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5 - 4àëîñכ' ז"ל )ע"ח שבירה ג'( שבעולם התוהו לא היו בדרך ג' קוים ,רק בקו אחד,6
ובעולם התיקון חזרו בג' קוין ,ובחורבן בהמ"ק חזר לבראשונה ,7ולהבין הענין ,כי על
ג' דברים העולם עומד ,על התורה כו' )אבות פ"א מ"ב( והן ג' קוין חד"ר ,תורה בת"ת,
עבודה בצפון בגבורה ,ג"ח בחסד ,ובחורבן ]ביהמ"ק[ נתבטלה העבודה ,וכן התורה
כמש"כ )חגיגה ה ע"ב( כיון שגלו אין לך בטול כו' ,ולא נשאר רק ג"ח ,והן הן דברי ר'"י
בן זכאי לתלמידיו 8שבכו על החורבן ואמר להם עדיין נשאר לנו ג"ח ,והוא עמוד
האחד שאין העולם חסר ממנו כמ"ש )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,וכמ"ש )פסחים קיח
ע"א( הני כ"ו כי לעולם חסדו נגד כ"ו דורות שזן בחסדו ,9והוא עולם התוהו כמ"ש

 1עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד ש'תאנא' )וכן תניא( הוא לשון המורה על דבר שהיה להם
בקבלה  .ועי' ב"ע ב ע"א שפי' דזהו דווקא בברייתות שהיו סדורות בפניהם במסורת מהקדמונים
)ב"ע צד ע"ב( .לשון "תניא" הוא בסוד נה"י )ב"ע ב ע"א( שכן הוא מורה על ברייתא הרי היא משנה
חיצונה וממילא מרמזת על המידות נה"י שהם לבר מגופא )ברית יצחק א' ע"א( .והנה עי' שם
שאומר שכל דברי האדרא דמשפטים עוסקים בזו"ן דאצילות וממילא הם בבחינת נה"י דא"א,
ובב"ע כאן )ב ע"א( מבאר שכל האד"ר ,עיקר עניינו הוא כללות האצילות ,וממילא הוא בבחינת
נה"י דא"ק.
 2עי' ב"ע נא ע"א שהחברים נתקבצו באדרא זו ע"מ שכל א' יאמר ויחדש תיקון א' הנוגע
לשורש נשמתו ,ועי' בהקדמתינו .רשב"י קרא לתלמידיו "חברים" ולא "תלמידים" מרוב ענותנותו
)ב"ע קיא ע"א( .ועי' ב"ע קיג ע"א שתלמידי רשב"י נקראו 'חברין קדישין' שכן שרשם הוא בי'
החסדים דאו"א הרי הם "רעין דלא מתפרשין" .פי' אחר ,עי' לקמן קל ע"ב :ביומוי דמלכא משיחא
לא יימרון חד לחד אליף לי חכמתא דכתיב "ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו'" )ירמיה לא( ,ע"כ.
ונראה לכאורה לומר שזהו שבא לחדש כאן ,שבלימוד עד הגאולה העתידה בב"א יש צורך בחבורה,
וצריך שיהיו חברים כדי לקיים 'ילמד איש את רעהו'.
 3עי' לקמן קל ע"א :אמר לרבי יהודה קום בקיומך וכו' .ועי' בב"ע עא ע"ב שפי' "קום" דהוא
בסוד עולם התיקון ,וממילא יש מקום כאן לשמוע שה"ניתיב" כוונתו שמציאותם היא להיפך,
שאנחנו עדיין בעולם התהו ועוד לא באנו לידי תיקון .והנה יתכן להביא ראיה לדבריו מבהגר"א על
ת"ז לט ע"ג ד"ה ומאי ,ז"ל ,נ' פשוטה נ' כפופה נאמן פשוט כו' ור"ל נאמן יושב ההוא כפופה בז"א
וכמש"ו כתפארת אדם לשבת בית שהוא יושב בבית והוא נאמן עומד וכמש"ל איהו יתיב על
כורסייא ושניהם נקראין נאמן ,שבהו רזא דמהימנותא ,עכ"ל .כלומר שהמציאות של ז"א היא
"יושב" ,משא"כ יסוד המכונה "איש" ו"עובר" )ועי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ואמר( .פי',
מציאות ה"יושב" היא שאין בו עליה וירידה והוא כינוי למציאות בה הז"א נמצא במקומו בלי עליה
על ידי תוספת מוחין מהג"ר והוא בחינת עולם התוהו .ואילו עיקר מציאותו של ה"עומד" היא של
"עולה ויורד" ,שכן באופן זה תמיד אפשר להוסיף מוחין לאחר התיקון .וזהו שהקשה ר"ש
לחברייא ,עד מתי המציאות של כלל ישראל תהיה בבחינת עולם התוהו ,בעומדו מחוסר מוחין.
 4פי' ,תחילה היה עסקם בביאור עמידת ע"ס בעולם התהו ,כפי שהדברים מבוארים בדברי
הרמ"ק )ב"ע ב ע"א( ,ועי' לקמן הערה .9
 5מכאן עד עמוד  15הם דברי הגר"א עצמו המובאים בתחילת ביאורו על הת"ז.
 6עי' ע"ח שבירה ג' שזהו רק בז"ת ולא בג"ר ,וכן נראה דהוא כוונת הגר"א.
 7עי' ת"ז קי ע"א :אתחרב ביתא ואתחזר עלמא לתהו ,ע"כ .ועי' ע"ח זיווגים א' וז"ל ,אחר
החורבן שאין זווג לזו"נ להוציא נשמות חדשות ,גם באו"א לא יש זווג לנשמות חדשות ,וז"ס לא
אבא בעיר וגו' באופן שעתה אחר החורבן לא יש זווג פנימי ,לא שוה בשוה ולא בהרכנת הראש,
לא באו"א ולא בזו"נ ,וגם לנשמות ישנים ליכא אלא לחיות בלבד ולתת מוחין חדשים להם ,עכ"ל.
 8עי' אדר"נ פ"ד מ"ה :העולם מתחלה לא נברא אלא בחסד שנאמר )תהלים פט( כי אמרתי
עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם ,פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה
רבי יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב ]אר"י אוי לנו על זה שהוא חרב[ מקום שמכפרים
בו עונותיהם של ישראל ,א"ל בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה זה גמ"ח
שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח.
 9כמו שיש עמוד א' של המצות המוטלים עלינו ,דהיינו עמוד ג"ח ,כך הוא גם בהשפעה
העליונה שיש רק עמוד א' ה"ה עמוד השפעת החסד .ובעומקם של דברים ,עי' ב"ע מ ע"א
שסמיכת ז"א הוא על ידי ע"ק ,והנה תחילה היה ע"ק כולו שורש רחמים לבד] ,ולא היה שורש לדין
כלל[ ,ונמצא שלא היתה סמיכה כי אם לסט' דחסדים לבד .לכן לא הוה אלא קיימא דחד סמכא
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)סנהדרין צז ע"א( שני אלפים תוהו ,שאח"כ התחיל התורה ב' אלפי' תורה ,וכמ"ש
בראשית כד ע"ב( אלה ת'ולדות ה'שמים ו'הארץ בהבראם תהו עד אברהם ,10ובחורבן
אחר ד' אלפין חזר לתהו שסיימה התורה ,ובאמת בחורבן התחיל אלא שר' שמעון
תיקן בדורו כמ"ש כאן ,והן ג' סמכין לעלמא עילאה ,11שג' עלמין הן ,עלמא עילאה,
12
עלמא דדכורא ,עלמא דנוק' ,ולכ"א ג' סמכין ,חג"ת סמכין לעלמא )ד(עילאה ,נה"י
13
והן חג"ת דנוק' סמכין ל]עלמין[ דכורא ,נה"י דנוק' סמכין לנוק' ,והן בפרטן י"ב
עמודין ,ו' דדכורא ו' דנוק' ,ובכללן נחשבת הנוק' לאחד )בסוד תש"י (14וכידוע ,והן ז',
וז"ש 15על )י"ג( ]י"ב[ וי"א על ז' עמודים ,אבל בכללן הן ג')16 ,והן סוד ג' ְר ָגלִ ים ,ויסוד
כולל ב') 17נו"ה( וכנגדן שמיני עצרת רגל בפ"ע( )וכל( ]ושל [18רשב"ג שאמר )אבות א
יז( על הדין כו' הן ג' דנוק' ,וע"כ רצה 19לתקן בלימוד התורה רגל השני ,וז"ש áéúë
21
22
)àáåçã éøàîå ïéøéòæ ïéîåé 20êúøåú åøôä 'ééì úåùòì úò (èé÷ íéìäú
)זהר

]ועי' עוד המשך דבריו שם לגבי עלמא דשקרא[ ,דהיינו שהחד סמכא שייך אף הוא לגילוי של ע"ק
לז"א ,והוא רק של חסד.
 10עי' ב"ר פי"ב פ"ט :אמר רבי יהושע בן קרחה בהבראם באברהם בזכותו של אברהם ועי'
בהגר"א על ספד"צ י ע"ב ז"ל] ,כתוב באד"ר קמב ע"א[ כיון דאתגליא יו"ד פומיה דאמה אתגלי חסד
עילאה ,והאי אמה חסד הוא דאתקרי ותלי בהאי פום אמה ולא אקרי חסד עד דאתגליא יו"ד דפום
אמה ,ות"ח דלא אתקרי אברהם שלים בהאי חסד עד דאתגליא יו"ד דאמה ובהאי חסד דפום אמה
אתקיים כלהו ,וז"ש )ב"ר פ' י"ב( בהבראם באברהם שהוא קיים העולם שהוא חסד עלאה ,ולכן לו
נצטוה המילה ולכן בימיו נסתיים שני אלפים תהו ,וז"ס כריתת הערלה מן המילה שאז יכרתו כל
הס"א בלע המות כו' ,עכ"ל.
 11דהיינו תורה עבודה וגמ"ח.
 12דז"א.
 13כלומר שד"ז שיש בדו"נ ג' בכ"א הם באמת ו' .
 14בכת"י נמצאו תיבות אלו בסוגריים ,ועי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד וז"ל ,לפי שכלל כל
ספירות שלה )הנוק'( הוא נקודה א' ,לכן שם )בתפילה של יד( בבית א' משא"כ מוחין דז"א שהן
מתתקנין מחג"ת כידוע ,וכתר ע"ג לכן הן ד' בתים ,עכ"ל.
 15בחגיגה יב ע"ב :תניא רבי יוסי אומר ,אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות
עומדות ,ואין יודעות על מה הן עומדות ,הארץ על מה עומדת על העמודים ,שנאמר המרגיז ארץ
ממקומה ועמודיה יתפלצון עמודים על המים ,שנאמר לרוקע הארץ על המים ,מים על ההרים
שנאמר על הרים יעמדו מים ,הרים ברוח שנאמר כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ,רוח בסערה
שנאמר רוח סערה עושה דברו ,סערה תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא ,שנאמר ומתחת זרועות
עולם ,וחכמים אומרים על שנים עשר עמודים עומדת שנאמר יצב גבולות עמים למספר בני
ישראל ,ויש אומרים שבעה עמודים שנאמר חצבה עמודיה שבעה ,רבי אלעזר בן שמוע אומר על
עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולם.
 16הסוגריים בכת"י.
 17יסוד ועטרת היסוד .והנה עי' ת"ז ל ע"א שכל המועדים משקים את שמיני עצרת ,ומתבאר
בבהגר"א על ספד"צ )כ' ע"א ד"ה כתיב עד( ששמיני עצרת הוא תיקון הנוק' וסוכות הוא תיקון
הו"ק ,ועי' בהגר"א על תז"ח א' ע"ג שסוכות הוא יסוד ,ועי' בהגר"א על תז"ח א' ע"א ז"ל ,דאיהי חג
בפ"ע ר"ל דו' מועדים כלולים בו"ק בוא"ו של השם ומלכות הוא פרצוף בפ"ע בה' של השם ,ע"כ.
 18פי' ,ג' הסמכין דאבות פ"א מ"ב הם ג' סמכין דעלמא עילאה ובסוד חד"ר ,וכמו כן לעומת
זאת ג' סמכין דרשב"ג הינן ג' סמכין דעלמא דנוק' .וצ"ע גדול ,היאך מתקנים את ג' הסמכין דעלמא
דדכורא.
 19רשב"י.
 20דהיינו שצריך לעשות זווג בזו"נ שכן "עת" הוא כינוי לנוק' )ועי' בהגר"א על ת"ז כב ע"ד(,
]ועי' דברינו על בהגר"א על ספד"צ ב ע"ב ד"ה לא הוו[ ,מטעם שזיווגה תלייא לפרקים ואינו תמידי
כפי שהוא באו"א .ומאחר שהפירו תורתך ,גרמו לפירוד בזו"נ ,ולכן צריך לעשות זיווג על ידי רזין
דאורייתא .ועי' עוד בזוהר אחרי מות עט ע"א :תאנא ,ביומוי דר"ש הוה אמר בר נש לחבריה פתח
פיך ויאירו דבריך ,בתר דשכיב ר"ש הוו אמרי ,אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ,ע"כ .דהיינו ,שיש
זמנים המסוגלים לגילוי סודות ,ויש זמנים שאינם מסוגלים כ"כ ,ואז בזמן גילוי האדרא רבא היה
זמן מסוגל מאד )ב"ע ב ע"ב(.
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 - ÷éçãר"ל השי"ת ,וכמ"ש )אבות פ"ב מט"ו( היום קצר ובעה"ב דוחק ואנחנו חייבים,
כמ"ש )עירובין סה ע"א( יזיף ופרע הפנקס פתוחה - àîåé ìë éøà÷ 24àæåøë ,23כמ"ש
)אבות פ"ו מ"ב( בכל יום בת קול יוצא מהר חורב ]ומכרזת[ ואומרת אוי להם לבריות
מעלבונה של תורה )כו'( ,ומהו העלבון שעולבין אותה ששכרה גדול מאד ,כמ"ש
)שם( שאין לך ב"ח כו' וכל מי שעוסק כו' ואעפ"כ מניחין אותה ,הרי היא ]כמ ֻבזה[
)נתבזה( בעיניהם שאין רוצים )אותה( אפילו בשכר גדול ,ובת קול מכרזת בכל יום
גודל שכרה ,וכמ"ש )משלי ח י( קחו מוסרי כו' ,25כי טוב סחרה כו' )משלי ג יד() ,26טובה(
חכמה כו' )משלי ח יא( וכיוצא הרבה במשלי ,27וז"ש  - àîåé ìë éø÷ àæåøëנגד
והשכר הרבה ,ונגד הפועלים עצלים אמר  - ïåðéà 29ïéøéòæ 28àì÷ç éãöçîåונגד
המלאכה מרובה אמר  30àîøë éìåùá åäðéàåכו'  -שאין מגיעין אלא בסוף הכרם,
ומחצדי חקלא כו' )אינון( ]ענין[ 31מרי דרזא 32וכמ"ש )רות ב ד( ויאמר בועז לקוצרים

 21עי' בבהגר"א על ספד"צ יב ע"ד ואמר יומין ש"יומין זעירין" הוא כינוי לנוק' .ועי' ב"ע ג ע"א
שהם כינוי לז"א )לאפוקי מ"אלף יומין" שהוא כינוי לא"א( ,ועי' לש"ו דע"ה ח"ב קכה ע"ד שהוא
כינוי לזו"ן בהזדווגותם בסוד קטנות .והנה מש"כ "מארי דחובא דחיק" הוא התגברות הקטרוג
והדינין ,ו"מחצדי חקלא" דלקמן המה הגורמים את סילוק הדינים המכונה "קצירה" ,והתגלות
המוחין ע"י מעשיהם הטובים שיהיו בחסד ובסוד גדלות.
 22דהיינו היצר הרע שהוא מסיגי עולם התהו וכל רצונו אינו אלא להחריב את העולם ולכן יש
לגלות את התיקונים של עולם התיקון ,כדי שיתבטל ויהיה כפוף לקדושה )ב"ע ג ע"א(.
 23למימרא שלשיטת רבינו כוונת הגמ' היא שעצם החיים היא בחינת מלוה וחובה עלינו
לשלמו ודלא כרש"י שם וכן הוא בשו"ע ס' רלח סעיף ב'.
 24מבואר בכמה מקומות בזהר שכרוז יוצא ומזהיר את העולם שיטיבו מעשיהם ושיעשו
תשובה ,וזה הכרו"ז יוצא מאורות הפנים דאו"א ,הרי הם סוד ע"ב קס"א ]השם הוי"ה במילוי יודי"ן
שייך לאבא ,והשם אהי"ה במילוי יודי"ן שייך לאימא והם בגימ' ע"ב וקס"א[ דהוא גי' כרו"ז )ב"ע ג
ע"א(.
 25עי' בהגר"א משלי כאן וכן ח יא ,ששם מדובר בדווקא על לימוד הסודות ,אבל פרק ג' מדבר
על החילוק בין מסחר לזריעה ,ועי' פנים לתורה.
 26עי' בהגר"א על משלי כאן וכן ח יא ,שם מדבר בדווקא על לימוד הסודות ,אמנם פרק ג'
מפרשה על החילוק הקיים בין מסחר לזריעה ,וע' פנים לתורה.
 27עי' עוד בב"ע ג ע"א שכרו"ז בגימ' ע"ב קס"א שזה מרמז על אורות הפָ ּנים דאו"א הרי הם
שורש המוחין ותיקון דז"א .והנה הבחינה ההפוכה לזה היא קפ"ד ותקמ"ד ובגימ' תשכ"ח דהיינו
בחינת אחוריים דאו"א שהוא המקור לכח דעמלק ,ולכן כנגדו באים הע"ב קס"א אורות פני או"א,
שכן המה בגימ' זכו"ר העוקר את קליפת עמלק )עי' כ"ז באורך בע"ח שבירה ב'( ,הרי הוא הכרו"ז
הנ"ל .והנה זו הבת קול היא נוק' ,הרי היא מה שנמצאת באתלטיא )עי' ספד"צ ח ע"ב( ,ומבקשת
לתקנה להחזירה פב"פ ,ומהכרוז הזה הוא שמזדמנים לו לאדם הרהורי תשובה.
 28פי' הצדיקים הכורתים את הס"א מחקל התפוחין הקדישין על ידי מעשיהם הטובים .והוא
בסוד ניכוש ,דהיינו שמסירים את העשבים הרעים כדי שלא ינקו מהשדה ,שכן כל אחזית הסט"א
הוא ביסוד דנוק' והיא המכונה שדה )ב"ע ג ע"א(.
 29כמש"כ סוכה מה ע"ב :ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני
עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן,
ע"כ" .והן מועטים" המה אלו העוסקים בסודות התורה .ועוד ירמוז שהם בסוד קטנות ,ולכן
צריכים לעסוק בדרושי הגדלות ותיקונים עילאין ,שכן בהם אין פחד מן החיצונים )ב"ע ג ע"ב(.
 30בס' זהר הרקיע איתא שהצדיקים אינם יכולים לעקור את הקלי' מכל הכרם אלא רק מסופו
)דהיינו המלכות שבו( וזהו מש"כ "בשולי כרמא" )ב"ע ג ע"ב(.
 31נראה לענ"ד יותר דהגירסא היא כמו הנדפס ולא כפי שמובא בכת"י.
 32וכמש"כ בזהר ויחי רטז ע"א :האי קרא רזא עלאה איהו בין מחצדי חקלא ,ע"כ .ועי' בב"ע ג
ע"א ,ז"ל ,כך נקרא צדיקים שהם כורתים הסט"א מהנוק' )והנוק' נקראת חקל דתפוחין קדישין -
שעה"כ ערבית ליל שבת ב'( ,שהרי כל אחיזת סט"א ביסוד דנוק' והיא נקראת שדה ,עכ"ל .והנה עי'
המשך דברי הב"ע שהוא מביא את הגמ' :ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי
ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני
ובני הן )סוכה מה ע"ב( ,ע"כ .דהיינו שאלה הזוכים לתקן את השכינה ולא לעמוד בחוץ עם הבשולי
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כו' ,33והענין כמ"ש )תהלים צז יא( אור זרוע לצדיק כו' ,שאף שנגנז ]האור[ ,מ"מ נזדרע
בכל יום על ידי הצדיק ,ובזמן הבית היו קוצרים בכל יום וזורעין מחדש ,אבל בזמן
הזה אין העולם ניזון אלא מספיחים ,34והשתא נזרע וגדל ונושר מאליו וחוזר ונזרע
כדרך הספיחים ,ואינו נקצר אלא על ידי מארי דרזין - àîøë éìåùá åäðéàå ,שאף
הקוצרים אינן מגיעין לתכליתה אלא זעיר שם 35בסוף הכרם קוצרים מעט ,ר"ל שאין
מגיעין אל תכלית החכמה ולומדין בגמטריאות שהן בסוף הכרם כידוע ,וגם אינן
מבינין על בוריו להשיג הדבר על אמיתתו ,36וז"ש øúà] ïàì ïéòãé àìå ïçâùà àì
37
.38úåàéã äîë (øúà àåä) [ ïéìæà
 - 39àøãà éáì àééøáç åùðëúàקראו גרן שבו דשין ומבררין בר מגו
תבנא דאורייתא שבהן מלובש)ים(åæøãæà 4241ïéçîåøå ïééøù ïéùáåìî ,40
כרמא זהו רשב"י ותלמידיו ,ועי' ב"ע רכט ע"ב ש"מחצדי חקלא" המה הנהנים מפירות פנימיות
דברי הרז.
 33עי' ז"ח פה ע"ד :חלקת השדה וגו' ,חולקא דהאי שדה דצדיקייא ,ותמן אזלת ,ואעלת
בחולקא חדא ,ואוליפת אורחיה ,וידעת ביה מאינון קוצרים ,ומאן נינהו ,תלמידי חכמים ,מחצדי
חקלא איקרון ,אדהכי והנה בועז בא ,הצדיק בא ,אתא טעין ברכאן ,וכמה קדושין ,ויאמר לקוצרים,
מאי קוצרים ,לעילא אינון בי דינא ,סנהדרי גדולה דתמן ,ה' עמכם ,השתא יהיב להו ברכאן
וקדושים ,ואינון אמרין יברכך ה' ,והבין ליה תוקפא לשאבא ממקורא דחיי ,מגו עלמא דאתי ,ע"כ.
תרגום :חלקת השדה וגו' החלק של השדה הזה הוא של הצדיקים ,ולשם הלכה ונכנסה לחלק
אחד ,ולמדה דרכיו ,והכירה בו מאותם הקוצרים .ומי הם? תלמידי חכמים שנקראים קוצרי השדה.
בינתים "והנה בעז בא" ,הצדיק בא" .בא" ,טעון בברכות וכמה קדושות" .ויאמר לקוצרים" ,מי
הקוצרים? למעלה הם בית הדין ,הסנהדרין הגדולה אשר שם" .ה' עמכם" כעת נתן להם ברכות
וקידושים ,והם אומרים "יברכך ה'"  -נותנים לו כח לשאב ממקור החיים ,מתוך העולם הבא.
 34עי' ע"ח אבי"ע ד' וז"ל ,כמו שיש צדיק אשר עולה נשמתו בסוד מ"ן במלכות ,כן יש מי
שיעלה נשמתו בסוד מ"ד ,כי אחר החרבן שאין זווג ,ואין הגנן זורע גינתו רק גינתו צומחת מן
הספיחין אשר יצאו בה ,ומשם חוזרת וצומחת והספיחין הם נשמות הצדיקים אשר צמחו ויצאו
מהגינה העליונה מלכות ,והם חוזרין לעלות שם בסוד מ"ן או מ"ד וז"ס אור זרוע לצדיק שכבר
נזרע מעיקרא ואינו זורעו עתה מחדש ,עכ"ל ,ועי' פת"ש גדלות דז"א י' שזה מהרוחא דשדי אבא
באמא.
 35לשון זה הוא ע"פ הפס' בישעיה כח י ,ועי' זהר בלק קצז ע"א :לא נחית ונהיר אלא כפום
טלא טפין טפין זעיר זעיר ,מ"ט בגין דלא אשתכח לתתא מהימנותא אלא כד"א זעיר שם זעיר שם.
 36עי' יהל אור ח"ב כח ע"ד וז"ל ,סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד ,והוא
גנוז ברמז והן הגדות שהן בש"ס וכו' שהן לפי הנראה ח"ו כמו דברים בטלים ,ובהן גנוז כל האורה
והתורה וכו' וזה שבקש משה שלא יגנז הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו ,וזהו מחולל מפשעינו
שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו )פקודי רנד ע"ב( ,וכו' ,הרמז שהוא קליפה תנינא שבו
גנוז הסוד שהוא לפנים ,והוא קליפה תניינא דאגוזא קשה כאבנא כנ"ל ,וא"א לעמוד על הסוד
שבתוכו שהוא הלכה למשה מסיני דרגא דמשה ,וזהו קבורת משה שהוא הסוד הגנוז וקבור ברמז,
עכ"ל .דהיינו שהגימטריאות אינם כי אם הרמזים לעניני הנסתר ,ועי' בהגר"א על תז"ח ח ע"א,
וז"ל ,ספר הזוהר הכל ברמז קשה להבין ,ע"כ.
 37עי' ב"ע ד ע"א ,וז"ל ,האדם ע"י מעשיו יוכל לידע כל סודות התורה ,וכל מה שמגיע לתיקון
שורש נשמתו ,וזה מש"כ לאן אתר אזלין ,עכ"ל.
 38ר"ל שאינם מכירים דיו את כל התיקונים על מכונם הנצרכים בכדי לבער את הסט"א משם
כנזכר ,והכל מחמת שאינם משגיחים היטיב לידע מהם המקומות הצריכים תיקון .שכן על ידי
מעשיו יוכל האדם לידע את כל סודות התורה וכל מה שנוגע לתיקון שורש נשמתו .ולזה אמר
"ולא ידעין לאן אתר אזלין כמה דיאות".
וירמוז עוד סוד גדול בזה ,שידוע שהצמצום העליון של א"ס ב"ה נק' מקום ,והוא מקום דכל
העולמות ,שבלי הצמצום לא היה מקום כלל כידוע ,וכן כאן ביסוד דנוקבא הוא צמצום ע"י
הגבורות שבה ,כעין שורש הדין שבצמצום העליון ,והם עשו שקיעה וחפירה לגיו ביסודה ,ושם
הוא ג"כ המקום לעולמות בי"ע העולים לשם בסוד מ"ן ,ולכן נק' הוא ג"כ מקום .וז"ש "ולא ידעין
לאן אתר אזלין" )ב"ע ד ע"א(.
 39עי' מים אדירים קמב שתיבת "אדרא" הוא מלשון עולה בדרך ישר ]עי' ערוך שמפרש על
חצבא ]כד עי' ברכות כב ע"א[ שהוא אדרא[ ,ולכן מכונים "אדרא" ע"ש שהם חזקים וכלולים מא"ס
ועד אין תכלית ביושר.
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 - 43ïåëéðå÷úáנגד ג' עולמות מלמטה למעלה ,בעולם העשי' להנצל מנוקבא
ה ג-ד( נפת תטופנה שפתי זרה וחלק כו' ואחריתה כו' חדה כו' ,ששם צריך זהירות
גדולה להנצל ממנה ובה נתנסו אבהן כו' )תז"ח יב ע"א( ,44ואח"כ כשניצולין ממנה
וביצירה אז לוחמין בדכורא ,כי אין יראין מפתויו כידוע שהוא דקיק 45כו' ושם
רומחין )דבריאה( ]כו'[ ,וכ"ז להציל מל' דבריאה שהיא נסתרת בעולמות אלו ,והן
47
46
מנעל וסנדל לה להגין מהם ,והיא ]ה[מקדש השוכן אתם בתוך טומאותם )ויקרא טז

)משלי

 40עי' בת"ז קלא ע"ב :ווי לון לבני נשא טפשיא אטימין לבא סתימי עינא ,דעלייהו אתמר עינים
להם ולא יראו בנהורא דאורייתא ,אלין אינון בעירן דלא מסתכלין ולא ידעין אלא בתבנא
דאורייתא ,דאיהי קליפה מלבר ומוץ דילה ,דאתמר בהון מוץ ותבן פטורין מן המעשר ,דחכימין
דאורייתא מארי דרזין זרקין תבנא ומוץ דלבר ,ואכלין חטה דאורייתא דאיהי מלגאו ,כ"ב אתוון
דאורייתא דסלקין לחושבן חט"ה ,ע"כ.
 41בדפוס וילנא מוסיף כאן את תיבת "וסייפין" ,אמנם לא נמצא כן בדפוס מנטובא ,וכך הוא גי'
הגר"א כאן .אמנם עי' בהגר"א על ת"ז נ ע"ג ד"ה דאינון כרומחין וסייפין ,וז"ל ,צורת הלשון כרומח
וסייף והוא תורה שבכתב ובע"פ ,רומח רמ"ח דק"ש בדכורא ,וסייף בנוק' דנק' חרב והן כמש"ו
דאינון כו' ,עכ"ל .ולפי זה לכאורה משמע שאכן יש לגרוס גם "סייפין" וצ"ע.
 42בזמן רשב"י הית' לס"א התגברות גדולה כפי שהי' בזמן עשרה הרוגי מלכות )שעה"ג כו(
שלולי שמסרו את עצמם על קידוש ה' היה חוזר העולם לתוהו ובוהו )עי' ע"ח מ"ד ומ"ן א( כמו
בעת שבירת הכלים ,וע"י מיתתן העלו מ"ן מתתא לעילא .וע"י שרשב"י עם החברים גילו את
הסודות הגדולים ,לא הוצרכו לזה וכמ"ש האריז"ל )שעה"ג הק' לט( .ולזה ציוה להם שיהיו
מלובשים בכלי זיינם כדי להלחם עם הסט"א והיינו היחודים והכוונות שמסר להם כדי להכניעם
ע"מ שלא יקטרגו עליהם והיינו כלי הזיין ]עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"א שזיונים הם כלי זיין והיינו
התיקון[ )תהלים קמט ו( וחרב הפיפיות בידם לעשות נקמה כו' )ב"ע ד ע"א(.
"שריין" הוא מלבוש לאדם להסתירו ממכת חרב וחץ של האויב ,ו"רומח" תכליתו להרוג
ולהמית את האויב .וכן הדבר כאן ,שמסר רשב"י לחברים שמות ויחודים כדי להסתירם מן
החיצונים המקטרגים מאד על מי שבא לעסוק בסוד ה' ,שכן לימוד הסודות הוא רעה גדולה
לחיצונים ,שנכפיין ע"י .ועוד מסר להם שמות ויחודים ע"מ להכריתם ולאכפייא לון ,ועיקר ביטולם
הוא ע"י אורות החסדים ויסוד דדכורא הרי הם ג' טיפין דדכורא )ובבחינת ג' החצים של "קשת
יהונתן"( לשלח למטרא אל חץ כבדו של הסט"א כנז' בתיקונים )ל ע"א( ,והוא סוד חיבור מ"ה וב"ן
של התיקון ,ומ"ה וב"ן בגי' הוא ח"ץ עם הכולל .וז"ש "רומחין" בסוד רמ"ח עלמין דתליין בפומא
דאמה )ב"ע ד ע"א(.
 43מכיוון שרצה לגלות להם את התיקונים העליונים של ע"ק ,הרי הם שערות הדיקנא וכל
התיקונים שנתהוו לאחר תיקון העולם ע"י שם מ"ה החדש ,לכן אמר שיזהרו לעשות את
התיקונים ההם כדקא יאות וכמו שיתבאר לפנינו בעז"ה ,שכל א' מהחברים גילה תיקון א' שלא
גילה חבירו ,כל א' לפי מה שהיה יודע עליו רשב"י שזה התיקון נוגע לשורש נשמתו של אותו
תלמיד ,וע"י גילוי הדבר נעשה אותו תיקון ונתקן למעלה כפי שראה רשב"י )עי' לקמן קלב ע"ב(
)ב"ע ד ע"ב(.
 44עד כאן פירוש הדיבור 'מלובשים שריין'.
 45עי' זהר ויצא קמח ע"א :דכורא אקרי סמא"ל ,נוקביה כלילא בגויה תדיר כמה דאיהו בסטר
קדושה ,הכי נמי בסטרא אחרא ,דכר ונוקבא כלילן דא בדא ,נוקבא דסמא"ל נחש אקרי אשת
זנונים ,קץ כל בשר ,קץ הימים תרין רוחין בישין מתדבקן כחדא ,רוחא דדכורא דקיק רוחא דנוקבא
בכמה אורחין ושבילין מתפרשא ומתדבקא בההוא רוחא דדכורא ,ע"כ .ועי' בבהגר"א על ספד"צ לא
ע"ג ד"ה והענין ,שהדכורין מכונים "מרגלים" והנוקבין "זונות" שכן דכורין דס"א אינן מפתין את
האדם ,וכמ"ש בזוהר )שם( שהן דקיקין ואינן יכולין לפתות .והנוקבין המה המפתין ובסוד "נפת
תטפנה שפתי זרה" )משלי ה ג( וכל הפיתויים המה בנוקבין .ועי' בבהגר"א ת"ז קנה ע"ב ד"ה אם
אלים גבר וז"ל ,ר"ל דכורא דמסט' דדכורא דהוא דקיק וקרוב לטהר ,עכ"ל.
 46עי' בבהגר"א על ת"ז סז ע"ג ד"ה וחלצה נעלו כו' וז"ל ,מט"ט תופר מנעלים שהוא נעל כידוע,
וסנדלפון הוא סנדל ,ושכינה מסתתרת בו בגלותא בימות החול היא סגורה ביה כמש"ל ובהרבה
מקומות ולעתיד לבא יפתח כמש"ו ,עכ"ל .ועי' בבהגר"א על ספד"צ ל ע"ג ,ז"ל ,מט"ט וסנדלפון זו"נ
דבריאה כנ"ל ,מט"ט הוא ו' דכליל שית סטרין כמ"ש בר"מ פרשת משפטים דף קט"ו ע"א ,מט"ט
עבד ה' כליל שית סטרין כו' וכן בהרבה מקומות ,וסנד"ל הוא נוקבא והארץ הדום רגלי ,ד' רגלין ד'
חיות והן בנוקבא כידוע ,והן מט"ט וסנדלפון שבבריאה עצמה ,עכ"ל .ועוד עי' בבהגר"א על תז"ח ד
ע"ג ,ז"ל ,הכרובים שע"ג הארון הן כוללים השרפים וחיות ואופנים ,דלכן הן מרכבה לשכינה דאיהי
מתפשטת בג' עלמין ,והכרובים הם דו"נ מט"ט וסנד"ל ,והן מתפשטין בג' עלמין ראשם בבריאה
שרפים וגופם ביצירה ורגלם בעשיה וכו' ,עכ"ל.
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טז( ,ואח"כ אמר אזדרזו בתיקוניכון נגד ט' דבריאה ששם אין רע רק לתקן אותם,48
49
ואמר  - àèéòáנגד כתר ששם הרצון לא המחשבה ואף שכליות ורצוניות 50שם
52
ההתחלה ,כמ"ש אל עליון גומל כו' - åðúìëåñá àúîëçá ,51הוא חו"בàúòãá ,
55
 הוא דעת והוא יסוד 53בסוד )בראשית ד יז( וידע ,כי אין דעת ספירה בפ"עåæéçá ,54 היא תפארת כמראה )ה(אדם )יחזקאל א כה( גוונין לאתפאר - 57ïéãéá ,56חו"ג, - 58ïéìâøáנו"ה - 59àúåîå [à]ééç äéúåùøáã ïàîì ïåëéìò åëìîà ,הוא מל'

 47דהיינו מלכות דבריאה.
 48ולכן אין מקום לרומח או שריון.
 49עי' רש"י שבת נה ע"ב שפי' עצה .והנה לעניין הקשר שבין כתר לעצה עי' בבהגר"א ת"ז קכד
ע"ג ד"ה רוח עצה ,ז"ל ,עצה הוא השקאה כמ"ש )פ' צו לא ע"א( יועץ דא נהר כו' ואשקי לכולא,
והענין שהיועץ הכל ניזונים וחיים ומתנהגים בעצתו ,וכן נקראים כליות יועצות שהן אפיקי מים,
והכל מצד הנהר מימי החסד דאשקי לכלא ,ונק' בינה יועץ בשם התואר שיועץ תמיד דלא פסיק,
ונהר יוצא מעדן אשר לא יכזבו מימיו .והחסד עצה שם המקרה ,כי המים הוא העצה כנ"ל ,וכמ"ש
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה .כי השותה המים אלו יחכם שהם מסט' דחכמה
דהיא בימינא ,הרוצה להחכים ידרים ולכן ושומע לעצה חכם ואת נועצים חכמה ,עכ"ל.
והנה תחילה בעולם התוהו היו הספירות כדמות נקודות בלבד והיו סתומות באופן שלא היו
מתפשטות בדמות פרצוף אדם שלם ברמ"ח אברים ושס"ה גידים .ולאחר התיקון ,נעשו כולם
בבחי' פרצופים ובדמות הקווין ימין שמאל ואמצע .ולזה סידר כאן את כל התיקונים שלהם באופן
כללי .ומ"ש כאן "בעיטא" פי' בעצה אחת ,שכן תחילה היו כל אחד מהם נפרד מחבירו בסוד רה"ר
)ע"ח שבירה ב'( דהיינו שכל א' מהם לא היה פונה לתיקון חבירו אלא רצה כ"א מהם ליקח את כל
האורות לעצמו בסוד וימלוך וימת ,כלומר שנשברו מחמת שלא הי' ביניהם אהבה ואחדות )ב"ע ד
ע"ב(.
50
שכְ לִ יוּת ורצוֹנִ יוּת  -שרשם בכתר.
ִֹ
 51עי' בבהגר"א על ת"ז קמב ע"ג ד"ה וכל ,ז"ל ,אל עליון ,אל בכתר דידה ,עליון על כתר עליון,
גומל חסדים טובים חו"ב דידה כידוע ,וזוכר חסדי אבות אבהן דידה ,ואח"כ כולל ג' אחרונות
דשניהם יחד ומביא כו' ,ע"כ.
 52ג' מוחין אלו באו אחרי התיקון ,והמה ראשית ושורש ג' הקווין שלו ,והמה בסוד המתקלא
דהיינו כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים )ס"י פ"ב מ"ד( .ולכן הסט"א ,שהוא עשוי מסיגי
מאנין תבירין ,נקרא )קהלת ד יג( "מלך זקן וכסיל" שכן אין להם הארה מהמוחין .והנה המוחין
האלו המה החיות של הגוף ,שכן מתפשטים בז"ת ע"י הגידים המלאים מהשפעת המוחין ,וע"י כל
איברי הגוף בע"כ מתקשרים זב"ז ,שכן בלא זה היו היסודות מתפרדים והיה האדם מת .לכן לאחר
שאמר "בעיטא" הזכיר את כל ג' המוחין ,וכל עצה הוא בסוד חב"ד ,שכן ע"י נתקשרו כולם ]וזהו
טעם המשך הלשון "בחיזו בידין וכו'"[ )ב"ע ד ע"ב(.
 53הדעת המתפשט מכונה יסוד וכמש"כ בבהגר"א על ספד"צ א ע"ד דעד דלא ,ששם מדבר
בחלק הדעת שעיקר עניינו הוא התיקון ושם הוא מכנהו יסוד .וכן עי' בבהגר"א על ת"ז פא ע"א
ד"ה ביה איהו ,ז"ל ,והכל אחד ,כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א'.
 54עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ד בהגה"ה ,שדעת לא היתה ביציאת המלכים אלא בתיקון בלבד.
לכן אינה נחשבת לספירה בפני עצמה .וע"ש ב ע"א ד"ה והמתקלא שנותן טעם לדבר ,שכן אין
עניינו כי אם להכריע ולכן הוא כולו טמיר בנוק' .והנה באו"א לעולם הם בחיבור ,ולכן אינו נחשב,
ואילו היסוד כן נחשב .וע"ש יד ע"ד ד"ה וכ"ה ,שהדעת המתפשט למעשה אינה אלא פנימיות
הת"ת.
 55לאחר שהזכיר את המוחין אמר 'בחיזו' הרי הוא זיו הפנים .שכן המוחין מאירים בפנים בסוד
"חכמת אדם תאיר פניו" )קהלת ח א( .כך ,שכל ההנהגה הסתומה בפנימיות הגוף מתראה בפנים,
ושם הוא שניכר אם האדם שרוי בכעס או בנחת ורחמים .והנה כל ענין זיו פנים לא נתחדש כי אם
לאחר התיקון )ב"ע ד ע"ב(.
 56עי' ב"ע מד ע"א ,שכל היופי טמון בגוונין .ועי' יהל אור ח"ג ו' ע"א שהגוונין הם בסוד הדעת
כד מדיד משיחין עביד גוונין לאנהרא )זהר בראשית טו ע"א( .כאן הוא עיקר מקום ההתפארות
שכן הוא בדווקא בקו האמצעי שם קיים חיבור בין האורות לגוונים.
 57חג"ת ,שכן הידים הינם חו"ג ות"ת הכוללת את שניהם .וכמו כן חג"ת הינם ג' ידים :יד
הגדולה ,יד החזקה ויד רמה )ב"ע ה ע"א(.
 58נה"י ,שב' הרגלים הינם נו"ה והיסוד כולל את שניהם )ב"ע ה ע"א(.
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דאצילות כמ"ש )דברים לב לט( אני אמית ואחיה ,60וע"כ יד אדם מגעת כמ"ש
קטו טז( השמים שמים לה' והארץ כו'] 61ו[מקומות האדם הוא בג' עולמות ,ראשו
בבריאה ,וגופו ביצירה ,ורגליו בעשיה )ע"ח חשמ"ל ג'( ,והוא של האדם נר"ן שבו ,וע"כ
הוא מגיע אבל למעלה הוא לה' ,וז"ש למעלה בתיקוניכון וכאן אמלכי עלייכו )שהיא
עליכם( ,והיא עול מלכות שמים והוא באלקות ,אלא לפי ]שיורדת[ )דיורדות(
בבריאה שכינה בתחתונים לפיכך יד האדם מגעת עדי' ואין ]בה[ זכות וחובה ח"ו,
)תהלים ה ה( לא יגורך רע ,62אלא שבחטא היא מסתלקת )מן( ]מ[האדם ,ובזכות
ממשיכה עליו בקבלת מלכות שמים ,63וז"ש )אמלכי( ]אמליכו[ עלייכו כו') 64וז"ש(
]וז"ס שאמר[ ר"ג )ברכות טז ע"א( איני שומע לכם לבטל ממני כו' שלא להסתלק
השכינהïàãçå åäì éúééö ïéðåéìò ïéùéã÷ã ïéìî 66èåù÷ã ïéìî øæâîì ,65
 - 67åäì òãðîìå åäì òîùîìמילין דקשוט נגד אצילות ,מילין דקדישין כו' נגד
)תהלים

 59מס' זוהר הרקיע משמע ,שתחלה לא רצה לגלות כאן כי אם את תיקוני ז"א בלבד ,אמנם
אח"כ אמר ווי אי גלינא וכו' דהיינו שהבין שבלתי אפשרי הדבר לגלות את תיקוני ז"א אם לא
שיגלה להם קודם לכן גם את תיקוני ע"ק ,וכמו שמבאר והולך .ולזה אמר להם תחילה "אמליכו
עליכון למאן דברשותיה חיי ומותא" דהיינו ז"א ,שבידו מסורה הנהגת הטוב והרע הרי הם החיים
והמות ,שכן כל תיקונין דיליה אינם אלא העמדת המציאות של חסד ודין ובסוד מאמה"כ "דודי צח
ואדום" וכמו שית' לקמן באדרא הזאת )קל ע"ב( .משא"כ ע"ק ,שכולו רחמים וחסד .ועוד ,שחיים
ומיתה תלויים במלכים דזו"נ ,משא"כ בע"ק שלא היתה שם מיתה כלל .וכוונתו של רשב"י היתה
שישימו החברים את עצמם להיות מרכבה לז"א ,כדי שיחול עליהם אור זו"נ כדי שיוכלו לתקנם
ע"י גילוי התיקונים שלהם )ב"ע ה ע"א(.
ועוד יתכן לבאר בזה ,שחיות המלכים ותיקונם תלייא במו"ס ,ולכן בידו החיים והמוות ,ולכן
אמר להם שיכינו את עצמם לקבל הארה משורש השרשים דמו"ס .שכן ע"י יתגלו כל התיקונים
שיתבארו לפנינו ,כך שעי"ז הם יאירו בז"א ויתמתקו הדינים שבו .לכן הוא שאמר לקמן "למגזר
דינין דקשוט" עי' לקמן הערה ) 66ב"ע ה ע"ב(.
" 60אני" הוא כינוי למלכות .עי' זהר מקץ רד ע"ב ותרומה קנו ע"א.
 61דהיינו שרק נוק' ולא ז"א ,הרי הם שמים וארץ ,וכמש"כ בזהר בראשית כט ע"ב ,ועי' ת"ז כ'
ע"א שהיחס של שמים וארץ בפסוק רומז על ז"א ביחס לנוק'.
 62עי' זהר בראשית כז ע"א.
 63עי' נפש החיים א יז ,ז"ל ,והענין כי ידוע בסדר השתלשלות העולמות שהבחינה העליונה
שבכל עולם מתקשר עם הבחינה התחתונה של העולם שעליו ,ועי' זוהר )ויקרא י ע"ב( דכלהו
עלמין מתקשרן דא בדא ודא בדא כהאי שלשלת דאתקשר דא בדא ,וכידוע בכתבי האריז"ל
שחיצונית מלכות של כל עולם ופרצוף נעשה פנימיות כתר להעולם או הפרצוף שתחתיו) ,היינו
שבקבלת האדם עול מלכותו יתב' להעלות כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו בתורה ומצות למדרגה
יותר גבוה מזה נעשה לו רצון פנימי לשעבד מוחו ודבורו ומעשיו בתו"מ( בסוד כתר מלכות ,עכ"ל.
דהיינו שתכלית קבלת עול מלכות שמים היא ע"מ לעשות רצונו ית' ברגע זה במעשיו דיבורו
ומחשבותיו יותר ויותר ממה שהיו מעשיו דיבורו ומחשבותיו של האדם עד עכשיו .ומזה הוא
שנעשית לו הארה לנשמה שלו ,ואז גם נעשה לו רצון פנימי להתעלות.
 64דהיינו שיש בדבר זה תועלת בכל רגע ורגע ובפרט בשעת הלימוד יש לעשות את זה .ולפ"ז
דברי הנפש החיים מובנים יותר ,שכן ההנהגה המחוייבת מקבלת עול מלכותו ית' היא לעשות
יותר ממה שמחוייבים מדינא ,וממילא יורדת השפעה מיוחדת לנשמה.
 65דהיינו שחתן פטור מק"ש מכיוון שלא יתכן שיוכל לקיימו כראוי ,ואילו ר"ג יכול היה לקיימו
כראוי .והנה כאן מתבאר שקבלת עול מלכות שמים ,שהוא חיוב גמור בקריאת שמע ,כמו כן
יכולים אנו לעשות זאת לתועלת ותוספת מעלה בכל עת שירצה ,וכן נלמד מכאן שיש ענין מיוחד
לעשות זאת לפני לימוד קבלה.
 66כלומר לתקן תיקוני דז"א ,להעביר ממנו את הדינין ולהכריתם משם ,ולהאירם באור
הרחמים דע"ק )ב"ע ה ע"א(.
 67באדרא הזאת נמצאו מלאכין עילאין שבאו לשמוע חידושי רזין דאורייתא מפומייהו דרשב"י
וחבריו והם שמחו בגילוי הסודות והתיקונין העילאין ,שכן ע"י כך יורד שפע לכל העולמות ואף הם
נהנים מזה .ועוד שעיקר מקום גילוי רזין דאורייתא הוא למטה לצדיקים ,שלדבר זה הוא שהיתה
תאות המלאכים באומרם "תנה הודך על השמים" )תהלים ח ב( ולכן הם חפצים לשמוע רזין
דאורייתא מפי הצדיקים )ב"ע ה ע"א(.
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68

עולמות שלמטה שבהן הקדושים ,ובעליון הן אותן לשמוע בקול דברו
ובעולם ב' חדאין למשמע ,69שאי)נ(ן שומעין בקביעות ,ובעולם ג' חסר אף הידיעה.70
 - 72àðéìâ éà éåå øîàå 71äëáå ù"ø áéúéכמ"ש )פסחים קיט ע"א( ולמכסה
עתיק דברים שכיסה כו' )ולמכסה( ]וכמה[ עונשין )למגלה( ]למגלי[ רזין כמ"ש לעיל
]לב ע"ב[ )ב' ב'( 73ובכ"מ] ,ו[כמ"ש לקמן )קכח ע"א( הולך רכיל כו' ובא"ז )רצד ע"ב(,
ואמר - 74àðéìâ àì éà éåå ,כמ"ש למעלה עד )אימת( ]מתי[ כו' כתיב עת כו' והענין
כמ"ש ברע"מ )צו כח ע"א( לאנשים שאינם ראוים )משלי כה ב( כבוד אלקים ]הסתר
דבר[ )כו'( ,אבל לאנשים ראויין אליה]ם[ )משלי שם( כבוד מלכים כו' ]חקור דבר[ ,וכמו
שעונש למגלה כו' כך למסתיר מהגונים ,75אבל ר"ש ירא שמא אין כולם הגונים אליה
לכן ]אשתיקו חבריא ,אבל ר"א אמר בשבילם והא חברייהו כבר עאלו[ àééøáç
(äë íù) áéúë àä øîã äéî÷ àçéð éà ì"àå àáà 'ø í÷ ,å÷éúùà ïîú äåäã
àøãàá åìàò øáëå78 77ïåðéà ä"á÷ã ïéìçã ïéìà àééøáç àäå 76åéàøéì 'éé ãåñ
)תהלים קג כ(

 68עי' בבהגר"א על ת"ז קסא ע"א ד"ה ועושי דברו ,שהמט"ט עצמו נקרא 'דברו' ,והוא כתר
דבריאה וכמש"כ בבהגר"א על ספד"צ ל' ע"ב .וממילא בחינת 'שומע בקול דברו' הינו עניין לכל
עולם הבריאה.
 69עי' לקמן קלה ע"א חדאן על דשמעין מה דלא ידעו ,שבעולם היצירה הוא עיקר מקום
המלאכים ,ואלו הם השמחים לשמוע את דברי התורה שלנו ,מאחר שזהו התיקון שלהם.
 70פי' שכאן דברו ית' סתום ואינו נגלה כלל ,ולכן כאשר משיגים בעולמינו דבר מדברי התורה
לגבן זהו חידוש גמור.
 71אפשר ליתן טעם לבכייתו ,מכיוון שצפה ברוה"ק שג' חברים ימותו באדרא זו וכמ"ש לקמן
)ב"ע ה ע"ב(.
 72שכן ע"י ריבוי גילויי אור הסודות ,נסתלקה נשמתם בסוד מיתת נשיקה )ב"ע ה ע"ב(.
 73בעניי לא מצאתיו בשני המקומות המצויינים כאן.
 74שכן ראה שהזמן גורם שיש לגלות את התיקונים כדי להעביר את הדינים הגדולים ואת
התעוררות קטרוג הסט"א שהיו קיימים בדור ההוא וכמש"ל )הערה  ,(41ומכיוון שנתגלו הסודות
לא נגזר עליהם למסור את עצמם על קידוש ה' )ב"ע ה ע"ב(.
 75עי' ב"ע ר' ע"ב ז"ל ,בתחילה לא היה דעתו של רשב"י לגלות אלא תיקונים דז"א לבד ,ואח"כ
אמר ווי אי גלינא ווי אי לא גלינא כו' ,שהבין שבלתי אפשר לבאר תיקוני דז"א אם לא שיקדים
לבאר תחיל' תיקונים דע"ק ,ואחר שראה ברוה"ק שהסכימו עמו מן השמים בזה נעשה תיקון גדול
בכל העולמות ,לכן שמח לבו ולזה אמר )לקמן קל"ח ע"ב( אסהדנא עלי שמיא העמיד אצלו הקב"ה
לעד שכל כוונתו בגילוי אלה הדברים הוא לשמא דקוב"ה ממה שנעשה תיקון גדול למעלה ,עכ"ל.
ועי' יהל אור ח"ב טז ע"ג וז"ל ,סוד עון קרי שמוריד שם מ"ה ח"ו מ"ד ]ללא בית קיבול[ והוא חרבן
גדול ,וכל לימוד קבלה למי שאינו ראוי כי כל משפיע הוא מ"ד ולהגון הוא מצוה גדולה עד מאד
וכו' והלימוד לאחרים גדול המעלה מאד שלימודו הוא מ"ד לפי שמשים מחשבתו במי שלמטה
ממדרגתו והתלמיד מעלה מ"ן ,אבל כשלומד מעצמו הוא נקבה לבד מקבל מהספר ולא מאדם,
והוא כמו הגשמים שאינן באין מלמעלה שנדמין לספיחין וזהו מעלה החבורה וז"ש הרבה קבלתי
כו' ומתלמידי כו' )תענית ז' ע"א( שאז הוא מקבל מאוירא וכו' ,עכ"ל .כלומר שהמשפיע מקבל
מוחין חדשים בעת השפעתו כבכל עליית מ"ן הגורם להורדת מוחין חדשים ,ושורש המוחין הוא
באוירא בעת הזדווגותו עם המו"ס.
 76ר' אבא היה מסט' דבינה של החסדים ,ומבינה הרי דינין מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( ולכן
התחיל בפסוק "סוד ה' ליראיו" )תהלים כה יד( שכן רשב"י מכונה כאן "סוד ה'" מכיוון שהוא
בוצינא דאורייתא )וכדאיתא בסוף אד"ז( .וכמו כן מכונה הוא "שבת" )זוהר נשא קמד ע"ב( ,וידוע
ששבת הוא בסוד מידת יסוד ]דבינה[ .הא למדנו ,שרשב"י הוא בסוד מידת היסוד ,והיינו "סוד".
והנה ניצוץ רשב"י היה ממשה רבע"ה ,הרי הוא בדרגא דדעת דז"א ,וז"א הרי הוא הנק' בשם הוי"ה
ב"ה .למימרא ,שלכן מכונה רשב"י "סוד הוי"ה ,ללמדינו שרשב"י הוא בסוד פנימיות ז"א המכונה
הוי"ה .לכן זכה רשב"י לסודות שלא זכה בהם שום אדם בדורו )ב"ע ה ע"ב( .עוד טעם להיותו
מכונה "סוד ה'" מכיוון שבתחילה היו החברים היו בסוד סט' דדינא ושם אלקים ובסוד מאמה"כ
)בראשית א א( "בראשית ברא אלקים" כו' ,ואמרו )רש"י שם( שעלה במחשבה לברוא את העולם
במדת הדין ואח"כ נצטרף להם עטרא דחסדים דהיינו הנהגת שם הוי"ה ב"ה ובסוד מאמה"כ "אלה
תולדות כו' ביום עשות ה' אלקים כו'" )בראשית ב ד( )ב"ע שם(.
 77הלשון 'דחלין דקב"ה אינון' ליתא בפי' הגר"א כאן.
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àøãàä øéàî
 - àðëùî éáãר"ל בלימוד המשכן וכליו שהוא האדם העליוןïåäðî åìàò ïåäðî ,
 - å÷ôðג' לא נפקו כו' כמש"ל )קמד ע"א( אע"ג דמאן דעאל ולא נפיק ]טב[ )עב( כו'
היינו שלא יצא לעולם ,מ"מ כולם כבר עאלו יש לגלות להם.80
'øå äéøá øæòìà éáø åçëúùàå ù"øã äéî÷ àééøáç åðîúà àðàú
éñåé 'øå àééç 'øå áø øá äé÷æç 'øå ÷çöé 'øå á÷òé øá éñåé éáøå äãåäé 'øå àáà
 - àñéé 'øåנגד ע"ס מלמעלה )ו(למטה ,ואף שאח"כ 81אמרו שהן נגד שבעה כו'
מבינה ולמטה ,אח"כ נתעלו לפרצוף יותר עליון שז' עליונות 82הן עשר תחתונות
כידוע )ו(לכן נשאר]ו[ ז' - 83ù"øì åáäé ïéãé ,נתינת יד הוא הסכמה שיהיו במחשבה
אחת עם ר"ש) ,ותהי'( ]ויהי[ מחשבותם דבוקה למעלה ,וכל )כחותי'( ]כחותם[ שכללן
הן עשר כחות ,וסופן )מתפשטות( ]מתפשטים[ באצבעות שהן עשר ]ה[שליטים,
כמ"ש בר"פ יתרו )סז ע"א( ובפ"א דס"י )משנה ג( ,וז"ס נשיאת ידים וזקיפת אצבעות,
וז"ש  - 85åáúéå éðìéà éðéá àì÷çá åìàòå ,àìéòì åô÷æ 84ïòáöàåכי אין השכינה
שורה אלא על פועל צדק ,וכמ"ש בפ' תזריע )נ ע"א( וכן ר' חייא בפ' הפועלים )ב"מ
פה ע"ב( דשדי כתנא כו' ראה שיהי' מתחילה ועד סוף )בפועל צדק( ]לש"ש[ ,לכן בכל
מקום ִקבּוּצַ ם להשראת שכינה לא רצו )שיהיה( ]להיות[ בבית מעשי ידי אדם שמא
הי' בו מעשה אחד שלא בכוונה קדושה ,והסתופפו תחת מעשה ה'éìöå ù"ø 86í÷ ,

79

והנה שורש יראת הרוממות הוא בסט' דאו"א ,כמ"ש אם אין חכמה אין יראה כו' )אבות פ"ג
מט"ז( ושורשם הוא במו"ס ששם הוא מקום גבורה דע"י .ומאחר שהחברים היו מי' חסדים דנפקו
מיסוד דאו"א ,לכן כינם "דחלי דקוב"ה" .ומבחינה זו ראויים הם שיתגלו להם רזין עילאין ,ושורש
כל המוחין אף הוא במו"ס מקום יראת הרוממות )ב"ע ו ע"א(.
 78נראה שדברים אלו 'וכבר עאלו כו' המה דברי מסדר הזהר ולא מדברי ר' אבא וכהמשך
לדבריו לעיל .ומש"כ 'אדרא דבי משכנא' אין כוונתו לחלק של הזוהר המכונה "אדרא דמשכנא"
]שכן שם כתוב )קכג ע"ב( "והני תיקוני גילה לון אבא" למימרא שאדרא דמשכנא לא חובר כי אם
לאחר פטירת רשב"י[ ,אלא כוונתו לאדרא רבא ,שם היה גילוי דקוב"ה ושכינתא )ב"ע ו ע"א(.
 79טב ליה דלא אברי ,לקמן קמא ע"א.
 80עי' מים אדירים פו ,שפירוש 'על ונפק' היא שנכנסו להשיג גנזי התורה ,ויצאו לבחי'
חיצוניות דהיינו המצוות ,והבינום על בוריים וראו שהכל א' .ועי' לקמן מש"כ הגר"א בענין "שוו
ידייהו" ,שלפי דבריו שם משמע שאלה שמתו נענשו על שהגשימו רח"ל.
 81בדף קמד וכוונתו היא לאחר שהג' מתו.
 82צ"ע אם כוונתו כאן היא לז"ת שבפרצוף העליון מהם או שמא כוונתו לז"ת שבמלכות
שבפרצוף ההוא ,ועי' לש"ו ביאורים ח"א ט"ז ע"ב.
 83ב' הידים המה ה"ח וה"ג ה"ה כף זכות וכף חובה .ולכן יהבו ליה ידין ,בכדי לקשר את
החסדים והגבורות בשורשם לדעת כדי שיושפע עליהם מאור השורש ועי"ז יוכלו להבין את
הסודות שיגלה להם )ב"ע ו ע"א(.
 84בעניין זקיפת האצבעות עי' ב"ע ו ע"ב ששורש החו"ג הוא בב' כתפין דא"א ,והאצבעות הם
התגלות החו"ג ,ממילא כאשר זוקפן כלפי שורשם הרי שהם נתקנים .ועוד יש לפרש ,שכן
באצבעות הידים נאחזים הקליפות ,ועל כן צריך לזקפם למעלה בסוד נטילת ידים כדי שלא תהיה
לקליפות אחיזה בהם.
 85יתכן לפרש שכוונתם בד"ז היתה להכרית את הקליפות מן השדה העליון ה"ה חקל תפוחין
קדישין בסוד יסוד דנוק' המכונה "חקלא" שכן שם נזרעים כל הזרעים ובסוד מ"ן ,ואח"כ חוזרים
וצומחים נשמות חדשות .והנה רשב"י וחבריו כרתו משם את הקוצים והחוחים הסובבים את
השושנה העליונה )ה"ה הנוק' דז"א דאצילות ,עי' תחילת ספר הזהר בראשית( .ועוד אפשר לפרש,
שמ"ש "ועאלו בחקלא" כו' שהעלו מ"ן ליסוד הנ"ל בסוד עליית נשמה ,וידוע שכל הנשמות העולים
בסוד מ"ן ליסוד דנוק' ,צריכים לעבור תחלה דרך עולם המלאכים ,והמה מכונים "אילני" .ועוד שכל
מ"ן הוא בחיצוניות העולמות המכונה אילנות .עכ"פ פשט הדברים הוא שנכנסו לשדה בין
האילנות ,שם הוא מקום מנוחה המוכן להתבודדות ולעסוק ברזין עילאין )ב"ע ו ע"ב(.
 86כלומר שלא "יתיב" ,ועי' לקמן קל ע"א "אמר לרבי יהודה קום בקיומך ואתקין כרסייא דא"
ומש"כ שם.
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àøãàä øéàî
 - 87äéúåìöליחד אותם מלמטה למעלה כדרך התפלה שהוא מלמטה למעלה,
89
ואח"כ )בתיקונה( ]בתיקונים[ )שהוא מלמעלה למטה( 88תיקן מלמעלה למטה
כמש"ו ,וכ"ה בכ"ד שצריך לעלות ואח"כ לירד )תהלים קיח כ( זה השער לה' 90כו',
øîàå çúô ïåì áéñðå åäééãé ååù éåô÷åúá éåãé éåùé ãç ìë øîàå åäééååâá áéúé
91
) - äùòé øùà ùéàä øåøà (åë íéøáãהיה ירא )שלא( ]שמא[ יגשמו ח"ו
במחשבתם מחמת שהיה בהם ]דלא[ )שלא( נפקו ,92לכן אמר להשוות )ידיהון( ]ידיהן
יחד[ להסכים שני לבבות דלא להוי ב' לבבות בפלוגתא ,93כמ"ש )דברים ו ה( ובכל
לבבך כי בב' )ידיהון( ]ידים[ תליין ה"ח וה"ג בה' אצבעות והן ב' יצרים ,וז"ס מחאת
94
כף בשמחה כי כל שמחה ]הוא[ משמאל כשנתבסם היצה"ר ,וז"ס )תהלים צח ח(
נהרות ימחאו כף ,כי יש מים מתוקים ויש מים רעים ,ולעתיד לבא ירפאו כל מים,
ואף שאמרתי ש)ה(יד ימין ]הם[ )הוא( 95ה"ח ,אינם חסדים בעצם כי כל יד הוא
גבורות ,96אלא )אשהן( ]שהוא[ גבורות ממותקות שהם חסדים גבי שמאל ,וכן ב'
מיני מים הנ"ל ,וכן ב' היצרים כידוע שיצ"ט הוא חוויא דחיים 97סם חיים ,והוא מ"ש
)במדבר כא ח( וראה אותו וחי ,והוא סוד אליהו )מלכים א' יט י( קנא קנאתי וזכה לחיים
תחת אשר קנא לאלקיו ,וז"ש ארור כו' שהוא סוד המגשם בסתרו של עולםìñô ,98
 87יתכן כי עשה בתפלתו איזה יחודים וכוונות כדי להוריד אור עליון ע"מ להכרית את
התגברות הסט"א ,ולכן אמר אח"כ "כל חד וחד ישווי ידוי בתוקפוי" דהיינו לקשר את י' החסדים
לשורשם בשלמות באופן שלא יעשו פירוד ח"ו )ב"ע ו ע"ב(.
והנה יעויין' בלש"ו כללים ח"א סא ע"א שלפני כל לימוד יש להתפלל שיתעורר אותו ענין
למעלה ,שכן זהו תכלית לימוד הקבלה ,לעורר את האורות העליונים להשפיע למטה מכח הלימוד
שלנו.
 88המוסגר הוא נמצא כך בדפוס הישן ,בסוגריים .אמנם בכת"י ליתא לגירסא זו לגמרי.
 89ולכן אומר כאן שרשב"י ישב.
 90תרעא היא בגי' אדנ"י .ועי' בתיקו"ז יט ע"ב :בראשית ב' ראשית זה השער לה' צדיקים יבאו
בו דא איהו תרעא דצדיקיא דאית ,ע"כ .כלומר שתחילת הדבר ,הרי הוא השער ,הוא מידת
המלכות .ועי' לש"ו כללים ח"ב כב ע"ב ,שעל אף שכתוב שכל תיקוני הצדיקים הם בז"א ולא
בא"א ,ואילו כאן מבאר שהם בז"א ,היינו רק דרך המלכות דז"א הרי הוא בחי' "שער לה'".
 91לענ"ד לא נראה לפרש כן ,שכן תלמידיו שהיו נהורא דאורייתא וידעין ברזין עילאין לפני
גילוי האדרא ,והיו מבני היכלא דמלכא ,וח"ו שאנשים גדולים כאלה יהיו צריכים לאזהרה כזאת
שכל מתחיל בחכמה יודע .אבל נראה ,שכיון בזה לסוד גדול ונורא ,והוא ,שהקלי' באים לקטרג
מאד על העוסק ברזין עילאין ,ובפרט ברזין דעולם התיקון ,שהוא שבירה גדולה עבורם ,ולכן
עומדים הם לקטרג על האדם .ולזה בא להזהירם ,שלא יגרמו לסט"א שתהיה להם ח"ו איזו שהיא
אחיזה ביסוד דנוק' ע"י שום חטא ח"ו או שאר איזו מחשבה פגומה .ולכן הוא שאמר כאן את לשון
הכתוב "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה" שהם כנגד זו"נ דסט"א וכמ"ש בע"ח שער קליפת
נוגה .ו"פסל" הוא מלשון פסולת ,שכן המה סיגי המלכות דמיתו ,ומסכה אף היא מלשון סיגים
)צ"ע מנ"ל  -הערת המהדיר( וכמי שמהתך זהב או כסף יוצא סיג ,וכמ"ש "הגו סיגים מכסף ,ויוצא
לצורף כלי" )משלי כה ד( שכן מכיוון דאתברירו הסיגים ע"י מו"ס אזי נתקנו הכלים )ב"ע ו ע"ב(.
 92כדלעיל ד"ה מנהון על פי דברי האד"ר לקמן דף קמד ,ועי' דברינו בדף קמא ע"א ד"ה דכל
מאן דעייל ולא נפיק.
 93עי' בגמ' בכל לבבך וגו' בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע )ברכות דף נד ע"א( .ולכן
דימה אותם הרשב"י דווקא לב' ידים .אמנם נ"ל שרשב"י לא יכול היה לגלות כי אם כדי להודיע כי
הם עומדים בתיקון שמחמתו יש חיבור בין ב' הידים ,ועי' ב"ע רכז ע"א שזה פירוש החיוב שיהיה
זה הלומד מעשה מרכבה "חכם ומבין מדעתו".
 94עי' שעה"ג הק' לד.
 95נלענ"ד שנכון יותר לגרוס כהנדפס מאשר גי' הכת"י.
 96עי' ע"ח הארת מוחין זו"ן פרק ז'.
 97עי' פת"ש אבי"ע פתח ל"א שמט"ט בבריאה הוא נחשא דחיי .וכן ע"ש קלי' פתח כ"ד שזוהי
המציאות של אליהו זל"ט ,ועי' שם קיצור אבי"ע ה' שמשמע שזהו שורש הטוב שביצר הרע.
 98עי' ת"ז ז ע"ב :מאן דצייר ביה דיוקנא )דברים כ"ז( ארור האיש אשר יעשה פסל וכו' ושם
בסתר בסתרו של עולם ,ע"כ .ועי' ביאורים ח"ב יג ע"א ,ז"ל ,יש בזה ג' הבחנות :א' למעלה
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 בדכורא  - äëñîåבנוק'} ,ùøç éãé äùòî ,קכחìë à"ñ) åðòå øúñá íùå {. - ïîà åøîàå íìë (íòäבעלמא עילאה הנסתרות לה' כו' )דברים כט כח(.
'ééì úåùòì úò éàîà ,100'ééì úåùòì úò (èé÷ íéìäú) øîàå ù"ø çúô
102
àìèáúî éäéàã àìéòìã äøåú êúøåú åøôä éàî ,101êúøåú åøôäã íåùî
 - 103øîúà ïéîåé ÷éúòìå àã éåðå÷úá ãéáòúé àì éàר"ל לתקן לע"י ,104והתיקון
הוא להתצמצם ולהתגלות אורו למטה על ידי )תיקון( ]תיקונוי[ ,אע"ג שאין מתגלה
בעצמו מ"מ צריך תיקון כדי להתגלות אורות התחתונים ,וכמ"ש למטה )סוף העמוד(,
ותאנא סליק ברעותא למברי אורייתא טמירא )תרין אלפי שני( כו' מאן דבעי
לאתקנא ולמעבד יתקן בקדמיתא תיקונוי כו' ,וז"ש כאן תורה דלעילא דאיהי כו' ר"ל
106
105
אורייתא טמירא הנ"ל שהן סוד חו"ב  ,ב' אלפים שנה שקדמו לעולם )מדרש תהלים
צ'( ,וע"כ צריך לתקן לה' שהוא עתיק יומין ,ושם זה הוא עתיק יומין ,ואמר תורה
דלעילא ,לאו לאפוקי זו"נ ,אדרבה עיקר תיקון הוא בשביל זו"נ ,אלא לאפוקי תורה
108
שבבריאה הניתנה למשה בסיניêåîë éî ìàøùé êéøùà (âì íéøáã) áéúë ,107

מעקודים אין בחי' פרצופים וספירות כלל אלא רק על שם העתיד שיצא מהם ,ואפילו עקודים הם
ג"כ רק על דרך ממוצע כי עיקר כל הכינווים הם רק באצילות ,ואפילו באצילות אינם על פי
תפיסתינו והשגתינו ח"ו והאומר כן אין לו חלק באלקי ישראל כמש"כ ונשמרתם מאד לנפשותיכם
כי לא ראיתם כל תמונה ,אך עכ"ז הנה בדרך דיבור ואמירה וספירות דברים שהוא בדרך לימוד
מותר ומצוה להשתמש בכל הכינויים הללו באצילות ולדבר בהם בכל האפשרי ככל מה שנמסר לנו
בדברי האריז"ל שכולם הם דברי הרשב"י בזהר וכן הם מפורשים כולם בשיר השירים ,עכ"ל.
 99עי' בהגר"א על ת"ז קיג ע"א ד"ה מאי בסתר ,דזהו איסור על המחשבה ,ועי' בפת"ש נתיב
הקלי' כט שהאיסור הוא על הגשמת הנקודה הפנימית שבכל דבר .ועי' בהגר"א על ת"ז ז ע"ב ד"ה
ואפילו מכל ,שנכלל באיסור זה מי שמצייר דיוקנא דבי"ע באצילות ,ועי' לש"ו דע"ה ח"א נד ע"ב
שנכלל באיסור זה לצייר דיוקנאות של אצילות בא"ס.
עי' ב"ע ז ע"א וז"ל ,היינו נקודת ציון של הנוק' ששם אבן שתיה שממנה הושתת העולם ונק'
סתר כמ"ש ואל יבוא בכל על את הקודש ומה גם שצריך להסתירה מן החיצונים והיא נקודה
תתאה חכמת שלמה יו"ד זעירא שהיא מסתתרת בהיכל ק"ק דבריאה ,וכאשר כתוב אבן שתיה
שממנו הושתת העולם ותיקון העולם הוא ע"י זיווג זו"נ ע"י יסוד ולזה סיים כאן ואמר כל העם
אמן הוא זיווג ז"ת הוי"ה אדנ"י שבזה מתבטלים הקליפות ולכן אצל כל הארורים נכתב אמן שי"א
ארורים הם סיגי הז' מלכים וד' אחוריים דאו"א שנפלו בעת שבירת הכלים ותיקונם הוא ע"י זיווג
זו"נ כידוע ,ע"כ.
" 100עת" היא כינוי לב"ן ,וצריכים לחברו לשם הוי"ה ב"ה הרי היא מ"ה )ב"ע ז ע"ב(.
 101זו"נ המה בבחינת התורה שבכתב ותורה שבעל פה וקיומם הוא ע"י המוחין )ב"ע ז ע"ב(.
" 102תורה דלעילא" שורשו באו"א ,ולכן שם יכול לחול שם הביטול שכן לא היתה מיתה לאו"א
בעולם הנקודות ,אלא רק ביטול לאחוריים שלהם בלבד )ב"ע ז ע"ב(.
 103ר"ל שכל התיקונים יצאו מא"א וע"י המתלבש בו ,ומהם נעשו ז' תיקוני גלגלתא וי"ג תיקוני
דיקנא אשר שרשם הוא במו"ס הרי הוא רישא דאתתקן ,ולכן כשכתוב "עת לעשות להוי"ה" כונתו
למו"ס ולא לז"א )ב"ע ח ע"א(.
 104עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ב ד"ה דצניעותא ,ובפרט מה שכתבנו במאיר הספרא על רעוא
דרעוין שם ,ששורש התיקון הראשון דתיקוני גלגלתא הוא עתיק יומין ה"ה הרדל"א ,וממילא עי"כ
הוא שורש לכל התיקונים האחרים.
 105דהיינו התורה שרצה רשב"י לגלות כדי לתקן את העולם.
 106דהיינו הנסתרות ,ועי' ב"ע ה ע"ב שזהו גילוי של המו"ס ]כמובא לקמן קכח ע"א ותאנא כד
סליק[ .ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב ד"ה דצניעותא ,שזה גופא הוא הגילוי של הצניעותא ,הרי
הוא הרדל"א.
 107דהיינו חלק הנגלה שניתן בסיני ]עי' שער ההקדמות א ע"ב מש"כ שחלק הנגלה שבתורה
הוא תורה דעולם הבריאה ,ואילו חלק הנסתר שבתורה הוא באצילות[ .ועי' תיקו"ז ה ע"ב :ואית
אורייתא דבריאה ואורייתא דאצילות ,אורייתא דבריאה ה' קנני ראשית דרכו ואורייתא דאצילות
תורת ה' תמימה ,ובה תמים תהיה עם ה' אלהי"ך ומסטרא דילה אתמר על ישראל בנים אתם לה',
ע"כ .ועי' בהגר"א על תז"ח מט ע"ב ד"ה ואורייתא ,וכן עי' בליקוטים הנדפסים בסוף בהגר"א על
ספד"צ סוף לז ע"ד ודברינו שם.
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 - 109'éé íéìàá êåîë éî (åè úåîù) áéúëåכ)ו(לל כאן כל הדרגין עת לעשות
כו' נגד עלמא עלאה ,אשריך ישראל נגד ז"א ,מי כמוכה באלים כו' היא נוק' ,וכמ"ש
בז"ח )ז' א' )ג' ע"ד(( מי כמוכה באלים ה' שיוכל לברוא את העולם כו' והענין שבשם
אלקים נברא העולם ,כמ"ש בראשית ברא אלקים ,וכל מע"ב ,כי כל העולמות תחת
אצילות הן אלקים ,והיא מתעלמת בתוכם נקרא]ת[ ג"כ אלקים ,111ואעפ"כ אין כמוה,
שאע"פ שכולן 112פועלים בעולם שלכן )נקראין( ]נקראו[ אלהים ,מ"מ בלעדה )אין(
]א"י[ לפעול ,שהיא ה' אחרונה של השם ובכחה נברא הכל ,ופועלין הכל ,כמ"ש )שמות
כג כא( כי שמי בקרבו ,113ובכח השם פועלין ,והוא ה"א אחרונה אשר בקרבם ,ואז
נקרא)ים( אלקים ,אבל בלעדה נק' אלים ,וז"ש מי כמוכה באלים ות"א לית בר מינך
כו' ,וז"ש מי כמכה בה"א) ,114וז"ש( ÷éáøìå äéî÷ äéáúåà äéøá øæòìà éáøì àø
 - 115àìåëã àììë ïðà øîàå àøçà àøèñî àáàשג"ר הן כלל כולם בסוד
אמ"ש )ס"י פ"ב מ"א( ,כלל הכל חולם שורק חירק ,116והם ג"כ כלל ]הכל[ )ה"פ(
מלמעלה למטה ,ישראל עלה במחשבה ,117וכן נוק' באימא עילאה כידוע בסוד אבהן,
וג' סעודות וג' רגלים ונר"נ וכיוצא הרבה ,ואמר - 118ïéîéé÷ åð÷úúà àúùä ãò
הן ז"ת שהן ז' עמודים כמ"ש למעלה )ריש ההקד'( ע"ש ,והן ז' חברים הנשארים,119
äàìò àééôåðëã àì÷ àì÷ éàî ïù÷ð àãì àã ïúáåëøàå àì÷ éòîù å÷éúùà
.120éôðëúîã
110

 108מביא כאן ראיה לכך שע"י עסק התורה וסודותיה נעשו כל תיקוני דאצילות .דהיינו שבפס'
הזה מדבר בשבח ישראל למימרא שאין בכל האומות כמותם ,וזאת ע"י התורה שניתנה להם,
שבזכותה מסורים ונתונים בידם כל העולמות כדי לתקנם ולהוסיף להם שלימות מה שלא זכה בו
שום נברא מלבדם )ב"ע ח ע"א(.
 109מוחין דקטנות הינם בסוד "אלם" הנגזר משם אלהים ,שכן אינם כמוחין דגדלות שהם שם
הוי"ה )ב"ע ח ע"ב(.
 110דהיינו שם הוי"ה ב"ה הוא המורה על ע"ק כנ"ל.
 111דהיינו ביחס לז"א .ועי' בהגר"א על ספד"צ דצניעותא כו ע"ב ז"ל ,הוי"ה סטרא דדכר אלקים
סטרא דנוקבא.
 112דהיינו כל האלים )ה"ה בעלי הכחות(.
 113לשים לב שדבר זה נאמר על נביא .אמנם הגר"א משייך את זה לכל הנבראים ,ואפילו אלה
שהם שלוחי הסט"א.
 114ולא 'כמוך'.
 115רשב"י היה מסוד הדעת של החסדים ,ור"א בריה חכמה ורבי אבא בינה .לכן היה רשב"י
יושב באמצע ,שכן הדעת מקומו באמצע בין חו"ג ,ור' אליעזר לקמיה מצד ימין ור' אבא לסטרא
אחרא בשמאל )ב"ע ח ע"ב(.
וכן הוא לקמן קלב ע"א ,שר' אלעזר גילה את המצחא )לקמן קכט ע"א( ,ר' אבא את העינים
)קכט ע"ב( ,ולכאורה נראה )ועי' מש"כ בהק'( שרשב"י הוא אשר גילה את הגלגלתא ,קד"א ועמר
נקי .ואם כן ,עולה כי בין שלשתם נתגלו הבינה ,חג"ת ונ"ה דתיקוני הגלגלתא הרי הם עיקר
הגילוי.
 116עי' ת"ז ח ע"א .ועי' ס"י פ"א מ"א אופן ד' דף ד ע"ד וז"ל ,והתחלת כל דבר בג' דאזדרע בג'
נקודין חש"ק והן אמ"ש בסוד החו"ל ,ע"כ .ועי' בהגר"א על תז"ח יט ע"ב.
 117דהיינו שז"א הוא כנגד חכמה ,וכן נוק' כנגד בינה.
 118ע"י רשב"י ר"א ור' אבא שביחד המה בדרגא דחב"ד ,אתתקנו קיימין ,והוא סוד קיום העולם
בבחי' פרצוף בג' קוין ימין ושמאל ואמצע ושורשם שהוא בחב"ד )ב"ע ח ע"ב(.
 119דהיינו שרשב"י ר"א ור' אבא היו מתוקנים ,ואילו עיקר התיקון הוא בז' אחרים ,וכמש"כ
בע"ח )שבירה ג'( ביחס לנקודות ,שלא הג"ר נשברו כי אם הז"ת בלבד.
 120ר"ל ששמעו קול קוב"ה ורתיכוי הרי הם המלאכים שירדו לשמוע את התורה מפי רשב"י.
והנה סוד הירידה הזאת הוא סוד השכינה השרויה בתחתונים לצורך גבוה ,והוא סוד השכינה
שבגלות דהיא מנדדא מדוך לדוך עם הצדיקים המעלים מ"ן אצלה ומקשטים אותה .וזה היה ג"כ
ענין ירידת קוב"ה ורתיכוי באדרא זאת שע"י התיקונים שנתגלו שם ,שהעלו מ"ן למעלה )ב"ע ח
ע"ב(.
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íúä ,(øîà) éúàøé êòîù éúòîù 'éé (â ÷å÷áç) øîàå ù"ø éãç
(å íéøáã) áéúëã ,123àúìî àééìú àúåáéáçá ïðà ,122ìéçã éåäîì äåä úåàé
(à éëàìî) áéúëå ,íëúà 'éé úáäàî (íù) áéúëå ,êé÷ìà 'éé úà úáäàå
124
 הענין כי חבקוק היה מסט' דנוק' כמ"ש בר"פ בשלח )מה'åâå íëúà éúáäà
125
ע"א( ,והענין שהיה מסט' דגבורות חבקוק במספר  ,אלישע נתן לו גבורות דלעילא
לכך היה ירא ,126וז"ש )חבקוק ג ב( ב"פ שמיעה ,שכל שמיעה מסט' דגבורה ,בסוד ראיה
שמיעה ,ראובן שמעון ,והן ה"ג מנוק' מלמטה למעלה ,וה"ג מלמעלה למטה ,וראה
עשרה הרוגי מלכות שהן עשר גבורות ]נ.ב .עי' בגלגולים ,[127אבל ר"ש וחברייא היו
עשר חסדים ,128וז"ש ואהבת כו' ,שהן בסוד אהבה ואהבת כו' ,מלמטה למעלה
אהבתי כו' ,מלמעלה למטהãåñ äìâî ìéëø êìåä (àé éìùî) øîàå çúô ù"ø ,
éàîà ìéëø øîúàã ïåéë) àéù÷ àø÷ éàä ìéëø êìåä ,øáã äñëî çåø ïîàðå
áùééúà àìã ïàî àìà ,êìåä ïàî øîéîì äéì éòáî ìéëø ùéà (êìåä
ãò àéîá àøæéçë äéååâá ìéæà òîùã äìî àåää ,129àðîéäî éåä àìå äéçåøá
 - 131àîåé÷ã àçåø äéçåø úéìã íåùî è"î ,130øáì äéì éîøãשמסטרא דס"א
לית קיומא ,שהן כלים נשברים אשר לא יכילו המים )ירמיה ב יג( ,ומעשה כשפים
יוכיחוçåø ïîàðå (àé éìùî) áéúë äéá ,àîåé÷ã àçåø äéçåøã ïàî ìáà ,
ãúé åéúò÷úå (áë äéòùé) åîë) 132àçåøã àîåé÷ çåø ïîàðå ,øáã äñëî
úà ïúú ìà (ä úìä÷) áéúëå ,àúìî àééìú (àæøá à"ð) àçåøá (ïîàð íå÷îá
 121לאחר שראה רשב"י את גודל תשוקת השכינה אליו שיעלה לה מ"ן וכן את חפצה להשתלם
ע"י ,אז היה שמח שמחה של מצוה .וכל שמחה היא בבחי' מ"ן )ב"ע ח ע"ב(.
 122כלומר שכאשר באה אליו הנבואה ,היה ירא חבקוק שמא ימות מחמת ריבוי האור כמו
המלכין קדמאין )ב"ע ח ע"ב(.
 123שהם היו מבחי' הי' חסדים שמסט' דדכורא שבעולם התיקון שהיה אז באהב"ה ואחדות עם
האצילות שכל א' פונה להשלים את חבירו ואז באו האורות בצמצום ע"י מסכים וחלונות
והתלבשות ,ולכן "אנן לית לן למדחל" )ב"ע ט ע"א(.
 124ב' פסוקים אלו "ואהבת את ה' אלקיך" ו"אהבתי אתכם וגו'" עוסקים בהמשכת המוחין
וגילוי אורות עולם התיקון .הראשון עניינו המשכות המוחין וכמ"ש בכוונות ק"ש ,והשני מלמדינו
על שבחם של ישראל ששורש נשמותיהם בעולם התיקון ,משא"כ או"ה שהם סיגי הגבורות סיגי
עולם התוהו אשר היה בהם פירוד ושנאה ,וז"ס "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי" )ב"ע ט ע"א(.
 125גבורה.
 126עי' ב"ע ח ע"ב ,שחבקוק היה ירא שמא ימות כמו המלכין קדמאין ,ואומר ע"ז רשב"י שאין
לו ולתלמידיו לירא מכך ,שכן המה מסט' דחסדים ולא מסטרא דגבורות כחבקוק .לכן הביא כאן
את הפסוקים של אהבה המדברים על המשכת מוחין ,ועי' שעה"כ ק"ש פרק ה'.
 127עי' שם הקדמה כו ,ז"ל ,והעשרה חסדים דאו"א ,הם לבושי הנשמות של עשרה תלמידי
הרשב"י ע"ה ,הנזכר בזוהר ובאדרא רבא קדישא ,ובספר התקונין ,והם ,ר"א בנו ,ור' אבא ,ור'
יהודה ,ור' יצחק וכו' ,עכ"ל .ועי' שער הגלגולים הקדמה לט ,שבגלל זה לא הוצרכו למות כמו
עשרת הרוגי המלכות .והנה עי' ב"ע קי ע"ב וז"ל ,בזמן גילוי האדרות היה הזמן גורם שהיו צריכים
לגילוי הדיקנא שהיה אז העולם מתמוטט בסוד עולם התהו וכו' וזה היה קרוב לזמן שהיו י' הרוגי
מלכות שהוצרכו ליהרג על ק"ה להעלות מ"ן דמלכות שנפגמו ,עכ"ל.
 128עי' ב"ע ו ע"א ,שהמה היו בסוד ה"ח וה"ג שבדעת.
 129עי' ב"ע ט ע"א ,שפי' "לא אתיישב ברוחיה" היינו בחינת עולם התהו שאינה כי אם בחי'
הנפש ,והתיקון הוא בחי' הרוח .לכן מי שלא שומר את רוחו היינו מי שאינו יכול לשמור את
ידיעת התיקונים לעצמו והולך ומגלם לאחרים שאינם ראויים ,ואז הוא בבחי' עולם התהו .וזהו
עניין מה שכתוב אח"כ "דרמי ליה לבר" דהיינו הגילויים ההולכים לסט"א שהוא לבר.
 130דהיינו לסט"א שהוא לבר מגופא שכל אחיזתם בירכין )ב"ע ט ע"א(.
 131זהו המכונה רוח וכנגד עולם התיקון והוא בסוד יסוד ]שכן כולל הוא את כל הארת הו"ק[
דא"ק המכונה רוח .ומלכין קדמאי' לא היה בהם כי אם בחי' נפש לבד והוא מסט' דמלכות )ב"ע ט
ע"א(.
 132דהיינו עולם התיקון שהיה לו קיום ,משא"כ עולם התהו שלא היה לו קיום )ב"ע ט ע"ב(.
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 - 133êøùá úà àéèçì êéôשנאמן פי' קיום כמו )דברים כח נט( חלאים רעים
ונאמנים) ,יתד( במקום נאמן )ישעיה כב כג( ,וכן כל אמן וכמ"ש המפרשים )ר' בחיי שמות
יד לא(àîìò éìîá (à çì÷) éà éëå ,134àæøá àìà àîéé÷úî àîìò úéìå ,
åìéôà ïàøñîúà àìã ïéîåé ÷éúòã àééæøã ïéæø ïéìîá àæø êéøèöà
 - å"ëàò ïéàìò 135ïéëàìîìר"ל אצל עסקי העולם הזה כמש"ו ,ואמר כ"ז להזהיר
אותם שיכסו בלב]ב[ם ,וכמ"ש בס"פ לך לך )צ"ו ע"ב( יגלין ביני חבריא כו' ויתכסון
מילין בגווייהו.
 - òîùúã àîéà àì àòøàì ïåúéöéã àîéà àì àéîùì ù"øàשמרע"ה
קרא לשמים וארץ לעדות על תורה שבכתב ושבע"פ ,וכן ישעיה קרא להם על שלא
קיימו תורה שבכתב ושבע"פ ,אבל ר"ש בשביל הרזין דאורייתא שהן ברית שבין
שמים וארץ ,שהן במחצדי חקלא דב]ה[ן קיימא ,והוא סוד 'אחד' שבין שמע ישראל
לבין בשכמל"ו ,והוא העמוד שבין שמים וארץ ,צדיק יסוד עולם ,צדיק שמו )חגיגה יב
ע"ב( וז"ש  - ïéîìò éîåé÷ ïðà àäãהמקיים שמים וארץ והמחברם ע"י העמוד,136
והעמוד הוא מתקיים על ידי הצדיקים ,והעמוד הוא )משלי כב ו( חנוך )ונער( ]לנער[
כו' ,שמתחדש בארץ בכל פעם על ידי הצדיקים מכלילא דתתאי ,ובתוכו צדיק יסוד
עולם שהוא מרכבה לו ,נהר כבר) ,137וחידושו שמתחדש( ]וחידושו שהיא מתחדש[
על ידי הצדיקים ,ואם אין צדיקים) ,משלי כב ו( גם כי יזקין כו' 138ומתקנן השכינה על
140 139
ידו ,ואז )דברים כב ו( כי יקרא קן צפור לפניך כו' .

 133עי' ב"ע ט ע"ב ,שכאן מתבאר הקשר שבין ברית הלשון לברית המעור ,ולכן גילוי סודות
גורם לפגם בברית המעור .ועי' בהגר"א על ספד"צ טו ע"א ד"ה וידוע שחב"ד.
 134עי' בב"ע ט ע"ב שכל תיקון העולם היה ע"י יסוד דא"ק והוא הנקרא רזא שכן שם הוא סוד
אור הגנוז.
 135עניין "מלאכים עילאין" הוא שהם באים מחיצוניות העולמות ,ולכן אין מתגלים להם רזין
סתימין עילאין ,שכן הם תליין במוחין הפנימיים וכמ"ש .לכן באו מלאה"ש לכאן לשמוע רזין
דאורייתא מפומיה דרשב"י )ב"ע ט ע"ב(.
 136עי' בהגר"א על ת"ז ריש נ"א ע"ב ,ועי' ת"ז לו ע"ב הובא לקמן הערה .154
 137יחזקאל א א .ועי' בתיקו"ז ה ע"א.
 138עי' ת"ז קלט ע"א :מדת יום שכינתא עלאה ,מאי יום ,עמודא דאמצעיתא דמניה יומין
ארוכין וכו' .וביאר הגר"א שם ,ז"ל ,דת"ת נק' אריך אנפין ,ישראל סבא ,ויסוד זעיר אנפין נער
ישראל ואוהבהו ,סבין הן בחג"ת ,אברהם זקן ,כי זקן יצחק ,אב זקן כי כבדו ,ונה"י נערים כידוע,
עכ"ל .דהיינו שהתיקון יכול שיבא על ידי אחד משני הדרכים :או על ידי מעשי הצדיקים או
לחילופין אם אין צדיקים בדור נעשה התיקון מן השמים למען שמו ,דהיינו בזכות האבות .וז"ס
מש"כ 'גם כי יזקין' דהיינו שאפילו שאין זכויות בכ"ז לא יסור ממנו בזכות הסבין הזקנים .ועי' עוד
מש"כ בבהגר"א על ת"ז קו ע"ד על סוד היבום.
 139עי' ת"ז סה ע"ב :ועוד שכינתא איהי שלוח הקן ,מאן קן דילה דא ירושלם ,ולעילא קן דילה
ההוא דאתמר ביה ונקה לא ינקה ,ודא מטטרו"ן עליה אתמר אל תסתכל בקנקן אלא במה דאית
ביה ,ודא איהו כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ ,בכל עץ דא גוף וברית צדיק
איהו ברית ואיהו כ"ל ,עץ דא עמודא דאמצעיתא או על הארץ דא אימא תתאה ,אפרוחים תרין
דרועין או ביצים תרין שוקין ,והאם רובצת דא אימא עלאה שלח תשלח את האם דא אימא תתאה
את ודאי ,ע"כ .ועי' מ"ש שם בבהגר"א סה ע"ג ד"ה ודא איהו כי יקרא קן צפור לפניך בדרך וז"ל,
ר"ל שכינה הצפור מקנן בקן דילה ,והוא בגלות שהיא במט"ט כמש"ל ,בזמן דלא אשתכחת נייחא
מסתתרת במט"ט ונאמר ואני בתוך הגולה על נהר כבר ,ואמר למעלה דהוא מט"ט ע"ש ,וזהו בדרך
בגלותא ,ומצות שילוח ממנו להחזירה על מקומה ואמר בכל עץ כו' ומפ''ו שהן ז"ת דכולן מקננין
במט"ט כידוע ,ומשלח את האם ומפ' שהוא שכינתא תתאה ,והוא להזכיר איך היא משולחת משית
סטרין שהן בכל עץ כו' והשילוח מורה שאף ממט"ט היא נע ונד בגלותא ,וכמ"ש )ת"ז סה ע"ב( קן
דילה דא ירושלים ולעילא כו ,עכ"ל .ועי' ע"ח א"א יד שכל זה הוא כאשר יש רק זיווג של ישסו"ת,
וכן הוא בע"ח זיווגים א' וג'.
 140עי' ב"ע ט ע"ב ,שע"כ הוא ההקדמה לדברי האדרא ,ומכאן ואילך מבאר סודות עמוקים
בבנין העולמות.
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] - (íéëìîä äìàå) 'åëå 142ïéæøã ïéæø 141àðúאף שבאדום לא היה רק
קודם משרע"ה ועד לא ייתון בי' גם לאדום לא היה כלל מ"מ כמה מלכים אחרים
לאומות היו ולא נכתבו כלל.[143
 – àøúà òæòãæà ïéæøã éæøá ù"ø çúô ãëמרוב הקדושה ,שכן ר"ש עומד
לגלות לעולם את סודות שם הקב"ה ומרכבתו )ב"ע ט ע"ב(éìâ ,åìçìçúà ïéøáçå .
 - 144àæøáכאשר החל רשב"י לגלות את האדרא ,היה קטרוג גדול מהקלי' שדרכם
לקטרג מאוד על מי שמתחיל לבוא בסוד ה' ,שכן גילוי סודות התורה גורם לביטולם
ולכן הזדעזעה הארץ וחברין אתחלחלו ,אמנם אחרי שאכן נתגלו הסודות וכמש"כ
'גלי ברזא' )שהוא מסודות עולם התיקון מיסוד דא"ק ועתיק יומין( ,נכנעו הקליפות
ונשברו )ב"ע ט ע"ב  -בדרך אפשר(äìàå (åì úéùàøá) áéúë øîàå çúôå .
 - 'åâå 145êìî êìî éðôì íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîäאסור להתבונן באלו
הקלי' של עולם התהו שכן הוא בכלל שאלת 'מה לפנים' )חגיגה יא ע"ב( .וכן הוא
בכלל האיסור הנובע ממאמרם ז"ל "וכל שלא חס על כבוד קונו וכו'" וכן הוא חיוב
גמור מכח מאמה"כ "כבוד אלקים הסתר דבר" )בהגר"א על תז"ח לא ע"ג ד"ה הכא
אתמר(ïééìâúà àìã àúééøåàã ïéæøã éæø ïåëì éìâúàã àéé÷éãö ïåúà ïéàëæ .
 - ïéðåéìò éùéã÷ìנשמות הצדיקים הם מפנימיות העולמות דהיינו מהמוחין .ולכן
מתגלה להם 'רזא דרזין' דהיינו יסוד דא"ק המתפשט בפנימיות הפרצופים ,הרי הוא
מקור נשמתם ,מה שלא התגלה למלאכין הנק' 'קדישי עליונין' הרי הם הבחי'
החיצוניות ,146וקראם קדישין עליונים שכן הם מסט' דחו"ב) 147ב"ע ט ע"ב(ïàî .
 – éàäá äëæé ïàîå éàäá çâùéלשון 'מאן ישגח' היא בעינים ,שכן ההשגחה היא
בעיניים .מאידך גיסא עליהם דווקא הוא שנופלת השינה .והיינו כמ"ש בזוה"ק )ויצא
קסא ע"ב( ,אתערין ניימין דשינתא בחוריהון לא ידעין ולא משגיחין ביקרא
דמאריהון ,148דקאי על הללו שאינם עוסקים ברזי דאורייתא אלא עוסקים בחיצוניות
התורה בלבד ,שכן רק הרזים הם בבחי' מוחין ופנימיות דז"א ,וממילא אלה שאינם
עוסקין ברזים חסרים להם מוחין אלו וכאילו ישנים ובבחי' דורמיטא' .ומאן יזכה'
היינו העוסקים ברזין ואינם יכולים להשיג מחמת שורש נשמתם) 149ב"ע י' ע"א(.
ïéîìò ïéòáùå ïúàîì øéäðã) (àúåðîéäîã) àúåðîéäî ìò àúåãäñ àåäã
 141כנ"ל הערה  1דהוא נה"י )ב"ע ט ע"ב(.
 142דהיינו יסוד דא"ק שהוא שורש ליסודות של כל הפרצופים )ב"ע ט ע"ב(.
 143ע"כ מלשון הגר"א עצמו .מכאן ואילך הוא ליקוט מדבריו ודברי תלמידיו והלש"ו.
 144קצת צ"ע הלשון "גלי ברזא" דהיינו לגלות בסוד ,מה פשר תוספת הבי"ת ,לכאורה יותר נכון
לכתבה בלעדיה )וכן מצאנו לשון כזו בזהר פקודי רל"ד ע"א :כמה דאיהו גלי ברזא לחכימי עליונין,
עכ"ל ,דהיינו שהוא גילה בסודות( .נראה בדרך אפשר על פי מש"כ בבהגר"א על ספד"צ א' ע"א
שכל לימוד הקבלה מכונה חכמה ,וה"צניעותא" ה"ה הרדל"א טמונה בחכמה .ועי' עוד בהמשך
דבריו שם )א' ע"ב( ,שבגלל זה אין מגלין את זאת החכמה אלא לצנועין ,כדי שהסוד ישאר כסוד,
ולכן כאשר רשב"י גילה סודות ,הם עדיין נותרו בתורת סוד.
 145עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג ד"ה ומלכין ,שמש"כ בתחילת הספד"צ ש"מלכין קדמאין מיתו"
כוונתו היא למלכים הנזכרים בפרשת וישלח .וע"ש דברינו ,שמשמע מהגר"א שדבר זה שייך הן
במלכין דנוק' ,והן במלכין דז"א והן במלכין דא"א דלא כדברי האר"י )שער מאמרי רשב"י לט ע"ג(
שלשון זו שבזהר עניינה קאי אך ורק על מלכי ז"א.
 146עי' בזה בע"ח שער הזיווגים פרק א' ,ודברי הלש"ו בביאורים שער מול"מ פ"ד אות כא ואות
יב.
 147עי' ת"ז כח ע"א שקדושה בא ממידת החכמה.
כאן משמע שהלשון 'קדישין עליונים' שייך למלאכים מעולם הבריאה ,וכ"ש מעולמות שלמטה
ממנה ,אבל קשה מדברי האד"ז רצ ע"א דנקט לשון זה לגבי לומדי קבלה ולא לגבי מלאכים ,וצ"ע.
 148תרגום :התעוררו הנמים ,שישנים בנקבי עיניהם ,שלא יודעים ולא משגיחים בכבוד אדונם.
 149עי' לקמן קל"ח ע"ב ד"ה זכאה חולקיכון ,שתלמידי רשב"י היו משורש י' חסדים ,ולכן זכו
להבין את הסודות בשלימות.
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áéúëã àåä àãä éúàã àîìòì àé÷éãö äéá ïéøéäðã àçøåà øéäð äéðîå
)àçøåà àåää ïî íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä äâð øåàë íé÷éãö çøàå (ã éìùî
(äë íéìäú) áéúëã ïéôà øéòæá âéìôã éçøåà øñéìúå äàî úéùì ïùøôúî
 - àìëã ('åâå åúéøá éøöåðì úîàå ãñç 'éé úåçøà ìëהסודות הם התגלות
המוחין של העולמות וכל ג' המוחין נכללים בדעת .וידוע כי דעת של כל פרצוף
ופרצוף הוא א' עם היסוד של הפרצוף שעליו ,150ולכן מובן השייכות ליסוד דא"ק
וכנ"ל .והנה הדעת נק' סהדותא דהיינו עדות ,מפני שהוא כולל ב' עטרין חו"ג
שנמצאים בו ביחוד עצום ,והם סהדותא לאו"א .151ז"א נק' מהימנותא שכן בו תלויה
אמונת ישראל ,152שהרי כל התורה והמצות באים מבחינת ז"א ,וז"א עצמו הוא
בחינת החלק הנגלה של התורה .הסהדותא ,הרי הוא הדעת המתפשט בפנימיות ז"א,
והוא הנסתרות התורה ,והוא המעיד על התוכן הפנימי של כל המהימנותא ,הרי הוא
כלל התורה והמצוות .עוד אופן בביאור הדברים ,שהדעת נקראת עדות שכן שורש
דעת דז"א הוא בדיקנא דא"א ,ובפרט בתיקון ז' הרי הוא סוד ב' תפוחין קדישין
ששם אסהיד גוונא באנפוי) 153ב"ע י' ע"א(.
 - àã äàìâì àáåçì áùçúé àìã àäé àåòøá àúåìöרשב"י התפלל
שהשי"ת לא יחשב את גלותו רזין עילאין לעוון .ומדוע גילה רשב"י סודות אלה ,שכן
אז הגיעה עת הארת עולם התיקון ,דהיינו שיתגלו הסמכין עילאין ]תרגום :עמודים
העליונים[ שהם סומכים לכל הנופלים .וכמו שהתחיל 'עד אימת נתיב בקיימא דחד
סמכא' ,וכידוע הקיום של חד סמכא היא המציאות של המלכים הקדמאין שנפלו
ומתו ,ותיקונם ע"י הארת שם מ"ה החדש המתגלה במצח הרצון דע"ק .וז"ש 'צלותא
ברעוא' כמ"ש )תהלים סט יד( "ואני תפלתי לך ה' עת רצון" )ב"ע י' ע"א(ïåøîéé äîå .
äîë ïðéæç àäã ,éëä áúëîì äéì äåä àì àäã ,àéù÷ àø÷ éàäã àééøáç
 – ìàøùé éðáì àëìî éäé àì ãòå ìàøùé éðá ïåúéé àìã ãò ååä íéëìîכפל
הלשון של 'לא ייתון' 'לא יהי' מרמז גם למלכות של משה וגם למלכות של דוד )ב"ע
י ע"א( – àëä éæçúà äîå .דהיינו למה עניין זה נתבאר דווקא בפרשת וישלח ולא
בספר שמואל העוסק בעניין "מלוך מלך לישראל" )ב"ע י ע"א(.
" - àåä ïéæøã àæø àìà àééøáç åøòúà àãáåרזא דרזין" עניינו יסוד
דא"ק והוא 'מלך לבני ישראל' שכן הוא שורש כל היסודות וכל התיקונים )ב"ע י'
ע"א( .עוד יש לפרשדלשון 'רזא דרזין' מלמד שכל רזא הוא ביסוד ,154ורזא דרזין הוא
בע"כ היסוד העליון ביותר דהיינו יסוד דרדל"א המתלבש בכל האצילות ומחבר את
האצילות עם עולם הא"ס .ונקרא 'רזא דרזין' שכן ביסוד בינה דרדל"א מתלבש יסוד
חכמה דרדל"א וזהו סוד ב' הרזין) 155ברית יצחק א ע"א( - àùð éðá ïéìëé àìã .שכן
 150עי' בהגר"א בס"י א' ע"ג .והנה אין זהפרצוף א' ממש ,אלא שהדעת מתלבשת על היסוד
וממילא מתגלה אורו.
 151עי' אד"ז דף רצא ע"א וז"ל ,דהאי בן נטיל סימנין דאבוי ואמיה ואקרי דעת ,דהוא סהדותא
דתרווייהו כו' ,עכ"ל.
 152עי' יהל אור ח"ב י"ט ע"א באריכות שמהימנותא הוא כינוי לו"ק ,ועי' בבהגר"א על ספד"צ
ריש פרק ב' שהוא כינוי לזו"ן ,ועי' דברינו שם בספד"צ.
] 153תרגום :הצבע מעיד על הפנים[.
 154עי' בת"ז לו ע"ב :רזא דמלה לא תהו בראה לשבת יצרה ,ודאי מים עליונים אורייתא
דבכתב ,מים תחתונים אורייתא דבעל פה ,נימא דאיהו בין תרוייהו דא יסוד ,דאיהו רזא
דאורייתא ,ואיהו יסודא ועקרא דתרוייהו ,עכ"ל .וע"ש בביאור הגר"א ד"ה דאיהו רזא וז"ל ,ר"ל
הקבלה הוא חיבור שני התורות שמביא סודות קבלה שבע"פ במקרא ,וכו' ובד"ה יסודא ועיקרא
כו'  -כי המקרא בלבד ל"ל הבנה וכן תורה שבע"פ הקשו בכולם מנ"ל עד שהביאו מן התורה וכו'
יסוד הוא עיקר שניהם שלכן נקרא יסוד הבנין של כל ז' ימי הבנין ,עכ"ל.
 155ולכן נקט דווקא בלשון "רזא דרזין" ולא "רזא דרזא" .ובביאור הענין של יסוד דחכמה בתוך
יסוד בינה עי' בזה ביהל אור ח"א כ"ד ע"ג.
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156

יסוד זה נעלם מאוד ואינו מושג כלל לעולמות התחתונים שם אסורה החקירה
)ב"ע י ע"א( - éàäá åäééúòãá ùçøîìå òãåîúùàìå òãðîì ,ג' לשונות אלו
"למנדע" "לאשתמודע" ו"למרחש" הם כנגד חב"ד ,והם מרמזים למ"ש )חגיגה י"א
ע"ב( לא במרכבה ביחיד אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו .157וסוד זה אי אפשר
להשיגו ואפילו במחשבה )ב"ע י ע"א(.
 - 159ïé÷éúòã à÷éúò 158àðàúמצינו לכינוי זה ב' פירושים :א( דהיינו
רישא חיוורא ,והוא רישא תנינא מתלת רישין הנזכרים באד"ז )רפ"ח ע"א( כלומר
הגלגלתא ,160הרי הוא הדרגה הראשונה שבאצילות בו שייך מושג של זו"ן ותיקון
ואילו למעלה ממנו נמצא רדל"א) 161בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה רישא דכסופא(.
ובביאור לשון 'עתיקא דעתיקין' הנה או"א מכונים 'זקנים' )עי' ת"ז מא ע"ב( ,והזקן לגבי
כל הזקנים הנ"ל הוא א"א )בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ד"ה וכמ"ש( .ב( עתיקא
דעתיקין הוא א"ק ,162וטעמו שכן א"א דאצילות נק' ע"ק ,וז"ת דרדל"א אף הוא
מכונה עתיק יומין ,שכן המה ה"זקנים" שקדמו לעולם האצילות .ממילא א"ק הרי
הוא שרשם הגבוה מהם מכונה עתיקא דעתיקין .והנה סדר יציאת א"ק הוא שקודם
יצאו עיגולים ואח"כ יצאו אורות היושר בתוך העיגולים )עי' ע"ח שער א פרק ב'(.
ולכן עתיקא דעתיקין הוא דווקא העיגולים דא"ק שכן הם הא"ק הקדום ,ואילו יושר
שהוא בפנים ,עליו כיוון רשב"י באומרו "טמירא דטמירין" וכדלקמן .ובאופן אחר,
בעיגולים ככל שהעיגול יותר עליון הוא יותר קדמון ,וזהו "עתיקא דעתיקין" כלומר
שבו העיגולים העליונים עתיקים ועליונים מיתר העיגולים שאף הם עתיקים שכן
הם השורש לכל העולמות .ועל דרך זה מתפרש דטמירו דטמירין הוא כנגד היושר
דא"ק ,שכן ביושר מה שיותר עליון הרי שהוא יותר נסתר ופנימי) 163ב"ע י ע"ב(.
) – ïéøéîèã àøéîèעל דרך פירושו הנ"ל של הגר"א( או"א נקראים
"נסתרים" ,והנסתר שטמון בתוך הנסתרים הללו הוא א"א )בהגר"א על ספד"צ ה
ע"א ד"ה וכמ"ש(.

 156עי' חגיגה יא ע"ב "כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה
מה למטה מה לפנים ומה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם" .ועי'
בדברינו על בהגר"א על ספד"צ כב ע"ג ד"ה וז"ש כאן ,שכל האיסור הוא דווקא בהסתכלות חזקה,
אמנם ברצוא ושוב מותר.
 157עי' ב"ע רכז ע"ב ,דהיינו שהוא עומד במעלת המתקלא ,ובמעלת עולם התיקון.
 158עי' בבהגר"א על ספד"צ א ע"ד ד"ה תאנא ,שבכל פעם שמזכירים דבר שהיה להם בקבלה
מזכירים אותו בלשון 'תאנא' .ועי' ב"ע ב' ע"א ,ז"ל] ,דהיינו ש[כל אלו הרזין היו להם בקבלה
בברייתות ,עכ"ל .ועי' ב"ע צד ע"ב ,ז"ל' ,ברייתא' היא דבר שהיתה סדורה בפניהם מקדמונים,
עכ"ל .וכן עי' ברית יצחק א' ע"א ז"ל ,תניא הוא בנה"י שהם ברייתא לבר מגופא ,עכ"ל.
 159התיקונים דלהלן נתהוו לאחר שנתחדש העולם ,והכל היה לצורך ז"א ,שכן כל עוד לא
נתגלו תיקונים בע"ק )והוא ע"י זיווג דאוירא ובוצינא )ב"ע קפט ע"א(( היתה מיתה במלכים דז"א
)ב"ע י ע"ב(.
 160עי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ,דסיום הגולגולת הוא קד"א .לומר לך שהגלגלתא עצמו כולל
ג' חלקים :גלגלתא ,אוירא וקד"א .ועי' בהגר"א על ת"ז קלח ע"ד שמבאר שאוירא אינו נזכר בא"ז
כלל שכן הוא כלול בגלגלתא.
 161צע"ג בדברי הגר"א ,שכן לקמן מבאר האידרא את ענין הפרסא והמלכין קדמאין שיצאו
ונשברו וכו' דהיינו באורות שקדמו לאצילות ,ואם הכוונה כאן היא לרישא תניינא דא"א דאצילות,
מאד קשה יהיה להולמו מה השייכות בין פירושו זה לבין העניין המדובר כאן באידרא .והנה עי'
עוד לקמן קלה ע"א ,שהאידרא חוזר ומבאר את אותה הסוגיא בעניין א"א דאצילות .והנה לפ"ז
לכאורה נראה לענ"ד ליישב שכאן המדובר הוא בא"א דא"ק דווקא .ולפי זה ב' הפירושים ,הן
פירוש הגר"א והן פירוש הב"ע ,עולים בקנה א'.
 162ועל אף שיש כמה עולמות שקדמו לו ,לרוב היעלמם לא דברו בהם בזהר ובתיקונים כי אם
במקומות ספורים ובדרך רמז )ב"ע י ע"ב(.
 163לענ"ד אינו נראה לומר שדברי הב"ע סותרים את דברי הגר"א ,שכן הגר"א מדבר על הפירוט
שבתוך א"ק ,דהיינו הגלגלתא שהוא חכמה דא"א דא"ק ,ועי' דברינו בספד"צ שם דף ה'.
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 – àëìîã éåðå÷ú 164ïéîæ àìã ãòדהיינו תיקון המלכים שהם ז"ת .והנה
ז"א נק' "מלכא" לשני טעמים עיקריים :א( מכיוון שהיו מסטרא דמלכות דא"ק ,ב(
בעבור שעיקר השבירה אינו אלא בז"א )ב"ע י ע"ב( - ïéøåèò éøåèòå .כוונתו כעניין
מש"כ )בסד"צ ג ע"א( "זיוניהון לא אשתכחו" )בהגר"א על ספד"צ ה ע"א ד"ה וכמ"ש
בא"ר( ,165דהיינו מוחין דז"א .וביאורו ,שכן דעת נקרא 'עטרין' בלשון רבים ומיעוט
רבים שנים ,שכן הוא כולל ב' עטרין ה"ה חו"ג ,וממילא פשוט שחו"ב 166חשובים
העטורים של אותם העטרין )ב"ע י ע"ב( .מוחין בכלליות נק' עטרין שכן הם עטרין
דגופא ,ושרש המוחין הוא במו"ס ואוירא .ולכן מכנם כאן עטרא דעטרין )ב"ע קא
ע"ב( .עוד אפשר לומר שעטורי עטורין מדבר על בחי' הנוק' דאצילות שעוד לא יצאה
לכלל הויה וע"ז נאמר 'והארץ היתה תהו' )עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"א ד"ה וארעא
אתבטלת( .והטעם ,כי היא לא יצאה בעולם הנקודות כלל )והאי דמצינו בחז"ל שהיא
יצאה )בספד"צ ג ע"א וארעא אתבטלת( ,אין כוונתו אלא לכתר שלה בלבד( ,שכן היא
בכלל הו"ק ולכן לשון 'עטורי' קאי על נוק' שהיא עטרת בעלה ,ועטורין הם הט'
ספירות תחתונות שלה )ב"ע י ע"ב( - äåä àì àîåéñå àúåøéù .שאז היו המלכים
בסוד נקודות בלבד ,סתומים באופן שאין ניכר בהם לא ראש ולא סוף )חב"ד הם
ראש וחג"ת אמצע ונה"י סוף( 167אלא מלכות לבדה .עוד אפשר לומר ,שלא יצאו
בעולם הנקודות אורות היושר אלא אורות העיגולים בלבד ,ובעיגולים אין ניכר לא
ראש ולא סוף .והנה בעולם התהו עוד לא היו מוחין ,וממילא לא היה בהם חכמה
המכונה "שירותא" ולא בינה המכונה "סיומא" )בינה נקראת סיומא שכן בה כל
הדברים חוזרים לשרשם עי' סד"צ לו ע"ב קרן ביובל אתעטרא( ,ודעת לא נזכרת שכן
אינה אלא כללות דחו"ב שלא יצאו וכנ"ל ,ואפילו היו יוצאים הרי שפעמים שהדעת
אינה בחשבון ע"ס) 168ב"ע יא ע"א(' – äéá øòùîå óéìâî äåäå .מגליף' פי' "חקק".
דהיינו שלאחר שהאירו האורות הגדולים של נה"י דא"ק באצילות נסתלקו ,ולא
נשאר מהם למטה אלא בחי' רשימו בערך אור המלכות לבד )שכל רשימו היא
מלכות( .169וזהו עניין "מגליף" ,כלומר שהאור הותירו רושם בעביות החשוכה
שלמטה מא"ק כעין החקיקה בחומר .וכן הוא 'משער' ,פי' ששיער א"ס ב"ה האור
 164עי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"א ד"ה סתרא גו ,ש"אתתקן ואזדמן" )בלשון הספד"צ( .והנה פי'
"אתתקן" הוא התיקונים ,כלו' ז' תיקוני גלגלתא וי"ג ת"ד ,ו"אזדמן" היינו הכנתם להתגלות למטה.
והנה עי' ב"ע טז ע"ב ש'אזדמן' אינו באמת תיקון ,אלא רק בחינה של השפעה ותוספת במקום
שאין חסרון מעיקרא ,ולכן לא שייך שם לשון תיקון .והנה עי' בבהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ד"ה
ועיקר התיקון הוא ,ש"אתתקן" קאי על ז"א ,שכן שם הוא עיקר מקום התיקון ,ואילו "אזדמן" קאי
על נוק' ,שכן שם יש רק הכנה לתיקון ,שכל תיקון הנוק' היא רק לעתיד לבא .ויש להעיר שדבריו
שם מיוסדים על לשון האד"ז רצב ע"א.
 165כאן משמע שה"זיונים" חלוקים מ"תיקוני דמלכא" .ועי' ספרא דצניעותא א' ע"ב מש"כ
הגר"א בעניין ומלכין קדמאין מיתו וזיוניהון לא אשתכחו ,שפירש שה"מלכין קדמאין" זה הו"ק
דו"ק שבנקודות שיצאו רק בחי' המלכיות שבהם ,ואילו הזיונין הם המוחין דאותם הו"ק.
 166לעניין חו"ב וחו"ג עי' ע"ח מוחין דקטנות א'.
 167עי' אד"ז רצ ע"א ,שפי' "שירותא וסיומא" זהו חכמה עלאה וחכמה תתאה ,דהיינו אבא
דאצילות ונוק' דאצילות .ויתכן לומר שזהו המקור לדברי הב"ע הנ"ל .והנה עכ"פ לפי הב"ע יוצא
שלא היה גילוי של הספירות דאצילות לפני התיקון ,וכן הוא מבואר בב"ע קמ"ז ע"ב .ועי' לש"ו
דע"ה חלק א' יב ע"א שלא היה גילוי לשמות הספירות לפני התיקון אלא היו נקראים "בלע בן
בעור" וכו' )כלומר שלא היו גלויים כמידותיו ית' אלא רק בתורת אורות עבים יותר ובבחינת
נפרדים( )ועי' לקמן מש"כ בשם הב"ע יג ע"א ,וכן עי' דע"ה שם סוף י"א ע"ד שמביא את הב"ע
כתנא דמסייע לדבריו .ואם כן ,מה שכתוב לפני כן 'עטורי עטורין' היינו המוחין הפרטיים של הו"ק
וכמש"כ בהגר"א על ספד"צ ג ע"א ד"ה וזיוניהון .ואם כן תקונוי דמלכא היינו דנוק' ,שבה שייך
"אזדמן" ולא "אתתקן" וכמש"כ בהערה  ,164וצ"ע.
 168עי' דברינו בבהגר"א על ספד"צ א ע"ב בהגה"ה.
 169דוגמת הצמצום במלכות דא"ס שכל עניינה אינו אלא לגלות את אור הקו.
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àøãàä øéàî
הנשאר מן הפרסה ולמטה לאחר ההסתלקות של האורות הגדולים שתהיה כפי ערך
האור הנצרך לעולם הנקודות) 170ב"ע יא ע"א("] .מגליף" הוא בז"א ו"משער" בנוק'
)לש"ו דע"ה ח"א א ע"א([ – àñøô ãç äéî÷ ñéøôå .דהיינו בא"ק )ב"ע יא ע"ב(.
 - ïéëìî øòéùå óéìâ äáåאורות הרבה יצאו אל אלו הנקודות )ה"ה ה"מלכין"(
בבקיעתם את העור של נה"י דא"ק ,ועל ידי הפרסה נחקקו אותם האורות שבקעו
דרך שם .וזהו 'גליף' ,שע"י הפרסה נחקקו האורות שבקעו דרך שם ,ובאו בשיעור
מוגבל ,והיינו 'שיער' )ב"ע יא ע"ב( - åîéé÷úà àì éåðå÷úå .אף שביאת האורות לא
היתה אלא לאחר כמה וכמה צמצומים ,בכ"ז לא נתקנו אלא ג' נקודות ראשונות )ע"ח
שבירה ג'( )ב"ע יב ע"א(åëìî øùà íéëìîä äìàå" (àì åì úéùàøá) ã"ää .
 – "íåãà õøàáהנקודות נקראים מלכים ,ויש בזה כמה טעמים :א( מכיוון שכל א'
נטל לעצמו את כל האורות שירדו ורצה למלוך על כולם .ב( שהיו נוטלים את
אורותיהם מסט' דמלכות דא"ק .ג( כל נקודה ונקודה לא היה בה אלא את המלכות
שלה בלבד .ופי' 'אשר מלכו' שמלכו כבר ,כלומר שלא נמשכה מלכותם .ואחר
מיתתם ירדו לבי"ע ,שהוא מקום אחיזת הסט"א הרי הוא 'ארץ אדום' )ב"ע יב ע"ב(.
 – ìàøùé éðáì êìî êìî éðôìפי' כ"ז היה קודם שהאיר אור יסוד דא"ק ואף הוא
נק' מלך והוא המלך הדר .ועוד ,מל"ך בגי' צדי"ק ,והוא מלכא קדמאה ,כלומר ,יסוד
הראשון של כל העולמות .והנה על פי פשט קאי על משה רבינו ע"ה ,והוא הנרמז
כאן בשם המלך הדר ,כי משה הוא בסוד עולם התיקון ,172והוא בסוד המתקלא דעת
הכולל ג"ר ,והוא מסט' דיסוד וכמ"ש )שמות ב ב( "ותרא אותו כי טוב" )זהר ויקרא כ"א
ע"א( הוא גם כן בסוד )ישעיה ג י( "אמרו צדיק כי טוב" והוא אור הגנוז שהמלכים
דמיתו הם היו מסטרא דחשך )ואשתו מהיטבאל היא צפורה( .עוד יתפרש על דוד
המע"ה שכן אף הוא היה נחשב למלך הראשון מאחר ושאול המלך לא נמשכה
מלכותו )והוא מן המלכין דמתו בסוד שאול מרחובות הנהר ,כמ"ש הגאון בפי'
לס"ד ,(173ולכן דוד הוא בסוד מלך הדר כמ"ש )שמואל א' טז יב( "יפה עינים וטוב
רואי" ובו לא נזכרת מיתה בסוד )תפילת קידוש לבנה( דוד מלך ישראל חי וקיים.
ואשתו מהיטבאל היא בת שבע )ב"ע יג ע"א(ìàøùé éðáì ,äàîã÷ àëìî .
÷ – äàîãדהיינו המלכים שהיו לפני עולם התיקון )בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג ד"ה
ומלכין(" .בני ישראל" הם נו"ה ,בני הת"ת הנק' ישראל ,וכמ"ש )ישעיה נד יג( "וכל
בניך לימודי ה'" )ו"לימודי ה'" היינו נו"ה )ז"ח לד ע"ד(( .ונו"ה דא"ק היינו הכרובים
אנפי זוטרי ,174והם "קדמאין" לכל תנה"י של כל העולמות .והנה האדרא לא הזכיר
אלא את בחינות הת"ת 175ונה"י דא"ק שמקומם תחת הפרסה ה"ה התחום בו חל
הצמצום ,משא"כ למעלה מזה ,שם אין רשות לדבר כלל ,שכן אינם בן מינו דעולם

171

 170בעניין הלשונות "מגליף" ו"משער" ,עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"ב ד"ה גלופי ,ש"גלופי" קאי
על החיוורתי הרי הוא הרקע הכללי לצמיחת השערות ,שכן השערות הם גילויים פרטיים וכמש"כ
בא"ז רצג ע"ב ,ו"משער" הוא לשון המרמז על השערות עצמן .אם כן ,כאן היה גילוי כללי  -הרי
הוא ה'מגליף' ,אבל עכ"פ היה גם גילוי של פרטים ,והיינו ה'משער'.
 171אמנם אין נזכרים כאן או"א אמנם הם אכן נזכרים לקמן קלה ע"א )לש"ו דע"ה ח"א א ע"א(.
 172עי' זהר כי תצא רע"ט ע"א :ואמוראים וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך ,ואנת תניא
דמסייע לך יתיר מכלהו ,בגין דאנת )משה( לויתן )נחש בריח( דימא דאורייתא מאריה ,ע"כ .ועי'
בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ד ,שה"נחש בריח" הוא החיוורתא הי"ג והוא שורש לכל התיקונים
שלמטה ממנו.
 173ט' ע"ד ד"ה מלך הו' .וע"ש שעיקר החילוק בין שאול לדוד הוא החילוק שבין נו"ה לעטרה
דיסוד.
 174עי' תז"ח )דף לד ע"ג(" :ואינון אנפי רברבי ואנפי זוטרי" ,ועי' בבהגר"א על ספד"צ לג ע"ד
ד"ה ואח"כ והנה נתתי מש"כ על זה.
 175בפרטות אין כוונתו אלא לב' השלישים התחתונים אמנם אין כאן המקום להתעמק בזה.
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àøãàä øéàî
האצילות כלל )ב"ע יג ע"א(ïåø÷úà ïäîùá (176åîéé÷úà àìå) åôéìâã åäìëå .
 - 177åîéé÷úà àìåכל המלכים שהווייתם היתה ע"י חקיקה וצמצום הפרסה הנ"ל
הם אקרון בשמהם ,כלומר בשמות המלכים שנרמזו בפ' וישלח בלע יובב וכו' ,ונק'
178
כן ע"ש הסיגים שיצאו מהם ונעשו קלי' )ב"ע יג ע"א(åäì òðöàå åäì çðàã ãò .
– "אצנע להו" דהיינו שהטמינם בבריאה עד זמן פירוד הסיגים ,והוא סוד הטמנת
הגוף בקבר )ב"ע יד ע"א(.
ע"כ ביאר את סוד עולם התהו ,מכאן ואילך מתחיל לבאר את סוד עולם
התיקון )ב"ע יד ע"א(.
179
 - éåðå÷úá ï÷úúàå àñøô àåääá ÷ìúñà àåä àðîæ øúáìåאחר
שבירת הכלים העלה א"ק מ"ן מרגליו ,ונזדווגו האורות הפנימיים של טעמים דס"ג
עם אורות דע"ב ואז הוציאו אור ממצח א"ק ,ה"ה אור מ"ה החדש .וזהו מה שכתוב
)זהר קרח קעח ע"א( כד סליק ברעותא למברי עלמא )ב"ע יד ע"א(÷éìñ ãë àðàúå .
 – àúåòøáכאן עליית מ"ן למו"ס) 180בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד הגה"ה והוא( על ידי
זה נזדווגו ע"ב וס"ג) 181ע"ח נקודות ו'( והמה שורש לאור מצח הרצון שיצא משם מ"ה
החדש) 182ב"ע טו ע"א( - 183àúééøåà éøáîì .ה"ה עולם התיקון )ב"ע טו ע"א( וזוהי
התורה שיצאה ממו"ס )ב"ע ה ע"ב( – ä÷ôàå ïéðù éôìà éøú àøéîè .הנה העולם
קיים ו' אלפי שנין )סנהדרין צז ע"א( והאלפיים הראשונים מתוכם מכונים "אלפיים
תהו" ונמשכו עד אשר בא אברהם אבינו )ע"ז ט ע"א( הרי הוא שורש התיקון לומר
לך שזהו פירוש דברי האדרא ,שאור התיקון היה בהסתר כל אותם אלפים שנה תהו
עד שהופיע שורשו ע"י אברהם .ועוד יל"פ ,דאור התיקון טמיר בב' פרצופים או"א,
ולכן טמירא תרי אלפי שנין )דעת אינו נחשב כאן ,שכן הוא אינו דבר פרטי רק
כללות חו"ב( )ב"ע טז ע"א( .ועוד יל"פ ,עיקר התיקון היא מהזיווג של ע"ב וס"ג .וב'
אלה הם האלפיים שנה שקדמו לעולם שתחילתו במידת חסד )ב"ע טו ע"ב(ãéî .
 - äéî÷ äøîàהוא סוד עליית מ"ן לע"ק ,שהרי רק אז תתכן מציאות של 'קמיה'
)ב"ע טו ע"ב(.
 176בב"ע יג ע"א גורס את המוסגר.
 177עי' בשער מאמרי רשב"י ל"ט ע"ג שכל אחד מג' הפעמים שמוזכר עניין המלכים בא"ר עוסק
בבחינה אחרת ,כאשר א' הוא בג"ר ,א' בז"א וא' בנוק' .ולכל א' מהבחינות האלו יש מלכים
לעצמם .וכן הוא מחולק בכתוב בקרא :מלכים דוישלח הם של בחינת ז"א ,מלכים דדבה"י הם של
נוק' ,אילו המלכין של ג"ר )במאמרי רשב"י מכנהו א"א( אינו נרמז בתנ"ך כלל .והנה עי' בהגר"א על
ספד"צ ב ע"ג ד"ה ומלכין ז"ל ,ומלכין קדמאין מיתו  -הן המלכים הנזכרים בפרשת וישלח וימלוך
וימת וימלוך וימת ,כמ"ש בא"ר )דף קכח ע"א ודף קלה ע"א ודף קמב ע"א( .ויש להסתפק אם
אפשר לדייק שהכלול בסוגריים אף הוא מדברי הגר"א ,וממילא כוונתו לומר שכל שלשת הפעמים
שנזכרים המלכים באד"ר הם בבחינת המלכים של פרשת וישלח ,וממילא יתבאר שיש מח' בד"ז
בין האר"י לגר"א בהבנת דברי האידרא .ואם אין הדבר מדברי הגר"א עכ"פ הדבר צ"ע אם יש
מחלוקת בדבר אם לאו.
 178עי' לקמן קלה ע"א וב"ע קמה ע"ב שם.
 179בהגר"א על בסד"צ ה ע"ד גורס 'אסתלק בההוא' .אמנם עי' בבהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה
רישא שגורס 'מסתלק בהאי פרסא'.
 180לכאורה כוונתו למו"ס דא"ק ,שהרי המדובר כאן הוא על יציאת מ"ה החדש ,ועי' לעיל
הערה  161מש"כ בעניין רישא חוורא .עי' ע"ח מ"ן ומ"ד ב' ,ש"כד סליק ברעותא" עניינו דווקא
זיווג ללא עליית מ"ן .ועי' ע"ח נקודות ב' ,שזוהי עליית מ"ן הבאה שלא על ידי התעוררות
התחתונים.
 181עי' לש"ו כללים ח"א יב ע"א שאין כוונת האריז"ל לע"ב וס"ג דא"ק אלא לע"ב וס"ג דמו"ס
דא"ק.
182
אין כאן סתירה לדברי הגר"א ,שכן גילוי המו"ס לעולם אינו אלא דרך המצח.
 183עי' הק' הגר"א לעיל קכ"ח ע"א ד"ה פתח ,שכוונתו שרשב"י גילה תורה זו בזו האידרא.
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àøãàä øéàî
עד עתה דיבר בכללות קיום העולם אחר התוהו ומעתה מתחיל לבאר סדר
פרצופים דאצילות וכל תיקוניהם ומתחיל מע"ק )ב"ע טז ע"א(àð÷úàì éòáã ïàî .
 - éåðå÷ú àúéîã÷á ï÷úé ãáòîìåאי אפשר לפעול את תיקוני ז"א ללא שיקדמו
לו תיקוני ע"ק )ב"ע טו ע"ב(– ïé÷éúòã à÷éúò 184àøôñã àúåòéðöá àðàú .
ראש א"א שאינו מתלבש .ונקרא עתיקא ,מכיוון שהוא מרוחק ונעתק מהפרצופים
התחתונים )מלשון "ויעתק משם ההרה" )בראשית יב ח(( )ב"ע יז ע"ב(àøúñ .
 - ïéøúñãגוף ע"ק ,שנסתר ומתלבש באו"א שהם מכונים "הנסתרות" 185כמו
שנאמר )דברים כט כח( "הנסתרות לה' אלקינו" וכמ"ש בזוהר בהרבה מקומות
)בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ד"ה סתרא( פרצוף ע"ק מסתיים עד הפרסא ,והוא עד
סיום הדיקנא ,שכן עד לשם מגיעה קומת או"א והיינו עיקר הפרצוף .למטה מזה הוה
לבר מגופה )ב"ע יז ע"ב( - 186ïîãæàå ï÷úúà .גוף דע"ק מתגלה על ידי התיקונים
דרישא ודדיקנא )בהגר"א על ספד"צ ה ע"א ד"ה ומה שחזר( ב' הלשונות הללו
עומדים כנגד ב' חלוקות בפרצוף ע"ק ,שכן חלק הראש לא שייך לומר בו רק "אזדמן"
דהיינו הכנה לתיקון .187ואילו בגוף ע"ק יש תיקון ממש ועל זה אמר "אתתקן" )ב"ע יז
ע"ב(} .קכחï÷úúà ìáà ùîî çëúùà àì çëúùà àìå çëúùà øîåìë) {:
àáñ ãçë (òéãé éåðå÷úá ìáà) (ïé÷éúòã ÷éúò àåäã íåùî äéì òãéã úéìå
 - ïéøéîèî øéîè 188ïé÷éúòî ÷éúò ïéáñãע"ק נקרא עתיקא דעתיקין ר"ל זקן של
זקנים וכמש"כ כאן סבא דסבין )בהגר"א על ספד"צ כח ע"ג ד"ה ואמר טמיר( .ג'
הלשונות הנ"ל" ,סבא דסבין" "עתיק דעתיקין" ו"טמיר דטמירין" הוא סדר ג' הרישין
דא"א מלמטה למעלה .סבא דסבין הוא כינוי למו"ס שהוא שורש הדיקנא ,ותיקוני
דיקנא נק' סבין כמ"ש )שמות יט לב( הדרת פני זקן ,שהזִ קנה ניכרת בפנים על ידי
הזקן .וכן בחינת ע"ק ניכרת אף היא בדיקנא שכן אף היא עניינה תיקון מדות
ָ
הרחמים .עומק נוסף בלשון "סבא דסבין" הוא ,שמהמו"ס נמשכת הארת פנימיות
הדיקנא המכונה "משח רבות" ,ולכך נק' סבא דסבין ,דהיינו פנימיות הדיקנא" .עתיק
מעתיקין" הוא כינוי לרישא תניינא דהיינו גלגלתא ,כתר דע"ק .וכמו שע"ק עצמו
מכונה כתר דאצילות ,כמו כן מכונה הכתר שלו עתיקא דעתיקין דהיינו הכתר של
הכתרים" .טמירא דטמירין" הוא כינוי לרדל"א ,שהוא טמיר מאד )ב"ע יז ע"א(.
הלשון "כחד סבא" עם כ"ף הדמיון ,שזה התיקון דג' רישין הנ"ל ,דהיינו רדל"א
גלגלתא ומו"ס )אד"ז רפח ע"א( הרי הם שורש המתקלא שהתחיל בג"ר ,דוגמת תיקון
החג"ת הרי הוא עצם המתקלא ,שכן בג"ר אין חסרון המצריך תיקון )ב"ע יז ע"ב(.
 - éåðå÷éúáå189כמו שסבא דעתו סתים ומוחיה שקיט ואינו מושג מה שבמחשבתו
כי אם ע"י סימנים ,שהוא ניכר בזיו הפנים )בסוד )קהלת ח א( חכמת אדם תאיר

 184ד' ע"ב .ועי' שם דגורס 'סתרא גו סתרא' במקום 'סתרא דסתרין'.
 185עי' ב"ע יז ע"ב שם שמבאר הטעם ,מכיוון שאו"א נסתרים ומתלבשים תוך זו"נ.
 186עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ד"ה וכמ"ש בא"ר.
 187עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ד"ה סתרא ,שתיבת "אדזמן" עניינה כאן ההכנה לתיקון
למטה ,שהרי אין תיקון בא"א אלא רק בז"א ,וזוהי ההכנה לתיקון אשר שם .ועי' ב"ע טז ע"ב,
ש"אזדמן" הוא תיקון במקום שאין צורך בתיקון ,מכיוון שאין שם שום קלקול ]וכל מה שנעשה בו
הוא תוספת הארה ויחוד עליון והיינו ה"תיקון" הנזכר כאן[.
 188עי' מים אדירים ו' ,שלומד שזהו העתיק הראשון הרי הוא האור של היום הראשון ,שכלול
בזה שהוא יותר נעתק מהנעתק .לפ"ז מבואר החילוק שבין לשון "מעתיקין" ללשון "דעתיקין".
 189ב"ע יח ע"ב גורס "ובסימנוי" ,וכ"ה במהדורת מנטובא .אמנם פירוש הב"ע סובל אף את
גירסת דפוס וילנא.
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פניו ,וכתיב )משלי טז טו( באור פני מלך חיים ,(190כמו כן ע"ק אף הוא אין עצמותו
מושגת אלא ע"י הסימנים שלו ,דהיינו ש"ע נהורין דגווני דאנפוי )א"ז רצב ע"ב( .וע"י
י"ג תיקוני דיקנא ,הרי הם מדות הרחמים ,מתגלים החסדים שלו )ב"ע יח ע"ב(òéãé .
 – òéãé àìåאין אלו הסימנים ניכרים כי אם בהתפשטותם אח"כ על ידי התלבשות
או"א ,ואח"ז מתגלים בז"א )ב"ע יח ע"ב(- (÷îåñá à"ñ)191 åñë øååçã éøàî .
החיוורי ,דהיינו שסוד מדות החסד והרחמים דע"ק ניכרים ע"י כיסויו הרי הם
הלבושים דיקר 192דהיינו י"ג תיקוני דיקנא )ב"ע יח ע"ב(- 193éåôðàã àèéñåá åæéçå .
זיו הפנים דע"ק ,שם מאירים ש"ע הנהורין הכוללים את כל הפרצוף :שי"ן בג"ר ועי"ן
בז"ת .וכל מה שנמצא בִּ פְ נִימיות הפרצוף ניכר בַּ זיו הפָ נִים שלו )ב"ע יח ע"ב(áéúé .
 - ïåì àééôëàì øåð éã ïéáéáù 194àééñøåë ìòהפנים יושבים על הגרון שהוא
התחלת הגוף ,ושם בחי' יסוד דבינה )יהל אור ח"א כה ע"א( ,בגרון נאחזים הדינים,
ומתהפכים לרחמים ומתכפיין ע"י הדיקנא )ב"ע קכ"ח ע"ב( .עוד יש לפרש ,שהא"א
יושב על הז"א ע"מ לבסם את דיניו 195והנה הגילוי של האור דא"א הוא על הכסא
ותכליתו היא לאכפייא לון ולבסם הדינים על ידי גילויו בז"א וזאת על ידי גילוי י"ג
ת"ד )ב"ע יט ע"א( .196המתקה זו נעשית על ידי נה"י דבינה ,שלהם אין שייכות עם
הקלי' ,וע"י זה היא שורפת ומכלה את כל הסיגים והזוהמא )לש"ו דע"ה ח"א סב
ע"א( - àúìâìåâã àøååç èùôúà ïéîìò éôìà äàî òáøà .197הללו יתגלו
בימות המשיח) 198בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב ד"ה חד לאלף( .אלה ד' החיוורתי
 190עי' לקמן קלא ע"א בתיקון הז' דת"ד דא"א ,שמביא את הפסוק הזה לעניין התיקון הז' ,והוא
שורש לדעת דז"א ממנו באים שע"ו הנהורין.
 191ב"ע יח ע"ב אינו גורס את המוסגר.
 192עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג דלבושין דיקר היינו הת"ד.
 193עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה מאדנין ,ועי' ב"ע ק' ע"ב שפי' תואר פניו.
 194עי' לש"ו דע"ה ח"א ס ע"ד ,שבחינת "הכסא" הוא בחי' עור וכן בחינת שם אלקים )עי' לש"ו
דע"ה ח"ב קמז ע"א שבגרון הוא התחלת הק"כ צירופי אלקים( ,והמה המלכים שלא נתבררו
ונקראים קלי' נוגה וחשמ"ל .ועיי"ש שמקשה הלש"ו שבשער החשמ"ל פרק ב' מבואר שבחינת
הכסא הוא בחי' הבשר ולא עור ,ומתרץ שהבחינה הראשונה קאי על מלכי עיגולים ואילו הבחינה
השניה קאי על מלכי יושר .ואחר התיקון הם התחברו יחד להיות העור של האצילות.
 195אמנם קשה ,שכן משמע מכאן שהדיקנא עניינו רחמים ,אך מאידך גיסא ידוע הדבר
שהשערות מכונים "קשישין" והמה מותרי המו"ס )עי' לקמן הערה  (261בו נמצאת גבורה דרדל"א
וצ"ע .והנראה לענ"ד לבאר ,דשערות הדיקנא עצמם הם אכן רחמים ,אלא שהמה שרשים לדינים,
ומכח זה הוא שהם כופים את הדינים דלתתא ,שכן דינים אינם נכפים אלא בשרשם )עי' לעיל
הערה .(253
 196עי' לש"ו דע"ה ח"א סב ע"א ,שמבאר שד"ז נעשה על ידי נה"י דבינה דווקא ,שכן להם אין
חיבור לקלי' ,ומכח זה הוא שז"א שורף ומכלה את כל הסיגים והזוהמא .והנה עי' עוד בלש"ו דע"ה
ח"ב קמז ע"א ,לעניין מקומו של הז"א לגבי המקיפין שמעליו .והנה עי' לש"ו דע"ה חלק א' ס ע"ד
שהקשה שיש לכאורה סתירה ,שכן בע"ח שער פרקי הצלם פרק ב' מבואר כי הכורסיא הוא בבחי'
עור )ולא אור( ושם אלקים )ולא שם הוי"ה ב"ה( .והמה המלכים שלא נתבררו ונקראים קלי' נוגה
וחשמ"ל .אמנם קשה שכן בשער קלי' נגה פרק א' מבואר שהוא בבחי' בשר ולא עור .והלש"ו
מתרץ שפרקי הצלם עניינו במלכי העיגולים ושער קלי' נגה עניינו במלכי היושר ,אלא שלאחר
התיקון הם התחברו יחד להיות העור של האצילות.
 197והנה דבר זה שמתבאר כאן שגם הבינה וגם הא"א וגם הדיקנא פועלים את אותה ההשפעה,
שכן עיקר קומת א"א הרי הוא הראש ,שכן זהו הדבר היחיד שאינו מתלבש תוך או"א וזו"ן ,ובראש
הוא שנמצאות בחי' חו"ב דא"א ,והבינה דא"א מסתיימת בגרון ,שכן שם הוא מקום היסוד שלה,
ועיקר גילוי היסוד היא ההארה שהוא מקבל מהנו"ה דא"א ובעיקר מיסוד זה הוא שיוצא הדיקנא.
נמצינו למידים שכל שלשת הבחינות הם משלימים זה את זה להשפיע רחמים לז"א.
 198עי' בבהגר"א שם ריש ע"ג ,שד' אלה מקבילים לד' ת"ד שלע"ע ישנם אצל א"א אמנם עדיין
לא האירו לז"א.
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יוצאים מאחורי ראש דא"א ,והם בחי' דעת ,199ומהם נמשך חוט השדרה היורד
להתפשט אל תוך הגוף .ומ"ט קרויים גילויים אלה 'חיוורא' ,שכן שרשם הוא במו"ס,
והוא עצמו רחמים גמורים .והם מכונים כאן "ד' מאה" ,שכן הם גילוי של ד' אותיות
שם הוי"ה ב"ה .וחשיבותו נערכת במאות ולא ביחידות או עשרות ,שכן הארת
המו"ס עצמה היא יו"ד דהיינו בחי' חכמה ,וביציאתה למעלה מהקרקפתא )שכן
החיוורתא הוא גילוי מעל הראש( כלומר בשבילים שבין השערות ,בהכרח שבכדי
להגיע לשם יעלו דרך האוירא דעל המו"ס .והאוירא מכונה חכמתא עילאה ,ולכן אף
הוא בבחי' י'ו"ד .וי' פעמים י' הוא ק' ,וכך הוא בכל ד' החיורתי .ממילא הוא בסה"כ
ד' מאות .ועניין היותם כביכול מוכפלים ב"אלפין" ,הוא מכיוון שהם בחי' פרטיות
בכתר ,וכל בחינה שבאה מצד הכתר כל מספריהם באלפים ובסוד )חגיגה י"ג ע"א(
במופלא ממך .200טעם נוסף למספרם זה ,שכן י"ג חיוורתא הוא מקום גילוי לג'
הויו"ת שבמו"ס ,וכל שם הוי"ה שם הוא במילוי ע"ב )שכן חסד דעתיק מתלבש
בגלגלתא – עי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"א ד"ה וההוא( .ועיקרו של שם ע"ב הוא ד'
היודי"ם שבו ,ובגימ' מ' ,ומכיוון שמקומם של החיוורתי הוא במקום עליון יותר מכל
המוחין דהיינו בכתר דע"ק 201הרי שמספרם גדול יותר דהיינו רבוא )ב"ע יט ע"ב(.
 - 202ïéîìò äàî 'ã éúàã àîìòì àéé÷éãö éúøé àøååéç éàäã åøéäðîåשרשם
בלויתן נחש בריח )בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב ד"ה חד לאלף( .אין החיוורתא בעצמו
מתפשט למטה אלא עומד במקומו הרי הוא מקום הלובן שבין השערות דהיינו
הקרקפתא ושם הוא באמת ד' מאה אלפי עלמין .ואין נהנים הצדיקים ממנו אלא
נהירו בלבד ,בערך ד' מאה עלמין בלבד ,שכן ע"י התפשטות האור למטה הוא
מצטמצם ומתעבה) 203ב"ע יט ע"ב(óñë ì÷ù úåàî òáøà (âë úéùàøá) ã"ää .
" – øçåñì øáåòכסף" היינו עלמין דכסופין) 204בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב ד"ה חד
לאלף( .אברהם אבינו ע"ה הוא סוד החסד של כלל העולמות ,וכאן עניינו חסד
עילאה דע"י הכולל את כל החסדים של האצילות .והוא סוד עלמא דמתקלא שע"י
נתבסמו המלכים דמיתו )עי' בהגר"א על ספד"צ סוף י ע"ב( .ולכן נאמר לעיל מינה
)בראשית כג טז( "וישקול אברהם לעפרון" ,להורות שהאורות באו בשיקולא,
ו"עפרון" הוא בסוד הצדיקים הישנים בעפר ,שכן מיתת הצדיקים הוא משל למיתת
המלכים שירדו אח"כ לבריאה ,שם נפרדו מהם הסיגים .אח"כ עלו המלכים לאצילות
ונתחברו עם האורות החדשים של שם מ"ה .ואחרי שמתו הצדיקים ואתבלע מנייהו
ההוא זוהמא בעפרא ,אז מקבלים הם את שכרם על ידי ת' עלמין דכיסופין ששרשם
מן החיוורתי וכנ"ל) 205 .ב"ע כ ע"א(.
 199החוורתא נחלק לג' חלקים :ד' לצד ימין ד' לצד שמאל וד' כלפי אחור .והנה הד' שבצד ימין
המה בבחינת חכמה וד' לשמאל המה בבחינת בינה ,ואילו הד' של האחור המה בבחינת דעת .ועי'
לקמן ד"ה האי גולגלתא חוורא.
 200פלא אותיות אלף ,ועי' לקמן קלו ע"א.
 201כל החשבון הזה מקורו בע"ח א"א ד'.
 202לש"ו בגליונות ציין לאד"ז רפ"ח ע"א ,וצ"ע כוונתו.
 203לכאורה נראה שכוונת רבינו היא שעל אף שעיקר האור אינו מתגלה כי אם לימות המשיח,
כיום מתגלה חלק א' מאלף מאותה האור בבחינת ד' מאות ביחס לד' מאות אלף וכנ"ל.
 204כנזכר לקמן קלב ע"א וא"ז רפח ע"א.
 205והנה אלו ת' השקלים נתן אברהם לעפרון עבור מערת המכפלה .ועניינו הוא ,כי סוד מערת
המכפלה הוא שם ב"ן ,שכן כל אות ממילוי שם הוי"ה היא כפולה )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( ,וזהו סוד
מקום קבורת האבות ,הרי הם שורשי נשמותיהם של כל ישראל שאף הם צריכים למות ולהתבלע.
"עובר לסוחר" פי' שהד' חיוורתי עוברים מאחורי הראש ויורדים עד העורף ,ומשם מתחילים
להתעגל סחור סחור מצד העורף אל עבר הצד השני של הראש דהיינו המצח )עי' לקמן ד"ה האי
גלגלתא מבהגר"א על ספד"צ יא ע"ג ד"ה זנבא ,שזה מתחיל מאחורא ומגיע למצח ,ומשם נפרד
לשנים ,(.וז"ס "לסוחר" .כמו כן נק' "עובר" ע"ש שמתפשט אורם של החיוורתי לתתא לצדיקים,
והם שאר גולגלתין דלתתא ,ונק' "לסוחר" וכוונתו לגלגלתא שסובב את כל הראש סחור סחור
)ב"ע כ ע"א(.
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 - 207ïéîìò àåáø éôìà øñéìú àîåé ìëá ïéáúé 206àúìâìåâáכלומר
בא"א דאצילות הכל מתוקן ,ולכן נתגלו שם י"ג חיוורתי )תליסר אלפי רבוא עלמין(,
משא"כ בז"א ,בו יש רק ט') 208בהגר"א על ספד"צ יב ע"ג ד"ה ומהאי( .ומ"ש כאן "בכל
יומא" עניינו ללמדינו שתמיד הם במעלה הזאת ,ואין הדבר תלוי בתיקון מסוים )כ"ז
הוא בא"א כדאמרן .אמנם בז"א לפעמים מסתלקים ד' החיוורתי העליונים שכן הם
סוד מוחין דגדלות חו"ב חו"ג וגילויי ז"א תלויים במידת קטנותו וגדלותו(.209
ה"עלמין" הם י"ג הכלים של י"ג החיוורתי ,ואילו החיוורתי עצמם הם בחי' אורות,
והכלים מצמצמים ומעלימים את האור שבתוכם .ובגלל שהם במקום עליון כ"כ ,הם
עולים לחשבון גדול של אלפי רבוא וכנ"ל .ובביאור הטעם שדווקא הכלים
דהחיוורתי מכונים 'עלמין' ,יעויין במש"כ הגר"א )בפי' לספד"צ י"ב ע"ד ד"ה וכבר
אמרנו( דבחי' החיוורתא יסודם בחסד דבינה דרדל"א ,ובינה מכונה "עולם" )זהר
בראשית לד ע"א(' .יתבין' עניינו שיושבים במקומם ואינם מתפשטים ,משא"כ
השערות שהם ארוכים ומתפשטים לתתא ,שכן אורות החיוורתא נגנזים באוירא
ואין יוצא אלא נהירו דקיק 210לפָּ נים ולדיקנא דע"ק )ב"ע כב ע"ב(éåìò ïéìèðã .
 - éåìò ïéëîñå 211ïéìâøה"עלמין" הרי הם הכלים ,נסמכים על ידי האורות כמו בכל
פרצוף שקיום הכלים שבו הוא על ידי האורות שבתוכם )ב"ע כב ע"ב( .כל ירידה של
212
אורות למטה הוא דרך הנה"י ,ולכן נזכרים כאן "סמכין" ,שכן נה"י נקראים סמכין
)ב"ע קנ ע"ב( - øáìã àåääì àìè óéèð àúìâìåâ éàäîå .זה בכלל התיקון
הראשון מתיקוני "האי גולגלתא" )דא"א וכנ"ל( .ומש"כ "לההוא דלבר" כוונתו
לגולגלתא דז"א) 213בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה מליא טלא( .מש"כ 'מהאי' גלגלתא
עניינו לאפוקי מאוירא שמכונה גלגלתא בערך מו"ס .ובאותה מידה שהארת
החיוורתא הולכת ומתפשטת עד ז"א ונגנזת ביסוד ,כמו כן סוד הטלא גנוז אף הוא
ביסוד ,שכן שורשו של ז"א הוא בגלגלתא דא"א )ב"ע כח ע"א(äéùéøì àééìîå .
 – ìè àìîð éùàøù ('ä øéù) áéúëã àîåé ìëáיש להקדים שלעולם קיום פרצוף
ז"א הוא על ידי הארה מאימא ,ובכל יום היא נותנת לו מוחין חדשים ,והוא כעין
הטל שאינו נעצר לעולם )תענית ג ע"א( .והנה כאן מדבר על תחילת בחינה זו ,ע"י
שורש הארת האמא למעלה הרי הוא מבינה דרדל"א ,אשר ממנה הוא שיורד הטלא
לז"ת דילה דהיינו ז' תיקוני גלגלתא ומשם באים לז"א )ב"ע כח ע"א(.
 206זהו התיקון הראשון דתיקוני גלגלתא דא"א .ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה וכן הוא
שז"ת דבינה דעתיק הוא כתר דא"א והגלגלתא .אמנם נ"ל שכוונתו לומר שהז"ת דיסוד דבינה
דעתיק הוא אשר מתלבש בגלגלתא .וכן הוא בפת"ש א"א י ,ז"ל ,שם עיקר התיקון הוא הגלגלתא
עצמו שהוא סוד גלגל ההקפה של הנהגת ז' אלפי שנין ,שהוא מקיף לבוא אל גמר התיקון של כלל
כל הנבראים ,שכל סיבוב ההנהגה בכל פרטיו הוא עצמו הגורם התיקון ,ונמצא ,שתיקון זה הוא
כולל כל תיקונים הנמאצים באצילות ובכל סיבוב ההנהגה ,ולכן הוא מסוד בינה ]אולי יש לגרוס
מיסוד דבינה[ דרדל"א סוד כלל הז"ת שבו שכולל כל ז' ימ"ב בסיבוב ,עכ"ל.
 207עי' בהגר"א ת"ז קמג ע"א ד"ה ובמים.
 208עי' קלה ע"ב.
 209כאן הוא חזרה על דברי הגר"א אם כי ביתר ביאור קצת.
 210דהיינו תמצית הארה ממנו .ועי' פת"ש תיקון כ"ב ,שזהו כאור הבא מבתר כותלא )לקמן
קכט ע"א( .ועי' ב"ע ריג ע"א ,שנהירו דקיק הוא הבא דרך שער הפתוח רק בצמצום גדול .ועי' זהר
תרומה קכו ע"ב ,וכן עי' לש"ו דע"ה ח"ב יט ע"ב ,ש"נהירו דקיק" הוא דוגמת ההארה שהיתה
בעולם הנקודות.
 211ב"ע כב ע"ב כותב שנ"ל שלא לגרוס "רגלין" ,וכן הוא בדפוס מנטובא.
 212וכמו כן הם נקראים "רגלין" ועכ"פ לפ"ז א"ש הגירסא 'רגלין'.
 213עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ונ"ל ,שמזה שהאידרא חשיב כאן לטלא כתיקון בגלגלתא
קודם שהזכיר את המו"ס ,ואדרבא ,ולא הזכירו אצל מו"ס כלל ,הוא ראיה שמו"ס אינו הטלא
דבדולחא ודלא כדברי רבינו האריז"ל )במאמרי רשב"י שם( שמו"ס עצמו הוא הטלא דבדולחא
ואחד מתיקוני הגלגלתא.
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àîìòì àééúî ïåøòúé øáì åäéàã àåää äéùéøî øòðàã àìè àåääîå
 - éúàãכלומר ,תחיית המתים תלויה בבינה ,שכן אחרי שנשברו הכלים של ז'
המלכים )כלומר זו"נ( בעולם התהו ונפלו משם לעולם הבריאה ,עלו מבריאה למעי
אימא ונתקנו שם בסוד פרצוף .וכמו כן יהיה בגופים של הצדיקים שהם סוד הכלים
של המלכים ,שבאלף השביעי הם יתעלו מהעפר בתחיית המתים ,ויתוקנו בסוד
פרצוף חדש על ידי אור דבינה דרדל"א )ב"ע כח ע"ב((á ä ù"äéù) áéúëã)214 .
" – (àìîð àìà áéúë àì ìè éúàìî ìè àìîð éùàøùנמלא" משמע על ידי
אחרים ,דהיינו משרשו שבגלגלתא דע"ק )ב"ע כח ע"ב( .האי דנקט לשון "מלא"
עניינו שנתמלא ראשי בכדי להספיק ג"כ לנוק' )ב"ע כט ע"א((åë äéòùé) áéúëã .
ïéîéé÷úî àìè àåääîå ,à÷éúòã àúøååçã àøåäð úåøåà êìè úåøåà ìè éë
÷ – ïéðåéìò éùéãדהיינו תיקון המלכים על ידי החיוורתא דע"ק .או כלך לדרך
אחרת ,שכוונתו למלאכים 215שקיומם תלוי אף הוא בטלא דחיוורתי הנ"ל בסוד
)תהלים פט ג( "עולם חסד יבנה" הרי הוא החסד המקיים את כל העולם כולו ואפילו
בגלות .וזאת ,מאחר וזיווג חיות העולמות אינו נפסק לעולם והוא בסוד זיווג
המלאכים )ב"ע כח ע"ב( – éúàã àîìòì àéé÷éãöì éðçèã àðî àåäå .ו' אלפי
שנין שהעולם מתקיים )סנהדרין צ"ז ע"א( תלוי בו"ת דרדל"א ,שהם ו' תיקוני
גלגלתא התחתונים ,ואילו האלף השביעי תלוי בבינה דרדל"א הרי הוא התיקון
הראשון ,והוא הגלגלתא בעצמו .והנה בזמן ההוא יהנו הצדיקים מזיו השכינה ,הרי
הוא זיו החיוורתי דבינה דרדל"א דהיינו שכינתא עילאה ,והוא המן הנזכר כאן )ב"ע
כ"ט ע"א( - ïéùéã÷ ïéçåôúã àì÷çì àìè àåää óéèðå .אור הטלא ,לאחר שירד
לגלגלתא דז"א ,נטיף משם לנוק' .שכן קיום הנוק' תלוי בחיוורתי ,דהיינו בחסד הנ"ל
)ב"ע כט ע"א(÷ã øáãîä éðô ìò äðäå ìèä úáëù ìòúå (æè úåîù) ã"ää .
 – ñôñåçîהנוק' היתה עד עתה בסוד נקודה בהיותה בעולם הבריאה ,ואז היה
כינויה ִמ ְדבָ ּר שממה שכן לא היתה ראויה לזריעה )כלומר זיווג( שכן עדיין לא תוקנה
להיות בסוד פרצוף .והזמן הראוי לתיקון הנוק' הוא בבוקר שאז עולה מעולם
הבריאה להזדווג עם ז"א) 216ב"ע כט ע"א(ïéðáàã àðååâ éàäë àìè àåääã åæéçå .
çìåãáä ïéòë åðéòå (àé øáãîá) ã"ää äåâá ïéðååâ ìë àééæçúàã 217àçìåãáã
– יש ד' גוונין :חיוור ,סומק ,ירוק ואוכם כנגד ד' אותיות הוי"ה .גוונים אלו מתחילין
מחכמה של הפרצוף ומטה ,שכן לעולם שירותא הוא מחכמה .והנה כתר לעולם אינו
נחשב מכלל הפרצוף והוא נרמז רק בקוצו של יו"ד דהוי"ה ,ולכן אין ניכרים בכתר
גוונים כלל אלא שכולל הוא את כל הגוונין שכן הכתר כולל את כל הפרצוף .וכן
הדבר בפרטות בע"ק עצמו ,הכתר שלו הוא גוון חיוור אבל אין לו גוון מיוחד משל
עצמו ,שכן עיקר הגוון חיוור הוא בחכמה אלא שמכיוון שהכתר כולל את כל הגוונין
בעבור שהוא כולל את כל הפרצוף ,הרי שמה שנראה ממנו הוא הגוון הקרוב למידה
שתחתיו דהיינו חכמה .ולזה אמר ש"ההוא טלא" הוא '"כהאי אבנא דבדולחא"' ,ר"ל
אף שיש בו דמיון של גוון חיוור ,מ"מ האמת לאמיתה היא שאין הוא חיוור מצד
 214ב"ע כ"ה ע"ב גורס את המוסגר ,אמנם הוא מבאר את דברי האד"ר על פי האר"י ,והנה נ"ל
ענ"ד שמש"כ בדף כח ע"ב הוא דלא כשיטת הגר"א וצ"ע .וכמו כן צ"ע אם הוא היה גורסו לפי
שיטת הגר"א ,שכן בדפוס מנטובא אכן גורסים את זה ,ואילו בדפוסי אמסטרדם ווילנא הוא אכן
נזכר רק בסוגריים.
 215עי' לעיל קכז ע"ב ,שבחינה זו עיקר עניינה הוא בעולם הבריאה ,ואילו עיקר הוויית
המלאכים הוא בעולם היצירה ומה עניין זה אצל זה ,לכן צ"ל שנקט כאן בדרך של לא זו אף זו.
 216עי' מים אדירים יד ,שמכאן ראיה לכך שכל העולם הזה בכללותו מכונה שדה של תפוחין,
שכן רק על ידי מעשה האדם יכול ה ִמ ְדבָ ּר ליהפך לשדה תפוחין.
 217עי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה מליא ,ח ע"א ד"ה דבדולחא ,ובהגר"א ת"ז מו ע"ד ,שאין
שום נוק' בא"א כי אם שורש בלבד והיינו בדולח.
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עצמו אלא הוא זהרוריתא בלבד הכולל את כל הגוונין .טעם הדבר ,שכן עיקר
ההנהגה תחילתה בו"ת דרדל"א משא"כ גלגלתא שהוא סוד בינה דרדל"א שם אין
הנהגה כלל ,כי כתר דע"ק אינו מכלל הגילויים אלא דבר נעלם כנודע שלעולם כתר
של הפרצוף שייך למעלה ואינו מכלל הפרצוף ,ולכן אין בו גוונין אלא שורשי גוונין
בלבד )ב"ע כט ע"א( .עי' לקמן דף קלה ע"ב שם משמע שהוא לבן ויש בו גם אודם,
שהרי באמת כלול הוא מכל שרשי הצבעים ,ובזה רואים את שורש הדין )פת"ש א"א
יב(.218
 - ïéôåìâ øáéò øñéìúì øéäðà 219äéìéã àøååç àúìâìåâ éàäכאן הוא
מקום הי"ג החיוורתי עצמם )ולא הארתם( ,הרי הם שורש חורבן ותיקון העולם
)בהגר"א על ספד"צ יא ע"ב ד"ה גלופי( ,כלומר חרבן העולם של ו' אלפי שנין ותיקון
העולם של האלף השביעי )בהגר"א על ספד"צ סוף יב ע"ב ויב ע"ד( .י"ג אלה הם
שורש לכל החסדים )בהגר"א ת"ז סוף קלח ע"ג( ,וכן הם שורש כל הגילופין )בהגר"א
על ספד"צ יא ע"ב ד"ה גלופי( דהיינו התפשטות האורות שנתפשטו בכל הפרצופים
כולם )הגהות הלש"ו בגר"א הנ"ל( .הגולגלתא הוא 'חיוורא' מכיוון שחסד דעתיק
מתלבש בגלגלתא ,ממילא כל התיקונים שלו לבנים )בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א ד"ה
והענין( .בגלגלתא דע"ק יש י"ג חיוורתי ובהם עצמות וכלים .לעיל )ד"ה בגלגלתא
יתבין( נתבאר עניין הכלים ואילו כאן בא לבאר את עניין האורות ונק' כאן חיוורתי
שעיקרם הם האורות והפנימיות )ב"ע כט ע"א(- àãç àøèéñá øáéò òáøàì .
דהיינו לצד אחור )בהגר"א על ספד"צ יא ע"ג ד"ה זנבא ,וכן ד"ה בחיזו( .והוא כנגד
הדעת שהוא עומד בפ"ע ואינו בסדר ב' המוחין חו"ב של הפנים ,וז"ס "בסיטרא
חדא" )ב"ע כט ע"ב(àøèñá øáéò òáøàìå éåôðàã àøèñá øáéò òáøàìå .
 – àøçà éðøçñáדהיינו צד ימין וצד שמאל שבפנים )בהגר"א על ספד"צ יא ע"ג
ד"ה זנבא( ,ד' כנגד לחי ימין וד' כנגד לחי שמאל )הקדו"ש צו ע"ג( .י"ג החיוורתי הם
כנגד ג' הויו"ת 220וחד הכוללן )אד"ז רפח ע"ב( ,וג' ההויו"ת שבגלגלתא הם דוגמת
המוחין דאדם דלתתא ,שהד' שבימין ובשמאל הם כנגד ב' חלקי המוח וכן כנגד
חכמה ובינה ,וד' לאחורא הוא כנגד חלק המוח אשר שם כנגד דעת שבראש )221ב"ע
כט ע"א( - (àìéòìã àøèñì øîåìë) àúìâìåâã àìéòì ãçå .ה'חד לעילא' הוא
החיוורא שמתפשט באמצע הראש ,כולל את כולם ,וכולם מתפשטים ממנו .והנה י"ג
החיוורתי הם כנגד י"ג תיקוני דיקנא ,והחיוורא הנ"ל המתפשט באמצע הראש ומקיף
את כל הראש מהעורף עד המצח הוא כנגד תיקון י"ג דת"ד) 222בהגר"א על ספד"צ יא
 218עי' לעיל קכז ע"ב ד"ה בחיזו ,ובהערה שם.
 219בהגר"א על ספד"צ יא ע"ב גורס 'חיוורתא אנהיר' ,ובדף יא ע"ג גורס כמש"כ כאן.
 220לכן הם מתחלקים לג' חלקים שכ"א פונה לצד אחד וכל אחד מהם ד' חיוורתין.
 221ודעת המתפשט בו"ק כנגד חוט השדרה )ב"ע שם(.
 222הנה כאן הוא התיקון הכולל את כולם ומקומו הוא "לעילא" מכולם ,ואילו בת"ד התיקון
הכולל נמצא למטה מכולם ,והחילוק ביניהם הוא שבגלגלתא עיקר האור היוצא ממנו משם הוא
או"ח ,ואילו אור דת"ד הוא או"י .ובדרך אחר אפשר לומר והנה עי' לקמן ד"ה ומהאי גולגלתא נפיק
שהבאנו את דברי הגר"א ,שזה החוורתא הוא המכונה "נחש בריח" ,והוא יוצא למטה לז"א ,ואם כן
למעשה אף התיקון כולל זה נמצא למטה דוגמת התיקון הי"ג דת"ד דא"א .עוד עי' בהגר"א על ת"ז
קעב ע"ד ד"ה תלתין ותרין.
עי' לש"ו הקדו"ש צו ע"ג שמקשה ,איך יתכן שמקומו של החיוורא הכולל הוא למעלה אם
סוכ"ס הוא מתפשט למטה .ומתרץ ,שבי"ג חיוורתא יש ב' ארחין הכוללין את כל הי"ג והמה
נכללים באחד שכן הם בסוד זו"ן ודוגמת ב' המזלות שבת"ד הכוללים את כולם) .צז ע"א( והנה
ראשו של הארחא הוא לצד העורף ,שכן לצד הפנים לא היו יכולים לקבל את אורו ,ונמשך הארחא
משם והולך דרך כל הראש .וכאשר הוא מגיע לצד הפנים ,הוא מתחלק לשנים ,ומתעגל לימין
ושמאל מחוץ לכולם ומקיף את כולם עד שמגיע לזנביה שבצד העורף ,והמה הנזכרים בספד"צ יא
ע"א גלופי דגלופין .והנה היותם נחלקים לשנים הוא מכיוון שהמה ב' תכונות שונות ,אמנם האמת
היא שהם אחד ,שכן הנחש בריח עצמו הוא המתחלק .ועל ידי שהוא מקיף את כולם וכולם בתוכו
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ע"ג ד"ה בחיזו וד"ה זנבא( .החיוורתא הי"ג הוא הנקבה המקפת והיא היותר עליונה
מכולן ,ובסוד הנקבה שתתגלה לעתיד לבא באלף הז' )פת"ש א"א פתח מ'(éàäîå .
 - ïéîìò àåáø ïéòáùå äàî úìúì éåôðàã àëøåà èùôúàהש"ע עולמות
מתחלקים כך :ג' המאות )שי"ן( הם כנגד ג"ר דע"ק שאינם מתלבשים בשום פרצוף
ולכן הם בחשבון גדול דהיינו מאות ,וז' העשרות )עי"ן( הם כנגד ז"ת דע"ק
המתלבשים באו"א וזו"נ) 223בהגר"א על ספד"צ לו ע"ב ד"ה חויא דרהיט וב"ע ל ע"ב(.
ועי' עומק עניין ש"ע עלמין לקמן קל ע"ב ד"ה תנא אורכאêøà éø÷úà éàäå .
- ïéôðàã àëéøà éø÷úà ïé÷éúòã à÷éúò éàäå ,ïéôðàã àëøåà øîåìë ,íéôà
דהיינו שהוא ית' משפיע שפע אפילו לרשעים והוא סוד חסד דבינה ,דהיינו ימינו
הפשוטה לקבל שבים) 224במדבר רבה פי"ג י"ז( שכן תשובה שרשה הוא בבינה .וזהו
סוד החיוורתי המתפשט כמ"ש בספד"צ )יא ע"ב( חיזו דחויא אריך וכו' )ב"ע ל ע"ב(.
 - ïéôðà øéòæ éø÷úà øáìã àåääåז"א מכונה "לבר" שכן הוא מתלבש על הנה"י
דא"א ,שהם מתחת לטבור וחשובים כלבר מגופא )זהר בראשית כא ע"ב( )בהגר"א על
ספד"צ יח ע"א ביקירא( .והוא "זעיר אנפין" דהיינו קצר אפים ,שכן הוא לא מאריך
אף לרשעים מאחר והוא דין לגבי א"א ומבחינה זו הוא נקרא בשם אלקים )בהגר"א על
ספד"צ א' ע"ג ד"ה ועיקר המתקלא( .אמנם מצד עצמו ז"א הוא רחמים גמורים שכן הוא
נתקן על ידי עטרין דחסדים דדעת ,הם הנקראים בשם הוי"ה ב"ה ועל שם תיקונם
נקרא הז"א בשם זה )בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ד"ה ואמר לשון( .מכיוון שכך הוא ,לעולם
אין ז"א נמצא במצב א' :כשעומד בתיקונו נקרא בשם הוי"ה ב"ה ,אמנם כאשר הוא
בסוד השינה ומסתלקים המוחין ממנו ,אז כולו דין ונקרא בשם אלקים .ועל שם
שיכול גילוי זה להתמעט כ"כ הוא מכונה זעיר אנפין )ב"ע ל ע"ב(à÷éúòã äéìá÷ì .
 – àéùã÷ã íéùã÷ ùã÷ àáñא"א מכונה "'סבא'" ,שכן הראש המגולה שבו הוא
בבחינת סבא ,שכן נראה לחוש ששערות ראשו וזקנו לבנים .לעולם קבועים ברישא
דא"א ג' דברים :י"ג חיוורתא ,225מוחין דיליה וי"ג ת"ד .וזהו עניין היות א"א מכונה
כאן "קודש" שכן המוחין מכונים "קדוש" .ונוסף על הנ"ל בחינת "קדשים" והוא חלק
הא"א מהגרון עד הטבור .בחינה זו מתלבשת באו"א ,ועל שם התלבשות זו הוא
לכן הוא כולל את כולם .ומש"כ שהוא נשאר למעלה ,ר"ל שהחיוורתא הי"ג אינו מתפשט למטה
ממקומו ,מכיון שמקומו כנגד החוטם אלא שהוא מתעגל דרך הצדדים ונכלל בד' חוורתין שבימין
ובד' שבשמאל ומתפשט עמהם כנגד הלחיים .ואם כן מש"כ כאן "חד לעילא" ,אין הכוונה לעילא
ממש ,אלא רק סטרא דלעילא .והנה כל זה אינו אלא לעניין התפשטות הארתו ולא עיקר הארתו.
והיינו )צז ע"ג( שה"נחש עקלתון" הוא בבחי' הנוק' דהחיוורתא ,ולכן היא נחלקת לי"ב שכן אין
אשה אלא לבנים )תענית לא ע"א( ,דהיינו להתפשט למטה .וכן הוא מתפשט לתרי"ג ארחין הרי
הם תרי"ג מצות התורה אשר בז"א ,והיינו אורייתא דאצילות שהקב"ה עוסק בה שאינה מתגלית
כי אם לעתיד לבא .ולפי זה )צז ע"ד( אין הארחא דפלגותא מתגלה למטה כלל ,וכל גילוי הארחא
אינו אלא בז"א .והנה כ"ז לעניין התפשטותם ,שכל אחד מהם נחלק לפי עניינו .אמנם בעיקר
מציאותם הנחש בריח והנחש עקלתון הם ביסודם אחד :הבריח כולל את כל הי"ב בתחילתן שכן
הוא שרשם שממנו הם מתפשטים לכאן ולכאן ,ואילו העקלתון כוללם בסופן כנ"ל שהוא מקיף את
כולם וכולם מתפשטים דרכו.
 223לפי הלש"ו הקדו"ש צו וצז הנ"ל שצויינו בהערה הקודמת לזה ,מובן שהתפשטות הש"ע
הנהורין אינו אלא מח' החיוורתי שבצד הפנים ,וכן הוא באריז"ל )ע"ח א"א י"ג(.
 224עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"ד ד"ה וכבר אמרנו ,שבחינת 'ימין פשוטה' היא הבינה
המתפשטת בז"ת .ועי' פת"ש צמצום יב בבית נתיבות ,שהיינו בחינת ה"שקיו דאילנא" ,ואם כן זהו
הדעת המתפשט .ועי' בבהגר"א על ספד"צ ו' ע"א בליקוט וז"ל ,בענין ז' תקוני גלגלתא הכלל כי
סוד הדעת שמתפשט בזו"נ ,שהן ז"ת של כל הע"ס ,הוא ז"ת דבינה והיא שביעית להם ,ע"כ .ועי'
בהגר"א על ת"ז כד ע"א ,שהיינו ה"שכינתא עילאה" הפושטת את ידה לשכינתא תתאה ,והוא
כדברינו שזוהי הארת הבינה לזו"ן ,והנה כאן הבינה היא הא"א בכללות ,והחסד שנתגלה שם הוא
בחינת פשיטת היד הנ"ל.
 225על אף שנתבאר לעיל שזה תמידי אמנם כאן נוסף שיש לו שם "סבא" שבו תמיד יש מוחין
כפי שהולך הב"ע ומבאר לקמן.
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שמכונים בחינות אלו "קודש קדשים" ,שאו"א הם נקראים קדשים שהם מוחין כנ"ל,
ווהמה מלבישים את א"א ,הרי לנו שהב' קדשים מלבישים קדש א' ,וזהו ג' פעמים
קדוש ,קדוש אחד של ב' קדשים ,וז"ס "קדש קדשים"' .דקודשיא' הוא מן הטבור
ולמטה ומתלבש בזו"נ )בהגר"א על ספד"צ יא ע"ג ד"ה וז"ש ומתפשטן וב"ע לא ע"א(.
ïéèùôúî éåôðàå ,ï÷úúà àúúìã àìë ,éàäì ìëúñà ãë ,ïéôðà øéòæå
 - àðîæ àåääá ïéëéøàåדהיינו כאשר יש חיבור בין ז"א לא"א ,והוא על ידי
הסתכלות העיניים של זה בשל זה )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה חד רגשא( )ואז מאירים
226
פני ז"א  -ב"ע לא ע"א( ,אז מתגלים י"ג ת"ד בז"א והכל בתיקון ושלימות )בהגר"א
על ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתיקונין( .כאשר עולה ז"א למעלה לע"ק )כלומר כאשר ז"א מקבל
הארה שלמה מע"ק( אז יש עת רצון בעולם .ומש"כ "אתתקן" כלומר שנעשה רחמים
כמו ע"ק .טעם הדבר ,שכן עיקר תחילת תיקון העולם היה בע"ק ,ושם מצויים בדרך
קבע ז' תיקוני הגלגלתא וי"ג ת"ד וש"ע נהורין דפנים .227ממילא ,כאשר עולה ז"א
למעלה זו ,אף הוא חלה בו בחינת "אתתקן" כבא"אäîë àúòù ìë àì ìáà .
 - à÷éúòãכל ההנהגה תלויה בז"א ,ורק בו תלויה עבודת ישראל .כך ,שאם מטיבים
מעשיהם ,אזי עולה ז"א לע"ק ,ואם ח"ו מריעים את מעשיהם אזי נותר במקומו ח"ו
ואינו עולה וממילא פועלת מידת הדין בתוקף .אמנם ע"ק תמיד מצוי בשלימות )ב"ע
לא ע"א(.
àð÷úì ïéôðà øéòæã àúìâìåâì øåéç øáéò ãç ÷éôð 228àúìâìåâ éàäîå
 – äéùéøכאן הוא ראשית התיקון של המתקלא )בהגר"א על ספד"צ ח' ע"א ד"ה
בחד( .וזה מתקן את היות השערות דראש דז"א מסתבכים זה בזה )פת"ש א"א כו(.
ומש"כ 'חד עיבר' דהיינו מצד א' של גלגלתא דע"ק ,כלומר צד אחור ,הרי הם ד'
החיוורתי ששם .229והם מתכסים באו"א עד שמתגלים בכתפין )בהגר"א על ספד"צ יא
ע"ד ד"ה וז"ש רישא( ,ומשם יורדים לראש ז"א ,ומשם יורדים עוד יותר למטה
)כלומר לנוק'( )שם ד"ה זנבא( .אמנם לכאורה יש להקשות ,שבמקום אחר בדברי
הגר"א )שם יב ע"ב ד"ה והלויתן( איתא ש'העיבר' הוא הנחש בריח ,דהיינו דווקא
החיוורתא הי"ג וא"כ הוא חיוורתא אחד ולא כל ארבעת החיוורתי וצ"ע .והנראה
אולי ליישב ,שמש"כ שהחד עיבר מכוון על כל הד' ,עניינו שהם כנגד בחינת העלמין
דכיסופין שיהיו לצדיקים לעתיד לבא )אד"ז רפח ע"א ,ועי' פת"ש א"א כב( ה"ה
תיקונא דז"א .וממילא בע"כ צ"ל דהם באים כאחד ,מכיוון שתכלית שניהם תיקונא
דז"א - 230àðáùåç ïåì úéìã àúúìã ïéúìâìåâ øàùì éàäîå .והנה על אף
שגלגלתא אינו אלא בחי' א' מקומת הכתר ,אעפ"כ הכתר של כל פרצוף נקרא אף
הוא 'גלגלתא' בערך הפרצוף שנמצא בו .ולבחינה זו הוא שנתכווין האידרא כאן )ב"ע
לב ע"ב( .הארה זו של הגולגלתא מתגלה למטה דרך יסוד דז"א )ב"ע לא ע"א( ל"שאר

 226עי' לש"ו כללים ח"א כ"ז ע"ד ,שלעולם אין בז"א עצמו כי אם ט' תיקונים ,וכל אימת
שנמצא שיש בו י"ג הוא רק מפאת הארת י"ג ת"ד דא"א ורק על ידי או"א.
 227הב"ע כאן מפרשו בב' אופנים ,הא' בעניין י"ג ת"ד וז' תיקוני הגלגלתא .והב' בעניין ש"ע
הנהורין ,ולא פליגי שכן ב' הפירושים תלוים זה בזה ,שכן כאשר הגלגלתא מתגלה הרי שמתגלים
גם ש"ע הנהורין.
 228עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב דאינו גורס כאן "גולגלתא" ,אמנם בדף יא ע"ד נמצא שכן
גורסו ,ונראה פשוט שהאופן שבו גרס בדף יב זה לאו דווקא.
 229והנה קשה מדברי בהגר"א על ספד"צ יב המובאים לקמן שזהו נחש בריח ,ועי' מה שכתבנו
בדף יא לתרץ סתירה לכאורה זו.
 230עי' בהגר"א על ספד"צ ז ע"ד ד"ה ואחסין ,שמביא מכאן ראיה שהת"ד דא"א משפיעים לז"א.
אמנם קשה מאד ,שכן כאן מיירי בגלגלתא ולא בדיקנא ,אלא צ"ל שנקט לה בדרך משל ,דוגמת
השפעת החוורתא.
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גולגלתין דלתתא" אשר עניינו מאתיים עולמות דנוק' ,231ואין תיקונה אלא לעתיד
לבא )בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב ד"ה ומהאי(àúøååç øâà ïéáäé àúìâìåâ ìëå .
 - 232ïéîåé ÷éúòìה"אגר" כאן עניינו העלאת מ"ן מז"א )דהיינו כוונת האידרא כאן
באומרו "גולגלתא"( כאן( לע"י ,אשר תכליתו להביא לידי הורדת מ"ד לתקן את ז"א.
וכל תיקונו תלוי בתיקוני הע"י שגורם המ"ן )ב"ע לב ע"א(àðáùåçá ïéìàò ãë .
" - àèéáøù úåçúעלייה בחשבון" עניינו תיקון בתורת מתקלא כלומר שהספירות
שבפרצוף יסתדרו בצורה של שיעור קומת אדם בעל ג' קוין ימין שמאל ואמצע.
ובחי' "שרביט" הוא כינוי למידת היסוד )פע"ח חזרת הש"ץ פרק ג' ,ובהגר"א בתז"ח כ"ב
ע"א( ,ובא לבאר שצריכים הספירות שיתקשרו באור החיוורתי הנגנז ביסוד דא"א,
הרי הוא שורש התיקון ,בכדי לתקן את העולם )ב"ע לב ע"ב(ò÷á àã ìéá÷ìå .
 - àðáùåçá ïéìòà ãë àúúì úìâìåâìאור זה מכונה "בקע" על שם שאור
החיוורתי בוקע ועובר באמצע קרקפת הראש .באופן אחר ,שורש נשמות ישראל הוא
בז"א ,וע"כ שורש כל א' מישראל הוא בבחי' פרטית בז"א ,והיינו עניין הגולגלתין
הנ"ל ,ולכן הם נותנים "בקע לגולגלת" כנגד שרשם העליון )ב"ע לב ע"ב( ,וזהו סוד
מצות מחצית השקל ,ועיין הערה.233
 - àøéåàã àîåø÷ àúìâìåâã àììçáזהו התיקון הב' מתיקוני גלגלתא
דא"א )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב( ,והיו"ד דע"ק )ה"ה החכמה שבו ,והוא האוירא(
סתום שם )בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"ג ד"ה יו"ד דעתיקא( .כלומר שהקרומא מפסיק
בין האוירא )דהיינו מקום גניזת היו"ד דעתיקא( למו"ס) 234בהגר"א בתז"ח יח ע"ג
ד"ה חד פריסו( ,ובו מתלבש חסד דעתיק) 235בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה וההוא,
וכן שם ע"ב ד"ה קרומא( המו"ס סתים בגלגלתא מכל סטרוי ואינו ניכר שכן הקרום
סותמו ,ואין מתגלה אלינו אלא הקרומא דאזדכך וסתים) 236בהגר"א על ספד"צ כג
 231עי' פת"ש א"א כד ז"ל ,סוד הת' עלמין דכסופין הם נחלקים לשנים בסוד )שמות לח כו(
בקע לגולגולת מחצית השקל שהוא כללות הב' תנינים הנ"ל שהם דו"נ ,שהזכר נסתרס ונהיר
לנוקבא דרך דופן ,והם מאתן עלמין דנחתין לשאר גולגלתין דלתתא דלית לון חושבנא ,שהם סוד
הנהגת התחתונים בסטרא דחסד הגנוז ,שבו זן מקרני ראמים עד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר
פנים ואין נסים נגלים עד לעתיד לבא שיתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל לגמרי עד
לעתיד לבא והוא עיקר שכר המצות ,והם מאתן עלמין דכסופין בשביל תורה ומצות ,עכ"ל.
 232עי' לקמן קלה ע"ב שגורס אוראותא ,והנה שם קאי על ז"א ואילו כאן על א"א.
 233ביאור סוד מצות מחצית השקל ,שהוא תיקון לחשבון כלל ישראל ע"מ ש"לא יהיה בהם
נגף" )שמות ל יב( .טעם הדבר ,שכן המגפה היא בסוד עולם התהו הרי הם הבירורים שלא נתבררו
כל צרכם ,ומאחר שכל חשבון לעולם אינו אלא בסוד מידת המלכות לכן כאן בחשבון מרומזים
המלכין הקדמאין שמתו ,וממילא דווקא על ידי החשבון הוא שמתעוררת המגפה .לכן התיקון הוא
על ידי מחצית השקל ,כדי שיהיה משקל דהיינו בסוד המתקלא ,וזהו סוד "חצי שקל" שכן הוא
גילוי אור החיוורתי המתפשט באמצע הראש ,וכן הוא "כסף" שכן החיוורתי הוא מעלמין דכיסופין
כנ"ל .וישראל הרי המה הגלגלתין דלתתא ,והם יהבין אגר חיוורתי דהיינו שקלי הכסף לע"י ,הרי
הוא סוד עליית מ"ן ובסוד הקרבנות .והנה כאן מתבאר שכאשר מונים את ישראל ,יהיה המנין
ההוא "תחת השרביט" דהיינו השרביט הוא כינוי למידת היסוד ,וכל חשבון הוא בסט' דמלכות
כדאמרן ,והיינו שהוא "תחת" השרביט כמידת המלכות שמקומה הוא מתחת למידת היסוד )ב"ע
שם(.
 234והוא בסוד הרקיע המבדיל בין מים למים  ,דהיינו שהאוירא אינו מאיר למו"ס כי אם דרך
דופן ,ועי' באריכות במש"כ בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב בענין סירס את הזכר )ב"ב עד ע"ב(.
 235עי' ב"ע לו ע"א ,שהוא חסד דדעת דיסוד דרדל"א )וכן בכל שאר התיקונים שהכל כלול
בדעת דיסוד דרדל"א – שכן לשיטת הגר"א רדל"א ועתיק היינו הך( .ועי' פת"ש א"א יג שחסד
דעתיק )ולא דיסוד( הוא המתלבש בקרומא .וכן עי' בבהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד ד"ה ובהן ,שבתיקון
הה' מתלבש נו"ה דרדל"א ,ואם כן הוא דלא כהב"ע ,וצ"ע דברי הבית עולמים דהוא גם סותר דברי
עצמו בפתחי שערים וגם דלא כשיטת הגר"א .ונראה לענ"ד אולי ליישב שהב"ע מדבר בשורש
המידה ואילו הפת"ש מדבר בעצם המידה.
 236כוונתו לומר שהארת המו"ס היא רק דרך הקד"א דהיינו המצח .ועי' בהגר"א על ספד"צ סוף
ד ע"ב ובהערת הלשם שם על התיבות "רעוא דרעוין" שהיינו ת"ת .ועי' דע"ה חלק א' נה ע"א,
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ע"ג ד"ה וז"ש הוא( .בין הגלגלתא למו"ס עומדים האוירא והקד"א כאחד ,אמנם
מכיוון שהאוירא מצד עצמו הוא נעלם ,לא הזכיר האידרא אלא את הקרומא 237ואת
האוירא הזכיר רק בדרך רמז )ב"ע לב ע"ב( - 238äàîéúñ äàìò àúîëçã .כלומר
239
אוירא )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה קרומא( ,וקאי על אוירא ועל מו"ס כאחד
שכן שניהם נק' חכמה .ומכיוון שאוירא ובוצינא תמיד בזיווג לכן הזכירם האידרא
כאחד ,דהיינו עיקר האור שנשאר באוירא ונפיק ממנו דרך הקרומא הארה מועטת
בלבד והוא סוד יו"ד דאוירא 240דמשם אתבני אבא ולכן נקרא יו"ד דהוי"ה ,שכן הוא
החכמה העליונה דרדל"א שנסתרת מעין כל )ב"ע לג ע"א( - ÷ñô àìã .ר"ל שהארת
האוירא אינה פוסקת מלהאיר לכל העולמות ,שכן הוא סוד האור הגנוז המאיר דרך
הקרומא )ב"ע לג ע"א( - çéëù àì éàäå .כלומר שאור החכמה עילאה סתימאה
אינו שכיח ומושג לנו כלל 241משא"כ מוחין דז"א שמבואר ש'אשתכחו' )עי' לקמן קלו
ע"א( דהיינו שביכולתינו להשיג ממנו תמצית הארה )ב"ע לג ע"ב( .פירוש אחר :עיקר
הנהגת עוה"ז היא הנהגת זו"ן ,ואילו הנהגת א"א תהיה רק בעתיד אמנם כעת אינה
מצויה .אמנם לפעמים מתגלה הנהגת א"א אפילו בזמן הזה) 242הגהות לש"ו בהגר"א
על ספד"צ סוף א ע"א( - ÷ñôúà àìå .הקרומא דבגלגלתא דז"א נפסק ויוצא אור
המוחין דרך שם בסוד ל"ב שבילין דחכמה ונ' שערים בבינה ובדעת ו' אידרין .אמנם
קרומא דע"ק סתום לגמרי ואור המו"ס לא יוצא דרך שם ,ולכן נקרא "סתימאה"
)ב"ע לג ע"ב וכן עי' בבהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה וכל אלו( .אם אכן היה הקרומא
דע"ק "אתפסק" הרי שהיה מאיר למו"ס בהארה גדולה מכפי יכולת המו"ס והיתה
מתבטלת הבחירה )פת"ש א"א יג(éäéàã àçåî ìò àééôçúà àîåø÷ éàäå .
 - äàîéúñ àúîëçולכן הוא מכונה "תיקון" ,שכן הוא מעלים את האורות שלא
יתגלו בתוקף שהיו בעולם התהו ,ורק אור דקיק נראה יוצא דרך הקרומא )ב"ע לג
ע"ב בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה ואמר אזדכיך(àúîëç éàä àéñëúà êë éðéâáå .
שהיינו הפרסא המבדלת בין א"א לאו"א ,כלומר שכאן עניינו לבאר שתכלית הקד"א היא לסתום
את המו"ס בהארתו למטה דווקא ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ג ע"ב ריש העמוד וע"ג ד"ה וז"ש הוא.
 237עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ואמר אזדכך שפי' שרק הקרום ]הוא נחשב לאחד
מהתיקוני גלגלתא[ אמנם האוירא עצמו אינו יכול להיות מהתיקונים שכן כל עניין תיקון אינו
אלא מיעוט האור כדי שיוכלו לקבל.
 238גליונות הלש"ו :עי' לקמן קל"ה ע"ב והאי אוירא הוא טמיר דטמירין וכו' ,עכ"ל .ועי'
בבהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה קרומא שמציין דבר זה .ה'טמירא דטמירין' היינו ה'עילאה
סתימאה' דכאן ונקראת טמירא דטמירין ע"ש שיש בה ב' סתימות הנמנים כאן.
 239עי' בבהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ד"ה ותיקון שחכמתא עלאה סתימאה היא כינוי לאוירא.
והנה עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב ד"ה וגבורה דרדל"א ,ז"ל ,והן ]אוירא ומו"ס[ מתכללין זה בזה
שהן חו"ב דא"א ,ובהן חו"ג דרדל"א ונכללין שני האורות במ"ס שהוא בינה דא"א ,כמו בכל חו"ב
שנותן חכמה הזרע לאמא ,ומפני שאין בא"א בחינת נקבה נגלה לכן האוירא ומ"ס נכללין כא',
ואוירא נקרא חכמתא עלאה סתימאה כנ"ל וקרומא נקרא קרומא דחכמתא כו' ,ע"כ.
 240עי' זהר בראשית ט"ז ע"ב :ויהי אור ,אור דכבר הוה ,אור דא רזא סתימא ,אתפשטותא
דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה סתימא ,בקע בקדמיתא ואפיק חד נקודה סתימא
מרזא דיליה דהא אין סוף בקע מאוירא דיליה ,וגלי האי נקודה י ,כיון דהאי י אתפשט ,מה
דאשתאר אשתכח אור.
תרגום" :ויהי אור"  -אור שכבר היה .אור זה הוא סוד סתום ,התפשטות שהתפשטה ונבקעה
תחילה בסוד של סתר האויר העליון הסתום ,שם בקע בתחילה והוציא נקודה סתומה אחת
מהסוד שלו ,שכן אין סוף בקע מהאויר שלו וגילה נקודה זו י' .כיון שי' זו התפשטה ,מה שנותר
נמצא אור.
 241וכן משמע מא"ז רפח ע"א .והנה עי' ב"ע רכט ע"ב ,שהלשון "אשתכח" עניינו לאפוקי
ממשמעות הלשון "מתפרשין" .ועי' ע"ח שער אריך פרק ב וז"ל ,ופי' אשתכח ר"ל שהוא נמצא לנו
ונגלה אלינו בהיותו מתלבש גו וכו' ,עכ"ל.
 242עי' ת"ז תיקון כא בדברי הגר"א שם מב ע"ב ,ז"ל ,וזמ"ש לא שכיח ר"ל שאינו מתגלה רק
לפרקים לבד.
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 - àîåø÷ éàäá àçúôúà àìãכנ"ל ,שנקרא מו"ס מכיוון שהקרומא מכסה אותו
וסותמו ,והקרום הוא שלם דלא אתפתח לשבילין )המוזכרים לקמן ד"ה וכדין נגיד(
וכמו הקרומא דבגלגלתא דז"א )ב"ע לד ע"א(.
äéøúàá êéëúùàå èé÷ù äàîéúñ àúîëç éàä åäéàã àçåî éàäå
" - 243äééãøåã ìò áè øîçëדורדיא" ה"ה השמרים ,הן תוקף הדין .אמנם במקום
זה עצמו הוא "שקיט" ,שכן במו"ס ,אע"ג שהוא שורש הדין )שכן בו מתלבש גבורה
דרדל"א  -בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג ד"ה ובמו"ס( מ"מ בו עצמו אין הדין ניכר }אלא
נכפף{ ,וכיין צלול על שמריו השקועין בתוכו ,שאין השמרין ניכרין אלא בתחתית
הכלי .לכן השערות והזקן ,שהמה הפועל היוצא של התגלות המו"ס ,כמו כן הם
תוקף הדינין )בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה והענין כי ,וכן בהגר"א בתז"ח כ"ד ע"ב
ד"ה גליף( .ולכן תמיד ביטול הקלי' הוא על ידי התעוררות המו"ס 244שכן הוא שרשם
)ב"ע לד ע"א( .מו"ס הוא בינה דא"א ,ולכן בו נמצאים מ"ט שערי הבינה והוא סוד
החכמה הפנימית של התורה שניתנה למשה במתנה )ע"פ ילקוט שמות שצא( )פת"ש
א"א ח'( - íéúñ äéçåîå íéúñ éåúòã àáñ éøîàã åðééäå .כמש"כ )משלי יא ב(
ואת הצנועים חכמה ,שת"ח אינו מגלה את חכמתו ודעתו .וכמו כן כאן ,מו"ס דע"ק
הוא סתום ,ובו נמצא גילוי הצניעותא ה"ה הרדל"א ,ומו"ס הוא המסתירו .ושם
מצויים הסודות הנסתרים ,שאינם מתגלים אלא לצדיקים לעתיד לבא) 245ב"ע לד
ע"ב( - êéëùå .דהיינו שמשכך )מגביל( שארי אברים מלפעול רצונם וחפצם )מ"א
טו( ,או לשון של משכך רוגז" .סתים ושכיך" הם כנגד חו"ב )ב"ע ל"ה ע"ב(éàäå .
÷ – ïéôà øéòæî246 ÷ñôúà àîåøכלומר שקרומא דגלגלתא דז"א עשוי חריצים
חריצים וממילא אין הקרום סתום כלל .ממילא יש השגה לחכמה שבו מכיוון
שיוצאת הארת החכמה דרך הקרום הנפסק )ב"ע לד ע"בäéçåî êë éðéâáå .(247
 – ïéìéáù ïéøúå ïéúìúì ÷éôðå èùôúàמח ז"א מוציא הארה דרך הקרום בל"ב
מקומות ,וכל שביל מיוחד להנהגה אחרת והם מתגלים בכ"ב אותיות וי' נקודות.248
כאשר מאיר א"א אל ז"א בשלימות אזי מאירים כל ל"ב השבילים )ב"ע לד ע"ב(.
" - ïãòî àöåé øäðå (á úéùàøá) ã"ääעדן" הוא כינוי לחכמה דז"א והוא משקה
את ה"גן" הרי הוא ז"ת דז"א הנקראים גנתא )ב"ע לד ע"ב(àîåø÷ã íåùî ,è"î .
 – àçåî ìò àéôçî àìã ÷ñôúàכלומר שהקרום דז"א נפסק ודלא כבמו"ס .טעם
החילוק ,שכן כאן עיקר תפקיד הקרום הוא לגלות את האורות ,ואילו בקרומא דא"א
תפקידו הוא העלמתם )ב"ע לד ע"ב(.
– ïååúà éîåùéøá ïðéðúã åðééäå (àúúì ÷éñô àîåø÷ ô"ëòå)249האדרא
מביא ראיה שמו"ס סתים מכל סטרוי מזה שכתוב רישומי אתוון וכו' ,וראייתו ,מכך
שהאותיות מתחילים מחכמה )שכן כתר אינו מכלל הפרצוף( ,והאותיות הם הכלים
של הספירות שנבנו על ידי האותיות .ד"מ ,אות א' הוא בחכמה ,ושם רמוזים ל"ב
 243עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה ואמר.
 244עי' לש"ו דע"ה ח"ב טו ע"ב ,שזהו מכיוון שכל טעם היותם דינים הוא מכח ריחוקם
משרשם ,והרי בשרשם הדינים מבוסמים ,ממילא בגילוי השורש הם מתמתקים.
 245אם הוא אכן היה מגלהו ,הרי שהיה מחריב את העולם ,שכן הסתר זה הוא שמעניק לנו את
אפשרות הבחירה שכן הגילויים הגדולים נסתרים מאיתנו .והנה צ"ע לכאורה מהו דבר זה שגם
מוחו וגם דעתו סתומים ,ויתכן אולי לבאר ש"מוחא" קאי על מו"ס ,ואילו "דעת" קאי על קד"א
שבו גנוז דעת דרדל"א.
 246נדצ"ל בזעיר.
 247עי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה וכל אלו.
 248עי' גר"א ס"י א א אופן ג' וז"ל ,והן י"ג טעמים בכתר כמ"ש בתז"ח )כ ע"ד( ול"ב נתיבות הן
עשר נקודות וכ"ב אותיות.
 249ב"ע לה ע"א גורס את המוסגר.
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נתיבות פליאות חכמה )ס"י פ"א מ"א( בעצם ציור הא' ,אשר כאשר מצוייר כך:
נמצא שהוא מורכב מהאותיות י' ו' ו' י' ,וכל האותיות כלולים בחכמה .והנה כל זה
התגלה בל"ב שבז"א ,אמנם במו"ס הם אינם אלא רשימו דאתוון ,והיינו ראייתו )ב"ע
לה ע"א( וכמש"ו – äéúååëã úéìã ïéîåé ÷éúòì àîåùéø íéùø å"éú .הארת
האותיות במו"ס הוא ברשימו ולא בגילוי שכן הארתו נעלמת .בחינת הארה זו
שברשימו היא בסוד האות תי"ו ,שכן האות תי"ו היא הבחי' האחרונה של האותיות
ובה נכללים כולם ,דהיינו עניין הרשימו ה"ה המלכות והכללות של כל הארה .טעם
הדבר ,שכן במוח דע"ק הקרומא לא פסיק ,וממילא אין יוצאת משם אלא הארה
מועטת דרך הקרומא דאזדכיך )ספד"צ ה' ע"א( ,הרי לן שאין יכול לצאת משם אלא
רשימו של האותיות) .אמנם בז"א נתגלו כ"ב אותיות וי' נקודות גמורות שהרי מוחו
נחלק לל"ב שבילין 250וכנ"ל( .עוד אפשר לומר ,שהאות תי"ו רומזת לקד"א ,והוא סוד
אות ת' גדולה שבפסוק )דברים יח יג( "תמים תהיה עם ה' אלקיך" דהיינו המצוה
שלא להרהר אחר מדותיו ית' וכן הוא השורש להנהגת צדיק ורע לו .וזאת ,מכיוון
שהנהגתו ית' הבאה ממוחין דע"ק סתומה .עוד ירמוז לכללות הע"ק שהוא חותמו
של הקב"ה) 251ב"ע לה ע"א(- éåøèñ ìëî íéìù úåòã íéîú àééìú äéáã)252 .
כלומר שהמוחין שבע"ק כלולים בחד מוחא )בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ועוד נ"ל(,
ואינו נפסק להאיר ל"ב שבילין כמו מוחין דז"א .ועתה יתבאר אמרו דהוא תמים
דעות שלים ,שכן בז"א ישנם ב' דעות :א' דעת עליון הנשאר בראש ,וא' דעת
המתפשט בגוף )בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ד"ה שיתא( .מוחין דע"ק מכוסים בקד"א,
וממילא אינם מתפשטים .וכן ירמוז לכך שג' מוחין דז"א מתחלקים לד' מוחין ,דהיינו
חו"ב וב' עטרין דדעת ,ואילו מוחין דע"ק חשיבי חד )ב"ע ל"ה ע"ב(êéëùå íéúñå .
 - èé÷ùåג' לשונות אלו הם כנגד חב"ד וכנגד ג' הויו"ת שבמו"ס" .סתים" הוא כנגד
חכמה דהיינו חכמה סתימאה" ,ושכיך" כנגד בינה ,שכן מבינה דינים מתערין )זהר ויחי
רכ ע"ב( ושם הוא מקום השכיכו דרוגזא שכן הדינים נכפים בשרשם" ,253ושקיט" כנגד
דעת ,שכן לעומת דעת דז"א שאינו קבוע במקומו אלא מתפשט ,ברצוא ושוב ,254הרי
שדעת דע"ק הוא "שקיט" )ב"ע לה ע"ב( - äééãøåã ìò áè øîçë .דעת מכונה יין,
וכמ"ש רז"ל )מגילה טז ע"ב( שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו )עי' בהגר"א
על ספד"צ ט ע"ג( .וזהו עניין היותו "טב" כאשר אין רע בתוכו שכן כבר הוציאום
הגבורות ,ואז הם שקטים ביחס לתחתונים שכן אינם מתפשטים בז"א )ב"ע לו
ע"א((.
 - ïééìú àùéøã àúìâìåâá àðàúכאן מבאר את התיקון הג' מתיקוני
גלגלתא דא"א המכונה עמר נקי ,והיינו שערות הראש )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ד"ה
עמר נקי .(255זה מגבורה דע"י והוא מגבורה דדעת דיסוד דרדל"א )ב"ע לו ע"א ,(256וזה
אור חוזר 257והן נפקין ממ"ס) 258בהגר"א על ספד"צ ו ע"ב ד"ה עמר נקי(ïéôìà óìà .
 250עי' לעיל הערה .248
 251עי' מש"כ בגמ' :ריש לקיש אמר תיו סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא ,דאמר רבי חנינא
חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת )שבת נה ע"א(.
 252ב"ע לה ע"ב גורס את המוסגר.
 253עי' הערה .244
 254עי' בהגר"א על ספד"צ יג ע"ג ד"ה והחיות רצוא.
 255וע"ש הגהות הלשם שם וז"ל ,הנה מדברי רבינו משמע שהם ענין אחד עם הי"ג נימין ,אמנם
דעת האר"י אינו כן עי' מבו"ש ר"פ י' ושם פ"ז משער א"א.
 256עי' לעיל הערה .235
 257עי' פת"ש א"א יד וז"ל ,אור חוזר וכו'] ,ענינו[ שיעור הניתן למאורות המשפיעים אל
הנבראים ,שהוא האור הפנימי שבהם ,שלא יתגלה עליהם יותר ממדתם כדי שלא יתבטלו ,וה"ס
הסתר האור הגדול ואור הרצון העליון ,כדי שלא יתראה יחודו ושלמותו ית' יותר מן הראוי אל
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" - éøòùã 259éöå÷ àåáø éôìà ïéòáùå ùîçå úåàî òáùå àåáøאלף" הוא סוד
חכמה שהוא סוד אלף פלאות חכמה ,וכאשר עולה חכמה לע"ק הרי שהיא עולה
לחשבון גדול והיינו "אלף אלפים רבוא"" .ז' מאות" הוא סוד בינה ,שכן היא מכונה
במספר שבע שהרי היא כוללת את כל ז"ת" .וחמש" הוא בדעת ,ה"ה סוד עץ החיים
שאורכיה מהלך ת"ק שנין )חגיגה י"ג ע"א( ,והם כנגד ה' הספירות מחסד עד נצח.
"ושבעים" עניינו כנגד ז"ת ,כל א' מהם כלול מי' )ובסוד ע' נפש של יעקב(260
שיוצאים מן הדעת .והנה כולם נכללים בשערות הגלגלתא דע"ק והיינו "קוצי
דשערי" .והנה בהמשך לקו הנ"ל יתבאר היטב ,שכ"ז רומז למאמה"כ "האלף ושבע המאות
וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים" )שמות לח כח( ,שכן הווים באים מהשקלים ,שהמה
האגר חיוורתי של ע"י כמ"ש לעיל )ד"ה ומהאי גלגלתא( ,אשר עיקר עניינו הוא להוריד את
שפע הארת השערות דע"ק לז"א )ב"ע ל"ו ע"ב( .ריבוי שערות כאן הם פירוט י"ג הנימין
המוזכרים לקמן קכט ע"א ,ששם הם באמת אגודות של שערות ואילו כאן מדבר על שערות
פרטיות )לש"ו הקדו"ש צח ע"ג( - é÷ðå øååç .כלומר ששערות אלו הינן רחמים גמורים

ומשולים הם בלובן הצמר הנקי .מ"מ הדינים כלולים שם בהעלם וניכפים ,שכן הם
מותרי מו"ס .261ואילו במו"ס עצמו הוא כחמר טב וכו' .אמנם עכ"פ אין שם אחיזה
לסט"א ,ולכן אמר "נקי" )ב"ע לז ע"א(êáúñà àìã é÷ð åäéà ãë 262àøîò éàäë .
÷éôð àìã äééøåá ìò àìë àìà éåðå÷éúá äéáåáøò äàæçàì àìã àãá àã
 - àøòùî àøòùå àîéðî àîéðענין ה"סיבוך" הוא ,שמתערבבים שערי דכיין
ומסאבין ]טהורים וטמאים[ ומסתבכים זב"ז )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד וענין
הסיבוך( .אמנם כאן השערות "לא אסתבך" שכן תליין בשיקולא )כלומר שיש בהם
גילוי של מתקלא שכן כאשר אין השערות מסובכות זו בזו הרי שהחסדים קיימים
לחוד במקומם והגבורות קיימים לחוד במקומם ,ואז אין הגבורות מתגלים
כ'מסאבין' והיינו המתקלא( וממילא הדינין נכפין )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ב עמר
נקי( .263והוא ענין תיקון המלכים וכן כל שאר התיקונים שבאו כאשר היו האורות
בשיקולא ובסדר נכון ,שכן התערבבות הכלים היא כאשר כל כלי נוטל את האורות
של חבירו ,ולכן נשברו הנקודות )ע"ח נקודות ה'( )ב"ע לז ע"א(.
 - éøòùã éîéð øùòå äàî òáøà äéá úéà àöå÷å àöå÷ ìëåקוצים הינם
עיקרם ותחלתם של השערות ,והיינו בעודם בשרשם שבמו"ס )שעה"כ ציצית פרק ב(,
ושם הם בבחי' בינה ,שכן המו"ס עצמה היא בינה דא"א )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ב( )ב"ע
לז ע"ב( - ù"åã÷ ïáùåçë .מוחין נקראו "קדישין" ,וכולם נקראו על שם החכמה
הנבראים ,שלא יתבטל ענין הבחירה והמעשה והוצרך לבוא האור במדה ומשקל ,והוא בסוד אור
חוזר וסילוק וצמצום.
 258לכאורה צ"ע ,שכן לעיל בתיקון של טלא דבדולחא אמר הגר"א שמו"ס איננו בכלל התיקוני
גלגלתא ,ואילו כאן כותב ששערות הראש נפקין ממנו .והנה עי' פת"ש א"א יד שיישב שמו"ס הוא
דוגמת הבינה ,שמצד התפשטותה למטה היא אינה בכלל הג"ר אלא בבחינת הדעת המתפשט,
אמנם מצד שרשה היא בכלל הג"ר ,וממילא כאן המו"ס הוא בכלל התיקוני גלגלתא.
 259לעניין הקוצי עי' לקמן ד"ה וכל קוצא.
 260עי' זהר משפטים קכג ע"א ,ובהגר"א על ספד"צ ט ע"ג ד"ה וידוע.
 261עי' יהל אור ח"ג ל"ז ע"ב בליקוטים וז"ל ,והענין כי הן )השערות( מותרי מוחא ,וכפי מספר
הכחות שבמוח כן מספר השערות ,וכן השערות שבראש ,אלא שהן מכחות שבאוירא משכן
הנשמה והן גבוהין יותר וכו' ,ע"כ .ועי' מים אדירים מג ,שהם באים מעכירת ופסולת המוח .ועי'
לש"ו דע"ה ח"ב טו ע"ב ,שהיוצא מהשערות אינו אלא תמצית אור ז"א ושיוריו מתבקעים ויוצאים
לחוץ מגודל ריבוי תוקף האור שבפנימיותם .ועי' פת"ש )אח"ף יד( שכל שערה היא עולם שלם,
והמה שיעורי עומק חכמתו ית' בטעם הבריאה ושורשו.
 262עי' בהגר"א על ת"ז קמ ע"ד ד"ה ועתיק.
 263עי' פת"ש א"א יד ,שבגלגלתא דע"ק טעמי התורה גלויים לכל המשיגו ,ושם אין בחינה של
רע )דהיינו סיבוך( כלל ח"ו ,שכן כל שׁער בתורה יש לו מקור בפ"ע במבועא דחכמתא סתימאה.
ודוגמא לדבר מצינו בש"ס דאין שני נימין יוצאים ממקום אחד שלא להחריב העולם )ב"ב טז ע"א(.
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ושם הוא מקור הקדושה .וכאן מתגלה הקדושה על ידי גילוי הגבורות שהוא עשיית
דין ברשעים ,וממילא נהיה קידוש לשמו ית' )ב"ע לז ע"א({.èë÷} àîéðå àîéð ìëå .
 - 264èéäìכאן רואים את האור החוזר שבשערות דע"ק ,שהם שורשי הדינים שכן
הם יוצאים מגבורה דרדל"א ,שכן טבע האש הוא לעלות למעלה )ב"ע לז ע"ב(.
 – æéðâå íéúñ àîìòå àîìò ìëå ïéîìò øùòå äàî òáøàáכאשר השערות הנ"ל
עולים ,הם עולים דרך הקד"א ומשם דרך האוירא ,ואז דרך הגלגלתא .והנה בעודם
באוירא ,מכיוון שגם באוירא יש שמות הוי"ה ב"ה ,ובבחינת המספר ת"י כחשבון ד'
יודי"ן דהוי"ה וי' אותיות דמילוי שם הוי"ה )שעה"כ ג ע"ד( .ככל שהארת השערות
עולה ,היא מתגדלת יותר ויותר ,ולכן עולים יותר לחשבון גדול )כלומר ,כאשר
ההארה נמצאת באוירא ,היא בבחי' ד' עלמין הרמוזים בד' יודי"ן שבמילוי שם הוי"ה
ב"ה .בעלייתה דרך הקרומא ,היא נכפלת בי' ועולה בחשבון מ' עלמין .ביציאתו דרך
הגלגלתא היא נכפלת שוב בי' ,ועולה חשבונו לבחינת ד' מאות עלמין( .והנה אוירא
דע"ק נעלם מאד ומכונה )ז"ח ע' ע"א( אוירא דלא אתפס .ולכן אמר כאן שהעלמין
"סתים וגניז"" ,סתים" ע"ש שנסתם תוך הקד"א" ,265וגניז" בסוד חסד דרדל"א
שמתלבש באוירא והוא סוד האור של היום הראשון ,ה"ה האור הגנוז ,אשר אינו
יוצא ממנו כעת אלא נהירו דקיק) 266ב"ע לז ע"ב( - ïåì òãéã úéìå .אבא יונק
מאוירא הרי הוא סוד יו"ד דנפיק מאויר ואשתאר אור .267ועכ"ז אבא אינו משיג את
האוירא עצמו ,כי אם את האור היוצא מהאוירא דנפיק דרך הקרומא ומתלבש
במזלא )ב"ע לז ע"ב( - åäéà øá .שאין האוירא ניתן להשגה כי אם לע"ק עצמו .לכן
כינם כאן "עלמין" ע"ש העלמם )ב"ע לז ע"ב(øáéò ïéøùòå äàî 268òáøàá èéäìå .
 בגלגלתא דע"ק יש שם הוי"ה דע"ב והם ד' יודי"ן )דהיינו בבחינת המספר ד'מאות ,שכל א' מהיודי"ן הוא י פעמים י' ע"ש כל אחד מי' הספירות שבו( ,ונוספו על
זה י' אותיות המילוי וכן מילוי האות יו"ד בעצמו עולה כ' .ומ"ש 'עיבר' ,שכן
השערות שעל גבי הגלגלתא מתפשטים לכל צד ,משא"כ בהיותם סתומים עדיין
בשרשם באוירא ומוחא )ב"ע לח ע"א(÷ôðã òåáî úéà àîéðå àîéð ìëáå .
 - äàîéúñ àçåîîשערות הם כלים וצינורות לאור הנובע בתוכם )דהיינו בחינת
המשח רבות – עי' לקמן קלא ע"א( מהמו"ס )ב"ע ל"ח ע"א( .ואפילו שעיקר המשכת
הנימים הוא ממו"ס כמש"כ כאן ,אמנם היותם נעשים לבחי' שערות הוא על ידי
הקד"א )לש"ו ביאורים ח"א מ"ח ע"ד( - àìúåë øúáã .למימרא שאין הארת
שערות הראש כאורות אח"ף והזקן ,שכן אלו האחרונים יוצאים דרך נקבים פתוחים
)בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד ד"ה וידוע( .וכוונתו לאחורי הקרומא שהוא סוד כותל
המפסיק בין אוירא לגלגלתא .והנה כמו כן הגלגלתא נקרא אף הוא כותלא המקיף
את האוירא ומו"ס ,והשערות הנ"ל ,דרכם נמשך מבועא ממו"ס מתתא לעילא דרך
הקרומא והגלגלתא דהיינו "בתר כותלא" )ב"ע לח ע"א(" .בתר כותלא" פי' שנתמעט
האור )פת"ש שער התיקון כ"ב(,ïéôðà øéòæã ïéîéðì àîéð àåääá ãéâðå øéäðå .
 – 269äéçåî ï÷úî éàäîåדהיינו הארה הנמשכת דרך אחוריים לנימין דז"א ,ואח"כ
מתקנת את מוחין דז"א ,כלומר שהיא מתחלקת לד' מוחין) 270ב"ע לח ע"א(ïéãëå .
 - ïéìéáù ïéøúå ïéúìúì àçåî àåää ãéâðבחכמה דז"א יש ל"ב נתיבות ,והם
 264עי' בהגר"א על ת"ז קמא ע"א ד"ה כגוונא דאבנין כו'.
 265דהיינו שאינו מאיר למו"ס כי אם דרך הקד"א ,עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה קרומא.
 266דהיינו תמצית הארה ממנו כמבתר כותלא וכדלקמן.
 267עי' זהר בראשית טז ע"ב לעיל הערה .240
 268עי' בהגר"א על ת"ז קמא ע"א ד"ה כגוונא.
 269עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ד"ה ותיקון של ,וכן כא ע"ג ד"ה בעמר.
 270עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה וידוע וז"ל ,כשנהיר מוחא סתימאה למוחא דז"א שאז לו
ד' מוחין וכלא כליל מ"ס דא"א שכנגדן ירית עוד ד' תיקונין.
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מאירים על ידי הארת מו"ס שמאירה בהם על ידי השערות .שכן כל ל"ב הנתיבות
כלולים במו"ס בהעלם בציור האות )וכמבואר לעיל דף קכח ע"ב ד"ה ועכ"פ( ,הרי
הם שורש ל"ב הנתיבות שבחכמה .271ולכן אמרו בס"י )פ"א מ"א( בל"ב נתיבות פליאות
272
חכמה וכו' .ר"ל ,שהם מפליאות החכמה העליונה דע"ק ,שעליו נאמר במופלא ממך
)חגיגה יג ע"א( )ב"ע לח ע"א( .על ידי הארת מו"ס מאירים ל"ב שבילין במוחין דז"א,
וממוחין דז"א מאירים ל"ב השבילין ליסוד דז"א .שכן על ידי שיש לז"א מוחין ,אזי
הוא בגדלות וממילא ראוי לזיווג )ב"ע לט ע"ב(.
 - ïð÷úúî ïééìúå ïèäìúî àöå÷å àöå÷ ìëåקוצים הינם עיקרם ותחלתם
של השערות ,והיינו בעודם בשרשם שבמו"ס )שעה"כ ציצית פרק ב( ,ושם הם
"מתלהטין" ע"י שורש הגבורות ששם ובסוד בוצינא .אח"כ ,ביציאתם לתוך האוירא
שם הם 'תליין' ,דהיינו שמתגדלין קצת וממילא שם הם בבחינת "תליין" בלבד.
אמנם עיקר הארתם של השערות הוא כאשר הם מתתקנין בגלגלתא ,ואזי הם עצמם
מכונים "תיקונים" )ב"ע לט ע"ב(ìò ïééôçî 273àøéôù àðå÷úá äàé àðå÷úá .
 - àúìâìåâאמרו "תיקונא יאה" מצד השערות עצמם ,שהם מתגלים ויופיים נראה.
אמנם המבוע הנמשך מתוך השערות הוא נעלם ואינו מתגלה ,ועליו בא מאמרו
"תיקונא שפירא" .274והנה שניהם כאחד 'מחפיין על גלגלתא' כלומר שמכסין על
החיוורתי דגלגלתא שלא יתגלו חיוורתא כי אם דרך משיכו דשערות )ב"ע לט ע"ב(.
 - àúìâìåâ 275ãò àøèñ éàäîå àøèñ éàäî ïéîéðã éöå÷ éð÷úúîשערות דע"ק
מאירים לשערות דז"א .והנה כל ענייני ז"א הם בב' בחי' ,ה"ה דין ורחמים ,וכמש"כ
)זהר משפטים קכב ע"ב( רישא דמלכא אתתקן בחסד ובגבורה .שכן על אף
שבעתיקא כולא ימינא ולית שמאלא ,מ"מ שורש הדינים אינו נמצא אלא בו ,והוא
על ידי כך שהשערות הינם ע"ג הגלגלתא .ובגלגלתא עצמו מאיר חסד דבינה דרדל"א
)בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ד ד"ה וכבר אמר( ,וגבורה דרדל"א מתלבש במו"ס ,הרי לנו
שנכללים בשערות חו"ג בשורשם ,שכן המה גילוי הארת המו"ס והגלגלתא )ב"ע לט
ע"ב(.
à"ñ)277 àòåáîã àëéùî (éäéà à"ñ)276 éø÷à àîéðå àîéð ìë àðàúå
 - äàîéúñ àçåîî ïé÷ôðã ïéîéúñ (ïéòåáî ïåðéàå à"ñ)278 (ïéòåáîîכלומר
שהנימים נמשכים מאוירא ,והוא על ידי בחינה המכונה "מבועא" דהיינו מעיין .שכן
אוירא הוא סוד מים חיים הנובעים מחסד דרדל"א ,ובו תלייא אבא ה"ה מבועא
דחכמתא )אד"ז רצ"ה ע"א( .ומש"כ 'סתימין' פי' שאוירא הוא סתום ונעלם מאד.
ו'נפקין ממו"ס' ,פי' שהמבועין דאוירא נמשכים ממו"ס כמו שכתבנו )ב"ע לח ע"א(.
שכן ממו"ס נפקין לאוירא ואח"כ נפקין ע"ג גלגלתא) 279ב"ע מ ע"א(àðàúå .
 271שכן כלולים בציור א' זו האותיות י' ו' ו' י' העולים יחד ל"ב.
 272שהוא המו"ס ,עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד.
 273פי' "יאה" ראוי )ע"פ תרגום אסתר א יג( ,ופי' "שפירא" יפה.
 274עי' לקמן קלג ע"ב תיקון ז' איתא ש"יפה תואר" הוא בסוד גבורות שכן הוא קאי על סידור
האברים ,ואילו "יפה מראה" הוא עניין לזיו הפנים ,ולפ"ז יוצא שהתואר "יאה" הוא עניין ליופי
המראה הפנימי ,ושפירא ליופי התואר ה"ה סידור האיברים הנאות החיצוני )וכן עי' בראשית לט
ו"ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה" ותרגומו שם "והוה יוסף שפיר בריוא ויאי בחזוא" והוא כעין
האמור כאן( .אם כן הדברים הפוכים ממש"כ בב"ע כאן וצ"ע] .והנה עי' בב"ע מד ע"א ש'יאה' הוא
כנגד בינה ,שכן כל יופי תלוי בגוונים ששרשם הוא בבינה ,ואילו 'שפירא' הוא כנגד הדעת ,שכן
הוא שפירו דגופא והוא כלל חו"ג[.
 275במהדורות הדפוסים אמסטרדם ומנטובא במקום "עד" נדפס "על".
 276בב"ע מ' ע"א ליתא להך גירסא.
 277בב"ע מ' ע"א ליתא להך גירסא.
 278בב"ע מ' ע"א ליתא להך גירסא.
 279עי' לש"ו חלק הכללים ח"א מח ע"ד מוזכר לקמן הערה .317

35

àøãàä øéàî
 - éîçø éà àðéã éà ,àåä éàî òãåîúùà ð"áã éåøòùîכל ההנהגה מתגלה
בשערות ,הרי הם מותרי מו"ס ,280ובמו"ס תליין כל העולמות וכל ההנהגה .ומביא על
כך דוגמא לדבר מהאדם תחתון )"שערוי דבר נש"( ,להורות שמדותיו של אדם
ניכרות על אופן צמיחת שערותיו )ב"ע מ ע"ב(- ïéðù ïéòáøà éåìò ïéøáò ãëî .
ואז הוא בתורת בן ארבעים לבינה )אבות פ"ה מכ"ו( ,ומאז מתחילים ימי הזקנה,
ומתחילות שערותיו להתהפך לגוון חיוור ,סט' דע"ק .ומשך זמן הזקנה הוא שלשים
שנה ממ' שנה עד ע' שנה ,והוא כנגד חג"ת )שבעים שנות חיי האדם הם בסוד ז"ס.
והשנים שלמעלה מע' הם נגד ג"ר( )ב"ע מ ע"ב(äéøòùá íìeò åäéà ãë åìéôàå .
 - (äéð÷éãá à"ñ)281 (äéð÷åéãá à"ñ) äéðå÷úáגם בהיות האדם בחור בשנים
ניכרים מדותיו בשערותיו אם הם קשישים או שעיעין ,והדבר ניכר דווקא בשערותיו
הרי הם מותרי מוחא ,והמוח הרי הוא שורש המידות )ב"ע מ ע"ב(' .בשעריה' פי'
שערות הגלגלתא ,ו'בתקוניה' פי' שערות דדיקנא שנק' "תיקונין" כמש"כ )לקמן קלב
ע"ב( דיקנא דכהנא רבה בח' תיקונין )ב"ע מא ע"א( – éåðéò éðéáâáå .הרי הם
השערות של גביני העיניים ,שכן העיניים נפקי מהמוחין ,ולכן ניכרים בהם מדות בני
האדם )ב"ע מא ע"א(.
÷ - éåðå÷úá ïééìú éøòùã ïéöåשערות דא"א מתפשטים באחוריים שלו
ומתפשטים עד רישא דז"א )העומד כנגד הטיבור דע"ק( .וכן ממתיקים הם את
שערות ז"א שלא יתאחזו בהם הקליפות ,ועי"כ יתבטלו הדינים .וכן מתקנים הם את
הדינים של העורף דע"ק )בהגר"א על ספד"צ יא ע"ד( ע"י הרחמים הגמורים שבהם,
שהמה מכסים על שורש הדינים שבעורף .ומ"ש 'תליין בתקונוי' פי' שהשערות
מתפשטים למטה לתקן את כל העולמות .כך ,שכולם מיתקנים על ידי ע"ק ,ושורש
התיקון הוא במו"ס וכנ"ל )לעיל קכט ע"א ד"ה וכל קוצא( ש"קוצין" עניינם שורשי הארת
השערות שבמו"ס )ב"ע מא ע"א( - éåôúë ãò à÷ð øîòë éé÷ð .דהיינו שהם
נמשכים על גבי העורף בכדי לבטל את הדינים שבגרון דע"ק המכונה כסא דין,
המכונה בלשון האידרא "כורסייא דשביבין די נור" )לעיל קכח ע"ב( .וזאת ,מכיוון
שבינה ירדה בגרון )ע"ח מלכים ח'( ,ומבינה דינין מתערין )ב"ע מא ע"א(éåôúë ãò .
' – éôúëã éùéø ãò àìà ,ã"ñרישי דכתפי' הוא סיום הגרון )ב"ע מא ע"ב(.282
מש"כ שהיתה 'סלקא דעתא' שהשערות יורדות "עד הכתפים" כוונתו עד ועד בכלל.
כלומר ,שהם נמשכים על גבי הכתפיים עצמם .ומסקנתו היא ,שהשערות אינן
יורדות אלא עד תחילת הכתפיים בלבד .וקשה ,שכן ידוע שהשערות מתפשטות עד
כנגד טיבורא דליבא )עי' ע"ח א"א פ"ז( ומכסות את כל האחוריים ,וצ"ע .והנראה ,דצ"ל
שהעורף מקביל לגרון שם נעשה הכתר דאו"א ,וע"י שמתפשט מפרצוף עליון
לתחתון הוא קונה ָֹשם ֵֹשם חדש .ממילא בע"כ נמצינו למידים שהכתפין נחשבים
לסיום מקום ע"ק בעצמו ,ולכן השערות שמתפשטים עד הכתפין הם עדיין בבחינת
קוצי דשערי ,הרי הוא ֵֹשם השערות במקור יציאתם מחיבורם שבגוף) 283ולכן כאן הם
עדיין נקיים( .ומה שמצאנו שהשערות נמשכות גם על גבי הכתפין והלאה ,הוא
לאחר שכבר יצאו מבחינת בבחי' קווצות )וגם אינם נקיים כ"כ( .שכן מעתה השתנו
למדריגת או"א ,284ובבחינת השערות המתפשטות עד לטבורא דליבאéæçúà àìã .
÷ - àìãåצריך שלא יתראה העורף מכיוון ששם הוא שורש הדין )בהגר"א על ספד"צ
 280עי' ליעל הערה .261
 281עי' ב"ע מא ע"א שהנכון יותר הוא לגרוס 'בדיקניה'.
 282עי' פת"ש א"א מד ,שחלק התחתון דהגרון הוא כתר דאו"א ואילו החלק העליון הוא חלק
מהדיקנא עצמו.
 283עי' לעיל קכט ע"א ד"ה וכל קוצא.
 284עי' שעה"כ ציצית דרוש ב' ,ג' בחינות של שערות.
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יא ע"ד ד"ה וז"ש רישא( .השערות צריכות לכסות את העורף כדי להגן בעד הדינים
שנובעים משם ,וכן השערות מאירות בדינים למתקם )ב"ע מא ע"ב(áéúëã íåùî .
) - íéðô àìå óøåò éìà åðô éë (á äéîøéפסוק זה הינו ראיה שדווקא על העורף
להיות מכוסה .והנה פסוק זה מדבר בפרצוף ז"א דווקא ,285לומר לך שזוהי תוכחה
לכלל ישראל על שהפנו עורפם ונתנו כח לסט"א ,ונתכסו האודנין בשערות תחת
שיהיו על העורף ,שכן זהו המשקל :או שח"ו האזניים מכוסים או שהעורף מכוסה
ואינו נראה לאויבים ,וכמש"ו )ב"ע מא ע"ב(àìã ïéðãåàã éåøúáà ÷éìñ àøòùå .
 – éåìò àééôçìבכדי שיהיו האוזניים פתוחים ,ויסתלקו מהם הדינים ,ויוכלו
להשפיע אורותיהם למטה .וביאור עניין ביעור השערות מעל האודנין דז"א,
שבאודנין יש הארת מוחין ,ובהם אתבחון בין טב לביש )אד"ז רצד ע"ב( .וכאשר
מכסים השערות את האודנין ,אזי מגודל הדינים של השערות ,ז"א אינו יכול להבחין
בין טב לביש ,ואז יתכן לפעמים שאפילו תפילת הצדיקים אינה נשמעת .והנה על ידי
תורה ומעשים טובים מעבירים את השערות מעל האודנין ,לכסות בהם את העורף
כדי שלא יתגלו הדינים הגדולים שבעורף .286והנה לכל הנ"ל יש שורש בע"ק ,שכן גם
שם צריך שהשערות לא יכסו את האודנין ,שכן האודנין הם חכמה דגלגלתא ובהם
כלולה הבינה .287וכן המה שורש לאו"א עילאין ,וממילא הם סתימין מאד ,ואילו
העורף הוא כנגד הגרון שאליו ירדה הבינה דהיינו ישסו"ת .ממילא צריך שהשערות
לא יכסו את האודנין שכן הם בחי' חכמה דגלגלתא כנ"ל ובבחינה עליונה זו הם
רחמים גמורים ,ולעומת זאת יש לכסות את העורף הרי הוא בחי' בינה ,שכן מבינה
דינים מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( )ב"ע מא ע"ב(.289úåçå÷ô êéðæà úåéäì 288áéúëã .
 – àìå÷ùá äéìåë éåðãåà øúáî ÷éôðã àøòùה"שיקולא" הוא סוד
התיקון ,שכן אז באו האורות בסדר נכון ,כל מידה ומידה לפי שיעורה ההגון לה .ולא
כמו שהיה בעולם התהו ,שהיה כל א' נוטל כלל האורות שלו ושל חביריו השפלים
ממנו ,ועי"כ נתרבו בהם האורות ונשברו )ב"ע מא ע"ב( .והיינו "בשיקולא" ,שכן
השערות הינם מותרי מו"ס ,290ושם הוא מקום הבוצד"ק ה"ה שורש הגבורות דמדיד
משחתין )זהר בראשית טו ע"א( ,ונותן לכל אחד את הראוי לו .והנה על אף שכבר
נתבאר הדבר לעיל ,חזר האידרא לבאר שהשערות דגלגלתא הם בתיקונא ,ללמדינו
שהם בתיקונא אפילו כאשר הם מתפשטים במקום העורף הרי הוא מקום הסט"א.
ועוד משמע מדבריו שהם שוים בארכם והם מתפשטים בשוה לז"א )ב"ע מג ע"ב(.
 285עי' לקמן קלג ע"א ד"ה בגין דאיהו שא"א אינו נזכר בבחי' המדבר והמצוה בכל הפיקודין
דאורייתא ,ובחינת המדבר עם משה וישראל לא היתה אלא בבחינת פרצוף ז"א )ב"ע קה ע"א(.
 286ולכאורה קשה קצת ,שכן כבר נתבאר ששערות הינם דינים וגם העורף הגלוי הוא דין ,וכיצד
יבא דין וימתק דין ,והנלענ"ד שיש לומר שדיני השערות יותר ממותקים מהדין היוצא מן העורף,
ובכך נתקן הדין בשרשו.
 287עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב ד"ה והאודנין.
 288אין פסוק כזה בידינו ,אמנם עי' תהלים )קל ב( "א-דני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות
לקול תחנוני" ,ועי' דבה"י )ב' ו מ( "יהיו נא עיניך פתחות ואזניך קשובות לתפלת המקום הזה" )ועי'
ב"עטרת צבי" על הזהר שמביא את הפסוק בדבה"י מהרמ"פ(.
עי' ב"ע שם וז"ל ,שיהיו פתוחים ויסתלקו מהם הדינים ויוכלו להשפיע אורות למטה ,עכ"ל.
והנה הפסוק שהזהר הביא למעלה קאי על ז"א ,אמנם הדבר צ"ע שכן הסוגיא כאן היא א"א ,והרי
אין פסוקים שמדברים בבחינת א"א כלל שכן כל התורה אינה מדברת אלא בבחינת ז"א )עי' ב"ע
קה ע"א( ,ואם כן לא יתכן שהזהר יביא פסוק לראיה על כך .ועוד קשה ,שכן לפי הב"ע הרי שאזני
א"א המה משפיעים ולא מקבלים ,וכן פירש בפירושו שהאזניים צריכות להיות פתוחות להשפיע,
והרי הפסוק אינו מדבר על השפעה אלא על קבלה .ואם כן הנלענ"ד שלכאורה י"ל שכוונת הזהר
לבאר את ענין א"א כל כמה שיש לו דמיון בז"א )על אף שבז"א הפסוקים מדברים על קבלת תפילה
שבוודאי אינו בא"א(.
 289ב"ע גורס פתוחות.
 290עי' לעיל הערה .261
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 – àã ïî àã ÷éôð àìשאין הא' מעורב בחבירו ,אלא כל א' שולט במה שניתן לו.
והוא כוונת מש"כ חז"ל )ב"ב ט"ז ע"א( ,הרבה נימין בראתי באדם וכל נימא ונימא
בראתי לה גומא בפני עצמה ,שלא יהו שתים יונקות מגומא אחת ,שאלמלי שתים
יונקות מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של אדם) 291ב"ע מג ע"ב(íéìù àðå÷ú .
 - àøéôù àðå÷ú äàé àðå÷úבמו"ס נכללים כל ג' המוחין חב"ד ,ולכן כל שלשתם
צריכים להתגלות בשערות שהם יוצאים ממנו ,ורמז את שלשתם כאן' :שלים' כנגד
חכמה ,וכמש"ל )קכח ע"ב( תמים דעים שלים וכו' והרי כל המוחין נכללים בחכמה.
'יאה' כנגד בינה ,שכל יופי תלוי בגוונים ששרשם בבינה ,ו'שפירא '292כנגד דעת ,שכן
הוא רומז על שפירו דגופא והוא כלל חו"ג .והנה כולם מכונים "תיקונא" ,שכן הם
ממו"ס ,ושם הוא שורש תיקון המלכים )ב"ע מד ע"א(àúáåàéú ,éîçîì áéàú .
à÷éúòã éåðå÷úá à÷áãúàìå éîçîì ,ïéôà øéòæá ïåðéàã àéé÷éãöã àúååãçå
 - àìëã äàîéúñכל מגמת הפרצופים אינו אלא לקבל הארה מע"ק כנזכר כאן,
293
שכן כל תקונוי דז"א אינם נהפכים לרחמים אלא כאשר מתתקנן מתיקונוי דא"א
)בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב ד"ה ונקרא( .תאוות הצדיקים ששורש נשמתם הוא
בז"א 294היא לידבק בע"ק ,שכן כל דבר בבריאה חושק לשוב ולהתחבר לשרשו .אמנם
הם אינם יכולים לידבק בע"ק עצמו אלא בתיקוניו בלבד ,שכן ע"ק הוא 'סתימאה
דכולא' ,שנסתם מכל הפרצופים ,ולכן אי אפשר להשיגו .והנה כדי לעלות ולהתחבר
יש תחילה להעלות מ"ן ,והוא עניין ה"חדוותא" הרי היא השמחה .בביאור כפל
הלשון 'תיאובתא' ו"חדוותא" ,תיאובתא היא סוד המ"ן  ,ואילו 'חדוותא' היא סוד
השמחה והשעשוע הבאים מה' גבורות .פי' "למחמי ולאתדבקא בתקונוי דעתיקא
סתימאה דכלא"" ,למחמי" היינו התיקונים שתלויין בראיה ,כגון הסתכלות פנים
בפנים ובמצחא ובעיינין ,ואילו 'לאתדבקא' עניינו התיקונים שדרכם לידבק זב"ז כגון
השערות שנוגעים בשערות אחרות ,שכן שערות הם בחי' כלים ,ולכן יכולים הם
לידבק .אמנם אור העיניים והמצחא הם עליונים יותר ווממילא כל השגתינו בהם
אינה אלא בתורת הסתכלות בלבד )ב"ע מד ע"א(éàäî éîéé÷ ïéøòùã ïéîéð â"é .
 - 295éåôðà ìéá÷ì àúìâìåâã àøèñ éàäîå àøèñהנה ישנם ג' הויו"ת במו"ס,
והם כנגד ג' המוחין חב"ד דז"א ,והמה י"ב אותיות ועם כללותם עולים י"ג .ומהם
באים השערות ,וזהו י"ג הנימין ,ח' לצד הפנים ,ד' לימין וד' לשמאל .אמנם ק"ק ,שכן
יש עוד ד' נימין שנמשכים לאחור ומ"ט לא הזכירם האידרא ,אלא י"ל שמכיוון שהם
כנגד דעת וממילא הויין בבחינת תולדה של השערות שבב' הצדדים )שהם כנגד חו"ב
וכדאמרן( ,לכן לא הזכיר את שערות הדעת ,שכן סו"ס נכללות בשערות החו"ב.
אמנם אפשר ליישב באופן אחר למימרא שיש כאן ט"ס ,ובמקום "לקביל אנפוי" צ"ל

 291לשון הב"ע המדוייקת היא "לא היה האדם מתקיים" ,ופשוט שכוונתו לבאר את דברי הגמ',
שאם היו השערות מתערבבות כמו הנקודות שיצאו מהעיניים היה הדבר מחשיך את הנקודות,
דהיינו האצילות ,והיה נחרב האדם דהיינו שלא היה התיקון מתקיים.
 292עי' לעיל הערה .274
 293ע"ש שהלשון הזו קאי על רישא חוורא ,כלומר על קד"א .וד"ז לכאורה קשה להולמו ,שכן
קד"א הוא תיקונא תניינא ואילו המדובר בסוגיין הוא בעמר נקי ה"ה תיקונא תליתאה .והנראה
לענ"ד אולי לתרץ ששורש התיקונים הוא זיווג האוירא עם המו"ס ע"י הקד"א והעמר נקי הוא
הנולד מהם.
 294והנה עי' אד"ז רצ"ד ע"ב ,שרשעים הם אלה שנשמתם אינה ממלכא קדישא ,וכן עי' לקמן
ק"ל ע"א לגבי העתיד לבא שאז יזכו הצדיקים לראות עין בעין ,וכתוב בב"ע )שם( שרק אלה
שנשמתם היא מסט' דז"א יזכו לראות עין בעין .אמנם ד"ז קשה ,שכן הב"ע כאן ובדף מה ע"ב
מייחס בחינה זו דווקא ליעקב ,משה ודור המדבר ,לאפוקי אפילו את דור באי הארץ ,וצ"ע .ואפשר
אולי ליישב שיעקב הוא שורש לכלל ישראל ,ולכן כל ישראל שותפים באותה הבחינה.
 295עי' בהגר"א על ת"ז קעב ע"ד ד"ה תלתין ותרין.
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"ולקביל אנפין" ,296כלומר שתחלה אמר "מהאי סטרא ומהאי סטרא" ,דהיינו ב'
הצדדים שבפנים ,ו"לקביל אנפין" היינו הד' של האחוריים ,שהם כנגד הפנים )ב"ע
מה ע"א(äàîéúñ à÷éúò éàäá àìàîù úéì ,àâìôúàì éøòù ïééøù ïåðéàáå .
 בי"ג הנימין ניכרים ג' הבחי' חב"ד ,שכן על ידיהם הוא שמתפלגים השערותלאחוריים ולב' צדדים .כך ,שאע"ג שחו"ב הם בימין ובשמאל ודעת באחור ,עכ"ז
כולא חד חשיב בימינא ואין שמאל כלל ,שכן כל הדינים בע"ק הם בסוד שורש
וממילא מתמתקים על ידי התיקונים כך ,שבע"ק אפילו השמאל הוא ימין .שכן אין
מיתוק לדינים אלא בשרשם )ב"ע מה ע"א( .לעולם בע"ק כל הקלקולים מתוקנים
ועומדים .ממילא אין הנוקבא בבחינה מיוחדת בפ"ע בהתפרטות תיקוני אורות מ"ה
וב"ן כשאר הפרצופים ,שכן בע"ק בחינות הדו"נ מצויות ביחוד גמור ,כך ,שבע"ק אין
אנו מכנים בשם נוק' אלא את בחינת ב"ן המושרשת בע"ק עצמו בלבד ,שכן היא
נתקנת ע"י אורות מ"ה בקביעות )פת"ש סדר הפרצופים י"א( .והנה עכ"ז שאין כאן
בחינת נוק' גלויה ,עכ"פ שורש כל הבחינות התחתונות של הימין ושמאל מצוי כאן
)פת"ש או"א ה'( .הנוק' אינה גלויה כאן מכיוון שהיא דוגמת עולם העקודים שבו
שולט שם ס"ג) 297לש"ו ביאורים ח"ב סו ע"ג( - àðéîé àìë .פי' ,כאן אפילו בחי'
הגבורה היא רחמים גמורים ואינה אלא שורש הדין .וכל בחינות השמאל שיש אינם
אלא מצד התלבשותם בפרצופים התחתונים .ד"מ ,שיד שמאל דע"ק מתלבש באמא
וכו' .ולכן אין ג' חללים דמוחא בע"ק ,שכן המה אחידן דא בדא )ב"ע מה ע"א(.
איברא ,הכל הוא בערכין :ביחס לז"א אין נחשב הדבר שיש שמאל בע"ק ,אמנם
ביחס לעצמו בוודאי שיש )לש"ו ביאורים ח"א ט ע"ד(- éæçúà àìå éæçúà .298
כלומר החסד המתגלה שם הוא שנראה .משא"כ סט' דדינא שאינו מצוי שם אלא
בסוד שורש לבד וכנ"ל ,הוא אינו נראה כלל .וכוונת מש"כ שהחסד גם 'לא אתחזי',
היינו שהחסד שלו אינו מתגלה גילוי גמור אלא מצד התלבשותו באו"א .אמנם
בסטרא דדינא ,אפילו התלבשותו באימא אינה מושגת ,אלא נראה הדבר שדינין
מתערין מינה )זהר ויחי ר"כ ע"ב( כלומר שמצד עצמה אין בה דין כלל ואינה אלא שורש
לדינים .בחינת 'האתחזי ולא אתחזי' דכאן הוא בשערות עצמם ולא האור שבתוך
השערות )המשח רבות( ,שכן השערות הם בגדר סתים ולא סתים וכדלהלן )ב"ע מה
ע"ב( - íéúñ àìå íéúñ .מצד עצמו ,דהיינו מצד שורשי השערות שבמו"ס ,אפילו
החסד שלו סתום ואין נראה ממנו שום גילוי כלל .אמנם מבחי' התלבשותו באו"א
וכו' ,דהיינו מצד פנימיות השערות ה"ה המשח רבות הוא "לא סתים" וכל הגילויים
אינם אלא ממנו) .ב"ע מה ע"ב( - äéá ù"ë äéðå÷úá éàäå .ר"ל ,אפילו בתיקוני
מו"ס המתפשטים למטה )דהיינו על ידי שערות הדיקנא המתחלקים לג' צדדים( אין
דינא וכולו חיוור ,וכ"ש במו"ס עצמו )ב"ע מה ע"ב(.
" – ïåäáìá àôøöì ìàøùé éðá åáéàú éàä ìòåצירוף" זה הינו תיקון
הקד"א ,הרי הוא שורש כל התיקונים) 299בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב ד"ה ונקרא(,
 296גירסא זו לא נמצאת לא בדפוס וילנא ,לא בדפוס מנטובא ולא בדפוס אמסטרדם .אמנם
בלי לתקן כדברי הב"ע העניין קשה מאוד להולמו וכמש"כ בעצמו.
 297ועי' עוד מש"כ להאריך בזה ב"מאיר העץ" על שער טנת"א ריש פרק ב'.
 298עומק נוסף לטעם הדבר ,מכיוון שבע"ק מ"ה וב"ן מצויים בבחינת אב"א )עי' ע"ח שער
עתיק פרק ב'( ,ולכן השמאל של ב"ן נכלל בימין של מ"ה והימין של ב"ן בשמאל של מ"הוממילא
חשוב הדבר כאילו שאין שם שמאל שכן כל שמאל הוא גם ימין )לש"ו הקדו"ש נו ע"ד( .אמנם
לכאורה כוונתו שם לומר שדבר זה אינו נוגע כי אם לעתיק ולא לא"א )כלומר ושם יש בחינה
מסויימת של ימין ושמאל( ואילו משמעות שיטת הגר"א היא שדבר זה שייך לא"א ולא לעתיק
)כלומר שבע"ק אין כלל בחינת ימין ושמאל וכולא ימינא( ,וצ"ע.
 299אם כן כוונת הכינוי "בנ"י" דלקמן היא לז"א ,שכן המה המתאוין לתיקון א"א ,ושרש תיקון
א"א היא באוירא ע"ש .לכן מאד מובן ד"ז שהזכיר לקמן 'אין' שכן האוירא היא בכלל הרדל"א ,ועי'
לש"ו כללים ח"א מח ע"ד.
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ומש"כ 'בלבהון' פי' שאין אורות ע"ק מושגים כי אם במחשבה )ב"ע מה ע"ב(.
ïéáå ,'éé éø÷àã ïéôðà øéòæ ïéá ,ïéà íà åðáø÷á 'éé ùéä (æé úåîù) áéúëã
 - 300ï"éà éø÷àã ïéôðà êéøàא"א מכונה "אין" משום שבו מתלבש הרדל"א שהוא
הראוי באמת לכינוי אין )בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ד"ה ואמר( .טעם הספק של כלל
ישראל בין ז"א ובין א"א ,שכן כל ניסי יצי"מ והמדבר היו בבחינת גילוי אור ע"ק ,וזה
גילוי שלא יתכן שיבא על ידי אתערותא דלתתא כלל .והנה הנהגה שאין לה דבר עם
התעוררות התחתונים לא יתכן שיתמיד .ממילא היו כלל ישראל בדאגה תמידית
שהנהגה זו תיפסק ,וזה גופא היה חסרונם ,שלא ידעו שעל ידי ביטחון מוחלט
בשי"ת אפשר לגרום שהנהגה זו אכן תתמיד) 301לש"ו דע"ה ח"ב קלד ע"ד(éàîà .
ìòå (íù) áéúëã ,àðåéñðá àìà ,àúåáéáçá åãáò àìã íåùî ,åùðòúà
 - ïéà íà åðáø÷á 'éé ùéä øîàì 'éé úà íúåñðאסור לנסות את ה' בדבר זה,302
וכמ"ש בזהר )בשלח נב ע"ב( בהאי מלה לא תשאל) 303ב"ע מו ע"א(.
 - àçøà ãç ìéæà éøòùã 304àúåâìôáבהארחא שבא"א הוא רברבא,
ואילו בז"א הוא דקיק )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה וז"ש חד( .ישנם ב' חיוורתי
בגלגלתא דע"ק ,והמה כוללים את כל י"ג החיוורתי :א( ההולך ומתפשט בפלגותא
דשערי בקו א' והוא בסוד לויתן נחש בריח ,ב( הסובב ומקיף את כל הראש מהעורף
ועד המצח וחוזר חלילה ,והוא בסוד לויתן נחש עקלתון .והמה שורש לזו"נ :הזכר
הולך והנקבה סובב .והנה אור הנקבה נתעלמה ונגנזה לצדיקים לעתיד לבא ,ולכן
אין מפרטים באידרא את בחינות חיוורתא הנוק' אלא ברמז בכללות .לכן לא דבר
כאן כי אם מן החיוורתא המתפשט ביושר בלבד .305והנה יש בו עוד טעם כמוס ,שכן
יש כלל ,שבכל אתר דאית דוכרא אין נוקבא עולה בשם .306השערות כוללות ב'
סטרין דהיינו חו"ג ,ולכן מתפשטים בב' צדדי הראש ,ובאמצע הראש עובר
החיוורתא ,הרי הוא בחי' החסדים של הדעת .והארת החיוורתא הזאת מתפשטת
דרך חוט השדרה עד היסוד ,והיינו החסד המקיים את העולם .וז"ס מה שיסוד מכונה
אורח וכמש"כ )משלי ל יט( "דרך גבר בעלמה" ,ויסוד הנעלה ]דעתיק[ אף הוא מכונה
אורח והוא "נתיב לא ידעו עיט" )איוב כח ז( .וכן הדבר כאן ,שסוד החיוורתא הזה
 300לש"ו גליונות מציין כאן לשער מאמרי רשב"י כ"ו ע"ד וז"ל ,לצרפא בלבהון ,וכיוצא בזה
אמרו בשלח קנ"ח ע"ב שורה כ"ה וז"ל ,דבמעיכון בעיתו למנדע דא דכתיב היש ה' בקרבנו ,עכ"ל.
 301ע"ש ראיותיו מדברי הרמב"ן ועוד ,ועוד עי' נפש החיים ג יב וז"ל ,ובאמת הוא ענין גדול
וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שם
רושם כלל ,כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום
כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש ,ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו
משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם ,ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה ,כן
יספיק הוא יתב' בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו
שם דבר כלל ,וזה הענין הוא גם כן בכלל כוונת הזוהר בהקדמה דף י"ב סוף ע"א פקודא רביעאה
למנדע דה' הוא האלקי' כד"א וידעת היום וגו' כי ה' הוא האלקים ולאתכללא שמא דאלקים בשמא
דהוי"ה וכד ינדע ב"נ דכלא חד ולא ישוי פרודא אפילו ההוא ס"א יסתלק מעל עלמא כו' והבן ,וגם
יגזור אומר ויקם לו לפעול ענינים ונסים נפלאים היפוך סדור כחות הטבעים ,כיון שמשעבד ומדבק
טוהר אמונת לבבו באמת בל תמוט רק לו יתב' לבד ואצלו יתב' הכל שוה כל רגע ,לפעול בסידור
הטבע שקבע או היפוך סידור הטבע ,כמו שמצינו בר' חנינא בן דוסא שהיה גוזר אומר ופועל כפי
רצונו כל עת היפוך סידור הטבע כאמרו מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק ר"ל הלא
אצלו יתב' שוה זה כמו זה כנ"ל ,וכן הספיק הבורא ב"ה בידו ,וכהנה רבות אתו כמובא בש"ס
מנפלאות עניניו ,עכ"ל.
 302צ"ע אם כוונתו להנהגת הגילוי דע"ק או שאסור באופן כללי לנסות כדי לדעת איזו הנהגה
מתנהגת כעת.
 303עי' בהגר"א על ת"ז מג ע"ב ד"ה עיינין ,שזהו בגדר עייל ולא נפיק )א"ז רצ ע"א(.
 304עי' בהגר"א על ת"ז קמג ע"א ד"ה בשערא ,שגורס 'דפלגותא' וצ"ב.
 305עי' הקדו"ש צט ע"ב שמיקומו של החוורתא היא בתוך הנימא האמצעי.
 306זהר תרומה קלח ע"א וקלז ע"ב.
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הוא החסדים הבאים מסט' דיסוד דבינה דרדל"א .ונוקט בלשון אור"ח )רמז לאו"ר
וח'סד( ,שכן הוא סוד החסד הגנוז באור של היום הראשון הנרמז בפס' "יהי אור ויהי
אור" ב"פ אור ,רמז לב' החיוורתי כאשר הנקבה נגנזת ואילו הדוכרא מאיר למטה
דרך דופן 307כדי לקיים את העולם )ב"ע מו ע"ב– ïéîìò ïéòáùå ïúàîì øéäðã .(308
כל מקום שנזכרים ע"ר עלמין הוא מסטרא דבוצד"ק ,שכן בע"ר עלמין נגנז הניצוץ
של הבוצד"ק .והיינו כ"ז אותיות התורה המלבישים את הארת הבוצינא
דקרדינותא) 309בהגר"א תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק( .ארחא דנחש בריח הוא כנגד תורה
שבכתב ,בחי' דכורא ונחש עקלתון הוא כנגד תורה שבעל פה ,בחינת נוקבא .והנה
התורה כלולה בכ"ז אותיות בסוד אי"ק 310בכ"ר וכו' ,וכל א' כלול מי' .אופן נוסף
בביאור הע"ר – שהוא התגלות של כללות כ"ז אותיות יחד עם הנקודות ,וכל נקודה
היא י' .אופן שלישי ,האור המאיר מהחיוורתי הוא אור שמאיר מסוף העולם ועד
סופו ,ואז או"א ערכם מאתיים וזו"ן ערכם שבעים ,שכן לעולם א"א ערכו באלפים,
או"א ערכו במאות ,וז"א בעשריות )311ב"ע מו ע"ב( .ומש"כ בכל האידרא להעריך
בחינות ב'עלמין' ,שכן כל בחי' מהבחינות העליונות היא עולם מלא ופרצוף שלם
)ב"ע מז ע"א( - à"æã àçøà øéäð äéðîå .כלומר מיסוד דא"א ששם גניז האור )ב"ע
מז ע"א( - éúàã àîìòì àéé÷éãö äéá ïéøéäðã .שאז יתגלה האור שנגנז ביסוד,
שלעת עתה אינו מאיר אלא דרך דופן) 312ב"ע מז ע"א(çøåàå (ã éìùî) ã"ää .
 - íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä äâð øåàë íé÷éãöדהיינו יסוד ועטרת היסוד מכונים
"צדיקים" ,דהיינו צדיק )יסוד( וצדק )עטרה( ,313והם בסוד החיוורתי המכונים
"ארחא" שנגנז ביסוד ובעטרת היסוד .ומה שדימהו הכתוב ל'אור נוגה' ,ר"ל
החיוורתא אינה משתנה בירידתה ואינה עוברת דרך או"א אלא בתורת מעבר בלבד,
וכמש"כ )שמות לד ו( "ויעבר ה' על פניו" .314ממילא כאן הוא מכונה או"ר נוג"ה
ובגימ' ע"ר והיינו מעלת האור המאיר לע"ר עלמין הנ"ל .יסוד מכונה 'יום' ,אמנם
כאשר האור הגדול הזה אכן יוצא מהיסוד אזי מאחר שהוא יוצא דרך דופן הוא
משתנה ומאיר לנוק' באופן זה )ב"ע מז ע"א(äàî úéùì àùøôúà àçøà äéðéîå .
 - ïéôà øéòæá âéìôã àúééøåàã ïéçøåà øñéìúåהחיוורתא המתפשט הוא
השורש לתורה שבכתב וכנ"ל )וכן כלולה בו תורה שבעל פה דהיינו החיוורתא
המקיף את הראש( .אשר על כן צריך הוא לכלול בו "תרי"ג אורחין דאורייתא" ,הרי
הם סוד תרי"ג המצות שבתורה .בז"א הוא שמצויים הארחין המתפרשים שכן שם
הוא מקום גילויים ,ואילו בע"ק אינו נמצא אלא שרשם בלבד ,וממילא שם הם
 307עי' בהגר"א ספד"צ יב ע"ב ד"ה והן זו"ן.
 308עי' פת"ש א"א כו.
 309דהיינו שבע"ר העולמות יש פירוט של הארת המו"ס .וע"ש בתיקונים ,שבבחינה זו הוא
ששהתחדשה המציאות שהתורה ניתנה לישראל מפי הגבורה .אמנם בביאור הקשר שבין מו"ס
למצחא ,עי' בהגר"א על ת"ז מו ע"ד שכתב שהתגלות המו"ס היא דרך המצחא.
 310עי' יהל אור ח"ב לט ע"ד ,דהיינו שט' הספירות שמכתר עד יסוד שבג"ר )והוא כולל את א"א
ואו"א שכן או"א נכללים במזלין( הוא בסוד יחידות ,ז"א בסוד עשירות ונוק' בסוד מאות .ועי'
מקורו בת"ז כ' ע"א ד"ה וכלהו תליין מן אי"ק.
 311ע"ש שמביא מדברי הגר"א בספד"צ יא ע"ד שהארת החיוורתי עובר דרך או"א בבחי' מעבר
לבד עד ליסוד דז"א ,שכן אז יש כ"ז אותיות בז"א עצמו )כמש"כ לקמן בב"ע קנ ע"א(.
 312וכמ"ש בבהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב ד"ה והן זו"נ.
 313עי' 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 ]תרגום :שנינו מל ולא פרע את המילה כאלו לא מל ,בגלל ששתי דרגות הן,
מילה ופריעה ,זכור ושמור ,צדיק וצדק ,זכר ונקבה .אות ברית זה יוסף ,וברית זו רחל ,וצריך
לחברם[.
 314עי' ענינו בבהגר"א על ספד"צ י"א ע"ד ד"ה אעבר.
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נכללים בחד אורחא ורק לעתיד לבא יתעלה ז"א לע"ק כדי שהצדיקים יהנו מתרי"ג
המצוות שעשו )ב"ע מז ע"א( .תרי"ג הארחין חיוורתין הפרטיים שבהגלגלתא המה
בסוד יתיב על כרסייא דשביבין לאכפייא לון .פי' למתק את תרי"ג הדינים הנובעים
משם אלקים 315שבז"א .וזהו שאמרו כאן כי אלו תרי"ג החיוורתין הפרטיים
מתפשטים בז"א דרך הארחא דפלגותא לתרי"ג ארחין דאורייתא ,שכן עיקר הגילוי
של שם אלהים מתגלה בז"א ,ולכן מתפשטים בו כל תרי"ג החיוורתין לתרי"ג ארחין
דאורייתא ,כדי להמתיק את כל הדינין כדי שייעשו לרשפי אש שלהבת י"ה שלהובין
דרחימו .הארחא הי"ג הוא הארחא דפלגותא הרי הוא כלל כולם ,והוא מתפשט
ומאיר בז"א .ועל ידו מקבל ז"א את כל החיוורתין .והנה יש חילוק בין אופן קבלת
ז"א את אור הארחא דפלגותא לבין האור של שאר החיוורתי ,שכן את אור ארחא
דפלגותא הוא מקבל בלי התלבשות כלל ,אמנם את שאר החיוורתין הוא מקבל ע"י
הנימין וכמ"ש לעיל קכ"ט רע"א .ובכל נימא אית מבועא דנפיק ממו"ס ,ונהיר ונגיד
בההוא נימא לנימין דז"א כו' )לש"ו הקדו"ש צח ע"ד(äë íéìäú) äéá áéúëã .(316
" – 'åâå úîàå ãñç 'éé úåçøà ìëארחות ה'" היינו ארחין דז"א ,והם נהרין מארחא
דע"ק שמכונה "חסד ואמת" שכן "חסד" הוא סוד החיוורתי שהוא חסד דגלגלתא
דבינה דרדל"א )בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"א ד"ה וז"ש וזעיר( ו"אמת" בעתיקא תליא )כמ"ש
בזהר תרומה קמ ע"ב( )ב"ע מז ע"א(.
 – ïéåòøã àåòø ,àúìâìåâã àçöîזהו התיקון הד' מתיקוני גלגלתא דא"א
)בהגר"א על ספד"צ ו ע"ג ד"ה רעוא דרעוין( ובו מתלבש ת"ת דעתיק )בהגר"א על
ספד"צ ו' ע"א ד"ה וההוא ,וכן ו' ע"ג ד"ה ובו( ,והוא עצמו מתלבש בכל האצילות
)בהגר"א על ספד"צ א ע"ב( .נמצא ,כי כאן הוא השורש לכל הרצונות )"רעוין"(
הפרצופים וההיכלות ,דהיינו תיקון כל המדריגות )בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג ד"ה
ואמר רעוא( .317והנה המצח הוא ג"כ בבחי' דעת ,כי המצח הוא מקומו של יסוד
דדעת דבינה דרדל"א ,318והיינו 'מצחא דגלגלתא' ,ר"ל שאע"ג שמדרגת המצחא
פחותה מן המוח ,מ"מ הוא בכלל הגלגלתא )ב"ע מט ע"א( .תיקון זה תיקון כללי הוא,
הכולל בתוכו את כל התיקונים של א"א המתפשטים למטה בז"א ,וכל התיקונים
הנ"ל אינם אלא ענפים ממנו .שרש המצחא נמשך מסוד הרצון הראשון שבצמצום
א"ס .במצח הרצון שבכל פרצוף יש שני גילויים :גילוי הכתר 319וגילוי הדעת שהוא
במקום הכתר .זה האחרון הוא סוד הדעת המאיר במצחא ,הרי הוא הזיו הנמשך
מהגלגלתא ,והוא בחינת היות הרצון הפנימי מתגלה ע"י אותו הזיו )פת"ש א"א טו(.
ת"ת כולל את כל הו"ק ,וממילא כל הו' נק' "רעוין" על שם הת"ת הכוללם )בהגר"א על
 315הדינין הם ש"ך ופ"ר הרי הם ת"ר דינין ,והמה ת"ר האותיות אשר בק"כ צירופי אלהי"ם
וכללותם הוא י"ג והמה י"ג האותיות דאלהי"ם במילוי ,וביחד הם תרי"ג דינין.
 316ע"ש צט ע"א שמחלק את הפרטים באופן זה :לכל אחד מי"ב החוורתי יש ל"ז נקודות
)תמ"ד( ,ובנוסף הנחש בריח ס"ח נקודות ,ונחש עקלתון ק' נקודות .סה"כ תרי"ב ,תרי"ג עה"כ.
 317ועי' לש"ו כללים ח"א מח ע"ד ,שזהו חלק הקד"א שכנגד המצח ,והנהירו דרדל"א הוא
האוירא הגנוז בו ,ושורשו הוא בת"ת דרדל"א הנמשך מהדעת דרדל"א ,והוא הרעוא דרעוין ,והוא
הדעת המייחד את האוירא עם המו"ס .ועי' בהגר"א על ת"ז קלח ע"ג ,שהאוירא הוא בבחינת
ה"דעת במקום הכתר" ביחס לרדל"א שהוא הכתר דיליה .וכן עי' שם מח ע"ג שהאוירא היא הדעת
דרדל"א .ועי' לש"ו כללים ח"א קב ע"א שאור האוירא נסתם על ידי קד"א ואינו מאיר כי אם דרך
המצח ,והיינו הרעוא דרעוין.
 318עי' עניין "טורנא בסימא יאה" באד"ז רפ"ח ע"ב.
 319המקור לכך שמקום גילוי הכתר הוא במצח הוא בע"ח שער התיקון פרק ב' וז"ל ,סוד מצח
הרצון הנז' הוא כי תרגום רצון רעוותא .והנה לפי שבחי' ע"ב הוא בראש א"ק שהם בחי' המוחין
ומקומם הנז' הוא מבפנים כנגד מקום המצח ,ושם נזדווגו המוחין ,עכ"ל .ועי' בהגר"א על ספד"צ
סוף א' ע"א וא' ע"ב ,שהצניעותא הנזכר בספרא דצניעותא היא רדל"א וכמ"ש בא"ז )דף רפ"ח ע"ב(
"רישא דלאו רישא ולא ידע ולא אתיידע מה דהוי ברישא דא דלא אתדבק לא בחכמתא ולא
בסוכלתנו וכו'" ,והוא רעוא דכל רעוין המתגלה במצחא.
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ספד"צ ו' ע"ג ד"ה רעוא דרעוין( .והנה מצינו דוגמתו בהיכלות ,שכן היכל הת"ת מכונה
היכל הרצון ]ונקרא "רצון" שכן זהו עיקר רצונו ית'[ ,אלא שיש חילוק ברצונו זה:
עיקר רצונו ,כלומר זה שבגלוי ,נק' יעקב ,ובפנימיות נק' משה .וזהו המכונה "היכל
משה ויעקב" )זוהר פקודי רנג ע"ב( ,דהיינו דעת ות"ת ,זה מלגאו וזה מלבר )ת"ז כ"ט ע"ב(.
וכמו שמצינו שת"ת עולה למעלה מחו"ג ,כמו כן היכל הרצון אף הוא עולה למעלה
מהיכלות האהבה והזכות )ב"ע מט ע"א(àúåòø àåää éìá÷ì ïéôà øéòæã àúåòø .
 כאשר מתגלה מצחא דא"א ,אזי הוא מאיר למצחא דז"א ,הרי הוא התיקון הד'מתיקוני גלגלתא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה מצחא עד ,וכן בהגר"א על
ספד"צ ו' ע"ג ד"ה ואמר( ,ואז מתבטלים כל הדינים שבו )ב"ע מט ע"א(áéúëã .
) - 'åâå ïåöøì ãéîú åçöî ìò äéäå (çë úåîùהציץ היה על מצח הכה"ג לרצות
על טומאת קדשים .והנה כל הטומאות הם מסט"א )עי' אד"ז )רפח ע"ב( ד"ה מצחא
דאתגלי( ,והיינו סוד החסד עילאה דחיוורא דגלגלתא .וחסד דבגו אוירא הוא חסד
דרדל"א ,והוא מתגלה בתמידות ,והוא כעין כוונת הכתוב שלא יסיח דעתו ממנו )רש"י
שמות שם( .וטעם הכרחיות הדבר ,שכן החסד הזה הוא המקיים את העולם ,ואם היה
נפסק אפילו לרגע א' ח"ו ,היה חוזר העולם לתהו) 320ב"ע מט ע"ב(àçöî àåääå .
 - ïåöø éø÷àãהאידרא כאן מחדש ,שאף המצחא דא"א עצמו נק' רצון ולא רק יסוד
דעתיק 321המגלה את אור ת"ת דעתיק ,משום שהמצח הוא גלויא וכו' )ב"ע נ ע"א(.
 - àùéø ìëã àééåìâ àåäהוא שפירותא דפרצופא) 322ב"ע נ ע"א( - àúìâìåâå .מה
שמתכסה בגלגלתא ,מתגלה שם) 323ב"ע נא ע"א(äàî òáøàá àééñëúîã .
 - ïéîìò (øùòå à"ð)324 ïéøùòåבגלגלתא יש ת"כ עלמין ,בסוד ד' יודי"ן דהוי"ה
דע"ב) 325דהיינו ד' מאות( ,וי"ג החיוורתי ,וז' תיקוני הגלגלתא .ועוד אפשר לבאר
שכוונתו כאן היא לשורש מצחא דז"א ,ובסוד כ"ד בתי דינים )לקמן קלו ע"ב ,ואד"ז רצג
ע"ב( .כך ,שהחשבון הוא כדלהלן :הד' עולים לד' מאות )עי' לעיל ד"ה ולהיט( ,ועם
שורש הכ' הם ת"כ )ב"ע נא ע"א(- ìàøùéã ïåäúåìö ìá÷úà àéìâúà ãëå .
התפילות הם בסוד הקרבנות ,והקרבנות עניינם סוד הבירורים העולים .הציץ מרצה
על טומאת מקדש וקדשיו ,ממילא בזמן שאין גילוי המצח ,אז מדקדקים יותר על
התפילות ,אם הם ראויים הם להתקבל א"ל ,אמנם כאשר מתגלה המצחא ,אזי
מתקבלות התפילות בלא עיכוב ומונע ,ואין מדקדקים אם ראוי המתפלל שתפילותיו
יתקבלו ברצון א"ל )ב"ע נא ע"א(.
øæòìà 'øì ù"øà ,éúîéà úåðééðú ìàù ù"ø ,÷éúù ,àéìâúà éúîéà
 – àúáùã326 äçðîã àúåìöã àúòùá ì"à ,àéìâúéà éúîéà äéøáהחברים
נתקבצו באדרא זו כדי שכל א' יאמר ויחדש תיקון א' הנוגע לשורש נשמתו .וכאן
רמז רשב"י לר"א בנו שייחוד התיקון השייך אליו הוא תיקון המצחא .לכן תחילה
שאל לכל החברים וכיוון שלא הבינו כוונתו ,שתקו ,עד שאמר לר"א ובכך בירר
 320כנראה שזהו מקור לדברי הלש"ו בספר הכללים ח"א קב ע"א הו"ד לעיל הערה  ,317ועי'
לקמן מש"כ בשם הפת"ש א"א ח.
 321עי' עניין "טורנא בסימא יאה" באד"ז רפ"ח ע"ב.
 322עי' לקמן קל"ט ע"א ,שהלשון "שפירותא דפרצופא" עניינו הדיקנא ,וכן הוא בהגר"א על
ספד"צ כ"ה ע"א ד"ה והכל תלוי .אמנם עי' בב"ע ריש מ"ט ע"א ,שמבאר שזה הלשון עיקר עניינו
הוא מידת ת"ת וצ"ע ,וי"ל ש"שפירותא דפרצופא" נתגלה בכל הפרצוף ,הן במצח והן בדיקנא
וא"ש.
323
דהיינו האוירא ומו"ס הנסתם על ידי הגלגלתא ,המה אשר נתגלו במצחא .ועי' לש"ו כללים
הו"ד לעיל הערה  317וכן הוא בב"ע מט ע"ב.
 324ב"ע נ"א ע"א לא גורס את המוסגר.
 325עי' לעיל ד"ה בארבע מאות.
 326במהדורות דפוסי וילנא ,אמסטרדם ומנטובא הגירסא היא "דשבתא" ,ואילו בב"ע נא ע"א
הגירסא היא "בשבתא".
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כוונתו) 327ב"ע נא ע"א( .תיקון המצחא בא מניצוץ הרדל"א הגנוז באוירא ,ומאיר
במצח בסוד זיו הפנים ,וה"ס הנשמה היתירה בשבת )פת"ש א"א ח'(ì"à ,è"î ì"à .
 - ïéôà øéòæá àúúì àðéã àéìú ìåçã éîåéá àúòù àéääã íåùîדינא
דלתתא הוא בסוד הסט"א ,והוא רצועא בישא לאלקאה .328והנה בכל זמן היא טמונה
בנוק' דתהומא רבא ,329אמנם בעת מנחה היא עולה למעלה ,ואז יש לה אחיזה בז"א,
שכן אז השמש נוטה לרוח מערב ,והוא זמן סילוק המוחין מז"א )שעה"כ ק"ש ד'(
וממילא זהו זמן התעלות הדינים והנוק' )ב"ע נא ע"א(àçöî àéìâúà àúáùáå .
 - ïåöø éø÷úàãכלומר ,בשבת רוצה הסט"א לעלות ולשלוט על העולם ,ואז מתגלה
המצחא הנקרא רצון ,והוא סוד הטורנא בסימא יאה )עי' פירושו בא"ז רפח ע"ב(,
330
דהיינו חסד עילאה ,ה"ה ביסום הדינים )ב"ע נא ע"א(éëúùà àúòù àéääá .
 - àåòø çëúùàå ,àæâåøהרצון נמצא לתתא בז"א ,שכן במנחה דשבת עולה ז"א
לדיקנא דע"ק במזל הח' ה"ה נוצר חסד ,ושם הוא בבחינת חסד עילאה וטורנא
בסימא יאה שבמצח ,ובסוד רצו"ן .ובדיקנא הופך הרצון את אותיותיו ונעשה לנוצ"ר
חסד )ב"ע נא ע"א('éé êì éúìôú éðàå (èñ íéìäú) ã"ää ,àúåìö àìá÷úîå .
àø÷ éàä ï÷úúà ë"âáå ,àçöî äàìâì ïéîåé ÷éúòî 331ïåöø úòå ,ïåöø úò
 - àúáùá äçðîã àúåìöá äéøîéîìכוונתו לומר שהרצון עליון דע"ק מתגלה
בז"א שנקר' הוי"ה .והנה לפי"ז יתבאר המשך הפסוק" ,אלקים ברב חסדך" ,דהיינו
ש"אלקים" הרי הוא מדת הדין דתליא לתתא בז"א ,מתמתק על ידי "רוב חסדך",
דהיינו חסד עילאה .ולכן הוא זמן הראוי להתפלל ,שכן אז התפילות מתקבלות )ב"ע
נא ע"ב(çëùú àçöîã àåòø ,ïéîåé ÷éúòì éøá êéøá ,äéøá øæòìà 'øì ù"øà .
 - äéì êéøèöúã àúòùáצדיקים גדולים יכולים לגרום לאור המצחא להאיר
למטה על ידי מחשבתם וכוונתם .וכיון שר"א תיקן דבר זה עכ"פ במה שנוגע לשורש
נשמתו ,לכן ברכו שכאשר יצטרך לזה תתמלא מחשבתו) 332ב"ע נא ע"ב(.
çëúùà àçöî éìâúà ãë àúúìã (àúòùá à"ñ) øàùá333 ç"ú
øòúà àðéã àçöî éìâúà ãë àúúìã øàùá ç"ú à"ñ335) 334àôöåç
éôñëúî àìã ïåðéàì àîìò éáééçì àúåçâùàã àçöî ãéáòúàå çëúùàå
 – (à"ãë åäééãáåòáבגילוי מצח דז"א מתגלים כל הדינים .והם מכונים כאן 'לתתא'
 327כנראה שדבר זה אמר ר"א מתוך ענוותנותו מכיוון שלא רצה לגלות ששורש נשמתו במעלה
עליונה כ"כ.
 328עי' ת"ז י"ב ע"א ,ועי' פת"ש קלי' פתח ה' ,דהיינו בחינת הדכר של הסט"א.
 329עי' ע"ח קלי' פרק ב' ,שכותב ש"תהום רבא" הוא בסוד חכמה דבריאה דקלי' .ועי' אד"ר
קמ"ג ע"א ,וכן בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א ,שזהו שורש הטומאה שעיקר עניינו הוא הדכורא .ועי'
בהגר"א על ספד"צ טו ע"ד ד"ה ואמר ש"תהום" הוא כינוי ליסוד דנוק' ,ואילו "תהומא רבא" הוא
כינוי ליסוד דבינה.
 330פי' שבת .ועי' לקמן ריש קכ"ט ע"ב ,ועי' בב"ע נב ע"א ,שמשמע משם שפי' נבלע.
 331עי' בבהגר"א על ספד"צ ב ע"ב ד"ה לא הוו ,ש"עת" היינו זיווג .ונראה לכאורה שכאן הזיווג
של החו"ב דכתר דא"א הוא גופא הרצון ,ולכן מוזכר כאן בדווקא "עת רצון" .ועי' בהגר"א על
ספד"צ ז ע"ג ד"ה ובפרשת ,שהנקודות יצאו ללא עת רצון.
 332דהיינו שבכחו להגיע למעלת המצחא בכל עת שיעלה ברצונו לגלות את כל הנ"ל ,ומכח זה
הוא שביכלתו אחרי כן להתפלל על מה שהוא רוצה .והנה עי' ת"ז ד ע"א :אמר רעיא מהימנא בריך
יהא בוצינא קדישא דאמר מלין אלין ליחדא בהון קודשא בריך הוא ושכינתיה ,אם כן עצם זה
שר"א גילה סוד זה גרם הברכה ,ועי' לש"ו ביאורים ח"א ד ע"ג וז"ל ,עיקר גודל מעלת לימוד
הקבלה לדבר )דהיינו להסביר( הכל באצילות ולהשתמש רק באותן הדברים וכו' כי בזה מעורר
באותן הדברים למעלה שיתפשטו ויתגלו ,ע"כ .לכן יכול כל א' יכול לגלות עד היכן שנשמתו
משגת .כך ,שר"א השיג עד מצחא דרצון ,ואחרים עד המקום שהגיע כל אחד ואחד.
 333הב"ע נ"א ע"ב גורס את המוסגר במקום תיבת 'בשאר'.
 334עי' לקמן קלו ע"ב שמפרשו" :אינון דלא מתכספי בעובדיהון".
 335הב"ע נ"א ע"ב לא גורס את המוסגר.
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שכן מקומו הוא בנה"י דע"ק מתחת לפרסא ולבר מגופא )זהר בראשית כא ע"ב( .חוצפה
היא סימן למי שבא מסטרא אחרא ,שכן מורה הדבר על כך שאינו מתבייש מחטאיו.
ואומר האידרא שהחוצפא רק עתה 'אשתכח' שכן בתחילה היו הדינים טמונים בנוק'
דתהומא רבא )ב"ע נא ע"ב( ,ומכיוון שכל גילוי של המצח הוא למעשה גילוי הרצון,
ממילא בגילוי מצחא דז"א חוצפא אשתכח ,שכן עיקרו של ז"א אינו אלא דין ומשפט
)פת"ש א"א טו( – íìëä úðàî êì äéä äðåæ äùà çöîå (â äéîøé) ã"ää .עצם
החוצפה וגילוי הרצון הרע ,המה הגורמים לשפע הדין בעולם )ב"ע נא ע"ב( .ומתבאר
כאן שבחינה זו שייך לנוק' דסט"א הרי היא החלק המפתה שבס"א )והדכר
מקטרג ,(336דהיינו ה"אשה זונה" שכל ענינה הוא להראות לאדם את טעם העוון
כאילו טוב הוא ,ובכך לפתותו שלא יהיה ירא מעונש החטא ,וזהו חלק הנחש )בעוד
הדכורא הוא ס"מ( )ב"ע נב ע"א(à"ñ)337 àúáåàéú àçöî éìâúà ãë àëäå .
 – çëúùà íéìù àåòøå (àúåáéáçתאותו של ז"א אינה אלא להנות מאור המצח
דע"ק המכונה "רעוא שלים" ,שכן כולל הוא את כל הרצונות הטובים ,והוא בסוד
מידת הת"ת המכונה "יעקב איש תם" ,ותרגומו "גבר שלים" )עי' זהר תרומה קסט ע"ב(
)ב"ע נב ע"א( – äéî÷ ïééôëúîå åëëúùà ïéæâåø ìëå .הדינים הקדושים שבמצח
ז"א נבלעים בו וכמש"כ )אסתר ז( "וחמת המלך שככה" .והדינים דלתתא ,הרי הם
סוד רצועא בישא ,338אתכפיין ונטמנים בנוק' דתהומא רבא )ב"ע נב ע"א(éàäî .
 - 339ïéðéã éúá äàî òáøà ïéøäð (àúúìã à"ñ) àçöîאם לא גורסים
"דלתתא" אזי הפירוש הוא שבמצח דע"ק מתגלה הארת חסד עלאה של רדל"א ,והוא
סוד האור הגנוז .ולכן מהמצח הוא שמאירים ומתבסמים "ד' מאה בתי דינין" .אמנם
אם נגרוס תיבת "דלתתא" אזי פירוש הדברים הוא שבמצח דז"א מאירים ד' מוחין,
ועולים לחשבון ד' מאות שכן מוחין הם ,וכאשר אין הארת מצחא דע"ק הרי
שמתלהטים כולם בדינא ולכן הם מכונים "בתי דינין" . 340עוד אפשר לפרש באופן
שלישי ,שת' בתי הדינים הללו הם בסוד מידת המלכות ,הרי הוא סוד בית דינו של
הקב"ה )בהגר"א ת"ז ל"ג ע"ג ד"ה ובית דינו( .וסוד ת' הוא בנוק' רשימו דכולא) 341ב"ע נב
ע"א( ,ת' בתי הדינים הללו הם כנגד "ת' איש" של עשו ,חיילין דסט"א האוחזים בת'
בתי דינים שבמצח דז"א ,שהוא גילויא וחוצפא דלהון )פת"ש פו"ח כא(ãë .
 - 342äéî÷ ïéëëúùî åäìëå ïåöø úò éàä àééìâúàלפני אור הרצון הנ"ל,
הדינים שקטים ונחים ונבלעים בשורשם )ב"ע נב ע"א((æ ìàéðã) áéúëã àåä àãä .
 – áéúé àðéãעיקר הראיה הוא מהמשך הפסוק...' :ספרין פתיחו' ,דהיינו שיש גילוי
של המתקלא הרי הוא ג' הספרים הנפתחים בר"ה )ר"ה טז ע"ב( .והמה אורות

 336עי' בהגר"א ספד"צ ל"א ע"ג ,שהנוק' דסט"א מפתה לעבירה ,ואילו של דכורא מקטרג ומביא
דינים על האדם .ועי' גמ' ב"ב ט"ז ע"א" ,במתניתא תנא יורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות
ונוטל נשמה וכו' אמר ר"ל הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות" .ועי' בביאור הגר"א על
תיקו"ז קנ"א ע"א וז"ל ,ב' יצרין דו"נ של אדם ,ס"ם ונחש ,רוצח ונואף ,ישמעאל ועשו ,זוהמא
דאדם וחוה דאתערב בכספא ודהבא וכו' והן התאווני והכעסני דכורא בכעסני ונוק' נפת תטופנה
וכו' יורד ומסטין ועולה ומקטרג ,עשק ושטנה ,עכ"ל.
 337הב"ע נ"ב ע"א לא גורס את המוסגר.
 338עי' ת"ז י"ב ע"א ,וכן עי' פת"ש קליפ' פתח ה' שזה כינוי לדכר דסט"א.
 339עי' באר יצחק על ליקוטי הגר"א לב ע"א ,שמצח זה היינו מצחא דע"ק )ולכן אינו גורס את
המוסגר( ומאיר לת' בתי דינים שהם למטה בהיכל הזכות ששם מקום הדינים והסנהדרין ,והוא
בגבורה ,ושם הוא נהר דינור.
 340ע"ש עוד שכאן הוא סוד הבתים של התפילין.
 341כמו שכתב הב"ע לעיל קכח ע"ב בעניין רשימו דאתוון.
 342עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג ד"ה ואמר רעוא.
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המוחין המתגלים במצח ממו"ס ,ושם הוא ג' ההויו"ת ,שורש ג' הספרים) 343ב"ע נב
ע"א( - ãéáòúà àì àðéãå {:èë÷} äéøúàá áéúé øîåìë .כשהדין "יתיב
באתריה" דהיינו במקום שרשו שבע"ק הוא מבוסם "ודינא לא אתעביד" אלא כאשר
הוא מתפשט לז"א) 344בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג ד"ה ואמר רעוא( .בהיותו בשרשו
שבמצחא דע"ק אזי כל הדינים הקדושים נבלעים ואינם מתגלים ,והדינים דלתתא
אתכפיין קמיה ונטמנים בנוק' דתהומא רבא )ב"ע נב ע"א( .כאן בדברי האידרא
מתחדש ששורש הדין תכליתו הטוב שיבוא עי"כ ,שהרי על ידי שיש דין יש גם מקום
לזכות להטבה בדין )פת"ש א"א מו(íåùî ,øúà éàäá íéà÷ àì àøòù àðàúå .
 - ïéëëúùéå ïéðéãã éøàî ïéìëúñéå àéìâúà ,àééñëúà àìå àééìâúîãמכאן
ראיה שהלשון ציץ נגזר מלשון הצצה והסתכלות )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ג ד"ה ואמר
רעוא עיי"ש( .הטעם שאין שערות במצח הוא כדי שז"א יוכל להביט בו ולקבל
מהאור העצמי של המצח ולא יהיה מסך המבדיל ביניהם .ומש"כ 'דמתגליא' מרמז
למצח ,ו'לא אתכסיא' מרמז לאור שמתלבש בו הרי הוא ת"ת דרדל"א ,ומכיוון שאין
שם שערות ,ממילא מתגלים שניהם למטה .והנה על ידי התגלות המצחא נבלעים
הדינים שבמצח בשורשם ,ואילו ע"י התגלות אור ת"ת דרדל"א יורד הסט"א לנוק'
דתהומא רבא ,והיינו מיתוק אותם הדינים .וכנגד ב' אורות אלו הוא שבאר כאן
האידרא את התיקון בשני חלקים דהיינו "ויסתכלין מארי דדינא" וכן "וישתככין" :על
ידי הסתכלות המארי דינא ,ייבלעו הדינים שבמצח ז"א ,וכן "וישתככין" כלומר שהם
יתמתקו בשרשם ע"י אור ת"ת דרדל"א וכנ"ל )ב"ע נב ע"א(– åãéáòúà àìå .
שהדינים דלתתא ה"ה רצועא בישא ,לא יפעלו את פעולתם לעשות דין בעולם )ב"ע
נב ע"ב(.
345
ïéðéöåáã ïéøéäð ïéôìà ïéòáùå ïúàîá èùôúà àçöî éàä àðàú
 - äàìò ïãòî (ïéøäðã à"ñ)346כל מקום שנזכרים ע"ר עלמין הוא מסטרא
דבוצד"ק ,שכן בע"ר עלמין נגנז הניצוץ של הבוצד"ק ,והיינו כ"ז אותיות התורה
המלבישים את הארת הבוצינא דקרדינותא) 347בהגר"א תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק(.
במצח ז"א מתגלים אותיות התורה ,שכן עיקר גילוי התורה והמצות הוא בערך
פרצוף ז"א ,ובבחינה זו הוא כל עבודתינו .ולכן מתגלים האותיות דווקא במצח ,שכן
הוא גלויא דכל פרצופא ,וכן נמצא באדם דלתתא ,שכל מעשיו נרשמים במצחו )ז"ח
לא ע"א( ,ושם מאיר מו"ס ,הרי הוא שורש לכל האותיות )ב"ע נב ע"ב(úéà àðú .
 - ïãòì øéäðã ïãòמכאן ראיה שעדן עילאה הוא מו"ס )בהגר"א על ספד"צ ה
ע"ג .(348הוא מאיר לעדן תתאהדהיינו חכמה דז"א ,ולכן אף הוא נקרא עדן )ב"ע נג
ע"א( - 349àîéúñá íéúñ àåäå àééìâúà àì äàìò ïãò .כלומר שהמו"ס סתים
בגלגלתא ,ואינו חשוב כנמצא שכן הקרום סותמו ,ואין מתגלה ממנו רק קרומא
דאזדכך וסתים) 350בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה וז"ש הוא( ולכן הוא נקרא מוחא
 343עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד הגה"ה ,וז' ע"ד ד"ה וסדר הכל ש"הספרים" כאן הם כינוי
למתקלא ,וכן הוא בבהגר"א על ת"ז ה' ע"א.
 344עי' לעיל הערה .244
 345הספירות נקראים בוצינין מכיוון שהם מגלים את רוממותו ית' )ב"ע קז ע"ב(.
 346הב"ע נ"ב ע"ב גורס את המוסגר.
 347דהיינו שבע"ר עולמות מתגלים הפרטים של הארת המו"ס .וע"ש בתיקונים ,שכאן הוא
מקום הגילוי שמציאות שהתורה ניתנה לישראל מפי הגבורה .בביאור הקשר שבין מו"ס למצחא,
עי' בהגר"א על ת"ז מו ע"ד שהתגלות המו"ס היא דרך המצחא.
 348אמנם מהמים אדירים עד ,משמע שבחינת עדן עלאה היא למעלה ממו"ס.
 349גירסת הב"ע נג ע"א" :בסתימו".
 350ועי' לש"ו כללים ח"א מח ע"ד ,שהיינו חלק הקד"א שכנגד המצח ,והנהירו דרדל"א הוא
האוירא הגנוז בו ,והוא מת"ת דרדל"א הנמשכת מהדעת דרדל"א ,והיינו הרעוא דרעוין הרי הוא
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סתימאה .והנה נקט בכפילות לשון 'סתים בסתימא' ,שכן יש ע"ג המוחא ב' כסויים:
א' הקרומא ,והב' הגלגלתא עצמו )ב"ע נג ע"א(ïøîà÷ãë ïéçøàì àùøôúî àìå .
 במו"ס דע"ק אין ל"ב נתיבות כמו שיש בחכמה דז"א ,אלא כולם נכללים שם)עי' ביאורו לעיל דף קכח ע"ב ד"ה ועכ"פ( .ושם הוא סוד ש"י
בנתיב א' בסוד
351
עולמות דלעתיד  ,דהיינו ל"א נתיבין שכל א' מהם כלול מי' דאוירא ,וכולם נכללים
בנתיב א' הכולל את כולם )ב"ע נג ע"א(éåìéáùá ùøôúî àúúìã ïãò éàäå .
 - ïéìéáù (øáéò) ïéøúå ïéúìúìקרומא דמוחא דז"א אתפסק ,ושם מאיר ע"י ל"ב
נתיבות להאיר בגופא )ב"ע נג ע"א(úéì ,éåìéáùá ïãò éàä ùøôúîã â"òàå .
 – ïéôà øéòæ éàä øá äéì òãéãכלומר ,אע"פ שחכמה דז"א מתגלה לתתא ,אין
הכוונה לתחתונים ממש ,אלא לז"א .אין לנו מושג מחכמתו של ז"א אלא רק
מפעולותיו בלבד )ב"ע נג ע"א(øá ,éåìéáù àìå äéì òãéã úéì àìéòìã ïãòå .
 - ïéôðà êéøà àåääאין עליונין ותתאין יכולין לעמוד על מציאות א"א ולהשיגו
)בהגר"א על ספד"צ כח ע"ג ד"ה ואמר בגין(" .עדן דלעילא" הוא כינוי למו"ס ,ולכן
אע"ג שאו"א משיגים את המו"ס ,שכן המה מקבלים הארה משם )אבא נוטל עט'
דחסדים ,ואימא ה"ג( ,מ"מ אין הארתם זו כי אם בתורת שורש השרשים בלבד ,שכן
עיקר הגילוי לאו"א אינו אלא על ידי הדיקנא )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה ואעפ"כ(
דהיינו מב' מזלות נוצר ונקה .אמנם אין משיג את המו"ס עצמו בהשגה שלמה כי אם
א"א ,באותה מידה שחכמה דז"א אף הוא אינו מושג כי אם לז"א )ב"ע נג ע"ב(ã"ää .
)àã äëøã ïéáä íé÷ìà ,352äîå÷î úà òãé àåäå äëøã ïéáä íé÷ìà (çë áåéà
 - ïéôà øéòæ òãéã ,àúúìã ïãòכלומר שז"א "הבין" את התפשטות החכמה דז"א
דרך הבינה ,והיינו "דרכה" )ב"ע נג ע"ב( .מכאן ראיה לכך שז"א נקרא אלקים לעומת
א"א הנקרא יהו"ה .והכל תלוי בחוטמא דלהון ,אם הוא בבחינת אריך אנפין או זעיר
אנפין )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה והענין כי ,וכן שם כ ע"ג ד"ה וידוע(àåäå .
' – àìëã äàîéúñ ïéîåé ÷éúò òãéã ,àìéòìã ïãò àã ,äîå÷î úà òãéהוא'
הינו כינוי לא"א) 353בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה כתיב אני(.
 - àøååç àùéøã éåðéòכאן מדבר על עיני א"א ,והמה התיקון הה' מתיקוני
גלגלתא דא"א ,וכאן הוא מקום ההשגחה התמידית )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ג ד"ה
אשגחא פקיחא( .ובהן מתלבשים נו"ה דרדל"א )בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד ד"ה ובהן(.
 – àðéò ìò àúåñë úéìנקט כאן בלשון "עינא" דהוא לשון יחיד על אף היות
התיקון בשני העיניים )עי' אד"ז רפט ע"א( ,שכן העיניים באים מתרין פלגי דגופא )רע"מ
פנחס רלו ע"א( ,שבדרך כלל מחולקים לבחינות של ימין ושמאל ,ואילו כאן הכל
בימין ,ולכן נחשבים הם לא' .ומ"מ הם ב' עיניים ,אלא שלעין ימין יש יותר רחמים
)בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד ד"ה ואמר עינא( .בעולמינו יש עת שהעינים נסגרים בסוד
השינה ,והוא הזמן של סילוק המוחין בכדי לקבל מוחין חדשים למחרת .אמנם אם
היו ישראל זכאים על ידי מעשיהם ,היו המוחין קבועים בז"א תמיד .כך ,שעל אף
שהיו המוחין מסתלקים בכל לילה ,הרי שמיד היו יורדיםלז"א מוחין אחרים .וכמש"כ
בדברי רז"ל שבליל יציאת מצרים היה אותו הלילה מאיר כבתקופת תמוז ,וטעם
הדבר מכיוון שאז היו יורדים מוחין חדשים ומופלאים מלמעלה )ב"ע נד ע"א( .העין
הדעת המייחד את האוירא עם המו"ס .ועי' בהגר"א על ת"ז קלח ע"ג ,שהאוירא היא בחינת ה"דעת
במקום הכתר" ביחס לרדל"א הרי הוא הכתר דילה .וכן הוא שם מח ע"ג ,שהאוירא היא הדעת
דרדל"א .ועי' לש"ו כללים ח"א קב ע"א ,שאור האוירא נסתם על ידי קד"א ולכן אינו מאיר אלא
דרך המצח ,והיינו בחינת הרעוא דרעוין.
 351עי' עוקצין פ"ג מי"ב :אמר רבי יהושע בן לוי ,עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק
וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות ,שנאמר )משלי ח( ,להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא.
 352עי' לקמן קמ ע"ב ועי' אד"ז רצ ע"א.
 353צ"ע שהרי כתוב כאן "עתיק יומין" שהוא כינוי דווקא לעתיק ולא לא"א.
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מרמז על ענין ההשגחה ,ולכן בא"א הכל הוא לטובה ,ואילו בז"א יש טו"ר כאחד
)פת"ש א"א טז( - àðéò ìò ïéðéáâ úéìå .כלומר שאין מגיע שום קטרוג לעיני
גולגלתא דא"א ,ואף אין נאחזים בהם הקליפות ח"ו ,וע"כ אין צורך בגבינים שיכסו
עליהם להגן עליהם .ומש"כ גם "לית כסותא" וגם "לית גבינין" עניינו הוא שיש ב'
דברים על עיני דז"א שאין בא"א :הגבינין עצמם ,והשערות שעל הגבינין .הינם כנגד
ב' דברים הגורמים סילוק להשגחה והסתר פנים :הא' הוא התעוררות דינים
הקדושים ,והב' הוא קטרוג הסט"א )ב"ע נד ע"ב( .ביאור הדברים ,שכן השערות
יסודם הוא מסט"א ,דהיינו סט' ד"עשו איש שעיר" )בראשית כז יא( .איברא קטרוג
הסט"א לא יתכן לו בית אחיזה להתקיים אלא על ידי הדינים ,שיש בעולם תביעות
על קלקולים הצריכים תיקון ,ולכן ראשי השערות של הגבינין נעוצים בתוך הגבינים
עצמם ,ובסוד עשו דנפיק מיצחק .יוצא שהגבינים המה כנגד הדינים הקדושים,
והשערות של הגבינים המה ביטוי לקטרוג הסטרא אחרא היוצא מתוך דינים אלו.
"גבינין" הם כיסוי לעיניים שתכליתם שלא יגיע להם היזק עין הרע ,עשן או כל דבר
אחר הגורם לכהיית העיניים .ובעולמות עליונים המזיק לעיניים הוא מציאות
העונות ,שאז יש חשש לתגבורת הקלי' ויש לדאוג שלא יפגמו עיניים עילאין )ב"ע נו
ע"א( .וכן משמשים הגבינין לצורך השינה בזמן הגלות ,שאז הוא זמן סילוק ההשגחה
והסתרת הפנים )ב"ע נו ע"ב(ïùéé àìå íåðé àì äðä (àë÷ íéìäú) áéúëã ,è"î .
 – 354àìéòìã ìàøùé ,ìàøùé øîåùלא ינום ולא ישן הם כעניין תנומה ותרדמה,
וכמ"ש חז"ל )פסחים קכ( ישנו מקצתן יאכלו ,כולן לא יאכלו ,רבי יוסי אומר
נתנמנמו יאכלו ,נרדמו לא יאכלו .שכן ביום ,אחרי התפילה ,מסתלקים המוחין ולא
נשאר אלא רשימו ,וזהו המכונה "תנומה" ,ואילו בלילה אפילו אותו הרשימו מסתלק
ולא נשאר באדם כי אם קיסטא דחיותא בלבד ,וזהו "תרדמה" .ז"א מכונה "ישראל",
ו"שומר ישראל" הוא כינוי לא"א ,שכן השגחת ע"ק אינה נפסקת מז"א ולו לרגע אחד
)ב"ע נד ע"ב( – úåçå÷ô êéðéò øùà (áì äéîøé) áéúëå .דהיינו עיני א"א הפקוחות
לעולם ואין השגחתם נפסקת אפילו רגע א' )ב"ע נה ע"ב(éúàã äî ìë ,àðàúå .355
àìã àøååç àùéø ù"ë ,àðéò ìò ïéðéáâ úéìå ,àðéò ìò àúåñë úéì éîçøá
 – (åøéèð à"ñ)356 éãéî àòáדוגמת הדגים שבאים מן המים ,ה"ה סט' דרחמי
שעיניהם פקוחות תמיד כמש"ו .ולכן אין עין הרע שולט בהם ,שכן עין הרע הוא
מסט' דעולם התהו ה"ה מסוד עיניים דא"ק .ובחינה זו מצויה באופן מיוחד )"כ"ש"(
ברישא חיוורא )ב"ע נה ע"ב בשם זהר הרקיע(.
 - àæéîø àéä éàîì ,àáà 'øì ïåòîù 'ø øîàכל א' מהחברים צריכים היו
לגלות את אותו התיקון הנוגע לשורש נשמתם ,וכאן צוה לר' אבא שדווקא עליו
מוטל לגלות את תיקון העינים .ופשר שאילתו הוא ,היכן בעולם התחתון מרומז כח
זה שבאצילות )ב"ע נו ע"א( – àîé éðåðìå íéâãì ì"à .עיני א"א מלבישים את נו"ה
דרדל"א ,שכן נוני ימא הם ת"ח ,ות"ח הם כנגד נו"ה )כמ"ש בז"ח לד ע"ד( )בהגר"א
על ספד"צ ו ע"ד ד"ה ובהן(àìå ,àðéò ìò ïéðéáâ úéìå ,àðéò ìò àúåñë úéìã .
 - àðéò ìò àøåèð ïééòá àìå ,ïéîééðדגים אינם צריכים שמירה ,שכן המים מכסים
אותם ,וכל דבר שבמים אינו מקבל טומאה ,שאז הוא חוזר לשרשו במו"ס המכונה
מים רבים ,שכן על ידו מיטהרים כל הטומאות ,שכן כל הבירורים במו"ס אתברירו
)בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד ד"ה ביה סליקו( ,ואין פגם מגיע לשם )ב"ע נו ע"א(ù"ë .

 354עי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"ג ד"ה אשגחא פקיחא.
 355עי' פת"ש ז"א ו' ,שזהו עניין למו"ס המחלק לז"א את ההארה הנצרכת עבורו .ועי' לש"ו
כללים ח"ב יח ע"ד שכלול בזה שאור העינים דא"ק הינם שורש לאורות אח"ף.
 356ב"ע נה ע"ב גורס את המוסגר ,ואילו את תיבת 'מידי' ל"ג.
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 - 357à÷éúòã à÷éúòע"ק הוא פרצוף א"א )בסוד ספירת הכתר( ,והוא הכתר של
כללות האצילות .אם כן בע"כ צ"ל שכתר דע"ק נקרא עתיקא דעתיקין ,וכל ז' תיקוני
הגלגלתא נמצאים כאן בכתר דע"ק )ב"ע נו ע"ב( - àøåèð éòá àìã .הגבינים
משמשים לב' דברים :הא' לצורך השינה ,והב' לשמירה מעין הרע ומכל דבר הגורם
כהיית עיניים .ו'נטורא' הוא עניין השמירה )ב"ע נו ע"ב(çâùî åäéàã ù"ëå .
 - äéá ïæúî àìëå ,àìëìע"ק הוא המשגיח על העולם בכללות לצורך קיומו,
אפילו כשאין עושין רצונו של מקום )ב"ע נו ע"ב(' – íéàð àìå .לא נאים' הוא כנגד
צורך השינה של תיקון הגבינים וכנ"לàìå íåðé àì äðä (ã àë÷ íéìäú) ã"ää .
" - àìéòìã ìàøùé ,ìàøùé øîåù ïùééישראל דלעילא" היינו ז"א .והנה סוד
השמירה הוא שקידתו של ע"ק להאיר לז"א הארה תמידית לצורך קיומו ,ודלא
כבעולם התהו שם לא היתה עליו שמירה מע"ק )ב"ע נז ע"א((âì íéìäú) áéúë .
,358õøàä ìëá íéèèåùî äîä 'éé éðéò (ã äéøëæ) áéúëå ,åéàøé ìà 'éé ïéò äðä
ïåðéà ïéðééò éøú ã"ëòå ,ïéôðà êéøàá àä ïéôà øéòæá àä àéù÷ àì
 – ãçì 359åøæçúàåכלומר שלגבי א"א תרין העיינין עומדים בחד דרגא ,שכן הכל
ימינא )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ד ד"ה וז"ש כד אתגליין( .עיני א"א הם כנגד נו"ה ב'
פלגי דגופא ,אלא שעין ימין הוא יותר רחמים )בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד ד"ה ואמר
עינא( .360מש"כ 'אתחזרו' הוא בסוד חזרת זו"נ פב"פ )ב"ע נז ע"ב(.
 - øååç åâá øååç éäéàã àðéòכידוע שחו"ב הם עומדים האחד בתוך השני,
חכמה בבינה ,נקודה בהיכליה) 361ב"ע נט ע"א( - øååç ìë ìéìëã øååçå .כלומר דעת
הכולל את חו"ב כאחד ומכריע ביניהם ,וכמו כן כולל ב' עטרין חו"ג )ב"ע נט ע"א(.
 – äàîã÷ àøååçיש בע"ק ג' חיוורין ,כנגד ג' הגוונין שבעיני ז"א ,וכמ"ש לקמן )קלו
ע"ב( ,וכן כנגד ג' אבהן דכלילן בנו"ה) 362בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א ד"ה ואמר עינא( .ג'
חיוורין הנזכרים מכאן ואילך הם חב"ד ,וכאן מונה אותם האידרא בסדר הפוך כלומר
מתתא לעילא ,מכיוון שהם נהירין ממו"ס ,ה"ה שורש הגבורות ,והוא אור חוזר שם
האורות משפיעים באופן הפוך .363והנה "חיוורא קדמאה" הוא בינה ,הרי היא שורש
לכל הגבורות) 364ב"ע ס ע"ב(" - úéçðå ÷éìñå øéäð .נהיר" הוא בסוד גבורה ואש
לוהטת ,וכוונת "סליק" הוא שמאיר ליסוד .כך ,שיסוד עולה תמיד למוח ואח"כ נחית
בהוד ,ה"ה סיום קו השמאלי ,ובסוד "בינה עד הוד אתפשטת" )זהר פנחס רכג ע"ב(.
והנה יסוד נחשב כקודם להוד ,שכן הוא עולה למעלה מנו"ה מכיוון שהוא סיומא
דגופא ,וגוף וברית כחד חשבינן להו )זהר פנחס רכג ע"ב( )ב"ע נט ע"א(" .סליק ונחית"
הוא בבחי' רצוא ושוב ,שתחילה הם עולים לשרשם שבמו"ס ואח"כ יורדים להאיר
 357גירסת הב"ע נו ע"ב היא "דעתיקין".
 358עי' לקמן דף קל ע"א וכן דף קלז ע"א ,בבביאור עניין החסרון של בחינת "עיני ה' המה
משוטטים" ,ובפרט יש לעיין במש"כ בב"ע שם.
 359עי' ת"י שמואל א כה יב ששם הוא תרגום של "ויהפכו" .ועי' בהגר"א על ת"ז מא ע"ג ד"ה
בראשית ,שכל הנאמר בתורה על עולם התהו נאמר בלשון עבר.
 360עי' בהגר"א על ת"ז צה ע"ד ד"ה ובינייהו.
 361עי' בהגר"א על ת"ז כ' ע"ב ריש תיקון ה' שזהו בחינה של יסוד דחכמה הבלוע בתוך יסוד
דבינה ,ועי' בהגר"א ת"ז פ' ע"ד שהמציאות של "נקודה בהיכליה" היא בסוד "חכם בבינה" )ס"י פ"א
מ"ג( ,דהיינו יש"ס בתוך תבונה )בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב ד"ה וענין ג'( .וא"כ צ"ע אם כוונת מש"כ
כאן "חוור בגו חוור" לישסו"ת.
 362נו"ה הם העינים כדלעיל בדיבור הקודם .דהיינו שאמנם נכון הוא שיש שינוי בין הגילויים
אפילו בא"א אבל כולם לבנים.
 363כל אור חוזר בא על ידי התעוררות התחתונים בבחינת מ"ן ,והאורות ההם באים בדווקא
בגבורה שכן תכליתם היא ההתגברות על המצב הקיים.
 364למימרא שאין שורש השפעה זו בדעת ,שכן שורש הדעת הוא למעלה מחו"ב והשפעת
הגבורות הוא מבינה דווקא )ב"ע נט ע"א(.
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365

 -משם

למטה )ב"ע ס ע"ב(àøåøöá øéøöã (àììëúàì à"ñ) àìëúñàì .
מאירים הגבורות במלכות המכונה "צרורא" ,דהיינו "צרורא דנשמתין"
366
ע"ב( ,כמ"ש )שמואל א' כה כט( והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים וכו'  .והנה
כל ענינה של המלכות היא דינים ,שכן דינא דמלכותא דינא )ב"ע נ"ט ע"א(àðàú .
 - àøåéç éàä ùèáכל נהירו דעינא הוא על ידי בטישו )דהיינו זיווג נעלם( דאוירא
ומו"ס ,וכאן מאיר לג' הספירות גבורה ,הוד ויסוד )ב"ע ס ע"א(- éðéöåá 'â ÷éìãàå .
המו"ס הוא בוצד"ק ,והוא מאיר על ידי אור דאוירא ,ומכאן נובע הכח של הספירות
להאיר )ב"ע ס ע"א( .הספירות מכונים "בוצינין" שכן הם מגלים את רוממותו ית'
)ב"ע קז ע"ב( - äåãçå øãäå ãåä ïéø÷àã .הגילוי כאן הוא מסודר מתתא לעילא
)ב"ע ס' ע"ב( :תחילה מנה את הוד  -כמשמעו ,ואח"כ מנה הדר  -ה"ה מידת הגבורה
העליונה מההוד ,וכן הדר הוא בגי' יצח"ק עה"כ .367טעם הדבר ,שכן הדר של כל דבר
הוא על ידי הגוונין שלו ,וכל הגוונים הם בגבורות) 368בהגר"א בתז"ח יח ע"ב ד"ה נציצו(.
והנה אף על גב שאין צבעים בע"ק ,מ"מ כאן הוא שרש הצבעים שיש בז"א .חדוה
הוא כינוי ליסוד ,369שכן כל חדוה היא מסט' דיסוד ,שם מתבסמין חו"ג ,וע"י חיבורם
יחד דרך היסוד הם 370עולים לבחינת יין המשמח) 371ב"ע ס ע"א(àúååãçá ïéèäìå .
 - àúåîéìùáשכן במו"ס כל הספירות רחמים גמורים ,והדין ממותק ויתיב
באתריה )ב"ע ס ע"א( .פירוש אחר ,חדוותא היא המו"ס ,ושלימותא אוירא דהיינו
השלימות כל פרצוף ,וכאן בא לבאר את הבטישה שלהם .ומנה תחילה את מו"ס שכן
כאן מדובר בבינה )ב"ע ס' ע"ב(.
 - àðééðú àøååçדהיינו חכמה הרי הוא תחילת קו ימין ,ולכן מפרש והולך
את כל גילוי קו הימין )ב"ע ס ע"א( - úéçðå ÷éìñå øéäð .תיבות "סליק ונחית" הם
בחי' רצוא ושוב ,והוא עי"כ שהם עולים לשרשם שבמו"ס ואח"כ יורדים להאיר
למטה )ב"ע ס ע"ב(çöð ïåø÷àã ïéðøçà ïéðéöåá 'â (÷éìãàå à"ñ) ÷éôàå ùèáå .
 – úøàôúå ãñçåושוב הוא מונה מתתא לעילא כנ"ל )ב"ע ס' ע"ב(ïéèäìå .
 - àúååãçá àúåîéìùáחדוותא היא המו"ס ,ושלימותא היא אוירא דהיינו
השלימות של כל פרצוף ,וכאן מבאר את הבטישה שלהם .בחיוורא קדמאה הקדים
מו"ס לאוירא שכן עסק בקו השמאלי של מידת הדין ,וכאן שמדבר בחכמה מפרש
את קו הימין ,וממילא מקדים את האוירא למו"ס )ב"ע ס ע"ב(.
 – äàúéìú àøååçדהיינו הדעת )ב"ע ס ע"ב(- ÷éìñå úéçðå øéäðå èéäì .
נוסף כאן על שני הקוים הראשונים 'להיט' .וזאת ,מאחר והדעת כולל את ב' העטרין
חו"ג ,ובכך הוא לבד נחשב לב' מוחין ,וזהו נהיר )דעת דחסדים( ולהיט )דעת
)זהר ויקהל רה

 365גי' ב"ע נט ע"א "לאסתכלא בצרורא".
 366תפילת אביגיל היתה ש"נפש" דדוד תתקשר בשרשה ,ושרש הנפש הוא "בצרור החיים"
כלומר במידת המלכות דאצילות.
 367הבנת כל גימטריא שהיא "עם הכולל" ,שכן רק דרך "הכולל" הוא שאפשר ליצור מציאות א'
הכלולה מפרטים רבים ,ולכן הכולל נחשב הוא כמספר בפ"ע )לש"ו הקדו"ש צז ע"ג(.
 368שהרי כל חסד הוא פשוט ולכן מכונה בגוון לבן ,אמנם כל הצבעים האחרים באים בהארה
מיוחדת ללא פשיטות אלא עם הרכבת הצבע ,וזהו דווקא על ידי מידת הגבורה המגבילה את
המופשטות לעניינים המסויימים.
 369אע"ג דלעיל נקט שהבחי' כאן נמנים מלמטה למעלה ,עכ"ז ספירת יסוד נחשבת כאילו היא
למעלה מגבורה ,וטעם הדבר הוא שיסוד שייך לקו האמצעי .והנה כל הקו האמצעי נחשב לבחי' א'
ודעת אכן היא למעלה מגבורה ועי' לקמן הערה .373
' 370הם' לא קאי על החו"ג עצמם כי אם על החיבור של החו"ג והתבסמותם.
 371עי' בביאור הגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד ז"ל ,יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים
דודיך מיין ע' אנפין ,והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל .דהיינו שזהו גילוי של הבינה ותיקון של
הזו"ן ,וממילא כנ"ל שזהו החיבור והתבסמות ,ועי' בהגר"א על ת"ז לג ע"ד ד"ה במתנת.
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דגבורות( ,וכנגדם אור ואש )ב"ע ס ע"ב( – àçåîã àúåîéúñî ÷éôðå .372דהיינו
מזיווג חו"ב )ב"ע ס ע"ב( - äàòéáù àúéòöîà àðéöåáá ùèáå .מלכות ,ומכונה
"אמצעיתא" בסוד "היכל הקודש מכוון באמצע" )ס"י פ"ד מ"ד( )ב"ע ס ע"ב(÷éôàå .
 - äàúú àçåîì àçøàיסוד מכונה "אורח" .והנה לפני הזווג נכלל היסוד בגוף
בסוד אבר מת ,ועל ידי המוחין הרי הוא סוד דעת שבו תלוי הזיווג )ה"ה דעת
המתפשט בחוט השדרה( ,הוא נהיה חי) 373ב"ע סב ע"א(àçøåà ÷éôàå à"ð)374 .
 – (äàúú àáììדהיינו לנוק' המכונה "ליבא תתאה" ,שכן פרצופה מתחיל מחזה
דז"א במקום הלב .ועוד ,שכל אורות נוק' אינם ניתנים לה אלא דרך החזה ה"ה מקום
הלב) 375ב"ע ס"ב ע"ב( - àúúìã ïéðéöåá åäìë ïèäìúîå .כל הספירות דנוק'
מאירים ע"י הדעת ,ומכונים "בוצינין" על שם סוד המנורה שהיא בנוק' .ועוד ,מכיוון
שכל בנין הנוק' הוא על ידי הגבורות הבאים משורש בוצד"ק) ,ועל ידי הארת
החסדים נהירין הבוצינין( )ב"ע סג ע"א( .והנה הסתכלות העין הוא ממוצע בין
המחשבה ובין המעשה )שכן אינו פעולה מוחלטת ולכלל מחשבה טרם הגיע שכן רק
אח"כ הלב חומד( ,וכן הוא לעניין מקומו שבגוף ,שהוא עומד בין המוחין שבראש
ובין כלי הגוף .וכן הוא ענין העין עצמו ,שמתלבש בו אור המוחין וע"י הוא שופע כח
ראיה ,ובו הוא שנרשם ענין ז' הגוונין ,הרי הם שרשי ז"ת )וכמו שית'( ,והיינו ז'
הבוצינין הנזכרים לעיל )פת"ש א"א טז(ç÷ôé ïéîåé ÷éúòå ,àåä úåàé ù"ø øîà .
 - äéì êéøèöúã àúòùá êìò àã àðéòכיון שתיקנת את העינים דע"ק ,לכן
יפקח עינא דא עלך בשעה שתצטרך .והוא סוד )אבות פ"ד מ"ב( שכר מצוה מצוה,
שממנו נהנים הצדיקים )ב"ע סג ע"א(.
 - àðàúיש מקום לפרש מהו שבא רבי שמעון להוסיף על דברי רבי אבא
376
בב' אופנים :א( לאחר שפירש ר' אבא את החיוורין באופן שאינם בסדר ג' קוין
דהיינו מציאותם קודם התיקון ,בא ר"ש לפרשם בסדר קוין )והנה יש לשים לב
שעכ"ז שרבי אבא ביאר הדבר בלי לפרש תיקונו ,אעפ"כ אמר לו רשב"י לעיל ש'יאות
הוא ,'377דהיינו שאף דרכו של ר' אבא נכונה( .אמנם לפיכך יש לגרוס 'תו תאנא' ולא
'תאנא' ,שכן הוא נוסף על דלעיל שכן והא מעין עניינו .ב( ר' אבא דיבר בסדר ז"ת
הכלולים בעיינין עצמם ,ואילו רשב"י מדבר בז"ת דע"ק עצמם מהגרון ולמטה )ב"ע
סג ע"א בדרך אפשר( והוא סוגיא חדשה לחלוטין וממילא יש לקיים את גירסתינו.
 - øååç åâá øååçחכמה שבבינה ,דהיינו נקודה בהיכליה) 378ב"ע סג ע"א(øååçå .
 - øååç ìë ìéìëãדעת וכנ"ל )ד"ה חוורא תליתאה( )ב"ע סג ע"א(äàîã÷ àøååç .
 - úéçðå ÷éìñå øéäðתחילה עולים הבירורים למעלה למו"ס ומתרחצים ומטהרים,
ואז יורדים חזרה לז"א )ב"ע ס"ג ע"א(øèñìã éðéöåá 379(úìúì à"ñ) àúúì .
 372עי' פת"ש פנימיות וחיצוניות יא וז"ל ,עטרת דגבורות הוא אשא שאינו במנוחה להיט ונחית
משא"כ חסדים מים הם במנוחה והשקט.
 373עי' בביאור הגר"א על תיקו"ז נ"א ע"ב ,שאדם שיש לו רגע אחד ללא תורה הדעת שלו היא
בבחינת אבר מת .ובחיי חיותו של האדם כל אבריו תמיד בתוקפם מלבד הברית שאינו חי כי אם
על ידי התעוררות הדעת לזיווג .וכן הוא לעולם יהיה באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שאז הוא
זמן התגלות העטרה וכו' ,ועי' בהגר"א על ת"ז פא ע"א ד"ה ביה איהו וז"ל ,והכל אחד כשזה נפתח
זה נפתח ודעת ויסוד הוא א' ,ע"כ.
 374ב"ע ס"ב ע"ב גורס את המוסגר.
 375עי' לקמן דף קמא ע"ב :תאנא ,האי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא ,ואתפשט רחמי
בדכורא ואתעבר ונקיב לסטרא אחרא ותקין מעוי דנוקבא בסטרא דדינא ,ע"כ .ועי' בהגר"א על
ספד"צ טז ע"א.
 376שכן ת"ת ויסוד נכללים בקצוות.
 377שהרי בכל יתר פירושיהם של החברים לא מצינו שאמר עליהם רשב"י כי "יאות הוא".
 378עי' לעיל הערה .361
 379ב"ע סג ע"א גורס "דנהיר לתלת" ,ולא "לתתא" ,וכן הוא בדפוס מנטובא.
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 – àìàîùבינה גבורה והוד דע"ק )ב"ע ס"ג ע"א(- àøååç éàäá ïçñàå ïéèäìå .
פי' שמקבלים הארה מגוון חיוור ,דהיינו בינה הכלולה בעין ,ושרש הארה זו בא
מהארת החיוורא שבעין )כלומר מאוירא עילאה ומבוצד"ק( על ידי הבטישו הנ"ל,
ולכן כ' "ולהטין" כנגד בוצד"ק" ,ואסחין" כנגד אוירא )ב"ע סג ע"א(éçñàã ïàîë .
 - ïéçéøáå ïéáè ïéîñåáá äéôåâהמו"ס הוא שורש לכל בוסמין טבין ,בסוד )שמות
כה ו( "בשמים לשמן המשחה" ,והיינו המשח רבות )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה וז"ש
שם( .והנה ה"בוסמין" המה הבירורים העולים למעלה ,380וכל אותם הבירורים
אתברירו במו"ס )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד ביה סליקו( .טעם הדבר ,שכן כל שם ב"ן הוא
בעינים ,וכל אתבסמותא שלהם היא במו"ס )שם( .והוא סוד "רוחצות בחלב" ,וזהו
המכונה בלשון הזהר "אסוותא דעיינין" )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה עיינין( )ב"ע סג
ע"א( - àúéîã÷á éåìò ååäã äî ìò .תחילה היתה הארת העיינין למעלה מן הז"ת
לפני שירדה הארתם לתתא .עוד אפשר לומר ,שצריכים העיניים ליטהר מהחולי
שהיה שקוע בו על ידי הקלי' קודם לכן )ב"ע סג ע"ב(.
 - àðééðú àøååçחכמה כנ"ל )ב"ע סג ע"ב(úìúì øéäðå ÷éìñå úéçð .
ïéîñåáá éçñàã ïàîë ,àøååç éàäá ïéçñàå ïéèäìå ,àðéîé øèñìã éðéöåá
 - àúééîã÷á éåìò ååäã äî ìò ïéçéøáå ïéáèזו תוספת הארה על מה שהיה שם
בתחילה) 381ב"ע סג ע"ב(.
 - äàúéìú àøååçדעת שבעיניים וכנ"ל ,שכן הדעת שרשו למעלה מחו"ב.
ולכן כינהו חיוור דכליל כל חיוור )ב"ע סג ע"ב(åøéäð ÷éôðå úéçðå ÷éìñå øéäð .
 - àçåî ïî åâì åâìã àøååçãנקט "לגו לגו" ב"פ ,וכוונתו "לגו"  -מחכמה ,ו"לגו" -
מבינה ,ו"מוחא" עניינו דעת .עי"ל שכאן מדובר על הארת האוירא למו"ס ,שאינו
אלא נהירו דקיק ,382והוא "לגו" מקרומא ,ו"לגו" ממו"ס ,וממילא "מוחא" היינו מו"ס
)ב"ע סג ע"ב( - àîëåà àøòùá ùèáå .דהיינו שערות ז"א ,שכן שם קיימת אחיזה
של הקלי' ולכן הם שחורים ,ובסוד )נדה יט ע"א( "האי שחור אדום הוא אלא
שלקה".וידוע כי ביטול הקלי' הוא על ידי הארה משורשם שבמו"ס ,383וגם על ידי
הארת האוירא 384הרי הוא חסד עלאה )ב"ע סג ע"ב( - êéøèöà ãë .כלומר שאין
השפעה זו תמידית ,אלא כאשר יש התעוררות מלמטה על ידי מעשים טובים ,אזי
מתבסמים השערות של ז"א )ב"ע סד ע"א( - àùéøã àçåîáå àùéøáå .הארת
העיניים מאירה לגלגלתא דז"א ,שכן ישנם שם דינים דדכורא תקיפין ברישא,385
וכחב"ד דרישא דז"א עומדים כנגד נה"י דאמא .ממילא צריך את הארת ע"ק לבסם
את הדינים של ז"א' .רישא' פי' הגלגלתא ,והמוחין שבו הם חב"ד .והזכיר יסוד זה
)שהארת העיניים ממתקת את דיני גולגלתא דז"א( דווקא בחיוורא תליתאה ,מכיוון
שהוא בחי' הדעת שבו ,והדעת הוא נשמת הו"ק ,וז"א הוא ו"ק דכללות האצילות.
וממילא פשוט שעיקר הארתם אינה אלא משורש הדעת העליון )ב"ע סד ע"א(.
 380עי' יהל אור ח"ג ו ע"א שריח הקרבנות עולה במו"ס ה"ה סוד החכמה.
 381עי' המשך דבריו שכותב בשם זהר הרקיע ז"ל ,והענין שכל מה שהעליון רוצה ליתן הארה
נוספת למה שתחתיו צריך לעלות למעלה ולקבל מפרצופים העליונים ,לכן קודם זה סליק ואחר כך
נחית ,עכ"ל ,אמנם לא מצאתי שום גרסא כזו שלשונה "סליק ונחית" בחוורא תנינא ,אלא רק
בחיוורא קדמאה ותליתאה.
 382דהיינו תמצית הארה ממנו .עי' פת"ש תיקון כ"ב ,שזוהי הארה "כמבתר כותלא" )לקמן קכט
ע"א( .ועי' ב"ע ריג ע"א שזוהי הארה העוברת דרך שערות בצמצום )לאפוקי הארה דרך שערים
פתוחים( .ועי' זהר תרומה קכו ע"ב ,ועי' לש"ו דע"ה ח"ב יט ע"ב שהארה זו היא בבחינת עולם
הנקודות ולא בסוד תיקון.
 383עי' לעיל הערה .244
 384דהיינו זיווג בין אוירא למו"ס.
 385לשון הספד"צ כו ע"ב וע"ש בגר"א כ"ז ע"א.
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 - åøàúùàã ïéøúë úìúì øéäðåכלומר שהדעת מאירה לת"ת יסוד ומלכות,
וכנ"ל שרשב"י מפרש את הארות החיוורא על סדר הקוים .וממילא ת"ת דע"ק נעשה
כתר לז"א ,וכן יסוד דע"ק נעשה דעת לז"א )ובדעת דז"א נמצא כתר פרצוף לאה
מאחוריו( ,ועטרת היסוד דע"ק נעשית לבחי' כתר ,ולכן מכונה "עטרת" .אמנם אם
כוונת 'וברישא' הנ"ל היא לכתר גלגלתא דז"א ,הרי שה"תלת כתרין" עניינן ג' המוחין
חב"ד )ב"ע סד ע"א( – äàìâì êéøèöàã äîë .דהיינו תיקוני ז"א )ב"ע סד ע"א(éà ,
.àìëã àîéúñ ÷éúò 386éî÷ àçéð
 – 387àðéò éàä íéúñ àì ,àðàúåמעיינין דע"ק יש הארה והשגחה תמידית
לשם קיום העולם )ב"ע סד ע"א(àðéîé àåä àìë ,ãçì 388åøæçúàå ,ïéøú ïåðéàå .
 - àìàîù äåä àìלגבי א"א הם תרין עיינין )ושרשם מנו"ה דרדל"א ,והם תרין
פלגין דגופא) .בהגר"א על ספד"צ ו ע"ד ד"ה ואמר(( ,אלא כיוון שבא"א הכל הוא
ימינא ,הרי שלגבן כחד דרגא הן חשובים) .בהגר"א על ספד"צ כא ע"ד ד"ה כד
אתגליין( .העין הימנית היא יותר רחמים מן העין השמאלית ,אם כי כל עניין היותה
שמאלית הוא רק בגלל היותה שרש הדינים ,אבל מצד עצמה היא כולה רחמים )ב"ע
סד ע"א( - êéîãà àìå íéàð àì .מנה כאן ב' בחי' :תנומה )"נאים"( ושינה
)"אדמיך"( .389תנומה היא כאשר מסתלקים המוחין ולא נשאר אלא רשימו דלהון,
ושינה היא כאשר גם רשימו זה מסתלק )ב"ע סד ע"א(,àìë ìò çâùà àåäå .
.åäìë ïðæúî àðéò éàäã àúåçâùàîå
 - åäìë àîéé÷ì ïéìëé àì ,àãç àòâø íéúñà àã àðéò éà ,àðàúוכמו
שהיה בעולם התהו ,שלא יכלו מלכין קדמאין להתקיים מכיוון שלא היתה להם
הארה והשגחה מעיני א"א) 390ב"ע סד ע"ב( .בעין דז"א נמצאים ז' עיינין דאשגחותא,
וכנגדן הזכיר האידרא ז"פ את תיבת "עינא" בעניין עינא דע"ק )בהגר"א על ספד"צ ז
ע"א ד"ה ואמר עינא( .וכנגד ז' אלה ,יש ליצה"ר ז' שמות) 391בהגר"א על ספד"צ לא
ע"ג ד"ה והענין( - àçé÷ô àðéò éø÷à ë"âá .392שכן תמיד עיניו פתוחות ,שכן אין
להן גבינין המכסים עליהן )ב"ע סה ע"א( .וטעם הדבר ,מכיוון ששורשו הוא בעיני
א"ק )לש"ו כללים ח"ב יח ע"ד( - äàìò àðéò .שכן מקומו למעלה מכל הפרצופים
)ב"ע סה ע"א( - àùéã÷ àðéò .שכן בו הארת מו"ס הרי היא נהירו דעינא ,ומו"ס
הוא שורש הגבורות .והנה כל קדושה היא מסוד הגבורות ,393ועל ידי הגבורות
מתקדש שמו ית' בעולם )ב"ע סה ע"א( - àúåçâùàã àðéò .השגחתו מתפשטת
לתתא ואינה נפסקת לעולם )ב"ע סה ע"א(- íéàð àìå êéîãà {.ì÷} àìã àðéò .
עי' לעיל קכט ע"ב מה שביארנו )ב"ע סה ע"א( - àìëã àøåèð àåäã àðéò .יש כאן
מקום לפרש מהו "הוא נטורא דכולא" בתרתי :או שזוהי השגחה בבחי' אור המקיף,
או שכוונתו לבחינה השומרת את כל המע"ט שהיו במשך ו' אלפי שנין בכדי להביא
 386עי' זהר וירא צו ע"ב ,שם משמע דהוא לשון של נטילת רשות מרבו.
 387עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג אשגחא.
 388עי' בהגר"א על ת"ז מא ע"ג ד"ה בראשית ,שכל הפסוקים המדברים על עולם התהו נאמרו
בלשון עבר דווקא" .אתחזרו" עניינה סוד חזרת זו"נ פב"פ )ב"ע נז ע"ב( .הב"ע גורס "ומתחזרן",
במהדורת דפוס מנטובא הגירסא היא "ומתחוורן" ובסוגריים "ואתחזרו" ,ובדפוס אמסטרדם גורס
תרווייהו כחדא "ומתחוורן ואתחזרו".
 389עי' לעיל קטע ד"ה עינוי דרישא.
 390עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ד שז"א אשתיל בע"ק.
 391עי' סוכה נב ע"א :דרש רבי עוירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצר הרע
הקדוש ברוך הוא קראו רע וכו' משה קראו ערל וכו' דוד קראו טמא וכו' שלמה קראו שונא וכו'
ישעיה קראו מכשול וכו' יחזקאל קראו אבן וכו' יואל קראו צפוני וכו'.
 392עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ד"ה ואמר עינא.
 393עי' בהגר"א על ת"ז ל"א ע"ד ד"ה ודא ,בביאור יחוד ,ברכה וקדושה.
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את הכל לידי גמר ותיקון בסופם )ב"ע סה ע"א( - àìëã àîåé÷ àåäã àðéò .כנגד
בחי' שפע קיום העולם שאינו נפסק )ב"ע סה ע"א((áë éìùî) áéúë éàä ìòå .
 - êøåáé àåä ïéò áåèעיני ע"ק מכונים "טוב עין" על שם החסד עילאה )שכן החסד
הגנוז מכונה טוב ,(394ה"ה הארת האוירא שמאירה לעין שלו) .ב"ע סה ע"א(ìà .
 - êøáé àìà êøåáé éø÷úהנה ידוע ,שלעולם אין פרצוף מאיר לתתא מעצמו ,אלא
צריך הוא לעלות עוד יותר למעלה לקבל משם הארה ,ואז הוא מקבל מלבד הארה
לצורך עצמו גם תוספת ברכה ועי"כ מאיר לתחתונים )ב"ע סה ע"א(éø÷úà éàäã ,
.àìëì êøáî äéðîå ,ïéò áåè
 – äàúú àðéòì åøéäð úéì àðàúåדז"א .ונקרא תתאה ,שכן הוא בנה"י
דע"ק הרי הוא לבר מגופא )זהר בראשית כא ע"ב( )ב"ע סה ע"ב(äàçúñàì .
 - àúåîëåàî àúåîéîãàîד' הגוונין שבעין מתפרטים כך :לבן כנגד חכמה ,סומק
כנגד בינה ,395ירוק כנגד חסדים שבדעת ,ואוכם כנגד גבורות שבדעת )ב"ע סה ע"ב(.
כל הצבעים שבעין ז"א הינם דין ,ואפילו ירוק) 396בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה
עיינין( .והנה חכמה ודעת דחסדים דז"א לא צריכים מיתוק כל כך כמו אוכם וסומק,
לכן הזכיר האידרא רק ב' צבעים אלו )ב"ע שם(àøåäð éàäî éæçúà ãë øá .
 - ïéò áåè éø÷àã äàìò àðéòã àøååçכלומר שללא הארה מא"א אין מקום
להשגחת ז"א בעולם .והוא בבחי' )תהלים מד כד( "עורה למה תישן ה'" )בהגר"א על
ספד"צ ו ע"ג ד"ה ואמר שם( .והוא סוד רפואת העיניים ,שהם כואבים מחמת
שמתלהטים בסומקא ,ומתרפאים על ידי מים חיים דמו"ס המכונה "טוב עין") 397ב"ע
סה ע"ב(àã äàúú àðéòì éçñàå ,àùéã÷ àã äàìò àðéò øéäð ãë òãéã úéìå .
 - åäéà øáאין מי שישיג האיך מתפשטת הארת עינא דע"ק המכונה "עינא קדישא"
 לעינא דז"א שכן שרשו הוא במו"ס אשר הוא סוד הקדושה .398ונותן האידרא ב'טעמים למה אינו מושג לתחתונים :הא' ,מכיוון שהוא "עילאה" כלומר למעלה מכל
האצילות ,והב' ,שכן הוא בא מנהירו דמו"ס ,ולכן הוא גם "קדישא" )ב"ע סה ע"ב(.
399
 - ïéðåéìò éàëæ àéé÷éãö ïéðéîæåכלומר דווקא אלו שנשמתם מסט' דז"א
)ב"ע סו ע"ב(åàøé ïéòá ïéò éë (áð äéòùé) ã"ää ,àúîëçã àçåøá àã éîçîì .
 כוונתו לבאר שלעתיד לבא ישיגו הצדיקים היאך מאירה הארת מו"ס בעינא דע"ק,וכן היאך מאירה אותה ההארה הלאה לתתא לעיינין דז"א ,שכן אז יתפתחון שערי
חכמה דמו"ס )ב"ע סו ע"א( - ïåéö 'éé áåùá ,éúîéà .לעתיד לבא ,כשיתגלה החסד
בפומא דאמה )לקמן קמב ע"א( .והוא סוד הקמת הקשת בסוף האלף הששי .400וע"ז בא
394

ועי' זהר תרומה קס"ח ע"ב :טוב כליל כלא בגויה ,ולא אתפשט לתתא ,חסד נחית ואתפשט

לתתא.
 395עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב שזה אוכם ולא סומק.
 396טעם הדבר כיצד יתכן שחסד יהיה דין ,ומה החילוק בין ז"א לא"א בד"ז ,שכן א"א הוא כולו
חסד ,משא"כ ז"א שאצלו הוא שמתחדש הנהגה של חסד שכל יסוד מציאותו הוא בכך שאינו דין.
ממילא בא"א החסד הוא בבחינת חסד בלבד ,ואילו בז"א החסד נחשב בבחינת דין לגבי החסד
שבא"א.
ע"ש בגר"א שאינו מזכיר אלא ג' צבעים ה"ה ירוק אדום שחור ,ואכמ"ל בטעם הדבר.
 397עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג ד"ה ואמר סתם ,שמביא את דברי האד"ר ד"ה תניא מפני מה.
 398כנ"ל הערה .393
 399עי' אד"ז רצ"ד ע"ב מש"כ לעניין אלה שנשמתם אינה ממלכא קדישא ,ועי' לעיל קכ"ט ע"א
לגבי תאות הצדיקים )שנשמתם מז"א( להדבק בא"א.
 400עי' ת"ז כ"ד ע"א :ובאלין תלת אתמר שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך ,ולקבל תלת גוונין
)זמנין( אינון תלת גוונין דשרגא ,דאתמר בהון וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וכו'
ואינון לקבל שלשה גוונין דעינא בלבת אש דא בת עין ,בההוא זמנא דיהון נהירין תלת גוונין
דעינא דאינון לקבל תלת גוונין דקשת מיד וראיתיה לזכר ברית עולם ובההוא זמנא כי עין בעין
יראו בשוב ה' ציון ]תרגום :ובאלה השלשה נאמר "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך" ,וכנגד ג'
צבעים המה ג' צבעי הנר שנאמר בהם "וירא מלאך ה' אליו בלבת אש תוך הסנה" והמה כנגד ג'
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מאמר הזהר )נח עב ע"ב( לא תצפי לרגלי דמשיחא )דהיינו נו"ה דרדל"א( ,עד דיתחזי
האי קשת בעלמא מתקשטא בגווני נהירין ויתנהיר לעלמא )ב"ע סו ע"ב( .והנה ידוע
ש'ציון' הוא בחי' יסוד ,ו"הוי"ה" עניינו כאן גילוי מוחין דז"א(ãé øáãîá) áéúëå .
 - 'éé äúà äàøð ïéòá ïéò øùàזה היה בשעת תיקון חטא המרגלים ,שאז הוצרך
משה להוריד את הארת ע"ק לז"א לגלות את דיקנא דז"א .וזאת ,מכיוון שהיה קטרוג
שעמד להחריב את העולם ,ולכן הוצרך לגלות את בחינת עינא פקיחא עינא נטירא
וכו' )ב"ע סו ע"ב( 401כדי להוריד רחמים גדולים אלוäàìò àáè àðéò àìîìàå .
 – àãç àòâø í÷éîì àîìò ìéëé àì äàúú àðéòì éçñàå çâùàãהטוב העליון
הוא החסד הגנוז באוירא שמאיר דרך הקרומא להעמיד את העולם ומכח בחינה זו זן
בחסדו כל בשר )ב"ע סז ע"א(.
) àøôñã àúåòéðöá àðàúו ע"ב( çâùà ãë ,äàúú àðéòî àúåçâùà
 - äéá äàìò åøéäðמכאן רואים שללא הארה מא"א ,אין מקום להשגחת ז"א
בעולם .והוא בבחי' )תהלים מד כד( "עורה למה תישן ה'" ,ומש"כ 'כד אשגח נהירו
עלאה ביה' דהיינו שנכללת השגחת א"א עם השגחת ז"א )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ג
ד"ה ואמר שם( .ומכאן ראיה שעינא דע"ק מאיר לעינא דז"א על ידי נהירו עילאה
הרי הוא סוד אור דאוירא הרי הוא האור הגנוז' .כד אשגח' כלומר כאשר הוא משגיח
ועיניו פתוחות ,אזי נחשבים עיני ז"א נחשבים לעין א' )ב"ע סז ע"א(àåää ìééòå .
 - àìë øéäð äéðîã äàúúá äàìò åøéäðכשמאיר ע"ק בעינא דז"א ,מתהפכים כל
הגוונים דבעיינין דיליה לחיוור ,ואז נחשבים ב' העיניים דז"א לחד עינא ,ומהם
יוצאת ההארה עליה מתקיים העולם .והנה יש עומק נוסף בדברי האידרא והוא,
שישנם כמה בחינות :חסד עילאה דהיינו חסד דחיוורא דגלגלתא ,ויסוד דיליה מאיר
באוירא .וכמו כן ישנו החסד שבאוירא עצמו ויסוד דיליה 402דבטש במו"ס .וכבר נת'
)ב"ע ס ע"ב ד"ה נהיר( שגם חסד וגם יסוד מכונים אור ,וזהו 'ההוא נהירו' דהיינו כלל
החסדים והיסודות הנ"ל' ,403נהיר כלא' כלומר שמהם מתקיים העולם )ב"ע סז ע"א(.
 - 'éé äúà äàøð ïéòá ïéò øùà (íù) ã"ääפי' השגחת ז"א התלוי באשגחא
עילאה )בהגר"א על ספד"צ ח ע"א ד"ה אשגחא תתאה(ïéò äðä (âì íéìäú) áéúë .
éðéò åëæ ,õøàä ìëá íéèèåùî äîä 'ä éðéò (é ã äéøëæ) áéúëå ,åéàøé ìà 'éé
– àúúìã àðéò ,úåèèåùî äîä 'éé éðéò åëæ àì ,àìéòìã àðéò ,åéàøé ìà 'éé
בז"א העיניים הם ב' איברים נפרדים ואילו בע"ק הם נחשבים לא' )בהגר"א על
ספד"צ כא ע"ד ד"ה כד אתגליין( .דכורא דסט"א מקטרג ולכן הוא רץ ומשוטט ורואה
את מעשי בני האדם )בהגר"א על ספד"צ לא ע"ג ד"ה והענין שדכורין( .404כאשר
זוכים ישראל במעשיהם ועינא דלעילא מאיר עליהם ,אזי נקראת כל ההנהגה על
שמה ,405משא"כ אם ח"ו לא זכו ישראל ,ואז אין ע"ק מאיר בז"א ,ואז "עיני ה' המה
משוטטים וכו'" .דהיינו השגחת ז"א בלבד בלי הארת עיני ע"ק .ממילא יתפרש
צבעי העין "בלבת אש" זו "בת עין" .באותו הזמן שיהיו מאירים ג' צבעים של העין שהם כנגד ג'
הצבעים של הקשת מיד "וראיתיה לזכור ברית עולם" ובאותו הזמן "כי עין בעין יראו בשוב ה'
ציון"[ ,ע"כ .והנה הנלענ"ד בפירוש הדברים ,שהגילוי של ג' גוונין שבקשת הוא בבחינת הגילוי של
החג"ת בהם כל ג' המידות פועלים כאחד בסוד תיקון המתקלא ,וממילא מאחר ויש תיקון וזיווג,
יש גילוי של זרע לשם הולדה .אמנם כל זה לא יהיה בשלימות כי אם לעתיד לבא.
 401עי' לש"ו כללים ח"ב י ע"ג ,שזהו בחינת "עינא פקיחא עינא טבא עלאה" ,הרי הוא התיקון
הה' דתיקוני הגלגלתא דא"א ה"ה "אשגחא פקיחא דלא נאים" .אמנם המעיין יראה פשוט שכאן
הוא מקום תיקון עיני ז"א ,וממילא דבריו צ"ע.
 402שהוא תתאה לגבי חסד דחוורא דגלגלתא.
 403אם כן לכאורה אפשר לכנות את מידת היסוד שבכל מקום "חסד תחתון" שכן הוא המשפיע
למטה.
 404עי' לעיל קכט ע"ב שמייחס את זה לז' עינין הרי הם ז' דרגות דסט"א.
 405דהיינו לאו למימרא שאין בבחינת ז"א השגחה והארה ,אלא שהוא נכלל בשל א"א.
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הפסוק "עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו" שכוונתו לחסד דע"ק ,דהיינו נהירו
עילאה ותתאה .406וכשהם לא זכו ,אזי תחת זאת נוהגת הנהגה בבחינת "עיני ה' המה
משוטטות" בלשון נקבה ,כי דינים באים מסט' דאימא והמה בגווני סומק ואוכם -
"בכל הארץ" דהיינו יסוד ומלכות שיסוד מכונה "כל" ומלכות מכונה "ארץ" ,והם
חותם )פי' כללות( כל הגבורות )ב"ע סז ע"א( .כל זמן שאין הארה מא"א ,אזי הארת
ז"א הוא בבחי' אור חוזר ,כלומר שרק החלקים המתוקנים ביותר עולים למעלה
לקבל את ההארה המגיעה להם על פי דין ולא בבחי' )ברכות ז' ע"א( "את אשר אחון
אחון" )לשם ביאורים ח"א פא ע"א(.
äëæù éðôî ,àùéá àðéò äéá àèìù àìã óñåé äëæ äî éðôî àéðúã
 - äàìò àáè àðéòá àçâúùàìמכאן שיוסף זכה להארה מא"א בגלל שגרם
לזיווג בעליונים .וזהו סוד הכתוב "כי נתן מלחמו לדל" )משלי כב ,ט( ,שכן אכילה
היא מלשון זיווג )בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ואמר סתם( ,והוא גילוי דמו"ס
)בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד ד"ה ואמר דנהירו( ,והיינו הגילוי של ב' ביעין וחוטמא
יסוד נפקי ביניהון )בהגר"א על ספד"צ ז ע"א ד"ה תרין נוקבין( .וזו ראיה לכך
שצדיקים זוכים להארת עין עילאה מיוסף דהיינו 'עינא טבא עלאה' ה"ה כינוי לעינא
דע"ק ,על שם הארת החסד עילאה שבו מבחי' ב' היסודות) 407ב"ע סז ע"ב(ã"ää .
) - ïéò éìò úøåô ïá óñåé úøåô ïá (èî úéùàøáכל פו"ר שרשה מסטרא דיסוד,
ושם ישנם ב' יסודות ,ולכן הזכיר ב"פ "פורת" דהיינו ב' פריות .כל פו"ר תלויה
בהקמת הברית סוד הקשת התלוי בהשגחת עינא דע"ק )ב"ע סז ע"ב(ïá àåä éàîà .
ïéò áåè (áë éìùî) áéúëå ,äéá çâúùàã ïéò úáñ ìò øîåìë ,ïéò éìò úøåô
 – ìãì åîçìî ïúð éë (è áë éìùî) è"î ,êøåáé àåäכנ"ל ,שעל ידי השגחת עינא
דע"ק נעשית הנסירה ,ועל ידי כך הוא ראוי לזיווג ,וזיווג מכונה ג"כ אכילה ,וזהו
עניין "לדל" שקודם הזיווג מכונה הנוק' "דלה ועניה" ,דלית לה מגרמה כלום )זהר ויחי
רמט ע"ב( )ב"ע סז ע"ב(.
408
àðéò úéàå ,àðéîé àðéò úéà ,äàúúã äéðéòá ç"ú ,ãç éø÷à è"î
åäééåøúå ,àìàîù àðéò úéì àëä ìáà ,éðååâ éøúá éøú ïåðéàå ,àìàîùã
 - 409ïéøú àìå ãç àðéò êë éðéâáå ,àðéîé àìëå ,é÷ìñ ãç àâøãáב' עיני ז"א
הינם בבחינת ב' מיני המים שישנם בעץ הדעת טו"ר ,ואין מתגלים אלא בעולם
היצירה ,שכן אפילו בבריאה אין מתגלית אלא עין אחת )בהגר"א בת"ז צ ע"ב ד"ה אל
תאמרו( .שני מיני מים אלו הינם בב' גוונים שונים )ב"ע סח ע"א( .אמנם בא"א אין
הדבר כן ,ועל אף שיש לו ב' עיניים שניהם בדרגא א' ,שכן הם ב' פלגי דגופא נו"ה
)בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד ד"ה ואמר עינא( .ולשניהם גוון שווה דהיינו חיוור )אלא
שא' הוא יותר רחמים ממשנהו ,ולכן נחשבים הם לא' אפילו שאליבא דאמת
במציאות הם שנים )ב"ע סח ע"א(,àúåçâùàã àðéò àåäã ,àã àðéò ,àðàúå .
 - øéãú (ïàæçå à"ñ) ïàãçå øéãú ïàëééç ,øéãú àçé÷ôג' לשונות הללו:
פקיחא ,חייכאן ,וחדאן ,הינן כנגד ג' חיוורין דעינא שהם בסוד חב"ד .וביתר ביאור,
הנה בדעת המתפשט בז"א יש אחיזה לחיצונים ,ועל ידו נסתמים עיינין .ולכן כנגד
הדעת שבא"א כתוב "פקיחא תדיר" ,מכיוון שאין בא"א דורמיטא וסתימת עיניים,
אלא ההשגחה היא תמידית .וכנגד חו"ב יש ב' שמחות ,הא' שמחה סתומה בלב ולא
מתגלה ,ולכן אינו יותר מאשר שמחה בעלמא והיינו מש"כ "חדאן" וכנגד בינה ,שכן
שם הדינים מבוסמים ,והשני היא שמחה שמתגלה על ידי שחוק והיינו מש"כ
 406כלומר שגם מאיר בז"א.
 407הן של חוורא דגלגלתא והן של אוירא .ועי' ב"ע סז ע"א ד"ה כד אשגח.
 408בהגר"א על ספד"צ כא ע"ד ד"ה כד אתגליין גורס פעם 'בעינים' ,ופעם 'בעינא'.
 409עי' בבהגר"א על ספד"צ כא ע"ד כד ד"ה אתגליין ,וכן ד"ה וז"ש כד אתגלין.

56

àøãàä øéàî
"חייכאן" ,וכנגד חכמה ,שכן הוא אינו מושג אלא לעתיד לבא ושם מתגלים ,ובסוד
"אז ימלא שחוק פינו" .והנה אם נגרוס "חזאן" במקום "חדאן" יש לפרש שכוונתו
לרמוז על כי העיניים משמשות לב' דברים :הא' ,להשגיח על הפרצופים שתחתיו,
והב' ,להסתכל כלפי מעלה בכדי לקבל שפע .בז"א ,ב' דברים אלה אינם בקביעות,
ואילו ע"ק תמיד מסתכל כלפי מעלה כדי להשגיח לתתא )ב"ע סח ע"א(éåä àìã .
 - éðååâ 'âá àøååçáå àîëåàáå à÷îåñá ïìéìëã ,äàúúì éëäבעיני ע"ק יש ג'
גוונים וכולם חיוור ,ואילו בעיני ז"א יש ג' גוונים .והאי דלא נזכר ירוק ביניהם הוא
בגלל שהוא כלול באוכם וסומק ,וכן הוא אינו כל כך נוטה למידת הדין כמותם )ב"ע
סח ע"א( – àçé÷ô øéãú äåä àìå .שכן הגבינין מכסים אותם )ב"ע סח ע"א(.
äéìã à"ñ) (àøãåñ éðéáâ äéìë à"ñ) àøèåñ àðäáâ úéìã (àðéáâ äéìã à"ñ)410
 - àðéò ìò (ïàñëîã éðéáâá äéðéòגביני עיני ז"א מכסים עליהם בסוד שינה
)ו"סוטרא" הוא השפה של כסוי העין ,וכמש"כ בהגה"ת דרך אמת על הזוה"ק כאן(.
'דלית' היא מלשון הגבהה ,וכמו שנאמר )ישעיה לח יד( "דלו עיני למרום" ,מכיוון
שהגבינין הם גבוהים מהעיניים ומקיפים אותם ,ובשינה הם יורדים על גבי העיניים
ומכסים אותם .ועוד י"ל ,שבעת שמתעורר האדם משנתו ,צריך להגביה את הגבינין
ולסלקם מן העינים ,בכדי שיוכל להסתכל .ונראה שנכון יותר לגרוס כאותם ספרים
שכ' 'דלי עיניה בגביני דמכסאן' ,לאשמועינן שהגבהת עיניים גופא אף הוא נפעל על
ידי הגבהת גבינין דיליה )והוא ג"כ יותר נכון בלשון הפסוק "דלו עיני למרום"( ,וזה
סוד מיתוק הגבורות שכן כביכול הגבינים מפנים את הדרך שתהיה עלינו בעיקר
השגחה לטובה )ב"ע סח ע"א(,'éé ïùéú äîì äøåò (ãî íéìäú) áéúë ã"òå .
) - êéðéò 'éé ç÷ô (èé á íéëìîבז"א יש זמן שעיניו סתומות הרי הוא זמן סילוק
השגחתו ית' ,כך ,שאין השגחתו אלא בבחינת סתימו דעיינין ,שיוצאת הארה מועטת
המספיקה לקיום ישראל בגלות באופן שלא יִכְ לוּ ח"ו .וע"ז אמר כאן את לשון
הפסוק "עורה למה תישן ה'" )ב"ע סט ע"א( .והנה תיקון עיני ז"א הוא על ידי הארה
מא"א ,והוא כעניין "ויתסחון בההוא חיוורא" )לקמן קל"ו ע"ב( )בהגר"א על ספד"צ טז
ע"ג ד"ה אתייחד( .ובעת שמתעורר זה התיקון ,ראשית כל מתפקחן עיינין ,ואז הוא
עת הזיווג והדינים מתבסמין .וע"ז אמר כאן את לשון הפסוק "פקח ה' עיניך" )ב"ע
סט ע"א(.
- áèì ç÷ôúà àìã ïàîìå ,áèì ç÷ôúàã ïàîì úéà ç÷ôúà ãë
"פקיחת עיניים לרע" הוא כאשר אין גילוי של א"א לז"א )בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב
ד"ה וז"ש בגין( .411מתבאר כאן עוד חילוק בין עיני ע"ק לז"א ,שבע"ק פקיחו דעינא
הוא כולו טוב בהשגחה והנהגה אחת ,שכן כולו גוון חיוור ,ואילו בעיני ז"א יש ב'
מיני השגחה 412ואפילו כשעיניו פתוחות )ב"ע סט ע"א( - ç÷ôúàã ïàîì éåå .יש ב'
מיני עונש :א( עונש טבעי ,על ידי סילוק השגחתו .וזהו בסתימו דעיינין ,ואז נעזב
האדם ליד המקרה ולהנגת הטבע .ב( עונש נסיי למעלה מדרכי הטבע ,וכמו שהיה
לפרעה ומצרים .והוא בפקיחת עיניים דז"א .והנה כשיש רשעים גמורים הכופרים
בהשגחה ,הוא ית' מענישם בפקיחו דעיינין שלא בבחי' טבע בלבד )ב"ע סט ע"א(.
 - àðéò àéñëîå ,äéìá÷ì éæçúà à÷îåñå ,à÷îåñá áøòúà àðéòåכשהעיניים
נחלשות הן מקבלות את גוון הסומק ,ואפילו החיוור שבעינים מתלהט בסומקא )ב"ע
סט ע"א( - äéðî áéæúùé ïàî .אומות העולם אינם מושגחים מאיתו ית' אלא
בבחי' סתימו דעיינין הרי הוא הסתר פנים ,שאז כל הצלתם אינה יכולה לבוא אלא
 410ב"ע ס"ח ע"א גורס דלית גביני סוטרא.
 411כלומר שאז יש דין חמור ,וכמש"כ לעיל לעניין סוד מאמה"כ "עיני ה' משוטטות בכל הארץ".
ועי' לש"ו דע"ה ח"ב פח ע"ג ,שזהו האיסור החמור להסתכל בקשת שהוא כל זמן שהקלי' אוחזים
בהם כלומר עד ביאת גוא"צ בב"א.
 412עי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה עיינין שכל צבע שבעין ז"א הוא דין ,ואפילו ירוק.
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דרך מקרה והשגחת המזל ,וכמו טבע מציאות עובדי האלילים .אמנם ישראל ,שהמה
תליין רק בפקיחו דעיניין והשגחתם גלויה ,ממילא להם אין קיום אלא על ידי נהירו
דעינא בסתימו בסוד )שיה"ש ב ט( "מציץ מן החרכים" ,להם לכאורה אין דרך לינצל
)ב"ע סט ע"א(ìë ìéìëã øååç ,øååç åâá øååç ,àðéòã àáè ,ïéîåé ÷éúò ìáà .
 – éøååçכלומר דע"ק חלוק מז"א ,שכן בע"ק אין שום דין כלל .ואפילו שמצינו בו ג'
חיוורין שונים ,מ"מ הם אינם אלא שורשי הצבעים ,שכל א' יותר חיוור מחבירו )ב"ע
סט ע"ב( – åäééðî øååç ãç äéåìò çâùéã ïàîì äé÷ìåç äàëæ .ואפילו הפחות
שבהם )ב"ע סט ע"ב( - êøåáé àåä ïéò áåè (è áë éìùî) áéúë éàãå ã"òå .מי
שזוכה לפקיחת עינא דע"ק בבחינת "טוב עין" ,בודאי ש"הוא יבורך" ,כלומר שיקבל
הברכות מלמעלה מע"ק )ב"ע סט ע"ב(äëìðå åëì á÷òé úéá (á äéòùé) áéúëå .
' - 'éé øåàáאור ה'' היינו הארת העיניים דא"א )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ד ד"ה ואמר
עינא( .פסוק זה מורה שלעתיד לבא יזכו כל ישראל לאשגחא בעינא טבא עילאה
התלוי בב' רגלין דנו"ה דרדל"א .413ויהיו מסט' דגוון חיוורא ,שהוא בנהירו עילאה
דאוירא )ב"ע סט ע"ב(.
414
àúééøåàá ùøôúî àìå ,àìëî íéúñ à÷éúòã äéîù ã"ëò ,àðàú
 – íäøáàì ïéôà øéòæ éîåàã ãç øúà ïî øáכוונתו לאמירת א"א בשם ז"א ולא
אמירה של ז"א עצמו )בהגר"א על ספד"צ לד ע"ב ד"ה מכאן דכד( .כוונת האידרא
לומר ,שלעולם אין ע"ק נזכר בפסוקים בפירוש )אמנם יש כמה פסוקים שרומזים
לע"ק וכנ"ל ,אך רק בדרך רמז( .כל השמות הנזכרים בתורה הם בז"א ,שכן כל עניני
התורה ומצות הכל בז"א ,שהרי שם מגיע תיקון וקלקול ,ושם הוא סוד הבחירה ,וכל
הניסים ונפלאות הכל הוא בז"א .וכל הניסים שנעשו על ידי ע"ק כמו בקרי"ס ,הכל
הוא בהעלם בבחי' התלבשות ע"ק בז"א' .בר מן אתר חד' ,דהיינו חוץ ממקום אחד
שם נזכר א"א שלא בדרך רמז )ב"ע סט ע"ב( כמש"וéá (áë úéùàøá) áéúëã .
 - ïéôà øéòæã íàð ,'éé íàð éúòáùðהשבועה היא בז' ההבלים דפומא של תיקון
הי"ב דת"ד דא"א ,דהיינו שפתיו )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה וז"ש זכאה( .415ז"א,
שנק' הוי"ה סתם בכללות האצילות ,נשבע לאברהם בע"ק ,כלומר שנשבע במי
שנתלבש בו ,שכך היא המידה שמי שנשבע לעולם נשבע במי שלמעלה ממנו.416
ואפילו כאן הזכרת ע"ק הוא רק ברמז ולא בפירוש )ב"ע סט ע"ב((çî íù) áéúëå .
êá øùà ìàøùé (èî äéòùé) áéúëå ,àìéòìã ìàøùé ,ìàøùé êøáé êá
 – àã øîà÷ ìàøùéì ,øàôúàכביכול ז"א אמר את הפסוק הזה ,שכן ז"א הוא
ישראל דלעילא ,וכאילו אמר זאת על ישראל דלתתא" ,אשר בך אתפאר" ,כלומר
שעל ידך הוא שאני מתפאר באורות עילאין מע"ק .והנה מש"כ "אתפאר" ,עניינו
שהז"א עומד בנה"י דע"ק ,וכתרו עומד כנגד חלק ת"ת דע"ק שתחת הפרסה ,417וכל
האורות שלו אינו מקבל אלא על ידי ת"ת דע"ק .וכן עוד טעם יש למש"כ "אתפאר"
שכן כל המוחין שלו תלויים בעבודת ישראל ,והמוחין הם תפארת הגוף וקיומו )ב"ע

 413עי' לעיל בד"ה וזמינין בביאור עניין רגלי משיח.
 414עי' לש"ו דע"ה ח"ב ג ע"ד ,ששמו דע"ק הוא סתום אפילו בפרצוף א"א שבמלכים קדמאין.
אמנם צ"ע בדבריו ,שכן מקורו של הלש"ו הוא מהמבו"ש י"ד ע"ד ,ושם הרי מדובר בא"א עצמו
בתיקונו ולא בבחי' מלכים קדמאין.
 415עי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"ד ד"ה ומפה ,שכותב שמפה דא"א נהיר לפה דז"א מתיקון זה.
ועי' שם ו ע"א ד"ה וההוא ,שאין הפה עצמו חלק מתיקוני הגלגלתא אלא זהו הנוק' שלו.
 416אמנם עי' בהגר"א על ספד"צ לד ע"ב ד"ה מכאן דכד ,שע"ק הוא שאמר את השבועה ולא
ז"א ,וצ"ע.
 417שליש תחתון.
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ע ע"ב( – åøîà ïéîåé ÷éúò ïðéðúå .כלומר שאף ע"ק 418אמר את הפסוק הנ"ל על
ישראל דלעילא ,דהיינו ז"א .והוא "אשר בך אתפאר" ,שכן כל כוונת ע"ק הוא על ז"א,
והוא העיקר באצילות )כלומר הו"ק שבו המכונים ע"ש הת"ת( ,והוא המוציא
והמביא את השפע לעולמות ולישראל )ב"ע ע' ע"ב( - øéôù éàäå éàäå .ללמדינו
שב' הפירושים אמת ,שגם ז"א אמר כן כלפי ישראל דרי מטה ,וגם ע"ק אמר כן כלפי
ז"א ,שזה תלוי בזה ,וכאשר ישראל משלימים מעשיהם הם גורמים שפע וירידת
הארה מע"ק לז"א ,וכל זה נתקן על ידי העקידה ,שעי"כ נבחרו ישראל להיות לו לעם
)ב"ע ע ע"ב(.
ע"כ נתבאר תיקון העינים ,ועתה יתבאר תיקון החוטמא דע"ק .ותחילה מבאר את סוד
הכורסיא שהוא שייך לתיקון החוטמא ,וכמ"ש הגר"א בביאורו לספד"צ )ז' ע"ב ד"ה ובפרשת בראשית(,
שחוטמא דז"א מכונה כורסיא .והוא כסא המשפט ,שכן החוטם הוא כלל כל הפרצוף ,וישיבה על
הכסא היא התלבשות הע"ק בחוטמא דז"א שתכליתה אינה אלא לבסם את הדינים שבו )ב"ע ע
ע"ב(áéúé ïéîåé ÷éúòå ,åéîø ïååñøåë éã ãò úéåä äæç" (æ ìàéðã) áéúë ,àéðú .

 – àåä ïàî "åéîø ïååñøåëפי' שלכאורה קיימת סתירה מניה וביה ,שכן כתוב "עד
די כורסוון רמיו" ומשמע שבד"כ הכסא מצוי בארץ התחתונה ,ורק בעת רצון
"כורסוון רמיו" כלומר שהכסא מתרומם .מצד שני כתוב ש"ע"י יתיב" ,שמשמע
שלעולם יושב הוא על זו הכורסיא כלומר שלעולם מרומם הוא )ובע"כ שפירושו הוא
שבעת זעם שולט כסא הדין של המלכות ,ובעת חסד שולט כסא הימין והחסד( .ולכן
שאל 'מאן הוא' ,כלומר מי הוא הכסא המושלך לארץ .והנה רק את ה"כסא המושלך"
הוא שתיקן ר' יהודה וכדלקמן ,שכן את השני אין צורך לתקן שכן כאמור עליו יושב
הע"ק )ב"ע עב ע"א(- 419àã àééñøë ïé÷úàå êîåé÷á íå÷ äãåäé éáøì øîà .
הכסא הזה הוא הבוצד"ק )בהגר"א על תיקו"ז מה ע"א ד"ה רזא דמלה( .והוא כסא
להארת האוירא )בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה והכלל( ,והוא שורש הגבורות
שבמו"ס )בהגר"א על תיקו"ז קסז ע"ב ד"ה אלא( .כלל האדם הוא כנגד אותיות יה"ו
שבשם ,והיותו יושב על הכסא הוא כנגד ה' אחרונה ,הרי הוא עצמו הכסא הזה
)בהגר"א על ספד"צ כח ע"ב ד"ה ואמר וכתיב ועל( .כאן אמר רשב"י לר"י שיתקן את
תיקון הכורסייא כדי להוריד את הארת החוטמא דע"ק לז"א ,ולכן אמר לו "קום",
בסוד עולם התיקון אשר תכליתו לקיימא עלמא 420על ידי תיקון הכורסייא של
הרחמים .והנה החוטם מכונה כורסייא ,שכן כמו שהנהגת המלך ניכרת על ידי אופן
ישיבתו על כסאו ,אם יושב עליו באמת ובצדק ומשפט אם לאו ,כמו כן הנהגת כל
פרצוף ניכרת על ידי החוטם .הישיבה על הכסא לא תהיה אלא לאחר בירור תתקע"ד
הדורות בימות המשיח בסוף הגלות ,והוא תיקונו של משה ויציאתו מהגלות ומתוך
הערב רב )ב"ע עא ע"ב(÷éúòå øåðéã ïéáéáù äééñøåë (íù) áéúë äãåäé ø"à .
 - 421è"î àééñøë éàä ìò áéúé ïéîåéכלומר שכוונתו להקשות ,מ"ט יושב ע"ק על
כורסייא שאינו שלו אלא של ז"א )ב"ע עא ע"ב(áéúé àì ïéîåé ÷éúò éà ,àéðúã .
' – àééñøåë àåää éî÷î àîìò àîéé÷úàì ìéëé àì ,àééñøë éàä ìòאי ע"י לא
יתיב' פי' ,לולא השגחת ע"ק בז"א לא היה העולם קיים אפילו לרגע א' .ממילא עתיק
יומין יתיב על כורסייא דז"א אפילו בזמן שישראל בגלות ,בכדי לבסם את הדינים
שבו ,כך שגם בגלות ע"י יתיב על כורסיא דז"א) 422ב"ע עא ע"ב( .בגלות נעלם היסוד
 418לכאורה קשה ,שכן לשון הזהר הוא "ע"י" ,ומדוע מפרשו בע"ק .ויתכן לומר שכאן המדובר
הוא על שורש תיקון ע"ק הרי הוא בז' תיקוני הגלגלתא שבו ,והיינו הע"י שעליו מתלבש א"א.
 419עי' בהגר"א על תיקו"ז סב ע"ג ד"ה כתיב.
 420ויש להעיר דאכן מדוייק טובא ,שלא נקט באידרא בלשון "קום בקיומך" בתיקוני המצחא
והעיניים.
 421עי' בהגר"א על ספד"צ כח ע"ב ד"ה ואמר וכתיב.
 422אם כי בהעלם גדול.
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שבנקב הימיני ,ושולטים הדינים שבנקב השמאלי שכן בו מצויה בחי' המלכות ,והוא
דוגמת עולם התהו ,שהיה מסט' דמלכות לבד )ע"ח שבירה ח'( )ב"ע עב ע"א(' .מקמי
ההוא כורסייא' כלומר מפני כסא דוד שבנקב השמאלי )ב"ע ע"ב ע"ב(áéúé ãë .
áéëøã ïàîå àééñøåë àåääì (àééôëúà à"ñ) àééôëì423 äéìò ïéîåé ÷éúò
 - èéìùבע"כ שהארת ע"ק תהיה אף בעת זעם כדי שלא יאבד העולם ח"ו .אמנם
הוא בסוד הסתר פנים ובבחי' אחוריים ,ואז הוא יתיב על כורסיא דדוד ,ויש דין
בעולם )ב"ע עב ע"ב( .לעתיד לבא תשלוט בחינת ע"ק לבדה )ב"ע עב ע"א(àðãéòá .
 - àøçà àééñøåë ìò áéúéå àééñøë éàäî ìéèðãבזמן ההוא תתבטל הנהגת ז"א
לגמרי ויהיה בסטרא דע"ק בלבד ,והיא ההנהגה המכונה "כרסייא עילאה" ה"ה בחינת
חוטמא דע"ק .וזהו מה שראה דניאל "די כרסוון רמיו" ,הרי הם ב' הכסאות שבנקב
ימין ונקב שמאל דחוטמא דז"א .והחוטם נק' כרסייא ,שכן כס"א הוא א"ף בגימטריא
)ב"ע עב ע"א( .והנה כאשר יש עת רצון ,אזי ב' הכסאות נכללים בכסא ימין 424על ידי
התגלות הע"ק ,וכמש"ו )ב"ע עב ע"ב(àìà àèìù àìã 425æéîø äàîã÷ àééñøåë .
 .ïéîåé ÷éúò äéá áéëøã åäéàוהוא כאשר ע"ק יושב על כסא המשפט 426שבנקב
הימיני .שכן אז שולטים החסדים שבו ,וההוא כורסיא דדוד שבנקב השמאלי
אתכפיא ,ומאן דרכיב  -שליט ,וכאן החסדים המה השולטים )ב"ע עב ע"ב(.
אחר שביאר את סוד הכורסייא ,מבאר בפרטות את תיקון החוטמא גופא.
תחילה ברך את רבי יהודה וכפי שעשה לכל החברים לאחר שכל א' תיקן את הדבר
הנוגע לשורש נשמתו .כי כן הוא הדבר ,שמי שגורם לאיזו המשכה של שפע
בעולמות העליונים ,הוא מקבל את חלקו תחילה ,ובסוד )במדבר ו כז( "ושמו את
שמי על בני ישראל ואני אברכם" ,כלומר שאברך את הכהנים השמים את שמי על
בנ"י )ב"ע עב ע"ב(ïéîåé ÷éúòî êá éúééå ,êçøà ï÷úúé ,äãåäé 'øì ïåòîù ø"à .
 מידת היסוד מכונה "אורח" .והוא מה שמתלבש בחוטם על ידי תיקון הכרסיאהממשיך את הארת ע"ק לז"א ,כדי לקיים את העולם על ידי בחי' היסוד שבנקב
הימני ,כמו שהיה בעת תיקון העולם .והיינו תיקונים ו' וז' שבתיקוני גלגלתא )בהגר"א
על ספד"צ ז ע"א ד"ה תרין( ,והם כנגד מידות היסוד ועטרת היסוד ,והמה ב' הנקבים
שבחוטם )ב"ע עב ע"ב(,íéðåøçà úàå ïåùàø 'éé éðà (àî äéòùé) áéúë ,ç"úå .
 - 427àåä àìë àåä éðàהנה כל גילוייו ית' הם א' באופן שנעוץ סופן בתחלתן
וכמ"ש בס"י )פ"א מ"ז( .לכן הכינוי למלכות " -אני" והכינוי לכתר " -אין" אותיותיהן
שוות )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ד ד"ה ואמר הוא( והיינו "אני ה' ראשון ,ואת
אחרונים אני הוא" .הכתר הוא הרצון ,ותכלית המעשה הוא היותו עולה ברצון ,והוא
סוד עליית המלכות בכתר )פת"ש שבירה ה( .והנה הגילוי של "אני ראשון" הוא א"א,
והוא בחוטמא ,שכן שם הוא ניכר )בהגר"א על ספד"צ לב ע"ד ד"ה והישר ,לב ע"ג
ד"ה והישר( .מכאן ראיה שחוטמא דז"א נתקן על ידי חוטמא דע"ק )ב"ע עב ע"ב(.
 - àîèåç éàäá éåøèñ ìëî íéúñ àåäåעל אף שא"א כולל את כל האצילות ,מ"מ
הוא עצמו סתים כמו החוטמא שלו ,שכן שניהם יצאו ממו"ס) .ב"ע עג ע"א(.
 - 428àôåöøô òãåîúùà àîèåçáשם הוא ההיכר שבין ע"ק לז"א .וכידוע ששם
פרצוף )אריך אנפין או זעיר אנפין (429הוא ע"ש אורך החוטם שבו )בהגר"א על ספד"צ
 423ב"ע ע"ב ע"ב גורס את המוסגר ואילו "לכפייא" ל"ג.
 424והוא מעין מה שיהיה לעתיד לבא.
 425ב"ע עב ע"ב גורס "רמיו" ,וכן הוא גרסת דפוסי מנטובא ואמסטרדם.
 426נדצ"ל הרחמים.
 427עי' בהגר"א על ת"ז קכז ע"ב ד"ה דעליה.
 428עי' בהגר"א על ת"ז קנא ע"ג דבהון.
 429עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ג ד"ה ואע"ג.
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לה ע"ג ד"ה והענין ,וכן לב ע"ד ד"ה והישר .(430טעם הדבר ,מכיוון שהחוטמא כוללת
את כל הפנים וממילא את כלל הפרצוף )בהגר"א על תיקו"ז קע ע"א ד"ה וביה( ,שכן
בו"ק כולל היסוד כולל את כלל המידות ,ועל ידו ניכר הפרצוף אם הוא דכורא או
נוקבא .החוטם הוא זיו הפנים ,וכל הנהגה של המחשבה ניכרת על ידיו ,אם הוא
בכעס או ברחמים )ב"ע עג ע"א( ולכן מכונה החוטמא שפירותא דפרצופא) 431פת"ש
א"א יח( .וכ"ז הוא דוגמת בחי' הרוח) 432פת"ש אח"ף ז'( .והנה מצינו שעניין החוטם
בתורה הוא שורש קיום כל הגוף ,וכמ"ש )בראשית ב ז( "ויפח באפיו נשמת חיים
ויהי האדם לנפש חיה" .טעם הדבר ,שכן בחוטמא שורה רוח האדם ,הרי הוא עיקר
מדרגתו )פת"ש א"א יח(.
 – àîèåçã äéøàî àã ,ïéôà øéòæì à÷éúò ïéá {:ì÷} äî éæç àúåע"ק
נק' מארי דחוטמא ,שכן חוטמו כולל את כל החוטמים של כל האצילות שכן ע"ק
הכללי כולל את כל הפרצופים )ב"ע עג ע"ב(ïééç àá÷åð ãçîå ïééç àá÷åð ãçî .
 - 433ïééçãפרט כאן את תרין נוקבין דהפרדשקא ,שכן הם ב' תיקונים נפרדים
)ובשונה מהעיניים שעליהם נקט בלשון "עינא" בלשון יחיד( )בהגר"א על ספד"צ ו
ע"א ד"ה וההוא( .ואכן מונה כאן ב' תיקונים המשמשים לב' דברים שונים )בהגר"א
על ספד"צ ז ע"ג ד"ה ואמר בעינא חד( .התיקונים המה התיקון הו' והז' של תיקוני
גלגלתא דא"א ,הרי הם תרין נוקבין דפרדשקא ,הרי הוא החוטמא )בהגר"א על
ספד"צ ז ע"א ד"ה תרין( .ממילא המה ב' התיקונים דיסוד ומלכות דדכורא 434ובהם
מתלבשים יסוד ומלכות 435דעתיק )בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה וההוא( .והנה,
כאמור ,הנוקבין דפרדשקא משמשים לב' תכליות נפרדות ,שכן כאן הוא שורש
ההבחנה בין כל ימין ושמאל )ואפילו במקום שהכל ימין ואין שמאל ,הרי שבוודאי
שהימין הוא יותר רחמים וכנ"ל( )לש"ו ביאורים ח"ב צו ע"ד( .והנה מכאן הוא שנובע
חיות לז"א ,וכאשר בחינה זו מתגלה לגמרי ,ההנהגה היא כמו בדורות ראשונים שחיו
באריכות ימים מופלגת )בהגר"א על ספד"צ לד ע"ב לא ידון( .והנה בע"כ דבחינת
"חיין" גרידא היא בחינת הנקב השמאלי של הפרדשקין ,ובחינת "חיין דחיין" היא
הנקב הימני .ראיה לדבר שאין שייך לומר כי בנקב השמאלי הוא חיין דחיין ,שכן
הפרדשקין דא"א המה מקור השפע לפרדשקין דז"א ,ובז"א הנקב הימני הוא שורש
החיים לפרצוף ז"א ואילו בנקב השמאלי של ז"א אין חיות כלל שכן בו הוא שורש
המיתה בסטרא דמלכות .ממילא בע"כ שבנקב הימיני הוא החיין דחיין ,כלומר חיין
לשורש החיים המצוי בנקב הימיני דז"א )ב"ע עג ע"ב( .והנה בת"ד דא"א אין ֵשׂעַ ר
מתחת לחוטמא .וזאת ,כדי שיעבור שם רוחא דחוטמא ,ואז הפה יכול לומר
"סלחתי") 436בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד קאים( .שכן כאן הוא גילוי של סליחת כל
העוונות שביום הכיפורים ,וכמו כן כאן יש בחי' 'כתבנו לחיים' שכן בחינה זו היא
 430וכן הוא ג"כ בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב ד"ה ואע"ג ,אמנם משמע שזה שייך בפרט לתיקוני
גלגלתא ולא לפרצוף א"א ,אותו מבאר אחר כך בעניין המיוחד לא"א.
 431עי' לקמן קל"ט ע"א :האי דיקנא שלימותא דפרצופא ושפירותא בז"א.
 432עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"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 .הרי לנו שהרוח
היא הבחינה העיקרית שבכל קומה ,ומבאר הפתחי שערים )שם( שערך החוטמא נמדד לפי ערך
הרוח שבנשמת אפו.
 433עי' בהגר"א על ספד"צ לד ע"ב ד"ה לא ידון.
 434דהיינו עטרת היסוד .ועי' בהבגר"א בספד"צ ה' ע"ג ד"ה ועוד נ"ל :אין מלכות ניכרת בא"א
ושורש המלכות כלול ביסוד של א"א בעטרת של היסוד ,ע"כ ,ועי' עוד פת"ש א"א יב .ונראה לענ"ד
דכל זה הוא מלבד פרצוף הנוק' ששורשו בפה.
 435עי' פת"ש א"א יב שאין כוונתו למלכות אלא לעטרת היסוד.
 436כדלקמן קלג ע"א .ועי' לש"ו כללים ח"ב קט ע"א ,שכותב שכאן הוא שורש התיקון הג' דת"ד
דא"א.
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שורש החיים )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס מלחמת( .ואלמלא תיקון זה ,היה
השפע נשאר בבחינת פשע )וכדלקמן קלג ע"א( )בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה ואמר
דכתיב( - à÷ùãøô àåä ,àîèåç éàä .בתוך החוטם מפסיק עמוד א' בין שני
הנקבים" .פרדשקא" פירושו עמוד ,וכמש"כ הגר"א בספד"צ ,437וע"י העמוד הזה יש
היכר והבדל בין ב' הנקבים ,שאל"כ היה הכל נקב א' .והוא סוד )בראשית א ו( "יהי
רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים" ,כך ששני המימות עניינםבסוד מ"ד
ומ"ן ,ואילו הרקיע המבדיל הוא העמוד המפסיק .438והוא דוגמת היסוד שיש בו ב'
נקבים ,הא' להוציא זרע והא' להוציא פסולת )בכורות מד ע"ב( )ב"ע עג ע"ב(äéáã .
 – ïéôà øéòæì àçåø áéùðכלומר הארת א"א לז"א דרך הארחא )בהגר"א על ספד"צ
יט ע"א ד"ה ואמר על פשע ,וכן לד ע"ב ד"ה לא ידון( .439והנה שז"א מכונה רוח
דהיינו יסוד האויר ,ושורשו הוא ברוחא דחוטמא דע"ק ,והוא בסוד רוחא דחיי .שכן
בעולם התהו נפסקה הארת רוחא דחיי מע"ק ולא האירה לז"א )ב"ע עג ע"ב(ïðéø÷å .
 - äçéìñ äéìהעוונות פוגמים במלכים ושוברים אותם ,שכן תכלית שבירת הכלים
היתה לצורך הבחירה בטוב ורע ע"מ שתהיה אפשרות שווה לתקן או לקלקל ח"ו.
והתשובה מביאה לידי ירידת אורות חדשים לברר את הבירורים מהסט"א .ועל כן
היא נקראת "תשובה" ,ע"ש שיבת הניצוצות לשרשם למעלה במו"ס לאחר שנפלו
לקלי' )עי' בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד ד"ה ביה סליקו( .על ידי העוונות מסתלקת אמא מעל
בנִין ,ואח"כ חוזרת להיות חופפת עליהם בסוד חזרת המוחין אחר תיקון העולם
)ב"ע עד ע"א( - çåø úçð àåäå .יסוד מכונה "נח" ,שכן הוא "נייחא דעילאין
ותתאין" )זהר בראשית מז ע"ב( .ולכן החוטם ,ששם הוא מקום בחי' מידת היסוד ,מכונה
אף הוא "נחת רוח" )ב"ע עד ע"א(àçåø ãç ,éá÷åð ïåðéàî ,àëäî ÷éôðã àçåøã .
 - ïéôà øéòæì ÷éôðיש בחוטם ב' נקבים ,והם כנגד בחי' יסוד ועטרת היסוד,440
ועט' היסוד הוא שורש המלכות) 441בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ג ד"ה ואמר ואתער( .לכן
שורשה הוא בנקודה שתחת היסוד ,442והוא בבחי' מיטתו שלשלמה )שיה"ש ג ז(.443
ויסוד הוא כנגד בחי' ז"א ודכורא ,ולכן מהנקב הימני שבחוטם יוצאת הארה לז"א,
ובנין הז"א הוא על ידי ה"ח דיסוד ,חיין דחיין ושם אין מיתה כלל .ואילו מהנקב
השמאלי יוצאת הארה לנוק' ,ובניינה הוא על ידי ה"ג דיסוד ובסוד "חיין" סתם
)וכנ"ל( .והענין ,כי בנוק' הוא סוד עה"ד טו"ר הרי הוא שורש כל הפגמים ובראשם
המיתה ,ועליה נאמר כי "רגליה יורדות מות" )משלי ה ה( .טעם הדבר ,מכיוון
שהנוקבא היא "דלה ועניה דלית לה מגרמה כלום" )זהר ויחי רמט ע"ב( ,וכמו כן המלכין
דמיתו היו כולם בסוד נקודות ,כלומר בבחי' המלכות של כל א' מהם בלבד )ב"ע עד
ע"ב(àúðâá äéì (ïééçã ïééç éøèñ ìëî åøéç ïéøèñ ìëî ïééç à"ñ) àøòúàì .
 - ïãòãכמ"ש )בראשית ב י( "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן" .ו"נהר" הוא כנגד
בחינת החוטמא ,שכן נהר הינו כינוי למידת היסוד ,444וכעין מה שנאמר "נהר יוצק
יסודם" )איוב כב טז( .ויסוד הוא הנהר ה"יוצא מעדן" ,דהיינו מו"ס לאתערא רוחא
דחכמתא כדי "להשקות את הגן" דהיינו ז"א ,כדי למתק את הדינים שבו ע"י רוחא
 437ז ע"א ד"ה תרין .וז"ל ,פרדשקא הוא עמוד חלול פתוח כמ"ש הר"ש על אהלות )פ"ו מ"ז(
ע"כ ,ואם כן זה לכאורה דלא כב"ע ,וצ"ע.
 438עי' בהגר"א על ספד"צ ז ע"ב ד"ה ואע"ג שאמרנו.
 439והוא רוחו של משיח )בהגר"א על תז"ח ל ע"ד ד"ה ורוח אלקים(.
 440עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה וההוא אוירא.
 441עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג ד"ה ועוד נ"ל ,שאין מלכות ניכרת בא"א ,ורק שורש המלכות
כלול בעטרה דיסוד של א"א.
 442עי' ע"ח הארת המוחין דזו"ן פרק ז' ,שהיינו בחי' המלכות.
 443עי' זהר אחרי מות ס ע"א.
 444עי' ת"ז ה ע"א ,וכן הוא בהגר"א על ספד"צ ז ע"ג.
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דחיי הבא ממו"ס דע"ק ,שם הוא מקום מיתוק כל הדינים .וכן יש מקום לפרש באופן
אחר ,שה"נהר" ה"יוצא מעדן" הוא ז"א ,שכן נוטל עט' דחסדים מאבא המכונה "עדן"
ונותנם לנוק' ,והוא עניין מ"ש "להשקות את הגן" .והנה שורש כל החסדים שנוטל
ז"א הוא ביסוד עילאה אשר מקומו בנקב הימני ,רוחא דחיי וכנ"ל .באותה העת
היסוד הוא בסוד אבר חי 445המתעורר לזיווג ,כלומר גינתא דהיינו נוק' שזהו כינויה.
וכ"ז הוא סוד בניינה של הנוק' על ידי אבא והיינו סוד "אבא יסד ברתא" )זהר פנחס
רנח ע"א( )ב"ע עד ע"ב(ãåãã äéøáì àðîæì àøòúàì ïéîæ äéáã ééçã àçåø ãçå .
 - àúîëç òãðîìרוחא זה הוא מהנקב השמאלי שם הוא שורש הנוק' והוא בסוד
"עטרת בעלה" ומשיח ב"ד .לכן מנקב זה דווקא הוא אשר תימשך למשיח הארה
"למנדע חכמתא" ,שכן ע"י הרוחא דנשיב מתמן נמשכת הארה ממו"ס הנמשכת
בשוה מן המוח דרך חלל החוטם .והוא בסוד הדעת ,שכן היסוד עולה עד הדעת.
והנה ב' הנקבים הללו הם שורש ב' המשיחים :משיח בן יוסף בא מהנקב הימני הרי
הוא יסוד יוסף ,ומשיח בן דוד מהנקב השמאלי .והנה אחרי שיופעו שניהם ,יתחברו
יחד "לזמנא לבריה דדוד" וכן "למנדע חכמתא" הרי היא התורה )ב"ע עד ע"ב( .ב'
נקבים אלו הם כנגד חיי עולם וחיי שעה ,א' לא"א וא' לז"א .לכאן הוא שעולה ריח
הקרבנות לריח ניחוח ,ואף כאן הדבר מתחלק לימין ושמאל ,שכן יש ב' סוגי
קרבנות ,הא' לתיקון הב"ן כגון חטאת ואשם) ,ולכן מקום שחיטתן הוא בצפון שורש
הרע( והשני לרצון 446כגון שלמים ותודה )פת"ש א"א יט(øòúà àá÷åð àåääîå .
 - àçéùî àëìî ìò äàøùàì ïéîæå ,äàîéúñ àçåîî àçåø ÷éôðåמדיבור זה
ועד לד"ה 'רוחא דעתיקא דעתיקין' מפרש האידרא והולך את גילוי ד' הרוחין הבאים
מא"א ,שכן כאשר הם מתגלים אין גילוי לה' הגבורות שבז"א) 447בהגר"א על ספד"צ
לה ע"ג ד"ה חמשה מלכים(" .אתער" "נפיק" ו"זמין" המה ג' לשונות שקאי אמו"ס,
והמה שורש לג' המוחין חב"ד ,שכנגדם מושרשים שם ג' הויו"ת .משם נמשכת הארה
לחוטמא ,ומשם למלכא משיחא .לשון 'אתער' הוא כנגד חכמה שכן שם הכל
בסתימו ,וממילא אין שייך שם אלא לשון התעוררות גרידא .ולשון 'נפיק' הוא כנגד
בינה ובסוד )אד"ז רפט ע"ב( "נהר דנגיד ונפיק" למימרא שהיציאה היא מהנהר והיינו
בבחינת בינה המכונה "נהר" .ולשון 'זמין' הוא כנגד הדעת המתפשט בגוף וממילא
הוא אכן זמין ממש ,לאשראה על מלכא משיחא )ב"ע עה ע"א((àé 'éòùé) áéúëã .
" - 'éé çåø åéìò äçðåרוח ה'" הינו רוחא דנפיק ממו"ס מחוטמא דא"א )יהל אור ח"ג
לה ע"א(" .רוח ה'" הוא בסוד הדעת וסוד העיבור ,שבו יצא רוח דמשיח )בהגר"א על
תיקו"ז קע ע"א ד"ה וביה( .היא שורה בלב ,שכן הלב כולל את הכל :המוחין,
והזרועות והשוקים ,וממנו חוזר ומתפשט השפע בכל ,ואליו חוזרים הכל לשוב
ולקבל) .בהגר"א על תיקו"ז ס ע"ב ד"ה והאי(" .רוח ה'" היינו רוחא דחוטמא ,ונח"ה
בגי' חוט"ם .רמז נוסף ,נ"ח הוא כנגד מידת היסוד ,דהיינו נייחין דעילאין ותתאין )זהר
בראשית מז ע"ב( ,והאות ה' הוא נשבא דפרדשקא )בהגר"א על ספד"צ כ ע"ב( .וכן "נחה"
הוא בלשון נקבה ,שכן הוא בא מהנקב השמאלי ה"ה עט' היסוד )ב"ע עה ע"ב(çåø .
 - 'éé úàøéå úòã çåø äøåáâå äöò çåø äðéáå äîëçכאן הוא בבחינת הרוח
הנושבת כאשר לומדים את חכמת הקבלה בגלות )בהגר"א על תיקו"ז פא ע"ג ד"ה
 445עי' בביאור הגר"א על תיקו"ז נ"א ע"ב וז"ל ,שאדם רגע ללא תורה דעת שלו היא אבר מת
ונקרא מת ,וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת
לזיווג ,וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו' דוד מלך ישראל
חי וקיים ,עכ"ל .כלומר שאין בחינת קישוי ללא הארת הדעתשאינו בא כי אם ע"י הארת א"א.
 446נלע"ד בביאור דבריו ,שמש"כ שהחטאת והאשם תכליתם "לתיקון הב"ן" כוונתו לתיקון
הקלקול שעשינו במעשינו ,ומש"כ שהשלמים והתודה המה "לרצון" כלומר לתקן את הניצוצין של
המלכין קדמאין שלא נתקנו במע"ב.
 447עי' לקמן ד"ה הא הכא ד' רוחין.
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אינון( .ואין מתעכבת ביאת המשיח אלא מחמת החסרון בלימוד חכמת הנסתר
)בהגר"א על תיקו"ז פא ע"ד ד"ה ודא( .והנה הרוח של המשיח כוללת ו' רוחות,
והיינו ו"ק ה"ה בעלה של השכינה )בהגר"א על תיקו"ז פ"א ע"ד ד"ה ואיהו( .וזהו ו"ק
דז"א ,וכמ"ש לקמן ד"ה 'כתרין קדישין דז"א' ש"רוח חכמה ובינה" הוא כנגד קו
הימין ,חכמה בחסד ובינה בנצח" ,448רוח עצה וגבורה" הוא כנגד קו השמאל ,449ו"רוח
דעת ויראת ה'" הוא כנגד הקו האמצעי" .דעת" הוא בת"ת" ,ויראת ה'" הוא מבועא
דבירא דלא פסיק מן בירא .והנה בצירוף ל"רוח ה'" הרי שד' הרוחות הללו הן כנגד ג'
מוחין דז"א ומו"ס ,שהן כנגד ד' פרשיות שבתפילין וכמ"ש )לקמן קמ ע"א( )יהל אור ח"ג
לה ע"א( .סופו של דבר ,נמנו כאן ו' דברים הבאים ממו"ס" :חכמה ובינה" הרי הוא
בינה דא"א והיינו מו"ס )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ב ד"ה וגבורה דרדל"א( והוא כולל את
חכמה דא"א" .450עצה וגבורה" הרי הוא בוצד"ק שורש הגבורות וכמש"כ )מלכים ב'
יח כ( "עצה וגבורה למלחמה"" .451ויראת ה'" ידוע שהוא במו"ס שכן כבר נאמר
"ראשית חכמה יראת ה'" )תהלים קיא י( דהיינו שירותא דאצילות .והנה בפסוק זה
כולל ג"כ את כל ז' תיקוני הגלגלתא .כולם נכללים בחוטמא ,שכן כל תחתון כולל
את כל העליונים ממנו .התיקון הראשון מז' תיקוני הגלגלתא הוא עצם הגלגלתא,
הרי הוא בינה דרדל"א ,וזהו מש"כ "נחה עליו רוח ה'" ,שעל כן היא העליונה מכולם
שכן היא "עליו" ,ואח"כ הולך ומונה את כל התיקונים כסדרן ,הרי הם "רוח חכמה
ובינה" ,דהיינו קד"א ,בוצד"ק ומו"ס שהם חו"ב דע"ק ,ואח"כ "עצה וגבורה" דהיינו
ב' עיינין ,שנו"ה הינם כליות יועצות )ברכות סא ע"א( ,וב' עיינין הם כנגד תרין
כוליין ,ו"עצה" הרי הוא בימין" 452וגבורה" בשמאל" .רוח דעת" במצחא ששם מצוי
ת"ת דרדל"א ה"ה דעת עילאה ,ו"יראת ה'" בחוטמא "והריחו ביראת ה'" )ישעיה יא
ג(  -ריחא דחוטמא ,והמה ב' נוקבין" :יראה" בנקב השמאל ה"ה מידת המלכות
המכונה יראה ,ו"הוי"ה" בנקב ימין סט' דת"ת דכורא ,וכל הארת משיח באה מרוחא
דחוטמא שבמו"ס .ולכן מכונה הוא "משיח" שכן הוא משוח בשמן המשחה ה"ה שמן
המשח רבות 453הרי הוא השפע הנובע ממו"ס .והנה כל הדינים באים ממו"ס
ובוצד"ק וכמו שנאמר )ישעיה יא ד( "ושפט בצדק דלים" .ולכן יהיה משיח מורח
ודאין )סנהדרין צג ע"ב( )ב"ע עה ע"ב(ïðéøîà àãç àçåø àäå ïéçåø 'ã àëä àä .
 - 454úìú éàîàד' גוונין דרוח המה הנקודות 455היוצאות ממו"ס )בהגר"א בתז"ח כ
ע"ד ד"ה מתני'( .פי' ,בפסוק זה נזכרת התיבה "רוח" ד' פעמים ,וד' אלה הינם כנגד ג'
הויו"ת דמו"ס וע"ק דכליל לון )אד"ז רפט ע"ב( ,ולכן הם י"ג תיקונים .456וכולם נמשכים
דרך החוטמא .וע"ז מקשה האידרא 'והא רוחא חדא אמרינן' ,כלומר שהוא סותר
למ"ש תחלה דמחוטמא נפיק רוחא חדא ,וממילא צ"ב 'אמאי תלת' .ואף שנזכרו כאן
ד' פעמים רוח ,מ"מ אין בחשבון כי אם ג' ,שמ"ש "נחה עליו רוח ה'" אינו אחד
 448בינה הוא שורש הנבאואה )ע"פ ת"ז נה ע"א(.
 449הנה הגר"א לא ביאר כאן כיצד מרמזים עצה וגבורה על פרטי הקו השמאלי ,אמנם כנראה
ש"גבורה" היא כנגד מידת הגבורה ו"עצה" כנגד מידת ההוד.
 450עי' בהגר"א בריש ס"י ב ע"א וז"ל ,והם בספירות החכמה קדומה שהוא מוחא סתימאה ע"כ,
וכן עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ג שמו"ס הוא חכמה ולא בינה.
 451וכמובן שדעת קאי על מו"ס ,שכן המו"ס הוא שורש לכל בחי' הדעת .שכן המו"ס הוא שורש
הדיקנא ,ואילו הדיקנא הוא שורש הדעת.
 452עי' בהגר"א על ת"ז קכד ע"ג ד"ה רוח עצה ,שהוא מלשון השקייה.
 453עי' לקמן ד"ה תאנא בצניעותא.
 454עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה חמשה.
 455לאפוקי אותיות.
 456עי' אד"ז דף רפח ע"ב :בי"ג מכילן דרחמי אשתכח בגין דהאי חכמתא סתימאה דביה
מתפרש תלת זמנין לארבע ארבע והוא עתיקא כליל לון ושליט על כלא.
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מהרוחות והיינו "רוחא חדא אמרינן" ,אלא הוא כללא דכל הג' רוחות .עומק
הדברים,שבאמת הינם ג' רוחין אלא שהם נחשבים לחד שכן הם באים ממו"ס ,ששם
אמנם מתגלים ג' הויו"ת כנגד ג' מוחין ,ואעפ"כ הם נחשבים לחד ,שכן מו"ס הוא חד
חללא )ב"ע עה ע"ב(.
÷àì àçéùî àëìîã éåîåéá ,øîàå éñåé 'ø í÷ ,êîåé÷á éñåé éáø íå
 - ãçì ãç ïåøîééר"ל שאמר ר"ש לרבי יוסי שעתה יגלה הוא את התיקון הנוגע
לשורש נשמתו .והנה יש לשים לב ,כל אחד מהתיקונים הקודמים ,אמרו תלמיד א'
לבד ,ואילו את תיקון החוטם ביארוהו ב' תלמידים .טעם הדבר ,שכן חוטמא באמת
כולל ב' תיקונים ,דהיינו נקב הימין ,אותו גילה ר' יהודא בסוד הכורסייא ,ועליו ייחד
את הדיבור עד עתה ,ומכאן ואילך דיבר ר"י מעניין הנקב השמאלי דווקא ,שכן הוא
רוחא דנפיק וזמין למלכא משיחא )ב"ע ע"ה ע"ב(áéúëã ,àúîëç éì óéìà .
) - 'åâå åäòø úà ùéà ãåò åãîìé àìå (àì äéîøéלימוד תורה כעת הוא רק על ידי
פלפול וראיות ,שכן לעת עתה הנוק' לית לה מגרמה כלום )זהר וישב קפ"א ע"א( ,והיא
דלה ועניה )ת"ז סה ע"א( ,והלבנה מקבלת אורה מן החמה ,והוא בסוד נקב הב',
שאורה לא מתפשט למטה ,ולכן כל תיקוני הנוק' היא לאתחברא בדכורא 457אמנם
לעתיד לבא הדבר ישתנה .458שכן על העתיד לבא כתיב )ישעיה ל כו( והיה אור
הלבנה כאור החמה ,למימרא ששניהם יקבלו את אורם בשוה ,459ז"א מהנקב הימיני
ונוק' מהנקב השמאלי ,460ולכן לא יצטרך כל א' מהם לקבל רזין דחכמתא חד
מחבריה) 461בהגר"א על תיקו"ז קסט ע"ב ד"ה ופסקי ,462וב"ע עו ע"א(åòãé íìë éë .
÷éôðã àçåø ïéîåé ÷éúò øòúé àðîæ àåääáå ,íìåãâ ãòå íðè÷îì éúåà
 - äéîò ïåøòúé àúúìã ïéçåø ìë àã óåìùé ãëå ,àìëã äàîéúñ àçåîîה'
מגלה סודות לאלו שזוכים ,והוא רוחא דחכמתא דיתער מהאי חוטמא דלעתיד לבא
הנזכר כאן )בהגר"א על ספד"צ ז ע"ג ד"ה ואע"ג( .בימות המשיח יתפתחו שערי
חכמה ,וכמ"ש )זהר וירא קטז ע"ב( "בשית מאה שנין לשתיתאה ,יתפתחון תרעי
דחכמתא לעילא ,ומבועי דחכמתא לתתא ,ויתתקן עלמא לאעלא בשביעאה ,כבר נש
דמתתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא לאעלא בשבתא ,אוף הכי נמי ,וסימניך
)בראשית ז יא( בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' ,נבקעו כל מעיינות תהום רבה".
הנה טעם נקיטת הכתוב בלשון בקיעה ,שכן המו"ס הוא סתים בסתימו וקרומא לא
אתפתח ביה ,וממילא יש לבקעו .ומ"ש "תרעי דחכמתא" בלשון רבים ,הוא מכיוון
שהם ב' תרעין דהיינו ב' נקבי החוטם ,הרי הם תחלת העליה של כל הבירורים
למו"ס דרך החוטם .והנה ידוע כי מידת היסוד והצדיק מכונה "תרעא") 463ב"ע עו
 457עי' בהגר"א על ספד"צ ח ע"ד ד"ה וז"ש ומההיא ,שאין תיקון לנוק' בהארות המוחין כלל,
ואין תיקונה כי אם ביציאתה היא מאתלטיא ,וקבלת אור מדכורא.
 458עי' בהגר"א על ת"ז מב ע"ד ד"ה אמר ליה ,שמכח ההסתר הנגרם על ידי הע"ר יש צורך
בשבירת החיצוניות וזאת ע"י הפלפול והראיות ,כדי להגיע אל התורה.
 459עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"א ד"ה וזהו סוד ,שיש מעין הארה זו בכל שבת בזו"ן דאצילות,
אמנם כאן למרות שהוא כעין בחינה זו ,אמנם הוא למעלה מזה מאוד.
 460אמנם כל זה רק הוא רק לעתיד לבא ,שכן היום היא אינה מקבלת כי אם דרך ז"א.
 461עי' אפיקי ים סנהנדרין צא ע"ב ,ז"ל ,ידוע שכל אדם מישראל קיבל חלקו בתורה בהר סיני
כמ"ש )דברים כט יד( את אשר ישנו פה וכו' ,שכל הנשמות היו שם כמ"ש )ישעיה מח טז( מעת
היותה שם אני וכו' ,וכל א' לפי שורשו הוא חלקו בתורה שהם אתוון דאורייתא ע"א והוא התורה
שמלמידים עם האדם כשהוא בבטן אמו ואח"כ משתכח ממנו וצריך ללמוד מאחרים ,שהרב הלומד
תורה לתלמידים הוא אור המעורר להדליק ניצוץ נר נשמתו כתר תורה הגנוזה בו משורש אבותיו
כפי ערך מעלת הנשמה שהכניסו בו ולפי שרשם ,ואם אינו מלמדו תורה נשאר כח ההוא גנוז
בנשמתו ואינו יוצא מן הכח אל הפועל ,עכ"ל .וצ"ע אם זהו הטעם שנקראו תלמידיו "חברים".
 462ועי' בתיקו"ז סוף מו ע"א ,שלעתיד לבא יבא הכל דרך משה רבינו.
 463עי' בהגר"א על ת"ז יט ע"ג שזהו כינוי למלכות.
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ע"א( .והנה על אף שאור המו"ס מתלבש בתיקוני הגלגלתא ,עכ"ז אינה דומה הארתו
להארת החוטמא .שכן בחוטמא יוצא האור דרך נקב פתוח ביושר .מש"כ 'רוחין
דלתתא' הרי הם ג' הרוחות האחרות הנזכרות ,והמה ג' ההויו"ת דמו"ס )ב"ע עז
ע"א( - ïéôà øéòæã ïéùéã÷ ïéøúë ïåðéà ïàîå .ידוע שז"א הוא ו"ק של אצילות,
ואו"א חו"ב ,וע"ק כתר .לכן לעתיד לבא ,כאשר יאיר אור רוחא דחוטמא דע"ק בז"א,
יתערון שיתא רוחא ,הרי הם ו"ק דז"א .שכן בגדלות נעשה מחסד וגבורה חו"ב,
ומנו"ה נעשים חסד וגבורה ,ומת"ת דעת ,ומיסוד ת"ת .והוא מ"ש "רוח חכמה ובינה"
כנגד חו"ב ,שכן אז יהיה ז"א בגדלות ו"עצה וגבורה" הינם נו"ה ,ואח"כ יהיו בסוד
חו"ג" .רוח דעת" היינו הת"ת שנעשה לדעת ,ו"יראת ה'" היינו היסוד שנעשה ת"ת
בחזה .ושם נמצאת קומת הנוק' ,והוא כתר רחל )ב"ע עז ע"א(.464
àúéù ïåðéàå ,ïåðéà (éëäã à"ñ)465 éëäéã ïéðøçà ïéçåø àúéù ïåðéàå
 - ïéðøçà úìú ïìéìëã ïåðéà ïéçåø 'â ,ïéçåøתחילת התיקון הוא על ידי קד"א
כשבטש במוחא ,דהיינו ע"י אוירא דכיא דגניז בעתיק יומין אשר על ידיו נתגלה חסד
עלאה .ווהנה ע"י כך מתלבשים חג"ת דרדל"א בגלגלתא ,קד"א ומו"ס .באלו הג' הנ"ל
נכללין נה"י דרדל"א ,וזהו פי' ה"תלת כלילן בתלת" הנזכר כאן )בהגר"א על ספד"צ ד
ע"ב ד"ה מתקלא קאים וכו'( .אופן נוסף בביאור דברי האידרא :ו' הבחי' נחשבים לג'
מכיוון שהנה"י עולים ונכללים בחג"ת ,הרי שהכל כאחד הוא בבחי' שם יה"ו.
והבחינה השביעית ,היא כנגד האות ה' האחרונה הרי היא רוחא דמ"ס שבחוטמא
)בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה והענין כי( .מכאן שכל הו"ק כלולים ביסוד ,שכן
היסוד כולל כל הנה"י הכלולים בחג"ת )בהגר"א על ספד"צ ז ע"ב ד"ה ובפרשת
בראשית( .466מצינו משל לדבר זה בתפוחין )לקמן קלג ע"ב( ,שיש ב' תפוחין וכל א'
כלול מג' צבעים )לבן אדום וירוק( וממילא יחדיו הם ו' צבעים כנגד ו"ק )בהגר"א על
תיקו"ז לח ע"ג ד"ה כד סלקא(äöò çåø äðéáå äîëç çåø (á àé äéòùé) áéúëã .
 – 'éé úàøéå úòã çåø äøåáâåכוונתו כמו שנתבאר לעיל מדברי הגר"א ,שהו"ק
עולים למעלה ,וחו"ג נהיו חו"ב ,ונו"ה )הרי הם עצה וגבורה( נהיו חו"ג וכו' )ב"ע עז
ע"ב( – 'éé àñë ìò äîìù áùéå (èë à ä"ã) áéúë ïðéðúã .וכנ"ל שכורסיא הוא
בסוד החוטמא .ומתחדש כאן ששלמה זכה להאי כורסייא ,ולכן כתיב בו )מלכים א'
ה יא( "ויחכם מכל האדם" .למימרא ,שזכה שלמה לרוחא דחוטמא דנפיק ממו"ס,
ה"ה חכמה עילאה .והנה סוד שלמ"ה הוא שע"ה נהורין ה"ה אורכיה דהאי חוטמא
)קל ע"ב( )ב"ע ע"ז ע"ב(àçéùî àëìîå ,àñëì úåìòî ùù (à íéëìî) áéúëå .
 - .äòáùá áúéîì ïéîæשש מעלות יש כדי לעלות על הכסא של שלמה ,ואילו
מעלת המשיח גדולה משל שלמה ,שכן המשיח יזכה לההוא כורסיא בשלימות )ב"ע
עז ע"ב( שכן בכסאו יש ז' מעלות וכמש"וïéîåé ÷éúòã àçåøå ,ïåðéà àúéù .
 - äòáù àä ,åäééìòãדהיינו הגלגלתא בעצמה ,והיא המעלה השביעית ,דהיינו
התיקון הגבוה ביותר של הגלגלתא ,ושרשו מע"י עצמו) 467בהגר"א על ספד"צ ז ע"ב
ד'"ה ובפרשת בראשית – (ïéðøçà 'â ïìéìëã ïåðéà éçåø 'â468) øîúàã äîë .חג"ת
 464עי' ב"ע סד ע"א ,וכן רכ ע"ב שהכתרין המה המוחין ,ועי' קמג ע"א שיש כתרין תתאין.
 465כן הוא עיקר הגרסא בדפוס אמסטרדם ,אמנם במהדורות מנטובא ווילנא מובאים ב'
הגרסאות ,וצ"ע פירוש המילה דיהכי.
 466עי' בהגר"א על ת"ז צה ע"ד ובינייהו ,עי' בהגר"א על ת"ז קסה ע"א ד"ה רוח.
 467לכן הוא מקשר את תיקוני הגלגלתא דא"א לעתיק ,ועוד עי' בגר"א שעיקר דבריו הם
שמידת היסוד דווקא הוא הכולל את הכל )ולא הדעת( ,ואילו כאן המידה הכוללת היא בינה הרי
היא שורש הדעת .למימרא ,שכאן רואים את בחינת "שיתא רוחין אחרנין" כלומר שהיסוד העליון
כלול אף הוא מו' ,והוא הדעת המתפשט התחתון .ועי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"א ד"ה בחד ,וכן עי'
בהגר"א בס"י ב ע"ג.
 468ב"ע עז ע"ב גורס את המוסגר.
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כוללים את נה"י ,ויסוד כולל את כולם )ב"ע ע"ז ע"ב(àîìòì çåðé êçåø ù"ø ì"à .
 - éúàãכך עשה רשב"י לכל תלמיד לאחר שגילה את תיקון הנוגע אליו :בירך אותו
והמשיך לו שפע מאותו התיקון .ואמר דווקא לרבי יוסי שינוח "לעלמא דאתי",
כמבואר לעיל )ד"ה קום ר' יוסי( שתיקון החוטמא לא יתגלה כי אם לעתיד לבא )ב"ע עז
ע"ב(.
éëå 'åâå çåøä éàá úåçåø òáøàî 'éé øîà äë (æì ìà÷æçé) áéúë ç"ú
 - 469ïåøòúé éçåø òáøà àìà ,àëä éãáò éàî àîìò éçåø òáøàהרשב"י מביא
כאן ראיה לדברי ר"י שרוחא דחוטמא אכן יתגלה לעתיד לבא מפס' זה ,שכן כתיב
שהרוח בא "מד' רוחות" .והנה כבר נתבאר שתחיית המתים שורשה במו"ס )ב"ע עז
ע"ב( ,שכן משם הוא חיות המלכין קדמאין ,וכן הוא לכל נשמות הצדיקים ,ולכן
שאלתו היא מ"ט צריכים ד' רוחות אם הכל בא ממו"ס )ב"ע ע"ח ע"א(ïåðéà 'â .
" – òáøà àîéúñ 470à÷éúòã àçåøåרוחא דעתיקא" הינו הקו האמצעי העליון
ושורש מידות חד"ר )בהגר"א על תיקו"ז קכד ע"ג ד"ה רוח ה'(÷åôé ãëã ååä éëäå .
 - 471ïéðøçà àúìú åâá ïìéìëã àúìú äéîò ïé÷ôð àãבתירוץ השאלה הנ"ל
מ"ט צריך ד' רוחות י"ל שד' הרוחות הינם בבחינת הג' הכלולים בג' ,דהיינו חג"ת
הכוללים את נה"י ורוח דע"י עלייהו .ממילא בצירוף ארבעתם יש גילוי של הוי"ה
שלימה ששרשה במו"ס )ב"ע ע"ח ע"א(.
 – åäìëî ìéìëã àçåø ãç à÷ôàì ä"á÷ ïéîæåה'חד רוחא' הוא רוח
דע"ק ,ויש בו ג"כ בחי' ו"ק ,שכן שרשו הוא בו"ק דיסוד דרדל"א דהיינו בחוטמא,
ופנימיות הארה זו היא הדעת 472דרדל"א ,הרי הוא הגלגלתא) 473ב"ע עח ע"א(.
áéúë àì éàá úåçåø òáøà ,çåøä éàá úåçåø òáøàî (è æì ìà÷æçé) áéúëã
ãç óìéîì ïåëøèöé àì àçéùî àëìîã éîåéáå ,éàá úåçåø òáøàî àìà ,ïàë
 – ãçìשכן אז יתעורר אור המו"ס .והענין הוא שכעת ההנהגה היא על ידי ז"א,
וממילא אין החכמה מתפשטת כ"כ בעולם ,שכן אין לז"א מוחין בקביעות .ומדוע,
שכן בגלות הז"א הוא בסוד הדורמיטא )כלומר בסוד השינה( ,ואז לימוד התורה הוא
על ידי הדחק מתוך קושיות ופירוקים ,הרי הם הבירורים שמתבררים על ידי העבודה
הקשה בחומר ולבנים 474שבגלות .ובכל בירור שמתברר ,יוצא אור א' מן המוחין.
עליית אורות אלו היא בסוד עליית מ"ן מהנוק' לדכורא שעל ידיו הוא שמתעורר כל
זיווג פב"פ וכל זווג הוא נפעל על ידי מוחין .והנה לעתיד לבא תהיה ההנהגה על ידי
ע"ק ,ואז לא יצטרכו טורח רב להתעורר לזיווג ,שכן שהיסוד יתעורר מעצמו ,ויהיה
תמיד מוכן לזיווג בסוד אבר ח"י) 475ב"ע עח ע"א(ìëî ìéìëã ïåäìã àçåø àäã .
 - àìë òéãé ïéçåøה"רוחא חדא" עניינו הדעת המתפשט בכל הו"ק .והוא ג"כ סוד
תיקון הגלגלתא ,הרי הוא דעת עילאה )ב"ע עח ע"א(äøåáâå äöò äðéáå äîëç .
)òáøàî áéúë ë"âá ,éçåø ìëî àìéìëã àçåø íåùî ,'éé úàøéå úòã (çåø
.ïøîàã ïéàìò ïéâøã äòáùá ïìéìëã òáøà ïåðéàã ,úåçåø
àçåîî ÷éôðã ïé÷éúòã à÷éúòã àçåø éàäá ïìéìë åäìëã ,àðàúå
 - 476àîèåçã àá÷åðì äàîéúñחוטמא מקבל את הארת המו"ס שכן הוא בינה
 469עי' בהגר"א על ת"ז קג ע"ב ד"ה ורזא.
 470עי' בבהגר"א על התיקו"ז הנ"ל שמשם משמע שגירסתו "דעתיקא קדישא".
 471עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב ד"ה מתקלא ,ועי' בבהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה והענין.
 472שלפעמים נקרא בדברי הגר"א בינה דהיינו ישסו"ת.
 473עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה וההוא אוירא.
 474כדלעיל בשם בהגר"א ת"ז קסט ע"ב ד"ה ופסקי.
 475עי' לעיל הערה .445
 476עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה חמשה.
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דא"א ,ולכן הוא מכונה באות ה"א ,כנגד ה' ראשונה של שם ,דוגמת המו"ס עצמו,
המכונה אף הוא באות ה' )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ב בליקוט(ïéá äî ç"úå .
ïéôà øéòæã àîèåç ,éåøèñ ìëî ïééç ïéîåé ÷éúòã àîèåç ,àîèåçì àîèåç
] 'åâå ìëàú åéôî ùàå åôàá ïùò äìò (áë á ìàåîù) áéúëהמשך הפסוק :גחלים
בערו ממנו[  -כאן נבחנים ג' השלהובין דז"א ,הרי הם "עשן"" ,אש" ו"גחלים" ,והם
כנגד ג' לשונות של דין של מעלה ה"ה אף ,חמה ומשחית .477והנה עיקר הכעס של
מעלה הוא בחוטם אע"ג שכתוב כאן שהוא תלוי גם בפה )"ואש מפיו תאכל"(
)בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה ואמר תלת( ,והנה מש"כ 'אש מפיו תאכל' הוא סוד
עליית הסט"א לחוטמא דז"א לקבל רצועת מלקות ופתקא דדינא מתמן )ב"ע עח
ע"ב( .בז"א הם ב' נקבים :משמאל נפק תננא ואשא ,ומימין נייחא דרוחא טבא .כך,
שכל תיקוני ז"א הם ב' :חסדים וגבורות .ובסוד )שיה"ש ה י( דודי צח ואדום) 478הרי
הם יסוד ועטרת היסוד( ,משא"כ ע"ק ,דהוא חיין מכל סטרוי ,וכל תיקוניו חסדים
גמורים ,וההפרש היחיד שיש בין ימינא לשמאלא בע"ק הוא שהימין הוא יותר
רחמים מן השמאל) .ב"ע עח ע"ב( - øåð ÷éìã ïùò àåääîå ,åôàá ïùò äìò .על
ידי חרון האף של החוטם פומא גזיר דינא ומבעיר לאחרים ,ובכך נגמרת פעולתו
)ב"ע עח ע"ב(,479(éçñåð 'â) åðîî åäî ,åðîî åøòá íéìçâ øúáì àððú ÷éìñ ãë .
" - àùà àåääî ,àîèåç àåääî ,ïùò åúåàîגחלים" הוא השורש ו"אש" הוא
הענף היוצא מן הגחלים .ביאור הענין ,כי ה"ג של החוטם מתעוררים על ידי שורש
עט' דגבורות של הדעת ,שכן לעולם רוחא דחוטמא נפיק ממוחא )אד"ז רפט ע"א( .ועל
כן אמר "גחלים בערו ממנו" כו' דהיינו על ידי עליית עשן בחוטמא ,הרי הוא סוד
עליית הסט"א למעלה ,ואז עולים הדינים לגבורות של הדעת .ומש"כ 'ממנו' היינו
מההוא תננא ומההוא אשא ,שכן על ידי עליית העשן אל החוטם ועליית האשא
למעלה מתבערים הגחלים )ב"ע עח ע"ב(.
ìòáì øîà äéúåìö äàìöì éòá àáñ àðåðîä áø äåä ãë ,àðàú
 - ïðçúî éðà íèåçä ìòáì ììôúî éðà 480íèåçäתפילתו של רב המנונא היתה
כביכול ל"בעל החוטם" שכן כל שפע והתבסמות של הדינים בא מהיסוד הרי הוא
החוטמא )בהגר"א על ספד"צ ז ע"ב ד"ה ויסוד עולה( וכל הבירורים סלקין למו"ס
דרך החוטמא ,והיינו הקרבנות .וחכמים הרי התקינו תפלות כנגד קרבנות )עי' ברכות
כו ע"ב( ,כך ,שבכל תפילה של כל יום ויום מתבררים בירורים חדשים ,והם בסוד ח"י
ברכאן דצלותא דצדיק דהיינו ח"י עלמין ביסוד דרדל"א .ורזא דצלותא הוא בחוטמא
דע"ק ,שכן בחוטמא הוא סוד אור ומים .אור  -בבחינת "אור זרוע לצדיק" )תהלים צז
יא( דהיינו חסד דגניז ביסוד ,ומים  -דמו"ס בוצד"ק )ב"ע עט ע"א( .הני ב' לשונות
'מתפלל' ו'מתחנן' הן כנגד ב' נוקבין )בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב ד"ה ואע"ג( .ב' נקבים
אלה מקבילים להיכל הראשון ה"ה היכל לבנת הספיר ,הכולל את ב' המידות דיסוד
ועט' כמש"כ בהיכלות בראשית )מא ע"ב( ופקודי )רמה רמו( ,481ולשם הוא עליית כל
התפילות )ב"ע עט ע"א( .עוד יש לפרש ,דתפילה תלויה ברוחא דחוטמא )ב"ע קיח
ע"א(ïéîåé ÷éúòì àø÷ éàä ,êì íèçà éúìäúå (çî äéòùé) áéúëã åðééäå .
 – åøîàעי' בתחילת הפסוק" :למען שמי אאריך אפי כו'" ,להורות על כי הוא קאי
 477עי' לקמן קלז ע"ב ,שאין שום טוב היוצא מז"א בלא הארה מע"ק.
 478עי' אד"ז רצב ע"ב :מוחא תליתאה כליל לון ואחיד בהאי סטרא ובהאי סטרא ומתפשט בכל
גופא ואתעביד מניה תרי גוונין כלילין כחדא ונהיר אנפוי ואסהיד באבא ואימא גווני דאנפוי והוא
אקרי דעות ב' דעות.
 479בדפוס מנטובא ליתא.
 480דהיינו המארי דחוטמא שהזכיר לעיל בראש העמוד.
 481הו"ד בבהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב.
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àøãàä øéàî
בחוטמא דע"ק ,הרי הוא אריכו דאנפין שחוטמו ארוך .482והוא "למען שמי" ,שכן
בחינה זו היא למעלה מהשגת עבודת ישראל ,שאין עבודת ישראל מגיעה כי אם
לז"א בלבד .וע"ז הוא שאמר כאן "ותהלתי אחטם לך" ,ר"ל שעל ידי התפילות
שעולים למעלה משפיע אני מחוטמא דילי עד ז"א .ולזה אמר ד"האי קרא עתיק יומין
אמרו" )ב"ע עט ע"ב(ïî ïééìîúà ïéîìò ä"òå äàî úìú àîèåçã àëøåà àðú .
 - àîèåç àåääבחוטמא אשתמודע פרצופא )לעיל קל ע"א( ,ולכן כמו שע"ק כולל
את ש"ע הנהורין ,כמו כן הם כלילין בחוטמא ,ועם ה' דנשבא דפרדשקא הם שע"ה
נהורין .ש' הוא כנגד ג"ר וע' כנגד ז"ת ,שכן ע"ק כולל את כל י"ס ,ואין המוחין
נחסרים בו לעולם ,למימרא שכאן מתגלה כללות הפרצוף עם המוחין שבו ולכן הם
מתגלים בחוטם שלו .משא"כ בז"א שאין בו בקביעות כי אם ו"ק ,ולכן בהם יש רק
ק"ן נהורין :ק' בחסד כנגד ק' ברכאן כידוע ,ונ' בה"ס .והנה לפעמים ז"א מתמלא
מש"ע נהורין ,והיינו מ"ש "אתמליין" ,דהיינו שחוטמא דז"א אתמליין מחוטמא דע"ק
)ב"ע עט ע"ב( – ïéôà øéòæá ï÷áãúî åäìëå .דהיינו לעתיד לבא ,שז"א יתגדל
ויעלה למעלת ע"ק )ב"ע עט ע"ב(.
אחר שביאר את כל ז' תיקוני הגלגלתא בפרטות ,חזר וכללם .ואמר ,שכל ז' התיקונים
הללו הינם בהעלם יתיר ,שכן הם מסט' דכתר דע"ק ,ובדרך כלל אין הכתר נחשב מכלל בנין
הפרצוף ולכן הוא נעלם .כ"ז הוא מה שלמעלה מהכל ובהעלם ,אמנם השירותא באתגליא הוא
ממו"ס הרי הוא שורש י"ג ת"ד )וכמו שית'( והוא שירותא דאצילות .טעם החילוק הנ"ל הוא,
מכיוון שתחילת האצילות שרשו בחסד דרדל"א ,ואילו שורש ז' תיקוני הגלגלתא הוא בבינה
דרדל"א .483והנה האמת לאמיתה היא שהמושג "תיקון" לא שייך בת"ג אלא מצד התפשטותם
למטה ,עי"כ שבינה מתלבשת בז"ת מחצי פרצופה ולמטה )ב"ע פ ע"ב(àúçáùåú éàä .

 – àåä àîèåçã àðå÷úãמכל התיקוני הגלגלתא אינו מביא כאן אלא את החוטמא,
שכן הוא כולל את כל התיקונים מכיוון שהוא היסוד שבפרצוף )ב"ע פ ע"ב(ìëå .
 – ïéîåé ÷éúòã éðå÷úדהיינו כל תיקוני הגלגלתא מלבד החוטמא )ב"ע פ ע"ב(.
 - ïåæçúà àìå ïåæçúàשמתחזין לאצילות בהתפשטותם למטה ,אמנם במקומם לא
אתחזון ,שהרי אפילו בבינה דאצילות אין גילוי גמור ,וכל הגילוי שיש הוא בתורת
שאלה 484בלא תשובה ,והרי בחינה זו גבוהה הרבה יותר מבינה למימרא שהוא הרבה
יותר סתום )ב"ע פ ע"ב( - àìëì ïåæçúà àìå ïéãî éøàîì ïåæçúà .פי' ,הם
ניתנים להשגה רק לחכמים העוסקים ברזין דאורייתא" 485ולא אתחזון לכולא" ,שכן
אין השגחתם מושגת לתחתונים ,שכל ההשגחה אין שרשה אלא בז"א בלבד .עוד
אפשר לפרש ,דכל תיקוני ע"ק כגון ז' תיקוני גלגלתא וי"ג ת"ד בבחינת נעלמים ,שכן
ע"ק סתים באו"א ,ורק ע"י או"א הוא מושג לז"א .ולפי זה "מארי מדין" עניינם
 482עי' לעיל קכ"ח ע"ב :ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לתלת מאה ושבעין רבוא עלמין והאי
אתקרי ארך אפים כלומר אורכא דאנפין.
 483עי' בהגר"א על ספד"צ סוף ו ע"א .והנה יש לכאורה להסתפק בדבריו ,אם תיקוני הגלגלתא
הם לבושין לפרטי הז"ת דבינה דרדל"א או שמא המה לבושים לו"ק דרדל"א והדעת המתפשט שבו
ולא נתיישב .ועי' בב"ע לו ע"א ודברינו שם.
 484עי' זהר בראשית א' ע"א :בראשית רבי אלעזר פתח )ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם וראו
מי ברא אלה ,שאו מרום עיניכם לאן אתר ,לאתר דכל עיינין תליאן ליה ,ומאן איהו? פתח עינים,
ותמן תנדעון דהאי סתים עתיקא ,דקיימא לשאלה ,ברא אלה ,ומאן איהו? מ"י ,ההוא דאקרי מקצה
השמים לעילא דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא לשאלה ,ואיהו בארח סתים ולא אתגליא אקרי
מ"י ,דהא לעילא לית תמן שאלה] ,דהיינו הגלגלתא לעיל[ והאי קצה השמים אקרי מ"י ,ע"כ.
וכוונתו שהוא אינו מוכר אבל הוא נראה ונסתר ,ועי' עוד בע"ח עגו"י פרק ה' .ועי' באדיר במרום
לרמח"ל עמוד פ' וז"ל ,הפנימית בעצמו לא סליק בשמא ,אלא בהתחברו עם החיצונית ,אז ניתן לו
שם בבחינת התחברם יחד ,ונחזור אל הענין ,כי מה שנשרש בחכמה סתימתא הוא המתגלה בז"א,
אך זה המתגלה הוא בבחינת אל"ה ,ומה שהוא מבחינת השרש הנמשך מח"ס הוא סוד המ"י
שבשם ,ולהיותו דבר שהוא קיימא ולא קיימא לכן עומד תמיד לשאלה מ"י ,עכ"ל.
 485עי' זהר בא לד ע"א :מארי מדין דידעין ברזין דמאריהון.
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תיקוני ז"א ,שכן כולם בעלי דין שנקראים אלהים לקבליה דע"ק" .486ולא אתחזון
לכולא" כלומר לעולמות התחתונים ,שכן הללו מונהגים על ידי ז"א )ב"ע פ ע"ב(.
ע"כ ביאר את כל ז' תיקוני הגלגלתא

487

ועתה מתחיל לבא לבאר את תיקוני הדיקנא.

 - àð÷éãá éåãé èéùåàã ïàî éåå ,øîàå ù"ø çúôקודם שהתחיל לבאר את ת"ד
בפרטות ,הזהיר שלא לפגום ח"ו בדיקנא יקירא ,דהיינו מי שנשבע בדיקנא .עוד
ירמוז למגלה רזין דאורייתא ,והיינו דיקנא יקירא הרי הוא רזין סתימין דע"ק ,בעבור
מו"ס הרי הוא סתימו דכל עלמין ,488והמו"ס מכונה צניעותא ,וכמ"ש )משלי יא ב(
"ואת צנועים חכמה" )ב"ע פ ע"ב( והמו"ס הוא שורש הדיקנא .דהיינו שהאורות
מתגלים על ידי היותם לבושים ,והמגלה אותם למעשה הוא מפשיטם את לבושם,
והוא פגם גדול שכן מותירם כעין שהיו בעולם התהו ,שאף בזמן ההוא באו האורות
שלא בלבושם ולכן נשברו .לכן אמרו רבותינו )יהל אור ח"ב טז ע"ג( שמעשה זה של
גילוי סודות למי שאינו ראוי הוא כעין חטא הוצאת שז"ל רח"ל ,שכן אף כאן הוא
מוציא טיפין דמוחין ששרשם במו"ס .עוד ירמוז למי שמעביר שערות על ידי תער,
שזהו פגם גדול מאד שכן נוגע בצינורות שהם קיום העולם ,וכתב האריז"ל שממידת
חסידות הוא שלא להעביר אפילו שערה א' ללא תער כידוע )ב"ע פא ע"א(àøé÷é .
 - äàìòהזכיר מכאן ואילך י"ג שבחים בדיקנא ,ואלו הם :א( יקירא ב( עילאה ,ג(
דיקנא דהיא תושבחתא ,ד( דיקנא דהיא סתים ,ה( ויקיר ,ו( דיקנא דלא ידעין ,ז(
דיקנא דהיא תושבחתא ,ח( דיקנא דלא הוה ב"נ ,ט( דיקנא דהיא תליא ,י( חיוורא
כתלגא ,יא( יקירא דיקירין ,יב( טמירו דטמירין ,יג( מהימנותא )ב"ע פב ע"ב( .והנה
נקרא התיקון הראשון 'יקירא' מכיוון שנמשך ממו"ס שבו היקירו )בהגר"א על ספד"צ ח
ע"א ד"ה יקירו דיקירותא( .ועוד ששם הוא שורש הגבורה עילאה ,שכן ע"י המו"ס הוא
ית' פועל דין בעולם ,ושמו מתקדש בעולם )ב"ע פא ע"א( - àùéã÷ àáñã .נקרא
כך מכיוון שהם ממו"ס הרי הוא שירותא דאצילות 489והוא ממו"ס ששם שורש
הגבורות בסוד "וקדשת את הלויים") 490ב"ע פא ע"א(àìëã 491àîéúñ àøéîè .

 486עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק כמ"ש בא"ר
)דף קמא ע"ב( רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים.
 487אמנם תיקון האודנין לא נזכר לא כאן ולא באד"ז ולא בספד"צ ,שכן לא שייך תיקון באודנין,
שהרי אין טב וביש בא"א )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ב ד"ה דעד( .והנה אם כן יש להקשות ,מ"ט יש
אודנין בע"ק ,וכמש"כ בספד"צ )יח ע"א( דמאודנין נפקא ,וצ"ע .אלא בע"כ צ"ל דכל תיקוני ע"ק
הינם שורש למה שנמצא באצילות ,והם נמצאים שם מוכנים ומזומנים להנהגת העולם שבאלף
השביעי דווקא ,ולכן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( .והנה העיקר והקרן של שכר
המצוות הוא בע"ק דהיינו בעדן עילאה ,וכל העבודות והמצות עולים לאודנין דע"ק ואינם מתגלים
לתתא כלל .משא"כ שאר תיקוני דע"ק ,המשמשים להנהגת העולם וקיומו ולשמירת ישראל .לכן
לא הזכיר את האודנין בשום מקום ,שכן אינם שייכים להנהגת העולם הזה כלל לא בהשפעה ולא
בהנהגה אלא כולהו לע"ל )ב"ע פ ע"ב(.
 488צ"ע אם המקור ללשון זו הוא מאד"ז רפח ע"ב" :רישא חדא חכמתא סתימאה דאתכסייא
ולאו מתפתחא וחכמתא דא סתימאה רישא לכל רישיה דשאר חכמות".
 489עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד ד"ה דעד דלא ,וב' ע"א ד"ה וכן התחלת ששם הוא תחילת
המתקלא.
 490עי' ת"ז לג ע"ב :צלותא דערבית "אתה קדשת" ,ודא שכינתא תתאה ,דאיהי מסטרא
דשמאלא ,דתמן ליואי ,דאתמר בהון "וקדשת את הלוים" ,ע"כ .וכן הוא בת"ז ס"ג ע"א ,והנה פסוק
זה נזכר בזהר כעשרה פעמים ,אמנם יש לדעת שאין כזה פסוק בכל המקרא ,ואינו כתוב אלא קרוב
לזה ,דוגמת"ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל
והיו לי הלוים" )במדבר פרק ג יב( ,וכן "והקרבת את הלוים" )במדבר ח י( ,וכן "והבדלת את הלוים"
)שם ח יד( ,ווכן "והקדשתי אותם לי" )שם שם יז(.
 491בביאור כפל הלשון "טמירא" ו"סתימא" ,עי' בהגר"א על ספד"צ כח ע"ג ד"ה וז"ש טמיר
שע"ק מתואר כ"טמיר וסתים" ,כאשר "טמיר" מלמד על כך שהוא מתלבש תוך הפרצופים ,ואילו
"סתים" מלמד על כך שהוא נעלם מלהשיגו )שכן מכונה הוא "אין" לגודל העלמו(.
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àøãàä øéàî
 – (àìëî íéúñå øéîè à"ð)492ע"ק נקרא 'טמירא סתימא דכלא' ,ר"ל שהוא טמירא
שמתלבש באו"א וזו"נ ואין מתגלה ממנו אלא ראשו בלבד )ב"ע פא ע"א(àð÷éã .
 - àúçáùåú àéääãהדיקנא מכונה כאן "תושבחתא" ,טעם הדבר ,שכן הוא מגלה
את כל האורות דע"ק ומדות הרחמים שלו .וע"י ניכרת השגחתו ית' לפרצופים
שתחתיו ,שכן על ידיהם אנו יכולים לשבחו ית' מצד פעולותיו )ב"ע פא ע"א(àð÷éã .
 - 493øé÷éå íéúñãמכל תיקוני ע"ק הרי שהדיקנא הוא הנעלם ביותר ,שכן שאר
תיקוני ע"ק ,ה"ה איברי הפרצוף המתלבשים בפרצופים שתחתיו ,והדיקנא חופף
עליהם בסוד או"מ .ואף ע"פ שז' תיקוני הגלגלתא המה סתימין יותר מתיקוני
הדיקנא ,אמנם הם אינן נקראים תיקונים )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה ואמר אתקין( כי
אם בדרך השאלה ,שכן אינם מתפשטים למטה לאו"א כי הם מסתיימים בפה .אבל
הדיקנא אינו כן ,אלא הוא חופף על או"א .ועוד ,כלל כאן את ב' המזלות דהיינו
"נוצר" ו"נקה" ,וכנגד המזל התחתון אמר "סתים" ,שכן הוא מכוסה ,וכנגד המזל
העליון אמר 'ויקיר' ,שכן כבודו מגולה )ב"ע פא ע"א( - éåðå÷ú ìëî .כלומר שכלול
הוא מכל התיקונים) 494ב"ע פא ע"ב( - ïéàúúå ïéàìò ïéòãé àìã àð÷éã .הדיקנא
אינו מושג אפילו לאו"אמחמת היותם עילאין ממנו שכן הם מלבישים את ע"ק
מחציו העליון ועד הטבור ,ומכ"ש שאינו מושג לזו"נ שהם תתאין ממנו שכן
מלבישים את ע"ק מן הפרסה ולמטה בירכין לבר מגופא) 495ב"ע פא ע"ב(àð÷éã .
 - ïéçáùåú ìëã àúçáùåú àéäãהדיקנא הוא תושבחתא ,שכן אנו משיגים את
פעולותיו ,וע"י הוא שאנו משבחין את א"א .וזה אינו כמשמעו ,שהרי פעולת הדיקנא
עצמה אינה מושגת לתחתונים אלא היא משפיעה לחיך וגרון דא"א ומשם יורדת
ההארה לאו"א ,ורק מהארתם הוא שמקבלים התחתונים .לכן הדיקנא מכונה
תושבחתא דכל תושבחין ,כלומר שורש כל השרשים של הנהגתו ית' )ב"ע פא ע"ב(.
 – 496àð÷éã äéì éîçîì áø÷éã àùéã÷å äàéáð ùð øá éåä àìã àð÷éãכלומר
שמעולם לא היה אדם שהתקרב לראות גילוי נבואי במקום השגה זו דהיינו בדיקנא
דע"ק ,שכן אפילו משה רבע"ה ,שהיה הגדול מכל הנביאים ,לא השיג אותם במקומם
אלא רק בהתלבשותם שבז"א ,ומכ"ש שאר נביאים .וע"ז נאמר בפ' כי תשא שביקש
משה לידע דרכיו ית' באמרו )שמות לג יג( "הודיעני נא את דרכיך כו'" ,וכתיב )שמות
לג יח( "הראני נא את כבודך כו'" ,והשיב לו הוא ית' )שמות לג כ( "לא תוכל לראות
את פני כי לא יראני האדם וחי" .ועי' בגמ' ברכות )ז' ע"א( שבקשתו היתה להבין את
פתרון שאלת צדיק ורע לו ,וכל זה תלוי במו"ס ,והוא שירותא דאצילות וחכמתו של
יוצר בראשית ,ולא יושג אלא לעתיד לבא .ולא השיגו זאת רשב"י וחביריו אלא
בידיעה לבד )ב"ע פא ע"ב( - àáìã àøåáè ãò éåøòùá àééìú àéäã .י"ג ת"ד
המה לבושי א"א ,והם מלבישים את אורו דא"א ולא את גופו )בהגר"א על ספד"צ ג
ע"ג ד"ה והדיקנא( .והנה ב' המזלות כוללים את כל י"ג ת"ד ,ומזל עליון מתפשט עד
טיבורא דלבא הרי הוא חצי הת"ת ,ומזל תחתון מתפשט עד טבורא דגופא ,הרי הוא
שליש תחתון דת"ת .497וכאן לא הזכירו אלא של מזל עליון דהיינו דכורא שבמקום
 492בב"ע פ"א ע"א לא גורס את המוסגר.
 493עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ד"ה והדיקנא.
 494למימרא שהדיקנא היא כלל כל התיקונים שלמטה ממנו.
 495עי' זהר בראשית כא ע"ב :דירכא איהו לבר מגופא ,דיעקב גופא הוה .ועי' בהגר"א על
ספד"צ ו ע"ב ד"ה ונה"י ,שמחלק בין א"א לז"א שז"א הוא לבר מגופא.
 496וכן הוא לקמן קלד ע"ב :האי תקונא כליל כלא לא אתידע ולא אתחזי מניה.
 497עי' לש"ו כללים ח"א עט ע"ד ,שמש"כ כאן בב"ע הוא למעשה שיטת הגר"א ,ודלא כשיטת
האריז"ל ,ששני המזלות מסתיימים בטבורא דליבא ,ולכאורה יש כאן בלשון האד"ר ראיה לשיטת
האריז"ל ,שכן משמע שב' המזלות מגיעים עד טבורא דלבא )עכ"פ למסקנה לומד הלש"ו )פ ע"ב(
שדברי האדרא לא קאי אלא על המזל העליון ,וממילא אין כאן ראיה מכרעת נגד הגר"א( .ועי' שם
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שיש דכורא נוק' לא נזכרת בשם )יהל אור ח"א כד ע"ג( )ב"ע פב ע"א(àøååç .
 - 498àâìúëכל שערות הדיקנא הם לבנים ,שכן הם רחמים גמורים )ב"ע פב ע"א(.
 - 499ïéøé÷éã àøé÷éמוחין דז"א באים מאו"א ,ושורש הארת או"א הינו בב'
המזלות .והמוחין הרי המה יקירו דגופא ,ולכן ב' המזלות הכוללות את כל הדיקנא
מכונות יחדיו "יקירו דיקירו") 500ב"ע פב ע"א( – ïéøéîèã àøéîè .הדיקנא מתלבש
בתוך או"א ,והם עצמם אף הם טמירים ,שכן מתלבשים בתוך זו"ן )ב"ע פב ע"א(.
 - àìëã àúåðîéäîã àúåðîéäîענין "מהימנותא" הוא כמו "אמונת ישראל",
501
שדרכה משיגין את א"ס ,והדיקנא הוא ראשית הגילוי המכונה לבושין דיקר
)בהגר"א על ספד"צ יז ע"ד מהימנותא( .דיקנא מכונה מהימנותא וכמש"כ הגר"א
בספד"צ שהטעם הוא מכיוון שעל ידיו משלימים את א"ס ,502שכן כל עבודת ישראל
אינה אלא לגלות את התיקונים של הפרצופים ,וראשית התחלת השפע של ז"א הוא
מן הדיקנא )ב"ע פב ע"א( .הת"ד מגלים ניסים נגלים ולכן מכניס אמונה בלב אפילו
הרשעים ,ולכן נקרא מהימנותא דמהימנותא )לש"ו גליונות(.
ע"כ הוא ההקדמה לת"ד בכללות ,ומעתה מתחיל לפרשם על הסדר ,וכן את אורות המו"ס
המתפשטים בהם )ב"ע פב ע"ב() àøôñã {.àì÷} àúåòéðöá àðàú .יז ע"ב( éàäã

 - éåðãåàî ÷éôð àìëã àúåðîéäî àð÷éãכלומר שהדיקנא שרשו באזנים,
ומתחיל מיד אחריהם )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה מאדנין( .והנה כל פרצוף תלוי
באודנין דיליה וכמ"ש רז"ל )ב"ק פה ע"ב( חרשו נותן דמי כולו .כל האורות הבאים
לז"א הכל הוא מב' המזלות נוצר ונקה ,דהיינו ב' עטרין חו"ג שבדעת .לכן תחילת
מוצא הדיקנא הוא מן האודנין ,ומעתה דרך עליית העולמות דהיינו העלאת מ"ן על
ידי עבודת התחתונים מתתא לעילא הוא עד לתחילת הדיקנא הנ"ל ,ומשם ולעילא
הוא בבחי' א"ס ,וממילא אינו שייך לעבודת התחתונים )ב"ע פב ע"ב( .הארת האזנים
היא המקבלת את העבודה והמעשה מן התחתונים ,והוא סוד קבלת התפלה

פ ע"ב שמיישב את ב' השיטות דלא פליגי ,שכן בשער מאמרי רשב"י איתא שהמזל העליון עיקרו
הוא עד הלב ,אלא שלעתים יורד ומגיע גם עד הטבור ,ומפרשו הלשם שזהו על ידי כפיפת הראש.
ממילא עולה כי אין סתירה בינו לבין שי' הגר"א ,שכן הגר"א קאי דווקא היכא שלא כופף את
ראשו.
498
עי' בהגר"א על ספד"צ סוף ה' ע"ד ,שכתב כך לאפוקי מלובן הצמר שאיננו לבן כל כך ,וכעין
עמר נקי מתיקוני הגלגלתא שהוא לבן כצמר .ועי' יהל אור ח"א יט ע"ד.
 499עי' בהגר"א על ספד"צ ח ע"ב דעד.
 500עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ואמר ,שיקירא דז"א הוא דיקנא דז"א ,ו"יקירו דיקירו"
היינו דיקנא דא"א.
 501עי' יהל אור ח"ב יט ע"א וז"ל ,ענין מהימנותא אמור בכ"מ על ו"ק ,והענין כי כל אמונתינו
הוא בשם הוי"ה ,ובזה אנחנו נבדלים מן האומות ,כי כל האומות משיגין את שמו ית' ,כמ"ש גדול
שמי בגוים ,ובכ"מ כו' רק שאין משיגין את שם הוי"ה רק בשאר השמות ,וכולם אינן שם העצם רק
שמות משותפים ,לכן אינן דבקין בו ית' רק עובדין אותו בשיתוף ,כי כל השמות אינן רק משותפין
ומושאלין מפעולותיו ,לא כאלה חלק יעקב ,שהם דבקין בשם זה ,ולכן הם דבקים בגוף האילן,
משא"כ האומות בענפין ועלין ,שהן כינויין ,ולכן מרע"ה לא הזכיר לפרעה ,רק שם הוי"ה ,ודא
אקשי ליה מכלהו ,וז"ש ה' אלקינו ,אלקינו לבד ,והוא שם העצם שאינו מושאל מפעולה ,רק מורה
על הויותו תמיד ,והויותו מעצמו ,ונתחלף היו"ד לוא"ו להיות שם ,כמו חוה ,וכן הוא ניקו' הוא"ו
קמץ על שם זה ,וזהו מהימנותא ,ועיקר השם הוא בו"ק כידוע ,ששם נתגלה הויותו ,שלכן נקרא
ו"ק מהמינותא ,ואף אם יקרא לכל ע"ס מהימנותא ,לפי שכולם בכללות נכללו בשם הוי"ה כידוע,
עכ"ל ,ועי' דברינו בהגר"א על ספד"צ יז ע"ד.
 502עי' לשון האד"ר קלב ע"ב :אתרגיש ר"ש ואמר ודאי כל חד וחד באתריה ,ואנא ור' אלעזר
ברי ור' אבא אשתלים שלימתא עלאה .ועי' שם בב"ע קיג ע"א שמבאר שהם משלימים את הא"ס
דהיינו שהם מגלים אותו ]וכן איתא בבהגר"א על תז"ח כט ע"א ד"ה אבן שלמה ש"משלימים" הוא
עניין למידת המלכות[ ,וע"י אתתקנו סמכין ,ועי' בהגר"א על ספד"צ יז ע"ד ד"ה מהימנותא ,ועי'
ת"ז ט"ז ע"א :מלאכה דתלת אתוון איהי ה' שכינתא תתאה ,שלימו דתלת אתוון ,עלה אתמר ותכל
כל עבודת משכן וגו' ,ע"כ .וע"ש בגר"א ,ז"ל ,שבה נשלם השם כמ"ש לקמן ,ובה אתקרי הוי"ה
בשלימו ,עכ"ל .דהיינו שזהו תיקונו וגילויו .והוא נקרא "השלמה" לגבי החג"ת.
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והצעקה וכל ענייני ההשפעה של טו"ר .לכן הארה זו עומדת באמצע בין פנים ואחור
כלומר שהם עומדים שם על מנת להתמצע לפי כח קבלה זו ,ולקבוע אם לפנות
אליהם בהארת פנים או שמא בהסתר פנים ח"ו .לכן אורות הדיקנא ,הרי הם כלל כל
מדותיו ית' ,נמשכים מהאזנים ומתפשטים באמצע ,בין הפנים והאחור .והנה מ"מ
נוטים אורות אלו יותר לצד הפנים ,מכיוון שבאמת המדות אלו הינם חסדים
ורחמים )פת"ש אח"ף יט( .והנה אפילו בע"ק יש בחינת אודנין ,אם כי אין שייך בהם
תיקון דהיינו שיוכלו להבחין בין טב לביש )אד"ז רצד ע"ב( שכן אין ביש בע"ק .ב'
האודנין נפקין ממו"ס ,וכידוע מחכמת הניתוח ,שנקבי האוזן פתוחין עד למוח ,ועל
ידיהם מבחין המוח בין טב לביש .האודנין הינן שורש כח השמיעה ,והאודנין דע"ק
משמשים לשמוע על עליית המעשים הטובים של הצדיקים דתליין בז"א ,ואז זכות
המע"ט נשארים למעלה לצורך שכר המצות ,ולכן כל מהימנותא תליא דווקא
באודנין) .ב"ע פב ע"ב(  – àùéã÷ àîåôã äéðøçåñ úéçðåהדיקנא סובב את הפה
דע"ק ,שכן פה דע"ק הוא שורש המלכות וכמ"ש בזהר )בראשית א ע"א( )ב"ע פב ע"ב(.
 - ÷éìñå úéçðåכלומר לאחר שהדיקנא "נחית" סביב הפה דהיינו ע"י ה' התיקונים
הראשונים ,אזי התיקון השישי "סליק ונחית" כלומר שתחילה עולה מהסנטר משני
צדדים עד כנגד הפה ,ואחר כך חוזר ויורד ומתרחב לכסות את הלחיים )בהגר"א על
ספד"צ יח ע"א ד"ה ואמר סליק( .פי' 'סליק' למימרא שהתיקונים הו' והז' המה
למעלה מהפה )ב"ע פג ע"א( .מאחרי האזנים ועד הפה תיקוני הדיקנא הם נחשבים
כאילו הם עולים והיינו "סליק" ואילו הללו שתחת הפה נחשבים כאילו יורדים
והיינו "נחית" ,שכן הפה מפריד בין התיקונים לחלק בין בחינותיהם )ב"ע צח ע"ב(.
 - 505àáè àîñåáã (éâñ)504 àúáåø÷úá éôçå503כלומר שהם מכסים את הלחיים
המכונים "ערוגת הבושם" )בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"א ד"ה ואמר חפי( .והם מכסים
את כל הפנים שכן התקרובתא הוא של כל הבוסמא ,והפנים מכונים בוסמא.506
הטעם שנקראים הפנים המכוסים בזקן בוסמא ,שכן כל השערות הם צנורות של
המו"ס ,ושם עולים כל הבירורים בסוד ריח ניחוח ,והמה נתבררו ממלכי אדום בסוד
)בראשית כז יא( עשו איש שעיר )ב"ע פג ע"א(– ('éð÷éãáã à"ñ) àøé÷éã507 àøååç .
השערות הם לבנות ,בכח הליחה הזכה הנמשכת ממו"ס הרי הוא יקירו דדיקנא.
אמנם בזמן עולם התהו ומלוכת מלכי אדום הם היו אדומים )ב"ע פג ע"א(úéçðå .
 – àìå÷ùáכלומר במדה ובצמצום .לכן הם מכונים מדות ,שכן נותנים שיעור אל
אור המשח רבות היורד ממו"ס )ב"ע פג ע"א( – àøåáè ãò éôçå .דגופא ,לאפוקי
מהתיקון הח' ,שהוא יורד עד טיבורא דליבא )ב"ע פג ע"א(àøé÷é àð÷éã àåä .
 - àîéìù àðîéäîהדיקנא מכונה "מהימנותא" שכן בה הוא אמונת ישראל
המשלימה את הא"ס) 508ב"ע פג ע"א( - ïéòåáî ïéòéáð â"é äéá ïéãâðã .דהיינו י"ג
 503עי' בהגר"א על ספד"צ יז ע"ד ד"ה מהימנותא.
 504ב"ע פג ע"א לא גורס את המוסגר.
 505תרגומו קרבן של בסמים טובים .ועי' בבהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ד"ה בוסמין דטיפסא,
שכל חלק מהפנים שהוא בלא שערות "בוסמין" שמו .ועי' ב"ע יח ע"ב ,שפי' "בוסיטא" זיו הפנים.
ועי' ב"ע ק' ע"ב ,שפי' בוסיטא תואר פנים הרי הוא הארת הפנים ,והיינו הביסום דכאן.
 506עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה ואמר בסחרנהא ,שהפנים נקראים "בוסיטא" ולא
"בוסמא".
 507גי' הב"ע פג ע"א "יקירא" .וכנראה שלשיטתו הגירסא הנכונה היא 'יקירא דדיקניה' ,וכן הוא
בדפוס אמסטרדם.
 508עי' לשון האד"ר קלב ע"ב :אתרגיש ר"ש ואמר ודאי כל חד וחד באתריה ואנא ור' אלעזר
ברי ור' אבא אשתלים שלימתא עלאה ,ושם הב"ע מסביר שהם משלימים את הא"ס דהיינו מגלים
אותו ,וע"י אתתקנו סמכין ,ע"כ .ועי' בהגר"א על ספד"צ יז ע"ד מהימנותא ,וכן עי' ת"ז ט"ז ע"א:
מלאכה דתלת אתוון איהי ה' שכינתא תתאה ,שלימו דתלת אתוון ,עלה אתמר ותכל כל עבודת
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נביעין דמשח רבות דמו"ס ,והמה כנגד י"ב האותיות דג' הויו"ת שבמו"ס ,ועם
כללותם הרי הוא כנגד התיקון הי"ג הכולל את כל התיקונים )ב"ע פג ע"א( .ביאור
כפל הלשון "נביעין  -מבועין" שכן מדיקנא דא"א נובע האור לדיקנא דז"א )בהגר"א
על ספד"צ י"ח ע"ב ד"ה בתליסר( .עי"ל ,דכאן הוא תוצאת זיווגא עילאה של בטישא
דאוירא ומו"ס .ובהיותם בשרשם באוירא הם בבחי' נביעין שכן הם אינם אלא
מעיינות של שפע האור ,ובהתפשטותם במו"ס הם מכונים מבועין ,שכן באוירא הוא
מקום תחילת ג' ההויו"ת דס"ג ,והמה י"ב אותיות ,ועם כללות ע"ק הם י"ג )ב"ע פג
ע"ב( – àáè úåáø çùîã .בסוד שמן המשחה ,שבו נמשחו מלכים וכה"ג )ב"ע פג
ע"ב(.àð÷úúî ïéðå÷ú 509øùò úìúá .
 – àìéòìî àøòù ï÷úúî äàîã÷ àðå÷ú510תחילת התיקון הוא
מהבטישו של אוירא ומוחא ,ויחדיו הם מאירים לדיקנא ולכן הם כלולים בתיקון
הראשון .והיינו מש"כ כאן 'מתתקן שערא' .והוא גם 'מלעילא' שכן באמת שורשו
האמיתי הוא מעל הדיקנא הרי הוא תיקון המו"ס )ב"ע פד ע"א(àåääî éøàùå .
 - äéùéø øòùã àðå÷úכלומר מיד בסיום שערות הראש ,דהיינו בסוף הפאות אצל
האודנין .ומ"ט מתחיל הדיקנא מיד לאחר גמר שערות הראש ,שכן שערות הראש
שרשם בכתר דע"ק ,ואילו הדיקנא שרשו הוא במו"ס) 511ב"ע פד ע"א(÷éìñã .
 - úéçðå éåðãåàî àìéòì éåðå÷úáפי' "סליק" אור חוזר ,והוא שייך לשערות
הגלגלתא אשר סופם בב' הפאות .ואילו "נחית" קאי אדיקנא והיינו אור ישר ,והוא
בבחינת מה שאמרו חז"ל ,דאין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא נימא) 512שבת ל
ע"א( )ב"ע פד ע"א( - ïéðãåàã àçúô éî÷î .פי' ליד הנקב שבהם .ומקום תחילת
הדיקנא הוא אצל האודנין ,שכן שם הם קצרים ,ונמשכים עד לתחילת הפה הרי הוא
התיקון הב') 513ב"ע פג ע"ב( .התיקון הראשון הוא כנגד נקב האודנין ,שכן סוד הנקב
הוא שורש הארת הבינה הרי הוא ראשית הבוצד"ק שורש כל סילוק וצמצום ,ומשם
הוא שמתחיל ענין הגבול והשיעור )פת"ש א"א מ"ב(àáè àìå÷ùá àèåç ãçá .
 - àîåôã àùéø ãòמש"כ שזה בשיקולא טבא ,מכונה בספד"צ "שפירו") 514בהגר"א
על ספד"צ יח ע"ד ד"ה מקמי( .לכאורה יש להקשות ,מה החילוק בין תיקון זה
הראשון )דהיינו חוט א' של שערות שיורדים מהאוזן עד הפה( לתיקון השישי
)שנמצא באותו מקום רק הרבה יותר שערות( וצ"ע .והנה לפי הלשון שנקט כאן
"בשיקולא טבא" ,ממילא מתורץ הכל ,שכן כאן המשכת השערות הוא בחד חוטא,
שאין מתרחבים השערות לכאן ולכאן ,ואילו בתיקון הו' השערות מתפשטות) 515ב"ע
משכן וגו' ,ע"כ .וע"ש בבהגר"א וז"ל שבה נשלם השם כמ"ש לקמן ,ובה אתקרי הוי"ה בשלימו,
עכ"ל .כלומר שזהו תיקונו וגילויו וזהו הנקרא השלמה לגבי החג"ת.
 509עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה בתליסר ,וע"ש שמציין גם כן לסוף העמוד ד"ה פתח ר'
יצחק.
 510עי' לקמן אחרי התיקון הי"ג שם הבאנו את דברי הב"ע פח ע"א שהכוונה כאן הוא לשערות
דת"ד דא"א והמה עיקר גילויים שבז"א ,ואחר כך מבאר את תיקוני המשח רבות הרי הוא סוד
התיקונים המבוארים בנבואת מיכה שהוא מסוף דף קלא ע"א עד דף קלד ע"ב.
 511דהיינו חכמה דא"א.
 512דווקא "נימא" ,שכן הנימים המה השורשים לכל גילויי האורות )ב"ע צא ע"ב(.
 513הנה לעניין תיקון ו' ה"ה התיקון היורד בצידי הפנים מהאוזן עד לפה יש ספק באיזה אופן
הוא יורד ,ישר כלפי מטה לכיוון הלסת ,או באלכסון להתחבר עם הפה ,או ביניהם .והנה מדברי
הגר"א וב"ע כאן נראה דס"ל כהצד האחרון.
 514הוא לשון של תיקון ,וע"ש בהגר"א על ספד"צ שמציין ללשון האד"ר קלא ע"ב ,שמשם
משמע שהכוונה כאן שזהו יפיים ,שכל שערה היא לבדה ואינה נדבקת באחרת .ועי' ב"ע פד ע"א,
שיפיים הוא בזה שהם לא פונים לצדדים.
 515עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ומ"ש ,שם משמע שכל התיקון הו' הוא למטה מראש
הפה ,וכן משתמע מלשון האד"ר עצמו.
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פד ע"א( .תיקון זה הראשון וכן התיקון הב' הינם הזמנה והכנה לתיקון הג' דהיינו
תיקון ארחא עילאה .ממילא כאן מקומו הוא רק עד הפה שכן שם הוא תכלית הכל
דהיינו לומר "סלחתי" .תכלית תיקון זה הוא בתרתי ,הא' לאכפייא דינין דלא ישלטון,
והב' שסובל העוון )אמנם אין כאן כפרה על העוון ונשיאתו הגמורה ,אלא ע"פ מידה
זו עדיין רעת העוון קיימת בעולם שכן ה'סבל' אינו באתגליא אלא במחשבהבלבד(.,
והנה תחילת גילוי המחשבה הוא מנקב האודנין ששם גילוי המו"ס ועל ידיו הוא
ששומע וסובל )פת"ש א"א מב(.
516
àùéø ãò ( ÷éìñå) àîåôã àùéøî àøòù ï÷úúî àðééðú àðå÷ú
 - ìé÷ù àðå÷úá àîåôã àøçàתיקון זה היינו השערות הצומחים מהראש האחד
של השפה עליונה עד לראש השני של אותה השפה )דהיינו השפם( )בהגר"א על
ספד"צ יח ע"ד ד"ה ברישא( .הנה ב' הקצוות של השפה נמשכים קצת כלפי מטה,
ובאמצע השפה סליק לעילא סמוך לחוטם .ממילא כך היא המידה ,שראשית נמשך
השפם מרישא חדא דהשפה ,ובאמצע הם סלקין לעילא ,ואח"כ ממשיך משם
ומתפשט מטה עד לרישא אחרא .ומש"כ ע"ז כאן 'מתתקן' ,למימרא שהשערות
סמוכים לנקבים בין החוטם והפה דוגמת התיקון הראשון שם השערות סמוכות
לנקבי האודנין ,ודרך הנקבים הללו יוצאת הארה ממו"ס שנתהוותה על ידי בטישו
דאוירא בו )ב"ע פד ע"ב( .כאן מתגלים הרחמים יותר מאשר בתיקון הראשון,
וממילא דלא כבתיקון הראשון שבו שהוא אינו מוכן לסבול הכל אלא במחשבה
בלבד ואילו במידה זו הוא סובל הכל בפועל ,והמה השערות שעל השפה העליונה
שהן קרובות יותר אל הפה האומר סלחתי )פת"ש א"א מב(.
ïéøú úåçúî àîèåç (éàäã à"ñ) úåçúã àúéòöîàî äàúéìú àðå÷ú
 - àçøà àåääá ÷ñôúà àøòùå àçøåà ãç ÷éôð ,ïéá÷åðוהוא היוצא מתחת
נקבי החוטם ועד הפה ,והוא תחת הנקבים של החוטם ,ולא תחת דופני החוטם
)בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה קאים( .והוא סוד הארחא הפנויה משערות שבאמצע
השפה .ופנויה משערות כדי שיתפשט הארת החוטם מב' הנוקבין שלו דרך אותו
הארחא ,כדי דיימא פומא סלחתי )לקמן קלג ע"א( .והוא יותר רחמים מב' התיקונים
הראשונים .והענין בזה ,שעל אף ששערות הדיקנא הם רחמים גמורים ,חיוורין
כתלגא )לעיל קל ע"ב( ,מ"מ יש בהם שורש של דין ,שכן הם באים ממו"ס ובוצד"ק הרי
הוא שורש הגבורות .אמנם בארחא צריך שלא יהיו שם שערות ,ואז יהיו רחמים
מרובים בלי צמצום ,כך ,שתתפשט שם הארת חוטמא דע"ק לפומא ,כי ב' השפתים
שסביבם השערות הינם בסוד שערות דהזקן התחתון 517למעלה ולמטה ,והארחא
שבאמצע נגד היסוד )ב"ע פד ע"ב(àøòù àñéâ éàäîå àñéâ éàäî àéìîå .
 - àçøåà àåääã äéðøçåñ íéìù àðå÷úîפי' השערות שבצדדי הארחא ,שהמה
מגבילים את הארחא שלא יתפשט יותר מדאי .לכן אמר שהוא "בתיקונא שלים",
ר"ל על ידי מדה ומשקל הרי הוא סוד המתקלא )ב"ע פה ע"א(.
 - àîåô úåçú 518(úéçðå) äøòù ï÷úúî äàòéáø àðå÷úדהיינו השערות
שתחת השפתים ,ומתפשטים מהקצה הא' עד הקצה השני )בהגר"א על ספד"צ יט
ע"א ד"ה תחות( .והנה מש"כ 'ונחית' כלומר שהחלק האמצעי של השפה היא נמוכה
מהקצוות שלה )ב"ע פה ע"א( - íéìù àðå÷úá àãç àùéøì àãç àùéøî .נקט
כאן בלשון "בתיקונא שלים" ,שכן ב' השפתים אזלין כחדא ,והשפה התחתונה
משלימה את העליונה הרי היא התקונא תנינא דלעיל )ב"ע פה ע"א(.
 516ב"ע פד ע"ב גורס את המוסגר.
 517דהיינו סביב האמה .ועי' בהגר"א על ספד"צ )כו ע"ב בכללא חדא( שדיקנא דז"א הוא כנגד
יסוד דא"ק.
 518ב"ע פה ע"א גורס את המוסגר ,וכן הוא במהדורות דפוסי אמסטרדם ,ומנטובא.
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àçøàã àìå÷ùá àøçà àçøà ÷éôð àîåô úåçú 519äàùéîç àðå÷ú
 – ïàëîå ïàëî àîåô ìò ïéîéùø ïéçøà ïéøú ïéìàå ,àìéòìãהארחא התחתון
מכוון כנגד הארחא העליון )בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה ואמר נפיק( .והנה על ידי
ארחא דלעילא מאריך אף אפילו לרשעים כשעושים תשובה ,וכמו כן גם הארחא
תתאה מועיל להעברת עונות ,ומממתק את הדינים של חוטמא דז"א ,אשר שם
מצויים המקטרגים) 520ב"ע פה ע"ב( .תיקון ד' וה' הינם במדרגה פחותה מהתיקונים
הב' והג' ,שכן בתיקונים הראשונים הוא בבחינת "עובר על פשע" שלא לפעול שום
עונש ,ואילו בתיקונים ד' וה' הוא בבחינת "לשום שארית בארץ" כלומר שאע"ג שיש
עונש אמנם נותר איזו שארית להחיותם עכ"פ .וז"ס ב' שפוון העליון והתחתון שהם
בדרגא דנו"ה שהם בבחינת מעלה ומטה )וכמו שמצינו בכ"מ ד"מ בנטילת לולב,(521
כאשר בבחינת הוד הוא דין תקיף יותר מאשר בחינת נצח ,וכן הדבר בשורש
השורשים דאלו התיקונים ,הרי הם ב' המדות ארך ואפים ,כאשר "ארך" הוא בכח
ו"אפים" הוא בפועל ,הרי הוא נשיבו דרוחא דחוטמא דע"ק בב' ארחין )פת"ש א"א
מב(.
àùéøì àìéòì òøìî ÷éôðå ÷éìñå àøòù ï÷úúî äàúéúù àðå÷ú
 - 522àîåôãאחר שיורדים שערות הזקן סביב הפה ,הרי הם ה' התיקונים
הראשונים" ,סליק ונחית" }מילים אלה כתובים בסוף הקטע{בתיקון ו' )בהגר"א על
ספד"צ יח ע"א ד"ה ואמר סליק(' .סליק' פי' שעולה עד ראש הפה דהיינו איפה
שנסתיים התיקון הראשון )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ואמר לרישא( .ו"נחית"
פי' שיורד למטה ,ושם הוא מתרחב )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ואמר( .כאן
מדובר על זה שהדיקנא יורד והולך למטה באורך וברוחב ,עד מקום שנסתיים ארחא
תתאה דהיינו בשבולת הזקן ,שם מגיעים של צדדים של הזקןכא' )בהגר"א על ספד"צ
יט ע"ב ד"ה חפי( .השערות שעל הלחיים מתרחבים בב' הצדדים של התיקון הראשון,
זהו עניין מש"כ האידרא דהוא 'מתתקן שערא' ,תיקונים ב' ג' ד' וה' הינם למטה
מהתחלת הפה שם נסתיים התיקון הא' הנ"ל .כאן הוא למעלה מהפה ברוחב
הלחיים ,ומש"כ סליק מלרע לעילא ,ר"ל מן נגד תיקון ד' וה' שהם למטה ,משם
עולים למעלה) 523ב"ע פה ע"ב( .כאן הוא גילוי של רחמים יותר גדולים ,שכן השערות
מתפשטים באורך וברוחב ,ולכן נקרא תיקון זה בפרשת כי תשא "ורב חסד" וכן
במיכה "כי חפץ חסד הוא" ,שעושה חסד לפנים משורת הדין ומשפיע רב טוב בעולם
אף שאינם ראויים לכך .והכל בשביל תיקון העולם כפי השיעור העולה בעומק
מחשבתו ית' ,והוא בהסכמת ב' הצדדים של המיימינים והמשמאילים ,כלומר שגם
סטרא דדינא מסכים לזה באופן שלא יהיה קטרוג כלל ,ולכן כאן השערות נמשכות
בב' צדדי הפנים והולכים ומתייחדים למטה בשבולת הזקן שבסנטר )פת"ש א"א מב(.
 - àìéòìã àîåôã àùéø ãò 524àáè àîñåáã àúáåø÷ú éôçåמ"ש חפי
תקרובתא ,היינו שמכסים את הלחיים .תיקון זה הוא בצדדים של התיקון הה' ,והוא
מתחיל מהשפה התחתונה ועד לשיבולת הזקן ,ואח"כ הוא עולה עד לראש הפה שם
נסתיים התיקון הראשון )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ואמר חפי( ,והם השערות
שעל הלחיים שמתרחבים בב' הצדדים של התיקון הא' הנמשך מן האוזן בשוה.
נמצא ,שהתיקון הו' מתחיל מכנגד תחתית הסנטר ועולה למעלה עד לשפה העליונה
 519עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה ארחא.
 520ממילא יובן שתכלית פינוי השערות הוא בכדי שלא לעכב את ההארה.
 521עי' שעה"כ שער נטילת לולב.
 522עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה חפי.
 523דהיינו עד החלק העליון שבשפה העליונה.
 524עי' הערה .505
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הרי הוא התיקון הא' ,וזהו המכונה "בוסמא טבא" שהשערות מעלין ריחין טבין בסוד
ריח הבגדים של הצדיקים )ב"ע פה ע"ב(àçúôã 525àùéøì àøòù úéçðå .
 - àîåôã äàúú àçøåàãכלומר עד כנגד הארחא תתאה )ב"ע פה ע"ב(.
 - 526àøòù ÷éñô äàòéáù àðå÷úדהיינו במקום הפנוי משערות
שבלחיים )ב"ע פה ע"ב(ïøéôù àáè àîñåáã àúáåø÷úá ïéçåôú ïéøú ïæçúàå .
 – 527éæçîì ïàéåבחינה זו של הלחיים מכונה "תפוחין קדישין" ,שכן זהו מקום
הארת וזיו הפנים שהם יאן למחזי .זיו הפנים הוא המורה על כלל הפרצוף אם הוא
בנחת או בזעף ,528ואכן כאן כולו רחמים .ניכרים כאן הגוונים שהם בחדו ע"מ
לאוטבא לכל עלמין ,לכן אין שם שערות ,כדי שיתגלה זיו הפנים )ב"ע פה ע"ב( .ולכן
כאן הוא שורש הארת הפנים והשמחה בעולם ,וכמ"ש )במדבר ו כה( "יאר ה' פניו
אליך גו'" )פת"ש א"א מג( .שורש הדבר ,שכן כולל הוא את כל ו' התיקונים האחרים,
והוא גושפנקא דמלכא 529ובו נחתמו שמים וארץ .530ולכן הוא בסוד אמ"ת 531הרי
הוא קיום ההבטחה שהבטיח השי"ת לאבות ,כמ"ש תתן אמת ליעקב )מיכה ז כ(.
ולכן על ידי הארת התיקון הזה הוא שמעביר השי"ת את השקר מן העולם הרי הוא
סוד הסרת החושך והעורון וגילוי האור ,וכמ"ש )קהלת ב יג( "וראיתי שיש יתרון
לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך" .ועתה לפ"ז יתבאר טעם נוסף להיות
הבוסמין בלא שערות ,שכן תיקון זה שייך לתיקון הנוקבא ,והוא ע"י ביטול כח
ההכשלה ממנה ,הרי הוא השקר אשר מפתה בנ"א אחריו ,בסוד הנחש אשר פיתה
את חוה ,הרי הוא סוד חיויא דרהיט בש"ע דילוגין) 532זהו כלל קומת הנחש ,שכן
נחש דקדושה כולל ש"ע נהורין וממנו מתפשטין ש"ע רבוא עלמין אורכא דאנפוי
)לעיל קכ"ח ע"ב( ,ממילא כמו כן הוא הדבר בסטרא שכנגדו ,כלל ז' רישין דמסאבותא

 525ב"ע פ"ה ע"ב גורס במקום "לרישא" 'עד רישא'.
 526עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה תרין.
 527עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה ואמר חפי.
 528עי' ברמח"ל בדעת תבונות אות פו וז"ל ,מלבד הדמות של הגוף בתבניתו ומלבד הנשמה
שבו בצורה אשר לה ,הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם הוא זיו הפנים ,ותראי שזהו
המשתנה החי מן המת ,ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו ,הלא תראי
החולה פניו רעות ,ולא עוד אלא שמחשבת הלב נראית בו ,הלא תראי פנים שוחקות פנים זועפות
פנים מסבירות ,כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב ,ואין הזיו הזה נמצא לא
לנשמה בפני עצמה כי הרי זיו של גוף הוא ,ולא לגוף בפני עצמו ,כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה,
אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד ,עכ"ל .ועי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לב
וז"ל ,הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף ,ומכל חוש יוצאות הארות מזה ,ולכן
יוצאים ד' עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו.
 529עי' זהר פנחס רל"ג ע"ב :תליסר עלין אלין רזא דתליסר בחושבנא גושפנקא דמלכא ,ע"כ.
ועי' עוד אד"ר קמא ע"ב וב"ע שם רכ"ט ע"ב.
 530התיאור הזה נאמר גם על הדעת .ועי' פת"ש תיקון פתח ז' ,שהתיקון האמיתי של י"ג ת"ד
הוא התפוחין .ועי' זהר שלח לך דף קס"ב ע"א :א"ל תו אמר תרין וחד אשתתף בהו )דהיינו חב"ד
עי' בהגר"א ספד"צ י"ד ע"א( ,ואינון תלתא ,וכד הוו תלתא אינון חד ,א"ל אלין תרין שמהן ,דשמע
ישראל דאינון ה' ה' אלקינו אשתתף ,ואיהו חותמא דגושפנקא אמת ,וכד מתחבראן כחדא אינון
חד בייחודא חדא כו'.
 531ע"ש מידת ואמת שבפרשת כי תשא .וסוד עניינו הוא החיבור )בסוד האות מ'( בין הראש
)בסוד האות א'( הרי הוא השמים לבין הסוף )בסוד האות ת'( הרי הוא הארץ.
 532עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ו ע"ב וז"ל ,חויא דרהיט בש"ע דילוגין ,הוא התנין נחש כידוע,
וכמו שהתנין העליון חוורא דרישא מתפשט ממנו ש"ע רבוא עלמין אורכא דאנפין ,כמ"ש באד"ר
דף קכ"ח ע"ב וכמש"ל ,כן הוא התחתון רהיט ש"ע דילוגין ,והן ע"ס דמסאבותא ,שלש ראשונות
בסוד מאות וז' האחרונות בסוד עשיריות כנ"ל ,דליג על טורין ,מקפץ על גבעתא דכתיב מדלג כו',
כמ"ש בפרשת א"מ דף ס' ע"ב כד נחית חויא אתעביד מקפץ כו' ע"ש.
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בדכורין ונוקבין שבו ,שבנוקבא מפתה ואילו בדכורא עולה ומסטין .533והוא אתעביד
לתלת גיסטרין ,הרי הם משחית ,אף וחמה (534וכמו כן להבדיל ,בב' התפוחין ג"כ
איכא ש"ע נהורין אורכיה דאנפוי ,שכן בו הוא שניכרת הארת כללות ענין א"א בכל
ש"ע הנהורין דיליה בזיו הפנים .וכן הדבר כאן ,שמתגלה עניינו הרי הוא אריך אנפין
בהתפשטות המאורות במאד ,ובסוד ש"ע עלמין בכללות כל הי"ס הרי הם ש' בג"ר
וע' בז"ת .כל אחד מב' התפוחין כולל ג' גוונין בבחינת ג' אבהן ,סה"כ הם ו' בחי'
כנגד ו"ק ,וכל ו' הבחי' נכללים בבחי' שביעית ה"ה המלכות ובבחינת ז' בוצינין וה"ס
"שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני וגו'" )שמות כה לב(,
וכתיב "אל מול פני המנורה גו'" )במדבר ח ב( ,והיינו ב' התפוחין הנ"ל דכלילן
בתיקון השביעי .סוד הבוצינין הוא שמשם נמשכת הארת המו"ס ה"ה בוצד"ק באור
דאוירא הגנוז שם שכן שם הוא בחינת )משלי טז טו( "באור פני מלך חיים" .ז' נרות
אלה הם כנגד ז"פ ס"ג שכן שם זה הוא בבינה ובגי' אמ"ת ,והיינו מידה זו הרי היא
מידת 'ואמת' .לכן בהתגלותם מתגלה האמת בעולם ומתבטל השקר ,שכן הוא אינו
יכול לפתות בנוקבא דיליה וכנ"ל .535תיקון מדה זאת הוא גדול יותר מהתיקונים
הראשונים ,שכן כל המידות שקדמו למידה זו אין תיקונם מבטל את העוון ,אלא
פועל או לסבול את העוון ,או לעבור על פשע ,דהיינו או לא 536להניח למה"ד לשלוט
לגמרי ולהחריב את העולם ,או להשפיע רב טוב וחסד למרות העוון .אמנם במידה זו
השביעית ההשפעה היא בהארת פנים ובשמחה ,שכן כאן אין המקטרג פועל כלל,
וכנ"ל .לכן כל שית תיקונין קדמאין איתכלילן ביה) .פת"ש א"א מג(ïåäéðéâá .
 - íééç êìî éðô øåàá (æè éìùî) ã"ää àîìò íéé÷úàכאשר נשפע זיו פנים
דע"ק לפרצופים התחתונים ,מתקיים העולם על ידיהם ,והוא מה שהיה חסר בעולם
התהו ,והוא שורש דעת דז"א וכן שורש קירון עור פניו של משה ,והיינו השע"ו
נהורין דא"א כנ"ל )קל ע"ב) (537ב"ע פו ע"א(.
538 - éøòùã àèåç ãç ÷éôð äàðéîú àðå÷úהמה השערות של עיקר
הדיקנא המתפשט מתחת למקום הפה ומטה .והוא ג"כ המזל העליון ,שכן שערות
אלו הם עיקר השערות )ב"ע פו ע"א( - àð÷éãã éðøçåñ .ע"ש שסובבים את הסנטר
מתחתיו) 539ב"ע פו ע"א( - àøåáè ãò àìå÷ùá ïééìúå .מש"כ "עד טיבורא" היינו
עד טיבורא דליבא) 540בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב בהגה"ה( .תיקון זה מכונה "נוצר
 533עי' בהגר"א ספד"צ ל"א ע"ג ד"ה והענין ,שהנוק' דסט"א מפתה ,ודכורא דסט"א מקטרג .ועי'
בגמ' ב"ב ט"ז ע"א :במתניתא תנא יורד ומתעה )כנגד נוק' דסט"א המפתה( ועולה ומרגיז )כנגד
הדכורא המקטרג( נוטל רשות ונוטל נשמה וכו' אמר ר"ל הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות.
ועי' בביאור הגר"א על תיקו"ז קנ"א ע"א וז"ל ,ב' יצרין דו"נ של אדם ,ס"ם ונחש ,רוצח ונואף,
ישמעאל ועשו ,זוהמא דאדם וחוה דאתערב בכספא ודהבא ,כמש"ל א' והן התאווני והכעסני
דכורא בכעסני ונוק' נפת תטופנה וכו' יורד ומסטין ועולה ומקטרג עשק ושטנה ,עכ"ל.
 534עי' לקמן קלז ע"ב ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ג ע"ב ד"ה אפין ז"ל ,ולכן נק' אריך אפין זעיר
אפין וז"ש לאשתמודע ,ואמר תלת שלהובין כו' הוא עשן ואש וגחלי אש שכנגדן הן אף וחמה
ומשחית שכולן הן באף וכולן הן בפסוק )תהלים י"ח( עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו
ממנו ואע"ג דכתיב מפיו עקרא דרוגזא בחוטמא ,עכ"ל.
 535ואף להסטין אינו יכול ,מכיוון שאז הוא "באור פני מלך חיים".
 536תיבת "לא" היא הוספה שלי מסברא ,אמנם בלא תיבה זו לכאורה אין לדברים אלו הבנה
כלל ,עיי"ש בדברי הפת"ש.
 537על אף ששם כתוב שהוא שע"ה נהורין ,אמנם בע"ח א"א יג כתוב שע"ו ואכ"מ.
 538עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה מזלא.
 539צ"ע צורת תיקון זה ,אם החוטא שבו הוא עובר בצורה של פס של שערות מתחת לסנטר
החל מצד ימין של הזקן ועד לצד שמאל כלומר מאוזן לאוזן או דילמא זה תופס רק את כל הסנטר,
או שהחוטא יורד למטה.
 540עי' לש"ו כללים ח"א עט ע"ב ,שב' המזלין הם בבחי' נחש בריח ונחש עקלתון .והנה מדברי
רבינו ספד"צ טו ע"ד ד"ה וכן הוא משמע שמזל עליון יורד עד החזה ואילו מזל תחתון עד הטבור.
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חסד" ,והנה אבא נוטל עט' דחסדים מתיקון זה לתת אותם לז"א .נמצא ,שתיקון זה
שומר את החסדים אצלו לצורך אבא וז"א )כי עיקר תכלית החסדים הוא להתפשט
לתתא( ,ולכן מכונה תיקון זה "נוצר חסד" )ב"ע פו ע"א( .תיקון זה כולל את כל
התיקונים כולם ,שכן אמנם כן הוא שכולם הם תיקונים וסידורי חסדים ומאורות
ורחמים גדולים ,אבל התיקון הזה הוא הממשיך את כולם לז"א ,ולכן הוא מסתיים
בטיבורא דליבא שכן משם מתחילה קומת ז"א .כמו כן מתפשט תיקון זה בכל קומת
אבא ,שכן פרצופו מסתיים שם ,מכיוון שאבא הוא הממשיך חסדים לז"א לפי מה
שמקבל מהמזל העליון וכנ"ל .בתיקון זה מתגלה חסד עילאה ,אשר שרשו הוא יסוד
דרדל"א דאתחזי נהוריה באוירא ובמצחא 541בסוד רצו"ן ,542ובכך מתגלה הדיקנא
בסוד נוצר ,543וגם חסד דהאוירא עצמו מתגלה שם ולכן נקרא נוצ"ר חס"ד .ויותר
בעומק ,החסד הזה הוא שורש לכל החסדים הנמשכים בכל הפרצופים ,והוא הרצון
הרוצה בקיום הנבראים ובהשפעתם בשביל תכלית הרצון העליון שברדל"א ,ובחינה
זו היא המקור לכל ההשפעות הנ"ל .לכן נקרא מז"ל ,מלשון )במדבר כד ז( "יזל מים
מדליו" .כך ,שבאותה המידה שהמזלות התחתונים שברקיע נקראים כן מצד שהמה
הממונים להוריד את השפע לעולם התחתון בסדר טבעי .והנה בזאת נכללים כולם
בסוד התלי 544הרי הוא הנחש בריח המהפך את כולם לרצונו ,וממשיכם אחריו
כחיילין בתר מלכיהון ,כן הדבר כאן ,שכל התיקונים הם סידורי אורות המשפיעים
שלא לפי הסדר הטבעי ,ועיקר מציאותם רחמים גדולים למעלה ממדרגת ז"א,
לעשות נפלאות בעולם ושם הוא שורש שידוד כל המערכות .וע"ז ארז"ל )לקמן קל"ד
ע"א ,תיקונים קמ"ח ע"ב( ,הכל תלוי במזל ואפילו ס"ת שבהיכל ,שכן אליבא דאמת )שבת
קנ"ו ע"א( אין מזל לישראל ,דהיינו שאין שייכות לכלל ישראל במערכת המזלות
הטבעיים ,ו כל קיומם תלוי באלו המזלות דדיקנא דלעילא .שכן ע"פ הטבע אין
מציאות לישראל כלל ,שכן האבות עקרים היו )יבמות ס"ד ע"א( .וכל זיווגא דלהון
לא יכול היה להוליד תולדות אלא ע"י תלייתם בסוד זיווגא דב' המזלות הנ"ל דנוצר
ונקהשהוא בחי' התגלות הדיקנא ,וכן עי' בבהגר"א על ספד"צ רפ"ב שהתגלות
הדיקנא הוא גילוי הניסים הגלויים .545והנה אין מידה זו כמידות של "נושא עון
וכן בא בדברי האריז"ל באו"א א ,ב והולדת או"א ג' .אמנם דברים אלו של האריז"ל סותרים את
מש"כ הרב בע"ח א"א ה' וכן בשער מאמרי רשב"י דף ל ע"ד ודף לא ע"א ,ובשער הכללים כלל א'
והולדת או"א ד' ו' ,שם נתבאר שב' המזלין מסתיימים כאחד בחצי ת"ת ,הרי הוא טיבורא דליבא.
אמנם עי' לש"ו כללים ח"א פ ע"ב שכתב ליישב את הסתירה :ע"פ מש"כ בשער מאמרי רשב"י,
שהמזל עליון עיקרו רק עד הלב ,אמנם לפעמים יורד ומגיע עד הטבור ג"כ ,ומסביר הלש"ו שזהו
על ידי כפיפת הראש .לכן האמת היא שאין כל סתירה ,שכן כל המשכת המזל עליון להיות כאורך
התחתון היא באמת רק על ידי כפיפת הראש ,ובלא זה היא מסתיימת בחזה וא"ש.
 541עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,מחסד דעתיק יוצאין חמש חסדים והוא חסד עילאה
שמתפשט במצח ,לכן הוא רצון עליון ,ומתפשט בדיקנא במזל עליון שנקרא נוצר חסד נוצר הוא
רצון כידוע ,עכ"ל.
 542דהיינו רעוא דרעוין עי' לעיל תיקון פתח מב.
 543אותיות "רצון".
 544עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ג וז"ל ,י"ג מזל תחתון כנ"ל ,וכ"ה בכל י"ג ,כמו בי"ג דגילופין,
יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים ,והן נכללין בא' ,שהן זו"נ ,כמו שני המזלות כידוע ,והוא
ג"כ במזלות הרקיע י"ב מזלות ותלי שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע ,ובו נאחזין כל צבא
השמים ונכללין בו ,וכ"ה באלו הגלופין ,א' שכולל את כולם ,ונקרא תנין והוא מתפשט באורך
הראש ,וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן ,כמ"ש בא"ר שם )קכ"ח ע"ב( חוורא דיליה
אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר ,בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי ולארבע
עיבר בסטרא בסחרני אחרא ,וחד לעילא דגלגלתא ,ר"ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב' צדדי
הפנים וחד על הראש ,והוא התנין שכולל את כולם והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל
הראש ולכן נקרא תנין.
 545לכן עד אברהם לא היתה זקנה ,ורק מאברהם החלה וכמשרז"ל )ב"מ פ"ז ע"א( .שכן עד ימיו
לא היתה ההנהגה בעולם אלא מסטרא דז"א ,ובסוד מאמה"כ "לא ידון עוד רוחי באדם גו' והיו
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ועובר על פשע" ,שכן ע"פ מידות אלו או שהוא ית' סובל את העבריינים ואינו
מענישם לע"ע ,או שמעביר לגמרי ע"י תשובה וכדומה ,אמנם כאן הוא "546רב חסד"
דהיינו שמטהו כלפי חסד שאם הוא שקול מכריעו לכף זכות כלומר אפילו שאינו
ראוי לכך ע"פ דין .שכן זו היא מידת חסד בבחינת פרצוף אבא שהוא בעצמותו כף
הזכות של המתקלא .ואמרו חז"ל בגמ') ,ערכין ח' ע"ב( כיצד מטה כלפי חסד ,ח"א
כובש וח"א נושא ע"כ .פי' "נושא" שהוא ית' שסובל ומניח את העונש לאחר זמן,
ו"כובש" שהוא ית' מסתיר את העבריין מהקטרוג )שהוא יותר מן נושא ,שסובל הוא
שאינו מעניש עבורו ,אבל מ"מ אינו מאיר פניו אליו ,ונשאר הדין במחשבה עבור
חטא זה ,משא"כ בכובש ,שהוא מסתיר את העבריין מהדין לגמרי וכאילו אין לדין על
מי שיחול( .ומ"מ אין זה דומה למידת ונקה ,שאז הוא ית' מקבל את כל השבין
בתשובה ,ושם הוא הנקיון הגמור בסוד תשובה מאהבה ,שהעונות נעשות כזכויות,
והכל בסוד החסד המתגלה כאן )פת"ש א"א מג(.
ïééìúã éøòù ïåðéà íò éøòù ïéáøòúîå éøòúî547 äàòéùú àðå÷ú
 - àã ïî àã é÷ôð àìå (ïééìúã) àìå÷ùáעיקרם הם "אינון שערי דתליין" ,ואותן
ה"מתערבין" בטלין לאלין דתליין )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה אינון עד( .התיקון
הזה כולל ב' מיני שערות :א' ,השערות הקטנות המובלעות בתוך השערות הגדולות
של המזלא .ב' ,השערות דתליין בשיקולא ,והמה מסתיימים בשוה .והנה מ"מ ב' סוגי
השערות הנ"ל נחשבים לחד תיקונא ,שכן אותם המתערבים הם בטילים לאותם
דתליין וכדברי הגר"א הנ"ל )ב"ע פו ע"ב( .מידה זו אינה מדה גדולה כזו שלפניה ,כי
איננה עומדת בפ"ע ככל התיקונים ,אלא ממשיכה את החסד מן הצדיקים ע"פ
מעשיהם בכדי שימשך החסד אח"כ גם לדורות הבאים ולזרעו אחריו .וכמ"ש "נוצר
ימיו מאה ועשרים שנה" )בראשית ו ג( דהיינו דלא נשיב רוחא דפרדשקא וכו' ונותרו בסטרא דז"א
)וכמ"ש בספ"ד פ"ה )ל"ד ע"א( ,ובפירוש הגאון שם )ל"ד ע"ב ד"ה לא ידון(( .והנה באמת מאברהם
ואילך כביכול הוצרך ה' ית' לעשות נפלאות בעולם כדי להוציא את זרע ישראל ,וממילא לא יתכן
עוד שההנהגה תהיה בסטרא דז"א ,ומאז יהיו מתקשרין בהנהגת א"א דהיינו בבחינת חיין דלעילא.
ממילא הושרשו במזל עילאה ,והיינו סוד הזקנה של אברהם .ובסוד מה שנאמר "ואברהם זקן בא
בימים וה' ברך את אברהם בכל" )בראשית כד א( ובסוד "ימי קדם" דהיינו א"א )וכמ"ש לקמן קל"ד
ע"ב( .ומשם ירש אברהם אבינו ע"ה את כל הברכות ,שכן אברהם הוא הראשון שע"י נתגלתה
הנהגת מידת החסד לעולם ,וה"ס "נוצר חסד" ,כלומר חסד דאוירא ודרדל"א דאתגלייא שם במזלא
וכנ"ל .ולכן כתיב באברהם "ויוצא אותו החוצה וגו'" )בראשית טו ה( ,ואמרו חז"ל שהגביהו השי"ת
למעלה מכל המזלות ,פי' שהשרישו במזלא עילאה .וז"ס מה שמצינו שאברהם נקרא "כהן" ,וכמ"ש
רז"ל )ב"ר פרשה מו פסקה ה( עה"פ "נשבע ה' ולא ינחם" אתה כהן לעולם גו' ,וארז"ל במדרש
)ילקוט בראשית יב סג( עה"פ "ואעשך לגוי גדול" שעשאו לכה"ג כאדה"ר .וה"ס "כהנא רבא
דאתלבש בתמניא לבושין" ,הרי המה ח' הבגדים של שמן המשחה ה"ה בחינת המשח רבות הרי
הם ח' התיקונים היורדים לאבא ונכללים במזל עילאה ,ו]ובסוד מאמה"כ "זקן אהרן שיורד ע"פ
מדותיו גו'" )תהלים קלג ב( [ ,וכל זאת הוא מאחר ואברהם הוא החסד דאתגלי כאן במזלא ,הרי
הוא התיקון ד"יכבוש עונותינו" דהיינו סוד היות השי"ת כביכול מטמין את העוונות תחת הבגדים
הנ"ל ,וכעין מה שמצינו שאמרו חז"ל אצל מנשה )ירושלמי סנהדרין נ"א ע"ב( שהוא ית' חתר
חתירה מתחת כסא הכבוד כו' פי' שהטמין את העוונות מתחת למזלא) .ועי' עוד זהר תולדות קל"ז
ע"א :ויעתר יצחק ,דצלי צלותיה ,וחתר חתירה לעילא לגבי מזלא על בנין ,דהא בההוא אתר תליין
בנין ,דכתיב )ש"א א י( ותתפלל על ה' ,וכדין ויעתר לו יהו"ה ,אל תקרי ויעתר לו ,אלא ויחתר לו,
חתירה חתר ליה קב"ה וקביל ליה ,וכדין ותהר רבקה אשתו ,ע"כ .והנה המזלא הוא מקום שאין בו
בחירה ,כמש"כ בגמ' ,אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא
)מו"ק כ"ח ע"א((.
 546צ"ע גדול בדברי הפת"ש כאן ,שמפרשו כאן כאילו הוא תיקון ד"רב חסד" ה"ה התיקון הו'
והרי כאן זהו תיקון "נוצר חסד" שהוא התיקון הח' וצ"ע .ולענ"ד נראה שיתכן אולי ליישב שכוונתו
כאן אינו אלא לחלק בין תחילת הזקן ,כלומר עד התיקון הו' לבין סופו הרי הוא מהתיקון הו'
ואילך דהוא בחינה בפ"ע ובבחינה זו כולו מכונה ע"ש התיקון הראשון שבו דהיינו "רב חסד".
 547לכאורה כוונת בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה אינון למחוק "מתערי ומתערבין" ,ובמקום זה
גורס "מתערבין".
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חסד לאלפים" ,פי' שנמצא שהחסד שכבר הוכן בתחילה נמשך יותר ויותר .ושערות
הללו של דיקנא דא"א לא נפקין דא מן דא כמו בדיקנא דז"א ,שכן כאן המדובר הוא
בתיקוני א"א ,ובא"א אין קטרוג וסיבוך כמו בז"א ,מכיוון שבהתגלות הארת א"א אין
קטרוג על אף שהבנים אינם ראויים כ"כ לחסד הזה אלא מכח היותו ית' )דברים ז ט(
"שומר החסד לאוהביו גו' לאלף דור" .לכן כאן השערות הם קצרות ,ומתערבין בין
הארוכות ,כי מדה זאת נמשכת מן המזל ,הרי הוא נוצר חסד וכמ"ש .548וד"ז
שמתערבין שם ג"כ שערות אחרות עם אינון דתליין ,הוא מכיוון דאינון דתליין הם
האורות שנמשכו ביושר מהמזלא ,ושם אין קטרוג כלל מאחר שהם במעלת המתקלא
ומסתיימים בשוה כנ"ל .משא"כ אינון דמתערבין ,הרי הם האורות אשר אמנם
ראויים להמשיך אל הדורות שאחריהם ,אך יש בם בחינות של קטרוג שכן מצד
עצמם אינם ראוים לכך ,רק שניתן להם בזכות אבותיהם .ומ"ש דמתערבין עם אינון
דתליין ,כוונתו לומר שהחסד של האבות מתגבר עליהם ,והם מכונים בנבואת מיכה
"מצולות ים" שכן נמשכים מימא עילאה ,ובסוד המים התחתונים הנמשכים
למטה) .549פת"ש א"א מג( .עיקר התיקון הוא השערות שאינם מעורבים ותליין
בשיקולא ,כמו שהיה אחר התיקון שבאו האורות שקודם לכן באו בהארה שאינה
ראויה לתחתונים להיות במדה ובמשקל הראוי ,ומני אז כל א' משמש במדה הראויה
לו .לכן על ידי מידה זו מוגבלת מידת הנוצר חסד  -לאלפים בלבד ,בכדי שיהא
מעתה רק במדה ומשקל ,שתיקון הוא לעולם שלא יסמכו על זכות אבות יותר
מדאי) 550ב"ע פו ע"ב(.
àðåøâá ïééôçå àð÷éã úåçú éøòù ïéúçð (ïéáøòúî) äàøéùò àðå÷ú
 - àð÷éã úåçúמש"כ כאן "בגרונא" ,כוונתו לחלק הגרון השייך לדיקנא) 551בהגר"א
על ספד"צ יט ע"ב ד"ה חפיין( .כאן אין השערות שוים באורכם כבתיקון התשיעי,
שכן כאן א' יוצא מחבירו וארוך מחבירו ,ולכן אמר שהמה "מתערבין" .והטעם ,שכן
כל הדינים מושרשים בגרון דע"ק וכמש"כ הגר"א .552והנה מיתוק הגבורות הנ"ל הוא
על ידי השערות שהם חפיין על הגרון ,וזהו עניין היותו "נושא עוון" ,שכן הוא מעלה
אותם למו"ס ,וממילא יורדים החסדים למטה לז"א ,ובסוד כבישת כף זכות לתתא,
וממילא עולים דינים דז"א )ה"ה כף חובה( למו"ס ומתמתקים בשרשם )ב"ע פו ע"ב(.
הצואר הוא שפירו דכל גופא )זהר ויגש ר"ט ע"ב( ,ומשם ולמטה מתחילה קומת הגוף.
והנה ידוע כי הצואר הוא מקומם של כל הדינים ,553שכן הוא כורסייא דשביבין.
אמנם הדיקנא יתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא לון )לעיל קכ"ח ע"ב( ,וה"ס השערות
הללו שתחת הדיקנא השולטים על הגרון לאכפייא דינין דלתמן ,כך שכל הדינים
מתבסמין בשורשם .והנה מדה זו פעולתה להפיל את פחד ה' על החיצונים והסט"א
 548כלומר שהדורות שאינם ראויים כל כך לחסד הם בבחינת קטנים וכן שערות קצרות ,ולכן
אינם זוכים להארה אלא בזכות אבותיהם שהיו גדולים ובבחי' שערות ארוכות.
 549אמנם עיקר המים העליונים הוכנו לתחילת העוה"ב שבאלף הז' ,וכן לשם קבלתם של בעלי
התשובה.
 550וישתדלו לזכות בכוחות עצמם ואפילו במקצת ,שאל"כ יהיו הרשעים מתרבים ומחריבים
את העולם ברשעם.
 551לאפוקי מחלק הגרון שהוא בבחינת כתר דאו"א ,והוא החלק התחתון של הגרון ,וכן הוא
בפת"ש א"א מד.
 552עי' יהל אור ח"א כה ע"א ז"ל ,בינה גרון דא"א ,ואינו נקרא רישא כי הוא )ראשית מחכמה(
רק הוא התחלת הגוף ,כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף ,ובה מתלבש גבורה דע"י ,ולכן כל הגבורות
מגרון כידוע ,והוא כסא הדין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,ע"כ .לכן כל
התכשיטין תלויים בצואר ,שכן הבינה ]כלומר ישסו"ת – ב"ע לג ע"א[ דרדל"א ירדה לשם ,והיינו
שורש הדינים )ב"ע מא ע"א(.
 553עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א ד"ה וענין רצוא וז"ל ,דנפיק מגרונא הוא אשא כידוע שכל
הדינין נפקין מגרון ,עכ"ל.
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שלא ירעו לישראל ,כי ז"ס גדולת ישראל כאשר מתגדלים ומתגברים עליהם .ועל עת
גילוי התיקון הזה של הדיקנא כתיב )דברים כח י( "וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עליך גו'" ,ויודעים הגויים כי אז "תתן אמת ליעקב גו'" )מיכה ז כ( .וז"ס "ובאו
במערות צורים" )ישעיה ב יט(  -שהסט"א מתכפייא תחת נוקבא דתהומא רבא
ומתטמרין הנהו כלבין בישין" - 554מפני פחד ה'"  -מסוד גדלות ז"א ,ומ"הדר גאונו" -
דהיינו מגדולת שמו ית' ,הרי הוא עתיק יומין דיתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא
לון .לכן בתיקון זה השערות הם זעירין וקצרים שאינם בסוד המשכת השפע ,אלא
מצויים שם רק כדי להגן על הדינים שבגרון ,וז"ש חפיין על גרונא וכמ"ש בספד"צ )יט
ע"א( .והוא מ"ש "נושא עון" ,ואינו כעין תיקון דנושא עון הכתוב במיכה ה"ה התיקון
השני שם ,שכן שם פירושו הוא שכביכול הוא ית' סובל את העוון ,ואילו כאן הוא
מלשון נשיאות והגבהה לסוד הצואר שהוא בגובה הגוף ,וכמ"ש "נטויות גרון"
)ישעיה ג טז( וכתיב "יען כי גבהו בנות ציון גו'" )שם( ,וסוד הנשיאות הוא כמ"ש
"זהב התנופה" )שמות לח כד( ,שהדינים מתבסמין בשורשם ,דהיינו גילוי הקדושה
שבמקטרג ובזה יורד ונטמן בנוקבא דתהומא רבא ,555כמ"ש "כהמס דונג מפני אש כן
יאבדו רשעים גו'" )תהלים סח ג( )פת"ש א"א מד(.
- íéìù àøåòéùá ïøòùúîå àîéð ïî àîéð ïé÷ôð àìã øñ ãç àðå÷ú
הוא ממש כעין התיקון הי' )שתלויין על הגרון ותליין בשיקולא ולא נפקין דא מן דא(
אלא ששערותיו ארוכות יותר ,והיינו 'שיעורא שלים' )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה
רברבן( .וכן יש חילוקים נוספים בין התיקון הי' לתיקון הי"א ,שכן ראשית כל הם
שווים באורכם )ב"ע פז ע"א( ,הם רברבן ומתשערין בשיעורא שלים מכיוון ששערות
אלו הם בסוד המשכת השפע לאחר שכבר הוכנעו החיצונים ,משא"כ הראשון
שעניינו הוא עצם הכנעת החיצונים .ולכן בתיקון הי' הם מתערבבין זב"ז בסוד
)ישעיה יט ב( וסכסכתי מצרים במצרים גו' ,ואילו כאן בתיקון הי"א הוא בסוד
המשכת השפע ,לכן הם אריכין יותר ,ובשיעורא דלא נפקא נימא מנימא בסוד הטוב
הראוי להמשך ביושר הסדור ולא בערבוביא .ולכן הוא מכונה בנבואת מיכה "חסד
לאברהם" .ועוד ,שכאן הוא תיקון לעת בו מתגברים הדינים ביותר ע"י עוונות
גדולים המכונים פש"ע ,שהמה גדולים יותר מהמכונים בשם עו"ן ,שכן הראשון הוא
מרד ואילו האחרון הוא זדון ,לכן בתיקון זה צריך מיתוק גדול יותר והתגברות גדולה
יותר של החסד כדי לאכפייא הדינין המתעוררים עי"ז .ולכן אף התיקון הי"א הוא
חפיין על גרונא )פת"ש א"א מד(.
- éåøèñ ìëî éðôúà àîåôå àîåô ìò éøòù ïééìú àìã øñéøú àðå÷ú
כאן הוא מקום השבועה על ידי ז' הבלין דפה) 556בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה
שפוון( ,דהיינו שתיקון זה הוא הפה בעצמו ,והוא כולל את כל י"א התיקונים שלפניו
 554עי' זהר בראשית ו' ע"ב :כל נהורין דהוו נהירין לישראל כלהו אתחשכו ,ותו הוא ירד והכה
את הארי בזמנין קדמאין ,כד האי נהר הוה משיך מימוי לתתא הוו קיימין ישראל בשלימו ,דדבחין
דבחין וקרבנין לכפרא על נפשייהו ,וכדין הוה נחית מלעילא דיוקנא דחד אריה והוו חמאן ליה ע"ג
מדבחא רביץ על טרפיה אכיל קרבנין כגבר תקיף ,וכל כלבין הוו מתטמרין מקמיה ,ולא נפקי לבר,
כיון דגרמו חובין ,איהו נחית לגו דרגין דלתתא וקטיל לההוא אריה ,דלא בעא למיהב ליה טרפיה
כדבקדמיתא כביכול קטיל ליה ,ע"כ .ועי' בביאור הגר"א על תיקו"ז ס"ט ע"ד ,שמחלק בין אש
המזבח בבית ראשון שהיה בצורת אריה ,לבין האש של בית שני שהיה בצורת כלב ,וזה ביטוי
לחילוק הקיים בין "כגבר תקיף" להיפוכו דהיינו גילוי בבחינת "כלבין".
 555עי' לעיל הערה .329
 556והנה עיי"ש שמבאר בעיקר את הענין של הנשיקין ,וזה אינו שייך כי אם לשפתיים ולא
לפה .ועי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"א ד"ה וז"ש ,שזהו תיקון הפה .ועי' בהגר"א על ספד"צ ח ע"ד ד"ה
והארץ תנינא ,שהפה אינו בכלל התיקון ,והוא דוגמת הנוק' ,שכן כל תיקון הנוק' אינו כי אם
יציאה מאתלטיא .וע"פ זה נלענ"ד לבאר שכאן כוונתו דווקא לשפתיים ,ואילו מש"כ הגר"א בדף ו'
בספד"צ הוא לאו דווקא.
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)בהגר"א על תיקו"ז קנד ע"ג ד"ה דיקנא( .והנה האידרא כפל את דבריו "לא תליין
שערי" וכן ש"פומא אתפני" לרמוז על ב' דברים :א' ,שאין שערות גדלים על הפה הרי
הם ב' השפתים ,והב' ,שגם השערות שעל ב' השפתים אינם תלוים כלפי מטה
לכסות את הפה אלא רק מסתיימים שם ,כדי שיוכל פומא לומר "סלחתי" )לקמן קלג
ע"א( ע"י נשבא דחוטמא דנפיק דרך הארחא העליונה .טעם הדבר ,שכן השערות הם
שרשי הדינים ,והם מעכבים את הפה מלומר סלחתי ,ועל אף שכבר נתכפרו העונות
ע"י הארחא עילאה שהוא התקונא תליתאה ,מ"מ עדיין צריך את תיקון הפה שיאמר
סלחתי ,כדי שיהיה הכרוז נשמע לשלוחי הדין ולא יזיקו את החוטא ע"י עונותיו
)ב"ע פז ע"א( .כמו כן הוא בשביל תיקון הנוקבא ,לקיים את השבועה שנשבע לאבות
לתת להם את הארץ ,והיינו הנוקבא שהתחילו האבות בתיקונה ,557והם אשר הסירו
את הקוצים הסובבים את השושנה הרי הוא סוד הפה ,המכונה שושנה דיתבא על
תליסר עלין תקיפין )זהר בראשית א' ע"א( ,הרי הם סוד י"ג תיקונים דסחרין לה מכל
סטרהא .והנה על בחינה זו נאמר )שיה"ש ב ב( "כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין
הבנות גו'" ,וביה אתרחיצו אבהן לאתלבשא בהאי רוחא דמתפשט לכמה עברין כו'
)כדאיתא לקמן קלד ע"ב( ,שכל עניינם היה בתיקון הנוקבא דהיינו הבארות אשר חפרו,
והכל בכדי לפרסם את כבוד מלכותו ית' בעולם .וזאת ,שכן הפה לא היה בכלל
התיקונים דגלגלתא ,דא הוא דלא אתתקן ולא הוה בה תיקונא )לקמן קלד ע"ב( ,כי
בעולם התיקון רק בדכורא באו אורות חדשים על ידי תיקון המלכין דמיתו ,אבל
הפה הוא בנוקבא ובה לא היתה תוספת תיקונים של אורות חדשים לאפקא לה
מאתלטייא .וזה נמסר ביד הצדיקים שיהיו הם מפנים את הדרך לפניה להיות
ממחצדי חקלא ,558וע"י מעשיהם יתהוו שרשים לתיקונים של מעלה להיות מוכנים
לרדת לעולם אחר חורבנה לביאה לתיקון .אמנם עכשיו בזה"ז ,עיקר התיקון בה אינו
אלא לטהרה מהרע שבה ,בסוד שמירת הל"ת ולקבל הארה מהדכורא אמנם לאו
למימרא שהיא עצמה תשפיע מאומה .וז"ס שבועת השי"ת לאבות ליתן הארץ
לזרעם ,ולטהרה מז' אומין דשלטין בה .והנה ידוע כי השבועה היא מתיקוני הדיקנא
כמ"ש כאן )דף קל"א ע"א( ומאן דאושיט ידיה לאומאה כמאן דאומי בתליסר תיקוני
דיקנא כו' .טעם הדבר ,שכן כאן הוא שורש מהימנותא דישראל ,559ולכן כתיב )שמות
כ ז( "כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא" ,ביאור הדבר ,שכן בדיקנא טמון
סוד מידת ונקה וכמו שית' ,אמנם הפוגם בשבועה אין ראוי שתתעורר עליו הארת
הדיקנא לנקותו בתשובה ,ולכן אמרו רבותינו ז"ל )שבועות לט ע"א( שנזדעזע העולם
בשעה שאמר ה' לא תשא גו' ,שהרי קיום העולם הוא על ידי תיקוני דיקנא .וז"ש
)במידות דפרשת כי תשא( "וחטאה" ,ומלשון )תהלים נא ט( "תחטאני באזוב
ואטהר" ,הרי היא בחינת הנקיון והליבון מכל סיג ,ובסוד )שיה"ש ה ג( "רחצתי את
רגלי גו'" ,כי "רגליה יורדות מות גו'" )משלי ה ה( .ובעומק הדבר ,כיצד הדבר שייך

 557והנה הראשון בדבר זה היה אברהם אבינו בכך שהוא הוציא אותה מאתלטייא ה"ה מיד בני
חת על ידי קניין המערה.
 558כך מכונים בעלי הסוד בריש א"ר .ועי' בליקוט הגר"א שם וז"ל ,ומחצדי חקלא כו' אינון מרי
דרז"א וכמ"ש ויאמר בועז לקוצרים וכו' והענין כמ"ש אור זרוע לצדיק וכו' שאף שנגנז מ"מ נזדרע
בכל יום על ידי הצדיק ,ובזמן הבית היו קוצרים בכל יום וזורעים מחדש ,אבל בזמן הזה אין
העולם ניזון אלא מספיחים והשתא נזרע וגדל ונושר מאליו ,וחוזר ונשרש כדרך הספיחים ואינו
נקצר אלא על ידי מארי דרזין.
 559עי' בהגר"א על ספד"צ י"ז ע"ד ד"ה מהימנותא ז"ל ,כמ"ש באד"ר דף ק"ל ע"ב דיקנא כו'
מהימנותא דמהימנותא דכלא ושם בדף קל"א ע"א דיקנא יקירא מהימנא שלימא כו' ,וענין
מהימנותא כמו אמונת ישראל שבה משיגין את א"ס ,ולכן זו"נ נקראין בכל מקום מהימנותא ,וכן
כל האצילות בכללו שהן גילויו ,ודיקנא הוא ראשית הגילוי לבושין דיקר כנ"ל לכן נקרא מהימנותא
כו' ,עכ"ל .ופי' "שבועה" גילוי נאמנות.
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לתיקוני הפה ,הנה בפה נכללו כל י"ב התיקונים ,560הרי הם סוד י"ב השבטים דנפקין
מינה ,וכן י"ב התחומין שבארץ ישראל )פת"ש א"א מד(øåçñ øåçñ éøòù 561ïàéå ,
.äéì
562
 - ïàëîå ïàëî àð÷éã úåçúá ïøòù ïééìúã øñéìú àðå÷úהיינו מזל
תתאה ,והמה שערות הזקן דתליין ומכוסים בב' צדדי הזקן מימין ומשמאל .ביאור
הדברים ,או"א נפקין מב' המזלות נוצר ונקה ,אבא מהמזל העליון ואימא מהמזל
התחתון .והנה או"א מתחלקים כל א' לב' פרצופי' ה"ה או"א וישסו"ת .או"א עילאין
מכונים חכמה דכללות ,וישסו"ת בינה דכללות )ע"ח נקודות פרקים א' ו'( .ואמרו חז"ל
)אד"ז רצ ע"ב( דאו"א כחדא שריין ,דהיינו שעומדים בשוה זה אצל זה ,והיינו כמ"ש
שאו"א עילאין ,שהם ב' פרצופין עד החזה ,הם עומדים בשוה ,וכן הדבר בישסו"ת.
אמנם בכללות אבא הוא למעלה ואימא לתתא ,וכמ"ש בספד"צ )טו ע"ב( אבא יתיב
ברישא ואימא באמצעיתא ,ועי' מש"כ בביאור הגאון שם )טו ע"ד ד"ה אבא יתיב(
שאימא מתחלת מטיבורא ה"ה מתחת לאבא .והוא כמ"ש ,שהם או"א דכללות,
ממילא כאשר מקבלים או"א הארה מהדיקנא אזי מאחר שאבא הוא סוד או"א עלאין
ומקומו הוא למעלה מטיבורא דלבא הרי שנוטל אבא את אורו מהמזל העליון ,שכן
הוא כנגד כל חלק רוחב הזקן המגולה ,וכולל את ב' הקצוות ימין ושמאל הרי הם
או"א ,כנגד ימינא ושמאלא .וכן אימא נטלא מהמזל התחתון הרי הוא יש"ס ותבונה
שהם לתתא ,ושניהם נק' בינה דכללות ,ובהם ג"כ יש בחינות ימינא ושמאלא כנגד ב'
הפרצופים ,ולזה אמר כאן "דתליין שערי מכאן ומכאן" )ב"ע פז ע"ב( .והוא כנגד הצד
הרוחב המכוסה של הזקן שנמצא בצידו האחורי אצל הגרון .והנה תיקון זה הי"ג
הוא הכולל את כולם ,וה"ס הארת הבינה עצמה שורש הישסו"ת ה"ה שורש זו
המזלא )עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"א( .והנה עיקר עניינו הוא כמו במו"ס שורש אור
הבינה ,שיש בו ג' הויו"ת ה"ה י"ב אותיות וחד דכליל לכולהו ,וכמו כן כאן ישנם י"ב
תיקונים וחד דכליל לון .ותיקון זה הוא ג"כ כנגד החיוורא הי"ג שבגלגלתא הרי היא
הנקבה עצמה שנתעלם עד לעתיד לבא ,אלא ששם שרשה הוא בינה דרדל"א וכאן
היא באה מהבינה הכללית בעצמה דא"א ,דהיינו המו"ס .תיקון זה הוא תכלית כל
הבירורים וכל התיקונים ,דביה סליק וביה סלקין אינון דלא הוו גו' )ספד"צ ד' ע"ב(,
והוא התיקון המתגלה לעתיד ,וכמ"ש )יחזקאל לו כה(" ,וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם מכל טומאתכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם גו'" .והוא התיבה הי"ג
שבפסוק השני דמעשה בראשית והוא תיבת "המים" דיקים לכל י"ב דנוקבא
דאתחריב בתריסר שעתי )ספד"צ י"א ע"א( לאחר שיוסרו ממנה כל הדרכים הראויים
שיתאחזו בה החיצונים ,וכמו בהנהגת העוה"ז שבסופה יופרכו כל דרכי השקר
שנראים בה .ובאלף הז' יכנסו בה אורות חדשים ותיבנה באופן שלא יהיה בה שום
צד קלקול כלל .והוא סוד תשובה עילאה ולכן הוא באלף השביעי דווקא בסוד
שב"ת .563ואז יתגלה בה סוד "ימי קדם" הרי הם האורות שלמעלה מהנהגת ימי
העולם בשית אלפי שנין ,ולכן מכונה הוא בלשון הפסוק שבנבואת מיכה "מימי
קדם" .והוא ג"כ סוד לשון הפסוק בי"ג מידות דכי תשא "ונק"ה" ה"ה סוד גילוי מילוי
שם אהי"ה דיודי"ן .564והוא ג"כ בסוד סל"ע 565שיצאו ממנה מים חיים ,וכן הדבר
בעוה"ז ,שמבחינה זו הוא קבלת תשובת החוטאים אחרי יציאתם מן הס"א האחוז
 560עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א ד"ה היתה.
 561גי' ב"ע פז ע"ב "ויאיין".
 562עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה בההוא.
 563עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה ליקוט ,שכל ז' המה בינה עם ו"ק.
 564אלף ה"י יו"ד ה"י בגימ' ונק"ה.
 565הרי הוא אותו הגימ' הנ"ל עם הכולל ,ומקורו בשער הפסוקים פרשת חוקת.
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בנפשם וצריכים ליטהר במים טהורים הנ"ל היוצאים מן הסלע ,וכמ"ש )יומא פ"ה
ע"ב( מה מקוה מטהר את הטמאים כו' .וה"ס אימא הרי הוא כינוי למידת התשובה
שאף היא מקבלת ממזלא תתאה .לכן הוא בא מהצד המכוסה של הזקן ,שכן כאן
567
צריכים לחתור חתירה מתחת כסה"כ ,566והכסא הזה הוא הגרון כורסייא דשביבין
אשר משם כל הדינין מתערין )זהר ויחי ר"כ ע"ב( ,וצריך להתכסות מהם ע"י האי מזלא
בסוד התשובה שהוא מגין על דינין שבגרונא .ולכן הוא הצד הפונה כנגד הגרון,
וכמ"ש "ביום ההוא יבוקש עון ישראל ואיננו גו'" )ירמיה נ כ( .והוא ג"כ בסוד היכל
קה"ק ,שכן י"ב התיקונים הראשונים הם בו' היכלות ,וההיכל השביעי הוא היכל
קה"ק כנגד התיקון הי"ג .568והנה כן הוא בפרט בכל אדם ,וכמ"ש רז"ל )שבת ל"ג ע"ב(
משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש .והענין ,שכן יש מיתה ויש גיהנם ,ובסוד ז' מלכין
דדכורא שמתו וארעא אתבטלת .והנה תיקון המלכים דדכורא היה ע"י המיתה ,שאז
נפרדו מהם הסיגים ונתבררו האורות ועלו למעלה ,ואח"כ נתבררו גם הכלים .וארעא
דאתבטלת ,תיקונה הוא ע"י האלף הז' דאתחריב בתריסר שעתי ,ואח"כ )ספד"צ י"א
 566עי' ירושלמי סנהדרין נ"א ע"ב :א"ר לוי מולא של נחושת עשו לו )למנשה( ונתנו אותה
בתוכה והיו מסיקין תחתיו ,שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע"ז בעולם שלא הזכירה ,כיון שלא
הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת ,בצר לך
ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה'
אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם ,הרי אני קורא אותו
אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין ,והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא
תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב"ה ,והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב"ה רבונו של עולם
אדם שעבד ע"ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה ,אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי
אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה ,מה עשה לו הקב"ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד
שלו ושמע תחינתו ,הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו ,ע"כ .ועי' עוד
מה שהבאנו לקמן הערה .819
 567עי' לעיל קכ"ח ע"ב :סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא ידיע,
מארי דחוור כסו )ס"א בסומק( וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור לאכפייא לון,
ע"כ .ועי' יהל אור ח"א כ"ה ע"א וז"ל ,בינה גרון דא"א ,ואינו נקרא רישא כי הוא )ראשית מחכמה(
רק התחלת הגוף ,כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע"י ,ולכן כל הגבורות מגרון
כידוע ,והוא כסא הדין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 568לכן ביוכ"פ נכנס הכהן הגדול לקה"ק ולכן אז הוא זמן כפרת העונות .וז"ס י"ב התיבות
שבפסוק "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו" )ויקרא טז ל(
הרי הם כנגד י"ב התיקונים הנ"ל הנכללים בי"ג .והם בסוד ח' בגדי זהב )כנגד תיקונים א'-ח'( וד'
בגדי לבן )כנגד תיקונים ט'-י"ב .ועי' בביאור הגר"א על תיקו"ז פ"ז ע"ג ,שהם דוגמת התפילין אלא
שתפילין הם בהיכלות ובגדי כהן בלבושים ולכן רק בזמן הבית ,ועי' יהל אור ח"ג כ"ו ע"א ,שהבגדי
לבן והזהב דכה"ג הם זו"ן דאצילות ושל הדיוט במט"ט( שמשמש בהם כה"ג ביוכ"פ דהם אשקיין
לגינתא לנוקבא )ספד"צ י"ח ע"א( שתיקונה ביום הזה בו היא עולה לבינה ה"ה קה"ק .כלומר
שהגוף עולה מעל למערכת של העולם הזה ,ולכן אין בו אכילה ושתיה .והנה בפסוק הזה )של
"ביום הזה יכפר וכו'"( יש מ"ט אותיות כנגד מ"ט שערי בינה ,שכן שרש זה התיקון הוא בבינה הרי
הוא מו"ס וכנ"ל .והם סוד מ"ח הצורות של י"ב המזלות )עי' באריכות בליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב,
ובהגר"א ת"ז קי"ט ע"ג( הנכללים בתלי )עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ג וז"ל ,בכל י"ג כמו בי"ג
דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים ,והן נכללין בא' ,שהן זו"נ ,כמו שני המזלות
כידוע ,והוא ג"כ במזלות הרקיע ,י"ב מזלות ותלי שהוא כמלך ,שהוא נקרא תנין כידוע ,ובו נאחזין
כל צבא השמים ונכללין בו ,וכ"ה באלו הגלופין ,א' שכולל את כולם ונקרא תנין ,והוא מתפשט
באורך הראש וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן ,כמ"ש באד"ר שם )קכ"ח ב'( חוורא דיליה
אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי ולארבע עיבר
בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא ,עכ"ל .ר"ל ,ארבע לאחוריו ,וארבע וארבע לב' צדדי
הפנים ,וחד על הראש הרי הוא התנין הכולל את כולם ,והוא דמות נחש המתפשט לאורך כל
הראש ולכן הוא מכונה תנין (.הרי הוא התיקון הי"ג ,והוא כלול מדו"נ ומשלים לחמישים שערי
בינה .והשער החמישים הוא בבחינת נתיב פלא )עי' שעה"כ חזרת הש"ץ ה' ,ובהגר"א על ספד"צ
בליקוט שבסוף פרק ב' הנדפס אחרי ההקדמה( ובבחינת חכמה דבגוה סוד נהורא דאוירא ,הרי הם
ג"כ מ"ח האותיות שבי"ב צירופי ההוי"ה היוצאים מי"ב אותיות שבג' ההויו"ת אשר שם .והנה
המו"ס כולל את כולם ,ולכן מכונה יום זה )שמות טז כג( שבת שבתון וגו' ,שכן הוא כנגד שבת ה"ה
האלף הז' )פת"ש הנ"ל(.
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ע"א( תליסר יקים לון ברחמי כו' .וכמו כן באדם המיתה מכפרת ומתקנת את הדכורא
שבאדם בסוד הרוח שבו ,ואח"כ הנפש מתכפרת ע"י יב"ח בגיהנם דאתחרב בתריסר
שעתי ,ואח"כ עולה לג"ע ומתרפא ע"י הנהר היוצא מעדן .וכן הם בסוד ז' וי"ב
וכמ"ש בזוה"ק )נשא קכ"ז ע"א( דז' עידנין יחלפו עלוי ,ז' מיני דינים דאתדני ,והם בסוד
תיקוני דדכורא דהוא בז' מלכין ,ואח"כ יב חודש בגיהנם .תיקון זה נמשך עד
לטיבורא דגופא הרי הוא עד המקום שאימא גומרת להלביש את א"א ,שכן מזל זה
הוא הממשיך הגבורות לאימא והיא תליא ביה ,ולכן נקרא תיקון זה "ונקה" כמשרז"ל
)שבועות ל"ט ע"א( ,מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים ,כי זהו סוד
התשובה )פת"ש א"א מה(- 570àøåáè ãò 569ïééôçî àøéôù àø÷éá äàé àø÷éá .
שפירו דכל הגוונין הוא חיוור וסומק ,כנגד ימינא ושמאלא .שכן כל הגוונים הינם
בגבורות ,571אלא שהם פשוטים ואינם מתחלקים או ניכרים כי אם על ידי החסדים.
לכן נקט בשני לשונות לגבי זה התיקון :כנגד החסדים הרי הוא צד ימין של המזלא,
אמר "תיקונא שפירא" ,ומצד הגבורות שהם מצד שמאל של המזלא אמר "תיקונא
יאה") 572ב"ע פז ע"ב(ïåðéà øá 574àîñåáã àúáåø÷ú éôðà ìëî éæçúà àì .573
 – ïéôà øéòæì åãç ïééæçîå àîìòì ïééç ïé÷ôîã ïéøååç ïéøéôù 575ïéçåôúזהו
התיקון השביעי דדיקנא דא"א )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה תרין( ובדיקנא דז"א
זהו התיקון החמישי )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה בהו( .כאן עניינו חלק הפנים
הנותרים פנויים משערות ,ושם מתגלה הארת זיו הפנים והוא סוד השמחה שמתגלה
בפנים כאשר הוא בנחת .והנה כל שמחה שרשה הוא הדעת בסוד שמחת הזיווג )ב"ע
פח ע"א(.
ע"כ ביאר את י"ג תיקוני הדיקנא בבחי' חיצוניות ,הרי המה הנמשכים לז"א לבסם את
הדינים ,והמה הנזכרים בפרשת כי תשא .עתה מתחיל לבאר את סדר תיקוני הדיקנא בפנימיותם,
576
והוא בסוד המשח רבות שנמשך לדיקנא ממו"ס ,והם אותם שהזכיר מיכה בבחי' שבחא דעתיקא
)ב"ע פח ע"א(- úåáø çùîã ïéòåáî øñéìú ïé÷ôðå ïéãâð ïéìà ïéðå÷ú øñéìúá .

יש להקדים שאוירא ומו"ס עומדים בבחי' חו"ב דא"א .והנה שורש י"ג המעיינות
)נביעין( הוא באוירא שכן יש שם ג' הויו"ת )עי' בבהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ד"ה ותיקון( כמו
במו"ס ,ולעולם מו"ס הוא בחיבורא עם אוירא דוגמת או"א דהם תרין ריעין דלא
מתפרשין כמאמר הזהר )ויקרא ד' ע"א( וממילא מה שיש בזה יש גם בזה .ולפי כל הנ"ל
יתבאר ,שכנגד הארת האוירא אמר כאן שהתיקונים "נגדין" ,ואילו כנגד י"ג דמו"ס
אמר שהם גם "נפקין") 577ב"ע פח ע"א(àåääá ïéøäðå ,àúúìã ïåðéà ìëì ïéãâðå .
 - ïéìà ïéðå÷ú øñéìúáã àçùî àåääî ïéçéùîå 578àçùîהאור בו עוסק כאן
 569עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה והדיקנא.
 570לעניין הטבורא ,עי' דברינו בתיקון ח'.
 571עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה נציצו ,ודף כג ע"ב ד"ה וכל אלו.
 572עי' לעיל קכט ע"א מש"כ לעניין החילוק בין יאה לשפירא.
 573עי' ב"ע ריט ע"ב וז"ל ,עיקר היופי הוא ג' ]נדצ"ל ב'[ גוונים סומק וחיוור ,דין וחסד וכו',
ולכן אמר בו יאה ושפירא ,ע"כ .ועי' יהל אור ח"ג ו' ע"א ,שגוונין הם סוד הדעת כד מדיד משיחין
עביד גוונין לאנהרא.
 574תרגומו אופני קרבן של בוסם .ועי' לעיל הערה .505
 575עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה חפי.
 576עי' לקמן קלא ע"ב ,ועי' ב"ע צד ע"ב ,שתיקונים דמיכה לא נאמרו לצורך תיקון העולם כי
אם לסדר שבחא דעתיקא ,לצורך נחמת ישראל לעתיד .ועי' ב"ע צג ע"ב ,שתכלית כל השירים
והתשבחות בירורים דסלקין למו"ס והיינו תיקוני המשח רבות דמיכה ,ודלא כמשה שרצה לתקן
את ז"א כאן בעולם הזה.
 577עי' ב"ע קמ ע"א שמבאר כי "נגיד" קאי על הבחינות המחוברים לעיקרא דגופא ו"נפיק" קאי
על הבחינות שהם לבר מגופא.
 578עי' מים אדירים מז שזהו לשון של מדה ,ועי' תרגום אונקלוס ויקרא יט לה.
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האידרא הוא משל לאוירא ,ואילו השמן הוא משל למו"ס ו'אינון דלתתא' עניינם
הדיקנא דז"א .והנה אע"פ שדווקא שערות דיקנא דאריך הינם פנימיות דיקנא דז"א
)לקמן קה ע"א( ולכאורה כל הארה באה אליו ממנו בלבד ,בכ"ז מכאן יוצא שיש הארה
של המו"ס דא"א אל דיקנא דז"א .ויותר מכך מתחדש כאן ,שאפילו האוירא מאיר בו,
והדבר פשוט שכן כידוע שאוירא והמו"ס לעולם בחיבורא )ב"ע פח ע"א(.
 - 579àìëã äàîéúñ àøé÷é àð÷éã íéùøúà ïéìà ïéðå÷ú øñéìúáבע"ק
י"ג התיקונים "אתרשים" דהיינו שהם בו בקביעות )משא"כ בז"א שי"ג התיקונים
אינם בו אלא לפרקים .(580ועוד יש לפרש כוונתו ,שהדיקנא מושג קצת לתחתונים
בבחינת רשימו .ועוד יש לפרש ,שי"ג ת"ד הרי הם השערות עצמם מקבלים מקצת
רושם של הארה מהארת המשח רבות ,שכן המו"ס ה"ה שורש המשח רבות הוא
סתום ונעלם )ב"ע פח ע"א( .ה"משח רבות" מכונה 'יקירא' דדיקנא וכן 'סתימאה
דכולא' ,ואף המו"ס נקרא כך )ב"ע פח ע"ב( - ïé÷éúòã ÷éúòã .או"א מכונים
"עתיקים" ,ואילו ע"ק וכן הדיקנא החופף על או"א נקראים "עתיקא דעתיקין" )ב"ע
פח ע"ב( - 582ïéôðà øéòæã éåôðà ïéøéäð éåôðàã ïøéôù ïéçåôú éøúî .581כוונתו
לומר שפנים דז"א מקבל הארה מהארת ב' התפוחין דע"ק הרי הוא התיקון השביעי,
ועל ידי כך יש לז"א כח להאיר בש"ע נהורין) 583ב"ע פח ע"ב(à"ñ) øååç584 ìëå .
 - ïùåùå (øåæéçזעיר אנפין כולל ב' גווני דהיינו חיוור וסומק )"שושן"( כנגד חו"ג,
וב' גוונים אלו ניכרים בפניו ,בסוד )שיה"ש ה י( "דודי צח ואדום" .דהיינו שבפניו
מאיר הדעת הכולל את ב' העטרין דחו"ג ,וממילא כן הוא לתתא דצורת האב והאם
ניכרים בפני הבן .לכן גם אנפוי דז"א הוא סהדותא לאו"א ,והיינו ב' הגוונין של
הדעת .585והנה לנ"א דגרסינן חיזור )כפתור( ושושן )פרח( )והוא גירסא יותר נכונה
לפי ענ"ד – לשון הב"ע( ר"ל שכל הציורים שבז"א הם נהירין מנהירו דע"ק ,דהיינו
מב' התפוחין שלו )ב"ע פח ע"ב( - àúúì ïçëúùàã .כלומר שנמצאים בפנים
דז"א )ב"ע פח ע"ב(" – àìéòìã àøåäð àåääî ïéèäìúîå ïéøéäð .נהירין
ומתלהטין" כנגד חו"ג ,שכן הם מכונים אור )חסדים( ואש )גבורות( ,586שכן שמקבלים
מב' התפוחין הרי הם שורש ב' הגוונין הנ"ל .והעניין הוא כמ"ש כמ"פ בשם הגאון
)בתז"ח יח ע"ב ד"ה נציצו ,וע"ש כג ע"ב( ,שכל הגוונין ציורם הוא ע"י הגבורות ,ואילו
בחסדים אין ניכר שם ציור כלל ,ולכן בז"א ,ששם הוא מקום גילוי הגבורות הנקרא
אלקים לקבליה דע"ק )כלומר שדווקא על ידי שם אלקים מתגלים גילויי ע"ק( ,587שכן
שם הוא כל ציורי הגוונין .כ"ז הוא לעניין הציור .אמנם עצם גילוי הגוונין נעשה ע"י
החסדים דהיינו ע"י האור ,שכן בחושך אין גוונין כלל כידוע .ממילא בע"ק ,שכולו
חסדים ,מיניה נהירין כל הגוונין דבז"א .וע"ז נאמר )משלי טז טו( "באור פני מלך
 579עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ד ד"ה והדיקנא.
 580עי' לש"ו כללים ח"א כ"ז ע"ד ,שלעולם אין בז"א עצמו כי אם ט' תיקונים וכל הי"ג שיש בו
אינו אלא הארת י"ג ת"ד דא"א ,וכ"ז הוא רק על ידי או"א.
 581עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א וענין.
 582עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ואמר אתחזון ,ועי' דברינו שם.
 583דווקא בתיקון זה יש הארת פנים בשלימות ,ולכן דווקא כאן יש אור חוזר של התקרובתא
דבוסמא .ועי' לעיל קלא ע"א תיקון ו'.
 584ב"ע פח ע"ב גורס "חיוור ושושן" )וכן הוא בדפוס מנטובא(.
 585וכמש"כ באד"ז )רצה ע"א( :אנפוי כתרין תקרובין דבוסמא כלהו סהדותא על מה דאמינא,
דהא סהדותא בהו תליא ,ובכלא תליא סהדותא ,אבל הני תקרובי דבוסמא חוורא וסומקא
סהדותא לאבא ואימא סהדותא לאחסנא דירית ואחיד לון ,ע"כ.
 586עי' לעיל ד"ה בתליסר תיקונים ,לעניין אוירא ובוצינא שהם כנגד אור ושמן.
 587עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק כמ"ש בא"ר
)דף קמא ע"ב( רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים.
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חיים" ,ר"ל שאנפוי דז"א ,המכונה מלך ,מוארים ע"י פנים דע"ק ואזי יוצאים ממנו
חיים לעולם )ב"ע פח ע"ב(.
 - àð÷éãá åçëúùà ïéìà øñéìú ïéðå÷úבאומרו 'אלין' כוונתו שבאותה
מידה שתיקוני הדיקנא עצמם מצויים ועומדים תמיד ,כמו כן י"ג הבחינות של
המשח רבות מצויין אף הם תמיד בדיקנא )ב"ע פח ע"ב(àð÷éã úåîéìùáå .
 - ïîàð ùð øá éø÷úà éåðå÷úáהדיקנא מכונה "מהימנותא" שכן על ידיה
משלימים את הא"ס .588והוא כלל אמונת ישראל ,שכל התורה והמצות עיקר עניינם
אינו אלא להשלים ולגלות את יחודו ית' .ועל ידי שהאדם שלם בי"ג ת"ד הרי הם י"ג
מדותיו של הקב"ה ,וכמ"ש )דברים כח ט( "והלכת בדרכיו" ,אזי נקרא הוא "נאמן"
דתלייא ביה מהימנותא שכן מתקשר הוא בע"ק .ועוד איתא לעיל )קכח ע"א( שמי
שמכסה רזין נקרא נאמן ,שת"ד עשויים לכסות רזין דמו"ס ,הרי הם המשח רבות,
ולכן נקראים הם מידות ,שכן נותנים הם גבול וקצבה לאורות ,וכל זה הוא על ידי
מו"ס .והוא המכונה כאן "שלימות דיקנא" דהיינו הפנימיות הנמשכת בהם )ב"ע פח
ע"ב( - àúåðîéäî äéá éìú äéð÷éã éîçã ìëã .מי שרואה כמראה זה בחלום אזי
מובטח הוא דשלים במאריה כו' )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה ואמר על( .כלומר
שמי שרואה כך בחלום ,סימן שהוא צדיק ,והמהימנותא תלויה בו ,שכן הוא מתקשר
בע"ק הרי הוא מקום המהימנותא ,כלומר בעלמא דקשוט ,למימרא שאינו מבחי'
עולם התהו ,הרי הוא עלמא דשקרא .ועולם האצילות תלוי בו ,שכן אף האצילות
מכונה מהימנותא) 589ב"ע פט ע"א(.
) àøôñã àúåòéðöá àðàúיט ע"ב( àð÷éãá ïééìúã ïéìà ïéðå÷ú øñéìú
 - àîìòá éçëúùî (ïåäðî)590 äàòéáùá àøé÷éדהיינו בעשי"ת) 591בהגר"א על
ספד"צ כ ע"א ד"ה ואמר( - éîçøã éòøú øñéìúá éçúôúîå .לכן אומרים י"ג
מדות בכל יום ויום מעשי"ת ,592והמה שערי בינה ,שערי תשובה ופתיחת השערים,
והוא בסוד הלידה של מוחין דז"א ביוה"כ )בהגר"א על ספד"צ כ ע"א ד"ה כתיב עד( .ואז
מתגלים הרחמים ,שכן עצמות הבינה היא שם הוי"ה ב"ה ,אלא שמסטרהא
מתעוררים הדינים )זהר ויחי ר"כ ע"ב( וביוה"כ הם הופכים להיות רחמים גמורים )ב"ע
צ ע"ב(- àð÷éã éðå÷ú øñéìúá éîåàã ïàîë äàîåàì äéãé èéùåàã ïàîå .593
מי שנשבע )"לאומאה"( בדיקנא ,פוגם למעלה .וכבר נתבאר לעיל שמדבר כאן ברזא
דעשי"ת ,שאז הוא זמן גילוי מזל התחתון ד"ונקה" ,ובעון שבועה נאמר )שמות כ ז(
"לא ינקה" ,דהיינו שפוגם למעלה בתיקון הנ"ל ,בו נכללים כל י"ג התיקונים ,והם
 588עי' האד"ר קלב ע"ב :אתרגיש ר"ש ואמר ודאי כל חד וחד באתריה ואנא ור' אלעזר ברי ור'
אבא אשתלים שלימתא עלאה ,ע"כ .ועי' שם בב"ע שמסביר שהם משלימים את הא"ס דהיינו
מגלים אותו ,וע"י אתתקנו סמכין .ועי' בהגר"א על ספד"צ יז ע"ד ד"ה מהימנותא .ועי' ת"ז ט"ז
ע"א :מלאכה דתלת אתוון איהי ה' שכינתא תתאה ,שלימו דתלת אתוון ,עלה אתמר ותכל כל
עבודת משכן וגו' ,ע"כ .וע"ש בבהגר"א וז"ל ,שבה נשלם השם כמ"ש לקמן ,ובה אתקרי הוי"ה
בשלימו ,עכ"ל .דהיינו שזהו תיקונו וגילויו והוא נקרא השלמה לגבי החג"ת.
 589עי' בהגר"א על ספד"צ ריש פ"ב.
 590בב"ע צ ע"ב גורס את המוסגר.
 591מדברי הגר"א כאן משמע שאז מתקנים את הת"ד ,והנה עי' בהמשך דבריו )בד"ה כתיב עד
בערב( שמבואר שיש עוד עליות למדרגות הנעלות מעשי"ת עד לפסגת העליה שבשמיני עצרת.
והנה לכאורה נראה שימים אלו שאחרי עשי"ת המה ההמשך של העלייה למעלה למעלה מעשי"ת,
וללא עשי"ת אין מקום להגיע למעלות אלו ,ועי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ד ד"ה בזמנא .ועי' ב"ע
שכותב "עשי"ת ויוה"כ" ונראה שכוונתו לומר שיש ב' דרגות של גילוי.
 592עי' בהגר"א על ספד"צ כ ע"א ד"ה ומתפתחי ,שכתוב שלכן תקנו לומר בו י"ג מדות ,ואם
הוא בלשון יחיד משמע שקאי איוה"כ ,ועי' בהערה הקודמת.
 593צ"ע אם הכוונה כאן לבינה עלאה או לבינה תתאה ,ועי' דברינו בהגר"א על ספד"צ יט ע"ד
ד"ה בזמנא.
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סובבים את הפה .לכן הנשבע פוגם בבחינה זו )ב"ע צא ע"א(ïéôà êéøàá éàä .
 – äîëá ïéôà øéòæáכלומר שבא"א יש י"ג תיקונים ואילו בז"א יש ט' תיקונים
בלבד )ב"ע צא ע"א(àðå÷úã àìñìñá ìñìñå êîåé÷á íå÷ ÷çöé éáøì øîà .
 – ïåð÷úúé êàéä àùéã÷ (594àð÷éãá à"ñ) àëìîãקודם שיבוא רבי יצחקלביאור
ט' תיקוני ז"א ,אומר לו רשב"י שעליו לפרש את י"ג הבחינות דמשח רבות באותה
המידה שנתפרשו י"ג התיקונים דע"ק .ועל ידי שיגלה את סדר תיקוני דע"ק כולם,
תתפשט הארתו לדיקנא דז"א ובכך יתוקן .ז"א מכונה מלכא קדישא )זהר בשלח נד ע"ב(
)ב"ע צ"א ע"א(áåùé 'åâå ïåò àùåð êåîë ì"à éî (æ äëéî) øîàå ÷çöé éáø çúô .
 - 595'åâå á÷òéì úîà ïúú 'åâå åðîçøéהתחיל רבי יצחק בפסוק "מי א-ל כמוך
כו'" ,שכן הוא מדבר מסדר י"ג התיקונים הפנימיים של המשח רבות וכמו שיתבאר.
והנה על אף שר' יצחק לא ביאר כי אם את התיקון הראשון בלבד ,אעפ"כ הזכיר את
כל י"ג התיקונים ,באומרו את כל הפסוק ד"מי א-ל כמוך" ,והיינו גילוי המו"ס בעצמו
והוא כולל את כל שאר התיקונים )ב"ע צא ע"א( .והנה התיקון הראשון הוא
בסתימו ,שכן ביכולתו לישא עון ולכוף את החיצונים ,ולכן נק' דרך שבח "מי א-ל
כמוך") 596ב"ע קיד ע"א(ïé÷ôð åäìëå ,àëä ïåæçúà ïéìéëî øñéìú àéðúã .
ïé÷éúòã à÷éúò àùéã÷ àð÷éã {:àì÷} éåð÷éúã úåáø çùîã ïéòåáî øñéìúî
 - 597ïéøéîèã àøéîèמו"ס הוא טמירו מכל האצילות בתוך המשח רבות ,והם
טמירין בתוך השערות .כמו כן הדיקנא עצמו הינו טמירו דטמירין ,שכן נסתר הוא
בתוך או"א ,והם תליין בב' המזלות נוצר ונקה ,ואילו או"א הינם טמירין בעלמא
דאתכסייא )זהר ויצא קנד ע"א( ,והמה טמירין תוך זו"נ )ב"ע צא ע"א(.
" - íéúñå øéîè àð÷éãã àðå÷ú àðúטמיר" היינו על ידי פעולת עצמו,
וסתים הוא פעולה על ידי אחר הסותמו )בהגר"א על ספד"צ כח ע"ג ד"ה וז"ש(.
וביתר ביאור בחילוק שבין טמיר לסתים היא ,שלשון "טמיר" שייך על דבר הנעלם
מעין הרואה ,אם כי ניתן לראותו אם מסירים את המחיצה .אמנם סתים היא גניזה
גדולה יותר ,וקאי על דבר שבלתי אפשרי להשיגו .משח רבות הנ"ל ,הרי הוא תיקוני
הדיקנא המשפיעים בז"א חיות ממו"ס ,והוא טמיר גו דיקנא וסתים באו"א .והנה יש
למשח רבות קצת גילוי לאו"א ,שכן אין ביניהם מחיצה אלא מחיצת השערות בלבד
וממילא שם הוא אינו אלא טמיר .אמנם בין המשח רבות לזו"ן יש גם כן את מחיצת
האו"א עצמם ,ממילא משם ואילך הוא סתים )ב"ע צא ע"א(- øéîè àìå øéîè .
כלפי או"א הת"ד אינם טמירים לגמרי ,שכן הם משיגים את הדיקנא עצמו החופף
עליהם )ב"ע צא ע"א( - íéúñ àìå íéúñ .לשון "סתים" הוא לגבי זו"נ ,שכאשר
דיקנא דע"ק מאיר לדיקנא דז"א הוא עובר דרך או"א בבחי' מעבר בלבד )בהגר"א על
ספד"צ יב ע"א ד"ה וז"ס ויעבור( .ממילא מבחינה זו מכיוון שאינו אלא דרך מעבר ולא
השפעה גמורה ,יקרא הדבר שביחס לז"א הוא סתים ולא סתים )ב"ע צא ע"א(.
 - òéãé àìå òéãé éåðå÷úáמצד תיקוני השערות הוא ידוע ומושג לז"א ,אמנם
בעצמותו הוא "לא ידיע" כלל .ועוד יש לפרש ,שנקט כאן בג' לשונות "סתים",
"טמיר" ו"לא ידיע" ,והמה רומזים על ג' ההויו"ת דמו"ס ,הרי הם שורש חב"ד:
"טמיר" בחכמה" ,סתים" בבינה ,ו"ידיע" בדעת )ב"ע צא ע"א(.

 594ב"ע צא ע"א לא גורס את המוסגר.
 595עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה בתליסר.
" 596דרך שבח" כלו' ולאו למימרא שהוא פועל איזו שהיא פעולה.
 597עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר.
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àì àîéðå àîéð ìëå àøòùå àøòù ìëã ïðéðú àä äàîã÷ àðå÷ú
 - 598äúøáçì à÷áãúîכמו בשעת התיקון ,כל בחינה עומדת בזכות עצמה ,ואינה
נכנסת בשל חבירתה .ולא זו בלבד שאינם מתערבים זב"ז ,אלא אפילו השערות
הנוגעות לאותה הבחינה אינן מתדבקות זו לזו כלל ,אלא יש הפרש אוירא בין כל
שערה לחבירתה ,וכאילו שיש פרסה בין כל בחי' ובחי' )ב"ע צא ע"ב(ïéîéð åøàùå .
 - àùéø øòùã àðå÷úî àð÷úàì àð÷éããכלומר בסיום שערות הראש בסוף
הפאות אצל האודנין ,אז מיד אח"כ מתחילים תיקוני הדיקנא .והטעם ,שכן שערות
הראש שייכים למידת הכתר ואילו שערות הדיקנא שייכים למידת חכמה )ב"ע צא
ע"ב( - àìëúñàì úéà àëä .כאן בא להקשות קושיא :הרי הדבר פשוט שאין טבע
שערות הראש ושערות הדיקנא שווה .שערות הראש רכים וארוכים יותר ומתפשטים
דרך אחור ,ואילו שערות הזקן מתפשטים דרך יושר )ב"ע צא ע"ב(ïéîéð ìë éà .
 - åììëúà 599àîéð ãçá äàìò àøé÷é àð÷éãã ïéîéðå àùéø øòùãכלומר ,אם
אכן הם יוצאים משורש א' )שכן שניהם מתחילים ממו"ס( ,וכדלעיל )קכח סוף ע"ב(
שכאשר הם בשרשם הם מכונים נימים )ב"ע צא ע"ב((åì÷úà àì÷úî ãçá à"ñ) .
 אם גורסים כך ,אזי גם זה מרמז למו"ס הקרויה מתקלא 600וכמש"כ בהגר"א עלספד"צ )ב ע"א ד"ה וכן( )ב"ע צא ע"ב(éàîà ,ïéëéøà àì ïéìàå ïéëéøà ïéìà éàîà .
àìà ïééù÷ àì àùéøã ïéìàå ,ïééù÷å éàä éìåë ïéëéøà àì àð÷éãã ïéîéð
 – ïéòéòùאם הם אכן יוצאים משורש א' וכנ"ל ,מה טעם החילוק ביניהם .והתירוץ
הוא ,ששערות הדיקנא הם יותר רחמים משל ראש ,וכמש"כ הגר"א בביאורו על
ספד"צ )ה' ע"ד ד"ה וידוע( ששערות הדיקנא באים דרך נקבים פתוחים דהיינו נקבי
אח"ף ,601ואילו שערות הראש צומחים דרך נקבים סתומים .ועוד ,ששערות הדיקנא
הם בבחי' אור ישר ואילו של ראש מאיר דרך אור חוזר )ב"ע צב ע"א(ìë àìà .
 - àð÷éãå àùéøã ïéìé÷ù ïéîéðדהיינו ששניהם מסתיימים בשוה כנגד רישא דז"א
)ב"ע צב ע"ב(ïéôà øéòæã àùéøì àùéøî ãâéîì ïéôúë ìò ïéëéøà àùéøã .
 - ïééù÷ ååä àì êë éðéâáå äéìéã àçåîì àçåîã àëéùî àåääîזהו הטעם
ששערות הראש הינם יותר דינים משל דיקנא ,שכן שערות הראש דא"א יורדים לז"א
)בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד וידוע( .מוחין דז"א מקבלים מהעמר נקי )בהגר"א על
ספד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר עד אתוון ,(602דהיינו שהעמר נקי ממשיך את ההארה
ממו"ס למוחין דז"א .אין תכלית שערות העמר נקי אלא למיזן 603את המוחין דז"א
משא"כ שערות הדיקנא אשר תכליתם גם לשבור את השונאים .604ולכן אין שערות
הראש קשים כשערות הדיקנא) .ב"ע צב ע"ב( - éëéëø éåäîì ïæçúà ã"òå .דהיינו
ששערות הראש אינם כ"כ רחמים כשל הדיקנא ,ורק למראה העין הוא ש"אתחזן
למהוי רכיכי" ,למימרא שפעולתם אינה לתברא שנאין וכנ"ל )ב"ע צב ע"ב(.
 598עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה מקמי ,שמש"כ שהשערות לא נדבקים זב"ז הוא פירוש
למה שכתוב בעמוד א' בעניין "שקולא טבא".
 599דהיינו שורש השערות.
 600דווקא הוא קרוי כך ע"ש שהוא המתקלא הראשון.
 601כלומר שיוצאת הארה דרך הנקבים האלה המצטרפת לשערות הדיקנא ,ולכן הם נחשבים
לא' ,ועי' לש"ו כללים ח"א אבנ"מ בסוף כלל ה'.
 602עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"ג ד"ה בעמר ,שזה אינו לידת המוחין אלא תיקון המוחין ,ועי'
שם מה שהבאנו מהב"ע ראיה לזה.
 603זה לשון האדרא קכט ע"א :דנפק ממוחא סתימאה )דבתר כותלא( ונהיר ונגיד בההוא נימא
לנימין דזעיר אנפין ,ומהאי מתקן )ס"א מתזן( מוחיה ,וכדין נגיד ההוא מוחא לתלתין ותרין שבילין.
 604נקט כאן בלשון שבירה לגבי שונאים ,וקשה קצת ,שכן אמנם לשון שבירה שייך כאן וכמ"ש
בדף קלא ע"ב שם בעניין דיקנא דא"א הלשון היא "לתברא ולאכפייא כל גזרי דינין" אך לשון
"שונאים" הוא שייך בעיקר לגבי דיקנא דז"א וכמ"ש לקמן קלט ע"ב "לאכנעא שנאוי" ואילו
בדיקנא דא"א יותר שייך לשון "דינים" וכנ"ל ,וצ"ע .ואולי רבינו לא דייק כ"כ בלשונו.
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כאן מפרש את סוד נגידו דמו"ס למוחא דז"א )ב"ע צב ע"ב(áéúëã éàî àðàú .
)éàä ,"äìå÷ ïúú úåáåçøá" áéúë óåñáìå ,"äðåøú õåçá úåîëç" (à éìùî
÷ - äéùéø äéôéñ åàìå äéôéñ äéùéø åàì àøפי' ,תחילת הפסוק הוא בלשון
רבים וסופו בלשון יחיד .תחילה מדבר הפסוק בסוד ב' המוחין חכמה דע"ק וחכמה
דז"א ,שקודם הארת מו"ס המה ב' חכמות נפרדות ,שכן מקום ז"א הוא מתחת
לטבור ,וכאשר נמשכת הארת מו"ס לז"א דרך הנימין אזי מתחברים להיות אחד.
ובזאת יתבאר עניין נקיטת הפסוק בלשון נקבה ,שכן עיקר עניינו קאי על סוד
המו"ס שהוא מסטרא דנוק' )ב"ע צב ע"ב(ãéâð ãë ,äðøú õåçá úåîëç àìà .
åìàë ,ïéîéð ïåðéàá ïéôà øéòæã àçåîì ïéôà êéøàã äàîéúñ àçåîî
 - àçåî ãç ãéáòúàå ïéçåî ïéøú øáì ïàøáçúîכאן רואים שז"א מכונה "לבר"
)בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה וז"א( .כאילו מתחבראן ,כלומר שמו"ס ומוח דז"א
מתחברים להיות אחד .אמנם אין זה יחוד גמור ,מכיון שהוא על ידי האמצעי הרי
הם הנימין )ב"ע צג ע"א(àçåîã àîåé÷á àìà äàúú àçåîì àîåé÷ úéìã ïéâá .
 - äàìòכל קיום העולמות הוא על ידי המו"ס ,הרי הוא שירותא דמתקלא )בהגר"א
על ספד"צ ב ע"א ד"ה וכן התחלת המתקלא( .ויותר בפירוט ,קיום המוחין דז"א הוא
התיקון ,והוא נעשה על ידי ג' ההויו"ת דמו"ס )ב"ע צג ע"א(éàäì éàäî ãéâð ãëå .
 - ãç äìå÷ ïúú áéúëדהיינו בלשון יחיד.
ïéøú øáì ïàøáçúî åìàë)605 ïéîéð ïåðéàá àçåîì àçåîî ãéâðã ïéâáå
 - ïéùéù÷ åçëúùà àì ïåðéà (ïéîéð ïåðéàá àçåî ãç ãéáòúàå ïéçåîע"י
השערות דרישא דע"ק נמשכת הארת מו"ס למוחא דז"א .מכיוון שכן הוא ,הוצרכו
אותם השערות להיות רכיכין ושעיעין ,כדי שלא יהיה עיכוב בהארת המוחין
הנמשכין בהם .ואם היתה שם בחי' דין ,לא היו מאירים למוחין דז"א ,שכן לא היתה
מתגלה הפנימיות של המשח רבות שבהם )ב"ע צג ע"א(åçëúùà éàã íåùî ,è"î .
÷ùð øáî à÷ôð àúîëç úéì êë éðéâá ,ïåäá àçåîì àúîëç ãéâð àì ïéùéù
íéîëç éøáã (è úìä÷) áéúëã àæâåøã éøàîå (àéù÷ à"ñ) àùéù÷ åäéàã
àúîëç åàì ïùéù÷ äéùéøã éåøòùã ïàî àðôéìåà àëäîå ,íéòîùð úçðá
 - äéîò àáùéúîטבע הדינים הוא לצמצם את האורות .והנה ישנה כאן ראיה
שאף האדם דלתתא ניכר ע"י שערות דיליה ,שאם השערות שלו הם קשישין ותקיפין
לית חכמתא שריא ביה ,שכן אור המוחין שלו הם מצומצמים מאד .ומביא ראיה
מלשון הפס' "דברי חכמים בנחת נשמעים" ,ללמדינו שכאשר האדם הוא ממארי
דרוגזא ,אין חכמה מתגלה בו )ב"ע צג ע"א(àúìòåú éúéîì éëéøà ïåðéà ã"òå .
 - àìëìזהו תירוץ על הקושיא למה שערות דרישא הם ארוכים יותר ,שכן תכליתם
הוא 'למיתי תועלתא' לכל הפרצופים ,ור"ל ,שלא זו בלבד שז"א לבד מקבל הארה
מהנימין הנ"ל ,אלא אפילו או"א .ואף ע"פ שהם עוברים דרך או"א בבחינת מעבר
בלבד )בהגר"א על ספד"צ יב ע"א ד"ה וז"ס ויעבור( ,מ"מ או"א נהנים ממנו ,שכך היא
המידה ,שכל פרצוף שהארה עליונה כל שהיא עוברת דרך עליו ,הוא נהנה ממנו )ב"ע
צג ע"א( - 606àçåî ïî ïéé÷ùúîã äøãùã àèåç ìò ìòéîì ,àìëì éàî .כוונתו
שלא יקשה לך שלפי הנ"ל יעלה שעיקר אור הנימין הוא אינו אלא לז"א ,ואם כן צ"ע
כיצד מקבלים או"א הארה משם .לכן אמר דתכלית האור הוא "למיעל על חוטא
דשדרא" ,שהארת הנימין נמשכים על העורף מאחור דרך חוטא דשדרה ,הרי הוא סוד

 605עי' ב"ע צ"ג ע"א שכנראה שהוא לא גורס את המוסגר במקומו ,שכן זה כבר כתוב לעיל,
ושם הוא שמפרשו.
 606עי' בהגר"א על ספד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר .ועי' לש"ו כללים ח"א כט ע"ד שכל נה"י דעליון
נותן עטרין לחו"ב דתחתון ,וזה מתקן את אחוריהם ע"מ שהזרע ירד דרכו למטה ליסוד.
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הדעת הנמשכת מהמוח ועד לטבור מאחור .ושם הוא מקום או"א הסובבים את א"א
מב' צדדיו )ב"ע צג ע"א(.
 - àð÷éãã àøòù ìò àùéøã àøòù éìú àì ã"âáåזהו הטעם מדוע אמרו
שיש להסיר את השערות מעל האודנין ולהחזירם לאחור .דהיינו חוץ מסגולת קבלת
תפילה שטמון בדבר זה ,מתבאר כאן טעם נוסף ,כדי שלא לערב את שערות הראש
עם שערות הדיקנא .שכן שערות דגלגלתא מאירים באור חוזר ,ואילו הדיקנא מאיר
באור ישר )ב"ע צג ע"ב(– éåøåçàì ïéðãåà ìò ÷éìñå éìú àùéøã àøòùã .
ובשונה מהחיוורתא שיורדים לפנים דז"א )פת"ש א"א כב(àð÷éã ìò éìú àìå .
 - ïéìàá ïéìà àáøòúàì êéøèöà àìã íåùîכל זה רק בא"א ולא בז"א )בהגר"א
על ספד"צ כג ע"א ד"ה אוכמין( - åäééçøàá ïùøôúî åäìëã .כל א' יוצא בדרך
המיוחדת לו לבדו )ב"ע צג ע"ב(.
 - àâìúë éøååç åäìë àð÷éãã ïéá àùéøã ïéá éøòù åäìë ,àðàúאע"ג
שמבואר כאן שכלהו חוורן כתלגא )דהיינו רחמים גדולים – ב"ע צג ע"ב( ,כ"ז לא
אמר אלא ביחס לז"א ,אמנם האמת היא שהדיקנא הוא יותר חיור )בהגר"א על
ספד"צ ה ע"ד וידוע( - åäìë éàùéù÷ àð÷éãã åäðéà àðàúå .השערות קשות
מכיוון שעליהן לצמצם את אור המו"ס להורידו למטה כדי שיוכלו התחתונים לקבלו
)בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג לבושין( .אפילו ששערות הדיקנא הינן תקיפין המה ג"כ
רחמים ,כדי לעשות דין ברשעים ולהשפיל את הסט"א )ב"ע צג ע"ב(íåùî ,è"î .
 - ïéôé÷úã àôé÷ú ïåðéàãהם תקיפין כדי לתברא דינים תקיפין) 607ב"ע צג ע"ב(.
 - ïé÷éúòã ÷éúòî ïìéëî â"é ïåðéà (àúçàì à"ð)608 ïéñçàìהם ממתקים את
הדינים על ידי כך שהם ממשיכים למדות דז"א את ההארה שקבלו ממו"ס .ומ"ש
'לאחסין' הוא ,שכל האורות הנמשכים לז"א הם בסוד ירושה ,609אחסנתא דאבוי
ודאימא )ב"ע צג ע"ב( – ïééøù éåðãåà éî÷î ïìéëî éðäå .610אצל האזנים שבַּ פָּ נִים,
דהיינו שהם הולכים בדרך יושר .ועוד ,שהם מקבלים הארה מבחי' אוירא ומו"ס ,שכן
הם מתגלים בפנימיות האודנין )ב"ע צג ע"ב(àìã ïåðéà ïîéúñ ïìéëî éðäå .
ïééøù éåðãåà éî÷î àðéðú éëäå àúúì åðéñçúàã à"ñ)611 ïéðøçàá ïåáøòúé
 - (ïéðøçàá åáøòúà àìå ïåðéà åäééãåçìáã íåùî éøòùדהיינו שאותם
האורות הפנימיים ,הרי הם המשח רבות ,הם סתימין מאד ואינן מתערבין באחרנין
שכן הם תיקונים דז"א ,שבהם אין מתערבים אלא חיצוניות השערות דדיקנא דע"ק
)ב"ע צג ע"ב(.
 - àì ,åäééúååë ïéðøçà úéìã àîéú éàåכיון שמיכה לא גילה בשבחיו כי
אם את הפנימיות הרי הוא המשח רבות ,היה מקום לומר שאין בשערות בחינות
חיצוניות כלל .לכן אמר כאן שאינו כן ,דאית "אחרנין כוותייהו" הרי הם השערות
עצמם שהם כלים אל הפנימיות .והנה מיכה לא הזכיר את י"ג המדות לצורך תיקון
העולם ,כי אם בבחי' שבחא דעתיקא לבד )וכדלקמן בעמוד( ,שכן כל השירים
 607כדלקמן קלא ע"ב ד"ה אינון תליסר.
 608ב"ע צג ע"ב לא גורס את המוסגר.
 609עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ד"ה לבושין דיקר ,ועי' הקדו"ש צב ע"ג שירושה היא ביטוי
לדברים שאין להם הפסק לעולם.
 610עי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב ד"ה וז"ש כאן ,שמביא ע"ז את לשון הא"ז רצא ע"א דהאי בן
נטיל סימנין דאבוי ואמיה ואקרי דעת דהוא סהדותא דתרווייהו כו' עיי"ש .ועי' בהגר"א על ספד"צ
טו ע"ג ד"ה ואמר ביה"ו ,ז"ל ,ר"ל אע"ג דאמר ב' דרגין ]דהיינו ג' אותיות יה"ו[ בדעת ,שהן תרין
עטרין דאו"א ,וכן הפסוק כולל בו ב' דרגין ,מ"מ אינן אלא ג' דרגין דבן ירית תרין חולקין דבן ובת,
ולכן כלן כלילן ביה"ו ,וכמ"ש בא"ז )רצב ע"ב( בחללא דגולגלתא נהירין ג' נהורין כו' ארבע אינון
כמה דאמינא אחסנתא דאבוי ואמיה ותרין גניזין דלהון כו'.
 611ב"ע צג ע"ב גורס את המוסגר.
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והתשבחות המה הבירורים דסלקין למו"ס .וכדי להורידם לתתא לתקן את העולם,
היה צריך שמשה רבינו ימתק את הדינים של דיקנא דז"א ,לכן הזכיר הוא את
החיצוניות שלהם המתלבשים בדיקנא דז"א ,והיינו י"ג המידות הנזכרים בפרשת כי
תשא )ב"ע צג ע"ב( – :àùéã÷ à÷éúòî éîçøã ïìéëî øñéìú ,àéðúã .רשב"י
מביא ראיה מהברייתא שהשבחים שהזכיר מיכה המה המידות הפנימיות ומונה אותן
כאן כסדרן) .ב"ע צג ע"ב(úìú òùô ìò øáåòå ,éøú ïåò àùåð ,ãç êåîë ìà éî .
– 'ועובר על פשע' הוא כנגד מידת חנון שבכי תשא והיינו ת"ת )בהגר"א על ספד"צ
יח ע"ד ד"ה ואמר דכתיב(éë ,ùîç åôà ãòì ÷éæçä àì ,òáøà åúìçð úéøàùì .
êéìùúå ,àéðîú åðéúåðåò ùåáëé ,äòáù åðîçøé áåùé ,úéù àåä ãñç õôç
ãç íäøáàì ãñç ,äøùò á÷òéì úîà ïúú ,äòùú íúàèç ìë íé úåìåöîá
íåçø ì"à àã ìéá÷ì ,øñéìú íã÷ éîéî ,øñéøú åðéúåáàì úòáùð øùà ,øñ
 - àúúì ïåðéàå 'åâå ïåðçåי"ג התיקונים של משה נמשכין מע"ק לז"א )בהגר"א על
ספד"צ יא ע"ד ד"ה וז"ס ויעבור( 612וי"ג המידות שבמיכה הם בא"א )בהגר"א על
ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתקונין( .מכאן רואים שכל הגילויים שבא"א הוא רק על ידי
הז"א ,שנמשכים התיקונים מא"א ,שם הם עדיין נעלמים ,לז"א ,דרך המזלין ,ובז"א
הם מתגלים )לש"ו כללים ח"ב לח ע"ד(.
613
êéøèöà àì äùî àìà ,ïéàìò ïéìà øîà àì êéà äùî àîéú éàå
 - çëúùà àðéãã øúàì àìàלא היה ראוי להזכיר כאן את י"ג התיקונים
הפנימיים ,שכן מצד עצמם הם אינם מתלבשים בדיקנא דז"א ,ואין תכליתם אלא
לעמוד מרחוק להשלים את תיקוני ע"ק בלבד ,להעלותם לשלימות הנצחי המושרש
במו"ס לצורך שכר הצדיקים )ב"ע צג ע"ב(éëä éòá àì çëúùà àðéãã øúàáå .
– àééìú äåä àðéãå åáàç ìàøùéã àðãéòá àìà øîà àì äùîå ,øîéîì
דהיינו לאחר חטא העגל היה פגם גדול בעולם האצילות ופגם בדיקנא דז"א )ב"ע צד
ע"א( ,ואז היו הדינים תלויים בז"א .אמנם התיקונים אז טרם פעלו את פעולתם ,ולא
היה שם אלא קטרוג גדול ,והיה הדבר תלוי בתפילה וכמש"כ) 614ב"ע צד ע"ב(éðéâáå .
 - çëúùà àðéãã øúàá àìà äùî øîà àì êëכלומר שלכן משה רבינו ע"ה
לא הזכיר אלא את חלק החיצוניות היורד לז"א ,שכן שם דינא אשתכח )ב"ע צד
ע"ב( - äàéáð øãñî ïéîåé ÷éúòã àçáùã àøåãñ øúà éàäá ìáà .מיכה לא
הזכירם לצורך תיקון העולם ,אלא לתכלית סדר שבחא דעתיקא בלבד ,והוא לשם
נחמות ישראל דלעתיד )ב"ע צד ע"ב( .כל השירים והתשבחות הינם בירורים דסלקין
למו"ס ,ועניינם שונה ממה שרצה משה לתקן בז"א )ב"ע צג ע"ב(.
 – àùéã÷ äàìò àð÷éãã ïéðå÷ú øñéìú ïåðéàåדהיינו חלק החיצוניות הרי
הן השערות עצמם )ב"ע צד ע"ב( – ïéøéîèã àøéîè .הדהיינו הפנימיות של
השערות )ב"ע צד ע"ב( - ïéðéã éøæâ ìë àééôëàìå àøáúì .הטעם שהדיקנא
מכונה "יקירותא"  -דהיינו כבוד ,הוא שכאשר מתגלה הדיקנא ,מתגלים רחמיו,
ונכפין כל הדינין ,והרשעים כלין ושמו ית' מתגדל בעולם .וכאן בפרט מתגלה כליון
 612עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה ואמר עובר.
 613ז"ל גליונות הלש"ו :וכן הוא בתרגום ירושלמי כי משה היה הקורא ,ועי' רש"י שמות לג יט
כי פירשו רוב המפרשים שהשם היה הקורא ,ונראה כי היה הקריאה מהקב"ה גם כן אלא שהיה על
ידי קולו של משה והיה שכינה מדבר מתוך גרונו ועל מה שהראה לו זהו שאמר אני אעביר כל
טובי על פניך ועל הקריאה זהו שאמר וקראתי בשם ה' לפניך ור"ל שימשיך ויתגלה אותם בשם
הוי"ה ב"ה שהוא בז"א והמדבר היה השכינה עלאה כי בה משתככין הי"ג מכילין דרחמי כמ"ש
בספד"צ פ"ב והיה נמשך ומתלבש הדיבר בקולו של משה ,עכ"ל.
 614ברכות לב ע"א :כיון שאמר הרף ממני ואשמידם אמר משה דבר זה תלוי בי ,מיד עמד
ונתחזק בתפלה ובקש רחמים ,משל למלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה ,והיה אוהבו יושב
לפניו ומתירא לומר לו דבר ,אמר המלך אלמלא אוהבי זה שיושב לפני הרגתיך ,אמר דבר זה תלוי
בי מיד עמד והצילו.
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הרשעים )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ואמר יקירותא( .גילוי י"ג ת"ד מחזיר את כל
הדינים להיות רחמים )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה ואמר( .י"ב 615התיקונים דע"ק
עשויים לתברא דינים ,וכל גזרי הדינים הינם הדינים הקדושים ,המצווים את שוטרי
הדין לעשות את פעולתם .לכן נקט כאן בכפל לשון "לתברא" "ולאכפייא" :כנגד
הסיגים והקליפות הרי הם שליחי הדינים ,הם באים "לתברא" ,דהיינו שבירת כחם
וביטולם להטמינם בנוק' דתהום רבה) 616לתברא( .וכנגד הדינים הקדושים עצמם
שבז"א ,באים הם לכופם לחסדים )והיינו "לאכפייא"( .והנה כמו כן אפשר להבין את
הדברים באופן הפוך :הדינים הקדושים נשברים לגמרי ומתהפכים לחיוור ,ואילו
הקלי' אפילו בעת רצון אינם מתבטלים לגמרי .והיינו דוגמת השערות של הדיקנא
שהם קשישין ותקיפין ,והם שרשי הדינים ,וכל דבר נכרת בשורשו .617והנה סוד
הביסום הזה הוא על ידי זיווג ,וכאן הוא זיווג נעלם דהיינו בטישו דאוירא ומו"ס.
וכנגד שורשו העליון הזה אמר )לעיל( שהוא "טמירו דטמירין") 618ב"ע צד ע"ב(.
בדיקנא יש גילוי של תמצית אורו של המו"ס ,וממילא אין מקום לשום חסרון )לש"ו
דע"ה ח"ב טו ע"ב(óéñëà àìã ïéøéîèã àøéîè àùéã÷ äàìò àð÷éã éîç ïàî .
) - éåðå÷úá ïéôé÷úå ïéùéù÷ éåøòù ìë ë"âáå ,äéðî (éñëúà à"ñכאשר
מאירים י"ג ת"ד דא"א בז"א ,חוזרים כולם לרחמים .לכן מי שרואה כן בחלום מובטח
לו דשלים במאריה )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ואמר על( .כאן מפרש מ"ט מתבטל
הס"א על ידי גילוי הדיקנא ,והוא שמגודל הארת הדיקנא הם מתביישים ,וצריכים
להטמין עצמם בנוק' דתהום רבא .ועוד ,כאשר ז"א רואה את הארת הדיקנא דע"ק
אזי מתהפך הוא לחיוור ,הרי הוא בחינת החסדים שהם בגוון כסף ,והיינו החיוורא,
כיסופא דכל כיסופין) 619ב"ע צד ע"ב(.
}÷àì éàîà ,éîëåà ïåðéà àúúìã éøòù àä ,éëä éà àîéú éàå620 {.áì
áéúëå ,áøåòë úåøåçù íéìúìú åéúåöåå÷ (ä øéù) áéúë àéðúã ,àãë àã ååä
) - à÷ð øîòë äéùéø øòùå (æ ìàéðãרצונו להקשות :לפי מה שנתבאר ,שכאשר
יורדים השערות דדיקנא דע"ק לדיקנא דז"א מתהפך אף הדיקנא דז"א לחיוור ,אם כן
כיצד יתכן שמצינו שדיקנא דז"א הוא שחור ,הרי כל מציאותו אינו אלא על ידי
דיקנא דע"ק )ב"ע צה ע"א(- äàúú àð÷éãá àä äàìò àð÷éãá àä àéù÷ àì .
מתרץ שאף שכל דבר שנמצא בז"א מושרש בע"ק ,מ"מ בירידת האורות למטה
במקום הצמצום הוא שנעשו השערות שחורות ,שכן הם לבר מגופא 621ומתחת
לפרסה .ומ"ש שדיקנא דז"א הוא לבן ,הוא רק בעת רצון שעולה ז"א עד ע"ק למעלה
מן הפרסה )ב"ע צה ע"א(úáéäééúà ìàøùéì àúééøåà úáéäééúà ãë ã"òå .
 - äðáì ùà éáâ ìò äøåçù ùàáדוגמת השערות שעל עור הגלגלתא )בהגר"א על
תיקו"ז קמא ע"א ד"ה ואיהי( דז"א )פת"ש א"א יד( .שערות דגלגלתא הם פרטי
ההנהגה החיצונית בסידרי הטבע ,בסוד הכוכבים והמזלות .והחיוורתי שבין השערות
הינן בסוד ההנהגה הפנימית )פת"ש גדלות דז"א נח( .והנה כאן מחדש שכאשר ניתנה

 615נדצ"ל י"ג.
 616אם כן אין לסיגים ולקלי' שייכות לקומת הקדושה כלל ,שכן שבירתו היינו תיקונו .עי' לעיל
הערה .329
 617עי' לעיל הערה .244
 618מהגר"א הנ"ל משמע כפשט הראשון.
 619עי' ספד"צ ג' ע"א וגר"א שם ד"ה רישא ש"כיסופא" הוא הגלגלתא.
 620ב"ע צה ע"א גורס 'וכי'.
 621עי' זהר בראשית כא ע"ב ,דירכא איהו לבר מגופא ,דיעקב גופא הוה .ועי' בהגר"א בסד"צ ו
ע"ב ד"ה ונה"י ,שמבאר את החילוק בין א"א לז"א שז"א הוא לבר מגופא.
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התורה לישראל נהיה לז"א שורש בע"ק .622ושורשה הקדום של התורה הוא בצמצום
א"ס ב"ה .וע"ז אמרו בפתיחת האידרא "ותאנא כד סליק ברעותא למברי אורייתא
טמירא ב' אלפי שנין כו'" ללמדינו שעליית הרצון היא בסוד הצמצום) 623ב"ע צו
ע"א( .והנה בביאור עניין אש שחורה ע"ג אש לבנה ,יש להקדים היאך תלוי תיקון
העולם בחיבור חצי המלבוש התחתון לחציו העליון :לאחר מיתת המלכים עלה מ"ן
624
מתתא מתחת הפרסה לעילא ,עד שנזדווגו ע"ב וס"ג של חציו העליון דא"ק
והוציאו את אור המ"ה החדש לשם תיקון החצי התחתון .והנה חצי המלבוש העליון
הרי הוא הפנים ,הוא בסוד גוון חיוור דהיינו חסד )והוא בוקע הפרסא ומאיר סביב
האותיות( ,וחציו התחתון הוא בסוד גוון שחור דהיינו דין ואחוריים )והיינו חומר
דהאותיות עצמם( )ב"ע צו ע"א(àçåîîã ïéâá éøòù éðäã íåùî äìîã àø÷òå .
 - åçëúùàראשית מציאותם של שערות הראש הוא מו"ס .אמנם מקום עמידתם
הוא למעלה על הגלגלתא ,ובזה הוא שחלוקים שערות הראש משערות הדיקנא ,שכן
שרש הדיקנא הוא רק ממו"ס ולא מהגלגלתא .והנה זה ששערות הראש נחשבים אף
הם כבאים ממו"ס הוא מכיוון שלבסוף אף הם יורדים לתתא ליתן הארה למוחין
דז"א )ב"ע צו ע"ב(– àð÷éã ïî àìéòì ïåðéàå àúúìã àçåîì àëùîúàì .
כלומר ,מכיוון שמוחין דז"א מושרשים במו"ס היו צריכים שערות הראש לצאת
ממו"ס ,בכדי ליתן הארה למוחין דז"א .אמנם מצד מעלתם העצמית השערות הינם
עליונות יותר משערות הדיקנא ,שכן שרשם הוא בגלגלתא ותליין בבינה דרדל"א.
משא"כ הדיקנא שששרשו הוא במו"ס אשר הוא מספירה בפ"ע ,שכן הגלגלתא הוא
כנגד כתר ואילו המו"ס הוא כנגד חכמה )ב"ע צו ע"ב(ìëå ,àåä éåãåçìá àð÷éã .
 – åäééãåçìá éøòùå éåãåçìá àð÷éã åçëúùà ïåäéãåçìá éåðå÷úכ"ז הוא דווקא
בע"ק .בביאור עניין מה שחזר האידרא ואמר "אשתכח דיקנא בלחודוי ושערי
בלחודייהו" ,יש הפרש בין שערות הראש לשערות הדיקנא ,והפרש זה נמשך ג"כ
להיות בין שערות הראש דז"א לדיקנא דז"א ,והיינו עניין הכפילות .ועוד יש לומר,
שמה שכפל דבריו הוא כדי לרמוז על כך שלא רק שערות הראש שונים מת"ד אלא
באמת כל ז' תיקוני הגלגלתא )הכולל בתוכם את שערות הראש – ה"ה עמר נקי(
אינם בני מינם של תיקוני הדיקנא דא"א ,על אף ששניהם תיקונים ברישא דא"א
)ב"ע צו ע"ב(.
 - àùéøã éøòùã àùéøî éøàùã àðå÷ú äàîã÷ àðå÷úר"ל שהתיקון
הראשון מתחיל מיד לאחר סיום שערות הראש )ב"ע צו ע"ב(éðå÷ú ìë 625àðàúå .
éðå÷úî à"ñ) àùéøã àçåîî (àáìã àîåçî) àìà çëúùà àì àð÷éã
 - (àùéøãמכיוון שהתיקון היחיד שתחילתו מן האודנין אינו אלא התיקון הראשון,
היתה ה"א לומר שרק לתיקון זה יש הארה ממו"ס ,וממנו באה ההשפעה ליתר
התיקונים .לכן בא האידרא לבאר כי אין הדבר כן ,אלא כל התיקונים מקבלים הארה
ממו"ס ,שכן המו"ס מכונה "מוחא דרישא" ללמדינו שהוא המוח המשפיע לכל
)ומכונה כך לאפוקי מ"מוחין עילאין" שהוא כנגד מידת הכתר( .מכיוון שהתיקון
הראשון הוא היחיד שמקבל ממו"ס בקירוב מקום 626ולא דרך חלונות )כלומר חוטם
 622והיינו תיקון .עי' הקדמת הגר"א לאד"ר ,שעולה מדבריו שאלפיים תורה הם בבחינת עולם
התיקון ביחס לאלפיים תהו ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ ע"ג ד"ה וידוע ,שעצם התיקון הוא אתעקרו
הז"א ואשתיל בשמא שלים בע"ק .ועוד עי' א"ז רצ"ב ע"א :זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא
ואחיד.
 623שהרי אם הוא עולה פירוש הדבר הוא שכאשר עולה אורו למעלה ממילא האור שנותר
בכלי שלו מצטמצם במקומו.
 624אמנם עי' כללים ח"א יב ע"א שבאמת זהו ע"ב וס"ג דמו"ס דא"ק.
 625ב"ע צו ע"ב גורס ותנינא.
 626עי' ב"ע פב ע"ב שידוע מחכמת הניתוח שהאוזן מחובר למוח.
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או פה( לכן הוא כולל את כל שאר התיקונים )ב"ע צו ע"ב(éëä ùéøô àì àëäå .
çëúùà éëä àùéøã éøòùã àùéø ïî úéçðã ,àã àðå÷ú àìà éåä àì àäã
) - (ïàë øñçעל אף שתחילת מציאותם של כל התיקונים הוא במו"ס ,מ"מ אין
גילוי מהם אצל האזנים אלא התיקון הראשון בלבד )ב"ע צז ע"א(.
 - 627àùéøá éåäã äî ìë òãåîúùà àð÷éã éàäîåממה שנתבאר לעיל
שהמו"ס הוא שורש לכל הדיקנא כולו ,יובן שע"י הדיקנא הוא שאנו משיגים את
אורות המו"ס .והדברים פשוטים ,שכן תכלית הדיקנא הוא גילוי אור הא"ס ב"ה
ומדותיו והנהגותיו ית' לבני האדם ,שהרי תחילה היו כל מדותיו ית' כמוסים
במחשבתו והיו בבחינת מחשבה עלאה ומוחא סתימאה ,ותיקון הבריאה הוא לגלות
מדותיו והיינו גילוי הדיקנא .לכן נקראים תיקונים ,שכן הם מתקנים ומשלימים את
גילוי הא"ס לברואים .ולכן הדיקנא מכונה מהימנותא ,628שכן בו תלויה אמונת
ישראל .מ"מ אין גילויו לפי ערך שלימותו הבלתי ב"ת ,אלא רק מה שמתפשט
לנבראים לפי ערכם .ממילא יתבאר האי לישנא דנקט באידרא "מה דהוי מרישא"
דהיינו מה שמתפשט ממנו והלאה לתחתונים )ב"ע צז ע"א(ïéîéúçã ïéîìò óìàã .
 - àéëãã à÷æòá (ïéîéúç ïéîìò óìà à"ñ)629בס' זוהר הרקיע מפרש שהוא סוד
גבורה דע"י המתלבש במו"ס בבחי' אחוריים ,והיינו אחוריים דאלקים דההי"ן ובגי'
"אלף" .והמה מאירים במו"ס המכונה כאן "עזקא דכייא" .וטעמו ,שכן שם כלולים ד'
מוחין חו"ב וב' עטרין של דעת חו"ג ,והיינו ד' ווי"ן ,והם בבחי' עזקא ,שכן הם ד'
קווין בצורה זו . :והנה על אף שלפי חשבונינו המו"ס הוא בבחינת מרובע בעל ד'
ווי"ן ואילו העזקא הוא טבעת עגולה וצ"ע מה השייכות ביניהם .והנראה שהוא סוד
עמוק :האמת היא שאין במו"ס כי אם ג' הויו"ת בלבד ,הרי הם ג' המוחין חב"ד .אלא
שהדעת כלולה משנים )חו"ג( ,והמרובע לעולם הוא יותר על העיגול רביע .נמצא,
שכאשר נקח ג' קווין ,ונעשה מהם עיגול ,הוא יהיה עיגול היוצא מתוך המרובע,
והוא ממש בציור עזקא )שהוא עגול מבפנים ומרובע מבחוץ( ,ובכך רומז הוא על
כללות ד' מוחין שבתוך ג' כמבואר .והנה מו"ס מכונה עזקא שכן בו נחתמו כל
הנבראים הכלולים במחשבה עילאה ,והוא כינוי להנהגת העולם שבעומק מחשבתו
ית' שאינו מושג לשום נברא שכן הוא במו"ס ,אלא שממנו נחתמים ומתהווים
הברואים בגילוי .ולכן אמר דחתימין בעזקא וכו' .והענין ,שכן העזקא הוא בבחינת ג'
הספרים שבהם נברא העולם )ס"י פ"א מ"א( המחברים לעולמינו את השגת המו"ס
שאצלו הכל בבחינת הווה ,להיות להנהגת היה הווה ויהיה ,הרי הם ראש תוך סוף
של העולם ,והמה אותיות דג' ההויו"ת בבחינת מלך מלך ימלוך )בהגר"א על ספד"צ ד'
ע"ד הגה"ה וסודו( ,וכן ג' הספרים הנפתחים בר"ה )ר"ה טז ע"ב .(630אמנם זהו להמתגלה
לנו ,ולכן אין ידיעתו שבבחינת מו"ס מכריחתינו ,ויש מקום לבחירה שכן יש מושג
של עבר שאפשר לתקנו בעתיד .והנה עזקא הוא ג"כ מלשון )ישעיה ה ב( "ויעזקהו
ויסקלהו כו'"".עיזוק" הוא החפירה שחופרים סביב הגפן כדי לשומרו .והענין ,כי
גבורה עילאה דרדל"א המתלבשת במו"ס הוא סוד היין המשומר בענביו )ברכות לד
ע"ב .(631והוא סוד הכרם המשומר ממגע הסט"א ,שם הוא כחמר טב דיתיב על
דורדייא )לעיל קכח ע"ב( .והנה מו"ס עצמו הוא בבחינת החפירה שסביב הכרם ,והיא
מכונה "עזקא דכייא" ,דהיינו שמירה לבוצד"ק עי"כ שהוא סותם אותה מכל צד ,ולכן
הוא אכן נקרא "סתימאה" ,דלא אתפתח קרומא כמו בז"א .ועוד יש בזה סוד עמוק
 627ב"ע צז ע"א גורס 'מרישא' ולא 'ברישא' ,וכן הוא בדפוס מנטובא.
 628עי' בהגר"א על ספד"צ יז ע"ד ,ועי' לעיל קלא ע"א.
 629הב"ע צח ע"א לא גורס את המוסגר.
 630עי' ת"ז ה' ע"א ובגר"א שם שזהו עצם התיקון.
 631עי' זהר תולדות קלה ע"ב.
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יותר ונורא מאד .הנה מו"ס הוא בבחינת פרצוף שלם .והנה יסוד הנוק' שקוע לגיו
ע"י הגבורות ,לכן במו"ס הוא המקום קיבוץ הגבורות וביסוד דילה ,והיינו בחינת
עזקא דכייא ,ושם הם אלף עלמין דחתימין בעזקא ,שכן לעולם ביסוד הנוק' הוא סוד
החותם )ע"י ה"ג מנצפ"ך( ,וכל צורת התגלות הגבורות למטה ,שורשה הוא למעלה
במו"ס .והנה יסוד הדכר הוא בסוד א"ל שד"י ,הרי המה החסדים המתגלים בפומא
דאמה .ומו"ס הוא מקום בטישו דחיוורא דגלגלתא הרי הוא דכורא דלעילא ,והיינו
זיווגא עילאה בטישו דאוירא ומו"ס ,וא"ל שד"י במילואו הוא אל"ף למ"ד שי"ן דל"ת
יו"ד ובגי' אלף ,וה"ס "אלף עלמין דחתימין בעזקא דדכיא" .עוד יש לפרש באופן
אחר ,שמ"ש "באלף עלמין" הכוונה היא למו"ס עצמו ובסוד אל"ף פל"א ,632שכן כל
האותיות שרשם הוא בבוצד"ק דמדיד משחתין )ז"ח נ"ח ע"ב( ,וכאשר יוצאים מהמו"ס
שהוא בחי' אלף עלמין אז מתגלות האותיות הכלולות באלף ולכן מתחלקות באופן
של אי"ק בכ"ר 633והמה בעלי צורה של ג' קווין ,הרי הם ג' הויו"ת דמו"ס ,והם ג"פ
ט' .וזהו השורש לבנין כל פרצוף ,שכ"א מהם בנוי מט' כלים פנימיים ,ט' כלים
תיכוניים ,וט' כלים חיצוניים .והוא ממש סוד א"ב דאי"ק בכ"ר ,וכידוע שבנין כל
העולמות הוא ע"י מו"ס דהיינו בוצד"ק שעשתה את כל הכלים ,דהיינו ז"ך אותיות.
במו"ס כל האותיות הינם רק בסתימות ונכללים באות א' ,והוא עניין היותם נעוצים
סופן בתחלתם )ס"י פ"א מ"ז( דהיינו אות א' המשלים לאלף בא"ב דאי"ק בכ"ר .וז"ס
אל"ף עלמין .והנה האלף עלמין נכללים ביו"ד כאשר האלף הוא בציור י'ו'ד' )כזה:
( .והנה צורתו האמיתית של היו"ד הינה צורת הנקודה אשר לעולם צורתה עגולה,
והיינו מש"כ האידרא "דחתימין בעזקא כו'" ,634שכן כבר נתבאר שהעזקא הוא עגול
וממילא הוא בציור י' ,והוא סוד י' דנפקין מאוירא ואשתאר אור .635ר"ל ,שאוירא
דבטיש במו"ס הוא ע"י היו"ד שבו )ובסוד הטיפה הזרעית( ,והוא בסוד אבא דנפיק
מיני' ,ומו"ס הוא בבחי' בינה דע"ק .ומה שיוצא מאוירא הוא בבחי' חכמה יו"ד,
למו"ס שהוא בינה כמבואר .ויו"ד זה הוא בבחינת אוירא דכייא ,ולזה אמר דחתימין
בעזקא דכייא ,ר"ל ,שאלף עלמין דמו"ס הם חתימין ע"י יו"ד דאוירא ,שמיו"ד נעשה
וכמש"ל ,והוא סוד טבעת הקידושין שנותן אבא לאימא והוא טבעת של כסף
מעלמין דכיסופין )ב"ע צז ע"א( - ïé÷æò ìë ìéìëã à÷æò .דהיינו מו"ס ,ה"ה השורש
הראשון של הגבורות הנמצאים באצילות .והנה המוחין חב"ד מכונים עזקאין,636
ושורש כל המוחין הוא במו"ס .ועוד אפשר לפרש שזהו אוירא ,שכן מיניה נפיק אבא
שאף הוא מכונה עזקא ,והוא כולל את כל החכמות של כל הפרצופים )ב"ע צח
ע"א( - àëéøà éåä àì éåðãåà éî÷î úéçðã àøòù ìëã àëøåà .637לכאורה קשה,
הרי השערות של התיקון הראשון דדיקנא הם ארוכים ומתפשטים עד הפה ומ"ט כאן
אומר שאינם ארוכים .אמנם לא קשיא מידי ,שכן הם קצרים יותר מב' המזלות אשר
התפשטותם עד הטבור ,ולכן א"א לכנותם ארוכים )ב"ע צח ע"א(àã ÷áãúà àìå .
 632עי' ת"ז קל"ז ע"ב :א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה ,ע"כ .ועי' גר"א שם וז"ל
)דף קל"ח ע"א( ,אמון מופלא ומכוסא הן בג' רישין דביה ,מ"ס הוא האמון דביה נעשה כל ,וכו'
ומכוסה הוא אוירא עלאה ,ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל"ף מורה על כולם ,עכ"ל.
 633עי' יהל אור ח"ב לט ע"ד ,שט' הספירות שמכתר עד יסוד שבג"ר הם כנגד יחידות )א' ב'(,
ושבז"א כנגד עשרות )י' כ'( ,ושבנוק' כנגד מאות )ק' ר'( .ועי' מקורו שבתיקו"ז כ' ע"א וכלהו תליין
מן אי"ק .והם נכללים באלף מכיוון שאפשר לעשות מהם את כל המספרים מא' עד תתקצ"ט.
 634כלומר שאת האֶ לֶף אפשר להעמיד כהאות אָלֶף.
 635עי' זהר בראשית ט"ז ע"ב .ונתבאר לעיל דף קכח ע"ב ד"ה בחללא דגלגלתא.
 636עי' מבו"ש כד ע"ד .אמנם נלענ"ד ששיטת הגר"א אינה כך שכן בכל מקום שמצאתי בגר"א
את עניין ה"עזקא" מבארו בבינה ולא בחכמה ,וצ"ע.
 637עי' לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"א ,ה"עזקא רבא" הוא יסוד דבינה ,שכן יסוד דמלכות מכונה
"עזקא זוטא" .ועי' בהגר"א על תז"ח כד ע"ג שעזקא הוא לשון המורה על בינה .ועי' בהגר"א על
ת"ז מ"ז ע"ג ומ"ז ע"ד ,שלשון זו מורה על נוק' או על עטרת היסוד.
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 - 638àãáאין השערות מתדבקים ומסתבכין זה בזה ,אלא כל א' עומד בפ"ע שכן
היות כל א' עומד לעצמו הוא עיקר התיקון )ב"ע צח ע"ב((àìëã à"ñ)639 àìå .
ïéøòù ïéìà ïéúçð ãëî àìà à"ñ)640 ïëùîúà ïéãâð ãëî ïéøòù ïéìà ïéúçð
 - (ïëùîúàå ïéãâðכלומר ששערות אלו אינם יורדים תחת הפה ,שכן ירידתו עד
הפה מכונה בל' "סליק" ואילו ירידתו תחת הפה מכונה בל' "נחית" )בהגר"א על ספד"צ
יט ע"א ואמר חפי( .טעם החילוק ,שכן הפה מחלק את התיקונים באמצען )ב"ע צח
ע"ב( - ïééìúå .כאן יש חילוק בין שערות הדיקנא לשערות הרישא ,שאף על פי
שבתחלת יציאתם ממקורם שבמו"ס הם שווים בבחינה א' ,אמנם החילוק ביניהם
ניכר בהמשכיות גדילתם ששערות הראש ממשיכים אור ישר ושערות הדיקנא
ממשיכים אור חוזר )ב"ע צח ע"ב(.
 - ïìé÷ù éöå÷ ãçå ïéúìú äàîã÷ àðå÷úã àúåøéùåלכן התיקון הראשון
נקרא א-ל שכן בגימטריא הוא ל"א .ועוד ,שכאן הוא תחילת התיקון הראשון ובו
כלול כל הדיקנא ונמשך ממו"ס שבו שורש ל"ב נתיבות החכמה )ס"י פ"א מ"א( ,ומכיוון
שנתיב הראשון אינו מתגלה )עי' בהגר"א בס"י ה ע"ב( ממילא הם ל"א .והנה אע"פ
ששערות הדיקנא הם רחמים גמורים מ"מ שורש הדין נמצא בהם ,ולכן הם ל"ב
בסוד ל"ב שמות אלקים הנזכרים בפרשת מעשה בראשית .ומש"כ "שקילן" פירושו
641
שהם בסוד המתקלא )ב"ע צח ע"ב( .וכן יש לפרש שהני ל"א קווצי הינם בסוד י"ש
עולמות שבעלמא דאתי שנא' "להנחיל אוהבי י"ש" )משלי ח כא( 642והוא בסטרא
דבינה ה"ה מו"ס .ולעוה"ז אינו נמשך משם אלא רשימו דלהון בלבד וכפי הנצרך
לסבול את עוונותיהם של הברואים בכדי שיהיה להם קיום ,שכן שכר מצוה בהאי
עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( והשכר האמיתי נשאר גנוז ברישא דדיקנא בסוד נקב
האודנין ,דשם סליק ולא נחית )פת"ש א"א מב(- àîåôã àùéø ãò ïëùîúà .643
אלו ל"א הקוצין עומדים בתחלת התיקון הראשון אצל האודנין ,דהיינו השורה
הראשונה של השערות העומדות תחתיהם בשוה .והשערות שתחת השורה ראשונה
נמשכים עד לרישא דפומא )ב"ע צח ע"ב בדרך אפשר(- ïéîéð ïéòùúå äàî úìúå .
כבר נתבאר שהתיקון הא' כולל את כל י"ג התיקונים ושתחילתו הוא ל"א קוצים.
למימרא ,שכל א' מאלו הקוצין כולל את כל י"ג התיקונים ,והמה י"ג פעמים ל"א
שעולה למספר ת"ג .הסר ממנו את שורש הי"ג ונשאר ש"ץ ,ובגימ' שמ"ן .סוד הדבר,
שכן כאן מדבר בסוד פנימיות המשח רבות הנמשך ממו"ס ,ושערות אלה הינם
אורות המקיפים ולכן המה בסוד הרקיעים המקיפים את העולם ,ולכן יש ש"צ
רקיעין וכמנין שמי"ם )זהר בראשית ד' ע"א( )ב"ע צח ע"ב(àöå÷ ìëá ïçëúùà .
 - àöå÷åבעולמות העליונים כל בחינה כוללת את כל האורות שתחתיה ,והיינו סוד
הייחוד העצום שמתלהטים האורות זה בזה )ב"ע צח ע"ב(ïéìé÷ù éöå÷ ãçå ïéúìú .
 - 644ì"à ïáùåçë àúúì àééôëàì ïéôé÷ú äàîã÷ àðå÷úá ååäãאלו הם ל"א
 638עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה מקמי ,שמביא מימרא זו לבאר את עניין השיקולא טבא
שבדף קלא ע"א לבאר איך כל שערה עומדת לעצמה כמו הקוין שנפרדים זה מזה בסוד מתקלא.
וכמו כן מביא מימרא זו לביאור עניין היות השערות נפרדים זמ"ז בדף קלא ע"ב.
 639ב"ע צח ע"ב לא גורס את המוסגר.
 640ב"ע צח ע"ב לא גורס את המוסגר.
 641עי' בהגר"א בס"י פ"א מי"א .ועוד עיין בהגר"א על ת"ז פא ע"ב וז"ל ,ל"ב נתיבות דידיה
אלא שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש שא' אין דבוק באין ,עכ"ל.
 642עי' עוקצין פ"ג משנה י"ב :אמר רבי יהושע בן לוי ,עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל
צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות .שנאמר "להנחיל אהבי יש ואוצרותיהם אמלא" )משלי ח(,
עכ"ל.
643
כאן הוא מקום אחיזת עשו והנחש בסוד ל"א קוצי דשערי ,והיינו א"ל דסמא"ל )פת"ש קלי'
ג'( ,והיינו האחוריים של מדה זו )פת"ש קלי' ז'(.
 644עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה ואמר עבור.
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הקוצין העומדים למתק את כל הדינים ובכך הם משברים את הסט"א שכן זהו
תכלית הדיקנא לתברא שנאין) 645ב"ע צח ע"ב( - ìåëé óé÷ú ,ì"à åäî .שם א-ל יש
לו ב' משמעויות :הא' מצד שהוא שם למידת החסד ,והב' בבחינת "א-ל זועם בכל
יום" )תהלים ז יב( דהיינו במשמעות 'תקיף יכול' כדאמר כאן ,שבכוחו לזעום )ב"ע
צח ע"ב(.
ïéèìù ïéôé÷ú ïéîìò ãçå ïéúìú ïéùøôúî àöå÷å àöå÷ ìëáå
 - àðééòúàìמהם באה ההשגחה 646לכל העולמות ממו"ס ,שבו טמונה כל ההנהגה
בבחי' מחשבה ,בסוד כך עלתה במחשבה לפני )מנחות כט ע"ב() 647ב"ע צח ע"ב(.
) - (åèùôúàå àéôëàì à"ñ)648 (àèùôúàì à"ñעיקר תיקון שערות הדיקנא
הוא לאתפשט לתתא )ב"ע צח ע"ב( - øèñ éàäá à"ìå øèñ éàäá à"ì649 .בספר
זהר הרקיע מבאר שהמדובר הוא בעמידת והתפשטות השערות הנמשכים עד הפה,
ללמדינו שהם באמצע ממש ,650ולא מכסים את האזניים ואין מתפשטים בב'
התפוחים כדי שלא יהיו מכוסים .והנה לפי דבריו נראה שהתיקון הראשון הוא חד
חוטא שבאמצע התיקון הו' ולכן הוא "לא בהאי סטר ולא בהאי" ,אלא הולכים
באמצע עד הפה .ולולי דמסתפינא ,651הייתי אומר שט"ס כאן ,וצ"ל "ל"א בהאי סטר
ול"א בהאי סטר" ,ונשמט בדפוס הקו המורה על היותו המספר ל"א .וממילא ר"ל
שהתי' הא' הוא תחילת הדיקנא שאצל האודנין ,והמה המצויים בב' צדדי הפנים.
וכבר אמר שהתחלת התפשטותם מאודנין הם ל"א קוצין ,ולכן אמר שהם ל"א בסטר
ימינא וכן בסטר שמאלא )ב"ע צט ע"א(óìàì ùøôúî äéðî àîìòå àîìò ìëå .
" - àáø àðåãòì ïéôéñëã ïéîìòעידונא רבא" הוא כינוי למו"ס ,ונקרא כך מכיוון
שחכמה מכונה "עדן" ,וממילא בע"כ שחכמה דע"ק הוא עידונא רבא )אד"ז רצ ע"א(.
ובא האידרא ללמדינו שע"ק מתארך בכל האצילות ואזי הוא מכונה עלמין דכיסופין,
שכן מו"ס מכונה כיסופא דכל כיסופין )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב( ,שכן הכל נכספים
652
להנות מאורו ,ועוד שהם חיוורין בגוון כסף ,ועל ידו אזיל סומקא ואתי חיוורא
)ב"ע צט ע"א( – àð÷éãã àùéøá íéúñ àìëå .כולם נכללים כאן בתיקון הא'
הכולל את כל י"ג ת"ד )ב"ע צט ע"א(ìë íòå ì"à éàäá ïìéìëå àôé÷ú ìéìëã .
 - ïéîåé ÷éúòã éîçøã éîçøì àééôëúà ì"à éàä àãעל אף שנתבאר לעיל
ששם א-ל מורה על שורש הדין ,מ"מ שם הוא בבחי' רחמים גמורים ,ואז הוא השם
של מידת החסד )השמטות הזהר רנו ע"ב( ,ודינים נכפים שם במקומם) 653ב"ע צט ע"א(.
 - äéá èùôúàå ììëúàå (íñáúà)654זהו הטעם מ"ט האי א-ל אתכפייא לרחמי,
 645לא נקט כאן בלשון "לאכנעה" כמ"ש לעיל קלא ע"ב ד"ה ואינון תליסר ,ונ"ל שזה ל"ד,
ונראה יותר מדוייק לגרוס שניהם" :לתברא שנאין ולאכנעה דינין".
 646הוא תרגום של "לאתעיינא" והוא מלשון עיון.
 647עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ולזה אמר.
 648לכאורה ב"ע צח ע"ב לא גורס את המוסגר.
 649כך הוא גרסת הזהר במהדורות אמסטרדם ווילנא ,אמנם בדפוס מנטובא הגרסא היא 'לא'
בלא גרשיים כפולות.
 650עי' דברינו קלא ע"א לגבי התיקון הא' שם הסתפקנו מהו מקומו .אמנם כאן מבואר
שמקומו הוא בין התפוחים לאזניים.
 651כך הוא בב"ע.
 652הוא ע"פ לשון הגמ' ב"מ מח ע"ב לגבי המלבין פני חבירו ברבים .והנה עי' ב"ע צד ע"ב,
שמביא את דברי חז"ל הנ"ל כרמז להבנת דברי הגמ' בברכות )יב ע"ב( "כל העושה עבירה ומתבייש
בה מוחלין לו על כל עונותיו" ,שכן הוא נעשה ע"י תשובה ,ומתעוררים עי"ז י"ג מדות ופומא דע"ק
יימא סלחתי .וכל זה נפעל ע"י הארת מו"ס ששם הוא רישא חיוורא כיסופא דכל כיסופין ,והוא
החיוורא הבא לסלק את הסומקא של הדין הקיים מפני החטא.
 653עי' לעיל הערה .617
 654ב"ע צט ע"א גורס את המוסגר.
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שכן הדיקנא יוצא מזיווג דאוירא ומו"ס ,ולכן נכלל בו גם שורש הדין ומתבסמא
לרחמים גמורים שכן כל התבסמות היא התכללות של חו"ג יחד .ולכן נקט תחילה
בלשון "אתכליל" ורק אח"כ בלשון "אתפשט" שכן הבטישו והביסום )דהיינו הזיווג
דאוירא ומוחא( מתפשט אח"כ בתיקון הראשון דדיקנא )ב"ע צט ע"א(.
 - àîåô ãò éàîàנותן טעם למה מתפשטים השערות של התיקון הראשון
עד הפה ואילו הפה עצמו פנוי משערות .טעם הדבר ,כדי שיהא הפה פנוי לומר
סלחתי )כדלקמן קלג ע"א( .על אף שהשערות הינן רחמים גמורים עכ"ז הם שרשים
לדינים )ב"ע צט ע"א(àðéã éàî ,'åâå ïéøôñå áéúé àðéã (íù) áéúëã íåùî .
 - 655àèìù àìã äéøúàì áéúé ,áéúéהדינים דלתתא יתבין ואין מקטרגים על
עוונות ישראל ,משום דספרין פתיחו על ידי פומא דיימא סלחתי )לקמן קלג ע"א(,
ומתכפרין עי"ז כל העונות ,שכן אז נפתחים ג' הספרים על ידי הדיבור של הפה.656
כמו כן כאן רואים את החילוק שבין ב' התיקונים הראשונים לתיקון השלישי :שב'
הראשונים תולים את הדין ,ואילו כאן בתיקון הג' יש ארחא לפה ,ונתהווה מקום
לומר סלחתי שהוא גמר הכפרה )ב"ע צט ע"ב(ìà õòåé àìô (è äéòùé) ã"ää .
 - øåáâכאן יש ראיה שלשם א-ל יש משמעות של תקיף בסוד שורש הדין ,שכן כאן
מדבר על תיקון של סתימת אלף עלמין דחתימין בעזקא דכיא בסוד פל"א אל"ף ,שכן
פלא הוא סוד פליאות חכמה והיינו סוד סתימת המ"ם של "לםרבה המשרה" )ישעיה
ט ו( ,ונק' "א"ל גבור" בסוד ל"א קוצין הנ"ל שכן בחינה זו היא שורש הדינים
שבבוצד"ק )ב"ע צט ע"ב( – øåáâ àåäã ìà .א-ל שהוא שם החסד ,ושם נכלל הדין
בסתימו ,אלא שהדינים מתבסמין תמן )ב"ע צט ע"ב(à"ñ) àð÷åéãá íñáúàå .
 - ïéîåé ÷éúòã àùéã÷ (àð÷éãáעל ידי הדיקנא דע"ק השם א-ל הוא רחמים
גמורים ואין הדינים ניכרים בו .אמנם אם הגרסא היא 'בדיוקנא' הרי שכוונתו לומר
שביסום זה הוא דוגמת הזיווג שבין אוירא למו"ס )ב"ע צט ע"ב(éî áéúëã àæøå .
 - êåîë ì"àזה מורה על כח כפיית הדינים כך שאינם מקטרגים ,והיינו הרחמים
שעדיין לא נתגלו כי אם בכח לבד )ב"ע צט ע"ב(àðå÷úá øîúà ïéîåé ÷éúòá ,
÷.äàìò àùéã÷ àð÷éãã äàîã
 – äàîã÷ àðå÷úî ÷éôðã äàîã÷ àîìòעתה הולך ומבאר כיצד נתקנים
ג' עולמות657 .העולמות שמזכיר כאן עניינם ג' ההויו"ת שבמו"ס המתגלים בתיקון
הראשון דדיקנא .והנה עלמא קדמאה נמשך משורש מוח החכמה ,וכל ההארות הללו
של ג' המוחין מתפשטים בדיקנא ומאירים אח"כ אל כל העולמות .והנה בהיותם
במו"ס הם בסוד עלמין סתימין דלא אתגליין ,ואח"כ מהדיקנא ומטה הם מתחילים
קצת להתגלות )ב"ע צט ע"ב .(658ועי"ל בביאור עניינם ,דהנה מבואר בספר זוהר
הרקיע ש"עלמא קדמאה" הינו העולם הראשון מבין ג' העלמין בי"ע שנתבררו מג'
מלכים הראשונים שכולם נתבררו במו"ס ואח"כ נתגלו בתיקון הא' דדיקנא ,ומשם
נתפשטו בג' עולמות שהם כנגד ג' פעמים א-ל" :א-ל שד"י" בבריאה" ,א-ל י-הוה"
ביצירה ,ו"א-ל א-דני" בעשיה )ב"ע שם( .מאחר שמתיקון א' דדיקנא נמשכים כל י"ג
התיקונים מהמו"ס שהיא מוחא חדא דכליל תלת )לקמן קמ ע"א( ,ובו גנוזה הגבורה
דרדל"א ,ממילא בתיקון הא' דדיקנא נעשו ג' עלמין דגבורות הכלליים ,הרי הם
השרשים דכל הדינים כולם .ועיקר ג' העולמות האלו אינם יוצאים באמת אלא
למטה דהיינו בעולמות הבי"ע ,והוא נמשך לשם על ידי בחינות נהר דינור והיכל
 655כדלעיל קכט ע"א.
 656כלומר שעצם המציאות שג' הספרים פתוחים זהו בעצמו התיקון .ועי' בהגר"א על ספד"צ ז'
ע"ד וסדר הכל ,ומקורו מת"ז ה' ע"א.
 657זהו חידוש של הב"ע עצמו ,אמנם כן משמע מהגר"א בספד"צ יח ע"א ד"ה ואמר הו"ד לקמן
ד"ה ומהאי תקונא מתכפיין.
 658ועי' שעה"כ דרושי עמידה דרוש ב'.

100

àøãàä øéàî
הזכות שיש בכל עולם ועולם מהעולמות בי"ע )לש"ו דע"ה ח"ב מב ע"א( .ג' אלה
מקבילים למלכין קדמאין ,שכן העולם הראשון הוא כנגד הדעת והשנים הבאים
אחריהם הם כנגד ו"ק ונוק' )לש"ו הקדו"ש נז ע"ג( - èéìù .659כלומר ששולט על ידי
הנהגתו ונותן כח לעולמות .ועוד ,שמו"ס הוא שורש הדין )ב"ע ק ע"א( ,ועיקר אור
הגבורה יורד מא"א למטה לעולם הבריאה .וממילא כוונת לשון "שליט" שכאן רואים
את שרשו דהיינו שלטונו של א"א על הבריאה לכפותו ולמתקו בעת הצורך ,שכן
השורש יורד עם עולם הבריאה לתקן ולבסם את הגבורות שבבריאה )לש"ו דע"ה
ח"ב מב ע"א( - ÷éìñå úéçðå .כל אלו התיקונים הם בסוד או"פ ואו"מ .והנה אור
פנימי מתפשט בעצמו מעילא לתתא ,משא"כ אור מקיף שהוא אור חוזר והארתו
היא מרחוק .לכן נקט בלשון "ונחית" כנגד האור הפנימי ,ו"סליק" כנגד האור המקיף
)ב"ע ק ע"א( - ïéôìà óìàì .כל אלף הוא מסט' דחכמה ,ואילו כאן הוא מסט'
דשורש החכמה שבמו"ס שכולל את כל החכמות ,660ולכן הם עולים לחשבון "אלף
אלפין" .ועוד י"ל ,שחכמה כוללת את כל ג' המוחין חב"ד ,ממילא אלף אלפין היא
"אלף" כלו' אחד ,ו"אלפין" כלו' ב' ויחד הם ג' ,כנגד חב"ד )ב"ע ק ע"א( .שם שולט
השם א-ל שד"י ,שבמילואו הוא בגימ' אלף )בלש"ו דע"ה ח"ב מג ע"א(ïááø àåáøå .
 מידת החכמה היא בסוד אל"ף פל"א .661והוא סוד יו"ד דשם הוי"ה ב"ה ,כאשרדהיינו בציור בו האות אל"ף כלול מהאותיות י'ו'ד' )ולא
האות אל"ף הוא בציור
י'ו'י'( .נמצא ,שכל א' עולה לי' .ממילא האלפים המיוחדים ,דהיינו אלף אלפין ,עולים
לחשבון רבוא רבבן )ב"ע ק ע"א( - ïéñéøú éøàî .דהיינו בעלי המלחמות העסוקים
במלחמה בסט"א לאכפייא הדינים ולתברא שנאין ,662והם המגינים על ישראל
מקטרוג הסט"א .ומדוע דווקא הם ,שכן עיקר שורש כפיית הדינים והסט"א הוא
בחכמה .663וכן כל העולמות הנאחזים בעלמא קדמאה הרי הוא מסט' דחכמה,
מכונים "מארי תריסין" בהיותם עבורינו מגן ומחסה .ואלו העולמות אינם בדיקנא
עצמה ,אלא הם לתתא ,והתחלתם ושורשם הוא מכאן )ב"ע ק ע"א( .כמו כן המה
המלאכים המכונים "בני אלהים" ששרשם מגבורה דרדל"א ומילוי דאלקים דההי"ן
בבחי' אחוריים ,664ובגימ' אלף וא' .והיינו האלף עליו מדבר כאן באידרא .כבר נתבאר
לעיל שיש ג' שמות א-ל ,והשם הראשון המבואר כאן כולל את כל ג' שמות א-ל
ובגימ' הם כמספר מג"ן דהיינו תריס .והנה בעולם הבריאה עומד הטוב בפני עצמו
והרע בפני עצמו ואינם מעורבים יחד ,וזה נעשה על ידי בעלי התריסין הנ"ל) 665לש"ו
דע"ה ח"ב מב ע"ב( - àáø à÷æòá àèñ÷á ïéãçàúî äéðîå .העזקא הוא
הגלגלתא ,בינה דא"א) 666בהגר"א בתז"ח כד ע"ג ד"ה קוטרא( .דהיינו שהמארי
 659עי' באריכות בלש"ו דע"ה ח"ב סא ע"א בביאור כיצד ג' העולמות האלו הינן המדריגה
השלישית של סעודות לויתן ,זיז שדי ובהמות בהררי אלף ואכמ"ל.
 660עי' אד"ז רפ"ח ע"א וז"ל וחכמתא דא סתימאה רישא לכל רישיה דשאר חכמות.
 661דהיינו שלעולם הוא קשור לכתר .עי' ת"ז קל"ז ע"ב :א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא
ומכוסה ,ע"כ .ועי' פי' הגר"א שם וז"ל )דף קל"ח ע"א( ,אמון מופלא ומכוסא הן בג' רישין דביה,
מ"ס הוא האמון דביה נעשה כל ,וכו' ומכוסה הוא אוירא עלאה ,ומופלא הוא רישא עילאה לכל
רישין ואל"ף מורה על כולם ,עכ"ל.
 662כדלעיל קלא ע"ב ד"ה ואינון תליסר ,שאלו הינן שתי פעולות של הדיקנא דא"א.
 663מאחר שאין אחיזת החיצונים בחכמה כלל.
 664כלומר ,החשבון הוא כדלהלן :מילוי אלהי"ם דההי"ן הוא אל"ף למ"ד ה"ה יו"ד מ"ם .וממילא
באחוריים הוא באופן זה :אל"ף ,אל"ף למ"ד ,אל"ף למ"ד ה"ה ,אל"ף למ"ד ה"ה יו"ד ,אל"ף למ"ד
ה"ה יו"ד מ"ם.
 665משמע שהוא מצרף את דברי האריז"ל ליסוד הב"ע ,ועי' פת"ש נתיב הקלי' פתח יא.
 666נלענ"ד שכוונתו לומר שזהו בהתפשטותו למטה ,שכן השורש הוא המו"ס ושורשו הגבוה
ממנו הוא האוירא ,ולמעלה ממנו הגלגלתא עצמו ,על פי בהגר"א על ת"ז מו ע"ד )הו"ד לקמן קלה
ע"ב ד"ה הוא טלא(.
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תריסין נאחזים בתיקון הראשון דדיקנא ודרכו מקבלים הארה משורשם העליון של
המו"ס .והנה כל הארה שמאיר פרצוף עליון בתחתון הוא בצמצום ממועט בכדי
שיוכל התחתון לקבל .אור זה מכונה "קסטא" מלשון "קיסטא דחיותא" )זהר לך לך פג
ע"א( ,שכן פי' קסטא הוא מדה קטנה ,ואותה הארה מועטת הם מקבלים ממו"ס אשר
כינויו "עזקא רבא" המכונה כן ע"ש שכולל את כל העזקאין וכנ"ל )קלב ע"א ד"ה ומהאי(
)ב"ע ק ע"א( .ג' עלמין הנ"ל מתאחדין בקיסטא בעזקא רבא בסוד עזקא דהיינו
בוצד"ק" .קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא" )ת"ז כ' ע"ב( עזקא זה הוא טבעת החותם
והמדה שנותנת גבול וציור לעולמות ולנבראים ,וטבעת זו ניתנת על האצב"ע הרי
הוא סוד הדעת )פת"ש קלי' יא( .עזקא רבא הוא יסוד דבינה ,ואילו יסוד דמלכות
הוא עזקא זוטא ,ובסוד נהר דינור והיכל זכות שבכל עולם ועולם מעולמות בי"ע,
והם נמשכים מגבורות שבבינה דאצילות ,ו"ק דאצילות ומלכות שבאצילות .כך,
שנהר דינור שבבריאה הוא מהגבורות שבבינה ,ונהר דינור שביצירה הוא מהגבורות
שבו"ק ,ושל עשיה הוא מגבורות שבמלכות ,והבינה ו"ק ומלכות מקבלים מג'
העולמות שבתיקון הראשון דהיינו מג' המוחין הכלולין במו"ס ,אשר בו גניז גבורה
דרדל"א .אם כן ,מש"כ שהם "מתאחדין בקסטא ,בעזקא רבא" ,כוונתו שמה שהם
יונקים ואחוזים ביסוד דבינה דאצילות ומקבלים תמצית הארה ממנו ,הוא בסיבת
שורשם העליון שבעלמא קדמאה ,שכן כאן הוא שורש הגבורות דהבינה .וכל ג'
העלמין הללו נמשכים דרך אחוריים דוגמת שרשם הראשון שאף הוא מבחי'
אחוריים דאלקים כנ"ל )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"א(.
 - àðå÷ú éàäî ÷éôðã àðééðú àîìòעולם זה נמשך משורש מוח הבינה
המושרש במו"ס ,והוא המתגלה כאן על ידי התיקון הראשון )ב"ע ק ע"א .(667כאן הוא
מראה את שלטונו על הגבורות שיצאו מכאן כלפי מטה בעולם היצירה בהיכל הזכות
ובנהר דינור אשר שם ,וכאן שרשם הוא בגבורות שבאחוריים דז"א דאצילות )לש"ו
דע"ה ח"ב מג ע"א( - ÷éôðå èéìù .כלומר שההנהגה מתפשטת לתחתונים )ב"ע ק
ע"א( .ראשית כל הוא מתגלה בשלטונו עליהם ורק אח"כ יוצא בעצמו עמהם כדי
שיהיו תמיד תחת השגחתו .והנה הנהגה זו שייכת בעיקר לעולם היצירה שכן שם
הטוב והרע שקולים ,ולכן הוא "נפיק" לשמור שלא תתפשטנה הגבורות יותר מכפי
הצורך )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"א( - ÷éìñå úéçðå .דהיינו או"פ ואו"מ כנ"ל )ד"ה
הקודם( )ב"ע ק ע"א( - ïéâøã óìà ïéùîçå äòáùì .בבינה כלולים נ' שערים
)ושרשם הרי הוא במו"ס( וכמו כן בינה כוללת את ז"ת ,יחדיו הם נ"ז דרגין המתגלים
בבינה הכלולה במו"ס ומאירים בדיקנא ,ולמטה נעשו מאורות אלו נ"ז עולמות.
ונקראו כאן "דרגין" ,שכן מצד עצמה בינה היא רחמים ,אלא שהיא שורש לדינים
ולכן מכונים "דרגין" מכיוון שהם דרגין אל הדינים ,דהיינו בחינה המביאה לידי דין
על אף שהיא עצמה אינה דין )ב"ע ק ע"א( .כאן שולט שם א-ל הוי"ה שהוא בגימ'
נ"ז ,וכאן הוא עולה למספר נ"ז אלפים ,שכן מה שמתפשט על ידי שעולה לשורשו,
דהיינו לאלקים דההי"ן דאחוריים ובגימ' אל"ף כנ"ל בעלמא קדמאה .668ונקראו
'דרגין' ,שכן מארי היבבא הללו אינם מתפשטים ויוצאים מהאותיות "א-ל הוי"ה"
להדיא אלא רק לאחר ההשתלשלות של כמה וכמה מדרגות ,שכן השם הוי"ה ב"ה
הוא רחמים ואילו מארי דיבבא הם דין )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"א(àááéã éøàî .
 - àééôëàì äéðî ïãçàúîåמכיוון שמבינה הדינין מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( ,לכן
נזכרו כאן מארי דיבבא .טעם הדבר ,שכן היבבא שרשה הוא בסט' דדינא ,וזה שייך
למלך השני הרי הוא יובב שהוא כנגד הגבורה ,ובעולם התהו הגבורות קדמו

 667אלו הם דברי עצמו ודלא כהזהר הרקיע הנ"ל.
 668עי' לעיל הערה .664
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לחסדים ,669והיינו המארי דיבבא המושרשים כאן בדיקנא אשר פעולתם היא
לאכפייא דינין ,שכן כאן כל הדינים מתמתקים בשרשם )ב"ע ק ע"א( .670מלאכים אלה
הינם בבחינת "אבלי ציון" הבוכים על חורבן בית המקדש ,חילול התורה וצערן של
ישראל כדי לעורר רחמים .והנה יש עוד מלאכים שהם דינים ,אמנם המה אינם
יוצאים אלא לאחר סיום הדרגין )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"ב(àøåéçá àìãå÷á .
 - (àøæéçá à"ñ)671כל 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.(672
 - àðå÷éú éàäî ÷éôðã äàúéìú àîìòזוהי הארת מוח הדעת בדיקנא.
והנה דעת דז"א יורד בגוף ,ועי"ז יש לסט"א קצת אחיזה בדעת ובסוד עץ הדעת
טו"ר) 673ב"ע ק ע"ב( - àììéã éøàî ïéôìà å"öì .עולם זה השלישי מתפשט
מהאחוריים דמלכות דאצילות לעולם העשיה ,שם שולטים ומאירים האותיות דשם
א-ל אדנ"י שהם בגי' צ"ו ,ושרשם הוא מאלקי"ם דההי"ן ,ממילא הוא מוכפל ב'אלף'
)לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"ב( .יש בדעת ב' עטרין :חסדים להשפיע לז"א וגבורות לנוק',
והם כנגד ב' השמות הוי"ה ואדנ"י ובגימ' צ"א ,ועם הו' אדרין של הדעת דהיינו
הו"ק ,שהדעת הוא שורש אליהם ,הם סה"כ צ"ז ,והיסוד לא נחשב כי הוא כולל את
כולם ,ממילא מספרם צ"ו .עולמות אלו מכונים מארי דיללא ,שכן יש אחיזה לסט"א
בדעת מכח התפשטותו בגוף ,ושורשם הוא בדעת המתגלה בדיקנא) 674ב"ע ק ע"ב(.
כאן הוא מקום הגבורות היותר קשים ,ומהם באה הקלי' הגרועה ביותר ,ה"ה ע"ז
)לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"ב(àðéñåáë à"ñ)675 àøèéñå÷ì àèéñåáá 'éðî ïãçàúîå .
) - (àøñå÷ìאם הגרסא היא קוסטירא (:פי' בוסיטא תואר פנים .וקוסטירא 676הוא
שוטר ומושל .ור"ל כאן שהדינים תליין בעלמא תליתאה הנמשך מן הדעת המתגלה
בדיקנא ומתגלה אח"כ בדעת התחתון של ז"א .והנה כל אבחנת הנהגת המושל אם
הוא בזעף או בשמחה ,תלויה במראה פניו )ב"ע ק ע"ב() .אם הגרסא היא קוסיטרא(:
פי' קוסיטרא סיג ופסולת ,ודבריו כאן על הפנים )בוסיטא( דהסיגים כוונתו לנהירו
דקיק 677הנמשך מעלמא תליתאה דהיינו שורש החיות של הקלי' ,וכן הוא שורש
לכפייתם של הקלי' לעתיד לבא )לש"ו דע"ה ח"ב מג ע"ג(.
 - åäìë ïééôëúî àðå÷ú éàäîåטעם היות הדיקנא מכונה "יקירותא"
דהיינו כבוד הוא מכיוון שכאשר מתגלה הדיקנא כמו כן מתגלים רחמיו ונכפין כל
הדינין 678והרשעים כלין ושמו מתגדל בעולם )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ואמר
 669עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד ד"ה ושאר הו'.
 670עי' פת"ש שבירה טו ,שד"ז שנזכרים כאן יבבא ויללה ,הוא מכיוון שבתחילה יצאה הדעת
בסט' דגבורות בלבד )בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד ד"ה ושאר( ,ולכן לא היה בבחינת חו"ג אלא רק ב'
גבורות.
 671ב"ע ק ע"ב לא גורס את המוסגר.
 672עי' ע"ח שער כה פרק ה שהמיתוק הוא ע"י אמא .ושיטת הלש"ו אינה עולה בקנה אחד לא
עם דברי הזהר הרקיע ולא עם דברי הב"ע הנ"ל .אמנם הע"ח בסוף הפרק הנ"ל מבאר שדברי
האד"ר איירי בא"א ומזה הוא מדמה לז"א.
 673עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג ד"ה ואבא מקבל.
 674עי' קלג ע"א וב"ע שם ,ש"מארי יללה" המה שלוחי מידת הדין בעולם העשיה ,ואילו "מארי
יבבא" המה בעולם היצירה .ועי' זהר פנחס רלא ע"ב ,שהם כנגד דינא קשיא ודינא רפיא.
 675ב"ע ק ע"ב לא גורס את המוסגר.
 676בכל הדפוסים )וילנא ,מנטובא ואמסטרדם( הגירסא היא "קוסיטרא" ,אמנם בזהר בראשית
נ"ח ע"א הוא מכונה "קוסטירא" ,וקשה להכריע.
 677עי' לעיל הערה .382
 678עי' לעיל הערה .244
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יקירותא( .עיקר ביטול הדינים הוא על ידי שורשם .ומכיוון שהם מתאחדים בדעת
דז"א הרי הוא סוד עלמא תליתאה המושרש כאן בדיקנא ,לכן הם מתבסמין ע"י
הארת הדעת של התיקון הראשון דדיקנא )ב"ע ק ע"ב(ïéòîãã àøéøîá ïîñáúîå .
 - àáø àîéá ïéîñáúîãזהו סוד עמוק של מ"ש רז"ל )ברכות לב ע"ב( כל
השערים ננעלו חוץ משערי דמעות .ביאור העניין ,שכן שערי התפילה סגורים הם
ובסוד גביני עינא ,הרי הם הגבינים המכסים על העינים בזמן הגלות ובסוד
הדורמיטא .וממילא באותם הזמנים אין התפילה נשמעת ,והדמעות ממתקות את
הדינים ,ופותחות את המסגרות וכמש"כ )שם( ואמר רבי אלעזר מיום שחרב בית
המקדש ננעלו שערי תפילה ,שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי .ואף על פי
ששערי תפילה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו ,שנאמר "שמעה תפלתי ה' ושועתי
האזינה אל דמעתי אל תחרש" .וכן אמרו חז"ל ,בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את
בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול )ברכות נט
ע"א( ,ביאור העניין ,שכן הדמעות יורדים מלחות המוח ,והמוחין הם רחמים גמורים.
ו ב' הדמעות הם כנגד קין והבל ,וכנגד ב' הרגלים ,כלומר בחי' נו"ה .והנה מתבאר
שם בגמ' שדמעות אלו נמתקים על ידי המוחין דהיינו ימא רבא דחכמתא .679ונקט
בלשון "מוריד" שכן החכמה מכונה עמיקא דבירא )זהר וילך רפה ע"ב( ,וכמו כן כל י'
הספירות נקראים י' עמקים )ס"י פ"א מ"ה( מסטרא דחכמה שבהם .680והנה האידרא
מכנה את הדמעות 'מרירא דדמעין' ,מכיוון שהדמעות הן מלוחות .טעם הדבר ,שכן
שורשם הוא במו"ס אשר שם הוא שורש הדינים ה"ה בוצד"ק ,ובסוד ברית מלח )עי'
ברכות ה ע"א( המקיים את העולם על ידי המתקלא שנותן גבול וקצבה לכל דבר,
והמלח עצמו הוא דבר המעמיד ,וכן ע"י המו"ס נתקיימו המלכים )ב"ע ק ע"ב(ïàî .
 - 682àøé÷é äàìò àùéã÷ àð÷éãã àã àðå÷ú 681éîçהדינים מתבסמין על ידי
הארת הדיקנא ,כי כאשר רואים הדינים את הארת הדיקנא הם מתכספין מיניה.
באומרו 'עילאה' כוונתו לע"ק שהוא נעלה מז"א ,ו'יקירא' הוא בסוד יקירותא
דדיקנא )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ב( .יקר הוא כינוי למידת החכמה ובסוד ש"י עולמות
שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק )עוקצין פ"ג מי"ב( )ב"ע קא ע"א(àìã .
 - äéðî óéñëàדהיינו הלבנת פנים דביה אזיל סומקא ואתי חיוורא 683ע"י גילויא
דעתיקא שמתלבנים כל הדינים ומתגלה בעולם גוון חיוור ,והסט"א מתבייש ונטמן
בנוק' דתהומא רבא .684והנה ענין הכיסופא של הסט"א מחמת גילוי הדיקנא הוא סוד
עמוק :הסט"א רוצה להתדמות בכל דבר אל הקדושה ,וכן הוא בכל התיקונים
הנמצאים באצילות בבנין הפרצופים וכל ענייניהם ,שכל ד' עולמות אבי"ע הנמצאים
בקדושה נמצא גם בהם .וכנגד האצילות לא נבנו בסט"א אלא זו"נ כנגד זו"נ
דאצילות ולא למעלה מזה ,ובכ"ז הם רוצים להדמות כקוף בפני אדם ,להגביה עצמם
כנגד פרצוף אריך שבאצילות לתקן את השערות שלו .וזהו כיסופא דלהון ,שכמו
שמצינו שאדם הקטן במעלות ,כשרואה אדם גדול ממנו שיש בו מעלות שלא נמצאו
בו הוא מתבייש ממנו .ולכן כל עוד אין מתגלה הדיקנא ,רוצים בחינות הסט"א
להדמות אל האצילות כקוף בפני אדם 685אמנם כאשר מתגלה דיקנא דע"ק ,ותיקון
זה הרי לעולם חסר בסט"א ,אזי הם מתכספין מיניה ונצרכים להטמין עצמם שלא
 679עי' לקמן קלז ע"ב ,ועי' בהגר"א על ספד"צ וע"ד ד"ה ובהן.
 680עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א ד"ה ספרא מה שהביא מתז"ח )דף ב ע"א(.
 681יש להסתפק מהו פי' "מאן חמי" ,שכן עי' לעיל קל ע"ב ,שזו השגת הנבואה ,ואילו בדף קלא
ע"א איתיה באופן שכוונתו לראיה בחלום .וממילא צ"ע כוונתו כאן .
 682עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה והדיקנא.
 683עי' לעיל הערה .652
 684עי' לעיל הערה .329
 685למימרא שקושיית הזהר )מאן דחמי ולא וכו'( אינה קושיא אלא בלשון בתמיהא.
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תתגלה בושתם) ,ב"ע קא ע"א(ïéöå÷ã (àúåøé÷é à"ñ)686 àúåøéîè éîç ïàî .
 - éøòùãשורש השרשים של השערות הם הנק' קוצים בהיותם מושרשים תוך
אוירא עילאה ,687והללו הם "טמירותא דקווצין" דהיינו האורות הפנימיים של
הקוצים בהיותם עדיין במו"ס )ב"ע קא ע"א( – àáñ éàäî ïééìúã .סב"א הוא בגי'
ס"ג ,ובבחינת שם זה הם תלויים בשורשם .ועוד י"ל שהשערות דדיקנא תליין מע"ק
המכונה סבא )ב"ע קא ע"ב( – ïéøèòã àøèéòá áéúé .המוחין מכונים עטרין
)כתרים( ,שכן הם עטרין דגופא ,ואילו שורש המוחין הוא במו"ס ולכן כאן הוא
מכונה עטרא דעטרין .ועוד יש לפרש באופן אחר ,דהנה ע"ק יושב על כורסייא כמ"ש
"כורסייא שביבין דינור ,ועתיק יומין יתיב וכו'" )דניאל ז ט( ,והנה עניין ישיבתו על
הכסא הוא התלבשותו בפרצופים שתחתיו ה"ה או"א וזו"נ .ובאותה מידה שכתר
אינו מכלל הפרצוף שכן שייך הוא לפרצוף שמעליו ,כמו כן כתר דע"ק אינו מכלל
א"א אלא הוא מכלל פרצוף ע"י המתלבש בו .וע"ז אמר 'יתיב בעטרא דעטרין' ,ר"ל,
שהכתר שלו הוא מת"ת דרדל"א הרי הוא שורש לכל הפרצופים .ות"ת דרדל"א ,הרי
הוא כתר דע"ק ,וכולל את כל ז"ת דרדל"א .נמצא ,שכולל את כל ז' העטרין יחד,
וע"כ קראו עטרא דעטרין )ב"ע קא ע"ב( - 688ïéøèò ìëã àøèò .מו"ס מכונה עטרא
דכל עטרין )ב"ע קא ע"ב(ïéøèò øàùë àìã ïéøèò ïéøèòá åììëúà àìã ïéøèò .
 כלומר ,שאין לומר שמוחין דז"א ,המכונים עיטרין ,נכללו במו"ס ממש ,שהרימדרגות רבות מפרידות ביניהם .אלא עיקר שורש המוחין של ז"א הוא באו"א ובב'
כתפין דא"א .689עוד יש לפרש ,שכוונת האידרא ללמדינו שז"ת דגלגלתא ,שהם בכתר
דע"ק )אשר שם מאירים ז' כתרין שבע"י( ,לא נכללו בעטרין ,ואינם מכלל האצילות
אלא הינם נעלמים דוגמת רדל"א .ועיקר התחלת אצילות אינו אלא מחכמה דע"ק
ה"ה מו"ס שבו ,ולכן תחילת הגילוי אינו אלא משם .והנה בא לפרש כאן מ"ט מתחיל
עולם האצילות ממו"ס ולא מפרצוף רדל"א ,ולכן אמר "עטרין דלא כשאר עטרין",
ר"ל שתחילת כל הפרצופים והמדות וההנהגה אינה מתחילה אלא ממו"ס ,והוא
שירותא דאצילות) 690ב"ע קא ע"ב(- ïåäðî ïãçàúî àúúìã ïéøèòã ïéøèò .
ספירות דאצילות מכונים עטרין ,שכן בהם תלויה עבודת ישראל לאמלכא לקוב"ה.
והכל תלוי ברדל"א המתלבש בע"ק בכדי להעלות את האצילות לעולמות דא"ס ב"ה,
שם הם ביחוד גדול ,ע"י עבודת ישראל .ועוד ,שעטרין דאצילות מתייחדים על ידי
רדל"א המתגלה בכתר דע"ק )ב"ע קב ע"א(ïéðå÷ú ïåðéà ïéðå÷ú éðä ë"âáå .
 - ïéãçàúî ïåäðî ,àúúìãכאן מתחדש שתיקון הדיקנא מוריד תיקונים לכל
הפרצופים שתחתיו )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה ואמר אחסין( .כמו כן כאן מתבאר
עניין התלבשות י"ג ת"ד דא"א בט' דז"א ,והעלאת ט' תיקוני ז"א חזרה לבחינת י"ג
תיקוני א"א) 691ב"ע קד ע"ב( .והנה באותה מידה שע"ק הכולל את ז' תיקוני הגלגלתא
הוא שורש לכל העטרין ,כמו כן המו"ס דע"ק ,אשר משם תיקוני דיקנא דיליה ,הוא
 686ב"ע קא ע"א לא גורס את המוסגר.
 687שם הוא בסוד שם ס"ג וכמ"ש האריז"ל )ע"ח א"א פרק ד' וה'(.
 688עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה והדיקנא.
 689עי' ע"ח שער כט פרק ו.
 690לכן י"ג תיקוני הדיקנא אשר שרשם הוא במו"ס מכונים "מדות" ,כלומר ששם הוא אשר
מתחילה בחי' של מדה ושיעור וגבול ,והוא שירותא דהנהגה .משא"כ ברדל"א ,שם אין מדה כלל,
וממילא אין שייכת בו בחינת פרצוף .אמנם מצד התלבשותו בעולם האצילות אנו אומרים דרך
משל שיש בו אברים וספירות ,ושכביכול הוא בעל פרצוף שלם כדי לקשרו עם עולמות הא"ס ,אבל
האמת לאמיתה היא שאין באצילות אלא ה' פרצופים בלבד )ב"ע כאן(.
 691לעולם אין בז"א עצמו כי אם ט' תיקונים ,וכאשר יש בו י"ג הוא אינו אלא הארת הבאה
מי"ג ת"ד דא"א הבאה אליו על ידי או"א )לש"ו כללים ח"א כ"ז ע"ד( .ועי' לעיל קכח ע"ב ד"ה האי
גולגלתא ,ולקמן קלט ע"א ד"ה ותאנא האי דיקנא.
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שורש לתיקוני דיקנא של כל האצילות .והנה 'תיקוני' ע"ק אינם דומים לתיקוני
דיקנא של ז"א ,הרי הם 'תיקונין דלתתא' ,שכן הפרצופים שבז"א מתחלקים לחו"ג,
משא"כ תיקונים דע"ק אשר כולם חסדים ורחמים גמורים ,שכן כל התחלקות דין
וחסד הוא מצד בחינת המציאות של טוב ורע שנתהוותה על ידי שבירת הכלים,
אמנם עיקר השבירה לא היה אלא בז"א )ב"ע קב ע"א(.
 - àëøáúàì êéøèöàã ï÷úúàã éðå÷úמכאן ואילך בא לפרש מה הם
התיקונים שעושה ע"ק ומהי התועלת אותה מקבלים הפרצופים שתחתיו ע"י
הדיקנא .ועל זה אמר "לאשפעה ברכאן" .692שכן תכלית התיקונין הוא לבסם הדינין
ולהשפיע אורות לפרצופים התחתונים ,והיינו ענין הברכה ,והוא תוספת טובה
לעולמות ממו"ס ,הרי הוא מקורא דברכאן ,למימרא שמדיקנא דא"א מקבלים כל
הפרצופים שפע ברכה להוויית הזיווג וכן זיווג זו"נ נמשך מן הדיקנא ,ולכן צריך
ברכה )ב"ע קב ע"א( – äëøá éòáã ïàî .דהיינו יסודות דזו"ן )ב"ע קב ע"א(ìëã .
 - (ïåäéìá÷ì)693 ïéçëúùî ïàëøá ïåäìá÷á ï÷úúàã ïéðå÷úכפי הכנת ישראל
לתתא על ידי התורה והעבודה ,כן משפיע עליהם מלעילא ברכות ,כפי ערך תיקונים
דלהון )ב"ע קב ע"ב( .והנה הולך ומונה מעתה ב' תועליות הנעשות ע"י כל זיווג.
 - ãéáòúàã äî ãéáòúàåזוהי התועלת הראשונה הנעשית על ידי הזיווג ,דהיינו
עשיית פרצופים חדשים )"אתעביד מה דאתעביד"( .בכל זיווג הנעשה מחיבור מ"ה
וב"ן נעשה פרצוף שלם ,והם סוד העולמות חדשים הנעשים בכל יום) .ב"ע קג ע"ב(.
 - àôé÷ú àëìîã éðå÷ú éìá÷ì ïéô÷æ àìë ïéðå÷ú éðäá ìéìë àìëזוהי
התועלת השניה של הזיווג ,שעל ידי הזיווג גם נתוסף שפע אל העולמות הקבועים
)"כולא זקפין לקבלי תיקונין"( ,הנושאים עיניהם לדיקנא שכן ממנו נמשכת הארתם
על ידי הזיווג .והיינו תיקוני דמלכא תקיפא ,שתכליתם היא לבסם את הדינים של
ז"א ,ולכן הוא מכונה "מלכא תקיפא" ובסוד )משלי כט ד( "מלך במשפט יעמיד ארץ".
ועוד אפשר שהכינוי מלכא תקיפא קאי על ע"ק ,שכן שערות הדיקנא דע"ק תקיפין
וקשישין ע"מ לתברא שנאין ,694ורק אפשר לתקן השנאין בשרשם שהרי כל דבר
נכרת אך ורק בשורשו) 695ב"ע קד ע"א(ïîñáúà åäìëå àìëã àîéúñ à÷éúò .
.à÷éúò àëìîã ïéìà ïéðå÷úî
696
כאן מפרש היאך כל הדינים דז"א מתבסמין על ידי תיקוני דע"ק )ב"ע קד ע"א(àðàú .
 – ïé÷éúòã à÷éúò éàגלגלתא )ב"ע קד ע"א - ïéùéã÷ã àùéã÷ .(697מו"ס) 698ב"ע
קד ע"א( - ïéðå÷ú ïéìàá ï÷úúà àì .מכל התיקונים דע"ק ,רק תיקוני הדיקנא
נקראים "תיקונים" ,והם תיקונים אשר תכליתם להתלבש בהם .699עיקר הדיקנא הוא
ב' המזלות שמהם באה הארת ב' העטרין )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה ואמר
אתקין( - éåä àìë éåä àìëå ïéàúúå ïéàìò åçëúùà àì .כלומר שהיה חוזר
 692לא נמצאת גרסא כזו בידינו.
 693ב"ע קב ע"ב גורס את המוסגר.
 694לעיל קל"א ע"ב ד"ה ואינון תליסר .וע"ש שנ"ל שיש להוסיף "ולאכנעא דינין".
 695עי' לעיל הערה .244
 696עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה והדיקנא ,שמשמע שכל זה מדבר על הדיקנא ולא על
גלגלתא ומו"ס כמש"כ כאן וצ"ע.
 697וכן הוא בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה רישא דכסופא.
 698עי' לקמן קלה ע"א ,שהב"ע שם לומד קדישא דקדישין ביחס לת"ד.
 699דהיינו שתכלית תיקוני הדיקנא היא שיתלבשו בהם אורות המו"ס ודרכם יתגלה אורם,
משא"כ תיקוני גלגלתא שהם נעלמים ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה ואמר אתקין .והנה יש
להתבונן בכך שהב"ע כאן מעמיד את הסוגיא כאן גם לעניין תיקוני גלגלתא וגם לעניין ת"ד ,אמנם
מהמשך לשונו לא משמע כן .אמנם גם בגר"א הדברים צ"ע ,שכן הלשון "עתיקא דעתיקין" קאי על
אוירא שהוא חלק מהתיקוני גלגלתא .ויש ליישב שכוונתו שא"א שיתגלו ת"ד אא"כ התגלו קודם
לכן תיקוני הגלגלתא.
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העולם לתהו ובהו )ב"ע קד ע"א(' .עילאין' היינו הזיונין דז"א ,700ו'תתאין' הם ט"ס
תחתונות דנוק'' .ו ֹכּלָא הוי' היינו לרבות את א"א ואו"א ,שאז אפילו הם לא היו
מתוקנים בשלמות הראויה .ומש"כ 'כְּ א הוי' כלומר אפילו הנקודות שיצאו בעולם
התהו לא היו חשובים כלל ,שכן לא היו בבחי' פרצופים ולא היו ראויים להנהיג בהם
את העולם ,ובחייהם קרויים מתים) .ב"ע קד ע"ב(ïéìà ïéøéäæ äîë ãò àéðúå .
 - àúúìã øñéìú ãò àð÷éãã éðå÷úכלומר מכיוון שת"ד מאירים לדיקנא דז"א לו
יש ט' תיקונים של עצמו ,וביחד הם כ"ב) 701בהגר"א על ספד"צ כה ע"א ד"ה כ"ב(.
והנה כאן בא לפרש עד היכן מתפשט דיקנא דע"ק ,וע"ז אומר עד תליסר דלתתא.
שכן דיקנא דע"ק מתפשט עד הטבור שם מתחילה קומת ז"א עם תיקוני הדיקנא
שלו .והנה לפעמים יש לז"א י"ג תיקוני דיקנא ,702כאשר הוא מקבל מע"ק ואז הוא
מתגדל ומתפשט להיות בעל י"ג תיקונים ,ואז מאירים בהם ת"ד דע"ק .ומש"כ
'זהירין' דהיינו שהם מקבלים הארה מפנימיותם כלומר מהמשח רבות היורד ממו"ס
)ב"ע קד ע"ב(àúúìã ïéìà ïéøéäæ ,ïéçëúùî ïéìà øñéìúã {:áì÷} àðîæ ìëå .
) – (àìëר"ל שכל זמן שז"א שלם בי"ג תיקונים ,אזי מאירים בו י"ג התיקונים דע"ק,
שכן זוהי תכלית הארתם .ואז נקרא הדבר שיש להם הארה שהוא בבחי' גילוי .והנה
זהו דווקא כאשר 'זהירין אלין דלתתא כלא' ,שכן בלא עליית ז"א לי"ג הרי שאין לו
אלא ט' תיקונים ואין זה כולא )ב"ע קד ע"ב(øñéìú ïéìàã àðáùåçá (àìëå)703 .
 – àìëî àøé÷é à÷éúò àëìîã àð÷éã çëúùàכלומר שעל אף שלפעמים יש
לז"א י"ג ת"ד ,אמנם אין זה בקביעות משא"כ בא"א )ב"ע קד ע"ב( – ãçá àìë .כאן
כל י"ג ת"ד מצויים בקביעות ,וי"ג בגימ' אח"ד .לכן הדיקנא מכונה יחידה ,שכן
הדיקנא הוא סימנא דזיווגא ,704ולכן הדיקנא הכולל בחינות דו"נ ה"ה ב' מזלין הוא
בזיווג תמידי ,וכמש"כ כי אחד קראתיו )ישעיה נא ב() 705ב"ע קד ע"ב(àøéîè åäéà .
 - àøé÷éåע"ק נק' יקירא וטמירא והכל ע"ש הדיקנא ,כנודע שכל פרצוף הוא נבחן
על ידי הדיקנא .706האידרא כלל כאן ב' פרצופים ה"ה זו"נ דע"ק .הנוק' היא "טמירא"
ביה ,שכן לא נתגלה כי אם דכורא לבד ,שכן במקום דאית דכר אין נוק' עולה
בשם .707ועוד דבר ,כאן בע"ק הכל תלויה בחד מוחא ,דהיינו מו"ס ,708משא"כ ז"א
שתלוי בג' מוחין )ב"ע קה ע"א(.
709
àúééøåàã øúàá äéá øëãà àì àìëî àøéîèå àøé÷é åäéàã ïéâáå
 - àééìâúà àìå àúééøåàá øëãà àìפרצוף א"א לא מפורש בתורה) 710בהגר"א
 700דהיינו הג"ר שהיו חסרים להם .ועי' בהגר"א בספד"צ ג ע"א ד"ה וזיוניהון.
 701לעולם אין בז"א עצמו כי אם ט' תיקונים ,וכל הי"ג שיש בו אינם אלא הארת י"ג ת"ד דא"א,
וכ"ז רק על ידי או"א )לש"ו כללים ח"א כ"ז ע"ד( .כל זה לא כדברי הב"ע דלקמן.
 702עי' בהערה הקודמת ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתקונין וז"ל ,ונהירין בו )בז"א(
ג"כ י"ג תקונים.
 703הב"ע קד ע"ב גורס 'כלא' ,וממילא זה המשך של התיבות שלפניו ,והוא נקרא כך" :זהירין
אלין דלתתא כלא" וכו' ,וכן הוא גרסת מנטובא ודלא כמהדורות וילנא ואמסטרדם.
 704דהיינו זקן עליון.
 705וע"ש דקאי על אברהם ושרה.
 706עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"ג ד"ה ותוצא הארץ ,שעיקר הפרצוף בתיקונו הוא גילוי
הדיקנא.
 707עי' יהל אור ח"א כד ע"ג.
 708עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ועוד נ"ל.
 709לכאורה גירסת בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב היא 'והאי ע"ק לא אדכר באורייתא' .וכעין זה
הוא בב"ע וכן הוא בדפוס אמסטרדם.
 710כלומר שכוונתו בהזכירו כאן את א"א לכללות ע"ק ולא ת"ד ,שכן מצינו שבהגר"א על
ספד"צ ח ע"ב ד"ה כלהו ,מביאו לעניין תיקוני גלגלתא ודלא כדברי הב"ע .ועי' בהגר"א על ספד"צ
י"ז ע"ד ד"ה דיקנא ,שמבארו באופן זה לעניין דיקנא דא"א.
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על ספד"צ ח ע"ב כלהו( ,וכן דיקנא דע"ק לא אדכר באורייתא .ומה שמצינו שמשה
הזכיר את י"ג ת"ד ,אינו אלא בחיצוניות דדיקנא שנעשו פנימיות לתתא בדיקנא
דז"א ,שכן כל התורה אינה עוסקת אלא בז"א .א"א אינו נזכר בבחי' המדבר והמצוה
בכל הפיקודין דאורייתא ,ובחינת המדבר עם משה וישראל לא היתה אלא בבחינת
פרצוף ז"א )ב"ע קה ע"א(– äàìò àáø àðäëã àð÷éã ,àééìâúà àð÷éã äîå .
דיקנא דאבא עלאה) 711בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר( .אבא נכלל במזל
העליון הרי הוא בחינת הדכר ,ואילו אימא נכללת במזל התחתון הרי הוא בחינת
הנקבה .מזל עליון כולל את כל ח' התיקונים הראשונים ,712כנגד ח' בגדי הכה"ג
)בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה וידוע( שכן התיקונים מכונים בגדים .713ובאמת
בתחילה לא התלבשו על דיקנא דע"ק אלא ט' ת"ד .714והנה אם כי משה רבינו ע"ה
הזכיר בתורה את י"ג המדות ,הם אינם אלא חיצוניות י"ג ת"ד דא"א שנעשו פנימיות
לדיקנא דז"א .ולכן נקראים הם על שם ז"א ,ככל חיצוניות של בחינה עליונה
שנעשית פנימיות לבחינה תחתונה יותר ואעפ"כ נקראת על שם התחתון .715והנה
ז"א מכונה כהנא רבא 716ונוק' מכונה כהן הדיוט )והוא משתמש בד' בגדים בלבד,
שכן אין לנוק' אלא אותם ד' ת"ד הפנויים משערות) 717דהיינו תיקונים ג' ה' ז' י"ב((.
והת"ד דא"א שמתלבשים בדיקנא דז"א מכונים כהנא רבא עילאה )ב"ע קו ע"א(.
עיקר הדיקנא דהכה"ג הוא באבא ,718שכן הוא הראשון לקבלת אור א"ס ,ועל ידו
משתמש אור א"ס בכל גילוייו .וזאת על ידי שהוא מקבל מהמזל העליון הרי הוא
התיקון הח' דדיקנא ,וכלול מכל ז' התיקונים העליונים) 719לש"ו דע"ה ח"ב קד ע"א(.
אבא מכונה כה"ג מכיוון שהוא נכנס לפני ולפנים לקבל מאור א"ס) 720לש"ו כללים
ח"ב עא ע"ד( .והנה בחינה זו שייכת גם בא"ק ,שאבא דא"ק עולה באור האוזן )לש"ו
כללים ח"ב יז ע"ב(àð÷éã ,àúúìã àáø àðäëã àð÷éãì úéçð àð÷éã éàäîå .721
 - ï÷úúà ïéðå÷ú àéðîúá àáø àðäëãכאן רואים שתיקון דדיקנא מוריד
תיקונים לכל הפרצופים שתחתיו )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה ואמר אחסין( .כאן
הם בסוד ט' ת"ד דז"א הנכללים בח' הנ"ל )ב"ע קו ע"ב(ïéðå÷ú àéðîú êë ïéâáå .
 - àáø àðäëìשורש או"א הוא במזלא היוצא ממו"ס ולכן הוא מכונה "יקירו
דיקירותא" )ספד"צ ח ע"א ואד"ז רפט ע"ב( .וזהו בגדי הכה"ג עליו מדבר כאן הרי

 711נלענ"ד שיתכן כי עיקר הכוונה כאן היא לחלק העליון שבדיקנא ,והוא עניין לאבא יותר
מאשר לאמא .ועי' שם בדברינו במאיר הספרא.
 712מילה 'הראשונים' אינו מהגר"א אלא נוסף בהערת הלש"ו שם.
 713בסוד מאמה"כ "מדו בד" .ועי' פסחים סה ע"ב ות"ז קמט ע"ב.
 714עי' ספד"צ יח ע"א ט' אשקיין לגינתא.
 715והנה בזה תתיישב הסתירה לכאורה הקיימת בין האריז"ל לגר"א :שכן בגר"א )בספד"צ כ"ה
ע"ב ד"ה והתיקונים עילאין .אמנם יעויי"ש שכתוב בפירוש שהכוונה לפנימיות דז"א ולא לשערות(
איתא שמשה דיבר בבחינת י"ג התיקונים דז"א ,ואילו בכתבי האריז"ל איתא שדיבורו של משה
היה בחיצוניות דדיקנא דא"א.
 716עיין בדבריו שם שדבר זה נזכר בכמה מקומות בזהר.
 717עי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"א ד"ה וז"ש.
 718כמש"כ בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה וידוע הנ"ל.
 719לפ"ז יוצא לכאורה שבחינת אבא דכאן היא אבא דאצילות ,ועי' לקמן הערה .722
 720עי' שם שכותב שהוא כולל ח' תיקונים מתיקון ו' ולמטה ,וכן הוא שם ח"ב פ ע"א ,אמנם
עי' שם ח"ב קיט ע"א שלכאורה סותר עצמו שכן כותב שזהו דווקא בח' התיקונים הראשונים,
וצ"ע .אמנם יש לדעת שמש"כ הלש"ו פ ע"א הוא כשיטת האריז"ל בשער מאמרי רשב"י מב ע"ב
ואילו מש"כ שם קיט ע"א הוא כשיטת הגר"א שהו"ד לעיל בדיבור זה.
 721התכללות ז' התיקונים הראשונים בתיקון הח' נעשית באותו האופן של התכללות אורות
האזניים בחוטם )לש"ו כללים ח"ב מ ע"א(.
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הוא אבא עילאה 722ובו נמשך משח רבות קודשא )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג וז"ש שם
אב(ùàøä ìò áåèä ïîùë (âì÷ íéìäú) ã"ää äéð÷ã ìò úéçð àçùî ãë .
723
 – 'åâå ï÷æä ìò ãøåéכלומר שי"ג הנביעין דמשח רבות מצויים בפנימיות י"ג ת"ד
ושרשם במו"ס )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר( .אורות הדיקנא דע"ק
מתפשטים ליעשות בבחי' פנימיות לפנימיות דיקנא דז"א כאשר הארת מו"ס
מתפשטת להאיר בעולם ע"י התעוררות מעשי התחתונים ,724כך ,שגם זיווג זו"נ תלוי
בדיקנא דע"ק )ב"ע קו ע"ב(úåáøì íâ ãçé íâ íéçà úáù (íù) áéúëã ì"ðîå .
" – àúúìã ìåãâ ïäëאחים" הוא כינוי לאו"א שזיווגם תדיר והם תליין בדיקנא.
ומש"כ "גם יחד" דהיינו יחד עם דיקנא דז"א וכנ"ל )קו ע"א( )ב"ע קו ע"ב(àðîæ ìëã .
ùîùî àìéòìã ìåãâ ïäë ìåëéáë àáø àðåäëá ùîùî àúúìã àáø àðäëã
 - àáø àðåäëáכאשר ז"א ,המכונה "כהנא רבא דלתתא" משמש "בכהונא רבא",
כלומר שמקבל את ח' התיקונים מאימא המתלבשת בו ,דהיינו כהונתו שבקה"ק ,אזי
"כביכול כה"ג דלעילא כו'" .כלומר שאז גם חיצוניות דיקנא דע"ק מתלבש בו ונותן
לו כח לזיווג .והנה פשטות דברי הזהר כאן קאי על כה"ג דלתתא ממש ,שכן
העליונים תלויים בעבודת התחתונים ,ולפי זה פי' ה"אחים" דלעיל הוא ישראל שהם
אחים לזו"ן .ועוד  -שע"י עבודת הכה"ג ביוה"כ מתכפרים עוונות ישראל ע"י חיוורא
דע"ק דדיקנא )ב"ע קז ע"א(- àìëã àîéúñ à÷éúòã àð÷éãã ãç àðå÷ú àã .
עניין הזכרת הכה"ג הנ"ל הוא ללמדינו שהתיקון הראשון דדיקנא כולל את כל
הדיקנא )ב"ע קז ע"א(àøé÷éá éîçîì ÷çöé 'ø úðà úåàé ïåòîù éáø ì"à .
äàëæå ê÷ìåç äàëæ ïé÷éúòã à÷éúò ïéîåé ÷éúòã éôà øáñå àð÷éãã éðå÷úã
 - éúàã àîìòá ïåëîò é÷ìåçכל תלמיד גילה את התיקון הנוגע לשורש נשמתו.
שורש רשב"י היה הדעת וכל תלמידיו הינם ענפים מנשמתו ,ואם כן על ידי הארת
הענפים תתווסף הארה גדולה אל השורש )ב"ע קז ע"א(.
àîåôã àøçà àùéø ãò àîåôã àùéøî àøòù ï÷úúî àðééðú àðå÷ú
àð÷éãã àã àðå÷úã àø÷é øé÷åàå êîåé÷á íéà÷å äé÷æç 'ø íå÷ ìé÷ù àðå÷úá
÷ - àùéãיש להקדים שדיקנא דע"ק מכונה "יקירותא" ,וכאן הרי מדבר בסוד
הפנימיות כמש"ל )תיקון א' ,קלב ע"א( ,וממילא פנימיות הדיקנא מכונה "יקירותא
דדיקנא" .לכן אמר לו "אוקיר יקירא" ,ועוד  -מה שאמר לו "קום" כוונתו לכבוד
הדיקנא ובסוד "מפני שיבה תקום" )ויקרא יט לב() 725ב"ע קז ע"א(äé÷æç 'ø í÷ .
 - åú÷åùú éìòå éãåãì éðà (æ øéù) øîàå éøàùכוונת רבי חזקיה היא לבאר היאך
תלוי תיקון המדות העליונות בכלל ופנימיות דיקנא דע"ק בפרט  -במעשי בני אדם.
726
שכן במושכל ראשון אין הדבר פשוט ,שהרי אין מעשי ב"א מגיעים כי אם אל זו"נ
ששם הוא מקום הבחירה וכל המצוות .727ונשמותיהם של צדיקים הרי הם בני זו"נ
הינם חלק אלוק ממעל ,והיינו 'אני לדודי' ,ולכן 'ועלי תשוקתו' ,שאין לו להקב"ה
בעולמו אלא יראת שמים )ברכות לג ע"ב( וד' אמות של הלכה )ברכות ח ע"א( דהיינו
תורה ומצות שהם כנגד זו"נ .והנה כל זיווג דזו"נ תלוי בדיקנא דע"ק ובפנימיותו
שבמו"ס ,ממילא שפיר שייך תיקון דיקנא התלוי במעשי בני אדם ,שכן מתקנים מה
 722אין הכוונה כאן לאבא דאצילות אלא לאבא שבדיקנא ,הרי הוא ח' התיקונים הראשונים
והמזל העליון .ועי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר שמכנהו "דיקנא דאבא עלאה" .ועי'
לעיל הערה .711
 723דהיינו פנימיות הדיקנא .ועי' ב"ע טז ע"ב ופת"ש א"א כט.
 724עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד ד"ה ביה סליקו.
 725לאפוקי מ"קום בקיומך" שכתוב על תיקוני הגלגלתא לעיל קכט ע"ב וקל ע"א.
 726עי' ע"ח שער א"ק פרק ה' וז"ל ,כי שאל נא לימים ראשונים ,אמר שהם מחסד ואילך ,אבל
למעלה משם אין שאלה בג"ר ,עכ"ל .ועי' בהגר"א על ספד"צ כ ע"ב ד"ה בהאי.
 727עי' לעיל ב"ע קה ע"א.
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שזו"ן צריכים לקבל מהדיקנא ,אבל בעצם תיקון הפרצופים דא"א אין מגיע תיקון
אלא לזו"נ בלבד שכן כל תיקון תלוי בבחינה שנשברה וע"כ צריכה את התיקון ,והרי
עיקר השבירה היה בזו"נ .אמנם יש תיקונים שהדיקנא צריך כדי ליתן שפע לזו"נ ,וזה
לא היה בעולם התהו ,וממילא זה היה חסרונו של הדיקנא בשעת השבירה ,ולכן היה
שייך בו תיקון .לכן תיקוני הגלגלתא ות"ד נקראים תיקונים ,וזהו מאמה"כ "עלי
תשוקתו" שרצונו ית' הוא שהתחתונים יעלו מ"ן כדי שיהיו ראויים לקבל אורות
העליונים )ב"ע קז ע"א( - åú÷åùú éìòã íåùî ,éãåãì éðàù íøâ éî .זה נגרם על
ידי הצמצום ,שמיד אח"כ מתחדשת שם תשוקתו ית' אל הצדיקים ,ממילא מכאן
ואילך היה הכל תלוי במעשיהם של ישראל )ב"ע קז ע"ב( - àðéåä ìëúñî .כאן
מדבר על סוד הפנימיות דהיינו מו"ס ,ולכן אמר שנסתכל בסוד צפיית המרכבה )ב"ע
קז ע"ב( - äàìò àðéöåáã àøé÷é728 àøåäð úéîç åøàå .דהיינו אור המו"ס ובסוד
שמן משחת קודש .ועוד אפשר לפרש ,ששערות הדיקנא עצמן נק' בוצינין,
והפנימיות שבתוכם נק' נהירו דבוצינין .ועוד אפשר לומר ,שמו"ס עצמו נק' נהירו
דבוצינין עילאין וכמ"ש "כולם בחכמה עשית" )תהלים קד כד( ,ועוד אפשר לומר ,כי
הספירות מכונים בוצינין ,וכאן ,שמדבר בספי' דע"ק ,מכנם בוצינין עילאין.
והספירות כונו בוצינין ,שכן הם מגלים את רוממותו ית' דהיינו הגילוי של המו"ס,
שם עולים כולם ליתקן) 729ב"ע קז ע"ב( .ואמר ר' חזקיה שהוא ראה את אור העטרה
דגבורה )"יקירא דבוצינא"( דדעת עלאה ,וכל זה יוצא מאור התיקון דשם מ"ה )לש"ו
דע"ה ח"ב קמ ע"ג( - øáéò ïéøùòå äùîçå äàî úìúì ÷éìñå øéäð .אין דבר
היכול לעלות מתתא לעילא בסוד מ"ן לזיווג אם לא שיקדם לו זיווג ראשון לעשות
כלי לנוק' ובסוד שם ב"ן הנמשך מהדעת העליון ,דהיינו מהמזל העליון דדיקנא והוא
כלל הדיקנא ,לכן תחילה אמר האידרא "נהיר" ורק אח"כ "סליק" .ו"שכ"ה עיבר"
הינם בסוד ז' מלכי אדום שכן הם עולים בחשבון ז"פ אד"ם ובגי' שט"ו ,ועם ה"ג
מנצפ"ך כפולים הרי הם בגי' שכ"ה .ועוד יש לפרש את עניין השכ"ה עיבר ,שבמו"ס
הוא סוד שם מ"ה 730וגילויו הוא ז"פ מ"ה כדי להאיר לכל ז' המלכים )ב"ע קז ע"ב(.
והנה ישנם ל"ב נתיבות חכמה אשר שרשם הוא בג' רישין דא"א ,וכל א' מהם כלול
מי' ,והם נמשכים ויוצאים מב' עטרין דדעת דרדל"א ,וביחד הם עולים ל"ב .ומהם
נמשכים כ"ב אותיות וי' מאמרות ,וכן הם בסוד האותיות והנקודות הנכללים בל"ב
פעמים שם אלקים הנזכרים במעשה בראשית .וכאשר כל א' מהל"ב כלול מי' הרי
שהם עולים ש"ך ,ובאם נוסיף את ה' האותיות דשם אלקים עצמו ,הרי שכ"ה )לש"ו
דע"ה ח"ב קמ ע"ג( - êåùç ãçå .הקלי' והסיגים שהיו חופפים על האורות )ב"ע קז
ע"ב( - àøåäð àåääá éçñúà äåä .לאחר שעלו למו"ס אתסחו ,פי' ע"י המים
דמו"ס נתרחצו מן הזוהמא שהיתה חופפת עליהם ,שכן כל הבירורים העולים מן
הקלי' אינם ראויים תיכף להיבנות בסוד פרצוף עד הזיווג השני ,שכן תחילה צריכים
הם להתרפאות .לכן אמר אתסחי בההוא נהורא ,פי' תחילה צריכים הם להתעכב
ביסוד דנוק' עד לזיווג השני )ב"ע קז ע"ב(- à÷éîò àøäð àåääá éçñúàã ïàîë .
בסוד מים הבאים מיסוד דדכורא ונהירין מהיסוד דרך דופן ,ועוד יש לפרש שזהו שם
למו"ס שהחכמה מכונה "עמיקא" ,וכל הספירות מכונות י' עמקים )ס"י פ"א מ"ה(
ומסט' דחכמה ,731וכן הוא מכונה נהרא כמ"ש "ובמים עזים נתיבה" )ישעיה מג טז(
)ב"ע קח ע"א( - øáéò ìëì ïéãâðå ïéøäðå ïéâìôúî éåîéîã .באומרו "לכל עיבר"
רמז לל"ב נתיבות ,ושרשם שבמו"ס המתפשט בפנימיות הדיקנא ממים דמו"ס .והוא
 728ב"ע קז ע"ב לא גורס "יקירא".
 729עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד ד"ה ביה סליקו.
 730ה"ה עיקר תיקון העולם ,וכל תיקון העולם בא ממוחין דא"א דרך המו"ס.
 731עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א ד"ה ספרא מה שהביא מתז"ח )דף ב ע"א(.
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שכר הנשמות הבא מעדן עילאה סתימאה ונהרין לאוירא )ב"ע קח ע"א(éåìòã äîî .
 ממה שמקבל מו"ס מאור דאוירא ,ולא נזכר בפירוש מכיוון שהוא נעלם מאד )ב"עקח ע"ב( - à÷éîò äàìò àîéã àúôùá àøåäð àåää ÷éìñå .דהיינו בשפה
העליונה שעל הפה .ונק' כן ,מכיוון שפה דע"ק הוא שורש למלכות ,ה"ה נוקבא דז"א,
ולכן י"ג המדות סובבים את הפה ובשפה עליונה אמר 'וסליק' .וקראו 'עמיקא' שכן
שורשו הוא במו"ס )ב"ע קח ע"ב(àçúô àåääá732 ïéøé÷éå ïéáè ïéçúô ìëã .
 – ïçúôúàכל הבחינות התחתונות באות ממו"ס המכונה "טבין" ובסוד "האור כי
טוב" )בראשית א ד( ,והוא ג"כ בסוד אוירא ,ולפ"ז "יקירין" הוא בסוד מו"ס בתוך
הפה המכונה "פתחאן" ,שכן ידוע שיסוד דמלכות קרוי פתח ,והוא מקום הזיווג דחיך
וגרון ,זיווג דנשיקין .לכן אמר "דכל פתחין" )ב"ע קח ע"ב( ,שכמו שפה התחתון דנוק'
הוא מקום גילוי כל האורות דאצילות ,כמו כן פה שלמעלה דע"ק הוא המקום בו
מתפתחין כל האורות )ב"ע קי ע"ב(.
 - úéîçã àøùô (åäî à"ñ)733 íäî ìéàù àðàבצפיית המרכבה שאל על
פתרון המראה שהראו לו וכדרך כל הנביאים ,וכמש"כ "מה אלה אדני כו'" )זכריה ד
ד( )ב"ע קי ע"ב(,àðééðú àðå÷ú àåä àã øîà àúéîç ïåò àùåð åøîàå åçúô .
 - 734áéúéכאן בא לבאר את התיקון הב' דת"ד דא"א ,שסובל את העוון יותר מאשר
בתיקון הא' ,שכן ביכולתו של התיקון א' לסבול ,וכאן סובל באמת) 735בהגר"א על
ספד"צ יט ע"א ד"ה ואמר עבור((íñáúà à"ñ) øù÷úà àðãéàä ïåòîù ø"à .
 - ïé÷éúòã à÷éúòì äé÷æç 'ø úðà êéøá àîìòכלומר שע"י שגילו התלמידים
את אורות תיקוני ע"ק ,נתגלה ג"כ אור התיקון שתיקן אותו והופיע עליהם בפועל
ממש .עוד יש לפרש ,בעולם התוהו היו האורות בסוד רה"ר על שם שהיו הנקודות
נפרדים זה מזה ,ורשב"י היה בסוד הדעת ,ועל ידי רשב"י ותלמידיו נתגלה הדעת
ונתפשט בו"ק דז"א ,ועל ידיהם נתקשרו הנקודות .והנה דבר זה נזכר דווקא בתיקון
הב' ,לפי שר' חזקיה סיפר לו שראה בעיניו את גודל התיקון בעולם העליון ,ממילא
מאחר ורשב"י ראה את התיקון בעולמות העליונים אמר ,האידנא אתקשר עלמא.
ועוד יש לפרש ,שהתיקונים דע"ק הולכים ומתגלים מתיקון לתיקון יותר ויותר,
שהרי התיקון הראשון ,הרי הוא תחילת הדיקנא אצל האודנין ,הוא סתום מאד ואינו
גילוי אלא בכח בלבד .והנה אם הגירסא היא 'אתבסים' ,כוונתו היא שעדיין לא עברו
הדינים לגמרי עד בא גילוי התיקון הג' ואפילו אז לא היה אלא ביסום בלבד שלא
יחרב העולם עד שישובו בתשובה )ב"ע קי ע"ב(.
 - ïéøáç ïéðéöåá åäìë ù"ø øîàרשב"י כינה את תלמידיו בוצינין ,ולרוב
ענוותנותו לא קראם תלמידיו אלא חבריו) 736ב"ע קיא ע"א(à÷æò éàäá ïééúàã .
÷" - àùéãעיזקא" פירושו טבעת ,וכאן הוא כינוי לעיגול ,הרי הוא צורת הטבעת.
ואמר כן ע"ש שישיבתם היתה כחצי גורן עגולה .ועוד ,מכיוון שעיקר עסקיהם היה
בתיקוני דיקנא דע"ק הרי הם גילוי אורות מו"ס המכונה "עיזקא קדישא" ה"ה נוק'
דפרצופא דגלגלתא .ובסוד "נקבה תסובב גבר" )ירמיה לא כא( )ב"ע קיא ע"א(.
 - àééîù éìò àðãäñàגילה להם שרואה את התיקונים בעין ההשגה ,כדי לזרזם
שיתחזקו לעשות את התיקונים בשלימות ובשמחה רבה" .אסהדנא" עניינה עדות,

 732ב"ע קי ע"ב גורס 'בהאי פתחא מתפתחן'.
 733ב"ע קי ע"ב גורס את המסוגר ולא 'מהם'.
 734כלומר ר' חזקיה ישב.
 735עי' לעיל קלא ע"א תיקונא תנינא.
 736עי' לעיל הערה .2
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ובסוד הדעת 737שכן שורש נשמת רשב"י היה הדעת )ב"ע קיא ע"א(ïéàìòã ïéàìò .
 דהיינו ספירות דז"א המכונים "שמים" )זהר בראשית כט ע"ב( ,והיינו ז' רקיעין ה"הו"ק עם עט' היסוד ,ובא להשמיענו שלא נאמר שכוונתו היא לרקיעין דעשיה או של
שאר עולמות .לכן אמר "עילאין דעילאין" דהיינו שהמה הרקיעים העליונים ביותר
)ב"ע קיא ע"א( - äàìòã äàìò àùéã÷ àòøàå .נוק' דז"א )ב"ע קיא ע"א(àðàã .
 - 738àúùä éîçזהו גילוי מעלתם הגדולה ,שתיקנו את מה שלא היה זה זמן רב,
שכן כביכול רשב"י ממש ראה את התיקונים שנעשו )ב"ע קיא ע"ב(àîç àìã äî .
 - éðéñã àøåèì àðééðú àðîæ äùî ÷éìñã àîåéî ùð øáרשב"י היה ניצוץ משה
)שעה"ג הק' לו( )ב"ע קיא ע"ב(- àùîùã àøåäðë 739ïéøéäð éàôðà àðéîç àðàã .
כמש"כ חז"ל )ב"ב ע"ה ע"א( "פני משה כפני חמה" שמשה הוא מסט' דדכורא .וכן
רשב"י ,שהיה ניצוצו של משה ,זכה לקירון אור פניו כנהורא דשמשא )ב"ע קיא ע"ב(
אשר שורשו הוא האור של היום הראשון וממנו נמשך זיו הפנים ע"י דעת עליון
ובסוד )קהלת ח א( חכמת אדם תאיר פניו )ב"ע קיב ע"א(÷ôéîì ïéîæã àôé÷ú .
 - àîìòì àúååñàáלעתיד לבא יעלה ז"א לע"ק עצמו ,ואז יאירו פניו בש"ע
נהורין ,בסוד הוצאת חמה מנרתיקה עליו אמרו חז"ל שצדיקים מתרפאים בה )נדרים
ח ע"ב( .וזוהי רפואה ,שכן בתחילה ז"א לקח רק ק"נ ונשאר אר"ך) 740ב"ע קיב ע"א(.
 - äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå (â éëàìî) áéúëãהרי
הם ניצוצות הקדושה שיתבררו )ב"ע קיב ע"ב(ïéøéäð éàôðàã àðòãé àðàã ãåòå .
- åéðô øåò ïø÷ éë òãé àì äùîå (ãì úåîù) ã"ää ìëúñà àìå òãé àì äùîå
זו מעלה מיוחדת במינה ,שכן משה רבינו לא ידע מקירון אור פניו ואילו רשב"י אכן
ידע .והטעם שלמשה הדבר לא נתגלה ,שכן הקירון היה עתיד להתגלות )עי' ביצה טז
ע"א( ובמשה כל ישראל ראו והכירו במעלתו ,משא"כ רשב"י שלא היו אנשי דורו
גדולים במעלתם כ"כ כדור המדבר ,ולא ראו ולא השיגו את קירון אור פניו של
רשב"י .לכן כביכול הוצרך השי"ת' להראות לו לעצמו )ב"ע קיב ע"ב בדרך אפשר(.
 - éàî÷ ïéôéìâ ïéìéëî øñéìú éðéòá741 éîç àðàã ãåòåי"ג ת"ד האירו
על ידי רשב"י ותלמידיו בפועל ממש .ועוד יש לפרש ש"גליפו" הוא סוד הצמצום,
והוא חקיקת מקום הדבר ,שכן ע"י מתגלה הדבר בעצמו .ועוד אפשר לפרש שאלו
י"ג תיקוני הדיקנא המה המכונים י"ג מכילן גליפין שכן הם ג"כ בבחי' צמצומים
מכיוון שע"י מתגלה אור מו"ס בשיעור ובגבול )ב"ע קיב ע"ב(- ïéðéöåáë ïéøéäðå .
הם מאירים ע"י מו"ס שהוא סוד שמן משחת קודש ,ולכן הם נק' בוצינין .הם
מאירים על ידי אור דאוירא המאיר בבטישו במו"ס )ב"ע קיב ע"ב(ùéøôúà ãëå .
 - ïåëéîåôî åäééðî ãç ìëזהו מה שכתבנו לעיל לבאר ,שכל תיקון שנתגלה ע"י א'
מן התלמידים האיר ונעשה מתוקן בפועל ממש ע"י הבל פיהם הקדוש ,הרי הוא סוד
ההבלים של הדעת ששורשם היה בי' חסדים .742והנה בכל דיבור של פה יש הארה
מג' מוחין חב"ד :החיך והגרון שהם חו"ב ,ולישן ממלל רברבן דהיינו דעת .כל עליית
מ"ן הוא על ידי המוחין ,וזוהי עליית נשמה )ב"ע קיב ע"ב( - ÷éìúñà .עלה למעלה
בסוד מ"ן )ב"ע קיב ע"ב( - ï÷úúàå .בהגיע המ"ן למעלה למקום הדיקנא ממש
 737עי' אד"ז רצא ע"א :דהאי בן נטיל סימנין דאבוי ואמיה ואקרי דעת ,דהוא סהדותא
דתרווייהו.
 738זו ראיה לכך שאין שום מראה ודמיון כלל לדברי אר"י ודלא כהרמח"ל ]שהרי רק רשב"י
ראה את זה[ )לש"ו דע"ה ח"א נז ע"א(.
 739גליונות הלש"ו מציין למש"כ לעיל ס"א ע"א.
 740מלשון רפואה ,ע"ש מאמה"כ "כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה' כי נדחה קראו
לך ציון היא דרש אין לה" )ירמיה ל יז(.
 741ב"ע קיב ע"ב גורס במקום 'בעיני תליסר מכילין' 'השתא תריסר אלין'.
 742עי' הקדמת הגר"א לאד"ר.
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נקרא אף הוא "תיקון" ,שכן הדיקנא הוא מקום גילוי י"ג התיקונים )ב"ע קיב ע"ב(.
 - øèòúàåשם הם מקבלים את אור המו"ס המכונה עטרא ,הרי הוא בגלגלתא
דע"ק .עוד אפשר לומר ,שהמוחין נק' עטרין דגופא ,ולכן מו"ס ה"ה שורש כל המוחין
מכונה אף הוא עטרא )ב"ע קיב ע"ב( - àð÷éãã éðå÷úã àúåøéîèá øîèúàå .כח
תיקונים משפיע עד פנימיות הדיקנא וכמבואר )ב"ע קיב ע"ב(ïéðøçà ìëå .
 - ïøàúùàאותם התיקונים שלא נתגלו עדיין מפי התלמידים עדיין לא עלו למעלה
)ב"ע קיב ע"ב( – øèòúàå øéäð åëééîåôá ùøôúî ãç ìëã ãåòáå .כאן מתחדש
שכל גילוייו ית' שבאצילות הם אינם מתגלים אלא על ידי הצדיקים שלמטה ,מכיוון
שהצדיקים הם לבושים לשכינתא) 743לש"ו דע"ה ח"ב קנה ע"ד( .מה שנתקן למעלה
תלוי בערך הלימוד והעסק שעוסקים בהם למטה )לש"ו ביאורים ח"א כא ע"ג(.
 - äéìéç åâá àëìîë áéúéåכשתיקון עומד במקומו שבדיקנא ועושה את פעולתו
להשפיע אורות למטה כדי לבסם את הדינים דז"א ,כל תיקון לפי הנהגתו המיוחדת
לו ,מכונה הוא אז "מלכא" ,744ובסוד )משלי כט ד( "מלך במשפט יעמיד ארץ" .והנה
כל תיקונים דז"א מכונים מלכים ,שכן לגבי ע"ק כולם נקרא דינים )ב"ע קיב ע"ב(.
ועוד יש לומר ,שכאשר מלך מצוי בין אנשי מלחמתו בשעת מלחמה ,אזי דרכו
להנקם מאויביו .וכן הוא בתיקונים דע"ק ,שכאשר מתלבשים בז"א הם כופים את כל
החיצונים .אמנם בגמר התיקון של התלמידים אזי עולה ההארה לדיקנא דע"ק ,ולא
נתגלתה אפילו לרשב"י ,שכן גילוי מעין זה לא יתכן אלא בשעת התיקון ,הרי הוא
ה"מלחמה" ,ואכן אז מתגלה )קיג ע"א(- øèòúàå ÷éìñ àùøôúàì íééúñà ãëå .
אזי הם מתלבשים בכתר מלכות בהארת מו"ס כמלך היושב על כסאו) 745ב"ע קיג
ע"א( - àùéã÷ àð÷éãã éåðå÷úá áéúéå øîèúàå ï÷úúàå àùéã÷ àøèòá .פי'
"יתיב בתיקונוי" דהם יושבים במקומם על כסא ,כלומר שהם מתלבשים בז"א
המכונה כורסייא לע"ק )ב"ע קיג ע"א(– ïéùéã÷ ïéøáç åæøãæà ãçå ãç ìëì ïëå .
גילה להם שרואה את התיקונים בפועל ממש כדי שעי"כ יזדרזו במעשיהם לתקן את
מה שצריך .לכן נקראו 'חברין קדישין' שכן הם מי' חסדים דאו"א 746שהם בבחינת
ריעין דלא מתפרשין )זהר ויקרא ד' ע"א( )ב"ע קיג ע"א(ãò àäé àì àã àîåé÷á àäã .
 – àçéùî àëìî éúééãכלומר שעד ביאת משיח צדקינו בב"א לא יהיו עוד אנשים
שיזכו למדרגתם של תלמידי רשב"י )ב"ע קיג ע"א(.
÷àðú àùéã÷ àð÷éãã äàúéìú àðå÷éú øé÷åàå úåðééðú äé÷æç 'ø íå
 - ÷ôð àì÷ äé÷æç 'ø í÷ àì ãòבת קול )ב"ע קיג ע"א(ãçà êàìî ïéà øîàå .
 ,úåçéìù éúù äùåòכל א' יגלה מה שנוגע לשורש נשמתו ,ובפרט בעניני הדיקנא,
שכן כל תיקון יש לו שורש פרטי .ואפשר מעיקרא קסבר רשב"י שמאחר וראה שרבי
חזקיה סיפר לו על המראה שראה מחד נהורא יקירא ,חשב דקיימא ליה שעתא ,ולכן
מעלתו גדולה מאד וראוי הוא לגלות את שאר התיקונים )ב"ע קיג ע"א(ùéâøúà .
 - ù"øעל שטעה בדבר זה )ב"ע קיג ע"א( - äéøúàá ãçå ãç ìë éàãå øîàå .כל
א' יש לו מקום פרטי ושורש למעלה והוא המיוחד לגילוי זה ,והוא חלקו שקיבל בהר
סיני )ב"ע קיג ע"א( - àáà 'øå éøá øæòìà 'øå àðàå .הרי הם כללות כל החברים,
 743עי' זהר תרומה קס"ג ע"ב :כד חמי בר נש צדיקיא או זכאין די בדרא ואערע בהו ,ודאי אינון
אנפי שכינתא ואמאי אקרון אנפי שכינתא ,בגין דשכינתא אסתתרת בגווייהו ,איהו בסתימו ואינון
באתגליא )לשון זו של הזהר הובאה בלש"ו שם(.
 744עי' בהגר"א על תז"ח נ ע"ב ד"ה בריש הורמנותא דמלכא ,וע"ש בגר"א נ ע"א שזהו גילוי של
המלכות של הפרצוף העליון .אמנם הדבר מתבאר יותר בביאורי אגדות להגר"א שבת י ע"א,
שפסוק זה הינו גילוי של כל הקומה" :מלך"  -ג"ר" ,במשפט"  -ו"ק" ,יעמיד ארץ"  -נוק'.
 745כמאמה"כ "ויאמר לכן שמע דבר ה' ,ראיתי את ה' ישב על כסאו וכל צבא השמים עמד עליו
מימינו ומשמאלו" )מלכים א' כב יט(.
 746עי' גר"א בהק' לאד"ר.
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שכן ג' חכמים אלו הם בסוד חב"ד ,שר"א ור"א הם בשורשם חו"ב ,ואילו רשב"י הוא
הדעת הכוללם) 747ב"ע קיג ע"א( - äàìò àúîéìù íéìúùà .שמשלימים א"ס
וע"י אתתקנו סמכין) 749ב"ע קיג ע"א(.
÷íé÷ìà 'éé ääà øîåàå (à äéîøé) øîàå çúô .àééç 'ø í÷ ,àééç 'ø íå
äîë àäå àììîì òãé äåä àì äéîøé éëå éëðà øòð éë øáã éúòãé àì äðä
à äéîøé) áéúëã àáéãë äìî øîà àåäå àã øîà àì ãò éåîåôî é÷ôð ïéìåìî
àðàú éëä àìà àã ìò øîà åäéàã å"ç (àðàú) àìà øáã éúòãé àì äðä (å
 – äøéîàì øåáã ïéá äîאחר שראה ר' חייא ש"נתרגש ר"ש" ,ר"ל שנרעש ונרתע
מחמת גילוי אור הדיקנא ושמיעת הב"ק ,קודם שבא לגלות את התיקון השייך אליו,
התחיל לפרש את החילוק שבין הגילוי והמראה שהיה לאדון הנביאים לבין זה של
שאר הנביאים ,שהוא לא היה נרתע ומתפחד כלל כמ"ש פה אל פה אדבר בו .ועוד
י"ל דלפי שר"ח היה עדיין רך בשנים שכן הוא תלמיד רבינו הקדוש שהיה תלמיד
רשב"י ולכן התחיל דווקא בפסוק זה ופירשו ע"ד הסוד )ב"ע קיג ע"א(" .אמירה" הוא
כינוי לבחינת ז"א .והוא לשון רכה ,מכיוון שז"א נוטל עט' דחסדים )דהיינו טיפה
דאבא( ומהם נעשו רמ"ח איברים )אמו"ר בגימ' רמ"ח עה"כ(" .דיבור" הוא כינוי
לבחינת נוק' .והוא לשון קשה שכן בניינה הוא מעט' דגבורות) 750ב"ע קיג ע"ב(.
 - àì÷ àîøàì éòá àìã àåä äøéîàדהיינו ברחמים ,כמאן דמדבר בלחישו
וברחמים ,והוא מסט' דז"א .ועוד יש לבאר ,שהאצילות מתגלה והולכת בהדרגה
מגילוי לגילוי :ע"ק הוא נסתר לגמרי ולא אתפס ,או"א הם כבר בבחינת מחשבה
והרהור ,751ז"א הוא גילוי גדול יותר ובבחינת אמירה ובסוד אמ"ר אור מים ורקיע
)ע"ח מ"ן ומ"ד ה'( ,אמנם כל זה הוא עדיין בתורת לחישו גרידא ,נוק' הוא בסוד דיבור
ממש כמאמר הכתוב "וידבר על לב הנערה" )בראשית לד ג( והוא בארמות קלא .ולכן
דיבור הוא בלשון קשה ,שכל גילוי הוא מצד הגבורות הרי הם בסוד הצמצום )ב"ע
קיג ע"ב( - ïéìî àæøëàìå àì÷ àîøàì éòá øåáã {.âì÷} .הוא גילוי מחשבתו של
יוצר בראשית לעין כל ,שנוק' דז"א הוא גילוי של כל האצילות .וכן כל דיבור קשה
הוא בארמותא דקלא )ב"ע קיג ע"ב(íéøáãä ìë úà øáãéå (ë úåîù) áéúëã .
 - øîàì äìàäראיה היא ששם היה הדבר באתגליא ,וכמ"ש חז"ל שכל דבור שיצא
מפי הקב"ה נתמלא כל העולם בשמים )שבת פח ע"ב( ,וכן מצינו שהתורה ניתנה
"מפי הגבורה" )ג"ז שם( )ב"ע קיג ע"ב(– øåáã àåää åòîù àîìò ìë àðàúå .
דהיינו בארמות קלא )ב"ע קיג ע"ב(øáãéå áéúë êë ïéâáå åòæòãæà àîìò ìëå .
 - øîàéå áéúë àìåכלומר שהיה הדבר מסט' דגבורה ,והוא היה תיקון גדול כדי
להכניע את הקליפות שהיו מקטרגים על קבלת התורה .והכנעת הסט"א הוא ע"י כח
הגבורות שאי אפשר לכרות דבר אלא בשרשו ,ושורש הסט"א הוא בגבורות) 752ב"ע

748

 747עי' לעיל קכח ע"א ,שגם שם מרמז לד"ז.
 748פי' שמגלים את הרדל"א ע"י לבושיו ה"ה עתיק וא"א ,ועי"ז "אתתקנו סמכין" .ועי' בהגר"א
על ספד"צ יז ע"ד ד"ה מהימנותא ,ועי' ת"ז ט"ז ע"א :מלאכה דתלת אתוון איהי ה' שכינתא תתאה,
שלימו דתלת אתוון ,עלה אתמר ותכל כל עבודת משכן וגו' ,ע"כ ,וע"ש בבהגר"א וז"ל ,שבה נשלם
השם כמ"ש לקמן ,ובה אתקרי הוי"ה בשלימו ,עכ"ל .דהיינו שזהו תיקונו וגילויו ,וזהו הנקרא כאן
"השלמה" דהיינו לגבי החג"ת.
 749עי' בריש האד"ר :תניא אמר ר"ש לחברייא עד אימת ניתיב בקיימא דחד סמכא .וע"ש
בגר"א שרשב"י תיקן ג' סמכין.
 750עי' בביאור הגר"א למשלי פ"ד פ"כ ,וז"ל "דבור" הוא דברי התורה עצמה ותיבותיה כמו
שהיא ואמירה היא הפנימיות של התורה כוונותיה טעמיה ותכלית של כל דבר ,עכ"ל.
 751עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,והוא ]זה שכתוב בביאורו שכל עליית מ"ן היא
למו"ס[ מ"ש בזהר כד סליק ברעותא ,שמחשבה והרהור באו"א ומחשבה עילאה שהוא רצון בא"א,
עכ"ל.
 752עי' לעיל הערה .244
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קיג ע"ב( - äìî àæøëàì øáã éúòãé àì äðä áéúë àëä óåà .ירמיה היה מוכן
מאד לתפקיד זה ,שכן כל נבואתו היה מסטרא דדינא ,כמ"ש חז"ל ש"ירמיה כוליה
חורבנא" )ב"ב יד ע"ב( .לזה צריך כח גדול למתק את הדין ,כדי שלא יתוקד עלמא
בשלהובוי ,שלולא זה יתרבו הדינים ואין ביכולתו למתק את הדינים )ב"ע קיג ע"ב(.
 - àîìòì àùã÷ çåøá àçëåàìåרוה"ק הוא ממלכות דנוק' ,והוא מסטרא דדינא
)ב"ע קיד ע"א( - øîàì äùî ìà 'éé øáãéå áéúë àä éëä éà .אע"פ שנבואת
משה רבינו ע"ה היתה באה אליו מסטרא דדינא ,לא היה משה מתיירא שכן היה
בכוחו הוא לבסם את הדינים ,וכמו שעשה בעגל ובמרגלים ,שהוריד אז חסדים
מע"ק לז"א כדי לבסם את דיניו .וכן מבואר בדברי הזוהר ,ז"ל ,תא חזי ,מה כתיב
)דברים לג א( וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהי"ם ,מאריה דביתא מאריה
דמטרוניתא ,כמה דכתיב )במדבר ל יד( אישה יקימנו ואישה יפרנו )זהר ויחי רלו ע"ב(
)ב"ע קיד ע"א(àåäã äéúååë ð"á äëæ àìã äùîë äàìò äàéáð àåä ïàî àìà .
 – òæòãæà àìå ìéçã àìå äæøëäá øåáã òîùשורש נשמת משה היה בז"א,
למעלה מנוקבא .לכן לא דחיל כלל ,אפילו ש"שמע דבור בהכרזה" .ועוד י"ל ,נבואת
משה היה מפרקין עילאין דנו"ה דז"א ,וידוע כי פרקין עילאין דנו"ה נעשים חו"ב
ברישא דנוק' ,ודינין דנוק' נייחין ברישא ותקיפין בסופא )ספד"צ כו ע"ב( ,לכן לא דחיל,
וזהו שכינהו כאן האידרא "נביאה עלאה" )ב"ע קיד ע"א(åòæòãæà íéàéáð øàùå .
 - åìéçãá ïéìçãå äøéîàá åìéôàשאר הנביאים ,אע"פ שנבואתם מסט' דרחמי,
בכ"ז לא יכלי למיקם קמיה והוו זעין ודחלין .753ועוד יש לבאר  ,ששאר הנביאים
שורשם מפרקין תתאין דנו"ה דז"א ,והם נתלבשו בנה"י דנוק' ,שם הדינים תקיפין
מאד )ספד"צ כו ע"ב( )ב"ע קיד ע"א(.
(àô÷àì à"ñ) àáúàì 754àðééðúå àð÷éãã äàîã÷ àðå÷éúá àðàúå
 – äàúéìúì (äàúééàì à"ð)755ר"ל ,שב' התיקונים הראשונים אינן אלא הזמנה
והכנה לתיקון הג' הזה .שכן ב' התיקונים הראשונים הינם הכח לסבול את העוונות,
והיות השי"ת סובל העוון בפועל ממש .והתיקון השלישי הוא יותר מזה ,שהשי"ת
מוחל ועובר על פשע ,כלומר ,שכביכול כבר אין צורך לסבול את העוון שכן הוא ית'
מוחק את העוונות ומתייחס אליהם כאילו אינם )בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה
ואמר עבור( .אלו התיקונים הולכים ומתגלים גילוי אחר גילוי עד הגיעו אל הפה כדי
שהפה יאמר סלחתי )ב"ע קיד ע"א(' .לאתבא' דהיינו שיתיישב התיקון הג' על מקומו
)ועי' הערה ,(756ואם הגרסא היא 'לאקפא' ,הרי שפירושו הוא שהם מקיפים את
התיקון הזה שיהיה יושב במקומו )ב"ע קיד ע"א(äìà ìë ïä (âì áåéà) áéúëã .
 - øáâ íò ùìù íéîòô ìà ìòôéהיות הוא ית' מרחם על בריותיו ומעביר על
פשעיהם ,הוא על ידי זה התיקון הג' הבא ע"י הכנת ב' התיקונים הראשונים )ב"ע
קיד ע"א(ååä äàúéìúì éúéîì ïéàîã÷ ïéðå÷ú ïéøúã ç"úå (éçñåð éøú)757 .
 753עי' רמב"ם יסודי התורה פ"ז ה"ב וז"ל ,הנביאים מעלות מעלות הן כמו שיש בחכמה חכם
גדול מחבירו כך בנבואה נביא גדול מנביא וכולן אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום בחזיון לילה
או ביום אחר שתפול עליהן תרדמה כמו שנאמר במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו וכולן
כשמתנבאים אבריהן מזדעזעין וכח הגוף כשל ועשתנותיהם מתטרפות ותשאר הדעת פנויה להבין
מה שתראה כמו שנאמר באברהם והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו וכמו שנאמר בדניאל והודי
נהפך עלי למשחית ולא עצרתי כח ,עכ"ל .וכל זה אינו כמשה שעניינו היה שונה בתכלית ע"ש.
 754עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה קאים.
 755ב"ע קיד ע"א לא גורס את המוסגר.
 756השערות של התיקון הראשון יורדים עד לפה כנ"ל ,והשערות של התיקון הב' מתפשטין
מעל השפה עד לאמצע השפה ,בכדי שממש באמצע השפה )דהיינו תחת נקבי החוטם( יהיה פנוי
משערות ותלך הארת החוטם דרך שם.
 757נ"ל שהב"ע קיד ע"ב אינו גורס את המוסגר ,וזה מופיע בדפוס אמסטרדם ולא בדפוס
מנטובא.
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÷éôð ïéá÷åð ïéøú úåçúî àîèåç úåçúã àúéòöîàî äàúéìú àðå÷ú àåäã
 - àçøà ãçזמן הגילוי של תיקון זה הוא ביוה"כ )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה
וז"ס( .בסוד קו האמצעי היורד מהיסוד ,וב' נקבים יש בו :הא' לזרע והשני למותרות
)בכורות מד ע"ב( .ובע"ק שני הנקבים קדושים ,ולכן מחד חיין ומחד חיין דחיין)עי'
לעיל קל ע"ב( .לכן אין גדלים שם שערות ,שכן שערות הינם בחי' כלים והיו מפסיקים
הארת האור לפה כמש"ל .ועוד ,שכן השערות הינם מבירורי מלכין קדמאין ,דהיינו
שרשי הגבורות ובחי' צמצום .וכן צריך היסוד להיות פתוח להשפיע למלכות ללא
שום הפסק )ב"ע קיד ע"ב(àçøà àåääá (÷ñôúà à"ñ)758 ÷éñôà àøòùå .
 - òùô ìò øáåòå (çé æ äëéî) áéúëã íåùî ÷ñôúà éàîàאין שם שיער כדי
שיעבור שם רוחא דחוטמא ויאמר הפה סלחתי )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה
קאים( .היסוד לעולם צריך להיות פתוח כדי להשפיע למלכות ולכן אסור שהשערות
יפסיקו שם )ב"ע קיד ע"ב( - äéá àøáòàì ï÷úúà àçøåà éàäå .מעיקרא סלקא
דעתך שכל תיקוני דיקנא הם שערות כדי שע"י נבוא לתיקון ,ואילו בתיקון הג' שם
אין שערות אז אולי אינו תיקון .ולכן בא כאן לאפוקי מסברא זו ,ללמדינו שזה גופא
הוא תיקונו ,שיהיה פנוי משערות .וכאן אין חשש לקלקול מחמת ריבוי האורות,
מכיון שאין תכלית פתיחת היסוד כדי שיתרבו בו האורות וישארו בו ,אלא תכליתו
היא אחת ,שילכו לנוק' .וכן הדבר כאן ,שאין חשש לריבוי האורות בארחא דתחות
חוטמא ,מכיון שעיקר עניינו הוא להעבירו לזולתו ,והיינו מש"כ כאן דתכליתו הוא
'לאעברא' דהיינו שילכו אל הפה )ב"ע קיד ע"ב(éá÷åð úåçú áéúé êë ïéâáå .
 - àçøåà éàä 759àîèåçמכוון תחת ב' הנקבים שביסוד )ב"ע קטו ע"א(àøòùå .
 - (áéúëå úåðåò ùáåë à"ð) íåùî àçøåà éàäá éáøúà àìלכך אין השערות
גדלים שם ,מחמת ריבוי השפע הנשפע דרך הארחא מן החוטם ואין שום דין יכול
להיאחז שם )ב"ע קטו ע"א(à"ñ)760 ãò àøáòà ïúéîì òùô ìò øáåòå áéúëã .
 - éúçìñ àîééã àùéã÷ àîåô (ìòדהיינו עשיית הכלי של מלכות על ידי היסוד,
וכלומר לפלס דרך אל הפה כדי שייפתח ויימא סלחתי )ב"ע קטו ע"א( .כאן הוא
מקום העברת הדינים באופן גלוי )פת"ש א"א מ"ב(.
 - àîåô àåääì ïàëçî úåàñé÷øò äîë àðàúפי' "ערקיסאות" רצועות,
761
ומלשון )סנהדרין ע"ד ע"ב( ערקתא דמסאנא  .ור"ל ,שלוחי הדינים המכונים )ת"ז
פ"ה ע"א( "רצועות לאלקאה בהון לחייביא" שכן הם נוטלים את כוחם מז"א לעשות
דין בעולם .והם 'מחכאן לההוא פומא' שכן הם שלוחי הדינים דאתיין מסט'
דקדושה ,והם מלאכין קדישין ,וממילא אין רצונם לעשות דין בעולם ,ורצונם היותר
עז הוא שיתבסמו הדינים ,שהרי אף הם נהנים בטובת ישראל וזהו סוד מש"כ "הן
אראלים צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון" )ישעיה לג ז( .אמנם בעת שהדין שולט
בעולם אין רצונו ית' לוותר לחייבים ,כי כן שורת הדין שיעשה את שלו ,כדי שידעו
הכל דאית דין ואית דיין .ועוד ,שכן ע"י עונשי הרשעים הם מתבררים מזוהמתם,
הסט"א נכפה ומתבררים הניצוצות ,וזהו סוד גלות ישראל ושעבודם )ב"ע קטו ע"א(.
 - åäééðî ãçì éìâúà àìåאז מסתלקת הארת הפה 762כדי שיהיה הדין נשפע
בעולם .והנה על אף שכתבנו למעלה שלעולם אין הארת חוטמא דע"ק פוסקת
מלהשפיע אל הפה דרך הארחא ,כל זה אינו אלא בבחי' ההשפעה לשם קיום העולם
שלא יחרב אבל השפעת ברכה מעבר לעצם החיות של הברואים זה אינו תמידי אלא
 758ב"ע קיד ע"ב גורס את המוסגר אם כי הוא אינו גורס את תיבת 'אפסיק'.
 759ולא תחת הדופן .ועי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ,ועי' לעיל קל ע"א ד"ה ותא חזי.
 760ב"ע קטו ע"א גורס את המוסגר ואינו גורס את תיבת 'עד'.
 761פי' שרוך נעל )רש"י שם(.
 762דהיינו שהוא אינו מתגלה לאף א' מהם.
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תלוי ועומד במעשיהם )ב"ע קטו ע"א( - ÷ìúñà àäã .בסוד אבר מת) 763ב"ע קטו
ע"ב( - øèòúàå .שהארת הרוחא דחיי הנשפעת דרך הארחא נבלעת בשורשה
שבמו"ס המכונה עטרא )ב"ע קטו ע"ב( - òéãé àìå òéãé .מצד קיום העולם הוא
"ידיע" כלומר לתתא ,אמנם בבחי' תוס' שפע )דהיינו הברכה הנוספת על עצם
הקיום( הוא "לא ידיע" )ב"ע קטו ע"ב(áéúëã åäî 764àøôñã àúåòéðöá àðàú .
 - òùô åëæ àì øáåò åëæ òùôזוהי מידת השפעת הרחמים מא"א לז"א )בהגר"א
על ספד"צ יט ע"א ד"ה ואמר דכתיב ,וכן ד"ה ואמר על פשע( .והנה בביאור מהות
בחינת "פשע" יש להקדים שע"ק נקרא אריך אנפין ,ע"ש שיש בו ש"ע נהורין )לעיל
קכח ע"ב ד"ה האי גלגלתא( המאירים בחוטמא דיליה שכן בחוטמא אשתמודע פרצופא
)לעיל קל ע"א( .וש"ע נהורין אלו הם כנגד הי"ס שלו :ש' כנגד ג"ר דהיינו חב"ד ,וע'
כנגד ז"ת .ונהורין אלו של ע"ק הם לעולם בסוד כל הי"ס ,משא"כ ז"א שבחוטמא
דיליה אין מאירין אלא ק"ן נהורין ,שהם כנגד ו"ק שכן רק המה קבועים בו :ק' כנגד
חסד ,ונ' כנגד ה' הספי' האחרות .ולכן הוא מכונה ז"א ,ר"ל זעירא דחוטמא .והנה
האות פ' מורה על תגבורת הסט"א .765כאשר יש עת רצון בעולם ,ויש זיווג בזו"נ ,אזי
מתגלים ש"ע הנהורין לבדם ,ובסוד שפ"ע הניתן למלכות .ואז האות פ' נמצאת
באמצע אותיות הש"ע נהורין ,להורות על כך שהש"ע מתגברים ,והפ' שהוא רזא
דאחיזת הסט"א  -נבלעת בתוכם ונגנזת .אמנם בעת זעם ,ע"י חטאי הדור ,אזי
קודמת האות פ' לש"ע הנהורין ובחינתה גוברת והיינו גניזת האור ,ואז הוא בסוד
פש"ע )ב"ע קטו ע"ב( .ה"עובר" פירושו שעוברת הארת חוטמא דע"ק דרך הארחא,
ואז הוא כבר אינו נקרא פשע )ב"ע קטז ע"ב( .בגילוי הא"א אין מקום לדין כלל ,ולכן
אין שום מקום לפשע )לש"ו הקדו"ש כד ע"א( .ועוד ,כאשר מענישים הטומאה
מתכלית ונגרם תיקון .ממילא יוצא שעצם הפשע נהפך לשפע )לש"ו הקדו"ש כ"ז
ע"א(àìå ãîåò åëæ àì à"ôì ï"éù íéã÷àã òôù òùô ìò øáåò òîùî éàî .
 – ïéôà øéòæá (éàä)766 øáåòש' הם כנגד הג"ר כנ"ל ,הרי הם המוחין חב"ד .שכן
עיקר ביסום הדינים הוא על ידי המוחין ,ממילא בעת הזעם והפ' קודמת לש'
מסתלקים מוחין אלו מז"א ,ומאידך הש' קודמת לפ' כשמתגברים המוחין .ועוד י"ל,
דבע"ק ההשגחה היא תמידית ומה שנפסק אינו אלא מצד השפעתו לז"א )ב"ע קטז
ע"ב(.
éá÷åð úåçúî àçøåà àåää úéçð ãë ïéôà øéòæá éàäì éàä ïéá éàî
 - 767íá 'éé óà øçéå (áé øáãîá) áéúë éîèåçארחא דע"ק הוא שורש החיים
ומיתוק לכל הדינים ,ואילו ארחא דז"א שהוא תחת חוטמא דיליה הוא ההפך הגמור,
שכן עיקר התיקון הוא שלא יתפשטו הדינים ,וחוטמא דז"א הוא בבחינת כורסייא
למידן עלמא) ,ב"ע קטז ע"ב( – àæâåøã àçåø ÷éôðã ,êìéå éàî ,êìéå .על ידי
השפעת ארחא דז"א )ב"ע קטז ע"ב(àìå ìéæà äéî÷ çëùàã ïàîå éá÷åð ïåðéàî .
 - çëúùàמי שפגעה בו מידת הדין נענש ,ומתכלה ונעקר מן העולם ,ולכן הדין
 763עי' בביאור הגר"א על תיקו"ז נ"א ע"ב וז"ל ,אדם רגע ללא תורה דעת שלו היא אבר מת
ונקרא מת ,וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת
לזיווג ,וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו' דוד מלך ישראל
חי וקיים ,עכ"ל.
 764ע"ש בבהגר"א שהוא מצטט את לשון האד"ר דכאן כלשון של אד"ר ולא כלשון של ספד"צ,
ואכן לא מצאתי לשון זו בספד"צ כלל ,וצ"ע.
 765עי' זהר בראשית ב' ע"ב ]לעניין דבר זה שכל האותיות רצו שבהם יברא העולם[ :עאלת את
פ ,אמרה קמיה רבון עלמין ,ניחא קמך למברי בי עלמא ,דהא פורקנא דאנת זמין למעבד בעלמא בי
רשים ,ודא הוא פדות ,ובי יאות למברי עלמא ,אמר לה יאות אנת ,אבל בך אתרשים פשע בטמירו,
כגוונא דחיויא דמחי ואעיל רישיה בין גופיה ,הכי מאן דחב כפיף רישיה ואפיק ידוי.
 766ב"ע קטז ע"ב גורס את המוסגר.
 767עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה קאים.
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הוא טובה גדולה לעולם ,שכן עי"כ מתבטל הרע )ב"ע קטז ע"ב((î äéòùé) ã"ää .
 – (åððéàå åá äøáò çåø éë à"ñ) åððéàå åá äáùð 'éé çåø éëכהמשך להנ"ל ,מבאר
כאן שלעתיד לבא בימות המשיח רוחא דחוטמא דז"א )ז"א נק' הוי"ה( יעביר מן
העולם את כל החיצונים .משא"כ בא"א דכשנשיב רוחא דחוטמא אז הוא נייחא
ורוחא טבא )א"ז רצד ע"א( ונקרא עובר על פשע )ב"ע קטז ע"ב(áéúë ïéôà êéøàá .
) - íøäèúå äøáò çåøå (æì áåéà) áéúëå ,òùô ìò øáåòå (æ äëéîמהפרדשקא
שופע חיים ,והוא התגלות החוטמא דע"ק ביום הכיפורים )בהגר"א על ספד"צ לה
ע"ג ד"ה וז"ס מלחמת( .סוד רוחא דנבואה הוא מחוטמא דע"ק ,והפסוק המובא כאן
מדבר אף הוא מרזא דנבואה שנמצאת עכשיו בגלות )ב"ע קטז ע"ב(.
øáòå (áé úåîù) íúä àçøà àåääá òùô ìò øáåò áéúë àëä àðàúå
 - íéøöî úà óåâðì 'ééכאשר אין גילוי מחוטמא דא"א ,אז נענשים הרשעים על ידי
רוחא דחוטמא דז"א ואינו מאריך להם אפו וז"ס הדֶ בֶ ר שיש בעולם )ב"ע קיז ע"א(.
àð÷éãã (àçøåàã) äàúéìú àðå÷ú àåä àãå éàäì éëæã ïàîã äé÷ìåç äàëæ
- êì àáèåàì éâñé ä"á÷ éàãå ù"ø øîà é÷éúòã à÷éúò äàìò àùéã÷ àøé÷é
אחר שסיים רבי חייא את דבריו בתיקון הארחא ,ברכו רשב"י .והנה הארחא מכונה
"טוב" ,שכן הוא נמשך מסטרא דיסוד .768והנה על אף שאין הארת הארחא נפסקת
לעולם ,ובבחי' חיות העולם לשם קיומו ההכרחי ,מ"מ זכה רבי חייא לקבל את
הארתו בבחי' תוספת טובה ,שכן דבר זה תלוי בעבודת האדם )ב"ע קיז ע"א(éãçéå .
 - êìò àðâàìהשמחה הזאת היא בסוד הזיווג הנ"ל של יסוד דרדל"א עם פה דע"ק
)ב"ע קיז ע"א(.
,øîúà ïéîåé ÷éúòá ,'ééá ùéùà ùåù (àñ äéòùé) áéúëã éàî àðàúå
 - àìëã àúååãç 769àåä àäãבחוטמא אשתמודע פרצופא )לעיל ק"ל ע"א( ,לכן
חוטם מכונה עתיק יומין .ואמר "דהא הוא חדוותא דכולא" שכן הוא שורש לכל
זיווגין שבאצילות )ב"ע קיז ע"א(àð÷éãã àçøåà éàä éìâúàã àúòùá àðàú .
 - àááéã éøàî åäìë ïéîåé ÷éúòãשלוחי הדין שביצירה )ב"ע קיז ע"א(- äììéå .
שלוחי הדין שבעשיה )ב"ע קיז ע"א( - àðéãã ïåäéøàîå .שלוחי דין שבבריאה )ב"ע
קיז ע"א( - ïéîéúñ .כלומר שכל הנ"ל אינם יכולים לקטרג על האדם ,מכיון שכבר
נתכפרו העונות ע"י אותו הארחא .ועניין "סתימין" שייך בפרט לקלי' )דהיינו שלוחי
הדין( דעשיה ,שכן הם סתימין ולא אתגליין ,ונטמנים בנוק' דתהומא רבא) 770ב"ע קיז
ע"א( - ïé÷éúùå .היינו אותם )מארי דינא( שביצירה ,והם מלאכי קדישין ומעתה אין
להם רשות לצוות אל הקלי' שבעשיה לפעול בעולם )ב"ע קיז ע"א(çúôéã771 úéìå .
 - àùàáàì 772àøèôדהיינו אותם שלוחי דין שבבריאה ,שאינם מצווים להאי
רצועא בישא ,שכן זו האחרונה שייכת ליצירה .ופעולתם היחידה היא לתבוע דין
ולקטרג )ב"ע קיז ע"א(ïàî éàäîå àð÷úì àééìâúà àçøåà éàäã íåùî .
àúå÷éúùì àðîéñ àçøåà éàäã íåùî à"ñ) øäæàå (úéçàã à"ð) ãéçàã
àðîéñ àåäã íéùø àçøåà éàäì äà÷úùì (øäæàå éæçàã ïàî àåä éàäîå
 - àùéã÷ à÷éúòãכך משתיקים ,שמניחים את אצבע על הפה )ב"ע קיז ע"ב(.
àãç àùéøî àîåô úåçú (úéçðå) àøòù ï÷úúî äàòéáø àðå÷ú
 - àãç àùéøìתיקון זה הוא סוד השערות שבשפה התחתונה והעובר מצד א' לצד
 768עי' זהר ויקרא כ"א ע"א ש"טוב" הוא כינוי ליסוד.
 769ב"ע קיז ע"א גורס 'דהאי' במקום 'דהא הוא'.
 770עי' לעיל הערה .329
 771ב"ע קיז ע"א גורס 'מאן'.
 772נ"ל שזהו לשון של שליחות וכעין לשון אונקלוס שתרגם את הפסוק"ושלח לכם את
אחיכם" )בראשית מג יד( " -ויפטר לכון ית אחוכון".

118

àøãàä øéàî
השני )בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה תחות( .הוא 'מתתקן שערי' מכיוון שהוא ג"כ
מסייע קצת לפתיחת הפה דיימא סלחתי )ב"ע קיח ע"א(åúìçð úéøàùì ã"ää .
) - (æ äëéîתיקון זה הוא א' ממדותיו של הקב"ה לרחם על בריותיו הנשארים
לאחר שעשה המקטרג את שלו ,על אף שהנשארים אין להם זכות כ"כ לינצל ,מ"מ
בערך מה שנשאר בדור יתום ,נחשבים גם הם לצדיקים .לכן מכונה מידה זו
"לשארית נחלתו" )ב"ע קיז ע"ב( .והנה אף בעת שמתעורר הדין ועושה את פעולתו,
מ"מ אין מניחין אותו לגמור את הדין ,ובסוד "השב החרב אל נדנה" )דבה"י א' כא
כז( ,והוא מ"ש לשארית נחלתו ,שכן המה השארית הנותרת אחר העונש שעבר
עליהם )פת"ש א"א מב(úéøàùä ãòá äìôú úàùðå (èé á íéëìî) à"ãë .
 - ùîî äàöîðä äàöîðäהם נחשבים לצדיקים לפי ערך דורם וזהו בבחי' מציאה
)ב"ע קיח ע"א(.äìåò åùòé àì ìàøùé úéøàù (â äéðôö) áéúëã úéøàù .
àì (æ äëéî) ã"ää àîåô úåçúî àøçà àçøåà ÷éôð äàùéîç àðå÷ú
 - 773åôà ãòì ÷éæçäבמידה זו מאריך אף אפילו לרשעים .וכאן בארחא תתאה הוא
פנוי משערות ,כדי שלא תהיה לדינים בית אחיזה ,ומדה זו פועלת תוך כדי
התעוררות מדה"ד ,ומשככת את זעמו ית' וכביכול אינה מניחתו לפעול דין )ב"ע קיח
ע"א(- åì äëëù íòä éøùà (âî÷ íéìäú) øîàå çúô éñåé 'ø í÷ ,éñåé 'ø íå÷ .
ישראל נידונים על ידי דינים קדושים כאב הרודה את בנו ,ואז הם מתמתקים על ידי
החסדים ,לכן כל היסורים שלהם שבגלות הם לטובה כדי שיסבלו עונשים מעט
מעט ,והוא ע"י שכיכו דזעמא .וזהו בחינת מאמה"כ 'שככה לו' )ב"ע קיח ע"א(éøùà .
 - åé÷ìà 'ééù íòäכל מיתוק הגבורות הוא מסט' דע"ק ,והוא מיתוק דשם אלקים
דז"א ע"י שם הוי"ה דע"ק .וכלל ישראל מקושרים בז"א המושרש בע"ק )ב"ע קיח
ע"א(äëëù êìîä úîçå (æ øúñà) à"ãë åì äëëù åäî åì äëëù íòä éøùà .
 – äéæâåøî êéëùכאשר הנהגת השי"ת את כלל ישראל היא בבחינת "שיכוך
מרוגזיה" הרי זה הפך מה שקורה לסט"א ,שכשמתמלאת סאתם הרי שהוא עובר מן
העולם ,דוגמת מיתת המן שאז שככה חמת מלך מלכי המלכים) 774ב"ע קיח ע"א(.
âåøä àð éðâøä éì äùåò úà äëë íàå (àé øáãîá) ã"ää äéæâåøá êéëù à"ã
 - éðééãã àðéã àåä àãז"א נחשב כבחי' דין לגבי ע"ק ,ואילו הנוק' נחשבת כדין
לגבי ז"א ,ולכן כינויה כאן ככ"ה דהיינו שהנוק' היא כמו כ"ה אתוון דה' גבורות ,וזה
דין דדייני )ב"ע קיח ע"ב( - éîçøã éîçø åé÷ìà 'ééù íòä éøùà .דהיינו בגילוי
השם השלם דהיינו הוי"ה אלקים ,ואז הכל ברחמים ,אפילו הדינים )ב"ע קיט ע"א(.
 - 775ïäîù ìë ìéìëã àîù ,äëëù à"ãשככ"ה הוא בגימ' שמ"ה .ש' הוא
אלקים דיודי"ן ,ומ"ה הוא הוי"ה דאלפין ,ושם אלקים הרי כולל במספרו את ב'
השמות אהי"ה ואדנ"י ,הרי שכל ג' שמהן נכללים בתיבת "שככה" ,והיינו ע"ק הכולל
את כל האצילות) 776ב"ע קיט ע"א(ïéôðà øéòæì äéá çðàå äéæâåø øáòî ä"á÷å .
 - øáìã ïåðéà ìë ìò øéáòîåכלומר על תיקונים דז"א העומדים לבר מתחת
לפרסה דע"ק ומעביר דינים דיליה ,ואמר את כל זה בתורת הקדמה ,ללמדינו שאף
תכלית ארחא תתאה הוא לאתבסמא דינים דז"א .ואפשר כמו כן לומר שדרך ארחא
תתאה הוא שעולה ז"א לע"ק ,וע"י כך מתבסמין דינים דיליה ,שאין באותו ארחא
שערות הרי הם שרשי הדינים )ב"ע קיט ע"א(àð÷éãã äàìò 777àçøà àéðúã .
 773עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה ארחא.
 774וכן הוא הענין במיתת ושתי וכמש"כ "כשוך חמת המלך" )אסתר ב'(.
 775עי' זהר פקודי ר"ס ע"א :שמא דכליל כל שמהן ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,ע"כ .ממילא צ"ל
שכאשר נתגלה הע"ק ,הרי הוא שם הוי"ה לגבי ז"א ,אזי הוא מעביר רוגז ומאיר לז"א.
 776עי' בהגר"א על ספד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר.
 777בזהר מהדורת מנטובא הגירסא היא "ארחא דתקונא קדישא עלאה עתיקא דעתיקיו דאיהו
נחית בדיקניה" .ועי' בב"ע שגירסתו היא 'ארחא דתקונא'.
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÷àîèåçã éá÷åð úåçú (äéð÷éãá) úéçð åäéàã (é÷éúòã à÷éúò äàìò) àùéã
 - é÷éúòãדהיינו תיקון השלישי דת"ד )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה קאים(éàäå .
 - àúúì àãå àìéòì {:âì÷} àã àìëá ïåðéà ïìé÷ù àúúìã àçøàתיקון ה'
דת"ד דא"א היא כנגד התיקון הג' ,ומקומו הוא מתחת לפה )והוא הארחא שמתחיל
באמצע התיקון הד' ,אשר ב' חלקיו אינם נוגעים זב"ז( וממשיך עד הסנטר )ולא עד
בכלל( )בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה ארחא( .וכמו שארחא דלעילא הוא המקום בו
עובר רוחא דחוטמא דע"ק ,אף ארחא תתאה הוא מקום שדרכו עולה ז"א למעלה
ואין לדינים שלו שורש שאין שם שערות ,וע"י זה הוא מתבסם) 778ב"ע קיט ע"א(.
 - òùô ìò øáåò àìéòìר"ל שם הולכת הארת החוטם לעבור על פשע )בהגר"א על
ספד"צ יח ע"ד ד"ה ואמר לאעברא( - åôà ãòì ÷éæçä àì àúúì .כלומר שהאף,
הרי הוא סוד דינים דז"א ,אין לו מקום להתחזק למעלה )ב"ע קיט ע"א(.
àøúà áéäé àìéòìã äîë áúéîì øúà úéà àìã ,÷éæçä àì ïðéðúå
 - àøáòàì øúà áéäé àúúì êë ,àøáòàìכמו בשפה העליונה ,שם הונח מקום
פנוי משערות כדי שיעבור שם ההוא רוחא לאעברא על פשע ,אף בשפה תחתונה
יהיב אתר שדרך שם יעלו דינים דז"א לאעברא אותם ולמתקם ע"י ארחא עליונה
)ב"ע קיט ע"א(àééìâúà àçøà àìëã àøéîè à÷éúò éàäáã øúà ìëá àðú .
 - àúúìã åäìëì áèמו"ס הוא עדן עילאה ,והוא שורש השכר לצדיקים .והנה
בכל מקום שיש גילוי בע"ק )והם אותן האורות שנתגלו בדיקנא( ,הוא טב לכולהו
דלתתא ,שע"י יש להם מקום בהנהגה והמה המתפשטים להאיר בז"א ולמתק את
דיניו) 779ב"ע קיט ע"ב( - àìëì áè ãáòîì 780àèéò éæçúà àäã .אפילו למי
שאינו ראוי )ב"ע קיט ע"ב( - àééìâúà àìå íéúñã ïàî .הרי הם אותן האורות
שלא נתגלו בדיקנא )ב"ע קיט ע"ב(àåä àìà äéì òãéã ïàî úéìå 781àèéò úéì .
 - éåãåçìáכמ"ש שדבר זה תלוי בידיעתו ית' דהיינו חלק ההנהגה שאינה תלויה
במעשי בני אדם והוא סוד הידיעה שאינה מכריחה ואינה מבטלת את הבחירה )ב"ע
קיט ע"ב( - é÷éúòã à÷éúò àåä àìà äéì òãéã úéì äàìò ïãòã äîë .הוא
נשאר נעלם בשרשו בבחינת חלק המו"ס שלא נתגלה בדיקנא .והמה כעין בחינת
חלק המו"ס שלא נתגלה עדיין )ובבחינת שכר הצדיקים לעתיד לבא( )ב"ע קיט ע"ב(.
- êéúåáùçî å÷îò ãàî 'éé êéùòî åìãâ äî (áö íéìäú) áéúë éàä ìòå
דהיינו עומק מחשבתו ית' אינה ניתנת להשגה כלל .והוא סוד הידיעה שלו ית'.
משא"כ מה שבבחי' אמירה ,והוא בסוד הפה ,שכן כל אלו התיקונים סובבים אותו.
וזאת ,מאחר ואמירה היא ע"י כלים ,דהיינו ה' מוצאות הפה ,וכמו כן שערות הדיקנא
אף הם כלים ומדות .משא"כ אורות המו"ס עצמם ,שלא נתגלו ולא באו מלובשים
בכלים ,ולכן הם מכונים בל' הכתוב "מחשבה" .והוא בא מסטרא דחכמה המכונה
בלשון הכתוב הנ"ל "עומק" ,וי"ס מכונים י' עמקים )ס"י פ"א מ"ה( מסטריה ,782והוא
מ"ש בהמשך הכתוב הנ"ל בתהלים "בפרוח רשעים כמו עשב כו'" ר"ל שכאן הוא סוד
 778לפי התירוץ השני בריש הד"ה.
 779וכנ"ל שזהו בעיקר עניין לארחא.
 780פי' עצה ,ועי' הערה הבאה.
 781עי' בהגר"א ת"ז קכג ע"ג ד"ה רוח עצה כו' וז"ל ,עצה הוא השקאה כמ"ש )פ' צו לא ע"א(
יועץ דא נהר כו' ואשקי לכולא ,והענין שהיועץ הכל ניזונים וחיים ומתנהגים בעצתו וכן נקראים
כליות יועצות שהן אפיקי מים והכל מצד הנהר מימי החסד דאשקי לכלא ונק' בינה יועץ בשם
התואר שיועץ תמיד דלא פסיק ונהר יוצא מעדן אשר לא יכזבו מימיו והחסד עצה שם המקרה כי
המים הוא העצה כנ"ל וכמ"ש מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה כי השותה המים
אלו יחכם שהם כסט' דחכמה דהיא בימינא הרוצה להחכים ידרים ולכן ושומע לעצה חכם ואת
נועצים חכמה ,עכ"ל .דהיינו ש"עצה" הוא כינוי לדעת המתפשט בגוף .וכאן ר"ל ש"אין עצה" דהיינו
שאין אפשרות להוריד את הדעת לכלים לקבלו.
 782עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א מתז"ח )דף ב ע"א(.
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הנהגת "צדיק ורע לו כו'" )ברכות ז ע"א( התלוי במחשבה העליונה )ב"ע קיט ע"ב(.
 – ïé÷éúòã à÷éúò íòî éúàã àîìòì êãáåò ïåð÷úúé ù"øàדהיינו עולם הבא
הרי הוא עדן עילאה שם הוא מקום שכר הצדיקים )ב"ע קיט ע"ב(.
784
 – àìéòì òøìî 783÷éìñå àøòù ï÷úúî äàúéúù àðå÷úמקומו של
תיקון זה כולל את כל חלק צורת הדיקנא המתחיל מצדדי התיקון הה' )דהיינו החלק
הנחשב כפנוי משערות החל מתחתית השפה התחתונה ועד לשבולת הזקן שבסנטר(,
וממשיכים לצדדים בהמשכה כלפי מעלה עד כנגד ב' הקצוות של הפה )שם נסתיימו
שני חלקי התיקון הראשון( והוא עניין מש"כ האידרא שהוא "סליק מלרע לעילא".
ואחרי כן יורדים לכסות את כל רוחב הפנים אשר משם ולמטה עד סוף הפנים
785
)בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ואמר לרישא(àáè àîñåáã àúáåø÷ú éôçå .
 – àìéòìã àîåôã àùéø ãòפי' 'חפי תקרובתא' דהיינו שמכסים על הלחיים
)בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה חפי( .ונקט בלשון יחיד ,שכן שניהם מגיעים כא'
למטה מתחת לארחא תתאה )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה חפי( עד לסוף הסנטר,
786
הרי הוא סיום הארחא תתאה )ב"ע קיט ע"ב(àçúôã àùéøì àøòù úéçðå .
 - àîåôã äàúúכאן מדובר על שהולך למטה באורך וברוחב עד למקום בו
מסתיים הארחא תתאה והוא בשבולת הזקן )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ואמר
לרישא(.
÷(ãð äéòùé) øîàå çúô àñéé 'ø í÷ àã àðå÷ú ïé÷úàå àñéé 'ø íå
éàø÷ éðä êéúîçø íìåò ãñçáå (ç ãð äéòùé) áéúëå ùåîé àì êúàî éãñçå
÷ – éããäà ïééùקושייתו היא ,שהפסוק הראשון ,דהיינו 'וחסדי מאתך לא ימוש'
נאמר בלשון עתיד ,למימרא שמדבר על העתיד לבא ,ורק אז ַיראֶ ה השי"ת את חסדו
לישראל ,משא"כ עכשיו כשהם בגלות .ואילו הפסוק "ובחסד עולם רחמתיך" שנאמר
בל' עבר ,משמע שאפילו בגלות הייינו מונהגים ע"י חסדו ית'ïðéðúã ,åù÷à àìå .
ïøîàã àä ,åâìã ãñç .øáìã ãñç úéàå åâìã ãñç úéà ,ãñç úéàå ãñç úéà
 – ïé÷éúòã à÷éúòãמתרץ ש"חסד עולם" הוא הנשפע מע"ק לז"א ,והוא אכן
מתנהג גם עכשיו בגלות ובכל ו' אלפי שנין ,שכן ההנהגה היא ע"י ז"א .ולכן הוא
מכונה "חסד עולם" שכן העולם נברא ע"י ו"ק דהיינו ו' ימי בראשית .וכמ"ש )תהלים
פט ג( עולם חסד יבנה ,מחסד ולמטה הוא ו"ק דאצילות .משא"כ חסדים דע"ק עצמו,
שלא נתגלו עדיין בז"א לתתא ,והם מכונים "חסד" סתם ,והוא אשר יתגלה רק
לעתיד לבא )ב"ע קכ ע"א(' .חסד דלגו' הוא ע"ק ,שעומד בפנימיות ע"ק בלי בחי'
התלבשות לתתא בז"א )ב"ע קכ ע"א( .פי' 'חסד דלבר' בחי' החסד שבדיקנא דז"א
המכונה 'לבר' )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה ביקירא ,וכן כה ע"ג ד"ה ואמר( והוא
בז"א בקבלתו מע"ק .ומכונה "לבר" מכיוון שהוא לבר מגופא )זהר בראשית כא ע"ב(
מטיבורו דע"ק ולמטה )ב"ע קכ ע"א(éø÷àã àð÷éãã àã àøèñá íéúñ àåäå .
787
 - ï÷æä úàôעד לתיקון זה היו כל הת"ד סתומים ,ומכאן ואילך התחילו להתגלות
)ב"ע קכ ע"ב(.
788
 - àøèñ éàä àìáçì ð"á éòá àìåשכן ע"י זה גורם לפגם גדול ,שכורת
את החסדים העליונים כדי שלא יתגלו לתתא ,ומעורר את הדינים .ומה שנדרש עניין
זה דווקא בתיקון הו' ולא קודם לכן ,שכן כאן מתחילים הם להתגלות ,ולכן שם
 783עי' קלא ע"א שם איתא "ונפיק".
 784עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה חפי.
 785עי' לעיל הערה .505
 786עי' לעיל דף קלא שם כתוב "לרישא דארחא".
 787לכאורה יסוד דבריו הוא מאד"ז רצה ע"א :באלין תקרובין דבוסמא שארי דיקנא לאחזאה.
 788בב"ע קכ ע"ב במקום "סטרא" גורס 'דיקנא' ,אמנם לא מצאתי כזה בכל הדפוסים.
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àøãàä øéàî
מתחילות ב' פאות אחרות דהזקן 789שאינן דומות לתיקונים הראשונים ,ומ"מ אין
להם כ"כ גילוי לתתא עד התיקון הח' ה"ה נוצר חסד ,המזל העליון ,שתחילתו
בתחתית הסנטר .לכן שם הוא נחשב כפאה בפ"ע )ב"ע קכ ע"ב( .עיקר ביסום הדינים
באתגליא מתחיל מתיקון ו' ואילך ,לכן משם מתחיל עיקר הזקן ,ולכן הזכיר דווקא
כאן את איסור השחתת הדיקנא )ב"ע קכא ע"א(÷éúòã åâìã ãñç éàä íåùî .
íùàøá äçø÷ äçø÷é àì (àë àø÷éå) äéá áéúë àúúìã ïäëá ë"âáå ïéîåé
ïäëã à÷éúòã ãñçã éåçøåà àìáçì àìã ïéâá è"î åçìâé àì íð÷æ úàôå
 - éúà à÷ àã àøèñîאצל כהן נאמר לאו מיוחד על השחתת הדיקנא ,מלבד מה
שנאסר עליו בלאו שנכתב לכל ישראל .והטעם ,שכן שורש הכהן הוא בסטרא דחסד
עילאה דע"ק ,וממילא ע"י שמשחית הכהן את זקנו פוגם בדיקנא עוד יותר ,שכן
הכהן מחובר לדיקנא יותר מכל ישראל )ב"ע קכא ע"א(.
éðáîìå äàáøúàì ãñç êéøèöà àìëá 790àøôñã àúåòéðöá àðàúå
 - àîìòî éöúùà àìå äéì àòè÷ì àìåאפילו בחסד דז"א ,ה"ה דיקנא דיליה,
אסור לגלח את הזקן .והראיה ,שאפילו ישראל דאתיין מסט' דז"א נאסרו בזה.
והטעם ,שכן גם דיקנא דז"א הוא חסדים )על אף שהוא דינא לגבי דיקנא דע"ק שכן
דיקנא דע"ק כולו חסדים ,791כי כל ענייני ז"א בנויים על ב' הנהגות אלו דהיינו חסד
ודין ,ולכן אצטריך לרבאה ליה לדיקנא ולא למקטעיה( .לכן הוא מכונה חסד .אמנם
החסדים שבז"א מכונים חסד עולם ,792שכן הוא תחילתו מחסד והוא יומא דכליל כל
ו' יומין ו"ק דיליה ,וכמ"ש "עולם חסד יבנה" )תהלים פט ג( .משא"כ דיקנא דע"ק
הנקרא חסד דקב"ה ,דכתיב "וחסדי מאתך כו'" )ישעיה נד י( ,ובחינה זו לא נתגלתה
למטה )ב"ע קכא ע"א(ãñç ùåîé àì êúàî éãñçå (é ãð äéòùé) áéúëã éàäå .
 - à"æã àøçà àåä éàäå íìåò ãñç éø÷àã ãñç íìåò ãñçáå ïéîåé ÷éúòãבכך
תירץ את הקושיא הנ"ל .הוא החל בכך שהקדים לעיל ואמר שהחסד דע"ק נקרא
חסד דקשוט ,שכן אמת בעתיקא תליא )זהר תרומה קמ ע"ב( .והנה יש בזה סוד גדול,
והוא שעשיית חסד שמצפים לקבל עליו תשלום גמול ,או שמשלם למי שעשה לו
טובה ,או שעבד עבורו ,אין זה חסד של אמת .משא"כ מי שעושה חסד שאינו לשם
בחי' תשלום גמול כלל .והוא כמ"ש שז"א תלוי בעבודת התחתונים ,ולכן לא נקרא
חסד דקשוט .ואילו חסד דע"ק ,הוא למעלה מן הבחירה שכן אין מגיעה לשם עבודת
ישראל כלל ,והוא נפעל רק לפי ידיעתו ית' .לכן נקרא חסד של אמת ,והוא החסד
שעושים עם המתים ,שכן תיקון מלכין דמיתו היה ע"י תיקוני דיקנא דע"ק )ב"ע קכא
ע"א(ïé÷éúòã ÷éúòã ãñç éàäå äðáé ãñç íìåò éúøîà (èô íéìäú) áéúëã .
- àúîùðã ééçá àìà øîúà àôåâ ééçá åàì èåù÷ã ãñçå èåù÷ã ãñç àåä
שבאופן זה אין עושים לתשלום גמול וכמבואר לעיל .והוא ג"כ אינו מזומן להתפשט
בהנהגת העוה"ז בבחי' גשם וגבול ,אלא רק מוכן לעתיד לבא ,שכן ע"ק הוא נשמתא
ואילו ז"א אינו אלא גוף לגביו )ב"ע קכא ע"ב(ãñç õôç éë (æ äëéî) áéúë ë"âáå .
' – àåäהוא' הוא כינוי לע"ק ,והוא "חפץ חסד" ,שכן מטבעו להיטיב אפילו לאלו
שאינם ראויים ,ואינו תלוי בעבודת בני אדם כלל .והנה כבר אמרנו שעיקר גילוי
החסדים שלו הוא מהתחלת התיקון הו' )ב"ע קכא ע"ב(äàúéúù àðå÷ú àåä àã .
.é÷éúòã ÷éúòã àøé÷é àð÷éãã

 789מתוך ה' הפאות הנחשבים לזקן מן התורה.
 790לא מצאתי דבר זה בספד"צ.
 791עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק.
 792עי' לעיל באדרא בד"ה ר' ייסא.
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àøãàä øéàî
àúáåø÷úá ïéçåôú 'á ïæçúàå àøòù ÷éñô äàòéáù àðå÷ú
 - 794ïøéôù 793àîñåáãזהו המקום הפנוי משערות שבפָ נים .ומכיוון שאין שם
שערות מתגלה שם בקיעת האור שבפָ נים ,ודרך שם הוא שניכר בכל פרצוף מה
עניינו ,אם הוא בזעף או בנחת .פי' 'שפירן' יפה תואר ,והוא כינוי לתיקון הפרצוף
ואברים דיליה על ידי הגבורות הרי הם בוצד"ק הנותנים לכל אבר ואבר שיעור
וגבול .ולכן מכח זה הוא יפה תואר )ב"ע קכא ע"ב( - éæçîì ïàéå .פי' יפה מראה
דהיינו זיו הפנים התלוי בה"ח ,ובבחינת האור של היום הראשון )ב"ע קכא ע"ב(.
úìúá ìéìë äæ çåôú äî 'åâå øòéä éöòá çåôúë (á øéù) øîàå ù"ø çúô
" - 795éðååâתפוח" הוא כינוי לעד"א ,ולכן יש בה ג' צבעים כנגד חד"ר ,והרי יש ב'
תפוחין ,וממילא יש שם ו' צבעים כנגד ו"ק )האחד כנגד חג"ת והב' כנגד נה"י( ,ולפ"ז
יתבאר מ"ט יש ב' תפוחין )בהגר"א על תיקו"ז לח ע"ג ד"ה כד סלקא( .והנה בשורשם
של דברים יש רק ב' צבעים הרי הם לבן ואדום הבאים מאו"א .796אמנם נכלל בהם
גם מוח שלישי ה"ה הדעת וכנגדו יש גוון שלישי הרי הוא הירוקא .ומעיקרא הב'
צבעים הראשונים מכסים עליו והוא אינו נגלה ,אך כאשר הלבן והאדום נעלמים
ועולים למעלה הירוק נותר גלוי למטה ,והיינו כאשר בא הזמן לגאול את ישראל
)בהגר"א על תיקו"ז נט ע"ד ד"ה ירוקא( .כל ג' הגוונים הנ"ל הינם בסוד חג"ת ,והוא
דרגא דרע"מ) 797בהגר"א על תיקו"ז עח ע"ד ד"ה ואייתי( ,דהיינו בהתגלות היסוד
)ב"ע קכא ע"ב(ïéìà ïéçåôú ïéøúå éðååâ àúéù ìéìë ïéçåôú ïéøú ä"á÷ êë .
 - àðéîàã ïéðå÷ú àúéù ìëã àììë ïåðéà 'æ àðå÷ú ïåðéàãתיקון זה כולל את ו'
התיקונים הראשונים )ב"ע קכא ע"ב(éðô øåàá (æè éìùî) íéé÷úà ïåäéðéâáå .
 - íééç êìîדעת דז"א תלוי בתיקון זה .ואם כן נמצא שאף חיין דז"א תלויים בו,
שכן התפוחין מגלים את זיו הפנים )ב"ע קכב ע"א(ïé÷ôð ïéçåôú éðäî àðàúå .
" - 798àîìòì ïééçהעולם" הוא כינוי לז"א 799שכן בו תלויה הנהגת העולם הזה
)ב"ע קכב ע"א( - ïéôà øéòæì åãéç ïééæçîå .בעת שהאדם שרוי בעצבות אזי כל
הרוחין דנפקין מלבא לאיברין מתכנסים בלב וכעין השינה ,והוא בסוד סילוק
המוחין .וכשהאדם בשמחה ,אזי הכחות מתגלים מהלב אל האיברים שבחוץ,
והנשמה מתיישבת במוחין .ואז האדם כאילו מתעורר משינתיה .לכן הדבר ניכר מיד
בפניו המאירים .800הארת הפנים תלויה בתיקון זה ,והיינו סוד ברכת כהנים התלויה
בדיקנא )ב"ע קכב ע"א(.

 793עי' לעיל הערה .505
 794עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב דה תרין.
 795עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה תרין ,ובהגר"א על ת"ז עט ע"ב ד"ה וריח.
 796כמש"כ קל"ה ע"ב.
 797כוונתו לדעת המתפשט )וכן הוא בב"ע פה ע"ב( ,ואם כן ,כאשר נתגלה המתקלא הרי הוא ג'
הצבעים נתגלה שם השורש.
 798עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ואמר אתחזון.
 799וכן הוא בהגר"א על תז"ח ריש נא ע"א מקצה העולם ועד קצה העולם.
 800עי' ברמח"ל בדעת תבונות אות פו ז"ל ,מלבד הדמות של הגוף בתבניתו ומלבד הנשמה שבו
בצורה אשר לה הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם הוא זיו הפנים ותראי שזהו המשתנה
החי מן המת ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו הלא תראי החולה פניו
רעות ולא עוד אלא שמחשבת הלב נראית בו הלא תראי פנים שוחקות פנים זועפות פנים
מסבירות כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב ואין הזיו הזה נמצא לא לנשמה
בפני עצמה כי הרי זיו של גוף הוא ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה אבל הוא
הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד ,עכ"ל .ועי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לב וז"ל,
הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף ומכל חוש יוצאות הארות מזה ולכן יוצאים ד'
עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו.
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àøãàä øéàî
êìî éðô øåàá (åè æè éìùî) áéúëå êéìà åéðô 'éé øàé (å øáãîá) áéúë
 - íééçרצונו להקשות שהדברים נראים כסותרים זא"ז :מצד אחד נאמר "באור פני
מלך חיים" והרי החיים הנזכרים כאן אין תנאי נזכר לקיומם ,ומכאן משמע שפניו
ית' נהירין תדיר ,ועל ידיהם נמשכת החיות לעולם ואם היתה נפסקת אפילו לרגע א'
ח"ו היה העולם חרב .אמנם מדכתיב "יאר ה' פניו אליך" )במדבר ו כה( ,משמע שיש
זמנים שאין פניו מאירים ורק בעת רצון כשיש זכות בישראל אזי מאיר השי"ת את
פניו )ב"ע קכב ע"א( - 801ïéçåôú ïéøú ïåðéà ïéìà êìî éðô øåàá .מתרץ ,שקרא
ד"באור פני מלך כו'" " -אלין תרין תפוחין כו'" ללמדינו שהם דע"ק עצמו ,וכל
התיקונים דע"ק הינם תדירא ,כי אין שם פגם ע"י התחתונים ,ואין מעשיהם
הבחיריים של בני האדם מגיעים לשם כלל וממילא נהיר תדיר .ומה שנאמר שלעתים
נפסקת הארת ע"ק ,הכוונה היא דנפסקת מז"א ,שלפעמים הוא מסתלק ואינו מאיר
אליו מכח עבירות התחתונים .והנה זה הסילוק אינו כי אם בבחי' תוס' טובה ,אך
בבחי' שפע קיום העולם זה לא נפסק לעולם )ב"ע קכ"ב ע"א(àúáåø÷úã .
 - àîñåáãאמר דבר זה בלשון יחיד ,שכן שם מתחברים הלחיים לתתא בתחתית
הסנטר )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה חפי( .ב' התפוחין עומדים למעלה
802בתקרובתא דבוסמא )ב"ע קכב ע"א(- øáìã íéðô êéìà åéðô 'éé øàé àðéîàã .
ר"ל של ז"א ,שיש זמן שהארתו נפסקת .והטעם ,שכן זיו הפנים נמשך מן המוחין,
מכיוון שכל הנהגת הגוף היא על ידי המוחין ,והם מגלים את כחם בזיו הפנים .אמנם
בעת שמסתלקים המוחין דז"א ,מסתלק ג"כ זיו הפנים דיליה ,ואז עלמא בדינא אתדן
)ב"ע קכב ע"א( - àîìò êøáúî ïéøäð ãëã .נוקבא מכונית "עולם" ובסוד )תהלים
קו מח( "מן העולם כו'" )זהר בראשית לד ע"א( .כאשר הדכורא שרוי ברצון ובחדוה אזי
הוא סימנא דזיווגא ויש שלום בבית )ב"ע קכב ע"א(éðéöåá éðäã ïîæ ìë ,àðàúå .
 - ïéøéäð øáìãדהיינו ספירות דז"א ,ו"ק דיליה .ונק' בוצינין מכיוון שמתקיימים על
ידיהם שבילי המוחין הנשפעים בו ע"י הדעת דמלייא אדרין ואכסדרין )לקמן קלו ע"א(.
המוחין מכונים שמן מסטרא דחכמה) 803ב"ע קכב ע"ב(àìå êøáúî àîìò ìë .
 - àîìòá àæâåø çëúùàפרצוף ז"א מאיר על ידי המוחין והוא סימן להיות ז"א
במצב של זיווג וכמו שהיה בזמן שישראל היו שרויים בארצם ,עושים רצונו של
מקום .אז לא אשתכח רוגזא )הרי הוא הסט"א( ,שכן היה טמון בנוק' דתהומא רבא
וכמו שהיה בזמן שלמה המלך .ובשעת הזיווג מקבלת הנוק' מז"א שפע ואח"כ
מחלקת שלל לכל העולמות ,וכל רוגזא לא אשתכח .ושורש התורה הוא מתיקון זה,
ולכן הוא מכונה תורת אמת ,והוא מסוד הדעת דהיינו בבחינת י' דיברות ,כנגד ה"ח
וה"ג .לכן הוא מכונה "תורה אור" )משלי ו כג( )ב"ע קכב ע"ב(øáìã éðä éà äîå .
 - å"ëàò àøéãú ïàãçã àøéãú ïéøäðã ïéçåôú ïéøú êëע"ק הוא השורש של
האור ,ושם אין הזיווג נפסק כלל .לכן המוחין קבועים בו ומאירים את פניו תמיד.
והוא בסוד שמחת הזיווג כמש"ל ,אלא שיש זמן שבו מתגלה אורו לז"א ,ולפעמים
הוא מסתלק מז"א )ב"ע קכג ע"א(.
 - àúååãçá ïéôà øéòæ éæçúà ïéìà ïéçåôú ïéøú ïééìâúà ãë àéðúהוא
סימן שהמוחין קבועים בו ,ובסוד "חכמת אדם תאיר פניו" )קהלת ח א( .והלב
משפיע את כוחו לכל האיברים )ב"ע קכג ע"א(àúúìã ïéðéöåá ïåðéà ìëå .
 - àúååãçáאפילו גופא דז"א המכונים ז' בוצינין וכמש"ל ,אינם נהירין אלא ע"י
אור פניו ,שכן כל הנהגת הגוף מתגלה תחילה בג"ר שבראש ,ועל ידיהם ניכר זיו
 801עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה חפי.
 802דהיינו החלק העליון של הלחיים ,והלחיים נחלקים לב' :החלק העליון שהוא ללא שערות,
והחלק התחתון שהוא עם שערות.
 803עי' לקמן דף קלא ע"ב בענין משח רבות ,וכן הוא בקלד ע"ב וכן הוא בבהגר"א בספד"צ יט
ע"ג ד"ה ואמר נגדין.
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הפנים ,ואח"כ משלים כוחו ע"י איברי הגוף )ב"ע קכג ע"א(àúúìã ïåðéà ìëå .
 - ïéøäðדהיינו כל הספירות של הנוקבא ,הרי היא לתתא בסוף האצילות .כל עוד
שאין זיווג ,אזי הנוק' יתבא בחשוכא) 804ב"ע קכג ע"ב(- ïéîéìùå ïàãç ïéîìò ìëå .
שכן לאחר הזיווג נהנים כל העולמות ואפילו המלאכים )ב"ע קכג ע"ב(ìëî .
àãç àúòùá ïééìîúà åäìë ÷éñô àì åáéè ìëå ïéøäðå ïàãç àìëå àúåîéìù
 - àãç àúòùá ïàãç åäìëמנה כאן ב' דברים :א' השפע המגיע להם עצמם ,והב'
שנוספת הארה בעולמות העליונים )ב"ע קכג ע"ב(.
áéúë ë"âáå ïéøäð àìã ïîæ úéàå ïéøäðã ïîæ úéà øáìã íéðô ç"ú
)àìã ììëî äìñ åðúà åéðô øàé (æñ íéìäú) êéìà åéðô 'éé øàé (äë å øáãîá
ïéîéúñã ïéçåôú ïéìà àðàú àìéòìã ïéçåôú ïééìâúà ãë àìà àøéãú éåä
 - àøéãú ïéøååçå ïéøéäðדהיינו הדעת הרי הוא שורש החו"ג ,ולכן כאן הוא שורש
ה"צח ואדום" ,ועכ"ז כאן הם תרוייהו נהרין וחיוורין תדירא )לש"ו כללים ח"א קיא
ע"ד(ïéàîã÷ ïéðå÷ú àúéù ìëå øáéò ïéòáùå äàî úìúì ïéøéäð ïåäðîå .
 - åðîçøé áåùé (æ äëéî) áéúëã àåä àãä ïìéìë äéá àð÷éãáãר"ל שישוב
להתפשט לתתא ממה דהוה סתים בקדמיתא )ב"ע קכד ע"אììëî ,"áåùé" .(805
àåä àúúìã éàäáå ,"åðîçøé áåùé" àåä àëä ,ïééìâúà ïéðîæå ïéøéîè ïéðîæã
" - 806"úîàåיש להקשות ,הרי קי"ל ד"אמת" הוא דבר הקיים לעד ואין לו הפסק,
וכמו שמצינו שקבעו אנשי כנה"ג בנוסח התפלה דימים נוראים 'ודברך אמת וקיים
לעד' .וא"כ ,מ"ט אמרינן דזימנין טמירין אנון .וי"ל דהוא הדבר שכתבנו למעלה,
שבתיקוני ע"ק הבאים לז"א יש ב' בחי' :הא' הוא לקיום העולם ,וזה אין לו הפסק
עולמית אפילו כשאין עושים רצונו של מקום ( והיינו בחינת "ואמת" .807ואילו הבחי'
הב' של תיקוני ע"ק הוא להשפיע לז"א תוס' טובה ונהירו דברכאן לזיווג ,והוא זמנין
טמירין וזמנין אתגליין )ב"ע קכד ע"א(ìéìëã äàòéáù {.ãì÷} àðå÷ú àåä àã .
 – àúéùולכן נקרא "ואמת" בתוספת וי"ו )ב"ע קכד ע"א(ïéçåôú ïéøúá .
.ïé÷éúòã à÷éúòáã
 - 808àð÷éãã äéðøçåñ éøòùã àèåç ãç ÷éôð äàðéîú àðå÷úכל ת"ד
נכללים במזל .וב' מזלות הן שבהן נכללין הכל ,המזל העליון והמזל התחתון ,וכאן
עוסק במזל העליון )בהגר"א על ספד"צ יא ע"ג ד"ה בחיזו( .כאן מתחיל החלק
השלישי 809של הדיקנא הרי הוא כל עובי הזקן עצמו ,שתחילתו בתחתית הסנטר
בסיום הארחא תתאה ונמשך עד לטיבורא דליבא .מש"כ האידרא 'נפיק' כוונתו
שהוא נפיק לחוץ להתפשט מתתא לעילא) .810ב"ע קכד ע"א( פי' 'סוחרניה'
שהשערות סובבים את הסנטר מתחתיו )ב"ע פו ע"א(àøåáè ãò àìå÷ùá ïééìúå .
 דליבא )בהגר"א על ספד"צ יט ע"א בהגה"ה(àðå÷ú ïé÷úà éøá øæòìà íå÷ .811 804עי' זהר בראשית לב ע"א ,והוא לאפוקי מעמידתם פנים בפנים כאשר הם שווים בקומתם.
 805עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה וז"ש אתחזון.
 806זו ראיה נוספת לכך שהפסוקים של מיכה המה כנגד י"ג ת"ד דא"א וי"ג מידות הנמנות
בפרשת כי תשא המה תיקוני ז"א הבאים בהארה מא"א )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב והתקונין(.
 807דבר זה נתחדש לאחר תיקון דמעשה בראשית ,שכן תחלה לא היה ז"א נשרש בע"ק ,ולכן
מתו המלכים בעולם התהו ולכן עולם התהו נקרא "עולם השקר" ,ואילו עולם התיקון מכונה עולם
האמת .והנה על אף שלפעמים מסתלקים המוחין מז"א לאחר התיקון ,מ"מ נשארת בו מקצת
הארת הדעת שבגופא ,ובסוד קיסטא דחיותא )זהר לך לך פג ע"א( .לכן לא נק' הדבר "מיתה" אלא
רק דורמיטא דהיינו תרדמה.
 808עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה מזלא.
 809עד הסנטר המה התיקונים א'-ו' ,ומתחתית הסנטר עד טיבורא דליבא המה התיקונים ו'-ח'
ובסוד ה' פאות.
 810כך הוא בב"ע ,אמנם נדצ"ל מעילא לתתא.
 811עי' דברינו לעיל קלא ע"א בעניין תיקון הח' בשם הלש"ו.
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 - 812ìæîá éåìú ìëä øîàå çúô (äéøá) øæòìà éáø í÷ àãכלומר כל העולמות,
העליונים והתחתונים .והטעם ,שכן ידוע שעולם האצילות הוא כנגד מידת חכמה
דכללות כל העולמות ,והוא תלוי בפרצוף אבא ,ה"ה מידת חכמה דאצילות אשר
שורשו הוא במזל העליון ,ושורש לשורשו הוא ביו"ד דנפיק מאוירא) 813ב"ע קכד
ע"ב( .תיקון זה הוא הכולל את הכל ,שכן כולם הם תיקונים וסידורי חסדים
ומאורות ורחמים גדולים ,אמנם תיקון זה ממשיך את הכל עד לז"א .לכן הוא
מסתיים בטיבורא דליבא ,שכן משם ואילך היא תחילת קומת ז"א .וכן הוא מתפשט
בכל קומת אבא )שפרצופו מסתיים בטיבורא דליבא( )גדלות דז"א פתח מא( שאבא
הוא הממשיך את החסדים לז"א לפי החסדים שמקבל מהמזל העליון .לכן נקרא מזל
זה נוצר חסד ,ובו מתגלה חסד עילאה ה"ה יסוד דרדל"א דאתחזיה נהוריה באוירא
ובמצחא 814בסוד רצו"ן .815וכן מתגלה בדיקנא בסוד נוצ"ר ,וכן חסד דאוירא מתגלה
שם ,ולכן נקרא נוצ"ר 816חס"ד .וביאור הענין ,שכן החסד הזה הוא שורש לכל
החסדים הנמשכים בכל הפרצופים ,והוא גופא הרצון הרוצה בקיום הנבראים
ובהשפעתם בשביל תכלית הרצון העליון שברדל"א .לכן כאן הוא המקור לכל
ההשפעות ,ולכן מכונה הוא מז"ל מלשון "יזל מים מדליו" )במדבר כד ז( .817וה"ס
812

עי' לש"ו כללים ח"א כח ע"ג שפי' לשון "מזל" שהוא מלשון "נוזל" ע"ש שהוא שהוא נובע

תמיד.
 813עי' זהר בראשית ט"ז ע"ב :ויהי אור ,אור דכבר הוה ,אור דא רזא סתימא ,אתפשטותא
דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה סתימא ,בקע בקדמיתא ואפיק חד נקודה סתימא
מרזא דיליה דהא אין סוף בקע מאוירא דיליה ,וגלי האי נקודה י ,כיון דהאי י אתפשט ,מה
דאשתאר אשתכח אור ,מההוא רזא דההוא אויר סתימאה ,כד אשתכח מניה נקודה קדמאה י,
אתגלי לבתר עליה מטי ולא מטי ,ע"כ ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ואמר.
 814עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,מחסד דעתיק יוצאין חמש חסדים והוא חסד עילאה
שמתפשט במצח ,לכן הוא רצון עליון ,ומתפשט בדיקנא במזל עליון שנקרא נוצר חסד נוצר הוא
רצון כידוע ,עכ"ל.
 815דהיינו רעוא דרעוין .ועי' פת"ש שער א"א פתח מב.
 816שכן נוצ"ר הוא אותיות רצו"ן.
 817וזהו ג"כ הטעם שהמזלות התחתונים שברקיע נקראים כן ,מצד שהמה מורידים שפע לעולם
התחתון בסידור הטבעי ,ואעפ"כ הם נכללים בסוד התלי )עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ג וז"ל,
)תיקון( י"ג )הוא( מזל תחתון כנ"ל ,וכ"ה בכל י"ג ,כמו בי"ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את
כל הגילופים ,והן נכללין בא' שהן זו"נ ,כמו שני המזלות כידוע ,והוא ג"כ במזלות הרקיע ,י"ב
מזלות ,ותלי ,שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע ,ובו נאחזין כל צבא השמים ונכללין בו ,וכ"ה
באלו הגלופין ,א' שכולל את כולם ונקרא תנין ,והוא מתפשט באורך הראש ,וממנו מתפשטים כל
הגילופים לכאן ולכאן ,כמ"ש בא"ר שם )קכ"ח ע"ב( חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין
לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד
לעילא דגלגלתא ,ר"ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב' צדדי הפנים וחד על הראש ,והוא התנין
שכולל את כולם ,והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל הראש ולכן נקרא תנין ,עכ"ל (.הרי הוא
הנחש בריח המהפך את כולם לרצונו ,ונמשכים אחריו כחיילין בתר מלכיהון .כמו כן כאן,
התיקונים הינם סידורי אורות המשפיעים שלא לפי הסדר הטבעי ,אלא ברחמים גדולים העליונים
ממדרגת ז"א ,כדי לעשות נפלאות בעולם .ולכן שם הוא שורש לשידוד כל המערכות .וע"ז ארז"ל
ש"הכל תלוי במזל ,ואפילו ס"ת שבהיכל" )ת"ז קמ"ח ע"ב( ,שכן אין מזל לישראל )שבת קנ"ו ע"א(,
כלומר שלעולם אין ישראל תליין אלא באלו המזלות דלעילא ,כי ע"פ הטבע אין מציאות לישראל
כלל ,שכן האבות עקרים היו )יבמות ס"ד ע"א( ,וכל זיווגא דלהון בכדי להוליד תולדות היה תלוי
בסוד זיווגא דב' המזלות הנ"ל דהיינו נוצר ונקה ובסוד החסד והנפלאות .לכן עד אברהם לא היתה
זקנה ,ואילו מאברהם ואילך התחילה הזקנה וכמ"ש רז"ל )ב"מ פ"ז ע"א( .טעם הדבר ,שכן עד ימיו
של אאע"ה לא היתה ההנהגה אלא מסטרא דז"א ,וכמ"ש "לא ידון עוד רוחי באדם גו' והיו ימיו
מאה ועשרים שנה" )בראשית ו ג( ,דלא נשיב רוחא דפרדשקא כו' ואז נותרו בסטרא דז"א ,וכמ"ש
בספ"ד פ"ה )ל"ד ע"א( ובפירוש הגאון שם )ל"ד ע"ב( .והנה מאברהם אע"ה ואילך ,שכביכול הוצרך
השי"ת לעשות נפלאות בעולם ע"מ להוציא לאור עולם את זרע ישראל בסטרא דנפלאות ,כלומר
שיהיו מתקשרין בא"א בחיין דלעילא ,וכדי לעשות זאת הוצרך להשרישם במזל עילאה .והיינו
עניין הזקנה שלו ,שנאמר "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" )בראשית כד א( ,והוא
בסוד תיקון ד"ימי קדם" דא"א )לקמן קל"ד ע"ב( .ומשם ירש את כל הברכות ,שכן אברהם היה
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כהנא רבא דאתלבש בתמניא לבושין ,והם ח' הבגדים המתקדשים על ידי שמן
המשחה )משח רבות( ,הרי הם ח' התיקונים הנכללים במזל עילאה 818היורדים אל
אבא בבחינת מאמה"כ )תהלים קלג ב( "זקן אהרן שיורד ע"פ מדותיו גו' .והנה תיקון
זה הוא התיקון המכונה בנבואת מיכה "יכבוש עונותינו" .שכן הוא התיקון שכביכול
מטמין את העוונות מתחת לבגדים הנ"ל )ובבחינת מ"ש בירושלמי" 819חותר חתירה
מתחת כסה"כ כו'"( דהיינו שמטמין אותם מתחת למזלא כלומר בז"א .והנה אין
מידה זו כמידות נושא עון ועובר על פשע ,שכן בהם או שסובל העוון וממתין
מלהעניש עליו ,או שמעביר את העוון לגמרי ע"י תשובה ומע"ט ,ואילו כאן הוא
"820רב חסד" מטה כלפי חסד שאם הוא שקול כבר מכריעו לכף זכות ,שכן כאן החסד
הוא בבחינת פרצוף אבא דהיינו כף הזכות של המתקלא .ואמרו ע"ז בגמ' כיצד מטה
כלפי חסד ,ח"א כובש וח"א נושא )ערכין ח' ע"ב( .פי'" ,נושא" עניינו שסובל את
העוון ומניח את העונש לאחר זמן ,ואילו "כובש" עניינו שמסתיר את האדם מן
הקטרוג לגמרי והוא חסד יותר גדול ממידת "נושא" .שכן סובל עניינו שאינו מעניש
עבורו ,אמנם מ"מ אינו מאיר פניו אליו ,ונשאר הדין במחשבה עבור חטא זה,
משא"כ בכובש ,שם הוא מסתיר את העוון לגמרי .ומ"מ עדיין אין מידה זו דומה
למדת ונקה ,על ידה הוא מתקבל בתשובה ושם הוא נקיון מוחלט ובסוד תשובה
מאהבה ,שנעשים העונות כזכיות כמ"ש אח"ז ,והכל הוא בסוד החסד המתגלה כאן
)פת"ש א"א מג( .שורש המזלין הוא במו"ס) 821לש"ו כללים ח"א ה ע"ג(ú"ñ åìéôàå .
 - ìëéäáלפי פשוטו הדבר קשה ,כיצד יהיה ס"ת קדוש תלוי במזל .והנה על פי
הסוד הדבר מבואר ,שכן הס"ת הוא בבחינת אבא דאצילות ,שכן התורה נפקא
הראשון שע"י נתגלה החסד .וה"ס "נוצר חסד" ,דהיינו חסד דאוירא ודרדל"א דאתגלייא שם
במזלא .לכן כתיב בו "ויוצא אותו החוצה גו'" )בראשית טו ה( ,ומלמד שהגביהו למעלה מכל
המזלות והשרישו במזלא עילאה .וז"ס מה שמצינו שאברהם נקרא כהן ,וכמ"ש רז"ל )ב"ר פמ"ו
פ"ה( עה"פ "נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם גו'" ]נוסף כאן מהדפוס הישן :ארז"ל במדרש
)ילקוט בראשית יב סג( ע"פ ואעשך לגוי גדול לכה"ג כאדה"ר[.
 818עי' לעיל קל"ב ע"ב :מה דיקנא אתגלייא ,דיקנא דכהנא רבא עלאה ,ומהאי דיקנא נחית
לדיקנא דכהנא רבא דלתתא ,דיקנא דכהנא רבא בתמניא תקונין אתתקן ,ובגין כך תמניא תקונין
לכהנא רבא כד משחא נחית על דקניה הה"ד כשמן הטוב עלה ראש יורד על הזקן וגו' ,ע"כ .ועי'
בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"ג וז"ל ,וידוע שאבא נכלל במזל עליון שהוא בחינת דכר ואימא נכללת
במזל תחתון שהוא בחינת נקבה ומזל עליון כולל כל הח' תיקונים כידוע.
 819עי' ירושלמי סנהדרין נ"א ע"ב :א"ר לוי מולא של נחושת עשו לו )למנשה( ונתנו אותה
בתוכה והיו מסיקין תחתיו ,שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע"ז בעולם שלא הזכירה ,כיון שלא
הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת ,בצר לך
ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה'
אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם ,הרי אני קורא אותו
אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין ,והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא
תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב"ה ,והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב"ה רבונו של עולם
אדם שעבד ע"ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה ,אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי
אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה ,מה עשה לו הקב"ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד
שלו ושמע תחינתו ,הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו ,ע"כ .ועי' עוד
זהר תולדות קל"ז ע"א :דבר אחר ,ויעתר יצחק ,דצלי צלותיה ,וחתר חתירה לעילא לגבי מזלא על
בנין ,דהא בההוא אתר תליין בנין ,דכתיב )ש"א א י( ותתפלל על ה' ,וכדין ויעתר לו יהו"ה ,אל
תקרי ויעתר לו ,אלא ויחתר לו ,חתירה חתר ליה קב"ה וקביל ליה ,וכדין ותהר רבקה אשתו ,ע"כ.
וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה ,וכמש"כ חז"ל בגמרא :אמר רבא חיי בני ומזוני לא
בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא )מו"ק כ"ח ע"א(.
 820צ"ע גדול בדברי הפת"ש כאן שמזכיר את עניין תיקון ד"רב חסד" הרי הוא תיקון ד"נוצר
חסד" .ויתכן ליישב את לשונו בכך שהוא מחלק בין תחילת הזקן לסופו .שכן סופו ,דהיינו מתיקון
ו' והלאה ,יש לו גדר אחר ואעפ"כ הכל הוא בבחי' רב חסד ועכ"פ צ"ע.
 821זה אינו סותר את דברי הב"ע ,שכן הם תמיד בזיווג ,ולכן המזל הא' מיוחס לדכר שבו הרי
הוא השורש של עצם המזלין ,והמזל השני מיוחס לנוק' שכן הוא שורש הגילוי בפועל.
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מאבא ואילו חכמה מכונה ספר וכמ"ש בריש בהגר"א על ספד"צ )א ע"א( )ב"ע קכד
ע"ב( .ועוד אפשר לומר ,שיסוד אבא הוא המכונה כאן ספר תורה )ע"ח נקודות פ"ו(,
שכן מידת היסוד מכונה ספר )זהר בראשית לז ע"ב( )ב"ע קכה ע"א(àðîé÷åà àã äìî .
ú"ñ ïðéðúå ìæîá éåìú ìëä éëå àìëúñàì úéà àëäå 822àúåòéðöã àøôñá
÷ – ùã÷ ìëéääå ùã÷ å÷úøðå ùãאם "ספר" עניינו פרצוף אבא ,אזי "נרתיקו"
הוא יסוד דאבא ,ו"היכלו" הוא יסוד דאמא .ואם ה"ספר" עניינו יסוד דאבא
המתפשט עד חזה דז"א ,אזי הנרתיק הוא כינוי ליסוד דאמא ,823וההיכל הוא כינוי
לנוק' הנבנית על ידו .עוד אפשר לומר שע"ק הוא הס"ת ולכן הוא "קודש"" ,ונרתיקו
קודש" ההיינו ז"א שהרי הוא לבוש לע"ק ,והיכלו הוא כינוי לנוק' )ב"ע קכה ע"ב(.
ïåäéìá÷ì ú"ñå ïåðéà úìú àä ÷"÷÷ øîàå äæ ìà äæ àø÷å (å äéòùé) áéúëå
 - ùã÷ àåäå ùã÷ ìëéääå ùã÷ å÷úøðג' הקדושות שבתורה הינם כנגד מידות
המוחין חב"ד שכן שם הוא משכן הנשמה ,הרי הוא מקום זיווגא דרוחא ברוחא
בבחי' נשיקין שהוא בחב"ד ,ומהם שורש המלאכים .ולכן המלאכים בשירתם
אומרים את אלו ג' הקדושות כדי לקבל שפע ממקורם )ב"ע קכה ע"ב(äøåúäå .
" – äùìù íéîéá úåìòî ùìùá úåùåã÷ 'âá äðúðג' קדושות" הם תנ"ך :תורה
הוא בסוד חכמה כמ"ש חז"ל "נובלות חכמה של מעלה תורה" )ב"ר פי"ז פ"ה(,
ונביאים הוא מסטרא דבינה ,וכמ"ש )ת"ז נה ע"א( "מבינה נביאים" ,וכתובים הוא בסוד
היסודות דאו"א ,שכן כתיבה היא כינוי ליסוד וכמש"נ "ויכתב ספר זכרון לפניו"
)מלאכי ג טז( .824ו"ג' מעלות" הם ג' הפעמים שעלה משה רבינו ע"ה להר סיני :א'
קודם מ"ת ,והוא בסוד דעת ובבחי' דיבור )בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה( ,ב' ,לשם
קבלת הלוחות הראשונות מסט' דז"א שבניינו מאבא) ,והמה המכונים בכתוב "לוחות
הברית"( ,וג' לשם קבלת הלוחות השניות והם מסט' דנוק' אשר בניינה הוא מאמא
והמה המכונים בכתוב "לוחות האבן" )ב"ע קכו ע"א(ïåøàå úåçåì ,ùìùá äðéëù .
 - àéìú ú"ñá ìëéäåעיקר מקום השראת השכינה הוא בבית קה"ק אשר שם הוא
מקום הלוחות ,ס"ת שכתב משה והארון .כאשר הס"ת והלוחות כנגד חכמה ,ארון
הוא נרתיקו של ס"ת כנגד יסוד דאבא ,והיכל הוא קה"ק בעצמו וכנגד אמא) 825ב"ע
קכו ע"א(ïàî åúçú ìà íéîùä úåúåàîå (é äéîøé) áéúëå ìæîá àéìú åäéàå .
àøôñá àðîé÷åà éëä àìà àìæîá àéìú éåäì åììä úåùåã÷á åäéàã
) àúåòéðöãיט ע"א( äéá ïééìú àð÷éãã éøòù ìëã àùéã÷ àøé÷é àèåç éàä
 - ìæî éø÷úàהרי הוא התיקון הח' דת"ד דא"א 826הכולל את כל י"ג התיקונים ,ולכן
הוא מכונה יקירא דדיקנא) 827ב"ע קכו ע"א(ïéùãå÷ éùã÷ ìëã íåùî è"î .
 - ïééìú àìæî éàäá àéùãå÷ãסוד ג' הקדושות של התורה הם חב"ד ובסוד ג'
ההויו"ת דבמו"ס והמה י"ב אתוון הרי הוא שורש י"ב ת"ד המאירים שם .ונקט
בלשון "קדשי" בלשון רבים ,שכן כל הוי"ה מתחלקת לד' אתוון )ב"ע קכו ע"ב(.
– ìëéäì ìééòã ãò ïéùåã÷ øùò äéìò ìç àì ùåã÷ åäéàã â"òà ú"ñå
ס"ת הוא בחינה של אבא כנגד האות י' של שם הוי"ה ב"ה כנ"ל ,וכנגד זה יש לו
"עשר קדושין" .ציור כל הפרצופים הוא על ידי מו"ס ,דהיינו בוצד"ק דמדיד משחתן
)ז"ח נח ע"ב( ,וע"י נבנים כל הכלים ושיעוריהם .ומו"ס מתגלה במזלא ,מכיוון
שכלולים במזלא ג' ההויו"ת דמו"ס ,לכן רק לאחר כניסתו להיכל הרי הוא יסוד
 822יט ע"א :מזלא דכלא תלייא עד לבא ביה תליין עלאין ותתאין.
 823ע"ש שכוונתו לישסו"ת.
 824נ"ל שכוונתו לזהר בראשית לז ע"ב ,וצ"ע.
 825עי' לקמן ד"ה וס"ת ,שמשמע משם שהוא כנגד יסוד דאימא.
 826כלומר ולא מזלות הרקיע.
 827וז"ס מש"כ כאן "יקירא קדישא דכל שערי דדיקנא".
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אמא ,יש לו את י' הקדושות שבאבא שכן בבחינתו הכל כלול בטיפה אחת ,ואילו כל
ההתפרטותו שלאחר מכן תלויה באמא )ב"ע קכז ע"א(éø÷úà ìëéäì ìééòã ïåéë .
÷ïøáçúà ãë àìà ìëéä éø÷úà àìã àìéòìã àðååâë úåùåã÷ øùòá ùåã
ìëã àùéã÷ àøé÷é àèåç éàä åäéàã ìæîá éåìú ìëä àðàúå úåùåã÷ øùò
 – éìæî ïééìú äéðîã íåùî ìæî éø÷à éàîà äéá ïééìú ïéøòùיסוד כולל י"ב
שכן הוא "כליל בשית וקיימא בשית" )זהר בראשית מד ע"ב( ,וכנגד י"ב המזלות בסוד
"וא"ו" .ועניין הא' שבין שני הווי"ן הוא כללות היסוד ,והוא כנגד חודש העיבור
שבשנה ,וכנגד התלי ה"ה תנין השמים ,וכל י"ב המזלות דלתתא יונקים משם ,שכן
הם בסוד י"ב התיקונים הנכללים שם .והנה הם מכונים מזלות מלשון הכתוב "יזל
מים מדליו" )במדבר כד ז( ,שכן כל שפע שבעולם דלתתא הוא משם ,והם מקבלים
את כח ההנהגה הזו משורש האי מזלא דדיקנא )ב"ע קכז ע"א(ïéàìò äéðî éìæîå .
" - ïéàúúåעילאין" היינו או"א ,ו"תתאין" היינו זו"ן .והנה לכל דבר יש ב' שרשים:
הא' שורש מציאותו העצמי ,והב' שורש הנהגתו .כאן עוסק בשורש המציאות של
העולמות שהוא מהמזלין עצמם .ומ"ש אחר כך 'כל מלי דעלמא עלאין ותתאין'
כוונתו לשורש הנהגתם וכל צרכיהם )ב"ע קכז ע"ב( - àééìú éäéà ë"âáå .שאין
בכל ת"ד כמו תיקון זה ,הרי הם השערות המתפשטות מעילא לתתא ,אשר תליין
בכדי להשפיע שפע לכל העולמות ,ועיקר שורש ההנהגה איננה אלא משם ,משא"כ
שאר התיקונים שאינם כי אם בבחי' פרטיות לשם תיקון שלימות שפע ההנהגה )ב"ע
קכז ע"ב(ìëéäáù ú"ñ åìéôàå ïéàúúå ïéàìò àîìòã éìî ìë ïééìú äéáå .
 – øèòúîãכלומר אפילו אבא עילאה שהרי מקבל הוא את הארתו משורש אוירא
עילאה ,והוא יסוד דבינה דרדל"א המכונה עטרה )ב"ע קכז ע"ב(àì úåùåã÷ øùòá .
 – äéììëî ÷éôðאפילו זיווג אבא ואמא תליא במזלא )ב"ע קכז ע"ב(øàù íò .
÷.éàäá ïééìú åäìëå ïéùåã
ã"ää ïééôëúîå äéî÷î ïåäéáåç ïùáëúà àðå÷ú éàäì éîçã 828ïàîå
)÷éúò ïéùéã÷ã àùãå÷ì éøá êéøá ù"ø ì"à åðéúåðåò ùåáëé (èé æ äéëî
 - àìëîתיקון זה היינו השערות התלויים לתתא ,ועניינם לכפות את הדינים.
והענין ,שכן ב' המזלות מתפשטים עד טיבורא ,ה"ה עד לתחילת רישא דז"א ,ואחיזת
הקליפות היא בשערות השחורים של ז"א ,ברישא דיליה ולכן צריכות השערות לירד
עד לשם לאכפיין .ואפשר שכוונתו של האדרא היא שמי שרואה בחלום את התיקון
הזה של מזלא עילאה הוא סימנא דאתכפיין חובין דיליה )ב"ע קכח ע"א(.
àã ïé÷ôð àìå ïééìúã éøòù ïåðéà íò éøòù ïéáøòúî äàòéùú àðå÷ú
 - àã ïîעיקרם הם אינון דתליין ,ואילו אותן המתערבין בטלין באלו דתליין
)בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה אינון( .היינו השערות שבין ב' המזלות ,והמה
השערות הזעירין המתערבין ובטלים באותם השערות דתליין ולא נפקין דא מן דא.
אם כן יש בין ב' המזלין ב' מיני שערות הנכללים בכללא חדא :הני דתליין שאינם
בטלים ושערות זעירין דבטלים ,ויחדיו הם תיקון אחד ה"ה התיקון התשיעי .כשיש
זיווג למעלה בזו"נ דקדושה אזי אתכפיין זו"נ דסט"א ,וזיווג זו"ן תלוי בזיווג ב'
המזלות דדיקנא .ותיקון זה של קיום זה הזיווג בין המזלין הוא שערות אלו
המחברים בין ב' המזלות .והוא כמ"ש רז"ל )סנהדרין קו ע"א( אמר רבי יוחנן אוי לה
לאומה שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לבניו ,מי מטיל כסותו בין
לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זה )ב"ע קכח ע"א(àáà 'ø í÷ ,àáà 'ø íå÷ .
íåùî ,íé úåìåöî ïåø÷à ïééìúã ïåðéà íò ïéáøòúîã éøòù (ïåðéà) ïéìà ,øîàå

 828גי' הב"ע קכח ע"א היא 'וכל מאן'.
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 - 829àçåî éøúåîî é÷ôðãשערות הללו של תיקונא תשיעאה נקראו מותרי מו"ס
יותר מאחרים ,מכיוון שאינם חשובים כל כך ,ובהם יש הארה מועטת ממו"ס .אמנם
התיקונים האחרים הינם גדולים יותר ,וב' המזלות הם מקבלים את עיקר הארת
מו"ס עאכו"כ )ב"ע קכח ע"א(éáåç ïéòáúã éøàî ìë 830åéîø àøúà éàäîå .
.ïéîåé ÷éúòì àäú êéøá ù"øà ïééôëúîå àùð éðáã
àð÷éã úåçú àðåøâá ïééôçå àð÷éã úåçú éøòù ïéúçð äàøéùò àðå÷ú
 היינו השערות הקטנות שתחת הזקן על חלק הגרון השייך לדיקנא ,831ושערות אלואינם שווין זה עם זה) 832בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה חפיין( .הדינים נאחזים
בגרון בסוד ג' שמות אלקים דקטנות )עי' ע"ח שער הצלם פרק ג'( ובבחינת כורסייא
דשביבין )לעיל קכח ע"ב( ,ושרשם העליון הוא בגרון דע"ק ,שם מתהפכין לרחמים
833
ומתכפיין על ידו ,והוא בחי' בינה דע"ק שירדה בגרון  .ומבינה דינין מתערין )זהר
ויחי רכ ע"ב( ,ולכן הם נכפים על ידי שערות הדיקנא הגדלים שם) 834ב"ע קכח ע"ב(.
ובגלל זה הם קטנים שכן אין עיקר תכליתם להמשיך שפע אלא להגן על הדינים
שבגרון )פת"ש א"א מ"ד((á äéòùé) øîàå çúô ,äãåäé 'ø í÷ ,äãåäé 'ø íå÷ .
 - 'åâå 'éé ãçô éðôî øôò úåìçîáå íéøåö úåøòîá åàáåכאן הוא הגילוי הכללי
של הדיקנא שפעולתו להוריד את הרשעים ולהעלות את הצדיקים) 835בהגר"א על
ספד"צ יח ע"א ד"ה ואמר יקירותא( .ודבר זה יתקיים לעתיד לבא ,אז יכנעו כל
הקליפות ,וכל העו"ג מחריבי בהמ"ק יבקשו להתחזק מצד הסט"א" .צור" הוא בחינת
נוק' דקלי' ,836ובסוד מאמר רבותינו ז"ל "837לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של
ירושלים" ובסוד ט"ס דנוק' דז"א שירדה לנוק' דקלי' ,ו"מערות צורים" הוא יסוד
דנוק' דקלי' .שכן גבורות בונים את יסוד דנוק' ע"י חפירה דשקיע לגיו ,אלא
שבקדושה הוא בסוד באר מים חיים ,ואילו בסט"א הוא סוד מערה ששם המים
אינם חיים אלא מכונסים )ב"ע קכח ע"ב( – 'éé ãçô éðôî .באידרא נאמר ד"ז בלשון
תימה ,להקשות הכיצד יתכן שפחד ה' יהיה טעם לחיזוק הסט"א .אלא כך היא
המדה ,שכל מי שסופו להתחלש מתחזק תחלה ,כענין שנאמר "לפני שבר גאון"
)משלי טז יח( ,וזו כוונת האידרא בהביאו את דברי הפסוק "מפני פחד ה'" שכן ביום
ההוא ישפיע השי"ת את הדינים הקשים מסט' דז"א לערוץ את הרשעים )ב"ע קכח
ע"ב( - éø÷úà 'éé ãçô øáì åäéàã ïàîã òãéúà àä .דהיינו ז"א שהוא לבר ,שכן
עומד הוא בנה"י דע"ק הרי הוא לבר מגופא ,ושורש זה הפחד הוא בחוטמא דז"א.
שם היה שורש עונשם של סדום ועמורה ב"גפרית ואש מאת ה' מן השמים"
)בראשית יט כד( דהיינו "דנפקא מתמן תננא וגחלי דנורא" )עי' לקמן קלז ע"ב ד"תמן"
 829עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה לבושין ,שם משמע שכל הדיקנא כולו הוא מותרי המו"ס,
ולאו דווקא תיקון זה .ועי' לעיל הערה .261
 830פי' מושלכים ,ועי' ב"ע עב ע"ב.
 831עי' פת"ש א"א מד שהיינו לאפוקי שלא נטעה שהוא כתר דאו"א ,והיינו החלק התחתון של
הגרון .ועי' ב"ע מא ע"ב שמש"כ לעיל קכט ע"א 'רישי דכתפי' היינו סיום הגרון.
 832עי' לעיל קלא ע"א.
 833עי' ע"ח דרושי הצלם ב' ,ועי' לעיל ב"ע מא ע"א דהיינו ישסו"ת ושם הדינין מתערין.
 834עי' לעיל הערה .244
 835צ"ע מ"ט לאנתגלה דבר זה כי אם דווקא בתיקון זה ,ואולי י"ל שהוא משום שאין בתיקון זה
שפע אחר אלא כנעת הרע.
 836עי' בתז"ח ח' ע"ג וגר"א שם שזהו סוד מאמה"כ "דרך נחש עלי צור".
 837עי' מגילה ו' ע"א :קסרי וירושלים ,אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ,ישבו שתיהן
אל תאמן ,חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן ,שנאמר אמלאה
החרבה ,אם מליאה זו חרבה זו ,אם מליאה זו חרבה זו ,ע"כ .ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ב' ,ז"ל,
עשייה שבאצילות ונתלבשה בנוקבא דקליפה ,שהוא כדוגמתה בעולם הטמא דאצילות ,וזהו ענין
אמלאה החרבה שארז"ל לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים ,עכ"ל.
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קאי אחוטמא( .והנה שורשם של הדינים היוצאים מחוטמא דז"א הם בגרון דע"ק שכן
כל הדינים ניכפים בשורשם ע"י שמתמתקים בסט' דקדושה) 838ב"ע קכח ע"ב(.
"839 - åðåàâ øãä ïåø÷úàå àð÷éã úåçúã éøòù ïåðéà åðåàâ øãäîåהדר" הוא
כינוי למידת נצח ,והוא שורש לשבירת הרשעים .840והנה הלבוש אף הוא כינוי
לנצח ,841והגאות הוא אחד מהלבושים )ב"ע קכט ע"א(äàøéùò àðå÷ú éøú .
)ãñç àîéð ïî àîéð é÷ôð àìã øñ ãç àðå÷éú á÷òéì úîà ïúú (æ äëéî
 - íäøáàìהתיקון הי"א הוא כעין התיקון הי' אלא ששערות התיקון הי"א הם
ארוכים ואילו שערות התיקון הי' הם קצרים )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה
רברבין( .והנה שני התיקונים הם בסוד השערות שעל הגרון אלא שהתיקון הי' הוא
שערות המתערבין דא בדא ונפקין דא מן דא ,ואילו התיקון הי"א הוא השערות שעל
הגרון דתליין בשיקולא והוא ממש להיפך מהתיקון הי' )ב"ע קכט ע"א(.תיקון הי"א
עניינו המשכת השפע לתחתונים ולכן הם ארוכים )פת"ש א"א מ"ד(.
842
ïéøèñ ìëî éðôúà àîåôå ,àîåô ìò éøòù ïééìú àìã øñéøú àðå÷ú
 ד' תיקוני הדיקנא היורדים לנוק' אין להם שערות ,דוגמת הפה) 843בהגר"א עלספד"צ ו ע"א ד"ה וז"ש אם יהיו( .תיקון הפה הוא דוגמת יסוד דנוק' וממילא צריך
לבערא שערא מתמן ,שכן אם היו שם שערות היו אורות יסוד דדכורא נשפעים ח"ו
לחוץ .ואף על גב שבין י"ג תיקוני הדיקנא ישנם עוד מקומות הפנויים משערות ,כגון
ב' הארחין וב' התפוחין ,מ"מ אינם אלא מקומות פרטיים ,משא"כ הפה הוא מקום
כללי ,שכן בו נכללים כל י"ב התיקונים האחרים .ולמעשה כל חלקי הדיקנא סובבים
את הפה )ב"ע קלא ע"ב( – äéì øåçñ øåçñ éøòù ïéàéå .כלומר שכל שאר
התיקונים הם בשביל הפה )ב"ע קלא ע"ב( ,כך ,שהתיקון הי"ב כולל את כל התיקונים
שקדמו לו .כל חלקי הדיקנא עומדים סביב לפומא קדישא ,והם תיקונים אשר
תכליתם אינו אלא לבסמא דינים כדי שהפה יאמר סלחתי )לעיל קלג ע"א( ובכך בפה
נגמר התיקון לאפקא כרוזא לתתא דכבר נתכפרו כל העונות )ב"ע קכט ע"א(ïéâá .
 - àúåçøè çëúùà àìãכדי שיהיה הפה פתוח ,ולא יהיה שום צמצום וגבול
שיעכב את השפעת אורות הפה )ב"ע קלא ע"ב( - êéøèöàã äîë .והנה על אף
שעיקר תיקון שערות הדיקנא אינו אלא לצמצם את אור א"ס ב"ה ,שזה היה תיקון
העולם אחרי התוהו ,שכן אז הוא אתלבש בלבושין דיקר .844וכאן אין שערות ,אלא
כך שיערה חכמתו של יוצר בראשית ,שהשערות יהיו סובבים את הפה בכדי לצמצם
את אור שלימותו ית' עד שיעור מוגבל ,כך שרק מקום הפה יהיה פתוח )ב"ע קלא
ע"ב(çëúùà àúåçøè àðéã (øúá à"ð) øúàá àðéã éøééî à÷ éàîá àúåçøè .
- ïæçúà éîçø àìë àäå ïåðéà àðéã åà ïåðéà àçøè àð÷éãã éøòù éëå
"טרחותא" לא שייך אלא במקום שיש דין הרי הוא המקטרג והמונע את ירידת
השפע .וכיוון ששערי דדיקנא הינם צינורות השפע והם רחמים ,א"כ שואל האידרא
היאך יהיו הם המונעים את הפה מלהשפיע למטה )ב"ע קלב ע"א(àìã àìà .
 - ïéôà øéòæã àçåøã (845àáåùðá à"ñ) àáåùéá çøèúàעל אף שהשערות הם
 838עי' לש"ו דע"ה ח"ב הוב"ד לעיל הערה .834
 839עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה ואמר על.
 840עי' בהגר"א על ספד"צ ט ע"ג ד"ה מלך חמישי.
 841עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג ד"ה מלך הה'.
 842עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה שפוון.
 843עי' בהגר"א על ספד"צ ח ע"ד ד"ה והארץ תנינא ,שהפה אינו בכלל התיקון ,וכדוגמת הנוק'
שכל התיקון דנוק' אינה אלא יציאה מאתלטיא ,וע"פ זה נלענ"ד לבאר שכאן בע"כ התיקון הוא
דווקא השפתיים ,ומש"כ בדף ו' זה לאו דווקא.
 844עי' ספד"צ ג' ע"א וגר"א שם שפי' שכוונתו באומרו שהוא הת"ד שהוא התחלת התיקון.
 845ב"ע קלב ע"א גורס 'בנשיבא' ולא 'בישובא'.
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רחמים ,מ"מ הם שרשי דינים .לכן הם מכונים "מדות" ,שכן הם נותנים מדה וקצבה
לאורות דע"ק ,וממילא על מקום הפה להיות פתוח ופנוי ,כדי שיהיה יכול לנשב
רוחא לז"א )ב"ע קל"ב ע"א(.
846
- àçåø àáùð íéùã÷ ùã÷ äàìò àùéã÷ àîåô éàäî àðàúã
כלומר דפה דע"ק נהיר לפה דז"א )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ד ד"ה ומפה( מכיוון
שכאן הוא שורש הלבוש שמלביש א"א לז"א דרך הפה הרי הוא שורש הדיקנא )יהל
אור ח"א יט ע"ד( .והנה נזכרו כאן ג' קדושות ,שכן כל הדיקנא כלול מג' הויו"ת
דמו"ס ,וכמו כן כל הדיקנא כלול בפה .מן הפה יוצא הבל ,והבל זה כולל את ג'
היסודות ה"ה אש מים ואויר ובסוד אמ"ר ,ולכן אמירה היא בפה והוא בדרגא
דחג"ת .ועוד י"ל ,שיסוד דנוק' מכונה קודש קדשים דעייל תמן כהן גדול וכמ"ש בא"ז
)רצו ע"ב( ,והפה אף הוא בסוד נוק' )ב"ע קלב ע"א(äéá ÷øúéàã àçåø àçåø éàî .
 שנשפע מן החוטם אל הפה) 847ב"ע קלב ע"א(éàäîå ïéôà øéòæ äéá ùáìúîã . - 848àúúìã ïåðéà ìë ïéùáìúî àçåøדהיינו הנביאים המקבלים את רוח ה',
הרי הוא רוחא דנשיב מז"א ,ששורשו בהאי רוחא דפומא דע"ק .שכן נביאים מקבלים
מיסוד אימא כמ"ש )ת"ז נ"ה ע"א( ,ומבינה יוצאים הנביאים )ב"ע קלב ע"א(àåää ãëå .
 - øáéò óìà äòáùå ïéúìúì ùøôúà ÷éôð àçåøבסוד הב"ל ובגימ' ל"ז ,והוא
מילוי דשם ס"ג ,849שהוא מאימא שמשם הנביאים .כלומר שההבל היוצא מהפה
דע"ק מתיישב בפה דז"א ,ושם הוא מתפרש לל"ז אלף עיבר .משא"כ בע"ק תמן לא
אתפריש כלל ושם הוא ביחודא .וביאור עניין מספר ל"ז ,שמתבאר )אדרא דמשפטים קכג
ע"א( שדעת גנוז בפומא דמלכא ,והדעת הוא בסוד יודי"ן דהיינו ג' טיפין דמוחא והם
ג' יודי"ן ובגי' ל' ,ובהתפשטו בגוף בו"ק ובעטרת היסוד ז"ת )ב"ע קלב ע"א(.
 - 850äéøúàì éåãåçìá ãç ìë (àùøôúàå à"ñ) èùôúàåכל א' מתפשט לקצה
המיוחד לו )ב"ע קלב ע"ב(- ùáìúà äéðî àùáìúàì 851éæçúàã ïàî ìëå .
הראוי לנבואה מקבל משם .וכינהו "לבוש" שכן הלבושין שורשם בנו"ה) 852ב"ע קלב
ע"ב(àìå ÷éôð äéçåøã íåùî àùéã÷ àîåô ìò åçëúùà àì ïéøòù àã ìòå .
 - äéãäá àáø÷ìå äéá àáøòúàì àøçà äìî éòáמבאר כאן טעם אחר מדוע
אין שערות בפה .שכן יש להקדים ,שדרגא דחלמא )מראה בחלום( הוא דמתערבין
ביה מלין אחרנין ,כי חלום הוא בעלמא דנוק' )זהר ויצא קמט ע"א( ,ובה אחידין סטרא
דמסאבותא .לכן בעת השינה ,אז טעים טעמא דמותא )ברכות נז ע"ב( ועולה בעלמא
דנוק' ,אתערבין ביה מלין אחרנין ,דהיינו דסט"א .משא"כ נבואה ,כל מיליו קושטא,
שכן הוא מצוי למעלה מזה דהיינו בעלמא דדכורא )ב"ע קלג ע"א(àåä àãå .
 - àìëã àúåøéîèשלא נטעה לומר דהבל דפומא דע"ק מתפשט לתתא בז"א ושיש
גילוי לפה זה .מכיוון שבאמת הפה הוא טמירו מכולא ,והבל זה דנפיק הוא בפה דז"א
רק בתורת מטי ולא מטי ]פי' נושף החוצה ואח"כ נושם פנימה וחוזר חלילה[ דוגמת
הבל פה דא"ק )ב"ע קלג ע"א( - àúúì àìå àìéòì àì ÷áãúà àìã .רק בבחי'
מטי ולא מטי )ב"ע קלג ע"א(- òãéúà àìã 853ïéîéúñã àîéúñá íéúñ àåäå .
 846עי' בהגר"א על ספד"צ ח ע"ד ד"ה והארץ תנינא.
 847עי' לעיל תיקון ג' דת"ד.
 848נראה לענ"ד דכוונתו בזה לנוק' דאצילות ולבי"ע.
 849דהיינו ס"ג חסר כ"ו.
 850ב"ע קלב ע"ב גורס וכל חד מתפרש לאתרוי ,אמנם בדפוסי וילנא ,אמסטרדם ומנטובא אינו
כן.
 851גי' ב"ע קלב ע"ב "דחזי".
 852עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג ד"ה מלך הה'.
 853עי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ד"ה ועוד ש'סתימא דסתימין היא מו"ס'.

132

àøãàä øéàî
מו"ס הוא פרצוף נוק' שבמערכת המוחין דא"א ומסתיים בפה .ממילא לפ"ז אפשר
לומר שרוחא דפומא שורשו במו"ס )ב"ע קלג ע"א(.
}÷ - àðå÷ú äéá äåä àìå ï÷úúà àìã àåä àã {:ãìהפה אינו בכלל
התיקון דוגמת הנוק' ,שכן כל התיקון שלה אינו אלא יציאה מאתלטיא אבל לא
תיקון בעצם )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ד ד"ה והארץ תנינא( .לכן אין הפה בכלל
תיקוני הגלגלתא שכן הם רק בדכורא .ועל אף שגם הנוק' אתתקנת לאחר שנבררו
המלכים על ידי זיווגא דדכורא ,אמנם זה אינו תיקון משלה אלא מהדכורא בלבד,
והיא נשארת בסטרא דחושך שיש בה רק עט' דגבורות ,וזהו עניין אמרו כאן 'לא הוה
ביה תקונא' )ב"ע קלג ע"ב((øáìã àåääî ÷éôðã à"ñ) øáì ÷éôðã çåø êë ïéâáå .
 - 'éé äô éø÷úà éðîéäî éàéáð äéá ïéùáìúîåהנביאים אינם מקבלים נבואתם
מצד הפה דע"ק ,שכן הוא טמירא ולא אתדביק ,אלא רק על ידי התפשטותו בז"א
הוא שהם מקבלים את נבואתם .לכן הם מכונים "נביאי מהימני" ,ר"ל שהם מקבלים
מז"א שעליו נאמר שיש אמת בפיו ,וכמש"נ "תורת אמת היתה בפיהו" )מלאכי ב ו(.
וכן )אדרא דמשפטים קכג ע"א( דעת דגניז בפומא דמלכא ,854והיינו בפה דהוי"ה ,שכן
סתם הוי"ה הוא בז"א )ב"ע קלג ע"ב(- ùøôúà àì ïé÷éúòã à÷éúò éàäá ìáà .
בהיות הרוחא בשורשו שבפה דע"ק אין מקום לנביאים להגיע לשום השגה כלל.
והיינו מש"כ כאן ש'לא אתפרש' ,שכן בע"ק אינו מתפרש לל"ז אלף עיבר )כדלעיל קלד
ע"א( ,אלא שהוא ביחודא חדא) 855ב"ע קלג ע"ב(- åäéà øá äéçåø òãéã ïàî úéìå .
ר"ל שאף לפרצופים אין השגה בו .שכן אפילו או"א אינם מלבישים אלא את הידים
דע"ק בלבד 856ולא את הפה ,וממילא צ"ל שבחינת רוחא דפומא גבוהה מאו"א ואי
אפשר להם להשיגה )ב"ע קלג ע"ב(àîåôã àðøçåñ ïéìé÷ù éåøòù êë ïéâáå .
 - éåøèñ ìëî éðôúà àîåôåזהו טעם ג' לכך שאין שערות בפה ,מכיוון שעיקר
תיקונם של שערות הדיקנא הוא לאתגליא ,ולכן י"ג מידות הרחמים מכונים מדות
של א"ס ,משא"כ הפה שהוא סתימא ולא אתגליא )ב"ע קלג ע"ב(åöéçøúà éàäáå .
 - ïéøáéò äîëì èùôúîã àçåø éàäá àùáìúàì àðúäáàהפה הוא בסוד
כללא דאבהן ושם הוא בחינת שבועת האבות .פי' 'אתרחיצו' הוא בטחונם של
האבות בשבועת ארץ ישראל ,והתלבשותם היא בהבל הפה ,שכן בו היא הארת
המו"ס ה"ה ג' ההויו"ת ש"מתפשט לכמה עיברין" ר"ל לי"ב אותיות )ב"ע קלג ע"ב(.
– øñéøúã äàìò àùéã÷ àðå÷ú àåä àãå éåðøçåñá ïéìé÷ù éøòù ìëã øúàá
כלומר שכאן רואים שהפה כולל את כל י"ב התיקונים שלפניו )בהגר"א על ספד"צ ו
ע"א ד"ה וז"ש אם יהיוïéîåçú á"é àìéòì ïéîåçú á"é åìùìúùà ïàëîã .(857
 - 858àúúìכאן מתבאר שי"ב התחומין דלתתא הרי הם הארת י"ב ת"ד יוצאים מפה
דא"א לפה דז"א )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ד ד"ה ומפה דע"ק( .ומכונים "תחומין"
מכיוון שהם מדות של א"ס ונותנים גבול וקצבה לאורו )ב"ע קלד ע"ב(ïéîåçú á"é .
 - 859àúäáà éèáù á"éìלמעשה יש רק י"ב תיקונים ,ואילו התיקון הי"ג אין
עניינו אלא לכלול את כולם )בהגר"א על ספד"צ ב ע"א ד"ה וכן התחלת( .א"י ניתנה
על ידי שבועת האבות הרי היא הפה ונתחלקה לי"ב שבטים )ב"ע קלד ע"ב(ã"ää .
) - åðéúåáàì úòáùð øùà (ë æ äëéîהשבועה היא בסוד ז' הבלים ולכן מכונה
 854כנראה לכן הוא שגורס כמוסגר במקום 'דנפיק לבר'.
 855וממילא אין יכולת השגה לתחתונים שהרי אין התחתונים משיגים בייחוד את כללותו אלא
רק פרטים ממנו בלבד.
 856ולא את הגוף שכן הגוף נכלל בתיקון הדיקנא )ב"ע פא ע"א(.
 857עי' בהגר"א על ספד"צ ט ע"א ד"ה היתה וגו' ,בהגר"א על ת"ז קמז ע"א ד"ה שבא ובהגר"א
על ספד"צ יט ע"ג ד"ה ושבעה תיקונים.
 858עי' גליונות הלש"ו :י"ב גבולי אלכסון י"ב גבולין דא"י עי' ב"ב קכ"ב ע"א.
 859עי' גליונות הלש"ו :לעיל ע"ח ע"א.
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"שבועה" ,שכן היא מלשון שבעה .סוד השבועה הוא בפה ,בסוד "אשר נשבעת
לאבותינו" הרי הוא תיקון פה דע"ק )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ד ד"ה וכן הוא( .וכאן
הוא מקום בחינת זיווג הנשיקין )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה שפוון(.
860 - øñéìúã àðå÷úיש רק י"ב תיקונים ,והתיקון י"ג אין עניינו אלא לכלול
את כולם )בהגר"א על ספד"צ ב ע"א ד"ה וכן התחלת( .זהו המזל התחתון ה"ה צד
הזקן המכוסה שכנגד הגרון .והוא שלימו דכל י"ג התיקונים ,והוא סוד מ"ם סתומה
דאלקים דדיקנא ,861שכן אימא תליא בדיקנא במזלא תתאה והיא בבחינת מ"ם
סתומה דרביעא על בנין ,862ומתלבשת בז"א הרי הוא הדעת מטיבורה ולמטה.
ונכללים ישסו"ת דוגמת הבמזל עליון שנכללים בו או"א עילאין )ב"ע קלד ע"ב(.
 - ïàëîå ïàëî àð÷éã úåçúã éøòù ïééìúהצד התחתון המכוסה מכאן ומכאן
בימינא ובשמאלא ,והוא המתקלא הכולל את ב' הצדדים )ב"ע קלד ע"ב(àø÷éá .
 - àøéôù àø÷éáå äàéהתיקונא כאן הוא "יאה" מצד גילוי השערות עצמם .ואילו
המבוע הנמשך אל תוך השערות הוא נעלם ואינו מתגלה ,ואותו הוא שתיאר
האידרא את התיקונא בכינוי "שפירא" )ב"ע לט ע"ב וכן קלה ע"א(ãò ïééôçå863 .
ïøéôù ïéçåôú ïåðéà øá àîñåáã àáåø÷ú éôðàî ïééæçúà àìå 864àøåáè
 - ïéøååçכל חלקי הפנים שהם בלא שערות מכונה "בוסמין" )בהגר"א על ספד"צ כב
ע"ב ד"ה בוסמין דטיפסא(éàäá çëúùàã ïàîã äé÷ìåç äàëæ ïåòîù ø"à .
- éúàã àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ äéá ïðàã äàìò àùéã÷ àøãà
החברים שתיקנו את אלו התיקונים קבלו חלקם בראש בכך שהטעימם הקב"ה
בעולם הזה מעין העוה"ב בהשגת רזין דאורייתא .שכן העוה"ב הוא בבחינת י"ג נהרי
דאפרסמונא דכייא דהיינו י"ג נביעין דמשח רבות ,והוא מה שנקט כאן בלשון
"ובעלמא דאתי" .ולכן הזכיר את העניין זה כאן בתיקון הי"ג ,שכן עיקר גילוי י"ג
נביעין דהמשח רבות הוא דווקא בתיקון זה) 865ב"ע קלה ע"א(ïéáúé ïðàã .
 – 866ïì øçñà äàìò àùà äàìò àùåã÷áכלומר שאורות הדיקנא האירו עליהם
בסוד מקיפים .ומכונה כאן "עילאה" ,שכן אורות הדיקנא הם ממו"ס שהיא קדושה
עילאה )ב"ע קלה ע"א( - (ïì øçñàã äàìò àùà ïéá à"ñ) .לס"א הגורסים כך
כוונתו שמו"ס הוא שורש הגבורות ,ולכן נמשך משם אשא לאסחרא לון )ב"ע קלה
ע"א( – ïéàìò ïéðå÷ú 867ìë àäå .כלומר הפנימיות ה"ה המשח רבות )ב"ע קלה
 860עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה בההוא.
 861עי' ע"ח א"א פרק יא שמילוי אלקים הוא י"ג אותיות ,והמה כנגד י"ג ת"ד.
 862לעניין יתר ביאור עי' בהגר"א על ספד"צ טו ע"ד ד"ה לגבי אבא יתיב )מהב"ע כאן(.
 863גי' הב"ע קלה ע"א "תליין" ,ודלא כדפוסי מנטובא ,אמסטרדם ווילנא.
 864בעניין טבורא ,עי' בדברינו מש"כ לעיל קלא ע"א בתיקון ח'.
 865עי' ספד"צ יט ע"ב ובגר"א יט ע"ג.
 866עי' גמ' חגיגה )יד ע"ב( :תנו רבנן ,מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה
מהלך בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה אמר
לו לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו אמר לו רבי תרשיני
לומר לפניך דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף
וישב על האבן תחת הזית אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור אמר אפשר אתה דורש במעשה
מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור מיד פתח רבי אלעזר בן
ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו
שירה מה שירה אמרו הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה
מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה'
אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה דורש
ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו
שאלעזר בן ערך יצא מחלציך ,ע"כ .ומשמע בפשטות מהגמ' שהיותו "נאה מקיים" הוא מכח זה
שירדה אש מן השמים וסיבבתם .ועי' לקמן קלד ע"ב ד"ה אמר ר"ש לחברייא וב"ע שם קמא ע"א.
 867גי' הב"ע קלה ע"א "וכל הני".
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ע"א( – åð÷úúà àùéã÷ àð÷éãã (àð÷åéãì)868 .כלומר שמתפשטים לתוך השערות
עצמם על ידי הגילוי של החברים )ב"ע קלה ע"א(åäééúëåãì åøçñàå åøèòúàå869 .
– כל א' נקבע במקומו שבע"ק )ב"ע קלה ע"א(.
870
åäìë àìë
ïãéçà äéáã äàé àðå÷ú àåä øñéìúã àðå÷ú éàäå
 - äéìá÷ì àùéø ó÷æîì ïéôñëúîכל העולמות כסיפין לקבל הארה ממו"ס ,ולכן
מכונה הדיקנא כיסופא דכל כיסופין )ספד"צ ג' ע"ב וע"ש בבהגר"א( )ב"ע קלה ע"ב( .והנה
הדינים והסט"א נכפים מלמעלה וטעם הדבר משם הוא שכן משם תליא אימא
שממנה דינים מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( ,וזהו עניין היות הסט"א נכפה ע"י שרשי
הדינים הקדושים 871ולכן מתביישים להרים את ראשם להסתכל כלפי מעלה )ב"ע
קלו ע"א(ïéàúú ïéàìò ïééìú äéðî ïãéçà ïéôà øéòæáã ïåðéà ìë ïééìú äéðî .
 מכאן מוכח שת"ד מורישים שפע לפרצופים שתחתיו )בהגר"א על ספד"צ ג ע"דד"ה ואמר ואחסין( .והנה עתה מפרש והולך היאך תליין כל העולמות בהאי תיקונא,
שכן בדיקנא דא"א הוא מקום הבוצד"ק ,ה"ה הארת המו"ס .ולא הזכיר או"א ,שכן
הם לא "תליין" שם אלא רק עומדים ואחידן שם ממש מתחת הדיקנא החופפת
עליהם .שהרי ז"א מתחיל מטיבורא דא"א ולתתא ,שם מסתיים הדיקנא .לכן לא
אמר אלא שז"א תלייא בדיקנא ,שכן אין לו שייכות אליו אלא תלייה בעלמא .ומש"כ
'כל אינון' כוונתו לט' ת"ד דז"א )ב"ע קלה ע"ב(äéá ïéæéðâ ïéàúúå ïéàìò ïéæðâ ìëå .
 כלומר שהכל תלוי בדיקנא) 872בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה ואעפ"כ( .פי' "גניזיןעילאין" הוא התיקונים דמו"ס הרי הם המוחין שגרמו לבירור הניצוצות ,ו"גנזין
תתאין" הוא הניצוצות עצמם שעלו לשם .שכר הצדיקים הוא במו"ס דהיינו ב"גנזין
עילאין" )ב"ע קלט ע"ב(" - àìë äéðî àìæúîã àìæî éàäá ïìéìë äéáå .ביה
כלילן" מכיוון שמזלא כולל ג' הויו"ת ובגימ' הם עולים כמספר מזל"א .ומפרש מ"ט
איקרי מזלא ,משום דמתזלא מיניה ,והוא בסוד )אד"ז רפט ע"ב( נהר דנגיד ונפיק
דמימוי נפקין ונגדין לכל עיבר )ב"ע קלט ע"ב(íéìùàã ,àúîéìù àðå÷ú àåä àã .
ù øîåìë - àìëì íéìùà àã ïéðå÷ú ìëìהוא התיקון האחרון הכולל את כולם,
וכן משלים הוא את התיקונים דהפרצופים התחתונים )ב"ע קלט ע"א(.
אחר שביאר את כל התיקונים בפרטות ,חוזר לבארם על דרך כלל )ב"ע קלט ע"א(.

 - 873éàîã÷ã ,ïéàîã÷ ïéîåé íã÷ éîé ïåø÷à ïéðå÷ú ïéìà àðàúבחינת "ימי
קדם" היא בסוד כתר וא"א )בהגר"א על תיקו"ז לח ע"א ד"ה בני קדם( .י"ג ת"ד
קרויים "ימי קדם" שכן נכללים במזלא הרי הוא תיקון י"ג והוא כנגד קרא ד'מימי
קדם' שבנבואת מיכה )בהגר"א בתז"ח כ ע"ב ד"ה דאקרון( .אלה התיקונים כולם
מכונים "ימי קדם" ,מכיוון ששרשם הוא בע"ק הרי הוא בחינת יומין קדמאין
דקדמאי .כי ז"א הוא כנגד ו' ימי בראשית 874ושרשו הוא ו"ק דע"ק .וכאן ,שמדבר
בסוד הדיקנא ששרשו הוא למעלה מז"ת דע"ק בבחינה שאינה מתלבשת בשום
פרצוף כלל )ב"ע קלט ע"א( – åçëúùàã ïåðéàå .דהיינו שהם בו בקביעות ואפילו
 868גי' הב"ע קלה ע"א "אתתקנו לדיוקנא דדיקנא".
 869גי' הב"ע קלה ע"א "אתעטרו".
 870ב"ע קלו ע"א אינו גורס 'כלא כלהו מתכספין' וגורס במקום זה 'כיסופא' וכן הוא בדפוס
מנטובא.
 871עי' לעיל הערה .244
 872עי' בהגר"א על ת"ז מא ע"ג שגניזין המה עטרין דאו"א ודעת דז"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ
א ע"ד.
 873עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג ד"ה ומלכין ,שפירוש לשון "קדמאין" שהמה קדמאין אצל
המלכים שהם קדמו לעולם הזה ,וע"ש שהסתפקנו אם כוונת דברי האידרא כאן למ"ש הגר"א שם.
 874עי' בהגר"א על ספד"צ ריש ד' ע"ג שזה קאי על הז"ת דרדל"א הרי הם ז' ימי בראשית וימי
קדם.
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בשעת דורמיטא )ב"ע קלט ע"א( - 875íìåò éîé ïåø÷à ïéôà øéòæá .מכונה "ימי
עולם" מכיוון שעל ידם מתנהג העולם בסדר זמנים של ו' אלפי שנין )ב"ע קלט ע"א(.
ïé÷éúòã à÷éúòã àð÷éãã àðå÷úá ïð÷úúî åäìë íã÷ éîé ïéìà àðàúå
 - (åäá ìéìë) ïéøéîèã àøéîèי"ג ת"ד מכונים "ימי קדם" .וביאור הענין ,שי"ב
התיקונים הראשונים הם כנגד ו' ההיכלות הראשונים עד להיכל הרצון ,ובהיכל
הרצון עצמו ישנם עוד ו' ,הרי י"ב .והוא ו"ו כפולה והשביעי כולל את כולם במקביל
לי"ג )ב"ע קלט ע"א( – ïåäì ìéìë øñéìúã éàäå .כאן הוא מקום בחי' המלכות
והיא פרצוף בפני עצמו וכוללת את כל שאר הבחינות )בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א
ד"ה וכן התחלת(876 .התיקון הי"ג כולל את כולם ,והוא המלכות של ת"ד של המו"ס
והוא הכתר של הז"א )לש"ו כללים ח"ב לב ע"ד(àì àîåé àãå øîúàã äîë .
877 - àìë ìéìë àåä àìà åäééãäá ìéìëúàזהו סוד יום השבת שאינו בכלל ימי
השבוע ,שכן בו אין פעולה ומלאכה כלל ,רק מי שטרח בע"ש )ע"ז ג' ע"א( .כמו כן
באלף השביעי אין בחירה ולא עבודה כלל ,רק כלי המוכן לקיבול )ב"ע קלט ע"ב(.
íåé éø÷úà àåää àìéòìã ïéðå÷úá ïéîåé ÷éúò øòúàã àðîæ àåääáå
 - äéð÷éã øé÷åàì ïéîæ äéáã ãçàוהנה הטעם שהדיקנא מכונה "יקירותא" דהיינו
כבוד ,שכן כאשר מתגלה הדיקנא מתגלים רחמיו ,וכל הדינין נכפין ,878והרשעים כלין,
ושמו ית' מתגדל בעולם )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה ואמר יקירותא( .ומעין זה
מתגלה בשבת )בהגר"א על ספד"צ לד ע"א ד"ה והוא כולל( ,ואז אין גילוי של זכר
ונקבה הנפרדים זה מזו ,אלא אדרבא הם מחוברים יחד בזיווג .לכן שבת מכונה בינה
ועולם הנשמות )בהגר"א בתז"ח כ ע"ב ד"ה דאקרון( ,בדומה לאלף השביעי שאף הוא
יום מיוחד ולא נכלל בו' יומין קדמאין ,והוא כנגד התיקון י"ג דכליל כולהו ,ולכן הוא
יום "אחד" )ב"ע קלט ע"ב( .והנה אפילו בזמן שאין ראוי להטיב לתחתונים מחמת
חסרונם אעפ"כ יש גילוי של טוב למען שמו ית' והיינו מש"כ "לאוקיר דיקניה"
)פת"ש א"א לז(àåä "'ééì òãåé àåä ãçà íåé" (ãé äéøëæ) áéúëã àåä àãä .
 - àìëî øéúé éåãåçìáדהיינו שהוא מופרש מכל התיקונים הקדמאין ,שכן הוא
סוד יום השבת ,דלא אתכליל בימי השבוע שהרי בשבת אין פעולה ומלאכה כלל
ולכן הוא מכונה 'הוא' )ב"ע קלט ע"ב( - àìë ìéìëã àåä .כמ"ש שכולל את י"ב
התיקונים הראשונים ,וכמו כן האלף השביעי כולל ו' אלפי שנין ,והיום השביעי כולל
879
ו' ימין דחול .לכל יום יש לילה עמו ,הרי י"ב .ואומר זה פירוש שני בתיבת 'הוא'
)ב"ע קלט ע"ב( - àòéãé àîùá éø÷úàã àåä .כלומר שהוא בסט' דבינה דקיימא
לשאלה ,880ומתמן אתחלתא דגילויא ,אמנם אין זה גילוי גמור ובבחינת לשון נוכח
]"אתה"[ ,אלא רק אתחלתא ,בבחינת לשון נסתר ]"הוא"[ .והוא פירוש ג' לתיבת
'הוא' )ב"ע קלט ע"ב(- äìéì àìá íåé úéìã äìéì úéà íåé úéàã øúàá ïðéðúã .
ר"ל שיום ולילה הם בו"ק דז"א שבבחינה זו היא שורשה של הנהגת טוב ורע ,ע"י
חו"ג 881דמתפשטן בגופא) 882ב"ע קלט ע"ב(àø÷éã àäé ïîæ àðîæ àåääã íåùîå .
éø÷à íåé úéìã äìéì àìå íåé àì éø÷úà àì ,çëúùé éåãåçìá àåäå ,àð÷éãã
 - ïìéã àøèñî àìà éø÷à äìéì úéìå ,ïìéã àøèñî àìàהנהגת בינה שבמוחין
 875עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"א ד"ה המה.
 876עי' בהגר"א על ת"ז קנט ע"א ד"ה מתרין.
 877עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"ב וז"ס שאמרו.
 878עי' לעיל הערה .244
 879שכן "הוא" בגימ' פעמיים ו'.
 880עי' לעיל הערה .484
 881דדעת.
 882עי' בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג שזהו החילוק הקיים בין אשא ואוירא לאשא דכיא ואוירא
דכיא ,שמה שמתפשט בגוף יש בו צד רע ,ומה שנותר למעלה אין בו צד רע כלל.
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אינה לפי הנהגת התחתונים ,.לכן אין שייך שם לא בחינת יום ולא בחינת לילה ,שכן
הללו מצד ו"ק דז"א בהם מתנהג העולם הזה .משא"כ לעתיד לבא ,אז "זמין לאוקיר
דיקנא" ,שזמן זה אינו לפי הנהגת בני האדם והוא בלחודוי ישתכח )ב"ע קמ ע"א(.
 - 883äéðî éæçúà àìå òãéúà àì àìë ìéìë àðå÷ú éàäã íåùîåאינו
מתראה אפילו בדרגא דנבואה אפילו למשה שכן הוא לא השיג מהדיקנא אלא את
התפשטותו בז"א) 884ב"ע קמ ע"א(øáéò øñéìúì àúåáøã àçùî ãéâð äéðîå .
 - àúúìã ïåðéà ìëì ïéòåáîכאן מבאר את השפעת מו"ס בפנימיות השערות
ומכונה שמן ,והוא השמן הטוב מכל השמנים )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה ואמר
נגדין( .כמו שאימא מתלבשת בז"א ונותנת לו מוחין ,כמו כן כאן בשורשו כל
התיקונים דז"א הינם מהאי מזלא) 885ב"ע קמ ע"א(àçùî àåääá ïéøäðã .
 - äàìò àùéã÷ àð÷éã àð÷úúà ïéìéà ïéðå÷ú øñéìúá (åð÷úúà)886המשך
הנ"ל והוא שאותו המשח רבות נעשה פנימיות לדיקנא דא"א ,אמנם פנימיות דיקנא
דז"א הוא שערות הדיקנא דע"ק )ב"ע קמ ע"א(àð÷éã éàäáã ïéðå÷ú ïéìàå .
 - øáéò äîëì ïúçðå ïð÷úúîאע"פ שז"א מקבל מההוא משחא על ידי שערות
הדיקנא ,זה אינו בבחי' התלבשות ככל פרצוף המתלבש בפרצוף התחתון ממנו ,שכן
הדיקנא דא"א הוא מגולה ,ואינו מתלבש בתוך הז"א כלל .ועוד יש לפרש ,שכל
הארת הדיקנא דא"א אל ז"א הינה דרך או"א בלבד ,שכן רק או"א מפסיקים בין א"א
לז"א) 887ב"ע קמ ע"א( - ïéèùôúî êéä ïåæçúà àìå .באו"א ,שכן הם תליין בב'
המזלות ,אבל לא אחידן ביה )ב"ע קמ ע"א( - ïé÷ôð êéäå .לז"א ,שהרי עומד הוא
לבר מגופא דע"ק ה"ה מתחת הפרסה ולתתא )ב"ע קמ ע"א(- åîéúñà 888àìëå .
אפילו מאו"א .וכן זיווגא דב' המזלות הנ"ל הוא בלחישו דלא ידעין ביה עילאה
ותתאין ,כך שאפילו או"א אינם מקבלים מזיווגא דלהון כי אם באמצעות זיווג החיך
והגרון) 889ב"ע קמ ע"א( - åøîèúà àìëîå .הוא רזא דזיווגא שהוא בטמירו )ב"ע
קמ ע"א( - à÷éúò éàäì øúà òãéã úéì .כשע"ק מלביש את רדל"א ,נקראים זו"נ
דרדל"א ע"י ,והע"י הוא מקומו של ע"ק דביה אחיד .ועכ"ז אין ע"ק משיג את ז"ת
דרדל"א אלא את עצמו בלבד .ולא זו בלבד ,אלא שז"ת הנ"ל עצמם אינם מתלבשים
בגוף הע"ק כלל ,אלא ברישא דע"ק ,בז' תיקוני גלגלתא דיליה .890ומה שאכן מתלבש
בגופא דע"ק עד החזה אינו אלא התפשטות הארת הז"ת הנ"ל )ב"ע קמ ע"ב(.
 883עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה ואמר וסתים.
 884עי' ב"ע פא ע"ב ,מעולם לא היה אדם שהשיג נבואה בסוד ע"ק ,שכן אפילו משה רבע"ה,
שהיה גדול מכל הנביאים לא השיג את אותם גילויים כפי האור האמיתי שלהם אלא רק ע"י
התלבשותם בז"א .ומכ"ש שאר הנביאים .וע"ז נאמר בפרשת כי תשא שביקש משה לידע דרכיו ית'
באמרו "הודיעני נא את דרכיך כו'" )שמות לג יג( וכתיב "הראני נא את כבודך כו'" )שמות לג יח(,
והשיב לו השי"ת "לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי" .ועי' גמ' ברכות שזו היתה
בקשתו להבין את עומק ההנהגה של צדיק ורע לו .וכל זה תלוי במו"ס שהוא שירותא דאצילות
וחכמתו של יוצר בראשית ,וזה יושג רק לעתיד לבא .ומה שהשיגו רשב"י וחביריו לא היה כי אם
בידיעה בלבד.
 885עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה בההוא שאינו מפרש את דברי האד"ר כאן על המזל
התחתון אלא על כל הדיקנא .והנה המתבונן ביתר עומק יראה כי למעשה שני הפירושים עולים
בקנה א' .שהרי תיקון הי"ג ,הרי הוא המזל הנזכר כאן בב"ע ,הוא המגלה את כל הדיקנא.
 886ב"ע קמ ע"א גורס את המוסגר.
 887עי' בפנים ,שהגרי"א הוסיף כאן ש"או"א מתחילין להלביש מידים דע"ק" .והנה לא ירדתי
לסוף דעתו ,ועי' לעיל בדבריו )ב"ע פא ע"א( שלא או"א המה המלבישים את גוף דא"א כי אם
הידים שכן הגוף נכלל בדיקנא.
 888גי' הב"ע קמ ע"א 'מכלא'.
 889עי' בהגר"א על תז"ח יט ע"ב ובהגר"א על ספד"צ יד ע"א ד"ה וענין.
 890עי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"א.
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 - øîúàã äîë ïìéìë ïåäìë ïåäìã àúåèéùôáבהתפשטות ז"ת דרדל"א
המתלבשים בגופא דע"ק ,כלילן כל פרצופי האצילות )ב"ע קמ ע"ב(.
 - òãéúà àìå òãéúàדהיינו ג"ר דרדל"א :חו"ב שלו הינם אוירא ובוצינא
שאינם מתלבשים כלל .אמנם יש בהם מקצת ידיעה לע"ק עצמו בבחי' נהירו דלהון
באוירא ובוצינא .891עוד יש לפרש ,שקאי על ע"ק עצמו דלית דידע ליה ,אלא
שבפשיטותא דיליה כולהו כלילן :ע"ק כולל את כל האצילות ,או"א מלבישים אותו
עד הטיבור ,וזו"נ מטיבורו ולמטה .והנה באופן זה אמנם ע"ק "אתיידע" קצת
לאצילות ,שכן האצילות מתלבש עליו .ולפ"ז כוונת "לא אתיידע" הוא לזה שע"ק
אינו פועל לפי כללי הנהגת העוה"ז )ב"ע קמ ע"ב( - øéîè àìå øéîè .כוונתו לז"ת
דע"י ,המתלבשין וטמירין גו גופא דע"ק ,אבל הם עצמם אינם מתלבשין אלא
באתפשטותא דלהון) .892ב"ע קמ ע"ב(àåä 'éé éðà" (áî äéòùé) éø÷úà äéìò .
894
 - 893"ïúà àì øçàì éãåáëå éîùכלומר" ,אני הוי"ה" הוא גילוי של א"א
)בהגר"א על ספד"צ לב ע"ג ד"ה והישר( .וע"ק אכן לפעמים נק' הוי"ה וכמ"ש למעלה
)ב"ע עב ע"ב( בתיקון החוטמא .ונק' אנ"י בסוד אי"ן ,שכן "נעוץ סופן בתחילתם" )ס"י
פ"א מ"ז( ,ועוד שהוא תלייא ברדל"א ,הרי הוא מלכות דא"ק 895ה מכונה "אני" .פי'
'הוא שמי'ֵ " ,שׁם" הוא מה שמשיגים ממנו ית' ד"מ שהוא חכם ועשיר וכדומה ,וקאי
על הדיקנא ,הרי הוא הבחינה בה תלויה שמו של ע"ק ,שמושג ע"י מדותיו
המתפשטים לתתא ונק' 'הוא' ובסוד י"ב 896התיקונים הנ"ל .והנה הדיקנא מכונה
כבוד ,ואינו מתלבש בשום פרצוף .וע"ז בא לשון הכתוב' ,לאחר לא אתן' )ב"ע קמ
ע"ב( - åðçðà àìå åðùò àåä (÷ íéìäú) áéúëå .הכתיב ,דהיינו 'ולא' בסיום אל"ף,
קאי על ע"ק ,ואילו הקרי 'ולו' בוא"ו ,הוא בסוד ז"א המכונה באות ו' ,שכן על ידו
חלה הנהגת העוה"ז התלוי בהארת הו"ק .וכל נשמתין דישראל ביה תליין ,ומ"מ
שורשם הוא בע"ק הרי הוא סוד האות א' ,ששם הוא יחודא דכולא .לכן ע"ק מכונה
יחידה ,ולכן מתגלה הע"ק בכתיב ולא בקרי ,שכן בבחינה זו אין השגה )ב"ע קמ ע"ב(ׂ.
 - áéúé ïéîåé ÷éúòå (æ ìàéðã) áéúëåיתיב באתריה ואינו נודע כלל ,כמו מלך
היושב על כסאו ,שאין בני האדם רואין אותו אלא אותם היושבים שם ורואים פני
המלך .וגם להם אינו מושג אלא ע"י הדיקנא ,והוא מ"ש שם "לבושיה כתלג חיוור
כו'" )ב"ע קמ ע"ב( – äéì òãéã úéìå áéúé äéøúàá .דהיינו א"א ,הרי הוא הגילוי
דתיקון הי"ג )בהגר"א על ספד"צ יא ע"ב ד"ה בגין דכתיב(áéúëå çéëù àìå áéúé .
) – 'åâå éúéìôð úåàøåð éë ìò êãåà (èì÷ íéìäúוהנה להלן לשון הפסוקים
במלואם" :אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד ,לא נכחד
עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ ,גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם
יכתבו ימים יצרו ולא }ולו{ אחד בהם" .והנה מתבאר באידרא כאן שכוונת הכתוב
לפרש את סוד יישוב הסתירה )"ונפשי יודעת מאד"( שבין הידיעה והבחירה )"לא
נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בתחתיות ארץ"( ,שסוד הבחירה הוא בז"א ,וא"כ אין
ידיעתו אלא לפי מושגי הזמן של עבר הווה עתיד ,שהרי הזמן הוא אינו אלא בחינה
של ז"א בלבד .והוא מ"ש 'ימים יוצרו' ה"ה כנגד ו"ק שכן ז"א הוא בחי' יצירה
 891עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וז"ל ,והכלל מחו"ב דרדל"א יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו
באוירא ומו"ס שהן חו"ב דא"א עכ"ל .ולכן כנראה שהגירסא הנכונה כאן היא "מו"ס" ולא
"בוצינא".
 892עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א שז"ת דרדל"א מתלבשים דווקא בתיקוני גלגלתא ולא בגופא
דא"א .ועי' ו ע"ב שז"ת שעתיק מתלבש בא"א עד חג"ת ועד בכלל.
 893עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"ב ד"ה בהיום ההוא.
 894ואז זה כמו הפירוש הב' בב"ע.
 895עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ואמר פעם.
 896דהוא גימ' 'הוא'.

138

àøãàä øéàî
דאצילות .הידיעה הוא בע"ק וזהו מאמה"כ 'ולא אחד בהם' וכנגד ע"ק שהוא אח"ד
בלבד ואינו בבחי' הזמן המפריד ומפרט את הזמן לחלקים הנמנים .לכן אין ידיעתו
מכריחתינו שכן אין ידיעתו מושגת כלל )ב"ע קמ ע"ב( .אופן אחר :פסוק זה מלמדינו
על גילוי הקו האמצעי ,הרי הוא גילוי דאור הייחוד )לש"ו כללים ח"א עח ע"ג(.
 - àðìò ïàîç ïåúàã àã àñéøô ñéøôúà ãë àééøáçì ù"ø øîàוהנה
יש להקדים897,שעל ידי חידושי רזין דאורייתא ,היוצאים מפי הצדיקים עולה שרשם
למעלה וגורם לתיקונים גדולים ,ומהם נעשו לבושי המוחין לז"א .ועל ידי עסק
התורה גורמים הם לבירורי הניצוצות ,ומכ"ש בעסק רזין דאורייתא התלויין בטיפין
דמוחין ,והם גורמים שיהא היסוד בבחינת אבר ח"י .898והנה מתוך אותם חידושי רזין
דאורייתא נעשים אורות המקיפים את ז"א להגין על הלומדים מאש של מעלה
הסובבת אותם ,כלומר להגן עליהן מהקטרוג של צבא מעלה .והנה לאחר שגמרו
החברים את ביאור כל התיקונים דע"ק והאירו את החידושים שלהם למעלה בפועל,
בא רבי שמעון לבאר להם איך כל האורות האלו משפיעים לזה העולם התחתון.
והחל לבאר לגבי הדבר אותו השיגו כל החברים ע"י חידושי תורתם וכנ"ל כאילו
בהשגת העין והוא מ"ש 'כד אתפריס פריסא דא' ,ר"ל הארת המקיפים שהגנה עליהם
וסובבה אותם .וכמו כן הוא בסוד הלבושים דמוחין ,קרומא דחפייא עליה .899וע"ז
נאמר )שמות כו לג( והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש כו' שכן כביכול יש כאן פרוכת
המבדילה בין חג"ת לנה"י דנחתו כל תיקונים בגוה וכמ"ש שהדיקנא מסתיימת
בפרסה ,900וכשעלה ברצון שאורו יתפשט לז"א להאיר בתיקוני הדיקנא שלו ,הוצרך
לבקוע הפרסה ודרך שם יאירו בז"א )ב"ע קמא ע"א(ìë åúçðã àðéîç àðà .
 - äååâá ïéðå÷úכלומר שראה רשב"י שהתיקונים האלו שנתחדשו ע"י החברים עלו
בסוד הבירור עד למוחין ושם נעשו ללבושים חדשים למוחין והיינו הפריסא )ב"ע
קמא ע"ב(- (àùåã÷ã àèéñåá à"ñ) àåä êéøá àùãå÷ã àðéöåá àúëåøô ãçå .
מפרש יותר בביאור היאך נעשו לבושין וזהו על ידי הפרסא והיינו ה"פרוכתא" )הרי
הוא רקיעא חדא הנ"ל( ,והוא מכונה כאן גם "בוצינא דקוב"ה" שכן שמן הוא כינוי
למוחין וכמ"ש "וכשמן בעצמותיו" )תהלים קט יח( ,והנר שהשמן מצוי בו הוא
בבחינת הלבושין ,ה"ה נרתיק החמה כמבואר .והנה לנדפס במהדורות אחרות ,בהם
הגירסא היא "בוסיטא דקוב"ה" הכוונה היא שכביכול זהו תואר פניו וכמ"ש )לעיל קכח
ע"ב( בעניין בוסיטא דאנפוי ,וכמ"ש "חכמת אדם תאיר פניו" )קהלת ח א( .והנה
המוחין הם שורש לזיו הפנים ,ולכן שורש הדעת בתיקון 'ואמת' 901הרי הוא ש"ע
נהורין דהיינו זיו פנים דע"ק )ב"ע קמא ע"ב(øáéò òáøàì ïéëîñ òáøàá àñéøô .
 ד' הסמכין הם החו"ב וחו"ג 902היורדים לזו"ן )ב"ע קמא ע"ב(ãç àëîñ {.äì÷} . - àìéòì àúúî áéúé àåäראשם העליון של ד' העמודים הללו עומד תחת
הפרוכתא דפריסא ,וחלקם התחתון עומד על הארץ ,וכולם יחד בסוד חגת"ם דז"א,
שראשם הוא תחת הפרסה .ועל אף שידוע לנו שהחג"ת נמצא למטה מהפרסא שהרי
אף החב"ד נמצאים שם ,אמנם כאשר ז"א בגדלות אזי החג"ת שלו גדלים לתפוס את
מקום החב"ד ,והיינו סוד אבהן דעאלו במחשבה )זהר בראשית א' ע"ב( ,הרי הם בסוד
 897עי' בב"ע שכותב שפירוש זה הינו בדרך אפשר.
 898עי' בביאור הגר"א על תיקו"ז נ"א ע"ב וז"ל ,שאדם רגע ללא תורה דעת שלו היא אבר מת
ונקרא מת ,וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת
לזיווג ,וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו' דוד מלך ישראל
חי וקיים ,עכ"ל .דהיינו שאין קישוי ללא הארת הדעת ,וזה הרי אינו שייך כי אם בהארת א"א.
 899עי' ע"ח א"א ו'.
 900כתוב שהוא "עד הטיבורא" ושם הרי נמצא הפרסא.
 901הרי הוא התיקון הז'.
 902דהיינו העטרין דאו"א וחו"ג דדעת.
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המרכבה .וכאשר הז"א בגדלות אזי המרכבה )הרי היא החג"ת( במעלה של "עאלו
במחשבה" .כלומר שעולים הם למעלה למערכת המחשבה הרי הוא מקום החב"ד
)ב"ע קמב ע"א( - äéãéá àéôåøâî ãçå .פי' "מגרופיא" יעה .הוא כינוי למלאכים
שתחת הנוק' ,שם הם ד' מגרופין ה"ה המלאכים ארגמ"ן שתחת הכסא .903ונק'
מגרופין שכן הם היעים 904אשר תכליתם לדשן בהם את המזבח ,הרי הוא נוקבא
דז"א )פע"ח לולב פרק ג'( ,הרי הוא מזבח הנחושת אשר הוא מורה על הגבורות שבה
שכן הוא בגוון דדהבא ,אשר משם הוא יניקת הקלי' נח"ש הנחושת .והקרבנות הם
רזא דהבירורים העולים למעלה ליסוד דנוק' ,וכנגדם עולים האימורים למעלה לריח
ניחוח לה' ,ואילו הפסולת נידחית החוצה ,ובסוד הדשן ,מחמת השט"ן והנח"ש.905
לכן היו מוציאין את הדשן אל מחוץ למחנה שם שורים הטמאים .ועתה שחרב
בהמ"ק התפילות הינם במקום קרבנות ,והם מעלים את כל הבירורים למעלה .והנה
ידוע כי התפלות עולות ע"י ד' רגלי המרכבה ה"ה ארגמ"ן ,לכן המה המסלקין את
הדשן מעל המזבח .וע"י זה מתמתקין הדינים ,כאשר הרשעים נענשים על מעשיהם
הרעים ,וכעין זה הוא תכלית יסורי ישראל בגלות דהיינו לזככם )ב"ע קמב ע"א(.
 - éçúôî òáøà àéôåøâîáåכל א' מאלו ד' החיות היה נכלל מכל הד' ,שכן לכל א'
יש ד' אנפין ,דהיינו פני שור ,נשר ,אדם ואריה .906והוא לכל חד שכן לכל א' מהם יש
פרצוף שלם הרי הוא הוי"ה שלמה ,וכנגדם היא כל ההנהגה הרי היא חג"ת ,ועל
גביהם המלכות המגלה .ולכן הם מכונים מפתחות שבידם מסורה כל הנהגתו ית'
)ב"ע קמב ע"א(' – éåøèñ ìëî (ïééðù à"ñ) ïðéðù .שנינן' דהיינו שהם חדים,
דאתיין מסט' דנוק' ה"ה מסוד המזבח .907ואם הגירסא היא 'שניין' ר"ל שלכל מפתח
מסור עניין אחר .ומש"כ 'מכל סטרוי' ,שכן כל צד הוא בחינה אחרת )ב"ע קמב ע"ב(.
 - àúúì àìéòî äì ïéúçðå àñøô ïãçàúîåאור דע"ק בוקע דרך הפרסה עד
בואו אל ד' הסמכין )ב"ע קמב ע"ב(- äàòéáøå äàúéìúå àðééðú àëîñì ïëå .
כנ"ל שהם ד' ,שכל א' מהם כולל את המידות חגת"ם המבטאות הוי"ה שלימה )ב"ע
קמב ע"ב(.
 - éëîñã éìâø øñéðîú ïãéçà àëîñì àëîñ ïéáåישנם ע"ב מלאכים
דאחידן בכורסייא )זהר וירא קז ע"ב( ,והמה בית הדין של הקב"ה ,ובכללות הם ד' וכל
א' נתפרט לי"ח )ב"ע קמב ע"ב(àèéñåáá à"ñ)909 àôéìâã àðéöåáá ïéøäðúîå908 .
 - øáéò 'ãì ïëå àñéøô àåääá (ïéôéìâãוהם מקבלים את הארתם מכח האורות
העליונים החקוקים בפרסא ,שכן כל אורות ע"ק מאירים דרך הפרסה לחגת"ם דז"א
)ב"ע קמג ע"א( - äìò ïéøäðã ïéðå÷ú ïéìà àðéîçå .פי' שרשב"י ראה היאך עלו
אלו התיקונים שגילו החברים מעל הפרסא לשרשם שבע"ק )ב"ע קמג ע"א(ååäå .
 - äéøúàá ãç ìë à÷ìúñàìå àøèòúàì àðîåôã éìî ïàëçîתאוות
העולמות העליונים היא שהצדיקים שבעוה"ז יתאמצו יותר להאירם ,כדי שאף הם
 903ה' אותיות ארגמ"ן הוא כנגד ה' הפרצופים וא"א הרי אינו נכלל בו ולכן אין מחשיבים כי
אם ד' מגרופין )עי' בהגר"א על תז"ח מב ע"א ד"ה ועד(.
 904עי' ת"א תרגום אונקלוס לשמות כז ג.
 905הדש"ן בגימ' שט"ן.
 906עי' בהגר"א על ת"ז יא ע"א ד"ה ועל כולהו פני אדם ,ז"ל ,הוא שמא מפרש גי' אדם שהוא
אדם על הכסא שהויה שלו הוא פנים הרביעי והוא פני אדם שד' חיות הן ובא' ד' פנים כולן של
אדם ובשני כולן של נשר ,וכן יד ע"ד ד"ה דמות א' ,עכ"ל .ועי' בהגר"א על ספד"צ יג ע"ב ,וכן יד
ע"ד ד"ה דמות א' לארבען.
 907חוד הוא עניין של נוק' ,שכן הנוק' עניינה מיעוט וצמצום ודין ,וכן הוא מציאות של כל דבר
חד שהוא מצומצם בצורתו וחותך.
 908ב"ע קמג ע"א גורס במקום 'ומתנהרין בבוצינא' 'סמיכין ונהירין בההוא בוצינא'.
 909ב"ע קמג ע"א לא גורס את המוסגר.
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יקבלו משורשם העליון .והנה על אף שתיקוני א"א אינם תלויים בעבודת בני אדם,
שכן אין בני אדם משפיעים ע"י התורה והמצוות אלא בזו"ן .910אמנם אעפ"כ צריך
הא"א לתיקונים כדי לעלות למאצילו ,ואין תיקון יכול להיות שלא על ידי מעשי
התחתונים דהיינו עליות זו"נ .ממילא כדי לתקן את הא"א צריכים זו"נ לעלות
למקום גבוה יותר על ידי מעשים מיוחדים ונעלים יותר .ודבר זה שייך באופן מיוחד
ללומדי חכמת הקבלה והעסק בכוונות התפילה והמצוות וכן הייחודים ,שכן הם
שייכים לבחינת ספירת הדעת והקו האמצעי העולים יותר למעלה) 911ב"ע קמג ע"א(.
àðå÷ú àåääá ï÷úúàå øèòúàå ÷éìñ ãçå ãç ìë àðîåôî ïð÷úúî ååä ãëå
 - ïðéî ãçã àîåô (ìëã ìáäá à"ñ) ìëî àëä ï÷úúàãמכאן נלמד על מעלת
לימוד התורה שכן היא גורמת לזיווג דנשיקין ,משא"כ מצוות שאינם גורמים אלא
לזיווג דגופא .לכן רשב"י וחביריו היו פטורים מכל המצוות 912שכן תורתם היתה
אומנתם )שבת יא ע"א( .ולאחר שסיים כל א' מהחברים את תיקונו היה התיקון
כביכול עולה ויושב על מקומו המיוחד לו בע"ק ומאיר משם לז"א למתק את הדינים
שבו )ב"ע קמג ע"ב(àðå÷ú àåääá àð÷úì àîåô çúô ïðéî ãçã àúòùáå .
äéúëåãá à÷ìñ ïéãëå ïåëéîåôî ÷éôðã äìîì äëçîå áéúé äåä àðå÷ú àåää
 - øèòúàåבעת שהיה רוצה אחד החברים לגלות את התיקון המיוחד לו ,תיכף היה
חשק בתיקונים עילאין והוו מצפאן שיצאו הדברים מפיהם ,והיה נשפע עליהם משם
שפע סיוע כדי שיוכלו להוציא את מחשבתם מהכח אל הפועל) 913ב"ע קמג ע"ב(.
914
 - ïàãç ïàëîå ïàëîהרי הם מלאכי השרת כנ"ל )ד"ה שעבר(
ïéëîñ ìëå
דהיינו ע"ב מחנות השכינה שהיו שם ,והיו נהנים מאור תורתם )ב"ע קמג ע"ב(ìò .
 - ïéëéúø äîë 915ïåëéì÷ì ïéúééöå åòãé àìã äî ïéòîùãמרכבות של השכינה,
שכל א' מהארגמ"ן הנ"ל כולל בו חגת"ם שלם) 916ב"ע קמג ע"ב(àëä ïéîéé÷ .
 910דבריו של הריא"ח סתומים קצת כאן ופירשנו כפי שהיה ביכלתינו ,וה' הטוב יצילנו
משגיאות.
 911עי' הקדמת האדרא קכט ע"א ד"ה א"ר שמעון לשמיא ,שמחלק בין מה שאמר מרע"ה
בהאזינו "האזינו השמים וכו' ותשמע הארץ" לבין מה שאמר ר"ש שאין צורך שישמעו השמים
והארץ .והנה על אף שהתיקונים דע"ק אינם תלויים בעבודת בני אדם ,מ"מ מכיוון שהם משפיעים
לזו"נ אזי צריכים זו"נ לעלות "עוד יותר למעלה".
 912צ"ע בדבר שכן לא מצאנו כזאת בשום מקום אחר וה' יאיר עיני.
 913עי' נפש החיים שער א' פרק ו' בהגה"ה ע"ב ז"ל ,וזה שתקנו נוסח ברכות המצות אשר
קדשנו במצותיו ,וכן וקדשתנו במצותיך ,כי מעת שעולה על רעיון האדם לעשות מצוה ,תיכף
נעשה רישומו למעלה במקור שרשה העליון וממשיך משם על עצמו אור מקיף וקדושה עליונה
חופפת עליו וסובבת אותו ,וכתוב מפורש והתקדשתם והייתם קדושים וכמאמרם ז"ל )יומא לט
ע"א( כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה רוצה לומר שמלמעלה נמשך עליו הקדושה
משרשה העליון של המצוה כמ"ש בזוהר צו )דף לא ע"ב( כתיב והתקדשתם והייתם קדושים מאן
דמקדש גרמיה מלרע מקדשין ליה מלעילא כו' ,מקדשין ליה מלעילא כו' דהא קדושה דמאריה
שריא עליה כו' ,אי עובדא דלתתא היא בקדושה אתער קדושה לעילא ואתי ושריא עליה ואתקדש
ביה כו' עיין שם ]שאותו דבר הוא להיפך ,שונה מרש"י ביומא שלא משמע כן[ ,ובפרשת קדושים
)דף פו ע"ב( בשעתא דבר נש אחזי עובדא לתתא בארח מישור כו' ,נגיד ונפיק ושריא עלויה רוח
קדישא עלאה כו' ובההוא עובדא שריא עליה רוח קדישא רוח עלאה לאתקדשא ביה אתא
לאתקדשה מקדשין ליה דכתיב והתקדשתם כו' ,ובפרשת נשא )דף קכב ע"א( דמשיך עליה רוח
קדישא עלאה כמה דאת אמרת עד יערה עלינו רוח ממרום עיין שם ,ועל ידי זה הקדושה והאור
המקיף ,הוא דבוק כביכול בו יתברך גם בחייו ,וזה שאמר הכתוב )דברים ד ד( ואתם הדבקים בה'
אלהיכם ,גם בעודכם ,חיים כלכם היום ,וזה האור מקיף הוא לו לעזר לגמור המצוה ,עכ"ל.
 914בב"ע קמג ע"ג התיבות 'מכאן ומכאן' ליתא.
 915דהיינו שעצם הגילוי של הסודות הוא בכלל התיקון ,ודבר זה אינו תלוי כי אם באדם ולא
במלאך .ולכאורה מכאן מתבאר הגדלות של חידושי תורה כנזכר בריש הק' הזהר ד' ע"ב ,וע"ש
שזהו בבחינת זיווג דנשיקין ,וכנ"ל שמעלת דבר זה הוא למעלה ממדריגת המלאכים.
 916עי' בהגר"א על ת"ז י"ד ע"ד ד"ה דמות א'.
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 - ïåëéðéâáדהיינו להגן עליהם שלא יקטרגו עליהם ,שאם לא כן היה הזמן גורם
שיהיה כח גדול לסט"א ובסוד י' הרוגי המלכות )ב"ע קמג ע"ב(àîìòì ïåúà ïéàëæ .
ïàèñà àìã ïøùë ïéìî ïéùéã÷ ïéìî åäìë ïåëéîåôî é÷ôðã éìî åäìëã éúàã
 - àìàîùìå àðéîéìשהם שייכים לדעת ה"ה הקו האמצעי ,917ולכן עלה הבל פיהם
למעלה בסוד הדעת )ב"ע קמג ע"ב(àåäã ãò éìî éðäì úééöå òîùîì éãç ä"á÷ .
 - àøçà àðîæ ïåøîéú éúàã àîìòì éã àðéã (øæâà à"ñ) øîâà918זיווגי או"א
וזו"ן תלויים בחידושי רזי דאורייתא התלויים בחב"ד דהיינו זיווג דחיך וגרון ולישן,
וזיווג זה גופאהינו שכר הצדיקים לעולם הבא) 919ב"ע קמג ע"ב(éìî éðä ìë .
÷ - 'åâå áåèä ïééë êëçå (æ øéù) áéúë åëééìò ïéùéãפסוק זה הוא כללא דחב"ד:
920
"וחכך" דהיינו חיך וכנגד חכמה" ,כיין הטוב" )'טוב' דהיינו שאין בה מגע לסט"א
כנגד בינה" ,הולך דודי למישרים" הוא בקו האמצעי )ה"ה מקום ה"מישרים"( כנגד
דעת )ב"ע קמג ע"ב(åìéôàã íéðùé éúôù ááåã éàî íéðùé éúôù ááåã .
 - äéî÷ àúééøåà åëééúååôù ïùçøî éúàã àîìòìכאשר אין הדעת מתפשט
בז"א ,אזי הוא בבחי' דורמיטא שאין לו דיבור .ובהתפשטותו מתעורר זיווג דחב"ד
והוא ה"דובב שפתי ישנים" ,שכן הוא כח הדיבור ה"ה זיווג דנשיקין ,ונוסף אור
בנשמותיהם ,וממילא הם עושים ייחודים למעלה גם לאחר פטירתם .וזהו הכתוב
לעיל באידרא די הוא גזר דינא דתימרון להנהו מילין )ב"ע קמג ע"ב(.
 - ïéôà øéòæã éåðå÷ú ï÷úîì àúòã åðååëúàå åð÷úúà àúùäמכאן
שאחרי פרצוף א"א בא ז"א ולא או"א ,שכן או"א נכללים בדיקנא )בהגר"א על ספד"צ
יח ע"א ד"ה ביקירא( .הרשב"י ציוה כאן לחברים שלאחר שהשיגו את התיקונים
האלה בא"א צריכים הם להוריד אותם גם לז"א .ואמר עוד שיקשרו עצמם לשרשם
דהיינו בנשמת רשב"י עצמו .וטעם הדבר ,שכן אז היה העולם מתמוטט כעין מה
שהיה בזמן התהו אז היה ללא מתקלא וכמעט שנחרב העולם .לכן אמר להם
"אתתקנו" ,פי' בשורש נשמותיכם שיחדיו היוו את י' החסדים של הדעת 921ה"ה
שורשים לכל נשמות ישראל .ועי"ז "יתכוונו דעתא" כלומר שיורידו דעת לז"א ויתוקן
העולם על ידי המתקלא )ב"ע קמד ע"א(éåðå÷úá ùáìúé êéäå ï÷úúé êéä .
 - ïéîåé ÷éúò éðå÷úîזהו טעם למיתת המלכים ,מכיוון שלא היו מושרשים בא"א,
וממילא לא היה גילוי מהדעת העליון )ב"ע קמד ע"א( - ïéùéã÷ã àùéã÷ .ה"ה
הדיקנא שהוא בסוד ג' הקדושות ה"ה ג' הויו"ת )ב"ע קמד ע"א(- ïéøéîèã àøéîè .
ז' תיקוני גלגלתא )ב"ע קמד ע"א( - àìëî àøéîè .ג"ר דא"א) 922ב"ע קמד ע"א(.
 - äàèùå÷ àðéã øæâîì åëééìò (àúîëç à"ñ)923 àúáåç àúùäãתיקון זה
היה מוטל עליהם ,מכיוון שהם היו בסוד הדעת וכן היו כללא דכל נשמות ישראל,
כדי שלא יחזור העולם לתהו ובהו הרי הוא עלמא דשקרא .וזהו בחינת "דינא
דקשוט" ,שלא ייאחזו הקלי' בדינים דז"א )ב"ע קמד ע"א( - àøéôùå äàé .לשון
"יאה" שייך בזיו הפנים ,ואילו לשון "שפירא" קאי על תואר וחיתוך האיברים )ב"ע
קמד ע"א( - äééøåá ìò ïéðå÷ú ìë àð÷úàìå .של הגלגלתא ,הדיקנא והמוחין ,וכן
התקשרות ספירות הנקודות לעשותם בבחי' פרצוף ,שכולם נתקנו מע"ק )ב"ע קמד
 917הרי הוא עצם התיקון .ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ד"ה ועיקר ענין ,ועי' בהק'
האדרא קכח ע"א ד"ה קם ר"ש.
 918ב"ע קמג ע"ב גורס דווקא את המוסגר ולא "אגמר".
 919דהיינו שחידושי התורה המה הפועלים את השכר וזהו "דינא די לעלמא דאתי".
 920שהרי יין הוא דבר שאפשר לאסור במגע ,וכן הדבר בצד שמאל שהוא בצד הגבורות.
 921עי' לעיל בהק' קכח ע"א ד"ה אשתיקו ,ומה שהבאנו שם.
 922עי' לקמן בעמוד ד"ה מעתה מתחיל שמביא הב"ע מהאד"ז רפ"ח ע"א שכוונתו לרדל"א
גלגלתא ומו"ס.
 923בב"ע קמד ע"א אינו גורס את המוסגר.
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ע"א(ïàëî éåðå÷ú åèùôúàå åð÷úúà ïéôà êéøàã éðå÷úî ïéôà øéòæã éðå÷ú .
 - ïàëîåדהיינו מימין ומשמאל כאחד ,שכן בעולם התהו כל ההתפשטות לא היתה
אלא מצד הגבורות בלבד )ב"ע קמד ע"ב( - ð"á åæéçë .דהיינו כעין מראה צורת
האדם שהוא בעל ג' קווים .ועוד שבתחילה בעולם הנקודות היו הספירות בסוד ב"ן
כמניין בהמ"ה ,ואילו עתה לאחר התיקון הם בבחינת צורת אדם וכמניין מ"ה .ועוד
יש לפרש ,ד"בר נש" תרגומו ב"ן אד"ם לרמז על החיבור של ב"ן ומ"ה של התיקון
)ב"ע קמד ע"ב(ïéøéîè ìëã925 àøéîèã àçåø äéá (àôìùîå à"ñ)924 àèìùîì .
 בתחילה ,כלומר בעולם התהו ,לא היה בהם כי אם בחי' נפש לבד ,והוא מקום כלהפגמים ,שכן אז לא נשיב רוחא דחיי ,שהוא מיסוד דא"ק )טמירא( הכולל את כל
הו"ק )כל סטרין( )ב"ע קמד ע"ב( - àééñøåë ìò áúéîì ïéâá .דהיינו מלכות ,הרי
הוא הכסא לז"א .דהיינו שרק לאחר שנעשו הנקודות בצורת אדם נהיה ראוי לישב
על הכסא .והרי "כסא" הוא כינוי למקומו של אדם ואין לאדם מקום יותר מאשר
אשתו ,ולכן זה ישיבה על כסא היא כינוי לזיווג )ב"ע קמד ע"ב((à ìà÷æçé) áéúëã .
 – äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòåאדם הוא כינוי לז"א
)בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה וז"א(.
 - ïéð÷åéã ìë ìéìëã íãà äàøîëז"א דאצילות כולל את כל הספירות.
שכן עצמותו הוא חג"ת ,והנה"י שלו נכללים בנוק' ,וחב"ד שלו נכללים באו"א וא"א
)ב"ע קמד ע"ב( - ïäîù ìë ìéìëã íãà äàøîë .כוונתו ששם הוי"ה ב"ה כולל
את כל השמות )בהגר"א ס"י א א אופן ה'( )ב"ע קמה ע"א(ïéîéúñ äéáã íãà äàøîë .
 - ïéàúúå ïéàìò ïéîìò ìëי"ס דז"א הם ל' כלים פנימי תיכון וחיצון ,והמה יורדים
להתלבש בג' עולמות בי"ע ,והמה ה"תתאין" .ה"עילאין" המה א"א ואו"א ,וכל כוונת
הפרצופים העליונים היא להעניק עטרות לז"א לצורך הנהגת התחתונים .עולה אם
כן ,שדווקא פרצוף ז"א הוא כללא דכולא )ב"ע קמה ע"א(ìë ìéìëã íãà äàøîë .
 – ïéæøמש"כ 'כל רזין' פי' כל היסודות :יסוד או"א המסתיימים בחזה שלו ,יסוד דז"א
שעלה בגדלות בחזה ,ויסוד דלאה )ב"ע קמה ע"א( - åøîàúàã .כלל בזה את י"ב
ת"ד שנכללו בפה דע"ק )ב"ע קמה ע"א( - åð÷úúàå .ז"ת גלגלתא )ב"ע קמה ע"א(.
 - àîìò éøáà àìã ãòז"א מכונה "עולם" שכן בו מושרשים ימי העולם וכדלעיל
)קלד ע"ב( )ב"ע קמה ע"א( - åîéé÷úà àìã â"òàå .ר"ל שעלו המלכין קדמאין מן
הקלי' ונתבררו ונתחברו עם שם מ"ה ,ואז הם נעשו בסוד חו"ה ה"ה מלוי שם מ"ה
)עי' ע"ח תיקון פרק ג'( )ב"ע קמה ע"א(.
מעתה מתחיל האידרא לבאר את סוד עולם התוהו ושבירת הכלים שהיה עיקרו בז"א.
)926ב"ע קמה ע"א(ïéîæ àì ãò ïé÷éúòã à÷éúò 927àøôñã àúåòéðöá àðàú .
 924ב"ע קמד ע"ב לא גורס את המוסגר.
 925ב"ע קמד ע"ב במקום 'דכל טמירין' גורס 'מכל סטרין'.
 926והנה אע"פ שכבר דיבר ברזא דעולם התוהו בריש האידרא )קכח ע"א( קודם שהתחיל לבאר
את התיקונים דע"ק ,למעלה לא ביאר אלא את מה שהיה חסר בעולם התוהו בפרצוף ע"ק ,והמה
תיקונים דיליה ,לכן הוצרך לדבר שם מסוד שבירת הכלים הנוגע אליו דווקא .וכן הדבר כאן בז"א,
שבא לפרש דווקא את ענין התיקונים שנתחדשו לז"א ,וכן לקמן )קמב ע"א( בביאור פרצוף הנוק'
ביאר דווקא את ענין המלכים דמיתו לטעם הנ"ל .עומק הענין הוא שכן ענין השבירה היה בכל
הפרצופים ,אלא שבכל פרצוף חלה השבירה בבחי' אחרת וכמ"ש בספד"צ )א ע"ב( עד לא הוה
מתקלא לא הוו משגיחין כו' ,פי' דבע"ק "לא הוה מתקלא" שכן לא נתקנו בו ג' רישין )עי' בהגר"א
על ספד"צ ג ע"א ד"ה בא"א לא ,והגה"ה שם דהיינו הזיווג דאוירא ובוצינא (.ובסוד ג' קווין חד"ר,
ה"ה שרשא דג' המוחין חב"ד דז"א .דהיינו תחילת המתקלא .ובאו"א "לא הוו משגיחין אפין באפין"
שכן חזרו להיות אב"א .ובז"א אמר "ומלכין קדמאין מיתו" ,ובנוק' אמר "וארעא אתבטלת" ,שכן
לא מלכה כלל בעולם התוהו .וכמ"ש כל זה בביאור הגאון לס"ד .לכך הזכיר כאן בכל אחד
מהפרצופים את סוד שבירת הכלים .אמנם את או"א לא הזכיר כלל באדרא רבא ,שכן הם סתימין
במזלא ,והזכירם באדר"ז )ב"ע קמה ע"א(.
 927לכאורה לא נמצא בספד"צ שבידינו.
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 - 928ïéëìî éðàá éåðå÷úכאן מתבאר שתיקון האצילות מתחיל מרישא חוורא
שהוא רישא תנינא ,929והוא המכונה עתיקא דעתיקין וכן הוא מכונה א"א) 930בהגר"א
על ספד"צ ג ע"ב ד"ה רישא ,וכן ה ע"א ד"ה וכמ"ש בא"ר( .התיקון הוא גילוי מלך
הדר ,ועל ידיו התקיימו ח' המלכים )בהגר"א על ספד"צ כז ע"א ד"ה וז"ש מלכין(.
בעולם התוהו חסרים היו ג' מיני תיקונים :א' דאתתקן בג' רישין המבוארים באד"ז
)רפח ע"א( ,ב' ז' תיקוני גלגלתא ,ג' י"ג ת"ד .ג' רישין הוא תיקון לע"ק עצמו שכן בו
נתגלה לראשונה מתקלא על ידי רדל"א גלגלתא ומו"ס .וע"י ג' רישין אלו נעשה
מתקלא בכל פרצופי דאצילות ,וכמש"כ 931דבגיניה כולהו אתתקן בתלת תלת .ז'
תיקוני גלגלתא היו לצורך ז' המלכים שמתו ,ואילו י"ג ת"ד היו לצורך הנוק' שלא
יצאה כלל בעולם התהו .והנה לאחר התיקון באו לז"א אורות חדשים ממש ה"ה ה"ח
שיוצאים מיסוד דבינה דאצילות ,משא"כ נוק' שאין לה אורות חדשים אלא אורות
קדומים דנפקן מאתלטייא .כך ,שאפילו לאחר התיקון היא אינה מקבלת אלא גבורות
בלבד ,וכל תיקונה הוא ע"י עט' דחסדים שהיא מקבלת מז"א ברזא דזיווגא .ממילא
אותה מידה היתה בתיקון ע"ק ,שבאו אורות החדשים מיסוד דבינה דרדל"א לז"ת
דגלגלתא ונעשו אצלו לתיקונים דוגמת הה"ח שירדו לז"א לתקנו .וכן בדיקנא אין
אורות חדשים שכן הוא בבחינת נוק' לגבי תיקוני הגלגלתא וכנ"ל ,והאורות
הקדומים המה שנתקשרו שם ברזא דפרצוף על ידי המו"ס ה"ה עט' דגבורות לבד
אמנם בדיקנא גניז חסד עילאה מב' המזלות ,והיינו רזא דזיווגא שלהם .וכונו
התיקונים מלכים לכמה טעמים :א( שכן כל א' מהם נטל את האורות של כל ז'
הנקודות כמלך המושל בעם שהכל שלו .932ב( שכל האורות העליונים ההם היו רק
בסט' דדינא 933ומלך עניינו משפט כמ"ש "מלך במשפט יעמיד ארץ" .ג( שכן ההאורות
העליונים ההם היו מסט' דמלכות דא"ק .934ג' מיני אורות האירו לנקודות :א( האור
הראשון שנשאר שם מן הטיבור ולמטה .ב( האורות שעלו למעלה מן הפרסא על ידי
זיווג ע"ב וס"ג ועי"כ יצא אור חדש שבקע חזרה דרך אותו הפרסא והאיר אל
הנקודות .ג( אורות אח"ף שנתחברו עם האור שיצא מן העינים .והנה האור הראשון
שמן הטיבור ולמטה היה מקום הבנין של אלו הנקודות ,והוא המבואר כאן בלשון
'באני מלכין' )ב"ע קמה ע"ב( - ïéëìî ñðë .כאן מתגלה האור השני שהאיר
לנקודות ,הרי הוא האורות שעלו למעלה מן הפרסא וע"י זיווג ע"ב וס"ג דא"ק יצא
מהם אור חדש של מ"ה ובקע חזרה דרך אותו הפרסא להאיר אל הנקודים) 935ב"ע
קמה ע"ב( - 936ïéëìî øòùîå (ïéëìî óéìâ à"ð) .זהו האור הג' שהאיר אל
 928עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד ד"ה וענין.
 929הרי הוא הקד"א.
 930צ"ע אם יש הוכחה מדברי הזהר שזה שונה מדף קכח ע"א ,כנראה שכאן כתוב בפירוש
רישא חוורא ,וזה אותו הענין המבואר בדף קכח ע"א .ועי' שם דברינו בהערה בשם השער מאמרי
רשב"י לט ע"ג ,ועי' לש"ו דע"ה חלק א' א ע"א.
 931כנראה כוונתו לאד"ז רפח ע"ב :האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא והוא
)נ"א והוא( רישא עלאה לעילא לעילא ובגין דעתיקא קדישא אתרשים בתלת אוף הכי כל שאר
בוצינין דנהרין מיניה כלילן בתלת.
 932עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד ד"ה והענין הוא.
 933עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב בהגה"ה שהכל מושרש בבוצד"ק הרי הוא גבורות.
 934עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג ד"ה ומלכין קדמאין .ועי' בב"ע כאן שמרמז שזה מדבר גם על
בחינת המלכים שיצאו מהאמה וגם על בחינת המלכים שיצאו מהעיניים )עי' ביאור ענין זה
בהרחבה במאיר הספרא ב ע"ב ד"ה לא הוו משגיחין(.
 935אמנם אם נימא כן בע"כ שאין לגרוס בדיבור הבא "גליף מלכין" ,שכן אם מדבר כאן על
התיקון הרי שלא יכולה להיות התלבשות במלכים שכן הם אינם נמצאים אלא בעולם התהו.
 936מכיוון שלכאורה מדבר כאן מעניין המלכים )שכן דברים אלו דומים למש"כ בדף קכח ע"א(
נראה שיש לגרוס את המוסגר .וכן הוא הגירסא בדע"ה חלק א' א ע"א ,ועיין שם שמבאר ש"גליף
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הנקודות ,דהיינו אורות אח"ף ,ולכן זה בדווקא לשון 'משער' ליתן לכל א' כפי צורכו,
שכן אין כל הנקודות שוות בנטילת אורות אח"ף )עי' ע"ח נקודות ב'( )ב"ע קמה ע"ב(.
כוונת ד' הלשונות בהם נקט האידרא לתיאור המלכים עד עתה היא באופן זה:
"באני" קאי על מלכין דאבא" ,כנס" על מלכין דאמא ,ו"גליף מלכין" קאי על מלכין
דז"א ו"משער מלכין" קאי על מלכין דנוק' )לש"ו דע"ה ח"א א ע"א(ååä àìå .
 – ïåì (çðàã à"ñ)937 éçãã ãò éîéé÷úîכוונתו למש"כ חז"ל שהיה הקב"ה בונה
עולמות ומחריבן )ב"ר פ"ג פ"ז( )בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד ד"ה וענין( .ומש"כ "עד
דדחי לון" כוונתו לכלל המלכים ,שנדחו למטה לעולם הבריאה ,שכן אצל המלכים
ירידה לעולם השפל מהם ,נחשבת למיתה ,אמנם לא היתה זו שבירה גמורה ח"ו,
אלא שנפילה זו גופא היתה תיקון להם ,ודוגמת האדם התחתון ,שעליו למות
ולהתבלע בעפר כדי שיוכל אח"כ לקום לתחיה .פי' אחר ,שמדובר כאן על אחוריים
דאו"א שלא ירדו אלא רק נדחו ממקומם )ב"ע קמו ע"א( - ïåì òðöàå .כאן מדובר
על ז' המלכים שירדו לבריאה .וזהו עניין מה שנקט בלשון "אצנע" דהיינו בסוד
הקבורה בעפר )ב"ע קמו ע"א( - àðîæ øúáì .כאן מדבר על הבניין המתחדש
בתחיית המתים על ידי רוחא דיסוד דא"ק )ב"ע קמו ע"א((åì úéùàøá) ã"ää .
 - 938íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàåפי' ו' ד"ואלה" מוסיף על הענין
הראשון ,דהיינו האחוריים דאו"א שירדו למלכות דאצילות )ב"ע קמו ע"א(õøàá .
 – ïîú ïéîéé÷úî ïéðéã ìëã øúàá íåãàזהו שורש הדינים) 939בהגר"א על ספד"צ
ט ע"א ד"ה וז"ש ומההיא(" .ארץ אדום" הוא כינוי לבחי' בינה )בהגר"א על תיקו"ז
צט ע"ד ד"ה ויישם ,וכן קלד ע"א ד"ה ולבתר( ,ובא האידרא ללמדינו שהמלכים יצאו
מבינה הרי הוא בחינת "ארץ אדום" .והנה שורש המלכים הוא בבוצד"ק טרם הזדווג
עם אוירא) 940בהגר"א בתז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק( ,והנה תחילה לכולם יצאה עטרא
דגבורות הרי היא בחי' הנוק' ללא בחי' הדכר )בהגר"א בתז"ח יח ע"ב ד"ה עד
אתבסמו( .941כלומר ,כמו בקדושה שז"ת דאצי' היו תחי' באמא בסוד העיבור בבטן
דילה ,כמו כן היה הדבר בסט"א ,שהדו"נ שלו היו תחי' בסוד העיבור בארץ אדום
)פת"ש נתיב הקלי' א'( .והנה ביאור מש"כ "דכל דינין מתקיימין תמן" ,שכל מציאותם
של המלכין קדמאין היתה בסט' דמלכות שם מצויים כל הדינים אפילו לאחר
התיקון .עוד יש לבאר ,שמלכותם היתה בבריאה אשר שם הוא מקום הקיום לכל
הדינים בבחינת "אימא דמקננא בכורסייא" )ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ג'( )ב"ע קמו ע"א(.
 - ï÷úúà ïé÷éúòã à÷éúò àøååç àùéøã ãò åîéé÷úà àì åäìåëåתיקון
המלכים הוא גילוי החסד עילאה ,והאי חסד מתלבש בגלגלתא 942ולכן התחיל את
התיקון בו וכמ"ש כאן "לא אתקיימו עד דרישא חוורא כו'" כנ"ל .ולכן מכונה הוא
עתיק יומין ,דהיינו ז' ימי בראשית ,ה"ה ז"ת דעתיק .ומהן מתפשטין חו"ג לכל
מלכין" קאי על מלכי ז"א ו"משער מלכין" קאי על מלכי נוק' .והנה עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"ב
ד"ה גלופי ,ש"גליף" היא לשון המרמזת על החיוורתא ,ולעניין 'משער' עי' א"ז רצג ע"ב שהוא מרמז
על שערות.
 937ב"ע קמו ע"א לא גורס את המוסגר.
 938עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג ד"ה ומלכין שהיינו המלכים הנזכרים בפרשת וישלח.
 939וע"ש שהוא מקשר את זה למש"כ לקמן רזא חדא אתר דכל דינים מתקטרין תמן ,ולשון
מתקשרים קאי על דעת ,וע"ש ח' ע"א ד"ה בראשית דהיינו הבינה המתפשטת במלך הראשון הרי
הוא הדעת ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א בהתחלה שהם באים יחד.
 940עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב בהגה"ה.
 941עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ומלכין ,דהיינו בבחינת המלכים שבפרשת וישלח ,ודלא
כדברי האריז"ל בשער מאמרי רשב"י עי' לעיל קכח ע"א.
 942דהיינו בקד"א הרי הוא הרישא תניינא .ועי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה קרומא ,וכן בסוף
ו ע"א ד"ה וההוא ,ומה שנקט כאן בלשון "גלגלתא" כוונתו לאוירא ולקד"א שבגלגלתא.
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הפרצופים ומזדווגין ומתבסמין )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ב ד"ה ומחסדãë .(943
" - ïéàúúå ïéàìòã ïéðå÷ú ìë ïé÷ú àúúìã ïéðå÷ú ìë ïé÷ú ï÷úúàעילאין"
הם הבחינות שלמעלה מהפרסה ,ו"תתאין" המה אלו שלמטה מן הפרסה )ב"ע קמו
ע"א( .944עוד י"ל" ,עילאין" זה ג"ר ו"תתאין" זה ז"ת )לש"ו דע"ה ח"א ו ע"א.(945
àîò úéì àúéîã÷á àåä ï÷úúà àìã àîòã àùéø ìë àðôéìåà ïàëî
àúéîã÷á ï÷úúî àì åäéà éàå ,ïð÷úúî åäìë ï÷úúî åäéà éàå ,àð÷úúî
éåðå÷úá àåä ï÷úúà àì ãòã ïéîåé ÷éúòî ïìðî ,àð÷úúàì àîò ïéìëé àì
(íù) ã"ää åáøçúà ïéîìò åäìëå àð÷úúàì åòáã ïåðéà ìë åð÷úúà àì
 - øåòá ïá òìá íåãàá êåìîéåהוא מקביל לדרגת משה רבינו ,ה"ה הדעת
)בהגר"א על תיקו"ז קו ע"א ד"ה בראשית ,וכן יהל אור ח"ב ב ע"א ,בהגר"א על
ספד"צ ב ע"ד ד"ה ומלך הראשוןìëã øúà àåä àãç àæø íåãàá êåìîéå .(946
 - ïîúî ïééìúå ïîú ïéøè÷úî ïéðéãזהו שורש כל הדינים )בהגר"א על ספד"צ ט
ע"א ד"ה וז"ש ומההיא( .בעולם התוהו אפילו הארת או"א היו אב"א ובדרך
אחוריים) 947בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ולזה אמר( .התפשטות הבינה היא בבחינת
המלך הראשון ,שהרי הדעת נובע מהבינה .ובמעיה ,כלומר ביסוד דבינה ,גנוז בוצד"ק
הרי הוא תחילת התגלות הדינים .והיינו הדעת דגבורות הרמוז כאן )בהגר"א על
ספד"צ ח ע"א ד"ה בראשית( .עיקר תכלית מיתוק הגבורות היא פיזורם ובסוד "והכה
הבית הגדול רסיסים" )עמוס ו יא( ובסוד מעשה הקטורת "ושחקת ממנה הדק כו'"
)שמות ל לו( שכן עיקר תיקון הגבורות הוא לעשות פירוד בסט"א וכמ"ש "יתפרדו כל
פועלי און" )תהלים צב י( .אמנם בעולם התוהו נתגברו הדינים ונתחברו זב"ז .וז"ש
דבגיני' מתקטרן אלף אלפין מארי דיבבא כו' )ב"ע קמו ע"ב(.
 - ïéôé÷úã àôé÷ú àðéã úøæâ àåä àðàú ,øåòá ïá òìáבמלך זה יש את
הקיבוץ של כל הה"ג ,שכן אז לא היו בעולם אורות אלא מסט' דגבורה ,ולכן נקט
בלשון 'גזרת') 948בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד הגהה ,וכן ט ע"ג ד"ה שיתא אלפי( והוא
שורש כל הדינים ,שכן הוא כלל אז את כל המלכים )ב"ע קמו ע"ב(äéðéâáã .
äáäðã éàî äáäðã åøéò íùå ,949äììéå àááéã éøàî ïéôìà óìà ïøè÷úî
 - äáä ïéã øîåìëעניין אותם המלכים שנזכר שם עירם בפסוק הוא כך ,ישנם ה'
בחינות המכונות באות ה' :דעת ,חג"ת ומלכות .והנה החג"ת כלולים בת"ת .והנה
המלך הראשון הוא בסוד כלת משה )עי' יהל אור ח"ב ט ע"ב( ובסוד הדעת ,שם מצוי
תוקף הגבורות והחושך ,וזה סוד "האשה הכושית אשר לקח" )במדבר יב א(,
שבמקומה לקח משה את התורה שבעל פה שהיא ממעייני הישועה ,כלומר השורש
לעולם שכולו טוב .והנה "אשה" היא בבחי' נוק' שבאצילות .ואחר מיעוט הירח עיקר
מקומה הוא בבריאה ,ושם כלולים ג' בחי' ה"ה "תהו" ו"בהו" ו"חשך"" .950תהו" הוא
כנגד שם שד"י בבחי' המלכות ,בהו שייך לעד"א בחי' אבות ,וחשך בחי' הדעת ,והם
ג' אמ"ש בדעת ,ז' כפולות בעד"א ,וי"ב פשוטות בנוק' ,ודין הבה הוא לשון שכל
הדינים מתקטרין שם )אד"א בראשית לו לא( .מקום נפילת הדעת הוא במלכות
דבריאה והיא המכונה דנהבה ,שכן כל הדינים הם מושרשים במלכות שנקרא בשם
 943עי' שם ריש ע"ג שהכינוי "עתיק יומין" קאי על ז"ת דרדל"א ולא על ז"ת דא"א.
 944עי' לש"ו כללים ח"ב עה ע"ג שהוא בבחינת טבור דא"ק ,אמנם הפשטות היא שזה בבחינת
טבור דא"א.
 945אמנם מלש"ו כללים ח"ב עא ע"א משמע כב"ע.
 946נ"ל שראייתו היא ממה שכתוב לקמן "מתמן מתקטרין אלף אלפין וכו'".
 947שכן כל העולם היה רק דינים ,ולא היה שם בחינת פנים כלל.
 948ועי' יהל אור ח"א יט ע"א שהוא לשון של דין.
 949עי' לעיל הערה .674
 950ונראה לכאורה לדייק דלכן ה"אשה" היא אכן "כושית" דהיינו חשוכה.
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אדנ"י הרי הוא בגימ' דנהב"ה )ב"ע קמו ע"ב( .כל אחד מהמלכים שנזכר בהם שמות
עריהם בא הדבר להורות על תוקף הדינים הקשים אשר יצאו ונמשכו משם) 951לש"ו
דע"ה ח"ב ח ע"ב(" - áä áä úåðá éúù ä÷åìòì (ë éìùî) à"ãë .ה"ב" "ה"ב"
עולה ב' פעמים ז' ,כנגד ז' מדורי גיהנם וז' שמותיו של היצה"ר .שכן הכל הוא מסט'
דז' מלכין דמיתו ,שנכללו כולם בדעת ,והיינו ז' מלכים כפולים :ז' של הדעת וז'
המלכים עצמם ,והיינו ב' הבנות של הגיהנם ה"ב ה"ב .וכונו "בנות" שכן היו מסט'
דנוק' בסוד שם ב"ן ,וצורתם ה' לבד וב' לבד ,כנגד בחינת האותיות שעטנ"ז וג"ץ,
ולפ"ז ב' האחרונים קשים יותר) 952ב"ע קמו ע"ב(àì äéá àáùéúàì ÷éìñã ïåéë .
÷ - íéàכשרצה למלוך על כל אותם האורות שקיבל לא אתיישב ביה מלכות ,שכן
כבר מת ונשבר )ב"ע קמו ע"ב( - í÷éîì ìéëé äåä àìå .שכן היה בבחינת קיימא
דחד סמכא )ב"ע קמו ע"ב(] .דעת דקלי' לעולם אינו דעת שלם[ ,דהיינו שאין בדעתו
ישוב קיים ,שהרי אין לסט"א קביעות כלל ,לא בדכורא ולא בנוקבא ,כד אזיל יהיב
כד יהיב אזיל ,וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בתיקונים תיקון ע' )קנה ע"א( יעו"ש .והוא
בסוד עטרת דגבורות שהוא אשא שאינו במנוחה ולעולם הוא בבחינת להיט ונחית
)לעיל קכט ע"ב( ,משא"כ החסדים שהם בבחינת מים והם לעולם במנוחה והשקט )ת"ז
נא ע"א( )פת"ש פו"ח יא(àì íãàã íåùî àîòè éàî åáøçúà ïéîìò åäìëå .
 - ï÷úúàדהיינו אורות של שם מ"ה ה"ה בגי' אד"ם .ועוד ,שהיו תחילה בסוד
נקודות ,ואילו בתיקון הם בסוד ג' קוים דהיינו פרצוף )ב"ע קמו ע"ב(àðå÷úã .
 – äéá àáùéúàì àìë {:äì÷} ìéëéå àìë ìéìë äéð÷åéãá íãàãמכיוון שצורת
אדם הוא פרצוף שלם בכל האיברים שלו כמו כן האורות שבו דהיינו חלקי הנר"ן
שבו אף להם יש פרצוף שלם בעל איברים במספר ותכונה ,ולכן יכול הוא לסבול את
האורות היורדים אליו מלעילא )ב"ע קמו ע"ב(.
àáùéúàìå í÷éîì åìéëé àì çëúùà àì íãàã àã àðå÷úã ïéâáå
åìèáúà àìà ,ïìéìëúà íãàá åäìë àäå ,953ã"ñ åìèáúàå ,åìèáúàå
 - íãàã àðå÷ú éúééã ãò àðå÷ú àåääî å÷ìúñàåכאן עוסק בתיקון החסד
שבפום אמה )בהגר"א על ספד"צ כז ע"א ד"ה וז"ש מלכין(àð÷åéã éàä àúà ãëå .
 - àøçà àîåé÷ì 954åøæçúàå åäìë åììëúàנכללו באורות דמ"ה ,ואז נעשו
בצורה אחרת דהיינו בבחי' פרצופים) 955ב"ע קמז ע"א(ïåäðî ,åîñáúà ïåäðî .
 - ììë åîñáúà àì ïåäðîå ,åîñáúà àìå åîñáúàבכל מלך יש את כל ג'
הדרגות האלה ,ובלעם הינו החלק של המלך הראשון שלא נתבסם כלל )בהגר"א על
ספד"צ ב ע"ד ד"ה ומלך הראשון( .ג"ר "אתבסמו" ,956ו"ק "אתבסמו ולא אתבסמו",957

 951ע"ש שדייק ד"ז מלשון הגר"א .ועי' שם ח' ע"א שרק המלכים שבמידות הקו האמצעי כתוב
בהם את שם עירם.
 952עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א בהגה"ה שאלו ב' האחרונים המה יסוד ועטרת היסוד .ועי'
שם מה שציינו לבהגר"א על תז"ח נב ע"א ,ועי' פת"ש שבירה יא שבהם היתה השבירה הגמורה,
כלומר שהם היו בלועים בכח הסטרא אחרא שהוא בסוד שט"ן ע"ז ,ויצא משם כהאי אומנא
דאכתיש בפרזלא ואפיק זיקין לכל סטר .והיינו ג"ץ כמ"ש הרב זללה"ה.
 953עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ומלכין קדמאין.
 954עי' בהגר"א על ת"ז מא ע"ג ד"ה בראשית ,בעולם התהו הכל נאמר בלשון עבר ,עי' תרגום
יונתן לשמואל א כה יב שזה מלשון היפוך.
 955ולפי הלש"ו דע"ה ח"א י"ב ע"א שבתיקון הם נהפכו משמות מלכי אדום לספירות )וכן הוא
בב"ע קמז ע"ב(.
 956בתיקון המ"ה.
 957שכן הם צריכים עוד תיקון ואפילו אחרי תיקון המ"ה ,וכאן הוא המקום לעבודת האדם.
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ואילו נוק' "לא אתבסמו כלל") 958יהל אור ח"ב ל ע"ב( .האורות נזדככו ועלו למעלה,
ואילו הסיגים לא אתבסמו ,ומהם נבנו הקלי' הרי הם י"א אלופי עשו .כלומר,
שכאשר עלו האורות המזוככים אזי נשארו הסיגים באור מועט לשם חיותם ההכרחי
בלבד .ועוד יש לפרש ,שבעת התיקון לא עלו כי אם האורות שראוי לבנות מהם את
פרצופי העולמות ,משא"כ חלקי המ"ן שעדיין לא נבררו אז ,והיינו כללות הנשמות
שעדיין לא עלתה מן הסט"א ברצון א"ס ב"ה .שכן דבר זה הניח הוא ית' ביד
התחתונים ע"י הבחירה בתורה והמצות .ועליהם הוא שאמר ש"לא אתבסמו כלל"
ר"ל שנותר ביד התחתונים לבררם מעט מעט )ב"ע קמז ע"א.(959
ìë àìà ,éëä åàì ,éøîâì åìèáúàã úîéå ,úîéå áéúë àäå àîéú éàå
 – äúéî äéá éøà÷ äéá äåäã äàîã÷ àâøãî úéçðã ïàîללמדך שנשמות
המלכים חזרו למעלה למקומם שבאצילות ,ואילו כליהם הם שנפלו למטה לבריאה
)בהגר"א על ספד"צ יא ע"א ד"ה שביעאה( שכן רק בבריאה יש מיתה ולא באצילות,
וירידתם של כלי המלכים לבריאה היא גופא מיתתם )בהגר"א על ספד"צ כט ע"א
ד"ה וז"ש חב ,וכן בהגר"א על תיקו"ז מד ע"ב( .באצילות יש בחי' חכמה ,ה"ה בחי'
חיה ,שכן החכמה תחיה בעליה וממילא בבחינה זו היא חיה לעולם ואינה נשברת או
נופלת )ב"ע קמז ע"ב( .היותם למעלה היא מלכותם כְ ּרגע )לש"ו דע"ה חלק א' ב
ע"א( .הרי יצא ונעשה אז על ידיהם כל השרשים דכל מציאות הבי"ע וא"כ לא
נתבטלו לגמרי )לש"ו גליונות( - íéøöî êìî úîéå (á úåîù) à"ãë .דהיינו השר
של מצרים )בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ומלכין(äåäã äàîã÷ àâøãî úçðã .
 - ïéðøçà ïäîùá ïåø÷úà íãà ï÷úúàã ïåéëå äéáפי' ,כאשר נהיה האדם
מתוקן בסוד זו"נ .והנה זהו החידוש של הוויית האשה בתיקון השיעור קומה ,הרי
היא "מהיטבאל" בבחי' אברהם" ,בת מטרד" בבחי' יצחק" ,בת מי זהב" בבחי' יעקב,
ו"מלך הדר" הוא בחי' החסדים ה"ה אוירא דכיא שנכלל בעד"א) 960אד"א בראשית לו
לא( .כלומר שטעם ד"ז ששמות הספירות ה"ה דעת וחסד וכו' היו תחילה בסוד
השמות בלעם יובב וכו' ,שכן היו נקראים על שם הסיגים שהיו מעורבים בהם עדיין,
הרי הם מלכי אדום שהיו בפועל ממש לתתא )ב"ע קמז ע"ב(àîåé÷á åîñáúàå .
 - äéáע"י עט' דחסדים .והנה יסוד מכונה "קיומא" בסוד הברית ,ה"ה "אָת קיימא
דקוב"ה" )זהר ויצא קנג ע"ב( ובבחינת מאמה"כ "צדיק יסוד עולם" )משלי י כה( .ומכונה
961
כך מכיוון שע"י נתקנו בסוד פרצוף אדם ,ברמ"ח אברים ושס"ה גידים ובגי' ברי"ת
 958שכן אין להם תיקון בעצם אלא רק בתורת כלי קיבול לגבי הו"ק .ועי' בהגר"א על ספד"צ ח
ע"ד ד"ה וז"ש והא שהיא בס"ה יוצאת מאתלטיא ואינה נתקנת כלל .ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א
ע"א שלעתיד לבא יהיה להם תיקון אמיתי ולא רק בתורת בית קיבול.
 959והנה גי' הב"ע היא "מנהון אתבסמו ומנהון דלא אתבסמו" .וצ"ע ,שכן מהא שכתוב כאן
בפירוש "לא אתבסמו כלל" נראה שגרס כגרסת הגר"א .אע"כ צ"ל שמש"כ בספרו את לשון
האידרא "מנהון אתבסמו ומנהון לא אתבסמו" הוא טעות ,וצ"ל "מנהון אתבסמו ,מנהון אתבסמו
ולא אתבסמו ,ומנהון לא אתבסמו כלל".
 960והוא כנראה בחי' משה רבינו ,ה"ה בחי' דכר ,הכולל את ג' בחי' נוק' הנ"ל שהם כנגד ג'
האבות.
 961עי' 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
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)ב"ע קמז ע"ב( – åäééúëåãá ïéîéé÷å .כלומר עלו לאצילות ה"ה מקומם האמיתי,
והלבישו את א"ק מטבורו ולמטה .אמנם יש להעיר שעלייתם לשם לא היתה
שלימה ,962והאורות דב"ן שעלו לא נתחברו עם אורות דמ"ה בשוה ,ואם כי באופן
כללי העתיק והא"א דמ"ה התחברו עם עתיק וא"א דב"ן אמנם בפרטיהם הם היו
שונים לגמרי וכ"א לקח פרטים אחרים )עי' ע"ח טנת"א א' במ"ב (963כל אחד לפי
מקומם שגזר עליהם א"ס ב"ה מה שהיו צריכים לצורך עבודת הו' אלפי שנין ,וע"ז
אמר "וקיימין בדוכתייהו" ר"ל כל א' מאורות דב"ן היו במקום המיוחד לו לצורך זמן
העבודה )ב"ע קמז ע"ב(.
 - ïéàîã÷ ïî ïéðøçà ïäîùá ïåø÷úà åäìëåכלומר בתיקון הז"ת
דנקודות ה"ה עולם האצילות נקראו בשמות הספירות כגון כתר ,חכמה וכו' ולא
בשמות המלכים כגון בלע ,יובב וכו' ,אשר בהם היו נקראים בשעת יציאת הנקודות
ומלוכתם ושבירתם )ב"ע קמז ע"ב ,ולש"ו דע"ה חלק א' א ע"ד( .ונקראו אז בשמות
של רשעי מלכי אומות העולם מכיוון שלא התייחד בהם הא"ס) 964לש"ו דע"ה חלק
א' יא ע"ד( .ד"ז שכתוב בספד"צ )א' ע"ב( עד דלא הוה מתקלא ופירושו הוא שלא היו
הספירות ברזא דמתקלא ,וממילא לא היה גילוי של הדעת עילאה )לש"ו דע"ה ח"ב
קח ע"א( כלומר שלא היה בעולם אפילו שם אצילות ,ולא היה בנקודות העתידות
להיות אצילות שום בחינת אלקות כלל )לש"ו דע"ה חלק א' עז ע"ב( .965וכל מציאות
הספירות בהם לא היה אלא ברמז ובהעלם )לש"ו הקדו"ש פו ע"א(àåää øá .
 - ìàáèéäî åúùà íùå (åì úéùàøá) äéá áéúëãכאן מתבאר שהיסוד נחלק
לשנים ,ונכלל עם עטרת היסוד הרי היא נוק' דז"א ,והוא בחי' חכמה דידה )בהגר"א
על ספד"צ י ע"א ד"ה מלך השמיני(967 .966והוא כל סוד המתקלא דהיינו שורש עולם
התיקון דאתתקן בבחינת דו"נ ה"ה הדר ושם אשתו ,שהם יסוד ועט' )ב' אלו הם
מ"ה וט"ר דב"ן )לש"ו כללים ח"ב נא ע"א(( .כינויו של היסוד בבחינה זו הוא "הדר"
בסוד מש"כ חז"ל הדרת פנים זקן )שבת קנב ע"א( ,והנה הזקן שסביב הפה הוא
מקביל לזקן התחתון ,וממילא כמו שיש לזקן העליון י"ג מידות המתקנות את
מציאות ברית הלשון בע"כ שכן הדבר בתחתון שיש י"ג מידות לתקן את ברית
המעור וכמ"ש רז"ל דגדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות )נדרים לב ע"א( .וכן
מצינו בספד"צ )כו ע"ב( "ואתתקן באמה ,בפומא דאמה ,מלכין דאתבטלו הכי
אתקיימו" ,כלומר שבתיקון יוצא תיקון המ"ה דרך יסוד דא"ק .וענין תיקון המתקלא
ע"י היסוד הוא ,שכן ידוע שמידת היסוד כוללת ג' טיפין דמוחין 968ה"ה חב"ד,
היסוד שבה נכללת לאחד ,בסוד תש"י כנ"ל ,וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו
זכר בלא נקבה ,עכ"ל.
 962כמו שיהיה לעתיד לבא בביאת משיח.
 963ז"ל :עתיק לוקח ה' ראשונות מטעמים דב"ן ,וג"ר מנקודות דב"ן ,וד"ר מתגין דב"ן ,וכתרים
של אותיות דב"ן ,וא"א לקח ה' אחרונות דטעמים דב"ן ,ואבא לקח ז"ת דנקודות דב"ן ,ואמא ו"ת
דתגין דב"ן ,וז"א ו"ת )ו"ת שהם אותיות דב"ן( )נ"א ז"ת( דאותיות דב"ן ,ונוקבא עשירית אותיות
דב"ן )נ"א העשירי דאותיות( ואמנם משם מ"ה לקח עתיק טעמים דמ"ה .וא"א נקודות דמ"ה,
ואו"א לקחו תגין דמ"ה ,וז"א ו"ת אותיות דמ"ה ,ונוקבא עשירית אותיות דמ"ה.
 964ע"ש שמציין לב"ע כאן.
 965וזהו החילוק בין רה"י לרה"ר הנזכר בע"ח שער השבירה פרק ב' )לש"ו דע"ה ח"א עז ע"ג(.
 966וכן היא מכונה בת שבע אשת דוד ,והיא בת של פרצוף אימא המכונה "שבע" ,והיא כנגד
האי נוק' דנפקא מאתלטייא )ספד"צ ח' ע"ב( ,דוגמת בת שבע שתחילה היתה אשת אוריה החתי
תחת רשות הסט"א )ב"ע קמז ע"ב(.
 967עי' אד"ז רצב ע"א ומש"כ שם.
 968עי' שער מאמרי רשב"י לבראשית )ה ע"ב( ז"ל ,בעלות חסד כלול מהם עד המוח למשוך
מהם הטיפה זרעית מושך טיפה כלולה משלש טיפות בסוד חולם שורק חיריק ,והם שלש טיפין
דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג' מוחין חכמה ובינה ודעת וכו' ,ע"כ .ועי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו
ע"א ד"ה דכתיב זה.
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ובבחינת ג' יודי"ן ,ונעשו בו בסוד ג' ווי"ן 969ובגי' ח"י ,בסוד אבר ח"י .970והיינו ג'
חיצים דאזדריקו מקשת לפלח חץ כבדו 971דס"א ,והוא המתקלא שהנהגתו בבחינת ג'
מידות חד"ר) .ב"ע קמז ע"ב(  – áäæ éî úá ãøèî úáהג' שמות אלה הם כנגד בחי'
הנוק' של ג' האבות ,מהיטבא"ל היא בחי' נוק' דאברהם ,מטרד היא בחי' נוק' דיצחק
)וכמ"ש דינין דטרדא לכלא )אד"ז רצ"ב ע"א( ,(972ו"מי זהב" הוא בחינת נוק' דיעקב.
והנה "מי" ו"זהב" הם כנגד רחמי ודינא ,וזהו סוד היות יעקב "יושב אוהלים" כלומר
הוא יושב בב' אהלים ,הא' דין והב' של רחמים) 973בראשית כה כז( )אד"א בראשית
לו לא(øëã äåäã íåùî è"î ïéðøçà øàùë åìèáúà àì éðäã íåùî è"î .
 - àá÷åðå øëã àìà à÷ìñ àìã àøîú éàäë àá÷åðåהרי הם בסוד ב"פ ש"ך
דינים :הראשונים שלא נמתקו ,והאחרונים שנמתקו .והוא בסוד "צדיק כתמר יפרח"
)תהלים צב יג( ,והרי נאמר "פרי עץ הדר וכפות תמרים" )ויקרא כג מ( ,שע"י מלך
הדר סלקין דו"נ בזיווגא ולכן הם מכונים "כפות" בלשון רבים 974ללמדינו שהצדיק
הוא התמר ומחולק הוא מראש לב' כפות )ב"ע קמח ע"א(àúùä ë"âáå .
àì ìáà ,åîéé÷úàå ïéðøçàë äúéî åäá áéúë àì àá÷åðå øëã åçëúùàã
 - íãàã àð÷åéã ï÷úúàã ïåéëå íãàã àð÷åéã ï÷úúàã ãò åáùéúàדהיינו
ברזא דזיווג) 975ב"ע קמח ע"א( – àøçà àîåé÷á åîéé÷úàå 976åøæçúà .בשונה
ממה שהיו בתחילה ,שכן תחילה היו נקודות ורק אח"כ נהיו לפרצופים )ב"ע קמח
ע"א( – åáùééúàå .דהיינו במקומם שבאצילות בקיומא דתרין סמכין )ב"ע קמח
ע"א(.
 969דהיינו בהתפשטותם בו"ק .ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ד"ה כ"ב :ע"ק נקרא יו"ד וז"א
ו' ,ע"כ .ועי' בהגר"א ס"י פ"א מ"ח ד"ה עשר ספירות וז"ל ,המחשבה הוא בבהילו וברגע א' ולכן
הוא בצורת י' ,והקול הוא באריכות לכן הוא בצורת ו' ,עכ"ל .ועי' בת"ז ל"ז ע"א :ולית נימא ונימא
דשערה דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו' מבועא דיליה י' דסלקא
באוירא עד אין סוף ונחתא עד אין תכלית.
 970עי' בביאור הגר"א על תיקו"ז נ"א ע"ב וז"ל ,כשהוא ]האדם[ רגע בלא תורה ודעת הוא אבר
מת ונק' מת ,כמ"ש מה דגי הים כיון כו' וכמו שכל האברים הם תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו
חי כי אם ע"י התעוררות הדעת לזיווג ,וכ"ה באדם הרשעים בחייהם כו' ובניהו בן איש חי כו' ולכן
אינו נשאר הגוף חי כ"ז שערלה חופפת על העטרה והוא כתנות עור של הגוף וצריך לפושטו עד
לעתיד לבא בזמן התחי' שהוא זמן התגלות העטרה סבוני כו' כי אמילם דוד מלך ישראל חי וקיים,
עכ"ל .ועי' שם מ"ב ע"ב וז"ל ,עיקר הלויתן הוא בדעת דרגא דמרע"ה כמ"ש בפ' שמות )יא ע"ב(
מבית לוי דא קב"ה אתר דחכמה עילאה וההוא נהר מתחברן כחדא ולא מתפרשין לעלמין מבית
לוי דאשרי לויתן לחידו לעלמא וכו' וכן בפ' שלח )קעד ע"ב( אלא שהנהר הוא הולך בכולם נקרא
על שם צדיק וכמש"ל בת"מ כי הצדיק אין פעולתו לשמש אלא בהאי נהר ונק' חי על שם האי נהר
כי אז נקרא אבר חי ונק' דעת וידע אדם כו' והאדם ידע כו' ,עכ"ל .ועי' עוד שם נ"א ע"ב וז"ל,
שאדם רגע ללא תורה דעת שלו היא אבר מת ונקרא מת ,וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית
שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת לזיווג ,וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא
זמן התגלות העטרה וכו' דוד מלך ישראל חי וקיים ,עכ"ל.
 971והוא ע"פ מאמה"כ "עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא" )משלי ז
כג( .ועי' תיקו"ז ל' ע"א :עד דאתא רעיא מהימנא ונטיל חץ חד וזריק לגביה דא בתר דא בצלותיה
)הה"ד( עד יפלח חץ כבדו דחויא דאיהו סמא"ל אל אחר.
 972עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד בליקוט ,ועי' במאיר הספרא שם.
 973דהיינו שהוא יונק גם מבחינת האהל של אברהם וגם מבחינת האהל של יצחק.
 974כמש"כ )ס"י פ"ב( כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים  -מים אדירים קעג .ועי'
בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב וז"ל ,והמתקלא הוא ביסוד כמש"ל ,שהמתקלא כף זכות וכף חובה ,והוא
זכר ונקבה ,זכר כף זכות ונקבה כף חובה ,חו"ג ,עכ"ל.
 975והוא כעין מאמה"כ "ויקרא שמם אדם" )בראשית ה ב( .ועי"ל ,שהוא נקרא אדם ללמדינו
שהוא בסוד פרצוף ולא בסוד קו א' זה תחת זה כפי שהיה בעולם הנקודות .עי' ב"ע רל ע"א וז"ל,
שם אדם מורה על דו"נ כמש"כ זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם ,דהיינו בדווקא בזיווג ,וזה
בדווקא עם הארת א"א ולכן היא בגימ' מ"ה ע"א.
 976עי' לעיל הערה .359
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אחר שביאר את ענין שבירת הכלים ,מתחיל לבאר את תיקון ז"א בכל בנין פרצופו.
והתחיל בבנין הגלגלתא שלו ,הרי הוא כתר דז"א ,ודווקא בשורש השרשים של אותו הבניין .והוא
כמ"ש באדרא דמשפטים )קכב ע"ב( רישא דמלכא בחו"ג אתתקן ,וביארנו שם בארוכה שזהו סוד
זיווגא ובטישו דאוירא ובוצינא ,שכן שורש עט' דחסדים הוא מאוירא חסד עילאה דרדל"א דגניז
שם ,ובוצינא הוא 977מו"ס ששם נמצאת הגבורה דרדל"א) 978ב"ע קמח ע"א(÷éìñ ãë àðàú .

 – äéø÷éì àø÷é ãáòîì 979àøååç àùéøã àúåòøáדהיינו דיקנא דז"א שהוא
לבוש של ע"ק )בהגר"א על ספד"צ כד ע"א ד"ה ואמר כל מה(' ,רישא חוורא' הוא
רישא דע"ק שכולו גוון חיוור וחסדים ,ולשם עלה מ"ן שבמוחין .980והנה על אף שכל
התיקונין דזו"נ תליין בעבודת ישראל ,כל זה אינו אלא בבחי' נשמות מ"ן דרחל ,אבל
פרצופי זו"נ עצמם ,תיקונם היה ברצון א"ס ,שלא ע"י מעשה התחתונים שעדיין לא
באו לעולם .ומש"כ 'כד סליק' ,כוונתו היא שאו"א מלבישים את ע"ק ,והיינו
המכונים לבושין דיקר ,981מכיוון שע"י ניכר כבודו בעולם ,וכן תלויים הם בב'
המזלות דדיקנא ,וזו"נ הם לבושין לאו"א )ב"ע קמח ע"ב( – ïéîæå ïé÷ú .בשמועה זו
מצינו ג' פירושים :א( "תקין" קאי על י"ג ת"ד ואילו "זמין" קאי על ז' תיקוני גלגלתא
דא"א .שכן בז' תיקוני גלגלתא אין שייך לשון תיקון ,982שהרי תיקון לעולם עניינו
הוא גילוי ואילו הגלגלתא הוא טמירא דטמירין ,983משא"כ ת"ד שבהם שייך לשון
גילוי שכן אינם טמירין כולי האי )בהגר"א על ספד"צ ה ע"א ד"ה וכמ"ש בא"ר( .ב(
984הנה האמת היא דלא זו בלבד שאין גילוי בת"ג ,אלא אף בכל ע"ק אין שייך לומר
תיקון ממש ,985שכן למעשה מע"ק אין שום גילוי 986לתחתונים ,מכיוון שהוא נק'
בשם אקי"ק ע"ש דאנא זמין לאתגלייא )זהר ויקרא יא ע"א( .למימרא דאין שם כי אם
הזמנה לתיקוני זו"נ ,987ולכן נקט כאן בלשון 'וזמין' .988וממילא בע"כ לשון זמין קאי
אזו"ן .ג( כלל התיקונים הם לזו"נ ,שכן בז"א הוא שיצאו הנקודות שלא היו
מתוקנים .והנה תיקונים דז"א באו ע"י עטרא דחסדים שהיה חסר לו בעולם
התוהו ,989שהרי אז יצאו בסט' דדינא ה"ה מסט' דבוצינא .990לכן הוצרך להאיר בו

 977לכאורה צ"ל שכוונתו ששורשו במו"ס.
 978עי' בזה בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה וכלל כל.
 979עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק.
 980עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב ד"ה רישא שזהו האוירא .והנה בעניין עליית המ"ן למוחין
דע"ק מצינו סתירות בדברי הגר"א על ספד"צ ,שכן עי' ד' ע"ד ד"ה ביה סליקו שהוא עולה למו"ס,
ועי' יז ע"ב ד"ה ביה סליקו ,שהוא עולה לרדל"א וע' דברינו בדף ד ע"ד איך שישבנו הסתירה.
 981עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ד"ה לבושין ש"לבושין דיקר" היינו י"ג ת"ד ולא או"א וצ"ע.
ויתכן לתרץ שכאן הוא המשך של גילוי הדיקנא שהרי רק דרך או"א הוא שמקבלים זו"ן מהדיקנא.
 982ר"ל שיתגלה הוא עצמו כמו שהוא במדרגתו )הערת הלש"ו על בהגר"א על ספד"צ כאן(.
 983יוצא אם כן ,שלשון "תקין" קאי על ת"ד ואילו לשון "זמין" קאי על ת"ג.
 984פירוש זה הוא על פי לשון הגר"א הנ"ל בספד"צ ה' ע"א ד"ה וכמ"ש בא"ר ,והפירוש השני
של הב"ע הוא ע"פ המשך דברי הגר"א שם ד"ה ועיקר.
 985עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א ד"ה וכן התחלת.
 986עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג ד"ה וכ"ז וז"ל ,וכ"ז שאמרנו ברדל"א לאו שבו תלוי המתקלא
שביה לא יצדק לומר אפילו תליא רק שכל מה שלמטה הכל שורשו למעלה בהעלם ,אבל תליית
המתקלא והתחלת התיקון הכל מע"ק א"א ובחסד דא"א מתחיל המתקלא ,אע"ג שאמרנו )לעיל ב
ע"א ודף ד ע"א( שבמ"ס תליא המתקלא שורש הג' מוחין אינו אלא שורש השרשים ,אבל מתחיל
מחסד ואף שם אינו אלא בהתלבשות ,או"א שהן המתקלא בדעת שביניהן וחו"ג שבא"א הן מוחין
להן כידוע והן שורש או"א לפיכך חו"ג שורש המתקלא.
 987וכן הוא בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ד"ה סתרא.
 988דהיינו שה"תקין" קאי על תיקוני ז"א וה"זמין" קאי על תיקוני ע"ק.
 989עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד הגה"ה ד"ה ובו.
 990עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב הגה"ה כן משמע.
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את האור דאוירא ,ועי"כ תיקן אותו.לכן דווקא בהם שייך הלשון 'תקין' .אמנם
אורות הנוק' שלא מלכה כלל היו צריכים הזמנה ושורש למעלה בע"ק ,שכן בתחילה
לא היה לנוק' שורש כלל ולכן לא יצאה .ואז הזמין אור דבוצינא הרי הוא עט'
דגבורות שנתחדש לה מאז שיצאה מאתלטיא ,כך שואפילו לאחר התיקון אינה
מקבלת אלא גבורות ,991וכל תיקונה הוא מדכורא 992ולכן עליה הוא שנקט בלשון
'וזמין' )ב"ע קמח ע"ב(' - àöåöéð ãç àúåðéãø÷ã àðéöåáî ÷éôàå .חד ניצוצא'
993
הוא כינוי לשם אלקים ,והם ה"ג כנגד ה' אותיות שבשם אלקים .ובבוצינא דמו"ס
הם כלילן בחד באשר שם עדין אין חילוקי גוונין 994אלא לאחר שירדו לתתא בז"א.
ואמר שהוציא "חד ניצוצא" שכן למעלה בע"ק אין דין נגלה כלל ,רק סתום מאד
וכעין הניצוץ הסתום שבגחלת 995ועדיין לא נתגלה כי אם בבחי' נקודות אלקים
בלבד .והנה אימא 996היא הוי"ה בניקוד אלקים ,וממילא אינו ניכר אלא בקריאה
בלבד ולא בכתיבה .והענין ,שכן כל קריאה היא בפה ,997הרי הוא בוצד"ק דבפומא
דז"א ובבחינת אותיות מנצפ"ך )ב"ע קמח ע"ב( .בוצד"ק איננו כלי חשוך 998הרי הוא
העדר האור ,אלא "נר" שהוא אור ,מוגבל )מ"א קפ(à"ñ) ø÷úúà äéá áùð)999 .
 - (ï÷úúàאתלהט האי ניצוצא ע"י רוחא,וידוע כי רוח הוא בז"א ,דהיינו
שההתלהטות באה על ידי נשיבו דרוחא בז"א ,ששם נתפשט ממש ,ושם נתלהב
בסוד האש )ב"ע קמט ע"א( - äéúåòø ÷éìñå .דעת נק' רצון ה"ה היכלא דמשה,1000
ולשון 'סליק' שמביא כאן הוא מצד עט' דגבורות שבו שביה סליק בסוד זהב
התנופה) 1001ב"ע קמט ע"א( - øáéò ïéòáùå äàî úìúì èùôúàå (.דהיינו שאור
זה נחלק לש"ע ,והחשבון הוא כדלהלן :תחילת ההתפשטות היא ע"י הב"ל )גי' ל"ז(
ה"ה רוחא דפומא ,וכל א' כלול מי' וממילא הם עולים ש"ע עיבר .והם כוללים את
כל י"ס דז"א ,ג"ר כנגד תלת מאה ,ואילו ז"ת כנגד ע' ,וכולם נכללים בגלגלתא ,שכן
לעולם הכתר הוא כללות של כל הפרצוף ,ואילו ט"ס תחתונות הוא בפירוט .וכבר
 991עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ד"ה ועיקר שמביא ראיה לדבר מאד"ר קמא ע"ב.
 992עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד ד"ה מההיא.
 993עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה נציצו דכל נצוצין.
 994ועי' זהר בראשית ט"ו ע"א :בריש הורמנותא דמלכא גליף גליפו בטהירו עילאה בוצינא
דקרדינותא נפיק גו סתים דסתימו מרזא דא"ס קוטרא בגולמא נעיץ בעיזקתא ,לא חיוור ולא אוכם
ולא סומק ולא ירוק ולא גוון כלל ,כד מדיד משיחא עביד גוונין לאנהרא בגו בוצינא נפיק נביעו
דמינה אצטבעו גוונין לתתא סתים גו סתימין מרזא דא"ס ,ע"כ .ועי' בת"ז )קס"ו ע"ב( :ובההוא
זמנא )של היחוד( נטלת היא )השכינה( מתלת גוונין )חג"ת( לאתפארא קדמיה )לפני הז"א( .ועי' יהל
אור ח"ג ו' ע"א שגוונין המה בסוד הדעת "כד מדיד משיחין עביד גוונין לאנהרא".
 995עי' תיקו"ז קס"א ע"ב )תיקונא תנינא אחרי תיקון ע'( :דאש אית ליה תלת גוונין חוור וירוק
ואוכם ורביעאה תכלת ,ואינון דבקין בגחלת דאיהו סומקא הא חמשה כחושבן ה' )חמש( דאיהי
אמונה דקודשא בריך הוא דאיהו ו'.
 996שכן הבוצד"ק הוא שרשה .ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ד"ה והכלל כי.
 997עי' בהגר"א על ספד"צ ריש א' ע"א מש"כ לפרש את עניין "ספר וסיפור".
 998עי' ז"ח ל"ג ע"ד :עיינין אוכמין חשוכין תמן לילית דאיהי חשוכא אפילה פתיא אוכמא ,ע"כ.
פי' "פתיא אוכמא" כלי חשוך.
 999ב"ע קמט ע"א גורס את המוסגר.
 1000עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה וכן הוא ,שהיכל ק"ק הוא בבחינת דעת ,והוא היכל
דמשה רבינו.
 1001עי' זהר פקודי רכ"ד ע"ב :ויהי זהב התנופה ,אמאי אקרי זהב התנופה ולא אקרי הכי כסף
התנופה ,אלא תרין אינון דאקרון הכי ,זהב התנופה ונחשת התנופה ,ולא אקרי הכי כסף התנופה
אלא אלין אקרון הכי ,בגין דאיהו אסתלקותא לעילא ,דהא אית הכי לתתא ולאו איהו זהב )כגוונא(
דארמותא ,ובכל אתר תנופה איהו ארמותא לעילא ולא לנחתא לתתא ,ואיהו רזא דחשבנא דא,
דכל אלין דרגין ורתיכין כלהו קיימי בארמותא )דא( ,ואיהו דהב ארמותא ודא איהו דהבא דכל מה
דמתפשטא לתתא אסתים חיזו וטיבו ונהירו דיליה ,וכד איהו בארמותא כדין איהו דהב טב ברזא
דנהירו דיליה ,וכל ההוא דלתתא סוספיתא דדהבא ואיהו התוכא דיליה.
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אמרנו שעיקר בניין הכלים דז"א הוא ע"י הגבורות דבוצד"ק ,לכן ממנו באה
ההתפשטות לש"ע עיבר )ב"ע קמט ע"א( - íéà÷ àöåöéðå .ר"ל בכתר שלו העומד
ע"ג הפרצוף ואינו מכללא ,והיינו מש"כ 'קאים' דהיינו מעליו )ב"ע קמט ע"א(.
 - àéëã àøéåà ÷éôð 1002éøàùåאוירא הוא שורש ה"ח הגנוזים באבא ,ואילו
בוצד"ק הוא שורש הה"ג הגנוזים באמא ,ומהם נתקן הגלגלתא )בהגר"א על ספד"צ
כב ע"ד ד"ה וכדין( .המדובר כאן הוא באוירא עילאה דע"ק והוא מוח חכמה המכונה
או"ר ,ולכן מ"ש כאן "נפיק" הוא בסוד יו"ד דנפיק מאויר 1003כנגד פרצוף אבא דנפיק
מתמן ונתן מוח חכמה לז"א .והנה בבוצד"ק נקט האידרא בלשון "ואפיק" דהיינו
בלשון עבר ,ואילו כאן נקט "ונפיק" כלומר בלשון הווה .והענין ,שהפרש גדול יש בין
חסדים לגבורות ,שכן הגבורות משתנים בירידתם למטה ואינם עוד במתכונת
עצמותם הראשונה ,משא"כ החסדים ,וכמ"ש חז"ל שאור שנברא ביום ראשון היה
מאיר מסוף העולם ועד סופו )חגיגה יב ע"א( ,למימרא שעד סוף העולם הוא אותו
אור נברא ,ואין בו שינוי כלל .לכן נקט בלשון "ונפיק" ר"ל שהוא נותר אפילו עתה
כאן בתחתונים בבחי' עצמותו 1004למרות שהוא ירד מעליונים לתחתונים )ב"ע קמט
ע"א( - àìâìâúîå .כי הוא בסוד יו"ד שבשם הוי"ה ב"ה שהוא עיגולא ,וכנגד חכמה
יו"ד שבשם .ויותר נכון לפרש שתיבת 'ומתגלגלת' קאי למטה ,ר"ל כי מאלו הב' ,ה"ה
אוירא ובוצינא נעשית גלגלתא דע"ק שהוא בבחי' עיגול ,וכעין כתר הסובב את
הראש ,והוא מ"ש 'ומתגלגלא ואתפשט ונפיק חד גולגלתא כו'' .ועומק הענין הוא ,כי
הכתר הוא בבחי' עיגול שאין בו היכר קווין חד"ר ,שכן אינו מכללא דז"א )ב"ע קמט
ע"א( - ÷éôðå ï÷úúà äéá áùð1005 .ובבחי' חיצוניות )ב"ע קמט ע"א(ãç .
 - ïéøèñ òáøàì èùôúàå ,àôé÷ú àúìâìåâבע"ק הם ג' רישין )אד"ז רפח ע"א(,
משא"כ בז"א דהוא חד גלגלתא לבד ,ומ"מ ד' מוחין כלולים בו )בהגר"א על ספד"צ י"ח
ע"ג ד"ה וידוע( .והנה נקרא כאן "תקיפא" שכן היה בז"א גילוי תיקוני דדינא שבאו
מהבוצינא ,משא"כ גלגלתא דע"ק שכולו חיוור )ב"ע קמט ע"א(.
 - àöåöéð áéàúùà àéëã àøéåà éàäáåעל אף שז"א כלול מב' בחי' חו"ג,
מ"מ עיקרו הוא חסד ,שכן ז"א מקבל עט' דחסדים לבניינו ואילו הה"ג אינם בו אלא
בכלילות לבד )בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ד"ה ואמר לשון( .טעם הדבר ,שכן עיקר הנהגת
העולם הוא ע"י ז"א ,מכיוון שתיקון העולם הוא שלא יתנהג ע"י חסד גמור ,וכמ"ש
חז"ל השפעת עליהם רוב טובה אין יכולים לקבל )תענית כ"ג ע"א( )בהגר"א על ספד"צ
א' ע"ג ד"ה ואמר לשון( .לכן נכללות בו גם גבורות באופן כללי ,כדי שיהיה הכל בצמצום
לפי השיעור הראוי לפי עומק מחשבתו של א"ס ב"ה .לכן אמר ד"בהאי אוירא
אשתאיב ניצוצא" ,ובסוד אור השמש הרי הוא ז"א ,והאי שמשא ,סומקא הוא
דאשתאב 1006בה ניצוצא ,ואור השמש הוא אור דאוירא .והנה נוק' הוא להיפך ,שהיא
בעיקרא סיהרא דהיינו בוצד"ק ,ה"ה חשוכא דלית לה נהורא מגרמה כלום )זהר וישב
קפ"א ע"א( כלומר שעיקרה דינים .ומ"מ קצת בחי' חסד כליל בה ,ולכן הלבנה היא

 1002לשון של התחיל )עי' תרגום רב יוסף לדבה"י ב' ל"ה כ"ז(.
 1003עי' זהר בראשית ט"ז ע"ב :ויהי אור ,אור דכבר הוה ,אור דא רזא סתימא ,אתפשטותא
דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה סתימא ,בקע בקדמיתא ואפיק חד נקודה סתימא
מרזא דיליה דהא אין סוף בקע מאוירא דיליה ,וגלי האי נקודה י ,כיון דהאי י אתפשט ,מה
דאשתאר אשתכח אור ,מההוא רזא דההוא אויר סתימאה ,כד אשתכח מניה נקודה קדמאה י,
אתגלי לבתר עליה מטי ולא מטי ,ע"כ .ועי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ואמר.
 1004בביאור עניין היותו "דכיא" עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג שזה בגלל שאין שם דין כלל,
לאפוקי מחסדים מהחו"ג דדעת דז"א ,ששם הוא רק אוירא ולא דכיא.
 1005ב"ע קמט ע"א גורס 'ואתפשט' במקום "נשב ביה אתתקן" ,וכן הוא בדפוס מנטובא.
 1006נ"ל שזהו לשון של התכללות ,וכן מצינו בזהר לך לך פ"ט ע"ב.
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חיוורת )ב"ע קמט ע"א(- ã"ñ äéá ,äéá (ìéìëúàå à"ñ)1007 ìéìëå ãçàúàå .
שהרי כולו ועיקרו של ז"א הוא חסדים ,ומכ"ש כתר דז"א שאינו מכללות פרצופו
אלא מת"ת דאימא ,שכן שם כולו רחמים )ב"ע קמט ע"ב(- äéá øîèúà àìà .
מ"מ אמנם כח הדין כלול בו ,רקאלא שמ"מ אינו נגלה עדיין עד שמתגלה בנוק' )ב"ע
קמט ע"ב( - éåøèñá èùôúà àúìâìåâ éàä êë ïéâáå .,מצד הדין שנכלל בו
בוצד"ק הוא שנתפשט הגלגלתא הרי הוא קו המדה דמדיד משחתין )ז"ח נח ע"ב( )ב"ע
קמט ע"ב( – ïéîåé ÷éúòã ïéøéîèã øéîè àåä àøéåà éàäå .שכן היא מכונה
חכמתא עילאה סתימא )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה קרומא( .האוירא הנזכר כאן
הוא אור הא"ס המתלבש בא"א) 1008לש"ו דע"ה ח"ב קט ע"א(' .דע"י' דהיינו שהוא
נמשך מרדל"א )לש"ו כללים ח"א מה ע"א( ,כלומר שהוא נכלל ברדל"א ,ואפילו
המו"ס אינו משיגו אלא דרך הקד"א .ומכיוון שהוא דכר ,ממילא עיקר הארתו הוא
מלמעלה ממנו ,דהיינו דעה עלאה )הרי הוא הדעת אשר ברישא דא"א כמש"כ באד"ז
)גליונות לש"ו(( הבאה מאור התיקון הרי הוא הקו האמצעי )לש"ו כללים ח"א מח
ע"ד( .והנה "האי אוירא הוא טמיר דטמירין" מכיוון שהוא )ז"ח ע ע"א( "אוירא דלא
אתפס" ואינו יכול להתלבש בכלי )לש"ו כללים ח"א סא ע"ב(- äá æéðâã àçåøá .
סוד האור הגנוז לצדיקים לעתיד לבא .וכן כאן הוא גנוז בהאי גלגלתא ,וע"י הגבורות
נמצא לז"א קצת גילוי שכן הוא שורש לקו המדה הנ"ל )ב"ע קמט ע"ב( .נהורא
דרדל"א גנוז בו ,ולא נקט בלשון "אתלבש" שכן הוא נעלם )פת"ש א"א ח'( .עכשיו
מפרש כל הד' מוחין הכלולין בגלגלתא דז"א )ב"ע קמט ע"ב( .ד' סטרין כאן הם ד' מוחין הרי הם
שורש לד' הפרצופין או"א וזו"ן )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג ד"ה ואבא מקבל(àúìâìåâ éàäá .

 – ãç øèñî àùà åèùôúàעיקר גולגלתא דז"א נעשה מחו"ג שבדעת .והנה צ"ע
הרי יש בגולגלתא דא"א את כל הג"ר ומ"ט אינם מתפשטים חו"ב לגולגלתא דז"א.
וצ"ל שיש לחלק בין אוירא דכיא ואשא דכיא שהם בבחינת חו"ב לאוירא ואשא
בסתמא שהם בבחינת חו"ג שבדעת )בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג ד"ה ואבא( ,שהעליונים
שהם 'דכיא' מציאותם היא שהם "קאים" כלומר שהם עומדים במקומם ואינם
מתפשטים ,ואילו אוירא ואשא מתפשטים )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה וכדין
אוירא( .מש"כ האידרא "אשא" דהיינו עט' דגבורות של הדעת ,ונק' אשא סתם ,שכן
בו היו קצת סיגים בהתפשטו בגופא והוא מסטר שמאלא של הגלגלתא )ב"ע קמט
ע"ב(  - ãç øèñî àøéåàåעט' דחסדים של הדעת מימינא )ב"ע קמט ע"ב(àøéåàå .
 - øèñ éàäî äéìò íéà÷ àéëãמוח חכמה העומד למעלה מעט' דחסדים והוא ג"כ
בסטר ימינא) 1009ב"ע קמט ע"ב( - øèñ éàäî íéà÷ àéëã àùàå .מוח בינה העומד
למעלה מעט' דגבורות בצד שמאלא .הרי ד' מוחין שלימים )ב"ע קמט ע"ב(.
 - àùà àåä åàì àìà àëä àùà éàîולמה מכונה אשא "בוצינא" ,לזה
אמר "אלא לאו הוא אשא" ,ר"ל שאליבא דאמת הם אינם דינים אלא רחמים גמורים
ששורש הדינים מושרש בהם )ב"ע קנ ע"א((àöåöéð à"ð)1010 àã àðéöåá ìáà .
 – øéäð àéëã àøéåàá ìéìëúàãבוצינא הוא מחוסר הארה ,ולכן הוא מכונה
"בוצינא דקרדינותא" ,ופירוש "קרדינותא" גוון חשוך .ממילא כל הארה דילה אינה
באה אלא מאור דאוירא ,לכן אמר שנהיר ע"י דאתכליל באוירא )ב"ע קנ ע"א(.
 1007ב"ע קמט ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1008כנראה שמקורו מיהל אור ח"א ח ע"ג וז"ל ,אור דא רזא סתימא קאי על אוירא עלאה בין
גולגלתא ומוחא והוא נק' רזא דא"ס סתים דסתימו כמבואר שם ,ואתפשט ממנו מהאי אוירא הנ"ל
י' שהוא חכמה תתאה ,והוא אתפשט מרזא דסתרא דאויר עלאה והוא זווג הנעלם דמטי ולא מטי
דאוירא ומוחא ,עכ"ל.
 1009עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג ד"ה ואבא שציין מקומו בבהגר"א על ספד"צ ו' ע"א דהיינו
עטרין דאו"א ולא מוחין דאו"א וצ"ע.
 1010ב"ע קנ ע"א לא גורס את המוסגר.
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 - ïéîìò ïéòáùå ïúàîìהוא רזא דכל אתוון א"ב דאי"ק 1011בכ"ר הרי הם כל
הכלים דפרצוף ז"א כאשר כל א' מהם כלול מי' הרי שיחד הם ע"ר עלמין .וכתר
גלגלתא דז"א הוא כלל פרצופו ,ושם הוא בכלל ,ואח"כ מתפרש בפרט בחב"ד חג"ת
נה"י )ב"ע קנ ע"א(éø÷úà àúìâìåâ éàä ã"âáå çëúùà éåøèñî àðéãå .
 - àôé÷ú àúìâìåâמצד הצמצום הנמצא ע"י אתוון ,בוצד"ק הוא גילוי הדינים
לתתא בז"א ותחילת גילויים שבגלגלתא ,ולכן הוא מכונה כאן "גלגלתא תקיפא"
)ב"ע קנ ע"א( – ïéîìò àåáø éôìà äòùú ïéáúé àã àúìâìåâá .הרי הם כנגד
חיוורתא דז"א שכן יש בו ט' בחי' )כנגד ט' התיקונים שבו( )בהגר"א על ספד"צ יב
ע"ג ד"ה ומהאי( .פי' "יתבין" שתיקונים אלו נמצאים בו בקביעות .שכן בז"א הד'
האחרים אינם באים כי אם לפרקים ,דהיינו בגדלות .והנה התיקונים כולם נקראים
"עלמין" מכיוון שהם נובעים מבינה הרי היא עלמא עלאה )ב"ע קנ ע"ב( .ט' האלפין
הינם גם כנגד אתוון דב' שמות אלו ה"ה הוי"ה אלקים ,והדבר מלמדינו שכל תיקון
ז"א הוא שיתוף הרחמים עם הדינים .1012וזהו סוד ב' הגוונים דלקמן )ד"ה הבאה( )ב"ע
קנא ע"א( – éåìò ïéëîñå éåìò ïéìèðã .כאן מדבר מעניין הרגלין שבהם נעשית
ההליכה והם מכונים "סמכין דגופא" )זהר פקודי רסא ע"ב( .וכן הדבר כאן ,שהנה"י
החדשים נסמכים בגופא דת"ת דתבונה הנעשית גלגלתא לז"א )ב"ע קנ ע"ב(éàäá .
 – àøååéç àùéøî àìè1013 óéèð àúìâìåâזהו חלק מהתיקון הראשון של תיקוני
הגלגלתא ולא המ"ס) 1014כמש"כ האריז"ל שער מאמרי רשב"י כג ע"ג( )בהגר"א על
ספד"צ ה ע"ב ד"ה מליא( .כאן הוא מקום חסד דבינה דרדל"א ,ועל ידי החסד
מתקיים העולם .ולכן ממנו 'דאתמלי וכו'' )ב"ע קנ ע"ב(øéãú äéðî éìîúàã .
.äàéçàì àééúéî ïéðéîæ àìè éàäîå
 - éðååâ éøúá ìéìëúàã àìè àåäåר"ל שכאן ניכרים תרין גוונין ה"ה חיוור
וסומק של טלא) 1015בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה טלא( .ע"י התפשטות הבוצינא
יש דין משא"כ בהתפשטות האוירא) 1016בהגר"א על תיקו"ז ריש מו ע"ד(àøèñî .
ãë ìáà ,(éøååéç åäìëå) éøååéç åäìë ìéìëã äéååâá øååéç àøåéç àùéøã
àçìåãá éàäë à÷îåñ äéá éæçúà ïéôà øéòæã àùéø éàäá 1017ïáùééúà
.àøååéç àðååâá à÷îåñ àðååâ àééæçúàå øååéç åäéàã
ééçì äìà åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå (áé ìàéðã) áéúë êë ïéâáå
àøååéç àåääì åàéæçúàã ïéâá íìåò ééçì ,íìåò ïåàøãì úåôøçì äìàå íìåò
 – ïéôðàã àëéøà ïéîåé ÷éúòã øèñî éúàãכוונת 'ההוא חיוורא' לע"ק שכן הוא
שורש אריכו דיומין ,וכן תיקון המלכים דמיתו היה על ידי שנשתרשו בע"ק) 1018ב"ע
קנא ע"ב(- ïéôà øéòæã à÷îåñ àåääì åàéæçúàã ïéâá íìåò ïåàøãì úåôøçì .
 1011עי' יהל אור ח"ב לט ע"ד ,דהיינו ט' ספירות מכתר עד יסוד בג"ר )וזה כולל א"א ואו"א,
שכן או"א נכללים במזלין( והוא בסוד יחידות ,ז"א בסוד עשרות ,ונוק' בסוד מאות .ועי' מקורו
בתיקו"ז כ' ע"א" :וכלהו תליין מן אי"ק".
 1012לאפוקי מי"ג התיקונים שבא"א שהמה למעשה ג' שמות הוי"ה.
 1013עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ונ"ל שלא גורס תיבה זו ,וצ"ע אם בדווקא השמיטו ,שכן
הוא קיים בכל הדפוסים שבידינו ,ועוד הרי הגר"א גורסו שם בד"ה מליא טלא.
 1014כלומר שזהו דוגמת תיקוני גלגלתא דא"א ,והגר"א מביאו לעניין תיקוני גלגלתא דא"א.
 1015והוא אינו כהטלא שבתיקוני גלגלתא דא"א.
 1016עי' יהל אור ח"א ו ע"א וז"ל ,בוצינא הוא יסוד הבינה ומתגלה בגלגלתא בטלא דבדולחא,
עכ"ל .ועי' יהל אור ח"א כד ע"ג וז"ל הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א והוא הדעת דז' תיקוני
גלגלתא כי בתיקון ב' שהוא אוירא שם מתלבש חסד ,ובו )בגולגלתא( מתלבש יסוד דבינה ונעשה
לו דעת וכו' כי הדעת הוא שרש ז"ת כידוע.
 1017בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה מליא גורס "אתיישבא" ,ובת"ז מו ע"ד הלשון היא כמש"כ
למעלה.
 1018עי' א"ז רצ"ב ע"א :זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד.
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הסיגים דז' המלכים היו "לחרפות" על ידי רפ"ח הניצוצין דסלקין מתמן ,וכן הם היו
"לדראון" 1019על ידי שהביטו בגוון סומקא נסתמו עיניהם שכן הוא הטבע שמי
שעיניו כהות אינו יכול להסתכל באור השמש ,והעושה כן מתעוור .סופו של דבר:
המלכין קדמאין שיצאו מבחי' עיניים דא"ק ,הטוב שבהם הרי הוא הוא הגוון החיוור
דעינא  -נתברר ,ואילו הסיגים ,שמתלהטים מהגוון האדום )הרי הוא בחי' ארץ
אדום( נסתמו לגמרי )ב"ע קנא ע"ב((åë äéòùé) ã"ää àìè àåääá ìéìë àìëå .
 – ïéøú úåøåà êìè úåøåà ìè éëחוורא וסומקא .ומקרא זה שבישעיה נאמר על
תחיית המתים )ב"ע קנב ע"א(àì÷çì àîåé ìë óéèð óéèðã àìè àåääå .
 - íéçåôúãיסוד דנוק' מכונה "חקל תפוחין קדישין" .1020והטעם ,שכן בבחינה זו
הוא חותם אורות דאצילות הנכללים בד' השמות אהי"ה והוי"ה באו"א ,והוי"ה אדנ"י
בזו"נ ,ויחד הם בגי' חק"ל .וע"ש הוא שנק' חקלא דתפוחין ,שכן נכללים בה ב'
הגוונים חיוור וסומק )ב"ע קנב ע"א(øéäðà àúìâìåâ éàä à÷îåñå àøååéç éðååâë .
 - øèñ éàäìå øèñ éàäì éðååâ éøúáכל פרצוף כלול בחכמה שבו ,וכמאמה"כ
"כולם בחכמה עשית" )תהלים קד כד( .רמז כאן לט' חיוורתי דגלגלתא הנמשכים מג'
ההויו"ת דבגלגלתא ,הרי הם ב' הויו"ת )היינו ב' הגוונים (1021של ח' אותיות וא'
הכוללת את כולם ,דוגמת התיקון הי"ג הכולל את כל הי"ב שקדמו לו )ב"ע קנב
ע"א(.
ïéâáå ïéîìò àåáø ð"÷ éåôðàì àúìâìåâî èùôúà àéëã àøéåà éàäîå
 – ïéôà øéòæ éø÷úà êëהארת הא"א הוא בש"ע נהורין ,אמנם כאשר הארה זו
מגיעה לראש ז"א היא מצטמצמת ואז אין באנפוי אלא ק"ן רבוא עלמין ולכן הוא
שנקרא פרצוף זה זעיר אנפין )בהגר"א על ספד"צ יב ע"א וז"ש כאן(  .וביאור זו
הבחינה ,ק' הוא ביטוי לספירת החסד שכן הוא כללא דכל יומין ,ונ' הוא כנגד שאר
הקצוות דהיינו גבורה תנה"י )ב"ע קנב ע"א( .והנה ישנם בז"א ט' ת"ד וו"ק ,ביחד הם
עולים ט"ו והיינו הק"נ דכאן כאשר נחשב שכ"א כלול מי' )לש"ו כללים ח"א פא
ע"א( .זוהי הארת החוטמא דז"א להרע לסט"א ע"י תיקון זו"נ להפכם להיות פב"פ
וכן על ידי התגלות דיקנא דז"א )פת"ש אח"ף יז(åèùôúà êéøèöàã àúòùáå .
ñééçå ïé÷éúòã é÷éúòã éåôðàá çâùàã ïéâá àðîæ àåääá ïéëéøàå éåôðà
.àîìòì
øâà ïéáäéå àúúìã ïåðéà ìëì øáéò ãç ÷éôð àúìâìåâ éàäîå
 - 1022ïéîåé ÷éúòì àúåàøåàכדי להעלות את ז"א לתמן )ב"ע קנג ע"א(ïéìàò ãë .
 - àèéáøù úåçú {.åì÷} àðáùåçáשרביט הוא כינוי למידת היסוד )בהגר"א על
 1019עי' זהר תרומה קנ"א ע"א :והיו דראון לכל בשר ,והיו די ראון ,עד דכל חייבין דגיהנם דתמן
יימרון די ראיה דא ,ע"כ .פי' שהרשעים בגיהנם מקבלים עונשים ואומרים די לראיה זו.
 1020עי' זהר בשלח ס"א ב' :ות"ח כל יומא ויומא נשיף טלא מע"ק לז"א ומתברכאן חקל תפוחין
קדישין כו' ,ועי' יהל אור ח"א ו' ע"א וז"ל ,ג' מוחין דיליה סוד יה"ו ז"א וה' אחרונה שכינה וכו'
ולכן נק' מלכות חקל תפוחין קדישין בסוד נה"י דעלה כידוע דג' דרגין אלו מתגליין בה שבהן סוד
המוחין שהן ג' דברים של התפוחים ,ועי' יהל אור ח"ב כ' ע"א וז"ל מלכות נקר' חקל תפוחין
קדישין חקל נגד נה"י ששם נק' שדה תפוחין נגד חג"ת ששם ג' גוונין של התפוח ג' אבות שהן ג'
גווני הקשת קדישין נגד חב"ד בסוד שמן משחת קדש במוחין ,וכל זה בפרצוף שלה שהן נגד נה"י
שלו )ז"א( ,ע"כ .ועי' יהל אור ח"ב ל"ג ע"ד שכל זה הוא בדווקא נה"י ,ועי' ב"ע לעיל קכח ע"ב
שהתפוחין הם של דיקנא דא"א.
 1021עי' בהגר"א על ת"ז נט ע"ד ד"ה ירוקא ,שמבאר שלמעשה יש רק ב' גוונים דהיינו אדום
ולבן הבאים מאו"א )כמש"כ קל"ה ע"ב( ,אמנם נכלל בהם גם מוח שלישי שהיא ירוקא ,אלא שב'
הצבעים האחרים מכסים עליו ,וכאשר הולך הלבן והאדום נשאר הירוק.
 1022עי' לעיל קכח ע"ב כל הסוגיא ,שם מתבאר מ"ט שם הגירסא היא חוורתא ואילו כאן נקט
בלשון "אוראותא" )ועי' שם שהגר"א גורס חוורתא ,ואילו כאן עי' בב"ע שגורס אוראותא(.
ולכאורה נראה לבאר החילוק בין שני המימרות ,שכאן איירי בז"א ואילו שם איירי בא"א .אמנם
עכ"פ עוד צ"ע פירוש תיבת "אוראותא".
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תז"ח כב ע"א ד"ה המלך( דהיינו יסוד דדכורא )ב"ע קנג ע"א(úåîù) àã ìéá÷ìå .
 - àðáùåçá ïéìàò ãë àúúì úìâìåâì ò÷á (çìישנם ד' חיוורתי לכאן וד' לכאן
וא' באמצע כולל את כולם ,ובחינה זו המבוארת כאן היא החיוורתא הכוללת
העוברת באמצע הראש .והנה החיוורתי דבגלגלתא דע"ק מתפשט לגלגלתא דז"א
לתקנא רישא וכמש"ל )קכח ע"ב( ,והוא גניז ביסוד דז"א .ונשמתין דישראל ,ה"ה
גולגלתין דלתתא עאלין בחושבנא תחות שרביטא ה"ה היסוד הנ"ל ,שכן שם הוא
שורש זרע ישראל .עוד – מד' החיוורתי המתפשטים לאחורי העורף דע"ק מתפשטים
תחילה לגלגלתא דז"א ומשם לשאר גולגלתין דלתתא) 1023ב"ע קנג ע"א(ò÷á éàäå ,
.ïéîåé ÷éúòì äéðî çëúùà àúåàøåà øâà
אחר שביאר את עניין כתר דז"א שהוא גלגלתא שלו מפרש הג' מוחין חב"ד שבו )ב"ע קנג

1024

ע"א( - åäá àçåî àééøùã åçëúùà ïéììç 'â àúìâìåâã àììçá .ה"ה חב"ד
דז"א הנמצאים בגלגלתא דז"א בתיקון הראשון דתיקוני גלגלתא דז"א ,הרי הם כנגד
אותיות יה"ו )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה תלת( .כאן מתבאר שהטלא דבדולחא
הנ"ל היורד מהרישא חוורא ממשיך לז"א ולא לאו"א) 1025בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב
ד"ה ונ"ל( .בזה נשתנה ז"א מע"ק ,שכן ע"ק הוא בחד חללא וחד מו"ס בגויה ,אלא
ששם סתימין ג' מוחין ובבחי' שורש השרשים ,בג' הויו"ת דביה ,ואילו בז"א ,בו
מושרשת עיקר ההנהגה של התחתונים ,מתחלק חללא דגלגלתא לג' קוין ה"ה
הנהגות חד"ר .והנה נה"י דאו"א נכנסים בז"א ,ובהם מתלבשים המוחין שלו ונעשים
בז"א לעצם מעצמיו ממש ומתרוקנים מן האור שלהם ,שכן אורות נה"י שלהם
עולים למעלה מן הפרסה וכליהם נותרים ריקנים והיינו ג' החללים ,בהם נכנסים
המוחין דז"א ,וז"ש 'ושריא בהו מוחא' .ואמנם לעולם אין ז"א נותר ללא הארה
מנה"י דאימא במוחיו הן בעשיית מוחיו והן בגידולם ע"י התלבשות .והנה אפילו
בהיות ז"א בסוד העיבור בקטנות גמורה נכנסים בו עכ"פ חיצוניות דנה"י דאימא
דהיינו נה"י דנה"י ,והן מהווים את הנה"י דהמוחין דז"א .עכ"פ עולה מכל הנ"ל
שראש ז"א נוצר מנה"י דאימא .נמצא שלעולם יש בראש ז"א ג' חללים כנגד נה"י
הנ"ל ,ובהם מצויים המוחין .והנה כן הוא אף בחוש הראות ,שתיכף לאחר גמר ציור
הולד יש בו את כל הדברים האלה דהיינו חללים ומוחין .ולכן אמר כאן 'ג' חללים
אשתכחו כו'' דהיינו שהם נמצאים תמיד ואין חסרים לעולם )ב"ע קנג ע"א(.
 - åäééìò àééôç ÷é÷ã àîåø÷åכאן מתבאר שישנו חסרון בקרומא דז"א ,שכן הוא
"דקיק" וממילא עלול הוא ליפסק ,דהיינו שיצא לא שלם ולכן לעתים יוצא אור
המוחין לחוץ .משא"כ בקרומא דא"א שמבאר לקמן שהוא "קשישא סתימא",
ובבחינה זו אין שום יציאת אור שלא על ידי זיכוך) 1026בהגר"א על ספד"צ כג ע"א
ד"ה וכל אלו( .בכל דבר יש שלש בחינות ,ה"ה אורות ,ניצוצות וכלים .והנה במוחין
הכלים הינם ג' חללי גלגלתא הנעשים מנה"י דתבונה כנ"ל ,מהניצוצין נעשו ג'
הקרומין ,והם משמות אלקים ,דינים ,ואורות דז"א ה"ה ההוויו"ת דהיינו המוחין
הפנימיים .והנה מכיוון שהקרומין הם משם אלקים לכן הם חפיין על מוחא בסוד קו
המדה ,כדי שלא יתפשטו המוחין בגופא יותר מדאי ואז יתבטל ח"ו ממציאותו )ב"ע
קנג ע"א(àçåî éàä àã ïéâáå ,ïéîåé ÷éúòë àîéúñ àùéù÷ àîåø÷ àì ìáà .
 - ïéìéáù ïéøúå ïéúìúì (÷éôðå à"ñ) øéäðå èùôúàז"ס ל"ב אלקים דעובדא
דבראשית ה"ה ל"ב השבילין הנפתחים ע"י הקרומים ,ששורשם הוא משמות אלקים,
וענין אלו ל"ב השבילין דחכמה הוא דבהון נהיר לליבא ה"ה בינה )כמ"ש חז"ל הלב
 1023עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"ג ד"ה בחיזו.
 1024דהיינו ג' החללים הנזכרים כאן.
 1025עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"א ד"ה וז"ס ויעבור.
 1026עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה.
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מבין )ברכות סא ע"א(( .ולכן דווקא בז"א הוא שבינה היא בחיבורא עם חכמה ,שכן
איהי נהירא מל"ב שבילין אילין ,משא"כ במו"ס דע"ק דלא אתפתח הבינה שלו
ונשארה בגלגלתא בחיבורא חדא אלא שהיא ירדה בגרון )ב"ע קנג ע"א(ã"ää .
)" – ïãòî àöåé øäðå (á úéùàøáעדן" הוא כינוי לחכמה .וכאן הוא עניין לחכמה
דז"א ,וגן הוא כינוי לבינה ,לכן הנהירו דל"ב שבילין באים להשקות את הגן )ב"ע קנג
ע"א(.
אחר שביאר את ג' המוחין בכללות מפרשם בפרטות )ב"ע קנג ע"א(úìúá àðàúå .
ãç (èùôúîå à"ñ)1027 ò÷áúî ãç àììçî àééøù àçåî àúìâìåâã ïéììç
 - ïéøèñ 'ãì àòåáîמידת חכמה כוללת את כל שם הוי"ה ,והיא כוללת את ד'
המוחין ה"ה חו"ב וחו"ג ,וכולם נכללים באות יו"ד שבשם הוי"ה ב"ה )ב"ע קנג ע"א(.
ïéçåø ïéìéáù ïéøúå ïéúìú àììç éàäá àééøùã àçåî àåääî ÷éôðå
.àúîëçã
1028
 - àøçà àòåáî ãç èùôúîå ò÷áúî àðééðú àììçîדהיינו מוח
בינה הרי הוא אות ה' ראשונה של שם הוי"ה ב"ה .והנה בחכמה המידות הינם
בכלילות ג' קוי ההנהגה ,בג' קוצין של היו"ד ,1029ובהיותם בבינה נעשו מיודי"ן ווי"ן
)באות ה' יש ג' ווי"ן( ע"י אתפתחא דל"ב שבילין והנהר היוצא מעדן שהוא בבחינת
ו' דנפיק מי' .1030והנה בכללות אצילות אימא מתפשטת בפנימיות ז"א ,ואילו אבא
לגבי ז"א אינו אלא בבחי' אור מקיף בבחי' חיה .לכן בחכמה הוא ברזא דיו"ד מכיוון
שהוא לא באתפשטותא ,ואינו אלא מקורא דמבועא ,משא"כ בינה המתפשטת וברזא
דו' ,שהרי פתיחת יסוד דבינה הוא ע"י יסוד דחכמה .ולכן היא מכונה מפתחא,1031
וז"ש )אח"כ ,עיי"ש( ומתפתחין וכו' )ב"ע קנג ע"ב('ï ïéìàî ïéòøú 'ï ïéçúôúîå .
 - àìáåéã ïéðù 'ï àúééøåàã ïéîåé 'ï ïãçàúà ïéòøúז' שמיטות הם כנגד מ"ט
שערי בינה שכן הם ז' פעמים ז' .ובשנה הנ' אזי סלקין לשער הנ' דיסוד אימא ואבא,
ואז הוא מכונה "יובל" שכן אז אפיק עבדין לחירו )ב"ע קנד ע"א(ïéîæã ïéøã óìà 'ï .
÷– äéá àééøùìå äéì äéçåø àáúàì ä"áאלו הם כל הנשמות שיתעלו שם
לשרשם ,שכן אז יהיה חרבן עולם הו"ק) 1032ב"ע קנד ע"א(.
 – ïéàøãñëàå ïéøãà ïéôìà óìà ïé÷ôð äàúéìú àììçáדהיינו הדעת
)בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד ד"ה ומלך הראשון וכן ט ע"ג ד"ה שתא אלפי( .אֶ לֶף הוא
 1027ב"ע קנג ע"א לא גורס את המוסגר.
 1028בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד גורס בחללא בתליתאה וממילא לכאורה נראה שגם כאן יסבור
לגרוס כן וצ"ע.
 1029עי' זהר בלק רג ע"ב :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 .עי' שער מאמרי
רשב"י ה ע"ב דהיינו שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג' מוחין חכמה ובינה ודעת הנז'
באדרא רבא ,ונרמזים ביו"ד עצמה על שלשת חלקיה :קוצא לעילא ,קוצא לתתא וגי"ו )נ"א
ושוריק( באמצעיתא .והיינו "רישא וגזעא ושבילא" הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב .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.
 1030עי' בת"ז ל"ז ע"א :ולית נימא ונימא דשערה דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה,
והאי נימא איהי ו' מבועא דיליה י' דסלקא באוירא עד אין סוף ונחתא עד אין תכלית.
 1031עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ג ד"ה ואמר דהא וז"ל ,שדעת גנוז באימא וממנה יצא כמ"ש
בפ' משפטים שם )קכג ע"א( וההוא דעת גניז באימא כו' כמו עובר בבטן אמו וע"י אתפתחת שהוא
בוכרא דילה כמש"ל והוא פטר רחם דילה והוא המפתח דפתח לה וסתים לה ,עכ"ל .ועי' בהגר"א
על ת"ז כ ע"ב שיסוד דאבא היינו הדעת המתפשט עד מוחין דז"א.
 1032עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"א ד"ה שביעאה עלייהו.
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כינוי לדעת 1033שכן יש בו אלף אדרין )שם כג ע"ד ד"ה ה"א ה"י( .מוח הדעת הוא
כנגד האות ו' שבשם הוי"ה ב"ה ,ומניה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדרין שכן בו יש
ב' עטרין חו"ג ,והוא עיקר בניינא דגופא ע"י התפשטותו בו ,והיינו אברים דז"א ונוק'
הנבנים בכל סידורי ההנהגה )ב"ע קנד ע"א(" .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( .הם אלף אדרין ואכסדרין שכן הם ב'
עטרין דגניזין בא"א )פת"ש שבירה יט( - åäééìò àééøù àúòãã .כלומר שכל
חילוקי האברים שבתוך הכלים הנ"ל ,הוא בבחינת גופא בלבד ,משא"כ נשמתא
שממלאה את הגוף בכל אבר ואבר רק לפי הכנתו אמנם היא עצמה מציאות אחת
פשוטה ללא חילוק) 1034ב"ע קנד ע"ב( - åäá éøãå .כנשמה הדרה בגוף )ב"ע קנד
ע"ב(àììç éàä ïéáå àììç éàä ïéá (äéøåãî à"ñ) äéììç1035 éøù àììç éàäå .
 חלל הג' של המוח הוא ממוצע נגד מקומות ב' החללים הראשונים ,ומקומו הואבאחורי הראש .וכן הוא הדעת ,הרי הוא הקו האמצעי שבין חו"ב ומזווגם ,ולכן הוא
עצמו כלול מב' עטרין חו"ג ימינא ושמאלא )ב"ע קנד ע"ב(ïéøèñ ïéøúî ïééìîúàå .
 - ïéøãà ïåðéà ìëר"ל שאדרין הם הכלים דאתבנו בז"א לקבל בהם הדעת )ב"ע קנד
ע"ב(– àôåâ ìëá ïéèùôúî 'â ïéìéàå åàìîé íéøãç úòãáå (ãë éìùî) ã"ää .
כאן מוכיח שהמוחין מתפשטים בכל גופא .והנה גם בע"ק נראה כעין זה ,שכן הם
מתפשטים מהג"ר לכל הגוף דע"ק להוריד מוחין לז"א )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ב
ד"ה מתפשטן( .הדעת כולל את כל הו"ק והוא שרשם שבראש וכן מתפשט כענף בגוף
)בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ד"ה שתא( .1036אע"פ שבראש נותרים רק הדעת המתפשט
וחו"ב אמנם דעת תחתון כולל חב"ד )ב"ע קנד ע"בàøèñ éàäìå àøèñ éàäì .(1037
 הרי הוא ב' עטרין דדעת הכוללים את ג' המוחין וכמש"ל .העטרין מתפשטים בכלהגוף בימינא ושמאלא )ב"ע קנה ע"א( - àôåâ ìë ãéçà ïåðéàáå .שכן כל קיומא
דגופא אינו אלא ע"י מוחין ,וכן קישורא של פרטי ז"ת א' לשני הוא ע"י מוחין ,ולכן
אמר דבהו אחיד גופא .ואכן בעולם התוהו שם לא היו מוחין נתפרדו אתוון ולא היו
קשורים זב"ז בבחי' פרצוף) .ב"ע קנה ע"א(ìëáå éåøèñ ìëî àôåâ åäá ãéçàå .
 - ïçëúùàå ïèùôúà àôåâלא זו בלבד שבכללות היו המוחין מתערבין בהם,
אלא הם מאירים אפילו בכל פרטי איבריהם ,שכן אין לך בחי' בכל הגוף שאין בו
הארת ג' המוחין הנ"ל ,שכן בלעדי זה אין להם חיות כלל )ב"ע קנה ע"א(.
אחר שביאר את כללות עניין גלגלתא דז"א ,הכתר שלו וג' מוחין חב"ד ,בא לפרש את
האורות שיצאו ע"י בקיעת המוחין לחוץ .ומתחיל בשערות הגלגלתא ,שהם היותר עליונים ותליין
בגלגלתא בכתר .והנה יש ג' מיני שערות )עי' לקמן ד"ה יתבין קוצין( ה"ה קוצין נימין ושערות,
ומתחיל כאן בשערות הגדולות ,ומספר השערות הוא כפי מספר שיעורי האורות הנמצאים במוחין.
ויעויין לקמן דהשערות הם אוכמין וטעמו הוא כי שם הוא מקום אחיזת הקליפות ובסוד מש"כ

 1033במקום הכתר.
 1034עי' מקור לענין זה בע"ח שער העיבורים פרק ד' אות ג'.
 1035ב"ע קנד ע"ב אינו גורס 'חלליה' וגם לא את המוסגר.
 1036עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר.
 1037עי' מקור נאמן לדבריו בבהגר"א בס"י ד ע"ד.

159

àøãàä øéàî
חז"ל האי שחור אדום הוא אלא שלקה )נדה יט ע"א( ,1038כלומר כידוע שאדום הוא הצבע המרמז
לדינים ,והשחור בכללו )ב"ע קנה ע"ב(àåáø éôìà óìà àùéøã àúìâìåâá àðàú .

 – àãá àã ïéáøòúîå àãá àã ïéëáúñîå ïîëåà éøòùã éöå÷ ïááø àåáøåזהו
חיסרון בז"א לגבי א"א ,שנימין דז"א אינם דוחין את החיצונים משא"כ בא"א
)בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג ד"ה מתקלא ,וכן ה ע"ג ד"ה עמר נקי ,וכן בהגר"א על
תיקו"ז קמג ע"א אדהכי( .פי' עניין הסיבוך ,שכן בו נאחזים טהורים וטמאים כאחד,
והן מתפרשין לכמה מדריגות כידוע ,כמה מיני רחמים וכמה מיני דינים ומארי
מתקלא )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד ד"ה וענין הסיבוך .(1039כאן השערות תלויים על
גבי האזנים כדי שלא יוכל לשמוע )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה אוכמין( ,השערות
של ז"א אינם בסידור נכון כמו בע"ק .טעם הדבר ,שכן בז"א השערות מסתבכין מכח
יניקת הקליפות דאזלין בערבוביא וכמו שהיה בעולם התוהו ,שכל אחד מהם היה
נכנס בגבול חבירו ולוקח את האורות של חבירו )ע"ח נקודות ה'( .והנה כתוב כאן גם
ש"מסתבכים" וגם ש"מתערבין" לרמוז שא' הוא בקדושה בכלילות האותיות
וכדלקמן ,והב' הוא בקלי' דאחידן בהו )ב"ע קנו ע"א( .כאן הוא השורש של הנהגת
צדיק ורע לו ,וכל מה שנראה עיוות הדין )פת"ש א"א יד(- ïéîéðì àðáùåç úéìå .
דהיינו כל ההנהגות דכלילן במוחין ,הרי הם כל פיקודין דאורייתא שאין להם גבול
)ב"ע קנו ע"א( .וז"ס מאמרם ז"ל "תילי תילי הלכות על כל קוץ וקוץ" )מנחות כט
ע"ב( )ב"ע קנח ע"א( – ïáàñîå ïééëã ïåäá ïãéçàã àöå÷å àöå÷ ìëã .כאן
מתבאר החסרון המצוי בשערות הראש דז"א )בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג ד"ה ואבא(,
שכן יש כאן עירבוב של רחמים ,דינים ,ומארי מתקלא) 1040בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ד
ד"ה וענין הסיבוך( .וז"ס נשמות ישראל 1041דאתיין מסט' דקדושה ונמשכים מג'
מוחין חב"ד ,ובסוד מאמה"כ "רק עם חכם ונבון כו'" )דברים ד ו( .1042והנה מש"כ
שהם "מסאבן" הוא מחמת הקלי' דאחידן בהו ,משם יונקים גם נפשין דאו"ה )ב"ע
קנו ע"א( .לכן כאן הוא שורש המציאות של יצר הטוב ויצר הרע ,וכן מלאכים לטוב
ולרע .והרע הוא שורש לכחות הטומאה )פת"ש גדלות דז"א נו(ïãçàúà ïàëîå .
 - ïáàñî ïåðéàã ïéøèñ ïåðéà ìëá àáàñîå àéëãá àúééøåà éîòèהשערות
המה כנגד אותיות התורה ,ומכח בחינה זו הוא שכל התורה היא בדכיו ובמסאבו,
1043
את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו ,בבחי' טמא וטהור ,כשר ופסול ,אסור ומותר
וכ"ז כדי לאסתמרא מסט"א .ולכן יש צורך לתקן השערות דז"א כדי שלא יינקו מהם
הקלי' )ב"ע קנו ע"א(.
 - ïéôé÷úå ïéëáúñî éöå÷ ïéáúéשערות דז"א מתחלקות לג' חלקים )שעה"כ
ציצית ב'( :א' השערות עצמם ,והם אריכין ומתפשטין עד כתר רחל .1044ב' הנימין
המתפשטים עד כתר לאה בלבד ,והם מבחי' יניקה .ג' קוצין תקיפין הבאים מבחי'
גדלות ,והם דינים גמורים אשר אין מקומם אלא על ראש ז"א בלבד )כלומר אותם
השערות היושבות על הגלגלתא ולא מתפשטין כלל( ,ומבאר כאן שאלו האחרונים
 1038לשון זו של חז"ל מובאת בבהגר"א על ספד"צ כ" ע"א ד"ה חד רגשא ,וכן בשער מאמרי
רשב"י ,ועי' ב"ע קסט ע"ב ,שאורות המאירים דרך נקבי הראש באים מבקיעת המוחין בלבד ,ולכן
כאן על אף שהם "שערין אוכמין" ,אעפ"כ הם אינם אלא שורש הקלי' מסט' דקדושה.
 1039ע"ש בדברינו.
 1040לשון זה מובאת לקמן ד"ה תנא בכל קוצא.
 1041ששרשם בז"א.
 1042צ"ע לכאורה ,שהרי אין מבואר בפסוק זה כי אם רמז לחכמה ובינה )חכם ונבון( והיכן רמז
כאן לדעת .ואולי צ"ל שעיקר הראיה היא מזה שהעם שייך לב' הצדדים חו"ב כאחד ,וממילא נכלל
בהם דעת.
 1043עי' פת"ש נתיב א"א פתח כ"ו שו' בחי' אלו טמא טהור וכו' הם מרמזים לו"ק.
 1044ולכאורה צ"ל שהם בבחינת עיבור.
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הם תקיפין )ב"ע קנח ע"א(àöå÷å àöå÷ ìëáå ïéôé÷ú ïåäðîå ïéòéòù ïåäðî .
 - óé÷ú øáéâë ïééìúå ïèäìúî ïéìú ìò ïéìú ïéîéð ïéáúéכלומר שאפילו
הנימין ,הבאים מבחי' יניקה שהם שעיעין קצת ,אף הם כלולים בקוצין  .והם
הגבורות שכן שערות דגלגלתא דע"ק הם מגבורה דרדל"א .אמנם ברדל"א הם
חיוורין ,אבל עכ"פ שורש הדינים נמצא שם ,ואילו בז"א כבר נתגלו כגבורות ממש
עד כדי כך שהקלי' יונקים מהם )ב"ע קנח ע"א( - ïéáø÷ çöð éøàî .כל דבר נכרת
בשורשו 1045ולכן מהם נענשים הרשעים )ב"ע קנח ע"א( .כלומר ,ששורש מציאות
הרשעים הוא בשורשי הדינים הרי הם השערות הנזכרים כאן .ממילא מכיוון ששורש
מציאות הרע הוא ג"כ שורש הדין אזי נמצינו למידים שהשערות הוא ג"כ מקום
הכרתתם של הרשעים .וכאשר כורתים אותם משרשם אזי ממילא אין להם מציאות
כלל - àøéôù àðå÷úá äàé àðå÷úá .השערות הם יופי לאדם .1046וכיון שכל
תיקוני ז"א הם דינים ,שכן ז"א נקרא אלקים לקיבליה דע"ק .1047א"כ השערות שהם
"נצחי קרבא" וכנ"ל ,הם גופא היופי שלו ,וכעין הבחור שיופיו הוא בכך שיוצא
למלחמה ,וכמ"ש "תפארת בחורים כחם" )משלי כ כט( ,ומקרא זה קאי על ז"א
דווקא) 1048ב"ע קנט ע"א(øéù) ã"ää ïéôé÷úå ïéáøáø (íéæøàë øåçá) àôé÷ú .
" – íéæøàë øåçá (áתקיפא" להלחם עם הסט"א )ב"ע קנט ע"א(.
àøèñ éàäì àøèñ éàäî ïéìú ìò ïéìú ïééìúå éøòùã ïéöå÷ ïéð÷úúî
 - íéìúìú åéúåöåå÷ (íù) ã"ää àúìâìåâ ìòב' הפאות דז"א הרי הם ב' שמות
אלקים) 1049ב"ע קנט ע"א(ïéòåáîî ïéëéùîã íåùî ïéìú éìú ïéáúé àðàúå .
 – àúìâìåâã ãç àììçã àòåáîî àçåî éèäø úìúã ïéàéâñכאן מתבאר
החילוק בין שערות א"א לשערות ז"א ,שבא"א השערות יוצאות ממוחא חדא ואילו
בז"א הם יוצאים מג' המוחין )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ב ד"ה עמר נקי(  .כל חללא
כולל כמה מבועין ,שכן ממוח חכמה נפתחין ל"ב שבילין ,וממוח בינה נ' שערים,
וממוח דעת אלף אלפין אדרין ואכסדרין' .חללא חד דגלגלתא' היינו חללא דחכמה,
'מבועא' הוא המוח שבתוך החלל אשר משם נמשך האור לפנימיות השערות )ב"ע
קנט ע"ב( - àúåëéùîá éøòù ïëùîúà .ר"ל שהם נמשכים למעלה בסוד אור
מקיף על ראש ז"א ,שכן חכמה הוא אור מקיף )ב"ע קנט ע"ב(ïéìú ïéãáòúîå .
 - àììç éàäî ïëùîúàã ïéòåáî äîëî ïééìúãפי' "כמה מבועין" מל"ב שבילין
דחכמתא )ב"ע קנט ע"ב(.
 – àðééðú àììçîבינה )ב"ע קנט ע"ב(ïëùîúàå ïéòåáî ïéùîç é÷ôð .
 – àúåëéùîá ïéòåáî ïåðéàî éøòùמכפל הלשון )אתמשכן במשיכותא( נרמז
שורש לדברי האריז"ל )פע"ח תפילין יב ,שעה"כ ציצית פרק ב'( שהמבועים נמשכים עד
לראש לאה) 1050ב"ע קנט ע"ב(ïéðøçà ïéöå÷á ïéáøòúîå ïééìúã ïéìú ïéãáòúàå .
– פי' בשרשם של השערות הנמצא בתוך הגלגלתא הם אכן מתערבים זב"ז ,אמנם

 1045עי' לעיל הערה .244
 1046עי' ב"ע לט ע"ב וז"ל ,תיקונא יאה היא מצד השערות עצמם שהם מתגלים וזה יופיים של
השערות ,ומבוע הנמשך תוך השערות הם נעלמים ואינם מתגלים ,ועליהם נאמר תיקונא שפירא,
והם מחפיין על גלגלתא דמכסין על החיוורתי דגלגלתא שלא יתגלו כי אם דרך משיכו דשערות.
 1047עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר וז"ל ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק ,כמ"ש בא"ר
)דף קמא ע"ב( רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים.
 1048עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ד"ה והכל תלוי.
 1049עי' ע"ח א"א י"א ,ועי' שעה"כ פ' ע"ד ש"ב' שמות אלקים" האלה הינם דינים והוא הפך שם
הוי"ה ב"ה שהוא רחמים ,ועי' פת"ש א"א פתח מו ,שזהו שורש הדיקנא ,אמנם שם מבאר את כל
זה לעניין א"א ,ואילו כאן מבאר זאת בז"א.
 1050לא הבנתי בעניי מהו הקשר בין הרמז להנלמד והי"ע.
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ככל שהם נמשכים יותר למטה יותר ניכר החילוק בין שערה א' לשניה )ב"ע קנט
ע"ב(.
 – ïéàøãñëàå ïéøãà ïéôìà óìà é÷ôð äàúéìú àììçîזהו דעת
)בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה עד אתבסמו ,וכן בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד ד"ה ומלך
הראשון (.וכמו שהדעת הפנימי נמשך לאלף אלפין אדרין כן הוא בשערות )ב"ע קנט
ע"ב(ïéìú ìò ïéìú ïãéáòúîå)1051 åäìëî àúåëéùîá éøòù ïëùîúàå .
 – ïéìú ìò ïéìú ïéöå÷ ïåðéà ë"âáå (ïéðøçà ïéöå÷á ïéáøòúîåאע"ג שהם
נמשכים יותר משאר שערות ,עכ"ז בגלגלתא הם מעורבים )ב"ע קנט ע"ב(.
 - ïëéùî åäìëåאור כל ג' המוחין נמשך ,אלא שבמדריגותם ובשיעור
המשכתם הוא שהם חלוקים .וכן הוא בשערות היוצאים מבחינתם )ב"ע קנט ע"ב(.
ïééìú éöå÷ ïåðéà ìëå ïéîéð ïåðéà ìëå àúìâìåâã àçåîã ïéììç 'âî ïëùîúàã
 - ïéðãåàã àøèñì ïééôçåכאן מתבאר כי בז"א השערות מעכבות את השמיעה
משא"כ בא"א )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה אוכמין( ,והכוונה לב' הפיאות שלו
המתפשטים לתתא ומכסין על האודנין .וביאור הענין ,כי תיקון האודנין הוא למשמע
צלותין )ת"ז לב ע"ב( ולהבחין בין טב לביש )אד"ז רצד ע"ב( .וכשיש קטרוג ,אזי הדינים
גורמים שהתפילות אינן נשמעות וכמ"ש "סכותה בענן לך מעבור תפלה" )איכה ג
כד( ,והוא סוד כיסוי האודנין ע"י השערות ,שהם דינים תקיפין ,והמה המכונים ענן
וכמ"ש מיום שחרב בהמ"ק נפסקה חומת ברזל כו' )ברכות לב ע"ב( .והנה תיקונא
דלהון הוא לאעברא שערי מעל אודנין )אד"ז רצג ע"א( ולסלקא לון לאחור על העורף
כדי לבסם את הקליפות שאחידן שם ומתמתקים בשורשם .ואז האודנין פתיחין
והתפלות עולות .והענין ,כי באודנין הוא מקום פתח הארת הבינה דמוחין ובבחינת
ֵשׁם ס"ג ה"ה בגי' אוזן )ב"ע קנט ע"ב( .לפי שהאודנין הינם הפתח לחללי מוחא ,בע"כ
שאם התפילה נכנסת לאזנים הרי שפשוט שעיקר התפילה הוא הכוונה בה )פת"ש
גדלות דז"א נז( - òîùå êðæà é÷ìà äèä (è ìàéðã) áéúë ë"âáå .כלומר שתבער
את השערות מעל האודנין ותשמע את התפלות כידוע ,והנה על אף שעיקר הארת
האוזן הוא מבינה בבחינת שם ס"ג ,מ"מ כל ג' המוחין נכללים בו והיינו ג' שמות
הוי"ה ובגי' אזנ"ך .והנה אף על גב ששערות הגלגלתא הינם דינים ,מ"מ גם חסד
נכלל שם ,שכן כל התיקונים דז"א הולכים בבחי' חו"ג .1052ולכן מתגלים השערות בב'
פיאות ימין ושמאל )ב"ע קנט ע"ב((àééìú éàäáå à"ð) ïééìú ïéìú éàäáå1053 .
 - àðéãå éîçø àëåùçå àøåäð àìàîùå àðéîéכלל כאן את כל ו"ק דז"א :ימין
ושמאל כנגד חו"ג ,נהורא וחשוכא כנגד נו"ה ,ורחמי ודינא כנגד ת"ת ויסוד )ב"ע קנט
ע"ב( - à÷éúòá àìå éàäá éìú àìàîùå àðéîé ìëå .חילוק זה שבין א"א לז"א
הוא באופן כללי .אמנם עיקר גילוי הדינים הוא רק בנוק' ,אלא שגילוי הדינים הזו
1054
תלוי בז"א ,שכן הנוק' מקבלת מז"א את עט' דגבורות מאחורי חדוי דנקיב תמן
)ב"ע קס ע"א(.
àçøà àåääî àãçàúîã ÷é÷ã àçøåà ãç éæçúà éøòùã àúåâìôá
 - 1055ïéîåé ÷éúòãזהו שורש צבא השמים וגילוי הקק"ק שנתגלה במזל העליון
כמובא לעיל )קלד ע"א( .כלומר הפלגותא היא דרגא דצדיק ברי"ת הרי הוא בגי' תרי"ג

 1051ב"ע קנט ע"ב גורס את המוסגר.
 1052ולכן השם השייך לתיקון ז"א הוא הוי"ה אלקים כנגד שיתוף הרחמים והדין .וב' השמות
האלו יחד מכונים "שמא שלים" שכן על ידיו נתקן ז"א ונשלם.
 1053הב"ע קנט ע"ב גורס את המוסגר.
 1054עי' לקמן מים אדירים עא ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ד"ה ואמר לשון.
 1055עי' בהגר"א על ת"ז קמג ע"א ד"ה בשערא.
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1057

)עם הכולל( ,ועומד הוא בין הצבאות 1056והיינו המשך מאמה"כ "מלא כל כו'"
)בהגר"א על תיקו"ז קמא ע"ג ד"ה תלת ווין( .בז"א הארחא הוא ארחא דקיק ,פי' זעיר
וקצר ,והוא מתאחדא בההוא ארחא דעתיק יומין )ב"ע קס ע"א( .1058כל התיקונים
הנמצאים בע"ק יש דוגמתם בז"א ,אלא שיש קצת שינויים ביניהם כמבואר ,וכמו
שבפלגותא דשערי דגלגלתא דע"ק יש חד ארחא וכמו כן יש חד ארחא בז"א .של ע"ק
הוא שורש לשל ז"א כמש"ל ,1059וחלוקתה לתרי"ג הוא מכיוון שבשערות גלגלתא
דז"א הוא שורש לכל אתוון דאורייתא ,רזין דאורייתא וטעמי אורייתא .ודוק בלשון
האידרא ,שלמעלה )קכט ע"א( כאשר עסק בע"ק אמר "אזיל חד ארחא" ,ואילו כאן
בז"א נקט בלשון "אתחזי" ,שכן אין גילוי לתיקוני ע"ק אלא מצד "דאזיל" כלומר
לאתפשטא לתתא בז"א ,וממילא פשוט האי דנקט בז"א בלשון "אתחזי" ,שכן כאן
באמת ישלו גילוי) .ב"ע קס ע"א(øñéìúå äàî úéù ïùøôúà àçøà àåääîå .1060
 - ïéçøàששרשו מהע"ר עלמין )עי' לעיל קלה ע"ב( המאירים כאן )בהגר"א על תיקו"ז
סא ע"ג ד"ה כזרע( ,השערות המה כינוי לטעמי המצוות של התורה ,והמצות עצמם
מכונים ארחין כעניין מאמה"כ "והלכת בדרכיו" )דברים כח ט( ,שכן המצוות המה
אורחין ושבילין דקוב"ה אנהיג בהון עלמא ,ופלגותא דשערי הרי הוא השביל שבין
השערות 1061הכולל את כל תרי"ג המצוות כאחד .והנה תכלית כל ענייני מצוות
התורה הוא כדי להעלות את ז"א למעלה עד לע"ק ,שכן כלל תיקון העולם אינו אלא
להשרישו בע"ק )ב"ע קס ע"א(áéúëã àúééøåàã éãå÷ôã ïéçøàá ïéâìôúàã .
) - úîàå ãñç 'éé úåçøà ìë (äë íéìäúז"א נקרא הוי"ה סתם בכל התורה כולה.
אמנם אליבא דאמת עיקר שם הוי"ה הוא בע"ק וז"א אקרי אלקים לקבליה) 1062ב"ע
קס ע"א( .אלו תרי"ג הארחין מתעלים למעלה לארחא דע"ק ,שכן שם הוא חסד
עילאה ,חיוורא דגלגלתא ולכן הוא מכונה "חסד" בלשון הכתוב ואילו ע"ק הוא
"אמת") 1063ב"ע קס ע"ב( - åéúåãòå åúéøá éøöåðì .ע"י תרי"ג מצוות ה"ה ברי"ת
בגי' )עה"כ( ,שכן מצות מילה שקולה כנגד כל תרי"ג המצוות ,באופן שהברית היא
הכלל והתרי"ג הם פרטיו ,דוגמת ההוא ארחא דמתפרשין מיניה תרי"ג ארחין
הכלולים בההוא ארחא בכללא חדא ,וז"ש 'לנוצרי בריתו כו'' .הנה לעולם ביסוד
מתגלה טיפת החסד דגניז בגו ההוא אמה ,וכן ממש ההוא ארחא אתאחדא בארחא
דעתיקא ששם הוא חסד עילאה חיוורא דגלגלתא )ב"ע קס ע"ב(.
 - äììéå àááéã éøàî ïéôìà óìà ïãçàúî àöå÷å àöå÷ ìëá àðúזהו
דעת )בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה עד אתבסמו( .הקליפות יונקים מן השערות והם
הנקראים מארי דיבבא ויללא 1064דאתיין מסטרא דגבורא תקיפא )ב"ע קס ע"ב(.
 - ïéôé÷ú ïåðéàî àöå÷å àöå÷ ìëá ïééìúãמסט' דגבורות )ב"ע קס ע"ב(ïåðéàîå .
 - àì÷úîã ïåäéøàî ïéòéòùהם "שעיעין" מסט' דחסד ,ומהם יונקים "מאריהון
דמתקלא" דאתיין מבחי' עולם התיקון ששורשו הוא המתקלא דאתבסמו בסט'
 1056דהיינו היסוד שבין נו"ה.
 1057הרי הוא הפסוק המורה על הארת דעה עלאה שבתוך כל הדברים הגשמיים.
 1058עי' פת"ש גדלות דז"א נח וצ"ע אם כוונתו כאן לשיער או לחוורא.
 1059דף קכ"ט ע"א ד"ה האי ארחא אתפרש לתרי"ג וכו'.
 1060עי' פת"ש גדלות דז"א נח וצ"ע אם כוונתו כאן לשיער או לחוורא.
 1061וזאת למודעי ,בב"ע עצמו הדברים אינם מובנים כה"צ ,וע"כ קצת הגהתי כאן את לשון
הרב למען ירוץ המעיין ויבין את עיקרי הדברים .עכ"פ כל הרוצה לעמוד על דברי הרב עצמו
לבדקם אנא יעשה זאת ,וה' ישמרני מכל מכשול וטעות.
 1062עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק כמ"ש בא"ר
)דף קמא ע"ב( רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים.
 1063עי' זהר תרומה קמ ע"ב" :אמת בעתיקא תליא" )וכן עי' לעיל ב"ע מז ע"א(.
 1064עי' לעיל הערה .674
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דחסד) 1065ב"ע קס ע"ב(ë"âá (åäééðéá àì÷úî åäéàå àúåîéçøã ïåäéøàî à"ñ) .
 – àìàîù úéàå àðéîé úéàודלא כא"א בו אין שמאלא )בהגר"א על ספד"צ כג
ע"א ד"ה אוכמין(.
 – àúåçâùàã àúåçâùà àúìâìåâã àçöîכאשר מאיר מצחא דא"א
למצחא דז"א אזי כל הרצון מתגלה ומצח ז"א מתהפך אף הוא לרצון .וכאשר הוא
אינו מאיר ,אזי מתגלים הדינים ע"י מצח דז"א )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה
מצחא( .תחילה מפרש את עניין האורות הבוקעים מהמצח ,שכן הוא מתחיל מיד
למטה מן השערות של הגלגלתא ,שם הוא תחילת הבקיעה של המוחין ,והללו
מאירים שם בבחי' תפילין דרישא .לכן עיקר השגחתו של הקב"ה מתגלה דווקא
בבחינה זו ,שכן כל השגחה היא ע"י מוחין )ב"ע קס ע"ב( .נקט בל' 'אשגחותא
דאשגחותא' בכפל הלשון ,מכיוון שכל המשגיחין על העולם נוטלים כחם משם) .ב"ע
קסא ע"א( - àééìâúî àìå .כשמתפשטת הארת מצחא דע"ק במצח דז"א אזי
מתבטלים הדינין .והוא מ"ש כאן 'ולא מתגלייא כו'' ,ר"ל ש מצחא דז"א אינו מתגלה
לבדו בלי כלילות הארת מצחא דע"ק )ב"ע קסא ע"א(ïéëéøöã àðîæ àåää øá .
 - ïåäéãáåòá àðééòìå àã÷ôúàì àéáééçכמו שהיה בעולם התהו ,שהרי אינו
דומה בקיעת המוחין במצח לבקיעתם בשאר נקבים ,שכן באח"ף הוא אורות
הפתוחים דרך נקבים ,1066ואילו ההארה במצח הוא זיו בעלמא .לכן בז"א ,שהארתו
מועטת מע"ק ,הוא דינא תקיפא ,ואילו בע"ק הוא להיפך ,שם עיקר התיקון הוא
שיכנסו האורות דרך מסכים ולבושים )ב"ע קסא ע"א(éàä àééìâúà ãë àðúå .
 - àðéãã ïåäéøàî ìë åøòúà àçöîבמצח ז"א מתגלה הארת יסוד דאימא.
ומכיוון שאיננו אלא הארה בעלמא הרי שדווקא עט' דגבורות של היסוד הוא
שמתגלה  ,שכן החסדים הם יותר סתומים )ב"ע קסא ע"א(àðéãá àîìò ìëå .
 - øñîúàאפילו הצדיקים שיש להם עוון כש"ה או שלא מיחו ברשעים נמסרים
בידי מידת דין כאשר מתגלה מצחא דז"א) 1067ב"ע קסב ע"א(àéää øá {:åì÷} .
 – ìàøùéã ïåäúåìö å÷éìñ ãë àúòùדהיינו בתפילת ציבור שאז הוא עת רצון,
עד כדי כך שאפילו אם איננה כ"כ בכוונה עדיין זכות הציבור מעלה אותה לעילא.
אמנם תפילת היחיד אם איננה בכוונה אזי לא סלקא לעילא) 1068ב"ע קסב ע"א(.
 - éåðá ìò àîçøì éòáå ïéîåé ÷éúò éî÷ìדהיינו מצח הרצון ה"ה מצחא דע"ק.
ואז יש עת רצון בעולם ,והדינים מתבסמין ע"י יסוד דגניז במצחא דע"ק 1069באותה
המידה שנתבסמו הדינים דמלכין דמיתו ע"י מצח ויסוד דא"ק) 1070ב"ע קסב ע"א(.
 1065עי' דברינו לעיל ד"ה תאנא בגולגלתא מש"כ בפי' "לית חושבנא".
 1066נדצ"ל אורות גדולים דרך נקבים פתוחים.
 1067עי' לעיל קכט ע"א ד"ה דמתכסיא ,וצ"ע.
 1068עי' זהר ויחי רלד ע"א :ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו וגו' ,רבי אבא פתח ואמר
)תהלים קב יח( פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם ,האי קרא אוקמוה ,ואקשו ביה
חברייא )אלא תו אית ביה סטר קורדיטא( ,פנה ,הקשיב מבעי ליה ,או שמע ,מאי פנה ,אלא כל
צלותין דעלמא צלותין ,וצלותא דיחיד לא עאל קמי מלכא קדישא ,אלא בחילא תקיפא ,דעד לא
עאלת ההיא צלותא לאתעטרא בדוכתה ,אשגח בה קב"ה ואסתכי בה ,ואסתכי בחובוי ובזכותיה
דההוא בר נש ,מה דלא עביד כן בצלותא דסגיאין ,דצלותא דסגיאין כמה אינון צלותין דלא )מבני(
מן זכאין אינון ,ועאלין כלהו קמי קב"ה ,ולא אשגח בחובייה ,בגין כך פנה אל תפלת הערער ,מהפך
ואסתכי בה )בזכותיה( ,ואסתכי בה במה רעותא אתעביד ,ומאן ההוא בר נש דצלי צלותא דא,
ומאן אינון עובדוי ,בגין כך ליבעי ליה לבר נש דלצלי צלותא בצבורא ,מאי טעמא ,בגין דלא בזה
את תפלתם ,אף על גב דלאו כלהו בכוונה ורעותא דלבא.
 1069עי' אד"ז רפח ע"א ,בעניין "כד פשט חד טורנא".
 1070דבריו כאן קצת סתומים ,שהרי הוא מתחיל ביסוד הגנוז במצח ,ואח"כ הוא אומר תכ"ד
שיש יסוד דא"ק ומצח דא"ק שמצד עצמם אינם מאוחדים במקום א' .עכ"פ מכאן משמע שדעת
הב"ע הוא שהיסוד הנזכר אצל התיקון אינו היסוד שנתגלה במצח אלא יסוד של הגוף דא"ק ,וכן
עי' לש"ו כללים ח"א קא ע"ב שהיסוד שבתיקון יצא דרך האמה.
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 - àðéã êéëúùàå ïéôà øéòæã éàäá øéäðå ïéåòøã àåòøã àçöî éìâכל אור
הוא בסט' דחסד ה"ה האור של היום הראשון דאגניז לצדיקים ביסוד דע"י .והנה על
ידי גילוי החסדים במים )בסדר של אמ"ר וק"ב עי' ע"ח שער מ"ד ומ"ן פרק ה'(
אשתכיך דינא )ב"ע קסב ע"א(.
 - àøòù ãç ÷éôð àçöî éàäáכבר כתבנו שעיקר ההארה שבמצח דז"א
הוא מגבורה דיסוד אימא המתלבש בדעת דז"א .ולכן נפיק מהמצח חד שערא
ששרשו במוח בינה ,שכן אף הוא אתיא מסט' דגבורה )ב"ע קסב ע"א( .השערות הם
בסוד השערים של הבינה ,והחד שערא הוא השער הא' המגלה אור מבינה של
החכמה העליונה הגנוזה בתורה .ביאור העניין ,ישנם מ"ט שערי בינה השייכים
לעולם הזה והם מלמדים על החכמות החיצוניות הנותנים מקום לכפירה רח"ל ,ועל
גביו קיים השער הנ' הרי הוא השער הא' הזה שכולו אמונה ופנימיות .ולעתיד לבא
תתגלה חכמת התורה ,הרי היא הפנימיות של החכמות החיצוניות ,והיא מאירה
במצח .והיינו חד שערא דנפיק ממוחא דאפיק חמשים תרעין למצחא דמתפשט ביה.
וכאשר יתגלה הזיו הזה ,אזי יכירו כולם בכבוד ה' )פת"ש גדלות דז"א נד(èùôúîã .
 - ïéòøú ïéùîç ÷éôàã àçåîî äéáמכיוון שאמא אתפשטת עד הוד )זהר פנחס רכג
ע"ב( ,שכן יסוד ועט' היסוד הינן מידות הכוללות בלבד ,והמה ה"ג דמתפלגין כל חד
לי' ובכך עולים להיות בסוד נ' שערי בינה )ב"ע קסב ע"א(ãéáòúà èùôúà ãëå .
 - 1071ïåäéãáåòá éôñëúî àìã ïåðéàì àîìò éáééçì àúåçâùàã àçöîכאן
כלול כל קו השמאל דהיינו בג"ה :בינה דז"א ,הוד דאימא ,וגבורה דע"ק .ולכן נפיק
מיניה שערא לאעברא מצחא דאשגחותא לחייבי עלמין ,ר"ל להעניש את הרשעים
העושים עוונות באתגלייא בלא כסיפו .וממילא דווקא המה מגלים את מצחם ,שכן
אינם יראים מן העוונות הנרשמים במצחא דלהון ,1072והם עזי הפנים הנמצאים בכל
דור ובאים מהע"ר) 1073ב"ע קסב ע"א(êì äéä äðåæ äùà çöîå (â äéîøé) ã"ää .
 - íìëä úðàîוהוא שם לנוק' דסט"א ,וזה קשה יותר מדכורא 1074שכן דכורא הוא
בחשאי 1075ואילו נוק' היא באתגלייא )ב"ע קסב ע"ב(.
ïåðéàì àééìâúàã ïéâá àçöîã øúà éàäá íéà÷ àì àøòù àéðúå
 - åäééáåçá ïéôéöçãאין שם שערות מכיוון שהמצח הוא מקום של אשגחותא
דכולא )ב"ע קסב ע"ב( .הקליפות נאחזים בשערות הראש של ז"א ,וזה גם שורש
ביטולם )פת"ש גדלות דז"א נג(íò àòùòúùàì ä"á÷ øòúîã àúòùå .

 1071עי' לעיל קכח ע"ב ד"ה חוצפה ,ועי' תיקו"ז סו ע"ב" :כלבין דאינון חציפין ,דאינון מלאכי
חבלה" .ועי' בפיוט "אתקינו סעודתא" לסעודה שלישית שם נזכרו "כלבין חציפין" שאפשר לשלוט
עליהם בשעת עריכת הסעודה השלישית שכן אז מתגלית בחינת רעוא דרעוין .ועי' בהגר"א על
ספד"צ יא ע"א ד"ה וכאן נשלמו דס"א הוא בחי' עקב שלהם והמה מכונים "דרגין דחציפין" כמ"ש
בזוהר )א"ר קכט ע"א( ]וז"ש חז"ל בגמ' "בעקבות משיחא חוצפא יסגא" )סוטה מט ע"ב([ ואח"כ
תכרת הערלה ויתגלה החסד .והנה עי' יהל אור ח"ג ח ע"ג וז"ל ג' קליפות שור חמור כלב וכו' ושור
וחמור הן ב' מדות הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס"ם ונחש וכו' ,ע"כ .דהיינו
כאן הדעת דקלי' שהיא כמו פרצוף של ג' צדדים ,וכאן העמוד המאחדם.
 1072נזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ק"מ ע"ב.
 1073עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב ד"ה לא הוו.
 1074ובסוד יותרת הכבד וכמש"כ בבהגר"א על ספד"צ ל"ו ע"ב ד"ה זנביה בפומיה ,ז"ל ,כנ"ל
שמתעגל עכנא שזנביה בפומיה ,ור"ל זנביה הוא יותרת הכבד שהיא זנביה כידוע ,והיא בפומיה
נפת תטפנ' שפתי זרה )משלי ה'( וע"י מקטרג ,ואמר בשנוי  -ר"ל שע"י נושך את האדם כמ"ש
)דברים ל"ב( עם חמת זחלי עפר ושן בהמות כו' ,וכהיא חרביה דמ"ה וכמ"ש )ב"ב ט"ז ע"א( יורד
ומסטין הוא זנבי"ה שע"י מפתה בפומי"ה הוא עולה ומקטרג בשנו"י הוא יורד ונוטל נשמה ,וכמ"ש
על ג' הנ"ל הוא יצ"ה הוא שטן הוא מ"ה נקיב בתרין גיסין ,עכ"ל.
 1075עי' בהגר"א על ספד"צ לא ע"ג ד"ה והענין שדכורין.
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äéçöî àéìâúîå ïéôà øéòæã éåôðàá ïéîåé ÷éúòã éäåôðà ïéøéäð 1076àéé÷éãö
 - 1077ïåöø úò éø÷úà ïéãëå àçöî éàäì øéäðåבחצות הלילה ,אזי מתגלה עת
רצון בעולם ,דאתגלייא מצחא דע"ק שע"י ת"ת ממתקים את כל הדינים .ובפרט בעת
ההיא ,1078אז כח הת"ת גדול מאוד בעשיית תיקונים לשכינה להעלות את ט"ס דילה
שירדו לבריאה ,ובדוגמת תיקון המלכים )ב"ע קסב ע"ב( .הכינוי עתיק יומין הוא ע"ש
אריכו דיומין ובסוד הנצחיות של העוה"ב ,ומצחא דיליה הוא הרצון שלו ית'
להשפיע אור בצחצחות נשמות הצדיקים בשכר מעשיהם .והיינו השעשוע דקוב"ה
עם הצדיקים בג"ע בסוד ש"ע נהורין ,וכמו שרמז הכתוב ושעש"ע יונ"ק על חור פתן
)ישעיה יא ח( )פת"ש גדלות דז"א נד(àçöî éàäå éìú àðéãã àúòùå àúòù ìëå .
àìå àðéã êéëúùàå ïé÷éúòã à÷éúòã àçöî àééìâúà ,àééìâúà ïéôà øéòæã
 - ãéáòúàתיקון העולם הוא ע"י חסד עילאה ,כמ"ש חז"ל בהבראם באברהם )ב"ר
פי"ב פ"ט( ופי' דבריהם ,מכיוון דהוא קיים עלמא )בהגר"א על ספד"צ י' ע"ב ד"ה ושם
עירו( .והנה כבר נתבאר שרק לאחר התיקון נתחדש שנשתרש ז"א בע"ק ,1079ומעתה
אפילו בעת שהתחתונים מרעים את מעשיהם ח"ו ,מ"מ די בצדיק אחד המקשר את
העולם למעלה ומייחד את ז"א בע"ק ע"י מעשיו ,כדי שבזכות זה יתקיים העולם .וכן
בקרבנות יש קיום לעולם )ומעתה שבהמ"ק חרב ,תפילות במקום הקרבנות תקנום
)ברכות כו ע"ב(( .וכן ע"י תפילת ישראל המגלה עת רצון בעולם .והנה ז"ש כאן
דב"שעתא דדינא תלי" ר"ל שכאשר יש קטרוג ע"י הסט"א ,ועי"ז מתגלה מצחא דז"א,
תיכף מתעוררים רחמיו ית' בעולם' ,וגלי ע"ק מצחא דיליה ואשתכיך דינא' .וכמ"ש
כמ"פ שע"ק הוא המשגיח על העולם ובבחי' קיום והעמדה .והנהגה זו אינה נפסקת
לעולם) 1080ב"ע קסג ע"א(.
כאן מתחיל לפרוט את מארי דדינא דתליין במצחא )ב"ע קסג ע"א(éàä àðàú .
 - é÷îåñã é÷îåñ óìà ïúàîá èùôúà àçöîכל הדינים שרשם הוא בשם
אלקים ,ואלקים באחוריים 1081הוא בגי' ר' ,ובחושבן גדול עולים ר' אלף ,והיינו
"סומקי דסומקא" ה"ה תוקף הדינים ,שכן משם יונקים החיצונים) 1082ב"ע קסג ע"א(.
הזיו המתגלה במצחו הוא בסוד הדעת שהוא במקום הכתר ,שכן מראה הוא במצחו
דינים גדולים דהיינו הרצון המתגלה בו .והוא כמו באדם למטה שניכרים כל עניניו
ומדותיו ע"י השרטוטין שבמצחו )זוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ובתיקונים ק"מ ע"ב( וכן הוא
כאן בז"א )פת"ש גדלות דז"א נג( - äéá ïìéìëå äéá ïãçàúàã .כל אלו הדינים
כלולים במצחא )ב"ע קסג ע"א(àúåùø úéà ïéôà øéòæã àçöî àééìâúà ãëå .
 - àáøçì åäìëìשכן הם יונקים משורש הדינים )ב"ע קסג ע"א( בעת התגברות
הרשעים בעולם בלא בושת פנים ,והם עזי הפנים שבדור שבאו מסוד תתקע"ד
דורות שנבראו קודם שנברא העולם ומתו ,ה"ה סוד הנפשות מעולם התהו שלא
נתבררו ,הרי הם הסיגים היוצאים מסוד שם ב"ן .ואז מתגלה הרצון הפנימי שבעומק
 1076עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"ג ד"ה ומ"ש ,שבביאת משיח יחזרו ה"כתנות עור" הרי הוא עור
האדם להיות "כתנות אור" ,ואז הוא זמן השעשוע .ועי' עוד שם יב ע"ד ד"ה וז"ס ,שז"ס זמן שחוק
הלויתן ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז מד ע"א ד"ה ויהא חדי ,שאז יתגלו חידושי תורה )במדרגת השגה
אחרת לגמרי(.
 1077עי' לעיל קכט ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ב ד"ה לא הוו ,ד"עת" היא לשון המורה על
זיווג ,וכאן המדובר הוא בזיווג של חו"ב דכתר דא"א שתכליתו לגלות את המצחא.
 1078דהיינו בחצות.
 1079עי' א"ז רצ"ב ע"א :זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד.
 1080עי' זהר צו ל ע"ב :בכל יומא ויומא דינא תלי בעלמא בגין דעלמא על דיקנא אתברי
וקיימא.
 1081א' א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם גימ' ר'.
 1082המכונים "אלהים אחרים" )ב"ע קסג ע"א(.
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מחשבתו של ז"א דהיינו לעשות משפט באותם רשעים בכדי לבערם מן העולם .והוא
החורבן שלהם ובסוד מיתת המלכים ,שהיה בשביל התיקון שיסתלקו מהם הסיגים
והרע וכן כאן מתגלה המצח לחרבא כולא )פת"ש גדלות דז"א נג(àééìâúà ãëå .
 - ïéëëúùî åäìë ïéãë àçöî éàäì øéäðã ïéåòøã àåòøã àçöîשכן כולם
נבלעים בשרשם )ב"ע קסג ע"א(.
 - àçöî éàäá ïéçëúùî éðéã éúá òáøàå ïéøùò àéðúåדהיינו ה"ג
המתפשטים ביסוד אימא .וה"ג אלו הינם חג"ת נ"ה כנגד ב' ידים וב' רגלים וגופא
באמצען .והנה באיברים הנ"ל שכנגד ח"ג נ"ה ישנם י"ב פרקין ,ובגופא שבאמצע
שכנגד ת"ת אף שם יש י"ב גבולי אלכסון ,ולכן ת"ת מכונה באות ו"ו העולה בגי' י"ב.
ואלו ה"ג מאירים במצח ונעשים שם ל"כ"ד בתי דינא" ,ומבואר באדר"ז )רצג ע"ב(
שהם כנגד כ"ד ספרים דכלילן באורייתא .הכ"ד ספרים הם בסוד יסוד דאימא,1083
ולכן כנגדם נרשמים כ"ד בתי דינא למי שעובר על התורה .עיקר בחינת בתי דינא
הוא בנוקבא דז"א ,שכן בה יש את שם אדנ"י ,ה"ה בחינת דינא דמלכותא ,1084דכל
מאני קרבא אתמסרון בידהא )זהר השמטות רנח ע"א( .בה כלילן כל ה"ג ,וכמו כן שם
אדנ"י כולל כ"ד צירופים של אותיותיו הרי הם כ"ד בתי דינא )ב"ע קסג ע"ב(åäìëå .
 - (çöð éø÷à ãç ìëå àçöî à"ñ)1085 çöð ïåø÷àוהוא מלשון )ישעיה סג ג( "ויז
 - çöî àåä (ïéôàã) ïéôåöø ïååúàáåהאותיות
נצחם") 1086ב"ע קסג ע"ב(.
הרצופות בזה אחר זה המ"ם ונו"ן מתחלפות 1087וממילא נצ"ח הוא מצ"ח .והענין ,כי
מ"ם ונו"ן הם חו"ב ,1088מ' כנגד חכמה בבחינת "מים מ' דוממת" ,1089ונ' כנגד בינה
בבחינת נ' שערי בינה .במצח מאירים כל ג' המוחין ,אמנם הארת מוח הבינה היא
השולטת העיקרית .1090וביתר ביאור ,כי ב' האותיות מ"ן הם כנגד נו"ה ובבחינת
הריחיים דטחנין מנא לצדיקים )חגיגה יב ע"ב( ובהם )כלומר בנו"ה דאימא( נמצא
חו"ב דז"א .ומכונה מ"ן ,שכן מחסד ועד נצח ישנם ד"ס ,וכאשר נכללים מי' עולים
מ' ,וכן מחסד ועד הוד הם ה"ס ,וכאשר נכללים מי' עולים נ' )וכנגד נ' שערי בינה(.
וז"ש כאן 'ובאתוון רצופין הוא מצח' הרי הם נו"ה שהינם שני ספירות הרצופין זה
אחר זה .ובעת הזעם הם בדורמיטא ,אז מסתלקת בחי' הנצח מפנימיות האצילות,
וההוד נשאר .ובהסתלקות הנצח הוא עולה למעלה להיות מקיף ומתגלה במצ"ח .לכן
מתחלף הנצ"ח למצ"ח )ב"ע קסג ע"ב(åðééäå íéçöð ïåðéàã çöð úéàå çöî úéàå .
 - ïòéãé ïéøúàá àôåâá ïåäðî ïèùôúîå àçöîá ïåðéàå íéçöð çöð ïðúãנצח
דאימא מתחלק לג' פרקין ומתלבש בחח"ן דז"א ,ולכן מכונה "נצח נצחים" ,דהיינו
נצח חד נצחים תרי ,והזכיר אחד בלחודוי הרי הוא הפרק העליון שמתלבש בחכמה
כאשר הם בדורמיטא ואזי אינם אלא במצחא ,ואילו בהיותם בגדלות הם מתפשטים
בגופא )ב"ע קסד ע"א(.
 1083עי' ת"ז ט"ו ע"א בעניין "כ"ד" ו"כד"ה".
 1084עי' בהגר"א על ספד"צ לו ע"ג ד"ה תלת בתי ,וכן בהקדמה ד"ה ולאסתכלא.
 1085ב"ע קסג ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1086עי' רש"י שם וז"ל" ,דמם ,שהוא תוקפו ונצחונו של אדם".
 1087עי' תוספות ערכין דף י' ע"ב ד"ה הרדווליס.
 1088והם כנגד ג' אתוון נצ"ח :נו"ן כנגד בינה ,וצדי"ק כנגד מידת היסוד שהיא נובעת מקו דעת
דז"א ]עי' יהל אור ח"א כד ע"ב שיסוד היא דעת ,וכן עי' בהגר"א בס"י ב' ע"ג שיסוד עליון הוא
דעת דתחתון[ ,וחי"ת כנגד חכמה .אמנם במידת נצח האות נ' קודמת לאות ח' שכן היא הגוברת
וכנ"ל.
1089
מקור לשון זו הוא ס"י פ"ב מ"א שמעמיד את הג' ִאמות אמ"ש א' אוירא מ' דוממות ,ש'
שורקת ,והם ג"כ נחלקים ליסודות דהיינו א' אויר מ' מים ש' אש .והאות מ' היא בסוד קו ימין הרי
הוא חכמה )עי"ש בגר"א ועי' עוד בתיקו"ז קכ ע"ב(.
 1090עי' בהגר"א על ת"ז ל"ו ע"א ד"ה ואינון חמש.
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íçðé àìå ø÷ùé àì ìàøùé çöð íâå (åè à ìàåîù) áéúëã éàî àéðú
 - íçðäì àåä íãà àì éëזה נאמר על שאול שחטא בעמלק וניטלה ממנו
המלכות .ביאור הדבר ,ששאול היה מבחי' הוד דאימא ,1091ובסוד "שאול מרחובות
הנהר" )בראשית לו לז( .וכל מלכותו היתה מסט' דשמאלא ,ואם היה מקיים את
ציווי ה' להכרית את זרעו של עמלק בשלמות ,אזי היה מתקן את הנצח והיו נכללים
בו גם נצח וגם הוד ,ומזה שלא עשה כך הוא שלא נשאר אלא סט' דהוד ה"ה
השמאל .וכך היה עד שבא דוד ,שכן מלכות ב"ד היא מסט' דימינא )ב"ע קסד ע"א(.
 - àôåâá èùôúàã çöð àåää ìë àðîé÷åà àæø éàäכ"ז שנצח דאימא
מתפשטת בגוף דז"א ,אזי ז"א הוא בגדלות ויש רחמים בעולם .ודבר זה תלוי
בתשובה שהיא אימא )ב"ע קסד ע"ב(èøçúîå áúå ,ïãéîì àîìò ìò éìúã ïéðîæ .
ìéëéå íãà éø÷àã àúëåãá éà÷ã íåùî è"î ïéáééú éà ,àðéã ãéáò àìå
 - àèøçúàìגופא דז"א מכונה "אדם" ,שכן משם הוא שורש ישראל המכונה
"אדם" ,וכמ"ש חז"ל "אדם אתם ,אתם קרוים אדם ואין או"ה קרוים אדם" )יבמות
ס"א ע"א( .והנה אדם הוא בגימ' מ"ה ,וכיון שאימא אחידא בז"א על ידי נו"ה דילה,
וגם ישראל אחידין בז"א ,לכן ישראל ג"כ אחידן בתשובה ה"ה כנגד אימא עילאה
המתפשטת בו .וז"ש כאן 'ויכיל לאתחרטא' )ב"ע קסד ע"ב(.
éàä àééìâúàå éæçúà (àçöî éàäá) ,ùàø éø÷úàã øúàá éà ìáà
 - àèøçúàì øúàå ïãéò àåä åàì ,çöðכאשר נצח דאימא מסתלק מפנימיות ז"א
עד למעלה ברישא במצחא בסוד אור מקיף ,אתגלייא בלי לבוש .לכן לאו עידן הוא
לאתחרטא ,כי התשובה ,ה"ה אימא עילאה ,נסתלקה ממנו .והנה לישראל לית להו
אחיזה בימינא דהיינו בנצח ,שכן הם בדרגא דאדם בפרצוף ז"א ,וממילא אין להם
אחיזה בתשובה ה"ה אימא עילאה )ב"ע קסד ע"ב(øúàî äåä àìã íåùî è"î .
 - éåãåçìá àçöî àìà àîèåçå àôåöøô éìâúà àì àäã ,íãà éø÷àãהנצח
הנ"ל לא אתגלייא בשום מקום בפרצוף אלא במצח ,שכן הוא בבחי' אור מקיף בלבד
)וכעין מה שמצינו בסוד התפילין .(1092והנה הזכיר את החוטם בנפרד משאר הפרצוף
שכן בחוטמא אשתמודע כלל פרצופא )לעיל קל ע"א( ולכן הוא בכללא דאדם משא"כ
המצח)ב"ע קסה ע"א(àì ë"âáå ,íãà éø÷à àì àôåöøô çëúùà àìã øúàáå .
 - àôåâ éðå÷ú øàùáã çöðë ,íçðäì àåä íãàמקרא זה נא' בתוכחת שמואל
לשאול למימרא ליה שע"י חטאו של שאול בעמלק שלא הרג את כולו ,נפגם הנצח
שכן לא אתקשר בימינא ,ואז נותר הנצח בבחי' העולם התוהו וקיימא דחד סמכא
)עי' לעיל ריש האידרא דף קכח ע"א( .ולכן הנצח הנ"ל לא נכלל בכללא דאדם ,אלא הוא
נותר לבר מגופא .כ"ז עד שבא דוד וגילה את התיקון בעולם )ב"ע קסה ע"א(.
 – ïéðééò øàùî ïééðúùî àùéøã éåðéòזהו תיקון ה' מתיקוני גלגלתא
דז"א ,וכאן כל הגוונים הינם דינים )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה עיינין עד( .בב'
העיניים דז"א ישנם ב' מיני מים והם שורש לב' הבחי' של עץ הדעת טוב ורע ,וכל זה
הוא במט"ט )דהיינו עולם היצירה( שם מקננא ז"א )ת"ז כד ע"ב( )בהגר"א על תיקו"ז צ
ע"ב ד"ה אל תאמרו( .בתיקון זה הוא שהחל גילוי המוחין שברישא ,שכן עד כאן לא
היתה ההשפעה דרך נקבים פתוחים אלא רק בסתימו ,לכן כאן הוא אתחלתא
דגילויא של ההשגחה שבז"א ,שכן כל השגחה היא בעיינין .וזהו חילוק נוסף בין ז"א
לע"ק ,שכן ע"ק כולו חסדים גמורים ולכן ע"ק הוא כביכול בעל "חד עינא" )לעיל

 1091עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד ד"ה מלך ששי.
 1092שכאן מתגלים המוחין שמתווספים באדם בעת עבודתו .ועי' בהגר"א בספד"צ דף ב ע"ב
בהגה"ה.
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קכט ע"ב ,(1093שכן הוא בעל השגחה א' ה"ה חסדים ,ואילו ז"א הוא השגחה בבחינת
טוב ורע כאחד ה"ה בחינת חו"ג ,שכן שם הוא שורש הבחירה .ולכן נחשב הדבר
שיש לז"א ב' עיניים ה"ה חו"ג .נמצא ,שכל ההשגחה היא מן הדעת והוא המתגלה
בעיינין ומתפשט בגופא ומנהיג בב' הדרכים טו"ר ,והיינו ב' בחי' דעת :א' המתפשט
בגופא ,והב' הנותר בראש .1094ואותו חלק הנותר בראש הוא המאיר בעיינין )ב"ע
קסה ע"א( – ïéðééò ìòã àúáâáã àúå÷øù .שרקותא פי' הגבות שע"ג העינים,
והמה המונעים את עיני ז"א מלהסתכל ברדל"א) 1095בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ד"ה
שריקין( - àúîëåàá ïìçëî ïéðééò ìëã ïìçëî .1096הגבינין הם מליין עיינין
דאשגחותא ,1097וכמש"כ "וגבותם מלאות עיניים כו'" )יחזקאל א יח( ,1098והעיניים הם
שחורות ,לכן אף השערות שם הם שחורות )שכן הכל שם הוא בבחי' דינים( )ב"ע
קסט ע"א( – éøòùã ïéìú ìò ïéìú ïééìú .כמש"כ "כוכבי ומזלי דלית לון חושבנא"
)ת"ז לב ע"ב( .והוא שורש להשגחת העולם בחיצוניות כאשר ז"א בדורמיטא )ב"ע קסט
ע"א( – ïéðééò ìòã ïéðå÷ú ïåðéàå .הגבינים והשערות הינם תיקונים לעיינין שלא
יסתכלו למעלה ברדל"א) 1099ב"ע קסט ע"א( – àçöîã àùéøá .הגבינים העליונים
הם בתחילת המצח והם תמיד נסתמים ונפתחים .כאשר הם נפתחים ,הם נוגעים
במצח ואח"כ מסתלקים .והנה עיקר זמן הנגיעה במצח )וממילא זמן התגלותו( ,הוא
בחצות הלילה  ,אז הגבינין נוגעים במצחא ונמתקים ,ומקבלים ממצחא דז"א הארה
שמקבל ממצחא דע"ק .בעת הדין העיינין סתימין ,ואז העונש הוא בדרך הטבע ,חוץ
מעת זעם של ממש ,שאז יש עונש אפילו כאשר העינים פתוחות )ב"ע קסט ע"א(.
 – åäééååøúî ïãçàúîåפי' 'מתרוויהו' מב' העינים דז"א .ומתאחדים ,מכיוון
שבעיינין דז"א אין שלטון לסט"א ,שכן אין אחיזתה אלא מחו"ג דז"א ולמטה ,שהרי
במוחין אין להם אחיזה )ב"ע קסט ע"ב(àúåçâùàã éøàî 1100éôìàå äàî òáù .
 הרי הם ז' מאות כנגד ז' עיינין דאשגחותא ,1101ו"אלף" הוא ברזא דדעת .וכאשרמתפקחן עינוי דז"א ,נהיר עינא דע"ק בסוד "טו"ב עין הוא יבורך" )משלי כב ט( ,והוא
עולה בחשבון י"ז מאות הנ"ל ,והם מתבסמין ע"י י"ז מאות מארי דאשגחותא )ב"ע
קסט ע"ב( – (ïéðééòã éñéøú ìòã)1102 .אותם ז' מאה וכו' תליין בשערות שעל
הגבינין כנ"ל ,ונקראים "תריסין" שכן הם עיקר עניינם הוא להלחם ולהעניש את
הרשעים .כאן הוא מקום השערות שעל גבי הגבינים )פי' הריסים( שהם בקצה
הגבינים ,ושם הוא סוף עולם העשיה בו נמצאים ע' שרי אוה"ע )ב"ע קע ע"א(.
עד כאן ביאר את המארי דאשגחותא התלויים בשערות שעל גבי הגבינין .כאן מתחיל
לבאר את אלו שתלויים בגבינים עצמם )ב"ע קע ע"ב( - ïéèäì ïéðééòã àúåñëá .שהם

בעט' דגבורות הבאים מסט' דבוצינא )ב"ע קעא ע"א(- àåáø äàî òáøàå óìà .
שולטים בשעתא דז"א הוא בסוד דורמיטא ,והגבינין סותמים את העינים ,ואז זו"נ
משמשים בכותל א' בבחינת אב"א ,ועט' דגבורה לבד שליט בשניהם ,והם ה"ג
 1093אע"פ שעיינין דע"ק הוא חד עינא בלבד מ"מ כלילן ביה ב' עיינין ,אלא שלפי שכולם
חסדים גמורים ונכללים בגוון חיוור ,ושרשם בנו"ה דרדל"א ה"ה ב' פלגי גופא ,לכן הם מכונים "חד
עינא" )ב"ע קסז ע"א(.
 1094עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד ד"ה שתא.
 1095עי' פת"ש גדלות דז"א נט שזוהי מחיצה העומדת בין א"א לז"א.
 1096עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"ג ד"ה והן כנגד.
 1097צ"ע עומק העניין הזה ,והי"ע.
 1098עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ג ד"ה וז"ש כאן ברח ,שה"גביהן" האמורים שם המה הגבינין.
 1099עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ד"ה שריקין.
 1100נדצ"ל "ואלף" וכן הוא בספד"צ וצ"ע.
 1101לעיל קכט ע"ב וכן כאן בסוף העמוד .ועי' בדף קכט שציינו לבהגר"א על ספד"צ.
 1102הב"ע קע ע"א גורס את המוסגר.
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המתפשטים בחג"ת נ"ה ,והם אלף בחסד הרי הוא יומא דכליל כולהו יומי ,1103וד'
מאה בד"ס דהיינו גבורה ,ת"ת ,נצח והוד )עי' קע ע"ב( .ובגלות ,הרי הוא זמן דסוד
הדורמיטא ,מסתלקת עט' דחסד ,ועל זמן זה הוא שנאמר "השיב אחור ימינו מפני
אויב" )איכה ב ג( ,ואז הגבינין סתימין ואין כאן כי אם יד אחת בלבד ,דהיינו
שנעדרת מכאן הנהגה של חסד ואין כאן אלא דיןבלבד )ב"ע קעא ע"א(ïãçàúîã .
 - àúåñë åäðéàã ïéðéáâáכאשר עינוי דז"א פקיחין ,אזי הגבינין העליונים
והתחתונים נפרדים זה מזה ואין נוגעים זה בזה ,והוא סוד ביסום הדינים .משא"כ
בשינה ,אז הדינים גוברים ,וממילא מתאחדין הגבינין זה בזה ,ובסוד חיפוי שמים
בעננים) 1104ב"ע קעא ע"א( - åäééìò ïéîåé ÷éúòã àðéòã àúåçâùàå .אפילו
כשהדינים גוברים וישראל בגלות ,אעפ"כ עינא דע"ק משגיח על עינא דז"א לשם
קיומם .וכן לקיום הפרצופים שלא יתבטלו כאשר היה בעולם התוהו )ב"ע קעא
ע"א(àúðéùî øòúàã ïàîë éæçúà1105 àúåñë ïåðéà ïé÷ìñã àúòùáå .
 - àçé÷ô àðéòì ïàîçå ïàç÷ôúàåדע"ק )ב"ע קעא ע"ב( .מכח הארת עיני א"א
יש השגחה על העולם התחתון על ידי עיני ז"א  ,ואלמלא זה היתה השגחת ז"א
בבחינת "עורה למה תישן" )תהלים מד כד( )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ג ד"ה ואמר שם(.
רק בעת פתיחת עינים יש גילוי להשגחה ,שכן בלא זה יש כסותא על עיינין דז"א
)בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ד"ה וז"ש בגין( .פתיחת העינים היא בסוד הנסירה ,אשר
והגבינין מתפרדין שכן הדינין מתבסמין ,שכן יש זיווג בין זו"נ דקדושה ,ומאידך יש
פירוד בזו"נ דסט"א שהיו מאוחדין עד עתה ע"י כסותא דעיינין )ב"ע קעא ע"ב(.
 - àáè àðéòã àøååç ãçá ïçñúàåשכן הג' גוונים הם בז"א ,אמנם בע"ק כולו
לבן )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה ארבע מלכין(– áìçá úåöçåø (ä øéù) ã"ää .
עיני ז"א מתסחאן בחלב דאמא דהיינו בחוורא דע"ק )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה
עיינין( .מו"ס הוא בינה דע"ק ,והוא חלבא דאימא עילאה )ב"ע קעב ע"א( .מא"א באה
ההשגחה התמידית לשמור את ישראל שלא יכלו ח"ו ,וכן שלא יגרום הסט"א
להחריב את הכל .והוא מסוד החסד העליון .ולפעמים הנהגה זו גורמת שאף עיני
ז"א יהיו פקוחים ,כך שתהיה השפעת טובה אף בזמן שאינם זכאין כל כך )פת"ש א"א
יז(- (àáè àðéòã äàîã÷ àøååçá à"ð) äàîã÷ àìéòìã àøååçá áìçá éàî .
כאן הוא עצם כח הראיה העליון ששרשו הוא במוחא עילאה דהיינו חכמתא עלאה
אשר שורשו באוירא עלאה )לש"ו דע"ה ח"ב פח ע"ב(çëúùà àúòù àéääáå .
 - éîçøã àúåçâùàז"ס נשיאת כפים בברכת כהנים שהוא באופן שלארמא ימינא
על שמאלא ,והיינו הרמת עינא דז"א לעינא דע"ק )ב"ע קעב ע"א(àúåìö ë"âáå .
 – àøååç àåääá ïåçñúéå ç÷ôéã ïéâá à÷ìñ ìàøùéãזהו תיקון הנסירה שבא
אחרי הדורמיטא ,ועל ידיה חוזרים זו"ן להיות פב"פ על ידי גילוי החיוורא דא"א
)בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג ד"ה אתייחד( .וזו היא תכלית כל התפילות ,לגרום
לנסירה ולזווגא דזו"נ )ב"ע קעב ע"א(,(ãî íéìäú) "'éé ïùéú äîì äøåò" áéúëã .
 - àøååç àåääá ïåçñúéå éåðéò ç÷ôéã äöé÷äזהו כשאין דמעות לתקנו שיסתכל
בעיני א"א )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א חד רגשא( .שכן בגלות אין ניסים ורק הטבע
הוא נגלה .ואילו עיני א"א ,שהם שורש כל הניסים ,הם בסתימו ,דהיינו שיש רק
נסים נסתרים )ב"ע קעב ע"א(ïåäéøàî ìë ,ïç÷ôúî åàì éåðéòã àðîéæ ìëå .
 1103עי' שעה"כ יוה"כ פרק ג' שזהו חסד פרטי .ועי' ספד"צ י' ע"ד ד"ה וכאן וז"ל ,חסד בפום
אמה כנ"ל ,והוא אור יום הראשון שאדם רואה מסוף העולם עד סופו ,שהוא יומא דכלהו יומין
שכולל כל הו"ק שהן כל העולם ,עכ"ל .משמע שזהו חסד של העולם העליון .ועי' פת"ש א"א כ"ג
שמשמע מדבריו דלא פליגי.
 1104עי' דבריו בפת"ש תיקון ח' על הפסוק )איכה ג כד( "סכותה בענן לך מעבור תפילה".
 1105בהגר"א על ספד"צ וע"ג וז"ש אשגחותא גורס 'אתחזא' ,ובדף לה ע"ד גורס אתחזי.
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 – 1106åäééìò ïéèìù ïéîò øàùå ,ìàøùéì åäì ïééôë ïéðéããואז מתפללים לה'
"עורה למה תישן" )ב"ע קעב ע"א( – éåðéò ç÷ôéã àðîæáå .דהיינו שמקבלים הארה
מעיני א"א )בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג ד"ה ואמר שם(å ,אז מתגלה ההנהגה שלמעלה
מן הטבע )ב"ע קעב ע"א(à"ñ) øçúñàå ìàøùé ìò éîçøå àáè àðéòá ïçñúî .
 – àðéò (øäæúàåאם הגרסא היא "אסתחר" כוונתו לומר שאז הם פונים איש אל
אחיו .ואם הגרסא היא "אתזהר" כוונתו היא שיתגלה בהם נהירו דעינא ,הרי הוא
האור של היום הראשון )ב"ע קעב ע"א( – ïéîò øàùá ïéî÷åð ãéáòå .שאז כאילו
יתבטל שם אלקים שכן יתמתק בשורשו שבשם הוי"ה .לכן אוה"ע הבאים משם
אלקים יתבטלו ,כדי שלא יהיה העולם מתנהג על ידי כוכבים ומזלות )ב"ע קעב
ע"א(,àøååç àéääá äàçñúàì äøéòä ,äöé÷äå äøéòä (äì íù) ã"ää .
.ïåì ïééôëã ïåðéàì ïéî÷åð ãáòîì äöé÷ä
– ÷åøéå íëåàå ÷îåñá íéðåé éðäë ïéøéôù ïåæçúà ïç÷ôúà ãë éåðéò
עתה מפרש והולך בפרטות את כל הגוונין הכלולים בעיינין דז"א .שכן קודם הנסירה
מאירין ביה ג' גוונין סומק וירוק ואוכם ,הרי הם ג' מוחין דהיינו בינה וב' העטרין של
הדעת .והנה מוח החכמה אינו מאיר בו ולכן נחשב הוא כאילו השינה אחזה בו שכן
השינה היא א' מס' במיתה )עי' ברכות נ"ז ע"ב( ,ומוח החכמה הוא סט' דחיים,
וכמ"ש "והחכמה תחיה בעליה" )קהלת ז יב( ,והשפירותא היא כלילות של הגוונים
לבן ואדום ,1107הרי הוא הזיווג כהני ב' יונים ,שכן היונים המה הדוגמא לאיחוד
1108
בזיווג )ב"ע קעב ע"ב( .בעינים דז"א נראין ג' גוונין כנגד ג' האבות הנכללים בנו"ה
)בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א ואמר עינא(àìà éìâúà àì àã àðéòå øååç1109 .
 - ïàçñúîå àáè àðéòá ìëúñà àðîæáכלומר בהארת הא"א )בהגר"א על
ספד"צ כב ע"א ד"ה חד רגשא( 1110שכן אין גילוי לחיור בז"א בלא גילוי מא"א ,והוא
בלשון נקבה ,שכן עיקר הצריך ל"רחיצה" ומיתוק הינו גווני הסומק והאוכם ה"ה
בחי' הנוקבין שבספירות והם בינה )סומק( ועטרא דגבורות שהולך למלכות )ב"ע
קעב ע"ב( ,עיקר כח הראיה הוא מכח הגוון השחור )לש"ו דע"ה ח"ב פח ע"ב(ìë .
 - ïééìâúîã ïéðååâ ïåðéàî øååç àåääá ïéðååâ ïåðéàעכשיו מפרש האידרא את כל
ג' הגוונין בפרטות .דהיינו שהם כנגד ג' המוחין המתפשטין בז"ת ,הרי הם חיין
דגופא ,1111ובסוד ג' הזיינין של אותיות שעטנ"ז ג"ץ ,שהם כנגד ז"ת ,ה"ה ז' האותיות
הנ"ל .וכן הם בסוד כ"ב אותיות התורה שהוא כלל פרצוף ז"א .שכן האותיות הינם
בסוד ז"ת ,והאות א' היא הרי כלל כל האותיות ,1112וברזא דחכמה ,ה"ה אל"ף
פל"א .1113וכמ"ש "כולם בחכמה עשית" )תהלים קד כד( ,והוא אסתלק למעלה בגוון
החיוור )ולכן הוא ברזא דשם אהי"ה דאימא ,שהרי חכמה אסתלק מינה( ,ונשארים
למטה כ"א אתוון בלבד ,ה"ה ג"פ ז' כנגד ג' הזיינין )וג' הגוונים( שבז' האותיות
שעטנ"ז ג"ץ וכנ"ל .והנה מש"כ כאן 'דמתגליין' ר"ל מג' הגוונין סומק ,אוכם וירוק,
 1106עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וזה האוכם.
 1107אדום כאן כולל אדום ירוק ואוכם.
 1108שעינים הם נו"ה כמש"כ בהגר"א על ספד"צ ו ע"ד ד"ה ובהן.
 1109עי' ב"ע קעב ע"ב שגורס במקום 'חוור ועינא' 'וחוור' ואילו הגר"א בספד"צ כאן גורס
"ועינא" וכנראה שלא גורס את תיבת "חיוור" וכן הוא בדפוס מנטובא.
 1110עי' בהגר"א על ספד"צ ריש ז' ע"א.
 1111עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א בהגה"ה ,ושם איתא "חיי המלך" ולא "חיין דגופא" ,וצ"ע.
 1112עי' בהגר"א ת"ז טו ע"א ד"ה דכלא ,שהאות א' כוללת את כל האותיות ,ועי' בבהגר"א על
ס"י ו' ע"א שם הדבר מפורש יותר.
 1113עי' ת"ז קל"ז ע"ב :א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה ,ע"כ .ועי' גר"א שם וז"ל
)דף קל"ח ע"א( ,אמון מופלא ומכוסא הן בג' רישין דביה ,מ"ס הוא האמון דביה נעשה כל ,וכו'
ומכוסה הוא אוירא עלאה ,ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל"ף מורה על כולם ,עכ"ל.
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שהם ברזא דבינה וב' העטרין חו"ג ,והם מתגליין .משא"כ חכמה דלא נהיר תמן כל
זמן שלא נהיר גוון חיוור דע"ק ,ומפרט אותם בפרטות )ב"ע קעג ע"א(äòáù ïé÷ôð .
 – àðéòã {.æì÷} àîëåàî é÷ôðã àúåçâùàã ïéðééòכאשר הגוונים דלעילא
נראים ,אזי העבירות של בני האדם הם גלויים בפועל )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ד
ד"ה ואמר ווי( .בכל גוון ישנם ז' עיניים )בהגר"א על ספד"צ כב ע"ג ד"ה והן כנגד(,
ה"ה שבעה גלדי עינא שמשם יוצאים שבעת הבחינות של עיני ה' המעידות על
מעשה האדם )בהגר"א על ספד"צ לו ע"א ד"ה שבעה( .והמה כביכול המשגיחים על
מעשי העולם והמה ז' המלאכים שתפקידם הוא לאשגחא על עלמא .והם נפקין
מגוון אוכמא הרי הוא עט' דגבורות ,ובסט' דמלכות .אלו ז' עיני ה' המה המביאים
את כל מעשי בני האדם לפני ע' הסנהדרין ,והם בסוד יי"ן נקודות דאלקים 1114ה"ה
סט' דבינה .והוא גוון סומקא ,כעין יי"ן אדו"ם .והשמרים הם בגוון אוכמא ובבחינת
מש"כ חז"ל האי שחור אדום הוא אלא שלקה )נדה יט ע"א( )ב"ע קעג ע"א(ã"ää .
 - (â äéøëæ) íéðéò äòáù úçà ïáà ìòהאבן הזאת היא בסוד שמרי היין הנ"ל,
ומכונה אבן בסוד "אבן שתיה" ,שכן משם נשתת העולם ,1115ומכונה אבן בסוד שם
ב"ן ה"ה המלכות ,כאשר היא בדורמיטא שכן אז גוון אוכמא שליט וכן זו"נ
משתמשים שניהם בכותל א' בסט' דגבורות ,או אז אלו ז' עיני ה' המה אזלין ושטאן
בעלמא ,ויש דין בעולם .וכן הוא "על שבעה עינים" בסוד "בת עין" )וכדלקמן שאבן
1116
ובת עין היינו הך( שכן העין הוא גוונא דעלמא ,כמ"ש בזוהר ויחי רכו ע"א
יעויי"ש ,ולכן בת העין היא בגוון אוכמא ומצויה באמצע העין בנקודה האמצעית
שבה] .כל זה הוא לפי שיטת האריז"ל )שער מאמרי רשב"י כה ע"ג( שאמר שאוכמא הוא
בנוק' וסומקא הוא בבינה אמנם לפי הגר"א )ספד"צ כב ע"א( הדברים להיפך) [1117ב"ע
קעג ע"א( –àðéòã àúîëåà úçà ïáà ïàî .דהיינו הצבע השחור שבעיני ז"א
הנזכר בגוונא תניינא )עי' לקמן( .וכאשר נגלה הלובן של א"א ,הגוון השחור נפרד שכן
הוא שמרי הדין ,וגווני סומק וירוק נכללים בלבן )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה חד
רגשא( .אוכמתא הוא בינה וכנגד האות ה' והסומקא וירוקא המה כנגד מילוי
האותיות ו"ד של היו"ד) 1118ב"ע קעג ע"א( .ועניין ההפרשה של האוכמתא דכאן הוא
לעשות נקמה ,שכן מסט' דבינה נכפים כל החיצונים )ב"ע קעד ע"א( .והנה לפעמים
הקב"ה מעניש את הרשעים בעוה"ז ,דהיינו אותם שהם רשעים גמורים ומראים את
עצמם לטובים ועושים במחשך את מעשיהם ,והקב"ה מגלה לכל את מעשיהם
בעוה"ז ,וכמ"ש "ובשוב צדיק כו' ונתתי מכשול לפניו" )יחזקאל ג כ( .ואז הבינה
מתגלה לתתא כדי להביא דין מסט' דגבורה על ראש הרשעים) 1119ב"ע קעג ע"ב(.

קים )שבא )של החטף( ,סגול ,חולם וחירק( ,וכל נקודה הרי
 1114וזה חשבונם :יש ז' נקודות באֱ ִ
היא יו"ד שהיא בגימ' עשר.
 1115עי' ת"ז קי ע"ב ,ועי' עוד לה ע"א שזוהי המכונה נקודת "ציון".
 1116ולהלן לשונו באורך :דעינוי דבר נש חיזו דעלמא ביה אתחזי ,וכל גוונין הכי אינון דאסחרו,
חוורא דביה הוא ימא רבא אוקינוס דאסחר כל עלמא בכל סטרוי ,גוונא אחרא הוא יבשתא
דאקיפו מיא ,ויבשתא קאים בין מיא ,הכי הוא גוונא בין מיא ,גוונא אחרא תליתאה היא
במציעותא דביה ,דא ירושלם דהיא אמצעיתא דעלמא ,גוונא רביעאה היא חיזו דכל עינא ואקרי
בת עין ,דבההוא בת עין אתחזי פרצופא ,וחיזו יקרא מכלא ,דא ציון דאיהי נקודה אמצעיתא
מכלא ,דחיזו דכל עלמא תמן אתחזי ,ותמן שריא שכינתא ,דהיא שפירו דכלא וחיזו דכלא.
 1117דהיינו שהאוכמתא היא השולטת וכמש"כ בהגר"א על ספד"צ הגה"ה ג' ע"א וז"ל ,והעיקר
כי בתחלה היה בסוד בוצינא דקרדינותא עטרא דגבורה לבד ולכך לא אתקיימו כמ"ש בא"ר וא"ז
עד דנחית אוירא עלאה חסד ונתקיימו וז"ס דו"נ בכתר שהן ב' עטרין סוד המתקלא ג' מוחין ג'
הויו"ת.
1118
עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ד"ה וגוון.
 1119לשיטת האריז"ל עניין זה יוצא דווקא מהד"ה הבא המדבר בעניין גוון סומק.
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 - 1120ïéèéäø äòáù ïé÷ôð à÷îåñîכנגד הז"ת שהבינה מאירה בהם )ב"ע
קעג ע"ב(øèñìã àùàá ïéèäìúîå àìàîù øèñì (ïøçñã à"ð)1121 ïéëîñã .
 - ïåôöצפון הוא כנגד גבורה )בהגר"א בס"י ט ע"ב( .שכן תחילה כאשר הם בבינה
הם רחמים גמורים ,אם כי הדינים מושרשים שם .ואח"כ ,באתפשטותא דלהון בסטר
צפון ה"ה הגבורה ,הם מתלהטים .בינה מכונה )אד"ז רפט ע"ב( נהר דנגיד ונפיק )ב"ע
קעג ע"ב((ã íù) ã"ää ,àéáééçã ïéçøà äàìâì àîìòá àèùôúàì ïãçàúîå .
 – õøàä ìëá íéèèåùî äîä 'éé éðéò äìà äòáùשכן דכורא דסט"א מקטרג,
ולכן הם רצים ורואים את מעשי בני האדם )בהגר"א על ספד"צ לא ע"ג ד"ה והענין
שדכורין( .והענין ,שזכריה ראה במראה הנבואה את המנורה ,ושבעה נרותיה עליה
וכו' ,וענין המנורה הוא הרי בסוד בינה ,ולכן היא של זהב וכמש"ל בביאור גוון
סומקא )ב"ע קעג ע"ב(.
 - (ïéøéäð à"ñ) ïéøéäè äòáù ïé÷ôð à÷åøéîעניין "טהירין" הוא כנגד
הת"ת ,הנקרא טהירו" .נהירין" הם כינוי לחסדים המכונים אור) .וצ"ע הנפק"מ בין ב'
הגרסאות( )ב"ע קעד ע"א((øèñì ïàøçñã ïéèéäø à"ð)1122 øèñìã àøè÷ã .
 - àîåøãדרום הוא כינוי למידת החסד )בהגר"א בס"י ט ע"ב( ,וכוונתו של האידרא
היא שהת"ת 1123נוטה לצד החסד )דרום( והוא בסוד מידת הנצח ,וה"קטרא" הוא ב'
העטרין חו"ג ,וכאן הכוונה היא בעיקר לעט' דחסדים שבדרום )ב"ע קעד ע"א(.
ïéá áè ïéá àùð éðáã ïéãáåòå ïéçøà äàìâì àîìòá 1124àèùôúàì ïãçàúîå
 - ùéáכאן לא הזכיר "דחייביא" ,שכן כאן הוא סט' דרחמי .והוא בסוד מידת הת"ת
שמנהיגה את העולם בב' הדרכים דטוב ורע ,שכן הת"ת כולל חו"ג ולכן נקט כאן
בלשון "ארחין" בסתמא )ב"ע קעד ע"א(ùéà éëøã ìò åéðéò éë (ãì áåéà) áéúëã .
 – 'åâåבז"א כל הגוונים כולם מגלים על העבירות ]כלומר שיש ב' דרכים בהנהגה או
שכולה חסד ואז הוא מכונה בלשון "לבן" ,ויש הנהגה שהיא כפי המעשים של
התחתונים ואז נחשב הדבר כאילו יש שם גוונים ,ורק בזמן שליטת הגוונים מתגלים
העבירות בפועל של התחתונים[ )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ד ד"ה ואמר ווי( .והנה
מש"כ כאן קאי בעיקר על גוון ירוקא )ת"ת( כמ"ש שם "וכל צעדיו יראה בין טוב ובין
רע" )כלומר מידת הת"ת שכולל טוב ורע( )איוב לד כא( )ב"ע קעד ע"א(.
1125
èåù÷ éøàî ìëì àçâùàì ïéçëúùî àøååçá ïàçñúà ãëå
 – ïåäðéâá àîìò àáèåàìכאשר יש גילוי של עיני א"א ,שהם 'משתכחין לאשגחא',
אזי יש סילוק לגוונים של ז"א )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וזה האוכם( .ע"ק
מכונה "אמת" וכמ"ש בזוהר כמה פעמים דאמת בעתיקא תליא )זהר תרומה קמ ע"ב(.
לכן כאשר מתגלה הגוון החיוור דע"ק ,אזי אתגלי לאוטבא לכל אינון מארי קשוט
לאוטבא עלמא בגיניהון ,וכל אשגחותא הוא לטב על ישראל .שכן אז מתגלה הנהגתו
 1120עי' זהר ויחי ריח ע"א ,לפ"ז נלענ"ד שלכאורה זו לשון של מקורות שפע .והנה עי' ב"ע קעג
ע"ב שהמה בסוד ז' הנקודות של אלקים ,והם מכונים "רהיטים" ע"ש שהם רצים וממהרים לחתוך
את הדין ובסוד מאמה"כ "הרצים וכו' יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך וכו'" )אסתר ח יד( .וכן
עי' ב"ע קעב ע"ב שם מבואר שהוא מלשון "רהטים בשקתות המים" )ועי' רש"י שם דהיינו מקום
שם המים עוברים במרוצה( ,ועי' מים אדירים ריח שזהו רמז למרוצת המוח )דהיינו השפעת
המוחין( שכן דרך השכל הוא להשיג במרוצה.
 1121ב"ע קעג ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1122ב"ע קעד ע"א לא גורס את המוסגר.
 1123נלענ"ד כנ"ל שכוונתו כאן שירוקא הוא כללות הו"ק או הדעת ולא ספירת ת"ת הפרטית
)עי' בהגר"א על ספד"צ יג ע"ג ד"ה וז"ש(.
 1124נראה לכאורה שהב"ע קעד ע"א גורס 'ומתפשטין' במקום 'ומתאחדים לאתפשטא' ואינו כן
בכל הדפוסים.
 1125עי' זהר בשלח נו ע"א שזהו כינוי ללומדי קבלה .ומזה יש ללמוד לכאורה שהיינו הך ,שכן
לומדי הקבלה המה המגלים לעולם את כל הנ"ל.
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ית' שאינה ע"פ המזל השולט בזמן הדורמיטא )בה האמת היא נעדרת( )ב"ע קעד
ע"א( - ìàøùé ìò áèì éåä àøååç àåääã àúåçâùà ìëå .אז מתגלה הנהגתו
ית' שאינה ע"פ מזל ,הרי הוא שם הוי"ה דעיינין עצמה ,1126דהיינו דרגא דישראל
דתליין בהוי"ה )ב"ע קעד ע"א( - åäì 1127ïé÷àòã ïàîì à÷îåñá çâùàå .גוון
סומקא אתפרשא ,והוא אזיל העניש לרשעים ,ומאז העולם מתנהג בגילויא דטוב
ורע) 1128ב"ע קעד ע"א( - :"éúéàø äàø" (â úåîù) ã"ää .ר"ל שבגלות מצרים היו
העיינין סתימין )ב"ע קעד ע"א( - ïåì àáèåàì 1129"äàø" .מסט' דחיוורא דע"ק,
ולכן נקט בקרא בלשון "ראה" בסתמא ,בלי להורות על מיהו שראה ,שכן ע"ק הוא
סתימא )ב"ע קעד ע"ב( - ïåì ïé÷òãî ïåì àî÷ðì - éúéàø .מסט' דסומקא מצד
הגבורות שהם דרגא דז"א עצמו) 1130ולכן הוא בלשון של הוראה על הרואה "ראיתי"(
)ב"ע קעד ע"ב(äøåò çöðì çðæú ìà äöé÷ä 'éé ïùéú äîì äøåò áéúë êë ïéâáå .
" – (ãî íéìäú) äöé÷äåעורה" "והקיצה"  -א' לטב )לצדיקים( וא' לביש )לרשעים(
)ב"ע קעד ע"ב( - àúåçâùà éøú .א( השגחה לישראל התלויין בפקיחו דעיינין
המצוי למעלה מן המזלות ,ב( הסרת הגבינין הרי הוא הנהגת הטבע והמזלות עצמם
בהשגחה פרטית על ישראל ,ועי"ז או"ה אתכפיין ונחתין משולטנהון )ב"ע קעד ע"ב(.
 - ïéçé÷ô éøúב' העיינין הם פתוחים .משא"כ בדורמיטא ,שאז זו"נ משמשים
בכותל א' בסט' דגבורות ,כמ"ש חז"ל מה צבי הזה כשהוא ישן עינו אחת פתוחה
ועינו אחת קמוצה וכו' )שיה"ש רבה פ"ח פי"ט( )ב"ע קעה ע"א(éîçø ïáè éøú .
 - ïéî÷åðåוהוא הנלמד מלשון הכתוב "הוי"ה הקיצה" שהוא נוקמא דעו"ג .והנה
תלה את הנקמה והדין בשם הוי"ה ב"ה ,אע"ג שהוא סטרא דרחמי ,שכן זוהי טובה
גדולה כאשר האוה"ע כלים והסט"א כפוף לקדושה ,ואז הוא גופא רחמי לישראל
ונוקמין לאו"ה בהדי הדדי )ב"ע קעה ע"א(.
עתה מפרש את כל ג' הגוונין הנ"ל .והנה כבר כתבנו שאלו ג' הגוונין הם כנגד ג' מוחין,
דהיינו בינה וב' עטרין של הדעת )גוון חיוורא שהוא כנגד מוח חכמה לא אתחזי כמש"ל( )ב"ע קעה
ע"א( - à÷îåñ åâá à÷îåñ äàîã÷ àðååâ .מתחיל בגוון סומקא הרי הוא בינה.

והנה הוא סומק שכן ממנה דינין מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( ,והוא בסוד דם שהוא
אדום מכיוון דאתיא מבינה' .1131סומקא בגו סומקא' ר"ל שהבינה מתפשטת בכל הקו
השמאלי עד הוד ,והמה דינים בגוון זהב )ב"ע קעה ע"ב(– ïé÷îåñ ìë íéúñå ìéìë .
בה נכללים כל הדינים ,אמנם שם הם סתומים שכן היא עצמה רחמים )ב"ע קעה
ע"ב( – ïæçúà àì äéî÷î .שכן בבינה אין ניכרים הדינים עד שמתפשטים עד הוד
)ב"ע קעה ע"ב(– äéì óé÷àå àîëåà àèåç ãç øçñà à÷îåñ àåääã äéðøçåñ .
הרי הוא המלכות שמקבלת את כל הדינים מבינה ומקיפתה בסוד "נקבה תסובב
גבר") 1132ירמיה לא כא( )ב"ע קעה ע"ב(.
 1126עי' ע"ח נקודות א' וכן רע"מ פנחס רכט ע"א.
 1127פירוש שמצערים .ועי' תרגום אונקלוס לבמדבר י ט ,וכן זהר שמיני לח ע"א.
 1128הב"ע כאן כותב שפי' זה הוא לפי שיטת הגר"א ,אמנם א"כ קשה ,שכן לדברי הגר"א
בספד"צ כב ע"א ד"ה חד רישא השחור הוא שמתפרש ולא האדום .ואולי צ"ל שכאן לפי הגר"א
המלכות מתפשטת לדון את מי שמצער את ישראל ,ועכ"פ הדברים צ"ע.
 1129עי' ב"ע קעד ע"ב שגורס '"ראה" סתם  -לאוטבא' ,אמנם לא נמצא גרסא כזו בכל הדפוסים.
 1130צ"ע אם מתכוון לרמוז כאן על עומק נוסף ,שכל עונש הוא מכח פרצוף ז"א דווקא .ואפילו
מש"כ בבהגר"א על ספד"צ י"ז ע"ד ד"ה ואמר ז"ל ,כשמתגלה הדיקנא מתגלה רחמיו ונכפין כל
הדינין והרשעים כלין ,עכ"ל .כוונתו ששורש כליון הרשעים הוא בא"א המתלבש בז"א ,ולא בא"א
עצמו.
1131
כל זה הוא לפי שיטת האריז"ל ולא לשיטת הגר"א וכנ"ל ד"ה עינוי .שכן לפי הגר"א כאן
העטרין דגבורות כוללים את כל הדינים ,ועכ"ז מצד עצמם הם קדושים.
 1132לעולם הנקבה סובבת את עיקר הגילוי ועי' ע"ח שבירה ח'.
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" – àîåäúî ÷éôðã ãç 1133àðáàë àîëåà àðééðú àðååâתהומא" הוא
בסוד מוח בינה דז"א ,וכמ"ש "בדעתו תהומות נבקעו" )משלי ג יט( ,וכן כתיב
"משפטיך תהום רבה" )תהלים לו ז( ,1134והוא שורש לגוון אוכמא) 1135ב"ע קעו ע"ב(.
שכן המלכות שהיא בגוון אוכמא יוצאת ממוח בינה המכונה "תהומא" ,ובזה יתבאר
מה שכתוב )בהגר"א בספד"צ ט ע"ב ד"ה שתא( שכל אלף שנים נגמר בירור של מלך
שלם ממלכי אדום )ב"ע קעז ע"א( – àáø àîéá íéðù óìàì ïîæ ãç .כאשר
מתגלה הארת החיוורא ה"ה מו"ס המכונה ימא רבא ,אזי נפיק האי אבנא מתהומא
שכן סיגי הדינים מתפרשין מבינה ונחתין לתתא )ב"ע קעז ע"א(éàä ÷éôð ãëå .
 – àîé ìò àô÷úå àùâø àúà àðáàגוון אוכמא מתפרש שכן אינה נכללת ביו"ד
ה"ה חיוורא עילאה .והוא 'על ימא' כמ"ש בספד"צ )כא ע"ב( "חד רגשא בגין
לאתפרשא" ,כלומר שכל פרישו דזיקין דאתדעכו הוא ע"י מו"ס ,הרי הוא "ימא רבא",
דשם זריק ניצוצין לש"ך עיבר )לעיל קלב ע"ב( .ולכן רגשא גדול יש שם .ומעתה מפרש
והולך היאך פרשא גוון אוכמא מעינא )ב"ע קעז ע"א(àìæà éäåìâìâå àîéã äéì÷å .
 – ïúéåì éø÷àã àáø àðåðì àòîúùàåהארת החוורתא תאיר עד עטרת יסוד
דז"א ,דהיינו לעתיד לבא בימות המשיח )בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב בהגה"ה( כאשר
הולכת הארת החיוורא ממו"ס הנק' "ימא רבא" אל עינא פקיחא דע"ק המכונה כאן
"נונא רבא" .ונק' כמו כן "לויתן" שכן שורש כל חיוורא הוא מחיוורא דגלגלתא ,הרי
הוא בסוד לויתן כידוע) 1136ב"ע קעז ע"א(àìâìâúî àðáà éàäå ,àîåäúî ÷éôðå .
 - àîéã àô÷åúáעל ידי הארת מו"ס )ב"ע קעז ע"א( - øáì ÷éôðå .שהסיגים
נדחים לחוץ כמבואר) 1137ב"ע קעז ע"א(äéî÷ ïéîéúñ ïéîëåà ìëã àîëåà àéäå .
- àðéòã àúåîëåà àéä êëå (äî÷ ïéîéúñ ïéçøåà ìëã äåî÷åà àäå à"ñ)1138
כמ"ש "ישת חושך סתרו כו'" )תהלים יח יב( ,שהוא מסט' דבינה ,שכן כל הסיגים וכל
מלכי אדום נפקין מתמן ,ה"ה אתר דכל הדינין מתקטרין תמן בארץ אדום וכמ"ש
באדר"ז 1139ובכ"מ ,ולכן גם אוכמא דעינא דאתייא מתמן הוא 'אוכמא וכו'' )ב"ע קעז
ע"א(øçñà àîëåà àåääã äéðøçåñå ,ïéîëåà øàù ìë íéúñå ìéìëã àîëåà .
 - àîëåà àåääì óé÷àå (ãç øèñì à"ñ) à÷îåñ àèåç ãçלעולם אזלין בינה
ומלכות כחדא ,ולכן הם כנגד ב' ההי"ן שבשם .לכן כל א' סובב את חבירו ,סומקא
לאוכמא ואוכמא לסומקא )ב"ע קעז ע"א(.
 - ïé÷åøé ìë íéúñå ìéìëã é÷åøéã à÷åøé äàúéìú àðååâעט' דחסדים
הוא כנגד ת"ת המכונה ירוק ,1140מכיוון שאלו ג' המוחין מתפשטין בכל ז"ת ובכל ג'
הקווין .כמו שג' המוחין מתפשטין בכל ז"ת ,כמו כן ג' גוונין דעינא מכל חד נפקא ז'
עיינין דאשגחותא )ב"ע קעז ע"א(ïéèåç ïéøú åøçñà à÷åøé àåääã äéðøçåñáå .
 עט' דחסדים ה"ה ת"ת מצוי באמצע בין בינה למלכות )ב"ע קעז ע"א(àèåç . 1133עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"א חד רגשא ,הו"ד לעיל בריש העמוד ד"ה מאן אבן א'
מאוכמתא דעינא ,ללמדינו שכאן הוא מקום הפרישה של האוכמא הנפרד מהעין לגמרי מאז
שנתגלה הא"א.
 1134כל זה נמצא בגר"א בספד"צ כב ע"א ד"ה חד רגשא.
 1135והנה "ימא רבא" הוא כינוי לחכמה ,ה"ה מו"ס )ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"א חד רגשא(,
ושם הוא שורש הארת החיוורא ה"ה ימא רבא דחכמתא .ואז מסתלקים גוון האוכמא וכן הדינים
של גוון הסומקא ,וכמו שעוד יתבאר )ב"ע קעו ע"ב( .הדינים היוצאים מתוך הגוון השחור דהיינו
נוק' דאצילות ,יורדים לבינה דבריאה ולא לחכמה ]עי' בהגר"א על ספד"צ לא ע"א ד"ה והענין[
)לש"ו דע"ה ח"ב צג ע"ג(.
 1136עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"ג ד"ה ויודע ששני.
 1137בריש העמוד מדברי הבהגר"א על ספד"צ.
 1138ב"ע קעז ע"א לא גורס את המוסגר.
 1139לא מצאתי באד"ז רק באד"ר דף קמב ע"א.
 1140והוא כולל את כל הבחינות האחרות של ירוק הנמצאים.
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 – à÷åøé àåääì ïéôé÷àå ,ãç øèñì àîëåà àèåç ãçå ,ãç øèñì à÷îåñאין
גוון א' פועל ללא חבירו )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וזה האוכם(.
 – àøååç øçúñà ãëåכאשר הגוון הלבן מתגלה אין מקום לשלטונו של אף
גוון אחר )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וזה האוכם( .זמן התגלות הלבן הכולל את
1141
כל הגוונים הוא בד' הימים שבין יוה"כ לחג הסוכות ,בהן מתגלים ד' חסדים
)בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה וז"ש בהון( .כאשר מתגלים תיקוני ע"ק שהם כולם
חסדים ,אזי גם ז"א מתהפך לטב וכל תיקוני ז"א )כלומר גם תיקוני גלגלתא וגם ת"ד(
גדולים כמו תיקוני ע"ק .וכן הדבר כאן :כאשר מאיר גוון הלבן את פניו למטה אזי כל
שאר הגוונין הופכים אף הם ללבן בהארת א"א .והוא בסוד האות צ' ,שכן כך מתגלה
אות זו ,עי"כ שהאות יו"ד אחזיר אנפוי לנו"ן 1142ה"ה בינה ובנו"ן רמיזין ג' גוונין
דעינא )במילואו הוא נו"ן .והנה בביאור פרטיו ,נ' כפופה הוא כנגד בינה שבו נ'
שערים וכן כנגד נ' דנוצר חסד ,והיא כפופה שכן אין שם לסט"א אחיזה בבינה ח"ו.
והאות ו' כאן הוא כנגד הת"ת ופנימיותו הרי הוא עט' דחסדים .ונו"ן פשוטה הוא
כנגד עט' דגבורות ה"ה שורש המלכות דמתפשטת לתתא ובבחינת מאמה"כ )משלי ה
ה( "ורגליה יורדות מות"( )ב"ע קעז ע"א( - àðéò éøçúñàå1143 .וכל הדינים שבעיינין
מתבסמין )ב"ע קעז ע"ב( - àúúì ïéò÷úùîå ïéçëúùî àì ïéðååâ ïåðéà ìë .אין
ניכר אלא גוון חיור לבד ,וכל הדינין מסתלקין וסוספיתא 1144זוהמא דדהבא אשתקע
בנוק' דתהומא רבא .1145והנה ביסום זה נעשה בסוד ב' דמעין דמתבסמן בימא רבא
)לקמן קלז ע"ב( ובדוגמת קין והבל ,1146שאת הבל שיקעו בימא רבא ה"ה חכמה
שבבריאה ,1147ואילו את קין שיקעו בתהומא רבא ה"ה בינה שבבריאה .והנה מה
שנקט בכפל לשון 'משתככין ומשתקעין' הוא כנגד ב' דברים ,וכמ"ש הגר"א 1148שקין
הוא שורש הקליפות והבל שורש הדינים .לכן כנגד קין אמר "ומשתקעין" שכן
הסט"א נעשה כפוף לקדושה ,וכנגד הבל אמר "אשתככו" בסוד "וחמת המלך שככה"
)אסתר ז י( .והנה מש"כ 'לתתא' כוונתו לחו"ב שבבריאה .וכל זה אמור אפילו לגבי
גוון הירוק ,שאע"ג שהוא הטוב שבז"א ,מ"מ מקצת דין יש בו ,וממילא אף הוא נכלל
בחיוורא .עוד אפשר לפרש כיצד הירוק נחשב דין וממילא נכלל בתיקון על ידי הלבן
להפוך אף אותו ללבן ,שכן אין ירוק אלא הממוצע שבין גוון חיוור לגוון סומק
ואוכם ,אם כן כאשר נפרשים ממנו הסומק והאוכם בע"כ נעשה אף הוא לחיוור )ב"ע
קעז ע"ב(÷éúòî øéäðã àøååç àåää øá éæçúà àì (àîëåà à÷åøé à÷îåñ)1149 .
 òîùî ïàëîù ,úåù÷äì ùé äðäå - ïéîåéלא אתחזי אלא חיוורא בלחודוי,
וממילא משמע שגם ירוקא מסתלק ,ואילו לקמן אמר שרק ב' גוונין מתפרשין דהיינו
סומקא ואוכמא בלבד .אמנם לפי מ"ש לעיל שכאשר אסתליק מירוקא בחי' סומקא
ואוכמא ממילא לא נשאר אלא חיוורא שבו בלבד הרי הדבר מיושב) .1150ב"ע קעז
 1141עי' בהגר"א על ספד"צ כ ע"א ד"ה כתיב ,שבד' הימים האלה נתגלו ד' הת"ד השייכים לנוק'.
 1142עי' זהר בראשית ב' ע"ב צדי צדי אנת וכו'.
 1143ב"ע קעז ע"ב גורס אתסחי )כן גרסת דפוס מנטובא ודלא כדפוס וילנא(.
 1144עי' זהר פקודי רל"ו ע"ב שזה הלשון קאי על העגל ,ו"סוספיתא" פי' פסולת.
 1145עי' לעיל הערה .329
 1146עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג ד"ה והענין.
 1147עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ד וכן עשו.
 1148עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א ד"ה והענין .והנה עיין בגליונות הלש"ו שם ששזהו לשון
האריז"ל בשער מאמרי רשב"י ז ע"ג.
 1149ב"ע קעז ע"ב גורס את המוסגר.
 1150והנה לפ"ז מתורץ ג"כ כפל לשונו דכאן אמר ד'לא אתחזי בר ההוא חיוורא דנהיר מע"י',
ואח"כ אמר עוד 'לא אתחזי בר ההוא חיוורא כו'' .וביאור העניין הוא לפמ"ש ,שכאן מדבר מהגוונא
חיוורא שנתחדש ע"י אסתכלותא דעיינין דיליה לעינא פקיחא דע"ק ,שכן דבר זה לא היה בתחילה.
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ע"ב( - àúúìã ïåðéà ìë äéðî ïéøéäðå .ר"ל ע"י גילויא דחיוורא נהירין עיינין
מהארת ג' המוחין ,ולכן מתפשטת מהם הארה לכל ז"ת )דלתתא( . ,כמו כן מאלו ג'
הגוונין דכלילן בחיוורא נהירין כל ז' עיינין דאשגחותא דנפקו מג' הגוונין כמש"ל.
והנה ענין הסתלקות גוון חיוור והתגלותו אח"כ הוא ממש כדוגמת עולם התוהו
ועולם התיקון ,שתחילה היתה שבירת הכלים שנפלו בבי"ע ,ונסתלק מהם עולם
האצילות שהוא בדרגא דחכמה )ב"ע קעז ע"ב(øá àééæçúà àðååâ úéìå (àåä à"ð) .
 - éåãåçìá àøååéç àåääגם מבחי' הירוקא לא נותר אלא גוון חיור בלבד ,ולכן
סמוך לכך המשיך ואמר 'ובג"כ וכו'' )ב"ע קעז ע"ב(ïåäéøàî ìë å÷ìúñà êë ïéâáå .
.àãçë ïéîåàú ïåðéàã àîëåàå à÷îåñã
íìëù ,äöçøä ïî åìòù úåáåö÷ä øãòë êéðù (ã øéù) ã"ää
 - äàìò àùéã÷ àðéòã àúåçñà àåääî ,äöçøä ïî éàî ,úåîéàúîאלו ב'
הגוונין המכונים "תאומים" עלו ,פי' נסתלקו ע"י חיוורא דעינא דכל עיינין אתסחו
ע"י .וזאת ,מכיוון שגוון חיוור המתגלה בעיינין דז"א הוא בא ע"י יו"ד עילאה ,ה"ה
חיורא דעינא פקיחא דע"ק )ב"ע קעח ע"א(àãá àã ïáøòúî úåîéàúî íìëù .
 – àãá àã ï÷áãúàåב' הגוונין סומקא ואוכמא ,ובסוד ב' ההי"ן דאזלין כחדא )ב"ע
קעח ע"א(,úåîéàúî íìëù úøîà úàå úåáåö÷ä øãòë êéðù øîàã äîå .
- äàìò àðéòã àúøååçá ïçñà ãë ïéðééòã àøååç àåääë ïåäìã àøååç øîåìë
הוקשה לו על זה הפסוק ,מה שייכות יש לאסחותא דעינא דז"א למ"ש "שנייך כעדר
הקצובות כו'" העוסק בכלל בתיקון השיניים ולא העיניים .וע"ז מתרץ "כלומר חיורא
דלהון כו'" כוונתו להשוות את חיוורא דשניים לחיוורא דעיינין ,שכן ל"ב שיניים הם
ברזא דל"ב נתיבות החכמה ,התלויים במו"ס וכנגד י' עילאה .לכן השיניים הם
שטוחנים את האוכל כדי לברר בירורי דצח"ם ,שכן זהו עניין המו"ס לברר את כל
הבירורים .ועוד י"ל ,דנו"ה מכונים "שחקים" שכן שם יש כביכול ריחיים הטוחנים
מ"ן לצדיקים לעתיד לבא ,והם 'כעדר הקצובות' דהיינו כצמר הרחלים שמכבנים
אותם למילת .וכן הוא לעניין כל גוון חיור דביה לא אחידן סט"א ,כי בדורמיטא
אסתליק לעילא ,ואח"כ מתגלה ע"י הארת מו"ס הדוחה את כל החיצונים .וז"ש
'שעלו מן הרחצה' ע"ש שעלו למעלה למו"ס שורש כל הלובן העליון .ולכן אומר על
ב' הגוונין אוכמא וסומקא "דאתהפכן" לחיוור דהיינו "עדר הקצובות" שנתגלתה
בהם בחי' חכמה דשלטא )ב"ע קעח ע"א(.
 – àúîëçã àçåøá éæçîì àéé÷éãö òãðîì ïéðéîæ àãåהצדיקים ,שכל
ימיהם עסוקים בתיקון זיווג דזו"נ ובירורי הניצוצות ע"י חיוורא עילאה ,לעתיד לבא
יזכו להשיג כיצד מתאחד עינא פקיחא בעינא דז"א ע"י חיוורא גילויא דחכמה,
שיתגלה עינא פקיחא דע"ק בעינא דז"א .שכן אז יהיה רזא דזיווגא דזו"נ שבגלות
בבחינת ההוא גננא דלא עאל בגינתיה )זהר תרומה קסו ע"ב( ,שע"י יהיו רואים מסוף
העולם ועד סופו ,שכן יאירו עיינין דלהון ע"י גילויא דהאות יו"ד ,וע"ז אמר 'למחזי
ברוחא דחכמתא' דהיינו אור דאוירא הנ"ל ,ה"ה חכמה דע"ק )ב"ע קעח ע"ב(à"ãë .
 - (íù) ïåéö 'éé áåùá ,éúîéà ,(ãð äéòùé) åàøé ïéòá ïéò éëדהיינו כאשר יתגלה
אור דיסוד הנ"ל ,שכן פקיחו דעינא דז"א תליא בעינא פקיחא דע"ק )ב"ע קעח ע"ב(
כאשר יתגלה החיורא ויתמתקו הדינים ברזא דהוי"ה ויתהפכו לרחמים )ב"ע קעט
ע"א(ïéðééòã àúåçé÷ô ïéãëå (ãé øáãîá) 'éé äúà äàøð ïéòá ïéò øùà áéúëå .
 - áèìר"ל שמדריגה זאת דפקיחו דעיינין דז"א היא לטובה ,כדי לרחם על ישראל
ע"י חסדים דע"ק )ב"ע קעט ע"א(àúåçé÷ô úéàå áèì ïéðééòã àúåçé÷ô úéàå .
ואילו אחר כך הרי הותיר מקום לספק ,שכן אמר שכל הג' אסתלקו ,ועתה צריך שלא תתהווה
סתירה ממה שאמר אח"כ דרק סומקא ואוכמא אסתלקו ,לכן הוסיף ואמר "ולית גוונא מתחזייא
כו'" .למימרא שגם מבחי' הירוקא נשאר רק הגוון החיוור בלבד וכדאמרן )ב"ע קעז ע"ב(.
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 - ùéáì ïéðééòãפקיחת עיניים לרע הוא כאשר אין גילוי לא"א) 1151בהגר"א על
ספד"צ כב ע"ב ד"ה וז"ש בגין( .והנה כבר נת' למעלה )סט ע"א( שפקיחת עיינין לביש
הוא עונש שלא ע"פ דרך הטבע ,שהקב"ה מוציא חמה מנרתיקה )עי' נדרים ח ע"ב(.
שכן הוא בעת הדורמיטא דעיינין סתימין מתנהגים ע"פ הטבע ע"י המזלות ,משא"כ
כשנפתחים )ב"ע קעט ע"א('åâå åðéúåîîåù äàøå êéðéò ç÷ô áéúëã äîë áèì .
) - (è ìàéðãדניאל התפלל על הגלות שבבבל ,אז היה ז"א בבחי' שינה ,ועיינין
דיליה סתימין .ודניאל היה מתפלל על ז"א שיפקח עינוי לטב לבנות את בהמ"ק
שתליא בחיורא עילאה דע"ק ה"ה בבחי' חכמה המכונה פקיחא ואז אשתכח
אתבסמותא דדינא )ב"ע קעט ע"א( - ùéáìå áèì àëä àãå .שזה בלא זה לא קאי,
וכמ"ש לקמן ,שע"י שמתגלה גוון חיוור מתפרשים ב' הגוונין אוכמא וסומקא
ויורדים על ראש הרשעים .כלומר שבכל מקום שישראל מתגדלים אזי הסט"א כופה
אותם וכל אלה שמתאחדים עם הסט"א נכנעים ,וכמש"כ "אמלאה החרבה וכו'"
)יחזקאל כו ב( )ב"ע קעט ע"ב( ועי' מש"כ חז"ל בגמ'" :קסרי וירושלים אם יאמר לך
אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה קסרי וישבה ירושלים
חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן שנאמר אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו
אם מליאה זו חרבה זו")מגילה דף ו ע"א(ïðàù äåð íìùåøé äðàøú êðéò áéúëå .
)" – (âì äéòùéשאנן" הוא כינוי לבחינת ע"ק )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה וז"ש
למרתת( ,ואז יתגלה גוון חיורא דעינא דע"ק כמו שמפרש והולך .ור"ל ,שכאשר עין
דע"ק מתגלה בעיינין דז"א ,אזי נהירין לעיינין דנוק' המכונה "עולימתא שפירתא
דלית לה עיינין" ,1152דהיינו שאין לה שנים אלא אחד בלבד ,כלומר רק מעט'
דגבורות ,ורק בזיווגא עם ז"א היא מקבלת גם עט' דחסדים )ב"ע קעט ע"ב(.
"ירושלים" היא בסוד חדר החיצון דיסוד דנוק' )לש"ו הקדו"ש קו ע"ב(ìá ìäà .
.àã àìá àã ãéáòúà àìã ùéáìå áèì àëä àä çöðì åéúåãúé òñé ìá ïòöé
) àøôñã àúåòéðöá àðúכג ע"א( ïðàù äåð íìùåøé äðàøú êðéò åäî
øúàáå 1153äá ïéìé ÷ãö (à íù) áéúë àäå ,àåä ïðàù äåð íìùåøé éëå
 - àåä ïðàù åàìå èå÷ù åàì ÷ãö çëúùàãקשה ,שכן ירושלים היא בנוקבא,
הרי הוא סט' דדינא מעט' דגבורות וא"כ כיצד יכולה היא להיות מכונה "נוה שאנן"
שמשמעו חסד ושלוה והשקט .ע"ז אמר 'והא כתיב צדק ילין בה כו'' ,וסוד צדק הוא
בבחי' ב' הגבורות הראשונות והחדשות מה' מנצפ"ך שלה )ב"ע קעט ע"ב(àìà .
 - øîúà ïéîåé ÷éúòì ïðàù äåð ïðàù äåð íìùåøé äðàøú êðéòכבר נתבאר
שהאידרא בא להקשות ,הנה הכינוי "שאנן" מרמז על רחמים ושלום ,ואילו "צדק"
הוא דין וכיצד יהיו שניהם כינוי לירושלים .וכאן מיישב כי הכינוי "נוה שאנן" הוא
בבחינת ע"ק והוא רחמים )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה ואמר כתיב עיניך כו'(.
והנה תחילת הנוק' היא בחסרון ובפיתוי ואז בוודאי שלאו שקיט ולאו שאנן הוא,
שכן כל שקיטו הוא כאשר הגבורות ממותקים ,וכמ"ש "שאנן מואב מנעוריו ושוקט
אל שמריו כו' יין המשומר כו'" )ירמיה מח יא( .לזה תירץ "אלא עיניך כו' נוה שאנן
לעתיק יומין אתמר" שכן הוא הארת החיורא דעינא פקיחא דיליה שבאה ממו"ס,
 1151עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה חד רגשא ,בהערה בשם לש"ו דע"ה ח"ב פח ע"ג שזהו
האיסור חמור להסתכל בקשת.
 1152עי' זהר משפטים צ"ה ע"א .והנה עי' ב"ע ל ע"א וז"ל ,אמרו רז"ל הצבי הזה כשהוא ישן
עינו אחת פתוחה ועינו אחת סתומה ,והענין כי ב' עינים הם חו"ג ה"ח ה' הויות גי' עין ימין ,וה"ג
ה' הויות עי"ן שמאל ,ועכשיו הדכורא בסוד הסירוס ומכונה בשם שינה ולכן אז עינו אחת פתוחה
ועינו אחת סתומה ,שהחסדים נגנזים בגויה ,והמים שהם גבורות גשמים ניתנים לנוק' ,ולכן
נקראת הנוקבא עולימתא שפירתא דלית לה עיינין ,כי אם עין אחת מקבלת מדכורא ,ואעפ"כ
משגיח מן החלונות מנקבי הדופן דנהיר לנוק' מתמן.
 1153עי' בהגר"א על ספד"צ י ע"ב ד"ה וז"ס ונמליך מלך.
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ושם הוא בבחינת יין המשומר בענביו כחמרא דיתיב על דורדייא )לעיל קכח ע"ב( )ב"ע
קפ ע"א( – ïðàùå èé÷ù àðéò àåääã (ïéðééò ïéìàá çâùéã)1154 .הארת העינא
פקיחא הוא מה שמקבל מזיווג דאוירא ומו"ס ,ולכן אמר "שקיט" כנגד מו"ס דשם
הוא שקיט ויתיב באתריה כחמרא על דורדייא" ,ושאנן" כנגד אוירא הרי הוא סתימו
דכולא ,ועתה מעתה אל תקרא שאנן אלא "שאינן" ,שכן הוא אוירא דלא אתפס
וכדאמרן )ז"ח ע' ע"א( )ב"ע קפ ע"ב(àã àúåçâùàî ìéèð àìã àðéò éîçøã àðéò .
 - àøçà àúåçâùàìע"ק כולו רחמים וחסדים ,ואין בו שינוי בבחינת הנהגת
הטוב ורע כמו בז"א שאית ביה פקיחו לטב ולביש )ב"ע קפ ע"ב(áéúë êë ïéâáå .
) - êéðéò àìå ã"åé øñç äðéàøú êðéò (ë âì äéòùéהכתיב בפסוק הוא חסר יו"ד
לרמז על עינא דע"ק .וכן הוא בספד"צ )כג ע"א( ,ועיין בפי' הגאון )שם כג ע"ב( שהקרי
הוא "עיניך" דהיינו ב' עיינין ,ואילו הכתיב הוא "עינך" לרמז על עין אחת .וכן הדבר
בע"ק ,שבאמת שם הם ב' עיינין ,אלא שסלקין בחד דרגא שכן כולם ימינא בגוונא
דחסדים באופן שאע"ג שהם ב' פלגי גופא בכ"ז הם בבחינת נו"ה הנחשבים לחד .לכן
באתגליא ,דהיינו בכתיב ,הוא חד ,ואילו בסתימו ,דהיינו בקרי )שכן הוא אינו נגלה
בכתוב אא"כ יוציא הדבר בפיו( ,הם ב' עיינין .ועוד ,כאשר הארת עיני א"א מתפשטת
לתתא אזי הוא בבחי' "קרי" המושג לתחתונים ,ואז ב' העיינין דע"ק הן בבחי' שורש
לב' העיינין דז"א ,ומצד זה הם נחשבים לב' עיינין )ב"ע קפ ע"ב(øîàã äîå .
" - ïåéö àìå íìùåøéציון" ו"ירושלים" הם כנגד המידות יסוד ומלכות .וכן הם כנגד
חסדים וגבורות ,ולכן מיתוק הדינים הוא עניין לירושלים דווקא )ב"ע קפ ע"ב(.
 - äìò àîçøìå äá çëúùàã àðéãì {:æì÷} àééôëàì êéøèöà éëä1155כדי
למתק את הגבורות על ידי זיווגא דתליא בפקיחו דעיינין ופקיחו דעינא חיוורא
דעתיקא קדישא .ופי' 'ולרחמא עלה' להשפיע עליה נהירו דעינא פקיחותא לטב )ב"ע
קפ ע"ב(.
úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êé÷ìà 'ä éðéò (àé íéøáã) áéúë àðàúå
 - äðùכל הדינין דעיינין דז"א ,הרי הם בחינת "עיני ה' אלקיך" ,באים לנוק' מכיוון
שהנוק' אתיא מסט' דגבורה ,וביאתם לנוק' הוא על ידי פתיחו דעיינין ,וזהו עניין מה
שהאידרא הביא כאן את לשון הפסוק "מראשית השנה עד אחרית שנה" ,שכן עיינין
דז"א מאירים בנוק' ,והיינו הדינין דב' הגוונין ה"ה אוכמא וסומקא המתפשטים בנוק'
ובסוד מן העולם ועד העולם ,הרי הם ב' ההי"ן כנגד אמא עילאה ואמא תתאה,
וכנגד העולם הבא והעולם הזה .והנה מלכות מכונה "ראשית שנה" שכן היא דרגא
קדמאה לאעלאה לפתחא דמהימנותא ,ואילו בינה מכונה "אחרית שנה" )מכיוון
שהוא סוף הדרך ומקום המנוחה הבא אחרי העבודה( )ב"ע קפא ע"א(ã"ää)1156 .
)(éøúà éøàù ìëî øéúé ïéðéãã éøæâ çëúùà äáã äá ïéìé ÷ãö (à äéòùé
øéúé ïéðéã éøæâ åçëúùà äáã äá ïéìé ÷ãö (àë à äéòùé) áéúëã à"ð)1157
äðùä úéùøî äá êé÷ìà 'éé éðéò (áé àé íéøáã) áéúë àðúå éøúà øàù ìëî
áèì äá ïéðééòã àúåçé÷ô ïéãëå äá êé÷ìà 'ä éðéò àúùä äðù úéøçà ãòå
 – (éîçøå àðéã àìàîùå àðéîé åäá úéàã ïéâá ùéáìåבבחינה זו הנוק' היא
דינים ,שכן אז היא באחורי ז"א ושניהם משתמשים בכותל אחד ,ואותה העת היא
בבחינת "בראשית השנה" בה דינא שלטא ,שכן כל הדינים מצויים רק בה ,ובבחינת
דינא דמלכותא דינא)1159 .1158ב"ע קפא ע"א( – äá çëúùé éúàã àðîæìå .כלומר
 1154ב"ע קפ ע"ב גורס את המוסגר.
 1155גי' הב"ע קפ ע"ב "דהכי".
 1156ב"ע קפא ע"א לא גורס את המוסגר.
 1157ב"ע קפא ע"א גורס את המוסגר ,אמנם אינו גורס ה'ותנא וכו' מראשית השנה'.
 1158עי' בהגר"א על תז"ח ל"ו ע"ד ד"ה דין בגלותא.
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שאז יעלה ז"א לעילא לפרצוף ע"ק ,ונוק' תעמוד כשוה בין שוים עם ז"א ובבחינת
שני המאורות הגדולים והיא תהיה עמו בחיבורא חדא .1160אז ע"ק יאיר בנוק'
ותשלוט בחינת עינא פקיחא דע"ק בקביעות )ב"ע קפא ע"א( .כך ,שזיווגא דזו"נ
תהיה בתמידות )כדוגמת זיווגא דאו"א עתה( ולא יהיה ביניהם פירודא כלל ,ויהיו
דיניהם מתמתקים תמיד ע"י חסדים דע"ק )ב"ע קפא ע"ב(àðéò éîçøã ãç àðéò .
íéîçø øîàã ïåéë ,êöá÷à íéìåãâ íéîçøáå (ãð íù) ã"ää ïé÷éúòã à÷éúòã
ïåø÷à ïåðéà ïé÷éúòã ÷éúòã éîçø ,éîçø úéàå éîçø úéà àìà ,íéìåãâ åäî
íåùî àåä à"ðäî) íúñ íéîçø ïåø÷à ïéôðà øéòæã éîçø ,íéìåãâ íéîçø
 – (éîçøå àðéã àìàîùå àðéîé äéá úéàãרחמי דז"א מכונים רחמים סתם ,שכן
יש בז"א צד של גבורות .והנה על אף שגם בע"ק יש ב' עיניים ,אמנם הם נחשבים
לחד עינא ,שכן שם הכל ימינא )ב"ע קפא ע"א(êöá÷à íéìåãâ íéîçøáå ë"âáå .
 - ïéîåé ÷éúòãע"ק מכונה "רחמים גדולים" שכן הוא מכונה אריך אנפין ,וכל גדלות
הוא מסט' דיליה )ב"ע קפא ע"א(.
ïéøú ïàøù àîëåàå à÷îåñá åäééðî ïéðååâ ïéøúá ïéðééò éðäá àðàú
– ïéòîãבעינים דז"א נראין ג' גוונין וכנגד ג' אבות הכלולים בנו"ה) 1161בהגר"א על
ספד"צ ז ע"א ד"ה ואמר עינא( .בעיני א"א מתלבשים נו"ה דרדל"א ,שכן העיינין הם
לעולם כנגד נו"ה ,והן ג"כ בבחינת שתי הדמעות שהן בסוד קין והבל ,שכן הן לבר
מגופא )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ד ד"ה ובהן מתלבש( .והם בבחינת ב' האבנין אוכמא
וסומקא דאתפרשין באסחותא דימא רבא ,1162וכמו כן אינון ב' הדינין דב' השמות
אלקים כנגד ה' עילאה וה' תתאה ה"ה בבחינת הגוונין אוכם וסומק .והנה כל הנ"ל
הוא מסט' דע"ה טו"ר כו' .אמנם בעה"ח א"צ את הדמעין הללו שכן שם כולו חיים
)בהגר"א על תיקו"ז צ' ע"ב ד"ה ואינון(ìò àîçøì 1163ïéùãå÷ã àùãå÷ éòá ãëå .
àîé àáø àîé ïàî ,àáø àîéá àîñáúàì ïéòîã ïéøú úéçà 1164ìàøùé
1165
– äàìò àúîëçãדהיינו חכמה דא"א ,ה"ה מו"ס ,ועל ידו מתפרשין ב' הדינין
)בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה חד רגשא(à"ñ) àøäðá ïåçñúéã øîåìë .
 – ìàøùéì åäì íçøîå àáø àúîëçî ÷éôðã àòåáîá (àøååçáדהיינו שהם
לא מתבסמים מהמו"ס עצמו ,אלא בהארת חיוורא דעינא פקיחא שבא משם )ב"ע
קפא ע"ב(.
 1159הרי המה ע"ב דסנהדרין )דהיינו ע' דיינים וראש בית דין ונשיא( וע"ב עיינין דתליין בשם
אדנ"י )עי' ב"ע קע ע"ב וז"ל ,הם ג"כ ע"ב אומין נגד ישראל ותליין בשם אדנ"י והם אותיות שניות
דמילוי אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ללו"ו ,וכאן כותב שא"ד דאדנ"י היא ה' אותיות מנצפ"ך ומילוים זה י"ב
ועוד ס' של נ"י זה ע"ב ,ע"כ( ,ואע"פ שהיה סנהדרין בכל עיר ועיר ,אמנם מקום הסנהדרי הגדולה
היה בירושלים.
 1160עי' זהר בראשית דף כ ע"א :ויעש אלהי"ם את שני המאורות הגדולים ,ויעש רבויא ותקונא
דכלא כדקא יאות ,את שני המאורות הגדולים ,בקדמיתא בחבורא חדא ,רזא דא שמא שלים כחדא
יהו"ה אלהי"ם ,אע"ג דלא איהו באתגליא אלא בארח סתים ,הגדולים ,דאתבריאו )נ"א דאתרביאו(
בשמא דא כדא ,לאתקרי בהו שמא דכלא מצפץ מצפץ ,אלין שמהן ,ע"כ .ועי' בהגר"א על ספד"צ
ט"ז ע"א ד"ה ויאמר שהעטרין דאו"א המה כנגד "שני המאורות הגדולים" .כך ,שהחו"ג שנכנסים
לראש ז"א המה בחינת "המאור הגדול" "לממשלת היום" )כנגד חסדים( ו"המאור הקטן" לממשלת
הלילה )כנגד הגבורות(.
 1161צ"ע אם הגר"א התכוין למש"כ כאן או לדף קלו ע"ב.
 1162ועי' המשך דברי הגר"א שם דהיינו ב' האבנין דהלוחות שהן כנגד ה' עילאה וה' תתאה כו'
וכמש"ו ,והן כנגד ב' בתי המקדש בית ראשון ובית שני המצויים בב' בתי ליבא וכו'.
 1163גי' הב"ע קפא ע"ב "קב"ה".
 1164זהר בראשית ד' ע"ב ועי' פרשת שמות י"ח ע"א וי"ט ע"ב ויקהל קצ"ו ע"א ושם קצ"ה ע"ב
ועי' עוד לקמן קמ"ג ע"א )גליונות הלש"ו( .ועי' ב"ע קפא ע"ב דגורס 'בנוי'.
 1165עי' שם שהאוכם מתפרש ונדחה ,והסומק נכלל בלבן.
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) àøôñã àúåòéðöá àðàú 1166àîèåçכג ע"א( ,ïéôðà øéòæã àîèåç
 - àôåöøô òãåîúùà àîèåçáלכן מידת היסוד מכונה הדרת פנים) 1167בהגר"א
על ספד"צ ז ע"ב ד"ה ואע"ג( .ועוד שכן החוטמא הוא כלל הפרצוף ,והוא היסוד )ב"ע
קפא ע"ב( .תיקון חוטמא דז"א הוא תיכף אחר תיקון העינים שכן הוא אינו מתחיל
אלא לאחר סיום העינים) ,ב"ע קפא ע"ב( - äìî àùøôúà àîèåç éàäá .דהיינו
שהחוטם מאירה לפה אשר בכוחו הוא מדבר )לעיל קלג ע"א דיימא סלחתי( )ב"ע קפב
ע"א( – 'åâå åôàá ïùò äìò (áë á ìàåîù) áéúëã .דהיינו שאפילו שיוצאים
דינים גם מפיו )לקמן תננא וכו'( אמנם עיקר יציאת הדינים הוא מהאף )בהגר"א על
ספד"צ כג ע"ג ד"ה ואמר תלת( .עיקר ז' מדורי הגיהנם הוא הג' היוצאים מחוטמא
דז"א ,ה"ה תננא ,אשא וגחלי דנורא )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ב ד"ה ואמר ותהר(.
כאן הוא סוד הדיבור ,ואין דיבור אלא לשון קשה ובבחי' ה"ג ,והוא בבחינת פה דז"א
)ב"ע קפב ע"א(- àøåðã éìçâå àùà àììëúà àððú éàäá1168 ,åôàá ïùò äìò .
1169
ה' מלכי סדום הם מסטרא דחוטמא דז"א ,שכן כל דבר רע נשחת במקורו
)בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס מלחמת( .והוא ברזא דקרבנות העולים
לחוטמא דע"ק בדרך ישרה .וכאשר אינם מטיבים את מעשיהם אזי הולך בעקימו
לסט"א ח"ו ומתעוררים ה"ג דחוטמא דז"א הרי הם בחינות דאשא וגחלי דנורא )ב"ע
קפב ע"ב( ,וזהו בבחינת מידת היסוד וכנ"ל ממנו יוצאים ג' טיפי מוחא ,וכנגד ג'
הדברים הנ"ל ה"ה תננא ,אשא וגחלי דנורא )ב"ע קפג ע"א( .הלשון המלא של הכתוב
המובא כאן הוא "עלה עשן באפו ואש מפיו" ,למימרא שהאש אינו בחוטם אלא
בפה ,לכן אמר שהאמת היא שבתננא דחוטמא הוא שנכללים אשא וגחלי דנורא.
אלא ע"כ שתחלת הרוגז הוא בחוטמא ואח"כ הוא נגמר בפה .וכאשר יש תיקון וזיווג
זו"נ פב"פ והתגלות דיקנא דז"א ,אזי מתגלים הגחלי דנורא לסט"א ולא לכלל ישראל,
והיינו ק"ן הנהורין דיליה )לעיל קלה ע"ב( )פת"ש אח"ף יז(àîèåçá à"ñ)1170 úéìã .
ïèùôúà àîèåç éàäî éåá÷åðá ïéã÷åúî ïéáåäìù úìú àôåöøô òãåîúùà
åôàá ïùò äìò (è áë 'á ìàåîù) áéúëã àøåðã éìçâå àùàå àððú éðååâ úìú
" - àððú àìá àùà àìå àùà àìá àððú (úéìåתננא" הוא בחוטמא ,ואילו
"אש" הוא בפה .אח"כ יוצא הדין לסט"א ,ושלוחיו גומרים את הדין ,ושם הוא בבחי'
גחלי אש )ב"ע קפג ע"א(- éåîèåçî é÷ôðå (å÷éìãúà à"ñ) å÷éìúñà åäìëå1171 .
דהיינו שאע"פ ששלוחי הדין מקבלים מן הפה ,עכ"ז כולם כלולים בחוטם )ב"ע קפג
ע"א(.
 - ïéìà úìú åøáçúà ãë àðàúåדהיינו הדינים המתלהטין )ב"ע קפד
ע"ב( - àîèåç èî÷úà àîèåçî ÷éôðã àððú éàäá ïìéìëã .שכן נכלל הוא
בסט' דשמאלא שאינו בדרך מישור כי אם בבחי' קמיטו דחוטמא )ב"ע קפד ע"ב(.
 - à÷îåñå àîëåà àððú ÷éôðå áéùðåה"ה גווני דדינא )ב"ע קפד ע"ב(éøú ïéáå .
)áéúë äîéçå óà àîéú éàå 1172úéçùîå äîéçå óà äéì ïðéø÷å éðååâ (éøúá à"ð
 1166בב"ע קפא ע"ב ובדפוס מנטובא אין נמצאת תיבה זו ,אמנם בדפוסי וילנא ואמסטרדם אכן
נקטו לה.
 1167עי' ב"ע ל ע"א ז"ל ,הדר זיו הפנים הוא ע"י יסוד ,שלכן סריס אין לו הדרת פנים זקן ,והוא
בסוד מלך הדר זקן התחתון ,עכ"ל .ועי' לקמן ט' ע"א ד"ה היתה ,ש'הדרת פנים' מרמז לבחינת
"המלך הדר".
 1168ב"ע קפג ע"א מוסיף כאן תיבת 'תאנא'.
 1169כלומר ,כל רע כאשר שרשו מתגלה הוא נכלל בטוב ומאבד את מציאות הרע שבו.
 1170לכאורה בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה חמשה אינו גורס את המוסגר ,וכן הוא בב"ע קפג
ע"א.
1171
גי' הב"ע קפג ע"א "כולהו אתדליקו מחוטמא".
 1172עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס מלחמת.
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) – äîéçäå óàä éðôî éúøåâé éë (è íéøáãמציאות הדינים היוצאים מחוטמא
דז"א )ה"ה שלהובין דחוטמא דז"א( הינה חלק מעצם מציאותו ולעולם אינה נפרדת
ממנו .והיו מחריבים את העולם אלמלא נשיבו דחוטמא דע"ק דהוא ממו"ס )שם
הוא בבחינת מים ,וע"י הוא שנכבה האש שבחוטמא דז"א הנזכר כאן( )ב"ע קפה
ע"א( - à÷îåñå àîëåà àððú ïåðéàã .בתננא דחוטמא אתכלילו אשא וגחלי
דנורא .ממילא צ"ל שתננא דאוכמא הוא התננא עצמו ,ואילו סומקא הוא גחלי
דנורא שכן הוא גוון סומק )ב"ע קפה ע"א( - ì"ðî úéçùî .דהיינו מנלן שעושה
כליון ,והוא האשא עצמו שנכלל בתננא )ב"ע קפה ע"א((âé úéùàøá) áéúëã .
- àã÷åî ÷éìã àøåðá úéçùîä úçùå äøåîò úàå íåãñ úà 'éé úçù éðôì
כלומר שמצינו שסדום נשחתה ע"י אשא ,ולכן מכונה "משחית" שכן היא מכלה
לגמרי )ב"ע קפה ע"א(.
 - ïéôðà øéòæ éàäá ïåðéà ïàøåáâ ùîç àðàúåעתה מפרש בפרטות את
ה"ג הנכללים בחוטמא דז"א) ,ה"ה ג' שלהובין דחוטמא ,ונוסף עליהם עוד ב' בחינות
דהיינו נו"ה( הרי הם חג"ת נ"ה .כאן הוא מקום תחילת גילויים ,ובחוטמא אשתמודע
פרצופא )ולכן ממנו נבנה כל הפרצוף  -פת"ש גדלות דז"א ס'( .לכן נרמזו דווקא
בחוטמא )ב"ע קפה ע"א( והם כנגד ה' אותיות דשם אלקי"ם )פת"ש גדלות דז"א ס'(.
 - ïàøåáâ äàî òáøàå 1173óìàì å÷ìúñàåדהיינו כמספר ה"פ פ"ר הדינים
הנרמזים בה' אותיות מנצפ"ך .1174וביאור הענין ,שכן כל א' מה' הגבורות כלול מה',
מכיוון שאלו ה"ג מתחלקים בז"א בה' מקומות הנזכרים לקמן ,וכולם נכללים
בחוטמא )ב"ע קפה ע"א( – éåîèåçá ïàèùôúîå .לשון רבים המורה על ב' הנקבים
שבו ,הרי הם בחי' דו"נ דהיינו יסוד ועטרת היסוד )ב"ע קפה ע"א( - àîåôá .והוא
המשך התגלות ה' הגבורות ,שכן הה"ג הם בבחי' הדעת ,והדעת גנוז בפומא )עי' זהר
משפטים קכג ע"א( )ב"ע קפה ע"א(ììîé éî áéúë ë"âáå ïéòáöàá ïéãéá éåòåøãá .
 - 1175(å÷ íéìäú) 'éé úåøåáâדהיינו בחינת מו"ס ובוצד"ק הרי הוא בינה דע"ק ולכן
אקרי מ"י ,והוא בבחינת י"ם עילאה ובסוד מאמה"כ "ובמים עזים נתיבה" )ישעיה מג
טז( .לכן אמר כאן דווקא "מ"י ימלל גבורות ה'" ,ואמר "ימלל" שהוא בסוד הפה ,בו
הוא גילויא דה"ג ובבחי' דיבור .ו' מתגלה בפה דע"ק ובפה דז"א שכן בו גנוז הדעת
הרי הוא ו' )אדרא דמשכנא קכג ע"א( .לכן בכל התורה כתיב גבורות חסר וי"ו ורק בב'
מקומות נזכרו גבורות מלא ו' :הא' כאן ,שכן כאן הוא סוד הדיבור שהוא )ספד"צ יד
ע"ב( לישן ממלל רברבן ה"ה הדעת שמגלה את הארת המוחין 1176ובסוד האות ו' .לכן
בוצד"ק שהוא בבחי' המוחין עצמם הוא בסוד גבורה חדא שאינה מתחלקת ,ותחלת
התחלקותם לה' גבורות הוא רק למטה בחוטמא דז"א )ב"ע קפו ע"א(áéúë úøåáâ .
éëä àìà äøåáâäå äìåãâä 'éé êì (èë à ä"ã) íúä áéúëå úåøåáâ àëä áéúë
 – àãç äøåáâ éø÷à àãçë ïàøåáâ åäìë ïàøáçúà ãë àðàúביסוד נמצא
הקיבוץ של כל ה' הגבורות )בהגר"א על ספד"צ ז ע"א ד"ה תרין נוקבין( .דהיינו
בחוטמא דז"א )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה חמשה( .והם נכללים בגבורה עילאה
ושם מתמתקים ולכן אמר "לך ה' הגדולה והגבורה כו'" ,ר"ל שהה"ג ה"ה הגדולה
והגבורה והת"ת והנצח וההוד כולם נכללים למעלה ומתבסמים בשם הוי"ה ב"ה,
ולכן כתוב לעיל מינה "לך ה' וכו'" )ב"ע קפו ע"ב(.
 1173עי' ב"ע קפז ע"ב שמשמע מדבריו שהגרסא היא "אלף אלפין" וכן שהמדובר כאן הוא באש
ולא בתננא כמו שכתוב בד"ה הבאה .אמנם כאן גירסת הב"ע היא "אלף" ולא "אלף אלפין" ,וצ"ע.
 1174עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א ד"ה תרין נוקבין.
 1175עי' לש"ו דע"ה ח"ב ב ע"א ,שבפירוש פסוק זה זה הוא מסביר כל מהלך בנין העולמות ,שכן
ה"גבורות" כאן הם בכך שיצאו הנקודות.
 1176עי' שם בבהגר"א.
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 - éåîèåçî àúçðì ïàéøù ïàøåáâ åäìëåתוקף הדין הוא שהם מתרבים
עי"כ שכאשר הם יורדים למטה הם מתפרדים .תחלתם הוא בחוטמא ,שכן בו מתחיל
1177
חרון האף )ב"ע קפו ע"ב(ìëì àåáø äàî òáøàå ïéôìà óìà ïééìú éàäîå .
 - åäééðî ãçבחוטמא דז"א נמצאים חמשה מלכין דקיימין בבהילו ,והן ה"ג .לכן
מספרו הוא אלף אלפין וארבע מאות שכן היינו ה' פעמים פ"ר )בהגר"א על ספד"צ
לה ע"ג ד"ה חמשה מלכים( .כל א' כלול מכולם ומהם מתפשטים כל מארי דינים וכל
שוטרי הדין שהם בחשבון אלף וארבע מאות )ב"ע קפז ע"א(àððú éàäáå1178 .
 - éåîèåçî ÷éôàãכמו שמאשא דנפיק מחוטמא ,נפקין מיניה אלף אלפין ות'
גבוראן ,כמו כן הוא מתננא .האלף נכללים ומתלהבים ביחד עד שעולים למספר אלף
אלפין רבוא )ב"ע קפז ע"ב( .נקט "חוטמוי" בלשון רבים ר"ל בב' נקבים דחוטמא הרי
הם בבחי' דו"נ יסוד ועט' היסוד ,ותחלת גילוי הגבורות הם בחוטם ששם הוא חרון
אף ואח"כ מתגלים בפומא ,שכן דעת גנוז בפומא דמלכא )אדרא דמשכנא קכ"ג ע"א(,
ועט' דגבורות שבדעת הוא תחילת הגבורות )ב"ע קפה ע"א(ïéôìà)1179 óìà ïééìú .
éàäî ïééìú ïàøåáâ åäìëå àã äøåáâ øèñã (ùîçå)1180 äàî òáøàå (àåáø
 - àîèåçעל אף שכבר אמר זאת לעיל ,שם ביאר את אותם הגבורות דאחידין
באשא ,ואילו כאן עוסק באלו דאחידין בתננא )ב"ע קפז ע"ב(íéìäú) áéúëã .
÷ - 'åâå êéùòî çáùé øåãì øåã (äîשכן כל המארי דינים הם אחידים ע"י
השתלשלות הגבורות למטה ,והוא מ"ש "וגבורותיך" בלשון רבים .ומש"כ 'יגידו',
היינו שכל הגדה היא המשכה מלמעלה למטה .ומש"כ 'ישבח מעשיך' הוא מלשון
"משביח שאון ימים" )תהלים סה ח( ,1181ופי' שבכל דור אנו מורידים הארה מסט'
דדכורא .והארת הדכורא נק' "מעשיך" שכן על ידי הרוחא דשביק בה )כלומר ההארה
שאבא נותן לאימא בביאה ראשונה לעשותה כלי – עי' ע"ח מוחין דצלם פרק ו'(
נעשית כלי ,ולכן נק' הדכורא מעשיך .ועי"כ "וגבורותיך יגידו כו'" כלומר שמוציאין
מהסט"א את הגבורות הצריכים להתברר ,והמה סוד הקרבנות עצמם העולים
להתבסם ע"י תננא דמדבחא )ב"ע קפז ע"ב( - àã äøåáâ éøàù ãëå .שורש
הגבורות הוא בחוטמא ,1182שכן מקומם העיקרי של הגבורות הוא בנוקבא ,שכן כל
מארי זיינא מלכא פקיד בידהא .1183והנה הנוקבא נקראת "להט החרב המתהפכת"
)בראשית ג כד( ,שכן היא מתהפכת תמיד מדינא לרחמי ,1184שכן כל הפגמים
והתיקונים מושרשים בה ,והלוא היא מתהפכת תדיר .לפיכך לפעמים היא באצילות
ולפעמים בבריאה ,והוא כאשר מתעוררות הגבורות של החוטם בסוד חרון אף היא
בבחינת בבחי' ראש לשועלים ,1185ובעת התיקון היא בבחינת זנב לאריות )ב"ע קפח
 1177ב"ע קפז ע"א גורס 'בכל' במקום 'לכל' .וכן הוא בדפוסי מנטובא ואמסטרדם.
 1178גי' הב"ע קפז ע"ב 'ומהאי'.
 1179ב"ע קפז ע"ב גורס את המוסגר .והנה עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה חמשה ,ועכ"פ
צ"ע לעניין הגרסא.
 1180ב"ע קפז ע"ב גורס את המוסגר.
 1181דהיינו מלשון השפלה ,ועיי"ש ברש"י.
 1182עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס.
 1183עי' זהר בשלח נ' ע"ב :אמר רבי אבא ,כמה אלפין כמה רבבן דמשיריין קדישין אית ליה
לקודשא בריך הוא ,מארי דאנפין עלאין ,מארי דעיינין ,מארי דזיינין ,מארי דיללה ,מארי דיבבא,
מארי דרחמי ,מארי דדינא ,ועילא מנייהו אפקד למטרוניתא לשמשא בהיכלא קמיה.
 1184עי' בהגר"א ת"ז קנ"ה ע"א ד"ה מתהפך הפוכין וז"ל ,שהוא להט החרב המתהפכת אע"ג
דהוא בנוק' מ"מ ג'"כ בדכורא וע"ל קל"ב א' וברי כו' דא רזא דגלגולא דיצה"ר אית למאן כו'
דמתהפך מצורה לצורה וכן כל עניני הס"א והשדים ,עכ"ל.
 1185עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"א וז"ל ,את המאור הגדול שמשא ,ואת המאור הקטן סיהרא
במיעוטה ,שנעשית ראש לשועלים ,ונקראת שם אלקים ,דבאצילות נקראת ה"א אחרונה של
הוי"ה ,זנב לאריות ,עכ"ל.
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ע"א(áøçä èäìì ïúçðã ãò (ïéúçðå à"ð)1186 ïàèùå ïèäìúî ïàøåáâ åäìë .
 - úëôäúîäכלומר שיורדים אל הנוקבא .ולכן הנוקבא מכונה את"ה בסוד אלף
ת"ה גבוראן )פע"ח עמידה פרק יח( הנ"ל .עוד אפשר לפרש ,שכוונתו היא לכך שקלי'
נוגה מכונה אף הוא "להט החרב המתהפכת" )ע"ח קלי' ג'( ,שכן לפעמים נכללת קליפה
זו בקדושה ולפעמים בג' הקלי' האחרות )ב"ע קפח ע"א(.
 - äæä íå÷îä úà åðçðà íéúéçùî éë (èé úéùàøá) áéúëהמלאכים
שהשחיתו את סדום ועמורה ינקו את כוחם מתננא ואשא דחוטמא ,שכן כל השחתה
שרשה הוא בסט"א אפילו בכליון הרשעים ,שכן שם הוא סוד המשחית והאף
והחימה )לעיל בעמוד( .לכך אמר שתחילה יוצאות הגבורות לקלי' נוגה ומשם לקלי'
האחרות רצועא בישא) 1187ב"ע קפח ע"א(íåãñ úà 'éé úçù éðôì (âé íù) áéúëå .
àðàú éëä àìà ,äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä 'ééå (èé íù) áéúëå ,äøåîò úàå
áéúë àäå éëôäî êàéäå ,ä"îì ø"î éëôäîã àìà 'åëå íéòùøì ïééã àì
)àøååç àùéø ÷éúòã ÷éúòã àðîæ ìëá àìà ,éúéðù àì 'éé éðà (â éëàìî
) - (àééìâúàבאצילות עצמו אין שום פגם ח"ו ,ואין שייך לשם לא קלקול ולא
תיקון .אמנם כוונתו הוא לענין עמוק וכמ"ש כמ"פ שבאמת כל ענין הקלקול והתיקון
המגיע מלמעלה הוא מכח הבחירה של ישראל ,ע"י שבירת הכלים שעל ידיהם
נעשתה הבחירה למציאות של קלקול ותיקון .סוד שבירת הכלים היה רק בג'
עולמות בי"ע ,והיינו שנסתלקה מהם בחי' האצילות כך שנותרו בה רק בחי' בי"ע
לבד ,והתיקון היה שחזרה בחי' האצילות .פי' 'דמהפכי מדת הרחמים למדה"ד' הוא
מ"ש שעל ידי החטא גורמים לסילוק מדה"ר הרי הוא הארת ע"ק שלא יאיר בתיקונו
על ז"א .נמצא ,שמצד זה אנו יכולים לומר שגם מדה"ר הוא מדה"ד ,שכן הדבר בא
מאותה בחינה ומאותם פנים ,אלא שכעת הארתו נובעת מכך שאינו משגיח על
ברואיו ומסתיר פניו ח"ו ,וז"ש אח"כ 'והיאך מהפכי והא כתיב אני ה' לא שניתי כו''
ר"ל ,שאפילו בז"א ,שבו סתם שם הוי"ה ,כתיב שאין בו שינוי ,ואין מגיעה לבחינה זו
לא קלקול ח"ו ולא תיקון ,וכ"ש בע"ק .וע"ז מתרץ' ,אלא בכל זימנא דעתיק דעתיקין'
הוא כלל ע"ק שמתלבש באו"א שמכונים "עתיקין" דהיינו זקנים )ת"ז מא ע"ב( שכן
כולם רחמים ,ר"ל שתיקונים דע"ק שהם רחמים ,באים לז"א ע"י שמתלבש באו"א
)ב"ע קפח ע"ב( ,והוא אפילו בדור שכולו חייב ,ואז נעשים דינים בכולא ,וכל הדינים
הם מז"א .עכ"ז לעולם אין נעדרת מכאן הנהגת א"א ,והוא עניין הכתוב שרשעים
מהפכים את מידת הרחמים למידת הדין) 1188לש"ו דע"ה ח"ב קלח ע"ב(àåòø .
 - àìëá åçëúùà ïéáøáø ïéîçø ïééìâúà ïéåòøãהוא בחינה של עת רצון
בעולם אז משפיע חסד דגניז במצחא .והנה הוא שורש של כל החסדים ,ולכן נקרא
רעוא דרעווין )אד"ז רפח ע"ב( .ועוד טעם לזה הכינוי ,שכן כל תיקונים דע"ק הם הכנות
לתיקוני חסדים ורחמים הנמצאים בז"א )ב"ע קפט ע"א(àééìâúà àìã àúòùáå .
 - ïéðéîæ ïéôà øéòæã (ïéðéã à"ñ) ïéðééæ1189 ìëגם בז"א אין שינוי וקלקול ח"ו אלא
מצד מה שמסתלק בבחי' הסתר פנים מעולמות דלתתא .נמצא ,שבאמת אין דין
בז"א כלל אלא רק הכנה לדין )ב"ע קפט ע"א(àåää àðéã ãéáò éîçø ìåëéáëå .
 – àìëã à÷éúòדהיינו כשאינו משפיע לתחתונים )ב"ע קפט ע"א(.

 1186ב"ע קפח ע"א לא גורס את המוסגר.
 1187עי' ת"ז י"ב ע"א ,ועי' פת"ש שער הקלי' פתח ה' שזהו בחינת הדכר של הסט"א.
 1188כלומר ה"רשעים" כאן היינו ז"א ,והמה הופכים את הארת הא"א המאיר את דרכם למידת
הדין.
 1189ב"ע קפט ע"א במקום "זיינין" גורס את המוסגר.
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 - ïéåòøã àåòø ïé÷éúòã à÷éúò àééìâúà ãë àéðúãעתיקא דעתיקין
הוא אוירא ,1190שכן הוא נעלם ומקומו למעלה מכל התיקונים .וכן האי אוירא אחזיה
נהוריה בתיקוני דיקנא במזלא )ע"ח א"א ו'( ,וי"ג ת"ד הרי מכונים עתיקין  ,ולכן מכונה
האוירא עתיקא דעתיקין .ומכונה ג"כ "רעוא דרעוין" שכן מתגלה במצחא ,ר"ל בסוד
הבטישו דיליה בבוצד"ק שבמו"ס) 1191ב"ע קפט ע"א(ïåø÷úàã éðéöåá åäìë .
 - ïéøéäð àã àîùáכלומר האורות של בוצד"ק שהם בעצמם בבחי' גוונין
חשוכין .1192שכן כל הגוונין שרשם הוא בסט' דבוצד"ק ,1193ומתגלים ע"י החסדים
)ב"ע קפט ע"א( - àìëá åçëúùà éîçøå .מבחי' בטישו דאוירא ומו"ס נמשך
מיתוק הדינים ע"י החסדים בכל אצילות )ב"ע קפט ע"א(éìâúà àìã àúòùáå .
 – ïéøéîèã àøéîèכאשר אין האוירא מאיר בבחי' בטישו על בוצד"ק ,אזי נמשך
מכאן פירוד לכל זו"נ דאצילות ,ואין הדינים מתבסמין .והנה דוק בזה שנקט כאן
בלשון 'טמירו דטמירין' ,שכן באמת אין נפסק לעולם בטישו דאוירא ומו"ס ,שאל"כ
היה נחרב העולם ,ובסוד זיווגא דאו"א שיש בהם ב' זיווגים ,הא' בבחי' החיצוניות
שלהם ,המכונה זיווג חיות העולמות ,וזה אינו נפסק לעולם ,והזיווג הב' הרי הוא
בבחי' פנימיות ותכליתו לחדש נשמות ולתוספת הטבה ,וזה נפסק לפרקים) 1194ב"ע
קפט ע"א( - ïéðéã ïéøòúî éðéöåá ïéìà ïøäðúà àìå .כאשר אין מתגלה הפנימיות
שבו ,אזי מתערין דינים ,אם כי בנקודה זו עדיין אינם יורדים לתחתונים לפעול דין
אלא רק מתהוות מציאותם )ב"ע קפט ע"ב( - àðéã ãéáòúàå .לתתא בעולמות
בי"ע ע"י שלוחי הדין )ב"ע קפט ע"ב( - àðéã éàäì íéøâ ïàî .מבחינה זו יש לייחס
בחי' דין אפילו לע"ק )ב"ע קפט ע"ב(ïéëôäî ë"âáå ,éìâúà àìã ïéåòøã àåòø .
.àðéãì éîçø àéáééç
ïéôà øéòæá íéîùä ïî 'éé úàî (ãë èé úéùàøá) àëä øîàã äîå
 - øîúàמוכח דקרא ד"וה' המטיר" )בראשית יט כד( קאי על ע"ק ,מדכתיב אח"כ
"מאת ה' מן השמים כו'" ,שכן מקרא זה האחרון קאי על ז"א ,וכוונת הכתוב לומר
שהשי"ת ,מצד הנהגתו את העולם בבחינת פרצוף ע"ק דהוא מה שלא אתגלי לתתא,
המטיר מז"א גפרית ואש על סדום )ב"ע קפט ע"ב(ùà íéîùä ïî áéúëã òîùîå .
 - ììë àðéã äéá úéìã ïàî à÷ôàì ,àðéãå éîçø ,íéîåבע"ק אין דין בפועל כלל
אלא מצד מה שמסלק הארתו מז"א ,שכן כך משמע ממה שנאמר שהמטיר השי"ת
אש מז"א דווקא ,שרק אז יש גילוי של דין )ב"ע קפט ע"ב(.
 - øéòæ àîèåç éàä àðàúהכוונה כאן לכלל פרצוף ז"א ,שכן חוטמא הוא
עיקר הפרצוף ,ולכן הפרצוף נקרא על שמה )בהגר"א על ספד"צ ז ע"ג ד"ה ובפרשת
בראשית( .הכוונה כאן לפרצוף ז"א ,והוא מכונה כך ע"ש שהוא קצר קומה ,ור"ל שכל
הכוחות שלו הם אורות קצרים ופחותים .וטעם הדבר הוא ,שכן זהו עצם הדין ,שיש
הגבלה באורות כדי שלא יתגלו בעולם בערכם ושיעורם האמיתי .וכאשר מתארך
החוטם הוא מועיל שכאשר יוצא האש הוא מצטנן קצת ובכך מתבסם הדין ,והוא
סוד אריכות אפיים שמאריך אף לרשעים ,באופן שאין האש והתננא נפיק בבהילו
כ"כ ,משא"כ ז"א חוטמא דיליה זעיר )ב"ע קפט ע"ב( .בחוטמא דז"א נמצאים ה"ג
)בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה חמשה(÷éôð à÷ôàì {.çì÷} àððú éøàù ãëå .
 - àðéã ãéáòúàå åìéäááשכן אינו מאריך אף כלל .ועוד ,שכן אם היה החוטם
ארוך ,אזי גם הדינים שבחוטם היו מתארכים בפרעונם והיה העונש נמשך מעט מעט
 1190עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה רישא דכסופא.
 1191עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה והכלל ,שהבוצד"ק אינו שם נרדף למו"ס.
 1192עי' ת"ז קמד ע"ב .ועי' בהגר"א על תז"ח כג ע"ב ד"ה אתפחיא דהיינו הצבעים שבמלכות.
 1193עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה נציצו.
 1194עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ג ד"ה ואמר.
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כמו שהיה בעגל )ב"ע קפט ע"ב(,àððú ÷éôé àìã àîèåç éàäì áëòî ïàîå .
 - àìëî íéôà êøà àåäã ,àùéã÷ à÷éúòã àîèåçוהוא נעשה ע"י חסד ,ה"ה
בחי' מים ,ועל ידיו נכבים האשא והתננא .וכן עי"ז הוא שמאריך אף ,ונעשה גם
חוטמא דז"א אריך אפין כמו חוטמא דע"ק ,ומידת "ארך אפים" הוא בלשון רבים
בגלל הב' נחיריים שבו )ב"ע קצ ע"ב(.
 - 1195åäééååâá àîòè ÷éñô 'éé 'éé ,ïðéðúã àæø åðééäåשני השמות הללו
הם כנגד ע"ק וז"א  ,הוי"ה א' על ז"א ,וא' על ע"ק ,ויש פסיק טעמא בגוייהו ,לרמוז
על סוד הפרסה המפסקת בין ע"ק לז"א באמצע פרצוף ע"ק .והעניין ,שאלו י"ג
התיקונים שהזכיר משה רבע"ה עניינם ההורדה של האור מע"ק לז"א 1196ולכן הזכיר
תחלה אלו ב' השמות ,שכן המה עיקר העניין ושרשו )ב"ע קצ ע"ב(øúà åäìëá .
 - åäééååâá àîòè ÷éñô éðîæ éøú øëãà àîùãמצינו דוגמתו בנשמות הצדיקים
הנז' אף הם ב' פעמים ויש פסיק טעמא בגוייהו ,שהוא ג"כ בסוד הפרסה המבדלת
1197
באמצע בין ב' הרוחין שיש לכל צדיק ,הא' מן החזה ולמטה ,וא' מן החזה ולמעלה
)ב"ע קצ ע"ב(÷éñô åäìë ,ìàåîù ìàåîù ,á÷òé á÷òé ,íäøáà íäøáà ïåâë .
íäøáà è"î ,åäééååâá àîòè ÷éñô àìã äùî äùîî õåç åäééååâá àîòè
ïéâáå éðåéñð øùòá íéìù àúùäã ,íéìù àì äàîã÷ íéìù äàøúá ,íäøáà
 - àúéîã÷ãë åäéà äåä àì àúùäã åäééååâá àîòè ÷éñô êëרחמים בלבד
אינן "שלים" וכמו כן דין לבדו .לכן מכונה יעקב "איש תם" ע"ש שכולל חו"ג .וכמו כן
כאן לעניין אמירת "אברהם אברהם" ,שכן אברהם לא היה שלם עד שעקד את יצחק
שדרכו נכלל חסד עם גבורה .שכן תיקוני א"א הם רחמים גדולים ואילו של ז"א הינם
גבורות) 1198בהגר"א על ספד"צ כה ע"א ד"ה וענין שמא(.
óñåéá øùáúà àúùäã ,íéìù àì äàîã÷ íéìù äàøúá ,á÷òé á÷òé
 - àúðéëù äéìò úàøùåשנסתלקה ממנו כאשר יוסף נעלם )ב"ע קצ ע"ב(,ãåòå .
,ïéîåçú øñéøúá ,àìéòìã àðååâë àùéã÷ àðìéà àòøàá íéìúùà àúùäã
àì äàîã÷ íéìù äàøúá êë éðéâáå ,àúéîã÷á äåä àìã äî ,ïéôðò ïéòáùá
" - åäééååâá àîòè ÷éñôå ,íéìùבתריסר תחומין" הוא כנגד מידת המלכות ,שכן
כל י"ב השבטים היו בסט' דנוק' וכמ"ש הגאון בפירושו לספד"צ )י' ע"ג ד"ה וענין( .והנה
קומת הנוק' מתחילה בז"א ,מן החזה שבו ולמטה )לקמן קמא ע"ב ד"ה אתפשט האי
תפארת( ,והנוק' בסוד ע' נפש של יעקב ,שהם ב' הויו"ת דנו"ה דהיינו ב"פ כ"ו ה"ה
נ"ב ,וב' שלישי הוי"ה דת"ת )עד החזה( הרי הם י"ח ,סה"כ ע' ,כמ"ש הרח"ו בדרוש
אונאה )פרק א'( לגבי התחלקות החסדים .וכאשר נשלמו בכל קומת הנוק' עד החזה,
אז נתעלה יעקב למעלה לשורשו שלמעלה מן החזה בסט' דז"א כדי להשפיע הארה
 1195עי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתיקונין.
 1196עי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתיקונין.
 1197מעלת הנה"י על החג"ת היא שחג"ת היא הנהגה לפי דרכי ההנהגה של העולם הבא ואילו
מידות נה"י הינם הביטוי של העולם הזה .שכן בחג"ת מתגלה בפועל המעשה והקלקולים הנעשים
על ידי היצר הרע ואחיזת הסט"א אשר שם הוא עומק הדין ,אמנם לכן אין הקלקול מתגלה כל כך
שכן נסתר העונש מן הרשעים והכל בא ממוזג טו"ר .וזה הוא סוד שמירת הכלים התחתונים על
ידי האחוריים דאו"א שירדו למטה ,שכן או"א אינם על פי סדר מעשה התחתונים אלא הוא דבר
שהינו למעלה מבחינת עבודה ,והוא מכסה על הנהגת העולם הזה בכדי שלא יתנהג המשפט
בעולם הזה בגלוי ממש בבחינת צדיק וטוב לו רשע ורע לו ,ויש מיזוג באופן שאל"כ לא היה
העולם מתקיים והיתה מתבטלת הבחירה )פת"ש שבירה כד(.
ועי' ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א בספד"צ לח ע"ג ז"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 בכלם ולכן ג' אחרות בנה"י כולם
ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 1198לגבי א"א .ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ה ע"ד ד"ה והענין וז"ל ,ע"ק נקרא הוי"ה וז"א אלקים
כמ"ש בא"ר )דף קמא ע"ב( וכתיב וייצר ה' אלקים את האדם עד תקונא דשמא שלים ה' אלקים.
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לכל ע' נפש .השפעה זו היא הדעת הגנוז בפומא דמלכא )כל' זהר משפטים קכ"ג ע"א(,
ושם הוא סוד ז' ההבלים דנפקין מיניה ,הרי הם ז"פ י"ס ובגי' ע' ,והיינו ע' נפש
דאתזנו בההוא רוחא דפומא ,וכמשנ"ת לעיל בתיקון הי"ב דדיקנא הוא הדעת
פנימיות של ז"א .וז"ש כאן "דאשתלים אילנא כגוונא דלעילא בי"ב תחומין" ,הרי הם
י"ב הגבולים שבז"א דהיינו בת"ת .1199ומש"כ "ע' ענפין" הוא כנגד ע' כוחות שבאדם
)ב"ע קצא ע"א(äàîã÷ íéìù äàøúá è"î äéåâá ÷éñô àîòè ìàåîù ìàåîù .
.äàéáð äåä àì ïëì íãå÷å äàéáð àåä àúùäã ,íéìù àì
íéìù ãéìéúàã àîåéîã åäéååâá àîòè ÷éñôà àì äùî äùî ìáà
 - (á úåîù) àåä áåè éë åúåà àøúå áéúëã äåäכלומר שהשכינה שרתה עליו
מעת שנולד ,ונתאחז מיד בסט' דטוב דהיינו בעה"ח אשר בחינתו מצויה למעלה מן
החזה דז"א )ב"ע קצ ע"ב(íéìù äàîã÷ ,åäééååâá àîòè ÷éñô 'éé 'éé àëä óåà .
 – åäìëá íéìù äàøúáשכן כאן הוא נהירו דנהיר י"ג תיקונין דע"ק בז"א ,לכן יש
קודם התיקונים ב' פעמים הוי"ה :א' לא"א וא' לז"א )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה
והתקונין( .בקריאה לצדיקים מזכירם הכתוב מבסדר עולה ,ממטה למעלה ,שכן הם
עולים ממדריגה למדריגה .אמנם כאן שמדבר בירידת הארת הי"ג ת"ד ,בע"כ הסדר
הוא יורד מעילא לתתא )ב"ע קצא ע"א(.
øéòæì ïéîçø àùéã÷ à÷éúòî ïåì àúçðì øîà àðéã øúàá äùîå
" - ïéôðàאתר דינא" דהיינו ז"א .והיה צריך לעורר כנגד הדין שנתעורר בחטא העגל
)ב"ע קצא ע"א(– àúúì éîçøã ïìéëî úéçàã äùîã àìéç äîë ïðéðú éëäã .
 ìëזה הוא על ידי חוטמא דע"ק דנשיב לפה .והנה על אף שמשה היה אחוז בגבורות,
עכ"ז היה בכוחו להוריד חסדים דע"ק )ב"ע קצא ע"ב(øéòæá à÷éúò éìâúà ãëå .
 - ÷éôð àì àððúå àùàå êéëúùà àîèåçå ,ïåæçúà éîçøá àìë ïéôàכל
התיקונים דע"ק תכליתם להתגלות בז"א ולבסם את דיניו .ואז "אתחזון ברחמי" כמו
ע"ק ,ואין בכח שלוחי הדין לפעול  ,והיינו מש"כ 'וחוטמא אשתכך' .ר"ל ,שהדינים
נבלעים בשורשם ואינם יוצאים לחוץ וזש"כ ד'לא נפיק' )ב"ע קצא ע"ב(à"ãë .
 - (çî äéòùé) êì íèçà éúìäúåרישיה דקרא הוא 'למען שמי אאריך אפי כו'',
פי' ,למען שם הוי"ה ,שהוא בסוד ד' רוחין דחוטמא דע"ק 1200ה"ה אריך אנפין ,ועי"ז
נמשכים רחמיו עד חוטמא דז"א ,ובכך מתארך חוטמא דיליה ,ולא נפיק בבהילו.
והנה הזמן לגילוי זה הוא ביוה"כ ,שכן אז הוא זמן התשובה שמאירה הארת מו"ס
דבחוטמא דע"ק ,שבמו"ס תייבין כולהו לאתרייהו ושערי תשובה פתוחין 1201דהיינו
ב' נוקבין ,שהם כעין שערים )ב"ע קצא ע"ב(.
 - èéäì àððú ÷éôð àá÷åð ãçá ,àîèåçã ïéá÷åð ïéøúá àðàúåמנקב
ימין שהוא אתבסים יתיר ,לכן יוצא משם תננא שאינו דין כ"כ כמו אשא .ומ"ש
'להיט' שהוא בסוד אש לוהט ,שכן אין עשן ללא אש ,כי הם כלולים זה בזה ואעפ"כ
העשן יוצא מנקב אחר )ב"ע קצב ע"א(- àáø àîåäúã àá÷åðá àò÷úùîå .
"תהום" הוא יסוד דנוק' ,ויסוד דבינה נקראת "תהום רבה" )בהגר"א על ספד"צ טו
 1199עי' בהגר"א בס"י ג ע"ג ז"ל ,י"ב של הדעת שהן י"ב תחומין בת"ת וביסוד ומלכות ,עי'
בביאור הגר"א על ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"לֵ ,שׁם י"ב היא בדעת ששרשו בכתר ,ע"כ .ועי' בלש"ו
ביאורים ח"א נה ע"ג ,שמקשה מתפילת ר' נחוניא בן הקנה ש ֵשׁם י"ב הוא ביסוד ,ואילו כאן בדברי
הגר"א כתוב ששם זה כולל את כל הקומה .ומתרץ הלש"ו ,שכל העד"א אחד הוא ,ואם הוא מיוחד
ליסוד הרי שבאותה מידה הוא מיוחד לכל הקו האמצעי כולו ,וא"ש דברי הגר"א .והנה מצאתי
ראיה לדבריו מבהגר"א על ת"ז פא ע"א ד"ה ביה איהו וז"ל ,והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת
ויסוד הוא א' ,עכ"ל ]עי' עוד בלש"ו כללים ח"א סט ע"א וז"ל ,ת"ת ויסוד אשר שניהם הם בקו
האמצעי ואין יתרון ומעלה מזה על זה אלא רק מה שיצאו בב' יציאות ונבחנו לשניים שהרי הם
שני ספירות מיוחדים ,ע"כ[.
 1200עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה והענין.
 1201עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"א ד"ה כתיב.
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ע"ד ד"ה ואמר( .זהו המקום של קין )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ב ד"ה וז"ש קינא(.
ומשם נשפע הדין אל הסט"א שהוא בבינה דבריאה דקלי' .כמו בקדושה שכל הדינים
הם ביסוד דנוק' ,ויחד עם זאת הדינים האלה יצרו את היסוד דיליה בבחי' שקיע
לגיו ,דצורתו כנקב )ולכן נקראת נקבה( ,ובסוד הצמצום ,כמו כן בסט"א יצרו הדינים
את המציאות של יסוד דנוק' דיליה בבחי' שקיע לגיו )ב"ע קצב ע"א(àá÷åð ãçîå .
òáøàå óìàá (óìà òáøàá) àèäìúîå éåáåäìùá ãé÷åàã àùà1202 ÷éôð
" - àìàîù øèñáã ïéîìò äàîחד נוקבא" זה הנקב השמאלי שבחוטמא ,והוא
תקיף יתיר .לכן אמר "דאוקיד בשלהובוי ומתלהטא בד' אלף עלמין דבסטר שמאלא",
שכן הם יונקים מן האש שיוצא מהנקב השמאלי ,ואפשר לומר שטעם היותם
במספר ד' אלפין ,הוא משום שכבר נתבאר שבחוטמא דע"ק הוא ה' נשבא
דפרדשקא ,והאות ה' הוא בציור ד"ו :ו' בנקב הימיני סט' דז"א דכורא ,וד' בנקב
השמאלי עט' היסוד נוקבא )ב"ע קצב ע"א( והוא כנגד הנקב השמאלי שביסוד
המוציא את הפסולת ,והוא שורש האש של הגיהנם )ב"ע קצב ע"ב(íéøâã ïàîå .
 - 'éé ùà éø÷à éàäá àáø÷ìמי שגורם בעוונו לעורר האי אשא דנפיק מחוטמא
מסט' דשמאלא מסירים את הארת אבא 1203מז"א שהוא מבסם לדינים דיליה ' -אקרי
אש' )ב"ע קצב ע"ב( – ïéùà øàù ìë ãé÷åàå àìëàã àùà .אמר 'כל שאר אישין'
שכן כל הגבורות נכללין בגבורות דחוטמא )ב"ע קצב ע"ב(íñáúà àì àùà éàäå .
àìà íñáúà àì àøçà àá÷åðî ÷éôðã àððú éàäå ,àçáãîã àùàá àìà
 – (àçáãîã)1204 àðáø÷ã àððúáכלומר על ידי הכהנים שהם מסט' דאבא ,בא
רזא דקרבנות הרי הם גבורות של שם ב"ן העולים בסוד הבירור למעלה למו"ס,
ועיילין לחוטמא דע"ק ,שם הוא מקום הארת מו"ס )ב"ע קצב ע"ב(.
 - àîèåçá ïééìú àìëåהחוטמא הוא היסוד ,שהכל תלוי בו )בהגר"א על
ספד"צ ז ע"ג ד"ה ובפרשת בראשית(úà 'éé çøéå (ç úéùàøá) áéúë êë ïéâá .
 - ïééìú àîèåçá àìëã ççéðä çéøשזה היה אחר שיצא נח מן התיבה ,שהוצרך
לבסם את הדינים שנתעוררו בדור המבול ,ואז לא נשיב רוחא דחיי מחוטמא דע"ק
)ב"ע קצג ע"א(ìá÷úà êë ïéâáå 1205à÷îåñ àùàå àððúá àîèåç éàä àçøàì .
 - àåòøáלשאוב את הדינים למעלה להתבסם בשרשם) 1206ב"ע קצג ע"א(éàäå .
)(áë úåîù) 'éé óà äøçå (àé íéøáã) 'éé óà øçéå (áé øáãîá) áéúëã (àåä
- à÷éúòá àìå øîúà ïéôà øéòæá àìë 'éé óà äøçé ïô (å íéøáã) éôà äøçå
אפילו בדור שכולו חייב .שכן אז נעשו דינים בכלא ,וכל הדינים הם מז"א ,אעפ"כ אין
כאן הפקעה של הנהגת א"א אלא כנ"ל )קלז ע"ב( ,שהרשעים מהפכים את מדת
הרחמים למדת הדין )לש"ו דע"ה ח"ב קלח ע"ב(.
1207
)àðàú à"ñ
éàä ,òîùå êðæà é÷ìà äèä (è ìàéðã) áéúë àðàú
(åäéà àãå ùéáå áè òîùîì à÷éîò (àîé÷ò à"ñ) àâøã àøôñã àúåòéðöá
 - éøòù úåçú ãéáòúàã 1208àðãåàדהיינו תיקון ז' דתיקוני גלגלתא דז"א ,ולא
נזכר תיקון אודנין בא"א אלא בז"א בלבד וכמש"כ כאן ,שכן כאן יש שייכות לטוב
ולרע משא"כ בא"א )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה למשמע טב( ,מכיוון שעל א"א
אין מעשי התחתונים משפיעים כלל ,והטעם הוא כי שורש כל העבודה והבחירה
1202

בב"ע צב ע"ב הגירסא היא "להיט בד' אלפין עלמין דבסטר שמאלא" .וכן הוא בדפוס

מנטובא.
 1203נדצ"ל "א"א".
 1204ב"ע קצב ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1205דהיינו גם האש וגם הקרבנות כנ"ל.
 1206עי' לעיל הערה .244
 1207ב"ע קצג ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1208גי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"א "אודנין" ,אמנם בדף כג ע"ג גורס כמש"כ כאן.
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אינו אלא בזו"נ ,שהם בסוד מ"ע ומל"ת .והנה בפסוק נאמר "אזנך" בלשון יחיד,
והוא כמ"ש שאזני א"א הם בסוד חו"ב ,וחו"ב הם תמיד באחדותא וחדוותא דלא
מתפרשין )זהר ויקרא ד' ע"א( ואזלין כחדא )אד"ז רצ ע"ב( ,ולכן נכללים בחד .וז"ש כאן
'האי אודנא' בלשון יחיד שהוא על פי הסוד הנ"ל .ולכן הם בסיום הגלגלתא ,שכן הם
המוחין ג"ר וכוללים את כל הג"ר ,באותה המידה שהחוטמא הוא סיום ז"ת דגלגלתא
דא"א ,וכמו כן פה הוא סיום די"ב ת"ד דא"א .והנה תחילת הדיקנא הוא מאודנין,
לכן קודם שיבאר את ת"ד הקדים לו את תיקון האודנין )ב"ע קצג ע"ב(éøòùå .
 - äéìò ïééìúמכאן ראיה שהשערות דז"א מפריעים לאזניים לשמוע )בהגר"א על
ספד"צ כג ע"א ד"ה וז"ש חד( .השערות דז"א הם שורש הקלי' ,והמה הדינים
הגורמים סיתום לאודנין שלא יעלו אליו תפילות ישראל) .ב"ע קצג ע"ב(.
 - åàâì ïéîéùø éîåùøá ãéáòúà àðãåàå (òîùîì àåä àðãåàå)1209כל מעשי
בני אדם עולים עד לזו"נ ,ושם הם משפיעים .והנה המצוות בבחינת אותיות ,שכן
המצוות בעצמם הינם אותיות ,מכיוון שהם נכתבו בתורה על ידי אותיות .וכל
האותיות נפקין מבינה ,ששורשה הוא בוצד"ק ה"ה קו המדה בה מודדים את כל
איברי זו"נ .אמנם בעודם בבינה הם רק בסוד רשימו דאתוון) 1210ב"ע קצג ע"ב(.
 – àîé÷òá àâøã (éøàáã à"ñ)1212 ãéáòã äîë1211חורי האזניים נבראו עקומים
כדי שלא ידעו הקלי' מהו דרך כניסתו ועלייתו ,ולכן לא יוכלו לעלות לבית המלך
לקטרג )ב"ע קצה ע"א( - (éàäìå éàäì)1213 .קאי על האודנין ר"ל דהם אתעבידו
ברשימין מכאן ומכאן בב' האודנין דימין ושמאל וכנגד חו"ג ,שהם שורשים לכל
מעשי התחתונים טב וביש .ובבחינה זו אתבחין למעלה במוחין )ב"ע קצה ע"א(è"î .
àìå àçåî äéá ïéçáéå àçåîá àìòàì àì÷ áëòúéã ïéâá à"ñ)1214 àîé÷òá
 - (ùéáå áè òîùîì ïéâá) (åìéäááאם היו הנקבים פתוחים ביושר ,אזי היה
נפיק בבהילו ולא היה מתבחן בין טב לביש .והענין בזה ,שכן הכלים ,הרי הם
איברים דגופא ,הם סתימין כדי לצמצם את אור הנשמה דבפנימיות .ואין אור
הנשמה מתגלה כי אם ע"י הנקבים הפתוחים שבגלגלתא ,הרי הם סוד החושים
המבחינים בכל דבר .ואם היו נקבי האודנין פתוחים ביושר ,היה אור הנשמה מתגלה
ביותר ומתפשט לתתא אפילו למי שאין מעשיו ראויים כ"כ ,ולכן אצטריכו להיות
עקימין לגיו ,שכן בזה נעשה צמצום וגבול בהתפשטות אור הנשמה ,ומבחין בין טב
לביש כפי מעשי התחתונים )ב"ע קצה ע"א( .בז"א ההנהגה היא לפי המשפט,
ולהבחין אם ראויים שתתקבל תפלתם ואם הוא ע"פ הדין .ולכן האודנין הם בעקימו
כדי שהדבר ייעשה דווקא בעומק הדין) 1215פת"ש גדלות דז"א נ'(.
- ïéôãâã éøàî ïåðéà ìë ïééìú ïéðãåà åâáã àîé÷ò éàäî àðàúå
המלאכים תליין במוחין דהיינו בזיווגא דמוחין חב"ד ,ר"ל מן הנטיפו דמוחין
שבפנימיות האודנין וכמ"ש ,ובו תליין בעלי גדפין הרי הם מלאכי השרת ששרשם
 1209ב"ע קצג ע"ג לא גורס את המוסגר.
 1210עי' בהגר"א על ת"ז עג ע"א ,ועי' לעיל קכח ע"ב ד"ה והיינו.
 1211ב"ע קצה ע"א גורס 'כמאן' במקום 'וכמה' ,אמנם לא מצאתי בשום גרסא כך.
 1212ב"ע קצה ע"א לא גורס את המוסגר.
 1213ב"ע קצה ע"א גורס את המוסגר.
 1214עי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה דרגא ,שהאוזן הוא "עקימא" כדי שלא יצא האור ממנו
בבהילו ,ולכן ביכלתו להבחין בין טב לביש .עכ"פ לפי זה יש לגרוס את ב' המוסגרים ,אמנם לא
נזכרו דברי האידרא הללו בבהגר"א על ספד"צ .ואם כן אין הוכחה גמורה שאכן זו היא גרסת
הגר"א .ועי' פת"ש גדלות דז"א נ' ,שלא גורס את המוסגר הראשון אמנם גורס הוא את המוסגר
השני ,וכן הוא ב"ע קצה ע"א .והנה עי' בדפוס מנטובא שאינו גורס כי אם את המוסגר השני ,ואילו
בדפוס אמסטרדם גורס דווקא את המוסגר הראשון ,כאשר השני נמצא אצלו בסוגריים.
 1215כוונתו לעיון הדין במתינות ולא בבהילות ,כמ"ש באידרא כאן.
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מחו"ג )ב"ע קצה ע"א(ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë (é úìä÷) åäá áéúëã .
 - øáã ãéâé íéôðë ìòáåענין עפיפתם הוא ,דטאסין באוירא לקבל את כל
הדיבורים היוצאים מפיות בני האדם ומעלים אותם למעלה .משם עיילין לאודנין,
ואתבחין בין טב לביש )אד"ז רצד ע"ב( .קול ודיבור הם זו"נ ,והם עולים לאו"א בסוד
מ"ן )ב"ע קצה ע"א(- ïéðãåàã àá÷åð éàäì éçåîã éììç 'âî óéèð àðãåà åâá .
באו"א עילאין אין צורך בתיקון ,ולכן הם תלויין במוח וסלקין לחד) 1216בהגר"א על
ספד"צ ח ע"ג ד"ה והאודנין - àîé÷ò àåääá àì÷ ìééò àôéèð àåääîå .(1217ע"י
נטיפו מג' המוחין ניתן כח לאודנין להבחין במעשי התחתונים ,שהמוחין בג'
דרגין .1218והנה יש לדייק את מה שאמר "עייל קלא" גרידא ולא הזכיר דיבור ,הוא
כמ"ש שקול הוא בדרגא דז"א שהוא בסוד חג"ת דאצילות והם עולים לעילא לאודנין
ה"ה בסוד מוחין חב"ד .וממילא יובן כי 'מההוא נטיפו דעייל' עניינו הוא כי זו"נ אינם
עולים למעלה בסוד מ"ן לאו"א אלא אם כן תרד אליהם הארה מזיווג או"א עצמם
תחילה )ב"ע קצה ע"ב(áéúëã áè ,ùéá ïéáå áè ïéá àôéèð àåääá óéøöúàå .
)'éé òîùéå (àé øáãîá) áéúëã ùéá ,'éé íéðåéáà ìà òîåù éë (èñ íéìäú
 – 'éé ùà íá øòáúå åôà øçéåכאן רואים מהו הכח להבחין בין מתיקו למרירו ובין
טב לביש )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ב ד"ה דעד יקירו ,(1219דהיינו שמבחין ע"י חכמה
ובינה ודעת שרשי הג' דרכים של חד"ר כיצד לעשות לאיש כדרכיו )פת"ש גדלות
דז"א נ'( .אין עולים אל האודנין אלא התפילות שמעומקא דליבא ,ולכן תפילת העני
קרובה יותר להתקבל וכמ"ש בזוהר בכ"מ )ב"ע קצה ע"ב(.
 - øáì íéúñ àðãåà éàäåהאודנין הוא בדרגא דחכמה ,ובו כליל בינה.
והנה חכמה הוא בסתימו ,1220ואין שם השגה ,ואין מושג ממנה אלא מציאותה בלבד,
ואף זאת אינו מושג אלא על ידי נהירו זעיר ע"י שביל דקיק דנפיק לאימא ,וכמש"כ
"והחכמה מאין תמצא" )איוב כח יב( )ב"ע קצה ע"ב(àåääì åâì ìééò àîé÷òå .
 - øáì ÷åôé àìã åàâì àì÷ ùðëîì ïéâá ,àçåî ïî àôéèðã àá÷åðהעקימו
הוא בחינת דרגא דאבחין בין טב לביש המצוי באודנין באופן שלא יפוק בבהילו,
כמש"ל דהוא בנטיפו דמוחא ,הרי הוא טיפה דג' מוחין הבאים מג' חללין.והוא אינו
מושג כלל שכן תלוי הוא בעומק מחשבתו ית' .וכאן הוא סוד עליית המצוות למעלה,
שתחילה נעשים מהם מוחין לז"א ,ואח"כ עולים עוד להיות בסוד אור מקיף ,ואח"כ
מסתלקים עוד לעילא לעילא עד א"ס )ב"ע קצה ע"ב( .פי' 'דלא יפוק' שכלהמצוות
והתפילות העולים אל המוחין שוב אין יורדים לתתא ,אלא לעולם עולים הם
ממדריגה למדריגה )ב"ע קצו ע"א( - éåøèñ ìëî íéúñå øéèð àäéå .בבחינה זו אין
עולה קטרוג הס"א ,שכן אין להם עליה לג"ר ,ולכן הנקבים צרים וסתימין לתתא כדי
שלא יעלו שם )ב"ע קצו ע"א( .והנה תפילה של ישראל לעולם עושה רושם ,אלא
שלעתים איננה נענית מיד אלא נשמרת וממתנת לאחר זמן עד שיצתרפו ישראל
ותתמלא סאתם של רשעים ,ואילו מבחוץ נראה הדבר כאילו נסתמו שערי תפילה.
 1216נראה לענ"ד אולי לפרש דבריו ,אזני ז"א עומדים בב' הצדדים ימין ושמאל .תכלית צורתם
זו היא שיוכל לשמוע טוב ורע .והנה כאשר הם נתקנים על ידי קבלת שפע מא"א אזי הם עולים
להיות למציאות אחת ,ואז הם בבחינת מתקלא ,בו מתאחדים כל הקצוות להיות למציאות א'.
 1217כאן באידרא עוסק באודנין דז"א ואילו הגר"א שם בביאורו לספד"צ מוקים לה באו"א
עלאין ,ועי"ש במאיר הספרא מה שביארנו בענין.
 1218ורק אז אפשר להבחין במעשה התחתונים באופן שלא תהיה ההנהגה נוטה מדי לשום
קצה ,לא חסד ולא דין.
 1219ע"ש שהגר"א הביא גם את החלק הזה המכונה 'אודנא נטיף' שכן טבעו של ז"א הוא
להבחין בין טב לביש ,מכיוון שהוא מקבל מג' מוחין ,משא"כ א"א שמקבל רק ממוח א' )כמש"כ
בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד וענין(.
 1220עי' בהגר"א על ספד"צ ריש כ' ע"ג.
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כ"ז על פי עומק חכמתו של יוצר בראשית )פת"ש גדלות דז"א נ'(àæø àåä ë"âá .
 כלומר שבהם תליין רזין דאורייתא )ב"ע קצו ע"א(ïàîã ,ïéæø éìâîã àåääì éåå .ïå÷ôé àìå ïéæø ùðëîì ï÷úúàã ,àìéòìã àðå÷ú ùéçëà åìéàë ïéæø éìâîã
 - øáìשכן פוגם הוא בשרשם של הסודות שהרי הוא מוסר אותם לסט"א ,וגורם
ח"ו שתהיה לסט"א עליה למקום הסודות )ב"ע קצו ע"א(.
,ïéðãåà ìòî ïééìâúî éøòùå ,à÷àòá ìàøùé 1222ïéçååöã àúòùá àéðú
 - àçåîî óéèðã àá÷åð àåääá ,ïéðãåàá àì÷ ìééò ïéãëבא לפרש כאן בפרטות
היאך עייל קלא לגו אודנין ועי"כ נשמעים התפילות ועביד נוקמין ברשעים .והוא
כאשר צווחין בעאקו מעומקא דליבא בלי שום תערובות של מחשבה זרה ובלי
פניות ,אז הם בוקעים את כל המסכים והקלי' ,ואז שערי מתגליין מעל אודנין,
למימרא דאינם מכסים על פתח האודנין ,ובכך עולה התפילה לתוך נקבי האודנין
)ב"ע קצו ע"א( - àçåîá (ùèáå à"ñ) ùðëå1223 .נעשה זיווג חו"ב המכונה
בטישו) 1224ב"ע קצו ע"א(íîçúàå àîèåç øòæúàå àîèåçã éá÷åðá ÷éôðå .
 - (èî÷úàå à"ð)1225נעשה בסט' דדינא קצר אפיים שלא להאריך עוד לרשעים ואז
אתחמם ,ר"ל שנדלקים הגבורות שהם ג' שלהובין דשם )ב"ע קצו ע"א(} .קלח{:
 - ïéî÷åð ãéáòå ïàøåáâ ìë ïéøòúîå ,ïéá÷åð ïåðéàî àððúå àùà ÷éôðåהרי הם
ה' גבורות אשר כנגדם יש ה' אותיות אלקים )ב"ע קצו ע"א(ïåðéàî ïé÷ôð àì ãòå .
 - àððúå àùà ïéá÷åðכאשר שומע אדם על כי ציערו את חבירו הרי הוא כועס,
ומחמת כעס זה יורדים דמעות מעיניו ועשן יוצא מנחיריו .והנה כאן מפרש שורש
דבר זה לעילא באצילות ,שמעורר זאת במוחין ועי"ז נגדין תרין דמעין הבאים
מנטיפו דמוחין וכן יוצאים אשא ותננא מנקבי חוטמא .שכן הוא ית' מתאוה
לתפילתם של ישראל בגלות שיעלו תפילתם למעלה למוחין עילאין ,ואז עי"ז )ירמיה
ח כג( ועיני מקור דמעה )ב"ע קצו ע"ב(ùèáå àìéòì àì÷ àåää ÷éìñ .1226
 - ïéðééòî ïéòîã ïéøú ïéãâðå (àçåîá àùéøá à"ñ) àçåîã àçéøá1227בחכמה,
הרי הוא המוח הראשון מג' המוחין" .ונגדין תרין דמעין מעיינין" ,דהיינו על ידי
ההתעוררות שיש במוחין יורדים דמעות מנטיפו דמוחין ,שכן ב' הדמעות הם סוד ב'
גוונין דעינא סומקא ואוכמא ,והם מתבסמין במיין דימא רבא דחכמתא .והוא כמ"ש
הגאון )ספד"צ ח ע"ב ד"ה והאודנין( ,שב' אודנין הם בבחי' חכמה דגלגלתא ובינה
דכלילא ביה .ור"ל שע"י קלא דעייל לאודנין נטיף טיפה דמוחין ,ואז יוצאים הדמעות
מן העינים מב' גוונין הנ"ל ומתמתקים כנראה בחוש ,שע"י הבכיה יוצא הצער מלבו
)ב"ע קצו ע"ב(" - øáì ïåì ãéâðã àì÷ àåääá àùàå àððú éåøéçðî ÷ôðå .לבר"
דהיינו לסט"א שאליו נדחים הסיגים )ב"ע קצו ע"ב(.
1228
)(ïéáøòúî à"ñ
ïøòúîå ïàëùîúà ïéðãåàá ìééòã àì÷ àåääá
àé øáãîá) "'éé ùà íá øòáúå åôà øçéå 'éé òîùéå" áéúë êë ïéâá ,éàä éìåë
 - (àשעל ידי דעייל קלא באודנין יתחמם אח"כ אשא דחוטמא ,ואזי "ותבער בם".
נמצא ,שהכל תלוי באודנין ע"י נטיפו דמוחין של שם )ב"ע קצו ע"ב(àéääá .
 1221כלומר שבחינה זו דווקא היא המחברת את השגותינו לגילויים של הבחינות העליונות.
"רזא" הוא כינוי למידת היסוד ,ועי' לעיל קכח ע"א בעניין רזא דרזין.
 1222עי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה וז"ש חד.
 1223משמע מדברי הב"ע קצו ע"א שהוא גורס "ובטש" ולא "וכנש".
 1224עי' בהגר"א על ספד"צ יג ע"א ד"ה וכבר שכל בטישה היא זווג נעלם.
 1225מדברי הב"ע קצו ע"א משמע שאינו גורס את המוסגר.
 1226עי' בהגר"א על ספד"צ וע"ד ד"ה ובהן ,וכן כב ע"א ד"ה חד רגשא.
 1227ב"ע קצו ע"ב גורס את המוסגר ולא "בריחא דמוחא".
 1228ב"ע קצו ע"ב לא גורס את המוסגר.
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 - (àìë)1229 àçåî øòúà àì÷ àåääã äòéîùכל ג' המוחין )ב"ע קצו ע"ב(àðú ,
 - (â àì íéìäú) "êðæà é÷ìà äèä" áéúëבא כאן לפרש שפסוק זה מעמיד
סתירה .שכן כאן אכן כתיב "הטה אלקי אזנך" ותיבת אזנך כתוב חסר ומשמע חד
אוזן ,ואילו בשאר מקומות כתיב אזני ה' כו' ,משמע ב' אודנין .וע"ז מתרץ כאן
שבאמת בז"א עצמו יש רק אוזן אחד ,דב' האודנין דשם סלקין להיות אחד וכמש"כ
בספד"צ )כג ע"ב( דרגא דעקימא למשמע טב וביש .כי הם בחי' חכמה דגלגלתא ובינה
דכלילא ביה וכמש"כ הבן בחכמה) 1230ב"ע קצו ע"ב(à"ñ)1231 ïéëøà øîåìë .
 - (ïéðãåàכאשר אין ישראל עושים רצונו של מקום ,אזי מסתלקין המוחין מז"א,
ולכן גם האודנין דתליין שם מסתלקין .ועל זה התפלל דניאל שהיה בגלות בבל
שיחזור אור החכמה להאיר לז"א ,ואז המוחין יחזרו לז"א ,ובזה יתעלו תפילות
ישראל לעילא )ב"ע קצו ע"ב(ïéôãâã ïåäéøàî ïåðéà àåáø óìà äàî úéù .
" - 'éé éðæà ïåø÷úà àìëå ,ïéðãåà ïéìàá ïééìúãאזני ה'" אינו מדבר על אודנין
דז"א ממש ,אלא על מאריהון דגדפין דמקבלים משם .ולכן כאן הוא בלשון רבים,
והם מלאכי השרת שמקבלים ונהנים מזיווג חו"ב .ולכן הם נהנים מתפילתם של
ישראל ,שמשם הוא חיות ,ולכן מכונים "אזני ה'" )ב"ע קצו ע"ב(äèä øîúàã äîå .
 - øîúà ïéôà øéòæá êðæà ,êðæà 'ééדהיינו בלשון יחיד )ב"ע קצו ע"ב(.
ïé÷ôðã ïéòøú ïéùîçîå ïéðãåà ïééìúã àçåîã àììç ãçã àøèñî
 – àììç àåääîגם באו"א עילאין 1232אבא כליל באמא )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג
ד"ה ואעפ"כ( .ג' אותיות הראשונות שבשם עיקרן הוא במוח וגילויים הוא באות ה',
וכל זה הוא במו"ס )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ד ד"ה ואמר ה"א( ,חו"ב כלילן זה בזה
)אד"ז רצ ע"ב כחד נפקין וכחד שריין( ,וחכמה אינה מושגת אלא ע"י אימא הרי היא
היכלא לחכמה .1233לכן נפתחים בבינה נ' שערים מסט' דאות ה' ,דבה אתפתחין ע"י
שביל דקיק יו"ד דחכמה ,ונכלל ה' מיו"ד ונעשים נ' שערים והחכמה נכללת בהם.
ומש"כ 'חד חללא' דהיינו מחלל ב' ששם בינה ,ומשם תליין אודנין וכמ"ש שעיקר
גילויים הוא בסט' דבינה .ואין לומר שבינה עצמה היא בחינת האודנין ,שכן באמת
בבינה עצמה ג"כ אין השגה כלל אלא רק מסטרהא מצד התפשוטתה בז"ת .והם
בסוד נ' שערי בינה דנפיק מינה לתתא בז"א ובז"ת ,דהיינו ז' פעמים ז' מ"ט שערי
בינה ,והשער העליון הרי הוא השער החמישים ,אינו מושג כלל והוא בבינה עצמה
)ב"ע קצו ע"ב( - ãç àòøú (úéà à"ñ)1234 àåä àã .ר"ל משם נמשכת הארה וכח
הבחירה 1235אל האודנין ,ועי"ז הוא מבחין בין טב לביש ,וע"ז מביא ראיה שעיקר
הבחירה הוא מסט' דבינה 'אזן מלין תבחן' )ב"ע קצז ע"א(çúôúàå ÷éôðå ãéâðã .
 - àðãåàã àá÷åð àåääáנקט כאן בג' לשונות כנגד חב"ד" :דנגיד" הוא מסט'
דחכמה והוא באתפשטותיה לתתא לבינה .ובבינה שם הוא "נפיק"" ,ואתפתח" בדעת
שהוא )ספד"צ טז ע"ב( מפתחא דכליל בשית )ב"ע קצז ע"א(ïéìî ïæà éë áéúëã .
 - (ãì áåéà) ïçáúבפסוק זה נזכרת תיבת "אזן" הן בלשון יחיד וגם בלשון נקבה
)"תבחן"( .והוא מהטעם שכתבנו לעיל ,שחכמה אינה בחשבון שכן איננה מושגת
כלל ,ועיקר הבחירה מתחילה מבינה ,שהיא נוק' לחכמה ,וע"י אצתריף הכל בין טב
לביש ולכן הוא בל' נקבה .ופי' "תבחן" שהוא מלשון בחירה ,שבו מצרפים כל דבר
 1229ב"ע קצו ע"ב גורס את המוסגר.
 1230עי' ס"י פ"א מ"ד .ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ג ד"ה והאודנין הן.
 1231ב"ע קצו ע"ב גורס את המוסגר.
 1232כתבנו בנוסח זה מכח הערת הלש"ו שם ,עיי"ש.
 1233עי' ת"ז יד ע"א" :נקודה בהיכליה" ובגר"א שם.
 1234ב"ע קצז ע"א לא גורס את המוסגר.
 1235היינו ההבחנה בין טב וביש ,ועי' לקמן.
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לידע אם הוא טוב א"ל )ב"ע קצז ע"א( - (æ íéìäú) úåéìëå úåáì ïçåáå áéúëå .זו
ראיה נוספת שבחירה הוא בסוד בינה )ב"ע קצז ע"א(àúåèùôúàã àøèñîå .
èùôúî éøàù ,àáìã øúàá àôåâá åèùôúàã ïéòøú ïéùîçã àììç àåääã
 - ïéòøú ïéùîçã àììç àåääאין הבינה עצמה מתפשטת בלב כי אם הארתה
לבד ,וזהו שנתבאר לעיל שעיקר סוד האודנין הוא בחכמה אלא שגילויו הוא ע"י
הבינה ,וזהו סוד הבחירה ששרשו האמיתי הוא החכמה ,שבו מצוי כללא דכל
האצילות ובו אתבחין הכל )ב"ע קצז ע"א(éø÷ àáìáå ,äðéçá äéá éø÷ àðãåàå .
 - ïéèùôúî ãç øúàîã íåùî ,äðéçá äéáשניהם נפקין מבינה ,ומחכמה דאגניז
תמן )ב"ע קצז ע"א(àúåèùôúàã àøèñîå àðãåàã àá÷åð àåääá à"ñ)1236 .
àã ìòå éøàù àáìã øúàá àôåâá èùôúà ïéòøú ïéùîçã àììç àåääã
ïæà éë (â ãì áåéà) áéúëã äðéçá äéá éø÷ àáìáå äðéçá äéá éø÷ àðãåàá
ãç øúàîã íåùî úåéìëå úåáì ïçåáå (é æ íéìäú) áéúëå ïçáú ïéìî
.(ïéèùôúî
) àøôñã àúåòéðöá àðàúכג ע"ב( ïéáå áè ïéá ïéçáà àã àðãåàã íåùî
 – ùéáזהו הטעם שאין אזניים בא"א) 1237בהגר"א על ספד"צ ח ע"ב ד"ה דעד( ,כל
בחי' הנהגת העולם הוא ע"י ז"א ,בו"ק ,ולכן כל התיקונים דיליה הם מב' הקוין ימין
ושמאל ,טוב ורע ,חסד ודין .והנה כנגדו ישנם ב' אודנין ימינא ושמאלא ,שם אתבחין
כל עבודת ישראל ,וכפי הבחנת האודנין הוא מתעורר לתתא בז"ת )ב"ע קצז ע"א(.
- àðéãå éîçø àìàîùå àðéîé ùéáå áèã àøèñ úéà ïéôà øéòæáã àìë êë
שילש דבריו לומר "טב וביש ,ימינא ושמאלא ,רחמי ודינא" שכן הנהגת ז"א
מתחלקת לג' :כאשר גוברים העוונות ,עולה הסט"א לאזני ז"א ותובע דין ,ונשפע
עונש להנקם מרשעים כדי שהקדושה תהיה נקיה מתביעת הסט"א וזה נקרא רע
ממש והיינו הבחינה המכונה כאן "טב וביש" .ויש שאין נשפע עונש להנקם ,אלא
הדין עצמו בא מסט' דקדושה ,וכענין יסורים של אהבה ,כדי שתזדכך נשמת הצדיק
עוד יותר .ובחינה זו מכונה דינים קדושים ,והיינו הבחינה המכונה כאן "ימינא
ושמאלא" .והנה יש צורה של דין המחלקת אפילו בשפע הטוב הנשפע לתתא,
שאמנם מצד החסד דרכו להשפיע בלי גבול ,אך מצד מדה"ד ניתן קצבה לחסדים
שיתפשטו כפי יכולת התחתונים ובסוד קו המדה מסט' דבוצד"ק שבה נעשו הכלים
דאצילות ,ובה ניתן הגבול לכל דבר .וכל זה הוא לפי הכנת התחתונים ,והיינו בחינת
1238
"רחמי ודינא" .והנה אפשר כמו כן לומר שזהו ענין ג' שלהובין דחוטמא דז"א
שהם סוד התעוררות ג' אופני הדינים הנ"ל )ב"ע קצז ע"א( .והנה כתוב בליקוטי
הגר"א 1239בענין ח"ק ט"ר י"ש על בי"ע דסט"א שבז"א" :רחמי ודינא" הוא בבריאה
ששם כולו טוב רק שזה דינא קדישא וזה רחמי בדרגא דחו"ב ,מקום סטרא ד"טב
וביש" והוא ביצירה שם מתחילה בחינת חלוקה לטו"ר בדרגא דחו"ג ,ואילו "ימינא
ושמאלא" הוא בעשיה ששם הוא כולא רע אלא שזה ימינא וזה שמאלא והוא בדרגא
 1236מדברי הב"ע קצז ע"א משמע שאינו גורס את המוסגר.
 1237שכן שם אין בחינת "טב וביש" כמו שיש בז"א.
 1238דהיינו "עשן אש וגחלי אש" הרי המה כנגד בחינות הדין "אף" "חימה" ו"משחית" שבדף
קל"ז ע"ב.
 1239עי' יהל אור ח"ב מ' ע"ד וז"ל ,סוד ח"ק ט"ר י"ש ג' עולמות בי"ע ,בריאה כלו טוב ,ויצירה
ע"ה טו"ר ,ועשיה כלו רע ,ושרשן למעלה חו"ב שניהם רחמים ,וחו"ג ,ונו"ה ,שהן ג' הכללות ,ג'
שמות שכוללן הכל ,א"א ,ז"א ,ונוק' ,אקי"ק ,והשם בכתיבתו ,ובקריאתו ,עכ"ל .ועי' עוד יהל אור
ח"ב ט"ו ע"ד וז"ל ,בין בקדושה ובין בסט"א אית ימינא ושמאלא דו"נ והן בג' עולמות בי"ע למעלה
שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים ,כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב"א,
ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו' ,והן אותיות ח"ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק' דגיהנם,
וביצירה ע"ה טו"ר מטה ונחש ,ושם ב' אתוון ט"ר ,אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין
בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא ,ושם ב' אתוון י"ש ,או"ר ומנח"ה ,עכ"ל.
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דנו"ה )ב"ע קצז ע"ב(àçåîá ììëúàã íåùîå ,àçåîá ìéìë àðãåà éàäå .
äòéîùáå ,äòéîù äéá éø÷ àðãåàáå ,äéá ìééòã àì÷á ìéìëúà ãç àììçáå
 - ïáä øîåìë òîù ,äðéá ìéìëúàהאודנין הם בסוד חכמה דגלגלתא ,והם חו"ב
עילאין המכונים חכמה )ע"ח שער ז"א פרק ג'( .ובמוח זה נכללת גם הבינה ה"ה חללא
דנ' תרעין .ומשום דאתכליל במוחא בחללא חד ,ר"ל מצד החכמה שכן החכמה אינה
נגלית אלא הבינה בלבד ,מצד זה אתכליל בקלא דעייל ביה .ר"ל ,שהקול מתעכב שם
ואינו יוצא בבהילו להשפיע מיד שפע לז"ת ,שכן מצד החכמה לבדה היה השפע יורד
מיד ,אמנם מצד הבינה יש מקום להבחין בין טב לביש ,ולכן האודנים נעשו בעקימו,
והשפע מתעכב מלרדת .והיינו מש"כ 'הבן' )ב"ע קצז ע"ב(à"ñ) çëúùà .
 - ì÷úà àì÷úî ãçá àìëã (1240ìëúñàåחו"ב כלולין זה בזה ,1241שכן חו"ב הם
בסוד המתקלא )ב"ע קצח ע"א(ïáäéúà 1242ïéøàîã ïåäéøàîì ïéìà ïéìîå .
 – òãðîìå àìëúñàìå òîùîìכמ"ש חז"ל שאין מוסרין סתרי תורה אלא לחכם
ומבין מדעתו )חגיגה יא ע"ב( שהוא בסוד כללות המוחין חב"ד ,וזהו מש"כ כאן ג'
לשונות" :למשמע" מסט' דבינה "ולאסתכלא" מסט' דחכמה )כמש"כ "ולבי ראה
הרבה חכמה ודעת" )קהלת א טז(" ,(1243ולמנדע" מסט' דדעת )ב"ע קצח ע"א(.
 – (â ÷å÷áç) 'åâå éúàøé êòîù éúòîù 'éé áéúë ç"úמכאן ראיה שכל
הנהגת ז"א תליא באודנין )ב"ע קצח ע"א(äàéáð ãëã òãåîúùà àø÷ éàä .
÷ - òãéå ìëúñàå òîù 1244(àðîéäî à"ñ) àùéãנקט כאן בג' לשונות כנגד חב"ד
)שמע ,אסתכל ,וידע( וכנ"ל .והיינו שעלה ברזין עילאין דתליין באודנין וזהו עניין מה
שממשיך ואומר אח"ז 'וקאים וכו'' )ב"ע קצח ע"א(áéúë ïéìà ïéðå÷ú ìò íéà÷å .
 - øîúà ïéôà øéòæá éàä äéî÷ øáúàìå àìçãì àåä úåàé ,ïîú éúàøéאחרי
הנ"ל דקאי על קרא ד"שמעתי שמעך" אזי כתיב "יראתי" .והוא כמ"ש ,ששם אתבחין
בין טב לביש ,ואינו כמו תיקוני דע"ק שם הכל הוא חסד גמור ואפילו על מי שאינו
כדאי )ב"ע קצח ע"א(íéðù áø÷á êìòô 'éé (íù) áéúë äî òãéå ìëúñà ãë .
 – øîúà ïéîåé ÷éúòì éàä åäééçחבקוק התפלל שיתבסמו תיקוני ז"א ע"י תיקוני
ע"ק שהם רחמים גמורים ,ובכך גם ז"א יהיה כולו רחמים ויתהפך כולו לחיוור )ב"ע
קצח ע"א(ú"ìã óìàá åà éðîæ éøú à"ä ã"åéá 1245'éé 'éé çëúùéã àðîæ ìëáå .
,ãç åäìëã áâ ìò óàå ,1246ïé÷éúòã à÷éúòì ãçå ïéôà øéòæì ãç à"ä ã"åéå
 - åø÷à àîù ãçåאף שהם שוים באותיותיהם ,מ"מ חד הוא בע"ק וחד בז"א ,וזהו
עניין אמרו 'דכלהו חד' ,שכן אפילו כשאחד הוא באותיות אדנ"י וא' באותיות הוי"ה,
מ"מ בקריאה הם חד וזהו 'וחד שמא אקרו' ,והם בע"ק וז"א )ב"ע קצח ע"א(.
 1240הב"ע קצח ע"א לא גורס את המוסגר.
 1241תמיד ,ללא תלות בעבודת התחתונים .ועי' בהגר"א על ספד"צ סוף ב' ע"א שלכן נקראים
הם "רעין" ולא "דודים" ,שכן דודים זיווגם הוא רק לפרקים ואינו תמידי .ועי' אד"ז רצ ע"ב ד"ה
כחד נפקין וכחד שריין.
 1242כן הוא הגירסא בכל הדפוסים ,וכן הוא לקמן קמ"ד ע"א .אמנם עי' ב"ע קצח ע"א ,שמגיה
את לשון האידרא מסברא דנפשיה ומשנה מ"למאריהון דמארין" ל'למארי מידין' ,ור"ל לחכמים
העוסקים במדות העליונות ,שלהם ניתנו אלו הרזין עליונים.
 1243עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ג ד"ה ואמר.
 1244ב"ע קצח ע"א לא גורס את המוסגר.
 1245עי' בהגר"א על ספד"צ ריש יב ע"א שיש כאן ב' בחינות של מתקלא שכל אחד מהם הוא
גילוי של שם הוי"ה בפ"ע ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתקונין.
 1246עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ד"ה וענין ,ש"עתיקא דעתיקין" הוא כינוי לע"ק וא"א.
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àåä éàäã 1247íé÷ìà 'éé áéúëã àðîæá àìî íù éø÷à éúîéà ïðéðúå
 – éø÷à àìî íù àåä àìëå ,ïéôðà øéòæãå ,1248àìëã ÷éúòã ,àìî íùז"א
נקרא אלקים לגבי א"א )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה והענין(éø÷à àì øàùå .
úåòéèðá àìî íù íé÷ìà 'éé òèéå (á úéùàøá) àðîé÷åàã äîë àìî íù
 - àúðâזה מורה על הזמן שאשתיל ז"א בע"ק) 1249ב"ע קצ"ח ע"ב('éé øúà ìëáå .
ïéîçø éø÷à àðîæ àåääå àììëá àåä àìë 'éé 'éé ,àìî íù àéø÷úà íé÷ìà
 – àìëáבאמירת י"ג המידות שבפרשת כי תשא נאמר פעמיים שם הוי"ה ב"ה ,הא'
כנגד ע"ק ,והשני כנגד ז"א )בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ב ד"ה והתקונין(êìòô 'éé .
 - øîúà ïéîåé ÷éúòì (â ÷å÷áç) åäééç íéðù áø÷áחבקוק התפלל שישתרש ז"א
)"פעלך"( בע"ק )"קרב שנים"( ובכך יזכה להארה משם )ב"ע קצט ע"א(êìòô ïàî .
ïåø÷à àìå ,íã÷ éîé ïåø÷àã 1250úåéðåîã÷ íéðù ïåðéà íéðù áø÷á ïéôà øéòæ
" – íìåò úåðùשנים קדמוניות" הוא כינוי לז"ת דרדל"א ,שהם קדמאין לכל
האצילות ,ומשם נמשכת חיות לז"א .ולכן מכונים הם גם "ימי קדם" ,1251שכן הם ו'
ימי בראשית ,והיינו "בקרב שנים" שהם פנימיות השנים העליונים ,ה"ה פנימיות
וחיות דז"א )ב"ע קצט ע"א(éîé ïéìà íìåò úåðù ,íã÷ éîé ïåðéà úåéðåîã÷ íéðù .
" – íéðù áø÷á àëäå ,íìåòשנות עולם" הם בז"א ,שבהם מתנהג העולם ושם יש
לנו השגה ,משא"כ בו' ימי בראשית ,שהם בז"ת דרדל"א ,ושם אין לנו השגה כלל
)ב"ע קצט ע"א(- ïéôà øéòæì åäééç ,ïàîì åäééç ,úåéðåîã÷ íéðù ,íéðù ïàî .
דהיינו פנימיות דז"א שבזה תלוי חיות ז"א )ב"ע קצט ע"א(äéìéã åøéäð ìëã .
àåääì øåëæú íçø æâåøá ,åäééç øîà ë"âáå åîéé÷úà úåéðåîã÷ íéðù ïåðéàî
 - ïé÷éúòã à÷éúòã äàìò ãñçלההוא חסד עילאה ,ר"ל חסד דגלגלתא ,שהוא
יומא דכליל כולהו יומין ,1252הרי הם ו' אלפי שנין הנ"ל ,והוא חסד דגניז בפומא
דאמה )זהר משפטים קכ"ג ע"א( ה"ה ביסוד ,ובסוד חוטמא דע"ק דכליל כל הו"ק ,ובע"ק
הוא ו' תיקוני גלגלתא ,1253ר"ל להשפיע מחסד עילאה הנ"ל הכולל את כל "השנים
קדמוניות" הנ"ל כדי להמתיק את הדינים של ז"א )ב"ע קצט ע"ב(øòúà äéáã .
 - àìëì ïéîçøכלומר גם לזו"נ דאצילות וגם לנשמות דלתתא )ב"ע קצט ע"ב(.
 - àîçøì úåàéã ïàîìå àîçøì éòáã ïàîìבחינת ע"ק אינה מתנהגת ע"פ
עבודת התחתונים ואין שם השגה כלל כלומר שאינו מובן למטה כל ההנהגות
היוצאות משם לתחתונים ,שכן הוא בסוד טענת צדיק ורע לו כו' )ברכות ז' ע"א(,
ומ"מ בודאי שבאמת לאמיתה הכל הוא בסדר נכון והכל נכון ואמת ע"פ טעם כמוס
אלא שהוא נסתם מעין כל חי )ב"ע קצט ע"ב(.
אחר שביאר את כל התיקונים דגלגלתא ורישא דז"א עתה מתחיל לבאר את תיקוני
הדיקנא שלו )ב"ע ר ע"ב( - àéîù éìò àðãäñà ù"øà àðàú .בתחילה לא היה
 1247עי' בהגר"א על ספד"צ כו ע"ב ז"ל ,הוי"ה סטרא דדכר ,אלקים סטרא דנוקבא ע"כ .ועי'
בהגר"א על ת"ז קמג ע"ב ד"ה עתיק וז"ל ,שאפילו שערא דא"א הוא מסט' דחסד ,ושערא דז"א
מסט' דגבורה.
 1248דשם זה הוא כינוי לבחינת עתיקא דעתיקין עי' לעיל קל"ז ע"ב.
 1249עי' עניינו בספד"צ כה ע"א ובהגר"א שם ד"ה וענין שמא.
 1250עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ד ליקוט ד"ה אם יהיו ,ש"שנים קדמוניות" הוא כינוי לתיקוני
א"א )הן תיקוני גלגלתא והן ת"ד(.
 1251עי' לעיל קל"ד ע"ב שכל תיקוני א"א מכונים "ימי קדם" .ונראה אולי לבאר את עומק
העניין ,שיש כאן גילוי של רדל"א בהתלבשותו בא"א דרך תיקוני הגלגלתא ות"ד ,ועי' מקורו
בבהגר"א על ספד"צ ריש ד' ע"ג.
 1252עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ד ד"ה וכאן נשלמו וז"ל ,חסד בפום אמה כנ"ל ,והוא אור יום
הראשון שאדם רואה מסוף העולם עד סופו ,שהוא יומא דכלהו יומין שכולל כל הו"ק שהן כל
העולם ,עכ"ל.
 1253עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב ד"ה ובפרשת בראשית.
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בדעתו של רשב"י לגלות אלא את תיקוני ז"א בלבד ,ואח"כ אמר )לעיל קכ"ז ע"ב( ווי אי
גלינא ווי אי לא גלינא כו' ,כלומר שהבין שלא יתכן לבאר את תיקוני ז"א אם לא
שיקדים לבאר את תיקוני ע"ק .לאחר שראה ברוה"ק שהסכימו עמו מן השמים,
ושנעשה עי"ז תיקון גדול בכל העולמות ,אמר "אסהדנא עלי שמיא" ,דהיינו שכביכול
העמיד את הקב"ה לְ עֵ ד עליו שכל כוונתו בגילוי אלה הדברים לא היה אלא לשמא
דקוב"ה ,כלומר כדי שייעשה תיקון גדול למעלה )ב"ע ר ע"ב( .עוד יש לפרש באופן
אחר ,שע"י חידושי סודות התורה ,בורא שמים חדשים ,וכמ"ש "ואשים דברי בפיך
כו' לנטוע שמים כו'" )ישעיה נא טז( ,1254ולזה אמר כאן שכל החידושים שנתחדשו
ע"י הם אמיתיים ,והעמיד על כך לעדות את "השמים" שנתקן עי"כ ,שכן את כל זאת
ראו ברוה"ק) 1255ב"ע ר"א ע"א( - ïéîéé÷ 1256àðìòã ïéìà ìëìå .דהיינו מלאכי
השרת שנמצאו שם )ב"ע ר ע"ב( - ïéîìò åäìëá ïéìà ïéìî ïàãçã .שכל
העולמות שמחים ונהנים מהחידושים .נתחדש כאן שהם גרמו לזיווג) 1257ב"ע רא
ע"א( - éìî éàáìá ïàãçå .רוה"ק נוססה בו ונעשה רבי שמעון כמעיין הנובע .שכן
אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה )ברכות לא ע"א( ,וברשותה של
השכינה הוא שגילה את מה שגילה )ב"ע רא ע"א(àñéøôã äàìò àúëåøô åâáå .
 - àððòזהו ה"פריסא עלאה" כדלעיל קל ע"ב וקלא ע"א .1258למעלה משם הכל
סתום כדי שלא ישלוט שם הסט"א המתנגד מאד לגילויים האלה שהם 'מתטמרין
וכו'' )ב"ע רא ע"א( – ïéøîèúî .דהיינו המילים הללו שנתגלו .שכן מעיקרא דברים
אלו נכסו כדי שלא ישלוט בהו עינא בישא ולא יקטרג עליהם הסט"א )ב"ע ר"א
ע"א( - ïé÷ìñå .דווקא על ידי כך שהם מתטמרין ,הם עולים למעלה למעלה עד לח"י
עלמין הנ"ל דגניזין ברזא דאוירא ובוצינא )ב"ע ר"א ע"א(àìëã à÷éúò åäì æéðâå .
 - àìëî íéúñå æéðâשעולים לז"ת דגלגלתא .ומ"ש 'גניז וסתים מכולא' אמר "גניז"
כנגד אוירא שכן הוא גניזא מאוד" ,וסתים" כנגד מוחא סתימאה) 1259ב"ע רא ע"א(.
àëä ïéøòúî ïéùéã÷ ïéìî éðä ìëã àéøáç ïéòãé ååä àì ,àììîì àðéøù ãëå
 תחילה לא היה בכוונתו לגלות כל תיקונים דע"ק כנ"ל) 1260ב"ע רא ע"א(äàëæ . – àëäã àééøáç ïåëé÷ìåçשכן הם נשרשים בי' חסדים עילאין) 1261ב"ע ר"א ע"א(.
 – éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïåëîò é÷ìåç äàëæåרשב"י הוא בסוד הדעת ,והוא

 1254עי' זהר בראשית ה' ע"א :מההיא מלה דאתחדש באורייתא ,ועל דא כתיב "כי כאשר
השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני וגו'" )ישעיה סו כב( ,עשיתי לא
כתיב אלא עושה ,דעביד תדיר מאינון חדושין ורזין דאורייתא ,ועל דא כתיב "ואשים דברי בפיך
ובצל ידי כסיתיך ,לנטוע שמים וליסוד ארץ" )שם נא טז( ,השמים לא כתיב אלא שמים וכו' כמה
דאתמר ,ולאמר לציון עמי אתה ,ולאמר לאינון תרעין ומלין דמצויינין אלין על אלין ,עמי אתה ,אל
תקרי עמי אתה ,אלא עמי אתה ,למהוי שותפא עמי ,מה אנא במלולא דילי עבדית שמים וארץ,
כמה דאת אמר "בדבר יהו"ה שמים נעשו" )תהלים לג ו( ,אוף הכי את ,זכאין אינון דמשתדלי
באורייתא.
 1255צע"ק ,שכן מדלעיל קלב ע"ב משמע ש"אסהידנא" הוא לשון של עדות יחיד ,למימרא שרק
הוא רואה משא"כ אחרים שלא רואים ,ואילו כאן משמע שכולם ראו.
 1256פי' שבגללינו הם קיימים .ועי' ב"ע ר ע"ב שאינו גורס 'דעלנא קיימין' אלא 'דקיימין'.
 1257כלומר שלימוד חכמת הקבלה גורם זיווג למעלה ,ומוריד שפע לכל העולמות ,ולכן כולם
שמחים בשלימותם.
 1258נדצ"ל קל"ד ע"ב ודף קל"ה ע"א.
 1259עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד ד"ה ביה סליקו ,שכל מ"ן עולה למו"ס .אמנם לכאורה צ"ע,
שכן עי' בהגר"א על ספד"צ י"ז ע"ב ד"ה ביה סליקו ,שם כתוב שזה הכוונה כאן היא לרדל"א .אלא
בע"כ צ"ל שכוונתו היא שכל מ"ן עולה למו"ס ,וגורם לזיווג בינו להארת הרדל"א דרך הקד"א.
 1260כוונתו לתחילת הדיבור המתחיל.
 1261עי' לעיל בהקדמת האידרא קכ"ח ע"א ד"ה אהבתי אתכם.
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שורשם של החברים המאיר בהם ,והוא בחיבורא חדא עמהם הן בעוה"ז והן בעוה"ב,
שכן כולם משורש א' יצאו) .ב"ע ר"א ע"א(.1262
 - (ã íéøáã) 'åâå íëé÷ìà 'ééá íé÷áãä íúàå øîàå ù"ø çúôקודם
שיבוא לבאר את תיקוני דיקנא דז"א ,מתחיל לבאר את הפסוק "ואתם הדבקים כו'",
כהקדמה לביאור כל התיקונים דז"א בגוונא דאדם ממש בעוה"ז )ב"ע רא ע"א(ïàî .
áéúëã (âì íù) êåîë éî ìàøùé êéøùà åäá áéúëã ìàøùéë àùéã÷ àîò
 - (åè úåîù) 'éé íéìàá äëåîë éîלאחר שביאר את כל התיקונים בצורת האדם,
התבאר שהאדם אכן נברא בצלם אלקים .וכאשר האדם מקיים התורה ומצוות ,אזי
מתגלים בו הגילויים הללו .ולכן יש לשבח "אשריך ישראל" ללמדינו שאשרי מי
שנוהג כישראל ,שכן אז אשריו שהרי מתגלים בו גילויים ,וכמו שמפרש והולך )ב"ע
ר"א ע"א( - ïéã àîìòá àùéã÷ àîùá àåä ïåäìã àúå÷áãúàã íåùî .ר"ל
אפילו בעוה"ז ,שבו הם מלובשים בחומר ,אעפ"כ הם אחוזין בו ית' ,שכן הכל תלוי
בישראל )ב"ע רא ע"ב( - àëäî øéúé éúàã àîìòáå .שכן אז יהיו מופשטים
מחומר ,ותהיינה נשמותיהם צרורות בצרור החיים ,כך שלא יתפרדו כלל .משא"כ
בעוה"ז ,שע"י עוונות לפעמים הם נפרדים מאתו ית' ח"ו )ב"ע רא ע"ב(} .קלט{.
 - àé÷éãö äéá ïéøéøöã àøåøö àåääî äéðî ïùøôúî àì íúäã1263שורש
נשמות ישראל הוא ביסוד דז"א ,שכן בזיווג נותן הוא לנוק' טיפה דמוחין להוליד
ממנה נשמות ,וכך היא המידה בכל מצוה שאנו עושים .והיינו דנקט בל' רבים
'צדיקיא' כנגד צדיק וצדק )כנגד דו"נ( כאחד) 1264ב"ע רא ע"ב(íé÷áãä íúàå ã"ää .
 - ùîî 'ééá àìà ,'ééì íé÷áãä áéúë àìå ,(ã ã íéøáã) 'ééáמדכתיב "בה'"
משמעו שישראל דבוקים בו ית' ממש לעלמין .משא"כ אם היה כתוב "לה'" ,היה
משמע שלפעמים מתפרשין ממנו ית' ח"ו .ועוד י"ל ,שאם היה כתוב "לה'" היה
משמע שכוונת הדבר היא מצד הדביקות במדותיו ית' לידמות אליו ,וכמ"ש )מכילתא
השירה ג'( מה הוא רחום כו' .משא"כ מדכתיב "בה'" משמע בה' ממש )ב"ע רא ע"ב(.
ט' ת"ד דז"א כוללים את כל ט"ס של ז"א ,ואין בז"א ספירת מלכות 1265שכן פרצוף נוק'
הכללי היא המשלמת את ז"א לי"ס והעטרה נכללת ביסוד ,וכמ"ש בזהר משפטים קכב ע"ב :דיקנא
דמלכא וכו' אתפלג נהירו דאבא בתלת נהורין )חכמה חסד ות"ת( ואמא בתרין הא חמשה )בינה
וגבורה ,ומהם נעשו נה"י( חסד וגבורה בחד נהורא )כתר( הא שיתא וכו' .עלה בידן ,שכל ט' ת"ד
נעשים על ידי המוחין הרי הם חו"ב המכונים נהירו דאו"א הבאים ממוחין דאו"א )ב"ע רא ע"ב(.

 - 1266àùéã÷ à÷éúòã äàìò àøé÷é àð÷éã ïî úéçð ãë àðàúבדיקנא דא"א יש
י"ג תיקונין שבהם נגדין י"ג נביעין דמשח רבות .1267המשח רבות מתחלק אף הוא
לי"ג ,ונביעין ממ"ס לדיקנא דז"א )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר( .אמנם
כאן הוא דיקנא דז"א ומדבר על תשעה מבועין דנפקין מע"ק לז"א ,ומהן נעשו ט'

 1262אופן ב' בהבנת מעלתו המיוחדת של רשב"י ,הוא המבואר ביהל אור ח"ב טז ע"ג ,וז"ל,
הלימוד לאחרים גדול המעלה מאד שלימודו הוא מ"ד לפי שמשים מחשבתו במי שלמטה
ממדריגתו והתלמיד מעלה מ"נ ,אבל כשלומד מעצמו הוא נקבה לבד מקבל מהספר ולא מאדם
והוא כמו הגשמים שאינן באין מלמעלה שנדמין לספיחין ,וזהו מעלת החבורה וז"ש הרבה קבלתי
כו' ומתלמידי כו' )תענית ז ע"א( ,עכ"ל.
 1263לעניין דיוק הגרסא כאן ,עי' בדפוס וילנא שם הגירסא שונה מכפי שהבאנו כאן והוא ע"פ
גי' דפוס מנטובא ונקטנו כן מכיוון שכן מדוייק בכ"מ בדברי הגר"א.
 1264עי' 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.
 1265עי' ע"ח שער דרושי הצלם פרק א'.
 1266עי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה ואמר ואחסין ,כד ע"א ד"ה ואמר כל מה.
 1267עי' ב"ע טז ע"ב שזה הוא הנסתר בפנימיות הדיקנא.
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תיקונים לדיקנא ז"א אשר הן תמיד בו) 1268בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ארבע עד
לגנתא(' .כד נחית' דהיינו סוד נהירו דמשח רבות היורד מי"ג ת"ד דא"א אל ט' דז"א.
ומכיוון שגם דיקנא דז"א מכונה "יקירא" ,לכן אפילו לגבי דיקנא דע"ק הוא מכונה
"עילאה" )ב"ע רא ע"ב( .קראו כאן "קדישא" משום דנגיד ממו"ס ששם הוא בסוד
קדושת ג' קדושות וכנגד ג' הויו"ת )ב"ע רב ע"א(" - àìëî øéîèå íéúñ .טמיר"
הוא מצד עצמו ,ו"סתים" הוא על ידי אחר) 1269בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ג ד"ה וז"ש
טמיר( ,כלומר שאינו מתלבש כלל ,שאפילו או"א אינם מלבישים את הדיקנא ,ורק
מכוסים תחתיו ונכללים בו .1270ואמר בכפל לשון 'סתים וטמיר' כנגד ב' המזלות
שהם כלל הדיקנא .מזלא עילאה הוא "טמיר" יתיר ממזלא תתאה ,ואילו בעילאה
תליא אבא ,ושורשו הוא באוירא דלא אתפיס ,ועוד כי במזלא תתאה תליא אימא,
והוא שורשה מבוצד"ק מו"ס והוא המכונה כאן "סתים" שכן הוא סתום בקרומא
)ב"ע רב ע"א(.ïéôà øéòæã àð÷éãì àùéã÷ úåáøã àçùî .
éø÷ àìå) åééçì àìà äîìù øîà àìå çëúùà àì àð÷éã àîéú éàå
 - (àð÷éãלא אשתכח ,ר"ל שלא נזכר זקן )אצל מידותיו 1271ית'( ,חוץ מזקן הכה"ג
ה"ה בחינת "זקן אהרן" )תהלים קלג ב() 1272בהגר"א ספד"צ יז ע"ד ד"ה דיקנא עד(.
והנה לאחר שהזכיר שיש דיקנא לז"א ,הפסיק האידרא את דבריו כדי להקדים
ולהקשות שהרי לכאורה לא מצינו כלל שיש דבר כזה "דיקנא דז"א" ,שכן המקור
לכל תיקוני ז"א הוא במה שגילה שלמה המלך בשיר השירים )ה יא ולהלן( ושם כלל
לא נזכר דיקנאאלא רק הלחיים בסתמא .ומבאר והולך שבאמת יש דיקנא בז"א אלא
שלא נזכר מגודל יקרו )ב"ע רב ע"א() àøôñã àúåòéðöá àðàú éëä àìà .כח ע"ב(
 דהיינו מש"כ שם פ"ב "דיקנא לא אדכר" למימרא שלא זו בלבד שתיקונים דע"קלא נרמזו כלל בקרא ,שכן כל ע"ק בכללו לא אדכר באורייתא )לעיל קל"ב ע"ב( אלא
אפילו דיקנא דז"א לא נזכר וכנ"ל )ב"ע רב ע"א(øëãà àìå æéðâå øîèàã äî ìë .
 - (íåùî) àìëî àøé÷éå äàìò éåä äìî àåää ,àééìâúà àìåליכא מידי דלא
רמיזא באורייתא ,וע"ק בוודאי נרמז בכ"מ בתורה .,רקאלא שלא נזכר בפירוש ,וכעין
ענין מה שהזכיר שלמה המע"ה )שיה"ש ה יא ולהלן( "ראשו כתם פז" וכו' שהזכיר
את התיקונים האלו בפירוש ,ואילו הדיקנא רק אינו נזכר כי אם ברמז )שם יג(
"לחייו כערוגת הבושם" )שם יג( ,אמנם רומז לכך שהלחייםר"ל שמגודלים בשערות
שוהםיינו תיקונים דדיקנא )ב"ע רב ע"א(íåùî àð÷éãå æéðâå íéúñ àåä ã"âáå .
 - àúåîéìùå àçáù àåäãכוונתו שהרי שראוי היה להזכיר את דיקנא דז"א ,שכן
אפילו תיקוני גלגלתא דיליה נזכרו בפירוש ,1273וא"כ למה לא נזכר הדיקנא .וע"ז
תירץ משום דדבר ראשון הוא "שבחא" ,ר"ל שכן תיקוני הדיקנא מורים על מידותיו
הפנימיות של ז"א ,הרי הם אורות מקיפים דיליה הכוללים את כל ט"ס שלו וכמש"ל,
ובזה ניכר ז"א כבחור במלחמה לנצחא שנאין .ומלבד זאת הוא גם 'ושלימותא'
להורות על שלימותא דז"א בגדלות ,שכן בקטנות באמת אין לז"א דיקנא כלל )ב"ע

 1268עי' עוד לקמן ד"ה ותאנא והאי דיקנא.
 1269צע"ק מ"ט בספד"צ ריש פ"ד נקט בלשון "עתיקא טמיר וסתים" ואילו כאן נקט להיפך
שהוא "סתים וטמיר".
 1270עי' אד"ז )דף רצב ע"א( ד"ה אב ואם מהאי מוחא כו'.
 1271מהגהות הלש"ו שם.
 1272עי' שם שהגר"א מציין למש"כ לעיל קלב ע"ב שם משמע שלא נזכר בחינת פרצוף א"א
המצָ וֶה ומגלה את התורה אלא רק הז"א
בתורה כלל .ועי' ב"ע ק"ה ע"א שפי' כוונתו שהא"א אינו ְ
אמנם כן נתגלה החלק של הדיקנא דא"א שהוא שורש לדיקנא דז"א הרי הוא דיקנא דכהנא רבא.
 1273בקרא דשיה"ש "ראשו כתם פז".
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ר"ב ע"ב( - àééìâúà àìå àø÷ äéæðâ àôåöøô ìëî àúåøé÷éå .הדיקנא הוא כבוד
לאדם .1274מכיוון שעיקרו של כל הפרצוף הוא ע"ש הדיקנא) 1275ב"ע רב ע"ב(.
 – àôåöøôã àúåîéìù àð÷éã éàäå àðàúåכתוב "ויעקב איש תם"
)בראשית כה כז( ,ותרגומו "גבר שלים" ,דהיינו שכולל חו"ג ,וכל ענייניו בשנים הרי
הם חסד ודין ,והיינו גם סוד שמא שלים דהוי"ה אלקים )ב"ע רב ע"ב(àúåøéôùå .
 – ïéôà øéòæãפי' "שפירותא" פאר ויופי ,וכיון שהדיקנא הוא עיקר הפרצוף ,ממילא
בא"א הוא מכונה "עתיקא" 1276ובז"א מכונה הוא "תפארת") 1277בהגר"א על ספד"צ
כה ע"א ד"ה והכל( .וכמ"ש "תפארת בחורים כוחם" )משלי כ כט( .וכמו כן הדיקנא
שלו מסתיים בת"ת ה"ה החזה שלו ,והכל הולך אחר הסיום ונק' ע"ש.והנה עיקר
היופי הוא בב' הגוונים ה"ה אודם ולובן ,וכמש"כ "דודי צח ואדום" )שיה"ש ה י(,1278
שכן ת"ת כולל חו"ג )ב"ע רב ע"ב(àð÷éã øéäðã àúòùá ïéðå÷ú äòùúá ï÷úúà .
äàìò àçùîã ïéòåáî øñéìú ïéãâð ïéôà øéòæã àð÷éã éàäá à÷éúòã àøé÷é
 - 1279ïéðå÷ú ïéøúå ïéøùò äéá ïéçëúùîå àð÷éã éàäáתשעת המבועין נפקין
לז"א ,ומהן נעשו ט' התיקונים לז"א המצויים בו תמיד) 1280בהגר"א על ספד"צ יח
ע"ב ד"ה ארבע עד לגנתא( ,התיקון כאן הוא התיקון הנעשה על ידי ג' ההויו"ת
שבמוחא דא"א) 1281בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה ותיקון של ע"ק( .אמנם בשעתא
דנהיר מו"ס דע"ק למוחא דז"א אזי נכללים בז"א כל י"ג התיקונין שכן אז יש לז"א
את כל ד' המוחין) 1282בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה וידוע( .ט' ת"ד דז"א כוללים את
כל ט"ס של ז"א ה"ה ו"ק ומוחין ,ועטרת היסוד משלמת אותו לע"ס ,ונכללת ביסוד
)ב"ע רא ע"ב( .והנה כאן חוזר האידרא לענין הראשון ה"ה מ"ש כד נחית ,וזהו
המתבאר כאן ,שעוסק בסיום הדיקנא דז"א ,שם נכללים י"ג דע"ק וט' של ז"א )ב"ע
רב ע"ב( .לעולם אין בז"א עצמו אלא ט' תיקונים .וכל הי"ג שיש בו אינם אלא מכח
הארת הי"ג ת"ד דא"א בז"א )לש"ו כללים ח"א כ"ז ע"ד(ïéøùò ïéãâð äéðîå .1283
 - àùéã÷ àúééøåàã ïååúà ïéøúåכאן הוא שורש כ"ב האותיות שבז"א )בהגר"א
על ספד"צ כה ע"א ד"ה כ"ב אתוון(.
ט' ת"ד שהזכיר דוד )בפ' מן המיצר( הם השערות ,ואילו מה שהזכיר משה בפרשת שלח
היא המשח רבות שבפנימיותם) 1284ב"ע רה ע"א(- éåðãåàî ÷éôð àð÷éã éàä àðàúå .

שכן באודנין הוא מקום הנטיפו דג' חללי מוחא ה"ה חב"ד ,והם כללות דכל הדיקנא
)ב"ע רד ע"א( - ÷éìñå úéçðå .תחילה 'נחית' מאודנין עד כנגד הסנטר ,והיינו ג'
 1274וכדאיתא בש"ס "הדרת פנים זקן" )שבת קנ"ב ע"א(.
 1275עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"ג ד"ה ותוצא וז"ל :ט' תקונין דדיקנא הוא כלל הז"א וכן הוא
בכל פרצוף בא"א הדיקנא עד טיבורו והוא עיקר פרצוף ושם או"א ובמזלא אתכלילן ,ופירושו שזה
כלל הפרצוף בתיקונו ,שזה התגלות המוחין שלו שממנו בא כל שאר תיקוניו ,ע"כ.
 1276דהיינו היופי כאן הוא היותו "נעתק" כלומר שהוא נעלם מכל מושג תחתון וחיצוני ,וכולו
עליון ופנימי.
 1277כלומר שהיופי האמור כאן היינו הדבר שבו הוא מתפאר.
 1278עי' אד"ז רצ"ב ע"ב :מוחא תליתאה כליל לון ואחיד בהאי סטרא ובהאי סטרא ומתפשט
בכל גופא ואתעביד מניה תרי גוונין )עי' מים אדירים ר"ב שזה צח ואדום( כלילן כחדא ונהיר אנפוי
ואסהיד באבא ואימא גווני דאנפוי והוא אקרי דעות ב' דעות ,עכ"ל .אם כן צ"ל שהת"ת היא באמת
הפנימיות של הת"ת הרי הוא הדעת המתפשט בו"ק.
 1279עי' בהגר"א על ספד"צ ג' עד ד"ה ואמר ואחסין ,כה ע"א ד"ה כ"ב.
 1280עי' עוד לקמן ד"ה ותאנא והאי דיקנא.
 1281עי' הערות הלש"ו על בהגר"א על ספד"צ שמציין לכאן.
 1282עי' דברינו בהגר"א על ספד"צ.
 1283עי' קכח ע"ב ד"ה האי גולגלתא ,ודף קלב ע"א ד"ה תאנא אי עתיקא דעתיקין.
 1284וכמש"כ בגר"א בספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר .והנה מ"ש כאן ובדף קלט ע"ב עניינו שערות
דיקנא דז"א ,ובדף קמ וקמא מדבר על המשח רבות.
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התיקונים הראשונים .ואח"כ 'וסליק' בתיקון הד' דשם חפי תקרובתא וכו' כמש"ו
)ב"ע רד ע"א(à"ãë ,àîñåáã àáåø÷ú éàî ,1285àîñåáã àúáåø÷úá éôçå .
) - úåâåøò àìå ,íùåáä úâåøòë åééçì (ä øéùדהיינו התיקון הד' דדיקנא דז"א,
הרי הוא כיסויים של צלעות הלחיים בשערות )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה
עלעין( .הסיבה שאמר "בוסמא" בלשון יחיד ולא "בוסמין" בלשון רבים ,מכיוון
שמגיעין כא' לשבולת הזקן שתחת הארחא )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה חפי(.
כלומר שסלקין במתקלא חד )ב"ע רד ע"א(.
עכשיו מתחיל לפרש את כל ט' התיקונים בפרטות )ב"ע רד ע"ב(ïéðå÷ú äòùúá .
 – ï÷úúàר"ל שאתתקן מלעילא כלומר מע"ק דנגיד ליה ט' התיקונים כמש"ל,
משא"כ ע"ק שהוא בי"ג) 1286ב"ע רד ע"ב(éøòùá ïéôðà øéòæã àð÷éã éàä .
 – éîëåà (àð÷éãã)1287לאפוקי מהתיקונים הנמשכים לנוק' שהם ללא שערות )ב"ע
רד ע"ב((íù) áéúëã ,éæçîì øéôù 1288óé÷ú øáâë øéôù àðå÷úá àð÷úúî .
 - 1289íéæøàë øåçáזה קאי על ז"א שיש בו גבורות להלחם בשנאין )ב"ע ר"ד ע"ב(.
 - àìéòìî àøòù ï÷úúî 1290äàîã÷ àðå÷úתיקון זה הוא השערות
המתחילין אצל נקבי האזניים ,והם 'מלעילא' כלומר שמקומם אצל האודנין הרי הוא
הארת ב' המוחין חו"ב) 1291ב"ע רד ע"ב(,àúåðéãø÷ã àðéöåá àöåöéð àåää ÷éôð .
ìòã ïéöå÷ úåçúî àùéøã àøòù úåçúá ùèáå ,àéëã àøéåàã àììëî ÷éôðå
 – ïéðãåàזו דוגמת היות אבא טמיר יתיר ונכלל באימא והיא מתלבשת בז"א
)בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה בהו( .בינה היא המכונה "ניצוצא" שכן שורשה הוא
מבוצד"ק ,שם נכלל ג"כ אוירא בסוד בטישו עילאה שבחו"ב ,1292המתפשטים לתתא
עד אודנין דז"א ,שם מאירים ב' המוחין חו"ב .והנה חכמה לעולם נשאר בראש ואינו
יוצא כלל ,ורק בינה דנפקא מחכמה מגלה את אורות החכמה )ב"ע רד ע"ב(úéçðå .
 - àîåôã àùéø ãò éîéð ìò éîéð ïéðãåàã àçúô éî÷îבנקודה זו יש חילוק בין
ז"א לע"ק ,שבע"ק תליין שערי בשיקולא טבא בחד חוטא ,ואילו בז"א הם נימין על
גבי נימין ,דבר המורה על ריבוי הדינים )ב"ע רה ע"א(.
àøçà àùéø ãò àîåôã àùéøî ÷éìñå àøòù ÷éôð àðééðú àðå÷ú
 - àøçà àùéø ãò àîåô úåçúî úéçðå ,àîåôã àçúôãתיקון ב' דדיקנא דז"א
כולל שלשה תיקונים של ע"ק :זה הסובב מעל השפה העליונה ,וכן הסובב את השפה
תחתונה ,וכן הארחא שבשפה התחתונה .1293שבז"א אין הארחא מפסיק בשפה
התחתונה ,ואין נמצא רושם של הארחא שם כלל )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה
מרישא עד אשתכח( .והטעם להנ"ל ,שכן בז"א אין ארחא תתאה כלל ,ולכן השערות
שעל השפה תחתונה מתחברים עם של השפה עליונה להיות לתיקון אחד .ומש"כ
'נפיק וכו'' דהיינו שעולים למעלה לצד החוטם בכחצי עיגול עד סוף השפה לצד
הפה ,ומשם נחית ומסבב גם את השפה התחתונה )ב"ע רה ע"א(- ïéîéð ìò ïéîéð .
כמו בתיקון א' )ב"ע רה ע"א( - àøéôù àðå÷úá .בתיקון הראשון עדיין לא נתגלו
 1285עי' לעיל הערה .505
 1286כמש"כ בספד"צ יח ע"א ט' ד"ה אשקיין לגינתא.
 1287ב"ע רד ע"ב גורס את המוסגר.
 1288עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"ג ד"ה באלין.
 1289עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה עלעין ,שזהו בעיקר עניין לתיקון ד' דת"ד דז"א.
 1290עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה נימין.
 1291ושורש הת"ד הוא באודנין.
 1292עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א ד"ה האי ,שזהו לשון שכוונתה לזיווג שבין אוירא למו"ס.
וע"ש יג ע"א ד"ה וכבר ,שכל בטישה עניינה זיווג נעלם .וביאר לי חכם א' ,שבזיווג עליון שכזה אין
משיגים כי אם הכאה ,ששני הפכים נוגעים א' בשני ,ולכן מכונה הפעולה הזו כינויה "בטישה".
 1293צ"ע אם תיקון זה נמשך עד הסנטר ,ועי' לקמן תיקון ד' ובב"ע שם.
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כ"כ תיקונים דיליה ,שכן שם הוא במקום המיצר אצל האודנין ,משא"כ כאן התחיל
שפירו דז"א להתרחב ולהתגלות ,ולכן דווקא כאן נקט בלשון שפירא )ב"ע רה ע"א(.
÷éôð ïéá÷åð ïéøú úåçúî àîèåç úåçúã àúéòöîàî äàúéìú àðå÷ú
 – àçøà ãçדהיינו הארחא שעל השפה העליונה )ב"ע רה ע"א(ïéøéòæ ïéøòùå .
 - àçøà àåääì ïééìî ïéôé÷úיש חילוק בין ארחא עליונה דע"ק לארחא עליונה
דז"א ,שבארחא דע"ק אין שערות כלל משא"כ בז"א יש שערות אלא שהם זעירין,
ובזה ניכר קצת הארחא .וטעם חילוק זה ,שכן מחוטמא דע"ק נשיב רוחא דחיי
לפומא ,ולכן אין גדלים שם שערות כלל כדי שיהא מקום פנוי לאעברא רוחא,
משא"כ כאן בז"א ,שמחוטמא דיליה נפיק תננא ואשא וכל הדינים אשר שם ,לכן
גדלים כאן שערות שהם ג"כ תקיפין לתברא שנאין .1294והנה בעת רצון גם מחוטמא
דז"א נשיב רוחא ונייחא טבא כמ"ש באדר"ז )רצד ע"א( ,לכן השערות הם קטנים עכ"פ
)ב"ע רה ע"א(àåääã äéðøçåñ àñéâ éàäîå àñéâ éàäî ïééìî ïéøòù øàùå .
 - ììë àúúì éæçúà àì àçøàå ,àçøàמה שלא נראה לתתא ,דהיינו שמתחת
לשפתיים לא נראה הארחא ,אמנם למעלה אכן נראה )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב
ד"ה מתחות עד אתחזיא(ïúååôùã àùéø ãò úéçðã àìéòìã àçøà àåää àìà .
 - àçøà àåää àòé÷ù ïîúåכאן בארחא הוא לאגזמא למאן דבעי )לקמן קמ ע"ב(.
ר"ל שבזה מראה דין לפקוד על שונאיו ,ולכן ההוא ארחא הוא שקיע ,שכן כל
הגבורות הם שקיעין לגיו) 1295ב"ע רה ע"א(.
àáåø÷úã éåòìòá éôçå ÷éìñå ï÷úúàå àøòù ÷éôð äàòéáø àðå÷ú
 - 1296àîñåáãהרי הם השערות המכסים את הלחיים .והנה בדבר זה יש חילוק בין
ז"א לע"ק ,שכן כאן השערות לא "חפי" אלא את ה"עלעין" )לחיים( בלחוד ,ואילו
בע"ק הם מכסים עד מקום הארחא דהיינו במקום הסנטר )ב"ע רה ע"א(.
1297
ïàëîå ïàëî ïéçåôú ïéøú ïééæçúàå àøòù ÷éñô äàùéîç àðå÷ú
זהו התיקון הה' דדיקנא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב בהו( והוא סוד ב' התפוחין
של הפנים הפנויים משערות .והענין ,שהפנים דז"א הוא מקום גילוי הדעת ,וגווני
דאו"א דאסהיד באנפוי ,וכמש"כ באד"ז )רצה ע"א( אנפוי כתרין תקרובין דבוסמא
כלהו סהדותא על מה דאמינא ,דהא סהדותא בהו תליא .וביאור העניין ,כי דעת
דז"א כולל ב' עטרין חו"ג ,והמה עדות על או"א שכן החסדים באים מאבא והגבורות
באים מאימא ,והרי כל הפרצוף מתראה כוחו על ידי זיו הפנים שלו ,1298ובעת רצון
 1294עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ב ואמר על האי ,שלא מצינו לשון שבירה בדיקנא דז"א אלא
רק לשון הכנעה ,ועי' שם שמביא ב' מקומות באדרא שם נראה ד"ז )קלט ע"א וע"ב( ,וזה לשונם:
)קלט ע"א( תקונא תשיעאה וכו' אינון שערי דתליין כלהו בשקולא שפיר כחד גיבר תקיף מארי נצח
קרבין) .קלט ע"ב( ותאנא בצניעותא דספרא כל מאן דחמי בחלמיה דדיקנא דבר נש עלאה אחיד
בידיה וכו' ינדע דשלים הוא עם עלאי וארמיה תחותיה אינון דמצערין ליה ע"כ .המבואר בב'
מקומות אלו שזו היא הבחינה בה הוא ית' מנצח בקרב ,ומכניע תחתיו את המצערין אותו .אמנם
אינו נ"ל כ"כ שיש כאן משמעות של שבירה ,אלא שיש יכולת ביד א"א לפעול שהרע לא יתקיים.
אמנם מצד הז"א אי אפשר לעשות להם עצמם כלום כי אם להכניעם.
 1295עי' בהגר"א על תיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
 1296עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה עלעין.
 1297בב"ע רה ע"ב 'מכאן ומכאן' ליתא.
 1298עי' בדעת תבונות לרמח"ל אות פו ז"ל ,מלבד הדמות של הגוף בתבניתו ומלבד הנשמה
שבו בצורה אשר לה הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם הוא זיו הפנים ותראי שזהו
המשתנה החי מן המת ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו הלא תראי
החולה פניו רעות ולא עוד אלא שמחשבת הלב נראית בו הלא תראי פנים שוחקות פנים זועפות
פנים מסבירות כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב ואין הזיו הזה נמצא לא
לנשמה בפני עצמה כי הרי זיו של גוף הוא ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה
אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד ,עכ"ל .וכן עי' בקל"ח פתחי חכמה אות לב וז"ל,
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יש זיווגא באו"א ונהירין בז"א או"א כאחד ,ואז מראה הפנים מהווה סהדותא לכך
שיש זיווג באו"א לשם תוספת הארה בז"א שמאירין בו ב' גוונין חיוור וסומק )ב"ע
רה ע"ב( - à÷îåñ àãøå éàäë ï÷îåñ .כאן עוסק בשעה שז"א שרוי בדינא לנצחא
שנאין ,1299והוא בסט' דגבורות .והוא נדמה לשושנה בשעה שהוא שרוי בדינא ,שכן
הנוק' מכונה שושנה )זהר בראשית א' ע"א( ,וכל בניין הנוק' הוא מעט' דגבורות של
הדעת) 1300ב"ע רה ע"ב(ïîúî ïéèäìúîã ïéîìò ïéòáùå ïúàîá ïèäìúîå .
 – (ïåäðî à"ñ)1301כנ"ל שסוד גילוי הדעת הוא בפנים ,ומשם מתפשט הדעת בכל
הפרצוף .והנה ידוע כי כל פרצוף נבנה ע"י כ"ז אתוון דא"ב דאי"ק 1302בכ"ר ,וכל אחד
מהם נכלל מי' )ב"ע רה ע"ב(.
 – àèåç ãçë àøòù ÷ôð äàúéúù àðå÷úזהו התיקון הו' דדיקנא דז"א
)בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה בחד עד חדווי( .ה'חד חוטא' הוא סוד כל חלק הזקן
התלוי מתחת לסנטר ,ומתפשט משם עד לחזה ,שם מצויה הפרסה המבדלת באמצע
הגוף .עד לשם הוא עיקר קומת ז"א ,ומשם ולתתא הוא עיקר מקום קומת הנוק'
)ב"ע רז ע"א( - àð÷éãã äéðøçñá .כלומר שהוא כולל את כל הדיקנא) 1303ב"ע רז
ע"א( - éåòîã àùéø ãò 1304ïééìúå .דהיינו עד החזה בלבד )משא"כ בע"ק שהתיקון
הזה הוא עד טיבורא דגופא( )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה בחד עד חדווי() .דהיינו
עד הגומא שתחת הלב ה"ה סיום החזה )לש"ו כללים ח"א ע"ט ע"ד(( ר"ל עד
לתחילת המעיים .1305כל זה הוא מכיוון שהדיקנא כולל את כל הפרצוף בט"ס שלו
ולכן הוא מסתיים בתפארת .והנה בתיקון זה יש חילוק בין ז"א לע"ק ,שכן בע"ק יש
ב' מזלות שכן הוא כולל את או"א ואילו כאן הכל כלול במזלא חדא שכן אינו כולל
אלא את ז"א בלבד )ב"ע רז ע"א(.àøåáè ãò úéçð àìå ,
ìëî éðôúà àîåôå ,àîåô ìò éøòù ïééìú àìã 1306äàòéáù àðå÷ú
 - äéì øåçñ øåçñ àðå÷úá éøòù ïéáúéå éåøèñתיקון זה אין בו שערות והוא
הפה עצמו ,דהיינו ב' השפתיים הפנויות משערות .והעניין ,שכן גם כאן הוא גילוי
הדעת ,שכן דעת גניז בפומא דמלכא )זהר משפטים קכ"ג ע"א( .והשפתיים הם בסוד ז'
ההבלים דנפקין מפומא ,שכן כאן הוא התיקון הז' הכולל את כל התיקונים
הראשונים ולכן נפקין מיניה ז' הבלים ,1307והוא בסוד גילוי הדעת ע"י ז"ת דבינה
המתפשטים בו"ס דגופא .והנה הארת התיקון הזה המקיף את ז"ת מבחוץ בסוד אור
המקיף .והנה גם השערות שעל גבי השפה אינם מתפשטים עד הפה ממש ,אלא

הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף ומכל חוש יוצאות הארות מזה ולכן יוצאים ד'
עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו.
 1299עי' פת"ש גדלות דז"א פתח מ"ט שמחלק בין הארת השערות הרי הוא "לנצחא שנאין",
לבין הארת ה"משח רבות" שבאים על ידי תפילות והוא האור הפנימי שבשערות שתכליתו להיטיב
לכלל ישראל.
 1300עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ד"ה ואמר.
 1301עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה בהו שנראה מדבריו שלא גורס את המוסגר ,וכן הוא
בב"ע רה ע"ב.
 1302עי' לעיל הערה .310
 1303תרגום התיבה זו הוא "סביב" .ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"א ש"סחרני" כאן הוא לשון
הכולל את כולם.
 1304גי' הב"ע רז ע"א "ותלייא".
 1305עי' לעיל ד"ה ותאנא האי דיקנא.
 1306עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה שפוון עד אתפנון.
 1307עי' פת"ש מ"ן ומ"ד י"ז וז"ל ,הנשיקין הם כפולים וכמ"ש בתיקונים תיקון ס"ט )ק"כ ע"א(
אלין ז' הבלים אינון כפולים שבע הבלים סלקין שבע נחתין שבע סלקין מלבא לפומא וז' נחתין
מפומא ללבא כו'.
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נשאר מקום פנוי במקום הפה ,כך שפומא אתפנא מכל סטרוי ,ואין השערות אלא
רק מסביב לפה )ב"ע רז ע"א(.
 - àìã÷ ïééôçîã àð÷éã úåçúá éøòù ïéúçðã 1308äàðéîú àðå÷úהמה
השערות הקטנות המכסות את הצואר שתחת הזקן ,והם מכסות את הצואר בכל
סביבותיו ,ואפילו בעורף )ב"ע רז ע"א(ìò ïéîéð ïé÷é÷ã éøòù åäìë àéæçúà àìã .
 - éåøèñ ìëî ïééìî ïéîéðשערות אלו קטנים הם ,ולכן אינם נראים מתחת לזקן
)ב"ע רז ע"א(.
1310
1309
à"ð) ïøáçúîã
)(ïåðéà íò éøòù ïéáøòúî
äàòéùú àðå÷ú
1313
1312
 תיקון זה)(àééìî à"ñ
àééìòî àìå÷ùá åäìë éøòù 1311(ïëùîúà
כולל ב' תיקונים ,שבע"ק הם כנגד התיקון הט' והי"ג .ור"ל דהיינו השערות דתליין
בשיקולא ,וגם השערות דמתערבין עמהם )ב"ע ר"ז ע"א(ïåðéà 1315(íò à"ð) 1314ãò .
 - øéôù àìå÷ùá åäìë ïééìúã éøòùכאן הוא סיום הדיקנא שבחזה דהיינו
בתפארת ,והוא 'שפיר' כלומר יופי ,מכיוון שהת"ת הוא המכריע בין הצדדים ובסוד
המתקלא ,ויופי הוא כאשר כל הגוונים והצדדים השונים נמצאים במקום הראוי
להם .וכאן נכללים כל ט' התיקונים כמו בע"ק שכן התיקון הי"ג כולל את כולם )ב"ע
רז ע"ב(ïé÷ôðå ïéãâð ïéìà ïéðå÷ú äòùúá ,ïéáø÷ çöð éøàî óé÷ú øáéâ ãçë .
àúúìã ïåðéà ìëì ïéãâð úåáø çùî àåääîå àìéòìã úåáø çùîã ïéòåáî 'è
– דהיינו לד' תיקונים דנוק' )ב"ע רח ע"ב(.
 - àã àð÷éãá åçëúùà ïéìà ïéðå÷ú 'èעצם השערות הם חיצוניות,
ובתוכם נמשכת הארה פנימית ממבועין דמוחין מע"ק לז"א ,ולכן כאן הוא נגדא
דמשח רבות ,והיינו ט' התיקונים שהזכיר משה רבע"ה בפרשת שלח .והנה אפילו
שלפעמים יש י"ג תיקונים בז"א ,אינם בו בקביעות שכן באים הם בסוד מוחין
דגדלות שאינו תדירי בו )ב"ע רז ע"ב(øá) éø÷úà àã àð÷éãã àðå÷ú úåîéìùáå .
 - óé÷ú øáéâ (1316àúúì ùðמאן דזכי לאלו התקונין נקרא גבור תקיף) 1317בהגר"א
על ספד"צ כד ע"ג ד"ה באלין( .ת"ד דז"א הן לאכנעה שנאין )בהגר"א על ספד"צ כה
ע"ב ד"ה ואמר על( ,דהיינו שכן הוא באדם דלתתא ,שכאשר יש לו את כל ט'
התיקונים ,אזי הוא גבר שלים לנצחא שנאין )ב"ע רח ע"ב(àð÷éã éîçã ïàî ìëã .
÷ - àôé÷ú äøåáâ äéá àééìú äéîåé÷á àîééמי שראה בחלומו דיקנא בקיומא
בכל ט' התיקונים ,סימן הוא לו שיש בו גבורה תקיפא לנצחא שנאין )בהגר"א על
ספד"צ כ"ה ע"ב ד"ה ואמר על ,וכן יותר מפורש בב"ע רח ע"ב(àðå÷ú ïàë ãò .
.ïéôà øéòæã äàìò àð÷éãã
àðå÷ú ìñìñ (àùéã÷) éøá íå÷ ,äéøá øæòìà éáøì ïåòîù éáø øîà
 - àùéã÷ (àëìîã à"ð)1318 àð÷éããעתה מתחיל לפרש את סדר ט' התיקונים
הללו על סדר המקראות של הפסוק "מן המיצר כו'" )תהלים קיח( שהם כנגד ט' דז"א
עצמו )ב"ע ר"ח ע"ב( .עצם הצורך של דוד לזה היה בגלל שהיה אדמוני )בהגר"א על
 1308עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ג ד"ה זעירין.
 1309עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ג ד"ה רברבין.
 1310ב"ע ר"ז ע"א לא גורס את המוסגר.
 1311ב"ע ר"ז ע"א לא גורס את המוסגר.
 1312בב"ע ר"ז ע"א לשון "מעלייא" ליתא.
 1313ב"ע ר"ז ע"א לא גורס את המוסגר.
 1314בב"ע ר"ז ע"א לשון 'עד' ליתא.
 1315ב"ע ר"ז ע"א גורס את המוסגר.
 1316ב"ע ר"ח ע"ב גורס את המוסגר.
 1317לפי זה נראה שהגר"א גורס את המוסגר ,וכן הוא בדפוס מנטובא.
 1318בב"ע ר"ח ע"ב ליתא 'דמלכא קדישא'.
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ספד"צ כד ע"ג ד"ה כתיב( .כלומר שמכיוון שדוד היה בסוד נוק' דז"א שמהחזה דז"א
ולמטה ושם הוא מקום אחיזת החיצונים )ב"ע רט ע"א( .פי' "סלסל" הוא כמי
שמסלסל בשערו ומפריד את השערות זה מזה ומקשט אותם לנקותם מכל זוהמא.
וכן העניין לכאן ,שמכיוון שר"א יתקן את הדיקנא כל תיקון ותיקון בפ"ע ,וכמו כן
ימשוך ע"ע קישוטין דמשח רבות דנגיד מע"ק ,ובזה יהיה יכולת בידו להלחם בסט"א.
שכן היה הצורך באותו הזמן שהיה לאחר הריגת י' הרוגי מלכות ,שהיה הסט"א
מתגבר מאוד וכמ"ש בריש אדרא זו) 1319ב"ע רח ע"ב( - ïéìà éåðå÷úá .באותם
התיקונים של המשח רבות שהזכיר קודם לכן )ב"ע רח ע"ב(øæòìà 'ø í÷ {:èì÷} .
íéáéãðá çåèáî ãò 'åâå ä"é áçøîá éððò ä"é éúàø÷ øöîä ïî øîàå çúô
 - àã àð÷éãáã ïéðå÷ú 'è àëä àðúאלו ט' ת"ד שהזכיר דוד הם השערות ,ומה
שהזכיר משה רבינו בפרשת שלח הוא תיקוני המשח רבות שבהם )ב"ע רה ע"א(.
- ïéîò øàùìå ïéëìî øàùì àçöðì ïéâá àëìî ãåã êéøèöà ïéðå÷ú éðäì
דיקנא דז"א נעשה בעת גמר גדלותו .ענין הדיקנא הוא גילוי המידות שלו )פת"ש
גדלות דז"א מט(.
 - éðåááñ íéåâ ìë øîà øúáì ïéðå÷ú 'è éðä øîàã ïåéë ç"úע"י
הדיקנא היה כופה את החיצונים .והענין ,שדוד המע"ה היה מעלמא דנוק' ,אשר
מקומה בז"א הוא מן החזה ולמטה ובבחינת עה"ד טו"ר ,עלמא דמותא שכן הקלי'
אחוזים ומסבבים את נוק' מן החזה ולמטה .,ולכן היה דוד משתדל תמיד להמשיך
לה חיים מלעילא ,והוא השתדל להוריד לה הארה מז"א עצמו ,שהוא מן החזה
ולמעלה ,ששם הדיקנא ,לדחות אותם ולהכרית הסט"א משם .ולכן לא היה דוד
טועם טעמא דמותא )ב"ע רט ע"א( - íìéîà éë 'éé íùá .דהיינו בדרגא דז"א ,שבו
עיקר שם הוי"ה ב"ה ,ואומר דוד כי בזה יכרית אותם )ב"ע רט ע"א(éðä øîà .
 - éðåááñ íéåâ ìëã íåùî ,àðëéøèöà éàîì àðéîàã1320 ïéðå÷úשיונקים מסט'
דיליה )ב"ע רט ע"א(ïåðéöùà ,'éé íù ïåðéàã ïéðå÷ú 'è ,àã àð÷éãã àðå÷úáå .
 - àîìò ïîמנוקבא שמכונה "עולם" ובסוד "מן העולם ועד העולם" )דבה"י א' טז
לו( )זהר בראשית לד ע"א( )ב"ע רט ע"א(.íìéîà éë 'éé íùá (çé÷ íéìäú) ã"ää .
) àøôñã àúåòéðöá àðúåכד ע"ב( - ãåã øîà ïéðå÷ú äòùú ,ט' תיקונים
אלו הם ו"ק עם ג' המוחין ,והם בו' שמות והם ו"ק וג"פ אד"ם )כנגד שם מ"ה שקיו
דאילנא מלגיו )ת"ז י"ט ע"א( ,הרי הוא פנימיות הפרצוף וממנו משקים לכל גופא( כנגד
ג' המוחין ,וע"י הוא אדם שלם )ב"ע רט ע"ב(- àùéã÷ àîùá ïåðéà àúéù àëä .
האדם נברא בצלם אלקים .והוא תליא בשם מ"ה ,ה"ה שם הוי"ה ב"ה במילוי אלפי"ן
)יו"ד ה"א וא"ו ה"א( ,והוא עיקר הוי"ה דבז"א וכללא דזו"נ )ב"ע רי ע"א(úéùã .
 - íãà úìúå ååä ïäîùחושב כאן את כל ט' התיקונים על הסדר הזה ,ופשט
הכתוב בתהלים הוא שהוא נוקט בלשון לא זו אף זו :לא מבעיא אדם ,אלא אפילו
נדיבים ,שכן הדעת בבחינת חו"ג מתפשט בגוף דהיינו בו"ק בסוד עה"ד טו"ר .ולכן
אמר שאפילו הדעת ,שהוא בגופא ,אף הוא אין תיקונו בטוח ,שכן אע"פ שהוא
מתפשט ,הוא מסתלק עם המוחין הראשונים בעת זעם )ב"ע רט ע"ב(àîéú éàå .
 - ååä íãà ììëá íéáéãð àäã ,ååä àúìú ïåðéà ïéøúדעת מכונה "נדיבים" שכן
אף הדעת עצמו הוא תרי ,וכמ"ש "ובדעת חדרים ימלאו" )משלי כד( ,והיינו חו"ג
המתפשטים בגופא למטה ,ואעפ"כ "בכלל אדם הוא" ללמדינו שמ"מ הדעת נחשב
בכלל המוחין )ב"ע רט ע"ב(.

 1319עי' עי' לעיל בפי' הגר"א קכח ע"א ד"ה חדי ר"ש.
 1320בב"ע רט ע"א ליתא 'דאמינא למאי'.
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,ãç ä"é éúàø÷ øöîä ïî (çé÷ íéìäú) áéúëã 1321ïäîù àúéù àðú
úåñçì áåè ,òáøà éøæåòá éì 'éé ,úìú àøéà àì éì 'éé ,ïéøú ä"é áçøîá éððò
äî àøéà àì éì 'éé áéúëã úìú íãà ,àúéù 'ééá úåñçì áåè ,äùîç 'ééá
'ééá úåñçì áåè ,éøú íãàá çåèáî 'ééá úåñçì áåè ,ãç íãà éì äùòé
.úìú íéáéãðá çåèáî
àîùá àìà øëãà àì àëä íãà øëãàã øúà ìëáã äìîã àæø ç"úå
÷,äéì éæçúàã äîá àìà íãà 1322(äåä) éø÷à àìã íåùî éæçúà éëäã ,àùéã
úà íé÷ìà 'éé øöééå (á úéùàøá) áéúëã ,àùéã÷ àîù äéì éæçúà éàîå
øëãà àì àëä ë"âáå äéì éæçúàã äîë ,íé÷ìà 'éé àåäã àìî íùá ,íãàä
 - àùéã÷ àîùá àìà íãàכאן רואים כי שמא שלים מתגלה בבחינת צירוף ז"א
וא"א ,והוא נהיה אחרי הארת הבינה בז"א ,והז"א נשתל בא"א )בהגר"א על ספד"צ
כד ע"ד ד"ה ואמר תשעה( .והוא סוד ב' יצירות כנגד ב' יודין דוייצר ,כמ"ש רז"ל
אדה"ר בדו פרצופין נברא )ברכות סא ע"א( .והם בסוד ב' היצרים יצה"ט ויצה"ר
דהוא כנגד חסדים וגבורות .והענין בזה ,שכוונתו לומר שכאן לא אדכר אדם בפסוק
הראשון של "מן המיצר" )תהלים קיח( ,שכן שם עדיין לא נזכר שמא שלים אלא רק
י"ה בלבד ,ולא נזכר "אדם" עד שנזכר שם הוי"ה בשלימותו )ב"ע רי ע"א( .השם
'הוי"ה אלקים' הוא כנגד דו"ן וכמ"ש לקמן קמ"א ע"ב )לש"ו גליונות(.
 - ä"é éúàø÷ øöîä ïî áéúë àðúåמפרש כאן את הטעם מדוע נזכר
בפסוק הראשון שם י"ה בלבד .והוא ,שכן כאן מדבר בתחילת הדיקנא בב' צדדיו
שאצל האודנין ועדיין לא נתפשט התיקון למטה ,שם הוא בבחי' מיצר בלבד ,ולכן
לא היה עדיין גילוי לשמא דהוי"ה )ב"ע רי ע"א(ä"é éðîæ éøú ,ä"é áçøîá éððò .
 – åäá ïãçàúà éøòùã 1323éåòìò éøú ìéá÷ì ,ä"éי"ה הוא גילוי של שם חסר,
ללא תיקון זו"ן ,וכאשר נתגלה שהשערות נמשכים ,אזי נתגלו הת"ד דז"א ,שכן אז
יש גילוי של שם הוי"ה בשלמותו )ב"ע רי ע"א(ïàëùîúà éøòùã àîçãîå .
 - éøæåòá éì 'éé ,àøéà àì éì 'éé øîàå éøàù ,ïééìúåדוד אמר זאת על דרגא
דיליה דאחיד בנוק' " ,הוי"ה" שהוא ז"א " -לי" כלומר לנוק' ,ואז "לא אירא" מסט"א
)ב"ע רי ע"א( - øñç àìã àîùá .ר"ל שמורה על שלימות דזו"נ ,והוא ע"י מחיית
שם עמלק ,ה"ה הסט"א ,דאתכפייא ע"י תיקונא דדיקנא .ועוד ,תחילה היה הדיקנא
ב"מיצר" שכן עדיין לא היה למוחין גילוי כ"כ ,לא אדכר אלא שם י"ה לבד .ואח"כ,
בהתרחבו ,אקרי הוי"ה שמא דלא חסר )ב"ע רי ע"א( - àùéã÷ àåäã àîùá .הרי
הוא שם העצם דלא אשתני כלל ,ומורה על שלימות ז"א )ב"ע רי ע"א(àã àîùáå .
.íãà 1324øëãà
 - íãà éì äùòé äî øîàã äîåעולם האצילות הוא בבחי' פנימיות
וחיצוניות ,עצמות וכלים .והוא ממש בציור אדם דלתתא ,המורכב מגוף ונפש .והנה
באצילות הכל הוא באחדות א' ,שכן שם הוי"ה דלגיו הוא שם מ"ה ,ה"ה שקיו
דאילנא )ת"ז י"ט ע"א( ,ואילו הכלים הם בבחי' אדם ,שכן מה שמתפשט בבי"ע הוא
הכלים דאצילות ,בג' כלים שבו .וע"ז נאמר "ועל הכסא דמות כמראה אדם עליו
מלמעלה" )יחזקאל א כו( ,וכך היה נראה לנביאים ,ובסוד מ"ש הקב"ה למשה "וראית
את אחורי ופני לא יראו" )שמות לג כג( .שאין השגה לנביאים כי אם בכלים בלבד,
ואפילו זה אינו במקומו שבאצילות אלא רק בהתלבשותו שבבי"ע )ב"ע רי ע"א(éëä .

 1321עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ג ד"ה כתיב מן.
 1322ב"ע רי ע"א לא גורס את המוסגר.
 1323פי' לְ חַ ָייִם ,ועי' לעיל קלט ע"א.
 1324הגי' בב"ע רי ע"א "אקרי".
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 - 1325àëìîã ïéùéã÷ ïéøúë ïåðéà ìë àðúã àåäה"ה הכלים של האצילות )ב"ע
רי ע"ב( - íãà ïåø÷úà éåðå÷úá ïð÷úúà ãë .שם אדם מורה על שלימות הפרצוף
בכל ט"ס עם המוחין ,שכן בקטנות לא אקרי אדם כלל) .ב"ע רי ע"ב(ìéìëã àð÷åéã .
 - àìëפרצוף אדם אינו מורה על פרצוף מיוחד אלא רק על כל האצילות בכללות
)ב"ע רי ע"ב( - àùéã÷ àîù éø÷úà åäá 1326àôìùîã äîå .ר"ל שבחי'
הפנימיות נק' בשם הוי"ה ב"ה ,הרי הוא שם מ"ה )בסוד אד"ם( שקיו דאילנא מלגיו
המתפשט בפנימיות .והוא נמשל לכעין חרב הנתון בנרתיקו ,בבחינת פנימיות
וחיצוניות .והנה לעולם כללות פנימיות וחיצוניות יחד אקרי הוי"ה ואקרי אד"ם
)ב"ע רי ע"ב( - àøòúå .נרתיק והוא כינוי לו"ק דז"א )ב"ע רי ע"ב(äéáã äîå .
óéìúùàã äîå à"ñ) ,äéáã äîå àøòúã àììëá íãà éø÷úàå ,ã"åãé éø÷úà
íãà éø÷úà ã"åãé éø÷úà äéáã äîå àøòú àùéã÷ àîù éø÷úà àøòúî
éåàðù àòðëàì àëä ãåã øîàã ïéðå÷ú äòùú ïéìàå (äéáã äîå àøòú àìëá
 מפרש כאן מ"ט הזכיר את הדיקנא דז"א ולא את פרטי הפרצוף עצמו ,הרי הואה"אדם" שהזכיר כאן ,המורה על שלימות הפרצוף בגדלות .וע"ז תירץ שהדיקנא כולל
את הכל )ב"ע רי ע"ב(åøé÷éá äéì øé÷åàå àëìîã àð÷éã ãéçàã ïàîã ïéâá .
 – äéðéâá ãéáò àëìî ,àëìî ïî éòáã äî ìë ,äàìéòשכן כל ההנהגות וכל דבר
נכלל שם )ב"ע רי ע"ב(.
ìéæà àì àð÷éãå ,àð÷éã øúá ìéæà àôåâ àìà ,àôåâ àìå àð÷éã è"î
 - àôåâ øúáכלל הדיקנא נכלל בתיקון האחרון ה"ה התפארת ,והוא מתפשט כנגד
תפארת )דגוף( ,וממקום שנסתיים הדיקנא מתחיל הנוקבא להיות כפרצוף בפ"ע וכמו
שתפארת דדיקנא כולל את כל השיתא ותשעה דדיקנא ]הכוללים שש ספירות שהם
עיקר מציאותו וג' מוחין[ כן הוא לעניין תפארת דגופא )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ד
ד"ה ותוצא( .הדיקנא כולל את כל הפרצוף 1327המתחיל מאודנין ששם נמצאת הארת
ג' מוחין המתפשטת עד החזה אשר שם נמצאת הפרסה .והנה אורות נה"י שתחת
הפרסה עולים למעלה מן הפרסה ,ואילו הנה"י נשארו ריקנים מן האור ובבחי'
תוספת .כל הנהגת האדם נבחנת ע"י הדיקנא ,שכן בו ניכר ההבדל שבין נער לזקן
)ב"ע רי ע"ב(øúá àôåâã àøåãä ìëå àôåâ ìëã àø÷éò åäéà àð÷éãã à"ñ)1328 .
éúà éðååâ éøúáå (àôåâ ãò àð÷éãå ïî â"ìå) (àééìú àð÷éãá àìëå ìéæà àð÷éã
ä"é áçøîá éððò ,ãç ä"é éúàø÷ øöîä ïî ,ïéøú ,ïøîà÷ãë ãç ,àðáùåç éàä
éðàå ,ùîç éøæåòá éì 'ä ,òáøà íãà éì äùòé äî ,úìú àøéà àì éì 'ä ,éøú
áåè ,àééðîú íãàá çåèáî ,äòáù 'äá úåñçì áåè ,àúéù éàðåùá äàøà
'æ íãàá çåèáî 'äá úåñçì áåè à"ñ) äòùú íéáéãðá çåèáî 'ééá úåñçì
 - 1329('è íéáéãðá çåèáî 'ç 'äá úåñçì áåèהאדרא פירש את אילו הפסוקים
על סדר ט' תיקונים בב' אופנים :הא' כמו שהזכיר לעיל )שפסוק ה' לי בעוזרי הוא
חד והשאר כל פסוק ב' תיקונים( ,וכאן מפרש עוד באופן אחר )ב"ע ריא ע"א(.

 1325עי' לעיל קל ע"ב שכמו"כ יש כתרין קדישין דז"א ,ועי' ב"ע סד ע"א וכן רכ ע"ב דהיינו
מוחין ,ועי' לקמן קמג ע"א שיש ג"כ כתרין תתאין.
 1326מלשון הורדה וסילוק ,דהיינו מה שמסתלק .לפעמים זהו המוחין והוא גילוי דשם הוי"ה
ב"ה.
 1327עי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"א ד"ה והכל.
 1328עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"ד שנראה מדבריו שאינו גורס את המוסגר.
 1329והנה נראה לכאורה שהגירסא המאחדת את "טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים" לתיקון
אחד היא נכונה יותר מאשר גי' הס"א המחלקת אותה לב' )הב"ע מציין את המקור לשיטה זו
בהגה"ת דרך אמת אמנם לא מצאתי( ,שכן לפי מ"ש בפנים נמצינו מונים עשרה תיקונים ,וזה לא
מצינו בשום מקום וקשה )ב"ע שם(.
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ìò àëä øîàã äî ìë ãåã àìà ,éøééî à÷ éàî ä"é éúàø÷ øöîä ïî
 – øîà÷ àã àð÷éãã àðå÷úכשהיה צר לדוד ע"י אוה"ע שהיו סובבים אותו ואז
היו הקלי' אחידין בנוק' ,ובבחינת מ"ש "התרפית ביום צרה צר כחכה" ,דהיינו כח
כ"ה ,שהוא כח הנוק' המכונה "כה" ,וכל הצרה לכח הנוק' הוא ע"י שמתרפין מן
התורה ,שאז שולט עמלק ואין השם שלם ואין הכסא שלם ועי"כ יורדת הנוק'
לבריאה ,דאסירא עמהון בגלותא .וזהו כוונת מה שאמר דוד על דרגא דיליה וז"ס "מן
המצר" שכן אז "קראתי י"ה" ,שאין השם שלם שאין בו אלא האותיות י"ה .ולכן
התפלל לקבל כח מהארת הדיקנא לנצחא שנאין )ב"ע ריא ע"א(äãåäé 'ø)1330 .
 - ä"é éúàø÷ øöîä ïî (øîàר"י מפרש פסוק זה על התיקון הראשון שמתחיל
אצל האודנין וכמש"ל ,שם הוא עדיין בבחי' טמיר בלא התרחבות .והוא ע"י
תפילותיו שעלו למעלה לאודנין דעייל בעמיקא דאודנין ,וע"י נשמעה תפילתו,
והתחיל תיקונא דדיקנא להאיר מקמי פתחא דאודנין )ב"ע ריא ע"א(éøàùã øúàî .
 - ïéðãåàã àçúô éî÷î ÷éçã1331 øúà àåäã ,àèùôúàì àð÷éãפי' מהאודנין
עצמם שהם בעמיקא הרבה לגיו .ועוד ,שכבר נת' למעלה שאודנין הם בבחי' חכמה
דגלגלתא ,שכן חכמה מכונה "רחוק" )ב"ע ריא ע"א(- àùéøã éøòù úåçú àìéòî .
ר"ל שלכן חכמה מכונה "רחוק" .ועוד טעם לכך הוא מכיוון שהוא בתחילת הדיקנא
)ב"ע ריא ע"א(èùôúàã (øúáå à"ñ)1332 øúàáå ,éðîæ éøú ä"é ä"é øîà ë"âáå .
øúà àåäã ,àøéà àì éì 'éé øîà àèùôúàì éøàùå éåðãåàî úéçðå àð÷éã
 - (÷éçã à"ñ) ìéçã1333 àìãשם נתגלה שם הוי"ה שמא שלים .1334והענין ,שכן
שם הוי"ה ב"ה מורה על ב' מוחין ,י"ה ב' מוחין חו"ב ,וב' עטרין דדעת ו"ה ,הרי הם
זו"נ הנבנים מב' העטרין האלו .והנה תחילת גילוי הדעת שבדיקנא הוא התיקון הה'
שבב' התפוחין ,והוא במקום שבו נתרחב הזקן ,לכן בתחילת הדיקנא ,שם עדיין לא
נתגלה הדעת לא נזכר כי אם אותיות י"ה בלבד ,ואילו אח"כ בגילוי הדעת למטה
נזכר שם הוי"ה בשלמותו ,והיינו ב' העטרין של הדעת ,ולכן אתקרי בשם אדם ,שכן
אדם הוא שלימו דדכר ונוק' )ב"ע ריא ע"ב(íãà)1335 'åëå êéøèöà éàä ìëå .
 - àúåèùôúà ìòå éø÷úàשהוא הוצרך לאתפשטות הדיקנא בדעת ,שע"י יכניע
עמין .שכן ידוע כי הכנעת הקלי' הוא ע"י נטילת הדעת שלהם ,ובסוד "מחץ ראש על
ארץ רבה" כו' )תהלים קי ו( דקאי על גילוי הדיקנא דא"א) 1336ב"ע ריא ע"ב(éàä .
 – àã àð÷éãã àø÷é ïéâá ïéîòå ïéëìî äéúåçú òðëàì ãåã (êéøèöàע"י
המוחין הרי הם יקירו דדיקנא )ב"ע ריא ע"ב(.
) àøôñã àúåòéðöá àðàúåכה ע"א(àð÷éãã ,äéîìçá éîçã ïàî ìë ,
 - äéãéá ãéçà äàìò ùð øáãכבר נתבאר שהדיקנא כופה את החיצונים .לכן
הרואה בחלום דאחיד בידיה דיקנא דבר נש עילאה ,כלומר דז"א ,אדם דלעילא,
וקראו בשם אדם ע"ש גילויא דדיקנא וכמש"ל .וזה דאחיד בידיה הוא סימנא דנצחא
קרבא כו' ,שכן עושה הוא מלחמה בידו ע"י הדיקנא )ב"ע ריא ע"ב(èéùåàã åà .
 - äéì äéãéוהוא סימן דמגינים עליו מלעילא ע"י הדיקנא )ב"ע ריא ע"ב(òãðé .
 – éàìò íò àåä íéìùãכי הדיקנא מורה על שלימותא דפרצופא המכונה "אדם
שלם" )ב"ע ריא ע"ב( - äéì ïéøòöîã ïåðéà äéúåçú äéîøàå .ת"ד דז"א כדי
 1330ב"ע ריא ע"א גורס את המוסגר .והנה עי' לקמן קמ ע"א ד"ה והאי דזעיר ,שם איתא "בריך
ברי" ,ומשמע שהכל הוא מר"א בר"ש כדלעיל ד"ה אמר ר"ש.
 1331גי' ב"ע ריא ע"א "רחוק" ,וכן הוא בדפוס מנטובא.
 1332ב"ע ריא ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1333ב"ע ריא ע"ב אינו גורס 'דחיל' וגורס את המוסגר .
 1334לאפוקי משם י"ה.
 1335ב"ע ריא ע"ב גורס את המוסגר.
 1336עי' בהגר"א בספד"צ לב ע"ב ד"ה וכן עשו וזהר בראשית מא ע"א.
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להכניע שונאים )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה ואמר על(àð÷éã ï÷úúî àðú .
 - äàìòמתחיל עתה לפרש את סדר ט' התיקונים דדיקנא בבחי' משח רבות דנגיד
מע"ק על סדר הפסוק "ה' ארך אפים וכו'" )במדבר יד יח( שהזכיר משה רבע"ה
בפרשת המרגלים )ב"ע ריא ע"ב( - ïéðå÷ú äòùúá .ר"ל בט' תיקונים עילאין דנגיד
מע"ק ,או דר"ל דיקנא עילאה דהיינו דיקנא דע"ק ,שכן כל תיקון הוא בלבושים,
שזהו אופן התיקון שבו העליון מתגלה ע"י התחתון המלביש אותו .ואף כאן ע"ק
נתקן ע"י ט' תיקונים ,ר"ל דז"א ,שכן הם לבוש אליו )ב"ע ריא ע"ב(àð÷éã àåäå .
.ï÷úúî ïéðå÷ú 'èá ïéôà øéòæã
 - äàîã÷ {.î÷} àðå÷úכאן מבאר תיקון א' )דמשח רבות )ב"ע קיא ע"ב((
דדיקנא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה נימין( ,àìéòî àøòù ï÷úúî .
éøòù ïéúçðå ,ïéðãåà ìò ïééìúã éöå÷ úåçúî ïéðãåàã àçúô éî÷î ÷éôðå
.àîåôã àùéø ãò ïéîéð ìò ïéîéð
éøòùã ïéöå÷ã ïéîéð ìëî øéúé ïéôé÷ú àð÷éãáã ïéîéð ïéìà ìë àðàú
 – ïéëéøà åàì éðäå (ïééôëå) ïéëéøà àùéøã éøòùå ,àùéøãעל ידי שערות הראש
מתפשטין המוחין דז"א) 1337בהגר"א על ספד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר(àùéøã éøòùå .
 – ïéùéù÷ ïåäðîå éòéòù ïåäðîבשערות הראש יש חילוק בין עיבור ליניקה
וגדלות ,אמנם בשערות הדיקנא אין הבחנה כזו ,שכן אין דיקנא אלא בגדול )ב"ע ריב
ע"א(– ïéôà øéòæã éøòùì ïéîåé ÷éúòã éøååç éøòù ïëùîúàã1338 àúòùáå .
כאן מתבאר ששערות הראש יוצאים לז"א) ,1339בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד ד"ה וידוע
שהדיקנא( .דהיינו ע"י ירידת המוחין לז"א ,כדי שיהיו לז"א ד' מוחין) 1340בהגר"א על
ספד"צ כב ע"א ד"ה וגוון חוורא( .וזאת ע"י שד' המוחין דז"א מעיקרא היו כלולין
במו"ס דא"א ,ואז מו"ס דא"א מאיר למוח דז"א .ואז יורש דיקנא דז"א עוד ד'
תיקונים ,כלומר שז"א הוא בבחינת מוחין דגדלות ביחס למציאות בה הוא היה
קודם לכן ,שהיה מוחין דקטנות )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה וידוע שאבא( .ע"י
הארת מו"ס דרך השערות החיוורין מתגלה מוח חכמה בז"א ,שהוא ג"כ בחי' גוון
חיוור )ב"ע ריג ע"ב(' – (ë à éìùî) äðøú õåçá úåîëç áéúë .בחוץ' היינו המוח
דא"א שמשתתף עם ג' מוחין דז"א שהם בחוץ )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה ד'
מלכין( .כל המוחין נכללין בחכמה ,וכל זמן שלא נתגלתה עדיין החכמה היו נקראים
מוחין דז"א ע"ש ג' המוחין הסתומים תוך מו"ס )כלומר ג' הויות שבמו"ס( ,ובהתגלות
החכמה נק' כולם "חכמות" )ב"ע ריג ע"ב(ïøáçúîã ïéôà øéòæ éàäá õåçá éàî .
ïéôà øéòæá ååäã éçåî úìú ,éçåî òáøà àîéà àìà ã"ñ éçåî éøú ,éçåî éøú
 – äééøåá ìò èé÷ù 1341àçåî ãçå ,àùéøã àúìâìåâã éììç úìúá åçëúùàåג'
המוחין הם בז"א ,ומו"ס מתחבר עמהם) 1342בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א הגה"ה וכמ"ש
ויתנצלו( .כ"ז הוא כנגד חב"ד )יה"ו( דגלגלתא דז"א ,והוא בכלל התיקון הראשון
דתיקוני גלגלתא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה תלת( .מוחי דז"א נחלקים
לי"ב וחד הכולל אותם ,כמו מו"ס שהנחלק אף הוא לי"ב וא' הכולל את כולם
 1337ע"ש בגר"א שהתפשטות זו היא דרך החוט השדרה ,וע"ש בלש"ו שזהו הזרע היורד
מהמוחין.
 1338כן הוא הגירסא בבהגר"א על ספד"צ ה ע"ד ד"ה וידוע ,אמנם בבהגר"א על ספד"צ כב ע"א
ד"ה וגוון ההגירסא היא "דאתמשכו".
 1339ולכן הם פחות רחמים מדיקנא ,שכן הדיקנא יוצא לאו"א )הגר"א שם(.
 1340עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"ג ד"ה בעמר ,שאינו מדבר כאן על עצם המצאת המוחין מאין
ליש אלא על תיקון המוחין בגדלות ,ועי' שם שהבאנו את דברי הב"ע.
 1341עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ועוד נ"ל ,שאין מתקלא בא"א שכן שם נכללין הכל בחד
מוחא.
 1342ונהיו ד'.
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)בהגר"א על ספד"צ יג ע"ב ד"ה תרין הוו(' .חד מוחא' הוא מו"ס הכולל את הגלגלתא
והאוירא ומו"ס) 1343לש"ו כללים ח"א צב ע"ג( ,וזהו הטעם שמו"ס הוא השורש לכל
גבול – שהרי הוא שורש למוחין דז"א ששם הוא שורש הגבול שכן הוא מצומצם
מצד עצם מהותו )לש"ו כללים ח"א צד ע"ג(êùîúàã éçåî úìú ìë ìéìëã .
äéáã éçåî úìúì ïéôà øéòæ éàäì éøååç éøòùá 1344ïìé÷ù ïìéìë ïëéùî äéðî
– דהיינו שנמשכת הארת ג' הויו"ת דמו"ס ,הרי הם סוד המתקלא ,שכן שם הוא
תחילת המתקלא )ב"ע ריב ע"ב(êë ïéâá ,ïéôà øéòæ éàäá éçåî òáøà ïçëúùîå .
àùéã÷ àîù åäá ìéìëúàã ïéìéôúá ïéáéúëã úåéùøô òáøà åîéìúùà
 - ïéôà øéòæå ïé÷éúòã à÷éúò ,ïéîåé ÷éúòãתפילין הם כינוי למוחין )בהגר"א על
ספד"צ ג ע"א הגה"ה וכמ"ש(.
 - àùéã÷ àîùã àúåîéìù àåä éàäãכלומר שמא שלים כאשר ז"א
אשתריש בע"ק )ב"ע ריג ע"א(íù éë õøàä éîò ìë åàøå (é çë íéøáã) áéúëã .
 - êîî åàøéå êéìò àø÷ð 'ééכאשר מתגלה שמא שלים אזי בורחים כל הקלי' לנוק'
דתהומא רבא) 1345ב"ע ריג ע"א(éúá éèéäø òáøà ïåðéàã ,ùîî 'éé íù ,'éé íù .
 - ïéìéôúãהרי הם חו"ב וחו"ג ,ומהן נעשו או"א וזו"ן) 1346בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג
ד"ה מתקלא קאים( .ד' פרשיות דתפילין הוא הוי"ה בפני עצמה ,ובד' בתים רהיטי
מוחא ,הרי הם נהיים שם לד' לבושים אליהם )ב"ע ריג ע"א(õåçá úåîëç ë"âáå .
 - äðøúבע"ק עצמו אין גילוי כלל ,ולכן מכונה הוא "סתימאה" ,ושם נאמר
"והחכמה מאין תמצא כו'" )איוב כח יב( ,שכן החכמה מכונה "יש" שכן מציאותו
מושגת .אמנם זה אינו אלא בחכמה דז"א ,משא"כ בע"ק שאפילו עצם מציאותו
גרידא אינה מושגת )ב"ע ריג ע"א(ïé÷éúòã à÷éúò àäã ïéçëúùî àëäã .
 - çëúùà àì 1347ïéîéúñã àîéúñדהיינו שאין בנמצא )ב"ע ריג ע"א(ïéîæ àìå .
 - äéìéã àúîëçכלומר שאין מתפתח לשבילין כמו חכמה דז"א .והנה על אף
שהוא מאיר דרך השערות ,מ"מ אינו דרך שערים ובקעים ממש ,אלא רק דרך דופן
הגלגלתא )ב"ע ריג ע"א(.ùøôúà àìå àìëã àîéúñ àúîëç úéàã íåùî .
ïéòåáî òáøà ïëùîúà ïéôà øéòæ éàäá ïéçåî äòáøà åøáçúàã ïéâáå
 - øáéò òáøàì äéðîצפון ודרום הם כנגד חו"ב .מזרח ומערב הם בסוד ב' עטרין
המתפשטים בזו"נ ,ולכן הנהר הרביעי הולך לצד א"י שהוא במערב ,וא"י עצמה הוא
בסוד נוק' )ב"ע ריג ע"ב( - àòåáî ãçî ïùøôúîå .כל המוחין כלולים תחילה
בחכמה )ב"ע ריג ע"ב(.òáøà ïåðéà ë"âáå åäìëî ÷éôðã .
 - òáøàá àìéìëúàã1348 àúîëç éàä àðàúåדהיינו כאשר האיר אור
המו"ס הכוללת את כל ג' המוחין ,יחדיו הם חשובים ד' .אז נשלם שם הוי"ה וד'
מוחין ,ונשלם אבי"ע )ב"ע רטו ע"א( – 1349éøòù éðäá àëùîúà .שהשערות הם
חלולים ,ומשם יוצא אור המוחין הרי הם מבועין דחכמתא )ב"ע ריד ע"ב( ,הנמשכים
בפנימיות חלל השערות ,הרי הם צינורות ההשפעה אשר כל א' מהם מיוחד לדבר
פרטי וכפי שיעורי ההנהגות והאורות הנצרכים לעולם ,כפי ששיערה חכמתו של
 1343ועי' לש"ו כללים ח"א ס ע"א ,שזהו דווקא כאשר אין כי אם ב' רישין בריש א"א ,ואז
המו"ס נחשב כחכמה ולא כבינה.
 1344גליונות לש"ו :עי' מאמר רשב"י נה ע"ד ושם הוא הלשון משיכין דנהורין שקילן.
 1345עי' לעיל הערה .329
 1346עי' לעיל הערה .1120
 1347עי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ד"ה ועוד ,שלשון זו קאי על מו"ס .אמנם עי' שם ח ע"ג ד"ה
ואעפ"כ שלשון זו קאי על ת"ד ועיין.
 1348גי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה וז"ש אוכמין "דאתכליל" ,וכא ע"ג ד"ה בעמר גורס
דאתכללא.
 1349דז"א .ועי' סוף הד"ה מש"כ בשם בהגר"א על תיקו"ז.
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יוצר בראשית ,אתמשכן הד' מוחין בהני שערא כו' ,שכן השערות הם שרשי הדינים
שהרי הם נותנים גבול לשפע ,ולכן משערות רישא דז"א יונקים הקליפות שהמה
התוצאות של הדינים והגבולים )ב"ע רטו ע"א(à"ð) ïéìú ìò ïéìú ïééìú ïåðéàã .
 - ïéôé÷úå ïééù÷ åäìëå ,(àåäקשיותם היא מחמת היותם שרשי הדינים ,ובהאיר
אור החכמה נמתקו הדינים של מלכין דמיתו )ב"ע רטו ע"א(ìë åãéâðå åëùîúàå .
 - éåøèñì ãçכאשר נמתקו הדינים ,אזי אתמשכו ונגידו כל חד לסטרוי ע"י קו
המדה ה"ה מסט' דבוצינא דבינה בהארת אור החכמה ה"ה נביעו דבירא וכמש"ל .לכן
נקט בכפל לשון ואמר "אתמשכו" דהיינו מסט' דחכמה" ,ונגידו" דהיינו מסט' דבינה
)ב"ע רטו ע"א( – åäééðî ïééìú ïááø àåáøå ïéôìà óìàå .כל שערה ושערה הוא
הנהגה אחרת ששיערה מחשבתו ית' ולכן מספר השערות הם כפי שיעורי ההנהגה
ששיערה מחשבתו ית' )ב"ע רטו ע"א( - àðáùåçá ïåäúéìã1350 .למימרא שאין
חשבונם מושג לתחתונים ,שהרי לא ביאר מספרם בשום מקום ,שכן דבר זה נסתר
מכל עין ,ותלוי בעומק המחשבה העליונה כפי שיעור חכמתו ית' )ב"ע רטו ע"א(.
 – (àé ä ù"äéù) íéìú éìú íéìúìú åéúåöåå÷ ã"ääדהיינו שהם הרבה ואין להם
חשבון )ב"ע רטו ע"א(.
éäéàã àøðè éàäëå óé÷ú ùéîìç éàäë øáúàì ïéôé÷úå ïééù÷ åäìëå
 - àôé÷úממו"ס נמשכים מבועין דרך נקבי השערות ,והשערות עצמם יוצאים דרך
החוורתא ,וזהו עניין ה"שבירה" הנזכר כאן) 1351בהגר"א על ספד"צ יג ע"א ד"ה אתבר
רישיה( .והוא סוד הארת החכמה המאירה דרך השערות שהוא בקושי ,מכיוון
שהשערות הם דינים ,אין בטבעם להשפיע אלא ע"י טורח רב במצות ובמע"ט )ב"ע
רטו ע"א( .הארת החכמה מכונה מים ,והמעכב את הארתם מכונה כאן סלע )טינרא(.
וקודם שהאירה החכמה בבינה לא יכול להיות שיצא מים מהסלע )ב"ע רטו ע"ב(ãò .
 - àøòù úåçúî ïéòåáîå ïéá÷åð ïéãáòãדהיינו כאשר "יוצא מים מן הסלע" הרי
הוא משל לאור החכמה דנהיר דרך השערות )ב"ע רטו ע"ב(ïéôé÷ú ïéòåáî ïéãâðå .
 - øèñå øèñ ìëì øáéòå øáéò ìëìר"ל שכל שערה ושערה הוא צינור מיוחד
והנהגה פרטית )ב"ע רטו ע"ב( - ïëåùçå éîëåà éøòù éðäã ïéâáå .שערותיו הינן
דינים תקיפין מסט' דעולם התוהו דהיינו מבינה מבוצד"ק )ב"ע רטו ע"ב(áéúë .
 - (áë áé áåéà) êùç éðî úå÷åîò äìâîכל מוחא מכונה ימא ,והשפע העובר דרך
השערות הוא הנקרא כאן "מגלה עמוקות מני חושך" )בהגר"א על תיקו"ז קמג ע"א
ד"ה ובמים( .דהיינו שבהתגלות אור החכמה יצאו מים דרך השערותשכן גילוי אור
1352
החכמה מכונה "עומק" ,וכמו כל י"ס המכונים י' עמקים )ס"י פ"א מ"ה( מסטריה
)ב"ע רטו ע"ב( - úåîìö øåàì àöåéå .בהתגלות אור החכמה יצא הבירור ,וזו היתה
תכלית שבירת הכלים ,דהיינו הוויית הבחירה שהוא טוב יותר עבורינו מאשר שיהיה
מתוקן בטבעו )ב"ע רטו ע"ב(.
אחר שהקדים מענין שערות הראש והארתם ע"י החכמה מבועא דנפיק בהם בא לבאר
בחי' שערות הדיקנא שהם מתחילים מיד אחר סיום שערות הראש בב' הפיאות )ב"ע רטו ע"ב(.

– 1354àùéøã éøòù øàùî (éãåçìá)1353 ïéôé÷ú àð÷éãã éøòù éðä àðúåשערות
הדיקנא עומדים לבד ואין מתערבין עם שערות הראש ,משום שהם מתפרשין
בלחודוהי )ב"ע רטו ע"ב( - ïçëúùîå ïùøôúî åäééãåçìá éðäã íåùî .הם

 1350גי' ב"ע רטו ע"א "דלית להון חושבנא".
 1351איירי הכא באדרא בשערות דז"א ולא בשערות דא"א ,אמנם בדברי הגר"א הנ"ל משמע
שמדבר בשערות א"א.
 1352עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א ד"ה ספרא מה שהביא בשם התז"ח )דף ב ע"א(.
 1353ב"ע רטו ע"ב גורס את המוסגר.
 1354אמנם הדינים היוצאים משערות ז"א ,הן של הדיקנא והן של הראש ,קשים יותר מאשר
הדינים שבשערות א"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ג ד"ה והן כסדר(.
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מתפרשין זה מזה בב' מקומות :הא' ,בשורשם שבמוחין ,משם יוצאים המקורות של
השערות ,שכן בודאי יש שרשים מיוחדים בפני עצמם לשערות הראש ושרשים
מיוחדים בפני עצמם לשערות הדיקנא .והב' ,מקומם כאשר יוצאים אל הפועל הוא
שונה ,שכן זה בראש וזה בפנים .ומש"כ כאן 'ומשתכחן' ר"ל שנמצאים במקומם .ופי'
הענין ,שכל פרצוף מתחלק לב' ,הא' מדריגת ג"ר ה"ה הראש ,והב' מדריגת הז"ת ה"ה
גופא בלבד .וכן הדבר כאן :שערי הגלגלתא מקיפים על הראש הרי הוא ג"ר ,ושל
הזקן מתפשט עד טיבורא דליבא שהוא כל הגוף )הפרצוף מסתיים עד החזה ,ומשם
ולמטה הוא לבר מגופא( .ועוד ,ששערות הראש הם רק על הגולגולת ,והוא בחי'
הכתר של הפרצוף שלעולם אינו נחשב בכלל הפרצוף ,ואילו השערות של הדיקנא
תחילת יציאתם הוא מן המוחין ונמשכים עד הטיבור וכוללים את כל ט"ס של
הפרצוף ,והיינו ט' התיקונים דדיקנא וכמש"ל .והנה כתר דז"א הוא מן התבונה,
ומשם הדינים מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( ,ולכן השערות אשר שם הם שורש תוקף
הדינים ,משא"כ שערות הדיקנא ,שאדרבא כופה את כל החיצונים )1355ב"ע רטו ע"ב(.
åàì ,àðéã åäìëã íåùî àîéú éà ,ïéôé÷ú éàîà ,åäééçøåàá ïéôé÷ú ïåðéàå
 - (àðéãå)1356 éîçø åçëúùà ïéìà ïéðå÷úá àäã ,éëäפי' שבא להקשות מ"ט
ששערות הזקן תקיפים יותר משערות הראש שהם דינים גמורים )ב"ע רטו ע"ב(.
 - éîçø åäìë ïéìà àçùîã éøäð éòåáî øñéìú ïéúçðã àúòùáåפי' קושיא
גדולה עוד יותר ,שכן אז מתהפך כולו לרחמים ,וא"כ אמאי הם תקיפין )ב"ע רטו
ע"ב(.
 - ïéôé÷ú åäìë àð÷éãã éøòù éðä ìë àðàú àìàעתה מתחיל לתרץ,
ומקדים ששערות הראש רכין משל זקן ,שכן הן יותר רחמין ,1357ואילו בהתפשטותם
זה הפוך) 1358בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד ד"ה ומה( .כאשר מתגלה הדיקנא מתגלים
רחמיו וכל הדינים נכפין) 1359בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה ואמר(ïåðéà ìë è"î .
àä àðéã åäðéàã ïåðéà ìëå ,àðéãì àééôëàì ïéôé÷ú éåäîì ïééòá éîçøã
 - ïåðéà ïéôé÷úוזהו תירוצו שאדרבא ,כך היא המדה ,שאותם השערות גופא דהם
רחמים ,בעיין למהוי ג"כ תקיפין ,ר"ל לאכפייא דינין ולתברא אותם .1360והענין,
שבחי' הרחמים שבדיקנא הוא מסטרא דאבא .אמנם בחכמה יש גם את שורש הדין,
והוא מסט' דמו"ס הרי הוא סוד גבורה עילאה ועל ידיו נמתק כל דבר בשורשו.1361
לכן כל הדינים אתכפיין ע"י הרחמים דדיקנא מכח סט' דמו"ס ,שכן שם הוא שורש
מיתוק כל הדינים .כך עלה ברצונו שטבע העולם הוא שהדין יכול להתגבר על
הרחמים באותה מידה שהרחמים יכולים להתגבר על הדין והדבר תלוי בעבודת
ישראל ,שכאשר מטיבין מעשיהם אזי ניתן הכח לרחמים לאתתקפא על דינא ,וכן
להיפך ,ואל"כ לא יהיה שייך בחירה ורצון כלל .לכן ב"ד של מעלה אין עונשים פחות
מכ' שנים ,שכן אז יש לאדם את כל תיקוני הדיקנא ,ובכוחו להתגבר על יצרו ולכפות
הרע לטוב )ב"ע רטז ע"א(,ïéøèñ ïéøúî ïéôé÷ú éåäîì ïééòá êë ïéáå êë ïéáå .
' – àðéã ìò ïéçöðå ïéôé÷ú éîçø ïéîçø àîìò éòá ãëבעי עלמא רחמין' עניינו
 1355לכן שם נמצאים ב' הבחי' של דין ורחמים ,שכן בניין ז"א הוא מה' חסדים דאבא וה"ג
דאימא ,ויחדיו המה סוד ב' השמות הוי"ה אלקים ה"ה שמא שלים )ב"ע רטו ע"ב(.
 1356ב"ע רטו ע"ב גורס את המוסגר.
 1357שכן אין צורך כ"כ בצמצום כמו בדיקנא ,הדיקנא הרי מצמצם את אורות מו"ס באור ישר
כדי שיוכלו או"א לקבלם .והיינו אורות התיקון ,ואורות היוצאים משערות הראש הם משוערים
כדי קיום ובסוד אור חוזר.
 1358כלומר שמאורות הדיקנא יש גילוי גדול יותר מאשר משערות הראש.
 1359עי' לעיל הערה .244
 1360כדלעיל קלא ע"ב ד"ה ואינון תליסר.
 1361עי' לש"ו דע"ה שהבאנו לעיל הערה .1359
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התעוררות מעשיהם הטובים ,ואז 'רחמי תקיפין ונצחין על דינא' וכן הארות דאבא
מתגברים על אלו של אמא ,וזהו תיקון העולם )ב"ע רטז ע"א(àðéã ,àðéã éòá ãëå .
 - éîçø ìò çöðå óé÷úר"ל שכאשר ישראל רוצים דין להלחם בשנאין ,אזי 'דינא
תקיף כו'' .הרי לנו שב' בחי' נמצאים בדיקנא דז"א עצמו בלי גילוי ע"ק ,והוא לפי
עבודת ישראל שכאשר מטיבים מעשיהם ,אזי השערות של הרחמים מתחזיין ושל
הדין אין מראין כוחם והם נבלעים בדיקנא .וכן הדבר בהיפוך ח"ו ,שכאשר רוצים
בדין אזי השערות של הדין אתחזיין ואילו של הרחמים לא מתגליין כלל )ב"ע רטז
ע"א(ïåðéàã éøòù éîçø åòá ãëã ,ïéøèñ ïéøúî ïéôé÷ú éåäîì ïééòá ë"âáå .
éîçø ååä àìëå éøòù ïåðéàá àð÷éã (àøçàúîå à"ñ) àéæçúîå ïéîéé÷ éîçøá
– כאשר מתגלה דיקנא דע"ק בדיקנא דז"א ,אזי כולו חיוור ,ואז השערות שהיו
פועלים דין פועלים רחמים )ב"ע רטז ע"א(àð÷éã àééæçúà àðéã àééòá ãëå .
.àð÷éãá íéé÷úà àìëå éøòù ïåðéàá
 - àøååç àùéã÷ àð÷éã éìâúà ãëåכאן הוא מקום התגלות של דיקנא
דא"א בדיקנא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתיקונין( שבו כל שערות
הדיקנא ,גם אלו של הדינים ,מתהפכים לחיוור .והוא בב' בחינות :הא' מצד מעשיהם
הטובים של הדור בכלל ,הגורמים לעורר רחמים מז"א ומע"ק כאחד כמבואר ,והב'
כשאין התחתונים ראויים לכך מצד מעשיהם אלא שיש איזה צדיק בדור דוגמת משה
רבע"ה בדור המדבר שהי' מוריד את הארת י"ג תיקונים דע"ק בדיקנא דז"א )ב"ע רטז
ע"א( - ïééçúñîå ïéøäðúî éðä ìëå éðä ìë .בהארת מו"ס ,יש מים עזים ועמוקים
כמ"ש בכ"מ ומהארה זו באים אותם המים אשר ע"י "מתנהרין ומסתחיין" ,ומתהפכן
ע"י הארת אוירא ,שמשם אור המאיר לבוצינא )ב"ע רטז ע"א(éçúñàã ïàîë .
- çëúùà àðéã úéìå éîçøá åäìë åîéé÷úàå ,äéá äåäã äîî à÷éîò àøäðá
ר"ל ממו"ס ,שהוא עמיקא דכל האצילות )ב"ע רטז ע"א(ïéøäð ãë äòùú éðä ìëå .
 - éîçøá ïééçúñà åäìë àãçëר"ל שתשעה מבועין דמשח רבות נפקין לז"א,
ומהן נעשו ט' התיקונים הקבועים של ז"א )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ארבע עד
לגנתא(.
àì úîà åìàå ãñç áøå íéôà êøà 'éé ,àøçà àðîæ äùî øîà ë"âáå
÷ïéôà øéòæì ïéîåé ÷éúòî ïéøäðã ïìéëî äòùú ïåðéà äìîã àæøã íåùî øîà
 ר"ל שמלבד ממה שהזכיר בפרשת כי תשא י"ג תיקונים ,ובפרשת שלח לא הזכירכי אם ט' תיקונים בלבד ,ועניינם ט' תיקונים דמשח רבות דז"א ,ה"ה הארת
הפנימיות שבהם .וט' התיקונים שהזכיר דוד המע"ה בפסוקי "מן המיצר" )תהלים
קיח( כו' הינם ט' תיקוני החיצוניות של השערות )ב"ע רטז ע"א(äùî øîà ãëå .
,ïéôà øéòæá éçëúùîã àð÷éã éðå÷ú åäðéà øîà ïéðå÷ú äòùú àðééðú àðîæ
àúùäå ,à÷éúòá àééìú úîà ë"âáå ,äéá {:î÷} ïéøäðå ,ïéîåé ÷éúòî ïéúçðå
 - úîàå äùî øîà àìכאן הזכיר את היותם מאירים לתתא בז"א ,ולכן שם נזכר
שם הוי"ה ב' פעמים ,דהיינו א' לע"ק וא' לז"א ,לרמז על י"ג דעתיקא המתפשטין
לז"א .וכאן הזכיר פעם א' שם הוי"ה ב"ה ,שהוא ז"א בלבד .והענין ,כי אמת
משמעותו דבר קיים שאינו משתנה לעולם .ממילא ע"ק ,שי"ג התיקונים שבו אינם
משתנים לעולם ,ואין פגם מגיע לשם ,נק' אמת .משא"כ ז"א ,שאין בו קביעות כלל,
שכן לפעמים יש בו רק ט' תיקונים ,ולפעמים כשמאיר בו ע"ק ,אזי גם בו יש י"ג
תיקונים  ,ולכן לא נאמר בו מידת "ואמת" )ב"ע רטז ע"ב(.
,ïéòéòù àìå ïéìú ìò ïéìú éùéù÷ åäìë ïéôà øéòæã àùéøã éøòù àðú
,äàîéúñ àçåîî ïéøäðå ,äéá ïéçëúùî éììç úìúá éçåî úìúã àðéîç àäã
 - äééãøåã ìò áè øîçë êéëùå èé÷ù ïéîåé ÷éúòã àçåîã íåùîåמפרש כאן
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טעם נוסף לכך ששערות ז"א קשישין יותר משל ע"ק , 1362ששערות דע"ק נמשכים
ממו"ס ,ומו"ס הוא חד מוחא 1363בבחי' חכמה ,ועל אף שיש שם ג' הויו"ת ה"ה שרשי
ג' המוחין ,מ"מ הם מצויים בחד חללא .והנה חכמה אינה מתפשטת ,ועיקר הגילוי
והתפשטות אינה מתחילה אלא מבינה .לכן חכמה הוא כנגד האות י' דאיהי סתימא
מכל סטרוי ,משא"כ בינה שהיא כנגד האות ה' שכן בינה מתחלקת לג' קווין .לכן
בע"ק ,שאין ניכרת בו כי אם החכמה בלבד ,ממילא המוח שם סתום ואינו מתחלק
לג' חללים אלא במוח אחד ובסוד האות י' בלבד ,ולכן כתיב בה "והחכמה מאין
תמצא לא ידע אנוש ערכה" כו' )איוב כח יב( .ממילא יתבאר שאף השערות דנפקין
משם הם שעיעין ומתקמטין ואינם מתפשטים לתתא ,משא"כ ז"א ,שבו הם ג' חללין
ממש ,ושם מתחיל הגילוי ,וכמו כן אין השערות משיחין במשחא הרי הוא הארת
החכמה אלא מעט ,ולכן הם תקיפין ומתפשטים לתתא .ומש"כ 'תלת חללי' עניינו
לרמז שהם מקבלים הארה מג' ההויו"ת דמו"ס הרי הם שרשי ג' המוחין ,ממילא יש
בהם ג"כ מהפנימיות דהמשח רבות ,אבל לא באותה מידה כמו בע"ק .1364ומש"כ
'שקיט ושכיך' הוא משום ששם רק החכמה מתגלה )ב"ע רטז ע"ב(åäìë éåøòù .
- à÷ð øîòë äùàø (æ ìàéðã) áéúë ë"âáå ,1365áè àçùîá ïéçéùîå ïéòéòù
שמן הוא מסט' דחכמה .והנה משום ששם רק החכמה מתגלה ממילא גם שערוי הם
"שעיעין ומשיחין במשחא טב" ,הרי הוא סוד השמן הטוב שעל הראש ,דהיינו שמן
המשחה .והוא "נקי" משום דמשיחין במשח טב שאין בו פסולת ,שכן הדינים
כמוסים שם .והנה כאן רואים את החילוק שבין שערות ז"א לשערות א"א .שכן
בא"א יש הארה מהמו"ס הרי היא ממידת חכמה ונקרא שמן ,וה"טב" שבו הוא שאין
בו דינים )ב"ע רטז ע"ב(.
,éèî÷úî àìå ïééìú åäìë àäã ,ïéùéù÷ àìå ïéùéù÷ ïéôà øéòæã éàäå
 - ÷éôðå ãéâð àúîëç ë"âáåבביאור כפל הלשונות "נגיד ונפיק" י"ל שאור חכמה
הוא "נגיד" במוחין דז"א ע"י בינה .ואח"כ "ונפיק" בדעת כדי להתפשט בגוף שם אין
אור השמן מתמעט כ"כ .ומבאר שאין שערות הראש קשישין כשל הדיקנא ,שכן
שערות הדיקנא משפיעים למטה וכמ"ש שכל גילוי הוא מבינה ולמטה )ב"ע רטז
ע"ב( - àúîëçã àúîëç àì ìáà .ר"ל חכמה דע"ק ,שכן שם אין גילוי כ"כ
לבינה ,ולכן נק' חכמתא דחכמתא ,ר"ל אין מתגלה שם כי אם חכמה בלבד )ב"ע רטז
ע"ב( - àèé÷ùå àëéëù éäéàã .דהיינו ב' בחי' :הא' שאין דין וכעס נמצאים שם
שכן הדין בלוע בשורשו ,והיינו "שכיכא" ,והב' היא "שקיטא" לרמז שאין מתפשט
כ"כ לתתא )ב"ע רטז ע"ב(åäéà øá ïéîåé ÷éúòã äéçåî òãéã úéìã àðéðú àäã .
 שאין מתגלה לתתא )ב"ע רטז ע"ב(- 1366äëøã ïéáä íé÷ìà" áéúëã éàäå ."אלקים" היינו ז"א ,והוא "הבין דרכה" ,ר"ל שאינו משיג את החכמה בעצמה אלא
רק מה שמתפשט ממנה דרך בינה )ב"ע רטז ע"ב(áåéà) "äîå÷î úà òãé àåäå" .
 – (çëע"ק המכונה "הוא" ,ידע את "מקומה" היינו שורש החכמה ,הרי הוא מו"ס,
שאבא נפיק מתמן )ב"ע רטז ע"ב( - 1367øîúà ïéôà øéòæá .ר"ל שתיבת "אלקים"
הנזכרת כאן היא שם לז"א .הרי לן ,שז"א אינה משגת בע"ק אלא את דרכיו בלבד
 1362מוסיף כאן הב"ע ,ז"ל ,והנה דבר זה נראה בחוש ,שמי ששערותיו רכיכים ושעיעין הם
מתקמטים ואינם נמשכים בהתפשטות למטה כ"כ ,משא"כ כשהם קשים ותקיפין .והי"ע בכוונת
דבריו שכן לכאורה ה"חוש" מראה להיפך.
 1363עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ועוד נ"ל.
 1364עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ד ד"ה והמתקלא.
 1365כדלעיל קכח ע"ב.
 1366עי' לעיל קכט ע"ב וכן אד"ז רצ ע"א.
 1367עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס.
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)ולא את עצמותו( )ב"ע ריז ע"א(ïéã àîìòá ä"á÷ì éøá êéøá ïåòîù éáø øîà .
.éúàã àîìòáå
àøçà àùéø ãò àîåôã àùéøî ÷éìñå àøòù ÷éôð àðééðú àðå÷ú
 – àîåôã àçúôãהוא תיקון הב' דדיקנא דז"א .ותיקון זה כולל שלשה תיקונים של
ע"ק הסובבים גם את השפה תחתונה וגם את הארחא שבשפה התחתונה ,שכן בז"א
אין הארחא נמצא כלל אפילו בתורת רשימו וממילא אינו מפסיק בשפה התחתונה
)בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה מרישא עד אשתכח(ãò àîåô úåçúî úéçðå .
 - øéôù àðå÷úá ïéîéð ìò ïéîéð àøçà àùéøבתיקון הראשון שאצל האודנין לא
נתגלה כ"כ שפירותא דדיקנא דז"א ,שכן שם הוא במיצר עד שמגיע לתיקון הב'
שעליו נאמר "ענני במרחב י"ה" )תהלים קיח ה( שאז התחיל להתגלות .והנה תכלית
דיקנא דז"א הוא לנצחא שנאין ,ולכן גבורתו היא שפירותו )עי' לקמן ד"ה האי
תקונא יאה( ,וזהו מש"כ לקמן 'כד תקונא דדיקנא דא מתתקן וכו'' למימרא שכאן
הוא מקום התגלות בחינת המלך היוצא למלחמה )ב"ע ריז ע"א(.
÷ï÷úúî àã àð÷éãã àðå÷ú ãë øîàå çúô àáà 'ø í÷ ,àáà éáø íå
ï÷úúî àã àðå÷ú ãë à"ñ)1369 (ïéëìî éðå÷úá à"ñ)1368 àëìîã àðå÷úá
 - éæçîì øéôù óé÷ú øáâë (éæçúà àëìîã àð÷éãáהיופי הוא על ידי הנהגת
הדין ורחמים יחד ,וכמו כן כאן הוא התגלות הניצוח הן מצד הדין בו היה מנצח את
האומות ,והן מצד החסד אשר על ידיו עושה משפט וצדקה לעמו )ב"ע ריז ע"א(áø .
" - èéìùåרב" בחסד לכלל ישראל" ,ושליט" בדין לאוה"ע ,שכן על ידיו שולט על
החיצונים )ב"ע ריז ע"א(ãëå ,(æî÷ íéìäú) 1370çë áøå åðéðåãà ìåãâ ã"ää .
ìà äéìéã åøéäðá éø÷à ,äéá çâùéå àùéã÷ àøé÷é àð÷éã àðå÷úá íñáúà
 - 'åâå íåçøדהיינו שתיקון זה שבז"א כולל את התיקונים ב' ד' וה' שבא"א ,הרי הם
"רחום" "ארך" ו"אפים" .לכן מכונה גם כאן "אפים" ,שכן כולל הוא ארחא תתאה.
משא"כ ארחא עליונה שבז"א שהוא תיקון בפ"ע ,וכאשר ז"א מקבל את הארת ע"ק,
אז נהרין ביה י"ג תיקונים דע"ק ,ואז הם י"ג אף בז"א ונק' בשמות א-ל רחום וכו',
ומתחלק התיקון הב' לג' תיקונים .והנה תיקון זה מכונה אפיים ,ומורה שיש בו קצת
דין שלשונו מורה על כעס וחרון אף אלא שמאריך אפו וגבי דיליה )ב"ר פס"ז פ"ד(,
אמנם כשמתבסם ע"י ע"ק אזי נק' הוא "רחום" ,שכן הוא נעשה טוב יותר והרחמים
מתגלים )ב"ע ריז ע"א( - ï÷úúà àðééðú àðå÷ú éàäå .כאשר מתבסם ע"י דיקנא
דע"ק ,אזי אתתקן ונק' בשם אחר ה"ה רחום וכמבואר )ב"ע ריז ע"א(øéäð ãë .
 - ãñç áø éø÷à ïéîåé ÷éúòã åøéäðáהוא ענין אחר .שכן אין לומר שקאי על
תיקון ב' ,שכן תיקון "ורב חסד" שבע"ק הוא תיקון ו' .אלא שהזכירו כאן שכן לאחר
שביאר שתיקון ב' כד אתבסם ע"י דיקנא דע"ק אז איקרי בשמא אחרא דהיינו רחום
וכמ"ש ,ולכן הואיל ופסיק בהאי מילתא ,מדבר בכל השינויים בין ז"א לע"ק .וחידושו
כאן הוא ,שכד אתבסם ונהיר מע"ק ,אזי איקרי על שמה )ב"ע ריז ע"א( .כאשר תיקון
הד' דדיקנא דז"א דהיינו השערות שעל הלחיים מקבל נהירו מתיקון ו' דעתיקא,
אתהפיך גם הוא ונק' רב חסד )ב"ע ריז ע"ב(éø÷úà àãá àã éìëúñî ãëå .
 - úîàå àøçà àðå÷úáבז"א אין תיקון ב' התפוחין קדישין דיליה נק' בשם
"ואמת" כמו בע"ק ,כי אמת בעתיקא תלייא )זהר תרומה קמ ע"ב( .לכן אמר שהארה זו
באה רק "כד מסתכלין דא בדא" ,ר"ל שהוא בסוד הסתכלות פנים דז"א בפנים דע"ק

 1368ב"ע ריז ע"א לא גורס את המוסגר.
 1369ב"ע ריז ע"א לא גורס את המוסגר.
 1370מש"כ כאן בפסוק "גדול אדונינו" הוא המכונה "רב" בדיבור הקודם ,ומש"כ בהמשך הפסוק
"רב כח" הוא המכונה "שליט" בדיבור הקודם.

214

àøãàä øéàî
)ב"ע ריז ע"ב( - (ïéôðàã åøéäð àã à"ñ)1371 äéôðà åøéäð àäã .כלומר שז"א
מקבל את הארת הפנים דע"ק שמאיר בפנים דיליה )ב"ע ריז ע"ב( ,ולא שהוא עצמו
בעל תיקון ואמת )ב"ע ריז ע"א(.
 - éø÷úà ïåò àùåð àðàúåמשא"כ בז"א שאין בו ארחא פנוי משערות
והוא מלא בשערות זעירין .לכן אין התיקון הב' 1372דז"א נק' נושא עוון שכן הוא אינו
הכנה לאעברא על פשע )ב"ע ריז ע"ב(à÷éúòã àðååâë àðééðú àðå÷ú àã .
÷ - ÷éôðã àçøåà àåää íåùî ìáà àùéãר"ל שנק' "ורב" ע"ש מאמה"כ "גדול
אדונינו ורב כח" )תהלים קמז ה( ,שמורה על תוקפא דדינא לנקמא מהרשעים )ב"ע ריז
ע"ב( – àîèåçã ïéá÷åð ïéøú úåçú äàúéìú àðå÷úá .הוא התיקון הג' דדיקנא
דז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה מתחות עד אתחזיא(ïéøéòæ ïéôé÷ú ïéøòùå .
åîéé÷úàå òùô ìò øáåòå ïåò àùåð àëä ïåø÷úà àì àçøåà àåääì ïééìî
.àøçà øúàá
מכאן ואילך מפרש בפרטות את התיקון הג' דדיקנא דז"א .וכמו כן מבאר את ההפרש
הנוגע לתיקון זה שבין ז"א לע"ק ,וכמ"ש שבע"ק "ורב חסד" הוא תיקון אחד ואילו כאן הוא
מתחלק לב' תיקונים נפרדים ,שכן "חסד" הוא תיקון בפ"ע ,והוא חסד סתם ,ולכן מפרש מכאן
ואילך את ההפרש הקיים בין חסד סתם לבין מידת ורב חסד .ולהיות שכאן בתיקון הג' איקרי
"ורב" ,לכן מפרש את הטעם למה כאן ורב הוא תיקון בפ"ע ואינו מחובר עם מידת חסד דבתריה
)ב"ע ריח ע"א(ïéîåé ÷éúòã ãñçá ïìéìë íéãñç ùîçå ïéòáùå äàî úìú àéðúå .

 כאן רמז על פרצוף רדל"א כמבואר ,דהיינו בסוד ה"פ חסד .והרי ישנם ג' מקומותשם משאיר רדל"א את רושם הארתו ואומר האידרא כאן שהם שע"ה הכלולים
בשורש חסד עילאה הנ"ל .והענין ,שכללות כל הנהגת האצילות נבחנת ע"י ה"ח וה"ג
הרי הוא כל הנהגת העולם שהוא בחסד ודין ,כאשר שורש ה"ח הוא בחסד דרדל"א
ושורש ה"ג הוא בגבורה דרדל"א ,והיינו אוירא ובוצינא ה"ה שורש לכל האצילות.
והנה החסד הזה דרדל"א מתגלה בג' מקומות :הא' באוירא עילאה ,שם הוא שורש
ה"ח דאבא דנטיל מתמן בסוד יו"ד דנפיק מאויר ,והב' במצחא ,וכמ"ש באדר"ז )רפח
ע"ב( מצחא דאתגליא כו' דהא רישא עילאה דאסתים לעילא דלא אתיידע פשיט חד
טורנא בסימא יאה דאתכליל במצחא כו' .והג' בדיקנא בב' מזלות .והנה לכל א'
משלשת המקומות הללו ישנם ה' ספירות עיקריות חג"ת נ"ה ,ויחד עם ש"ס )שהוא
ה' פעמים חסד ,כלומר ה' חסדים שברדל"א( הוי שע"ה )ב"ע ריח ע"א(ïåø÷à åäìëå .
 - éàîã÷ éãñçמכיוון שהוא בפרצוף רדל"א שאינו מכלל האצילות ,וכן ו"ת דיליה
המכונים ו' ימי בראשית 1373לכן כונו החסדים דחסד הנ"ל "חסדים הראשונים" )ב"ע
ריח ע"א( - (èô íù) "íéðåùàøä êéãñç äéà" áéúëã .הוא מרמז על הסוד הנ"ל,
כי אל"ף דתיבת אי"ה הוא בחסד הנ"ל שכן א' ד"אויר" הוא בסוד פל"א ,1374ובבחינת
פלאות חכמה עילאה .וי"ה הוא סוד ג' פעמים ה"ח המתגלים בג' המקומות הנ"ל,
והמה בחינת "חסדים הראשונים" שכן הם קדמו לעולם ,שהרי העולם מתחיל מאבא
)ב"ע ריח ע"א( - àùéã÷ à÷éúòã ãñçá ïìéìë åäìëå .אח"כ הם מתלבשים
בחסד דא"א ,שכן אבא דאצילות מלביש אותו ,ולכן הוא נק' בשם י"ה )ב"ע ריח
ע"א( - àìëã àîéúñ .כך מכונה ע"ק ,ע"ש שהוא מתלבש תוך כל האצילות )ב"ע
ריח ע"א( - íìåò ãñç éø÷à ïéôà øéòæã ãñçå .כך מכונה חסד דז"א ,שכן הוא
חסד שהעולם מתנהג על פיו )ב"ע ריח ע"א(.
 1371ב"ע ריז ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1372דהיינו הנרמזים בפסוקים שבנבואת מיכה.
 1373עי' בהגר"א על ספד"צ ריש ד' ע"ג.
 1374עי' בהגר"א על תיקו"ז קנט ע"א ז"ל ,ואמר דאיהו פלא ר"ל דאלף הוא בכתר דהוא פלא
במופלא ממך ,ע"כ.
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) àúåòéðöã àøôñáåכה ע"א( ÷ïéîåé ÷éúòã äàîã÷ ãñçá1375 äéá éø
 – íúñ ãñç ïéôà øéòæáå ãñç áøכבר נתבאר לעיל כי בז"א "רב" ו"חסד" הינם ב'
תיקונים ,משא"כ בא"א שבו הם תיקון א' )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה ואמר
דעלאה( .חסד של היום הראשון הנגנז משמש לעתיד לבא ,שכן הוא לפי השלימות
הנצחית ,הרי היא שכר הצדיקים ,ובסוד סעודת הלויתן .והנה החסדים המתגלים
בז"א הם בסוד אור השמש המאיר בעוה"ז דרך מסך אשר בו הבחירה והעבודה ,והוא
החסד המקיים את העולם וזן בחסדו לכל בשר ,אפילו כשאין ראויים .וע"ז נאמר
"ובחסד עולם רחמתיך" )ישעיה נד ח( ,ובזה מבואר הטעם מדוע בע"ק נאמר "ורב
חסד" ,ואילו בדיקנא דז"א אקרי "חסד" סתם ,שכן בדיקנא דע"ק מתגלים כל שע"ה
החסדים הראשונים ,הרי הוא בסוד האו"ר של היום הראשון ובגימ' ור"ב עם הכולל.
משא"כ בתיקונים דז"א ,שלא נתגלו בו כל החסדים אלא בשיעור מועט לפי הנהגת
התחתונים ,ולכן מכונה הוא "חסד" סתם .וע"ז מביא האידרא ראיה מספד"צ ,דאמר
שם "דעילאה ,רב חסד אקרי ,בזעיר  -חסד סתם ,וכד אצטריך נהירו  -אנהיר ,ואקרי
רב חסד" .ר"ל ,שכאשר העולם צריך לרחמים ,ויש צדיק בדור וכדומה שגורמים
להארת י"ג תיקונים דע"ק בז"א ,אזי אפילו חסד דז"א אקרי רב חסד כע"ק ,שכן אז
מאירים בו החסדים של היום הראשון המכונה "אור" ,ולכן אמר )ספד"צ כה ע"א(
"אנהר ואקרי כו'" )ב"ע ריח ע"א(- "ãñç áøå" (ãì úåîù) àëä áéúë ë"âáå .
שכן הוא בי"ג דכי תשא ,שהם בסוד י"ג דע"ק דנהרין בז"א ,שאז ז"א נק' בתיקונים
אלין ,ולכן גם הוא נק' "ורב חסד" )ב"ע ריח ע"ב("íéôìàì ãñç øöåð" áéúëå .
) - íúñ (íùדהיינו שכאשר ז"א מקבל הארה מא"א ,מתרבים החסדים )ב"ע ריח
ע"ב(.
à÷ìãàìå äéì àøäðì ãñç éôìë äèî ãñç áø éàä àðîé÷åàå1376
 - éðéöåáדהיינו שה"רב חסד" מאיר לכל הנשמות שבאותו דור המכונים 'בוצינין',
וכן נקראו העולמות 'בוצינין' ,שכן כולם מקבלים את החסד הנ"ל המכונה "אור".
ומאיר זה החסד לבוצינין כדי לבסם את הגבורות ע"י החסדים ששרשם מע"ק ,שכן
כל זיווג הוא מסט' דע"ק ע"י הדיקנא .והנה עתה חוזר לענין ראשון ,דהיינו למ"ש
שבתיקון הג' לא נק' "עובר על פשע" כמו בע"ק ,שכן כאן הוא אינו "מטה כלפי
חסד" ,אלא הוא בשיקולא .וכל הטיה כלפי חסד באופן שהחסדים גוברים הוא מסט'
דגילויא דע"ק ,ולכן הוא דווקא כאן בתיקון הג' שכן שם שערין מליין והמה דינים
גדולים )ב"ע ריח ע"ב(.
ïéøéòæ ïéøòùå àîèåçã ïéá÷åð ïéøú úåçú úéçðã àçøåà éàä àðúã
 - òùô ìò øáåò àçøà àåää éø÷à àì àçøà àåääì ïééìîשכן אינו דומה
ארחא דז"א לארחא דע"ק ,ולכן בז"א נמצא הדין בב' בחי' :הא' ,משום דנפיק תחות
תרין נוקבין דפרדשקא דיליה ,שכן בחוטמא דז"א הוא גבורות ,והב' ,ג' שלהובין
שבהם נאמר "ויחר אף ה'" כו' )ב"ע ריח ע"ב(éøúá äéì àøáòàì øúà úéìã .
àøáòàì àéù÷ øúà àåä àçøà àåääá çëúùàã éøòù1377 íåùî ãç ,éðååâ
 הוא כמ"ש שהמקום גורם לו להיות מכוון תחות נקבי החוטם ,שדרך שם הואדנפיק רוגזא דחוטמא .לכן שם הוא אתר דקשיא לאעברא )ב"ע ריח ע"ב( .והנה לפי
הגרסא דכאן המוסיף את התיבות 'שערי דאשתכח בההוא' יש בהאי אתרא עכ"פ
שערות זעירין ,משום שיש בו דינים היוצאים מתחת נקבי החוטם .ולכן הוא מקום
שקשה לעברו ,שכן הרוח מתעכב על ידי השערות )ב"ע ריט ע"ב(úéçðã íåùî ãçå .
 1375כן הוא הגירסא בגר"א וכן הוא בדפוס מנטובא ,אמנם בדפוס וילנא הגירסא היא 'לחסד'.
 1376והנה עי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה ואמר דעלאה ,שגורס כאן 'לכלהו בוציני' ,ואם כן
נ"ל דלכאורה כוונתו לגירסת דפוס מנטובא שגירסתו 'בהאי ורב חסד מהאי אתבסם חסד לנהרא
לכלהו בוציני'.
 1377ב"ע ריח ע"ב מביא גרסא נוספת שלשונה 'דההוא' במקום 'שערי דאשתכח בההוא'.
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 - øéúé àìå àîåôã àùéø ãò àçøåà àåääã àøáòàואז מתלהט ע"י ב' דינים:
הא' ע"י קצהו העליון המחובר עם החוטם בבחינת שם ס"ג ה"ה שורש הדינים
דנפקין מתמן ,והקצה הב' הוא בפה ובבחינת שם ב"ן ששם הוא מקום גילוי הדינים
בפועל .וכן כאשר האדם הוא בכעס הדבר ניכר בעיקר בחוטם ,אם כי עדיין אין פועל
דין ,אלא שמשם הדינים מתערין )זהר ויחי רכ ע"ב( ,ונגמר ע"י דברו קשות בפיו עי"כ
שמצוה לשלוחי הדין לפעול )ב"ע ריט ע"א(.
 - àãøåë ïé÷îåñ (âé ä ù"äéù) íéðùåù åéúåúôù áéúë ã"òåמביא
ראיה שהדינים הם בפה דז"א ,ממ"ש שפתותיו שושנים כו' ,דהיינו שהם סומקין
כוורדא ,וכן שם הוא שורש המלכות )ב"ע ריט ע"א(" - øáåò øåî úåôèåð .מור"
הוא מסט' דחסד )עי' אור נערב ערך הכינויים( ,וכאן החסדים נבלעים בעת הרוגז
והדין ,ולכן ה"מור" הוא "עובר" )ב"ע ריט ע"א( - óé÷ú à÷îåñ .עיין בהקדמת
הזוהר שכ' שם ששושנה אית בה סומק וחיוור אוף כנ"י אית בה דין ורחמים כו',
ומש"כ כאן סומקא 'תקיף' ללמדך שהחיוור דהשושנה אינו מכהה את גוון הסומק
דביה ,ואדרבא ,הסומקא מתלהט ביותר .והענין ,שכן אין החסדים ממתיקין את דיני
המלכות אלא כאשר מתבסם דיקנא דז"א ע"י י"ג התיקונים דע"ק )ב"ע ריט ע"א(.
,íñáúà (àìå íéæâà éðååâ éøúá à"ñ) àì éðååâ éøúá1378 àëäã àçøåà éàäå
 - àçøà éàäá äéãéá ùèá éðîæ éøú àîæâàì éòáã ïàî ïàëîכך היא המידה
באדם הגשמי ,שכאשר רוצה הוא להגזים בכעסו על איזה איש באופן שיעשה לו רע,
תחילה מראה הוא על חוטמו באותו הארחא ב' פעמים )ב"ע ריט ע"ב(.
 – 1379÷éìñå ï÷úúàå àøòù ÷éôð äàòéáø àðå÷úזה הוא התיקון הד'
דדיקנא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב מד"ה עלעין עד ומהאי גיסא( .והנה בביאור
מ"ש )בגרסא שהיתה לגריא"ח( "וסליק ונחית" כו' ,כי תחילה דיבר בהאי אורחא
שהוא עד הפה ,ועכשיו מבאר את עניין השערות שעל הלחיים שהם למעלה מן
השפה .לכן אמר "וסליק" ,והוא שהתיקון הב' כולל גם את השערות שתחת השפה
התחתונה .ואילו כאן ,שמדבר בשערות שעל הלחיים הנמשכים עד סמוך לסנטר.
נמצא ,שתיקון זה הוא בב' מקומות דהיינו למעלה ולמטה מהתיקון הב' )ב"ע ריט
ע"ב( – àîñåáã àáåø÷úá éåòìòá éôçå .הרי הוא הלחיים )בהגר"א על ספד"צ יט
ע"א ד"ה חפי( ,וכמ"ש "לחייו כערוגת הבושם" )שיה"ש ה יג( ,ומ"ש כאן בלשון
"תקרובתא דבוסמא" דהיינו בלשון יחיד כתב הגאון )ספד"צ יט ע"ב ד"ה ומ"ש תקרובתא(
הטעם ,משום שב' הלחיים מסתיימין אצל הסנטר ושם הם מתחברים לאחד ממילא
חשבינן להו כאחד )ב"ע ריט ע"ב( - àéæçúàì àøéôùå äàé àðå÷ú éàä .עיקר
היופי הוא בריבוי גוונים ,ה"ה סומק וחיוור כנגד דין וחסד .וכמו כן כאן ,שתיקון זה
נק' "חסד" סתם ,כוונתו לומר שהחסד הוא בצמצום ע"י הדינים הנמצאים בו.
ונמצא ,שכאן כלולים ב' הגוונים וזהו המכונה "חסד" סתם .ר"ל ,שתכלית החסד
הוא להלחם ולנצחא שנאין ,וכמ"ש "תפארת בחורים כוחם" )משלי כ כט( .ולכן נקט
כאן בלשון "יאה ושפירא למחזי" שכן יופי הבחורים )דהיינו ז"א( הוא היותם בעלי
כח למלחמה .ומאחר שתיקון זה הוא עיקר הדיקנא שהרי הלחיים הוא המקום
המרובה ביותר בשערות ,ולכן דווקא בו הוא שמופיע שבח זה )ב"ע ריט ע"ב(ãåä .
.(äàìò ãåä à"ñ) àåä øãäå
 - øèòúàå ÷éôð äàìò ãåä àéðúåפי' הוד דא"ק "נפיק ואתעטר" בפרצוף
רדל"א הרי הוא מלכות דא"ק ,שכן מלכות תליא בהוד )ב"ע ריט ע"ב( .עוד י"ל דהוד
דע"ק "נפיק ואתעטר" בבינה דז"א ,והרי חב"ד דז"א מכונים "עטרין וכתרין" ,ומשם
נגיד לאתאחדא בדיקנא ,שכן הדיקנא מאיר מג' המוחין וכמש"ל .לכן מכונה הזקן
 1378ב"ע ריט ע"א גורס את המוסגר ולא גורס 'בתרי גווני לא'.
 1379גי' ב"ע ריט ע"ב "ונחית".
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הוד ,שכן הדיקנא כלול מג' המוחין ,והרי עיקר גילוי המוחין הוא ע"י הבינה כנ"ל,
לכן הדיקנא כאן נק' ע"ש ההוד המעוטרת ע"י הבינה .והנה כבר נתבאר לעיל
שתחילת גילוי הדיקנא הוא בסוד אלו שערות הלחיים ,ומהאי תליין הוד והדר בסוד
נו"ה דז"א הבנויים מבינה דיליה וכנ"ל) 1380.ב"ע רכ ע"ב( - ãéâðå .ע"י גבורה דרדל"א
)ב"ע ריט ע"ב( - éåòìòá (ïéòìòã äàéì à"ñ)1381 àãçàúàì .פי' נמשך בלחיים.
והענין ,שכן כל אורות ז"א הם מע"ק ,וכאן הרי מדבר בבחי' ט' התיקונים דמשח
רבות של ז"א דנגיד מתיקונים דע"ק ,ובפשטות צ"ל שתיקון הד' של ז"א )הרי הוא
שערות הלחיים( נמשך מתיקון ו' דע"ק ,שכן אף הוא שערות הלחיים .לכן תיקון ד'
דדיקנא דז"א מכונה "הוד והדר" ע"ש תיקון הו' דע"ק ,ולכן כאן הוא 'להתאחדא'
דהיינו עם הלחיים דע"ק )ב"ע רכ ע"א(ïééìú øãäå ãåä éàäîå ,ï÷æ ãåä éø÷úàå .
 ריבוי השערות של הדיקנא הוא בלחיים ,ולכן שם הוא עיקר מקום היכר הדיקנא,ומכאן נמשך התיקון הד' דז"א הנקרא "הוד והדר" ע"ש הוד וגבורה הנ"ל שהם בבחי'
דינים ,ובע"ק לא נתגלו .ואדרבא ,שם היה מיתוק הדינים ,שכן בבחינה זו כל רע
נכרת בשורשו 1382מכיוון שדיקנא דע"ק נמשך ממו"ס אשר שם הדינים ,כחמרא על
דורדייא )לעיל קכח ע"ב( .וכאן בתיקון הד' של ז"א נתגלו הדינים ,ולכן הם נק' הוד
והדר ,ע"ש מאמה"כ "תפארת בחורים כוחם" )משלי כ כט( ,שכן כל היופי וההידור
של ז"א הוא בכוחו לעשות נקמה בגוים )ב"ע רכ ע"א(åäá ùáìúàã éùåáì ïéìà .
 התיקון הד' דת"ד דז"א הוא המשח רבות היורד מתיקון ו' דע"ק ומתלבש בו )ב"ערכ ע"א( - àëìîã àøé÷é 1383àøéôøåô ïåðéàå .פורפירא זה מין לבוש יקר )עי' זהר
בראשית לט ע"א( ,ותיקון זה של הדיקנא מכונה כן כאן בגלל ריבוי השערות )ב"ע רכ
ע"א(" - úùáì "øãäå ãåä" (ã÷ íéìäú) áéúëã .הדר" הוא כינוי לגבורה ,ולכן
צ"ל שמתכוין כאן לספירות גבורה והוד )ב"ע רכ ע"א(åäá ùáìàã ïéðå÷ú .
 - ïéð÷åéã ìëî øéúé íãàã àð÷åéã éàäá ï÷úúàåשכן לא מצינו בשום בעל חי
שיהיו לו תיקוני דיקנא בפירוט כמו האדם .טעם הדבר ,שכן האדם נברא בצלם
אלקים ,ממילא אתלבש בתיקונא יקירא דמלכא בציור פרטי תיקוני ז"א ה"ה אדם
דלעילא כמובא בכ"מ בזוהר ובמקובלים ,שדיוקן האדם הוא ממש דוגמא דפרצופים
העליונים )ב"ע רכ ע"א(.
– (àã à"ð) äàìò àð÷éãã åøéäðá øäðúà ãë ãåä éàä {.àî÷} àðàúå
תיקון זה של ז"א הוא בחי' הוד זקן ,1384כאשר מקבל את הארת תיקוני דע"ק )ב"ע רכ
ע"ב( - éàä ïéøéäð ïéðå÷ú øàùá èùôúàå .דהיינו ד' ת"ד שהיו חסרים בז"א
בשעה שאין מאיר אליו א"א .ונקראים 'נהירין' ע"ש שבאים ממו"ס ,שם מקום השמן
המאיר לעולם על ידי אור האוירא )ב"ע רכ ע"ב(øáåòå ,àñéâ éàäî ïåò àùåð àåä .
 - áéúë åééçì ë"âáå ,àñéâ éàäî òùô ìòבלשון רבים .כלומר שאחרי הארת
הדיקנא דא"א מאירים בהם ב' התיקונים דא"א ה"ה נושא עוון ועובר על פשע )ב"ע
רכא ע"א(.
) àøôñã àúåòéðöáåיח ע"ב( úøàôú àäã ,úøàôúå øãäå ãåä éø÷à
 – òùô ìò øåáò åúøàôúå (èé éìùî) øîàðù ,òùô ìò øáåò àåäר"ל
 1380והמה הלבושין דאתלבש בהו ,כמ"ש הגר"א שלבושין הם בנו"ה )עי' בהגר"א על ספד"צ ט'
ע"ג ד"ה מלך הה'( .ואינון פורפירא יקירא המה התיקונים דאתלבש בהו ,שכן זהו ההפרש שבין
קדושה לסט"א ,שכן לסט"א אין מלבושים ,ובבחינת מאמה"כ "והנחש היה ערום" כו' )בראשית ג
א( וכמו כן נקצצו רגלי הנחש וכמ"ש בב"ר פ"כ פ"ה .ולכן תאותו היא אל ב' דברים אלו ,כמ"ש
חז"ל בגמ' הני מאני דרבנן דבלו כו' ,הני ברכי דרבנן דשלהי )ברכות ו' ע"א(.
 1381ב"ע רכ ע"א לא גורס את המוסגר.
 1382עי' לעיל הערה .244
 1383עי' ויקרא רבה פ"ו פ"ה ודברים רבה פ"ט פ"ז שזהו בגד חשוב.
 1384עי' ע"ח שער א"א סוף פרק ז' ומבו"ש כד ע"ג.
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שהתיקון הג' דת"ד דא"א מכונה תפארת) 1385בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה ואמר
דכתיב ותפארתו כו'( ,עיקר התפארת של ע"ק עניינו רחמים וסליחת עוון )ב"ע רכא
ע"א( – äàòéùú àðå÷úá àìà àðîé÷åà àì úøàôú àðàúå .כלל דיקנא דז"א
נכלל בתיקון האחרון הנקרא ת"ת ,והוא מתפשט כנגד ת"ת הגוף דז"א ,שם הוא גמר
עיקר פרצוף ז"א ,ומשם ואילך הוא לבר מגופא ,ומשם גופא מתחיל פרצוף הנוק'
כעין א"א שבו הדיקנא מסתיים במקום גמר עיקר פרצוף א"א ומשם ואילך מתחיל
פרצוף ז"א ,ועי' מש"כ לקמן בתקונא שתיתאה )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ד ד"ה
ותוצא(ì÷úúà ãëå úøàôú éø÷à ïîúå íçë íøåçá úøàôúå à"ãë .
 – 1386ïé÷ìñ ãç àì÷úîáכל פרצוף מגלה את המיוחד לו בת"ת שלו :בא"א
החסדים ובז"א הדינים )ב"ע רכא ע"א(àáà éáø úðà úåàé ù"ø øîà .
.äéðî ïé÷ôð ïàëøá ìëã àùéã÷ à÷éúòî àëøáúàì
– ïàëîå ïàëî ïéçåôú ïéøú ïåæçúàå àøòù ÷éñô äàùéîç àðå÷ú
היינו תיקון ה' בדיקנא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה בהו עד כוורדא(' .פסיק
שערא' דהיינו שאין גדלים שם שערות )ב"ע רכא ע"א(à÷îåñ ,àãøå éàäë ï÷îåñ .
(éøèñ ïéøúî1387) ïéøäð ãë ïéçåôú éøú éðä ,ïéîìò ïéòáùå ïúàîá ïèäìúîå
– 1388כאשר מקבלים את הארת האוירא מסט' דאור ה"ה עט' דחסדים )ב"ע רכג
ע"ב(éúàå à÷îåñ êùîúà à÷éúòã ïéàìéò ïéùéã÷ ïéçåôú ïéøúã åøéäðî .
 - àøåéçהתפוחין הן בתיקון הז' דת"ד דא"א )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה תרין(,
שם עובר גוון אדום ,כלומר שיש צבע אדום ,אמנם הוא נכלל בלבן )ב"ע רכא ע"ב(.
 - (äë å øáãîá) "êðçéå êéìà åéðô 'éé øàé" áéúë éàäáבתיקון זה
רואים את ב' התפוחין ,דהיינו עטרת דחסדים ועטרת דגבורות ,ששרשם באור
דאוירא וזהו סוד 'יאר' )ב"ע רכג ע"ב(àúòùáå àîìò êøáúî ïéøäð ãëã .
àìå ÷ìúñé øîåìë ,êéìà åéðô 'éé àùé (åë íù) áéúë à÷îåñ åãáòúàã
 - àîìòá àæâåø çëúùéבמקום "דאתעבדו" צ"ל "דאתעביר" וכוונתו לא לתיקון
כנ"ל ב'יאר' ,אלא לעלייה לא"א .כלומר ,לא רק להארה לשם תיקון ז"א אלא תיקון
גדול כל כך שהוא עולה למעלת א"א עצמו )ב"ע רכג ע"ב(ïéøåäð ïåäìë àðàú .
 - éàîã÷ éãñç ïåø÷úà àùéã÷ à÷éúòî ïøäðúàãדהיינו שלא לפי הנהגת
העולם הזה )ב"ע רכד ע"א( - íìåò éãñç ïåðéà ìë ïéøäð ïåðéà ïéâáå .דהיינו אלו
שכן לפי הנהגת העולם הזה )ב"ע רכד ע"א( .כאן מתבאר שמצד עצמו ז"א אינו אלא
חסד )לש"ו כללים ח"א פ ע"ג(.
– àð÷éãã äéðøçñá éøòùã àèåç ãçë àøòù ÷éôð äàúéúù àðå÷ú
הרי הוא התיקון הו' מדיקנא דז"א .תיקון זה מתחיל מן הסנטר )ב"ע רכד ע"א( ואינו
נמשך אלא עד החזה ,משא"כ בע"ק שהוא עד הטבור) 1389בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב
ד"ה בחד עד חדווי( .טעם החילוק הוא שכן לעולם כולל הדיקנא את כל הפרצוף,
ממילא בא"א כולל הדיקנא את כל גופא הרי הוא עד הטבור .שכן רק משם ואילך
מתחיל פרצוף ז"א להתלבש עליו וממילא אינו חשיב כגופא אלא לבר מגופא .אמנם
ז"א הוא עד החזה בלבד שכן משם ואילך מתחיל פרצוף הנוק' .1390והנה בע"ק הם
חשובים לב' תיקונים .דהיינו הצד המכוסה שבזקן והצד המגולה שבו וכאן הם
 1385לפ"ז מאד מובן מה שאמר האידרא לעיל "נושא עוון מהאי גיסא ועובר על פשע מהאי
גיסא"" ,נושא עוון מהאי גיסא" היינו ת"ת דז"א" ,ועובר על פשע מהאי גיסא" היינו שורשו
שבא"א.
 1386דהיינו ג' התיקונים הראשונים דת"ד דא"א ,ובז"א הוא כולל את כל הדיקנא שלו.
 1387גי' ב"ע רכג ע"ב "מתרין סטרין".
 1388עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ב ד"ה אמר.
 1389לפ"ז נראה שהגר"א גורס את המוסגר.
 1390בהגר"א על ספד"צ כד ע"ד ד"ה ותוצא.
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נחשבים להיות תיקון אחד )ב"ע רכד ע"א(àìå éåòîã àùéø ãò ïééìúå à"ñ) .
ùîçî ãç åäéàå ï÷æä úàô (éø÷àã àåä àã àðå÷ú àðú àøåáè ãò úéçð
 - (éîçøáå)1391 ãñçá ïééìúã ïéàôדהיינו שהם מאירים למטה בסוד אור ישר,
ולא בסוד אור חוזר כשערות הראש .והנה אף על פי ששערות הזקן הם עצמם דינים
ולכאורה היה אורם צריך לחזור ,שכן כל אור חוזר הוא בחי' של דין ,אמנם כאן בחי'
דין שלהם היא היות זה שהם שוברים את הקלי' )ב"ע רכד ע"א(àìáçì éòáà àìå .
áéúë êð÷æ úàô úà úéçùú àì (èé àø÷éå) êë ïéâáå øîúàã äîë ãñç éàä
 כלומר בלשון יחיד ,שכן דווקא על הדיקנא יש לאו מיוחד ,מכיוון שעל ידיו באהחסד הגדול ביותר מכל התיקונים ,שכן מעביר על פשע אפילו כאשר נעשה במרד
)ב"ע רכד ע"ב(.
ìëî éðôúà àîåôå ,àîåô ìò àøòù ïééìú àìã äàòéáù àðå÷ú
 – äéì øåçñ øåçñ àðå÷úá ïéøòù ïéáúéå ,éåøèñזה הוא התיקון הז' מתיקוני
דיקנא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה שפוון עד אתפנון( .והוא פה דז"א אשר
בו גניזת הדעת ,שבכל מקום שיש בו גילוי של הדעת אין שערות שכן השערות
מעכבות את פעולתו .וכמו כן כאן בפה הרי הוא מקום להארות זיווגי הנשיקין
והדיבור ,1392וצריך שהשערות לא תפרענה )ב"ע רכד ע"ב(éáø í÷ äãåäé éáø íå÷ .
 - àîâúô ïéøéò úøéæâá (ã ìàéðã) øîàå çúô äãåäéזהו סוד המלאכים
היוצאים על ידי הפה בדיבורו וכנ"ל )ב"ע רכה ע"א(ïùðúî ïááø óìà äîë .
 – àîåô éàäá ïîéé÷úîå (ïáùéúî à"ñ)1393אלו המלאכים שנבראו ומתקיימים
על ידי הנשיבו דרוחא דפומא .וזה מרמז לדברי הגר"א שיש שני מיני זיווג ,זיווג
דיבור וזיווג תמידי .שהזיווג התמידי הוא כנשימת האדם והוא רק כדי קיום) 1394ב"ע
רכה ע"א(ìë åéô çåøáå (âì íéìäú) ã"ää äô ïåø÷à ïåäìëå äéðî ïééìúå .
 – íàáöכל המלאכים הנבראים על ידי זיווג הפה דנשיקין נקראים פה ה' )ב"ע רכה
ע"ב( .אור המ"ה נמשך מפה דא"א לפה דזו"ן ומשם ולמטה לצורך המלאכים הללו
)היוצאים מנהר דינור( .לכן המלאכים הללו שייכים באופן מיוחד לשירה )לש"ו דע"ה
ח"ב סא ע"ב(ïééìú øáìã ïåðéà ìë ïùáìúî àîåôî ÷éôðã àçåø àåääîå .
 – àîåô éàäîרוחא דפומא מתלבש במלאכים ,ומכונים "לבר" ,שכן הם מבחי'
חיצוניות העולמות )ב"ע רכה ע"ב(èùôúà ãë (àçåø à"ñ)1395 àîåô éàäîå .
 – àðîéäî éàéáð äîë äéá ïùáìúî àçåø éàäהוא סוד הנביאים הגדולים
שאינם מקבלים את נבואתם על ידי מלאך אלא רק דיבור פיו ית' בעצמו הוא
המתלבש ברוחא דנביאי .ונקראים נביאי מהימני שכן נבואתם מז"א עצמו הרי הוא
סוד מהימנותא .1396ועוד י"ל ,ששורש הבל הפה הוא מסוד דעת עליון מתיקון 'ואמת'
1397
)ב"ע רכה ע"ב(àáøòúà àì ÷éôð àçåøã øúàáå ,ïåø÷úà 'éé äô åäìëå .
 – àøçà äìîכל מקום שיש גילוי דעת הוא בסוד הזיווג ,הרי הוא קירוב בשר
בנשיקו .וכן זהו תיקון המתקלא כאשר עומדים פב"פ בקומה שוה אז ההארה היא
בשלימות ואינו צריך לשערות שיצמצמו את הגילוי ויבררו את הדינים מהאור,1398

 1391ב"ע רכד ע"א גורס את המוסגר.
 1392עי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב ד"ה וענין ג'.
 1393גי' ב"ע רכה ע"א "מתנשבן ומתקיימין" ובדפוס אמסטרדם "מתנשבן ומתקיימן".
 1394עי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב ד"ה וענין ג'.
 1395ב"ע רכה ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1396עי' ביהל אור ח"ב יט ע"א באריכות.
 1397גי' ב"ע רכו ע"א "מתערבא".
 1398ובעת הבירור כגון בשעת צער ומלחמה ,אין מקום לזיווג )ב"ע כאן(.
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שכן אין שם מקום לקטרוג החיצונים )ב"ע רכו ע"א(ïàëçî 1399(úåéô) åäìëå .
 – ÷éôðã àçåø àåääá àùáìúàìכלומר בעת הדיבור הרי הוא עת הזיווג )ב"ע
רכו ע"א(.
åäìë ïîéé÷úî àëäã íåùî ,àúéù åäìë ìò àèéìù àðå÷ú éàäå
 – ïãçàúîåכמו בע"ק ,שהתיקון הי"ג 1400כולל את כל התיקונים הראשונים ,כמו כן
כאן תיקון הפה כולל את כל ו' התיקונים הקודמים לו )ב"ע רכו ע"א(êë éðéâáå .
ìò àèéìù àðå÷ú éàäå ,éåøèñ ìëî éðôúàå ,àîåôã äéðøçåñ ïéìé÷ù éäåøòù
 - ïãçàúîå åäìë ïîéé÷úî àëäã íåùî ,åäìëזיווג לא שייך בעת הבירור ,ולכן
צריך להפריד בין הבירורים ,הרי הם השערות ,לבין הפה ,הרי היא עצם מקום הזיווג
וגילוי הדעת ,ובסוד ז' הבלים .1401והנה ת"ד דז"א הם מסוד ג' מוחין חב"ד
המתפשטים בז"ת ,ולכן כולם מתאחדים בדעת שבפה )ב"ע רכו ע"א(ù"ø øîà .
.àùéã÷ à÷éúòì úðà êéøá
 – àð÷éã úåçúá éøòù ïéúçðã äàðéîú àðå÷úהרי הוא התיקון הח'
מדיקנא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ג ד"ה זעירין( .וזהו תיקון ד'לא ינקה' .והוא
אינו מנקה את אלה שאינם שבים בתשובה ,ואדרבא ,הוא התיקון המענישם ,שכן
כאן הוא מקום הדינים שבגרון )ב"ע רכו ע"א(àéðúã ,éæçúà àìã àìã÷ ïééôçî .
 - éåôò àìå óøò àì äìòîì ïéàהחיצונים אחוזים בעורף ,והשערות שעל גביו
מחפיין עליהם כדי שלא ינקו מהם ,ולכן שם אין נראה העורף ,שכן הוא מכוסה
בשערות .ומש"כ שאין למעלה עורף או עפוי )כלומר שאין שם עייפות( ,שכן באלו
השערות הוא לוחם מלחמה )ב"ע רכו ע"א(éáø÷ (çöðã à"ñ)1402 çâàã àðîæáå .
 - àúøåáâ äàæçàì íåùî éæçúàבשעה שמנצח ומשבר את הקלי' אזי אין צורך
בחיפוי השערות ,וניכרת גבורתו ,שכן אין מי שיכול לעמוד כנגדו )ב"ע רכו ע"א(.
åéìò éåìú ïâîä óìà (ã øéù) ã"ää ,äéðî ïéãçàúà ïéîìò óìà ,ïðéðú àäã
éèìù ìë ,1403àøôñã àúåòéðöá àåä àæø ïâîä óìàå ,íéøåáâä éèìù ìë
 – ïàøåáâ ïåðéàî ãç äøåáâ øèñî åúàã íéøåáâäבחינת "אלף עלמין" הוא
בסוד מו"ס ,שם כל הגבורות נכללים כחד ,בסוד אַלֶף-אֶ לף ,שבהתפשטותו של האלף
)גי' אחד( למטה הוא במספר אלף ,הרי הוא אחוריים דאלקים .ושורש אלף העלמין
הוא בעורף )ב"ע רכו ע"ב(.
íò àéìî àìå÷ùá éøòù (ïøáçúîã à"ñ) ïëùîúàã ,äàòéùú àðå÷ú
 – øéôù àìå÷ùá åäìë ,ïééìúã éøòù ïåðéàהוא התיקון הט' מדיקנא דז"א ,הרי
הוא סיום הדיקנא שבחזה ,בסוד ת"ת דז"א ,שלימותא דכל פרצוף ,שכן תמיד
התחתון כולל מה שלמעלה )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ג ד"ה רברבין עד בשקולא(.
 - óé÷ú øáéâ ãçëאע"ג שדבר זה כבר נאמר על כל הדיקנא בכללות ,שכן הכל
נקרא על שם היותו סוף התיקון )ב"ע רכו ע"ב(åäìëã íåùî ,àééáø÷ ïçöð éøàî .
àìëå ,ïééìúã ïåðéàá åäìëã àììëå ,ïééìúã ïåðéà øúá ïëùîúà éøòù
 - (ïàë øñç) êùîúàכל שערות הדיקנא נמשכים לתתא ע"מ ליכלל בתיקון זה
)ב"ע רכו ע"ב( – (ë éìùî) "íçë íéøåçá úøàôú" áéúë àã ìòå .ז"א מכונה
ת"ת )בהגר"א על ספד"צ כה ע"א ד"ה והכל תלוי(áåè øåçáë íéä ìò äàøðå) .

 1399ב"ע רכו ע"א גורס את המוסגר.
 1400נדצ"ל י"ב ,שכן הוא ג"כ תיקון הפה וכולל את כל הי"א הקודמים לו.
 1401עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה וז"ש זכאה.
 1402ב"ע רכו ע"א לא גורס את המוסגר.
 1403לא מצאתי מקומו.
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àåä àãå ,ïàøåáâ ãéáò øáéâë (ä øéù) "íéæøàë øåçá" áéúë 1404(ã"ää
 – éîçøå àúøåáâå àìéç úøàôúדהיינו כאשר שניהם פועלים יחד )ב"ע רכז ע"א(.
ע"כ ביאר את ת"ד דז"א ונשתלם פרצופו )ב"ע רכז ע"א( .אחר שביאר את כל התיקונים
דע"ק ודז"א ,תחילה מפרש שבאמת באצילות הכל קיים באחדות א' ,ואין שם חילוק ביניהם אלא
בהארתם למטה בלבד )ב"ע רכז ע"א( – ïéðå÷ú éðä ìë ù"øà àðú .דע"ק ודז"א )ב"ע רכז

ע"א( – ïéìî éðä ìëå .התיקונים האחרים הנכללים בהם )ב"ע רכז ע"א(àðéòá .
 – àì÷úîá åì÷úàã ïåäéøàîì äàìâìפי' "למאריהון" לצדיקים שתיקנו את
המוטל עליהם ,ואז הם עולים בסוד עולם התיקון .ומי שאינו עושה כן ,הרי שהוא
בסוד עולם התהו .והנה אם ח"ו מלמדים רזי תורה למי שאינו בתורת עולם התיקון,
הרי שהוא נותן מוחין לעולם התהו וגורם לפגם גדול .וזהו כעניין מ"ש חז"ל "ולא
במרכבה ביחיד אלא לחכם ומבין מדעתו" )חגיגה יא ע"ב( ,שכן יש בו רזא דחב"ד,
והוא בסוד תיקון ומתקלא )ב"ע רכז ע"א(à"ñ) à"ð1405) åìàò àìã ïåðéàì àìå .
÷éôð àìå ìééòã ïàî ìëã ,å÷ôðå åìàòã ïéìàì àìà (å÷ôð àìå åìàòã (àìå
 – éøáà àìã äéì áèהכוונה היא לאלו שאינם מורגלים ברזין דאורייתא ,וכן
לעוסקים בהם ואינם יודעים לצאת בשלום וטועים כמו 'אחר' שעלה למרכבה ולא
נפיק .עליהם אומר האידרא ש'טב ליה דלא אברי' ,כלומר שמי שנכנס בעולם הזה
לעמקי הקלי' כדי לברר את ניצוצי נשמתו בשרשו ,ולבסוף נותר שם בלי שתקנם,
הרי שסופו הוא שישאר שקוע שם ולא יצא משם לעולם .וזאת ,מכיוון שהרי כל
תכלית ביאתו לעולם לא היתה אלא לברר את מה שצריך .והנה לא זו בלבד שאדם
זה לא תיקן את הקלי' ,אלא אדרבא ,הוסיף להם כח והוריד לשם עוד ניצוצות של
קדושה ,וגרם לשבירת כלים נוספים ,שהרי נשאר שם .לכן רק באדרא הוא שגילה
בפירוש את העניינים האלה של הפרצופים ,שלא כבשאר חלקי ספר הזהר .1406ומה
שבכל זאת גילה בשאר מקומות ,אינו אלא ברמז ,דוגמת לשונות המקובלים שהיו
לפני האריז"ל שלא דברו בענין הפרצופים ,שכן שעדיין לא האיר המתקלא בעולם.
וזהו ביאור הלשון 'בעינא לגלאה' ,שכן עתידים הדברים להתגלות לאריז"ל )ב"ע רכז
ע"ב( .פי' 'דעאל ונפיק' דהיינו שנכנסו רשב"י וחבריו להשיג את גנזי התורה ,ויצאו
להתבונן בבחינות חיצוניות דהיינו המצוות ,והבינוהו על בוריו ,וראו שהכל א' )מ"א
צא(.1407
 – ãç àìë ïéôà øéòæå1408 ïé÷éúòã à÷éúò ïéìî ìëã àììëעל אף שע"ק
וז"א חלוקים זה מזה מ"מ הכל הוא גילוי אחד של ה' אחד )ב"ע רכז ע"ב( ,וכן אף
ע"פ שמתלבש א"א בז"א ,עכ"ז כולם חשובים כבחינה אחת ,שכן כולם אלקות
במהותם )ב"ע רכח ע"א( .והנה אע"פ שכל הגילויים מאצילות ומעלה כולם חשובים
כחד אמנם ז"א הוא בגילוי וא"א הוא בהעלם .1409ועכ"ז מבואר בבהגר"א על ספד"צ

 1404ב"ע רכו ע"ב גורס את המוסגר.
 1405מלשון בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב לכאורה נראה שיש לגרוס את המוסגר ,אמנם לפ"ז אין
לגרוס לפניו 'דלא עאלו' .אמנם ב"ע רכז ע"ב אכן גרסתו היא 'דלא עאלו' ,וכן משמע ממים אדירים
צא ,שכן העיקר הוא שעאל ולא נפק .ועי' לקמן קמד ע"ב שגם שם הגרסא היא 'עאלו ולא נפקו'.
 1406שכן גילוי הדברים הללו של הפרצופים באדרא הוא חידוש גדול ולא נעשה אלא בתורת
"עת לעשות לה' הפרו תורתך" שכן היה הדבר צורך גדול .ועי' לעיל קכז ע"ב ד"ה ווי אי גלינא ווי
אי לא גלינא.
 1407עי' לעיל בהק' האידרא קכז ע"ב ד"ה מנהון עאלו שכותב שג' החברים שבדף קמד ע"א
שמסופר עליהם שמתו ,היו בגדר "עאלו ולא נפקו" .ועי' שם ד"ה יתיב ,שטעותם היתה בכך שהם
הגשימו.
 1408גי' ב"ע רכח ע"א 'בז"א' ,וכן הוא בדפוס מנטובא.
 1409הנעלם הוא השורש של העתיד להתגלות )לש"ו כאן(.
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)פ"ה (1410שיש להבחין בין מעלות המדירגות השונות של הספירות והפרצופים
שבאצילות כאילו הם בחינות רבות )לש"ו דע"ה ח"א נד ע"ב( .שכן כולם גילויים של
מלכות דא"ס ,וכל החילוקים אשר מצויים ביניהם הם בבחינת גילויים למטה )לש"ו
כללים ח"א כ ע"א( – àäé àìë 1411éåä àìë äåä àìë .נקודות הם בבחינת עבר,
תיקון המ"ה הוא בבחינת הווה ותיקון הע"ק הוא בבחינת העתיד .וכולם אחד מצד
עצם מהותם ,שכן אין בחינות עבר הווה ועתיד בעצמות האור אלא רק בכלים )ב"ע
רכח ע"א(íéìúùà ïéìà ïéðå÷úá ï÷úúà àðù àìå ,éðúùî àìå éðúùé àì .
 – ïäîù ìë ìéìëã àð÷åéã ,ïéð÷åéã ìë ìéìëã àð÷åéãצורת האדם הגשמי כולל
בו את כל הצורות כדלקמן וכמש"כ לעיל )קלה ע"א( )נפה"ח שער א' פרק ו'( ,והוא
נתקן על ידי התיקונים של ע"ק ושל ז"א ובכל פרטים .הוא כולל את כל השמות ,שכן
הוא נתן שמות לכל הנבראים .וטעם הדבר הוא ,שכן כולם נתנו בו את חלקם .ועוד
ירמוז לזה ,שאדם כולל את כל השמות שבאצילות ,וכן כל הצורות שבבי"ע )ב"ע
רכח ע"ב(ìë äéååâá à"ð)1412 àð÷åéã éàäë éåðååâá éæçúàã {:àî÷} àð÷åéã .
 - (ïéð÷åéãאין באצילות צבע ,אלא רק שורשי הצבעים .שכן כל הצבעים והכלים
בעצמם אינם אלא בבי"ע )ב"ע רכח ע"ב(éàä ïéòë àìà éåä àð÷åéã éàä åàì .
 – àð÷åéãהגוונים שבאצילות הם בסוד י' הספירות ,הרי הם כלל ההנהגות והמדות,
למימרא שכולם נמצאים בו .אמנם צ"ע לכאורה ,שהרי לא יתכן דין באצילות כלל,
שכן כולו קדוש .אלא עומק הענין הוא ,שאמת הדבר שכל ההנהגות מושרשים
באצילות ,אמנם שם מתנהגים כולם בהשוואה אחת ,ואין חילוק בין חסד לדין והכל
חסד .ובהתפשטותם בבי"ע הם מתגלים כשונים זה מזה ובבחי' גוונים ,ושם אכן
נבחנים דינים )ב"ע רכח ע"ב(.
מכאן ואילך עוסק האידרא בבחינות שהן לבר מגופא דז"א וממילא הן גילוי לנוק' )ב"ע
רכז ע"א(ïéâá ,àìëã àúåîìùà àåä ïéãë1413 ,ïéøúëå ïéøèò ïøáçúà ãë .

1414

 – äéá åììëúàã ïéàúúå ïéàìòã àð÷åéã éåä íãàã àð÷åéããהנה בשבירה ירדה
הנוק' לקלי' ,הו"ק יצאו ללא מוחין ,ולאו"א נחסר הזיווג פב"פ  -כמו כן האדם,
שכאשר חוטא הנפש נכרתת ,הרוח נפגמת והנשמה מסתלקת .1415וזהו הנאמר כאן,
שכן פי' "עטרין" ט' ספירות דנוק' ,ואילו "כתרין" הם ג"ר של הרוח )דהיינו ז"א(,
ו"אשלמותא דכולא" הוא בדרגא דאו"א )ב"ע רכח ע"ב(ìéìë àð÷åéã éàäã ïéâáå .
éàäá ,ïéôà øéòæã àðå÷úå ,éåðå÷ú àùéã÷ à÷éúò ïé÷úà ,ïéàúúå ïéàìò
 – àðå÷úå àð÷åéãצורת העולמות נבראה לפי מה ששיערה המחשבה העליונה
שהאדם צריך )ב"ע רכט ע"א(.
עכשיו מפרש בפרטות את ענין חיבור ע"ק וז"א )ב"ע רכט ע"ב(ïéá äî ,àîéú éàå .
 – àãç àì÷úîá àåä àìë ,éàäì éàäכל מה שנעשה הוא לכוונת הוראת
שלמותו ית' ,וכל השינויים אינם אלא מצד המקבלים )ב"ע רכט ע"ב( .פירוש הדבר,
שכל מה שנעשה בהנהגה ,הכל הוא מתוך הנהגת בחינות א"א וז"א יחד ,כי הם אחד

 1410ל"ג ע"ב :אעפ"י שנתפרש המסך בין ע"ק לז"א מ"מ דבוק הוא בו ,רק שאינו דבוק ממש
כמו או"א למעלה מהקרום ,שלכן או"א נכללין בו ואינן נחשבין לפרצוף אחר ,כמ"ש בזוהר הרבה
פעמים וכמ"ש למעלה ,וכנגד זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ובין קדש הקדשים ,וכן הוא
בין ז"א לנוקבא קרום ,ושם עמידתה כנ"ל ,והוא המסך בין משכן לחצר אהל מועד ששם הוא נה"י,
עכ"ל.
1411
גליונות הלש"ו :ר"צ ע"א .וכן הוא הזו"ן ,כמ"ש בפרשת פקודי רל"ה ע"ב.
 1412לכאורה צ"ל שב"ע רכח ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1413בב"ע רכט ע"א 'כדין הוא' ליתא.
 1414גי' ב"ע רכט ע"א "ובג"כ".
 1415עי' יהל אור ח"א כ"ט ע"א.
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)לש"ו דע"ה ח"ב קלח ע"ב(à"ð)1418 éåçøà ïùøôúà1417 (ïðî à"ð)1416 ïàëî ìáà .
 – (éîçø ïèùôúàכלומר שבע"ק רואים את מדותיו ית' וטובו ית' )ב"ע רכט ע"ב(.
 – àðéã çëúùà (ïðîå à"ð)1419 ïàëîåמז"א "אשתכח דינא" ולא מתפרשין דינא,
שבאמת עצמות פנימיות הדין הוא א' עם החסד עם הפנימיות שמתפשט בע"ק,
שהרי הכל הוא בכוונה א' להיטיב לזולתו כפי ששיערה מחשבתו ית' שצריך להיות
ע"י הבחירה ולכן לא שייך לומר בו "מתפרשין" רק "משתכח" ר"ל מצד הכלים
והחיצוניות של ז"א )ב"ע רכט ע"ב(- 1420àã ïî àã ïééðù ååä ïìéã àøèñîå .
דהיינו שכל פירוד ,תיקון וחילוק אינו אלא מצד הכלים ולא מצד האור כלל )ב"ע
רכט ע"ב .(1421בא"א הדינים נעלמים מאד ,וגילוי הדין אינו נעשה אלא בז"א )לש"ו
דע"ה ח"ב קלח ע"ב(áéúëå àùéã÷ àì÷ç éãöçîì øá åøñîúà àì ïéìà ïéæøå .
 - (äë íéìäú) åéàøéì 'éé ãåñכך מכונים הצדיקים ,שכן הם כורתים את הסט"א
מהנוק' ,1422שהרי כל אחיזת הסט"א הוא ביסוד דנוק' .והנה הנוק' נקראת כאן
שדה) 1423ב"ע ג ע"א( .והנה אלו הצדיקים נהנים מפירות פנימיות דברי הרז ,הרי הוא
הגילוי דנוק' .וכמו כן דווקא "סוד הוי"ה ליראיו" שכן המה התופסים את עומקם של
הדברים) 1424ב"ע רכט ע"ב(éøúá (á úéùàøá) íãàä úà íé÷ìà 'éé øöééå áéúë .
 – àðå÷ú åâ àðå÷ú íéìùà ,ï"éãåéע"ק נקרא הוי"ה ,וז"א אלקים) 1425בהגר"א על
ספד"צ לה ע"ד ד"ה והענין כי( 1426וביחד היינו שמא שלים ,כאשר הז"א מלביש את
א"א) 1427בהגר"א על ספד"צ כד ע"ד ד"ה ואמר תשעה( .1428דהיינו שעי"כ שע"ק
מתייחד בחו"ב וזו"ן נשלמת צורת אדם דאצילות )בהגר"א על ספד"צ כח ע"ב ד"ה
אתתקן( .והנה ע"ק הוא בסוד האות י' ,שכן תמיד יש לו את כל י' הספירות ,ואילו
ז"א הוא בסוד האות ו' ,שכן תמיד יש אצלו ו' ספירות .והנה תיקונו של הז"א הוא
על ידי תוספת המוחין ובכך יש לו י' ספירות ,ולכן כאשר הוא בהתלבשות ונתינת
המוחין הוא הופך להיות בסוד האות י' )ב"ע רכט ע"ב(- à÷ðôùåâã à÷øáè .
חותם של טבעת ,שכן כל אותיות החותם קבועים בנחתם ,ועי"כ קראו כאן
"גושפנקא" ,שהוא עגול ובצורת האות י' )ב"ע רכט ע"ב( .והיינו בסוד אוירא שבו
הארת הרדל"א )לש"ו דע"ה ח"ב ל ע"ד( - øöééå àåä àãå .הנה יש ב' בחי'
בהתלבשות א"א בז"א :א' ,ליתן מוחין לז"א ולתקנו ,ואז הא"א נקרא על שם ז"א,

 1416ב"ע רכט ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1417גי' ב"ע רכט ע"ב "אתפרשו".
 1418ב"ע רכט ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1419ב"ע רכט ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1420גליונות הלש"ו :וכ"ה בפרשת תרומה קע"ו ע"א.
 1421ע"ש שמביא מקורו מקל"ח פתחי החכמה אות מב.
 1422דהיינו המלכות דאצילות ,שכן לימוד הסוד שייך באופן מיוחד לתיקוני מלכות דאצילות
משא"כ לומדי הנגלה שהם מתקנים בבי"ע.
 1423כלומר שרשב"י ותלמידיו זוכים לתקן את השכינה ולא לעמוד בחוץ בשולי כרמא )עי' לעיל
בהק' קכז ע"ב( .ועי"ש בב"ע שמביא את דברי חז"ל על זה :אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי
שמעון בן יוחאי ,ראיתי בני עלייה והן מועטין ,וכו' ,אם שנים הן אני ובני הן )סוכה מה ע"ב( .ועי'
קכח ע"א שרשב"י ור' אלעזר ב"ר שמעון ,ור' אבא הינם כלל כל י' החברים.
 1424דהיינו הגילויים דאצילות הנקרא בשם הוי"ה ב"ה.
 1425עי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה כ"ב ,שז"א ללא מוחין נקרא אלקים ,ועם מוחין נקרא
הוי"ה.
 1426עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר המתקלא ,כ ע"ד ד"ה ויהי כן.
 1427לאפוקי מיציאת ז"א מבינה דהיינו הוי"ה בניקוד אלקים ,שאף הוא מכונה "שמא שלים",
ועי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ג ד"ה וידוע.
 1428וכן בהגר"א על ספד"צ כ ע"ג ד"ה וידוע.
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וב' ,שיהיה שלימות בא"א עצמו כדי שיוכל להעניק שכר מלא ,ואז ז"א נקרא על שם
א"א )והוא צורה גו צורה( )ב"ע רכט ע"ב(.
1430 1429
øöééå
, ïéôà øéòæã àæøå àùéã÷ à÷éúòã àæø ,äîì ïéãåé ïéøú
,ïäîù ïéøú ,äøåö åâá äøåö åäîå ,(øöééå àåä àãå) äøåö åâá äøåö øö éàî
åâ äøåö øöã øöééåã ,ï"éãåé ïéøúã àæø àåä àãå ,íé÷ìà 'éé àìî íù éø÷úàã
 - äøåöזו ראיה לכך שז"א מתלבש על א"א מבחוץ ,ובשונה מאו"א ,הנכללים
בדיקנא ונקראים על שמו של הדיקנא )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ביקירא(.
דהיינו טיפה דאבא בתוך רחם אמא )ב"ע רל ע"א('éé 1431íéìù àîùã àðå÷ú .
øëã ìéìëã íãà éø÷àã àã ,äàìò àð÷åéãá ,åìéìëúà äîáå íé÷ìà
úà ,àá÷åðå øëã ìéìëã ,(æ á úéùàøá) íãàä úà áéúë àã ìòå ,1432àá÷åðå
 – ð"åãã äéðî ÷éôðã àðéæ éâñîìå à÷ôàìדהיינו גוף דזו"נ והמוחין שלהם ,והיינו
מש"כ כאן 'זינא' )בהגר"א על ספד"צ כח ע"א ד"ה את כל( ,וזו ראיה לכך שע"ק נקרא
בשם הוי"ה וז"א נקרא בשם אלקים )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה והענין( .והנה
זהו סוד מצות פו"ר ,שכן אשתו וילדיו של האדם כלולים בעצם מציאותו .ואם ח"ו
אין האדם מקיים את המצוה הזו אזי הוא מפקיע את שם האדם שבו וממילא הוא
בבחינת מת .ובעומק הענין ,דבר אינו שייך רק לפירותיו הרי הם ילדיו אלא גם
תולדות מעשיו הרי הם המצוות ,שכן עשיית המצוות גורם להורדת שפע למטה.
ורמז לזה יש בבריאת האדם ,שעצם מציאות האדם כולל זו"ן ותולדותיו )ב"ע רל
ע"א(.
à÷øáè íééç úîùð åéôàá çôéå ,àð÷åéã åâá àð÷åéã äîãàä ïî øôò
' - åâá åâ à÷ðôùåâãוייצר וכו' עפר מן האדמה' הוא כנגד מלכי אדום ה"ה ז'
נקודות' .ויפח' הוא בסוד נשיבו דרוחא דחוטמא דע"ק אשר משם בא רוחא דחיי
לאפיו דז"א' .ויהי האדם' הוא כנגד חיות המלכים ע"י שנשתרש ז"א בע"ק ,1433והיינו
סוד שם אדם המורה על חיבור דו"נ ,וכמש"כ "זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם
אדם" )בראשית ה ב() 1434ב"ע רל ע"א(" .טברקא דגושפנקא" דהיינו אוירא הנמשך
מרדל"א ,והרדל"א אחזי נהוריה בהאי אוירא .וזהו הטברקא ,הרי הוא הרושם של
החותם מהפנימי לפנימי יותר )לש"ו דע"ה ח"ב ל ע"ד( .ומכאן הוא שיש לאדה"ר כח
לתקן את כל העולמות] ,מכיוון שבריאתו היא חתימה אחת אשר כל העולמות
מוטבעות על ידה "גו בגו" כאחד וכנ"ל[ )לש"ו דע"ה ח"ב ק ע"ג(ïéâá ,äîì àã ìëå .
 - äàìò1435 àîéúñã íéúñ äéá àìééòìå àôìúùàìכלומר שבכל זיווג משתתף
ע"ק )ב"ע רל ע"א( ,כלומר על ידי מו"ס) 1436ב"ע רל ע"ב(– ïéîéúñ ìëã àôåñ ãò .
ו"ת דרדל"א )ב"ע רל ע"ב( – (íééç úîùð åéôàá çôéå (íù) ã"ää)1437 .הרי הוא
רוחא דמו"ס )ב"ע רל ע"ב(àéääî ïééìú àúúå àìéòã ,ééç ìëã àúîùð .
 1429עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ד"ה ועיקר ,כ ע"ג ד"ה וידוע ,וכ' ע"ד ד"ה ויהי כן.
 1430עי' נפש החיים שער א פרק ה בהגה"ה שמביא ראיה מכאן שבאותה המידה שהאדם מתקן
את נשמתו כן מתקנת האצילות את א"ק.
 1431גלינוות הלשם :תרומה קס"א ע"א ופקודי רס"ב ע"א ובראשית כ' ע"א.
 1432עי' בהגר"א על ספד"צ לז ע"א ד"ה ואם אל.
 1433עי' א"ז רצ"ב ע"א :זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד.
 1434לכאורה צ"ל שפירוש זה מיוסד על בהגר"א על ספד"צ כח ע"ב ד"ה וז"ש יה"ו שם מבואר
שאז קראן אדם ע"ש שע"ק נתייחד בתוכם ע"ק.
 1435בנפש החיים שער א פרק ה בהגה"ה לא גריס "עלאה".
 1436וכן הוא בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ד"ה עוד .ועי' הקדו"ש שער ג' פרק ז' וז"ל ,הוא הנשמה
לנשמה דאורייתא שאמרו בזוה"ק בהעלותך )דף קנב ע"א( וכן מזה האור הוא שורש נשמת כלל
ישראל ,וכמ"ש באד"ר.
 1437נפש החיים שער א פרק ה גורס את המוסגר ,וכן הוא בב"ע רל ע"ב.
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 - äá éîéé÷úîå1438 àúîùðבמו"ס .ועוד ירמז לחוט דא"ס המתפשט בכל
העולמות )ב"ע רל ע"ב(.
 – àã àðååâë ïéðå÷úá àìééòìå à÷øúàì ,äéç ùôðì íãàä éäéåדיוקנא
דגוף האדם מכוון בתיקונים האלה דלעילא ,בכדי שיהא בית מושב לנשמתו )ב"ע רל
ע"ב(àôåñ ãò àâøãì àâøãî ,àúîùð (àéääî à"ð)1439 àéääì àôìùàìå .
 – ïéâøã ìëãכאשר מיתקן על ידי התיקונים האלה אזי מקבל את כל חלקי נר"ן
בכל הבחינות ,שכן נשמת האדם כוללת את כל העולמות )ב"ע רל ע"ב(éåäéã ïéâá .
 - àìëá àçëúùî àúîùð àéääהנשמה עצמה אינה שרויה בתוך גוף האדם,
אלא היא סוד הפנימיות של כל העולמות ,והיא עצמה נותרה במקומה בכל הבחי'
שבה שבכל עולם ועולם ,ורק ניצוצות ממנה המה המתלבשים באדם להנהיגו
ולהשלימו ,ועל הבחי' הנ"ל של שורשה שבכל העולמות אמר "משתכחא בכולא".
והנה ע"י הבחירה והעבודה מתקן האדם את שורש נשמתו שבעולם האצילות,
מכיוון שכל הפרטים שיש בכל העולמות המה תולדות מהאצילות ,שכן הם מונהגים
על ידו וקשורים לשרשם .נמצא ,שע"י מעשיו הטובים מוסיף האדם כח לאצילות
וממילא לנשמתו ,ועל ידי כך ניתוסף כח בכל קומת נשמתו ומשם מתפשטת תוספת
טובה לכל העולמות דרך הנשמה אשר נמצאת בפנימיותם )ב"ע רל ע"ב(àèùôúîå .
 - 1440ãç àãåçéá àìë éåäîìå ,àìëáבו תלוי כל העולם ,שכן הוא מוריד את
השגחת אחדותו ית' )ב"ע רל ע"ב(ïàîë ,àîìò ïî àãåçé éàä ÷éñôã ïàîå\ .
éöúùé êë ïéâáå ,éàäî øá àøçà àúîùð úéàã éæçîå ,àã àúîùð ÷éñôã
 - ïéøã éøãì àîìò ïî äéðøëåãå àåäדהיינו כרת ,שכן בדרגות אלו אין קלקול
אלא סילוק בלבד .1441והנה על ידי הכרת יורדת הנפש לסט"א והופכת להיות בבחינת
'נשמתא אחרא' )ב"ע רל ע"ב(.
עתה מתחיל לבאר את סדר בנין פרצוף נוק' דז"א .ועל אף שלא גמר לבאר את כל בנין
ז"א עצמו בידיו ורגליו ,מ"מ כיון שכבר סיים לבאר את תיקוני דיקנא דז"א ,מתחיל לבאר את נוק'
דז"א שכן תחילתה הוא בסיום הדיקנא )ב"ע רלא ע"א(àììë ïé÷úå éøàù íãà éàäá .

 – àá÷åðå øëããדהיינו חסדים וגבורות )בהגר"א על ספד"צ כו ע"ב ד"ה וז"ש מים(.
כאן צריכים לתקן את דו"נ שיהיו פב"פ ,שכן בתיקון זה נתחזקו אחוריים דזו"ן
באופן שלא יהיו לחיצונים אפשרות אחיזה) ,ובקומת ז"א יש מקום אחיזה לחיצונים
משא"כ למעלה מז"א( .והנה דווקא זו"ן שלפני הנסירה לא היו פב"פ אלא אב"א ,שכן
אז היו האחוריים שלהם חלשים ולא היה בהם כח לדחוק את החיצונים ,ורק בפנים
שלהם היה כח )ב"ע רלא ע"א( - éåðå÷úá àð÷åéã ï÷úúà ãë .פרצוף נוק' נתקן על
ידי הגבורות בשמיני עצרת) 1442בהגר"א על ספד"צ כ ע"א ד"ה כתיב עד( .כאשר
נשלמו תיקוני דיקנא דז"א שסיומם בחזה ,דהיינו בתפארת דז"א ,ובאחוריו מתחיל
פרצוף הנוק' )ב"ע רלא ע"א( – éåãçî éåøåçàì éøàùå .כאן הוא מקומו של הנוק',
מהחזה ולמטה )בהגר"א על ספד"צ כו ע"א ד"ה וע"כ( ,והוא ענין הגומא שבין צלעות
הלב ,הנקרא בשם טבורא דליבא .כי מציאותה של הנוק' הוא לעולם במקום נקב
וגומא ,ושם הוא שורש הנה"י שבחג"ת ]ומצד זה שהנה"י בכללותם הם נחשבים
לבחי' אחת של נוק' אפשר לכנותם נוק' דחג"ת[ )לש"ו דע"ה ח"ב קנח ע"א( ,ובדווקא
 1438גי' ב"ע רל ע"ב "ומתקיימין ביה".
 1439נפש החיים שער א פרק ה לא גורס את המוסגר.
 1440גי' ב"ע רל ע"ב "ולמהוי הוא בלחודוי".
 1441עי' יהל אור ח"א כ"ט ע"א וז"ל ,הכרת תכרת הנפש זה סילוק נו"ר ממילא נכרת הנפש וכו'
אבל הנשמה אינה בכלל עונשין שמסתלקת מיד כשפוגם ,והרוח הוא בכלל העונשים ,עכ"ל .וכן
הוא ביהל אור ח"ג ג' ע"ד.
 1442עי' לקמן קמא ע"ב ד"ה תאנא מש"כ בשם בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"ב שזהו עוד מלפני
הנסירה.
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מלפנים ולא מאחור ח"ו )לש"ו ביאורים ח"ב י ע"ב(øúàá ïéòåøã ïéøú ïéáî .
 - úøàôú ïåø÷úàã àð÷éãã éøòù ïééìúãפרצוף נוק' מתחיל מאחרי גמר
הדיקנא דז"א ,שכן הוא פרצוף חדש )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ד ד"ה ותוצא( .דיקנא
דז"א הוא במקומו של ת"ת ,לאפוקי מא"א ,שכן אין גילוי הת"ת שם )בהגר"א על
ספד"צ יח ע"ב ד"ה ואמר ביקירא( .התיקון האחרון דדיקנא דז"א נקרא ת"ת ,ושם
מתפשטין דו"נ כא' בת"ת דגופא )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ג ד"ה וע"כ פי'( .עד
לנסירה אין לנוק' תיקוני גלגלתא כל עוד היא באחורי ז"א )בהגר"א על תיקו"ז נ"א
ע"א ד"ה ועוד שמעו(' .מבין תרין דרועין' דהיינו בשליש עליון דת"ת ,כאן מולבש
יסוד דאבא ,וכן כאן הוא מקום גילוי ת"ת דז"א הרי הוא סיום פרצופו ,וכאן הוא
בחינת יסוד עילאה דז"א 1443המזדווג עם לאה )ב"ע רלא ע"א( .1444כתר דנוק' נעשה
מתיקון ט' דז"א ,הרי הוא מהתיקון הי"ג דא"א ,והיינו בחינת כתר מלכות )לש"ו
כללים ח"ב לב ע"ד( - ïéãç ïéøú ïé÷úå úøàôú éàä èùôúàå .פי' יסוד אימא
המסתיים בת"ת תיקן את ב' הדדים )ב"ע רלא ע"ב(ãáòå éåøåçàì óìúùàå .
 – éåøèñ ìëî àîéúñ àìë ,àá÷åðã àúìâìåâדהיינו בתחילה היתה סתומה ללא
כל תיקון) 1445בהגר"א על ספד"צ טז ע"ד ד"ה וזהו( .דהיינו שהיא נוצרה מלכתחילה
חסרה ו' תיקונים )בהגר"א על ספד"צ כ ע"א ד"ה כתיב( ,שכן בתחילה היתה
הגלגלתא דנוק' )בעודה מאחורי ז"א( סתומא מכל סטרוי רק בשערות ,ועדיין לא היו
בה תיקוני גלגלתא ,שכן עדיין לא היו בה נקבים) 1446בהגר"א על ספד"צ כו ע"ג ד"ה
ויאמר( והתיקונים הללו לא נגלו בה שלה עד הנסירה )ב"ע רלא ע"ב(àøòùá .
øëã 1447íãà úøàôú éàäá åãéáòúà àãç àììëáå ,àùéøã àôåöøôá
 – àá÷åðåהת"ת היא גילוי של חו"ג ביחד )בהגר"א על ספד"צ כו ע"ב ד"ה וז"ש מים
טבאן ,כה ע"ג ד"ה וע"כ(.1448(ãî äéòùé) úéá úáùì íãà úøàôúë ã"ää ,
מפרש כאן בקיצור את כל הקו האמצעי דנוק' ,ואילו דרועין וידין יתבארו אח"כ ,בביאור
דרועין וידין דז"א )ב"ע רלא ע"ב(ãç àééìú ,àá÷åðã àùéøã àôåöøô éøáúà ãë .

÷ – ïéôà øéòæã éåøåçàî éøòùã àöåזה נקרא קוצא דשערי שאז השערות
והקוצים 1449נכללים כא' ,שכן נ' שערי הבינה אתקשרו בל"ב שבילין )מים אדירים
יח( - àá÷åðã àùéø ãò éìúå .שערות אלו מכסות על לאה כדי שלא ינקו ממנה
החיצונים ,שכן היא דינא קשיא ,אמנם את שערותיה של רחל עלה ברצונו ית'
לעשותם אדומים ,כדי שלא תהיה שם יניקה לקלי' כלל ,אלא רק שורש דינים בלבד
ובסוד מאמרם ז"ל האי שחור אדום הוא אלא שלקה )נדה י"ט ע"א( )ב"ע רלב ע"א(.
êùàø úìãå ã"ää ,éðååâ åâá ïììëã é÷îåñ åäìë àäùéøá éøòù åøòúàå
 - 1450éðååâ åâá ïìéìëã éðååâ ïîâøà åäî (ã øéù) ïîâøàëהרי הם ה' הגוונים
ששרשם בבוצד"ק ובסוד ארגמ"ן ,והיינו סוד "דלת ראשך" ,דהיינו דל"ת הגוונים,1451
והנה בנוק' כל הגוונים כלולים בצבע ארגמן )דהיינו אדום() 1452ב"ע רלב ע"א(.
 1443דהיינו ישראל.
 1444עי' בהגר"א על תיקו"ז לט ע"ג ד"ה ובי' אתה.
 1445עי' בהגר"א על תיקו"ז ריש קז ע"ב ,שמשמע שאין תיקוני גלגלתא דנוק' עד ביאת משיח,
וצ"ע.
1446
עי' בהגר"א על תיקו"ז נא ע"א.
 1447עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה ביקירא שז"א מכונה אדם.
 1448עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ואמר אצל.
 1449עי' שעה"כ ציצית פרק ב שיש ג' בחינות בשערות ,הרי הם קוצים ,נימין ושערות.
 1450עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה נציצו.
 1451עי' לעיל הערה .903
 1452משא"כ בז"א שכל ד' הגוונים כלולים בתכלת.

227

àøãàä øéàî
àñéâá øáòúàå áé÷ðå àáìã àøåáèî 1453úøàôú éàä èùôúà àðàú
 - àøçàהנוק' נבנית על ידי הארת או"א דרך ז"א) 1454בהגר"א על ספד"צ טז ע"ב
ד"ה וז"ש ונהיר( .נוקבא אתפשט במקום סיום הדיקנא )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ג
ד"ה וע"כ פי'( ,1455והדיקנא מכונה ת"ת מכיוון שהוא מגיע עד מקום הת"ת בגופו של
ז"א ,ושם גופא הוא במקום כתר דנוק' )בהגר"א על תיקו"ז קנא ע"ב ד"ה כל
מרגניתא( .מקום עמידת גופה דנוק' הוא מטיבור ז"א ולמטה כנגד מלכות דע"ק
)בהגר"א על ספד"צ כו ע"א ד"ה וע"כ נסתיים( .מקומה זה של הנוק' מטבורא דז"א
ולמטה הוא לעולם ,ואפילו בעת התיקון .שכן זו היא צורת כל השתלשלות העולמות
והפרצופים ,דוגמת או"א שאמא עומדת מטבורו של אבא ולמטה ,וכן עולם
האצילות לגבי א"ק ,וכן הוא בכל פרצוף ופרצוף )בהגר"א על ספד"צ טז ע"א ד"ה וכן
הוא( .תחילת בנין הנוק' )דחג"ת  -עי' לש"ו כללים ח"א ס"ח ע"ב( הוא מאחורי הת"ת
בטיבורא )בהגר"א על תיקו"ז קמב ע"ג ד"ה וכל הזוקף( .כל זה עובר דרך הקו
האמצעי גם בבחינת אב"א וגם בבחינת פב"פ )לש"ו ביאורים ח"ב י ע"ב( .והנה
עמידתם אב"א הוא גם לפני הנסירה כאשר עומדים זו"נ ביציאתם לחוץ ,וכן כאשר
זו"נ בבטן אמא .אמנם היות זו"נ בבחינת אב"א כשהם בבטן אמא אינו מחמת פחד
החיצונים )כמו עמידתם לפני הנסירה( ,אלא מחמת זה שעיקר מציאותה של הנוק'
אינו אלא מאחורי ז"א ,שם היא שורש לעולמות בי"ע הרי הם העולמות הנפרדים.
ולכן בע"כ שתצא בהסתר פנים כדי שאכן יהיו עולמות אלו נפרדים )לש"ו ביאורים
ח"ב יא ע"א( ,בקומת ז"א יש ג' פעמים מתקלא הרי הם חב"ד חג"ת נה"י ,ולכל ג'
מהם יש בחינת נוק' בפ"ע ,והיינו הפה כנגד חב"ד ,הטבור כנגד חג"ת ועטרת היסוד
כנגד נה"י .והוא הנקרא בת"ז ה ע"א בחי' רביעא לכל תלת ,וכאן עניינו הוא בחי'
הנוק' שבסוף חג"ת )לש"ו כללים ח"א סח ע"ב(ãò àá÷åðã àôåöøôî ïé÷úå .
 – àøåáèסיום הת"ת הוא בטיבורא ,ומשם ולמטה מעוי בדעת אתתקן )בהגר"א על
תיקו"ז נ ע"ד ד"ה ועוד שמעו( .ת"ת דז"א נכלל בשם יהו"ה ב"ה ,כאשר האותיות
יה"ו הם בו עד הטבור ,ושם נמצאים ג' בחינות חב"ד בהתלבשות נה"י דבינה עליהם.
וכן הוא בג' מוחין דיליה ,ומשם ואילך התחלת הנוק' )בהגר"א על תיקו"ז צט ע"א
ד"ה א"ד( - íéìù àøåáèáå éøàù àøåáèîå .פי' מטבורא של ז"א שארי ,ובטבורא
של נוק' שלים .ומש"כ "בטבורא" אין כוונתו לשליש התחתון הידוע כמקום הטבורא,
אלא לתחילת השליש השני הרי הוא בחזה דהיינו טיבורא דליבא ,הרי הוא מקום
ת"ת דדיקנא וכן ת"ת דגופא דז"א )ב"ע רלב ע"א(úøàôú éàä èùôúà åú .1456
 - àøåëãã éåòî ï÷úúàåכלומר אשתלימו פרצופי ז"א ונוקביה כאחת ,וכן כל
תקוני גופיהם נעשין כאחת )בהגר"א על ספד"צ כו ע"ד ד"ה ואמר כד( .ופירוש מש"כ
הגר"א "גופיהם" מטיבורו ולמטה ,הרי הוא מקום גילוי הדעת שהיה ריק קודם לכן,
והתפשטות הת"ת היא בחצי התחתון שלו )ב"ע רלב ע"א(éàäá ï÷úúàå ìééòå .
 - éîçøã àøèñ ìëå ïéîçø ìë øúàבדעת נכללים כל הו"ק )ב"ע רלב ע"א(.
ïåø÷úàå ,éîçøã éøàî óìà äàî úéù ïãçàúà ïééòéî éðäá àðàúå
- 'éé íàð åðîçøà íçø åì éòî åîä ïë ìò (àì äéîøé) áéúëã ,ïééòéî éìòá
מידת היסוד הוא בסוד שש מאות )יהל אור ח"ב יח ע"א( ובסוד ו"ק) .ע"ח שער הצלם
ג( והנה יסוד אבא מאיר ללא לבוש מהחזה דז"א ולמטה ,ובסוד ו' ,וכאשר כל אחד
מהם לחוד הוא בשלימות דהיינו בכל י' ספירותיהם ,וכל י' אף המה בכלילות הוא
 1453כוונתו כאן באומרו ת"ת לדעת המתפשט .ועי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ד"ה וכ"ה ,וכן טז
ע"ב ד"ה וז"ש ונהיר.
 1454ע"ש שזה היה קודם הנסירה ,ועי' גר"א שם ד"ה אתייחד יו"ד שכל התיקונים האלה לנוק'
הם עוד מלפני הנסירה.
 1455עי' בהגר"א על ת"ז מה ע"ד ,שמוכיח מאד"ר שהנוק' נבנית מאחוריים דז"א.
 1456עי' בהגר"א על ספד"צ טז ע"א ד"ה וכן הוא שכן הוא בכל הפרצופים.
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עולה ו' מאות .והרי דעת ממלא אלף אדרין ,והיינו הו' מאות אלף אדרין .וזהו שורש
ששים רבוא הנשמות של כלל ישראל ,וסוד מציאותו של משה אשר שרשו בבחי'
הדעת ,וכולל את כל נשמות כלל ישראל )ב"ע רלב ע"ב(ìéìë úøàôú éàä àðàú .
 – àðéãá ìéìëå éîçøáהקו האמצעי הוא המכריע ,והוא צריך להיות כלול מרחמי
ודינא כאחד .והנה ביסוד ב' בחי' אלה מופיעים כשני בחינות נפרדים ,דהיינו ביסוד
)בסוד רחמי( ועטרת היסוד )בסוד דינא( .ובת"ת ב' בחי' אלו הם שני המלכים וכו'
כמ"ש לקמן )בהגר"א על ספד"צ ב ע"א ד"ה הספירות הן( .והנה קודם לכן היתה
הת"ת עצמה כלולה ברחמי ובדינא ,ולכן מעיקרא היא אשר היתה נקראת שמא
שלים ,משא"כ נוק' .ולכן מכח מציאותם של זו"נ עד הנסירה הוא שנוטל הבכור
נוטל פי שנים ,כלומר גם את הרחמים וגם את הדינים )ה"ה העטרין דאו"א –
בהגר"א על ס"י ו ע"ד( ,ואז מעביר הוא את הדינים לנוק' ואז כל הרחמים הם בז"א
וכל הדינים הם בנוק' )בהגר"א על ספד"צ כו ע"ד ד"ה ואמר ה'( .1457דינים אלה הם
תיקוני דנוק' דהיינו העטרין דנוק' )בהגר"א על ספד"צ טז ע"א ד"ה ויאמר אלקים(,
ולכן ז"א הוא בסוד החסדים ונוק' בסוד הגבורות )בהגר"א על ספד"צ כו ע"ב ד"ה
וז"ש מים(' .האי ת"ת' פי' ת"ת דדיקנא דז"א ,1458ונוק' יציאתה מן החזה דז"א ולמטה,
משום ששם הוא מקום גילוי הדעת ,ובדעת כלילן חו"ג ,ולכן שם עומדים ב'
הפרצופים ,ז"א מן החסדים ,ונוק' מהגבורות )ב"ע רלב ע"ב(éîçø èùôúàå .
 – àøçà àøèñì áé÷ðå øáòúàå àøåëãáנתינת הגבורות בנוק' הוא ע"י היסוד,
שכן ע"י תפארת הוא רק הארה לבניינה )הנזכר כאן ,(1459וזהו סוד הזיווג , 1460ועל ידי
זה אשתיל כל גופה ואורותיה בדעת )בהגר"א על ספד"צ טז ע"א ד"ה וז"ש שליט(.
והנה החסדים הבונים את ז"א 1461הם בירידה והתפשטות והיינו "ואתפשט" ,ואילו
הגבורות בונות את נוק' והמה תמיד בעליה למאצילה ,והיינו מש"כ האידרא
"אתעבר ונקיב" ,כלומר שהגבורות עוברות דרך ז"א ע"י נקב לבוא ל"לסטרא אחרא"
כלומר לאחוריו של ז"א ה"ה מקום הנוק' )ב"ע רלב ע"ב(àá÷åðã éåòî ïé÷úå .
 – àäòî åð÷úúàå àðéãã àøèñáתיקון פרצוף הנוק' הוא על ידי הגבורות
בשמיני עצרת )בהגר"א על ספד"צ כ ע"א ד"ה כתיב עד(.
ïìéìëã ïéðå÷ú ïéòáøàå àéðîúå ïúàîá äéøèñá àøåëã ï÷úúà àðàú
 - àðéã ïåäðîå ,éîçø ïåäðî ,øáì ïåäðîå ,åâì ïåäðî ,äéáאלו רמ"ח האיברים
הם מסוד הצלם של המוחין המעורבים מחו"ג .והנה קודם הנסירה היו החסדים לגו
 ,למימרא שאין ניכרים כלל ,ואילו הגבורות המה לבר ,באחוריים וניכרים )ב"ע רלג
ע"א( – àá÷åðã éåøåçàã àðéãá åãçàúà àðéãã {.áî÷} åäìë .כל הרחמים
שרשם הוא בז"א וכל הדינים שרשם הוא בנוק' )בהגר"א על ספד"צ כו ע"ד ד"ה
ואמר ה'( .דהיינו מכיוון שהדינים המה באחוריים ,לכן מתדבקים בבחינת אב"א
בכותל א' ,והיינו מש"כ כאן 'אתאחדו' )ב"ע רלג ע"א(åãçàúàå ïîú úèùôúà .
' – àäøèñá åèùôúàåבסטרהא' עניינו נתינת הגבורות לנוק' בעודם בבחינת
אב"א )ב"ע רלג ע"א(.
äùîç ïéðéãã àøèñá äá ïééìâúà (ïéðå÷ú à"ð) àúééøò äùîç àðàúå
àéðîúå ïéòáøàå ïúàîá ïèùôúà (àäðéãå àðéãã àøèñá à"ð) 'ä ïéðéãå

 1457עי' בהגר"א על ת"ז לח ע"ג ד"ה ואיהי קרח.
 1458עי' בהגר"א בספד"צ כד ע"ד ד"ה ותוצא שהתיקון האחרון דדיקנא מכונה ת"ת דדיקנא
והוא עומד כנגד ת"ת דז"א.
 1459בבחינת אב"א ,וכאן הוא מקום הנסירה .ועי' בפת"ש נוק' דז"א כא ומה שהבאנו שם.
 1460פב"פ.
 1461אפילו בהיות זו"ן בבחינת אב"א עכ"ז ז"א הוא בחי' של רחמים )ב"ע רלב ע"ב(.
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 - ïéçøàבאותה מידה שה"ח של ז"א מגדלים את רמ"ח האיברים דיליה ,1462כך
עושות ה"ג דנוק' .אמנם עיקר גילוי הגבורות הוא בה' המקומות הנזכרים ה"ה הה'
"ערייתא" וכמש"ו )ב"ע רלג ע"א(äùàá øòù ,äåøò äùàá ìå÷ àðàú éëäå .
 - äåøò äùàá ìâø ,äåøò äùàá ãé ,äåøò äùàá ÷åù ,äåøòה' העריות
הנזכרים כאן הינם ה"ג הבונים את פרצוף הנוק' ,והם מתגלים בה' מקומות באשה,
והמה המקומות שהיצה"ר מתאחד בהם ולכן לעולם צריכים הם להיות מכוסים,
וכדלהלן" :קול"  -באותה המידה שדעת גנוז בפומא דמלכא כמו כן ה'קול' צריך ליגנז
בפומא דנוק' הרי הוא מקום גילוי הדעת שלה' .שער'  -שערות דנוק' צריכים להיות
לגאו ,והטעם הוא כמ"ש האריז"ל )שעה"כ א ע"ג( שאילו היו הקליפות נאחזות
בשערות הנוק' היה העולם חרב ,שכן היתה אחיזתם מרובה מאוד' .שוק'  -עיקר
בחינת עה"ד טו"ר הוא מתחת חזה דנוק' ולמטה ,אשר שם מתחילה בחינת מאמה"כ
"רגליה יורדות מות" )משלי ה ה(' .יד'  -ידוע כי ביד הוא מקום גילוי ה"ג בה' אצבעין,
וכן הוא ברגל )ב"ע רלג ע"א(ïéìà ïéøúå àðøáç äåéðù àì ïéìà ïéøúã â"òàã .
 - ïåðéà äåøòî øéúéדהיינו שיד ורגל הם נוספים על ג' העיקריים שהם כנגד
חג"ת) 1463ב"ע רלג ע"ב(.
) àøôñã àúåòéðöá àðàúåכו ע"ב( éåðå÷éúá ï÷úúàå àøåëã èùôúà
 - àéëã àúåñëã àðå÷ú ï÷úúàכאן הוא מקום תיקון המלכים ,ה"ה מלך הדר,
דהיינו הגילוי שבפומא דאמה )בהגר"א על ספד"צ כז ע"א ד"ה וז"ש מלכין( .כל ברית
היא חיבור של זו"נ" .כסותא דכיא" הוא בחי' הנוק' ,בעוד בחי' החסדים מכונה
"אמה דכיא" )בהגר"א על ס"י ז ע"א( ,1464עולם התהו הוא בסוד נוק' ,ואילו עולם
התיקון הוא בדכורא )בהגר"א על תז"ח כג ע"ג ד"ה תהו( .כאן איירי בתיקון יסוד
דז"א הכולל את כל פרצופו ,ולכן כל הפרצוף קרוי על שמה ,וז"ס מש"כ כאן 'אתפשט
דכורא' דהיינו בסוד אבר ח"י 1465המתפשט למטה לשם גילוי פומא דאמה לשם זיווג
עם נוק' )ב"ע רלג ע"ב( - àéëã äîà àéåä éàäå .ע"ש הארת יסוד דאבא ,שכן אבא
הוא מסט' דאוירא "דכיא" ,1466ולכן גם היסוד נק' על שמו "אמה דכייא" )ב"ע רלד
ע"ב( – 1467ïéîìò àéðîúå ïéòáøàå ïúàî äîà àåääã äéëøà .החסדים בונים
את ז"א וכוללים את כל רמ"ח האיברים שלו ,וכל רמ"ח איברים נכללים ביסוד שכן
הוא כללות כל הפרצוף )ב"ע רלד ע"ב( .כאן הוא מקום התגלות המשיח הרוכב על
חמ"ר ,ה"ה כנגד רמ"ח דאברה"ם שכן כאן הוא שורש לחסד עילאה )פת"ש א"א יט(.
ועניין היותו כולל את כל האיברים ,ר"ל שכל הכחות וכל המדות הנכללים בו מגלים
את כוחם ביסוד הזה ליתנם בנקבה שלו .והנה האמה מכונה "אב"ר" )זהר בראשית
דף ג ע"ב( ,שכן זה הוא העושה את ה"בא"ר" דנוקבא וחופר אותה ,וע"י שנעשה
האבר בסוד ח"י תקבל ב"רח"ם" דילה את כל המאורות )פת"ש גדלות דז"א מז(,
והרמ"ח עלמין הם בסוד אברהם אב"ר מ"ה) 1468לש"ו כללים ח"ב נא ע"א(åäìëå .
 1462ובסוד אברה"ם )ובגי' רמ"ח(.
 1463צ"ע כיצד קול שער ושוק הם כנגד חג"ת.
 1464עי' בהגר"א על תז"ח כג ע"ב ד"ה תלגא גו.
 1465עי' בהגר"א על ת"ז מב ע"ב ד"ה דנונא ,שכך מכונה היסוד בעת הזיווג .ועי' בביאור הגר"א
על תיקו"ז נ"א ע"ב וז"ל ,שאדם רגע ללא תורה דעת שלו היא אבר מת ונקרא מת ,וכל האברים
תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת לזיווג ,וכן הוא באדם עד
לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו' דוד מלך ישראל חי וקיים ,עכ"ל .למימרא
שאין קישוי בלא הארת הדעת.
 1466עי' בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג ד"ה מתקלא.
 1467גליונות הלש"ו :בראשית ד' ע"א וי"ז ע"א.
 1468עי' הק' הזהר ד ע"א" :כי נטל קוב"ה מ"ה ושדי באבר ואתעביד אברהם" .ועי' ע"ח נסירה
ח' שאברהם הוא הגילוי של החסד ,וכאן הוא תחילת הגילוי בפועל וזהו חסד ,דהיינו תחילת
התיקון.
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 – ã"åé éø÷úàã äîàã àîåôá ïééìúתכלית המשכת הטיפה אל היסוד ,ששם
מתקבצים כל רמ"ח עלמין ,ואח"כ מתגלים בעט' היסוד )ה"ה פומא דאמה( כדי
ליתנם לנוק' )ב"ע רלד ע"ב( .פומא דאמה אתקרי יו"ד מתגלה באופן כזה ,י' הוא
בסוד מידת החכמה ,וגילוי הו"ד הוא כנגד גילוי העטרין דחו"ג הנמשכים מלמעלה
למעלה ואתמליא החכמה מיניה )לש"ו דע"ה ח"ב ד ע"ב( .כאן הוא המקור לדברי
הגר"א 1469שיסוד ועטרה נעשו א' לאחר התיקון )לש"ו כללים ח"ב נא ע"א( .והנה יש
להקשות ,אם כל י' המלכיות כבר ניתנו לנוק' ,מהיכן נעשה עטרת היסוד דז"א .ויש
לתרץ ,שיש לעטרת היסוד י' בחי' אחרות1470 :ט' מהט' מלכיות הפרטיים דהט"ר
דכתר דב"ן שניתנו בכתר דז"א לאחר התיקון ,וא' הוא מהט"ר דכתר דב"ן הניתן
בכתר דנוק' לאחר התיקון )לש"ו כללים ח"ב נז ע"ג(äéîåô ã"åé àééìâúàã ïåéëå .
 – äàìò ãñç éìâúà ,äîàãהכל נתקן ע"י חסד דאתגליא בפום אמה ,הרי הוא
עטרת היסוד ,וע"י החסד נתקנו הכל )בהגר"א על ספד"צ י ע"ב ד"ה ושם עירו( הרי
הוא הקשת בגוונין נהירין) 1471בהגר"א על תיקו"ז עד ע"ג ד"ה ורזא דמלה( .פומא
דאמה הוא בחי' מלכות ,לכן הערלה חופפת עליו וניתן לאדם לתקנו .שכן מלכין
דאתבטלו הכא אתקיימו שכן נתקנו ,שכן במילה אתגליא שם החסד ,וזהו תכלית כל
האדם לתקנא לדרגא זו .והנה בעוד הערלה שם האדם הוא בבחינת עולם התוהו,
וכשנימול אתגליא חסד יו"ד כו' ונקרא איש )בהגר"א על תיקו"ז עו ע"ג ד"ה ברית
אש( .כל הה"ס מחסד ועד הוד נגנזו ביסוד ,והיינו החסד הגנוז באמה ,ולא אתגליא
אלא בפום אמה וכו' .ולא אקרי חסד עד דאתגלי יו"ד דפום אמה כו' )בהגר"א על
ספד"צ יב ע"א ד"ה וז"ש וזעיר( - éø÷úàã àåä ãñç äîà éàäå .דהיינו שמידת
היסוד דווקא ,דהיינו האמה ,היא מכונה חסד )ולא העטרה( שכן שם גנוז החסד,
ואילו העטרה שלו מכונה חסד רק בגילוי היו"ד .או אפשר לומר ,שזה קאי גם על
היסוד עצמו הנקרא אבר מת כל זמן שאין זיווג) 1472ב"ע רלה ע"א(íåô éàäá éìúå .
 – äîà íåôã ã"åé àééìâúàã ãò ãñç éø÷à àìå ,äîàהארת החיוורתא ,הרי
היא בינה דגלגלתא ,יוצאת מכל הקומה ,לוקחת את כל ה"ס מחסד עד הוד וגניז
ביסוד ,והוא החסד הגנוז בפום אמה ,ולא אתגליא אלא בפום אמה )בהגר"א על
ספד"צ יב ע"א ד"ה וז"ש נטיל(.
ã"åé àééìâúàã ãò ãñç àåääá íéìù íäøáà éø÷úà àìã ç"úå
 – äîàãהחסד האמור כאן הוא הנזכר בחגיגה )יב ע"א( "אור שרואה מסוף העולם"
וכו' )בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב ד"ה חד לאלף(ã"ää íéìù éø÷à éìâúàã ïåéëå .
 - ùîî íéîú ,(æé úéùàøá) íéîú äéäå éðôì êìäúäכמ"ש במדרש "קודם
שנימול אברהם היה הולך אחורי השכינה ,ואחר שנימול הלך לפניו" .והוא סוד
עמוק ,שכל זמן שלא נתקן היסוד לא היה ראוי לזיווג ,והיו זו"נ אב"א ,ואז אברהם,
ה"ה סט' דדכורא ,היה מסתכל "אחורי השכינה" כלומר היה אב"א עם השכינה שהיא
הנוק' )ב"ע רלה ע"ב(,(áë á ìàåîù) éðåòî äøîúùàå åì íéîú äéäàå áéúëå .
äéìééò àìã øîúñàå ã"åé éàä éìâã ìë àìà ,àôéñå àùéø éøééî à÷ éàî
,ééçã àøåøöá øéøö éåäìå ,éúàã àîìòì íéìù éåäéì àøçà àúåùøá ã"åéì
áéúë êë ïéâáå ,(á éëàìî) øëð ìà úá ìòáå áéúëã àøçà àúåùøá éàî
ã"åéã àééåìâá íéîú àåäã ïåéëã ,(ãë áë 'á ìàåîù) åì íéîú äéäàå
.éðåòî äøîúùàå

 1469בספד"צ י ע"א ד"ה מלך השמיני.
 1470עי' בהגר"א על תיקו"ז קה ע"א.
 1471עי' תיקו"ז פז ע"א.
 1472עי' בביאור הגר"א על תיקו"ז נ"א ע"ב לעיל הערה .1465
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אחר שביאר את תיקון יסוד הדכורא ,מפרש אף את תיקון יסוד דנוק' )ב"ע רלו ע"א(.

 – àã äîà èùôúàã ïåéëåבאותה מידה שהחסדים הוציאו את האמה שלו החוצה
והאריכוהו ,כמו כן כחות הגבורות עשו את השקיעה שביסוד שבה ,שכן הגבורות הם
בסוד הצמצום והשקיעה )בהגר"א על ספד"צ כז ע"א ד"ה בעטפוי שקיעין( .תיקון
יסוד דנוק' נעשה על ידי ביאה ראשונה ,ודווקא על ידי התפשטות האמה כאשר הוא
בגדר אבר חי) 1473ב"ע רלו ע"ב(àìàîùá ïàøåáâ ïåðéàî äøåáâ øèñ èùôúà .
 – àá÷åðãאפילו לאחר התיקון מקבלת הנוק' עטרא דגבורה לבד ,ותיקונה הוא
לאכללא בז"א )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ד ד"ה והארץ( .הגבורות באו לנוק' מפי
היסוד ובסוד הזיווג שנתן לה ה"ג עצמיים )דהיינו בזיווג הראשון( .וזהו מאינון
גבוראן שתחילה לא ניתנו לה כי אם הארתם בלבד .1474והנה יסוד דידה מכונה
"שמאלא" כמו שיסוד דדכורא מכונה ימינא שכיוון שבו מתגלים ה"ח )ב"ע רלו ע"ב(.
 - ãç øúàá àá÷åðá ò÷úùàåיסוד נקרא "מקום אחד" ,1475וכאן יש השפעה של
מים ולא של אור 1476דרך פי היסוד ולא דרך דופן .1477עוד אפשר לומר שכאן
מתחברים הדו"נ לאחד על ידי זיווג ,ולכן יחדיו הם מכונים "מקום אחד" )ב"ע רלו
ע"ב( - 1478àá÷åðã äôåâ ìëã ïàúåñë àúééøòá íéùøàå .המקור של האשה הוא
כסות ליסוד דז"א והוא כולל את כל קומת ז"א )בהגר"א על ספד"צ כז ע"א ד"ה ואמר
בעטפוי( ,וכל קומת נוק' נקראת כסות שהרי כל בנין הפרצוף מתגלה ביסוד )ב"ע רלו
ע"ב( – äìëã äåøò éø÷à øúà àåääáå .כל שקיעה הוא דין .ולכן כל הדינין שרשן
בערוה ,דכלא שקיעה ,ואילו כל רחמי באמה דדכורא ,והוא סוד הזיווג לאתבסמא
)בהגר"א על תיקו"ז קמט ע"א ד"ה עמוק(éø÷àã äîà àåääì øúà àòðöàì .
 - ãñçכל זיווג הוא בצניעות כמ"ש בע"ח )שער הקלי' פרק ב'( דאז כרוזא נפיק כו',
וסט"א מסתלק .וכעין מש"כ חז"ל "במקום שלביא ולביאה מזדווגים זה בזה מי שם
כסותו כו'" )סנהדרין ק"ו ע"א( ותכלית צניעות היסוד הוא שלא יתגלה החסד למי
שאינו ראוי ,דהיינו לאותם ששרשם בסט"א )ב"ע רלז ע"א(àîñáúàì ïéâá .
àðéîé ãñç ,ïéãñç ùîçá ìéìë ãñç éàäå ,ïàøåáâ ùîç ìéìëã àã àøåáâ
 – àìàîù äøåáâיסוד מבסם את נוקבא )בהגר"א על ספד"צ לו ע"ב ד"ה אילנא
דמבסם ,כז ע"ב ד"ה אי עד( .בזיווג הדכר נותן חסדים והנוק' גבורות בבחינת מ"ד
ומ"ן ומתבסמים יחד )בהגר"א על ספד"צ טז ע"ד ד"ה ואחיד לתתא( .יש ה"ג וה"ח
בכל בחי' שיש בה דכר ונוק' ,אפילו אוירא ובוצינא )בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה
ונפיק(1479 .פי' "ימינא" יסוד ז"א ,הרי הוא חסד ,ו"שמאלא" יסוד נוק' דהיינו גבורה
 1473עי' בהגר"א בת"ז מ"ב ע"ב לעיל הערה .1465
 1474כאשר היו אב"א .ועי' בהגר"א על ספד"צ טז ע"א ד"ה וז"ש שליט.
 1475הב"ע מביא ראיה לדבר זה מזהר בראשית יב ע"א :פקודא תליתאה ,למנדע דאית אלהא
רברבא ושליטא בעלמא ולייחדא ליה בכל יומא יחודא כדקא יאות ,באינון שית סטרין עלאין
ולמעבד לון יחודא חדא בשית תיבין דשמע ישראל ,ולכוונא רעותא לעילא בהדייהו ועל דא אחד
אצטריך לארכא ליה בשית )נ"א ,כשית( תיבין ודא הוא דכתיב יקוו המים מתחת השמים אל מקום
אחד ,יתכנשון דרגין דתחות שמיא לאתאחדא ביה )יראה( למהוי בשלימו לשית סטרין כדקא יאות,
ועם כל דא בההוא יחודא.
 1476עי' בהגר"א על ת"ז פט ע"ג וז"ל ,הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו"נ נבראו אבל
סרס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא ,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.
 1477עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"ב ד"ה והן זו"נ.
 1478גליונות הלש"ו :ועכ"ז הנה גנוז שם החסד ג"כ כמ"ש בשעה"כ יוה"כ ק"א ע"ג ועי' בא ל"ו
ע"א.
 1479עי' בהגר"א על ספד"צ כט ע"א ד"ה כד נחת וטז ע"ד ד"ה ואחיד.
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)ב"ע רלז ע"א( - éåøèñ ïéøúî ìéìë íãà éø÷àå àãá àã íñáúà .אדם הוא
כללא דחו"ג ,ולכן מילוי דמ"ה )גי' אד"ם דהיינו דכורא וחסדים( הוא י"ט )גי' חו"ה
דהיינו נוק' וגבורות( )ע"ח תיקון פרק ג'( )ב"ע רלז ע"א(– ïéøúë åäìëá êë ïéâáå .
דהיינו בעולם הנקודות )ב"ע רלז ע"ב(à÷éúò àëìîã éåðå÷ú ïéîæ àì ãò .
 – ïé÷éúòãכוונתו קודם שהכין ע"ק תיקונים לז"א המכונה "מלכא" ,שכן עדיין לא
נשתרש ז"א בע"ק ,שכן טרם נתגלו תיקוני גלגלתא ות"ד )ב"ע רלז ע"ב(ïéîìò äðá .
 דהיינו חיבור השברים זה בזה ,וכן בנין איברי הפרצופים )ב"ע רלז ע"ב(ïé÷úàå . - ïéðå÷úכאשר יש מתקלא אזי יש תיקון ליסוד ,ואז הכל בתיקון )בהגר"א על
ספד"צ א ע"ד ד"ה דעד( .תיקון הנוק' הוא להתכלל בז"א ,שכן היא מקבלת רק עטרין
דגבורות ולא דחסדים )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ד ד"ה והארץ( ,דהיינו נתינת המוחין
בהם ושאר תיקונים )ב"ע רלז ע"ב(- àîñáúàì àá÷åð àåää àîéé÷úàì .
המלכים הראשונים מכונים נוק' ,שכן הם מסט' דנוק' ,בבחינת שם ב"ן )ב"ע רלז
ע"ב(- àá÷åð éðå÷ú åîñáúàå åîéé÷úàå äàìò ãñç úéçðã ãò åîéé÷úà àìå .
בדברי הזהר כל הנאמר על עולם התוהו נאמר בלשון עבר )בהגר"א על תיקו"ז מא
ע"ג ד"ה בראשית(' .אתקיימו' פי' קיום ,ו'אתבסמו' פי' נתינת המוחין .ועוד יש לפרש
 'אתקיימו' היינו מלכים דז"א ,ו'אתבסמו' היינו תיקוני דנוק' )ב"ע רלז ע"ב( .בתחלההיו המלכים בסוד בוצינא דקרדינותא ה"ה עטרא דגבורה בלבד ולכך לא אתקיימו
)בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב הגהה כ"מ בכתבים( .שורש התיקון הוא בחסד דעתיק וזהו
החסד הנזכר כאן )בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב ד"ה ומחסד דעתיק( .מש"כ כאן
"דנחית" קאי על אותן האורות החדשים שלא היו קודם התיקון ,והמה הו"ק של
המלכים )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד ד"ה דלא הוו והוו ויהויין( .תחילת התיקון היא
בחסד דרדל"א ,אשר ממנו מתחיל האצילות ,והוא החסד דאתקיימו ממנו המלכים
)בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה ומחסד דעתיק( - ãñç éø÷àã äîà éàäá .אפילו
לאחר התיקון של הנוק' היא נשארת בסט' דגבורה ,ואתבסמותא דילה תליא בזיווגא
דדכר שבאופן זה נותן לה חסדים )בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד ד"ה והארץ( .התיקון
מתחיל מהמלך השמיני )בהגר"א על ספד"צ י ע"ב ד"ה וז"ס ימות(.
1480
øúà
(åì úéùàøá) íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå ã"ää
 - àúúà éðå÷ú ïåðàå)1481 ïîú ïéçëúùî ïéðéã ìëãכאן מתבאר שכל המלכים
היו בסוד נוק' )ב"ע רלז ע"ב ,לש"ו דע"ה ח"א ה ע"ב(àìà áéúë àì åéä øùà .
 – (åëìî øùàללמדינו שלא נמשכה מלכותם )ב"ע רלז ע"ב(ãò åîñáúà àìå .
 – úîéå ã"ää ,äîàã àîåôá áùéúàå ãñç éàä ÷éôðå àìë ï÷úàãהן המלכים
הנזכרים בפרשת וישלח בלשונות "וימלוך""-וימת" )בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ד"ה
ומלכין קדמאין מיתו( ,וכולם מלכו זה תחתיו של זה ולא היו בסדר קווין ,ולכן כתוב
עכאו"א "וימת" )ב"ע רלז ע"ב(– àðéãá àðéã åîñáúà àìå ,åîéé÷úà àìã úîéå .
כל היות עולם הנקודות בסוד הגבורות הוא מאחר שאו"א היו אחור באחור ,שכן
באחוריו של אבא היה האור ממועט ,וממילא לא יכלה אמא לקבל אלא על ידי
אחוריה .לכן לא היו תולדותיהם כי אם דינים בלבד ובמיעוט הארה גדול )בהגר"א
על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ולזה אמר( .המלכין מתו מכיוון שהיתה חסרה הארת ע"ק שבה
סט' דחסד ,הרי הוא סוד האמת ,שכן אמת בעתיקא תליא )זהר תרומה קמ ע"ב( )ב"ע
רלז ע"ב( .ממילא מובן שטעם מיתת המלכים הוא מכיוון שהיו כולם דינים מסט'
דמלכות )ב"ע רלח ע"א(.
êåìîéå (æì åì úéùàøá) áéúë àäå åäìë àðéãã éëä éà ,àîéú éàå
øá àðéã åäìë àðàú ,àðéã éæçúà àì àäå ,øäðä úåáåçøî ìåàù åéúçú
 1480עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג ד"ה ומלכין דהיינו המלכים הנזכרים בפרשת וישלח.
 1481ב"ע רלז ע"ב גורס את המוסגר.
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,ãç àøèñ àåä àã ,øäðä úåáåçøî ìåàù éàäå ,äàøúá íéé÷úàã ãçî
 - 1482äðéá àåä àãå ,øäðä úåáåçøî ÷éôðå èùôúàã àøãñהלשון "נהר" הוא
בסוד רחמי הבאים מסט' דיסוד )ב"ע רלח ע"א( דהיינו יסוד דבינה )לש"ו הקדו"ש פו
ע"ב(ã"ää ,ïéðéöåáå ïéøäðã àîìò éøèñì ïéòøú ïéùîç äðî ïéçúôúîã .
.øäðä úåáåçøî
 – åìèáúàã àîéú àì ,åîéé÷úà àì åäìëåבאמת לא נתבטלו המלכים
לעולם ,אלא ניצוצי הב"ן שלהם חזרו ועלו ,ומהם נבנו הפרצופים באתחברותא
דמ"ה ,וא"כ יוצא לא שייך בהם ביטול )ב"ע רלח ע"א(éàäá åîéé÷úà àìã àìà .
 – àá÷åð øèñáã åëìîכל המלכים היו בסוד מלכות בסט' דנוק' )בהגר"א על
ספד"צ ב ע"ג ד"ה ומלכין( .דבר זה שיהיו הכלים רק מבחי' מלכות בסט' דנוקבא
בלבד הוא הדבר שלא היה לו קיום אלא ע"י חיבורא דזו"נ .וכאשר נתקנו ,אזי אין
הנוק' עולה בשם )כלומר שאין עיקר המציאות קרויה על שמה( ,וזהו כעין ביטול
לבחינתה )ב"ע רלח ע"א( – åäìëî äàøúá éàä 1483èùôúàå øòúàã ãò .כאן
הוא מקום גילוי היסוד הרי הוא כלל כל הו"ק )בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד ד"ה וענין
המלכים( .בתחילה היו המלכים בסט' דמלכות דא"ק ,ויסוד דא"ק היה בבחינת אבר
מת .1484אמנם כשהתעורר היסוד להיות אבר חי אזי נהיה מקום לזיווג וממילא
לתיקון )ב"ע רלח ע"א(ãñç ,øãä éàî ,øãä åéúçú êåìîéå (èì íù) áéúëã .
 – äàìòמכיוון שלא היה תיקון נוק' במלך הדר ,לא אתקיימו המלכים בעולם התהו
)בהגר"א על ספד"צ י ע"א ד"ה וז"ס ג"כ(.1485
 - àùãå÷ã àçåøì éëæã ùð øá éòô éàäá ,1486åòô åøéò íùåכל אדם
יכול להשיג מדריגת רוה"ק וכמ"ש האריז"ל .והוא כאשר מתקן האדם את כל מה
שבעבורו בא לעולם לעניין סוד הבירור הנוגע לשורש נשמתו בסוד חיבור מ"ה וב"ן.
אזי ,כאשר מעלה האדם את נשמתו בסוד מ"ן למעלה ע"י יחודים ,יורד אליו מ"ד
משם מ"ה מהאי חסד עילאה ועל אף ששפע הזה יורד לכל העולם אמנם האדם
הגורם להשפעתה הוא מקבל את השפע תחילה .והוא סוד רוה"ק השורה על האדם
להשיג רזי תורה מסט' דיסוד ,וכאן הוא מקום הגילוי של חסד עילאה הנ"ל שבעטרת
היסוד )ב"ע רלח ע"ב( - ìàáèéäî åúùà íùå .מלשון הטבה ,שהוטבו הדינים על
ידי החסדים )ב"ע רלט ע"א(' ,ושם עירו פעו' מלמד על שורש דהדר שהוא מחסד
1487
עלאה דכל עלאין דהיינו מרזא דאור א"ס )לש"ו דע"ה ח"ב ו ע"א( ,נוק' דתיקון
)לש"ו כללים ח"ב מא ע"ד( - àãá àã åîñáúà ïàëá .זיווג דמ"ה וב"ן בשרשם
שבא"ק הינם יסוד ומלכות דיליה )ב"ע רלט ע"א( .מכאן הם יצאו בבחי' זיווג ,ולא
בבחינת טיפת קרי כשאר המלכים )לש"ו דע"ה ח"א ה ע"ב( ,דהיינו בסוד בוצד"ק עם
הארת האוירא )לש"ו דע"ה ח"א ה ע"ג(ìàáèéäî åäìåëá áéúë àìã äî .
 – äøåáâ øèñîã ïéðå÷ú ãøèî úá ,àãá àã àúåîñáúàאפילו אחרי התיקון
 1482עי' בהגר"א על ספד"צ ט ע"ד ד"ה מלך הששי.
 1483עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד ד"ה וענין המלכים לית ליה "ואתפשט" ,אמנם בדף י' ע"ב כן
גורסו.
1484
עי' בביאור הגר"א על תיקו"ז נ"א ע"ב וז"ל ,אדם רגע ללא תורה דעת שלו היא אבר מת
ונקרא מת ,וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת
לזיווג ,וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו' דוד מלך ישראל
חי וקיים ,עכ"ל .ועי' שם פ ע"ב.
 1485עי' לש"ו דע"ה ח"ב ט ע"ג ,שמקשה שהרי "מלך הדר" היה בן אדם ,והיה רשע .אם כן כיצד
יתכן שהוא מרומז בתיקון הבינה .ומתרץ שבאותה מידה שישנה בתיקון דקדושה ,כן הוא ג"כ
תיקון דקלי' ,שעל ידי חטא דאדה"ר נתקן היצר בתורת פרצוף שלם.
 1486עי' בהגר"א על ספד"צ י ע"ב ד"ה ושם עירו.
 1487דהיינו ט"ר דב"ן וכן הוא בהרבה מקומות בלש"ו.
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של הנוק' היא נשארת בסט' דגבורה ,ואתבסומתא דילה בזיווגא דדכר ,ורק ממנו
היא מקבלת חסדים )בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד ד"ה והארץ( .השם "מהיטבאל"
נחלקת לג' חלקים" :מהי"" ,טב" ,ו"א-ל"' .מהי' עניינה גבורה והיא כנגד ה' אחרונה
הכלולה בה'ראשונה ,ואילו ב' השמות 'טב' ו'א"ל' הם כנגד מידת החסד )בהגר"א על
ספד"צ י' ע"ב ד"ה וז"ס ימות( .תיקונים הבאים מסטר דגבורה ר"ל שתחילה הייתה
מסט' דבוצינא בלבד דגניז גו מעוי דאימא ,כלא חיבורא דאוירא .ואילו אימא מכונה
"מטר"ד" ,שכן שם מצויים מ"ט שערי בינה) 1488ב"ע רלט ע"א( - áäæ éî úá .מֵ "י
הוא כינוי לחסד דגניז באוירא ,וזהב הוא מסט' דבינה ,בוצד"ק )ב"ע רלט ע"א(.
 – àãá àã åìéìëúàå åîñáúàתחילה הם יצאו בעט' דגבורה ,והוא מתקוני נוק',
ואח"כ יצאו בעט' דחסד והוא מתיקוני דכורא )בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק(,
כוונת האידרא שהיה זיווג בזו"נ ובכל הפרצופים ,והוא סוד ביסום הגבורות דנוק'.
ועוד ,שכל פרצוף ופרצוף וכל בחי' פרטית שבכל האצילות נעשה מחיבור מ"ה וב"ן,
והיינו מ"ש כאן "אתכלילו" )ב"ע רלט ע"א(ïàë ãò ,àðéãå éîçø ,áäæ éî .
 – ïé÷åùá ïéòåøãá ïéùøôúî éåøèñá àøåëãá àúúà å÷áãúàכל חיבורם אינו
אלא בגופם שכן הוא בסוד הקו האמצעי ,אמנם בזרועות וברגליים יש פירוד
)בהגר"א על ספד"צ כז ע"ג ד"ה ואמר דא( .או כלך לדרך זו ,דאיירי הכא באופן שזו"ן
הם אב"א שכן אז יש חיבור רק באחוריים בכותל א' ,אך בקצוותיהם ,דהיינו בידין
ורגלין ,הם מתפרשין )ב"ע רלח ע"א(.
úìú {:áî÷} äàîã÷ àòåøã àìàîù ãç àðéîé ãç àøåëãã àòåøã
÷ – ïéòåøã 'á åìéìëúàå äéá åøù÷úà ïéøùמצינו בכ"מ ש"זרוע" הוא יד שמאל
של ז"א וכמ"ש "נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו כו'" )ישעיה סב ח( ,אמנם מצינו את השם
"זרוע" על ב' הידים ג"כ ,אך טעם הדבר שם הוא שכן הוא כינוי לבחינת סט' דגבורה
שבחו"ג משא"כ בסט' דחסד המכונה ימין ,ולכן "זרוע ימין" הוא כינוי לגבורה
שבחסד ,ואילו זרוע שמאל הוא כינוי לגבורה שבגבורה )ב"ע רלט ע"ב(åìéìëúàå .
 - ã"ñבחו"ג .ב' הידים הינם נפרדים זה מזה ,משא"כ גופא ת"ת הכולל בו חו"ג
כאחד .א"כ בחו"ג אין שייך כלילות ,ולזה מתרץ שאין הכלילות אלא הסכמת סט'
דחסד לפעול בסטרא דגבורה מצד הגבורה הכלולה בחסד )ב"ע רלט ע"ב('â àìà .
÷ïéøù÷ 'âá ïìéìëúà àðéîéã ïéøù÷ 'â àìàîùá ïéøù÷ 'âå àðéîéá ïéøù
" - ãç àìà áéúë àì àòåøã ë"âáå àìàîùãדרועא" הוא פרק היד ,וישנו גם
בימין ,מ"מ שם זרוע הנזכר בתורה מורה דווקא על כך שחו"ג משתווים בבחי' הדין
שבהם )ב"ע רלט ע"ב(úåîù) "'éé êðéîé" àìà òåøæ äéá áéúë àì àðéîé ìáà .
 - (åèשכן חכמה נחית בימינא ובינה בשמאלא .ומ"מ הכל הוא ע"י אימא  .והנה
אעפ"כ כותבין בימין מכיוון דשמאלא אתכליל בימינא ,והיא סיוע אליה )בהגר"א על
תיקו"ז קב ע"ב ד"ה ואיהי( .דהיינו אפילו שהעיקר הוא בימין אבל ה' דשמאל נכללים
בימין )בהגר"א על תיקו"ז קב ע"ד ד"ה ה' תתאה(ïéøù÷ 'âá éø÷úà 'éé ïéîé .
 - ïåäé÷ìåçì åðéñçàã àúäáàãכל א' מהידים כולל ג' פרקים כנגד ג' האבות,
והפרק הרביעי הרי הן האצבעות ,הוא כנגד האדם שמעל הג' החיות )בהגר"א על
תיקו"ז לט ע"ב ד"ה דאינון כוז"ו( ,חסד כולל את כל החג"ת )ב"ע רלט ע"ב(.
 - ïéçëúùî àúìâìåâã àçåî ïéììç úìúá àä àîéú éàåג' אבהן הם
בחב"ד בג' חללי דגולגלתא וכמ"ש בכוונות אלקי אברהם כו' .ועוד שאחר הגדלות
אזי נתעלו החג"ת ונעשו לחב"ד ,והמה הכלים והקרומות לג' המוחין חב"ד ,וא"כ
נמצא שחג"ת ,הרי הם ג' אבהן ,הם עצמם ג' החללים שבהם ג' המוחין חב"ד )ב"ע
רלט ע"ב( – àôåâ ìëá ïøù÷úîå ïéèùôúî 'â åäìë àðàú .חב"ד הם עצמם
מתפשטים למטה בסוד הדעת ,והדעת כולל את חג"ת )ב"ע קלט ע"ב(– àôåâ ìëå .
 1488והאותיות 'ד"ר' הנותרות הינן מלשון דיורין.
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כל הו"ק )ב"ע רלט ע"ב(êë ïéâáå àðéîé àòåøãá ïøù÷úîå ,úìú éðäá øù÷úà .
àúäáàã ïåäîò øáçúà àåäã íåùî ,(÷ íéìäú) éðéîéì áù øîàå ãåã áéàú
 - ïîú áéúéåכל ישיבה היא ברגלים ,וכאן איירי בתיקון הנה"י )ב"ע רמ ע"א(.
 - àúîéìù àéñøåëìדהיינו הנוק' היא רביעא לכל תלת) 1489ב"ע רלט ע"ב(ïéâáå .
 – àðéîéì áéúéã íåùî (çé÷ íù) 'åâå íéðåáä åñàî ïáà áéúë êëה"מיאוס"
כאן הוא לנוק' המכונה 'אבן' בבחינתה שבעולם התוהו ,ולאחר הביסום התקשרה
הנוק' בנצח ,ולכן היתה האבן שמאסו הבונים  -לראש פינה) 1490ב"ע רמ ע"א(.
 - (áé ìàéðã) ïéîéä õ÷ì êìøåâì ãåîòúå çåðúå áéúëã åðééäענין
הגלגול וכל העונשים העוברים על הנפש ,הוא מחמת שעדיין מעורבים בו סיגי
המאנין תבירין )ע"ח נקודות פרק ד'( .ולכן צריך להשתלם ע"י גופא אחרא ,כענין
המלכים שאתבנו מחדש .משא"כ מי שכבר השלים את כל ניצוצי נשמתו ,הוא נח,
ואינו צריך גלגול ,שכן הוא מתקשר מיד בימינא בלי שום מעכבים )ב"ע רמ ע"א(.
àëìî ùéøôã ïàîã äé÷ìåç äàëæ ,àëìîã àúåáéáçì éëæã ïàîë øîåìë
.äéðéîé úåçú äéì ìéá÷å ,äéðéîé
 - àèùôúà ïéøù÷ áéúé ãë àðéîé éàäåהדרועין בדכורא מתפשטים
לתתא ,וכאשר אין החיצונים אחידין בסוף האצבעות של הידיים ,אזי הם מתפשטים
לתתא להאיר לנה"י שלו .משא"כ כאשר יש תגבורת הסט"א ,אזי יש חשש שח"ו
יהיה להם איזו שהיא אחיזה שם ואז מגביהים את הידיים למעלה למקום המוחין
ששם אין אחיזה כלל לחיצונים ,ובזה הם יורדים משולשליהון .וכאשר אין הקלי'
מתגברין והם סגורים בנוק' דתהומא רבא ,1491ואוה"ע נכנעים תחת ישראל ,אז אין
מלחמה וכו' .ולכן אז "קשרין אתפשטו" ,ר"ל שהיו יורדים לתתא ג' פרקי הידים כדי
להאיר לנה"י ,ושם הוא בדרגא דנוק' )ב"ע רמ ע"א(äéãé èéùåà àì àòåøãå .
ïøîàã ïøéù÷ úìúá (áéúé èéùåà àì àòåøãå åèùôúà àì ïéøù÷å à"ñ)1492
 כלומר שאין צורך להרים את ידיו למעלה )ב"ע רמ ע"א(- àéáééç ïéøòúî ãëå .כאן יש צורך להרים את ידיו כלפי מעלה )ב"ע רמ ע"ב(- àîìòá ïèùôúîå .
בנה"י ,הרי היא מקום הנוק' המכונה עולם )זהר בראשית לד ע"א( )ב"ע רמ ע"ב(.
 - àéù÷ àðéã ïåðéàã ïéðøçà úìú ïéøòúîג' פרקי זרוע שמאל דז"א ,אשר משם
יונקים החיצונים )ב"ע רמ ע"ב( - àòåøã èéùåàå .כאשר יד ימין מסייע ליד שמאל,
אזי הם דינין קדושים ,ונכרתות הקלי' ע"י גבורות ממותקות מאחר שנכרת שורשם
ומגביהם למעלה .ואז הקלי' נופלים משרשיהם ,מכיוון שנמתק ע"י מוחין דחו"ב של
הראש ששם אין יניקה לקליפות )ב"ע רמ ע"ב(,àåä àðéîé ãé àòåøã èéùåà ãëå .
 - 'éé òåøæ éø÷úà ìáàהימין נשתנה לדינא להנקם בשנאין )ב"ע רמ ע"ב(êòåøæ .
 - äéåèðäנטויה להתעלות למעלה כדי להכרית את הקלי' דאחידן תמן )ב"ע רמ
ע"ב(úìúå àðéîéã ïéøù÷ úìú åìéìëúàå äéá åøù÷úà ïéøù÷ úìú à"ð)1493 .
÷'âá àä àîéú éàå ïåäé÷ìåçì åðéñçàã àúäáàã ïéøù÷ 'âá àìàîùá ïéøù
ìëá ïéøù÷úîå ïéèùôúî 'â åäìåë àðàú ïéçëúùî àúìâìåâã àçåî éììç
àðéîé éàäå àðéîé àòåøãá ïéøù÷úîå àúìú éðäá øù÷úà àôåâ ìëå àôåâ
ïøîàã ïéøù÷ úìúá áéúéå èåùåà àì àòåøãå åèùôúà àì ïéøù÷ áéúé ãë

1489

עי' תיקו"ז ה ע"א .ועי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"א ד"ה והספירות ,לעניין שם בן י"ב

אותיות.
 1490עי' בהגר"א על ספד"צ י ע"א ד"ה ואח"כ ,בעניין "נעימות בימינך נצח".
 1491עי' לעיל הערה .329
 1492ב"ע רמ ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1493נראה מדברי הב"ע רמ ע"ב שאין לגרוס את המוסגר.
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àòåøã èéùåàå àéù÷ àðéã ïåðéàã ïðéøçà úìú ïéøòúî ïéøòúî àéáééç ãëå
.(äéåèðä êòåøæ 'éé òåøæ éø÷úàå
àðéã ãéáòå àðéîé àìë éø÷à ïéðøçà 'âá ïìéìëúà ïéìà 'âã àðîæá
úåîù) áéåà õòøú 'éé êðéîé ,çëá éøãàð 'éé êðéîé áéúëã àåä àãç ,éîçøá
 - åäá éîçø ïøòúîã ïéâá ,(å åèנקט ב' פעמים "ימין" למימרא שבתיקון גם
השמאל נקרא ימין )ב"ע רמ ע"ב(äàî úìú ïãçàúî àðéîé éàäá àðàúå .
" - àðéîé ïåø÷àã àåáø óìà ïéòáùåימינא" הוא כינוי למידת החסד וה"ח
דדכורא נכללים בו .ה"פ חס"ד הוא ש"ס ,ועם שורש החסד ה"ה י' שבאוירא ,סה"כ
הוא עולה למספר ש"ע .שורש אוירא ברזא דא' וברזא דיו"ד ,שכן צורת א' הוא יו"ד
 ,ולכן הם ש"ע אלף רבוע ,כאשר כל ריבוע הוא יו"ד אלפים )ב"ע רמא ע"א(.
 - àåáø1494 óìà äùîçå ïéðîúå äàîåקפ"ה הוא כחשבון א"ל במילואו .והנה שם
א"ל הוא בסוד מידת החסד ,אמנם כל מילוי היא דין ,והיינו הכלילות של ימין
בשמאל )ב"ע רמא ע"א( - 'éé òåøæ éø÷àã òåøæî .כלומר שם הוי"ה ולא אלקים,
שכן כאן הוא מקום הכלילות של חו"ג הרי הוא גילוי של תיקון ושל שם הוי"ה ב"ה.
וכאן תכליתו של גילוי זה הוא להלחם בשנאין )ב"ע רמא ע"א(éàäîå éàäî .
 – àòåøæ àééìúדהיינו מימין ומשמאל )ב"ע רמא ע"א(úøàôú éø÷à éàäå éàäå .
áéúëã ,àìàîù àä òåøæ ,àðéîé àä (âñ äéòùé) äùî ïéîéì êéìåî áéúëã
" - àãá àã - (íù) åúøàôú òåøæזרוע" ו"תפארתו" מוליך לימין )זרוע של
תפארת( ,דהיינו שגבורה ותפארת דאתכלילו כולהו בימינא )בהגר"א על תיקו"ז עד
ע"ג ד"ה בג"ד מוליך(.
éøàî àåáø ïéùîçå äàî òáøà ïãçàúî ,àìàîù àãéá àðàúå
 - àòáöàå àòáöà ìëá ïãçàúî ïéñéøúה"ג הם בסוד ה"פ שם אלקים ה"ה
בגימ' ת"ל ,ועם כ"ה האותיות של ה' פעמים שם אלקים ,כאשר תסיר את שורש
הה"ג עצמם הרי הם הגבורה בעצמה ,ורק כ' הענפים מתפשטים למטה לשלוחי הדין,
ולכן הם עולים ביחד למספר ת"ן .והנה כל א' פועל מעצמו ,אמנם באצבע הם
מאוחדים ,והיינו מש"כ כאן 'מתאחדן' )ב"ע רמא ע"א(àòáöàå àòáöà ìëáå .
.àãéáã ïåðéà äîë áåùçå ÷åô ,ïéçëúùî ïéñéøú éøàî ïéôìà øùò
 - àùéã÷ àòåéñ éø÷à àðéîé àåääåזהו מש"כ לעיל שג' קשרין דימינא
נכללים בג' דשמאלא )ב"ע רמא ע"ב(ïéøù÷ úìúî àðéîéã àòåøãî éúàã .
 - (àòåéñ éåä ãé éø÷àã â"òàå)1495לעולם אין מכנה הכתוב "יד" אא"כ הוא עושה
את הדבר בעצמו .ואילו כאן אינו כן ,וטעם הדבר הוא שכן תחלה צריך האדם
להתחיל מעצמו ,ורק אחר כך מסייעין אותו )ב"ע רמב ע"א((áéúëå à"ð) áéúëã .
àéðîúå àåáø 1496òáøàå óìà éàäî ïãçàúîå ,(â á ìàåîù) êîò éãé äðäå
 - àîìò ìëá ïéòåéñã ïåäéøàî ïéôìà äàî ùîçåכמנין י"ד ,ובכל יד יש כ"א
פרקין )י"ד באצבעות וה' פרקין בכף היד עצמו שם מתחברין ה' האצבעות ,ועוד ב'
פרקין בקנה ובזרוע( ,ולכן מסט' די"ד פרקין דאצבעות מתאחדין י"ד מאות ,ומסט'
דה' פרקין של היד עצמו ,הם ת"ק אלפין וכו' .עד כאן בפרטות ,ונוסף עליהם
בכללות הרי הם ה' אצבעות וג' פרקין של היד הרי הם תמניא ,והמה שעוזרים לאדם
בעבודתו )ב"ע רמב ע"א( - äàúú 'éé ãé ,äàìò 'éé ãé ïåø÷àå .כללות שמאלא
בימינא הוא יד עילאה ,להעלות את האדם לעילא לסט' דקדושה ,ויד ה' תתאה הוא
כללות דימינא בשמאלא ,להכרית את הסט"א להורידה לתתא לנוק' דתהומא רבא
)ב"ע רמב ע"א( - àìàîù 'éé ãé øúà ìëáã â"òàå .כמש"כ הנה יד ה' הויה במקנך
 1494ב"ע רמא ע"א לא גורס רבוא.
 1495ב"ע רמב ע"א גורס את המוסגר.
 1496גי' הב"ע רמב ע"א 'מאה'.
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)שמות ט ג( )ב"ע רמב ע"א(éø÷àå àòåéñ éåäå àòåøæá àãé ììëúà 'éé ïéîé åëæ .
 - ïéîéאז הגבורות נכנעים לחסדים ,והיצה"ר אתכפייא ליצה"ט )ב"ע רמב ע"א( .פי'
אחר ,שכאן הזיווג הוא בשלימות והיינו התיקון ,שכן הנוק' נכללת בדכר )ב"ע רמב
ע"ב( - äàúú 'éé ãé åàì éàå .אז הימין נכלל בשמאל וכביכול מסכים עמו להעניש
את האדם )ב"ע רמב ע"א( .פי' אחר ,דהיינו זיווג הגלות שהוא בסוד 1497בור ולא באר
מסטרא דה"ג משם ב"ן )ב"ע רמב ע"ב(àúçàì ïééù÷ ïéðéã ïéøòúî ãë àðàú .
 - (äë íéìäú) åéàéøéì 'éé ãåñ áéúë àëä àîìòáכאשר הדינים מתעוררים
בעלמא יש ב' בחי' של זיווג :האחת היא הזיווג של זמן הגלות מסטרא דה"ג משם
ב"ן ללא ז"א ,והוא זיווג מינה ובה .הבחינה השניה היא כאשר יש קטרוג גדול ע"י
עוונות מרובים ,אזי נפסקת הארה זו של שם ב"ן ,ומתעוררים בעולם דינין קשים,
וע"ז הוא שנאמר "סוד ה' ליריאיו" וכמ"ש בפ' אמור קה ע"ב) 1498ב"ע רמב ע"ב(.
) àøôñã àúåòéðöá àðàúåכו ע"ב( àøåëãî ïéçëúùîã ïéðéã ìëã
àùéøá ïéçééð àá÷åðî ïéçëúùîã ïéðéã ìëå àôåñá ïéçééðå àùéøá ïéôé÷ú
 - àôåñá ïéôé÷úåהענין ,שכן בקו האמצעי דע"ק הצטמצם האור מטיבורו ולמטה
מחצי ת"ת ויסוד ומלכות ונשארו ביסוד .והנה צמצום הוא דין ,ואילו רישא דז"א
הוא בחצי הת"ת ,לכן אף הוא דין .וכמו כן סופא דנוק' הרי הוא גופא דילה ,עומד
כנגד המלכות הרי הוא ג"כ דין ,וגופא דז"א ורישא דנוקבא עומדים כנגד יסוד דע"ק,
שם המים הם רחמים )בהגר"א על ספד"צ כז ע"א ד"ה ואמר דינין דדכורא כו'( .והנה
הלשון "נייחין ותקיפין" עניינו הנסירה ,שלפני הנסירה יש בדכר דינין ולאחר מכן,
שכן הוא נתן את הגבורות לנוק' לצורך הנוק' ,ואצל הנוק' היו הדברים להיפך )ב"ע
רמב ע"ב( .אין דינין בא"א ,אמנם מן הפרסה ולמטה הוא נקרא על שם זו"נ
המלבישים אותו ,ולכן נקט הרשב"י בלשון "משתכחין מדכורא" ,דהיינו מסטרא
דדכורא פב"פ ,אז יש לחיצונים הדינים מקום אחיזה ברישא דז"א בשערות דיליה.
וה"נייחין בסופא" הם ביסוד דיליה ,שכן שם הם מתמתקים )ב"ע רמג ע"א(.
é÷éúòã ÷éúòã ãò ,ìáñîì àîìò ïéìëé àì ,àãçë åãéáòúàã àìîìàå
 – àãçë àîñáúàì ïåì øáçå àã ïî àã ùéøô àìëã àîéúñנסירה הוא
כשמוחין דאבא מסתלקים מז"א ]לשרשם שבקד"א  -ב"ע רמג ע"ב[ ,ואז הזכר נותן
את הדינים שלו לנוק' ,ואילו בו עצמו נשארו החסדים .ממילא מעתה אין להם
דיבוק יחד וכביכול ננסרו זה מזה כדי להביאם להיות פב"פ .וכל זה נעשה על ידי
הארת עיני א"א לז"א )בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג ד"ה אתייחד יו"ד(' .עתיק דעתיקי'
הוא בחינת מוחין דאבא כאשר מסתלקים לשורשם שבקד"א שכן האוירא מכונה
)בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה רישא דכסופא( עתיקא דעתיקין )ב"ע רמג ע"ב(.
 - ïéôà øéòæì àèéîøåã ìéôà ïåì ùéøô ãëåדהיינו שבאותה העת אבא
אינו מאיר ,שכן הוא הסתלק מלהאיר לז"א )בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג ד"ה אתייחד(.
כאן לראשונה נוצרה האפשרות לקיים זיווג ,אמנם דבר זה הוא רק אחרי שהז"א
קיבל את החסדים והנוק' את הגבורות .והנה יעוי' לקמן שהנוק' מקבלת את
הגבורות שלא על ידי הדכורא) 1499בהגר"א על ספד"צ טז ע"ד ד"ה אתא מפתחא(,
דהיינו שאין הארת העיניים היינו סילוק המוחין )ב"ע רמג ע"ב(- àá÷åðì ùéøôå .
 1497כמש"כ "כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת
נשברים אשר לא יכלו המים" )ירמיה ב יג(.
] 1498ולהלן לשונו [:רבי חייא פתח כבוד אלקים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר כבוד
אלקים הסתר דבר דלית רשו לבר נש לגלאה מלין סתימין דלא אתמסרו לאתגלייא וכו' חברייא
דידעין ארחין ושבילין למיהך בארח מהימנותא כדקא יאות כגון דרא דר"ש שארי בגויה וכו' ביומוי
דר' שמעון הוה בר נש אמר לחבריה פתח פיך ויאירו דבריך בתר דשכיב הוו אמרי אל תתן את פיך
וגו' ע"כ .כלומר שסוגיא זו סתומה היא ואין לדבר עליה כלל.
 1499פי' אחרי הנסירה .ועי' סוף ד"ה אתחשכת.
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דהיינו נתינת הגבורות לנוק' .והם ה"ג ,תכשיטין דילה ,1500והמה התיקונים שלה )ב"ע
רמג ע"ב(äéìéã àîåéì àòðöàå ,àäðå÷ú ìë äì ïé÷úàå éåøèñã éåøåçàî .
(á úéùàøá) ïùééå íãàä ìò äîãøú íé÷ìà 'éé ìôéå ã"ää ,àøåëãì àäúéîì
– ז"א מכונה אדם מטיבור א"א ולמטה )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה ד"א
ביקירא( – (ãî íéìäú) 'éé ïùéú äîì äøåò áéúëã àåä éàä ïùééå åäî .זהו
בחינת "פקיחו דעיינין" דהוה סגור לפני כן )ב"ע רמד ע"א(.
 – àá÷åð àéä àã úçà éàî åéúåòìöî úçà ç÷éåהרי היא הנסירה
)בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג ד"ה אתייחד( .והוא נעשה על ידי או"א ,ולכן לכאורה היה
צריך לכתוב בפסוק 'ויקחו אחת מצלעותיו' דהיינו בלשון רבים .אמנם הפסוק הזה
נאמר בלשון יחיד מכיוון שאו"א הזדווגו ,ובאתר דאית דכורא אין נוק' עולה בשם
)שעה"כ אסרו חג פרק ג'( .ומש"כ "א' מצלעותיו" פי' שעל אף שמעיקרא כאשר היו זו"נ
בבחינת אב"א ,היתה הנוקבא חשובה לפרצוף שלם אמנם זהו רק ביחס למציאות
של אב"א ,מ"מ מבחי' פב"פ היא לא היתה כי אם נקודה אחת בלבד ,וזהו השורש
הראשון לנוק' שאינו סר ממנה בחסרונה ,אלא רק ט' הספירות הראשונות הן
שבאות בסוד תוספת ומסתלקות בעת חסרון )ב"ע רמד ע"א( – à÷ìñå .בתחילה לא
היתה הנוק' כי אם נקודה בלבד וכנגד עטרת היסוד דז"א ,ואחר כך עלתה לבנות
פרצוף אשר גודלה מגיעה עד החזה )ב"ע רמד ע"א(òé÷ù àäøúàáå ,àð÷úúàå .
 – (á úéùàøá) äðúçú øùá øåâñéå ã"ää ,1501ãñçå éîçøלא כל הסט"א נמתק
על ידי הנסירה ,בחינת הבשר נמתקת וכעניין מש"כ "ויסגר בשר תחתנה" ,ואילו
חלק העצמות אינו נמתק) 1502בהגר"א על ספד"צ לב ע"א ד"ה וכן עשו(" .באתרהא"
הוא מקום החתך של פעולת הנסירה 1503שנשלם על ידי זיווג פב"פ )ב"ע רמד ע"א(.
כאן הנסירה נעשית בגדלות שכן הכל נעשה על ידי שמות הוי"ה ב"ה ,משא"כ
בנקודות שהתיקון נעשה על ידי שמות אלקים )לש"ו דע"ה ח"א סא ע"ב(áéúëå .
 – (åì ìà÷æçé) øùá áì íëì éúúðå íëøùáî ïáàä áì úà éúåøéñäåזו ראיה
לכך שבשר הוא מסט' דחסדים )ב"ע רמד ע"א(.
 – ïéìåòìòå ïéãùå ïéçåø éøá äåä àúáù ìòéîì éòá ãëã àúòùáåאין
גוף לדברים שנבראו בין השמשות )בהגר"א על ספד"צ כט ע"ג ד"ה ואמר כד .(1504ו'
ימי בראשית הם כנגד ו"ק .לכן כאן בסוף היום השישי "בשעתא דכד בעי למיעל
שבתא" שהוא כנגד החלק התחתון של מידת היסוד הרי הוא זמן הערלה ,נזכרו כאן
ג' בחי' ,דהיינו רוחות שדין ועלעולים ,הרי הם "רוחין בישין ועלעולין וקטפורין"
הנזכרים בספד"צ )כז ע"א( ,והם ג' שלהובין היוצאים מחוטמא דז"א) 1505ב"ע רמד
ע"ב( – äéî÷ úáéúéå àäðå÷úá àúéðåøèî úúàã ãò ïåì íééñ àì ãòå .ר"ל,
אחר שקבל הז"א את החסדים ,אזי מוכן הוא לזיווג כנ"ל ומתייחד בנוק' )בהגר"א על
ספד"צ טז ע"ד ד"ה ואחיד לתתא( ,דהיינו שנשלם פרצופה )ב"ע רמה ע"א(àúòùá .
 1500עי' ע"ח מ"ן ומ"ד ב' וז"ל ,הכלה העליונה תעדה כליה ותקשט עצמה ואז יזדווג עמה
ומשפיע בה ,ונודע כי קשוטי כלה העליונה הם הנשמות הצדיקים העולין בה בבחי' מ"נ והם
גורמין לזווג עליון ,עכ"ל.
 1501גליונות הלש"ו :עי' ע"ח שער ל"ב פ"א ועי' שעה"כ צא ע"ג ופע"ח שפור ריש פ"ד.
 1502וחלק זה הנמתק הוא בחינת "חוה שניה" )פת"ש קיצור אבי"ע ח( ,ועי' ענין חוה שניה בזהר
בראשית כח ע"א וע"ח שער לאה ורחל פרק ב'.
 1503עי' ברכות סא ע"א :ויבן ה' אלהים את הצלע רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב
וכו' בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב ויסגור בשר תחתנה אלא למאן דאמר זנב מאי ויסגר
בשר תחתנה אמר רבי ירמיה ואיתימא רב זביד ואיתימא רב נחמן בר יצחק לא נצרכה אלא למקום
חתך.
1504
עי' שם בגר"א ,שהם אינם בכלל גופא קדישא .והם בכלל המלכים שמתו מכיוון שלא היה
בהם נוק' ,ועי' ב"ע רמה ע"א שזה שאין להם גוף וזיווג הוא שמירה לעולם.
 1505עי' לעיל קלז ע"ב.
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 – åîéìúùà àìå ïàééøá ïåðéàì ,ïåì çðà äéî÷ úáéúéãוהטעם ,שכן לא היה
להם גופא מכללא דאדם ,שהרי כבר נתגלתה האות יו"ד בפומא דאמה ,מכיוון שבעת
הזיווג כרוזא נפקי למחמי ביקרא דמלכא ,וסט"א אתרחקת מתמן )ע"ח הארת המוחין
פרק ב'( )ב"ע רמה ע"א(ïéôà åøáçúàå {.âî÷} àëìî íò úáúé àúéðåøèîã ïåéë .
ë"âáå ,äéá íñáúà àìëã àîåé ,àãá àã åîñáúà åøáçúà ãëå ,ïéôàá
 - ïéàúúå ïéàìò åð÷úúàå àãá àã ïéðéã åîñáúàמלכין הקדמאין דמיתו ,כאן
אתקיימו בסוד מלך הדר הרי הוא חסד דפומיה דאמה )בהגר"א על ספד"צ כז ע"א
ד"ה וז"ש מלכין( .ר"ל שהדכורא נותן את החסדים והנוקבא נותנת את הגבורות
)בהגר"א על ספד"צ טז ע"ד ד"ה ואחיד לתתא( .פי' 'עלאין' אצילות ,ו'תתאין' בי"ע
)ב"ע רמה ע"א(.
דברי הרשב"י כאן באידרא הולכים ממש על הסדר המבואר בספד"צ ,ומיוסדים על כל
פרשת בראשית שכן בו נמצאת תמצית כל התורה ,כל העולמות וכל הנבראים ,וכמ"ש הגאון בפי'
לספד"צ יעויי"ש .וכאן הולך ומפרש את כל מהלך סדר תיקון העולם מלידת קין והבל ואילך )ב"ע
רנד ע"א() àøôñã àúåòéðöá àðàúå .כז ע"א( éà éæçîì àùéã÷ à÷éúò àòá

àðéã àá÷åðã àøèñî ÷ôðå àãá àã ïéìà ïéøú å÷áãúàå ïéðéã åîñáúà
 - 1507(ìáñîì àîìò ìéëé àìã)1506 àôé÷úרצה )ע"ק( לידע אם אתבסמו ,וחבר
לון .והואיל שלא נתבסמת עדיין ,לכן חויא בא עליה ,שכן הוא סוד הדינין ,ויצא מזה
קין דהוא מלשון קינא דמדורין בישין ,שהרי קין הוא בסוד נוק' דתהומא רבא.1508
והנה שם הן מדורין בישין דסט"א ,וקין הוא הקן שלהם )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ב
ד"ה ואמר אי( .בסט"א יש ב' זכרים וב' נקבות .ב' הזכרים היינו קין והבל הנזכרים
לקמן )בהגר"א על ספד"צ לא ע"א ד"ה והענין כי( .הנוק' כאן כולל גם את הוד )שהוא
בסוד קין( ,וגם את עטרת היסוד שהוא בסוד בת זוגו של ערל .ולכן הפרידם השי"ת
שלא יזדווגו יחד )ב"ע רמו ע"א( .והנה על אף שבגר"א משמע שקין בימין ולא
בשמאל כמש"כ כאן ,שני הדברים אמת )ב"ע רמו ע"ב((ã úéùàøá) áéúëã .
 – åúùà äåç úà òãé íãàäåז"א נקרא אדם )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה
וז"א( ,וכאשר בא האדם על חוה אזי התערב זרעו עם זרע הנחש )לש"ו דע"ה ח"ב
קמח ע"ב( - 'åâå éúéð÷ øîàúå ïé÷ úà ãìúå øäúå .דהיינו שרצתה להכניע אותו
לצד הקדושה )ב"ע רמו ע"ב(àìã íåùî ìáñîì àîìò1509 ìéëé äåä àìå .
ìéëé äåä àì ë"âáå ,àéù÷ àðéãã àîäåæ äá ìéèà àôé÷ú àéåçå ,úîñáúà
 – àîñáúàìקין הוא בסוד הגבורות ,לכן לא אתבסם כלל )ב"ע רמו ע"ב( .עיקר
תיקונו של בחי' היצר הרע הוא שהתגלה בקין ,והוא בחי' הגבורות שבו .והיה על ידי
כך שלא היה מזדווג אדם עם חוה ,ואז לא היה ליצר הרע גוף להתלבש בו בזה
העולם ,והיה יצר הרע היה שרוי מחוץ לאדם )לש"ו דע"ה ח"ב קמז ע"ד(.
àéù÷ éåðéãá óé÷ú àéù÷ óé÷ú ÷ôð àá÷åðã øèñî ïé÷ àã ÷éôð ãëå
 – éåðéãáקין הוא הבכור ,ולכן הוא נוטל פי שנים ,שכן הוא לקח את עיקר הרוח
דשדי בגויה )עי' ע"ח שער מ"ד ומ"ן פרק ח' שפי' שהיינו ההארה שהבעל נותן באשה
בביאה ראשונה לעשותה כלי( ,ולכן קיבל קין מהנחש פי שנים יותר דינים מאשר
הבל ,והיינו עניין מה שכפל את הלשון "תקיף וקשיא" ,לרמז על כי דיניו כפולים הם
)ב"ע רמו ע"ב( – úîñáúàå úùìçúà ÷ôðã ïåéë .כאשר יצא קין נחלשה חוה
בגלל הרוחא שיצא ממנה ,הרי הוא חיותא דחוה ,ושדיא בגויה דקין )ב"ע רמו ע"ב(.
 1506ב"ע רמו ע"א גורס את המוסגר.
 1507כאשר ראה ע"ק את הפגם הגדול הזה ,עלה ברצונו לתקן את העולם כדי להוציא את
הסיגים )לש"ו דע"ה ח"ב קמז ע"ג(.
 1508עי' לעיל הערה .329
 1509ב"ע רמו ע"ב גורס 'לאתבסמא משום דחויא וכו'' במקום 'עלמא למסבל משום דלא
אתבסמת ,וחויא' .
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כאשר יצאו הסיגים ,נהיה ביסום לכל הקומה ,ונעשה קצת תיקון למעלה ,והיינו
הק"ל שנה שפירש האדם מאשתו והוליד רוחין ושידין ולילין על ידי ש"ז דחזי
לאונסיה וכמו כן חוה היו רוחות הזכרים מתחממים ומולידים ממנה )וכל זמן
שהיתה הזוהמא נאחזת בהם אזי היו אסורים זה על זה כמו זבה ונדה( .והנה על אף
שבכל אדם זהו פגם גדול ,אמנם לאדם וחוה היה דבר זה לתיקון שכן על ידי זה
נדחה מהם הרע לחוץ והולידו אח"כ את שת .והלואי שהיו עושים כן מתחילה.
דהיינו שלא היו מזדווגים תיכף ומיד בלידת קין והבל ,שכן היה תיכף לאחר החטא
)לש"ו דע"ה ח"ב קמז ע"ד ,וע"ב– øéúé àîéñá àøçà ú÷éôàå àã øúá .(1510
מדוריה דהבל הוא בימא רבא ,והוא אתבסם יתיר מקין )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ג
ד"ה והבל(à"ñ)1511 åáøòúà àì ïéðéã ìëå ,àéù÷ àôé÷ú äåäã äàîã÷ ÷éìñå .
' – (äéîò åøòúà (àì) ïéðéã ìëå à"ñ) 1512 äéî÷ (åòøòúàאתערב' הוא לשון
לעמוד מנגד )ב"ע רמו ע"ב(äãùá íúåéäá éäéå (ç ã úéùàøá) áéúë äî ç"ú .
 - àìéòì òãåîúùàã äãùáדהיינו יסוד דנוק' ,שם שייכות חרישה וזריעה,
וקרבנו של קין היה כדי לעקור את הרוח דבגוה ,כדי שלא תוכל להעלות מ"ן )ב"ע
רמו ע"ב( - íéçåôúã äãù éø÷àã äãùá .כלומר שהם מקבלים מהתיקון הז'
דת"ד דא"א )ב"ע רמו ע"ב(äéðî àéù÷ äåäã íåùî äåçàì àðéã éàä çöðå .
.äéúåçú äéøîèàå äééôëàå
àáø àîåäúã '÷åðá äéò÷ùå äéî÷î äéøáòàå ä"á÷ éàäá øòúàã ãò
 שם הוא מקום המדורין בישין דס"א 1513ו"קין" הוא בחינת הקן שלהם )בהגר"א עלספד"צ כז ע"ב ד"ה ואמר(" .תהומא רבא" הוא כינוי לבינה דבריאה )בהגר"א על
ספד"צ לא ע"א ד"ה והענין( .הזמן לשיקוע הזה הוא רק כאשר יש זיווג זו"נ )פת"ש
אח"ף י"ז(" – àáø àîéã àòå÷ùá éåçàì ìéìëå .ימא רבא" הוא כינוי לחכמה
דבריאה )בהגר"א על ספד"צ לא ע"א ד"ה והענין( - 1514ïéàìò ïéòîã íñáîã .מידת
החכמה ממתקת את הדינים דעיינין דז"א )ב"ע רמז ע"א(ïéúîùð ïéúçð ïåäðîå .
 - éåçøåà íåôì ùðéà àîìòìדהיינו שקין והבל המה המרגלים 1515ההולכים אחר
בני האדם לראות את מעשיהם ולקטרג עליהם .כל שרשי הנשמות הם מקין והבל,
ולכן הולכים הם אחריהם שכן הם תולדותיהם )ב"ע רמז ע"א(.
 - ïåðéà ïéøéîèã â"òàåדהיינו בנוק' דתהומא רבא .מכל מקום על ידי
עוונות הדור הוא שהם יוצאים משם ,ואין נטמנים שם אלא בעת רצון כמו בשבת
וכדומה ,או בזמן דור של צדיקים כמו שהיה בימות יהושע ושלמה )ב"ע רמז ע"א(.
ïåäúîùð ïéúçð àôåâ éàäîå ,ãç àôåâ åãéáòúàå àãá àã ïéèùôúî
ãçå éåøèñì ãç àìà ã"ñ àãçë ,ïåäéååøúî àçåø éôé÷ú àéáééç àééòéùøã
 – éåøèñìטעם להיות שעטנז איסור על חיבור צמר ופשתים ,מכיוון שקרבנו של
קין היה פשתים וקרבנו של הבל היה היה צאן שממנו הצמר ,ואלמלא מזדווגין יחד
היו מחריבין את העולם כולו .1516לכן נקט כאן בלשון 'כחדא ס"ד' בתמיה) ,בהגר"א
על ספד"צ לב ע"א ד"ה וז"ס שעטנז( .קין והבל המה בסוד נו"ה הרי הם ב' פלגי
גופא ,ואין ביניהם חיבור ,שכן אם היו מזדווגים היו מטשטשין את העולם .אלא כל
א' מהם יצא לבדו בקו משלו באופן שבו שאין ביניהם חיבור )ב"ע רמז ע"א(.
 1510ועי' לעיל הערה .1507
 1511ב"ע רמו ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1512ב"ע רמו ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1513תיקון מקום זה נעשה על ידי יהושע כאשר שלח את ה"שנים אנשים מרגלים" )בהגר"א על
ספד"צ לד ע"ד ד"ה וז"ש עד(.
 1514עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה חד.
 1515עי' בהגר"א על ספד"צ כז ע"ד ד"ה ואמר אתקין.
 1516הרי הם ב' הצדדים של הסט"א וחיבורם יחד היה גורם תיקון לסט"א ומחריב את העולם.
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éø÷àã àùéã÷ àôåâ éàäî ïåäúîùð éôìùîã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ
 – àìë ìéìëã íãàשכן באים הם מהיסוד אשר שרשו הוא בת"ת ,הרי הוא הגוף
הנ"ל .משא"כ קין והבל ושאר הרשעים ,ששורש נשמותיהם הוא מנו"ה שהוא לבר
מגופא .ועל דרך זה הוא שנאמרה הגמ' ביבמות )סא ע"א( "אתם קרוים אדם" וכו'
)ב"ע רמז ע"א(àì÷úàã àøåøöá ïîú ïàøáçúî ïéùéã÷ ïéøúëå ïéøèòã øúà .
) - (àìëúàã à"ñדהיינו ת"ת ,שם כל האורות מתחברים יחד )ב"ע רמז ע"ב(.
çåøá åøîúàã ïéùéã÷ ïéìî éðä ìëã (àééøáç ïåúà à"ð) àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ
÷ - äàìò àùéãדהיינו חכמה ,הרי הוא פנימיות דאצילות .ואכן כל לימוד הנסתר
מכונה חכמה .1517ו"מלין קדישין דאתמרו וכו'" הוא כנגד הדיבור הרי הוא רוה"ק,
והוא בנוק' הבאה מסט' דחכמה) .ב"ע רמז ע"ב(ïììëúà ïéàìò ïéùéã÷ ìëã çåø .
 - åäì ïéúééö ïéàúúå ïéàìòã ïéìî åëì ïééìâúà ,äéáוהנה זו החכמה מכונה
"אדם" שכן היא בנוטריקון "כ"ח מ"ה" דהיינו הכח של האדם שמספרו מ"ה ,וכל זה
הוא להיפך מהרשעים שאינם נכללים ברזא דאדם אלא בסוד הפירוד ,והיינו עניין
מה שכתוב כאן ש"כל קדישין עלאין אתכללן ביה" .1518והנה מש"כ "עלאין ותתאין"
היינו המלאכים) 1519ב"ע רמז ע"ב( - ïéøàîã ïåäéøàî ïåúà ïéàëæ .כנגד ז"א
המשגיח על העולם )ב"ע רמז ע"ב( - àì÷ç éãöçî .כך מכונים הצדיקים ה"ה
ה"מאריהון דמארין" 1520על שם שהם כורתים את הסט"א מהנוק' המכונה שדה .שכן
כל אחיזת סט"א הוא ביסוד דנוק' ,ועי"כ הם אוחזים בתפוחים הנ"ל הרי הוא תיקון
ז' דת"ד דא"א) .ב"ע רמז ע"ב(ïåòãðúå 1521åäá ïåìëúñúå ïåòãðú ïéìà ïéìîã .
 - ïåëéøàîìדהיינו לעתיד לבא ,שכן כעת הכל מלובש בגוף וא"א לראות .והנה
גילוי זה מכונה ראיה ,שכן אז יתגלה חוורא דע"ק בעיינין ,ויעלה ז"א לע"ק,
והצדיקים ששרשם בז"א יהנו מאור ע"ק .וזהו סוד השכר הנצחי )ב"ע רמז ע"ב(.
 - àðéòá àðéò ïéôàá ïéôàדהיינו א"א בז"א )ב"ע רמח ע"א(ïåëæú ïéìî éðäáå .
÷éúò 'éé ,'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå (ã íéøáã) ã"ää ,éúàã àîìòì
 - àéîìò éîìòìå íìòì äéîù êéøá ãç àåä àìëå ,íé÷ìàä àåä ïéîåéכלומר
שכאשר יש זיווג ,אז מתייחד ע"ק עם זו"ן ,ויש זיווג עם כל הפרצופים שלמעלה
1522
מהם ,ובכך גם נתווסף ברכה והארה בכל העולמות )ב"ע רמח ע"א(  .סיכום :עד עתה
ביאר את הכל כסדר ,שלאחר שגמר לבאר את תיקוני הדיקנא דז"א ,ביאר את תיקוני פרצוף הנוק'
אשר תחילתה הוא בסיום הדיקנא משום דזו"נ בכללא חדא אתעבידו בת"ת וכמ"ש לעיל .וביאר,
שכל הקו האמצעי דנוק' עם הקו האמצעי גופא דדכורא דבוקין כחדא .אחר כך ביאר את הדרועין
דדכורא ,שם הם מתפרדין .ולאחר שביאר את כללות חג"ת דדכורא ,ביאר את סוד הנסירה
שמאחורי חדוי ,ללמדינו שאף גופא דילה אתפרש מדכורא )ואגב ביאר את סוד קין והבל שיצאו
מסט' דזיווגא דלא אתבסם(.
ועתה חוזר הוא לדבריו הראשונים לבאר את השוקין של הדוכרא )ב"ע רמח ע"א(øîà .

àåäã íãàã àð÷åéã àúúì ïéàìò àìéòì ïéàúúå àúúì ïéàìò àðéîç ù"ø

 1517עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א.
 1518וכמש"כ בספד"צ כז ע"ב "בהמה בכללא דאדם" ,דהיינו שגם הבי"ע נכללים בהם ,ועי' שם
עוד בדברי הגר"א.
 1519נראה לענ"ד ש"עילאין" היינו המלאכים ו"תתאין" היינו נשמות הצדיקים.
 1520עי' סוכה מה ע"ב :ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני
עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן ,אם מאה הם אני ובני מהן ,אם שנים הן אני ובני הן,
ע"כ .והיינו עיקר עניין רשב"י ותלמידיו ,הזוכים לתקן את השכינה ולא לעמוד מבחוץ עם הבשולי
כרמא )ב"ע ג ע"א( ,הנהנים מפירות פנימיות דברי הרז )ב"ע רכט ע"ב(.
 1521ב"ע רמח ע"א מוסיף כאן תיבות "ברזא דחכמתא" ,אמנם בדפוסים וילנא ,מנטובא
ואמסטרדם ז"א.
 1522עי' לש"ו דע"ה ח"א לו ע"ד שמעמיד את דברי האידרא כאן שעוסק בכל העמוד האמצעי.
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 – 1523(øñç) åäìëã àììë äàìò éðå÷úנה"י הם לבר מגופא ,וז"א מתלבש על
הנה"י דא"א )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה וז"א( .ת"ת מכונה "אדם" ,מכיוון שזוהי
הבחינה האחרונה מכללא דאדם בה נתכללו כולם ,ומאחריו אינו נחשב כי אם לבר
מגופא ,והיינו בחינת ב' המרגלים ה"ה קין והבל ,וזהו שוקין דדכורא .וכאן מתבאר
שכל י"ס עליונים ותחתונים נכללים בחג"ת ,ולכן הנה"י הם בבחינת תתאין למעלה,
והעליונים ה"ה כח"ב המה בבחינת עילאין למטה )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ד ד"ה
ואמר ,ע"פ ביאור הב"ע רמח ע"א(,(é éìùî) íìåò ãåñé ÷éãöå áéúë àðàú .
– (ä øéù) ùù éãåîò åé÷åù áéúëã àåä éàäå ,àãçë àôåèø÷á úéù ìéìëã
ת"ת הוא עצם הו' הכולל ב' דרועין ושית פרקין .וכן צדיק שהוא בסוד האות ו' כולל
ב' שוקין ,בבחינת "שוקיו עמודי שש" ,שהעמודים הם של בחינת שש ה"ה מידת
היסוד )בהגר"א על תיקו"ז צד ע"ג ד"ה וצריך( .והיינו הו' זעירא דכליל שית ,וכאן הם
הנה"י הנכללים בת"ת )ב"ע רמח ע"א(.
) àøôñã àúåòéðöá àðàúåכז ע"ב( ììëá ïéàìò ïéøúë åìéìëúà íãàá
 - ììëå èøôá ïéàúú ïéøúë åìéìëúà íãàáå ,èøôáåלפעמים אין נמשכים
מכל הנה"י כי אם הדינים לבד ,ואז נכללים בנה"י כל הכתרין תתאין ,1524הרי הוא כל
י' הספירות דלהון .ועי' זהר אחרי מות )ס ע"ב( )לש"ו כללים ח"א עא ע"ב(ïéøúë .
– (ïéð÷åéã à"ñ)1525 ïéðå÷ú éðä ìëã àð÷åéãá øîúàã äîë ,ììëá ïéàìò
בת"ת ,הרי הוא דיוקנא דאדם ,ובו הוא עיקר גילוי שם הוי"ה ב"ה )ב"ע רמח ע"ב(.
,ïéìâøã ïéòáöàá ïéàúú ïéøúë ,ùîç ãâðë ùîç ,ïãéã ïòáöàá ,èøôá
 - åäééãäá éæçúà1526 àì àôåâ àäã ììëå èøô ïåðéàãכלומר שאינו מכללא
דאדם ,שכן נה"י הינם לבר מגופא )ב"ע רמח ע"ב( – àôåâî øáì ïåðéàã .נה"י הינם
לבר מגופא )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה וז"א( ,ות"ת הוא המכונה "אדם" ,שכן
הוא האחרון מכללא דאדם בו נתכללו כולם ,ואחריו הוא לבר מגופא .והמה בחינת
ב' המרגלים קין והבל )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ד ד"ה ואמר אתקין( ,שתכליתם אינו
אלא לקשור את האדם לעניינים השפלים הימנו )לש"ו הקדו"ש יז ע"ד ,וכן כללים
ח"א מד ע"ב( .והנה כל הנ"ל בפשטות אינו שייך אלא לביצים ולאמה שהם לצורך
תולדות ,אמנם לכאורה הרגלים הם אכן לצורך האדם עצמו ,אלא שעיקר האדם
אינו אלא החג"ת ,ואילו הרגלים בס"ה תכליתם הוא להעתיק אותו ממקום למקום
)לש"ו כללים ח"א ל ע"ד( - åäééðî åéãòà àôåâã ,àôåâá ååä àì ë"âáå .אין
לכתרין תתאין גופא ,שכן אינם בצורת אדם שנברא בצלם אלקים ,משום דהם לבר
מגופא )ב"ע רמח ע"ב(.
- àôåâã åéìâø àìà ,(ãé äéøëæ) àåää íåéá åéìâø åãîòå éàî éëä éà
שאלת האידרא היא ,היאך יתכן שהרגלים יוכלו לעמוד כנגד הקלי' הרי כל קיומם
אינו אלא משם .ותירוצו הוא ,שכל מה שהקלי' אחידן ברגלין אינו אלא בזמן בגלות,
אמנם בגמר הגלות יתבררו הרגלין ויסתלקו מהסט"א .ואז לא יהיה לסט"א שום
מקום אחיזה ,שכן הנו"ה יהיו נכללים בכללא דהאדם )ב"ע רמח ע"ב(ïåäéøàî .
ïéôé÷ú ïåäðîå ,íéìâø éìòá ïåø÷àå ïéî÷åð ãáòîì (ïéøàîã à"ñ) ïéðéãã
 – ïéàúú ïéøúëá àúúì éã ïéðéãã ïåäéøàî ïãçàúîåלאחר שנו"ה נמתקים,
אזי נכללים הם בכללא דאדם ,ואז הם נק' מאריהון דדינין ,ולא דסט"א ח"ו ,שכבר
נמתקו הרגלין ואין להם אחיזה שם .לכן ע"י הוא שיעשו נוקמין בקלי' ,והוא ע"י
 1523בדפוס מנטובא לא גורס את המוסגר.
 1524עי' ב"ע קנא ע"ב שכוונתו כאן לכתרין דסט"א ,ועי' ספד"צ כו ע"ב ד"ה וע"כ ,וכז ע"א ד"ה
אי עד.
1525
ב"ע רמח ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1526ב"ע רמח ע"ב גורס "אתאחד" במקום "אתחזי" אמנם אין נמצא כן בכל הדפוסים.
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שלוחי הדין היונקים משם ,דאחזין בדינים קדושים .והם מכונים כאן "בעלי רגלים",
ר"ל ,שיונקים מנו"ה דדכורא ,ועל ידיהם הוא דאתעביד נוקמין בסט"א .דהיינו
ששומרים עליהם שלא יהיו יכולים למשטטא בעלמא ,ונשארים בנוק' דתהומא
רבא 1527וימא רבא )ב"ע רמט ע"א(.
לאחר שסיים לבאר את כל פרצוף הדכורא בכל איבריו ,עתה מפרש את סוד הורידין

דדמא דמתפשטים בכל האיברים )ב"ע רמט ע"א(àìéòìã éðå÷ú ïåðéà ìë àðàú .
ïãçàúîå ,àã ïî àã êéùîúà íãàã àììë (àá÷åðå øëãá) àùéã÷ àôåâáã
 - 1528àãì àã ïå÷ùàå ,àãá àãג' בחינות אלה )אתמשיך ,מתאחדן ואשקון( הם
כנגד נר"נ )ב"ע רמט ע"ב(,àãìå àãì ïéãéøåã ïéôè÷á àîã êùîúàã äîë .
àôåâã (ïéèñ÷ à"ñ)1529 ïé÷ùî ïåðéàå ,àøçà øúàì àã øúàî ,àëäìå àëäì
ïéîìò åäìë åøéäðàã ãò ,àãì àã ïéøäðî ,àãì àã ïéé÷ùà (àôåâì à"ð)1530
 - ïåäéðéâá ïàëøáúîåזו תוספת על העיקר )ב"ע רמט ע"ב(.
 - àôåâá åììëúà àìã {:âî÷} ïéøúë ïåðéà ìë àðàúדהיינו ב' הנוקבין
דסט"א הרי הן בסוד שוקין דנוק' ,1531והם מסט' דנפש דאתפשט מאצילות .ורחוקים
מסט' דקדושה בסוד טומאת המצורע 1532שעניינו הסתלקות אורות חכמה )ב"ע ר"נ
ע"א( – ïéáàñîå ïé÷éçø åäìë .בסוד טומאת מת ללא חיבורא לבחי' חי"ה
שבנרנח"י שהוא מסט' דאצילות ה"ה בחינת חיה שבעולמות אבי"ע )ב"ע ר"נ ע"א(.
 - ïéìî ïåäðî òãðîì ïåäéáâì áø÷éã ïàî ìë ïáàñîåבפשטות הכוונה היא
למשתמש בשמות הטומאה ,וכמו כן מרמז הוא לטומאת קרי )ב"ע רנ ע"א(àðàú .
àôåâ åäá ïîçã íåùî àìà ,íéîëç éãéîìú éáâì ïåäìã àúáåàéú éàî
÷ - àôåâ àåääá åäá àììëúàìå ,àùéãכאן מתבאר כעין מאמר חז"ל "כל הגדול
מחבירו יצרו גדול הימנו" )סוכה נב ע"א( )ב"ע ר"נ ע"א(.
éà ,å"çã àì ,àôåâã àììëá ïåäðúéìã ïéùéã÷ ïéëàìî àä àîéú éëå
 – éîéé÷úî àìå ïéùéã÷ ååä àì àùéã÷ àôåâã àììëî øáì ïååäéìמלאכים
קדישין נאחזים בידים דא"א ,כלומר ששרשם הוא בב' הקוין ימין ושמאל )חסד
וגבורה( ואינם באים מהקו האמצעי הרי הוא כללא דגופא דהיינו ת"ת .ורק ישראל
שרשם הוא משם ,וממילא עולה שישראל גבוהין במעלתם מהמלאכים ,שכן כל חיות
וקיום הוא מסט' דגופא דדכורא דווקא )בהגר"א על ספד"צ כח ע"א ד"ה ואמר
אתקין ,וכן בד"ה ועוף( - (é ìàéðã) ùéùøúë åúééåâå áéúëå .פי' "גויה" גוף ,הרי
שיש למלאכים בחינה של גופא )ב"ע רנ ע"א(íéðéò úåàìî íúåáâå áéúëå .
) - (à ìà÷æçéכוונתו בזה ,שהמלאכים עולים לשרשם שבחו"ב ,ואח"כ יורדים .אם
כן ,בהכרח שהם שייכים לבחינת גוף )ב"ע רנ ע"ב(àììëá åäìë ,ìàéøáâ ùéàäå .
 - àôåâã àììëá ïåäúéìã éðäî øá ,íãàãהרי ש"איש" הוא הכינוי למלאכים.
ומהו הטעם שדווקא גבריאל הוא המכונה איש ,מכיוון שמלאכים הם בסוד חו"ג,
והחו"ג יורדים להתחבר על ידי היסוד ,ועיקר ההתעוררות לחיבור הוא מהגבורה,
)בסוד גבורת אנשים ,(1533ודווקא גבריאל הוא שקרוי ע"ש מידת הגבורה .עכ"פ מוכח
שאף חו"ג הינם בסוד כללא דגופא ,ומשא"כ כתרין תתאין שהם נו"ה והם לבר

 1527עי' לעיל הערה .329
 1528גליונות הלש"ו :רצ"א ע"ב.
 1529ב"ע רמט ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1530ב"ע רמט ע"ב לא גורס את המוסגר.
 1531הוא בונה את זה על פי דברי בהגר"א על ספד"צ כח ע"ד ד"ה כד נחית.
 1532עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ד ד"ה ואמר.
 1533פי' קישוי )עי' תוס' יבמות סה ע"ב ד"ה כי הא(.
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מגופא )ב"ע רנ ע"ב( – åäééãäá áø÷éã ïàî ìë ïáàñîå ,ïéáàñî ïåðéàã .מכיוון
שהם בסיום האצילות ממש ,שם הוא מקום נפילת המלכין דמיתו.
 – íãàá åîñáúà àìã àìàîùã àçåøî åäìë àðàúåהקלי' יצאו
בבבחינת טפ"ק ללא זיווג )בהגר"א על ספד"צ כט ע"ב ד"ה ואמר כד( .וזהו עניין
לנוק' דווקא) 1534ב"ע רנ ע"א( .ואחר שחטא אדם הראשון אתפשט נפש שמאלא
דרגא דבריאה) 1535ב"ע רנ ע"ב( – àùéã÷ àôåâã àììëî é÷ôðå .שורש קין והבל
הוא ברגלין שהם לבר מגופא )בהגר"א על ספד"צ ו ע"ד ד"ה ובהם מתלבש(àìå .
ïéìééòå àîìò ïéñàèå ïéìæàå ïéáàñî åäìë ë"âáå ïéçëúùî äéá å÷áãúà
 – àáø àîåäúã '÷åðáבסט"א יש ב' דכורין וב' נוקבין ,וכאן מתבאר שכולם
מתחברים יחד להוליד תולדות )בהגר"א על ספד"צ לא ע"א ד"ה והענין( ,וכאן מצאו
מין את מינם ואתחברו )ב"ע רנא ע"א( - äàîã÷ àðéã àåääá à÷áãúàì .הרי
הוא הדין הקשה .ונקרא "קין" מכיוון שהוא הקן שלה ,וכאשר נכללים בקן הזה ,אזי
משם נוטלים הדינים את כחם להתפשט בכל העולם דלתתא )ב"ע רנא ע"א(÷éôðã .
àìå ïçøôå àîìò ìë ïéñàèå ïéèàùå àúúìã ïé÷ éø÷àã àôåâã ììëá
 - àôåâã àììëá ïà÷áãúîדהיינו שרוצים לעלות לדכורא ,דהיינו בז"א ,ולא
מתדבקים בכללות גופא דז"א ,שכן אין להם את היכולת לעלות לשם ונשארים
במקומם ה"ה בנוק' דתהומא רבא )ב"ע רנא ע"א( .השם "קין" הוא מלשון קינא
דמדורין בישין ,שכן קין הוא בסוד נוק' דתהומא רבא ,1536ושם הוא מקום מדורין
בישין דסט"א ,והוא קינא דלהון )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ב ד"ה ואמר אי(éðéâáå .
õåçî áéúë åäá ,ïåðéà ïéáàñî ,àúúå àìéòìã ïééøùî ìëî øáì ïåðéà êë
 - (âé àø÷éå) åáùåî äðçîìכאן הוא שורש מראות הנגעים ב' שהם ד' דהיינו דו"נ
אשר בכל אחד מהם דו"נ ,ולכן מצורע חשוב כמת )נדרים סד ע"ב( ,מכיוון שהוא
בעלמא דמותא ,שהרי אינו בכלל דגופא )ב"ע רנא ע"א( .והנה הזכר והנקבה דסט"א
הם נפרדים זה מזה ,שכן מקומו של זה הוא בארץ ושל זה הוא באויר ,ולכן לעולם
אין זיווג ביניהם )ב"ע רנא ע"ב(.
 – øéúé íñáúàã ìáä éø÷àã àçåøáåמאשר של קין )בהגר"א על ספד"צ
כז ע"ג ד"ה והבל הוא( ,ולכן הוא בכללא דגופא )ב"ע רנא ע"ב(àôåâã àììëá .
÷ - ï÷áãúî àìå àôåâá ï÷áãúîå ,øéúé ïîñáîã ïéðøçà ïé÷ôð àùéãכלומר
שמ"מ שניהם )קין והבל כאחד( אינם בכללא דגופא ,שהרי ב' הקלי' הללו המכונים
גם מילה ופריעה אינם דבוקים אלא בעט' דיסוד בלבד ,שהוא בסט' דמלכות ,ואינו
בכללא דגופא דדכורא .ומ"מ ,מכיוון שהם כנגד ב' דרגין ה"ה ערל ובת זוגו ,1537הרי
שהם "מתדבקן בגופא ולא מתדבקן" ,שכן אין להם אחיזה אלא בעט' היסוד הוא
עיקר אחיזתו )ב"ע רנא ע"ב( - 1538àøéåàá ïééìú åäìë .דהיינו הקלי' דהבל ,ואילו
של קין הוא בארעא ,והיינו ב' החלקים של דור הפלגה )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ב
ד"ה וז"ס( – ïéáàñî ïéìàã àììë éàäî ïé÷ôðå .דהיינו שאינם נכללים עם אלה
שהם מסט' דקין ,ולכן הם מתבסמין קצת )ב"ע רנא ע"ב(ïéòîùã äî ïéòîùå .
 - åäì éøîà÷ã éòãé åäééðîå àúúå àìéòîלכן הם יודעים קצת עתידות )ב"ע
רנא ע"ב(.
 1534וכן משמע מבהגר"א על ספד"צ לא ע"א ד"ה והענין כי ,ואין בזה סתירה לגר"א דף כט
שכותב שזה טיפת קרי ,שהרי כל שז"ל היא זיווג עם הנוק' דסט"א ,עי' לש"ו דע"ה ח"ב דף ט.
 1535שם סוד בהמה דרביעא על אלף טורין ]עי' בהגר"א על ספד"צ כח ע"ד ד"ה ואמר חד .ועי'
דע"ה ח"ב קנו ע"ד שזה ההעלאת מ"ן לתקן העליונים מתוך הקרבנות[ .ובחינת שתים נשים זונות
אף היא בסוד בהמה דרביעא )ב"ע כאן(.
 1536עי' לעיל הערה .329
 1537עי' בהגר"א על ספד"צ כז ע"א הנ"ל ,ועי' עוד בתיקו"ז קכו ע"א בעניין "ערל ובת זוגו".
 1538גליונות הלש"ו :כ"ה ע"א ומ"ח ע"ב.
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אחר שביאר את כל הסוד של ב' הזיווגים של קין והבל ,מפרש עכשיו את הזיווג השלישי
דהיינו של שת .שכן אז אתבסים עלמא ,שהרי היה הוא מסט' דיסוד ,ואז אתחברו זו"נ ,שהם כללא
דאדם ,משא"כ בזיווגא דקין והבל שנפקו מכללא דאדם ,ואז התייחדה הבריאה עם האצילות
וכמ"ש בס"ד )ב"ע רנא ע"ב() àøôñã àúåòéðöá àðàúå .כח ע"א( åîñáúàã ïåéë

,äàúéìú àðîæ åøáçúà ,àá÷åðå øëã àùéã÷ àôåâ ,íãàã àììë àìéòì
ììëúùà ïàëîå ,ïéàúúå ïéàìò ïéîìò åîñáúàå ,àìëã àúåîñáúà ÷ôðå
 – àîìòבלידת שת נתבסם עלמא ,שכן זהו זיווג פב"פ .ולכן דורשים את שמו של
שת "שממנו הושתת העולם" )ב"ר פי"ד פי"א( )בהגר"א על ספד"צ כח ע"ב ד"ה
אתתקן( ,שכן הוא תולדת הזיווג העיקרי )בהגר"א על ספד"צ ל ע"ד ד"ה ומכסיא
לאמא( ,ואתתקנו עלמין ואתחברו או"א בזו"נ ,ונכללו או"א עלאין וזו"ן תתאין.
עומק נוסף במש"כ "ומכאן אשתכלל עלמא" הוא שעיקר העולם הוא נשמות
הצדיקים ,והרי לשת ומשה רבינו ע"ה יש את אותו שרש נשמה )שעה"ג לו( ,ורוח
דמשה מתלבש בתוך כל צדיק וצדיק )שעה"ג כ'( נמצא ,כי כל הצדיקים מתייחסים
אחרי שת )ב"ע רנב ע"א(ïøáçúîå àùéã÷ àôåâã àøèñî àúúå àìéòìã .
 - àôåâ ãç åäìëã ïéâáå ,àôåâ ãç åãéáòúàå àãá àã ïãçàúîå ïéîìòדהיינו
שאז נעשה זיווג בכל העולמות ,לאפוקי מאותם שאינם מכללא דגופא ,עליהם נאמר
"יתפרדו כל פועלי און" )תהלים צב י( )ב"ע רנב ע"א(.
 - àìéòì àúðéëùאימא עילאה )בהגר"א על ספד"צ ל ע"ד ד"ה ומכסיא
לאמא( – àúúì àúðéëù .נוק' )בהגר"א על ספד"צ ל ע"ד ד"ה ומכסיא לאמא(.
÷ - àìéòì ä"áאבא )בהגר"א על ספד"צ ל ע"ד ד"ה ומכסיא לאמא(àúúì ä"á÷ .
 ו"ק )בהגר"א על ספד"צ ל ע"ד ד"ה ומכסיא לאמא(àìééòå ,àçåø àôìùîå . - àôåâ ãçáהרוח אינו ניתן בז"א אלא לאחר הזיווג כמו באדם התחתון ,שאין
לזרע האב רוח חיים עד שמזדווג עם טיפת האשה )ב"ע רנב ע"א(àì åäìëáå .
àìëã (å äéòùé) åãåáë õøàä ìë àìî úåàáö 'éé ÷"÷÷ 1539ãç àìà éæçúà
 - àôåâ ãç àåäאז נכללת כל האצילות בפרצוף א' הכלולה מג' בחינות ע"ק וזו"נ,
ולכן נזכר "קדוש" ג' פעמים )ולא רמז לאו"א מכיוון שהם נכללים במזלין( )ב"ע רנב
ע"ב.(1540
כאן מפרוש בפרטות את סוד הזיווג ותיקון יסוד דנוק' )ב"ע רנב ע"ב(ïåéë àðàú .
((à øéù) óñëä úåãå÷ð íò êì äùòð áäæ éøåú áéúë)1541 àãá àã åîñáúàã
 ר"ל שורות של זהב ,הרי הם שורות האותיות הרי הם מסט' דבוצד"ק המכונה"זהב" ,והוא כלל כל הגבורות" .עם נקודות הכסף" דהיינו שהם אתבסמו בסט'
דנקודות הרי הם מאוירא ,שורש הרחמים) 1542ב"ע רנב ע"ב(éîçøå àðéã åøù÷úà .
 – (éîçøá àðéã àîñáúà à"ñ)1543בשרשם ,דהיינו אוירא ובוצינא )ב"ע רנב
ע"ב( - àøåëãá àá÷åð úîñáúàå .דהיינו בזו"נ ,בזיווגא דלהון )ב"ע רנב ע"ב(.
 - àã àìá àã à÷ìñ àìã øîú éàäë ,àã àìá àã à÷ìñ àì êë éðéâáåאין
מציאות לדכר בלא נוק' ,וכן לנוק' בלא דכר .לכן אין ביטוי לאותיות בלא נקודות,
ואין מציאות לנקודות בלא אותיות )ב"ע רנב ע"ב(.
 - íãàã àììëî àîìò éàäá äéîøâ ÷éôàã ïàî ,ïðéðú éàä ìòåמי
שאינו בזיווגא כלומר שאינו משתדל לקיים פו"ר )ואינו אנוס על הדבר( ,לית ליה
 1539יש להסתפק אם הגר"א ל ע"ד גורס כאן 'בכלל אדם' ,ועיי"ש.
 1540ע"פ בהגר"א על ספד"צ י"ג ד"ה ויאמר.
 1541ב"ע רנב ע"ב גורס את המוסגר.
 1542לעניין מקור דבר זה שכסף הוא כינוי לחסד וזהב לגבורה ,עי' ת"ז קיח ע"ב :הרוצה
להחכים ידרים דאיהי חכמה ואיהי מחשבה ,באברהם אתלבן אדם ,וביצחק אצטריף ,ורזא דמלה
מצרף לכסף וכור לזהב ,מצרף לכסף דא אברהם ,וכור לזהב דא יצחק ,עכ"ל.
 1543ב"ע רנב ע"ב לא גורס את המוסגר.
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נייחא ,וכמו הקלי' שהם "משטטי עלמא" ,שכן הם פירוד ואינם בכללא דאדם ,וצריך
להתגלגל עד שיבא לידי תיקון )ב"ע רנב ע"ב( - àîìò éàäî ÷éôð ãë øúáì .אז
הוא יורד לעלמא דנוק' ,וכמש"כ בסבא דמשפטים ]דף קא ע"א[ )ב"ע רנב ע"ב(àì .
÷éôðå ,íãà ïåø÷à àìã ïåðéàá àìà ,àùéã÷ àôåâ éø÷àã íãàã àììëá ìééò
.àôåâã àììëî
,éîçøá àðéã åîñáúàã óñëä úåãå÷ð íò êì äùòð áäæ éøåú àéðú
 - éîçø äéá ååä àìã àðéã úéìåכלומר שאין הנוק' נעשית לבית קיבול אלא
בביאה ראשונה ,והיינו נתינת הגבורות .אמנם יש בזה גם חסדים ,שכן הוא בא
מדכורא ושרשו הוא באוירא ,ולכן יש לו יכולת בכח להעלות מ"ן כדי להזדווג
בדכורא )ב"ע רנב ע"ב(íéæåøçá êøàåö íéøåúá êééçì ååàð áéúë éàä ìòå .
)íéæåøçá (àé íù) 'åâå êì äùòð áäæ éøåú áéúëã åîë íéøåúá ,(é à ù"éäù
' – (íù) óñëä úåã÷ð íò áéúëã äîëלחייך' הם איברי האכילה ,ועליהם נמצאים
התכשיטים .וטעם הדבר הוא ,שכל תכשיטי האשה הנזכרים כאן הם משלים
לאופנים של העלאת מ"ן .וכמו כן כל אכילה ברוחניות כגון בקרבנות אף הם בבחי'
העלאת מ"ן ,שהרי תכלית האכילה אינה אלא לעשות בירור מכלים שבורים בכדי
להעלותם לתקן את הבחינות שמעליהם )ב"ע רנג ע"א( - êøàåö .הרי הוא מקום
יסוד דנוק' ,והוא מקום קיבוץ כל הגבורות) 1544ב"ע רנג ע"א(àã àá÷åðã àììëá .
 - àúéðåøèîכאשר הנוק' מקושטת בכל תיקוניה ובסוד המ"ן היא מכונה
"מטרוניתא" ,שכן אז היא מוכנה לזיווג במלכא קדישא )ב"ע רנג ע"א(éá çëúùà .
 - àìéòìã àùã÷îדהיינו קה"ק ובסוד בינה ,ומכונה "בית המקדש" ,שהיא בית
לחכמה הנקרא קדוש )ב"ע רנג ע"א( - àúúìã íìùåøéå .כנ"ל שבזיווג זו"נ נכלל
ע"ק )ב"ע רנג ע"א(úîñáúàãî àã ìëå àùã÷îå (àìëã àùã÷î àåä à"ñ) .
éàî ,àúåðîéäîã àììë àåä àãå ,íãàã àììë ãéáòúàå àøåëãá
 - àúåðîéäî ìë çëúùà äéåâáã ,àúåðîéäîשכן כאן נכללים כל ה' פרצופי
האצילות )ב"ע רנג ע"א(.
)äéðî ú÷ôð àúîùðå íãà éø÷àã ïàî àðàúå (1545àöú éë 'ôì êééù
 - úéîåדהיינו אדה"ר שבחטאו אתפשט את הלבושין שלו) 1546ב"ע רנג ע"ב(øéñà .
 - àòøà ìò äðéì äéì ãáòîì àúéáá äéì úáéîìשאז הקלי' מתדבקת בו,
ובייחוד בלילה )ב"ע רנג ע"ב(,àðì÷ äéá éæçúé àìã ,àôåâ éàäã àø÷é íåùî .
ïéìé ìá àø÷é ìëî ø÷é àåäã íãà ,(èî íéìäú) ïéìé ìá ø÷éá íãà áéúëã
àììëá ååä àì éøéòá äî ,åîãð úåîäáë ìùîð éëä ïéãáòé éàã íåùî è"î
 - àùéã÷ àçåø åäá éæçúà àìå ,íãàãכלומר לאחר שמת נמשל כבהמות ,שנפל
לבריאה .ופי' "רוחא קדישא" הארה מאצילות ,ובדרגא דחכמה )ב"ע רנג ע"ב(óåà .
 - éøéòáë àëäגויים ורשעים כאחד )ב"ע רנג ע"ב(àôåâ éàäå ,àçåø àìá àôåâ .
.àðì÷ äéá éæçúé àì àìëã àø÷é àåäã
) àøôñã àúåòéðöá àðàúåלד ע"ב( àôåâ éàäì äðéì ãéáòã ïàî ìë
÷ – ïéîìòã àôåâá àúåîéâô ãéáò àçåø àìá àùéãהלנת המת גורמת פגם
לשרשו למעלה ,שכן כל אדם מושרש באצילות ,ממילא בהלנתו הוא גורם לכך
שהחיצונים אוחזים בסט דאצילות )ב"ע רנג ע"ב(ãéáò àì àã {.ãî÷} ïéâá àäã .
 1544עי' פת"ש א"א מד שלכן מקומם של רוב התכשיטים הוא בצואר האשה .עי' יהל אור ח"א
כ"ה ע"א וז"ל ,בינה גרון דא"א ואינו נקרא רישא כי הוא )חסר בהעתק תיבה אחת אבל בס"א
איתא כי הראשית מחכמה רק כו'( רק הוא התחלת הגוף כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה
מתלבש גבורה דע"י ולכן כל הגבורות מגרון והוא כסא הדין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא
שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 1545כן הגי' בדפוס אמסטרדם .אמנם אינו נמצא בדפוס מנטובא.
 1546בהגר"א על ספד"צ כט ע"א ד"ה כד חב אתפשט שמאלא.
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 - äá ïéìé ÷ãöã àòøàá àùéã÷ àøúàá äðéìפי' בירושלים שם הוא דרגא
דנוק' דאצילות ,1547דשם "צדק ילין בה" )ישעיה א כא() ,זהר בראשית לב ע"א( שכן
"צדק" הוא כינוי לנוק' )ב"ע רנד ע"א(àòøàá àëìîã àùéã÷ àøúëì à"ñ) .
àð÷åéã éø÷úà àø÷é àôåâ éàäã íåùî (äá ïéìé ÷ãö (à äéòùé) áéúëã
ìùîð (èî íéìäú) ã"ää)1548 àøéòá ïî ãçë éåä äðéì äéá ãéáò éàå àëìîã
.(åîãð (ë"ò) úåîäáë
והנה לאחר שביאר את סוד קין והבל ושת ,מפרש עתה את סוד הנפילים ,ומבאר את כל
ענין חטא דור המבול ויפרש בו את כל הפרשה עד סוף פרשת בראשית ,ובזה יכלול את סוד
התיקון ע"י התורה והשלמת תיקונו עד ימות המשיח .והנה דעת הגר"א היא )בספד"צ לא ע"ב

ד"ה ואמר( שעזא ועזאל אינם ב' המרגלים ובני אלקים ,אלא הם רק מסט' דלהון,
כלומר שכאשר באו בני אלקים ב' דכורים אל בנות האדם ב' נוק' דסט"א ,מזיווגיהם
אתילידו אלו הנפילים )ב"ע רנד ע"א(íãàä úåðá úà íé÷ìàä éðá åàøéå àðàú .
)" – (å úéùàøáבני האלקים" הם קין והבל )בהגר"א על ספד"צ לא ע"ב ד"ה ואמר(.
אלו ב' האנשים הם בסוד חו"ב דז"א דקלי' ,והם שרויים מעולם הבריאה ולמטה,
שכן שם הוא מקום הקלי' שכנגד ז"א דאצילות והם מסט' דנחש שבא על חוה,
ונולדו מנוק' הנקראת בשם אלקים ,והם מהנחש שהוא זכר ,ולכן אף הם בבחינת
זכרים ,אלא שהם נולדו מהנוק' ,ולכן הם מכונים בני האלהים ,ויצאו מהם עזא
ועזאל הרי הם הנפילים ,והם הבנים של בני האלקים )לש"ו דע"ה ח"ב סג ע"ב(.
 - àáø àîåäúã '÷åðá åìôðå åøîèàã ïåðéàכלל בזה גם את קלי' הבל שהוא
בימא רבא אלא שהבל אתבסם יותר ולכן הזכיר את העיקר הרי הוא קליפת קין.
והנה קודם שהרשיעו אנשי דור המבול איטמר קלי' הבל בנוק' דתהומא רבא ,ולא
היה להם חיבור עם בנות האדם כלל )ב"ע רנד ע"ב(íãàä)1549 íãàä úåðá úà .
 - (òåãéäהרי הן נוק' שהם מרוחא דאתפשט מאדה"ר הרי הוא "האדם הידוע".
והוא בסוד שם ב"ן ,ה"ה בריאה דאתפשט מאצילות ,ומכונה אדם )ב"ע רנד ע"ב(.
 – (ã å úéùàøá) 'åâå íìåòî øùà íéøåáâä äîä íäì åãìéå áéúëåהמה
הנפילים דאתו מחיבורא דבני האלקים עם בנות האדם .ונקראו "גיבורים" בסוד
"מגבורי ישראל" ,עליהם נאמר "ששים גיבורים סביב לה" ,שיתן הוו כחושבן
דלעילא ,כמ"ש בספד"צ .1550והם מסט' דז"א ,דהיינו ו"ק ,כאשר כל א' מהם כלול מי'
)ב"ע רנד ע"ב( – íìåò éø÷àã àåää .האצילות ,וכמו כן ז"א אף הוא מכונה עולם
)בהגר"א על ספד"צ לה ע"א ד"ה המה הגבורים( .כל הנהגת העולם ,הבחירה
והעבודה תלויים בז"א .לכן תיקוני ז"א מכונים "ימי עולם" )ב"ע רנד ע"ב(ïðéðúãë .
 - íùä éùðà íìåò éîéמסט' דנוק' המכונה " ֵשׁם" )ב"ע רנד ע"ב(å÷ôð ïåäðî .
 – àééòéùøá à÷áãúàì àîìòì ïéãùå ïéçåøהרוחין ושדין המה הדכורא דסט"א.
ואלו שנדבקים בבני אדם ,הם הזונות ,נוק' דסט"א )ב"ע רנד ע"ב(.
à"æò íéìéôðä õøàá ååä àìã ïéðøçà ïéìà à÷ôàì õøàá åéä íéìéôðä
– øîúà àìëå àåä àæøå õøàá ååä àì íé÷ìàä éðá ,1551õøàá ååäã ì"àæòå
עז"א ועזא"ל הם הבנים של בני האלהים ובנות האדם )בהגר"א על ספד"צ לה ע"א
ד"ה המה( ,הכתוב אמר "הנפילים היו בארץ" בלשון עבר ,משמע שעכשיו אינו כן.
אלא הענין הוא שהנפילים ,הרי הם עז"א ועזא"ל ,בתחלה היו בסט' דקדושה ,אלא
 1547בב"ע הגי' "דאצילות נוק'" ,ונראה שכוונתו היא כמו שכתבנו.
 1548ב"ע רנד ע"א גורס את המוסגר וכן איתא בדפוס אמסטרדם .אמנם בדפוס מנטובא הוא
ללא ")ע"כ(".
 1549ב"ע רנד ע"ב גורס את המוסגר.
 1550עי' בהגר"א על ספד"צ כט ע"ד ד"ה וכן סוד.
 1551עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"א ד"ה המה הגבורים.

248

àøãàä øéàî
שקטרגו על בריאת האדם ,ואפיל להון מקדושה .אמנם קשה ,שכן בנות האדם נולדו
ע"י רוחא דאתפשט מאדם כד חב ,1552וכן בני האלהים הם מסוד הזוהמא דאטיל
נחש בחוה .וא"כ צ"ע ,קודם בריאת העולם היאך היו עז"א ועזא"ל ,הרי הם נולדו
מבני האלהים ובנות האדם כמש"ל .אבל הענין הוא כמ"ש בספד"צ )לא ע"א( תרין
מתחבקין הוו לעילא לתתא נחתי וכו' ,וביאר שם הגאון ש"תרין מתחבקין" הם בסוד
חו"ב .והנה בתחילה הם היו בסט' דקדושה ,ואח"כ ,ע"י הקטרוג ,נפלו מקדושתם
וירדו לתתא באותם שבאו מסט' דבני האלקים עם בנות האדם ,שאף הם בסוד חו"ב
בבחינת תהומא רבא וימא רבא .וכן ב' נוקבין הם חו"ב דנוק' ,ור"ל שחולקא טבא
דהוה בהו מסטרא דקדושה אבד ונחת לתתא וירת עפרא ,והוא בסט' דנפק מבני
האלהים וכו' .ומש"כ "הנפילים היו בארץ" ר"ל בארעא קדישא בסטרא דקדושה
ואח"כ נפלו משם ,משא"כ בני האלהים שמעולם לא היו בסט' דקדושה )ב"ע רנד
ע"ב(.
 - (íù) õøàá íãàä úà äùò éë 'éé íçðéå áéúëמדקדק בלשון הכתוב
שתיבת 'בארץ' הוא לכאורה מיותרíçðéå ,õøàá éåä àìã àìéòìã íãà à÷ôàì .
 - øîúà ïéôà øéòæá éàä 'ééיישובו הוא ,שירמוז שלא היה ביטול כי אם לאותם
הנשמות שנכרתו כעת משרשם ,ונשארו בבחינת משטטי בארעא ומסט' דנפילים
הנ"ל וז"ס "האדם בארץ" דווקא בארץ ולא לעילא ,עד שחזרו ונתקנו .משא"כ ז"א,
ה"ה אדם דלעילא ,בו נשארו כל תיקוני הפרצוף דיליה ,המוכן לצורך הנהגת
הנשמות אחר התיקון )ב"ע רנה ע"א(àìà øîàð àì áöòéå ,åáì ìà áöòúéå .
 - àúìî àééìú äéáã áöòúà åäéà ,áöòúéåר"ל שכביכול בז"א עצמו הגיע
הפגם ,שכן הלב הוא שורש לכל האיברים ,ובו תלויה החיות )ב"ע רנה ע"ב(é÷åôàì .
 - åáì ìà áöòúà àìã ïàîîכלומר משא"כ ע"ק ,שאין הנהגתו כפי הנהגת
התחתונים )ב"ע רנה ע"ב( - åáì ìà àìà áéúë àì åáìá .לבו של ז"א הוא
מלכות דע"ק הכולל את כל האצילות ,וחיותו מיניה ככל האיברים אשר חיותם הוא
מן הלב )ב"ע רנה ע"ב(àáìì éàä éæçàã äéøàîì (ìá÷îå)1553 áöòúàã ïàîë .
.ïéáì ìëã
à÷ôàì 'åâå äîãàä éðô ìòî éúàøá øùà íãàä úà äçîà 'éé øîàéå
 - àìéòìã íãàהעוונות של דור המבול גרמו פגם בז"א ,ומבחינה זו הגיע זה הפגם
עד לע"ק ג"כ ,שכן הוא סילק את תיקוניו מז"א ,וכמ"ש "לא ידון רוחי באדם"
)בראשית ו ג( דהיינו אדם דלעילא ,דלא נשיב רוחא דחיי מחוטמא דע"ק .ולכן לא
נאמר "האדם אשר בארץ" או "אשר באדמה" וכיו"ב אלא "האדם אשר בראתי",
דהיינו האדם דלעילא דהיינו ז"א .ומ"ש "לא ידון" ,ר"ל שלא יתלבש רוחי בז"א,
שבנין ז"א עצמו לא התבטל ,שהרי הם נצרכים לשם השלמת העולם ,וכפי שיצאו
אח"כ על ידי נח ובניו ,ובכך יתוקנו כל הנשמות של דור המבול ג"כ ,ולא בטלו כי אם
לפי שעה .וכן יתוקן ד"ז שהיו נפרדים מסט' דאצילות ,ונשארו בבחינת בריאה לבד
וכו' ,וזהו מש"כ "אשר בראתי" דהיינו מסט' דבריאה" ,מעל פני האדמה" ,ר"ל
שנכרתו מנוק' דאצילות ,המכונה "אדמה" )ב"ע רנה ע"ב(àúúìã íãà àîéú éàå .
 - ììë à÷ôàì åàì éåãåçìáכוונתו שבז"א ,ה"ה אדם דלעילא ,לא היה פגם כלל,
והיינו "לאו לאפקא כלל" ,ר"ל שלא מיעט את האדם דלעילא בפועל על ידי מיחוי
וביטול ,אמנם כבר הגיע לשם עצבות וכו' .והענין כיצד אירע פגם זה עכ"פ ,שהרי
ז"א הוא לפי הנהגת התחתונים ,ובהכרח לא ימלט שגם לז"א הגיע איזה פגם כש"ה
)ב"ע רנה ע"ב( - àã àìá àã íéà÷ àìã íåùî .השפעת העליונים תלויה באותם
תיקונים דלתתא )ב"ע רנה ע"ב(.
 1552עי' בהגר"א על ספד"צ כט ע"א ד"ה וז"ש.
 1553ב"ע רנה ע"ב לא גורס את המוסגר.
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 - àùéøîë ï÷úúà àìë ,àìëã àîéúñ äîëç àìîìàåבמ"ס נעשה
הכל )בהגר"א על תיקו"ז קלח ע"א ד"ה א'( .כלל תיקון העולם נעשה על ידי התורה
דנפיק ממו"ס )ב"ע רנה ע"ב( ,דהיינו החכמה העליונה ,ה"ה אוירא )ב"ע רנו ע"ב(.
1554
éúðéëù àìà éúðëù éø÷ú ìà ,(ç éìùî) äîøò éúðëù äîëç éðà ã"ää
) - (éúðëéù à"ñר"ל שבה אתיישב עלמא )ב"ע רנו ע"א(.
 – íãà éàä àìîìàåכוונתו למציאות השם השלם )הוי"ה אלהי"ם(
)בהגר"א על ספד"צ לז ע"א ד"ה ואם לא( - àîìò íéà÷ àì .במו"ס יש ג' הויו"ת
דמילוי מ"ה ,ולכן היא מכונה חכמה ,ה"ה נוטריקון כח מ"ה .ובו נברא ונתקן העולם
בסוד כ"ח אתוון )ב"ע רנו ע"א(áéúëå (â íù) õøà ãñé äîëçá 'éé áéúëã ä"ä .
 - (å úéùàøá) 'éé éðéòá ïç àöî çðåכאן מתבאר שסוד הקמת הברית הוא על ידי
ראיית העינים ,שכן יסוד אתער על ידי ראיית עיניים) 1555ב"ע רנו ע"א(.
 - àçåî éàäá ïééìú ïéçåî ïåäìë àðàúåדהיינו שכל ג' הגוונין דעינא
דז"א מתמתקים על ידי חיוורא דביה )ב"ע רנו ע"א(àìëã àììë àåä äîëçäå .
 - óé÷úúà äáã àîéúñ äîëç àãå ,àåäכאן נכלל בו שורש תוקף הדינים )ב"ע
רנו ע"א( - íãàã àðå÷ú ï÷úúàå .כלומר שעל ידי שנתגלתה הארתו ,ניתן קיום
לתיקונים דז"א ,המכונה אדם )ב"ע רנו ע"א(ãç ìë äéðå÷ú ìò àìë àáùééúàì .
 – íëçì æåòú äîëçä (æ úìä÷) ã"ää ,äéøúàáדהיינו מלכים דז"א )ב"ע רנו
ע"א( .כאן מתבאר שהמו"ס נותן עוז למידת החכמה וכנגדו פרצוף אבא ,ומשם נמשך
העוז לי"ס דז"א ,והם שולטים ב"עיר" ,הרי הוא הנוק' )לש"ו ביאורים ח"א סא ע"ג(.
 - íéèéìù äøùòîדהיינו י' נקודות שהיו בעולם מסט' דאוירא שהם החיות של
האותיות )הרי הם הכלים( )ב"ע רנו ע"ב( הרי הם י' הספירות השולטות והיינו פי'
"שליטים" )לש"ו ביאורים ח"א סא ע"ב( – íãàã àîéìù àðå÷ú ïåðéàã .כלומר
שזהו כלל מעלת האדם כאשר הרוח מתלבש בו )ב"ע רנו ע"ב(.
' – àçåø íéà÷ äéðî åâìã àðå÷ú àåä íãàåואדם' פי' על כל פרטי
האיברים שבו )ב"ע רנו ע"ב(ááìì äàøé 'ééå íéðéòì äàøé íãàä éë ã"ää)1556 .
)" – (åâì åâìá åäéàã ,(æè à ìàåîùאדם" הרי הוא בחינת הכלים שמבחוץ אינו
משיג את הפנימיות ,אלא רק את החיצוניות בלבד ,כפי ראות עיניו )ב"ע רנו ע"ב(.
ìò íéà÷ã ,àìëã àúåðîéäî ,àúåîéìù éæçúà íãàã àðå÷ú éàäáå
 - (à ìà÷æçé) äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîãå áéúëã ,àééñøåëכאשר כל
העולמות הם בשלימות ,אזי הם בסוד אדם היושב על הכסא ,דהיינו בחינת עולם
האצילות היושב על עולם הבריאה) 1557ב"ע רנו ע"ב(àéîù éððò íò åøàå áéúëå .
 - (æ ìàéðã) àåä äúà ùðà øáëכאשר יסתלקו ה"עננים" מן ה"שמים" ,אז יתגלה
המשיח ,שכן לעת עתה העיינין הם סתימין בבחינת עננים המסתירים את השמים,
ולא נתגלה עדיין תיקונא דאדם )ב"ע רנו ע"ב(éäåîã÷å äèî àéîåé ÷éúò ãòå .
 - éäåáø÷äשכן אז יתעלה ז"א לע"ק ,והיינו זכיית המשיח בבחינת יחידה )ב"ע רנו
ע"ב(.
לאחר שחתם את כל הדרושים הנכבדים הנ"ל בכל תיקוני עולם האצילות ,ואילו
מתיקונים דג' עולמות בי"ע לא דיבר כאן ,כי אם בספד"צ בלבד ,וכאן לא בא אלא לגלות אלא את
ענין האצילות בלבד ,שהוא עלמא סתימא דקוב"ה .לכן הוא שאמר את שאמר להלן )ב"ע רנז ע"א(.

" - ïéìî ïàîéúñ ïàë ãòע"כ" כלומר באצילות הוא ש"סתימאן מילין" ,משא"כ
מבריאה ולמטה ה"ה עולמות דפירודא ,שם יש רשות לדבר בגילוי גמור )ב"ע רנז
 1554ב"ע רנו ע"א גורס את המוסגר ו"שכינתי" ל"ג.
 1555עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ב ד"ה ואמר סתם.
 1556ב"ע רנו ע"ב גורס את המוסגר.
 1557עי' בהגר"א על ספד"צ כח ע"ד ד"ה ואמר בהמה.
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ע"א(- ïåäá éòèé àìå ïåäá çâùéå òãéã ïàîã äé÷ìåç äàëæ ,ïéîòè ïøéøáå .
הנה דיבר כאן על עולמות עליונים מאד ,וכל דיבור בונה שם ,ואם ח"ו לא דיבר נכון
אזי בונה הוא עולמות של שוא )זהר בראשית ה' ע"א( .ואעפ"כ אמר 'וברירן טעמין'
דהיינו שהיה בטוח שלא היה שום טעות בדבריו ח"ו ,כי רוח ה' דבר בו ,וכל דבריו
היו ברוה"ק ממש .לכן אמר "זכאה חולקיה מאן דידע וישגח בהון" ,1558פי' להסתכל
בפנימיות הדברים ,ואעפ"כ לא יטעי בהון )ב"ע רנז ע"א(åáéäéúà àì ïéìà ïéìîã .
 - 1559ïéøàî éøàîì àìàאלו שיש להם את כל המדות טובות ,או שלהם נתגלו כל
האורות במדה נכונה ,והיינו בסוד המתקלא )ב"ע רנז ע"א( – àì÷ç éãöçîå .שכל
מגמתם היא לבער קוצים מן הכרם .ובזה גורמים הם לזיווג ,דהיינו סוד זריעת
השדה העליונה )ב"ע רנז ע"א( – å÷ôðå åìàòã .כלומר שלא טעו בשום דבר,
ובבחינת מה שאמרו על ר' עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום )חגיגה טו ע"ב( )ב"ע
רנז ע"א( .שכן הם נכנסו להשיג את גנזי התורה ,ויצאו לבחי' חיצוניות ,הרי הוא
קיום המצוות ,וראו שאין סתירה ביניהם והכל א' )מ"א צא(íéøùé éë áéúëã .
 - (ãé òùåä) íá åìùëé íéòùåôå íá åëìé íé÷éãöå 'éé éëøãזו ראיה לכך שאין
ראוי לגלות דברים אלו אלא למי שהוא בבחי' "מחצדי חקלא" .וביתר ביאור ,הנה
הקלי' מתעוררים מאוד על מי שעוסק בחכמה זאת ,שכן על ידי לימוד זה "גחלים
אתה חותה על ראשו" )משלי כה כב( של הקלי' ,והם מתבערים מן העולם על ידי
לימוד זה .ולכן כל מגמתם של הקלי' הוא לקטרג על האיש הזה הרוצה לבטלם ,והם
מטעים אותו ,בהראותו כמה דברי שקר בסוד תערובת הסיגים המעורבים בתוך
ניצוצי הקדושה .ועליהם הוא שנאמר ופושעים יכשלו בם" .משא"כ הצדיקים
הגדולים ,אשר מצוה גדולה היא לגלות להם ,שכן בזה מרחיבים הם את גבולות
הקדושה ומבערים קוצים מן הכרם .ועליהם הוא שנאמר "צדיקים ילכו בם".
ובביאור הענין יש להקדים )בכורות מד ע"ב( שבאבר היסוד יש ב' צינורות ,הא' תכליתו
להשפיע לקדושה ,והב' לפלוט את מותרי הגוף ,ודופן א' מפסיק ביניהם .והנה כל
רזין דאורייתא הם בסט' דיסוד ,שכן כל ר"ז הוא או"ר הגנוז ביסוד .וע"ז אמרו חז"ל
"ראה הקב"ה שאין הרשעים כדאיים להשתמש באותו אור עמד וגנזו לצדיקים" כו'
)חגיגה יב ע"א( ,והיינו רזין דאורייתא דאתגניזו בלבושין ופשטי דאורייתא ,והוא סוד
גניזת האור בנקב הימיני שביסוד ,שהוא בדרך הישר .והרשעים אינם יכולים לתפוס
את הדברים כי אם בלבושא דאורייתא בלבד .והנה מי שמגלה רזין של התורה למי
שאינו ראוי ,גורם לפגם גדול ,שכן הולך בדרך שאינה ישרה ,דהיינו בסוד הנקב
השמאלי ,וכמ"ש ברע"מ פ' פנחס )רמד ע"א( "ווי למאן דמזלזל בפירורי' דנהמא" כו'
יעו"ש .וז"ש כי ישרים דרכי ה' ,שכן המה הולכים בקו המישור דהיינו בנקב הימיני,
ושם הם "דרכי ה'" ,שכן כל אורות ז"א מתגלים בתוך היסוד ,ולכן "צדיקים ילכו
בם" ,הרי הם תליין באורח מישור ויכולים ליהנות משם ,משא"כ "ופושעים יכשלו
בם" ,הרי הם בסוד נקב השמאלי )ב"ע רנז ע"א(.
 - äéì÷ íéøàå ù"ø äëá àðàúכאן נצנצה בו רוה"ק שיסתלקו מקצת מן
החברים )ב"ע רנז ע"א(àééøáç åæéðâúà àëä ïééìâúàã ïìéã ïéìîá éà øîàå .
 - éúàã àîìòã àøãàáכמו שהיו אלו החברים יחד בחיבורא חדא בעולם הזה,
כמו כן יהיו לעולם הבא ,שהרי הם באו משורש אחד ,הרי הוא סוד י' החסדים של
הדעת) 1560ב"ע רנז ע"א(àìã ïéâá ,äåä øéôùå úåàé ,àîìò éàäî å÷ìúñàå .
 - àîìò éðáî ãçì ïééìâúàשכן היה קטרוג גדול עליהם שלא לגלות סוד זה,
ובזה רשב"י צידק עליהם את הדין )ב"ע רנז ע"א(éìâ àäã ,éá éøãä øîàå øãä .
 1558עי' דבריו לעיל קכח ע"א.
 1559גי' ב"ע רנז ע"א "מדין".
 1560עי' הק' קכח ע"א ובהגר"א שם ,על פי דברי שער הגלגולים הק' כו.
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÷éìéã àø÷éì àì àäã ,1561ïéîéúñ ìëã àîéúñ ïé÷éúòã à÷éúòã äéî
 - ïéìà àééøáçã àø÷éì àìå ,àáà úéáã àø÷éì àìå ,àðãéáòמאחר שכוונתו
היתה לטובה ,דהיינו לצורך תיקון הדור .ואכן מצוה גדולה היא ללמד את מי שראוי
)ב"ע רנז ע"ב( - éåçøåàá ïåòèé àìã ïéâá àìà .כוונתו היא לתיקון המדות
העליונות )ב"ע רנז ע"ב( - 1562éåøèìô éòøúì àôåñëá ïåìòé àìå .מי שהיה יכולת
בידו בעולם הזה לידע את סוד תיקון המדות העליונות ושיעורו של יוצר בראשית,
ואינו יודעם ,נדחה מלמעלה )ב"ע רנז ע"ב( - ïåäéãéá ïåçîé àìå .היה מובטח ,שלא
יהיה נענש על ידי זה ח"ו ,אלא אדרבא ,יגדל שכרו יותר )ב"ע רנז ע"ב(é÷ìåç äàëæ .
 - éúàã àîìòì ïåäîòכמו שהם עתה במחיצה אחת בעולם הזה ,כך יהיו לעולם
הבא )ב"ע רנז ע"ב(.
'øå á÷òé 'øá éñåé 'ø åúéî àøãà àåääî àééøáç å÷ôð àì ãò àðú
- àñøô àåääá ïéùéã÷ ïéëàìî ïåì ïéìèð ååäã àééøáç åîçå ,àñéé 'øå äé÷æç
ג' אלה הם בסוד תנ"ה וכמש"כ באריז"ל )שער הגלגולים הק' כו( שהם היו במקום
המגולה שם הוא ריקן מן האור ,ואלו הם שעלו ולא נפקו )ב"ע רנז ע"ב(ù"øàå .
 - àùðòúàì àðìò øæâúà äøæâ å"ç àîù ,øîàå çååö ,åëëúùàå äìîפחד
שנסתלקו מחמת הגילוי הגדול ,שמא היה גדול מכפי שיכלו לסבול )ב"ע רנז ע"ב(.
áéúëã éðéñã àøåè ìò äùî íéà÷ã àîåéî éìâúà àìã äî àðãé ìò éìâúàã
 - (ãì úåîù) 'åâå äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà 'éé íò íù éäéåבלוחות שניות
)ב"ע רנז ע"ב(.åùðòúà àã ïéâá éà àëä àðà äî .
êãäá ïéîéé÷ã ïéìà àééøáçå ,ê÷ìåç äàëæ ,ù"ø úðà äàëæ ,àì÷ òîù
 יצאה בת קול לבשרו ,שאדרבא ,בגלל זה נתעלה עתה רשב"י למעלה גדולה עודיותר מהמעלה שהיתה לו בתחילה .שכן תחילה היה רשב"י בבחי' כתר של הפרצוף
התחתון ,1563ומעתה נתעלה לבינה של הפרצוף העליון שכן רק ז"ת של הפרצוף
העליון מתלבשים בתחתון .ונלע"ד שלכן בתחילה היה רשב"י עם החברים בבחי' י',
ונתעלו לז"ת ,ולכן לא נשארו כי אם ז' .וזהו מש"כ "זכאה חולקך ודחברייא" )ב"ע רנז
ע"ב(ç"ú ìáà {:ãî÷} ,àìéòìã àìéç ìëì éìâúà àìã äî ïåëì éìâúà àäã .
 - (å òùåä) äéúìã áéöé åøéòöáå äðãñéé åøåëáá áéúë àäãהיה עונש על מי
שיבנה את יריחו ,שכן היתה חרם לה' .וענין היות חומות יריחו דווקא בכניסת א"י,
הוא בסוד ב' הכרובים ולהט החרב המתהפכת שבפתחו של גן עדן .1564לכן דווקא
יהושע ,שהיה בדרגא דנוק' ,הוא אשר החרים את העיר שלא לבנותה ,כדי שלא יהיה
על ידיו בנין לסט"א .וזה סוד מיתת תלמידי רשב"י ,וכן של נדב ואביהו ,שכולם היו
בסוד נו"ה )ב"ע רנז ע"ב(àúòùá ,ïåäúùôð å÷áãúà óé÷úå éâñ åòøáã ù"ëå .
 - åáéñðúàã àãכלומר שבעת הרצון שהיה אז הוא שעלו נשמותיהם ,ואף זה היה
על ידי מיתת נשיקה שהוא בסוד היכל הרצון אשר שם הוא שורש הנשיקין .וזהו
מקומו של משה 1565הרי הוא הדעת הגנוז בפומא דמלכא )זהר משפטים קכ"ג ע"א( .וכמו
כן רשב"י שהיה בסוד שורש נשמתו )שעה"ג לו( )ב"ע רנח ע"א(àäã ïåä÷ìåç äàëæ .
 - å÷ìúñà àúåîéìùáדהיינו שהם תיקנו והשלימו את כל הניצוצות שהיה מוטל
 1561עי' מים אדירים ו' ש"סתימא דכל סתימין" הוא כינוי למו"ס .ועי' דע"ה ח"א ו ע"ג שהיינו
רדל"א .והנה צ"ל שכוונתו לאור א"ס ית"ש המתלבש ומיוחד ברדל"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ה
ע"ג ד"ה ועוד נ"ל שהיינו מו"ס .ונראה לכאורה לומר שעומק כוונת דברי הלש"ו להראות את שורש
הזיווג שבמו"ס.
 1562עי' בתז"ח כא ע"א ובהגר"א שם ,שהזוכים לבינה )דהיינו הלומדים את חכמת הנסתר(
אינם מתביישים להכנס לעלמא דאתי.
 1563עי' גר"א בהק' לאד"ר ד"ה תאנא אתמנו.
 1564עי' מדרש הנעלם בזו"ח מז ע"ד.
 1565עי' היכלות פקודי רנג ע"ב ,וכן ביהל אור ח"ב כה ע"ג.
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עליהם לתקן לפי שורש נשמתם )רנח ע"א(åäééî÷ ååäã ïåðéàì ïë äåä àìã)1566 .
 - (åúéî éàîàכאן הוא טעם למיתתם שהיתה מיתת נשיקה )ב"ע רנח ע"א(.
 - ïéàúúå ïéàìò åùéâøúà ïéìî ïééìâúàã ãåòá àðàúכלומר שדבריהם
היו בוקעים את כל העולמות ,והיה יחוד עצום למעלה .והנה כאשר העולם העליון
מתוקן ,אזי עולה העולם התחתון לקראתו ,ובכך נתקנים עליונים ותחתונים )ב"ע
רנח ע"א( – (ïéëéúø ïåðéàã)1567 .אפי' בעולם המלאכים וכל המרכבה ,שכן כולם
נהנים ע"י חידושי התורה המתגלים בפי הצדיקים )ב"ע רנח ע"א(øòúà àì÷å .
 - ïéîìò ïéùîçå ïúàîáכלומר שכאן מתבאר סוד תיקון הכל ,הרי הם ה' עולמות,
כאשר כל א' מהם כלול מה' פרצופים וביחד עולים כ"ה .והנה כל פרט הוא בעל י'
ספירות בשלמותו הרי ר"ן .ועוד יש לפרש ,ש"קלא" הוא כינוי לדעת הגנוז בפומא
דמלכא ,ועל ידי ההבלים דנפקין מפומא דרשב"י והחברים ,נתעורר אותו הדעת
הגנוז בפומא דמלכא והאיר ביסוד ,ולכן אתער קלא בר"ן עלמין ,שכן בה' פרצופים
יש ה' יסודות הכוללים ה"ח ,ויש בכל א' מהם י"ס )ב"ע רנח ע"א(ïéìî àäã .
ïåðéàá åäééúîùð ïîñáúî ïéìàã (ãåòå à"ð)1568 ãòå ïééìâúà àúúì ïé÷éúò
 - ä÷éùðá åäééúîùð à÷ôð ïéìîכל הסודות הינם גילויים של היסוד אשר שרשו
הוא בנשיקין שבפה )ב"ע רנח ע"ב( – àñøô àåääá 1569øù÷úàå .תנ"ה נסתלקו
למעלה לשורש האור )ב"ע רנח ע"ב(àìéòì ïåì ïé÷ìñå éàìò éëàìî åäì ïéìèðå .
 שכן הם באים מזיווג הנשיקין ,שהוא זיווג העליון מזיווג היסודות .והיינו שעלועד הדעת על ידי המלאכים ,שכן מיתת צדיקים הוא בסוד מ"ן לשכינה ,ובפרט
צדיקים כתלמידי רשב"י )ב"ע רנח ע"ב(.
,àðã úîã÷ ïî àøçà àðîæ ,å÷ôð àìå ïìàòã íåùî ,ïéìà éàîàå
äàëæå ,àúìú éðäã ïåä÷ìåç äàëæ äîë ù"øà ,å÷ôðå åìàò éðéøçà åäìëå
'ééá íé÷áãä íúàå øîàå úåðééðú àì÷ ÷ôð àã ïéâá ,éúàã àîìòì àð÷ìåç
 - (ã íéøáã) íåéä íëìë íééç íëé÷ìàדהיינו אלו שהם בבחינת תנ"ה שבמקום
זה הוא שנתרוקן האור ,ולא היה ביכלתם לקבל אורות גדולים כל כך שירדו אליהם
בהיותם בעלי גוף ,ולכן נתעלו למקום שהאור בו רב ללא גופם .לכן זכה חולקיהון,
שכן מיתתם היתה לטובתם שכן נתעלו עי"כ יותר ,וזהו סוד מאמה"כ "ואתם
הדבקים" וכו' )ב"ע רנח ע"ב(.
" - ïéçéø ÷éìñ éìëúñî ååäã øúà ìëá åìæàå åî÷1570ריח" הוא כינוי
לעליית מ"ן ובסוד הקרבנות והקטורת .שכן באותה המידה שריח עולה לחוטמא ,כך
מ"ן עולה לחוטמא דע"ק ,שם הוא המקום שבו נשבא דפרדשקא ,ה"ה הארת המו"ס
)ב"ע רנח ע"ב( – ïðéâá êøáúî àîìòã äðî òîù ù"øà .שהרי ר"ש וחבריו
תיקנו את כל העולם ,והורידו אליו את הארת מו"ס ,הרי הוא מקור הברכות )ב"ע
רנח ע"ב(- åäá àìëúñàì àîìò éðá ïéìëé ååä àìå ,åäìëã éåôðà ïéøäð ååäå .
רשב"י היה ניצוץ משה בסוד הדעת ,ושורש הדעת הוא בע"ק בב' תפוחין ,ושם כתיב
"יאר ה' פניו" )במדבר ו כה( ,שכן שם מתגלים ש"ע נהורין עילאין .כמו כן כאן האירו
כל החברים על ידי שרשם שברשב"י ,ולכן גם בהם עצמם לא היו יכולים "בני עלמא
לאסתכלא בהו" )ב"ע רנח ע"ב(.

 1566ב"ע רנח ע"א גורס את המוסגר.
 1567ב"ע רנח ע"א גורס את המוסגר.
 1568ב"ע רנח ע"א לא גורס את המוסגר.
 1569גי' ב"ע רנח ע"ב 'ואתקשרו'.
 1570גי' ב"ע רנח ע"ב 'קם ולא הוו מסתכלי' ,ואילו בדפוס מנטובא הגירסא היא 'קמו ולא הוו
מסתכלי בכל אתר דלא סליק רוחין'.
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àîåé ,áéöò àáà éáøå ù"ø éãç äåäå ,å÷ôð òáùå ,åìàò äøùò àðàú
ååäã àúìú ïéìàì åîçå äìî ù"øà ,äéîò àáà éáøå ù"ø áéúé äåä ãç
àø÷é ïéâá àìéòìã ïéøãàå ïéæéðâ åäì ïééæçîå ïéàìò ïéëàìî ïåäì ïéúééî
- àáà éáøã äéúòã çð ,àéëã àðåîñøôàã éøåèá ïåì éìééò ååäå ,ïåäìã
כלומר שרשב"י עשה יחוד כדי שיתגלו אליהם נשמות הצדיקים האלו שעלו למקום
 למקום שם המלאכים לא יכולים, אחרי כן עלו עוד יותר.שיכלו המלאכים להגיע
 והיינו מש"כ )לעיל קמד ע"א( 'סלקין' כלומר שעלו,(היו להגיע )טורי דאפרסמונא
, שהמלאכים אין להם מציאות אלא בעולמות בי"ע,מעצמם בלא שיתוף המלאכים
ואילו צדיקים גדולים מתקשרים באצילות ביסוד דז"א )והוא המכונה כאן
.("אפרסמונא דכייא"( )ב"ע רנח ע"ב
 והנה על אף שהיו- ù"ø éáî àééøáç åãòà àì àîåé àåääî àðàú
 שכן,1571' אמנם רזין דאורייתא לא גילה כי אם לאותם ז,לרשב"י תלמידים אחרים
ù"ø äåä ãëå .(ראה שהם ראוים לכך שהרי היו משורש נשמתו )ב"ע רנח ע"ב
äòáù ïåòîù éáø åäì éøà÷ äåäå ,ïåðéà àìà ïîú ïéçëúùî àì ,ïéæø äìâî
( – רשב"י ותלמידיו גרמו לגילויã äéøëæ) 'éé éðéò äìà äòáù áéúëã 'éé éðéò ïðà
ø"à ,øîúà ïìòå .(הז' סבין )דהיינו ז"ת( )בהגר"א על תיקו"ז מא ע"ג ד"ה ואלין
 כנ"ל שרשב"י הוא בבחינת בינה והתלמידים- ïàøäðã éðéöåá àúéù ïðà àáà
úéì àäã ,àìëã äàòéáù àåä úðà äàòéáùî .(הם בבחינת הו"ק )ב"ע רנט ע"א
.äàòéáùá éìú àìëã ,äàòéáùî øá àúéùì àîåé÷
àúéù åäìëã .( לבינה וכנ"ל )ב"ע רנט ע"א- úáù äéì éøà÷ äãåäé éáø
ù"ø óåà ,ùã÷ 'ééì úáù äî ,'ééì ùã÷ 'ééì úáù áéúëã ,ïéëøáúî äéðî
.ùã÷ 'ééì úáù
çëúùà àì éàîà éøòùã äéøàî ïöøç øéâç àåää ìò àðäååú ù"øà
 – דהיינו שרשב"י תמה עלïéùéã÷ ïìà ïéìî ïééìâúàã àðîæá ïìéã àøãà éáá
 שכן הוא בדרך כלל נמצא בכל מקום שמגלין,1572אליהו זל"ט שלא בא לאדרא זאת
àúà éëäãà .( שכן אז יכול הוא להתלבש בתוך גוף )ב"ע רנט ע"א,רזין דאורייתא
àèåãø÷á øî çéëù àì è"î ù"ø ì"à ,éåôðàá ïéøéäð éøåôè÷ úìúå åäéìà
.àìåìäã àîåéá äéøàîã àôéìâ (àîèø÷á à"ñ)
ïçëúùéå ïåúééã ïåðéà ìë ä"á÷ éî÷ åøéøáúà ïéîåé òáù éáø êééç ì"à
øéù÷ ïéîæ àçëúùàì àðéòáå ,ïåëìã àøãà éáá ïåúìééò àì ãò ,äéîò
øéè÷ ïéãëå ïîú ïéîæ àçëúùàì äéî÷ àðéòáå äåä àðàå 1573à"ñ) éåôúëá
àðåðîä áøì ïéñð ãáòîì ä"á÷ éðøãù àîåé àåääã àðìéëé àìå (éåôúëá
åäì àðùéçøàå ,àëìîã (àéðåø÷á à"ñ) àðåîøàá åøñîúàã éåøáçå àáñ
íéòáøà åúéîã éåøè÷á åøè÷úàå àëìîã àìëéäã àìúåë åäì àðéîøã àñðá
ïåì (àðëéìåàå à"ð) àðéîøå éåøáçå àðåðîä áøì àð÷éôàå ,éëùãøô äùîçå
,ïéîåé àúìú åìëà àìã àééîå àîäð åäééî÷ àððéîæå åáéæúùàå ,åðåà úò÷áì
.åäééðî àðìéãá àì 1574àîåé àåää ìëå
àééøáç ïî úìúå ïéëîñ ïåðéà ìë åìèðã àñøô àðçëùà àðáú ãëå
úðà äàëæ ,éåøáçå ù"øã àìåìäî ä"á÷ã à÷ìåç åøîàå ïåì àðìéàùå ,äìò
.' נדצ"ל ו1571
. שם מצינו שאליהו בא פעמים רבות, ודלא כבתיקו"ז1572
 נ"ל שכן צ"ל ואנא הוה זמין תמן ובעינא, עי' בבדפוס וילנא שכתוב כאן בגליון בזה"ל1573
.קמיה לאשתכח' וכדין קטיר בכתפוי
.'וכנראה שזה התחלת הסוגרים שנגמרים 'בכתפוי
. מכאן משמע שכל האד"ר נאמר ביום אחד1574
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åð÷úúà ïéâøã äîë ,êî÷ ïéáúéã àééøáç ïåðéàã à÷ìåçå ê÷ìåç äàëæå ù"ø
ïéã àîåé ç"úå ,åëì àøäðì ïéðéîæ ïéøåäðã ïéðéöåá äîë ,éúàã àîìòì ïåëì
äéîò àðìéæà àðàå ,êåîç øéàé ïá ñçðô éáøì ïéøúë ïéùîç åøèòúà êðéâá
à"ñ) ï÷úúàå äéúëåã øéøá àåäå àéëã àðåîñøôàã éøåèã éøäð ïåðéà ìëá
 - ('åëå øéøá àäã àðéæç àä àðàåרשב"י עלה אז לסטרא דבינה ,שם יש נ'
שערים .ורפב"י קיבל אף הוא הארה מחתנו רשב"י ,ולכן אעטרו ליה נ' כתרין )ב"ע
רנט ע"א(.
 - àéé÷éãö ïéøåè÷ ì"àרשב"י שאל את אליהו אם יש לצדיקים עליה בר"ח
ושבת ,הרי הם זמני עליית העולמות .כלומר ,כוונתו לשאול אם עליית הצדיקים הוא
על דרך עליית העולמות ,שכן כל משך זמן העולם הזה הוא בבחינת ו"ק ,והתעלותם
לעולם שלמעלה מזה הוא בבחינת המוחין ה"ה ג"ר .וכמו כן הוא לצדיקים שבאותו
הזמן יהיו בבחינת יושבים ועטרותיהם בראשיהם )ברכות י"ז ע"א( )ב"ע רנט ע"א(.
 - ïéøèòã àôåèø÷áפי' קשר של מוחין )כלומר תוספת מוחין( וכוונתו שזה פירוש
עניין היות הצדיקים מעוטרים באותם הכתרים )ב"ע רנט ע"א(éçøé ùéøá {.äî÷} .
 - øáìã ïåðéà ìë óàå ì"à ,ïéîåé øàù ìëî øéúé éúáùå éðîæáåאפילו אלו
שאינם זוכים לראות את פני השכינה ,הם עולים למעלה בר"ח ושבת ,ורק הרשעים
מבחוץ )ב"ע רנט ע"א('åâå åúáùá úáù éãîå åùãçá ùãç éãî äéäå áéúëã .
) - àéé÷éãö ù"ë ïééúà ïéìà éà (åñ äéòùéשהם צרורים בצרור החיים .שכן
כאשר הקדושה מתעלה ,אזי עולות כל הקדושות למעלה גם כן .ואפי' הנשמות,
שהם בגיהנם ושקועים בקלי' ,הרי שכל זמן שיש בהם ניצוץ של קדושה ,הרי שהם
עולים מכח הקדושה אשר בהם )ב"ע רנט ע"ב(.
- àùéã÷ àëéúø àúäáà éøèòúîã íåùî ,äîì åùãçá ùãç éãî
בר"ח ,בתפילת שמונה עשרה )פע"ח ר"ח א'( עולה הנוק' לחג"ת דז"א הרי הם בסוד
האבות )ב"ע רנט ע"ב(ïåðéà ìëã ,äàòéáù øèòúîã ,åúáùá úáù éãîå .
 – (á úéùàøá) 'åâå éòéáùä íåé úà íé÷ìà êøáéå áéúëã ïéîåé àúéùשבת
הוא ברזא דבינה ,ושם כולם סלקין לאתרייהו כמו שיהיה באלף השביעי .ומש"כ
"ויברך" וכו' ללמדך בא ,שבשבת הנוק' עולה לאבא כדי לקבל משם ברכות ,שכן הוא
מקור כל הברכות )ב"ע רנט ע"ב(.
àìëî øéúé ùã÷úîå øèòúî àäú àúéùã äàòéáù ù"ø àåä úðàå
 - ïéðåãò úìúåדהיינו ג' המוחין כח"ב )ב"ע רנט ע"ב(äàòéáùá ïéçëúùîã .
úàø÷å áéúëå éúàã àîìòì êðéâá àðãòúàì àéé÷éãö ïéìà àééøáç ïðéîæ
 – (çð äéòùé) ãáåëî 'éé ùåã÷ì âðò úáùìכלומר מסט' דחכמה )ב"ע רנט ע"ב(.
àîìòáå ïéã àîìòá ãáåëî éø÷àã ,éàçåé ïá ïåòîù 'ø àã ,'éé ùåã÷ àåä ïàî
.éúàã
àáø àùéã÷ àøãàä ïàë ãò
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àùéã÷ àèåæ àøãàä
עיקר כוונת הא"ז הוא לפרש את שיעור הקומה דפרצופי או"א )מים אדירים נא(àðàú .
 - àîìò ïî à÷ìúñàì àòá ù''øã àîåé àåääáיום המיתה הוא תכלית האדם,
והוא בחינת יחידה )מתוך נרנח"י( של שיעור קומת האדם ,הרי הוא בחי' מלכות של
העולם העליון .ולכן השגתו ביום זה גדולה יותר ממה שיכול היה להשיג בכל ימי
חייו) 1575מ"א ג'('ø äéî÷ ååäå 1576ù"ø éáì àééøáç åùðëúà éåìî øãñî äåäå .
.àúéá àéìî äåäå àééøáç øàùå àáà 'øå äéøá øæòìà
àøçà àðîæá øîàå ù"ø äëá ,àúéá éìîúàã àîçå ù"ø éåðéò óé÷æ
)ז"ח יח ע"ד( àðøéøáã ãòå éàî÷ øéàé ïá ñçðô éáø äåä ,éòøî éáá àðéåä ãë
ïéîìòîå ,1577éàî÷î àùà øçñà àðáú ãëå ,àúùä ãò éì åëéøåà ,éàúëåã
÷ñôúàã àðéîç àúùäå ,àúåùøá àìà ùð øá ìàò äåä àìå ,÷ñôúà àì
.àúéá éìîúà àäå
àúéáá àùà øçñàå ,àîçã äî àîçå ù"ø éåðéò çúô éáúé ååäã ãò
åáúé àééøáç øàùå 1578àáà éáøå äéøá øæòìà éáø åøàúùàå ,åäìåë å÷ôð
.éàøáà
àðáøòî àðàã ,÷çöé éáø àëä éà éæç ÷åô äéøá øæòìà éáøì ù"øà
êééçå áéúéå ù"ø í÷ ,äé÷ìåç äàëæ ,éàáâì áéúéå éåìî øãñéã äéì àîéà ,äéì
óé÷æ äéî÷ åáúé ïåì ìéòàå øæòìà éáø í÷ ,àééøáç ïåðéà ïà øîà ,1579éãçå
éáá åçëúùàã àééøáç ïåðéà øîàå éãç éåäå ,àúåìö éìöîå ù"ø 1580éåãé
.àëä ïåðîãæé àøãà
éáøå äãåäé éáøå àáà éáøå äéøá øæòìà éáø åøàúùàå ,åäìë å÷ôð
åãéç äîë ,ê÷ìåç úåàé äîë ù"ø ì"à ,÷çöé éáø ìàò éëäãà ,àééç éáøå éñåé
.äéî÷ øæòìà éáøå éåôúë øúá àáà éáø áéúé ,àîåé éàäá êì àôñåúàì éòá

 1575עי' עניין זה באריכות במדרש הנעלם וירא צח ע"א.
 1576יש לשים לב לכך ,שבריש האד"ר איתא" ,עאלו בחקלא ביני אילני ויתבו" ,וביאר שם
הגר"א ,כי אין השכינה שורה אלא על פועל צדק ,כלומר ולכן לא למדו בתוך בנין הבנוי על ידי בני
אדם אלא ב"חקלא" ,ואילו כאן באד"ז משמע לכאורה שלא היה מקום לחסרון זה.
 1577עי' בגמ' )חגיגה יד ע"ב( :תנו רבנן מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור ,והיה
מהלך בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה אמר
לו לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו אמר לו רבי תרשיני
לומר לפניך דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף
וישב על האבן תחת הזית אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור אמר אפשר אתה דורש במעשה
מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור מיד פתח רבי אלעזר בן
ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו
שירה מה שירה אמרו הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה
מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה'
אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה דורש
ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו
שאלעזר בן ערך יצא מחלציך ,עכ"ל .ועי' לעיל אד"ר קלד ע"ב ד"ה אמר ר"ש לחברייא וב"ע שם
קמא ע"א.
 1578עי' אד"ר קכח ע"א ,שרשב"י אמר שהוא ור' אלעזר ור' אבא כוללים את כולם.
 1579יש להקשות לכאורה ,שכן עי' אד"ר קכח ע"א ,שם כתוב שרשב"י רק "חדי" ולא כתוב
שחייך כמו כאן וצ"ע מה החילוק .ועי' ב"ע ח ע"ב שפי' את עניין שמחת רשב"י שכל שמחה היא
בחי' מ"ן ,וכאן ביום מיתתו מאחר שהוא עלה בדרגה כה עליונה יכול לעורר מ"ן פי כמה וכמה.
ואולי יש ליישב שחיוך הרי הוא גילוי של השמחה כלפי חוץ ,וזה אינו שייך אלא ביום המיתה כנ"ל
בריש האד"ז.
 1580יש להקשות לכאורה ,שכן עי' אד"ר קכז ע"ב ששם כתוב "אצבען זקפו לעילא" ,ואילו כאן
זוקף את "ידוי" ,וצ"ע החילוק .עי' שם הערה .84
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àìá ìòéîì àðéòá àðàå ,àåä àúåòøã àúòù àúùä àä ù"øà
àðéòá àúùä ãò ïàéìâ àìã ïéùéã÷ ïéìî àäå ,1581éúàã àîìòì àôåñë
ãòå ,àîìòî àð÷ìúñà àúåòéøâá àäã ïåøîéé àìã ,àúðéëù éî÷ äàìâì
.éúàã àîìòì åäá ìòéîì éàáìá ååä ïøéîè ïòë
1582
øàùå , éòìé éøá øæòìà éáøå ,áåúëé àáà éáø åëì àðøãñà êëå
äéøá øæòìà éáø áéúéå éåôúë øúáî àáà éáø í÷ ,åäééáìá ïåùçøé àééøáç
.øæòìà éáø í÷ ,øúà àåääá áéúé àøçà àäã éøá íå÷ ì"à ,äéî÷
àìå ä"é åììäé íéúîä àì (åè÷ íéìäú) øîàå çúô áéúéå ù"ø óèòúà
àäã ,íéúî ïåø÷àã ïåðéà éàãå àåä éëä ä"é åììäé íéúîä àì ,äîåã éãøåé ìë
ïåø÷àã ïåðéà íò àìå ,íééç ïåø÷àã ïåðéà ïéá éøàù àåäå ,éø÷à éç ä"á÷
äîåãì ïéúçðã ïåðéà ìëå ,äîåã éãøåé ìë àìå ,áéúë àø÷ã äéôåñå ,íéúî
.ïåäéø÷éá éòá ä"á÷ àäã íééç ïåø÷àã ïåðéà éðàù ,ïåøàúùé íðäéâá
ä"á÷ ïîãæà àøãàáã ,àøãàî àã {.çôø} àúòù àéðù äîë ù"øà
äî ïãòã àúðâáã àéé÷éãö ïåðéà íò éúàå éëä ä"á÷ àä àúùäå ,éåëéúøå
 שם לא גילו את סוד נשמות הצדיקים, דהיינו האידרא רבא- àøãàá åòøòà àìã
,äéìéã àø÷éî øéúé àéé÷éãöã ïåäéø÷éá éòá ä"á÷å .( )ב"ע רנט ע"א1583כמו כאן
ïåéëå ,äéì êéøåà ä"á÷å ,æ"òì çìôîå øè÷î äåäã ,íòáøéá áéúëã äîë
ùáéúå (âé à íéëìî) áéúëã ,äéãé ùáééúà äàéáð åãòã éìá÷ì äéãé èéùåàã
,äàéáð åãòì äéãé èéùåàã ìò àìà ,áéúë àì æ"òì çìôã ìòå ,'åâå åãé
.äéîò ïàúà åäìëå ïìéã àø÷éá éòá ä"á÷ àúùäå
,ïéøèéòá ïôéìâ é÷éãö 'ò äéðøçñå ,àëä àáñ àðåðîä áø àä øîà
,1584ïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúòã àåéæã àøäéæî ãçå ãç ìë ïéøäðî
.àîéà àðàã ïéìî ïéìà àúååãçá òîùîì éúà àåäå
,äéúëåã åðé÷úà ,àëä øéàé ïá ñçðô éáø àä øîà áéúé äåäã ãò
àáà éáøå øæòìà éáøå ,àúéá éìåôéùá åáúéå åî÷å ïîú ååäã àééøáç åòæòãæà
.ù"øã (äéîò à"ð) äéî÷ åøàúùà
àúùä ,ïåäîò àðàå éøîà ååä àééøáç ìëã àðçëúùà àøãàá ,ù"øà
àîåé é÷ìåç äàëæ ,ïéàúúå ïéàìò ,éìåìîì ïéúééö åäìëå éàãåçìá àðà àîéà
.1585ïéã
àðøè÷úàã ïéîåé ìë ,åú÷åùú éìòå éãåãì éðà (æ øéù) øîàå ù"ø çúô
åú÷åùú éìòå àúùä ë"âáå ,ä"á÷á äéá àðøè÷úà àøéè÷ ãçá àîìò éàäá
." "וידעי רזא דחכמתא למיעל בלא כסופא לעלמא דאתי: עי' תז"ח כא ע"א1581
 והנה לכאורה נראה על,( ותרגום איוב פרק ה פסוק ז, פי' יעמול )עי' זהר לך לך פח ע"ב1582
 ותפקידו,דרך אפשר שתפקידו של רבי אבא היה לגלות את החכמה והיינו כתיבת עצם הדברים
.של ר' אלעזר היה לעמול להבין דבר מתוך דבר
" כתיב "והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע וגו'" )דניאל יב ג( "והמשכילים: עי' ריש תיקו"ז1583
 רשותא אתיהיב לון ולאליהו, יזהירו כד אתכנשו למעבד האי חבורא,אלין רבי שמעון וחבריא
 ועלת על, ולכל מלאכיא באתכסיא ובארח שכל,עמהון ולכל נשמתין דמתיבתאן לנחתא בינייהו
 כל שם בדרגא,כלא יהיב רשו לכל שמהן קדישין ולכל הויין ולכל כנויין לגלאה לון רזין טמירין
 ורשותא יהיב לעשר ספירן לגלאה לון רזין טמירין דלא אתיהיב רשו לגלאה עד דייתי דרא,דיליה
.דמלכא משיחא
 ועי' דע"ה ח"א ו ע"ג דהיינו, עי' מים אדירים ו' ש"סתימא דכל סתימין" הוא כינוי למו"ס1584
.רדל"א
' החברים נתקבצו באדרא ]רבא[ כדי שכל א' מהם יאמר ויחדש תיקון א, עי' ב"ע נא ע"א1585
הנוגע לשורש נשמתו ]יש להעיר שלא כתוב בפירוש שא' מהתלמידים גילו את תיקוני גלגלתא
 עי' ב"ע ק"ז ע"א שרשב"י-  ולכאורה י"ל שאלו התיקונים שייכים לרשב"י עצמו,דקד"א ועמר נקי
 ומה שנתגלה כאן הוא גילוי של רשב"י,[היה בבחינת הדעת וכל תלמידיו היו ענפים מנשמתו
.בלבד
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 כשהאדם עולה ממדריגה למדריגה ,דנים אותו בכל מדריגה אם אכן ראוי הואלעלות ,ועאכו"כ ביום המיתה שהוא יום הדין לאותו האדם ,ואז אפילו נטיה הקלה
שבקלות עושה רושם לטוב או למוטב .לכן אמר שכל ימיו היו קשורים ברצונו ית',
וממילא אין לו עתה ממה לפחד כלל )מ"א ג'(- äéìéã àùéã÷ àúòéñ ìëå àåäã .
ה"סיעתא" היא השכינה וכל הצדיקים שבגן עדן .שכן ביום המיתה האדם הוא
בבחינת העולם העליון )מ"א ד'(àçáùå ïéîéúñ ïéìî äåãçá òîùîì åúà .
 – ïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúòãכאן הוא מגלה את סוד פרצופי א"א
ואו"א שאותם לא גילה באד"ר .ואלו הם ה"מילין סתימין" ,הרי הוא או"א ,ו"סתימא
דכל סתימין" ,הרי הוא א"א .והנה באד"ז אינו עוסק בא"א כי אם בג"ר דיליה בלבד,
שכן המה המגלים את השבחים של ע"ק ,שכן הם מגלים את נפלאותיו והעלמו .ואין
הם מגלין "מילין דע"ק" ,שכן ע"ק עצמו אינו מתגלה כלל אפילו לעליונים) 1586מ"א
ד'( .והנה טעם השם "עתיקא קדישא" הוא ,ד"עתיקא" קאי על הבחינה הנעלמת
שבו ,ו"קדישא" קאי על הבחינה הגלויה שבו )כלומר השערות( )מ"א ה'( .פירוש אחר,
"סתימא דכל סתימין" היינו רדל"א ,והכוונה היא על אור א"ס ית"ש המתלבש
ומיוחד ברדל"א )לש"ו דע"ה ח"א ו ע"ג( – ùéøô àìå àìëî ùøôúàå ùéøô .רצון
הא-ל הוא מופשט ונסתר ,שכן הוא נסתלק ונסתם .ועכ"ז ,רצונו נמשך להתגלות
לעולם על ידי התורה והמצוות ,והיינו מש"כ 'לא פריש' )מ"א ו'( .כאן הולך ומונה ט'
שבחים כנגד הט' בחינות המוזכרים בד"ה כד אתתקן )מ"א ח'(– ÷áãúî äéá àìë àäã .
"ביה" כלומר האדם ,שנשמתו מן התורה וגופו מן הארץ )מ"א ו'(÷áãúî àåäå .
' – àìëáהוא' דהיינו האדם מתדבק בכולה ,בתורה ומצוות שלו )מ"א ו'(àìë àåä .
– וזהו רצונו ית' )מ"א ו'(.
ע"כ הוא כלל הספר ומכאן ואילך מתחיל לפרש ולפרט את הדברים )מ"א ו'(.

" - ïé÷éúò ìëã à÷éúòעתיק" הוא לשון המורה על דבר שנסתלק ונעתק
ממקומו .מכאן נלמד שהלשון "עתיק דכל עתיקין" מורה על הדבר אותה הבחינה
הראשונה שנסתלקה קודם לכל הסילוקין ,הרי הוא האור שנברא ביום הראשון
ואחרי כן נגנז לצדיקים לע"ל )מ"א ו'( - ïéîéúñ ìëã àîéúñ .דהיינו התורה,
שטעמיה סתומים באותיותיה .אמנם רצונו וחכמתו ית' )כנגד כתר ומו"ס( לא
הסתלקו ממנה )מ"א ו' – ï÷úúà àìå ï÷úúà .(1587דהיינו ט"ס דא"א שיש בהם
כעין מתקלא אם כי לא ממש )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד ד"ה לא אתאחד( .כאן
מתבאר שיש בחינה מסויימת של תיקון אפילו במקום שאין חסרון כלל ,וכגון
ברישא חוורא )בהגר"א על ספד"צ ה ע"א ד"ה וכמ"ש בא"ר(àîéé÷ì ïéâá ï÷úúà .
 - àìëשיהיה קיום העולם )מ"א ו'( - çéëù àìã ïéâá ï÷úúà àìå .פירוש ,אינו
מצוי ומושג לנו כלל )ב"ע לד ע"א( ,כלומר שהוא נעלם )מ"א ו'( .פירוש אינו מצוי
והכוונה הוא כי עיקר הנהגת עוה"ז הוא רק הנהגת זו"ן אבל הנהגת א"א לא יהיה
רק לעתיד אמנם לפעמים מתגלה גם עתה הנהגת א"א ג"כ וכו' וזמ"ש לא שכיח ור"ל
שאינו מתגלה רק לפרקים לבד) 1588לש"ו גליונות בהגר"א על ספד"צ סוף א ע"א(.
 – ïéøåäð 'è ÷éôà ï÷úúà ãëכאן מתבאר שמחכמה ולמטה מתחיל גילוי
השם )בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב ד"ה דצניעותא( ,וכן שהמו"ס הוא שורש אפילו
לט"ס דא"א )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד ד"ה ביה סליקו( .ט"ס דא"א הינו השורש לכל
ט"ס של כל בחינה ובחינה ,והחכמה שבו הוא הרישא תנינא) 1589בהגר"א על ספד"צ
 1586דהיינו שאינו מתגלה כע"ק עצמו אלא רק באופן של התלבשות באו"א או זו"ן.
 1587עי' בהגר"א על ספד"צ כח ע"ב ד"ה ואמר טמיר וסתים ,ש"טמיר" פירושו שמתלבש בתוך
הפרצופים ,ו"סתום" מורה על כי הוא נעלם מלהשיגו שמצד זה הוא מכונה "אין".
 1588עי' תיקו"ז עם בהגר"א מ"ב ע"ב.
 1589רישא תניינא הוא קד"א אם כן קשה מדברי הגר"א בדף ד' ע"ד שכותב שזה מו"ס ,שכן
מו"ס הוא תחילת גילוי החכמה דהיינו רישא תניינא ,ואילו כאן מבאר שתחילת החכמה שבאריך
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ה ע"ג ד"ה ד"ה והשרשים לכל( .אוירא הוא הכתר של א"א ,ומו"ס הוא חכמה דאריך,
ומן מו"ס ואילך הוא שירותא דא"א והן ט' היכלין ,והמו"ס הוא ג"כ בחשבון של
הט' .1590והנה הכתר לעולם אינו מן החשבון ,שכן הוא בחי' מלכות של פרצוף
שלמעלה הימנו )בהגר"א על תז"ח יח ע"ג ד"ה ואתעבידו( .אמנם עכ"פ יש לדעת
שכל האורות הללו אינם אלא שרשי אורות ולא אורות ממש כך שאפילו הכינוי אור
אינו שייך בהו ,לפי שאין מושג כיצד הא"א מאיר .אמנם אפשר להשיגו בכללות
בסוד ט' נקודין ולכן הם בכ"ז מכונים "נהורין" .והנה ט' האורות הללו מאירים
לתחתונים להראותם כיצד יש להשיג את הרצון העליון )מ"א ז'(- äéðî ïéèäìã .
פי' שאורות אלו שורפות .שכן ט' אורות אלו מנהגם כמנהג האש ,וכמו שיש באש
של מטה ב' תכונות האחת שמאירה )"נהורין"( והשניה ששורפת )"להטין"( ,כן הוא
באש של מעלה ה"ה ט' האורות ,הרי הם בחי' החסדים והדינים) 1591מ"א ח'( .ענין
ה"להטין" ,הוא שהכח המדמה ,הוא הכיסוי והלבוש לרצון כדי שתהיה יכולת לתפוס
את הרצון בשכל ,מכח זה של הדמיון נולדת חמימות ,שהוא מחויב המציאות דווקא
מכח המקבל וכנ"ל .ומחמימות זו נולד חשק לב' דברים :א' לקבל ולהשיג עוד
מהרצון העליון מחמת גודל המתיקות ,והב' להשפיע לאחרים )מ"א ט'(- éåðå÷úî .
פי' ,מאין באים ב' תכונות אלו ,מתקונוי .כלומר ,הם באים מן הרצון ומן הלבוש של
אותו הרצון והיינו תיקונוי ,כלומר שהלבוש הוא התיקון להרצון כדי שתהיה
אפשרות לתחתונים לקבל את הארתו )מ"א ט'( – äéðî ïéøåäð ïåðéàå .פי' "מיניה"
שמקבלים מע"ק )מ"א ט'( .כלומר מתיקוני דא"א ,הרי הם הז' תיקוני גלגלתא וי"ג
ת"ד )לש"ו ביאורים ח"א כו ע"א( - ïéèùôúîå ïéìæàå ïéèäìúîå ïéøäðúî .ד'
לשונות נקט כאן ,כנגד ד' עולמות אבי"ע .שכן עיקר האור הוא באצילות ומשם
הלמטה האור פוחת והולך )לש"ו ביאורים ח"א כו ע"א( - øáéò ìëì .אפילו לסט"א
)לש"ו ביאורים ח"א כו ע"א(– øáéò ìëì ïéøåäð äéðî ïéèùôúàã àðéöåáë .
הנהורין הינם הט"ס הנ"ל ,ומיניה מתנהרין וכו' )לש"ו ביאורים ח"א כו ע"א(ïåðéàå .
- éåãåçìá àðéöåá àìà çéëù àì ,ïåì òãðîì ïåáø÷é ãë ,ïéèùôúîã ïéøåäð
שכן הם בטלים לאור הנר )לש"ו ביאורים ח"א כו ע"ב(,àùéã÷ à÷éúò àåä êë .
1592
 – äàìò àðéöåá àåäהרדל"א מתלבש בא"א ,אמנם ברדל"א עצמו הוא סתום
)בהגר"א על ספד"צ א ע"א ד"ה דצניעותא( .בוצינא הוא כינוי ללבוש ,שכן ע"י יש
אנפין הוא בקד"א .ונלענ"ד שאולי יש ליישב כמש"כ בדף ד' ,שהרישא תניינא וכן המו"ס הנזכרים
כוונתם לזיווג של אוירא ומו"ס.
 1590ע"ש שמשמע שמדובר בט"ס דאצילות .והנה נכון הוא שעיקר דבריו המה ע"פ דברי התז"ח
שם ,אמנם הוא מביא שם ראיה מדברי האד"ז כאן אז לכאורה הוא מתכווין לרמוז כי אין המדובר
כי אם בט"ס דא"א ,וצ"ע .והנה עי' לש"ו ביאורים ח"א כו ע"א שאף הוא מקשה שמצד אחד מביא
את דברי בהגר"א על תז"ח שהמדובר כאן הוא בט"ס דאצילות ,ואילו מצד שני את דברי הע"ח א"א
ב' המבאר כי המדובר הוא בט"ס דא"א .ומבאר הלש"ו ליישב ביניהם ,שמש"כ "כד אתתקן" פירושו
שנתלבש עתיק בא"א ,וזה תיקון לעתיק ,שכן מעתה יהא אפשר לקבל מאורו .והט' נהורין הם אכן
נהורין דט"ס דאצילות מחכמה ולמטה ,הרי הם כל חלקי הכתר הרי הוא א"א המתלבש באו"א
וזו"ן ,שכן הוא חיות דכל האצילות והמה המכונים "נהורין" .וטעם הדבר הוא ,שכן למעלה מזה
הוא נעלם ,ומעתה כונו כל ט' הספירות דאצילות "נהורין" ע"י ייחודו של א"א בהם ,שכן המה
כללות ד' האותיות דשם הוי"ה ב"ה .והיינו דכתיב לקמן "ואינון איקרון שמא קדישא" .ומש"כ
"דלהטין" ,כוונתו לפעולתם בבי"ע ,שכן לשון "להט" עניינו הארה הנמשכת על ידי הכאת האור
המתפשט למרחוק .ועי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ד ד"ה לאו אינון.
 1591וכן הוא בסוד אור וחושך )מ"א ח'(.
 1592עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ב ד"ה דצניעותא שמבאר כדאיתא לעיל ש"אפיק ט' נהורין"
עניינו מו"ס וט"ס דא"א ,והוא לכאורה ראיה לדברי הלש"ו הו"ד בהערה  .1590והנה לכאורה יש
להקשות ,כיצד יש רק ט' ספירות אם תחילתו במו"ס .ועי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ג ד"ה ואתעבידו
וז"ל ,אוירא הוא כתר של א"א ,ומ"ס חכמה ,ומן מ"ס הוא שירותא דא"א ,שכתר לעולם אינו מן
החשבון אלא הוא בחי' מלכות של פרצוף שלמעלה ממנו וכן בא"א שירותא ממ"ס והן ט' היכלין
מ"ס הוא ג"כ בחשבון של הט'.
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לאור אחיזה ,והלבוש הראשון הוא בסוד ע"ק) 1593מ"א ט'(- ïéîéúñ ìëã àîéúñ .
אע"פ שנתלבש ,מ"מ הוא סתימא דכל סתימין ,ואין מי שישיגנו .אמנם עכ"פ אנו
יודעים שהוא שרש לכל השרשים )מ"א ט'( .והנה סופו של דבר ,פירוש ג' הלשונות
הם כדלהלן :ע"ק הוא א"א ,ו"בוצינא עלאה" הוא רדל"א ,ו"סתימא דכל סתימין"
הוא כללות הא"ק עצמו .והנה יותר נראה לומר שהם כנגד ג' הרישין ה"ה א"א
)מו"ס( ,אי"ן )קד"א( ,ורדל"א )לש"ו ביאורים ח"א כו ע"ב(ïåðéà øá çéëù àìå .
 - ïèùôúîã ïéøåäðכלומר ט' הנהגות ,והרצון בכללם ,שכן הכל הוא ברצונו
הפשוט )מ"א ט'( - ïøéîèå ïééìâúîã .ומחמת שהם מתפשטים בעולם ,הם אכן
"מתגליין וטמירין" ,שכן מצד עצמו הכבוד הוא טמיר ,אך מצד פעולותיו הוא מתגלה
)מ"א ט'( ,דהיינו שאין משיגים אותם אלא בי"ס דאצילות וכנשמה בתוך הגוף ,והם
גילוי דשם הוי"ה ב"ה ,שכן על ידי שנתלבש בהספירות ,נתגלה ליקרא בשם ,ומאז כל
כללות הי"ס נקראו בשם הוי"ה ב"ה מצד עוצם יחודו בהם ,ונעשו הוא והם חד,
ו"טמירין ומתגלין" )לש"ו ביאורים ח"א כו ע"ב(" .טמירין" בסוד בי"ע ,שרק שם הוא
ית' מתגלה בשם אדנ"י הרי הוא בבחינת מלכות דאצילות ,ו"מתגליין" מצד פעולותיו
שבבי"ע )לש"ו ביאורים ח"א כו ע"ג( – ãç àìëå àùéã÷ àîù ïåø÷à ïåðéàå .על
אף שז"א נתגלה ,הוא אינו גלוי ממש ,שכן עיקר הגילוי אינו מתחיל אלא מהמלכות
)בהגר"א על ספד"צ כח ע"ב ד"ה ואמר טמיר( .גם כאן רואים מתקלא שהוא בתורת
ט' בחינות ושורש ,וזהו הגילוי של שם הוי"ה ב"ה ,שכן אפילו שעיקר מציאות השם
הזה הוא בז"א דאצילות ,שהרי כאן הוא שורשו )מ"א י'( .דהיינו שכאן הוא השם
דא"ס שמתגלה בשם הזה על ידי יחודו באצילות .1594וזהו פי' מה שכתוב כאן
ש"כולא חד" ,דהיינו ששם הוי"ה ב"ה דאצילות והאור א"ס המה "כלא חד" )לש"ו
ביאורים ח"א כו ע"ב(.
 - åàéøáúàã ïéâøã ïåðéàã éàîã÷ éøôñá àðøáç éøîàã äîåוכמ"ש
בש"ס "עשרה דברים נבראו ביום הראשון" וכו' )חגיגה יב ע"א() 1595מ"א י'(à÷éúòå .
÷ - ãçå ãç ìëá åäá éìâúà àùéãכלומר שרצונו ויכולתו מתגלים בכל דרגא
ודרגא כבחי' בפני עצמה )מ"א י'( - àùéã÷ à÷éúòã ïéðå÷ú ïåðéàã íåùî .פי'
הלבושין אשר שם כדי לאפשר לנו להכיר את רצונו ויכלתו האינסופיים ,ולכן הם
מכונים לעיל "דרגין דאתבריאו" ,והיינו "שמא קדישא" ,שכן השמות השונים הם לפי
הפעולות השונות .אמנם שם העצם אינו מורה אלא על שאין זולת רצונו ,וי'
הדברים שנבראו הינם דברים המקיימים את העולם לעד ,והמה מהווים את תחילת
הדברים הכוללים את הכל )מ"א י'(àäã ,ïéìî éðäì àðãéò àúùä åàì1596 .
íéúñà àúùä ãòå ,éëä àðòãé àìã äî àðéîçå àùéã÷ àøãàá ïåì àðéîà
éðä ìëå ,àùéã÷ àëìî éî÷ àðãéäñà éàãåçìá àðà àúùäå ,äìî éàáìá
 - ïéìà ïéìî òîùîì åúàã èåù÷ éàëæכלומר שיש כאן ב' גילויים :א' מה שלא
ידע רשב"י עד עכשיו ,והב' מה שידע ולא גילה ,והיה סתום בלבו עד עכשיו ,ועתה
הוא מגלה )מ"א יא(.
1597
 – àùéøã àúìâìåâזהו הרישא תנינא מג' הרישין ,והוא בכלל קומת א"א
שממנו מתחילה האצילות ,ולמעלה ממנו הוא רדל"א )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה
 1593לפי הגר"א שלפניו ברורה מאוד כוונתו.
 1594עי' דבריו בדע"ה חלק א' נב ע"ב וכללים ח"א לא ע"ב ,שלכן בע"כ שהאצילות הוא אלקות
גמור.
] 1595ולהלן לשונו באורך [:ואמר רב יהודה אמר רב עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן
שמים וארץ תהו ובהו אור וחשך רוח ומים מדת יום ומדת לילה.
 1596גי' מים אדירים י' "דאינון הא אמינא לון באידרא קדישא ואמינא מה דלא ידענא עד הכא
ועד השתא" וכו' )ודלא כגירסת הדפוסים(.
 1597דהיינו גולגלתא או קד"א .ועי' דברינו בהגר"א על ספד"צ.
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ונקרא כסופא( .והנה אליבא דאמת הגלגלתא דרישא חוורא היא האוירא שבתוכה
)בהגר"א על תיקו"ז מו ע"ד ד"ה קרקפתא( - àøååéç .דהיינו שישנם גולגלות רבים,
אמנם החסד הראשון אשר מקומו כאן הוא הנקרא רישא חיורא )מ"א יא(äéá åàì .
 – àîåéñå àúåøéùאין בו ראש וסוף שכן הוא סוד המעיין הנובע תמיד ,ובסוד עץ
החיים שהוא במציעא דגינתא) 1599מ"א יא( - 1600éåôè÷ã àøèìå÷ .כלל הגלגלתא
הוא כאשר נתלקט להיות בקשר וחיבור א') 1601מ"א יא( - øéäðúàå èùôúà .כאן
הוא השורש הראשון לכל הגילויים) 1602מ"א יא(äàî 'ã àéé÷éãö ïåúøé äéðîå .
' – éúàã àîìòì 1603ïéôåñëã ïéîìòמיניה' היינו מרישא חוורא .ובספד"צ רישא
זה מכונה כיסופא דכל כיסופין )בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב ד"ה ונקרא כסופא( .ת'
הוא כמנין שק"ל ,1604ושם הוא סוד "שקל הקדש" .טעם הדבר ,שכן שם הוא תחילת
התיקון הרי הוא המתקלא .1605אמנם אין מגיע לעולם הזה כי אם מחצית מהעולמות
הללו) 1606מ"א יא( .וזהו העניין שנתבאר בדברי הזהר "ומהאי גולגלתא נפיק חד עיבר
חיור לגולגלתא דזעיר אנפין לתקנא רישיה" )אד"ר קכח ע"ב( )פת"ש א"א כב ,וכן הוא
בגליונות הלש"ו(ìë àìè óéèð ,àøååç àúìâìåâ àéäã éåôè÷ã àøèìå÷ éàäî .
" - ïéôðà øéòæ àåääì àîåéקולטרא" הוא כלל הגלגלתא ,והוא בסוד התנין שהוא
הקשר של כל י"ג החיוורין) 1607בהגר"א על ספד"צ יב ע"ד ד"ה קולטרא ,וכא ע"א ד"ה
בקטפוי ,ובהגר"א על תז"ח כד ע"ג ד"ה קוטרא(äéáå ,íéîù éø÷úàã øúàì .
íéîùä ìèî íé÷ìàä êì ïúéå áéúëã ,éúàã àðîæì àééçàì àééúéî ïéðéîæ
) - (æë úéùàøáכל הדברים הבאים לעולם בהשפעה מעליון לתחתון בכללות
מכונים "טל" ,ורמז לדבר הוא שכלל העולם נברא בט"ל מלאכות ,וזהו מה שנאסר
בשבת .והנה שרשם הוא בד' הויו"ת בד' מילואיהם הרי הם ט"ל אותיות ,והן נכללות
באור הראשון בסוד 'יהי אור' 1608ובסוד הגלגלתא חיוורא .והנה כל דבר שיורד הוא

 1598עי' בהגר"א על תיקו"ז קלח ע"ד שאוירא אינו נזכר באד"ז מכיוון שכבר נכלל בגלגלתא,
ועי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב שהאוירא הוא נעלם ולכן אין מדברים כי אם בקד"א ,ועי' בהגר"א
על ספד"צ ה ע"ג שסיום הגלגלתא הוא בקד"א.
 1599זהר שלח קנז ע"א .ופירושו הוא שהגלגלתא כולו גילוי חסדים בלי גבול ,ה"ה גילוי אור
א"ס.
1600
עי' רש"י פסחים לו ע"א ,שמפרש שהוא לשון של טיחת פני לחם )ציפויו החיצוני בביצה
או בחלב( ,וכן עי' הגהת דרך אמת שביארו בלשון הדבקה .עי' בהגר"א על ספד"צ כא ע"א ד"ה
בקטפוי עד בסטרוי ז"ל ,אמר בקטפוי דקטפין הוא קרומא דאוירא ,שקוטפא נקרא גולגלתא
)משמע שזה לשון של כיסוי כמו בעריכת הלחם(.
 1601עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"ד ד"ה קטרוי ,שהקשר הוא הקד"א .ועי' בהגר"א על ספד"צ כא
ע"א ד"ה בקטפוי.
 1602עי' במ"א יא דהוא מש"כ ברע"מ כי תצא רעט ע"א שכל העולם קאי על סנפיר .והנה
בפירוש העניין ,עי' בהגר"א על ספד"צ יג ע"א ד"ה יסוד ,דהיינו שכל העולם קאי על יסוד דבינה
דרדל"א שנתלבש בגלגלתא ,ה"ה רישא תנינא ,וכאן הוא השורש הראשון להתגלות.
 1603בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב גורס "דכסופין" ,ובדף יב ע"ד השמיטו.
עי' לש"ו כללים ח"א כח ע"ג ,שלאחר שהאורות הפנימיים עושים את כל הפעולות הנצרכות
לפרצופים ולעולמות שלמטה ,הם חוזרים למקורם הנעלם ,ונתקנים שם להיות עלמין דכסופין
הנזכרים כאן.
 1604וכן הוא כמנין סנפי"ר )מ"א שם(.
 1605כמש"כ בספד"צ א ע"ב ד"ה עד דלא הוה.
 1606עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"ג ד"ה וז"ש האלף ,ועי' אד"ר קכח ע"ב ד"ה ומהאי דגולגלתא.
ועי' מ"א יא שזהו סוד מחצית השקל וכן "ומאתים לנוטרים" )שיה"ש ח יב( )והוא מזהר חיי שרה
קכד ע"ב(.
 1607דהיינו החוורא הי"ג המשפיע למטה.
' 1608יהי אור' בגימ' ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן )בית יצחק שם(.
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עשירית משורשו העליון ממנו ,1609וז"ס מה שי' פעמים ט"ל הוא בגימ' "שמים"
)מ"א יג( - äéùéø àééìîúàå .כמאמה"כ "ראשי נמלא טל" )שיה"ש ה ב( )מ"א יג(.
- àìè àåääî ïéøéäð ïéçåôú ì÷ç ìëå ,ïéçåôú ì÷çì óéèð ïéôà øéòæ àåääîå
כל העולם הזה בכללות מכונה "שדה של תפוחים" .1611אבל עצם הכינוי "שדה" הוא
סוד גן עדן התחתון ,ומשם הוא שבא שפע גם לעולמינו זה כפי מעשינו בקיום
התורה והמצוות ,ואז נעשה תיקון בעולם הזה הנהיה בבחי' ג"ע כפי התיקונים
הנעשים בה) 1612מ"א יד(.
çëúùà àúìâìåâ éàäá äàîéúñ äàìò àúîëçå àùéã÷ à÷éúò éàä
– מ"ס הוא הראש התחתון שבג' הרישין ,והוא סתים בגולגולת .והוא אינו גלוי לנו,
שכן הקרום סותמו ,ואין מתגלה ממנו כי אם קרומא דאזדכך וסתים) 1613בהגר"א על
ספד"צ כג ע"ג ד"ה וז"ש הוא( .והנה על ידי הגלגלתא אפשר למצוא ולידע קצת
מחכמתו ית' ,והיינו שורש וכלל החכמה )מ"א יד( .הארת המו"ס יוצאת מהגלגלתא
להתגלות לתחתונים על ידי השערות )מ"א יז(àééìâúà àì à÷éúò éàäá éàãå .
 – éãåçìá àùéø àìàאע"ג שאמר )בספד"צ ג ע"ב( שהמתקלא של הא"א תלוי
בגופיה דעתיק ,אין גופו נראה ,ולא נגלה כלל ממנו כי אם ראשו בלבד) 1614בהגר"א
על ספד"צ ד ע"ד ד"ה ולא אתחזי( .או"א מלבישין את א"א החל מתחתית הראש עד
1615
לטיבור ,וזו"נ מלבישים אותו מטיבורו ולמטה .לכן אינו נראה אלא ראשו
)בהגר"א על ספד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר .(1616מוחין דא"א מתפשטים בגופו ומשם
לז"א .אין מזכירים את גופו דא"א כלל )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ב ד"ה מתפשטן(.
פירושם של הדברים שאין מתגלה מהמו"ס אלא הראש ,היינו שהמתגלה מא"א הוא
ה'בכח' שבו ,הרי הוא ההתחלה שלו ולא ה'בפועל' שבו )מ"א יד( .עיקר עצמות א"א
 1609והדבר מובן ,שכן כל תולדה יוצאת מהמלכות והמלכות היא עשירית של כל קומה.
 1610והנה ז"א מכונה "שמים" ולכן מה שיוצא ממנו הוא עשירית שלו והיינו הטל.
 1611עי' אד"ר קכח ע"ב ובב"ע שם ,ובהערה .216
 1612עי' נפש החיים שער א' פרק ו' בהגה"ה וז"ל ,וזה שתקנו נוסח ברכות המצוות אשר קדשנו
במצותיו וכן וקדשתנו במצותיך כי מעת שעולה על רעיון האדם לעשות מצוה תיכף נעשה רישומו
למעלה במקור שרשה העליון וממשיך משם על עצמו אור מקיף וקדושה עליונה חופפת עליו
וסובבת אותו וכתוב מפורש והתקדשתם והייתם קדושים וכמאמרם ז"ל )יומא לט ע"א( כל
המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה רוצה לומר שמלמעלה נמשך עליו הקדושה משרשה
העליון של המצוה כמ"ש בזוהר צו )דף לא( כתיב והתקדשתם והייתם קדושים מאן דמקדש גרמיה
מלרע מקדשין ליה מלעילא כו' מקדשין ליה מלעילא כו' דהא קדושה דמאריה שריא עליה כו' אי
עובדא דלתתא היא בקדושה אתער קדושה לעילא ואתי ושריא עליה ואתקדש ביה כו' עיין שם
ובפרשת קדושים )דף פו( בשעתא דבר נש אחזי עובדא לתתא בארח מישור כו' נגיד ונפיק ושריא
עלויה רוח קדישא עלאה כו' ובההוא עובדא שריא עליה רוח קדישא רוח עלאה לאתקדשא ביה
אתא לאתקדשה מקדשין ליה דכתיב והתקדשתם כו' ובפרשת נשא )דף קכב ע"א( דמשיך עליה רוח
קדישא עלאה כמה דאת אמרת עד יערה עלינו רוח ממרום עיין שם ועל ידי זה הקדושה והאור
המקיף הוא דבוק כביכול בו יתברך גם בחייו וזה שאמר הכתוב )דברים ד ד( ואתם הדבקים בה'
אלהיכם גם בעודכם חיים כלכם היום וזה האור מקיף הוא לו לעזר לגמור המצוה ועל ידי הגמר
האור מתחזק יותר וירים ראש עליון ועל זה אמרו ז"ל הבא ליטהר מסייעין אותו גם מושכת
וגוררת את לבו מזה לסגל עוד כמה מצוות אחר שהוא יושב עתה בגן עדן ממש חוסה בצל כנפי
הקדושה בסתר עליון אין מקום להיצר הרע לשלוט בו ולהסיתו ולהדיחו מעסקהמצוות זה שאמרו
שמצוה גוררת מצוה וכאשר ישים אליו לבו בעת עשיית המצוה יבין וירגיש בנפשו שהוא מסובב
ומלובש כעת בהקדושה ורוח נכון נתחדש בקרבו וזש"ה אלההמצוות אשר יעשה אותם האדם וחי
בהם בהם היינו בתוכם ממש שהוא מסובב אז בקדושת המצוה ומוקף מאוירא דגן עדן.
 1613צ"ע שהרי בהגר"א על ספד"צ דף ו ע"ב כותב ש"חכמתא עילאה סתימאה" היינו האוירא
ולא מו"ס.
 1614עי' דברינו שם ,שהגר"א מבאר כך את רדל"א ואת א"א כאחד.
 1615עי' לש"ו כללים ח"ב ב ע"ב ,שכל מה שלמטה מרישיה דא"א הוא מתלבש בהאורות
היוצאים ממנו ,ואינו מתגלה בעצמו אלא רק בהם ועל ידיהם.
 1616ע"ש מה שהבאנו מבהגר"א על תז"ח .ועי' בהגר"א על ספד"צ יז ע"ג ד"ה וכל הכלל.
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ורוממות מעלתו ,הוא ג' הרישין שבו ,ה"ה גלגלתא ,אוירא ומו"ס ,וכן אורם
המתפשט מהם ,הרי הם י"ג חיוורתא וי"ג נימין וי"ג ת"ד )לש"ו כללים ח"א כט ע"ג(.
 - àùéø ìëì àùéø åäéàã ïéâáדהיינו שורש לכל השרשים ,לכן לא נתגלה ממנו
אלא השורש )מ"א יד( - íéúñ äéá àùéø éäéàã äàìò àúîëç .כשנסתלק
העתיק ,דהיינו הכתר ,אזי גם נסתלקה החכמה ונסתמה .ונמצא כי הרצון והחכמה
א' המה ,אלא שהרצון הוא העיקר ,והחכמה היא גילוי אליה )מ"א טו(àçåî éø÷àå .
 - èé÷ùå êéëùã àçåî ,àîéúñ àçåî ,äàìòנבחנו כאן ג' בחי' במוח" :מוחא
עילאה" ,שהוא עליון על כולם ומקבל תחילה" .מוחא סתימא" ,שם כל עוד המחשבה
שרויה במוח היא עדיין סתומה ,אמנם על ידיו ניכרת המחשבה עכ"פ כאשר היא
יורדת ממנו לאברים" .מוחא דשכיך" ,שמשכך את שאר האיברים מלפעול רצונם
וחפצם) 1617ג' אלה הם כנגד חב"ד( .והנה מצד עצמו כל המוחין הינם בבחינת
"שקיט" ,שכן אינם מתנועעים ומשתנים בעת הפעולה כשאר אברים ,ולכן לית דידע
ליה כאשר הוא נשאר במח 1618וכפי שיתבאר לקמן )מ"א טו(øá äéì òãéã úéìå .
 - åäéàהא"א אינו מושג ,ולכן השם השייך אליו הוא אהי"ה ולא הוי"ה )בהגר"א על
ספד"צ כח ע"ג ד"ה וז"ש באתוון( .המחשבה סתימאה היא מחשבה עילאה שאינה
ניכרת לאדם )בהגר"א על תז"ח יח ע"ג ד"ה ההוא(.
 - ïôìâúà ïéùéø úìúזהו התיקון של ע"ק דאתתקן במתקלא להתגלות בג'
רישין) 1619בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה ותיקון של( .התיקון הראשון מז' התיקונים
דגלגלתא הוא הגלגלתא עצמו ,ה"ה הראש הראשון מג' הרישין שכאן )בהגר"א על
ספד"צ ה ע"א ד"ה בחד גולגלתא( .כמו בא"א שעמידתו הוא בהנהגה בבחינת ג'
קוים ,כן הוא באו"א ובז"א )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ג ד"ה וענין כלל ופרט( àã .1620
 - àã ïî àìéòì àãå àã ïî åâìוהנה מקומו של רישא דלא אתיידע הוא ע"ג
גולגלתא דא"א )בהגר"א על ספד"צ כב ע"ג ד"ה ואמר אם כו'( ושם אין בחינה של
מתקלא 1621ואין ניכרים בחינות של ימין ושמאל ,מכיוון שאין הנהגה של זמן ובסוד
תיקונים ושרשים של הנהגה ,שכן כל דבר ודבר שם הוא שורש לענין אחר .לכן אנו
מדברים בהם בסוד "זה לפנים מזה" .מקום התחלת המתקלא הוא בגופא דא"א,
דהיינו מחסד שבו ולמטה )פת"ש א"א ז'( .מתקלא זו היא בבחינת קו א' )לש"ו
כללים ח"א פו ע"ב(åàìå àééñëúàã äàîéúñ àúîëç àãç àùéø .
 - 1622àçúôúîמו"ס הוא שורש החכמה )בהגר"א על תיקו"ז קכז ע"א ד"ה לההוא(.
כאן מתבאר שמו"ס הוא במדריגה התחתונה מגלגלתא ורדל"א) 1623בהגר"א על
תיקו"ז סוף קלח ע"ג( .ווהנה כל הגילויים הם בסוד ג' ,לכן גם בשרשם הוא כך .לכן
יש ג' בחכמה עצמה :א' "סתימאה" ,ב' "דאתכסיא" ,ג' "ולאו מתפתחא" )מ"א טז(.

 1617כלומר מלפעול את רצון הרוח ,אמנם רצון המוחין גופא ודאי שפועל כאן.
 1618עי' אד"ר קכח ע"ב והב"ע שם לה ע"ב.
 1619כל ג' הרישין מכונים 'הוא' )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה וז"ש הוא(.
 1620ג' אלה הם כנגד ג' הכינויים "עילת כל העילות" )והב' שאחריו הם "העילות" פי' שהמה
סיבה ושורש לשאר הספירות(" ,מופלא" ו"מכוסה" )בהגר"א על תז"ח יא ע"ב ד"ה דהוא( ,ועי'
בהגר"א על תז"ח יח ע"ג ד"ה ונהיר.
 1621עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ועוד נ"ל ,שבא"א אין מתקלא.
 1622בהגר"א על תיקו"ז קלח ע"ג גורס "מתפתחי חכמתא" ,אמנם בדף קכז ע"א גורס כמ"ש
למעלה.
 1623וע"ש שלפעמים הוא להיפך ,דהיינו כאשר משפיעים למטה.
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 – úåîëç øàùã 1624äéùéø ìëì àùéø äàîéúñ àã àúîëçåכאן נכללים כל ג'
הרישין ,וממילא כלולים בזה כל החכמות )לש"ו ביאורים ח"ב פז ע"א(.
 – àùéã÷ à÷éúò äàìò àùéøרישא חוורא )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה
רישא דכסופא( .כאן הוא שורש הבינה ,וגם כאן נבחנו ג' בחינות" :רישא עילאה",
"סתימא דכל סתימין"" ,רישא דכל רישא" )מ"א טז(àùéø ïéîéúñ ìëã àîéúñ .
 - 1625àùéø ìëãכל רישא כולל ג' בחינות ,וכאן הם גלגלתא ,אוירא ומו"ס )בהגר"א
על תיקו"ז קלח ע"ב ד"ה בהיכלא( גלגלתא דא"א זהו "רישא דכל רישא" ולמעלה
ממנו רדל"א המכונה א"ס )בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב ד"ה רישא דכסופא( .ג' רישין
1626
אלה בסוד הספיקות שאין אדם יכול להשיג ,והוא בכלל השער הנ' משערי הבינה
)מ"א טז( – àùéø åàìã àùéø {:çôø} .עי' מה שכתוב בזהר פקודי )רלט ע"א( :ר"א
שאיל לר"ש כו' )שאלוהו עד היכן עולה מ"ן( א"ל עד א"ס דכל קשורא ויחודא
ושלימו לאצנעא בההוא צניעו דלא אתדבק ולא אתיידע דרעוא דכל רעוין ביה ,עד
כאן .ופשוט דהיינו רישא דלא אתיידע וכמ"ש כאן ,והוא רעוא דכל רעוין המתגלה
במצח )בהגר"א על ספד"צ א ע"ב ד"ה דצניעותא ,וכן א' ע"ג ד"ה ואמר פעם(àìå .
 – 1627àã àùéøá éåäã äî òãéúà àìå òãéהראש הוא שאינו נודע ,אמנם גופו
הוא שורש לא"א וממילא הוא נודע )בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג ד"ה והשרשים(.
כוונתו כאן היא להארת הרדל"א המתלבשת באוירא .שכן הרדל"א מצד עצמו אינו
ידוע אפילו כאשר הוא מתפשט למטה ,ולכן כתוב עליה 'ולא ידע' .שכן במקומו הוא
לאו רישא כלל ,ורק כאשר הוא מתפשט באוירא דאזדכך הרי הוא מאיר דרך מסך
)יהל אור ח"א כג ע"ב( .רדל"א הוא הבחינה המעלה את כל המציאות שנעשתה על
ידי ההנהגה התחתונה התלויה בזמן ובחירה אל עולם הנצחיות והשכר .והדבר
נעשה על ידי שנשרשים בג"ר שלו כל התיקונים של עבודת התחתונים .ומכיוון
שאינו נתפס היאך עולה הכל אל הנצחיות ע"י העבודה הזאת והנהגת הזמן ,ולכן
הוא שלא נודע כלל )פת"ש מ"ד ומ"ן יח(àìå 1628àúîëçá ÷áãúà àìã .
 - åðúìëåñáודלא כדעת של מטה 1629המחברת את חו"ב וגם מתפשטת למטה )מ"א
טז( – éø÷à àã ìòå .לאו למימרא שהפסוק דלהלן מדבר על מי שמנסה להשיג
ברדל"א אבל עכ"פ רשב"י קורא עליו כך )מ"א יז(øáãîá) êîå÷î ìà êì çøá .
 - (âëרדל"א הוא שורש הנשמות וההשגה ,ואסור לו לאדם לעלות יותר משרשו
דהיינו מהרדל"א ולמעלה .והוא בכלל מה שאסרו חז"ל להרהר מה למעלה )חגיגה יא
ע"ב( .אמנם עד הרדל"א אכן מצוה היא לרדוף ולהשיג ,וכמ"ש "ונדעה ונרדפה"
)הושע ו ג( )מ"א יז( - (à ìà÷æçé) áåùå àåöø úåéçäå .כאן מתבאר כי הארת עיני

 1624בהגר"א על תיקו"ז קלח ע"ג גורס "רישא לשאר" ,ואילו בדף קכז ע"א גורס כמ"ש למעלה.
ועי' תיקונים קלח ע"ב ד"ה בהיכלא שם גורס "רישא דכל רישין" ,ואילו בדף קלח ע"ד גרסתו היא
כמש"כ כאן.
 1625גליונות הלש"ו :הוא נמשך לעיל )והנקודה המפסיק הוא טעות סופר( כי הרישא תניינא
היא נקרא רישא דכל רישא כן כתב הגר"א בספד"צ פ"א ד"ה עד דרישא דכסופא כו' אבל הרישא
הג' העליונה על כולם שהיא רדל"א היא נקרא רישא דלאו רישא כו' אמנם הרח"ו ז"ל בע"ח שער
א"א פ"ב לא כתב כן אלא רישא דכל רישא קאי על רדל"א ע"ש וכן במבו"ש שער א"א פ"ד אמנם
לקמן ע"ב כללא דעתיקא בתרין הוא כו' מבואר כהגר"א ע"ש.
 1626והמה בחי' ג' הצחצחות שלמעלה מהכתר ,ועי' עניינו בפת"ש אבי"ע פתח כו.
 1627עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"א ד"ה נהורא.
 1628בהגר"א על ספד"צ א ע"ב ד"ה דצניעותא גורס 'לא בחכמתא' ,אמנם בדף כב ע"ב הוא גורס
כמש"כ למעלה.
 1629במהדורא החדשה של המים אדירים איתא "למעלה" ,אמנם במהדורא הישנה הלשון הוא
"למטה" כמש"כ כאן ולכאורה זה נראה טוב יותר.
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א"א לעיני ז"א 1630הוא בגדר "רצוא ושוב" )בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ד"ה ואמר לא(.
החיות המה בחינת מו"ס ולכן הם כביכול רצים לקבל שפע מרדל"א ובגלל הפרסה
אינם משיגים וממילא שבים .אמנם הם מקבלים איזה חיות והארה משם עכ"פ
)בהגר"א על תז"ח יח ע"ד ד"ה ההוא נהירו( ,הם "רצים" להשיג את שורשם ,ו"שבים"
מלהשיג יותר משרשם )מ"א יז(àééìú äéáã ,ïéà éø÷à àùéã÷ à÷éúò êë ïéâáå .
 – ïéàאי"ן מרמז על כ"ע אשר עיקרו הוא המחשבה הסתימאה ,שכן אין מתגלה
ממנו דבר ,ואפילו עצם מציאותו )בהגר"א על ספד"צ א ע"א ד"ה ספרא( ,אמנם צ"ע
לכאורה ,שכן מצאנו בדברי הגר"א שגופא דעתיק הוא הנקרא אין מכיוון שהוא אינו
נראה )בהגר"א על ספד"צ ח ע"א ד"ה מתקלא קאים( .וכמו כן רישא תניינא )הרי הוא
האוירא ולא המו"ס( מכונה אף הוא אין )בהגר"א בתז"ח יא ע"ב ד"ה אני ראשון(.
האוירא 1631נקרא אין שכן אינו נתפס ,ומאיר מרדל"א ,ומאיר למו"ס )בהגר"א תז"ח
יט ע"א ד"ה דנהיר( והנה הצניעותא בה מדובר בספד"צ היא א"א דתליא בצניעותא
האמיתית הרי היא רדל"א ,וכמש"כ כאן 'דביה תליא אין' )בהגר"א על ספד"צ א ע"ג
ד"ה ואמר פעם ,וכן בהגר"א תז"ח יח ע"ד ד"ה ההוא נהירו( .כשם שרישא דרדל"א
נקרא "דלאו רישא" ,כמו כן גופא דיליה נקרא "דלא הוי" ,ועל שמו הוא שע"ק מכונה
אין מכיוון שהוא מלביש את גופא דרדל"א )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ב ד"ה ומחסד(.
פי' אַ ִין ,שאין מה להשיג ממנו ואין משיגים כי אם את מציאותם) 1632מ"א יז(' .ביה
תליא אין' ,אותיות אי"ן רומזות על שורשי האי"ן ה"ה א' ה"ה רדל"א ,י' הוא רישא
חוורא ,ון' הוא מו"ס) 1633מ"א יז(.
 - ïéîéð ïåðéà ìëå éøòù ïåðéà ìëåהשערות נחלקים לג' בחינות עיקריות
)עי' שעה"כ ציצית פרק ב'( ה"ה שערות ,נימין וקוצין .השערות נותנים שיעור וגבול
השֹעָ רוֹת מכונים ְֹשעָ ִרים ,שכן הם אמצעים
הנותנים מקום להשגת החכמה ,ולכן ְ
אשר דרכם אפשר לבוא אל החכמה )לכן הגבול לשיעור החכמה מכונה שערות,
דהיינו בלשון נקבה ,ואילו ההמשכה משם מכונה "שערים" דהוא בלשון זכר( .הנימין
מבדילין בין כל בחינה ובחינה והן נמשכים מהא' שבאי"ן ,והקוצים מי' ,והשערות
מן' .והנה הקוצים אינם נזכרים כאן ,ואילו באד"ר )קמא ע"ב( כליל להון בשערי ,שכן
הם סתומין מאד .ואע"פ שהא' הוא למעלה והוא בסוד פלא ונעלם יותר מהי' ,זהו
באיכות הארתם שבשרשם אמנם אח"כ הוא מתגלה בסוד הדעת )מ"א יז(àçåîî .
 - (ïééìú) ïé÷ôð äàîéúñעיקר תיקון א"א הוא במו"ס ,שכן על ידיו הוא שמאיר
למטה )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה ותיקון של( ,וכמש"כ בא"ר )קכח ע"ב( שבגלגלתא
דרישא תליא אלף אלפים וכו' הרי הם נו"ה ובסוד צבאו"ת ,שהמה בסוד השערות
המצויים על הגלגלתא ,ויניקתן היא ממוחא )מ"א יז( .ומכאן הוא שכל המשכת
השגת התורה )הבאה על ידי המשכת השערות( הוא על ידי נ' שערי הבינה) 1634מ"א

 1630כלומר שעיני ז"א רצים לא"א ושבים לז"א )ה"ה בריחתם למקומם( .כך ,שהם אינם מגיעים
אף פעם לרדל"א.
 1631יתכן שיותר מדוייק לומר "קד"א" .ועי' בהגר"א בספד"צ ה ע"ב ד"ה קד"א.
 1632ועי' בהגר"א על ספד"צ כא ע"ב ,על חכמה שאין ניכרת מהותה אלא רק עצם מציאותה
לידע שהיא קיימת ,וכאן ההשגה ממנו היא פחותה אפילו מכך .וקשה שהרי ההגדרה של הגר"א
לחכמה )ידיעת עצם המציאות( ,היא גופא הגדרת המ"א לכתר וצ"ע.
 1633עי' לש"ו דע"ה ח"א יב ע"א שה'אין' הוא בעיקר כינוי לאוירא ,הרי הוא חכמה דא"א .אמנם
עי' בלש"ו ביאורים ח"א כח ע"א שעיקר עניין ה'אין' הוא ההארה של מלכות דא"ק המתלבשת
בג"ר דאצילות ,ואותה הארה היא גופא הרדל"א ,וצ"ע .והנראה לענ"ד ביישוב הסתירה -,שעיקר
ה"אין" הוא באמת אינו אלא האוירא עלאה ,אמנם הוא הנמשך מרדל"א דאחזי נהוריה בהאי
גלגלתא )ע"ח א"א ו( .והנה עי' בהגר"א על תיקו"ז יג ע"ב ד"ה אין קדוש כה'" :ר"ל 'אין' הוא א"ס",
ועי' בהגר"א על ספד"צ א'.
 1634עי' מש"כ לעיל ד"ה הקודם.
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יח( - ïéòéòù åäìëå .שכן אין כאן דין כלל )מ"א יח(- àìå÷ùá (ïéáúé à"ñ)1635 .
הכל הוא במשקל ,דהיינו כפי כח המקבל )מ"א יח( - àìã÷ éæçúà àìå .כמו
שאמרו חז"ל "אין למעלה לא וכו' ולא עורף ולא" וכו' )חגיגה טו ע"א( ,ופירושו הוא
שקשיות עורף עניינה הוא ההתגברות לעשות נגד טבעו ,אמנם מי שהוא בתכלית
הטוב ואין חפץ לעולם בדבר רע ,אינו צריך לזה כלל ,ולכן למעלה בא"א שהכל הוא
בתכלית הטוב אין שייכת המציאות של קשיות עורף )מ"א יח( - àåä àìë .כל
הגילויים אשר שם הינם בחי' של הטוב האמיתי ועצם רצונו ית' )מ"א יט(ïéâá .
 - éåä ãçá àùéã÷ à÷éúò éàäãשכן כאן הכל הוא בחי' א' של גילוי הטוב ,ואין
הדין ניכר )מ"א יט( - ïéîìòì éîçøî àéðù àìå åãéçá àìë .שורש הגבורות הוא
בסוד יצח"ק ,שכן החפץ והחשק באים מחמימות האש ,וכשנתמלא חשקו מזה באים
השמחה והצחוק .והנה אע"פ שיש שם דינים תמיד ,אעפ"כ לעולם הם בשמחה בלא
שינוי )מ"א יט( – çëúùà ïéîçøã ïìéëî 1636øùò úìúá .כל ההארות שלמעלה
נמצאות אצלנו ע"י י"ג מידות הרחמים ,ועל ידיהם הוא שנתגלו רחמיו אלינו ועל ידי
המדות יכולים לקבל את רחמיו )מ"א יט(äéáã1637 äàîéúñ àúîëç éàäã ïéâá .
 – òáøà òáøàì ïéðîæ úìú ùøôúîתחילת התיקון של א"א היא במו"ס הכולל ג'
הויו"ת ,וכל הוי"ה בפני עצמה היא מתקלא )בהגר"א על ספד"צ א ע"ד ד"ה
והמתקלא ,וכן בהגר"א על ספד"צ ב ע"א ד"ה וכן( .והנה אפיל שאין במו"ס אלא מוח
א' ,אבל היא כלולה מג' )בהגר"א על תז"ח כד ע"ג ד"ה קוטרא( .שורש המזלות הוא
במו"ס ,שכן יש שם ג' פעמים את ד' האותיות של ההויו"ת ,וביחד עולין י"ב כמניין
הת"ד )ונוסף עליהם התיקון הי"ג הכוללם( )בהגר"א על ספד"צ ט ע"א ד"ה היתה(.
י"ג התיקונים שבדיקנא יוצאים ממו"ס )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה וז"ש שם( .יש
ג' חכמות היוצאות מג' המוחין ,ואפילו שמוחא דע"ק היא בס"ה מוחא חדא ,עכ"פ
הוא שורש למציאות של ג' מוחין דביה ג' הויו"ת )בהגר"א על תיקו"ז קכז ע"א ד"ה
לקבל ג'( .והיינו י"ב שבדעת ועיקר שרשן הוא בכתר וביחד הם עולין י"ג )בהגר"א על
ס"י ג ע"ד( ,דברי האידרא באים לתרץ היאך ישנם י"ג בע"ק הרי למעלה מבוארים רק
ג' שכן החכמה עצמה היא שנחלקת לג' ,וזה אינו במו"ס אלא בחכמה עצמה ]כלומר
שיש ג' בחי' במו"ס וכל א' מהם הוא בחינה של שם הוי"ה בפ"ע ,ולכן יש י"ב
מדרגות ,ועם אחד הכוללם .המה עולים י"ג[ )מ"א יט( .מש"כ כאן חכמתא סתימאה
איננה חכמה דא"ק שמתלבשת בא"א דאצילות על ידי מלכות דא"ק ,אלא הוא
הרישא תליתאה דמוחין דא"א דא"ק )והוא המו"ס שבו( ,וכוונתו לומר שהיא דוגמת
חכמה דא"ק ,שכן שכן מציאותה נמשכת ממנו ,אמנם עיקרו נשאר למעלה )לש"ו
ביאורים ח"א כח ע"ב( - àìë ìò èéìùå ïåì ìéìë à÷éúò 1638ãçå .דהיינו חסד
עלאה דנחית במזלא ,הרי הוא תיקון דמלך הדר ,והוא דרגא דעתיקא )דהיינו תיקון
י"ג דת"ד( דכליל לכל י"ב התיקונים )בהגר"א על ספד"צ ט ע"א ד"ה היתה( .כן הדבר
בכל בחינה של י"ג ,שיש בו י"ב פרטים ,והי"ג כולל את כולם )בהגר"א על תז"ח כ
ע"ד ד' אלין( ,והוא בחי' כתר מלכות )בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ד"ה ותיקון של(.1639
 1635מים אדירים יח גורס את המוסגר.
 1636עי' לש"ו כללים ח"א יח ע"ג )וכן שם יט ע"א( שי"ג האלה מקבילים לי"ג הסדרים של
עסמ"ב שבמו"ס דא"ק ,שכן הוא עיקר ושורש לכל האח"ף דא"ק ,נקודות ואצילות ולמעשה המה
שורש לכל ספר הכללים שלו.
 1637גי' בהגר"א על תיקו"ז קכז ע"א גורס "ביה" ,ואילו בהגר"א על ספד"צ א ע"ד ודף ג' ע"ג ד"ה
ותיקון גורס כמש"כ למעלה.
 1638וכן הוא הנוסח בבהגר"א על ספד"צ יג ע"ב .אמנם בדף ט ע"א ד"ה היתה וכן ב ע"א ד"ה
וכן וג' ע"ג ד"ה ותיקון גורס "והוא".
 1639החיות שבמרכבה הינם ד' ראשים של ד' חיות ,וכלל כולם הוא חיה א' .החיות הן בסוד
מו"ס הכולל בו ג' זמנין ד' ד' )הויו"ת( ,וחד עתיקא דכליל את כולן )זה הפך המזלין שם הכולל הוא
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"עתיק" הוא מלשון סילוק ,ובכל זאת הוא "כליל ושליט" .ובביאור הדבר כיצד הוא
יתכן ,הרי ש"מבשרי אחזה אלו-ה" ,שכן האדם ,בלידתו מסתלק ממנו שורש נשמתו(,
ובכל זאת הוא כולל את כל העולמות כולם ויכול לשלוט עליהם בהתדבקו
בהשי"ת) 1640מ"א יט(.
 – éøòùã àúåâìôá øéäðã àçøà ãçכאן הוא תכלית התשוקה של כל
העולמות .שכן כאן הוא מקום תיקון אריך ,דהיינו תיקון הרישא חוורא ה"ה רישא
תנינא .וכאשר נתקן א"א נתקנים כולם) 1641בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה ונקרא
כסופא( .כאן הוא כללות השערות ,וכמו הקולטרא דקטפוי )לעיל רפח ע"א( ה"ה כלל
הגלגלתא .והשערות הם בבחי' האותיות ,ולכן יש מספר שערות כמס' האותיות,
וכמו כן כאן הוא שורש כל האותיות הרי הוא האות י') 1642מ"א כ(àçåîî é÷ôðã .
øåàë íé÷éãö çøàå áéúëã ,éúàã àîìòì àéé÷éãö äéá ïéøéäðã àçøà àåä
 - (ãé çð äéòùé) 'éé ìò âðòúú æà áéúë ã"òå ,(ã éìùî) 'åâå äâåðכאשר כ"ז
האותיות נכללים בי' ,הרי שאז הן בסוד ע"ר נהורין ,ומאירים לשערות הרי הם
האותיות ,ומזה יודעים הצדיקים כיצד להשיג את דרך החכמה .וזה סוד "אז תתענג
על ה'" )ישעיה נח יד( ,שכן שם הוי"ה ב"ה הוא ביטוי לעצם הרצון המהוה את הכל,
והוא סוד ושורש לכל .והנה הארחא הזה שבפלגותא דשערי הוא כנגד קוצו של י'
שבשם ,והוא בסוד "על הוי"ה" ,שכן שם הוא שורש להויית הכל .והנה בעולם הזה
השגותיהם של הצדיקים אינו אלא בדברים המתהוים ,ואילו לעלמא דאתי ישיגו
משרשי הדברים האלו )מ"א כ'(ïééìúã ïéçøà øàù ìë ïéøäðúî àçøà éàäîå .
 - ïéôðà øéòæáבז"א תליין תרי"ג ארחין ,הרי הן הדרכים העומדים לצדיקים להלך
בעולם הזה על ידי תרי"ג המצוות המתנהרין מהשרש שלהם )הרי הוא אותיות
התורה( )מ"א כא(.
 - ïéáñã àáñ à÷éúò éàäזקן מכונה "עתיק" מחמת שנעתקו ממנו הימים
שעברו וחלפו .ואם הוא "בא בימים" דהיינו שכל ימיו שלימים והוא פעל בהם את
שלימותו ,אזי מכונה הוא "עתיק" מטעם נוסף ,מכיוון שהשיג עתה מחדש את מה
שנעתק ממנו קודם לכן בעת היוולדו דהיינו תלמודו ושלמותו עמהם נולד והמה
אשר נשכחו ממנו ,וזהו שהגדירו חז"ל "זקן שקנה חכמה" )קידושין לב ע"ב( )מ"א
כא( - àìéòì äàìò àøúë .דהיינו הכתר העליון לכל העליונים ,והיינו מלכות
דא"ק ,שעולה למעלה עד א"ס )מ"א כא(- ïéøúëå ïéøèò ìë äéá ïéøèòúîã .
"עטרא" הוא כינוי למעלה שמתעטרין ביה .והוא כעין הכתר ,שאינה בתוך הראש של
צורת האדם אלא מעליו .דוגמא לכך הוא קיום מצוה ולימודה ,שאם כי יש לו שורש
אמנם אין משיגים אותו בשלמות עכשיו אלא רק לעתיד לבא .והנה אפילו כאשר
נשיג את הכתר הזה לע"ל ,עכ"ז יהיה אח"כ כתר נוסף שבינתים יהיה מנוע
מהשגתינו ונצטרך לזכות להשיג אף אותו ,וכן הלאה והלאה ,עד להאי כתרא עלאה
הנ"ל )מ"א כא( - (ïøäðúîå)1643 ïéèäìúîå äéðî ïéðéöåá ìë ïéøäðúî .בבחי'
או"פ ובסוד אור ממש ,וזהו בסוד "תורה אור" ,ואילו המצוות ונשמות בני האדם
הינם בבחינת "נר" ,שכן הם מאירים מכח התורה .לכן האו"פ מכונה "נהירין" ,אם כי
למטה מכולם ואילו כאן הוא למעלה מהכל( )בהגר"א על ספד"צ יג ע"ב ד"ה תרין ,בהגר"א על
תיקו"ז קמ ע"ג ריש העמוד )עי' בהגר"א בתיקו"ז סוף קנח ע"ג(( .והנה ישנם י"ג טעמים ,דהיינו י"ב
וא' שכולל את כולם ,וכעין מה שאירע כאן )בהגר"א על תז"ח כא ע"א ד"ה אית(.
 1640שכן ככל שהאדם מתגבר יותר על טבעו יש בו יותר יכולת לשנות את טבעו.
 1641ומזה יורשים הצדיקים ד' מאות עלמין דכסופין לעלמא דאתי )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב
ד"ה ונקרא(.
 1642עי' בהגר"א על ס"י ט ע"א וז"ל ,היו"ד הוא ראשית לכל האותיות שאין אות בלתי אם קדם
לה נקודה והנקודה היא שרשם וחיותם ,עכ"ל.
 1643מים אדירים כא אינו גורס את המוסגר.
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האור נחלק לשני פעולות המתוארות כאן" ,מתנהרין" ו"מתלהטים" ,והמה כנגד
חסדים וגבורות .לכן לגבי או"פ זה ,העטרין והכתרין הם או"מ ,הרי הם בסוד שמות
המלאכים אשר מהם נפעלו אותן הדברים שמקיימים על ידיהן את מצוותיו ,והמה
השומרים על האדם ומקיפים אותו בקיימו את מצוות ה' ,והם סוד טעמי המצוות
)מ"א כא( - àðéöåá àåä àåäå .פי' שס"ד שזה הכתר הוא א"ס ממש ח"ו ,אין לומר
כן ,שכן יש כאן גבול וזה לא יתכן בא"ס .אלא הוא "בוצינא" ,דהיינו שאפילו הכתר
אינו אלא בבחינת נר ,ואע"פ שכל ההארות כולם מקבלים את הארתם משם .והנה
נקט כאן בלשון 'הוא' ב' פעמים ,שכן כאן הוא הכלי והאור בהעלם בסוד 'הוא' )מ"א
כב( - òãéúà àìã àøéîè äàìò .ג' לשונות אלה הם כנגד ג' בחי' שבעתיקא )ה"ה
מו"ס ,קד"א וגלגלתא( והמה 1644המכונים )תיקו"ז קלג ע"ב( "אור קדמון"" ,אור צח"
ו"אור מצוחצח" )מ"א כב(.(ïøäðúîå ïèäìúî äéðî ïéðéöåá øàù ìëå)1645 ,
 – àùéø ãçá ïìéìëå ïéùéø úìúá çëúùà àùéã÷ à÷éúò éàäהתיקון
של המתקלא מתחיל מע"ק )בהגר"א על ספד"צ א ע"ד ד"ה והמתקלא( ,במתקלא שלו
גופא )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ב ד"ה ותיקון של( .והוא דוגמת המתקלא שבז"א
)בהגר"א על ספד"צ כז ע"ג ד"ה וענין כלל( ,הקיים אצלו על ידי הימצאות ג' השרשים
דהיינו שורש כל החכמות )מו"ס(שורש כל ההויו"ת )קרומא דאוירא( ,ושורש כל
הידיעות )גלגלתא( .והנה כולם נכללים ברדל"א ,והיינו מש"כ כאן 'חד רישא' )מ"א
כב( - àìéòì àìéòì äàìò àùéø (àåäå à"ð) àåääå1646 .נמנו כאן ג' עילויים
)מ"א כב(ïéøäðã ïéðéöåá øàù ìë ,úìúá íéùøúà àùéã÷ à÷éúòã ïéâáå .
 - úìúá ïìéìëצורת החג"ת דע"ק היא כמו הג"ר בע"ק דהיינו בצורת ג' קווין ,שכן
ג"ר דע"ק הוא שורש המתקלא )ב"ע יז ע"ב( .והנה אע"פ שנסתלק הע"ק ואינו מושג,
מ"מ הרשימו שנותר במקומו לאחר הסילוק הוא בתלת בחי' .לכן הנרות )בוצינין(
המתדבקים זב"ז ומאחיזים את האור המה תלת :התורה ,האדם והעולם .ואע"פ
שהתורה היא אור גמור ולא נר בעלמא ,מ"מ תיבות ואותיות התורה הינם נרות
שתכליתם להאיר את הגנוז בה וממילא נחשב הדבר שבחינת נר לה .אמנם מכיוון
שהתורה מאירה לאדם את הדרך ,לכן היא מכונה "אור" ביחס לאדם ולעולם ,להם
אין אור אלא מה שהם מקבלים מהתורה )מ"א כב(íéùøúà àùéã÷ à÷éúò ãåò .
 – ïéøúáד"ז שזכר כאן רק תרין כאשר כל בחינת מתקלא הוא נבחן בתלת ,הוא
מכיוון שעיקר המתקלא הוא זו"נ ,והיסוד אין מציאותו אלא ההכרעה ביניהם ,לכן
כולו טמיר בנוק' ,ולכן הדעת אינה נחשבת כספירה בפני עצמה )בהגר"א על ספד"צ
ב ע"א ד"ה וכן התחלת( - àåä ïéøúá à÷éúòã àììë .1647דהיינו הניכר )זו"נ(
והנעלם )יסוד( )מ"א כג(àåääå ,ïéùéø ìëã àùéø ,ïéàìò ìëã äàìò àøúë .
 - ïéøúá ïéîéúñ ïéðéöåá øàù ìë êë ,òãéúà àìã àã ïî àìéòì éåäãאע"ג
שהבוצינין סתימין ,מ"מ הם נגלים ונעלמים כאחד :נגלים מצד מציאותם ,ונעלמים
מצד עילתם )מ"א כג(.
 - ãçá íéúñàå íéùøúà àùéã÷ à÷éúò ,ãåòהרשימו שמותיר ע"ק בכל
הבוצינין ומתלבש ומסתתר בהם .והם חשובים כלבוש אחד ,שכן לגבי ע"ק כל
העולמות בכללות הם אינם אלא אחד ,וזה סוד הגילוי של "שמו אחד" )מ"א כג(.
 – ãç àåäåכלומר שכאשר הם מתחברים בחיבור בבחינת דו"נ בשעת הזיווג,
כמאמר הכתוב "והיו לבשר א'" )בראשית ב כד( )בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א ד"ה וכן

 1644עי' תיקו"ז קלג ע"ב.
 1645מים אדירים כב לא גורס את המוסגר.
 1646מים אדירים כב גורס "והוא" במקום "וההוא".
 1647עי' בהגר"א בתיקו"ז קעב ע"ג ד"ה גוון.
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התחלת( .1648דהיינו שהעתיקא הוא אחד בסוד הגילוי של "ה' אחד" )מ"א כג(àìëå .
 - 1649ãç àåäההנהגה והרצון ג"כ א' בסוד "ה' הוא האלקים" )דברים ד לה( ,וכן על
זה הדרך בכל עולם ועולם )מ"א כג(- ïéøù÷úî ïéùã÷úî ïéðéöåá øàù ìë êë .
פי' מתייחדים )מ"א כג( - ãçá ïéøãäúîå .בסוד 1650תרי הוו וחד אתחזרו )מ"א כג(.
 - ãç ïåðéàåשהכל א' )מ"א כג(.
 - éø÷à ïåöø àùéã÷ à÷éúòá éìâúàã àçöîזהו מצח הרצון המתגלה
במנחה דשבת ,ובו מתלבש ת"ת דרדל"א ,שכן ת"ת מכונה רצון ,והוא התיקון
הרביעי מתיקוני גלגלתא דא"א) 1651בהגר"א על ספד"צ ו ע"ג ד"ה רעוא דרעוין(.
תכלית האצילות שיתלבש בו האי רישא ,והוא כלל האצילות )בהגר"א על ספד"צ א
ע"ב ד"ה דצניעותא( .רדל"א מתלבש במ"ס ונסתם בתוך המצח )בהגר"א על תז"ח יח
ע"א ד"ה גליף( .ראשית הגילוי הוא מצח ,והיינו גילוי הצחצחות הרי הוא רדל"א
והרצון העליון ,וזהו אפס קצהו מאותה הצחות וזהו שמרמז בכינוי מצח דהיינו ִמצַ ח
)מ"א כג( - òãéúà àìã àìéòì íéúñàã äàìò àùéø àäã .דהיינו רדל"א )מ"א
כד( - 1653àðøåè ãç èéùô .1652והנה זה שמבואר כאן שהרישא סתום ,וכל
התלבשות היא בטורנא המתפשט מהרישא ,ישנה ראיה לכך שהתלבשותם היא על
גופיה דעתיק )המכונה רדל"א (1654ולא על ראשו )בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה
ואף" .(1655טורנא" תרגומו שר ,והוא בבחי' הממונה על אוצרות הגילויים המתגלים
מלעילא )מ"א כד(ìëã àåòø åäéàã ïéâáå ,àçöîá ìéìëúàã äàé àîéñá .
 - àçöîá ï÷úúà ,ïéåòøכלומר ,מחמת שזהו ה"רצון של כל הרצונות" ,והוא
תכלית וכלליות הכל ,והרצון הוא כלל הכל מכיוון שכל ההנאות תלויות ברצון ,וכן
כל הדיבורים וכל המעשים כולם נכללים ברצון לכן הוא נתקן על ידי המצחא ,שכן
זהו המקום באדם בו תלוי הרצון .וזה סוד הבחירה ,ולכן צריך שיהיה הרצון העליון
הגנוז דבוק ממש ברצון האדם ויהיו שניהם א' ,שכן שניהם רוצים בדבר א' והוא
בבחי' נוצר ]ה"ה אותיות רצו"ן[ בריתו .ודבר זה אינו נתקן לגמרי אלא כאשר אין
רצונו של האדם ברע כלל וכלל ,ומנהיג הוא את כל אבריו ברצונו הטוב בלבד )מ"א
כה(– ïåöø éø÷à àçöî éàä ,(àèéñôá óéìâúà à"ñ)1656 àèéñåáá àééìâúàå .
ה'בוסיטא' ,הרי הוא מראה אור הפנים .וכאן כוונתו היא לאור המתנוצץ במצח,
שעל ידיו הוא שמתגלה רצונו ,1657והוא סוד הבושה והיראה ,ובמעלה רמה כזו
הבושה והיראה מתאחדים למידה אחת הנקראת הענוה הניכרת על ידי המצח .וגילוי
זה שבמצח הוא בבחינת יסוד דעתיק המכונה "ספר הזכרון" .אנו קורין זה הקצת
מהמצח העליון  -רצון ,בסוד טעמי המצוות ,דהיינו בירור מהות רצונו ית' שכן
המצוות הינם יסוד ועיקר הרצון .וסודם ושרשם של המצוות הוא השורש של אותו
העיקר ,הנק' הרצון של כל הרצונות )מ"א כו( - éìâúà àã ãëå .דהיינו הרצון של
 1648עי' בהגר"א על תז"ח יא ע"ב ד"ה וכלא חד.
 1649משמע מדברי בהגר"א על תז"ח יא ע"ב שהיתה גרסתו "דכולא הוא חד והוא חד" ,עיי"ש.
 1650עי' ז"ח נ' ע"ב.
 1651עי' א"ר קכט ע"א.
 1652עי' בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה ואמר שהיינו אוירא ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ב ד"ה
דצניעותא על המילים "רעוא דכל רעוין ביה" ,מש"כ באריכות.
 1653עי' ע"ח א"א ו' דזהו מידת היסוד .ועי' בהגר"א על תז"ח כ"ד ע"ב שהוא עטרין דאו"א.
 1654ולא כדברי האריז"ל בשער המלכים פרק ח' ,שרדל"א הוא ג"ר דעתיק ולא כל העתיק.
אמנם צ"ע איך יבאר האריז"ל את דברי הזהר כאן.
 1655עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ד"ה וכאן בגלגלתא.
 1656מים אדירים כו לא גורס את המוסגר.
 1657כאשר נולד אדם ,התורה משתכחת ממנו ,אם כי נותר ממנו מקצת רשימו .וזהו סוד הרצון
הרי הוא האמונה ,שורש נשמתו של כל יהודי )מ"א הנ"ל(.
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ע"ק ,הרי הם טעמיהמצוות שכסה עתיק יומין) 1658מ"א כו(ïéåòø ìëã àåòø .
 - ïéîìò åäìëá çëúùàאז נתגלה הרצון של כל הרצונות ,וכן עיקר הטוב של כל
הטובות )מ"א כו( - ïéìá÷úî àúúìã ïéúåìö ìëå .התפילה היא רצונו של האדם,
שכן כאשר האדם מבקש מהשי"ת את מה שהוא רוצה ,אזי מתדבק רצון האדם
ברצון ה' )מ"א כו( – ïéôðà øéòæã éåôðà ïéøäðúîå .פני ז"א לכשלעצמם בלא
הארת מצחא דא"א הינם סומקין כורדא ,ואז המה בבחינת עולמות נוקבין ,ובבחי'
העולם שעלה במחשבה ליברא במידת הדין ,וכל אור שיש בהם אינו בא אלא על ידי
מצח הרצון דא"א ,שבו ישנה את בחינת ע"ר הנהורין ,1659ואז יתמשך הסומק ויבוא
החיוורא )מ"א כז( - çëúùà éîçøá àìëå .שכן התחברו הדין והחסד וממילא אז
הכל ברחמים )מ"א כז( - ïééôëúàå ïøîèúà ïéðéã ìëå .כאשר מצח הרצון מתגלה,
אזי אין מקום לרשעים ,שכן הרע בתכלית הוא העזות המתגלה במצח דז"א )מ"א
כט(.
,ïéøòúî ïéðéã ìëã ïãéò àåäã ,äçðîã àúåìöã àúòùá àúáùá
,ïéîìò åäìëá ïéîçø åçëúùàå ïéðéã ìë ïééôëúàå àçöî éàä àééìâúà
íðäéâã àùà åìéôàå ,àúúì àìå àìéòì àì ,àðéã àìá úáù çëúùà ë"âáå
.àéáééç ïéçééðå ,äéøúàá (êëúùà à"ñ) 1660 ò÷úùà
 – àúáùá åãçã àúîùð óñåúà àã ìòåבעת תפילת המנחה הוא זמן
סילוק האור מן העולם ,ולכן אז יש התגברות של הדינים ולכן בימות החול ישנה
תגבורת הדינים לרע .אבל בשבת מתגבר הרצון הראשון ,שהרי אז הדינים ממותקים
)מ"א כט(àúåðîéäî ìë àäã ,àúáùã éúãåòñ úìúá éãçîì ùð øá éòáå .
 - çëúùà äéá àúåðîéäîã àììë ìëåג' סעודות השבת הינם ג' חלקי היום,
בסוד ג' בחי' של אור ]התגלות מיעוט והעלמה[ ,הרי הם סוד ענ"ג שבת ,ענ"ג ר"ת
ע'דן נ'הר ג'ן )עי' תיקו"ז יג ע"ב( .והוא סוד האמונה ,היפך הע"ז וכמאמר חז"ל ,אמר
רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,כל המשמר שבת כהלכתו ,אפילו עובד עבודה זרה
]כדור[ אנוש מוחלין לו וכו' )שבת קיח ע"ב( )מ"א כט(àøåúô àøãñì ùð øá éòáå .
.åäá éãçîìå àúåðîéäîã éúãåòñ úìú ìëéîìå
àì éàîåé ïî àäã ,àëäã ïéìà ìëì éìò àðãäñà ,ïåòîù éáø øîà
åìéôàå ,àúáùá àúéðòúì àðëéøèöà àì ïåäéðéâáå ,éúãåòñ 'â ïéìà àðìéèá
àúåðîéäîì éëæ åäá éëæã ïàîã ,àúáùá ù"ë ,àðëéøèöà àì éðéøçà éîåéá
.àúîéìù
 - àúéðåøèîã àúãåòñ ãçזו סעודת ליל שבת ,ותכליתה ללמדינו
שהעולם הזה הוא סעד לקיום רצון הבורא ,והוא בבחי' רצונו ית' השוכן בתוך
העולם הזה .וביתר ביאור ,כדי לקיים את המצוות המביאים לגילוי טובו ית' בעולם,
צריכים את טובת עולם הזה ,שכן הם סעד לקיום רצון הא-ל .וזה הוא עניין סעודת
השבת ,שרצון הא-ל הוא שנתענג על טובת העולם הזה לאחר ביטול היצר הרע,
שהשבת היא עת מזומנת למנוחה ממנו .ואז באה לו נפש יתירה ,ו"נפש" רומז על
לשון הכתוב "וינפש" והוא מלשון מנוחה ,1661ויכול יהיה לקבל את טובת העולם הזה
ואעפ"כ לא יסור לבבו .והנה עיקר בחינה זו הוא בסוד ציון ,שם הוא מקום העבודה
והקרבנות למי ששוכן בבית הזה .ומכונה כאן "מטרוניתא" כי בחינה זו היא
המשמרת אותנו תמיד למען היות לנו קיום בארץ ,וכן על ידיו נתגלה שמו בסוד
 1658פסחים קיט ע"א.
 1659עי' אד"ר קכט ע"א.
 1660מים אדירים כט לא גורס את המוסגר.
 1661עי' גמ' ביצה טז ע"א :אמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם
ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש.
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כבוד מלכותו ,ובסוד מאמה"כ "ומה תעשה לשמך הגדול" )יהושע ז ט( ,וז"ס השכינה
השוכנת עמנו תמיד) .מ"א ל(àúãåòñ ãçå ,àùéã÷ àëìîã àúãåòñ ãçå .
 - ïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúòãזו האחרונה היא הסעודה השלישית,
שהיא כנגד ז"א שכן נתמעט ממנה האור אחר זמן המנחה .והגם שאז נגלה ע"ק ,מ"מ
אצלנו הוא מתגלה במיעוט אור ,שכן אין אנו ראויים לו עדיין .והנה התפילה
העיקרית של השבת היא המוסף ,שכן אז נתווסף האור ,ולכן סעודת שחרית היא
כנגד סעודתא דעתיקא ,מכיוון שהוא לאחר המוסף) 1662מ"א ל(éëæé àîìò àåääáå .
 - ïéìàì åäáהוא סוד מאמה"כ "והשביע בצחצחות נפשך" )ישעיה נח יא( ,ללמדינו
שהם ג' "צחות" )"צח" א' ו"צחות" ב'( .סוד ענין ג' הסעודות ,היות כולם כלולים
בנפש מכיוון שהכל תלוי בעשיית המעשים שבעולם הזה הכלול מג' העולמות.1663
וכולם הם בסוד ענ"ג ר"ת ע'דן נ'הר ג'ן ,וכולם נכללים בעולם הזה .והנה על ידי
מעשיו שבעולם הזה זוכה האדם לעצמות העונג בההוא עלמא ,ויהיה לו גם אז
העולם הזה לסעודה ]דהיינו שכל מצוותיו שעשה בעולם הזה וכן כל צער שקיבל
בעולם הזה ייחשבו לשכרו[)מ"א ל(ïééôëúà ïéðéã ìë àééìâúà ãë ïåöø éàä .
 - ïåäéìùìåùîדינים אינם מתמתקים אלא בשורשן ,ושורש הדינים הוא במצחא
דז"א ,שכן מה שנתמעט מגילוי הרצון לא היה אלא כדי שתהיה בחירה .לכן הוצרך
להיות העדר של גילוי הטוב וממילא נהיה שם מקום לאחיזת הרע ,והוא המקום בו
אינו חל אלא או העזות או הרצון ,דהיינו או עול מלכות שמים או כפירה ח"ו )מ"א
לא(.
 – àùéã÷ à÷éúòã àðå÷úעיקר תיקון הע"ק הוא במו"ס ,שכן משם הוא
מאיר בתיקוניו לתחתונים על ידי שערות הראש והזקן )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה
ותיקון של ע"ק( - ïéðå÷ú ìëã àììë ãç àðå÷úá ï÷úúà .סוד הרצון הראשון
היה צריך להיות נתקן בתיקון א' ,דהיינו על ידי סוד המצוה הא' שנצטוה בה אדה"ר,
ועי"כ היה התיקון ,והוא כלל כל המצווֹת ,ה"ה מצוַ ת האמונה )מ"א לב(àéäå .
 - øàù ìëã àììë 1664äàîéúñ äàìò äîëçהמצוות נתגלו על ידי חכמתו ית'.
והנה כמו שמצוה זו של האמונה היא כלל כלהמצוות ,כן החכמה העליונה שעל ידו
היה גילוי מצוה זו ,הוא כלל כל החכמות )מ"א לב(- àîéúñ ïãò éø÷à éàäå .
עדן 1665הוא מלשון קשר ויחוד ,שכן הוא כלל הכל באחדות גמור )מ"א לב(àåäå .
 - øáéò ìëì èùôúà àçåî éàäå ,àùéã÷ à÷éúòã àçåîדוגמת מוח האדם,
אשר משם שופעת חיות לכל איבריו ,כמו כן מתפשט אור מהשגה זו לכל החכמות
ולכל התורה ,ומשם בא העדן והמתיקות לכל מצוה ומצוה בטעמיה .וז"ס טעמי
המצוות ,שכל טועמיה חיים זכו ,וכן "אשר יעשה אותם האדם וחי" )ויקרא יח ה(
)מ"א לב( - àøçà ïãò èùôúà äéðî .לאחר שנתמעט האור נתמעטה ההשגה,
והטוב הסתלק .ומאחר הסילוק ואילך השגחת העולם הוא בבחינת ז"א .והנה יש
בבחינה זו בחינה כללית ובחינה פרטית :הבחינה הכללית מכונה "עדן" הרי הוא
העדן התחתון שנתפשט מחמת השגת כלליות החכמה העליונה ,ד"מ כאשר יודע את
 1662אמנם יש לנו לדעת שיש בזה כמה סתירות ממקומות אחרים  ,ויה"ר שהקב"ה יגלה לנו
מסתורין מהתוה"ק )מ"א כאן(.
 1663וכן הוא באדם ,שאף אצלו כנגד ג' העולמות ישנם ג' חלקים דהיינו רצון ,מחשבה ומעשה,
וכנגדן יש תורה מצוות ומדות )מ"א כאן(.
 1664צ"ע ,שהרי לעיל הבאנו מבהגר"א על ספד"צ ג ע"ג שכאן קאי על מו"ס ,אמנם עי' בהגר"א
ספד"צ ה' ע"ב ד"ה קרומא ,שהביטוי "חכמה עלאה סתימאה" הוא לשון המורה על אוירא ,ועי' ב"ע
לג ע"א ,ששניהם אמת ,דכן המה חו"ב ותרין רעין דלא מתפרשין.
 1665עי' רש"י על שמואל ב פרק כג פסוק ח" :עדינו העצני  -כשעוסק בתורה ,כורך ומקשר
עצמו כתולעת" וברש"י איוב פרק לח פסוק לא" :מעדנות כימה  -קישור כימ' ,שלא תצא כל
קורותיו ויחריב את העולם בצינה".
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סודות התורה אזי מבין הוא כל מצוה ביתר שאת בכל פרטיה ודקדוקיה) .מ"א לב(.
]והבחינה הפרטית היא כל מצוה ומצוה לכשלעצמה[- óìâúà ïãò éàäîå .
1666בחרבן נסתמו הגילויים שבאו מלמעלה ,ומאחר שעלו בהם קמשונים ,ולכן "דרכי
ציון אבלות" )איכה א ד( ,ו"כל שעריה שוממין מבלי באי מועד" )איכה שם( שכן
בהשגת החכמה העליונה כאילו נתקנו ונתרחבו ונתפנו הדרכים .וכן נולדים לו עוד
נתיבות ,דהיינו חידושים איך יוסיף וישיג ויהלך בדרכי ה' ,והוא על ידי חקיקת
החכמה בתוכו ועשיית רושם במקום שלא היתה חקיקה קודם לכן ,והיינו "אתגלף".
)מ"א לב(.
1667
ãë
,òãéúà àìã à÷éúòã àùéøáã àîéúñ àùéø {.èôø} àåääå
 – 1668àðøåè ãç èéùôשורש תקונין דמו"ס הוא ברישא דל"א )בהגר"א על ספד"צ
ד ע"א ד"ה האי מתקלא( .כלומר מהבוצינא דקרדינותא ואוירא דכיא ,ה"ה חו"ג
דרדל"א ,אשר משם הגיעה הארה שבטשה במו"ס של א"א) 1669בהגר"א על תז"ח יח
ע"ב ד"ה עד אתבסמו( .כלומר שמרדל"א נפיק אוירא על מוחא ]הרי הוא הטורנא
הנ"ל – ועי' בבהגר"א על תז"ח כד ע"ב ד"ה בוצינא ,וכן בבהגר"א על ספד"צ י"ז ע"א
ד"ה האי מתקלא ,1670והוא ת"ת דעתיק ,שכן גוף וברית חשבינן חד) 1671מ"א לג([ ,ועל
ידו מתקשר המו"ס בא"ס )בהגר"א על ספד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא( ,ואז רדל"א
מתלבש בתוך מו"ס ומתגלה במצח )בהגר"א על תז"ח יח ע"א ד"ה גליף( ,האוירא
1672
שבין הגלגלתא למו"ס הוא שורש החסדים ,ואילו מו"ס עצמו הוא שורש הגבורות
)בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה ובטש( .זיווג דאוירא ומו"ס ,הוא בעצם זיווג של חו"ב
דא"א ,והוא הזיווג העליון ביותר שבע"ק )בהגר"א על ספד"צ יד ע"א ד"ה וענין ג'(.
היות השורש ב'רישא סתימא' ,פירושו הוא הג"ר דא"א הרי הוא הראש שהוא
המקום הסתום ביותר באדם )מ"א לג( .והנה עיקר התיקון תלוי בגוף רדל"א ,ולא
בראשו )בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה ואף שאמרנו ,כן י"ז ע"א ד"ה אתקלו ביה(. .
 - àøäðàì ï÷úî äåäãכלומר שכאן הוא תחילת התיקון שהתחיל להאיר )מ"א
לג( - ïéøéäð äîëá øéäðúàå óìâúàå àçåî éàäá ùèá .אור היסוד הכולל את
נו"ה בא למוח ,ונעשה שם לבחי' דעת הכוללת את חו"ב .אמנם במוח הוא סתום
ואינו יכול להתגלות אלא במצח .לכן עיקר החקיקה והגילוף הם במצח בסוד ביאה
ראשונה ,ואילו אח"כ אתנהיר בכמה נהירין ,והיינו ע"ר הנהירין שבאד"ר )קכט ע"א(.
אמנם כאן מבאר יותר בעניין הבטישות שבמוחא ,משא"כ באד"ר שם הוא בהעלם
)מ"א לג( - íéùøàå ÷éôàå .דהיינו שאחרי הבטישות הנ"ל ,יוצא האור מהמצח
ועושה מעין "רשימות" על המצח בגילוי )מ"א לג( - àèéñåáá .כמראה הפנים
שמגלה על הפנימיות )מ"א לג( - àçöî éàäá àã .כנ"ל ששם במצח מתגלה מה
שיש במוח )מ"א לג(èùôúà ïåöø éàäå ,ïåöø éø÷àã àøåäð ãç äéá íéùøúàå .
 – äàìò ãñç éø÷àå àð÷éãá àáùéúîã øúà àåää ãò ,àð÷éãá àúúìחסד
 1666המ"א מזכיר כאן ב' בחינות ה"ה "דרכים" ו"נתיבות" אמנם אינו ברור כלל מהו גדרו של כל
א' מהם.
 1667בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה האי מתקלא משמיט כאן את תיבת 'כד' .אמנם בבהגר"א על
תז"ח יח ע"א גורסו.
 1668ועי' בהגר"א על תז"ח כ"ד ע"ב דהיינו עטרין דאו"א ,ועי' ע"ח א"א ו' שכוונתו למידת
היסוד.
1669
עי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"א ד"ה והכלל ,ששורש הזיווג הוא בחו"ב דרדל"א ,שכן מהם
יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו באוירא ומו"ס .ממילא צ"ל שכוונת מש"כ למעלה "חו"ג דרדל"א" היא
לחסדים וגבורות דרדל"א.
 1670ע"ש גרסתו.
 1671עי' זהר פנחס רכג ע"ב.
 1672לכן כאן הוא שורש הזיווג.
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דעתיק מתלבש באוירא ,והוא מתנוצץ במצחא ובדיקנא .והיינו "חסד עילאה" הנזכר
כאן ,ועל ידו מתנהיר ונפיק אבא ,ולכן הוא מלביש את חסד דא"א )בהגר"א על
ספד"צ ו ע"ב ד"ה וחסד( .והנה על אף שאמרנו שמרדל"א הוא שתולים את
התיקונים ,עכ"פ אין תלייה זו מרישיה אלא מגופיה )בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א ד"ה
ואף( - ãñç øöåð åäéà àãå .בי"ג ת"ד יש צינורות אשר תכליתם הוא להוריד את
רצונו ית' אלינו במדה ובגבול במקום התגלות היסוד ,הרי הוא המזל המכונה "נוצר
חסד" .שכן רצונו ית' הוא לעשות חסד )נוצ"ר הוא אותיות רצו"ן( ,וכאן הוא יסוד
דאבא ,שהחסד העליון הזה נתגלה בו בפומא דאמה ,אלא שבאבא הוא בסוד טיפה,
ומשם בא למידת "לאלפים" והיינו בסוד אימא )מ"א לג(,àééìâúà ãë ïåöø éàäáå .
 - ïééôëúîå àðéãã éøàî ïéìëúñîאחיזת הדינין הוא ממידות ד"נושא עוון"
"ופשע" "וחטאה" ,ואילו יסוד דאימא הוא מידת "ונקה" ,וכנגדו התשובה .וכאשר
עושה מאהבה עד שמגיע לרצונו ית' ,אזי כולם מתכפיין ,לפי ששורש השרשים
שלהם הוא משם וכנ"ל )מ"א לג יעויי"ש(.
 – àùéã÷ à÷éúòã àùéøã éåðéòהארת העין העליון באה ממו"ס )בהגר"א
על ספד"צ ו ע"ד ד"ה ואמר דנהירו( ,לא"א יש רק עין אחת ,לכן נקט כאן בלשון
יחיד) 1673בהגר"א על ספד"צ כא ע"ד ד"ה כד אתגליין( .והנה השגחתו ית' מכונה בשם
עין ,ואפילו שההשגחה הבאה על ידי רצונו ית' במוח היא סתומה מאד .ועכ"פ במצח
יש קצת גילוי המכונה "ציץ" ,1674אמנם אין זו השגחה ממש ,שכן ההשגחה האמיתית
אינה אלא בראיה )מ"א לד( - ïìé÷ù ãçá ïéøú .נו"ה הן תרין פלגי דגופא ,אלא
שזה ימינא וזה שמאלא .ואמנם כאן שניהם הם ימינא ,לכך הם נחשבים למידה
אחת .ומ"מ האמת לאמיתה היא ששני עינים הן ,אלא ששל ימין הוא יותר רחמים
)בהגר"א על ספד"צ ו ע"ד ד"ה ואמר עינא( .והנה על אף שההשגחה היא בב' בחינות
דהיינו חסד ודין ,בא"א השמאל נכלל בימין ,וכל מציאותו אינו אלא להכניע את
היצר הרע והדינים ,שכן שם הוא שרשם )מ"א לד( - àøéãú ïéçâùàã .הוא "תדיר"
מחמת בריתו והבטחתו ית' ולא מחמת עבודת כלל ישראל ,והוא בסוד יסוד דעתיק,
שהוא למעלה מהשפעת מעשינו ,והיינו כעניין מאמה"כ בכ"מ במקרא 'למען שמו
וגו'' ,כלומר שהשפע בא מהשי"ת ללא תלות בעבודת כלל ישראל )מ"א לד(àìå .
 - (àë÷ íéìäú) ïùéé àìå íåðé àì áéúëã íéàðיש ב' בחינות של הסתר
להשגחה :יש כיסוי העיניים ,והיינו 'ינום' ,ויש סילוק המוחין ,והיינו 'יישן' .וכנגדם
יש מ"ע ול"ת ,שע"פ מ"ע יש גילוי או סילוק המוחין ,ואילו ע"פ קיום מצוות ל"ת
נקבע אם יש קטרוג וכיסוי העין )מ"א לד( - àùéã÷ ìàøùé ,ìàøùé øîåù .עיקר
שורש רצונו ית' הוא בשביל ישראל ,שישיגו את השגחתו ית' .והנה כאן מדבר על
בחינת "ישראל קדישא" ,דהיינו ישראל סבא כלומר שאינו בבחינת ישראל זוטא,
שהוא בסוד "כי נער ישראל" )הושע יא א( )מ"א לד( כלומר הנהגת ישראל סבא הוא
בסוד חג"ת דאצילות 1675ואילו נער ישראל הוא בסוד נה"י דאצילות .וכאן מתבאר
שתכלית כלל ישראל היא להשיג אפילו את הנהגת חג"תäéì úéà àì êë ïéâá .1676
" - àúåñë àìå àðéò ìò ïéðéáâכסות" הוא כינוי ל"גלדי עינא" ,הרי הם לבושין
לאור בכדי להתגלות במדה ,והגבינין המה המכסים על האור )מ"א לד(.
 1673ע"ש שמביא את דברי האד"ר קכ"ט וק"ל.
 1674עי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"ג ד"ה ואמר רעוא ,ש"ציץ" הוא מלשון "הצצה" דהיינו
הסתכלות.
 1675עי' בהגר"א בתיקו"ז קלט ע"א ד"ה דמיניה יומין ארוכין וז"ל ,דת"ת נק' אריך אנפין ישראל
סבא ,ויסוד זעיר אנפין נער ישראל ואוהבהו ,דסבין הן בחג"ת אברהם זקן ,כי זקן יצחק ,אב זקן כי
כבדו כו' ,ונה"י נערים.
 1676עי' לעיל הערה .1197
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 – øéäðå óéìâúà àçåî àåääגווני עינא מסתלקין ע"י התגלות הלובן שבו,
והלובן ההוא תלוי במו"ס )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וזה האוכם( .המוחא אין
לו דבר מעצמו והכל הוא ממה שהאוירא חקק בו ,וכאשר נחקק אזי נהיר ממה
שקיבל )מ"א לה( - äàìéòã ïéøååç úìúá .השגחתו נחלקת לג' בחינות )כנגד
חד"ר( ,אמנם כאן כולם הם בתורת חסד גמור ,ולכן שלשתם מכונים כאחד
"חיוורין" ,והנה אעפ"כ נקראים "תלת" שכן הם שרשים לג' הגוונין דז"א )מ"א לה(.
– (ä øéù) áìçá úåöçåø áéúëã ,ïéôðà øéòæã ïéðéò ïééçúñî àã àøååçá
בחינה זו איננה תמידית )בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד ד"ה ואמר דנהירו( ,ה"מסתחיין"
עניינו סילוק הצבעים )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה חד רגשא(à"ð) àåäã .
 - ïéøäðå ïééçúñà ïéøååç øàùå ,äàîã÷ àøååç (àåääáשאר החוורין אינם
חיוורין )פי' לבנים ,כלומר בחי' חסדים( מצד עצם מציאותם ואינם אלא דינים ,אלא
שעל ידי ש'אסתחיין' שהיינו רחיצתם וליבונם על ידי החוורא קדמאה המשפיע
עליהן הארת חסדים מלמעלה הם נמתקים והופכים להיות חסדים .ואשר על כן אם
הם היו מאירים למטה ללא הלבנה זו ,היה מתהוה מהם דין בירידתם .לכן המה
מתחילים כ"אסתחיין" ,ורק אח"כ הם "נהרין" )מ"א לה( - ïéðéöåá øàùì .כל
העולמות מכונים "בוצינין" ,הרי הם נרות ובהם נאחז האור .כמו כן חיות האדם היא
"נר אלקים" ,כנגד רצונו וחכמתו ית' ,הרי הוא האור )מ"א לה(.
 - àúëøáã àòéáð éø÷à àçåîכאן מפרש איך כל הברכות והטובות
תלויים בעין דע"ק ,הרי הוא השגחת חסדו ית' ,שכן עצם המקור הוא מוח דע"ק
אמנם לבושו ,וממילא מקור גילוי אורו ,המה העיניים )מ"א לה(ìëã àòéáð .
 - åçëúùà äéðî ïàëøáכלומר שרק נביעת הברכות היא אשר נמצאת )אשתכחו(
שם ,ולא עצם הברכות .והיא באה מכח הא"ס ית' )מ"א לו(àçåî éàäã ïéâáå .
 - àðéòã ïéøååç 'âá èéäìהמוח סתום ומתגלה בג' חוורין שבעין .ולכן שם הוא
עיקר שורש ההשגחה ,אם הוא להטבה או ח"ו להיפך ,ומכונה "להיט" ,שכן שם הוא
שורש האש של שלהובי דרחימו ,דהיינו העלאת המ"ן )מ"א לו(äéá äìú àðéòá .
 – àðéòã åøååç ïééìú àçåîá àäã ,àúëøáשני עיניים הן ,בדרגא דתרין ביעין,
וחוטמא ה"ה יסוד נפיק ביניהון ,ומתארך מהן וכולל אותן .לכן כמו כל זיווג הם
תלויים במוח בדרגה דדעת שהוא פנימיות היסוד בכל מקום )בהגר"א על ספד"צ ז
ע"א ד"ה וביסוד קיבוץ(.1677
ïéôðà ïøäðúà à"ñ)1679 (ïéîìò)1678 ïéôðà øéòæá çâùà ãë àðéò éàä
 - åãçá åäìë ïøäðà (åãçá åäìëז"א הוא כינוי להשגחתו ית' הנסתרת שע"פ רוב
נראית כדרכו של העולם הטבעי .לכן הוא מכונה זעיר אנפין ,שכן הפנימיות ,הרי
היא רצונו ית' אין מתגלה ממנה כי אם מעט .וכאשר השגחת ע"ק מאירה שלא על
פי הטבע הרי הוא בחינת "אתנהרן אנפין" ,אזי "כולהו בחדו" ,שכן כל העולמות
והבריות שמחין מפני שהטוב מתרבה בעולם בכל מיני טוב שיש בעולם )מ"א לו(.
 - àìàîù äéá úéì àðéîé àìë àåä àã àðéòולכן הוא בלשון יחיד )מ"א לו(.
.ïéðååâ éøúá éøú àìàîùå àðéîé àúúã ïéðééò
) àøôñã àúåòéðöáכ ע"ב( 'ä äàìò 'ä äàúú 'é äàìò 'é àäã àðôéìåà
 – ïééìú à÷éúòá ïéàìò ïåðéà ìë ,äàúú 'å äàìò 'å äàúúכאן מתבאר
שהמתקלא דא"א הינו שורש למתקלא דז"א )בהגר"א על ספד"צ כא ע"א ד"ה ה'

 1677עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה חד רגשא.
 1678מים אדירים לו לא גורס את המוסגר.
 1679מים אדירים לו גורס את המוסגר ואילו 'אנהרן כלהו בחדו עינא' הוא משמיט.
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1680

עלאה ,וכן שם ע"ג ד"ה וז"ש בגלגלתא( ,והג"ר דא"א הוא דוגמת חב"ד דז"א
)בהגר"א על ספד"צ ט ע"ב ד"ה והוא דרגא( ,1681והיינו סוד מזלין דא"א )בהגר"א על
ספד"צ טז ע"ג ד"ה וז"ש אתייחד( .אמנם אליבא דאמת אין מתקלא בא"א בעצמו רק
בהתפשטותו שבמוח דז"א )בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה ואמר ,וכן ד ע"ג ד"ה לא
אתאחד(àùéã÷ à÷éúòáå ,ùîî ïåðéà àìà ïééìú åàì ïåðéà ïéôðà øéòæá .
ïååúà ïéìà ìáà ,çëúùà àìå ,àìëî àééñëúà à÷éúòã àîù àäã ,ïééìú
- ïåîéé÷úé àì éëä åàì éàã ,àúúìã ïåðéà ïåîéé÷úéã ïéâá à÷éúòá ïééìúã
אין גילוי לא"א אלא דרך ז"א )בהגר"א על ספד"צ כח ע"ג ד"ה וז"ש ואמר( ,דהיינו
במתקלא שבו ,הרי הוא בחי' יה"ו) 1682בהגר"א על ספד"צ כא ע"ג כד אתגלי( .1683עצם
הרצון נקרא הוי"ה ,שכן רצונו ית' הוא בבחי' היה הוה ויהיה כלומר שאינו תלוי
בזמן מחד אמנם הוא כולל את כל ההוויה מאידך .והנה בחינה זו נחלקת לב' :הא'
רצונו הפועל בגילוי ,והב' היותה שורש להנהגת העולמות .ורצונו ית' הגלוי יכול
ליקרא בשם הוי"ה ב"ה ,שכן יש חכמה הסתומה במוח בסוד האות י' ,ואח"כ היא
מתפשטת בלב על ידי ה' הבלים ,ומשם היא יורדת בקו הגרון בסוד האות ו' הרי היא
בבחי' קול ,ואח"כ יורדת לצאת בה' מוצאות הפה דהיינו דיבור ,וביחד היינו גילוי
דשם הוי"ה ב"ה .בעתיקא א"א ליקרא בשם כלל ,וכמ"ש 1684דעתיקא לא רמיזא
באורייתא כלל .לכן לא יתכן שיקרא בשם כלל ואפילו בשם הוי"ה ב"ה .אמנם בחינה
זו היא שורש לכל ההויו"ת ,לכן הכל תלוי שם )מ"א לו(.
 - àééìâå íéúñ àùéã÷ àîù êë ïéâáåכלומר אנו קוראים גם לז"א וגם
לא"א בשם הוי"ה ב"ה ,שכן כולם משרש א' באו ,דהיינו מרצונו ית' )מ"א לז(.1685
àééìâúà)1686 àåääå ,àìëã àîéúñ ,àùéã÷ à÷éúòã äéìá÷ì íéúñã àåää
(àééìúã (àééìâúàã)1688 àåääã éðéâá éìâúàã à"ñ)1687 (àééìúã äéðéâá
 - ïéôà øéòæáד"ז שאנו קוראים בשם הוי"ה ב"ה למקום הנעלם ,אין הכוונה לע"ק
ח"ו ,שכן אינו רמיזא כלל .אלא כנגד הנעלמים שהם דוגמת ע"ק ,שאף הם נעלמים
מאתנו וממילא בערכנו הם בבחינת ע"ק .ולפ"ז מובן מ"ט חשוב שם הוי"ה שם
העצם ,לפי שאין בחינה שא"א לקרותה בשם זה ,בין בבחינות הנעלמות בין בבחי'
הנגלות )מ"א לז( - àééìâå íéúñ ïééòá ïàëøá ìë êë ïéâáå .כלומר שבכל ברכה
 1680על אף שאמת הדבר הפוך ,שכן ז"א הוא משל ודוגמא למה שקורה בבחינת א"א ,אמנם אין
לנו השגה בא"א ,ולכן מבחינתינו המה משל ונמשל.
 1681עי' בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג ד"ה וז"ש אתייחד ,שלכאורה משמע שמחדש שבאותה
המידה שיה"ו של עתיקא קשור לז"א שתחתיו כן הוא למעלה למעלה שיה"ו של כל בחינה קשורה
לבחינה שתחתיה.
 1682עי' בהגר"א על ספד"צ כח ע"ג ד"ה וז"ש טמיר שמביא מהאדרא כאן פירוש לד"ז שבעתיקא
לא מתיישבן באתרוי )לשון הספד"צ שם( אלא בז"א ,וכנראה שכוונתו שגילוי של יק"ו בא"א הוא
פי' עניין ה"התיישבות" הנזכרת בספד"צ ,ואתא למימר שאין גילוי לד"ז .אמנם עי' דברינו שם,
שדבריו שם מייחסים בחינה זו דווקא לרדל"א ,ולא לכל הע"ק כמו שמשמע כאן .אמנם יתכן
שחסרון המתקלא שם הוא מכיוון ש"ביה תליא אין" ,עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ואמר פעם.
 1683עי' בהגר"א על ספד"צ כא ע"ד ד"ה ו' לעילא כו' ,כא ע"א ד"ה ואמר צרירא.
 1684אדרא רבא קלב ע"ב.
 1685עי' לש"ו כללים ח"ב יט ע"ב ,שכוונתו היא לשם מ"ה ,שהוא "סתים"" ,וגליא" רק על ידי
הב"ן .ועי' שם לא ע"ג ,ששם הוי"ה סתים ,וכל גילויו אינו כי אם על ידי שם אדנ"י .ועי' שם קכו
ע"ד ,שגילויו הנ"ל מכונה אלקות ,על שם השם אלקים שמתגלה כאשר שם הוי"ה סתים .והנה עי'
לש"ו ביאורים ח"א כו ע"ג ,שהם טמירין בבי"ע ,ואין מתגלה אלא בשם אדנ"י הרי הוא שם
דמלכות דאצילות ,ומתגליין מצד פעולותיו בבי"ע .ועי' לש"ו ביאורים ח"א מז ע"ג ,שמשייך את זה
לכל האצילות בכללות .סופו של דבר ,בכל מקום ומקום יש מקצת גילוי ומקצת סתימה.
 1686מים אדירים לז גורס את המוסגר.
 1687מים אדירים לז לא גורס את המוסגר.
 1688מים אדירים לז לא גורס את המוסגר.
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עלינו להזכיר גם את בחי' ע"ק וגם את בחינת ז"א )בהגר"א על ספד"צ כח ע"ג ד"ה
ואמר( ,דהיינו שבכל ברכה יש להזכיר לשון נוכח דהיינו 'אתה' כנגד פרצוף ז"א ,וכן
לשון נסתר דהיינו 'אשר קדשנו' כנגד בחינת ע"ק ,כי אין הברכה תלויה אלא בדבר
הסמוי מן העין) 1689מ"א לז(àùéã÷ à÷éúòá)1690 ïééìúã ïîéúñ ïååúà ïéìà .
 - (àúúìã 'é àîéé÷ì 'é1692 ïééìú éàîà ïééìú1691מכיוון שאף בחינה זו הסתומה
דהיינו אתוון ה"ה ז"א עדיין אינה בעתיקא ,אלא רק "תליין בעתיקא" ,לכן אין די
בלומר שהם "סתומים וגלויים" ,וצריכים נמי לכתוב שהם תליין בעתיקא .שאל"כ
א"א היה לנו לקרות את אלו הסתומים בשם הוי"ה כלל שהרי שם הוי"ה ב"ה מורה
על קיומו הנצחי ,דהיינו שהאתוון דבוקים ברצונו ית' .למימרא שאם לא היו תלויים
ברצונו ית' לא היה להם קיום כלל )מ"א לז(àçöîá àúìâìåâá éàãå à"ñ)1693 .
.(àúúìã 'éì àîéé÷ì àééìú àîà (éàîà à"ñ) 'é àéìú ïéðééòá
 – àîèåçזהו התיקון הכולל את התיקונים הו' והז' של תיקוני גלגלתא
דא"א )בהגר"א על ספד"צ ז ע"א ד"ה תרין נוקבין( .1694ובחינה זו מכונה חוטם ע"ש
שמשם מתגלה הרוח .וחוט"ם הוא בסוד הוי"ה דס"ג ,כלומר בחי' שם הוי"ה ב"ה
שנתהוותה לאחר שסג האור למעלה ואינו מתגלה למטה ,ועל ידי ההסתלקות הזו
נתהוה בחי' כלי .והנה אף הכלי הוא נעלם ,שכן אף הוא בבחי' ס"ג וממילא נעלם
מאתנו ,אמנם עכ"פ הוא עושה את פעולת החוטם הרי הוא נשיבת הרוח ,וברוח הזה
תלוי החיות של הכל )מ"א לז( - à÷ùãøôã àá÷åðá ,àîèåç éàäá .החוטם הוא
בסוד "מגדל הפורח באויר" ,1695ובסוד קד"א ה"ה שורש אבא ,אשר שם גנוז חסד
דרדל"א .ונוק' דפרדשקא הוא סוד יסוד דרדל"א הגנוז באותו מגדל ,1696שכן המגדל
עצמו הוא בינה ,והיסוד נבנה מבינה) 1697מ"א לז(øéòæì ééçã àçåø áéùð äéáã .
 – ïéôàמהפרדשקא בא חיים ,והוא התגלות החוטמא דע"ק שהוא בשלימות ביום
הכיפורים )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס מלחמת( .שורש גילוי הדינים שבז"א
הוא בחוטמא הרי הוא האף ,ובו שורש הדינים בפועל )מ"א לט(àîèåç éàäáå .
 – 1698'ä àééìú à÷ùãøôã àá÷åðáהאות ה' היא בסוד חוטמא ושם מושרש רוחא
דמו"ס )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה והענין( .והנה אע"ג שיש בו ב' נקבים שניהם
פועלים כחד ,לכן כל א' מהם אינו נחשב כבחינה בפ"ע )מ"א לט(àøçà 'ä àîéé÷ì .
 - àúúìãב' הנוקבין המה בחינות יסוד ומלכות ,ה"ה בסוד פנימיות וחיצוניות וכן
מזבח הפנימי ומזבח החיצון ,שכן שורש הסליחה הוא במזבח החיצון הרי הוא חיי
דחיי ,1699ואילו חיים באים מהמזבח הפנימי הרי הוא מזבח הקטורת .שכן הארות
המחיות את חיצוניות הכלי לעולם באות ממקום רחוק וגבוה יותר מאשר ההארה
הבאה לפנימיות הכלי )מ"א לט(àçåø éø÷àå ,äàîéúñ àçåîî ÷éôð àçåø àãå .
 1689הרי הוא המו"ס כנ"ל למעלה בעמוד.
 1690מים אדירים לז גורס את המוסגר.
 1691במים אדירים לז "תליין" ליתא.
 1692מים אדירים לז האי "י'" לית ליה.
 1693מים אדירים לז לא גורס את המוסגר.
 1694עי' לעיל אד"ר קל ע"א.
 1695עי' ע"ח צלם פרק א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א ד"ה וענין ג'.
 1696על פי הבהגר"א על ספד"צ ז ע"א ד"ה תרין.
 1697עי' לש"ו ביאורים ח"א לט ע"ב ,שפרדשקא הוא עמוד חלול כמ"ש רפ"ו דאהלות ,והוא סוד
האות ה' דהיינו רוח החיים שבו .ועי' הקדו"ש צז ע"ב ,שזהו מלכות דרדל"א ,ושם תליא ה' לקיימא
ה' דלתתא ,הרי היא מלכות דאצילות.
 1698עי' בהגר"א על ספד"צ כא ע"ד ד"ה ואמר אנקיב ,ועי' ב"ע עד ע"א שזהו ה'ה' של יום
'ה'ששי.
 1699עי' אד"ר קל ע"ב.
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 - ééçãזהו הנקב הב' והוא הפנימי ,והיינו רוח החכמה הנזכר באד"ר )קל ע"ב(" :וחד
רוחא דביה זמין" .לכן שרשו האמיתי הוא ממו"ס הרי הוא החכמה סתימאה )מ"א
לט( - àçéùî àëìîã àðîæá àúîëç òãðîì ïéðéîæ àçåø éàäáå .וכמ"ש
באד"ר" 1700ובההוא זמנא יתער" שכן זהו הרוח שישרה על המלך המשיח )מ"א לט(.
 - (àé äéòùé) 'åâå äðéáå äîëç çåø 'éé çåø åéìò äçðå áéúëãעל ידי ד' הרוחות
האלה ידעו כולם את שם הוי"ה ב"ה ,שכן כל ג' הרוחות כלולים ב"רוח ה'" )מ"א מ(.
 - 1701ïéøèñ ìëî ïééç àîèåç éàäכאן הוא ראשית התפשטות המו"ס בד'
הרוחות ,וכולם טובות ,לכן שם הוא שורש החיים )מ"א מ( - àîéìù åãç .אפילו
רוח צפון הוא טוב ,שכן משם נולדת השמחה כשהיא בשלימות )מ"א מ(çåø úçð .
 כעין מאמה"כ "ונחה עליו" )מ"א מ(– ïéôðà øéòæã àîèåçá àúååñà .1702בחוטמא דע"ק נמצאת רפואה לכל המחלות )בהגר"א על ספד"צ לב ע"ד ד"ה והישר(,
מכיוון ששם שורה שם ה' ,הרי הוא שורש התיקון )בהגר"א על ספד"צ לה ע"ד ד"ה
והענין( .אז יהיה נחת רוח לז"א ,ומחמת זה יתכנה ז"א בשם א"א .כלומר ,אורכא
ורפואה להאפים של ז"א) 1703מ"א מ('åâå åôàá ïùò äìò áéúë àðîé÷åàã äîë .
) – (áë á ìàåîùג' שלהובין דז"א הם "עשן" ו"אש" ו"גחלי אש" שכנגדן הן "אף"
ו"חמה" ו"משחית" הנזכרים בת"ז )טז ע"א( ,שכולן הן באף .והנה אע"ג שנאמר בהם
"פיו" עיקרם באף )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה ואמר תלת .(1704האף הוא שורש
הכעס ,והמשכו הוא בחימה ומשחית ,1705וכולם נתקנים על ידי ד' הרוחין ובסוד רוח
חכמה סתימאה )מ"א מ( - (çî äéòùé) êì íèçà éúìäúå áéúë àëäå .זה שיש
כאן בחי' חוטם ,הוא מחמת העברת והמתקת הדינים על ידי תפילתו או ע"י קרבנות
או תורה ואזי הוא הופך להיות כולו טוב )מ"א מ(.
àì àëäå ,àîåôá 'ä íé÷åà àáñ àáéé áø éáã àúãâàã àøôñáå
àìà ,à÷ìñ ãçáã â"òà ,1706(àðëéøèöà à"ñ) àôøèöà àìå ,éëä àîéé÷úî
àä àîéú éàå ,åôàá ïùò äìò áéúëã ,àéìú àîèåçá àðéãå ,àéìú àðéã 'äá
.àéìú àîèåçá àæâåøã àø÷ò ,ìëàú åéôî ùàå áéúë
 – ïð÷úúî íéúñå èé÷ù àçåîá àùéã÷ à÷éúòã ïéðå÷ú ìëבקיום
התורה יש ג' בחינות :לימוד התורה וקיום דמ"ע ומצוות ל"ת .והנה קיום הל"ת
נעשה ע"י שבירת הטבעים להמנע מלעשות והיינו מש"כ דהמוחא הוא 'שקיט' .ואילו
לשם קיום מ"ע כראוי צריכים לעשותם בסתימו והצנע לכת והיינו מש"כ שהמוחא
הוא גם "סתים" ,וכולם על ידי לימוד התורה "מתתקנן" )מ"א מא(ïéðå÷ú ìëå .
äîëçá íìë (ã÷ íéìäú) áéúëã ,ïð÷úúî äàúú äîëçá ,ïéôðà øéòæã
 - úéùòכלומר שכל תיקון הז"א הוא על ידי לימוד התורה וקיוםהמצוות ,אף ללא
שום כוונה כלל .אמנם כל זה הוא רק בחכמה תתאה ,אבל כוונותיהן ופנימיותין
נתקנים על ידי מו"ס דע"ק ,הרי הוא הסודות הנעלמים ואז הם עולים לשרשם.
והיינו עניין עליית העולמות ,וכל זה הוא בחכמה העליונה) 1707מ"א מא(àììë 'äå .
 1700קל ע"ב.
 1701עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס מלחמת.
 1702עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א ד"ה תרין.
 1703צ"ע אם כוונתו לומר שאז לא תהיה בחינת מטי ולא מטי אלא שהכל ינוח על מקומו.
 1704עי' בהגר"א על ספד"צ כז ע"ב ד"ה ואמר ותהר.
 1705אד"ר קלז ע"ב.
 1706מים אדירים מא לא גורס את המוסגר.
 1707עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב :חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו ,ואורייתא
בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא ,ופי' הגר"א שם כ"ו ע"ג לא פרחת לעילא ר"ל לאו"א שהן
לעילא וכו' ,ע"כ .ועי' פת"ש אח"ף פתח ג' שנשמתו של אדם שורה במוחו וברוחו ,ועי' שם פרצוף
ז"א פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג' מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו' ואם ]מקיים
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 - éàãå àìëãאחרי א"א וז"א ,מפרש את סוד הנוק' ,שכן האות ה' היא סוד הנוק',
הרי הוא כללא דכולא ,דהיינו העולם המקבל את השגחתו ית' .ולכן נחשב הדבר
כאילו בכל דבר בעולם יש ד' ונקודה שבתוך הד' ,שכן השי"ת ברצונו )הרי היא
הנקודה( פועל בעולם על ידי בחינת הד' )מ"א מב(àðéã àëäã 'ä ,'äì 'ä ïéá äî .
 – éîçø åâ éîçø àëäãå ,äðî øòúàעל אף שה' דחוטמא הוא בחי' ס"ג שהוא
עניין למידת הדין ,אמנם מאחר שהוא בא"א ממילא כולו רחמים .וזהו מש"כ כאן
שחוטמא הוא "רחמי גו רחמי" )מ"א מב(.
 – àùéã÷ à÷éúòã àð÷éãáהזקן הוא סימן כבוד לאדם ,וכאן הוא גם סימן
על גילוי רחמיו וכפיית הדינים )בהגר"א על ספד"צ יז ע"ד ד"ה ואמר יקירותא(.
שערות הדיקנא הם השפעה מרדל"א המתלבשת באוירא הנעשית על ידי בטישא
במו"ס .והוא הלבוש הפנימי שכן על ידיו נתגלתה פנימיות הבריות ותכלית בריאתן,
ועל ידי גילויו נכנעים כל כחות הסט"א )מ"א מג(àìæî àìëã åøé÷é ìë àéìú .
 – éø÷à àìëãבמזל הי"ג נכלל הכל) 1708בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה ואמר כלא,
וד"ה בההוא( .מזל זה הוא התיקון הח' ה"ה סוד קרא ד"יכבוש עוונותינו" הרי הוא
סוד "כבשי דרחמנא" )ברכות י ע"א( .והוא שורש הגבורות ,ולכן המזל הח' כולל את
כל הדיקנא) 1709מ"א מה(" .מזל" הוא דבר שאי אפשר להשיגו ,אלא שכן גזרה חכמתו
ית' )מ"א מז( - àúåøé÷é àìæî àð÷éã éàäî .דהיינו שורש הכבוד וכמש"כ באד"ר
)קלב ע"ב(" :מהאי דיקנא נחית לדיקנא דכהנא רבא" .ועל בגדי הכהן הגדול נאמר
שהמה "לכבוד ולתפארת" )מ"א מה(- ïéøé÷é ìëã (àøé÷é àìæî éàäî à"ð)1710 .
פי' שכן מהמזל עצמו נובע הכבוד של כל הכבוד ,שכן המזל הוא 1711כלל כל הדיקנא.
והנה האדרא זוטא אינו מזכיר את הדיקנא בפרטות כי אם בכללות בלבד ,שכן עיקר
האד"ז מדבר באו"א ,והם נכללים במזלא )מ"א מו(åäìë éàúúå éàìò éìæî .
 - àìæî àåääì ïéçéâùîצורת העולם התחתון הוא כעין צורת העולם העליון ,וכן
הוא למעלה למעלה ,ולכן כולם מחכים ומצפים שיתגלה המזל הזה ,הרי הוא רצונו
ית' במדותיו הנעלמים הנקראים ע"ק )מ"א מו(àìëã ééç àééìú àìæî éàäá .
 - àìëã éðåæîכמש"כ חז"ל "בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא" )מו"ק
כח ע"א( .כלומר שהמזל הזה ,הרי הוא הרצון העליון ,ובו תלויים בני חיי ומזוני
דהיינו כלל כל השפע היורד מלמעלה .והמה בסוד "היה הוה ויהיה"" :היה" הוא כנגד
"מזוני" ,שכן הוא נברא לפני האדם" ,חיי" הוא כנגד "הווה" ,ו"בני" הוא כנגד "יהיה",
והם באים מחסדו ית' )מ"א מו( ,כלומר מהמזל הי"ג )ב"ע קלה ע"א(àìæî éàäá .
àìëã àúåçâùà ,àìæî éàäá àìëã éðåæî ,àåòøã ïéîùâ ,àòøàå àéîù ïééìú
 - ïéàúúå ïéàìò ïéìééç ìë ,ïééìú àìæî éàäáעל ידי הדיקנא יוצאין האורות
מהמזלא לכל העולמות )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה לבושין דיקר(.
}àìæîã àð÷éãá ïééìú àáè úåáøã àçùîã ïéòéáð øùò úìú {:èôø
 - àã àøé÷éכאן הוא י"ג הנביעין דמשח רבות שהם פנימיות י"ג ת"ד ,ושרשם הוא
במו"ס )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר( וכולם נובעים ומושפעים מהתיקון

המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד מוחין
בחינת נשמה שבו ,עכ"ל.
 1708עי' לש"ו כללים ח"ב לב ע"ד שתיקון י"ג הוא כלל הכל וכל הנהגת האצילות הוא ממנו.
 1709מש"כ במים אדירים הוא כדברי האריז"ל בע"ח זווגים פרק ו ,ושער מאמרי רשב"י אד"ז נ
ע"ב ,אמנם לכאורה הגר"א כאן חולק ע"ז.
 1710בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה ואמר כלא לכאורה אינו גורס את המוסגר ,וכן הוא במים
אדירים מה.
 1711כמו שמצינו למעלה שיש החולקים בכוונת האד"ר אם כוונתו למזל ח' או למזל י"ג .אמנם
לענ"ד אינו נ"ל שדבר זה סותר את שאר דבריו.
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הי"ג) 1712בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג ד"ה ואמר נגדין( .והנה אחרי שאמר שהח'
הנכללים במזל זה ,חזר ואמר שכל הי"ג נכללים בו )מ"א מז(øéòæì ïé÷ôð åäìëå .
- ïéðéã àééôëàì ,à"æá ïçëúùî åäééðî äòùú àìà åäìë àîéú àì ïéôðà
מתוך י"ג התיקונים הולכים רק ט' תיקונים לז"א) 1713בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה
ארבע עד( .כבודו ית' בכפיית הדינים והוא עיקר גילוי הדיקנא )בהגר"א על ספד"צ יח
ע"א ד"ה ואמר יקירותא( .והנה כאשר יש זיווג של זו"נ פב"פ ,אזי הסט"א נטמן בנוק'
דתהומא רבא ,ומתגלה סוד הזיו המקיף ה"ה דיקנא דז"א הנזכר כאן )פת"ש אח"ף
יז(.
1714
 - àøåáè ãòכוונתו למזל העליון
)àìå÷ùá àééìú àìæî éàä (ãëå
דמעיקרא מתפשט לפרקים עד הטבור )דגופא( ,אמנם עיקרו הוא עד הלב )טבור
דלבא( בלבד .אבל כאן דהיינו בתיקונו הרי הוא בשיקולא ,התפשטותו היא עד
טבורא דהיינו התפשטות תמידית עד לטבור ממש) 1715לש"ו דע"ה ח"ב קי ע"ד(.1716
 – ïééìú äéá àùåã÷ã ïéùåã÷ éùåã÷ ìëהמזל הי"ג הוא כנגד ההיכל השביעי הרי
הוא ק"ק דבריאה ,ולכן הוא מכונה קדשי קדשים .ובגלל שהוא בע"ק ולא בבריאה,
נחשב הוא לג' פעמים קודש )בהגר"א על ספד"צ יט ע"ד ד"ה ושבעה( ,שכן כולם
תלויים במזל )מ"א מח(- 1718äàìò àøèå÷ã àúåèéùô 1717èéùô àìæî éàäá .
תחילת האצילות שבטמירא היא ברדל"א 1719ואילו באתגליא היא בחכמה )בהגר"א
על ספד"צ א ע"ב ד"ה שלכן( .וכוונתו לומר שתיקון המתקלא בסוד דו"נ הרי הוא
עיקר התיקון ,תלוי ברדל"א )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה האי מתקלא( .שרש
הזיונים של המלכים הרי הם מוחין דז"א הוא בבחינה זו )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ב
ד"ה אתקלו ביה( .חסד דז"ת דעתיק מתלבש ברעוא דרעוין הרי הוא ת"ת ,וכמ"ש
לקמן שת"ת כליל בחסד לימינא ,וכל זה מושרש באוירא דקד"א והוא התפשטות
הקד"א הנזכר כאן )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ב ד"ה מתקלא קאים( ,וזה סוד האור של
היום הראשון) 1720בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג ד"ה מתקלא ,בהגר"א על תז"ח יח ע"ג
ד"ה וההוא( .כאן מבאר את עניין הזדככות הקד"א ויציאת האור האוירא )מרדל"א(
דרכו )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה ואמר( ,והארת האוירא הנ"ל כלולה במ"ס
)הארה זו של הרדל"א מכונה א"ס )בהגר"א על ספד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא((
)בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה ואעפ"כ( ,ומשם יורד במזלא )בהגר"א על ספד"צ יב
ע"ד ד"ה קטרוי ,ובהגר"א על תז"ח יח ע"ג ד"ה וההוא( ,ומשם נפקין האודנין
והדיקנא )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה ואעפ"כ( .פי' "קוטרא" האוירא )בהגר"א על
תז"ח כד ע"ג ד"ה קוטרא( ולא קד"א) 1721יהל אור ח"א ז ע"ב( .שורש מוחין דז"א הוא
 1712וכן הוא בב"ע קלה ע"א ,ובלש"ו כללים ח"ב לה ע"ד.
 1713לפי דבריו לעיל כוונתו כאן היא למשח רבות ולא לת"ד.
 1714גליונות הלש"ו :עי' שער מאמרי רשב"י נ"ב ע"א.
 1715לפי זה צריך לומר כדברי המים אדירים שהמדובר כאן הוא במזל העליון ,ודלא כדברי
הגר"א שפירשה במזל התחתון .אמנם עי' לש"ו כללים ח"ב לה ע"ד שמפרשה במזל תחתון.
 1716עי' הערה .540
 1717כן היא הגירסא בבהגר"א על ספד"צ א' ע"ב וכא ע"א ו בדף יז ע"א .אמנם בדף יב ע"ד
משמיט את תיבת "פשיט".
 1718גליונות הלש"ו :קוטרא הוא לשון קשר וכללות והכוונה הוא על הקד"א שבו נתלבש
הכללות דרדל"א עי' בגר"א ס"ד פ"א ד"ה מתקלא קאים.
 1719הרי הוא הקוטרא עלאה האמור כאן ,ועי' גליונות הלש"ו שבהערה הקודמת.
 1720דבריו אלו שבבהגר"א על ספד"צ נאמרו בביאור חסד דרדל"א ולא בעניינינו ,אמנם עי'
לקמן מהבהגר"א על תז"ח שזה קאי על האוירא ולא חסד דרדל"א.
 1721שכן הקד"א עצמה היא ה"גולמא" הנזכר בזהר בראשית טו ע"א וכמובא לקמן )יהל אור
ח"א ז ע"ב(.
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בבטישו זה של האוירא דרך הקרומא למו"ס) 1722בהגר"א על ספד"צ יז ע"א ד"ה
אתקלו ביה( .1723קוטרא הוא בסוד הי' אשר בקד"א ,וכמש"כ בספד"צ )כא ע"א(,
ומכונה "קוטרא" מכיוון שהוא בבחינת הנקודה ראשונה והחומר הראשון ,ובסוד )זהר
בראשית טו ע"א( קוטרא בגולמא .והנה הדיקנא מקבל הארה ממנו .ולכן בהאי מזלא
מתפשטת הארת קד"א ,שכן יש בו את הארת רדל"א הרי היא תכלית הרצון הנעלם
)מ"א מח( - ïéùéø ìëã àùéø àåää .והיינו רדל"א) 1724מ"א מח(òãéúà àìã .
 - ïéòãé àìå òãåîúùà àìåהזכיר כאן שלש בחינות שישנם ברדל"א" :דלא
אתידע"  -בפעולותיו )כנגד עשיה( ,ו"לא אשתמודע"  -בהיכר מראה )כנגד יצירה(,
ו"לא ידעין"  -בידיעת השכל )כנגד בריאה( )מ"א מט( - ïéàúúå ïéàìò .דהיינו גם
המלאכים והנשמות וגם בני האדם והגלגלים ,כל א' לפי בחינתו ,גדול ככל שיהיה
אינו משיג ואינו יודע את הרדל"א כלל וכלל )מ"א מט(àìæî éàäá àìë êë ïéâá .
 – ïééìúכל ג' הרישין 1725במזלא כלילן וכמ"ש כאן .1726והמזל שבו הם תלויים,
כלומר ,שממנו מקבלים הם את כל שפעם ,הרי הוא המזל האחרון ,הוא נקרא תלי
)בהגר"א על ספד"צ ט ע"א ד"ה היתה( .או"א אתכלילן במזלא ,וכן מוחיה דז"א
אתתקן מההיא מזלא )בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ד"ה לבושין דיקר( .והנה מכיוון
שהמזלא תלוי ברדל"א ,הרי הוא כלי הרצון הנעלם הרי הוא שורש הכל שכולם
תלוים בו ג"כ )מ"א מט(.
 - ïèùôúî àðéîàã ïéùéø 'â àã àð÷éãáכלומר שאין התפשטות
הרדל"א מגיעה רק לקד"א ,אלא גם לגלגלתא ומו"ס )מ"א מט( .תיקון ג' הרישין היא
בכלל תיקון דשם מ"ב שלא היה קודם לכן )ב"ע קמה ע"ב(éàäá ïøáçúî åäìëå .
 - äéá ïéçëúùîå àìæîהג"ר הנ"ל סתומים מאד בשרשם ,אמנם כאן יש
למציאותם גילוי במקצת ,ומכח זה הם בגדר נמצאים ולא נעלמים )מ"א מט(ïéâáå .
1727
à÷éúò éàäá ïééìúã ïååúà ïéìà ïééìú àìæî éàäá àúåøé÷éã åøé÷é ìë êë
 ישנם י"ב תיקוני דיקנא ,ועוד תיקון י"ג שאין עניינה אלא לכלול את כולם)בהגר"א על תז"ח כ ע"א ד"ה כד בעאן( .התיקון השלשה עשר הוא בסוד המלכות
וממילא הוא פרצוף בפני עצמו .ולכן עיקר השם הוא רק יה"ו ,שכל אות נתפרש לד',
וזהו סוד שם י"ב ,שהוא בסוד י"ג תיקונין ,וכן י"ג נימין וי"ג ארחין .שכן לעולם
השלשה עשר אינו אלא כלל כולם )בהגר"א על ספד"צ ב ע"א ד"ה וכן התחלת(,
ובתיקון זה תלוי כל גילוי כבודו ית' )מ"א מט( .1728כאן מתבאר כי שורש היו"ד דא"א
הוא ביו"ד דקד"א )בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג ד"ה וז"ש אתייחד(ïééìú åäìåë .
 - ïéðøçà ïååúà àîéé÷ì äéá ïééìúå àìæî éàäá ïøáçúîå àð÷éã éàäáכלומר
אתוון דז"א )בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ב ד"ה וג'( .כל התיקונים נכללים במזלא,
ובמזלא תליין האותיות של השם ,ובהם נכללים כל י"ג ת"ד .וכמו כן מתבאר כאן
הקשר שבין האותיות יה"ו של ז"א לבין האותיות של א"א .ממילא ,כאשר המשיך
משה רבינו ע"ה את י"ג התיקונים של ע"ק לז"א ,תחילה לכל אמר ב"פ את שם
הוי"ה ב"ה ,האחד כנגד ע"ק והשני כנגד ז"א .ולכן בפרשת שלח ,שם לא פירש אלא
 1722עי' מה שהבאנו לעיל מבהגר"א בספד"צ דף ג ע"ד.
 1723עי' בהגר"א על ספד"צ כא ע"א ד"ה ואמר צרירא.
 1724עי' סוף רפח ע"א ,שהוא לשון של קד"א דווקא ולא של רדל"א ,וצ"ע .אמנם לפי דבריו
לעיל שעיקר הארת הקד"א היא מהרדל"א שבו ,העניין מיושב היטב.
 1725כלומר ג"ר דאצילות .ועי' בהגר"א על ספד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר אלקים.
 1726מש"כ ש"במזל תליין" פירושו שהם נבלעים שם ואינם מתגלים ,וממילא יוצא מזה שהם
מקבלים שפע מהמזל התחתון כלומר התחתון המזדווג בעליון כדי להוציא הארות.
 1727עי' בהגר"א על ספד"צ ט ע"ב ד"ה והוא דרגא.
 1728מדברי בהגר"א על ספד"צ משמע שה"יקירו דיקירותא" היינו י"ב ת"ד ,ואילו מהב"ע קלה
ע"א משמע שהיינו המשח רבות שבהם ,וצ"ע.
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ט' תקונין וממילא אין הגילוי של החיבור של הת"ד דז"א לאלו של א"א ,ולכן משה
רבינו ע"ה לא אמר שם הוי"ה במידות דפרשת שלח כי אם פעם א' בלבד) 1729בהגר"א
על ספד"צ ט' ע"ב ד"ה וג' וכן יב ע"א וז"ס ויעבור(.
 - ïéðøçà ïéìà ïéîéé÷ àì à÷éúòá ïååúà ïéìà ÷éìñ àì éìîìàãכל כח
ההשפעה של שם הוי"ה ב"ה במזלא אינו אלא בזכות השם הוי"ה שבעתיקא ,דהיינו
במו"ס עצמו )מ"א מט(,àðîéæ éøú 'éé 'éé êéøèöà ãë äùî øîà êë ïéâáå .
 - àìë àééìú àìæîá àäã ,åäééååâá àîòè ÷éñôåכמ"ש "אני ה' קודם שיחטא"
)ר"ה יז ע"ב( ,פי' בסוד ז"א שלא צריך להארת ע"ק" ,ואני ה' לאחר שיחטא ויחזור
בתשובה" )שם( ,שכן אז צריך את הארת ע"ק כדי להתקיים )מ"א נ( ,הפסיק טעמא
בגלל הפרסא המפסיקה )ב"ע פח ע"א(,éàúúå éàìò éôñëúî àìæî éàäî .
 - äéî÷ ïééôëúîåמגילוי זה נגרם או יראת העונש 1730וממילא כח להתגברות על
המידות ,או יראת הרוממות דהיינו הבושה )מ"א נ(éàäì éëæã ïàî äé÷ìåç äàëæ .
 דהיינו ליראה ולבושה הנ"ל )מ"א נ(.– çëúùà àìå øëãà àì ,ïéîéúñ ìëã àîéúñ ,àùéã÷ à÷éúò éàä
עכשיו מתחיל ומפרש את ענין פרצופי או"א ,שעיקר כוונת הא"ז הוא בשביל זה,
ולכן התחיל לחזור ולדבר מע"ק ,שהוא הסתום מכל סתימין ,ועל אף שגם או"א הם
סתימין ,מ"מ אפילו מהם הע"ק סתום )מ"א נא(ìëì äàìò àùéø åäéàã ïéâáå .
 – àìë àîéé÷ì ,àôåâ àìá àãç àùéø øá øëãà àì ,ïéàìòאע"ג שאמר
שגופיה דעתיק הוא שורש המתקלא ,עכ"פ גופיה אין נראה ולא נגלה כלל .ולכן הוא
אינו נזכר באדרות אלא בכינוי "רישא" )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד ד"ה ולא אתחזי(,
דהיינו השורש הראשון מבין השרשים העליוני .מש"כ כאן 'לא אדכר' פי' שאין נגלה
לנו ממנו כי אם הידיעה שהוא שורש הכל ,ולא גופו ,כי עצם רצונו הוא נעלם )מ"א
נא( – 1731àìëî æéðâå íéúñå øéîè éàäå .תחילה נתקן ע"ק וע"י חסד עילאה דנפיק
ממזלא קדישא ו נתקנו המלכים )בהגר"א על ספד"צ ח ע"א ד"ה אתתקן ואזדמן( .ג'
הלשונות "טמיר"" ,סתים" ו"גניז" הם כנגד ג' רישין) 1732מ"א נא(.
 - 1733àìëã äàîéúñ àçåî àåääá ï÷úúà éåðå÷úדהיינו שעל ידי
המו"ס התחילו תיקוני ע"ק ,הרי הוא תחילה ושורש לגילוי רצונו בעולם )מ"א נא(.
 – äàúúå äàìò ãñç ÷éôðå ï÷úúàå èùôúàãהתיקונים תלויים בגוף דעתיק
ולא בראשו )בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה ואף שאמרנו( וכאן מתבאר שהמו"ס
מתקן את הג"ר) 1734בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה ותיקון של( .תיקון המתקלא בסוד
דו"נ ,שהוא עיקר התיקון ,תליא ברדל"א )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד ד"ה האי
מתקלא( ..בינה הגנוזה באוירא ,הרי הוא חסד דז"ת דעתיק ,והיינו החסד העליון
המבואר כאן )בהגר"א על ספד"צ יב ע"ד ד"ה וכבר( והיינו גילוי חסד דבינה )בהגר"א
על ספד"צ יג ע"א ד"ה וכבר אמרנו( .החסד המבואר כאן הוא חסד דעתיקא ,הרי הוא
גלגלתא חוורא ,דהיינו החסד של היום הראשון שנגנז .והנה "חסד עילאה" הוא עצם
האור דיום הראשון ,ואילו ה"חסד תתאה" הוא הרשימו שנותר שאינו מסתלק

 1729כלומר שבכל זיווג דמזלין יש גילוי של שם הוי"ה ב"ה .ממילא בע"כ צ"ל שכאשר היו
תיקונים של דיקנא דא"א וז"א ,בכל פעם היה זיווג דמזלין שבו ,ולכן נאמר בו פעמיים שם הוי"ה
ב"ה ,שכן כל הוי"ה היא הארה של מתקלא.
 1730עי' מים אדירים רכח ,ש"מתכפיין" הוא לשון המורה על כניעה.
 1731מים אדירים נא מוסיף כאן פסיק.
 1732דהיינו רדל"א ,גלגלתא ומו"ס.
 1733מים אדירים נא מוסיף כאן פסיק.
 1734דז"א דאצילות .ועי' שם מש"כ בהערות הלשם.
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לעולם )מ"א נא(àçåîá àìë ìéìëúàå 1735ï÷úúàå èùôúà äàìò ãñçå .
 – àã äàîéúñכאן מבאר שהארת מו"ס הוא בדיקנא שמתפשט לאו"א )בהגר"א על
ספד"צ ג' ע"ג ד"ה ותיקון של( .החסד הראשון עצמו נכלל במו"ס בסוד האור הראשון
שנגנז ,וחסד זה נחלק לב' בחי' ,דהיינו לפנימיות וחיצוניות .והנה הבחינת החסד
החיצונית לא נגנזה כלל שכן מזה קיים העולם ,אמנם החסד עלאה הוא סתום ואינו
מתגלה אלא למי שזוכה )מ"א נב( - àã åøéäðá àã àøååç ï÷úúà ãë .כאן הוא
מקום הארת מחשבה עילאה )בהגר"א על תז"ח יח ע"ד ד"ה ולא אתידע( .1736כאן
מפרש כיצד אתפשט ואתכליל ואתתקן האי חסד .והנה פי' "כד אתתקן חוורא",
עניינו שהתפשט החסד והטוב ,ו'חוורא דא' הוא החסד ,חוורא דגלגלתא' .בנהירו
דא' הוא סוד האור הגנוז והסתום במו"ס על ידי תיקונו )מ"א נב(ùèáã ïàî ùèá .
 – 1737àçåî éàäáב' תיקונין נתקנו בא"א דאצילות :התיקון הראשון )והוא הנזכר
כאן( הוא בחינת דו"נ הרי היא המתקלא ,דהיינו תרין רישין וחד דכליל לון )ה"ה
רדל"א קד"א ומו"ס( .התיקון השני הוא מה שיוצא ע"י לבושין בצינורות דקין )ה"ה
שערות הדיקנא והגלגלתא( )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה ותיקון של( .הבטישה היא
בסוד הזיווג הנעלם ,הרי הוא יסוד דחוורא הנגנז בתוך האוירא ,והיינו סוד הסירוס
של הלויתן הזכר ,ושם בטש במו"ס ע"י האוירא ה"ה מקום גילוי הארת הרדל"א .וזה
פירוש מש"כ כאן "מאן דבטש" )בהגר"א על ספד"צ יג ע"א ד"ה וכבר ,וכן שם יד ע"א
ד"ה וענין ג'( .אין בטישה אלא על ידי הקד"א ,ולא באוירא עצמה )בהגר"א על ספד"צ
ה ע"ב ד"ה ואזדכך( .כאן מתבאר ששורש הדיקנא הוא בזיווג אוירא ומו"ס )בהגר"א
על ספד"צ ח ע"ג ד"ה ואעפ"כ(àøçà àçåî àøé÷é àìæîî àééìúå øéäðúàå .
 – ïéìéáù ïéøúå ïéúìúì øéäðå èùôúàãכאן מתבאר שאו"א כלולין במזלין,
משא"כ ז"א) 1738בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ואמר( .וכאשר אתנהיר האי מוחא
מתגלה האור על ידי גבורת ה' ,ואז עושה נפלאות )מ"א נד(.
 – øéäðúà ãëמו"ס )מ"א נד( – àøé÷é àìæîî øéäð .ה"ה האור ניסי הנ"ל
)מא נד( - ïéàìò ïéùéø 'â åøéäðúà .דהיינו חב"ד דאתכלילן במזלא )בהגר"א על
ספד"צ ד ע"ב ד"ה אתקלו( .ואז נתהוו בבחי' ג' רישין )מ"א נד(ãçå 1739ïéùéø ïéøú .
 – 1740äéá ïìéìëúàå ïééìú àìæîáå ,ïåì ìéìëãאף מכאן מתבאר ד"ז שאמרנו
לעיל ,שאו"א נכללים במזלא )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר ,1741ג' ע"ג ד"ה
לבושין( .משא"כ ז"א שמקבל מתיקון דעמר נקי את הארת אותיות יה"ו )בהגר"א על
ספד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר עד אתוון( .והנה המתקלא כאן דומה למתקלא שבגופא
 1735בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה ואף שאמרנו ,לא משנה הגירסא ,ובהגר"א על ספד"צ ג ע"ג
ד"ה ותיקון של ,גורס ואתקן )וכן הוא במים אדירים נב(.
 1736עי' באריכות בהגר"א על תז"ח כד ע"ב ד"ה סלקא.
 1737עי' בהגר"א על תז"ח כד ע"ב ד"ה סלקא ע"ש שמביא ראיות מזהר בראשית ופקודי
שהבטישה היא ב"מחשבה דלא אתיידע".
 1738עי' לעיל קכט ע"ב שמוח ז"א נחלק לל"ב נתיבות חכמה משא"כ מו"ס .אמנם עי' לקמן רצ
ע"א שחילוק לל"ב נתיבות שייך אפילו לחכמה דא"א ולמו"ס וצ"ע.
 1739בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ד גורס "מתרין סטרין" ,אמנם בדף ח' ע"ג משמיטו.
 1740מכאן ראיה לשיטת האריז"ל שבחינת הדעת שבין או"א אינו המזלין )לש"ו כללים ח"א כח
ע"ג  -ועי' בהגר"א על ספד"צ ג ע"ג ד"ה ותיקון ובהערת הלשם שם שהג"ר היא או"א ומזלין( .והנה
לשיטת הגר"א יש מקום לעיין במהות הדברים ,שכן המזלין הינם מקיפים בסוד ל"מ דצלם ,ואילו
הדעת המייחד את או"א הוא צ' דצלם ,ואעפ"כ הם אותה הבחינה אלא שהמקיפים נמשכים פנימה
ונהפכים לדעת שבין או"א ,שכן הם משפיעים תמיד ,ולכן נקראים הם מזלין )לש"ו כללים ח"א כ"ח
ע"ד וכן הוא לש"ו כללים ח"ב לג ע"ד .קיצרנו כאן ויש כאן הרבה מה לבאר ,אמנם ציינו הדברים
בתורת מראה מקום והרוצה להבין הדברים לאשורם יעיין במקורות המצויינים כאן(.
 1741יש גירסא שמציינת ענין הזה בדף רצב ,ונ"ל שהגר"א לא גורסו שם וממילא יוצא שכאן
הוא המקור היחיד לענין זה.
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דא"א עצמו )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ד ד"ה וענין כלל( .כמו כן מדוייק מכאן שאין
גילוי לקצוות אלא על ידי הקו האמצעי ,והוא א"א הרי הוא הכתר ,והמזלין הרי הוא
הדעת )לש"ו ביאורים ח"ב קו ע"ג( .ומכאן ראיה לכך שב' המזלין מגיעים עד טיבורא
דליבא ומסתיים שם בשוה )לש"ו כללים ח"א עט ע"ד(àééìâúàì éøàù ïàëî .
 – ïð÷úúî ïåðéàå äàîéúñ àìæî åäéàã àð÷éãã åøé÷éכלומר שהמו"ס מאיר
בדיקנא והוא שורש לאו"א )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ואמר כ"ש(äîë .
 - ïéùéø úìúá àìë éëä äéá ïéøèòúî ïéùéø úìú àùéã÷ à÷éúòãהתיקון
של המתקלא מתחיל מע"ק ,וכמ"ש כאן .ועניינו הוא לתקן את הכל בסוד תלת תלת
)בהגר"א על ספד"צ א ע"ד ד"ה והמתקלא(àãá àã åäìë ïééìú ïøäðúà ãëå .
 – ïåì ìéìëã ãçå ïéøèñ ïéøúî ïéøú ,ïéùéø úìúáא"א הוא בסוד המתקלא,
דוגמת ז"א) 1742בהגר"א על ספד"צ כז ע"ד ד"ה וענין כלל(.
 – àùéã÷ à÷éúò ïàî àîéú éàåסלקא דעתך אמינא ,שמכיוון שהמצוות
המעשיות הנעשות על ידי גשמיות דבוקות ברצונו הנעלם ,והרי הוא ורצונו א' ,אזי
ח"ו גשמיות ורוחניות הם דבר אחד ,לכן ממשיך ואומר כדלהלן )מ"א נד(ç"ú .
 – íéùøúà àìå ,òãåîúùà àìå ,òãéúà àìã úéà 1743àìéòì àìéòìהוא סוד
קד"א ורדל"א ,שהרדל"א אחזי נהוריה בהאי אוירא .והנה מש"כ כאן 'אתיידעי' פי'
בידיעה מיוחדת' ,אשתמודעי' פי' שלא ייוודע אפילו באופן כללי ,ו'אתרשים' פי'
שאין מזה ידיעה כש"ה ואפילו ברשימו ובסוד נקודה )מ"א נה(- àìë ìéìë àåäå .
תכלית האצילות היא שיתלבש בו האי רדל"א ,והוא כלל האצילות )בהגר"א על
ספד"צ א ע"ב ד"ה דצניעותא( - (ïééìú à"ñ)1744 ïìéìë äéá ïéùéø ïéøúå .דהיינו
סוד האוירא שבו מתפשט הרדל"א ,ולכן גולגלתא ומו"ס כלולים ברדל"א )מ"א נה(.
 - àåääå .ï÷úúà éëä (àãç)1745 àìë ïéãëåדהיינו שהרדל"א עצמו הוא התכלית
הנעלמת ה"ה רצונו ית' האינסופי )מ"א נה( - àììëá àìå àðééðîá åàì .אסור
לדבר ולהרהר בו ,שכן אינו דבר הנמנה כלל ולא שייך בו בחינת מספר .ואפילו א"ס
אין שייך לכנותו ,שכן לאו שירותא וסיומא ביה) 1746מ"א נה- ïáùåçá àìå .(1747
חשבון שייך בדבר שניתן לחשוב ולהרהר בו ,כגון נקודות וקוין )מ"א נה(àìà .
éðåùìá àèçî éëøã äøîùà éúøîà øîúà àã ìò ,1748àáìã àúåòøá
).(èì íéìäú
åøéäð àåä àìæîî øéäðúàã àùéã÷ à÷éúòî çëúùà àúåøéùã øúà
 – øáéò ïéøúå ïéúìúì èùôúàã ,àúîëçãראשית הגילוי הוא מחכמה )עילאה,
דהיינו מו"ס) (1749בהגר"א על ספד"צ א ע"א ד"ה ספרא ,וכן א' ע"ב ד"ה שלכן( .ע"ק
)שהוא כנגד הכתר( נקרא 'אין' ,שכן אין משיגים אפילו את עצם מציאותו ,ואילו
החכמה עלאה הוא שירותא לאשתכחא )תחילת מציאות( )בהגר"א על ספד"צ כא
ע"ב ד"ה וז"ש בגלגלתא( .ראשית המציאות המתגלה מע"ק ע"י המזלא היא אור
החכמה המתפשט לל"ב עיבר .כאן אין כוונתו למוח הראשון הנזכר לעיל בד"ה
'ואתנהיר ותליא ממזלא יקירא' שכן שם מדובר בקוצו של יו"ד ה"ה סוד האין )מ"א
 1742שהרי א"א נסתם מהשגתינו ,ולא הוי אלא כעין דו"ן )עי' לקמן רצ ע"א(.
 1743בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ד גורס "לעילא" פ"א במקום "לעילא לעילא" ב"פ ,אמנם בדף א'
ע"ב גורס כמש"כ כאן.
 1744גי' מים אדירים נה "ותלין".
 1745מים אדירים נה לא גורס את המוסגר.
 1746עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ לח ע"ב ,וכן בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ב ד"ה בהאי.
 1747המ"א מבאר כאן ביאור נוסף ,ש"מניינא" מורה על "מספר פרטי" ו"כללא" מורה על "מספר
כללי" ,ואינו נהיר לי כוונתו ,אמנם יתכן שכוונתו לספירות פרטיות וכלליות ,עכ"פ הדברים צ"ע.
 1748עי' לש"ו כללים ח"א יב ע"א שפי' "רעותא דלבא" הרהור הלב.
 1749עי' בהגר"א על תיקו"ז קכז ע"א ד"ה דתמן ובהגר"א בתז"ח יח ע"ד ד"ה ולא אתידע.

283

àøãàä øéàî
נט( – äéáã åøéäðî äàîéúñ àçåî àåääî à÷ôðå .1750האור היוצא דרך הקרום
נכלל באבא )בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ד"ה ואמר אזדכך( .האור שבמו"ס היא הארת
הרדל"א ,ושם במזלא לא אשתכח כלל שכן הוא "אין" ובסוד מש"כ חז"ל "אין מזל
ישראל" )שבת קנ"ו ע"א( )מ"א נט(.
1751
)- àéä àã (àúîëçá à"ñ
àúéîã÷á øéäð àùéã÷ à÷éúòã äîå
מה שע"ק מאיר תחילה בסוד אי"ן דהיינו גילוי נעלם שעכשיו נתגלה ]שכן על ידי
תוספת אורות מלמעלה יכולים התחתונים לקלוט את גילויו[ ,אמנם הע"ק לא
נשתנה למציאות אחרת ונשאר במעלתו )מ"א נט(àééìâúàã äîî àúåøéùå .
 - 1753ïéùéø úìúì ãéáòúàå äåä1752ראשית הגילוי לעולם הוא בג' שרשין ,שכן
אין נקודה ללא ג' נקודות) 1754מ"א נט( - ïåì ìéìë àãç àùéøå .כאן הוא האות ו'
כנגד הדעת הכולל את חו"ב )בהגר"א על תיקו"ז קכז ע"א ד"ה ועלייהו( .ועוד י"ל
דהיינו ע"ק הכולל את הכל ,והוא כעניין האל"ף )וזהו שרומז עליו האידרא באומרו
שהוא "רישא חדא" דהיינו ראש האותיות( דהוא סוד הפלא העליון שכן אור המוחין
נסתלק ולא נשתייר ברשימו כי אם ג' בחי' ה"ה זכרון ,מחשבה ודמיון .ותכלית כולם
1755
השגת הפלא העליון הנ"ל ה"ה ע"ק )מ"א ס(ïéôðà øéòæì ïèùôúî úìú ïéìàå .
 כאן רואים שג"ר דא"א הוא שורש למה שנכנס לראש ז"א )בהגר"א על ספד"צ כזע"ד ד"ה וענין כלל( – àìë ïéøäð ïéìàîå .מכח גילוי זה יכול הוא להשיג עד א"ס
ומשם עד אין תכלית )מ"א ס(.
 - ÷éôðå ãéâðã àøäð ãç ÷éôàå àúîëç éàä óéìâúàכאן מבאר והולך
שהדיקנא מוריד ומוריש תיקון לכל הפרצופים שתחתיו )בהגר"א על ספד"צ ג ע"ד
ד"ה ואמר ואחסין( ,וכן מתבאר שהתבונה מתפשטת מאבא לרישא דז"א )בהגר"א על
ספד"צ טו ע"ד ד"ה ומתכסיין( .והנה הדבר נעשה באופן שלאחר התיקון דא"א יש
להמשיך מוחין מאו"א לז"א )בהגר"א על ספד"צ יז ע"א ד"ה כלל בזה( .וכן מתבאר
כאן שג' המוחין דז"א מקבלים מא"א )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה תלת עד( .והנה
כאשר בינה נחתא לרביעא על בנין ונכנסת בראשו של ז"א ,נעשית היא שם לעצם
מעצמיו ,שכן נה"י דילה נעשין לגופא דיליה )בהגר"א על ספד"צ טו ע"ב ד"ה וזה
יקרא( .החכמה נתקנת בז"א על ידי בינה שמתלבשת ורוכבת עליהם ,שכן סדר
1756
הדברים הוא שראשית כל נמשכת בהם בינה ,ואח"כ נמשך לשם נהירו דחכמתא
)בהגר"א על תז"ח יז ע"ד ד"ה לאתקנא( .עיקר המתקלא הוא לשם תיקון זו"נ ,ואפילו
זיווג דאו"א אינו אלא בשביל זו"נ .וכל הנ"ל נעשה ע"י הבינה ה"ה אם הבנים שהיא
 1750עי' לש"ו דע"ה ח"ב נא ע"ג.
 1751מים אדירים נט גורס את המוסגר.
 1752במים אדירים נט ליתא 'הוה ו'.
 1753עי' בהגר"א על ספד"צ כא ע"ב ד"ה וז"ש בגלגלתא.
 1754עי' זהר בלק רג ע"ב :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 ]תרגום :כל יחוד שלם
כך הוא :ה' אלקינו ה' שהרי סוד שלו מראש צורים הוא ומתייחד בראש בגזע ובשביל ה' זה ראש
העליון אויר שעולה אלקינו זה גזע שנאמר גזע ישי ה' זה שביל שלמטה ועל סוד זה התייחד בו
כראוי[ ,ע"כ .ועי' שער מאמרי רשב"י ה ע"ב ז"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 ע"כ .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.
 1755עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב ד"ה אתקלו.
 1756עי' ד"ה הבא 'תו אתגלף'.

284

àøãàä øéàî
בבחינת "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף" )דברים לב יא( המתפשטת בזו"נ )בהגר"א
על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר( .לז' המלכין היו חסרים ג' מוחין ולכך צריכים הם ג'
זיונין ,וכל מוח ומוח מתפשט בכל ז"ת וכמ"ש ]הגר"א[ בפי' ס"י ,ש"שלש ִאמות" הם
כנגד כח"ב שהן שרש הכל ,והמה המתפשטין בכל ז"ת )בהגר"א על ספד"צ ג ע"א
בהגה"ה( .כמו כן מתבאר כאן שכל מציאות דאמא אינה באה לעולם אלא על ידי
אבא )לש"ו דע"ה חלק א' יא ע"א( .1757מש"כ 'חד נהרא' מרמז לסוד האות ו' שביו"ד
)דהיינו בחי' הו"ק( )מ"א ס( - àúðâ äà÷ùàì .בסוד "ונהר יוצא מעדן להשקות את
הג"ן" )בראשית ב י( ,הג"ן הוא בסוד האות ד' של היו"ד)דהיינו בחי' הנוק'( )מ"א ס'(.
 - 1758àçåî ãç ãéáòúàå ,ïéôðà øéòæã àùéøá ìééòåאחרי שנחקק החכמה
במוחין דאו"א ונתהוה בחי' כלי לקבל ולהשפיע ,אזי נכנס הוא ברישא דז"א
ואתעביד שם לבחי' מוח שיכול לקבל חכמה )מ"א ס'( - êéùîúà ïîúîå .דהיינו
יתגדל )מ"א ס'(àöåé øäðå ã"ää ,ïàòéèð ïåðéà ìë é÷ùàå ,àôåâ ìëá ãéâðå .
" – (á úéùàøá) 'åâå ïâä úà úå÷ùäì ïãòîהגן" הוא כינוי לפרצוף ז"א )בהגר"א
על ספד"צ טו ע"ב ד"ה וזה( ,הנטיעות הם בסוד כללי המידות הרי הם הי"ג מידות,
שכן עיקר החכמה הוא להנהיג את המידות על פי החכמה ,ולא להתנהג בהם על פי
רצונו הטבעי .וזהו סוד הג"ן ,ה"ה סוד השכל והאור ,ובסוד נגה )מ"א ס(.
,ïéôðà øéòæã àùéøá ìééòå êùîúàå ,àúîëç éàä óéìâúà åú
' – äéðéî êùîúàã åøéäð àåää ,(àøçà àåää)1759 àøçà àçåî ãéáòúàåהאי
חכמתא' הוא כמשל אדם היושב על הכסא ,שהוא עצמו אינו מתלבש בו אלא הוא
יושב מעליו ,ואין אלו שתחתיו מקבלים ממנו אלא את הנהירו דמתפשט מיניה
)בהגר"א על תז"ח יז ע"ד ד"ה לבתר( .והנה יש ב' בחינות של הארת החכמה :הא'
אור החכמה העליונה דאינו גלוי כי אם לחכמים בלבד והוא אור החכמה עצמה ,והב'
הוא הארת החכמה היכולה להיות ניכרת לכלל התחתונים .והנה כאן כוונתו היא
לבחי' החכמה שאינה ניכרת אלא לחכמים ,ואין משיגים ממנה אלא כלי בלבד
המורה על היות בתוכה פנימיות נעלמת .והוא אינו אלא מוח בלבד ,כלומר כלי
חשוך בלא אור ,אם כי הוא מוכן לקבל את החכמה כאשר הוא מעמיק בה,
וכשמעמיקים בה אתמשכא מיניה עיקר הנהירו .וכל זה דלא כאור החכמה השניה
ש"מפיקה נהר" ,ו"נפיק לאשקאה גנתא" אף לאחר סילוק האור ,עכ"ז הרשימו ניכר.
)מ"א סא(– àøéáã à÷éîòã àùéø ãçá ïøáçúîå åôéìâúà ïëéùî ïéøú ïéìà .
מוחין חו"ב דז"א מכונים "עץ החיים" ,ואילו המוחין של דעת דז"א מכונים "עץ
הדעת טוב ורע" .שכן בדעת יש אחיזה לחיצונים ,משא"כ החו"ג המקבלים מחו"ב,
ולכן דווקא במוח הדעת יש התחברות של המוחין ברישא דז"א )בהגר"א על ספד"צ
ד ע"ג ד"ה ואבא מקבל(" .עמיקא דבירא" עניינו הדעת )יהל אור ח"א כב ע"ג( .והוא
גניז בבינה )בהגר"א על תז"ח כ ע"א ד"ה גו תהומא(úåîåäú åúòãá áéúëã .
 - (ë â éìùî) åò÷áðה"תהום" כאן הוא יסוד דנוק' ,הרי הוא יסוד דבינה המכונה
"תהום רבה" ,והבקיעה היא בשני ה"תהומות" דהיינו בתהום הדעת ובתהום התחתון
ה"ה יסוד דנוק' )בהגר"א על ספד"צ טו ע"ד ד"ה ואמר דהא( .ועוד י"ל דזהו סוד
האל"ף ה"ה הפלא העליון ,1760ששרשו הוא בסוד "עמוק עמוק מי ימצאנו" )קהלת ז
 1757אחרי שנתגלה האור הוא הסתלק והשאיר רשימו .והנה בתחילה רשימו זה לא היה כי אם
בבחי' נקודה לגבי מה שהיה לפני כן ,ומעתה הוא כלי שתכליתו לקבל מהחכמה העליונה .לכן אמר
עליו ש"אתגליף" כלומר שנחקק בסוד ל"ב נתיבות פליאות חכמה חקק וכו' )ס"י פ"א מ"א( .דהיינו
שהתלבש החכמה ברשימו )מ"א ס(.
 1758עי' בהגר"א על ספד"צ ד ע"ב ד"ה אתקלו.
 1759מים אדירים סא לא גורס את המוסגר.
 1760עי' בהגר"א בתיקו"ז קנט ע"א ז"ל ,ואמר דאיהו פלא ר"ל דאלף הוא בכתר דהוא פלא
במופלא ממך ,ע"כ.
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כד(" .עמוק" ב"פ הוא בסוד ב' תהומות ,תהום עליון ותהום תחתון ,ובסוד מש"כ
חז"ל "מים עליונים ומים תחתונים ,וביניהם כמלא נימא" )חגיגה טו ע"א( )מ"א סא(.
åâì ìééòå êéùîúà ïîúîå ,àøçà àçåî ãéáòúàå ïéôðà øéòæã àùéøá ìééòå
 – àôåâשורש הדעת הוא בראש ,ואח"כ מתפשט בתורת ענף בגוף )בהגר"א על
ספד"צ יד ע"ד ד"ה שתא נפקין( .דעת מתפשט בכל )בהגר"א על תז"ח יח ע"א ונפיק(,
והוא המוח הפנימי של כל הגוף )לש"ו דע"ה ח"ב ד' ע"ב(ïéøãà ïåðéà ìë àééìîå .
 - åàìîé íéøãç úòãáå (ãë íù) ã"ää ,àôåâã ïéøãñëàåדעת הוא הפנימיות
של ז"א ,ולכן הוא כולל את כל הו"ק )בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ד"ה שתא נפקין(.
 - ïéøäð ïéìàåחב"ד ,וכן חדרי הדעת ,הרי הם האדרין והאכסדרין דהיינו
איבריו וגידיו ,ובסוד האדם אשר על הכסא) 1761מ"א עג(àçåî àåääã 1762åøéäðî .
 - äàîéúñ äàìòדהיינו מן האור אשר בא לשם מרדל"א על ידי ב' המזלות נוצר
ונקה וד' הטַ בַּ ע ֹות) 1763מ"א עג(àãá àã àìëå ,àùéã÷ à÷éúò àìæîá øéäðã .
àåä àìëå ,ãç àìëã òãåîúùéã ãò ,àãá àãå ,àãá àã øù÷úàå ,ïééìú
 - ïéøåäð úìú ïéìà ,íåìë äéðî ùøôúà àìå {.öø} ,1764à÷éúòחב"ד )מ"א עג(.
 - ïäáà ïåø÷àã ïéðøçà úìúì ïéøäðכאן רואים שהיה"ו של חב"ד מאירים ליה"ו
של חג"ת )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה תלת( ,דהיינו ג' שכלים :שכל עיוני ,שכל
המחשבה ושכל המעשה )מ"א עג( - ïéðáì ïéøäð ïéìàå .הרי הם הפעולות הנולדות
מג' השכלים )מ"א עד( - ãç øúàî øéäð àìëå .דהיינו רצונו ית' )מ"א עד(ãë .
 - ïååòøã àååòø ,à÷éúò éàä àééìâúàדהיינו ב' הבחינות :הצמצום הרי הוא
העתיק ,והשפע הרי הוא הרעוא דרעוין )מ"א עד( - øéäð àìë .מרעוא דרעוין )מ"א
עד( - àúîéìù åãçá çëúùà àìëå .תכליתו היא שמחה מחמת הצמצום דווקא.
שכן בגלל הצמצום הוא שיש בעולם חושך ואפשרות לטעות וממילא חיובי עבודה.
ממילא מחמת דבר זה יש למעלה מדרגה שנק' טוב מאד ]שהוא יותר טוב ממה
שנברא[ שאין ניתן להשיגו כי אם על ידי היגיעה ובהשגתו יש שמחה בליבו )מ"א
עד(.
 - ïãò éø÷à àúîëç éàäדהיינו החכמה שהוציאה את ג' הבחינות חב"ד
הנ"ל ונתגלף בה .והנה "עדן" הוא מלשון יחוד וכעין מאמה"כ "התקשר מעדנות
כימה" )איוב לח לא ועי' רש"י שם( ,שכן כולם יונקים ממו"ס )מ"א עד(ïãò éàäå .
 – ïîéúñ ìëã äàîéúñ äàìò ïãòî êùîúàמו"ס )הרי הוא העדן עלאה
סתימאה( כולל את חו"ב דא"א ,שכן בא"א אין מתקלא ,ולכן נכללין בחד מוחא .לכן
או"א )הרי הם בסוד העדן המבואר כאן( דאתנהרין ממוחא נפקין כחדא ואתכלילן
בחד )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ד"ה ועוד נ"ל( - àúåøéù éø÷à ïãò éàäîå .ראשית
הגילוי הוא מחכמה )בהגר"א על ספד"צ א ע"א ד"ה ספרא(– éø÷à àì à÷éúòá .
רישא דלא אתיידע נעלם מעיני כל ,ואין מתגלה לתחתונים כי אם החכמה ולבושיה.
והנה אע"ג דרדל"א מתלבש בא"א ,מ"מ הוא סתום שם )בהגר"א על ספד"צ א ע"א
ד"ה דצניעותא( ,והנה אותה בחי' מכונה עתיקא )המורה על חלק האור שנסתלק(,
וממילא לא יתכן שיתלבש בבחי' ז"א כלל .והנה גם לאחר עליית האדם וכן העולם
לשרשו ,לעולם תשאר אצלו בחי' "השביע בצחצחות נפשך" בעולם העליון ממנו
אשר שם אי אפשר לו לקרותו בשם ולא הוי ליה שירותא וסיומא וכדלקמן )מ"א
) 1761כמבואר לעיל ד"ה הקודם(
 1762עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב ד"ה אתקלו.
 1763עי' תיקו"ז קו ע"א ועי' זהר תוספות רעא ע"א.
 1764עי' בהגר"א על ס"י ו ע"ג וז"ל ,ושלש אמות כוללין הכל ,שכח"ב מתפשטין בכל והן הכל,
וכמ"ש בא"ז אשתכח דכולא הוא עתיקא ,עכ"ל .וצ"ע אם כוונתו לכאן ,וא"כ לכאורה יש לתקן את
הגרסא.
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עד(àì ,àîåéñå àúåøéù äéá éåä àìã ïéâáå ,1766àîåéñå àúåøéù éåä 1765àì .
 – äúà éø÷àובסוד כלל כ"ז האותיות 1767שכן לא נתלבש בהם )מ"א עד(ïéâá .
 - àåä éø÷àå ,àééìâúà àìå àééñëúàãכלומר שהוא שורש הנעלמים מאתנו
בחוש ומושגים בשכל רוחני בלבד .לכן אפשר לנו לכנותו 'הוא' )מ"א עד(øúàîå .
åðéáà äúà éë (âñ äéòùé) áéúëã ,áà éø÷àå ,äúà éø÷à çëúùà àúåøéùã
 בתחילה ז"א הוא סתום במוח אבא ,ולכן אבא הוא שירותא ,דהיינו בסוד האות י'הרי היא האות הראשונה של שם הוי"ה ב"ה ,הרי הוא שם הז"א )בהגר"א על ספד"צ
כ ע"ג ד"ה בהאי( .הנה הבחינה של 'אתה' אינה אלא בז"א .וזה שכאן כינה את
השירותא ב"אתה" ,זהו רק על ידי דנחית בימינא דכהנא )בהגר"א על תיקו"ז מח ע"ד
ד"ה הוא וב"ד(" .אב" אינו אלא כינוי לשורש הגילוי ,שלא תאמר שמאחר והוא נקרא
בלשון נוכח "אתה" ,הרי שהוא בגילוי גמור )מ"א עה(.
,äúà éø÷à ïéôðà øéòæ àìëã àììë àáñ àáéé áø éáã àúãâàá
àã øúàá ïðéø÷ àúùäå ,øéôùå ,àåä éø÷à àééñëúàã àùéã÷ à÷éúò
– áà éø÷àå àúåøéù éåä äéðî 1768àééñëúàã â"òà ,äúà çëúùà àúåøéùã
לכן הוא מכונה אתה ,ובכ"ז איקרי אב )מ"א עה( - ïäáàì áà àåäå .לפי שממנו
מתפשטים תלת הנהורין המאירים לג' אבהן ,לכן הוא מכונה כאן "אב לאבהן" )מ"א
עה(– àöîú ïéàî äîëçäå (çë áåéà) áéúëã àùéã÷ à÷éúòî ÷éôð áà éàäå .
ז"א נולד מבינה ,אם כי אבא הוא טמיר כאן) 1769בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר
המתקלא( ,אבא אינו מושג ,ואע"פ שמציאותו היא גלויה ,ובו מתחיל הכל ,וכמ"ש
"והחכמה מאין תמצא" )איוב כח יב( .והוא ראשית שאינה מושגת ,ובבחינת י"ש
מאין ,ר"ל מע"ק שנקרא אין) 1770בהגר"א על ספד"צ כא ע"ב ד"ה וז"ש בגלגלתא(.
לכן 1771אין גילוי של השם בספירת החכמה )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ד ד"ה וז"ש
בגין( ,וחכמה הוא בבחינת "האדם היושב על הכסא" )בהגר"א על תז"ח יז ע"ד ד"ה
לבתר דרכיב( – òãåîúùà àì ë"âáå .מאחר שאב נפיק מע"ק ,לכן "לא אשתמודע",
כלומר אפילו לז"א )בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר המתקלא( הרי היא מהותה
העצמי )מ"א עה(.1772
 – ùîî äëøã ,(íù) äëøã ïéáä íé÷ìà áéúë ç"úאבא אינו נודע לז"א
)אלקים( מכיוון שהוא טמיר )בהגר"א על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר(òãé àåäå ìáà .
 – ùîî äîå÷î ,äîå÷î úàע"ק מכונה 'הוא' ,ומשיג את החכמה דא"א )בהגר"א
על ספד"צ א ע"ג ד"ה ועיקר המתקלא ,וכן בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה כתיב אני(.
כתר מכונה 'הוא' וחכמה מכונה 'אתה' ,ואמר שם בבחי' אחרת דג"ר מכונה 'הוא'
ומחסד ואילך מכונה 'אתה' )בהגר"א על תיקו"ז פח ע"ג ד"ה ועוד(äëøã ù"ëå .1773
 1765מים אדירים עד גורס ולא.
 1766עי' ב"ע יב ע"ב שאו"א מכונים "שירותא וסיומא".
 1767עי' בהגר"א בתיקו"ז צח ע"ג ד"ה בראשית ,ש'אתה' מרמז לכ"ז אותיות ,דהיינו מא' ועד ת',
וה' אותיות סופיות מנצפ"ך.
 1768והנה לכאורה קשה ,שכן בד"ה הקודם איתא ששורש הגילוי הוא המכונה "אתה" ולא
הגילוי בעצמו .ויש ליישב ,שעל אף שז"א הוא הגילוי ,עכ"ז הוא ראשית הגילוי ,ולכן יש מקום
לקרותו עיקר הגילוי ויש מקום לקרותו שורש הגילוי )מ"א שם(.
 1769עי' שם שהבאנו את דברי בהגר"א על ספד"צ טו ע"ד ד"ה מתכסיין ,ששם מדובר על תבונה
המתפשטת עם אבא לרישא דז"א.
 1770עי' לעיל רפח ע"א דביה תליא אין.
 1771כלומר ,מכיוון ששורש החכמה הוא באוירא דלא אתפס .ועי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"א ד"ה
וההוא.
1772
עי' ב"ע לח ע"א שמשמע שהמדובר הוא במו"ס וצ"ע.
 1773עי' בהגר"א על תיקו"ז פט ע"ד ד"ה ורזא.
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)äîëç àåää ù"ëå (äëøã ù"ëå ùîî äîå÷î äëøã àìå ùîî äîå÷î à"ñ
 - àùéã÷ à÷éúòá äéá àîéúñãכוונתו שישנם ב' בחי' בחכמה :הבחינה
הראשונה היא דרכה של החכמה והתפשטותה ופעולותיה הניכרות אשר אותם עשה
בחכמה )וזהו דבר אשר אותו כביכול "אלקים הבין" כלומר פרצוף ז"א( ,והבחינה
השניה היא מהותה של החכמה עצמה ,והיינו "מקומה" ושרשה )מ"א עה(.
ïéìéáù ïéøúå ïéúìú ïèùôúî äéðî ,àìëã àúåøéù äîëç éàä
)øùòå ïååúà ïéøúå ïéøùòá ,úìéìëúà åäá àúééøåàå ,(1774ïéçøà àìå ïéìéáù
 - 1775ïäáàì áà äîëç éàä ,ïøéîàכאן רואים של"ב נתיבות החכמה הינם
השורש לכ"ב האותיות וי' הנקודות )בהגר"א על תז"ח יט ע"ד ד"ה כד בעאן( .אמנם
מעדן עלאה 1776אין מתפרשין ל"ב שבילין )מ"א עו( ,וזהו שירותא דמוחין דז"א וגילוי
האצילות )לש"ו דע"ה ח"א ט' ע"ד( ,ששירותא דזו"ן הוא מחכמה) 1777בהגר"א על
תיקו"ז קנח ע"ג ד"ה לעולם( ,אף החכמה הגלויה בבחינת 'אין' ,והיינו עדן דלתתא,
ובסוד אב לאבהן ,והיינו "שורש השורשים" ,כלומר שהוא שורש לג' השרשים ה"ה ג'
אמות אמ"ש ,והם בעצמם ג' השכלים הנ"ל )מ"א עז(àúåøéù ,äîëç éàäáå .
éø÷à äîëç èùôúà ãë ,äàúú äîëç äàìò äîëç ë"âáå ,çëúùà àîåéñå
 - ïäáàì áàכלומר כאשר תושפע עליו החכמה העליונה ,ותעלה כנגדה החכמה
התחתונה ,אזי העליון מכונה אב דאבהן ,והתחתון מכונה אבהן בסתמא )מ"א עח(.
.1778(ã÷ íéìäú) úéùò äîëçá íìë áéúëã ,éàäá àìà ìéìëúà àì àìë
כאן מתחיל לפרש את ענין או"א והתפשטות ב' החכמות )מ"א עט(éåãé ù"ø ó÷æ .
 – àã àúòùá êéøèöà àìëå ,äàìâì àåä ïãéò éàãå øîà ,éãçåבשעת מיתה
)מ"א עח(àòá ,ïéîéúñ ìëã äàîéúñ ,àùéã÷ à÷éúòã àúòùá ç"ú .
 – àìë àð÷úúàìדהיינו שיהא בסוד התיקון ,ע"מ שיתקיים )מ"א עט(ïé÷úà .
 - àá÷åðå øëã ïéòëכל המתקלא הוא בסוד זו"נ ,וזהו עיקר מהות התיקון .והנה
כאן התיקון הוא במו"ס ,ומאחר שבמו"ס אין חלוקה בבחינת דו"ן ממש ,ממילא
התיקון הזה הוא רק "כעין דו"נ" וכמש"ו) 1779בהגר"א על ספד"צ ב ע"ב ד"ה וכן
התחלת( - àîéé÷úà àì 1780àá÷åðå øëã åìéìëúàã øúàá .דהיינו בא"א אשר
שם כלולה הנוק' בזכר ,ולכן באמת הוי רק "כעין דו"נ" ,ולכן מכונה א"א "יחידה",
שכן אין הדו"נ שבו ב' פרצופים נפרדים הצריכים חיבור ,ואי אפשר לעולם הזה
להתקיים על פי בחינה זו )מ"א עט(- àá÷åðå øëã ïéòë ,àøçà àîåé÷á àìà .
דהיינו שכל א' מהם הוא אכן בפני עצמו ,אבל עכ"ז עדיין נכללים הם בדבר א'
)ובסוד האות יו"ד( )מ"א פ( .ענין תיקון דו"ן האמיתי הוא דווקא באופן שיהא אור
החסד בכלי בפנ"ע בבחי' דכר ,ואור הגבורה בכלי בפנ"ע בבחי' נוק' .ואז הם שני
כלים מיוחדים כל א' בפנ"ע ,ולכן עומדים הזו"ן בב' פרצופים נפרדים ,אלא שאח"כ
מתייחדים זב"ז .אמנם כאשר ב' האורות כלולים בכלי אחד דהיינו במו"ס ,אין להם
קיום במקומם שכן הם שני הפכים המנוגדים זה לזה ,זה חסד וזה דין ,ואין כלי
היכול לסובלם כאחד .ולא כמציאות דבו 'לא אתקיימא' ,דהיינו עולם העקודים שם
 1774עי' בהגר"א על ס"י ד ע"ג שיש לחלק בין "שבילין" ו"ארחין" ,שא' מהם הוא למעלה והשני
למטה ,ונלענ"ד ש"שבילין" הם מרמזים על ז"א ו"ארחין" מרמזים על מו"ס.
 1775עי' בהגר"א על ספד"צ טו ע"א ד"ה זה יאמר ,וכן עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ג ד"ה וסלקא.
 1776דהיינו מו"ס כנ"ל.
 1777משמע שבכתר הכל א'.
 1778עי' בהגר"א על ספד"צ טו ע"א ד"ה זה יאמר.
 1779כלומר "כעין דו"נ" למימרא שאין שם בחינות אמיתיות של זכרות ונקבות וזיווג .ובאמת
יעויין במים אדירים שמפרש את התיבות 'כעין דו"נ' ,שטעם הדבר הוא שבא"א אין הנוק' ניכרת
לעצמה אלא היא נכללת בזכר.
 1780גליונות לש"ו :נ"א ובתר דאתכלילו דו"ן ,אבל המים אדירים עט גורס כמש"כ למעלה.
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כלולים כל בחי' דו"ן בכלי אחד .וביאור הדבר ,שכן אור הבינה הוא בכלי החכמה עם
רשימו דאור החכמה .ובאותה מידה נמצא אור החסד בכלי הבינה עם רשימו דידה,
וכן הלאה כל הספירות עד שאור המלכות נמצא בכלי היסוד .והנה לעולם כל א'
מהאורות הנ"ל עולה משם לשרשו ואח"כ יורד לכלי התחתון ממנו .נמצא ,שאין
לשום אור קיום במקום קבוע ,אלא הם תמיד במצב בו הם עולים ויורדים שכן הם
יוצאים מהכלי בכל עת .ממילא יוצא כי כל עולם העקודים הוא בבחי' ממוצע בין
א"ק לאצילות והוא דוגמת התלבשות הא"ס ברדל"א שאף הוא בבחינת רצוא ושוב
)לש"ו דע"ה ח"א ו ע"ג(.
 – àìëã àììë äîëç éàäåאו"א יצאו ממו"ס ,ומ"ס והא שורש דו"נ ,אלא
שאין נקבה ניכרת שם ,עכ"פ לכן או"א כחדא נפקין וכחדא שריין )בהגר"א על ספד"צ
ה ע"ג ד"ה ועוד נ"ל(àìà øéäðúà àì ,àùéã÷ à÷éúòî øéäðúàå à÷ôð ãë .
 - àá÷åðå øëãáיש ב' בחינות בהארה :הא' קודם צאתו משרשו ,אז הוא נכלל
בשרשו והאור בשלימות ,והוא סוד ביאה ראשונה שתכליתה עשיית הנוק' לכלי.
אח"כ כאשר יצא האור ונסתלק ,זוהי הבחי' הב' ,שאז חוזר האור ומאיר בבחי' אור
חוזר ,1781ואז הארתו היא באופן של דכר ונוקבא שמצויים זה לזה בזיווג תדיר )מ"א
פ( – èùôúà äîëç éàä .חו"ב תחילה יוצאים יחד ואח"כ הם נפרדים )בהגר"א על
ספד"צ יז ע"ב ד"ה ומתחיל מראש(äðéá áà äîëç àåä àá÷åðå øëãã çëúùàå .
 - íàיש כאן את הבחינות של דו"נ ה"ה כלל החכמה שבאה לו מע"ק ,והוא האב
והוא שורש הכל ובסוד הרשימו שהניח בביאה ראשונה ,והב' הוא הכלי עצמו הרי
הוא כלל הבינה הרי היא האם ,שהיא כלי הגבול לחכמה ,דהיינו כלל פרטי החכמה,
וכאן הוא מקום לכל התבוננות )מ"א פ(øëã ,åì÷úà àì÷úî ãçá äðéáå äîëç .
 - àá÷åðåכלומר שהם שוים ,לא זה גדולה מזו ולא זו גדולה מזה )מ"א פא(.
– 1783ïéîéé÷úî àì éàä àìîìàã ,àá÷åðå øëãá1782 íéé÷úà àìë åäééðéâáå
חב"ד דאצילות הוא בסוד מתקלא) 1784בהגר"א על ספד"צ א ע"ד ד"ה והמתקלא
הוא( .תחילת המתקלא הוא חכמה )בהגר"א על ספד"צ ז ע"ד ד"ה האי מתקלא ,יד
ע"ב ד"ה האי במתקלא(.
àã åøéäðå ,àãá àã åøáçúà ,ïäáà åäìëì áà àìëì áà àã àúåøéù
 - àãáדהיינו לעתיד ,שכן לעת עתה החו"ב הם במציאות בה כל א' מהם עומד
בפני עצמו' .אתחברו' פי' בגופם ,ו'נהירו' פי' בפנימיותם .ומש"כ 'דא בדא' פי' שכל
א' מאיר בשני ובבחינת מ"ש "הבן בחכמה חכם בבינה" )ס"י פ"א מ"ד( ,1785ואז יתגלו
הפרטים דרכם אפשר להבין הכלל )מ"א פא(éë áéúëã íà äðéá áà äîëç)1786 .
 - åøáçúà ãë ((á éìùî) àø÷ú äðéáì íàאפילו שאו"א עילאין הם רעין דלא
מתפרשין ,אמנם בישסו"ת יש חילוק וחיבור )מ"א פד(úèùôúàå åãéìåà .
 - àúåðîéäîכאשר יתחברו או"א יבחינו מבין הפרטים את הכלל ,וממילא אז
תהיה האמונה ברורה מראש ,אמנם לנו אין הדברים תלויים בהולדה ,שכן אמונתינו
באה לנו מאבותינו ,ומה שקיבלנו מהאבות יגדל ויתפשט אצלינו כפי גודל החו"ב
)מ"א פב( - äðéá åäî éðàú éëä àáñ àáéé áø éáã àúãâàá .כוונתו להקשות,
מדוע כינויה של פרצוף אמא הוא 'בינה' )מ"א פג(ã"åé ,àãá àã øáçúà ãë àìà .
 1781נלענ"ד שכוונתו בהאי דנקט בל' "אור חוזר" שהדבר בא מתוך התעוררות התחתונים לזיווג
בבחינת מ"ן ולא בגדר כד סליק ברעותא.
 1782בהגר"א על ספד"צ א ע"ד ד"ה והמתקלא גורס "דכר" ,ובדף יד ע"ב ד"ה האי גורס כמ"ש
כאן )וכן מים אדירים פא(.
 1783מים אדירים פא מוסיף כאן פסיק.
 1784ע"ש שהלשם מוקים לה על או"א ומזלין.
 1785עי' בהגר"א על ספד"צ ו ע"א בליקוט.
 1786מים אדירים פא גורס את המוסגר.
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 - úãéìåàå ,ïá ú÷éôàå úøáòúà ,à"äáהרי נקט כאן בג' לשונות הרי הם ג'
בחי' :א' קליטת הזרע שאינו ניכר אלא למבינים דהיינו "אתחבר" ,ב' עיבור שניכר
לכל אם כי בהעלם שכן אין רואים את הולד ,ג' "אולידת" .וכנגדם המה ג' בחי'
שבחכמה :שורש החכמה ,מה שנתגלה לחכמים מאותה החכמה ,ומה שנתגלה לכל.
וכן הוא בבחינות אותיות י"ה ובן ,שבאות י' הכל הוא בהעלם ,ואילו בעיבור באמו
יש כאן את כל ו"ק ,אמנם הם בסוד ג' תוך ג' .ובלידה הרי לא נתווסף שום אבר ,רק
יצא לפועל כל מה שהיה מוכן בבחינות הקודמות בכח )מ"א פד(éø÷à äðéá ë"âáå .
 – ä"é ïáהאות ה"א היא בסוד בינה ,וכוללת בתוכה את ז"א ,בסוד בינה ה"ה ב"ן
י"ה )בהגר"א על ספד"צ כד ע"א ד"ה ואמר ה"א(,åçëúùà àìëã àúåîéìù .
.åäééååâá ïáå ïøáçúîã åäééååøú
1788
)åäééååøú ä"é ïá à"ð
àúåîéìù çëúùà åäééðå÷úá àìëã àììë1787
àìëã1789 (àììë àìëã àúåîéìù çëúùà åäééðå÷úá åäééååâá ïáå ïøáçúîã
 אחר שנתקן בתיקון המ"ה ,אז הבינה היא שלימותא דכולא וכלל הכל )מ"א פה(.1790
ïéðåéìò éùéã÷ì øá äàìâì åáäééúà àì ïéìà ïéìî ,úáå ïá ,íàå áà
 - 1791å÷ôðå åìàòãשכן הם נכנסו להשיג את גנזי התורה ,ויצאו אחר כך לבחי'
חיצוניות ,דהיינו המצוות ,והבינום על בוריין ,וראו שהכל א' ושאין הגנזים אלא
הפנימיות של המצוות )מ"א צא( - ä"á÷ã éåçøà ïéòãéå .דהיינו שיודעים שהמה
מהדברים הנעלמים מעיני כל בריה )לש"ו ביאורים ח"א ה ע"ד(åäá ïàèñ àìã .
,'åâå íá åëìé íé÷éãöå 'éé éëøã íéøùé éë (ãé òùåä) áéúëã ,àìàîùìå àðéîéì
 - éåçøåà òãðîì éëæã ïàîã äé÷ìåç äàëæדרכי ה' )מ"א צ(éòèé àìå éèñ àìå .
" - åäáסטי" הוא במזיד ,ו"טעי" הוא בשוגג .שכן במזיד בודאי יבא לידי קיצוץ
בנטיעות והיינו סטייה בפועל ממש ,ואילו בשוגג הדבר בספק ויתכן שיבא לידי
קיצוץ בנטיעות ממילא אינו אלא טעות )מ"א צ(.
 - ïåðéà ïéîéúñ ïéìà ïéìîãכלומר שכלל דברי האדרא הזאת הם דברים
סתומים ומלובשים בשמות אשר אפשר לטעות בהן .לכן לא ניתנו אלא לאלו שהם
קדושים עליונים )מ"א צ( - åäá ïéøéäð ïéðåéìò éùéã÷å .דהיינו הצדיקים הזכים,
אשר הם כלים המוכנים לקבל את הקדושה )מ"א צ(åøéäðî øéäðã ïàîë .
 - àðéöåáãשכלל המציאות מכונה בוצינא ,וחכמתו הגנוזה שם היא הנהירו דביה
)מ"א צ(ìàò àìã ïàîã ,÷éôðå ìàòã ïàîì àìà ïéìà ïéìî åøñîúà àì .
 – éøáà àìã äéì áè 1792÷ôðåפי' "מאן דלא עאל ונפיק" מי שלומד את חכמת
הנסתר ולא מוציא את הדברים מהסתרם כדי להכניסם ולהלבישם בפשוטי עולם
 1787מים אדירים פד לא גורס כללא דכלא.
 1788מים אדירים פד לא גורס את המוסגר.
 1789מים אדירים פד גורס כאן דכלא כללא דכלא.
 1790והנה יש להקשות ,שכן עי' לעיל קכח ע"א ,שפי' "קדישי עליונין" מלאכים ,ושם נתבאר
שהם אינם שייכים להשגות חכמת הקבלה ,וצ"ע מכאן .אמנם עי' לקמן מש"כ בשם המים אדירים,
שכוונת רשב"י כאן לבאר שצריך שיהיו לאדם מידות טובות כמידות הקדישין ,ומשמע שהוא
מדמה את החיוב באימוץ מדות טובות למידות המלאכים .ועי' מסילת ישרים פרק ו' וז"ל ,ותראה
שהמלאכים נשתבחו במדה הטובה הזאת ]זריזות[ ,שנאמר בהם )תהלים קג( גבורי כח עושי דברו
לשמוע בקול דברו ,ואומר )יחזקאל א( והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק ,עכ"ל .והנה באמת עיקר
המידות טובות הוא הריחוק הגמור מהיצר הרע ,והדוגמא ליצירה שאין לה שייכות ליצה"ר כלל
ה"ה המלאכים ,ולכן ברור הדבר שיש לידמות אליהם כדי להיות אח"כ כלי קיבול ללמוד קבלה.
אמנם להם עצמם אין שייך הלימוד הזה כלל וא"ש.
 1791עי' קכז ע"ב באד"ר לעניין עאלו ונפקו.
 1792גי' מים אדירים צא "דעאל ולא נפק" ,וכן הוא באד"ר דף קמד ע"ב .ועי' בהגר"א על ספד"צ
יג ע"ד ד"ה ואמר והחיות ,וכן הוא בזהר בראשית נ' ע"א שעצם המציאות של מידת היסוד הוא
"עייל ונפק" ,ועי' ס"י פ"א מ"ו.
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המעשה )מ"א צא(ïéìîã ïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúò éî÷ àéìâ àäã .
àëäã éðá ïéìàå ä"á÷ã åìéçãå àúåîéçøã àúåîìùàá éàáìá ïéøäð ïéìà
 - å÷ôðå åìàò àäã åäá àðòãéשכן באד"ר כבר גילו את הכל )מ"א צב(ïøéäðúàå .
 - åäìëá àìå ïéìî ïéìàáשכן חכמת האמת מתגלית באופן שבו הכלל מוסיף על
הפרט .כלומר ,שכל חכמת האמת לא באה לגלות כי אם עומק גדול יותר בדברי
הפשט עצמם ואינה חכמה נפרדת בפני עצמה .וממילא ח"ו לחשוב שבהיגלות לו
חכמה ופנימיות גדולה יותר ייבטל מה שהיה בידו עד אז .אמנם מכיוון שבאד"ר לא
נתגלו ענייני או"א בפרטות ,לכן אמר כאן "ולא בכולהו" שכן באדרא רבא נכללו
בחינות או"א במזלות אשר גילה רשב"י שם ,ושם הוא שכלל קצת את ענין או"א,
אמנם לא בפרטות )מ"א צג(- êéøèöàã äîë àúåîéìùá åøéäðúà àúùäå .
דהיינו אחרי גילוי האו"א שהיה חסר באד"ר )מ"א צג(àåääá ïåäîò é÷ìåç äàëæ .
.àîìò
כאן מתחיל ומפרוט את ענין או"א וז"א )מ"א צג(àðéîàã äî ìë ,ïåòîù 'ø øîà .
 - ãç àìë ,ïéôðà øéòæã àðéîàã äî ìëå ,1793àùéã÷ à÷éúòãזוהי הקדמה,
שאין שינוי בין בחינה פנימית לבחינה חיצונית ,אלא שזה נתגלה יותר מזה .אבל ח"ו
אינם נפרדים זה מזה כלל .ומש"כ 'כלא חד' דהיינו במחשבה העליונה) 1794מ"א
צג( .1795והנה דווקא הקו האמצעי אפשר לומר שכולו חד ושאינו בבחינת נפרדים,
משא"כ קוים דימין ושמאל אשר לכשלעצמם ,בלי הקו האמצעי לעולם הם בבחינת
נפרדים )לש"ו כללים ח"א כב ע"א( .עולם האצילות הוא בסוד אלקות ,ולכן אליו
הוא שמכוונת כל העבודה ,ועכ"ז צריכים ליתן כאן חילוקי מדריגות )לש"ו דע"ה ח"א
נד( - äìî ãç àåä àìë .בדיבור אין חילוק )מ"א צג(äéá àééìú {:öø} àì .
 - àãåøéôכלומר בפועל ,שכן הנגלה והנעלם כולם אחד )מ"א צג(– àåä êéøá .
'הוא' דהיינו ע"ק הנעלם ,המתברך מהא"ס )מ"א צג( – äéîù êéøá .דהיינו 'הוא'
הנגלה לשכל )מ"א צג( - ïéîìò éîìòìå íìòì .כנגד ג' עולמות בי"ע ,בהם מתפשט
רצונו ית' )מ"א צד(àééìúã ,ã"åéá ìéìëúà áà éø÷àã àã àúåøéù ç"ú .
 - àùéã÷ àìæîîעכשיו מתחיל ומפרש את עניין או"א בפרטות )מ"א צד( .שורשה
של החכמה הוא במזל עליון הכלול בקד"א ,הרי הוא חכמה דא"א דאצילות ,ולשם
מסתלקת החכמה אחרי נתינת המוחין לז"א )בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג ד"ה וז"ש
אתייחד( .דהיינו הסתלקות החכמה לדיקנא כדי לקבל מוחין חדשים .אמנם אליבא
דאמת שורש המוחין הוא בקד"א )יהל אור ח"א ז ע"ג( .ראשית הגילוי היא נקודה,
ושם במזלא אתנהירו ג' רישין ,הרי הם ג' קוצין דיו"ד) 1796מ"א צד( .בינה נכללת
באבא ביו"ד )בהגר"א על ספד"צ ל ע"ג ד"ה ולכן בכלל(ïååúà ìéìë ã"åé ë"âáå .
" - àìëã àôéñå àùéø 'é ,ïéðøçàסיפא" הוא המלכות ,שכן גם המלכות מכונה
חכמה )בהגר"א על תז"ח כד ע"א ד"ה נפקא רתיכא(.
 – ãéâðã àøäð àåääåה"נהר" הוא כינוי למשח רבות הנובע מת"ד .ומש"כ
לקמן שהוא משקה לגנתא כוונתו שהוא הולך לז"א )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה
ארבע עד( .ה"נהר" הוא בסוד ה' עלאה ,ומש"כ 'דנגיד' עניינו שהוא נמשך ונתגלה
למטה )מ"א צד( - ÷éôðå .מוציא ממנו למטה )מ"א צד(- éúàã àîìò éø÷à .
דהיינו בסוד האות ה' הנכלל באותיות ו"ד שבשם האות יו"ד ,והוא סוד עולם הבא
)מ"א צד( - øéãú éúàã .שכן תמיד יש השפעה מחכמה ,דהיינו מהי' אל ה-ו"ד )מ"א
צד( - ÷éñô àìå .דהיינו השפעת הי' )מ"א צד(- àé÷éãöã àðåãò àåä éàäå .
 1793גליונות הלש"ו :באד"ר קמים אדירים ע"א ורע"ב וע"ש קמ"ג ע"א ולקמן רצ"א ע"ב.
 1794עי' אד"ר קמא ע"א :עתיקא דעתיקין וכו' כלא חד.
 1795וכן הוא בלש"ו כללים ח"א כ ע"א.
 1796עי' לעיל הערה .1029
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והיינו המכונה "עדן" ,והוא לשון של חיבור ,מלשון "התקשר מעדנות כימה" )איוב
לח לא( )מ"א צד(- ÷éñô àìå àúðâì øéãú é÷ùàã ,éúàã àîìò éàäì äàëæì .
עבודת הצדיק בעולם הזה נפסקת בסופו של דבר ,ואילו בעולם הבא היא תמידית
)מ"א צד( - (çð äéòùé) åéîéî åáæëé àì øùà íéî àöåîëå áéúë äéìò .דהיינו
בלי הפסק כלל )מ"א צה((á úéùàøá) ã"ää ,ã"åéá éøáà éúàã àîìò àåääå .
.ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå
 - ã"å ïååúà ïéøú ìéìë 'éשתי האותיות ו"ד הם בחינות של ז"א ונוק'
)בהגר"א על תז"ח כד ע"ג ד"ה קוטרא( שכן כללות הט"ס דו"ק הם בסוד ו' )בהגר"א
על ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר ד'( ,הוא נברא ,ותיקונו וקיומו הוא בסוד י' .והנה אע"ג
שלקמן איתא שהעולם הבא הוא בסוד האות ה' ,הכוונה שם היא לאות ה' היוצא
מהאותיות ו"ד שבתוך היו"ד )מ"א צה(éàîà ,ïðéðú àáñ àáéé áø éáã àúãâàá .
 – 'å éø÷à éàãå àúðâã äòéèð àìà ,ã"åéá ïìéìë ã"åגן הוא כינוי לז"א )בהגר"א
על ספד"צ טו ע"ב ד"ה וזה יקרא( ,נטיעות הם כקרני חגבים בסוד "היושב על חוג
הארץ ויושביה כחגבים" )ישעיה מ כב( ,והיינו ב' הבחינות של ציור העיגול :הא'
המרכז ה"ה הנקודה האמצעית ,והב' היא הנקודה העליונה שממנה תחילת העיגול.
והנה ב' הנקודות האלה המה בסוד האנ"י והאי"ן ,וביניהם נוצר קו המתקן את
הקרני חגבים )מ"א צו(,'ã àéé÷úùà 'å éàäîå ,'ã éäéàã àøçà àúðâ úéà .
 – 1797(íéùàø à"ñ) äòáøà éäéàãהנוק' מכונה באות ד' ,שנבנית מד' ספירות
)תנה"י דז"א  -ע"ח מול"מ פרק ה'( )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר( ,ה"ה ד'
התיקונים הנכללים במזל התחתון ויורדים לנוקבא ,שהיא בחינת כתר מלכות ,והן
בבחינת ד' פרשיות דתש"י )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה וידוע שאבא( .וכן כנגד ד'
התיקונים דנוק' ,החסרים בדיקנא דז"א ,ונמצאים בדיקנא דא"א )בהגר"א על ספד"צ
יח ע"ג ד"ה ואמר( ,והם ד' רוחות העיגול ,שגם הם ניזונים משם ,והיינו גנתא אחרא,
הרי הוא בסוד חיצוניות הכלי ,ובסוד עיגולים וממנו יוצאת ההשגחה הכללית על
הברואים .שכן ב' הנקודות והקו המה בסוד האחדות הגמור ,אבל עכ"ז שכאן בגנתא
הם בפירוד ,כלפי הקו אין זה פירוד גמור ,אלא בסוד הד' ,כנגד ד' היסודות
הראשונים )מ"א צו(- (é á úéùàøá) 'åâå ïãòî àöåé øäðå áéúëã àæø åðééäå .
הנהר הוא הדעת המתפשט בין או"א )בהגר"א על תיקו"ז ק ע"ד ד"ה ולאן(ïàî .
 – 'å àã ,ïâä úà úå÷ùäì ,'é àãå ,äàìò äîëç àã ,ïãòז"א מכונה גן )בהגר"א
על ספד"צ כ ע"ב ד"ה כתיב עד(,'ã àåä àã ,íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå .
 – ã"åéá ìéìë àìëåעוד ראיה יש כאן שחכמה כוללת את הכל )בהגר"א על ספד"צ
טו ע"א ד"ה זה יאמר( ,כלומר ביו"ד עצמו בתלת קוצין דיליה) 1798מ"א צז(.
 - àìëì áà éø÷à êë ïéâáåה"ה שורש הכל )מ"א צז(- ïäáàì áà .
כלומר אפילו לשורשים עצמם )מ"א צז( - àìëã àúåøéù .דהיינו אפילו תחילת
הגילוי ,דהיינו ראשית המציאות )מ"א צז(àîåéñ ã"åé éàäî ,1799àìëã àúéá .
 - (ãë ã÷ íéìäú) úéùò äîëçá íìë áéúëå ,àìëãכלל הבית הנבנה הוא
מבנין אב ,דוגמת כל האותיות שהם בי' ,שאין אות בלא י' ,1800וכל מציאות האותיות
המה קיבוץ של הרבה יודי"ן )מ"א צז(.
 - òãéúà àìå àééìâúà àì äéøúàáזהו ביאור מ"ט צריכים בינה ,והטעם
הוא שהחכמה בשרשו לא אתידע ,אפילו חכמת אדם במקומו אינו נגלה ברמיזה,
 1797כנראה שבהגר"א על ספד"צ יח ע"ד ד"ה לא ,גורס את המוסגר.
 1798עי' לעיל הערה .1029
 1799מים אדירים צז מוסיף תיבות אלו' :דכתיב בחכמה יבנה בית' ואילו 'מהאי יו"ד שירותא
וסיומא דכלא' הוא מסגיר.
 1800עי' בהגר"א על ס"י ט ע"א ,וז"ל :היו"ד הו ראשית לכל האותיות שאין אות בלתי אם קדם
לה נקודה והנקודה היא שרשם וחיותם ,עכ"ל.

292

àøãàä øéàî
והיינו מה שיש בכח החכמה לעשות )מ"א צח(æéîøúà àîéàá øáçúàãî .
 - àîéàáכאשר מתפשט בלב האדם התחתון ,אזי "חכמת אדם תאיר פניו" )קהלת
ח א( ,ונתגלה לחכמים גדולים ,המבינים ברמיזה )מ"א צט(àììë àîéà ë"âáå .
 - àìëãהבינה היא שורש לכל ,שכן אין מתגלה מהחכמה כי אם מה שמתפשט
ומתלבש בבינה )מ"א ק( - òãéúà äá .מה שיודעים מן החכמה בבירור הוא
מהבינה )מ"א ק( - æéîøúà äáå .מה שיודעים ברמיזא ,הכל הוא ע"י הבינה )מ"א
ק( - àìë íéúñ äéáå ,éø÷à äîëç àìëã àîåéñå àúåøéù .כל תכלית כוונת
רצון הבורא גנוז בגבולי הברואים בסוד בינה ,וכח מהותם סתום שם ,וכולם בסוד
בינה )מ"א ק( - àùéã÷ àîù àìëã .כלומר ראשית ואחרית השגת האמונה ורצונו
הוא שם הוי"ה ב"ה ,שהאמונה ורצונו ית' מהווים את כל הברואים )מ"א ק(.
 - ïéîåé ïéìà ìë àðéîà àìå ,àðæéîø àúùä ãòבאד"ר לא גילה בפרטות
כיצד כלולה האמונה בשם הוי"ה ב"ה )מ"א ק(- ïéøèñ 1801ïéôìâúî àðãéàäå .
דהיינו שנתגלו כל הצדדים דהיינו כל האופנים ,כיצד יש להלוך באמונת ה' )מ"א ק(.
 - äîëç éàäá ìéìë 'éדהיינו שהחכמה אינה י' בעצמה ,אלא האי י' נכלל בהאי
חכמה )מ"א ק( - àîéà àã 'ä .ה' הוא סוד ד' ,ה"ה כלל הבריאה ,ד' יסודות ,ורצונו
ית' בתוכה בסוד י' ,וממנה נעשה ה' )מ"א ק( - äðéá ïðéø÷å .דהיינו י"ה ובן )מ"א
קא( - àîéàî ïøèòúîã ïéðá ïéøú ïéìà ä"å .שהבנים באמת נכללו בבינה ,שהבן
הוא הו' ,ובו נכללת הבת )מ"א קב( - àìëî ìéìëúà äðéáã ïðéðú àäå .דהיינו גם
הבן וגם הבת )מ"א קג(á"à ,äðéá åðééäå ,ï"á ïé÷ôîå ,àîéàá àøáçúîã ã"åé .
 - åäééååâá ïá ,ä"é ïåðéàã ,í"àåהבת היא בכלל הבן )מ"א קג( .כאן מתבאר שעיקר
הבינה הוא על שם או"א ,והבן נכלל בהם ,לא נזכר מהם רק הבן לבד ,כי הוא
במדרגת עיבור ראשון ,שאז הנוקבא עדיין לא נבנתה כלל ,אלא בסוד נקודה לבד,
והיא במדריגת פסיעה לבר )פת"ש או"א ט'(.
àìå äðåáú éø÷à éàîà ,äðåáú éø÷àå äðéá ,àìëúñàì úéà àúùä
 - äðéáאם בינה הינה כלל הכל מ"ט נמצאת שם תבונה )מ"א קג(äðåáú àìà .
 - ïéðá ïéøúì à÷ðéã àúòùá éø÷àאימא מלבשת את אבא מטיבורו ולמטה,
והיא מתלבשת בז"א ,הרי הוא הדעת ,מטיבורה ולמטה) 1802בהגר"א על ספד"צ טו
ע"ד ד"ה אבא יתיב( .והנה אדם שנשרש ברע גמור ,תיקונו הוא בדרך נס בסיוע עליון
דהיינו ע״י ג״ר .שכן הנהגה זו אינה לפי כח האדם שהנהגתו הינה בז״ת בלבד.
והנהגה זו של תיקון האדם היינו פעולה של בחי' תבונה הנזכרת כאן )פת"ש בית
נתיבות צמצום ד'( .או"א מעניקים לזו"נ שלמות ,כך שיהיה להם תיקון ושלמות וכל
הסדרים הטובים הנמצאים באו"א .לכן או"א צריכים לירד למטה ולהיות נכללים
בישסו"ת המתפשטים בזו"נ ,והיינו עניין היניקה המבואר כאן )פת"ש או"א ט'( .יסוד
דבינה כולל את כל הכחות של הפרצוף ,ולכן הוא הנותן כח כללי לאורות של
מדרגות ז"א ,וכמו כן היא פעולת יסוד דתבונה המתלבש בז"א לפי ערכו וכמ"ש כאן,
והוא בחינה הממוצעת בין בינה לתבונה )פת"ש ז"א ז'( .כאן מבאר את עניין הענפים
המצמצמים את הגילויים של הנצחיות )של א"א( בסוד הנהגת הזמן )פת"ש גדלות
דז"א כב(ïéìàá ìéìë àìëã ,äðåáú éø÷à àúòù àéääå ,ä"å ïåðéàã ú"áå ï"á .
 - ä"å ïåðéà ú"áå ï"á ,ïååúàגם אז נכללים הבן ובת באמא ,אם כי יותר בגילוי.
והנה בינה היא כלל ההניתן להבנה ,אמנם מה שבידינו להבין מזה בקטנותינו כבני
העולם הזה אינו אלא אפס קצהו מכלל הבינה ,והיינו התבונה )מ"א קג( .כאן עיקר
 1801בפי' לשון מגליף ,עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"ב ד"ה גלופי ,ש"גלופי" הוא כינוי לחיוורתי
הרי הם הרקע לשערות דהיינו הגילוי הכללי של הרחמים ,שכן השערות עצמם הינם הגילויים
הפרטיים.
 1802עי' פת"ש או"א י' שהאמא האמורה כאן היא באמת בבחינת ישסו"ת ,ועי' דברינו בהגר"א
על ספד"צ שם.
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מש"כ על "בן ובת" קאי על זו"ן ,ודלא כהבינה דלעיל )פת"ש או"א ט'(ãç àìëå .
 - äðåáú åðééäå àììëהרי היא היניקה )מ"א קד(.
éìâã äàîã÷ àðå÷ú àëìî äîìùã ,øîà àáñ àðåðîä áøã àøôñá
" - àåä éàäî (à øéù) éúéòø äôé êðä øîàåמהאי" כלומר מבינה ומתבונה
ששניהם שורש למציאות הז"א )מ"א קד(éäéàã ,äìë éø÷à àðééðú àðå÷úå .
 – àúúìã àá÷åðהרי היא שורש ההשגחה עלינו שבעולם הזה ,אשר בכללות
כינויה הוא "בת" ,ה"ה נוק' דב"ן )מ"א קה(àá÷åð éàäì åäééååøúã éøîàã ïåðéàå .
éø÷à äàøúá à"äå ,äìë éø÷à àì äàîã÷ à"äã ,éëä åàì ,ïåðéà àúúìã
 - äìëשכן זיווג דאו"א הוא תדירי ,וזה סוד זיווג חיצוני שהוא בלתי הפסק,1803
ובסוד קיום העולם .והנה שרשו הוא במקום גבוה יותר אם כי במקום רחוק מאוד
לשם קיום סוד האור המקיף המאיר בחיצוניות הכלי מרחוק ואינו דבוק בכלי עצמו
)מ"א קז( - ïéòéãé ïéðîæì .ובסוד חדשים ושבתות ויו"ט ,שכן אז הוא בסוד הזיווג
הפרטי וכמאמה"כ והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר
להשתחוות לפני )ישעיה סו) (1804מ"א קז( – (ïéàéâñ ïéðîæì)1805 .זיווג זה שייך
פעמים רבות גם בחול ,כאשר ישראל עושים את רצונו של מקום )מ"א קז(àäã .
àðîæ àåääá ,äðéî ÷ìúñàå 1806äîò øáçúà àì àøåëãã ïåðéà ïéàéâñ ïéðîæ
 - (çé àø÷éå) áø÷ú àì äúàîåè úãðá äùà ìàå áéúëכינויה הוא "כלה"
מלשון "כלתה לך נפשי" ,שכן מכח שורש הרצון הוא שכל ישראל חפצים תמיד
לעשות את רצון ה' )מ"א קח(éòá àøåëãå ,àá÷åð úàëãúàã àúòùá .
 - àééúà ùîî ä"ìëë ,ä"ìë éø÷à ïéãë ,äîò àøáçúàìדהיינו שהיא יושבת
ז' נקיים .והוא סוד זה שישראל עושים תשובה ופורשים מן העבירות בשבעה ימי
בראשית )מ"א קט(.
 - ïéîìòì åäééååøúã àúåòø ÷éñôà àì àîéà éàä (ìáà)1807שכן זיווגם
הוא תדירי ,והוא זיווג כללי ,ואם היה נפסק ח"ו היה נחרב העולם ,וזיווג זה הוא מה
שאנו מכנים "זיווג חיצוני" אשר תכליתו חיות העולמות )מ"א קי(– ïé÷ôð ãçë .
כשיצאו או"א הם יצאו ממו"ס ,וממילא בעל כרחך שבמ"ס יש שורש של בחינת דו"נ
)שכן אין ולד שאינו כעין המולידו( ,אלא שאין הנקבה ניכרת שם ,ולכן או"א כחדא
נפקין וכחדא שריין )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ד"ה ועוד נ"ל( .וכמו"כ י"ל בזיווג ע"ב
וס"ג דא"ק )לש"ו כללים ח"ב יח ע"א וכן דף מ ע"ב( .מש"כ "כחד נפקין" הוא כעין
מש"כ בזהר )ויקרא ד ע"א( שאו"א הינם "תרי רעין דלא מתפרשין" )לש"ו כללים ח"ב
קכב ע"א( ,ועכ"ז אמא היא למטה מאבא )לש"ו דע"ה ח"ב קנח ע"ד(– ïééøù ãçë .
לפני התיקון או"א לא היו משגיחין אפין באפין ,הואיל ואו"א כחדא שריין ,לכן
החסרון הוא בשניהם בשוה) 1808בהגר"א על ספד"צ ג ע"א ד"ה בא"א לא( .זיווגם של
או"א הוא תדיר ולא פסיק לעלמין .והוא בחשאי ,שכן זיווג זה הוא נעלם מאד ,בסוד
החכמה העליונה שאינה מושגת כלל )בהגר"א על ספד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא( .וכך
יהיה זיווג זו"נ לעתיד לבא )פת"ש א"א לו(- 1810ïéîìòì àã ïî àã ÷éñôà àì .1809
אין בחי' המבדלת ביניהם ,על אף שאבא מלביש את א"א מימין ואמא משמאל.
 1803עי' לעיל קמא ע"א ד"ה כמה אלף.
 1804עי' אד"ר קמה ע"א.
 1805מים אדירים קז גורס את המוסגר.
 1806גליונות הלשם :לעיל עד ע"א ,עט ע"א ,קצז ע"א ,בשלח ס' ע"ב.
 1807מים אדירים קי גורס את המוסגר.
 1808כלומר שהם היו בסוד אב"א.
 1809עי' לש"ו כללים ח"א עד ע"ג שמעמיד את דברי האידרא על עניין היות חו"ב בסדר ג' קוים
ולא קו א' .אמנם צ"ע אם כוונתו שהדבר הוא בדווקא.
 1810גליונות הלש"ו :לעיל סא ע"ב ועי' בשלח נה ע"א.

294

àøãàä øéàî
אמנם אין בחי' הפסק ביניהם ,אלא ימין ושמאל מחוברים ודבוקים זה בזה )מ"א
קיא(àìå øéãú àöåé ,ïãòî àöåé øäðå áéúë ë"âáå ,àã ïî àã ÷ìúñà àìå .
 - ÷éñôàזוהי בחינת המים הבאים לאימא )מ"א קיג(øùà íéî àöåîëå ã"ää .
 - (àé çð äéòùé) åéîéî åáæëé àìזוהי בחינת המים היוצאים מאימא )מ"א קיג(.
 - àúåîéìù àúåãçàá ïééøù äåçàã àúåòøá éúéòø áéúë ë"âáåאו"א הינם
ב' רעין )בהגר"א על ספד"צ יד ע"ג ד"ה וזהו חכמה בבינה( .בפסוק זה שבשיר
השירים נקט בג' לשונות "אחותי" "רעייתי" "תמתי" כנגד זיווג ,נישוק וחיבוק,
ובשלשתם הם בבחינת רעים דלא מתפרשין )מ"א קיג,äìë éø÷à àëä ìáà .(1811
ë"âáå ,ùîî àééúà éäéà äìëë ,äìë àéä äîò àøáçúàì àøåëã àúà ãëã
 - äîìù ùéøô éá÷åðã ïéðå÷ú éøúבשיה"ש בתחילה קראה רעייתי ,וכן לבסוף,
ואילו באמצע קראה "כלה" ,למימרא שרעייתי הוא בחי' אמא עלאה ,ועד שנכנסו
לא"י עדיין לא נתגלתה הפרטיות והפנימיות של השגחתו ית' כי אם במקום המשכן,
ואילו לאחר שנכנסו לא"י היא נתעלתה להיות בבחינת "כלה" ,ואח"כ בגלות חזרה
להיות בבחינת "רעייתי" בלבד )מ"א קיג(éäéàã ïéâá àîéúñ àúéîã÷ã àðå÷ú .
ìë àéìú øúáìå ,éàä éìåë íéúñ àìå øéúé ùéøô àðééðú àðå÷úå ,àîéúñ
,(å øéù) äúãìåéì àéä äøá äîàì àéä úçà áéúëã ,àìéòìã àéääá àçáù
äðî ÷éñôà àì ã"åéã àúåòøå ,äìëã àøèòá àøèòúî ,àîéà éäéàã ïéâáå
åøéç ìë ,àìëã åøéç ìë ïéãáòã åøéç ìë ,äúåùøá áéäéúà ,ïéîìòì
 - àìëì äàëãì ,àéáééçãכאן הוא מקוה לכולהו ,וכמש"כ בש"סמקוה ישראל ה',
מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל )יומא פה ע"ב(
)מ"א קטו( - (æè àø÷éå) íëéìò øôëé äæä íåéá éë áéúëã .וזה סוד יוה"כ ,ובסוד
אימא עלאה ,ה"ה בבחינת קבלת אור השמש לאחר שנתו ,דהיינו עשרה ימים אחרי
מולד הלבנה ,והוא מקבל מהעולם העליון ,ובסוד בינה ,ג"ע ,ועולם הבא )מ"א קטו(.
 - àéä ìáåé äðù íéùîçä úðù úà íúùã÷å (äë íù) áéúëåיוה"כ הוא בכל
שנה ושנה ,הרי הוא בינה ,אֵ ם הו"ק ,אמנם יובל הוא בינה דבינה ,ובסוד השער הנו"ן
)מ"א קיז(àåää íåùî ,(æé äéîøé) åéùøù çìùé ìáåé ìòå à"ãîë ,ìáåé éàî .
" - ÷éñô àìå øéãú éúàå ÷éôðå ãéâðå éúàã øäðולא פסיק" דהיינו לעלמא דאתי.
ולכן הוא מכונה "יובל" שכן תמיד הוא מוביל )מ"א קיז(.
 – (á éìùî) êìå÷ ïúú äðåáúì àø÷ú äðéáì íà éë {.àöø} áéúëחוזר
כאן לענין הראשון ,דהיינו לפרש את עניין הבינה ,אותו הפסיק ע"י עניין הכלה ,וכאן
מפרש את ההפרש שבין בינה לתבונה )מ"א קיז(,àø÷ú äðéáì íà éë øîàã ïåéë .
 - àðéîàã äîë àìë àìà ,äðåáúì éàîàרצונו להקשות ,אם בינה היא אכן
שורש הכל ,מ"ט יש צורך בתבונה ,אלא הביאור הוא כמו שפירש ,שהבינה עצמה
אינה נגלית אלא בתורת מקיף בלבד ,שאינה מובנת ,ועצם היניקה וההבנה הן
מהתבונה )מ"א קיז( - äàìò åäééðî éä .כאן הספק הוא ,ש'קול' הוא כללי יותר
מאשר "קריאה" ,שכן 'תקרא' הוא ע"י מילים ואילו "קול" הוא ללא מילים ,ובדרך
כלל הסדר הוא שהולכים מהכלל אל הפרט .למימרא ,שא"א לקרוא לבינה אלא
לאחר בקיעת הקול של התבונה )מ"א קיז(íàå áà äðéá ,äðåáúî äàìò äðéá .
 – åäééååâá ïáå ,íàå áà ä"é ,ïáåבניין האימא ותיקונה הוא להיות שורש לזו"ן
)לש"ו כללים ח"ב פ ע"ג(çëúùà àìå ,ä"å ,úáå ïá ,ïéðáã àììë àìë äðåáú .
 – àîéàá àìà íàå áàזהו בגלל שאמא מכסה על אבא מטיבורו ולמטה ,וז"א,
הרי הוא הדעת ,מכסה אותה מטיבורה ולמטה )בהגר"א על ספד"צ טו ע"ד ד"ה אבא
יתיב ,וד"ה וז"ש אבא( .כל התבונה אינה אלא כללא דבנין בכללות ובפרטות :ו"ה

 1811רבינו לא פירש מהו החילוק ביניהם וצ"ע.
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בכללות ,בן ובת בפרטות .1812בחי' או"א בפ"ע אינם נמצאים כאן אלא רק אימא
בכללות ,דהיינו דבר שאינו מובן אלא לאחר שמתבוננים בו )מ"א קיח(àîéàã .
 - àééìâúà àìå àòéáø éàãåדהיינו בינה הרובצת ונותנת להם תבונה .אמנם זהו
בהעלם ולא ניכרת בו תוספת החכמה )מ"א קיח(ïéðá ïéøúã àììëã çëúùà .
 - äðéá éø÷à ïáå íàå áàã àììëå ,äðåáú éø÷àחוזר ומפרש את כלל "הבן
והבת" הרי הוא התבונה ,וכן את כללות או"א והבן הרי הוא הבינה .ומזה יוצא
לשאול ב' שאלות :א' היכן הבת ,והב' ,שמכיוון שעיקר הבן הוא בתבונה ,מ"ט הוא
בבינה ובתבונה )מ"א קיח(.
 – àììëàì éòá ãëåכאשר היה רצונו ית' שיעלו חלקי התבונה )הבן והבת(
לשרשם שבסוד השינה )להיות מ"ן לאימא( או כשלא זוכים )מ"א קיח(éàäá àìë .
 - ìéìëúàאז נכללים כולם בבינה עילאה )מ"א קיח(ïåø÷à ïáå íàå áà éàäå .
 - úòãå äðéá äîëçהתבונה ,אשר על ידה הוא מבין ,נקראת דעת מכיוון שהידיעה
עניינה ידיעת הדבר על תכליתו )מ"א קיח(éåáàã ïéðîéñ ìéèð ïá éàäã ïéâá .
 – åäééååøúã àúåãäñ àåäã ,úòã éø÷àå äéîàåהאותיות יה"ו נכללין בז"א ,שכן
פרצוף ז"א הוא בסוד האות ו' של השם ,וי"ה מרמזים לירושה שז"א מקבל מאו"א
דהיינו העטרין שלהם הרי המה כנגד האותיות י"ה ,והוא עצמו בסוד האות ו'
)בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב ד"ה ואמר וכלא( .כל ג' האותיות יה"ו כלילן בדעת לבד
)בהגר"א על ספד"צ טו ע"ג ד"ה ואמר כלא(" .האי בן נטיל סימנין וכו'" פי' שהוא
לוקח את העטרין מאו"א ,ומעביר את הגבורות שבהם לנוק' )בהגר"א על ס"י ו ע"ד(.
 – àøëåá éø÷à ïá éàäåבאות וא"ו של דעת נכללת גם הארה לנוקבאכנ"ל ,הרי
הוא הבן הנוטל שני חלקים )חו"ג( ,וממנו הוא שהנוק' ניזונת )בהגר"א על ספד"צ כא
ע"ג ד"ה ואמר לשכללא(åäéàã ïéâáå ,(ã úåîù) ìàøùé éøåëá éðá áéúëã .
 – éåøèòá éáøúà ãëå ,ïé÷ìåç ïéøú ìéèð àøëåáתרין עטרין דאחסינו או"א לז"א
הוא עדיו )מוחין( המתפשט בכל הגוף ,ובסוד "כונן שמים בתבונה" ]כלומר
ההתפשטות היא לז"א המכונה שמים על ידי התבונה שהוא שורש התגלות המוחין[
)משלי ג יט( )בהגר"א על ספד"צ ג ע"א ד"ה וזיוניהון( – ïé÷ìåç úìú ìéèð .ה"תלת
חולקין" הם חב"ד .וה"תרין חולקין" המה עטרא דחסדים ועטרא דגבורות ועתיק
יומין הכולל את שניהם ,והמה שורש למוחין דז"א )בהגר"א על ספד"צ ד ע"ב ד"ה
אתקלו ביה(éàäå ,äìî ãç àìëå ïé÷ìåç úìúå ïé÷ìåç ïéøú êë ïéáå êë ïéáå .
 – úéøé äéîàå äåáàã àúåøé éðä éàäåסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א,
והוא תוספת על הז"א ,שכן מציאות ז"א היא למעשה ז' בחינות ,ובתיקון נוספות לה
עוד ג' בחינות להשלימן לי' )בהגר"א על ספד"צ א ע"ד הגהה ועיקר ענין( .כאן
מתבאר שתיקון הדיקנא מוריד שפע לשאר הפרצופים שתחתיו )בהגר"א על ספד"צ ג
ע"ד ד"ה ואמר ואחסין(.
1813
– ד" ז
ïáì åðéñçàå åäééååâá ïéæéðâ ååäã ïéøèò ïéøú àã ,àúåøé éàî
שז"א מקבל תחילה את שני החלקים ,גם של הדכורא וגם של הנוקבא הוא כמש"כ
"והוא ימשל בך" )בראשית ג טז( .1814וכניסת המוחין תחילה לדכורא ורק אחר כך
ממנו לנוק' ,הוא סוד התמעטותה של הלבנה) .בהגר"א על ספד"צ טז ע"א ויאמר
אלקים( .ב' עטרין אלה היינו אוירא דכיא מאבא ,ובוצד"ק מאמא )בהגר"א על ספד"צ
יז ע"א ד"ה אתקלו ביה( ,1815ודעת כולל את שני העטרין )אוירא דכיא ובוצד"ק(.
 1812עי' ע"ח זיווגים ב' שזיווג דישסו"ת הוא כעין זיווג מוחין דזו"ן ולכן הוי בכלל זיווג דזו"נ
ולא בכלל זיווג דאו"א.
 1813עי' בהגר"א על ס"י ריש ו ע"ב.
 1814עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"א ד"ה וזהו מש"כ לעניין התיקון של שב"ק ,שאז הנוק' מקבלת
מבינה שלא על ידי הז"א.
 1815עי' בהגר"א בתיקו"ז קמ ע"ג ריש העמוד.
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העטרין גניזין במעוי דאו"א ,ומשם הדעת המתפשט בגוף) 1816בהגר"א על ספד"צ יד
ע"ד ד"ה וכ"ה כאן( בז"ת יש הארה מעטרין דאו"א דהיינו ה"ג וה"ח ,ולכן הז"ת הם
באמת ז' כפולות שכן יש לכל א' וא' מהם בחי' חסדים ובחי' גבורות כא' )בהגר"א על
ס"י ו ע"א( – 1817ãñç éø÷àã àøèò ãç äéååâá æéðâ äåä àáàã àøèñî àã .כאן
הוא שורש ה"ח ,ואילו עטרא דאמא הוא שורש הה"ג )בהגר"א על ס"י ו ע"ד(.1818
 – äøåáâ éø÷àã àøèò ãç àîéàã àøèñîåדהיינו בוצד"ק ,הרי הוא עטרא
דגבורה של הדעת )בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק(äéùéøá ïéøèòúî åäìëå .
 ,ïåì ãéçàåכאשר הבן יורש את העטרין מאו"א ,מתגלית הנהגה של שם הוי"ה ב"ה
)כלומר חסדים וגבורות יחד עם ז"א ונוק'( )בהגר"א על תיקו"ז קטז ע"א ד"ה מאי
מזלא(.
 – àùéøã ïéìéôú ïåø÷à åäìë ,äéìò íàå áà ïéìà ïéøäð ãëåתפילין הן
כינוי למוחין )בהגר"א על ספד"צ ג ע"א הגה"ה וכמ"ש( ,והיינו ד' בתי התפילין :ב'
אחסנתין דאו"א 1819וב' עטרין דכתר )בהגר"א על תיקו"ז קנט ע"ג ד"ה מאי(àìëå .
 – àã ïá ìéèðז"א הוא בן בכור ,וממילא נוטל שני חלקים ה"ה חו"ג ,ונותן לנוקב'
את הגבורות )בהגר"א על ספד"צ כו ע"ד ד"ה ואמר ה'( - àìë úéøéå .דהיינו כל
הירושין ]כל הארת האו"א עי' הערה ) [1814מ"א קכח( - àúøáì úéøé éàäå .הבת
היא חיצוניות כלל כל העולם )מ"א קכח(ïàëî ô"ëòå 1820ïæúà äéðî àúøáå .
ïæúà äéðîå ,àúøá àìå äéîàìå éåáàì úéøé àøá ,àúøá àìå úéøé àøá
éàäå éàä ìë àîéú éàå)1821 äéá àìëì ïåæîå (ã ìàéðã) áéúëã äîë ,àúøá
.(àìë ãçå ïåðéà ãçá ÷ãöå ÷éãö ïåø÷à
 - àãá àã ïøáçúîå ïìéìë 1822íàå áà éðäדהיינו או"א עילאין וישסו"ת
)בהגר"א על תיקו"ז קי ע"ד ד"ה מה זאת( .או"א כלילן ממש ,ואילו ישסו"ת הם רק
מתחברים ,שכן הם הנה"י דאו"א ,ותמיד כל עולם מתנהג על פי נה"י של העולם
שלמעלה ממנו .לכן לנה"י דאו"א יש שייכות לז"א )מ"א קלג(- øéúé øéîè àáàå .
דהיינו שנה"י דחכמה גנוז בנה"י דבינה )מ"א קלג(– àùéã÷ à÷éúòî ãéçà àìëå .
שורש המוחין דז"א הוא בא"א) 1823בהגר"א על ספד"צ ד ע"ב ד"ה אתקלו ביה( .והנה
או"א נכללים במזלין ,אמנם ז"א אינו נכלל כאן אלא מקבל את המוחין מתיקון
דעמר נקי )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר עד(àùéã÷ àìæîá àéìúå .
 – ïéøé÷é ìëã àøé÷éאפילו או"א דמתנהרין ממו"ס אין באה הארתם אלא ע"י מזלא
)בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד ד"ה לא אתאחד( - àúéá ïéð÷úî íàå áà ïéìàå .עיקר
התיקונים הוא לבית ,בסוד הבת הנ"ל )מ"א קלג(äîëçá áéúëã ,àðéîàã äîë .
éìùî) íéòðå ø÷é ïåä ìë åàìîé íéøãç úòãáå ,ïðåëúé äðåáúáå ,úéá äðáé
äîë àìëã àììë éðä)1824 ,(áë íù) êðèáá íøîùú éë íéòð éë áéúëå ,(ãë
 - àðéîàãמנה כאן ד' דהיינו חב"ד ובי"ת ]דהיינו מלכות[ )מ"א קלה(ïééìúå .
.(àøé÷é àùéã÷ àìæîî
 1816ואותם העטרין הם מכונים "עדות" ,רמז לב' דעות )בהגר"א על תיקו"ז קמ ע"ג ,ועי'
בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק ,עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה עד אתבסמו(.
 1817בהגר"א על ספד"צ ג ע"א ד"ה וזיוניהון.
 1818עי' בהגר"א על תיקו"ז קב ע"ב ד"ה ואיהי ברכת.
 1819והיינו ב' הכתרים ד"נעשה ונשמע" )בהגר"א כאן(.
 1820ולכן הוא שהבן חייב במזונות הבת )מ"א קכח(.
 1821מים אדירים קלב לא גורס את המוסגר.
 1822עי' בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה וז"ש שם.
 1823דהיינו מהעטרין הנ"ל בד"ה וכד בעי.
 1824מים אדירים קלה גורס את המוסגר.
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ãò ååä éàáìá ïéøéîè ïéìî éðä ìëå ,àìë àðéìâ àì àøãàá ù"øà
 – éúàã àîìòì ïåì àøîèàì àðéòáå ,àúùäבאד"ר לא ביאר מזה כי אם את
עניין המזלין ,אשר בהם נכללו או"א ,ולכן דברו בהעלם אבל לא בגלוי )מ"א קלה(.
êúò úðåîà äéäå (âì äéòùé) áéúëã äîë ,àðì ìéàù àúìàù ïîúã íåùî
 - 'åâå úòãå úîëç úåòåùé ïñåçוהוא כעין מ"ש בגמ' אמר רבא בשעה שמכניסין
אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה ,קבעת עתים לתורה ,עסקת בפריה
ורביה ,צפית לישועה ,פלפלת בחכמה ,הבנת דבר מתוך דבר ,ואפילו הכי אי יראת ה'
היא אוצרו אין ,אי לא לא )שבת לא ע"א( )מ"א קלה( - éðéî ïééòá äîëçå .עיקר
השאלה בעולם הבא היא על החכמה מה שחידש ,כי לתכלית זה נבראת דהיינו
לחידושי התורה )מ"א קלה( - éàäá ä"á÷ã àúåòø àúùäå .והנה עכשיו ,לפני
המיתתו של רשב"י ,רצונו של הקב"ה הוא שיחזור על תלמודו ויגלה מה שביכלתו
)מ"א קלו( - éåøèìô éî÷ ìåòéà àôåñë àìá àä .וכמאמה"כ "לא יבושו כי ידברו
את אויבים בשער" )תהלים קכז ה( )מ"א קלו(.
ìë úòãá ,úòãä àåä éàãå úåòã ,(á à ìàåîù) 'éé úåòã ì"à éë áéúë
 - åàìîé íéøãç úòãáå áéúëã ,ïééìîúà éøèìôדהיינו שיש כאן גילוי ,גם של
חסדים ,וגם של גבורות ,והיינו שלימות )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ג ד"ה וע"כ פי'(.
עכשיו מפרש מהו הדעת ,ומהו הדבר שצריך לידע )מ"א קלו( .ז"א הוא הדעת הכללי
דאצילות )לש"ו דע"ה ח"ב נו ע"א(àäã ,àéìâúà àì àøçà 1825úòã (ë"âáå) .
 - äéá ìéìëúàå äéååâá ìéæà àøéîèפי' דעת עליון )מ"א קלז(øéäð úòã .
 – ïéçåîáדעת המתפשט הוא פנימיות הת"ת ,לכן הוא אינו נחשב לספירה בפ"ע,
ולכן מכונה הת"ת דעת וכמ"ש כאן )בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ד"ה וכ"ה כאן ,טו ע"ב
ד"ה ואמר וזה( .עיקר הדעת מאיר במוחא ,אם כי אח"כ הוא מתפשט בכל הגוף )מ"א
קלט(.('éé úåòã ìà éë1826 àìë àôåâá àçåîá) àìë àçåîá èùôúàå .
,úåãò àìà úåòã éø÷ú ìà ,'éé úåòã ìà éë ïðéðú àúãâàã àøôñá
á÷òéá úåãò í÷éå à"ãë ,ïé÷ìåç ïéøúã àúåãäñ àìëã àúåãäñ àåäã
) - àøçà àðååâá àúåòéðöã àøôñá äåî÷åà äìî éàäã â"òàå (çî íéìäúעי'
שם 1827שמפרשו על סוד הציצית ,ואילו כאן מפרשו על תפילין )מ"א קמ(íúä .
" - íéìù äéøúàáהתם באתריה" כוונתו לחיצוניות הבחינה הנ"ל מ"א קמא(.
 - øéôù àìë àëäפי' בפנימיות )מ"א קמא( – éåä àìëå .והכל אמת ,כי החיצוניות
מעידה על הפנימיות )מ"א קמא(.
 - äìî íéúñà ãëכלומר כאשר הדיבור הזה הוא בסתר ולא בגלוי .והנה
אפשר לפרש את דבריו בב' דרכים :א' כאשר אין מקיימים המצות ,ואין עושין רצונו
של מקום ,ב' כאשר משיגין את סוד הדבר על בוריו )מ"א קמא(åäìë íàå áà éàä .
 - àùéã÷ àìæîá ïîéúñ ïåðéàå ,ïîéúñ åäá àìë ïìéìë åäáאו"א נכללים
במזל) 1828מ"א קמא( - ïìéìë äéá ïîéúñ äéá ïé÷éúò ìëã à÷éúò .סוד הרצון
העליון הסתום ,דהיינו מצחא דעתיקא המכונה עדן עילאה ,הכל סתום שם )מ"א
קמב( - éåä àìë àéä àìë .הכל א' ,הנעלם והנגלה )מ"א קמב(- àåä êéøá .
הנעלם הוא בסוד ע"ק )מ"א קמב( - äéîù êéøá .סוד ז"א הנגלה אצלינו ,ולכן הוא
 1825עי' לש"ו כללים ח"ב עח ע"א ,שהכוונה כאן לדעת עליון וכמש"כ במים אדירים והיינו
הארת הרדל"א באוירא .ועי' גליונות הלש"ו :ר"ל שהדעת הוא לעולם נעלם בכל פרצוף והעיקר
הוא כי הוא הטמיר דטמירין דעתיק יומין שאמר באד"ר לעיל קלה ע"ב והוא אוירא עלאה אוירא
דלא אתפיס.
 1826מים אדירים גורס רק "כי א-ל דעות ה'" ולא את שאר המוסגר.
 1827ספד"צ לה ע"א ד"ה ארבע מלכין.
 1828עי' לעיל רפט ע"ב וז"ל ,כד אתנהיר נהיר ממזלא יקירא אתנהירו ג' רישין עלאין תרין
רישין וחד דכליל לון ובמזלא תליין ואתכלילן ביה ,עכ"ל.
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נקרא בשם )מ"א קמב( – ïéîìò éîìòìå íìòì .כלומר לעולם ועד ,והם בסוד ג'
עלמין בי"ע ,1829ויתייחדו לע"ל על ידי משיח צדקינו בב"א )מ"א קמב(.
1830
 - úåàé àøãàã ïéìî ìëהלשון "אידרא" היא מלשון עולה בדרך ישר
שכן דבריו חזקים וכלולים מא"ס ועד אין תכלית ,ביושר )מ"א קמב(ïéìî åäìëå .
÷ïééìâúàå ,ïéîéúñã ïéìî åäìë ,àìàîùìå àðéîéì ïàèñ àìã ïéìî ,ïéùéã
,ïéìî ïéìà ïééñëúî ååä àúùä ãòå ,àåä éëä àìëå ,å÷ôðå åìàòã ïåðéàì
àì àäã ,àùéã÷ à÷éúò (àëìî) éî÷ éìâå ,ïééìâúà àúùäå ,äàìâì àðìéçãã
éåøèìô éî÷ àôåñëá ìåòéà àìã ïéâá àìà ,àðãéáò àáà úéáãå éìéã àø÷éì
,åäìë ïçëúùî àëäã èåù÷ éàëæ éðä ìëå ä"á÷ã àðéîç àä ãåòå ,àðãéáò
ïéðéîæ åäìëå ,éìéã àìåìä éàäá ïàãç åäìëã àðéîç àäã éãé ìò ïéîëúñî
} - é÷ìåç äàëæ éìéã àìåìéäá àîìò àåääá {:àöøכלומר ביום התחברותי
לשורש נשמתי ובסוד נשיקין ,דהיינו התדבקות רוחא ברוחא )מ"א קמג(.
 - àùéã÷ àðéöåá ,àã äìî íééñ ãë ,àáà ø"àרשב"י מכונה "בוצינא"
דהיינו מאור ,על שם ה"ח דדעת הרמוזים בה' פעמים שנזכרת התיבה "אור" בפרשת
הבריאה של היום הראשון של מעשה בראשית )ב"ע ו ע"א(íéøà ,äàìò àðéöåá .
 - êééçå äëáå éåãéנתן שבח והודיה על שגילה עתה את ענין או"א שלא גילה
באד"ר ,מכיוון שבאד"ר אינו בא לבאר אלא את סוד ז"א ויניקתו )מ"א קמג(àòá .
éì ïéáäé àì àúùäå ,éàîåé ìë àðøòèöà àã äìîá øîà ,àãç äìî äàìâì
 - àúåùøלגלות את כלליות או"א ושרשי זו"נ )מ"א קמג(ùéçøå áéúéå ó÷úúà .
 - äéúååôùáהתפלל שתנתן לו רשות לגלות ד"ז .וכוונתו כאן היא לתפילה בלחש
ועי' לקמן )מ"א קמג( - ïéðîæ úìú ãéâñå .תכלית השתחויה זו היא להוריד אור.
שכן ככל שהאדם מכניע את עצמו למטה ,יתווסף לו אור מלמעלה .והנה יש עוד
טעם בדבר ,שהשתחויה היא מסירת נפשו ובבחינת מ"ן ,ואז יכול לקבל עוד יותר.
וטעם השתחויתו ג' פעמים הוא להוריד ג' בחי' של אור ה"ה ע"ק ואו"א ,כדי שיוכל
לגלות ענין זה )מ"א קמג(- äéá ù"ë ,äéøúàá àìëúñàì ð"á ìéëé äåä àìå .
שירד אור גדול שכזה )מ"א קמג( - éàä ìëì úéëæã àîåô àîåô øîà .זוהי תפילה
הנאמרת בקול רם ובגלוי ,בסוד חזרת הש"ץ ,להעמיד את נוק' פנים בפנים עם ז"א
)מ"א קמג(àöåé øäðå ïðéø÷ êìò ,÷ñô àìå ÷éôð êòåáî ,êòåáî åáéâðà àì .
- (çð äéòùé) åéîéî åáæëé àì øùà íéî àöåîëå áéúëå ,(á úéùàøá) ïãòî
"לא אנגיבו" כלומר שלעולם המבוע ינבע מים ,והיינו מש"כ הפסוק בישעיה "לא
יכזבו מימיו" ,ועל "נפיק" הוא שאמר הפסוק בבראשית "ונהר יוצא וכו'" ,הרי הם ב'
בחי' דהיינו שורש החו"ג והתגלות החו"ג ,הנחלקים לד' ,כלומר ב' עטרין וב'
אחסנתין )מ"א קמג(.
 - àðãéàäביום המיתה של רשב"י )מ"א קמג(ïéîåé ìëã éìò àðãäñà .
 - àðîéà÷ãבעולם הזה )מ"א קמג( - àã àîåé éîçîì àðáéàú .שזו תכלית
האדם הצדיק ,וכמ"ש "טוב יום המות מיום הולדו" )קהלת ז א( ,כי זהו סופו של כל
אדם ותכליתו ,ובסוד יחידה )מ"א קמג(àìå ,(àã àæø äàìâì àúåòø à"ð)1831 .
 - àðãéàä øá ,1832(éãéá à"ð) éúåòøá ÷éìñפי' חפץ הייתי לגלות סוד זה מזמן,
אמנם עד עתה לא עלתה בידי ,שכן עדיין לא ניתנה לי רשות .ועכשיו נתנו לי
רשותובידו לגלות )מ"א קמג( - àîåé éàä øèòúî àã àøèòá àäã .שכן כל יום
יש לו גילויים משל עצמו ,וזהו הגילוי של היום הזה )מ"א קמג(àðéòá àúùäå .
 1829אשר כינויים עדן נהר וגן.
 1830עי' ערוך שמפרש שפי' אידרא הוא "חצבא" ]כד עי' ברכות כב ע"א[.
 1831מים אדירים קמג גורס את המוסגר.
 1832גי' מים אדירים קמג "ובידי".
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 – éùéøá ïéøèòúî åäìë àäã ,ä"á÷ã äéî÷ ïéìî äàìâìכנ"ל שזהו היום
הגבוה ביותר שלו ,שכן הוא דבוק ביום זה לשרשו )מ"א קמד(àì àîåé éàäå .
– àîéé÷ éúåùøá 1833àã àîåé ìë àäã ,àøçà àîåéë äéúëåãì ìòéîì ÷çøúé
שכן ביום זה אין כח הבחירה מושל בי )מ"א קמד(,ïéìî äàìâì àðéøù àúùäå .
 - éúàã àîìòì àôåñëá ìåòéà àìã ïéâáמאחר שהתחלתי לגלות בזה היום,
וחפץ ה' הוא שלא אעלה למעלה בבושה ,התיר לי לגלות דברים שלא היה לי רשות
לגלות עד עתה .ואם לא אגלה ,ואשתוק באמצע הענין ,אתבייש )מ"א קמד(àäå .
 - àîéà àðéøùומסתמא רצונו ית' הוא בגילוי זה )מ"א קמד(.
- (èô íéìäú) êéðô åîã÷é úîàå ãñç êàñë ïåëî èôùîå ÷ãö áéúë
כלל את כל האצילות בפסוק זה ,גם החלק הנעלם וגם החלק הנגלה )מ"א קמה(.
äàìò àùéã÷ã 1835(éåðéã à"ñ)1834 éåçøåà éîçîì éàäá ìëúñé àîéëç ïàî
ïéðéöåá åäìëã 1836àðéîç àäã ,ïéàìò éøúëá ïéøèòúîã ïéðéã èåù÷ã ïéðéã
 – ïéøäðיש חילוק בין או"א לז"א ,שכן או"א אינם נגלים אלא מלובשים בדיקנא
דא"א ,ונכללים בו ונקראים על שמו ,ואילו ז"א מלביש את א"א מבחוץ )בהגר"א על
ספד"צ יח ע"ב וז"א(ïéâøã åäìë ,ïéøéîè ìëã àøéîè äàìò àðéöåáî .
àâøã ìëáã àøåäð àåääáå ,(àøäðàì ïéâøã ïåðéà åäìëå à"ð)1837 àøäðúàì
 - àééìâúàã äî àééìâúà àâøãåכלומר בזה האור המאיר בשם הממונה על
המצוה המסויימת ההיא .ועל ידי אותו האור יתגלה סוד וטעם אותה המצוה ,ובבחי'
מעלת המקיים את אותה המצוה )מ"א קמח(àã àøåäð ïãéçà ïéøåäð åäìëå .
 - 1838àã àøåäðáכלומר שאורהמצוות נאחז באור המדות ,ועל ידיהן
נתעלוהמצוות )מ"א קמח( .תיקוני א"א משפיעים לז"א ,ומאידך תיקוני ז"א מעוררים
את הארת א"א )לש"ו דע"ה ח"ב קלח ע"ב ,וכן כללים ח"ב כב ע"א(àã àøåäðå .
 - àã àøåäðáדהיינו אור המדות באור התורה )מ"א קמח( - àãá àã ïéøäðå .אור
התורה חוזר ומאיר לאור המדות ,ומשם לאורהמצוות )מ"א קמח(ïùøôúî àìå .
 - 1839àã ïî àãדהיינו מן הנר ,הרי הוא סוד הנפש .כך ,שאפילו אור התורה אינו
נאחז כי אם בפתיל"ה ,דהוא אותיות תפיל"ה )מ"א קמח(.
 - àðéöåáå àðéöåá ìëã àøåäðהנהורא של הבוצינא אינו פורש מן
הבוצינא וכמו כן האור אינו פורש מן הנר .וכל מה שאכן נתגלה ,אינו אלא נר להאיר
את הפנימיות )מ"א קמח( - àëìî éøúë àëìî éðå÷ú ïåø÷àã .הבוצינא הוא
בבחינת "תיקוני מלכא וכתרי מלכא" ,שכן ג' כתרים הם :כתר תורה ,כתר כהונה
וכתר מלכות ,וכנגדם תורה תפילה ומצוות ,והתיקוני עצמן הן מדותיו ית' ,והיינו
כתר שם טוב העולה על גביהן ,שכן כולם מתעלים על ידי המדות )מ"א קמט(ìë .
 - øéäð ãçå ãçכל מדה ומדה מאירה במעשה המצוה ובדיבור בעניין המצוה )מ"א
קמט( - åâì åâìã àøåäð àåääá ãéçàå .ויש לו אחיזה באור העליון )מ"א קמט(.
דהיינו הקו דא"ס הנמצא בפנימיות א"ק )לש"ו כללים ח"ב כב ע"א(ùøôúî àìå .
 - øáìאע"פ שהיא אחוזה באור העליון שבעליונים עכ"ז היא אינה נפרדת
מהחיצוניות )מ"א קמט(äìî ãçá àìëå ,÷ìúñà àâøã ãçá àìë ë"âáå .
 1833במים אדירים קמד ליתא לתיבת 'דא'.
 1834מים אדירים קמה גורס את המוסגר.
 1835מדבר כאן בשני בחינות של לימוד התורה ,דהיינו "אורחות" ,ה"ה לימוד הנהגת העולמות
)והיינו הנסתר( ו"דינים" ה"ה חיצוניות התורה דהיינו לימוד דיני התורה )מ"א קמה(.
 1836גי' מים אדירים קמז "אמינא".
 1837מים אדירים קמז לא גורס את המוסגר.
 1838עי' נפה"ח שער א' פרק ה' שזהו פי' מש"כ בע"ח פו"ח ב' שהחיצוניות של כל פרצוף ועולם
מתפשט ומתלבש בהפרצוף והעולם שתחתיו ,ונעשה לו לפנימיות ונשמה.
 1839גליונות לש"ו :קמג סוף ע"א.
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" - àåä ãç äéîùå åäéà àã ïî àã ùøôúî àìå ,øèòúàאיהו" היינו הנעלם,
ו"שמיה" היינו הנגלה )מ"א קנ(.
 – àëìîã àùåáì éø÷à àééìâúàã àøåäðז"א מלביש את א"א מבחוץ,
משא"כ או"א ,שאינם נגלים אלא מתלבשים בדיקנא דא"א ,נכללים בו ונקראים על
שמו )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה וז"א( .השמות הקדושים וכינוייהם המה גופא
הלבושים והמידות )מ"א קנ((äî àåä àøåäð àåääá)1840 ,åâì åâìã àøåäð .
 - íéúñ àøåäðהאור הפנימי שבפנימיות ,הוא גופא האור הגנוז )מ"א קנ(äéáå .
 - àééìâúà àìå ùøôúà àìã àåää àéøùדהיינו החסד הראשון למענו ית',
והוא אזיל עם כולהו .וזולת זה אין העולם יכול להתקיים אפילו רגע א' )מ"א קנ(.
,ïéîéúñ ìëã àîéúñ ,àùéã÷ à÷éúòî ïéøäð ïéøåäð åäìëå éðéöåá åäìëå
 - äàìò àðéöåáכל הפרטים מוארים מאור הפנים דע"ק ,הנקרא בוצינא עלאה,
סתימא דכל סתימין )מ"א קנ(çëúùà àì ïèùôúàã ïéøåäð åäìë ïìëúñî ãëå .
 - àééìâúà àìå øîèàã äàìò àðéöåá øáאין מציאות אמיתית כי אם רצונו ית'
הנעלם אשר אותו אי אפשר להשיג בשום אופן )מ"א קנ(.
 - èåù÷ éðéöåá ,èåù÷ éðå÷ú ,èåù÷ éùåáì ,ø÷éã ïéùåáì ïåðéàáג'
לשונות אלו ה"ה "לבושי"" ,תקוני" ו"בוציני" הםכנגד מצוות ,מדות ותורה )מ"א
קנא(èôùîå ÷ãö ïåø÷àå ,àëìîã àééñøåëã àðå÷ú ,ïéðéöåá ïéøú åçëúùà .
 הבוצינין הם ב' כנגד הדיבור והמעשה ,וכן התורה והמצוות ,ושני הבוצינים כאחדתלוים בתיקון המדות )ד"צדק ומשפט"( )מ"א קנא(àúåîéìùå àúåøéù ïåðéàå .
 - àúåðîéäî 1841ìëáכלומר ה"צדק ומשפט" )מ"א קנא(ìë ïéøèòúî éðäáå .
- ïæúà èôùî éàäî ,÷ãöå èôùîá íéúñ àìëå ,àúúå àìéòìã ïéðéã
ה"משפט" הוא הגילוי של ה"צדק" ,וכן המה מכונים צדיק )כנגד הצדק( וצדק )כנגד
המשפט( .שכן הצדק הוא העיקר שמחמתו שלא תהא עוולה )מ"א קנב( .והמה בסוד
כסא הכבוד של המלך ,כדכתיב "צדק ומשפט מכון כסאך" )תהלים פט טו( צדיק
וצדק) 1842בהגר"א על ספד"צ ז ע"ב ד"ה ואע"ג.(1843
ïéøòúî ãë ,(ãé úéùàøá) íìù êìî ÷ãö éëìîå äì ïðéø÷ ïéðîæìå
 - èôùîî ïéðéãשמתנהג העולם על פי התורה )מ"א קנד( - éîçø åäìë .גם
הדינים ייעשו ברחמים )מ"א קנד(ïéðéãå ÷ãö ,éàäì íñáî éàäã ,åîéìùá åäìë .
àúòù (éø÷à) ïéãëå ,éîçøá åîéìùá àîìòì ïéúçð åäìëå ,ïéð÷úúî
 - 1844àúååãçáå éîçøá åäìë ïéîìò ìëå ,àá÷åðå øëã ïøáçúîãבסוד שלמה
המלך בשעתו ,שכן אז נתמתקו בחינות אלו בשרשן שהרי זוהי תכלית בריאתם )מ"א
קנה(.
ïî ÷çøúà àøåëãå ,àùã÷î úáàúñàå ,àîìò éáåç åàéâñà ãëå
 - àá÷åðדוגמת נדה )מ"א קנה( - àøòúàì àéøù àôé÷ú àéåçå .דהיינו הנחש
דכורא אשר ביבשה .ונוקביה היא אשת הזנונים של התנין הגדול אשר בים )מ"א
 1840מים אדירים קנ לא גורס את המוסגר.
 1841גי' מים אדירים קנא 'דכל' ,וכן הוא בדפוס אמסטרדם.
 1842עי' זהר בראשית לב 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 .עי' ב"ע מז ע"א שפי' "צדיקים" שני הכינויים "צדיק" ו"צדק" ה"ה יסוד
ועטרת היסוד .ועי' ז"ח פח ע"ב :משיח בן יוסף אתי ויפרוק קדמאה ,לבתר אתערא ימינא גניזא,
דאיהו גנוז לתרין צדיקים הללו ,צדיק וצדק .ועל דא תנינן ,דאיהו גניז לצדיקים ]תרגום :משיח בן
יוסף בא ויגאל תחילה ,לאחר שהתעורר הימין הגנוז ,שהוא גנוז לשני צדיקים הללו ,צדיק וצדק,
ועל זה שנינו שהוא "גנוז לצדיקים"[.
 1843עיי"ש שדברים אלו של הגר"א מיוסדים על דברי האד"ז כאן ,סותרים לכאורה את הבנת
המ"א כאן ,ואדרבא" ,צדק" הוא צדק )מלכות( ,ו"משפט" הוא צדיק )יסוד(.
 1844עי' בהגר"א על ספד"צ כו ע"ד ד"ה ואמר.
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קנו( - ÷ãö éàäî àðîæ àåääá ïæúîã àîìòì éåå .כאשר אין צדק ,פוגעים
הדינים בישראל ולא באוה"ע ,בצדיקים ולא בעמי הארץ )מ"א קנו(éìéáç äîë .
ïéâá ,äîì êë ìëå ,àîìòî ïé÷ìúñî ïéàëæ äîë ,àîìòá ïéøòúî ïé÷éøè
 - àã ÷ãöá áø÷ àì èôùîå ,àá÷åð ïî àøåëã ÷çøúàãרצונו ית' מתרחק מן
המקום ,כבוד ה' מכנסת ישראל ומכלל ישראל .וזה סוד ההעלמה של הניסים
הגלויים )מ"א קנז(èôùîã ,(âé éìùî) èôùî àìá äôñð ùéå áéúë éàä ìòå .
 - àøçà øúàî à÷ðé ÷ãöå ,àîñáúà àìå ,÷ãö éàäî ÷çøúàדהיינו על פי
קטרוג הסט"א נגד משפט התורה )מ"א קנט(.
' – (æ úìä÷) éìáä éîéá éúéàø ìëä úà àëìî äîìù øîà ã"òåימי'
בלשון רבים הרי הם כלל כל ההבלים דהיינו שכאשר באה הארת המח ללבאזי נחלק
הוא לז' הבלים )מ"א קנט(ìáä â"ì à"ñá) àã ìáä ,'åâå å÷ãöá ãáåà ÷éãö ùé .
àúåëìî åäéà àãå ,àëìî éôà ïåø÷àã àìéòìã íéìáäî àãç ìáä (1845àã
÷,(åè æ úìä÷) å÷ãöá ãáåà ÷éãö ùé áéúë éåðéãá àøòúî àéä ãëã ,àùéã
.èôùî àìá äôñð ùéå éø÷à ë"âáå ,÷ãöî ÷çøúà èôùîã íåùî è"î
 - ä"á÷ã àîéçø àîìòá äàìò äàëæ çëúùà ãë ç"úדהיינו צדיק
גדול ,שיגיע למדרגה עליונה כ"כ עד שיהא אהוב למעלה )מ"א קס(ãë åìéôà .
éòá àåä êéøá àùãå÷å ,äéðéâá àáæúùàì àîìò ìéëé ,éåãåçìá ÷ãö øòúà
 - àðéã ïî {.áöø} éôúñî àìå ,äéø÷éáדהיינו ללא משפט ,ובסוד יסורין של
אהבה שמקבל הצדיק על עצמו ,ובזכותו יהיה רווח לעולם )מ"א קס(àåää ãëå .
äéá í÷éîì ìéëé àìå èôùîî1846 åìéôà éôúñî ,äéîåé÷á àîéé÷ àì äàëæ
èôùîî1847 åìéôà éôúñî ,äéîåé÷á àîéé÷ àì äàëæ àåää ãëå .÷ãöá ù"ë
.÷ãöá ù"ë äéá í÷éîì ìéëé àìå
àì àðà àäã ,éðñðå 'éé éððçá (åë íéìäú) øîà àúéîã÷á àëìî ãåã
áéúë äî ,1848äéá àðãéçàã ù"ëå ,÷ãö éàäî åìéôà ïéðéã ìëî àðéôúñî
)øúá éåðéãá í÷éîì àðéôúñî àì éàãå ÷ãöá ,êéðô äæçà ÷ãöá éðà (æé íù
.êãáò úà èôùîá àáú ìàå (âî÷ íù) áéúëã ,éôúñî èôùîî åìéôà áçã
àîìòå ,ä÷ãö éø÷à ïéãë èôùîî ÷ãö éàä àîñáúî ãë ç"ú
 - ãñçá àîñáúîולא רק ע"פ משפט שמתנהג העולם לפי חוקים )מ"א קסא(.
 - äéðî àéìîúàåהתפשטות עד כדי מילוי אינה שייכת כי אם למידת החסד שכן
הוא בלי גבול ,ואילו צדקה אין ביכולתה כי אם למתק את הדינים המצויים כבר
)מ"א קסא(- (âì íù) õøàä äàìî 'éé ãñç èôùîå ä÷ãö áäåà áéúëã .
"אוהב" הוא כינוי למדת החסד ,וכאשר יש משפט צדקה וחסד ביחד ,ה"ה ר"ת
מצ"ח ,אזי מתגלה בארץ מצח הרצון ,וזהו עיקר התיקון )מ"א קסא(éìò àðãäñà .
 – àîìò ìò øòèöî àðéåä éàîåé ìëãרשב"י היה מקבל ע"ע צער ויסורין כדי
שלא יארע דין לעולם ,וזהו חסד דרשב"י ש"מצטער על עלמא" )מ"א קסא(àìã .
 - ÷ãöã éåðéãá òøòéזהו מקרה רע הקורה מחמת דין )מ"א קסא(ãé÷åé àìå .
 - éåáåäìùá àîìòזוהי שריפה שבאה לעולם בגלל השלהבת של הצדק ,והיא
בסוד קלי' נוגה )מ"א קסא( - (ì éìùî) äéô äúçîå äìëà áéúëã äîë .הוא סוד
דינוי דצדק הנ"ל ,שהנוק' דסט"א שורפת בהבל פיה על ידי הפיתוי שלה שמראה את
עצמה כאילו היא מידת הצדק גופא שכן יש בה שלהובי דצדק )מ"א קסא(.
 1845מים אדירים קנט לא גורס את המוסגר.
 1846גי' מים אדירים קס "במשפט".
 1847גי' מים אדירים קס "במשפט".
 1848גליונות הלש"ו :לעיל מ ע"ב ופרשת ויחי רמח ע"ב והשמטות רנט ע"א וכן בפרשת פנחס
ריג ע"ב.
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úéà àã àøãá àäå ,à÷îò àøéá íåôë ,ãç ìë íåôë äàìäìå ïàëî
 - àîìò ìò àðâàì ïåîå÷éã ïåðéà ïéøéòæå ïéàëæ äéáלפי איכות הבאר כן הוא
מידת עומקו ,דהיינו שלפי ערך הצדיקים היונקים מן הבאר ושואבים ממנה ,כן תהיה
התגברות הדינים והקלי' )מ"א קסב(" - ïéåéæ äòáøàî àðàò ìòå .עאנא" זה צאן
ישראל ,והם באים מ"ארבעה זיוין" דהיינו ד' רוחות ,כלומר שהדינים באים מכל
קצוות העולם )מ"א קסב( ).1849(ïééòá àðìòå àîìò ìò à"ñ
 - àãá àã éìî1850 ïãéçà ë"òעד עתה נתבאר איך או"א וע"ק נאחזים זה
בזה ,והיה חיבורם על ידי דברי תורתו של רשב"י בעניינם )מ"א קסב(ïùøôúîå .
 - àùéã÷ à÷éúòá ïéîéúñã ïéìîכלומר שמתגלין מילין שהיו סתומין בע"ק )מ"א
קסב(" - ïéîéúñ ìëã àîéúñ .סתימין" כלומר אפילו מאו"א ,שהם מצד עצמם ג"כ
סתימין .והטעם ,מכיוון שהע"ק הוא בסוד הרצון הנעלם הנ"ל )מ"א קסב(êéäå .
ïééìâúà àìã ïåðéà ïéôðà øéòæã ïéìî äàìäìå ïàëî ,ïéìàá ïéìà ïãéçà
 – àøãàáבאד"ר דיבר כבר על הז"א ,לכן אמר כאן שלא יבאר כי אם את מה שלא
ביאר שם )מ"א קסב( - åð÷úà àì ïîúå éàáìá ïéîéúñ ååäã ïåðéà .באד"ר אין
בחינות אלו מתוקנות כל צרכן ,כי עוד לא נתגלו כל הצורך .אמנם עכשיו יגלה )מ"א
קסב( – ïééìâúàå åð÷úúà àúùä (ïéìî ïéîéúñ ïàë ãò)1851 .כל תיקון כולל ב'
חלקים :א' ,שהבחינה הנתקנת תכלול בה כל צרכה ,ב' ,שהבחינה תתגלה ,ושני
החלקים הללו היו חסרים באד"ר )מ"א קסג(- åäìë ïéøéøáå ïéîéúñ ïéìî åäìëå .
דהיינו שאין גלוי בהם ,אלא החלק החיצוני ביותר שלהם בלבד הוא ה"ברור" ,ואילו
עיקר מהותם "סתומה" לגמרי )מ"א קסג( - é÷ìåç äàëæ .זהו חלקו וגורלו של
רשב"י ,ה"ה בסוד העטרין שלו שנפלו לו בנעימים )מ"א קסג(àúåøé åúøéã ïåðéàå .
 - àãדהיינו תלמידיו וכל הדורות הבאים ,ואין זו בחינת עיטרא )מ"א קסג(áéúëã .
.(ãî÷ íéìäú) 'åâå åì äëëù íòä éøùà
 – àåä éëä éðå÷éúá ïãéçà à÷éúòá íàå áà àðîé÷åàã éàäכלל הכתר
)מ"א קסג( - (ïé÷ôð à"ð) ïééìú ïéîéúñ ìëã äàîéúñ àçåîî àäã .ת"ד נפקין
ממו"ס )מ"א קסג( - äéá ïãçàúîå .במו"ס )מ"א קסד(à÷éúòã â"òàå)1852 .
÷éåãåçìá à÷éúò àåä àìë ,éìî (ìëá) ïåìëúñé ãëå (éåãåçìá ï÷úúà àùéã
 הכל הוא בסוד הרצון המסתלק 1853ותיקוניו ,הרי הוא השגחתו הנעלמת )מ"אקסד( - éåä àåä .פי' 'היה' )מ"א קסד( - àäé àåäå .פי' 'יהיה' ,וצ"ע מ"ט השמיט
את היותו 'הווה' ,ואפשר שהוא ט"ס) 1854מ"א קסד(äéá ïéðå÷ú éðä ìëå .
 - ïîéúñ äéá ïãéçà)1855שכן אף התיקונים הם נעלמים )מ"א קסד(ïùøôúî àì .
àçåî éàäî í"àå á"à (äéá àéìú àìå àéìâúà àì äàîéúñ àçåî äéðî
 – ïãéçà äéáå ïééìú äéáå ,å÷ôðאו"א יוצאים מי"ג ת"ד )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג
ד"ה וז"ש שם ,וכן ה ע"ד ד"ה וידוע( ,באופן שאו"א נכללין במזלין ,ובמזלין נמצא
הגילוי של המו"ס )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ואמר אדם( .שורש אבא בשם ע"ב
דמו"ס ,ואילו שורש אמא הוא בשם ס"ג שבו )לש"ו דע"ה ח"א ט ע"א(ïéôðà øéòæ .
 - ãéçàå àééìú àùéã÷ à÷éúòáז"א מתלבש על נה"י דא"א ,ואינו כלול בדיקנא
 1849מים אדירים קסב לא גורס את המוסגר.
 1850גי' מים אדירים קסב "מילי".
 1851מים אדירים קסב לא גורס את המוסגר.
 1852מים אדירים קסד לא גורס את המוסגר.
 1853והיינו עומק לשון "עתיק" ,מלשון העתקה ועקירה ממקום וכמאמה"כ "ויעתק משם ההרה"
)בראשית יב ח(.
 1854נכתב בגליון המים אדירים ז"ל ,נ"א הוא 'הוי' בסוד 'הוה' ,והוא 'יהא' בסוד 'יהיה' ואין אני
יודע למה חסר היה וכו' ,עכ"ל.
 1855מים אדירים קסד גורס את המוסגר.
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)בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ואמר אדם( ,ולכן ע"ק אינו נגלה בשם הוי"ה ב"ה
אלא על ידי ז"א )בהגר"א על ספד"צ כח ע"ג ד"ה ואמר דאתגליא( .כוונת לשון 'ע"ק'
כאן הוא לרדל"א ,1856שכן עיקר רצונו ית' בתכלית הבריאה הוא זו"נ ,ואילו או"א
אינם אלא בבחינת מעבר בלבד .לכן או"א תליין ,דהיינו מתלבשים על המו"ס הרי
הוא חכמה דבריאה ,וז"א מתלבש על הרדל"א שהוא רצון דבריאה )מ"א קסד( .עוד
יש לפרש' ,בע"ק' היינו בז"ת דגלגלתא ,בו תלויה הנהגת ז"א המושרשת בו' ימי
המעשה )פת"ש א"א כט .(1857עוד פי' ,דכאן מיירי בהארת החיוורתא והנימין ,ועכ"ז
כל קבלת ז"א אינה אלא על ידי או"א )לש"ו כללים ח"א כז ע"ד( .מש"כ כאן 'תלייא'
כוונתו לשפע היורד לז"א מהחיוורתי והנימין ,ו"אחיד" עניינו שפע הבא אליו על ידי
נה"י דא"א המתלבשין בו )לש"ו כללים ח"ב יד ע"ב ,וכן כג ע"ב(" .תלייא" עניינו
עכשיו כאשר הוא במקומו למטה ,ו"אחיד" עיקר עניינו קאי על לעתיד לבא אז לא
יהיו בחינות של מעלה ומטה ולא תהיה "תליה" של תחתון בעליון כלל ,אלא הכל
יהיה באחדות גמורה )שם יד ע"ב( .לע"ל ,על ידי נה"י דא"א ,תושלם מדריגת ז"א
להתעלות למדריגת א"א גם בחיצוניות הכלים )שם יט ע"ד(" .ביה תליין" פי' שכל
קבלת הזו"ן מהמזלין אינו אלא דרך או"א )לש"ו כללים ח"א כז ע"ג(àðîé÷åà àäå .
.àøãàá éìéî
àðéîéì éèñé àìã ,ïéçøåà òãðéå ÷éôðå ìàòã ïàîã äé÷ìåç äàëæ
'éé éëøã íéøùé éë áéúëå ,éøáà àìã äéì áè ÷ôðå ìàò àìã ïàîå ,àìàîùìå
).(ãé òùåä
'ééá áéúëã ,àø÷ éàäá àîåé ìë àðéåä ìëúñî ïåòîù éáø øîà
,àìë àø÷ íéé÷úà àðãéàäå ,(ãì íéìäú) åçîùéå íéåðò åòîùé éùôð ììäúú
ú÷áãúà äéá ,àèäì äéá ,àãéçà äéá éúîùð àäã éàãå ,éùôð ììäúú 'ééá
 מנה כאן ג' בחי' "אחידא" "להטא" "אתדבקת" כנגד נר"נ )מ"א קסד(,úìãúùàå . - àäøúàì ÷ìúñú àã àúåìãúùàáåזו בחינה רביעית ,כנגד הנשמה לנשמה.
ולכן לא נקט כאן בלשון 'ביה אשתדלת' ,שכן הנשמה והנשמה לנשמה הינם רעין
דלא מתפרשין ,וזהו עניין מאמה"כ "בהוי"ה תתהלל נפשי" ,ד' אותיות כנגד ד' הבחי'
הנ"ל ,ובו נכללת יחידה ,הרי היא כנגד קוצו של יו"ד שבשם )מ"א קסד(åòîùé .
 - àéé÷éãö éðä ìë ,åçîùéå íéåðòדהיינו בעלי מצוות עשה )מ"א קסד(éðá ìëå .
 - àùéã÷ àúáéúîדהיינו בעלי תורה )מ"א קסד( - ïéàëæå .דהיינו בעלי תשובה
שנזדככו )מ"א קסד( - àåä êéøá àùãå÷ íò àúùä ,ïééúàã .שהם מהעולם
העליון בסוד ענוה ובסוד פרצוף לאה ,ה"ה עלמא דאתכסיא )מ"א קסד(åäìë .
.(íù) åéãçé åîù äîîåøðå éúà 'ééì åìãâ êë ïéâá ,ïàãçå éìî ïéòîù
úéùàøá) íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå áéúë øîàå çúô
,øúà ïàá åãòåð ,(çî íéìäú) åéãçé åøáò åãòåð íéëìîä äðä éë ã"ää ,1858(åì
êåìîéå úîéå áéúëã ,åéãçé åøáò ,ïîú ïéãçàúî ïéðéãã øúàá ,íåãà õøàá
 - åäééøúàá åîéé÷úà àìã ,åæôçð åìäáð åäîú ïë åàø äîä ,åéúçúבסוד מים
תחתונים )מ"א קסט( - åð÷úúà àì àëìîã ïéðå÷úã ïéâá .המלכים דז"א מלכו,
אלא שהיה חסר להם תיקון )בהגר"א על ספד"צ ה ע"א ד"ה ועיקר התיקון(àúø÷å .,
÷ - åðîãæà àì éåøåùå àùéãאמר "אזדמנו" נגד נוקבא ,שכן מלכי הז"א מלכו והיו
חסרים תיקון ,אמנם מלכי הנוק' לא מלכו כלל ,ולכן צריך הע"ק להכין עבורם רק
את שורש התיקון ]דהיינו תיקון המספיק כדי לעשותה לפרצוף שלם ע"מ לקבל
 1856יש לדעת ,שדבריו אלו הינם בפשטות נגד דעת הגר"א ,שכן בדברי הגר"א ע"ק הוא כינוי
לא"א ולא לרדל"א וה' יאיר עיני.
 1857עי' בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה וז"ש שם ,וכן ה ע"ד ד"ה וידוע.
 1858בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ומלכין קדמאין.
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הארה מז"א בלבד[ ולא את עיקר התיקון ]דהיינו לקבל את הארת הבינה בעצמה
שלא דרך ז"א הרי הוא עיקר התיקון[ ,שכן עיקר התיקון אינו אלא לעתיד לבא
)בהגר"א על ספד"צ ה ע"א ד"ה ועיקר התיקון('åâå åðéàø ïë åðòîù øùàë ã"ää .
)àøèñá ,àúùä úîéé÷úà àéäå ,åîéé÷úà àì åäìë àäã ,(è çî íéìäú
åúùà íùå ,åòô åøéò íùå ,øãä åéúçú êåìîéå ã"ää ,äîò àéøùã àøåëãã
äîë ,éàãå áäæ éî ,(èì åì úéùàøá) áäæ éî úá ãøèî úá ìàáèéäî
 –1859àøãàá àðîé÷åàãכאן הוא תיקון המלכים )בהגר"א על ספד"צ כז ע"א ד"ה
וז"ש מלכין(.
åéúçú êåìîéå ,øîúà àáñ àðåðîä áøã àúãâàã àøôñá (àäå)1860
à"ãë ,ìàáèéäî åúùà íùå ,(âë àø÷éå) øãä õò éøô à"ãë ,éàãå øãä ,øãä
 - íéøîú úåôëה"מלך הדר" התגלה יחד עם הנוק' שלו ,והמה בסוד עטרת היסוד
דז"א ונוק' .והנה המלך הדר עצמו מכונה כאן "פרי עץ הדר" ,והוא בבחינת מלכות
דז"א ה"ה עטרת היסוד ,והוא לעולם אינו נפרד ממלכות נוק' )בהגר"א על ספד"צ י
ע"א ד"ה מלך השמיני(" .כפת תמרים" הוא רמז לדו"נ ,שכן "כפת" הוא בלשון נקבה,
ואילו "תמרים" הוא בלשון זכר ,כאשר תחילה יוצאת הנקבה ,ואח"כ הזכר )מ"א
קעג( .תמיד מהיטבאל יוצאת ביחד עם המלך הדר )לש"ו כללים ח"ב מב ע"א(.
 -1861àá÷åðå øëã éäéàã (áö íéìäú) çøôé øîúë ÷éãö áéúëåכוונתו לומר
שכל תיקון הוא תולדה של זיווג לכן גילוי של תיקון האצילות נתגלה בצורה של
איש ואשה המצויים בזיווג )לש"ו דע"ה ח"ב ט ע"ד(" .צדיק כתמר" דהיינו יסוד
ועטרה )לש"ו כללים ח"ב לב ע"ג(.
 - ãøèî úá úàéø÷úà éàäאע"פ שהיא יצאה מבחי' ב"ן דנקודות ,אמנם
היא יצאה ממותקת )לש"ו דע"ה ח"ב ה ע"א(àìë 1862ïéãøèã øúà àåääî úá .
íééçä õøàá àöîú àìå äëøò ùåðà òãé àì áéúëå áà éø÷àå à÷áãúàì
) - ,(çë áåéàהכל טרודים לידבק בשכינה ולהשיג תורה וחכמה בסוד אבא שהוא
שורשם )מ"א קעג( - ïéðéã ïéãçàúî àäøèñîã àîéàî úá à"ã .כנגד הנפש
עצמה כאשר היא בלא דעת ותיקון ושורשה הוא באימא )מ"א קעד({:áöø} àãøèã .
 - àìëìשדנים ומכים את כל ההולכים אחרי ההבל הגשמי )מ"א קעד(áäæ éî úá .
 מהיטבאל בת כו' קאי על הנוק' ,אשר היא בת חכמה דטרדין למצאה כו' ,וכמ"ש"והחכמה מאין תמצא" כו' )איוב כח יב(" .בת מי זהב" פי' בת אימא ,שכן אימא
כלולה בחו"ג והיינו "מי" )חסדים( ו"זהב" )גבורות( ,שכן היא עצמה רחמים,
ומסטרהא דינין מתערין ,והיא נקראת בשם הוי"ה בניקוד אלקים )בהגר"א על ספד"צ
ב' ע"ד בליקוט( .בצד הרע" ,מֵ י" הוא בסוד התאוה ,ו"זהב" הוא בסוד הכעס,1863
והמה הדינים שטרדין לכולא )מ"א קעד( .ע"י התבסמותה בחסדים של מ"ה הוא
שנעשית הנוק' לבת מ"י זה"ב )פת"ש תיקון י"א( - ïéôðà ïéøúá à÷ðéã .שהיא
יונקת מאימא בב' פנים ,אש ומים ,לכן היא כלולה מב' בחי' כנ"ל )מ"א קעד( .דהיינו
שע"י מהיטבאל יצאו הגבורות מבוסמות ,ואזי הגבורות עצמן האירו אף הן ,והמה
מעולות יותר מהחסדים )לש"ו דע"ה ח"ב ה' ע"א(ãñçá ïéðååâ ïéøúá åøéäðã .
 - àðéãáåבעת שהמוחין הם בשכל בסוד הדעת ,הרי שהוא ג"כ מאיר אליה ב"תרין
 1859קלה ע"ב.
 1860מים אדירים קעג לא גורס את המוסגר.
 1861גליונות לש"ו :לעיל קלה ע"ב ופרשת לך לך פב ע"א.
 1862עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד בליקוט ,וצ"ע אם כוונתו לגרוס כאן "למצאה" במקום 'כלא
לאתדבקא'.
 1863עי' בהגר"א במשלי א ג שכעס הוא כינוי למשפט ,ו"זהב" הוא כינוי לדין ,ועי' תיקו"ז קי"ח
ע"ב" :זהב דא יצחק" .ועי' בהגר"א משלי ט יז ,ש"מים" הוא כינוי לתאוה.
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גוונין" .ומאחר שהמוחין מתגלים בב' בחי' אלו ,לכן כל הנהגתו ית' את התחתונים
וכמו כן השגתנו אותו ית' אינם אלא בב' הבחינות חסד ודין )מ"א קעד(.
 – àîìò éøáà àì ãòאיירי באו"א דאצילות בעת שלא היו פב"פ )בהגר"א
על ספד"צ ב ע"ד ד"ה וענין המלכים( .אסור לדבר על מה שהיה לפני שנברא העולם,
שכן זהו בכלל האיסור לשאול "מה לפנים" )חגיגה יא ע"ב( דהיינו שאסור לדבר על
מה שאירע קודם לתחילת גילוי התיקון .ולכן מש"כ כאן "עד לא אברי עלמא" אין
כוונתו לבריאה בכלל ,כי אם ליצירת אדה"ר בלבד )מ"א קעד( .וכוונתו היא שאו"א
דמלכי היושר המה שלא היו פב"פ עם או"א דמלכי העיגולים )לש"ו דע"ה ח"א פ"ב
ע"ג( – åáøçúà ïéàîã÷ ïéîìò êë ïéâáå ,ïéôðàá ïéôðà ïéçéâùî ååä àì .כאן
מבאר את מיתת המלכים .ומכונים "קדמאין" מכיוון שקדמו לעולם התיקון )בהגר"א
על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ומלכין קדמאין(,åãéáòúà àðå÷ú àìá éàîã÷ ïéîìòå .
à"ñ) àôöøî àðîåà éàäë ,ïéöåöð ,ïé÷éæ éø÷à àðå÷úá äåä àìã àåääå
 - 1864øáéò ìëì ïé÷éæ ÷éôà àìæøôã àðîá ùúëà ãë ,(àúôæøîמו"ס הוא
בחי' "אמון" 1865שעל ידיו נעשה הכל .ה"זיקין" המה הבחינות שלא נתקנו כלל,1866
והאומן הוא שרו של עשו ,שאינו מבין מדוע בראם השי"ת הרי לא נתקנו כלל
)בהגר"א על תיקו"ז קלח ע"א ד"ה א'(ïéøéäðå ïéèéäì ïé÷ôð ïé÷ôðã ïé÷éæ ïåðéàå .
 - éàîã÷ ïéîìò ïåø÷à ïéìàå øúìàì ïéëòãåוהוא בבחינת בני קדם שמקומם
הוא מאחורי ב"ן ,בסוד שמות הטומאה שמסר אברהם אבינו לבניו כששלחם לארץ
בני קדם )מ"א קעז( .סוד התלהטותם וממשלתם הוא אשר גרם להם את הביטול
)פת"ש שבירה יא( – åîéé÷úà àìå åáøçúà êë ïéâáå .המלכים מתו ,שכן בתחלה
הם היו בסוד בוצינא דקרדינותא ,ה"ה עטרא דגבורה בלבד ,לכך לבסוף "לא
אתקיימו" עד דנחית אוירא עלאה דהיינו חסד ,ואז נתקיימו )בהגר"א על ספד"צ ג
ע"ב בהגה"ה( .הם נחרבו בגלל שהם מסוד החורבן ,מקום מדבר שאינו מקום יישוב,
ודווקא משם ]כשנתקנו[ הוא אשר לקחו ישראל את עֶ ְד ָים )מ"א קעח(ï÷úúàã ãò .
 - àðîåà ÷éôðå àùéã÷ à÷éúòכמ"ש באד"ר )קלה ע"א( "לא אתקיימו עד דרישא
חיוורא" .ה"אומנא" הוא אברהם אבינו ע"ה) 1867מ"א קעח((àðàî à"ã)1868 .
 - äéúåðîåàìזהו עיקר כלי אומנתיה ולמענו ברא את העולם )מ"א קעט(.
à"ð) ïé÷éæá ïé÷éæ ÷éôà àöåöéðã ,ïìéã àúéðúîá àðéðú éàä ìòå
 - øáéò ïéøùòå äàî úìúì (ïéöåöéð ïé÷éæ ÷éôà àðéöåáãהנה כ"ז היה כדי לברר
פסולת מתוך האוכל בעולם התהו ,שכן הם היו מעורבין בדינין לכן נשברו וכו' )יהל
אור ח"ב ל' ע"א( .1869בכל ניצוץ ישנו רוח ,ובאותו הרוח יש ג"כ ניצוץ המתפשט
 1864עי' ב"ע צז ע"ב וז"ל ,במו"ס הוא הבירור דאפיק זיקין לכל סטר כהאי אומנא והם האבנים
ומכשולים מסוד שם ב"ן דעולם התהו שמתבררים שם ,ושם במו"ס הם בסוד אבנים מפולמות
שמהם מים יוצא ובמים עזים נתיבה תהומא עילאה כמ"ש כמ"פ ,ולכן תחלה הוצרך משה רבע"ה
להכות בצור שלא נתקן עדיין לגמרי ,והיה צריך להכאת הפטיש כהאי אומנא דאכתיש בפרזלא
ואח"כ לא הוצרך אלא דיבור ופיוס לחוד בסוד הזיווג ,עכ"ל.
 1865מקורו בלשון הכתוב במשלי )ח ל( "ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת
לפניו בכל עת".
 1866עי' אד"ר קלה ע"ב ד"ה מנהון אתבסמו.
 1867זהו אותו האומן הנ"ל הרי הוא מו"ס ,אלא שכאן הוא בזיווג עם האוירא.
 1868מים אדירים קעט גורס את המוסגר.
 1869עי' פת"ש מ"ד ומ"ן פרק ב' וז"ל ,כל המלכים הראשונים קודם התיקון היו בסוד נקודות
בחינת מלכיות שבהם לבד כי לא נתגלה בהם רק כח הדין והסילוק וצמצום לבד בסוד ב"ן ואח"כ
בתיקון נתגלה בחינת דכורא שם מ"ה ולכן גם כל הבירורים הם עולים ע"י מחשבה דנוקבא חכמה
שבה לבד שמחשבה דילה הם עצמם סוד המלכים הראשונים וכמ"ש )אד"ז רצ"ב ע"ב( דבמחשבה
זריק ניצוצין לש"ך עיבר כהאי אומנא דאכתיש בפרזלא כו' והם בסוד ל"ב נתיבות שכלולים שם
בחכמה שבהם היה כל המדרגות באותיות ונקודות וכל א' הוא בסוד נקודה י' הם גי' ש"ך ובהם
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מאותו הרוח לש"ך ניצוצין )מ"א קעט(åúéîå ,ïåø÷à éàîã÷ ïéîìò ,ïé÷éæ ïåðéàå .
" – øúìàìמלכין קדמאין" נקראים ע"ש היותם עולמות שקדמו לזה העולם
)בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד ד"ה והן( .ה' הגבורות הם דינין קשין ,ובסוד אותיות
ש'ט'ן' ע'ז' ,ובסוד ש'ע'ט'נ'ז' .ואותיות ג'ץ' הם כנגד ב' הספירות האחרונות שכאן
עניינן הוא כללות כל הגבורות ה"ה הניצוצין דאתדעכו) 1870בהגר"א על ספד"צ ג ע"א
הגה"ה וכמ"ש שבעה(" .ניצוץ" הוא אור קדוש הקיים לעולם ועד ,אמנם הוא בבחינת
"זיקין" דהיינו בדרך מעבר בלבד ,או אפשר לומר שהוא נקרא זיקין מכיוון שהוא
קיים רק מחמת חטאו ,ולכן הוא אינו אלא לשעה )מ"א קעט(÷éôð øúáì .
 - äéúåðîåàì (àðàî à"ñ) àðîåà1871אח"כ כאשר בא הצדיק בסוד המלך הדר
)מ"א קעט(íéé÷úà àúùä åúéîå åëòãúàã ïé÷éæ éðäå ,àá÷åðå øëãá ï÷úúàå .
.àìë
ïé÷éæ ÷éôàå ùèáã ,àôé÷ú àùéèô ,àöåöéð ÷ôð àúåðéãø÷ã àðéöåáî
" – éàîã÷ ïéîìòניצוצא" הוא ה"ג דנפיק מבוצינא דקרדינותא דגניז באמא ,וממנה
נתקנה הגולגולת כמ"ש לקמן )בהגר"א על ספד"צ כב ע"ד ד"ה וכדין( ,והוא בבחינת
כללות זרע דכר ונוק' השרויים בתוך מעי הנוק' )בהגר"א על תז"ח ריש יח ע"ג(,
בוצד"ק הוא נר ,דהיינו אור עם גבול )מ"א קפ((éëãúîå à"ã) éáøòúîå1872 .
1873
 - àãá àã åîñáúàå ,àéëã àøéåàáה"ח הם אוירא דכיא דגנוז באבא
)בהגר"א על ס"י ז ע"א( – à"îéàå à"áà øáçúà ãë .כלומר עטרין דאו"א )בהגר"א
על ס"י ו ע"ד(– àøéåà éàä äéáå ,ïéîåé ÷éúòá æéðâã àçåøî àåä áà àåääå .
ה"בן" כאן הוא הדעת הכוללת את שני העטרין ,והן גניזין במעוי דאו"א )אשר משם
יוצאת הדעת המתפשטת בגוף( ,והן "אוירא דכיא" ו"בוצינא דקרדינותא" הנזכרים
כאן) 1874בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ד"ה וכ"ה כאן( .קד"א הוא שורש אבא )בהגר"א
על ספד"צ יז ע"ב ד"ה ביה סליקו( ,אוירא הוא שורש אבא )בהגר"א על תיקו"ז מו
ע"ד(éåòîá æéðâã àúåðéãø÷ã àðéöåáî ÷ôðã ,àðéöåáì 1876ìéìëúàå .1875
 – àîéàãמגבורה דעתיק מתפשטות ה"ג במו"ס ]ה"ה שורש הגבורות[ ,והיינו
בוצינא דקרדינותא .והנה תחילת התפשטותו היא במזל התחתון ,ואח"כ מתפשט
במעוי דאימא ונגנז שם )בהגר"א על ספד"צ ד ע"א ד"ה ומחסד דעתיק ,וכן ה ע"ג
ובמ"ס שם( ,הבוצינא הוא כינוי לז"ת דבינה הכלולים בז"ת דחכמה )בהגר"א על
ספד"צ ו ע"א ד"ה ליקוט בענין( .בהיות ז"א במעוי דאימא הוא שנעשה הציור והגבול
בפרטי איבריו דהיינו מדריגותיו )פת"ש ז"א א'(åìéìëúàå åäééååøú åøáçúà ãëå .
 – àãá àãכאן מתבאר כי יש בע"ק מתקלא )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ד ד"ה וענין
כלל(àãå àã àøèñá àã ,1877éåøèñá èùôúàå ,àôé÷ú ãç àúìâìåâ ÷éôð .
נכללים כל הז' מלכים בסוד ז"פ אד"ם ושורש הגבורות שהוא העיסה וכלל המדרגות של המלכים
וז"ס כל העליות ובירורים ע"י עליית המחשבה שהאדם מקשר מחשבתו לקדושה ע"י המצוות
ועסק התורה מוריד עליו הארה יתירה בנשמתו בסוד מ"ד לעשות עוד מצוות ותיקונים בסוד
)תנחומא ויקהל א'( ששכר מצוה מצוה.
 1870ע"ש שפי' שהיו חסרים מוחין.
 1871מים אדירים קעט גורס את המוסגר ואילו תיבת "אומנא" ל"ג.
 1872מים אדירים קפא גורס את המוסגר ואילו תיבת 'ומתערבי' ל"ג.
 1873עי' בהגר"א על ספד"צ ד ע"ג ד"ה מתקלא.
 1874עי' לעיל קלה ע"ב שמבאר את עניין ה"רוחא דגניז".
 1875עי' בהגר"א בספד"צ ה ע"ב ד"ה קד"א שאין האוירא נחשב לא' מתיקוני גלגלתא ,שכן כל
הארה הבא ממנו הוא למעשה מקד"א )ובלעדיו אין לנו השגה באורו( ,ולכן מצאנו כמה פעמים
שאוירא נקרא קד"א וכן להיפיך ,שכן זהו עיקר האור ,תיקונו והתגלותו.
 1876כן הוא בהגר"א על תז"ח ריש יח ע"ג .אמנם בהגר"א על ס"י ו ע"ד גורס "ואכליל".
 1877עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ד"ה וכל אלו וז"ל ,גלגלתא חוורא וכאן בסטרוי ונקרא
גלגלתא תקיפא.
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 - àã àøèñáהנה באותה מידה שאוירא וניצוצא הם בסוד חו"ג ,כמו כן גלגלתא
ומוחא הם בסוד חו"ג )מ"א קפו(åçëúùà ïéùéø úìú àùéã÷ à÷éúòã äîë .
 - àðéîàã äîë ïéùéø úìúá ïîãæà àìë êë ,ãçáכלומר ששורשיו של ז"א הם
ג' :גלגלתא תקיפא וחו"ג )מ"א קפו(.
 - àìè óéèð àúìâìåâ éàäîמכאן ראיה לכך דהטלא דבדולחא אינו
כשיטת האריז"ל )שער מאמרי רשב"י בספד"צ( שהטלא הוא המו"ס ,אלא הוא הארה
מיוחדת המגיעה מהגלגלתא )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ב ד"ה ונ"ל(àøååç àùéøî .
) - (äéì ãéçàåדהיינו מגלגלתא דע"ק) 1878מ"א קפו( éøúá éæçúà àìè àåääå
 - éðååâבגולגלתא דז"א ניכרים תרין גוונין ,ה"ה חוור וסומק של טלא שונה משל
א"א שהכל חוור ורק מושרש שם בבחי' סומק )בהגר"א על ספד"צ כג ע"א טלא עד
גווני( ,ובסוד חו"ג )מ"א קפז( - ïéùéã÷ ïéçåôúã àì÷ç ïæúî äéðîå .התפוחין הם
ו' הגוונין דפנים הנכללים בתיקון הו' ה"ה 'ואמת' )מ"א קפז(àìè éàäîå .
 - éúàã àîìòì àéé÷éãöì àðî ïéðçè àã àúìâìåâãבז"א ,שהוא סוד שמים ,יש
בחינה הנקראת "שחקים" שלע"ל הם טוחנים מהטל מן לצדיקים )מ"א קצ(äéáå .
 - àééçàì àééúî ïéðéîæטל של תחיה הרי היא ג"ר )מ"א קצב(.
1879
åìæàã àðîæá , àðîæ àåää øá àìè éàäî ìôðã àðî ïîãæà àìå
,øúáì çëúùà àìã äî ,øúà éàäî àìëã à÷éúò åäì ïæå àøáãîá ìàøùé
ïúéå (æë úéùàøá) à"ãë ,íéîùä ïî íçì íëì øéèîî éððä (æè úåîù) ã"ää
íéù÷ ïðéðú àøçà àðîæì ,àðîæ àåääá éàä ,'åâå íéîùä ìèî íé÷ìàä êì
 - ä"á÷ éî÷ íãà ìù åéúåðåæîדהיינו לצדיקים העומדים לפני ה' ,להם קשה
המזון ,שכן המזון שלהם מצוי במקום רחוק מאד ,שהם ניזונים מעתיקא ,הרי הוא
סוד האמונה )מ"א קצב(éðåæîå ééç éðá ë"òå ,éàãå àðîæá ,àééìú àìæîá àäå .
éàäá ïééìú àìëå ,àúìî àééìú àìæîá àìà àúìî àééìú àúåëæá åàì
 - àðîé÷åàã äîë àìæîסוד המזל הוא תיקון דנוצר חסד ,שעניינו לצמצם את
חסדו ית' בגבול באופן שיוכל להיות מושג על ידי התחתונים )מ"א קצג(.
 – àúìâìåâ éàä ìò ïéëîñå ïéìèð ïéîìò àåáø ïéôìà äòùúפי' 'נטלין'
נוסעים והיינו חסדים )כלומר שהמה פועלים( ,ופי' 'סמכין' אדנים ועמודים ובסוד
גבורות )כלומר שאינם פועלים( )מ"א קצד(- àìëá ìéìëúà àéëã àøéåà éàäå .
הוא סוד החכמה ,הבאה ע"י כל טפה וטפה היורדת מאוירא עלאה )מ"א קצה(ïåéë .
éøúá ,ïéøèñ ïéøúì éåôðà åèùôúà ,äéá ìéìëúà àìëå ,àìëî ìéìë àåäã
 - àìëî ïìéìë ,ïéøåäðבסוד "דודי צח ואדום" )שיה"ש ה י( ,ובסוד ק"ן נהורין
דמתפשטין באנפוי דז"א )מ"א קצה(à÷éúòã ïéôðàá éåôðà åìëúñà ãëå .
÷àìà (äéì éòáî íéôà êéøà) íéôà êøà éàî ,éø÷à íéôà êøà àìë ,àùéã
àäã ,ïéôðàã àúååñà íéôà êøà ìáà ,àéáééçì äéôà êéøàã ïéâá ,ïðéðú éëä
.ïéôðàá ïéôðà ïéçâùàã àðîæá àìà ,àîìòá àúååñà çëúùà àì
 - ïéøåäð úìú ïéøéäð àúìâìåâã àììçáדהיינו חב"ד שבגלגלתא דז"א
)בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה תלת(äîë ,ïåðéà òáøà úìú àîéú éàå .
äéùéøá åäìë ïøèòúîã ïåäìã ïéæéðâ ïéøúå ,äéîàå éåáàã äéúðñçà àðéîàã
 ז"א יורש מאו"א ,ולכן הוא נקרא יה"ו )בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב ד"ה ואמרוכלא( .נה"י דע"ק המה בעצמם תלת מוחין דז"א )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ד ד"ה
וענין כלל( .חב"ד המה ה"תלת" ,והדעת כולל ב' בחינות הרי הם חו"ג .ונמצא אם כן
שה"תלת  -ארבע אינון" )בהגר"א על ספד"צ טו ע"ג ד"ה ואמר ביה"ו ,לו ע"ג ד"ה

 1878עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב ד"ה רישא.
 1879גליונות לש"ו :בשלח סא ע"ב.
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תלת בתי ,בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק( .1880והנה לעניין ביאור מהם ד' מוחין
אלה יתכן לומר שהם נחלקים לג' המוחין חב"ד והרביעי הוא תוספת גילוי מע"ק
)בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וגוון חוורא( .כל מקום שיש בו גילוי של הדעת
ישנה גם בחינה של חו"ג והיינו מש"כ לקמן )רצג ע"א( דהוא 'שלים לכלא' )בהגר"א
על ספד"צ כה ע"ג ד"ה וע"כ פי'( – àùéøã ïéìôú ïåðéàå .תפילין הינם כינוי למוחין
)בהגר"א על ספד"צ ג ע"א הגה"ה וכמ"ש(,ïéøäðå ,éåøèñá ïøáçúî øúáì .
 – àúìâìåâã éììç úìúá ïéìàòåחב"ד )באר יצחק על מ"א ר(ãç ìë ïé÷ôð .
 – éåøèñáחכמה בימין ,ובינה בשמאל ,ודעת כליל להון )באר יצחק על מ"א ר(.
 – àôåâ ìëá ïéèùôúîåז' מלכין היו חסרים ג' מוחין ,ולכך צריך ג' זיונין ,וכל מוח
ומוח מתפשט בכל הז"ת )בהגר"א על ספד"צ ג ע"א הגה"ה וכמ"ש .(1881שלש אימות
הנזכרים בס"י פ"א מ"ב ,הינם כנגד כח"ב ,שהן אמות לכל דבר שכן הן מתפשטין בכל
ז"ת )בהגר"א על ס"י ו' ע"א( שזהו עניין המוחין שהם מתפשטים בכל הגוף ,והגוף
תלוי בהם )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר(.
éàäá ãéçàå ,ïåì ìéìë äàúéìú àçåîå ,ïéçåî éøúá ïéøáçúî ïéìàå
ïìéìë ïéðååâ éøú äéðéî ãéáòúàå àôåâ ìëá ïéèùôúîå ,àøèñ éàäáå àøèñ
 - 1882àãçëבכל דבר צריך שיתכללו בו ב' גוונין ה"ה "צח ואדום" )מ"א רב( .חיבור
של מוחין המתפשטים בגוף הוא בחינת החיבור של שמות הוי"ה ואלקים )פת"ש
גדלות דז"א עד(éø÷à àåäå éåôðàã éðååâ àîéàå àáàá ãéäñàå éåôðà øéäðå .
 - úåòã 'á ,1883úåòãתיבת "דעות" היא באותיות "עדות" ,שכן היא מעידה על
הימצאותם של או"א על ידי החסדים והגבורות שבה שהם באו אליו מאו"א
)בהגר"א על תיקו"ז קיד ע"ג ד"ה ותרוייהו ,וכן בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב ד"ה וז"ש
כאן( – (á à ìàåîù) 'åâå 'ä úåòã ìà éë áéúëå .שני הדעות הם דעת הכוללתאת
החסד בגבורה ,והדעת השניה היא הכוללת את הגבורה בחסד )באר יצחק על מ"א
ר( .ז"א מכונה דעת) 1884לש"ו גליונות( ,שכן ז"א הוא בבחינת הדעת הכללי דאצילות
)לש"ו דע"ה ח"ב נו ע"א( - úåìéìò åðëúð åì ,éðååâ éøúá åäéàã ïéâá .בז"א ,רצונו
ית' האמיתי נסתלק ונעלם .והנה כמו כן יש בו פעולות ערמומיות ותחבולות )מ"א
רב( – óìàá åðëúð àì ,äàîéúñ àùéã÷ 1885à÷éúòì ìáà .האות א' כולל את
כל הדעות בכח ,וכולם כלולים בא' ,אמנם בז"א המה ל"ו )באר יצחק על מ"א ר(.
 – é÷ìåç ïéøú úéøéã ïéâá ,éàäì åðëúð è"îהדעת הוא זכר ,דירית תרין חולקין
בסוד זכר )בהגר"א על ספד"צ טו ע"ב ד"ה וזה יכתוב(ãñçúú ãéñç íò áéúëå .
 - (áë á íù) 'åâåאם חסיד מתהלך בהנהגה של לפנים משורת הדין ,אף הקב"ה
מתנהג עמו לפנים משורת הדין ,ובשורשו זוהי הנהגת ע"ק )מ"א רג(.
 - àééøáç åäåî÷åà èåù÷á àäåשיעקב נהג ברמאות )מ"א רג(áéúëã .
ïá ,(èð úéùàøá) àåä ä÷áø ïá éëå àåä äéáà éçà éë ìçøì {.âöø} á÷òé ãâéå
íéìù éø÷à éàä ìòå ,àúîëçá àæéîø àìëå æîø ,÷çöé ïá áéúë àìå ä÷áø
 - àìëìכל מקום שיש בו גילוי הדעת יש בו חו"ג ,וזה שלים לכלא כלומר שהוא
מתקן את כל הצדדים דהיינו גם החסדים וגם הגבורות )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ג
 1880עי' בהגר"א על תיקו"ז פט ע"ב ד"ה דעל כן.
 1881ע"ש שמציין כמש"כ באד"ז ועי' בהגר"א על ס"י שמציין לכאן.
 1882כן הוא בבהגר"א על תיקו"ז ובכת"י של בהגר"א על ספד"צ ,אמנם בהגר"א על ספד"צ
)הנדפס( יד ע"ב גורס "כליל בחדא".
 1883כן הוא בבהגר"א על תיקו"ז המובא כאן ,אמנם בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב גורס "דעת".
ועי' ב"ע יח ע"ב שהוא כינוי לש"ע נהורין.
 1884עי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ד"ה וכ"ה כאן.
 1885גי' מים אדירים רג "בעתיקא".
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1886

áéúë àìå á÷òé

ד"ה וע"כ פי'(ãâéå áéúë ë"âáå ,àúåðîéäî éæçúà äéáå .
.øîàéå
éëä ,àúìâìåâã éììçá ïéìàòå àùéøã àøèòá ïéøäðã äîë éðååâ éðä
åðëúð àì ,àîéúñ àùéã÷ à÷éúòì åäá ãéçàúà àôåâå ,àôåâ ìëá ïéèùôúî
àéìú àì ,àìëì íééç ,àìëì åãéç ,çëúùà ãçá àìë àäã ,äéì ïàéé àìå
 - éàãå úåìéìò åðëúð åì ,éàäá ìáà ,àðéã äéáבהאי קרא הכתיב הוא "לא
נתכנו עלילות" בא' ,ועניינו לרמז על שורשו שבעתיקא קדישא סתימא המכונה
באות א' ,שהוא רמז לפלא וסתום .ושם אכן "לא נתכנו עלילות" כפשוטו ,שכן שם
אי אפשר לבעלי גוף להתנהג במדות עליונים נעלמים ,ורק בז"א הוא שמתגלה ו"ק
והיינו ה"עלילות" )מ"א רה( ולכן הקרי הוא ש'לו' נתכנו ,שכן ז"א מכונה באות ו'.
ïåðéàã ïéøòùã éöå÷î ïéôìàå ïååáø ïåðéà ìë ïééìú àùéøã àúìâìåâá
 - 1887àãá àã ïãéçà àãá àã ïéëáúñîå ïéîëåàכאן מתבאר אחד החילוקים
שישנם בין שערות ז"א לשערות א"א )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ג ד"ה עמר נקי(.
"אחידן" פי' דבוקים) 1888מ"א רז( .כאן הוא השורש של צדיק ורע לו ,וכן של שאר
מקרים שנראה מהם שיש בהנהגת עולם עיוות הדין )פת"ש א"א יד(ïãéçàã .
 - àáàî äéùéøá øèòîã äàìò åøéäðáהמה אחוזים במוח אבא .ואין הכוונה
למוח עצמו ,אלא לעטרא דמעטר ליה ,בסוד הכתר ,והוא סוד החסד היורד מעטרין
דאבא )מ"א רז(åøéäðî ïéîéð ìò ïéîéð ïé÷ôð øúáì ,àáàî øéäðúàã àçåîîå .
' – éçåî øàùîå àîéàî äéùéøá øèòúîãמשאר מוחי' עניינו מה שיורד מהמוח
עצמו ,והיינו מוח הדעת הנכלל באמא .והנה בז"א ,מכיוון שאין לו דעת שאינו בא
אלא על ידי תיקון ,לכן נקט בלשון "שארי מוחא" )מ"א ר"ז(ïãéçà åäìëå .
 - àáàî ïãéçàã éøòù ïåðéàá éëáúñîåואותן דאמא נאחזין זב"ז באחדות,
ומקולעין בשערות הנאחזין באבא )מ"א רז(,àãá àã ïéáøòúî ïåðéàã ïéâá .
.äàìò àçåîá àúìåâìåâá ïãéçà éçåî åäìëå ,àãá àã ïéëáúñîå
 - éçåîá ïãéçà àçåîã éììç úìúî ïëùîúà ïëéùî åäìëåכלומר
אותן השערות הנאחזין באמא ,נאחזים גם בשערות הנאחזים באבא ,מכיוון
שהמוחין עצמם אחוזים זב"ז )מ"א רז(– àáàñîá àéëãá àãá àã ïáøòúî .
דהיינו שיש בתורה מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא ,וכן יש ע' כחות הטומאה וע'
כחות הקדושה והמה המעורבים זב"ז כאן )מ"א ריג(ïéæøå ïéîòè ïåðéà ìëá .
 - ïééìâúîå ïéîéúñכלומר יש מהם בחינות שהם סודות סתומים שאי אפשר
להשיגן ,ויש מהם שיש להשיגן )מ"א ריג('éé éëðàá éæéîø éçåî åäìë ë"âáå .
 – 'åëå êé÷ìàמאחר ושורש כל מצוה רמוז במוח והגלגלתא ,ממילא בע"כ שיש להם
רמז גם בעשרת הדברות )מ"א ריג(éììçá ïéìàòå àùéøã àøèòá ïéøäðã äîë .
.àúìâìåâã
 - ïéðãåàã àøèñì ïééìúå ïééôç ïéîëåà ïéöå÷ ïåðéà ìëה"קוצין אוכמין"
הינם בסוד מאללי ארעא) 1889מ"א ריד(êðæà 'éé äèä áéúë ë"âáã àðîé÷åà àäå .
äéðãåà àëìî ïéëøéã éòáã ïàî ,àðîé÷åà ïàëî ,(æè èé 'á íéëìî) òîùå
àëìî äéì òîùéå ,éåðãåà ìòî éøòù äðôéå ,àëìîã äéùéøá ìñìñé ,äéìá÷ì
 - éòáã äî ìëáדהיינו שיפשפש במעשיו ובמדותיו לנקותו מעוון הדבוק בו )מ"א
ריד(.
 1886נפה"ח שער א פרק יג ,מביא מכאן ראיה לכך ש"הגדה" היא לשון המלמדת על רזא
דמילתא .ועי' בפירוש באר יצחק על מים אדירים עמוד ר' המציין כאן לזהר ויחי רלד ע"ב.
 1887עי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה וז"ש חד .
 1888עי' לעיל קלו ע"א ד"ה תאנא בגולגלתא.
 1889עי' בהגר"א על ספד"צ לא ע"ב ד"ה ויראו ,שהיינו דכורא דסט"א.
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 - àçøåà ãç àãçàúî éøòùã àúåâìôáהוא סוד הנקודה האמצעית
ובסוד התלי )מ"א ריד(éåçøåà ìë äéðî ïùøôúîå ,ïéîåé ÷éúòã àçøàá .
.(åäééìò ïðîúàå) àúééøåà éãå÷ôã
 – àöå÷å àöå÷ ìëá ïééìú àììéå 1890àááéã ïåäéøàî ìëכאן מתבאר
חסרון נוסף הקיים בשערות דז"א ,שיש חיבור בין טהור לטמא ,המתפרשים לכמה
דרגות )בהגר"א על ספד"צ ה ע"ד ד"ה וענין הסיבוך(àúùø ïéùøôî ïåðéàå .
 - ïéçøà ïåðéà ïéòãé àìã àéáééçìשכן היודעים את דרכי ה' אינם יכולים
להתפתות )מ"א רטז(ïééìú ïéìà ìëå ,(ã éìùî) äìôàë íéòùø êøã ã"ää .
 - ïéôé÷ú åäìë ë"âáå ,ïéôé÷ú ïéöå÷áהרי הם הערב רב )מ"א ריז(.
 - 1891àì÷úîã ïåäéøàî ïãçàúà ïòéòù ïåðéàá àðîé÷åàåדהיינו שהכל
הוא כפי כחנו ושכלנו בשיקול דעתינו .והנה המים אדירים גורס "מאריהון דמתקלא
דרחימותא" ,שכן השערות הללו הם שעיעין והוא היפך הקוצין התקיפין אשר בהם
נאחזים הרשעים הנ"ל )מ"א ריח(äë íéìäú) úîàå ãñç 'éé úåçøà ìë áéúëã .
 - ïéîéúñ ïéçåîî ïéëùîã ïéâá êë ìëå ,(éכלומר ששורש השגתם הוא מחמת
היות אלו השערות עצמן 'משכין ממוחין סתימין' )מ"א ריח(- àçåîã éèéäøã .
תרגומו במרוצת המוח ,שכן דרך השכל הוא להשיג במרוצה )מ"א ריח(ë"âáå .
 - éåçøåà íåôë ãç ìë éçëúùîכמש"כ )סוטה ח ע"ב( במדה שאדם מודד כו'
)מ"א רכ(,àì÷úîã ïåäéøàî ïëùîúà ,ïòéòù ïéöå÷ ïåðéàî ,àçåî ãçá .
– úîàå ãñç 'éé úåçøà ìë áéúëãשערות דז"א נפקין מג' מוחין שהן בבחינת
חד"ר ,משא"כ א"א שאין שערותיו יוצאין אלא ממו"ס שהוא מוח א' בלבד .לכן
השערות של א"א הם רחמים ואילו בששערות ז"א יש גם דינים )בהגר"א על ספד"צ
ה ע"ד ד"ה וענין הסיבוך( .והנה כאן מפרש שהשערות היוצאות מהמוח הנמשך מסוד
אבא הם שעיעין ,ומהם נמשכים מארי המתקלא הרי הוא מציאות התיקון )מ"א רכ(.
àììéå àááéã ïåäéøàî ïééìúå ïëùîúà ,ïéôé÷ú ïéöå÷ ïåðéàá ,àðééðú àçåîî
– מארי דיבבה ויללה הן מסטרא דשמאלא )בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד ד"ה ושאר הו'(.
à÷ éàî ,(èé ã éìùî) åìùëé äîá åòãé àì äìôàë íéòùø êøã åäá áéúëã
 - éøééîכוונתו להקשות שהפסוק לכאורה סותר עצמו מרישיה לסיפיה ,שמצד אחד
כתוב בפירוש שהם רשעים דהיינו מזידים ,ואח"כ אומר כי "לא ידעו במה יכשלו"
דהיינו שוגגים )מ"א רכב(òãðîì ïàòá àìå ïéòãé àì øîåìë ,åòãé àì àìà .
øèñá ïéãçàúîã ïåðéàá ,åìùëé àîéàá àìà äîá éø÷ú ìà ,åìùëé äîá
àááéã ïåäéøàî ïãçàúî äðéî ,àôé÷ú äøåáâ ,àîéàã àøèñ éàî ,àîéàã
 - àììéåמכח אמא באות הגבורות שמחמתן מתו המלכים )בהגר"א על תז"ח יח
ע"ב ונפיק( .אין כוונתו שאפשר להיכשל באמא עצמה ,שכן בבחינה זו גופא לא יתכן
לטעות ,שכן אין שם אחיזת חיצונים ,אלא רק מסטרהא ,כלומר מהדינים
המתעוררים מסטרהא הוא שאפשר להכשל )מ"א רכב(.
 - àúéòöîàá ïåðéàã ïéöå÷ ïåðéàá äàúéìú àçåîîסוד הדעת )מ"א
רכג( - (ïéøàîã)1892 ïéãéîã ïåäéøàî ïééìúå ïëùîúà .דהיינו סוד השופטים
השוקלים במשקל הדעת )מ"א רכג( - ïéøéäð àìå ïéøéäð ïéôà ïåø÷àå .שכן גם

 1890עי' לעיל אד"ר קלב ע"א.
 1891עי' דברינו אד"ר קלו ע"א ,ובהגר"א על ספד"צ ה' ע"ד ד"ה וענין סיבוך ,שמשמע שהמארי
מתקלא מתחברים בשערות דז"א.
 1892מים אדירים רכג לא גורס את המוסגר.
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בדעת יש בחי' של טוב ורע) .1893מ"א רכג(ìâòî ñìô (ã éìùî) áéúë éðäáå .
.1894àùéøã ïéøòùå ïéöå÷ ïåðéàá çëúùà àìëå êìâø
ìò àéáééç (àø÷òúàì à"ñ)1895 àã÷ôúàì àçöî àúìâìåâã àçöî
àìã ïåðéàì ïéðéãã ïåäéøàî ïéøòúî àééìâúà àçöî éàä ãëå ,ïåäéãáåò
1896
 – ïåäéãáåòá ïéôñëúîכל דינין דעלמא משתכחין כד אתגלייא האי מצחא
)בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה מצחא(àúòùáå ,àãøååë à÷îåñ àçöî éàä .
àéääå ,àâìúë àøååç úøãäúà àçöî éàäá ,à÷éúòã àçöî àééìâúàã
 - àìëì éø÷à ïåöø úò àúòùאו במנחה בשבת או בתפילת הציבור ,וכמש"כ
חז"ל בגמ' איזהו עת רצון בשעה שהציבור מתפללין )ברכות ח' ע"א( )מ"א רכד(.
àçöî çöî éëæ çöî øîà àáñ àáéé áø éáã àúãâàã àøôñá
 - à÷éúòãדהיינו ששורש הארת מצחא דז"א המטיבה )לאפוקי מבחינת "מצחא
סומקא" הנ"ל( היא הארת ע"ק אליה ,ומצד זה בלבד הוא שמצח דז"א מכונה "מצח"
להורות על לשון צחצוח ,1897או על ר"ת משפט צדקה וחסד דהיינו שהוא לשון תיקון
עליון )מ"א רכד( - ïååúà ïéøú ïéá 'ç éãùà åàì éàå .דהיינו מ"צ )מ"א רכד( .והנה
עניין הארת זיו המוחין שבמצח ,שכלל הנהגתו מאירה שם ,הכל לפי המעשה ,ולכן
אנו יכולים לראות את כל מעשיו של האדם על פי הרשום במצחו .1898והנה לעניין
מהו שרואים ,יש להקדים שהזיו שבמצח הוא בסוד מצו"ה ,1899שהוא כנגד ד'
האותיות דשם הוי"ה ,ה"ה י"ה כנגד חו"ב ,וו"ה כנגד ב' העטרין .ואכן במצח רואים
את הזכויות והעונות שהם בסוד ו"ה בתורה ומצוות ,וי"ה באהבה ויראה המתלווים
למעשים ,ולכן כל מצוה היא למעשה הוי"ה שלמה העושה תיקונים במאורות בכלל
)פת"ש גדלות דז"א נג( .והנה כד לא זכי ישראל ,אזי ח"ו נרשמים העונות במצח ,ואז
עולה ברצונו להעניש את החוטא ,כי כן הוא הרצון של ז"א שכולל את ב' הדרכים
של שכר ועונש לפי המעשה ,והוא עניין הח' דאשדי בין מ' לצ' כאן .והיינו החטא
שהוא מחיצה המבדלת באופן שאין המ' דצלם מאירה בצ' ,ובסוד מאמה"כ "כי
עונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלקיכם" )ישעיה נט ב( )פת"ש גדלות דז"א נד(.
 - (ãë øáãîá) áàåî éúàô õçîå à"ãëסוד ה"מצח" הוא עניין היותו מול
העורף ,ששם הוא מקום אחיזת מוא"ב ה"ה בגי' מ"ט בבחינת מ"ט שערי טומאה,
ובסוד "ערבות מוא"ב מול בית פעור" .לכן הוא שאחיזת משה היתה במצח דז"א
)מ"א רכד( דהוא במצח המאיר את זיו המוחין )פת"ש גדלות דז"א נג(.
 - ïéôåöø ïååúàá çöð éø÷àã àðîé÷åàåכאשר משיג האדם את המ"ט
פנים טהור )בהשגת תורה( ומ"ט פנים טמא )בשבירת יצרו( הרי שנעשה מסוד
המצ"ח צ"ח אורות )בסוד ב"פ מ"ט( ומהם נעשה הנצ"ח ]כלומר שהוא לוקח את
הארת הצ"ח ועולה עמם ממ"ט לנ' והיינו ה"נצח" בסוד נ' צ"ח) [1900מ"א רכז(äîëå .
 - ååä íéçöðכלומר שבכל מדה ומדה מהמ"ט הנ"ל ,צריכים שכל א' וא' מהמ"ט
פעמים טהור יתגבר על בחינת טמא שכנגדו ,,ואזי נחשב הוא ל"נצח" ,ע"ש שניצח
את שכנגדו )מ"א רכז(- ÷ìúñà àøçà çöðá (àøúàá)1901 àøçà çöðã â"òàå .
 1893אחד הביטויים לדעת הרע הינו הערב רב )מ"א רכג(.
 1894עי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"א ד"ה חד ארחא.
 1895מים אדירים רכג לא גורס את המוסגר.
 1896ודלא כגילוי מצח א"א שם לעולם הכל הוא לרצון.
 1897עי' אד"ר קלו ע"ב.
 1898עי' ז"ח ל"א ע"א.
 1899עי' טעמי המצוות להאריז"ל פרשת בראשית וז"ל" ,מצוה" היא אותיות הוי"ה רק שב'
אותיות ראשונות נתחלפו בא"ת ב"ש.
 1900וצ"ע להיכן נעלם המ"ם )הערת העורך(.
 1901מים אדירים רכז לא גורס את המוסגר.
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מוסיף על הקודם ,שעד שלא ינצחו כל או"א מהמ"ט טהור הנ"ל את שכנגדם
בטומאה אינו נחשב הדבר לניצוח גמור .ומ"מ אפילו ניצחון של בחינה אחת מהם
נחשבת לבחי' של נצח ,שכן עכ"פ רצונו מתקרב להיות דבוק ברצונו ית' )מ"א רכז(.
 - àôåâ ìëá ïéèùôúîã ïéðøçà íéçöð úéàåדהיינו בסוד צ' דצלם )ה"ה בחינות
הצלם הנכנסים בפנימיות ז"א( ,והמה מכונים ג"כ פרקי דנצח ,שכן כל ט' הבחינות
שבהם מנצחים את הצד הרע הנמצא במקום שאליו הם נכנסים .וכמו כן המה
מכונים נצח ע"ש שהם מעלים אור למעלה למצח שהוא הרצון העליון הקיים תמיד
)מ"א רכז(,ïéðéã øòúé àìã ïéâá ,äçðîã àúåìöã àúòùá àúáùã ïéâáå .
 - äéìéã àçöî àùéã÷ à÷éúò àéìâשכן הדינים לעולם אינם נמתקים אלא
בשרשם) 1902מ"א רכז( – åãéáòúà àìå åëëúùàå ïééôëúà ïéðéã ìëå .הדינים
הינם כעס ותאוה .והנה יש בהם צורך לעולם אמנם רק אם יהיו נכנעים )מ"א רכז(.
 – ïéðéã éúá ã"ë ïééìú àçöî éàäáוכנגדם יש כ"ד צירופי אדנ"י ,וכן כ"ד
אותיות שבבשכמל"ו )מ"א רכח( וכן כ"ד ספרים ששרשם ביסוד דאמא )ב"ע קסג
ע"ב( - ïåäéãáåòá ïéôéöçã ïåðéà ìëì .בגילויו מתבטלין הני כלבי דחציפין )פת"ש
גדלות דז"א נג(,ïåéìòá äòã ùéå ìà òãé äëéà åøîàå (âò íéìäú) áéúëã äîë .
àúúì àðéã úéá úåúéî 'ãã ïåäéìá÷ì ,äîì {:âöø} 'ã ,ïåðéà íéøùò àäå
 - àìéòìî ïééìúãכאן בסוד המצח נאחזים ד' מיתות ב"ד כנגד ד' אותיות שם
אדנ"י ,וכן כנגדם הם ד' כנפות הציצית וג' התפילות ותיקון חצות )מ"א רכט(.
à"ð)1903 íéìùéã ãò äàìò àðéã éá ïéùéðòî àì ë"âáå ,ïéøùò åøàúùàå
ïìéã äàîéúñ àúéðúîá ,àðéã éúá 'ëã ïåäéìá÷ì ,ïéðù 'ëì à÷ìñå (ïéøùò
.àúééøåàá ïìéìëúàã íéøôñ ã"ëã ïåäéìá÷ì ïðéðú
 – àùéøã ïéðééòסוד ההשגחה המכונה "עין" )מ"א רכט(àìã ïéðééò ïåðéà .
 - àéáééç åäééðî ïéøîúñîהרשעים עושים עבירות ואינם יראים מעונש )הבא
מז"א( ,כלומר שאינן משמרין את עצמם מהשגחת עיני ז"א והוא כמו שמפרש
האידרא והולך שהוא מכיוון שהעיניים הם 'עיינין דניימין וכו'' ]כלומר שמראים
עצמם כאילו שאינם רואים בעת הסתר פנים[ )מ"א רל(ïéîééð àìå ïéîééðã ïéðééò .
 כל שינה ותנומה 1904היא הסרת ההשגחה .והנה אמנם בהשקפה ראשונה נראההדבר כאילו עיני ז"א הם "ניימין" .ואילו האמת היא שהם אינם ניימין ,ואין כאן
הסרה אמיתית של ההשגחה אלא רק הסתרתה .עוד יש לפרש כוונתו ,שלפעמים
ניימין ולפעמים לא ניימין )מ"א רל(à"ãë ,íéðåé éàî ,íéðåéë åéðéò åø÷à ë"âáå .
'åâå ä"é äàøé àì åøîàéå áéúë ã"òå ,1905(äë àø÷éå) åúéîò úà ùéà åðåú àìå
) - (íù) 'åâå òîùé àìä ïæà òèåðä áéúëå ,(ãö íéìäúעיקר שרשי ההשגה הינם
העין והאזן ,והם כנגד חו"ב ,דהיינו השגה של חומר )ע"י ראיה( ,ושל רוח )על ידי
שמיעה( )מ"א רלג(.
 – àðéò ìòã àðå÷úה"ה גבות העיניים ,שכן העיניים המה מארי
דאשגחותא) 1906בהגר"א על ספד"צ כב ע"ג ד"ה והן כנגד(àøåòùá ïøòùîã éøòù .
 - ïéøòù ïåðéàîדהיינו הריסים )מ"א רלו(éøàî äàî 'æå óìà ïééìú .
 - àáø÷ àçâàì àúåçâùàãלעולם השערות הם מ ֹו ָתרות ,אמנם בשרשם יש
 1902עי' לעיל הערה .244
 1903המים אדירים רכט לא גורס את המוסגר.
 1904עי' לעיל קכט ע"ב ד"ה ותאנא.
 1905השגחתו ית' לפי ראות עיני הדמיון הגשמי המה צער ,שזה יראה שנמשך מן החושך ,אבל
זה באמת סוד היראה שהוא כלי לחכמה והוא העין השני ,כדי שהיראה והחכמה יהיו שוים )לשון
המ"א רלב(.
 1906כלומר שהם נותנים גבול לראיה באופן שלא יסתכלו ברדל"א שהוא למעלה מהשגתם
וע"ש בלשון הגר"א.
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בהם צורך ,ובסוד הדינין המתמתקים בשרשם )מ"א רלו(åäìë åîéé÷ ïéãëå .
 - ïéðééò ïéç÷ôúîå ïåäéìùìåùîוהעינים משגיחים על אויבי ה' על ידי אלו
השערות )מ"א רלו(.
1907
 - åäá ïãçàúî ïéðéáâ ,ïéðééò ìòã àúåñëהגבינים הינם העפעפים
דסגרין ופתחין תמיד ,והמה לבוש העינים )מ"א רלו(ïéñéøú éøàî ïååáø óìàå .
àì 'éé éðéò ïåø÷àã ïåðéà ìëå ,ïéðééòã àúåñë ïåø÷à ïåðéàå ,åäá ïãçàúà
 - ïéç÷ôבסוד התנומה )מ"א רלז( - ïåøòúà àìå .בסוד השינה) 1908מ"א רלז(øá .
àúòùáå ,éàìòî éàúú ïåðéà ïùøôúî ïéðéáâã éúåñë ïéìàã àðîæá
éæçúàå ïéðééò ïéç÷ôúî ,àçâùàì øúà ïéáäéå éàìòî éàúú éðéáâ ïùøôúàã
 - äéúðéùî øòúàã ïàîëשכן אז כביכול מפריד השי"ת את הגבינין )הרי הם
הגבורות( זמ"ז והוא כאילו משברם .ועל ידי כך הוא ככרוז היוצא ומגלה את רצונו
ית' והשגחתו .ואז העינים אדומות משינה ,ומשגיח בדין ,בסוד "וייקץ כישן ה'
כגבור" )תהלים עח סה( )מ"א רלז( – ïéðééò åøçúñà .פי' 'אסתחרו' סובב שכן הוא
סביב העיינין ,והוא מרמז לסוד ההשגחה הכללית )שהוא בחינת עיגולים( )מ"א רלז(.
 - àçé÷ô àðéòì àîçåהרי הוא ההשגחה הפרטית )מ"א רלז(àøååçá ïçúñàå .
 - äéìéãכאן מבאר את עניין תיקון עיני ז"א על ידי הארה הבאה מעיני א"א
)בהגר"א על ספד"צ טז ע"ג ד"ה אתייחד( - ïééçúñà ãëå .שאז השגחתו ית' בגלוי
)מ"א רלח(äøåò (ãî íù) áéúë ë"âáå ,ìàøùéì ïéðéãã ïåäéøàî ïééôëúà .
.'åâå äöé÷ä 'éé ïùéú äîì
,ïéìéôúã éúá 'ã ïéøäð ïåðéàîå ,ïéðééò ïåðéàá ïééæçúà ïéðååâ òáøà
 – àçåî éèéäøá ïéøäðãהזיונין ,שלא היו בנקודות ,הם בסוד התפילין הרי הם
כינוי למוחין )בהגר"א על ספד"צ ג ע"א הגה"ה וכמ"ש ז'( .ע"י הזדככותו של הקד"א,
אז מתגלה היו"ד שבמוח ,ויו"ד זה נתגלה ע"י חוורא דעינא הבא ממ"ס ויורד לעינים
דז"א )בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וגוון חוורא( .והנה בעינים דז"א ישנם ד'
גוונין :תלת גוונין הן סומק ואוכם וירוק ,שכולם הן דינין ]וגוון חיוורא ה"ה חסדים
)בהגר"א על ספד"צ כב ע"א ד"ה וגוון חוורא([ .העינים הוא תיקון ה' דגלגלתא
)בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה עיינין( .ממש"כ כאן "ומאינון נהרין ד' בתי דתפילין,
דנהרין ברהיטי מוחא" מתבאר שמוחין דז"א תלויים בשל א"א )בהגר"א על ספד"צ
לה ע"ד ד"ה ד' מלכין( המאירים בד' רהיטי מוחא דז"א )דהיינו חו"ב ,והדעת כוללת
ב' בתים דהיינו חו"ג( .ונקראים הם "רהיטי מוחא" מכיוון שהם רצים להשיג בסוד
"והחיות רצוא ושוב" .וכאן אינם שבים כי אם רק רצים ,שכן חו"ב הם בבחינת
אחים 1909ותמיד בזיווג )מ"א רלח( – 'ä éðéò ïåø÷àã 'æ .1910שבעה גלדי עינא אשר
משם מתגלים שבעה "עיני ה'" מעידין על מעשה בני האדם )בהגר"א על ספד"צ לו
ע"א ד"ה שבעה רהיטין(àðîé÷åàã äîë ,àðéòã àîëåà ïååâî é÷ôð àúåçâùàå .
 – íéðéò äòáù úçà ïáà ìò (â äéøëæ) áéúëã 1911àøãàáבכל גוון יש שבע
עינים) 1912בהגר"א על ספד"צ כב ע"ג ד"ה והן כנגד( ,מהשחור שבעין יוצאת כל
ההשגחה )מ"א רמ( - åäééøèñá ïéèäìúî ïéðååâ ïåðéàå .כלומר חוץ משחור )מ"א
רמ(.
 1907עי' בגר"א בתיקו"ז כ' ע"א ד"ה עפעפי וז"ל ,הן שערות שמכסין העינים .וכן שם בד"ה
כרובי וז"ל ,הן בשר שמכסין העינים.
 1908עי' לעיל הערה .1152
 1909עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"א ד"ה וכן.
 1910עי' פת"ש גדלות דז"א יט ,שהאות ם' דצל"ם היא מוחין ללא לבוש דהיינו ד' היודי"ן
דהוי"ה דע"ב ,ובסוד ד' המוחין.
 1911א"ר קלז ע"א.
 1912עי' לעיל א"ר קלו ע"ב.
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á ä"ã) ïåø÷à ïåðéàå ,àðéãì àúåçâùàã éøàî ïéðøçåà ïé÷ôð à÷îåñî
.àðéã åäìëã ïéâá íéèèåùî àìå úåèèåùî ,õøàä ìëá úåèèåùî 'éé éðéò (æè
,ùéá ïéáå áè ïéá ïéãáåò äàìâì ïéîéé÷ã ïéðøçåà ïé÷ôð à÷åøéî
'éé éðéò (ã äéøëæ) ïåø÷à ïéìàå ,ùéà éëøã ìò åéðéò éë (ãì áåéà) áéúëã
.ùéáì áèì ,ïéøèñ ïéøúì ïåðéàã ïéâá ,úåèèåùî àìå íéèèåùî ,íéèèåùî
àîìòá éçëúùîã ,ïàáè ïåðéà ìë ,éîçø ïåðéà ìë ïé÷ôð àøååçî
éðååâ úìú ïåðéà ìë (ïøçúñà à"ð)1913 ïééçúñà ïéãëå ,ìàøùéì åäì àáèåàì
,àãá àã ïéáøòúî ïéðååâ ïéìà ,åäééìò àîçøì .( אדום ירוק ושחור )מ"א רמג כל גילוי של אדום- äéìéã éðååâî äéøáçì óéæåà ãç ìë àãá àã ï÷áãúàå
ïìéìë åäìëã ,àøååçî øá .(ירוק או שחור כלול משני הגוונים האחרים )מ"א רמג
àîìò éðá ìë ïéìëé àì àúúìã ïéðååâ ìë àìë ìò éôç àåäå ,êéøèöà ãë äéá
 שאי אפשר, כוונתו לומר- à÷åøéìå à÷îåñì àîëåàì àøååç ïåì 1914àøçñàì
àúåçâùàá àëäå .(להפוך את הצבעים שלנו משחור אדום וירוק ללבן )מ"א רמד
.àøååçá ïééçúñàå ïãçàúà åäìë .( דהיינו בעין א' )מ"א רמד- ãç
ïéðéáâã ïéâá ,àçâùàì àøååçã ïéðååâ ïééòá ãë øá ïéëëúùî àì éåðéáâ
àçâùàì ïéìëé àì øúà ïéáäé àì ïåðéà éàå ,éðååâ åäìëì àçâùàì øúà ïéáäé
àìà ,àúîéìù àãç àúòù ïéëëúùî àìå ïéîéé÷ àì ,ïéðéáâ àìëúñàìå
, ולא מגולין תמיד, עיני ז"א אינן מכוסין תמיד- ïéç÷ôå ïéîúñ ,ïéîúñå 1915ïéç÷ô
àçé÷ô àðéò íåùî .(אלא סתמין ופתחין )בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ואמר לא
 אין השגחה אלא כאשר העינים פתוחות )בהגר"א על ספד"צ לו ע"א- åäééìò éà÷ã
– àðîé÷åà àä ,(à ìà÷æçé) áåùå àåöø úåéçäå áéúë ã"òå .(ד"ה ואמר ולא
 "רישא דלא רישא ולא ידע ולא אתיידע מה דהוי וכו' והחיות רצוא:לעיל רפח ע"ב
íìùåøé äðéàøú êéðéò áéúë .(ושוב" )בהגר"א על ספד"צ כב ע"ב ד"ה ואמר לא
1916
 ואילו צדק הוא דין,( – "שאנן" הוא כינוי לרחמים ושלוםâì äéòùé) ïðàù äåð
êé÷ìà 'éé éðéò ãéîú áéúëå .(')בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה ואמר כתיב עיניך כו
 המרמז על,"' כאן מפרש את הכתוב "עיני ה- (àé íéøáã) 'åâå äðùä úéùøî äá
" לאפוקי מהך דלקמן שם מפרש את הכתוב "עינך, כלומר דז"א,היות לו ב' עיינין
- ïë àéòá íìùåøé àäã .(דהוא לשון יחיד שכן לע"ק יש רק עין אחת )מ"א רמד
÷ãö áéúëã .(ירושלים אכן צריכה להיות מושגחת בעינא פקיחא דרחמי )מ"א רמד
 והבקשה היא שעינו ית' תהיה של,' "צדק" הוא כינוי לנוק- (à äéòùé) äá ïéìé
 שכן ירושלים היא,( תיראה בירושלים )מ"א רמד,1917" הרי הוא בסוד "נוה שאנן,ע"ק
,ïåéö àìå íìùåøé ë"âáå .(החדר החיצון דיסוד דנוק' )לש"ו הקדו"ש קו ע"ב
 דהיינו לציון )יסוד( די- éîçø àìëã ,(íù) 'åâå äãôú èôùîá ïåéö áéúëã
.(בגילוי של משפט )ז"א( ואין צריכים גילוי של ע"ק )מ"א רמה
 וכן, – תפילתנוàìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúòã àðéò ,áéúë êðéò ,êéðéò
'éé éðéò àúùä .( היא שלע"ל יהיה גילוי דעין א' דע"ק )מ"א רמה,'הבטחתו ית
àëäå à÷åøéìå à÷îåñì)1918 éæçúàã äîë ,ùéáìå áèì äá êé÷ìà
ãë éçëúùî àì éåðéáâ àøååçá ïééçúñàå ïøçúñà åäìë àãç àúåçâùàá
,øéãú àîåé÷á .( – ירושלים )מ"א רמהåîéé÷úà àì ë"âá (àçâùàì ïéðååâ ïééòá
. מים אדירים רמג לא גורס את המוסגר1913
." עי' מ"א שבמקום "לאסחרא" גורס "לאסחייא1914
. עי' פת"ש א"א יז שכוונת "עיינין פקיחין" כאן היא היות ז"א בגדלות1915
. ואילו "צדק" הוא כינוי לז"א, לכן "נוה שאנן" ו"שלום" הינן כינויים של א"א1916
. עי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"ב ד"ה ואמר כתיב1917
. מים אדירים רמה לא גורס את המוסגר1918
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íéîçøáå áéúëã ,éîçøá àìë ,áèì àìë ,íìùåøé äðéàøú êéðéò íúäå
 – (ãð íù) êöá÷à íéìåãâאע"ג שיש בא"א ב' עיניים ,שניהם נכללים בא' )מ"א
רמה(.
עכשיו מפרש מהו שורש השגחת ירושלים )מ"א רמה(äá êé÷ìà 'éé éðéò ãéîú .
ïàî ,óìàá úéùàø àìå ,áéúë 'à øñç úéùøî ,(áé àé íéøáã) äðùä úéùøî
äëéà) ìàøùé úøàôú õøà íéîùî êéìùä áéúë àìéòìå àúúìã à"ä ,àéä
" – (áתפארת ישראל" הוא בסוד ההשגחה הפרטית )מ"א רמה(àîòè éàî .
,(ð äéòùé) úåøã÷ íéîù {.ãöø} ùéáìà áéúëã íåùî ,õøà íéîùî êéìùä
.åôçúà àîëåà àðååâá ,àúåøã÷á ïéðééòå
 - 'éé éðéò ïéìà íìùåøéá ïéìëúñî øúà ïàî ,äðùä úéùøîמכיון
שאומר תמיד ש"עיני ה' אלקיך בה" כלומר שהעינים בלא כיסוי ,מקשה שכיצד זה
יתכן והרי כתוב ש"שמים קדרות" דהיינו שעיינין בקדרותא חפויים בגוונא אוכמא
)מ"א רמח(ãçàúà àðéãå ,óìà àìá àðéã àåäã ,äðùä úéùøî ,ùøéôå øæç .
 - àäøèñáדהיינו בינה ,ללא גילוי הא' )מ"א רמח(- ùîî àðéã àåä åàìã â"òà .
כלומר שהוא אינו אלא שורש הדינין )מ"א רמח(äðù úéøçà ,äðù úéøçà ãòå .
äðùä úéøçà àéäã ,äá ïéìé ÷ãö (à äéòùé) áéúë àäã ,çëúùà àðéã éàãå
 דהיינו אדנ"י ,אדון כל הארץ )מ"א רמח(.àìã äî ,1919æéðâå íéúñ óìàá øëã ,ïåùàø éø÷à éåãåçìá 'à ç"ú
 - òãéúàכאן הוא מקום גילוי ה'עיני' שיהיה לעתיד לבא ,שיהיה בסוד הא'
המשלים את ה"רשית" ל"ראשית" )מ"א רמח(øúàá óìà éàä øáçúà ãë .
 - àøçàדהיינו ב'רשית' )מ"א רמט(,àì ,àøáçúàã àîéú éàå ,úéùàø éø÷à .
àì úéùàø éàäá åìéôàå ,úéùàø éø÷à ïéãëå ,äéì øéäðå äéá àéìâúà àìà
 - àøéãú úîéé÷úà éàäá ,úåä àìîìàã ,íìùåøéá çâùàללמדינו שלכן נאמר
בפסוק "רשית" בלא א' ,להודיע שלא נתחבר עדיין בבחינת א' מעולם ,אלא שמקצת
רצונו שנשתייר הוא בסוד הא' שנהיר ביה מרחוק ,בסוד קרי ולא כתיב )מ"א רמט(.
 - áéúë úéùøî ìáàולכן אין בו גילוי הא"א )מ"א רמט(áéúë éúàã àîìòìå .
) - 'åâå íðä äðä ïåéöì ïåùàø (àî íùרצונו ית' הנעלם אשר היה במחשבתו
מעיקרא ,לע"ל יהיה בציון בגילוי )מ"א רמט(.
,òãåîúùà äéá àôåöøô ìë àôåöøôã àðå÷ú ,1920ïéôðà øéòæã àîèåç
àîèåçã ,ïéîéúñ ìëã äàîéúñ àùéã÷ à÷éúòã àîèåçë àì àã 1921àîèåç
,àìëì ïééçã ïéçåø ïé÷ôð ïéá÷åð ïéøúî àäã ,(àìëì) íééçã íééç à÷éúòã
 - (áë á ìàåîù) 1922'åâå åôàá ïùò äìò áéúë ïéôðà øéòæ éàäáג' שלהובין
דז"א יוצאים מחוטמא .דהיינו שאע"ג שיוצאים דינים גם מפיו )לקמן תננא וכו'( אמנם
עיקר יציאת הדינים אינו יוצא אלא מהאף )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה ואמר
תלת( .יש הארת רוח חיים מע"ק לז"א ,אם כי מצד עצמו הוא מקום של אף וכעס
)מ"א רנ( .מהנקב השמאלי יוצא תננא וגחלי דנורא ,ומהנקב הימני יוצא אשא )ב"ע
עח ע"ב(.
 - äéá ïãéçà (éðååâ éøú à"ð)1923 éðååâ ìë àððú éàäáדהיינו בג' גווני
הקשת ובסוד ג' אבות ,ואילו בז"א רואים אותם כג' מיני דינים )אף חמה ומשחית(
 1919עי' אד"ר קכט ע"א דקאי על האוירא ,שכן הוא "סתים" בקד"א ,ו"גניז" את הארת הרדל"א
הטמון בו.
 1920בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה חמשה מלכין.
 1921עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה והענין כי.
 1922עי' בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס מלחמת.
 1923מים אדירים רנא לא גורס את המוסגר ,וכן הוא בב"ע קפד ע"ב.
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וכן ג' עבירות )ע"ז ג"ע ושפ"ד( )מ"א רנא(ïåäéøàî äîë ïãéçà àðååâå àðååâ ìëá .
 - àððú àåääá ïãéçàã ,àéù÷ àðéããאלו הג' המה הבחינות הכלליות ,ובהם
נאחזות שאר העבירות והדינים )מ"א רנא( .אין נזכר כאן אש כלל כי אם תננא בלבד,
שכן מתננא יוצאים יותר דינים משל אשא )ב"ע קפז ע"ב(àìå (ë"âáå)1924 .
 - àúúìã àçáãîã àððúá àìà åäìë ïéîñáúîשכן אלו הדינים אינם
נמתקים על ידי עבודת המזבח ,אלא אם כן היה המעשה בשוגג ,שכן אז הוא אינו
זדון לבו שלו ,אלא רק תוצאה של פיתוי ועצת הנחש )מ"א רנא( .עמוד העשן הוא
בהתבסמות הדינים דחוטמא דסליק למוחא לחכמה ,ומקבל משם עטרא דחסדים
)ב"ע קפד ע"ב( ,דהיינו שהאש של מעלה מבסמת את האש היוצאת מחוטמא דז"א
והיינו בחינת נהר דינור )ב"ע קפז ע"א(ççéðä çéø úà 'éé çøéå áéúë ã"òå .
).çåø úçð àðéã éøàîã àúåîñáúà ççéðä åäî ,(ç úéùàøá
çéø úà àìà áéúë àì ,ïáø÷ä çéø úà ,ççéðä çéø úà 'éé çøéå
,ïîñáúî åäìë åäá ïãçàúàã ìëå ,àîèåçá ïãéçàã ïàøåáâ åäìëã ,ççéðä
 - àãçë ïãçàúî ïàøåáâ äîëåדהיינו שהגבורות מתאחדים ונעשים לא' ,כאילו
היה לכולם רצון יחיד ,ובזאת נתגלה שהם היו למעשה גבורות ה' )מ"א רנב(áéúëã .
 - (å÷ íéìäú) åúìäú ìë òéîùé 'éé úåøåáâ ììîé éîימלל היא מלשון "מולל
מלילות" )ביצה יב ע"ב( ,שכן הגבורות צריכים כתישה ומלילה )מ"א רנב(.
 - ïéùà øàù ìë àìëàã àùà ÷ôð àá÷åð ãçî àîèåç éàäåדהיינו
בחינת "כבוד ה'" ,הרי היא הנוק' הנכללת בדכורא )מ"א רנג(- àððú àá÷åð ãçî .
הרי היא תחילת הכעס ,הרי הוא האף ,שכן בזמן הכעס יוצא עשן מנחיריו )מ"א
רנג( - àçáãîã àððúå àùàá çëúùà éàäå éàäå .1925דהיינו שגם האש וגם
העשן של הדינים משתככים על ידי האש והעשן של המזבח )מ"א רנג(àééìâúàå .
1926
 - àìë êëúùàå ,àùéã÷ à÷éúò éàäעל ידי אש ועשן המזבח נתגלה כבוד ה'
)מ"א רנג( - (çî äéòùé) êì íèçà éúìäúå øîúàã åðééä .זוהי רפואה לכעס
הבא מן האף )מ"א רנג(.
 – íéôà êøà éø÷àå èùôúàå êéøà àùéã÷ à÷éúòã àîèåçבחוטם
אשתמודע פרצופא ,שכן בע"ק חוטמא אריך )בהגר"א על ספד"צ ז ע"ב ד"ה ובפרשת
בראשית( – àðéã ãéáòúàå åìéäáá ÷éôð ,éøù àððú ãë ,øéòæ àîèåç éàäå .אז
חמשה מלכין קיימין בבהילו ,שאז דנין את כל האדם וקיימין כל המקטרגין,
וממתינין עד שיצא הדין עד שמתגלה חוטמא דע"ק ,ואז מוחלין לכל העוונות
)בהגר"א על ספד"צ לה ע"ג ד"ה וז"ס מלחמת(àîèåç ,éàäì áëòî ïàîå .
 - à÷éúòãדהיינו שדבר זה גורם שיתגלה חסדו וישתככו הדינים )מ"א רנד(àìëå .
 - àééøáç åøòúàå àøãàá àðéîàã äîëשם מבואר שבו מצויה אחיזת
האותיות אל"ף תי"ו וה"א ,שהם סוד את"ה ,הרי הוא ראשית הגילוי ,בסוד "כי אתה
אבינו" )ישעיה סג טז( )מ"א רנד(.
 – àáñ àðåðîä áøã àøôñáåיש ביסוד שני חללים ודופן א' ביניהם,
ושניהם נקובין כלפי חוץ ,והוא כמו בחוטם ,בו נקב אחד משפיע לימין ,ונקב שני
משפיע לשמאל ,משא"כ בא"א שכולו ימין )בהגר"א על ספד"צ ז ע"א ד"ה תרין
נוקבין( .1927והנה רשב"י מדבר על מציאותם בעת זעם ,ואילו רב המנונא סבא מדבר

 1924מים אדירים רנא לא גורס את המוסגר ,אמנם ב"ע קפד ע"ב גורסו.
 1925עי' ב"ע עב ע"א שכאן המדובר הוא בשעת הזעם ,ושם באד"ר קל ע"א איתא שהוא בשעת
התיקון .ועי' עוד ב"ע קפד ע"א.
 1926עי' באר יצחק דהיינו נחת רוחא דחוטמא.
 1927עי' בהגר"א על תיקו"ז פט ע"ד ד"ה ומארי.
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מבנין החוטם עצמו) 1928ב"ע קפד ע"א(àùàå àððú ãçî éá÷åð éøú éðä íé÷åà .
' – àáè àçåøå àçééð ãçîåנייחא ורוחא טבא' הוא של זמן המשיח )פת"ש א"א
יט( - àìàîùå àðéîé äéá úéàã .דהיינו שכאן ניכר ההבדל בין ימין לשמאל :ימין
1929
הוא חסדים ושמאל הוא גבורות ,אמנם לעיל שהאחד הוא 'אף' ,והשני הוא 'חמה'
לא שייך לומר בהם בחינות של ימין ושמאל ,שכן הכל דין )מ"א רנד(áéúëå1930 .
) - (ãé òùåä) ïåðáìë åì çéøå (áéúëã à"ñהמדובר כאן הוא בבעלי תשובה ,והן
אשר יעלו ריח לתקן את הזיווג ע"י ל"ב נתיבות חכמה ,ונו"ן שערי בינה )דהוא בסוד
ל"ב-נו"ן( )מ"א רנד(àá÷åðá äîå ,(æ øéù) íéçåôúë êôà çéøå áéúë àá÷åðáå .
.øîà÷ øéôùå ,äéá ïëù ìë ,éëä
 - ççéðä çéø úà 'éé çøéå øîàã äîåפי' שאלתו היא לפי מה שאמר לעיל.
שכן אם נאמר דמחד נוקבא נפיק אשא ומחד תננא ,שפיר שייך לומר ששניהם נייחי.
אמנם לפי דברי רב המנונא סבא שאשא ותננא נפקין מנקב א' ,ומהשני אין יוצא כי
אם ריחא טבא צ"ע על איזה ניחוח מדבר בפסוק )מ"א רנו(,éøèñ éøúá ççéðä .
àçééð àåä éàäã ,ïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúò àééìâúàã àçééð ãç
 - àìëì àúåîñáúàåכלומר שבהתגלות ע"ק אז נייחא כל הגבורות שבז"א ,שכן
כולם מתבסמין על ידי גילוי ע"ק שבא ע"י העלאת ריח ניחוח במזבח )מ"א רנו(ãçå .
 - àçáãîã àùàå àððú àåääá ,àúúìã àúåîñáúàמכיוון שנתסבמו הדינים
דלתתא ע"י המזבח ,יורד גילוי ונייחא מע"ק ומהנקב השני דז"א .אמנם עיקר הנייחא
הוא על ידי הנקב השני משם יורדים המנוחה והטוב )מ"א רנז(ïéøúî åäéàã ïéâáå .
 - øîúà ïéôðà øéòæá àìëå ççéð áéúë ,ïéøèñשכן בזה שנתגלה ע"ק ,הוא
נייחא לז"א )מ"א רנז(.
 – ùéáå áè òîùîì ïéðãåà éøúזה אינו אלא בז"א ,אמנם בא"א אין ב'
אודנין שכן שם הכל הוא טוב )בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה למשמע(åäééååøúå .
 - 1931ãçì ïé÷ìñבאו"א עילאין אין צורך בתיקון ,שכן הם תלויין במוחא ,והיינו
"סלקין לחד" דכ' כאן )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה והאודנין('éé äèä áéúëã .
 - (èé á"î) òîùå êðæàרמז בכתוב שהתפילה כלולה מדין ורחמים דהיינו "אזנך"
)מ"א רנז(àì÷ áëòúéã ïéâá ,ïéîé÷ò ïéîéùøá àééìú äéìéã åâá ,åâì àðãåà .
àì åìéäáá éåäã äìî ìëã ,åìéäáá àìå ,àçåî äéá ïéçáéå ,àçåîá àìòàì
 - àúîéìù àúîëçá äåäשאין דרכו של ז"א לשמוע תיכף ,שכן ראשית יש
לשקול את הדבר ולהבינו כדי לברר שהוא ראוי להישמע )מ"א רנח(.
 - àîìòî àì÷ ïéìèðã ïéôãâã ïåäéøàî ìë ïééìú ïéìà ïéðãåàîדהיינו
מלאכים המכונים "בעלי כנפים" הן בסוד הלבושין המכסין את התפילה) 1932מ"א
רנח('åâå ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë åäá áéúëã 'éé éðæà ,ïåø÷à éëä åäìëå .
)÷ - (é úìäבעלי הכנפים מכונים "אזני ה'" ,שכן הקב"ה עשה אותם לבחי' אזנים
אשר עניינן הוא לקבל צלותהון דישראל להעלותו למעלה )מ"א רנח(óåò éë .
àäã ,àëä àëéà ìå÷ éàî àúùä ,àéù÷ àø÷ éàä ,ìå÷ä úà êéìåé íéîùä
(ë é úìä÷) áéúë êòãîá ,ìì÷ú ìà êìî êòãîá íâ áéúë àø÷ã àùéø
àëéì àäå ,ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë àîòè éàî ,'åâå êáëùî éøãçáå
 - àì÷ àëäרצונו להקשות ,שהרי כנגד 'במדעך' שהוא במחשבה ,אמר "כי עוף
וגו'" .וא"כ איך אמר ש"עוף השמים" "יוליך את הקול" ,הרי אין שם קול כלל כי אם
 1928עי' עוד בב"ע דף עב ע"א.
 1929לעיל בעמוד כתב "אש ותננא" ,ואילו באד"ר קלז ע"ב כתוב אף וחימה כמ"ש כאן.
 1930מים אדירים רנד גורס את המוסגר ולא 'וכתיב'.
 1931עי' בהגר"א על ספד"צ כג ע"ג ד"ה וז"ש דרגא.
 1932וצ"ע מאי קאמר.
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ìëúñéã äî ìëå ,ð"á áéùçã äî ìë éàãå àìà .(במחשבה בלבד )מ"א רנח
 כל- äéá ïååëúà àì àåäå äéúååôùá äéì ÷éôàã ãò äìî ãéáò àì ,éåáìá
, בסוד או"מ, ושם הוא שליטת עוף השמים,מה שהאדם חושב הוא בסוד האויר
 מכאן שכל כוונה היא רק לתוספת ואינו עיקר המצוה,(שאינו נכנס בכלי )מ"א רנט
àìæàå {:ãöø} àøéåàá àò÷áúî ÷éôàã äìî àéääå .(')נפה"ח פרקים פרק ה
éøàî äéì ïéìèð àì÷ àåääå ,àì÷ äéðî ãéáòúàå ,àîìòá àñèå à÷ìñå
íëéøáã ìå÷ ìà 'éé òîùéå ã"ää ,éåðãåàá ìééòå ,àëìîì äéì ïé÷ìñå ,ïéôãâã
éòáã àúåòáå àúåìö ìë ë"âáå ,(àé øáãîá) åôà øçéå 'éé òîùéå ,(ä íéøáã)
äéúåìö åàì ,ïåì ÷éôà àì éàã ,äéúååôùá ïéìî à÷ôàì éòá ,ä"á÷ éî÷î ð"á
ïé÷ìñå àøéåàá ïéò÷áúî ïé÷ôð ïéìîã ïåéëå ,àúåòá äéúåòá åàìå ,àúåìö
à"ð)1933 'øúàì ïåì ãéçàå ,ìéèðã ïàî ïåì ìéèðå ,àì÷ åãéáòúàå ïéñèå
.àëìîã àùéøá àùéã÷ (àøúëì
 ג' החללים המה חב"ד דכלילן- ïéðãåàì àôéèð óéèð éçåîã éììç úìúî
àåääå .( ומ"מ עיקר תיקון האודנין הוא מסט' דבינה )ב"ע קצז ע"ב.באודנין וכמש"ל
,ïéðãåàã àúåøë øîåìë ,(æé 'à íéëìî) úéøë ìçð à"ãë ,úéøë ìçð éø÷à
 וזה, – תכלית תיקון האזניים הוא להבחין בין טב לבישàîé÷ò àåääá ìééò àì÷å
áàúùàå .( )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ב ד"ה דעד יקירו1934אינו שייך כי אם בז"א
- 1935ùéáì áè ïéá ïéçáúàå ïîú áëòúà ïéãëå ,àôéèð àåääã àøäð àåääá
הבדלה שייך לשמיעה ולכן ברכת הבדלה היא ברכת הבינה ]בש"ס וילנא כתוב מתוך
שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה – ברכות לג ע"א[ )בהגר"א על תיקו"ז קסח ע"א
íåùî ,ïçáú ïéìî ïæà è"îå ,(ãì áåéà) ïçáú ïéìî ïæà éë ã"ää .(ד"ה מאש
,åìéäáá ìééò àìå ,ïéðãåàã àúåîé÷òá àôéèðã àøäð àåääá àì÷ áëòúàã
,ìåëàì íòèé êéç è"î ,ìåëàì íòèé êéçå1936 ,ùéáì áè ïéá ïéçáúà ë"âáå
å÷éúî ïéá ïçáúéå íòèé ã"òå ,àôåâá åìéäáá ìééò àìå ïîú áëòúéã ïéâá
.åøéøîì
àá÷åð ,ïéðééòã àá÷åð ,ïéðøçåà ïéá÷åð ïééìú ïéðãåàã àá÷åð éàäá
 העיניים מתפעלים על ידי האזניים אע"ג שהם נמשכים- àîèåçã àá÷åð ,àîåôã
 משום שכל הגילויים של העיניים אינו אלא על ידי התלבשות,ממקום גבוה יותר
 והאזנים המה השורש לכל אורות דאח"ף,(באורות אח"ף )לש"ו ביאורים ח"ב פ ע"ב
àá÷åðá ìééòã àì÷ àåääî .(ולכן נזכר שהכל תלוי בו )לש"ו כללים ח"ב כב ע"ב
éà ,àì÷ àåääî ïéòîã ïéòáðå ïéðééòã éá÷åðì ìééò êéøèöà éà ,ïéðãåàã
,àì÷ àåääî àùàå àððú é÷ôîå à÷ùãøôã àîèåçã àá÷åðì ìééò êéøèöà
ìééò ,êéøèöà éàå ,'éé ùà íá øòáúå åôà øçéå 'éé òîùéå (àé øáãîá) ã"ää
àìë ,àì÷ àåääî (ïéøæâ à"ð) ïéìî øæâå ìéìîå àîåôã àá÷åðì àì÷ àåää
(àééìú äîë à"ñ) àìë ,äéðî ùéâøúàå àôåâ ìëá ìééò ïéðãåàã àì÷ àåääî
 – וכמאמר הכתוב "שמעתי ותרגז בטני" )חבקוק ג טז( )מ"אàðãåà éàäá àééìú
 כל אורות הראש )עיניים אזניים וחוטם( תלויים- éåìî øéèðã ïàî äàëæ .(רסד

 אמנם המים אדירים." בנפה"ח )פרקים( פרק ה' גורס את המוסגר ולא את תיבת "לאתר1933
.רנט גורס גם את "לאתר" וגם את המוסגר
. ע"ש שמבאר שגם הכתוב לקמן 'יטעם ויתבחן' הוא עניין לאורות האוזן1934
 שכן שם. שהאוזן הוא מקום ממנו בוקע המו"ס, עי' בהגר"א על ספד"צ ט ע"א בהגה"ה1935
.הוא דאתבחין במוחא
 לכאורה נראה שבהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב ד"ה דעד משמיט את התיבות 'וחיך יטעם1936
, וכן הוא בדפוס מנטובא,'לאכול מ"ט חיך יטעם לאכול בגין דיתעכב תמן ולא עייל בבהילו בגופא
.ולכן לכאורה דברי האידרא קאי על בחינת האזניים בלבד
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בפה שהוא המוציאם מהכח אל הפועל) 1937מ"א רסד(òøî êðåùì øåöð áéúë ã"ò .
" - (ãì íéìäú) äîøî øáãî êéúôùåרע" ו"מרמה" המה שתי מידות רעות
שישנם בין אדם לחבירו ,ובדיבור בדווקא ,שכן זוהי הצורה שבה מתחבר האדם
לאחרים ,והחיבור באופן הלא טוב ,הוא או בבחינת "רע" ,דהיינו שפיו ולבו שוים
להרע לאחר ,ובדוגמת הלשון ,או בבחינת "מרמה" ,למימרא שהוא רע בפנימיותו
אלא שמראה עצמו כטוב .והמה שני החלקים שבמידות כעס וקנאה )1938בהגר"א
משלי ח יג ,וכן ב כב ,וכן ב יב(.
 – éçåî ïåðéà ïìéìëúà äòéîùáå äòéîù äéá éø÷ àðãåà éàäוהאודנין
הן חכמה דגלגלתא ,אשר בו כלולה בינה שכןאו"א עילאין נקראין שניהן כאחד
חכמה ,והמה כוללים דעת )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה והאודנין(äîëç .
" - (â 'à íéëìî) òîåù áì êãáòì úúðå áéúëã äéá ìéìëúàלב" המבואר כאן
הוא בחכמה ,ה"ה ל"ב הנתיבות שלו ,והיינו כאשר הוא נכלל בבינה ,בבחינת "חכם
בבינה" .1939והיינו השמיעה ,אשר ללא שמיעת קול ,רק הלב הוא השומע את מה
שבלב חבירו )מ"א רסד('à ìàåîù) êãáò òîåù éë øáã øîà úàã äîë äðéá .
 - àìë ïééìú éðäáå1940 ,(çé 'á íéëìî) åðçðà íéòîåù éë (âזהו בינה שכן פירוש
השמיעה כאן הוא הבנה )מ"א רסה((ã éìùî) éøîà ç÷å éðá òîù à"ãë úòã .
 – ïéðãåàá ïééìú àìë àä ,(á íù) êúà ïåôöú éúååöîåכל העליונים
והתחתונים תלויים באודנין דא"א )בהגר"א על ספד"צ ח ע"ג ד"ה ואעפ"כ שאינן(.
 - ïéúåòáå ïéúåìö ïééìú àðãåà éàäáדהיינו תפילות ותחנונים .והנה
עניין "תחנונים" הוא ההפצרה כאשר מאד צריך האדם לאותו הדבר )מ"א רסה(.
 - ïéðééòã àçé÷ôåפקיחת העיינין להשגיח ,הוא על ידי האוזן )מ"א רסה(àãä .
äéá àìë àä ,äàøå êéðéò ç÷ô òîùå êðæà 'éé äèä (èé á"î) áéúëã àåä
 – øáì ïé÷ôð àìã ïéàìò ïéæø ïééìú ,àðãåà éàäá àééìúזהו מו"ס )בהגר"א על
ספד"צ ח ע"ג ד"ה ואעפ"כ(éåå ,äéá ïéîéúñ ïéæøã àæøå åâì àîé÷ò àéä ë"âá .
 – 1941ïéæø äìâî àåääìעיקר ברית הלשון הוא שלא לגלות רזין )בהגר"א על
ספד"צ כב ע"ד ד"ה ואמר והחיות(åâìã àúåîé÷òå ,ïéæø ùéðë àðãåà éàäã ïéâáå .
,ïéîé÷ò àìã ïåðéàì àìà ,åäééçøàá ïéîé÷òã ïåðéàì ïéæø éìâ àì ,ïåì ìéèð
.ïéìî éìéèðå éåçøà éìèðã ,íòéãåäì åúéøáå åéàøéì 'éé ãåñ (äë íéìäú) ã"ää
åäá úéìå ,åìéäáá ïåì ïéìééòå ïéìî éìèð åäééçøàá ïéîé÷òã ïåðéàå
àá÷åðá ïéìî ïé÷ôðã ãò ,äéá ïéçúôúî ïéðøçà ïéá÷åð ìëå ,àáëòúàì øúà
 - àîåôãדרך ה' הוא להיות מושל ברוחו ,ושלבו יהיה ברשותו ,וכל דבר נעלם
לביה לפומיה לא גליא )ז"ח ח ע"א( .והנה הגם שטבע רוח האדם הוא להיות מוציא
מהכח אל הפועל )או אל הדבור( את מה שלבו חפץ ,אמנם דרך הצדיק הוא לשבור
את טבעו )מ"א רסו( - ä"á÷ã éàåðù ,àøã éáééç åø÷à ïéìàå .אין חייבי דרא
יותר מהם ,אפילו האפיקורסין והמינין )מ"א רסו(åìéàë ,ïðú ïìéã àúéðúîá .
÷êîòá ìéëø êìú àì áéúëã ,àø÷ ãçá àìëå ,æ"òì çìô åìàëå ,ïéøåáâ ìéè
 1937לכן הפ"ה והמיל"ה הינם כנגד ברית הלשון וברית המעור שכן ברית המעור הוא המוציא
לפועל של מערכת הגוף ,עי' ס"י פ"ו מ"ז ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז נ"ג ע"ג וז"ל ,זכאה איהו מאן
דנטיר ברית מילה ואורייתא דאיהו עד"א ,דתרוייהו מגינין עליה ,חד בעלמא דא וחד בעלמא דאתי,
והן שתי בריתות ברית הלשון וברית המעור ,וברית המעור מוליד בגופני והוא העולם הזה ,והוא
בה' תתאה העולם הזה ,וברית הלשון מוליד ברוחני העוה"ב ,והוא בפה ה' עלאה וכו' וזה מוליד
בנים וזה תלמידים הנקרא בנים ,עכ"ל.
 1938המים אדירים הוא שמציין כאן לדברי הגר"א הללו.
 1939כלומר יש"ס .ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א בליקוט.
 1940כנראה שהמים אדירים רסה לא גורס 'ובהני תליין כלא'.
 1941עי' בהגר"א על תיקו"ז קז ע"ד ד"ה א"ל ר"א אבא.
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àø÷ã àùéø éàä ìò øáòã ïàî ,(èé àø÷éå) 'éé éðà êéòø íã ìò ãåîòú àì
 - àìë ìò øáò åìéàëכי הלומדים ממנו יצאו לדרך אחרת ,ולכן הוא הגורם הכל
)מ"א רסז(.
éìùî) øáã äñëî çåø ïîàðå áéúë åäééìòã àéé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ
ë"âáå ,óéìúùà àùéã÷ äàìò øúàî ïåäìã àçåø àäã éàãå çåø ïîàð ,(àé
 - ïåø÷à çåø ïîàðמשה רבינו הוא שורש נשמת הצדיקים ,1942שכן נאמר עליו "בכל
ביתי נאמן הוא" )במדבר יב ז( ,והנה מי שמכסה דבר נקרא ג"כ "נאמן רוח" ,ושורש
מרע"ה היה בז"א דאצילות בסוד יסוד דאבא ,שהוא עיקר גופא דמלכא ,ה"ה שורש
רצונו ית' האמיתי )מ"א רסח(òåãéá ,ïéæø äìâîã àåää ìë ,àðîé÷åà àã ïîéñå .
àìå ,àæø äéá úéì ë"âáå ,1943àùéã÷ àëìîã àôåâî åäéà åàì àúîùðã
àì àäã ,àëìîã àôåâá à÷áãúà àì ,äéúîùð ÷åôéú ãëå ,àåä àæøã øúàî
 - ùð øá àåääì éåå ,àåä äéøúàכלומר לגופו ונפשו ,שכן המה אחד ,נפש
שיתופא דגופא )מ"א רסח( - äéì éåå .לרוחו המתפשט בו )מ"א רסח(éåå .
 - ïéæø ïéñëîã àéé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ ,äéúîùðìכלומר "רזין" של בני האדם
בענייני דעלמא) 1944מ"א רסח(ïéæø) àåä êéøá àùãå÷ã ïéàìò ïéæø ïëù ìë .
 - íé÷éãö íìë êîòå (ñ äéòùé) áéúë åäééìò (àùéã÷ àëìîã ïéàìòכי הצדיק
הוא שומר את הברית ,ושמירת הסודות היא בכלל שמירת הברית )מ"א רסח(.
 - õøà åùøéé íìåòìמשא"כ "הרשעים מארץ יכרתו" )משלי ב כב( )מ"א רסח(.
} – àîñåáã ïéáåø÷ú ïéøúë 1945éåôðà {.äöøכאן מתבאר עניין הלחיים
המכונים תקרובין דבוסמא )בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה חפי( ,וזהו התיקון הה'
מתיקוני דיקנא דז"א .והנה אפילו שמשמע שהם ב' גוונין שונים ,מ"מ אבא טמיר
ונכלל באימא ,והיא מתלבשת בז"א ,וכן בספד"צ אינו נזכר כי אם הצבע אדום
)בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה בהו( .כל מקום שיש גילוי של הדעת רואים גם
חסדים וגם גבורות )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ג ד"ה וע"כ פי'( ,1946ובבחינת מאמה"כ
"לחייו כערוגת הבושם" )שיה"ש ה יג( ,תיבת "ערוגת" רומזת ל"ערגה" ,וכעין לשון
הכתוב "כאיל תערוג על אפיקי מים ,כן נפשי תערוג וגו'" )תהלים מב ב( דהוא עניין
לאיכות פנימית של חיבור לשי"ת ,ורמז הכתוב שעיקר הפנים דהוא בלחיים ,וזהו
עניין לאנפוי וכמש"כ באד"ר )קלא ע"א( שכלל הדיקנא נכלל בלחיים .והנה אותם
הפנים הם בסוד פנימיות ,וכדוגמת ערוגת בשמים .וכן עיקר תכלית הדיקנא הוא
להדרת הפנים )מ"א רסח( - àðéîàã äî ìò àúåãäñ åäìë .דהיינו על מה שאמר
לעיל ,על שמיעה ,ראיה ,ריח וכו' ,הכל ניכר בפנים ועושים שם רושם בסוד עדות,
שכן עיקר העדות הוא בפנים וכמאמה"כ "הכרת פניהם ענתה בם" )ישעיה ג ט( )מ"א
רסט( - àúåãäñ àéìú àìëáå ,àéìú åäá àúåãäñ àäã .דהיינו העדות תלוי
בכל הפנים אמנם עיקר העדות תלויה באזן ,השערות ,העיניים ,המצח והפה )מ"א
רסט( - àîéàå àáàì àúåãäñ à÷îåñå àøååç àîñåáã éáåø÷ú éðä ìáà .המה
העטרין שנתווספו לו על ידי השפעה תמידית מחו"ב )מ"א רסט(àúåãäñ .
 - ïåì ãéçàå úéøéã àðñçàìדהיינו התורה והמצוות הנגלות ממש ]שהמה הקשר
התמידי בין השי"ת לכלל ישראל[ )מ"א רסט(.
1942

עי' שער הגלגולים הקדמה ל"ו ,שנשמת משה רבינו מתלבשת בכל הצדיקים שבכל דור

ודור.
1943

עי' לעיל קמג ע"א לעניין ביאור שורש נשמתם של קין והבל.
 1944עי' בהגר"א על הקדמת האד"ר.
 1945וכן הוא בבהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה בהו )וכן כה ע"ג ד"ה וע"כ( .אמנם בבהגר"א על
ספד"צ יט ע"א ד"ה חפי גורס "אנפין".
 1946עי' יהל אור ח"ב כ ע"א.
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,1947à÷îåñì àøååç ïéá éñøô äîë àðîé÷åà ïìéã àúéðúîá àäå
 - àøåçã àøèñá àãçë äéá ïìéìëúàåדהיינו הלובן המקיף את האודם ,אשר
שם הלובן הוא לעצמו בלי תערובת ,אמנם באמצע דהיינו במקום האדום ,הוא איננו
רק אדום אלא הוא כלול מב' הגוונים לבן ואדום כאחד )מ"א רסט(ïî øéäðúà ãë .
 – à÷éúòã àøååçã åøéäðדהיינו התיקון הז' דת"ד דא"א )בהגר"א על ספד"צ יט
ע"ב ד"ה תרין עד(,çëúùà åøéäðá åäìëå ,à÷îåñ ìò àøååç àåää àééôç .
ïéðéã ïééìú ïéàéâñ ïéáééç ãëå ,(å øáãîá) êéìà åéðô 'éé øàé áéúë ïéãëå
 - (àîìòá à"ñ)1948 àìëá àúåøéâñ úçëúùà ,àîìòáהלובן שבז"א הוא
בפנימיות דהיינו "בכולא" והן בחיצוניות דהיינו "בעלמא" ואז הוא בסוד נגע לבן
ה"ה ה"סגירותא" .והנה הוא מכונה סגירותא ע"ש שהטוב סגור וטמון מבפנים בתוך
הדינים ה"ה הנגע הגלוי )מ"א ער((ìò à"ð) ìë àéôçå ïéôðàá èùôúà à÷îåñå .
 - àøååçבסוד הדינים )מ"א ער('éé éðô áéúë ïéãëå ,àðéãá çëúùà àìë ïéãëå .
éàäá àìëå ((èð äéòùé) í÷ð éãâá áéúë äàð÷ éãâá) (ãì íéìäú) òø éùåòá
 - àééìúהפנים מתלהטים בע"ר עלמין) 1949מה זה  -להפנות או להסביר( ,לכן הם
בעושי ר"ע בכדי להכריתם )מ"א ער(.
éðäì ïàôçî ïéñéøú éøàî äîëå äîë ,àìëá àåä àúåãäñ àã ïéâáå
 - éðååâ éðäì ïàôöî ,éðååâבסוד "ובשתים יכסה פניו" )ישעיה ו ב( ,והם מצפים,
שכאשר יאר ה' פניו ,אזי יאירו כולם )מ"א ער( - éðååâ ïéøéäð ãë .אז כולם מתנהרין
)מ"א ער(àåääá åæçúà àìë ,àøååç øéäðã àðîæá ,åãçá åäìë ïéîìò ìë .
.àðååâ àåääá åæçúà éëä àìë ,à÷îåñá éæçúà ãëå ,àðååâ
ïéðãåàã àùéøî äàæçúàì 1950àð÷éã éøàù àîñåáã ïéáåø÷ú ïéìàá
 – àîñåáã àáåø÷úá ÷éìñå úéçðåכלומר שעל ידי אלו הפנים התחילו להתגלות
תיקוני הדיקנא דז"א )מ"א רע(.
 – àð÷éãã ïéîëåà ïéøòùתשעה מבועין נפקין מהם לז"א ,ונעשו מהם ט'
התיקונים המצויים תמיד בז"א )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה ארבע עד( .1951והנה
על אף ששערות דיקנא דז"א המה דינים רעים מאוד ,אעפ"כ בשרשן הם נצרכים,
ובסוד "מגלה עמוקות מני חשך ויוציא לאור צלמות" )איוב יב כב( )מ"א ער(.
 - øéôù óé÷ú øáéâë øéôù äàé àðå÷úáשכן יש מהם שהם רחמים ויש מהם
שהם דינים .השערות עצמם ,הרי הם קוצי דשערי ,אינם קלי' ח"ו אלא רק "גבורי
כח" )תהלים קג כ( ,אשר "תפארת בחורים כחם" )משלי כ כט( .כלומר שצריך גבורה
כדי ללחום במלחמת התורה ,אמנם אעפ"כ יש שם אחיזה של דינים )מ"א רע(.
éæçúà ïéôðà øéòæã àð÷éã éàäá à÷éúòã äàìò àð÷éãã úåáøã àçùî
.øéäðå
àùãå÷ úåáøã àçùî ãëå ,çëúùà ïéðå÷ú 'èá àð÷éã éàäã åøéôù
á"ë åçëúùà ,àð÷éã éàäá øéäð àùéã÷ à÷éúòã àð÷éãã ïéòéáð øùò úìúã
úéùàøá) ïîéñå ,éàäá àëøáúî àáñ ìàøùéå ,åäìë ïéëøáúî ïéãëå ,ïéðå÷ú
– ìàøùé êøáé êá (çîבי"ג תקונין שבדיקנא דא"א ,נגדין י"ג נביעין דמשח רבות,
ואף המשח רבות מתחלק לי"ג תיקונים )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר(.
כ"ב האותיות שבז"א הינם כנגד ט' ת"ד דז"א וי"ג ת"ד דא"א )בהגר"א על ספד"צ כה
 1947עי' מים אדירים רסט וז"ל ,זאת לא מצאתי ולא שמעתי ואין לי לומר דברים שאין לי סמך
וראיה כלל כי אל בינתך אל תשען ואין אני יודע דבר זה ה' יגלה לי למצוא החפץ הסתום.
 1948גי' מים אדירים ער 'עלמא' ואינו גורס את המוסגר.
 1949עי' לעיל הערה .309
 1950עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"א ד"ה חפי.
 1951עי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"א ד"ה ואמר כל.
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ע"א כ"ב ד"ה אתוון( .ז"א הוא בסוד מטטרו"ן ,אשר בו ט' תיקונים ,1952והוא בחי'
ישראל זוטא בסוד "נער ישראל" ,1953ושרשו בבחי' ישראל סב"א ,ובגימ' ס"ג ע"ש
שמסתלק ונעלם .אמנם ע"י תפלות יתכן להוריד השפעה מישראל סבא ולחברה
לז"א )מ"א רעא(.
ïéðå÷éúî åäìëã àùéã÷ àøãàá àðîé÷åà àã àð÷éãã ïéðå÷ú ìë
ìòéîì ïéâá ïîú éìâúà àìã äî äàìâì àðéòá àëäå ,åð÷úà àùéã÷ à÷éúòã
 – àð÷éãã ïéðå÷ú ìë àä àôåñë àìáמת"ד דא"א באים תיקונים למטה )בהגר"א
על ספד"צ ג ע"ד ד"ה ואמר אחסין(àð÷éãã ïéðå÷úî åäìëã àðîé÷åà .1954
.àùéã÷ àøãàá àðîé÷åà àùéã÷ à÷éúò1955
 – ïåø÷à 'è ïåðéà àúéùתשעה ת"ד דז"א הן למעשה ששה )ו"ק( המתפרשין
לתשעה על ידי תוספת מוחין )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר( .הדיקנא נכלל
בתיקון האחרון שבו המכונה תפארת )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ד ד"ה ותוצא הארץ(.
כל השערות המה שמות ושׁערים להשיג את רצונו ית' ,והן הן השמות הגנוזים
בתורה ,הרי היא עצם רצונו ית' ,וכן הם נעלמים בשם הוי"ה ב"ה ,הרי הוא שם
העצם של רצונו ית' ,ולכן כאן נכלל הדיקנא בו' הויו"ת הנזכרים בפסוקי "מן המצר"
)מ"א רבע(ùèáå àúåðéãø÷ã àðéöåá àöåöéð àåää ÷ôð äàîã÷ àðå÷ú .
 – ïéðãåà ìòã ïéöå÷ úåçúî 1956àùéøã àøòù úåçúáבעשי"ת הבינה נתעברה
בי"ג תקונין והורישתם לז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ד ד"ה הגה"ה נכתב( .פי'
שהבוצינא נתקן על ידי האוירא )בהגר"א תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק( .דיקנא הוא הנולד
1957
מזיווג דאוירא וניצוצא ,הרי הוא רצונו ית' המתלבש במלאכיו )מ"א רעג(úéçðå .
 - ïéðãåàã àçúô éî÷îשורש היראה הוא בין שערות הראש דמסאבן לבין שערות
הפאות דדכיין ,והן סוד כרותא דאודנין )לעיל רצד ע"ב( ,והמה המבחינים בין דבור
דבר טוב להיפוכו )מ"א רעד(.àîåôã àùéø ãò1958 .
àìæî ãéâð ãë àìà çëúùà àì ,1959àùéã÷ à÷éúòî àã àðå÷ú àä
àîéà ãë (øñç) ,àúîëçã àòåáî àåää äéðî àééìúå àùéã÷ à÷éúòã
àöåöéðå 1961àîéà èé÷ð àøååç àåää ,1960àéëã àøéåàá úìéìëúàå àëùîúà
 – àðå÷ú ãç ãéáòúàå àãá àã ãçàúàå ú÷ôðå úìàòעל ידי ההתבסמות
באוירא דכיא נתקנו עלמין קדמאין )בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק(.
 - àãç éî÷î ãç àéñëúàå àã ìò àã à÷ìñ êéøèöà ãëåאלקים הוא
שופט אשר את זה ישפיל ואת זה ירים .וכן הדבר בקיום תו"מ ,שכאשר לומדים
 1952ועי' במ"א שם שאומר שכמו כן הוא סוד ט' הברכות .והנה ענין זה נזכר כמה פעמים
בדברי הגרמ"מ וכוונתו אינה נהירה לי .אמנם מצינו שב' פעמים ט"ט הינם כנגד ח"י ברכות תפילת
העמידה ,וכן הוא בפע"ח שער הזמירות פרק ד' .ועי' עוד במ"א שם שז"ס ב"פ ט' שבשם המלאך
מטטרו"ן ,והמה כנגד ט' דרישא וט' דדיקנא.
 1953עי' בהגר"א על תיקו"ז קלט ע"א דמיניה יומין ארוכין וז"ל ,דת"ת נק' אריך אנפין ישראל
סבא ויסוד זעיר אנפין נער ישראל ואוהבהו דסבין הן בחג"ת אברהם זקן כי זקן יצחק אב זקן כי
כבדו כו' ונה"י נערים ,עכ"ל.
 1954עי' בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה והתקונין עלאין.
 1955וכן הוא הגירסא בבהגר"א על ספד"צ דף כה ע"ב .אמנם עי' שם דף ג ע"ד ד"ה ואמר אחסין
דגורס "דדיקנא דעתיקא".
 1956מים אדירים רעג מוסף כאן 'ואתכלילת באוירא דכיא וניצוצא אעלת ונפקת'.
 1957גי' מים אדירים רעד "נפקין".
 1958מים אדירים רעד מוסיף כאן את תיבת "ונחתין".
 1959גי' מים אדירים ערה" :הא תקונא דא מע"ק אשתכח כד נגיד מזלא דע"ק ותליא מיני'
מבועא דחכמתא ההוא חיוורא נקיט אימא וכד אתאחד דא בדא אתעבידו חד תיקונא".
 1960עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ג ד"ה כד אתפשט.
 1961עי' בהגר"א על תז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק.
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מתרוממים ,וכאשר לא לומדים יורדים ,וכן הוא במצוות ,שכאשר הם נעשים בזמנם
הראוי להם מתעלים ,וכאשר אינם נעשים בזמנם יורדים )מ"א ערה(àìë ë"âáå .
 - ïéî÷åð ãáòîì ãç êéøèöàסוד אדנ"י ,שבזה נתגלה לכל שהוא אדון כל הארץ,
ובסוד מלאך דהוא בגימ' הוי"ה אדנ"י )ת"ז ג ע"ב( )מ"א רעו( - àîçøì ãçå .בסוד
הוי"ה אלקים )מ"א רעו( – àðîé÷åàã äîë àëìî ãåã áéàú éàä ìòå .דהיינו לט'
ת"ד דז"א )בהגר"א על ספד"צ כד ע"ג ד"ה כתיב(.
ïéèùôúîå åäá ïééìúã ïååáø àúéù ,åçëúùà ïéðå÷ú 'è àð÷éã éàäá
 – àôåâ ìëáבמספר שש ריבוא טמון הענין של ו"ק ,והוא כולל ת"ר מצוות ,וכן של
שש מאות אלף העם ,וכן ששים אותיות דמילוי כ"ב אותיות )עי' יהל אור ח"א כ"ב ע"ב(
המתפשטים בכל גופא .ובחי' הו' האלה הם גם בחיצוניות וגם בפנימיות ,ואז הם
בסוד י"ב מצוות פנימיות )זהר יתרו צא ע"א( )מ"א רעו(ïééìú ïééìúã àúéù ïéìàå .
 – ïéîñåáã àáåø÷ú úåçúã éøòùáדהיינו ו"ק בלבד בלא מוחין )בהגר"א על
ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר( ,הרי הם בסוד "ו' כנפים ו' כנפים" )ישעיה ו ב( ,והם סוד
שם מ"ב ,אשר הוא שורש הבחירה והרשות) 1962מ"א רעו(úìúå àøèñ éàäî úìú .
 - àøèñ éàäîכגגד ג' הגוונין שבפנים .שכן בכל מדה ומדה יש ג' בחינות .שכן בכל
דבר בעולם יש חג"ת) 1963מ"א רעז(– ïéðøçà úìú ïééìú àð÷éãã àúåøé÷éáå .
דהיינו המוחין )בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר( .הלבושין הן לכבוד ולתפארת,
ועיקר הכבוד הוא בשבולת הזקן .והנה על ידיו נמשכת הארה מהעליונים לתחתונים,
וגם העליונים וגם התחתונים כלולים מג' בחי' כדלקמן וכנגדן אמר דוד )בפסוקי מן
המצר( ג' פעמים אדם) 1964מ"א רעז( - ïååôùá àìéòì ãç .הוא הפה הכולל את הכל
)מ"א רעז(.àøåáè ãò ïééìúã ïéøòù ïåðéàá ïéøúå .
éøòù ïåðéàá ïåäìë ïééìúå ïëùîúà ïàëî 'âå ïàëî 'â ,àúéù éðä ìëå
 - àôåâ ìëá ïéèùôúîå ,ïééìúãג' מימין וג' משמאל .והנה לפי שאלו השש
מתלבשים בג' בחי' אדם )כנ"ל בד"ה הקודם( ,כד אתמשכן בהו הו' הנ"ל כאשר
מתלבש בו רצונו ית' ,נקרא הוא בשם אדם )מ"א רעז(ïåðéà àúìú éðäã ïéâáå .
 – åäìëî øéúé àð÷éãã åøé÷éáדהיינו ג' התיקונים המקבילים למוחין דז"א
)בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר ד'( - àùéã÷ àîù åäá áéúë .בכ"מ שאדכר
אדם ,לא אדכר אלא בשם הוי"ה ב"ה ,ולא בי"ה שכן זהו שם נעלם )מ"א רעז(.
àðîé÷åàã àäå ,(çé÷ íéìäú) àøéà àì éì 'éé ä"é éúàø÷ øöîä ïî áéúëã
øúà àåäã ,èùôúàì àð÷éã éøùã øúàî ,ä"é éúàø÷ øöîä ïî àøãàá
) - àåä øéôù ïéðãåà éî÷î ÷éçø (÷éçã à"ñכאן מפרש והולך את מקום שורש
הדיקנא ,הרי הוא סוד השמות ,אשר המה מתחילים ממקום צר כ"כ ,עד שצריך
להתפלל ולקרות לו ית' בשם נעלם ,דהיינו שם י"ה )מ"א רעח(.
àúåøéùã íé÷åàå øîà éëä àáñ àáéé áø éáã àúãâàã àøôñáå
úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä 'éé êì (èë à ä"ã) áéúëã ,äàìò ãñçî àð÷éãã
 - àåä àìëå 'åâåכלומר והכל אחד )מ"א רפא( - éøàù éëäå .כלומר שמכאן,
מחסד ,הוא תחילתן )מ"א רפא(ïéðãåà éî÷îå ,àð÷éãá ïééìúå ïëùîúà äòùúå .
.éøàù éëä
 1962עי' זהר תצוה קפז ע"א ,ועי' ע"ח שבירה פרק ב' .והנה עי' ב"ע קמט ע"ב וז"ל ,ידוע כי שם
מ"ב הוא ברישא דמלכא ,והוא מסט' דגבורה והוא שם מ"ב היוצא מפ' והארץ היתה תוהו כו' ,שם
מ"ב היה בעולם התוהו ,ואח"כ נפקא מאתלטייא ,והם הדינים שנכללו בגלגלתא מסט' דבוצינא,
שמשם היה כח עולם התוהו ,והוא בהר"ד שבו נרמז שם מ"ב שנה שלפני' כולו תוהו ,עכ"ל .ועי'
לש"ו דע"ה ח"ב ד ע"ג ,שהשם מ"ב הוא למעשה ב"ן ללא מילוי הי' ,והוא מרמז על כך שהג"ר לא
יצאו במלכי עיגולים.
 1963והנה ג' הבחינות הללו המה כנגד מ"ע ,ל"ת ,ותורה )מ"א שם(.
 1964עי' אד"ר קלט ע"ב לעניין ג' פעמים "אדם" הנזכר בפסוקי "מן המצר" שבתהלים.
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êéøèöà ãëå àðîé÷åàã äîë ,àøçà øúàá àìà ïéîéé÷úî àì àîåé÷å
 – à÷éúò àìæî àééìâúà éîçøì àîìòגילוי דיקנא דע"ק ,נקרא רב חסד ,וגילוי
דיקנא דז"א נקרא חסד סתם )בהגר"א על ספד"צ כה ע"ב ד"ה ואמר דעלאה(ìëå .
 - éçëúùî éîçø åäìë ïéôðà øéòæã àøé÷é àð÷éãáã ïéðå÷ú éðäז"א מתגלה
ומתנהג ברחמים כאשר הוא מקבל הארה מדיקנא דע"ק ,דהיינו מהמזל הי"ג ,הרי
הוא בסוד נוצר חסד ,שמקבל את החסד ומזה נמשכים ט' התיקונים שבו .לכן אמר
לעיל שמחסד "שארי" )מ"א רפא(ïéãëå ,àðéã àééæçúî ,àðéãì êéøèöà ãëå .
àð÷éãã åøé÷é ìë {:äöø} ,åäì ïé÷òã ïåðéàì ,ìàøùéã ïåäéàðùì ïéî÷åð ïéãáò
 – ïééìú éàäá àìëã íåùî ,åäðéà ïééìúã éøòù ïåðéàáבגילוי דיקנא דא"א אין
מקום לדינים ,אלא הכל הוא רצון )בהגר"א על ספד"צ יח ע"א ד"ה ואמר( ,הכבוד
והתפארת שרשם הוא בדיקנא ,1965ואינו מזכיר את הפה שכן אין ניכר שם הכבוד
אלא הרצון בלבד )מ"א רפא(.
 - ïéôé÷ú ïéùéù÷ åäìë ïéôðà øéòæã àð÷éãã éøòù éðä ìëבסוד "שמתי
פני כחלמיש" )ישעיה נ ז( )מ"א רפא(àúòùá ïéðéãì ïééôëà åäìëã íåùî .
 - éìâúà àùéã÷ àìæîãכאשר צריך לגלות את החסד העליון ה"ה בסוד תיקון
"נוצר חסד" ,נכנעים כל הדינים והמקטרגים )מ"א רפב(àáø÷ àçâàì àòá ãëå .
,èéøîã ïàî èéøî ïéãëå ,àéáø÷ ïçöð éøàî ,óé÷ú øáâë éæçúà àð÷éã éàäá
.1966ùéìâàã ïàî ùéìâàå
êéøèöàã àúòùá àðééðú àðîæ äùî ïøîà ïéðå÷ú äòùú éðä
àðååëá ,àúùä ïøîà àì ïéðå÷ú øñéìúã â"òàã ,éîçø åäìë ïåì àøãäàì
,ïååëúà àìæîá àìà àøëãàì ïéðå÷ú éðäá ìåòéé àì àäã ,àúìî àééìú
éø÷àã àåää ,'éé çë ïàî ,(ãé øáãîá) 'éé çë àð ìãâé äúòå ã"ää äéì øëãàå
- éìú àìæîî ,àã åøéäðå ,àã àìéçã ïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ àìæî
ישראל חטאו במרגלים בגלל שחשבו שגם יניקת א"י היא משערי דז"א אשר המה
כוכביא ומזליא ,וממילא היה עליהם להתחזק באמונה בי"ג המידות כדי להבין כי
הנהגת א"י הוא על ידי ע"ק .וכאן לא זכר כי אם ט' שתכליתם לאכפייא ט' דינין
דז"א ושרשם הוא המכונה "כח ה'" הבא ממזלא דע"ק ,חסד עליון ,ובהיגלותו נכנעים
כל הדינים )מ"א רפג( - àã øëãàå àã äùî øîàã ïåéëå .כלומר ט' התיקונים
דז"א ושרשם שב"כח ה'" ,הרי הוא מזלא דע"ק ,כלל רצונו ית' המתלבש בכח
ובגבורה .והיתה כוונתו בזה שיתגדל מזלא דע"ק המאיר בז"א בכדי להכניע את כל
ט' הדינים) .מ"א רפג(ïéôðà øéòæá ïééìúã ïéðå÷ú äòùú éðä øîà äéá ïååëúàå .
 - éìú àìæîá àìë ã"òå ,àðéã çëúùé àìå ,åäìë åøéäðéã ïéâáלמזל עליון
דע"ק אין אמירה ,אלא רק כוונה בלבד ,1967ולכן נקט כאן בלשון 'ואתכוון ביה' )מ"א
רפג(.
éøàî øáéâë ,óé÷ú øáéâë éæçúà àøòúàì éøòù ïééøù ãë àð÷éã éàä
 - ïéáø÷ çöðכשמתחיל שער הזקן לצמוח אז בחיצוניותו הוא כגיבור התקיף
המטיל אימה ,ואילו בפנימיותו הוא כולו חסד )מ"א רפג(çùî ãéâð àð÷éã éàäá .
 – äàîéúñ à÷éúòî úåáøãהמשח רבות הוא פנימיות השערות דדיקנא )בהגר"א
על ספד"צ יח ע"ב ד"ה בתליסר(ï÷æ ï÷æä ìò ãøåé ùàøä ìò áåèä ïîùë à"ãë .
.(âì÷ íéìäú) ïøäà
 1965עי' שם שב' בחי' אלו כבוד ותפארת מרומזים בב' בחי' שבשבולת הזקן ,וצ"ע שכן לא
שמענו שיש ב' בחינות בשיבולת הזקן והי"ע.
 1966עי' זהר ויחי ריז ע"א ש"מריט" מרמז לדכורא ,דהיינו שערות ראש דז"א ו"אגליש" ליסוד
דנוק' הרי הוא מקום אחיזת חיצונים )ב"ע ד ע"א(.
 1967צ"ע אם כוונתו לומר כי יש לחלק בין אמירת ע"ק לאמירת ז"א ,או שמא ר"ל שאין דיקנא
דא"א מתגלה כי אם על ידי כוונה.
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 – ïååôù ìò ïééôç àì ïéøòù ïéìàהרי הוא התיקון הז' דדיקנא דז"א
)בהגר"א על ספד"צ כד ע"ב ד"ה שפוון עד אתפנון( .שכן השפתיים הם בסוד נצח
והוד ,ולכן אין שם אחיזה לדינים פרטיים )ולכן אין שם שערות( ,ורק השפתיים
עצמן המה דינים )ביחס לכל בחי' הראש( ,ובסוד קול היוצא מבין שני הכרובים )מ"א
רפה(ïååôù ,íéðùåù åéúåúôù (ä øéù) áéúëã ,àãøååë ïé÷îåñ åäìë ïååôùå .
,àúåîå ééç ,ùéáå áè ïééìú ïååôù ïåðéàá ,àúîëç ïùçøî ,äøåáâ ïùçøî
 - àúåøòúàã ïåäéøàî ïééìú ïååôù ïéìàîלב האדם מתעורר על ידי דיבור )מ"א
רפו(éúá ìëá àðéã (éøàî)1968 øæâîì àìë ïéøòúî ïååôù ïéìà ïéùçøî ãëã .
 - ïéðéãהשפתיים חותכים את הדיבור ,ובסוד הדין והמשפט המגבילים את אור
החסד השופע ומעניקים לו גבול ומדה כדי שיהיה אפשר להשיגו .והמשפט הזה הוא
בצדק )דהיינו חיבור של חסדים וגבורות( ,לכן הוא צריך שמירה )שכן אז יש קטרוג(
)מ"א רפט((ã ìàéðã) áéúëã ,ïéøéò ïåø÷àã (ë"âáå ïåäá ïåäéøåãîã)1969 . ,
.'åâå øîàîáå àîâúô ïéøéò úøæâá
ïéøòúîã êøò éäéå (çë à ìàåîù) à"ãë àúãâàã àøôñá ,øéò éàî
åááã éøàî ïåðéàã ïéìà ïéøòúî ë"âá ,àìéòì åîéçøúà àìã ïåðéàì ïéðéã
),ùéã÷å øéò ïåø÷à ã"òå ,àðéãå éîçøá éðååâ éøúá ã"ëòå ,(åäìëã) (åäì à"ñ
 - éîçøå àðéãהגבורים אנשי השם המה היושבים בלשכת הגזית למגזר מילין
דקשוט וע"כ צריכים הם להיות גיבורים הכובשים את יצרם )מ"א רפט(.
äéá ,àîåô ïî ÷éôðã àçåø çúôúà ãë ,àîåô éæçúà ïååôù ïéìàáå
 - ïááøå óìà äîë ïéùáìúîכמ"ש )דניאל ז י( "אלף אלפין ישמשוניה כו'" ,ואמרו
ע"ז בגמ' "ישמשוניה  -לנהר דינור" )חגיגה יג ע"ב( )מ"א רצ(èùôúà ãëå .
 - ïåø÷à 'éé äô åäìëå ,éðîéäî ïàéáð äéá ïéùáìúîהסתכלות הנביאים היא
בסוד "מראה" .דהיינו שהנביא לא היה רואה כי אם לאחר שרצונו ית' הנעלם
נסתלק משם ,ונשתייר בסוד כ"ה )מ"א רצא( .אור המ"ה נמשך מפה דא"א ואח"כ
מפה דזו"ן לצורך המלאכים הללו )שיוצאים מנהר דינור( ולכן המלאכים האלה
שייכים לשירה בפרט שכן הם באים מסוד הגילוי שבפה )לש"ו דע"ה ח"ב סא ע"ב(.
ïéôìà éøñ éðîú åäìëì ïéøäðúî ,ïååôùá ïéùçøúîå ,àîåô ïî ïé÷ôð ïéìî ãë
 - ïéîìòתמונת רצונו ית' האמיתית ,היא בסוד האותיות יה"ו ,והיא תמונה שאין
בה גשם כלל וכלל ,שכן אינו מבאר אלא את כלל רצונו ית' ,והוא השורש לכל
הדיבורים ,שכן אין תיבה 1970שהיא פחותה מג' אותיות ,ובכל תיבה כזו ישנם ששה
צירופים .הרי שישנם י"ח אותיות בכל תיבה )מ"א רצא(åäìë ïéøè÷úîã ãò .
 - ïòãåîúùàã ïéìéáùå ïéçøåà øñéðîúá ,àãçëכל נביא השיג בדמיון ט'
מראות כפולים דהיינו ג' גוונין וכל א' מהם כלול מג' גוונין .וט' אלו נחלקים כ"א לב'
בחינות דהיינו פנימיות וחיצוניות ,וביחד עולין תמניסר .והנה הם בסוד ב' טתי"ן
דמט"ט ,וכן ח"י ברכות )מ"א רצב(.
1971
) - ïáøáø ììîî ïùéìá (àãáהלשון
,àã àîåôì ïàëçî àìëå
מחברת את הנגלה והנעלם זל"ז )מ"א רצב( - àøèåòá àøäéèã àøèé÷á .פי'
שרצונו מחובר לדיבורו )מ"א רצג(íé÷úîî ,(ä øéù) íé÷úîî åëç áéúë ã"òå .
,íéîå ùà íéãîçî åìëå ,(ãì áåéà) ìåëàì íòèé êéçå à"ãë ,åëç éàî ,éàãå
ïøáçúî éðååâ àäã ,éåøåééöá ïàéå (ïàéå ï÷áãúîå à"ñ) ïð÷úúî àééîå àùà
.àãçë
 1968מים אדירים רפט לא גורס את המוסגר.
 1969מים אדירים רפט לא גורס את המוסגר.
 1970עי' אבן עזרא )שמות כג כב( שאין פועל שהוא פחות מג' אותיות.
 1971מים אדירים רצב לא גורס את המוסגר.
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ãéøèã 'à ,ïåøâá ò"äçà ,ïéãéìâ éåøèòá ïôìâúîã ïîéùø ïååúàá åëç
 – (àë á ìàéðã) ïéëìî í÷äîå ïéëìî àãòäîå ïéëìîפי' ,האות א' רומזת
למלכות שכן א' היא כלל הכל ומלך על הכל .והנה הפסוק נקט כאן בג' לשונות לגבי
המלכות" :טריד" )עוסק( כנגד הווה" ,מהעדא" )מכלה( כנגד היה ו"מהקם" )מקיים(
כנגד יהיה) .מ"א רצה(àçåøá ãéìâ àùàá ùéáë øéèòå ÷éìñå úéçðå ãéøèã 'ç .
 האות ח' סתומה מג' צדדיה ואינה פתוחה כי אם כלפי מטה ,ולכן היא נקראתחי"ת על שם דנחית .1972שכן השטן מקטרג עליהם ומפתה את האדם לצאת ,ותיקונו
הוא באות ה' )מ"א רצה( - àá÷åðì øéèñ àîéàã à÷åðé 'ä .כוונתו לנקב שבצד
האות ה' ,דהוא יניקה דאימא בסוד התשובה )מ"א רצו(,àáø àá÷åðì èùôúà .
 - àãá àã ïéøúà 1973éøè÷úîã ,àùéã÷ àúø÷ã àúáåàéúáדהיינו הנקב
שלמטה ,שהוא נקב גדול ,ותכליתו הוא ההתפשטות לבית הבחירה בסוד בחירה
ורשות ,כך שתהיה לאדם השפעה מרובה באם יבחר בקדושה )מ"א רצו(øä à"ãë .
 - (ã øéù) äðåáìä úòáâ øåîäהר המור הוא כינוי לצדיק ,שכן הצדיקים נקראו
בשמים ,שכן מעשיהם בסוד "מר דרור" )עי' שעה"כ פורים א( ,וגבעת הלבונה הוא
כינוי לבעל התשובה ,ע"ש מאמה"כ "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" )ישעיה
א יח( ע"ש שיניקתם מאימא שהיא כולה לובן .ואכן אימא ינקא לכולא ,צדיקים
ובעלי תשובה כאחד .וכאן הכל הוא לטובה שגם הצדיקים וגם הבעלי תשובה
מתקנים את העולם )מ"א רצו(- ïéèéäø àñôéùá àôéìâ àñôéèã àøäéè 'ò .
היינו אויר הנתפס ונחקק )פי' מתלבש( בשבעין בחינות ,בסוד ע' שמות דמט"ט וע'
נפש )מ"א רצו( - éåøèñì ïãçàúî ïéôðòã .שב' הענפים שבו ,מתאחדים לתתא
בתמונת האות ע' ,וכמו כן ע' נפש הם מב' הבחינות של חסד ודין המתייחדים בסוד
ישראל )הק' ת"ז ד ע"א( - ïéôéìâ ïéçåøì .כלומר שהוא מתפשט לרוחין ,ונחקק )פי'
מתלבש( בע' נפש) 1974מ"א רצז(.
÷"ëéâ 'ãá 'ã ,ïååúà ïéìà åøèòúà àëìî äîìùã ïååúàã éæøá àäå
áéúëå ,(å áåéà) 'åâå çìî éìáî ìôú ìëàéä ìåëàì íòèé êéçå à"ãë ,êéçá
áø æôîå áäæî íéãîçðä (èé íéìäú) ,(áì äéòùé) íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå
 - 'åâå íé÷åúîåאותיות גיכ"ק ממתיקות את ד' האותיות אחה"ע ,דוגמת המלח
למאכל ה"תפל" )מ"א רצז( - éàãå íé÷åúî .נקט לה דווקא בלשון רבים ,שכן על ידי
הגבורות נחלקים האורות לבחינות רבות )מ"א רצז(êãáò íâ øîà àëìî ãåã .
.'åâå íäá øäæð
àîåé øá ,åäá äàòèàì àìã åäá àðøäãæà àîåé ìëã éìò àðãäñà
àùàã àðéöåá àðéîçå ,àéðåøîã àúøòîá àëìî éøèò àðøéèòã ãç
àîåé àåääî àðòæòãæàå ,(àúøòîã à"ð) àééðåøéîã àéúåôà àèäìúî
 - éàîåé ìë ïåì àð÷éáù àìå ,åäá éàúòãá àðøäãæàפי' דאפילו רשב"י פעם
אחת היה קושר כתרים לקונו בסוד התפלות ,והיה מתכוין בכוונת הכתרים ,וטעה
בזה )מ"א רצט(åäá íéòèå ,àëìîã à÷éúîá øäãæàã ïàî äé÷ìåç äàëæ .
 - (ãì äéòùé) 'åâå 'éé áåè éë åàøå åîòè áéúë àã ìò ,éæç÷ãëכתב "מאן
דאזדהר במתיקא דמלכא" ולא "מאן דחמא למלכא גופיה" ,שכן אין "ראיה" כי אם
בנבואה ,ואנחנו אחרי החרבן שכבר אין נבואה ,וכל השגתינו את מלכו של עולם
אינה אלא ע"י חכמה הרי היא התורה ,ואין כאן השגה חושית כעין ראיה אלא כל
השגתינו היא על ידי אמונתו וקבלתנו והיינו בחינת "טעם" בעלמא .אמנם אצל דוד
יש את שתי הבחינות דהיינו מש"כ "טעמו וראו" שיש לו גם את השכלת האמונה
 1972והוא רומז על הח"ק )עי' יהל אור ח"ב מד ע"ד ענין ח"ק ט"ר י"ש כ"ת(.
 1973גי' מים אדירים רצו "דמתקרי".
 1974הרי המה סוד הע' נפש שירדו עם יעקב למצרים ,והוא בבחינת ז"א.
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וגם השגה חושית ,שכן היתה לו נבואה )מ"א רצט('åâå éîçìá åîçì åëì áéúëå .
) - (è éìùîכוונתו לפשטי התורה ,שם נמצא הכלשכן הכל א' )מ"א רצט(.
 - úòãá àøåëã èùôúàכל הגדלות וההתפשטות הינן בדעת ,כי זה יתוסף
תמיד ]שכן כל הספירות נמצאו בעולם הנקודות מלבד הדעת שנוספה רק בתיקון.
לכן אין קיום כי אם כל זמן שהדעת נמשכת מלמעלה[) .מ"א רצט(ïééìîúàå .
 – ïéøãàå ïéøãñëàאכסדרה הוא בחי' בית ,ואדרין הם בסוד היכל .והנה ב' בחי'
אלה הם בבחי' ראיה ושמיעה ,וכן בבחי' תורה שבכתב ותורה שבעל פה )מ"א ש(.
בית והיכל מקבילים לעזרה ולהיכל של בית המקדש ,כאשר העזרה היא בבחי' בית
וההיכל הוא פנימי לה )באר יצחק שם( - éøù àúìâìåâã àùéøî .תחילת ההשגה
היא מרישא דגלגלתא ,דהיינו מתוך מה שגילה לו כבר ]שהוא בבחי' חו"ב[ ,וכל מה
שיתווסף ע"ז הוא בסוד בק"ע לגלגל"ת ]דהיינו תוספת הדעת[ )מ"א ש(èùôúàå .
 - àìëáå éåòåøãå éåãçî àôåâ ìëáכלומר שמה שהשיג בדעת הוא שמתפשט
בכל ,והם בסוד הנבואה והראיה .ועיקר הראיה הוא מהחזה ולמטה ,שכן אין לנו
השגה אלא במה שהוא מתחת לחזה שהוא לבר מגופא) .מ"א ש(÷áãúà éåøåçàî .
 - àúåðéãø÷ã àðéöåáã àöåöéðזהו פירוש עניין גילוי הנוק' ,שכן היא אינה כי אם
כלי ריק המחוסרת מילוי .כמו כן נוצר האדם עם ידיעת כל התורה ,ואז היא
משתכחת ממנו ,ואז הוא נותר בבחי' אחוריים ,וזוהי הבחי' התחתונה ביותר )מ"א
שא( – éåøèñ ìëî àîéúñ àãç àúìâìâ {.åöø} ÷éôàå àèäìå .כשהנוק' היא
אחורי ז"א היא גולגלתא סתימא בלא תיקונין דגלגלתא ,ותיקונה היא נסירתה
ותיקוני גלגלתא )בהגר"א על ספד"צ כו ע"ג ד"ה ויאמר(éøúã (åúéçðå à"ñ) åøéäðå .
 - äá ïôéìâ éçåîבבניין נוקבא דז"א שאחרי תיקונה לא נזכרת דעת ,שהרי הדעת
שלה אינה בחשבון הספירות שלה ,שכן אין בה אלא עטרת דגבורות ,בסוד "נשים
דעתן קלות" )שבת ל"ג ע"ב( )פת"ש שבירה יז,àøåëãã éåøèñá ú÷áãúàå .(1975
.éàãå éúîåàú àìà éúîú éø÷ú ìà ,(ä øéù) éúîú éúðåé éø÷úà êë ïéâá
úìãå áéúëãë ,(éðååâ åâá éðååâ à"ñ) éðååâ äéá ïìéìë àá÷åðã éåøòù
 - ïàøåáâ ùîçá äøåáâ øè÷úà ,(æ íù) ïîâøàë êùàøה"שֹערוי" הינם שׁערי
הבינה שנבראו בעולם ,והמה בסוד האות ה' בכללות ,וכן הם בסוד ה' גוונין )עי' זהר
שלח קע ע"ב( וה' מראות של דמות כבוד ה' )עי' זהר צו כז ע"א וע"ב( ,והיינו סוד ה'
מלאכים ארגמ"ן )מ"א שג(éåøèñá ú÷áãúàå àäøèñá àá÷åð úèùôúàå .
 - àøåëããכלומר שהגם שא"י הוגדרה והוגבלה בגודלה וגבולותיה ,אמנם היא
עדיין בסטרוי דדכורא ,ובבחינת מקום ארעי 1976שכן עדיין לא נבנה בית המקדש
)מ"א שג(ãëå ,ïéôàá ïéôà äéîò àøáçúàì úàéúàå éåøèñî àùøôúàã ãò .
 - ùîî àôåâ ãç ïééæçúî ïøáçúîהחיבור הקיים בין ז"א לנוק' גורם להשגה
שכלית בהירה שבו רצונו ית' והשכלתינו אותה דרך כח המדמה יהיו שווין .ובלא
חיבור זה ,אין גילוי על האמת לאמיתה אלא דרך מחיצה ומסך ,וממילא אין
הנבראים משיגים באתגליא כי אם דרך דמיון בלבד שאינו ברור ויש מקום לטעות
)מ"א דש(.
êëå ,éîçø åäìëå ,1977àôåâ âìô éæçúà éåãåçìá øëã àðôéìåà àëäî
àëä óåà ,àåä éëäå ,ùîî àôåâ ãç àìë éæçúà àãçë ïøáçúî ãëå ,àá÷åð
åäìë àäã ,åãçá åäìë ïéîìòå ,àôåâ ãç àåä àìë àá÷åðá øáçúà øëã ãë
.ïëøáúî íéìù àôåâî
 1975עי' ע"ח שער ז"א פרק ד'.
 1976עי' בהגר"א על ספד"צ כ ע"ד ד"ה וז"ש הוי"ה ,שהוא בסוד יניקה.
 1977עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ב ד"ה וכן התחלת ,ועי' לש"ו כללים ח"ב כב ע"ב אע"ג שמצינו
שכל תיקוני הצדיקים הם בז"א ולא בא"א ,מש"כ בז"א אינו אלא דרך המלכות שהוא בחי' שער
לה'.
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àäã ,(ë úåîù) åäùã÷éå úáùä íåé úà 'éé êøá ïë ìò àæø åðééäå
çëúùàå ,àëìîá ú÷áãúà àúéðåøèî àäã ,íéìù àôåâ ãçá àìë çëúùà
.àîåé éàäá ïéçëúùî ïàëøá ïë ìòå ,ãç àôåâ
àúëøá úéìå ,àôåâ âìô éø÷à àá÷åðå øëã çëúùà àìã ïàî àëäîå
 – íéìù øúàá àìà àøéñçå àîéâô äìîá àéøùבית המקדש )מ"א שו(äìîá .
ïëøáúà àìå ,ïéîìòì íéé÷úà àì ,äìî úåâìôå äìî úåâìôá àìå íéìù
ïòãåîúùàå éìî àðîé÷åà àäå ,àåä àøåëãã éåðî àìë àá÷åðã éåð ,ïéîìòì
 - àééøáç éðéáכל היופי וקישוטיה תלויים בבעלה ,כפי ערך קיום המצוה בשמחה,
באהבה וביראה ,הרי הם גווניה וקישוטיה )מ"א שו(.
 - àúúìã ïåðéà ìë ïãçàúî àá÷åð éàäîכל אחיזתן ויניקתן של ישראל
אינן אלא מביהמ"ק )מ"א שו( .כל קבלת הבריאה היא מהבינה ,וכל זה אינו אלא על
ידי כלילותה וגילויה שבנוק' )לש"ו דע"ה ח"ב קכ ע"א( ,באצילות השליטה היא
כאשר מ"ה וב"ן נמצאים יחד בזיווג ,ואילו מבי"ע ולמטה השליטה היא ביד הנוק'
בלבד )לש"ו ביאורים ח"ב כז ע"ג(íà úàéø÷úà àéäå ,1978ïéáú äáå ,ïé÷ðé äðî .
(äðî àúðâ ìëå àúðâì à"ñ) äðî àôåâ ìëå ,àôåâì íà àøçàã äîë ,åäìëì
 - à÷ðéכלומר הארץ הגשמית )מ"א שו(.àúúìã ïéðøçà åäìëì íà éàä êë ,
– äîëç úéàå äîëç úéà ,(æ éìùî) úà éúåçà äîëçì øåîà áéúë
כמו שהחכמה היא ראשית האצילות ,כמו כן היא ראשית הבריאה ,ולכן הוא שהיא
מכונה "ראשית" )בהגר"א על ספד"צ כט ע"ד ד"ה כ"ב אתוון(éø÷úà àá÷åð éàäå .
 - 1979àøçà éáâì àøéòæ äîëçשכן "ה' בחכמה יסד ארץ" )משלי ג יט( ,והיא
מכונה "ארץ" רמז ללשון "רצון" בכדי להגשים את תכליתה דהיינו שארצה בה ,והיא
דוגמת החכמה עליונה שאינה מושגת כי אם בכללות ,וכל מה שמשיגים ממנה היא
אינה אלא אפס קצהו מהחכמה העליונה )מ"א שז( .1980ובבחינת האות י' דאדנ"י
שהיא יונקת מהי' דהוי"ה )לש"ו ביאורים ח"ב יב ע"ג( ,הרי היא בבחינת חכמה זעירא
ששורשה בחכמה )לש"ו דע"ה ח"ב קא ע"ג(íéãùå äðè÷ åðì úåçà áéúë ã"òå .
 - êùîúà àúåìâá àã àäã (ç øéù) 'åâå äì ïéàבגלל הגלות אין לה שדים
להניק )מ"א שז(.
 - éàãå äðè÷ åðì úåçàהשגת חכמה מנוק' הוא בחינת "אחות" ואע"פ כן
היא נקראת "קטנה" )מ"א שז( - éæçúà äðè÷ .דוגמת האות י' ,שהיא אמנם קטנה,
אבל אעפ"כ היא כוללת את כל האותיות) 1981מ"א שז( – àéä àáøáø ìáà .כלומר
שאף על פי שהאות י' הנ"ל נראית לנו כקטנה היא למעשה גדולה מכיוון שהיא בסוד
הים הגדול ]ועי' זהר ח"א רלו ע"א שזה כינוי לשכינה[ )מ"א שז(- àéä äàéâñå .
כלומר שיש בה בחינות רבות ,שכן כל הכחות נמצאו בה ,שכן היא כללות דכל הנ"ל
כמש"ו )מ"א שז( - àìëî ìéèðã åîéìù àéä àäã .וממילא היא כלל הכל )מ"א
שז( - (íù) äîåç éðà áéúëã äîë .דהיינו אפילו בגלות ,1982והנה "אנ"י חומה"
בגי' ק"כ בסוד ק"כ צירופי אלקים )מ"א שז(ïééìî àäã éãùå ,úåìãâîë éãùå .
- äàìò àîéàî é÷ôðã ïéáøáø ïéøäð ïåðéàã ,úåìãâîë ,àìëì à÷ðéì ïåðéà
"מגדל עוז" הוא בסוד השמות העליונים של ה' הממונים על כחות הטבע )מ"א שח(.

 1978גליונות לש"ו :נ"א ובה אתברין.
 1979גליונות לש"ו :לעיל סא ע"א רכג ע"א ופקודי רלה ע"ב.
 1980עי' לש"ו דע"ה ח"ב כא ע"ד ,שהחכמה אינה מתגלה כי אם על ידי המלכות ולא בעצמו ,לכן
יש לנוק' כח להוליד זכר אע"פ שהוא אינו בן מינה .לכן אף היא מכונה חכמה.
 1981עי' בהגר"א על ס"י ח ע"ג.
 1982צ"ע ד"ז מנא ליה.
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 - àðñçàã àúåøéá àìàîùå àðéîéá àøåëã èùôúà åúבסוד הזרועות
והידים) 1983מ"א שח( - åøáçúà éðååâ ãëå .כאשר נכלל השמאל בימין )מ"א שח(.
 - úøàôú éø÷àע"ש מאמה"כ "זרוע תפארתו" )ישעיה סג יב( )מ"א שח(ï÷úúàå .
 - àôåâ ìëואח"כ יודע סוד העניין של זה הנס הנעשה על ידי המצוה ההיא ,הרי
הוא פנימיות הענין בסוד מאמה"כ "ה ָֹשם בקרבו את רוח קדשו" )ישעיה סג יא( )מ"א
שח( - àáøáø àðìéà ãéáòúàå .דהיינו עץ הדעת טו"ר ,בסוד בית הבחירה )מ"א
שח( - äàéå øéôù óé÷úå .שכן בה נמצא רצון הבורא ית' ,והיא דבוקה בעץ החיים
)מ"א שח( - (ã ìàéðã) àøá úåéç ììèú éäåúåçú .באילן יש עלין ,ענפין ופירי,
והמה רמז לג' השבחים שיש באדם ה"ה עשירות חכמה וגבורה ,וכמש"כ חז"ל איזהו
גיבור וכו' איזהו עשיר וכו' )אבות פ"ד מ"א( ,והנה המדבק עצמו ביראת ה' ,הרי היא
העץ השתול על פלגי מים ,הרי שאין מחסור ליראיו )מ"א שט(ïåøåãé éäåôðòáå .
 - àéîù éôåòהרי הן החכמות ,שכן צפרים הינם כינוי לבעלי החכמה ,שכן פורחים
הם באויר )מ"א שט( - äéá àìëì ïåæîå .הרי הם הפירות של המצוות המעשיות
)מ"א שט(.
 - ãñçå íééç àðéîéá ,àìàîùå àðéîé éåòåøãה"ה שכר המצוות
הכתובות בתורה בעולם הזה ,הרי תכליתו אינו אלא להיות לו לזרוע ולסיוע לעשות
עוד מצוות )מ"א שט( - äøåáâå äúéî àìàîùá .דהיינו כל צ"ח הקללות ,וכל זה
הופקד ביד הנוק' )מ"א שט(ïéøãñëà ìë ïééìîúàå ,úòãá ï÷úúà éåòî .
 – (ãë éìùî) åàìîé íéøãç úòãáå áéúëã àðéîàã äîë ,ïéøãàåמכאן מתבאר
שתחילת התפשטות הדעת היא מהחזה ולמטה )ב"ע רא ע"ב( ,בסוד "ה ָֹשם בקרבו
את רוח קדשו" )ישעיה סג יא( ,דהיינו שאפילו האברים שטבעם רע ,על ידי יראת ה'
מוליך אף אותם לבחינת "ימין מש"ה זרוע תפארתו" )ת"ז כט ע"א( ,ואז נכלל הכל
בימין )מ"א שט( .כאן הוא מקום התגלות התורה בתורת מצוות ,ולא בתורת חכמה
)פת"ש גדלות דז"א כ'(.
 - ïé÷åù ïéøúá àôåâ èùôúà åúה"שוקין"המה מרמזות על התורה
שבכתב ]שכן כלול בה חומש הפקודים ,אשר שם מבוארים מסעות בני ישראל
הנעשים ע"י הרגלין[ וכן על תורה שבעל פה ,בברייתות ,1984אשר נסתרם הוא נעלם
ובסוד "חמוקי ירכיך" )שיה"ש ז ב( )מ"א שיא(ïééìåë ïéøú åäééðéá ïãçàúîå .
åäá àôåâ ìëã (àøåëãã) àìéçå 1985úåáøå àçùî ìëã ,àøåëãã éòéá ïéøúå
ïåø÷à ë"âáå ,äîà íåôá àìë ïééøùå ïé÷ôð ,ïåäðî ÷éôðã ïéìééç ìëã ùðëúà
ïåø÷à ë"âáå äîà íåôá àìë ïééøùå ùðëúà åäá àôåâ ìëã à"ñ) úåàáö
çöð ã"åãé úøàôú ãåäå çöð ïåðéàå (é÷ôð ïåäðî ÷éôðã ïéìééç ìëã úåàáö
 - úåàáö ã"åãé ë"âáå úåàáö ãåäåנו"ה שהן עבדין תולדין ,ולכן הם מכונים
צבא-ות ע"ש שיוצאים מהיסוד )בהגר"א תז"ח יז ע"ד ד"ה זהיר(.
íñáîã àâøã àåä àãå ,ãåñé éø÷àå àôåâ ìëã àîåéñ àøåëãã äîà
øúàì àá÷åðì ìééò ,ãåñé éàäá àá÷åð éáâì àøåëãã àúáåàéú ìëå ,àá÷åðì
 – ïåéö éø÷àãבערייתא דאמה מבסם לנוקבא )בהגר"א על ספד"צ כז ע"ב ד"ה אי
עד(úåàáö 'éé ë"âáå ,àúúàì íçø úéáë ,àá÷åðã àúåñë øúà àåä íúäã .
 – ãåñé éø÷àהיסוד נקרא רחם ,ע"ש שבו כלולים כל רמ"ח האיברים )פת"ש מ"ד
ומ"ן ד'(.
 1983נוסף במ"א :שבהם ירותא ,דהיינו מצוות והתורה .ויראה לענ"ד בביאור כוונתו על דרך
אפשר ,שעצם הזרועות הם מקום המצות הנעשה בידים ,ולימוד התורה הוא הירושה כלומר
העטרין דאו"א היורדים בתוך החג"ת.
 1984עי לעיל הערה .1
 1985עי' בהגר"א על ספד"צ ז ע"א ד"ה תרין נוקבין.
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 - (áì÷ íéìäú) åì áùåîì äåà ïåéöá 'éé øçá éë áéúëשכן יש בכוחה
להוציא לאור את רצונו ית' ,ולגלותו בכל הבחי' .אמנם מעצמה אין לה כלום )זהר
וישב קפ"א ע"א( ,אלא כאשר נותנים בה בסוד עבודת האדמה )מ"א שיג(ãë .
,àúáù éìòîá ïéôðàá ïéôðà àëìîá úøáçúàå ,àúéðåøèî úùøôúà
 - äééñøåëá àåä êéøá àùãå÷ áéúé ïéãëå ,àôåâ ãç àìë ãéáòúàמשא"כ
בזמנינו ,שאינו אלא כ"ס חסר א' )מ"א שטז( - íéìù àîù àìë éø÷àå .אלהי"ם
בגי' הכס"א ,וקב"ה הוא השם הוי"ה היושב עליו )מ"א שטז(êéøá àùéã÷ àîù .
" - ïéîìò éîìòìå íìòì äéîùלעלם ולעלמי עלמין" הלשון משולשת כנגד ג'
עולמות בי"ע )מ"א שטז(åäá øèòúàã ,àã àîåé ãò àð÷éìñ ïéìî ïéìà ìë .
 - é÷ìåç äàëæ ,àëä ïééìâúà àúùäå ,éúàã àîìòìעל שלא גילה את הסודות
עד שעת המיתה ,בכדי שיתעטר בהם ויתלבש בהם לעולם הבא )מ"א שטז(.
åçëúùàå ïàëøáúî ïéîìò ìë àëìî íò úøáçúà ãë àúéðåøèî éàä
 - àúìúá ìéìë àøåëãã äîë {:åöø} àìëã àúååãçáז"א דאצילות מתפשט
בבחינת חד"ר )מ"א שיח( - àúìúá àúåøéùå .חב"ד ,ה"ה רצונו ית' המתגלה
בהעלם )מ"א שיח( - éëä àìë êë .כלומר שכך מתנהגים כל העולמות כולם,
בחב"ד המתלבשים בחד"ר .ואין נחשב כאן נה"י שכן כאן אין פיסוק רגלים ,ובסוד
"ורגליהם רגל ישרה" )יחזקאל א ז( )מ"א שיח( - éëä àôåâ ìëã àîåéñå .שאף
היסוד נכלל בכל הנ"ל ,ובפרט בנו"ה )מ"א שיח(àìà àëøáúî àì àúéðåøèîå .
øúàá àëøáúîå àîñáúîå ,ãåñé ãåä çöð ïåðéàã ,ïéìà àúìúã àììëá
 - àúúìã íéùã÷ä ùã÷ éø÷àãכדי שיתגלה מקום כבודו ,בבחינת "כל כבוּדה
בת מלך פנימה" )תהלים מה יד( .והנה נקרא כאן "קדש הקדשים" מכיוון שכל
המוחין מכונים קדושה )מ"א שכא( ,דהיינו בגילוי המ"ה )לש"ו דע"ה ח"ב נג ע"ג(.
àìéòì ïåðéà ïéâøã ïéøú àäã ,(âì÷ íéìäú) äëøáä úà 'éé äåö íù éë áéúëã
 - àúúåכל הקדושה היא מחמת ש"צוה ה'" שם את הברכה ,ולא מצד עצמה )מ"א
שכא(.
,ãñçã àøèñ ïî éúàã àáø àðäë øá ïîú ìòéîì àúåùø úéì ë"âáå
ùã÷á ìééòå ,ãñç éø÷àã àåää àìà àìéòìã øúà àåääì ìééò àìã ïéâá
 - íéùã÷äהוא אינו נכנס אלא בדרך ציווי ,ולא בדרך מעלה וגדולה )מ"א שכב(.
 - úîñáúîåמתברכא ומתבסמא האי נוק' ,דהיינו האי קדה"ק )מ"א שכב(àá÷åð .
 סוד הגבורות ,בנקבו בשם ה' כשהיה יוצא מפורש מפי כה"ג בעבודתו )מ"א שכב(. - àëøáúîåהברכה הוא למידת "ציון" דהיינו מידת היסוד )מ"א שכב(ùã÷ éàä .
 - íéùã÷äדהיינו ג' בחי' חב"ד )מ"א שכג( - åâá .כלומר בסוד פנימיות )מ"א שכג(.
ïåéö ,àðéã ãçå éîçø ãç ,ïåðéà ïéâøã ïéøú íìùåøéå ïåéö ,ïåéö éø÷àã øúà åâì
,äá ïéìé ÷ãö (íù) áéúëã íìùåøé ,äãôú èôùîá ïåéö (à äéòùé) áéúëã
 - àåä àëä àá÷åð éáâì àøåëãã àúáåàéú ìëå àðîé÷åàã äîëשכן כל
התגלות הזכר הוא על ידי נקבה ,וזכר הוא בחינת חסדים )מ"א שכה(åäì ïðéø÷å .
 - äëøáברכ"ה בגימ' זכ"ר ,שכן היא מגלה את מה שמקבלת מן הזכר )מ"א שכו(.
 - ïëøáúî åäìëå ïéîìò åäìëì ïëøá é÷ôð ïîúîãומשם יתגלו הברכות
ותצאנה לכל העולם )מ"א שכו(àøåëãã íéùã÷ ìëå ,ùã÷ éø÷à øúà éàä .
 - àðéîàã àâøã àåääá ïîú ïéìééòשם הוא בחינת עקרת הבית ,ועיקר רצונו
ית' במקום ההוא הוא לגלות את נפלאותיו )מ"א שכו(.
éàìò éçåîã àøèñî ,àøåëãã àúìâìåâã äàìò àùéøî ïééúà åäìëå
- úåàáö ïåø÷àã ïåðéà ãò ,àôåâ éôééù ìëá äëøá àéää ãéâðå ,äéá ïééøùã
הרי הוא סוד נו"ה ,שהוא כסוד הנביאים וסוד הברייתות 1986התלויים בזמן ]שכן
 1986עי' לעיל הערה .1
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""אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושע בלבד
 שכן כל הצורך בנביאים אינו כי אם לחזור לבסוף להבנת התורה,()נדרים כב ע"ב
 וכן הוא לעניין הברייתות שהרי לעתיד לבא נלמד את התורה דרך,וקיומה כראוי
 ועי' תיקו"ז קסט ע"ב ד"ה.תורת משה גופא ולא דרך עמל של התורה שבעל פה
, והמה אינם נגלים כי אם בפן החיצוני שלהם. ועכ"ז הן הן גופי תורה,[ופסקי
 ולכן אין שום,ושרשם הוא בחי' כל כבודה בת מלך פנימה הרי הוא תורת משה גופא
 שהרי כל מציאותם אינה כי,מצוה מהנביאים או תושבע"פ שלא רמיזא באורייתא
.(אם תולדת הפנימיות המתגלה לחוץ כפי השגת המקבלים של אותו הדור )מ"א שכז
ìëã ,úåàáö ïåø÷à ã"òå ,ïîú éùðëúî àôåâ ìëî ãéâðúàã åãéâð àåää ìëå
אות ד"אות הוא- בסוד ביאורם ז"ל לשם צב- ïé÷ôð ïîú ïéàúúå ïéàìòã úåàáö
øúá åãéâð àåääå .(בצבא שלו" )חגיגה טז ע"א רע"מ פנחס רכט ע"ב( )מ"א שכח
,ãñç éø÷à ë"âá ,àøååç àìë ,àùéã÷ ãåñé àåääá äéì ïééøù ïîú ùéðëúàã
úà 'éé äåö íù éë (â âì÷ íéìäú) áéúëã ,íéùã÷ä ùã÷ì ìééò 1987ãñç àåääå
.íìåòä ãò íééç äëøáä
 – רשב"י קרוי כן על שם ה"ח דדעתàùéã÷ àðéöåá íééñ àì àáà ø"à
áúëîì àðøáñ ,àðáúë àðàå ,éåìî åëëúùàã ãò íééç øîéîì .()ב"ע ו ע"א
àðìéëé äåä àìå ,éâñ äåä àøåäðã ,àùéø àðôé÷æ àìå àðòîù àìå ,éôè
íéîé êøà (â éìùî) ,øîàå éøà÷ã àì÷ àðòîù àðòæòãæà éëäãà ,àìëúñàì
.'åâå êîî ìàù íééç (àë íéìäú) àøçà àì÷ àðòîù ,'åâå íééç úåðùå
äéáâì éèîã ïàî äåä àìå ,àúéá ïî àùà ÷éñôà àì àîåé àåää ìë
,àòøà ìò àðìéôð àîåé àåää ìë ,äéðøçåñá äåä àùàå àøåäðã ,åìéëé àìã
÷ìúñàã íéùã÷ä ùã÷ ,àùéã÷ àðéöåáì àðéîç àùà ìéæàã øúá ,àðéòâå
.ïéëééç éåôðàå äéðéîé ìò áéëù óèòúà ,àîìò ïî
úåçúã àøôò àðëéçì àðàå ,ïåì ÷éùðå éåãé ìéèðå äéøá øæòìà éáø í÷
éáøå ,äéëáá àééøáç åøàù ,àììîì åìéëé àìå éëáîì àééøáç åòá ,éåìâø
øîàå çúô øúáì ,äéîåô çúôîì ìéëé àìå ,ïéðîæ úìú ìéôð äéøá øæòìà
ïò÷úùî ïéñàè ïàøôö àúåéç ãåðú àúùä ,åøæçúà ãç ,ååä úìú àáà àáà
.àîã ïééúù åäìë àééøáçå ,àáø àîéã ïàá÷åðá
à"ñ) ìëúñî àùéã÷ àðéöåá àúùä ãò ,øîàå éåìâø ìò àééç éáø í÷
øæòìà éáø í÷ ,äéø÷éá àìãúùàì àìà ,ïãò àåä åàì àúùä ,ïìò (ìãúùî
.àì÷éñã àø÷éèá äéì åìèð àáà 'øå
äåä àúéá ìëå ,àééøáçã àéáåáøò (àéáåáøòå àøåòøò à"ñ) àîç ïàî
,àáà 'øå øæòìà 'ø àìà äéá ùîúùà àìå ,äééøåôá äéá å÷éìñ ,ïéçéø ÷éìñ
éðá (ååäå àéãøèå éøôöã à"ñ) åäá àãøèå øôëã ïéñéøú éøàîå ïé÷éøè åúà
äåä àééøåô ÷ôðã øúá ,ïîú øá÷úé àìã åáéùçã ïéøéè÷á ïéçååö àéðåøî
åùðëúàå åúàå åìåò àì÷ åòîù ,äéî÷ èéäì äåä àùàå àøéåàá ÷éìñ
.íúåáëùî ìò åçåðé íåìù àáé (æð äéòùé) ïåòîù éáøã àìåìéäì
æéâøî õøàä ùéòøî ùéàä äæ àúøòîá àì÷ åòîù àúøòîì ìàò ãë
ïéã àîåéá (ïéçëúùî àìå à"ñ) ïéëëúùî àòé÷øá ïéøèô äîë úåëìîî
àìéòì äé÷ìåç äàëæ àîåé ìëá ,äéá çáúùî äéøàîã é"áùø àðã êðéâá
õ÷ì êì äúàå (áé ìàéðã) øîúà äéìò ,äéì ïøîúñî ïéàìò ïéæéðâ äîë àúúå
.ïéîéä õ÷ì êìøåâì ãåîòúå çåðúå
àèåæ àùéã÷ àøãàä ïàë ãò

. עי' בהגר"א על תיקו"ז פה ע"ד ד"ה בראשית1987
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