של החסדים והמוחין בעצמן שנכפלין כנ"ל ,גם הגדילו
גופא דז"א כנודע ,כי אין המים הנכנסין בשרשי האילן נעשין הן )עצמן( 1004גוף האילן רק הם
מגדילין האילן ,כי בקו ימין דז"א לא היו בו תחלה בעת היניקה רק ב"ס חסד ונצח ,שהם ו"פ ,וב"פ
עלאין דחסד הוגדלו ע"י מים ונעשה ג"פ כנ"ל ,ונעשה כלי א' לקבל בו מוח חכמה .ושליש תחתון
דחסד ושליש עליון דנצח הוגדלו ע"י המים ונעשו ג"פ דחסד ,וב"פ תתאין דנצח ג"כ גדלו ע"י מים,
ונעשו ג"פ בנצח ,וכן על דרך זה בקו שמאל ואמצעי.
1005

שער כה דרוש ז
מצאתי אופן אחר בענין צלם דז"א וזהו עניינו .כי הנה ב' בחי' יש באמא עלאה ,והם בינה
ותבונה ,וגם זו התבונה נחלקת לב' ,והשנייה שלה היא הנעשית צלם בז"א ,אך ב' חצאי התבונה
הנ"ל שניהן פרצוף א' לבד ,ולא כמו התבונה ובינה עליונה שהם ב' פרצופים ולפעמים גם הם
úåìãâäîå" àúéà åîå÷îáå ,é"áåâä é"úëá ÷çîð "êéàå ,ñ"èì ïúåèùôúäå ÷"åã úåìãâî àìå" 1000
."íä ñ"èì íúåèùôúäá ÷"åã
.é"ä÷á ÷çîð 1001
åðøàéáù äî øàáð ,à"æ úîå÷ ìëá íéãñçä úå÷ìçúä åðøàéáù øçàå :ì"æå à"ò ò ÷"äòù 'éò 1002
éöçù ,øàáúð äðä éë ,àåä ïéðòäå .ïéçåîä ìù íéìëä åð÷úðå ,úåîéìù ñ"éì à"æä ìãâð ïë é"ò éë ,ìéòì
äéäù ,øåáéòä ïîæ ,íäù ,åìù íéðåùàø éðîæ 'áá ,à"æã ã"áç äùòð åðîî ,à"àã ú"úä ìù ïåúçú
â"é íåìùú ãò ,ä÷éðéä ïîæ øçà äúòå .úååö÷ 'å åì äéäù ,ä÷éðéä 'éçááå .úìúá ïìéìë úìú 'éçáá
.øúë àø÷ðä ,ãáì ãçà éìë åùòðå ,äúò åìòúð øëæðä íéðåùàøä ã"áçä éë ,äæ ïôåàá ìãâð ,äðù
,åìéãâä íä íâ ,é"äð ,ú"âç ,íéðåùàøä åìù úååö÷ 'åä ë"çàå .'æðë ãñçä øåà ùéìù åúåà ñðëð åëåúáå
,íéùéìù 'å íäù ,ïé÷øô 'å íäá ùé ,ïéîé å÷áù ãñçäå çöðä éë ,äæ ïôåàá ,'æðë íéìåòä íéãñçä é"ò
.íéùéìù 'è åéäå åìéãâä
 1003עי' לעיל הערה 785
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 1004
á÷òé úìéä÷ 1005
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נכללין יחד ,אלא שהוא בב' בחי' ,כי לפעמים התבונה עולה עד לבינה ונכללת שם עמה ,ולפעמים
בינה יורדת עד מקום התבונה ונכללת עמה .1006ועיבור זה הב' דמוחין דז"א היה בבחי' זו הב',1007
כי ירדה בינה למקום תבונה ונכללת עמה ,ושם היה הזווג עם החכמה ,ואח"כ ילדה תבונה את צלם
המוחין האלו במקומה למטה ,1008והיו שם המוחין מגולין ונקרא שם צלם או"מ קודם שיתלבשו
בחצי עליון תבונה עצמה ,שהיא תבונה תחתונה כנ"ל .והנה עתה ,נה"י דתבונה הם על ראש ז"א,
בחי' מ' דצלם .בחי' ב' ,ל' דצלם ,והוא ,כי נכנסים נה"י דתבונה עליונה הנקרא תבונה תחתונה
ונכנסים בראש ז"א שהיה לו בהיותו קטן ,ועתה אותו ראש הוא נעשה בחי' קרומין המוחין,1009
ובתוך הקרומות האלו נכנסים נה"י דתבונה ,ובתוך הנה"י נכנסים מוחין דגדלות ,באופן כי עדיין לא
נתלבשו נה"י דתבונה עתה רק תוך הקרומין שהם המוחין הראשונים .בחי' ג' ,צ' דצלם ,והוא כי
עתה נגדלו ו"ק דז"א עצמו ,והפרקים העליונים דחג"ת שלו נעשה גולגלתא ממש אליו כנזכר בדרוש
העבר ,וזו גלגלתא נעשית ונגדלת והלבישה הקרומים הראשונים אשר בתוכם נה"י דתבונה ,ובתוכן
המוחין ,וזהו צ' דצלם ,כי עדיין לא היה רק קרומות ולא גלגלתא מחוץ לקרומות ,לכן עתה בבחי' זו
הג' שהיא צ' דצלם שנעשית גולגלתא ממש מבחוץ לקרומות ,היא מה שכתב שנכנסה ממש תבונה
תוך ז"א .משא"כ בבחי' ב' ,ל' דצלם .והטעם ,כי אז עדיין לא נתלבשה הבינה }יג ע"ב{ רק תוך
הקרומות אשר היו תחלה ראש ומוחין דיניקה שהיו לו מצד חצי ת"ת דא"א ,כנ"ל בדרושים.
ונבאר עתה ,כי אחר הי"ג שנים ויום א' ,שכבר נכנסו בו צ' דצלם שהם המוחין דאמא,
ועדיין חסרים צלם אבא ,ולכן נבאר תחלה עניינם מה הם .הנה ענין הצלמים האלו ,שהם המוחין
שלו ,נעשין מזווג או"א ,כי אבא מזריע לובן ואמא אודם ,ואז הב' טפות ההם דאו"א מצטיירין
ביסוד אמא 1010ונעשו פרצוף א' שלם בי"ס ,רק שהוא רוחני דק מאד יותר מן הז"א ,ונקרא נשמת
הז"א .כי כמו שנפש רוחניות של אדם התחתון אינה נכנסת באדם עד י"ג שנים ויום א' ,כן אלו
המוחין אינן נכנסים בז"א עד י"ג שנים .וטעם התלבשות המוחין דז"א בנה"י דתבונה הוא ,כי יען
אלו המוחין הם אורות גדולים ,כי הם טיפות שממשיכין או"א בזווגם ממה שלמעלה מהם ,שהוא
א"א ,וא"א גם הוא ממשיך מעתיק ,וכן עד יותר למעלה מדריגה לפנים ממדרגה ,ואין כח בז"א
לקבלם כי אם אחר התלבשם בנה"י דתבונה כנ"ל ,ואחר עשות ג' בחי' הנקרא צל"ם ,והלואי אח"כ
שיוכל לקבלם ,באופן כי לב' סבות נעשה ג' בחי' צל"ם :א' ,לפי שכל דבר שבקדושה עושה רושם
ומניח רשימו במקום שעובר כנ"ל .הב' ,כי הלואי שיוכל ז"א לקבל אורות האלו אחר ג' המעטות
הנ"ל ,שהם ג' אותיות דצל"ם כנ"ל ,ובודאי שאין מעלת האחרון שהוא צ' כמעלת ל' ,ומעלת ל'
כמעלת ם' העליונה מכולם ,וז"א לא יוכל לקבל כי אם הארה מועטת נקרא צ' דצלם ,וזכור זה ואל
תשכח הקדמת ג' בחי' נה"י דתבונה חיצון אמצעי ופנימי.
ונחזור לענין ראשון ,כי להיות מוחין אלו מטיפת זווג או"א כנ"ל שהם לובן ואודם ,מוכרח
שיעשו ב' מיני מוחין ,א' מצד אבא וא' מצד אמא ,וכל אחד משניהן כלול מג' מוחין שהם חב"ד.
 1006עי' שער או"א פרק ח ז"ל ,שתעלה התבונה ונכללת בבינה ,ב' שיורדת הבינה ונכללת
בתבונה .אמנם הזווג שהוא להוציא המוחין דז"א הנקרא עיבור ב' הוא שירדה בינה ונכללה בתבונה
ושם הוא הזווג למטה ,אך עיבור הראשון היה כי נתלבשו חו"ב עלאין בחו"ב תתאין )נ"ב דהיינו שעלו
ישסו"ת והלבישו החו"ב עלאין( ונכללו בהם ובתוכם ,ונכללו חג"ת ונה"י דא"א אלו באלו וחג"ת בנה"י,
דז"א אלו באלו
 1007בכל המשכת טיפה נכללו או"א וישוס"ת באחד )ביאורים ח"ב ע ע"ד ,וכן דע"ה ח"ב צט ע"א(,
ועי' דברינו לעיל ח"א שער הולדת או"א וזו"ן פרק ג' ,וכן עי' לקמן הערה  .1026ועי' כללים ח"ב קכב
ע"ג שנעשו אבא עלאה עם יש"ס לחד וכן אימא עלאה עם תבונה לחד ומתייחדים אבא הכללי עם
אמא הכללי יחד ואז נולד מהם אורות ונשמות חדשות.
 1008מכאן משמע שהלידה הוא אחר שחוזרים ומתחלקים )כמו שמבואר לקמן דרוש ח' אבל
בשעה"ק דף עב ע"ד משמע שהלידה הוא בהיותם עדיין כלולים זה בזה וכן הוא מבואר לקמן דרוש ח'
דף יג ע"ג )לש"ו(.
 1009עי' שעה"ק נח ע"ד ]עא ע"ג[ סוף דרוש ה' )לש"ו(.
 1010עי' הערה 525
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וכשהוצרכו לכנוס ברישא דז"א בגדלות ,אז נכנסין מוחין דמצד אבא ,ויתלבשו תוך נה"י שלו,
ויתגלו בחי' צלם אחד בכל ג' פרטיו כנ"ל בדרושים.
1011

שער כה דרוש ח
דרוש הצלם וקצת מדרוש זה בארנו בברכת כהנים .והענין ,כבר ידעת כי המוחין דז"א הם
מזווג או"א ,כי אבא מזריע לובן ואמא אודם ,ואז שניהן מצטיירין בציור רחם האשה ,1012ושם ברחם
אשה 1013נעשה פרצוף אחד בי"ס ,רק שהוא רוחני מאד יותר מן הז"א ונקרא נשמה של הז"א ,כי כמו
שנשמת האדם אינה נכנסת בו עד י"ג שנים ,כן נשמת הז"א שהוא המוחין שלו אינן נכנסים 1014בו
עד י"ג שנים.1015
1016וכבר בארנו כי יש חיות ומוחין אל הקטן בכל ג' זמנים הן בעיבור הן ביניקה ,הן בבחינת
מוחין ,ובארנו זה בסוד מוחין דקטנות .כי הלא בכל ספירה וספירה יש ג' בחי' לבושים ,חיצון,
ואמצעי ופנימי ,ובתוך לבושים אלו יש אור רוחני ,וגם הוא מתחלק לג' חלקים נר"ן ואין להאריך.
והנה המוחין של העיבור נתלבשו בלבוש החיצון של נה"י דתבונה .1017והנה כ"א מבחי' ג' 1018אלו
המוחין שהיו 1019מתלבשין בנצח הוד יסוד תבונה ,מסתלק אור פנימי של תבונה ואינו נשאר שם רק
הלבוש לבדו ,ואלו המוחין המתלבשין נעשין בו בחינת או"פ ,וז"ש) 1020ברכות סג ע"ב( אין התורה
מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ,כי התבונה נקרא מי ,והיא ממיתה עצמה שנסתלק רוחה
ונפשה ,ואין נשאר בה שום חיות בלבושיה אלא אותן המוחין המתלבשים אח"כ ,וזה לצורך ז"א
הנקרא תורה .וכל בחי' מג' מוחין הם בחי' טפת אבא באמא ומצטיירין }יג ע"ג{ במעי אמא,1021
ואח"כ נתלבשה בנה"י ,ונכנסים בז"א .אמנם היות מוחין אלו כלולין מטפת או"א וכל א' מהם יש בו
מוחין חב"ד ,לכן בכל בחי' מאלו יש ג' מוחין והם כפולים ,כי הם ב' מוחין א' מאבא ואחד
מאימא .1022ואמנם 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.
ונדבר עתה בבחי' המוחין דגדלות ז"א הי"ג שנים ,ועיין בברכת כהנים ,ונודע כי עיבור ז"א
היה למעלה ביסוד ,1023כשנכלל בינה ותבונה ביחד ושם נעשה פרצוף אחד ,וביסוד הראוי אל כל
כללות הפרצוף זה ,שם היה העיבור של ז"א .כי בזמן שתהיה התבונה לבד נפרדת מן הבינה אז יסוד
של תבונה למטה ,כי כל כללות של הפרצוף של תבונה דילה היא נה"י של בינה עילאה ,וכשנצטרפו

.ã"ò àò ÷"äòù ,íéùåøã 1011
.(íéùåøã) '÷åðä 1012
.íéùåøãá ÷çîð äùà íçøá 1013
.(íéùåøã) ñðëéì íéøîâð 1014
 1015ע"כ חזרה על סוף פרק ז'
 1016מכאן חזרה על דרוש ג'
åùáìúð íéðù â"é ìù íééúéîàä ïéçåîäå äðåáúã é"äðã éòöîàä ùåáìá åùáìúð ä÷éðé ìù ïéçåîäå 1017
.(íéùåøãá óñåð) äðåáúã é"äð ìù éîéðôä ùåáìá
.(íéùåøã) 'éçá 'âî 1018
.(íéùåøã) íäù 1019
.(íéùøåã) ñ"æå 1020
.(íéùåøã) '÷åðä 1021
.(íéùåøãá óñåð) àîàã ïëå àáàã ã"áç ùéù àöîðå 1022
.(íéùåøã) äðéáä ãåñá 1023
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בינה ותבונה יהיה היסוד שלה אז גבוה מאד ,ומקומה ממקום שהיה תחלה פה תבונה ,1024וכשילדה
בינה את ז"א היה בהיותה יחד פרצוף 1025שלם עם תבונה .1026ויצא ז"א וסוד המוחין דגדלות שלו
יצאו מפי יסוד אמא ,1027ונשארו תלוין בין ברכיה שלה ,שהם נה"י דילה ,בראשי פרקין עילאין שלה
אחר העיבור ,צריכה להיות רובצת אמא על אפרוחים ,והיא צריכה להוליכה 1028את המוחין של ז"א
בנה"י שלה כדי להכנס בראש ז"א ,1029כי ז"א לא יוכל לקבלם בלתי התלבשות כדי להמעיט
אורה ,1030שלכך הוצרכה להלביש אמא עילאה המוחין אלו תוך נה"י שלה ,ולהכניסן אחר כך בראש
ז"א.
וכבר ידעת דאמא עילאה לא מתפרשת לעלמין מאבא ,בסוד )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן
להשקות את הגן ,תדיר ולא פסיק ,1031ואם 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 1032בזמן שהיה פרצוף
אחד ,והנה"י ראשונים מתחלקים כל אחד ואחד לג"פ ג"ר נעשו חב"ד 1033של תבונה ,וג' אמצעים
חג"ת שלה ,וג"ת נה"י שלה.
אמנם ,כשיוצא פרצוף מוחין דז"א תחלה מנה"י הראשונים ,אז חזרו אח"כ מהם להיות
פרצוף תבונה כולה .והנה פרצוף מוחין דז"א יצאו לאויר ועמדו שם באויר שבין פרקין קדמאין
דנה"י הראשונים אשר חזרו 1034אח"כ ונתהווה מהם ונעשה ג"ר דתבונה ,והרי זו בחי' אחד ונקרא ם'
של צלם ,כי עתה לא נתלבשו עדיין המוחין תוך תבונה ,וכשאין מתלבשין הם ד' מוחין חו"ב חו"ג
ם' של הצלם .ואח"כ ,שנעשה פרצוף תבונה ,היו צריכים המוחין האלו לירד למטה עד נה"י דתבונה
להתלבש בהם כדי שיכנסו בז"א ,כי הנה"י דתבונה הם לבדם ארוכים בכל שיעור אורך ז"א כמבואר
1035
אצלינו .והנה אלו המוחין עומדין במקום ג"ר דתבונה וצריכין לירד ב' ירידות ,א' בחג"ת
דתבונה ,ואז הם מתלבשים שם ,ושם הם ד' מוחין תוך ג' ספי' לבד ,כי חו"ג התלבשו תוך ת"ת
דתבונה .נמצא ,כי עתה לא יש היכר אל היות שם ד' מוחין רק ג' לבד נגד חג"ת דתבונה ,ואז שם
.íéùåøãá ÷çîð – äðåáú äô äìçú äéäù íå÷îî äîå÷îå 1024
.(íéùåøãá óñåð) 'à 1025
 1026לא חזרו או"א וישסו"ת לב' פרצופים עד אחר הלידה )ביאורים ח"ב נז ע"ב( ,עי' לעיל הערה
 .1007כלומר מתלבשים המוחין בנה"י דאימא ואח"כ מתפשטים ומתלבשים בז"א )דע"ה ח"ב צח ע"ג(.
.(íéùåøã) àîàã '÷åðã 1027
.(å"ùìå íéùåøã) ùéáìäì 1028
 1029עי' שעה"ק נח ע"ד ]עא ע"ג[ סוף דרוש ה' ושם נט ע"ד ]עב ע"ד[ )לש"ו( בדף עא ע"ג כתוב
שהמוחין שנכנסים בנה"י דאימא הם עסמ"ב ,ועוד כתוב שבלידת המוחין הקרומות יוצאים מנה"י
דתבונה והמוחין דנה"י דאימא ,ע"כ .ע"ש ]עב ע"ד[ שמביא ממימרא אם הרובצת על האפרוחין לגבי
הנ"ל ועי' שער ו פרק ב' שמשמע שזה יניקה ואין חילוק הכל תלוי אם הבינה מצטרפת או לא ,וכן הוא
לקמן דף מא ע"ב ע"ש.
.(íéùåøãá óñåð) íéðäë úëøá ùåøãá øàåáîë 1030
 1031עי' זהר ויקרא ד ע"א.
.íéðåùàøä é"äðä àúéà åîå÷îáå ,å"ùìá ÷çîð é"äðã íéðåùàøä 1032
."á"çë åùòð íé÷øô 'â æàå íé÷ìç 'âì" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð ã"áç åùòð ø"â ô"âì 1033
.íéùåøãá ÷çîð 1034
äìéçú éë íìöî ì"ö úåðéçá 'á íä åìà úåðéçá 'á äðäå äðåáúã é"äðá 'àå äðåáúã úåéòöîà 'â 1035
.(íéùåøãá óñåð) ú"âçá äðåùàø äãéøé íúãøá
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נקרא ל' דצלם .ואח"כ יורדין יותר למטה לנה"י דתבונה ,ואז הם נכנסים תוך ז"א ,ואז נקרא צ' דצלם
כמבואר .נמצא ,שכל בחי' שהם יורדין שם הם נעשין 1036הארה שם ,ונשארו שם שרשם ,כי אדרבא
הרוחניות שאין יכול ליכנס בבחי' ב' מחמת גדלות ומעלתו נשאר למעלה 1037בבחי' הראשונה ,ומה
שאינו יכול ליכנס }יג ע"ד{ בבחי' הג' נשאר בבחי' ב'.
א"כ סדר מעלתן הם מל"צ ,ם' הוא מקיף עליון ,ל' הוא המקיף ב' ,אח"כ צ' והוא או"פ
הנכנס תוך ז"א .וג' בחי' אלו נקרא צלם ,באופן שהקדושה בכ"מ שעוברת שם הניחה רושם ושרש
1038
במקום ההוא .ואותן ב' בחי' לפי שאין יכולין ליכנס תוך ז"א בסוד או"פ ,נשארים למעלה הצ"ל
על ראשו ,לכן הוא או"מ ,כי משם הוא מאיר אל הז"א לתתא ,אך אינם מקיפין מצדדים רק על ראשו
לבד .אמנם מה שהבנתי מתוך דברי מורי זלה"ה הוא זה ,כי הוא אמר כי מ' הוא כחב"ד דתבונה ,ל'
חג"ת דתבונה ,וכפי דברינו אלו נ"ל לומר שאין אנו צריכין ,1039שמה שאנו קורין מ' של צלם,1040
לפי שהם מוחין בלי לבוש וניכרים שהם ד' ,1041כי הרי צלם גימ' אהי"ה דיודי"ן שהוא בתבונה,
וכפי 1042זה צ"ל לפירש אחר 1043הם' אינו בכלל אהי"ה דתבונה ,אלא הם מוחין לבדם.
אך הענין נ"ל שהוא כך ,כי ם' נקרא ע"ש שמתלבשין במוחין 1044ד' 1045דתבונה שהם
כחב"ד ,ונמצא ,כי הם מתלבשין ד' תוך ד' ,לכן נקרא ם' .ואע"פ שאנו אומרים שהם נגלים להיותן
שהם מתלבשים בד"ר דתבונה ונקרא מוחין ,לכן אין מזכירין 1046בשם לבוש ,והרי הם כאלו הם
מוחין לבד בלי לבוש .אמנם ל' דצלם להיות חג"ת דתבונה נקרא ל' ,שכבר בארנו לפי שהם ג'
ספירות לבד נקרא ל' .אבל יש שנויים א' 1047בסוד הציור עצמו ,כי כאשר תגביה הזרוע אחד למעלה
וישפיל זרוע אחד למטה יהיו דומין הב' זרועות עם הגוף שביניהן מחוברים 1048צורת ל' כזה

.(íéùåøã) íéùåò 1036
 1037דוגמת כל פרצוף וכל עולם שיש אור שנכנס בפנים ויש אור למעלה ממדריגתו הוא מקיף
אליו מבחוץ )כללים ח"א כז ע"ג(.
.(å"ùì íéùåøã) ìö 1038
.(íéùåøãá óñåð) øîåì 1039
.(íéùåøãá óñåð) àåä 1040
.(íéùåøãá óñåð) äæ øîåì íéëéøö åðà ïéàå 1041
.(å"ùì) éôìå 1042
.å"ùìå íéùåøãá ÷çîð - øçà ùøéôì ì"ö 1043
.(å"ùìå íéùåøã) ïéçåîä 1044
.(å"ùìå íéùåøã) ø"ãá 1045
.(íéùåøã) íéøëæð 1046
.øçà íòè àúéà åîå÷îáå ,å"ùìå íéùåøãá ÷çîð 'à íééåðù 1047
.(íéùåøã) ïéòë íøáçîä 1048
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 ,גם באופן אחר והוא אמיתי ,כשתשפיל זרוע אחד ויהיה גרון זקופה

1049

יהיה

.
צורת ל' כזה
1050ואמנם ,1051י"ג שנים ויום אחד ,שנכנס זה הצלם דז"א 1052בסוד שיעור 1053ירידת
החסדים מלמעלה למטה וחזרתן ממטה למעלה ,והם י"ג שנים ויום אחד .והנה כמו שאנו מונין
אותן י"ג שנים בסוד ירידת החסדים וחזרתן ,כן צריך לבאר סוד הי"ג שנים 1054בסדר החסדים לבדם,
הוא 1055מפני שעיקר גידול הז"א הוא 1056חסדים שהם סוד המים המגדילין את האילן ,והם גורמין
1058
הגדלת ז"א בי"ג שנים ,לכן אנו מכניסין 1057ההגדלה והי"ג בסדר החסדים ,אבל ודאי שבמוחין
עצמם הם י"ג שנים .וגם נ"ל ,כי זה יתבאר בענין אחר ששמעתי ממורי זלה"ה ,שהיה אומר כי אע"פ
שאנו אומרים כי החסדים הם מתפשטין בג"ר דז"א 1059אחר כניסת כל המוחין ,עכ"ז )צריך שתדע
כי 1060מן העת שהיו וכו'( אמת בעת 1061שהיו המוחין למעלה בסוד מקיף על רישא דז"א ,כבר שם
נתחלקו ונתפשטו ה"ח למעלה במקומו שהוא תשעה 1062פרקין עלאין 1063ואמצעין ותתאין דנה"י
דאמא ,וכאשר יורד פרק אחד מנייהו ,כבר החסד הראוי לו בא שם עמו וא"צ להתפשט אח"כ תוך
ז"א .ומה שאנו אומרים שמתפשטים אח"כ ומגדילין ,הטעם הוא כי עד שיכנס דעת העליון שהוא
.(íéùåøã) úøåö æà 1049
.'â ùåøã ìò äøæç .á"ò âò ÷"äòù 1050
.(é"áåâä íéùåøãá óñåð) ïéðòá 1051
.(íéùåøãá óñåð) à"îá øàúáð 1052
.(íéùåøãá óñåð) ïîæ 1053
óñåð) 'åëå íéðù â"éä øãñ ä"äìæ éøåî äðîù äî éë ã"òìðäå íúåììëá ïéçåîä ìë ãåñá 1054
.(íéùåøãá
.(÷"äòù) ã"ìòðå 1055
.(íéùåøãá óñåð) é"ò 1056
.(íéùåøã) íéðëî 1057
.(íéùåøã) ïéçåîá íâù 1058
.à"æä êåúá àúéà åîå÷îáå ,å"ùìå íéùåøãá ÷çîð à"æã ø"âá 1059
 1060עי' לעיל דף ט סוף ע"ד.
1061
1062
1063

"."úòä ïî éë òãúù êéøö" àúéà åîå÷îáå ,å"ùìå íéùåøãá ÷çîð "úòá úîà 'åëå åéäù
.úéùá åéäù àúéà åîå÷îáå ,å"ùìå íéùåøãá ÷çîð 'è àåäù
".å"ùìå íéùåøãá ÷çîð "å ïéàìò
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המוח של הדעת שהוא שורש לאלו החסדים המתפשטים ,הרי אין בהם יכולת לעשות שום פעולה
)ולא אבין איך אך( .1064העולה מזה ,כי ירידת החסדים עם כניסת המוחין ,הכל בזמן אחד ,הוא זה
ששמעתי ממורי זלה"ה.
1067
1066
1065ונחזור לבאר הי"ג שנים בסוד כניסת המוחין עצמם עד שנת י"ג שנים ויום אחד ,
ויש לי קצת ספק בזה ,כי הנה כשנולד ז"א בסוד העיבור ואח"כ נכנס בסוד היניקה ,אז יונק ב' שנים,
ואח"כ נכנסים המוחין עד י"ג שנים ויום אחד .והנה באופן זה ,כי הלא בכל פרק ופרק צריך שנה
אחד ליכנס ,והנה ג' פרקין יש בנצח וג"פ בהוד וב"פ ביסוד ,הרי ח' פרקין בנצח הוד יסוד דתבונה.
אמנם היסוד שלה להיותה בנוקבא אין לו אלא פרק אחד ,ואח"כ פ"ב הוא סוד העטרה ואינו נחשב
}יד ע"א{ בכלל שאר פרקים ,א"כ כולם הם ז' פרקין ,הם ז' שנים .ואותו פרק הוא בחי' יום אחד,
הרי ז' שנים ויום אחד ,1068שאז הוא זמן הפעוטות 1069שמכרן מכר במטלטלין .והנה כל ענין י"ג
שנים ויום אחד כשנכנסו בו המוחין 1070הפנימים שהוא צ' דצלם דאמא ,א"צ לבארם .1071אך
כוונתינו לבארם אחר הי"ג שנה ויום א' עד כ' שנה ואילך ,כי עתה חסרים עדיין מוחין פנימים צ'
דצלם אבא לכנוס ,גם מקיפים אבא גם מקיפים אמא 1072של צלם ,1073הרי הם ג' בחי' .1074ותחלה
1075
נכנסים מקיפים אמא ,ל' ם' של צלם בה' שנים מי"ג שנה
עד י"ח שנה ויום א' ,כי אז נאמר )אבות
1076
פ"ה מכ"א( בן שמונה עשרה לחופה ,אח"כ ב' שנים מי"ח עד כ' שנים נכנסים בו פנימים דאבא צ'
דצלם ,ואח"כ מכ' שנה ואילך נכנסים מקיפי אבא.
ובזה יש קושיות רבות ,כי איך בה' שנים נכנסין ל"ם דמקיפים דאמא ,וגם היאך בב' שנים
יכנסו פנימים דאבא .גם היאך מכ' שנה ואילך יכנסו מקיפי אבא ,והלא אין אנו מוציאין רמז לזה .אך

.øâñåîä úà ñøåâ íéùåøã 1064
ìéòì ìò äøæç ïéà ïàëî 1065
.(íéùåøã) 'ë 1066
.íéùåøãá ÷çîð "ãçà íåéå" 1067
òãåðë äàéá åúàéáù 'à íåéå íéðù 'è íä ä÷éðéä éðù íéðù íò åìà 'à íåéå íéðù 'æ äðäå 1068
)'å ïá øàùé ïéàìéò ïé÷øô 'â íäî øéñúùë íðîàå ïéçåîä ìë åá åñðëð øáë éëå (á"ò èñ ïéøãäðñ
.(íéùåøãá óñåð) 'à íåéå íéðù
.(íéùåøãá óñåð) 'à íåéå íéðù 'å ïî 1069
.(íéùåøãá óñåð) àîàã 1070
 1071עי' פת"ש גדלות דז"א מא ז"ל ,עד י"ג שנים נשלם זמן גדולתו לפי ערכו ,שכל המאורות
הראוים להנהגתו וסדרו כפי הצורך לנבראים התחתונים כבר נשלמו ,ולכן אז נקרא גדול וחייב במצות,
והוא כמו האדם התחתון כשנשלמים כל הכחות שבו והדעת נשלם בו ,ראוי לעשות מלאכתו שנברא
בעבורו והוא כדי לעסוק במצות מעשיות ,כמו כן כשנשלמים האורות בהרחבה הראויה בז"א ראוי
לפעול מדרגתו כפי מה שהוא ,והיינו ,להנהיג הנבראים בפועל וכו' באדם התחתון נשמתו נגמר בו בי"ג
שנה ,והיינו מה שיכול לכנוס להתלבש ברוחו ,כי אין הנשמה עצמה נכנס]ת[ באדם רק בחינה תחתונה
שבה שהוא נה"י דידה
.(íéùåøãá óñåð) î"ì 1072
 1073גם דאבא וגם דאמא.
 1074עי' פת"ש נתיב גדלות דז"א פתח מא ז"ל ,אחר י"ג שנים ,אז נכנסים בו אורות גדולים יותר
ממדרגתו ,והוא מה שגורם לו לעלות למדרגה יותר עליונה שצריך להאיר בו ולעשות בו דרכים ,שיהיה
ראוי אח"כ להתעלות באלף השביעי לעוה"ב ,וגם להשפיע לנבראים תוספת שפע למעלה ממדרגתם,
ואלו המדרגות נכנסים בו ג"כ בהדרגה זה אחר זה ,כמו המוחין הפנימיים
.(íéùåøãá óñåð) 'à íåéå 1075
.(íéùåøãá óñåð) ïéçåî 1076
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האמת ע"ד 1077ששמעתי בביאור הוא זה ,כי הנה תחלה נכנסים מקיפי אמא בב' שנה ,דהיינו מי"ג
עד ט"ו נגד מקיפי ל"ם ,נמצא שנכנסו הפנימים דאמא עד י"ג שנים ,ומקיפים עד ט"ו שנה 1078כמ"ש
בסוד ליל שבת ,1079כי ל' דצלם או הם' אין הכי נמי אינו חשוב רק לספי' א' ,ולא באורך כל הצ'
שהוא פרצוף גמור ,לכן אינו נקראין אלא בשם ב' שנים לבד ,וזהו )אבות שם( בן שלשה עשר למצוה,
שכבר יש לו כל פנימים דאמא ,1080ובן ט"ו לתלמוד ,1081כי כבר יש לו כל מקיפי אמא .נמצא ,כי סדר
הכנסתם כך הוא ,פנימי דאמא ומקיפים ,ואח"כ פנימי דאבא ומקיפים ,1082והנה מט"ו עד ח"י ,ג'
שנים .1083ואע"פ שפנימים דאמא נכנסה בכמה שנים ,הטעם הוא ,כי תחלה שלא היה בו מוחין ,לא
היה ראוי לקבל אלא בשנים רבות .אבל אח"כ שכבר הוגדל ע"י אותן פנימים דאמא ,הנה עתה בבא
אליו הפנימים דאבא ,א"צ שיתעכבו כ"כ שנים רק ג' שנים לבד מספיקין לכנוס כל פנימים דאבא,
והם נגד כללות ג' מוחין ,ועתה הוא בן ח"י שנים ואז הוא ראוי לחופה ,שאחר שיש לו מוחין פנימים
דאבא ג"כ ,הרי הוא שלם וראוי לנוקבא גמורה .1084אך בהיותו בן ט' שנה ,ואז הוא אינו ראוי
לחופה ,לא אמר רק }יד ע"ב{ שביאתו ביאה דרך אקראי בעלמא )סנהדרין סט ע"ב( ,אך עיקר נישואי
.íéùåøã ÷çîð 1077
 1078עי' עקודים פרק ב' אות כח )לש"ו( .וזה תמצית לשונו :כל הגידול הזה דמקיפים היא רק
בזו"ן הפרטיים המתגלים בכל דור ,והוא בבחי' תיקונם וגידולם שבמשך הזמן הנמשך ובא בכל א'
מאליו ,כשלא נמצא מעכבים על זה ,וכן אם מתנהג הדור כתיקונו זה נמשך לכל הדור ,אמנם בבחי'
תיקונם אשר על ידי כוונות המצות וקדושת הימים דשבתות וימים טובים נמשכים כמו כן הפנימיים
ומקיפים דאו"א בזו"ן הכלליים ,והם מתחלפים ומתחדשים תמיד גם בזו"ן הפרטיים וגם הכלליים כפי
כוונות התפילות וקדושת הימים ,אך זה תמיד בעולה ויורד אבל המקיפים דזו"ן הפרטיים היא תמידי
)ביאורים ח"ב יא ע"ב(.
 1079שער הכוונות דף סד ריש ע"ב )לש"ו( .עי' פת"ש גדלות דז"א מא שזה בב' שנים של יד וט"ו,
ואז מאירה בו הנשמה מבחינת חג"ת וחב"ד דידה ,נוסף על הנה"י שהיה עד י"ג ,בעת שנכנסו בו
המוחין פנימיים כבר נתצחצחו גופו וכליו ,והמדות של המאורות נעשו בהירים ורחוקים מן הרע,
יכולים לקבל אור של המקיפים במהירות ,ואין צריכים כ"כ הדרגות רבות כמו בסדור כניסת המוחין,
לכן בשנה אחת נכנס כל הל' דצלם ובשנה ב' כל המ' דצלם ,ומה גם שהמקיפים אינם לפי גדר הכלים
שהם בצמצום ומדה ,וכאן זה הוא מקיפים דאימא@.
.(íéùåøãá óñåð) '÷åðä ãåñá àéä äåöîäå 1080
 1081עי' גדלות דז"א מא ז"ל  ,אז מאירה בו הנשמה מבחינת חג"ת וחב"ד דידה ,שהם רוח ונשמה
שבנשמה שהם מאירים באדם להחכימו בהשגת התורה שהוא למעלה מגדר המעשה והוא מ"ש )אבות
פ"ה משנה כ"א( בן ט"ו לתלמוד ,וע"י התלמוד יודע לעשות המצות בשלמות יותר ,כמ"ש )קידושין מ'
ע"ב( גדול תלמוד שמביא לידי מעשה ,והוא המביאו לחיי עוה"ב להעלותו למעלה ממדרגתו ,ולכן הוא
בסוד המקיפים שלו שמעלים אותו למעלה.
 1082הואו בסוד עדן למעלה מהגן )אד"ז רצ ע"א( )פת"ש גדלות דז"א מא(.
íéðù 'â íä ã"áç ïéçåî 'â ÷ø íðéà íø÷éò àìä éë íìö ìù 'ö àáàã íééîéðô ïéçåîä íéñðëð æàå 1083
).(íéùåøãá óñåð
 1084עי' גדלות דז"א מא ז"ל ,והוא למטה באדם )אבות פ"ה משנה כ"א( בן י"ח לחופה ,שראוי
ליקח אשה להיות זיווג מתמיד ,והיינו להוליד בדומה לו ,ולהוציא נשמות חדשות מן הסט"א להעלותם
ג"כ בסוד הקדושה וכו' ועיקר התיקון הוא לחבר הנקבה עם הזכר סוד נצוצי שם ב"ן שיתחברו עם
ניצוצי מ"ה ולמתק כל הגבורות של הנוקבא ע"י חסדים דדכורא ,שבזה נדחה הרע מהם ,ולכן אין לז"א
כח זה עד שיאירו בו גם הארות דאבא שע"י החיבור שנעשה בו מאו"א בזיווגם בו ,נתוסף ]בו[ ג"כ כח
הזיווג הזה לחדש תולדות בכל עת ,והם ג' שנים נגד כללות ג' מוחין דאבא ,והוא סוד החופה שאביו
ואמו מכניסים אותו לחופה ,והוא כי ז"א נקרא בשם אלקים לקבליה דע"ק 1084שבו הנהגת הדינים,
וכשעלה למדרגה העליונה שמקבל מוחין דאו"א בשלמותם אז נכלל ברחמי דע"ק שהם סוד י"ג מדות,
והם ב' המזלות שמהם תליין או"א והם סוד ח"ה של חופה ח' תיקונים דאבא וה' דאימא ובתוכם פ"ו
אלקים דז"א מתבסם ע"י ואח"כ בב' שנים שאח"ז נכנסים גם מקיפים דאבא ,ואז הוא שלם בכל
מדרגותיו.
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אשה הוא בן ח"י לחופה כמ"ש .וב' שנה על ב' מקיפים שהם ל"ם דצלם ,1085ואז הוא בן ך' שנה
גמורים ,וז"ס שבן עשרים ראוי לנשיאות כפים )חולין כד ע"ב( ,ומוכר קרקעות שהניח לו אביו )גיטין
סה ע"א( ,והוא צלם גמור הוא סוד בן עשרים לרדוף )אבות פ"ה מכ"א( ,כי עד עתה נשלם לגמרי.
והשתא אתי שפיר שלא מצאנו גידול 1086אח"כ ,1087וזהו דרך האמיתי בודאי.
גם יש בחי' צלם ליעקב ורחל ,1088כי בצאת האורות מחזה דז"א ליעקב ,בתחלה נעשה מהם
בחי' מקיף ועומד בראש יעקב ,ואח"כ נכנס תוך ראש יעקב ,ויש לו ג"כ ]ג'[ 1089בחי' צלם כמו ז"א
ממש .גם עד"ז בצאת המוחין 1090לרחל אחורי ז"א ויש לה בחי' צלם בבחי' מקיפים על ראשה,
ואח"כ נכנסים בפנימים ,דוגמת ז"א ממש .וענין צלם יעקב מתבאר 1091ודרחל של הבירורין 1092שהם
טיפין דיסוד ויעקב.1093
1095
בהיות ז"א בן ו"ק נקרא איש ,וגם הצלם שלו נקרא צלם איש בסוד )תהלים
)1094גם דע(
לט ז( אך בצלם יתהלך איש .ואחר שבאו לו מוחין דגדלות נקרא ז"א אדם שלם בי"ס ,ואז הצלם
שלו נקרא צלם אדם כמ"ש )בראשית א כו( נעשה אדם בצלמנו כדמותינו ,וכן )שם כז( ויברא אלהים
את האדם בצלמו ,וכן )שם ט ו( כי בצלם אלהים עשה את האדם ,וזה הצלם הולך תמיד עם האדם.
1096

שער כו פרק א מ"ב
שער היו"ד שער הצלם ויתחלק לד' פרקים
1097ענין הצלם באמיתות נלע"ד .1098הנה באדם העליון יש בו ה' בחי' צורות זו בתוך זו ,הם
נרנח"י .ויש להם בחי' חומר המלבישם ונקרא גוף וכלים .וגם גוף זה נחלק לכמה חלקים :מוח,
עצמות ,וגידין ,בשר ,ועור .ואמנם אי אפשר לצורה להתלבש בתוך חומר אם לא ע"י אמצעי ,נמצא
כי יש ה' מיני לבושים אל ה' מיני צורות ,והוא צלם של נפש ,וצלם של רוח כו' ,והה' לבושים של ה'

.(íéùåøãá óñåð) àáàã 1085
.(íéùåøã) ìåáâ 1086
.(íéùåøãá óñåð) íéùìù àìà 1087
 1088ישנם בחי' צלם מכל עולם לעולם מהעליון לתחתון וכן מכל פרצוף לפרצוף מכל עליון
לתחתון )כללים ח"א כט ע"א(
.øâñåîä úà ñøåâ íéùåøã 1089
.(íéùåøãá óñåð) à"æã 1090
 1091שעה"ק דף עח ע"ב סוף דרוש י"ז )לש"ו( ז"ל ,גם דע כי כמו שנתבאר למעלה איך המוחין של
ז"א הם נק' צלם והם ג' בחי' ,ל"מ הם ב' בחי' או"מ ,ואות צ' הוא המוחין באור הפנימי המתלבש
בתוכו .וכן הענין הזה הוא ברחל נוק' ,גם הענין הזה הוא בפרצוף יעקב הנודע ,והוא כי כשיוצאים מן
החזה דז"א אורות המוחין של יעקב הם בבחי' צלם ממש ,כי בצאתם מן החזה עומדים בסוד ב' בחי'
אורות מקיפים על ראשו ,והבחי' הג' שהיא אור פנימי נכנסת תוך ראשו של יעקב על דרך ז"א ממש.
ובשער הגלגולים בדרוש הטיפים של יוסף שהם כמה בחי' וכן בשער רוה"ק בדרוש של קרח יתבאר
יותר ענין צלם של יעקב.
.å"ùìá øâñåî ïéøåøéáä ìù ìçøãå 1092
.(é"áåâä) 'æ ùåøã íåéñ àåä é"ë øôñá 1093
á÷òé úìéä÷ 1094
.é"ä÷á ÷çîð 1095
.øùé íãàå é"ä÷ 1096
 1097עי' כל זה בשער הקלי פרק ג' בסוף
.(é"ä÷) ã"ðòì äàøðä éôë 1098
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מיני צורות הנ"ל נקרא }יד ע"ג{ צלמים .1099ואמנם סודם הן מן רפ"ח ניצוצין 1100שנשארו בתוך
הכלים שנשתברו ,הנקרא הבל דגרמי ,1101ויש ניצוצין דב"ן והם צלם דנפש ,ויש ניצוצין דמ"ה והם
צלם דרוח שהוא מ"ה כו' ,ואי אפשר להתלבש שום צורה מאלו הה' צורות בתוך הגוף עד
התלבשותם תוך הצלם הפרטי שלו .וכללות הה' צלמים נקרא צלם אדם 1102ואינו אדם עצמו ,וה'
צורות נקרא נשמת אדם עצמו ,וכללות הכלים עצמות וגידין כו' נקרא גוף האדם.
1103
אמנם כ"ז באצילות וכן בבי"ע ,אך החילוק כמ"ש במ"א ,כי באצילות כל האורות וכל
הצלמים וכל הכלים נקרא אלהות גמור ,1104אחד יחיד ומיוחד ,כנזכר בהקדמת תקונים )ד ע"ב( איהו
וחייו וגרמוי חד בהון ,שהם ג' בחי' הנ"ל .אך בבי"ע אינו כן ,כי אם עד בחי' הנשמה אלהות ,ומן
הרוח ואילך משם יפרד} ,יד ע"ד{ ונקרא נבר"א נוצ"ר נעש"ה ,1105וכל זה בצורות ,אך הצלמים
וכלים כולם נבראים ונוצרים ונעשים.1106
והנה עד"ז הוא באדם תחתון הכולל כל עולמות אבי"ע ,ויש לו ה' צורות וה' צלמים וה'
כלים דאצילות ,וכנגדן בבריאה ,וכנגדן ביצירה ,וכנגדן בעשיה .1107ונתחיל מן העשיה ,ונאמר כי
הנה יש לו ה' צורות מעשיה ,וכולם נקרא נפש ,אלא שיחידה חיה נשמה הם נאצלים מאצילות
ואלהות ,י"ס שבעשיה ורוח נפש הם נעשין מהעשייה עצמה ,ויש בהם ה' צלמים כולם מעשיה

 1099כמו כל אור רק נכנס לכלי דרך כמה וכמה ממוצעים )דע"ה ח"א סד ע"א( ,והם באים
ממקורם של הנר"נ באו"א )דע"ה ח"ב מו ע"ג( ,הוא לבוש על הנר"נ והוא אמצעי בין נר"נ והגוף
)ביאורים ח"ב נו ע"ב(.
 1100כאן רואים כח לקדושה שלסוף יתגבר על הסט"א ויתבער הרע לגמרי בסוף הסיבוב של ו'
אלפי שנין שמוחין והאורות מאירים בכלים החיצוניים באמצעות אלו הניצוצין שהיו משקיפים
להחזירם אל התיקון ,ולכן הם )הצלמים( נעשים ע"י נה"י דאימא שהיא המשקפת וסוככת על בניה
שהם ז' ימי בראשית שבהם היה השבירה .והסיבה שהם רפ"ח היא שהם כנגד הד' שמות עסמ"ב,
ובהם גנוז ג"כ סוד היחידה שאז אפשר לתקן כל הה' פרצופים )פת"ש גדלות דז"א מב(.
עי' דע"ה ח"א דרוש ו' סימן ד' אות ז' )לש"ו(  -כאן רואים שהרפ"ח הם ממוצעים בין גוף לנשמה,
והם מסוד הדעת ,ולכן הצלמים תמיד מהרפ"ח כי הם ממוצעים בין נר"נ לגוף וגם קודם החטא היו
חסרים תיקון .והוא מציאות העור )דע"ה ח"ב מז ע"א(.
 1101זהר שלח קסט ע"א ,ועי' שער רפ"ח פ"א וכן שער טנת"א פרק ה'.
 1102עי' סוף שער כה הבדל בין צלם אדם לצלם איש.
.(é"ä÷å øùé íãà) úåøåöä 1103
 1104עי' דע"ה ח"א דרוש ה' סימן ז' אותיות ד' וה' )דפי נד ונה( ,אין שום דבר מראשית עולם
הבריאה ולמטה שיתכן לומר בו שהוא אלקות גמור שאפשר לעבדו ולידבק בו ח"ו ,שכן זהו כל ענין
מציאות האלקות אשר אליו הוא כל העבודה והדביקות האמיתי אינו אלא בו.
.(é"ä÷å øùé íãà) äùòð åà øöåð åà àøáð 1105
 1106זהו רק בצלמים שבנר"נ בז"ת דבריאה אבל בצלמים בנר"נ דג"ר דבריאה ששם הוא הכסא
עצמו הארת התנהי"ם דמלכות דאצילות שם הצלמים ג"כ אלקות גמור )דע"ה ח"ב קיג ע"א( ,אור דהי'
ספי' דאצילות הנמשך בעולמות בי"ע לבחי' נרנח"י דהאלהות אשר שם ,וזה היה קודם המיעוט ,אך
אחר המיעוט הנה ירדו המלכות עצמה לבחי' נרנח"י דאלהות אשר בהעולמות בי"ע .הנה כ"ז הוא
עצמו מציאות הי' ספי' אשר בהעולמות בי"ע שאמר כאן אלא שבעולם הבריאה הנה נמשך כ"ז ע"י
המסך אשר בין האצילות לבריאה והמסך הזה הוא מהלבוש היותר חיצון של הבינה דאצילות
שמתפשט בבחי' נעל מתחת האצילות והוא מהשם אהי"ה דמילוי ההי"ן שבה שהוא גימ' נעל עם
הכולל )דע"ה ח"ב קטו ע"ג(.
 1107עי' נהר שלום דף יא ע"ב ותבין @אולי זה על צמח*##
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עצמה ,וכנגדן כלים מהעשייה עצמה .והנה הכלי 1108שלו טרם שחטא אדה"ר היה מהקדושה
ממבחר עשיה ,שהוא מעפר ג"ע הארץ 1109ואחר שחטא היה מעפר עולם הזה.
והנה כל המצות הם לתקן בחי' הכלים והצלמים הנקרא הבל דגרמי כנ"ל ,שהם הניצוצין
שירדו עם הכלים שנשברו ,ולכן ב"פ צלם הם ש"ך דינין ,ש"ך ניצוצין כנודע .1110ולא נתנו המצות
אלא לצרף ולברר וללבן הצלמים }טו ע"א{ וגם הכלים ,ולהסיר מהם הקלי' ,לכן הצלם הוא תרי"ג
איברים ,1111וכולם מבחי' מלאכים נבראים או נוצרים או נעשים ,כי אינם מבחי' אלהות ואצילות
שבכל העולמות כולם .ואלו הם תרי"ג מלאכים 1112דסלקין לנשמתין ,1113ואלו הם כללות צלם א'
יצה"ט שבאדם .1114וכנגדן תרי"ג רעים כללות צלם א' ונקרא יצה"ר .1115ותחלה נתקן הצלם בעולם
הזה ,וכפי תיקון הצלם ,כך נכנסו בו בחי' צורות כנ"ל .ואחר שנתקן הצלם ודאי שממילא נתקנו
הכלים ג"כ ,1116ואז אחר מות האדם שהוא הכלים האלו ,מתלבש הצלם ההוא 1117בכלים ההם
האחרים הראויין לו האמיתים הנקרא לבושי האדם שבג"ע הארץ ,ושבג"ע העליון ,1118ושבכל עולם
ועולם .ואמנם כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין ,ובכל גלגול וגלגול באים מקצת מהם,
וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה כך הוא מספר ניצוצין שיש

(é"ä÷å øùé íãà) íéìëä 1108
 1109עי' דע"ה ח"ב כז ע"ב וע"ג ,שאז הג"ע הארץ היה ג"ע העליון של עכשיו )כלומר ד' תחתונות
דבריאה(.
 1110עי' זהר פקודי דף רנד ע"ב ,ועי' שער רפ"ח פרק ה' .וצ"ע למה הביא כאן ש"ך ולא פ"ר ולא
רפ"ח אלא עי' דרוש ש"ך פ"ר רפ"ח שכולם נכללים בש"ך.
 1111הם לצרף הכלים ולזכך אותם מן השבירה וגם לצרף אלו הניצוצין אחד לאחד שיהיו
מחוברים בסוד פרצוף לא בבחינת נקודות נפרדות זה מזה כמו שהיה בעת השבירה ,והיינו ,סוד
חיבורם שיהיו כולם פונים לכוונה אחת סוד רה"י לגילוי היחוד ע"י כלל התרי"ג מצות שהם תרי"ג
מדרגות שבפרצוף רמ"ח אברים ושס"ה גידים ,ולכן באדם נעשה מן המצות לבוש אל הנשמה והוא
תיקון הצלם שלו ,שבכל יום מתקן ניצוץ א' מן הצלם שהם ימים הקצובים לו ,וכאשר משלים כולם
אז מברר הכלים שלו מן הרע והוא לבוש האדם שבג"ע שהם אברי גופו בשיעור התיקון ובהם נכנס
הצלם הזה ובו נרנח"י שלו ,כמו שהם למעלה בסוד האצילות בכללות כמו כן הוא בכל אדם בפרט
)פת"ש גדלות דז"א מב(.
 1112והם מ"ש )שמות רבה פרשה לב פסקה ו( שבכל מצוה נברא ממנו מלאך א' והוא תיקון ניצוץ
א' מצלם דקדושה ,וכן לעומתו להיפוך ע"י עבירה וביטול מ"ע) ,פת"ש גדלות דז"א מב(
 1113עי' זהר פנחס רכב ע"ב זל ,ותרי"ג מלאכין סלקין לה לנשמתא כאלין דיוקנין כלהו ,עכ"ל.
עי' עומק הזהר@ ונ"ל שכוונתו היא שהצלם עולה מבריאה לאצילות ולכן מחליף מצלם לאלהות
וצ"ע.
1114
מסוד שם אהי"ה דבינה )פת"ש גדלות דז"א מב(@
 1115והוא הצלם של נבוכדנצר )פת"ש גדלות דז"א מב(
 1116אבל העבודה היא תלוי רק בצלמים )גדלות דז"א פת"ש מב(
 1117עי' זוהר הרקיע )דף מב( )לש"ו( ע"ב וז"ל ,תבין ענין לבושי אדה"ר הנז' בפ' ויחי ובפ' ויקהל
ובזהר ש"ה שהלבושים שיהו להם בג"ע דלעילא שהם מתוקנים מבחי' כוונת המצות ניטל ממנו וניתן
לחנוך והטעם הוא כי זיהרא עלאה שהיא נשמת אדם נטלו חנוך ונטל גם לבושי העלינוים ואח"כ נטל
האדם בחי' לבושין התחתונים של ג"ע התחתון הנעשה ממעשה המצות וז"ס כתנות עור לפי
שהפנימיות של אדה"ר לא היה לו אלא נפש ורוח לכן לא לקח אלא לבושין תתאין וחנוך שהו אלקח
הנמשה לקח מלבושים עליונים נמצא כשחטא אדה"ר פרחה ממנו נשמתו שהוא זיהרא עילאה והלכה
בלי לבוש העליון הצריך לה כי עבר על כוונת המצות כנודע שחטא אדה"ר היה בעץ הדעת בעודה
ובמחשבה וישבה הנמשה ערומה בסו דימים יוצרו וכו' ]למעשה כל עמוד א' ועמוד ב' מדברים בענין
וצ"ע אם כוונתי לנכון[.
 1118עי' זהר פקודי רכט ע"ב ורל"א ע"א ופרשת נח סו ע"א ותרומה קנ ע"א )לש"ו(.
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בצורה ההוא ,לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר )ויחי דף רצ רכד ע"א ,(1119כי
כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו ,והימים שעשה בהם מצות נתקן ניצוץ א' של הצלם ההוא.
והיום שאין נעשה בהם מצות נשאר פגום ניצוץ ההוא של הצלם ההוא ,שהוא כנגד היום ההוא.
וכעד"ז נתקנין הכלים שהם הלבושים שיש בג"ע הארץ ,כל ניצוץ וניצוץ בכל יום ויום .ואמנם א"א
שיתלבש הצלם הזה בכלי מלבוש 1120ההוא עד גמר תיקונם ,ואז נפטר מעולם הזה ,והולך לג"ע
הארץ ומתלבש באותו הגוף העיקרי.
כלל העולה ,כי הצורה הוא העיקר הנקרא אדם ,והיא יחידה חיה נר"ן ,והצלם גם הוא נחלק
לה' בחי' כנגדן ,והוא לבוש הצורה ,ולעולם הצורה הזו אינה יכולה לעמוד בלתי צלם זה ,והצלם
הזה הוא יצה"ט ויצה"ר ,והם המלאכים שבאדם עצמו ,ואינו האדם עצמו ,והוא הבל דגרמי
המתלבש תוך הכלי שהוא הגוף ,ולכן נקרא צלם ,כי הוא דבר ממוצע בין הצורה והחומר ,ודומה
לשניהן ,1121והוא צלם ודיוקן לשניהן .ואמנם ידעת ג"כ כי כל המצות אינם אלא לצרף ולברר הצלם
והחומר ,אך הצורה א"צ תיקון כלל ,ולא הוצרכה להתלבש בצלם וחומר רק להמשיך בהם אור
לתקנם והבן זה מאד ,כי זה טעם ירידת הנשמה בעולם הזה ,לתקן ולברר דוגמת גלות השכינה לברר
ניצוצין שנפלו ,כנודע.
ודע ,כי יש מלאכים גדולים מהנשמה ,ומלאכים קטנים מהנשמה ,ולכן אותן המלאכים אינם
בחי' גוף כמו האדם ,כי אינם מתלבשים בגוף והבן זה מאד .אמנם ,בחי' המלאכים המלוין לאותו
אדם הם פחותין ממנו ,כי האדם עצמו הוא צורה והמלאכים המלוין לו הם תרי"ג איברי הצלם
עבדים ומרכבה שלו .נמצא ,שיש מלאכים מרכבה לאדם ,ואלו המלאכים הם גרועים מהאדם ,אך
המלאכים שהם מרכבה לקודשא בריך הוא ,הם גבוהים מאדם ,ובזה תבין שיש מלאכים גדולים
מהנשמות כנ"ל.11231122
1124

שער כו פרק ב מ"ב
דע 1125כי ז"א וכל שאר הפרצופים ,כל א' יש לו כלים ועצמוּת .והכלים נחלקים לב' בחי'
שהם ד' ,חיצוניות ופנימיות ,וכל א' מהם }טו ע"ב{ נחלק לב' שהם פנימי ומקיף ,וכעד"ז הוא
העצמוּת ב' שהם ד' .והנה כל א' מהפרצופים הם י"ס כלים חיצונים ,וי"ס כלים פנימים .אמנם ז"א
בחי' 1126החיצוניות בתחלה אינו רק בחי' ו' כלים לבד ,ואח"כ נגמרים לי' בגדלות שהוא הנקרא
עיבור ב' המוחין .והנה ג' 1127כלים הראשונים שהם נר"ן 1128הם דוגמת גוף האדם ,והם ג' בחי'
@@ 1119ורכ"ו ע"ב ועי' פרשת אמור קד ע"ב ופרשת תזריע מג ריש ע"ב )לש"ו(
.(é"ä÷å øùé íãà) ùåáìå 1120
 1121יש לו ב' תוכנות גם תכונת הגוף וגם תכונת הנר"נ )דע"ה ח"א עו ע"ד(
.(øùé íãàá óñåð) íéèôùî øäåæá ïééò 1122
 1123עי' דע"ה ח"ב כט ע"א זה תמצית לשונו :יש ב' מיני מלאכים שנבראו ביום ה' ,חוץ מאלה
שנברו ביום ב' שמתבטלים ומתחדשים בכל יום ,א' שנאמר עליהם עוף יעופף על הארץ ולא נאמר
בהם למינהו ,והם משתנים ומתלבישם בגוף ,והב' מה שנאמר עליהם ואת כל עוף כנף למינהו והשניים
הם גדולים מן הראשונים ,והם אינם משתנים ולא מתגלים לבני אדם אלא רק בבחינ השגה ושכל ולא
בחוש ,והם שליחין עלאין שנשלחו מן השמים לארץ לאיז הצורך וידיעה להראוים ,והם אלה שנבראו
ביום ה' ונאמר בהם למינהו ,והם יצאו מהנישיקן הראשונים קודם שנברר זו"ן ,והם מיכאל גבריאל
ורפאל וכו'.
?@ועי' לש"ו &שמביא שיש מלאכים שמלמדים תורה
.øùé íãàå é"ä÷ 1124
äúò øîàðå øôñî éúìá íä íéììë éðéî äîë éë òãúù êéøö íãàä íìö ïéðò äìéçú øàáðå 1125
.(é"ä÷å øùé íãà) 'åëå òã ç÷ì óñåé ïåáðå íéììëä
.(é"ä÷) 'éçáá 1126
.(é"ä÷å øùé íãà) 'é 1127
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חיצון אמצעי ופנימי ,והם מוח לב כבד .והמוח מתפשט בבחי' גידין ,ועליו מלביש הלב ומתפשט
1130
בבחי' העורקים הדופקים ,ועליו מלביש הכבד ומתפשט בבחי' העורקים 1129של דם ,ובאלו הג'
מתלבשים נר"ן שהם העצמוּת .ויש ג' מקיפים לאלו ג' כלים דבחי' חיצוניות ,והם בשר עור שערות.
אמנם נודע ,כי כל בחי' מאלו הג' יש מוחין ,והם הנקרא מוחין דעיבור ,ומוחין דיניקה ,ומוחין
)דעיבור ב'( 1131דגדלות ,והם בחי' המוח שבראש המתפשט בתוך העצמות שבגוף .ואמנם מוחין
דעיבור נעשין אח"כ קרום החיצון של המוח ,1132ומוחין דיניקה נעשין קרום הפנימי של המוח,
ובתוכן המוחין האמיתים דגדלות .ואמנם ,שורש המוחין דעיבור ויניקה הם נשארין כאן ,כי הנה הם
יורדין אח"כ למטה ונדחין עד בי"ע כנ"ל וע"ש .וכבר ידעת ,כי מוחין דעיבור ויניקה דחיצוניות הם
שמות אלהים .עוד יש בחי' אחרת ,והוא כי אלו המוחין לא יכנסו אלא בבחי' לבוש נה"י דאמא
כנודע ,ואלו לבושים נקראים צלם אלא שהם דקטנות ,ועליהם נאמר )בראשית ט ו( כי בצלם אלהים
וגו' ,והרי הם ד' בחי' כלים וצלם ומוחין ואורות שהוא עצמות.
עוד יש בחי' ב' ,והם נקרא פנימיות הכלים ,וגם הם נחלקים לשלש בחינות ,והם פנימי
אמצעי וחיצון ,שהם ו' שהם ג' פנימים וג' מקיפין ,ובתוכן המוחין דג' בחי' ,והם דעיבור יניקה
ומוחין .והנה ,זה הגוף הפנימי נקרא באמת צלם ,הנה הוא נעשה מהארת נה"י דאמא תוך היסוד של
הנוקבא דז"א ,והוא הנקרא חותם המלכות ,והם ב' ,חותם תוך חותם ,שהוא חותם ביסוד שבה
וחותם במלכות שבה .1133ומאלו החותמים נעשין תרין דיוקנין אל הנפשות ,אחד רב ואחד זעיר
11371136
כנזכר בהרבה מקומות בזוהר )והם פ' תזריע דף מג ע"א ,1134אמור קד ע"א ,1135ויחי דף רכ
.é"ä÷å øùé íãàá ÷çîð – ï"øð íäù 1128
.(å"ùì) íéãéøå 1129
.é"ä÷å øùé íãàá ÷çîð 1130
.é"ä÷å øùé íãàá ÷çîð 1131
 1132עי' חשמ"ל פ"א )לש"ו( ,ועי' מבו"ש שער ה' ח"א פי"ג ]מב ע"ד[ )כללים ח"א קי ע"ב( הובא
בהערה &.
 1133הרב הקשה בזה מאד@@

ועי' ביאורים ,Jב פט ע"ד וז"לíôåâî ÷ìç ùé úéòøæä äôéè ìëá éë î"ëá ïëå íùå íù øàåáîå :
ãéîú øëæåîä ïåúçúäá ïåéìòäã é"äðäã úåùáìúää ïéðò àåä àåäå ,ë"â à"åàã íùôðå
é"äðäî àåä äø÷éòù úéòøæä äôéèäá íéùáìúîä à"åà é÷ìç ìò àåä äðååëäå .áøä éøáãá
,åîöò ïåéìòäá åø÷éò øàùð äðä ïåúçúäá ùáìúîä ïåéìò øåà ìëù ë"â òãåð àåä ïëå .íäìù
øéàî àåä ïåéìòäá øàùðä åø÷éòîå ,ãáì åúøàä úéöîú ÷ø àìà ïåúçúäá ùáìúî åðéàå
.æ"ôø äøéñðä øòù 'éòå ,òãåðë íìöä ãåñ àåä æ"ë éë ,óé÷î øåà 'éçáá ãéîú ïåúçúäì
##* 1134
ז"ל ,תא חזי בשעתא דנשמתא נחתא לאעלא ליה בהאי עלמא נחתא בגנתא דעדן דארעא וחמאת
יקרא דרוחיהון דצדיקיא קיימין שורין שורין לבתר אזלא לגיהנם וחמאת להו לרשיעייא דצווחין ווי ווי
ולא מרחמי עלייהו ובכלא אסהידו בה סהדותא וההוא צולמא קדישא קיימא עליה עד דנפיק לעלמא
כד נפיק לעלמא אזדמן ההוא צולמא לגביה ואשתתף בהדיה ואתרבי עמיה כמה דאתמר )תהלים לט ז(
אך בצלם יתהלך איש ובההוא צלם אשתתפו )אשתכחו( יומוי דבר נש ותליין ביה הדא הוא דכתיב
)איוב ח ט( כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ כי צל ימינו ודאי ומן יומא דמתעברא אתתא
עד יומא דאולידת לא ידעין בני נשא עובדוי דקודשא בריך הוא כמה אינון רברבין וכמה אינון עלאין
הדא הוא דכתיב )תהלים קד כד( מה רבו מעשיך יהו"ה וגו'
תרגום :בא וראה ,בשעה שהנשמה יורדת להיכנס לו בעולם הזה ,יורדת לגן העדן של הארץ
ורואה את כבודם של רוחות הצדיקים עומדים שורות שורות ,אחר כך הולכת לגיהנם ורואה את
הרשעים שצווחים אוי אוי ולא מרחמים עליהם ,ובכל מעידים בה עדות ,ואותו הצלם הקדוש עומד
עליה עד שיוצאת לעולם .כשיוצאת לעולם ,מזדמן לה אותו הצלם ומשתתף עמה ומתגדל עמה ,כמו
שנאמר אך בצלם יתהלך איש .ובאותו הצלם משתתפים )נמצאים( ימי האדם ותלויים בו ,זהו שכתוב
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ויקהל דף רי( והם הגדול מיסוד והקטן ממלכות .והנה גם יש בחי' צלם דדכורא שיוצא טפת זכר
ומתלבשת בחותם היסוד שבו ,וז"ס אור הגנוז לצדיקים ,והבן זה .וזה ניתן ביסוד דנוקבא ,ושם חוזר
לעשות לבוש צלם א' 1138ביסוד שלה.
גם יש בחי' ג' ,צלם א' 1139מבחי' נצח ,ששם חותם אהי"ה דיודי"ן כמנין צלם ,כנזכר אצלינו
בדרוש צלם ליל הו"ר )שעה"כ סוכות פרק ז( ,ויש ב' צלם מבחי' הוד ויסוד שהם אהי"ה דאלפי"ן
וההי"ן ,והרי הם צלם א' מנה"י דאמא שביסוד נוקבא כלול מג' בחי' נה"י הנ"ל ,וכנגדן בזכר.
וכל אלו הבחי' יש בעיבור ,ויניקה ,ובגדלות דחיצונית ,וכנגדן בפנימיות .וכנגד כל בחי'
כנ"ל הם בצלמים פנימים ,וכנגדן במקיפים ,והם בנר"ן ועצמוּ מסַ פֵ ר ,לכן נדבר דרך כלל .ונאמר ,כי
הלבוש דנה"י דאמא ,שהוא סוד חותם ביסוד דאמא או דאבא ,הנה הוא סוד הצלם ,ויש בו בחי'
פנימים ובחי' מקיפים ,כי האורות והכלים ג"כ כולם פנימי ומקיף .והנה נר"ן כל א' }טו ע"ג{ יש לו
צלם א' אשר מתלבש בתוכו ,וזה הצלם הוא המפסיק בין הכלים לבין העצמוּת האור ,וא"א שיתלבש
הנפש או הרוח או הנשמה תוך הגוף אם לא ע"י צלם זה .ואמנם ,חלק הצלם הנשאר בסוד המקיף
מבחוץ הוא הנקרא חשמ"ל ,שהוא גימטריא מלבו"ש ,והבן זה .וז"ס שאמרו בזוהר חדש )שיה"ש
דף נח עד ע"ב (1140רזא הכא ליודעי מדין תנועי ,דאיהו שלימא דכלא ,אן אינון בב"נ .אלא רזא דא,
בצלמינו ,דא איהו צולמא דב"נ מלגאו ומלבר ,לגאו סוכלתנו ומנדע וחכמה ,לבר ההוא צולמא
דאזיל עלוי ומדברא ליה לב"נ בנטירא ,למהוי נטיר מכולא.1141
כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ ,כי צל ימינו ודאי .ומיום שמתעברת האשה עד היום
שמולידה ,לא יודעים בני אדם את מעשי הקדוש ברוך הוא כמה הם גדולים ,וכמה הם עליונים ,זהו
שכתוב )תהלים קד( מה רבו מעשיך ה' וגו'.
##*@ 1135כתיב )&( נעשה אדם בצלמנו כדמותנו בשעתא דזווגא אתמר וכך הוא בזווגא
דתרווייהו בצלם ודמות ואדם מדכר ונוקבא נפק ויברא אלהים את האדם בצלמו בספרא דשלמה
מלכא אשכחנא דבשעתא דזווגא אשתכח לתתא שדר קב"ה חד דיוקנא כפרצופא דב"נ רשימא חקיקא
בצולמא וקיימא על ההוא זווגא ואלמלי אתיהיב רשו לעינא למחזי חמי ב"נ על רישיה חד צולמא
רשימא כפרצופא דב"נ ובההוא צולמא אתברי ב"נ ועד דקיימא )ס"א ועד לא קיימא( ההוא צולמא
דשדר ליה מאריה על רישיה וישתכח תמן לא אתברי ב"נ הה"ד )&( ויברא אלהים את האדם בצלמו
תרגום :כתוב ויברא אלהים את האדם בצלמו ויפה הרי בארנו שכתוב נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו בשעה שהזווג נאמר וכך הוא בזווג של שניהם בצלם ודמות ואדם יצא מזכר ונקבה ויברא
אלהים את האדם בצלמו בספרו של שלמה המלך מצאנו שבשעה שהזווג נמצא למטה שולח הקדוש
ברוך הוא דמות אחד כמו פרצוף אדם רשום חקוק בצלם ועומד על אותו זווג ואלמלא נתנה רשות
לעין לראות רואה אדם על ראשו צלם אחד רשום כפרצוף של אדם ובאותו צלם נברא האדם ועד
שעומד )וטרם שעומד( אותו צלם ששלח לו רבונו על ראשו וימצא שם לא נברא האדם זהו שכתוב
ויברא אלהים את האדם בצלמו
 1136וע"ש ריז ע"ב ורכז ע"א )לש"ו(
.(é"ä÷á óñåð) ã"ëøå 1137
.(é"ä÷å øùé íãà) øçà 1138
.(é"ä÷å øùé íãà) øçà 1139
 1140ז"ל ,רזא הכא לידעי מדין תנועי דאיהו שלימו דכלא ,אן אינון בבר נש אלא רזא דא בצלמנו,
הא איהו צולמי דבר נש מלגו ולבר .לגו ,סוכלתנו ומדע וחכמה ,לבר ההוא צולמא דאזלא עליה,
ומדברא ליה לבר נש בנטירו ,למהוי נטיר מכלא בעוד דהני תנועי אינון בבר נש ,ב"נ איהו שלים בכלא
כגוונא דא בכל אינון רזין עילאין דלעילא
תרגום :כאן הסוד ליודעי דין ]נדצ"ל מידות עי' תז"ח כב ע"ד ובהגר"א שם * [##התנועות שהן
שלמות הכל איפה הן באדם ,אלא זה סוד בצלמנו אלו הם הצלמים של האדם מבפנים ומבחוץ .לפנים,
השכל ומדע וחכמה .ומבחוץ אותו הצלם שהולך עליו ומנהיג את האדם בשמירה שיהיה שמור מן הכל
בעוד שהתנועות הללו הן באדם האדם הוא שלם בכל כמו כן בכל אותם הסודות העליונים שלמעלה.
 1141החכמה ומדע שהאדם מכיר האיך לעשות רצון קונו הוא פנימיות הצלם ,אך )קידושין ל' ע"ב(
יצרו של אדם מתגבר עליו כו' ולולי הקב"ה עוזרו כו' ,והוא השמירה מבחוץ כמ"ש) ,תהלים צא יא( כי
מלאכיו יצוה לך וגו' צלם הזה הכל תלוי לפי הכנת אביו ואמו בעת הזיווג ע"י טהרת מחשבתם
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ונבאר ענין צלם זה מה עניינו .דע ,כי כל בחי' הכלים והאורות הם מבחי' אותן המלכים ,ויש
מהן בחי' שלא נבררו ,ובכל יום ויום מבריאת עולם עד ביאת משיחנו מתבררים מהם בירורים רבים,
וכשיוגמרו להתברר אז יבא משיח .וז"ס שארז"ל )יבמות סג ע"ב( עד שיכלו כל הנשמות שבגוף,1142
וזה הגוף הוא עץ הדעת טוב ורע דקליפת נוגה ,ששם נתערבו כולם טו"ר ,בין חלק אבי"ע ובין חלק
המלאכים הנבראים בכל יום ,1143בסוד )תפילת יוצר דשחרית( יוצר משרתים ואשר משרתיו ,1144בין
נשמת בני אדם בין שאר בריות צומחים ודומם בהמות וחיות כו' ,והבן זה מאד מאד ותדע הנהגת
עולם בכל יום ,וכל זה ע"י תפלות שבכל יום ויום.1145
שגורמים שמירה וחכמה יתירה אל הולד לעשות רצון קונו ,והוא סוד הצלם מנה"י דאו"א )פת"ש
גדלות דז"א מב( ,עי' בגר"א בת"ז ס' ע"ד טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית ,והוא התאוה שהאדם
זורק הטפה בתאוה ,והוא שאור שבאדם יסודו של יצה"ר ,ולכן אמר במ"ה שצריך להתקדש מאד
בזיווג ,ואז הבנים לא ישלוט בהן יצה"ר ,עכ"ל.
 1142עי' ספר הכללים כלל יח ענף ח אות ט' )לש"ו( הגוף היא או היכל האהבה שהוא חסד ,ולכן
נקרא גוף כי הז"ת הם גוף )מהגר"א( ,או שזה מדובר על הצלם שהוא לבוש לנשמה ועל ידה מתלבש
הנשמה בגוף )מהאר"י כאן( שהרי הנשמה והרוח לא צריך תיקון אלא רק הצלמים )כללים ח"א קו ע"ג(,
והוא סוד אכילה שלמעלה )דע"ה ח"ב לד ע"א(
 1143חגיגה יד ע"א ,וב"ר ר"פ ע"ח ,ושמו"ר פ' טו סס"י ו' ,ועי' דע"ה ח"ב דרוש ד' ענף יג סימן א'
ב' ודרוש ג' ענף יג ]שאלה נבראו ביום השני דמע"ב ושונה מהמלאכים שנבראו ביום ה'[ )לש"ו( .חגיגה
יד ע"א :כל יום ויום נבראים מלאכי השרת מנהר דינור ואמרי שירה ובטלי שנאמר חדשים לבקרים
רבה אמונתך .ובשמות רבה פ' ט"ו סס"י ו' ,המלאכים מתחדשין בכל יום ומקלסין להקב"ה והן חוזרין
לנהר אש שיצאו ממנו ,ושוב האלהים מחדשן ומחזירן ,כשם שהיו בראשונה שנאמר חדשים לבקרים.
כך ישראל משתקעין בעונות מיצר הרע שיש בגופם ,וחוזרין בתשובה והאלהים בכל שנה סולח
לעונותיהם ומחדש לבם ליראתו ,שנאמר כו' .ז"ל דע"ה ח"ב סא ע"ב ,והרי מבואר מזה שאותן
שמתבטלין הם עצמן מתחדשין בכל יום ,וכן משמע בזוה"ק פנחס ריז ע"א ]עיי"ש בהגהות מהרח"ו ז"ל
וז"ל ,כי המלאכים הללו הם מבירורי המלכים שמתו והם זיקין דאתדעכו לאלתר ולכן הם מתים
ומתחדשים בכל יום ,וטעם היותם מנהר דינור כי הוא היכל זכות עכ"ל[ .אמנם בבראשית רבה ר"פ
ע"ח אמרו ר' חלבו בשם ר' שמואל בר נחמן אמר לעולם אין כת של מעלה מקלסת ושונה אלא בכל
יום בורא הקב"ה כת של מלאכים חדשה והן אומרים שירה חדשה לפניו והולכין להם כו' ע"ש והרי
מבואר מזה שהם חדשים ממש .אך באמת הנה שם בחגיגה אמרו ופליגא דר' שמואל בר נחמני )והוא
אותו רשב"נ שבב"ר הנז'( ,דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב"ה
נברא ממנו מלאך אחד שנאמר בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם .ובאמת הנה זה וזה איתא ,כי
ישנם כת מלאכים הנבראים בכל יום מרוח פיו של הקב"ה לבד ,וישנם כת מלאכים המתחדשים בכל
יום מנהר דינור ,והם ג"כ ע"י רוח פיו של הקב"ה ,כי רק ברוח פיו ית"ש נעשה הכל ,ומתחדש בכל יום
תמיד מע"ב וכו' .ומ"ש בגמרא ופליגא דרשב"נ ,הנה כן דרכן דחז"ל באגדה בכמה מקומות על האומר
ענין כזה על כוונה אחרת לומר לשון ופליגא ,ור"ל אבל הוא אמר ענין כזה בפנים אחר ,אבל באמת
הנה זה וזה איתא ושניהם ישנם .והנה ענין אלו המלאכים שנבראו בכל יום מנהר דינור הנה הם
הניצוצין המתבררין השייכים לעולם היצירה ,ונכנסים שם בנהר דינור שבהיכל זכות דהיצירה ונשרף
שם כל סיג ופסולת שבהם ,ויוצאים משם למציאות מלאכים .וב' מיני מלאכים אלה נחלקים לחסדים
וגבורות ,אלה שהם חסדים הם מש"כ כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב"ה נברא ממנו מלאך ואינו
מתבטל ,ואלה שהם מגבורות מתבררים בנהר דינור.
 1144עי' תוספות חגיגה יג סוף ע"ב )לש"ו( ז"ל מזיעתן של חיות  -ויוצאים ממנו מלאכים ואומרים
שירה ומיד נטרדים והכי מצינו במדרש )איכה ג( חדשים לבקרים שבורא מלאכים בכל יום ואומרים
שירה ונטרדין להן כדאמר בסמוך משום שיש אות במלאכים הקבועים שממתינים זה לזה לומר שירה
ואלו החדשים שאינם יודעים הדת ממהרין לשורר ונתחייבו כליה והיינו אשר תקנו ויסדו אנשי כנסת
הגדולה ביוצר ונותנין רשות זה לזה קדושה כולם כאחד עונין ואומרים וגם למעלה יוצר משרתים
ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם כלומר בכל יום בורא חדשים ונטרדין אבל משרתיו קבועים
ועומדין לעד.
 1145עי' דע"ה שם סא ע"ב כל הניצוצין הם מהמלכיות דהב"ן ,ובירורם הוא ע"י האור דהמ"ה
הנמשך ומאיר להם ,והנה נמשך אותו האור דהמ"ה אשר לצורך המלאכים הללו מהפה דא"א ואח"כ
מהפה דהזו"ן ,וכמובן שזה נגרם על ידי פינו למטה.
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ודע ,כי כאשר נברר איזה בירור מעץ הדעת ,אי אפשר להעשות בבחי' נפש פנימי גמור אם
לא שתבא תחלה ג"פ 1146בסוד צלם הפנימי ומקיף הנקרא חשמ"ל ,ואח"כ נעשה ממנו נפש הפנימי
ממש ,בסוד )איוב לג כט( הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר .ונמצא ,כי הצלם הוא נפש
הפנימי ,אלא שאינו מתוקנת עדיין עד ג"פ ,ולכן הנפש בא ומתלבש בה ,ואחר כך אם ]תזכה[ הנפש
זוכה אז לרוח ,ונשמה נתקנת בפעם א' ,ואם לאו עד ג"פ כנודע ,ואין פה מקום ביאורם.1147
מ"ק 1148דע ,כי יש רמ"ח אברים בעיבור ,ורמ"ח ביניקה ,ורמ"ח אברים בגדלות ,והם סוד ג'
מיני רמ"ח ,1149וז"ס )שופטים ה ל( רחם רחמתים לראש גבר ,שהוא ז"א ,שיש בו ג' 1150רמ"ח ,רחם
א' ,רחמתים תרי ,הרי ג'ְ 1151רחָ ִמים .והרמ"ח של עיבור הוא }טו ע"ד{ כך ,כי אחוריים דאלהים
1152
גימטריא רי"ו ,ובכח שם זה נאמר בפרעה )שמות טו
גימטריא ר' ,ועם ט"ו אותיותיהן ,ועם כולל
1155
1154
ד( וחילו ירה בים ,1153ותוסיף ל"ב נתיבות שהם כולם אלהים  ,יהיה כולם רמ"ח  .והרמ"ח של
1158
קטנות 1156הוא ס"ג וי' אותיות הרי ע"ג ,ומ"ה וכ"ו 1157ע"א ,וב"ן ברבוע באחורים פשוטים ג"פ

 1146נהר שלום דף כג ריש ע"ג )לש"ו( ,הגוב"י מציין לדף צ ע"א ותו"ח דף קי ע"א וע"ב וקס ע"א,
לא מצאתי וזה מאד חשוב לי*##
כלומר כל הארה צריך להיות מקיף מ' ואחר כך מקיף ל' ואח"כ צ' אבל כל זה צלם שהוא ביניים
מגוף לנפש ,וכל עלייתם היא להיות נפש.
עי' שעה"ג הק' לח דף סה ע"א ז"ל :נתגלגלו גם כן עמי שלשה אנשי וכו' באופן שיש עתה ב'
ארבעה נשמות שלי החדשה וג' מגולגלות ישנות ודע כי אלו הג' אנשים אע"פ ששנים מהם אינם
חכמים עכ"ז כבר כתבתי למעלה כי אין לך נשמה של ת"ח שאין לה ענפים של בעלי בתים ועמי הארץ
ואנשי מעשה וכו' .ועי' זהר ח"ב קיד ע"ב שזה ענין ד' גלויות .וז"ל בשעה"פ פרשת שמות :והנה אחר
שנתגלגלו ג"פ בג' דורות הנזכר ,וכתיב )איוב ל"ג כ"ט( הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר ,אז
חזרו להתגלגל פעם רביעי במצרים ,בבני ישראל ,שהיו נולדים אז בדור הגלות ההוא ,ואז התחילו
ליתקן ,ע"כ.
 1147עי' שעה"ג הק' ה' ז"ל ,ועתה נבאר את אשר התחלנו ,כי הנה הפסוק אומר פוקד עון אבות
על בנים .פירוש ,כי עד שלשה נפשות מגולגלות וישנות ,עם נפש אחת חדשה ,יכולות להתגלגל יחד
בגוף אחד ,מיום שנולד ,באופן שהם ארבעה נפשות יחד .וז"ס על רבעים .גם ז"ס פעמים שלש עם גבר.
כי שלשה נפשות מגולגלות ,יוכלו להתגלגל עם גבר אחד ,הוא הנפש הזה החדש .אבל יותר מזה ,אי
אפשר להתגלגל ביחד.
.à"ò çî ÷"äòù 1148
 1149ישנם בחי' רמ"ח בכל י"ס )ביאורים ח"א יא ע"א(.
.(÷"äòùá óñåð) éðéî 1150
.(÷"äòùá óñåð) éðéî 1151
.(÷"äòù) ììåëä 1152
.(÷"äòù) åéø 'îéâá ë"äò ä"øé 1153
.÷"äòùá ÷çîð – íéäìà íìåë íäù 1154
 1155עי' שעה"ק מ"ז ע"ד בדרך אחר  -ענין הטיפה שאבא מזריע ונותן באימא היא אות י' ונודע כי
היו"ד יש בה ג' קוצין ובהיותם בבטן אימא אז ג' קוצין ההם מתחלקים לג' יודי"ן והם סוד בחי' ג'
כלילן בג' כנודע והם סוד חג"ת האמצעיות ולפי שהם בחי' יודי"ן לכן נעשין ג' הויו"ת דיודי"ן שהם ג"פ
ע"ב שהם רי"ו ואלו הם סוד ע"ב גשרים של מימי החסד הנז' בתפילת ר' נחוניא בן הקנה ע"ה ואות ד'
של אות ה' היא מקפת עליהם והנה בהתחבר רי"ו הנז' עם ל"ב נתיבות יהיו בסוד רמ"ח איברים
שמהם נעשה ז"א.
.(é"úëî é"áåâäå ÷"äòù) ä÷éðé 1156
.(÷"äòùá óñåð) å"ë 'éâá àåäù äìù èåùôä íò ä"îã ä"éåäå 1157
 1158עי' שעה"ק כאן ולשאו ללרב על הגימ' *.##
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ע"ב ,הרי רי"ו ,ועם ל"ב נתיבות שהם ל"ב אלקים 1159הרי רמ"ח .והרמ"ח דגדלות הם ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן גימטריא רל"ב ,וי"ו אותיות שבד' שמות הנ"ל בהיותן פשוטים הרי רמ"ח.
מ"ב 1160ענין המוחין דז"א איך נכנסו בנה"י דאמא הוא כך ,כי יסוד אבא נכנס 1161בנצח
דאמא ,ויסוד דאמא נכנס 1162בהוד שלה עצמה .וב' המלכיות שהם מלכות דאבא ומלכות דאמא,
שניהן נכנסו 1163במלכות דאמא )נ"א ומלכות דאבא נכנס במלכות דאמא( ,1164ואז נצח דאמא נעשה
חכמה דז"א ,והוד אמא בינה דז"א ,ומלכות דאמא דעת דז"א ,וז"ס ש' של תפילין דג' רישין נגד
נגד ד' מוחין ,1165שהם יסוד ומלכות דאבא ויסוד ומלכות
נה"י דאמא ,ושל ד' רישין כזה
דאמא.1166
1167

שער כו פרק ג מ"ק
דע ,1168כי צלם עולה קס"א ,כי צלם כולל זכר ונקבה .ודמות הוא )כולל( נקבה לבד .וכן
אדם כולל שניהן ,ואיש זכר לבד .1169ודע כי ז"א עיקרו מבינה ,כי משם המוחין שלו ,ובינה נקרא
אלקים חיים) 1170רע"מ פנחס רמה ע"א( ,והיה די באלו המוחין כמידתו של ז"א ,אבל )אינו( 1171לצורך
נוקבא ולצורך התחתונים ,לכן 1172הוצרכו שיבואו המוחין מאו"א ,וזהו נעשה )בראשית א כו( בלשון
רבים ,1173שהם או"א ,וכן בצלמינו שהוא צלם דאבא וצלם דאמא ,אבל מוחין לז"א לבדו עליהם
נאמר )בראשית ט ו( בצלם אלקים עשה אותו ,שהוא צלם א' מבינה לבד הנקרא אלקים .1174ולצורך
מצרים ,וזהו )שמות טו ג( ה' איש מלחמה כי איש הוא ז"א לבדו ,1175והכוונה עליו לעצמו הם
הויו"ת ,וזהו ה' איש מלחמה .כי מה שהם הויו"ת לצורכו הם ,ולצורך מצרים להלחם עמהם הם
מגבורות אלקים.

1160
1161
1162
1163
1164

 1159דמעשה בראשית עי' ת"ז כז ע"ב.
.ïéçåîä ïéðò ä"ã â"ò ãî ÷"äòù
.(÷"äòù) ùáìúð
.(÷"äòù) ùáìúð
.(÷"äòù) åùáìúð
.÷"äòùá ÷çîð øâñåîä
 1165עי' שעה"כ תפילין ד ,ותיקו"ז יא ע"א.
 1166וע'י שער הכללים פרק ה :החו"ג תחילה

1166

1166

הם נפרדין ונחלקין לב' מוחין בסוד ם' דצלם ,
ואחר שיתלבשו תוך נה"י של אמא ,אז נכללין החו"ג תוך יסוד אמא ונעשים חד מוחא סוד ל' דצלם,
ואז נקרא חד עטרה ,וזהו בעטרה שעטרה לו אמו לשון יחיד .וזה סוד ש' של תפילין ,של ד' ראשין
ושל ג' ראשין ,שמתחלה היו ד' מוחין ,ואח"כ נעשו ג' מוחין לבד.
â"ò çò íùå á"ò çî ÷"äòùå â"ò â íéèå÷éìä øôñ 'ò 1167
.(é"úë é"áåâä) òãå íìöì íé÷ìçð ïéçåîä éë òã 1168
 1169עי' לעיל הערה .433
.(÷"äòùá ÷çîð) íééç íé÷ìà àø÷ð äðéáå 1170
.÷"äòùá ÷çîð 1171
.÷"äòùá ÷çîð 1172
à"åà íäéðù åôúúùéù êéøö æà ãçéá '÷åðå à"æ àåäù íãà úééùò êøåöì äáéñä úåéäì 'éô 1173
.åúééùòá
.(÷"äòù) åùò àìå äùò áúåëä øîàù åîë 'à äùåò øéëæä íâ ãáì 'à íìö øéëæä åúåà äùò 1174
 1175עי' לעיל הערה 433
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כי כבר ידעת )עי' שער מוחין דקטנות פרק ב'( כי ג' שרי מצרים והם :שר המשקים ,ושר
הטבחים} ,טז ע"א{ ושר האופים ,הם בחי' אלקים שבגרון ,ופרעה מלכם הוא העורף שמשם
יניקתן .1176ודע כי למעלה בתקונא קדמאה של הדיקנא נקרא א"ל ,והם ו' א"ל ,הם ג' מימין :א"ל
שד"י ,א"ל הוי"ה ,א"ל אדנ"י ,1177וג' משמאל כיוצא בהם .ואמנם אינן נזכרים רק ה' לבד ,כי ב'
תחתונים שהם א"ל אדנ"י שבימין ושבשמאל ,הם סוד עולם עשיה ,וכדי שלא יהיה אחיזה לחיצונים
אשר שם לא נתגלה רק שניהן זה כלול בזה ,כמבואר אצלינו )שעה"כ דרושי עמידה דרוש ב'( בברכת
האל הגדול וכו' .והנה נגד אותו א"ל שבדיקנא הנקרא מצר עליון ,בסוד )תהלים קיח ה( מן המצר
קראתי י"ה .יש ג"כ )ה'( אלקים בגרון של בחי' קטנות ,ואלו נקרא מצר תחתון ,שהוא צרות גרון.
וכשאלו ה' א"ל שבמצר העליון מאירין אל ה' אלקים שבמצר תחתון ,אז מתבטלים החיצונים
היונקין מן הגרון ,וזהו )ישעיה יט ב( וסכסכתי מצרים במצרים תחתון בעליון ,ועי"ז )שם א( ונעו
אלילי מצרים.1178
וכבר ידעת כי א"ל של הדיקנא הוא סוד א"ל מאלקים שבפאה )שער א"א פרק יא( ,והוא
שורש הדינין ,לכן כופה את הדינין שבגרון הנקרא אלקים .וז"ס ג"כ )בראשית לט א( ויוסף הורד
מצרימה ,כי יוסף גימטריא חמשה פעמים 1179א"ל הנ"ל ,ויוסף הוא סוד היסוד דבינה שבז"א ,ונאמר
 1176עי' בהגר"א בסד"צ י"א ע"ד וז"ל ,ולכן אורחא דחויא זנבא מחא ורישא כפיף כו' והם זנב
הקדושה ,כמ"ש בזוהר על פסוק קולה כנחש ילך דבגלות זנבא דקדושה מנהיג את העולם ,ולכן או"ה
עכשיו בגדולה ששם אחיזתם ורישא דקדושה בגלות כפיף לעפרא ,ולכן ישראל בתכלית השפלות לעפר
יגיע ,ולכן כל יניקתם של הס"א מהעורף כידוע בסוד פרעה הערף ,ומצרים במצר הגרון ,וסוד שר
המשקים ושר האופים ושר הטבחים ,הכל בגרון בסוד התנין כמ"ש על פרעה ,הנני עליך פרעה מלך
מצרים התנים הגדול כו' )יחזקאל כ"ט( ולכן התחלת המופתים לפני פרעה היה בתנינים כמ"ש בזוהר,
וז"ש ה' למשה ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו שהיה לעץ יבש ,ובזה נחלש כח פרעה
ולכן אמר לו לאחוז בזנבו ששם אחיזת פרעה ורמז לו שבידו יחלש פרעה ,שכל המופתים היה בשליחת
ידו וכאן התחיל להתחלש ,עכ"ל.
שבכמה מקומות הסט"א לעומת הקדושה שבאותו הזמן ,ואז היה מדרגת משה בקדושה סוד
הדעת בפנים ובהתפשטו בגרון ,ונגדו הסט"א באחוריים בעורף שהוא סוד )יחזקאל כט ג( התנין הגדול
הרובץ בתוך יאוריו וכו' ותחילת גילוי הזה היה במשה רעה"ש שורש העליון מהתפשטות הקדושה,
שע"י יצא מחשבה לגילוי ,והוא בגרון בין הראש לגוף ,ונגדו היה תגבורת הסט"א שהיה רוצה לקטרג
ולבטל דבר זה שלא יתגלה שמו בעולם ,כמ"ש פרעה) ,שמות ה ב( מי ה' אשר אשמע וגו' ,לא ידעתי
את ה' וגו' )פת"ש ז"א לט(
המשך פת"ש ז"א לט :וג' שרים שלו נגד ג' מוחין ,שר האופים בשמאלא תנור בוערה מאופה
)הושע ז ד( ושר המשקים בימינא מוזג במים ,ושר הטבחים בחו"ג דדעת שהוא כבישול שלהם באש
ומים ,כמ"ש רבינו בפי' לתיקונים תיקון סט )קכז ע"ב ד"ה חד אופה( וכו' נקראים המוחין שרים ,שהם
המושלים בכל אברי הגוף ומסדרים כל פרטי המדרגות שבו ,וז"ס החלום של שר האופים ושר
המשקים ושר הטבחים ,כולם נצרכו בשביל יוסף שעלה לגדולה ע"י ,כי יוס"ף הוא ששה הויו"ת שהם
מוחין דגדלות מאימא ומאבא ,וירידת יוסף למצרים היה הכנה לגדולתם של ישראל שיוכלו לצאת
משם ,שכל ענין גלות מצרים היה בסוד התיקון והבירור ממלכין קדמאין וכו' וענין החלום 1176הוא
בלילה בעת סילוק המוחין למעלה ,שאז נשאר הנפש בקטנות שהוא א' מס' במיתה )ברכות נ"ז ע"ב(
שלכן אז זמן שליטת הקליפות הסובבים לנפש הנשאר בגוף במדרגות הקטנות
 1177עי' אד"ר קלב ע"א ז"ל ,בתקונא קדמאה דדיקנא קדישא עלאה עלמא קדמאה דנפיק מתקונא
קדמאה שליט ונחית וסליק וכו' עלמא תנינא וכו' עלמא תליתאה וכו' ,ועי' ב"ע צט ע"ב שג' עולמות
הם בי"ע והם מתגלים בא"ל שד"י א"ל הוי"ה וא"ל אדנ"י ,ועי' שעה"כ דרושי עמידה דרוש ב'.
 1178עי' שער רוה"ק יב ע"ג :ונחזור לענין מצרים ,כי בהיות הקליפות נאחזות במקום מצד התחתון שהוא הגרון ,שכלו הם
דינים ,הם מתגברים ,וז''ס תגבורת מלכות ושולטנות פרעה ומצרים ,וכאשר הקב''ה רצה להכניעם אז נאמר וסכסכתי מצרים
במצרים )ישעיה י''ט( והענין הוא במה שהודעתיך כי אין הדינים נכנעים אלא עי''י שרשם ומקורם ואז נשבתים ומתבטלים ,והנה
המצר התחתון שבו נאחזים פרעה ומצרים הוא הגרון כנז' הוא תלוי ונשרש בשרשו העליון שהוא המצר העליון שהוא מקום תקונא
קדמאה דדיקנא שהם הפאות העליונים של הזקן שעליו נאמר מן המצר קראתי י''ה.

 1179פיתחתי הראשי תיבות.
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ביוסף "יפה "תואר "ויפה "מראה ,ר"ת יתום 1180כמבואר אצלינו} .1181טז ע"ב{ ונקרא יפ"ת כנודע
כי הסריס אין לו זקן ,כי זה תלוי בזה ,ולכן יוסף סוד היסוד יש לו הדרת פנים עליונים שהם ש"ע
נהורין כנודע )שער א"א פרק יד( .וכן בבינה עצמה ,כי מן ס"ג יוצא שם ייא"י שהוא א"ל ,1182כי ז"ס
)תהלים לט ז( אך בצלם יתהלך איש ,כי איש שהוא ז"א ,הוא בסוד צלם 1183הבינה הנקרא אהי"ה
גימטריא א"ך ,ואהי"ה זו במילוי יודי"ן גימטריא צלם עם הכולל ,וזהו אך בצלם יתהלך איש ,וזהו
)בראשית ט ו( כי בצלם אלקים.
1185
1184ואמנם כבר ידעת כי המוחין דז"א הם כפולים שהם נה"י דאבא תוך נה"י דאמא .
והנה יסוד דאמא מגיע עד שליש ת"ת דז"א ,ויסוד אבא מגיע עד סוף יסוד דז"א .נמצא ,כי כל קו
ימין ושמאל נעשה מנו"ה דאמא ומנו"ה דאבא ,אך הקו האמצעי אינו נעשה בז"א מיסוד דאמא רק
עד שליש העליון דת"ת שלו ,ושאר ב"ש הת"ת וכן היסוד שלו לא נעשו רק ע"י יסוד אבא .1186והנה,
ה"ג 1187יורדין עד ההוד של ז"א ואח"כ נכלל ביסוד של ז"א ,והנה משם יצאו אל הנוקבא 1188ועשו
כל הפרצוף של 1189הכלים שלה .והנה נודע ,כי מוח בינה של נוקבא נעשה בה מן ההוד שלו ,ושם

 1180עי' לקמן הערה Error! Bookmark not defined.
 1181שעה"ק לה ע"ג ושעה"פ מח ע"ב )לש"ו(.
 1182עי' שעה"כ קר"ש דרוש ה ,וז"ל ,אל הוא שם ייא"י שבהויה דס"ג והוא בחי' הה"ח דאבא
שניתנו ביסוד דאימא ,ועי' ת"ז מז ע"ב ובהגר"א שם ד"ה הולך סגולתא ,וסוף תיקון נח דף קח ע"א
בנ"א .עי' לקמן שער הנסירה פרק ב' .ועי' זהר ח"ג רמו ע"ב :ד"א )&( ויחלום והנה סלם רעיא מהימנא מה
ל' אסתלק על כל אתוון הכי את עתיד לאסתלקא על כל בריין בגין דאסתלק לשמא דיו"ד ה"י וא"ו ה"י דביה
יי"י דחושבניה ל' דבקדמיתא הוית בשם יו"ד ה"א וא"ו ה"א דאיהו יאאא בי"ג מכילן דרחמי דאינון אחד כען
תסתלק באל דאיהו ייאי דתרין שמהן סהדין הלא אל אחד בראנו הה"ד )&( הלא אב אחד לכלנו הלא אל אחד
בראנו ובג' יודין אלין יתקיים בך )&( ירום ונשא וגבה מאד במ"ה דהכי סליק מא"ד לחשבן אד"ם ובהפוך
אתוון מאד הוא אדם ירום בארבע אנפין דאריה דאינון )&( יברכך יהו"ה ונשא בארבע אנפין דשור דאינון
ישא יהו"ה בשמאלא וגבה מאד יאר יהו"ה באמצעיתא ודא יוד הי ואו הי ישא יהו"ה פניו אליך וישם לך שלום
רביעאה יהו"ה ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם )&(:

תרגום :דבר אחר "ויחלום והנה סולם" ,רועה נאמן מה ל' עולה על כל האותיות ,כך
אתה עתיד להתעלות על כל הבריות ,משום שעלה לשם של יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,שבו
שלש י' י' י' ,שחשבונן שלשים ,שבהתחלה היית בשם יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,שהוא יאא"א
בי"ג מדות של רחמים ,שהן אח"ד .כעת תתעלה בא"ל שהוא אותיות ייא"י ששני שמות
הם עדים "הלא אל אחד בראנו" ,זהו שכתוב "הלא אב אחד לכלנו הלא אל אחד בראנו".
ובשלש יודי"ן אלו יתקיים בך "ירום ונשא וגבה מאד" .במ"ה ,שכך עולה מא"ד לחשבון
אד"ם ,ובהפוך אותיות מאד הוא אדם" .ירום" בארבע פנים של אריה שהם "יברכך
יהו"ה"" ,ונשא" בארבע פני שור שהם "ישא יהו"ה" בשמאל" ,וגבה מאד" "יאר יהו"ה"
באמצעיתו ,וזה יוד הי ואו הי" ,ישא יהו"ה פניו אליך וישם לך שלום" .רביעי יהו"ה,
"ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם".
1183
1184
1185

1187
1188
1189

.(÷"äòù) àîà ïî åì àáù 'à
.ã"ò ãî ÷"äòù
.(÷"äòù) à"æ êåú íäéðùå
 1186לקמן שער לא סוף פרק ג' ועי' נסירה פרק ח )לש"ו(.
"."úòãáù â"ääå åáù ãåää ãò åèùôúð úòãáù ç"ä" àúéà åîå÷îáå ,÷"äòùá ÷çîð "â"ä äðäå
.(÷"äòù) à"æã '÷åðã úòã
.(÷"äòù) ìë 'éçáá
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נגמרו החסדים להתפשט בו ,ומשם יצאו הגבורות לה ,ולכן אז )בראשית ב כב( ויבן ה' אלהים את
הצלע ,מלמד שנתן בינה יתירה באשה }טז ע"ג{ יותר מבאיש )נדה מה ע"ב(.1190
ודע ,כי יש ג' חלוקים מן הדעת דז"א לדעת דנוקבא :א' ,כי הדעת שלו יש בו ה"ח וה"ג וכל
א' הוי"ה א' ,והם גימטריא ק"ל ק"ל ,1191אך דעת שלה ה"ג לבד ,שהם גימטריא ק"ל א' לבד ,וזהו
)שבת לג ע"ב( דעתן של נשים קל"ה .והב' ,כי דעת שלו נעשה מן יסוד דאו"א 1192המתלבשים במוח
שלו ,ושניהן ניתנין 1193תוך הדעת שלו ממש ,ומקבל הארתן בהיותן 1194שם ממש .אך הדעת שלה
אינה רק מהארת יסוד ז"א שכנגד דעתה ,ובולט בה הארתה לבדה ,ופנימיות האור נשאר תוך יסוד
ז"א ,וממה שבולט דרך מסך יסוד ז"א לחוץ הוא סוד הדעת דנוקבא .הג' ,כי הנוקבא בראה ה' ית'
צרה מלמעלה ורחבה מלמטה כדי לקבל הולד )ברכות סא ע"ב( ,נמצא כי היסוד דנוק' הוא רחבה
למטה ,לכן הדעת של ז"א הנעשה מיסוד הבינה שהוא רחבה מלמטה יש בו אור גדול .אך דעת
הנוקבא מיסוד דז"א שהוא צר מאד ואורו מועט ,ותבין מהיכן הוא שהנוקבא רחבה ונתפשטה בה
)אור( זרועותיה 1195וגופא )ברוחב( ,כי הוא )אור( 1196של יסוד ז"א עב 1197מלמעלה ,לכן ראשה צר.
אח"כ האיר היסוד בה ומשם התפשטות גופה ,ואח"כ התרחבת יותר ,ומשם הדינין והדמים מה"ג
שהם ה' דמים טמאים באשה ,שהם ה' אחוריים דאהי"ה שהם גימטריא ד"ם ,והם לבושים אל ה"ג.
והנה הטעם שניתנו לז"א כל הב' עטרין דידיה ודידה ,לפי שהבן יורש ולא הבת ,1198אך אחר כך
שנשאה )בראשית כד סז( ותהי לו לאשה ,יהיב לה עטרין דגבורה ,אז הוא בסוד )כתובות צז ע"ב(
הבעל חייב לזון את אשתו .גם דע ,כי שרש ה"ג נשארין למעלה ביסוד דז"א אע"פ שמשם יוצאין
להנוקבא.1199
1200

שער כו פרק ד מ"ב
המוחין נחלקים לצלם ,ובכל אחד יש בו רמ"ח איברים ושס"ה גידין  ,בצ' בל' במ'
פרצוף שלם בכל א' .ובכל ג' בחי' אלו הם בחי' הרוחניות והנפש המתפשטים ברמ"ח איברי הגוף,
1201

 1190כלומר עיקר בנינה מאימא ולא מאבא כמו שיש אצל ז"א עי' שער מאמרי רז"ל מסכת נדה שם .ועי'
ליקוטי תורה על הפסוק הנ"ל ז"ל :ויבן ה' אלהים אמרו רז"ל מלמד שבאשה ניתן בינה יתירה יותר מבאיש,
פי' זה מדבר ביעקב ורחל כי מן החסדים של יסוד דבינה אשר נתפשטו בגוף דז"א אין יעקב לוקח כלל אמנם
רחל נוטלת ב' חסדים וב"ש מן החסדים האלה במוחין שלה כי מלבד שחו"ב שלה נעשה מהתפשטות המוחין
תוך נה"י דאמא המגעת עד רחל עכ"ז זולת זה לוקחת ב' חסדים המתפשטים תוך נה"י דז"א ששרשם מיסוד
דאמא ולא מנ"ה ועכ"ז נוטלתם גם רחל הרי כי נתנה בינה במוחין של האשה יותר משל איש כי חסדים אלו
מבינה הנק' אימא יצאו ,ע"כ.
 1191עי' דרושי הצלם פרק ב' כללי חו"ג אות יב.
.(÷"äòù) àîàã 1192
.(÷"äòù) íéñðëð 1193
.(÷"äòùá óñåð) íéùáìúî 1194
.(å"ùì) äéúåòåøæá øåà 1195
.(å"ùì) øåò 1196
.(å"ùì) øö 1197
 1198עי' אד"ז רצא ע"א וז"ל ,וכלא נטיל בן דא וירית כלא והאי ירית לברתא וברתא מניה אתזן
 1199עי' לעיל שער כה פרק ב' כללי חו"ג אות י'.
1200
1201

÷é"ä
.(é"ä÷á ÷çîð) ïéãéâ ä"ñùå
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דוגמת הנפש הנכנסת מן י"ג שנה ואילך .ודע ,1202כי יש בחי' רבות בצלם זה דגדלות ,כי כמה מיני
גדלות הם ,יש מוחין דגדלות מזווג חיצוניות דאו"א מחלקם עצמן ,ויש מעולים מהם שנמשכין
מפנימיות או"א ,ויש מעולים מהם שנמשכין מחיצוניות א"א ,ויש מפנימיות א"א ,ויש מעולין מהם
שנמשכין מחיצוניות עתיק .והענין כמ"ש שיש ב' בחי' פנימיות וחיצוניות בכל פרצוף ופרצוף,
ולעולם אין ז"א חסר אפי' בלילה לאחר חורבן הבית מחיות המוכרח ,שהוא מוחין פנימים דקטנות
אמא ,ובהיות לו גם מקיפי אמא ,אז מספיק להעלות }טז ע"ד{ מ"נ .1203אמנם אם יהיה בו אלו לבד
ימשוך ו"ק לבד ממוחין דגדלות גרועים והם מחיצוניות דאו"א ,ואינם רק ו"ק דמוחין פנימים
דאמא ,ואז מכ"ש שיכנסו פנימים ומקיפים דקטנות אבא .ואם היו בו תחילה גם פנימים דקטנות
אבא ,ואז מעלה מיין נוקבין ,יכול להמשיך מוחין דגדלות יותר מעולות מחיצונות א"א ,ואז יהיה בו
כח אח"כ לקבל גם ו"ק דגדלות אבא כמו בעמידה דערבית .ואם היה בו תחילה גם מקיפי דקטנות
אבא ,אז ימשיך ו"ק דגדלות אמא ,ואחר כך בעמידת שחרית ימשיך גם כל המוחין דגדלות דאו"א
פנימים ומקיפים מחיצוניות דעתיק ,ופנימית דעתיק נשאר לעתיד כנזכר בק"ש דיוצר )שעה"כ קר"ש
דרוש ב'( .ודע שכשצריכין לכנוס כל המוחין ,אז נכנסים כל המוחין דאמא ואח"כ דאבא .אך כשאינן
צריכין להכנס בז"א רק ו"ק דגדלות אמא לבדו ולא יותר כמו בערבית ,אז נכנסים ו"ק דגדלות אבא,
ואע"פ שלא נכנסו ג"ר דאמא *.ודע שהדעת הוא נשמה בו"ק ,וגם דע ששורש ההוא 1204נשארין
בדעת תמיד ,עיין לעיל כללים דחו"ג סי' ט"ז תשלום זה.
*ונלע"ד שצ"ע ,שהרי הכלים בתוספת אינן רק ג"ר בלבד ,והנראה מכאן הוא שאינן קבועים
חיות מוכרחת רק פנימית דיניקה דו"ק דאמא לבד ,וכל השאר באים בתוספת .ואולי הם משם מ"ה
החדש ,אך ביניקה כיון שהם באים בתוספת מסתלקין.1205
1206

שער כז פרק א
השער אחד עשר שער פרטי עיבור יניקה ומוחין ובו ד' פרקים
ז"א אין בו רק ט"ס והעשירית היא נוקבא ,1207אמנם הניחה שרשה בו והיא עטרה שבו כי
משם נאחזת .אך העטרה היא מכלל היסוד עצמו כנודע כי כל ספירה נחלקת לג' פרקין ועטרה היא
פרק ג' של היסוד ,1208נמצא כי הספירה י' היא פרצוף נוקבא דז"א ,והוא 1209אינו רק ט"ס ,והיא
נשרשת ונאחזת בסוף היסוד שהוא בפ"ג שבו הנקרא עטרה .והנה הט"ס דז"א כל אחד יש בה ג'
פרקין ,ואלו הם ט"ס חב"ד חג"ת נה"י ,והכתר אינו מעצמותו ואינו נמנה עמם .1210אמנם להיות כי
הנו"ה שבו נכללין כאחד ,1211נמצא כי גם אם נמנה הכתר אינו רק ט"ס לבד .והט' נחלקין לג' קוין

 1202עי' בשעה"כ דף יט ע"ג דרוש ב' וגם דרוש ד' ]דף כ ע"ב[ ואז תבין )לש"ו( ,שם הרב מסביר
איך נכנסים מוחין הנ"ל בקריאת שמע.
 1203כלומר ואז אפשר לתקן.

1204

.(é"áåâä éú"ë) ç"ää
1205

1206

?

÷é"ä
 1207עי' הערה .472
 1208עי' לעיל ריש ח ע"ג שיש רק ב' פרקין ביסוד.

 1209ז"א
 1210עי' זהר פנחס רנז ע"ב :כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין ודא חכמה עלאה ]תרגום :כפי
מדרגתו נקרא יש מאין וזוהי החכמה העליונה[ .כלומר הכתר בגדר אין ולכן לא נמנה .ועוד עי' ע"ח
מוחין דצלם ח' שדעת הוא במקום הכתר שהכרת הוא שורשו של הדעת.
 1211ב' פלגי דגופא הם )רע"מ פנחס רלו ע"א( ,ותז"ח בסופו )נא ע"ד(' :כל אומנותיה דחבריה
איהו עביד' .אמנם כל מש"כ שהם גוף אחד אינו אלא בחיצוניותם ,אבל בפנימיותם הם שנים ממש
)כללים ח"א סט ע"ג(.
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ימין ושמאל ואמצע} ,יז ע"א{ וזהו ענינם חח"ן בג"ה דת"י ,וכשנעשו ג' קוין יהיה חח"ן קו אחד
והם בחי' נצח בג' פרקיו ,ובג"ה ג"פ ההוד ,ודת"י ג"פ יסוד.
ודע כי יש ג' מינים של ט"ס ,והם ט' פנימים מלובשים תוך ט"ס אמצעים ,המלובשים תוך
ט"ס חיצונים .ונמצא עתה ג' חכמות ג' בינות ג' דעות ,וכיוצא בזה בכל הט"ס ,עד שהם ג' כלים בכל
אחד זה תוך זה ,וכל זה אחר הגדלותו.
והנה נדבר עתה בספירה אחד ומשם יתבאר כל השאר .הנה ספירת נצח יש בה ג' נצחים זה
לפנים מזה בסוד ג' כלים ,ונצח החיצון הוא נצח דעיבור ,והוא נצח דנצח עיקרי ,שהוא פרק תחתון
של החיצונים ,ובו ג"פ .ונצח אמצעי הוא נצח של יניקה ,אך אינו רק פרק תחתון של חסד של
אמצעי .ונצח הפנימי הוא נצח דגדלות ,אך אינו רק פרק תחתון דחכמה של הפנימית .1212וכעד"ז
בחסד יש בו ג' חסדים ,חיצון נקרא פרק אמצעי דנצח החיצוניות ,אך נקרא חסד שבנצח דחיצוניות,
ואמצעי הוא פרק אמצעי דחסד ונקרא חסד שבחסד האמצעי ,1213ופנימי הוא פרק אמצעי דחכמה
הפנימית ונקרא חסד שבחכמה .1214וכעד"ז בחכמה הם ג' חכמות ,החיצונים נקרא פרק עליון דנצח
)דחיצונית( ,והאמצעי נקרא פרק עליון דחסד ,והפנימי נקרא פרק עליון דחכמה ,הרי הם קו ימין,
והם ג"פ חכמה מלובשים תוך ג"פ חסד המלובשים תוך ג"פ נצח.
נמצא ,כי ג"פ עליונים הם כולם נקרא חכמה ,אלא שזה נקרא חכמה דחכמה ,וזה חכמה
דחסד ,וזה חכמה דנצח .וג"פ אמצעים כולם חסד ,אלא שזה חסד דחכמה ,וזה חסד דחסד ,וזה חסד
דנצח .וג"פ תחתונים כולם נצח ,אלא שזה נצח דחכמה ,וזה נצח דחסד ,וזה נצח דנצח .נמצא עתה,
כי כל קו ימין אינו רק ג"ס )פ"ג( 1215זו תוך זו כל א' מג"פ ,וכעד"ז בקו שמאל ,וכעד"ז בקו אמצעי,
וכולן ט"ס .הכלל העולה ,כי ספירה עליונה של קו ימין יש בו נצח וחסד וחכמה זה תוך זה ,וכן
בספירה אמצעית וכן בספירה התחתונה ,והרי נתבאר איך בכל א' מהג' אלו נכללות בג' ,והבן זה
היטב.
1216
נמצא ,כי כל חיצוניות כולה אינה רק ג"ס ,שהם נה"י הנחלקות לט"ס  ,וכל האמצעית
אינו אלא ג"ס שהם חג"ת ונחלקים לט"ס ,1217וכל הפנימית אינו רק ג"ס שהם חב"ד ונחלקים
לט"ס .1218נמצא )ג"כ( כי נה"י מלבישין לגמרי חג"ת ,וחג"ת מלבישים לגמרי את כל החב"ד ,וז"ס
בתפלת ר' נחוניא בן הקנה 1219כי הם ג' הויות זה תוך זה כמ"ש ,והם מלאים מבפנים ומתיכון
ומבחוץ ,הוא הוי"ה הוי"ה הוי"ה .1220נמצא כי נה"י הם פרצוף שלם מט"ס ונקרא חיצוניות ,ונקרא
 1212כלומר עי"מ משמשים יחד על אף שהם באים א' אחרי השני.

(é"áåâä) é"úëá àúéì .(é"ä÷) úåéðåöéçä çöð 1213
.(é"ä÷) úåéðåöéçä çöð ãñçáù äîëç 1214
.é"ä÷á ç÷îð 1215
.(é"ä÷) íé÷øô 'èì 1216
.(é"ä÷) íé÷øô 'èì 1217
.(é"ä÷) íé÷øô 'èì 1218
 1219המובא בריש ספר הקדו"ש ללש"ו.
 1220ועי' מאמרי רשב"י פרשת תרומה ז ע"א ]כב ע"א[ ובאד"ז שם מו ע"ב ]נ ע"א[ ובזהר הרקיע
סוף פרשת ויצא )לש"ו( .ז"ל בפרשת תרומה :חכמה סתימאה דביה כעין דכר ונוקב' דהאי חכמתא

סתימאה ביה מתפרשא תלת זמנין לארבע ארבע .דאינון י"ב ואינון יהו"ה יהו"ה יהו"ה וכו' ואינון
שרש ת"ת ומלכות והיינו דקאמר ר' נחוניא בן הקנה ע"ה ]זה בקטע השני של התפילה בהקדו"ש[
ומתהפכין לת"ת ומלכות דמתמן אשתרשו שית סטרין דדוכרא ושית סטרין דנוקבא והיינו דקאמר
אתקין כולא כעין דכר ונוקבא דאפילו חכמה סתימא' די ביה כעין דכר ונוקבא אתתקנו .ומש"כ
באד"ז היא שהי"ב/י"ג הנ"ל הם גילוי הת"ד.
וז"ל הזהר הרקיע :הנה כבר ידעת שזו"ן שרשם למעלה בא"א והם סוד י"ג מדות כמ,ש בתפילת ר'
נחוניא בן הקנה ומתפשטים לת"ת ומל' ופי' מורי' ז"ל שמתמן אשתרשו ו' סטרין דדכר ונוק' וי,ג מדות
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בחי' עשייה .וחג"ת הם פרצוף שלם מט"ס ונקרא תיכוניות ,ונקרא בחי' יצירה ,והוא מתלבש לגמרי
תוך עשייה .וחב"ד הם פרצוף מט"ס ונקרא פנימית ,ונקרא בחי' בריאה 1221ואצילות ,כי הנה בינה
בריאה וחכמה אצי' 1222מתלבשין זה תוך זה ,ואח"כ שניהן תוך היצירה.1223
1224

שער כז פרק ב
והנה נמצא ,כי החכמה יש בה ג' בחי' שהם פ"א דנצח ופ"א דחסד ופ"א דחכמה .נמצא כי
פרק עליון דנצח נקרא עיבור שבו ,והוא מחצית ו"ק שבו ,ופ"א דחסד נקרא תשלום ו"ק שהם בחי'
יניקה שבו ,ופ"ע דחכמה נקרא מוחין שבו שהם בחי' גדלות שבו ,וכעד"ז בכולן בכל שאר ספירות.
והנה זה החיצונית }יז ע"ב{ נחלק לב' ,חצי עליון מחכמה עד חצי ת"ת ,וחצי תחתון מחצי
ת"ת עד סוף יסוד ,וחצי עליון ננסר )נ"א נגמר( 1225וניתן ללאה בסוד פנימיות אליה ,וחצי תחתון
ניתן לרחל בסוד פנימית אליה ,ותבין היטב ,כי אע"פ שנה"י הם מכלל הו"ק ,ונודע כי הו"ק הם
הנקראים 1226יצירה ,עכ"ז נה"י 1227אינן נקרא אלא עשייה ,כי עשייה היא נוקבא כנודע .ונמצא ,כי כל
חיצוניות היא נה"י וכולו ניתן לנוקבא ,1228וז"ס )בראשית כט ב( וירא והנה באר בשדה והנה שם ג'
עדרי צאן רובצים עליה )סתרי תורה ויצא קנא ע"ב(.
ויש באר עליון ותחתון ,לאה ורחל ,וזו לוקחת חצי עליון )וזו לוקחת חצי תחתון ג' עדרי
צאן שהם נה"י וזהו מחצית תחתון( ,1229ואז אחר הנסירה נשאר ז"א בסוד ב' בחי' לבד ,שהם
התיכונה והפנימית .והנה התיכונה הוא חג"ת והם נקרא יצירה ו"ק ,לפי שעד שם 1230נשלמה בחי'
ו"ק של הגדלות .אמנם האמת הוא כי החג"ת לבדם נקרא ו"ק ,כי בחי' אמצעית נקרא כן ,וזו לבד
נקרא יצירה ,ולהיות בחי' זו לז"א נקרא ז"א ו"ק ,לפי שאז נשלמו גילוי ו"ק .ובזה תבין כי הז"א הוא
לעולם בחי' ת"ת ,כי הוא המכריע בין חסד לגבורה ,ובהיותו כלול משניהן נקרא ת"ת ונקרא ז"א,
ונמצא א"כ שז"א הוא חג"ת ,ונוקבא נה"י.
וז"ס גדול שהודעתיך בתחלת הקדמה לאדר"ז ,1231כי כח"ב ג' רישין דעתיקא ,וחג"ת ג'
1232
רישין דז"א ונה"י ג' רישין דנוקבא .והנה בזה תבין למה הנוקבא היא עומדת תמיד באחורי )ז"א(
הם ג' הויו"ת ג' יודי"ן וג' ווי"ן לת"ת וו' ההי"ן הם לנוק' ומזל הי"ג כוללם הרי י,ג נמצא כי י"ג מכילין
הם סוד שורש זו"ן וכשהן מתחברים הי,ג מכילין מחוברים ,ע"כ.
וצ"ע מה הקשר לכאן ,כנראה שההתלבשות היא הגילוי של ג' הויו"ת שיש הוי"ה א' של חב"ד וא'
של חג"ת וא' של נה"י ,וצ"ע איך זה מתאים עם הת"ד*.##
 1221עי' ת"ז כד ע"ב אימא עלא המקננא בכורסייא )כללים ח"ב נב ע"ב(
 1222דרושי אבי"ע ריש פרק יג ובהד' פרקים האחרונים שם פרק ד' )לש"ו(.
 1223כל המלכיות שבכל הפרצופים כולם נמשכים ונכללים במלכות הכללי דאצילות שהיא נוק'
דז"א )דע"ה ח"ב קיז ע"ב(##*.
é"ä÷ 1224
.é"ä÷á ÷çîð 1225
é"äðä íììëî íä ÷"åä éë òãåðå)" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "íéàø÷ðä íä ÷"åä éë òãåðå" 1226
."(íéàø÷ðå
.é"ä÷á ÷çîð 1227
 1228כל הנה"י הם דידה כי הם רק לצרוך המלכות ולכן היסוד הוא כולו כליל בה והיסוד כולל
הנו"ה כי הוא מכריע הכולל ב' הקצוות )דע"ה ח"ב קו ע"ב(
é"áåâä é"úë) ïåúçúä íééöç úç÷åì åæå é"äð íäù ïàö éøãò 'âî àúéà åîå÷îáå ,÷çîð øâñåîä 1229
.(é"ä÷å
.(é"ä÷) íîù ìòù 1230
 1231לא מצאתי אמנם זה נמאצ בשער א"א פרק ג'*.##
1232

.é"ä÷á ÷çîð
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סיום הת"ת ,אחורי נה"י ,כי שם עומדת תמיד ,ומשם נעשית .ונמצא ראש נה"י אלו מתחילין מן
הטבור הת"ת של ו"ק שהוא בחי' תיכונה הנקרא ז"א.
1233ועתה נבאר בחי' אלו איך נעשין ע"י עיבור ויניקה ומוחין .והנה בתחלת העיבור היה
הזווג ,ואז יצאה הטפה בבחי' י' מלכיות שיש בי"ס אלו דחיצוניות ,ואח"כ בעיבור נשלמו י"ס אלו
החיצוניות )נ"א בעיבור יצאו נה"י דט"ס( 1234אשר כולן אינן רק נה"י בלבד כנ"ל ,וזהו בדרך כללות.
פי' שהנה"י שיש בכל א' מאלו ט"ס דחיצוניות נשלמו ,כיצד ,נצח דנצח ונצח דחסד ונצח דחכמה,
והוד ההוד והוד גבורה והוד בינה ,ויסוד דיסוד ויסוד דת"ת ויסוד דעת ,הרי יש בו ט"ס בעת
העיבור ,ולכן גוף העובר קטן אע"פ שיש בו ט"ס.1235
ואח"כ ביניקה ,נכנסת הבחי' התיכונה שהם חג"ת בט' פרקין ,והיו מתלבשין מעט מעט תוך
הט"ס הנ"ל שאינן רק בחי' נה"י של החיצוניות ,כי כל חיצוניות אינן רק בחי' נה"י לבד גמורות.
ובעיבור נעשה נה"י שבנה"י לבד ,ואחר התלבשם כלולים .1236נמצא שכיון שאלו הם בחי' חג"ת
נתנו כח בחג"ת של החיצוניות שהם חג"ת שבנה"י ,וגם הם גדלו בחיצוניות .ונמצא עתה כי יש לו
ב' בחי' דז"א התיכונה והחיצונה ,אמנם החיצונה נגדלת עתה גידול ב' ,והוא שנגדל בה חג"ת שבהן
באופן זה ,חסד שבנצח חסד שבחסד חסד שבחכמה ,גבורה שבהוד גבורה שבגבורה גבורה
שבבינה ,ת"ת שביסוד ת"ת שבת"ת ת"ת שבדעת .ובזה תראה איך ביניקה נגדל הקטן בכל אבר
ואבר שבו ובכל ספירה וספירה שבו עצמם ,ואינם תוספת איברים אחרים אך האיברים עצמן נגדלין,
כי הרי בכל ספירה וספירה מהט' של 1237העיבור נגדל בהם עתה שליש כנ"ל ,כי כל אורך קו ימין
בעת הגדלות הם ג"פ לבד ,והרי בעיבור היה קו ימין ג' }יז ע"ג{ שלישים מג"פ ,ר"ל שליש מכל
פרק ופרק ,שהוא נצח שבנצח דנצח ,ונצח שבחסד דנצח ,ונצח שבחכמה דנצח ,ועתה נתוסף ונגדל
שליש א' בכל פרק מהם ,שהוא חסד שבכל פרק ופרק ,וכל זה בחיצוניות .אך בתיכונה באו הו"ק
שבה בפעם א' ,שהרי עצמותן הוא בחי' חג"ת ,לכן תכף נגדלה בפעם א' כל בחי' ו"ק .והבן זה למה
נקרא בחי' התיכונה יצירה ובחי' ו"ק ,ולמה אמרו כי היניקה הוא מבחי' ו"ק ,והיה ראוי לומר שהם
ג' קצוות 1238לבד דוגמת העיבור שהיו ג' קצוות תחתונים נה"י ,אמנם נקרא ו"ק יען הם ו"ק
התיכונים שנגמרים בפ"א יחד .הרי טעם א' בעבור החג"ת עצמן ,1239וגם חיצוניות נשלמו לו"ק
כנ"ל הרי טעם ב' ,וגם כי אלו הם בחי' ו"ק דיניקה 1240של הגדלות כולו בכללות.
אח"כ בגדלות נכנסו בחי' פנימיות שהם חב"ד בט"ס ,1241ומתלבשין מעט מעט תוך ט"ס
דבחי' אמצעי שאינם רק חג"ת נה"י של בחי' האמצעית ,ועתה נגדל בחי' זו אמצעית בבחינת
ט"ס 1242חב"ד שבה ,כי כיון שנכנסה בחי' פנימית שכולה הוא בחי' חב"ד כנ"ל ,לכן החב"ד
שבבחי' אמצעית גם הוא נגדל ונתגלה .נמצא ,כי חכמה שבנצח וחכמה שבחסד וחכמה שבחכמה
של התיכונית נתגלו ונגדלו ,וכן בינה שבהוד ובינה שבגבורה ובינה שבבינה ,ודעת שביסוד ודעת
.(é"áåâä) é"úëá ùãç ÷øô ïàë 1233
.é"ä÷á ÷çîð 1234
 1235על אף שיש בחי' ראש בגוף אבל זה לא מכלל הג"ר אלא מכלל הז"ת והג"ר היא סוד אור
המתלבש בתוך המוחין דז"א )ביאורים ח"א ס ע"א( ,וממילא כל הט"ס כאן הם בכלל הו"ק .ועי' דע"ה
ח"א פה ע"א שהו"ק הוא כלל הקומה ,וזה כולל אפילו הראש ,שכל בחי' הג"ר היא רק המוחין שבראש
שהרי בתינוק יש ראש ורק חסר לו מוחין .הסיבה היותו רק ט' עי' לעיל הערה .472
.(å"ùìå é"ä÷) íìåë 1236
.(é"ä÷á óñåð) ïîæ 1237
.(é"ä÷á óñåð) íéðåéìò 1238
."ïîöò øåáéòá" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "ïîöò ú"âçä øåáòá" 1239
.(é"ä÷) ä÷éðéå 1240
.(é"ä÷) ô"èá 1241
.é"ä÷á ÷çîð 1242
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שבת"ת ודעת שבדעת נגדלו ,והרי נשלמו ט"פ דתיכונות שכולם הם ג"ס חג"ת לבד והגדילו שליש
]א'[ 1243עתה ,ואז נשלם 1244קומת האיש לגמרי .וגם בחיצוניות נגדלו החב"ד שבהם ע"ד הנ"ל
בתיכונית ,והרי נשלם עתה הגדלות שבהם 1245ט"פ דחב"ד תוך ט"פ דחג"ת תוך ט"פ דנה"י ,אמנם
אינן רק ט"ס לבד ,ובכל א' ג"פ ,הרי כ"ז בחי' בז"א הנזכר בפרקין דלעיל.
והנה ,בזה תבין איך הנה"י הם נפש וחג"ת רוח וחב"ד נשמה וחיה ,שהם בחי' אבי"ע .לכן
הכבד בו הנפש והוא נגד נה"י בסיום הת"ת ,כי שם נקשרים ג"פ העליונים דנה"י כנודע ,דתמן
דביקין רישי ירכין ,והלב בו רוח ועומד בג' אמצעית חג"ת ,ומוח בו הנשמה 1246ועומד בג"ר .אמנם
משם מסתעף כל א' ממקומו ,כל א' במדרגתו .כיצד ,הנפש אשר מתגלית בכבד שכנגד רישי פרקין
דנה"י כנ"ל ,בודאי שגם )שם( 1247היתה למעלה בכל בחי' כלים חיצונים העליונים ,האמנם לא
נתגלית ולא עלתה בשם עד נה"י דז"א ,כי עומדין הנה"י דנה"י ונה"י דחג"ת ונה"י דחב"ד וכולם
בחי' נפש ונה"י ,אך הרוח נגלה בלב העומד בחג"ת דז"א ,כי שם חג"ת דנה"י וחג"ת דחג"ת וחג"ת
דחב"ד ,והנשמה נתגלית במוח העומד בחב"ד דז"א ,כי שם חב"ד דנה"י וחב"ד דחג"ת וחב"ד
דחב"ד .1248אך העיקר ,כי הנפש נתלבשת בכלי 1249חיצונים והרוח בתיכון 1250והנשמה בפנימים.
ונמצא ,כי במוח יש נר"ן ,אלא שכולם הם בחי' נשמה ,שהוא נשמת הנשמה ונשמת הרוח ונשמת
הנפש ,ולכן אנו אומרים כי הנשמה במוח .אח"כ בלב יש נר"ן ,וכולן בחי' רוח ,שהוא 1251רוח
הנשמה ,ורוח הרוח ,ורוח הנפש ,לכן אנו אומרים שהרוח בלב .ואח"כ בכבד יש נר"ן וכולם בחי'
נפש ,שהם נפש שבנשמה ,נפש הרוח ,נפש הנפש ,לכן אנו אומרים שהנפש בכבד.
הכלל העולה כי מוח לב כבד להיותן כלים פנימים דגוף ,וכל א' יש בו ג' בחי' ,פנימי תיכון
וחיצון כנודע ,כי אפי' בעיבור ויניקה יש אל העובר מח לב כבד .אך להיותן יותר פנימי מכל הגוף,
שם מתלבשין ומתגלין עיקר הנר"ן .יען שלשתן בקו האמצעי שהוא עיקר הגוף ,ומשם משלחין
הארתן בכל האברים באופן זה ,כי הכבד מחיצוניות שלו שולח נפש שבנפש לנצח הוד יסוד
דחיצונית ,ורוח שבנפש שולח מהתיכוניות שלו אל חג"ת שבחיצוניות ,1252ומפנימותו שולח נשמה
לחב"ד שבנפש 1253דחיצונית .ואח"כ הלב 1254שולח נפש של רוח אל נה"י דתיכונות ,ורוח דרוח
לחג"ת דתיכוניות ,ומפנימיותו שולח נשמה דרוח לחב"ד דתיכוניות .ואח"כ המוח שולח }יז ע"ד{
מחיצונותו נפש שבנשמה לנה"י דפנימיות ,ומתיכוניותו שולח רוח דנשמה לחג"ת דפנימיות,
ומפנימותו שולח נשמה שבנשמה לחב"ד שבפנימיות.
והרי נתבאר כי כל הז"א אינו רק ט"ס ,אע"פ שנחלק לג' בחי' ,ואלו הם ט"ס גמורות ,וא"צ
יותר .ואמנם כל ספי' מאלו נחלקין לכמה פרטים ,כי כל ספירה דחיצונית נחלק לאלף רבוא ,וכל

.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 1243
.(é"ä÷á óñåð) úåìãâ 1244
.(é"ä÷) íäù 1245
 1246עגו"י פרק ג'.
.é"ä÷á ÷çîð 1247
÷çîð) ã"áçã ã"áçå ú"âçã ã"áçå é"äðã ã"áç íù éë ,à"æã ã"áçá ãîåòä çåîá úéìâúð äîùðäå 1248
.(é"ä÷á
.(é"ä÷) íéìëá 1249
.(é"ä÷) íéðåëéúá 1250
.(é"ä÷) íäù 1251
.(é"ä÷) úåéòöîàã 1252
.(é"ä÷) ã"áçì ùôðáù 1253
.(é"ä÷á óñåð) úåéðåöéçî 1254
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ספירה מהתיכונות לו' אלפים רבבות ,וכל ספירה מהפנימיות נחלק לעשר אלפים רבבות
פרסאות ,1255כנזכר תיקון נ"ג )קמה ע"ב(.1256
1257

שער כז פרק ג
ודע ,כי כמו שכל א' מאלו הט"ס שלימות נחלקות לג' בחי' לבד .כיצד ,ספירת חכמה יש בה
חח"ן ,1258יען הם מקו ימין ,וכעד"ז שאר הספירות ,וכן כל בחי' מהם כלולה מג' .וכעד"ז לכמה
בחי' ,כי כמו שהוא ג' כללות ,1259כן הוא בכל ספירה וספירה ,ונחלקת לאלף אלפים ,1260וכולם
בבחי' ג' לבד .וסבה לזה ,כי אין טפה פחותה משיעור י' ,ויש בה ג' קוצין ,1261והוא סוד ג' קוין ימין
ושמאל ואמצעית בהכרח .כן הט"ס שלימות הנ"ל נחלקות לג' חלקים וג' קוין כנ"ל .וזכור זה היטב,
כי כל בחי' נחלקת לג' בחי' לבד .אמנם ,כל בחי' ובחי' מאלו הג' יש בה כללות י"ס ,כי כן היו"ד
גימטריא עשרה ,ואין בה רק ג' קוין לבד .והענין כי היא בעצמה נחלקת לג' קוין ,וכל קו יש בו ראש
תוך סוף ,ג' פרקין ,הרי י"ס בכל בחי' .אמנם ,כל הי' נקרא בחי' אחת ,1262נמצא כי בכל בחי' ובחי'
יש ג' בחי' אשר כל א' מהם כלול מי"ס .כי כן הז"א יש בו ג' קוין לבד ,ויש בו ג' פעמים י"ס ,פנימי
תיכון חיצון.
והנה ,כדי שיצטייר בעיניך ,נצייר בענין השמות עצמן .הנה כתבנו לעיל כי יש ג' כלים בכל
ספירה וספירה ,ונצייר בחי' הכתר וממנו יתבארו כולם .ואלו הן :א' ,חיצון ,יו"ד ,יו"ד ה"י ,יו"ד ה"י
וי"ו ,יו"ד ה"י וי"ו ה"א .ב' ,אמצעי ,יו"ד ה"י וי"ו ה"א .1263ג' ,פנימי ,אל"ף ה"י יו"ד ה"י .1264והנה
בעיבור לא נגלה תחלה רק בחי' חיצון ולא כולו ,רק יו"ד ה"י וי"ו ה"א ,אשר בסוף השם זהו בחי'
נה"י שבכתר .אח"כ נתגלה ביניקה משם התיכון ,בחי' וי"ו ה"א שבו ,וגם משם החיצון נתגלה יו"ד
ה"י וי"ו שבו .ואח"כ בגדלות נתגלה שם הפנימי כולו ,וגם משם התיכון נתגלה יו"ד ה"י ובזה
נשלם .וגם משם החיצון נתגלה יו"ד ,יו"ד ה"י ,ונשלם כולו .וכעד"ז בכל ספירה וספירה.
והנה בעת אצילות המלכים ,יצאו בחי' א"א ואו"א בכל ג' בחינותיהן ,לכן כל א' מהם היו
בט"ס 1265גמורות ,אשר הג"ר שבהם הם בחי' הפנימים בט' פרקיהן ,והג' אמצעים הם בחי'
.é"ä÷á ÷çîð 1255
 1256ז"ל ,ובה סליקת כל ספירה לעשרת אלפים רבי רבבות ו' שעוריה בכל ספירה וספירה ששת אלפים
רבי רבבות.
é"ä÷ 1257
.(é"ä÷á óñåð) ãáì 1258
."úåììëá" àúéà åîå÷îáå ,é"ä÷á ÷çîð "úåììë 'â" 1259
.(é"ä÷á óñåð) úå÷åìç 1260
 1261עי' לעיל אנ"כ א' במ"ק ,ועי' 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' אריז"ל בשער 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 ,עכ"ל ,ועי'
יהל אור ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון ,גזעא גוף
היו"ד ,ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ,ובקוצא
נקשר כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א
שהוא י' כידוע ,עכ"ל.
 1262אחד?
*## 1263למה זה לא כמו כל ס"ג?

1265

 1264עי' שער השמות פרק ג'.
.(é"ä÷) úåøéôñ 'è åá
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התיכונים בט"פ ,וג"ת הם בחי' חיצוניות בט"פ .אך זו"ן יצאו באופן אחר ,כי ז"א יצא בב' בחי',
חיצון ותיכון ,אשר ב' בחי' אלו נקרא ו"ק לבד בין שניהן כנ"ל .אך הפנימי לא נכנס בו עד אחר
התיקון .והנוקבא לא יצאה רק בחי' א' לבד ,ר"ל כי לא נגלית בה רק מלכות שבכל הט"ס של בחי'
החיצוניות שלה.
לכן היה בז"א ג' זמנים ,שהם בעיבור ד"ת נהי"ם ,וביניקה חג"ת ,ובגדלות חב"ד .אך
המלכות היה לה ד' בחי' ,א' נקודה והיא בסוד המלכות שבה .ב' ,שנגדלת גם נה"י .ג' ,שנגדלו גם
חג"ת .ד' ,שנגדלו גם חב"ד) .ואלו הד' זמנים הם כנגד ד' ההי"ן שבשם ב"ן ,והם נקראו ד'
נשים 1267(1266וכולם בחי' חיצוניות שלה לבד .והטעם ,כי כיון שהוא בחי' המלכות ,לכן היה בה זמן
שלא היה בה רק בחי' מלכות לבד ,לכן נקרא נקודה .והיה בו בז"א ו' בחי' מלכות אשר בו"ק .אך
בנוקבא ,היה בה מלכות א' לבד שבמלכות ,והיא נקודה א' .אך כולם הם נקודות ,ולכן מתו .אך עתה
בעיבור שנגדל גם נה"י שבו לא מית .והבן טעם זה איך בעיבור לא מית ,שלא היה כבתחלה .וז"ס
שבארנו שנתקן שנעשה עתה בעיבור פרצוף בקוין ,ואין קוין }יח ע"א{ אלא בבחי' ג' נקודות נה"י.
אך בהיותו ו' נקודות מלכות לבד ,לא יש ג' קוין .1268גם תבין למה נקראו כולם מלכים ,1269כי אין
בהם רק בחי' מלכיות אף בז"א .1270ונ"ל כפי דרך זה ,כי כל בחי' חיצוניות נק' מל' כנ"ל ,דנה"י הם
ג' רישין דנוקבא ,וא"כ היה תחלה בחי' חיצונית ,ואח"כ בעיבור נתקן החיצונית נה"י ,וביניקה
נתוסף התיכון ובגדלות הפנימי.
1271

שער כז פרק ד
ודע ,כי הב' בחי' ראשונים ,כיון שאין בהם רק ו"ק נקרא אלהים ,כנודע כי כל בחי' ו"ק
נקרא אלקים ,כי כן ז"א ,להיותו ו"ק של כללות עולם האצילות נקרא אלקים בערך א"א הנקרא
הוי"ה כנזכר באדרא )קמא ע"ב( .נמצא כי הו"ק דז"א נקרא אלקים ,והמוחין הוי"ה ,א"כ כל אלו
אינם רק ו"ק של כללות )האצילות( .1272ואע"פ שתראה שיש הוי"ה בחיצוניות ותיכוניות אפילו
בכלים ,הוא בפרטות .אמנם כללות החיצונית נקרא אלקים כמו שנודע ,כי כל הז"א 1273נקרא אלקים.
ומזה שם אלקים מתחלקין לכמה רבבות שמות של הוי"ה .וכן הנוקבא דז"א האוחזת כל ג'
 1266זה א' מהסיבות שהיא נקראת אות ד' )דע"ה ח"א ד ע"ג( ,עי' לקמן שער לד פרק ב' אות ט'.
כל זה דוגמת הד' נשים שבאמא עלאה עי' או"א סוף פרק ח' והם חב"ד חג"ת נה"י ומלכות שהם בינה
תבונה ראשונה תבונה שניה ותבונה שלישית )ביאורים ח"א לו ע"ג(.
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 1267
 1268אלא רק קו א'.
 1269כלומר מלכיות דב"ן )ביאורים ח"ב פד ע"א(
'á øùà ,äðåëéúäå äðåöéçä ,úåðéçá 'áá àöé à"æ éë .øçà ïôåàá ë"â øùôàå éúéîà øúåé äàøð äæå 1270
.ïå÷éúä øçà ãò åá äñðëð àì úåéîéðôä êà .ì"æðë íäéðù ïéá ãáì úååö÷ 'å úðéçá àåä åìà úåðéçá
'èäî 'à ìëáù úåëìîä 'éçá ÷ø äá úéìâð àì éë ì"ø ,ãáì ãçà äãå÷ð úðéçáá ÷ø úàöé àì '÷åðäå
,í"éäð úåéðåúçú 'ã øåáéòá íäù ãáì íéðîæ 'â à"æá åéä ïëìå ,äìù úåéðöéçä úðéçá ìù úåøéôñ
úéðù ,äáù úåëìî ãåñá àéäå ,äãå÷ð 'à úåðéçá ,'ã äúéä úåëìîá êà .ã"áç úåìãâáå ,ú"âç ä÷éðéáå
ï"éää 'ã ãâðë íä íéðîæ 'ãä åìàå .ã"áç íâ äìãâùë úéòéáø ,ú"âç íâ äìãâùë 'â ,é"äð íâ äìãâùë
,úåëìî úðéçá àéäù ïåéë éë íòèäå .ãáì äìù úéðåöéç äðéçá íìåëå ,íéùð 'ã íéàø÷ð íäå ,ï"á íùáù
ìù àåäù äãå÷ðä ïîæ åá äéä àì ,äá÷ð åðéàù à"æ êà .äãáì úåëìî ÷ø äá äéä àìù ïîæ äá äéä ïëì
.(é"ä÷) ÷"å äéä ãéîú ÷ø ãáì úåëìî
é"ä÷ 1271
.øâñåîä úà ñøåâ é"ä÷ 1272
.(é"ä÷) äðéáä 1273
148

מאיר העץ חלק ד'
עולמות 1274ונקראת אלקים ,ויש בחי' הויו"ת למטה אפילו במלאכים כנודע ,אלא שהם הויו"ת
נמשכין כולם בשם 1275אלהים.
ועתה נבאר הענין יותר בפרטות .דע ,כי כל זה שאמרנו אפילו בגדלות אינו רק בחי' נה"י
לבד .פי' כי חב"ד של פנימים הם ג"פ עליונים דנה"י דז"א ,וחג"ת דפנימים הם ג"פ תיכונים דנה"י
דז"א ,ונה"י דפנימים הם ג"פ תחתונים דנה"י דז"א .וכעד"ז הנ"ל יש בחי' תיכוניות בנה"י אלו ,והם
ט"פ ונקרא תיכוניות דנה"י .וכעד"ז יש בחי' חיצוניות בנה"י אלו ,והם ט"פ ונקרא חיצוניות דנה"י.
ונמצא כי הם ג"פ נה"י תוך נה"י ,ונה"י תוך נה"י ,וכולם נקראו נה"י לבד ,אלא שיש בו ג' כלים זה
לפנים מזה ,וכולם מנה"י לבד .ואם כן ,הט"ס דז"א בג' בחינותיהם אינם רק מנה"י דז"א לבד מט"פ,
אלא שאח"כ אנו רוצין לדבר דרך פרטי יותר ,לומר כי אלו הג' כלים הם זה לפנים מזה חיצון נה"י,
והתיכון חג"ת ,ופנימי חב"ד ,לפי שהם נר"ן דנה"י .אמנם שלשתן בחי' נה"י לבד ,וז"ס צ' דצלם.
ואח"כ ,כל הנ"ל הוא בל' דצלם הם חג"ת דז"א ,והם ט"פ ט' ספירות גמורות בחי' נפש
נקרא נה"י ,ובתוכם יש חג"ת אחרים בט"פ אחרים 1276והם בחי' רוח ונק' חג"ת ,ובתוכם יש חג"ת
פנימי בט"ס ,1277והם בחי' נשמה ונקרא חב"ד ,אך כולם אינם רק חג"ת .ועד"ז בם' דצלם הם חב"ד
וכתר דז"א ,והם ממש ע"ד הנ"ל.
נמצא ,כי אין נקרא זעיר אנפין גדול לגמרי עד שיכנסו כל בחי' דצלם שלשתן ,ואז הוא שלם
בי"ס 1278גמורות ,דוגמת תבונה ,אשר הצלם מתלבש בי"ס שלה כנודע ,כי צ' בנה"י שלה ,ול'
בחג"ת ,1279ום' בחב"ד שלה .אך החילוק הוא כנ"ל ,כי ד' נשים יש בנקבה ,וכמו כן ד' נשים בבינה
אמא עלאה .שבחי' חב"ד שלה נקרא אמא ,בינה עלאה ,וחג"ת שלה נקרא תבונה ראשונה ,ונה"י
שלה נקרא תבונה שניה ,ומלכות שלה נקרא תבונה ג' והיא רביעית בערך הבינה .ובזו התבונה הג'
בכל י"ס שלה מתלבש כל הצלם כולו דז"א ,1280באופן שז"א גדול כמו המלכות דאימא עילאה כולו
שוה בשוה ממש ,באופן כי מלכות 1281היא בחי' רביעית בערך אימא ,וזה סוד )במדבר כג י( ומספר
את רובע ישראל ,כי ז"א נקרא ישראל ,רובע של אמא עלאה.

.(é"ä÷á óñåð) ò"éá 1274
.(é"ä÷) íùî 1275
.é"ä÷á ÷çîð 1276
.(é"ä÷) ô"èá 1277
 1278י' או ט'? עי' לעיל ריש פרק א'##*.
.(é"ä÷á óñåð) äìù 1279
 1280מלכות דמלכות של המלוכת דאצילות מתלבש בבריאה וכן בכל ספירה וספירה וכן הוא כי
לעולם מתלבשים זה בזה בחלק הי"ב )דע"ה ח"ב קנא ע"ב( )עי' לעיל שער כג פרק ד'(
.÷çîð "úåëìî éë" (é"ä÷) à"æã íìöã 'îù 1281
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1282

שער כח פרק א מ"ת
שער השנים עשר שער העיבורים ויתחלק לה' פרקים
טעם למה הוצרכו זו"ן להתעבר במעוי דאמא כמבואר אצלינו )אנ"כ א( ,הענין הוא עם מ"ש
לעיל בענין המלכים }יח ע"ב{ שמלכו בארץ אדום ומיתו .כי הנה ,טרם שנאצל עולם האצילות
המוזכר תמיד בספר הזהר בשם זה ,1283יצא הי"ס הכוללים כל עולם אצילות בכללות ,ויצאו נפרדות
זה מזה ,כי היו י"ס זה למטה מזה ,וזה מקבלת מזו שלמעלה ממנה ,ולא היה בשום א' מהם בחי'
פרצוף ,רק היו בסוד כללות ,כי כל א' היתה כלולה מכולן ,והיו הכללות מעורב בהן בכל א' מהן,
והיה בלתי סדר ותיקון .עד שאח"כ ,הע"ק אתתקן גרמיה בקדמיתא כנזכר באדרא )זוטא רפט ע"ב(,
ואז ספירת הכתר נעשה פרצוף שלם בי"ס ונקרא בחי' א"א ,ואח"כ נעשו או"א מחו"ב כמבואר.
והנה עתה בא 1284עת וזמן תיקון ז"ת שבאצילות ,אשר מהם נעשה זו"ן אחר התיקון ,הנה
רצה המאציל העליון לתקנם ,כי 1285בתחלה היה כל א' מהם מובדלת מחברתה הבדל גמור ,והיה
נקרא רה"ר כמבואר היטב )שער השבירה פרק ב'( ,ע"ש איך לסבה זו לא יכלו הכלים האלו לקבל
האורות שבתוכם ונשברו ומתו .לכן רצה המאציל העליון לתקנם ,ואי אפשר להתתקן אא"כ יתחברו
יחד כל הו"ק זו בזו בסוד פרצוף א' ,מקושרים זה בזה ,כנזכר שם ביאור הפרצוף המקושר דרך קוין
מה ענינו ,ועי"ז יחזור להיות רה"י שהוא פרצוף א' כלול הנקרא ז"א .ואמנם ,כדי שיתקשרו ויתחברו
1286
יחד ,צריך לעלותן להכניסן במעוי דאמא ,ושם בסוד ימי העיבור יתאחדו ויתקשרו ויתחברו יחד
1288
יחוד גמור ,ו ֵיצאו אח"כ בזמן הלידה בבחי' פרצוף א' מיוחד 1287בכל פרטיו .וגם הספירה )הז'(
שהיא מלכות הנקרא נוקבא דז"א ,1289הוצרך שגם היא תהיה עמהם בעת העיבור ,כדי שתהיה כלולה
עמהם לצורך היחוד הראוי לה עם ז"א בעלה כנודע.
לכן נבאר עניני העיבור ,ונאמר כי הלא ב' בחי' יש בעיבור ,וכל בחי' כלולה משני עיבורים,
שהוא ג' זמנים .1290וביאור הדברים ,כי תחלה הכל היו זו"ן בסוד העיבור ,והיו בבחי' ג' כלילין בג',
ונקודת מלכות כלולה עמהן .ואח"כ נולד והיה לו זמן יניקה ,ואחר כך הגדיל והיה לו עיבור ב'
1291
לצורך המוחין שלו ,שאז נקרא זמן הגדלות .נמצא שהם ג' זמנים וב' עיבורים ,עיבור דג' כליל
בג' ,ויניקה ,ועיבור ב' .1292והרי זה בחי' א' בסוד חיצוניות .ואחר כך היתה לו בחי' אחרת שנייה
דוגמתה בג' זמנים וב' עיבורים ,וכ"ז 1293לצורך הפנימים ,באופן שהם ד' עיבורים וו' זמנים ,כי
הזמנים הם ו' אבל העיבורים שבהם אינן רק ד'.
1282

1284
1285
1286
1287
1288

1290
1291
1292
1293

ç"öåà
 1283כלומר אצילות
.(ç"öåà) àáá
.ç"öåàá ÷çîð – éë íð÷úì ïåéìòä ìéöàîä äöø
).ç"öåàá øâñåî – (ãçé åøáçúéå åøù÷úéå
).(ç"öåà) (ãçåàî à"ð
øâñåîä úà ñøåâ ç"öåà
 1289כלומר כל הז' מלכים של נוק' עי' &
ç"öåàá ÷çîð
úøåöåà - ïìéìë
.(ç"öåàá óñåð) ïéçåîã
ç"öåàá øâñåî
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1294ונבאר ענין חיצוניות ופנימיות מה עניינם ,כי החיצוניות הם מציאות העולמות,1295
ופנימיות הם בחי' הנשמות .1296והענין ,כי 1297הנה יש בזו"ן וכעד"ז בכל הפרצופים ב' בחי' ,הא'
הוא בחי' החיצונית אשר בהם כדמיון הגוף אל הנשמה שמבפנים ,ומזה החיצוניות דז"א) 1298נ"א
זו"ן דאצילות( נבראו כל העולמות כולן של בי"ע כנודע .כי כל הנבראים וכל הבריות שיש ,כולם הם
בציור דמות פרצוף אדם ,כנזכר בזוהר פרשה תולדות )קלד ע"ב (1299דכל שייפי ושייפי איתקרי אדם,
ואפילו המלאכים כולם הם מבחי' חיצונית דזו"נ דאצילות .אמנם ,יש בחי' ב' ,והוא הפנימית שבו,
שהוא כעין נשמה אל הגוף שמבחוץ ,1300ומבחי' זו נבראו נשמות בני אדם ,1301הצדיקים
התחתונים .1302כי נשמת הזכרים מז"א ונשמת הנקבות מנוקבא דזעיר אנפין ,באופן כי כל נשמות
1304
הצדיקים הם יותר פנימים מהמלאכים כולם ,חוץ מהנשמות שהם מבחי' בי"ע כנודע .1303גם
נשמות אלו יהיו פנימים אל ערך המלאכים אשר מן העולם ההוא שממנו חצבו הנשמות ,כמ"ש
במקומו בע"ה .וז"ס )ישעיה לג ז( הן אראלם צעקו חוצה ,וארז"ל )מדרש זוטא איכה פרשה א (1305אפי'
מלאכי שלום אינן יכולין לכנוס כו' .וצריך להבין מאי אפילו דקאמר ,ולמה נשתנו אלו המלאכים
מזולתן ,עד שהוצרך להשמיענו חידוש שאפי' הם אינם נכנסים .אבל הענין מובן עם הנ"ל ,כי להיות
שכל המלאכים הם מחיצוניות והנשמות מהפנימיות ,והנה יש בחי' מלאכים קרובים אל הנשמות של
הצדיקים יותר משאר מלאכים ,ונקרא מלאכי שלום .מהו דתימא ,כי כיון שבבחי' זו שיש לאלו
המלאכים על השאר ,והוא שהם כת המלאכים המקבלין 1306את נשמת הצדיקים כשנפטרין מן
העוה"ז ,ואומרים }יח ע"ג{ לו )ישעיה נז ב( יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכחו ,כמו שאמרו
רז"ל )כתובות קד ע"א( ,לכן נקראו מלאכי שלום ,ומצד בחינה זו היה אפשר שיכנסו בפנימיות עם
הנשמות ,ולזה השמיענו שאפילו הם עומדין בחוץ ואין נכנסין בפנים.
ונמצא א"כ ,כי תחלה היו זו"ן בבחי' חיצוניות שלהם לבד בסוד העיבור של ג' כלילין
בג' ,1307ואח"כ נולדו והיה להם זמן יניקה ,ואח"כ באו להם מוחין בעיבור ב' ,ואחר כך פעם ב' היה

à"ò æì ù"åáî 1294
 1295והמלאכים )פת"ש גדלות דז"א מג(
 1296דצדיקים )פת"ש גדלות דז"א מג(
ç"öåàá øâñåî – éë ïéðòäå úåîùðä 'éçá íä úåéîéðôå úåîìåòä úàéöî íä úåéðåöéçä 1297
øâñåîä úà ñøåâå ç"öåàá ÷çîð à"æã 1298
 1299ז"ל ,לית לך כל שייפא ושייפא דקיימא ביה בבר נש דלא הוי לקבליה בריה בעלמא
 1300מש"כ שהנשמות הם מהפנימיות ר"ל גם מהפנימיות כי הפנימיות בלתי חיצוניות אי אפשר
עי' עוד פו"ח דורש י' )כללים ח"א קג ע"ד(.
ç"öåàá øâñåî íãà éðá 1301
 1302אמנם יש כמה מיני מדרגות נשמות לאין חקר וכמה מדרגות חיצוניות שהם המלאכים לאין
חקר )כללים ח"א ב ע"א(.
1303

עי' אד"ז רצד ע"ב àëìîã àôåâî åäéà åàì àúîùðã òåãéá ,ïéæø äìâîã àåää ìë ,àðîé÷åà àã ïîéñå

÷.àùéã

ç"öåà (íðîàå à"ð) 1304
 1305בני יצאוני ואינם אין נוטה עוד אהלי ומקים יריעותי )ירמיה י' כ'( ומלאכי השרת עונין אחריו
הן אראלים צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון )ישעיה ל"ג ז'( באותה שעה נכנסו מלאכי השרת
לנחמו ולא רצה לקבל תנחומין הדא הוא דכתיב על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני
על שוד בת עמי )שם כ"ב ד'(*##
.(ù"åáî) íåìù íéîéã÷îä 1306
 1307כלומר שהחג"ת נעלמים בתוך הנה"י עי' לקמן אנ"כ ו' ,וכן שער מ פרק ד'.
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להם כל ג' בחי' אלו בבחי' פנימית שלהם ,והיו תחלה בסוד העיבור ג' כליל בג' ,ואח"כ זמן היניקה,
ואחר כך עיבור ב' לצורך המוחין.1308
1309

שער כח פרק ב
ונבאר עתה סדרי העיבורים בבחי' חיצוניות ופנימיות .ונאמר ,כי הנה ג' זמני עיבורים יש:
א' ,הוא עיבור די"ב חודש כנזכר בגמרא )יבמות פ ע"ב( מעשה דהוי אשתהי תריסר ירחי שתא
ואכשריה רבה תוספאה .1310ב' ,הוא עיבור של ט' חדשים המורגל תמיד ברוב העולם .ג' ,עיבור של
ז' חדשים .ואמנם בבחי' חיצונית שמשו ב' עיבורים הראשונים שהם עיבור של י"ב וט' ,ובבחי'
פנימיות שבו שמשו ב' עיבורים של ט' ושל ז' .ונתחיל לבאר ענין החיצוניות ששמשו בו ב' עיבורים
א' משל י"ב ושל ט'.1311
 1308עי' פת"ש גדלות דז"א מג ז"ל והיינו ,כי עיבור ראשון דחיצוניות כבר נתבאר שהיו סוד
העלאת הכלים למעי אימא ,ששם הוסר מהם כל סיג ע"י אורות אימא שמרחקים ממנו כל קטרוג,
והיניקה הוא שכבר נתגלה מדרגת הז"א בסוד הלידה ,וצריך שיקבל מאימא גידול לחג"ת שלו שהם
בסוד שם שד"י שהוא מן השדים דאימא ]עי' זהר ח"ב רנג ע"א ויהל אור שם[ ,שהם ג' שמות של חג"ת
כלולים בשם הוי"ה בפשוט כ"ו בת"ת ושם הוי"ה במילוי יודי"ן חס"ד גי' ע"ב ,ובגבורה הוא ג"פ ע"ב
רי"ו גי' גבור"ה ,ושלשה השמות גי' שד"י ,וז"ס מ"ש )שמות ו ג( וארא אל אברהם וגו' באל שד"י וגו'
שחג"ת הם סוד האבות ויניקה זו נמשכת עד ט' שנים ויום א' ,ואח"כ הוא סוד עיבור שני ,והיינו
שהמוחין שלו עולים לאימא להיות נסדר שם להתגדל ולסדרם אח"כ בז"א בסוד הנהגה פנימיות ,והם
ד' מוחין נמשכים מט' שנים עד י"ג ויום א' ,וכן עולה חשבון י"ג שנים בסוד ו"ק שלו הם ו' שנים,
ואח"כ ד' מוחין קודם התלבשם בנה"י הם ד' מדרגות ,ואח"כ בהכנסם בנה"י הם ג' ,הם ז' ו' שהם י"ג.
אח"כ הוא ג' בחינות הנ"ל בפנימיות ,שהוא סוד גידול הנשמה נר"ן שלו שהוא בסוד הפנימיות,
שג' מדרגות הראשונות של עיבור יניקה מוחין הוא להוסיף גידול בעולמות בי"ע עצמם לכל צבאם,
אבל בחינה השניה של עי"מ הוא להגדיל אור הנשמות ושורש הפנימי של כולם ,שהוא בסוד אדם
דנשמה שהוא פנימיותם ,ותחילה הוא סוד העיבור של ט' חדשים שבמדרגה זו הוצרך א"א שגם חב"ד
שלו יהיו נכללים בו"ק שלו שחב"ד הם לעולם פנימיות של הו"ק ,וכמו כן כדי שיתגדל הפנימיות
שלהם ולצאת מן התהו ,הוצרך לגלות בהם מדרגה עליונה של חב"ד שלו ,ועיבור ב' הוא בסוד ז'
חדשים ,כי הוא הארה נמשכת מז' תיקוני עתיק שבז' תיקוני גלגלתא דרישא דיליה ,שאלו הז' תיקונים
הם הפנימיות של כל העולמות ,והם כוללים כל ז"ת שהם תליין בשיתא קדמאי )עי' סד"צ ט ע"א(
שהם הפנימיות ועיקר המחשבה של כל מע"ב ,והוא סוד עיבור של הנשמה דנשמות בסוד חב"ד
שלהם ,שהם בנשמות בסוד המוחין שלהם ,ודי בזה].לבדוק שזה מקום המתאים@[
.â"ò çò ÷"äòù ,á"ò æì ù"åáî ,ç"öåà 1309
 1310עי' שער התיקון פרק א' וכן שער ז"א פרק א' ואנ"כ א' י' ,שער המוחין פרק א'.
ïéðò ìåãâ øåöé÷á äìéçú øàáð æ"ëòå ,úåéîéðôä ìà íãå÷ úåéðåöéçä 'éçá éë ìéòì øàáúð äðäå 1311
íäéðéá ùøôä ïéàå ,úåéîéðôá äéä ùîî ïúîâåã éë ,úåéðåöéçä ïéðò øàáð íéàáä 'ôá ë"çàå ,úåéîéðôä
.'éçáä øàù ìëá úåéîéðôä ìà ãåîìú úåéðåöéçä ïîå ,'æðë øåáéòä éùãç øôñîá àìà
'éçáá äéáå äéðéî âååãæäì à"à 'á íòô øæç ,úåéðåöéçä ìù 'à ä÷éðéå ïéøåáéò ïéøú åéäù øçà äðä
à"àã é"äðá 'âá ïìéìë úìú ãåñá ï"åæ åùéáìäù ,úåéðåöéçá äéäù åîë à"åà êåú ùáìúð àìå ,åúåéîéðô
'éçá êéùîäå ,'÷åðá âååãæð äéáå äéðéî à"à ïëà ,ïë äéä àì úåéîéðôá ïàë íðîà .ï"åæì åùéáìä à"åàå
.ì"ðë íé÷éãöä úåùîð åëùîð íùî øùà ï"åæ ìà úåîéðô
,úåéîéðôá äúò êà .íäá åììëðå åìù ú"âçì êéøàã é"äð åùéáìä úåéðåöéçá éë ,øçà ùøôä äæá ùé íâ
äúò åàöîðå .åìù ã"áçá åùáìúðå åììëð åìù ú"âç íâ éë äæ ìò óñåðå ,åìù ú"âçá êéøàã é"äð åììëð
,à"æã úåéîéðôä äæ êùîð íùîå ,à"àã úåøéôñ 'èä ìë ãçé åììëðå ,'è íäù 'âå 'âá ïéìåìë åìù é"äðù
úåéîéðôä ìù 'àä øåáéòä äæî æàå .ãçé åììëðù êéøàã úåøéôñ äòùú ïéðîë íéùãç 'è øåáéòá äéäå
äéä ê"çà .íäáù íéîéðô ÷"å 'éçá íäù ,ï"åæã àôåâ úåéîéðô äùòð åðîî ,äéáå äéðéî âååãæðù êéøàã
152

מאיר העץ חלק ד'
ונתחיל מן הא' 1312ונאמר ,כי הנה עיבור א' היה בבחי' א"א עצמו בבחי' נה"י שבו ,ומן
הזווג שבו עצמו נעשה ו"ק הז"א בבחי' ג' כלילין בג' וע"ש .וענין זווג א"א הוא זה ,כי הנה נת"ל כי
אין בא"א רק ט"ס לבד ,ולא נזכר בו בחי' מלכות ,1313האמנם היסוד שבו כלול מזו"ן כדמיון התמר
הכלול מזו"ן ,בסוד )תהלים צב יג( צדיק כתמר יפרח הנזכר בזוהר )אד"ז רצב ע"א ,(13151314ואז נתעלו
נה"י שלו בחג"ת שלו ,1316אשר שם מעמד ומצב או"א .כנודע ,כי אבא מלביש חסד וחצי ת"ת
הימין ,ואימא מלבשת גבורה וחצי ת"ת השמאל ,ועלה הנצח דא"א בחסד שלו אשר שם אבא ,ועלה
הוד דא"א בגבורה אשר שם אמא ,ועלה היסוד דא"א בת"ת אשר שם בחי' הדעת שהוא היסוד של
שניהן ,חציו כאן וחציו כאן .ואז ע"י התלבשות נה"י שלו תוך או"א עצמן אשר הם זכר ונקבה ממש,
שמשו אז ע"י יסוד דאריך אנפין הכלול מזכר ונקבה מיניה וביה ,1317ואז הוציא את החיצוניות ו"ק
דז"א ג' כלילין בג' ,ואת הנוקבא בסוד )זהר בלק רג ע"ב( פסיעה לבר כמבואר אצלינו ,ועיין לעיל
היטב ,ותכלית כוונתו היה להתלבש בתוכם כנ"ל .ונמצא שעליית נה"י דא"א במקום חג"ת שבו היה
לטעם הנ"ל ,להתלבש תוך או"א שהם זו"ן ,1318ועל ידם גם היסוד שבו יזדווג מיניה וביה כמ"ש.
,ï"åæ úåéîéðô ìù ïéçåî ìù 'á øåáéò äéä ë"çàå .äðéðò éúìá÷ àìå ,à"æã úåéîéðôä ãåñá ä÷éðéä ïîæ
'æðë êéøàã àúìâìåâã éðå÷éú äòáùá åùáìúðù ïéîåé ÷éúòã ú"æä éë ,ãàî ìåãâ ïåéìò âååæ äéä äæå
ú"æ ãâðë íéùãç äòáù êùîð äæä øåáéò ïëìå ,ï"åæã ø"âá ïéçåîä úåéîéðô êùîð íäî ,á"ô á"ç â"ùá
,úåøùôà íåùá ììë äâùä íåù íäì ïéà ïéîåé ÷éúòã ãñçä 'éôñ ìù ïåéìòä éöçá íðîàå .÷éúòã
úãìåé äòáùì úãìåéä ìë ì"æøàùî ñ"æå ,íéîìù ïðéà åìàä íéùãç 'æ ïëìå .äìòîìå íùî ù"ëîå
ìù úåéîéðôä äæî íâ äðäå .'æðä äáéñì íéîìù íðéàå ïàëî êùîð äòáù øåáéò ìë éë ,íéòèå÷îì
íéùãç 'æì åãìåð íìåëù íéìåãâä íé÷éãöä íúåà ñ"æå ,íé÷éãöä úåîùð åùòðå åëùîð ï"åæã ïéçåîä
,à"àã àúìâìåâã 'æáù ÷éúòã 'æî ïéëùîð úåîùðä åìà ìë éë ,çøæå õøôå ìàåîùå äùî åîë ,íéòèå÷î
.(ù"åáî) äæ ïáäå
 1312עי' כ"ז במבו"ש לח ע"א )לש"ו(@.
 1313עי' בהגר"א בס"י ח ע"א הובא בהערה .Error! Bookmark not defined.
 1314ח"א פב ע"א )לש"ו(@.
.(ç"öåà) à"ò áô à"ç 1315
 1316עיבור הראשון דז"א היה על ידי עליית הנה"י דא"א בחג"ת שלו כי משום שמציאות הזו"ן
שרשם מהנה"י דא"א שם הם נתהוו ונעשו על ידי הזווגא דאו"א וע"י עיבור במעי אימא הרי נמשך
מציאות משורשם שבנה"י דא"א ובאמצעות או"א דווקא )כללים ח"א נד ע"א( ,וכן הוא בלידת המ"ה
בתיקון העולמות )כללים ח"ב יג ע"ד(
 1317שהוא השפע דהיסוד דא"א שהוא התפשטות השני דא"א שממנו נעשה כל המציאות דז"א
)כללים ח"א כט ע"ד( מאחר שז"א יוצא מאו"א ואו"א סובב א"א פנים ואחור ולכן ז"א ג"כ מסבב את
א"א פנים ואחור )ביאורים ח"ב צו ע"ד( כאן נתעלו הכלים דנה"י גם כן בחג"ת שהוא במקום או"א
וכדי לעשות בהם העיבור דזו"ן ,ויש סתירה בדברי הרב אם רק הכלים עלו שם ולא העצמות ,ומה
שעלה חזר וירד ,ועוד שעלה בתור מ"ן והוריד דבר שלם ,ומה שאמרנו שיש סתירה אם עלו אורות ולא
כלים או גם כלים ,לצורך עיבור ראשון דזו"ן עלו הכלים ולא ירדו ,ורק בעיבור שני אז 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 כי הפרסא מתחיל מהחזה מצד פנים ונמשך ומתעקם
לצד אחור עד כנגד הטבור והחלק שבו אשר מבפנים לצד חוט השדרה נקרא בשם חג"ת הגם שהוא
למטה מן החזה ,אבל הצד חוץ הוא מכלל הנה"י ,אם כן לצד פנים מסתיים החג"ת בסוף החזה שהוא
טבורא דליבא ומצד אחור הוא לפנים מן הפרסא ושם היה זיווג מיניה וביה והוא כנגד ישסו"ת שהוא
במקום מזל תחתון )עי' עיבורים ב( וכן נזדווגו עי"ז כללות או"א שישסו"ת נכללו באו"א עלאין ,ונעשה
על ידי כ"ז העיבור דז"א בתבונה )עי' הולדות או"א ג'( )ביאורים ח"ב צא ע"א( .כל קבלת ז"א מא"א
היא דרך או"א )כללים ח"ב כ ע"ג( ,ו"ת דא"א שבו מתהווים הו"ק דז"א )דע"ה ח"ב סו ע"ג(.
##* 1318כלומר תוך חג"ת דאו"א ששם עלו זו"ן
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עוד יש טעם אחר ,והוא כבר נת"ל )שער השבירה פרק ב'( כי ז"א היה בבחי' רה"ר ,ו"ק נפרדין זה
מזה ,ותיקונו הוא לקשרו בסוד פרצוף א' מיוחד לעשות )נ"א ונקרא( 1319רה"י ,לכן הוצרכו גם נה"י
דא"א להכלל בחג"ת שלו עצמו ,ויהיו אז ו"ק דא"א כלולין ג' גו ג' ,כדי לכלול גם את ז"א שהוא
ו"ק בבחי' ג' גו ג' ויתקשרו יחד.1320
והנה העיבור זה היה 1321זמנו יב"ח ,וטעם הדבר הוא לסבת א"א עצמו ,כי הנה היו נה"י
שלו נכללין בחג"ת של או"א ,1322הרי הם כללות של ו' .וגם יש כללות הנה"י }יח ע"ד{ שלו
שנכללו בחג"ת שלו עצמן ,הרי הם כללות של ו' אחרים ,והרי הם י"ב.
ועוד טעם ב' בענין א"א עצמו ,כי כמו שנכללו נה"י בחג"ת והם ו' מתתא לעילא ,גם נכללו
מעילא לתתא ,חג"ת מן הנה"י ו' ,והרי הם י"ב.
עוד טעם ג' ,כי הנה זווג זה הוא דא"א ,אלא שהיו בהתלבשותו בגו אבא ואמא ,והנה זווג
או"א עיקרו הוא מן המזל הח' דדיקנא דא"א ,כמבואר אצלינו )שער או"א פרק א'( שאבא יונק מן
הח' ואמא מן הי"ג .וגם נתבאר כי מזל הח' הוא ג' שמות של מילוי יודי"ן ,1323ונמצא שיש בו י"ב
יודי"ן ,וכדי לקבל שפע מאלו י"ב ,הוצרכו להתעכב שם יב"ח.
גם טעם ד' בענין זו"ן עצמם ,והוא כי גם בז"א עצמו נכללו נה"י שלו בחג"ת שלו הרי ו',
וכן חג"ת שלו נכללו בנה"י שלו הרי ו' אחרים ,נמצא שהם י"ב בחי'.
עוד טעם ה' ,כי הנה אלו היו תחלה ג' בחי' שהם חג"ת ,ובאלו הג' היו הד' אחרות שהם
נהי"ם כלולין בכל א' וא' מהם מהג"ר ,נמצא שהם ג"פ ד' ,הרי י"ב.
עוד טעם ו' ,כי צריך שהמלכות תהיה כלולה מכל הג' נה"י הרי ג' ,ואח"כ כל א' מאלו ג'
תהיה נכללת בכל הג"ר שהם ט' ,הרי י"ב ,וכל זה בהיות ז"א ו"ק ג' גו ג' ,והמלכות רביעית אליו.
והנה נמצא כי זמן עיבור א' עיקרו הוא בא"א ,אלא שהיתה ע"י היותו מתלבש תוך או"א
כנ"ל ,כי הנה היתה כוונתו לעשות אליו בחי' לבושים מן זו"ן ,שילבשהו מטבורא דיליה עד סיום
1324
גופו כנ"ל .נמצא כי היה זמנו יב"ח ,וז"ס במאמר קו המדה דבתיקונים )זהר חדש ואתחנן נו ע"ד( ,
וכן בזוהר פ' בראשית )דף לה ע"ב( כי הנטיעות כקרני חגבים היו ,ואתנטעו ואשתהו י"ב ירחי שתא.
ואח"כ נולדו זו"נ ובא זמן היניקה ,ובכח 1325היניקה נתפשטו ו"ק דז"א ממה שהיו תחלה
ג' 1326בג' ונעשה עתה פרצוף גמור קשורים זה בזה 1327בסוד קוין כנ"ל בתחלת דרוש זה .והנה בחי'
יניקה אין בה עיבור כנ"ל )בפ"א( ,1328כי ב' עיבורים הם לבד .אמנם עכ"ז בבחי' א' גם היניקה יש
בה סוד עיבור ,1329והענין כי הנה היניקה זאת הם יונקים מן השדים ודדים של אמא ,ונודע כי בחי'
הדדים נקרא שם שד"י )נדה מח ע"א .(1330והנה נתבאר אצלינו כי שד"י הוא גימטריא הוי"ה ,שד'
אותיות הוי"ה הם כ"ו ,גם נעשי' בחי' ע"ב ,גם בחי' רי"ו שהם ג"פ ע"ב כמבואר אצלינו )שעה"כ
."àø÷ð ãçåàî" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "(àø÷ðå à"ð) úåùòì ãçåéî" 1319
 1320עי' דברינו )ביאורים( טנת"א פ"א אות כה@ ובעקודים פרק ה' סוף אות ו'@ ובספר הכללים
כלל טו ענף ג' אות יב )לש"ו( נ"ל שהציון בכללים בטעות מאחר שזה לא שייך לכאן.
ç"öåàá øâñåî 1321
.÷çîð "à"åà ìù"å ,(ç"öåà) à"åàá åìù 1322
 ,##*? 1323ועי' אנ"כ א' במ"ק.
 1324מוסבר בגר"א בתז"ח דף יח ע"א.
.(ç"öåà) (àááå à"ð) 1325
.(ç"öåàá óñåð) ïìéìë 1326
.(ç"öåàá óñåð) ãçé 1327
.ç"öåàá ÷çîð 1328
 1329כן הוא במלכים סוף פרק ט' )לש"ו(.
##* 1330
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 ושם נתבאר כי ג' בחי' אלו הם גימ' שד"י,דרושי ויעבור( ע"פ )שמות לד ו( ויעבור ה' על פניו ויקרא
 וחסד, כי בת"ת הוא שם הוי"ה עצמה שהוא כ"ו. אשר מקומן בג' קוין של חג"ת,שהם כ"ו ע"ב רי"ו
 יחד הם1331 וכל בחינותו, לכן מקום הדדים הם בחזה שבין חג"ת. וגבורה הוא גי' רי"ו,הוא גי' ע"ב
 ומתפשט ונתקנו הג' קצוות ראשונים, ומזה השם של שד"י שהוא בדדים של אמא יונק ז"א.שד"י
 ואח"כ גם נה"י שבו ינקו משם.שלו שהם חג"ת אשר יש בהם ע"ב רי"ו כ"ו גימטריא שד"י כנ"ל
 אלא שבבחי' חג"ת הם רחמים, כנודע כי כל מה שיש בחג"ת יש בנה"י,ונעשו ע"ב רי"ו כ"ו אחרים
 ובנה"י נקרא שד"י. שהם מקום הדדים ממש, בסוד )שיה"ש א יג( בין שדי ילין,ונקרא שד"י ברפה
,1333 כי הדגש ורפה הם דין ורחמים, לפי שהוא יותר דינין כנודע,1332 בסוד א"ל שד"י כנודע,בדגש
 זו }יט1334 ויניקה.והנה נמצא כי גם בבחי' יניקה נמשך מסוד ע"ב רי"ו שהם אותיות עיבור ודי בזה
.ע"א{ נמשכת עד היותו בן ט' שנים ויום אחד
, וענינו הוא מבחי' זווג או"א לתת מוחין לזו"ן,'ואח"כ בא זמן הגדלות ולזה צריך עיבור ב
 אבל זה העיבור,כי בעיבור הא' היה עיקרו מזווג א"א מיניה וביה אלא שהיה ע"י התלבשות באו"א
 וטעם הדבר כמ"ש בגמרא.1336 היפך מן העיבור אחד1335הב' עיקרו הוא מזווג או"א וא"א טפל לו
.(ç"öåà) íúåðéçá 1331
 עי' מבו"ש מז סוף ע"א מדפוה"ח ומ"ש בסוד אל שד"י ר"ל שהוא שם היסוד ומלמדינו הרב1332
כאן שהשם א"ל שד"י הוא בדגש וכן הוא בתורה בפרשת לך ופרשת וישלח ופרשת ויחי ובסוף פרשת
.(תולדות ופרשת מקץ אבל בין שדי ילין בשה"ש א יג הנה הוא בפרה )לש"ו
. עי' ס"י פ"ד מ"א ז' כפולות בדגש ורפה1333
.1308  עי' לעיל הערה1334
."íëåúá ùáìúî à"à úåéä é"ò àåäù àìà" àúéà åîå÷îáå ,,ç"öåàá ÷çîð "åì ìôè à"àå" 1335
.(å"ùìå ç"öåà) 'àä 1336
.à"åàã 'àå ,à"àã 'à ,íéâååéæ ïéøú åëøöåä ï"åæá íðîà ,êéøàã 'à âååéæ ÷ø íäá êøöåä àì à"åà éë
íäì øñç äéä àìå ,à"àã àùéø úåøòùå àð÷éãä é"ò íúåàéöî íäì äéä øáë à"åà éë ,àåä íòèäå
àì ïééãò ï"åæ íðîà .íù øëæðë ïéçåîä úàéáá é"äðä ,äæá éåìú äæ éë ,ïéçåîäå íäìù é"äð 'éçá ÷ø
'éçá åúåùòì ïåùàøä åúåàéöî úà åì àéöîäì à"àã 'àä âååéæ êøöåä ïëìå ,ììë úåàéöî íåù íäì äéä
ïéçåîä ìù 'á øåáéò äéä ê"çàå ,à"æ ùøù íäù ø÷éòä àéä åæ 'éçá éë ,'àä øåáéò é"ò 'âá ïìéìë úìú
é"ò åùòð 'âá ïìéìë 'â 'éçáå ,à"åà âååéæ é"ò åùòð íéìåãâä ïéçåîä êéà äîúú ìàå .à"åà âååéæ é"ò
àåä úååö÷ 'åä íäù äðåùàøä ä"éåääå úåàéöîä éë ,ïéðòäå .íäî äìòîì àåäù ,åîöò à"à âååéæ
åúåà íéùéáìîå íìåë íéìúð åáå ,úåìéöàä úåàéöî ìë äùòð åçëî éë ,à"à é"ò äùòð ïëìå ,ø÷éòä
.ï"åæ ìù úåàéöîä ùøåù åðéà éë ,à"åà é"ò íä ,äáåèä úôñåú íäù ïéçåîä íðîà .òãåðë
ìù íéàð íéùòî äæéà ,àáé÷ò éáø úà ñåôðøåè ìàùù ,ì"æùîë åäðéáú äæì áåø÷ øçà íòè íâ
,äìøòä é"ò øñçå íåâô íãàä úà ä"á÷ä àøá äîì ìåàùì äúéä åúðåëå ,'åëå å"á ìù åà ä"á÷ä
ùøåùäå ø÷éòä äùåò ú"éùä éë ,åì áéùäå .ãìåðù øçà åúåà íéìäåîä íãà éðá é"ò ï÷úäì êøöåäå
úåàéöî íäù íéèéçä úîâåã ,éúéîàä éðå÷éú øîâé íãà éðá é"ò ë"çàù äöåøå ,ïåùàøä úåàéöîäå
,íäéãé ìò äùòð íðå÷ú ìëå ,íéð÷úîå ïéôàå ïéùìå íéã÷øîå íéðçåèå íéøøåá íãà éðá ë"çàå ,ïåùàøä
.úåôé úåà÷ñåìâ ê"çà íéùòðå
íä íä ï"åæå à"åà éë â"ô á"ç à"ùá øàáúð äðä éë àåäå ,åîöòá à"àä úáéñì àåäå à"è ùé íâ
éùéìù 'á óåñá àåäù ,êéøàã àøåáéè ãò ïåøâä ïî åúåà ïéùéáìî à"åàù ,äéìéã àôåâì à"à éùåáì
à"à äéä ,ï"åæ ïå÷éú íãå÷ ,äúò äðäå .åúîå÷ íåéñ ãò øåáéèä ïî åúåà íéùéáìî ï"åæå ,åìù ú"úä
ï"åæ úà àéöåäì ,äéáå äéðéî âååãæäì åîöòá àåä êøöåä ïëìå ,ùáìúäì êéøö äéäå ,äìåâî äèîìå åéöç
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)ילקוט שמעוני ויקרא רמז תקמז( שאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע איזה מעשים נאים של הקב"ה או
 והביא לו ראיה מן החטים הנבראים, וכוונתו היה למה לא נברא האדם מהול,1337'של בשר ודם וכו
 כי יש דברים שהניחם הבורא, נראה מזה. ומן הגלוסקאות הנעשים ע"י בשר ודם,ע"י השם יתברך
 לכן אל תתמה אם העיבור שהוא לצורך ו"ק בז"א,ביד בשר ודם התחתונים לתקנם והוא לא תיקנם
 כי יש דברים נתקנים ע"י,1338 ועיבור ב' שהוא לצורך מוחין דז"א היה לו ע"י או"א,היה ע"י א"א
' אבל הג, כי עיקר הכל הוא להוציא עיקר ושורש הז"א שהוא ו"ק, ובפרט כמ"ש.תחתונים כנ"ל
.1340 ואינם בקבע בו1339( כי לכך משתנים והולכין )נ"א וחוזרים,מוחין שבו הם בסוד תוספת אליו
 כי הנה עתה יש בו ו"ק וג' מוחין שהם, והטעם הוא, היה ט' חדשים1341גם זמן עיבור הזה
 כי או"א זווגם הוא מכח המזל הח' שבדיקנא דא"א שיש בו ג' הויו"ת, עוד טעם ב' ממה שנת"ל.'ט

äæä âååéæ ïëìå ,ä"ôá ä"òá ì"ùîë 'âá ïìéìë úìú úðéçáá à"æä äéä åúáéñì íâ éë ,íäá ùáìúéù éãë
ìà êéøö åðéðéà à"à øáëù ,ïéçåîã 'á øåáéò ,íðîà .åîöò ïéôðà êéøà é"ò äéä ,ï"åæã 'àä øåáéòì
êøåö ìù âååéæ äùòð ïëì ,ïîöò ï"åæ ìà ÷ø àéää øåáéòä ìà êøåö ïéà æàå ,ùáìúð øáë éë ,íéùåáì
.íäéãé ìò ïéçåîä íäì åëùîðå ,ï"åæî íéðåéìòä íäù ,à"åà é"ò àåää 'áä øåáéò
âååéæ é"ò äéä ïéçåîã 'áä øåáéòå ,êéøà âååéæ é"ò äéä 'àä øåáéòä äæ éë íéøîåà åðàù ô"òà éë ,òãå
à"åà äâøãî úåéäì íðîà ,ì"ðä úåáéñì ,à"àá äéä âååéæä ø÷éò 'àä øåáéòá éë àéä äðåëä ,à"åà
,à"àá äùòð âååéæä ø÷éòù øçà ïëìå ,íãé ìò àìà à"à úøàä ìá÷ì ï"åæì øùôà éà ,ï"åæ ìò äìåãâ
ïúéð íäîå ,êéøà âååéæá 'ùòðù úåàéöîä åúåà åìá÷å ,à"åàá íâ âååéæ äùòð ê"çà ,ø÷éòä êùîð íùîå
à"à ïî âååéæä ø÷éò äéä ,à"æ úååö÷ 'å àéöîäì àåäù 'àä øåáéòá éë àöîð .íä íâ íâååéæ é"ò ï"åæì
ç"ôáå ,äæä ïåùàøä øåáéòá àîéàå àáà êåúá à"æ äéäù ù"îë ,åì ìôè àîéàå àáà âååéæå ,åîöò
,ïéçåî íäì êéùîäì æà éø÷éòä äéä àîéàå àáà âååéæ ,ïéçåîã 'á øåáéòá êà .ù"ò äæ áèéä øàáúð
.íäá ùáìúî àåä ãéîú éë ,òãåðë íëåúá êéøà úåùáìúä é"ò äéäù àìà
,'àä :íéâååéæ ïéøúì ÷ìçð äðä ,à"æã 'àä øåáéò êøåöì à"àá äéäù íéøîåà åðàù âååéæä äæ éë ,òãå
éðéî 'áä åìà 'éçá øàáúð øáëå .ãåñéä ãåñá ïåúçú âååæ '÷ð ,'áäå .ïé÷éùð ãåñá ïåéìò âååéæ àø÷ð àåä
àåää âååéæ úôéè äëùîð íùîå ,ïé÷éùðã ïåéìò âååæá äæ øåáéòì à"à âååãæð äìçú éë àöîðå .íéâååéæ
íâå ,à"åàá äëùîðå àåää äôéè úàöì äøæç íùîå ,ïåúçú 'á âååéæ äùòð íùå ,åá ãåñéä ãò ïåéìòä
.'éå 'è ç"ôá ä"òá äæ ìë ù"îë ,àîéà éòîá øåáéò ãåñá äøàùð æàå ,ï"åæì íåëéùîäå åâååãæð íä
úåùáìúä øãñ äìéçú øàáð ïëìå ,å"ôá øàáúé êéøàáù ïåéìòä ïé÷éùðä ìù äæ âååéæ úåàéöî äðäå
ù"îë à"åàå à"àã íéâååéæä åùòð úåùáìúää äæ ìë é"òå ,à"åàå ï"åæå äéáå äéðéî à"àã úåììëúäå
.(â"ò æì ù"åáî) ä"òá àáä ÷øôá
: ז"ל1337
 ונ"ל שזה טעות שאין לזה קשר.( עי' ספר הכללים כלל יח ענף ז' אות ד' סמוך לסופו )לש"ו1338
.לכאן
øâñåîä úà ñøåâ ç"öåà 1339
 ואינן באים אלא ע"י, כל שבא בתוספות חסרין לפעמים, עי' לשון הגר"א בסד"צ ז ע"ג וז"ל1340
 כל מה שלא היה, וכן שם דף א ע"ד ז"ל, אבל כל שבא בתחילה א"א שיחסר לעולם,תפלות התחתונים
 שלכן ז"א נקרא ו"ק אע"ג שלאחר התיקון,בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין
.יש בו ע"ס שלימות
? של יניקה1341
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דיודי"ן ,ויש בו ט' ווי"ן ,ומשם נמשך בהם שפע 1342בסוד עיבור ט' חדשים אלו לצורך המוחין.
והנה אחר ט' שנים ויום אחד שהיו לז"א באו לו המוחין אלו ,מאז עד תשלום י"ג שנה שלמים ויום
אחד ,ואז נעשה בחי' ז"א גדול ,והגדיל ונקרא אדם גמור .וטעם היות י"ג שנים הוא ,כי תחלה היה
לו ו"ק ,אח"כ נמשכין לו ד' מוחין שהם חו"ב ודעת כלול מחו"ג ,ואלו נמשכו לו תחלה בסוד
מקיפים ,קודם שיכנסו תוך פנימותו כנ"ל ,כי אז הם בלי לבושין ,הם ד' מוחין ,ואח"כ מתלבשים
תוך נה"י דתבונה 1343כנ"ל ,ואז נכנסין ומתפשטין תוך פנימית ז"א ,ואז אינן רק ג' מוחין ,כי החו"ג
נתלבשו ביסוד בינה שהוא כלי אחד ונעשו מוח אחד ,1344ונקרא דעת .ונמצא כי ו"ק וד' מקיפים }יט
ע"ב{ וג' מוחין פנימים ,הרי י"ג.1345
1346

שער כח פרק ג
ועתה נבאר בחי' הפנימית דזו"ן ,כי הנה אחר כל הנ"ל היה פעם ב' ,כל הנ"ל לצורך פנימית
הזו"נ כנ"ל .והנה עיבור אחד 1347היה בבחי' הפנימים של א"א עצמו ולא ע"י התלבשות דאו"א,
והיה זמנו ט' חדשים ,לפי שעתה בפעם ב' 1348הזאת לא די שנכללו נה"י הפנימים של א"א עצמו
בחג"ת שלו ,ע"ד שהיו למעלה בעיבור אחד 1349של החיצונית ,אמנם גם החג"ת שלו עלו ונכללו
בחב"ד של עצמו .ונמצא ט"ס דא"א נכללו ,והיו בבחי' ג' של ג' ג' ,ומזווג זה נעשה העיבור בט'
חדשים כמספר ט"ס דא"א ,ואז נעשו ו"ק פנימים של זו"ן ג"כ ,1350ומפנימיותם נמשכין כל הנשמות
כולם כנ"ל.
ואח"כ היה העיבור הב' של המוחין של הפנימיות ,וזה היה בסוד ז' חדשים לבד .והענין ,כי
עיבור זה נעלם ועליון מאד ,כי הוא בסוד ז' ספירות תחתונות של עתיק המתלבשים תוך ז' תקוני
דגלגולתא דרישא דא"א כמבואר אצלינו ,1351וכנגדן היה העיבור זה מן ז' חדשים .ודע ,כי באותן
ז"ת דעתיק ,אין יכולת להשיג כלל בחצי עליון של החסד שבו ,רק מחציו ולמטה בלבד .לכן ארז"ל
)נדה לח ע"ב( שכל היולדת לז' יולדת למקוטעים ,ואינו בעיבור כל הז' חדשים שלמים .והנה גם מזה
הפנימיות של המוחין 1352דזו"ן נמשכו ונעשו נשמות הצדיקים ,והבן וראה ,כי כמה צדיקים וחסידי
עליון קדושים כולם נולדו למקוטעים לז' חדשים עיבור ,כמשה ושמואל הנביא ופרץ וזרח וכיוצא

é"úë) øåáéò ãåñá äéäå ï"éååî êùîð ïëì 'å àåä à"æä íâå 'å àåä äëùîä éë .(ç"öåàá óñåð) åéäå 1342
(é"áåâä
.(ç"öåàá óñåð) íéðåùàøä 1343
.(ç"öåàá óñåð) à"æá 1344
 1345לצורך עיבור הראשון דז"א נכללים הבינה ותבונה גם בנה"י וחג"ת דא"א ונמשך ונעשה הו"ק
דז"א על ידי כלילותם בא"א אבל לצורך עיבור ב' דמוחין דגדלות אינם נכללים בא"א כי מציאות ו"ק
דז"א הוא בחי' גוף וכלי )ביאורים ח"א מו ע"ג( ,ועי' דע"ה ח"א סח ע"ב שמזכיר מכאן שבימי העיבור
עולים שברי כלים ונשתהו באימא עליונה כל משך סוד ימי העיבור – מיקום?
ç"öåà 1346
.(ç"öåà) 'àä 1347
ç"öåàá ÷çîð 1348
.(ç"öåà) 'àä 1349
ç"öåàá øâñåî 1350
.(ç"öåà) ï"åæã ø"âá ïéçåîä úåéîéðô êùîð íäîå 1351
.(ç"öåà) (ïéçåîã) 1352
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באלו .ונמצא ,כי כל אלו )הנשמות( נמשכין מאותן הז' דעתיק )המלובשים( בז' דגולגלתא 1353דא"א,
ודי בזה.
1354

שער כח פרק ד מ"ב
א' .דע ,סוד שארז"ל במסכת ב"מ )פה ע"ב( בכולהו גוהרקי תסתכל לבר מר' חייא .הנה
נשמות הצדיקים הם }יט ע"ג{ למעלה ממדרגת המלאכים ,וז"ש כאן ,שבכל הכסאות של נשמות
הצדיקים היו המלאכים מעלים אותן ,חוץ מכסא דר' חייא שהוא עולה מאליו ,והיה נראה שיותר
כבוד היה שיעלו אותו המלאכים משתעלה היא בעצמה ,א"כ מה מעלה הזאת .ופירש שאלו
המלאכים המעלין כסאות של נשמות הצדיקים הם המלאכים שנחצבו עם הנשמה והכסא נושאת
אותם ,כמשרז"ל )זו"ח מ ע"א( הכסא נושא את נושאיו ,והארון נושא נושאיו )סוטה לה ע"א( ,ונראה
שהמלאכים מעלין את כסא ,אבל )באמת( הכסא מעלה אותן עד מדריגתן ,שהמלאך אינו עולה יותר
ממדרגתו אפילו נקודה א' .ולזה הכסא של ר' חייא שהיתה למעלה ממדרגת המלאכים היתה עולה
מאליה ,שלא היו המלאכים יכולין לעלות עמה ,וזהו מגרמא סלקא ומגרמא נחתא כנ"ל ,שע"י
שהצדיקים עוסקין בתורה ובמע"ט מדרגתן למעלה מן המלאכים.
1356
1355ב' .מ"ק בהיות זו"ן בבטן אמא היה ג' גו ג' בסוד ו' שבתוך הה'  ,ושם המל' בסוד
פסיעה לבר )זהר בלק רג ע"ב( ברגל הו' ,1357ומכאן נתפשטו לז' .הוא ו' והיא ז' לו באחור ,1358ואימא
נותנת 1359לו נה"י שלה ,1360והם לו בחי' חב"ד ,1361כי ר"ת בינה הם בינה יסוד נצח הוד ,וזהו בסוד
העיבור הנעשה באדם אחר לידתו .והמ"ב זווגים 1362דפ' בראשית )זהר דף א ע"א( 1363הם מ"ב זווגים
דחיך וגרון דא"א ,1364והם בסוד העיבור הזה .1365והנה הנה"י שבו נעשים חג"ת ,1366ונוקבא שם
'æä (÷éúòã 'æä)" àúéà åîå÷îáå ,ç"öåàá ÷çîð "àúìâìåâã 'æá (íéùáåìîä) ÷éúòã 'æä" 1353
."àúìâìåâã
 1354גם שער זה הוא של עניינים נפרדים אין להם קשר זה עם זה )שמ"ש(.
ã"ò ãî ÷"äòù ÷"î 1355
(÷"äòùá óñåð) äéåäáù äàìò 1356
.(÷,äòùá óñåð) àéää 1357
.(÷"äòù) øåçàá øåçà 1358
.(÷"äòù) äðúð 1359
 1360של האימא.
.(÷"äòùá óñåð) åáù 1361
.(÷"äòù) ïéìåôë ïéòøæ 1362
 1363עי' 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 )וכן הוא לקמן פרק ג'( ,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(.
."àîà ïèá êåú íä" àúéà åîå÷îáå ,÷"äòùá ÷çîð ïåøâå êéçã 1364
é"äðä éøäå ÷"åî äìåìë ë"â àéäù æîøî 'åä ìù ìâøä ë"çàå á"î íù ãåñá àåä íù 'å úåà àåäù 1365
(é"áåâä é"úë) 'åëå
 1366נעשים חג"ת ונוקבא שם כו' ר"ל כי הנוק' הוא מושרש לעולם באחורי הת"ת וכמ"ש לקמן
בתינו"ק פרק ד' בבחי' ג' שם ועיין ש"ש כאן ופע"ח שער קריאת שמע ריש פרק כז )לש"ו(.
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במה שחזר עתה יסוד 1367להיות ת"ת ,והנה עתה חסר נה"י) 1368לו( ,ואז תבונה שהם אותיות ב"ן
וב"ת ו"ה ,והנה תבונה זו מתפשטת לעשות בו נה"י אשר חסרים לו ,ונעשין ג"כ חב"ד לנוקבא ,ואז
ז"א נותן לנוקבא ג"כ שית 1369דיליה )החיצונית( 1370עצמם ,ואז נשלמת לי"ס ,ולכן נקרא נה"י לבר
מגופא )זהר בראשית כא ע"ב( ,לפי שלא היה לו נה"י עד שניתנו לו מן התבונה כנ"ל ,לכן נקראת
אספקלריא דלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א רמט ע"ב( ,1371כי הכל בא לה מחדש ,ג' מתבונה ,ו'
מז"א) .הנה סוד ציצית טלית קטן הוא סוד או"מ בחי' ו' בלתי ראש בהיותו ג' גו ג' וטלית גדול הוא
אחר התפשטות(.
ג' .מעיקרא היה הת"ת בסוד ו"ק לבד ,ולמה הוצרך לעיבור ג' גו ג' .והענין ,כי תחלה נאצלו
י' נקודות ,1372כל א' כלולה מי' ,והקשר שהיה להם שהיו מקבלות זו מזו כפי סדר המדרגות .ותחלה
היו הנקודות האלה בסוד העצמות פנימים ,והיו כל הכוחות כלולים בעצמות ולא ניכרין כל א' ואחד
לעצמו ,רק כדמיון הנשמה הכלולה מראיה ושמיעה כו' ,אבל אינם ניכרות בה כל א' לבדה ,וע"י
הגוף מראה כחותיה ,וכל הי' )נ"א הה'( כחות הכלולין בה א' א' לבדו ,כיצד השמיעה באוזן כו' .וכן
היה באצילות הזה ,כי נתקנו והיה התיקון כדי לעשות להם כלי א' מגביל הרוחניות האלו ,ובו כלי
לשמיעה וכלי לראיה וכיוצא בזה ,וזה התיקון 1373שנתקן תחלה בא"א והוא הכתר .אח"כ עשה מב'
נקודות השניות שהם חו"ב ב' פרצופים גמורים 1374כלים והם או"א ,והז"ת נידחו כולם למטה
במקום המל' ,1375ולכן הוצרך לסוד העיבור כדי ליחדם ולכלול ג' בג' ,כדי שמכל הו' נפרדין יעשו
פרצוף א' ,ואז עדיין הם בסוד העצמות .ואח"כ בסוד הלידה נעשו הו' אחדים ,1376ונעשה }יט ע"ד{
להם כלי א' .1377ואח"כ ע"י המוחין נגמר ונשלם הפרצוף.
.÷"äòùá ÷çîð 1367
 1368עי' נסירה פרק ח' ובספד"צ בהגר"א פרק ג' מד ע"ג ]כז ע"ג ד"ה אתקין – שכולם נכללים
בחג"ת[ ומ"ה סוף ע"ב ]כח ע"א[ ועי' שעה"כ צב ע"ד ולעיל שער הצלם פרק ג' ופרצופי זו"ן פרק ג'
ושעה"פ מח ע"ב ושעה"ק לה ע"ג )לש"ו(.
.(÷"äòù) ÷"å 1369
.÷"äòùá ÷çîð 1370
 1371עניה ענתות בגין דאיהי אספקלריא דלא נהרא )עלה( עניה ודאי לית לה נהורא לסיהרא
מגרמה אלא מה דיהיב לה שמשא
תרגום:
אין לנה"י יסוד בעליון והם מתהווים ונעשים מהתפשטות המוחין היוצאים ומתגלים מהיסוד
דבינה בחזה דז"א ולכן הוו הנה"י לעולם לבר מגופא כי אינם מעיקר המציאות דפרצוף אלא שהם
מתפשטים בו ונתוספים בו )ביאורים ח"ב ס ע"ג(
 1372על אף שכתוב כאן שהכלים דנקודות לא היו מתוקנים עכ"ז היו מתוקנים קצת שאם לא כן
לא היו יוצאים למלוכה בכלל ותיקון זה נעשה על ידי כתר והחכמה עי' לעיל נקודות א' )כללים ח"א
צט ע"ד( ,מיקום?@
 1373תיקון זה הוא בכלל כניסת האורות לתוך הכלים בזמן שבירת הכלים .וכל התיקון הנאמר
כאן בכתר וחו"ב הוא רק תיקון בערך ז"ת שהרי הג"ר עמדו בדרך ג' קוים והוא כדמיון פרצוף) ,עי'
מבו"ש שער ב ח"ב פ"א )ה ע"א( וע"ח מלכים ה') (.דע"ה ח"א סט ע"א(
 1374עיין במבו"ש שע"ב ח"ב פ"א ותראה משם שהלשון הזה אינו מדוקדק כי לא היו גם הג"ר
פרצופים גמורים כי אם רק כעין ובדוגמא קצת ועיין לעיל מלכים פ"ה ובכללים רפ"ב ובתיקון נוק'
פרק ב' אות ט' )לש"ו(.
 1375במאמרי רשב"י פקודי כב ע"ג אמר שם ואז ירדו כו' תחת מקום המלכות דאצילות לגמרי
עכ"ל וצ"ל ג"כ למטה ממקום כו' )לש"ו(.
(é"áåâä é"úëá ïëå å"ùì) 'à úåãçà 1376
 1377כלומר שהו"ק היא רק פרצוף א'? עי' כללים כלל טז ענף א' וזה תמצית דבריו :באצילות היה
צורך שישתנה גילוי הו"ק ויוכללו כולם יחד ויעמדו רק בגילוי כללי א' לבד ,כי הוא השורש היותר
קרוב לבי"ע ,ובאצילות היה צורך להסתיר אור א"ס ולהתצמצם כדי להוציא הבי"ע על תכונת הפירוד,
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1378ד' .ענין זמני העיבור .עיין בביאורנו עליהן ,כי יש בפנימית וחיצוניות ,ומה שמצאתי כאן
בחילוף כתבתיו וזה הענין :כי סוד העיבור של ט' חדשים כדי לעשות מוחין לז"א כדי שיוכל
להוליד ,לכן נתקשרו ו"ק דא"א בג"ר ,חב"ד שבו בא"א עצמו שהם מוחין ממש ,ועי"ז נעשה לז"א
מוחין בסוד עיבור דט' חדשים .1379והנה עיבור זה של ט' חדשים הוא לצורך חיצוניות ז"א ,ויוליד
בחי' עולמות ,1380אבל עיבור ז' חדשים הוא לצורך 1381פנימית ז"א שיוליד בחי' נשמות .והענין כי
לצורך פנימית ז"א ,הוצרך שיתקשרו ט"ס דא"א 1382בז' דגלגלתא דיליה כנזכר בס"ד ,1383ואלו הז'
דגלגלתא ,ד' מהן בחי' מקיפים וג' מהן בחי' מוחין ,1384ואלו יתלבשו למטה בת"ת 1385בתוך המוחין
כדי שיוכל לברא פנימיות נשמות בכל העולמות .1386והנה בהצטרף י"ב וט' גימטריא אהי"ה שהוא
סוד עיבור כנודע מהזוהר) 1387ויקרא יא ע"א(.1388
1389ה' .דע ,כי הי"ס הם ה' פרצופים שלימים ,א"א והוא כתר ויש בו י"ס ,וכן או"א פרצופים
שלימים ויש בהם י"ס בכל א' מהם ,וכן זו"ן 1390כל א' כלול מי' .אך דע ,כי הת"ת 1391כשנאצל לא
היה רק מציאות ו' ,ונקרא ו"ק מחסד עד יסוד ,ולא היה בו ראש .1392וז"ס ו' שבתוך ה' 1393בבינה
שאין לה ראש .ואמנם אחר שיצא לחוץ אז נעשה לו ראש ,1394וז"ס )תהלים קי ז( מנחל בדרך ישתה,
כי מנחל יסוד בינה ,ישתה הת"ת 1395בהיותו בדרך ,פירש 1396אחר שיצא ממנה ,ואז נקרא ירים ראש.

שעיקר בריאת הבי"ע על ידי הו"ק דאצילות ,ועכ"ז יהיה מושרש בהם כח היחוד שיתקרבו עצמם אל
היחוד .ולכן באצילות יצאו הו"ק בתכונת הגילוי קצוות שבהם ,אבל אם היו יוצאים בתכונת גילוי
הקצוות שבהם כל א' כפרצוף מיוחד אז היו נוטים לקצה יותר מדאי ,ולא היה מתקיים העולם ,ולכן
בתיקון יצאו כפרצוף א' .הנ"ל רק שייך לו"ק אבל או"א הם שורש הקצוות אבל אינם נוטים שהם
תמיד פונים זה לזה ,כתרין ריעין דלא מתפרשין ,והג"ר עומדים כג' פרצופים ולא מתבטלים באור
היחוד ,אבל בעולמות יותר למעלה כל הי"ס פונים א' לשני לדבר א' ,עוד בג"ר וו"ק דאצילות שהג"ר
הם יונקים מאור נקבי הטבור והיסוד דא"ק שהם נקבים פתוחים משא"כ בו"ק שהם יונקים מהנ"ה
הסתומים.
à"ò æî ÷"äòù 1378
.(÷"äòùá óñåð) øåáéò ìù åìàä ïéçåîä íðîà 'æðä ñ"è ãâðë 1379
.(÷"äòùá óñåð) úåéðåöéç ìù ïéçåî àø÷ð ïëìå 1380
.(÷"äòùá óñåð) ïéçåî 1381
.(÷"äòùá óñåð) íäî äìòîìù äîá 1382
 1383בספרא דצניעותא ]ה ע"א עד ז ע"ג[.
 1384כדוגמת ל"מ דצלם?*##
1385
1386
1387

1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

.(÷"äòù) à"æá
.(÷"äòùá óñåð) úåéðåöéçäå úåéîéðôä ïéðò äî áèéä êì øàáúé äæáå
.(÷"äòùá óñåð) àãìåäì ïéîæ àðàã 'åìë ä"éäà éø÷àã
 1388עי' לקמן שער הנסירה פרק א' במ"ק.
à"ò áð ÷"äòù
.(÷"äòùá óñåð) íéîìù íéôåöøô 'á íä
.(÷"äòù) à"æ
.(÷"äòù) úåðåùàø 'âä íäù
.(÷"äòù) àîéà '÷ðä äðåùàøä
.(÷"äòù) ä"éåä ìù 'å ãåñá
.(÷"äòù) à"æä
.(÷"äòù) àåäù
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והענין הוא ,כי חג"ת שלו נעשין לו חו"ב )ודעת( ,1397ונה"י נעשה לו חג"ת ,וזה ע"י המשכת שפע
דאו"א ,וה"ס התפשטות ב' עטרין דמתעטרין )להו( וכו' ,1398וזהו )שיה"ש ג יא( בעטרה שעטרה לו
אמו ,1399שהוא רישא דיליה .ואמנם עתה נשאר חסר לו נה"י ,1400אז הוצרכה בינה להאריך רגליה
למטה )נו"ה( וסוד הארת היסוד שבה ,כי גם היא 1401עלמא דדכורא )זהר ח"א רמו ע"א ,(1402ואז
נעשה לו נה"י ,כי זה הנזכר בזוהר )ת"ז נב ע"א( ומבינה נביאים ,וז"ס )משלי ג יט( כונן שמים בתבונה,
וז"ס )משלי כד ג( ובתבונה יתכונן .ולכן ,להיות הנה"י משם ואינן לא מן הת"ת ולא מן המלכות,1403
ולכן 1404מועילין לשניהן ,כי נעשו רגלים לז"א 1405ומוחין למלכות .1406ולכן תבין כי או"א מציאות
)א' והב' למטה המוחין הנעשים לז"א ,והבן גם דע כי ספירין תתאין של או"א( שהם מחכמה
ולמטה ,ר"ל כשתסיר כתר דאו"א ישארו לכל א' ט"ס ,ומאלו נמשכו ונעשו סוד )ט' תיקונים( דיקנא
של ז"א ,ט' תיקונים כפולים מצד או"א.
1407ו' .1408ג' בחי' היה לז"א :א' ,בהיותו במעי בינה ,כי היה ו' זעירא ,14101409ג' כלילן
בג' ,1411ובחי' המלכות שבו בסוף הו' בסוד פסיעה לבר )עי' זהר בלק רג ע"ב( .ואח"כ כשיצא לחוץ,
אז נתפשטו כל הו"ק ו' שלימה ,ובסופה סוד המלכות .ואח"כ בקניית המוחין נשלם לי"ס ,הרי ג'
בחינות .והראשונה היא סוד ראובן שמעון לוי) 1412ואח"כ יהודה עוד( ,בחי' ב' והוא 1413כי הלא
בהיות הז"א )נ"א המלכות( בסוד ו"ק אז המלכות אינה רק נקודה זעירא ואין בה שום התפשטות,
.øâñåîä úà ñøåâ ÷"äòù 1397
 1398מלשון האד"ז רצא ע"א וז"ל ,מאי ירותא דא אחסנתא דאבוי ואימיה ותרין עטרין דהוו גניזין
בגווייהו ואחסינו לבן דא מסטרא דאבוי 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.
תרגום:
 1399עי' לעיל שער המוחין פרק ב'.
 1400עי' לעיל הערה הערה .1371
.(÷"äòùá óñåð) úàø÷ð 1401
 1402שהרי היא שורש הזו"ן ושם בחי' דכורא )ביאורים ח"א מז ע"ג(
.'÷åðä ìà àìå à"æä ìà àúéà åîå÷îáå ,÷"äòùá ÷çîð úåëìîä ïî àìå ú"úä ïî 1403
.(÷"äòù) íðîà 1404
.(÷"äòùá óñåð) åáù é"äð íäù 1405
:àúéà åîå÷îáå ,÷"äòùá òéôåî àì à÷ñéô óåñ ãò ïàëî 1406
àåä ,à"åà éë .ä"ñá øëæðä ,á"åç úåîù ìà ,à"åà úåîù ïéá ùéù ,ùøôäå ÷åìç êì øàáúé ,ì"æðä äæáå
éë íù úàöîå ,äæä ùåøãä øàáúð ë"â äìòîìå .à"æã ïéçåî ïéøú íäù ,äèîì íä á"åçå .ãçà úåàéöî
åìò æàå ,à"æ ìà ïéçåî 'éçá åùòðå ååäúð ,à"æ ãìåðù øçà éë ,ì"æ éøåîî éúòîù .úøçà íòôå .åðùøãú
åìòúð é"äðäå ,ã"áç úâøãîá úåéäì åìòúðå ,íää ïéçåîä ìà íéìë 'éçá åùòðå ,íéðåùàøä à"æã ú"âç
.à"æ ìà é"äð åìöàðå åööåðúð ,íää ïéçåîä úøàä áåøî æàå ,ú"ú â"ç ãåñá
'á ùåøã ã"ò èñ ÷"äòù 1407
 1408עי' לעיל שער טז פרק ה'.
 1409עי' בזהר ח"ג עד ע,ב ועוד כמה מקומות שו' זעירא רמז ליסוד.
1410
1411
1412
1413

.(÷"äòùá óñåð) 'éçááå ùàø éìá
.(÷"äòùá óñåð) úåëìîä 'éçá ÷ø æà äúééä àì '÷åðå
.(÷"äòù) '÷åð àåä íôåñá äãåäé 'ãä ë"çàå à"æá
.(÷"äòù) àøéòæ àìå äîéìù 'å 'éçá åéäå åáù ÷"å åèùôúð æà éë ãìåðùë
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אבל היא כלולה מי' אבל אינה נחלקת לפרטי איברים .1414ואח"כ בבחי' הג' בקניית המוחין נגדלים
שניהם 1415בסוד פב"פ .אח"כ יש בחי' ה' 1416והוא כאשר נתמעטת ,1417אז לא היה בה רק }כ ע"א{
מציאות אותה נקודה א' ,רק שעתה נחלקת לפרטי איברים בסוד י"ס ,אבל אין בכמותה רק ההיא
נקודה לבדה ,כי כדי שיוכלו חיילותיה להתנהג על ידה ,צריכה להתחלק לי"ס ,ואז נתמעטה וירדה
בבריאה ,ושם מקומה בו' היכלין ובד' היכלין שבהיכל ק"ק שהוא כחב"ד ,כי המל' שבמל' היא
בהיכל הז' דיצירה.1418
1419

שער כח פרק ה
עיבור ב' של ז"א אחר היניקה לצורך המוחין.1420
כבר ידעת ענין היניקה מה הועילה אל התפשטות ו"ק ממה שהיו תחלה ג' כליל בג' ,ואמנם
עתה ,נדבר בבחי' ג"ר הנקרא ראש ,שבודאי שהקטן בהיותו תוך בטן אמא יש לו ראש וגם אח"כ
בעת יניקה ,1421א"כ צריך לדעת ,מה נתחדש אח"כ בעיבור המוחין .והנה דע ,כי כבר הודעתיך איך
הז"א שיעורו בנה"י וחצי ת"ת דא"א ,אמנם אותו התלבשות הנעשה אל נה"י דא"א ע"י זווג או"א
1426
הוא סוד )נ"א על דרך( 1422הז"א עצמו .1423והנה ,1424מאותו חצי ת"ת דא"א 1425נעשה ראש ,שהם
ג"ר דז"א בהיותו במעי אמא .ואמנם מוחין שלו הם 1427אל"ם דאלהי"ם@ ,14291428לכן אין בו כח
הדיבור בהיותו בבטן אמא .והנה אל"ם גימטריא ע"א שהם שם )הוי"ה( 1430מלוי דאלפין עולה מ"ה
והשם עצמו כ"ו הרי ע"א ,ואז הוא אל"ם .והנה מילוי אותיות אלם גימטריא צד"ק :ל"ף ,מ"ד ,ם',
והוא סוד המוחין שבמל' הנקרא צדק שהיו כלולין שם ,וז"ס )תהלים נח ב( האמנם אלם צדק
תדברון.

.(÷"äòù) äîéìù 'å óåñáù ïåúçúä õ÷åòä úãå÷ð äéä äîå÷îå 1414
.(÷"äòù) åäåîë ë"â äìãâð '÷åðå úåøåîâ ñ"éá íìùð æàå 1415
.(÷"äòù) 'ã 1416
.(÷"äòù) çøéä èåòéî ãåñá 1417
.(÷"äòùá óñåð) äøéöéáù ïåéìòä 1418
.à"ò ô ,á"ò àò ÷"äòù ,íéùåøãä øôñ 1419
 1420עי' נסירה פרק ג ,ועי' שער מאמ"ר נג ע"ב וע"ג )לש"ו(.
 1421עי' לעיל הערה .794
.íéùåøãá ÷çîð 1422
àåäå à"æ úà åàéöåäù" àúéà åîå÷îáå ,÷"äòùá ÷çîð – åîöò à"æä (êøã ìò à"ð) ãåñ àåä 1423
"äèîìå åáù ïåúçú ú"ú éöçî à"à úà ùéáìîä åîöò
 1424עי' לעיל מוחין דקטנות פרק א'.
.(íéùåøãá óñåð) ïåúçúä 1425
.(÷"äòù) ììåëä 1426
.(íéùåøãá óñåð) ãåñ 1427
 1428עיון

 1429עי' לקמן שער מ' פרק י' )דף פד עד שורה יד( ע"ש היטב וכן הוא במבו"ש ש"ה ח"א פרק יג
מג רע"א )לש"ו( .עי' הגוב"י ע"ש עוד קח ע"ב ובדפוה"ח הוא מג ע"א )מבו"ש( שורה ד' ה' ו' אמנם הוא
רק המוחין דעיבור אשר מצד אימא אבא המוחין דעיבור אשר מצד אבא עי' פע"ח שער חג המצות פ,ב
וכן שם כוונת יחץ ועיין מ"ש בגליון שם משם המ"ח )לפנינו הוא בגליון פרע"ח ח"ב הערה קע"ב( ועי'
שעה"כ דף פג ע"א בהגהת רמ"פ אות י' ובמבו"ש שער ה' ח"ב פ"ז ע"ש היטב )לש"ו(.
.íéùåøãá ÷çîð 1430
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@1431ולהיות כי ג' מוחין 1432היו נעשין מסוד ת"ת דא"א ,לכן לא היה עדיין היכר לל"ב
1435
נתיבות חכמה ונ' שערי בינה .וגם הדעת לא היה נחלק 1433לאדרין ואכסדראין ,1434רק היה כל זה
בבחי' כללות לבד .וכאשר נולד ויונק משדי אמו ,אז ע"י היניקה נתגלו 1436המוחין האלו בסוד ל"ב
נתיבות חכמה ,וכן הבינה בסוד נ' שערים ,וכן הדעת ,ואז ניכר הכל .ולכן הולד כשיונק ,אז יוצאין לו
השיניים ,שהם ל"ב ,נגד ל"ב נתיבות חכמה שנתגלו עתה .וז"ס )בראשית מט יב( ולבן שינים מחלב,
פי' הל"ב של ולבן ,הוא ל"ב נתיבות חכמה ,ונ' היא נ' שערי בינה ,והוא"ו של ולבן ,הוא סוד הדעת
סוד ו' .וכל זה הוא לסבת] 1437מסבת[ החלב ,וזו ולבן שיניים מחלב .ואז המוחין האלו נקרא
אלקים ,1438והם ג' אלקים בג' מוחין ,שהוא סוד מלא י"ה ,שיתמלאו 1439המוחין הנקרא י"ה ,והוא
צירוף מלא י"ה .ואלהים גימטריא פ"ה עם כולל ,וז"ס הפה הניתן לאדם ,שהוא סוד המוחין שהיו
נקרא אל"ם שהוא שם מ"ה כנ"ל ,כי מ"ה גימטריא אלהים כזה ,מ"ם ה"א .גם אלם מאלהים הוא
מ"ה וכ"ו ,לכן עתה מתחיל התינוק לדבר .וז"ש) 1440שמות ד יא( מי שם פה לאדם 1441או מי ישום
שם פה לאדם .ואלו הם ל"ב אלקים דעובדא
אלם או חרש .מי הוא בינה ,וע"י החלב שמניקהֹ ,
דבראשית ,1442דמוח 1443החכמה.1444
 1431עיון

.(íéùåøãá óñåð) íää 1432
.(÷"äòùá óñåð) ïéôìà óìàì 1433
 1434מלשון האד"ר קלו ע"א מחללא תליתאה נפקי אלף אלפין אדרין ואכסדראין.
."íää ïéçåîä 'â" àúéà åîå÷îáå ,÷"äòùá ÷çîð äæ ìë 1435
.÷"äòùá óñåð – úåèøô 1436
.(íéùåøã) úáéñá 1437
 1438וכך מפסידים זו"ן בשעת חטא שחוזרים למציאות של יניקה והם שמות אלקים שהם דינים
ושורש לחיצונים )דע"ה ח"ב מז ע"ג(.
.(íéùåøã) úåàìîúðù 1439
.(íéùåøã) ñ"æå 1440
 1441שמהם יוצא כל הדיבור אמנם הוא רק על ידי הדעת שביסוד כי הוא מוציא את גילויים לחוץ
)ביאורים ח"א נה ע"ד(
 1442המוחין דשם אלקים הם מהי"ס דנפש ,וקשה שהרי כל הל"ב אלקים דמעשה בראשית הם
אחרי התיקון ,לכן הם צריכים להיות של גדלות .אלא כתוב במעשה בראשית 'ויאמר' יחד עם אלקים,
ומש"כ 'ויאמר' הוא סוד אמ"ר אור מים רקיע )עי' לקמן מ"ן ומ"ד פרק ה'( והם אורות מוחין דגדלות,
אם כן ב'ויאמר' יש מוחין דגדלות וב'אלקים' יש מוחין דקטנות ויחד אז נשלם ונעשה הכל ,ולא נזכר
שם הוי"ה ,שאם כן לא היה אפשרות שינוי ,וממילא אין מקום לשכר ועונש ,אם כן נברא הכל על ידי
מוחין דגדלות אך היו מכוסים ונעלמים )ביאורים ח"א סט ע"א ,וכללים ח"ב מט ע"ב( ,אמנם עי'
בפת"ש תיקון ב' שכל ו' ימי בראשית נבראו בסוד שם ב"ן לבד קודם שנברא האדם שהוא שם מ"ה,
כשיטת הגר"א דלא כאר"י.
אז נדחו כל הקטנות למטה שהוא בראש הבריאה ונבראו בהם כל העולמות בי"ע שכל הל"ב
אלהי"ם דמע"ב הנה הם הל"ב אלהי"ם דקטנות והוא אחר שנדחו למטה בראש הבריאה ע"י יציאת כל
המוחין והאורות דהגדלות בהאצילות כולו ונתמלא ונשתלם כל האצילות )ביאורים ח"א ע ע"ד(
ועי' דורש ש"ך פ"ר רפ"ח סי' ט' שהל"ב אלקים הם כאשר הל"ב נתיבות חכמה מתלבשים בבינה.
עי' ת"ז כז ע"ב ז"ל ,בראשית מאמר קדמאה דכלא כלילא מעשר אמירן ואיהי ל"ב אלקי"ם
דעובדא דבראשית )ס"א דברית אש( ומסטרא דשמאלא אתייהיבת דאיהי גבורה אשא סומקא ,עי'
בהגר"א בת"ז ח ע"א ד"ה ל"ב ז"ל ,אינון ל"ב אלהים שהם מסט' דגבורה במעש"ב ,אע"ג דהן בחכמה
מ"מ הן בבוצינא דקרדוניתא שהוא גבורה דעתיק ,ועי' דע"ה ח"א ז ע"א שרק בגבורות מתגלה דברים
שבחסד הכל מתאחד ,ולכן דווקא הבריאה נעשה בשם אלקים.
.(íéùåøã) çåîá 1443
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ואחר היניקה נגדלו המוחין האלו עד י"ג שנים באופן זה ,כי המוחין ג' ,שהם ג' אלקים
יורדין למטה ,ונעשית מהן סוד הגרון .1445כי גרון גימטריא ג' אלקים ,ומוחין אלו שבשם אלקים,1446
מהתבונה כנודע ,וכולן נכללין בגרון ,1447ולכן הגרון הוא בבינה .1448ולפי ששורש הגרון הזה נעשה
ע"י המוחין האלו ,גם בינה נקרא מוח) 1449גרון( ,1450כנודע בזוהר במקומות רבים ,1451לכן הבינה
נקרא אלקים .1452וז"ס )בראשית יב ד( ואברם בן ע"ה שנה בצאתו מחרן ,כי אברהם סוד זרוע ימין
של החסד ,יצא מן הבינה הנקרא גרון גימטריא חרן .וזהו בצאתו מחרן ,כי כל אלקים דינא קשיא
סוד חרון אף ,וזהו )תהלים סט ד( נח"ר גרונ"י.1453
ובזה תבין איך הגרון אינו רחב ,אלא אדרבה הוא יותר קטן מרוחב הראש ,וכ"ש מרוחב
הגוף ,והטעם ,כי אותן מוחין הקטנים שבתוך הראש הם סוד הגרון ,ולכן אינו רחב כ"כ ,וגם כי כל
אלקים הוא דינין ,1454ולכן אין הדברים ברוחב אלא בקיצור גדול .והנה הראש להיותו בסוד מוחין
אלו של אלקים נקרא ראש ,והוא סוד }כ ע"ב{ אלקים במילוי ורבוע ,גימטריא ש"ר וא' 1455כללות
השם ,הרי ראש .1456אמנם אברם בצאתו מחרן ,סוד ג' אלקים ,נתחלף שם אלקים בחילוף אכדט"ם
גימטריא ע"ה ,וזהו ואברם בן ע"ה שנה בצאתו מחרן.
ונחזור לעיל ,כי נשארו למעלה סוד ג' חללי דגלגלתא ,שהוא אותו התלבשות הנעשה בת"ת
דא"א )נ"א דז"א( 1457בלתי מוחין בפנים ,ואז נשארו כל אלו החללים בסוד הקרומות דמוחין
והיו 1458שבילי החכמה ,ושערי הבינה ניכרין בהם בסוד קרומות וצינורות .ואח"כ נתעלו חג"ת ז"א
ונעשה מהם סוד עצמות של גלגלתא על הקרומות הנ"ל ,ואח"כ נכנסו בהם המוחין העיקרין ,והם
סוד ד' הויות :ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,מלובשים בנה"י דתבונה 1459כנודע .וכבר ידעת ,כי המוחין האלו
מתפשטין בכל ט"ס דז"א ,מוח חכמה בחח"ן ,ומוח בינה בבג"ה ,ומוח דעת בדת"י ,וא"כ הוא
מוכרח כי ברדת אלו ג' מוחין להתפשט בגוף שיעברו דרך הגרון ,דרך ג' אלקים אשר שם ,ואז נעשין
 1444עי' פת"ש גדלות דז"א מד היכן מרומז ג' מיני עיבורים במעשה בראשית .עי' לקמן שער לד
פרק ד בחי' ג'.
 1445עי' שער מוחין דקטנות פרק ג' ז"ל ,ועתה נבאר הסדר כשנכנסין ג"ר דמוחין דאמא אז
מורידין את המוחין דקטנות למטה בגרון דז"א – ועי' שם בפת"ש שזה כח הדיבור שלו
.íéùåøãá ÷çîð íé÷ìà íùáù 1446
 1447סוד השחיטה הוא למתק הדינים שבגרון וכי שם הוא עיקרם וגילויים ותוקפם )דע"ה ח"ב נז
ע"ג( ,אלו הג' אלהים שבגרון הם סוד שר המשקים ושר האופים ושר הטבחים כמ"ש האריז"ל בשער
הפסוקים ולק"ת פ' וישב וכן הגר"א בתיקונים תיקון ס"ט קכ"ז ע"ב ,כי אלו הג' שר המשקים ושר
האופים ושר הטבחים הם בקנה וושט וורידין הג' דינין דמוחין אלהים דקטנות )הקדו"ש סד ע"ב(.
 1448כלומר הבינה ירדה בגרון )שער א"א פרק ח'(.
.å"ùìå é"áåâä é"úëá ÷çîð 1449
.åñøåâ å"ùìäå ,íéùåøãá ÷çîð 1450
 1451לא מצאתי אף א' מהגרסאות בזהר ,וכל פעם שאכן כתוב בזהר לגבי בינה זה לב ולא מוח.
.(÷"äòù) äîëçä ïî àìà åðéà çåî ø÷éò ìáà úåðè÷ã ïéçåî íäù íéäìàä åìàî úéùòðä 1452
 1453עי' זהר ח"ג מה ע"ב ז"ל ,בני אמי ,אלין אינון דאתיין מסטרא דדינא קשיא ,נחרו בי ,כמה
דאת אמר )תהלים סט ד( נחר גרוני ,הדא הוא דכתיב )איכה ה ה( על צוארנו נרדפנו ,ע"כ.
.(÷"äòùá óñåð) áçøúî åðéàå èî÷úîù ùà àåä 1454
.(íéùåøã) 'à úåàå 1455
 1456עי' לעיל שער מוחין דקטנות פרק ב'.
.íéùåøãá ÷çîð 1457
.(÷"äòùá óñåð) á"ì 1458
.(íéùåøã) äðéáä 1459
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 וז"ס )בראשית לב כב( ויעבר את מעבר יב"ק שהוא,1460 והם ג"פ יב"ק בגרון,שם הוי"ה אלקים ג"פ
1462
 ליקח מכאן את אור הגרון1461 והוא סוד ויעבור די"ג מדות שאנו אומרים בתפלה תחלה כדי,גרון
.1463)נ"א המוחין( הנ"ל היורדין מכאן
 והנה באמצע היום, כי עתה אחר חרבן אנו צריכין לחדש מוחין בכל תפלה1464וכבר ידעת
 )סוטה ג ע"א( אין1465 וזהו. שהם סוד ג' אלקים, והם בסוד הדינין ונקרא חרן כנ"ל,אין שם מוחין
 וז"ס, שמתמלאין המוחין בסוד רוח אחרת של דין קשה,אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות
 כי בראש הזה הוא,שנאמר בדוד )שמואל ב' טו לב( ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים
 וזהו אשר, ושם הם ג' מוחין של אלקים, שהוא גימטריא ראש,סוד אלקים ברבוע במילוי כנ"ל
( כמשארז"ל )סנהדרין קז ע"א, ורצה להחריב את העולם להחזיר אלו למקומם,ישתחוה שם לאלקים
.בקש דוד לעבוד ע"ז

. יב"ק היא גי'מ הוי"ה אלקים1460
.íéùåøã ÷çîð - éãë äìçú 1461
.øâñåîä úà ñøåâ íéùøåã 1462
íäù ,à"æã úåìãâã åìà ïéçåîá ùé 'éçá 'â éë ,íéáø úåîå÷îá åðéìöà øàáúð äðäå :÷"äòùá óñåð 1463
ìàøùéá ììëäì äîëç êøöåä ,ïéçåîä åìà ãéìåäì éë ,úòãé øáë ,éúéîàä íùåøéô åäæå .íìö úåéúåà 'â
,à"åà ìù âååæä äéä ,äèîì íùå .äá äììëðå ,äðåáúä íå÷î ãò ,äèîì úãøì äðéá äëøöåäå .àáñ
ïéçåîä úà äðåáúä äãìé ë"çàå .äðåáúä ïèáá øåáéòä ïîæ íù åáëòúðå ,åìà ïéçåî úåôè åàéöåäå
äðäå .éåìéâ 'éçáá ,åìà ïéçåî åìâúð íùå ,õåçìå ,äáù ãåñéä àåäù ,íçøä ïî äãéìä ãåñá åàöéå ,åìàä
íä äúòå ,åìàä ïéçåîä ìà äðåùàø 'éçá åæ éøäå .à"æ ìù åùàøî äìòîì íä ,äðåáúä é"äð ,äúò
.äðåáúã é"äðá åùáìúð àì ïééãòå ,à"æ ùàø ìò î"à ãåñá
åì äéäù ,ùàøä 'éçá íäù ,úåîåø÷ä êåú íéùáìúîå íéñðëð ,äðåáúä ìù é"äðäù ,àåä 'áä 'éçáä
,äðåáúã é"äðä êåú íéùáìúîå íéñðëð ,à"æã úåìãâã 'æðä ïéçåîä æàå ,ì"æðë ,ä÷éðéä ïîæá à"æì
.øëæðë úåîåø÷ä êåúá åùáìúðù
,úìâìâä íöò äùòð íäîå ,äìòîì íéìåòå ,à"æã ú"âç íéìãâð éë ,ë"çà ,àåä úéùéìùä 'éçáä
'âä íä åìàå .à"æã àúìâìâá ïéçåîä úñðëä ïîæ ø÷éò àåä ,äúòå .øëæðä úåîåø÷ä ìò äôåçå äñëîä
øçà íéìåâî ïéçåîä ,äìçúá ,íäå .'öå .ì"öå .í"ìö ,úåéúåà ãåñá ,øçà íå÷îá åðéìöà åøàáúðù ,'éçá
êåú åùáìúð äðåáúã é"äðä íâ éë ,øîåì äðååëäå .äðåáúã é"äðä êåú åùáìúðùë ,úéðùä .íúãéì
,'âäå .à"æã àùéøá äñðëä àø÷ð äæ ïéà ïééãò ïëìå ,àúìâìâ åá äéä àì ïééãòå .à"æã àùéøã úåîåø÷ä
.ùîî à"æã àùéøá ïéçåîä úñðëä íéàøå÷ åðà åæ 'éçáìå ,ùîî àúìâìâ íäì äùòðùë
##* 1464
.(íéùåøãá óñåð) ãåñ 1465
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