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נתיב הצמצום
פתח א
ה' צב-אות עמנו משגב לנו אלקי יעקב סלה
חכמת האמת 1בכללה שדברו בה המקובלים ,אשר דבר ה' בפיהם ,אמת ומסורה היא
בידם בקבלה עד משה רע"ה 2ומפי נביאי האמת ,כמו שהאריכו בזה הרבה מן הראשונים
והאחרונים ,הוא 3להבין ענין השגחתו יתברך והיאך הוא מנהיג נבראיו בהשגחה פרטיית הולך
ע"פ סדר התורה ומצותיו יתברך ,והיאך ברא ויצר את כל העולם כולו ומשגיח עליו ,והתכלית
אשר בעבורו נברא העולם והיאך ע"י התורה והמצות נתקן הכל ונשלם רצונו יתברך ,וענין שכר
ועונש 4וכל שרשי התורה והעבודה תלוי בזה .5וע"ז אמר הוא יתברך ע"י נביאו )ירמיה ט כב,
כג( כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו וגו' כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי
וכו' 6כי באלה חפצתי נאם ה' וגו' .הורה בזה שתכלית הבריאה ]נודע[ שהיה בעבור האדם
כמ"ש במעשה בראשית אחר בריאת אדם הראשון )בראשית א לא( וירא אלקים את כל אשר
עשה והנה טוב מאד ,ר"ל שעל ידי בריאת האדם בארץ נתגלה כלל טוב הבריאה כולה והיאך
נשלם בזה רצונו יתברך.
ולזה ביאר הנביא שלא יחשוב האדם שאין שלימות אחר נמצא בבריאה כי אם בעולם
השפל הזה ועניינים גשמיים ושלמות גופני שנכלל באלו הג' והם החכמה והגבורה והעושר,
שזה שקר מפורסם ,מאחר שאלו הג' דברים אינם תלויים בבחירה ורצון אדם ,רק הכל מאתו
יתברך ,ואם נאמר שאין שלמות אחר זולתם ,היה לו יתברך להשפיע אלו הג' דברים לכל אישי
בני אדם בשוה ,ומדוע יעצור הוא יתברך מלהשפיע לכולם .כי מטבע הטוב להיטיב לזולתו,7
ואין כילות וצמצום אצלו יתברך .לזה אמר שעיקר תכלית הבריאה היא שלמות אחר ,במה
שהאדם מתדבק לקונו ,וישיג רצונו יתברך ויקיים מה שהשיג 8מרצונו האמיתי שהוא הבחירה
 1עי' הקדמת המרח"ו לשעה"ק ז"ל :אין הקליפה הרעה מצד הנחש סמאל עבד רע נאחזת אלא
בקלי' הטובה ,היא משנה מטטרון עולם היצירה הנקרא עבד ושפחה דמטרוניתא ,אבל לא
במטרוניתא שהיא המוח הפנימי חכמת האמת ונקרא עץ החיים .עי' בהגר"א על תיקו"ז נ' ע"ג
וז"ל ,בתרין שוקין ששם הוא הליכה ,נק' הלכה ,ובתרין דרועין שם מקום הקבלה ,נקרא קבלה,
עכ"ל .וכידוע שמידת האמת ת"ת נמצא במקום הזרועות ,נמצא א"כ שהקבלה נקראת חכמת
האמת.
 2עי' בהגר"א על תיקו"ז ט"ו ע"ד וז"ל ,קבלה  -ר"ל שמקובלין איש מפי איש עד משה מסיני,
עכ"ל.
 3עי' ברמח"ל ריש קל"ח פתחי חכמה וריש דעת תבונות.
 4עי' ברמח"ל בדעת תבונות אות ז' שמביא כמעט את כל הטעמים שנמנו כאן לתכלית לימוד
חכמת הקבלה ,כתכלית הספר שלו ,על אף שספרו נראה כספר השקפה.
 5עי' לקמן פרצוף ז"א פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג' מדרגות ,מחשבה ,דבור
ומעשה וכו' ,ואם ]מקיים המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו ,הוא מתקן המצוה בגדלותה
ובשלמותה ,הוא בסוד מוחין בחינת נשמה שבו ,ועי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,חכמה ובינה אינון
נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו ,ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא ]תרגום:
שחכמה ובינה הם נסתרות במח והלב באהבה ויראה ,ותורה בלי יראה ואהבה לא פורחת למעלה[.
ופי' הגר"א שם כ"ו ע"ג לא פרחת לעילא ר"ל לאו"א שהן לעילא וכו' ,דהיינו הדרך היחידה לעשות
מצוה בגדלותה ובשלמותה היא בידיעת חכמת האמת ,ואז היא פרחה לעילא ,ועי' שער הגלגולים
הק' י"ח וז"ל ,האדם מתעסק בעשית המצות לבד ,הנה הוא זוכה אל הנפש הנקרא עשיה ולא יותר
וכו' ואם ישתדל עוד האדם הזה לעסוק גם בתורה ולומד והוגה ושונה בה תמיד בתורה שבע"פ
ועוסק תמיד לשמה בה ,אז יזכה גם אל הרוח שהוא מן יצירה וכו' ,ואם ישתדל עוד האדם הזה
ויעסוק בחכמה הנעלמת ובסודות התורה אז יזכה גם אל הנשמה שהיא מן הבריאה ,ותאיר
הנשמה ברוח שבו ותוסיף מעלה על מעלתו וחכמה על חכמתו ,ואז נקרא אדם שלם אשר עליו
נאמר ויברא אלהים את האדם בצלמו ,עכ"ל ,ולכן מובן למה כל שרשי התורה והעבודה תלוי בזה,
כי רק בלימוד הקבלה אפשר לזכות לנשמה.
 6עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ד שמביא את זה כמקור ללימוד תורת הקבלה.
 7עי' ע"ח עקודים פרק ח' וז"ל ,ומטבע החסד והרחמים הוא להיות מטיבים בעולם ,וכן עי'
ברמח"ל בדעת תבונות אות יח וז"ל ,כי הא-ל ית"ש הוא תכלית הטוב ודאי ,ואמנם מחק הטוב הוא
להטיב.
 8עי' חגיגה י"ד ע"ב וז"ל ,עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה' א-להי ישראל
שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה דורש ואין נאה
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המסורה ביד האדם שע"י הוא בוחר בטוב להיות דבוק בעבודתו יתברך ובתורתו ,ומתדבק רצונו
של אדם עם רצונו יתברך.9
וע"ז אמר הנביא )ישעיה מג ז( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו.
והיינו ,שרצונו יתברך הוא שמו ,כמו שיתבאר בסמוך בס"ד )פתח ב'( ,ולכן רצו"ן עולה
בגימטריא שמ"ו )שעה"פ יתרו( ,והצדיק העובד אותו יתברך ומשלים רצונו לרצון בוראו ,הרי
נקרא שמו יתברך עליו ממש ,ונעשה הכל רצון אחד .ולכן ארז"ל )ב"ב ע"ה ע"ב( שצדיקים
נקראים על שמו של הקב"ה .10וכן כל הבריאה בכלל הוא קשור ברצונו יתברך ,והם ג' עלמין
בי"ע שיתבאר בס"ד כולם נבראו לרצונו ולכבודו .והצדיק המקיים רצונו הוא משיג רצונו ויודע
אותו ,ובזה יוכל המתהלל להתהלל.
ודבר זה ,היאך התורה והמצות כולם הם מגלים רצונו יתברך ,ושמו יתברך ניכר ע"י,
הוא כלל חכמה העמוקה הזאת .ובלתי אפשר להגיע לתכלית השלימות כי אם שע"י חכמה זאת
יתבאר ענין הבריאה בפרטות ,וקשר רצונו והשגחתו יתברך בנבראיו ,והיאך התורה היא עיקר
הכל ועל ידה נברא הכל ,ועל ידה מתקיים הכל ונשלם רצונו יתברך להטיב לנבראים ,ולהעלותם
מעלה מעלה.
פתח ב
וצריך שתדע ,שכל מה שדברו המקובלים ,וכל מה שגילה האריז"ל )מסודות( ]בסודות[
חכמת האלקות והעולמות ,אין אנו מדברים רק ברצונו יתברך לבד ,ולא בבעל הרצון .כי
המאציל ית"ש ,אין אנו מדברים ממנו כלל ,ואין לשום נברא אפילו העליון שבעליונים שום
השגה ]ח"ו[ בבעל הרצון ,כי הוא נעלם מכל רעיון ומכל מחשבה ואין בו תפיסה כלל ,רק אנו
מדברים ברצונו.
וגם זה אינו כפי פשטות הדברים וענין עמוק הוא .כי הנה בפרקי דר"א )פרק ג'( אמרו
עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו )בלבד( ]לבד[ .ודברים אלו עמוקים הם מאוד ,כי באמת
הוא ית' אין לו שם ח"ו ,כי מה דמות תערכו לו )ישעיה מ יח( ,כי ענין השם הוא בדבר המושג
ששמו נקרא לפי עניינו ,כענין מה שקרא אדם הראשון שמות לכל הנבראים )בראשית ב כ(,
שזהו ]היה[ חכמתו הגדולה במה שהשיג טבעי כל הנבראים ומהותם ,ולפי ערך כל אחד כך הוא
שמו ,כמ"ש )שם ב יט( וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו ,ר"ל הוא שמו המסוגל
ומיוחד אליו לפי טבעו ומהותו .ובאמת אותיות של כל שם ,הם צירופי כחות עליונים שבו נברא
הנברא ההוא כמו שנתבאר )אצלנו( במ"א )אח"ף פתח ט'( .ואם כן איך שייך לייחס שם אל
המאציל ב"ה ,אשר אין לשום נברא תפיסה ורעיון בו כלל.
אך הוא ית' לרוב חסדו אשר רצה להטיב ולברוא נבראים בעלי גבול ותכלית לאיזה
שלמות אשר כיוון בעבורו 11ית' ,צמצם רצונו להיות נוטה לנבראיו .ואז אחר הצמצום הזה ,נוכל
לדבר ברצונו ובכל מה שנמשך ממנו ולמטה ,מאחר שנתן כח לנבראים להיות משיגים הנמשך
ממנו ,ויהיה רצונו נוטה אליהם .בזה יש לנו קצת השגה ונוכל לדבר בהם .ובזה אנו מייחסים לו
מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן
ערך יצא מחלציך ,ע"כ ,דהיינו ה'נאה מקיים' היא ההנהגה על פי ההבנה ,והוא הכתוב בפסוק 'ידע
אותי' ,עי' לעיל הערה .5
 9עי' הקדו"ש ז' ע"א על מעלת לימוד התורה ,שהשכל והמשכיל והמושכל אחד הוא )מורה
נבוכים ח"א פ' ס"ח ,פרדס רימונים ש"ח פ' י"ג( וכאשר יודעים דבר מהתורה הוא דבוק ברצונו ית',
שנעשה אותו ידיעה חלק מכחות הנפש שבו ,שרצונו הוא אורו עצמו המתפשט למטה ,ועי'
בהגר"א ס"י ב' ע"א וז"ל ,ובדעת הוא השגת הדבר והוא מתפשט אח"כ בגוף כשעושה אח"כ הדבר,
ולכן אמרו דעת המתפשט וכו' ,והן שקראו שכל ומשכיל ומושכל ,ומושכל כלול מן השכל ומשכיל
וכו'.
10
הלשון שם ,שעתידין להקרא ,וצ"ע למה הוא מזכירו בלשון הוה ,ועי' זהר ח"ב ל"ח ע"א וז"ל,
וכתיב )שמות לד כג( יראה כל זכורך את פני האדון יהו"ה מאן פני האדון יהו"ה דא רבי שמעון בר
יוחאי ,עכ"ל ,דהיינו כאן רואים שצדיקים נקראים על שם הקב"ה בהוה ,ולהבין הענין עי' עוד
בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ב וז"ל ,וכמו שאמרו הראשונים דכל דבר שיהיה לעתיד הוא עתה
לפרקים ,וכן הוא בתדב"א רבה פ"ג אות סד ,ויקרא רבה פ' כ"ז פ"ד ,עכ"ל .דהיינו שמה שיהיה
לעתיד שכל הצדיקים יקראו על שמו של הקב"ה יש עתה לפרקים כמו אצל רשב"י.
 11נדצ"ל בעבורם ה'.
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שמות אשר כלל כולם הוא שם הוי"ה 12הגבור והנורא כמו שיתבאר בנתיבים הבאים בס"ד .וזה
שכתוב )שעה"פ יתרו( רצו"ן בגימטריא שמ"ו ,ששמו הוא רצונו המושג לנו .וקודם בחינת
הצמצום הזה אין שייך לייחס שם אליו ית' ,רק שמו והוא הכל אחד ,ואין יודע שמו כי אם א"ס
בעצמו ית'.
והוא מה שכיוונו המקובלים 13שכתבו שקודם אצילות העולמות היו העשר ספירות
כמוסים בא"ס כשלהבת הקשורה בגחלת ,והוא דרך משל ועניין עמוק .שענין עשר הספירות הם
עשר שמותיו ית' ,שהם כחות השגחתו ופעולתו המאיר לנבראים שעל ידם יש לנו השגה בהם,
ונוכל לכנותם בשם .ואחר הצמצום יש לנו כח לדבר בהם .ובבחינה שקודם הצמצום ,אין שייך
לייחס שום שם ,כי אין משיג שמו רק הוא ית' לבדו ,ושמו והוא הכל אחד .והיא גם כן כוונת
ר"א הגדול באומרו )פדר"א פרק ג'( שקודם שנברא העולם היה הוא ושמו אחד .רצה לאמר
שאין שייך לייחס שום שם כלל ,רק הוא ית' לבדו ושמו אחד ,והבן דברים אלו כי עמוקים הם.
פתח ג
וזהו מה שכיוון הרב הקדוש הרח"ו ז"ל )בהיכל א' שער א' ענף א'( בביאורו תכלית
]כוונת[ הבריאה שהיה בשביל גילוי שמותיו ית' ,וכדי שיהיה נקרא אדון ]וכל השמות[ .והוא
מ"ש שהבריאה היה בשביל גילוי כבודו ויכולתו והשגחתו ,שבזה נוכל לכנות בשמות המורים
על פעולותיו והנהגותיו ית' והם כלל העשר ספירות שדברו בהם המקובלים .ר"ל עשר מיני
גילויים מכחותיו ית' המושגים לנו ,שהם בפרט מתחלקים לעשר ,שהם עשר שמותיו ית'
כמבואר בזוה"ק ובספר יצירה )סוף פרק ו' .(14ונקראים בשם ספירות מכמה טעמים :האחד,
מלשון הארה 15וזיו וזוהר ,כי דבר הבלתי מושג נקרא חושך כמ"ש )תהלים יח יב( ישת חושך
סתרו ,כמ"ש בכמה מקומות .ודבר המושג נקרא אור שמאיר ,שעל ידי האור האדם רואה ומשיג
כל דבר .ולפי שהוא ית' מושג לנו לפי ערכנו ע"י פעולותיו בכללות עשר מדרגות ,נקרא
שהאציל עשר ספירות ,ר"ל עשר מיני הארות והשגות כפי המבואר בדבריהם באריכות .ונקראים
)בשביל כך( ג"כ בשם אורות לטעם הנזכר.
וגם לפי שאין לנו שם אחר במה לכנות ,כי האדם הוא גשמי ,ואינו משיג מה שהוא
במדרגה עליונה ממנו שאינו לפי ערכו .16לזה אין אנו יכולים לכנותם רק בשם אורות ,שהוא דבר
היותר דק וזך שבגשמים ,וניתן לנו רשות לכנות להם שם במה שאנו יכולים ,כמ"ש )הושע יב
יא( וביד הנביאים אדמה .וכל עניינים גופניים שדברו המקובלים וזוה"ק ואד"ר ואד"ז וספד"צ
ובכתבי האריז"ל כגון עיבור יניקה ומוחין ,קטנות וגדלות ,מצחא ,אודנין עיניין ודומיהם ,הכל
הוא בדרך משל ,מאחר שהאדם נברא בצלם אלקים .וכל העניינים שיש בו ,הם צל ודמות למה
שלמעלה ,ושרשם בספירות שהם הכחות שנברא בהם ,שהם ענין עשרה מאמרות שנברא בהם
העולם )אבות פ"ה מ"א( ,וכולם נכללים באדם .ולכן כל מה שנמצא באדם אנו מדברים בדרך
משל למעלה למעלה ,כמ"ש )איוב יט כו( ומבשרי אחזה א-לוה ,כמו שיתבאר באריכות
בנתיבות הבאים בס"ד.
 12עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' כל השמות הכל בשם הוי"ה ב"ה.
 13עי' ויקהל משה במאמר אדם דאצילות פ"א וז"ל ,כבר ידעת שכל הדברים של מטה בעולמות
הנעשים והיצורים והנבראים ,כולם יש להם שורש דק וכמוס למעלה בעצמות של א"ס ית' וכו',
ממילא בהכרח שיש לעשר ספירות שבעולם האצילות שורש כמוס ונעלם מאד בעצמותו של א"ס
ית' וכו' ]מלש"ו חלק הביאורים ח"א ו' ע"א[ ,וכן עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות כו וז"ל,
הגילוי הנשאר אחר הצמצום נקרא הכל כמו מלכות א"ס ב"ה ,פירוש שתחשוב כל המסתלק מן
הכח הפרטי של בריאת נבראים כדוגמת ט' ספירות למטה ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ כ"ו
ע"א ,וכן תבין למעלה למעלה כמה עולמות קודם הצמצום ,רק שאין רשאין להסתכל ולהבחין
קודם הצמצום ,עכ"ל.
 14נדצ"ל פ"א מ"ב
 15מלשון לבנת הספיר ,מוזכר בשל"ה תולדות אדם בית ישראל כו ,וכן בעבה"ק ח"א פ"ג ,וכן
ברמ"ק פרדס רימונים ש"ד פ"ה.
 16כמו שכותב הרמב"ם פיה"מ הק' לפרק חלק סנהדרין ,וז"ל ,כמו שלא ישיג הסומא עין
הצבעים ,ואין החרש משיג שמע הקולות ,ולא הסריס תאות המשגל ,כן לא ישיגו הגופות
התענוגים הנפשיות ,עכ"ל.
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טעם שני שנקראו ספירות מלשון מספר .17שבאמת לפי ערכו ית' אין שייך שום חשבון
ומספר ושינוי ופירוד ח"ו ,ולא עליה וירידה ,ולא שום ענין מה שאנו מדברים בהם ,רק הכל
מצדנו .כי מצדו ית' הוא אחד המיוחד כמו קודם הבריאה ,ואין שום דבר זולתו ית' ,ורק הכל
מצדנו ,שניתן לנו השגה לפי ערכנו לדבר בהם .ובזה שייך בהם בחינת מספר ושינוי .ועל זה
נאמר בספר יצירה )פ"א מ"ב( עשר ספירות בלי מה וכו' ואם רץ לבך שוב למקום .ר"ל שבאמת
אין בהם מספר ומהות רק מצדנו ,והוא על ידי הצמצום שהוא מקומו של עולם כמו שית' בס"ד
)פתח ה'( .ואין לנו לדבר רק מן הצמצום ולמטה .וגם זה רק בערכנו לבד ,ולא מצדו ית' שגם
אחר הצמצום הוא ממלא כל עלמין )זהר ח"ג רכ"ה ע"א( ואין עוד מלבדו כתיב )דברים ד לה(,
כמו שהאריך בזה הגאון מוה"ח מוואלאזין ז"ל בספרו הנחמד נפש החיים )שער ג'( וכל דבריו
שם עמוקים מאוד ,לחכם ומבין מדעתו.18
]בספרי שפת אמת חלק שפתי דעת )אשר יעדתיו בעהי"ש לביאור על איוב( הסברתי
הענין במוחש הטבעי ,שכח ההשגה שבאדם היא עצמה הכח הראות שבו ,שנמשך מן המוח על
העיניים .והמופת לזה שמי שרוצה להשקיט רעיון להרבות ההשגה צריך לסגור עיניו ולסתום
הראות כדי להרחיב ההשגה .כמ"ש )איוב יב ה( לפיד בוז לעשתות שאנן ,שמי שצריך לעשתות
שאנן ורעיונות נשקטות ,יבוז הלפיד המאיר ,והלפיד אינו אלא נכון למועדי רגל שלא יעלוז
אשוריו ואכ"מ[.
פתח ד
עוד אמרו המקובלים 19ומבואר בכתבי הרב הקדוש ז"ל ,שתכלית מציאות הצמצום
ובריאת העולם היה בשביל הבחירה שיהיה נמצא באדם ועי"ז יהיה מקום לרע בעולם ,ושיהיה
נמצא יצה"ר ,וסט"א המתנגדת לקדושה ,והאדם בבחירתו הטוב יתדבק בטוב וברצונו ית' .ועל
ידי זה יתרבה שכרו על ידי שיוחזר לטוב גם הרע ,כמו שיהיה לעתיד כמ"ש )זכריה יג ב( ואת
רוח הטומאה אעביר וגו' )שם יד ט( והיה ה' אחד וגו'.
וביאור הענין הוא מעצם גבורותיו ית' ,במה שמצמצם כח כל יכולתו ,ומצדנו וערכנו
סילק את שלמותו הבלתי בעלת תכלית ,וברא נבראים בעלי גבול ותכלית שיהיו יורדים ממדרגה
למדרגה יותר שפלה ,עד שיהיה האדם נמצא למטה בתכלית השפלות שהוא העולם הגשמי
הגמור שבו אין כבודו וכחו ית' מושג ונראה כלל לנבראים .עד שמצד זה ,נמצא כח המסית
לאדם לכל עון וחטא ,ולהכחיש השגחה העליונה ,ולאמר דלית דין ולית דיין והוא בחיריי
בטבעו.
ואם בבחירתו נוטה לצד הטוב ומתקרב לצד הקדושה ,אז מתקשר בקדושה העליונה
וגורם ע"י ההדרגה שיתגלה מעט מעט עוצם קדושה עליונה ,עד שלסוף שית אלפי שנין דהוה
עלמא )סנהדרין צ"ז ע"א( תתגלה קדושתו ית' למטה ויתבטל הרע ,ואז יהיה תכלית גילוי רצונו
 17עי' יהל אור ח"א ו' ע"ד וז"ל ,והענין שנקרא ספירות ע"ש המספר ,לא ע"ש הדברים
הנספרים כי ע"ס הן במחשבה לבד שלכן נק' עשר חכמות ,ונק' בלי מה ,ואין דבר בעולם שיהיה
במחשבה לבד רק המספר שאין ניכר בדברים עצמן ,וידוע שדבר א' אינו נופל במספר שלכן א' אינו
מספר ומתחיל מב' ,וא' הוא כלל המספר ,וכשיהיו שני דברים ,מונין ג"כ א' וכו' ,הספירות הוא
לשון מספר וכוון אותם בלשון מספר כי כל דבר שבעולם מובדל א' מחבירו בגבול ותכלית ,אך
המספר אין הבדל ניכר אלא במחשבה כן הם )דהיינו הספירות( בעלי תכלית בשכל ובמחשבה ,אבל
לא בגבול ותכלית ,ועוד שכל דבר שבעולם יש לו גבול ותכלית ,אבל המספר אין לו קץ ותכלית
לעולם ,נמצא המספר אין הבדל ניכר אלא במחשבה ,שלזה קרא א' ולזה קרא ב' המהות נבדל א'
מחבירו דהיינו אותו דבר הנספר נבדל אחד מחבירו וז"ש עשר ספירות בלי מה פי' הם עשר
מספרים אבל הם בלי מהות ,כי המהות נבדל א' מחבירו אבל הם אינם נבדלים בעצם אלא הם
מספרים בלבד שהבדלתן במחשבה ובשכל וכו' ,ספירות ע"ש שהמספר וכו' רק במחשבה ,כי אף
אם תספור אנשים וכו' כשיתפרדו אינו ניכר מי הוא א' ומי הוא ב' כי הוא אינו דבוק בעצם וכו',
וא"כ כשיתפרדו איה המספר כי איננו ,עכ"ל.
 18עי' חגיגה י"א ע"ב :אין דורשין במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו .ועי' ב"ע
רכז ע"ב דהיינו שהוא עומד במעלת המתקלא ובמעלת עולם התיקון.
 19עי' ברמח"ל אדיר במרום דף ריא ,וז"ל ,מה שנראה בענין הצמצום ותולדותיו ,אינו אלא
ההנהגה הזאת הנמצאת לצורך הבחירה ,עכ"ל ,וכן עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ל' וז"ל,
בצמצום הושרש שילכו הדברים לפי הנהגת העולם ,עכ"ל.
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בבריאת עולמו .וכל זה על ידי ישראל והתורה .ושיערה חכמתו ית' שצריך לזה כל משך שית
אלפי שנין דהוה עלמא .וכל המשך הזה הוא סובב והולך בחכמה עמוקה ונפלאה אשר נעלם
מאתנו ,וגורם לגילוי הטוב והמתקת הרע וביטולו ,20ושלימות רצונו ית' בעולמו .ונמצא ששורש
לכל זה הוא למעלה במקומו של עולם .ר"ל שעל ידי שנעשה צמצום שלמותו ית' ,בזה יצא
שורש שימצא אח"כ עצם הרע למטה .וכן שורש הדינים 21הוא שם כמו שיתבאר בסמוך בס"ד*.
* בית נתיבות
וכל ענין עמוק הזה רמזו לנו רז״ל במאמר א׳ סתום הנזכר במס׳ שבת פ׳ הבונה )ק"ד
ע"א( אמר רב חסדא ,כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ ,כגון נבוב בובן ,בהר רהב,
סרו ורס ,ועי' תוס׳ שם שהניחו בתימה .22אבל יש בזה כוונה עמוקה ,והוא כי הלוחות רומזים
ללב האדם ,והוא מרכז האמצעי שבו ב׳ חללים כנגד ב׳ לוחות ,כמ״ש )ירמיה לא לב( ועל לוח
לבם אכתבנה ,וכתיב )משלי ז ג( כתבם על לוח לבך וגו׳ .והענין כי אדם עולם קטן 23וכולל כל
הנמצאים ,והלב שבו הוא המרכז האמצעי שבו ,שהוא תכלית האדם ,ובו שורה נפש החיוני וכל
מדותיו שבו ,וכמ״ש )משלי ד כג( מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים ,והוא במקום
ארון הקודש שהיה בק"ק שבו ב׳ לוחות ,שבם כל התורה כולה רשומה בכלל ובפרט ,כלול בכח
באותיותיה וברמיזותיה .וכמו כן כל שלמות האדם וכל צורך עבודתו והגיעו לתכלית כוונת
רצונו ית׳ ,הכל תלוי בלב ,ולכן נקרא לב ,שרומז לכלל הנבראים שנבראו בל״ב נתיבות חכמה
)ס"י פ"א מ"א( ,שהם כ״ב אותיות ועשר נקודות ,24שהם בחי' גוף ונפש שלהם כידוע .והם כלל
כל אותיות התורה ,שבתורה נברא כל העולם ,כמ"ש בספר יצירה )פ"ב מ"ו( כ״ב חפיצים בגוף
אחד ,וכלל כל הספר יצירה הולך על ענין זה של כ"ב אותיות וי׳ נקודות ,והם כתב שבלוחות
הלב.
והנה הלב ,שם הוא בחי׳ הצמצום באדם ,שהוא ית׳ בראו שכל כחות הקדושה הם
נטועים בו רק בכח לבד בבחי׳ נקודה מחשבית בלבד ,ואינם מתגלים מיד .ולכן בעת שנולד
האדם )איוב יא יב( ועיר פרא אדם יולד ,ואין בו שום שלמות ולא שום ענין מסטרא דקדושה .עד
שהוא מתחיל להתחנך ומלמדים אותו תורה ,ואז מתחילים מדות טובות שבו להתגדל ולצאת מן
הכח אל הפועל ,ואז הקדושה הולך ומתגדל בו .והוא ממש כמו שורש העליון ,שתחילה היה
הצמצום כדי שיהיה שורש לרע ולסט״א ,ואח"כ מתחיל חוט הקדושה להתפשט בו בבחי׳ קו
למלא את כל המקום החלל הזה לעשות בו עולמות ופרצופים ואברים ,שהם כלל כל הכחות
הקדושה שנמצאים באדם השלם שהוא כולל כל הנבראים .ומתקנם כולם ע"י עבודתו ותורתו,
וגודל כחות הקדושה המתגלים בו ,והוא בחי׳ פרצופי זו"נ שהוא כלל התורה והמצוות
המתגדלים ע"י בינה ותבונה המתפשטים בהם לעשות שם מוחין כידוע.
וע״ז אמרו ,הלב מבין )ברכות ס"א ע"א( ,שע״י חכמה ותבונה של התורה שמלמדים
אותו ונכנסים בלבו ,מתגדלים כחות מדות טובות שבו לבא אל הגילוי .וכמ"ש )משלי א ח( שמע
בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך ,ועל זה נאמר )שם כב טו( אולת קשורה בלב נער שב״ט
מוס״ר ירחיקנו ממנו ,שאִ ולת הקשורה בליבו הוא הרע המושרש בו ,שהם כחות הסט״א שהם
באים ע״י שברי כלים שהם מדות המגונות שאינם מסודרים בסוד פרצוף ,והם נשברים ופונים
לעשות הרע .וע״י כניסת או"א בו ,אז נעשה מבחי' נקודות סוד פרצופים ומתגדל .והוא סוד
אי״ש ואש״ה שבהם י"ה של ה' ,25או"א שנכנסים בזו״נ להגדילם ,בגי׳ שב"ט מוס״ר .וע״ז אמרו
)שבת ק"ד ע"א( מ"ם וסמ״ך שבלוחות בנס היו עומדים כידוע ,שמ׳ וס׳ הם בינה ותבונה 26והם
נכנסים בלוחות שבלב בימין ושמאל ,להסיר ממנו לב האבן לעשות לו לב בשר )יחזקאל יא יט(.
 20דהיינו על ידי המתקת הרע מתבטל הרע עי' לקמן נתיב פנימיות וחיצוניות פתח ב'.
 21הוא בחי' בוצינא דקרדינותא עי' לקמן פתח י'.
 22שהרי מילים אלו אינם בלוחות.
 23עי' זהר ח"ג ל"ג ע"ב וז"ל )בראשית א כו( וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל
הארץ מאי ובכל הארץ דא גופא עולם קטן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז קט"ז ע"א וז"ל ,כל צדיק
וצדיק יש לו עולם בפני עצמו ,דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן ,עכ"ל.
 24עי' זהר וירא קד ע"ד.
 25נדצ"ל השם.
 26עי' ע"ח שער הזווגים פ"ו.
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והם עומדים בנס שאינם קבועים בו ,שלפעמים נכנסים ולפעמים מסתלקים ,הכל לפי בחירתו.
והם כתב שבלוחות שהם נקראים מבפנים ומבחוץ בבחי' פנים ואחור ,שאם הוא בוחר בטוב ,אז
כל עלמין כלולין בו ומאירין בו בסטרא דקדושה בבחינת פנים .ואם ח"ו סר מן הדרך ,אז כתיב
)ישעיה א ד( נזורו אחור ,וכמ"ש )ירמיה ז כד( ויהיו לאחור ולא לפנים ,ואז כל קומת הסט״א
המתנגד לקדושה כלול בו .ובמקום שהיה משכן לשכינה השורה בק"ק בין שני הכרובים שהוא
נגד הלב ,ב׳ אודנין דלבא )עי' תיקו"ז ק"ו ע"א( נעשה משכן לסט"א .והוא גוריא דנורא דנפיק
מבית קה״ק 27דאחריבי׳ להיכלי׳ כו' ,ובמקום שהיו ב׳ כרובים ,שם שועלי״ם הלכו בו )איכה ה
יח( גי׳ ב׳ פעמים כרו״ב ,וכתיב )תהלים סח לה( תנ״ו עוז לאלוקים וכו' והם שועלים קטנים
המחבלים כרמים )שיה"ש ב טו(.28
והוא מ"ש כגון נבו״ב בוב"ן ,שנבוב הוא סוד מקום החלל הריקני אשר נשאר אחר
הצמצום ,והוא כמ"ש )שמות כז ח( נבוב לוחות וגו' ,29ובהיפוכא בסטרא דקדושה .כשמתחנך
לתורה ועבודה נעשה בוב"ן ,והוא כי נ׳ כפופה הוא סוד הנחש דרגליה עקימא )זו"ח שיה"ש ע"ז
ע"א( אשר לפתח חטאת רובץ )בראשית ד י( ,והוא דומה לזבוב ויושב בין שתי מפתחי הלב
)ברכות ס"א ע"א( שהם ב׳ ב׳ ,תרי בתי לבא ,והו׳ שבו באמצע הוא סטרא דקדושה שאין מניח
לנחש לשלוט לגמרי ,ובו מתקשר האדם לסטרא דקדושה ,והוא אות אמת ,שע״ז נאמר )בראשית
ד טו( וישם ה׳ לקין אות ,וארז״ל )רש"י שם( אות משמו ,והוא ו׳ של השם כמ״ש רבינו הגדול
הגר״א מווילנא ז״ל בביאורו לספ״ד פ״ד )ל"א ע"ג( באריכות .30וע"י שהאדם מתקדש עושה
מנבו״ב בוב״ן ,שבתחילה היה הנחש מסטרא דשמאלא נחש עקלתון ברגלא עקימא ,ואח"כ
מתישר ומתהפך השמאל לימין .כמ״ש רז״ל )ברכות ס"א ע"ב( צדיקים יצה״ט שופטם,
ומהפכים יצה״ר ליצה״ט כמ״ש )שם נ"ד ע"א( בכל לבבך בשני יצרך ,ושורה הטוב בב׳ בתי
ליבא ,31והנו"ן הוא קו א״ס הנמשך לתוך מקום החלל וממלא אותו אור פניו ,וכן בלב האדם,
נשמתו מתפשטת בו וממלא כל כליו ומדותיו שיהיו הכל פונים לעבודתו ית׳ בסט׳ דקדושה.
בה״ר רה״ב הוא סוד גדול כנודע ,שבמקום הצמצום היה שורש הדינים כדי שאח״כ
יהיה מקום שורש למציאות הסט״א כידוע .והדינים הם בז״ת בב׳ מקומות בגבורה והוד שהם ב׳
וה' ,שלכן אז ב"ד יושבים למתק הדינים ,כי כשיש דין למטה כו׳) 32דברים רבה פ"ה פ"ה( .ומן
שורש אלו הדינים נמצא למטה הסט״א שהם בסוד ר׳ ,אחוריים דאלקים 33בסוד אלהים אחרים,
 27עי' יומא דף ס"ט ע"ב וז"ל ,הגמ' שם ,אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא
מסרוהו ניהליהו ,נפק אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים ,אמר להו נביא לישראל היינו
יצרא דעבודת כוכבים ,עכ"ל.
 28עי' תיקו"ז קל"א ע"ב ,ועי' 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 ,ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי"ע ,ששם
שועלים מחבלים כרמים ,דבאצילות לא יגורך רע כמ"ש בתיקו"ז ובתז"ח בכמה מקומות ,עכ"ל.
 29ע"ש ת"א שתרגם נבוב לשון חליל.
 30וז"ל ,ותאמר אל האנשים ידעתי כו' כי ה' אלקיכם הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ
מתחת ,והודתה כי יש משגיח על הארץ ,ותקנה חטא קין שאמר להבל ,לית דין ולית דיין כמ"ש
בתרגום יונתן ובמ"ר ,ובקשה מהם אות כמ"ש ונתתם לי אות אמת והחייתם כו' והצלתם את
נפשותינו ממות ,הוא הענין של קין ,ויאמר קין כו' הן גרשת אותי כו' והיה כל מוצאי יהרגני וישם
ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו ,וז"ש ונתתם לי אות כו' והצלתם את כו' ,ואמר בתז"ח
דף פ"ו ע"א דהאות שנתן לו הקב"ה הוא אות ו' של ברית כמ"ש שם בראשית ברא שית ודא
מטטרון אות בצבא דיליה ובגיניה אתמר וישם ה' לקין אות לאגנא עליה כו' ,עכ"ל.
 31עי' תיקו"ז נ"ה ע"ב תרי בתי לבא אינון למאן פתי מנייהו ,אלא ההוא דשמאלא דאתמר ביה
לב כסיל לשמאלו ,ועליה אתמר ומוצא אני מר ממות את האשה ,לב חכם לימינו דא אשת חיל
עטרת בעלה ,עלה אתמר מצא אשה מצא טוב ,דאיהי יצר הטוב מזליה דבר נש ,עלה אתמר להניח
ברכה אל ביתך ברכת ה' היא תעשיר ,ועלה אתמר ראה חיים עם האשה אשר אהבת ,עכ"ל ,וע"ש
בגר"א שמציין לריש תיקון ס"ה.
 32אין דין למעלה ,ועי' אדרא דמשפטים קכ"ג ע"ב וכד דינין מתתקנין לתתא מתתקנין לעילא,
וכל תקונין דמלכא בחדוותא בשלימו וכו' ,וכד דינין לא מתתקנן לתתא ,כביכול הכי לעילא ,דכל
תקונין לא מתישרן הכי דהא אימא אסתלקת מעל בנין ובנין לא ינקי ,דהא יסוד לא אשרי בנוקבא,
עכ"ל.
 33א' א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם בגימ' ר'.
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וע״י התורה והמצות ,מהפכים הרע לטוב .והוא בסוד העליה ממטה למעלה בסוד )שמות לח
כד( זה"ב התנופה .34כידוע שהרע אחוזה בז׳ בסוד )משלי ה ה( רגליה יורדות מות ,והוא ענין
שכינתא בגלותא לברר ניצוצין מן הסט"א ולעשות מר׳ סוד ד׳ דאחד .35ומתהפך מבה״ר לרה"ב
ומהפכים חושך לאו״ר ומרירו למתיקו .וכן בלב האדם יש אלו ב׳ דברים ,שע״י צמצום אור
הנשמה כשאינו מאיר בו בשלמות ,אז נעשה שורש לרע שבתחילה מהרהר בלבו לאיזה חטא,
ואח״כ חושבו היאך )ו(להוציא מחשבתו לפועל ,וכל זה אינו רק במחשבה ובכח לבד ,ואח"כ
גומר באיבריו לעשות בפועל .ואם האדם מישר דרכו) ,אז( מהפך הרע לטוב ,בתחילה מונע מן
העשיה ,ואח"כ מן המחשבה ,ואח"כ מן ההרהור ,36ועי״ז הוא גמר תיקונו ,ונשמתו מאיר בכל
גופו .ועל זה אמר דוד )תהלים קיט נט( חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך ,שאף אם היה
עולה במחשבתו איזה ענין מעניני הגוף ועוה״ז ,לא היה מוציאו מן הכח אל הפועל ,אלא
אדרבה ,ואשיבה רגלי אל עדותיך .והם הרגלים שבהם אחיזת החיצונים 37כמ״ש )ברכות ו' ע"א(
הני ברכי דרבנן דשלהי כו' .38והם עונות שאדם דש בעקבו )ע"ז י"ח ע"א( ובהרגלו ,ולכן
נקראים רגלים .וז"ס בה"ר ,שהב׳ פתוחה היא מצפון ,שהוא הצפוני הצפון בליבו של אדם בסט׳
דשמאלא ,ושם התחלת היתריו כמ"ש )בראשית ד י( לפתח חטאת רובץ .ואח"כ מורידו בשאול
מטה ,והוא פתח התחתון של ה׳ כמ״ש רז"ל )זהר ח"ג רנ"ב ע"א( ,שמשם יורד התאוה לכבד
כמ״ש בעשו )בראשית כה ל( הלעיטני נא מן האדום וגו׳ כמ״ש במדה״נ פ׳ תולדות )קל"ח
ע"ב( ,ומשם נופל לתכלית הרע שהוא הר׳ והוא חרבו של מלאך המות ,מרה דתליא בכבד )זהר
ח"ג רל"א ע"א( ,וכשעושה תשובה צריך לחזור לאחוריו בסוד רה"ב ,בסוד )שמואל א' ב ו(
מוריד שאול ויעל ,ונכנס בתוך פתח הצד שבה׳ למעלה ,למעט בתאוותו מאוד ולעשות סיגופים
גדולים ולילך משמאלא לימינא ,ולכנוס לתוך בית עילאה בינה ,ששם התשובה ,ויהיה נסתם
פתח הצפון בסוד מ"ם סתומה שבלוחות .ובאמת אחר שכ"כ נשרש ברע הגמור ,תיקונו הוא
בדרך נס בכח גדול בסיוע עליון ע״י ג״ר שאינו לפי כח האדם שהנהגתו בז״ת לבד ,והוא בחי'
תבונה דינקא לבנין ורביעא עלייהו )אד"ז ר"צ ע"ב( ומסייע אותו להתגבר על יצרו בסוד )אבות
פ"ה מ"כ( גיבור כארי .והיא גבור״ה ארי״ה סוד ה׳ של רה״ב כמ״ש ,והוא ע״י בחי' המוחין
 34עי' זהר ח"ב רכ"ד ע"ב.
 35עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 36עי' לקמן הערה .284
 37עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 38עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ג וז"ל ,ע"ה טו"ר ושם חטא אדה"ר ,כמ"ש פתח ואמר למלכא
דהוה ליה כמה בניינין כו' ,עד עור ובשר תלבישני שהוא לבוש לאצילות ושם חטא לכן אמר לקמן
וכד חב אדם אתפשט שמאלא כו' שהוא בריאה הלבוש ששם חטאו ,ולכן וידעו כי ערומים הם
שהפשיטו מלבוש ,וז"ס שאמרו שלבושיו של אדה"ר נתפתה ונשאר ערום ולכן עשה לו כתנות עור
דמשכא דחוויא וצריך המיתה להפשיט אותו המלבוש שהוא הגוף של נחש ,ובתחלה היה לו כתנות
אור דבריאה ששם אור לבושו כנ"ל בזוהר הנ"ל וזהו עוטה אור כשלמה )תהלים ק"ד( וז"ש )פר"א
פ"ג( שמים מהיכן נבראו מאור לבושו שנא' כו' ,עכ"ל ,מכאן אנו רואים שהחטא הוא בלבושים,
ועי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו פורה
דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין ,וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור בפרשת
משפטים ,ויגע בכף ירכו ,וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי' עד דאתא
שמואל ,מאי בחלישו דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו' ושם ,מה
כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני מאני דרבנן דקא בלו
מחופיא דדהו ,והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ע"ש ,וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא
ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל ,ומכאן אנו רואים את הקשר להגמ' בברכות.
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שמאירים בראש בסוד מ"ם סתומה דתבונה מ"ם דצלם ,ומשם מאיר לל״ב בסוד הלב מבין
)ברכות ס"א ע"א(.
סר"ו ור״ס ,ס׳ הוא בחי' בינה עילאה שמשם הוא סומך לכל הנופלים .ושורש הס׳ הוא
ברשימו העליון שנעשה מקום חלל בדמות ס' ,שעי״ז נשרש שם שורש הדינים בסוד בוצד״ק.
ומשם שורש לרע הנמצא למטה כמ״ש ,והוא הר׳ של סר״ו .ומכל מקום ,בסוף הרע הוא ו׳ משמו
ית׳ ,והוא בסוד קו הנמשך בתוך הרשימו ,להיות הרע למטה קשור וכפוף לסט׳ דקדושה בסוד
)תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה .שעי״ז לבסוף הרע בכלות שית אלפי שנין דהוה עלמא
יוחזר הכל לטוב ,והוא הו׳ שלבסוף .והוא עצם שורש אור המקיף הסובב על ראשו של אדם מה
שלא היה יכול לכנוס לתוך הכלים ,והוא בסוד בינה עילאה סוד ס׳ ,שהאדם יכול להגיע אליו
ע״י שהולך ומתגדל יותר לעלות למעלה ממדרגתו ,והוא המסייע לו כמ"ש )יומא ל"ח ע"ב(
הבא לטהר מסייעין לו ,מה שאין ביכולת בינתו להתגבר על יצרו .ולכן אמרו הס׳ הוא דסמיכא
לנופלים ,להעביר הנחש מן האדם ,שהוא בסוד נ׳ כפופה .והוא מה שכתוב )ברכות ד' ע"ב( מפני
מה לא נאמר נו״ן באשרי ,מפני שיש בה כו׳ ואעפ״כ חזר דוד וסמכן כו' ,שנאמר סומך ה׳ לכל
הנופלים כו' .וסמיכתם הוא ברוח הקודש שמבינה נביאים )תיקו"ז נ"ה ע"א( ,והנפילה היא
ברגלים ששם אחיזתם) ,בראשית לב כה( ויגע בכף יריכו וגו' ,ושם הוא דרגא דנבואה ע"י
שנתקנים הרגלים מבחי' בינה ,והם ס' דרגין דנבואה כידוע .וישראל במ"ת שעלו לשער
החמישים דבינה בחי' כתר עליון ,זכו למ"ם וסמ"ך שבלוחות ששם חירו דכולה וניתקן זוהמת
הנחש .והוא מ"ש )שמות יט יז( ויתיצבו בתחתית ההר ,שהיה להם קימה במקום התחתון שבסוד
ה״ר שכתבנו למעלה ,שאם לא היו מקבלים התורה ,היה נכפה עליהם ההר כגיגית ח"ו .והוא
פתח התחתון שבה' כמ"ש ,ששם הוא סוד של ר' של ה"ר ,עצם הרע .וכן ע״י שחזרו ועשו את
העגל ,חזר הרע למקומו ,ואז כתוב )שם לב ח( סר"ו מהר מן הדרך שנפלו ממדרגתם העליונה
עד הר' שלמטה .ולולי אות ו' שנשאר בסוף ,והוא קשר הקדושה שנשאר שע"י זה נעשה הכנה
לאדם לחזור בתשובה ,לא היה להם תקנה ח"ו .והוא סוד ו' דכל הולך על גחון )ויקרא יא מב(39
השולט על הנחש ,והוא דרגא דמרעה"ש 40שהתפלל עליהם והחזירם למוטב .וכן בכל דור ודור
מאיר ניצוצו של משה בכדי שיהיו ישראל קשורים בקדושה עליונה ,שע״ז נאמר )שם כו מב(
זכרתי את בריתי יעקוב בו׳ ,וכמ״ש )שם מד( אף גם זאת בהיותם וגו' לא מאסתים וגו׳ כי אני ה׳
אלקיהם .ובזה שאמר הוא ית׳ למשה ,סר"ו מהר וגו׳ ,נתן לו מקום להתפלל עליהם ,שעדיין יש
תקוה שע״י חבל זה הקשור בנשמותיהם בסוד אות ו' עלו למעלה להמתיק הרע ע״י התשובה
מבינה עילאה ,ונעשה מסר״ו ור"ס.
וכן הוא בכל אדם בפרט ,שחלל הלב היא בסוד אות ס׳ בתמונתו ,והוא מקום החלל
הצמצום שעל זה אמר דוד )תהלים קט כב( ולבי חלל בקרבי ,ועי״ז שם נשרש הרע באודנא
השמאלא דליבא ,בחלל השמאלי ,אבל מ״מ ,נשאר קשר האמונה קיים בכל אשר בשם ישראל
יכונה ,והוא בסוד אות ו׳ שעי"ז חוזר משמאלא לימינא ,ועולה ממטה למעלה ,והבן מאוד.
פתח ה
כבר כתבנו )פתח ב'( שענין הצמצום שגילה האריז"ל הוא דרך משל ומליצה .והיינו
שהוא ית' ברצונו לברא נבראים בעלי גבול ותכלית בכדי שיהיה נמצא האדם למטה בעל בחירה
ורצון ,ויהיה בו ג"כ כח לנטות אחר הרע המתנגד לקדושה ורצונו ית' ,הוצרך לסלק כח שלימותו
הבלתי בע"ת ,ולהתגלות לנבראיו בערכם בבחינת גבול ושיעור .והוא מ"ש שסילק א"ס ית'
באמצע אורו הגדול ונעשה מקום ריק ופנוי שיבראו בו הנבראים .ורצה בזה שעל ידי שסילק
והעלים כח שלמותו הבלתי בע"ת ,בזה נעשה מקום וסיבה לנבראים ,שיהיו יכולים להמצא

 39עי' גמ' קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה.
 40עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א,
לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף
קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא
הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח
מכלל ישראל ,עכ"ל ,רואים מכאן שהו' דכל הולך על גחון הוא נשמת משה רבינו שעומד נגד
הנחש.
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בבחינה ואופן מה שהם עתה ,שהם בעלי גבול ושיעור .ונמצא ,שכח הצמצום והסילוק הזה,
עשה מקום והכנה אל כל הנבראים שיהיו בגדר יש ומציאות ,כפי מה שהם עתה.
ונמצא שכל המציאות הוא בגדר נקודה ומרכז לגבי אור א"ס בעצמו ,הסובב אותו מכל
צד .והכוונה בזה כמו שאנו רואים בעיגול ,שנקודת אמצעיתו הוא המרכז ,הוא בתכלית הקטנות
שאפשר להיות ,ואינו אלא נקודה מחשביית לבד ,ואינו מושג לחוש הראות ,שאם היה נראה
ומוגבל ,לא היה נקרא נקודה ,שהרי אפשר לה להתחלק לחלקים .וכל מרכז הוא רק התחלת
הקווים הנמשכים ממנו מכל צד ,ואינו מושג רק במחשבה ,כמ"ש בזה חכמי המדות .וכמו כן,
אנו מכנים כל המציאות הנברא בשיעור וגבול בנקודה אמצעית מרכזית לבד ,שהרי בו ית' אין
שייך גבול ושיעור ומדה ח"ו .ונמצא שהנבראים הם רחוקים מא"ס הממציאם תכלית ההרחק
שאפשר להיות ,שהרי זה הוא ההפרש ביניהם ,שא"ס הוא בלי גבול ושיעור ,והם בגבול ושיעור.
ואין ערך להם כלל לנגד א"ס ,שאם הייתי נותן ערך וכמות לגודל א"ס עליהם ,א"כ אתה נותן
גבול ושיעור לא"ס ,וזה דבר שא"א להיות .ונמצא שבאמת אין המשל דומה לנמשל לגמרי.
שהרי בנקודת המרכז לנגד העיגול הסובבו ,אף שאינה אלא נקודה מחשביית לבד) ,הרי( בהכרח
יש כמות ושיעור בעיגול כמה הוא עולה יותר מן הנקודה המרכזית שבאמצעו ,מאחר שגם
בעיגול יש שיעור וכמות וגבול ,מה שא"כ בנמצאים לגבי א"ס המקיפם .ואין אנו מדברים בזה
רק דרך דמיון לשבר האוזן מה שהיא יכולה לשמוע .וע"י הצמצום הזה נקרא הוא ית' מקום
בדברי חז"ל כמ"ש )ב"ר פס"ח סי' ט( שאין העולם מקומו אלא הוא מקומו של עולם .ר"ל
שהוא הסיבה להם ונתן להם מקום וענין שיהיו נמצאים ,על ידי שסילק והעלים מהם אור
שלמותו הבלתי בע"ת.
פתח ו
ואור א"ס יתברך ,הוא המקיף את כל מקום הפנוי הזה מכל צד בשוה .והוא ג"כ ענין
עמוק כמו שכתב בכמה מקומות בזוה"ק דא"ס הוא ממלא כל עלמין ,וסובב כל 41עלמין )זהר
ח"ג רכ"ה ע"א( ולית אתר פנוי מיניה )תיקו"ז ק"ה ע"ב( ואיהו מלגאו דכל ספירות ובין כל
ספירה כו' .42והכוונה בזה ,שכל מה שאנו מדברים מענין הצמצום וסילוק אור א"ס ומציאות
הספירות והעולמות וכל העניינים שאנו עסוקים בהם אינם אלא לפי ערכנו ומצדנו ,שהוא ית'
בעוצם גבורתו )ו(נתן לנו רשות להשיג ממנו בערכנו בבחינת גבול ושיעור ובחינת עולמות ,ע"פ
כמה מדרגות ועניינים שיהיה שייך לעבודה .אבל מצדו ית' ,הכל אחד ממלא כל עלמין ואין עוד
מלבדו כתיב )דברים ד לה( כמו קודם הבריאה ממש .והבריאה לא עשתה שום שינוי ח"ו בא"ס
הממציאם.
והוא אמונת היחוד שאנו מחוייבים להאמין ,כמו שהאריך בזה הגאון מוהר"ח ז"ל
בנפה"ח שם בהרחבה )שער ג'( .ונמצא שמצדו ית' ,הוא סובב לכל הנבראים בשיווי גמור ,ואין
שייך אצלו ,לא בחינת מטה ולא בחינת מעלה ח"ו ,ולא שום עליה וירידה ושינוי .וגם זה מה
שאנו מדברים הוא רק ברצונו ית' .שמזה נמצא לנו גילוי ברצונו מה שניתן לנו להשיג ולראות,
ולא בבעל הרצון .והבן עומק דברים אלו כי א"א להרחיב הדבור בעניינים העמוקים האלו שע"ז
נאמר )ס"י פ"א מ"ח( בלום פיך מלדבר ,ואם רץ לבך שוב למקום )כמ"ש(.
פתח ז
ובחינת הצמצום הזה הוא באמצע ,נקודה הפנימית ,והוא בבחינת מלכות שבו .וגם בזה
יש כוונה עמוקה ,והוא כמ"ש )פתח א'( שכל הבריאה היה בשביל שיתגלה כבוד מלכותו ית'
בעולם ,והוא מה שנקרא שכינה בדברי המקובלים .וענין השכינה הוא בחינת השראת השגחתו
ופעולתו ית' והארתו לנבראיו .ועיקרו בשביל האדם הנבחר לעבודתו ,ובשביל ישראל שנקראו
ראשית )ילקוט בראשית פ"א רמז ב'( שהם תכלית עומק ראשית הכוונה בבריאה כמ"ש )עי'
תיקו"ז ז ע"א( סוף מעשה במחשבה תחלה .והוא מה שאנו מקבלים מלכותו עלינו ,והיינו
 41נדצ"ל 'על כל' וכן כתוב בזהר ,אבל בתיקו"ז )ז' ע"א( יש לשון כזה כי שם איתא ,איהו ממלא
כל עלמין ואיהו אסחר לכל סטרא ,עכ"ל.
 42עי' תיקו"ז קמ"ח ע"ב וכתב בגר"א שם ,שלגו הוא חכמה ,לבר היא בינה ,ובין כל ספירה
וספירה היא דעת שהוא כתר.
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השגחתו והפנאתו רק בשבילנו .והוא עצם זיו האור הנשפע מאתו ית' ,שבזה אנו מדובקים בו
על ידי התורה והעבודה ,בכדי לעלות למדרגה יותר עליונה ,ולהעלות להשלים רצונו ית'
בתחילת הבריאה .וזהו עניין מה שאנו מעלים את השכינה למעלה .והוא מה שכתוב בזה"ק
ובתיקונים דמלכות סלקא עד א"ס.43
והוא בחינת מלכות העליון ,44שבו היה הצמצום והתחלת גילוי רצונו ית' ,והוא עיקר
התכלית והרצון ,ועל זה נאמר )תהלים קמה יג( מלכותך מלכות כל עולמים .ולכן בחינה זו
נקראת מרכז האמצעי ,כמו שהמרכז הוא עיקר התכלית שאליו פונים כל הקוים הנמשכים ממנו,
כמו כן עומק רצונו ומחשבתו ית' ,היה בשביל גילוי מלכותו על ידי החזרת הרע לטוב ,ולהעלות
שורש נשמותיהם של ישראל הדבוקים בשכינה ,לשורש רצונו העליון .ולכן אמרו שהצמצום
היה בנקודת המלכות והבן.
פתח ח
הצמצום היה שנסתלק אור א"ס מן המקום הפנוי שוה בעיגול מכל צד כמו שנתבאר
עניינו למעלה .והטעם כתב הרב זללה"ה ,כדי שכל העולמות אשר הם בתוך המקום החלל הזה,
יקבלו אורם בשוה מכל צד מאור א"ס המקיפם ,מה שלא היה כן אם היה הצמצום בדמות מרובע
או משולש .וכוונתו בזה הוא סוד גדול ,כי באמת כל מציאות העולמות נתבאר למעלה שהיה
בשביל גילוי רצונו להטיב לברואיו בכדי שלא יהא בושת למקבלים ,45שיהיה נמצא הבחירה
מסורה ביד האדם .ועל ידי עבודתו יעלה אותם למעלה ויקשר כל הנמצאים בסיבה הראשונה,
על ידי שמקשר רצונו עם רצון בוראו ,ואז כל הנבראים כולם שנבראו בשביל האדם כפי עומק
מחשבתו ית' ,שהיה נצרך כמות זה בשביל העבודה והבחירה ,יהיו כולם פונים אל תכלית אחד
אל רצון בוראם ,ונמשכים אל התכלית א' שיצאו למציאות בעבורו .והוא כמו שכתבו רז"ל
)ברכות ו' ע"א( אמר הקב"ה לישראל ,אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר ,שמע ישראל
 43עי' תז"ח ו' ע"ד וז"ל ,פתח ואמר זרקא מקף שופר הולך סגולתא נטיל )שכינתא – בי' הגר"א(
תלת אבנין וזריק לון )לכתר – בי' הגר"א( לגבי עלא וכד זריק לון אתעבידו אבנא חדא ואמר
למארי מתיבתא קבילו האי )לתקנא לגבי בעלה  -בי' הגר"א( אבנא לגביכו דהא שכינתא איהי
בגלותא ולית בכו מאן דיתער לגבה לרצאה לה לגבי בעלה ,עכ"ל ]תרגום :פתח ואמר זרקא מקף
שופר הולך סגולתא נטל שלש אבנים וזרק אותן למעלה וכשזרק אותן נעשו אבן אחת ואמר
לראשי הישיבה קבלו אליכם את האבן הזו שהרי השכינה בגלות ואין בכם מי שיתעורר אליה
לרצותה לבעלה ,[.מכאן אנו רואים שהמלכות עולה עד א"ס ,שכתר נקרא א"ס .ועי' עוד זהר )ח"ב
רל"ט ע"א( רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אמר הא קשורא דכלא )נ"א דעולה( אתקשר בקדש
הקדשים לאתנהרא אתדבקותא דרעותא דכהנא וליואי וישראל לעילא עד היכן איהו סלקא ,אמר
ליה הא אוקימנא עד אין סוף ,דכל קשורא ויחודא ושלימו לאצנעא בההוא צניעו דלא אתדבק ולא
אתידע ,דרעוא דכל רעוין ביה ,עכ"ל הזהר ]תרגום :רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אמר הרי קשר
של הכל )העולה( נקשר בקדש הקדשים להאיר ההתדבקות של רצון הכהן והלוים וישראל למעלה
עד היכן היא עולה .אמר לו הרי בארנו עד אין סוף שכל הקשר והיחוד והשלמות להצניע באותה
צניעות שלא משגת ולא ידועה שבה רצון כל הרצונות[ .ועי' גר"א ספד"צ ד' ע"ד וז"ל ,כל הבירורים
של הסיגים בסוד מ"נ סלקין במ"ס ,עכ"ל ,ומקורו מזהר זה )המ"ס נקרא א"ס לענין זה ע"ש בגר"א
בעומק(.
 44עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות כו וז"ל ,הגילוי הנשאר אחר הצמצום נקרא הכל כמו
מלכות א"ס ב"ה ,פירוש שתחשוב כל המסתלק מן הכח הפרטי של בריאת נבראים כדוגמת ט'
ספירות למטה ,עכ"ל.
 45עי' ברמח"ל בדעת תבונות אות יח וז"ל ,כדי שתהיה ההטבה הטבה שלמה ,ידע בחכמתו
הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה מקבלים אותה ביגיע כפם ,כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא
ולא ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב כמי שמקבל צדקה מאחר ,ועל זה אמרו )ירושלמי ערלה
פ"א מ"ג( מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה ,עכ"ל .ועי' ליקוטי הש"ס )ב"מ נט ע"א(:
מ"ש רז"ל אתתך גוצא גחין ותלחש לה .דע כי בין האמא ובין הנוקבא תרווייהו יצאו לעומ' חזה
הזכר מבין תרין חדוי אלא שאמא הגדולה נשארה פב"פ שוה לו תמיד והנוקבא הוא עם הזעיר הוא
לפרקים ולכן ארז"ל אתתך גוצא וס"ה וחכם באחור ישבח' אותיות ש"ח בינ"ה כי בעת בריאת
עולם שהיו החכמ' והבינה באחור הית' כלי החכמ' ש"ח ומרכנת עצמה לה"ח שבה לכלי הבינ' כי
הנקב' לעולם אברים קטנים שליש בערך הזכר ובזמן שהאמא הית' באחור עם האבא הית' ניזונית
ע"י משא"כ עתה דתרווייהו כחדא שריין וניזונים בשוה מאריך ונאמר על אמא מאן דאכיל דלאו
דיליה בהית לאסתכולי באפי' ועל הנוקבא נאמר זה תמיד כאשר היא באחור והבן.
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ה' וגו' ,ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ,ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ .והיינו
שישראל על ידי התורה והמצוות בכלל ,מקשרים כל הנמצאים לסיבה הראשונה.
והכל על ידי שורש האמונה כי אין מלבדו ,והוא ית' ממלא כל עלמין ,ומצדו ית' אין
פירוד ואין מקום פנוי ,כמו שכתוב בזה"ק )תיקו"ז קמ"א ע"ב( לית אתר פנוי מניה .ועל ידי זה
כל הנמצאים שהם בערכנו ומצדנו ,כולם מקבלים את אור הא"ס בהשוואה גמורה מכל צד,
בבחינת אור המקיף כמו שיתבאר בע"ה לפנינו .ובזה נעשים ישראל גוי אחד בארץ ,ונקשרים
ביחידו של עולם .והוא ענין הנשיקה) 46זהר ח"ב קכ"ד ע"ב( לאדבקא רעותא ברעותא ,47כמו
שנתבאר במ"א )או"א פתח ט"ז( .ונמצא שבאמת הוא ית' קרוב לכל הנמצאים מכל צד ,ואין
הפרש קורבה בין העולם היותר עליון להיותר תחתון ,מצד בחינת אור המקיף הם כולם סמוכים
לא"ס המקיפם ובטלים בערכו ית' ,ורק מצד בחינת אור הפנימי יש בהם חילוק מדרגות זה תחת
זה כמו שית' לפנינו בס"ד )שבירה פתח ב'( .לכן כינו לא"ס המקיף לכל הנבראים בדמות עיגול
שהוא מקיף בשוה.
פתח ט
אחר שנסתלק האור הגדול מן המקום שנעשה פנוי ,שבו היה מקום עמידת העולמות,
מכל מקום לא נסתלק מכל וכל ,אלא נשאר שם רשימו מן האור הגדול הזה ,שבכל מקום
שמסתלק הקדושה נשאר רושם ממנו .והכוונה בזה לפי מה שנתבאר ,שענין סילוק האור הוא
בחינת סילוק שלמותו הבלתי בע"ת ,והרצון היה רוצה שיהיה בחינת העולמות בעלי גבול
ושיעור יורדים ממדרגה למדרגה ,בכדי שלמטה בעולם התחתון יהיה נמצא התנגדות כל 48סטרא
דקדושה ,והוא הסט"א הרע הגובר בעולם בכדי שיהיה בחירה ורצון .מכל מקום נשאר שרש
קדושה עליונה נבלע גם בתוך הסט"א בסוד )תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה .והיינו ,שכל
ענין הנהגת שית אלפי שנין דהוה עלמא אף שהבחירה מסורה ,לפעמים מתגבר הסט"א ח"ו,
ולפעמים סטרא דקדושה שלטא ,הכל לפי הבחירה .מכל מקום השקפתו ית' שלבסוף הכל יוחזר
הרע לטוב ויתבלע לגמרי ,ולא יהיה לו שליטה לגמרי ח"ו ,אלא שסוף סוף יהיה נשלם רצונו ית'
וגילוי שלמותו .וע"ז נאמר )יחזקאל כ לב( והעולה על רוחכם היה לא תהיה חי אני וגו' אם לא
ביד חזקה וגו' אמלוך עליכם ,וכתיב )שם לו כו( והסירותי את לב האבן וגו' .וכמה מקראות
מורים ע"ז שלא ניתן שליטה גמורה לסט"א ח"ו ,אלא כך ניתן לו רשות להיות עושה את שלו
בזמן שית אלפי שנין ,וע"י סיבוב הגלגל באלו ו' אלפים שנה ,השקיף א"ס ית' שעי"ז מעט מעט
יתתקן עד שלבסוף יהיה בתכלית השלמות.
וכל זה היה ע"י השרש העליון ,שנשאר רשימו מאור הא"ס בתוך המקום הפנוי הזה
שמהם 49נעשו כל הכלים ,ר"ל עצם העולמות וכל מדות ההנהגה שהם מתנהגים ומנהיגים
התחתונים לפי ענין מעשיהם ולפי ענין הבחירה שלהם .והיינו ,שגוף ענין הנהגה זאת וכל בחינת
הרע שלמטה ,גם הוא על פי עומק רצונו ,שאין רשות אחר לרע ח"ו בפני עצמה להיות מתנגד
לקדושה .אלא זהו עצם רצונו ,שיהיה הרע עושה את שלו וכל העולמות יהיו מוכנים להוציא
הרע הזה .וגם יהיה ההנהגה על דבר זה בשביל התכלית שכיון בזה רצון העליון ,ונמצא שעצם
 46עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות קלו וז"ל ,סוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד שמתדבקים
ממש כלי הז"א וכלי הנוק' להחשב כאחד ממש ,כמו הפנימיות שכבר הוא אחד ,וזהו והיו לבשר
אחד ,מתחיל מזיווג הנשיקין ,שהוא חיבור הרוחין ביחד שהוא הפנימיות המתחזק בסוד היחוד ,עד
שמתדבקין גם החיצוניות ,עכ"ל ,ועי' לקמן עגו"י פתח ט'.
 47נוסח הזהר שבידינו היא :רוחא ברוחא.
 48נדצ"ל אל.
 49נדצ"ל שממנו.
ועי' ברמח"ל כללים ראשונים ו' וז"ל ,הרשימו הוא אור קדמון בהיותו כולל כל עניני ההנהגה
של טוב ורע בכלל עד שלא נתפרטו החלקים והמידות ,כל אחד לפי ענינו ,כי עדיין הדברים כמו
בשורש דק לבד ,ואחר כך כשנכנס הקו ,לקח בעצמו כל עניני הרשימו ,ואותם הענינים עצמם
עשאם מידות גמורות ומפורטות כל אחת למה שראוי בה לצורך ההנהגה ,נמצא הרשימו כלל כל
עניני ההנהגה בדקות גדול ,והמידות כל הספירות והכלים אותם הענינים עצמם שנכללים ברשימו
אך מפורטים ונגלים ושולטים ,כי כל מידה שהיתה נכללת ברשימו שניתן לה שליטה לעשות
הנהגה ,נעשית כלי אחד ,עכ"ל.
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הכלים ועצם הרע הוא עצמו רושם אור העליון ,והיינו עיקר רצונו ,ואין עוד מלבדו כתיב ,אפילו
מעשה כשפים )חולין ז' ע"ב ,סנהדרין ס"ז ע"ב( .ואמרו )שם ושם( למה נקרא שמם כשפים,
שמכחישים פמליא של מעלה .והכל אחד ,שמה שיש להם כח להתנגד לסטרא דקדושה זהו עצם
רצונו ואין רשות אחר ח"ו*.
וענין הקו שנכנס בהם ,הוא אור שלמותו ית' .ואף שבשבירת הכלים נשאר בהם
ניצוצים .והוא רשימו מן אור שלמות א"ס העליון ,שבזה אין מניח להרע לגמור ,50אלא שבסוף
יוחזר הרע לטוב ,שהוא סוד הבלא דגרמי 51שנשאר בגוף האדם שבקבר ,שעל ידה הוא קם
בתחיה כמו שיתבאר אי"ה בנתיב שבירת הכלים בארוכה )פתח כט( והוא עניין הרשימו שנשאר
למעלה ,והבן מאוד.
*בית נתיבות
ואמרו רז"ל בפ"ק דשבת )שבת י"א ע"א( אלמלי כל הימים דיו כו' אין יכולים לכתוב
חללה של רשות ,שנאמר ,שמים לרום וגו' ולב מלכים אין חקר .והוא ,כי דבר זה הוא למעלה
מהשגת שום אדם ,היאך היה ענין שורש הבחירה במקום החלל העליון הזה ,שהבחירה הוא
בסוד רשו"ת ,כמ"ש )אבות פ"ג מ' ט"ו( הכל צפוי והרשות נתונה .וענין רשות הוא הטוב והרע,
שהרע הוא בסוד רשת לרגלי בני אדם ,שיצה"ר פורש רשתו עליו להפילו לשאול תחתית ,כמ"ש
)איכה א יג( פרש רשת לרגלי וגו׳ ,שעיקר אחיזתם הוא ברגלין .52ועי"ז )שם( השיבני אחור נתנני
שוממה כל היום דוה ,שמהו"ד נעשה דו"ה )זהר ח"ג רמ"ג ע"א( .והו׳ שבאמצע הוא סוד הטוב,
והוא אות אמת ,53שהוא אחוז בקו שבאמצע החלל הזה ,ולכן נקרא החלל הזה רשו"ת ,שמשם
שורש הבחירה לטוב ולרע .והוא ענין עמוק מאוד אין מושג כלל היאך ימצא בחירה ורצון אחר
נגד רצון העליון ,והיאך הוא עצם רצונו ית"ש שיהיה הרע נמצא .ועכ"פ לא יהיה בידו השליטה
הגמורה ,אלא יוחזר הכל לטוב לבסוף ,והוא סוד בראשי"ת שבו התחילה התורה שהוא אב"י
רש"ת ,ואב"י הוא הו׳ שבאמצע שבמלואו וא"ו בסוד אח"ד ,שע"י הוא חוזר ליחוד העליון.
וסוד בראשית רומז על סוד ראשית הצמצום ,כמ"ש בזוה"ק )ח"א ט"ו ע"א( בריש
הורמנותא דמלכא גליף גליפי כו' ,54והן ב׳ ראשית שהוא סוד הבחירה על ב׳ דרכים שלתכלית
זה היה בריאת העולם ,ולכן נברא העולם בב׳ ולא בא' .55וגילוי הא׳ הוא ע"י התורה בא׳ דאנכי
 50נדצ"ל להתגבר.
 51עי' ע"ח טנת"א פרק ה' ,ועי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ב'.
 52עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 53עי' זהר ח"א רמ"א ע"ב וז"ל ,סימנא דחיי לא שרייא אלא באות אמת ,ומאי איהו אות אמת,
דא את ו' ,עכ"ל ,ועי' ביתר ביאור בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ד.
 54עי' לקמן פתח יב בבית הנתיבות ,ובהערה  69כתבנו תרגומו.
 55עי' זהר ח"א ב' ע"ב וז"ל ,כד בעא קב"ה למעבד עלמא ,כל אתוון הוו סתימין ,ותרין אלפין
שנין עד דלא ברא עלמא ,הוה מסתכל קב"ה ואשתעשע בהו ,כד בעא למברי עלמא אתו כל אתוון
קמיה מסופא ארישייהו ,שריאת את ת למיעל ברישא ,אמרה רבון עלמין ניחא קמך למברי בי
עלמא דאנא חותמא דגושפנקא דילך אמ"ת ואנת אתקריאת אמ"ת ,יאות למלכא למשרי באת
אמ"ת ולמברי בי עלמא ,אמר לה קב"ה וכו' ,עאלת את ב ,אמרה ליה ,רבון עלמא ניחא קמך למברי
בי עלמא דבי מברכאן לך לעילא ותתא ,אמר לה קב"ה הא ודאי בך אברי עלמא ,ואנת תהא
שירותא למברי עלמא ,קיימא את א לא עאלת ,אמר לה קב"ה אל"ף ,אל"ף למה לית אנת עאלת
קמאי כשאר כל אתוון ,אמרה קמיה רבון עלמא בגין דחמינא כל אתוון נפקו מן קמך בלא תועלתא
מה אנא אעביד תמן ,ותו דהא יהיבתא לאת בי"ת נבזבזא רברבא דא ולא יאות למלכא עלאה
לאעברא נבזבזא דיהב לעבדו ולמיהב לאחרא ,אמר לה קב"ה אל"ף אל"ף אע"ג דאת בי"ת בה אברי
עלמא ,אנת תהא ריש לכל אתוון ,לית בי יחודא אלא בך ,בך ישרון כל חושבנין וכל עובדין דעלמא
וכל יחודא לא הוי אלא באת אל"ף ,עכ"ל.
תרגום :כשרצה הקדוש ברוך הוא לעשות את העולם ,כל האותיות היו סתומות ,ואלפיים שנה
טרם שברא את העולם היה מסתכל הקדוש ברוך הוא ומשתעשע בהן .כשרצה לברוא את העולם,
באו לפניו כל האותיות מסופם לראשם .התחילה האות ת' להכנס בראש .אמרה ,רבון העולמים,
נקראת אמ"ת ,ראוי למלך
ָ
נוח לפניך לברוא בי את העולם ,שאני תשלום חותם שלך אמ"ת ,ואתה
להתחיל באות אמ"ת ולברוא בי את העולם .אמר לה הקדוש ברוך הוא ,וכו' נכנסה האות ב'.
אמרה לו ,רבונו של עולם ,נוח לפניך לברוא בי את העולם ,שבי מברכים אותך למעלה ולמטה.
אמר לה הקדוש ברוך הוא ,הרי ודאי שבך אברא את העולם ,ואַת תהיי הראשית לברוא את
העולם .עמדה האות א' ולא נכנסה .אמר לה הקדוש ברוך הוא ,אל"ף אל"ף ,למה אינך נכנסת לפני
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וגו' ,שע"י התורה סוף כל סוף יתגלה היחוד לע"ל בסוף שית אלפי שנין דהוי עלמא ,והם סוד ו'
אתוון של בראשית שבהם הבחירה מסורה .והדג"ש שבתוך הב׳ הוא סוד הרשימו 56שנשאר
בתוך החלל הזה ,שהחלל הוא הב' ,שלכן היא פרוצה בצפון ,ושם היה הרשימו שהוא עומק
כוונת רצונו ית׳ השקוע תוך מקום החלל הזה ,שהוא בשביל חזרת הכל לטוב בעוה"ב באלף
השביעי .וסוד רשו"ת הוא שם שקוצי"ת ,57שם השביעי סוד המלכות שהצמצום היה בסוד
מלכות כמ"ש למעלה )פתח ז'( .והיינו ,שהוא סוד שצי"ת שהוא מורה על גבול ומדה בוצד"ק,
כמ"ש ,ויכל ושיצי 58כו׳ .ובאמצע הוא ק"ו ,והוא הקו הנמשך מחוט א"ס לתוך המקום החלל
ההוא ,שהוא ו׳ של רשו"ת ,והחלל של רשו"ת הזה נקרא לב מלכים ,ששם הוא סוד )תהלים
קמה יג( מלכותך מלכות עולמים.
וע"י הבחירה שנתנה לאדם נקרא האדם מלך ,שכמו שהמלך אין רשות אחר שולט עליו,
אלא הכל תלוי ברצונו ,כמו כן אין בנמצא שום נברא שיהיה לו רצון ושליטה בעצמו ,אלא הכל
מכח עליון הסובב עליו רק האדם בעולם השפל ,ולכן נקראו ישראל בני מלכים ,כמ"ש )שמות
יט ו( ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגו' .והאדם כולל ביחד שמים וארץ שמשם הוא ב׳ יצרים
טוב ורע שבו ,שנפש הבהמיית שלו מן הארץ ושם שורש הרע ,ונשמתו העליונה מן השמים ושם
שורש הטוב ,והבחירה היא נקודה האמצעית שבליבו ,אם להיותו נוטה לצד הטוב או להיפך
ח"ו .והוא מ"ש )משלי כה ג( שמים לרום וארץ לעומק ,ולב מלכים אין חקר ,שגם ענין הבחירה
שביד האדם הוא למעלה מן ההשגה ,היאך ידיעתו ית׳ אינו מכריח ,וגם היאך נמצא הנטיה
באדם ,כיון ששני הדרכים שקולים אצלו כמ"ש בספרים.
פתח י
על ידי הסילוק והצמצום הזה בתוך המקום שבו כל העולמות ,נעשה שורש לדין .והוא
בחי' בוצינא דקרדינותא 59שנתבאר בזוהר בכמה מקומות ובדברי הרב הקדוש זללה"ה .והיינו
כמ"ש שתכלית הבריאה היה בשביל הבחירה ,ויהי' בחי' הנהגת העולם בדין גמור שלא לוותר
כלל ,רק אם יהיו זכאים יהיו מקבלים שפעו ואורו ית' יתקרב להם ,הכל לפי ערך עבודתם באותו
כשאר כל האותיות .אמרה לפניו ,רבונו של עולם ,משום שראיתי שכל האותיות יצאו מלפניך בלי
תועלת ,מה אני אעשה שם .ועוד ,שהרי נתת לאות ב' אוצר גדול זה ,ולא ראוי למלך עליון להעביר
אוצר שנתן לעבדו וליתנו לאחר .אמר לה הקדוש ברוך הוא ,אל"ף אל"ף ,אף על גב שאברא את
העולם באות בי"ת ,אַת תהיי הראש לכל האותיות .אין בי יחוד אלא בך .בך יתחילו כל החשבונות
וכל מעשי העולם ,וכל יחוד לא יהיה אלא באות אל"ף.
 56עי' תיקו"ז קס"ד ע"א והאי נקודה עלה אתמר ונעלמה מעיני כל חי וכו' ,ועי' בגר"א שם
וז"ל ,דהאי נקודה אתכלילת מכל ספירן דבעלה דבה איהי מקבלת ממנו וכמ"ש בפ' פקודי והוא
אבן שתיה בת עין אבל ספיר דאתכלילת מכולהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ה ע"ג ד"ה
נקודה שזה חכמה ,ועי' לשון התיקו"ז פ"א ע"א וז"ל ,האי נקודה איהי ראשית ה' קנני ראשית דרכו
כגוונא דא בראשית כלא איהי נקודה חדא וכו' מאן חלל דילה ב' עכ"ל ,אם כן רואים שהנקודה
הזאת היא כלולה מכל הספירות ,והיא ראשית ,והיא חכמה ,ופשוט הדבר שכאשר יש בחי' שהיא
ראשית קומה ,היא מקבלת מכל הקומה שלמעלה ממנה ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז כ' ע"ב וז"ל,
נקודה בהיכליה  -ר"ל לכך י' בתוך אור אויר ,עכ"ל ,אם כן רואים שנקודה בהיכליה היא הי' שבתוך
אור ,ושניהם יחד זה אויר ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"א ד"ה ואינון חמש ר"ל כי אויר נקרא
כתר אור ויו"ד גנוז בה כנ"ל ,אחר כך נפיק היו"ד חכמה ואח"כ יוצא האור והוא בינה כי בכתר
שורש חו"ב זו"נ כידוע והוא היו"ד והאור ואח"כ יוצאין מהם חו"ב ונקרא בינה אור ולכן נקרא
בינה גלגלתא ,וכן נקרא בכל שמות שבה אהי"ה וכן כולם כיודע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה
היא ה' עילאה וכו' ,עכ"ל ,אם כן רואים שהאויר כולל י' ואור שהם נקודה בהיכלה ,ועי' בהגר"א
על ספד"צ ה' ע"ב שהי' ואור הם אוירא ובוצינא ,ועי' בהגר"א ספד"צ ו' ע"א שהזיווג זו"ן הראשון
היא אוירא ובוצינא.
 57שב'אנא בכח'.
 58עי' ת"א במדבר טז לא ,שתרגום של ויכל היא שצי.
 59עי' יהל אור ח"א ו' ע"א שזהו יסוד דבינה דרדל"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א שסותר
עצמו וז"ל ,מגבורה דעתיק מתפשט ה"ג במ"ס והוא בוצינא דקרדינותא ומתפשט במזל תחתון,
עכ"ל ,אם כן קשה שפעם כתב שזה בבינה דרדל"א ופעם כתב שזה בגבורא דעתיק ,אלא י"ל שזהו
שם לשורש הדינים )עי' ע"ח עגו"י ענף ב'( בכל מקום שהוא ,ולכן שייך גם בגבורה דעתיק וגם
בבינה דרדל"א.
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מדה ושיעור ממש .ובאם לאו ,יסתלק מהם אורו ית' ,ויתרחקו מאור פניו .וזה נעשה על ידי
הצמצום הזה ,שהוא ית' רצה שיהיו הנמצאים נסתרים מאור השלמות הגמור שהוא בלי גבול
ושיעור ,אלא הכל כפום מדות דיליה ,וכמ"ש רז"ל )ירושלמי תענית פ"ב ה"א( מאן דאמר קוב"ה
וותרן הוא כו' ,אלא מאריך אף וגבה דיליה .והוא ענין חיבור הקו הנכנס ברשימו ,60שהוא ענין
שיתוף מדת הרחמים למדת הדין )רש"י בראשית א א( .והיינו ,שיהיה ארך אפים לרשעים כמו
שיתבאר בסמוך בס"ד )בית נתיבות( .ולכן נקרא בוצד"ק ,ר"ל שבוצינא הוא נר ,וקרדינותא הוא
חושך .61ור"ל אור חשוך והיינו שלא נתגלה אור שלמותו ית' ,רק בחושך גדול ובצמצום .וע"ז
נאמר )תהלים יח יב( ישת חשך סתרו וגו' ,שעי"ז נותן כח הדין למטה למשרתים לפעול ע"י
שלוחי הדין ,שהם כחות הסט"א למטה.
אבל שם למעלה אין שייך שום דין )ח"ו( ,ששם אינו לפי הנהגת עולם התחתון כלל,
אלא שרשים והכנות .ועיקר הדין התחיל להתגלות בז"ת דעולם האצילות כמו שיתבאר לפנינו
בס"ד )בית נתיבות כאן ובפתח יב( .אך מאחר ששם שרש השרשים ,לכן ע"י משל ורמז אנו
אומרים ששרש הדין הוא שם* .והוא ענין הצמצום בבחינת מלכותו ית' שרצה להיות ההנהגה
כמלך המושל בעמו ,כמ"ש )משלי כד ט( מלך במשפט יעמיד ארץ לתת לאיש כדרכיו וכפרי
מעלליו .וגם להיות ההשגחה והאור מתפשט ממדרגה למדרגה ,על פי ירידת העולמות וסדר
פרקי המרכבה זה אחר זה ,כמו המלך שמנהיג את עמו ע"י שרים שאחד מקבל מחבירו זה מזה
כפי מדריגותיהם זה למעלה מזה.
*בית נתיבות
וע"ז ארז"ל )רש"י בראשית א א( בתחילה עלה במחשבה להבראות במדה"ד ,ראה שאין
העולם מתקיים שיתף מדה"ר למדה"ד ,כי סוף מעשה במחשבה תחילה )עי' תיקו"ז ז ע"א(,
שתכלית הבריאה היה כדי שיתנהג העולם בדין גמור הכל לפי המעשה בדקדוק גדול ,והוא
שורש הדין הנשרש בצמצום ע"י סילוק אור א"ס ,שהוא העלם שלמותו שלא יתגלה כי אם לפי
הכנת הנבראים ע"פ מעשיהם ,שאם הם מטיבים מעשיהם אז הם מזדככים ביותר ,ומאיר בהם
האור ביותר ,שיכולים לקבל הארה יותר מכפי ערכם הראשון ,ולהיפך ,הם מתקטנים
ומצטמצמים עד שאין האור יכול להאיר כמו בתחילה .והוא סוד בחי׳ קטנות וגדלות וכל
העניינים שאנו מדברים בפרצופים ,שהכל הוא ע"י העבודה של בני אדם )כמו שית׳ בס"ד
בנתיבים הבאים( ,והוא סוד בראשית ברא אלוקים ,שראשית הוא מקום הצמצום ,והתחיל בב׳
ולא בא' 62שהוא סוד סילוק אור העליון הבב"ת שמורה על יחודו הא"ס .ושם הוא שורש הדינים
שם אלוקים ,אבל אין הדינים בעצמם במקום עליון כזה ,רק למטה בז"ת דאצילות שהם זו"ן,
דרגא דשמים וארץ .והוא מ"ש את השמים ואת הארץ ,ואת ,לרבות בחי' ישסו"ת שהם
מתפשטים בזו"נ ,שהוא סוד בינה דמסטרהא דינין מתערין )זהר ח"א ר"כ ע"ב( .וסוף קו א"ס
שנכנס תוך הרשימו הוא שיתוף מדה"ר להיות מאריך אף ולהנהיג בהדרגה ,שעי"ז יהיה תקנה
לאדם שיוכל לתקן מעשיו .וסוף סוף הדין עושה את שלו ,ואין וותרנות כלל ,רק הוא במידת
ארך אפים .וכל ענין הקו אינו נכנס בשלמותו העליון ,רק לפי ערך הכלי שהוא נכנס בו ,והיינו
שמנהיג הרשימו לפי ענינו שיהיה הכל בדין גמור ,וגם הבריאה יהיה לה קיום ,שלבסוף יהיה
נתקן הכל ,וז"ס יום הדין הגדול שלע"ל ,שאז יהיה גמר תיקון העולם ויוגמר החשבון בדין
גמור ,והבן מאוד.
פתח יא
 60זהו שם הכינוי למקום הפנוי ,וכן לקמן עגו"י פתח ה' ,וזה על פי הרמח"ל )קל"ח פתחי
חכמה אות כ"ח( שהקו נכנס לתוך הרשימו ,וכן כתב ביהל אור ח"ג ל"ה ע"ד הם )מזבח הפנימי
והחיצון( זו"נ בסוד כלים ועצמות כידוע ובסוד קו ורשימו ,עכ"ל ,עי' לקמן תיקון פתח ב' ,ועי' ז"א
פתח כ' ,שכותב בפירוש שהרשימו הוא הצמצום.
 61עי' פסחים ז' ע"א חיטי דקורדניתא ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז כ' ע"ג ד"ה בוצינא וז"ל ,כתר
שנקרא חושך לרוב העלמו שנאמר ישת חושך סתרו וזהו בוצינא דקרדינותא אור החשוך והוא
מ"ס ע"ש גבורה וכו' ,עכ"ל ,רואים מכאן שהבוצד"ק היא החלק הגבורה שבכתר ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ ג' ע"ג עיקר תקונוי במ"ס שמשם מאיר לתתאי ,עכ"ל ,ושאר חלקי הכתר נסתרים ,ולכן לא
עולים בשם כל כך.
 62עי' זהר ח"א ב' ע"ב הובא לעיל הערה .55
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אחר שנסתלק האור הגדול מן המקום הפנוי והחלל הזה ,חזר והמשיך הא"ס ית' קו אחד
ממנו בשוה 63לתוך המקום הפנוי ,להאיר בו ולעשות בו סדר עולמות כמו שיתבאר .ולא נמשך
רק בצינור א' קטן לבד ,בכדי שלא יוחזר הרשימו ויהיה א"ס כבתחילה .והיינו כי הרשימו כבר
כתבנו )בית נתיבות פתח ד'( שהוא מקום בנין כל העולמות לפי ערכיהם כל א' עומד במקום לפי
ערכו .וכן עולם האצילות שהוא הראשון אשר נעשה בדמות אדם ,ר"ל עומד להיות מסודר
בהנהגותיו לפי עבודה של האדם ולפי בניינו .וכן העולמות של מעלה שהם שרשים לזה העולם,
הכל נמצאים במקום החלל הזה ,והיינו שכולם נראים לנו ברצונו ית' בבחינת גבול ושיעור לפי
מה שנשיג בהם בערכנו ,ויהיו מתפעלים בערך מה שראוי לנו לקבל בבחינת גבול ושיעור ,אבל
בתוך פנימיותם מתלבש אור הא"ס הבלתי בע"ת.
והוא ממש כמו הנשמה המתלבשת בגוף בכל איבריו ,ואין מקום פנוי בגוף שלא יאיר
בו הנשמה .והפרש גדול יש בין הנשמה ובין הגוף ,שהגוף פועל באבריו עניינים גופנים לפי
ערכו כל אבר לפי עניינו .העין לראות והאוזן לשמוע והחוטם להריח והפה לדבר והידים
לעשות ,וכן כל האברים .והנה ידוע שכל פעולת האיברים א"א להם לפעול בלי הנשמה ,שהרי
במות האדם שמסתלק נשמתו ממנו ,הוא כאבן דומם ואין לו שום פעולה כלל .ונמצא שכל
הפעולות של אברי הגוף הם ע"י הנשמה .ואעפ"כ אין פעולת הנשמה כפעולת אברי הגוף.
שהנשמה היא עצמה מתחלקת לרמ"ח אברים ופרטים כמו הגוף ממש .64ומה שהוא מתלבש
בעין הוא עושה פעולת הראיה ,והיינו שהעין רואה ענין גשמי מצד העין עצמה ,שהוא לבוש
לכח הראות שבנשמה ,וכח הראות שבנשמה פועל לפי ענין הנשמה בראיה רוחנית ,אך אין
מתגלה בעין כי אם בערך העין עצמו .ונמצא שאף שכחות הנשמה גדולים יותר בלי ערך מכחות
הפועלים באברים עצמם ,מכל מקום אינו מתראה בגוף רק לפי ערכם .ונמצא שנתלבש בהם
בבחינת קו א' קטן מצומצם לפי כמות הגוף לבד להנהיגו ,ומ"מ הוא עצמו מתפעל לפי ענין
אברי הנשמה ופעולתם*.65
וכמו כן ממש הוא למעלה למעלה ,שכל העולמות הם בדמות אדם שהם גוף ונפש,
עצמות וכלים .שהכלים הם חלקי הרשימו ,ומקום החלל הזה ,ר"ל שהוא בחינת גבול ושיעור
שנתן הוא ית' לכל אחד לפי ערכו ומדרגתו לצורך הנהגת העולם .ובתוכם מתלבש נשמה והוא
אור א"ס ית' הקצה מבחינת בלתי בע"ת .והיינו ,שהוא מתלבש בהם לפעול על ידם כאומן ע"י
כלים ,כל אחד לפי ערכו ומדרגתו ,אבל גם פועל בעצמו לפי ערך בלתי בע"ת שלו .אך אין זה
מתגלה בנבראים היאך הוא ,שבאמת עיקר הבריאה הוא בשביל שלמותו )ית'( הבלתי בע"ת,
ששיער מחשבתו שצריך לזה הצמצום והשיעור בכדי שיהיה בחירה ועבודה ,ובזה נקשרים עם
א"ס ,שלבסוף יחזור הכל לטוב ולשלמות בלתי בע"ת .אבל בכל עת זמן עמידת העולמות,
וברצונו שיהיו נגלים לנו לפי ערכנו ,אין מתגלה בהם שלמות א"ס ,רק לפי ערך מדרגת
העולמות ,ורק שע"י הם נקשרים בבחינת א"ס שהוא הבלתי בע"ת ,וכן עולם האצילות שהוא
מדת הנהגתו ית' העולמות.

 63עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות כ"ט וז"ל ,הספירות הם מה שיצא מסוד המקום שנעשה
בזמן הצמצום ,כל ספירה חלק מן הרשימו ,ולפנים מזה יש פנימיות הנמצא מצד קו הא"ס ב"ה
שנכנס בתוכו ,והקו מאיר בתוך הפנימיות בסוד נשמה לנשמות ,ומצד זה הוא שוה בכל המדרגות
לגמרי ,אך הנשמה שהיא הלבוש שלו ,זאת נעשית לכל פרצוף לפי מה שראוי לו ,ובה נבחנים
הפרצופים זה מזה ,שאין השינוי בקו אלא בלבוש שלו שהיא הנשמה ,עכ"ל.
 64עי' אד"ר קמ"א ע"ב וז"ל :תאנא אתתקן דכורא בסטריה במאתן ותמניא וארבעין תקונין
דכלילן ביה מנהון לגו ומנהון לבר מנהון רחמי ומנהון דינא ,עכ"ל ]תרגום :למדנו :נתקן הזכר בצדו
ברמ"ח תיקונים הכלולים בו ,מהם בפנים ומהם בחוץ ,מהם רחמים ומהם דינים[ ,וכן ע"ח עגו"י
פרק ב'.
 65עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות כ"ט וז"ל ,דבר זה נראה בבחינת הנשמה והגוף גם כן ,כי
בגוף הוא חילוק האברים ,ומה שמוטבע באבר אחד אינו מוטבע באבר אחר ,אך הנשמה כולה היא
נשמה אחת ,ולא נאמר שחלק הנשמה בחוטם אינה חלק הנשמה שביד ,אלא כל הנשמה בכל חלק,
והרי היא שוה בכל חלק מן הגוף והפעולות משתנות בחלקי הגוף ,אך הנהגת הגוף הוא על ידי
הנשמה ,הרי נמצא שהנשמה מנהגת את הגוף בכל שינוי פעולות בלא שתשתנה היא ,והקו הוא
כנשמה לגוף ,שכבר פירשנו שהכחות מחולקים ברשימו כגוף אך הקו מנהיגו כנשמה אם כן צריך
שיהיה שוה בכל המדרגות ,עכ"ל.
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וכן עולמות שלמעלה שהם שרשים לו ,מתפעלים ע"י חוט א"ס 66המתלבש בהם
ומתפעלים לפי ערכם .וגם נשלם בהם כוונת רצונו ית' המתלבש בהם .וע"ז אמרו בזוה"ק
)תיקו"ז ד' ע"א (67דלא אשתני קוב"ה בכל אתר ,שבכל מקום שמתלבש ,אף שאינו מאיר שם
אלא לפי ערכם ,מ"מ אינו אלא מה שניתן לנו רשות להשיג ולראות .אבל בעצמו ית' פועל לפי
ערך בלתי בע"ת בכל מקום שהוא .ובחינת בלתי בע"ת הוא מקושר במה שהוא בעל גבול
ותכלית .והיאך הוא דבר זה ,א"א לנו להשיג כלל כמו שא"א להשיג הגוף איך הנשמה מתפעלת
ע"י אברי הגוף .וזהו ענין דיבוק המאציל בנאצל ע"י הקו הזה שכתב הרב הקדוש זללה"ה.
* בית נתיבות
ומזה תבין ענין התיקון והפגם שנעשה בנשמה ע"י מעשה האדם ,שכל פעולות הגוף
נרשמים הם בנשמה ,כל אבר ואבר לפי ענינו ,כגון אם הוא פוגם בחוש הראות להסתכל בערוה
ח"ו או במ"א שאסרה התורה ,אז גם כח הראות שבנשמה פועל ג"כ במקום טמא לפי ערך רוחניי
שבו ,וכן בכל אבר ואבר .וכן להיפוך ,אם משתמש באבריו בדבר מצוה מתקדשים כחות הנשמה
ופועלים בערכם .וזהו ענין שכר ועונש של הנפש אחר שהוא יוצא מן הגוף ,שהוא מתפעל לפי
ערך נפשו ולפי העניינים שהוטבעה בהם בעת התלבשם בגוף האדם .וע"ז ארז"ל )סנהדרין צ"ט
ע"ב( ע"פ ושמרתם את כל מצותי ועשיתם אותם ,אל תקרי אותם אלא אתם ,שהאדם גופו נעשה
ונתחדש בכל עת ע"י קיום המצות ,ומאירים בו כל אברי נפשו בבחי׳ קיום נצחי ,כמו חוט א"ס
המתלבש ברשימו ,וע"ז נאמר )דברים לב מז( כי הוא חייכם .וכל מה שאנו מדברים למעלה
בסוד קו ורשימו בבחי' אור פנימי ומקיף ,הכל הם דוגמתם באדם התחתון נשמה וגוף ,שחלק מן
הנשמה מתלבש באברי הגוף לפעול כמדתם ,והוא בבחי' אור פנימי ,והם חלקי נר"נ שלו ,וגם
מקיף עליו מסביב בסוד חיה יחידה להעלותו לתכלית שלמותו ,לעלות למדריגות גדולות יותר
ויותר .וסוף כל סוף יחזור הגוף למדרגת הנשמה כמו שיהיה לאחר התחיה ,שיהיה הגוף
והנשמה קיימים לנצח ,והגוף יזדכך ג"כ ,בסוד )תהלים לו ז( אדם ובהמה תושיע ה' ,וכמו שנת'
בס"ד במקום אחר )ז"א פתח י"ז(.
פתח יב
האור הזה הנמשך לתוך הרשימו נכנס דרך צינור .והצינור הזה נותן גבול אל הקו שלא
יתפשט אלא בגבול לפי מדת הצינור ,ולעשות עולמות בתוך החלל הזה .והיינו שג' בחינות
נמצא שם :א' ,רשימו .ב' ,וקו .ג' ,והצינור באמצע בין הקו בין הרשימו .68והיינו שהרשימו הוא
מדת העולמות כולם ופעולתם לפי בחינת הגבול במה שראוי להתפשט לתחתונים ע"י הבחירה
והעבודה .והקו הוא מה שנשלם רצונו ית' הבלתי בע"ת ופועל לפי ערכו ע"י פעולת הרשימו
שהוא הבעל גבול .והצינור הוא הבטתו אל דרך המוגבל שבו מתלבש מה שהוא פועל אותם
 66עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד יד וז"ל ,כבר נתבאר זה במקומות רבים היטב והכלים הם
הספירות המשתנות בפעולתם לפי צורך ההנהגה ,אך העצמות הוא סוד חוט א"ס ב"ה המתפשט
בכולם.
 67עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות כ"ז בהערה הבאה.
 68עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות כ"ז וז"ל ,מה שאנו אומרים שקו אחד נמשך מא"ס ב"ה
המקיף כמו צינור אחד אל תוך החלל ,ושדרך הצינור הזה יורד אור מא"ס ב"ה למה שבתוך החלל,
ועל ידו מתדבקים המאציל בנאצל ,והענין הוא כי הנה בכלל הכל יכול הוא להיות מביט גם אל
פעולת זולתו ,וכיון שנתחדש מציאות הדרך המוגבל הנה יביט עליו הא"ס ב"ה גם כן בכל יכלתו,
והרי לנו בכאן ג' דברים מה שהא"ס פועל לפי שלמותו ,אותם הדברים עצמם שאנחנו מקבלים
אותם בגבול ,ומה שאנחנו מקבלים לפי הגבול ,ומה שהכל יכול מביט אל ענין הדרך המוגבל עצמו
שאנחנו מקבלים ,והנה הבטת הכל יכול זה הוא הצינור שגם הוא קו מא"ס ב"ה אלא שהיא הבטה
אל הרשימו לפי מה שהוא רשימו מוגבל ,ומה שאנחנו מקבלים זהו כללות הרשימו ,מה שהא"ס
ב"ה פועל אותו הענין עצמו לפי שלמותו ,זהו מה שנמשך מן הא"ס ב"ה אל תוך החלל דרך הצינור,
והיינו שבתוך מה שהא"ס ב"ה מביט אל הדרך המוגבל בכל יכולתו מתעלם ומתלבש מה שהוא
פועל אותם הפעולות עצמם של הרשימו לפי שלמותו ,לכן נקרא לזה צינור ולזה אור נמשך בתוכו,
וזה הנמשך הוא מה שנאמר שהרשימו מקבל אורו מא"ס ב"ה ,וכן שמתדבק המאציל בנאצל וזהו
דוקא המנהג את הרשימו כנשמה את הגוף כי הבטת הכל יכול כבר שמעת שאינה שום הארה
מתחלפת מן הרשימו אלא מביט עליו לפי מה שהוא ,אך האור הזה הוא ענין המתחלף מן הרשימו
שהוא לפי השלמות העליון של א"ס ב"ה ,ומה שברשימו הדברים הולכים בהעלמים וחסרונות
כדלקמן בנשמה ,הוא הכל לפי הטוב והשלמות ,ע"כ.
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הפעולות עצמם של הרשימו לפי שלמותו ,שהבטתו זאת אל דרך המוגבל נותן גבול ושיעור,
שמן הפעולה הנעשית בדרך בלתי בעל תכלית לא יתראה לנו כי אם בערך גבול ושיעור לפי
ערכנו .והוא המחיצה שנתן הוא ית' ,שלא יתראה לנו עצם האור כמות שהוא ,שאם כן ,היה
מתבטל ענין הגבול לגמרי ,ולא היה מקום לעבודה ולבחירה כלל ,והיה מתבטל בנין העולם
לגמרי ,והבן זה*.
*בית נתיבות
והוא מבואר בדברי רשב"י בראש התחלת פ׳ בראשית בזוה"ק במ"ש )ח"א 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 חד נביעו דמינה אצטבעו גוונין
לתתא סתים גו סתימין מרזא דא"ס ,בקע ולא בקע אוירא דיליה לא אתידע כלל עד דמגו דחיקו
דבקיעותיה נהיר נקודה חדא סתימא עילאה בתר ההוא נקודה ולא אתיידע כלל ובגין כך אקרי
ראשית מאמר קדמאה ,69ע"כ.
וכלל זה המאמר מדבר מסוד הצמצום והכנסת הקו והרשימו מה שגילה האריז"ל ,והוא
מה שכתוב בריש הורמנותא ,ר"ל בתחילה הרצון והרשות כמ"ש )בית נתיבות לעיל פתח ט'(
שכל מה שניתן לנו לדבר ,אינו רק ברצון לבד ולא בבעל הרצון ,והרצון הוא ענין בריאת
העולמות ואצילותם והנהגתו אותם ,שסוף הרצון הוא מהתחלת הצמצום מן העולם היותר עליון
עד היותר תחתון שכולם נעשו ברצון .והתחלת הרצון הוא הצמצום בנקודת המלכות בשביל
גילוי מלכותו ,והוא מ"ש דמלכא והוא בשביל הרשות והבחירה שנקרא הורמנותא דמלכא ,ור"ל
רשות ושולטנות ,ר"ל ע"י שסוף מעשה היה במחשבה תחילה )עי' תיקו"ז ז ע"א( להיות
הבחירה נמצאת והוא ראשית רצונו ית' ,לכן גליף גליפו ,חקק חקיקה .והוא הצמצום וסילוק
האור שנעשה מקום פנוי ,וע"י זה נעשה שורש לכלים ומדות ,שהם אותיות החקוקות בחותם
המלך .וענין הגליפין הם שיעורים של מחשבה עליונה ששיער מקום לנבראים כל א׳ לפי ערכו,
וזה סוד ניתוקי האורות 70שהיה תוך הצמצום שמשם נעשה שורש לאותיות של עולם המלבוש
שגילה האריז"ל 71כידוע ,והם סוד תיבת בראשי"ת ,שהם אותיות ברי"ש א"ת ,והם כ"ב אותיות
מא׳ עד ת׳ שבהם כלולים כל השערים פנים ואחור מצירופי הכ"ב אתוון שבהם נברא כל היצור.
וסוד הגליפין הם נרמזים באותיות ברי"ש ,והוא סוד עמוק מאוד ,כי עיקר הגליפין
מקומם בגלגלתא דע"ק 72ששם הם י"ג גליפין בסוד י"ג יאורים 73שהם תצ"ט ופלגא לכאן
 69תרגום :בראש )בראשית בחכמת המלך חקק וכו'( שלטון המלך ,חקק חקיקות )חקיקה( באור
עליון נר חזק ,ויצא תוך נסתר הנסתרים ,מראש )מסוד( האין סוף עשן בגולם נעוץ בטבעת ,לא לבן
ולא שחור ולא אדום ולא ירוק ולא צבע כלל .כשמדד )כשחזר( מדידה ,עשה צבעים להאיר ,לפנים
בתוך הנר ,יצא )ויצא( מעיין אחד שממנו נצבעו הצבעים למטה ,סתום תוך הסתומים של סוד
האין סוף ,בקע ולא בקע את האויר שלו לא נודע כלל ,עד שמתוך דחק הבקיעה שלו מאירה נקודה
אחת סתומה עליונה אחר אותה נקודה לא נודע כלל ,ולכן נקראת ראשית ,המאמר הראשון.
 70נדצ"ל חקיקת האורות ,ועי' לשון כזה ברבינו בספרו בית עולמים דף י"א ע"א וז"ל ,וכן היה
כאן בא"ק וז"ש והוה מגליף ומשער ביה ,פי' נחקקו האורות ונסתלקו למעלה.
 71סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ"ע מפאנו ,והוא הרל"א שערים
פו"א וכל הצרופי האותיות דכל התורה כולה ,שהוא רוחניות דאותיות התורה )עי' לשם שבו
ואחלמה ביאורים ח"א פ"ה ע"ג( וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד' פרק י' ,ועי' הקדו"ש של
הלש"ו בהקדמה לשער פונה קדים( ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך בתוך
ספר שער היחודים ,ועי' עוד מגלה עמוקות אופן רכ"ט.
 72זה א"א וכן כתוב בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג וז"ל ,התחלת התיקון הכל מע"ק א"א עכ"ל.
 73עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש במ"ר
)ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי שהם
ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
עי' עוד שער מאמרי רשב"י י"ז ע"א וז"ל ,הנה ידעת כי נצח והוד ויסוד נקראים צבאות ,ושם
צבאות הוא בגימטריא תצ"ט ,והרי איך הנה"י הם בגימ' תצ"ט והנצח הוד יסוד דדכורא הם תצ"ט
מכאן ונצח הוד יסוד דנוקבא מכאן הם תצ"ט אחרנין ,ולפי שהם מחוברין יחד אחור באחור אלו
שתי פעמים צבאות שהם נצח הוד יסוד דדכורא ונצח הוד יסוד דנוקביה ,ואין ביניהם רק כותל
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ולכאן ,בסוד צבאות .והם בסוד כ"ב אותיות וה׳ אותיות מנצפ"ך שהם עולים ג׳ אלפים ות"ק.
וכ"ב אותיות הם תצ"ו ,ועולים הכל לתצ"ט ופלגא בסוד צבאו"ת ,ואלו הכ"ב אותיות עם
מנצפ"ך הם הכלים שנבנו מהם כל העולמות וכל הנבראים כמו שנתבאר בכ"מ .ושורשם למעלה
בסוד הרשימו ,שבחלל הזה שהם הגליפו שנזכר כאן .והוא מ"ש כאן ,בריש הורמנותא דמלכא
בסוד מלכו"ת שהם תצ"ו בסוד כ"ב אותיות ,שהם כלל כל הכלים של כל הבריאה והוא כלל
החלל הזה .ובאותיות ברי"ש הוא תצ"ט ,ונשאר י"ג בסוד י"ג גליפין ,והוא וא"ו ונכלל גם
הפלגא בתצ"ט הנז׳ בסוד שם צבאו"ת .ואותיות א"ת הנשאר מבראשית הוא כ"ב האותיות הנז',
והם בסוד י"ג יאורים בגלגלתא דע"ק שהם בוקעים ממו"ס ששם מים רבים ,ושם הוא סוד
הבוצד"ק שהוא מדיד משיחין )ז"ח נ"ח ע"ב( ,והם בסוד יאור אור י' ,דנפיק י' מאויר ואשתאר
אור .74וכן שורשם למעלה למעלה בסוד החלל הזה ,שנסתלק אור א"ס בכלל הי׳ ,ונשאר חלל
ורשימו בכדי שיהיה השגה לנבראים בבחי' גבול ,ועי"ז נעשה אור להאיר לתחתונים ,בטהירו
עילאה 75הוא מקום החלל הזה שנקרא טהירו ,מקום פנוי מלשון טהרו של מזבח )יומא ט"ו
אחד המחבר את שתיהם ,והכותל מתחלק חציו לשם צבאות הזה וחציו לזה לכן הם תצ"ט ופלגא
מכאן ותצ"ט ופלגא מכאן שהם אלף חסר חד באופן כי הם תצ"ט ותצ"ט שהם צבאות דנצח הוד
יסוד דדכורא וצבאות דנצח הוא יסוד דנוקבא ויש בין שניהם כותל אחד המפסיק בין ב' הצבאות
האלו ,וזה הכותל נחלק לשני חצאין כנז' פלגא מכאן ופלגא מכאן ,עוד צריך שתדע כי בהיו' אלו
השתי צבאות מחוברין אחור באחור על ידי הכותל ההיא המפסקת ביניהם יש עוד באמצע שתי
הצבאות האלו שהוא באמצע נצח הוד יסוד דז"א ונצח הוד יסוד דנוקביה יש שם באמצעם עוד י"ג
יאורין אחרנין ,שית ופלגא מכאן ושית ופלגא מכאן ונמצא שמתחלק לכל אחור ואחור ,עכ"ל.
 74עי' זהר ח"א ט"ז ע"ב וז"ל ,יהי אור ,כל מה דנפק ברזא דא נפק ,יהי על רזא דאבא ואימא
דאיהו י"ה ,ולבתר אתהדר לנקודה קדמאה ,למהוי שירותא לאתפשטא למלה אחרא אור ,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 ,כיון דאתפשט נפק,
ואיהו הוא אור דאשתאר מאויר ,והיינו אור דכבר הוה והא קיימא ,נפק ואסתלק ואתגניז,
ואשתאר חד נקודה מניה ,למהוי מטי תדיר בארח גניזו בההיא נקודה ,מטי ולא מטי ,נהיר ביה
בארח נקודה קדמאה דנפק מניה ,ובגין כך כלא אחיד דא בדא ,נהיר בהאי ובהאי ,כד סליק ,כלא
סלקין ואתאחדן ביה ,ואיהו מטי ואגניז באתר דאין סוף ,וכלא חד אתעביד ,עכ"ל] .תרגום" :יהי
אור" ,כל מה שיצא בסוד זה יצא" .יהי" על סוד של אבא ואמא ,שהוא י"ה ,אחר כך חזר לנקודה
הראשונה להיות ראשית להתפשט לדבר אחר" ,אור"" .ויהי אור" ,אור שכבר היה .אור זה סוד
סתום ,התפשטות שהתפשטה ונבקעה מסוד של סתר האויר העליון הסתום .בקע בתחילה והוציא
נקודה סתומה אחת מסוד שלו ,שהרי אין סוף בקע מאויר שלו וגילה נקודה זו י' .כיון שי' זו
התפשטה ,מה שנשאר נמצא אור מאותו סוד של אותו אויר סתום .כשנמצאה ממנו נקודה
ראשונה ,י' התגלתה אחר כך עליו הגיע ולא הגיע .כיון שהתפשט יצא ,והוא הוא האור שנשאר
מאויר ,והיינו אור שכבר היה ,וזה עומד .יצא והסתלק ונגנז ,ונשארה נקודה אחת ממנו שתהיה
מגיעה תמיד בדרך גניזות באותה נקודה ,מגיע ולא מגיע ,מאיר בו בדרך נקודה ראשונה שיצאה
ממנו ,ולכן הכל אחוז זה בזה ,מאיר בזה ובזה .כשעולה ,הכל עולים ונאחזים בו ,והוא מגיע ונגנז
במקום של אין סוף ,והכל נעשה אחד [.ולהבין הזהר עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ה ע"ד י' אויר וז"ל,
צ"ל י"ה אויר ,והוא כח"ב אויר כתר ,י"ה חו"ב ,ור"ל יהי אור ,שיצא היו"ד מן אויר וישאר אור ,ואז
יהיה בסוד הגילוי וזהו יהי הוי"ה ויו"ד הראשון של יהי הוא היציאה מן אויר והשני שנתלבש בה"א
כמו שמפרש והולך וכן בהגר"א על תיקו"ז דף ל"ו ע"א ד"ה ואינון חמש ,ר"ל כי אויר נקרא כתר,
אור ויו"ד גנוז בה כנ"ל ,אחר כך נפיק היו"ד חכמה ,ואח"כ יוצא האור והוא בינה ,כי בכתר שורש
חו"ב זו"נ ,כידוע והוא היו"ד והאור ואח"כ יוצאין מהם חו"ב ונקרא בינה אור ,ולכן נקרא בינה
גלגלתא וכן נקרא בכל שמות שבה אהי"ה וכן כולם כידוע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה היא
ה' עילאה לכן ה"פ אור והם מתפשטים בה"ס מחסד עד הוד כידוע וכו' ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על
ספד"צ ה' ע"ב כל התיקונים הוא לגלות אורן ,וזהו סתים למוחא כנ"ל ,לזה אמר אזדכך ,ויוצא
נהירו ממנו כמ"ש בא"ז )רפ"ט ע"ב( בהאי מזלא פשיט פשיטותא דקוטרא עלאה כו' וביה אתכליל
אבא ונהיר ממנו כמ"ש בא"ז ,ונפקא מההוא מ"ס מנהירו דביה כו' הוא האור שיוצא ונהיר ע"י
הקרום כנ"ל וכו' ,וע"ש נקרא אבא ג"כ אוירא ,וע"ז אמרו בזוהר ,כד נפק י' מאויר מה דאשתאר
הוא אור כמ"ש בזוהר בראשית )ט"ז ע"ב( אור דא רזא סתימא אתפשטותא דאתפשט ואתבקע
מרזא דסתרא דאויר עלאה כו' בקע מאוירא דיליה כו' ע"ש.
 75עי' תז"ח נא ע"ב ,ועי' בהגר"א על תז"ח נ ע"א ד"ה בטהירו וז"ל] ,הטהירו הוא[ אור העליון
שהוא בסוד הצמצום ששם מאיר אור א"ס ותוקף האור אשר אין למעלה ממנו נמשל לצהרים
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ע"א( ומלשון וטהר יומא שנזכר בדברי רז"ל רפ"ק דברכות )דף ב' ע"ב( שהוא ממש כמו אם
פנה אור היום ,ואעפ"כ נשאר רושם האור ,כמו כן נשאר שם רשימו כל דהוא כמ"ש באריכות.
בוצינא דקרדינותא נפיק גו סתים דסתימו ,הוא שורש הדין הנשרש שם במקום הזה,
שכל אור )ש(הוא מבחי' דין כמו אור האש ואור החמה דהיא סומקתא כידוע ,שאם לא היה
צמצום וסילוק ,לא היה שייך הארה והשגה כלל .אבל באמת אין שם במקום הזה גילוי דין אלא
שורש השורשים ,שמצד הצמצום יצא הדין למטה .ונמצא שהדין הוא רק במחשבה לבד ,וגם
בבחי׳ מחשבה ,לא שייך שם רק שורש המחשבה .וז"ש גו סתים דסתימו ,ר"ל שהדין הוא
בסיתום ובבחי׳ שורש השורשים .והכל בעומק רצון א"ס ית׳ ,שכיון בזה לתכלית המושג אצלו
לבד ,וז"ש מרזא דא"ס .וגם זה אין אנו מדברים בעצם בעל הרצון כי אם רק ברצון לבד הפונה
לנבראים ,שמצד זה נקרא אי"ן סו"ף בגי׳ או"ר ,76שרצה להאיר לנבראים ע"פ עומק מחשבת
רצונו.
קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא ,ר"ל קשר הגולם נעיץ בטבעת העיגול ,והיינו שהמקום
הפנוי הזה ,אנו מכנים בד"מ בשם עיגול סביב ,לומר שא"ס מקיפו מכל צד בשוה .שמצידו ית׳
אין הפרש מקום כלל ,לא מעלה ולא מטה ולא אשתני בכל אתר ,וכל הנבראים הם מוקפים ממנו
בשוה ,ומקושרים בסיבה ראשונה בשביל גילוי רצונו ,שהוא עצם נקודת המרכז של העיגול
בבחי' מלכותו ית׳ ,שהמרכז הוא קשר הגולם .וקרא למקום חלל העיגול הזה גולמא מאחר ששם
לא נתהוה עדיין שום בחי׳ כלי ושיעור ומדות רק למטה באצילות ,אבל שם הוא רק בבחי׳ שורש
התחלת גילוי רצונו וקשר הנבראים בסיבה ראשונה.
וז"ש לא חיוור ולא אוכם לא סומק ולא ירוק ,ולא גוון כלל ,שכלל כל הגוונים הם ד׳
אלו ,שהם נגד ד׳ אותיות הוי"ה שמורה על כלל דרכי ההנהגה ושינוי כל הנבראים ששורשם
באצילות שמשם התחיל ענין פרצופים וסידור דמות אדם וציור העולם ,כמו שית׳ בנתיבות
הבאים בס"ד .אבל שם בשורש השורשים אינן לפי הנהגת הנבראים ,אלא שורש הבריאה לבד,
ולכן לא שייך ליחס שם שום ענין גוון כלל ,ולכן הזכיר כאן ד׳ גוונים אלו ,ואמר אח"כ ולא גוון
כלל ,הוא נגד קוצו של יו"ד שהוא כלל כל הד׳ אותיות בחי' כתר של הפרצוף ,ונגד חומר
היולי 77שהוא שורש כל הד׳ יסודות ,וגם זה לא שייך שם במקום העליון הזה.
כד מדיד משיחין עביד גוונין לאנהרא ,ר"ל שענין גילוי הגוונים מה שאנו מדברים בהם,
אינו אלא מעולם האצילות ולמטה ששם הוא גילוי המשיחא וקו המדה ,ושם הוא שיעור קומת
של יוצר בראשית ,ולכן נקראים הספירות מדות ,שהם דרכי הנהגה לתת לאיש כדרכיו כפום מדה
דיליה בשיעור מצומצם ,הכל כפי מעשה התחתונים .ולכן שם אנו מדברים בד"מ בבחי' גוונים,
שחיוור רומז לחסד ,וסומק לדין ,וכן כל הגוונים כידוע ,ועשיית המשיחין הוא ע"י המו"ס דע"ק
דשם בוצד"ק ושם הוא שיעור כל המדות ,וכל מדות הנבראים ,ולכן ע"י עביד גוונים למטה
בזו"נ לאנהרא ,בסוד יהי אור ,יו"ד הנפיק מאויר ואשתאר אור כידוע.78
לגו בגו בוצינא נפיק חד נביעו ,ידוע כי מו"ס נקרא בוצינא ,ששם שירותא דאצילות
והתחלת המדות ,ולכן שם שורש הדין מתגלה ,והוא גבורה דעתיק המתלבש שם ,79אבל בו
מאיר ג"כ אוירא ששם חסד דעתיק ,ושם הוא יו"ד דנפיק מאויר ואשתאר אור ,ושם באוירא

שהוא תרגום טהירו ושם הוא עיקר שורש האור ,ע"כ .ועי' עוד בביאור הגר"א שם ד"ה בריש,
שבחינה זו נקראת אוירא עלאה.
 76גימ' זו מובא ברמ"ע מפאנו יונת אלם ב'.
 77עי' ע"ח קיצור אבי"ע י' וז"ל ,חומר הראשון ונקרא היולי להיותו פשוט וחומר הארץ נקרא
תוהו כי אין ניכר בו ציור מה ענינו עד שיורכב כמ"ש ואחר שקנה הצורה שהוא הנפש נקראים
החומר והצורה יחד בשם בוהו ואז נתהו הד' יסודות ארמ"ע בחומר וצורה ואז נקרא בוהו יחד
שניהן כי בהיות חומר הארץ לבד בלי צורה נקרא תוהו כנ"ל ,עכ"ל .אבל קשה מבהגר"א ס"י פ"א
מ"ד אופן ב' וז"ל ,חו"ב של כל דבר הוא חומר הראשון היולי שעליו נאמר גלמי כו' )עי' שם בהמשך
שחכמה היא תהו ,ובינה היא בהו( ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז קמ"ה ע"ד ד"ה מאן דרשים וז"ל ,כתר
לית ביה גוון כלל דוגמת חומר הראשון ,וגם מוזכר הד' פרטים וחומר קדמון.
 78עי' זהר ח"א טז ע"ב הובא לעיל .76
 79עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב ,ועי' עוד לקמן א"א פתח ז'.
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אחזיה נהוריה האי רדל"א .80והיינו ,שענין התחלת המדות והגבולים שבזה מתנהג העולם בבח׳
דין ,היא ע"פ עצם חסדו ית׳ בשביל להטיב לבריותיו ,שלא יהיה בושת למקבלים ,ובחסד הזה
גנוז שכר הנשמות וטובתם שאליו היה רצון המאציל ,והוא סוד רדל"א שהוא רצון העליון .וז"ש
לגו בגו בוצינא ,ר"ל תוך האוירא שהוא נגנז תוך הבוצינא ,שם נפיק חד נביעו הוא נהורא
דרדל"א דאחזיה שם רדל"א הוא סוד דעת דרדל"א .ונודע כי הדעת לעולם כולל כל הז"ת והוא
הפנימיות שלהם ,81שקיו דאילנא לגו )תיקו"ז י"ט ע"א( ,ולכן נקרא גם הוא בשם נביעו ,ומשם
שורש גילוי הגוונים לתתא בז"ת דאצילות ,שכל הגוונים הם בז"ת ,ודעת שורשם ,ונמצא שגילוי
כל הגוונים הוא משורש האי רדל"א שמשם שורש המתקלא ,כמ"ש בס"ד בנתיבות הבאים.
וז"ש דמיניה אצטבעו גוונים לתתא סתים גו סתימין מרזא דא"ס ,סתימין נקראים
העיגולים ויושר שאנו מדברים בעולם אדם קדמון ,שבאמת הם סתימין ואינם לפי הדרגת מדות
ההנהגה השייך לנבראים שהם בעולם האצילות ,רק שהוא הבונה כל העולמות ,וכל סדריהם
הוא הזיו היוצא מא"ק הזה כמו שית׳ בס"ד .וסתים לגו סתימין ,הוא בחי׳ מקום החלל הזה
שהוא הרשימו שהוא התחלת נטות רצונו לנבראים ע"י הגבול שנתן ,שהוא יוצא מהעלם א"ס
וסילוק בלתי תכלית.
וז"ש מרזא דא"ס ,ושם בקע ולא בקע ,ר"ל שנכנס בו קו אחד )מאיר( ]באור[ שבקע
לתוך החלל הזה למלא אותו מזיו אור העליון ,אבל לא בקע לגמרי ,שהרי לא מילא אותו כמקדם
אלא דרך צינור א׳ כדי שיהיה גבול ושיעור ולא יהיה פועל אלא כפי שיעור המקבלים ,אף שהוא
פועל בערך שלימותו הבב"ת מ"מ לא יתראה לנבראים רק לפי ערכם .ועיקר ענין הצמצום הזה
שהוא האויר החלל הריקני אינו מושג כלל מהותו ,כי באמת הכל הוא רק מצדנו ובערכנו ,אבל
מצדו ית׳ ,הוא אחר הצמצום כמו קודם הצמצום ,וזה עצם מפלאי גבורתו ית׳ והוא נעלם מכל
רעיון ,היאך הוא דבר זה ,אף שהוא שני הפכים בנושא.
וז"ש אוירא דיליה לא אתידע כלל ,ואף אחר שנכנס בו קו חוט הא"ס ית' ,לא נכנס בו
רק בערך הגבול ומקום המצומצם ,והיינו שעצם פעולתו שפועל לפי שלימותו ,אינו מושג לנו כי
אם בגבול לפי ערכינו ,והוא מ"ש שנכנס תוך צינור א' לבד .ונמצא שאינו מושג לנו רק בבחי'
נקודה אחת סתימא ,ר"ל שאין לנו השגה ,רק שהכל הוא מרכז א' וכוונת רצון א' מאתו ית' אשר
אין מושג לשום נברא עליון שבעליונים .וכוונת מרכז רצון הזה הוא גנוז תוך המקום החלל
שהוא הבית שבו בנין כל העולמות .והוא סוד ב' 82של בראשית שבו נקודה אחת ,אף שאין שייך
שם לא אות ולא נקודה כלל ,מ"מ עיקרו היא למטה בחכמה דאצילות מו"ס ,רק שרומז גם
לשורשו למעלה למעלה.
וז"ש עד דמגו דחיקו דבקיעותא נהיר נקודה חדא סתימאה ,ויותר אין לנו שום השגה
כלל .וז"ש בתר ההיא נקודה לא אתידע כלל ,וזהו בראשית מאמר קדמאה לכולא ,ר"ל ורמז על
ראשית המחשבה והרצון ,והבן.
פתח יג
הקו הזה שנמשך מא"ס המקיף ונכנס לתוך חלל הצמצום הזה ,לא נמשך לגמרי עד א"ס
הסובב למטה תחת העולמות ,שאם היה כן היה נוגע למטה ג"כ בא"ס ,ואז לא היה שייך בחינת
מעלה ומטה כלל .וכן אם היה נמשך דרך כל הצדדים ,לא היה בחינת ימין ושמאל ,פנים ואחור.
אבל ע"י שנמשך דרך צינור דק וגם לא נגע חוט הזה באור א"ס שלמטה ,יצדק בו מעלה ומטה
ראש וסוף וימין ושמאל ,אלו הם תוכן דברי הרב זללה"ה.
וכוונתו בזה ,שבריאת העולמות היה על אופן שירדו כל העולמות ממדרגה למדרגה ,כל
עולם במדרגה פחותה מן העולם שעליו ,עד שעולם התחתון השפל הזה יהיה רחוק מאד תכלית
ההרחק היותר אפשרי מבחינת הנבראים שנבראו בשיעור וגבול ,שמצד זה נמצא בו הבחירה.
ולכן נקרא שכאן הוא סיום המשכת חוט קו הא"ס ,ר"ל שהוא בסוף גילוי אור שלמותו ית' שכאן
 80עי' ע"ח א"א פרק ו' ,ועי' לקמן א"א פתח טו ,ועי' אד"ז רפח ע"ב )ובדברי הגר"א הרדל"א
היא שם לכל העתיק ולאו דווקא לג"ר שבו עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א(.
 81עי' בהגר"א בספד"צ יד ע"ד :דעת דכליל שית כמ"ש למטה )טז ע"ב( מפתחא דכליל בשית,
והוא פנימיות של ז"א ו"ק.
 82כמ"ש לעיל בית נתיבות צמצום פתח ט' ,ועי' הערה שם .56
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הוא בהעלם היותר אפשרי בבחינת גבול ,עד שמצד זה מוצא הסט"א להסית את האדם ולומר
דלית דין ולית דיין כלל .ואף גם שנתבאר שעיקר תכלית הבריאה היה בשביל עולם השפל הזה,
והוא סוף מעשה במחשבה תחילה )עי' תיקו"ז ז ע"א( ,והוא סוד אור א"ס המקיף מתחת
העולמות כולם שמצד זה העולם התחתון הזה הוא יותר קרוב לאור א"ס ,ר"ל שהוא היותר קרוב
לכוונת תכלית רצונו ית' .והעולם שעליו שממנו מקבל עולם התחתון שאינו אלא הכנה לו ,הוא
רחוק ממרכז רצונו ית' התכלית במדרגה אחת יותר .והעולם היותר עליון שעליו שהוא הכנה
להכנה ,הוא מתרחק עוד יותר מדרגה מתכלית כוונת רצונו .ואף גם שהעולם התחתון הוא עיקר
התכלית שהוא ראשית המשכת רצונו לנבראים ,אינו מתגלה רצונו זה בכאן ,שאם היה כן הרי
היה העולם התחתון במדרגת העולם היותר עליון ,וא"כ היה בטל ענין ההדרגה שזה נקרא
בחינת מעלה ומטה והיה מתבטל הבחירה לגמרי .וז"ש שחוט א"ס לא נגע למטה וגם לא נמשך
לו האור מכל הצדדים .ר"ל שלא נתגלה אל הרשימו שהוא מקום כל הבריאה בבחינת בלתי
בע"ת ,שהוא הא"ס המקיפו מסביב שכולל כל השלמות בכל מקום בשוה שלא יהיה הפרש
בהשפעתו בבחינת העלם וגילוי רב או מעט ,אלא כולו בהשואה ויחוד גמור ,שא"כ לא היה
הפרש בהנהגת הנבראים בין אם הם ראוים לקבל שכר או אינם ראוים לכך ,שזהו ענין בחינת
ימין ושמאל ,פנים ואחור ,שהוא גילוי אור פניו והסתלקות פני כבודו ,הכל לפי ערך התחתונים
ועבודתם.
וכבר נתבאר )פתח א'( שעיקר הצמצום והכוונה בבריאה היה ,שיהיה הכל תלוי לפי
העבודה ולפי התורה ,שבזה יש הפרש מדרגות בין עובד אלקים לאשר לא עבדו )מלאכי ג יח(,
שלזה משפיע שכר וטוב ולזה פורעניות ועונש ,לזה בהארת פנים ולזה בהסתרת פנים .ולכן
הוצרך הוא ית' להשפיע אורו במקום הזה בבחינת קו א' באמצע ולא מכל הצדדים ,ר"ל בבחינת
כל יכולתו וטובו הגדול שמשפיע לכולם בשוה ,אלא בקו הדין והצדק שיהיה השפע יורד באותו
הקו ,ובזה יהיה שייך בחי' ימין ושמאל ,ר"ל חסד ודין ,פנים ואחור ,הסתלקות השפע וביאתו,
וכל הפרטי פרטים שאנו מבחינים בהנהגה שהוא סוד הבנין )ו(הספירות ופרטיהם וכל חלקיהם
שהם באצילות בבחינת קטנות וגדלות ,זיווג ועיבור ומוחין ,והכל הוא ע"י שורש הזה ,שקו אור
א"ס לא נכנס אלא בבחינה אחת.
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נתיב עיגולים ויושר
פתח א
אחר שכתבנו מענין הצמצום והכנסת הקו בתוכו ,נתחיל לבאר מה שנעשה במקום הזה.
וראשית כל דבר הוא סוד עיגולים ויושר של י"ס דאדם קדמון שנעשה ונצטייר במקום הזה.
ותחילה נבאר ענין שם אדם קדמון שהזכיר הרב ז"ל ,שהוא י"ס דאדם קדמון לכל הקדומים.
והענין בזה ,שכבר ידוע שהאדם הוא תכלית הבריאה ,ואליו היה כוונת המאציל ית"ש ,שלכך
ניתנה לו התורה והעבודה וכל הבנין תלוי בו ,שלכן נקרא האדם עולם קטן בפי כל החכמים,83
שכולל וחיבק בתוכו כל הנמצאים וכמ"ש בזוה"ק פרשת יתרו )ע"ה ע"ב( דקוב"ה סדר בבר נש
כל דיוקנין דרזין עילאין דעלמא דלעילא וכל דיוקנין דרזין תתאין דעלמא דלתתא כולא
מתחקקא בבר נש דאיהו קאים בצלם אלקים 84כו' .וכוונת המאמר שהאדם כמו שהוא כולל
בתוכו ב' דברים :א' ,שציור אבריו ופרטי חלקיו וכחותיו רומזים למציאות כל העולם בכלל,
בכל פרטיו ומדרגותיו כמו שכבר האריכו בזה המחברים .הב' ,שכל מדותיו שנמצאים בו ,כגון
החמלה והרוגז הכעס השמחה והעצב והקנאה והתאוה וכל הפרטים הנמצאים בו ,הם נגד
המדות העליונות המוכנים להנהגת הנבראים שהם סוד ענין הספירות וכל מה שידובר בהם ,ולכן
התעוררות הספירות מוכנים לפי ערך הנהגת האדם פה .ואין דבר שנמצא באדם התחתון בכל
הפרטי פרטים שאין כנגדו במציאות בנין העולמות וסדרי פרקיהם ,וגם בסדר ההנהגה העליונה.
והוא מ"ש דכולל דיוקנין דרזין עילאין דעלמא דלעילא ,ר"ל כוחות המדות שנמצאים בספירות
באצילות ובכל פרטיהם .וגם דיוקנין דרזין תתאין דעלמא דלתתא ,ר"ל בנין עולמות ופרקי
מרכבה דעלמין בי"ע שהם נכללים בפרקי גופו של האדם התחתון ,ולכן נאמר שנברא בצלם
אלקים*.
וענין צלם אלקים רומז על ב' מיני דיוקנין הנ"ל ,שידוע ששם אלקים הוא ע"ש הבריאה
וכל פרטי מע"ב שנבראו עלמין דלעילא ותתא ,שלכך בכל מעשה בראשית לא נזכר רק שם
אלקים לבד .ולכן שם זה הונח גם במלאכים ואישים העליונים ,וכן מורה על הנהגה ושולטנות,
שלכן כל מי ששבט המושל בידו ג"כ נקרא בשם אלהים ,כמ"ש )שמות כב כז( אלהים לא תקלל
וגו' )שם ח'( עד האלהים יבוא דבר שניהם ,ולזה אמר )בראשית ה א( בדמות אלקים עשה
אותו .85וזהו ענין צלם ודמות ,86שצלם מורה על פרטי ציור אבריו וכל פרקיו ,ודמות מורה על
מדות וכחות שבו שהם ענייני התמונות הנראים לנביאים ,שבהם היו משיגים הגזירה וההנהגה
שיהיה למטה לפי העת והזמן ,כמ"ש )הושע יב יא( וביד הנביאים אדמה .והיינו שהאדם כולל
בתוכו גם מדות העליונות ,ולכן שם אדם הונח על כל עולם ועל כל פרצוף מכל עלמין ,שכל
שהוא כולל כלל כל )הבריות( ]הכחות[ וגם כל פרטי ההנהגה נקרא בשם אדם ,שהוא הצלם
הכולל הכל.
ובאמת ,שם אדם לא הונח כלל על גוף האדם ,כי הוא נקרא בשר אדם ,עצם אדם,
וכדומה .אבל עיקר השם הוא רק על נשמתו הנותנת חיותו לכל אברי גופו וכל הפעולות הם על
ידו ,ורק משתנה ע"י איברי הגוף ,שכח הראות שבנשמה פועל בעין הראיה .87ונמצא שעיקר שם
 83עי' זהר ח"ג ל"ג ע"ב וז"ל )בראשית א כו( וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל
הארץ מאי ובכל הארץ דא גופא עולם קטן ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז קט"ז ע"א וז"ל ,כל צדיק וצדיק יש
לו עולם בפני עצמו ,דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן ,עכ"ל.
 84תרגום :הקב"ה את האדם סידר בו כל הצורות של סודות העליונים של עולם העליון וכל
דמויות סודות התחתונים של עולם התחתון והכל נחקקים באדם שהוא עומד בצלם אלהי"ם.
 85עי' זו"ח ד ע"א ,יז ע"ב :וא"ר אבהו ,בא וראה כמה חשש הקב"ה על כבוד שמו הגדול שהוא
יהו"ה ,כי זהו שמו ממש ,אבל שם אלקים משותף הוא על יתר הנבראים המלאכים נקראים
אלקים .בני אדם נקראו אלקים ,הדיינים נקראו אלקים ,וע"כ חשש המקום על כבוד שמו.
 86עי' ע"ח דרושי הצלם פרק א' שכתב שצלם הוי יה"ו ודמות הוא ה' אחרונה וכן כותב רבינו
לקמן גדלות דז"א יח ,לכן נראה שכאן זה הפוך ,וט"ס ,וצע"ג ,ועי' לקמן עקודים פתח א' ופרצופים
פתח א' שגם נר' שזה הפוך שם ,ועי' ברמח"ל קנאת ה' צב-אות עמוד קלו וז"ל ,דע שיש מראה,
ויש תואר ,והתואר הוא דמות הפנים או הגוף בתיקון חלקיו ,והמראה הוא הצלם הנראה מכל
הפנים והוא הוד הפנים ממש ,עכ"ל ,ולכן נראה להחליף צלם ודמות הכתובים בקטע ,ועדיין צ"ע.
 87עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ל"ב וז"ל ,ואמנם מציאות הפנים הוא חלק אחד של
הגוף שבו הנשמה פונה ומשגחת למה ששייך בין הגוף ובין זולתו ,והיינו ההרגשים :ראיה שמיעה
ריח דבור ,שהנשמה עומדת במשכנה ודרך האברים האלה מרגשת כל ההרגשים האלה וכו' והאמת
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עין הוא על בחינת הראיה רוחנית שבנשמה ,וכן השמיעה באזנים ,והריח בחוטם ,והמישוש
בידים ,וההליכה ברגלים וכן בכל האברים ,ולכן גם כל פרטי הכחות שבכל עולם המכוונים ממש
לנגד כחות האדם התחתון ,נקראים בשם אותם האיברים ובהם הוא עיקר השם .ובאדם למטה
הם שמות מושאלים ע"ש שהם צל ודמות לכחות עליונים ,ממש לנגד אותם הכחות והפרטים.
ולכן כל הדמות שבאצילות הם נקראים ממש בדמות אדם .והוא סוד מ"ש יד ה' ,אזני ה' ,עיני
ה' ,שמורים על כחות המדות המאירים המשפיעים לכל העולמות ,עד שבאים למטה בעולם
הגשמי ,ונרשמים גם באדם בעניין גשמיי .וכן מצינו במראה הנביאים ובמרכבת יחזקאל
)יחזקאל א כו( ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה ,שהוא סוד אדם דאצילות
שלמעלה מעולם הכסא שהיא הבריאה שרומז לפרטי כחות מדות העליונות ,שהם ממש
מסודרים כמו שהם מסודרים למטה באדם ,וכל עולם ועולם לפי ערכו ומקומו ,כך הם פרטי
כחותיו ונקרא בשם אדם.
וכמו שנמצא באדם גוף ונשמה ,והגוף מתחלק לאברים פנימיים וחיצונים ומוחין
המתפשטין בו ליתן לו חיות והם מקושרים זה בזה ,וכל בחינה שבו הוא צריך לכלל כל קומתו,
שאם לא היה בו אותו הכח לא היה שלם במדרגת אדם כפי מה שהוא ,כמו כן כל עולם וכל
פרצוף בעלמין דלעילא ,יש בו בחינת גוף ונשמה עצמות וכלים כמו שיתבאר לפנינו באורך
בס"ד.
וגם הכלים הם מתחלקים לפנימיות וחיצוניות ומוחין ,והם מקושרים זה בזה ומיוחדים
כולם לענין אחד שיהיה נשלם ע"י ההנהגה .וכל פרט מהם צריך לכלל העולם כולו ,וכן כל מה
שאנו מוצאים שינויים באדם בחינת עליה וירידה ,קטנות וגדלות זיווגים ,הכל הם למעלה
למעלה בבחינה עליונה מאד כמו שיבואר בס"ד בנתיבות הבאים .ומטעם זה העולם הראשון
שנתגלה אחר הצמצום שהוא השורש לכל הנבראים )מכל( ]וכל[ עולמות כולם ,נקרא בשם אדם
קדמון** ,ר"ל הראשון שאנו מדברים בו בבחינת ציור אדם.
*בית נתיבות
ויש בפסוק הזה סוד עמוק ,מ"ש )בראשית ה א( זה ספר תולדות אדם ,ביום ברא אלקים
אדם בדמות אלקים ברא אותו ,כמ"ש הגאונים שבפסוק זה ושלאחריו מבואר כל חכמת הפרצוף
ושרטוטין) ,88והיינו( כמ"ש שהאדם כולל בתוכו כל פרטי עלמין דלעילא ותתא ,וכל פרקי
המרכבה מצויירים המה בפרקי אבריו וגידיו ועצביו וכל חלקיו ,וגם כל הכחות והמדות שבו,
הם כוללים כל פרטי המדות והנהגות שבספירות .וידוע כי שינוי ההנהגה הולך אחר סוד צירוף
י"ב צירופים של שם הוי"ה דמשתני בכל רגע ומתגלגל בתתר"פ צירופים 89בתתר"ף רגעים של
כל שעה שהם הלבושים המשתנים בכל עת ,וכמו כן ,כחות האדם משתנים בו בכל רגע ע"י
סיבוב הדם שבו שמתחלף בכל עת ומגיע ללב ,ששם נפש החיוני 90שהוא סוד מקור שם הוי"ה.
והוא מ"ש ז"ה ספר תולדות אדם נגד י"ב צירופים הנ"ל ,והם שינוי השרטוטין והגוונים
הנמצאים באדם שע"י נודע כל מאורעות ומקראות האדם וכל פרטי כחותיו ומדותיו ,והם
נקראים תולדות אדם .והוא סוד השמש הסובב הגלגל בי"ב שעות ,סופי תיבות )בראשית ה א(
ז"ה ספ"ר תולדו"ת אד"ם ,וסופי תיבות )בראשית ב ז( וייצ"ר ה׳ אלהי"ם א"ת האדם וגו' .ועי"ז
נעשים כל התמורות בסוד התמ"ר ע"י היקף השמ"ש ,כמ"ש )קהלת א ו( הולך אל דרום וסובב
הוא שהנקבים עצמם עשוים מן הנשמה ,דהיינו בהיות בנין הולד נבנה הרוח הבונה אותו ,שם
בוקע ונעשה הנקב מה שבשאר האברים היה עומד לפנים ,ואחר כך על ידי הנקבים האלה נעשים
ההרגשים ,ואמנם אין הבקיעה תלויה בהרגשים ,שהרי יש מי שיהיה לו אותו אבר וללא ההרגש,
ועוד שלא תמיד אדם שומע או מריח או מדבר ,ואף על פי שנקביו אלה פתוחים והנה כל זה הוא
מצד הנקבים האלה שהנשמה משגחת על ידם כנ"ל ,עכ"ל.
 88מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ,ובתיקונים ק"מ ע"ב ,ועי' ניצוצי זהר על הז"ח הנ"ל
שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה.
 89עי' בגר"א ס"י כ"ג ע"ד שמביא מהפרדס של הרמ"ק  -י"ב שעות היום הם נגד י"ב צירופי
הוי"ה ובכל הוי"ה יש תתר"ף תיבות נגד תתר"ף חלקים שיש בשעה והם ו' נקודות ,ה' תנועות
גדולות )קמץ צירי חולם חיריק ושורוק( ושב"א ,ולכל אות משם הוי"ה מצרפים אות אל"ף בכל
האפשרויות עם ב' נקודות )דהיינו י ְִא י ְְא י ְֵא י ְֹא י ְָא י ְֻא ,ואחר כך י ִִא י ְִא וכו'( הרי ל"ו )ו' פעמים ו'(
ולכן יש ל"ו פעמים שם הוי"ה שהוא גימ' תתקל"ו ,ועוד קמ"ד אלפין )ל"ו כפול ד'( סך הכל יש
תתר"ף ,עכ"ל.
 90עי' ע"ח טנת"א פרק ה'.
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אל צפון וגו׳ ,וספ"ר הוא סוד ש"ם 91שמורה על שם הוי"ה שכולל כל שמהן ומתחלק לי"ב
צירופים כוללים בסוד ז"ה .וע"ז ארז"ל )אבות פ"ב מ"א( וכל מעשיך בספ"ר נכתבים ,שהכל
מצוייר בשרטוטין דמצחא ודאנפין כו' ,כמ"ש בזוהר חדש פ׳ יתרו )ל"א ע"א( ובתיקו"ז )ק"מ
ע"ב( )באריכות( .וכל מע"ב נכללים באדם ,שלכן נאמר בבריאתו )בראשית א לא( וירא אלקים
את כל אשר עשה והנה טוב מאוד )וגו'( ,והם תס"ז תיבות מבראשית עד לעשות נגד ר"ת ז׳ה
ספ'ר תולדו׳ת .וא׳ דאדם הוא אל"ף דאנכי שכולל כל הבריאה ביחוד עצום ,וכולם מתייחדים
ע"י האדם ,ונשארים האותיות האמצעיים מד׳ תיבות הנ"ל בגי׳ עד"ן ,והוא סוד פנימיות בריאת
האדם .וכוונת מרכז הפנימי של הבריאה בשביל קיבול שכרו כמש"ל ,וכמ"ש )בראשית ב ח(
ויטע ה׳ אלקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר ,ותחילה לא זכה רק לגן ,אבל עדן
הוא )ישעיה סד ג( עין לא ראתה וגו׳ ,והוא תכלית קיבול שכרו ושלמותו .ועל כל זה אמר
)בראשית ה א( ביום ברא אלקים וגו׳ ,בדמות אלקים עשה אותו ,הוא הדמות הכולל כל הברואים
שנברא בשם אלקים הנזכר במע"ב ,והבן מאוד.
**בית נתיבות
עוד יש טעם כמוס מה שנקרא עוה"ז בשם אדם קדמון ,שהנה כמו שאדם הגופני שנברא
בתחילה והוא אדם הראשון ,הוא כולל בתוכו כל בני אדם וכל אנשים שיצאו ממנו ושעתידין
להולד עד סוף העולם ,והם היו כלולים במוחו בכח כמ"ש במקום אחד באריכות )אפיקי ים
סנהדרין ל"ח ע"א( .וכן נשמתו היתה כוללת כל נשמות שהיו ושעתידין להיות ,כמ"ש במדרש
)שמות רבה פרשה מ' פסקה ג'( שיש שהיו תלוים בשערו ויש בראשו ויש בעיניו כו' ,שכלל
פרצוף נשמתו היתה כוללת ]פרצוף[ כל הנשמות ,כמ"ש רז"ל )יבמות ס"ב ע"א( אין בן דוד בא
עד שיכלו כל הנשמות שבגוף .והיינו שנכללו בגופו של אדה"ר ,ר"ל בקומת נשמתו שהוא
בציור גוף ממש בתרי"ג בחי' שבו כידוע ,שע"ז נאמר )קהלת א ט( אין כל חדש תחת השמש,
שכל דבר שבעולם כבר הוכן בתחילה במע"ב ,ונכלל הכל באדה"ר .וכמו כן עולם א"ק הזה
שאנו מדברים בו ,הוא כולל וחובק בו כל העולמות אבי"ע וכל הפרטים שבהם ,וכמו שכל
הנשמות וכל גופי בני אדם שנולדים זה מזה) ,ו(הם מסתעפין אחד מחברו ,וכל אב הוא סיבה
לבן שנולד ממנו ,וכן הוא בנשמות שיצאו ונכללו בנשמתו של אדה"ר ,כל נשמה מסתעף
ותולדה מן הנשמה שקדם לו במדרגה .וכמו כן הם כל העולמות ,הם עלולים זה מזה והולכים
ממדרגה למדרגה ,וכולם נכללים בא"ק ,יש מהם תלוים בשערו ,ויש בעינו ,ויש בחוטמו ,ויש
באוזנו כו' .כידוע שסוד ר'ש'ר'ד' שבא"ק ממנו נשפעים לעולמות התחתונים בסוד ניקודין תגין
אותיות ,וסוד השערות דבגלגלתא הוא בסוד שם ע"ב שבו טעמים כמו שית׳ בנתיבות הבאים
בס"ד .וזה סוד מקום בית המקדש אשר יסדו דוד המע"ה ושמואל הנביא )שמואל א' יט יט(
בניו"ת ברמ"ה ,שבהמ"ק הוא כלל כל הבריאה וציור כולם ,וכולל כל מע"ב בסוד )בראשית ה
א( ז"ה ספ"ר תולדו"ת אד"ם שכתבתי למעלה .ורמ"ה הוא סוד אד"ם קדמו"ן והוא בהמ"ק
שהוא נויו של עולם שכולם כלולים באד"ם קדמו"ן כמ"ש ,והבן מאוד.
פתח ב
וצריך שתדע שא"ק שאנו מדברים בו הוא הממלא כל המקום החלל הזה  ,וכל
העולמות אשר יבוארו לפנינו הם נכללים בו ,והוא סובל את כולם וכל העולמות הם לבושים
אליו .והיינו ,כי כלל הבריאה נכלל בד' חלקים :הא' ,הספירות ,והם כחות אלקות הבונים כל
הבניינים והמשפיעים והמנהיגים אותם) .ב' (,והנשמות) .ג' (,וכחות הנבראים עליונים
המשפיעים למשרתים והם המלאכים שנבראו לעשות שליחותו ית' להנהיג העולם התחתון.
)ד' (,ועולם התחתון ובכללו הגלגלים וכוכבים וד' יסודות התחתונים ודצח"ם וכל אשר בהם,
והם נקראים בשם ד' עולמות אבי"ע כמו שיתבאר בס"ד.
וכל אלו הד' מסודרים בסדר א' אשר כיוון אליהם המאציל ית"ש שכך צריך בשביל
גילוי השלמות וגילוי תכלית רצונו ית' .וכל מה שראוי לתחתונים לפי הנהגתם ומעמדם לפי ערך
העבודה שלהם ,הוא מתחיל מעולם האצילות ונשלם בתחתית עולם העשיה .אבל א"ק הוא
92

 91עי' שעה"כ קרה"ת פרק ג' כי ספר הוא בחי' ב' שמות א-היה דיודי"ן וההי"ן העולים חדש
ועם כ"ח אותיותיהם הם בגי' ש"ם והם ספ"ר ,עכ"ל.
 92עי' לקמן אח"ף פתח ה'.
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השורש לכולם ,ור"ל שם הוא הסידור לפי ערך השלמות ושכר הראוי לנבראים אחר שיתוקנו
)ו(ע"פ סידור היקף הבריאה ,והוא ענין עליות העולמות למעלה ממדרגה למדרגה שיהיה לעתיד
לבא שיעלה למעלה בא"ק כמ"ש הרב )ע"ח סדר אצילות פרק ב'( ,93ויתבאר בנתיבות שלפנינו
בס"ד.
ונמצא שענין השלמות הזה הוא הסובל כל הנבראים והם כלולים בו ,שהכל לפי ענין
המושרש שם ,ששם הוכן כל ההכנות הצריך לעולמות האלה שיצאו מן הכח אל הפועל ,ושם
הוא עלייתם ושלמותם .וגם הוא מתלבש בהם ,ור"ל שפעולת כל העולמות אלו הוא על ידו ,לפי
ההכנות שהוכנו בו ממש ,כמו נשמה המתלבשת בגוף .אבל אינם יכולים לקבל ממנו כי אם לפי
ערכם ,לפי הסדר שצריך בשביל הנהגת התחתונים ,ולפי הצריך לעבודה.
ולכן כתב הרב ז"ל )טנת"א פרק א'( שכל עולמות אבי"ע אינם מתחילים להלבישו רק
מטיבורו ולמטה .94וענין זה יתבאר באורך בס"ד בנתיבים הבאים ,וכל מה שלמעלה מן הטבור
אינו אלא בבחינת קיבול שכרם וגדר עלייתם בסוף במדרגות יותר עליונות מה שלא ניתן עתה
שיתראה זיוום למטה ,וזהו כוונת מאמר הקדוש רשב"י בתיקונים )קל"ד( 95ת"ח כמה עולמות
אינון דאינון מתלבשין ומתרכבין בספיראן כו' .והיינו כל העולמות שהם בא"ק שחלקים מהם
הם מתלבשים בספירות דאצילות ,וחלקים היותר עליונים אינם מתלבשים בהם ,רק מתרכבים
בהם כרוכב על סוס שהם למעלה למעלה ממדרגת הנהגת הנבראים כפי שהם עתה .ובאמת
העולמות שבא"ק הם עד אין מספר זה למעלה מזה ,שכל עולם הוא )עולם( ]אילן[ שלם מענפים
ושריגים ועלים ופירות כולל כל הענין שבכל העולם מצורך העבודה והתיקון שנעשה ע"י לכל
א' לפי עבודתו ומדרגתו זה למעלה מזה .שאין צדיק דומה לחבירו ,96וכל מצוה מתקן תיקון
אחר בבריאה ,שהם העולמות שמנחילים לכל צדיק וצדיק 97לפי ערך מדרגת עבודתו ותיקונו.
ולכל אלו שרשים עליונים מאד הוכנו הכל בא"ק הזה ,שהוא הנושא של כל מקום החלל וכל
ענין הצמצום נעשה ברצונו יתברך .ובכל זה אין לנו השגה כלל ולא לשום נברא בעולם ,והוא
סוד הפנימיות של א"ק ,ואין אנו מדברים רק מזיו הנשפע ממנו דרך ד' החושים רשר"ד שיתבאר
בס"ד ,והוא סוד ההכנות לנבראים .וגם בזה א"א לדבר רק בדרך רצוא ושוב 98מה שצריך בשביל
החקירה מאצילות ולמטה ,והיאך יצאו מן הכח אל הפועל עד שנתקנו בציור הראוי לתחתונים
להנהגתם ושפעם ופעולתם והבן.
פתח ג
ועולם א"ק הזה הכולל וחובק בתוכו כל העולמות וכל ד' חלקי אבי"ע והנמצא בהם.
הוא מתחלק לעשר ספירות בשתי בחינות עיגולים ויושר ,והיינו שנתחלק לי' עיגולים זה תוך זה
כגלדי בצלים ,חכמה בתוך כתר ובינה בתוך חכמה כו' .וכל ספירה מהם נחלק לי"ס פרטיות ,וכל

 93וז"ל ,הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד ,ישכיל מעשיה בסוד ונחמד העץ להשכיל עץ
הדעת ,ירום מיצירה ,ונשא מבריאה ,וגבה מאציל' מא"ד אותיות אדם הוא א"ק אז יבוא משיח
בע"ה ,עכ"ל.
 94עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"א ,וז"ל ,וכן בא"ק ,האצילות מתחיל מטיבורו ולמטה ,והענין
כי מטיבורו ולמטה הוא לבר מגופא ,ואין נחשב בכלל הפרצוף ,והטעם כי בכל פרצוף פרסה מחלק
בטיבורו ומסלק כל האורות למעלה מן הפרסה ,ולכן כל הפרצופים שעד הפרסה נכללין בו כי כל
שלמטה כלול בשל מעלה רק שאין נחשבין בו שם כי בטלים הם לנגדו שם ,עכ"ל.
 95בתיקו"ז המודפס עם ביאור הגר"א הוא דף קנ"ט ע"ב ,ולשון התיקונים הנמצא אצלנו הוא
בשינוי קצת ,וז"ל ,תא חזי ,כמה עלות סתימין דאינון מתלבשין ואינון מורכבין בספירן ,עכ"ל ,אבל
גירסת המחבר הובא בע"ח עגו"י פתח ד'.
 96מקורו בע"ח סדר אצילות פרק ב' שאין לך יום שדומה לחבירו ואין צדיק דומה לחבירו ואין
בריאה דומה לחבירתה ,עכ"ל.
 97עי' 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 .אמר
רבי שמעון בן חלפתא ,לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ,שנאמר
)תהלים כט( ,יי עז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום.
 98ע"פ ס"י פ"א מ"ח ,וז"ל ,עשר ספירות בלימה בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר ואם רץ פיך
לדבר ולבך להרהר שוב למקום שלכך נאמר רצוא ושוב ועל דבר זה נכרת ברית ,עכ"ל.
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פרט ופרט מי"ס 99פרטי פרטיות ,וכן עד"ז עד מלכות דא"ק והם נקראים בבחינת נפש .ובתוכם
מתפשטים י"ס בציור אדם ,ונקרא יושר דא"ק והוא מדרגת רוח .והוא כדמות אדם כלול מרמ"ח
אברים 100מצטיירים בציור ג' קוין ימין ושמאל ואמצע ,וכן בכל ד' חלקי עולמות אבי"ע יש בהם
בחינת עיגולים ויושר.
וביאור אלו הדברים הוא ,כי הנהגת העולם נתחלק לשתי מדריגות ,והוא הנהגה כללית
והנהגה פרטית .הנהגה כללית הוא ענין הנהגה טבעית ,שבבחינה זו אין הפרש בין עבודה
לעבודה ,והשפע נשפע לכולם בשוה לקיום הנבראים .והנהגה זאת נקרא בחינת עיגול ,101ר"ל
שכמו שהעיגול הוא כדור שוה בהיקף אין שייך בו ימין ושמאל מעלה ומטה כלל ,כמו כן אין
הפרש בהנהגה הזאת בין מדת החסד לדין ,והיינו שהוא ית' הנותן חיים לכל הברואים בשוה
לקיומם כפי ערכם ומהותם כמו שהוא השפע למטה לדצח"ם שבעולם השפל ,שהוא ית' משפיע
שפע לדומם שיהיה מקיימו ומעמידו על עמדו שיהיה במדרגת הדומם .כמו כן נותן שפע לצומח
שנותן בו נפש הצומחת ,ובנפש הצומחת הוא נקרא צומח .וכן לבעלי חיים ,וכן לאדם בבחינת
נפש המדברת .וכל מדרגה יותר גבוה כוללת מה שתחתיו וחובק אותם ,כמו שהדומם אין בו
אלא נפש הדומם לבד ועליו מקיף הצומח ויש בו נפש הצומחת ובנפש הצומחת נכלל ג"כ כח
הדומם .102והמופת לזה שאם הצומח מתייבש ונעקר מן הארץ אז נעשה עפר ונרקב ונשאר בו
נפש הדומם לבד .וכן הבע"ח יש בו נפש )החיוני( ]החיים[ ,ובתוכו כלול נפש הצומח שבו
מתגדל הבע"ח ובתוכו נפש הדוממת .והמדבר יש בו נפש המשכלת ,ובתוכו כלולים שאר
נפשות זה תוך זה ,וזה למטה ממדרגתו של זה .אכן אעפ"כ נקרא שהכל השקפת השי"ת עליו
בשוה נותן חיים לכל א' שיתקיים בערכו .וכן הוא למעלה בד' יסודות ,חובק כל א' חבירו,
שהמים מקיפים העפר ,והרוח מקיף יסוד המים ,ויסוד האש ליסוד הרוח והאויר .ואח"כ למעלה
הגלגלים וכוכבים ומזלות ,כל אחד כולל את מה שתחתיו ומקיף זה ע"ז ,וכן הוא למעלה
למעלה .וכן השפע הנשפע בהם הולך ממדרגה למדרגה ג"כ בכלל לפי ערכם ומעמדם הכל
בשוה ,ר"ל בבחינת נטות רצונו ית' בקיום הנבראים כל א' לפי מה שהוא ,ובחינה זאת הוא מה
שהיה בתחילת הבריאה שנבראו כולם בחסדו ית' ,שאינם תלויים בקיום העבודה .וזהו ענין שפע
הנשפע לכל הנבראים שע"ז נאמר )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,103והוא ית' זן בחסדו כל
בשר .ונמצא שבבחינה זו נקרא שכל הנבראים עלולים זה מזה ,וכלולים א' בתוך חבירו המקיף
עליו והוא עילתו ,והוא בחינת עיגולים שבעולם.
ובחינה ב' נקראת בחינת יושר ,והיינו כמ"ש למעלה שתכלית הבריאה היה בשביל
הבחירה והעבודה ,וכל הנבראים תלוים בזה שיהיה ההנהגה בדקדוק גדול על כל פרט ופרט לפי
עבודת בני אדם .שמצד זה יש שינוי מדרגות רבות לפי ערך דין וחסד ,טוב ורע ,עליה וירידה,
והוא בחינת ציור אדם .והיינו שציור אדם ברמ"ח אבריו הוא ממש ציור ערך האור העליון
הנשפע לפי ערך התורה והמצות שהם ג"כ מתחלקים לתרי"ג בחינות ,רמ"ח מצוות עשה ושס"ה
ל"ת בציור אדם ממש ,ולפי ערך עבודת האדם למטה משתנה ג"כ מצב כל הנבראים ,או שיהיו
נופלים ממדרגתם או עולים יותר למעלה ,או שיתרבה אורם או שיתמעט .ובאמת בחינה זו הוא
מדרגה יותר עליונה מבחינת העיגולים שהוא תכלית כוונת רצונו ית' כמ"ש כמה פעמים ,והוא
בפנימיות העיגולים ,ר"ל עומק המחשבה שבהם .וכולם נמשכים אחר בחינת היושר הפנימי,
 99נדצ"ל לי"ס.
 100עי' בהגר"א על תיקו"ז קט"ו ע"ד ,וז"ל ,דרמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת הן נגד זו"נ רוח ונפש וכו'
ורמ"ח מ"ע הן נגד רמ"ח איברים ושס"ה מל"ת הן נגד שס"ה ימי השנה דהאדם והזמן הן נגד דו"נ,
עכ"ל ,וזה ג"כ פשטות דברי הע"ח עגו"י ב' וז"ל ,הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה מראש
גג העליון של עיגול העליון מכולם עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש מלמעלה למטה
כלול מי"ס בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה כלול מרמ"ח אברים ,עכ"ל.
 101עי' ברמח"ל בקל"ח פתחי חכמה אות י"ג וז"ל ,סוד התמונות  -מראים הדברים לפי טבע
התמונה ההיא למטה ממש ,והעיגול מראה הנהגה סובבת בלא חילוק הנהגת חסד דין רחמים,
אלא כמו השגחה כללית לפי מהות הספירה ההיא וזה בסוד ההשתלשלות ,עכ"ל.
 102מקורו בע"ח קיצור אבי"ע פרק א'.
 103עי' ברמח"ל בדעת תבונות אות קס וז"ל ,כי הכבוד העליון הוא השורה בכל מקום והוא
המחיה את כל הנמצאות והעיד הכתוב )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ועל כן נאמר )ישעיהו ו
ג( מלא כל הארץ כבודו ,עכ"ל.
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שגם בחינת קיומם בעיגולים כפי הטבע שנבראו בתחלה ,תלויים ועומדים אחר בחינת הנהגת
היושר ,שהוא המסודר לפי ערך העבודה של בני אדם.
וז"ס הנהגה שמובדלים בזה ישראל מכל עובדי אלילים כמ"ש רז"ל )יבמות ס"א ע"א(
אדם אתם ,אתם קרויים אדם וכו' .והיינו שאו"ה שלא נתנה להם התורה והמצות ,קיומם
והעמדתם הוא בבחינת עיגולים ,והיינו לפי הטבע שניתן בתחילת הבריאה מצד חסדו ית' .והם
נקראים בחינת חיצוניות העולם בכללו ,מאחר שאינם פנימיות כוונתו ית"ש בבריאת עולמו.
אבל ישראל להם ניתן התורה ומצותיה וכללותיה ופרטותיה ,ממש בציור אדם שהוא תכלית
מעלת האדם שעליו נברא הכל שיהיה מתנהג ע"פ התורה .והם נקראים בחינת יושר של העולם
שהוא בציור קווין ואברים ,שהוא קומה שלימה המסודר ע"פ דרכי התורה ופרטיה.
וגם הנהגת או"ה ג"כ משתנה לפי ערך שינוי מצב ישראל ועל פי עבודתם ,לפעמים
להעניש אותם ,ולפעמים להיטיב אותם ,הכל על פי עומק השגחה הפנימיית הזה אשר הוא
מסודר על פי התורה ומצות שישראל עוסקים בה*] .ו[נמצא שבאמת ההשגחה העיקרית
ההולכת בסדר ציור דמות אדם בכל הפרטים ,הוא רק בישראל לבד ,ומזאת ההשגחה העיקרית,
משתלשל ומסבב תמיד בכל יום ובכל רגע גם ההשגחה כלליות על העכו"ם ,לא לפי מעשיהם,
אלא לפי מעשה ישראל שבתוכם .ולכן ,בעת שהיו ישראל עושים רצונו של מקום ,היו נתונים
עליון על כל גויי הארץ וגו' )דברים כח א( לפי שהיה מאיר מאד בחינת יושר שלהם באור הפנים
עליון.
אבל על ידי שקלקלו מעשיהם נתעלם האור הגדול הזה ,ומושגחים בהסתר פנים ביושר
ודקדוק עצום ובדין גמור ,וזה גורם שהחיצוניות מתגבר יותר על הפנימיות ,וישראל הם
בגלותא .וכן הוא בכל עולם ועולם ,שהיושר שבאותו עולם הוא )שמו( ]זיו[ הנמשך לנשמות של
ישראל ובכל עולם לפי מקומו ,שנשמותיהם של ישראל הם קו פנימי ,ונמשכים בפנימיות כל
העולמות והוא בחינת היושר שלהם .ובחינת עיגולים של כולם ,הוא הנמשך להאיר לאו"ה
ולשאר נבראי מטה .וכן הוא למעלה באצילות מדות ההנהגה והשגחתו ית' והמשכת אורו להם,
הוא באלו ב' המדרגות בבחינת פנימיות ויושר לישראל ,ובבחינת חיצוניות ועיגולים לאו"ה
ולנבראי מטה** .ולכן בחינת עיגולים נקראת בכ"מ בערך מדרגת נפש ובחינת היושר נקרא
במדרגת רוח כידוע ,שנפש נמצא בכל בע"ח גם בבהמה והוא נפש הבא מן הארץ כמ"ש
)בראשית א כד( תוצא הארץ נפש חיה וגו' ,ורוח הוא באדם לבד כמ"ש )איוב לב ח( אכן רוח
הוא באנוש וגו' ,והוא עיקר מדרגת האדם ,104ובו תלוי כל העבודה ,והוא העולה והיורד ,ובא
באדם לתקן נפש הבהמיית שלו ,והוא מן השמים ומדרגה זאת ניתנה לישראל והוא מ"ש )יבמות
ס"א ע"א( אדם אתם ,אתם קרואים אדם כו'.
וכמו כן ניתן לישראל אמצע העולם בארצנו הקדושה שהוא במרכז הארץ והוא
הפנימיות בכולם ,שהוא סוד בחינת יושר שהוא באמצע בחינת עיגולים ,וכמו שבחינת עיגולים
בא בתחלה ,ואח"כ בחינת יושר ,כמו באדם פרטי ,שתחלה כשנולד קונה מדרגת נפש ואח"כ
כשזוכה מקבל מדרגת רוח כמ"ש הרב הקדוש בזה )ע"ח שער המוחין פרק י"ב( .105כמו כן
 104עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
 105וז"ל ,קודם שנעשה כלי החיצון דז"א ,אז כבר היה בו קודם העיבור בחי' נפש דנפש שהוא
הבל דגרמי ,ובעיבור כשנעשה כלי החיצון דז"א אז נכנס בו רוח דנפש ,וכשנתלבש בו כלי החיצון
דאמא שהם המוחין ,נכנס בו נשמת נפש ,וכשנתלבש בו כלי החיצון מוח דאבא ,נכנס בו חיה
דנפש ,וכשנתלבש בו כלי מוחין דא"א נכנס יחידה דנפש ,אח"כ ביניקה נכנס בו הרוח ,וגם הוא בה'
מדרגות ,כי תכף כשנולד נכנס בו נפש דרוח ,אח"כ כשנגמר בשני היניקה כלי אמצעי דז"א נכנס בו
רוח דרוח ,וכשנכנס בו לבוש אמצעי דאמא עם המוחין דיניקה שמצד אמא אז נכנס בו נשמת רוח,
וכשנכנס בו לבוש אמצעי דאבא שהם הקרומות עם המוחין שמצד אבא אז נכנס בו חיה שברוח,
וכשנכנס בו כלי לבוש אמצעי דנה"י דא"א שהוא הקרומות ובו המוחין שמצד א"א אז נכנס בו
יחידה דרוח ,והרי נשלם הרוח לגמרי אח"כ בעיבור ב' דגדלות אז נכנסת בו הנשמה דז"א גם הוא
ע"י מדרגות כי תכף נכנס בו נפש שבנשמה ואח"כ וכו' ,עכ"ל ,ועי' עוד שער הגלגולים הק' ז' בעת
שנולדו זוכים לנפש ובהיותם בן י"ג שנה ויום אחד אם יזכו מעשיהם יכנס בהם גם הרוח ואם יזכו
עוד הנה בהיותם בן כ' שנה יכנס בהם הנשמה ג"כ ועד"ז עד סיום הכל ,עכ"ל.
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תחלה לא נתגלה אומה הישראלית בעולם עד אחר שבא אברהם אבינו וממנו התחיל להתגלות
בחינת יושר הזה ,והוא שנתברך )בראשית יב ב( ואעשך לגוי גדול ,וממנו יצאו ישראל ,ולכך
אמר לו הוא ית' )שם יב א( לך לך מארצך וגו' אל הארץ וגו' ,ונתן לו אה"ק למורשה שהוא
בחינת יושר דעולמות כמ"ש .ולכן נקרא אברהם אדם ,106האדם הגדול בענקים )ירושלמי שבת
פט"ז ה"א( שהוא בחינת יושר בציור אדם בעל רמ"ח אברים בגי' אברהם ,וממנו התחיל בחינת
השגחה זאת הפרטיית שיהיה על פי התורה והמצות.
*בית נתיבות
וזה סוד ב׳ עניני ההנהגה שאנו רואים בעולם :א׳ ,הנהגה טבעיית הנרמז בשם אלהים
שבו העולם מתנהג בטבעי ,והוא בא מבחי׳ עיגולים וחיצוניות דאצילות ,107והוא נשפע ג"כ אל
חיצוניות ועיגולים דכל העולמות בי"ע .ומשם נשפע ג"כ לגלגלים וכוכבים ומזלות ,שהם ג"כ
בחיצוניות שלהם בסוד עיגולים שהם משפיעים לתחתונים ,ועולם כמנהגו נוהג לפי משטרם
בארץ .והב׳ ,הוא הנהגה הניסיית שהוא ית׳ פועל נפלאות בעולם לשדד הטבע ,ומשם הנהגת
ישראל ,ולפי ערך מעלתם ,כך מתגדל הארת בחי' יושר דאצילות וכל עלמין בי"ע ,עד שהארת
העיגולים ועניינם מתבטלים נגד בחי' יושר הפנימי.
וז"ס הנהגה שהיו מתנהגים ישראל מעת יצ"מ שהיה שידוד כל המערכות ,ונעשה
נפלאות )גדולות( בעולם ,והליכתם במדבר מוקפים בענני כבוד ,וניתן להם לחם מן השמים
ובאר ,כי אז היה מדרגתם גדולה מאוד ע"י התורה שקבלו ,שהוא סוד גילוי דמות אדם בתרי"ג
מצות .ונתגלה ענין בחי' יושר עד שבחי' העיגולים היה מתבטל לגמרי ,וגם הנהגת הטבעי היה
משעובד להנהגה זו ,גם באו"ה בשביל ישראל לטובתם ,כמו שהיה במכות מצרים ,וקי"ס,
ומפלת עמלק ,ומלכי כנען ,וכדומה .והוא בחי' גילוי שם הוי"ה ,בחי' רוח דעולמות .והוא סוד
מ"ש )דברים לג ה( ויהי בישורון מלך וגו' ,אחר שהזכיר מעלת ישראל באומרו )דברים לג ב( ה׳
מסיני בא וגו׳ )שם ג'( אף חובב עמים וגו׳ )שם ד( תורה צוה לנו משה וגו׳ ,ולכן ע"י נתגלה
בחי' יושר דעולמות ,והאיר מדרגתם של ישראל להיות )דברים כח א( עליון על כל גוי הארץ
וגו' ,ולכן נקראים ישורון .וכן כל זמן שהיו ישראל בא"י ,היו מתנהגים ע"פ ניסים ,אך לא כ"כ
בגילוי כמו במדבר אחר שנסתם הבאר ונגזר מיתה על משה רע"ה שהוא כלל נשמות ישראל.108
והוא כולל כל בחי' יושר דכל העולמות ,109והוא סוד ו' דכל הולך על גחו"ן )ויקרא יא מב(
דבאמצע ס' ריבוא אותיות התורה )קידושין ל' ע"א( שהוא קו הנמשך ביושר בציור אדם ,סוד
מ"ה דמש"ה .והש׳ הוא ג׳ קווין 110שהוא ביושר ,מה שא"כ בעיגולים כמ"ש הרב זללה"ה .וזה
סוד שביקש משה רע"ה מאיתו ית׳ אחר שנגזר עליו מיתה ,יפקוד ה׳ וגו׳ אלהי הרוחות לכל בשר
איש על העדה וגו' )במדבר טז כב( ,כי בכל דור מאיר נשמת משה 111בהיותו גדול שבדור ,והוא
נגנז בו בסוד )קהלת א ה( וזרח השמש ובא השמש וגו' ,שהוא כולל כל ישראל כל בחי' יושר
של כל העולמות שהוא בחי' רו"ח העולמות ,והשיב לו הוא ית׳ )במדבר כז יח( קח לך את
 106עי' עוד בדברי המחבר שיח יצחק )ש"ט ע"א( וז"ל ,אברהם אבינו ,שורש מחצבתינו ,נברא
בריאה חדשה ממש אחרי שהושלך בכבשן האש ,והיה נידון לשריפה וכל העומד לשרוף כשרוף
דמי ,והוא יתברך הצילו מהאש הגדולה באמיתת יחודו ,כמ"ש נאה ליחיד להציל את היחיד ,ולכן
אינו מתייחס אחר תרח אביו כי היה ממש בריאה חדשה מאתו יתברך שלא ע"י אב ואם ,כאדם
הראשון ממש ,ולכן אמרו רז"ל שנקרא אדם כמ"ש האדם הגדול בענקים ,עכ"ל.
 107עי' לקמן פתח ט'.
 108עי' מדרש תנחומא בשלח פ' י' וישמע יתרו גו' ,למשה ולישראל עמו ,שקול משה כנגד
כולם ,עכ"ל.
 109עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א,
לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף
קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא
הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח
מכלל ישראל ,עכ"ל ,רואים מכאן שהו' דכל הולך על גחון הוא נשמת משה רבינו שעומד נגד
הנחש.
110
עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"א ע"א וז"ל ,ד' חיות )המרכבה( הן ג' בחג"ת ש' דמשה וד' אדם
במ"ה דמשה וכו' והיא אינה ממותקת שהיא דינ"א במלכות אדנ"י ,ועי' עוד יהל אור ח"ב י"ב ע"ג
וז"ל ,ש' דמשה מצד כללותו באבות ועיקר שמו מ"ה דמשה והוא מל' באסתלקותא לכתר ,עכ"ל.
 111עי' שער הגלגולים הק' ל"ו.
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יהושע איש אשר רוח בו וגו׳ ,כי איש כזה ראוי להנהיג את ישראל שהנהגתם תלויה בסוד בחי'
יושר כמ"ש ,ע"פ התורה והמצות .וכן לאחר שנחרב בהמ"ק וישראל בגלות ,ג"כ מתנהגים ע"פ
מדה זו ,רק שהוא בהסתר פנים .כי בחינת היושר הוא מתעלם הארתו מצד שאינם עושים רצונו
של מקום כ"כ .והחיצוניות מתגבר ,אבל הכל הוא בדקדוק עצום ע"פ התורה והמצות ,ובלא
תורה ומצות אין להם קיום לישראל ,שהם אינם תלוים רק בבחי' יושר לבד ,וז"ס מ"ש )שבת
קנ"ו ע"א( אין מזל לישראל .והוא סוד חיצוניות המזלות וכוכבים שהם כגלדי בצלים זה בתוך
זה ,וסוד גלג"ל הוא ס"ו ,כי הס׳ הוא סוד עיגולים והו׳ הוא היושר המתפשט בהם ,והוא פנימיות
הגלגלים והמזלות ,והו׳ הוא סוד התלי 112נחש בריח שהוא המהפך כל המזלות וטבעם ,ובהם
תלוי כל הניסים ונפלאות הנעשים בעולם .שלכן התחלת המופתים לפני פרעה היה בתנינים,
שעי"ז נתבטל כל כוחו והיה התחלת שידוד הטבע והמזלות .וזה סוד המטה שנמסר למשה
שהוא סוד בחי' יושר של כל העולמות ,שע"י התורה שאז ביצ"מ נבחרו ישראל להיות לעם
סגולה ,להיות נקשרים בבחי' יושר של כל העולמות .והוא סוד מ"ה דמט"ה ,והט' שבאמצע הוא
ט׳ כלים דיושר בציור ג׳ קווין חב"ד חג"ת נה"י בראש בטן גויה במוחין ידים ורגלים ,והוא סוד
תכלית כוונתו ית׳ .והוא מה שכתב בבריאת האדם )בראשית א לא( והנה טוב מאוד ,וזהו ט׳
דמטה סוד טוב.
והוא מ"ש רז"ל במס׳ מנחות )נ"ג ע"ב( יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים ,יבא טוב
זה משה ,ויקבל טוב זו תורה ,מטוב זה הקב"ה ,לטובים אלו ישראל .והיינו ,שמפרש שלכך נתנה
תורה לישראל שהם באים מבחי' יושר דעולמות בצורת אדם אשר תלוי בהנהגת התורה ברמ"ח
מ"ע ושס"ה ל"ת ,ובחי' יושר נקרא טוב מטעם הנ"ל .ולכן ניתנה ע"י משה רע"ה שהוא כולל כל
ס' ריבוא נשמות ישראל וכולל קו הפנימיי בסוד ו׳ דגחון .והענין כי כלל הכל מתחלק לג׳ בחי'
שאמרו ,אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא .113והיינו ,המאורות שהם כל הענינים שאנו מדברים
בספירות ופרצופים דאצילות והנמשך מהם הם הנשמות ,והתורה הוא המשכת המאורות
לנשמות כמ"ש החסיד האלוקי מוהרמ"ח לוצאטו ז"ל בכתביו )אדיר במרום דף קי( ,114ומשה
 112עי' 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.
 113לא מצאתי כזה לשון בזהר אלא רק בנפה"ח )ח"ד פ' י"א( וז"ל ,ולזאת עיקר חיותם ואורם
וקיומם של העולמות כולם על נכון ,הוא רק כשאנחנו עוסקים בה כראוי ,כי קב"ה ואורייתא
וישראל כולא חד ,עכ"ל ,אבל כתוב בזהר )ח"ג ע"ג ע"א( בזה הלשון ג' דרגין אינון מתקשרן דא בדא
קב"ה אורייתא וישראל ,ועי' הסבר הדבר ביהל אור ח"ג י"ט ע"א וז"ל ,כי ישראל אחידן בכ"י ,וכן
קיומא דכ"י בעולם אינו אלא בישראל וכו' ,ותורה ידוע דרגה ,והוא ית' שוכן בקרב הארץ בשביל
התורה וכו' ,וקב"ה הוא בינה כמ"ש בכ"מ וכו' ,והנהגת העולם בז"ת בשביל ישראל ותורה וכו',
עכ"ל] .עי' לש"ו דע"ה ח"ב טו ע"ג וז"ל וכמ"ש זהר יתרו צ' ע"ב אורייתא וקב"ה כולו חד וכו' והוא
מה שאמרו )דהיינו שאין כזה לשון בחז"ל( קב"ה ואורייתא וישראל כולו חד ,עכ"ל[
 114וז"ל ,אך הענין דע ,כי לכל מאור יש סגולה פרטית ,ולפי הסגולה ההיא פועלים כל שאר
המאורות ,כי כולם נכנסין בכל פעולה מפני ההסכמה ,וזה כבר מבואר בכמה מקומות ,והנה בזוהר
אמרו ,כי הקב"ה והתורה וישראל אחד הוא )זח"ג עג( וצריך להבין זה הענין היטב ,אך צריך שתדע
כי הנשמות יוצאין מן המאורות ,ובאמת כל המאורות כלן מראש האצילות ועד סוף העשיה יצאו
מהם נשמות ,כמבואר במ"א ,ואמנם זה הכלל צריך שיהיה תמיד בידך ,שאורות הספירות לפי
התולדה שצריך שתצא משם ,כך הם מתחלפות להשתוות אל התולדה ,והנה הארת הספירות
להוצאת הנשמות היא הארה היותר עיקרית ,שכל שאר הארות אליה כמו ענפים ,והנה
ההתפשטות הזה של המאורות להוציא הנשמות הוא בכח חדש ודאי בהם ,לבד הכח הצריך להם
לעצמם ,וההתפשטות הזה היא התורה ,שיש בה כל כך חלקים כמו הנשמות היוצאות מהם ,ועל כן
נאמר שהתורה היא שורש לנשמות ישראל ,ונמצא שיש ג' דברים ,המאורות ,והנשמות היוצאות
מהם ,והתפשטות המאורות לעשות הנשמות ,ואלו הג' דברים הם ,קב"ה ואורייתא וכנסת ישראל,
והבן זה מאד ,עכ"ל.
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הוא שורש לכל נשמות ישראל ,ולכן נמסר לידו מטה ה׳ לעשות נפלאות בעולם ,וכל הנבראים
יהיו נמשכים אחר רצונו .ויתבטל הנהגת הטבע לפניו שהוא בחי' עיגולים הנמשך אחר היושר,
וזה סוד מסו"ה משה )שמות לד לג( שהוא בחי' מ"ה שקיו דאילנא לגו )תיקו"ז י"ט ע"א( סוד
אדם ,וס"ו הוא העיגול ויושר והוא נקודת הדעת שהוא פנימיות של ז"ת סוד ז׳ ימי בראשית.
והיינו ,אם לא היו ישראל עושים את העגל ,היה בחי' יושר דעולמות מתגבר לגמרי והיה נתקן
העולם בשלימות כמו שיהיה לע"ל ,והוא הארת פני משה וקירון אור פניו כמ"ש )במדבר ו כה(
יאר ה׳ פניו אליך וגו' ,וע"י העגל חזר הקלקול ונתגבר ג"כ בחי' העיגולים וגרם שיהיה לפעמים
הסתרת פנים והטבע שולט עדיין ,ולכן אח"ז הוצרך לשום על פניו מסו"ה ,והוא גלגל אד"ם
עיגול ויושר ,והבן.
**בית נתיבות
ומזה תבין סודות נסתרים ,יתגלו לך כמה דברים בדברי חז"ל מה שדברו בענייני
הגלגלים ומזלות ,ומענין יסודות התחתונות שבארץ ,שנראים לכאורה תמוהים מאוד וסותרים
הדברים שנתבררו היפוכם .כעין מה שכתוב )פסחים צ"ד ע"ב( שבלילה החמה מהלכת למעלה
מן הרקיע ,וכן תיקנו אנשי כנה"ג בברכות ק"ש ,הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע
חלוני רקיע כו' .כי באמת הם לא דברו מענין חיצוניות הגלגלים ומזלות ,אלא מבחי' הפנימיות
שלהם שהוא סוד בחי' יושר שזהו השייך לישראל וצריך לעבודה ,והוא ע"פ התורה הנתונה לנו,
שבאמת בבחי' עיגולים דעולמות לא שייך )שינוי( זמנים ולא עליה וירידה וחילוף המצב ,כי
הוא עומד לפי הבריאה שהיה בתחילה במע"ב .אבל בחי' יושר הפנימי הוא משתנה תמיד ע"פ
התורה והעבודה לפי הזמן ,ויש בו עליה וירידה וכן הנהגת הטבע אין בו שינוי כלל ,משא"כ
הנהגה הפנימיית שהוא מבחי' יושר ,דרגא דאדם ,והוא משתנה בכל יום )ו(לבושין דאיהו לביש
בצפרא כו' )תיקו"ז ע"ב ע"ב( .ולכן בכל יום מסתלק בחי׳ יושר דחמה בלילה למעלה מן הרקיע,
ולמחר נכנס בו בבחי' אחרת כמ"ש במ"א מזה באריכות )אפיקי ים סנהדרין צ"א ע"ב( .ורוב
דברי הזוה"ק והתיקונים אינם מדברים רק מבחי׳ יושר דעולמות ,רק במקומות )מועטים( הזכירו
גם בחי' עיגולים ,כי עיקר עסקינו ועבודתינו הכל הוא ביושר לבד ,ולכן גם דברי רז"ל באגדות
ומדרשים הם בבחי' זו.
פתח ד
וגם בחינת העיגולים שייך בו קצת בחי' ימין ושמאל  .והיינו כי אנו רואים שגם
בבחינתם נובעים נבראים התחתונים והיסודות ,אף שהם בבחינת עיגולים זה מקיף את זה ,מ"מ
משתנים לבחינת קווים חד"ר ,שהרי יסוד האש 116הוא בחינת דין ,ויסוד המים בחינת חסד ,ויסוד
הרוח הוא )ה(ממוצע ,בחינת רחמים .וכן הכוכבים וגלגלים אף שכל א' מקיף את חבירו מ"מ יש
שהם משפיעים דינים ,ויש חסדים כידוע .וכן )הוא( בנבראי מטה ,האריה טבעו חסד ,והנשר
רחמים ,והשור הוא מצד דין כידוע )זהר ח"ב פ' ע"ב( ,ומ"מ נקרא שאינו בבחינת קוין מצד
שאינם מסודרים על פי עיקר התורה והעבודה להיות ההשגחה בפרטות ,רק שעיקרו להשפיע
בשוה כל א' לפי מה שהוא ,אין הפרש בין עובד אלקים לאשר לא עבדו )מלאכי ג יח( .אך מ"מ
הוא נמשך אחר בחינת יושר שבפנימיותם ,שעי"ז משתנה גם הנהגת הטבע .וכמו שענין הנהגת
האו"ה משתנה ג"כ הכל לפי ערך עבודת ישראל ,וכן שפע המזלות וכל היסודות ,הם משתנים
על פי העבודה .וכמו שהיה בנס חנניה מישאל ועזריה שהאש לא הזיק להם וכדומה ,וכמ"ש
)תענית כ"ה ע"א( אצל רבי חנינא בן דוסא מי שאמר לשמן וידליק כו' וכל ענין גילוי הנסים
והנפלאות או התעלמם ,הכל לפי זכות ישראל שהיושר מתעלם או מתגלה ,ומ"מ הכל תלוי
ביושר לבד.
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 115עי' ע"ח עגו"י ענף ב' וז"ל ,ובענף ג' בענין יו"ד עיגולים דעולם הנקודים יתבאר איך גם בחי'
י"ס של העיגולים יש בהם בחי' קוים ממש עם היותם עיגולים מלבד בחי' הי"ס של היושר הנעשה
בציור מראה אדם ע"ש ושם תכלית דרוש העיגולים ושם יתבאר לך איך גם בי"ס העיגולים יצדק
בהם ימין ושמאל ואמצע עם היותן כדמיון עיגולים זה תוך זה ,עכ"ל.
 116עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב וז"ל ,ואמר שם שלש אמות א"מ"ש ,יסודן כף זכות וכף חובה
ולשון חק מכריע בנתים ,ור"ל ג' קוין חסד דין ורחמים ,שהן השלשה ספרים שנפתחין בר"ה ,מים
חסד ,אש גבורה ,אויר ממוזג בין חום לקור מכריע בנתיים ,עכ"ל.
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פתח ה
אלו ב' בחינות יושר ועיגולים יש בכל א' מהם פנימיות וחיצוניות בכלים שלהם .ואור
הפנימי שלהם מתחלק ג"כ לב' ,אור פנימי ואור מקיף .ונבאר תחילה )ענין( אור פנימי ואור
מקיף מהו עניינו ,והוא שכבר נתבאר למעלה בנתיב הצמצום ,ששורש הכל הוא הקו ורשימו.
שהרשימו הוא המקום הפנוי שנשאר אחר שנסתלק האור הגדול מן החלל הזה ,שהוא ענין
סילוק בחינת בלתי בע"ת ונשאר רק לפי ערך מה שראוי לנבראים לקבל והם הנבראים הנבנים
במקום החלל הזה .שכל א' הוא חלק א' מן הרשימו ,ור"ל מה ששיער ברצונו ית' שראוי להם.
וכן הכלים דאצילות הוא שיעורי המאורות המאירים מאתו ית' לקיום הנבראים והנהגתם .והקו
הנכנס בהם הוא בחינת רצונו יתברך המתלבש בהם ופועל רק לפי ערך המקבלים לבד ,וזה נקרא
אור פנימי 117כמו הנשמה שמתלבשת באברי האדם שפועלת בהם לפי כח האברים הגופניים .אף
שבעצמם הם פעולות רוחניות ,וכמו שהוא בנשמה ,שאין כל הנשמה מתפשטת להתלבש באברי
הגוף ,רק חלקים ממנה ,והם בחינת מדרגת נר"ן ,אבל נשאר ממנה חלק העליון שאין יכול
להתלבש כלל בגוף והוא בסוד אור מקיף ,והם בחינות חיה ויחידה שכל בחינות נר"ן הוא רק
כנקודה לבד נגד אור החיה והיחידה ,ובחינתם הוא להאיר על הגוף מלמעלה להשלימו ולהביאו
למעלה יותר גדולה ,118עד שיוכל להביאו למדרגת נצחיות .וכל זמן שאין הגוף מזדכך כל כך,
אין השני מדרגות הנ"ל יכולים להאיר בגופו ולפעול פעולתם ,אבל משקיף עליו שיזדכך יותר
ומביאו לשלמות יותר נכבד כמו שיהיה לעתיד לבא כשיקום הגוף בתחיה ויזדכך מאד ,ויהיה
ראוי להיות נצחי ,ואז יוכלו להאיר בו גם שני הבחינות של יחידה וחיה ג"כ .ואפילו מדרגת נר"ן
שהם בחינת אור פנימי שאינם מתפשטים בכל אדם ,ואין זה בכל זמן כמ"ש בזוה"ק ובכמה
מקומות )זהר ח"ב צ"ד ע"ב( דכשנולד אז לא יהבין ליה רק נפשא מסטרא דבעירא ,ואח"כ
כשזוכה ,אז נכנס בו הרוח ,וזכה יתיר יהבין ליה נשמתא .וגם בזה יש כמה מדרגות והם נר"ן של
נפש ,וכן של רוח ,וכן של נשמה ,והוא מבחינת עשיה או יצירה או מבריאה .וגם בזה יש כמה
מדרגות ,או מנר"ן של מלכות דעשיה ,או של ז"א דעשיה ,או של בינה ,וכן ביצירה וכן בבריאה,
ובזה יש מדרגות לאין מספר ,הכל לפי זכותו של האדם ,ולפי ענין עסקו בתורה ובמצות שהם
תרי"ג בחינות נגד תרי"ג שבגוף .שבכל מצוה יש כמה מדרגות בקיומה לפי גדר עבודתו ,אם
ביראת העונש או ביראת הרוממות או מאהבה ,ובכל דבר מדרגות רבות ועצומות שבזה נבדל כל
צדיק מחבירו ,וכפי זכותו כך מאירים אברי גופו ומזדככים ביותר עד שנכנסים בו יותר מדרגות
עליונות מבחינת נר"ן שלו.
אבל מ"מ אי אפשר לשום אדם לעלות למדרגה גדולה כזו ,עד שבחינות חיה ויחידה
שלו יתלבשו בגופו בבחינת אור פנימי ,שאם היה כן היה האדם חי לעולם ,שבחינות אלו של
חיה ויחידה הם למעלה ממדרגת אחיזת הרע שבו ,וע"י שנכנסים בו מתבטל הבחירה ממנו
לגמרי ,ולכן לא יזכה שום אדם לזה רק לעוה"ב אחר התחיה ,שאז יזדככו הגופים לגמרי וביער
רוח הטומאה וגו' .119ואעפ"כ אלו שני הבחינות מאירים עליו מלמעלה ,לסייע לאדם להביאו
לגדר שלימות זו של הנצחיות ,ולהעלותו למדרגה יותר גדולה מכפי מה שהוא עתה.
פתח ו
וכמו כן הוא בכל העולמות ,שיש בהם כלים ואור פנימי גוף ונפש ,שאין לך דבר שאין
בו נפש פנימי המתלבש בו לקיומו ולחיותו בסוד )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,120ואפילו
הדומם ויסוד העפר יש בהם אור פנימי וכח החיוני השופע מלמעלה וכן כל הגלגלים והכוכבים,
וכמו שהוא בחמה פנימיות וחיצוניות ,אור וכלים ,שהוא סוד גניזת האור הראשון במאורות
 117עי' בהערה הבאה.
 118עי' שער מאמרי רשב"י י"ד ע"א וז"ל ,לכל אדם יש ב' בחינות נשמה ,האחת היא נשמה
פנימי' שבתוך גוף האדם וזו באה עם האדם ,השני' היא נשמ' בבחי' צלם הנקראת אור מקיף וזו
נשארת למעלה בעולם העליון ועומדת על ראש האדם ,וזו עומדת בבחינת צנור אחד על ראש
האדם שיכול האדם לעלות למעלה על ידי הנשמה ההיא ,עכ"ל.
 119על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 120עי' ברמח"ל בדעת תבונות אות קס וז"ל ,כי הכבוד העליון הוא השורה בכל מקום ,והוא
המחיה את כל הנמצאות ,והעיד הכתוב )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,ועל כן נאמר )ישעיהו
ו ג( מלא כל הארץ כבודו ,עכ"ל.
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כמ"ש במקום אחר )גדלות דז"א כט( באריכות מזה .וכל העולמות הם עתה במדרגה פחותה,
כפי ערך עבודת האדם למטה ,שכ"ז שאינו שלם בתכלית שלמותו ,עד שאין בחינת חיה יחידה
שלו יכולים להתלבש בגופו ,כמו כן בכל הנבראים אין אור הפנימי המתלבש בהם נכנס בהם
בשלמות ,ולכן העולם הוא מתנהג כפי שהוא עתה ,בין בבחינת הנהגה טבעית ובין בהנהגה
הניסית שהוא ענין עיגולים ויושר כמ"ש למעלה )פתח ג'( .ועדיין לא נשלם העולם ,ויש כמה
קלקולים ודברים רעים לפי עניין עבודת האדם ,וגם המאורות אינם מאירים כראוי עד לע"ל,
שאז יהיה נשלם תקון האדם שיזכה למדרגת חיה ויחידה שיהיו נכנסים בגופו ,שאז )על ידי זה(
יסתלק הרע לגמרי ,אז גם העולמות התחתונים ועליונים יעלו ממדרגתם ,שהכלים שלהם יזדככו
יותר ויוכלו לקבל מדרגה יותר גדולה מן האור המתלבש בהם שהוא הנפש שבהם .ולכן גם
המאורות יאירו ביותר ,כמ"ש )ישעיה ל כו( והיה אור הלבנה כאור החמה ,ואור החמה יהיה
שבעתיים כאור שבעת הימים וגו' כמדרגתם הראשונה שעלה במחשבה בתחילה קודם
שנתקלקלו הנבראים על ידי חטא של אדם הראשון ,כמו שיתבאר בס"ד בנתיב שבירת הכלים
)פתח ג'(.
וכן נבראים התחתונים יעלו למדרגה יותר גדולה ,ויתרבה השפע גם בדומם וצומח
ובבעל חיים ,כמו שכתוב )שבת ל' ע"ב( עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות כו' ,ויתרבה
הברכה בצומח ,וכן בבעלי חיים )ישעיה יא ו( וגר זאב עם כבש וגו' ,וכן בְּ ְמ ַדבֵּ ר )ישעיה סה כ(
כי הנער בן מאה שנים ימות )פסחים ס"ח ע"א( גם באומות העולם כו' .אבל עתה כל זמן הנהגת
שית אלפי שנין אין הנבראים בשלמותם ,מאחר שאין אור הפנימי נכנס להתלבש בהם בשלמות,
ועיקר האור נשאר למעלה המקיף עליו המשקיף על קיומו להביאו למדרגה הגדולה הזאת אשר
יהיה לעתיד ,ואפילו בחינת נר"ן המתלבש תוך הכלים שהם הנבראים ,אינו מתלבש בהם תמיד
בשוה ,רק עולה ויורד ,שהכל תלוי לפי עבודת האדם ,ולפי מדרגת ישראל שלפעמים נכנס בהם
חלק יותר גדול ממדרגת נר"ן ,ולפעמים פחות .לכן השפע בצמחים ובבעלי חיים למטה אינו
במדרגה שוה תמיד ,רק לפעמים מתרבה ולפעמים מתמעט .וכן בגלגלים וכוכבים שבזמן הבית
היו מאירים יותר כמ"ש )יואל ב י( שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם וגו' ,וארז"ל )ברכות
נ"ט ע"א( מיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתה כו' .וכן בצבא מעלה במלאכי
השרת כמ"ש )חגיגה י"ג ע"ב( כתוב אחד אומר שש כנפיים וגו' ,וכתוב אחד אומר וארבע
כנפיים וגו' ,כאן בזמן שבית המקדש קיים כו' ,וכן הוא השינוי בהם בכל עת ובכל זמן ,לפי ערך
הכנת ישראל ומדרגתם.
פתח ז
וכן הוא באצילות למעלה ,שממנו נשפעים כל הנבראים שבג' עלמין בי"ע ,הכלים הם
הכחות המשפיעים לעשות נבראים )ו(להנהיגם לפי מה שהם) ,ו(הוא בחינת הכלים שלהם .ואור
הפנימי שבהם הוא רצונו ית' המתלבש באלו הכחות והמאורות 121ג"כ אינו מתראה לפי עצם
רצון העליון שהוא לתכלית השלמות שאליו היה כוונת הבריאה ,שדבר זה אינו מתראה בהם כי
הוא דבר שלמעלה ממדרגת הנבראים ,אלא לתכלית השלמות שיהיה אחר שיהיה נשלם קשר
הבריאה בעוה"ב .והוא בחינת אור מקיף המשקיף על הכל להביאו לתכלית השלמות שלעתיד.
וכעת אינו מתגלה בהם הרצון רק מה שהוא שייך לנבראים כפי מה שהם עתה ,והוא בחינת אור
הפנימי שבהם שהרצון פועל בהם ומתפעל מהם לפי ענין הנבראים ,וזהו תכלית רצונו.
והרצון המתלבש בכלים ומאורות של הספירות הוא ג"כ לפעמים מתגלה במדרגה יותר
גדולה ,והוא כאשר המאורות מאירים לנבראים במדרגה יותר גדולה כפי שהם מוכנים לכך ,אז
יתגלה רצון הפנימי ביותר .וכשאין מוכנים לכך ,אז המאורות מתקטנים ואינם פונים לנבראים
רק במדרגה פחותה ,אז אין הרצון מתגלה כל כך .והוא סוד כניסת האורות בכלים דאצילות על
ידי בחינת מוחין שהם עולים ויורדים בכמה מדרגות ,והם כל השינויים שיש בעליית הפרצופים
דאצילות למעלה בשבת ויו"ט ובזמן התפלה הכל לפי עבודת ישראל ,כמ"ש האר"י ז"ל
שנכנסים יותר מדרגות מנר"ן דאור הפנימי הנכנס בכלים דאצילות.
וכמו שהוא באצילות ,כן הוא בעולמות שלמעלה בא"ק שהוא הנושא לכל הבריאה
והשורש לאצילות ג"כ ,אנו מדברים בו כל הבחינות שאנו מדברים באבי"ע מצד שהוא שורש
 121נ"ל שחסר כאן כמה מילים ,כדי לחלק בין או"פ לאו"מ.
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להם ,אף שאין לנו השגה בענייני הא"ק שאינו לפי ערכנו ורק מזיו היוצא ממנו בבחינת הארת
הד' חושים אנו מדברים ,כמו שיתבאר בס"ד בנתיבות הבאים ,מכל מקום ,מצד שהוא שורש
להם ,אנו מכנים בו בחינות אורות וכלים אור פנימי ואור מקיף וכל הבחינות שמדברים
למטה.122
פתח ח
עתה נבאר ענין הכלים שהם מתחלקים לב' מדרגות ,והם בחינת פנימיות וחיצוניות.
ונבין ענין זה ממה שנבין באדם התחתון שנברא בצלם אלקים כמ"ש כמה פעמים ,הנה גוף
האדם יש בו ב' חלקים ,פנימיות וחיצוניות ,החיצוניות שבו הוא גוף הבשר והעצם שהם
האברים עצמם הפועלים כל הפעולות ,והפנימיות שבו הם המוחין וצינורות שלו המתפשטים
בכל אברי הגוף ,שמשם יש כל ההרגשות בכל האיברים .וכל התנועות שבהם הוא על ידי
הרגשות קרומי המוחין ,שהם נותנים כח ההרגש לעין לראות ולאוזן לשמוע ולחוטם להריח ,וכן
באברי הידים והרגלים לעשות כל א' פעולתו לפי ערך בחינת המוחין המתפשטים בפנימיות,
כמ"ש )משלי ג ח( ושיקוי לעצמותיך.123
ונמצא שאע"פ שכל הכחות הפועלים בגוף האדם ,אין מתראה לנו כי אם בחיצוניות
האברים ,מכל מקום עיקר פעולתם בא על ידי הפנימיות ,הכל לפי ערך המוחין וקרומין ,שמי
שמוחו יותר גדול וזך וממוזג ,ההרגשים שבו יותר גדולים ,והטעם כי הנשמה המתלבשת בגוף
)האדם( היא מאירה בו על ידי אמצעי ,והוא הפנימיות שבו שהנשמה עיקר )שכונתה( ]שרייתה[
והתחברה עם המוחין והמח מקבל עצם הזיו מן הנשמה ,ופועל בכל אבר לפי עניינו.
ומזה בא השנוי בין אדם לחבירו ,שיש שמוחו ושכלו יותר גדול מחבירו וכן שינוי כל
המדות שבין אדם לחבירו ,הכל בא מצד המוחין שבו] ,ו[לפי ערך המוחין כך הוא הארת הנשמה
בו ,נמצא שהנשמה המתלבשת בגוף ,עיקר דבקותה במוחין ,והוא נקרא חצי הפנימי של האדם.
אבל חצי החיצוני שבו שהם עצם האיברים ,הם רחוקים מהארת הנשמה ,ולכן ההרגש אינו ניכר
בו כל כך כמו שהוא ניכר במוחין ששם עיקר גילוי ההרגש ,וכל כחות הנפש מתראים בהם
ביותר*.
*בית נתיבות
וז"ס ב' מדרגות שיש בעבודה ,תורה ומעשה ,והנה ארז"ל )קידושין מ' ע"ב( תלמוד
גדול שמביא לידי מעשה ,כי התורה עיקרה בפנימיות הגוף ,במוחין שלו לידע ולהבין .משא"כ
המעשה הוא בחיצוניות ,באברים עצמם ,וע"י עסק התורה הוא מתקרב יותר לבחי' הנשמה שבו,
שבזה משיג את בוראו ומשיג רצונו ית' ,שזהו עיקר רצונו שמתגלה ע"י התורה ,והשגחתו ית׳
מתגלה מן העולם כמ"ש במ"א בזה .אבל עיקר התורה הוא על מנת לעשות ,שלזה נברא האדם
בגוף .ונמצא שמצד זה חיצוניות של האיברים הוא מעולה יותר ,אבל הוא רחוק מאור המקיף ,כי
)קידושין ל"ט ע"ב( שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,רק הפירות מעט ניתנים לגוף כדי לקיימו
שזהו ענין שכר המצות המבואר בתורה ,124הכל מעניינים גשמיים שאינו כתוב בשביל קיבול
שכר רק הכנה )לקיים( ]לקיום[ המצות כמ"ש המחברים בזה .125וז"ס אור המקיף מבחוץ כדי
להשלימו ,אבל עיקר השכר היא רחוק ממנו מאוד .משא"כ שכר התורה 126ניתן גם בעוה"ז
כמ"ש )דברים ל כ( כי היא חייך וגו' ,וכמ"ש )אבות פ"ו מ"ז( גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה
בעוה"ז ובעוה"ב ,שע"י התורה הגוף מזדכך פנימיותו ביותר .ואור המקיף הוא בוקע מרחוק
 122עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א בהגה"ה וז"ל ,וכן למעלה היה ג"כ בענין הזה הסתלקות
ותיקון כמו הצמצום והורדת השפע דרך קו וכן דרך פרסה ובכל העולמות כידוע ,עכ"ל.
 123עי' רש"י שם וז"ל ,ושקוי לעצמותיך  -הוא המוח כענין שנאמר ומוח עצמותיו ישוקה )איוב
כא( עכ"ל.
 124דהיינו בפרשת בחקתי ,ובוהיה אם שמוע וכו' ובוהיה עקב וכו'.
 125עי' רמב"ם הל' תשובה פרק ט' הלכה א'.
 126עי' בהגר"א משלי טז טו שכותב ששכר מצוה בעולם הבא ,אבל שכר תורה שהוא חיי עולם
איך שייך בה סוף שהיא עולמית ,ועי' של"ה שבועות ת"א ד' וז"ל ,לזה שנינו )אבות פ"ו מ"ז( גדולה
תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ,עכ"ל ,ונר' שיש עוד ראיה מהתיקו"ז ג' ע"א וז"ל ,כי
היא חייך ואורך ימיך ,כי היא חייך בעולם הזה דא גן דלתתא ,ואורך ימיך דא עלמא דאתי עלמא
אריכא ,עכ"ל.
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מבחוץ ,עד שנפגשים זה בזה ,אור פנימי ואור מקיף ,כמ"ש תלמוד מביא לידי מעשה .וז"ס ב׳
מצות שניתן לישראל תפילין וציצית ,שתפילין הוא בסוד המוחין שבוקעין בראש ,127והוא נגד
אור הפנימי המתדבק במוחין ופנימיות שבו שבזה הוא מקושר עם בוראו כמ"ש )ברכות ו' ע"א(
את ה׳ האמרת היום וגו׳ ,וכתיב שמע ישראל וגו' ,וכן בתפילין דמארי עלמא ומי כעמך ישראל
וגו׳ ,ותפילין הוא מלשון חיבור ,כמ"ש )בראשית ל ח( נפתולי אלקים נפתלתי וגו' .וציצית הוא
בסוד הטלית אור מקיף 128נגד כלל המעשה )במדבר טו לט( וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות
ה׳ וגו׳ .וכל א׳ כולל כל פרצוף אדם שהוא נגד ד׳ אותיות של השם ,והם ד׳ פרשיות בתפילין וד׳
ציצית בטלית .והתורה והעבודה הם סוד )ב"ב ע"ד ע"ב( לויתן זכר ונקבה נבראו ,ואלמלי נזקקין
זה לזה ,היו מטשטשין את העולם ,מה עשה וכו' סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה
לצדיקים כו'.
וביארנו במ"א שענינו תורה ועבודה ,שהם המחברים את ישראל לאביהם שבשמים
)מלכים א' ז לו( כמער איש ולויות ,והם זו"נ תורה ומעשה .שהמעשה בא ע"י התורה ומקבל
ממנו כמ"ש )משלי ו כג( כי נר מצוה ותורה אור ,ואם היה מתגלה שכר התורה והמצות בעוה"ז,
היה מתבטל ענין הבחירה ,שלא היה ענין לרע ולסט"א לפתותו .וזהו שהיו מטשטשים בנין
העולם ,ולכן סירס הזכר ,שעיקר השכר נשאר כמוס לעוה"ב ,ובעוה"ז אינו מאיר אלא בהארה
מועטת דרך דופן לקיים הבריאה ,ושכר המצוה נתעלם לגמרי ,דבהאי עלמא ליכא כלל.
וע"פ הסוד ,ענין הלויתן הוא בסוד אור פנימי ומקיף ,שהמקיף הוא בסוד הנקבה ,כמ"ש
)ירמיה לא כא( נקבה תסובב גבר ,והוא תכלית הרצון מלכות דסלקא לא"ס ,129והפנימי הוא סוד
הזכר שהוא הבחירה והעבודה המתלבש עתה בכלים ,להביא אח"כ לשלמות בעוה"ב בסוד
)סנהדרין צ"ז ע"א( יום שכולו שבת בחי' הנקבה ,ששם השביתה והמנוחה .והוא סוד )ישעיה כז
א( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון ,שאם היו נזקקים זה לזה ,והיה מתחבר המקיף
בחיצוניות הכלים לגמרי עם אור הפנימי שבו ,היה מתבטל ענין בנין העולם בבחי' הנהגתו
בשית אלפי שנין ,שזהו ענין יום השביעי שכולו שבת שהוא חורבן העולם )ספד"צ ל"ו ע"ב(
קרן ביובלא אתעטר ,ומתבטל המעשה לגמרי .ואז מתחבר אור פנימי והמקיף זה לזה ,שרצון
האמצעי מתחבר לתכלית הרצון ,ולכן סירס הזכר ,שאור פנימי אע"פ שדבוק בכלים ,מ"מ אינו
מאיר אלא דרך צינור לבד לפי כחות הכלים ,ולפי ענין הרשימו ,והמקיף נסתלק לגמרי ,ומאיר
מרחוק על הכלים החיצונים ,וע"י זה נשלם בנין העולם ,ואין להרחיב הדיבור יותר בדברים
)ה(עמוקים האלו ,והוא רחום יכפר וגו'.
פתח ט
וכמו כן הוא במאורות העליונים שבאצילות ,הכלים שבו הם חוקי ההנהגה המאירים
לנבראים ,יש בהם ב' בחינות אלו ,פנימיות וחיצוניות ,ויש בהם כמה מדרגות של פנימיות
וחיצוניות .ובחינה אחת הוא ,כי ידוע שכחות מאורות של האצילות הם החוקים ששיער א"ס ית'
לברוא כל הנבראים ולהנהיגם ,והם מתחלקים לב' בחינות ,הא' היא לברוא מלאכים למעלה
להיות משרתים משמשים לנבראים ביצירה ,וכן כוכבים ומזלות למטה בעשיה ,וכן דצח"מ וד'
יסודות למטה .וחלק הב' הוא להוציא נשמות של בני אדם שהם כוללים כל הפנימיות של ג'
עלמין בי"ע ,130וכן האדם למטה .ונמצא ,שעצם רצונו ית' המתלבש בכחות חוקי ההנהגה
והמאורות הללו ,הוא דבוק בחלק אשר הוא להוציא נשמות בני אדם ולהנהיגם ,וזהו ענין קירוב
אור הפנימי לכלים הפנימיים ,ועל ידי זה ,בבחינת פנימיות שבו ,הנשמות וכחות אלו הם זכים
יותר ,כי מעלות הנשמות גדולה יותר ממעלת המלאכים ושאר נבראים .אבל בחינת חיצוניות של
כחות מאורות אלו ,הם להוציא המלאכים המשרתים לנשמות בני אדם ,ולכן אור הפנימי אינו
שייך להם ,כי אין הרצון העליון דבוק בהם כ"כ ,אבל הם מקבלים ההארה מאור המקיף .והיינו,
 127עי' לקמן גדלות דז"א פתח נ"ב.
 128עי' שעה"כ ציצית פרק ב' ,ועי' ע"ח עיבורים פרק ד'.
 129עי' לעיל הערה .43
 130עי' ע"ח עיבורים פרק א' וז"ל ,המלאכים כולם הם מבחי' חיצונית דזו"נ דאצילות ,אמנם
יש בחי' ב' והוא הפנימית שבו שהוא כעין נשמה אל הגוף שמבחוץ ,ומבחי' זו נבראו נשמות בני
אדם הצדיקים התחתונים ,עכ"ל ,ועי' שעה"כ ר"ה ב' זה שייך לכל האבי"ע.
35

פתחי שערים

שאור מקיף נקרא שהוא גדול מן הכלים ,ואינו לפי בחינתם .וכך השפעת המלאכים הוא למעלה
ממדרגת המעשה והעבודה ,שהוא מכוון לפי חוקי ההנהגה שבמאורות של הספירות .131וכן אור
המקיף אינו לפי ערך הכלים ,ולכן בעצמם מלאכים מעלתם יותר גדולה מבני אדם ,כי חיצוניות
הכלים הוא זך יותר ,והיינו שאינם לפי ענין הגשמיים ואין בהם קלקולים ושום רע ,אך אור
המקיף רחוק מהם ,כי עיקר הקפת רצונו ית' מה שהוא סיבה לנבראים בבחינת המלאכים ושאר
צבא מעלה ,אינו אלא בבחינת הכנה ולהיות משרתים בשביל האדם לבד.
וכן הוא באדם לפי זה שמתחלק לב' חלקים ,א' כחות הפנימיות שבו ,ב' וכחות המעשה
באברים חיצונים שלו .שהמעשה מתגלה יותר באברים חיצוניים ,אבל עיקר הפעולה הוא ע"י
הרגשים הפנימים וכחות הפנימיות שבו ,המקושרים עם כחות הנשמה ממש .ובזה תבין מ"ש
הרב הקדוש הרח"ו ז"ל )בעץ חיים שער פנימיות וחיצוניות דרוש י'( שמזיווג החיצוניות של
הכלים נעשים מהם נשמות המלאכים ,ומבחינת זיווג הכלים הפנימיים שלהם נעשה נשמות של
בני אדם הצדיקים .והוא ג"כ מ"ש שמלאכים יוצאים מזיווג הנשיקין ,שהוא מהבלים של הפה
מבחינת חיצוניות ,ונשמות של צדיקים ,מזיווג גופנים שהוא מן המוחין בעצמם ,כמ"ש הרב
שם ,והבן מאד.
וכן הוא באדם הגשמי ,שיש בו בחינת פנימיות והם המוחין שמשם כחות ההרגשה,
ומ"מ המעשה הוא באברים החיצונים שהם העצם ועור ובשר .ועיקר מדרגת האדם הוא
הפנימיות שבו ,שבו כל ההרגשים וכל המדות נפעלים בו ,132וכל המעשה בא על ידו ,וזהו
תכלית בריאתו בשביל הבחירה כמ"ש )צמצום פתח א'( .והוא הדבוק בנשמה המתפשטת בו,
שהוא תכלית שלמותו ומ"מ כלי החיצוניות הוא זך יותר ,ר"ל שבו מתגלה המעשה ונראה לעין
הרואה ,אבל מ"מ מצד שבחינת הפנימיות שבו הוא העיקר בבריאה ,וכלים החיצונים הם רק
משמשים לכחות הפנימיות ,נקרא שהפנימיות הוא זך יותר ,שמתקרב יותר אל הנשמה .שאור
המקיף של הנשמה שאינו נכנס בכלים הוא מאיר מבחוץ עליהם והוא רחוק מהם ,מאחר שעיקר
תכלית השקפתו בשביל כחות הפנימיים ,שיוצא מן הכח אל הפועל ע"י המשרתים שהם אברים
החיצונים שהם מתגלים יותר ונרגשים לעין מכחות הפנימיות שבו ,והבן.
וכן יש כמה מדרגות בפנימיות וחיצוניות ,שחיצוניות של הפנימיות הוא פנימיות נגד
פנימיות של חיצוניות ,והם חילוקים הרבה ועניינים שונים שנמצאים בחוקי ההנהגה וכחות
מאורות העליונים ,שחוקים אלו הם פנימיות לחוקים אחרים ,כמו שיתבאר עוד בס"ד בנתיב
פנימיות וחיצוניות בביאור דברי הרב זללה"ה במקומו .וכמו שהוא באצילות ,כך הוא נשרש
למעלה בא"ק שהוא הסיבה והנושא הראשון החובק בתוכו כל הבריאה וכל הכחות שבאצילות,
ולכן גם שם יש אלו ב' בחינות ,פנימיות וחיצוניות או"פ ואו"מ ,והבן מאד.
פתח י
כמו שהוא בבחינת יושר שהאור מתחלק לב' ,פנימי ומקיף ,והכלים לפנימיות
וחיצוניות ,כמו כן הוא בעיגולים דעולמות כמ"ש )לעיל פתח ט'( שבחינת יושר דאצילות הוא
חוקי ההנהגה והמאורות שהם לפי דמות אדם בבחינת פרטיות לפי עומק המעשה ולא לפי טבע
כלל ,שבזה יש ג"כ פנימיות וחיצוניות נשמות בני אדם ומלאכים משרתים להוציא כחות מאורות
אלו לפועל .וכן בכל הנבראים )בכו"מ] (133בכמ"ז בכמ"ד[ שצריך שימצא בהם בחינת פנימיות
זה ,בשביל שלמות הנהגה זאת הפנימית של דמות אדם ע"פ התורה ומצותיה .כן הוא בעיגולים
שלהם ,שהוא בחינת כחות מאורות שהם להאיר בדרך כלל ,לא לפי העבודה רק לפי טבע
הבריאה בעצמו כבבחינת השתלשלות להיות זה עלול מזה ,וזה נמשך ומתפעל מהעליון שעל
גבו ,יש בהם ג"כ ענין פנימיות השייך לנשמות הצדיקים ,שהרי הנהגה הפנימיות הזה אינו בא
למטה בבחינת גילוי רוחניית כמו שהוא למעלה ,רק מלובש בגשמיים בבחינת הטבע ,שגם
הנפלאות נעשים ע"י עניינים טבעיים .והרי גם בזה יש ב' אלו המדרגות של נשמות ומשרתים,
 131עי' פתח הבא.
 132עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
 133נראה דכוונתו 'בכל מקום'.
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וכן מתלבש בהם אור פנימי וגם מקיפים מבחוץ לעיגולים ,היינו מה שרצונו ית' מתלבש גם
בהנהגה זאת לצורך הבריאה ולצורך העבודה .שהנהגה החיצוניית הזאת היא טפילה לפנימיות
וצריכה אליה כפי עומק מחשבתו ית' ,ומה שפועל לפי ערכם נקרא פנימיות שבהם ,והוא
המדביק בהם לצורך נשמות ישראל ,ואור המקיף הוא מה שאינו לפי ערכם רק תכלית הרצון
המשקיף עליו מבחוץ ,והוא אינו נוגע בעיגולים מצד חוץ רק משקיף למעלה .וכמו כן הוא בג'
עלמין בי"ע במלאכים ומשרתים שהם עשוים להיות שלוחים גם לבחינת הנהגה החיצוניות
הזאת בדרך הטבע ,וכן בברואים שבעולם העשיה ,וכן הוא בשורש השרשים בא"ק הזה ,והבן
מאד.
פתח יא
וצריך שתדע ,כי הפרש גדול יש בין בחינת היושר דעולמות ובין בחינת העיגולים .כי
בבחינת העיגולים ,כל מה שהוא יותר במעלה הוא מקיף היותר חיצון ,והיורד ממנו במדרגה
הוא פנימי בו ומוקף ממנו ,כי עיגולי אדם קדמון מקיפים לעיגולים דאצילות ,וכן עיגולים
דבריאה בפנים עיגולים דאצילות ,וכן ביצירה הוא לפנים בתוך עיגולים דבריאה ,וכן דעשיה.
וכן הוא בפרטות ,דעיגול כתר דא"ק מקיף לעיגול חכמה שלו ,וכן יורדים המדרגות מלמעלה
למטה .אבל בבחינת היושר הוא להיפוך ממש ,שכל מה שהוא יותר עליון הוא יותר פנימי ,וכל
מה שהוא יותר גרוע במדרגתו הוא יותר חיצון ומלבוש לפנימי שבו ,שא"ק מתלבש תוך
אצילות ,ואצילות בבריאה ,ובריאה ביצירה ,ויצירה בעשיה ,כל עולם מלבוש לעולם שמעליו.
וכן הוא בפרטות שלהם ,שחכמה ובינה דא"ק מלבושים לבחינת א"א שבו ,וזו"נ מלבושים
לאו"א ,וכן אצילות מלבוש לז"ת דא"ק ,ובריאה מלבוש לז"ת דאצילות ,וכן הוא בכל הפרטים,
כמו שיתבאר באריכות בנתיבות שלפנינו בס"ד.
והכוונה בזה כי בבחינת עיגולים ,אין שייך בהם התלבשות עולם בעולם שתחתיו ,ולא
התלבשות פרצופים כלל ,כי כחות מאורות ההנהגה בבחינה זו אינם אלא בדרך כללי,134
בהשקפה כללית על הנבראים לקיימם על עמדם ,ואינם עשויים להעלות מדרגה אחת שבנבראים
למדרגה יותר עליונה .ונמצא שאין שייכות לתחתון עם עליון ממנו ,ואינו מקבל ממנו שלימות
העליון העצמי ,שיהיה הוא ג"כ במדרגתו ,אלא אינו אלא מסובב ממנו כדרך עילה ועלול,
שתמיד העלול הוא במדרגה למטה מן העילה שעליו ,ומקבל ממנו לפי ערך העלול לבד .ונמצא,
שכל שהוא עליון ויותר מקיף ,הוא יותר פנימי ,שהוא סיבה ראשונה אליו ,והעילה היותר עליון
הוא סיבה לסיבה .ונמצא ,שכל שהוא יותר עלול ויורד יותר ממדרגה ,הוא יותר תחתון ויותר
פנימי ,ר"ל יותר מוקף .ומה שנקרא פנימי יותר ,אינו אלא בדרך השאלה ,שמצד התחתונים
העיגול היותר עליון הוא יותר פנימי ,והיותר מרוחק ונעלם מן התחתון ,ורק נקרא בשם זה מצד
שהוא יותר מוקף ויותר עלול מסיבתו.
מה שא"כ בחינת היושר שהוא לפי מדרגת פרצוף אדם לפי ענין הבחירה שיש בזה עליה
וירידה ,וקטנות וגדלות ,וכל הפרטים שנמצא שהתחתונים עצמם יכולים לעלות למדרגה יותר.
והיינו ,שהתחתון יעלה למדרגת העליון שעליו ,והיינו ע"י שהעליון מתלבש בו ,ר"ל מראה
בתוכו כחות העליון עצמו ,שעל ידו נשלם להיות יכול לעלות למדרגה יותר גדולה .וגם
הספירות דבחינת יושר אינם בבחינת כלליות ועיגולים ,רק מתפשטים ומגלים כל כחות האורות
שלהם בגלוי ,והוא ענין התלבשות ,שמתלבשים זה בזה ,העליון בתחתון להשלימו .ונמצא,
שמצד זה מי שהוא יותר יורד במדרגה ,הוא נקרא לבוש חיצון המגלה הכחות של העליונים
המתלבש ומאיר בתוכו ,ולפי ערך מדרגת התחתון לפי ענין העבודה ,כך הוא שיעור ההתלבשות
שמתלבשים הפרצופים זה בזה .כמ"ש האריז"ל שלפעמים עולים זו"נ בכל הפרצופים דאו"א,
ולפעמים רק בישסו"ת ,ולפעמים עד חצי הפרצוף ,ולפעמים עד ג"ר ,וכן כמה מדרגות כמו
שיתבאר בנתיבות שלפנינו.
פתח יב
והנה צריך שתדע ,כי היושר דא"ק הוא העיקרי המתפשט תוך כל העיגולים דא"ק ,וכן
היושר דאצילות וכל בי"ע הוא העיקרי ,שהוא מתפשט תוך עיגולי אבי"ע לפי מ"ש בביאורם
 134כדלעיל עגו"י פתח ג'.
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היאך בחינת יושר של כל העולמות הוא העיקרי בכוונת הבריאה ,והוא כוונה הפנימית שלהם,
ובחינת העיגולים הוא בחינה טפילה אליו ,ולזאת תדע ,כי א"ק הוא הכולל 135כל מקום החלל
הזה ,136שהוא כולל כל חילוקי הנבראים ממעלה למטה בכל מדרגותיהם ,וכולם נתלים ונמשכים
מא"ק וכלולים בו ,137שהם רק פרטים שלו .ולזאת א"ק דיושר הוא מתפשט בכל העיגולים
דא"ק ,וגם רגלי א"ק מתפשטים ובוקעים גם בתחתית כל העיגולים הסובבים מתחת רגליו,
ובוקע ויורד גם מצד תחתיהם של עיגולים ,אבל לא עד סוף כל העיגולים כולם ,אלא רק עד
עיגול עתיק יומין שהוא בחינת פרצוף כתר דאצילות .וביאור ענין זה הוא עמוק מאוד ,וצריך
להקדים לך הקדמה אחת ,ונבין הענין תחילה מבחינת הרקיעים הסובבים הארץ שהיא באמצע
כמרכז ,והגלגלים ורקיעים הם מסבבים אותו ,וכן המאורות הולכים ומסבבים את הארץ להאיר
לדרים עליה .וידוע כי השמש וכל הכוכבים מסבבים בכל יום בכ"ד שעות ,בי"ב שעות של היום
בחצי אופק העליון מעל הארץ ,ובי"ב שעות של הלילה הם מסבבים מתחת לארץ ,ואז הוא לילה
138
בערכנו ,ויום אל חצי אופק התחתון כידוע כ"ז .ונתבאר במ"א שדברי חז"ל )פסחים צ"ד ע"ב(
שאמרו שהחמה מסתלקת למעלה בלילה וכל הדברים שדברו ,הוא רק בבחינת יושר שבהם וכל
התוכנים של חכמי או"ה ,מדברים רק בבחינת עיגולים לבד.
והנה בבחינת העיגולים יש חציו לצד מעלה שהוא באופק שבו א"ס 139שמנקודת זריחת
השמש שלשם עד נקודת שקיעותו הוא חצי עיגול העליון .ונגדו למטה ממש חצי אופק השני
הוא מקבל מסוף העליון ,ואינו עיקרי כמו חצי העליון ,שלפי דרכי המאורות הפנימים המאירים
בהם ,יש בו שינוי בין חצי העליון לחצי התחתון ,שבעליון הוא פנימיות אחר ובתחתון פנימיות
אחר .אף שמצד העיגולים עצמם אין בהם הפרש כלל ,ולכן מה שהוא יום לאופק עליון הוא
לילה לתחתון ,ומה שהוא לילה )לעליון( נעשה יום לתחתון ,וכן הם כל העולמות הסובבים
למעלה בעיגולים ,אלו שהם סיבות לתחתון ,הם ג"כ מתחלקים לב' חלקים ,חצי העליון הוא
בחינה אחרת ,וחצי התחתון לבחינה אחרת .וכל בחינת עליון ותחתון לא שייך כלל בעיגולים,
]כי[ אין בהם מעלה ומטה כלל כמש"ל ,רק מצד בחינת היושר שהוא מתפשט לתוך העיגולים
והעיגולים הם טפלים לו ,מצד זה יש בחינת מעלה ומטה גם בעיגולים .וכל זה מצד הפנימיות
שבהם שבזה מתקשרים העיגולים עם היושר להיות נמשכים אחריו ומתנהגים ע"י ,וז"ס המחדש
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,וכל הנהגת סיבוב המאורות והנהגת כל הנבראים תלוי
הכל ע"פ עבודת ישראל שהם בסוד יושר בציור אדם כמ"ש.
ונמצא שא"ק היושר שבו שכולל כל הנבראים בכל פרטיהם בכל חילוקי ד' עולמות
אבי"ע ,הוא פנימי לכולם וסיבה לכולם ופועל על ידם ,ולכן הוא מתפשט בהם גם למטה בחצי
עיגולים התחתונים שהם נקראים בחינה אחרת לנגד בחינת חציו שלמעלה .אבל אין זה רק עד
סוף אצילות דעיגולים דלצד מטה ,שמאצילות ולמטה הוא בבחינת גבולים שנתנו למאורות
להנהגה כפי מדת התחתונים שיכולים לקבלו ולהתנהג ע"י שהוא בחינת הזמן שבשית אלפי
שנין דהוה עלמא )סנהדרין צ"ז ע"א( .אבל מה שלמעלה מזה שהוא בחינת א"ק עצמו אינו לפי
הנהגת הזמן כלל ,אלא לפי שלימות העליון שיהיה לע"ל .ובחינת יושר הוא רק לפי השלימות
העליון המגיע לעבודה ,ולכן אין נכנסים שם בחינת התלבשות יושר דא"ק ,ולא נקראו עיגולים
דא"ק רק מצד מה שהם נותנים שורש לנבראים בהנהגת הזמן ,ולכן אין רגלי א"ק מסתיימים רק
עד חצי עיגולי עתיק דאצילות של צד מטה לבד) ,ודברים אלו עמוקים מאוד ואין להרחיב
 135בכת"י מייתי הכא שחסרה כאן תיבה אחת )ואולי הוא "את"(.
 136עי' ע"ח עגו"י פרק ד' ,ועי' עוד רמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לב.

 137בכת"י מייתי הכא שחסרה כאן

תיבה אחת.

 138וז"ל הגמ' שם ,חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה
מן הרקיע ,עכ"ל ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד רלה ,וז"ל ,אך האמת הוא ,אעפ"י שהגלגלים
והכוכבים הם דברים גשמיים ,הנה בתוכם מתלבשין פנימיות מהשרשים בסוד הספירות של
העשיה ,וכל הדברים שתמצא שאומרים רז"ל בענין השמש ושאר הכוכבים שאינן עומדים לפי
הנראה לעינינו ,מדבר הכל בזה הפנימיות שלהם ,שבהם עיקר ההנהגה ,ומי שאינו יודע דרכי
החכמה אינו יכול להשיג אלא חיצוניות הדברים הנראה לפי הגשמיות ,אבל העיקר הוא בפנימיות
ההולך לפי דרכי ההנהגה הפנימית ,וע"ש שמסביר את הגמרא הזאת.
 139נראה דצריך למחוק המילה 'א"ס'.
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הדיבור בהם ולא ניתנו לגלות בכתב ,אך כדי להבין עומק דברי האריז"ל ,הוצרכתי לדבר בו
ברמז מעט ,והוא רחום יכפר עון וגו' ודי בזה( .שמה שהוא במדרגה יותר מאצילות ,אין שייך בו
חילוק בין מעלה ומטה כלל ,שהוא לפי השלמות העליון שאינו לפי הנהגת הזמן ולפי העבודה,
רק בבחינת קיבול שכר ואין הנהגת היושר למטה נוגע שם ,כי אם היה נוגע למטה בחי' זו ,היה
מתבטל הנהגת הזמן והבחירה והיה חוזר הכל לאור א"ס העליון כמו קודם הצמצום .שלכך
נתעלם האור למטה כמ"ש בנתיב הצמצום )פתח יג( מזה ,ולכן עד עיגולי עתיק שיש בזה
שייכות להנהגת הזמן להיות נמשך אחריו ,עד שם מתלבש בו יושר דא"ק שהוא הכוונה
התכליתית בזה לפי העבודה ולא יותר ,והבן מאד מאד.
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נתיב אורות אח"ף דא"ק
פתח א
כבר נתבאר למעלה שא"ק הוא הסיבה והוא הנושא של כל העולמות ,שכולם כלולים
ומסובבים ממנו והוא מאיר בכולם .וגם נתבאר שא"ק הזה הוא הכולל עולמות עליונים למעלה
מאצילות עד אין מספר ,כמ"ש הרב החסיד הלוצאטו ז"ל בספרו )קל"ח פתחי חכמה ל"א(,140
שענין הנהגה שלימה בסוד משפיע ומקבל נקרא עולם ,141והוא אילן א' של כל המשפיעים
והמקבלים ,וסדריהם וקשריהם .ובאמת ענין סדר העולמות משתנים בכל עת ,ובכל רגע הוא
בחינה חדשה וענין אחר ,כמ"ש בזוה"ק )תיקו"ז ע"ב ע"ב( דלבושין דלביש ברמשא לא לביש
בצפרא .וסוד הלבושים ,הוא מדות ההנהגה וגילוי המאורות ,שעל ידם מתגלה יכולתו ורצונו
והשגחתו ית' .שלכן נקראו הלבושים מדות ,כמ"ש )ויקרא ו ג( ולבש הכהן מדו בד מדו כמדתו
)פסחים ס"ה ע"ב( ,וכל יום מתגלים כחות חדשים ,שכל מצוה וכל עבודה ,יש לה בכל יום כוונה
אחרת ותיקונים אחרים כידוע למשכילים ,שהוא סוד שמות הוי"ה המתגלגלים בתתר"ף צירופים
בכל שעה ,לפי שינוי הנקודות 142וחילופי השערים של כל אחד ,פנים ואחור של הכ"ב אותיות
כידוע ,בסוד עולם המלבוש שגילו תלמידי האריז"ל ,143אשר לא רצינו לדבר בהם ,וכן כל צדיק
וצדיק מתקן תיקונים אחרים לפי שורש נשמתו ,וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצות לפי מספר
הימים הקצובים לו בימי חייו ,כמ"ש האריז"ל )ע"ח שער הצלם פרק א'( .144ולכן כל צדיק יש לו
עולם בפ"ע כמשרז"ל )שמות רבה פרשה נ"ב פסקה ג'( על פ' )קהלת יב ה( כי הולך האדם לבית
עולמו וגו' ,ויש לכל צדיק ש"י עולמות )סנהדרין ק' ע"א( לפי מספר המצות ,145והם רק בכלל,
וכל א' מתחלק לפרטים הרבה ,שכל מצוה עושה תיקון בכלל כל הבריאה ,והוא מתחדש
ומשתנה בכל יום ובכל עת.
 140וז"ל ,הסדר הראשון שקבל האור הנאצל לעמוד בסוד עשר ספירות בבחינת סדר דמות
אדם הוא נקרא אדם קדמון וכו' ,והיינו כי תחלת המצא הרשימו כבר אמרנו שאינו אלא שורש
ראשון לכל מה שיברא אחר כך ,והיינו בדרך כלל העומד ליפרט ,ואמנם כחות הרבה נמצאים שם,
והוא מ"ש הרב זללה"ה שיש בזה האצילות עולמות לאין קץ וכו' ,והענין כי אף על פי שאנו
מזכירים רק ד' עולמות האמת שיש עולמות אין מספר ,עכ"ל.
 141עי' יהל אור ח"א י"א ע"ד ,וכן רמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לב וז"ל ,כי כל סדר הנהגה
שלם ,בסוד משפיע ומקבל נקרא עולם ,עכ"ל ,ועי' ע"ח שבירה פרק ו' שכל מ"ה וב"ן נקרא עולם.
 142עי' בגר"א ס"י כ"ג ע"ד שמביא מהפרדס של הרמ"ק  -י"ב שעות היום הם נגד י"ב צירופי
הוי"ה ובכל הוי"ה יש תתר"ף תיבות נגד תתר"ף חלקים שיש בשעה והם ו' נקודות ,ה' תנועות
גדולות )קמץ צירי חולם חיריק ושורוק( ושב"א ,ולכל אות משם הוי"ה מצרפים אות אל"ף בכל
האפשרויות עם ב' נקודות )דהיינו י ְִא י ְְא י ְֵא י ְֹא י ְָא י ְֻא ,ואחר כך י ִִא י ְִא וכו'( הרי ל"ו )ו' פעמים ו'(
ולכן יש ל"ו פעמים שם הוי"ה שהוא גימ' תתקל"ו ,ועוד קמ"ד אלפין )ל"ו כפול ד'( סך הכל יש
תתר"ף ,עכ"ל.
 143סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ"ע מפאנו ,והוא הרל"א
שערים פו"א וכל הצרופי האותיות דכל התורה כולה ,שהוא רוחניות דאותיות התורה )עי' לשם
שבו ואחלמה ביאורים ח"א פ"ה ע"ג( וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד' פרק י' ,ועי' הקדו"ש
של הלש"ו בהקדמה לשער פונה קדים( ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך
בתוך ספר שער היחודים ,ועי' עוד מגלה עמוקות אופן רכ"ט.
 144וז"ל ,כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין ,ובכל גלגול וגלגול באים מקצת מהם,
וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה ,כך הוא מספר ניצוצין שיש
בצורה ההוא ,לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי )רכ"ד ע"א( כי כמספר
ניצוצותיו כך מספר ימי חייו ,עכ"ל.
 145מקורו ברע"מ ח"ג רנ"ז ע"ב וז"ל ,ובג"ד ,כל שמהן אינון כנויין דיליה על שם עובדין דיליה,
כגוונא דא ברא נשמתא ,בדיוקנא דיליה דאתקריאת על שם פעולות דילה ,בכל אבר ואבר דגופא
דאתקרי עלמא זעירא ,כגוונא דמארי עלמא אתנהיג בכל בריין ובכל דרא כפום עובדוי דכל אבר
ואבר ,ההוא אבר דעביד ביה פקודא אתקרי נשמתא לגבי חמלה וחסדא חנא ורחמי ,וכו' דאית ב"נ
דירית ג' מאה ועשר עלמין ,הה"ד להנחיל אוהבי יש ,כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין עכ"ל.
תרגום :כל השמות הם כנויים שלו ,על שם המעשים שלו ,כדוגמא זה ברא הנשמה בדמות שלו
שנקראת על שם פעולות שלה ,בכל אבר ואבר של הגוף שנקרא עולם קטן .כדוגמא שאדון העולם
נוהג בכל הבריות ובכל דור כפי מעשיו ,כך הנשמה כפי מעשיו של כל אבר ואבר .אותו האבר
שעושה בו מצוה נקראת הנשמה לגביו חמלה וחסד וחן ורחמים .וכו' שיש אדם שיורש שלש
מאות ועשרה עולמות ,זהו שכתוב "להנחיל אוהבי יש" ,כפי הדרגה שלו שנקראת "יש מאין".
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וכל אלו הדברים הם מושרשים בא"ק ,שהוא למעלה ממדרגת הנהגת הזמן ,רק לפי
בחינת קיבול שכר היותר עליון ,ולפי השורש ,ולכן שם הוא חילוקי כל העולמות ,ולפי שדבר זה
הוא למעלה מהשגת הנבראים כמ"ש )ישעיה סד ג( עין לא ראתה וגו' ,146ולכן אין לנו השגה
בהעולמות הרבים ההם שמושרשים בא"ק הזה בפרטיותיהם וענייניהם ,כי אין לנו השגה
במהותם ,רק נדבר בהם בכללות לבד מה שנוגע לשורש אבי"ע ,שהוא כחות המאורות שנסדרו
לפי ענין הנהגת הזמן .והוא סוד זיו היוצא ממנו ,147והוא בכללות בסוד ד' אותיות הוי"ה ,שהוא
האילן הכולל לכל האילנות ,כמו שכל השמות הם מסתעפים ממנו .148וידוע שכל שם הוא לפי
הפעולה והמאור הנמשך למטה וכולם מסודרים תחת השורש ,והם כולם לבושים לשם הוי"ה
שהוא סוד חילוקי הפעולות ,שהם הכל בחילוקי צירופי שם הוי"ה שמשתנה לפי ענין
המלבישים אותו ,ובשורש הכל אחד .ונכללים כולם בד' אותיות אלו ,והם כלל ד' עולמות
אבי"ע ,נגד ד' אותיות אלו .וגם אצילות עצמו שכולל בי"ע שתחתיו ,הולך תחת ד' אותיות של
שם הוי"ה ,והוא הזיו הנמשך מא"ק למטה לאצילות שהם בסוד אורות אח"פ שנדבר בהם
בס"ד*.
*בית נתיבות
וענין שם הוי"ה לא נתגלה בתורה עד שנברא אדה"ר ,שאז נשלם הבריאה כמ"ש
במדרש )בראשית רבה פרשה י"ג פסקה ג( שנזכר שם מלא על עולם מלא .והענין ,כי שם אלקים
מורה על כחות אלוהיות וגילוי יכולתו והשגחתו הנפרטים ,ולכן הוא בלשון רבים ע"ש שהוא
כולל כלל כל הכחות של הנבראים בפרטות וכל הנהגתם .אבל שם הוי"ה מורה על יחודו ית׳,
שכל הנבראים וכל כחות מאורות הנשפע להנהגתם הוא לתכלית גילוי יחודו ית׳ ,והולכים על
מרכז הזה .וגילוי הזה אינו אלא ע"י האדם שנברא לעבודתו ,ולכן בתחילת מעשה בראשית לא
הזכיר רק שם אלקים .והקדים שמים לארץ ,כי הוא כחות המאורות הפועלים שלא ע"פ העבודה,
ונשפע מלמעלה למטה .אבל אחר שנברא האדם כתיב )בראשית ב ד( ביום עשות ה׳ אלקים ארץ
ושמים ,שכח יחוד שם הוי"ה שכל כחות הבריאה הנקראים בשם אלהים הם נכללים בו הוא
מתחיל מן הארץ ממטה למעלה .וז"ס האדם שהוא מורכב מגוף ונשמה ,שהגוף הוא מן הארץ
והנשמה מן השמים ,כי הגוף נכללים בו כל כחות הנבראים שנקראים בשם אלהים ,וע"ז נאמר
)בראשית ה א( זה ספר תולדות וגו' ,ביום ברא אלקים וגו' בדמות אלקים עשה אותו .אבל
הנשמה שבו ,מאירה בכחות חלקי גופו להחזיר הכל ע"פ התורה והמצות ,ועי"ז הם הולכים
כולם להראות היחוד העליון שהוא נקרא בשם הוי"ה .וכן הנשמה נקראת על שם של הקב"ה,
והם ה׳ חלקי נרנח"י נגד ד׳ אותיות הוי"ה עם קוצו של יו"ד ,שכל הד׳ אותיות נכללים )בקוץ
הזה( שהוא תכלית הרצון ,שהוא בחי' כתר ששם עצם גילוי היחוד תכלית העולה מן התורה
והמצות .וכן ד' עולמות אבי"ע הם נגד ד׳ אותיות הוי"ה ,וא"ק הוא בחי' קוצו של יו"ד ,ששם
הוא למעלה מהנהגת הזמן ,רק לפי שלמות גילוי יחודו ית׳ שהוא עיקר קיבול השכר ,שלזה היה
כוונת הבריאה .וע"ש זה אמרו רז"ל )ב"ב ע"ה ע"ב( שצדיקים נקראו ע"ש של הקב"ה כו',149

 146עי' גמ' ברכות ל"ד ע"ב וז"ל ,ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא
נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך ,עכ"ל.
 147עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לב וז"ל ,כל עניני הנשמה נראים בפנים ,כמו שמפורש
בסוד חכמת הפרצוף בדברי הרשב"י ז"ל בפ' יתרו ובתיקונים ,והנה שם עושה זיו הפנים כנ"ל ,וז"ס
הק"ן נהורין והש"ע נהורין שמודיעים מציאות הנהגת הא"א וז"א ,אחר כך לפי מה שהיא נכללת
שם ,מתלהטת ובוקעת ועושה ד' נקבים שהם עינים אזנים חוטם ופה ,ותבין מה ענין הבקיעות
האלה למעלה ,כי אין זה שבקעו פעם אחת ויצאו ,אלא גם למטה אם היה הזיו נראה ,היו רואים
איך מבחינת הנשמה שנכללה כבר בפנים להראות ענינה ,נמשך ויצא זיו אחד הבוקע ויוצא ממנו
דרך הנקבים האלה ממש ,ואין פעולת הזיו הזה אלא לעשות הבקיעות האלו ,ומפני שהוא מבחינת
נשמה ,שעכשיו היא נסתרת כמו שאין נראה הזיו בפנים ,כך אינו נראה מה שיוצא מן הבקיעות
האלה ,עכ"ל.
 148עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,כל השמות הכל בשם הוי"ה ב"ה ,עכ"ל.
 149הלשון שם :שעתידין להקרא ,וצ"ע למה הוא מזכירו בלשון הוה ,ועי' זהר ח"ב ל"ח ע"ב
וז"ל ,וכתיב )שמות לד כג( יראה כל זכורך את פני האדון יהו"ה מאן פני האדון יהו"ה דא רבי
שמעון בר יוחאי ,עכ"ל ,דהיינו כאן רואים שצדיקים נקראים על שמו של הקב"ה בהוה ,ולהסביר
הענין עי' עוד בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ב וז"ל ,וכמו שאמרו הראשונים דכל דבר שיהיה לעתיד
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וע"ז נאמר )ישעיה מג ז( כל הנקרא בשמי וגו׳ ,וכמ"ש רז"ל )אבות פ"ו מ' י"ב( כל מה שברא
הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו כו' ,והיינו בשביל גילוי כבודו ,שמטבע הטוב להטיב.150
וגילוי כבודו הוא תכלית העידון ,והוא כלל הבריאה הנכלל בכ"ב אותיות ועשר נקודות שהוא
סוד כבו"ד ,והם ל"ב נתיבות שנברא בהם העולם .151שלזה התורה מתחלת בב׳ ומסיימת בל׳,
שהתורה כוללת כל הברואים וכל העולמות באותיותיה וקוציה כידוע ,והו׳ באמצע כל הולך על
גחון )ויקרא יא מב (152הוא סוד הקו של א"ס המתפשט באמצע כל העולמות בכדי להחזיר הרע
לטוב ,והנחש יתמתק ,ויתבטל הרע ,ויתגלה היחוד .והוא סוד קציצת רגלי הנחש )בראשית רבה
פרשה כ' פסקה ה'( שאין לו קיום והעמדה ,דשקרא לא קאי )שבת ק"ד ע"א( ,כי הקו של יחודו
ית׳ מתלבש בכל העולמות להכניע הרע ולהחזירו למוטב ,והוא סוד מילוי הו׳ וא"ו בסוד אח"ד
שהוא גילוי היחוד ,והכל ע"י שיחזור ישראל ל"ב אח"ד ,כמ"ש )יחזקאל יא יט( והסירותי את לב
האבן וגו׳ ,ונתתי לכם לב בשר .והוא סוד י"ג טעמים שהם בכתר ,סוד הרצון שהוא סוד היחוד,
ועי"ז נשלם שם מ"ה ,דבמ"ה זיני נהורא אתפליג עלמא )זהר ח"א נ"א ע"ב( ,והוא שם אד"ם
שהוא תכלית כוונת הבריאה ,ועכשיו שכל הולך על גחון יש לו שליטה עדיין ,אז הו׳ לא נתמלא
בשלימות ,ואינו אלא בסוד קו א׳ בסוד ו׳ שהוא הנהגת שית אלפי שנין דהוה עלמא )סנהדרין
צ"ז ע"א(.
פתח ב
ענין זה של שם הוי"ה התחיל גילויו מן הזיו המאיר מא"ק לעולמות שתחתיו ,והטעם
לזה ,כי שם הוי"ה נקרא כן מכמה טעמים ,הא' ,מצד הראות מציאותו ית' והנהגתו בהנהגת הזמן
שמתחלק לג' מדרגות ,היה הוה ויהיה* שהוא עבר והוה ועתיד ,153וגם מורה על הויית מציאותו
ית' ,154וגם מורה על שמהוה הכל ומקיימם.155
והענין כמ"ש למעלה )צמצום פתח ב'( שבאמת אין לנו השגה במציאותו ית' ולא
בפעולתו ,רק אחר הצמצום מצד הארתו לנבראיו ,ואין לנו השגה כי אם במה ששייך לערכנו,
והוא מעולם האצילות ולמטה ,שמשם התחיל הסידור של הפעולות והמאורות ,להיות מסודרים
ע"פ הנהגת בני אדם ,וע"פ התורה כמ"ש כמה פעמים .ולכן ,מאצילות ולמטה נוכל לקראותו
בשם הוי"ה ,ומה שלמעלה ממנו ,אין לכנות שם שם ולא אות ונקודה ,156מאחר שהוא למעלה
הוא עתה לפרקים ,וכן הוא בתדב"א רבה פ"ג ס"ד ע"א ויקרא רבה פכ"ז פ"ד ,עכ"ל .דהיינו שמה
שיהיה לעתיד שכל הצדיקים יקראו על שמו של הקב"ה יש עתה לפרקים כמו אצל רשב"י.
 150עי' ע"ח שער העקודים )פרק ה( ,לעולם בטבע העליון להאיר לתחתון ,ויש לו חשק להאיר
בו כמו חשק אמא )אב( לבנים .ועיי"ש )פרק ח( ומטבע החסד והרחמים הוא להיות מטיבים
בעולם .עי' ע"ח שער הכללים פרק ראשון :כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי
להיטיב לברואיו ,ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה להדבק בו ית'.
 151עי' בגר"א ס"י פ"א מ"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 ,עכ"ל ,ועי' תז"ח י"ט ע"ד ד"ה כד בעאן ,ששם רואים שהל"ב
נתיבות החכמה הם השורש לכ"ב אותיות והי' נקודות.
 152קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן
בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א ,לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן
ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן
ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד
הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח מכלל ישראל ,עכ"ל ,רואים מכאן שהו' דכל הולך על
גחון הוא נשמת משה רבינו שעומד נגד הנחש.
 153מקורו בזהר ח"ג רנ"ז ע"ב וז"ל ,איהו וכל הויין דיליה סהדין על מארי עלמא ,דאיהו הוה
קדם כל הויין ,ואיהו בתוך כל הויה ,ואיהו לאחר כל הויה ,ודא רזא דסהדין הויין עליה היה הוה
ויהיה ,עכ"ל.
תרגום :הוא וכל ההויות שלו מעידים על אדון העולם ,שהוא היה לפני כל ההויות ,והוא בתוך
כל הויה ,והוא לאחר כל הויה ,וזה סוד שמעידות ההויות עליו ,היה הוה ויהיה.
 154עי' בהגר"א בשו"ע או"ח ה' וז"ל ,אם בא לחשוב פי' כתיבתו אין פירושו כן )היה הוה ויהיה(
אלא נמצא קיים ,עכ"ל.
 155עי' זהר ח"ג רנ"ז ע"ב ,יהו"ה מניה תלייא כל הויין ,עכ"ל.
 156עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד צא ,ואמנם צריך שתדע כי כשאנו מזכירים לאיזה אחד
בשם ,הוא מפני הכירנו ענינו ומהותו ,אשר על כן נגדרהו בשם ההוא ,כל שכן השמות המאורות
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מהשגת הנבראים .ובבחינתו העליון ,שא"א לנו לקראתו בשם ,ואין לנו השגה במהותו כלל .וכן
בבחינת ההנהגה שע"פ הזמן המתחלק לעבר ועתיד והוה ,א"א ג"כ לומר רק מאצילות ולמטה,
שלמעלה ,אין שם הנהגה בסדר זמנים ,שאינם לפי פעולת בני אדם שבזמן ,רק הוא בגדר
שלימות וקיבול שכר שהוא לע"ל ,שהוא למעלה מגדר הזמן .ולכן ,שם הוי"ה אין שייך
מאצילות ולמעלה ,ואין אנו מדברים בשם הוי"ה בא"ק ,רק מזיו הנמשך מא"ק ולמטה לאצילות
כמו שיתבאר בס"ד .ולפי שאין אנו יכולים לדבר בא"ק בכל עניניו בפרט ,מאחר שאינו לפי
ערכנו ,רק בבחינת שורש לבד ,לכן אין אנו מדברים ממנו ,רק בסוד ד' אותיות של שם הוי"ה
בלבד ,שהוא ג"כ בבחינת כלל ,שמהוה הכל ומחיה את כולם .וזהו ענין השם הוי"ה שאנו
מדברים בו ,היוצא מד' חושים שבו ,בסוד ראיה ,שמיעה ,ריח ,דיבור ,ובסוד טנת"א כמו
שיתבאר בס"ד .והם השרשים לכל הפעולות וכל המאורות ,שהם סוד הכנוים של שם הוי"ה
שכולם מסתעפים ממנו ,והוא כלל כל הנבראים וכלל כל העולמות המתחלקים לד' מדרגות
אבי"ע כמו שיתבאר.
*בית נתיבות
וסוד שם הוי"ה מורה על כלל הנמצא ,שכל דבר יש בו נקודה וקו ושטח 157ומעוקב,
והוא סוד ד׳ אותיות השם ,הי׳ הוא נקודה ,והו׳ הוא קו ,ושטח הוא ה׳ שכולל ג׳ קווין כצורת ה',
ומעוקב השטח בג' צדדים הוא ה׳ השני ,כמ"ש רבינו הגדול הגר"א מווילנא זללה"ה בביאורו
לתיקונים )קכ"א ע"ג( ושורש כל הנמצאים למעלה ,ולכן כולם תלוים בשם הוי"ה ,וע"ז נאמר
)נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,והבן.
פתח ג
עתה צריכים אנו לברר ענין הד' האורות כלליות שמתפשטים מא"ק להיות שרשים לד'
עולמות אבי"ע ,והם האורות היוצאים מד' מקומות מפנים שלו ,והם מאח"פ ומעינים שבו ,שהם
ד' חושים 158רשר"ד ,ונבאר עניינם .הנה ,בתחילה צריך שתדע בביאור ענין דמות אדם למטה,
שממנו נוכל לתפוס הדברים בדרך משל לדבר במאורות העליונים ,שהם מסודרים כפי סדר
דמות אדם ,והוא ,כל פרצוף אדם שלם מתחלק בכלל לב' חלקים ,והם הראש עם הפנים שלו
חלק אחד ,וכל הגוף מתחילת הצוואר ולמטה חלק שני .והיינו ,שהאדם הוא ממש כמו המלך
המושל במדינה ,שהוא יושב על כסא מלכותו ,והוא המסדר במחשבתו כל הנהגת המדינה וכל
חוקיו .ויש לו שרים היושבים ראשונה במלכות ,שהם מקבלים הציוויים של המלך ועומדים על
הפקודה למלא את כל דבריו ,והם המצווים לאנשי המדינה ושרי החיל היושבים במדינה,
להוציא החוקים מן הכח אל הפועל .וכן הוא באדם ,שנשמתו שהיא שורה במוחו ולבו 159הוא
כמלך ,אשר מן הנשמה יוצאים כל פעולות הגוף בכל הפרטים ,שאם הנשמה אינו מאיר באבר
א' ,הוא שובת ממלאכתו ,והוא מת ועבר ובטל מן העולם .אבל פעולת הנשמה הוא בתחלה ע"י
הראש ,ע"י החושים שבד' מקומות שבפנים ,ע"י הנקבים הפתוחים בו שמשם יוצא הארת
הנשמה ומתגלה להחושים האלו ,160והם ראיה שמיעה ריח דיבור .ואח"כ החושים הם שרי
שאינם על צד ההסכמה ומקרה ,אלא הם מורים עצמיות הדבר הנזכר על ידיהם ,אך את אשר לא
נדעה לא נוכל לגדור בשם ,ועל כן אמר אליהו ז"ל בתפלתו ,שלאין סוף ית"ש לא נמצא שום שם,
כי אי אפשר לגדור אותו בשום שם ,אמנם צריך שתדע ,כי כל הדברים שאנו מזכירים בסוד דמות
אדם ,עיקרם אינו אלא מאצילות ולמטה ,אבל למעלה אין אנו מכנים שמות אלה אלא בדרך
השאלה ,ומצד מה שהם שורש לדברים ההם באצילות ,עכ"ל] .ע"פ זהר ח"ב מ"ב ע"ב[.
 157עי' בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו' קו ,ד' שטח ,וכן הוא
יה"ו של הוי"ה( עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א ס"י ה' ע"ג שיש 'עומק' ולא 'מעוקב'.
 158עי' 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 וכו',
נמצאו כל העולמות רק זיוו והארתו של א"ק וא"ק נשגב מהם יותר ואינו מושג ,עכ"ל.
 159עי' ע"ח פרטי עיבור יניקה ומוחין פרק ב' וז"ל ,הנפש נתלבשת בכלי חיצונים ,והרוח
בתיכון ,והנשמה בפנימים ,ונמצא כי במוח יש נר"ן אלא שכולם הם בחי' נשמה שהוא נשמת
הנשמה ונשמת הרוח ונשמת הנפש ולכן אנו אומרים כי הנשמה במוח ,עכ"ל ,ועי' תיקונים כ"ו ע"ב
וז"ל ,חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא.
 160עי' ע"ח קיצור אבי"ע פרק י' ,וז"ל ,הד' חושים כ"א יש לו אבר פרטי ,והם העין להרגש
הראות ,והאוזן להרגיש השמע ,ואף להריח ,והחיך לטעום ,וכל אלו וכו' חושים נמשכין מהמוח
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המדינה המקבלים התפקודה 161בתחלה מן הנשמה שהיא המלך ,ומוציאים כל פעולה מן הכח
אל הפועל ע"י אברי הגוף בכל פרטיהם וענייניהם.
וכמו כן הוא ממש בפרצופים עליונים דאצילות שהם כחות ההנהגה המאירים לנבראים,
והמוציאים כל הברואים ומקיימים אותם שהם בציור דמות אדם ,ר"ל הולכים אחר כל הפרטים
והסדרים הנמצאים באדם ,יש בהם ג"כ אלו ב' הבחינות .שהקו הפנימי המתפשט בהם ,הוא
בחינת הנשמה המאירה בכלים ,והוא רצונו ית' המתלבש בכחות המאורות האלו ,כמש"ל )עגו"י
פתח י'( בביאורם .ואח"כ מגלים פעולות המאורות בגלוי לנבראים ע"י ב' מדרגות ,א' בבחינת
הראש של הפרצוף שהם סוד ג"ר שלהם ,שהם המסדרים חוקות ההנהגה ,להגדילם או להקטינם
ולסדרם בכל הסדרים ,כפי מה שראוי להשפיע לנבראים לפי הכנתם ע"י עבודת התחתונים .ואלו
הכחות הם נכללים בד' חושים שהם נפעלים ע"י המוחין ,וכפי הארתם ,לסדר כל א' לפי עניינו,
כמו שיתבאר עוד בס"ד בפתח שאח"ז .ואח"כ נשלם סדר הפעולות בז"ת שהם הם סדרי ההנהגה
עצמם ,שהם נקראים ז"ת של הפרצוף וכמו שיבואר עניינם בנתיבות הבאים בס"ד.
פתח ד
וסדר גילוי הכחות המאירים בד' חושים של הפרצוף ,הוא במה שנבין ג"כ עניינם מבנין
גוף האדם הגשמי ,וכי הוא שידוע שכלל כל הכחות שבו הם ד' חושים שכתבנו ,והם באים ע"י
הארת המוחין שבו ,שהמוח הוא בחלל הגלגולת ,שכל אלו הכחות כמוסים במוח שבראש ע"י
הנשמה השורה שם ומגלה כחותיה בעצם הזך שבמוח ,ומשם נמשכים צנורות אל העין בבת עין
הפנימי ,ועושה כח הראות שיוצאים כחות הראיה כמו קווין וניצוצות אל דבר המובט ,וחוזר
ונצטייר אל העין ,ומרגיש בכח המוח שבעין את דבר המובט ,וחוזר ונרשם במוח .וכן הוא
באוזן ,נשלחים צינורות מן המוח אל חלל הפנימי שבאוזן ,ומרגיש הקול החיצוני שעולה דרך
האויר ,ומכה בפנימיות האוזן ומבחין הקול ע"י צינורות המוח אשר שם .וכן הוא בחוש הריח
בחוטם .וכן בדבור הפה ,שהקול יוצא מחיך וגרון ונשלם ע"י האברים המורכבים שם בה'
מוצאות ,162ונשלם ע"י הדיבור ,והוא ג"כ ע"י כח הנשמה שבמוח ששולחת ניצוצים אל
המוצאות ההם.
ועי"ז נבין ג"כ דברי הרב הקדוש ז"ל ,במאורות פרצופים העליונים שבכולם מתלבש
הנשמה שהוא קו הפנימי סוד רצונו ית' המתלבש בכחות אלו המאורות וסדרי ההנהגה והיא
מגלה כוחותיה ע"י המוחין .והיינו שהמוחין הם המסדרים כל הפעולות ע"י שכל ,שלא יהיה
דבר במקרה אלא בסדר נכון ,כדי שיהיו ראוים להיות נשלם ע"י תכלית הרצון של הפועל .וכן
הוא סוד חב"ד של כל פרצוף ,שהוא המסדר סידורי הנהגת העולם וכל הפרטים שבהם בסדר
ישר ,פעמים להגדיל הדבר ,ולפעמים להקטין או לסדרם בסדר כפי הזמן והעת הראוי לפי
העבודה .שבחכמה הם בכלל ,ובבינה הוא פרטי הבנת החכמה ,163ודעת הוא התולדה היוצא
משניהם ,המתפשט לפעול ההנהגה עצמה בז"ת 164כפי מה שיתבאר ענין המוחין ואברי
הפרצופים בס"ד בנתיבות הבאים .ואלו הכחות המסודרין במוחין במחשבה והעלם ,מתגלים
בתחילה דרך נקבי אח"פ והעינים.
עצמו כי שם עיקרם ,אלא שנתפשט הרגשם באלו האברים שזכרנו ,וכל אלו נקרא חיצוניות כי הם
ממשים וגשמיים ,שהם רואים ושומעין ,וכ"ז בפועל גמור אך הפנימי נקרא כח המדמה וזהו במוח
עצמו וכו' ,עכ"ל.
 161אולי צ"ל הפקודה.
 162שהם פיתוחי חותם המוזכר בע"ח טנת"א ג'.
 163עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות קיב וז"ל ,אימא היא עצמה גילוי המוחין דז"א ,ובה
נתקנים בפרט כעובר בבטן אמו ,זה סוד חו"ב ,חכמה הוא כלל ,בינה היא התבוננות על החכמה,
והוא פרטיות הדבר ,ונמצא לפי זה אבא עצמו התפשטות בסוד גילוי המוחין בדרך כלל ,וכן
כשהוא מוציא אותם מוציא אותם בכלל ,ואימא הוא סוד התפרט המוחין וכן כשפועלת פעולתה
בהם מגלה אותם בפרט בסוד העובר במעי אמו ,עכ"ל.
 164עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות קכד וז"ל ,עיקר כל ההנהגה הוא בדעת ,שהוא התולדה
היוצאת מכח כל התיקונים שנתקנים מצד חכמה ובינה ולכן הוא יש לו להתפשט יותר מכל שאר
המוחין ,כי שאר המוחין עומדים בתוך כליהם ,כי די להם להמצא בז"א ולעמוד בקו שלהם ,אך
דעת יש לו להתפשט אפילו בשאר הקוים בכל המדרגות כולם ,עכ"ל.
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וענין הנקבים הוא סוד מקומות ופרקי מאורות שבהם מתראים ומתגלים יותר בהארה
מרובה ,כוחות ההנהגה שנסדרו במחשבה ,כמו שצינורי המוחין מתגלים יותר בנקבים שבראש
שבאדם .ולפי שכלל כל פעולות של הנהגה שלימה הוא נכלל בד' עניינים אלו שהם רשר"ד,
ולכן מתגלים בכלל באלו ד' אברים שבראש כחות מחשבת הפעולות אלו וסידורם .ולכן הם
נכנסים תחת סוג ד' אותיות של שם הוי"ה ,שכל אות הוא הוי"ה שלימה בפ"ע בסוד ד' מילואים,
ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שיתבאר עניינם בס"ד .והיינו ,שכל כח מפרטי אלו ד' כחות הכוללים הכל,
כל א' כולל הנהגה שלמה של כל העולם .רק מתחלקים לפי חילוף נושא המילויים של השמות,
שכל א' לפי עניינו משתנה המילוי שלו .ולפי שנושא של כל העולמות הוא הא"ק הזה ,שכל
העולמות הם ענפים ממנו ,לכן מצד השורש אנו מדברים ג"כ בדרך השאלה ,אלו העניינים הם
אורות אח"פ ששם מתגלה סידור ההכנות הצריכים להנהגה כפי רצון הפנימי המתלבש בו,
תחילת הארתם לעשות הכנה זאת הוא בד' מקומות אלו .אך שם בא"ק ,אין מתחלקים אלו הד'
חושים לפי סדר מילואי ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,רק בסדר אחר כפי מה שיתבאר בנתיב שאח"ז
בס"ד ,כי שם אינם לפי הנהגת הנבראים ,רק בבחינת למעלה כפי שית' עוד בס"ד ,לכן בהם
סדרם משתנה ,והבן.
פתח ה
כל העולמות אבי"ע וכל הפרטים שבהם ,אינם באים בסדר השתלשלות מא"ק כמו
בריאה שמתחיל אחר סוף האצילות וכן יצירה אחר בריאה ועשיה אחר יצירה ,אלא הם נמשכים
מאיברים דא"ק וגילויים שלו .והיינו כמ"ש הרב הלוצאטו ז"ל ,165שכל החלל הזה אינו אלא
מציאות א"ק שלם בכל ענייניו ,פירוש בנשמתו וגופו וזוהר שלו ,והוא כלל הנהגתו ית' הנכלל
בשם הוי"ה ,ותחת זה לא יש עניינים אחרים ,אלא שבהיות ההנהגה הזאת )הנהגה עמוקה(
]ההנהגה העמוקה[ ,ולא הבינו אותה .אלא הארתה לבד הוא שנתגלתה לנו ,והוא הציור היותר
קטן וקצר של זאת ההנהגה ,ובכאן בציור הזה שהוא מה שניתן לנו להשיג לפי ערכנו ,אנו
מדברים בהם בסדר השתלשלות .והמדרגות הם זו תחת זו ,והיינו או"א תחת א"א ,וזו"נ תחת
או"א ,וכדומה ,אבל כולם אינם הולכים בהשתלשלות מא"ק ,אלא זהו הגילוי מא"ק מה שאפשר
לגלות מא"ק עצמו ,ונחשב זה לחלק מא"ק .וכל המציאות הוא א"ק לפי הסדר של שם הוי"ה,
אלא שא"ק אינו מושג אלא הארתו מושגת ,ובה כל העניינים שאנו דורשים ,עיין שם .והיינו,
שכל פרט מן ההנהגה ומאורות העליונים ,הם נתלים בא"ק והיינו ,שכל פרט מהם ניתן לנו
לגלות מעט מהם בבחי' השייך אצלינו ,אבל עיקרו של דבר נעלם מאתנו והוא בחי' א"ק עצמו,
והיינו שזיו הנמשך מד' בחינות שבפנים שלו בנקבים הפתוחים שהוא ענייני גילוי מחשבה
הפנימי הנתלית במעשה ,מאיר בפרצופים של אצילות .שאף שפרצופי אצילות הם נתלים בחצי
התחתון של א"ק הזה ,והיינו מבחינתה התחתונה שניתן לנו להשיג ,כמו שיתבאר בס"ד
בנתיבות הבאים ,מ"מ שורשם נמשך מן הזיו המתגלה בפנים שלו ,שהוא התחלת גילוי כלל
הפעולות המאירים מן הנשמה שבפנים שהוא רצון העליון המתלבש באדם הזה .והוא נמשך ע"י
הדרגות רבות ,שהוא סוד הזיו הנמשך מאח"פ עד הטבור שלו ,ומשם ואילך מאיר באצילות
שהוא נתלה מן הטבור ולמטה דא"ק כמו שיתבאר באריכות עניינם וסדרם בנתיבות הבאים
בעזהש"י.
פתח ו
הארת הנשמה המתלבשת בפנימיות של א"ק הזה .הוא המתגלה ושולח זיו דרך נקבי
אח"פ ,והוא מתלבש ע"י הכלים שיוצאים משם ,והם יורדים ממדרגה למדרגה .שהבל האוזן
הוא במדרגת הנשמה ,והבל החוטם במדרגת רוח ,והבל הפה הוא במדרגת נפש .והיינו ,שאין
הנשמה שבפנים מגלה כחותיה באלו החושים ולפי 166ערך ומדרגת הנשמה ,אלא לפי בחינת
כלים של הגוף ,רק הוא בהארה יותר מרובה ובגילוי יותר גדול כמו ערך הרוח ,אף שהוא
מוגשם ,מ"מ דק יותר משארי יסודות .וכן הבל היוצא מנקבי אח"פ ,הוא זך יותר מאברים של
 165עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לב ,ועי' לעיל עגו"י פתח ב ,וצ"ע מה הוסיף הרחמ"ל
על לשון הע"ח עגו"י ענף ד' וז"ל ,א"ק הזה ממלא בעיגול ויושר שלו את כל מקום החלל.
 166אולי צ"ל לפי.
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הגוף עצמם ,וכן הוא בד"מ בכחות המאורות העליונים שהם יוצאים מן הרצון הפנימי המתלבש
בהם ,באים בהתגלות גדול ע"י נקבים אלו ,והם נקראים כלים זכים יותר ,שהנשמה מאירה על
ידיהם ,ר"ל כחות יותר נעלמות מכחות המתפשטים למטה להנהגת הברואים ,ולפי שאלו
החושים כל א' במדרגה יותר גבוה מהחוש שתחתיו ,לכן נחלקים אלו ההבלים במדרגות נר"ן,
שזה למטה מזה .וגם לפי שמתחלקים בערכם ,כידוע שהנשמה הוא בחינת בינה ,ורוח ונפש
זו"נ ,וכמו כן ,אוזן הוא בינה ,וחוטם ופה הם זו"נ ,כמבואר בכמה מקומות .וגם אלו ההבלים
הוא הזיו שבוקע מבפנים של א"ק ששם הוא סידור כחות ההנהגה ביותר שלימות ,וכפי ערך
הנהגת הזמן) ,ו(רק הם שורשם ,והנהגת הזמן נתלה בבחינה העליונה הזאת ,לכן אנו מדברים
באלו החושים בחינת נר"ן ובינה וזו"נ ,ר"ל שהם שרשים שלהם .ולכן כל מה שנמצא בבינה
וזו"נ דאצילות ,ובכל חלקי פרצופיהם ומדרגותיהם ,אנו מדברים באלו החושים ג"כ בדרך שורש
לבד.
והוא מ"ש הרב זללה"ה ,שהבל היוצא מב' אזנים ,הוא בסוד בינה ותבונה שלמטה ,ר"ל
שהוא נשמה להם ,כמו שלמטה בינה מתחלקת לב' פרצופים .שאם ז"א במדרגה פחותה ,אין
אימא מאירה בו אלא מהבחינה התחתונה שלה לבד ,שהיינו מלכות דבינה שנעשת פרצוף בפ"ע,
ונקרא תבונה .וכשהוא במדרגה יותר גדולה ע"פ עבודת התחתונים ,אז יכול לקבל הארה מחלק
העליון של אימא .והבחינה הראשונה נקראת שמאל נגד הבחינה השניה של מדרגת בינה ,שהוא
במדרגה יותר פחותה ,כמו שהשמאל יש בו כח פחות מבימין ,ונקרא במדרגת דין לגבי ימין,
והיינו צמצום והתקטנות האור יותר .וכמו כן בשורש העליון הוא בסוד הבל ב' אוזנים דא"ק,
הבל אוזן ימין מאיר לבינה דאצילות ,והבל אוזן שמאל לתבונה* .וכן הבל החוטם הוא שורש
לז"א דאצילות ,והוא ג"כ מתחלק לב' נקבים ימין ושמאל ,נגד ישראל ויעקב .והיינו כי פרצוף
ז"א הוא עצמו סדור הנהגת ו' אלפי שנין בכל הפרטים שבו לפי ערך התחתונים ,שלפעמים הוא
מתקטן ,ואין המאורות פועלים אלא בהארה מועטת בצמצום ,והוא בחינת הארה שהוא מחזה
ולמטה ,שהוא במדרגת מלכות שבו .ולפעמים ,ע"י מעשה התחתונים ,הוא מתגדל ומשפיע
מבחינת חלק העליון שבו ,שהוא בחינת ישראל ,ונגדו בשורש ,הוא בשני הבלים שבחוטם ששם
הרוח.
*בית נתיבות
ואלו ההבלים הם שורש כל הנבראים ,וז"ס ז׳ ההבלים שהזכיר קהלת )א א( שעליהם
העולם עומד ,והם הב׳ נקבי האוזנים ,וב׳ נקבי החוטם ,וב׳ נקבים שבעינים שהם שורש
לשורשים בסוד נשמה לנשמה כמו שנת׳ בפנים .והבל השביעי הוא הבל הפה ,והוא הכל הבל
שמשם התחיל הויות הכלים בסוד עקודים ,תחילה נכללו בכלי א' .וז"ס ב׳ פעמים עי"ן גי׳ ס"ר
)דרושי הצלם פרק ב'( כמ"ש )שמות ג ד( כי ס"ר לראות ,כי הם ז' פעמים הבל ,167ששורש
השורשים הוא בעין שהוא נשמה לנשמה בחי' חיה ,והראשון נעלם ,כי אין יכולים לקבל ממנו
רק בבחי׳ התחתונה ,שהרי הוא בסוד אור מקיף לבד ,ומה שמשקיף אל בחי׳ נר"ן הוא מבחי׳
התחתונה שבו .ונודע כי תמיד במספר המאורות הראשון הוא הכולל כולם ,והשאר הם טפלים
לו ,ולכן נשאר רק ז׳ פעמים הבל לבד ,ונקראים ג"כ הבלים ,שכל אלו האורות הם נמשכים עד
הבל הפה ,שמשם מתחיל ענין התהוות הכלים ,כמ"ש האריז"ל.
פתח ז
ולבאר אלו הבחינות של אח"פ ובחינת נר"ן ,צריך להקדים הקדמה אחת בבחינת אדם
התחתון הגשמי ,ומתוכם נבוא לביאור הדברים העליונים האלו .והוא ,שידוע שהנשמה שבאדם
מתחלקת לג' מדרגות נר"ן ,ונבאר עניינם .הנה צריך שתדע שכל אדם יש בו ב' חלקים ,א' בחינת
נפש הבהמיי ,שבו נשרשים כל ענייני הגוף ותאוותיו וכל פעולותיו ,ולמעלה ממנו הוא רוח
האדם עצמו ,שהוא עיקר מעלת האדם 168שלכך נקרא בשם אדם ,169והוא חלק השמים העליון,
 167עי' בשעה"פ תהלים יד.
 168עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
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וכל ענין המדות הטובות 170והרצון הטוב לבחינת הטובה לעבודת יוצרו הוא תלוי ברוח הזה,
ובו עיקר העבודה ,והוא בא להשלים גם נפש הבהמית .והנשמה ,היא מאירה בו מרחוק,171
ונכנסת בגופו לסייע לרוח להשלים רצון בוראו ,והוא רוח הקדושה שבוער בלב האדם ,אשר ע"י
הרוח עושה את שלו ומתגדל בכל חלקיו .וכאשר אינו בשלימותו ,אז הנשמה מסתלקת ממנו,
כמו שיתבארו אלו העניינים ביותר ביאור ,בנתיב שבירת הכלים ונתיב התיקון בס"ד.
והנה ,מקום גילוי אלו הג' חלקי נר"ן באדם הם בג' מקומות ,באוזן וחוטם ופה .שהפה
הוא נפשו התחתונה שהוא המדבר ,וכולל כל בנין גופו וכלים שלו בכלל .ורוח הפנימי מאיר
בחוטם שלו ,כמ"ש )בראשית ב ז( ויפח באפיו וגו' ,וכמ"ש )בראשית ז כב( כל אשר נשמת רוח
חיים באפיו ,שאם מסתלק הרוח משם אז הוא מת ממילא ,שהנפש אין לו חיים והתקשרות בגוף,
כי אם ע"י הרוח שבחוטם .ובאוזן מאירה הנשמה ,כמ"ש )מלכים א' ג ט( ונתת לעבדך לב שומע
וגו' ,שהבינה והשמיעה הכל אחד .שגם ברוחני הרוח שומע כרוזין דלעילא דכריז בכל יומא,
ומשם בא הסיוע לאדם לעבודת יוצרו כמ"ש בזוה"ק בכ"מ )ח"ב נ' ע"ב( ,והוא בא מהארת
הנשמה .ונמצא שעיקר האדם הוא תלוי בחוטם ,וע"ז אמרו באד"ר )ק"ל ע"א( וזוטא ובכ"מ
בחוטמא אשתמודע פרצופא ,שניכר מדרגתו לפי ערך הרוח שבו .כמו א"א נקרא בשם זה ע"ש
אריכו דחוטמא וז"א ע"ש זעירא דחוטמא ,172שבא"א הם ש"ע נהורין ,ובז"א רק ק"ן כמו
שיתבאר בס"ד במקומו )א"א פתחים כו ,מז( .ולכן ,כל זה אנו מדברים בא"ק שהוא בבחינת
השורש ,ושם הוא כל הענין בתכלית שלמותו .הוא ג"כ מאוזן סוד הנשמה ,לבינה ותבונה,
ומחוטם הרוח ,לישראל ויעקב מב' נקבי החוטם ,והבל הפה הוא שורש לנוקבא דז"א .שהפה
הוא סיום הראש ,והוא הכולל הדרכים של כל החושים ,ומתפעל על ידם להנהיג הגוף וזולתו.
כמו שנוקבא היא המעבר ,שמעברת כל סדרי ההנהגה של אורות העליונים אל התחתונים ,והיא
המתפעלת מהם להביא ענין העבודה למעלה ,להסדיר עי"ז דרכי הנהגת המאורות ,כמו שיתבאר
עניינה במקומו )גדלות דז"א פתח כב( בס"ד.
והנה הבל הפה הוא מתחלק ג"כ לב' בחינות ,אבל הוא נכלל בנקב א' ,יען כי הוא שורש
ללאה ורחל שהם ב' חלקי פרצופה ,בחי' דו"נ שבה .והיינו ,שלאה הוא בחי' אחרת ,שאינה
ממש לפי סדר התחתונים המושרשים בה ,שהרי רק רחל היא עקרת הבית 173המנהגת התחתונים
בפרטי מדרגותיה ,או בבחינת אב"א או בבחינת פב"פ ,או עד החזה או למעלה ,בכל הפרטים
שיתבארו במקומם בס"ד .אבל לאה אינה אלא בבחינת מלכות דאימא המתלבשת בז"א ונעשה
בו בבחינת פרצוף נוקבא בדברים פרטים שאינם לפי מדרגת עיקר ענין הנוקבא ,לכן היא רק
טפילה לרחל ,ואינו פרצוף עיקרי רק מבחי' עליונה של אימא ,ולכן אין הבל הפה נחלק לב'
חלקים ,אלא הכל נקרא ע"ש רחל ,ולאה היא רק טפילה .ומ"מ ,כיון שבחינת לאה הוא יותר

169

עי' דברי רבינו לעיל עגו"י פתח א' ,ועי' עוד ע"ח טנת"א פרק ה' ששם מ"ה גימ' אדם שייך

לרוח.
 170אבל המדות רעות בנפש כדלקמן פתח י'.
 171עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,וכן באדם הנשמה נעלמת מאד ,ועיקר חיותו של
האדם הוא הרוח ,והוא האדם המקבל שכר ועונש כידוע ,והוא המרגיש ,והוא כל כחותיו וחושיו
והנשמה הוא השכל המלמד לאדם דעת ,והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע והיא בשמים רק
ניצוצות מתנוצצים ממנו על האדם להנהיגו ולהשכילו ,עכ"ל ,ועי' דברי רבינו גדלות דז"א פתח לד
שזהו דעת המתפשט בחוט השדרה.
 172עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ה ע"ג וז"ל ,והענין כי בחוטמא אשתמודע פרצופא כמ"ש באד"ר
דף ק"ל ע"א ודף קל"ז ע"ב ובא"ז דף רצ"ד ע"א וכמ"ש לעיל דשם ניכר בין ע"ק לז"א ,וכידוע שכל
הפרצוף הוא ע"ש החוטם ,שלכן נקרא ע"ק אריך אפין אורכא דחוטמא וז"א נקרא זעיר אפין ,ר"ל
זעירא דחוטמא ,עכ"ל.
 173עי' זהר ח"א קנ"ד ע"א וז"ל ,וירא יהו"ה כי שנואה לאה וגו' רבי אלעזר פתח )תהלים קיג(
מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה ,מושיבי עקרת הבית דא רחל ,דאיהי עקרא דביתא,
אם הבנים שמחה דא לאה ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פרצופי זו"ן פרק א' שפירושו שרחל הנוק' של עיקר
הגילוי דאצילות שהוא הזו"ן ,ועי' אדיר במרום עמוד קצב וז"ל ,ה' היא בחינה נוקביית אשר
הפנימיות שבזאת הבחינה היא אימא ,והחיצוניות היא נוק' ,והחיצוניות עושה ההנהגה הזמנית,
והפנימיות עושה הנהגת הנצחיות ,ולכן מובן שזה עיקר הבית בזמן העבודה ,עכ"ל ,עי' ברמח"ל
קל"ח פתחי חכמה אות קי"ח לתוספת ביאור.
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נעלם ,עלמא דאתכסיא 174הוא ,בסוד הקול שבפה קודם שבא לכלל דיבור ,ומה שבא לכלל
דיבור הוא בגלוי יותר ,הוא שורש רחל ,והבן.
פתח ח
וצריך שתדע ,כי אורות אח"פ הם בסוד אור פנימי של נר"ן ,אבל בחינת אור העינים הוא
בחינה עליונה יותר ,כי הוא במדרגת נשמה לנשמה ,והיינו בסוד בחינת חיה .כידוע בנשמת אדם
שיש בו ה' חלקי הנשמה נרנח"י ,שידוע שנר"ן דילה מתפשטים בתוך הגוף .והיינו שהגוף
מתחלק לג' מדרגות ,אחד בראש ,ושני חלקים בגוף ,א' עד הפרסה וא' מן הפרסה ולמטה ,שהם
ראש בטן גויה שנזכר בספר יצירה )פ"ג מ"ה( .והם כמו הבית המקדש שהיה ציור כל הבריאה,
היה הוא מתחלק לג' חלקים ק"ק היכל ועזרה ,175ובין כל אחד פרוכת מפסיק* .כמו כן הוא
באדם שהוא מקדש מעט וצורת כל העולם] .ו[אלו הנר"ן הם פועלים בגוף לפי ענייני הגוף ,רק
מקבלים ממנו שלמות ,לפי ערך מעשה הגוף .אבל בחינת חיה שבו ,הוא למעלה ממדרגות ענייני
הגוף ,רק לפי ערך כלל כל המעשים העולים מעבודת האדם נרשמים בחיה שלו ,ומקבל מכל
אחד העבודה לפי ערכו ,בכדי להעלותו לשלמות העליון .והיינו המחשבה דיבור מעשה ,שהוא
כלל עבודת הצדיקים ,שלכן נקרא אד"ם ,ר"ת א'דם ד'יבור מ'עשה )פע"ח ר"ה פרק ב'( ,שאדם
הוא על שם מחשבה ,והוא סוד מדרגת עלייתם למעלה בשכר הנצחי שהוא סוד עדן ,בחינת
חכמה ,והוא סוד אור המקיף על הנר"ן ,על כל אחד לפי מה שהוא .שהמחשבה של המצוה
עושה תיקון אחר ,וכן הדיבור תיקון אחר ,והמעשה תיקון אחר ,ולכן אור החיה הוא משקיף על
כל א' בפ"ע .והוא מ"ש האריז"ל ,שמקיף החיה הוא מתחלק לג' חלקים ,שכשמקפת את המוח
הוא מקיף לנשמה ,וכשמקפת את הלב שהוא מדור הרוח היא מקפת לרוח ,וכן בכבד מקיף של
הנפש.
אכן בחינת יחידה הוא במדרגת הכתר שהוא מקיף כללי ,ואינו מתחלק לחלקי נר"ן ,רק
מקפת לכולם בבחינת נשמה .ובחינת יחידה הוא תכלית הרצון העולה מעבודת הנר"ן של
הצדיקים ,שבזה מתקשרים ביחודו ית' .שהרצון הוא רק א' לגלות השלמות ,והצדיק זוכה לזה
בסוד מסירת נפש שמוסר עצמו במחשבתו על קדושת שמו ית' 176לעשות רצונו ית' .והוא מבטל
כל כחותיו וענייניו ,רק לגלות רצונו ית' ,והוא סוד עליית מלכות דסלקא לכתר ,אבן די לא
בידין) 177דניאל ב לד( ,דסלקא לעילא עד א"ס ואין תכלית .והוא תכלית השלמות מהעבודה
היותר גדולה של צדיקים ,שאינו לפי ענייני הגוף ובביטול מציאותו נגד רצונו ית'.
והנה כ"ז הוא למעלה בסוד אצילות שהוא סדרי המאורות המאירים ע"י הצדיקים,
ומסודרים לעומתם ממש .הוא ג"כ עיקר העבודה עולה לזו"נ בסוד תורה ומצות ,דיבור ומעשה,
והמחשבה דסלקא לעילא .היא בסוד אימא המתפשטת בזו"נ ,שע"י המחשבה מתגדל תורתו
ועבודתו ביותר ,178ועושה אותם באהבה ויראה יותר גדולה .ועושה המצות ומרבה בעסק התורה
במדרגה יותר גדולה ,לדקדק במצות ולקדש הדיבור שלו לחדש בתורה יותר ויותר ,ואז
מתגדלים מאורות של זו"נ ביותר ,והוא סוד גדלות זו"נ ע"י אימא והמוחין שנכנסים בו.
 174עי' זהר ח"א קנב ע"א.
 175עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"ב וז"ל ,אתפרש ואתדבק ,לא אתפרש ממש ,ר"ל 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 )וכן הוא בהגר"א ס"י
פ"א מ"א אופן ה'(.
 176עי' דרך ה' )שער ד' פרק ד' אות ה'( וז"ל ,והנה מתנאי המצוה הזאת )של ק"ש( להיות האדם
גומר בדעתו למסור נפשו על יחודו ית' ,ולקבל עליו כל יסורין ומיני מיתה על קידוש שמו ית',
ונחשב לו כאלו עשה הדבר בפועל ונהרג על קידוש השם ,עכ"ל ,וזה בנוי על פי השערי קדושה
ח"א פ"ד וז"ל ,לקדש את שמו יתברך במסירת נפשו להריגה בכח בפסוק שמע ישראל ה' אלקינו ה'
אחד ,עכ"ל.
 177עי' תיקו"ז כא ע"א.
 178עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,ועי' לעיל צמצום פתח א' והערה .5
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וסוד נר"ן שמתפשטים בז"א ,הוא הרצון המתפעל ע"י חלקי העבודה שעולה לשלמות,
שהא"ס פועל ע"י התלבשותו בסוד נשמה כמש"ל )פתח ו'( ,ונר"ן הוא בסוד ג' החלקים הנ"ל.
ובחינת חיה הוא בסוד אור המקיף שהוא כלל כל האצילות הנכלל בחכמה ,כמ"ש )תהלים קד
כד( כולם בחכמה עשית ,שבחכמה מסודרים הכל בכלל ,למעלה ממדרגות פרטיות סדר ההנהגה
שהוא לפי התחתונים ,שהפרטיות מתחיל בבינה .ולכן חכמה מאירה בסוד נשמה לנשמה לנר"ן,
על כל א' לפי מה שהוא .ושם מסודר כל הבריאה בחכמה ,שיש טעם לכל דבר .והוא סוד עומק
חכמתו ית' ,שברא בו את העולם ,והיינו סוד שכר העבודה ,ותכלית הרצון הוא בכתר סוד א"א,
כמו שית' ביתר ביאור במקומו )א"א פתח לב( בעז"ה .ולכן שורש כל השרשים שהוא בא"ק,
הוא ג"כ אור היוצא מן העינים הוא בסוד חכמה נשמה לנשמה מקיף לנר"ן שהם סוד אורות
אח"פ כמ"ש .ואף שבאמת עיקר התכלית של העבודה הוא בשביל הנצחיות ,שהוא לפי המסודר
בא"ק ,שעתיק ורדל"א הוא המעלה הנהגת הזמן למעלה לנצחיות ,179מ"מ בבחינת אצילות
שהוא לפי הנהגת הזמן ,תכלית ההטבה הוא בא"א שהוא הרצון התכלית שבו ,לכן נקרא ג"כ
בחינת יחידה ,שאינו מתחלק למדרגות במיעוט וריבוי ,והבן מאד מאד.
*בית נתיבות
וכמו שנר"ן של האדם הם מאירים בג׳ מקומות בגוף :הנשמה במח ,והרוח בלב ,והנפש
בכבד ,כמו כן הוא בבהמ"ק בג׳ מקומות השראת השכינה :הא׳ ,בק"ק בין שני הכרובים ,והוא
הנשמה שבמוח ,ולכן שם הוא שורש הנבואה ,כמ"ש )שמות כה כב( ודברתי אתך מבין שני
הכרובים וגו' .כי מבינה נביאים )תיקו"ז נ"ה ע"א( והוא בסוד שם ס"ג בסוד נבי"א .וכן בהיכל
השראת השכינה ניכר במנורה ,כמ"ש בנר מערבי )שבת כ"ב ע"ב( עדות הוא לישראל כו׳ ,והוא
בסוד הלב ששם הרוח ,והוא לבא נור דליק )דניאל ז ט( כידוע .וכן בעזרה במזבח באש היורד מן
השמים עליו .ולכן בבית שני שהיה הסתלקות השכינה ולא נשאר רק רשימו לבד שעדיין )היו(
]הוא[ בגלות .שהכל גלות א׳ מחורבן בית ראשון כמ"ש במ"א מזה ,לא היה הארון בק"ק
ונסתלקה הנבואה בחי' נשמה ,וכן נר מערבי במנורה לא היה דולק רק לפרקים לפי זכותם,180
שהיו מקבלים מעט ממדרגת הארת הרוח .וכן במזבח לא היה אש מן השמים ,רק רשימו היה
נשאר בק"ק אבן שתיה במנורה שלפרקים היה מאיר .ובמזבח היה האש ככלב )יומא כ"א ע"ב(
רק שלא היה משמש כלום .וכמו שהנשמה שם נכללו כל כחות הגוף וכל פרקיו בחי' בינה שהיא
אם כל חי 181וכלל ציורם ,כן היה בק"ק בארון .וכמו נו"ה של ז"א שהם מבינה 182כידוע ,והם
סוד תינוקות של בית רבן לימודי ה׳ .183כמו כן ב׳ הכרובים ,משם יוצא הדיבור אל משה ,והם
קבועים בארון ימין ושמאל .והוא סוד פסוק )ויקרא א א( ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל
מועד לאמר ,שיש בו ט׳ תיבות נגד כלל ט׳ פרקי הפרצוף הנכלל בג׳ חלקי ראש בטן גויה והקול
יוצא מאוהל מועד ,שבינה מתפשטת בז"א עד החזה )ע"ח אח"ף פרק ה'( שהוא עד הפרסה
המפסיק באמצע הגוף ,והוא עד פתח ההיכל ,ששם הפרוכת מפסיק בין עזרה להיכל .ובפ׳ זה
הם ל"ה אותיות נגד ל"ב פעמים אלקים שבו׳ ימי בראשית וג׳ פעמים אלקים שבויכולו שבת,
שהם סוד ל"ב נתיבות חכמה שבהם נברא העולם וג׳ שורשים הידועים .ולכן כל התורה והמצות
נשנו באוהל מועד כללותיהם ופרטותיהם )חגיגה ו' ע"ב( ,שהמשכן הוא כלל כל הבריאה ,וע"י
התורה ומצותיה שהם מאמרי פיו ית׳ ,ניתן להם חיות וכח שיהיו קיימים ,ובלא תורה היה חרב
העולם לגמרי ח"ו.
 179עי' לקמן פרצופים פתח ה'.
 180כדאיתא בגמ' יומא ל"ט ע"א תנו רבנן ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק היה גורל עולה
בימין ,מכאן ואילך פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל ,והיה לשון של זהורית מלבין מכאן
ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין ,והיה נר מערבי דולק ,מכאן ואילך פעמים דולק פעמים
כבה ,והיה אש של מערכה מתגבר ולא היו כהנים צריכין להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי
עצים כדי לקיים מצות עצים ,מכאן ואילך פעמים מתגבר פעמים אין מתגבר ,עכ"ל.
 181מקורו בתיקו"ז ע"א ע"א י' ראשית אתקרי ואיהו אבא דכלא ,ה' אלקי"ם ואיהי אמא דכלא
אם כל חי ,עכ"ל.
 182מקורו בתיקו"ז נ"ה ע"א מבינה נביאים.
 183עי' ביהל אור ח"א י"ד ע"ג וז"ל ,נבואה מלמודי ה' נו"ה עלאין ,ואין העולם קיים אלא על
הבל פיהם של תינוקות בית רבן שהן דרגין דנו"ה ,בסוד וכל בניך למודי ה' והן קיימין של העולם,
ולכן מיום שחרב בהמ"ק נמסרה הנבואה לתינוקות ,עכ"ל.
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ותחילה יצא הדיבור למשה רעה"ש ואח"כ למדו כל ישראל ,שמשה הוא סוד הדעת
שהוא פנימיות של הז"ת שהם כלל ז׳ ימי בראשית ,והוא המתפשט בהם ,ודעת קשור בבינה
כמ"ש )אבות פ"ג מ' י"ז( אם אין בינה אין דעת .ואח"כ מדבר לישראל שהם פרקי אברי פרצוף
ז"א בסוד ס' ריבוא של ישראל שהוא כלל הכל .ובתחילה מדבר אל אהרון שהוא חסד דז"א
שהדעת גנוז בו יריעה דחפיא 185כידוע ,והוא מלך וכהן ,בינה עם חסד כמ"ש הגר"א מווילנא
ז"ל בליקוטיו )יהל אור ח"ב ד' ע"ג( ,186שחסד הוא דאזיל בכולהו יומי אור הראשון ,והוא סוד
אהר"ן או"ר ,ומ"ט שערי בינה הגנוזים באור הזה ,187ואח"כ לזקנים שהם סוד ע׳ כחות שנכללים
בת"ת ,188והם ע׳ כחות שבשמש ,שמשה רע"ה היה בחי' שמש ,פני משה כפני חמה )ב"ב ע"ה
ע"א( והוא ע׳ כחות של הדעת בסוד פנימיות של ז"ת .ומשם נשפע התורה לכל ישראל שהם ס'
ריבוא פרטי הכחות שבגוף וכמו שבפה נכלל כל הכלים בכלל בסוד האותיות כולם ,כמו כן
בק"ק שמשם הדיבור יוצא ,הם הלוחות שבהם תר"ך אותיות 189שבהם נכלל כל התורה בכלל.
וכן הדברות נתנו כולם בסיני שהוא סוד הפה כמ"ש הגר"א ז"ל בליקוטיו )יהל אור ח"ג ל"ה

 184עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א,
לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף
קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא
הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח
מכלל ישראל ,עכ"ל.
 185להסבר הענין עי' שער מאמרי רשב"י י"ח ע"א וז"ל] ,ע'[ בתוספתא )זהר ח"ב ס"ח ע"ב(
וז"ל ,ההוא היכלא אתחפייא בשית יריען כו' היכל הזה הוא הבינה ,ואתחפייא בשית יריען ,הם
מחסד ועד יסוד דזעיר אפין כנודע ,כי בינה עלאה נגנזת תוך בינה דזעיר אפין ,ומשם ולמטה עד
היסוד יש שית יריען ,והם סוד אות וז' ראשונה הנגנזת גו אות ו' הנקראת שית יריען ,ודע כי
החסד יש בו מציאות אחד אשר על שמו נקרא יומם ,ונתבאר בפרשת אמור שהוא משום דאזיל
עם כולהו יומין ,פירוש כי הוא מתפשט בכל שאר החמשה ספירות אשר למטה ממנו ,כי הם אינם
יכולים לקבל הארה עליונה אם לא באמצעות החסד הזה הנמשך ואזיל בכולהו ,ונמצא כי הם שית
חסדים שהם שית יריען הנז' ,אבל הראשונה מכולן כולה חסד ואינה נכנסת במספר עמהם ,אבל
החמשה ספירות אחרות יש בהם מציאות החסד ואינן חסד גמור אלא שבתוכן מתלבשין חמש
יריען דחסד כנז' ,וזמ"ש אינון שית יריען אינון חמש לגו ,פירוש כי לגו מהנהו חמש ספירות
נמשכין בתוכן ה' יריעות החסד כי הראשונה אינה בכללן לפי שהיא לגו מכולהו חמש יריען הנז',
וזמ"ש בגו אינון יריען קיימא חד מרקמא שהוא בחינת החסד העליון עצמו הנקרא יומם המתפשט
לגו מאינון חמש ,וטעם היותה נקראת מרקמ' הוא לפי שהיא הנותנת ציור וגוון לכל החמש
ספירות אשר תחתיה ,ולכן נקראת מרקמא ,רוצה לומר נותנת כח ציור וריקום וגוון בה' ספירות
שתחתיה ,והנה זו היריעה המרקמא היא היותר סמוכה אל הבינה והבינה אתחפייא בגו האי יריעי'
מרקמא ,וזמ"ש בההיא יריעה רוצה לומר המרקמא אתחפיא ההוא היכלא שהיא הבינה שנחפית
ומתלבשת בתוך זו היריעה הפנימי' שבכולן ,עכ"ל.
 186וז"ל ,קומת אדם הוא מב' דברים ראש וגוף ,והוא ג"ר וז"ת ,בינה כוללת ג"ר וחסד ז"ת יומא
דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ספד"צ י' ע"ד 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 ,ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד הפרטי אלא שזה השפע של
זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה ,ואם כנים הדברים אז זה לא כמו פשטות האריז"ל
בשער מאמרי רשב"י הנ"ל שזה כן חסד פרטי ,אבל יתכן ששניהם כוונו לדבר א' ולא באנו להכריע
אלא להוציא הדברים לפני הלומד ,ועי' לקמן הערה .245
 187עי' יהל אור ח"ג ל"ז ע"א וז"ל ,בו"ק י"ב תחומין גבולי אלכסון וכו' ובצירופים י"ב הן י"ב
צירופי הוי"ה ,שהם מ"ח אותיות ו,י"ה מצטרף עם כולם ,שהם נש"ב וה' שער המ"ט ,והוא נעלם
קצת דרגא דאהרון ,ויו"ד של ה"א הוא דרגא דמשה ,עכ"ל.
 188עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ואפי' חג"ת דז"א נקראו זקנים כידוע ,וכמ"ש )יומא כ"ח ע"ב(
אברהם זקן כו' יצחק זקן כו' יעקב זקן כו' וכ"ש חב"ד דז"א ,עכ"ל ,וכנראה שמקורו מתיקו"ז מ"א
ע"ב ועי' שם בגר"א שמשמע שנקראו או"א כך רק לפני התיקון ,ואחרי התיקון כל הז"ת נקראים
סבין ,עי' עוד בדברי רבינו באח"ף פתח ח' בבית נתיבות שעי' כחות שבשמש הם בחי' משה רבינו
רע"מ.
 189עי' שער מאמרי רשב"י ב' ע"ב וז"ל ,פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר"ך אותיות כמנין
כתר ,עכ"ל.
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ע"ג( .190ולכן כשנגנז הארון בסוף בית הראשון ,מאז נסתלקה ג"כ הנבואה מישראל בבית שני
שלא היה שם ארון ,וכמו שנשאר רשימו בסוד אבן שתיה )בראשית כח כב( והאב"ן הזאת אשר
שמתי מצבה וגו׳ שהוא סוד נבוא"ה ,כמו כן נשאר בחי' רוה"ק ובת קול ,191והבן מאוד.
פתח ט
אלו האורות הנמשכים מהבלים דנקבים של אח"פ ,כולם נמשכו עד הפה ,בכדי לעשות
אח"כ כלים של עקודים ונקודים .ולבאר ענין הכלים ,נקדים הקדמה אחת ,והוא להבין מאמר
חז"ל )אבות פ"ה מ"א( בעשרה מאמרות נברא העולם כו' וכמ"ש בתורה ,ויאמר אלקים וגו'.
והוא כי כבר כתבנו ,שבכל העולמות יש עצמות וכלים ,וכן באצילות .והיינו ,סדרי מאורות
שהאירו לברוא כל הנבראים של בי"ע ,שהם מסודרים כל א' בגבול וסדרי הנהגתם המשוער לפי
ענין הנבראים ,והם נקראים כלים ,שעל ידם נברא הכל ומתנהג הכל ,והם כחות המאירים ברצונו
ית' ,כמ"ש למעלה )פתח ד'( .והרצון המתלבש בהם ,הוא סוד קו הפנימי שבכלים ,שהוא נשמה
להם ,שע"י הרצון וכוונה נעשה ,כמו שהנשמה פועלת ע"י אברי הגוף.
והנה ידוע ,כי כל נברא יש בו הרכבת כמה כחות ופעולות ,כמו שאנו רואים בנבראים
התחתונים שהם מורכבים מד' יסודות ארמ"ע ,ובכל א' ההרכבה בו לפי ערכו ,192יש שגובר בו
יסוד האש ביותר ,ויש שגובר בו יותר יסוד המים ,וכן כולם .ויש שגוברים בו ב' יסודות והב'
האחרים הם מעט ,ויש שמורכבים באופן אחר .והיסודות עצמם כל א' מורכב מד' יסודות ,דרך
משל יסוד העפר יש בו כל הד' יסודות שהרי אנו רואים שמוציאים אש מן האבנים ועפר ,וכן כל
גרגיר מעפר יש בו חלל ,ושם בחללו יש אויר וכן מים כמו שאומרים הטבעיים .וכן הוא בכל
היסודות ,וכמו ריבוי חלקי ההרכבות והשתנות סדרם ,כך הוא ריבוי הנבראים הנמצאים בעולם.
וכן הוא בכל עולם ועולם שהוא מורכב מד' יסודות אלו לפי ערך אותו העולם ,והיינו שהגלגלים
גם הם מד' יסודות יותר פשוטים ,וכן המלאכים הם מורכבים מד' יסודות אלו ,193כמ"ש )תהלים
קד ד( עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט ,וכתיב )יחזקאל א כד( ואשמע את קול כנפיהם
וגו' כקול מים רבים ,וכתיב )שם טו( והנה אופן אחד בארץ וגו' ,והוא ד' יסודות רוחניים לפי
ערכם ,וכן הוא בכל עולם .ושורש כולם ,ד' יסודות אלו והם ד' חיות שבמרכבה ,וכן הוא
בעולמות שלמעלה ,ואלו ההרכבות הוא סוד הרכבות אותיות ,שכל אות יש בו שינוי כגון י'
מורה על חסד ,וה' על דין ,והם מים ואש ,ו' הוא רחמים והוא בחינת רוח ,וכן הוא ג' אותיות

 190וז"ל ,ידוע ששמים סוד הראש ,כמ"ש בפ"ג דס"י והארץ הוא הגוף ,והפה בה ב' בחי' ,בחי'
האחרונה מד' חושים התלוים בשם הוי"ה שהוא הדיבור ,והבחי' הראשונה לד' חושים שבמישוש
שתלוים בשם אדנ"י ,ואינה ממנינם רק שורש להם ,כמו כתר שהוא כתר מלכות של עליון וכו'
והנה ב' בחי' שבפה היו בסיני )ז"ח ס"א ע"ב( ששם בנה מרע"ה מזבח ושם עולת תמיד העשיה
בהר סיני ושם הדיבור ג"כ )וידבר אלקים  -לעיל ביהל אור( עכ"ל ,עי' עוד בביאור הגר"א תיקו"ז
ע"ב ע"א שמביא שזה שייך בפרט ללימוד קבלה ולא לנגלה.
 191עי' בהגר"א תיקו"ז י"ג ע"א וז"ל ,נבואה מסט' דנצח ,ורוח הקודש מסט' דהוד כידוע ,ועי'
עוד בביאורו דף קכ"ב ע"א שבת קול במלכות.
 192עי' דוגמתו ברמח"ל אדיר במרום עמוד קצח וז"ל ,דע כי ראשית הנבראים התחתונים הוא
העפר ,בסוד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר )קהלת ג כ( וחז"ל אמרו ואפילו גלגל חמה
)בראשית רבה פרשה יב פסקה יא( כי באמת כל מה שבעשיה אין ראשיתו וחומרו אלא עפר ,שהוא
היסוד הד' מד' יסודות ארמ"ע ,שכנגד העשיה עצמה ,והענין כי בתחלה כשברא הקב"ה את העולם
אז ברא הכל מן העפר ,והוא כי הכין מעט עפר מה שרצה לאותה הבריאה ,והעפר ההוא כבר היה
בנוי ומורכב מד' יסודות ,כי אין שום נברא פשוט ,ואז הוציא המאציל ית"ש הארה מאחת
המאורות והאיר על אותו עפר ,ובהאיר אותה ההארה אז מיד קנה העפר ההוא כמו מציאות חדש,
כי נעשה מעפר בשר או עצם או עץ או עשב ,מה שנעשית ממנו עד שנעשית הבריאה ,והוא כי הד'
יסודות המורכבין שם קבלו כח להתנועע ולהתפשט בדרכים ראויים לאותה הבריאה ,והיו
מתנועעים עד שנעשה הצורה ההיא ,עכ"ל.
 193עי' ע"ח קיצור אבי"ע פרק ז' ,ועי' עוד יהל אור ח"ב כ"ז ע"ב וז"ל ,אלו ד' חיות הן ד'
יסודות הידועין ,והן משורש הד' יסודות חגת"ם של אצילות ,שהן ד' יסודות עלאין על כלהו ,כמ"ש
פ' וארא דף כ"ג וכ"ד ,כד אתברי אדם מעפרא דמקדשא וכו' ,ואינון ד' סטרין דעלמא אתחברו בד'
סטרין ,דאינון יסודי דעלמא אש ורוח מים ועפר ,עכ"ל.
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אמ"ש 194שהם יסודות לכל כמ"ש בספר יצירה )פ"ב מ"א( .והיינו ,שכל אות הוא מורכב
מנקודות וקווים ,שהוא בחינת כלליות והתפשטות ,וכל תיבה מורכב מאותיות .והיינו ,שכל
נברא כפי מספר האברים ופרקי הכחות המחוברים בו ,כך הוא סדר אותיותיו ,וזהו שמו שמורה
על עניינו ,שזה היה חכמתו של אדה"ר שקרא שמות לכל הברואים )בראשית ב כ( ,195כי הוא
היה מקיף בחכמתו והשגתו כל כחות הבריאה וסדריהם והשתלשלותם.
וזהו ג"כ ענין מאמרם שהוא ית' ברא במאמר פיו כל העולם ,והיינו שהפה הוא מקום
שבו נסדר כלל כל הנבראים וסדרי כחותיהם ודרכיהם והרכבותיהם ,שהם האותיות והתבות
היוצאים מן הפה ,אחרי שנשלם שם כל המוצאות ,196ובפה הם בכלל .ואח"כ כשיוצאים לחוץ
מן הפה ,הם מתחלקים לפרטים ,והם התיבות שבו נברא הכל .ד"מ ,באומרו ית' יהי אור ,הוא
ענין המשכות כחות והרכבת פרקיו נרמזים בג' אותיות או"ר ,שבו נברא ובו מתקיים .וכן הוא
בכל עשר מאמרות ,והם עשרה כללים של הנבראים ,שהם נגד י"ס הנושא של כולם .ובפרטות,
הם כל התיבות והאותיות שבתורה ,ונכללו כולם בתיבות ואותיות שמבראשית עד לעשות בז'
ימי בראשית ,שבו נרמז מה שהיה ומה שעתיד להיות נגד ו' אלפי שנין דהוה עלמא ,ואלף
השביעי יום שכולו שבת )סנהדרין צ"ז ע"א( .וכן נכללו בפסוק הראשון בז' תיבות שבו ,ובתיבת
בראשית בו' אותיות שבו ,והדגש שבב' נגד יום שבת ,וכמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל מווילנא
בכתביו בביאורו לספד"צ )ל"ד ע"א(.197
ונמצא ,שכל כחות פרקי הנבראים הם נקראים כלים ,שהוא הרכבת סך מספר האותיות
שבו שיערה מחשבתו ית' ,שכך צריך לאותו נברא .והנשמה שבהם מבפנים הוא בסוד הנקודות
ותגין וטעמים כמו שיתבאר עניינם בנתיב אח"ז בס"ד .וכל אלו הנבראים ,תחילת גילויים
בשורשם בכלל היה בפה דא"ק ,שנקרא ע"ש זה ,כמו שהפה ממנו יוצא כל הדבור ,כן משם
יציאת כל הנבראים וכל סדרי המאורות שלהם שהם כלים דאצילות ,ורק שהיה בכלל כמו
שיתבאר בנתיב עקודים בס"ד .וכבר כתבנו ,שמד' חושים אלו שהוא זיו היוצא מד' מקומות של
רשר"ד ,התחיל שורש גילוי כחות של האצילות ,וירדו ממדרגה למדרגה ,מהעלם אל העלם
פחות ,עד שהגיעו אל מדרגת הגילוי בפה .וז"ס ירידת והתפשטות ההבלים מאלו הנקבים עד
שנסתיים המשכתם בפה ,ושם נתגלה הכלי בכלל ,ואח"כ משם ולמטה נתפשטו לענפים ,והבן.
פתח י
וסדר התפשטות אלו ההבלים היוצאים מנקבי אח"פ דא"ק ,הם בסוד נר"ן של הכלים,
ובהם היה בחינת הכלים בלוע בהם בכח ,198אבל עיקר עשיית הכלים ,היה ע"י הבל העינים
דא"ק ,שבפגעו נגד ההבלים בסיום הפה ,אז נעשו הכלים .וביאור ענין זה ,כי כבר בארנו למעלה
)פתח ג'( שהזיו המתגלה דרך אלו הנקבים ,הוא בא מסוד הנשמה ,וכמו באדם הגשמי ,הנשמה
שבפנים בוקעת דרך אלו המקומות ,ועושה אלו העניינים של ראיה ,שמיעה ,ריח ,ודיבור .אבל
 194עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב וז"ל ,ואמר שם שלש אמות א"מ"ש ,יסודן כף זכות וכף חובה
ולשון חק מכריע בנתים ,ור"ל ג' קוין חסד דין ורחמים ,שהן השלשה ספרים שנפתחין בר"ה ,מים
חסד ,אש גבורה ,אויר ממוזג בין חום לקור מכריע בנתיים ,ועי"ז מתקיים העולם כמ"ש בזוהר
בראשית דף י"ד ע"א עכ"ל.
 195עי' דברי רבינו לעיל צמצום פתח ב'.
 196שהם פיתוחי חותם ,המוזכר בע"ח טנת"א ג' ,ועי' יהל אור ח"ב ה' ע"ג וז"ל ,נש"ב הוא סוד
ה"ג שכ"א נחלק לעשר ,והן ה' מוצאות הפה שהן נ' שערים לאותיות בסוד רל"א שערים של
אותיות דנפקין מבינה.
 197וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני
כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל בפ' הראשונה
עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז' תיבות ז' אלפי שנה ,כמ"ש
בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת בראשית ו'
אותיות ודגש של הב'.
 198עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לה וז"ל ,והאור היוצא דרך החושים הוא אור שכבר
נתחבר בכלי ,לא תחשוב שזה האור היוצא הוא אור פשוט ,כי הרי הוא מבחינת החיבור הנעשה
כבר ,שמשם והלאה לא תצא עוד שום תולדה בלא התחברות שניהם ,ולכן זה האור אף על פי
שנראה בתחלה שאין שם כלי האמת הוא שיש בלועים בו מבחינות הכלי ודאי ,אלא שבהיות האור
גובר הרבה אין בחינות הכלים האלה ניכרים כלל ,עכ"ל.
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תדע ,שאין בחינת הנשמה בעצמו יוצא משם ,כי בחינת החושים אלו הם גשמיים ,ואין להם ענין
רוחני כלל ,רק שהם היותר דק מ)ה(כחות הפועלים בגוף ,והולכים ממדרגה למדרגה ,שכח
הראיה ,הוא יותר דק מכח השמיעה ,ולכן רואה יותר מרחוק מן השמיעה ,199שכל שהוא זך יותר,
הוא מתפשט יותר למרחוק .שהרי הנשמה שהיא זכה רוחנית לגמרי ,אין מחיצה לפניה ,ורואה
מסוף העולם ועד סופו .וכן השמיעה יותר זך מן הריח ,שהרי שומע יותר מרחוק ממה שמריח.
והריח יותר זך מהדיבור ,שכולם אין בהם הרגש ניכר לזולתם ,מה שא"כ הדיבור הוא נרגש
לאחרים ששומעים מה שמדבר .היינו ,ששם הוא בבחינת כלים גמורים ע"י המוצאות המורכבים
בפה ,רק שהכל נכלל בדיבור שכל כחות הפעולות יוכל להוציאם בפה בדיבורו רק שאינו בא
לידי מעשה גמור ,עד שעושה באברים שבגוף ,ונמצא שהוא הממוצע בין הכחות הזכים שבראש
ובין כחות המעשה שבאברי הגוף.
וכן הוא בשורשם למעלה ,שכל אורות אח"פ שמאירים מא"ק ,הוא סדרי כחות מאורות
של אצילות שנתפשטו והאירו בדרך עילה ועלול ,מהעלם לגילוי ,ממדרגה למדרגה ,עד שבאו
לאצילות להיות נסדרים ממש כפי הראוי לנבראים .והוא גילוי הרצון שבפנים של א"ק ,שהוא
הנושא של כל הבריאה שמגלה רצונו על ידי פעולת ההארה ,שיביא הענין לידי גילוי בפועל
ההנהגה והראוי לנבראים .וכ"ז שלא הגיעו למדרגת הגילוי בפה של א"ק ,נקרא שעדיין לא יצאו
בבחינת כלים ,רק שהרצון מתגלם להוציא כלים .והוא ענין המשכת נר"ן מנקבים אלו ,שכל
בחינה יורד מדרגה יותר ,כמו רוח שאינו זך כ"כ כמו מדרגת נשמה ,וכן הנפש יותר מוגשם
ממדרגת רוח ,והוא התחלת גילוי כחות הגוף ,שהנפש נרגש כחותיו בגוף במדות שבו .200ונמצא,
שבחינת הכלים שהוא גילוי המאורות והפעולות ,היו באורות והבלים אלו בכח ,ונתגלו לפועל
ממדרגה למדרגה ,עד שבאו ונתפשטו אל הפה .כמו שנסדרו המאורות באצילות ממדרגה
למדרגה ,מבחינת בינה שהוא התחלת ציור הנבראים ,עד המלכות נוקבא דז"א ,שהוא
האדריכל 201הבונה כל עולמות בי"ע שהם במדריגות נר"ן לבי"ע ,כמו שיתבאר בס"ד באריכות
במקומם.
פתח יא
והנה ההבלים האלו אשר יצאו מנקבי אח"פ שהם בסוד נר"ן והכלים בלועים בו בכח
כמ"ש בפתח הקודם ,הם מתפשטים בהדרגה בבחינת פרצוף ג"כ כידוע .שכמו שהגוף הוא
פרצוף שלם שיש בו פרטי תרי"ג בחינות ,והוא מתחלק לב' חלקים ראש וגוף ,שבראש נכללים
כל כחות הגוף בכלל ובענין זך יותר ,ובגוף הם בפועל גמור .וכמו כן הוא בנשמה ,שהיא
מתפשטת בכל אברי הגוף ,בהכרח שימצאו בה כל בחינות האברים שבגוף בבחינת רוחניות ,אך
אינו דומה בחינת אור הנשמה המאיר בראש של הגוף לאותו המאיר בגוף ,ששם הוא ג"כ בכלל,
ובפרט בחושים ובמעשה בסדר השתלשלות .ואף שאין בנשמה עצמה שום שינוי כלל ,מ"מ לפי
בחינת הארתה בגוף ,כך הם חלוקת פעולת אברי הנשמה המאירה בו .וכן הוא בכל ג' חלקי נר"ן,
שכל א' מהם הוא פרצוף שלם ,רק מתלבשים זה תוך זה .כידוע שתרי"ג בחינות בנפש,202
 199עי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ט ע"ד כמה חילוקים בין שמיעה לראיה וז"ל ,הרבה חילוקים בין
ראיה לשמיעה ,כי הראיה הוא באור ימינא אספקלריא דנהרא ,והשמיעה אף בלילה בחושך ,אבל
הראיה הוא מרחוק הרבה שרואין אף בשמים וכמ"ש מרחוק ה' נראה כו' ,אבל שמיעה בקרוב והן
דרגא דת"ת וצדיק אספד"נ ואספדל"נ ,וכמ"ש שלום לרחוק ולקרוב שהן ת"ת וצדיק כמש"ל,
ובראיה א' יכולין לראות מה שא"א לשמוע בזמן גדול ,והראיה אינה נשכחת מהרה ,כשרואה אדם
א' מכירו לאחר זמן הרבה ,וכן נקבע האהבה והשנאה בראיה יותר ,וכמ"ש במרע"ה וירא את העגל
כו' והתפעל יותר מבמאמר השי"ת ,וכן הראיה מבוררת יותר וצחה להבין מבשמיעה ,וכמה מדרגות
עוד ,עכ"ל.
 200דהיינו מידות רעות ,עי' דברי רבינו לעיל פתח ז' שמידות טובות ברוח.
 201עי' יהל אור ח"א כ"ח ע"ג שאדריכל היא שם של המלכות ,ובונה של הבינה.
 202עי' 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
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ותרי"ג ברוח ,ותרי"ג בנשמה ,וכמו כן הוא באצילות ,שהם בסוד עצמות וכלים ,גוף ונשמה.
ובשרשים דלהון ,שהם ההבלים אשר יוצאים מנקבי אח"פ דא"ק שהולכים ממדרגה למדרגה
בדרך עילה ועלול ,הוא ג"כ בבחינת ראש וגוף .והיינו ,שהבל הסמוך לאוזן הוא הראש של
הנשמה ,והרחוק ממנו הוא בחינת גוף .ור"ל שהוא מתפשט יותר במדרגה ,וכן הוא בהבל היוצא
מן החוטם ,בחינת ראש וגוף של הרוח .וכן בהבל היוצא מן הפה ,הוא בחינת ראש וגוף של
הנפש .ומ"מ גם בחינת הגוף העיקרי שהוא סוד הכלים ,היה בהם בכח שהנר"ן שהאירו מן
הנקבים ,האירו בבחינת כלים ,רק שהאור היה מתגבר ביותר ,ויורד ממדרגה למדרגה עד הפה,
ששם נתגלה הכל באמת ,כמו שיתבאר בס"ד )עקודים פתח א'( .ולכן באורות אלו התחיל
להתגלות בחינת אותיות ,וכל מה שהיה יורד יותר )מ(מדרגה נתגלה בחינת אותיות יותר עד
הפה ,כמו שיתבאר עניינם בנתיב עולם העקודים בס"ד.
פתח יב
ועשיית הכלים היה על ידי הארת עינים דא"ק .והענין ,כי מאח"פ יצא הבל ממש ,לכן
היה שם כח הנשמה מתגלה יותר ,אבל מהעינים לא נמשך רק הסתכלות לבד ,והוא הבל היותר
מועט ,וע"י האור היוצא משם ופוגע בפה ועי"ז נעשה כלים .ויש בזה סוד עמוק כידוע,
שהמלכות שרשה בחכמה ,כמ"ש )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ ,203והיינו שחכמה של כל
פרצוף ,שם הוא כלל כל הכחות שבפרצוף ,ששם מסודר הכל בחכמה על כל דבר ודבר,
ובמלכות למטה הוא התכלית שלו ,ונמצא שסוף מעשה במחשבה תחילה )עי' תיקו"ז ז ע"א(.
אבל שם הוא בכח יותר גדול ,למעלה מהשגה ,וכן הכלים דאצילות שתחלת גילויים בפה דא"ק
הוא בחינת מלכות ,שהפה הוא סוף הארת החושים שבראש ,שכמו שבגוף מסודרים כל הכחות
וסיומם בברית למטה ששם כלל כל האברים כמו שיתבאר בס"ד במקומו )אח"ף פתח כו( .כמו
כן בחושים שבראש נכללים כל הכחות בזכות יותר ,וסיומם הוא בפה ,והוא בחינת מלכות
שבראש ,וכמ"ש בתיקונים )י"ט ע"א( בתפילת אליהו ז"ל ,מלכות פה ,תורה שבע"פ קרינן לה.
וכן בהארת עינים דא"ק ששם מאיר בחינת חכמה שלו כמו שיתבאר בס"ד לקמן
)נקודות פתח ב'( ,שם נשרשה בחינת המלכות שבפה ,והיא בת עין ,שמשם יוצא עיקר הארת
העין ,ובחכמה בפנים ,הוא ביותר העלם במחשבה ,ובעין יוצא קצת אל הגילוי .ולכן המחשבה
והחקירה בשכל נקרא עיון ,וכמ"ש )קהלת א טז( ולבי ראה הרבה חכמה וגו' .וכן מצינו בכ"מ
שעיון המחשבה נקרא ראיה ,כי שם בעין נרשם מה שנכלל בחכמה בהעלם .ואם היה יוצא הזיו
מן העינים דא"ק בכח גדול כמו מאח"פ ,לא היה בו בחינת עשיית כלים כלל ,כי הוא במעלה
יותר מאורות אח"פ .אך לפי שלא יצא ממנו הארה כי אם בצמצום גדול ,והוא בבחינה היותר
תחתונה שבו ,והוא בחינת מלכות שבחכמה שהוא השורש אל התכלית בחינת מלכות,
ובהתפשטו בהדרגה עד הפה ,עי"ז נתהוה בחינת כלי ,במה ששם היה בבחינת גבול ושיעור.
והוא סוד אור החוזר 204שעד הפה נתפשט ומשם חזר למעלה ,ובזה נעשה הכלי .שענין הכלי
הוא בחינת הגבול והמדה למאורות העליונים שיהיו ראוים לסידור הנבראים התחתונים .וגם
תכלית הכלים היה בשביל הגבול ,שעי"ז נעשה בחירה ורצון לעבודה ,עד שעי"ז יהיה בחינת
שכר ועונש )לצדיקים( ,שהוא סוד מעשים טובים שלהם ,שהוא עולה בבחינת מ"ן בסוד אור
חוזר .והוא מלכות דסלקא עד אין סוף 205ואין תכלית ,לכן ע"י האור חוזר שהגיע עד הפה,
בבחינת מטי ולא מטי ,נעשה כלי ,והבן מאד מאד.

א' וכו' ,וכן הוא כאן ,שתרי"ג איכות השניים באים באבר א' ,והוא עט' הברית ובו נכלל כל התרי"ג
מצות גדולה מילה וכו' ,ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש"י כמו כל האיברים אלא
בעשיית האדם מצות הש"י וכו' ,ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי"ג הוא בעטרה ובזה ג"כ
הכלל הנ"ל ,שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"ג מצות וזהו ברי"ת ,שהוא הנוק' של
היסוד שבה נכללת לאחד ,בסוד תש"י כנ"ל ,וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו
זכר בלא נקבה ,עכ"ל.
 203עי' תיקו"ז ס"ח ע"א וז"ל ,רזא דמלה ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,בחכמה
דאיהו אבא י' יסד ברתא דאיהי ארץ ,ה' זעירא הארץ ודאי ,עכ"ל.
 204עי' דברי רבינו לקמן א"א פתח יד איך שהוא מסביר הבחי' אור חוזר בשערות הגלגלתא.
 205עי' לעיל הערה .43
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פתח יג
עוד צריך שתדע כי הבל האוזן המתפשט ,תחילת התפשטותו הוא בחוטם ,והתפשטות
)ה(הבל של האוזן המאיר בחוטם שהוא מהבחינה היותר תחתונה שבו וגם מבחינת חיצוניות
שלו ,והוא בחינת ה' אחרונה דשם ס"ג שהוא בחינת תבונה .שלמעלה ממנו סוד אהי"ה דיודי"ן
בחינת בינה ,וה' אחרונה דס"ג הוא בחינת נה"י דתבונה .וה' זו מילואה ה"י ,הי' מתחלק לב'
ההי"ן ,וה' אחרונה הוא חיצוניות של נה"י האלו ,הם מאירים בחוטם .והענין בזה כמו שיתבאר
בס"ד ,בבחינת התלבשות בינה בז"א במוחין שלו ,שהוא השלמת הנהגתו ,להוסיף בו כח והארה
יותר מרובה לפי ענין עבודת התחתונים כשמטיבים מעשיהם .שיש בזה כמה מדרגות ,שכל
פרצוף מתחלק לב' חלקים ,עד הפרסה ,ומן הפרסה ולמטה ,ששם יש צמצום וסילוק הארה.
שנה"י שתחת הפרסה לא יקבלו הארה רק בערך הראוי לתחתונים ,בערך שראוי ז"א לקבל לפי
ענין המעשה ,והוא סוד תבונה שבו .וגם זה אינו מאיר בז"ת ,רק מהבחינה התחתונה שבו ,שהוא
נה"י דתבונה ,וגם זה בבחינת חיצוניות .והכל לפי ערך המדרגות אשר שיערה מחשבתו ית' ליתן
עטרות להנהגה ,פעם במילוי גדול ,פעם בפחות ,הכל לפי ערך העבודה .והוא סוד התלבשות
אימא בו בכמה דרגות ,או מתבונה שניה או מראשונה או מבחינת בינה עצמה ,כמו שית' עניינם
בס"ד במקומם )או"א פתח ט'(.
והנה לכל זה צריך שיהיה שורש בא"ק ,ששם הכל הכנות למה שיהיה אח"כ באצילות,
לכן גם שם אנו מדברים באלו חילוקי המדרגות והוא סוד אלו השמות של ס"ג ושל אהי"ה.
וסידור חילוק האותיות של ס"ג ,והתלבשות האותיות זה בזה שהוא התלבשות השרשים
ו)ה(הכנות הנ"ל שמאוזן לחוטם ,הוא שורש להתלבשות וגילוי אימא בז"א .וכמו שהז"א הוא
עיקר בהנהגה והוא עיקרי באצילות ,כמו כן למעלה בשורש העליון החוטם הוא שורש העיקר,
כי )אד"ר קל"ז ע"ב( בחוטמא אשתמודע פרצופא .והטעם ,כי עיקר מדרגת האדם הוא ברוח
שבו ,והנפש הוא למטה ממדרגתו ,והוא בא לתקן את הנפש ולהעלותו למדרגתו .והנשמה היא
מן השמים ,בחינה שלמעלה מן האדם ,שבאה בו להשלימו .ועיקר האדם הוא הרוח שהוא
באויר ,ונפשו מן הארץ למטה ממנו .וע"ז נאמר )בראשית ב טו( ויקח ה' אלהי"ם את האדם וגו'
לעבדה ולשמרה ,וכתיב )שם ה'( כי לא המטיר וגו' ,ואדם אין לעבוד וגו' ,כי עיקרו בא לתקן
הנפש אשר הוא למטה ממנו ,כמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל מווילנא ,בליקוטים שלו )סוף
ספד"צ ל"ז ע"ג(.206
וכמו כן ז"א בחינת רוח ,והוא עיקר האדם ,שם מ"ה ,ובא לתקן הנוקבא בחינת נפש,
שם ב"ן ,כמו שיתבאר במקומו בס"ד )ז"א פתח ב'( .ואימא המתלבשת בו להשלימו ,הוא נשמה
של האדם ,שם ס"ג .וכן בשורשו למעלה ,עיקר שם מ"ה מתגלה בחוטם ,ומשם נשפע רוח חיים
אל הפה ששם עיקר הכלים ,והבל האוזן המתפשט בו ,הוא בסוד שם ס"ג ,הנשמה שבא לו
להשלימו .וכמו שהנשמה מאירה באדם בבחינת חלק התחתון שבה ,ולפעמים בחלק העליון,
הכל לפי ערך צדקתו ועבודתו ,כמו כן הוא מדרגת ההתלבשות אימא בז"א בבחינת תבונה
ובינה ,בכל הפרטים שאנו מדברים בהם .וכמו כן הוא בשורש השרשים בסוד הבלים האלו,
בסוד התלבשות אותיות ,באותיות דשם ית' אהי"ה 207וסגים 208בחילוקים פרטי האורות שבהם,
שכתב הרב הקדוש זללה"ה.
פתח יד
אלו האורות שיצאו מאח"פ ומלמעלה ,הם מתחלקים בסוד טנת"א ,והם באים בהדרגה
בבחינת העלם וגילוי יותר ,עד שבאו לפה ששם הוא בסוד אותיות ,והוא גילוי הכלים .כמש"ל
)פתח ט'( שהכלים הם בחינת אותיות שהם צירופי הרכבות הכחות ואורות של כל הנבראים ,ומה
שלמעלה מגדר אותיות הוא כל זמן שלא באו האורות בסדר שלם שיהיו מסודרים כפי צורך
הנהגת התחתונים ,אלא בבחינת שלימות למעלה ממדרגתם ובהם ג"כ כמה מדרגות זו למעלה
מזו .והיינו ,בחינת הקרקפתא של א"ק הוא בחינת שם ע"ב הוי"ה במילוי יודי"ן ,והוא אע"פ
 206וז"ל ,והענין כי הרוח באדם הוא האדם ,אבל הנפש הוא המדרגה למטה ממנו ,והנשמה
למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע ,עכ"ל.
 207אולי צ"ל אהי"ה ית'.
 208כוונתו לב' בחי' ס"ג.
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ששם לא בא עדיין לבחינת אותיות ,שעדיין אינו לפי הנהגה זו שיהיה בו בחינת כלים ,ואינו
אלא בבחינת טעמים של האותיות.
ונבאר תחלה ענין טנת"א .והוא כי ידוע שהאותיות בלא נקודות ,אין להם הברה כלל,
ומ"מ בהרגש אין נרגשים הנקודות רק בתנועה מוצאי הפה לבד ובכח העלם ,אבל עיקר הגילוי
הוא באותיות .והתגין הם עיטורי האותיות ,ונחשבים לאחת עם האותיות .אבל הטעם הוא להבין
פירוש המלות והאותיות כמשרז"ל )מגילה ג' ע"א( ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים ,שעל ידם
אנו מבינים כוונת התיבות והעניינים .והנה ,כמו כן הוא בשורשם למעלה ,שהאותיות הם בגוף
הכלים ,שהם הרכבת כחות המאורות העשויים להנהיג התחתונים ,ובהם ניכר ההנהגה .ומ"מ אין
מנהיגים רק על ידי עצמות המתלבש בהם ,והוא סוד הנשמה המאירה בגוף שמשם חיותו .ולפי
שהנשמה המאירה בו נחלקת לג' מדרגות נר"ן ,שהנפש הוא כח הגוף עצמו ,והרוח בבחינת תגין
שהוא מדרגה יותר למעלה ,והם עטרות וזיונין לאותיות ,ונקודות הם בבחינה נשמה.
ואף שבמ"א )עץ חיים טנת"א פרק ה'( מבואר שהאותיות הם הכלים ,ותגין הנפש שהיא
שיתופא דגופא כמו התגין שקשורים באותיות ,והרוח נקודות כמ"ש בתיקונים )י"ג ע"ב( ובכ"מ
בזוה"ק ,היינו במדרגותיהם באצילות ולמטה ,ששם הם כלים ומדות ממש .אבל בשרשם
בהבלים דאח"פ דא"ק ,שהם יצאו בבחינת נר"ן מפנימיות הגוף דא"ק ,ואינו אלא שרשים
לאצילות ששם הכלים) ,ו(לכן בחינת אותיות שבהם ,הוא מדרגת נפש שמתפעל לפי הגוף.
והתגין שהם מדרגה יותר גדולה ,הוא במדרגת רוח לנגד הגוף .והנקודות הם בחינת נשמה,
והטעמים בחינת נשמה לנשמה .וכבר ביארנו )עגו"י פתח ב'( שא"ק הוא הסובל כל אבי"ע ,וכל
הפרטים והפנימיות שבו הוא רצון המתלבש בו לצורך כל הנבראים .ולפי שכולם נכנסים תחת
כלל ד' חלקים שהם אבי"ע ,וכל אחד מארבע בחינות אלו כולל ד' חו"ב תו"מ .וכן בכל העולם,
ד' חיות ,וד' אופנים ,וד' יסודות ,ד' )מיני( דצח"מ ,והכל הוא ע"פ שורש אחד ,שהולכים כולם
לפי סדר ד' אותיות של שם הוי"ה ב"ה ,שכולם פועלים בכדי להכלל בשם הזה לגלות יחודו ית',
שזהו עצם רצונו המתגלה לנבראיו ע"י ד' מדרגות כלליות האלה .ולכן הבקיעות שבא"ק הזה
שאור הפנימי מגלה דרך שם רצונו ,ג"כ מתגלה ע"י ד' בחינות אלו שהם טנת"א ,שהם בסוד ד'
מילואי שם הוי"ה ,ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,בסוד יה"י או"ר ,209שעל ידי ד' מדרגות אלו מאיר רצונו
ית' לברואיו .והם נכללים בד' אותיות של השם ,שכל אות הוא שם הוי"ה שלם ,כולל פרצוף
שלם ,רק משתנה ע"י המילוי ,שכל מילוי הוא חילוקי פרטי המדרגות שבשם זה ,וכל א' כולל
טנת"א שהם כלל הד' חילוקים הנ"ל.
והנה ,ע"ב הוא בגלגלתא דא"ק עד האזנים שבו ,ושם הוא סידור שרשי כל הנבראים
בעומק חכמה העליונה של הרצון ,והוא סוד השערות שעל הגלגלתא ,שכל שער הוא עולם
שלם ,והם שיעורי עומק חכמתו ית' בטעם הבריאה ושורשו כידוע ,שהשערות הם מותרי
המוח ,210ובכל פרצוף נכלל)ים( כל החלקים שבו במוח שהוא בסוד חכמה ,ומתגלה ע"י שערות
שהם סוד שערים ונתיבות ,שכל א' יש לו שורש אחר בעומק החכמה ושער אחד בפ"ע .והוא
מ"ש )ב"ב ט"ז ע"א( שכל שער יונק מגומא בפ"ע ,וכן בחכמה דא"ק ,ששם שורש האצילות
בסידור חכמה העליונה ,שלכן א"ס בהתלבשותו בא"ק ,האציל עולם האצילות כמ"ש האריז"ל
)עץ חיים שער סדר האצילות פרק א'( .ולפי שעומק חכמה עליונה דא"ק אין השגה לשום נברא,
ששם הוא טעם כלל הבריאה וראשית גילוי רצון העליון ,לכן אין לנו השגה בבחינת ד' חילוקי
המדרגות שבו שהם טנת"א שבטעמים .ואין אנו מדברים אלא מבחינת הארת אוזן ולמטה,
שמשם התחיל ציור התגלות חכמה העליונה הזו ,לבוא לידי הכנה לגילוי האצילות.

 209גימ' זו מובא במגלה עמוקות אופן קמז.
 210מקור הלשון מהאד"ר קל"ד ע"א ועי' לקמן אבי"ע פתח כ"ה ,וז"ל ,השערות הם מותרי
מוחא ,שהיינו כל הדרכים של פעולות פרטיות שבפרצוף נסדרים הם במוחין ,כמו שאנו רואים
שהמוח בו מסדר האדם כל הדרכים ,עכ"ל ,וליתר עומק עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג הלבושין הן
י"ג תיקוני דיקנא ,שעל ידיהם יוצאין האורות לכל העולמות מן המזלא ,ויוצאין ע"י השערות
צינורות דקין וע"י התלבשות בשערות ,ועי"ז יוכלו כל העולמות להתקיים ,ועוד שהשערות הן
עצמן מותרי המ"ס והן קשישין ותקיפין והן שרשי הדין ,אע"ג שהן בעצמן רחמים גדולים ועי"ז
יכולין לקבל אור החסד שבתוכן ,עכ"ל ,ועי' מים אדירים של הגרמ"מ משקלוב דף מג ,שהם
מעכירת ופסולת המוח.
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פתח טו
והארת הבל האוזן שבו הוא בסוד שם ס"ג ,וכמו שבינה דאצילות היא קיימא לשאלה
שהיא העומדת להנהיג את הזו"נ דאצילות ,ומתפשטת בו כמו שיתבאר עניינה במקומו )או"א
פתח יג( בס"ד .כמו כן למעלה בשורש השרשים ,בחינת הארת האזנים הוא שם ס"ג שורש
הבינה ,ולכן משם ולמטה אנו מתחילין לדבר .ותדע ,כי הבלים האלו היוצאים מאח"פ אינם
מבחינת כלים חיצונים דא"ק ,אלא מבחינת הפנימיות שבו ,ר"ל שרצון הפנימי של א"ס הכלול
בא"ק ,הוא להכין הכנות לגילוי עולם האצילות בבחינת רצונו הנעלם ,והולך ממדרגה למדרגה,
עד שבא לכלל כלים .ולכן )הכלים( ]הבלים[ האלו יותר גדול מהארת הכלים עצמם דא"ק.
והיינו ,שכלים חיצוניים דא"ק ,הם כחות הרשימו שאחר הצמצום לפי בחינה עליונה שלמעלה
מגדר האצילות ,רק שרשים שלהם .אבל האור הפנימי הוא הרצון הכמוס בהם ,מתלבש בלבוש
דק ,והוא כחות הכלים דאצילות הבלוע בהם .ר"ל שהם בהם בכח ,הולכים לעשות הדרגה
והכנה לאצילות בשביל גילוי רצון העליון ,והוא מתחלק ג"כ לבחינות טנת"א בד' מדרגות שבו.
וכאן מתחיל שורש חילוק המדרגות של פנים ואחור ימין ושמאל .כי בבחינת הגלגלתא,
שם אין פנים ואחור ולא ימין ושמאל כלל ,אלא האור הוא בשוה בכל צדדים ,כי לפי ששם הוא
בסוד נשמה לנשמה ,ואינו בערך חילוקי המדרגות של אצילות שיש בהם בחינות פנים ואחור,
והיינו שפע בהארת פנים ושפע הבא באחוריים שהוא בהסתרת פנים .וכן חילוק בין ימין
ושמאל ,חסד ודין ,מטעם ששם הוא עיקר הסידור לפי ערך הנהגת הנבראים ולפי עבודתם .וכן
בשורש הארת אח"פ שהם נר"ן שמאירים לאצילות ,יש להם קצת שייכות לענין זה ,מצד השורש
שהם משתוים לבחינת הגוף דאצילות ,וגם מאירים ומתפשטים לצורך עשיית הכלים .מה שא"כ
באורות ע"ב דבגלגלתא ,שאין בו שום ענין והצטרפות כלל לאצילות ,לכן אין שייך לייחס בו
בחינת פנים ואחור ימין ושמאל כלל .ולכן מילוי הוי"ה שלו הוא ביודי"ן ,שהוא בחינת עיגול
כמו גלגלתא ,ואין בו חילוק ימין ושמאל כמו באותיות אלפין וההין שבמילוי ס"ג ומ"ה וב"ן.
וכן בכל פרצוף ופרצוף שיש בו בחינת ד' מילויים אלו של ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,לפי ערך אותו
הפרצוף בחינת ע"ב שבו הוא בכללות ,ואינו לפי ערך התחתונים .וכאן הוא בשורש השורשים
הוא ע"ב דשורש השורשים שאין בו גילוי כלל ,והבן מאוד.

211

פתח טז
הזיו הזה שנמשך מאח"פ מתפשט סביב הפנים ,והיינו שזיו היוצא מב' ניקבי האזנים
נמשך מתחלת האוזן מב' צדדי הפנים נגד התפשטות הזקן .ונמשך התפשטותם עד סוף שיבולת
הזקן ,ואינו נוגע בפנים אלא רק חופף וסוכך עליהם מבחוץ .ובסוף שיבולת הזקן הם מתחברים
יחד ב' אורות של ב' ניקבי האוזן ,אבל אין מתחברים בחיבור גמור ,רק יש חלל ביניהם מעט,
וכל אלו הדברים הם סודות עמוקים מאוד.
ותחלה נבאר ענין הפנים וזיוו .ובזה יבואר ג"כ מ"ש האריז"ל )א"א פרק י"ג( שיש
חילוק בין הארת פנים דא"א ובין הארת פנים של ז"א ,דבא"א הם ש"ע נהורין ,ובז"א רק ק"ן
לבד .והוא ,כי מצינו בתורה בברכת כהנים )במדבר ו כה( יאר ה' פניו אליך וגו' ,והוא ,כי תחי'
 211מקורו מזהר ח"א א' ע"א וז"ל ,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 ,עכ"ל.
]תרגום" :בראשית" .רבי אלעזר פתח" ,שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה"" .שאו מרום עיניכם",
לאיזה מקום ,למקום שכל העינים תלויות אליו ,ומי הוא ,פתח עינים ,ושם תדעו שאותו סתום
העתיק שעומד לשאלה ,ברא אלה .ומי הוא" ,מי" ,אותו שנקרא מקצה השמים למעלה ,שהכל
עומד ברשותו .ולפי שעומד לשאלה והוא בדרך סתום ולא גלוי ,לכן נקרא "מי" ,כי למעלה אין שם
שאלה ,וקצה השמים הזה נקרא "מי" [.דהיינו אינו מוכר אבל נראה ונסתר ,ועי' עוד ע"ח עגו"י
פרק ה' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום 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.
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בריאת אדה"ר היה זיו יוצא מפניו ,וזה נחסר לו לאחר החטא כמ"ש במדרש )תנחומא בראשית
פרשה ו'( .ומשה רע"ה זכה לזה בקבלת הלוחות ,כמ"ש )שמות לד כט( כי קרן עור פני משה,
וכתיב וייראו מגשת אליו .וכן מצינו בתפלין של ראש ,כתיב )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי
שם ה' נקרא עליך וייראו ממך ,וארז"ל )ברכות ו' ע"א( אלו תפלין שבראש .וכן מצינו שאם
האדם הוא בשלימות צורתו ,אז אימתו מוטלת על הבריות ,כמ"ש )בראשית ט ב( ומוראכם
וחתכם יהיה וכו' ,והיינו כ"ז שיש לו צורתו בשלימות ,כי בצלם אלקים עשה את האדם .ובקין,
אחר חטאו כתיב )בראשית ד ה( ויפלו פניו ,וכן כתיב )בראשית ד יד( ומפניך אסתר והיה כל
מוצאי יהרגני ,ואמרו )שבת קנ"א ע"ב( אין חיה מושלת באדם אא"כ נדמה לו כבהמה .וכל זה
סוד עמוק ,והוא כי כבר כתבנו ,שהאדם הוא מורכב מגוף ונשמה ,ועיקר שם אדם הונח על הרוח
שבו ,212שהוא עיקר מדרגתו ,מה שא"כ נפשו הוא למטה ממדרגתו ,והוא בחינת נפש בהמה מן
הארץ ,213ובזה משותף עם כל בהמה וחיתו ארץ ,כמ"ש )בראשית א כד( תוצא הארץ נפש חיה
למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ וכו' ,וארז"ל )תנחומא תזריע פרשה א'( זו נפשו של אדה"ר.214
למדו זה מייתור הלשון ,דאי אפשר לאמר ,שמה שאמר הכתוב תוצא הארץ נפש חיה ,היינו נפש
בהמה וחיה ,שהרי זה כתוב אחר זה בפירוש ,וע"כ קאי על נפשו הבהמית של אדה"ר.
והנה ,הרוח הזה בו תלוי כל העבודה ,והוא העולה ויורד ע"י מעשה האדם ,וכשהוא
בשלימותו ,אז נשמתו מחוברת עם רוחו ,בסוד אימא שמתלבשת בז"א ,ועי"ז מתחבר ג"כ
להשלים נפשו ,והנפש מתחבר עם הרוח בסוד )זיווגא( דדו"נ ,כמ"ש )תהלים לו ז( אדם ובהמה
תושיע ה' .215ולאחר המיתה ,אז נסתלק האדם למדרגה יותר עליונה ממדרגתו ,שהוא סוד בחינת
הנשמה שהיא משמים ,דרגא דבינה ,ששם שכר העבודה ,יום השביעי שכולו שבת ,והנפש נהנה
ג"כ מהארת הנשמה ,והוא סוד קרן ביובלא אתעטר ,כמ"ש בסוף פ"ה דספ"ד )ל"ו ע"ב( וכמ"ש
רבינו הגדול הגר"א מווילנא זללה"ה ,בביאורו שם )ל"ו ע"ג(.216
ולזאת ,אדה"ר קודם החטא שאז היה שלם במדרגתו ,ובחינת רוח שלו היה פרצוף שלם,
שגם ג"ר שלו היו שלמים ,והוא ענין חכמתו של אדה"ר שעלה למעלה ,שהיה מהארת הנשמה
אשר נתחבר ברוחו היה מוציא זיו הפנים ,והיינו שנתגלה שלמות ערכו על אברי גופו מבחוץ,217
שבזה היה נשמר מכל החיצונים אשר הם מקיפים סביב אברים של האדם וסביב גופו ,כמ"ש
רז"ל )ברכות ו' ע"א( וקיימא עלן כי כסלא לאוגיא כו' ,כי הסט"א אין לה אחיזה כי אם בבחינה
היותר חיצונה שבגוף ,והוא עור האדם 218קליפת נוגה ,והזיו הזה שהוא בא מהארת הנשמה הוא
 212עי' ע"ח טנת"א פרק ה' שאדם בגימ' מ"ה וזה שם הוי"ה )במילוי אלפי"ן( השייך לרוח ,ועי'
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 ,ועי' יהל אור ח"א
כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו ,והרוח
הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
 213שם ב"ן )הוי"ה במילוי ההי"ן( שהוא שם הוי"ה השייך לנפש בגימ' בהמ"ה.
 214עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' )דף ג' ע"ב( וז"ל ,נפש שיתופא דגופא )כ(נגדו הארץ
בעולם שממנו הגוף וכן הנפש מד' יסודות כידוע שע"ז נאמר תוצא הארץ נפש חיה ואמרו נפשו
של אדה"ר ,ועי' בבהגר"א על תיקו"ז קט"ז ע"ד ,שמוסיף על הנ"ל  -והוא שכינה בארץ שכאן
בניינה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"א שמוכיח מכאן שנפשו של אדם מעל המלאכים וזה מהקו
האמצעי ולא מהקצוות.
 215עי' יהל אור ח"ג ל"א ע"ב וז"ל ,סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית ,והיא יסודו,
ונפח בו רוח האדם ,שהוא נק' האדם באמת ,אד"ם ידוע ,והוא סוד מ"ה וב"ן ,שהמ"ה בא בתוך
הב"ן ,להוציא הברורין ולהשלים אותה ,והוא סוד אדם ובהמה )אותיות בהמה בה מ"ה( ולכן
הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן ,עכ"ל ,ומקורו מהספד"צ וז"ל )כ"ח ע"ב( ויאמר אלקים תוצא
הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ,ועי' ביאור הגר"א שם.
 216וז"ל ,זכה משה לקרן שזכה לבינה ,דרגא דמשה כידוע בהרבה מקומות וכו' ,רומז לאלף
השביעי שהוא דרגא דמלכות ,ואז יעלה מלכות ביובל ,ונשגב ה' לבדו ביום ההוא ,כמש"ל פ"א,
וכ"ה ביה"כ ,וזהו במשוך היובל המה יעלו בהר ,והוא היה ביה"כ ,ורומז לעתיד וכו' ,כשיגיע זמן
המלכות אלף השביעי ,והוא ה' ,והוא תליא בנשיבא דרוחא ,ואז כולם תייבין לאתרייהו ,וע"ז רומז
אמחה את האדם אשר בראתי כו' ,שכולם חוזרין לשרשם ,עכ"ל.
 217עי' דוגמתו במדרש ויקרא רבה פרשה כ' פסקה ב' וז"ל ,תפוח עקיבו של אדם הראשון היה
מכהה גלגל חמה ,קלסתר פניו על אחת כמה וכמה ,עכ"ל.
 218עי' דברי רבינו לקמן גדלות דז"א פתח ט"ו.
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מבחינת ג"ר ,שאין שם אחיזה לס"א ,ולכן עי"ז ,אין שום בריה יכולה לשלוט עליו ,כי כל
התגברות הבעלי חיים על האדם ,הוא מצד קלקוליו שבנפשו בסוד שם ב"ן ,שמצד זה יש
לחיצונים אחיזה בנפש הבהמיית שלו ,אבל כשהנשמה בתוכו ,מוציא זיו הפנים להרחיק ממנו
כל סט"א .וכן היתה מדרגת משה רע"ה ,שזכה לקירון עור פניו ,ועי"ז נמשכה היראה עליו.219
וכן הוא ענין התפלין ,שהוא הזיו המאיר מפנימיות המוחין ששם מאיר הנשמה .וכאשר ישראל
עושים רצונו של מקום ,זוכים לזיו הזה ,ואז מוטל מוראם על כל הבריות מהטעם הנ"ל .וכן ענין
החושים שהוא ההבל היוצא מנקבי העינים ואח"פ ,שהוא ג"כ מגילוי הנשמה שמבפנים ,אך
אינו זך כ"כ כמו הזיו ,שהזיו הוא עצם הארת הנשמה בלא בחינת כלים ,מה שא"כ החושים
האלה אף שהם זכים ,מ"מ בחינת פעולות גופניות וכלים יש להם .וכשהאדם הוא בשלימותו ,אז
ההבלים היוצאים מן הנקבים האלו ,מראים ג"כ ענין מדרגתו ושלימותו מה שנקרא אדם .שהרי
מצינו בחסידים הראשונים ,שהבל הראות שלהם היה פועל להעביר הסט"א ולהעניש הרשעים,
כמ"ש )ברכות נ"ח ע"א( נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות .וכן חוש השמיעה שהיו שומעין
כרוזין דלעילא 220ומה שנגזר בשמים ,כמ"ש )קהלת י כ( כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל
כנפים וכו' .וכן מצינו בכ"מ בזוה"ק מתלמידיו של הקדוש רשב"י ,שהיו שומעים עניינים
גדולים בהליכתם בדרך ,וכן בריח החוטם ,כענין האי ינוקא שהיה מריח בריח הבגדים ,ויודע מה
שחטא האדם )זהר ח"ג קפ"ו ע"א( וכיוצא בזה ,וכמו שמצינו ביצחק )בראשית כז כז( וירח את
ריח בגדיו וגו' .וכן בדיבור ,כמ"ש )איוב כב כח( ותגזור אומר ויקם לך ,ויהושע שאמר )יהושע י
יב( שמש בגבעון דום וגו' ,וכן בר' פנחס בן יאיר בהאי גינאה נהרא )חולין ז' ע"א( ,וכן בכמה
תנאים וחסידים קדושי עליון.
הרי שהארת החושים שבהם ,היו נפעלים מבחינת גילוי הנשמה שבתוכם ,ואלו החושים
היו מסבבים ומקיפים זיו הפנים ,שזיו הפנים שהוא הארת הנשמה בבחינה נשמה בלא כלים,
היה מתלבש בהבלים של החושים האלה ,כי הזיו הזה שהוא מסיר כל סט"א ומשרה רוה"ק על
פניהם ,הוא סיבה להוצאת גילוי החושים האלה ,לעשות פעולתם בבחינת מעלת הארת נשמתם
כמ"ש והוא ענין ברכת כהנים )במדבר ו כה( יאר ה' פניו אליך ,והיינו שזיו אור הפנים של מעלה
שגורם תיקונים לכל הנבראים כמו שיתבאר בסמוך בס"ד )עקודים פתח יג( יהיה נמשך אליך,
ועי"כ ,ויחונך ,יהיה חנך מוטל על כל הנבראים ,וייראו ממך.
פתח יז
ומעתה תבין ענין זיו הפנים של הפרצופים העליונים ,שבזה יש הפרש בין ז"א ובין א"א,
שז"א הוא העיקר באצילות שהוא כלל סדרי המאורות והפעולות והמשך ההנהגה המסודר לכל
הנבראים התחתונים כפי עבודתם .וכך הוא הארת הרוח והנשמה שבו ,שהוא חיבור אימא
המאירה בו ונותנת לו מוחין ,שמשם כלל החושים וכל הפעולות מסודרים בעיטורים ואורות
מרובים ,ששם נמשך השפע מבחינת פנים דז"א .והוא ענין החדוה והשעשועים שיש
למאורות 221וכחות עליונים המסודרים בז"א להאיר לתחתונים כאשר הם עושים רצונו של
מקום ,אז חדוה דכולהו עלמין ,ובאור פני מלך חיים )משלי טז טו( ,וכל הסט"א נטמנת בנוקבא

 219עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות כ"ה וז"ל ,משה רבינו ע"ה היה לו קירון אור ,מי
שעומד לפני משה ויבוש מלהסתכל בפניו ישפיל עיניו למטה ,אבל יראה את זיוו ,כך האלקות
מתגלה על הנבראים ואינם רואים בו ומה יראו רק הזיו המתנוצץ ממנו וזה הזיו הם הספירות,
ועי' עוד שם אות ל"ב וז"ל ,ראוי הוא שיראה ,דהיינו שיהיה לפנים זיו כמו שיש לשמש ,וזה כבר
נראה במשה רבינו ע"ה בקירון עור שלו ,וכן אמרו על פנחס ,שבשעה שהיה שורה עליו רה"ק ,היו
פניו לוהטות כברקים ,ומה שעתה אין דבר זה נראה הוא מפני שאין דיוקן האדם שלם אחר חטא
אדה"ר ,אבל אדה"ר היה כך ,עכ"ל.
 220עי' עוד בדברי רבינו לעיל פתח ז'.
 221עי' ברמח"ל בס' משכני עליון עמוד קנב וז"ל ,הזיווג הוא בהתקרב המאורות אחד אל אחד
ובהתקרבם בדרך זה ,מי יוכל להגיד רוב תפארת קדושתם ועוצם גאונם ,כי כאש בוערה לוהטים
זה בזה ונאחזים ביחוד גדול ,ומרוב העוז והחדוה תגיע השמחה אל כל המאורות ממאור למאור
עד לפני השרש השלם והיחיד אין סוף ב"ה ,וברבות השמחה ירבה השפע ממנו לרדת בכל
המדריגות ,עכ"ל.
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דתה"ר .222והוא סוד זיווג פב"פ של זו"נ כמו שיתבאר עניינם במקומם )גדלות דז"א פתח עח(
בס"ד ,ואז כל כחות הפנימיות של החושים שהם אורות היוצאים מאח"פ ,הם חופפים על זיו
הזה ,והוא סוד הזיו המקיף דיקנא דז"א שהוא לאכפייא שנאין .223והוא נושא עון ופשע ע"י
סילוק הסט"א ,ואז ההשגחה בסבר פנים יפות .וכן שמיעת התפילה ונשיב רוחא תננא וגחלי
דנורא לאכפייא שנאין ,224והוא סוד הארת ק"ן נהורין דיליה .225ובא"א ,ששם הוא למעלה
מבחינת הדין ושם הכל בחסד גדול ,הזיו מאיר יותר עד שמסלק לגמרי כל הסט"א ושלום
בעולם ,ויש זמן שגם ז"א מקבל הארת הפנים דא"א לגלות החסדים הגדולים בעולם למען שמו
ית' 226ולצדיקים הגדולים וכמה פרטים ועניינים יש בזה ,וכמו שיתבאר ענין הש"ע נהורין וק"ן
נהורין דא"א וז"א ביותר ביאור במקומם בס"ד )א"א פתח יח ,כד ,כו(.
והנה כל זה הוא מושרש בא"ק בבחינת שורש עליון ,והם המוכן אח"כ לעתיד ,לזמן
שתהיה עליית העולמות ובסוד הנצחיות ,יש שם זיו הפנים מפנימיות גילוי נשמה שבו שהוא
הרצון העליון הכמוס ,שאין מושג לנו ענין הזיו הזה ופעולתו ,כיון שאינו לפי הנהגת הזמן של
שית אלפי שנין .וכן החושים שבו הכל לפי עניינו של א"ק ,הוא מסבב ג"כ ענין הזיו הזה של
א"ק שהוא נותן שלימות לאצילות שיקבל הארת החושים העליונים האלה ,שהוא ענין ההנהגה
שהוא למעלה מן הזמן ולפי בחינת הנצחיות לפי העניינים המושרשים שם.
פתח יח
וצריך שתדע ,שענין פנים ואחור ,אנו יכולים לדבר בבחינת משל מהארת אוזן ולמטה,
כי בבחינת הגלגלתא ,לפי שהוא בחי' המונח היותר כללי ושם התחלת הרצון העליון הכמוס של
הבריאה הזה והוא בחינת ראש וגלגלת ,אין שייכות בו לומר בחי' פנים ואחור אפילו בשורש ,כי
הוא לפי רצון העליון ,אשר הוא לגלות היחוד הגמור .מה שא"כ באוזן ולמטה ,ששם הוא בסוד
שורש לאצילות אשר שם ההנהגה בסידור ההדרגה ,פעם בגילוי פנים ,פעם בהסתר פנים,
בבחינת ימין ושמאל ,לכן שייך שם בחינת פנים ואחור ,ימין ושמאל .ולכן ההבלים האלו
שנתפשטו מאוזן שהם ב' בחינות ימין ושמאל ,אף ששם אין שייך שמאל כלל .שהרי אפילו
בא"א אין שייך שמאל כלל כמ"ש באד"ר )קכ"ט ע"א( לית שמאלא בהאי עתיקא ,כ"ש למעלה
בא"ק ,מ"מ בדרך משל ,נוכל לדבר שם בחינת שמאל ,לפי ששם הזיו הנמשך הוא שורש לב'
הדרכים הנמצאים למטה באצילות ,ונמשך הבל האוזן להאיר בב' הצדדים ,אבל בבחינת פנים
סביב הדיקנא ,שכמו שבא"א דאצילות שערות הדיקנא הם תיקונים גדולים וחסדים גדולים
המאירים למטה בז"א ,כמו כן בשורש השרשים הוא בא"ק 227שהוא למעלה מבחינת הנהגת
הזמן ,אבל הוא שורש להנהגת הזמן .וההבל הזה ,הוא לבוש מקיף לבחינת הזיו של הזקן ,שזיו
של הזקן הוא מתלבש בהבל הזה ,והכל בחינת שרשים וגילוי רצונות עליונות לבוא לידי תכלית
הכוונה של סידור הנהגת האצילות ששם הוא בחינת כלים ומדות .ר"ל ששם כלי מורה על מדה
וגבול כמ"ש )ישעיה מ יב( וכל בשליש וגו' ,שכמו שכלי הוא מצמצם דבר הניתן בתוכו ,כמו כן
פעולות אורות ההנהגה של אצילות שהם סדורים ע"פ הזמן וגבול נקראים מדות וכלים ,שנותנים
 222עי' ע"ח קלי' פרק ב' שכותב שתהום רבא הוא חכמה דבריאה דקלי' ,ועי' אד"ר קמ"ג ע"א,
ובהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א שזה מקור הטומאה השייך לדכורא ,אם כן במקום הזה אין לה מקום
להשתייך לקומה דקדושה.
 223עי' אד"ז רפ"ט ע"ב וז"ל ,תלת עשר נביעין דמשחא דרבותא טבא תליין בדיקנא דמזלא
יקירא דא ,וכלהו נפקין לזעיר אנפין ,לא תימא כלהו אלא תשעה מנייהו משתכחן בז"א לאכפייא
דינין .תרגום :שלש עשרה מעיינות של שמן המשחה הטוב תלוים בדיקנא מזל הכבוד הזה ,וכולן
יוצאות לז"א .אל תאמר שכולן ,אלא תשעה מהם נמצאים בז"א ,כדי להכניע את הדינים.
 224עי' א"ז רצ"ד ע"א וז"ל ,ובתיקונים דרב המנונא סבא אוקים הני תרי נוקבי מחד תננא
ואשא ]עשן ואש[ ,ומחד נייחא ורוחא טבא דאית ביה ימינא ושמאלא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ ז' ע"א שזה מדובר על תיקון ז"א על ידי הארת הב' נקבים דפרדשקא.
 225עי' בפתח הקודם.
 226עי' לקמן נקודות פתח ה' ש'למען שמו' היא שייך לחסדו ית' מעל מעשי בני אדם.
 227עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ד וז"ל ,וכן הוא בכל הפרצופים ,בא"ק עד טיבורו יוצאין
אורות אח"פ ונקראין כלן א"ס ע"ש א"ק ,וכן בא"א יוצאין ג"כ אורות א'ח'פ והן דיקנא יקירא
כידוע ,שאורות אזן הוא עד שבולת זקנו ואורות חטם הוא עד החזה שליש ת"ת ואורות פה עד
הטיבור ,עכ"ל.
60

פתחי שערים

גבול להתפשטות גילוי הנשמה שבתוכם .אבל בא"ק ששם הוא למעלה מגדר גבול ומדה וזמן,
לכן אין שם בחינת כלי ומידה כלל ,רק הם לפי הנצחיות ,רק שמדת שלמות בלתי תכלית ,וענין
הנצחיות שהוא שכר הנשמות ,אי אפשר לבוא כי אם ע"י הבחירה והנהגת הזמן ,לכן שם הוא
שורש לכלים ,אבל אינם בגילוי ,רק הכנות לבד.
וז"ש הרב ,שעדיין לא היה בחינת גילוי לכלים שם ,יען כי אור פנימי ואור מקיף הנמשך
מב' נקבי האזנים המסתיימים בשיבולת הזקן ,לא נתקרבו זה לזה ,שאם היו קרובים יותר ,לא
היו 228יכולים לקבל האור .ומאוזן ימין נמשך האור מקיף ,ומאוזן שמאל אור פנימי ,ושם אור
מקיף ואור הפנימי רחוקים זה מזה הרחק גדול ,כבר נתבאר )עגו"י פתח ה'( שאור פנימי נקרא
מה שפועל לפי ערך הכלי שמתלבש בו ,ואור מקיף הוא שפועל יותר מכפי ערכו) .ו(אף שאינו
מתגלה ,מ"מ מביט אליו להשלימו ,והוא ממש כמו הנשמה המתלבשת בגוף ,שחלק העליון
ממנה אינו מתלבש בגוף ,רק משם נשפע על האדם שלימות וסיוע לעבודת בוראו .והנה ,אלו
ההבלים שיצאו מנקבים שבראש ,אף שהם מהבל פנימי שבא"ק שהוא בחינת או"פ ,מ"מ אין זה
אלא במדרגת א"ק עצמו ,לפי הנצחיות ולפי מדרגתו בבחינת קיבול שכר .אבל מה שנשפע ממנו
לאצילות למטה שהוא מדרגה פחותה יותר ממדרגת א"ק ,שהוא לפי ערך סידור הראוי להנהגת
התחתונים ,הוא בודאי כמה מדרגות גדולות יותר .אך לפי הארה הנמשכת מא"ק ליתן הכנה
לאצילות ,יש בזה ג"כ ב' מדרגות :א' ,ליתן שורש והכנה לגילוי או"פ שבאצילות .וא' ,לבחינת
אור מקיף שעליו .לכן בבחינת השורש אנו מייחסים שמהבל האוזן של ימין דא"ק שהוא הארה
היותר מרובה ,נמשך שורש והכנה לאור מקיף דאצילות ,ומה שנמשך מאוזן שמאל דא"ק שהוא
בכח פחות יותר ,הוא הכנה ושורש לאור פנימי דאצילות .ולפי שבמקום העליון הזה ,הוא
מדרגה גדולה יותר ממה ששייך להיות שורש לאצילות ,אילו היה אור המקיף מתקרב אל אור
הפנימי ,היה האור מתגבר יותר ,שהרי אור המקיף אורו מרובה יותר ויותר מבחינת או"פ ,וכיון
שכן לא היה ראוי ליתן הכנות לגילוי הכלים דאצילות ,לכן הוצרך שם להיות אור מקיף עומד
מרחוק יותר מאו"פ ,שעי"ז היה ראוי להיות שורש לאצילות .אבל באור החוטם שהוא מדרגה
פחותה ממדרגת אור האוזן ,שם אף אם היה מתקרב השקפת האו"מ יותר אל או"פ ,היה יכול
להיות שורש לכלים דאצילות ומ"מ לא היו ראויים להתקרב לגמרי .מה שאין כן בפה ששם הגיע
המדרגה שיהיה בחינת כלי בכלל כמו שיתבאר בסמוך בס"ד )עקודים פתח ד'( ,שם היה יכול
או"מ להתקרב לאו"פ כמו שהוא בכל הכלים ,שאו"פ ואו"מ הם נוגעים זה בזה שאור פנימי
מאיר בחצי הכלים הפנימיים ,ואו"מ בחציים החיצון כמו שנתבאר עניינם בנתיב עיגולים ויושר
)פתח ה'( והבן מאוד.
פתח יט
כבר נתבאר )לעיל פתח ו'( שהאורות היוצא מן האוזן הוא בבחינת שם ס"ג ,כי כמו
שלמטה באצילות שם ס"ג הוא בינה שהיא מאירה ומתלבשת בז"א ,כמו כן כאן האוזן וחוטם
שורש לאימא וז"א דאצילות והבל האוזן הנמשך ,הוא בחינת אימא המתפשט לז"א .וכבר
נתבאר )פתח טו( שבכל שם ממילוי שם הוי"ה של ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,יש בכל א' מהם ד'
בחינות מילויים אלו שהוא שרשי אורות האצילות שהולכים ומתגלים מעט מעט בהדרגה ,והוא
בחינת האותיות שהם נקראים כלים כפי מה שביארנו למעלה בארוכה )לעיל פתח ט'( .והם
הולכים ומתגלים מעט מעט ,עד שבאו לגדר אותיות ממש .והיינו סוד טנת"א ,שהטעמים הם
ג"כ בדמות קוין ונקודות ,אבל אין בהם הבל נרגש ,רק במחשבה לבד בשום שכל 229וניגון שע"י
מבינים במקרא .והנקודות הוא יותר בגילוי ,שנרגש בתנועות המבטא ,בהרחבה או בקימוץ ,אבל
אין זה הבל נרגש כ"כ כמו האותיות 230שהם בגילוי ממש .ולזאת בחינת הארת האזנים שהוא
שורש לבינה ,אנו מכנים בשם ס"ג ,שיש בזה ד' מדרגות של טנת"א ,ובכל אחד כמה מדרגות.
היינו ,הבל היוצא מאזנים הוא בחינת התחלת שם ס"ג ,והוא הטעמים העליונים שעל האותיות,
שהוא בחינת בינה שהיא עטרה על ראש ז"א כידוע ,שעיקר האותיות הם למטה בכלים דדו"נ
דאצילות .והבל הזה הוא כולל י"ס שלימות ,שכל הארה נותן שורש להנהגה שלימה,
 228אולי יש להוסיף כאן תיבת 'התחתונים'.
 229בנוי על לשון הפסוק )נחמיה ח ח( ושום שכל ויבינו במקרא.
 230לשים לב שכאן המחבר לא מזכיר תגין ,ועי' לעיל פתח יד.
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והתפשטות ההבל הזה אינו מתפשט לאחורי הפנים ולא בכל הפנים ,רק בצדדי הפנים לבד ,נגד
שיבולת הזקן ,ושם הוא עיקר הארתם ,אבל עם כל זה ,מן ההארה הזאת מתפשט ומאיר בכל
סביבות א"ק הזה.
וביאור עניינים אלו הוא ,שכבר אמרנו למעלה ,שבא"ק אין שייך לייחס בחינת אחור
ופנים באמת ,כיון שאינו לפי הדרגת הנהגת הזמן אשר הוא לפי העבודה ,שיהיה שייך בזה
בחינת גילוי פנים והסתרת פנים ,אלא בסוד השורש לבד .והיינו ,שמה שהוא בהארה יותר
מרובה ,וגילוי מדרגה יותר גדולה ,ורחוק יותר מהדרגת אורות המתקרבים בדרך עילה ועלול
לאצילות יותר ,אין לומר בו בחינת פנים ואחור ,כמו בגלגלתא כמ"ש )לעיל פתח טו( .מה שא"כ
מאוזן ולמטה ,שהוא הפונה להיות שורש לאצילות ,בזה אנו מדברים בחינות אלו בדרך משל
ושורש לבד ,והשרשים מרובים מאד .דרך משל לאדם שרוצה לבנות בנין א' מפואר לאיזה
תכלית הנרצה לו ,שתחלה עולה ברצונו לעשות הבנין ,ואח"כ מסדר במחשבתו כללות הבנין
ותכליתו כפי שיהיה אחר שיצא אל הפועל .ואח"כ מסדר במחשבתו ציור הבנין ,ואח"כ שוכר
אומנין בקיאים לעמוד על הפועלים העושים הבנין .והאומנים הבקיאים מציירים במחשבתם
היאך לעשותם ,ואח"כ מצווים להפועלים לעשות אותם ,ואח"כ הפועלים )העושים( בחכמה,
ואח"כ נגמר בניינו לפרקים ,ואח"כ מסדרים אותו להיות נשלם לגמרי .נמצא שיש כאן שרשים
רבים הולכים בדרך עילה ועלול ,עד שבא הדבר לידי גמר ,שרצון הבעה"ב הוא שורש
למחשבתו ,וציור מחשבתו בכלל הוא שורש לציורו בפרט .וזה ג"כ שורש למה ששוכר אומנין
הכוללים ,ואומנים הכוללים .מה שמסדרים במחשבתם הוא שורש למה שמצווים אח"כ
לפועלים .וכן הולך במדרגה עד שבא הבנין לידי גמרו וסידורו ,ואז נשלם רצון הבעה"ב,
והתכלית מתגלה מה שהיה תחילה כמוס ברצונו.
והוא סוד ענין הי"ס דאצילות ,וכן בשרשי העולמות העליונים ,אשר הם יורדים מעילה
לעלול להיות שרשים זה לזה ,עד שיהיה נשלם סדור הרכבת מאורות ההנהגה והפעולות של
האצילות הראוים להנהיג הנבראים שבעוה"ז ,לפי העבודה ולפי המעשה .ולפי שבאצילות יש
כל בחינות אלו של פנים ואחור ,ובחינות נקבי האוזן ההולכים בדרך ישר בצדדים נגד שיבולת
הזקן .והיינו ,שבחינת אחור נקרא כשח"ו יש הסתר פנים ,שאין התחתונים ראוים לקבל אור פניו
ית' ,ומקבלים רק לקיום לבד ,כמו האב המסתיר פניו מבנו ,ואינו נותן לו בסבר פנים יפות .ופנים
נקרא להיפוך ,כשראוים התחתונים לקבל האור בשמחה וחדוה ,בתוספת מרובה ובשלוה גדולה.
והארת האזנים הם העומדים לקבל העבודה והמעשה מן התחתונים ,שהוא סוד קבלת התפלה
והצעקה ,וכל ענין הבחירה של טו"ר .ולכן הם העומדים באמצע ,בין פנים ואחור ,ר"ל שהם
עומדים באמצע בין פנים לאחור ר"ל שהם עומדים להתמצע לפי הקבלה הזאת ,אם לפנות
אליהם בהארת פנים או בהסתר פנים ח"ו ,לכן אורות של הדיקנא שהם כלל כל מדותיו ית' ,הם
נמשכים מהאזנים כמ"ש באדרא רבא )קל"א ע"א( 231דמאודנין נפקא הדיקנא .והם המתפשטים
באמצע ,בין הפנים ובין האחור ,ומ"מ נוטים יותר לצד הפנים ,כי באמת אלו המדות הם חסדים
ורחמים ,ורב חסד מטה כלפי חסד )ר"ה י"ז ע"א( .ועיקר כוונת רצונו ית' בשביל הטוב .ונמצא,
שעיקר כוונת המשכת הבל האוזנים ,שהוא לקבל מעשה התחתונים ,הוא בחינה ממוצעת,
העומדת בין פנים ואחור ,ומשם נמשך ג"כ בחינת פנים ואחור המתפעל לפי הראוי לעשות בערך
קבלת השמיעה הזאת .ולכן ,גם בשורש השרשים בהבל היוצא מאוזנים דא"ק ,ג"כ אנו מדברים
בד"מ אלו העניינים ,שהבל האוזן עיקרו באמצע נגד הזקן) ,ו(רק מהארה הזאת מתפשט ג"כ
בכל סביבות א"ק הזה בבחינת פנים ואחור .ואין להרחיב הדיבור יותר בענינים עמוקים האלו.
ושם נכלל הכל באות ה' ,כי ה' צורתו ד' ו' שמורה על י"ס ,וגם מורה על בחינת ה' פרצופים
כוללים של אצילות .והיינו ,ששם התחיל גילוי שורש של הכלים דאצילות שהם בחינת אותיות,
אבל עדיין לא בא לידי ציור ממש ,ולכן נכללו כולם בה' אחת להורות על כללות הזה ,והבן.
פתח כ
וצריך שתדע ,ששם ס"ג הזה שמאיר באוזן בחינת בינה ,לא יצא בשלימותו לגילוי ,רק
בחינת הטעמים שבו לבד .אבל מנקודות שבו ולמטה נשאר בפנים מלובש תוך מ"ה וב"ן דא"ק.
וביאור ענין זה ,כי כבר נתבאר )פתח יד( שכל מה שיש בגוף כל פרצוף בבחינת כלים ,הם
 231עי' שם שמקורו של האדרא מהספד"צ פ"ב )י"ח ע"א(.
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תחילה בפנים בסוד עצמות ונשמה ,שהוא סוד הרצון הגנוז וכמוס במאורות פעולות ההנהגה,
כמו בנשמה שבאדם שיש בה בחינת כלל תרי"ג חלקים שנמצאים בגוף ,הם בנשמה בגדר רוחני,
שפועל בכל אבר לפי עניינו .וכל פרצוף נכלל מד' חלקים אלו ,ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן .ע"ב ,ס"ג,
הוא עד הטבור ומ"ה ,ב"ן ,הם מן הטבור ולמטה .והיינו ,שכל פרצוף יש בו ב' בחינות סדורים:
א' ,אורות שהם לפי עניינו ומדריגתו .והב' ,הוא לפי מה שמשפיע באותו פרצוף שתחתיו,
ומנהיגו לפי ערך התחתון שהוא יורד מדרגה למטה .וכל הפעולות וקשרי מאורות ההנהגה שיש
בפרצוף לפי גדרו ועצמותו ,כך הם כולם בפרטות מסודרים להנהיג את הפרצוף שתחתיו ,רק
שהוא במדרגה פחותה לפי ערך התחתון .והוא סוד נה"י של כל פרצוף עליון שמתלבש בתחתון,
ונקרא ע"ש התחתון ,ויתבאר עניינם ביתר ביאור בסוד הפרצופים של העולמות ,במקומו )תיקון
פתח יד( בס"ד .ונמצא ,שכל מה שיש בגוף כמו כן צריך להיות אלו ב' החלוקות בנשמה
שבפנימיותו שהם מתלבשים להנהיג כלי הפרצוף להיות לו נשמה .וכמו כן הוא בא"ק ,אף שאין
שייך שם כלים ואברים כמו באצילות ,כמ"ש הרב בעצמו ,שאין זה אלא בסוד השורש לבד ,כמו
שנמצא שרשים של אילן תוך הגרעין ששם הוא בשורש כבר בכח כל ענפיו ושריגיו ועליו
ופירותיו .וכמו שבזרע מוח האדם בשרשו כל אברים שבגוף כידוע ,וא"כ מצד זה נוכל לייחס
בבחינת השורש כל אלו הדברים שאנו מדברים בפרצופים שבאצילות .והוא כמ"ש במע"ב
)בראשית א כד( תוצא הארץ נפש חיה ,וארז"ל )תנחומא תזריע פרשה א'( זו נפשו של אדה"ר,
הרי שהיה בארץ בכח שורש הנפש של אדה"ר ,שבנפש הזה יש כל כחות אברי הגוף ,ובכח
האדם הזה נשרש כבר כח תולדותיו שיוצאים ממנו זה אחר זה ,כל אחד שורש לתולדתו .ובודאי
בכח שהיה בארץ להוציא נפש האדם ,לא היה שייך לומר שהיה שם חילוק אברים ופעולת
הנפש ,ואעפ"כ בהכרח שימצא שם בסוד שורש השרשים ,כמו כן כל מה שאנו מדברים בא"ק
בחילוקי אברים ובחינות שבפרצוף ,אינו בסדר פרצוף ,אלא בהשאלה בעלמא ,בסוד שורש
הראשון כמ"ש.
והנה ,תחלה היה נכלל כל שורש של כל העולמות בא"ק ,וכן שורש העצמות והנשמה
של פנימיות כולם ,ג"כ אנו מדברים בנשמה של פנימיות א"ק הזה בסוד שורש ,והוא סוד ע"ב,
ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שבפנימיות א"ק .וידוע ,שגם בפרט כל א' מד' בחינות מילויים אלו הם פרצופים
שלמים ,שהרי באצילות ,ע"ב הוא פרצוף אבא ,וס"ג אימא ,מ"ה וב"ן זו"נ ,וכמו כן ,כל אחד
מד' אלו בא"ק ,הוא )בבחינת( פרצוף שלם .וכל א' מהם מלובש במי שלמטה ממנו ,בסוד עילה
ועלול ,ומתגלה העליון ע"י התחתון ,והולכים בהדרגה מגילוי אל גילוי יותר .והתחתון הוא
מקבל השגתו וכולל את שבתוכו מבחינת התחתונה שבו ,והוא סוד התלבשות פרצוף עליון
מחציו ולמטה בשל פרצוף שתחתיו ,וכן כאן בשורש השרשים ,שם ס"ג הוא פרצוף שלם ,מחציו
התחתון ולמטה ,מתלבש בשם מ"ה וב"ן .שמ"ה וב"ן מלבישים תמיד מן הטבור ולמטה ,כמו
שיתבאר בסוד עולם הנקודים והתיקון בס"ד ,וכן הוא בסוד ע"ב של א"ק ,שמתלבש בחינת
התחתונה שבו בשל ס"ג שהוא מדרגה למטה ממנו .ולפעמים נמצא שפרצוף תחתון מלביש
חלק יותר עליון מן הפרצוף שלמעלה ממנו ,יש עד כל גופו ,ויש עד ז"ת שבו ,ויש עד החזה,
הכל לפי מה ששיערה החכמה העליונה ,כמה חלקים מן העליון צריך לבוא לידי גילוי והארה אל
התחתון ,בכל פרצוף ובכל עולם ועולם לפי עניינו.
פתח כא
והנה משם ע"ב לא יצאו לחוץ אלא בחינת הטעמים שבו בכלל ,בסוד השערות שעל
הגלגלתא שהם בסוד אור חוזר 232כידוע ששערות הראש הם בדרך אור חוזר ,והוא סוד שיעורי
רצונו ית' הנעלם העולה מכללות הבריאה המסודר בחכמה שבִ פְ ִנים 233שלא נתגלה לשום נברא.
והוא בסוד גלגלתא שהיא גלגל הרצון העליון המקיף לכללות הבריאה ,ושם ראשית גילוי הרצון
שהוא בסוד כתר ,והוא רצון הראשון שאין בו שום רעיון ,רק בכלל רצון פשוט לבד .והרצון הוא
סוד תכלית גילוי היחוד ע"י שיעורים ששיערה חכמה העליונה שבפנים הרצון שהוא המוח
 232עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב עמר נקי גבורה ,שהן אור חוזר ,והן נפקין ממ"ס ,עכ"ל ,ועי'
רבינו לקמן א"א פתח יד שאור חוזר כאן הוא שהאור נסתר והשערות מעלים האור למעלה ,ולא
שהאור עולה למעלה מתוך מעשה בני אדם כמו בכל אור חוזר.
 233כדלעיל פתח ח'.
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שבגלגלתא ,שהוא הכולל כל הברואים כנודע ,שא"ס בהתלבשות בחכמה דא"ק ,האציל עולם
האצילות ,234וז"ס הטעמים שבו שהם טעמים כמוסים בחכמה עליונה הכולל כל חכמות כללות
כל העולמות וכל הנבראים שהם כולם באים לגלות הרצון ,והם השערות המתגלים על
הגלגלתא) ,ו(רק זה בלבד נתגלה ממנו ,שזהו תכלית רצונו .אבל סידור הפרטים של עומק הרצון
הזה לא באו לידי גילוי ,רק הוא כמוס וחתום בפנים ,וזהו סוד שאר חלקי ע"ב שבו שנשארו
סתומים בפנימיות א"ק .ובחינת שם ס"ג ,שהוא התחלת גילוי חו"ב שהם המחשבה והציור של
אצילות שהם הולכים לעשותם והם שרשים להם ,נתגלה ממנו בחינת הטעמים שבו בכל חלקיו
בסוד אורות אח"פ שהם שרשים לאימא וזו"נ דאצילות ששם השגה ,וכן בינה קיימא לשאלה.235
ולכן בשרשם ג"כ נתגלה מהם בחינות שהם שרשים לבד ,אבל מחציים ולמטה שהוא מנקודות
שבו ,נשאר מלובש בפנימיות א"ק .והיינו שנתגלו ג' חלקי הטעמים שלהם ,שהוא ע"ב שבס"ג,
והיינו סוד רצון של הפרטים ,והוא אשר הוציא שערות הזקן שהם בבחינת אור ישר.
וכמו ששערות דיקנא דא"א הם אורות של מדת רחמים וחסד הנמשכים לז"א לתיקון
ההנהגה ,236כמו כן אנו מדברים בד"מ בדיקנא למעלה ,אף שאין שייך שם בחינת שערות ,שהרי
שערות הם כלים וגבולים לאור הפנימי שבהם ,שעי"ז נעשה גבול לאור הפנימי ,כמו שית' בענין
הדיקנא דא"א בס"ד במקומו )א"א פתח כב( .וזה אין שייך למעלה ,שעדיין לא בא לבחינת גבול
ושיעור רק הכנה אל הגבול ושרשים לאצילות ששם הגבול ,לכן אנו מדברים בד"מ ג"כ שם
בבחינת שערות הדיקנא ,והם תיקונים ושרשים גדולים שהם למעלה מגדר הזמן .רק השקפה
בשביל התכלית והנצחיות שצריך היה לבוא הענין מהעלם לגילוי בהדרגה ,הם הנקראים שערות
והם באים ע"י גילוי הרצון הכמוס שמתחיל לגלות רצונו ע"י חכמה ובינה עליונה מאוד ,שהוא
למעלה מחכמת ובינת שיעורי מאורות המנהיגים הנבראים בבחינת הזמן וגבול .ולכן שם נעשה
שרשים לבחינת עשיית הכלים ,ושאר בחינות שבו נשארים במ"ה וב"ן בפנימיות מלובשים,
שמבחינה זו שהוא מ"ה וב"ן שבו בחינות השייכות לנקודים שהוא ענין אצילות עצמו ,אי אפשר
להם להתגלות עד שיצאו הנקודים אל הפועל .מה שא"כ בתחילה אין בהם גילוי במקום רם כזה,
כי אם בבחינת רצון כמוס כענין הבנין שברצון הרוצה לבנותו ,והבן מאד.
פתח כב
וחלק הב' של הטעמים שהם אמצעיים ,הוא אור היוצא מחוטם דא"ק ,והוא שהטעמים
מתחלקים לג' חלקים :א' ,על האותיות ,כמו זרקא ורביע וכדומה .ב' ,ויש באמצע כגון מקף
וכדומה .ג' ,ויש למטה מן האותיות ,237והם בבחינת בינה וזו"נ .כידוע שבינה הוא מדרגה
למעלה מז"א ,שהוא עיקר ההנהגה שהוא בחינת אדם שעיקרו ע"ש רוח שבו ,238והנשמה הוא
מדרגה למעלה ממנו משמים ,בחינת בינה הנותנת לו שלימות .ונוקבא ,הוא בגדר נפש שהוא
למטה ממדרגת אדם בסוד )יבמות ס"ג ע"א( נחות דרגא נסוב אתתא ,והיא המילוי שלו לבד,
חוה מילוי מ"ה שהוא אדם ,239בחינת ב"ן בהמה בכללא דאדם אשתכח ,כמ"ש בספרא

 234עי' ע"ח סדר אצילות א' וז"ל ,אור א"ס בכח התלבשותו בחכמה דא"ק זה ,האציל תחתיו
עולם האצילות וז"ס כולם בחכמה עשית ,מובא בהגר"א על ספד"צ א' ע"א.
 235עי' לעיל הערה .211
 236עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ד וז"ל ,וכן הוא בכל הפרצופים ,בא"ק עד טיבורו יוצאין
אורות אח"פ ונקראין כלן א"ס ע"ש א"ק ,וכן בא"א יוצאין ג"כ אורות א'ח'פ והן דיקנא יקירא
כידוע ,שאורות אזן הוא עד שבולת זקנו ואורות חטם הוא עד החזה שליש ת"ת ואורות פה עד
הטיבור ,עכ"ל.
 237עי' ע"ח עקודים פרק א'.
 238עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
 239שם מ"ה הוא ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,וכאשר מורידים הוי"ה ,נשאר ו"ד א' א"ו א' בגימ' 18
גימ' חוה ,מקורו בע"ח תיקון פרק ג'.
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דצניעותא פ"ג .240וכן כאן ,בבחינת הטעמים של ס"ג שהם שרשים אל בינה וזו"נ דאצילות ,הם
מתחלקים ג"כ לג' מדרגות אלו שהם אח"פ ,שאוזן הוא בינה ונשמה .והחוטם מדרגת רוח,
כמ"ש )בראשית ז כב( כל אשר נשמת רוח חיים באפיו ,ושם הוא עיקר רוח של האדם ,ולכן
)אד"ר קל"ז ע"ב( בחוטמא אשתמודע פרצופא .ושם ג"כ ב' נקבים ימיני ושמאלי בסוד או"פ
ואו"מ ,וכאן נתקרבו יותר ,שכאן היה ההעלם מתמעט ,והיה קצת גילוי אל יציאות הכלים ,ולכן
שייך בהם התקרבות יותר לאו"פ ואו"מ שיותר מתקרב רצון הסובב אל רצון הפנימי המתלבש
בכלים .שרצון הסובב הוא תכלית גילוי יחודו שהיה ברצונו להוציא ע"י גילוי הגבול והשיעור
של הנבראים ,ולכן כל שמתקרב יותר לבוא אל הגבול והשיעור ,מתקרב יותר תכלית גילוי יחודו
על כוונת פנימיות מחשבתו הכמוס בבריאה .ולכן שם היה ג"כ קצת גילוי יותר לבחינת אותיות,
והיינו שהו' ,שהיה גנוז בה' דאוזן ,נתגלה עתה .כידוע למטה באצילות ,שז"א תחילה הוא בבטן
אימא בסוד )גיטין כ"ג ע"ב( עובר ירך אמו הוא ,241ואח"כ כשנולד אז מתגלה בחינת עצמותו.
וכן כאן בשורש העליון ,בחינת הו' שהוא סוד הרוח ,שורש זה היה תחילה בהעלם בה' של
האוזן .ואח"כ נתגלה בחוטם ,והד' של ה' הוא בפ"ע ,והוא מורה על בחינת נוקבא שבאוזן היתה
נעלמת לגמרי ,ובצאת הארתו לחוטם שהוא שורש ז"א אז נתגלה שם ג"כ קצת גילוי לבחינת
נוקבא .אבל אין גילוי גמור לבחינת נוקבא בשורש רק עד הפה ששם נתגלה בחינתה יותר,
שהפה הוא בחינת מלכות נוקבא לטעם שית' במקומו בס"ד )עקודים פתח א'(.
וגם צריך שתדע ,כי אורות אח"פ הם באים מלובשים זה תוך זה כמו למטה שהפרצופים
מתלבשים זה תוך זה ,היינו אימא מן החזה ולמטה מתלבשת בז"א שהוא )ה(בחינה התחתונה
ששם הפרסא מפסיק וכל האורות מצטמצמים שם ,ונשאר בחי' מה שז"א יכול לקבל ממנה לפי
ערכו .וכן ז"א מחציו ולמטה ,עומדת נוקבא ומקבלת ממנו .כמו כן בשורש העליון ,הארת האוזן
הוא לבדו מתפשט עד החוטם ,וכשמגיע למדרגה זאת שהתפשטותו מגיע למדרגת שורש ז"א
שהוא בחינת החוטם ,אז מתלבש אור האוזן באור החוטם .וכן אורות החוטם ,עד הפה הוא
בפ"ע ,וכשמגיע לפה אז מתלבש תוך אור הפה .והוא מ"ש הרב הקדוש ז"ל ,שכל אור האוזן מה
שמתפשט יותר ,הוא מתעבה יותר ,ר"ל שההדרגה גורם כל מה שהולך מהעלם אל גילוי ,אז הוא
יותר קרוב למדרגת אצילות ששם כל המדות וכל האורות בגבול ושיעור ומתקרב יותר אל ענינו,
אף שאין שייך בעצם אותו האור שינוי מדרגות בבחינת ירידה ממדרגה למדרגה .שרצון הפנימי
הכמוס בא"ק אין שייך בו ירידה וחסרון ,רק מה שמתקרב יותר אל המקום ששם הוא בבחינת
ריבוי ומיעוט ,נקרא זה שנתעבה ,הבן מאד.

 240נדצ"ל פ"ד )כ"ח ע"ב( וז"ל ,אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה ,משום דאתכלל
בכללא דאדם ,עכ"ל.
 241עי' ע"ח פרקי הצלם א' וז"ל ,הנה אלו הנה"י דאו"א הם הבחי' אשר נתנו או"א מעצמותן
בבנים להגדילם ולתקנן ,ולסבה זו הבן חייב בכבוד או"א ,וז"ס שארז"ל ברא כרעא דאבוה ,וכן
אמרו עובר ירך אמו הוא ,והבן זה ,כי אינו לוקח רק בחי' הכרעיים והירכיים )שהם( ג"ת נה"י
שלהם לבד ,עכ"ל ,ועי' עוד ברמח"ל אדיר במרום עמוד קנז וז"ל ,בזמן העיבור והיניקה ז"א צריך
לאי' ,ואינו נחשב לעצמו אלא לאחורים שלה לבד כי בעיבור הוא בסוד עובר ירך אמו )גיטין כ"ג
ע"ב(.
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נתיב אורות דעקודים
פתח א
ואורות טעמים התחתונים שהם בחינת מלכות ,שהוא מדרגת נפש שהוא למטה ממדרגת
רוח שבחוטם שהוא עיקר אדם ,242הוא אור היוצא מפה דא"ק .ולבאר ענין סוד זה על בוריו,
נבאר ענין האותיות וענין מ"ש )אבות פ"ה מ"א( בעשרה מאמרות נברא העולם כו' ,וכל מ"ש
בתורה ויאמר אלקים יהי אור וגו' ,ולמה נחלק מאמר ראשון בפ"ע ,בראשית נמי מאמר הוא
)ר"ה ל"ב ע"א( ,וט' בפ"ע .וכל אלו סודות גדולים ונוראים ,כולל כל מע"ב וכל ענין יציאת
העולמות והנבראים.
ובתחילה נבאר ענין האותיות על בוריו .והנה ,כבר כתבנו למעלה )אח"ף פתח ט'(
שהאותיות הם כלים ,ר"ל כמו באדם המחובר מרמ"ח אברים ושס"ה גידים ,שכל אבר מיוחד
לפעולה מיוחדת בגוף ,והתחברם יחד הוא אדם שלם ראוי למדרגתו .כן הוא בשרשו באצילות,
כשבאו האורות בירידה ממדרגה למדרגה עד שעמדו בסידור הגבול והשיעור הראוי להנהגת
הזמן ע"פ הבחירה והעבודה ,אז הוא בבחינת גדר אדם מורכב מהרכבת חלקי אורות ופעולות
המסודרים לפי עומק )ה(חכמה )ה(עליונה .והוא נקרא שיעור קומה של יוצר בראשית בדברי
קדמונינו ז"ל ,כמ"ש בפרקי היכלות .והיינו ,כל שהגיע הדבר לידי גבול ששיערה חכמה עליונה
הראוי להנהיג הבריאה ולהוציא הנבראים לפועל ,כל א' בגבולו ושיעורו לצורך בריאת האדם
243
שיהיה ראוי לבחירה ולתורה ולעבודה .וזה נקרא שיעור קומ"ה ,והיינו שיעור ק"ו ומדה
שניתן לכלל הבריאה ,שזה נקרא אדם שלם ,סוד מ"ה .וכלל שם אד"ם הוא )זהר ח"א נ"א ע"ב(
מ"ה זיני נהורין דאתפליג עלמא בהון ,שהם ל"ב נתיבות וי"ג עליונים .והיינו ,סוד כ"ב אותיות
וי' נקודות וי"ג טעמים ,244והוא כולל כל אצילות שכולל ג' עלמין בי"ע ,והם כלל יצירת מע"ב.
וענין האותיות ונקודות וטעמים הוא ,כי אותיות הם ציורי הרכבת הפעולות ממש כפי
ציור כל חלק שבבריאה .דרך משל ,אות א' ציורו א שהם ב' נקודות מימין ומשמאל וקו מתפשט
באמצע ,שמורה שב' ענייני הפעולות שהם החסד והדין הם בסיתום ,רק נכללים בבחינות צירוף
לבד ,אבל קו האמצעי שבו הוא בהתפשטות רחמים .שכן א' הוא בחינת יסוד האויר שהוא
ממוצע )ס"י פ"ב מ"א( ,ואף שגם אש ומים נכללים בו ,הם רק טפלים לבד ,ועיקר שבו הוא קו
האמצעי ,וכן הדרך בכל ציורי האותיות ,ואין כאן מקום ביאורם.
וענין התיבות הוא ,שכל דבר שלם שיש בו הרכבת ב' אותיות או ג' או יותר ,הוא לפי
ערך אותו כלל הפעולה והמאור שהורכבו בו חלקי ההארה בפרטיות ,עד שנעשה דבר שלם .וכן
הרכבת ב' תיבות או ג' במאמר אחד ,הוא הרכבת ב' מאורות כלליות יחד ,להוציא מהם התולדה
הצריכה הכלולה בהם .ד"מ ,במאמר )בראשית א ג( יה"י או"ר שמורה על אור הראשון שברא
הוא ית' שהוא בחינת הארת חסד של ז"ת ,שהוא יומא דאזיל בכולהו ,245הוא יוצא מן הדעת
שהוא כלליות הקיבוץ של כחות ז"ת שבא מחיבור חו"ב .ואו"ר הזה היה גנוז בדעת הזה שכולל
חו"ב שהם ב' אותיות י"ה ,והוא עצמו כולל ה"ח וה"ג ,ב' עטרין ,הם י' .246והוא אשר אמר וגזר
 242עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
 243נדצ"ל ק"ו ומד"ה ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ז ע"ב וז"ל ,ונקרא קו המדה בה"ס חג"ת נ"ה,
ושיעור קומה בבינה ויסוד ,עכ"ל.
 244עי' בגר"א ס"י פ"א מ"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 ,עכ"ל ,ועי' תז"ח י"ט ע"ד ד"ה כד בעאן ,ששם רואים שהל"ב
נתיבות החכמה הם השורש לכ"ב אותיות והי' נקודות.
 245עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ד 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 ,ואם
כן משמע שהחסד הזה זה לא חסד פרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד הדעת עליון
למטה ,ואם כנים הדברים אז זה לא כפשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י י"ח ע"א )הובא לעיל
הערה  (185שזהו חסד פרטי ,אבל כאן ברבינו נראה ששניהם כוונו לדבר א'.
 246עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ד וז"ל ,שני היודי"ן של יה"י הוא שני היודי"ן של וייצר ,שהן י'
עלאה י' תתאה שמא שלים ,ששם כתוב אצל וייצר ה' אלקים שמא שלים ,וע"ש בהמשך ד"ה ואמר
בה' אשתכלל.
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שיצא משם או"ר ,והוא פעולת החסד בבחינת יציאת האור ,שכמה פעולות ובריאות נמשכים
הימנו ,כגון אור ומים וכדומה ,וכן עצמות האור נקרא ע"ש זה ,לפי ענין חילוקי הרכבת
הפעולות שבג' אותיות אלו.
וכן בבחינת מספר וגימ' של האותיות ,הכל לפי מספר פרטי החלקים שבו ,ודברים אלו
הם מסתרי פלאות תורתנו הקדושה ,אשר אין להם קץ וסוף .וכן הוא כל ענין מאמרות של מע"ב,
שכל בריאה הוא במאמר מיוחד לפי צירופי הרכבת החלקים האלו ,וכל פעולה של כל בריאה
היה ע"י כלל ג' שרשי יסוד אש רוח מים שהם הכוללים הכל .כמ"ש בספר יצירה )פ"ו מ"ב(
שהם השלושה ספרים שבהם נברא העולם חב"ד ,247והם שורש לאש מים רוח ,שהוא התולדה
שלהם .וכידוע ,שבכל מאמר הוא הבל היוצא מן הפה שיש בו אש חמימות היוצא מן הלב ,ומים
היוצא מקנה מן הריאה ,ורוח ג"כ משם .248ולפי שכל בריאה שהיה על ידי ג' שורשים אלו של
אש מים רוח ,נעשה ע"י ב' אומנים ,249והם בחינת החכמה שהוא ראשית המחשבה כולל כל ענין
הבריאה ביחד שנכלל בי' ספירות ,וכן ע"י הדעת שהוא ו' 250המתפשט בו"ת שהם ו' ימי
בראשית שבהם יצאו כל הברואים .לכן נאמר אצל כל בריאה ויאמ"ר 251אלקים .ומה שנזכר שם
אלקים בכל בריאה ,מורה על בחינת הכלים עצמם שכל הנבראים הם באים מחלקי הרשימו של
)ה(צמצום הראשון ,ששם נשרש ענין הדין .והיינו ,הגבול והשיעור שניתן לנבראים שיהיו
מתנהגים ויוצאים לפי סדור בני אדם למטה ע"פ התורה ועבודה שהם הפעולות עצמם ,שכך
שיערה המחשבה שיהיה הכל ע"פ דין גמור ,בכדי שיהיה שכר ועונש כמש"ל כמה פעמים .אבל
בתוכם נגנז )ה(עצמות ,והוא הרצון העליון המתלבש בכל פעולה ובכל מאור ובריאה שעושה
שיהיה הכל חוזר לטוב ויהיה נשלם רצונו ית' בשביל חסדו וטובו ,שרצה להיטיב לזולתו .והוא
סוד מה שכתב )רש"י בראשית א א( בתחילה עלה במחשבה להבראות במדה"ד כו' ,שיתף
הקב"ה מדת הרחמים כו'.
פתח ב
וזהו ענין הנקודות של האותיות ,שע"י האותיות מתנענעים ,וכן הטעמים שבהם .כמ"ש
בתיקונים )ד' ע"ב( והמשכילים יזהירו וגו' ,והמשכילים אלין אתוון ,יזהירו ,אינון נקודין,
דאתוון לגבי נקודין כגופא לגבי רוחא ,כזוהר הרקיע ,אלין טעמי ,דאינון נשמתא .וביאור ענין
זה ,כמו שבאדם יש גוף ונר"ן ,שהגוף הוא אברים החיצונים ,והנפש שבו הוא )ה(נפש הבהמיית
המרגיש ,שהוא חי ככל בע"ח בהמות וחיות .ואין זה מדרגת אדם לפי מה שהוא בבחינת מדבר,
ותכלית בריאתו ועיקרו הוא בחינת רוח שבו ,שהוא הרצון ,שבו קבועים כל כחות להנהיג בהם

 247עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב כל האצילות תולה במשקולת ,בכף מאזנים ,כמ"ש בס"י )פ"א
מ"א( בספר וספר וסיפור שהן חב"ד והם שלש אמות א"מ"ש ,עכ"ל.
 248עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"ט אופן א' ואופן ב' וז"ל ,הרוח שבקרבו )דאדם( ואח"כ כשיוצא הוא
מתחלק לרוח ומים ,הוא הרטיבות שברוח ואש הוא החמימות ,ואח"כ נתפשט לו"ק של הכלי וכו',
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ע"ח ע"א וז"ל ,מוחא ריאה ולבא הן נר"נ כמ"ש סוף תיקון כ"ו,
ואעפ"כ שריא ע"י התנשבות הריאה הרוח בלב ,כמו הנשמה שעיקר חופף על האדם וענפיה בתוכו,
עכ"ל.
 249הב' אומנים מוזכרים בזהר ח"א כ"ב ע"א וז"ל ,פתח ואמר למלכא דהוה ליה כמה בניינין
למבני ,והוה ליה אומנא ,וההוא אומנא לא הוה עבד מדעם אלא מרשו דמלכא ,כמה דאת אמר
)משלי ח ל( ואהיה אצלו אמון ,מלכא ודאי איהו חכמה עלאה לעילא ,ועמודא דאמצעיתא מלכא
לתתא ,אלהי"ם ,אומנא לעילא ודא אימא עלאה אלהי"ם ,אומנא לתתא ודא שכינתא דלתתא,
עכ"ל .תרגום :פתח ואמר] ,משל[ למלך שהיו לו כמה בנינים לבנות והיה לו אומן ,ואותו אומן לא
היה עושה דבר אלא מרשות המלך .כמו שאתה אומר "ואהיה אצלו אמון" .המלך הוא ודאי חכמה
עליונה למעלה ,ועמוד האמצעי מלך למטה .אלהים אומן למעלה ,וזו האֵ ם העליונה .היא אלהים
אומן למטה ,וזו שכינה שלמטה.
 250בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ג וז"ל ,ויהי אמא ואבא נכללת בה ,וניתוסף ו' שהוא דעת ,כמ"ש
למטה שדעת נכלל בבינה ,אע"פ שעדיין לא יצא נכלל בה בסתימו ,וידוע שכתר שורש הדעת ודעת
במקומו ,ולכן ו' במלת ויהי קודם ל'יהי' ,עכ"ל.
 251דהיינו ו' י' אמר.
67

פתחי שערים

גופו ,ומדות הקבועים בנפשו ,והוא עיקר מדרגת האדם .252ונשמה הוא למעלה ממדרגתו
בשמים ,אשר שולח ניצוציו להתלבש ברוחו ,כדי לסייעו לעבודה להשלים רצון קונו.
וכן הוא בפרצופים העליונים ,הכלים עצמם הם בחינת גוף ,ונפש שיתופא דגופא
)תיקו"ז י"ג ע"ב( הם אותיות ותגין 253שבו ,שהתגין הם קשורים באותיות .והוא הבחינה
התחתונה שברצון שפועל להוציא כחות מאורות אלו אל הפועל לפי עניינם .והרוח שבהם הוא
הרצון המשנה סדרי כחות המאורות לפי ערך עבודת התחתונים והנשמה הוא הרצון העליון
המסבב שיבוא כל דבר לתכלית שלימותו לעתיד בבחינת השכר וגילוי היחוד ,כמו הנשמה
שבאדם המסייע אותו לעבודה ,וכמו שיתבאר עוד בענין זה בענין פרצוף ז"א ואורות מוחין
ונר"ן שבו באריכות בס"ד.
ולכן ,והמשכילים הם אתוון ,שהם סדרי )ה(פעולות שנעשה בחכמה )ה(עליונה ,והם
כלל כל הנבראים שנעשו ע"י הרכבת כ"ב האותיות שהם בסוד רל"א שערים פנים ורל"א שערים
אחור ,254כמ"ש עניינם במ"א )או"א פתח י"ד( .והוא גמטריא והמשכילי"ם ,שהראשון תמיד
נעלם 255כידוע .יזהירו אינון נקודין ,שהם מאירים לכלים להרבות אורם ,כענין הרוח שבאדם
256
שבו הבחירה והעבודה לעשות רצון יוצרו .והוא בחינת ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,כמנין יה"י או"ר
שהוא סוד שם הוי"ה ,שהוא הרוח שבכלים ,שהם י' הויו"ת 257מנוקדות ,שהם י' מאמרות בחינת
י' נקודות .כמו שהנקודות הם המנהיגין האותיות להוציא כחם אל הפועל ,והם מתחלקים על
בחינת ד' מילויים אלו כמנין יזהיר"ו .כזוהר הרקיע ,הוא בחינת הנשמה ,שהם הטעמים שבהם
משתנה ביאור התיבות ע"פ שכל ,כמ"ש )מגילה ג' ע"א( ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים .והוא
סוד רצון הכמוס העליון ,שהוא בחינת הנשמה אשר בשמים ,למעלה ממדרגת אדם .ולכן כזה"ר
גמטריא ד' מילואים הנ"ל שהוא בסוד יה"י או"ר שהוא בסוד אור מקיף .ויזהיר"ו ,הוא בסוד
ויה"י או"ר שהוא סילוק האור ע"י הצמצום ,258והוא הרוח המצומצם בגוף ובכלים ,והנשמה
הוא המקיף למעלה .והם בסוד השמש והאור וזוהר הרקיע ,שהם ג' דרגין ,א' השמש בבחינת
החיצוני שהוא בבחינת כלים ואותיות ,ונקראים מאורו"ת שבהם הטוב והרע בסוד או"ר
ומו"ת .259והוא נקרא בשם שמ"ש בסוד תמ"ר 260בתמרוריתה עומדת 261ושם כל התמורות שהוא
 252עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
 253עי' ע"ח טנת"א פרק ה' וז"ל ,הכלים שהם גוף דז"א הנקרא עולם ,הם בחינת אותיות ובהם
נכללין התגין שהם הנפש וכו' ,להיות שהתגין משותפין באותיות לכן נכללין נפש וגוף יחד בכ"ב
אתוון וכולן נקרא כ"ב בחי' אתוון ,עכ"ל.
 254יש תס"ב אפשרות של התחברות ב' אותיות מתוך הכ"ב אותיות והוא הכתוב בס"י פ"ב
מ"ד ,וז"ל ,עשרים ושתים אותיות יסוד קבען בגלגל כמין חומה ברל"א שערים וחוזר הגלגל פנים
ואחור ,עכ"ל.
 255והמשכילים בגימ' רל"א פעמיים חסר א' ,וזה מרמז שהכתר נעלם.
 256גימ' זו מובא בשל"ה שבת תו"א ה' ,וכן ברמח"ל תקט"ו תפילות תפילה קו"ל.
 257עי' ע"ח טנת"א פרק ה' וז"ל ,והנקודות הם י' כמ"ש בע"ה ,והם בחי' רוח ,והם נקראו י"ס
באמת בסוד השמים מספרים ,כי השמים הוא ז"א בחי' רוח הכולל י"ס המספרים ומזהירים
למלכות הנקרא כבוד אל וכו' ,אלו הי"ס של הרוח הן י' הויו"ת בנקודות מחולפין ,עכ"ל.
 258עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ב וז"ל ,יהי אור אבא ויהי אור אמא )זהר ח"א כ"ב ע"ב( שאבא
טמיר יתיר וסתים מאמא דהיא קיימא לשאלה ,וכמ"ש בתיקו"ז אומר ועושה ,אומר באבא ועושה
באמא ,ובה אצטיירו כידוע ,ולכן באבא כתיב יהי ובאמא כתיב ויהי ,וכל תוספת ו' בנוק' כמו וה'
הוא וב"ד וז"ש )מגילה י' ע"ב( כ"מ שנא' ויהי אינו אלא צער ,דדינין מתערין מינה ,עכ"ל.
 259ענין זו מובא בשל"ה ת"א בית חכמה פרק ב' אות י"ד בשם ספר קול בוכים.
 260עי' ספר ליקוטי הש"ס להאריז"ל ד"ה עד שלא שקעה חמה וזרחה וגו' ,דע כי היסוד נקרא
שמש ואחריו תמר במספר שוה ,עכ"ל ,וכן ע"ש בפרקי אבות וז"ל ,נקרא הזעיר שמש והנוק' תמר,
עכ"ל.
 261עי' שעה"כ ק"ש פרק ו' וז"ל ,המל' היא דינין וגבורות ,וז"ס משחז"ל )ירושלמי מגילה כ"ד
ע"ב( תמר בתמרוריתה עומדת ובקשו חכמים למתקה כו' ,והענין הוא כי המלכות נק' תמר לפי
שהיא בחי' הש"ך דינין כפולים ,עכ"ל ,ועי' עוד באפיקי ים לרבינו סנהדרין צ"ה ע"ב שמביא מרע"מ
)ח"ג קנ"ג ע"א( ע"ש.
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בסוד האותיות שמתחלפים ומשתנים לכמה צירופים ,הכל לפי ענין העבודה ,שע"י משתנים
הכלים בבחינת מילוי וחסרון .והאור הפנימי הגנוז בשמש ,הוא בסוד הרוח הפנימי שבאדם וכן
הוא בכל דבר ,ולכן הוא עיקר האור השמש ו)ה(כוכבים .וזוהר הרקיע הוא דבר שלמעלה
ממדרגת השמש ,והוא בחינת נשמה אור מקיף ,והוא סוד יה"י או"ר ויה"י או"ר.
פתח ג
ואלו הם סוד )אבות פ"ה מ"א( עשרה מאמרות שנברא בהם העולם ,והם כלל כל
האמירות שנעשה ע"י חיבור האותיות והרכבתם ,שכוללים כל הכלים של אבי"ע שהם נכללים
בל"ב אלהי"ם שבז' ימי בראשית אלו ,שהם ל"ב נתיבות שנברא בהם העולם )ס"י פ"א מ"א(.
והם כ"ב אותיות דכלים וי"ס דנפש שיתופא דגופא ,שכולם נקראים בחינת אלהי"ם .וי' מאמרות
בעצמם הם י"ס דרוח ,והוא דרגא דאד"ם שקיו דאילנא לגיו )תיקו"ז י"ט ע"א( .262והם המניעים
263
לאותיות שהם הכלים .והם בסוד חיות ואופנים ,וכתיב )יחזקאל א כ( כי רוח החיה באופנים
)שם יט( ,ובהנשא החיות ינשאו האופנים וגו' ,והוא סוד ד' חיות הכוללים ד' אותיות הוי"ה
שהוא בפנים.
וכל מה שהיה הוה ויהיה בכל עלמין ובדצח"מ ובד' יסודות בכל פרט ופרט ,הכל מבואר
בתורה ונכלל בתיבת בראשית עד לעשות בז' ימי בראשית ,כמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל
בפירושו לספד"צ פ"ה )ל"ד ע"א( 264באריכות .והוא כי )קהלת א ט( אין כל חדש תחת השמש,
והכל יצא ע"י מאמרי פיו ית' במע"ב ,שאלו המאמרים הוא צירופי האותיות שהם הכלים עם
הרוח שהוא הנקודות .והם צירופי כ"ב אותיות ע"י רל"א שערים פנים ואחור )ס"י פ"ב מ"ד(
שהם בסוד )דניאל יב ג( והמשכילים 265כו'.
והוא ענין העולמות שמתחדשים תמיד ע"י חידושי תורה של הצדיקים ,266שעי"ז נעשים
שמים חדשים וארץ חדשה ,שהוא ע"י הרכבת האותיות עם המחשבה .והשגתם בתורה ע"י
יגיעתם בה לשמה ,נעשה צירופים חדשים באותיות ובנקודות* ומתחדשים ע"י הנבראים .וע"ז
נאמר )ישעיה סו כו( כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני
תמיד נאום ה' ,כן יעמוד זרעכם ושמכם וגו' .וכולם כלולים במאמרות שנברא בהם העולם בכח,
ובסוד י' הדברות הכוללים כל התורה ,ולכן שם נמצאו כל הנשמות שהיו ושעתידין להיות וקבלו
כל א' חלקו בתורה.
*הגה"ה וע' מ"ש הרח"ו ז"ל בשער טנת"א פ"ה ,דדגש ורפה אולי הם בסוד הבלא
דגרמי של הגוף יעו"ש .ואולי הוא ג"כ סוד ויאמר של ט' מאמרות דמע"ב ,כי אמ"ר הוא ג'
יסודות הכוללים הכל והם בסוד יה"ו של השם שהוא בחי' רו"ח שבפנים 267וה' אחרונה בחי'
מלכות שבו עפר ,ולכן הוא מחובר תמיד עם האותיות וכלים עצמם שהם סוד ב"ן מלכות ועט'

 262דהיינו השם מ"ה הוא משקה ומחיה מבפנים את האילן שהוא שם ב"ן.
 263עי' זהר ח"ב רמ"א ע"ב ,ת"ח בלכתם ילכו כדקאמרן ,ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים
לעמתם ,דהא כמה דאלין חיות נטלין וסלקין הכי אינון ,מאי טעמא בגין כי רוח החיה באופנים
רוח החיה רוח קדשא דנשיב ובטש בכלהו אופנים ,למהך אשתכח דכל מאן דאיהו בדרגא עלאה
איהו נטיל למאן דנטיל ליה ,עכ"ל.
 264וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני
כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל בפ' הראשונה
עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז' תיבות ז' אלפי שנה ,כמ"ש
בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת בראשית ו'
אותיות ודגש של הב'.
 265כנ"ל בפתח הקודם ,וע"ש בהערה .255
 266עי' זהר ח"א ד' ע"ב וז"ל ,רבי שמעון פתח )ישעיה נא טז( ואשים דברי בפיך ,כמה אית ליה
לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא וליליא ,בגין דקב"ה ציית לקלהון דאינון דמתעסקי באורייתא,
ובכל מלה דאתחדש באורייתא על ידא דההוא דאשתדל באורייתא עביד רקיעא חדא ,עכ"ל.
תרגום :רבי שמעון פתח "ואשים דברי בפיך" .כמה יש לו לאדם לעסוק בתורה יומם ולילה,
משום שהקדוש ברוך הוא מקשיב לקולות אותם שעוסקים בתורה .ובכל דבר שמתחדש בתורה על
ידי אותו שעוסק בתורה ,עושה רקיע אחד.
 267נדצ"ל שבאופנים.
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היסוד דדכורא ,בחי' אפרים עפר ואפר 268הוא תמיד בה ,כי לא מתפריש מבירא לעלמין )זהר
ח"ב רנ"ט ע"א( .והוא מצות מילה הדבוקה בישראל לעולם ,ולכן הם קמים בתחיה ,והוא הבלא
דגרמי השוכן בקבר סוד מ"ה שע"י שם ב"ן קם בתחיה .וזהו סוד דגש ורפה י' עם ו' ,שרפה הוא
קו למעלה בסוד הארת חכמה בפנים בסוד י' והחכמה תחיה בעליה )קהלת ז יב( והוא כולל כל י'
מאמרות של הרוח .והו' הוא נגד ו' ימי בראשית שבהם י' מאמרות .והוא סוד נקודה פנימאה של
אות ב' דבראשית שהוא חכמה ,269כמ"ש )בראשית א א( בראשית ברא וגו' ,ות"י בחוכמא וכו',
וכמ"ש )תהלים קיא י( ראשית חכמה יראת ה' וגו' .ושם גנוז הדגש והוא יראת הרוממות בסט'
דדינא שהוא גנוז מאוד )מיכה ו ח( והצנע לכת 270וגו' .ואח"כ מתפשט בו' ימי בראשית בחסד
אור הראשון דאזיל בכולהו יומי ,271והוא הרפה הקו שעל האותיות והם בז' אתוון דבג"ד
כפר"ת ,ז' כלים של הז"ת .והוא האור הגנוז בצדיק בעט' יסוד שהוא האמונה הקבוע בישראל
לעולם 272בסוד ה' דהוי"ה הקשור תמיד עם ב"ן מלכות שהם האותיות ,והוא אחיזתם בתורה
)משלי ג יח( ,עץ חיים הוא למחזיקים בה וגו' ,שע"י הם קמים בתחיה ,כמ"ש )כתובות קי"א
ע"ב( כל העוסק בתורה ,ט"ל תורה מחייהו ,והוא ט"ל אורות של ל"ט מלאכות דמע"ב ,וזהו ו"י
דויאמר דמע"ב ,דגש ורפה ,והבן מאד.
פתח ד
ולכן נתחלקו אלו ט' המאמרות בפני עצמם ,שבכל אחד כתיב ויאמר אלקים ,והראשון
הוא נרמז בבראשית ברא וגו' ,כמ"ש )ר"ה ל"ב ע"א( בראשית נמי מאמר הוא .והוא ,כי בכל
דבר יש כלל ופרט ,והראשון כולל כל הנבראים ותולדותיהם בכלל)ות( אחת .והוא מ"ש
)בראשית א א( בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,והוא כולל כל י"ס וכל המאמרות
וכל מה שנעשה בו' ימי בראשית בכלל ,כמ"ש )רש"י שם( את השמים ,לרבות תולדותיהם ,ואת
הארץ ,לרבות תולדותיה .והוא כי ג' תיבות בראשית ברא אלקים ,הוא נגד ג"ר ,את השמים הוא
ו"ק דז"א ,ואת הארץ הוא נוקבא מלכות ,והם ז' תיבות נגד ימי בראשית .וכמ"ש רבינו הגדול
הגר"א זללה"ה בפירושו לספד"צ שם )ל"ג ע"א( ,273שכל מה שמפורש בשבעת ימי בראשית
 268עי' יהל אור ח"א ד' ע"ב וז"ל ,ד"ה אינון תרין ממנין כו' והם עפר ואפר ב' מיני גבורות ,פ"ר
פ"ר ,וא' הוא כתנות אור ועי' עור ,עכ"ל.
 269כן כתוב בבהגר"א על תיקו"ז ל"ה ע"ג ד"ה נקודה חדא.
 270עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ד וז"ל ,החכמה הוא גילוי של הצניעותא וכו' שבתוכו מתלבש
הצניעותא שנקרא א"ס ,כמ"ש )תהלים קד כד( כלם בחכמה עשית ,וידוע שמתלבש א"ס בחכמה
ועל ידו הכל נעשה ,שמכאן ואילך א"ס מתלבש ע"י חכמה ,וז"ש )משלי יא ב( ואת צנועים חכמה
ואמר צנועים שהן ז' ימי בראשית ז' ספירות דעתיק ימין שמתלבש באצילות ,ונא' )ירמיה ט כג( כי
אם בזאת יתהלל המתהלל השכל כו' וז"ש )מיכה ו ח( מה ה' דורש ממך ממך כו' והצנע לכת עם
אלקיך שהוא הידיעה ,עכ"ל.
 271עי' לעיל הערה .245
 272עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 273וז"ל ,בראשית ברא עד הארץ כבודו  -חשיב ז' דרגין דקדושה נגדן ,והן שבעה תיבות דפ'
הזה בראשית ,שכולל את כל הדרגין דקדושה ,כמו שמפרש והולך כידוע שפ' ראשון כולל הכל,
וכמ"ש בהתחלת זוהר פרשת בראשית פ' ראשון ע"ש ,ואמר בראשית מאמר כו' ר"ל בראשית הוא
מאמר גלוי בראשית ,ברא שית ,שהן כלל ו"ק ,כלל העולם ,בר"א הוא חצי מאמר של בראשית ,חצי
אותיות שבו והוא סתים ,ברא ואין ידוע מאי ,והוא אב ובן ,אב חכמה עילאה סתים והחכמה מאין
תמצא כמש"ל ,והוא בר"א ,ובן גליא ,והוא בראשית גליא ולכן כאן ו' אותיות ,ו"ק וברא ג' אותיות
נגד יו"ד ,ג' אותיות של החכמה שכולל דו"נ כנ"ל ג' מוחין ובהן כלל הספירות ,עכ"ל.
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ששם מבואר בפרטות כל מה שהיה והוה ויהיה בשית אלפי שנין ואלף השביעי יום שכולו שבת
)סנהדרין צ"ז ע"א( ,הכל נכלל בפסוק ראשון בז' תיבות שבו .והוא בסוד עולם העקודים הזה,
שהוא המונח הראשון אשר נשרש כאן בפה דא"ק ,שהכל נכלל בכלי אחד ,שכאן התחיל ענין
גילוי הכלי לפי סדר הראוי לנבראים ,ורק שם נכלל הכל בכלי אחד .ועל זה אמרו רז"ל )אבות
פ"ה מ"א( בעשרה מאמרות נברא העולם ,ומה תלמוד לומר ,והלא במאמר א' יכול להבראות,
אלא כדי ליתן שכר כו' .והיינו ,כי אלו עשרה מאמרות הם י' כלים די"ס דאצילות שבהם הוא כח
כל הבריאה בפרטות בכל דבר .ושם הגיע הגבול שיהיה ראוי שיתנהג ע"פ שני דרכים בבחינת
שכר ועונש ,לפי ריבוי כח המאורות או לפי מיעוטם ,הכל על פי הבחירה ע"י טוב ורע של יצר
הטוב ויצה"ר .אבל כאן בפה דא"ק ,שם היו כל הכלים נכללים בכלי א' ,ועדיין לא הגיע לאותו
מדרגה שיהיה ע"פ הבחירה גמורה שיהיה בבחינת שכר ועונש ,וז"ש שבמאמר א' היה יכול
להבראות ,בסוד כלים דעקודים ,אלא כדי ליתן שכר כו'.
274
והנה מקום מדרגה הזאת נקראת פה ,שהפה הוא סיום כל החושים שבראש  ,וכל מה
שהוא בחושים העליונים של ראיה שמיעה וריח נכלל הכל בדבור בפה ,שהוא בסוד אותיות יה"ו
שנכלל הכל בה' אחרונה .וכן כאן ,שחושים שבראש הם שרשי הכחות ומאורות של אצילות,
נכלל הכל בפה דא"ק בבחינת שורש ,וכמו שהפה בראש הוא התחלת גילוי החושים והתחלת
הגוף ,כמו כן הפה דא"ק התחלת בנין אצילות.
פתח ה
ומקום הזה נקרא פ"ה ,שכאן היה התקשרות כל קשרי מאורות והפעולות וסדריהם
ופרטותיהם וכל מה שהוכן להוצאות כל העולמות והנבראים כולם ,מה שהיו ויהיו כו' ,הכל
בכלל ,והם בחינת הכ"ב אותיות הכוללים הכל* .ושם הוא שם ס"ג 275כמו בינה דאצילות,
שמשם יצאו זו"נ שהם עיקר המנהיגים העולמות והנבראים כולם .ונמצא שכל האותיות יוצאים
מיסוד אימא ,והוא הולד הנולד ויוצא מרחם אמו בכל חילוקי אברים ,ובתחילה נצטייר שם
בבטן אמו בכל אבריו ,רק שלא נתגלה לחוץ ונקרא ע"ש אמו .276ובלידה הוא מתגלה ,כמו
שיתבאר עניינו בענין הולדת ז"א במקומו בס"ד )ז"א פתח ג'( ,כמו כן כאן בשורש הפה ,הוא
סיום אורות החושים העליונים שהם שרשים והכנה לאצילות .והפה הוא דוגמת יסוד אימא ,פה
דלמעלה נגד פה למטה ,277רק שזה בראש וזה בגוף ,וכל הפרטים הנמצאים בגוף נמצאים
בראש ,ויוצאים מן הפה כמו למטה מיסוד .והטעם שכאן הגיע המדרגה שנתחברו אור מקיף
ואור פנימי ביחד .כמש"ל )צמצום פתח ה'( שעיקר הרצון הפנימי הוא בשביל הצמצום וההדרגה
אשר ניתן שיעור למאורות דאצילות הפועלים ומנהיגים כל הנבראים ,והוא המנהיגם לפי ערכם,
ואו"מ הוא משקיף עליו להביאו לידי תכלית שלמות רצון העליון .278וכ"ז שלא הגיע למדרגה
זאת ,אין שייך לומר שהמקיף הוא סמוך לו ,כי הלא כמה מדרגות הבטת הרצון הזה הוא רחוק
מלהשקיף ממש על ענין המובט כיון שלא הגיע עדיין למדרגה זו .ויש כמה מדרגות שצריכים
 274עי' יהל אור ח"ג ל"ה ע"ג וז"ל ,מ"ש בז"ח שיה"ש שסיני הוא הפה ע"ש ,ידוע ששמים סוד
הראש כמ"ש בפ"ג דס"י ,והארץ הוא הגוף ,והפה בה ב' בחי' ,בחי' האחרונה מד' חושים התלוים
בשם הוי"ה שהוא הדיבור ,והבחי' הראשונה לד' חושים שבמישוש שתלוים בשם אדנ"י ,ואינה
ממנינם רק שורש להם ,כמו כתר שהוא כתר מל' של עליון וכו' והנה ב' בחי' שבפה היו בסיני,
ששם בנה מרע"ה מזבח ושם עולת תמיד העשיה בהר סיני ,ושם הדיבור ג"כ )וידבר אלקים  -לעיל
ביהל אור( ע"כ ,עי' תיקו"ז י"ט ע"א וז"ל ,יסוד סיומא דגופא אות ברית קדש ,מלכות פה תורה
שבעל פה קרינן לה ,עכ"ל.
 275ס"ג וכ"ב בגימ' פ"ה ,כמש"כ בע"ח כאן.
 276עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קנ"ז וז"ל ,בזמן העיבור והיניקה ז"א צריך לאי' ,ואינו נחשב
לעצמו אלא לאחורים שלה לבד ,כי בעיבור הוא בסוד ,עובר ירך אמו )גיטין דף כ"ג ע"ב(.
 277עי' ברמח"ל קנאת ה' צבקות עמוד קלב וז"ל ,יסוד אימא הוא הפה המוציאם ומודדת
מידתם בסוד ה' )ישעיהו מ יב( מי מדד בשעלו מים ,ועל כן הם ה' מוצאות והם ה' מיני מציאות
בסוד ה' הספירות שהם עיקר הפרצוף ,עכ"ל.
 278עי' שער מאמרי רשב"י י"ד ע"א וז"ל ,לכל אדם יש ב' בחינות נשמה ,האחת היא נשמה
פנימי' שבתוך גוף האדם וזו באה עם האדם ,השני' היא נשמ' בבחי' צלם הנקראת אור מקיף וזו
נשארת למעלה בעולם העליון ועומדת על ראש האדם ,וזו עומדת בבחינת צנור אחד על ראש
האדם שיכול האדם לעלות למעלה על ידי הנשמה ההיא ,עכ"ל.
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לירד בדרך צמצום מהעלם לגילוי ,עד שיבואו לידי מדה ושיעור הזה .ולכן כאן שהגיע לידי
מדה זו ,נקרא שאו"מ מתחבר עם אור הפנימי .אך כאן לא הגיע המדרגה להיות הכלים מתגלים
בכל פרטותיהם רק בדרך כלל לבד ,לכן לא נתגלה רק כלי א' שהוא כולל כל הכלים וכל
הנבראים ,כמו שבמאמר ראשון מי' מאמרות נבראו כל הברואים ותולדותיהם בכלל .ועיקר גילוי
הכלים בפרטות הוא למטה מטבור דא"ק ולמטה ,ששם היה סילוק האור וצמצום .ומשם ולמטה
הוא שייך לאצילות והוא מתלבש בו כמו שית' עניינו במקומו בס"ד )ז"א פתח ב'( ,ולכן נקרא
כאן אורות הכלולים בפה בשם עקודים ,ר"ל שכל הכלים קשורים שם בכלי אחד.
ושם הם י' מקיפים וי' אורות פנימיים מכים ומבטשים זה בזה ,ר"ל שכאן הגיע החיבור
של רצון המקיף העליון עם רצון הפנימי שאחד מקבל מחבירו .שרצון הפנימי מתפעל ע"י רצון
המקיף כמו שהמעשה בא ע"י רצון התכלית ,וכן המקיף מתפעל מן הפנימי שהתכלית בא ע"י
רצון המעשה ,ועי"ז נגמר הכלי שהוא הפעולה .ועיקר המשכתם הוא נגד הפנים שהוא זיו
הנמשך למטה לתוצאות הפעולות בגילוי פנים ,והאחוריים הוא סיבה נמשכת ממילא ע"י
הבחירה ועבודה .אבל עיקר הכוונה הוא אל גילוי פנים להיות המאורות הולכים ופועלים
בהארה מרובה .והוא מ"ש הרב הקדוש ז"ל ,שעיקר אור הפה נמשך לפנים ומ"מ גם לצדדים
ואחור נמשך האור הזה משם.
*בית נתיבות
וז"ס הר סיני ששם נתנו כל הדברות וכל התורה ,שסיני הוא הפה כמ"ש רבינו הגדול
הגר"א זללה"ה בליקוטיו 279ובספר ברית מנוחה .וסינ"י הוא פ"ה אד"ם ,שכאן התחיל בחי׳ כלי
שהוא בסוד אד"ם שהם מ"ה זיני נהורין דאתפליג בהו עלמא )זהר ח"א נ"א ע"ב( שנבראו כולם
ע"י אותיות התורה .וכן בסיני היה חידוש הבריאה ע"י התורה שנתנה שם שיהיה בבחי' יושר
בסוד דמות אד"ם ,הכל ע"פ הבחירה ועבודה הראויה .וע"ז אמרו )אבות פ"א מ"א( משה קבל
תורה מסיני כו' ,והנה נעלם של סיני ,280סמ"ך יו"ד נו"ן יו"ד ,סוד קו"ל .וז"ס קו"ל שיוצא מן
הפה ,שתחילה היה שם בהעלם ,ואח"כ הוא בסוד לידה יוצא לחוץ .וז"ס התורה שנתנה בקול,
כמ"ש )שמות יט יט( משה ידבר והאלקים יעננו בקול .והם סוד ה' קולות של התורה סוד
מנצפ"ך שהם ה' מוצאות הפה 281שכוללים כל האותיות .והם סוד ה' חומשי תורה ,וה' פעמים
קו"ל הוא סוד בינ"ה תרי"ג ,שז"א הוא סוד תרי"ג ,רמ"ח אברים ושס"ה גידים מטיפה דאו"א,
וכן תרי"ג מצות הם רמ"ח עשה ושס"ה ל"ת מחו"ב .והם מבינה ששם הם בסוד ה׳ קולות
הידועים .ובפ׳ שלפני הדברות )שמות כ א( וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר ,הם ד׳
אלפין שהם נגד ד׳ אלפין שמתגלים כאן בפה דא"ק ,שמשם יצאו כל האותיות וכל הדבורים .וב׳
אלפין הם בר"ת א"להים א"ת ,וב' באמצע הא"לה לא"מר ,נגד ב׳ של מקיף וחיצוניות הכלים,
וב׳ באמצע סוד פנימיים אור פנימי ופנימיית הכלים .וסוד הכלים הם בבחי' יו"ד שמורה על
עשר כלים כלולים באחד .אכן הם בסוד אור ישר ואור חוזר בסוד מטי ולא מטי ,ולכן הם
כפולים שמילוי יו"ד הוא ג"כ יו"ד ,רק שאלו הם בגילוי פנים ואלו הם בסוד הסתלקות והעלם.
וב׳ בחי' או"פ ואו"מ הם בסוד שם הוי"ה שהוא הרצון הכמוס והעליון שבהם ,שע"ז נאמר
)נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,והבן מאוד.
פתח ו
וההארה הזאת שנתגלה בפה ,הוא בחינת ד' אלפין שהיו תחלה כלולים בחוטם בד' של
ה' ,וכאן נתגלה בבחינת ד' אותיות של אלפין ,שתים בציור זה  ,àשהוא ציור יו"י ,ושתים בציור
 279יהל אור ח"ג ל"ה ע"ג וז"ל ,מ"ש בז"ח שיה"ש שסיני הוא הפה ע"ש ,ידוע ששמים סוד
הראש כמ"ש בפ"ג דס"י ,והארץ הוא הגוף ,והפה בה ב' בחי' ,בחי' האחרונה מד' חושים התלוים
בשם הוי"ה שהוא הדיבור ,והבחי' הראשונה לד' חושים שבמישוש שתלוים בשם אדנ"י ,ואינה
ממנינם רק שורש להם ,כמו כתר שהוא כתר מל' של עליון וכו' והנה ב' בחי' שבפה היו בסיני,
ששם בנה מרע"ה מזבח ושם עולת תמיד העשיה בהר סיני ,ושם הדיבור ג"כ )וידבר אלקים  -לעיל
ביהל אור( ע"כ.
 280נעלם דהיינו המילוי של סיני ללא אותיות השורש  -מ"ך ו"ד ו"ן ו"ד.
 281שהם פיתוחי חותם המוזכר בע"ח טנת"א פרק ג' ,ועי' יהל אור ח"ב ה' ע"ג וז"ל ,נש"ב הוא
סוד ה"ג שכ"א נחלק לעשר ,והן ה' מוצאות הפה שהן נ' שערים לאותיות ,בסוד רל"א שערים של
אותיות דנפקין מבינה.
72

פתחי שערים

זה  ,שהוא ציור יו"ד .והשנים של ציור יו"ד ,הם ב' בחינות של כלים פנימיים וחיצונים ,וב'
של ציור יו"י הם בחינת אור פנימי ומקיף.
וביאור ענין זה ,שכבר ביארנו שאותיות הן בחינת כלים שהם גבולים ומדות של
הפעולות והמאורות ,כמו ההברות הנרגשות במבטא ,שהם גבולים היוצאים מן הפה .וידוע
שאותיות אהו"י הם היותר נחות בהברה ,ואינם נרגשות כ"כ כמו כל שאר האותיות .ויש בזה סוד
גדול ,כי באמת אלו האותיות הם שרשים לכולם והיותר נעלמים מהם ,והם בסוד כחב"ד 282של
הספירות שהם הכלים ,283וכ"ב אותיות הם הכלים )של הי"ס ,והענין ,ש(כל ספירה יש לה מספר
אותיות )ידוע( גדולים כפי השיעור הראוי לו לפי עומק חכמה העליונה .וחב"ד הם המוחין של
הספירות שהם יותר נעלמים) ,דברים כט כח( הנסתרות לה' אלקינו וגו' .וידוע כי הם כוללים כל
בנין של הפרצוף ,שהם שרשי ג' קווין של חד"ר ,והם ג' אבהן דעלמא .וא' הוא הכתר שהוא
הרצון 284בכלל ,כולל כל המוחין וכל הפרצוף כידוע .ונמצא שיה"ו הם חב"ד ,וא' של אהו"י
הוא בכתר ,ולכן הא' יותר נעלם מכולם .והברתו נעלמת לגמרי ואינו אלא בדרך כלל בבחינת
פתיחת הפה להוציא קול הפנימי מן הגרון .ולכן אהו"י הם במספר כ"ב כנגד כ"ב אותיות .וז"ס
יהו"א דסמוך לבג"ד כפר"ת שהוא רפה ,כי בג"ד כפר"ת הם ז"ת שהם ז' כפולות שיש בהם דין
וחסד דגש ורפה ,285שאם הדין גובר ,אז האור בא בסיתום וקימוץ בסוד נקודה לבד ,ואם הם
בסוד החסד ,אז האור מתפשט בסוד קו על האותיות שהוא הרפה .ולכן ,כאשר ז"ת מתחברים
עם ג"ר וכתר ששם הוא עולם הרחמים כידוע ,אז הם נעשים רפוים ,אם לא כשיש דבר המבטל
וגורם איזה הפסק בין הג"ר לז"ת.
והנה ,כאן בעקודים שכל הכלים לא באו עדיין לגילוי גמור בבחינת פרט גמור ,רק
שכולם הם בכלל בכלי א' בהעלם היותר גדול שיכול להיות בבחינת הדרגת כלים שהם
האותיות ,לכן הם מרומזים באות א' של אהו"י וכמו כתר שהוא ראשית הכלים וכללות כולם.
וכן האורות כולם פנימיים ומקיפים ,הם ג"כ מרומזים באות א' ,רק שהאו"פ ומקיף הוא בציור
יו"י  àשהוא סוד שם הוי"ה 286שמורה על פנימיות .ובחינת כלים הם בציור יו"ד שהוא מורה
על בחינת כלי 287בשיעור ג' בחינות שבו ,נקודה ,וקו ,ושטח ,288שהם ג' אותיות יו"ד .וכמו שג'
אותיות אלו הם מורים רק על התחלת ג' ענינים הנ"ל ,היינו הנקודה הוא ראשית הקו והתחלתו
והו' הוא קו התחלת השטח ,וד' שהוא השטח התחלת המעוקב ,וכולם הם רק התחלה לבד בלתי
מתחלק לחלקים .כמו כן כאן הוא רק התחלת הכלים בכללות לבד ,כמו שביארנו.
פתח ז
 282עי' בהגר"א על תיקו"ז קל"ח ע"א וז"ל ,אותיות יה"ו הן נסתרות נח נסתר וכו' דוגמת
הכתר ,היא נחה אחר כל תנועה ,דוגמת האלף ,אבל האלף היא טמירא דטמירין ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א
ס"י פ"א מ"א אופן א' וז"ל ,ד' אותיות אהו"י שהן כוללים כל האותיות כי הן גימ' ,כ"ב ,והן תחילת
העשר וסופן ואמצען ,ולכן בא מהם שמות העצם ולכן הם נחים נסתרים ,עכ"ל.
 283נראה דצריך למחוק 'שהם הכלים'.
 284עי' בהגר"א על תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון ,בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול
ודיבור ,נגד ה' פרצופים ,עכ"ל ,וכן עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ט"ו וז"ל ,כל מה שתלוי
במציאות הבנין ,שהוא המונח הראשון של הספירות ,אין לשאול טעם עליו ,והוא שאמרתי
למעלה ,וזהו כתר שאמרו עליו במופלא ממך אל תדרוש ,והיינו כי אור הכתר הוא סוד החק
הראשון שבמדרגות ,שיהיו אלה ושיהיו בדרך זה ,שהם עתה ונמצא הכתר כללות הכל ממש ,והנה
הכתר נקשר בא"ס ב"ה ,שהוא הרצון הכל יכול ,והיינו כי אי אפשר לדעת שורש המונח הזה למה
הוא דוקא כך לפי שהוא מושרש בכל יכול בשלמות ,הרצון העליון ,וכיון שודאי אסור לנו להתעסק
בא"ס ב"ה ,דהיינו בשלמותו מצד עצמו ,בסוד כל יכול ,לפי שכבר אין המחשבה תופסת שם,
ממילא אסור להתבונן על כתר ,פירוש לבקש טעמו ועניניו שהם מושרשים למעלה כנ"ל ,ועל כן
על כתר וא"ס ב"ה נאמר במופלא ממך וכו' ובמכוסה וכו' ,עכ"ל.
 285עי' ס"י פ"ד מ"א וז"ל ,שבע כפולות בג"ד כפר"ת מתנהגות בשתי לשונות ,וע"ש בגר"א וז"ל,
ר"ל דגש ורפה משא"כ בשאר אותיות שאינו ניכר דגש ורפה בהן ,ע"כ.
 286לאפוקי אלקים שהוא שם של הכלים כדלעיל פתח א' ,ולקמן פרצופים א'.
 287יו"ד עה"כ גימ' אהי"ה שהוא כלים עי' ע"ח א"א ד'.
 288עי' בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו' קו ,ד' שטח ,וכן הוא
יה"ו של הוי"ה( עכ"ל.
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והנה אלו ב' בחינות אלפי"ן הכלים דאו"פ ואו"מ ,תחלה היו בכח באורות אוזן וחוטם,
שהם ב' נקבים שבאוזן וב' שבחוטם .היינו ,מהנקבים שבימין שבהם הם או"פ ואו"מ ,ומנקבים
שבשמאל של האוזן והחוטם הם ב' בחינות הכלים .כי תמיד הכלים הם בחינת צמצומים ודינים
יותר ,כיון שהם בגבול ושיעור ,משא"כ האור ,אף או"פ שהוא מצומצם בתוך הכלים מ"מ הוא
רצון הכמוס בכדי להטיב באחרונה כמש"ל )צמצום פתח ח'( בארוכה ,והוא בחינת חסדו ית'.
ובפה נשרש ענין האור והכלי ,שהבל של הפה הוא אור הפנימי ,289והדיבור שהוא בא
בהרגש הוא הכלי שהוא בחינת מדותיו ית' שמתגלים למטה .מה שא"כ רצון הכמוס שם אינו
מתגלה ,והוא כמו ההבל שאינו מתגלה בדיבור ,ושם שורש ב' בחינות של או"פ ואו"מ בהבל
של לחי עליון ושל תחתון .וכן בכלים בדיבור של עליון ותחתון ,290ואח"כ נחשבים האורות
בבחינת ימין שהוא חסד ,והדבורים בבחינת כלים בשמאל .וז"ס ציור הכלים באות בציור
יו"ד ,שיו"ד הא' הוא נגלה ,והו"ד הוא י' אחר נעלם .והיינו ,סוד כלים הפנימיים הם בהעלם,
וכלים חיצוניים הם באתגליא .וכולם רומזים לי' כלים שנכללים בכלי א' ,והם בבחינת אור ישר
ואור חוזר ,הם ב"פ יו"ד.
פתח ח
וסדר גילוי עולם העקודים בפה דא"ק היה בהדרגה ,ששם היו כל השרשים למה שנעשה
אח"כ באצילות ,ולכן כמו באצילות סדר בנין המאורות אשר שם הוא )בא( בהדרגה ,כנודע
מענין בחינת עיבור ויניקה ומוחין של פרצופים זו"נ ,שהם פעולות )מאורות( ההנהגה .והיינו,
שבהם הוכן הסדר שיהיו מאירים בהארה מרובה ובהארה מועטת ,הכל לפי הכנת התחתונים
ולפי מעשיהם כמו שיתבאר במקומם )ז"א פתח יז( בס"ד .כמו כן היה כאן בשורש העליון בפה
דא"ק ששם התחיל עשיית הכלים ובחינת הגבולים אשר ניתנו למאורות בבחינת כללות.
וצריך שתדע ,שבחינה זו דעקודים אף שאינו אלא כלי א' ,מ"מ הוא כולל י' כלים בתוכו
כמ"ש )לעיל פתח ד'( שהוא מאמר הראשון אשר כולל כל הי' מאמרות ,והם י"ס שלו .וכולם
יצאו כאן בבחי' תחתונה שבהם ,שהוא בחינת נפש שלהם לבד .ונבאר עניינם במה שנבאר
תחילה באדם התחתון שסדר בניינו בא בהדרגה ,שכשנולד לא נכנס בו רק בחינת נפש לבד.
ואח"כ כשלומד תורה נכנס בו בחינת רוח .ואח"כ כשמוסיף שלימות ,נכנס בו מדרגות נשמה,291
וכן כל בחי' נרנח"י .והיינו ,שידוע שהנשמה מתחלקת לה' מדרגות הנ"ל ,כמ"ש רז"ל )ברכות י'
ע"א( הני חמשה ברכי נפשי כו' ,לא אמרם אלא כנגד הקב"ה וכנגד הנשמה כו' ,והיינו ה'
בחינות שבנשמה שבזה היא מתדמית כביכול להקב"ה ,והוא סוד ה' בחינות שבאצילות ,בה'
פרצופים א"א ואו"א וזו"נ ,ובהם מתלבש בחינת הרצון עצמות וכלים .ובאדם אין מאירים אלא
הבחינה התחתונה של כל ה' מדרגות של נרנח"י ,והיינו בחינת נפש של כל א' .והוא ,כי כל חלק
מה' בחינות אלו כולל כל נרנח"י ,והיינו סדר בנין שלם של ה' פרצופים שהוא בנין שלם של כלל
הכל ,כמו אצילות שכולל הכל בה' פרצופים ,וכן בעלמין בי"ע .אבל האדם הוא רשימו דכולהו
עלמין ,אין מאירים עליו רק בחי' תחתונה שבהם ,והוא בחינת מלכות שבכולם ,292שהוא סוד
התכלית של המעשה ,ולכן הם ה' פעמים נפש שהזכיר דוד המלך ע"ה במזמור זה ,והיינו ה'
חלקי נפש שבנרנח"י.
אך כל מדרגה שהוא יותר במעלה ,אף בחינת תחתונה שבה ,נגד בחינת התחתונה ,לא
נקרא נפש .והיינו ,שבהכנס הרוח באדם מבחינת נפש שברוח ,נגד הנפש העקרי נקרא במדרגת
רוח .ואח"כ ,כשנכנס בו הארת הנשמה מבחינת נפש שבה ,נגד הרוח היא בחינת רוח שברוח,
ונגד הנפש הוא בחינת נשמה שבנפש .וכן הוא בבחינת חיה ויחידה ,עד שמדרגת נפש שביחידה
היא יחידה בבחינת נפש העיקרי שבו .וכך הם כמה מדרגות לאין מספר ,שגם הנפש היא בבחינת
 289דהיינו הקול ,שהוא בחינת לאה ע"ח אח"ף א'.
 290עי' ע"ח עקודים סוף פרק א'.
 291עי' רבינו לקמן פרצוף ז"א פתח כג שזהו מעלת בדחילו ורחימו.
 292עי' ברמח"ל באדיר במרום עמוד ג' וז"ל ,רצה המאציל ית"ש שיהיה קשר בין המאורות ובין
התחתונים ,עד שפעולת התחתונים תוכל להגיע אל העליונים ,ולצורך הקשר הזה הכין המלכות
שהיא העולה והיורדת על פי המעשים שלהם ,ומעלה המעשים לכל המאורות להתעורר על ידיהם,
ובסוד זה נצטיירו כל המאורות בציור תרי"ג ,שהוא הנקרא דמות אדם והיינו דמות מלכות שהוא
אדם דמרכבה ,עכ"ל.
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נרנח"י ,ובכל אחד יש כל חילוקי המדרגות .וכן אם הם מעשיה או מיצירה או מבריאה או
מאצילות ,והוא בחינת חילוק המדרגות שבנשמות שהם זה למעלה מזה ,שכל פרצוף דנשמת
כלל ישראל ,הוא קומה שלימה של כל העולמות בכלל .והוא מ"ש )יבמות ס"ב ע"א( אין בן דוד
בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,והוא קומה שלימה כידוע ,וכל מה שיש בנשמות ,הוא ג"כ
בעולמות עצמם שהם מתפעלים הכל לפי ענין הנשמות ,והוכנו ג"כ באלו המדרגות ,כדי
שיוציאו ג"כ כלל פרצוף דנשמות לצורך העבודה והבחירה .וכן הוא כאן בשורש העליון
בעקודים שהוא הפה ,ר"ל מקום התחלת גילוי המאמרות שהם הכלים והאותיות של כל
הנבראים וכל מאורות ההנהגה ,צריך שיהיה השורש למה שהוא בעולמות התחתונים ובבחינת
הנשמות ,לפי המצטרך לעבודה ובחירה כמ"ש.
פתח ט
וצריך שתדע שכאן בעקודים יציאת הכלים היה בהיפוך ממה שהיה יציאתם בנקודים,
שהם עולם האצילות עצמו ,שבאצילות יצאו כסדרם מלמעלה למטה מכתר עד מלכות ,אבל כאן
בעקודים הוא להיפוך ,שיצאו ממטה למעלה ,תחילה בחינת מלכות ואח"כ ו"ק מיסוד עד חסד,
ואח"כ בינה וחכמה וכתר .וביאור ענין זה הוא דבר עמוק מאד מאד ,והנה תראה ,שהאדם עיקר
חיותו ע"י הרוח שבו ששואף תמיד מן האויר ונכנס לריאות להיות מרחף על הלב) ,שבזה גורם(
להשקיט חום הטבעי שבו ,293וגורם שהדם שבלב יסבב כל הגוף ברצוא ושוב ,עד שבכל נשימה
הדם חוזר בכל הגוף וחוזר ללב ,ואח"כ מוציא הרוח מן הפה ולחוץ .וכן הוא תמיד בבחינת
רצוא ושוב ,בכל רגע ורגע הוא חידוש בכל גוף האדם ובאבריו .ולכן אמרו )ב"ר פרשה י"ד
פסקה ט'( על כל נשימה ונשימה תהלל י-ה ,שבכל נשימה מתחדש הבריאה בגופו .והנה ,כ"ז
נמצא שורשו למעלה ,שהרי צורת אדם הוא כלל כל העולמות כולם ,והפה שבו הוא סוד פה
דא"ק ,ששם התחלת גילוי הכלים .והיינו ,התחלת בנין הגוף שהוא הפה ,כמ"ש עניינו באריכות
למעלה )עקודים פתח א'(.
ותדע ,שגם כלל כל העולמות כולם ,הם מתחדשים בכל עת ובכל רגע ע"פ חידושי
צירופי הוי"ה ,והכל לפי העולה ע"י עבודת התחתונים ,שבכל רגע נעשה חידוש בכל עלמין,
והכל הוא בסוד אור חוזר מכל העולמות עד שורש התחלת גילויים בפה הנ"ל .והוא סוד הרוח
שהפה שואב מאויר העולם ונכנס בלב ,והוא סוד הנפש והרוח הפנימי שהוא הרצון הכמוס
ומתלבש בכל עלמין ובכלים ,לעשות פעולות חדשות .ומאורות מתחדשות בכל עלמין לפי רוח
העולה ,והוא סוד הרוח דבפה דא"ק דהוא מטי ולא מטי ,עולה עד א"ס ומתפשט בכל עת
למטה ,לקיום כל העולמות.
ולפי שתכלית הבריאה היה בשביל העולם התחתון הזה ,וגם בשביל הבחינה התחתונה
שבאצילות שהוא מדרגת מלכות ,שהוא גילוי מלכותו שבעולם התחתון בחינת שכינה השורה
למטה והמתפעל לפי עבודת ישראל ,והוא שורש לגילוי מלכות העליון המתגלה ע"י כלים
ומדות מאורות כחות הנהגתו ית' והתקרבו להאיר למטה .והוא בחינת שורש גילוי דבפה דא"ק,
ועולה לעילא לעילא עד תכלית כוונת צמצום א"ס בשביל מלכותו ,כמו שכתוב בנתיב הצמצום
)פתח ז( .ולכן כאן הכל בבחינת אור חוזר 294שהוא סוף המעשה במחשבה תחילה ותחילה )עי'
תיקו"ז ז ע"א( ,הוא גילוי בחינה התחתונה ,בחינת מלכות של עקודים .ואח"כ ממטה למעלה עד
גילוי הי"ס הכלולים בכלי הראשון שהוא בחינת כתר של כולם ,שהוא בחינת אות א' של אהו"י
כמ"ש למעלה )פתח ו( .וזה הוא מלכות דסלקא 295לכתר כידוע ,התכלית העולה אל הרצון.
ויתבאר עוד בס"ד ,בענין אורות דמטי ולא מטי בתוספת ביאור .ולכן היה בחינת יציאת הכלים
הכלולים בכלי דעקודים במדרגה מתתא לעילא ,מבחינת נפש שלמטה עד בחינת יחידה
שלמעלה .הכל ע"י עליות הכלים ממטה למעלה ,שהוא למה שיהיה אח"כ ,שגם למטה בעלמין
 293עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"ט אופן א' ואופן ב' וז"ל ,הרוח שבקרבו )דאדם( ואח"כ כשיוצא הוא
מתחלק לרוח ומים ,הוא הרטיבות שברוח ואש הוא החמימות ,ואח"כ נתפשט לו"ק של הכלי וכו',
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ע"ח ע"א וז"ל ,מוחא ריאה ולבא הן נר"נ כמ"ש סוף תיקון כ"ו,
ואעפ"כ שריא ע"י התנשבות הריאה הרוח בלב ,כמו הנשמה שעיקר חופף על האדם וענפיה בתוכו,
עכ"ל.
294
עי' ע"ח עקודים פרק ה'.
 295עי' לעיל הערה .43
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תתאין וכן בנשמות ,קונים שלמותם ממטה למעלה ,הכל ע"י תוספת העבודה והבחירה הזכה
וטהורה.
פתח י
אחר שביארנו סדר גילוי הכלים הנכללים בכלי דעקודים בדרך כלל ,נבארם בפרטות
ע"ד דברי הרב זללה"ה .והוא ,כאשר יצא הארת הפה דעקודים ,תחילת יציאת ההבל מן הפה
לחוץ ,עדיין לא היה הכלי בגילוי גמור רק כמוס בתוכו .וכאשר נתפשט הבל הפה ,קנה כח הכלי
הכמוס עביות יותר ,עד שעל ידי זה לא היה יכול להסתלק למקורו .וכשחזר האור אח"כ למקורו,
אז נשאר עביות יותר בבחינת הכלי שבכח ,ואז נגמר גילוי הכלי .ואח"כ כשחזר האור למטה ,לא
חזר כבראשונה ,רק בחינת )אור( הכתר שבכלי נשאר דבוק במאציל ,ואור החכמה נכנס בכלי
הכתר ,וכן כולם ממטה למעלה .ועי"ז נשאר בחינת כלי על עמדו וכל אלו הם סודות עמוקים
בדרכי החכמה.
והענין ,שכבר ביארנו למעלה ,שאורות העליונים נתפשטו בדרך הארה מהעלם אל גילוי
בהדרגה .מבחינת אורות שהם למעלה משיעור גבול ומידה ,עד בואם לידי מדה זאת .ובהגיע אל
הפה שהוא סוף גילוי החושים שבראש והתחלת המעשה על ידי כלים שבגוף ,שם התחיל גילוי
הכלי .והיינו ,שבאמת הפה הוא דבר ממוצע בין כחות נעלמים שבראש שהם כחות זכים יותר
ואינם בגדר מעשה ,ובין כחות הגוף שהם בגדר מעשה .וכל דבר ממוצע הוא מקשר העליון עם
התחתון יחד ,כמו עתיק דכל עולם שהוא מקשר סוף העליון עם ראש התחתון ,כמו שיתברר
עניינם בסדר בניין פרצופי אצילות בס"ד באריכות )פרצופים פתח ה'(.
וכן הוא בפה ,שההבל שבפה כשמוציא הדיבור לחוץ ,אז מתגלה מחשבתו .וידוע ,שאין
ניכר הדיבור ,עד שמפסיק הוצאת הבל פיו וחוזר למקומו ,שאז נגמר חיתוך האותיות ,ונרגש
הדבר ע"י תיבות .אבל כל זמן שלא הפסיק הוצאת הבל פיו ,לא נגמר הדיבור ,ולא נרגש הברתו.
וכן כאן בשורש השורשים ,פה דא"ק הוא באמצע ,בין חושים שבראש שהם כחות והכנות שהיו
מתפשטים לעשות מדות וגבולים אל הפעולות והנהגות ,ובין הפעולות והנהגות עצמם .ולכן ,כל
זמן שלא התפשט הבל הפה עד הטבור דא"ק 296שהוא סיום עולם העקודים ,אז עדיין לא בא
לידי גמר מעשה ,ואינו אלא בכח לבד .עד שנתפשט למטה לבחינת גדר הגבול שהוא בחינת
מקום גופו של א"ק ,אז מתחיל לעשות כלי ומתגלה יותר ,אבל כל זמן שדבוק כח העליון בו,
שהוא ענין שלמעלה מן המדה והגבול ,אין מקום לגבול .לכן היה צריך שיסתלק בחינת זאת
במקורו ,והוא סוד סילוק הכתר של העקודים שהוא גילוי הרצון שבראש הכלי .וע"י התעלמות
גילוי הרצון הזה ,אז ממילא נתגלה כח הגבול בפועל ,והיינו שהיו יורדים כל הי"ס שבכלי
דעקודים שהיו קשורים במקורם למעלה בבחינת גבול ושיעור ממדרגתם זה למטה מזה ,מהעלם
לגילוי ,ועי"ז נגמר עשיית הכלי.
פתח יא
והנה אלו הי' בחינות כלים שהם י"ס שבאותו הכלי דעקודים ,באמת מתחלקים לה'
מדרגות לבד ,שהם כנגד ה' פרצופים שבאצילות ,א"א ואו"א וזו"נ ,שכל אחד מהם הוא ענין
אחר כולל בהנהגה ובבנין המאורות .והו"ק הם כולם פרצוף אחד ,שהוא בנין אחד שלם מכלל
ההנהגה ופעולת ו' ימי בראשית כמו שיתבאר במקומו בס"ד )גדלות דז"א פתח כא( .וכל אחד
מהם הוא מדרגה יותר גבוהה ממה שתחתיו ,עד שבחינת נוקבא מלכות הוא בגדר נפש ,ו"ק
בחינת רוח ,אימא בחינת נשמה ,אבא חיה ,א"א הוא יחידה .ובכל א' יש בחינת ה' חלקים אלו
שהם כלל י"ס של הפרצוף .ונמצא שממילא הבחינה התחתונה שבו"ק )דהיינו( נפש שבו ,הוא
בחינת רוח לגבי נוקבא מלכות ,וכן נפש שבבינה הוא במדרגת נשמה לגבי מלכות ,וכן עד כתר
בחינת א"א הוא יחידה לגבי נוקבא ,ולגבי ז"א הוא בחינת חיה ,ולגבי אימא נשמה ,ולגבי אבא
רוח .ולכן בחינת מלכות שבנקודה זו דעקודים יותר מתגלה בו בחינת הגבול והמדה מטעם
שהיא קרובה יותר בהדרגה אל המקום אשר שם הגיע לידי גבול ומדה .ולכן בחינת מלכות
שבנקודה זו ]נשלמה בכל ה' חלקי נרנח"י שלה והיינו שאפילו בחי' עליונה שבה ג"כ מתגלה
בבחי' כלי וגבול משא"כ בחי' ו"ק שבנקודות זו[ ,להיותה יותר במעלה ,ורחוקה יותר ממדרגת
 296עי' ע"ח עקודים פ"א.
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הגבול לגמרי ,297בחינה עליונה שבה שהוא הכתר לא היה יכול להיות גלוי בחינת כלי ,ולא
נשלם רק ד' חלקים לבד .וכן בחינת בינה שבנקודה זו ,להיותה עוד מדרגה יותר עליונה ,גם
בחינת חיה שבה שהוא בחינת חכמה שבה ,לא היה יכול לבוא לידי גילוי ,רק ג' חלקי נר"ן לבד.
וכן בנקודת חכמה שבה ,לא נתגלה רק ב' חלקי רוח ונפש לבד ,ובחינת כתר שבה רק בחינת נפש
לבד ,שהיא המדרגה התחתונה שבה.
אמנם ,כיון שברצונו ית' היה שכל חלקי הכלים כולם יצאו לידי פועל בשלימותם ,כדי
שיהיו כלולים כל הכלים דאצילות כללותיהם ופרטיהם בכדי שיהיו באים לידי גילוי בשביל
הבחירה ועבודה ,עדי גם אלו הכלים יבואו לידי תכלית שלמותם ברצונו העליון ית' ,שהוא סוד
שכר העבודה .והוא בבחינת מ"ן העולה מתתא לעילא ,שהמלכות סלקא לא"ס וכל העולמות
יעלו מעלה מעלה .וזה א"א אם לא יהיו נשלמים כל חלקי הכלים שיבואו כולם לידי גבול ומדה,
באופן שיהיה שכר ועונש ובחירה נמצאת ,ואז יהיה נשלם עי"ז רצון העליון .ולכן הוצרכו
לעלות כל הכלים למעלה במחשבה ,והוא סוד סילוק הכתר של הכלי במקורו שנית ,וכל חלקי
הכלים יעלו כולם מעלה מעלה ,החכמה לכתר ,והבינה לחכמה ,וכן כולם .ובזה העלאת מ"ן
יתוסף מעלה לכל כלי ,שכל מי שהוא יותר תחתון ,קונה יותר שלימות ע"י העלאת מ"ן הזה ,כי
בו נגלה התכלית יותר ,כי הוא קרוב יותר למדרגת הבחירה והעבודה שע"י גבול .והעלת 298מ"ן
הזה אינו בבחינת עבודה ממש ,שהרי עדיין לא היה מדרגת הגבול עד שנמצאת הנקודים ובריאת
העולמות כולם ,אלא הוא סוד העלאת התכלית במחשבה עליונה ,שע"ז אמרו בזוה"ק בכ"מ )עי'
אד"ר קכח ע"א וכן זהר קרח קעח ע"א( ,כד סלקא ברעותיה כו' ,299ולכן ע"י העלאת המדרגות
האלו למקורם ,נתוסף בחינת מקיף למלכות ,ובז"א נתוסף בחינת יחידה ,ובבינה בחינת חיה,
ובחכמה בחינת נשמה .ואח"כ עלה חכמה במאציל כו' ,והוא סוד העלאת המחשבה למעלה מן
התחתונים ,ממדרגה למדרגה ,וכל שעלה המ"ן יותר למעלה ,בבחינת עלות התכלית ברצון
העליון ,נתוסף מעלות למדרגות התחתונות כמבואר בדברי הרב זללה"ה.
ולפי שעיקר כוונת הבריאה היה בשביל העבודה והבחירה שעניינם נשרש רק בזו"נ
דאצילות ,שבהם עיקר העליה והירידה והתיקון והקלקול ,כמו שיתברר עניינם בנתיב שבירת
הכלים באריכות בס"ד .מה שא"כ או"א הם רק הכנות להם לבד .לכן בעלות מחשבת תכלית הזה
ברצון ,נשלמו זו"נ בכל תיקוניהם בה' חלקי נרנח"י וב' מקיפים הראוים להם .מה שא"כ בחינת
חו"ב ,לא נשלם עניינם לגמרי בבחינת מקיפים ,רק שבינה נשלם בה' חלקי נרנח"י קודם שעלתה
למאציל ,וחכמה רק בג' חלקי נר"ן לבד .והוא ג"כ סוד עמוק מאוד מאוד ,כי ידוע שבינה קיימא
לשאלה ,300והיא המגדלת הזו"נ בסוד )שיה"ש ג יא( בעטרה שעטרה לו אמו .301והיינו ,שעטורי
ההנהגה וציורם ונתינת קו המדה לעטורי ההנהגה בתוספת הארה או במיעוט ,הכל ע"י הבינה
שבה הציור .302ומצד זה שייכות בחינות דין דאתיא מסטרהא ,303שז"ס 304אחורי או"א שנתבטלו
בשבירת הכלים ,כמו שיתבאר בס"ד במקומו )שבירה פתחים ה ,ו( .מה שא"כ חכמה הוא דבר
למעלה מבחינת מדה וציור שבה הוא במחשבה כלליות .והכתר הוא סוד הרצון בלא מחשבה,
 297לכאו' צריך למחוק תיבת 'לגמרי'.
 298נדצ"ל העלאת.
 299עי' לקמן פתח כ' שרעותיה הוי כתר והחכמה עולה לשם ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ד ע"ד
הגה"ה והוא.
 300עי' לעיל הערה .211
 301עי' ע"ח מוחין דצלם פרק ב' שזה מוחין מאמא לזו"ן וז"ל ,כאשר אמא שהיא התבונה רוצה
להעטיר ולהכתיר את בנה ז"א ,בסוד בעטרה שעטרה לו אמו ,הנה היא יורדת ומשפלת גופה למטה
וכו' ,עכ"ל ,ועי' עוד תיקו"ז ס"ג ע"ב וז"ל ,בההוא זמנא דשמחת תורה שויין )נ"א שריא( עטרה
בריש כל צדיק לעילא ,כמה דאת אמר בעטרה שעטרה לו אמו ,ביום חתונתו וביום שמחת לבו,
ביום חתונתו דא שכינתא תתאה ,וביום שמחת לבו דא שכינתא עלאה ,עכ"ל.
 302דהיינו המגדיר את האור מאבא ,עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג'
דברים רצון ומחשבה וציור וכו' וכתר הוא התכלית וכו' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר
הענין שבמחשבה ב' דברים ,מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ,ואחר כך )בינה(
חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול הכלי ,עכ"ל.
 303עי' זהר ח"א ר"כ ע"ב.
 304לכאורה צ"ל וז"ס.
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והוא התכלית ,ולכן מבחינת הכתר ,לא נתגלה רק בחינת נפש שבה לבד ,שהוא חיות כל הכלים
שכולם תלוים ברצון העליון .ומבחינה זאת ולמעלה הוא בגדר א"ס במקום העקודים ,שהוא סוד
שורש התחלת הכלים .מה שא"כ חכמה יכול להיות בו ג' חלקי נר"ן שהוא כל שלמות פרצוף
אדם שהוא הגבול שבו העבודה ,ולכן בחכמה ששם המחשבה בכלל ,יכול להיות בו בסוד
השורש ג' בחינות נר"ן שבו קודם הסתלקו למאציל שהוא א"ס שהוא דבר למעלה מהנהגה .אבל
בחינת חיה ויחידה שבו ,שגם למטה בכלים התחתונים אינם מוגבלים בכלים רק הם בבחינת
מקיפים לנר"ן ,כאן שהוא רק מחשבה כלליות ,א"א להתגלות בו בבחינת כלי יותר ממדרגה זו.
אבל בבינה שהיא אם הבנים ,יכול להיות בה גילוי כל ה' חלקי נרנח"י השייכים לבנין הגוף,
קודם הסתלקה למאציל .ולכן ,כל מה שעלו הכלים בחלקיהם יותר מעלה מעלה ממדרגה
למדרגה בסוד העלאת מ"ן במחשבה ,יותר נתגדלו ,ויכול להתגלות בהם בחינת כלים לפי ערך
מקומם .וכל מי שיורד יותר במדרגה ,יותר נשלם בחלקיו מטעם זה ,ומטעם זה .כאן בעולם
העקודים היה זו"נ יותר גדולים במעלתם מאו"א ,כי זו"נ היו בבחינת פב"פ מאחר שהיו שלמים
בה' חלקי נרנח"י וב' מקיפים שלהם קודם עלייתם למעלה ,מה שא"כ או"א שלא היה בהם
בחינת מקיפים כלל .והיינו ,כי סוד דזיווג צריך להיות פב"פ ,והיינו גילוי הארה והתכללות
הנוקבא שתהיה נשלמת ומתפעלת מאורות הדכורא כשי"ת עניינם במקומם בס"ד .והוא בכדי
להוציא תולדות ,והיינו לבנות עולמות שלמטה מהם ולהנהיגם .ודבר זה א"א אם לא שיהיו
שלמים בכל מדרגותיהם ,ואז פונים למטה מהם להשלימם .ולכן כאן בעקודים ,שעדיין הדבר
לא בא לידי גבול ממש וגילוי שלם בציור אדם בכל פרטיו ,רק בסוד כללות ושורש לבד ,ולא
נשלם בנין המאורות שיהיו פונים להנהגת התחתונים ,כיון שאינם עדיין במדרגה קרובה להם
כ"כ .לכן ,רק זו"נ דעקודים להיותם יורדים יותר במדרגה ,יכול להיות שם שורש לבחינת זיווג
פב"פ להוציא תולדות למטה לתחתונים .משא"כ בחינת חו"ב שלהם והבן דברים אלו מאד ,כי
א"א להרחיב הדיבור במקום רם כזה כ"כ.
פתח יב
וסדר עלייתם למעלה הוא בדרך זה ,כי כאשר עלתה הכתר למאציל ,בתחילת עלייתו אז
נסתלק ההארה למטה מבחינת חלק המלכות שבנקודה זו והוא בחינת יחידה שבה .עד כאשר
גמר הכתר לעלות שאז גם המלכות עלתה עד היסוד ,אז חזר אור שהיה מגיע לה מן הכתר
תחילה .וכל זמן שלא גמר לעלות ,ואז היה מפסיק בין המאציל ובֵּ י ָנה ,נסתלקה ממנה בחינה זו,
ולא נשאר בה רק רושם לבד .וכן הוא בכל המדרגות שקבלו התחתונים מן העליונים בעת
הסתלקותם למעלה ,חסר מדרגת האור שהגיע מהם אל התחתונים עד שגמרו לעלות למאצילם,
וכן הוא בכל הפרטים.
וכל אלו עניינים עמוקים הם בדרכי החכמה ,שכבר כתבנו )פתח ח'( שכל ענין עולם
העקודים הוא שורש מה שיהיה אח"כ בנקודים ,ששם עיקר ההנהגה לפי הבחירה ,ולכן כל מה
שהוא בנקודים ובאצילות צריך שיהיו שורש לזה שם למעלה ,כמו שהפה שורש לכל מעשה
הגוף .והנה ידוע שעיקר התכלית בעבודה הוא סוד סילוק השלימות העליון) ,305שאז( ]שאין[
מתגלה אור העליון וגילוי היחוד עד שעי"ז מוצא הסט"א מקום להסית לאדם לכל עון וחטא
ח"ו ,וכפי שיתבאר בנתיב שבירת הכלים .וזה גורם תוספת שלמות יותר ע"י בחירה בטוב,
 305עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ד' וז"ל ,שלמות יחודו הלא הוא שליטתו הגמורה
והמוחלטת שאין לפניו שום מניעה וחסרון ,וזה נדעהו בו מצד השלמות ,לא מצד ההפך ,פירוש ,כי
אין נראים החסרונות והתיקון הבא עליהם מכח שלמותו ,אלא השלמות לבד הוא הנראה ,והרי זה
מקום מוכן להמצא על ידו עבודה ,כשירצה לגלות יחודו בפועל ,רוצה לומר שיגלה תחילה
החסרונות ואחר כך ישוב יחודו עליהם ויתקן את הכל ,ואמנם כמו שבהיות השלמות שולט אין
צריך ודאי עבודה כלל ,כי שלמותו הגמור אין שייך בו יותר טוב ,ואם כן המצוות לא יוסיפו לו
כלום ולא בהנהגתו ,אך כשיהיה מציאות החסרונות אז יועילו המצוות ,כי החסר יכול לקבל
השלמות ,אם כן רק זה הוא המקום שבו יכול להיות נופלת עבודה בדרך זה ,והיינו שלפי חק הענין
הזה תיפול בו היטב ,כי אי אפשר לומר יחוד אלא אם כן אומרים השליטה הגמורה בלי שום מונע,
ואז ממילא אם ירצה לפרט ענין זה לגלותו בפועל יעשה המונע ואחר כך יבטלהו ,וזהו מרכז הא"ס
ב"ה שהוזכר במקום אחר ,שבו היה הצמצום שעל הענין הזה נבראו העולמות והעבודה בהם ,והיה
המעשה התעלם השלמות והשאיר חק אחד בלתי שלם כדלקמן שבו תפול העבודה כמ"ש בס"ד,
עכ"ל.
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שהקדושה מתגבר ומהפך הרע לטוב .ונמצא שכמו בנקודים ובאצילות מה שחסר שם ענין שהוא
למעלה מהנהגת הזמן .ומה שבא לידי גבול ומדה בכדי להנהיג הנבראים ולהוציאם על מדת
הבחירה הוא גורם תוספת שלמות למאורות אלו .מה שא"כ אם לא היה סילוק השלמות הזה לא
היה מקום לרע כלל ,ולא היה מקום להנהגת שכר ועונש וכל הדברים הנמצאים למטה ,ולא היה
מקום לתוספת שלימות יותר .ולכן כל זה נשרש למעלה בעקודים בבחינת השורש ,שענין סילוק
שלימות העליון מה שנתעלם בא"ס ולא נתגלה למטה לפנות לנבראים ,הוא גורם להעלות
התחתונים יותר .אבל אין זה נוהג בכל זמן הנהגת שית אלפי שנין ,שהרי אדרבא בכל זמן הזה
השלימות מתעלם והבחירה עושה מה שברצונו והסט"א גובר .אבל כאשר יוגמר סיבוב הזה של
הנהגת שית אלפי שנין ,אז יהיה תכלית עליית התחתונים ממדרגה למדרגה ,והוא ג"כ העלאת
השורש למעלה לא"ס.306
ולכן גם כאן ,כל זמן שלא נגמר עליית העליונים למעלה למקורם לא"ס ,נגרע הארה
מחלקים התחתונים יותר ,כי יש עדיין מחיצה מבדלת .וכאשר נגמר שלימותו ,ר"ל גמר ענין
הסילוק שהוא למטה ,בחינת גמר הנהגת שית אלפי שנין ,שעד סוף הזמן הזה הוא הכל בחינת
סילוק השלימות ,ויש עדיין מחיצה מבדלת בין א"ס לתחתונים .אבל כאשר נגמר ענין הזמן הזה
של העבודה ,אז נגמר ענין רצונו בעלייתו והסתלקותו למעלה .לכן אז זמן עליית התחתונים
למעלה ג"כ ,ואז כל הבחינות שהיה נמצא בתחתונים מקדם בבחינת הנהגה זו הראויה לעבודה
לפי ערך הזמן ,נמצא אז כל המדרגות של חלקי הכלים הראוים לעבודה נתקרבו יותר למאציל
ולסיבה ראשונה ,ומאירים בהארה יותר מרובה .והוא סוד שכר הנשמות בתורה ומצות תרי"ג
שהם כפי מספר חלקי הכלים .וכן הוא במאורות עליונים של האצילות שעולים מעלה מעלה ע"י
העבודה והבחירה ,וכן הוא בשורשם בעקודים והבן מאד מאד.
פתח יג
כבר נתבאר )פתח ח'( שכאן בעקודים היה שורש למה שיהיה אח"כ בנקודים ובאצילות
בכל ענין השינויים שנתהוו בו בסוד עליה וירידה זיווג ופירוד ,וכל הפרטים שהם תלויים בו לפי
סידור מעשה התחתונים .ולכן גם כאן בעקודים היה שורש סילוק האור למעלה וחזרתם
לשורשים ,שאז התחתונים נתמעט הארתם ,ומקבלים מן העליונים רק מבחינת אחוריים לבד.
ויש בזה כמה מדרגות וחילוקים במספר אחוריים ,אם מא' או מב' ,אם מאחוריים דחסד אם
מאחוריים דגבורה ,ובדומה כמה בחינות לאין מספר.
וענין הפנים ואחור ,307הוא מ"ש בתורה שמצינו שבעת שהוא ית' פונה לברך את
התחתונים בחיבה יתירה נקרא הארת פנים ,כמ"ש )במדבר ו כה( יאר ה' פניו אליך ,ישא ה' פניו
וגו' ,וכן כתיב )ויקרא כו ט( ופניתי אליכם וגו' .ולהיפוך ,כאשר אין התחתונים ראויים לכך כתיב
)דברים לא יז( והסתרתי פני מכם וגו') ,דברים לא יח( ואנכי הסתר אסתיר וגו' .והיינו ,שבז"א
דאצילות ששם עיקר סידור ההנהגה של ו' אלפי שנין ,יש בו ב' בחינות ,א' כשהתחתונים
מטיבים מעשיהם ,אז מתקנים הנוקבא שהיא כללות נשמות ישראל והמתפעלת לפי עבודתם
להיות חלקי הזיו שלה הפונים להשגיח למטה ,שהפנים היא כללות האור הכמוס בִּ פְ ִנים מתגלה

 306עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות מ"ט וז"ל ,יש הפרש בין שית אלפי שנין למה שבא
אחר זה ,כי כל השית אלפי שנין הם הסיבוב ההולך וסובב עד הגיע אל הנקודה שממנה נסע,
דהיינו היחוד ,כי ממנו נסע הגלגל הזה ואליו יחזור ואז נח ,והיינו מנוחה לחי עולמים ,ומה שיהיה
משם והלאה הוא דרך אחר וענין אחר שאינו לפי הדרך הזה כלל וכו' ,ובאלף השביעי עצמו הנה
יתגלה שורש הענין ,שנהיה בעולם הזה כל זמן הסיבוב ,עד שנמצא השית אלפי בסוד עולם
הנקודים ,ותיקונם השלם אלף השביעי בסוד עולם העקודים ,שגם שם יש כלי רק שהוא נשוא מן
הנשמה כמפורש במקומו ,וכבר שמעת איך בו נעשו מעשים שהם השרשים למה שיהיה אחר כך
בעולם הנקודים ,אך שם היה הכל עדיין בגילוי היחוד עד שלא היה מקום לא לשבירה ולא לשום
אחד מן הדברים האלה שיהיו אחר כך ,עכ"ל.
 307עי' ברמח"ל כללים דף כ"ח וז"ל ,שיעורי הקריבות או הריחוק של התחתונים עם המשפיע
העליון נשער בענין האחור ופנים ,כי האחוריים הם בחינת ההרחק כאדם שפונה מחבירו שהופך
עורף אליו ,והפנים הם בחינת הקירוב ,והיינו ההארות וההשפעות שאין שם סבר פנים אלא
אדרבא סילוק וריחוק נקראים אחוריים ,וההארות וההשפעות שיש שם סבר הפנים והקירוב
נקראים פנים ,והנה קצה הריחוק הוא אחור באחור וקצה הקירוב הוא פנים בפנים ,עכ"ל.
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בזיו הפָ נים) ,308יהיה( הוא מקבל זיו הפנים של ז"א ,והוא סוד זיווג זו"נ פב"פ .וחלקי זיו
השגחה העליונה שהיא בסבר הפנים בחיבה יתירה מתלהט עם זיו המקבלים ,שיהיו ראוים
להתדבק בזיו העליון .אבל כשאין ראוים לכך ,אז מסתלק תוספת שלימות הארה זאת מן
התחתונים ,ואין נשפע אליהם רק לפי ערך קיומם לבד .והוא בדרך עראי ,כמ"ש )ויקרא כו כא(
ואם תלכו עמי קרי )שם כד( אף אני אלך עמכם בקרי וגו' .והוא כאשר הם מחזירים פניהם
מעבודה ואין פונים לעשות רצון קונם ,להתדבק לזיו פניו ית' ועבודתם במקרה בלא השגחה ,אז
גם ההשגחה יורדת ג"כ עד"ז בהסתר פנים שלא להפנות אליהם בחיבה יתירה ,וז"ס חזרת זו"נ
אב"א.
ולפי ערך מספר ירידתם למטה במדרגה בעבודתו ית' ,כך הוא ערך סילוק חיבתו והארת
פניו ,והוא ענין ריבוי האחוריים ,שהשפע בא דרך כמה מחיצות ומסכים .ולפעמים אף בחינת
האחוריים הזה בא בקצת חסד כמ"ש )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא
מאסתים וגו' ,והוא ענין אחוריים דחסד .ולפעמים הסט"א גובר מאד ,עד שנגזר פורעניות גדול
בעולם ,כזמן הגזירות וכדומה ,ואז הוא סוד אחוריים דגבורה ,שהוא נתינת כח לסט"א האוחזת
שם באחורי הגבורה ,וכן הם מדרגות רבות .וכל אלו המדרגות של האחוריים הוא ע"י סילוק
השלימות שהאור מסתלק ונבלע במקורו ואינו מתפשט למטה ,ולכן כאן בעקודים שנשרש בדרך
כלל מה שיהיה אח"כ באצילות ,היה ג"כ חזרת האורות למקורם ,ועי"ז קבלו התחתונים מן
האחוריים ,והבן מאד.
309
וסוד פנים ואחור הוא באורות  ,ובכלים הוא בסוד פנימיות וחיצוניות .והיינו ,כמ"ש
)אח"ף פתח טו( שסוד האור שבתוך הכלים הוא סוד הרצון הגנוז במאורות של פעולות המדות
והגבולים ההם ,שהוא פועל עתה לפי ענין הכלים ולא יותר .ולכן כ"ז שהכלים מזדככים
והמאורות מתרחבים להשפיע ברב חיבה שהוא נקרא פנימיות הכלים ,והם בחינת המוחין
שבהם ,ששם החושים גלוים יותר .אז מתגלה רצון הפנימי בבחינת גילוי פנים שלו ,שהוא
תכלית כוונתו להשפיע רוב טוב ושלימות .אבל כשהתחתונים מעשיהם מקולקלים וגורמים
שאין הכלים ומדות העליונות פועלים כי אם בחיצוניות שלהם בתכלית הצמצום והסתרת פנים,
ואז רצון הפנימי מתעלם ופועל בבחינת אחוריים שלו ,ור"ל בהסתלקות הטוב הגלוי ,ונמשך
הדין ממילא בכדי להסיר הרע האחוז במאורות העליונות.
וז"ס בחינת זו"נ בהיותם אב"א ואי אפשר להם להזדווג במקומם ,אם לא שיעלו למעלה
לאו"א ,310ושם חוזרים פב"פ .והיינו ,שהבחינה הראויה אל התחתונים ממש ע"פ סדר הבחירה,
א"א להם להזדווג ולהאיר למטה ,אם לא ע"י רחמים גדולים אשר הוא למעלה ממדרגת המעשה
שבזה אין הסט"א יכול לקטרג ,ואז יכול להיות נשפע קצת שפע לקיום הנבראים ,כמ"ש )ויקרא
כו מד( ואף גם זאת בהיותם וגו' ,לא מאסתים וגו' ,ועושה למען שמו ולמען רחמיו המרובים.
פתח יד
ואור הזה דעקודים האיר בו בבחינת מטי ולא מטי בסוד גילוי והסתלקות ,כענין מ"ש
)יחזקאל א יד( והחיות רצוא ושוב .כמו שאנו רואים בפה שכשהאדם רוצה לדבר מוציא הבל
מפיו ,וכשגומר הדיבור מסתלק ההבל למקורו ,ואח"כ בדבור השני חוזר ומוציא הבל מפיו ועי"ז
 308עי' 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 ,עכ"ל.
 309דלא כמש"כ בע"ח מטי ולא מטי פרק ב' וז"ל ,כי באור יצדק בהם לשון התפשטות
והסתלקות ולא יצדק בהם פו"א ,עכ"ל ,אבל בע"ח מטי ולא מטי פרק א' ופרק ד' כותב שיש פו"א
באורות ,וקשה שהרי לקמן נתיב ז"א פתח כד רבינו כותב וז"ל ,שבכלים יש פו"א ובאורות
התפשטות והסתלקות ,עכ"ל ,וצ"ע.
 310עי' ע"ח עקודים סוף פרק ח' בהגה"ה ,ועי' ע"ח מוחין פרק ט'
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נגמר מאמרו .והוא סוד עשיית הכלים ע"י בחינת מטי ולא מטי שהיה כאן בפה דא"ק .והיינו,
שכאן בפה דא"ק נשרש ענין הכלים שהם מדות וגבולים אל פעולותיו ית' ומאורות העליונים
שיאירו בגבול ושיעור בכל הפרטים ועניינים שבהם .שכל צמצום וגבול הוא סילוק שלימות
שלמעלה מן הגבול .והיינו ,ששיערה מחשבתו שגילוי כחו לתחתונים יהיה נמשך לפי ערך
ומדה ,וכשמגיע לסוף המדה ,יסתלק משם הכח אשר היה מושל עליו בתחלה בבחינה אשר
למעלה מערך התחתונים ,והתעלמו בא"ס שלא בא לידי גילוי ,ובזה נעשה הכלי .והוא מ"ש הרב
ז"ל ,311שתחלה נמשך אור הפה עד סיום עולם העקודים שהוא עד הטבור ,ומשם חזר ונסתלק
האור למקורו אל הפה ,והוא ענין עמוק מאד.
ותחלה נבאר ענין מ"ש הרב )מיעוט הירח פרק ה'( 312בכל פרצוף שהוא מתחלק לב'
חלקים ,א' עד הטבור 313וא' מן הטבור ולמטה .והיינו ,שכל בנין שלם של הנהגה שלימה הכולל
בפרטותו כל הנבראים בכל חלקיהם הוא נקרא בשם פרצוף ,כמו ציור אדם אשר יש בו רמ"ח
אברים ושס"ה גידים ,314ומצויר בפרטיו כפי הצורך לכל התיקונים אשר נברא בעבורו לתיקון כל
העולמות ,והוא ע"י רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה ,שלכך נקרא )זהר ח"ג ל"ג ע"ב,
ותיקונים קט"ז ע"א( עולם קטן .וכבר כתבנו )אח"ף פתח ז'( שעיקר אדם הוא בחינת רוח שבו,
אבל הנפש שבו הוא למטה ממדרגותיו .והוא בחינת נפש הבהמיית שבו אשר נשתתף בו כדי
שרוח שבו יזדווג עמו וישלימנו ג"כ ,שיעלה גם הוא במדרגת רוח .והסיוע הזה בא לו ע"י
הנשמה אשר היא למעלה ממדרגתו ,ומאיר בו לסייעו לעבודה .והנה אנו רואים שכל גוף אדם
מתחלק לב' חלקים :א' עד הטבור ,הוא בכחות מדות שלו והרוח החיוני שבלב ,ושם הוא הרצון
לב' דרכים לטוב ולרע ,וכל כחות העליונות שבגופו מן החושים שבראש ,הכל הוא לפי כח
הרוח שבלבו .ושם הוא מדרגת אדם ,בפה לדבר ,ובלב לבחור דרך הטוב ,והידים לפעול ע"י
רוח שבלב .ומן הטבור ולמטה ,שם יש פרסה מפסיק באמצע ,בין הריאה והלב ,ובין הכבד
והטחול ובני מעיים ,ומשם ולמטה הוא בחינה אחרת ,למטה ממדרגת אדם ,שבכבד הוא נפש
והדם 315אשר נמשך מן הכבד ומסבב כל הגוף ,ושם כל התאוות ומדות גשמיים לענייני עוה"ז
שהוא נפש הבהמיית ,וצריך האדם לתקנם ולישרם ע"י טוב הרצון שבלב )כמ"ש(.
והנה ,הנשמה המאירה בו ,אינה נכנסת בעצמה באדם ,כי היא למעלה ממדרגתו מבחינת
שמים ,ושולחת ניצוצות מהבחינה התחתונה שבה אל האדם ,והוא מבחינת חצי התחתון של
פרצוף הנשמה שבו .שהנשמה היא ג"כ בדמות פרצוף שלם הוא סוד אימא הנכנסת בז"א מן
החזה ומטה ,והוא נה"י שבה ,שכל נה"י שבפרצוף שייך לפרצוף שתחתיו ,שהוא פועל לפי ערך
התחתון .ולכן מן החזה ולמטה בכל פרצוף אינו לפי מדרגתו ,אלא לפי ערך מדרגת התחתון,
כמו באדם שהנפש שמן הפרסה ולמטה אינו בגדר אדם ,אלא למטה ממנו כמש"כ.
פתח טו
כבר ביארנו )עגו"י פתח ב'( שא"ק הוא המונח הראשון אשר נעשה במקום החלל
והצמצום שהיה בשביל העולמות .והוא החובק וכולל בתוכו כל הנבראים שהם בי"ע ,וכן
מאורות עליונים וכחות אלקות אשר מוציאים הנבראים ומנהיגים אותם .ולכן ,הוא מתפשט
מראשית א"ס עד סוף העשיה ,סוף החלל הזה .אך יש בענין זה ב' מדרגות :א' ,בחינת אבי"ע
עצמו ,והיינו הנבראים בגבולים שלהם וכחות מאורות ההשגחה לפי גבול ומדה לפי ענין
 311ע"ח עקודים פ"א.
 312ע"ש שלמטה מהטבור הוא לבר מגופו.
 313עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"א ,וז"ל ,וכן בא"ק ,האצילות מתחיל מטיבורו ולמטה ,והענין
כי מטיבורו ולמטה הוא לבר מגופא ,ואין נחשב בכלל הפרצוף ,והטעם כי בכל פרצוף פרסה מחלק
בטיבורו ומסלק כל האורות למעלה מן הפרסה ,ולכן כל הפרצופים שעד הפרסה נכללין בו כי כל
שלמטה כלול בשל מעלה רק שאין נחשבין בו שם כי בטלים הם לנגדו שם ,עכ"ל.
 314עי' בהגר"א על תיקו"ז קט"ו ע"ד ,וז"ל ,דרמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת הן נגד זו"נ רוח ונפש וכו'
ורמ"ח מ"ע הן נגד רמ"ח איברים ושס"ה מל"ת הן נגד שס"ה ימי השנה דהאדם והזמן הן נגד דו"נ,
עכ"ל ,וזה ג"כ פשטות דברי הע"ח עגו"י ב' וז"ל ,הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה מראש
גג העליון של עיגול העליון מכולם עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש מלמעלה למטה
כלול מי"ס בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה כלול מרמ"ח אברים ,עכ"ל.
 315עי' ענינו ע"ח מוחין פרק ה'.
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הבחירה והעבודה .וא' ,בחינת עליית כולם לפי ענין השכר העתיד ,שיתעלו למעלה ממדרגת
גבול ושיעור .שגם הוא מסודר בבחינת ציור אדם שהוא רמ"ח ושס"ה ,שהרי השכר גם הוא לפי
ענין העבודה שהיה תחלה ,וזה נקרא בחינת א"ק לפי ערכו .ר"ל כוונה ראשונה של א"ס ב"ה,
שהיה רוצה בציור אדם והבריאה שיהיה בציורו ,והשכר ג"כ לפי ערך זה ,ולכן נקרא בשם אדם
קדמון ,ר"ל הראשון שהיה במחשבה בציור אדם .ומחציו ולמטה לא נקרא בשם זה ,כי הוא
למטה ממדרגת מעלת א"ק שהוא לפי ערך קיבול השכר והשלמות שיהיה ע"פ התורה ,אלא
בבחינת ערך העבודה עצמה בגבול ושיעור ,שהוא לפי ערך הזמן של שית אלפי שנין.
ולכן אנו אומרים שאבי"ע הם עומדים בא"ק מן הטבור ולמטה ,ר"ל שמשם ולמטה
נקרא ע"ש אבי"ע שהוא מתלבש בהם ופועל לפי ערך הנהגת הזמן ,בכדי להביאם אח"כ בסוף
הזמן למדריגה יותר עליונה בבחינת א"ק עצמו שהוא למעלה מן הטבע .ולכן התחלת הנקודים
הוא מן הטבור ולמטה ,ומה שלמעלה מזה הוא השורש לנקודים ,והוא הארת הפה אשר הוא
ענין כל הפרטים של אבי"ע שהיה תחלה בכלל א' ,ר"ל שכולם יעלו לגילוי רצון העליון ,ושם
נעשו הכנות לכל הענינים הנמצאים אח"כ בנקודים .והוא ענין התקרבות אור העליון לנקודים
להתקשר בהם או בבחינת סילוק .והיינו שסוד ההתקשרות הוא בחינת ביטול הגבול והנהגת
הזמן במה שנוגע אל הבל העליון שהוא למעלה מן הטבור ,והוא הארה מבחינת מה שיהיה
לעתיד ,בזמן קיבול השכר .וסילוק הוא בחינה שלא יגיעו למדרגה זאת ,אלא יתנהג הכל בזמן
וגבול ,בשביל העבודה .וזהו ענין עשיית הכלים ע"י סילוק האור למקורו מן הטבור אל הפה.
ובאמת צריך תמיד שיגיע האור אליהם ויחזור ויסתלק בבחינת רצוא ושוב ,שהוא ענין שיהיה
שייכות להנהגת הזמן והגבול אל הבחינה העליונה ,והוא בסוד העבודה שעושה שיתקרב הגבול
אל הבלתי גבול ,ויחזור הכל לגילוי יחודו ושלימות רצון העליון.
ואף שכבר נתבאר )עקודים פתח א'( שמפה דא"ק ולמטה נעשה בחינת כלי ,וא"כ הרי
יש גבול ומדה גם למעלה מן הטבור ,מ"מ אינו בבחינת גבול ממש ,שהרי הכלי שנתגלה אינו
אלא בכללות ,פי' הכתר של הכלים .ונודע כי לעולם כתר אינו מכלל הפרצוף אלא הוא מקושר
במה שעליו ,316והכתר אינו אלא מגלה מעלת הפרצוף ותכליתו ,כמו שהכתר מורה על מעלת
המלך המלובש בו ,ומתגלה בו ענין מעלתו ושליטתו ותכליתו .וכמו כן כאן בכלי זה ,הוא צירוף
מעלת הגבול ומדה של אבי"ע שהוא התחלת גילוי רצונו ית' ,והוא הכלל של הנקודים שהם
חלקי הגבוליים והכנה להם ,ולכן נמשך ממש עד הטבור .ובהסתלק האור הזה למקורו ,אז נעשה
הכלי ,ר"ל שנעלם ממנו בחינת המשכת אור הגדול הזה אשר הוא למעלה מן הגבול.
פתח טז
וסדר עשיית הכלים אלו הם בד' בחינות :ב' בחינות התפשטות ,וב' בחינות הסתלקות,
שהם כנגד ד' אותיות של הוי"ה ית' .והיינו שתחילה היתה הסתלקות האור למקורו בפה מסוף
הכלי עד ראשיתו אחר התפשטות ראשון שהיה עד הטבור .ואחר הסתלקות הראשון ,חזר האור
להתפשט בדרך הדרגה זה אחר זה ,בבחינת מטי ולא מטי .שנגלה בכתר ואח"כ מסתלק ממנו
ומגיע לחכמה ,ואח"כ חזר להסתלק ונגלה בבינה ,וכן עד"ז בכל י"ס שהם י' חלקי הכלי .וביאור
ענין זה ,כבר כתבנו )פתח א ,ב( שכאן בעקודים לא היה הכל אלא בבחינת כלל כמו במע"ב,
שבמאמר ראשון נבראו השמים והארץ וכל תולדותיהם בכלל ,ואח"כ נתגלו כל א' בפרט ביומו
ובשעתו ,בט' מאמרות אחרים .וכמו כן הוא כאן בשורש האצילות שהוא בעקודים ,הכל היה
בכלל ,ומ"מ גם הפרטים צריך שיהיו בו בהעלם ,שיהיה הכל הכנה למה שיהיה נמצא אח"כ
בפרטות בכלים דנקודים .וכמו שבנקודים ששם עיקר ההנהגה ע"פ הבחירה של ב' דרכים טוב
ורע ,שכר ועונש ,מיעוט וריבוי ,עליה וירידה ,יש בהם כמה מדרגות ,והוא הארת המאורות
בבחינת פב"פ ,ובחינת הארת אב"א שהמקבל אינו מוכן לכך להסתכל )בפנימי( ]בפנים מה[
שלמעלה ממנו שיתנוצץ ויתרבה חלק הפנים שבו שהוא העיקרי במאור והנהגה ,אלא שיאיר
אחוריו לבד ,שהוא הטפל בהנהגה .וגם בזה יש ב' מדרגות ,או שאחוריו מקבל הארת פניו של
 316עי' ברמח"ל מאמר ארימת ידי בצלותין )שערי רמח"ל עמוד רל( וז"ל ,כל פרצוף ענינו
מתגלה מן החכמה שלו ולמטה ,וקמוצים וסתומים בכתר ,והמקבלים מן הפרצוף התחתון מה
שיהיה תלוי בכתר יהיה נעלם ממנו ,וקרא לזה הראש רישא דסתים לעילא ,והיינו כי הוא מרומם
מן הפרצוף כמו הכתר השורה על ראש המלך ,שאינו מכלל הפרצוף אלא עומד למעלה מן הראש,
ונמצא כל הפרצוף חוסה בצלו ,עכ"ל.
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העליון שעליו ,או מבחינת אחוריים של העליון והטפל שבו .וכן כמה מדרגות ,או מבחינת ב'
אחוריים או ג' או ד' באורות העליונים שהם מדרגה למעלה ממדרגה ,הכל לפי הכנת התחתונים
ועבודתם .ויש עוד מדרגת אחור בפנים ,שהתחתון מחזיר פניו לאחורי העליון והעליון שעליו
מחזיר פניו להיות 317העליון שעליו .וכן בכל הי"ס ,והיינו כשכל המאורות מחזירים פניהם
מלהשפיע למטה ,ואז נמשך השפע למטה דרך הרבה אחוריים והוא דין גדול ,ולבד ערך ריבוי
הדינים כך הוא ריבוי האחוריים ,ובזה תלוי כל ענין ההנהגה בכל פרטותיה וסדריה .וכן יש
מדרגות בפב"פ שאף שהתחתון מחזיר פניו מלהשפיע למטה ,והעליון מביט על תחתון באור
פניו ,והוא המדרגה היותר גדולה ,סוד זיווג זו"נ פב"פ ,שענינו שאין הנוקבא פונה להשפיע
לתחתונים לפי ערכה במדרגה נמוכה ,אלא מוכנת להיות זנב לאריות ,318והיינו לקבל ולהעלות
מעשי התחתונים להגביהם למדרגה יותר עליונה ,עד שתתוקן הנוקבא בכל חלקיה שנכללת
מעבודת התחתונים שהוא בנין פרצופה ,ויאירו כל חלקיה מפנים וזיווג הדוכרא הפונה להשפיע
לחלקי הבנין הזה של הנוקבא אשר הוכנה ע"י עבודת התחתונים ,ואז כשמתמלאים החלקים
האלו מאור פנים העליון ,הופכת הנוקבא פניה למטה ומוכנת לגלות ולהשפיע הזיו הזה אשר
קיבלה מן הדכורא .ויתבאר ענין זה בתוספת ביאור בנתיב זיווגא דזו"נ בס"ד כי שם מקומם,
וכתבנו מזה פה בכדי להבין ענין מה שאנו מדברים כאן באור עקודים.
פתח יז
ועתה נבאר מה שאנו מדברים כאן באורות דעקודים ,שכבר נתבאר )בפתח הקודם( שכל
מה שנמצא בנקודים ואצילות צריך להיות שם בסוד השורש והכלל .והוא שהסתלקות הראשון
שחזר האור למקורו בפה ,היה כדי ליתן גבול להתפשטות הזה ,ויהיה נקרא עי"ז בחינת כלי
כמ"ש .וצריך שתדע ,כי באותו הכלי היו כלולים י' בחינות כלים שהם י"ס הכלולים שם ,וכל מה
שהוא יותר מתפשט למטה ,יותר מתקרב אל הגבול והשיעור .לכן בהסתלקות הזה ,אנו אומרים
שתחלה מסתלק האור מחלק חי' של הכלי שהוא בחינת מלכות שבו .ובאם נבחין מדריגה זו
שגדר חלק המלכות שבאותו נקודה הגיע לכלל שם כלי ומדה ,ושאר המדרגות העליונות עדיין
לא נסתלק משם הארת הבלתי בעלת תכלית ,א"כ אין שייכות למלכות עמהם כלל ,כי אין זה
מדרגתם .ולכן אנו אומרים שבבחינה זו חזרה חלק המלכות פניה למטה ,ואין יכולה להסתכל
לט"ס שעליה ,שהם עדיין לא נקראו בשם כלים וגבולים .והאור הפונה להסתלק הוא בבחינת
אב"א עם חלק הכלי של המלכות .והיינו שיש ב' מדרגות של הרחק מנקודת המלכות אל הט"ס
שעליה ,שהם ב' האחוריים המפסיקים מהארת פנים העליון ,להארת פנים התחתון .וכאשר
נסתלק גם האור 319מחלק היסוד ,אז גם היסוד נתגלה בבחינת גבול וכלי ,וחזר אחוריו מן האור,
שאינו משתוה לו מטעם הנ"ל ,ואז יש השתוות ליסוד עם המלכות עד שיהיו דבוקים יסוד
ומלכות בבחינת פב"פ .שהמלכות תחזיר פניה אל היסוד להשתלם ממנו ,שאין היסוד פונה
לקבל שפעו ממקום שהוא מדרגה יותר ממנו ,אלא פונה למטה ,לפעול כמדתו .ואח"כ
כשנסתלק האור גם מן ההוד ,אז נשתווה ערך מדרגת ההוד להיות כלי ויוכל להשתוות עם
היסוד ,ואז יסוד חוזר פניו אל ההוד לקבל הארה ממנו .ואז חוזר אחוריו לנגד נקודת המלכות,
ופניה לצד אחוריו ,כי היסוד מוכן לקבל שלימות יותר עליון מכפי מדריגתו .והיינו לקבל מהוד
שעליו ,ואז אין הארת פניו יכול לפנות אל המלכות ,כי פונה לקבל ולא להשפיע .וכן הוא בכל
החלקים המסתלקים ,שכל עוד שמסתלק מחלק יותר עליון ,אז התחתון משתוה אליו וחוזר פניו
אליו ,והתחתון מחזיר פניו לאחוריו .וכל בחינת חזרת פנים מן התחתון שהוא העלם האור ,גורם
שהעליון יתגדל יותר כמ"ש למטה בסוד הבחירה ,שהדין והסילוק גורם תיקון ושלמות יותר ,עד
שנגמר הסתלקות לגמרי .ואז נשלמו כל חלקי הכלי הזאת בבחינת י"ס שבה ,ואז כל החלקים
חוזרים פניהם למעלה ,פני התחתון אל אחורי העליון .ונמצא שכל חלק יותר תחתון נגרע ערכו,
 317נדצ"ל לאחורי.
 318עי' 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 ,ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי"ע ,ששם שועלים מחבלים
כרמים ,דבאצילות לא יגורך רע כמ"ש בתיקו"ז ובתז"ח בכמה מקומות ,עכ"ל.
 319נדצ"ל האור גם.
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שמקבל מאחוריים הרבה ביותר מן העליון ,ור"ל שהסילוק של השלמות גבר יותר בחלק הנוגע
למלכות מהסילוק הנוגע אל חלק היסוד ,וכן זה למעלה מזה .והוא סוד ריבוי האחוריים ,שכל
אחוריים הוא בחינת מחיצה וחשכת הארת הפנים ,שעיקר זיו הפנימי של הנשמה אינו מתגלה
אלא בפנים ,וכן כאן ,אור א"ס הכנוס בתוכו מצטמצם ומתעלם יותר מן חלק התחתון ,יותר מן
העליון.
והרי בזה נעשה שורש לי' חלקי הכלים שלמטה באצילות יגיעו למדריגת י' בחינות
כלים כל א' למטה ממדרגת חבירו ,שכן שיערה מחשבה העליונה שיהיה הכל הולך בהדרגה
בדרך עילה ועלול כמ"ש כמה פעמים .ונמצא שכאן הכתר והחכמה נשארו בבחינת פב"פ ,כי
הכתר חזר פניו מהאור שעליו ,והיינו שכאן למעלה מהכתר הוא למעלה ממדרגת כלי וגבול
לגמרי ,ואין השתוות לכתר עם האור הזה .אבל יש השתוות לכתר עם החכמה ,שהרצון עם
המחשבה תמיד קשורים זה בזה ,כידוע .ומכאן נעשה שורש לנקודים ואצילות בכל המדרגות
הנמצא שם של בחינת פב"פ או אב"א ,או פנים באחור ,או אחור בפנים ,כפי מה שנתבאר.
פתח יח
והנה התפשטות הראשון והסתלקות הראשון היה הכל בפעם אחת .אבל אח"כ חזר
ונכנס האור אל הכלי בהדרגה בבחינת כניסה ויציאה ,שמטי האור בכתר ונסתלק משם ונכנס
בחכמה ,ואח"כ נסתלק מחכמה ונכנס בבינה .וכן הוא תמיד בבחינת מטי ולא מטי ,כי להיות
הכלי אחד ,לא היה יכול לקבל האור אם לא ע"י בחינת מטי ולא מטי .והוא סוד גדול ועמוק
בדרכי החכמה ,כי כאן בעקודים הוא הממוצע בין בחינת בלתי בעל תכלית לבעל גבול ותכלית.
והמשל בזה ,כמו חומר ההיולי 320אשר כולל בתוכו כל הצורות ,ואין אנו יכולים לעמוד עליו
ולהבדיל בין צורה לצורה ,כיון שלא באו לידי ציור גמור .והוא כמו פורח באויר ,שאם באנו
להעמיק בהשגתו בצורה אחת ,אין אנו יכולים ליתן לה ציור וגבול ,כיון שכל הצורות ביחד
נכללים בה .וכמו כן הוא כאן בשורש 321עולם העקודים ,אשר הוא כולל בו בדרך כלל כל חלקי
הגבול והמאורות הסדורים בגבולים ושיעורים ,אין אנו יכולים להעמיק בהם בבחינת גבול ,אלא
בבחינת גבול ובבחינת בלתי בעל גבול .והיינו סוד מטי ולא מטי ,שאור א"ס הבלתי בע"ת הוא
מוגבל בו ואינו מוגבל בו .והיינו שמשתווה בו אל ערך השקפת הגבול וגם מסתלק מהשקפה
זאת ,אלא נכלל בעומק רצון העליון הבלתי בעל גבול .ולכן התפשטות הראשון שהיה פונה ליתן
הכנה אל הגבול שעדיין לא נראה הגבול ,וגם ההסתלקות הראשון אשר הוא שיעור המחשבה
להסתלק מליתן מקום לגבול ,נעשה בפעם א' .אבל כל שיצא הכלי שורש הגבול בכלל ,א"ס ית'
מקשרו תמיד בבחינת בלתי בע"ת ,שהרי לכך היה ענין יציאת הכלים והגבולים ,בכדי לגלות
היחוד העליון שהוא שכר הנצחי .ולכן כללות התיקונים וסדור ההנהגה הנעשה באצילות ע"י
העבודה של שית אלפי שנין ,הוא נכלל למעלה בשרשו ,והוא הכלי הראשון שהוא הפה ,שמשם
היה המאמרות וכל ענין התורה והעבודה לקשרו במדרגה עליונה של יחוד העליון .ובכל בחינה
ובחינה של חלקי הספירות שהם שרשי כל בנייני המאורות הצריכים להנהגה ,כל א' מהם צריך
לקשרו בבחינה עליונה זאת שלמעלה מן הגבול .ולכן האור חזר ונכנס בכתר ,ונסתלק ונכנס
בחכמה בדרך מטי ולא מטי ,בפרטות בכל חלקיו .ולכן הכלי הוא א' והאורות הם י' ,כי הכלי
נעשה בפעם אחת ,והאורות נכנסו בזה אח"ז.
והיינו ששם הגבול הוא בכללות לבד כי אין שייך שם פרטי הגבולים ,כי עדיין לא הגיעו
למדה זאת .אבל האורות ,הם בהם בבחינת מטי ולא מטי בכל חילוקי בנין הספירות הצריכים
להנהגה ,שכולם צריכים להתעלות למדרגה עליונה זאת בפרטות ,והארת והשקפת הא"ס הבלתי
בע"ת צריך להיות להם בדרך פרט לצורך התיקון הזה .ולכן נקרא כאן עקודים ,שי' אורות
מקושרים בכלי אחד ,והוא ממש בד"מ החומר ההיולי שכתבנו ,שכל הצורות קשורים בו בכח א'
לבד ,והצורות הם בו בדרך מטי ולא מטי ,בהשגה ,והעלם השגה ,רק ברצוא ושוב.
פתח יט

 320עי' לעיל הערה .77
 321נדצ"ל בשורש ,בעולם העקודים או בשורש עולם הנקודות.
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וכאן הוא סוד )ישעיה כו ד( כי בי"ה ה' צור עולמים ,כי הם ב' בחינות התפשטות וב'
בחינות הסתלקות ,נגד ד' אותיות הוי"ה .שכל בחינת התפשטות הוא בבחינת גילוי הרצון ,סוד
חסד ודכורא ,והסתלקות הוא דין ובחינת נקבה .והם ב' אותיות י"ו וב' אותיות ה"ה .והם
מחכמה ולמטה ,אבל בכתר הם רק ב' אותיות י"ה לבד ,שכאן התחיל ציור הכלים .והיינו ,שבעת
התפשטות הראשון כשנכנס בכתר ואז הט"ס לא היו מקבלים האור ,אז שייך בהם ענין ציור אות
וגבול ומדה בסוד השורש .אך להיות פונה שם האור להאיר גם שם ,א"כ הגבול הזה הוא
בבחינת חסד ,אבל ההסתלקות הוא יותר דין ,שפונה לסלק מהם שלמותו .לכן הוא בחינת דין
לגבי ערך התפשטות ,ונמצא שמצד זה נשרש שם מקום לגילוי ד' אותיות הוי"ה שהם כללי כל
הברואים וכל פרצופי האצילות ,שכולם באים תחת סדר של ד' אותיות הוי"ה ב"ה.
אבל כתר דעקודים שהוא התחלת גילוי הרצון לבוא לידי פעולה גבוליית ומדה ,אין שם
שייכות של חסרונות ב' מיני התפשטות ,שכל התפשטות שבו אינו בגבול כלל ,שהרי כשנכנס בו
האור הוא מקושר בבחינה שלמעלה ,שאינו לפי ערך הגבול ומדה כלל ,ואין לייחס בו שם כלי
רק מצד הסתלקות לבד .ולכן כשהם 322ב' מיני הסתלקות ,א' בכלל וא' בפרט ,הם רק ב' אותיות
י"ה ,ולפי שכתר כולל לעולם כל הט' שתחתיו ,לכן באלו ב' אותיות י"ה ,נכללו כל הד' אותיות
במילוי יו"ד ה"א ,גימטריא כ"ו ,כי שאר החלקים השייכים לז"ת עדיין לא באו שם לידי גילוי
כלל במקום העליון הזה ,רק בכח המחשבה לבד .והוא כוונת הכתוב )ישעיה כו ד( בטחו בה'
עדי עד ,כי בי"ה ה' צור עולמים ,והיינו שבא לרמז על ענין שלמות העבודה שע"י העבודה
ותורה ומצות ,זוכים ישראל לנצחיות הגמור ,שהוא למעלה ממדרגת הזמן .והיינו ,כי כל ענין
הבריאה וכל סידור מאורות של אצילות ,קשורים הם בשורש העקודים בכללות ,אשר הוא
המקשר אצילות למעלה למעלה בבחינת בלתי בעל תכלית ,ששם הוא סוד י"ה הוי"ה אשר ע"י
ציור כל העולמות כמבואר .וכאן שורש כל האותיות ונקודות שהוא הפה ,שמשם התחלת יציאת
הכלים .ולכן בפסוק הזה ,ט' תיבות נגד ט' חלקי הכלים שמכתר ולמטה ,שהכתר הוא כללותם
של הכלל ואינו נחשב עמהם כמ"ש ,ויתבאר עוד בס"ד בנתיב שאח"ז.
323
וכן ,ל"ב אותיות בפסוק זה ,נגד כ"ב אותיות וי' נקודות ,ל"ב נתיבות חכמה שבהם
נברא העולם )ס"י פ"א מ"א( ושורשם העליון כאן במקום הזה ,שהוא המאמר הראשון הכולל
כל הט' מאמרות האחרות .וסוד הבטחון הוא ענין סילוק האור ,כי אף שאין מגיע לו הטוב
והשכר למטה ,הוא בוטח במה שעתיד להיות .והוא עיקר כוונת הבריאה ,שיהיה האור בבחינת
מטי ולא מטי ,בכדי שיהיה הבחירה מסורה .ולכן ,ההשגחה עם הבטחון קשורים זה בזה ,כי לפי
ערך הבטחון כך הוא ענין ההשגחה ,כי לפי ערך התקשרות מחשבתו לתלות הכל בהשגחה
עליונה ,הוא בסוד מ"ן שגורם מ"ד באצילות .וכן למעלה בסוד השורש ,הוא בסוד הסתלקות
והתפשטות ,שמקשר הכל בבחינת בלתי בעל גבול וביטול הגבול ושיעור הנמצאות ,אל שורשם
בא"ס ,בסוד )דברים ד לה( אין עוד מלבדו ,שע"ז אמרו )אבות פ"ב מ"ד( בטל רצונך מפני
רצונו ,כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך ,והבן מאד עומק הדברים.
פתח כ
ומעתה ,נבוא לביאור ענין זה שכתב הרב הקדוש זללה"ה בענין מטי ולא מטי בפרטות,
כי תחלה בהתפשטות האור אל הכתר ,שם היו כלולים כל הט' 324אורות ,ואח"כ היה בבחינת לא
מטי ,ונסתלק אור השייך לכתר וט' אורות נשארו בו .ואז ממשיך הכתר כל הט' אורות אל
החכמה בבחינת פב"פ ,ואז החכמה האירה פניה אל הבינה הארה לבד ,ועדיין לא נתנה לה את
הח' אורות תחתונות שהיו כלולים בה .ואח"כ חזר אור הכתר בה ,ואז אור החכמה חזר להתעלם
באור הכתר ,אך אור הבינה שהיא בחכמה אינו עולה עמו בכתר כדי להאיר לז"ת ,ואז חזר
החכמה והפך פניו לבינה ונתן לה הח' אורות.
 322נדצ"ל כשאין.
 323עי' בגר"א ס"י פ"א מ"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 ,עכ"ל ,ועי' תז"ח י"ט ע"ד ד"ה כד בעאן ,ששם רואים שהל"ב
נתיבות החכמה הם השורש לכ"ב אותיות והי' נקודות.
 324עי' בשעה"ק י"ז ע"ג שכתוב שם ח' אורות ולא ט' שהרי הכתר לא נכנס בהתפשטות השני,
וכן הוא בע"ח ל"א ע"ד שחזר בו מלומר ט' וכותב ח' ,וצ"ע שהרי בפתח כב הוא כותב כמסקנת
הע"ח.
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וביאור ענין זה ,כי נודע שדרך מאורות העליונים ,שכל מי שהוא למעלה כולל כל מה
שתחתיו ,שכולם הם עלולים ממנו .ובהתפשטות האור העליון אל הכלי העליון שהוא בחינת
כתר ,שכבר נתבאר )אח"ף פתח טו( שבאור הזה היה בלוע כח הכלים ,והיינו שהיה פונה
התפשטות האור הזה ליתן כלים ומדות למאורות ,וגמר עשיית הכלי היה ע"י הסתלקות האור
כמ"ש .ונמצא שהיה כלול בכח אור הזה כל חילוקי י"ס הכלולים בכלי אחד ,וכשנסתלק מבחינת
הכתר ,לא נסתלק רק הכתר שבאור הזה ,והוא בחינה עליונה של האור שהוא התחלת גילוי
325
הרצון ,וגילוי הזה נסתלק ונתעלם .ועי"ז ניתן בחינת מדה למאורות שהם מתחילים מחכמה
ולמטה בכל פרצוף ,שכתר אינו מכללו ,רק בחינת התכלית והרצון שבו לבד .ונמצא ,שט'
ספירות התחתונות היו יכולים להיות נכלל בכלי של הכתר ,ואז החכמה קיבלה ממנו הט' אורות
בבחינת פב"פ כמ"ש למעלה.
ויבואר למטה שזיווג פב"פ דחו"ב הוא ע"י העלאת מ"ן וע"י התחברות החכמה אל
הכתר שהוא סוד סילוק הבירורים למחשבה ומשם אל הרצון ,ועי"ז יכול להשפיע אל הבינה
ליתן ציור להארה להתפשט לז"ת .וכל זה נשרש למעלה בעקודים ,שתחלת אצילות קודם שהיה
בחינת העלאת מ"ן זה ,לא היה זיווג חו"ב בבחינת פב"פ ממש ,רק בהארה בעלמא ,בסוד קיום
הנבראים לבד ,והשגחה כלליות .אבל ע"י שחזר האור אל הכתר ,ואז נסתלק אור החכמה אל
הכתר שהוא סוד סליק ברעותיה ,326המחשבה אל הרצון ,ואז עי"כ יכול להחזיר פניו וליתן
השפע ממש אל הבינה ,להוציא תולדות .והוא סוד נתינת ח' אורות שנתן לה .ובהסתלק אור
החכמה אל הכתר לקבל בסוד חיבור המחשבה עם הרצון ,אין שייכות לעליית בינה שם ,כי
הבינה היא אם הבנים .וכ"ז שאין הז"ת שלמים כראוי ,בחינת בינה היא קשורה עמהם לגדלם,
ואינה מסתלקת מהם לחכמה להתחבר עמה .והוא סוד עמוק ,שז"ת כ"ז שלא נשלם פרקי
מאורותיהם בגדלות גמור כפי הראוי להנהגה שלימה בהארה מרובה מצד מיעוט העבודה
למטה ,אז צריכים להארת אימא להגן עליהם מהתגברות הסט"א בסוד פריסת סוכת שלם
)תיקו"ז י"ד ע"ב( ,327וצריכים שמירה מכל דבר ,כי הסט"א גובר .ואז אינה יכולה להזדווג
ולהתחבר עם חכמה זיווג גמור ,עד שהם גדולים כראוי וצריכים לקבלת המוחין ,וראוים מאורות
אלו לכך ,אחר שסר הקטרוג מן הסט"א ,אז יש זיווג בין חו"ב לקבל תוספת הארה יותר מרובה.
וכמו כן הכל נשרש בעקודים ,שבעת תחלת הסתלקות ניתן שורש לדבר זה ,אף שעדיין
אין בחינת בינה ראויה להעלות מ"ן לזיווג הזה מאחר שאין הז"ת שלמים כראוי ,ואז אין שם רק
הסתלקות המחשבה וחיבורה עם הרצון שהוא המשקיף על סוף המעשה העולה במחשבה
תחלה ,ואז אין הבינה עולה שם כי צריכה לבנים.
ואח"כ ,כשחזר להיות לא מטי בכתר ומטי בחכמה ,ואז הז' בנים שיש בבינה הם גדולים
ואינם צריכים לאמם ,ואז בינה עולה לחכמה ,ואז לא מטי בבינה ,ואז יורדים הז' אורות שבה אל
החסד .והענין בזה ,כי כאשר נסתלק השלמות הזה מבחינת הכתר שהוא בבחינת עליונה יותר,
ואז אין שייכות לעליית המחשבה אל הרצון שכבר נסתלק ענין כללות הרצון ,ואז צריכים חו"ב
לעשות שלהם להזדווג יחד כמו שהוא באצילות למטה ,שאחר עלות המ"ן למחשבה ורעו
עילאה ,אז נסתלק הרצון וצריכים חו"ב להזדווג .והוא ממש כמו ענין האומן המצייר במחשבתו
לעשות בנין ,שתחילה עולה מחשבתו אל הרצון התכליתי שבעבורו יעשנו ,ואז אין שייכות לו
לעסוק בבנין ,אבל אחר שכבר עלה ברצונו ,אז מסיר ענין התכלית הזה ממחשבתו ,ומחשב סדר
הבנין וציורו ,שהוא בחינת זיווג חו"ב למעלה .וכן הוא בשורש השרשים כאן ,סוד לא מטי
בכתר ומטי בחכמה ,ואז מזדווגים יחד ,ועי"ז אימא מוציאה הציור לפועל בסוד ו"ק כידוע ,כי
אחר שכבר נתגדלו הז"ת ,ראוים לקבל המוחין שהוא סוד קבלת עטורי ההנהגה ביתר שאת ,ואז
אין צריכים לאימא לבחינת גידול אברים שלהם ופרקי מאורות הצריכים לגילוי הנהגה עצמה,
שכבר נגמרו ואין חסרים רק תוספת הארה ועטרות לבד.

 325עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א.
 326עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב בהגה"ה וז"ל והוא ]זה שכתב 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.
 327עי' בגר"א שם שהוא מיחס את זה לבינה.
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ואח"כ חזר להיות מטי האור בכתר ,ואז חו"ב שניהם עולים למעלה לכתר ,ואז עולה
החסד לבינה ונקרא לא מטי בחסד ,ואז הוא מטי בגבורה כי החסד נותן הו' אורות שלו לגבורה,
שכבר ביארנו שכאשר מתגלה האור הגדול בכתר ,אז החכמה מסתלקת אליו שהוא סוד סילוקא
דמחשבה ברעותא כמאן דארח ריחא ,328ואז גם בינה נכללת עמו ,מאחר שכבר נתגדלו הבנים,
וראוים לכך שחו"ב יעלו מעלה מעלה וא"צ להם ,כי הם רחוקים מקטרוג הסט"א ,ואז העטרות
שלהם צריכים להכלל מאור היותר עליון ,ואז החסד ג"כ עולה לבינה ,כי חו"ב עלו שני מדרגות
יותר ,ועי"ז ניתן כח שגם החסד יעלה מדרגה יותר עליונה האור שבו ,ואז יוכל החסד להשתוות
עם הגבורה ונותן לו הארותיו ,שכל שהאור מסתלק מן העליון ,אז יכול להאיר למי שתחתיו,
שנשאר הארה מועטת בעליון שראוי לתחתון לקבל ממנו ,כמו שהוא בכל פרצוף ,שנה"י שלו
מתלבש בתחתון ,אחר שנסתלק האור למעלה מן הפרסא ,כמו שיתבאר במקומו בס"ד )יעקב
ולאה פתח ו'( .וכן הוא כאן בשורש העקודים ,שכל אור כלי עליון שלא מטי שם אור השורש,
יכול להאיר למי שתחתיו ,בבחינת פנים בפנים.
פתח כא
אח"כ חזר להיות לא מטי בכתר ,ואז מטי בחכמה .והבינה אף שראויה להיות שם ,מ"מ
כיון שחפץ חסד הוא ,ירדה למקומה ,והחסד ירד למקומו ,ואז הוא מטי בחסד ולא מטי בגבורה
כי אור הגבורה נסתלק למעלה לחסד .ואז הופכת כלי הגבורה ונותנת הה' אורות לת"ת ואז הוא
מטי בת"ת .זה הוא ג"כ לפי מה שנשרש למטה באצילות ,שלעולם הבינה יש לה התקשרות עם
החסד כמ"ש בזוה"ק )ח"א קס"ג ע"א( חסידה ברושים ביתה ,והוא אור הראשון ,יריעה דחפייא
להיכלא ,ובסוד מלך וכהן .329וכן כאן ,לפי שבינה צריכה להתקשר עם החסד ,ומאחר שהחסד
עלה אורה למעלה אל הבינה ,אז הם ראוים להתקשר יחד ,ולכן הבינה ירדה למקומה ,ואז מטי
ג"כ בחסד .וכן הוא בסדר ירידת האורות למטה ,תמיד בינה וחסד קשורים ביחד ,וכן בעת שלא
מטי בבינה שנסתלק אורה אל החכמה ,גם אור החסד נסתלק שם למעלה עמה .כי תמיד בעת
שנסתלק האור מן העליון אז פונה להאיר לתחתון ,ואז אור היותר תחתון ממנו ,מסתלק אליו
להתחבר יחד .וכן חסד עם בינה הם תמיד בענין א' ,או לא מטי שכולם מסתלקים למעלה ,או
מטי לכולם ,כי החכמה ובינה הם ריעים דלא מתפרשין ,330וכשמסתלק החכמה למעלה גם
הבינה מסתלקת לכתר ,ואז החסד עולה לבינה שלא תהיה רחוקה ממנו שני מדרגות.
ולפי שבאמת ענין הו"ק הם בחינה אחרת מג"ר ,שהם לפי הנהגת הזמן משא"כ ג"ר הם
עטרות להם ,331לכן כשמטי בבינה ,אז אין החסד מסתלק לגמרי לבינה להיות לא מטי בחסד,
 328עי' זהר ח"א קפ"א ע"ב וז"ל ,ובההוא זמנא דמטי זמנא דסיהרא לאתנהרא ,מה כתיב הנה
ישכיל עבדי עליה דסיהרא אתמר ,הנה ישכיל עבדי דא הוא רזא דמהימנותא ,הנה ישכיל דאתער
אתערותא לעילא ,כמאן דארח ריחא ואתי לאתערא ולאסתכלא ,ירום מסטרא דנהורא עלאה דכל
נהורין ,ירום כמה דאת אמר )ישעיה ל יח( ולכן ירום לרחמכם ונשא מסטרא דאברהם ,וגבה
מסטרא דיצחק ,מאד מסטרא דיעקב ,ואף על גב דאוקמוה וכלא חד ברזא דחכמתא ,ובההוא זמנא
יתער קב"ה אתערותא עלאה לאנהרא לה לסיהרא כדקא יאות ,כמה דאת אמר )שם כו( והיה אור
וכו' ,עכ"ל.
תרגום :ובאותו זמן שהגיע זמן הלבנה להאיר ,מה כתוב" ,הנה ישכיל עבדי" .נאמר על הלבנה
"הנה ישכיל עבדי" ,זהו סוד האמונה" .הנה ישכיל" שמתעוררת התעוררות שלמעלה ,כמי שהריח
ריח ובא להתעורר ולהסתכל" .ירום" מצד האור העליון של כל האורות" .ירום" כמו שנאמר "ולכן
ירום לרחמכם"" .ונשא" מהצד של אברהם" .וגבה" מהצד של יצחק" .מאד" מצדו של יעקב .ואף על
גב שבארוהו ,והכל אחד בסוד של החכמה .ובאותו זמן יעורר הקדוש ברוך הוא התעוררות עליונה
להאיר ללבנה כראוי ,כמו שנאמר "והיה אור וכו'.
 329עי' זהר ח"ב ס"ז ע"ב וז"ל ,תא חזי ברזא דקדושה )נ"א דשמא קדישא( איהו מלך וכהן,
דמשמש תחותיה בין לעילא בין לתתא ,אית מלך לעילא דאיהו רזא דקדש הקדשים ,ואיהו מלך
עלאה ,ותחותיה אית כהן רזא דאור קדמאה ,דקא משמש קמיה ודא איהו כהן דאקרי גדול סטרא
דימינא ,עכ"ל ,ועי' עוד ביהל אור ח"ב ד' ע"ג וז"ל ,קומת אדם הוא מב' דברים ראש וגוף והוא ג"ר
וז"ת ובינה כוללת ג"ר וחסד ז"ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן ,עכ"ל.
 330עי' זהר ח"ג ד' ע"א ,אתר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשין לעלמין אלין
אקרון רעים ,ועי' עוד בע"ח עקודים פרק ה'.
 331עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות נא וז"ל ,שורש הבריות הוא רק בז' תחתונות ,שהם ז'
ימי בראשית ,והג' ראשונות הם רק עטרות על הז"ת להנהיגם ולתקנם ,על כן במציאותם אין שייך
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אלא רק שלא יתרחקו לגמרי ב' מדרגות .אבל כשמטי בבינה ,אז החסד יורד למקומו ,ולכן גם
בחסד הוא מטי .ובזה נשרש כל הפרטים שהוא באצילות בבחינת שורש לבד .וכן כשמטי
בחכמה ,אז ראוי להיות לא מטי בבינה ,שהבינה תתחבר עם אור החכמה .אך ,להיות שהחסד
נתגדל ועלה למקום הבינה בעת הסתלקות אור החכמה למעלה ,שהבינה ג"כ עלתה עמו שלא
להתרחק ב' מדרגות ,היה יכולת לחסד לקבל אור הבינה אף שהוא מו"ק ,בשביל ההתחברות
שיש לחסד עם בינה והוצרך אור הבינה להיות במקומו ,לכן מטי גם בבינה וגם בחסד ,כי אין
ראוי לו להתחבר עם הבינה לגמרי ,מטעם שאינו לפי סדר ג"ר כמ"ש.
וכלל ענין מטי ולא מטי הוא סוד שורש הסתלקות והתפשטות ,שהוא שורש לחסד ודין
הנמצא באצילות ,ששם ההנהגה לפי הבחירה כמ"ש .וכאן בעקודים ,הוצרך להיות שורש שגם
בעת הדין יהיה תיכף התפשטות האור ,בסוד )תהלים ל ו( כי רגע באפו חיים ברצונו ,בשביל
קיום הנבראים .ורק בעת שז"ת הם בקטנות ,אז אין בחינת סילוק בינה מז"ת בשביל שפע של
קיום הבריאה ,שא"א בלאו הכי .אבל בהיותם גדולים ,אז בבחינת המוחין שהוא תוספת
שלימות ,בזה יש הסתלקות והתפשטות ,וגם זה בשורש העליון הוא בבחינת רגע א' מטי ולא
מטי ,שהשקפת רצון העליון הכל בשביל להוסיף שלימות בעולמות ,והבן.
פתח כב
ויש חילוק בין התפשטות ראשון לשני ,כי בהתפשטות ראשון לא נכנסו כל האורות
בכתר וכן בכולם למטה ,אלא אחת לאחת ,כי בתחלה נכנס בחינת אור המלכות בכלי הכתר,
ואח"כ נדחה אור זה למטה בחכמה ונכנס אור היסוד לכתר ,ואח"כ נדחה לחכמה ,ומחכמה
לבינה ,ונכנס אור ההוד בכתר ,ואור היסוד לחכמה ,ואור מלכות בבינה ,וכן עד"ז עד למטה.
אמנם ,בהתפשטות 332נתעלם אור הכתר לגמרי ,ונכנסו כל הט' 333כלים 334בכתר ,ומשם ירדו כל
הח' בחכמה .וכן כולם ,עד שנשאר אור החכמה בכתר ,ואור הבינה בחכמה כו' ,וכן כולם עד
אור המלכות ביסוד.
וכל בחינת מטי ולא מטי הוא שנסתלק אור החכמה מן הכתר ,וכן עד"ז כל הבחינות.
וטעם לזה ,כי בהתפשטות הראשון עדיין לא נתגלה בחינת כלים ,והיה כח הכלים בלוע בהם,
שהיה הכנה לעשות כלים לבד ,לכן נתגלה כל האורות בשלימותם ,ולכן לא נכנס אז בכל א' רק
אור א' לבד ,כי לא היה אפשר להם לקבל כל הכחות ביחד מצד הארת אור הכתר ,שעדיין לא
נסתלק מהם שלמות העליון ,לכן לא נתגלה בחינת הכלי לגמרי ,שהיו כל חלקי אור הראוי לכלי
להתגלות בהם ,שלא היה בערך להיות מוגבל בגבול ומדה ,כיון שעדיין לא ניתן מדה לאור ,ולא
היה יכול לכנוס רק בחינה התחתונה של האור בחינת מלכות שבו .והוצרך הדבר לבוא בהדרגה,
תחלה בחינת אור מלכות בכתר ,ואח"כ אור היסוד בו ואור מלכות בחכמה ,וכן כולם .אבל
בפעם הא' לא היה יכולים לכנוס חלקים העליונים של האורות בכלי ,מאחר שאינם לפי ערך
הכלי מאחר שלא נסתלק מאתם בחינת הכתר ,שהוא בחינת בלתי בעל תכלית שהוא שייך למה
שלמעלה מעקודים .אבל בפעם הב' של התפשטות ,שאז נתעלם אור שלימות הכתר ,אז היה
יכולים כל חלקי האור לכנוס בכלים שלהם ,והבן .ובזה תבין מ"ש הרב זללה"ה ,למה ב' בחינות
התפשטות של האורות בכלים הם בסוד י"ו של שם הוי"ה ,כי בחינת התפשטות הראשון ,הוא
בסוד י' שהארה בא בקימוץ וסיתום ,נקודה אחת ,שלא היה אלא חלק א' מן האור ,משא"כ
בהתפשטות שני ,שאז היה בא בהתפשטות כל האורות שהיו בו ,הוא בסוד ו' ,שהוא התפשטות
קו בגלוי.335
קלקול כי הם למעלה ממעשה בני אדם ,והעוונות אינם פוגמים אותם אלא מסלקים אותם ועל כן
נמצאו ונתקיימו ,עכ"ל.
 332נדצ"ל השני.
 333זה סותר לדבריו בשתי פתחים הקודמים ,עי' לעיל הערה  ,324אמנם זהו כמסקת הע"ח
וכמש"כ בשעה"ק הובא בהערה שם.
 334נדצ"ל אורות.
 335עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל ,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' עוד בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו'
קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל ,ועי' בתיקו"ז ל"ז ע"א ולית נימא ונימא דשערה
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פתח כג
וצריך שתדע ,כי האורות המתפשטים בכלי דעקודים ,יש בחינה עליונה למעלה מהם,
והם י' שרשים של י' ספירות מכתר עד מלכות .ולמטה מבחינת מלכות זו ,מתחיל אור הכתר
הנ"ל אשר היה תחלה מתפשט תוך הכלי ,ואח"כ נתעלם לשרשו אל מלכות הנ"ל .וביאור ענין
זה כמ"ש למעלה )פתח יח( שבעקודים התחיל גילוי כלי ,לבוא הדבר לידי גבול ומדה בכלל,
בסוד חומר היולי 336שכולל בו כל שרשי הגבולים ומדות כל הפעולות המאירים למטה ,וכתר
של הנקודה זו היא הרצון שבכלל הגילוי הזה ,אבל למעלה משם ,הוא בחינת מדות אלו שלא
במדה וגבול כלל למעלה מהנהגת הזמן ,אלא בבחינת קיבול שכר .וגניזת המדות בבחינה יותר
עליונה ,כענין גניזת הנשמות כשמסתלקים מן העולם התחתון ועולים אל העולם שלמעלה מהם.
וכן הוא תמיד ,שעולים ממדרגה למדרגה ,כענין מ"ש )ברכות ס"ד ע"א( תלמידי חכמים אין
להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב ,וכל מדרגה עליונה לנגד מדרגה היותר עליונה ,היא כמו
מדת הגבול לערך בלתי גבול.337
וכן כאן כל המידות הנמצאים בגבול בנקודים ,צריכים להיות במדרגה יותר עליונה
בעקודים .ששם הם בכלל ,בבחינת רצון ,ושם נכללים כל הי' מדות בכלל א' ,ולמעלה מזה
מדרגה יותר עליונה ,והם בחינת שרשי י"ס שלמעלה מעקודים ,שהם סוד הכנות של החושים
שלמעלה ,שהיו בכדי שיבוא הדבר לידי גבול ,שבאים מהעלם אל העלם פחות ,וכן כמה מדרגות
עד שבאו לידי גילוי .והבחינה העליונה של המלכות שלמעלה מכתר דעקודים ,הוא גדול בערך
מבחינת הכתר דנקודים ,ואין יכול לקבל מבחינת פנים של המלכות של שרשים העליונים ,רק
מבחינת אחוריים שלו .כמו למטה באצילות ,הנוקבא נבנית באחוריים דדכורא ,שהוא סוד
הסתרת זיו הגדול של הפנים ,וכן הוא למעלה למעלה בבחינת שורש .וגם זה אינו אלא בבחינת
חיות לבד ,ולא בבחינת שפע ,כיון שהוא דבר שלמעלה ממדרגתם ,שהם באים בבחינת גבול,
והשרשים הם למעלה מהגבול ,עד שהיה בחינת לא מטי האור בכתר שלו ,שהוא סוד העלם
הרצון של הגילוי בשרשו ,בסוד רצון הגבול הנכלל במה שלמעלה מן הגבול ,ואז יכול לקבל
שפע ממש מן השרשים ,והבן.
פתח כד
ודע ,כי הכלים לא נגמרו בעקודים ע"ד הסתלקות האור עד שנתרחק האור מהם ב'
מדרגות ,שכלי של המלכות לא נגמר עד שנסתלק האור אל הת"ת ,וכן בכל הכלים ממטה
למעלה ,כי כן שיערה המחשבה העליונה שלבחינת גבול ומדה ,היה צריך במקום העליון הזה
שיתרחק האור מן התחתון ב' מדרגות והם ב' מסכים מבדילים בין האור ובין הכלי ,ואז נגמר בו
ענין הגבול לכשיקרא בשם כלי.
ולכן בעת הסתלקות האור ,אף שעדיין לא נגנז אור הכתר לגמרי ,וא"כ היה האור מרובה
יותר ,היו נקראים בשם כלי .מה שא"כ בהתפשטות האור בחזרתו פעם שניה ,אף שנתעלם אור
הכתר ,מ"מ נקראו בשם אורות .והטעם לזה ,כי תחלת התפשטות האור מן הפה עד הטבור ,כבר
נתבאר )אח"ף פתח י'( שהוא גילוי הרצון להוציא כלים ,והסתלקות מהם הוא שעשה הגבול
והמדה בבחינת צמצום .וכיון שראשית כוונת מציאות הגבול היה ע"פ רצון העליון המושרש
בבחינת בלתי בע"ת ,ולכן האיר אז אור הכתר ,והסתלקותו אז היה מציאות הגבול .אבל אחר
שכבר נעשה הגבול ,אז צריך הרצון להתעלם ,כמו אחר שנגמר בנין הכלי ע"י האומן ,הרצון
שלו מתעלם מאחר שכבר נעשה מה שברצונו ,ורק שהרצון הוא בהעלם גדול למה שנעשה ע"י
הכלי והוא התכלית הבא ממנו .והתפשטות השני הוא בסוד הגעת שלימות הבלתי בע"ת שנוגע
בכל עת בהנהגת הגבול אחר העלם הרצון שהיה בתחלת המעשה ,והגעת השלמות הזה נקרא
בשם אור ,שהרי הוא הולך לתקן הגבול ולהביאו לבסוף לבחינה שלמעלה מן הגבול .ומכל
338

דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו' מבועא דיליה י' דסלקא באוירא עד
אין סוף ונחתא עד אין תכלית ,ע"כ.
 336עי' לעיל הערה .77
 337עי' במבו"ש י"ג ע"ד וז"ל ,כל האורות שהם עליונים נקראים א"ס לבחי' העולם אשר למטה
ממנו ,עכ"ל.
 338נדצ"ל 'על ידי' או 'עד'.
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מקום ,לא נתבטל עי"ז בחינת הכלי שהרי מניחו על עניינו ,ונתעלם רצון הראשון שנתפשט
מבחינת בלתי בע"ת.
וזה ידוע ,שבכל מקום שמסתלק אור העליון ,נשאר ממנו איזה רושם ,שהרי מצינו גם
בגוף האדם התחתון שהוא סוף הקדושה ,שכשנסתלק ממנו נפשו ,מ"מ נשאר בו איזה רושם
שהוא בחינת הבלא דגרמי ,339שהוא גורם לו לקום בתחיה לעתיד ,כמו שיתבאר בנתיב שבירת
הכלים )פתח כט( בס"ד .והנה כמו כן כאן ,אף שנסתלק אור הכתר מן הכתר ,מכל מקום רושם
שלו נשאר שם .והיינו ,מה שסוף כל סוף עולה הכל בבחינת הרצון העליון ,והבחינה הזאת
נתלבש באור אשר חזר ונכנס בו ,והיינו הגעת שלמות הבלתי בע"ת המגיע אל פעולת הגבול
להביאו לידי שלימותו התכליתי שלבסוף ,בזה כמוס בהעלם רצון הראשון אשר נתעלם בנקודת
כלי הכתר הזה ,והוא בבחינת זכר ושורש לאור השני שנכנס שם שהיה אצלו בבחינת נקבה,
שהרי אור השני שבא לשם היה להנהיגו בבחינת גבול להביאו לידי שלימות ,הוא מתפעל ע"י
הרצון הראשון שנתעלם שם ,והמובחר שברושם האור הראשון מתעלם באור הזה של החכמה
שנכנסה בכתר ,ונשאר רק אור החשוך ,וע"י נעשה כלי .והיינו ,כמ"ש שעיקר עומק הרצון
הראשון הוא מתעלם לגמרי תכליתו ועניינו ,ולא נשאר רק בבחינת גבול השייך לנבראים ,והוא
הכלי.
וכן הוא בכלי החכמה ,שנשאר בתוכו אור החכמה רושם ממנו ,ונתלבש באור הבינה
שחזר ונכנס שם בהתפשטות שני .והיינו ,שהתפשטות השני לא היה כמו בתחלה ,כיון שהיה
צריך להיות בערכו של הגבול ,שלכך נכנס אור החכמה בכתר ואור הבינה בחכמה ,במדרגה יותר
למטה ,ובחינת החכמה שבראשונה שהיה שם שלא היה עדיין בבחינת גבול ממש ,הוא אשר
נתעלם ומתלבש באור הבא אח"כ בבחינת גבול שהוא בחינת בינה שבו ,ומתעלם שם ,ונשאר
האור מועט אשר אינו מתעלם ומתלבש ,ועי"ז נעשה כלי.
פתח כה
בג"ר של הכלי בכח"ב ששם היה בכל א' בחינת זו"נ ,היינו בכתר היה אור הראשון
שנשאר ממנו רשימו שנתלבש באור החכמה ,וכן בחכמה אור הראשון שנתלבש בבינה שבו ,וכן
בבינה אור הראשון עם אור החסד ובחינת יו"ד שנתנה חכמה בה בהפיכת פנים אליה ,משא"כ
בו"ת שם לא היה בחינת זו"נ ,והכל הוא בסוד השורש למה שיהיה אח"כ למטה באצילות.
כי ידוע שחו"ב שבו הם בסוד זו"נ כל אחד מהם ,כי או"א עילאין הם בסוד חכמה
וישסו"ת הם בחינת בינה ,340וא"א אף שאין בו נוקבא כי הוא יחידה ,מ"מ כולל ב' בחינות של
או"א בסוד ב' מזלות של הדיקנא ,כמו שיתבאר עניינם בס"ד במקומו )א"א פתח לד( .ולכן גם
כאן נשרש דבר זה ,שיהיה בכל א' בחינת זו"נ בסוד השורש ,מה שא"כ בו"ק שהם פרצוף א'
למטה בחינת דוכרא ,לכן גם שם לא היה בחינת זו"נ.
ועוד נעשה שם שורש בעקודים למה שנעשה באצילות .והיינו ,שידוע שמלכות
דאצילות הוא מאסף לכל המחנות ,341ולית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( כי אין
הנוקבא בחינת הארה מחודשת מה שלא נמצא למעלה ,רק היא כלולה מכולם ,והיא המשלמת
את ההשגחה למטה לפי הסדר המסודר למעלה ,והיא המקבלת את עבודת התחתונים ,ולפי ערך
העבודה כך היא נשלמת ,וכך הוא הגדלתה וזיווגה בכל הפרטים שבה כמו שיתבאר במקומו
בס"ד .ולכן היא נקראת דלה ועניה ,342שאין בה רק מה שנותנים בה מאורות העליונים ,ולכן ,גם
 339עי' ע"ח טנת"א פרק ה' ,ועי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ב'.
 340ע"ח ז"א פרק ג'.
 341כך נקרא שבט דן )במדבר י כה( אבל הוא כינוי למלכות כמש"כ )זהר ח"ג קצ"ז ע"א( וז"ל,
כנישתא דישראל ,מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו ,כד"א מאסף לכל המחנות ,מאן דכניש לכל
משריין עלאין לגביה ,עכ"ל.
 342עי' זהר )ח"א השמטות דף רסב ע"ב( :צלותא דאיהי שכינתא אדני סלקא לגבי בעלה
דאיהו ידו"ד וסליקת כלא דבזמנא דאיהו מתכסי מינה באלין קליפין איהי אתקריאת עניה יבשא
ולית לה אלא מה דיהבין עבדין בחשאי.
תרגום :התפלה ,שהיא שכינה ,אדנ"י ,עולה לבעלה שהוא יהו"ה ,ומעלה הכל .שבזמן שהוא
מתכסה ממנה בקלפות הללו ,היא נקראת עניה יבשה ,ואין לה אלא מה שנותנים עבדים בחשאי.
עי' ע"ח עקודים פרק ה' ,ועי' בהגר"א תיקו"ז י"ז ע"ג ד"ה ואינון.
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זה נשרש למעלה בעקודים ,כי האור של המלכות הוא ביסוד ,ובחינת כלי המלכות לא היה בה
אור כלל ,רק מזו"נ שבבינה ניתן בחינת ב' אותיות ד"ו ,והו' ניתן ליסוד והד' למלכות ,והשלימה
בעד אור המלכות .והוא ג"כ מה שאנו מוצאים באצילות ,שהיסוד הוא בחינת ו' ובו שורש דו"נ,
שיסוד הוא הו' שבו והד' בחינת נוקבא עטרת היסוד ,ששם הוא שורש הנוקבא כידוע ,ושתי
בחינות שביסוד נעשה ע"י בינה כידוע ,שהוא ע"י מזל תחתון ונקה ששם הוא מקומה של אימא.
וכן תיקון הנוקבא הוא על ידה בסוד אימא אוזיפת לברתא מנהא )זהר ח"א ב' ע"א( ,וכן כאן
בשורש העליון ,ניתן בחינת ו"ד מבינה ליסוד ומלכות ,ו' ליסוד ,וד' למלכות ,שהוא בסוד ד'
דלה ועניה.
פתח כו
כבר נתבאר )פתח יד( שהאור שנכנס בעקודים היה בסוד מטי ולא מטי .והיינו ,ששם
ניכר בכל עת גילוי האור )ה(מוגבל בכלי והסתלקו משם .והיינו ,ששם נשרש ענין הנהגת הרצון
על פי הגבול והמדה לפי ערך הבחירה והזמן ,וגם בחינת הסתלקות האור שהוא בסוד הסתלקות
הנשמה למעלה אחר המיתה לקבל שכרו ,כי כל זמן היותו מלובש בגופו ,הנשמה מוגבלת ובלתי
אפשר לה לקבל שכר.
וכן כאן בא האור בבחינת הנהגת הגבול בעת הזמן ,וגם גילוי בסוד קיבול שכר ,שהוא
בבחינת התפשטות מגבולו ולבושו .ולפי שכאן הוא קשר הנהגת הזמן ומה שלמעלה מן הזמן,
לכן בא האור שם בבחינת מטי ולא מטי ,וענין לא מטי הוא סוד סילוק האור לשורשו ,והשורש
הם י' ספירות שלמעלה מכתר דעקודים ,שהם ג"כ י"ס מכתר עד מלכות .והוא סוד קיבול השכר
והנהגתו ,שהוא ממש מכוון לערך הספירות של הגבול ,כי כפי מספר החלקים של מאורות שהם
באים לפעול ולהנהיג הנהגת הזמן לפי מספר אותיות התורה ופרטותיה וחלקיה ,כך הוא לעומת
זה השכר המעותד לו ,והוא הנהגת הנבראים לפי ערך השלימות התכליתי ,שהוא לכל א' לפי
ערך עבודתו .וא"כ ,בהכרח שיהיה נמצא למעלה מכלים של הספירות מספר השורשים כפי
ערכם .והוא סוד לא מטי של הכתר ,שהרצון העליון של העקודים התחלת הכלים בכלל ,עולה
לשורשו לבחינת שלמעלה מהנהגה ראשונה .ולפי שכלל הנהגת הזמן הוא מתחלק לב' בחינות
של מ"ה וב"ן שהוא ב' בחינות דו"נ חסד ודין ,כמו שיתבאר במקומו בנתיב התיקון בס"ד )פתח
א'( ,ובהם תלוי כל העבודה והבחירה ,ולכן גם כאן הוא בסוד השורש שזו"נ נשרש בכתר
דעקודים שהוא תחלת גילוי הרצון של הגבול ,ושם צריך להיות נשרש בחינת זו"נ .והם ד'
מקומות שנשרש שם בחינת זו"נ בכח"ב וביסוד ,והיינו שכמו שאלו ג"ר דאצילות הם המעטרים
להנהגה והם המשלימים אותם לבוא לידי התכלית ,כמו הנשמה וחיה ויחידה של האדם שהם
עומדים להשלים מדרגת האדם ,וכן יסוד דאצילות הוא העיקר בכלל ההנהגה שמחבר דו"נ,
שלכן נקרא ברית כולל כל תרי"ג שבאדם ,343וכן מצות מילה כוללת כל המצות תרי"ג .344ולכן
כאן בעקודים נשרש באלו ד' מקומות ,ב' בחינות של דו"נ שהם שורש לכל הנבראים ,שכולם
זכר ונקבה נבראו .345וכן הנהגתם בדין וחסד ,וכן העבודה בבחינת מ"ע ול"ת .רק שבכתר
דעקודים שהוא התכלית ,נשרש שם בחינת דו"נ ,בסוד העליה לשרשם לבחינה העליונה שהוא
ההנהגה בבחינת קיבול שכר .ולכן בבחינת מטי ולא מטי ,זו"נ שבכתר הם שעולים למעלה אל
הכתר שנתעלם למעלה ,והוא בסוף השרשים בחינת מלכות של השרשים ,והוא סוד גילוי
מלכותא דלעילא כו' ,בסוד ה' ימלוך לעולם ועד )שמות טו יח(.
וכן נשרש כאן סוד העלאת המוחין שעולים בכל לילה מז"א ,ולמחר באים מוחין
חדשים .346ונתבאר ענינו במקומו בס"ד )שבירה פתח ה'( שהוא סוד עיטורי ההנהגה ,שבכל יום
ויום באים עיטורים חדשים .כי ההנהגה מתחדש בכל יום ,וכל יום עושה העבודה והתורה של
 343עי' אריז"ל לקוטי תורה ,ספר משלי ,וז"ל ,עולה ברי"ת עם הכולל כמנין תרי"ג ,משום שבו
מתקבצים חו"ג יחד דהיינו מ"ע ומל"ת כנ"ל ,עכ"ל.
 344עי' לעיל הערה .202
 345עי' ב"ב )ע"ד ע"ב( וז"ל ,אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה
בראם ,עכ"ל.
 346זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
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ישראל תיקונים חדשים .וכל אלו התיקונים מסתלקים למעלה בסוד קבלת השכר ,והם העלמין
חדתין שבוראים ישראל בתורתם ומצותם 347שמוכנים להם לעתיד ,שע"ז נאמר )משלי ח כא(
להנחיל אוהבי יש וגו' .שלכן )קידושין ל"ט ע"ב( שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,שא"א לשלם
שכר נצחי כ"ז שהנבראים הם בבחינת גבול ושיעור .ובכל יום ,מסתלקין המוחין למעלה ,שהם
התיקונים שנעשו ע"י העבודה של ישראל ,ונכנסין למחר מוחין חדשים שגם הם יתתקנו ויעלו
למעלה .ובבחינת התפשטות המוחין בז"א הם נכנסים בו להיות בבחינת גבול ושיעור לפי ערך
ז"א שבו ו"ק ,בסוד ו' ימי בראשית ו' אלפי שנין .והסתלקותם הוא לעלות למעלה ממדרגת גבול
ושיעור ,בסוד קיבול שכר .ולכן בלילה ,זמן שליטת הדינים מאוד ,והסט"א מתפשטת בעולם ,כי
אז המוחין מסתלקים למעלה ונשאר בבחינת דורמיטא .348ונמצא שההעלאה הזאת של המוחין
אף שהוא בשביל התכלית בסוד התיקון בבחינת קיבול שכר ,מ"מ גורם בכלים מיעוט הארה,
והיינו סוד סילוק השכר מעולם הגבול להיות צדיקים מעונים ביסורים ,דשכר מצוה בהאי עלמא
ליכא .וזה עיקר תיקונם ,שיהיו ראוים לעבודה ולתיקונים אחרים ליום מחר ע"י העבודה ,וכן
הוא בכל יום .ובעת העבודה יש להם סיוע מלמעלה ,שהוא רצונו ית' המסייעם ,בסוד )יומא ל"ח
ע"ב( הבא לטהר מסייעין אותו .לכן ביום הוא כניסת המוחין ופריסת אור החסד בעולם שהוא
זמן העבודה ,אבל כוונתו להסתלק אחר גמר העבודה שלא לשלם השכר כאן .וכן הוא כאן
בשרשו בעקודים ,סוד מטי ולא מטי ,בכל עת שהוא כניסת האור בכתר בזו"נ ,שבו סוד ב' חלקי
העבודה כמ"ש .וסילוק זו"נ שבכתר למעלה ,הוא שורש לביאת המוחין וסילוק המוחין .ולכן
בכל עת חוזר האור ויורד למטה ע"י חזרת אור הכתר פניו למעלה ,שאז חוזר ונותן גבול ופונה
ליתן שיעור להארה ,בכדי שיהיו סיוע לעבודה ובחירה ,והוא סוד חזרת האור לכלי בבחינת מטי
ע"י חזרת אור הכתר פניו למעלה שכתב הרב זללה"ה.
ואין אותו כתר דעקודים שבסוף השרשים יונק מן הכתר עליון של השרשים רק חיות
לבד הצריך לו ולא יותר .וכל אלו הסדרים וחיבורי דו"נ ,שבכתר ושבחכמה ושבבינה יש דו"נ,
וכן סדר עלייתם שכתב הרב שלפעמים עולים ד' אורות של החו"ב למעלה ,ולפעמים כל ה'
האורות ,וכן סדר עליית זו"נ שבכתר למעלה אל שורש המלכות ,ושורש המלכות עולה אל
שורש היסוד ,וכל הפרטים שדבר הרב שם ,הכל הוא סוד סידורי כחות שהכין מחשבה עליונה
בבחינת הארה וסילוק ,כפי הצריך להיות שורש והכנה לאצילות ונקודים לפי הפרטים הצריכים
לו ,ואין להאריך עוד בדברים עמוקים אלו.

 347עי' בתיקו"ז קכ"ב ע"ב :אמר רבי שמעון לחבריא זכאה חולקנא דעלאין ותתאין אינון
באסכמותא לסייע לן ,האי איהו דאוקמוהו מארי מתניתין דבר נש דאשתדל בפולחנא דמאריה דכל
בריין דעלמא אינון בסייעתא דיליה ,כמה דאוקמוהו כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לזה,
ואפילו שרפים וחיות ואופנים לא אתבריאו אלא לסייעתיה ,וכד בר נש אפיק הבלים ודבורים
בצלותיה כמה עופין פתחין גדפייהו ופומייהו לקבלא לון ,הדא הוא דכתיב )קהלת י'( כי עוף
השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר ,ונטיל קודשא בריך הוא אלין מלין ובני בהון עלמין
דאתמר בהון ,כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה ,ורזא דמלה ואשים דברי
בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה אל תקרי עמי אלא עמי
בשותפו ,עכ"ל.
תרגום :אמר רבי שמעון לחברים אשרי חלקנו שעליונים ותחתונים הם בהסכמה לסיע לנו זהו
שבארוהו בעלי המשנה שאדם שמשתדל בעבודת רבונו שכל הבריות של העולם הם בסיועו כמו
שבארוה כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לזה ואפלו שרפים וחיות ואופנים לא נבראו אלא
לסיעו וכשאדם מוציא הבלים ודבורים בתפלתו כמה עופות פותחים כנפיהם ופיהם לקבל אותם
זהו שכתוב כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר ונוטל הקדוש ברוך הוא הדברים
הללו ובונה מהם עולמות שנאמר בהם כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה
וסוד הדבר ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה אל
תקרי עמי אלא עמי בשותפות.
 348עי' ע"ח נסירה פרק א' וז"ל ,כדי שתתתקן יותר לגמרי שלא על ידו ,צריך שיסתלקו המוחין
ממנו ,וסילוק זה נקרא שינה ,והבן זה ,כי קודם לכן היו אחוריים של שניהן כולם דינים ולהיותן
דינים היו דבוקים יחד ,כי כולם כותל אחד להם ולכן הפיל עליו דורמיטא ונסתלקו ממנו המוחין
כנ"ל הנקרא שינה ,ואז נשמתו שהם המוחין שנסתלקו ממנו היו מושכין לו חסד וחיות אל ההוא
קיסטה דחיותא שנשאר בתוכו בגוף בעת השינה מן חסד דבינה ,והיה מתפשט בו בתוכו ואז
הדינין ואחוריים היו מסתלקין ונאחזין באחור דנוקבא ונפרדין זה מזה וכו' ,עכ"ל.
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נתיב הנקודות
פתח א
אחר שנגמר גילוי הכלים בדרך כלל בסוד השורש ,אח"ז נעשה בנין הכלים בפרטות,
והוא סוד עולם אצילות בכללו עם בי"ע ,שבתחלה נקרא בשם נקודים קודם התיקון ,ואחר
התיקון נקרא בשם אחר ,כשי"ת באריכות בס"ד ,ומקום עמידת הנקודים אלו שהם עולם
אצילות ,עם הנמשך ממנו שהוא סוד ג' עלמין בי"ע מקומו בא"ק מן הטבור ולמטה ,ובתחלה
נבאר עניינו שהוא דבר עמוק בדרכי החכמה ,ודבר זה הוא כלל בכל המקומות אשר יתבאר
עניינם בנתיבות הבאים בס"ד ,והוא שכבר כתבנו )עגו"י פתח ב'( שענין אדם קדמון הוא המונח
שנעשה אחר הצמצום שהוא הכולל כל הנבראים וסובלם ,וכחות אורות המנהיגים אותם ,וענין
א"ק הזה אנו מדברים בו בבחינת אדם ,אף שאין שייך בו ,שהרי דמות אדם אינו אלא בסידור
הרכבת פרקי המאורות והעולמות אשר הם מסודרים ממש כפי ענין פרקי אברי האדם לפי
הפעולות הנמצאים בו ,ולפי ערך העבודה אשר נמסר בידם ,הכל בבחינת גבול ושיעור ,וזה אין
שייך בא"ק ,שהרי אינו לפי סידור הגבול והעבודה ,ועדיין לא הגיע למדריגה זו שיהיה שייך בו
שם פרצוף או כלי או מדה או הנהגה ,אך כבר נתבאר למעלה באריכות ,ששם אנו מדברים רק
בדרך שורש וסיבה לבד ,מאחר שהוא הסיבה להם והסובל אותם והם נמשכים מעניינו ,לכן אנו
מדברים בו בבחינת פרצוף ואברים וחושים וכחות ,כמו שאנו מדברים בשאר פרצופים
שבאצילות ולמטה.
והנה כבר כתבנו )צמצום פתח ג ,ד( למעלה ,שעיקר ענין הצמצום והחלל שבו ,הונח
לב' עניינים ,הא' שיהיה הבריאה בגבול ושיעור ויהיה נמצא האדם בבחינת בחירה ,בנטיה לטוב
ולרע ע"י יצה"ט ויצה"ר שבו ,שהוא סטרא דקדושה וסטרא דמסאבא אשר אחוזים בו ,כמו
שיתבאר באריכות בס"ד ,וע"פ סדר זה הוכנו מאורות של אצילות שהם כחות ההנהגה
המשגיחים על הברואים ,אשר כולם טפלים אל האדם התחתון ,ונמשכים אחריו אל המקום אשר
הוא נוטה ללכת ,שם ילכו כולם ,ועליהם הם כחות מאורות האצילות אשר מוציאים ומאירים לג'
עלמין בי"ע שהם כוללים הנשמות והמלאכים והגשמיות הטפלים אליו ,ושיהיו המאורות אלו
של אצילות פועלים על פי סידור הנהגת האדם התחתון ממש לפי עבודתו ,אם לטוב ואם להיפוך
ח"ו ,וענין הב' שהוכן במקום החלל הזה הוא ענין העלאת הנבראים כולם שיהיו סידור הנהגתם
וקיומם למעלה ממדרגת הזמן אשר הם עתה ,אלא שיתוקנו ויתנהגו בבחינה יותר עליונה של
הנצחיות ,ולעלות מעלה מעלה ממדרגה למדרגה ,וזהו ענין בחינת א"ק אשר אנו מכנים אותו
בדרך משל בסוד השורש בצורת אדם.
והוא ע"ד שכתבנו למעלה )עגו"י פתח א'( שכמו שהאדם הגשמי למטה נחלק לב'
מדרגות :א' עיקר האדם שהוא בחינת רוח שבו ,349שבו הבחירה והעבודה ,והוא מתגלה מחציו
ולמעלה עד הטבור בכלים עליונים שבו .ב' ,היא בחינת הנפש שלו שהיא למטה ממדרגתו ,ורק
שבאה בו כדי להתתקן ע"י הרוח ,וגם הנפש תתעלה במדרגת הרוח ממש ,והוא שכרו בעבור
העבודה ,כמו כן כאן באדם קדמון הזה שעיקרו הוא מדרגתו שהוא למעלה מגדר אבי"ע שאינו
לפי הנהגת הזמן ,אלא בבחינת קיבול שכר ועליית העולמות למעלה למעלה בבחינת נצחיות,
והוא חציו העליון שעד הטבור ,שאינם לפי גדר אבי"ע כלל ,אבל חציו התחתון הוא למטה
ממדרגתו ,והוא בחינת נפש וגדרו ,והיינו מה שבו תלוים כל עלמין אבי"ע שהם האורות
הפועלים בגבול ושיעור ומדה ,ומסודרים להנהגת הזמן ע"פ הבחירה המסורה )ו(רק עומדים
שעי"ז יעלו מעלה מעלה למעלה מגדר הזמן ,וזהו סוד תלייתם של אבי"ע בא"ק ,ר"ל שנקשרים
בו לעלות למעלה כמו הנפש הנקשר באדם ,להיות נתקן על ידי הרוח שבו ,ולכן נקרא בשם אדם
קדמון ,ר"ל שכמו שהאדם הגשמי שהוא האחרון שכולל כל הברואים אשר הוא בציור אדם ,ויש
בו ב' חלקים ,א' לפי ענין העבודה והבחירה להיות נתקן הרע לטוב ,והב' הוא בחינה שלמעלה,

 349עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
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בבחינת קיבול שכר ,והוא תיקון הנפש עם הרוח וחיבורו בו ,כמו כן כאן בעולם הזה ,אשר הוא
הראשון שאנו מדברים בו בצורת אדם אף שאין שייך שם כמ"ש.
וכמו שאדם התחתון כולל וחובק בו כל העולמות ,שגם המלאכים ומשרתים עליונים
ותחתונים נסבלים בו ונשואים על ידו לעלות ולירד והוא המאסף לכל המחנות ,350כמו כן כאן
בסוד השורש ,א"ק כולל וסובל כל עלמין אבי"ע ,ובו תלוי ירידתם ועלייתם לפי ערך קבלתם
מא"ק ,או מאורות העינים או מן המצח ,וגם מקום עמידתם או מן הטבור ולמטה ,או בבחינת
עליה למעלה כמו שיתבאר בס"ד.
פתח ב
כבר ביארנו בנתיבות הקודמים ,שעיקר כוונת אצילות העולמות והצמצום והנבראים
הכל היה בשביל הבחירה שיהיה למטה בעולם השפל ,ע"י סילוק גילוי הקדושה וסילוק גילוי
היחוד והרצון ,שיהיה הדבר הולך בהדרגה מהעלם אל גילוי ,עד שיהיה למטה ההעלם היותר
גדול ,שעי"ז יהיה נמצא כח הסט"א המתנגד לכל דרגין דקדושה והמסית לאדם לכל חטא ומדה
רעה ,עד שמתגבר בתכלית ח"ו לכפור גם בהשגחה ובסבה ראשונה ,מצד שנתעלם ענין הקדושה
מן האדם לגמרי ,וזהו עיקר הכוונה בבריאה ,שהאדם בבחירתו הטובה יתגבר בסטרא דקדושה
המתלבש בו ,לעמוד בקשרי המלחמה לנגד הנחש המסיתו הזה ,וע"י התגברו בתורה המאירה
לפניו הדרך ,יסיר כל חושך ,ויעביר כל מדרגות הסט"א ,ותלך הקדושה ויתגלה בעולם מגילוי
אל גילוי ,עד שיתגלה לגמרי ,והוא סוד ביאת נשמות ישראל בעולם אשר הם באמצע העולם,351
וניתנה להם התורה ,ונקשרו בקדושה עליונה שעל ידה מתגלה יחודו ית' בעולם יותר ויותר ,עד
סוף הזמן הקצוב לכך בעומק מחשבתו ית' ,אז יתגלה היחוד לגמרי ,כמ"ש )זכריה יד ט( יהיה ה'
אחד וגו' ,וכתיב )זכריה יג ב( ואת רוח הטומאה אעביר וגו'.
ונמצא ,שענין זה של הבחירה בשני דרכים ,הוא התכלית העליון שהיה ברצונו ית',
ובשבילם היה בנין כל העולמות ,וכל העולמות העליונים יותר ,הם היו רק בבחינת הכנה להם
לבד ,אך תכלית התיקון וסוף המחשבה שהרע יתהפך לטוב ויתתקן ,זה הוא העולה ראשונה
במחשבת רצונו ית' ,כידוע שכל דבר שמתקרב אל התכלית ,הוא העולה בראשונה במחשבה,
ולכן ,ב' בחינות אלו של אבי"ע ,בהיותם בבחינת הקלקולים או בבחינת התיקון ,מקומם למעלה
בשורשם באורות היוצאים מא"ק ,שאף שמקומם הוא למטה ,שהרי עיקר עניינם הוא במה
שעומדים למטה ונתנו בבחינת גבול ושיעור ומדה בשביל ענין הזה אשר נמצא אצלם ,מ"מ,
שורשם ורצון העליון שכיוון להוציאם ,הוא למעלה במדרגה ,וז"ס שאנו אומרים שהנקודות
יצאו מעינים דא"ק שהוא למעלה מאורות אח"פ ,והתיקון הוא בסוד מ"ה החדש שיצא עוד יותר
למעלה ,מן המצח דא"ק שהוא למעלה מן העינים ,ואורות אח"פ הם למטה מהם ,אף שמקום
התפשטותם הוא למעלה ,שהרי הם מתפשטים רק עד שיבולת הזקן והטבור דא"ק ,משא"כ
הנקודים הם מהטבור ולמטה מ"מ ,מקום התחלת יציאתם ,הוא למעלה ,מעינים והמצח ,והיינו
שהתחלת שורש עלות המחשבה ברצון הוא בנקודות ובתיקונם ,וכללות הנקודים שבהם נשרש
הבחירה וכל סידור הנהגת הזמן ,הוא תחילת המחשבה שהוא בסוד חכמה שהוא בחינת יו"ד,
היינו כל י"ס בכלל ,שכל י"ס הוא כולל כל ענין ההנהגה בכל חלקיה ,ובחכמה הם בכלל
במחשבה ,בסוד )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית ,ושם אינם מתחלקים לפרטים והתפשטות,
רק כל ענין השינוי של ההנהגה הנסדר בסדר קווין בי"ס של הפרצוף ,בחכמה הם כולם שווים,
אין א' נבדל מחבירו ,שהרי הם שם במחשבה לבד ,ולכן נקראים שם בבחינת נקודה ,352וענין
המחשבה נקרא בשם עין 353כמ"ש )קהלת א טז( ולבי ראה הרבה חכמה וגו' )קהלת ג טז( ראיתי

 350עי' לעיל הערה .341
 351דהיינו בחי' יושר של העולם עי' לעיל עגו"י פתח ג'.
 352עי' בהגר"א על תיקו"ז כ' ע"ב שזה הנקודה שבתוך האות ב' שהוא סתום ביסוד הבינה ,וכן
כתוב ברמח"ל אדיר במרום עמוד פ ,וז"ל ,הנקודה שאמר שנעשית מחשבה בסוד חכמה ובה צייר
כל ציורין באבא ,עכ"ל.
 353עי' ברמח"ל באדיר במרום עמוד תעה  -בשעה שהיו האורות עומדים להתלהט הנה היה
בא אור משרש העין שהוא מהתפשטות המחשבה העליונה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ג
וז"ל ,העין הולך אחרי המחשבה כמ"ש ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ,כי ברשעים
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תחת השמש וגו' )תהלים סו יח( ראיתי בלבי וגו' ,והטעם ,כי כמו שהחכמה הוא כולל כל י"ס
דאצילות כמ"ש בנתיבות הבאים בס"ד וכמ"ש הרב זללה"ה )אצילות פרק ג'( דא"ס
בהתלבשותו בחכמה דא"ק האיר בי"ס דאצילות ,וכמו שחכמה )הוא מחשבה( כולל כל הבנין,
כמו כן נתגלה כחו בעין ,שעין הוא כולל כל העולם 354כידוע במאמרי רז"ל בכ"מ* ,ולכן הארת
העין הוא ג"כ בדמות נקודה כללית ,וכן ההשגחה הכללית נקרא ג"כ בשם עין ,355שהוא מתפעל
לפי המחשבה הכללית ,וכמו שאח"כ המחשבה באה לידי ציור בבינה ,ששם הם מתחלקים
לפרטים שהיא אם הבנים ,356כמו כן כללות ההשגחה אשר באתה בעין מתפרש אח"כ בחושים
של אח"פ ,ונמצא ,ששורש המחשבה של אצילות עצמו ,הוא למעלה מאח"פ ,והתיקון ,שהוא
עיקר התכלית והרצון ,הוא עוד יותר למעלה ,והוא בא מן המצח ששם הוא גילוי של הרצון
העליון ,וכמו שית' עוד ענינו במקומו בס"ד )גדלות דז"א פתחים נג ,נד(.
*בית נתיבות
והעין באדם הוא כלל כל הגוף וכל הנהגתו הוא לפי ראות עינו ,הן במה שנוגע לעצמו,
)ו(הן במה שנוגע אל זולתו ,ועיקר הראות הוא בא מן המוח ע"י צינורי המוחין ,ומאיר בבת עין
שבאמצע ,ומשם יוצא האור ובוקע דרך קוים נמשכים אל המובט דרך האויר ,וחוזר לאחוריו
ונצטייר בבת עין ,ויש כאן בחי' קומה שלימה של ד׳ אותיות הוי"ה ,שכח הראות הגנוז בבת עין
הוא בחי' י׳ בכללות ,357והתפשטו משם באויר הוא בסוד ו׳ שהוא קו הנוצץ מן העין ,ובהגיעו
אל דבר המובט שהוא הציור של דבר הנראה הוא בסוד ה' ראשונה של השם שהציור הוא
בפרטות והוא כלל הג' מרחקים שבכל דבר נראה שהוא ג' קווין בסוד ה' ואח"כ בחזרתו לצייר
דבר המובט בבת עין הוא ה' שניה של הוי"ה ,וידוע כי כל דבר נראה ע"י גוונין ,והגוונין הם ה׳
מיני )גוונין 358שהם( אדום ,לבן ,ירוק ,שחור ,ותכלת ,והוא סוד ה׳ מיני הוויות שבכל עין ,שכל
הנהגה כולל ה׳ בחי' של חג"ת נ"ה ,שיסוד אינו אלא כללות 359וההנהגה הוא מתחלק לב׳ חלקים
של חסד ושל דין ,והם סוד ה׳ חסדים וה׳ גבורות של הדעת כידוע ,360והם סוד ב׳ עינים של
שמאל ושל ימין ,שכל עי"ן הוא ה׳ הויו"ת כמ"ש ,וז"ס הנקודות שיצאו מאור עיניים דא"ק שהם
הי׳ ספירות של אצילות שבהם הוא ההנהגה בסידור ב׳ בחי׳ הנ"ל ,וראות העין יוצא ע"י המוח
המאיר בבת עין שהוא סוד מלכות המאירה מחכמה שהוא סוד מילוי עי"ן ,עי"ן יו"ד נו"ן ,בסוד
אחוריים דאדנ"י ,361ולפי שבסוד הנקודות היה שורש לסט"א וסוד השבירה שהיה בסטרא
דמלכות אשר הם אחידין באחוריים דידה ,ולכן הם בהעלם בסוד אחוריים בבחי' מלכות ,וב'
פעמים עי"ן במילוי הוא בסוד שבר"י כלים שבר"י דבראשי"ת ,ונשאר א"ת סוד כ"ב אותיות
שהם הכלים שנשברו כמנין עש"ו במילוי עי"ן שי"ן וי"ו 362שהם מלכי אדום) ,והוא( בסוד
חשוכא דעיינין ע"י עננים )רע"מ ח"ג רנ"ב ע"א( דמכסין עלה ,בסוד )ישעיה נ ג( אלביש שמים
המחשבה אחר העין משא"כ בקדושה כמ"ש עיניך בשדה כו' כידוע ,ולכן השגת החכמה כינו בראיה
ולבי ראה הרבה חכמה ודעת )קהלת א'( עכ"ל.
 354עי' בתיקו"ז קמ"ז ע"ב וז"ל ,עינא איהו כגלגל כו' ר"ל שנקרא גלגל העין דכליל כל עלמא.
 355עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לט וז"ל ,הציורים הם מיני הנהגות ,דרך משל ,אם עין
האדם יצטייר במחשבה ירצה לומר שנצטיירו שם מיני הנהגות בענין ההשגחה שהם הם למטה
העין של אדם בכל גווניו וחלקיו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א שמחלק בין עיני א"א לעיני
ז"א.
356
דהיינו הפרטים הם ז"א שיוצאים על ידי הבינה ,וז"ל הגר"א בספד"צ א' ע"ג  -כי הזיווג הוא
אינו רק להוליד בנים ולתת להם מוחין ולקיימם כמ"ש למטה ,והכל הוא ע"י הבינה אם הבנים
כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף )דברים ל"ב( שהיא מתפשטת בזו"נ כידוע עכ"ל.
 357עי' יהל אור ח"ג ג' ע"א שהה' מראות אשלי"ת הם ה' גוונים מסטרא דה' עילאה ,וע"ש עוד
וז"ל ,שני בת עין הן א' החיצון פני אדם מל' ה' אחרונה ,וא' נקודה פנימאה חכמה יו"ד של השם,
וה' מראות ה' ראשונה ,אור הוא ו' כמו שמפרש והולך ,והחיצונה הנ"ל הוא המראה ,עכ"ל.
 358עי' תיקו"ז קס"א ע"ב )תיקונא תנינא אחרי תיקון ע'( וז"ל ,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' ,עכ"ל.
 359כן הוא בביאור הגר"א בספד"צ ב ע"ד.
 360עי' לעיל צמצום יב בבית נתיבות ,שהוא שקיו דאילנא לגיו המוזכר בתיקו"ז י"ט ע"א.
 361נדצ"ל הנעלם דעי"ן ,עי"ן יו"ד נו"ן ,בגימ' א' א"ד אד"נ אדנ"י.
 362גימ' שבר"י ,מובא לעיל שבירה טו.
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קדרו"ת וכו' ,והוא בסוד עו"ר עי"ן ,סוד עש"ו והוא ב׳ תני"ן במילוי ,ב׳ תנינים הידועים שהם ב'
עננים דמכסין על בת עין שהם סוד ד"ו קר"ת רומ"י רבתי וזעירתא )רע"מ שם (363כמנין מילוי
עין ,עי"ן יו"ד נו"ן וב׳ פעמים עין במילוי ,הוא ב׳ פעמים רומ"י והם אוחזים בקרומים ומחיצות
של העינים שהם בסוד הכלים הנשברים בגוונין חשוכין 364דעיינין ,שהם ב׳ תנינים נחש עקלתון
ונחש בריח ב׳ נונין של נו"ן דעין ,ונשאר ו׳ בתוכם בהעלם ,הוא סוד )תהלים קג יט( ומלכותו
בכל משלה ,והוא ו׳ דגחון דבאמצע התורה )קידושין ל' ע"א( רע"מ המתלבש בתלמידי חכמים
שבדור 365שהוא בגלותא ביניהן ,ומגין ע"י התורה שעוסקין בה בימא דאורייתא בתורה שבכתב
ושבע"פ שהם ב׳ תנינים דקדושה ,366ונשאר ממילוי עין הנ"ל אחר שתסיר ב׳ נוני"ן הנ"ל ,הוא
כמנין ציון והיא בת עין שמשם תצא תורה לישראל ,ושם הוא אור העין ,כמ"ש )מלכים א' ט ג(
והיו עיני וליבי שם וגו׳ ,ובעולם הנקודים נגנז האור של בת עין ,ונשאר בגוונין חשוכין לבד,
וגילוי האור היה על ידי משה רבינו ע"ה רע"מ ,כמ"ש )שמות ב ב( ותרא אותו כי טוב הוא,
שנתמלא כל הבית אורה )זהר ח"ב י"א ע"ב( ,והוא התורה שנתנה ע"י ,וע"י היה התיקון שהוא
עלה ברצון בסוד המצח ,שכולל משפט צדקה חסד כלל התורה ,וכן גמר התיקון הייה ע"י
משיח ,איש צמח שמו )זכריה ו יב ,עי' במ"ר פי"ח סי' כ"א( ,וכמו שית' ליד בס"ד בנתיב עולם
התיקון.
פתח ג
ואור היוצא מן העינים לצורך האצילות ,הוא בחינת נקודות של טנת"א ,שהטעמים ,כבר
נתבאר )אח"ף פתח יד( שהם נחלקים לג' מדרגות שהם באח"פ ,והם בסוד ס"ג 367דס"ג ,כי כלל
שם ע"ב של א"ק הוא בגלגלתא דיליה ובמוחין ,ושם ס"ג הטעמים שבו בג' חלקים יצאו והאירו
דרך אח"פ ,ונמצא שהנקודות הם של ס"ג דס"ג בבחינת נקודות ומשם הוא הארה הנמשך אל
הכלים דנקודים ,ועיקר הכלים דנקודים שעומדים מן הטבור ולמטה ,הם בסוד שם ב"ן כמו
שיתבאר בס"ד )אח"ף פתח כ'( אבל הארה הנמשך להם הוא בבחינת ס"ג דס"ג בבחינת נקודות,
והבל הזה הוא מועט יותר מן ההבל הנמשך מאח"פ ,והיינו כי הכח הנמשך להם מן החושים
דא"ק שהם כוללים כל הנהגת הגוף שהם הכנות למדות של אצילות ,הוא בהדרגה יותר נמוכה
מבחינת ההארה הנמשך לשרשים שלהם שהם אח"פ.
והטעם שמשם יצאה הארה מעט היא ,כי כל נקבים של אח"פ הם נקבים פתוחים ממש
וההבל יוצא משם כמעט בלא לבוש ,מה שא"כ הבל היוצא מן העינים הוא יוצא דרך מחיצה של
גוף העין וע"י הקרומים הרבים אשר שם ,והיינו כמ"ש ,שבאורות אח"פ לא בא ההדרגה עדיין
לידי מדה וגבול ממש ,רק הרצון העליון הכמוס בהם שנותן הכנה למדות וגבולים ,הוא היה
הגובר ביותר ,משא"כ בנקודים ,ששם בא בהדרגה של הכלים בפרטות עניינם לידי מדה וגבול
ממש ,לכן האור היוצא להם בא ע"י מחיצה ממש* ,ולכן שם נתמעט ההבל ,כי אינו יוצא אלא
ע"י כלים גמורים.
*בית נתיבות
סוד אור העינים הוא שם הוי"ה בעייני׳ ונקודין ,והם כ"ד עיינין וע"ב נקודין ,והענין
בזה ,כי שם הוי"ה מתגלגל בי"ב צירופים ,ובאמת הם כ"ד צירופים שד׳ אותיות בונות ד׳ בתים
)ס"י פ"ד משנה ט"ז( אך שאות ה׳ אחרונה היא כפולה לכן הם י"ב ונמצא שבאמת הם כ"ד ,רק
שי"ב הם באתגליא וי"ב באתכסיא ,368והם סוד כ"ד שעות של יום ולילה ,שי"ב ביממא ,וי"ב
דליליא הם כלולים ביממא בסוד )בראשית א ה( ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ,והוא סוד ההנהגה
 363ע"ש ביהל אור שזה מלכות דס"א.
 364עי' בהגר"א בתז"ח כג ע"ב ד"ה אתפחיא.
 365כן הוא באריז"ל שער הגלגולים הק' כ' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של
משה[ אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על
התפשטות אורו בת"ח ושם מחולל מפשעינו ,עכ"ל.
 366עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ג דהיינו נחש בריח ונחש עקלתון.
 367נדצ"ל ע"ב.
 368עי' בהגר"א ס"י כ"ג ע"ב וז"ל ,הי"ב גבולים )דאלכסון( באמת היה להם להיות כ"ד ,ד' לכל
שטח אלא שהן כפולים ,כי ב' קצוות של ב' שטחים מחוברים בגבול א' ,לפיכך כל גבול כפול הוא,
וכן בי"ב בתים של הוי"ה שהן כ"ד אלא שהן כפולים ,ולכן י"ב שעות ביום וי"ב שעות בלילה ,עכ"ל.
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שמתחלק לי"ב חלקים בי"ב שעות והם בסוד הנהגת חסד ודין ,בעליית השמש וירידתה ,והוא
סוד הגלגל המקיף כל המאורות בי"ב שעות של היום והלילה ,שגלגל הוא בעיגולא סוד גלגל
העין ,וכלל העין הוא בג׳ גוונין שהם דרגא דג׳ אבהן ג׳ גווני הקשת כידוע ,369וס׳ גלדי עינא עם
י' דבת עין )הוא יו"ד( הוא סוד שם ע"ב של ג׳ פסוקים ויסע ויבא ויט )תיקו"ז צ"ח ע"ב( שהם
בג׳ אבהן והם ע׳ נפש של יעקב שיעקב בחושבנא ,ועם אברהם ויצחק הוא ע"ב נגד ע"ב נקודין
הנ"ל ,וכ"ד עינין הם כ"ד אותיות של כל פסוק מג׳ פסוקים הנ"ל שהוא סוד כ"ד צירופים הנ"ל
שכל אחד נכלל מג׳ אבהן ג׳ גוונים הנ"ל ,והנה בד׳ אותיות הוי"ה הם כ"ו ,ובכל א׳ ג׳ עיינין וט׳
נקודין ,ובב׳ ההי"ן ט׳ עיינין וכ"ז נקודין כמ"ש בפנים )פתח ב'( שאור הפנימי שבבת עין שם
הכל בכללות בסוד י' ,והתפשטות האור מן העין אל דבר המובט באויר הוא בסוד ו׳ ג"כ
בכללות ,והציור בדבר המובט בעצמו וחזרת המובט המצטייר בעין ,הוא בחי' ב' ההי"ן של
השם ,ונודע ,כי הכלים בכללם הם ט׳ חב"ד חג"ת נה"י ,ומתחלקים בסוד ג' חלקים ראש בטן
גויה הכוללים ג׳ חלקי הגוף ,ובפרטות הם ט׳ כלים וכ"ז פרקין בהתחלקות ג' ,שבכל כלי תיכון
חיצון ופנימי ,כמו שית׳ במקומו בס"ד ,ולכן ביו"ד ו' הם בכלל ובההי"ן הם בפרט ,ושם בעיינין
הם הכל בבחי׳ עיגולים עיינין ונקודין ,והבן.
פתח ד
אלו האורות אשר יצאו מן העינים הם אשר נקראו בשם נקודות ,והם ט' נקודות של
370
קמ"ץ ,פת"ח ,סגו"ל ,ציר"י ,שב"א ,חול"ם ,שר"ק ,חיר"ק ,קיבו"ץ ,כי הם בחינת כל הי"ס
כנודע ,אשר הם כולם הויו"ת משונות בנקודות אלו ,והענין בזה כי הוי"ה תמיד הוא כולל כל
אילן שלם של כלל הברואים שהולכים הכל תחת סדר של ד' אותיות השם כמ"ש כמה פעמים,
כמו למטה ד' יסודות בכל דבר ,וד' בחינת דצח"ם ,ד' איכויות 371חם ולח יבש וקר ,וד' חיות ,וד'
אופנים ,וד' רגלי הכסא ,כי כל מאור הפונה למטה להנהגת התחתונים ,הוא צריך להשקיף על
הכלל ,ולהעמיד ד' חלקים הנ"ל כל א' בשלימותו לפי ענינו) ,ו(רק השינוי במדות ואורות כחות
ההנהגה העליונה ,הוא ע"י הנקודות של השמות הנ"ל ,ועל ידם פונים המאורות לכל אשר ילכו
ויתפשטו כמו האותיות שהם מתנענעים ע"י הנקודות ,והם הכלים של האצילות שהם למטה מן
הטבור דא"ק כמו שיתבאר עוד לפנינו בס"ד ,הם מתנועעים ע"י האורות שבא להם מלמעלה ,רק
שהכלים משתנים לפי עניינם ,או בקלקול או בתיקון לפי מצבם ,שהקלקולים עומדים לצאת
מהם הם נקראים בשם ב"ן ,ואז האור אשר מנהיגם הוא בסוד אור העינים והוא סוד הנקודות
שהם אורות הנקראים בשם ס"ג דס"ג הכולל ,372ואם בבחינת מצב הראוי לפי התיקון ,אז הם
בסוד מ"ה וב"ן ביחד ,אז האור בא להם מלמעלה מבחינת מצח דא"ק ,והארתו ע"י זיווג דע"ב
וס"ג הכולל ,כמו שית' במקומו בס"ד )תיקון פתח א'(.
וענין הנקודות הוא שהאורות באו בכלים סתומים ,שלא היו יכולים להתפשט בהם
בפרטות ,בסוד ציור קווים ובחינת פרצופים ובגילוי פנים לפי מצב הכלים שלא היו ראויים לכך,
לכך נרמז האור בהם בציור יודי"ן ,שכל י' הוא נקודה סתומה שהאור מקובץ ואינו מתפשט
לחלקים ,והוא כלל י' האורות שבכל כלי נגד י"ס שבו ,אבל בתיקון ,שהם באים בגילוי
ובהתפשטות ,הם בסוד ווי"ן וקוים ,373ולכן כמו כן כאן בז' נקודות מציר"י ולמטה הם נקודות
 369עי' תיקו"ז ל"ב ע"ב וז"ל ,בעין ג' גוונים עם בת עין שכינתא דמשתתפת באבהן ,עכ"ל.
 370העשירי היא בלי שום ניקוד מתיחס למלכות כמ"ש בתיקו"ז קנ"א ע"א וז"ל ,תא חזי ,תשע
זמנין יקו"ק בכל ספירה וספירה נקודה דיליה ,ואיהו יקו"ק במלכות בלא נקודה ,ואלין אינון נקודין
דמחייבין כל ספירה וספירה תשע נקודין ,אינון חד יקו"ק בקמ"ץ תניינא יקו"ק בפת"ח תליתאה
יקו"ק בציר"י רביעאה יקו"ק בסגו"ל חמישאה יקו"ק בשב"א וכו' ,עכ"ל.
 371עי' בהגר"א על תיקו"ז קכ"ד ע"ב ד"ה מסטרא דאויר ,וז"ל ,אע"ג דבכ"א ב' איכיות מ"מ אלו
הם עיקרים ופועלים יותר ,דאויר רכותו נרגש שהוא ספוגי והכל נכנסין בו לח מאד ,יותר מהמים
אין ספוגי כמוהו כו' ,עכ"ל.
 372דהיינו הס"ג הכללי ,הס"ג דא"ק ,וכן כתוב בע"ח טנת"א פרק א'.
 373עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל ,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' עוד בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו'
קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל ,ועי' בתיקו"ז ל"ז ע"א ולית נימא ונימא דשערה
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לבד ,שבהם היה השבירה והקלקול ,שגם אחוריים דאו"א נתבטלו מצד התפשטותם בז"ת ,ואלו
האחוריים הם בסוד בינה בכללות ,כמו שיתבאר באריכות בס"ד בנתיב שבירת הכלים )פתח י'(
ולקמן בנתיב הזה )פתח יא( מה שא"כ ב' נקודות הראשונות שהם בסוד כתר וחכמה ,שחכמה
כולל פנים דאו"א ביחד ,שם לא היה ביטול ושבירה כלל ,לכן שם נתגלה האור בציור קווים ,כי
אלו המאורות אינם לפי ענין הקלקולים ,רק למעלה מהם ,והם עטרות שלהם כמו שית' ,וז"ס
נקודת קמ"ץ ופת"ח.
ונגד מלכות לא יש כלל נקודה ,כי בעולם התוהו לא היה לה)ם( מלוכה כלל ,ולא יצאה
ענינה אל הפועל ,בסוד וארעא אתבטלת כמו שיתבאר בס"ד )שבירה יח( ,374ולכן גם באורות
העינים לא יש נגדה נקודה כלל ,כי היא נשארה במקומה ,בסוד אישון בת עין ,בסוד נקודה אחת
לבד ,375כתר שבה ,כמו שיתבאר במקומו בס"ד ,ולכן אלו ב' נקודות קמ"ץ ופת"ח ,הם במספר
כ"ב ,לרמז על כ"ב אותיות שהם הכלים בכללם ,כמו שנת' למעלה בנתיב אורות דעקודים
באריכות ,שהם נשארו שלמים* ,ונשאר בז' נקודות י"ג יודי"ן כמספר עי"ן לרמז על מקום
יציאתם משם**.
*בית נתיבות
ומספר כל הנקודות בכלל הם י"ד כמנין ב׳ פעמים ע׳ לרמז על ב׳ עיינין הנ"ל ,והם בחי׳
ז׳ אותיות בג"ד כפר"ת שהם כפולים שהם כלל מאורות ההנהגה ז׳ ימי בראשית שנכללים מב׳
חו"ג ,וכולם היו בבחי' עיגולים ,וכל השבירה היה בבחי' עיגולים לבד שיצאו בבחי' נפש לבד,
ולא נשארו רק ב׳ הנקודות הראשונות שלא נשברו ,ולכן היה בהם בחי׳ קווין ג"כ שהם סוד שני
המדרגות עיגול ויושר ,והבן.
**בית נתיבות
והוא מאמר רז"ל במס׳ סנהדרין )ע' ע"א( דרש כו׳ י"ג ווי"ן נאמר ביין ,ויחל נח איש
האדמה ויטע כרם וגו' ,שהם י"ג ווי"ן וי"ג יודי"ן ,והענין כמ"ש )בראשית מט יב( חכלילי עינים
מיין וגו' ,כי ע"י היין כשהוא נכנס בגוף במדתו ,אז הוא גורם שמחה יתירה ותוספת הארה
במוחין ,והם מאירים בעינים יותר ,אבל כששותה יותר משיעורו ,אז גורם קלקול בעינים ונעשים
אדומים ,ואז )רע"מ ח"ג רנ"ב ע"א( ענני חפיין על עינא בסוד מלכי אדום דמתכסייא בגוונין
חשוכין ,ואז הם בסוד סילוק אור הדעת ,כמ"ש )עירובין ס"ה ע"א( יין ניתן בשבעים אותיות
ודעה נתנה בשבעים אותיות כו' ,והוא סוד )ברכות מ' ע"א( האילן שאכל ממנו אדה"ר גפן היה,
שחטא אדה"ר היה ע"י הנחש שגרם שבירה וקלקול במאורות העליונים ,והוא המיתה שנגזר
עליו בסוד מיתת הז' מלכים מלכי אדום וסוד כר"ם שיוצא ממנו היין ,הם ב׳ פעמים עי"ן ,ויי"ן
הוא ז׳ נקודות שנשברו ,וכשעינים מאירים והעולם הוא בתיקונו בסוד גוונין נהירין דקשת
)בראשית ט טז( וראיתיה לזכור ברית עולם ,אז הוא בסוד ווי"ן שהם בציור קווין ,והם י"ג ווי"ן
בסוד ג׳ הויו"ת ג׳ מוחין דמאירין בעיינין ,ומוציאים האור בהתפשטות בפתיחו דעיינין בסוד
קווין ,אבל כשהקלקול גובר ,אז ענני חפיין על עינא )ישעיה נ ג( אלביש שמים קדרות וגו' ,ואז
מלכי אדו"ם גוברים ,ואז עיינין מתהפכין לגוון סומק ונשאר האור בסתימו ,ואז הם בסוד יודי"ן
בסוד ענ"י ,והוא )סוד( מ"ש שעני המצפה לשולחן אחרים עולם חשוך בעדו )ביצה ל"ב ע"ב(
שהם גוונין דמכסיא על עינא ,ועני חשוב כמת )נדרים ס"ד ע"ב( שהוא בסוד מלכי אדום דמיתו,
ואין ענ"י אלא בדעת )נדרים מ"א ע"א( שהוא היה חסר בעולם התוהו )כמו שית׳ במקומו בס"ד
)שבירה פתח יז(( וז"ס )מגילה י' ע"ב( כל מקום שנאמר ויה"י אינו אלא צער ,כי הו׳ נהפך לי',
וז"ס הנוקבא דדעתה ק"ל )שבת ל"ג ע"ב( דלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ועיקר

דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו' מבועא דיליה י' דסלקא באוירא עד
אין סוף ונחתא עד אין תכלית ,ע"כ.
 374עי' בגר"א בספד"צ דף ג' ע"א וז"ל שם ,וארעא אתבטלת  -היא לא מלכה כלל דל"ל מגרמא
כלום אלא מה שמקבלת מבעלה ,לפיכך כאן שמלכים דו"ק מתו היא לא באה לכלל הויה ,ולפיכך
לא נזכר מלוכה והויה בתורה עליה כלל ,וכמ"ש למטה והארץ תניינא לאו בחושבן כו' ,עכ"ל.
 375עי' ע"ח נסירה פרק א' וז"ל ,כי הנוקבא בעת האצילות הראשון לא היתה רק נקודה א' לבד
כנודע וזה הנקודה נקרא אישון בת עין וכו' ,עכ"ל ,וכן כתוב בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א וז"ל ,והיא
יצאה רק נקודה אחת וט' נקודות נשארו למעלה ושל ו"ק שלשה נקודות שהן זיוניהון הנ"ל
ונשארה רק בנקודה א' א"א בה הויה כלל ,עכ"ל.
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תיקונה מן הדכורא ,וכן בעולם התוהו ,סוד שם ב"ן בו היה המיתה ותיקונו ע"י מ"ה בדכורא,
ולכן כאן נאמר י"ג פעמים ו"י )כו'( ,והבן מאוד.
פתח ה
הפרש יש בין אורות אח"פ שהאירו בא"ק ,ובין אור שיצא מן העינים שהם הנקודים,
שאורות אח"פ הם כולם בסוד יושר לבד ,מה שא"כ אורות דנקודים שהם מן הטבור ולמטה
דא"ק ,הם בסוד עיגולים ויושר ,ובתחלה קודם התיקון ,לא יצאו רק בבחינת עיגולים לבד,376
ואחר התיקון ,נתגלה גם בחינת יושר שבהם ,והכוונה בזה ,שכבר נתבאר )עגו"י פתח ג'( )שענין(
עיגולים ויושר הוא שורש דרגא דאד"ם ובהמ"ה והם בסוד מ"ה וב"ן ,377והיינו שהשקפת א"ס
ית"ש על הנבראים הוא על שני דרכים ,הא' בהשקפה כלליות שאינו לפי העבודה והבחירה ,רק
בשביל קיומם שנבראו בתחלת הבריאה מצד חסדו ית"ש למען שמו ,והוא נקרא מדרגת בהמה,
והיינו סוד שם ב"ן שהוא השגחתו ית' על כל הנבראים של דומם צומח חי ואו"ה שאין בהם
תורה ועבודה ,ובהם הוא הנהגתו ית' בכללות ,אין הפרש בין גדול לקטן ,ואין בהם בחינת מעלה
ומטה עליה וירידה ,והוא סוד הנהגת הטבע ע"פ המזלות שהם גלגלים בעיגולים וסובבים
העולם בשוה ,אין הפרש כלל בין פרט לפרט ,והבחינה השניה הוא הנהגתו ית' בדרך פרט,
בציור אדם ממש ,והוא המיוחד רק לישראל ע"פ סדר התורה והמצות תרי"ג אשר הם ממש
בציור אדם ,ובו שייך הפרש חלקים ועליה וירידה חסרון ומיעוט וריבוי )ועליה( הכל לפי רוב
המעשה ,וזה נקרא בחינת יושר של המאורות ,בסוד )דברים לב ד( א-ל אמונה ואין עול ,צדיק
וישר הוא ,ומטעם זה נקראו ישראל ישורון )ישעיה מד ב( והוא הנהגה העליונה המלובש
בפנימיות הנהגת הגלגלים ומזלות ,שהנהגת הטבע היא טפלה אליה ומשתנית ע"פ ישראל ע"פ
הנהגת היושר גם באו"ה ובדצ"ח ,שזה סוד בחינת יושר שהוא עומד בפנימיות העיגולים.
והנה ,כל זה הוא בכלל למעלה מושרש בא"ק הזה ,שאורות אח"פ שהם ההכנות אל
מאורות וסדרי הפעולות של האצילות שהם רק בסוד קיבול שכר ,למעלה ממדרגת הזמן ורק
בבחינת נצחיות ,וזה אינו תלוי רק 378בעבודה כמו שיהיה לע"ל אחר התחיה ,שלא ישארו רק
נשמות ישראל ונפשות שלהם שנזדככו בסטרא דקדושה ,לכן הם רק בבחינת יושר לבד ,ואין
שייך שם בחינת עיגולים כלל ,מה שא"כ באצילות שהוא המסודר לפי סדר הנהגת הזמן של שית
אלפי שנין ,שבזה יש ב' מדרגות ,א' בחינת השגחה כלליות שאינו לפי המעשה ,והיינו אפילו
לפי הקלקולים הנמצאים בהם ,זה בחינת עיגולים שלהם ,שהוא בסוד ב"ן ,והיינו קודם התיקון
לפי ענין השבירה שהיה בשביל התכלית שיוצא מהם ,והיינו התיקון אשר נעשה ,שהקלקול היה
ע"מ לתקן ,כמו שית' בס"ד בנתיבים הבאים ,והוא ג"כ סוד ההשפעה שהגיע לדורות הראשונים
שעד אברהם ,בכדי להוציא מהם האבות וישראל ,כמ"ש )אבות פ"ה מ"ב( עשרה דורות מאדם
כו' ,עשרה דורות מנח כו' ,וז"ס יציאתם בתחלה מן העינים בבחינת עיגולים לבד ,ואח"כ הוא
הסדר השני ,שהוא העיקר בכוונה ,והיינו התיקון שהיה אחר הקלקול ,והוא סוד ההנהגה
שנתחדש בעת שבא אברהם לעולם ,וכן האבות ומשה רע"ה ודור המדבר והנהגת ישראל
וצדיקים שבכל דור ,שהכל בדקדוק עצום בכל פרט ופרט לפי המעשה ,שגם הטבע משועבד לו
ונשתנה ע"י.

 376כ"כ בע"ח נקודות פרק א' ,אבל בע"ח שבירה פרק ג' כתוב באופן אחר ,ועי' לקמן פתח יב
שכתב שמן הטבור ולמטה שהם בסוד הגוף של האדם הם מסודרים ממש כמו חלקי הגוף ,ועי'
שבירה פתח כה שמביא ע"ח שער ט' פרק ג' ,ועי' תיקון פתח יב שיש עגו"י בנקודות ,ושם הוא
מסביר שענינו של מ"ה היא לתקן הכל על פי צורת האדם ,ולכן מ"ה בעיקרו יושר ,אבל בנקודות
קודם התיקון לא נתגלה מציאות שלמות האדם ,וכאלו לא היה ,לכן אפשר לומר שהנקודות לא
היו רק בבחינת עיגולים.
 377עי' יהל אור ח"ג ל"א ע"ב וז"ל ,סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית ,והיא יסודו,
ונפח בו רוח האדם ,שהוא נק' האדם באמת ,אד"ם ידוע ,והוא סוד מ"ה וב"ן ,שהמ"ה בא בתוך
הב"ן ,להוציא הברורין ולהשלים אותה ,והוא סוד אדם ובהמה )אותיות בהמה בה מ"ה( ולכן
הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן ,עכ"ל ,ומקורו מהספד"צ וז"ל )כ"ח ע"ב( ויאמר אלקים תוצא
הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ,ועי' ביאור הגר"א שם.
 378נראה שיש למחוק המילה.
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והוא סוד עולם התיקון ,הכל לפי ציור אדם בתרי"ג מצות שבו ,והוא הארת הרצון
שנתגלה מן המצח ,והוא היושר שנתחבר עם העיגולים ,והוא סוד חיבור מ"ה וב"ן ,ולכן אורות
דאח"פ שהם רק בבחינת קיבול שכר ונצחיות ,אין שייכות בהם בחינת עיגול כלל ,ואינם
נמשכים רק ביושר בבחינת הפנים של א"ק בסוד )במדבר ו כו( ישא ה' פניו אליך ,ע"י התדבקות
רצונו ית' אל ברואיו ,מה שא"כ בבחינת אחוריים שלו שאין הנבראים פונים למלאות רצון קונם,
אין שייך בזה קיבול שכר כלל ,ולכן אין להם בחינת נצחיות כלל ,עיין בביאורי רבינו הגדול
הגר"א ז"ל לספד"צ ,סוף פ"ה )ל"ז ע"ב( ,379ותבין מ"ש כאן ,מה שא"כ אורות הנמשכים
מהעינים שהוא לפי בחינת הכלים ,אף שעומדים להוציא הקלקולים ,והוא בהנהגת הזמן של
שית אלפי שנין לפי בחינת השגחה כלליות בטבע גם באחוריים שייך המשכת השפע הזה ,ולכן
כתב הרב זללה"ה שאור העינים מסבב בכל צדדי א"ק ,גם מאחוריו והוא בחינת עיגולים ממש,
והבן.
ועוד טעם שני ,כי אורות אח"פ יוצאים דרך צינורות פתוחים ממש ,לכן הם ישרים ,מה
שא"כ אורות דנקודים שהם מצומצמים ואינם יוצאים דרך פתח פתוח ,רק דרך נקבי העור דרך
גומות ושערות שבו ,לכן הם בבחינת נקודים ועיגולים ,והוא מ"ש שאורות אח"פ הם בהשפעה
גדולה ובהארה מרובה בגילוי רצון הפנימי של א"ס ית' הגנוז בא"ק הזה ,שאינו לפי ערך
הצמצום של הנהגת הזמן ,רק במדרגה יותר גדולה בבחינת נצחיות שזהו קיבול השכר ,לכן אינו
אלא לבעלי העבודה ,למי שהוא במדרגת אדם ממש ,והשלים רצונו ית' בתכלית בריאתו ,מה
שא"כ הארת הנקודים שהיא הנהגת הזמן העתה ,שהוא בא בצמצום גדול ובהסתר פנים ממש
ע"י מסכים ומחיצות רבות של כלים ומדות וגבולים לפי ענין הנהגה שאינו לפי העבודה ,רק
מצד חסדו ית' ,וגם מצד התכלית שכיון בהם ית' בכדי להיות שמירה לישראל ורצועת מרדות,
או בשביל קיום ישראל ,וכמה דרכים לפניו ,לכן הם בעיגולים ואין השגחה זאת משקיף עליהם
לדקדק לפי רוב המעשה וכמ"ש ,והוא גם כן מ"ש הרב ,שאור היוצא להאיר לנקודים הוצרך
לצאת בדוחק גדול ,ומכה בהאורות ההם עד שנעשו עיגולים מסביב ,כי התגלות הרצון הפנימי
במדרגת הנקודים ,אינו ע"פ המעשה ,שהרי השפע נשפע בהם אף שהקלקול גובר בעולם,
והסט"א מתגבר ומרבים לחטוא ,ואעפ"כ ,שפע החיים נשפע להם ,שלא ברצון הגלוי כביכול,
אלא צריך להעביר הקטרוג ולעשות לפנים משורת הדין ,ולכן אינו בבחינת יושר ,רק בדרך שפע
כלליות לקיום העולם לבד ,והבן.
פתח ו
מקום עמידת הנקודים כבר נתבאר למעלה )בפתח הקודם( שהוא מן הטבור דא"ק
ולמטה ,והאורות המאירים להם נעשה ע"י הצמצום וסילוק האור שמחצי א"ק ולמטה ,בנה"י
שבו שעלו למעלה ,ושם אתפריס חד פריסה באמצע להיות מסך מבדיל בין האורות שלמעלה
ובין האורות שלמטה ,וביאור דברים האלו כבר כתבנו )עקודים פתח יד( שכל פרצוף הוא
מתחלק לב' חלקים ,א' הוא בחינת עצמו לפי ערך מדרגתו ,והב' הוא לפי השפעתו במי שלמטה
ממדרגתו ,שצריך למעט האור הזה שיהיה בערך התחתון המקבל ממנו ,כמו באדם ,שעד טיבורו
הוא בחינת רוח שבו שהוא עיקר האדם ,380ומן הטבור ולמטה הוא מדרגת נפשו שהוא למטה
ממדרגתו ,וכן הוא בכל פרצוף שבאצילות ,שא"א מחציו ולמטה הוא בחינת התלבשותו בזו"נ
והארתו להם כפי ערך מדרגתם ,וכן או"א בז"א ,וז"א בנוקבא ,כמו שיתבאר עוד בס"ד במקומם,
וכן כאן בא"ק ,שעד הטבור הוא הארת שורש הראשון של דמות אדם כפי עניינו שלמעלה
ממדרגת הזמן באופן שאין שייך בהם שום קלקול ופגם רק בסוד השלמות היותר עליון שאפשר
להם ,ומן הטבור ולמטה ,הוא בחינת הארתו באבי"ע כפי סדר הנהגת הזמן ,ושם נסתלק אותו
המדרגה העליונה שאין שייך בו בחינת פגם וקלקול ,אלא נשאר השקפתו אליהם שיהיה מנהיגם
 379וז"ל ,והוא רומז ג"כ לעתיד ולא ישאר אלא הצדיקים ונפש הבהמית שלהן שזככו אותן
לקדושה ,עכ"ל.
 380עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
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ופועל בהם ,באופן שיוכלו להמציא כל אלו המדרגות באצילות ובענפים השייכים אליו שהם
בי"ע ,וזה נקרא צמצום וסילוק האור מלמטה למעלה מן הפרסא.
ויש להקשות למה באמת בתחלה היה אור מרובה למטה מן הפרסא והוצרך אח"כ
לסלקו ולהעלותו למעלה ,למה לא היה כן בתחלה שיהיה האור מוגבל מחציו ולמטה כפי ערך
הראוי לאצילות ולענפיו שהם בי"ע ,אבל יש בזה ענין עמוק בדרכי החכמה ,והוא ,שכבר כתבנו
)צמצום פתח ז'( שעיקר אצילות כל העולמות והשתלשלות כל המדרגות עד שיבוא לגדר עולם
התחתון הזה ,היה בשביל שלמות המעותד במה שיהיה חזרת הרע לטוב באמצעיות בחירת
האדם במה שיכוף הרע תחת הטוב ,והקדושה ישלוט בסט"א ,שבזה יתוסף לו שלמות באופן
שלא יהיה בושת למקבלים ,ונמצא ,שהסיבה הראשונה לסילוק האור וירידת המדרגות זה למטה
מזה ,היתה השלמות המעותד כפי מה שהוא למעלה ממדרגת זמן העתה ,והוא סוד מ"ש שלמה
המלך ע"ה בקהלת )א ט( מה שהיה הוא שיהיה וגו' ,ולכן אנו אומרים כאן שבמקום עמידת
אבי"ע לפי ערך מצבם במקום הראוי להם שהוא למטה מן הטבור ,היה תחילה גם שם אור
מרובה כמו למעלה מן הטבור ,והיינו שאותו השיעור ששיערה מחשבה עליונה ליתן גבול ומדה
לאבי"ע ומקום עמידתם וערכם ,היה כמוס בו גילוי הרצון העליון בבחינת השלמות הנצחיי אשר
למעלה מן הגבול) ,ו(רק שנתעלם ונסתלק למעלה בסוד מ"ן ,ר"ל שאותו דבר שהוא סוף מעשה
העולה במחשבה תחלה )עי' תיקו"ז ז ע"א( ,הוא המעורר לא"ס ורצון העליון להוציא הנהגת
אבי"ע ,במדרגה שהם בערך שיהיו נקראים נקודות ,והיינו לפי מצב שיהיו יכולים להוציא
הקלקולים ,והוא סוד מ"ש הרב זללה"ה ,שהאור שלמטה מן הטבור עלה למעלה בסוד מ"ן,
והעיר רצון העליון בהתעוררת רב ,להוציא כלי למעשהו ,כמו האומן הרוצה לעשות איזה כלי,
שמחשב תחלה התכלית שיצא מזה ,ואותו תכלית הוא עולה במחשבתו מן הסוף אל הקודם
ומעורר אותו בחשק גדול יותר ויותר ,מתחלת מחשבתו קודם שחשב התכלית להוציא הכלי
לגמרו הראוי לו ,וכן אנו מדברים כאן ,ש)מ(אותו האור שעולה ממטה למעלה ,נתוסף האור יותר
למעלה מן הטבור והוא דחק להוציא האורות לחוץ להאיר לנקודים ,והוא סוד הביקוע שהיה
באותו פרסא שהאיר בשאר הגוף מן הטבור ולמטה ,וכן הוא בכל ענין העלאת מ"ן מנוקבא
לדכורא ,בסוד )שיה"ש ו ה( הסבי עיניך מנגדי שהם הרהבוני 381שע"י העלאת מ"ן מתרבה האור
למעלה ,ומשפיע אל הנוקבא תוספת כח ,כמו שיתבאר בתוספת ביאור במקומם בס"ד.
פתח ז
וענין הפרסא שנעשה באמצע ,הוא מחיצה ומסך מבדיל בין האורות העליונים שנסתלקו
למעלה ובין מה שנשאר למטה ,ובאמת בשביל אצילות עצמו לא היה צורך למסך הזה ,רק היה
די בסילוק האורות למעלה ,אבל בשביל ג' עלמין בי"ע הוצרך ג"כ למסך ופרגוד ,והענין בזה
צריך שתדע כי ענין הנקודים מתחלק לב' חלוקות ,הא' הוא בחינת אצילות עצמו ,והב' הם
ענפים הנמשכים ממנו ,והם ג' עלמין בי"ע ,והיינו שעיקר הנפרדים והעולמות הם מבי"ע
ולמטה ,שהם נקראים נבראים גמורים ,והם הנשמות והמלאכים ומשרתים והנלוים אליהם,
ואצילות הוא מדות ההנהגה ,הם כחות אלקות ומאורות שניתנו לנו להשיג מהם כדי ערכנו
ומצדנו ,והם מתפשטים בדרך התנוצצות והארה ממש ,ולכן אמרו בזוה"ק )תיקו"ז ד' ע"ב(
דבאצילות איהו וחיוהי חד בהון ,382מה שא"כ מבריאה ולמטה ,הם נפרדים ממש ,ולכן כל
הקלקולים ותיקונים שנעשה בנבראים ע"י העבודה ,באמת אין מגיעים רק בג' עלמין בי"ע ,אבל
 381בביאור הגר"א בספד"צ ב' ע"ג מביא מכאן ראיה לזה שכל זווג תלוי בראיה ,והפת"ש
מסביר שהראיה של הז"א בנוק' היא העלאת מ"ן של הנוק' ,ועי' בתיקו"ז )קס"ו ע"ב( ובההוא זמנא
)של היחוד( נטלת היא )השכינה( מתלת גוונין )חג"ת( לאתפארא קדמיה )לפני הז"א( בתלת גוונין
דעינא דאינון חוור סומק ירוק ,ובההוא זמנא איהו יימא לגבה הסבי עיניך מנגדי ,שהם הרהיבוני
מוקדין לי בשלהובין דרחימו דילך עכ"ל ,ועי' גר"א על הפסוק בשיה"ש שמאחר שאי אפשר לגאול
קודם הזמן לכן אמר הקב"ה הסבי עיניך מנגדי שלא תבכה עוד אלי שהם הרהיבוני כי באה אהבתך
עלי ]וזה כדי לאפשר עשיית הכלי שלא יהיה הרבה אור[.
 382עי' ע"ח אבי"ע פרק ה' וז"ל ,וחיוהי וגרמוהי חד בהון ,לפי שגרמוהי שהם כלים דאצילות
הם בחי' רוחניות גמור הנקרא נפש רוח נשמה של כל העולמות ,ואינן נקראים כלים אלא לגבי
חיה הנקרא חיוהי ,וזהו חיוהי וגרמוהי לרמז אל החיה הנ"ל ,והבן זה היטב ,וע"כ כל האצילות הוא
אלהות גמור כי הכלים ממש אלהות ,עכ"ל.
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באצילות כתיב )מלאכי ג ו( אני ה' לא שניתי ,וכתיב )איוב לה ז( אם צדקת מה תתן לו ,או מה
מידך יקח ,ואין אנו מדברים שם בבחינ' עליה וירידה וקטנות וגדלות וכל שינוים שבהם ,רק
מצדנו שהנבראים מקבלים מן המארות הללו בכח פחות או מרובה ,והיינו שהמאורות פונים
להשפיע לנבראים כפי הכנתם ,ובזה אנו מדברים כל השינוים באצילות ,והוא כמו האב המשפיע
לבנו באהבתו אותו ,או שממעט מתנתו והשגחתו עליו מצד חסרון האהבה מצד מעשיו ,שאין
השינוי בדעת האב אלא במעשה בנו ,וכל ענין הברכות ותוספת שפע במאורות העליונות של
זו"נ ,הכל הוא בבחינה זו שאנו בתפלתינו מכינים שורש נשמותינו שיהיו ראויים לקבל רב טוב,
ואז המאורות סדורים על אופן זה ,כדי להטיב לנו ,וכן כל הפגמים שאנו מדברים למעלה ,ומה
שאנו אומרים שהסט"א אוחזת בזו"נ דאצילות ברגלין דילהון ,383הכל הוא בסוד הקטרוג של
הסט"א שמגיע למעלה ,שהמאורות לא יהיו פונים בחלקיהם המשפיעים למטה בהטבה שלמה
אלא להשפיע דינים ,שעי"ז הוא )תיקו"ז י"ב ע"א ,וכן זהר ח"א י"א ע"ב( רצועה בישא לאלקאה
לחייביא ,והוא כל סוד שכינה בגלותא )זהר ח"א כ"ז ע"ב( אבל עיקר החסרון אינו מגיע אלא
בנפרדים ,והוא מ"ש הרב זללה"ה )קלי' פרק א'( ,384שהסט"א אין לה אחיזה אלא בג' עלמין
בי"ע ,אבל לא באצילות ,וכן סוד שבירת הכלים וחסרונם הכל הוא בבי"ע ,שהם הענפים
המתפשטים מאצילות ,ומה שאנו מדברים בבחינת שבירה ומיתה בז"ת דאצילות ,היינו סוד
הקטרוג הנ"ל שלא יהיו פונים להאיר לבי"ע כראוי ,וכמו שיתבאר עוד בס"ד באריכות בפתחים
הבאים.
ומעתה מובן לנו ענין הפרסא הנ"ל ,והיינו שכמו שיש פרסא מבדלת בין אצילות
לבריאה ,ר"ל שענין בי"ע הוא דבר אחר ואינו מסוג מאורות של האצילות כלל שהרי בבריאה
הם הנפרדים ממש ,משא"כ באצילות הם מאורות וסדרי כחות פעולת המאציל ב"ה ,ואף
שפרצופי האצילות יורדים במדרגה זה למטה מזה ,מ"מ הכל סוג אחד ,ור"ל שכח השגחתו ית'
מסודר ע"פ הדרגה להאיר למטה בפחות ויותר הכל לפי סדר המעשה ,והולך מהעלם אל גילוי,
מהכנה לידי גמר ,וכמו שיתבאר עוד במקומו ,אבל שם ,איהו וחיוהי חד בהון )תיקו"ז ד' ע"ב(
הכל כחות אלקות שהם מסודרים במדרגות רבות בערכנו ,שניתן לנו ליהנות מאורם ע"פ סדר
הדרגה ולפי סדר הזמן ,ולכן כאן בא"ק שהוא הסובל והסיבה של הנבראים וגם הסיבה והמסדר
כחות מאורות של השגחה המסודרים לפי הזמן וגם בבחינת למעלה מן הזמן אלא בנצחיות
בבחינת קיבול שכר ,הוצרך ג"כ לב' עניינים אלו ,הא' הצמצום שנעשה באמצע ,בלא מסך,
והיינו ההפרש שיש בין האורות שעד הטבור דא"ק שהם למעלה מגדר הנהגת הזמן ,ובין
האורות שמן הטבור ולמטה ,אבל אין שייך בזה בחינת פרסא ומסך כיון שהכל מסוג אחד ,מה
שא"כ מבריאה ולמטה ,ולפי שכאן בא"ק שהוא הסיבה לכל הנבראים הנפרדים ממש ג"כ,
הוצרך שם להיות הפרסא ג"כ ,בכדי ליתן מקום הפרש והבדל בין אצילות לבריאה ג"כ.
והבן מאד ,שהפרסא שבכאן אינו פרסא ומסך ממש ,שהרי באמת א"ק אינו בציור אדם
וגבול כלל אלא בסוד השורש והכנה לבד ,וא"כ גם הפרסא שבכאן אינו אלא בסוד שורש והכנה
לפרסא שבין אצילות לבריאה ,וכל בחינת פרסא שאנו מדברים באצילות ,כגון הנוקבא שעומדת
באחורי נה"י דז"א ,וז"א בנה"י דאימא תחת הפרסא ,אינו פרסא ממש ,אלא כל אחד לפי ענינו,
שכל פרצוף הוא ענין אחר בסדר קשרי המאורות ,והפרסא הוא ההבדל שבין קשר לקשר,
משא"כ הפרסא שבין אצילות לבריאה.

 383בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 384וז"ל ,דע כי הקליפות בעולם אצילות אינם אחוזים אלא בזו"ן לבד ,אבל מבינה ולמעלה אין
להם אחיזה כלל ,אבל בג' עולמות בי"ע יש אל הקלי' אשר שם אחיזה ויניקה אפילו מבינה
ולמעלה של אותו עולם ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"א וז"ל ,ובבריאה ע"ה טו"ר וכו' ולכן
כל החטאים בנפש וכו' ובה ע"ה טו"ר שבאצילות לא יגורך רע )תהלים ה'( ואפילו המלכות
שבאצילות כידוע ,עכ"ל ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תח וז"ל ,מצד האצילות לא נמצא אלא
ענין יציאת הרע לבד ,פירוש כי לפי סדר השתלשלות הנמצא במדרגותיו הנה יגיעו הדברים לזה
שגם הרע יהיה לו מציאות ,אך לא משום צד שיוכל הרע להתפרץ ושלא להיות כפוי ח"ו ,וס"ז
)תהלים ה ט( לא יגורך רע ,אך מצד בי"ע שם נמצא ענין זה שיוכל אפילו להתפרץ מכח מעשי
התחתונים ,וזה מטעם הפירוד הנמצא בבי"ע ,כי באצילות לא נמצא אלא האלהות )מ"ה( בעצמו,
אך בבי"ע נמצאים ג"כ נפרדים כי אין אלקות אלא הנשמה כמבואר במקומו ע"ש ,עכ"ל.
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פתח ח
האור שעלה מחצי התחתון דא"ק למעלה ,היה בסוד מ"ן אל אורות אח"פ שהם טעמים
דס"ג ,ור"ל אל אורות השרשים הפנימיים שלהם שבתוך הגוף ,ולא אל האורות היוצאים לחוץ
דרך הנקבים ,ואז ,ע"י מ"ן אלו העולים שם ,נזדווגו ע"ב דבגולגלתא דא"ק עם בחינת הס"ג
שבו 385שהם השרשים הפנימיים הנ"ל ,ואז בקע אור חדש מזיווג הזה ובוקע ויורד דרך הפרסא
מהטבור ולמטה ,ואור הראשון שעלה מלמטה למעלה נשאר שם מהטבור ולמעלה ,ושם הניח
שורשו תמיד ,וגם התפשט משם ויצא דרך העינים ,והם סוד הנקודות.
וביאור הדברים ,כי כבר נתבאר )פתח ו( שכל מ"ן שכאן ,הוא סוד עליית סוף מעשה
במחשבה תחלה ,שבחינת השיעור מקום שניתן לאבי"ע שהם המאורות והענפים שהם למטה מן
הטבור בבחינת גבולים אשר תחילת המחשבה ,היה בשביל השלמות אשר יהיה גם במקום הזה,
הוא היה המעורר ליתן קיום לאלה העולמות שיהיו בבחינה שהם עתה ,ועלייתם בסוד מ"ן היה
אל אורות אח"פ ,שכבר נתבאר )אח"ף פתח ד'( שאורות אח"פ הם הכנות למאורות האצילות
ליתן להם מדה וגבול ולהוציא ג"כ הנפרדים סוד בי"ע ,ולכן המ"ן הזה הוא היה המעורר
להכנות האלה להשלים בנין הנקודות למטה בפרטות בסוד כלים גמורים.
ולפי שבהכנות האלה נגנז הרצון הפנימי בהם שהוא בסוד קו הנכנס ברשימו והוא
הפועל לפי ערך אותם ההכנות ,אבל בעצמו הוא בסוד אור א"ס שכן תמיד באור פנימי אין שום
שינוי כלל דלא אשתני בכל אתר )תיקו"ז ד' ע"ב( רק שאין מתראה הרצון הפנימי אלא לפי ערך
כח המאיר הפועל ומנהיג בכל א' לפי מה שהוא ממש ,כמו אור הנשמה המתלבש באברי הגוף,
שאף שאין בה שינוי כלל ,מ"מ כחותיה ניכרים באברי הגוף כל א' לפי מה שהוא ,וזה הרצון
הפנימי של אח"פ שכוללים בכלל כל מה שיצטרך להיות באצילות ובענפיו הוא מתעורר ע"י
מ"ן של אבי"ע שעלה במחשבה בתחלה קודם שנמצאו ,והוא שנזדווג ג"כ עם אורות ע"ב,
והיינו שסוד ע"ב הוא גלגלתא דא"ק ,ר"ל רצון הראשון של כלל כל מה שנמצא במקום החלל
של הצמצום שהוא א"ק שנותן כח לאבי"ע להיות בבחינת גבול העתה ,וגם שלמות הנצחיי כפי
עלייתם אחר הזמן ,והרצון הזה הוא )ה(נקרא כתר של כל העולמות ,הרצון הכולל הכל ,והיינו
סוד זיווג המחשבה עם הרצון ,386שמזה בא תולדה מחודשת כדי להוציא המחשבה אל הפועל,
והוא סוד הוצאות אור חדש משם להאיר בנקודים ,ואור חדש הזה הוא גילוי הרצון להשלים
כוונת התכלית ,והוא המוציא את התכלית הזה שעלה במחשבה אל הפועל ע"י ההכנות הראוים
לכך ,והוא סוד הוצאות האור שעלה בסוד מ"ן דרך העינים ,שעינים הוא נקרא השרשים והכנות
הראוים לנקודים במצב הזה שעומדים להוציא הקלקולים ,ונמצא ,שעיקר האור שעלה למעלה
בסוד מ"ן ,נשאר גנוז בו למעלה ,והיינו שלא ירד למטה כשיעור השלמות אשר ראוי לו אחר
הנצחיות ,וגם לא יצא בדרך הכנה דרך נקבי העינים ,אלא יהיה נשאר גנוז עד אחר שיעבור גלגל
ההקפה של כל שית אלפי שנין דהוה עלמא ,ואז יתגלו גם הם באבי"ע) ,ו(רק ניצוצות מועטים
יוצאים מהם דרך העינים להכין סדר המאורות אשר הוכנו להוציא הקלקולים ,שיהיו עומדים
להתקן ע"פ רצון הפנימי העליון של שם ע"ב שנזדווג עם אח"פ דס"ג ,כמו שביארנו.
וסוד אורות ע"ב ,כבר ביארנו )אח"ף פתחים יד ,כא( שהוא סוד חכמה דא"ק ,והיינו כלל
חכמת כל הנמצאים מכל העולמות אשר הושרשו בחכמה הזאת ,קודם שבאו לידי ציור אשר
יצאו ע"פ השערות שעל הגלגלתא שהם שיעורי הרצון העליון שאמרנו ,המעלה המחשבה הזאת
אל הרצון ,ומשם היה יציאת האור הזה אל הנקודים ,והבן.
פתח ט
שלשה מיני אורות נמשכים אל הנקודים ,הא' הוא האור החדש שנמשך מזיווג דע"ב
ס"ג ,387ובוקע דרך העור לחוץ מתחת הפרסא ,והב' הוא האור שנסתלק למעלה ,שיוצא דרך
העינים ,והג' הוא שזה האור כשיוצא מן העינים ומתפשט למטה ,הוא לוקח עמו מאורות אח"פ,
 385דהיינו הע"ב וס"ג דא"ק ,וכן כתב לקמן פתח י'.
 386ע"פ בהגר"א על תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון ,בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול
ודיבור ,נגד ה' פרצופים ,עכ"ל ,וקשה שהרי לפ"ז מובן שזה חיבור של כתר עם חכמה ,וכאן כתוב
שזה זווג של ס"ג עם ע"ב ,וצ"ל שכאן ס"ג הוי חכמה ,וע"ב כתר כמש"כ בע"ח טנת"א פרק א'.
 387נדצ"ל וס"ג.
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ויורדים ג"כ למטה ומזה האור הג' נעשו כלים ,ומב' הראשונים הוא העצמות ,ודברים אלו הם
ענינים עמוקים בדרכי החכמה ,ולהבין דבר זה ,נקדים לך הקדמה ממה שאנו מוצאים בתולדות
האדם הגשמי הזה אשר למטה ,כי מענייני האדם וכל תולדותיו ומקריו ,נבין בהם עיקר חכמה
העליונה אשר הוא צלם ודמות לאורות העליונים כמ"ש בס"ד ,והנה אנו רואים )תנחומא פקודי
פרק ג'( שהנשמה קודם הכנסה לגוף ,מוליכין אותה לג"ע ומראין לה שכר המצות ותענוגיו
בעולם העליון ,ושם משביעים אותו תהי צדיק כו' ,ומשם מאירה בגוף בהיותו בבטן אמו,
ומלמדים אותו חכמה עליונה וכל התורה כולה אשר מעותד לכל אדם כפי חלקו אשר קיבל
מסיני ,ואח"כ בעת לידתו משכחין אותו הכל ,וגם נעלם ממנו כל מה שהשיג בתחלה ,וכל ענין
התענוג שהראו לנר"ן שלו בג"ע קודם התלבשותה בגוף ,ודבר זה צריך ביאור ,דלפ"ז ,יקשה מה
תועלת היה במה שהראו לנשמתו שכר הג"ע ,וגם מה שלמדו אותו כל התורה בבטן אמו ,מאחר
שנשכח ממנו הכל ,אבל באמת הוא תועלת גדול ,כי כל דבר צריך להיות בשורש תחלה ,שהרי
אנו רואין בגרגיר הזרע שזורעין בארץ ,שמושרש בגרגיר הזה כל השיבולת ,וכל מה שמתגדל
אח"כ צריך שיהיה תחלה בכח הגרגיר הזה ,כמו בגרגיר הפרי של האילן ,כבר יש בו אילן שלם
עם כל ענפיו ושריגיו ועליו ופירותיו ,שאם לא היה תחלה בכח ,לא היה בא אח"כ אל הפועל
כמו שידוע ומבואר למחקרים.
והנה כמו כן הוא באדם ,שנר"ן שלו הם העומדים לעשות פעולת העבודה ע"י אברי
הגוף בתרי"ג מצוות ,וכן עסק התורה בכלל 388כל א' לפי מדרגתו ושרשו בעלמין דלעילא ,שכל
נשמה הוא אילן שלם בפ"ע ,עומד לתקן כלל הבריאה כולה ע"י התורה והמצות כל א' בבחינה
אחרת ,שאין צדיק דומה לחבירו כלל ,389וכל א' עושה תיקונים אחרים מה שאין חבירו יכול
לתקן ,ולכן )ב"ב י"א ע"א( כל המקיים נפש א' מישראל ,כאלו קיים עולם מלא )כו'( ,ואלו
הנר"ן הם המתלבשים בגוף ,עומדים להוציא עניינו אל הפועל ,והיינו נפש ורוח שלו בהם עיקר
העבודה ,שהנפש הוא עיקר הגוף ובו כל המדות טובות ורעות ,390והרוח הוא המנהיג המדות
ומתקנם בטוב הרצון שבלב ,כשנוטה לסטרא דקדושה ,וכן להיפוך ח"ו מקלקל נפשו,391
והנשמה שלו מתלבשת ברוחו לסייעו לעבודה ,כענין )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר מסייעין אותו,
והסיוע הוא ע"י קנין השלמות שקנתה בעצמה בשעה שהיתה בג"ע קודם לידת האדם ,שנתנו לה
תיקונים גדולים לכל דרכי העבודה ,והוא ענין תענוג שהשיגה בשכר המצוות שהוא למעלה
מגדר הנהגת עולם התחתון הגשמי הזה ,ורוח קנה בעצמו הכח להנהיג את נפשו בדרכי התורה
וכל מצוה על תיקונו לפי ערך מדרגתו ,ע"י התורה שלומדים עמו בהיותו בבטן אמו ,והוא מ"ש
)איוב י יב( חיים וחסד עשית עמדי ,ופקודתך שמרה רוחי ,והוא החסד הגדול שעשה הקב"ה עם
 388עי' נפה"ח שער ד פרק כט וז"ל ,הנה רז"ל אמרו )סוטה כ"א ע"א( דרש רמב"י כי נר מצוה
ותורה אור ,תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור ,לומר לך ,מה נר אינו מאיר אלא לפי
שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה ,ומה אור מאיר לעולם אף תורה מגינה לעולם וכו' ,וכן
ידוע בזוהר שהתרי"ג מצות הם מכוונים נגד התרי"ג איברים וגידים שבאדם ,ובעשות האדם אחת
ממצות ה' כראוי מתקדש על ידה אותו האבר המכוון נגדה ומחיה אותו ,או אם בא ונזדמן לידו
אחת ממצות ה' אשר לא תעשנה ונמנע ופירש ולא עשאה אשר עליו ארז"ל )בירושלמי פ"ק
דקדושין( ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה ,נטהר ונתקדש ג"כ אותו הגיד
הפרטי המכוון נגדה ומחיה אותו ,כמש"ה אלה המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,שאז
הוא נקרא איש חי ,אמנם כשהאדם עוסק בתורה כתיב בה ,ולכל בשרו מרפא וכו' ,וכ"ה בויקרא
רבה )פי"ב ובתנחומא יתרו ובמדרש תהלים מזמור י"ט( שע"י עסק התורה מתקדשים ומזדככים כל
אבריו וגידיו וכחותיו כולם ,ולכן אמרו ות"ת כנגד כולם ,עכ"ל.
 389עי' ע"ח סדר אצילות פרק ב'.
 390לכאורה רבינו סותר עצמו כי לעיל אח"ף פתח ז' ,כתב שמידות טובות ברוח ,ובאח"ף פתח
י' כתב שמדות רעות בנפש ,אלא נראה שהמדות הרעות הם חסרון קשר לרוח ,ולכן מש"כ כאן ,כל
המדות טובות ורעות דהיינו בו תלוי המידות.
 391עי' 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 ,עי' יהל אור ח"ג
ל"א ע"ב וז"ל ,סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית ,והיא יסודו ,ונפח בו רוח האדם,
שהוא נק' האדם באמת ,אד"ם ידוע ,והוא סוד מ"ה וב"ן ,שהמ"ה בא בתוך הב"ן ,להוציא הברורין
ולהשלים אותה ,והוא סוד אדם ובהמה )אותיות בהמה בה מ"ה( ולכן הקרבנות מהבהמה שהוא
בירורי הבן ,עכ"ל ,אם כן רואים שהנטיה אחרי הנפש היא עצם הקלקול ,שהוא נוטה לצד הנמוך
שבו.
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האדם ,במה שנשמתו השיגה תחלה נועם חיים הנצחיים ,וגם הרוח שבגוף השיגה כל התורה
לשמור פיקודיו ,לעשותם על השלמות הצריך לו.
פתח י
ואחר שביארנו הקדמה זאת באדם התחתון ,נבא לבאר מ"ש ביציאת הנקודים שהוא סוד
דמות אדם כפי שיעורו בכלים גמורים הראוים להוציא הקלקולים בסוד הבחירה ,כמ"ש למעלה
)צמצום פתחים ג ,ד( והנה נמצא בזה ב' מדרגות ,הא' הוא בחינת האור הגדול שהיה בתחלה מן
הטבור ולמטה קודם הסילוק ,הוא ממש כמו ההשגה שהיה לעובר בבטן אמו ,שהיה לו אור
גדול כמ"ש )איוב כט ב( מי יתנני כירחי קדם )נדה ל' ע"ב( ונר דלוק על ראשו ,וצופה מסוף
העולם ועד סופו ,ומלמדים אותו כל התורה ,והוא סוד שלמות האחרון המעותד להתגלות
במאורות של אבי"ע אחר התיקון הגמור של סוף שית אלפי שנין ,בכדי שיהיו הכנה לאצילות
וענפיו בי"ע לעלות למדרגה זו ,ע"י הנהגת הזמן והבחירה של עולם התחתון לסוף בזמן קיבול
השכר ,ואח"כ הוצרך להסתלק למעלה ,שאל"כ ,יתבטל הבחירה ,והוא כמו השיכחה שבא לולד
בצאתו מרחם אמו ,כדי שיבא לו הכל ע"י יגיעתו וטוב בחירתו ,וכמו שהתורה וההשגה שנסתלק
מן הולד אינו מסתלק לגמרי ,אלא עומד בשמים ממעל ובא לו אח"כ ע"י יגיעתו מעט מעט
להאיר בנפשו ומשקיף עליו מלמעלה ,הוא סוד עליית הנשמה שבכל לילה מסתלק למעלה,392
ועולה למתיבתא עילאין ,ומגלין לו רזי תורה כל א' לפי מה שהוא ,393והוא בעצמו חלק תורתו
שהשיג תחלה בבטן אמו.
והוא מ"ש דוד המלך ע"ה )תהלים קיט פח( כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך ,לעולם ה'
דברך נצב בשמים ,והכוונה שהוא ביקש מאתו ית' ליתן לו השגה בתורה כדי לשמור מצותיו,
ואמר כי באמת הרבה מסייעים יש לאדם ,שהרי דברך לעולם נשאר נצב בשמים ,ומשם מאיר
לאדם התחתון כמ"ש ,והוא סוד סילוק האור מה שהיה מן הטבור ולמטה ,ועולה ויוצא דרך
נקבי העינים ,להאיר לנקודים שהוא אותו האור עצמו שהיה תחלה במקום הנקודים למטה ,והוא
בסוד ההשקפה בכלל מן השמים אל האדם התחתון העומד בעוה"ז למטה מן הפרגוד ,והאור
הזה הוא יוצא מעט מעט ע"י מסכים ומחיצות ,בכדי להשאיר כח הגבול על מקומו ,כמו שהוא
באדם התחתון ממש ,וזה סוד השינה באדם שהוא בסתימו דעיינין ,394דסליק נר"ן דיליה למעלה
בסוד מ"ן ,ואח"כ בקומו ממטתו ,אז הוא בסוד פקיחו דעיינין ,בסוד ומאיר לאישון בת עין,395
ומתחיל לעסוק בתורה ובעבודה ע"י הסיוע הזה שקיבל נשמתו בהסתלקו למעלה.
והב' הוא סוד אור החדש ,יוצא ע"י זיווג ע"ב וס"ג ,ובוקע דרך הפרסא למטה ומאיר
דרך נקבי העור אל הנקודים ,והוא כמו באדם התחתון כשמתחיל ללמוד ,אי אפשר לו ללמוד
בעצמו ,וצריך שגדול ממנו ילמדנו תבונה ודרכי חכמת התורה ,והוא מצמצם שכלו וחכמתו
ללמוד עם הבן כפי מה שיוכל לקבל ,וכן בדרכי המוסר ,אביו ואמו מדריכים אותו לילך בדרכי
ה' ,ונמצא ,שבאמת אביו ואמו ורבו שמלמדים אותו ,הוא דבר חדש מה שלא היה בכחו בתחלה
בהיותו בבטן אמו ,שהרי הם מלמדים אותו בחכמת עצמם ,אך מ"מ ,הוא מועט יותר מן ההשגה
שיוכל להשיג בעצמו משורש נשמתו ,וההשגה הזאת הוא בהארה מרובה יותר מכפי מה שהיה
בערכו להשיג ע"י רבו ואביו שמלמדים אותו ,שהרי הם מצמצמים שכלם להבינו בערכו לבד,
מה שא"כ השגתו מעצמו שבא לו ע"י סיוע מן השמים.

 392זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
 393עי' בגר"א במשלי )יט כג( שנתן הקב"ה באדם בטבעו שישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה של
מעלה ,ושם מגלים לה רזי תורה ,מה שאי אפשר לאדם ללמוד בשבעים שנה לומד שם בשעה
אחת ,אך מאותו הלימוד לא בא לו שום שכר כלל אלא שזה הלימוד הוא השכר בעצמו ,עכ"ל.
 394עי' גר"א תיקוני זהר חדש נ"א ע"א וז"ל ,בסתימא דעיינין מחאן ליה  -שהוא גוון דלא
מתחזי אלא בסתימו דעיינין ,כמו זוהר שסביב לאש ,וכמ"ש בזהר וארא כ"ג ע"ב סתים עינך
ואסחר גלגלך ויתגליין אינון גוונין דנהרן דמזדהרי ,ולא אתייהיב רשו למיחמי אלא בעיינין סתימין
בגין דאינון סתימין עילאין וכו' ,עכ"ל ,וכן עי' תיקו"ז ז' ע"א ,וע"ש בגר"א דהיינו אצילות.
 395עי' בשעה"כ דרושי הלילה ו'.
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וכן הוא בשורש השורשים סוד אור החדש שבא ע"י זיווג ע"ב וס"ג שהוא סוד או"א
חו"ב דא"ק ,שהם מאירים לנקודים בבחינה יותר עליונה מערכו ,ומ"מ הוא מצטמצם לפי ערכו
לבד ,ולכן בא האור שלא ע"י ציור ,רק דרך נקבי השערות שבגוף לבד ,מה שא"כ אור היוצא מן
העינים הוא בא ע"י ציור ,אף שיוצא הבל מועט ע"י מחיצות העינים עצמם ,וכן הוא כאן ,שאור
החדש שבא מזיווג ע"ב וס"ג ,הוא ממדרגה יותר עליונה מה שלא היה נשרש כלל בנקודים,
והיינו שהנקודים הם שיעורי המאורות לפי הראוי להוציא הקלקולים ,והאור הפנימי שבהם הוא
השקפת הרצון שבא מזיווג מחשבה עליונה ורצון העליון ,שעי"ז השיעור יעלו למדרגה יותר
עליונה ,ויהיה הקלקול ע"מ לתקן ,אבל השקפת הרצון הזה ,הוא כמוס בפנימיות ענינם מאד,
ואין )ניכר( לנו פנימיות המחשבה והרצון העליון ,רק זה אנו משיגין שזהו מחשבתו ורצונו ,וז"ס
הארתם בנקבים כפי שיעור הנקודים ,והוא סוד הגידולים שמגדלים האב ואם לבן הנולד ,אף
שמגדלים אותו לפי ערכו ואין מושג לבן ענין הגידול הזה ,אך הוא בשביל תכלית שלמותו.
ואור החדש שהיה אח"כ בעת התיקון של ע"ב וס"ג הפנימיים להוציא מ"ה החדש ,הוא
כמו ענין הלימוד והדרכה בדרכי מוסר ,שמלמדים אותו אביו ואמו ורבו ,בכדי להטיב מדותיו
לילך בדרכי ה' ,שהוא סוד מ"ה שבא לתקן את הב"ן ,והאור הראשון שבקע דרך העינים ,הוא
הסילוק של השלמות שעלה בסוד מ"ן הבוקע דרך העינים ,שהוא הכנת הנקודים עצמם ע"י
שנסתלק מהם השלמות הזה שהוא הגורם להם לעלות במדרגה יותר עליונה ,והוא המשקיף
עליהם דרך נקבי העינים ,והוא כמו סוד השינה בקטן ,שנפש דיליה מסתלקת למעלה ,אף שאין
לו עדיין מדרגת הנשמה ורוח ,ואין זה מאיר לו אח"כ בקומו משינתו לסייעו בהשגת התורה,
אלא הוא בסוד )איוב ג יז( ושם ינוחו יגיעי כח ,בכדי לגדלו לפי עניינו ולהעמיד בריאותו ,בכדי
שיבוא אח"כ לידי תיקון ,כמו כן כאן הוא בחינת הארת פקיחו דעיינין ,שזה בא מן השלמות
שנסתלק ומשקיף שיהיה נשלם בנין הנקודים ,כפי ערכו העומד להוציא הקלקולים ,ויהיה נשלם
בכל הפרטים ,בכדי שאח"כ יתחיל להיות נתקן ,ומן הקלקול יבוא התיקון.
והארת המצח שבא אח"כ אחר התיקון ,הוא מסוד פנימיות הארת חו"ב וגילוי הרצון
העליון שילך בדרך התיקון ,הוא כמו ההשגה שמשיג האדם ע"י הקימה שהיה ע"י עליית
נשמתו ,ובא לו אח"כ בסוד לידת המוחין ,והוא המסייעו לעבודה ולתורה כמ"ש ,והוא המתקן
ענייני הקלקולים שהיו שקועים בנפש הבהמיית שלו ,וגורם שהארה הראשונה שהיה בו בעת
שהיה בבטן אמו ,שיצאו לפועל מעט מעט ,וכן כאן ,הארת המצח הוא מ"ה החדש שמעורר
לאורות הב"ן שיהיו מתוקנים כפי מה שהיו תחילה קודם הסילוק ,ובתוספת שלמות יותר ,ולכן
המצח והעין הוא ענין א' ,396שגם במצח הוא סוד הציץ שהוא סוד הסתכלות 397שגורם לאור
העינים שיאיר בהארה מרובה.
וז"ס הציצית )במדבר טו לט( וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ,והוא ג"כ בבחינת
398
הארת המצח ,רק שזה בסוד צי"ץ ,וזה בסוד ציצי"ת ,זכר ונוקבא )זהר ח"ג קע"ה ע"א( שת'
הוא סימן נקבה ,והוא סוד תפילין וציצית ,או"פ ואו"מ ,399בסוד )ירמיה לא כא( נקבה תסובב
 396עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד שה וז"ל ,סדר ההסתכלות הוא זה ,כי הנה הנשמה
מתפשטת בחורי העינים כנ"ל ,ומשם מאירה במקום שמאירה ,ומזאת ההארה היא עצמה מתפעלת
מהנושא אשר לו האירה ,ואז חוזרת בסוד אור חוזר ועולה ומתדבקת ושולטת בסוד המ"ה אשר
במצח ,שאמרנו שהוא האור של העינים ,ומשם עולה במוחין ובלב ,והנה בפעולה הזאת עושת
הציור ואחר כך חוזרת ויורדת באור הנמשך מן המצח ,ואז נעשית הראיה ,והראיה נעשית בתוך
הבת עין ,ששם צרורה הנשמה בצרור קטן ,ובאמת היא המלכות ,וצריך שתדע שהמלכות שהיא
שם בתוך העין ,הנה יש לה זווג עם הג' חיורין אשר סביבה ,והיא בסוד צרור ,ששם צרורות
הבטישות הנעשית בה בסוד הזווג ,ושם נשלמת הראיה ,והנה הב' גוונין המוזכרים כאן הם ממש
הב' עינים כנ"ל ,כי החיור הג' הוא הכח המחברם ,ועל כן בגוונין האלה יש הבטישה וההסתכלות
עכ"ל.
 397עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג שמביא ראיה לזה מאד"ר קכ"ט ע"ב.
 398נדצ"ל שהאות ת'.
 399עי' שעה"כ ציצית פרק ב' וז"ל ,דע כי בזוהר פרשת שלח לך בדף קע"ד ע"ב אמרו כי ציצית
מלשון הסתכלות ,כמו מציץ מן החרכים גם ציצית מלשון ]יחזקאל ח ג[ ויקחני בציצית ראשי ,והם
הציצית הוא סוד אור המקיף אל כל ז"א כולו ,אשר עליו ארז"ל ,מלמד שנתעטף הקב"ה בטלית
לבנה ,והבן זה ,ולפי שאור המקיף גדול מאד ,ואין בנו כח להשיגו ולכן אין הקדושה חלה על
הטלית עצמו כמו התפילין ,אבל הציציות הנמשכים ויוצאים מן הטלית הזה יש לנו בהם יותר
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גבר ,שהב"ן אחר התיקון עולה למעלה ממדרגת מ"ה ,בסוד שם ס"ג ,400והיא עטרת בעלה
)משלי יב ד( קרן ביובלא אתעטר )ספד"צ ל"ו ע"ב (401וכן הוא בסוד תורה ומצות ,402שתפילין
הם בסוד מ"ה ,תורה שמאיר למצוה ,בסוד כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו כג( ואעפ"כ ,העיקר
הוא המעשה ,כמ"ש תלמוד גדול שמביא לידי מעשה )קידושין מ' ע"ב( וז"ס מחלוקת החכמים
אם תלמוד גדול ,או מעשה גדול ,שבאמת עכשיו מ"ה הוא למעלה ממדרגת ב"ן ,אבל לע"ל
אחר התיקון ,שם ב"ן יעלה יותר למעלה ממדרגת מ"ה ,בסוד שם ס"ג ,ולכן ,שכר מצוה בהאי
עלמא ליכא כלל )קידושין ל"ט ע"ב( מה שא"כ ,שכר תורה 403מגין גם בעוה"ז ,והוא סוד שם
מ"ה שבא לתקן את שם ב"ן בשביל תכלית שלמותו ,והתכלית אינו פועל עתה ,רק לע"ל ,ואז
יהיה התכלית מתגלה שענין הכלים שהיו בסוד הקלקול ,זה היה עיקר מעלתו מה שמקלקול בא
התיקון ,לאפכא מרירו למתיקו ,404וחושך לאור ,והוא ענין סילוק הנשמה בכל יום מן האדם ,מה
שכבר נתקן בירורי ב"ן שבו ע"י העבודה שעבד ביום שעבר ,ונשאר למעלה בסוד או"מ ,בסוד
הציצית וטלית חלוקא דרבנן לנשמתא ,405ונכנס בתוכו למחר פנימיות אחר בסוד התפילין שהם
מוחין חדשים מסוד מ"ה ,לתקן ולברר בירורים חדשים מב"ן שבו ,כמו שית' במקומו בס"ד
)גדלות דז"א פתח לו( והוא סוד סילוק אור דנקודים למעלה ,ויוצאים מן העינים בסוד ציצית
שהם ארבע מלכין דנפקין לקדמות ארבע ,כמ"ש בספד"צ פ"ה ,ועיין שם בביאורי הגר"א
זללה"ה ,406והם הגורמים סיוע לכלים של האדם לעשות עוד מצות ,בסוד מצוה גוררת מצוה
)אבות פ"ד מ"ב( ואין להאריך עוד בסודות העמוקים האלו.
והבחינה הג' הוא אורות אח"פ שלוקח אור העינים בהתפשטו להאיר לנקודים ,שכבר
נתבאר )אח"ף פתח ד'( שאורות אח"פ הם הכנות לכלים דנקודים שיצאו מן ההעלם אל הגילוי,
וגם נתבאר למעלה )אח"ף פתח יא( שבאח"פ אלו היו הכלים בלועים בהם ,והאור גבר עליהם
יותר עד שיצאו אח"כ בפה ,ושם באו לידי גילוי כלי גמור ,ונמצא שהיו כאן באורות אח"פ
בחינת כלים ובחינת האור ,ור"ל שהרצון הפנימי התחיל לבוא לידי גילוי למה שרצה להוציא
המדות והגבולים בהדרגה ,מהעלם לגילוי ,ולכן משם נמשך הארה אל הכלים דנקודים ג"כ,
שיהיו בבחינת כלים גמורים ,והוא ממש כמו אור הנשמה שעומדת בג"ע קודם הכנסו לגוף,
השגה ולכך נק' תשמישי מצוה כמ"ש חז"ל ,עכ"ל ,ועי' פע"ח תפילין פרק יא וז"ל ,זהו הטעם
ללבוש הטלית קודם התפילין ,כי הטלית הוא בחי' המקיף לבחי' ראשונה עיבור ויניקה ,ואחר כך
באים התפילין שהם פנימית המוחין בעיבור ב' דהגדלה ,אך אין בחי' הטלית לסוד המוחין רק שיש
ב' טליתות קטן וגדול ,שהם עיבור ויניקה אך לא כנגד הגדלות ולכך הוא קודם לתפילין ,לפי
שבאים אח"כ בעת הגדלה ,עכ"ל.
 400עי' ע"ח שער השמות פרק ו' וז"ל ,דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ"ל הנכללים
בזו"ן כולם הם בחי' אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום ,ועתה אור מקיף הוא
מצד הבינה ואח"כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה' חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא
הז"א ,ר"ל שהנוקבא דז"א שהיא התחתונה הנקרא מלכות ,תסובב גבר הז"א ,כדמיון מה שעתה
מסבבת אותו הבינה ,והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז"א ,הנקרא ת"ת בסוד צדיקים יושבים
ועטרותיהן בראשיהם ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות פרק ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול
מהפנימיות ,לכן שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,עכ"ל ,וכן עי' אדיר במרום עמוד קח וז"ל,
לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א ,ועי'
לקמן נתיב אבי"ע פתח יא.
 401עי' גר"א שם וז"ל ,קרן הוא מלכות וכו' ואתיא מן יובלא כמש"ל פ"ב בה"א אשתכלל ה'
עלאה ה' תתאה כו' וזהו בק"רן היו"בל קרן מן יובל ,עכ"ל.
 402עי' נפה"ח שער ד פרק כ"ט הובא לעיל הערה .388
 403עי' בהגר"א משלי טז טו שכותב ששכר מצוה בעולם הבא ,אבל שכר תורה שהוא חיי עולם
איך שייך בה סוף שהיא עולמית ,ועי' של"ה שבועות ת"א ד' וז"ל ,לזה שנינו )אבות פ"ו מ"ז( גדולה
תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ,עכ"ל ,ונר' שיש עוד ראיה מהתיקו"ז ג' ע"א וז"ל ,כי
היא חייך ואורך ימיך ,כי היא חייך בעולם הזה דא גן דלתתא ,ואורך ימיך דא עלמא דאתי עלמא
אריכא ,עכ"ל.
 404עי' יהל אור ח"ב כ"ד ע"א ,על פי הזהר ח"א ד' ע"א.
 405עי' לעיל עקודים פתח כו.
 406ל"ו ע"א וז"ל ,ארב"ע מלכי"ן נפקי"ן לקדמו"ת ארב"ע ,הן ארבע ציצית שתליין בעינים בסוד
וראיתם אותו כידוע ,שלכן נקרא ציצית לשון הסתכלות ,וכל סוד הציצית הוא בסוד העינים,
עכ"ל.
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שבג"ע שם ניתן קצת ציור לאברי הגוף ,שהרי שם עומדים הצדיקים קצת בדיוקנא דהאי עלמא,
כמ"ש בזוה"ק )ח"א פ"א ע"א( ,407והוא כמו ממוצע בין אור הנשמה ועלמין דלעילא ,ובין
העולם הגשמי הזה ,וע"י דיוקן הזה שעומדת שם הנשמה קודם הכנסה בגוף ,שם ניתן לה כח
שתוכל להוציא פעולת האברים לפי ענינם הגשמי.
פתח יא
ובזה תבין עניינים עמוקים בדרכי הנשמה והגוף ,המבוארים בסתרי תורה פרשת לך לך
)דף ע"ו ע"ב( וז"ל שם :נשמתין אלין עאלין בגנתא דעדן לנחתא להאי עלמא ,נשמתא כד נפקת
אתברכא בשבע ברכאן למהוי אבא לרוחא ורם לגופא ,ולמהוי בסליקו דדיוקנא עילאה ,כד בעיא
נפשא לנחתא להאי עלמא ,אומי לה קוב"ה למיטר פיקודי אורייתא ולמיעבד רעותיה ,ומסר לה
מאה מפתחאן דברכאן דכל יומא לאשלמא לדרגין עילאין כחושבן לך לך ,דהא כולהו אתמסר
לה בגין לאתתקנא בהו לגנתא ,ולמפלח לה ולנטרא לה ,מארצך דא גנתא דעדן ,וממולדתך דא
אילנא דחיי ,גופא דאיהו תריסר שבטין עילאין ,ומבית אביך דא שכינתא כו' ,עכ"ל.
והוא ענין עמוק בסוד הנשמה ודרך התפשטותה אל הגוף ,שהוא בסוד ציור כלים של
האדם שהם ממש בדמות הנקודים שהם הכלים של אבי"ע שא"ק העליון סובל כולם ,כמו כן,
אדם היותר תחתון נרשמים בו כולם בחלקי אבריו ,והוא הגוף שבו כל הקלקולים בטבע ,ותכלית
ביאתו לעולם היה ,שיהיה מוכן לכל מדות המגונות ויהיה בית קיבול לסט"א ,והקלקולים
יתגברו בו בשביל תכלית שלמותו ,והנה ,עיקר הקלקולים הם בנפש שהוא מתפשט בגוף באבריו
ממש ,וכן 408הבחירה הוא ברוח ,ובו ג"כ שייך קלקול ותיקון אם יהיה נמשך בבחירתו לטוב או
להיפוך ח"ו ,אבל הנשמה שבו אין שום רע שולט שם ,רק בעת הקלקול אז מסתלק ממנו נשמתו
ואינו מאיר בנ"ר שלו ,ואז הוא בסוד נ"ר חשוך ,409והנשמה הוא אור של הנ"ר ,והנשמה היא
בסוד בינה שהיא אם הבנים דזו"נ ,שבעת שהקלקול גובר בז"ת אז מסתלקת אימא ממנו ,ובעת
שניתקן אז חוזרת ומאירה בו כמו שיתבאר עוד במקומו בס"ד )ז"א פתח ה'( והוא סוד השבירה
והביטול שהיה בי"ס דנקודים ,שעיקר השבירה היה בז"ת לבד ,שהם בסוד נפש ורוח ,אבל בג"ר
לא היה שבירה ,אלא ביטול באחוריים דחו"ב שהוא בסוד סילוק אימא מעל בניה.410
והנה ,לפ"ז צריך לומר שהארת הנשמה באה ממקום שאין קלקול וחסרון מגיע שם כלל,
ולכן היא המסייע לאדם לילך בדרך הטוב ולתקן המדות הגרועות השקועים בנפש הבהמית
שלו ,והוא סוד הנשמה שבאה מבינה ,ג"ע של מעלה ,ואתברכא בשבע ברכאן הם הכתרים של
ז"ת בסוד ז' 411זיונין דשעטנ"ז ג"ץ ,412שית' עניינם בסמוך )שבירה פתח ד' בבית נתיבות( ועי"ז
היא אבא לרוחא ורם לגופא ,סוד נ"ר של האדם ,והיינו שעיקר התיקון להעלות הנפש למעלה
ולחברה עם הרוח בסוד זיווגא דזו"נ ,שיהיו שניהם מקבלים העטרות של ג"ר שהוא סוד שלמות
העבודה בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם )ברכות י"ז ע"א( עתיד הקב"ה להיות
עטרה בראש כל צדיק וצדיק כו' )מגילה ט"ו ע"ב( וז"ש למהוי בסליקו דדיוקנא עילאה ,אבל
 407וז"ל ,רוחא מתלבש בגן עדן דארעא בדיוקנא דהאי עלמא ותמן אתעדנת בכל עידונין.
 408כוונתו שעיקר הבחירה היא כאן ,שכאן עיקר האדם בחינת רוח ,עי' 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.
 409דהיינו בוצינא דקרדנותא ,עי' לעיל צמצום פתח י'.
 410עי' זהר ח"א קנ"ח ע"א וז"ל ,אמר רבי חזקיה ,כתיב )שיר ב יז( על הרי בתר ,וכתיב )שם ח
יד( על הרי בשמים ,מאן אינון הרי בשמים ,אלין שית בנין דלאה דאכללן שית אחרנין ,ואינון
תריסר ואינון שית ,בגין דכל חד כליל בחבריה ולאה עלייהו לקיימא )תהלים קיג ט( אם הבנים
שמחה הללויה ,ועל דא כתיב )דברים כב ו( לא תקח האם על הבנים בגין דאיהו עלמא דאתכסיא
ולא אתגליא ,ועל דא שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך ,בגין דאיהו עלמא דאתכסיא ולא
אתגליא כלל ,ואת הבנים תקח לך היינו דכתיב )שם ד לב( כי שאל נא לימים ראשונים וגו'
ולמקצה השמים ועד קצה השמים ,עכ"ל.
 411נדצ"ל ג'.
 412עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א וז"ל ,הגהה  -וכמ"ש שבעה אותיות צריכין שלשה זיונין
ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ' ,והן בז' מלכין שהן חסרים ג' מוחין ,לכך צריך ג' זיונין ,עכ"ל ,ועי' שם עוד זיוניהון
הן המוחין ג"ר שחסרו להן ,שלא יצאו אלא ו"ק ,והן תרין עטרין דאחסינו ליה או"א ,והוא עדיו
שמתפשט בכל הגוף ,עכ"ל.
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הנפש והרוח הם לוקחים האור ממקום ששייך שם קצת קלקול ופגם ,ומ"מ נשאר בהם רושם
מהארה העליונה שיהיו מוכנים לקבל עליהם ציווי הנשמה שהיא המסייע אותם שיהיו נתקנים
עכ"פ סוף כל סוף ,אף אחר הקלקול ,והוא ענין השבועה שהשביע הקב"ה את הנפש למיטר
פיקודי אורייתא ולמעבד רעותיה ,שהוא בסוד תיקון הכלים ע"י המעשה של תרי"ג מצות ולכוון
בהם לעשות רצונו ית' ,הוא בסוד חיבור אור עם הכלים ,שהאור שבכלים הוא סוד הרצון הכמוס
במאורות ומדות עליונות ,כמו שיתבאר במקומו בס"ד )תיקון פתח כג(.
וענין זה הוא בסוד מצות מילה שנתנה לאברהם ולזרעו אחריו שהיא קשר הברית אשר
הוכן עכ"פ לזרעו שיהיו מתוקנים לבסוף אחר הקלקול ,שבזה נקשרו באמונה 413וכמ"ש
)יחזקאל כ לב( חי אני נאום ה' וגו' ,אם לא ביד חזקה וגו' ,וכתיב ) (414אם יפרו חוקות שמים
וגו' ,כן תוכלו להפר וגו' ,והוא סוד הניצוצין שנשארו בכלים והתגין שהאירו עליהם מרחוק
בסוד הבלא דגרמי ,415לקום אח"כ בתחיה ,ואברהם הוא כלל כל נשמות ישראל ,416ונתנה לו
מצוה זאת בהיותו בן מאה שנה ,שאז התחיל גילוי הברית בזרעו אחריו מיצחק ולדורות עולם
כמו שנתבאר במקום אחר )גדלות דז"א פתחים כה ,סז( והוא סוד מאה ברכאן דאתברך אברם
בעת לכתו למקום שנשתלח לעבודתו ית' ,והוא בסוד ה"ח וה"ג של הדעת ,שכל א' הוא במספר
נ' שהוא כלל העבודה של מ"ע ומל"ת מהארת הנשמה סוד הדעת הנמשך מבינה להתפשט
בז"ת ,והם מאה ברכאן בכל יום שכל יום הוא תיקון אחר בסדר העבודה של מ"ע ומל"ת ,שע"ז
נאמר )בראשית ב טו( לעבדה ולשמרה )תיקו"ז ס"ט ע"א( לעבדה זו מ"ע ולשמרה זו מל"ת,
וכמ"ש למעלה )עקודים פתח כו( שכל יום נכנסין מוחין חדשין בז"ת ,והנשמה משלחת ניצוצין
חדשים בנ"ר שלו לברר בירורים חדשים בכל יום ויום שבזה הוא גרם להיות נתקן לעלות למקום
גנתא דעדן ,בסוד עוה"ב לבינה ע"י מ"ע ומל"ת )שלו( ,וז"ש לאתתקנא לגנתא למפלח לה
ולנטרא לה.
ועכשיו מפרש מקום של הנר"ן ואמר ,מארצך ,דא גנתא סוד הנשמה מבינה ,וממולדתך,
דא גופא אלנא דחיי ,סוד ז"א דביה תריסר שבטין כידוע ,והוא סוד הרוח ,ומבית אביך ,סוד
הנפש שבא משכינתא ,דבחכמה יסד ארץ ,אבא יסד ברתא )זהר ח"ג רנ"ח ע"א( וכל אלו ההכנות
היו בשביל הליכתו אל הארץ אשר צווהו ה' בעולם התחתון שבו העבודה והבחירה ,וכל התיקון
הוא כאן כמ"ש )קהלת ט י( כי אין מעשה וחשבון וגו' )עירובין כ"ב ע"א( היום לעשותם ולא
למחר לעשותם.
פתח יב
 413עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל ,ועי' עוד לעיל תיקון פתח ד'.
 414לא מצאתי פסוק כזה ,אלא דומה לו ירמיה )לג כ-כא( כה אמר ה' אם תפרו את בריתי היום
ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומם ולילה בעתם גם בריתי תפר את דוד עבדי מהיות לו בן מלך
על כסאו ואת הלוים הכהנים משרתי ,ע"ש רש"י וז"ל ,אם תפרו את בריתי היום  -אם תוכלו להפר
את בריתי אשר כרתי את היום ואת הלילה להיותם בעתם אשר כרתי לנח ובניו ויום ולילה לא
ישבותו ,עכ"ל.
 415עי' ע"ח טנת"א פרק ה' ,ועי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ב'.
 416עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ב וז"ל ,כמ"ש בא"ר ,וכיון 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 ,עכ"ל ,ועי' עוד לעיל עגו"י ג'.
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מתוך הדברים האלה ,תבין עומק דברי הרב זללה"ה באורות ותיקוני הכלים של
הנקודים שבכאן ,שהוא בסוד השורש לכל מה שנמצא כאן באדם התחתון ,שסוד הכלים עצמם,
הם אורות של הנקודים שמן הטבור ולמטה ,שהם בסוד הגוף של האדם ,שהם מסודרים ממש
כמו חלקי הגוף ובהם היה כל הקלקול והשבירה שהוא בסוד סידור המאורות האלו הראוים
להוציא כל הקלקולים ,והם ממש מסודרים לעומת חלקי פעולות הגוף שבאדם התחתון ,אך
השגחת רצון העליון שעומד להוציא מצב זה של הנקודים שהוא בסוד אורות העינים כמ"ש
למעלה )פתח ה'( לקח לו הארה מאח"פ שהם בסוד נר"ן של הכלים דנקודים כידוע שאוזן הוא
בחינת בינה נשמה ,חוטם ת"ת מדרגת רוח ,פה נפש מלכות ,ואלו האורות במקומם אין שייך שם
קלקול ופגם כלל ,שהרי הם למעלה ממדרגת הגבול והמדה ,אשר הוא מסודר לעומת עולם
התחתון הזה ,והוא ממש כמו הנר"ן של האדם ,שאף נפש ורוח שבו אין שייך בו קלקול אם
אינם מתלבשים בגוף ,וכמו שהיה קודם הכנסם לגוף בשעה שהיו עומדים למעלה ,אך בהיותם
נכנסים אל הגוף ,אז שייך בנ"ר שלו קלקול ופגם ,וכן חסרון הארה בנשמה שמסתלקת ואינה
מאירה לנ"ר שלו כמ"ש ,והוא סוד אורות אח"פ שבמקומם אין שייך בהם שום ענין קלקול ופגם
כלל ,ואורות אלו של אוזן חוטם פה ,הם שנתפשטו למטה להאיר לנקודים ולהתלבש בהם ,והוא
בסוד ירידת הנר"ן למטה ,מארצך דא גנתא דעדן ,417סוד הארת האוזן ס"ג בחינת בינה ,ובחינת
ירידתה אינו ממש עד הכלים דנקודים ,שהרי עיקר הארת אוזן מסתיים עד שיבולת הזקן ורק
משם מסתעף הארה אל הכלים שהוא הגוף ,והוא בסוד הנשמה שאינה נכנסת כלל אל הגוף רק
נשארת בשמים ,ורק ניצוצות משתלחין ממנה אל הגוף לסייעו ולהאיר לו ,וסוד הזקן הוא ידוע
כי הוא מגלה זיו הנשמה השורה במוח שבראש ,כמו שיתבאר ענין הדיקנא במקומו בס"ד )א"א
פתח כב( וכן למעלה בשורש בא"ק ,418הזקן בו סוד הדרכים והנתיבות של עומק מחשבה
עליונה ,המתפשטים בסוד שלמות הנצחיי בסוד קיבול שכר שלעתיד ,למעלה מהנהגת הזמן
שהוא בסוד י"ג נהרי דאפרסמונא ,419והוא למעלה בסוד שורש לקיבול שכר ,ועיקר קיבול שכר
הוא בסוד דיקנא דא"א כמו שיתבאר במקומו בס"ד )א"א פתח כט( ולכן אור האוזן שהוא בסוד
הנשמה אשר בשמים ממעל ,שם מגלה כחה לפי עניינה הוא סוד התפשטותה עד שיבולת הזקן.
אבל הרוח שהוא מתקרב יותר אל הכלים של הגוף ,הוא בסוד ממולדתך סוד אילנא
דחיי ,420סוד )בראשית ז כב( כל אשר נשמת רוח חיים באפיו ,והוא הארת החוטם שנתפשט יותר
למטה עד החזה ,והוא הרוח שמתפשט מן השמים ולמטה גם באויר ומתקרב אל הגוף יותר ,שבו
עיקר הנהגתו של הגוף והוא עיקר מדרגת אדם 421שהוא למעלה ממדרגת הנפש והגוף שלו ,ולכן
בו יש קלקול ושבירה ,והוא העולה והיורד כמ"ש )קהלת ג כא( מי יודע רוח בני אדם העולה
היא למעלה וגו' ,והנפש ,הוא סוד הארת הפה שהוא כח הגוף ממש והוא נוגע בגוף ממש,
שיתופא דגופא )תיקו"ז י"ג ע"ב( וכן הוא למעלה ,הארת הפה שנמשך עד טיבורא דא"ק ממש,
ששם מתחילים הנקודים והכלים ממש של הגבול ,וגם הנפש הוא בחינת גבול וכלי בכלליות
כמ"ש למעלה ,שלכן הוא שיתופא דגופא.
ולכן בשורשם של הנקודים שהם אח"פ שלהם ,אף ששם אין שום פגם וקלקול כלל
שהרי אין השבירה והקלקול מתחיל אלא בנקודים עצמם מן הטבור ולמטה ,מ"מ שורש הכל
הוא שם באורות אח"פ שהם ההכנות שנעשו לכל מה שיהיו בנקודים ,והוא מ"ש הרב ,שג'
נקודות הראשונות של הכלים הם קיבלו גם הארת האוזן שהוא בסוד נשמה ובינה אשר אין שייך
 417מלשון הזהר הובא לעיל בפתח יא.
 418עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ד וז"ל ,וכן הוא בכל הפרצופים ,בא"ק עד טיבורו יוצאין
אורות אח"פ ונקראין כלן א"ס ע"ש א"ק ,וכן בא"א יוצאין ג"כ אורות א'ח'פ והן דיקנא יקירא
כידוע ,שאורות אזן הוא עד שבולת זקנו ואורות חטם הוא עד החזה שליש ת"ת ואורות פה עד
הטיבור ,עכ"ל.
ועי' אח"ף פתח יח ,ופתח כא.
 419עי' בהגר"א ספד"צ י"ט ע"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ג דדיקנא דא"א וז"ל ,הוא שפעא
דמ"ס שנקרא שמן כמ"ש )תהלים קלג ב( כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו' ואמר
דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע ,עכ"ל.
 420מלשון הזהר לך לך הובא לעיל פתח יא.
 421עי' 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.
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בהם קלקול )ופגם( ,לכן נשארו ג"כ קיימים ,אבל הז"ת הם אשר קיבלו רק אורות של חוטם ופה
לבד שהם שורש רוח ונפש אשר בהם שייך קלקול ופגם ,לכן בהם היתה השבירה ,ולפי שיש
הפרש בין מדרגת רוח למדרגת נפש ,לכן ג"כ היה הפרש בענין ז' מלכים אלו ,שז"ת עד היסוד,
בהם היה השבירה ,אבל מלכות אתבטלא לגמרי ולא יצאה כלל בעולם התוהו כמו שית' בס"ד
)שבירה פתח יח( לפנינו בסמוך.
פתח יג
וגם ג"ר דנקודים אף שבהם לא היה שבירה כלל ,מ"מ היה הפרש מדרגות ביניהם ,כי
הכתר לא היה בו שום שבירה כלל אפילו באחוריים שבו ,רק בסוד פגם בנה"י 422שלו
המתפשטים למטה בז"ת ,אבל בחו"ב היה בהם בחינת ביטול באחוריים שלהם ,והיינו כי הכתר
לקח הארתו מבחינת אוזן עצמו שהוא סוד שורש הנשמה אשר אין שייך בה שום חסרון וקלקול,
לכן גם בו )לא( היה שבירה ,ומ"מ מצד קבלתו בסיומו של הארת האוזן בשיבולת הזקן ,והוא
בבחינת השתתפו להמשכת הארת החוטם ופה אשר נמשכו משיבולת הזקן ולמטה ,כי עד סוף
שיבולת הזקן נקרא ע"ש הארת האוזן שנתפשט עד שם ,ובטל אורם לגבי אור האוזן ,לכן גם
בחינת נה"י דכתר אשר שייך למטה לחו"ב נפגמו כי כל נה"י של העליון שייך לתחתון ,שהוא
משתוה קצת לפי ענינו של התחתון ,אבל חו"ב של הנקודים שקיבלו רק אור חוטם ופה ,ורק
במקום אשר נסתיים ג"כ אור האוזן ,אבל עצמות אור האוזן לא האיר בהם רק בחינת אור חוטם
ופה שקבלו הארה מאור האוזן בהיותו מלובש בהם ,ולכן גם בהם היה קצת ביטול באחוריים
שלהם ,ומ"מ אם היו מקבלים ההארה של חוטם ופה במקום העליון בקרוב למדרגת האוזן ,לא
היה בהם ג"כ שבירה אפי' באחוריים שלהם ,אבל הכתר אע"פ שלוקח האור בסיום השיבולת,
מ"מ כיון שמקבל עיקר אור האוזן ,לא היה בו שבירה ופגם כלל רק בבחינת נה"י שלו הנמשכים
למטה ,והטעם לזה ,כי הארת חוטם ופה ,הם שרשי הארת זו"נ דאצילות שהם ז"ת שהם בסוד
מדרגת נפש ורוח ,לכן משם מקבלים חו"ב של הנקודות שהם ג"כ שרשים היותר קרובים לזו"נ
ומנהיגים אותם ,אבא שורש לז"א ,ואימא לנוקבא ,אבל כתר הוא בחי' שורש השרשים ,כי אינו
מאיר לז"ת כי אם ע"י אמצעות חו"ב ,לכן נמשך הארתו ג"כ מאוזן שהוא שורש השרשים של
הנקודים ,ומאיר בהם באמצעות התלבשותו באורות דחוטם ופה ,וכפי ערך קבלתם של הנקודים
משרשם מאח"פ ,כך היה ערך התרחקם והתקרבם אל גדר זה שהיה בהם שייכות להוצאות
הקלקולים והפגמים ,ויתבאר עוד ענין ההפרש שהיה בין ג"ר לז"ת ,ובג"ר בין א' לחבירו ,לפנינו
בפתחים הבאים בס"ד בתוספת ביאור.
פתח יד
וסדר של עשיית כלים ואורות דנקודים וגילויים היה באופן זה ,כי בהסתכלות אור העין
נגד אור האוזן שבשיבולת הזקן בשוה מצד ימין ,נעשה אור מקיף של הכתר דנקודים ,ומה
שנתפשט לצדדים נעשה אור פנימי ,וכן בעין שמאל ,בהבטתו נגד אוזן שמאל בסוף השיבולת
בשוה ,נעשה חיצוניות הכלי ,ומה שנתפשט לצדדים נעשה בפנימיות הכלי של הכתר ,וכן הוא
בהארת עין באור החוטם קודם שמגיע אל הפה ,מצד ימין הוא אור מקיף של חכמה דנקודים,
ומהפה ולמטה הוא אור פנימי ,וכן בשמאל עד"ז ,הם כלים בחיצוניות ופנימיות ,ומאור העין
בהסתכלות אור הפה ,מה שמגיע עד שיבולת הזקן מצד ימין הוא אור מקיף של בינה ,ומה שהוא
מן הפה ונמשך למטה מן הדיקנא הוא או"פ של בינה ,וכן מצד שמאל ,מעין שמאל במה שלוקח
מאור הפה מצד שמאל עד"ז הוא בחינת חיצוניות ופנימיות של הכלים ,וז"ת אינם מקבלים ממה
שנמשך מסוף הדיקנא ולמטה.
וביאור הענין ,כבר כתבנו למעלה בנתיב עיגולים ויושר )פתח א'( שבכל פרצוף ועולם
יש עצמות וכלים ,והוא ממש דוגמת הנשמה וגוף האדם הרצון הפנימי הכמוס במאורות וגוף
פעולות המדות לפי הגבול ושיעורי הרכבת כחות ההנהגה ,שבכלים יש בחינת פנימיות
וחיצוניות ,והפנימיות הוא מאיר יותר מן החיצוניות מצד התקרבו אל אור הפנימי ,אבל אעפ"כ
חיצוניות הכלי יותר מעולה ממנו ,ובאורות הוא להיפוך ,שאו"פ אינו מאיר כ"כ כמו אור מקיף,
שאו"פ הוא המשתתף לכחות המדות לפי הנהגת הגבול ,מה שא"כ או"מ הוא המשקיף עליהם
 422דהיינו אחורי נה"י כמש"כ בע"ח כאן ,וכן כתב רבינו לקמן פתח טז.
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לפי בחינת הקפת גילוי יחוד העליון המעביר כל גבול ומדה ,ומ"מ עיקר האור הוא הרצון של
א"ס שהוא חוט חסדו ית' אשר המציא כל הנמצאות בשביל תכלית הטוב ,רק שאו"פ הטוב הזה
גנוז ומצמצם כחו שלא לפעול לפי הטוב המעותד בכדי להביא הדבר לבסוף אל הטוב ,ואו"מ
הוא השקפת הטוב המעותד שהוא בלי גבול ,ולכן או"פ ואו"מ של הכלים נמשך מצד הארת
ימיניים של אח"פ ,רק שעיקר גילוי החסד והימין הוא או"מ שהוא עיקר הטוב המעותד ,ומה
שנמשך ממנו לצדדים ואינו מגולה כ"כ רק נמשך במקרה ,הוא או"פ הכמוס עתה שהוא במקרה
וזמן לבד ,אבל הכלים שהם כחות הגבוליים שנעשה בכדי ליתן הטוב בדקדוק עצום הכל לפי
המעשה וטוב הבחירה בדין גמור ,הוא סוד המשכת אורות אח"פ בצד שמאל.
ודבר זה אינו אלא בהארת העינים באוזן ,שמשם הוא הכתר דנקודים ,ונודע כי הכתר
הוא לעולם הרצון 423של כל הבנין ,ואין שייך שם מעלה ומטה שהרי הוא בסוד גלגלתא מקיף
בשוה שהרצון כולל הפרטים בענין שוה ,רק שיש בו דברים שהם עיקרים ברצון ,ודברים שהם
טפלים ברצון ,לכן או"פ ואו"מ וחיצוניות ופנימיות של כלים שלו נתחלקו על אופן שנתבאר,
אבל כלי דחו"ב דנקודים וז"ת שהם מכלל הבנין ,שכל התחלה הוא מחכמה ,שירותא
דבניינא ,424אבל כתר הוא בחינת שלמעלה הרצון שלו ,ולכן שם שייך בחינת גדר מעלה ומטה,
שאף שחכמה הוא יו"ד של השם ,מ"מ יש בו ג' קוצין רישא וגזעא ושבילא ,425שהוא שורש
התחלקות ג' קווין ,וגם הוא מאיר בכל י"ס בסוד )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית ,וכ"ש
בבינה ,שבה הציור ממש בדרך קווין של ה' בחינות מעלה ומטה ,לכן בחינת או"פ ואו"מ שלו
מצד ימין ,מתחלקים במדרגתם בבחינת מעלה ומטה ,היינו עד הפה ,ומן הפה עד למטה ,ומצד
שמאל כן הוא בכלים פנימיים וחיצוניים ,וכן באורות וכלים של בינה מאורות הפה ,וכן של ז"ת
הוא על דרך זה ,ולכן ,כך נסדרו סדר חלקי האורות שלקחו העינים מאח"פ ,לצורך השלמת
עולם הנקודים ע"פ סדורם ,והבן מאד מאד.
פתח טו
וצריך שתדע כי אף שאמרנו שמאורות דאח"פ אלו נעשים כלים דנקודים ,מ"מ עיקר
מקומם ועמידתם הוא מן הטבור דא"ק ולמטה עד סיום רגליו ,והם מלבישים את חצי התחתון
דא"ק על דרך זה ,כתר דנקודים הוא מלביש מן הטבור דא"ק עד סיום גופו ,וחב"ד הם בג'
פרקין תתאין 426דנה"י שלו ,וחג"ת בג' פרקין אמצעיים ,ונה"י בג' פרקים תתאין שלו ,ועיקר
 423עי' בהגר"א על תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון ,בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול
ודיבור ,נגד ה' פרצופים ,עכ"ל ,וכן עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ט"ו וז"ל ,כל מה שתלוי
במציאות הבנין ,שהוא המונח הראשון של הספירות ,אין לשאול טעם עליו ,והוא שאמרתי
למעלה ,וזהו כתר שאמרו עליו במופלא ממך אל תדרוש ,והיינו כי אור הכתר הוא סוד החק
הראשון שבמדרגות ,שיהיו אלה ושיהיו בדרך זה ,שהם עתה ונמצא הכתר כללות הכל ממש ,והנה
הכתר נקשר בא"ס ב"ה ,שהוא הרצון הכל יכול ,והיינו כי אי אפשר לדעת שורש המונח הזה למה
הוא דוקא כך לפי שהוא מושרש בכל יכול בשלמות ,הרצון העליון ,וכיון שודאי אסור לנו להתעסק
בא"ס ב"ה ,דהיינו בשלמותו מצד עצמו ,בסוד כל יכול ,לפי שכבר אין המחשבה תופסת שם,
ממילא אסור להתבונן על כתר ,פירוש לבקש טעמו ועניניו שהם מושרשים למעלה כנ"ל ,ועל כן
על כתר וא"ס ב"ה נאמר במופלא ממך וכו' ובמכוסה וכו' ,עכ"ל.
 424עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג וז"ל ,בכל פרצוף הוא שירותא מחכמה שכתר שלו אינו רק
שורש לט"ס שלו והוא מפרצוף שלמעלה ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא
מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א.
 425עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי' ,דהא רזא דיליה מראש
צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא דסלקא ,אלקינו דא גזעא
דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות ,עכ"ל ,ועי' אריז"ל
בשער מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג' מוחין ,חכמה ובינה
ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"ו )נ"א ושוריק(
באמצעיתא ,והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב ,עכ"ל ,ועי' יהל אור
ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון ,גזעא גוף היו"ד,
ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ,ובקוצא נקשר
כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא
י' כידוע ,עכ"ל.
 426נדצ"ל עליונים.
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עמידתם הוא בצד פנים שלו ,ורק שאח"כ מתפשטים בצדדיו קצת הארה מהם ,ומלבישים אותו
מצדדיו ומאחוריו ,ולבאר עניינים עמוקים האלו ,צריך להקדים הקדמה אחת ,והוא כולל ג"כ
להבין כל ענייני התלבשות הפרצופים שהזכיר הרב ז"ל בסדר פרצופי האצילות בכ"מ ,והוא ענין
עמוק בדרכי החכמה ,והוא ,שכל הפרצופי האצילות וכל העולמות ,הם הולכים בהדרגה זה
למטה מזה ,וכל א' מקבל הכח מהעליון ממנו ,ומקבל ממנו כל הפרטים וסדור המאורות בכל
החלקים הנמצאים בעליון ,שיהיו מתפרשים גם בתחתון לפי סדרו ,ורק שההדרגה הוא מה
שבעליון הוא בכח מרובה ,הוא בתחתון בכח פחות מזה ,עד שסדר אחד מן העליון כולל הרבה
סדרים של תחתון ,והיינו סוד הלבשת התחתון נה"י של העליון ,שכבר נתבאר שכל נה"י של
העליון הוא אחר צמצום האורות ,ונשאר רק לפי ערך הראוי להתלבש בתחתון ,ומ"מ נה"י של
העליון תופשים כל התפשטות של כל י"ס של התחתון ,והיינו שאף שהאור הגדול מה שאין
שייכות לתחתון נסתלק למעלה ,ולא נשאר אלא באותם הסדרים הראוים לתחתון לקבל ממנו,
מ"מ אור אחד של אותו סדר הוא מספיק ליתן כל חלקים הראוים לאותו סדר ,והיינו שנצח
העליון הוא מספיק להאיר לחח"ן של תחתון ,והוא סוד התחלקות כל ספירה מנה"י של עליון
לג' חלקים ,שהענף של קו החסד היותר תחתון הוא בגדר אילן שלם של חסד דפרצוף התחתון
ממנו ,וכן הוא בהוד ויסוד של עליון מספיקים לבג"ה ודת"י של תחתון ,וכן הכתר של התחתון
שהוא הכולל כל חלקי הפרצוף מקבל תמיד מסוף הת"ת של העליון ,שת"ת הוא תמיד העיקר
שכל הענפים נמשכים ממנו וכלולים בו ,וכן כאן בנקודים שהוא סדור המאורות לפי הגבוליים,
הם מקבלים ענינם מבחינת א"ק בבחינה התחתונה שבו ,שהוא הנותן סדר לפי ערך המאורות
האלו.
ולפי שעיקר האור הנמשך לנקודים הוא מעינים דא"ק ,שהעינים הולכים תמיד ַלפָּ נִים,
והוא ההשגחה ברצון ,והיינו שהנקודים לפי מצבם שמוציאים כל הקלקולים ,וכן הנבראים
התחתונים כשהם מקולקלים ע"י הסט"א המתגבר בהם ,מ"מ נמשך להם קיום וחיים ברצונו ית'
להשפיע להם אע"פ שאין כדאים לכך ע"פ עומק מדה"ד ,אלא הוא למען חסדו ורצונו ית' ,וזה
נקרא הארת פנים ,וכן הוא סוד הנהגת או"ה עובדי כוכבים ומזלות אע"פ שמקלקלים מעשיהם,
ואם היה ההארה עיקרית נמשכת להם ע"י הסתרת פנים העליונים אלא מבחינת אחוריים ,לא היו
מתקיימים כלל ,לכן עיקר ההארה שלהם הוא בהשגחה כלליות לקיום העולם בהנהגת הטבע,
הנמשך קצת מאור פניו ,רק שאינו ברצון ושמחה ,סוד הארת המצח שהוא בסוד כשהעולם
בתיקון אלא מבחינת עינים ,השגחה לקיום לבד ,427ולכן עיקר עמידתם בצד פנים דא"ק ,רק
שבמקרה נמשך להם הארה גם מאחוריים ,שהרי גם בעת שהנבראים בקלקול ,וכן הנהגת הטבע,
יש בהם חילוק זמן ,פעם לחסד פעם לשבט כפי עומק מחשבתו ית' בשביל התיקון המעותד ע"י,
שהוא סוד שינוי הנהגת או"ה עובדי כוכבים ומזלות ע"פ המזל ,לצורך הנהגת ישראל כמ"ש
) (428החרבתי ערים נשמו פינותם ,אמרתי אך תיראו אותי תקחו מוסר וגו' ,וכן כמה דרכים
עמוקים בענינים אלו ,והבן מאוד מאוד.
פתח טז
האור הנמשך לנקודים מן הטבור ולמטה ,הוא דרך ב' מקומות שיש שם נקבים ,הא' הוא
מנקב הטבור ,והב' מפי היסוד ,ושם נמשך שני הבלים ,והם ממש כנגד אור חוטם ופה שלמעלה,
שנמשך להם ,שכמו שחסר להם אור האוזן ונשאר רק ב' אורות של חוטם ופה ,כמו כן כאן ,הם
ב' נקבים לבד של פי הטבור ופי היסוד ,ואלו ב' האורות הספיקו לג"ר של הנקודים ,והם ,כתר
שלהם לקח מפי הטבור ,וחו"ב מפי היסוד ,וז"ת גם אחוריים של חו"ב שנתבטלו ,ואחורי נה"י
של הכתר שנפגמו ,הרי הם י' מדרגות ,לקחו האור מי' צפרני הרגלים דא"ק ,וכל אלו הם סודות
עמוקים ורמים עד מאד ,וכאן נשרשו ראשים ומדרגות השרשים של כל הקלקולים וכל הסט"א
שיצא למטה ע"י הקלקול והשבירה שהיו באלו המלכים.

 427עי' לעיל )פתח ה'( אמר רבינו שהם שייכים לעיגולים.
 428לא מצאתי פסוק כזה אלא הוא בצפניה )ג ו-ז( הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם
מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת
מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם.
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ולבאר ענין זה צריך להקדים סוד עמוק ונורא מאד בכל ענין הנוקבא ומלכות של
אצילות ,אשר כל אחיזת הסט"א הוא רק מצדה 429בסוד פגימת הירח ,והוא שצריך שתדע
שבאצילות ,הנוקבא יש לה ג' שרשים ומקומות אשר היא דבוקה בז"א ,430הא' בעטרת היסוד,
הב' בטבור ,הג' בפה ,והענין ,כי עיקר יציאתה הוא במקום שיש נקב ,שלכך נקראת נקבה
כנודע ,431שבהיותה נקודה לבד היא בעטרת היסוד ,וכשהיא פרצוף עד החזה למטה ,כתרה
במקום פה הטבור ,ובהתגדלה לגמרי כתרה נגד הפה יסוד אימא שבדעת דז"א ,בסוד כלת
משה ,432ויתבאר עניינם באריכות בס"ד בביאור מדרגות הנוקבא ,וכאן נבאר הענין בכלל מה
שצריך לעניננו ,והוא ,כי ענין הנוקבא הוא סידור כל ענין השפע וההנהגה המסודר בז"א ,לפי
ענין העבודה של התחתון להיות מעברת אותם אל התחתונים ,והיא ג"כ המעלה את העבודה
למעלה בסוד מ"ן ,שיתעורר לעומתו סידור ההנהגה והמאורות המסודרים בז"א ,ולכן מקומה,
כל מקום שיש שם פתח ומעבר אל השפע ,והכל בקו האמצעי שבו קיבוץ כל המאורות ,וכן הם
נכללים תמיד ביסוד ובת"ת ובדעת ,ולכן שם הם ג' הנקבים ,והם ג' מדרגות זה למעלה מזה,
אשר הנוקבא מקבלת משם קיבוץ כל המאורות והכחות ,הכל לפי תיקונה מן התחתונים.
וצריך שתדע ,שבכל מקום שיש פתח ומעבר אל השפע ואל המאורות להאיר לתחתונים,
שם נמצא כנגדו קטרוג הסט"א אשר היא כמו מחיצה מבדילה שאינה מניחה בקטרוגה להאיר
לתחתונים ,ואדרבא תובעת דין ליתן כח לשוטרים ולשלוחי הדינים להעניש החוטאים ,ולמנוע
מהם הארת פניו ית' ,והוא סוד עמידת הסט"א ואחיזתם בנוקבא ,והוא סוד הערלה החופף על
הברית ,עטרת היסוד.433
והם ב' כחות של הסט"א ,ערלה ופריעה ,ב' עורות ומחיצות 434המכסים על מקום
פתיחת מעבר ירידת כל אורות העליונים ,והם דו"נ שלהם ,כמו שיתבאר עניינם במקומם בס"ד
)א"א פתח יד( וכן נגד נקודת הטבור ,בסוד )שיה"ש ז ג( שררך אגן הסהר ,435והוא הפרצה
שנעשה בלבנה ,436שנגד שם הסט"א ,נחש שבא על חוה )שבת קמ"ו ע"א( לאתמשכא בתר
עינוגין דהאי עלמא ,כמ"ש רבינו הגדול הגר"א זללה"ה בפירושו להיכלות בהיכל רביעי )יהל
 429עי' בפע"ח חנוכה ופורים פרק ו'.
 430עי' בתיקו"ז ה' ע"א רביעאה לכל תלת ,ועי' בהגר"א ספד"צ ב' ע"א ד"ה ,ועי' עוד בדברי
רבינו שבירה פתח טו.
 431עי' ע"ח תיקון נוק' פרק ג' וז"ל ,וזה טעם למה אשה נקרא נקבה ,והוא כמ"ש באדרא דעבר
בוצינא דקרדינותא ונקיב בחדוי דז"א ונפיק לבר מאחוריו ,לכן היא נקראת נקבה שכל האור שלה
יוצא דרך נקב ההוא זהו פירוש לשון נקבה נקב ה' ,עכ"ל.
 432עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 433עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ד אור יום הראשון שאדם רואה מסוף העולם עד סופו ,שהוא
יומא דכלהו יומין שכולל כל הו"ק ,שהן כל העולם כנ"ל ,ואז וחפרה הלבנה ובושה החמה )ישעיה
כ"ד( והתחלת גילוי העקב שהוא עקבות משיחא ,שאז קליפה קודם לפרי ,והוא סוד הערלה שעל
פום אמה יתגברו הקליפות ,ששם הוא בחינת נוק' וסוד הערלה ,כמ"ש בר"מ שם והאי איהו דאמר
הקב"ה כו' ,ואתה תשופנו עקב ,ודא גרם שכינתא בגלותא ,דאתמר בה עקב ענוה יראת ה' ,והן
דרגין תתאין דס"א בחי' עקב שלהם ,והן דרגין דחציפין כמ"ש בזוהר ,וז"ש )סוף סוטה( בעקבות
משיחא חוצפא יסגי ואח"כ יכרתו הערלה ויתגלה החסד ,עכ"ל.
 434זהר ח"א י"ג ע"א וז"ל ,תרין אלין ערלה ופריעה ,גזירו דערלה ופריעה לבתר )דהיינו להסיר
 ע"ח אונאה פרק ג'( ואינון דכר ונוקבא ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"א כ"ו ע"ב שהם נגד יסוד ומלכותדסט"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ע"ז ע"ג ד"ה ועוד לבא ,וכן בדף פ"ז ע"א ד"ה ודמא שזה שייך
לעשו וישמעאל ,ב' חלקי יצה"ר תאוה וכעס.
 435עי' תיקו"ז ל"ה ע"א וז"ל ,שררך אגן הסהר אל יחסר המזג וגו' ,שררך דא ציון דאיהו טבור
עלמא ,נקודה דמינה הושתת העולם ,עכ"ל.
 436עי' רמ"ק פרדס רימונים שער כג פרק י וז"ל ,ירח היא השכינה והיא פעמים פרוצה פעמים
מלאה בסוד הקטרוג ,עכ"ל ,ועי' ביאור האגדות של הגר"א מגילה ו' ע"א וז"ל ,ירושלים נק' ע"ש
יראה שלם כי ב' פגימות נפגמה הלבנה א' שאינה שלימה כחמה וא' שאיננה מאירה כחמה ולע"ל
יתמלאו שניהם וכו' שמות החמה והלבנה פרץ וזרח ,עכ"ל.
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אור ח"ב כ"ד ע"א( עי"ש 437סודות נוראים ,וסוד נקב ,הוא מקום שהוא פרוץ ,כמ"ש )ירמיה א
יד( מצפון תפתח הרעה ,שהעולם לאכסדרא הוא דומה ,ופרוץ מצפון )ב"ב כ"ה ע"ב( והוא ע"י
הסט"א שהיא באה מן הדינים ,רצועה בישא לאלקאה לחייבא )תיקו"ז י"ב ע"א( שניתן שם
רשות לסט"א לכנוס ולקטרג ,והוא הגורם ליתן פרצה בנוקבא ,והוא סוד מיעוטה בכמה
מדרגות ,או בבחינת נקודה לבד בעטרת היסוד ,או בבחינת חצי פרצופה עד החזה ,או בבחינת
כתר שלה לבד שעולה עד ג"ר דז"א ולא נגד כתרו ,כמו שיתבאר עניינו במקומו בס"ד )גדלות
דז"א פתח מו( ובטבור היא בסוד חצי גורן עגולה ,שתופסת מחצה האורות המסודרים בז"א.
ועוד יש לה מקום אחיזה בציפרני הרגלים כידוע ,שמשם יונקים החיצונים בנ"ר דידה,
שרגליה יורדות מות )משלי ה ה( והוא בסיום כחות הקדושה שהנחש נושך בעק"ב ,והוא בסוד
כפל הדינים ,ב' פעמים אלהי"ם 438שהם י' אותיות של ב' שמות הנ"ל ,ה' אותיות בה' אצבעות
של רגל ימין וכן של שמאל ,וכ"ש )בראשית ג טו( ואיבה אשית בינך ובין האשה וגו' ,ובין זרעך
ובין זרעה וגו' ,והוא בסוד )דברים כח נז( ובשליתה היוצאת מבין רגליה.*439
*בית נתיבות
וסוד העמוק הזה רמזו רז"ל בפ"ק דברכות )ו' ע"א( בענין המזיקין האי מאן דבעי
למחזינהו ליתי שלייתא דשונרתא אוכמתא בת אוכמתא בוכרתא בת בוכרתא ולקליה בנורא
ולשחקי׳ ולמלי' עיניה מיניה וחזי להו ,והענין) ,כי נודע( כי השונרא יש לה כח גדול מן הסט"א
שהשכחה גובר בה מאוד ,440וכל שכחה הוא בסוד אחוריים דחו"ב בסוד תשכח ,441והוא בסוד
כח עמלק כמ"ש במ"א באריכות ,והוא בסוד עבד המשקר באדונו ,ושליית׳ הוא בסוד נה"י
דנוקבא דסט"א דהוא אוכם חיור בלא רגלין ובגוונין חשוכין )תיקו"ז קמ"ד ע"ב (442כמ"ש
)סנהדרין ק"ה ע"א( בלעם חיגר ברגלו אחת היה סומא בא׳ מעיניו כו' ,והוא בסוד טחול
שבתאי) 443ע"ח קלי' פרק ז'( ולכן צריך להביא שלייתא דשונרתא אוכמתא בת אוכמתא ,והוא
בסוד מלכי אדום שיצא ראשונה ,ולכן היא בוכרתא בת בוכרתא ,ולקליא בנורא בסוד סיגי
הגבורות אש של גהנום ,והוא סוד הא"פ של פ׳ דמנצפ"ך ,והם השחקים משברי כלים שאין להם
חיבור זה עם זה ,וסוד מקורם הוא מן המלכים שנשברו שהם באים מסוד אור העיניים ,והוא
בסוד עננא דמכסיין על עינא )רע"מ ח"ג רנ"ב ע"א( וענן אב"ק רגליו )נחום א ג( סוד )ע"ז י"ח
ע"א( עונות שדש בעקב באחיזתם בכ"ף רגל עג"ל )יחזקאל א ז( 444שהוא בסוד )בראשית לב
כד( ויאבק איש עמו וגו׳ )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו וגו' ,והוא )בראשית כ ב( אבימל"ך
מלך גרר )ברכות מ"ג ע"ב( פסיעה גסה נוטלת אחת מת"ק ממאור עיניו של אדם ,שהרגלים
 437וז"ל ,והוא מ"ש בפ' בראשית באמצעיתא דהיכלא ,דא הוא אתר מתקנא לקבלא רוחא
דליעאל בגו רוחא דא וכו' ,וזהו ענג ושעשוע כידוע ,והוא באדם טבור ,כמ"ש שררך אגן הסהר,
והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו' ,שלכן בבטן אמו הטבור פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת,
והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם ,ושם הוא שכר טוב הצפון לצדיקים לע"ל,
שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן ,ששם השלחן כמו שמפרש והולך ,וז"ס השלחן בצפון ,והוא
נקודה האמצעית ,ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותל ,ושם מקבל מעלמא
דאתי סוד נקודה דאמצעיתא ,כמ"ש בפר' תצוה וכו' ,וזהו הענין שכל ימות החול אסור להמשך
אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו' ,עכ"ל.
 438עי' ע"ח לאה ורחל פרק ד' וז"ל ,והנה ב' רגלים הם ב' שמות אלקים )ועם י' אותיות שלהם
ג"כ גימטריא ענבים( והם גימטריא עק"ב ,כי אלהים שהוא שורש הדין בבחי' ענבים ,ובתוכו גנוז
היין ומובלע בתוכו ,עכ"ל.
 439עי' בפע"ח פורים שכותב שזה הבחי' של ה' אחרונה.
 440עי' ביאור אגדות להגר"א ב"ק ס' ע"ב וז"ל ,כלבים הן סוף ס"א דימינא וכו' ,ולכן הכלב
והחתול אין להם שלום וכו' ,ועי' פירוש של ר' אברהם שם וז"ל ,כי חתול הוא סוף ס"א דשמאלא
מס' דמ"ה ימינא ושמאלא ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ג ח' ע"ג חשך ג' קליפות שור חמור כלב ומהן
באה ש'כ'ח'ה בבא כ' באמצע שמחצי פומא וכו' אותיות האמצעיות כידוע ,עכ"ל.
 441עי' ע"ח שבירה פרק ב'.
 442עי' בהגר"א בתז"ח כג ע"ב ד"ה אתפחיא.
 443עי' בהגר"א על תיקו"ז קי"ג ע"ד מרה כבד טחול הם ג' בקלי' המקבילים לנר"נ בקדושה,
עכ"ל.
 444עי' יהל אור ח"ב כ"ט ע"א שחילוק אצבעות הוא מורה על אחיזת ס"א ,ולכן אצל המלאכים
נעשו טלפין ,ואעפ"כ יש סדק בין הטלפין על אחיזתם של הסט"א המעט.
115

פתחי שערים

הולכים תמיד אחר העינים ,כמ"ש )סוטה ט' ע"ב( שמשון הלך אחר עיניו ,ולכן אור המלכים
הוא מציפורני הרגלים ושורשם מעינים כמ"ש הרב זללה"ה ,והוא בסוד שונר"א או"ר ועפ"ר,
שהעפ"ר הפורח בעין מחשיך מאור עיניו ,ולכך אפר של השלייא דשונרא צריך למלא עיניו
ממנו ,ואז יכול למחזינהו ,והם באים מסוד העיגולים ,והוא מ"ש שם )ברכות( וקיימי עלן כי
כסלא לאוגיא ,והם מסוד י"א ארורים י"א יריעות עיזים הם י"א אלפי"ן ,וז"ש שם ,וכל חד מינן
אלפא מימיניה ורבוותא משמאלא ,ששם הוא )סנהדרין כ"ט ע"א( כל המוסיף גורע ,וע"ז נאמר
)תהלים צא ז( יפול מצדך אלף וגו' ,והבן.
פתח יז
וביאור אלה הדברים הוא ,כי מצינו שיש ג' מדרגות בסט"א הגורמת כל הקלקולים
בסטרא דקדושה בעונות שהאדם חוטא בהם ע"י פיתוי הנחש וסט"א ,והם הא' בבחינת עונות
שאדם דש בעקב )ע"ז י"ח ע"א( ומצד הרגלו בהם שהוא עושה שלא בכוונה כלל רק בדרך
הלוכו והרגילו שגם זה הוא רע כמ"ש )משלי יט ב( גם בלא דעת נפש לא טוב ,והוא בסוד
המעשה עצמו של הרע ,והם בסוד ז"ת דיליה.
והב' הוא במה שמפתה אותו ומראה לו על טוב רע ועל רע טוב בחלקלקות לשונו,
ומוצא לו על כל דבר היתר ,כמו שפיתה הנחש את חוה ,כמ"ש )משלי ה ג( כי נופת תטופנה וגו',
והוא סוד חו"ב של הסט"א שהוא חכמה ובינה שקריית לבלבל דעתו של אדם ,להפך האמת
לשקר.
והג' הוא בעונות שעושה ברצון ומזיד והוא קשה יותר מכולם ,והוא סוד כתר דקליפה,
שכל כתר הוא בחינת רצון 445כולל כל ענייני הקומה ,וכן זה כולל כל חטאים ,והוא סוד שבירת
הז' כלים דז"ת ,וביטול אחוריים דחו"ב ופגם נה"י של כתר המתפשטים להאיר בז"ת ,והכל
בבחינת אחוריים שהוא צד ההיפוך של חו"ב האמיתי ורצון האמיתי ,וגם זה הרצון אינו רצון
עצמי ח"ו ,כי )ברכות י"ז ע"א( רצוננו לעשות רצונך כו' אלא שהוא מצד שיתוף הרצון לתאוות
הגוף הוא עושה עון בתאוותו ברצון ,ותיכף אחר שסר תאותו הוא מתחרט ,ונמצא ,שאינו אלא
בבחינה התחתונה של הרצון ,ולכן אין הפגם אלא בנה"י של הכתר המתפשטים למטה.
וכל אלו הכחות נמצאים בסט"א ,ואין אחיזתם אלא בבחינה האחרונה של הקדושה,
והיינו כאשר הקדושה מסתתרת לגמרי כאשר )הוא( במקום הקרוב לסט"א ,ר"ל ,כאשר האדם
קרוב אל הרע ואינו מתרחק ממנו בסוד )בראשית ד י( לפתח חטאת רובץ ,ואינו מרוחק ממנו ע"י
גדרים וסייגים ,446וז"ס אחיזתם בציפרני הרגלים ,והם י' מדרגות נגד י' כתרין דלהון ,447אשר
מתחלק לג' מדרגות כמ"ש ,וז"ס הארת ציפורני רגלים דא"ק אשר האיר לנקודים ,והוא סוד
ההכנה שנעשה לנקודים שהם המאורות שהוכנו בסדר זה ,להוציא כל הקלקולים והפגמים,
כאשר יתבאר לפנינו בס"ד בתוספת ביאור ,בפתחים הבאים ,וכבר ביארנו )עגו"י פתח ב'( שא"ק
הוא הסובל כל העולמות מלמעלה למטה וסיום רגליו הוא עד סוף כל המדרגות ,והיינו שהוא
סובל ומניע לכל העולמות כולם בכל המדרגות שלהם ,מן העליון עד התחתון ,ונודע כי הסט"א
מקומה בסוף הקדושה ,לכן הם מקבלים ג"כ הנקודים מי' ציפרנים דא"ק ,לתת הכנה אל
הקלקולים אשר יהיו עומדים לבסוף ,בסוף כל מדרגות דקדושה כמ"ש.
 445עי' בהגר"א על תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון ,בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול
ודיבור ,נגד ה' פרצופים ,עכ"ל ,וכן עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ט"ו וז"ל ,כל מה שתלוי
במציאות הבנין ,שהוא המונח הראשון של הספירות ,אין לשאול טעם עליו ,והוא שאמרתי
למעלה ,וזהו כתר שאמרו עליו במופלא ממך אל תדרוש ,והיינו כי אור הכתר הוא סוד החק
הראשון שבמדרגות ,שיהיו אלה ושיהיו בדרך זה ,שהם עתה ונמצא הכתר כללות הכל ממש ,והנה
הכתר נקשר בא"ס ב"ה ,שהוא הרצון הכל יכול ,והיינו כי אי אפשר לדעת שורש המונח הזה למה
הוא דוקא כך לפי שהוא מושרש בכל יכול בשלמות ,הרצון העליון ,וכיון שודאי אסור לנו להתעסק
בא"ס ב"ה ,דהיינו בשלמותו מצד עצמו ,בסוד כל יכול ,לפי שכבר אין המחשבה תופסת שם,
ממילא אסור להתבונן על כתר ,פירוש לבקש טעמו ועניניו שהם מושרשים למעלה כנ"ל ,ועל כן
על כתר וא"ס ב"ה נאמר במופלא ממך וכו' ובמכוסה וכו' ,עכ"ל.
 446עי' גר"א תז"ח ל"ד ע"א וז"ל ,בכל דור ודור עבדין גדרות חדשים לפי שהדורות מתמעטין
והולכין והערב רב מתגברין צריך לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו הע"ר וכו'.
 447עי' תיקו"ז קכ"ו ע"א וז"ל ,אם חס ושלום לא מקיימין אורייתא ופקודין דיליה יהיב עשר
כתרין בידוי דסמא"ל ,עכ"ל.
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וצריך שתדע ,כי בעטרת היסוד ומקום הטבור ,אף שגם שם יש קצת מקום אחיזה
לסט"א כמ"ש ,מ"מ הוכן שם שמירה גדולה והגנה לנגדם בעטרת היסוד הוא סוד המילה בסוד
יו"ד של שד"י 448שהיא הנקודה הנשארת תמיד בנוקבא אפילו בעת מיעוטה הגדול ,והוא סוד
האמונה 449הנשאר קיים בכלל ישראל שעי"ז עומדים להיות נתקנים ,וסוף כל סוף יוחזר תגבורת
הקדושה והעברת הסט"א לגמרי ,שהאמונה כולל כל התורה והמצות כמ"ש )מכות כ"ד ע"א( בא
חבקוק והעמידם על אחת כו' ,ורק שהתורה והמצות הם בהעלם ע"י פיתויי היצה"ר וסט"א וע"י
הגלות הקשה ,אבל באמת האמונה קבועה בלב ישראל בסוד )שיה"ש ח ו( שימני כחותם על
לבך וגו' ,וזה נקנה לישראל ע"י מצות מילה שניתנה לאברהם ,שעל ידה כרת עמו ברית ולזרעו
אחריו ,להיות לו לאלקים והוא הברית אשר לא יופר לעולם ,שבזה נקשרו ישראל בסטרא
דקדושא אשר סוף כל סוף אחר כלות העונשים והגלויות יעבור כל הסט"א ,ויהי נתקן הכל וכמו
שיתבאר בס"ד באריכות בענין עולם התיקון ומ"ה החדש ,שזה נשרש בנבראים מצד הארת יסוד
דא"ק שהוא ההולך לתקן כל המדרגות אשר נפגמו והוכנו לקלקולים ,שיצאו מן הקלקולים ההם
מעט מעט ע"י סיבוב ההנהגה של שית אלפי שנין ,ע"פ התורה והמצות שנתנו לישראל.
והארה זאת חסר בעולם התוהו ,ר"ל שלפי ענין הכנת המאורות שיהיו ראוים להיות
מקולקלים ,נסתלק מהם הארה זאת בכדי ליתן מקום לרע לעשות את שלו ולהיות נמצא
במציאות ,אבל מ"מ לא נסתלק אלא מגדר המאורות אשר הוכנו לענין ההנהגה של הזמן בעת
הבחירה ,שהוא בסוד ז"ת והשייך להם ,והם עיטורי זאת ההנהגה שמקבלים מג"ר ,ולכן אֵ לו לא
היו מקבלים בעת התוהו מנקב היסוד של א"ק ,רק מציפורני הרגלים שהוא בסוד מלכות שבו
לבד ,אבל בחינת סידור המאורות לפי הנהגת עוה"ב נשאר המדרגות העליונות ,זה לא נתבטל
שהרי לא הוכנו מתחלה להיות ענין זה מה שאין שייך בו פגם וקלקול כלל ,והוא סוד הגן עדן
שהוכן קודם בריאת העולם ,450שהטוב עלה במחשבה תחלה קודם הרע ,לכן גם בעולם התוהו
קיבלו הפנים דחו"ב עיקרו שהוא המחשבה והציור ביסוד דא"ק אשר אין שייך בו קלקול כלל,
ואף שהערלה חופפת על היסוד ,אינו אלא מבחוץ ,שאינו מניח לאור שיאיר למטה ,והוא כמו
הענן המכסה אור השמש ,שבאמת אור השמש מאיר למעלה ,רק שהענן מכסהו ונשארים
התחתונים בחשך ,שאינם מקבלים האור העליון רק מלמטה ,וכן כאן היה כיסוי ,שלא יאיר אור
הפנים דחו"ב ,רק האחוריים שלהם ,שבהם היה החשך והפגם שהוא ירד בז"ת ,בסוד הרגלים
דא"ק בבחינת מלכות שבו.
פתח יח
וכן נקודת פי הטבור ששם ג"כ יש פרצה ,ששם הוא אתדבקותא דדו"נ )ישעיה מד יג(
כתפארת אדם לשבת בית 452בסוד זיווג תורה שבכתב עם תורה שבע"פ ,שהוא הגנה גדולה
מסט"א כמ"ש )משלי כב טו( אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו ,והוא סוד אי"ש
אש"ה כמ"ש )משלי א ח( שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך ,ושם התחלת הפרצה
451

 448עי' תיקו"ז כ"ט ע"ב י' מן שד"י רשימו דברית.
 449עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 450עי' גמ' נדרים ל"ט ע"ב וז"ל ,תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה
ותשובה גן עדן וגיהנם כסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח ,עכ"ל.
 451עי' באורך מקורו ביהל אור ח"ב כ"ד ע"א.
 452עי' אד"ר קמ"א ע"ב וז"ל ,ובכללא חדא אתעבידו בהאי תפארת ואקרי אדם ,דכר ונוקבא
הה"ד כתפארת אדם לשבת בית ,עכ"ל.
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לסתום הדרך ההיא ולעשות פירוד בין הדבקים ,ושם הוא סוד אב"ן מכשול 453וצו"ר מכשול
)ישעיה ח יד( כי התורה מגנת נגד הסט"א והוא בסוד המים שנבקע מן הצור ,וסוד מי מריבה
אשר שם גבורים עומדים בפרץ ,454כמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל שם בפירושו להיכלות )ח"ב
כ"ח ע"ג( סודות נוראים למאוד ,והמים הוא התורה כידוע ,ופי הטבור הוא סתום ,סוד סתימת
הסלע להוציא מימיו ואם היה מדבר אל הסלע ,היה נפתח הפה ויצאו מים רבים ,וע"י שהכה
בסלע נתגבר הנחש ,בסוד )משלי ל יט( דרך נחש עלי צור ,455ומ"מ ,יש שם הגנה בסוד )דברים
לא כא( כי לא תשכח עדות מפי זרעו 456והוא ו' דגחון 457דמגנא על הנחש דמאיר מבתר כותלא,
סוד הארת נשמת משה בסוד הדעת ,נגד פי הטבור דמעוהי בדעת אתתקנו )זהר ח"ב קכ"ג
ע"א( ,458ושם הוא בסוד יי"ן ע' כחות של השמש 459שהוא רע"מ 460נהורא דאוריתא ,461והוא
היי"ן ,שבעים סנהדרין שבמקום הזה כמש"כ )שיה"ש ז ג( שררך אגן הסהר אל יחסר המזג ,ושם
הוא סוד התענוג והשעשוע ,שלכך בבטן אמו אוכל מה שאמו אוכלת כו' )נדה ל' ע"ב( כי הולד
בבטן אמו ניזון ממזון דלעילא ,מסוד גן עדן של מעלה שמלמדים אותו כל התורה כולה ,ולכן
תחלת יצירתו משם ,והוא מקום החיים ,א' בחוטם וא' בטבור כמ"ש במסכת סוטה )דף מ"ה
ע"ב( מהיכן מודדים ,מטיבורו כו' ,ויש אומרים מחוטמו כו' ,וכמ"ש )בראשית ז כב( כל אשר
נשמת רוח חיים באפיו ,וכן כאן הארת פי הטבור הוא נגד הארת החוטם בא"ק כמ"ש הרב ,והוא
דרגה דת"ת שהוא בחינת כתר למטה ,ושם הוא נקודה דעלמא דאתי ,ולכן משם נמשך הארה
לכתר דנקודים שלא היה בו ביטול ופגם בעצמו ,כי כשהדין מתעורר מן המקום אשר לנגדו ,אז
מתעורר עלמא דאתי ,ואז נתמלא שם רחמים ,בסוד )ירמיה לא יט( על כן המו מעי לו רחם
ארחמנו וגו' ,והוא בסוד נקודה אמצעית הנ"ל ,ואז אין שליטה לסט"א בסוד עלמא דחירו,
כמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל בביאורו שם ,ועיין בפרק עגלה ערופה )שם( דמסיק התם דתחלת
יצירתו מטיבורו ,אבל עיקר חיותו באפיו ,כמ"ש כל אשר נשמת רוח חיים באפיו ,וחד אמר
חיותו הוא בטיבורו ,יעו"ש ,וכן כאן ,סוד התחלת מקום עמידת הנקודים הוא מטבורא ,והחיות
שלו נמשך מן החוטם למעלה ,וגם בחינת חיים יש בטיבורו ,לכן משם נמשך חיים לג"ר
דנקודים ,כי לעולם חו"ב הם נכללים בכתר והם המגלים פעולותיו ,סוד המחשבה והציור מן
הרצון.
 453עי' זהר ח"ב רס"ג ע"א שבע שמהן אינון ליה )ליצר הרע( שטן טמא שונא אבן מכשול ערל
רע צפוני ,ועי' ענינם ביהל אור ח"ב כ"ב ע"ב.
 454עי' בתיקו"ז י"ג ע"א וז"ל ,כד אתנטילת מחסד אתקריאת תורה שבכתב דאתיהיבת מימינא
דכתיב )דברים ל"ג( מימינו אש דת למו ,וכד אתנטילת מגבורה אתקריאת תורה שבעל פה ,דהכי
אוקמוהו מארי מתניתין ,תורה שבעל פה מפי הגבורה ניתנה ,ותמן גבורים עומדים בפרץ ולא יכיל
למיקם בה ,אלא גבור במלחמתה של תורה גבור ביצרו ,עכ"ל ,ופי' הגר"א שם ,בתשבע"פ שעומדים
בפרץ בפרצה של הלכה דאיהי קושי' קליפה דחפיא עלה וזהו מלחמתה של תורה ,עכ"ל.
 455עי' תיקו"ז מ"ו ע"א וז"ל ,והאי סלע לא נפיק מיניה אלא טפין טפין זעיר שם זעיר שם,
וכמה מחלוקות על אלין טפין ומאן גרים דא המורים )ע"ר – בי' הגר"א( דאתמר בהון כל המורה
הלכה בפני רבו חייב מיתה ,ובגין דא שמעו נא המורים ובגינייהו ויך משה את הסלע במטהו
פעמים ,דאם לא דמחא בה לא הוו טרחין ישראל ,ותנאים ואמוראין באורייתא דבעל פה דאיהי
סלע )שהוא המט"ט – בי' הגר"א( אלא אתמר בו ודברתם אל הסלע ונתן מימיו ,בלא טורח ,ויהיה
מתקיים בהון ולא ילמדו עוד וגו' ,והוה נפיק מיא בלא קשיא ומחלוקת ופסק ,עכ"ל.
 456עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א,
לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף
קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא
הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח
מכלל ישראל ,עכ"ל ,רואים מכאן שהו' דכל הולך על גחון הוא נשמת משה רבינו שעומד נגד
הנחש.
457
עי' קידושין ל' ע"א וז"ל ,וא"ו דגחון חציין של אותיות של ס"ת ,ועי' לקמן הערה .472
 458עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א לכן מלביש
לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף קכ"ג ע"א
מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,עכ"ל.
 459עי' לעיל אח"ף פתח ח בבית נתיבות.
 460עי' בהגר"א על תיקו"ז קס"ה ע"א שזה סוד הדעת.
 461עי' בהגר"א על תיקו"ז כ"ח ע"א שזה סוד הדעת.
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ואף כי למעלה הארת הכתר הוא מן האוזן ג"כ ,וכאן למטה לא נמצא נגדו נקב נגד
האוזן ,רק בחינת הטבור שהוא נגד החוטם ,והוא ג"כ סוד עמוק מאוד ,כי האוזן היא עשתה
המשכת הדיקנא ,וכמו שהוא למטה באצילות דיקנא דא"א מאודנין נפקא )ספד"צ י"ח ע"א(
ותיקוני הדיקנא לא היה עדיין בעולם התוהו ,כי אלו הם אורות ותיקונים העשויים להעביר
הדינים וכל הקלקולים מז"א ,כמו שיתבאר עניינם בס"ד במקומו ,אבל בנקודים ,בעת שהיו
מעותדים להוציא הקלקולים בלי תיקון ,נחסר אלו המאורות בכתר של הנקודים כמ"ש בספד"צ
פרק א' )א' ע"א – ג' ע"א( עד לא הוה מתקלא כו' ,וזיוניהון לא אשתכחו עד דרישא דכסופא
כו' ,לבושין דיקר אתקין ואחסין כו' לא היו בכתר רק בסוד נקודה לבד והיינו ,בחינת שורש
הרצון והכולל של המאורות לפי בחינתו בעצמו שלא לפי הכנתו לתקן הז"ת שהם דרכי מאורות
ההנהגה לכן גם נחסר כאן אור שנגד אור האוזן ,שלמעלה בסוד השורש הוכן גם התיקונים
הצריכים למטה בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה )עי' תיקו"ז ז ע"א( ,אבל בבואו למקומו
אשר הגיע למדרגה זאת של מקום השבירה ,והוצאות הקלקולים ,נחסר מאור הזה ,והוצרך
להאיר לו במקומו מפי הטבור שהוא תחילת יצירת הפרצוף בכללות לבד ,בסוד גולגולתא וכתר,
ולפי שבאלו המקומות מקום החיים בנקודת הטבור גם בעטרת היסוד ששם הוא בסוד ח"י כמו
שהיה אח"כ בתיקון הכלים ,לכן לא היה בחינת מיתה ושבירה באלו הג"ר שקבלו הארתם משם,
אבל אור הנמשך מצפורני הרגלים ,משם היה סוד הארת ז"ת ואחוריים דאו"א ונה"י דכתר,
כידוע שהציפורנים באדם אין בהם הרגשה וחיות כלל רק נמשך בהם קצת הארה מסופי
האצבעות והוא בחינה אחרונה של הנפש שלכן אין בהם הרגשה ,רק סמוכים להרגשה ,לכן
האור הזה הנמשך לכלים דנקודים הוא גרם להם שג"כ חיותם של הכלים לא היה בהם כדי חיות
כלל ומתו ונשברו ,והוא בסוד שא"ק הוא אשר נתן להם הכנה להיות גורמים יציאת הקלקולים,
שכחם הוא בתכלית הפגם והמיעוט והחסרון ,והבן מאוד*.
*בית נתיבות
ז"ס מ"ש רז"ל )סוטה מ"ט ע"ב( בעקבות משיחא חוצפא יסגי כו׳ ,כמ"ש רז"ל )יבמות
ס"ב ע"א( אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,והוא גופו של אדה"ר ,כי כמו שגופו
כולל בתוכו כל הגופים העתידים להולד ממנו שהיו כלולים בטיפה זרעיית שבמוחו ,כמו כן כל
הנשמות העתידים לצאת היו כלולים בנשמתו ,ובדור האחרון אז הם בסוד נשמות של עקביים
דכלל קומה של הנשמה הכלולים בו ,והוא סוד עקביים דאדם קדמון וציפרני רגליו ,שבהם
מתגלגלים כל עזי פנים שבדור וערב רב ,462ונתרבו האפיקורסים והמלשינים בשקר שהם הכל
מסוד בירורים האחרונים שהרע מתגבר בהם שבהם המיתה כמ"ש )ברכות י"ח ע"ב( רשעים
בחייהם קרואים מתים ,שעיקר המיתה הוא בסוף קודם התחיה כמ"ש )שבת קנ"ב ע"ב( ששעה
אחת קודם תחה"מ גם צדיקים חוזרים לעפרם ,וכן הגלות בסופו קודם הגאולה מתגבר יותר ,כי
עתה בא עת זמן התיקון וכל דבר סמוך למפלתו מתגבר ביותר כידוע ,463וכן סוף הלילה )סוד(
קדרותה דצפרא )זהר ח"א מ' ע"ב( והוא סוד עמוק ונורא מאוד כמ"ש )שבועות י"ח ע"א( היה
משמש עם הטהורה ואמרה נטמאתי נועץ עשר ציפרניו בקרקע כו' ,כי היא בסוד )ב"ב ט"ז ע"ב(
איילתא דרחמה צר ,והקב"ה מזמין לה נחש כו' והוא סוד משי"ח ,ואז נראה טיפת דם כחרדל
ויקוב ח"ר בדלת"ו ,ולכן אז מתגלגלים כל נשמתין דערב רב והכלבים עזי נפש מסוד שם ב"ן
עזי פנים שבדור ,שאין להם הארה בסוד המצח ששם הבושת בסוד שב"ת שבו מאיר מצח הרצון
כידוע ,והם בהיפוכא כמ"ש )ירמי' ג ג( ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם ,והוא בסוד
)במדבר כד יז( ומח"ץ פאתי מואב שפרסמה מאב וכו' ,ונועץ עשר ציפרניו עד שימות כו׳ בסוד
אבר מת )כו'( ,שע"י היה מיתת המלכים קודם שבא הדר כמו שית׳ בסמוך בס"ד )שבירה פתח
ו'(.
 462עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,ובאותן השנים )של אלף הה' והו'( מתגלגלים כל
התתקע"ד דורות שהן הע"ר שהן הנשמות מעולם התהו ,כמ"ש )חגיגה י"ד ע"א( שתלן בכל דור והן
הן עזי פנים שבדור ,ואמרו )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו' וכמ"ש בר"מ פ' נשא דף
קכ"ה ואתהדרו אינון ע"ר רעיין על ישראל כו' ע"ש ,עכ"ל.
 463כמש"כ )משלי טז יח( לפני שבר גאון.
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וע"י יצאו ניצוצות של י׳ הרוגי מלוכה 464ע"י מלכי אדום ,בכדי לתקן ולברר בירורי
מלכין קדמאין עד עקבות משיחא של עקבים דא"ק ,ועיקר תגבורות שלהם בעקב כמ"ש
)בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב ,וסוד עקב הוא ע׳ ק"ב כי שבירתם היה בסוד 465ק"ב חרובין,
כי היו קיימא דחד סמכא הקיטע יוצא בק"ב שלו )שבת ס"ה ע"ב( כי לעולם הרגלים תלויים
בעיינין 466והנקודים הראשונים נטלו אור העינים בבחי׳ הסתלקות אור הפנימי סוד י׳ של העין,
ואז העיינין חשוכין ,ולכן לא היה להם סמיכה ,כי גם הרגלים נשברו בסוד הסט"א שנקרא
סומין ,אוכמין בלא רגלין ,467והוא סוד סילוק י׳ של יעק"ב ונשאר עק"ב ,והוא סוד )בראשית לב
כד( ויאבק איש עמו עד עלות השחר )בראשית לב כה( ויגע בכף יריכו ,ואז ותקע כ"ף יר"ך
יעק"ב בסוד שבר"י כלים שבר"י דבראשית מילוי עש"ו ,עי"ן שי"ן וי"ו ,וס"ת של כ"ף יר"ך
יעק"ב הוא ק"ב חרובין הנ"ל ,כי אחיזתו בסופא דרגלין והוא סוד נפילת הכלים בג׳ עלמין בי"ע
שהם יר"ך י׳ם ר׳קיע כ'סא ,468שי"ם בעשיה תהומא רבא ,469ורקי"ע יצירה ,וכס"א בריאה ,והוא
סוד )מנחות מ"ד ע"א( תכלת של חלזון העולה מן הים אחת לשבעים שנה וצובעים בדמו תכלת,
כי הציצית הם בסוד העינים נוקבא דציץ במצח ,470ותכלת הוא בסוד מלכות ששם אחיזתם בסוד
)משלי ה ה( רגליה יורדות מות ,והוא גוון תכלא דשצי כולא והוא במלכות דעשיה ששם כל
הבירורין דמלכין קדמאין ,והוא סוד הסט"א המתגבר להחטיא את ישראל ומבקשים להחריב
העולם וכל סטרא דקדושה ,אבל נשאר שם ניצוצין דקדושה והוא בחי' )תהלים קג יט( ומלכותו
בכל משלה שיוחזר הרע לטוב ויטול שליטתו ממנו ,והוא השומר ישראל בגלות שיזכו אח"כ
לגאולה ,כי לא ניתן להם שליטה מכל וכל ,והוא סוד האמונ"ה הנשאר קיים בישראל ,שע"י זה
יזכו לגאולה כמ"ש )הושע ב כא( וארשתיך לי באמונה.
וזה גורם לתקן את כל הקלקולים ולברר כל הבירורים ,שהאמונה כולל הכל ,וסוד
אמונ"ה הוא ,כי אחיזת הסט"א בג' מקומות הג' עלמין בי"ע כמ"ש שהם סוד ג' אתוון הו"א
שנסתלקו כ"ז ששמו של עמלק קיים והם ה"ו של השם סוד עשיה ויצירה ,וא' הוא של כס"א
בבריאה ,שהוא אחיזת הנחש ביר"ך ,וע"י האמונה מעלין מ"ן שהם הבירורים לתקן ג' עלמין
הנ"ל ,לכן נאמר במלחמת עמלק )שמות יז יב( ויהי ידיו אמונ"ה עד בוא השמש ,והם הידים
המעלים את המלכות מנפילתה בסוד )במדבר כא יז( על"י בא"ר ענ"ו ל"ה ,471שהוא הדעת דרגא
דמשה ,472כי עמלק אחיזתו על ידי רפיון ידים ברפידים ,וע"י התורה מתגברים עליו והוא
 464עי' יהל אור ח"ב ל' ע"א וז"ל ,כמו הקרבן ,שהבשר עולה לקץ כל בשר ,ורוח ורעותא עולה
ומשלים את הקדושה ,כן ג"כ עשרה הרוגי מלכות ,והן עשרה לקבל עשרה כתרין קדישין ועשרה
כתרין דמסאבותא ,זה לעמת זה ,כן היו י' גופין וי' נשמתין כל א' השלים דרגא אחת וכו' זריק
לתלת מאה ועשרין עיבר ובריר פסולת מגו מחשבה ואתבריר ר"ל סוד עולם התהו ,כמ"ש בא"ז
רצ"ב ע"ב דניצוצא אפיק זיקין וכו' וכ"ז היתה כדי לברר פסולת מתוך האוכל שהיו מעורבין בדינין
לכן נשברו וכו' וכן היתה כ"ז בי' הרוגי מלכות ,עכ"ל.
 465עי' ע"ח אנ"כ פרק ג' ,שזה ג' מילוים של ע"ב ס"ג מ"ה שהיה חסר לז"א לפני התיקון.
 466עי' גמ' )סוטה ט' ע"ב( שמשון הלך אחר עיניו ,וכן )ברכות מ"ג ע"ב( פסיעה גסה נוטלת וכו',
לעיל בית נתיבות פתח טז.
 467עי' תיקו"ז קנ"ד ע"ב ,ועי' עוד ע"ח קלי' פרק ז'.
 468עי' מנחות מ"ג ע"ב ששלשתן דומים זה לזה.
 469עי' לעיל פתח י'.
 470עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג וז"ל ,איך שהציץ היא במקום המצח ,והוא גילוי הרצון של
רעוין דרעוין תיקון ד' דת"ג דא"א.
 471עי' שעה"פ חקת וז"ל ,כי כל העליות הם ע"י שם בן מ"ב ,שהם בגימטריא ג"פ י"ד שאוחזות
במלכות הנקראת באר ,ומעלים אותה למעלה כמבואר אצלינו בסדר אנא בכח וכו' ,והנה ג' מ"ב
יש בג' הויו"ת דע"ב ס"ג מ"ה שהם מ"ב אותיות שיש בכל הוי"ה מהם ,בפשוטה ובמלואה ובמלוי
מלואה ,ושלשתם בגימטריא קכ"ו כמנין ענ"ו לה ,ועי"כ נעשית המלכות שם אדנ"י ברבוע אחוריים
פשוטים שלה ,שהם ג"כ בגימטריא קכ"ו ,וזש"ה עלי באר ענו לה כי ע"י ג' מ"ב הנזכר העולים
בגימטריא ענ"ו ,על ידיהם עלי באר ,עכ"ל.
 472עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א,
לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף
קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא
הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח
מכלל ישראל ,עכ"ל.
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)שופטים ג כא( החרב אשר על היר"ך כמ"ש חגור חרבך על יר"ך וגו' וכמ"ש )תהלים קמט ו(
וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה וגו' ,ולכן כתיב )שמות יז יג( ויחלוש יהושע את עמלק וגו' לפי
חרב.473
והעיקר מה שנשאר לעולם בישראל הוא אמונ"ה ,והוא חלזו"ן שעולה מן הים ,והוא
בחלקו של זבול"ן כמ"ש )בראשית מט יג( זבול"ן לחוף ימים ישכון וגו' וירכתו על צידון,
שזבול"ן הוא אמונ"ה וע"י שורה שכינה בישראל שהיא האמונה כידוע ,וכמ"ש )בראשית ל כ(
הפעם יזבלני אישי וגו' ,והוא לחוף ימים ימא רבא בעשיה אשר שם הנחש שאחיזתו ביר"ך,
והוא לחוף אניות שהם שאטין בימא רבא ,ולכן וירכתו על צידו"ן ,והוא סוד מ"ן ע' ,והוא
החלזון שעולה אחת לשבעים שנה שהם בירורי המלכים שהם מסוד עי"ן ,והוא עולה מן הים
לרקיע ולכסא ,וצובעים בו תכלת של ציצית לחברו עם הארת המצח בסוד ציץ ,והם ציצית
ותפילין 474ולטוטפות בין עיניך )שמות יג טז( ועל ידי זה מאיר האור בבת עי"ן שהוא סוד י' של
יעקב 475כמ"ש )בראשית לב לא( ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל ,ואז נתרפא היר"ך
כמ"ש )בראשית לג יח( ויבוא יעקב שלם וגו' ,ואז )במדבר טו לט( וראיתם אותו ,וסוד פניא"ל
ופנוא"ל כתבתי במ"א )שיח יצחק עמוד קסד( שהוא 476עם ו' של פנוא"ל הוא ג"ן עד"ן ,והוא
סוד הליכת השמש בצפרא אבי וורדא דג"ן עד"ן )ב"ב פ"ד ע"א( ועי"ז נתרפא מצלעתו כי
)מלאכי ג כ( שמש צדקה ומרפא בכנפיה ,שאור הפנימי של השמש 477הוא אור הפנימי של העין,
וע' כחות של השמש הוא סוד הע' בעצמו ,וכנפי עינא הם ענני דמכסין על עינא )רע"מ ח"ג רנ"ב
ע"א( בסוד )איכה ג כד( והבאתי את השמש בצהריים ,סכותה בענן לך וגו' ,478והם ד' כנפים בב'
עיינין ,ב' למעלה וב' למטה ,וד' פעמים כנ"ף הוא ציצי"ת ,כי כאשר נפתחים הכנפים אז מתגלה
אור העין ,ואז וראיתם אותו ,אבל כאשר הכנפים סגורים אז העננים מכסים אור השמש ,וכמ"ש
)ישעיה ל כ( ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות וגו' ,וכתיב )ישעיה נב ח( כי עין בעין יראו
וגו' ,שאז )נדרים ח' ע"ב( יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה ,והוא סוד פתיחת הכנפים ,ויתגלה אור
הפנימי של העין שהוא גנוז בשמש אור הראשון ,וע' אומין מקבלים הארתם מחיצוניות של
השמש מע' כחות דיליה שהוא בסוד עיינין סתימין ,ולכן בזכות ציצית )זכריה ח כג( והחזיקו
עשרה אנשים מכל לשונות וכו' בכנ"ף איש יהודי וגו' ,שאז יהיה נפתח העין ונתגלה יו"ד
הפנימי על ד' כנפי עינא ,וז"ש )שבת ל"ב ע"ב( כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשים לו כו',
והוא מ"ש )מלאכי ג כ( ומרפא בכנפיה ,ומשם קיבל יעקב אבינו עה"ש ,ונתרפא היר"ך ע"י
תכלת שבציצית ,שעיקר אחיזת הסט"א הוא בלבושין שהם ברגלים) 479ברכות ו' ע"א( הני מאני
דרבנן דבלו כו' ,הני ברכי דמשלהי כו' ,והם הלבושים דאפשיט לאדה"ר 480ע"י שנפתה לעצת
הנחש ונתלבש בכתנות עו"ר סוד ע׳ ,ואז נעשה עור שנסתלק אור העין )בראשית ג ז( ותפקחנה
וגו' ,וידעו כי ערומים הם וגו' )בראשית ג י( ואירא כי ערום אנוכי וגו' ,שלא היה יכול להסתכל
 473עי' ליקוטי הגר"א )ל"ט ע"ב( וז"ל ,דרגא דמשה בנצח ,והוא כמ"ש בס' התמונה ,ז' היא
רומזת למדה הנוצחת ,שנאמר והיה כאשר ירים משה ידו כו' ,והנה הרמת ידי משה בציור הז'
וציור מדתו כו' והוא כמ"ש רבינו בפי' לס"ד שעמלק היתה אחיזתו בנצח ,ולכן הוצרך משה להרים
ידו כו' כמ"ש מוליך לימין משה כו' ,שמשה הוא שם ,והרמת יד"ו במטה הוא ציור ז' ,יו"ד על ו',
ועי"ז הכניע את עמלק ,כי נו"ה הם בסוד מעלה ומטה ,ולכן כאשר ירים משה ידו אז וגבר ישראל
וכאשר יניח כו' בדרגא דהוד לבד אז וגבר עמלק ,עכ"ל.
 474עי' לעיל בית נתיבות עגו"י פתח ח.
 475עי' בהגר"א על תיקו"ז ק"ה ע"א כל הענין באריכות.
 476דהיינו פניא"ל.

 477עי' לקמן תיקון פתח ו' שזה תיקון מע"ב.
 478עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 479עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ג.
 480עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ג וז"ל ,ע"ה טו"ר ושם חטא אדה"ר ,כמ"ש פתח ואמר למלכא
דהוה ליה כמה בניינין כו' ,עד עור ובשר תלבישני שהוא לבוש לאצילות ושם חטא לכן אמר לקמן
וכד חב אדם אתפשט שמאלא כו' שהוא בריאה הלבוש ששם חטאו ,ולכן וידעו כי ערומים הם
שהפשיטו מלבוש ,וז"ס שאמרו שלבושיו של אדה"ר נתפתה ונשאר ערום ולכן עשה לו כתנות עור
דמשכא דחוויא וצריך המיתה להפשיט אותו המלבוש שהוא הגוף של נחש ,ובתחלה היה לו כתנות
אור דבריאה ששם אור לבושו כנ"ל בזוהר הנ"ל וזהו עוטה אור כשלמה )תהלים ק"ד( וז"ש )פר"א
פ"ג( שמים מהיכן נבראו מאור לבושו שנא' כו' ,עכ"ל ,ועי' לעיל הערה .38
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באור העליון ,וזה היה בשעה עשירית )סנהדרין ל"ח ע"ב( 481שאז השמש במערב אפיתחא
דגיהנום )ב"ב פ"ד ע"א( ואז נהורא אסתלק מינה בסוד סילוק המוחין בעת מנחה הנהורא
אתחלש כמ"ש בזוה"ק ר"פ שלח לך ,482ויעקב זכה לאלו הלבושים ,כמ"ש )תנחומא תולדות יא(
וירח את ריח בגדיו וגו' כריח שדה כו' ,שנכנס עמו גן עדן שהוא אור הפנימי הנ"ל ,וע"י זה זכה
ליטול הברכות מעשו ,וגם שרו של עשו הודה לו על הברכות בפנוא"ל ופניא"ל ,ולכן הציצית
הם על ד׳ כנפי הבגדים בסוד פתיחו דעיינין ,483וזוכים לאלו הלבושים כתנות אור ,ואז )במדבר
טו לט( וראיתם אותו וגו' ,ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וגו' ,שהם המרגלים האוחזין
בלבושין כמ"ש רבינו הגדול הגר"א מווילנא ז"ל באריכות בביאורו לספ"ד פ"ד )ל"א ע"א ,ול"א
ע"ג( והבן מאוד מאוד.
פתח יט
אלו האורות אשר נמשכו אל ג"ר דנקודים ,הם בסוד חולם ושורוק ,שחולם הוא נקודה
על האותיות ,ושורוק הוא מלאפום באמצע האותיות בסוד ב' חלקים ו"י ,ונקודת החולם ,הוא
הארה שנתנה לכתר דנקודים והוא הארה שמפי הטבור ,והוא בסוד הארה סתומה בסוד הרצון
הכולל שהוא דרגא דכתר ,שהרצון הוא עולה על המחשבה והמעשה שהם סוד האותיות ואינו
בכלל האותיות ,כנודע שכתר לעולם אינו בכלל הפרצוף רק הוא בחינה שלמעלה ממנו ,ולכן
היא נקודה למעלה ,ואור היוצא מיסוד הוא בחינת שורוק שמתחלק לב' חלקים ,ו"י ,שהאות י'
הוא בכלל ,רק יותר גלוי מן הקוץ ,שנמצא בו ג' מדרגות רישא וגזעא ושבילא ,484והוא סוד
בחינת חכמה שהיא המחשבה הכוללת כל הפעולות בכלל ,והם י"ס הנכללים באות י' הזה ,אבל
בינה הוא בסוד התפשטות וציור בסוד קווין והוא סוד ו' ,485וחו"ב הם מכלל הי"ס שהם הכלים
ולכן הם באמצע האותיות ,והוא הארת היסוד במקום חיבורו לגוף מלמעלה ,שכן בחינת פנים
של חו"ב שהם נכללים בזה בכתר הם אשר נשארו קיימים אבל למטה בעטרת היסוד עדיין
הערלה חופפת שם ,ולא נתגלה הארתו עד אחר התיקון ,שלכן אחוריים דחו"ב נחשך אורם ע"י
הענן המכסה על היסוד ,אבל פנים דחו"ב ,הם אשר קיבלו הארתם ממקום העליון של היסוד,
וידוע כי חולם הוא נקודת ת"ת והוא נקודת הטבור שהוא בחצי ת"ת ,ושורוק הוא ביסוד כמ"ש
בכ"מ בזוהר ובתיקונים ,ולכן אלו האורות הנמשכים מב' המקומות הנ"ל הם נקראים כן.

 481וז"ל ,הגמ' ,אמר רבי יוחנן בר חנינא שתים עשרה שעות הוי היום ,שעה ראשונה הוצבר
עפרו שניה נעשה גולם שלישית נמתחו אבריו רביעית נזרקה בו נשמה חמישית עמד על רגליו
ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית נצטווה
שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך לו ,עכ"ל.
 482לא מצאתי את הזהר אבל הענין הזה נמצא ביהל אור ח"ב כ' ע"ג.
 483עי' לעיל פתח ד' בית נתיבות.
 484עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי' ,דהא רזא דיליה מראש
צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא דסלקא ,אלקינו דא גזעא
דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות ,עכ"ל ,ועי' אריז"ל
בשער מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג' מוחין ,חכמה ובינה
ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"ו )נ"א ושוריק(
באמצעיתא ,והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב ,עכ"ל ,ועי' יהל אור
ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון ,גזעא גוף היו"ד,
ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ,ובקוצא נקשר
כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא
י' כידוע ,עכ"ל.
 485עי' 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' דברי רבינו לעיל פתח ד'.
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נתיב שבירת הכלים
פתח א
בנקודים האלו היה ענין השבירה של המלכים והיינו ,בעת שיצאו הכלים כסדרן ,זה
תחת זה ,486מכתר עד מלכות נכנס האור בהם ,וכשנכנס בג"ר של כח"ב נתקיימו ,וכשנכנס האור
אח"כ בז"ת נשברו כולם ,שלא היו יכולים לסבול האור ,ובכדי להבין ענין השבירה והמיתה
בכאן ,צריך להרחיב הדיבור ,שבאמת הם רזין עילאין סתימין דאורייתא ,וכאן הוא שורש כל
הבנין של החכמה הזאת ,אשר עיקרה כדי להבין סדר הבריאה וענין ההשגחה וסוד הבחירה
והפגמים שנעשה בכל העולמות ע"י עונות ,וגם סדר התיקון הנעשה ע"י תיקון המעשים וסוד
התורה והמצות ,כללותיה ופרטותיה ,וגם ענין היצה"ר ויצה"ט ,וסדר בנין הקליפות והתמורות
אשר את זה לעומת זה עשה האלקים )קהלת ז יד( והוא אשר רמז לנו בתוה"ק בפרשה קטנה,
בענין )בראשית לו לא( ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום וגו' ,שנזכר בכל א' מהם מיתה
וימת וימלוך תחתיו וגו' ,ובאחרון לא נזכר מיתה כלל ,והוא מלך הדר.
וכללות ענין זה ,הוא במה שנבאר ענין מציאות הסט"א ומרכבת הטמאה מה עניינם,
והוא ,שכבר ידעת שתכלית מציאת כל העולמות וכל הנבראים כולם ,היה בשביל האדם התחתון
הזה ,ונבחר ממנו זרע קדוש אשר יצא ממחצב האבות הקדושים ,והראשון הוא אברהם 487אשר
הוא האדם הגדול בענקים )ירושלמי שבת ע"ט ע"ב( וניתן להם התורה והמצות ,שע"י יושלם
כוונת רצונו ית' בבריאה הזאת ,והיינו שכל העולמות וכל סדרי מרכבה וכל פרקין שבכל עלמין
סתימין וגניזין ,הם במספר במפקד מכוון לעומת הפרקים והכחות הנמצאים באדם התחתון הזה,
אשר הוא מאסף לכל המחנות ,488והיינו שניתן לו הכח והממשלה ע"י תנועות פרקי איבריו
ודיבורו ומחשבתו וכל ענייניו ,לשנות סדרי כל הבריאה ,אם להוסיף בהם שלמות והכנה
והתפשטות כח בברכה מרובה ,או להיפוך ח"ו ,כמ"ש )תהלים סח לה( תנו עוז לאלקים כו',
וכמ"ש )איכה רבה פ"א פל"ג( בזמן שישראל עושים רצונו של מקום ,מוסיפים כח בפמליא של
מעלה כו' ,וכשאין עושים רצונו של מקום מתישין כו' ,כמ"ש )דברים לב יח( צור ילדך תשי וגו'.
והכח הזה הנטוע באדם שתהיה לו הבחירה חפשית ונטיה לב' הדרכים ,בא ע"י שהוא
ית' המציא כח הרע והסט"א ,שנקראת בשם זה להיותה צד אחר מתנגד לכל סטרא דקדושה,
והיינו שכפי מספר הכחות הנטועים בכל עלמין דקדושה ,כך יש לעומתם כחות מורכבים,
הגורמים הפסד ומיעוט הארה בכל הסדרים הנבראים שמסטרא דקדושה ,והוא על כמה מדרגות,
או במיעוט הארה או בביטול לגמרי ח"ו וכן במיעוט הזה יש כמה מדרגות ברב ומעט ,וזה נקרא
קומה שלימה של הסט"א ,בדמות אדם ממש ,כמו שבכל הנבראים כולם ,הם נכללים כאחד
ונקראים אילן שלם של קדושה שיש להם חיבור זה עם זה ,וכולם הם ענין שלם שהמציא הוא
ית' לצורך התיקון בשביל האדם ,כמו כן ,הוא ענין שלם של רע כולל לעומתו ,אשר גורם הפסד
בכל הבנין הזה ,והוא הנקרא בשם אדם בליעל) 489משלי ו יב( וכמ"ש עת אשר שלט האדם
באדם לרע לו) 490קהלת ח ט(.
והאדם הזה אשר הוא בעולם הגשמי ,הוא אשר שָׂ מ ֹו ית' באמצע כל הסדרים האלו ,בין
כל הקומה שלמה דסטרא דקדושה ,ובין כל הקומה דסט"א ,שכמו שנשרש בו כל ציור העולמות
 486עי' לעיל נקודות פתח ה' שרבינו כתב שיש רק עיגולים ,ועי' לעיל נקודות פתח יג שזה
תחת זה הוא סוד הטבע ,ועי' לקמן תיקון פתח י"ב שכללות הנקודות הם עיגולים אפילו שיש בם
יושר ,ובתיקון המ"ה זה הפוך ,שכללותו יושר אפילו שיש בו עיגולים.
 487עי' לעיל עיגולים ויושר פתח ג'.
 488כך נקרא שבט דן )במדבר י כה( אבל הוא כינוי למלכות כמש"כ )זהר ח"ג קצ"ז ע"א( וז"ל,
כנישתא דישראל ,מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו ,כד"א מאסף לכל המחנות ,מאן דכניש לכל
משריין עלאין לגביה ,עכ"ל.
 489עי' ז"ח )ל"ג ע"ג( וז"ל ,אית אדם אוחרא מסטרא דמסאבו ,ולא עוד אלא תלת אדם אינון,
אדם דבריאה אדם דיצירה אדם דעשיה ,מסטרא דדכיו ואית אחרא מסטרא דמסאבו דאיהו אדם
בליעל איש און יצר הרע ,אדם טוב יצר הטוב ,ועי' שער הגלגולים  -הקדמה כג וז"ל ,והענין הוא
כמה שתדע כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים וכמו שיש אדה"ר דקדושה כן יש אדם בליעל
בקליפות ויש בו רמ"ח איברים ושס"ה גידין ,עכ"ל.
 490עי' באריז"ל ספר לקוטי תורה ספר תהלים וז"ל ,נמצא שהצדיק מתנקם ממלאך המות ,וז"ס
אשר שלט האדם באדם לרע לו ר"ל האדם הבליעל שולט באדם הצדיק לרע לו של בליעל כי לוקח
הקדושה מקרבו ונשאר מת )מהזהר ח"ב צ"ה ע"ב(.
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וכל המרכבה העליונה וכחות העליונים דסטרא דקדושה ,כמו כן נשרש בו ג"כ כח הרע וכל
כחות מרכבה טמאה של הסט"א ,והם ב' יצרים שבאדם ,יצה"ט ויצה"ר ,שיצה"ט שבו הוא
מסטרא דקדושה ,ויצה"ר הוא מן הסט"א ,ובזה נשלם בו הבחירה כראוי לעמוד בין שתי
המחנות ,או לנטות לצד הקדושה ולהגבירה ולהעביר הסט"א ממנה ע"י שמירתו מן השס"ה לא
תעשה וכל פרטיהם והתלוי בהם ,וקיום כל הרמ"ח מצות עשה וכל התלוי בהם בשלמות ,או
להיפוך ח"ו ,להיות מרבה לחטוא ולהגביר כח הסט"א אשר בו ולהעביר ממנו כל מדה טובה
מסטרא דקדושה אשר בו.
491
ולפי הכנת עצמו ,כך הוא נעשה בכל העולמות ,מאחר שנתבאר שהוא הצלם הכולל
הכל ,וכפי מצבו ומעמדו ,כך הוא מצב ומעמד כל הברואים ,אם מתקן את עצמו והקדושה גובר
בו והרע נדחה ממנו ,אז ממילא נדחה ג"כ מכל הנבראים ועלמין דלעילא ,וכן להיפוך ח"ו ,והם
כלל כל ישראל שנשמותיהם בפרטות הם במספר מיוחד ,לעומת חלקי הפרטים אשר משתנים
בהם כל הנבראים וכל העולמות ,שכל א' מישראל יש לו תיקונים פרטים בכל העולמות לפי
מעשיו ,וכן להיפוך ח"ו ,שמספר ב"י אינו במקרה והזדמן אלא בכוונה מיוחדת ,שלכך נמשלו
לכוכבים שמוציאם ומביאם במספר כמ"ש )ישעיה מ כו( המוציא במספר צבאם ,לכולם בשם
יקרא וגו' ,וכמ"ש במדרש ובכמה מקומות ,וזה כל ענין המלחמה שיש בין סטרא דקדושה ובין
סטרא דמסאבא ,והכל ע"י האדם.
פתח ב
והנה כח הסט"א הזה הוא נקרא בשם מיתה וביטול ופגם והפסד וכל מיני קלקולים
שאנו מדברים בעולם התוהו ,והטעם בזה הוא סוד עמוק וסתום ,ואין כדאי להעלות דברים אלו
על ספר ,אך למען כבוד שמו ית' ,ולמען הַ ְרא ֹות נועם זיו תוה"ק וחכמה הנפלאה הגנוזה בה,
אשר דוד המע"ה התפלל ואמר גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך )תהלים קיט יח( הן הן
הרהיבוני להרחיב הדיבור בדברים שהם כבשונו של עולם ,והוא רחום יכפר וגו' ,ועת לעשות
לה' וגו' בדורות הללו אשר בעוה"ר כבוד התורה מחולל והסט"א גברה מאד על הארץ ,ורבים
המלעיגים על דברי חז"ל אשר כל דבריהם כגחלי אש בוערות ,וכמה גניזין טמירין בהו ,לזאת
הוכרחתי להאריך בדברים שהם כבשונו של עולם.
הנה הנביא אמר ,כל הגוים כאין נגדו ,מאפס ותוהו נחשבו לו וגו' )ישעיה מ יז( וצריך
לבאר ענין זה ,למה דימה כל הגוים כאין ואפס ותוהו שהם דברים שאינם במציאות ובאמת כחם
רב ורם ותופסים כל הישוב ,ואומרים )ישעיה מז ח( אני ואפסי עוד ,בעונותנו הרבים ,אבל הענין
בזה ,תדע שבאמת לכאורה קושיא עצומה הוא ,מאין נמצא כח הסט"א שהוא הרע הגמור
המתנגד לכל סטרא דקדושה ,והוא הרצון אשר נגד רצונו למרות עיני כבודו ית' ,ונודע ,כי אין
דבר זולתו ית' ,והוא ענין עמוק ,מקום להבת שלהבת ,אשר הדיבור בהם הרבה ,סכנה עצומה
הוא ,אבל עת לעשות לה' וגו' ,והוא ,תדע כי זהו מעצם נפלאותיו ית' אשר המציא קומה שלמה
של סט"א שיהיו מתנגד לנגד רצונו ית' ,בכדי שיהיה הבחירה מסורה כמ"ש כמה פעמים.
וענין יציאת דבר זה אינו מציאות ממשיי נמשך מאור פניו ית' ,ככל עלמין דקדושה אשר
עליהם נאמר )משלי ח כא( להנחיל אוהבי יש וגו' ,אלא הוא מסוד העלם ,והיינו מסוד הסתרת
פניו והעלם הקדושה ,אשר במקום הזה הוא מקום האפס והתוהו ,והוא אין הגמור ,ונמצא,
ממילא הוא הרע וההפסד וכל קלקול ,כי כל ענין המשכת רצונו ית' וגילויו ,הוא רק הטוב והיש
הגמור ,והוא מ"ש )משלי טז טו( באור פני מלך חיים ,אבל במקום שהוא מסתיר פניו ית' ומסלק
רצונו ,אז ממילא הוא מקום ההפסד והכליון ,492והוא סוד כל קומה שלמה דסט"א ,שהוא ממש
במספר )ו(במפקד כל עלמין דקדושה כנודע שהם אבי"ע ,בסוד צלמו של נבוכדנצר בציור אדם
שלם ,רישיה די דהב וגו' ,עד אצבעתיה דרגליה די פרזל ודי פחר וגו' )דניאל ב לב ,לג( והיינו,
שכמו מספר פרקי כל עלמין דקדושה שהם יחד בדמות אדם שלם ,כמו כן שיער הוא ית' שיהיה
בחינת העלם שלמותו מכל המקומות הנ"ל ,ע"י הסתרת פניו ע"י עונות האדם ,והוא נעשה
ממילא ,כך חלקי ההפסד והתוהו שהם בחינת אין הגמור ,והדבר נדמה לחותם שיש עליו אותיות
בולטות מצויירים ,והוא דוחקם בדבר הנחתם ,וכל אות וציור שהוא בולט נעשה כנגדו אותו
 491עי' לעיל עגו"י א' לגבי צלם ודמות.
 492עי' הענין ברמח"ל דעת תבונות אותיות קח  -קיד.
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מקום בנחתם שקוע ,ונמצא ,בהסיר החותם מן הנחתם ,ניכר שם ממש מספר האותיות וכל
הציורים שהיו בחותם ממש ,בלי שום שינוי כלל ,רק ההפרש ביניהם ,שבחותם הם בבחינת יש,
שהרי הם דברים ממשיים בולטים ,מה שא"כ בנחתם הוא דבר שאין בו ממש ,ואדרבא ציורי
האותיות הוא החללים הנשארים בבחינת אין ותוהו.
וכן הוא ממש ,כל בנין הסט"א שהם כחות נמצאים בבחינת אין והפסד אשר הם
בהיפוכא דכל הכחות הנמצאים בסטרא דקדושה בבחינת יש ודבר ממשיי ,והוא סוד הגילופין
שהוזכרו בזוהר בכ"מ ,ובדברי הרב זללה"ה ,כי הכל נמשך מסוד שורש הצמצום הראשון אשר
היה בשביל הבחירה אשר עי"ז נשתלשל אחר כמה מדרגות בסוף המדרגות כולם ,כח הסט"א
בשביל הבחירה ,וח"ו לא תצייר בבחינת גילופין ממש במקום העליון הזה ,רק שמצד הצמצום
אשר נסתלק כח הבלתי בע"ת ,והושם חק השיעור שילך בהדרגה זה תחת זה ,היא סיבה ראשונה
אשר היה בשביל הוצאת כח האפס והתוהו הזה ,נמצא שכל כחות הסט"א הם נקראים בשם
תוהו ממש ,והם כמספר מיני הפסד כמו כל כחות הקדושה ,שהסט"א מושלת בכולם ע"י עונות
האדם ,והנה ,כמו שישראל הם נמשכים מכל כחות הקדושה אשר הם בבחינת היש הגמור ,כמו
כן או"ה הם נמשכים מן הסט"א הזה ,אשר הם הוכנו להיות רצועות מרדות לישראל אל הגופים
שלהם כמו כחות הסט"א ,שהם לאלקאה לנפשות אחר המיתה לנקות מהם הזוהמא כמו שית'
עוד לפנינו בס"ד )קליפות פתח כ'( ולכן אמר הנביא שכל הגוים כאין נגדו ,והם נמשכים מן
האפס והתוהו ,והוא עיקר חשיבותם ושליטתם בעולם ,בכדי לשעבד בישראל כמ"ש )איכה א ה(
היו צריה לראש וגו' ,וזה שכתוב ,מאפס ותוהו נחשבו לו ,וח"ו אין זה נגד רצונו ית' ממש ,שהרי
זה היה עיקר רצונו שיתעלם במקום הזה שלמותו ,כגבור המתאבק עם חלש ואינו משתמש
במדת גבורתו בכדי ליתן מקום לחלש להתגבר עליו ,ונמצא ,שהרצון שמתנגד לרצונו ,זה ג"כ
תלוי ברצונו ,וז"ס )תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה ,והוא ניצוץ דקדושה אשר מתלבש
בקומה דסט"א להשאירו על עומדו ,שיהיה נמצא בחינת התוהו והאפס בשביל תכלית הטוב
שהיא ע"י הבחירה ,ולכן ,לעתיד לבא כאשר ישלם זמן הנהגה זאת ויהיה עת ביטול הבחירה ,אז
יסתלק הרצון הזה ,ואז ממילא יוציא בלעו מפיו ,493ואז וביער רוח הטומאה מן הארץ ולא ישאר
רק רצונו שולט ,ולא ישלטו אלא ישראל לבד כמ"ש )במדבר כט לה( עצרת תהיה לכם ,עין
ביאורי רבינו הגדול הגר"א זללה"ה לספ"ד פרק ה' )ל"ד ע"א( 494באריכות מזה.
פתח ג
ודע כי מה שאנו מדברים מבחינת מיתה ושבירה ,הכל הוא רק בסוד הכלים ולא
בעצמות ,ונבין הענין מן האדם ממש ,כמו שבו שייך מיתה וביטול ופגם הכל בגוף ובנפש לבד
ולא בנשמה ,וענין הפגם והמיתה שבו ,הוא ג"כ ע"י הסט"א ,כמו שבכלל כל העולם הסט"א
הוא הבנין של הרכבת כחות של הפסד הגורמים ביטול ופגם בעולמות ,כמו כן היה באדם ממש,
כי הנה מצינו באדה"ר בתחילת יצירתו היה כולו טוב ,והרע לא היה מובלע בגופו ,רק עומד
מבחוץ 495כמ"ש מזה במ"א באריכות )תיקון פתח כה( שבתחילת יצירתו היה כולו זך וטהור,

 493על פי ירמיה נא מד וז"ל ,ופקדתי על בל בבבל והצאתי את בלעו מפיו.
 494וז"ל ,וכן בירחא שביעי מתגלה דיקנא ,והוא ג"כ רמז לע"ל כמ"ש בזוהר ,דשירותא דינא
בר"ה ואח"כ סליחת עונות ביה"כ ואח"כ סוכות ושמיני עצרת ושמחתן ,וכן לע"ל תחלה יום הדין
הגדול ,ואח"כ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כו' )יחזקאל ל"ו( כי אסלח לאשר אשאיר
)ירמיה נ'( ואח"כ בסוכות חופות שבע כידוע וכמ"ש )ישעיה ד'( וסוכה תהיה לצל יומם כו' זמן
שמחתינו ,וגם האומות יתקיימו ורעו זרים צאנכם כו' )שם ס"א( ואח"כ ש"ע שיכלו א"ה וישמחו
ישראל לבדן עצרת תהיה לכם ויאכלו שלש סעודות של שבת שהן בזו"נ ובינה כמ"ש בזוהר ,עכ"ל.
 495עי' נפה"ח שער א' פרק ו' בהגה"ה וז"ל ,והענין ,כי קודם החטא ,עם כי ודאי שהיה בעל
בחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להטיב או להיפך ח"ו ,כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה,
וגם כי הרי אחר כך חטא ,אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו ,כי
הוא היה אדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כחות הקדושה לבד וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים
ומזוככים טוב גמור בלי שום עירוב ונטיה לצד ההיפך כלל ,וכחות הרע היו עומדים לצד וענין
בפ"ע חוץ ממנו ,והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח"ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס
אל תוך האש ,לכן כשרצה הס"א להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות לא כמו שהוא עתה,
שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו ומתדמה להאדם שהוא עצמו ,הוא הרוצה
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ולא היה הרע בו להיות נמשך מטבעו לכל חטא ועון ולכל תאוה ומדה מגונה ,רק הסט"א היה
עומדת מבחוץ מנגדו ,לפתות אותו ,והיה הבחירה בידו אם לשמוע אליו או לא ,כמו מי שיש
לפניו תנור אש בוערה ,או בור וחפירה מלאה נחשים ועקרבים ,שהרשות בידו אם לילך וליפול
שם ,או למנוע דרכו משם ,ומקומו היה במקום זך וטהור ,כמ"ש )בראשית ב ח( ויטע ה' אלקים
גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר וגו' ,שכמו שהאדם גופו נחלק לג' חלקים ראש בטן
גויה ,וכן נר"ן שלו מתלבשים בגופו בג' מקומות אלו ,כמו כן מקומו היה במקום המובחר ג"כ
מכוון למדתו ,והוא סוד ענ"ג 496ע'דן נ'הר ג'ן ,כמ"ש )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות
את הגן וגו' ,והוא ממש היה מכוון לעומת ג' החלקים שבגופו ונר"ן המאירים בו ,ותראה
נפלאות מתוה"ק ,שסוף תיבות של נהר עדן גן ,הוא נר"ן שלו ,497וכמו שהנשמה אינה באדם
ממש אלא היא בשמים ,ורק ניצוצות מבחינת נה"י דידה מתלבשים בו בכדי להאיר הדרך לפניו
ולסייעו בעבודת ה' ולהשכילו בחכמה עליונה ,498כמו כן אדה"ר לא היה בעדן רק בגן ,ונהר
משקה הגן כמו הרוח שבא לתקן נפש הבהמיית שלו ,שהוא המדרגה למטה מן האדם שעיקר
האדם הוא הרוח ,כמו כן ,עיקרו של אדה"ר היה להשקות על ידי הנה"ר את הג"ן ,והוא מ"ש
)בראשית ב טו( לעבדה ולשמרה ,לעבדה זו מצות עשה ,ולשמרה זו מצות לא תעשה )תיקו"ז
ס"ט ע"א( וכמו שהנהר היה יוצא מן העדן ,כמו כן הרוח נמשך מנשמה ,בסוד צלם דאימא
המתלבשת בז"א במוחין שלו ,499ואז הוא שלם בכל ט' כלים שלו ,סוד חב"ד חג"ת נה"י ,בראש
בבטן ובגויה ,והוא הענ"ג שלו ,והוא בראשי תיבות ג' הנ"ל ,ונשאר ד' ה' 500נגד ט' כלים הנ"ל
שהיה בשלמותו קודם החטא.
ואחר שנפתה אחר עצת הנחש ,אז נכנס בו יצה"ר בפנימיות גופו ,שכל אבריו נמשכים
אחר תאוות ,וכן הנפש נמשך אחר מדות מגונות ותאוות בהמיות ,ונמצא ,שהכלים שלו נשברו
ממש ,שהם כולם מלאים פגמים וחסרונות ,שלא להשתמש באופן שהיה בריאתו בשבילם ,ולא
היה יכול להשתמש בהם בסטרא דקדושה רק להיות נכנע ליצה"ר וכל פיתויו ,ולכן גורש מג"ע
אל האדמה אשר לוקח משם ,והוא בסוד נפילת המלכים מאצילות לבי"ע ,ונגזר עליו מיתה ממש
כדי לתקן ולברר הרע אשר נבלע בנפשו ובגופו ,כדי שיקום אח"כ בתחיה שהוא בסוד התיקון
של הכלים ,ואז לא יהיה עוד קלקול כלל במדות של הנפש של האדם כמ"ש )יחזקאל יא יט(
והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו' ,ולכן לא יהיה עוד מיתה ושבירה ,וכמ"ש )ישעיה כה ח(
בלע המות לנצח ,501וכמו שיתבאר בנתיב עולם התיקון )פתח כה( בס"ד.
פתח ד
ממה שכתבנו נתבאר לך שהסט"א הוא בנין שלם של כחות ההפסדים והקלקולים,
שבכל מקום שהם נמצאים ,שם בחינת התוהו והשבירה ,והוא סוד הפגמים ומיעוט וכל מה
שמדברים למעלה באצילות ,שהכל ע"י הסט"א הנמצא למטה ע"י העונות שהאדם נפתה אחר
ונמשך לעשות העון ,ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו עכ"ל ,וע"ש שמקורו מע"ח קליפת נוגה ב'
ובגלגולים א'.
 496מקורו בזהר ח"א כ"ו ע"א וז"ל ,ונהר יוצא מעדן דא ו' להשקות את הגן ,ונהר דא עמודא
דאמצעיתא ,יוצא מעדן דא אמא עלאה ,להשקות את הגן דא שכינתא תתאה.
 497עדן נהר גן.
 498עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ס"י
פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,וכן באדם הנשמה נעלמת מאד ,ועיקר חיותו של האדם הוא הרוח ,והוא
האדם המקבל שכר ועונש כידוע ,והוא המרגיש ,והוא כל כחותיו וחושיו והנשמה הוא השכל
המלמד לאדם דעת ,והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע ,והיא בשמים רק ניצוצות מתנוצצים
ממנו על האדם להנהיגו ולהשכילו ,עכ"ל.
 499עי' ע"ח ז"א פרק ג'.
 500כוונתו אחרי שמורידים אותיות נר"נ מעד"ן נה"ר ג"ן וגם אותיות ענ"ג נשאר ד"ה.
 501עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"א ימות המשיח באלף הששי בסופו ,שהוא עטרת היסוד ,שאז
בלע המות לנצח ,שכל המיתות הן בו' אלפים שנה בסוד מיתת המלכים ,ועטרת היסוד לא מת לכן
בימיו בלע המות לנצח ,עכ"ל.
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עצת היצה"ר ,ומכניס כח הטומאה בנפשו שהוא בחינת מיתה ושבירה שיש בזה כמה מדרגות,
לפי ערך החטאים כך הוא הפגם ,ולזה מאורות העליונות אשר הם כחות אלקות הפועלים להאיר
לנבראים ,אם התחתונים הם במצב הסט"א הזה ,אז הוא תובע דין וגורם חושך במאורות
העליונים ,והיינו שאין פונים להאיר לנבראים שהם בי"ע רק בהארה מועטת ,ומשם מקבלים
שלוחי הדין למטה ,והסט"א מתפשטת בעולם לעשות את שלה ,והקלקול גובר ,והוא התוהו,
ונמצא שבאמת ח"ו אין שייך פגם וחסרון בכחות העליונות של אצילות ,רק שהוא מצדנו ,שאין
פונים להאיר למטה בהארה מרובה ,וכמ"ש )איוב לה ו( אם חטאת מה תפעל בו וגו' ,502לאיש
503
כמוך רשעך וגו' ,אך שם )דה"י א' טז כז( עוז וחדוה במקומו ,ואין הפגם ח"ו בבתי גוואי
שהם סוד אימא וזו"נ ,סוד נר"ן המתפשטים למטה ,רק במה שאין ג' עלמין בי"ע מקבלים
הארתם בשלמות ,והם בתי בראי ששם יש בכיה ועצבות ח"ו ,וזה סוד השבירה במלכין קדמאין
שהם ז"ת ,שהם כללי מאורות ההנהגה ,ר"ל שהם אין פועלים פעולותיהם להאיר למטה ,וקטרוג
הדין העולה ע"י הסט"א ע"י החטאים ,נמצא שם לגרום חושך בכל פרטי הנהגות אלו ,שלא
יאירו כראוי לפי ענין שהוזמנו לכך אם יהיה העולם בתיקונו כראוי ,ולפי שעיקר ההנהגה הוא
מז"ת שהם הפועלים ההשגחה בכל ו' אלפי שנין דהוה עלמא שאז הבחירה מסורה והסט"א
נמצא עדיין ,והם המתפעלים ע"י התחתונים לפי ערכם )ומצבם למטה ,אם בהתפשטות האור
כשמטיבים מעשיהם ,או להיפוך ח"ו ,ולכן השבירה היא בז"ת ,והם בסוד ז' מלכי אדום( ,כמו
שיתבאר עניינם בס"ד בסמוך.
וכן סוד עולם הנקודים ,הוא כפי מה ששיער המאציל ית' את מאורות ההנהגה באותו
המדרגה אשר ראוי להיות הקילקולים גוברים בכל אופן היותר אפשרי ע"י עונות התחתונים,
וניתן מקום שיהיה נמצא הסט"א למטה אשר יסית את האדם לכל חטא ,והוא 504יהיה רצועת
מרדות אליו ,שע"י החטא יהיה גורם קלקולים בכל הנבראים ,וגם יגרום חושך במאורות
עליונים ,שלא יאירו בהארת פנים למטה ,וזהו סוד שבירת הכלים שזכר הרב זללה"ה ,שהיה
בשביל מציאות הסט"א ,ובשביל הבחירה* ,והוא מ"ש שמשבירת הכלים יצא הסט"א שהיו
בלועים שם בכח ,ור"ל ששיערה מחשבה עליונה במאורות וסדרי פעולות ההנהגות הללו שלפי
ההכנה שנסדרו ,הוא כפי כח הסט"א הגורם חושך במאורות בבחינת פנותם לנבראים כמ"ש.
*בית נתיבות
ענין השבירה של המלכים )דתוהו( היא פירוד האותיות שהם הכלים שבהם נבראו כל
העולמות ,והוא ממש כמו המיתה בגוף שהיא מורכב מאברים רבים וכללות הרכבתו מד׳
יסודות ,וכאשר מסתלק נשמתו אז נעשה פירוד בין הד׳ יסודות שלו ,ואז ממילא נפרדים
האיברים זה מזה ,ואינם פונים זה לזה להשלים רוח החיים בגוף ,וכל יסוד מסתלק למעלה ,והם
הג׳ יסודות אר"מ ,ונשאר יסוד העפר לבד ,מלא תרווד רקב )נזיר מ"ט ע"ב( ,כמו שנתבאר בפנים
באריכות )א"א פתח י'( והוא נרמז בתיבת בראשי"ת שבתורה שהם שבר"י א"ת ,ושית אותיות
הם הו"ק שבהם היה השבירה ,כמו שנתבאר בפנים באורך ,וסוד א"ת הוא כ"ב אותיות שהם
במילוי כ"ף בי"ת גי׳ שבר"י עש"ו במילואו עי"ן שי"ן וי"ו ,גי׳ אחוריים של מקום ,מ׳ מ"ק מק"ו
מקו"ם ,505והוא סוד סילוק המקום שבצמצום הראשון מקומו של עולם נשרש דבר זה בשביל
הבחירה ,כמו שנתבאר למעלה בכ"מ באריכות ,וסוד השבירה היה בז"ת שהם שמים וארץ,
שו"ק הם שמים ששם )הם( המלכים ,וארעא אתבטלת ,כמו שיתבאר בסמוך בס"ד )שבירה פתח
 502עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד רסח וז"ל ,ובהשבר הכלים שהוא חלק הגוף לא ירדו
האורות אלא חזרו ונעלמו למעלה כידוע ,וגם שהאירו מתחילה מרחוק אך לא יצאו מן האצילות
ולא היה בהם פגם וגם סוף סוף חזרו ונתעלמו ,וכו' כי כאן הוא סוד וכו' וכן אם חטאת מה תפעל
בו ,עכ"ל.
 503על פי חגיגה ה' ע"ב וז"ל ,ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ,אמר רב
שמואל בר איניא משמיה דרב ,מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו ,מאי מפני גוה אמר
רב שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים ,רב שמואל בר
נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים ,ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא והאמר רב
פפא אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו ,לא קשיא הא
בבתי גואי הא בבתי בראי ,עכ"ל.
 504כמובא בגמ' )ב"ב ט"ז ע"א( אמר ר"ל הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות.
 505גימ' זו מובא בהגרמ"מ רזא דמהימנותא ט'.
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יח( ואלו הם בסוד עיגולא וריבועא ,ששמים הוא עיגולא וארץ ריבועא כמ"ש )ישעיה יא יב(
בארבע כנפות הארץ ,שלכן השמים מסבב והארץ שובת ונח ,דעיגולא רהיט וריבועא לא רהיט
)ס' הבהיר עמוד קיד( כמ"ש רבינו הגדול הגר"א זללה"ה בפירושו לתיקונים )קנ"ח ע"ב(,506
ואלו הם סוד ס׳ ומ׳ סתומה בעת שהם בתיקונם ,אבל כשנשברו אז נשבר הס׳ ונתחלק הו׳ ממנו
ונשאר בסוד כ׳ ,507וכן הם׳ נשבר ונשאר בסוד ב׳ ,והוא מ"ש רז"ל )ב"ב כ"ה ע"ב( שהעולם
לאכסדרא הוא דומה ורוח צפון אינה מסובבת ,והוא בסוד מצפון תפתח הרעה וגו' ,שהוא
הסט"א השורה שם ,ששם השמים פתוחים ,וכן הארץ ,וכן נשבר אות ס׳ באלכסון ונעשה בסוד
ב׳ פעמים ר׳ ,ומשם יצאו ז׳ ראשין דסט"א 508סוד שעטנ"ז ג"ץ ,ונעשה בסוד ארו"ר ,והוא י"א
ארורים שהם ז׳ מלכים וד׳ אחוריים כידוע ,והוא )בראשית ג יד( הנחש ,ארור אתה וגו׳ ,דמעבר
לז׳ שנים )בכורות ח' ע"א( נגד ז׳ כתרין דיליה ,וסוד שבירת הלוחות היה כעין דוגמת שבירת
הכלים שהאותיות פרחו למעלה ,והוא סוד סילוק האורות ,והכלים נפלו ונשברו ,ושבר אותם
תחת ההר והוא מ"ם וסמ"ך שבלוחות שבנס היו עומדים )שבת ק"ד ע"א( ,509וע"י חטא הענל
נשברו ב׳ אתוון הנ"ל ,שלא היה להם רגלין לעמוד עליו ,והבן.
פתח ה
וצריך שתדע ,שכל השבירה לא היה רק בז"ת לבד ,והם הו"ק שהם מנהיגים העולם לפי
הכנת הנבראים בעת הנהגת הזמן של עתה שהם השית אלפין שנין דהוה עלמא ,שבהם היצה"ר
שולט והבחירה מסורה ,ולכן בהם שייך קטרוג הסט"א ,אבל הג"ר שהם כח"ב אינם לפי הנהגת
הזמן אלא לפי מה שיהיה לע"ל ,כמו שיתבאר עניינם בסמוך בס"ד ,ולכן שם לא שייך קלקול
ושבירה ופגם כלל ,אבל מ"מ שייך שם קצת חסרון מצד מה שמשפיעים לז"ת ,והיינו שאו"א הם
הנותנים מוחין לזו"נ ,והדעת נמשך ג"כ מא"א שהוא כתר דאצילות ,כמו שיתבאר עניינם
במקומם בס"ד ,והיינו שאנו רואים שגם בהנהגת העתה ,אף ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא
)קידושין ל"ט ע"ב( ואי אפשר לשלם שכר המצות שהם עשוים לבחינת נצחיות בעוה"ז שהוא
הנהגת הזמן ,אבל מ"מ ,נשפע גם למטה איזה ניצוצות משכר הזה גם בעוה"ז ,והוא כדי לסייע
לאדם בעבודה ,510והוא בסוד הברכות שמבואר בתורה ,אם ישמרו ישראל את התורה ,כמ"ש
)ויקרא כו ג( אם בחוקתי תלכו וגו' 511ובכ"מ ,שאינו בבחינת קיבול שכר ,אלא סוד הפירות
שנותנים לצדיקים בעוה"ז כדי שיהיה להם הכנה לתורה ולמצות ,והוא סוד המוחין שיורדים
לז"א בכל יום ע"י התורה ומצות ,שהמוחין גורמים להם זיווג בכדי שיוכלו לברר עוד בירורין
חדשים ולעשות תיקונים חדשים בתורה ומצות שמסגלים בכל יום ,שהם עולים למעלה להשאר
לנצחיות שהוא ענין סילוק המוחין בכל לילה שביום מחר באים מוחין חדשים.512
והם סוד הטיפות שנוטפים מג"ע בכל יום למטה ,כמ"ש במדרש הנעלם )חיי שרה קכ"ה
ע"א( וז"ל תנן התם בארבעה פעמים בשנה בכל יום עדן מנטף על הגן ,ויוצא מאותם טיפין נהר
גדול המתחלק לארבעה ראשים ,ושמנה וארבעים טיפות מנטף בכל יום ומשם שבעים אילני הגן
כו' ,באיזה מקום הוא ,ר"י אומר למעלה מערבות ,ר"י אומר בערבות הוא ,דהא תנן שם גנזי
חיים כו' ,למטה ממנו מכוון גן בארץ ונוטל ממנו שפע בכל יום ,א"ר אבהו ,מ"ח נביאים עמדו
 506עי' עוד יהל אור ח"ג י"ג ע"ב וז"ל ,ס' ומ' הוא בינה ותבונה ,וכן הם שמים וארץ ,זו"נ ,שלכן
בבינה רומז בן בלבד ובתבונה בן ובת ,והן עגולא וריבוע ,כי שמים הוא בעיגול ולכן הוא ו"ק ו'
וארץ הוא בריבוע כידוע והן ו"ד ,עכ"ל.
 507עי' בענין זו בר' אברהם בן הגר"א בפירושו על פירוש הגר"א על האגדות ב"ק פ"ג ע"א.
 508עי' בענין במגלה עמוקות שורש ק"ץ ,בזה ספר תולדות אדם שם מבואר שרב אחא בר
יעקב זכה לתקן אותו נחש של ז' ראשים וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו
יש לי רב ,אחי ,שרמז על רב אחא ,שהפיל ז' ראשין דיליה כי שבע יפול צדיק וקם )משלי כד טז(
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"ד וז"ל ,הוי עד משחיתים  -ר"ל דבפסוק הזה חשיב שבעה
דרגין של רשעים וכו' והן ז' דרגין של הס"א וכו' והן ז' היכלות דמסאבותא וכו' ,עכ"ל.
 509עי' לעיל צמצום פתח ד' בית נתיבות.
 510עי' לקמן נוק' דז"א פתח י'.
 511עי' רמב"ם הל' תשובה פרק ט' הלכה א' ,ועי' לקמן תיקון הנוק' פתח יט שזה שכר מצוה
מצוה.
 512עי' לעיל עקודים פתח כו.
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להם לישראל ,וכל א' נטל בחלקו תמצית טיפה אחת מאותם טיפות של עדן כו' ,עכ"ל ,והוא סוד
עמוק ,וכוונתו הוא שעדן הוא סוד המוחין למעלה ,שהוא עידון נשמות הצדיקים לע"ל שהוא
למעלה מהנהגת הזמן ,והוא בחינת נצחיות ,ומשם נוטפים הטיפות גם בז"ת בהנהגת הזמן בסוד
הסיוע כמ"ש ,וגם סוד השגת הצדיקם בעוה"ז בתורה וענין רוה"ק ונבואה ,513הכל הוא מזיו
הנהגה העליונה שהוא הנצחיות ,וד' פעמים ביום ,הם נגד ד' חלקי היום שהם זמן ד' תפילות,
בוקר וערב וצהרים וחצות לילה ,שהם נגד ג' אבהן ודוד המלך ע"ה ,וד' פעמים בשנה הם ג"כ ד'
רגלים ,פסח שבועות סוכות ועצרת ,שהם נגד ד' רגלי המרכבה )הנ"ל( ד' אותיות הוי"ה ,כמ"ש
רבינו הגדול הגר"א זללה"ה ,בפירושו לפרשת אמור )אד"א סוף פרק כג ע"פ רמז( ובליקוטיו
)יהל אור ח"ג י"ג ע"ג( שאז הוא זמן ירידת המוחין ,ואותן טיפות שהוא נועם זיו העליון והשגת
רוה"ק שהיו הצדיקים משיגים בעליתם לרגל ,כידוע ,ומשם השיגו הנביאים נבואתם שהוא גיא
חזיון )ישעיה כב א( כמאמר רז"ל )זהר ח"א ר"ג ע"א( ,514והוא הנהר הגדול שמתחלק לד'
ראשים שהם סוד ד' מוחין שיורדים מעדן עילאה סתימאה ,שהם נגד ד' אותיות הוי"ה ,515והוא
שפע המוחין המתפשט בז"א ,בסוד הנהגת הזמן בי"ב שעות של היום ושל הלילה ,בסוד י"ב
צירופי הוי"ה שהם מ"ח אותיות והם מ"ח טיפין הנ"ל ,וכן הם סוד י"ב מזלות שבהם מ"ח
צורות ,516והוא סוד הנהגת הטבע ,והמוחין שבהם הוא מבחינת )הנהגה( שלמעלה מן הטבע,
שהמוחין יש בהם כמה מדרגות ,או מוחין דקטנות או דגדלות או דיניקה ,והוא בסוד הנהגת
הטבע או בחינת הנהגה שלמעלה מן הטבע רק בהסתר פנים ,הם סוד מוחין דיניקה ,והנהגות
הנפלאות באתגליא שלמעלה מן הטבע ,הוא סוד מוחין דגדלות שהם המשדדים סוד המזלות
וכל כחות של משטרי השמים ע"י גילוי שם הוי"ה שבהם ,וכמו שיתבאר בתוספת ביאור
במקומם )גדלות דז"א פתח יב( בסוד המוחין דזו"נ בכל פרטיהם ,וכל ענין הנהגה שלמעלה,
הוא בא מסוד ג"ר המתגלים בהנהגת הזמן של הז"ת ,ומשם שבעים אילני הגן הם נשמות
הצדיקים שכל א' הוא אילן שלם ופרצוף שלם ,כמ"ש )שבת קנ"ב ע"א( שכל צדיק יש לו מדור
בפ"ע ,והוא בחינת ג' מוחין קודם התפשטם בגופא הוא בבחינת נצחיות שהוא שכר הנשמות,
והיא מ"ש שהוא בערבות ,סוד בינה עוה"ב ששם גנזי חיים ,ששם הוא למעלה מגדר הזמן ,שאין
שם מיתה ושבירה ופגם כלל ,ומשם נוטף לארץ והוא המתלבש בהנהגת הזמן ,וכן כל מ"ח
הנביאים ,הוא בא מסוד הארת הג"ר בז"ת כמ"ש ,שמשם משיגים נבואה ורוה"ק ,והשגת
הצדיקים בעוה"ז ברזין דאורייתא שהוא מה שמטעימן הקב"ה מעין עוה"ב בעוה"ז.517
הרי מבואר לנו שג"ר הם מאירים ג"כ בז"ת ,ובעת שבירת הכלים ,אז לא האירו הג"ר
בז"ת ,והוא סוד ביטול אחוריים דאו"א וביטול 518נהי"ם דכתר שהיה בעולם התוהו ,והיינו
שאותו הארה הנמשכת מג"ר דאצילות לז"ת ,היא אשר נפגם ונתקלקל ,והיינו שלא נמשכו לז"ת,
וענין פגם בנה"י דכתר ,הוא כי ידוע שהכתר הוא הרצון ,והוא ,התכלית של המעשה עולה
ברצון ,והוא סוד עליית מלכות בכתר ,אנ"י באי"ן ,519בסוד )ישעיה מד ו( אני ראשון ואני אחרון,
וידוע כי הרצון העליון הוא סוף התיקון ,וכל זמן שהקלקול גובר והסט"א עושה את שלו ,אז אין
 513עי' לקמן פתח י"ז שאלה הם חב"ד.
 514ז"ל תא חזי ,גיא חזיון דא שכינתא דהות במקדשא ,וכל בני עלמא מינה הוו ינקין יניקו
דנבואה ,דאף על גב דכל נביאין קא הוו מתנבאין מאתר אחרא ,מגווה הוו ינקין נבואתהון ,ועל דא
אתקרי איהי גיא חזיון ,חזיון הא אוקמוה דאיהו חיזו דכל גוונין עלאין ,עכ"ל.
 515עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"א וז"ל ,והענין כי שלשה גוונין תלויין בשלשה מוחין דז"א,
וכד נהיר חוורא דע"ק מוחא עלאה בתתאה אז לו ד' מוחין ,וד' גוונין ,ואע"פ שגם בלא מוחא
עלאה יש לו בפרטות ד' מוחין ,מוח חכמה אין מאיר בגוונין רק כשמתגלה מוחא עלאה אז נהיר
עלאה בתתאה ונהיר חכמה בגוון חוור שלכן כל הג' גוונין הן דין ,וד' מוחין חו"ב הן י"ה מוח דעת
חו"ג ב' מוחין זו"נ הן ו"ד ,עכ"ל.
 516עי' באריכות בליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב ,ובהגר"א תיקו"ז קי"ט ע"ג ,ועי' לקמן הערה .4012
 517עי' שבירה פתח כד ,וז"א פתח כ' לגבי הגמ' ב"ב ט"ז ע"ב.
 518נדצ"ל ופגם.
 519עי' תיקו"ז ז' ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה אדנ"י מתתא לעילא מן אנ"י עד אי"ן עשרה מעילא
לתתא ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"א וז"ל ,נעוץ סופן בתחלתן כמ"ש בס"י ,שלכן
מלכות אני ,וכתר אין ,באותיות שוות כידוע ,וכמ"ש באד"ר דף ק"ל ע"א ות"ח כתיב אני ה' ראשון
ואת אחרונים אני הוא כלא הוא ,עכ"ל.
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הרצון מתראה בז"ת המנהיגים את העולם ,שהרי אנו רואים קלקול בסדר ההנהגה מסוד צדיק
ורע לו וגו' ,וישראל בגלות ואו"ה מושלים עליהם ,ולא זהו הרצון ,אלא הוא הכנה לרצון שע"י
הנהגה זאת נשלם התיקון בכדי שיהיה בחירה ,והוא סוד הרצון העומד בעצמו המשקיף אל
התכלית ,אבל אין הרצון נמשך בעת ההנהגה ושליטת הזמן ,ולכן נה"י של הכתר הנמשכים
למטה הם אשר נפגמו ,הרי יש כאן ג' מדרגות :א' ,שבירה בז' מלכים .ב' ,וביטול באחוריים
דאו"א .ג' ,ופגם בנה"י דכתר.
פתח ו
ועתה תראה נפלאות ,היאך האדם התחתון אשר הוא צלם ודמות כל עלמין ,וכל מה
שמדברים למעלה הכל הוא בו ,וכל ענין שבירה וביטול ופגם במאורות העליונים ,הכל נמצא בו,
והוא שגם בו יש בחינת ג' מדרגות אלו ,שעיקר הקלקול והשבירה הוא בז"ת שלו שהם כלי
המעשה ,בעברו על מצות ה' בקום ועשה בשס"ה ל"ת או בחסרון קיום מ"ע בכל אברים דגופא
דיליה אשר בהם אחיזת יצה"ר וכחות הס"מ להחטיאו בפועל ,וזהו מיתת נפשו ממש ,בסוד
)ברכות י"ח ע"ב( הרשעים בחייהם קרויים מתים ,520והיינו שכל אברי גופו נבראו בשביל
לעשות עבודתם בתורה ובמצות כמ"ש )משלי טז ד( כל פעל ה' למענהו ,וכשהם אינם עושים
רצון קונם למה שנבראו בו בשביל זה ,אלא אדרבא עושים מעשים למרות עיני כבודו ,הרי זה
שבירה ממש ,כמו הכלי המיוחד לעשות בו מלאכה העיקרית וכשהוא נשבר אז הוא מיוחד
למלאכה בזויה.
והב' ,הוא בחינת מחשבה ושכל שלו במחשבה כלליות וציור ,שהם עיקרם להתבונן
בחכמה ובינה בתורה כמ"ש )איוב כח כח( הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה ,שהוא באמת
עיקר החכמה ,ואין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות )סוטה ג' ע"א( ואז הפנים של חו"ב
שלו נשארים במקומם שהוא בסוד הזכרון ששומע כרו"ז מלעילא 521כמ"ש )מגילה ג' ע"א(
אע"ג דאיהו לא חזי ,מזליה חזי והוא סוד פנים דע"ב וקס"א 522גי' זכו"ר ונשאר בבחינת
אחוריים שלהם) ,בסוד( )דברים לב יח( צור ילדך תשי ,ותשכ"ח אל מחוללך ,שהסט"א משכיח
ממנו גודל רוממותו ית' ,והשכל והבינה אשר לפי ערכם א"א לבוא לידי חטא ,ביודעו כי הוא
חוטא למלך מלכי המלכים הקב"ה אשר הוא ממלא כל עלמין וסובל 523כל עלמין )זהר ח"ג
רכ"ה ע"א( והוא אשר יורד לכלי המעשה לגרום להם כל מה שעושים ,בסוד )תהלים ז טו( הרה
עמל וילד שקר ,והוא סוד ביטול אחוריים דחו"ב בעת השבירה של הז"ת.
524וידוע ,כי באמת רצון נפש הישראלי לעשות רצון קונם ,כי הוא בחינת כתר של נשמתו
ורוחו ונפשו כמ"ש )ברכות י"ז ע"א( גלוי וידוע לפניך שרצוננו כו' ,כי הוא לפי בחינה העליונה
אשר אין שייכות בו לז"ת שהם כלי המעשה ,אבל שאור שבעיסה גורם שהרצון לא יתפשט בכלי
המעשה ,ואדרבא מהפך לרצון התחתון מאד לעשות החטא ,אבל הוא רצון משותף למעשה,
ועיקר הרצון שלו הוא לעשות רצון קונו ,ונשאר גנוז ונעלם בנפשו ,והוא סוד פגם נה"י דכתר
המתפשטים למטה לז"ת ,ואז כל הכלים של גופו נשארים שבורים ואין הנשמה יכולה להאיר
בהם.
ונודע ,כי באמת כל האברים שבאדם ,לא נבראו בו אלא כדי לעשות בהם רצון קונו ,כל
אבר מצוה התלויה בו) ,ואז( נקרא שהוא בסוד פרצוף ,525שכל אבר מתפשט בכל פרטיו ,וכל

 520עי' שער הפסוקים שלח וז"ל ,הנשמה המתחבר בגלגול עם האדם אינה מסתלקת משם עד
יום המיתה ,אבל הנכנסת בסוד עיבור ,מסתלקת ממנו כאשר האדם חוטא ,ואומרת )במדבר טז כו(
סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ,ולא די זה ,אלא אפילו נשמת האדם עצמו מסתלקת
בעת שחוטא ,בסוד הרשעים בחייהם קרויים מתים ,ולכן נסתלקו מהם ,עכ"ל.
 521לעיל אח"ף פתח ז'.
 522יהו"ה דיודי"ן יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,גימ' ע"ב ,ואהי-ה דיודי"ן ,אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,גימ' קס"א.
 523נדצ"ל 'סובב על כל' וכן כתוב בזהר ,אבל בתיקונים )ז' ע"א( יש לשון כזה כי שם איתא,
איהו ממלא כל עלמין ואיהו אסחר לכל סטרא ,עכ"ל.
 524נראה להוסיף והג'.
 525עי' נפה"ח שער א' פרק ו' הגה"ה וז"ל ,נמשך הקדושה וחיות גם על אותו הכח של האדם
שבו קיים מצו' בוראו המכוונ' נגדו ,וכאשר קיים כל המצות בשלימות בכל פרטיהם ודקדוקיה'
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ענין כחותיו שמוציא בהם כוונת רצון בוראו כפי שיעור המדות שהכין בהם בכל אחד לפי
שורשו בעולם העליון ,אבל בחינת עשותם עניינים גופניים ותאוות מדומות הוא בסוד מלכי
אדום שהוא כח המדמה לבד ,ואין נקרא בשם אדם ,אלא אדו"ם כמ"ש )בראשית כה ל( הלעיטני
נא מן האדום וגו' ,והוא להמשך אחר התאוה שבכבד ,והיא נפש התחתונה שבו נפש הבהמיית
סוד שם ב"ן ,והוא בכח היותר פחות והיותר תחתון של כל אבר שנברא ג"כ לדברים גשמיים,
כדי לשתפם בענייני העבודה ותורה ומצות ,שכל מצוה הוא בענין גשמי בכדי לתקן שם ב"ן,
והתורה והמצות ,הם בסוד חיבור מ"ה וב"ן כמו שיתבאר עניינם בסוד התיקון בס"ד ,ואז הם רק
נקודות לבד ,ר"ל ,שאין מתגלה בכל אבר רק הכח הפחות והתחתון שבו לבד ,והם ז' מלכי אדום
ז' פעמים אדו"ם הוא אנו"ש שהוא מדרגה היותר תחתונה שבד' שמות שנקרא בהם אדם איש
גבר אנו"ש ,526והוא בסוד ד' אותיות הוי"ה סוד כל פרצוף שבכל א' ,ונשאר רק בבחינת ה'
אחרונה לבד שם ב"ן הוא אנו"ש ,והם ז' מלכים שהם ישנים באדמת עפ"ר ,ש"נ 527דאנו"ש,
שלא היה בהם רק סוד עפר לבד ,מלכות ,ה' אחרונה ,שם ב"ן.
ומזה תבין ג"כ למעלה למעלה במאורות של אצילות ,שלפי השיעור ששיער בהם א"ס
ית' על אופן הקלקול שיכול להגיע להם ע"י הסט"א הגורם להם ביטול ושביתה לעיקר
השפעתם ,הם ג"כ נקראים בשם נקודות לבד ,ור"ל שלא נתגלה כל כחם ,וכל מדה ומדה לא
גלתה אלא פעולת חלק היותר תחתון שבו ,וכמו שהאדם התחתון כשהוא במצב הזה אז גורם לו
מיתה לגמרי ,שהמיתה היא לטוב לו ,כדי שמן הקלקול יעשה אח"כ התיקון ,שהגוף כלה בעפר
והסט"א נוטלת את הראוי לה ,והוא סוד התולעים השולטים עליו בקבר ,והנפש נידון בגיהנם,
ואש של גיהנם שואב הזוהמא שבו שהוא ג"כ שליטת כח ההפסד והתוהו אשר שולט שם ,שהוא
עונשי הנפש ומכאוביה ,ועי"ז נתקן הנפש ,וגם הגוף מזדכך שיהיה ראוי לקום אח"כ בתחיה
לע"ל ,וכמו כן ,היא ענין שבירת הכלים ומיתת המלכים למעלה ,שכפי השיעור ששיערה
מחשבה העליונה שליטת המאורות ע"פ סדר הקלקולים נתבטל סדר הזה ,ונפסק מלעשות
פעולה זאת ,כמו האדם אחר המיתה אינו עושה עונות ואין מקלקל עוד ,רק עומד להתקן מה
שעוות בתחלה ,כמו כן הוא שבירת הכלים האלו שביתה משליטה זאת ,ועומדים להיתקן
וליעשות בבחינת פרצופים ,שהתחלת התיקון היה מעת שנבררו הנקודים ונתחברו מ"ה וב"ן,
והוא נוהג בכל שית אלפי שנין דהוי עלמא ,ועומד להיות גמר התיקון באלף השביעי שהוא סוד
עוה"ב ,כמו שיתבאר באריכות יותר בפתחים הבאים בס"ד.
פתח ז
אחר שנתבאר הדברים האלו בכלל ,עתה נבוא לבאר עניינים אלו בפרטות ,ולבאר עומק
דברי הרב הקדוש זללה"ה ,ומתוך זה ,יתבאר לנו סודות עמוקים ורמים מאד מאד בדרכי
ההנהגה וסוד הבחירה וענין יצה"ר ויצה"ט ,הכל באריכות בס"ד ,על פי סדר דברי הרב זללה"ה
בעץ חיים ,הנה יציאת עולם הנקודים הזה ,היה בהפוך מיציאת עולם העקודים ,כי שם היה
יציאתם ממטה למעלה ממלכות עד כתר ,וכאן בנקודים היה להפוך ,שיצאו זה אחר זה מכתר עד
מלכות ,והכוונה בזה ,כי העקודים כבר נתבאר )עקודים פתח ו'( ששם היו כל הכלים ומדות
ומאורות העליונים הכל בכללות לבד בסוד הרצון ,והוא בבחינת סוף המעשה העולה במחשבה
תחלה ,ולכן היה יציאתם להפוך כמ"ש למעלה )עקודים פתח ט'( באריכות מזה ,אבל כאן
בנקודים ,הגיע המדרגה בשיעור הראוי לתחתונים לפי ערכם בפרטות ,בסוד הבחירה ,והוא
הנהגת טוב ורע ,שהנהגה זאת הוא המעשה ההולך במדרגה מלמעלה למטה.
עוד זאת יש הפרש בין עולם העקודים לנקודים ,שבעקודים נתפשט האור של הכלים
בתחלה ,וע"י הסתלקות האור למעלה ,אז נגמרו הכלים ,נמצא שהאור יצא תחלה ,ואח"כ
הכלים ,אבל כאן בנקודים היה בהפוך ,שתחלה יצאו י' הכלים זה תחת זה מכתר עד מלכות,
ואח"ז נכנס בהם האור ,תחלה נכנס בכתר והיו כלולים בו כל הי"ס ,ואח"כ יצאו משם לחכמה

בעיקר המעשה ,ונוסף עליהם הצטרף עוצם טהרת וקדושת המחשבה ,הרי תיקן כל העולמות
והסדרים העליונים ונעשה כולו בכל כחותיו ואבריו מרכבה להם ,עכ"ל.
 526עי' ענינו אדרת אליהו במדבר כד ד.
 527עפ"ר בגימ' ש"נ שהוא אנו"ש חוץ מז'.
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ט' האורות ,ואור הכתר נשאר בכלי הכתר ,ואח"כ יצאו ח' האורות בבינה ,וכן היה בכולם עד
מלכות.
ודבר זה הוא ענין עמוק מאד ,ולבאר זה ,נבין דבריהם הקדושים בפרק חלק )דף צ"א
ע"ב( אמר ליה אנטונינוס לרבי ,מאימתי ניתנה נשמה באדם ,א"ל משעת יצירה ,א"ל וכי אפשר
לחתיכת בשר שיתקיים ג' ימים בלי מלח ,אלא משעת פקידה כו' ,אמר רבי כו' ,ומקרא מסייעו,
שנאמר ופקודתך שמרה רוחי כו' ,וצריך ביאור ,מה היה כוונת רבינו הקדוש בזה ,וכי אפשר
להיות שיטעה בדבר ואנטונינוס יכריע אותו ,אבל הענין בזה הוא דבר עמוק ,כי נודע שהטיפה
שנותן האב ,יש בו צורת )כל( העובר בכלל בכל חלקיו ואבריו ,וכל הכחות הנמצאים בו הם
בכלל בתחלה באותו הטיפה ,ורק ששם הם בכח לבד ,בבחינת מחשבה כלליות והוא בחינת
יו"ד ,ונודע ,כי לפי הכנת טהרת מחשבת האב בשעת הזיווג וקדושת מחשבתו ,528כך הוא
המשכת הנשמה אשר ניתנה בולד ,שמזה זוכה האב לבן ,529ונמצא שכח הקדושה אשר בו,
ממשיך נשמה ממקור עליון קודם שנותן הטיפה בנוקבא דיליה ,וקודם המשכת הטיפה כבר
קדמה הקדושה ההיא ,והיא הנשמה העליונה אשר כבר הוכנה למעלה ,והוא מה שגוזר עליה
הקב"ה בעת שהמלאך מביא הטיפה למעלה ,חכם יהיה או טיפש כו' ,530שהכל לפי ההכנה
והמחשבה אשר קדמה לו ,ורק שאעפ"כ הבחירה מסורה בידו כמו שידוע ,אבל בהיות הולד
בבטן אֵ ם ,אז בארבעים יום מצטיירים צורת אבריו בפרטות ,שהוא בסוד בינה שבה הציור והיא
מפרטת דרכי החכמה בפרט כידוע ,ואז נעשו בו כלים גמורים בפרטות ,וכאשר נגמר צורתו ,אז
נכנסת בו אח"כ הנפש ,שקודם שמתפשטים אבריו אין בו הרגשה כלל ,רק בחינת אור עליון
מקיף עליו לשומרו שלא יתקלקל ,ואדרבא מתעלם כח הקדושה ההיא ואינו מתראה בו עד
שיעשה הרחם את שלו לצייר בו אברי הולד ,וכן אח"כ נכנסים בו כל חלקי הנפש בכל ניצוציו,
וכן רוח ונשמה ,הכל בהדרגה בסוד עיבור יניקה ומוחין ,כמו שיתבאר אי"ה בנתיבות הבאים
באריכות ,ונמצא שבאמת רבינו הקדוש דיבר מבחינת סידור כניסת הנר"ן באדם אחר שבא לכלל
ציור פרטי ,שאז הכלים קודמים להצטייר לכניסת הנר"ן ,אבל אנטונינוס דיבר שא"א לו
להתקיים בלעדי נפש השורה עליו ,וע"ז היה דעתו שבשעת הפקידה כבר ניתן בו הנפש ,וע"ז
השיבו רבינו הקדוש שגם זה אמת ,והוא סוד הארת הנשמה העליונה שקדמה לולד ,והוא דבר
שלמעלה ממדרגתו ,מבחינת האב שהוא השורש לבן כמ"ש.
ומעתה יובנו עומק דברי הרב זללה"ה בשרשי המאורות העליונים של האצילות,
שנסדרו על דמות אדם ממש בכל הפעולות ופרטים אשר מדברים בו ,והיינו שגם בזה יש בחינת
כלל ופרט ,שעולם העקודים 531הוא סוד כח ציור מאורות וסדרי פעולות של האצילות וכל
המדות של ההנהגה בפרטות אבל בתחלה היה בכלל בסוד עולם הנקודים 532כמו הטיפה במוח
האב ,ואז קדם האור להתפשט טרם יצא הכלי של הכלל ,והוא ההכנה אל יציאת הכלים בשביל
שלמות הנצחיי שלבסוף ועלו המאורות למעלה ממדרגת הזמן ,והוא סוד המשכת אור הפה
לעשות העקודים ,ואדרבא הוצרך להתצמצם בעת יציאתו אל הפועל )והמבין יבין סוד הנורא
העמוק הזה שא"א להרחיב הדיבור ביותר( שלולי כן לא היה אפשר לו לצאת ,אבל אחר שהגיע
המדרגה של הנקודים אל בחינת הציור בפרטות מן הטבור ולמטה ,אז נצטיירו הכלים בתחלה,
ואחר זה נכנס בו הנר"ן שלו ,והוא סוד כניסת האור בהם ,והבן מאוד.
 528עי' ר' בחיי בראשית ל לח וכן אגרת הקודש להרמב"ן ,וכן עי' בהגר"א על תיקו"ז ס' ע"ד
טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית ,והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה ,והוא שאור
שבאדם יסודו של יצה"ר ,ולכן אמר במ"ה שצריך להתקדש מאד בזיווג ,ואז הבנים לא ישלוט בהן
יצה"ר ,עכ"ל.
 529זה לשון המשנה בעדיות פ"ב מ"ט ,האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשר ובחכמה ובשנים
ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ שנאמר )ישעיה מא( קרא הדורות מראש.
 530עי' גמ' נדה ט"ז ע"ב וז"ל ,דריש ר' חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה
שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו רבונו של עולם טפה זו מה תהא
עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמר ,כדר' חנינא דא"ר
חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם
ליראה וגו' ,עכ"ל.
 531נדצ"ל הנקודים.
 532נדצ"ל העקודים.
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פתח ח
ועוד יש סוד כמוס בזה ,כי כבר כתבנו )עקודים פתח ד'( שעולם העקודים הוא בכללות,
שבו התחיל מדרגה הראשונה שיצא הדבר לידי גבול ומדה בבחינת הנהגת הזמן ,533והוא קיבוץ
כל הפרטים שעלו בכלל ,בסוד סוף מעשה במחשבה תחלה )עי' תיקו"ז ז ע"א( ,בבחינת אור
חוזר ,והוא תכלית עלייתם למעלה ממדרגת הזמן ,אשר ע"ז חופף רצון העליון מאד ,שיתעלו
למעלה ממדרגת הגבול ,ולכן קדם להם אור העליון הזה בסוד ג"ע שעלה במחשבה תחלה,534
משא"כ כשמגיע להדרגת הנקודים שהוא הנהגת הזמן כפי מה שהוא ,שהמעשה הוא תחלה
ואח"כ השלמות והשכר ,כמ"ש )עירובין כ"ב ע"א( היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ,וא"א
לשלמות הזה להיות נגלה עד שישלם גמר כל בנין הזה הראוי לקלקולים ועד שיגיע רגלין
ברגלין 535בסוד עקבות משיחא ,ואז לאחר גמר החשך יבוא האור ,והוא סוד הנהגת הזמן עד
ביאת המשיח שהוא גמר הכלים של ז' מלכים ,ואז זמן התחלת כניסת האור בהם.
וכן היה תחלה ,במחשבה תחלה שיער המאציל אלו המדות כולם ליתן להם גבולים,
ושיער כל מאור לפי עניינו כפי מה שהם ראוים אל התחתונים ,ובשביל זה לא היה אפשר לכנוס
האור בהם ,כי שיעור אלו הקלקולים הוא דבר שהיפך רצונו ואורו ית' ,רק שכך היה רצונו שיהא
נמצא דבר שעומד נגד רצונו ,כדי שיהיה בחירה וקיבול שכר ,וא"כ ,בעת שנעשים הכלים א"א
לאור להיות בהם ,ואדרבא האור הנכנס בהם גרם להם השבירה וביטול ,והוא שורש שתכלית
הטוב המתלבש במדות אלו גורם שיהיה הפסד וקלקולים בנבראים ,שעי"ז מקבלים עונשם
ומסתלק הרע מן הקדושה ,בסוד )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ,ונמצא,
שהשבירה עצמה עשתה התיקון ,שנסתלק הסט"א מן הקדושה ונדחה למטה בסוף הקדושה,
כמו המיתה באדם שהוא לטובתו ,ואלו היה שם האור בתחלה קודם שנעשו הכלים ,לא היה
מקום לשבירה כלל ולא היה נמצא סדר הנהגת הזמן ע"פ הבחירה ,והבן.
פתח ט
והנה סדר יציאת האורות בכלים דנקודים היה באופן זה ,שתחלה ירד האור של הכתר
בכלי שלו ,וכבר כתבנו )שבירה פתח ה'( שאלו הג"ר הם סדר שאינו לפי הנהגת הזמן ורק הם
שורשים להנהגת הזמן ,שהרי ע"י הנהגת הזמן בא הדבר אח"כ לבחינת קיבול שכר ,ולכן כל
שאר האורות היו בטלים לגבי אותו האור ,ונמצא שהיה כלי הכתר יכול לסבול אותו האור ,שאין
האור גדול יותר מערך הכלים ,ר"ל ,שהכלי הוא סדור המדה הכולל הנהגה זאת של נצחיות ,ואין
לזמן ענין בו לומר שיבטל אור א' את חבירו ,שהמדה הזאת ראויה לקבל בתוכה אור שהוא רצון
א"ס המלובש בו ,ואין דבר המעכבו ,ולכן לא נשבר ונתקיים ,וכן הוא בנקודת חו"ב ,אבל כשבא
האור לכנוס לתוך הו"ק ,שהם הנהגות הזמן ושיעורם הראוים להנהגת שית אלפי שנין לפי
המצב הזה שהיה בנקודים שלא היו בבחינת פרצופים שיהיה הכלי יכול להתפשט ולהאיר בכל
כחותיו לפי ענין המושרש בהם בתכלית הקלקולים שיוכלו להמצא בהם ,אין לרצון הפנימי
השתתפות בהם ,וא"א לכלי לסבול האור של כולם ,שהרי רצון הפנימי הוא לפי ערך השלמות
המעותד לבוא ,ושלמות הזה אינו ראוי לפי מצב הנקודים האלו ,כמו שא"א לתינוק שהוא קטן
האברים לאכול מאכל מרובה יותר לפי כחו ,ואם אוכל הרבה מתקלקל האצטומכא שלו ואינו
יכול לפעול פעולתו ,וגורם לו קלקול בכל אברי גופו עד שיכול למות עי"ז ,וכמו כן ,בעת
שהאורות ומדות הם בקטנות גדול ,עד שהקלקולים מושלים בהם לסתום כל המקומות של
 533עי' לקמן א"א פתח י"א שמ"ה וב"ן בסוד זמ"ן.
 534דברים אלו הם על פי גמ' נדרים ל"ט ע"ב וז"ל ,תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא
העולם אלו הן תורה ותשובה גן עדן וגיהנם כסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח ,עכ"ל.
 535עי' זהר ח"ב רנ"ח ע"א תא חזי ,נביאים דקאמרן ,כד מתחברי לתתא ,תרין דרגין מתפרשין
מינייהו ,מראה וחלום ,וקיימי בירכין ,באינון חמוקין קיימי מראה ,וההוא דאקרי נבואה קטנה,
מחמוקי ירכין ולתתא קאים חלום ,עד דמטו רגלין ברגלין ,ותמן קאים היכלא תתאה ואקרי לבנת
הספיר ,כלא ירכין בירכין ,לאשתלמא חד בחד ,וכלהו דרגין דנבואה ,דהא מתמן נפקי ,ושראן
ואתעבידו מנייהו מראה ,ושראן על האי אתר ,ואתעביד מנייהו חלום ,עכ"ל ,ועי' ע"ח אבי"ע ה'
שהמציאות של רגלין ברגלין היא סוף התיקון ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ד ע"ד כל דבר שיתרוקן אז
נתמלא כבתחלה ולכן כשיגיעו רגלין ברגלין אז יבא משיח ,עכ"ל.
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הארה ,וא"א להם להתפשט בכל חלקיהם למטה ,אז א"א לרצון הפנימי שהוא הטוב ההולך
לתקן הכל 536יכול לעשות את שלו ולגלות פעולתו במדות האלו ,ובהגלותו בהם היה הכרח
שיתבטל מצבם הזה וסדר פעולות האלו הגורמים קלקולים ,אלא יסתלקו מעניינם ויתוקנו באופן
אחר ,היינו להתברר ולהיות עומדים להתקן כמו שיתבאר בס"ד* ,וכן הוא באדם התחתון
כשנחלש ומגיע למות ,אז כתיב )תהלים קד כט( תוסף רוחם יגועון ,כי כשמתקרב אל שלמות
העליון שיאיר בו בחינה עליונה מסוד עוה"ב ,אז גורם לו מיתה ,שאין הגוף שלו יכול לסבול
אור הגדול הזה ,מצד התקטנו ע"י הקלקולים שהיה בו ע"י יצה"ר ,והוצרך למות להתברר הרע
ממנו כמש"ל.
*בית נתיבות
והוא מ"ש )בראשית א ב( והארץ היתה תוהו ובוהו וחוש"ך ע"ל פנ"י תהו"ם ,ס"ת
כלי"ם ,537שהחושך הוא בסופא דלהון שהם המדרגות המתקרבים להוציא הסט"א בסוד
)בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב כשי"ת בסמוך בס"ד )בית נתיבות פתח יא( והוא תהום רבה
והוא סוד אדו"ם ות׳ איש אשר עמו ע"י שבירת העיגולא שהוא סמ"ך כמ"ש למעלה )בית
נתיבות פתח ד'( בסוד )ישעיה נ ג( ש"ק אשים כסותם )איכה ה יז( חשוכא דעיינין )אסתר ד ב(
ואין לבא אל שער המלך בלבוש ש"ק ,ולכן נתבטל המלוכה שלהם וירדו למטה והאותיות
האמצעיים של תיבות הנ"ל הוא נחש וי"א ארורים האוחזים בו"ה של השם) 538איכה א י( כי
ראתה גוים בא"ו מקדש"ה ,ור"ת הוא ס׳ מלכו"ת בסוד התגין שהאירו על ראשי הכלים
539
הנשברים בסוד )תהלים קמה יד( סומך ה׳ לכל הנופלים ,וכל אלו"ף הוא מלכותא בלא תגא
)סנהדרין צ"ט ע"ב( כי שממית בידים תתפש )משלי ל כח( בסוד ב׳ שמות א"ל אלהי"ם ,ואח"כ
)בראשית א ג( ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור ,וע"י גילוי האור נשברו הכלים ונפסדו הסיגים
למטה והקדושה נתברר ,וז"ש )שם ד( וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין האור וגו'.
פתח י
כבר נתבאר למעלה )פתח ה ,ו( שבעת מיתת המלכים גם אחוריים דאו"א נפלו למטה,
וענין נפילת האחוריים ,הוא שבכל פרצוף יש בו בחינת פנים ובחינת אחוריים ,והיינו מאורות
הראוים להאיר בהארת פנים ובשמחה וחדוה שמצד זה אין אחיזה לסט"א כי אדרבא נדחית
למטה ע"י גילוי זיווג פב"פ כמ"ש )תהלים סח ג( כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים וגו' ,ועיקר
אחיזתם הוא מן האחוריים ,ור"ל מאורות אשר הם מסתירים השמחה והחדוה מן התחתונים,
כענין מי שקצף על בנו ומסתיר פניו ממנו ,ואז שלוחי הדין מקבלים כח לעשות משפט ודין בבן.
וכל עבודת האדם בתורה ומצות הוא להחזירם פב"פ ,והחזרתם הוא על אופן זה ,כי
תחלה היו דבוקים אב"א והיינו ,שמצד הקטרוג הנמצא מן הסט"א צריך הוא ית' לעשות לפנים
משורת הדין ולהעביר העון בסוד )מיכה ז יט( יכבוש עונותינו ,כי אף שלא נברא האדם עדיין
לעשות עונות ,מ"מ הקטרוג נותן שלא יאיר האור למטה כ"ז שלא היה מעשה הטוב גורם
להשפיע האור הגדול ,ואז נברא העולם בחסד להסתיר קטרוג הדין כמ"ש במדרש )סנהדרין ל"ח
ע"ב( שבעת שרצה לברוא האדם ,אז קטרגו מלאכי השרת כו' ,הושיט אצבעו ביניהם ושרפם
כו' ,והוא סוד התדבקות אחור באחור של זו"נ ,שבחינת אחוריים של המשפיע והמקבל יהיה
נסתר ונכלל זה בזה ,כי עדיין לא נגמר חלקי מאורות שלהם שיהיו יכולים להנהיג התחתונים
בסוד זיווג פב"פ בגלוי ,וגם באחוריים שלהם ע"י אחיזת הסט"א ,ולא היו שלמים בכל פרטיהם,
וע"י ירידת חו"ג מאו"א השלים האחוריים של זו"נ שכל א' יהיה פרצוף בפ"ע ,ונשלם בכל פרטי
מאורות שלו גם בחינת אחוריים שלהם ,ואז הם ראויים לזיווג ,כאשר יתבאר עניינם בביאור ענין
הנסירה במקומו בס"ד ,שהוא ענין שלמות הדכר בחסדים שלו והנוקבא בגבורות שלה.
וזה נקרא בחינת אחוריים דאו"א שנפלו למטה ,ר"ל מאותו הבחינה הנמשכת מאו"א
להשלים אחוריים דזו"נ כדי להחזירם פב"פ ,זה ירד למטה ,שלא האירו להם כדי להשלים
הנהגה זאת בנבראים ,והיינו שאותה בחינה המחזירה את או"א פב"פ ,זה חסר שם ,ונשארו או"א
 536נראה להוסיף 'אינו'.
 537מקור לס"ת אלו היא מאריז"ל ליקוטי תורה בראשית.
 538עי' בהגר"א בתז"ח לז ע"ד ד"ה בההוא זמנא.
 539עי' בהגר"א על ספד"צ י ע"ד.
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אב"א בסוד )תענית ה' ע"א( לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה,540
והיינו שסוד זיווג או"א הוא ג"כ בשביל זו"נ להשפיע להם הארה יותר ,כמ"ש למעלה )פתח
ה'(.
והוא מ"ש בספד"צ פ"א )א' ע"ב( דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין,
והוא סוד זיווג הנשיקין) 541זהר ח"ב קכ"ד ע"ב( לאדבקא רוחא ברוחא ,כי הרצון לא היה פונה
למאורות כל זמן שהיו עומדים להוציא הקלקולים ,ואז ממילא ,ומלכין קדמאין מיתו בז"ת,
וזיוניהון לא אשתכחו ,הם העטרות שלהם סוד המוחין ,להשלים כחות ההנהגה כמו שיתבאר
בסמוך בס"ד.
פתח יא
אלו הכלים דנקודים הם כ"ב אותיות התורה שמהם נבנו כל הדיבורים והמאמרים
כמש"ל בנתיבות הקודמים ,כי כל הבריאה וכל התאצלות המאורות הם המשכת זיו המאציל ית',
שהם בדרך הארה והתנוצצות ,וכן כל מה שבג' עלמין בי"ע כולם נבראו במאמר פיו ית' ,וכל
נברא יש לו כחות וסדרים כפי המספר והגבול ששיער המאציל ית"ש ,והם כפי שיעור הרכבת
האותיות שבכל תיבה וכל מאמר ,וכפי מספר הצירופים היכולים להיות ע"י גלגול הכ"ב אותיות
בכל השערים שבהם ,כך הוא מספר כל הנבראים וסדרי פעולות ומדות הנהגה של האצילות,
והכלל שלהם הוא כ"ב ,והם נחלקים בי"ס דנקודים שהם החומר הראשון אשר יצאו שם הכלים
בדרך פרט ,והם נחלקים על דרך זו ,ט"ו אותיות בחו"ב של הנקודים וז' אותיות בז"ת ,כי לעולם
הבנין מתחיל מחכמה שהוא ראשית המחשבה ,אבל כתר אינו אלא רצון הנעלם 542שממנו נמשך
תחלת המחשבה ,וכמו שאין אדם משיג תחלה מחשבתו מהיכן בא והיאך נולד ,543כמו כן אין
אנו משיגים בחינת כתר של כל פרצוף ,כי הוא אינו מכלל בנין הגוף ,אלא דבר חוץ ממנו מבחי'
תחתונה של העליון כמו הכתר על ראש המלך שאינו מכלל גוף המלך.
וידוע ,כי חו"ב הם י"ה של השם )ו(לכן שם צריכים ט"ו אותיות לכללות חלקי בנייני
המאורות שבהם ,וז' אותיות הם בז"ת והם אותיות שעטנ"ז ג"ץ בז"ת ,שבהם היה השבירה
הגמורה ,והיינו ששם היה בלוע בכח הסטרא אחרא שהוא סוד שט"ן ע"ז ,ויצא משם כהאי
אומנא דאכתיש בפרזלא ואפיק זיקין לכל סטר ,והוא ג"ץ כמ"ש הרב זללה"ה ,והיינו כמ"ש
למעלה )פתח ט'( שכח השיעור שנשתערו מדות של המאורות דנקודים כפי הקלקולים שיכולים
להגיע להם ע"י מעשה התחתונים לגרום החושך ,האיר במקומות האלו ,שעי"ז נעשה העונש
למטה ,ונמצא שאז יכולים לכנות שהסט"א כביכול יש לה שליטה במאורות האלה ,והיינו שכך
ניתן לה רשות לתבוע דין ולגרום החשך ,ועי"ז מתנקה הזוהמא והטומאה של העון ע"י העונש
שקיבל החוטא ע"י החשך הזה ,בסוד )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ,ונמצא
שמה שגרם לעלות ולהיות לו שליטה למעלה במאורות של אצילות ,זה גרם להם ירידה למטה
לנוקבא דתה"ר שאין להם עוד )פתחון פה( ]פנים[ לקטרג ,ונמצא שסר עי"ז החשך מן המאורות

 540עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,וכ"ז שאין זיווג בין זו"נ ג"כ אין זיווג בין או"א כמ"ש
)תענית ה' ע"א( שאין נכנס בירושלים של מעלה עד כו' ,עכ"ל.
 541עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ב שיש ב' זיווגים בין או"א א' הוא תדיר וזה בחינת ריעין דלא
מתפרשין ,ויש בשעת הדיבור ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב שעיקר זיווגם של או"א בפה,
ובהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ג וז"ל ,ששלש מיני זיווגים הן נישוק חיבוק וזיווג ,נישוק הוא בשרשם
בפה וחיבוק בחו"ב בהלבש' ידים דא"א ושם חיבוק וזיווג הוא בזו"נ ביסוד ,עכ"ל ,עי' ברמח"ל
קל"ח פתחי חכמה אות קלו וז"ל ,סוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד שמתדבקים ממש כלי הז"א וכלי
הנוק' להחשב כאחד ממש כמו הפנימיות ,שכבר הוא אחד וזהו והיו לבשר אחד מתחיל מזיווג
הנשיקין שהוא חיבור הרוחין ביחד ,שהוא הפנימיות המתחזק בסוד היחוד עד שמתדבקין גם
החיצוניות וכו' ,מתחיל מזיווג הנשיקין כי בתחלה נעשים הנשיקין ואחר כך זיווג היסודות וכו'
שהוא חיבור הרוחין ביחד שהוא הפנימיות ,ע"כ.
 542עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א מא"ז רפ"ט ע"ב.
 543עי' גר"א תז"ח נ' ע"א ד"ה בריש הורמנותא ,וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה לעשות
הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג' ראשונות,
כתר הוא התחלת הרצון ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,וזהו בריש הורמנותא,
עכ"ל.
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וחוזר להאיר ,והוא סוד נפילת הכלים הנשברים למטה בתחתית עשיה שהוא מצולות ים 544כמו
שיתבאר עוד בסמוך בס"ד )פתח כא( והם זיקין דאתלהטו ואתדעכו לאלתר ,545שסוד
התלהטותם וממשלתם גרם להם ביטול וכפי' לעולם ,וכל זה נשרש למעלה בנקודים האלו כמו
שנתבאר ,שהשבירה הוא סיבת התיקון ,והמיתה סיבת התחיה* ,והגלות סיבת הגאולה.
ונקראים ניצוצין שהם כולם כחות של אש ודינים היוצאים מן הברזל ,וסוד הפטיש הוא
כח בוצינא דקרדינותא סוד שורש הדין המושרש למעלה בצמצום הראשון שהוא הגורם
שיתראה בנקודים הדין בגלוי שכאן בא השיעור בבחינת הוצאות הסט"א בסוד )איוב כח ב(
ברז"ל מעפ"ר יוקח ,והם פ"ר דינים של מנצפ"ך 546הבאים מאורות העינים ,והוא מחיצה של
ברז"ל שנפסקה בין ישראל לאביהם שבשמים )ברכות ל"ב ע"ב( כמ"ש )איכה ג כד( סכותה בענן
לך וגו' ,547והם כרובי עינא ועפעפי עינא דמכסין על אור העינים ,548והוא או"ר הגנוז ונעלם בבת
עין ,כי שוריינא דעינא באובנתא דליבא תלי )ע"ז כ"ח ע"ב( והם סוד ל"ב אלקים 549דעובדא
דבראשית כשהם בסטרא דדינא לבד ,אז הם סוגרין בעד אור העין שהוא סוד י' הויו"ת פנימיות
כמ"ש )שמות ג ד( וירא ה' כי ס"ר 550לראות ,וכאשר נתקן הלב בבינה והוא כניסת המוחין בז"ת
שהוא באמת תיקון הכלים והחזרת הכתרים להם ,אז נתקן ג"כ אור העין.
*בית נתיבות

 544עי' זהר )ח"ב קפ"ה ע"ב( וז"ל ,מאן יכפר אלא דא הוא עלמא עלאה דנהיר ונקי לכלא ,ועל
דא כלהו סטרין בישין דאקרון מצולות ים אתעברו ,עכ"ל.
 545עי' א"ז רצ"ב ע"ב וז"ל ,עד לא אברי עלמא לא הוו משגיחין אנפין באנפין ,ובגין כך עלמין
קדמאי אתחרבו ,ועלמין קדמאי בלא תקונא אתעבידו ,וההוא דלא הוה בתקונא אקרי זיקין,
נצוצין ,כהאי אומנא מרצפא )ס"א מרזפתא( כד אכתש במנא דפרזלא אפיק זיקין לכל עיבר ,ואינון
זיקין דנפקין נפקין להיטין ונהירין ודעכין לאלתר ,עכ"ל ,ועי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות לו
וז"ל ,באצילות הוא שהמחשבה העליונה היתה לוקחת סוד דמות אדם להעמידו על מכונו ,ואז
היתה מבררת מה שצריך להסיר משם ומהו שצריך להסיר ,אלא ענין הרע דהיינו שהאורות ההם
היו עומדים להוציא הרע ,כי כבר הגיע ההעלם למדרגה זאת שאפשר לצאת הרע משם ,והנה אין
זאת הכוונה בדמות האדם שיהיו אורותיו מוציאים הרע ,אדרבא שיהיו טהורים ומתוקנים
כדלקמן ,ואז זה מה שעומד להוציא הרע נבדל מגוף דמות אדם שהוא העומד להכין הדברים
בהכנה ראויה ,ואז הוציא מן הדמות זה הענין ,וזה הענין יצא ונראה בפני עצמו ,והם הם זיקין
דאתלהטו ואתדעכו ,והנה עשו שלהם שבתחלה יצאו בדרך להיטה ,כאילו גם הם מנהיגים ,שהרי
מהנהגתם בא הרע ,ואם לא היה להם מקום בהנהגה ולא היו פועלים כלום לא היו כלום אלא
נתלהטו ונראו ושלטו ,ומפני הרע נחרבו וזאת היא פעולת הס"א לגרום חורבן לזה השורש וזה
שאמרו מחשבה זריקת ניצוצין לש"ך עיבר שהוא כללות כל המלכין האלה ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א
על ספד"צ ג' ע"א וז"ל ,והן ז' מלכין שהן דינין לכן הן אותיות ש'ע'ט'נ'ז' שהן ה' גבורות דינין קשין
כידוע ש'ט'ן' ע'ז' בסוד ש'ע'ט'נ'ז' וכן ג'ץ' הוא ב' האחרונים שהן כללות כל הגבורות הניצוצין
דאתדעכו ,עכ"ל.
 546מוזכר בע"ח שבירה ז' ,ועי' ע"ח רפ"ח ה' שהם גבורות שבזכר ,ועי' אדיר במרום עמוד קצט
וז"ל ,ותדע באמת ,שזהו ענין כתנות עור וכתנות אור )עי' ב"ר פרק כ פסקה כט( כי הקב"ה היה
רוצה מתחילה לתקן הנוגה הזה על ידי הגוף ,אבל מפני חטא האדם לא היה כך ,ונשאר בבחינת
כתנות עור ,והסוד כי הנוגה מתפשטת בסוד ר"ע ,ויש בה ו' למיתוק הרע ,ובחינה זו היא עו"ר
לאדם ,והענין הוא ,כי הנה ,כ"ז אותיות הם בנין הכל ,וסודם ה' אותיות מנצפ"ך ,הם ממש ה'
מוצאות הפה שהוציא מהם כ"ב אחרים ,והענין כי הגבול והשיעור הוא בסוד מי מדד בשעלו מים
)ישעיה מ יב( ומן בחינתם היו המלכין קדמאין כמו שפירשתי במקומו ,כי הם הה' גבורות שהם
שיעור הנ"ל ,והנה מן אלה הה' אותיות מנצפ"ך שעולה פ"ר ]זה בשער רפ"ח[ נעשה זה הנוגה,
וסודם מן הי' של אוי"ר כנ"ל נחסר י' מן פ"ר עולה גי' ר"ע ,עכ"ל.
 547עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 548עי' בתיקו"ז כ' ע"א שהגר"א מסביר שכרובי עינא הם העור המכסה העין ,ועפעפי עינא הם
השערות ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ק"נ ע"ג שכרובי עינא הם נו"ה והם כנישו לכולהו כו' לכן אין
גוון נגדן רק הן לכסות ולכללן בגוון ,ועי' תז"ח ל"ג ע"ג לגבי עפעפי עינא שהם נו"ה א' למעלה וא'
למטה שנו"ה נקרא מעלה ומטה ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז קמ"ט ע"ד הכנפים הן במקום הידים וכן
הן בעינא בכרובין מסככין את העין ובעפעפים פרחין ר"ל פתחין וסגרין ,עכ"ל.
 549עי' עקודים פתח ג'.
 550גימ' י' פעמים הוי"ה ,וגם גימ' פעמיים עי"ן.
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והוא מ"ש הקב"ה לנחש )בראשית ג טו( על גחונך תלך ואיבה אשית וגו' ,הוא ישופך
ראש ואתה תשופנו עקב ,והיינו שבתחילה היה הרמת ראש אל הנחש ,כמ"ש )איכה א ה( היו
צריה לראש וגו' ,כי עולים למעלה לגרום )קטרוג( במאורות העליונים ,ועלייתם זו גורם להם
ירידה ,שאין לו )עוד( מקום לעמוד אחר שכבר קבל עונשו ,וז"ס קציצת רגלי הנחש )בראשית
רבה פרשה כ' פסקה ה'( והוא מ"ש ואיבה אשית וגו' ,סוד הפירוד שנעשה בין אדם דקדושה
לאדם בליעל שעומד להתברר ולצאת מן הרע ,כי בתחילה הוא מפתה לאדם למטה בסוד העקב
דקדושה בעולם העשיה בבחי׳ נפש שבו ,שהם הנקודות של הנפש המתקרבים לתאוות הגוף
והוא בעקב ,ועי"ז נופח כל גופו ואיבריו שעולה למעלה למעלה לגרום חושך בעצם מאורות
העליונים ,ועי"ז נעשה לו הרמת ראש והם ז׳ רישין של הנחש 551ז׳ אותיות שעטנ"ז ג"ץ ,אבל
עי"ז הוא יורד למטה וניטל כחו ממנו ,וז"ש הוא ישופך ראש ,וכמ"ש )תנחומא בשלח ח'( טוב
שבנחשים רצוץ את מוחו ,והוא מ"ש )תהלים עד יג( שברת ראשי תנינים על המים נטילת הדעת
ממנו כמו שית׳ עוד בסמוך בס"ד )פתח הבא וגדלות דז"א פתח נד(.
פתח יב
וט"ו אותיות הנשארים הם של חו"ב דנקודים בסוד י"ה ,ואחוריים דאו"א הוא בד"ק
חי"ה ,552ואלו הז' אותיות שעטנ"ז ג"ץ יש ג' תגין על כל אות ,והוא רמז על סוד הסתלקות ג'
אורות עליונים שנסתלקו מהם שהם סוד אורות אח"פ ,כי הם לקחו הארתם רק משיבולת הזקן
ולמטה ,שכבר נתבאר )אח"ף פתח יח( שאורות אח"פ הוא למעלה ממדרגת הגבול שלכן אין
בהם שום ענין שייכות )ל(כלים כלל ,ולכך בנקודים ששם היה חילוק בין ג"ר לז"ת שחו"ב
שקבלו אורות אח"פ ונחסר מהם הארת האזן ,לכן נשאר תג א' למעלה על אותיות שלהם שהם
סוד אחוריים דחו"ב שירדו למטה לסיבה שלא קיבלו אור האוזן ,וז"ת שנחסר מהם הארת ג'
המדרגות דאח"פ ,נשארו ג' תגין על אותיות אלו ,ועוד הוא בסוד סילוק המוחין דז"ת כמ"ש
בספד"צ )ג' ע"א( 553דעד דלא הוה מתקלא כו' ,וזיוניהון לא אשתכחו ,הם זיינין שעל אותיות
אלו שהם ג' תגין א' מימין וא' משמאל וא' באמצע חב"ד דלהון ,ונקראין זיינין שהם כלי חרב
לאכנעא שנאין ,שכל זמן שהמוחין מתפשטים בז"ת אז הם בסוד התיקון ,שהקדושה מתגבר
ואין כח לסט"א לגרום קטרוג וחשך במאורות העליונים.
ויש בחינת טנת"א גם בנקודים ,כמו שנתבאר למעלה )אח"ף פתח יד( בעקודים ,כי
האותיות הם הכלים עצמם ,וכמו שא"א להוציא הברת האותיות בדיבור לחוץ להשתמש בהם
אם לא ע"י נקודות ,כמו כן אין לכלים עצמם שום תשמיש בלא האורות שבתוכם שהם
המנהיגים האותיות והכלים ,כאומן ע"י כלים ,והוא בסוד חיות ואופנים וכתיב )יחזקאל א כ(
ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם וגו' ,כי רוח החיה באופנים 554והוא מסוד חו"ט א"ס הנמשך
במקום הצמצום והרשימו כמ"ש למעלה בנתיב הצמצום )פתח יא( באריכות ,וכמו כן הוא סוד
אורות שבתוך הכלים בכל העולמות ,וז"ס חי"ה כמנין חו"ט ,והוא חוט של חסד 555כמ"ש
 551עי' בענין במגלה עמוקות שורש ק"ץ ,בזה ספר תולדות אדם שם מבואר שרב אחא בר
יעקב זכה לתקן אותו נחש של ז' ראשים וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו
יש לי רב ,אחי ,שרמז על רב אחא ,שהפיל ז' ראשין דיליה כי שבע יפול צדיק וקם )משלי כד טז(
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"ד וז"ל ,הוי עד משחיתים  -ר"ל דבפסוק הזה חשיב שבעה
דרגין של רשעים וכו' והן ז' דרגין של הס"א וכו' והן ז' היכלות דמסאבותא וכו' ,עכ"ל.
 552נראה להוסיף שיש להם תג א'.
 553וז"ל הגר"א שם ,זיוניהון הן המוחין ,ג"ר שחסרו להן שלא יצאו אלא ו"ק ,הגהה  -וכמ"ש
שבעה אותיות צריכין שלשה זיונין ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ' ,והן בז' מלכין שהן חסרים ג' מוחין לכך צריך ג'
זיונין ,וכל מוח ומוח מתפשט בכל ז"ת כמ"ש בא"ז לכן הג' מוחין הן ג' זיונין והן כלי זיין להלחם
בס"א דבגדלות מסתלקין ומתכנעין הס"א ,והן א' לימינו כו' כמו הג' מוחין חב"ד כידוע וכמ"ש
בתז"ח דף פ"ח ע"ג ואמרו מ"מ אלין תגין אינון זיינין כאדם שאוחז וכו'.
 554עי' זהר ח"ב רמ"ב ע"א וז"ל ,רוח החיה באופנים ,רוח החיה רוח קדשא דנשיב ובטש בכלהו
אופנים ,למהך אשתכח דכל מאן דאיהו בדרגא עלאה ,איהו נטיל למאן דנטיל ליה ,עכ"ל.
 555עי' זהר חדש נ"א ע"ג וז"ל ,ות"ח כמה דנהורא דאתברי ביומא קדמאה יהיב שלימו ונגיד
מניה נהירו לנהורא דהאי עלמא אתנהיג ביה ,אוף אברהם נהורא קדמאה יהיב נהירו להאי ברתא
דמלכא יומא רביעאה דעל ידה אתנהיג האי עלמא ,ועל דא חוט של חסד משוך עליה לאנהרא מן
נהוריה ,וכד אתחברת עמיה ויתבא לימינא אתגדל איהו בכולא ,עכ"ל.
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)תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,והוא המחיה את הכל כמ"ש )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את
כולם ,556וכן הוא באדם התחתון אשר הוא צלם ודמות של כל העולמות ,ג"כ הנשמה אשר בו
בסוד עצמות האור נקרא ג"כ חיה כמ"ש )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם
לנפש חי"ה ,ולכן האותיות בד"ק חי"ה הם אחוריים דאו"א שנפלו ,והוא האור המשלים
האחוריים שלהם להחזירם פב"פ ולדבקם כדי ליתן מוחין לזו"נ.
ואלו הנקודים דחו"ב אחוריים שלהם נשארו בחיים ,שלא היה בהם מיתה ח"ו רק חסרון
הארה שלא היו ראויים לזווג ,והבן ,והאורות כשנסתלקו למעלה ונשארו בבחינת אור חופף על
הכלים להקימם בתחיה ,הוא בבחינת תגין והוא כמו הבלא דגרמי 557הנשאר חופף על הגוף
בקבר כמש"כ )אבות פ"ו מ"י( בשכבך תשמור עליך בקבר ,והקיצות וגו' בתחיית המתים ,והוא
הרצון הפנימי ,אף שנסתלק ונתבטל מהשימוש שלהם והוא ביטול מלוכתם שֶׁ כֹ ח הוי"ה שבהם
והתיקון היה מתעלם וגברו רק כחות ההפסד והקלקולים ,והטעמים שלהם הוא סוד מ"ה החדש,
יצא מן המצח לתקן את הכלים ולהיות מגביר כח הקדושה ולהפך הרע לטוב ,שהוא מ"ה
המברר חלקים של ב"ן כמו שיתבאר בסמוך בס"ד*.
*בית נתיבות
וג' זיונין של שעטנ"ז ג"ץ הם ז׳ פעמים כ"א ,558שהוא סוד אהי"ה 559השורה על ישראל
לשומרם בגלות ,וצופה עליהם כדי להביא לגאולה שהוא סוד תיקון השבירה כמ"ש )ברכות ט'
ע"ב( אהיה עמהם בגלות כו' ,וע"ז אמר אסף )תהלים עג א( א"ך טוב לישראל וגו׳ ,והם כמנין
שנותיו של יעקב ,והוא מ"ש )תענית ה' ע"ב( יעקב אבינו לא מת ,שהוא בסוד הבלא דגרמי
הנשאר על עצם שנקרא לוז 560שאין מקבל הפסד ,ושם שורה אור הנפש וקם ממנו בתחיה ,ואלו
הג׳ זיונין הם בסוד יה"ו של השם שנתרחקו מה' אחרונה ,שלא נשאר רק שם ב"ן לבד ,והוא
בחי׳ נפש שבהם ,שלכן נקראו מלכי אדו"ם ,561וכאשר נתקנו יקומו בתחיה ,אז נתבררו עם ה׳
אחרונה ונעשו ז׳ הויו"ת כמנין שם יעקב ,562והוא בנין הפרצוף אחר התיקון ,שתחילה היה בסוד
נקודות ,ואח"כ נעשו פרצופים שלמים ,וגם נתוספו ג׳ ראשונות ג׳ הויו"ת בסוד לח"ם ,563והוא
מ"ש יעקב אחר מראה הסולם )בראשית כח כ( אם יהיה אלקים עמדי וגו' ,שהליכת יעקב לחרן
הוא סוד ירידת הכלים לבי"ע בסוד הגלות ,ושמירת ישראל בגלות הוא סוד הניצוצין שירדו עם
הכלים שגורם להם עליה אח"כ ,והוא סוד תוספות ג"ר להם בסוד )שם( ונתן לי לח"ם לאכול,
ולחם הוא זיווגא 564סוד המתקלא דאתנסיבו דכורין ונוקבין ,שהזיווג ע"י המוחין כשז"א שלם
בגדלותו ,ובגד ללבוש ,שבגלותא אז אפשיט לבושיה דיליה בסוד )בראשית ג ז( וידעו כי
ערומים הם ,והוא כי בשבירת הכלים אז נפרד אצילות מבריאה ,והוא פשיטת הלבושים כמ"ש
מרן הגר"א זללה"ה בפי׳ לספ"ד פ"ג )כ"ו ע"ג( 565באריכות ,ורמז ג"כ לסוד בנין הפרצופים ,כי
בתחילה היו בסוד נקודות לבד בחי׳ מלכות של כל א׳ ,ואח"כ נתוספו לכל א׳ ט"ס שהם בסוד
לבושין שא׳ מלביש לחבירו ,וז"ש )בראשית כח כ( בגד ללבוש ,וכל התיקונין הם הכל בלבושין
 556עי' ברמח"ל בדעת תבונות אות קס וז"ל ,כי הכבוד העליון הוא השורה בכל מקום ,והוא
המחיה את כל הנמצאות ,והעיד הכתוב )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,ועל כן נאמר )ישעיהו
ו ג( מלא כל הארץ כבודו ,עכ"ל.
 557עי' ע"ח טנת"א פרק ה' ,ועי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ב'.
 558נדצ"ל ז' פעמים הם כ"א.
 559עי' ע"ח א"א פרק ז'.
 560עי' אוצרות רמח"ל רנא וז"ל ,באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז ,ועליו יבנה הגוף
לתחית המתים ,ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נק' הבלא דגרמי ,עכ"ל.
 561גימ' ב"ן עה"כ.
 562גימ' זו מובא במגלה עמוקות שורש קיט.
 563גימ' זו מובא בפע"ח שבת פרק יז.
 564עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג.
 565וז"ל ,עור ובשר תלבישני שהוא לבוש לאצילות ושם חטא ,לכן אמר לקמן וכד חב אדם
אתפשט שמאלא כו' שהוא בריאה הלבוש ששם חטאו ,ולכן וידעו כי ערומים הם שהפשיטו
מלבוש וז"ס שאמרו שלבושיו של אדה"ר נתפתה ונשאר ערום ולכן עשה לו כתנות עור דמשכא
דחוויא וצריך המיתה להפשיט אותו המלבוש שהוא הגוף של נחש ובתחלה היה לו כתנות אור,
עכ"ל.
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כמ"ש בספ"ד פ"א )ג' ע"א( עד דרישא דכיסופא דכל כיסופין לבושין דיקר אתקין ואחסין ,וז"ס
כל החטאים פוגמין בלבושין ,וכן כל התיקונים הכל הם כמ"ש )זכריה ג ה( וילבישהו בגדים
וגו' ,ישימו הצניף הטהור וגו׳ ,שע"י הלבושים מסתלק הסט"א כמ"ש )שם ד( ראה העברתי
מעלך עוניך והלביש אותך מחלצות ,והוא מ"ש )בראשית כח כ( והיה ה׳ לי לאלקים ,שתחילה
בעולם התוהו היו רק בסטרא דדינא ,ואחר שנתקנו ,אז היה שיתוף מדת הרחמים מ"ה וב"ן
ביחד ,והבן.
פתח יג
ענין השבירה הזאת הוא ענין פירוד החלקים ,מה שקראם הרב הקדוש בשם רה"ר ,מה
שאין כן אחר התיקון נקראים בשם רה"י ,והיינו שכל המאורות של אצילות 566שהם נכנסים בסוג
מספר עשרה שהם כללות כל הפעולות ומדות ההנהגה ,אינם פונים לתכלית לגמור בנין פעולה
שיעשו כולם לפעול דבר אחד ,שהרי ענין הנקודים בבחינת התוהו הוא השיעור ששיערה
מחשבה עליונה אותם בבחינת הקלקולים אשר נמצא בהם ע"י הסט"א הנמצא בסיום הקדושה,
אשר גורם הפסד לשליטת הקדושה ,ואין שייך סדר להפסד וקלקול ,שהרי אינם פונים לתכלית
אחת היוצא לבסוף ,שהתכלית הוא תמיד עיקר קיום הדבר וסוף שלמותו ,אלא כל קלקול הוא
ענין נפרד בפני עצמו ,מה שאין כן סדר בנין הפרצופים אחר התיקון ,אשר כולם מסודרים אל
היקף שלם שתלוי דבר אחד בחברו ,ומתלבש אחד בחברו כדי לגמור ענין היקף הנהגה הזאת,
שאח"כ יתגלה תכלית שלמותם ,והוא היחוד המתגלה לבסוף ,ונמצא שכל המעשה המסודר
בהם ,אף שעדין לא נגלה היחוד והתכלית של הסוף ,מ"מ אנו יודעים שכל מגמתם וסדר המשכת
הפעולות זה מזה ,הוא כדי שדבר אחד יהיה נשלם ע"י חברו ,והולך ומשתלם עד שבא שלמות
המעותד ,ונמצא שכולם פונים לדבר אחד ,ולכן נקראים רשות היחיד.
ומזה הטעם הסט"א כל בנין שלהם אינו נקרא רה"י שהרי אין בהם תכלית ,ואדרבא הם
קלקול השלמות והיפוך התכלית ,לכן הם בסוד הפירוד בסוד )תהלים צב י( יתפרדו כל פועלי
און ,וע"ז נאמר )קהלת ז כט( האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים וגו',
והוא סוד המחלוקת ושנאת חנם שגדול כחו יותר מכל עונות שבעולם 567כמ"ש )הושע ד יז(
חבור עצבים אפרים הנח לו) 568שם י ב( חלק לבם עתה יאשמו 569וגו' ,כי כל ישראל הם כגוף
אחד וערבים זה בזה כמו הגוף שנבנה מאברים רבים שהדם סובב בכולם בשוה וגם ההרגשים
הבאים מגידי המוח אשר נמשכים בהם ,שבכל א' מהם מרגישים כל האברים יחד ,וגם ע"י
חיבור האברים ע"י הדם הסובב בהם כל אבר פונה לתקן כללות כולם ,כמו העין פועל הראיה
לתקן כל )הגוף ,וכן( האוזן והיד כו' ,וכל האברים יש לכל א' כח פרטי אשר גורם תיקון לכולם,
ואז הוא חי באמת פונים כולם לתכלית א' והוא היותו בחיים ובקיום גמור ,וכן ישראל ,כל א'
נברא לתקן חבריו ,וכל אחד מישראל יש לו פרטים מיוחדים לתקן בכל הבריאה כולה ,ובכל
אדם דנשמות דכלל הקדושה ,והוא מ"ש )עוקצין פ"ג משנה י"ב( לא מצא הקב"ה כלי מחזיק

 566נדצ"ל נקודים.
 567עי' יומא ט' ע"ב וז"ל ,מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה
חרב ,מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ,עבודה זרה גלוי
עריות ושפיכות דמים.
 568עי' זהר ח"א ר' ע"ב דכד עמא כלהו אית בהו שלם ולא אית בהו מארי דבבו ,קב"ה חייס
עלייהו ודינא לא שלטא בהו ,ואף על גב דכלהו פלחי לע"ז ואינון בשלם דינא לא שליט עלייהו
ואוקמוה דכתיב )הושע ד יז( חבור עצבים אפרים הנח לו ,עכ"ל.
וכן עי' ע"ח מלכים פרק ה' אלו הו' חלקים נקודות של ז"א יצאו נפרדות זו מזו שלא כדרך קוין
רק זעג"ז נפרדות ולא מקושרות יחד ואז היו נקראים אלו הו' רה"ר כי לא היה בהם יחוד
והתקשרות ואחדות רק כדמיון אנשים נפרדין איש לדרכו פנה ולא היה ביניהם אהבה וחבה ולכן
לא יוכלו לסבול אלו הכלים שלהם בחי' האורות ומתו כמו שכתוב חבור עצבים אפרים הנח לו כי
החבור גורם קיום והעמדה ומשל הדיוט אומר אם תקח ו' קנים כל אחת לבדו ישתברו ואם תקח
ג' לבד ביחד יתקיימו ולא ישתברו ,עכ"ל.
 569עי' תיקו"ז קס"א ע"ב וז"ל ,כד חב בהון אתפרשן יסודין ואית בהון מחלוקת דאיהו פרודא
וסליק שם ה' מניהו ועאל יצר הרע דאיהו סמא"ל שטן ,דה' לא שריא בפרודא ורזא דמלה חלק
לבם עתה יאשמו ,עכ"ל.
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ברכה לישראל אלא השלום כו' ,570שהוא בסוד עולם התיקון ,שהכלים מיוחדים זה בזה ומתארך
כל אחד מהם לתקון כלל הגוף ,והוא בחינת התפשטותם בסוד פרצופים וכל א' מתלבש בחבירו
זה בזה ,571ואז יכול האור להיות בהם ,משא"כ בעולם התוהו שהוא בשיעור הוצאות הקלקולים,
שאין אחד פונה בשביל השלמות הקיים ,ונמצא שאין בהם התפשטות לפועל א' מהם בעד כולם
ואז הם פונים כל א' לעצמו והם בסוד נקודות לבד ונמצא שאין יכולים להחזיק הברכה בתוכם
שהוא סוד שבירתם ע"י שלא היו יכולים לסבול האור שבתוכם.
ומכאן נמצא הסט"א וסוד ע"ז אשר נקרא בשם אלהים אחרים ,כי ע"י השבירה של
הכלים ,שלא היו פונים להאיר כל אחד בשביל תיקון כלל הבריאה שהוא סוד גילוי היחוד ,אלא
הוא ע"פ שיעור שליטת הסט"א וקטרוגו ,שאז מתעלם האור הזה ,ונשאר ההנהגה בסוד הטבע
בבחינת השתלשלות לבד ,והוא מ"ש הרב הקדוש ז"ל )נקודות פרק ד'( שהיו הנקודות זה תחת
זה ולא היו בסוד קוין ,שסידור קוין הוא סדר הנהגת חד"ר שהוא הולך ע"פ עומק המעשה ,והוא
למעלה מהנהגת הטבע ,ולכן עי"ז נמצא הסט"א האומר ,לית דין ולית דיין ,מאחר שהכל מתנהג
ע"פ הטבע ואין רואים חילוק בין עובד אלקים לאשר לא עבדו )מלאכי ג יח( והוא סוד הע"ז של
הקדמונים 572שתלו הכל במזלות ,ונקראים אלהים אחרים בלשון רבים ,שהוא הפירוד הנמצא
משיעור הזה של רה"ר שאין פונים לתכלית היחוד אלא בבחינת קלקול ושבירה ,כל אחד פונה
לעצמו.
והוא סוד מ"ש רז"ל )ויקרא רבה פרשה ד' פסקה ו'( עשו שש נפשות היו לו ,והכתוב
קורא אותם נפשות ביתו לפי שעובדים לאלהות הרבה ,אבל יעקב שבעים היו לו ,והכתוב קורא
אותם נפש לפי שעובדים לאל אחד ,והוא סוד גדול שעשו עם ו' נפשות שלו הם בסוד ז' מלכי
אדום ,ועשו הוא הכולל סוד בלע בן בעור ,הדעת המתפשט בו"ק ,573והם בסוד נקודות לבד
שאין כל אחד בנין שלם של עשר ,רק בסוד מלכות שלהם לבד ,אבל יעקב עם בניו הם בסוד
שבעים ,שכל א' מתפשט לי' בסוד פרצוף ,ולא בבחינת נקודות ,ולכן הם בסוד רה"י ועובדים
לאל אחד ,שכולם פונים רק למלאות רצון קונם ,ועי"ז מתגלה הרצון הפנימי סוד האור שבתוך
הכלים והולך ג"כ לגילוי היחוד שהוא רצון א"ס ב"ה ותכלית המעותד ,וסוד אח"ד הוא
אהב"ה 574שכל א' פונה לטובת כולם ,והוא בעולם התיקון שהמאורות היו מביטים זה לזה
באהבה ורצון ,והוא ע"י הארת מ"ה החדש שבמצח הרצון כמו שיתבאר בס"ד ,בנתיב התיקון,
והוא חיבור י"ג טעמים עם י' נקודות וכ"ב אותיות סך הכל בחשבון מ"ה כמו שיתבאר בס"ד.
פתח יד
ואלו המלכים שהם הנקודים דעולם התוהו ,הם הנזכרים בתורה בפרשת וישלח ,פסוק
)בראשית לו לא( ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום וגו' ,והם הו"ק אשר בהם השבירה
ואשר ירדו מאצילות לבריאה כמו שיתבאר בס"ד ,והם שמות הספירות כפי השיעור ששיערה
מחשבה עליונה אותם בבחינת קלקולים ,שהסט"א יש לו מקום שליטה בהם להחשיך אורם
ולגרום קלקול הקדושה ונקרא על שמו כמו שיתבאר ,והוא שבאמת כלל הקדושה נקרא בשם
יעקב וכלל הסט"א בשם עשיו ,575ועתה שמע דברי אלקים חיים סודות נוראים ונפלאים מאד
מאד ,שבזה יפתחו לך שערי אורה.
 570עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד רנ וז"ל ,והנה עיקר הברכה היא בסוד שלום ,והוא כי הלא
הדין הוא קו המדה המשים גבול פרטי לכל ,אלא שבהיותו ממותק הרבה בחסד ומתיחד בו אם
ירצה החסד להגלות יותר לא יעכב עליו ,אלא אדרבא יתרצה לו בהיותו מפוייס עמו ,ועל כן
הברכה לא תוכל לצאת אלא בכח השלום ,כי הלא כיון שהיא העברת הגבול לולא היה הדין
מתפייס ומתרצה עמו בזה לא היה אפשר לעשותו ,ועל כן אמרו אין כלי מחזיק ברכה לישראל
אלא השלום )עוקצין פ"ג מ' י"ב( נמצא שהברכה היא תוספת השפעה שצריך להעביר הגבול
הראשון ,עכ"ל.
 571עי' ע"ח תיקון פרק ה'.
 572נראה למחוק 'של הקדמונים' וכנראה שזה מהצנזורה.
 573עי' לקמן פתח טו.
 574עי' ליקוטי תורה להאריז"ל פרשת ויחי שאחד בגימ' אהבה.
 575עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ג וז"ל ,יעקב שופריה דאדם )ב"ב נ"ח ע"א( עשו של הנחש,
כמ"ש זהר )ח"ב קי"א ע"א( וז"ל ,ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ,מאי בעקב עשו ,וכי
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והוא ,כי מצינו השתלשלות כל העולמות מרומז בתורה באבות הקדושים ובזרעם
אחריהם ,כי הנה אברהם אבינו ע"ה היה הראשון שממנו התחיל בנין העולם כמ"ש )בראשית ב
ד( אלה תולדות השמים והארץ בהברא"ם ואמרו )ב"ר פרשה י"ב פסקה ט'( אל תאמר כו' אלא
באברה"ם ,576והוא הוליד את יצחק וישמעאל ,ומיצחק בא יעקב ועשו ,ויעקב נבחר אליו ית'
ויבחר בו ובזרעו אחריו ועשו נדחה ,והוא סוד כל בנין העולמות שמתחלה היה התעוררת גילוי
רצונו ית' בסוד חסד הראשון כמ"ש )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,והמבין יבין בזה סוד נורא
מאד ,כי הצמצום הראשון היה בנקודות מלכותו ית' ,והקו הנמשך סוד אור החסד הגנוז ביסוד
רמ"ח עלמין דאברהם ,577והוא הנכנס ברשימו להיות מצומצם ,ופועל לפי מדת הרשימו כמ"ש
למעלה )פתח יא( והוא סוד מה שאמר הקב"ה )בראשית יב א( לאברהם לך לך מארצך וגו' אל
הארץ אשר אראך ,וכמו שנדרש במדרש הנעלם )ע"ו ע"ב( פרשה זו ,בעת ירידת הנשמה מעולם
העליון אל הגוף להיות פועל ג"כ כפי הגוף בכדי לתקנו.
וכן הוא כאן סוד הקו המתלבש ברשימו בכדי לתקן הרשימו בשביל גילוי היחוד לבסוף,
והוא סוד )בראשית יב ה( הנפש אשר עשו בחרן ,וכתיב )בראשית יג ד( ויקרא שם אברם בשם ה'
וגו' ,והוא סוד גילוי שם הוי"ה במקום הצמצום באורות שיוצאים מא"ק ,והוא הנקרא )ירושלמי
שבת ע"ט ע"ב( האדם הגדול בענקים בסוד אדם קדמון ,והוא מ"ש )בראשית יג יז( קום התהלך
בארץ לארכה ולרחבה ,שא"ק ממלא כל מקום החלל 578והוא כלל הקדושה ,ושם בצמצום נשרש
שורש הראשון אל יציאת הסט"א לבסוף כל המדרגות שבשביל כך היה הצמצום.
והוא סוד ישמעאל ויצחק שיצאו ממנו ,שיצחק הוא הקדושה סוד אורות אח"פ ועינים
דע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שיצאו בהדרגה זה אחר זה כדי שיתהוה הגבול והשיעור ויתנהג העולם
בסטרא דדינא ,וישמעאל הוא הסט"א בהעלם ,579שהוא בא ע"י שנתעלם קו החסד להיות
מצומצם כפי מדת הרשימו סוד אלהי"ם ,ולכן נולד כאשר היה בן פ"ו שנים ,ואח"כ שהה י"ג
שנים עד שנתבשר בלידת יצחק ,הוא סוד הצמצום באמצע דא"ק בטיבורו ,שכל צמצום הוא דין
והסתלקות האור ,והוא מתחיל מסיום הדיקנא כידוע ,ושם מטיבורו ולמטה הוא אצילות ששם
ההנהגה בדין כפי עבודת התחתונים ,ושם היה מקום גילוי לשורש הסט"א סוד השבירה ,והוא
לידת יצחק את יעקב ועשו ,יעקב הוא הקדושה שנברר ועשו הוא סוד הסט"א שנדחה לחוץ מן
הקדושה ,ובתחלה היה ג"כ בא"י מקום הקדושה ,עד אחר השבירה הוא סוד הליכת יעקב ללבן
הארמ"י סוד )במדבר כד יט( והאביד שריד מעיר ,ואח"ז חזר משם סוד עליית הבירורים אחר
השבירה והתיקון ,ואז )בראשית לו ו( וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו ,ונדחה הרע בפ"ע והיינו,
שניתן כח לקדושה לשלוט על הסט"א שהוא תחלת התיקון ,רק לפעמים מתגבר הסט"א והוא
שליטתו על יעקב וכניסתו לא"י להחריב בהמ"ק ,ולפעמים הקדושה מתגבר בסוד )יחזקאל כו
ב( אמלאה החרבה כו' ,ובסוד )בראשית כה כג( ורב יעבוד צעיר ,אבל מ"מ אין שליטה גמורה
סלקא דעתך דהוה אחיד ידיה ברגליה ,לאו הכי אלא ידו אחזת במאן דההוא דהוה עקב ,ומנו עשו,
דהא עשו עקב אקרי ,משעתא דעקב ליה לאחוי ,ומיומא דאתברי עלמא עקב קרי ליה קודשא בריך
הוא ,דכתיב )שם ג טו( הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב ,אנת דאקרי עקב תשופנו בקדמיתא,
ולבסוף הוא דימחי רישך מעלך ,ומנו סמא"ל דאיהו רישא דחויא דמחי בהאי עלמא ,עכ"ל.
 576עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ב וז"ל ,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.
 577עי' שער הפסוקים חיי שרה וז"ל ,רמ"ח כמנין אברהם ,כשיורדים למטה בפומא דאמה
דאורכיה רמ"ח עלמין כנזכר באדרת נשא ,ושם נתפשטו ה' חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד
שהוא יוסף ,עכ"ל ,ועי' אד"ר דף קמ"ב ע"א וז"ל ,ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן
בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא ,והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין
ותמניא עלמין ,וכלהו תליין בפומא דאמה ,דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי
חסד עלאה והאי אמה חסד הוא ,עכ"ל.
 578עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ל"ב וכן עי' לעיל עגו"י פתח יב.
 579זה צד השמאל דסט"א ,עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"א וז"ל ,כי האבות הן אדם כידוע
ועשו וישמעאל הן ימינא ושמאלא כידוע שור וחמור ,עכ"ל.
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לעשו וכבר הושרש התיקון שלבסוף )זכריה יד ד( ועמדו רגליו וגו' )עובדיה כא( ועלו מושיעים
בהר ציון וגו' ,והוא סוד המלחמה שלפעמים המלוכה לעשו ואז אין מלך בישראל ,ולפעמים
חוזר הקדושה להתגבר ואז המלוכה ניתן לישראל ואז )מלכים א' כב מח( אין מלך באדום נצ"ב
מלך ,שהוא בסוד אלופי עשו כל אלוף מלכותא בלא תגא) 580סנהדרין צ"ט ע"ב( כי שממית
בידים תתפש) 581משלי ל כח( בסוד א"ל אלהי"ם גמטריא אלו"ף ,והוא אוחז בסוף הידים ואין
לו כח להרים ראש והוא בסוד אחיזתו בסופא דאבהן אברה"ם יצח"ק יעק"ב ,582שכ"ז שישראל
עוסקים בתורה אין נמסרים בידו כמ"ש ,הקול קול יעקב וגו' )ב"ר פרשה ס"ה פסקה כ'( ואין לו
אחיזה אלא בסופא דג' אבהן ,ואז נקרא אלוף בלא תגא דס"ת 583והוא בסוד אחיזתו במצות עשה
ול"ת ח"ו ,כשאין עושים רצונו של מקום לגמרי אבל עדיין עוסקים בתורה ,אבל כשמבטלים
מתורה ,אז יש לו אחיזה גם בסופא דיעקב ,בסוד )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו תמכי
דאורייתא ,584ואז יש לו מלוכה ,ואז נקרא נציב מלך נעשה מלך ויש לו תגא והוא תגא דס"ת
ח"ו ,כשמשליכים דברי תורה לארץ.
 580עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ד שזה נאמר על אלופי עשו ,כאשר אין להם הארה בכלל
מלמעלה אפילו לא תגין שהם בסוד סיגין ,עכ"ל ,אם כן כוונתו כאן היא שכאשר כלל ישראל
בתיקון אז אין להם הארה כלל.
 581עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג וז"ל ,בחסדים וגבורות תחתונות שמתפשטים בגופא דז"א
נאחזין הס"א כמ"ש )משלי י'( שממית בידי' תתפש ,עכ"ל.
 582ס"ת בגימ' נצ"ב.
 583עי' זהר ח"ב קט"ז ע"א וז"ל ,תמן אות ברית י' איהי תגא על ספר תורה צדיק ,כמה
דאוקמוה העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש המטה ,אלא צדיקים יושבים
ועטרותיהם בראשיהם ובגין דלית )ס"א דאית( שמוש בעלמא דין בתגא ,אוקמוה מארי מתניתין כל
המשתמש בתגא חלף ,דתגא לתתא בעלמא דין איהו נקודה שמושא דאתוון ,אבל בעלמא דאתי
לית שמושא באתוון ,ובגין דא ספר תורה לית ביה נקודה באתווי ,אלא תגין ,ובגין דא מאן
דמשתמש בספר תורה חלף ,והכי מאן דמשתמש במי ששונה הלכות עליה אוקמוה רבנן דאשתמש
בתגא חלף ,עכ"ל] .תרגום :שם אות ברית י' היא תג על ספר תורה צדיק כמו שבארוה העולם הבא
אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש המטה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם.
ומשום שאין שמוש בעולם הזה בתג בארו בעלי המשנה כל המשתמש בתגא חלף שתג למטה הוא
בעולם הזה הנקדה שמוש האותיות אבל בעולם הבא אין שמוש באותיות ולכן בסתר תורה אין
נקוד באותיותיו אלא תגים ולכן מי שמשתמש בספר תורה חולף וכך מי שמשתמש במי ששונה
הלכות עליו בארו רבותינו שהמשתמש בכתר עובר מן העולם [.ועי' תיקו"ז ס"ח ע"א :וההוא חוט
דילה איהו ו' דאבנא דאיהי תגא עטרה על רישיה ,עטרה דספר תורה ובגינה אתמר ודאשתמש
בתגא חלף איהו כתר תורה ודאי ,עכ"ל ]תרגום :ואותו החוט שלה הוא ו' שאבן שהיא כתר עטרה
על ראשו עטרה של ספר תורה ובשבילה נאמר והמשתמש בכתר עובר הוא כתר תורה ודאי[ .ועי'
בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות,
ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,
רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב
הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים
לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל ,אבל לא כתוב ס"ת ]לשים לב שאז מלכות וו"ק יהיו מקבלים ישר
מהבינה אבל לא משמע שהמלכות יהיה יותר מו"ק אלא אולי המלכות יהיה לעתיד יותר ממה
שו"ק הוא עכשיו[ ,ונראה על פי דבריו בליקוטי 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 ,וזה הכתר שמעל ראשו שהוא שייך לנשמה ובינה ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד'
וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול מהפנימיות לכן שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,ע"כ ,ועי' אדיר
במרום עמוד קח וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,מובא לעיל
נקודים י'  ,ועי' לקמן נתיב אבי"ע פתח יא.
 584עי' זהר ח"א קע"א ע"א וז"ל ,תא חזי כמה עקימו וחכימו אתחכם בההוא ליליא ההוא
דרכיב נחש לקבליה דיעקב ,דהא איהו הוה ידע דכתיב )שם כז כב( הקול קול יעקב והידים ידי
עשו ,ואי פסיק קלא דיעקב ,כדין והידים ידי עשו ,בגין כך אסתכל לכל סטרין לאבאשא ליה ליעקב
ולאפסקא קליה ,וחמא ליה תקיף בכלא ,דרועין מסטרא דא ומסטרא דא דאינון תקפין ,גופא
דאתתקף בינייהו ,וחמא תוקפא דאורייתא ,ואתתקף בכלא ,כדין וירא כי לא יכול לו ,מה עבד מיד
ויגע בכף ירכו ,דאתחכם לקבליה ,אמר כיון דאתברו סמכין דאורייתא ,מיד אורייתא לא אתתקף,
וכדין יתקיים מה דאמר אבוהון הקול קול יעקב והידים ידי עשו )שם מ( והיה כאשר תריד ופרקת
עלו מעל צוארך ,עכ"ל ,ועי' לקמן קלי' פתח כא שזה תורה שבעל פה.
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פתח טו
וכל המלכים הנזכרים כאן ,הוא בסוד הכלים שיצאו מהם 585העינים שהם שליטת
הסט"א למעלה באורות העליונים לקטרג שם ,ועל ידי זה נעשו ג"כ למטה מלכי אדום המושלים
בעולם ,והוא סוד גלות ישראל ,והוא מ"ש )בראשית לו לא( ואלה המלכים אשר מלכו בארץ
אדום ,והוא בהר שעיר סטרא דחרובא 586כמ"ש )ישעיה יג כא( ושעירים ירקדו שמה ,וענין
מלכותם הוא שליטתם בסוד הקלקולים ,וע"י שליטתם הוא סוד מיתתם כמ"ש )קהלת ח ט( עת
אשר שלט האדם באדם לרע לו ,וכל קטרוגם ע"י סיגי הדינים בסוד ואל"ה ,587ונקראים מלכים
כי הם בסוד נקודות שיצאו בחינת מלכות של כל א' בסטרא דדינא כמ"ש )משלי כט ד( מלך
במשפט יעמיד ארץ ,וכתיב )משלי טז יד( חמת מלך מלאכי מות וגו' ,כל זמן שלא אתבסם
בחסד.
והוא מ"ש )רש"י בראשית א א( שבתחלה נברא העולם במדה"ד ולא היה מתקיים ,עד
ששיתף הקב"ה מדה"ר סוד עולם התיקון ע"י מלך הדר ,כמו שיתבאר בסמוך )פתח טו( ולכן
כתיב בהם ,וימלוך וימת ,שתיכף אחר מלוכתם נפלו לבריאה שזה נקרא מיתה ,מאן דנחית
מדרגה דהוה ביה 588וכמו ית' עניינו בסמוך בס"ד ,והוא סוד ו"ק של ז"א ,שהם סדרי ההנהגה
ששיערה מחשבה עליונה כבר להנהיג בהם התחתונים ע"פ הבחירה ,והם בחשבון ז' מלכים,
שהדעת כולל כולם ומתפשט בו"ק ,והם המלכים הנזכרים כאן.
589
מלך הראשון בל"ע ב"ן בעו"ר הוא הדעת יוצא בעט' דגבורה לבד  ,לא כמו אחר
התיקון והמתקלא שכולל ה"ח וה"ג כמו שיתבאר במקומו בס"ד )תיקון פתח ו'( והוא סוד כפל
הדינים ב"פ גבור"ה ,590והוא בלעם בן בעור שהוא הדעת נגד משה בקדושה ,591וכאן נקרא
בל"ע 592דבגיניה מתקטרין אלף אלפין מארי דיבבא ויללה 593כמ"ש באדרא רבא )קל"ה ע"א(
והם 594בסוד שברים ותרועה 595בסוד יצח"ק ויעק"ב ,אבל אברהם סוד תקיעה 596לא נזכר כאן,
שעדיין לא אתגלייא אברה"ם ,חס"ד בפומא דאמה ,והוא רק בסופא דיצח"ק ויעק"ב ,סוד בל"ע,

 585נדצ"ל מהעיניים.
 586עי' ע"ח הארת המוחין זו"ן פרק ב' שכותב שזה מדור הקליפות.
 587עי' בית עולמים קפ"ו ע"ב וז"ל בעת זעם אז הגבורות נחתן לתתא ונק' אלה לשון רבים,
שמהם לוקחים כח הקלי' סיגי המלכים ,כמ"ש ואלה המלכים מעלמא דפירודא שנפרדו ,עכ"ל,
דהיינו בלשון רבים.
 588עי' אד"ר קל"ה ע"ב וז"ל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתה ,כד"א וימת
מלך מצרים דנחת מדרגא קדמאה דהוה קם ביה ,עכ"ל ,והמלכים קדמאין ירדו לבריאה.
 589עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ובו קיבוץ כל הה"ג לפי שאז לא היה אלא
מסט' דגבורה ,עכ"ל.
 590בלע בן בעור בגימ תל"ב ,שהוא פעמיים גבורה.
 591עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד וז"ל ,והוא בלעם בן בעור כנגד הדעת שאמר ויודע דעת
עליון ,נגד משה שהוא מסוד הדעת כידוע ,ואמרו )זהר ח"ב כ"א ע"ב( ולא קם נביא בישראל כמשה,
בישראל הוא דלא קם אבל בא"ה קם ומנו בלעם ,עכ"ל ,ובלעם בקלי' כלפי משה בקדושה ,וכן עי'
שם י"א ע"ד בלעם נגד משה בדעת שהוא אחורי הראש ומשה בפנים כידוע וז"ס כי פנו אלי ערף
ולא פנים )ירמיה ב'( עכ"ל.
 592עי' שער מאמרי רשב"י מ"ב ע"ג בלע הכולל שניהם )יובב וחושם( הוא בגמטריא ק"ב כמנין
יבבה ויללה עם שמנה אותיו' שבהם ,עכ"ל.
 593עי' אד"ר קל"ג ע"א ובהגר"א על ספד"צ ג' ע"ד.
 594מארי דיבבא ויללה.
 595עי' שער מאמרי רשב"י מ"ב ע"ג וז"ל ,השברים הם בחסד ,לפי שהם דינא רפיא ,כי הדינין
האלה משתברין ,אבל התרועה היא בגבורה ,ואלו השנים הם הנקראי' כאן יבבא ויללא ,יבבא היא
השברים ויללה שהם כללות שני מלכים השניים יובב וחושם ,שהם חסד וגבורה ,יובב הוא היבבא,
וחושם הוא היללה ,עכ"ל.
 596עי' רע"מ ח"ג ר"ל ע"ב וז"ל ,סימן תקיעה שברים תרועה ,ואינון סימן מרכבה דאבהן תקיעה
דאברהם שברים דיצחק תרועה דיעקב ,עכ"ל.
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והוא בסוד השבירה והמיתה גנוחי גנח וילולי יליל ,597שמכאן יצא הסט"א רצועת מרדות
בבחינת קלקול ומיתה ח"ו ,שקלקול הוא שברים ומיתה בסוד ילולי יליל ,והוא בן בעור בסוד
)שיה"ש ה יא( שחורות כעור"ב ,598האי שחור אדום הוא אלא שלקה )נדה י"ט ע"א( ,599והם ב'
עו"ר סוד שברי"ם ,600כי גדול כים שברך )איכה ב יג( כי י"ם כולל ג"כ י"ם במילואו יו"ד
מ"ם ,601והוא בסוד ה"ח וה"ג תוכחת מגולה ואהבה מסותרת )משלי כז ה( ובעולם התוהו יצא
הדעת בסטרא דגבורות לבד ,והוא שבירת הי"ם לחצאין ,ומשם יצא סוד ימא רבא ותהומא
רבה 602אשר שם הוא סוד הלויתן נחש בריח ונחש עקלתון נגד דעת דקדושה משה רבעה"ש,
לויתן תַ נִינַא דאורייתא 603והוא תני"ן אשר בי"ם) 604ישעיה כז א( רק בעט' דגבורות לבד פסיעה
גסה נוטלת א' מת"ק ממאור עיניו של אדם )ברכות מ"ג ע"ב( בסוד הדמעות שנופלים לי"ם
)ברכות נ"ט ע"א (605כמו שנתבאר במ"א ,והוא סוד גנוחי גנח וילולי יליל ,שגנוחי הוא סוד
)ברכות נ"ח ע"ב( אנחה השוברת חצי גופו של אדם והוא שברון מתנים שהוא קיימא דחד
סמכא ,606והוא מ"ש )סנהדרין ק"ה ע"א( בלעם חיגר ברגלו אחת היה וסומא בא' מעיניו ,והוא
שתום העין ,ושם עירו דנהב"ה ,כלומר די"ן הב"ה כמ"ש באדרא רבה שם )קל"ה ע"א( ,607והוא
סוד גלג"ל 608העין גלגל החוזר בעולם )שבת קנ"א ע"ב( בסוד מיתה ועוני ,שהדעת מתפשט בכל
הו"ק שהם שית אלפי שנין דהוה עלמא שבו המיתה והעוני.
מלך הב' יובב בן זרח מבצרה הוא גבורה שבעולם התוהו ,דינא קדים ונפיק כמ"ש רבינו
הגדול הגר"א זללה"ה ,בביאורו לספ"ד פ"א )ג' ע"א( ,609ויובב הוא מלשון יבבא ושברים
בסטרא דגבורה ,ונקרא בן זרח בסוד פרץ וזרח ,610כי באמת שורש הגבורה הוא קודם החסד
והוא במעלה יותר גדולה ,שלכן זהב יותר חשוב מכסף ,611רק שבעולם התיקון יוצא חסד

 597ר"ה ל"ג ע"ב וז"ל ,בהא ודאי פליגי ,דכתיב יום תרועה יהיה לכם ,ומתרגמינן יום יבבא יהא
לכון ,וכתיב באימיה דסיסרא ,בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא ,מר סבר גנוחי גנח ומר סבר
ילולי יליל ,עכ"ל הגמ' ,ועי' בזהר ח"א רל"א ע"ב יללותא דאיהו דינא תקיפא ,תלת תבירין דאיהו
דינא רפיא ,גנוחי גנח רפיא ,עכ"ל.
 598עורב אותיות בעור ,וענין השחורות כעורב הוא בז"א לאפוקי שערות דא"א שהם לבנים
וישרים ,עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג.
 599עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"א וז"ל] ,כתוב באד"ר[ )קל"ז ע"א( מאן אבן אחת אוכמתא
דעינא והוא כמו אבן הנעשה משמרי היין ,שאוכמתא הוא שמרי הדין כמ"ש בפרשת תרומה כי
שחור אדום הוא אלא שלקה ,עכ"ל.
 600עו"ר פעמיים ,בגימ' שברים.
 601דהיינו ה'וד' של המילוי גימ' י' ,והמילוי של מ' הוא מ'.
 602עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א וז"ל ,והענין כי בס"א שני דכורין ושני נוקבין וכו' והדכורין
הן קין והבל שהן מסט' דנחש שבא על חוה וכו' והן תרין דמעין ,קין שורש הקליפות ,והבל שורש
הדינין כידוע וכו' ,שקעום הקב"ה לקין בנוקבא דתהומא רבא )בינה דבריאה עי' בהגר"א על ספד"צ
לקמן( ולהבל בשקועא דימא רבא )חכמה דבריאה לקמן בהגר"א על ספד"צ( וידוע שבינה מינה
דינין מתערין ,משא"כ בחכמה ,לכן הבל דאתבסם יתיר הוא בימא רבא ,וקין בתהום רבה משפטיך
תהום רבה ,עכ"ל.
 603עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"ד.
 604דהיינו נוק' עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"א.
 605וז"ל הגמ' ,בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם,
מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"א
ע"א באורך מוזכר לעיל הערה .602
 606עי' ע"ח שבירה פרק ג' שזה החילוק בין נקודות לתיקון דהיינו בין קו א' לג' קוים.
 607וז"ל ,מאי דנהבה כלומר דין הבה כד"א לעלוקה שתי בנות הב הב.
 608גימ' דנהב"ה.
 609וז"ל ,ונ"ל שגבורה מלך קודם לחסד ,לפי שהוא בעולם התהו קדמו הגבורות ,עכ"ל.
 610עי' ביאור אגדות להגר"א ב"ק קי"ט ע"א.
 611המקור לזה שכסף שייך לחסד וזהב לגבורה ,הוא בתיקו"ז קי"ח 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 ,ולגבי החשיבות עי' ע"ח לאה ורחל פרק
ג' בהגה"ה ידוע כי זהב חשוב יותר מן הכסף לכן הגבורות חשובים יותר מחסדים ,וזשארז"ל
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בתחלה ואח"כ גבורה כדי למתק הדינים ,והם בסוד חמה ולבנה שהשמש מגדל הזהב שהאי
חמה סומקתי היא )ב"ב פ"ד ע"א( ולבנה מגדל כסף והוא גוון חיוור יפה כלבנה וגו' )שיה"ש ו
י( והוא בסוד )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,וכן פרץ וזרח הם חמה
ולבנה ,שהלבנה נקרא פרץ 612שבה הפרצה בסוד מיעוט הירח ,מה שא"כ חמה לעולם בגדולתו,
ולכן מלכות ב"ד מפרץ קאתי ,וכתיב )בראשית לח כח( ויתן יד ותקשור על ידו שני לאמור ,זה
יצא ראשונה ,ואח"כ קדמו פרץ כמ"ש )שם כט( מה פרצת עליך וגו' ,כי באמת גבורה קדמה
במחשבה ,ורק חסד יצא ראשונה להגביר החסד על הדין לקיום העולם ,וכן כאן בעולם התוהו
תחלה היה יציאת הגבורות בסוד זהב והוא זרח.
והוא מבצר"ה שהוא בסוד צו"ר ,613לא נתמלאה צור 614כו' ,והוא תוקף הגבורה ,צו"ר
מכשול )ישעיה ח יד( דרך נחש עלי צו"ר )משלי ל יט( עיין בהיכלות היכל ד' ,שהוא בסטרא
דגבורה ,ששם נגדו בסט"א סוד הנחש צור מכשול ,ועיין ,בביאורי רבינו הגדול הגר"א זללה"ה
שם )ח"ב כ"ב ע"ב(.615
616מלך הג' חושם מארץ התימני בחסד בדרום.
617מלך הד' הד"ד בן בד"ד בת"ת שם מקום הדדים בחזה ,ובקדושה הוא סיום פרצוף
לאה והתחלת רחל ב' נשי יעקב ,וכאן בעולם התוהו שם לנגדו סוד ב' נשים דלהון מחלת
ולילית ,שמחה ועצב שהד"ד לשון שמחה כמ"ש )ירמיה נא יד( וענו עליך הידד וגו' ,ובד"ד
לשון צער כמ"ש )איכה א א( איכה ישבה בדד ,כי ת"ת כולל חסד וגבורה והסט"א הוא שחוק
הכסיל 618מחלת בת ישמעאל בסטרא דימינא ,ולילית ביללא בסטרא דשמאלא בעשיו נוקבא
דס"מ ,וידוע ,כי בקו האמצעי שם שורש הנוקבא א' נגד הדעת ,פה אל פה אדבר בו )במדבר יב
ח( כלת משה ,619והב' בחזה אחורי הת"ת ,620והג' ביסוד בעטרת בחינת נקודה ,621ולכן באלו ג'
צדיקים יושבין ועטרותיהן בראשיהן ,שהיא נוקבא גבורה ,עטרת בעלה שהוא חסד ,והנה זהו בזמן
מתוק הגבורות אבל כשעדיין אינם נמתקים אז ודאי החסדים חשובים מהגבורות ,עכ"ל.
 612לענין פרצת הלבנה עי' פרדס רימונים לרמ"ק )שער כ"ג פרק י'( וז"ל ,ירח היא השכינה
והיא פעמים פרוצה פעמים מלאה בסוד הקטרוג ,עכ"ל ,ועי' ביאור האגדות של הגר"א מגילה ו'
ע"א וז"ל ,ירושלים נק' ע"ש יראה שלם כי ב' פגימות נפגמה הלבנה א' שאינה שלימה כחמה וא'
שאיננה מאירה כחמה ולע"ל יתמלאו שניהם וכו' שמות החמה והלבנה פרץ וזרח ,עכ"ל..
 613עם הכולל בגימ' בצרה.
 614עי' מגילה ו' ע"א וז"ל ,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 ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ב' ,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.
 615וז"ל ,הוא היכל רביעי שנקרא אבן מכשול כמש"ש היכלא רביעאה כו' דאקרי אבן מכשול,
ואמר צור שהוא בסטרא דגבורה כידוע ,והוא היכל רביעי ,והוא מפתה למאן דעסיק באורייתא
כמ"ש שם ,עכ"ל.
 616עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,מלך שלישי חשם ,חסד ,וידוע שכל ברכה והתפשטות
ופריה ורביה בחסד ,בסוד עולם חסד יבנה )תהלים פ"ט( חסד דגנוז בפו' אמה ,וז"ש חושם )ברבה
ס"פ וישלח( כחשם של קנים מארץ התימני שחסד בדרום ,עכ"ל.
 617עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג מלך הרביעי הדד כו' בשדה מואב ,ידוע ששתי בנות לוט )עי'
תיקו"ז נ"ט ע"א ובהגר"א שם שזה מחלת ולילית( הן נגד נשי יעקב ,ובכירה שילדה מואב הוא
מתחיל אחורי הת"ת בחינת רחל כידוע ,שלכן נקרא מואב מאב ודבוקה בת"ת ,וזהו בשדה מואב
ששדה הוא נוק' ושם יצאה נוק' עמו ,עכ"ל.
 618עי' בהגר"א תיקו"ז נ"ט ע"א ועי' עוד ס ע"ד.
 619עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 620זה הגומא המוזכר בע"ח עקודים פרק ב' וז"ל ,אז הזכר יקח ב' בחי' שלו ושלה ויצאו אורות
ממנו אליה דרך נקב אל אחוריו ,עכ"ל.
 621עי' תיקו"ז ה' ע"א רביעאה לכל תלת.
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מלכים נזכר שם שם עירו ,וכאן היא בסוד ד' הדבוקה בחזה באתדבקותא דרע דאצטריך לאתבא
בגלגולא לאתבל ההוא רע בעפרא ,622וז"ש וש"ם עיר"ו עוי"ת ,סוף תיבות מו"ת ,בסוד )דניאל
יב ב( ורבים מישני אדמת עפר וגו' ,עיין ביאורי הגר"א שם )בראשית לו לה( המכה את מדין
בשדה מואב ,שמואב היא הבכירה נגד רחל 623שדבוקה בת"ת ושם הוא סמא"ל 624בעלה דילה,
והוא בסוד ד' פעמים כ"ו ,שכל אות מתחלק לכ"ו ,הוא סוד מדי"ן ,והוא כמ"ש רז"ל )נזיר כ"ג
ע"א( אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון ,זה לוט שפירש מאברהם ועשה מדנים כו',
שהיא הסט"א שיצא מסיגי עולם התוהו בסטרא דדינא ,שלא נתבסם בחסד אברהם מלך הדר,625
והוא המחלוקת בסוד רה"ר שע"י נשברו ,והוא בסוד ארורים י"א 626כידוע ,שלכן נקרא לו"ט
אחורי אד"ם 627דקדושה סוד שם מ"ה ,ואברהם נקרא קרית עוז )נזיר כ"ג ע"ב( והוא )משלי יח
י( מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק וגו' ,628והוא סוד השלום כמ"ש )תהלים כט יא( ה' עוז לעמו
יתן ה' יברך וגו' ,ומדי"ן עם שד"ה מואב 629הוא סמא"ל ונח"ש דו"נ דסט"א נגד מקום החזה
שע"י הקטרוג והקלקולים שגברו בנקודים נעשה התחברות ביניהם ,אבל השבירה עצמה הוא
לטוב ,בסוד )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ,630שעי"ז נבררו האורות למעלה
והסיגים ירדו למטה ,בסוד )תהלים צב י( יתפרדו כל פועלי און ,וז"ש )בראשית לו לה( המכה
את מדין בשדה מואב.631

 622עי' זהר ח"ב ק"ד ע"א וז"ל ,יה"ו דא דכורא ,ד"ה דא נוקבא ,דהות בהדיה ד"ה ,אמאי ד"ה,
אלא ד' באתדבקותא דרע בהדה איהי דל"ת ,מסכנא איהי ,ואצטריך לאתבא בגלגולא לאתעכלא
ההוא רע ולמתבלי בעפרא ,ולבתר לצמחא בסטרא דטוב ולנפקא ממסכנו לעתירו וכדין ה' ועל דא
יה"ו ד"ה ,עכ"ל.
תרגום :יה"ו זה זכר ד"ה זו נקבה שהיתה עמו .ד"ה ,למה ד"ה ,אלא ד'

בהדבקות של רע עמה היא דל"ת היא עניה וצריכה לשוב בגלגול לבער את אותו
הרע ולהתבלות בעפר ,ואחר לצמח בצד הטוב ולצאת מעוני לעושר ואז ה' ,ועל זה
יה"ו ד"ה.
 623עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,מלך הרביעי הדד כו' בשדה מואב ,ידוע ששתי בנות לוט
הן נגד נשי יעקב ,ובכירה שילדה מואב הוא מתחיל אחורי הת"ת בחינת רחל כידוע ,שלכן נקרא
מואב מאב ודבוקה בת"ת וזהו בשדה מואב ששדה הוא נו"ק ושם יצאה נוק' עמו ,עכ"ל.
 624לגבי זה שסמא"ל הוא בעל הנחש ,עי' תיקו"ז י' ע"א וז"ל ,דצריך לאנפא ליה חרבא לשית
סטרין דאינון שמיא וארעא שמשא וסיהרא כסא דין וכסא רחמים לאעברא סמא"ל ונח"ש מנייהו
דמסטרא דלהון שליט סמא"ל ובת זוגו ,עכ"ל.
 625עי' לקמן תיקון פתח כא.
 626נדצ"ל י"א ארורים.
 627עי' ע"ח אבי"ע פרק ג' וז"ל ,אין הקליפה מקיפין כל האצילות אלא ע"ד שרחל יוצאת
מאחורי ז"א ונפרדת ממנו ,כך הקליפה דאצילות הוא כדמיון אדם א' בליעל עומד אחורי אדם
דקדושה דאצילות ,עכ"ל ,ולוט נקרא יצר הרע כמש"כ )זהר חדש נ' ע"ג( יצרא בישא דאקרי לוט,
ושריא במואב ,עכ"ל.
 628עי' ספר דרך עץ חיים לרמח"ל וז"ל ,וזה סוד )בראשית א ב( ורוח אלקים מרחפת על פני
המים ,שהיא מרחפת על בניה ,להציל את מי שהוא ראוי להנצל ,אבל כשיתוקן הכל אזי יהיה
נקרא מגדל עוז ,כמו שכתוב )משלי יח י( מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב ,כי התיקון כשיהיה
בתמימות אזי יתן עוז לשכינה ותהיה נקראת מגדל עוז ,בו ירוץ צדיק שהוא היסוד שנקרא צדיק
ונשגב מן הסיטרא אחרא ,עכ"ל.
 629עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג הנ"ל הערה .623
 630עי' שער הגלגולים הק' כז וז"ל ,ז"ס פסוק ,עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ,ר"ל עת
אשר שלט האדם הבליעל של הקליפה ,באדם שהיא הנשמה הקדושה ,והוא טעה כי חשב שהיתה
לטובתו של הקליפה ,ואדרבה הוא לרע לו ,עכ"ל.
 631עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תסז וז"ל ,אין הבורא מואס יגיע כפיו ,אבל כשצריך
להעלים אהבתו ,הוא מתקן בדרך נסתר וסוף סוף נמצא שמה שהיה רוצה החשך להחשיך לא
נתקיימה מחשבתו ,וזהו )בראשית לו לה( המכה את מדין בשדה מואב ,כי זהו ממש דרך אחד
לרמות לס"א שלא תתגבר בקטרוג שלה ,אדרבא היא נראה לה להיות נוצחת ,ועכ"פ מתקן בדרך
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ושם עירו עוית ,כמ"ש רז"ל )חולין ס' ע"א( עוים מתמן באו ,ולמה נקרא שמם עוים,
שעותו את מקומן ,ד"א שאוו לאלהות הרבה ,ד"א שכל הרואה אותם אוחזתו עוית ,והוא סוד
עמוק ,כי חושם מארץ התימני הוא בחסד שיצא אחר הגבורה בעולם התוהו כמ"ש ,ואחריו יצא
משם הדד בן בדד ת"ת אשר שם עירו עוית ,ששינה מקום יציאתו ,כי בעולם התיקון יוצא אחר
הגבורה וכאן היה בהיפוכא כמ"ש ,וגם שמקומו נעשה חרב ע"י השבירה והחורבן ,ד"א שאוו
לאלהות הרבה ,כי סוד אלהים אחרים נמשך מסיגי העולם הזה שהם בסוד רה"ר והוא כל
הסט"א וקומה דלהון ,וכמו שת"ת דקדושה כולל כל הו"ק ,כמו כן הוא בסט"א לנגדו סמא"ל
כולל כל סטרין דלהון ,632וכל חיילין דסט"א ביה כלילין ,ולכן כל הרואה אותם אוחזתו עוית ,כי
הוא כולל כל מרכבה טמאה כמו בקדושה )דניאל י ז( אבל חרדה גדולה נפלה עליהם וגו'.
מלך הה' שמלה ממשרקה 633בסוד הנצח ,ששם הלבושין ושם בעולם התוהו יצאו
בהיפוכא נצח בסטרא דדינא אש שורקת כמ"ש רבינו הגדול שם ,634והוא אותיות שק"ר מ"ה,
אד"ם ,וכמ"ש )שמואל א' טו כט( וגם נצח ישראל לא ישקר כי לא אדם הוא להנחם ,שלא יהיה
נאחז ח"ו בסטרא דשקרא ,ונגדו סוד ציצית בלבושין )במדבר טו לט( וראיתם אותו וזכרתם ,כי
העינים הם בסוד הרגלים ,635ששם המרגלים 636בסוד )שם( ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם ,והוא סוד קיימא דחד סמכא בעולם התוהו 637דשקרא לא קאי )שבת ק"ד ע"א( וסוד
הציצי"ת לתקן הלבושים שלא יתאחזו בסטרא דשקרא כמבואר ,והוא מ"ש אצל יעקב )בראשית
לב כה( ויגע בכף ירכו ,דנגע בנצח ,כמ"ש בזוהר )ח"א כ"א ע"ב( 638וְ שֵׁ ם הלבושים או"ר פניא"ל
סוד מלבו"ש 639חש"מל 640כמ"ש בהיכלות ובביאורי רבינו הגדול הגר"א זללה"ה שם )ח"ב כ'
ע"א( ולכן כתיב )בראשית לב ל( ויקרא יעקב שם המקום פני"אל ,וכתיב )שם לא( ויזרח לו
השמש ,והוא אור הפנימי של השמש ,641ונודע כי ז' כוכבי לכת שצ"מ חנכ"ל הם בז"ת ,642וחמה
בנצח שהוא השמש ,ושם הוא או"ר פניא"ל הנ"ל ,והוא סוד משרק"ה גי' השמ"ש ,וכן דרגא
דמשה רעה"ש בנצח )ב"ב ע"ה ע"א( פני משה כפני חמה ,והם סוד שע"ה נהורין 643כמנין

אחר נעלם ,ומכאן באו כל הגזירות ששלטו על ישראל לבטלם מן העבודה ,כי אעפ"כ תיקון היה
ודאי אלא בדרך נעלם ובסוף הכל נראה בהדיא שהיה באמת תיקון גדול ,עכ"ל.
 632עי' תיקו"ז י' ע"א וז"ל ,סמא"ל ובת זוגו ,עכ"ל ,אם כן סמא"ל עומד כנגד ז"א ת"ת והוא
כללות כל קומת הקדושה.
 633עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,מלך חמשי שמלה נצח ,שכל לבושין הן בסוד נו"ה
כמ"ש בפרשת משפטים )דף צ"ח ע"א( הוד והדר לבשת ]דהיינו נו"ה הם הלבושים של חג"ת[ אלין
תרי בדי ערבות ,וז"ס חלוקא דרבנן בטלית של ת"ח כי ת"ח הם נו"ה כידוע בסוד )ישעיה נד יג( וכל
בניך למודי ה' ,עכ"ל.
 634עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל ,ממשרקה שהוא בינה ,בסט' דדינא אש שורקת ,ועי'
גר"א ס"י פ"ב מ"א ששורקת היא מאות ש' ,שהיא האות מהלשון בשינים ,והיא שורקת יותר מכל
האותיות ,וכן הקול ,וכן מידת הדין שצועקת ,וכן אש שאינה נחה אפילו רגע ושורפת כל דבר,
עכ"ל.
 635עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד כותב שהעינים הם נו"ה ,וכן הרגלים שהם מחוץ לצורת אדם
ע"ש.
 636זה שם ליצר של צד הדכורא ,עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג שכאן אין פיתוי אלא רק
בנוק' שנקראים זונות ,אבל כנ"ל בהערה שעבר ,שזה שייך לרגלים ועיניים ומחוץ לאדם ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ד שהמרגלים הם קין והבל.
 637עי' ע"ח שבירה פרק ג' שזה החילוק בין נקודות לתיקון ,בין קו א' לג' קוים.
 638וז"ל ,מכאן ולהלאה ,והוא צולע על ירכו ,דא איהו נצח ישראל ,על ירכו ,ירכו כתיב ולא
ירכיו ,דא דרגא רביעאה דלא אתנבי בר נש מתמן עד דאתא שמואל ,עכ"ל.
 639עי' שעה"כ ברכות השחר.
 640חשמ"ל ג"כ בגימ' מלבוש ,ואור פניאל ,וזה מובא בכתבי אריז"ל ליקוטי תורה חיי שרה.
 641עי' ע"ח א"א י"ד וז"ל ,אור פניא"ל ר"ל אור הפנים העליונים הנמשכין מא"ל ,עכ"ל.
 642עי' ס"י פ"ד מ"ז.
 643עי' שעה"כ עמידה ב'.
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שמל"ה ,והם הלבושים דרווח יעקב 644מעשיו בגדי עשיו בנה החמודות ,וכן כאן כאשר ברכו
שרו של עשיו רווח לאו"ר פניא"ל ויבא יעקב שלם )בראשית לג יח(.
מלך הו' שאול מרחובות הנהר בהוד שהיה כאן בסטרא דימינא רחמי ,645והוא שאול
דאתי מבנימין מימינא ,ויש כאן סוד עמוק כידוע שנו"ה הם הנהגות עוה"ז ,נצח הוא בסוד יסורי
הצדיקים ,והוד שלות הרשעים בעוה"ז ,והכל מסטרא דעולם התוהו שיצאו בהיפוכא ,נצח
בסטרא דשמאלא ומשם מגיעים עונש הצדיקים בעוה"ז לנקותם מן החטא ,שהוא ענין
הקלקולים שבעולם התוהו ,וזה גורם להם עוה"ב ,כמו שנאמר )עירובין נ"ד ע"א( נצח אין לו
הפסק )ישעיה סג ג( ויז נצחם על בגדי וגו' ,ששליטת הסט"א בהם הוא לרע לו ,כמו שליטת
הס"מ על ישראל בגלות ,וכן מ"ש ביעקב בכף ירכו ,ולכן נקרא נצח ,שבזה מנצח הסט"א
לאכפיא שנאין ,והוד הוא בהיפוכא בעולם התוהו בימינא שמשם הוא שחוק הכסיל 646ושלות
הרשעים שהוא הוד מלכות 647אבל נהפך להם למשחית כמ"ש )דניאל י ח( והודי נהפך עלי
למשחית ,והוא במה שמשלם להם מיעוט מצות שלהם בעוה"ז כדי לטורדם מעוה"ב ,ונמצא
ששלוה זו ומלוכתם שאול בידם ממה שהיה מגיע להם בעוה"ב ,ששכר מצות בהאי עלמא ליכא
)קידושין ל"ט ע"ב( וידוע שבינה הוא עוה"ב ונקרא רחובות הנהר 648כמ"ש )בראשית כו כב(
ויקרא שמה רחובות כי עתה הרחיב ה' לנו וגו' ,שאין מגיע שם הסט"א ,שלכן אין משלמין שכר
מצות בעוה"ז ,שכאן יש כאן 649נגיעה מן הסט"א ,ורוב שלוה יגרום להם ח"ו לחטוא ,ולכן
מניחין אותם לעוה"ב שאין חטא ואין יצה"ר ,ולכן שם לא רבו עליה )שם( וברשעים הוא
בהיפוכא שנותנים להם שכר העליון כאן ,וז"ש ,שאול מרחובות הנהר ,והוא נהר היוצא מעדן
להשקות את הגן 650ששם הוא עידונא דצדיקיא וע"ז נאמר )איוב כב טז( אשר קומטו ולא עת
נהר יוצק יסודם ,שנהר הזה נשפע משם לעוה"ז ,ועי"ז מתהפך להם לנהר דינור 651שנופל על
ראשם בגיהנם.
 644עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,וז"ס אחיזת ס"א בלבושין ,כמ"ש )ברכות ו' ע"א( הני
מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו ,וכמ"ש בפ' משפטים )קי"ב ע"ב( חמו חבריא מה כתיב ותקח
רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות כו' ע"ש ,והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה
כמו שרימה הנחש לאדה"ר ,כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה ,שיעקב שופריה דאדם )ב"ב נ"ח
ע"א( ועשו של הנחש ,כמ"ש שם )קי"א ע"א( בהג"ה ת"ח מה כתיב ,ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת
כו' ,עד סוף כל הג"ה ע"ש ,ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל ,ועשו נטל בגדיו של אדה"ר
שנתפתה אחר הנחש ולקח הס"ם ,והוא עשו והוא בגדי החמודות ,ולכן נטל יעקב ממנו ולקח
הברכות ,וז"ש חיה טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"ל והוא נפש הנ"ל ,עכ"ל ,ועי'
עוד בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו פורה
דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור בפרשת
משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי' עד
דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו' ,ושם
בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני מאני
דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש וידוע שסוד הירך הוא
נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל.
 645עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל ,בתחלה יצא נצח בסט' דדינא והוד בסט' דרחמי כמ"ש
בזוהר )בראשית כ"א ע"ב ועוד( עכ"ל.
 646עי' תיקו"ז נ"ה ע"ב איהו שחוק הכסיל ,ועליה אתמר ,אם ראית רשע שהשעה משחקת לו
אל תתגרה בו ,בגין דאיהו שאול תחתית ,עכ"ל.
 647עי' בהגר"א על תיקו"ז קכ"ד ע"ג וז"ל ,הוד ניתן למלכות שלכן כד שכינתא בגלותא ותקע
כף ירך יעקב כל היום דו"ה וכד קיימא באשלמותא ניתן לשלמה הוד מלכות וכן למשיח ,עכ"ל,
וכאן זה ההוד ניתן לצד השני ,ולגבי השייכות לשאול עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל ,וז"ס
מלוכת שאול שהמלכות עיקר קיומה מהוד ולמטה כמ"ש בזוהר איהי בהוד וכמ"ש )ד"ה א' כ"ט(
הוד מלכות והתחיל למלוך ולא נתקיים בידו ,עכ"ל.
 648עי' אד"ר קמ"ב ע"א.
 649נראה שיש למחוק 'כאן'.
 650עי' זהר ח"א קמ"א ע"ב.
 651עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ג וז"ל ,נהר די נור נגיד כו' והוא ג"כ בחוטמא דז"א ,שהוא יסוד
שנקרא נהר די נור מסטרא דשמאלא ,כמ"ש בתז"ח וז"ש )חגיגה י"ב ע"ב( להיכן שפיך על אשר
קומטו בלא עת תתקע"ד דורות כו' ,שנאמר )איוב כ"ב( אשר קומטו ולא עת ,נהר יוצק יסודם והוא
יסוד הנ"ל ואותן תתקע"ד דורות שיצאו בלא עת רצון בעולם התהו שהן יצאו בדינין וזהו קומטו,
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מלך הז' בעל חנן בן עכבור ביסוד )תהלים לז כא( וצדיק חונן ונותן ,כי ע"י יסוד קיום
כל הבנין ,652והוא המחבר שמים וארץ ביחד ,653ובו היה בריאת אדה"ר שנברא ביום ו' לחבר
שמים וארץ ע"י תורה ומצות ,ובעולם התוהו שהיה בסוד הקלקולים ,היה ח"ו ביטול כל הבנין
לולי שצדיק חונן ונותן גם בעת התוהו ליתן קצת קיום לבריאה ,ובסט"א הוא הסיגים שיצא
ממלך הזה בסוד תני"ן עו"ר 654אשר מחבר זו"נ דסט"א ,והם ב' נונין דשט"ן ונח"ש נוקבא
בפיתוייא שבתחלה מתוק בסוד נו"ן כפופה והוא נחש עקלתון וסופה מרה כלענה ,רגליה יורדות
מות )משלי ה ה( נחש בריח ן' דשטן ,ולכן נקרא בעל חנ"ן שהוא חיבורא דב' נונין הנ"ל ,וידוע
כי אות ח' פוחת והולך במספרו בסוד )תהלים צב י( יתפרדו כל פועלי און ,והוא בסוד )ויקרא כו
כה( חר"ב נוקמת נקם ברית חרבא דמלאך המות ,כמ"ש )משלי ה ד( חדה כחרב פיות כו' גי'
בע"ל חנ"ן ,ונקרא בן עכבו"ר ,כי בעולם התיקון ביסוד דדכורא כולל כ"ב אתוון שכל האיברים
נכללים ביסוד ,וכמ"ש בזוה"ק 655על פסוק )בראשית כח יא( וישכב במקום ההוא ,ושם הוא אור
המתגלה ,אור של יום ראשון ,אבל כאן בעולם התוהו ,הסיגים שיצאו מהם גורם חורבן לכל
סטרא דקדושה שהוא מכ"ב אתוון ,והוא סוד כ"ף בי"ת גי' שבר"י מילוי עש"ו עי"ן שי"ן וי"ו,
ובמקום או"ר הוא עו"ר ,656וידוע כי בסטרא דקדושה ביסוד הוא זכרון ,ספר הזכרון )זהר ח"ב ע'
ע"א( שהוא פנים דחו"ב ,657אבל בעולם התוהו סיגים שיצאו משם שם ,השכחה גובר שהוא נגד
מגדל עוז )משלי יח י( בקדושה ,ושם הוא המגדל של דור הפלגה שאויר מגדל משכח )סנהדרין
ק"ט ע"א( וזה סוד בן עכבו"ר שבהם השכחה גובר כידוע ,שלכך חתול אינו מכיר את קונו
כמ"ש בסוף מס' הוריות )י"ג ע"א( ולכן שם במגדל ,בלל ה' שפת כל הארץ )בראשית יא ט(
שנחלקו לע' לשון ,סוד עו"ר כתנות עו"ר נגד כתנות או"ר 658דקדושה לשון הקודש ברית
הלשון 659וברית המעור מכוונים זה כנגד זה ,והוא בבל בורסי"ף 660גי' נח"ש.
עכ"ל ,ועי' גמ' )חגיגה יג ע"ב( תניא רבי אומר משום אבא יוסי בן דוסאי אלף אלפין ישמשוניה
מספר גדוד אחד ולגדודיו אין מספר ורבי ירמיה בר אבא אמר אלף אלפין ישמשוניה לנהר דינור
שנאמר נהר דינור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפין ישמשוניה ורבו רבבן קדמוהי יקומון מהיכן
נפיק מזיעתן של חיות ולהיכן שפיך אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב על ראש רשעים בגיהנם
שנאמר הנה סערת ה' חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול.
 652עי' רע"מ ח"ג רנ"ו ע"א וז"ל ,לולב יסוד דומה לשדרה דביה קיום דכל גרמין ,עכ"ל.
 653על פי דה"י א' כט יא לך ה' הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ
]יסוד – זהר ח"א ל"א ע"א[ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש ,עכ"ל ,ועי' זהר ח"ב קט"ז ע"א
וז"ל ,כתיב )ד"ה א כט יא( כי כל בשמים ובארץ ,ותרגם יונתן ,דאחיד בשמיא ובארעא ,עכ"ל.
 654עי' פרדס שער כ"ה פרק ה' וז"ל ,כשם שיש לויתן טהור בים כפשוטו ונקרא תנין ,כן יש
תנין גדול טמא בים כפשוטו ,וכן למעלה על דרך הנעלם והתנין של מעלה הוא שר סומא ,שהוא
כדמיון שושבין אמצעי בין סמאל ולילית ושמו תניניעור והוא כמו תנין עור ,עכ"ל.
 655זהר ח"ג רל"ט ע"א ועי' ע"ח ירח פרק ג'.
 656כמו בתיקו"ז ק"ח ע"א וז"ל ,תלת קליפין עלייהו אתמר ויעש ה' אלקי"ם לאדם ולאשתו
כתנות עור וילבישם ,בקדמיתא כתנות אור ולבתר דחאבו כתנות עור מעור דאיהו משכא דחויא,
עכ"ל.
 657עי' ע"ח שבירה פרק ב' שכל זכירה מצד הפנים ושכחה מצד האחוריים.
 658עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה והם
כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא ,כי הרי
היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,עכ"ל ,עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב
ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד שמילה נק' בשר ושם מתגליא
החסד כנ"ל ועורו הוא עור הערלה והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב(
מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר והוא אור הגנוז ואח"כ נכסה בעור ונגנז
ולא יגלה עד שיוסר הס"א.
 659עי' 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.
 660עי' גמ' שבת ל"א ע"א שבורסיף היא לשון בבל ,ועי' סנהדרין ק"ט ע"א אמר רב אויר מגדל
משכח אמר רב יוסף בבל ובורסיף סימן רע לתורה ,מאי בורסיף אמר רבי אסי בור שאפי ,עכ"ל.
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וכאן נשלם עולם התוהו שמלך הדר הוא עטרת היסוד שבו היה תיקון כל המלכים כמו
שית' בס"ד ,והם נגד שית אלפי שנין דהוה עלמא שבהם הבחירה ויצה"ר נמצא ,וסט"א ניתן לה
ממשלה ומלוכה ,פעם יש לה גבורה על הקדושה ,ופעם הקדושה מנצח שעדיין לא נגמר התיקון
והוא עיקר זמן העבודה ,ואז זמן כל הקלקולים וכל הגליות כמו שית'.
פתח טז
ועיקר שבירת המלכים ומיתתם היה ע"י שלא היה בהם מתקלא כמ"ש בספ"ד פ"א )א'
ע"ב( שעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין ,ומלכין קדמאין מיתו וזיוניהון לא
אשתכחו ,וארעא אתבטלת ,והיינו שהמתקלא הוא זיווגא דדו"נ שגבורות של הנקבה יתבסם ע"י
החסדים דדכורא ,ואז ההנהגה במדה ובמשקל כדי קיום העולם שמדה במדה לא בטלה )סוטה
ח' ע"ב( והשגחה בדין על כל פרט ופרט ,אבל מאריך אף וגבה דיליה )ב"ר פרשה סז פסקה ד(
אבל בעולם התוהו היה ע"פ שיעורים של הקלקולים שהסט"א גובר בעולם להחריבו ע"י רוב
החטאים ,ואז הדין שולט בלא מיתוק והוא סוד יציאת המלכים בסטרא דנוקבא מלכות לבד,
בלא גילוי חסדים דדכורא בפומא דאמה כמו שיתבאר ,ולכן אז לא היה זיווג פב"פ כאו"א שהם
המכינים לזו"נ להנהיג העולם ,לא היה בהם זיווגא בהארת פנים שהמחשבה והציור 661לא היה
מתחבר כפי הטוב המעותד שהוא עיקר כוונת הטוב והמטיב ליתן קיום לבריאה ,אלא בבחינת
הסתר פנים וחיבור שאינו עיקר.
662
והענין ,כי או"א יש בהם ב' זיווגים א' פב"פ וא' אב"א  ,והוא שב' דברים נמשכים
לתיקון מאורות ההנהגה ,הא' לקיום הבריאה ותוספת שפע וברכה ,והב' הוא בבחינת שפע
נבואה ורוה"ק וגילוי התורה בעולם 663שהוא גורם תיקון העולם כמו שנתבאר בכ"מ ,והוא סוד
ב' זיווגים הנ"ל ,שזיווגא דאב"א הוא מה שנשפע לקיום הבריאה בהנהגת עוה"ז ,ודבר זה היה
ג"כ בעולם התוהו שזה גרם שלא יהיה חורבן העולם לגמרי ,והוא סוד אחוריים דאו"א שירד
למטה ונשאר באצילות ,ר"ל שבזה לא היה פגם של הסט"א לשלוט בו בבחינת קלקול ושבירה
גמורה שהוא סוד ירידתם לבי"ע כמלכין של ו"ק ,אלא היה בהם ירידה ר"ל מיעוט היותר גדול
של השגחה ,שלא נשאר רק קיום העולם ,אבל ענין הזיווג הב' שהוא בסוד השפעת נבואה
ורוה"ק והשגת התורה שהוא ענין עיקר שלמות שמעולם העליון שאינו לפי הנהגת עוה"ז
הטבעי רק בא לתיקון העולם ,זה לא היה כלל בעולם התוהו ,והוא סוד ב' אלפים תוהו )סנהדרין
צ"ז ע"א( בלא תורה שזה גרם התוהו והשבירה ,וזיווג זה נקרא פב"פ כמ"ש במתן תורה )דברים
ה ד( פב"פ דיבר ה' עמכם ,וז"ס חזרת י' מנ' באות צ ,כמ"ש בהקדמת הזוהר )ב' ע"ב( 664שהי'
הוא י' הדברות בכלל בחכמה ,והוא כלל כל התורה בכלל א' כמו העובר בטפה דמוחא ,ונ' הוא
בבינה ששם הציור בסוד נ' שערי בינה שהוא המבאר דרכי התורה ,וכל זמן שהיה העולם תוהו
בשני אלפים ראשונים ,אז לא היה גילוי הי' הדברות ונ' שערי בינה עד זמן מתן תורה ביום
החמשים לספירה שאז נתנו י' דברות ואהדר יו"ד אנפוי לנו"ן ואז היה תיקון העולם ,וכל זה
תלוי ע"י מלך הדר בעטרת היסוד ,שלכן היה מתן תורה ביום ששי בסיון ,וכמו שיתבאר לפנינו
באריכות בס"ד )קליפות פתח כא(.
פתח יז

 661שהוא חכמה ובינה עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ לח ע"ד.
 662עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ב וז"ל ,לכן הזיווג הראשון )דאו"א( לא פסק תדיר שהן ריעין
דלא מתפרשין ,אבל זיווג הזה אינו אלא בשעת הדיבור ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב עיקר
זיווגם בפה.
 663עי' לקמן פתח י"ז שאלה ג' הם חב"ד.
 664עי' עוד בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,ר"ל חו"ב ב' ספרים הנ"ל כידוע בסוד וחכם באחור
ישבחנה ,וכמ"ש בהקדמת הזוהר ,א"ל צדי ,צדי אנת ,וצדיק אנת ,אבל אנת צריך למיהוי טמירא
כו' ,ורזא דא כד ברא קב"ה לאדה"ר דו פרצופין בראו ,ובג"כ אנפוי דיו"ד מהדר לאחורא ולא
אתהדרו אנפין באנפין כו' ,ע"ש ,והוא בזו"נ קודם הנסירה ,וכן היו או"א בעולם התהו ,וכן מרמז ה
צ' י"נ כמ"ש שם י' חכמה נ' בינה נ' תרעין ,עכ"ל.
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ומתקלא הוא הדעת שלא היה בעולם התוהו ,כמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל בביאורו
לספ"ד )א' ע"ד( ,665שלכך אינו בחשבון הספירות ,שכל שלא היה בעולם התוהו הוא בסוד
תוספת לבד 666ואינו בחשבון ,ואף שרבינו הגדול ז"ל בעצמו כתב שם להיפוך שמלך בלע הוא
דעת וכמ"ש רה"ג האריז"ל ,מ"מ שניהם אמת ,כי לא היה בשלמותו שהרי לא יצא רק בסוד
עטרא דגבורות לבד 667כמ"ש באדרא רבה )קל"ה ע"א( ובביאורי רבינו הגדול שם )ספד"צ ב'
ע"ב( ,668כן מבואר באדרא זוטא )רצ"ו ע"א( בבנין נוקבא דז"א אחר התיקון ,ונהירו דתרין
מוחין גליפין בה ,669שדעת שלה אינו בחשבון כי אין שם רק עטרת דגבורות בסוד נשים דעתן
קלות) 670שבת ל"ג ע"ב( וכן היה כאן בעולם התוהו בו"ק דז"א ,שכ"ז שלא אתגליא מלך הדר
חסד בפומא דאמה ,אז לא היה דעת בשלמות ,כידוע שזה תלוי בזה ,ולכן לא היה זיווג באו"א
פב"פ שהדעת גורם זיווג באו"א פב"פ ע"י ב' בחינות שבו שהם ב' עטרין דחו"ג שעיקר זיווגם
בשביל הדעת המתפשט בז"א ,ושורש הדעת הוא מאוירא ובוצינא דא"א ששם חו"ג דרדל"א
כמו שית' במקומו בס"ד )א"א פתח ז'( ובעולם התוהו לא היה אלא בסטרא דבוצינא לבד בלא
אוירא ,יו"ד דנפק מאויר ואשתאר אור ,671אלא )בראשית א ב( והארץ היתה וגו' וחושך וגו',
ולכן לא היו משגיחין אפין באפין ,כמו בזו"נ כשלא בא עטרת דחסדים אז זו"נ שניהם בסוד
הגבורות כותל א' לשניהם ,כמו כן באו"א בעולם התוהו שלא היה אלא סטרא דבוצינא לבד.
ועוד יש פנים בזה ,כי ידוע שיש ב' בחינות בדעת ,א' דעת הנשאר בראש ,וא' דעת
המתפשט בגופא ,672ועניינם הוא כמו באדם הגשמי שיש בו ב' בחינות דעת ,א' הוא התולדה
המתחדש מזיווג חכמה ובינה שבו ,והוא כענין המחשבה קודם המעשה ,והב' הוא בעת שעושה
בפועל באברי גופו אז עושה הדבר בדעת והשכל ,והוא נקרא דעת המתפשט בגופא ,וכן הוא
למעלה באצילות במאורות של הנהגה ,שו"ק הם המנהיגים התחתונים בענין הנהגת עוה"ז
והדעת מתפשט בהם בבחינת תוספת הארה ובהשגחה שלא יהיו בבחינת מקרה והסתר פנים
אלא בדעת ,והוא דעת המתפשט ובעולם התוהו היה רק התפשטות עטרה דגבורות לבד שהוא
הנהגה בדינים גדולים שגורמים עי"ז קלקולים וקטרוג הסט"א כמ"ש למעלה )פתח טו( אבל
דעת הנשאר בראש הוא בסוד הנהגת עוה"ב למעלה מהנהגת הזמן ורק בבחינת שלמות השכר
שהוא גילוי רוה"ק ונבואה וגילוי התורה ,כמו שיהיה לע"ל בג' אלפים שנים שאחר חורבן
העולם בסוד ג' מוחין שנתחדשו אחר התוהו כמ"ש הגר"א ז"ל בביאורו לספ"ד )ל"ד ע"ג(,673
 665וז"ל ,הגהה  -ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג באו"א ,ולכן דעד דלא הוה
מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין ,עכ"ל.
 666עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וז"ל ,וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו ,ולכן לא נחשב
דעת בספירות ,כי כל מה שלא היה בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,שלכן
ז"א נקרא ו"ק אע"ג שלאחר התיקון יש בו ע"ס שלימות ,עכ"ל.
 667עי' מלך הראשון לעיל פתח טו.
 668וז"ל )בהגה"ה( ובו קיבוץ כל הה"ג ,לפי שאז לא היה אלא מסט' דגבורה ,כמ"ש בא"ר ובא"ז
בסטרא דנוק' ,עכ"ל.
 669ז"ל ,גלגלתא חדא סתימא מכל סטרוי ונהירו דתרי מוחי גליפן בה ואתדבקת בסטרוי
דדכורא ,בגין כך אתקרי יונתי תמתי ,אל תקרי תמתי אלא תאומתי ודאי ,עכ"ל.
 670עי' בע"ח פו"ח פרק ח' ,עי' לקמן נתיב פו"ח פתח יב.
 671זה נזכר בא"א פתח ז' שזה היה עיקר שורש התיקון שהוא הזווג בין אוירא לבוצינא ,עי'
לעיל הערה .74
 672עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וידוע שהדעת שרשו בראש ואח"כ מתפשט ענף בגוף
כמ"ש בא"ז שם )רפ"ט ע"ב( ועייל ברישא דז"א ואתעביד מוחא אחרא ומתמן אתמשיך ועייל לגו
כו' כנ"ל וכן בדף )רצ"ג ע"ב( ובאד"ר )קל"ו ע"א( והשורש נשאר תמיד למעלה והענף מתפשט למטה
כידוע ,וידוע שג' מוחין דז"א חו"ב הן מראש או"א ודעת אינו מראשם רק מגופם ,שנקרא דעת
המתפשט ,כי בזיווג נפקין ב' טפין ממוחין של אב ואם ואח"כ בהתפשטותם בגופם של אב ואם
מתמצה מגופם ,שהזרע יוצא מכל גופו ,ואותו שיוצא מגופו הוא הדעת טפה שלישי של זרע,
והיוצאת מגופם בסוד שרשם בראש ,שהדעת בראשם וענפיו בגופם ,וכן הוא למעלה בכל זיווג
בכל פרצוף ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,ואמר יכתוב ידו לה' שדעת כלול
מדעת דאו"א ,אלא שדעת דאבא נשאר במוחין ודעת דאימא הוא דעת המתפשט ,וז"ש יכתוב ידו
לה' ,אל החכמה שנשאר אצל החכמה ,ובשם ישראל יכנה דעת דאימא שמתפשט בגוף ,עכ"ל.
 673וז"ל ,שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו"ק ,שהעולם מתנהג בהן ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין
תליין בשתא קדמאי כו' ,ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין ,כמ"ש בברית מנוחה )בהקדמה( דג' אלפי
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וזה לא היה בעולם התוהו כלל ,שהרי לא היה בז"א מוחין כלל רק ו"ק לבד ,וע"ז כתב הגר"א
ז"ל 674שדעת לא היה בעולם התוהו ,ר"ל דעת הנשאר בראש ,ור"ל כלל המוחין שכולם נכללים
בדעת ,ומ"ש ,שמלך בלע בן בעור הוא סוד דעת ,היינו דעת המתפשט בגופא בו"ק.
ולפי שהדעת המזווג בין חו"ב שבו לא היה אז ,גם או"א עילאין שהם חו"ב דכללות
אצילות לא היה בהם זיווג אנפין באנפין כמ"ש )תענית ה' ע"א( לא אבוא בעיר ,נשבע הקב"ה
שלא יכנוס לירושלים של מעלה עד שיכנס לירושלים של מטה ,675והיינו כמו בגלות שישראל
הם מתנהגים בבחינת הסתר פנים ואין השגחה והנהגה בהם בגילוי פנים כמ"ש )דברים לא יז(
והסתרתי פני וגו' ,ולכן הם בשפלות ובחוסר כל ,כמו כן בענין זיווג פנימי דאו"א בסוד שלמות
העליון של נבואה ורוה"ק וגילוי התורה בפב"פ ,אין זה בגלות כמ"ש )איכה ב ט( גם נביאיה לא
מצאו חזון וגו' ,וכתיב )שם( מלכה ושריה בגוים אין תורה ,ואלו הם מדרגות חב"ד שרוה"ק
בבחינת חכמה 676ונסתמו מעינות החכמה )סוטה מ"ט ע"ב( ונבואה ידועה שהוא מבינה,677
וגילוי תורה בדעת 678חו"ג סוד התחברות תורה שבכתב עם תורה שבע"פ ,679ואין מוצאים הלכה
ברורה כו' )שבת קל"ט ע"א( כי אין יכולים לדרוש כל תורה שבע"פ מתורה שבכתב שהוא
זיווגא דפב"פ ,ורק משיגים בתורה שבע"פ לבד וגם זה אחר מחיצות רבות והוא באחוריים ולא
בגילוי ,שאין מוצאים הלכה ברורה ,ומ"מ ,קצת נשאר לנו רשימו מאלו ג' מדרגות חב"ד גם
בגלות ,שרה"ק חופף קצת על שרידים אשר ה' קורא ,וכן )במדבר יב ו( בחלום אדבר בו ,קצת
ענף מנבואה ,וכן התורה ע"י מחיצות ומסכים כמ"ש )דברים לא כא( כי לא תשכח מפי זרעו,
והוא סוד מוחין דקטנות שיש תמיד ,680כי עכשיו הוא אחר התוהו שכבר התחיל התיקון ואין
הקלקול גובר כ"כ להחריב העולם לגמרי ,אלא מתקרב לחורבן ,אבל בשני אלפים תוהו קודם
שבא אברהם אבינו ,שעדיין לא היה גילוי לתורה כלל ,אז היה בבחינת תוהו ממש ,ואז וזיוניהון
לא אשתכחו )ספד"צ ג' ע"א( הם המוחין חב"ד ,681שלא היה נבואה ורוה"ק ותורה מן השמים,
רק שכל הדורות היו מתנהגים ע"י הנהגת הטבע המסורה בו' ימי בראשית שהם סוד ו"ק של ז"א
המנהיגים העולם ,ורק איזה רושם מן התיקון היה ,שלא להחריב העולם לגמרי בסוד ראשי
הדורות וצדיקים שבכל דור עד שבא אברהם ,וכן בדור המבול היה ממש בחינת שבירת הכלים,
ורק ע"י נח נתקיים ונבנה העולם בסוד מלך הדר ביסוד ,דאתגלי חסד בפומא דאמה ,ונח מצא חן
בעיני ה' )בראשית ו ח( והוא אור המצח ששם הרצון שנתחבר עם ב"ן דנקודים שמן העינים כמו
שנין יהיו בסוד ג' מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו ,ולכן יהיו אחר התחדשות העולם כמש"ל
שם ,עכ"ל.
 674עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד מוזכר לעיל הערה .666
 675עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל כ"ז שאין זיווג בין זו"נ ג"כ אין זיווג בין או"א כמ"ש
)תענית ה' ע"א( שאין נכנס בירושלים של מעלה עד כו' ,עכ"ל.
 676עי' זהר )ח"ג ס"א ע"א( וז"ל ,ותנינן קמיה דמר ,מאי קדש שלימותא דאקרי חכמה עלאה,
ומהאי אתר ומתמן נפקין מבועין ונחלין לכל עבר ,עד דמטו להאי זאת ,והאי זאת ,כד מתברכא
אקרי קדש ואקרי חכמה ,וקראן ליה רוח הקדש ,כלומר רוח מההוא קדש דלעילא וכו' וכד נפיק
מתמן בההוא דרגא דאקרי יסוד לההוא חכמה זעירא כדין אתקרי לשון למודים ,עכ"ל.
 677עי' רע"מ ח"ג רפ"ב ע"א וז"ל ,אהרן ודוד ,מתמן הוו חד נטיל רחמי וחד נטיל דינא ,דוד
מסטרא דשמאלא והוא אדמוני ,אהרן איש חסד ,ותרווייהו נביאי קשוט ,מתמן פני משה הוו
נהירין בנבואה דבינה איהו חמה עלאה מתמן נבואה דיליה ,עכ"ל ,אם כן רואים ששורש נבואת
משה רבינו היא לא מנו"ה כמו שאר הנביאים אלא מבינה ואם זה שורש נבואת משה ממילא זה
שורש נבואת כל שאר הנביאים ,ועי' תיקו"ז נ"ה ע"א ומבינה נביאים.
 678בתיקו"ז ק"ל ע"א כתוב שתורה היא דרגה דדעת והוא שקיו אילנא ,אבל אולי הוא מתכוין
לגילוי תורה של פב"פ שהיא זווג כנ"ל ,ולכן ברור שזה תלוי בדעת ,שהוא עיקר המתקלא כנ"ל.
 679עי' בהגר"א על תיקו"ז נ' ע"ג וז"ל] ,אשרי אלה[ שלומדים לשמה כמש"ל דמשתדלין
באורייתא כו' לשמה ,והנה ב' תורות שבכתב ובע"פ הם חו"ג ימינא ושמאלא ,והנה לשמה הוא
בעד"א כליל שניהם ,עכ"ל ,ועי' עוד הק' הגר"א לאד"ר וז"ל ר"ש בשביל הרזין דאורייתא שהן ברית
שבין שמים וארץ שהן במחצדי חקלא דבהן קיימא והוא סוד 'אחד' שבין שמע ישראל לבין
בשכמל"ו והוא העמוד שבין שמים וארץ ,צדיק יסוד עולם ,עכ"ל ,וכן מוזכר בהגר"א על תיקו"ז י'
ע"א ד"ה קשרין לה.
 680עי' ע"ח מוחין דקטנות פרק א'.
 681עי' בגר"א שם.
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שית' בס"ד ,ואז הדורות לא היו משיגים מציאותו ית' והשגחתו ,ולא האמינו בבחינת הנהגת
הנצחיות שהוא סוד או"א שלא היו משגיחין אפין באפין ,ולא בא הדעת לעולם.
פתח יח
וארעא אתבטלת )ספד"צ ג' ע"א( שמלכות הפרטי לא מלכה כלל בעולם התוהו כידוע,
שעטרת היסוד הוא מלכות דז"א והוא מלך הדר ,אבל נוקבא הפרטית לא יצאה כלל ,כי לא יצא
ממנה רק בחינת נקודת כתר שבה לבד ,וט' תחתונות שלה לא יצאו כלל ,כי היו בקליפה בסוד
והארץ היתה תהו ,והארץ תניינא לאו בחושבן ודמאתלטייא נפקא ,והוא מ"ש רבינו הגדול
הגר"א ז"ל שם ,שמלכות לא מלכה כלל בעולם התוהו ,שאף שיצא ממנה בחינת חלק עשירי
שבה נקודת הכתר ,682מ"מ אין זה בחשבון ,כידוע שכתר אינו מכלל הפרצוף 683שמתחיל
מחכמה ,וכתר הוא מהבחינה התחתונה של פרצוף עליון השורה על התחתון ,ומעתה אין כאן
סתירה מדברי הרב הקדוש האר"י ז"ל ,לדברי רבינו הגדול ז"ל שהאר"י ז"ל )שבירה פרק א'(
שחשב מלכות ג"כ במלכין קדמאין ,חשב בחינת נקודת כתר של המלכות.
וענין ביטול המלכות הוא ,שידוע שאין אנו משיגים מאתו ית' רק בחינת מציאותו
ומלכותו ,ובחינת מלכותו הוא ענין השגחתו בעולם התחתון ,שעי"ז ניכר לנו מציאותו ,והוא
סוד מ"ש בזוה"ק )תיקו"ז כ' ע"א (684דמלכא לא אתיידע אלא בהיכליה )חבקוק ב כ( וה' בהיכל
קדשו ,והוא סוד שם הוי"ה בכתיבתו וקריאתו והם סוד זו"נ ,ובעולם התוהו שהסט"א גובר
וסותר מאורות העליונים ע"פ הקלקולים הגוברים בעולם התחתון ,גורם שאין מתגלה השגחתו
למטה בגילוי פנים אלא בכללות ובנקודת אמונה לצדיקים שבדור לבד והוא נקודת כתר שבה,
שמלכות עניינה שמקבלת כל שלמות העבודה מן התחתונים ,והיינו סוד בנין הנוקבא בבחינת
פרצוף ע"י תורה ומצות של ישראל שיש בזה כמה מדרגות ,או שבונים אותה בסוד פרצוף
באחוריים דז"א כשעושים עבודתם שלא בשלמות גמור רק ע"ד הרגל שמעשה אבותיהם
בידיהם ,ואם עושים עבודתם בכוונה לעשות רצון קונם באהבה אז הוא בבחינת בנין פרצופה
בבחינת פב"פ עם ז"א ,685ועוד יש בזה כמה מדרגות כמו שיתבאר עניינם בביאור בנין הנוקבא
ובזיווגא דלהון במקומם בס"ד ,אבל בעולם התוהו שאין תורה ולא מצות ח"ו כלל אז אין בנין
לנוקבא ,ואז כל בניינה סתיר )ז"ח צ"א ע"ב( ואדרבא מרבים לחטוא ,ואז לנגדה נבנית נוקבא
דסט"א ,בסוד לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים ,686וזה נקרא שנוקבא דקדושה ט"ס
שבה הם בקליפה והוא באתלטייא ,687והוא בסוד מיעוט הירח בעת המולד שאין בה אלא נקודה
אחת ,וגם זה נעלם לגמרי בכסה ליום חגנו )תהלים פא ד( ואין נשאר רק בבחינת אמונה לישראל
שלכן בר"ה שאז זמן הדין וישראל עושים תשובה בעשי"ת ,בונים את הנוקבא בסוד פרצוף עד
שמיני עצרת כידוע ,688ולכן אז אומרים המלך הקדוש שמתחיל גילוי מלכותו ,ואין כאן מקום
ביאור אלו הדברים ,וכן בכל עת שח"ו החטא מתגבר והקלקולים גוברים והסט"א מתפשט
בעולם ,אז מתקרב לבחינת תוהו ואז ט"ס שלה יורדים לקליפה ,ר"ל ואז הוא באתלטייא ואז

 682ושאר המלכים יצאו בז' נקודות חסר הג"ר שהם זיוניהון )גר"א שם(.
 683עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א אבל כתר מעל הקומה.
 684וז"ל ,כגוונא דא ,עמודא דאמצעיתא דאיהו יקו"ק ,לא אשתמודע לנביא וחוזה אלא
בהיכליה דאיהו אדנ"י ,עכ"ל.
 685עי' בהגר"א על תיקו"ז נ' ע"ג וז"ל] ,אשרי אלה[ שלומדים לשמה כמש"ל ,דמשתדלין
באורייתא כו' לשמה ,והנה ב' תורות שבכתב ובע"פ הם חו"ג ימינא ושמאלא ,והנה לשמה הוא
בעד"א כליל שניהם ,עכ"ל ,כאן רואים הזיווג פב"פ.
 686עי' מגילה ו' ע"א וז"ל ,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 ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ב' ,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.
 687עי' זהר ח"א ל"ו ע"ב וז"ל ,רבי יהודה אמר כדין תלת עאלו בדינא ואתדנו ,ועלמא תתאה
אתלטייא ולא קיימא בקיומיה ,בגין זוהמא דנחש עד דקיימו ישראל בטורא דסיני ,עכ"ל.
 688שעה"כ ר"ה פרק א'.
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)דברים כט כא-כב( וראו וגו' 689את מכות הארץ ואת תחלואיה אשר חלה ה' בה גפרית ומלח
שרפה כל ארצה וגו' ,כי היא באתלטייא וכמ"ש בירמיה )ד כג( ראיתי את הארץ והנה תוהו וגו',
וכמו בעולם התוהו ממש כמ"ש )בראשית א ב( והארץ היתה תהו ובהו וגו' ,ולכן כמו שהנוקבא
היא בקליפה ט"ס דילה ולא נשאר רק בחינת נקודת כתר לבד ,כמו כן ישראל הם בגלותא
בתכלית השפלות ואו"ה שולטים עליהם וכמ"ש )בראשית כח יד( והיה זרעך כעפר הארץ ואין
ניכר רק מציאותם לבד כמ"ש )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים
וגו' ,כי אני ה' אלהיהם ,והוא סוד נקודת הכת"ר ,אנ"י דאדנ"י ,בסוד אי"ן.690
פתח יט
ובאמת הפרש גדול יש בין ו"ק דדכורא שהם מלכין קדמאין ,ובין הנוקבא שהיא לא
מלכה כלל ,שגם לאחר התיקון לא היה תיקון כלל רק בו"ק מלכין דמיתו ע"י גילוי מלך הדר
שהוא הארץ בתרא דפ' ראשון דבראשית ,אבל מלכות הפרטי לא היה בה תיקון כמ"ש רבינו
הגדול הגר"א ז"ל בביאורו שם על מ"ש )ח' ע"ב( והארץ תניינא לאו בחושבן כו' ,כי התיקון
הוא שיצאו אורות חדשים משם מ"ה בסטרא דחסד ,ואין תיקון אלא במה שהיה קלקול ומיתה,
אבל מלכות נוקבא שלא היה בה מלוכה כלל אין בה תיקון גמור ,והיינו שגם לאחר התיקון לא
באו בה אורות חדשים בסטרא דחסד ,שלעולם אינה מקבלת אלא עטרא דגבורות לבד 691ולא
היה בה התחדשות ,אלא שתחי' היתה בקלי' ט"ס דילה ולאחר התיקון נפקא מאתלטייא ונבנית
בסוד פרצוף ,אבל רק בעטרא דגבורות ,ועיקר תיקונה להתחבר עם דכורא ולאתבסמא על ידו.
וביאור הדברים ,כי התוהו הוא בסוד שיעורי מאורות עליונים ע"פ הקלקולים כמ"ש,
והתיקון עשה שיהיה מתחבר עם המאורות אלו בחינות חסד עילאה ,והיינו השקפת רצונו
להוציא את עצמו מן הקלקול ושלא ליתן שליטה גמורה לסט"א ,אלא שלסוף סוף יחזיר הרע
לטוב וכל ההנהגה של שית אלפי שנין סובב והולך ע"ז הנקודה שהתיקון התחיל אז והולך
ומתתקן עד לסוף שית אלפי שנין ,והיינו ע"פ העונשים המגיעים לישראל וע"י הגליות ,הכל הוא
בסוד הבירור ע"י התחברות מ"ה וב"ן כמו שיתבאר במקומו בס"ד )ז"א פתח ה'( אבל אין זה
מתגלה למטה היאך בחינת מ"ה מתחבר עם ב"ן לתקן הפגמים ,שהרי לפעמים אנו רואים
שישראל בגלות בתכלית הירידה והסט"א גובר מאד ,ואין אמת ואין דעת אלקים בארץ ,ונמצא
שענין סיבוב התיקון הזה נשאר בשמים למעלה ,והוא בחינת דכורא שנתקן בסוד מ"ה וב"ן,
אבל בארץ למטה אין החסד הזה מתגלה והדינים שולטים ,רק בעתים מיוחדים אז נשפע גם
החסד בעולם בסוד )בראשית לב טז( ורוח תשימו בין עדר ובין עדר ,ולפעמים הקדושה מתגבר
קצת ע"י תלמידי חכמים וצדיקים שבדור והוא סוד מה שמחברים הנוקבא עם ז"א בזיווגא ,ואז
היא מתבסמא בחסדים ואז נמצא בה ג"כ קצת תיקון ,אבל אין זה בקביעות.
וזה סוד גדול מאד שמצינו בפסוק ב' ,והארץ היתה תוהו וגו' נזכר בקמץ ,שלא כן ראוי
לפי הדקדוק ,אבל הענין שארץ הוא בסוד אמ"ת וכמ"ש )תהלים פה יב( א'מת מ'ארץ ת'צמח
692
)ז"ח י"א ע"ב( שהוא א'לף מ'אתים ות'שעים ,ששקר הוא עולם התוהו קיימא דחד סמכא
דשקרא לא קאי אבל אמת מלבן לבוני וקושטא קאי )שבת ק"ד ע"א( דנפלין אסתמיכו ע"י
התורה והמצות שעוסקים ישראל למטה ,ונמצא שעיקר התיקון הוא בארץ בנוקבא שהיא כנסת
ישראל ,ואז בונין אותה בסוד פרצוף ומוסיפים בה ט' נקודות דילה שהם ט' יודי"ן בסוד צדיק
כמ"ש )משלי י כה( וצדיק יסוד עולם ,והם בסוד התשעים ,ועי"ז באים מוחין לז"א שהם בסוד
אלף ומאתים שהדעת כולל אלף אדרין ואכסדרין 693שהם ב' עטרין דגניזין בא"א שהוא כתר
 689נראה דצריך למחוק 'וגו''.
 690עי' תיקו"ז ז' ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה אדנ"י מתתא לעילא מן אנ"י עד אי"ן עשרה מעילא
לתתא ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"א וז"ל ,נעוץ סופן בתחלתן כמ"ש בס"י ,שלכן
מלכות אני ,וכתר אין ,באותיות שוות כידוע ,וכמ"ש באד"ר דף ק"ל ע"א ות"ח כתיב אני ה' ראשון
ואת אחרונים אני הוא כלא הוא ,עכ"ל.
 691גר"א שם ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,שניהן במשקולת של הדעת והוא )ז"א(
מקבל כל התרין עטרין והיא )נוק'( רק עטרא דגבורה ,עכ"ל.
 692עי' ע"ח שבירה פרק ג' שזה החילוק בין נקודות לתיקון ,בין קו א' לג' קוים.
 693עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא שרייא
עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל ייחודי לא
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פל"א 694עליון ,ומאתים הם בחו"ב כידוע ששם המאות והוא בסוד אמ"ת והוא צומח מן הארץ
ע"י תיקון הנוקבא.
והוא סוד חותמו של הקב"ה )שבת נ"ה ע"א( שהוא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
בסוד שם אהו"ה הדעת שמחבר שמים וארץ ,695ואז היא נפקא מאתלטייא ומזדווגא ומתבסמא
בחסדים דדכורא ,ובגלותא שאז ט"ס דידה ירדו בקליפה בעוה"ר ,וגם המוחין אין קבועין בז"א,
אז כתיב )ישעיה נט טו( ותהי האמת נעדרת ,וכתיב )דניאל ח יב( ותשלך אמת ארצה ,ואז ועשתה
והצליחה )שם( וכן כתיב בסוף דניאל )יב יא( ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף
מאתים ותשעים ,שאחר החורבן אז נעשית בסוד נקודה וט"ס דילה ירדו למטה ,והוא בסוד תה"ו
בחינת רשות הרבים רוחב י"ו אמות כמ"ש )ירמיה ד כג( ראיתי את הארץ והנה תהו ,והוא ר"ת
ו"מעת ה"וסר ה"תמיד ,וס"ת תר"ד ,ואותיות הנשארים באמצע סוד כת"ר ו' שנשאר בחינת
696
נקודת כתר שלה לבד ,ונשאר לה )קצת( הארה מסוד ו' שבתוך הה' שהוא בסוד הספיחים
כידוע ,והוא דרגא דרע"מ דאזיל בתר שכינתא בגלותא 697דהוא אסייא דקריב לה 698כמ"ש
)שיה"ש ב ה( סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני ,והוא ע"י התורה
שעוסקים ת"ח בגלותא דעבדין לה סמך בגלותא כמ"ש בתיקונים בכ"מ ,והוא ר"ת וס"ת הנ"ל,
הוא ג"כ גי' כת"ר ,והוא בעוה"ר סוד הכתר שניתן לאומות העולם) 699איכה א ה( היו צריה
לראש וגו' ,וכתר מלכות דוד הוא בסוד )עמוס ט יא( סוכת דוד הנופלת ונבלע בכתר הנ"ל ואינו
700
ניכר אלא בסוד אמונה לישראל ,וז"ש )דניאל יב יא( ולתת שקו"ץ שומם ,סוד מלכו"ת
יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל ייחודי לא
יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א גרס כך בזהר[
אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין ,עכ"ל.
 694עי' תיקו"ז קל"ז ע"ב וז"ל ,א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה ,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 ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ע"ק )דהיינו א"א( נקרא אין דביה תליא אין )דהיינו רדל"א( עכ"ל.
 695עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 696עי' ע"ח אבי"ע פרק ד' וז"ל ,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 ,עכ"ל.
 697עי' תיקו"ז ס"ב ע"א וז"ל ,אמר משה וכי ימרון בני עלמא דאנא כנח דלא בעי רחמי על
דריה ,בההוא זמנא מסר גרמיה עלייהו ,הדא הוא דכתיב ואם אין מחני נא ,ובגין דא עתיד רעיא
מהימנא למהוי בגלותא בתראה ,וביה יתקיים והוא מחולל מפשעינו ,עכ"ל.
 698עי' בגר"א שם בשיה"ש.
 699עי' תיקו"ז קכ"ו ע"א וז"ל ,אם חס ושלום לא מקיימין אורייתא ופקודין דיליה יהיב עשר
כתרין בידוי דסמא"ל ,עכ"ל.
 700גימ' שקו"ץ.
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הרשעה קרתא חייבתא ,701והם ימים אלף מאתים ותשעים שהאמת נעדרת ,וע"ז מרמז בפסוק
)בראשית א ב( והארץ היתה תהו ,שנשאר ממנה רק בחינת כתר דידה שהוא קמץ כידוע,702
והאמת הוא בהעלם בסתימת הפה )עמוס ה יג( והמשכיל בעת ההיא ידום )תהלים לט ג( נאלמתי
דומיה וגו' ,והוא בסוד י"ו רה"ר ר"ת ומעת הוסר התמיד כמ"ש ,ועל זה אמר המקונן )איכה ב א(
איכה יעיב באפו ה' את בת ציון השליך מ'שמים א'רץ ת'פארת ישראל ר"ת אמת.
פתח כ
ומעתה תשכיל ותדע ממוצא דבר היאך כל ענין השבירה של הכלים וכל מה שנעשה
בעולם הנקודות ,גורם כ"ז בתולדה בסוד הבחירה ,ונבין זה ג"כ באדם התחתון שהוא צלם
ודמות כל עלמין ומאורות העליונים ,שיש בו ג"כ אלו הענינים שאמרנו למעלה ,כי כבר נתבאר
שהאדם עיקרו בחינת רוח שבו ,703שהיא סוד דרגא דז"א ו"ק ,והנפש שבו הוא למטה ממדרגתו
והוא בחינת נוקבא דיליה הפרטית ,שעיקר ביאתו לעולם לתקן הנפש ולחברה בסוד רוח שלו,
והיינו כי הרוח הוא עיקר המנהיג כל הגוף והוא רוח חיים דיליה ,כמ"ש )בראשית ב ז( ויפח
באפיו וגו' ,וכמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל בביאורו להיכלות )ח"א י"א ע"ג( כי בכל עולם יש
ה' פרצופים א"א ואו"א וזו"נ ,וכן בנשמת אדם בחינת חיה יחידה ונשמה אינם באדם כלל אלא
בשמים והוא בחינת אלהות ,ונפש שלו הוא מן הארץ ולכן תשוב אל הארץ בקבר והוא נפש
הבהמיית שלו והיא כוללת ע"ס ,וכן רוח שלו באוירא כולל כל י"ס ,ובחטא האדם ג"ר של הרוח
מסתלקים והם בסוד המוחין והם נח"י של הרוח ,ואין פגם מגיע שם ,אבל ט' תחתונות של
הנפש יורדים לקליפה ,ואין נשאר בה רק בחינת כתר של הנפש שהוא מלכות של הרוח והיא
עטרת יסוד דדכורא וראשיתה מחכמה ולמטה והם יורדים לקליפה ,שלכן כל החטאים נזכרים
בנפש ,וז"ס )ויקרא כג ל( והאבדתי את הנפש וגו' וסוד הכרת יעו"ש ,והוא ממש מ"ש שע"י
העונות הוא בסוד התוהו ,ואז כשאין 704בו מתקלא כמ"ש )משלי יט ב( גם בלא דעת נפש לא
טוב ,וכתיב )משלי ד כו( פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו ,שצריך האדם לשקול מעשיו
בבחינת קום ועשה ובל"ת שהם סוד ב' עטרין של הדעת ,וצריך להיות בסוד מתקלא שקל
הקדש ,705ואז יכול לזווג הרוח עם נפש הבהמיית שלו ,שלא יהא נמשך אחר תאוות של עוה"ז
אלא נמשך אחר עצת הרוח שהוא דרגא דאדם ,והוא זיווגא דזו"נ דביה ,וכשאין בו דעת ,כמ"ש
)סוטה ג' ע"א( אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות ,אז בחינת )נשמה שבשמים וחיה ששם(
]נח"י שבשמים נשמה וחיה שבם[ אין מזדווגים בהארת פב"פ להאיר אל הרוח שלו בסוד נח"י,
דברוח ומלכין קדמאין מיתו ,שמסתלקים ג"ר של הרוח שהוא בסוד חיים דיליה ,ולכן )ברכות
י"ח ע"ב( הרשעים בחייהם קרויים מתים ,וכלי הרוח נשברים שהקלקולים גוברים בבחירתו
ורצונו ,ואינם פונים אל נקודת האחדות בסוד רה"י לעשות רצון קונו אלא מניח לרע לעשות את
שלו ,ואינם יכולים לסבול בתוכם אור הקדושה אשר בהם שנשאר הבחירה והרצון שלו פנוי
ממחשבת קדושה ורק פועל הרע ,והוא מניח לנפש הבהמיית שלו לעשות את שלה ,ונמצא שכל
כחות הנפש נופלים בקליפה שהם השולטים על הנפש ,וכמ"ש )משלי כט כא( מפנק מנוער עבדו
ואחריתו יהיה מנון ונופל בחיק אשה נכריה ,706הולך אחריה כשור לטבח יובל וגו' )ישעיה נג ז(
כמ"ש במשלי.
 701עי' אפיקי ים שבת נ"ו ע"ב וז"ל מה שהמליצו חז"ל באמרם שבא גבריאל שהוא שר של
גבורה לעשות משפט ,ונעץ קנה וכו' ועלה בה שירטון ר"ל שנעשה מקום הכנה לבנין האי קרתא
חייבתא )כרך גדול של רומי( שהיא המתנגדת לעומת ירושלים עיה"ק ,עכ"ל.
 702ע"ח נקודות פרק א'.
 703עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
 704נדצ"ל אין.
 705עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ת"ת הוא השוקל ומכריע ,וז"ש דשקיל נגד ז"א,
במתקלא נגד נוק' ,והן כלילין שניהן במשקולת של הדעת ,והוא מקבל כל התרין עטרין והיא רק
עטרא דגבורה ,לכן ז"א נקרא שקל הקדש ,והיא מחצית השקל כידוע )רע"מ ח"ב קפ"ז ע"ב(.
 706הגר"א במשלי בכ"מ )לדוגמא כג כז( כותב שזה שם ליצר דתאוה.
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וז"ס וארעא אתבטלת )ספד"צ ג' ע"א( והוא כרת הנפש ,ונשאר איזה ניצוץ קשור בנפש
מן הרוח ,שהוא המעוררו לשוב בתשובה והוא בחינת כתר של הנפש ואם שב בתשובה אז נפקא
מאתלטייא ,וחוזר ומתקן כחות נפש הבהמיית שלו ,וע"ז אמר שלמה המלך עה"ש )קהלת ג כא(
מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ ,שע"י
החטאים אז מסתלקים ג"ר של הרוח ונשאר בסוד ו"ק לבד ,וט"ס של הנפש יורדים למטה בארץ
במקומו ,והוא סוד הגיהנם שמורידים הנפש לתחתיות לאתכלע הרע ממנה ולהתברר בסטרא
דקדושה ,ועי"ז נתקן הנפש וחוזרת ונפקא מאתלטייא להתחבר עם הרוח בגן עדן.
והוא ג"כ סוד הגלגול ,שהרוח חוזר לאוקים לה מעפרא בסוד בעל אבידה מחזר על
אבידתו )קידושין ב' ע"ב( שהרוח סובב בגלגולא והנפש שובת בסוד )קהלת א ד( והארץ לעולם
עומדת ,וכן סוד התיקון באדם ברוח ונפש שלו ,הוא בסוד מלך הדר בגילוי עטרת היסוד שבו
בסוד מצות מילה שניתן כח ברוח שבו להתגבר על היצה"ר כמ"ש לאברהם )בראשית יז ז(
להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך וגו' ,וכמ"ש רבינו הגדול הגר"א זללה"ה בליקוטים 707סוד
נפלא ונורא מענין הנפש ורוח שבאדם ,שהם בסוד מ"ה וב"ן ותרי"ג איכות קבועים בנפש בכל
אדם גם לגוי ,ועוד יש תרי"ג איכות בנפש שאין קבועים בו אלא מושפעים מהרוח והם באים
מעשיית המצות ,וכל תרי"ג השניים באים באבר א' והוא עטרת הברית ובו נכלל כל תרי"ג
מצות ,גדולה מילה כו' )נדרים ל"ב ע"א (708וכמו חיבורא דזו"נ להביא השפע מזכר לנקבה ,כמו
כן הוא בתרי"ג איכות הבאים מהרוח אל הנפש שהם זו"נ בתרי"ג מצות יעו"ש ,והיא סוד
המתקלא הדר ואשתו מהיטבאל כמו שית' בנתיב עולם התיקון ,ושם יתבאר ענין זה באריכות
בס"ד.
פתח כא
וענין המיתה של המלכים האלו הוא סוד נפילתם לבי"ע ,כמ"ש באד"ר )קל"ה ע"ב( כל
מאן דנחית מדרגא דהוה ביה ,קרי ליה מיתה ,והוא ענין עמוק ונורא לבאר דבר זה על בוריו,
והוא צריך שתדע כי סדר בנין כל העולמות הוא אבי"ע שהוא אצילות עם ענפים ,והוא חומר של
עולם הנקודים שהיה כולל כל ד' עולמות הנ"ל שהם נגד ד' אותיות של השם ,והיינו שכלל
הנבראים הנפרדים הם בג' מדרגות ,א' הנשמות וכסא הכבוד והיא בריאה ,ב' עולם המלאכים
וכל מדרגותיהם שהם המשרתים להוציא פעולת עולם התחתון והוא יצירה ,והג' עוה"ז התחתון
עם כל הגלגלים ומזלות ,ושמים וארץ וד' יסודות עם דצח"מ והיא בחינת עשיה ,ועולם האצילות
הוא הפועל בג' עלמין כגוף הפועל ע"י לבושין דיליה ,והוא כח המאורות המוציאים הנשמות
והמלאכים והתחתונים עם השייך להם והמשפיעים להם ומשגיחים עליהם ,וכל ענייני שינויים
הנמצאים בעולמות ע"י בחירת התחתונים ,אינו פועל רק בג' עלמין בי"ע שבהם שייך פגם
וקלקול וחסרון ועליה וירידה ,ואצילות אינו אלא הפועל בהם כנשמה המנהגת הגוף ,והוא סוד
בינה וזו"נ המתלבשים בג' עלמין הנ"ל ,בינה בבריאה ,וזו"נ ביצירה ועשיה ,וכמו הנר"ן של
האדם המתלבשים בג' חלקי הגוף ,וכמו שעיקר האדם הוא נר"ן שלו והגוף אינו אלא לבוש ,כמו
כן אצילות הוא נר"ן של העולמות וג' עלמין בי"ע הם הלבושים ,וכמו שכל השינויים שבאדם
אינם אלא בגוף ,כמו כן עיקר הפגם והקלקול אינו אלא בג' עלמין בי"ע ,מה שא"כ באצילות
עצמו ,שם )תהלים ה ה( לא יגורך רע ,וכל הפגמים והקלקולים הם רק לסלק אור האצילות שלא
יאיר בבי"ע 709וכל הפגמים ומיעוט וחסרון שהזכירו באצילות ,היינו שגרמו חשך באותו המאור
למעלה באצילות המיוחס אל החטא שהוא גורם שם חושך ר"ל שלא יאיר כראוי בבי"ע) ,כמו(
הפגם באדם שנתקלקל אצלו אבר א' שהוא ענין שאין הנשמה מאירה שם ,ומזה בא חסרון
הפעולה באותו אבר ,ולכן ,כל מה שאנו מזכירין שבירה ומיתה באצילות ,אינו אלא במה
שמתפשט לבי"ע ששם הם בחינת הקלקולים ,ואור האצילות עצמו מסתלק מהם ואינו מאיר,
והוא סוד נפילת הכלים לבי"ע ר"ל נתעלם בחינת אצילות ונשאר רק בחינת בי"ע.

 707עי' לעיל הערה .202
 708וז"ל ,גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה שנאמר כי על פי הדברים האלה וגו'.
 709זה מוזכר לעיל פתח י'.
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והוא בסוד מ"ש )אבות פ"ד משנה טו( הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים ,710כי
קודם השבירה היו אלו החלקים של אצילות המתפשטים בבי"ע טפלים ולבושים אל אצילות
עצמו ,ופונים אל מאורות אלהות לסוד היחוד ,ועכשיו בשעת השבירה שא"ס המאציל רצה
שיהיה נמצא הסט"א וקלקולים ,העולים מהם אור האצילות ואלהותו ית' וממילא נמצא בחינת
שליטת הסט"א שהוא היפוך יחודו ית' ,ונמצא שהנבראים הולכים אחר שליטת הסט"א ושוב
אינם טפלים אל אצילות ,אלא הם עולמות בפ"ע פונים למטה.
ולפי שעיקר כוונת רצון הבריאה היה ,שמן הרע עצמו יבורר הטוב בסוד מ"ש שלמה
המלך עה"ש )קהלת ב יג( שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך ,ונמצא
שמאלו הנבראים שהם הכלים של בי"ע ושל כלים דאצילות שנפלו לבי"ע שנעלם אצילות
הראשון ,מהם עצמו יעשה אבי"ע והוא סוד בירור הפרצופים דאצילות שנעשו מן הכלים שנפלו
לבי"ע בעולם התיקון ,שמזה עצמו יתגלה הכרת אלהותו ית' ,ועיקר אצילות עצמו נעלם בכל
זמן שליטת שית אלפי שנין דהוה עלמא ,שעדיין יש שייכות לרע ולא נתקן העולם לגמרי עד
לע"ל שאז יהיה נשלם הבירור ,ואז יהיו בי"ע טפלים לאצילות ויתגלה אור אצילות עצמו ,והוא
סוד עליית שם ב"ן לשם ס"ג וכשי"ת עוד בנתיב עולם התיקון )פתח ט'( בס"ד.
וז"ס מיתה שלהם דנחתו מדרגא דהוו ביה שתחלה היו טפלים לאצילות שהוא מקור
החיים ,ועכשיו ניטלו הכתרים שלהם וניטל ממשלתם זה עד שנכנעו אל שליטת הסט"א ,שיהיה
יכולת בידו לשלוט עליהם ולגרום בהם פגם וקלקול ע"י העלם אור האצילות ,שהוא העלם
כוונת גילוי היחוד ,שכן רצה המאציל ית"ש בכדי שיהיה בחירה ורצון ושכר ועונש) ,ו(אעפ"כ
האיר להם מרחוק בסוד תגין שעל האותיות שהוא השקפת היחוד עליהם מלמעלה ,שלא יהיה
שליטה גמורה אל הסט"א ,רק יהיה ככלב הקשור בשלשלת שניתן לו גבול לשליטתו ולבסוף
יוחזר הכל אל היחוד הגמור ,והכל"ב ]הזה[ הוא סוד סיגי שם ב"ן 711וקשור בשלשלת סוד ג'
תגין של ג' כתרים דג' מוחין שנסתלקו שמאירין מרחוק בסוד הבלא דגרמי 712חופף על הגוף
בקבר ,שממנו קם בתחיה כמ"ש כמה פעמים ,והבן.
פתח כב
ועתה אחר שביארנו ענין שבירת הכלים והאמור בהם בדרך כלל ,עתה נבאר סדר
השבירה וכל הדברים בפרטות ,על סדר דברי הרב הקדוש זללה"ה ,והוא ,כי תחילת יציאת
המלכים היה ע"י שאו"א היו תחלה בבחינת פב"פ ,והז' מלכין שהיו במעי הבינה היו מ"ן דילה,
ור"ל כמו עתה כל הזיווגים שנעשה בכל הפרצופים וכל העולמות ,הוא ע"י מ"ן שעולים
ממעשה התחתונים שהם גורמים תיקונים בכל העולמות ,אבל בתחילת אצילות המאורות שאז
לא היה עדיין אדם בעולם שיגרום מ"ן ע"י מעשיו ,אז המלכים עצמם היו בסוד מ"ן ,ר"ל שעיקר
כוונת יציאת מאורות המלכים שהיו לצורך הבריאה ,זה עצמו היה בסוד מ"ן שבשביל זה הוצרך
זיווג באו"א ,והוא בסוד מ"ש בזוה"ק בכמה מקומות ,כד סליק ברעותיה למברי עלמא שג"כ
הכוונה על ענין זה.
וע"י שבירת המלכים וביטולם שהוא השיעור ששיערה מחשבה העליונה אותם
בהוצאות הקלקולים ,ממילא אותה הארה המקיים את המלכים שזה נמשך מאו"א דנקודים גם
זה נחסר ,וזה ענין חזרתם אב"א )אחר(]ע"י[ נפילת הז' מלכין ,וכפי ערך נפילת המלכים כך היה
חסרון זיווגא דאו"א פב"פ ,וכן בתחילת יציאת המלכים ומלכותם ,כפי שיעור יציאתם כך היה
ענין הזיווג פב"פ שהיה באו"א ,ולכן בעת צאת הדעת של המלכים מלך הראשון ,גרם רק
חיבורא דחו"ב בראש דאו"א במקום הדעת שלהם ,כי המאורות שבחו"ב הם נערכים ממש
 710עי' 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 ,ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי"ע ,ששם שועלים מחבלים
כרמים ,דבאצילות לא יגורך רע כמ"ש בתיקו"ז ובתז"ח בכמה מקומות ,עכ"ל.
 711עי' אריז"ל שער הפסוקים  -תהילים יח וז"ל ,כמו שהזכר והנקבה דקדושה הם פרים ורבים,
ויש בהם מ"ד ומ"ן ,כן כנגדם בזכר ונקבה דקליפה ,אשר משם נבראים כל כחות הקליפות זכרים
ונקבות שהם מסמא"ל ולילי"ת דקליפה ,ונודע כי המ"ן שבקדושה הוא הוי"ה דההי"ן הנקרא ב"ן,
כן המ"ן דקליפה נקראים כל"ב שהוא בגימטריא ב"ן ,ועליו נאמר מיד כלב יחידתי ,עכ"ל.
 712עי' ע"ח טנת"א פרק ה' ,ועי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ב'.
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למספר המאורות של הז"ת ,שהרי הם העשויים להשלים הנהגת הז"ת ,ונמצא ,שהדעת דחו"ב
נגד דעת דז"ת ,וכאשר נשבר הדעת ונתבטל פעולתו בסוד התגברות שורש הקלקולים ,ממילא
נתבטל הארת שורשו בחו"ב ,ואז חזרו אב"א בבחינת הדעת שלהם והוא הפיכת הסתכלות עיני
אבא מעיני אימא ,שנגדו הוא הדעת בראש ,שהוא בסוד ה' חסדים וה' גבורות ,ב"פ עי"ן כידוע.
ואח"כ כשמת מלך הב' שהוא חסד ,אז הפך אבא פניו והחזיר אחוריו אל פני הבינה ,כי
נודע כי חסד הוא מאבא וגבורה מאימא ,ובשבירת החסד גרם קלקול ג"כ שלא היה אבא מאיר
באור פניו ,וכן אח"כ כשמת המלך הג' ,אז גם אימא גרם קלקול שלא היתה יכולה לקבל האור
דרך פנים ,אלא גם היא באחוריים דידה.
ונודע שאחר התיקון חו"ב מתחלקים לב' חלקים ,והם עד החזה בחינת או"א עילאין,
ומן החזה ולמטה בחינת ישסו"ת שהם במדרגה יותר מצומצם כפי הכנת הז"ת ,שלפעמים
ראויים לקבל הארת או"א בבחינה העליונה שהוא בחינת או"א ,ולפעמים מקבלים שלמותם רק
מהבחינה תחתונה שלהם שהוא בחינת ישסו"ת לבד ,וכן הוא בז"א עצמו ,שעד שליש ת"ת שלו
הוא האור יותר גדול ממה שמן החזה ולמטה ,בסוד יעקב וישראל כשי"ת במקומם בס"ד ,ולכן
בנקודים אף שלא היו בסדר פרצופים ,הושרש בהם כל מה שיהיה אח"כ ,ולכן במלוכתם ג"כ
בעת השבירה עד שליש הת"ת גרם חזרת פב"פ וירידת אחוריים דבחינת עליונה של חו"ב,
ובשבירת הכלים התחתונה משליש ת"ת ולמטה ,גרם ירידת בחינת אחוריים דבחי' תחתונה של
חו"ב שהם סוד ישסו"ת ,והכל בערך החלקים הנמצאים בז"ת ,ובערך מלוכתם ושבירתם.
פתח כג
וצריך שתדע שאע"פ שהיה פגם באחוריים דאו"א וישסו"ת גם בעת שמתו המלכים,
והיינו ביטול אחוריים דלהון מ"מ הפרש גדול יש בין חו"ב דנקודים לז"ת שלהם ,כי בז"ת היו
בחינת שבירה גמורה שהם ירדו לבי"ע ,מה שא"כ בחו"ב שלא שייך בהם מיתה ושבירה כי הם
לא ירדו לבי"ע רק נשארו באצילות ,רק ירדו ממדרגתם שהיו תחלה בסוד ג"ר ועכשיו ירדו
למטה ,אבל נשארו במקומם באצילות ,והיינו כמ"ש כי עיקר הבחירה והעבודה אין שייך רק
בז"ת שהם ימי בראשית שבהם נברא העולם ,והם המנהיגים בשית אלפי שנין ,ולכן כל קלקול
שבהם ,גורם חשך וקטרוג שאין האצילות מאיר בהם ,והוא בסוד הסתר השגחה ,וממילא נופלים
וגובר בהם התוהו ,וכמ"ש )דברים לא יז( והסתרתי פני מהם והיה לאכול ,והיינו שמאורות
הפועלים בבי"ע כל שמסתיר המאציל כח ממשלת יחודו מהם ,ואז ממילא הסט"א מושל נגד
רצון היחוד ,ואז נמצא הקלקול והשבירה שהוא נפילתם לבי"ע ,שלא להיות נמשך ונטפל אחרי
יחוד אלהותו ית' ,אלא כביכול כפוף תחת ממשלת הסט"א המכחיש היחוד ,אבל ג"ר חו"ב
ונה"י דכתר שאינם לפי הנהגת התחתונים אלא הוא סוד הבחינה המעמדת אותם פב"פ ,והיינו
גילוי התורה ,והשגת אור העליון בסוד התורה ונבואה ורוה"ק ,713שהוא לפי הנהגת הגילוי
שאינו לפי הנהגת עוה"ז ,אלא לפי עוה"ב ,זה היה יורד ,ר"ל שהיה משקיף על הכלים שלא
לגלות אליהם כפי ערכם אלא לפי הנהגת הזמן לבד ,שמצד זה לא היה בהם זיווג פב"פ אלא
אב"א ולא היו משגיחין אפין באפין ,אבל אין שייך שם קלקול ופגם ותביעת דין ועונש ,אלא
שאין מתראים למטה לפי ערכם העליון ,אלא לפי ערך הז"ת לבד ,ולכן אין זה בגדר מיתה ,אלא
בגדר ירידה וביטול גילוי כחם העליון לבד.
ולזה הטעם ,כשבאו האורות לכנוס לכלים שתחת החזה דו"ק והיינו ,משליש תפארת
ולמטה ,באו מלובשים באחוריים אלו דחו"ב ,ולזה לא היתה שבירתם גדול כ"כ ,וזה הועיל להם
שאחר התיקון יכול להתגלות בהם החסדים דדעת המתפשטים מן החזה ולמטה בגלוי ,שלא כן
היה בכלים העליונים שעד החזה ,וביאור ענין זה הוא עמוק מאד ,שלכאורה הדבר תמוה ונראה
בהיפוך ממש ,שהרי כבר נתבאר )פתח ב'( שעיקר השבירה הוא סוד שורש כח הסט"א הגובר
שם והמקטרג ,וזה ידוע שעיקר אחיזת הסט"א הוא מן החזה ולמטה בסוד )בראשית לב כה(
ויגע בכף ירכו ,ועיקר שליטתו ברגלין דז"א ,714ולהבין ענין זה על בוריו צריך להקדים ענין א'
בסוד ההנהגה ,ותבין בזה ענין התחלקות פרצוף ז"א אחר התיקון לב' חלקים ,א' עד החזה ,וא'
מן החזה ולמטה.
 713כדלעיל פתח יז.
 714עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
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פתח כד
והוא כי ידוע בזוה"ק בהרבה מקומות שו"ק דז"א נחלקים לב' מדרגות ,א' הוא דרגא
דאבהן חג"ת 715והם גוונין דלא מתחזיין ,716והב' דרגא דנה"י שהם דנביאים ,גוונין דמתחזיין
כמ"ש בסתרי תורה ,פרשת וירא )צ"ז ע"א( 717באריכות ,ומבואר בכתבי רבינו הקדוש הגר"א
זללה"ה בליקוטיו ,718שענין ט"ס של ז"א הוא מתחלק לג' מדרגות ,ו"ק הם הנהגות שית אלפי
שנין ,וג"ר הוא הנהגת העולם בעוה"ב באלף השביעי ולאח"כ ,והנהגת העולם בשית אלפי שנין
הוא ג"כ מתחלק לב' מדרגות ,א' הנהגתו בעוה"ז והוא מדרגת נה"י ,וא' הנהגתו אחר המות
בעוה"ב בגן עדן וגיהנם והוא מדרגת חג"ת ,719שהנהגת עוה"ב על פי המעשה הוא בחג"ת
לצדיקים ולרשעים ולבינונים ששם הדין ביושר לצדיקים בחסד בגן עדן ולרשעים בגיהנם בדין,
וכן לבינונים ,ושם עיקר המשפט בג' קווין האלו שהם ג' כתות ליום הדין )ר"ה ט"ז ע"ב( אבל
בעוה"ז בא הדבר ממוזג ,שא"א להנהיג בעומק הדין וצריך הדבר להיות ממוזג ,והוא בסוד
התהפכות לפעמים צדיק ורע לו בסטרא דנצח בכדי להשלימו לעוה"ב ,ולפעמים רשע וטוב לו
כדי להורידו לשאול תחתית לשלם לו מיעוט מעשים טובים שלו בעוה"ז ,בסוד )דניאל י ח(
והודי נהפך עלי למשחית ,והוא בסוד מעלה ומטה ,נצח מעלה ,והוד מטה ,720ולכן חג"ת הוא
דרגא דאבהן ,שהנהגתם היה בעוה"ז כמו לשאר בני אדם הנהגה שבעוה"ב אחר המות ,בסוד
 715עי' ע"ח אנ"כ ג'.
 716עי' גר"א תיקוני זהר חדש נ"א ע"א וז"ל ,בסתימא דעיינין מחאן ליה  -שהוא גוון דלא
מתחזי אלא בסתימו דעיינין ,כמו זוהר שסביב לאש ,וכמ"ש בזהר וארא כ"ג ע"ב סתים עינך
ואסחר גלגלך ויתגליין אינון גוונין דנהרן דמזדהרי ,ולא אתייהיב רשו למיחמי אלא בעיינין סתימין
בגין דאינון סתימין עילאין וכו' ,עכ"ל ,וכן עי' תיקו"ז ז' ע"א ,וע"ש בגר"א דהיינו אצילות.
 717וז"ל ,הורמנותא ]שלטון עי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד[ דמלכא אתחזי בתלת גוונין ,גוון חד חיזו
דאתחזי לעינא מרחיק ועינא לא יכיל לקיימא בברירו ,דחזי בגין דאיהו מרחוק עד דנטיל עינא חיזו
זעיר בקמיטו דיליה ,ועל דא כתיב )ירמיה לא ב( מרחוק יהו"ה נראה לי ,גוון תניין חיזו דהאי )נ"א
דחד( עינא בסתימו דיליה דהאי גוון לא אתחזי לעינא בר בסתימו זעיר דנקיט ולא קיימא בברירו
סתים עינא ופתח זעיר ונקיט ההוא חיזו וגוון דא )נ"א גוון ודא( אצטריך לפתרונא לקיימא על מה
דנקיט עינא ,ועל דא כתיב )שם א יא( מה אתה רואה ,גוון תליתאה הוא זהר אספקלריאה דלא
אתחזי ביה כלל בר בגלגולא דעינא כד איהו סתים בסתימו ומגלגלין ליה בגלגולא ,ואתחזאי בהאי
גלגולא אספקלריאה דנהרא ולא יכיל לקיימא בהוא גוון בר דחזי זוהר מנהרא בסתימו דעינא ,ועל
דא כתיב )יחזקאל לז א( היתה עלי יד יהו"ה )ויד הוי"ה היתה אלי( )שם ג יד( ויד יהו"ה עלי חזקה
וכלהו מתפרשין לנביאי קשוט בר משה מהימנא עלאה ,דזכה לאסתכלא לעילא במה דלא אתחזי
כלל עליה כתיב )במדבר יב ז( לא כן עבדי משה וגו' ,עכ"ל.
תרגום :ממשלת המלך נראית בשלשה צבעים ,גוון אחד ,מראה שנראה לעין מרחוק ,ואין העין
יכולה לעמוד בברור שרואה ,משום שהוא מרחוק ,עד שנוטלת העין מראה קטן בקימוץ שלה ,ועל
זה כתוב "מרחוק ה' נראה לי" .צבע שני ,מראה של העין הזאת )של אחד( בסיתום שלה ,שאין
הצבע הזה נראה לעין ,רק בסתימה קטנה ,שתופס ולא עומד בבירור ,סותם העין ופותח מעט
ולוקח אותו המראה ,והצבע הזה )הצבע וזה( צריך לפתרון לעמוד על מה שלוקחת העין ,ועל זה
כתוב "מה אתה רואה" .הצבע השלישי הוא זהר האספקלריה שלא נראה בו כלל ,חוץ מגלגול העין
כאשר הוא סתום בסתימות ומגלגלים לו בגלגול ,ונראה בגלגול הזה אספקלריה המאירה .ולא יכול
לעמוד באותו הצבע ,רק שרואה זהר מאיר בסתימת העין .ועל זה כתוב "היתה עלי יד ה'" )ויד ה'
היתה אלי(" ,ויד ה' עלי חזקה" .וכולם נפרדים מנביאי האמת ,פרט למשה הנאמן העליון שזכה
להסתכל למעלה במה שלא נראה כלל .עליו כתוב "לא כן עבדי משה וגו'".
 718עי' יהל אור ח"א ט"ו ע"ד וז"ל ,מדרגת האבות שראו בגוונין דלא מתחזיין על ידי גוונין
דמתחזיין ,והן בחג"ת ,והוא בדרגא דז"א ,ומדרגת משרע"ה הוא דלא מתחזיין כלל והוא בינה ,ועי'
יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין ,לכן ב' גוונין הראשונים נראין בפתיחו
דעיינין ,וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין ,לכן הן בסתימו דעיינין ,אבל חב"ד אין שם גוונין כלל ,ועי'
לקמן א"א פתח טז ,ויז.
 719עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 720כמש"כ בשעה"כ סוכות פרק ה'.
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מ"ש רז"ל )ב"ב ט"ז ע"ב( שלשה הטעימם הקב"ה בעוה"ז מעין עוה"ב ,ואלו הם גוונין דלא
מתחזיין שאינו נשפע בעוה"ז הגשמי משא"כ נה"י הוא בסוד הצמצום מתחת הפרסה ,שהוא
הנהגת עולם התחחון מאחורי הפרגוד ,והם גוונין דמתחזיין ,ומשם היה ענין מראות הנביאים
מה שהיו מתנבאים לישראל מה שיארע להם בעוה"ז לפי העת והזמן ,וסוד המוחין בז"ת הוא
התנוצצות אור ג"ר מעוה"ב שלעתיד לפעמים למטה ע"י הו"ק כמ"ש )שמות לג יט( וחנותי וגו'
ורחמתי וגו' ,והוא סוד התפלות שיעשה למענו ית"ש.721
ובזה תבין עומק הדברים ,שבאמת עיקר אחיזת הסט"א הוא רק בנה"י 722מתחת הפרסה,
והיינו שכל החטאים וכל הרע הוא אחוז בהנהגת עוה"ז ,שעי"ז בא התהפכות לצדיק ורע לו
ולרשע וטוב לו בסוד )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו ,שנצח מתהפך בסטרא דדינא והוד
בסטרא דחסד ,וכמו שהיה בעולם התוהו בסוד שמלה ממשרקה ,שי"ן שורקת ,ושאול מרחובות
הנהר סטרא דרחמי כמ"ש למעלה )פתח טו( אבל אחר המות שם אין לו שליטה להפך ההנהגה,
ואדרבא שם הוא לנקות הרע ולזכך רשעים בגיהנם ,אבל הוא מתנהג לפי המעשה והנהגה שהיה
באדם בהיותו בחיים בעולם הגשמי והוא ענין אחיזתם בג' חג"ת ,אבל אין זה אחיזה ממש ,ולכן
דין של גיהנם קודם לשכר ג"ע ,כי בעולם התוהו יצא יובב בן זרח קודם חושם מארץ התימני
כמ"ש למעלה )פתח טו(.
וכן סוד החשך בחסד הוא ,שאין הצדיק זוכה לכנוס אל עולמו בג"ע ע"י שחסר מ"ע
אחת וכדומה ,וצריך לבוא בגלגולא הוא סוד השבירה בחסד ,ונמצא ,שבאמת עיקר השבירה
היה יותר מרובה בחג"ת ,723שהרי שם מתגלה בפועל המעשה והקלקולים שנעשה ע"י היצה"ר
ואחיזת הסט"א ששם הוא עומק הדין ,ובנה"י שהוא הנהגת עוה"ז אין הקלקול מתגלה כ"כ,
שהרי אדרבא נסתר העונש מן הרשעים ,והכל בא ממוזג ,והוא סוד הגנת כלים התחתונים ע"י
אחוריים דאו"א שירדו למטה ,שבחינת או"א אינו ע"פ סדר מעשה התחתונים ,אלא הוא דבר
שלמעלה מגדר עבודה והוא מגין על הנהגת עוה"ז ,שלא יתראה בעוה"ז ממש המשפט בבחינת
צדיק וטוב לו רשע ורע לו ,אלא צריך להיות ממוזג שאל"כ לא היה העולם מתקיים ,והיה
מתבטל ג"כ הבחירה והסתת היצה"ר באם היה רואה שכר ועונש פה למטה ,והוא סוד גילוי
החסדים מן החזה ולמטה ,שהם מבחינת התנוצצות ג"ר מוחין של הדעת שאינו לפי המעשה,
ובבחינת )שמות לג יט( וחנותי וגו' ,שדבר זה לא נתגלה למשה רבע"ה )ברכות ז' ע"א( מפני מה
יש צדיק כו' כמבואר ,והבן מאד.
פתח כה
כבר נתבאר למעלה )פתח כג( שהכלים הנשברים ירדו למטה לבריאה והאורות נשארו
למעלה באצילות ,שבהם אין שייך פגם וחסרון כלל שהוא הרצון הפנימי המשקיף על הגלות
השלמות והיחוד בהעברת הרע ,והוא סוד ירידת האורות למטה להאיר לכלים )בכדי( שיוכלו
לקום אח"כ ולהתתקן ,ואין זה בגדר פגם וקלקול ח"ו ,אלא הוא ענין התקרבותם לכלים שנפלו
ממדרגתם בכדי שלא יתרחק הארתם מהם ,וסדר נפילת הכלים היה בהדרגה ,והוא סוד שורש
התראות הקלקולים שהוא בא ג"כ בחילוקי מדרגות ,פעם בהתגברות גדול ואז נקרא שהכלים
יורדים יותר למטה ,וכמו שישראל יורדים יותר בגלות למדרגה יותר שפלה ,ופעם אין הקלקול
גובר כ"כ ,ואז נקרא שהכלים אין יורדים כ"כ ,וישראל אין נופלים כ"כ בתכלית השפלות ,ויש
בזה כמה חילוקי מדרגות ,כל מאור מתייחס הירידה אצלו לפי עניינו ,ובתחילה היתה ירידת
הכלים הדעת בדעת דבריאה ,וחסד בבינה דבריאה ,וגבורה בחכמה דבריאה ,ות"ת בכתר
דבריאה ,ואח"כ ירדו יותר ,שאור הדעת נסתלק יותר למעלה ועי"ז ירד הכלי שלו יותר למטה עד
מלכות דבריאה ,כי כל מה שמתרחק יותר אור הפנימי של הכלי מלהשקיף עליו ואינו מתקרב
אליו ,אז יש יותר התגברות אל הרע שכנגדו ,שכמו כן הוא בישראל ,כ"ז שהשגחתו ית' מסתלק
 721עי' ליקוטים בסוף בהגר"א ספד"צ לט ע"ב וז"ל ,בעה"ז בששה אלפים בין בעה"ז בין אחר
המות הכל בו"ק כנ"ל אלא שיש גילוי לעתים ע"י הו"ק כנ"ל וזהו מ"ש וחנותי את אשר אחון
ורחמתי כו' ולא נגלה למרע"ה ואמרו אוצר של מתנת חנם כו' והוא סוד התפלות שיעשה למענו
ית' וז"ס י"ג מדות והזכרתן וז"ס שאין השגה בג' עליונות שא"י סבת הגלותן שהוא במתנת חנם,
עכ"ל.
722
עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 723עי' ע"ח שבירה פרק ב'.
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יותר למעלה ,כמ"ש )הושע ה טו( אמרתי אלכה אשובה אל מקומי וגו' ,אז הם יורדים יותר
בגלות ,וגם סדר נפילת הכלים היו ג"כ בהיפוכא ,שכל שהוא יותר עליון ירד יותר למטה ,והוא
בסוד )סוכה נ"ב ע"א( כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו ,וידוע ג"כ ,שכל מי שהוא יותר גדול,
באם הרע אחוז בו והסט"א דבוקה בו ,נופל יותר למדרגה תחתונה ,ולכן ישראל שהם למעלה
יותר מכל האומות ,ע"י החטא נופלים יותר בשפלות ,וכן הוא בפרטות ,בכל א' שהוא יותר גדול
במדרגה נפילתו יותר ,בסוד )איכה ב א( השליך משמים ארץ תפארת ישראל ,וכמו שידוע בסוד
י' הרוגי מלכות ,שהם הנשמות היותר גדולים מכל פרצוף הנשמות ,והם כלל הי' שבטים 724וכלל
הכל ,הם ירדו יותר למטה בקליפה ,כדי להעלות משם ניצוצי הקדושה ,וכן הוא במדרגות
הנשמות שכל שהוא במדרגה יותר גבוה ,שקוע יותר בקליפה כמ"ש האריז"ל )ספר הגלגולים
הק' סה( בסוד נשמת דוד המע"ה ומשיח ,שהיה שקוע בקליפת מואב.
וצריך שתדע כי בי"ס דנקודים ,ג"ר שבהם היה תיקון קצת ,שאף שלא היו מתפשטים
בסוד פרצוף ,מ"מ היה בהם בחינת קווין ,מה שא"כ בז"ת שיצאו זה תחת זה ,ולא היה בהם
סידור קווין כלל ,725והיינו שכל פירוד הוא ענין התגברות הסט"א ,שאינם פונים המאורות למרכז
א' של גילוי היחוד ,אלא כל א' פונה לדרכו ,וממילא אין הפעולה נשלמת ,כמו הרוח החיוני
שבאברי הגוף אם אינם מסבבים בכל הגוף ליחדם ,אז נמצא הפירוד ונפסק החיים של האברים,
וכל הקלקולים הם רק בז"ת שבהם תלוים כל התחתונים בסוד ז' ימי בראשית ,מה שא"כ ג"ר
כח"ב שאינם לפי ענין הנהגה זאת ,נשאר בהם היחוד ואין שם קטרוג הסט"א ,כמו שיהיה לע"ל
אחר שיבלע הסט"א לגמרי וסוף המעשה עלה במחשבה תחילה ,לכן קודם השבירה ויציאת הז'
מלכים ,כבר הוכנו הג"ר בסוד היחוד להחזיר כל ענין ההנהגה המתחלק לג' מדרגות של חד"ר
שהם בחינת ג' קווין ימין ושמאל ואמצע ,לבחינת היחוד והנצחיות שהוא ענין הנהגת העולם
ותענוגי הנשמות שיהיה בענין אחר ,יותר נשגב ורם ממה שהוא עתה וכל זה הוכן כבר בתחלה
ולא היה בענין זה שייכות קלקול כלל ,רק שלא היה בסוד פרצופים ,וגם חסר מהם ענין
התיקונים הנמצא בג"ר כמו שהוא אחר התיקון בסוד ז' תיקוני גלגלתא וי"ג דדיקנא ודומיהם,
שהוא מה ששייך לתיקוני הז"ת להשלימם ,להוציאם מן הרע הגובר בהם כמו שיתבאר בסמוך
במקומו בס"ד.
פתח כו
וצריך שתדע שכמו שהיה הפרש בין ג"ר דנקודים ובין ז"ת שבהם בכל הפרטים
שנתבאר למעלה שזה הוא בכלל ,כמו כן הוא בפרטות בכל א' לפי ערכו ,והוא ,כי כלל הנקודות
בבחינת עולם התוהו הם שם ב"ן כולל ה' פרצופים בשורש ,שהם א"א וחו"ב וזו"נ ,והם
נחשבים לה' נקודות בכללות ,וג' נקודות הראשונות הם ג"ר כח"ב ,וב' נקודות האחרונות הם
הז' מלכים וארעא דאתבטלית ,ובכל א' מהנקודות הנ"ל נמצא אלו הג' מדרגות של ביטול
ושבירה ונפילת אחוריים כמ"ש ,והיינו שג' נקודות הראשונים יצאו כל א' שלימה מי"ס ,וג"ר
שבכל א' לא היה בהם שבירה אלא סוד נפילת אחוריים לבד ,והז"ת של כל א' היה בהם שבירה
ממש ,ובחינת מלכות שבהם אתבטלא שלא יצא רק חלק כתר שבה לבד ולא ט' האחרונות.
אמנם בב' נקודות התחתונות דכללות שהם הז"ת ,לא יצא מנקודה הד' רק )עטרא שבם(
]שבעה[ לבד ,בסוד וזיוניהון לא אשתכחו )ספד"צ ג' ע"א( ומנקודה חמישית דכללות ,לא יצא
רק חלק העשירי כתר שבה לבד שאינו מענינה ,ונקרא בשם ארעא דאתבטלת כמ"ש בביאורו
)פתח כ'( וכן הוא בפרטות דפרטות ,כגון ג"ר של ג' נקודות הראשונות ,ג"ר של כל א' מהם יצאו
ולא נשברו ,וז"ת של כל א' נשברו ,ומלכות שבהם אתבטלא ,וז"ת דכל א' מג' נקודות הראשונות
דב"ן דכללות לא יצאו הג"ר דז' מלכים עצמם בפרטות ,ונשארו בבינה שלהם שבאותו נקודה.
וסוד הענין הוא שכלל הנקודות כולם יש בהם ג' מדרגות ,א' בבחינת הנהגת היחוד
הנצחיות שבא ע"י הסיבוב של ו' אלפי שנין ,ולפי העבודה אשר כבר הוכן בתחלה כמ"ש
למעלה )בפתח הקודם( והב' הוא הנהגת העתה ממש בו' אלפי שנין שבהם השבירה והקלקולים,
והג' הוא בחינת ביטול ארעא כמ"ש כל זה באריכות למעלה )פתחים יח-כ( וידוע כי הג"ר יש
בהם ב' עניינים ,א' בחינת הנצחיות שבהם המסודר ע"פ השלמות העולה מעבודת התחתונים,
 724כמש"כ בע"ח מ"ן ומ"ד פרק א'.
 725עי' נקודים פתח ה' הערה  376איך שהסברנו שם על פי תיקון פתח יב.
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והב' הוא בחינת מה שנותנים קיום לז"ת ,הנהגת הזמן כפי מה שהוא בכל פרטיו ,וז"ס י"ס
שנמצא בכל א' מג"ר ,וכן הוא בפרטות ובפרטי פרטות ,שכל אחד כולל י"ס ,שכל דבר הנמצא
בהנהגה יש בה כלל כל העולם וכל מה שנמצא בו ,ונמצא שבג"ר מה ששייך לקיום הז"ת כפי
שרשם ומציאותם העיקרי ,בזה שייך שבירה ומיתה וביטול ארעא גם בג"ר ,והיינו בז"ת של כל
א' ,ומה שהוא בתוספת שלמות בסוד עיטורי ההנהגה שהם המוחין ,הוא בסוד הסתלקות ג"ר
של ז"ת שבהם ,בסוד וזיוניהון לא אשתכחו ,וכן בב' נקודות העקרים שהם ז"ת דכללות ,בהם
נמצא ג"כ כל אלו המדרגות בפרטות ,שהוא הנצחיות הדבוק בהנהגת הזמן ,זה לא יצאו כלל
בעולם התוהו ,כי לפי המסודר בערך הסט"א הגובר וגורם קלקולים אין שייך בהם שלמות זה,
והוא סוד העטרות שחסרו מהם ולא יצאו כלל ,והבן ענין זה.
פתח כז
כבר נתבאר )פתח כב( שענין מיתת המלכים היה שגברו בהם הקלקולים ,שהוא המבטל
סדר ההנהגה והגורם הפסד שהוא סוד מציאות הרע המושרש בהם ,שהוא בחינת תוהו ואפס
שאין לו קיום ,ומשמע בדברי הרב זללה"ה )שער מאמרי רשב"י כ"ב ע"ב( שמיתתם היה על
שלא נשרש בא"א שורש הנוקבא ,ולכן לא היה למלכים אלו שורש ,ונפלו ומתו ,וכן כתב רבינו
הגדול ז"ל בפירושו לספ"ד פ"ק )ג' ע"א( ,726והענין בזה ,כי א"א הוא המונח הכללי של כל
האצילות ,והוא הבאת ההנהגה אל מדרגה יותר עליונה לפי בחינת הרחמים והחסדים הגדולים
שאין להם גבול ,כמו שיתבאר עניינם במקומו )פרצופים פתח ה'( בס"ד ,והוא סוד תכלית
הרצון ,והוא כתר של האצילות ,ושם הוא מיתוק כל הדינים וכל הקלקולים שהוא בסוד בירור
הניצוצין ע"י מו"ס ואוירא.
ובעולם התוהו שהיה שיעור המאורות להוציא כל הקלקולים וכחות הסט"א למטה שהם
גורמים קלקול והתגברות הדין ולא מיתוק ,א"כ לא היה להם שורש כלל בא"א ,והוא ג"כ סוד
מ"ש רבינו הגדול הגר"א זללה"ה שם ,כי מ"ש דעד דלא הוה מתקלא ,הוא סוד זיווג הראשון
דאוירא ובוצד"ק ,אלא היה רק סטרא דבוצד"ק לבד ,727ונמצא שבוצד"ק שהוא שורש הדין
ונוקבא ,לא היה חיבור עם אוירא שהוא הגורם מיתוק לשורש הדין הזה ,והוא סוד ,אתבסמותא
דנוקבא בדכורא ,ואדרבא נעלם מהם האוירא ששם הוא הארת חסד עילאה הגורם מיתוק כל
הדינים וכל הרע ,ונמצא ,שלא היה שורש חזק אל המלכים שיהיו בבחינת קיום והעמדה ,שהרי
אדרבה בכוונה נתעלם הארה זאת בכדי ליתן מקום שליטה אל התוהו וההפסד ,ואחר התיקון
נעשה בדרך אחר ,שכל הדינים והרע יהיה )נפרץ( ]כפוף[ תחת החסד והטוב ,והולך להתקרב
במדרגה אל שלמות היחוד הגמור ,נמצא שאדרבא יש שורש )קיום( לדינים והתחברותם אל
הטוב שהוא סוד חיבור מ"ה וב"ן כשי"ת בס"ד ,ואז נמצא להם קיום ,ונשרש בא"א המתקלא,
ויש שורש לנוקבא ג"כ ,וז"ס מ"ש הרב )נקודות פרק ג'( שי' נקודות של עולם התוהו היה שיצאו
מי' ציפורני דא"ק בבחינת דכר בלא נוקבא ,והיינו שלא יצאו כפי מה שהוא עתה בסוד זיווגא
דדו"נ ,שהנוקבא מקבלת הארה לפי ערך התחתונים ועבודתם ואינה מנחת ליתן כח שפע וקיום
לרע ,אלא מקבלתו בסטרא דקדושה להחזיקו בכדי לבוא לשלמות המעותד ,אבל בעולם התוהו,
היה ניתן כח לרע לעשות את שלו ,והשפע יצא למקום אחר בלי קבלת הקדושה וסוד כנסת
ישראל ,והוא ענין )ספד"צ ג' ע"א( וארעא אתבטלת ,שלא יצאו מאורות הנוקבא כלל כמ"ש
למעלה )פתח כ'( בביאורו ,ונמצא שכל מאורות הו"ק היו פועלים בלי ענין הראוי לקבלת
הקדושה ,ומצד זה היה התגברות הסט"א והוא סוד חסרון המתקלא ,והבן.
פתח כח
בעת שנשברו הכלים ונפלו לבריאה ,נתחלקו לג' חלקים ,שהמובחר שבהם נפלו
לבריאה ,והגרוע ביצירה ,והיותר גרוע מן הכלים נפלו לעשיה ,והכוונה בזה כבר אמרנו )פתח
כג( שנפילת הכלים לבי"ע הוא הסתלקות והתעלמות אור האצילות שהוא העלם היחוד השולט,
 726וז"ל ,בא"א לא הוה מתקלא שלא נכלל בו נוק' שורש הדינין ,ולפיכך מיתו המלכים שלא
היה להם שורש למעלה ,עכ"ל.
 727עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א הגהה  -כ"מ בכתבים ,והעיקר כי בתחלה )עולם הנקודות(
היה בסוד בוצינא קרדינותא עטרא דגבורה לבד ,ולכך לא אתקיימו כמ"ש בא"ר וא"ז ,עכ"ל.
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ואז הקלקולים גוברים באלו המאורות ,וכבר נתבאר )פתח כא( שהקלקולים מגיע בנבראים שהם
מתחלקים לג' מדרגות והם ,הנשמות ,ומלאכים ומשרתים ,ועולם התחתון ,וכל א' הקלקול
מתגבר בו ביותר ,שעיקר הקלקולים הוא למטה בעולם השפל וגלגלים וספירות דעשיה שבהם
מתחשך האור ממש ,וביצירה אין החושך גובר כ"כ ,רק שהם נפעלים להיות שלוחים לדינים
ולעונשים ,ועי"ז גם הם נופלים ממדרגתם ע"ד מ"ש )דניאל י יב( ואני באתי בדבריך ,וארז"ל
)איכה רבה פרשה א פסקה לג( בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כח בפמליא של
מעלה ,ובזמן שאין עושים רצונו של מקום ,כביכול מתישים כח כו' ,וכן בעולם הבריאה אין
הפגם מגיע כ"כ ,רק בסוד הסתלקות הנשמה מן העולמות תחתונים.
והוא סוד גדול מ"ש רבינו הגדול הגר"א זללה"ה בליקוטים 728בסוד אתוון ח"ק ט"ר
י"ש ,שח"ק הוא בעשיה ששם רובו רע ,רק שימינא נמתק קצת והוא בסוד )ישעיה ט טז( חנף
ומרע )משלי ה ג( כי נופת תטופנה וק' הוא בשמאלא גיהנם ,וט"ר הוא ביצירה שחציו טוב וחציו
רע ,והם בימינא ושמאלא ,וי"ש הוא בבריאה ,ששי"ן בשמאלא ש' דשק"ר ,והוא סוד גדול מ"ש
)רש"י במדבר יג כז( כל שקר שאין אומרים אמת בתחלתו אין מתקיים ,כי בבריאה בעצמו אין
שייך רע כלל שהרי הוא בחינת נשמה שאין בו פגם ,והוא סוד בינה וזו"נ דמקננין בג' עלמין
בי"ע ,729ונודע כי בבינה אין שום פגם כלל רק מצד התפשטותה בז"ת ,והוא מהבחינה התחתונה
שבה שייך בה פגם ,והוא בסוד נה"י דבינה שמתלבשים בז"ת ,שהוא במקום שנסתלק אורות
העליונות ושייך לז"ת ,והוא סוד מ"ש )זהר ח"א ר"כ ע"ב( דמבינה דינין מתערין ,אבל בעצמה
היא רחמים שהוא מג"ר שאין שם דין כלל ,ולכן גם באלו המלכים ,המובחר שבהם נפלו
לבריאה כו'.
פתח כט
כבר ביארנו למעלה )פתח כג( שבשבירת הכלים אז נסתלקו האורות למעלה והכלים
נפלו לבי"ע ,אבל גם אלו האורות נשאר רשימו שלהם תוך הכלים הנשברים ,והם סוד רפ"ח
ניצוצין שירדו שם ,והוא ממש ענין הבלא דגרמי שזכר הרב זללה"ה )טנת"א פרק ה' ועוד צלם
פרק א' ,ומוחין דקטנות פרק ב'( והיינו ,שכמו באדם התחתון כשמת ונשמתו מסתלקת ממנו,
ונשאר איזה בחינה מהנפש שרוי בתוך הגוף שבקבר כמ"ש )ישעיה נח יא( ועצמותיך יחליץ,
והוא עצם הלוז הנשאר בגוף שממנו קם בתחיה )ויקרא רבה פרשה יח פסקה א( וכמו כן בעת
שנשברו המלכים ,והיינו שנסתלקו האורות שלהם שהוא סוד היחוד ורצון העליון המתלבש
נתעלם ונסתלק מהם להניח לרע לעשות את שלו ,ויהיה לו שליטה להוציא הקלקולים ,ומ"מ לא
ניתן לו שליטה גמורה ,אלא נשאר השקפת היחוד והתעלמות איזה בחינות מן הרצון העליון
)בכלים( ,אף שהם ירודים ונכנעים תחת ממשלת הסט"א ,מ"מ יהיה קושר את הסט"א תחת
הקדושה ,ככלב הקשור בשלשלת ,כדי שלא יהיה ח"ו חורבן גמור ,אלא יהיה סותר על מנת
לבנות ,ויוחזר הכל לקדושה.
ולכן ירדו ד' בחינות ע"ב מכלל ד' רגלי המרכבה שהם סוד ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שהם
כוללים כל הפרצוף ,והוא ממש כמו הבלא דגרמי הנזכר ,שהוא שורה על הלוז כדי להקים הגוף
בתחיה ,שנודע כי המיתה הוא פירוד חלקי הרכבת הגוף מד' יסודות שבו ,שהאש רוח מים
מסתלקים זה מזה ,ונשאר יסוד העפר לבד תרווד מלא רקב )נזיר מ"ט ע"ב( ובתחיה חוזרים
ומתבררים הד' יסודות כמ"ש )יחזקאל לז ט( מארבע רוחות בואי הרוח וגו' ,והם נשארים
קשורים ביחד בעצם הלוז הנ"ל ,ונמצא שנשאר בהבלא דגרמי השורה על הגוף בקבר ג"כ
הרכבת ד' יסודות אלו בבחינת מדרגת הנפש.
 728עי' 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.
 729עי' תיקו"ז כ"ד ע"ב.
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כמו כן כאן ,היה הרכבת ד' שמות אלו שהם סוד מרכבה עליונה ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,הם
אמ"ר ,וב"ן יסוד העפר השורים על כלים אלו הנשברים ,מבחינה תחתונה שבד' שמות אלו,
ואלו הם מבחינת חסד הוי"ה דע"ב ,ומגבורה ,ע"ב דס"ג ,ומת"ת ,ע"ב דמ"ה ,ומבחינת מלכות,
ע"ב דב"ן ,ונודע ,כי אלו הד' הם כלל המרכבה ,שרשי ד' יסודות של כל הנבראים ,וצריך שיהיו
נכנסים כולם תחת מספר שם ע"ב שהוא סוד היחוד הגובר בכולם ומייחדם ,רק שכל א' יש לו
דרך פרטי היאך להכנס תחת היחוד ,והוא סוד חילוק מדרגות של כל א' מע"ב אלו ,שכל שם
נכנס תחת מספר ע"ב בדרך פרטי ,והוא סוד חס"ד עליון 730הטוב שהוא משקיף על הכל,
להגביר דגל הקדושה ולהביאם אל שלמות העליון ,ואלו ד' פעמים ע"ב הם כוללים כל ז' מלכין
דמיתו ,שהם כלל כל הז"ת כי נו"ה ויסוד נכללים בת"ת ,ומתחברים עם ניצוצות של ע"ב דמ"ה.
ועיקר סוד ע"ב הוא בחינת חכמה של אותו הארה אשר ירדה להחיות את הכלים ,וידוע
כי חכמה כולל כל י"ס 731של אותו ספירה שהוא מעניינו ,ולכן בחינת ע"ב הוא המיוחד להיות
חופה על כל הכלי ,להחיותו בכל חלקיו הנפרדים שיבואו לכלל יחוד ,כמו שחכמה הוא סוד י'
כולל כל י"ס בנקודה אחת ,ואלו הם רפ"ח ניצוצין אשר כוללים הכל וגורמים תחיה לכל
המאורות הנכללים בז' כלים אלו ,שבאמת מספר זה כולל כל חלקים הנמצאים באדם ,כמ"ש
הרב הקדוש ז"ל )עיבורים ב'( בסוד מספר ימי העיבור של הולד ,שלכן נקרא עיבו"ר ע"ב
רי"ו ,732וכבר נתבאר )נקודים א'( שאדם כולל וחובק בפרטות כל חלקי הנמצאים כולם ,ונמצא
שמספר אלו רפ"ח ניצוצין היה גורם קיום והשארה לכלים הנשברים שיתקיימו כולם ,ובאמת,
אלו הד' ע"ב באים מסוד א"א שהוא כתר של הנקודים ,מד' יודי"ן שבשם ע"ב שבו שהוא נשגב
ונעלה מן הקלקולים ,ושם הוא גילוי הרצון המיוחד ,ולכן הוא הכסא הנושא את נושאיו )סוטה
לה ע"א( ומשם נשתלח הארה זאת המתלוה אל שברי הכלים להקימם ,וע"י הם כל הבירורים
שמתבררים מן הניצוצות האלו ,כמו שיתבאר בס"ד בנתיב עולם התיקון*.
*בית נתיבות
ענין שבירת הכלים הוא סוד פרידת האותיות זה מזה ,שכל הנבראים נבראו במאמרי פיו
ית׳ ,והם צירופי כחות ומאורות הנשפעים ממקור הפעולות שהיא הפ"ה שהוא שם ס"ג וכ"ב
אותיות )ע"ח עקודים פרק א'( שמשם יצאו כל הנבראים ,והם שורש ה׳ מוצאות שבפה ,והם ז׳
מלכים שמלכו בארץ אדום ,מבינה דדינים מתערין מסטרהא )זהר ח"א ר"כ ע"ב( שהם סוד ה"ג
מנצפ"ך והוא בסוד שברי"ם שב"ר י"ם והם בסוד שבע אומות שיצאו מכנען שהוא בכלל ארור
כמ"ש )בראשית ט כה( ארור כנען עבד עבדים וגו' ,שכנען בידו מואזני מרמה לעשוק אהב
)הושע יב ח( שנמדד להם האור במידה יתירה ,שלא היו הכלים יכולים לסבול ולא היה מתקלא
עדיין ,ומזה באה סוד פר"ה אדומה 733אשר באה לכפר מטומאת מת ,וכל עניינה הכל בז׳ כידוע
בסוד בירורי ז' מלכים הנ"ל ,והוא בסוד הערלה )בראשית ו יג( קץ כ"ל ב"שר בגי' שברים סוד
מילוי עש"ו ,עי"ן שי"ן וי"ו ,והוא בשמ"ת אשת עשו שהיא הערלה החופף בקץ הימים ,וע"ז
נאמר )בראשית ו יג( קץ כל בשר בא לפני וגו' ,שהמבול היה ממש ענין שבירת הכלים ,ותקונו
על ידי נח יסוד מלך הדר כמ"ש במ"א )סוף גנזי מרומים( וית' עוד בס"ד לפנינו )תיקון פתח ה'(
והוא בסוד קץ הימי"ם ששם הוא קינא דמסאבותא ,734שלכן )בראשית ד ג( הביא קין בקץ הימים
 730עי' בפע"ח ר"ח חו"פ פרק ו' וז"ל ,יש חסד עליון וחסד עולם וחסדי דוד ,חסד עליון בחכמה,
וחסד עולם בחסד ,כי הנוקבא נקרא עולם ,כנודע וחסדי דוד בנ"ה ,עכ"ל ,ומקורו מאד"ר קל"ח
ע"ב ,ועי' אד"ר קמ"ב ע"א וז"ל כיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי חסד עלאה ,וכן שם ההוא
נוקבא לא אתבסמא ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה ואתקיימו ואתבסמו תקוני נוקבא ,עכ"ל,
דהיינו שאפילו אם בשרשו זה חכמה ,אבל יש לו משמעות של השפעתו לו"ק שגם נקרא לשון של
חסד עליון.
 731עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א.
 732עי' גדלות דז"א פתח מג שרי"ו היא ג' פעמים ע"ב ושייך לגבורה ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז
ס"ג ע"ב וז"ל ,עיבור הוא ג"כ ע"ב רי"ו ,והוא משך הזרע חו"ג ,וע"י נתמלא הה"א בוא"ו ,שהוא משך
הזרע עכ"ל ,ועי' תז"ח כ"ג ע"ג וז"ל רי"ו מסט' דגבורה וע"ב מסט' דחסד.
 733עי' יהל אור ח"ג ו' ע"ב וענין מ"ט שבפרה כי הנו"ן תרעין הן ה"ג כידוע ,והן פ"ר דפרה ,ה'
מנצפ"ך ,ומ"מ אינן אלא מ"ט ,אלא ה' דפרה הוא שער הנ' ,וש"ך וכו' ,ומסט' דאימא היא פרה
אדומה מארץ אדום ,והוא בחו"ב שלה ,ולכן פרה נמסרה למשה בסוד מ"ט שערי בינה שנמסרו
למשה ,ומטהרת לטמאין שהדינים נכפין בשרשן ובה עתיד הכל ליטהר ,עכ"ל.
 734כך נקרא קין בספד"צ כ"ז ע"א.
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מפרי האדמה וגו׳ ,והוא פשתן )תנחומא בראשית ט'( שמכחיש הארץ אחד לז' שנים 735כמ"ש
במ"א )בית עולמים קע"ח ע"א( ותחיית המתים הוא בקץ הימין ,כמ"ש )דניאל יב יג( ואתה לך
לקץ ותנוח וגו' ,והוא בגילוי החסד בפום אמה כמו שית׳ בנתיב התיקון )פתח ב( בס"ד ,וז׳ מלכי
כנען הם ז׳ מלכים הנ"ל ,אשר כל א׳ רצה למלוך וליטול אורות כולם ,וז"ש לעשוק אהב ,ומכאן
סוד הרשעים אשר פורצים גדר ויוצאים חוץ לגבולם ואין עושים משקל למדות שלהם ,ועי"ז אין
המדות פועלים למה שנבראו באדם ,כי כל מדה נברא באדם לצורך עבודה ,כגון כעס וקנאה
לנקום נקם ברשעים 736וכדומה ,וכן בכל המדות ,וע"י הרע המובלע בהם ,נשברים המדות
שלהם ,והוא סוד שבירת הכלים ,ותיקון כל המדות הוא ע"י תיקון הברית והוא סוד אברה"ם
דמתגלי בפום אמה כמ"ש )בראשית יח יט( למען אשר יצוה את בניו וגו׳ ושמרו את דרך ה׳
לעשות צדק"ה ומשפ"ט בסוד מ"ה ב"ן ,מיתוק הדינים ע"י החסדים ,והוא סוד שם מ"ה
שמתגלה מן המצ"ח ,ר"ת מ"שפט צ"דקה ח"סד ואלו ג' משפ"ט צדק"ה חס"ד סוד שת שממנו
הושתת העולם )במדבר רבה פרשה יד פסקה יא( שנברא בצלם אד"ם סוד מ"ה ,ובו גילוי יו"ד
בפום אמה והוא סוד בראשי"ת בר"א שי"ת ,והוא סוד אברהם ב"רא מ"ה ,והם ב׳ פעמים קר"ן
סוד קרני הוד של משה והוא מלך הדר )שמות לד כט( כי קרן עור פני משה כשי"ת בנתיב
התיקון )פתח יא בבית נתיבות( באריכות ,והוא סוד יוסף )דברים לג יז( וקרני ראם קרניו בהם
עמים ינגח ,לבטל ש"ן דשטן וש"ן דנחש 737ע"י שמסיר הרע שהוא ח"ט דבהון ונעשה טו"ב אור
הראשון שנתגלה ביסוד ע"י מלך הדר כמ"ש )בראשית א ד( א"ת האו"ר כי טוב סוד ברי"ת ,וכן
שבירת הלוחות היה ממש בסוד שבירת הכלים וכמ"ש )ב"ק נ"ד ע"ב( מפני שלא נאמר בהם כי
טוב ,והוא פרידת האותיות שפרחו למעלה ,ונשאר האבן לבד בסוד ב"ן ,והאותיות שפרחו הוא
סוד האורות שנסתלקו מהם ונשארו בסוד תגין למעלה ,והם סוד הכתרים שנטלו מישראל )שבת
פ"ח ע"א( ויתנצלו בני ישראל את עדים ,ונשארים למעלה בשמים ,שכל כת"ר הוא תר"ך אותיות
הנכתבים בלוחות עד שבא התיקון ,738והם הלוחות השניות שנעשו בסטרא דטוב במלך הדר
שמשם קרן עור פני משה ברדתו מן ההר בלותות האחרונות ,וכן סוד הקמת המשכן וסתירתו כל
ז׳ ימי המילואים הוא בסוד מלוכת הז׳ מלכים שכל א׳ מלך ונשבר ,עד שבא יום שמיני והוא מלך
הדר ,ואז הוקם המשכן לגמרי ,ונתקדש ע"י עבודת הכהנים שהם בסוד החסד המתגלה בפומא
דאמה ,שהמשכן הוא כלל כל הכלים דכל אבי"ע )שמות מ לד( וכבוד ה׳ מלא את המשכן הוא
סוד האור שבתוך הכלים ,ויום שמיני זה היה בראשון סוד אור של יום הראשון )שבת פ"ז ע"ב(
ונטל עשר עטרות כו' ,והוא תיקון י׳ נקודות שנתקנו בשמיני ע"י אור הראשון ,והוא ג"כ סוד י׳
דאתגלי בפומא דאמה בעטרת הברית ,ואז הוקם המשכ"ן והוא בסוד ש"ך דינים שעלו בסוד מ"ן
למעלה דהם הזיקין דזריק לכל עיבר ,והן עלו למעלה להיות נתקנים ע"י מ"ה שנתחבר עמהם,
ואז נבנה המשכן ונתפשטו האורות בכלים שהוא כבוד ה׳ אשר מלא את המשכן כמ"ש.

 735מקורו באריז"ל טעמי המצות קדושים.
 736עי' גר"א שיה"ש א טז וז"ל ,האדם שלא מרגיש ואין לו כעס כלל ,אין זה מעלה כלל כידוע,
עכ"ל.
737
עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ח ע"ד וז"ל ,שן דארס נחש בין שיניו ,דמוץ ותבן הן זו"נ של ס"א,
והן ח"ט דחטה ,כמ"ש בפ' בלק וברע"מ פ' פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן ,והן בין שן
ושן] ,וזה שהזו"נ של הסט"א מפתה ומקטרג עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג והענין[ עכ"ל.
 738עי' שער מאמרי רשב"י ב' ע"ב וז"ל ,פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר"ך אותיות כמנין
כתר ,עכ"ל.
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נתיב עולם התיקון
פתח א
ועתה נבאר בעזה"ש סדר התיקון בכללות מה עניינו ,ואח"ז נבוא לביאור הדברים בפרט
על סדר דברי הרב זללה"ה ,והוא ,כי התיקון הוא בכללות סוד הארה שיצאה ממצח דא"ק,739
והוא שם מ"ה החדש אשר בירר לו חלקים משם ב"ן אשר בו היה השבירה ,ואז נעשה המתקלא
בזיווגא דדו"נ ,וביאור הענין ,נבאר תחילה ענין הארת המצח הנזכר בכ"מ ,ונזכר בדברי הקדוש
רשב"י באד"ר ,ואד"ז ,וספ"ד ,ובכ"מ בזוהר ,שהוא מצח הרצון ,והכוונה בזה שתכלית של כל
דבר נקרא רצון ,שהוא סוד המעשה העולה במחשבה תחלה ,ותחילת התעוררות המחשבה הוא
ג"כ נמשך מרצון ,740אבל תחילת הרצון שבאדם אינו מושג לו בעצמו מהיכן הוא בא ,והוא
הבחינה העליונה שלמעלה ממדרגתו ,ולכן אינו מושג כלל אל האדם ,רק גנוז ברצון עצמו ,וכן
התכלית של המעשה הוא הרצון ,וחוזר אל תחלת מקור המחשבה הנמשך מן הרצון שמקושר
במה שאין השגה כלל ,וכמו בא"א דאצילות ,שם במצחא דיליה פשיט חד טורנא 741ומתגלה
הארת רדל"א )א"ז רפ"ח ע"ב( כמו שיתבאר במקומו בס"ד )א"א פתח טו( וכן כאן בא"ק שהוא
הכולל כל עלמין אבי"ע שהוא המביא כל הנהגת הגבול שהם מאורות ההנהגה עם הנבראים אל
הנצחיות ,ובמצחא דיליה מתגלה התכלית הזה שהוא המקושר בבחינה יותר עליון שמקושר
ברצון המתפשט מא"ס שהוא סוד הרצון של הצמצום הראשון ,והבן ענין זה מאד ,שא"א בזה
להרחיב בזה הדבור ,והרצון הזה הוא גנוז במצח של א"ק ,שבכל ]ה[פרצוף מאיר במצח שלו
הארת המוחין שלו ,והוא הדעת 742שהוא התולדה הבא מן המחשבה והציור ,שבו גנוז שורש
הרצון הזה שהוא סוד דעת שבמקום הכתר )ע"ח מוחין דצלם פרק ח'(.743
וכמו כן כאן ,מחשבה של א"ק הקשור בתכלית העליון גנוז ומאיר במצח ,ותכלית הרצון
הוא לגלות היחוד העליון בהעברת הרע ושליטת הסט"א אל הטוב ,שלזה היה תכלית הצמצום
ובריאת העולמות ,ולכן משם בא מ"ה החדש שהוא בא לתקן את כל הכלים דנקודים שהם
בכללות אבי"ע בסטרא דשם ב"ן ,והיינו חיבור מ"ה וב"ן ,שב"ן הם סוד העולמות בשליטת
הקלקולים והסט"א המושל בהם ע"י הבחירה ,והם הולכים ונתקנים על ידי מ"ה המתחבר לו,
 739עי' ע"ח נקודות פרק א' ושער התיקון פרק ב'.
 740עי' בגר"א תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד
ה' פרצופים ,ועי' גר"א תז"ח נ' ע"א ד"ה בריש הורמנותא ,וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה
לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג'
ראשונות ,כתר הוא התחלת הרצון ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,וזהו בריש
הורמנותא ,עכ"ל.
 741הוא לשון שר ,שהוא יסוד כמש"כ בזהר ח"א קס"ד ע"א ,ועי' ע"ח א"א ו' וז"ל ,היסוד
מקומו במצח ,ולכן תמצא כי כמו שהחסד הוא גנוז ונחית בפומא דאמא ,גם חסד עלאה דרדל"א
נחית הכא במצחא ,ששם הוא היסוד ושם מתגלה כח האי טורנא נאה בסימא ,ונקרא רצון כי
נמשך מן החסד דרדל"א ,וז"ש באדר"ז )רפ"ח ע"ב( מצחא דמתגליא בע"ק רצון עיקרי ,דהא האי
רדל"א פשיט חד טורנא בסימא יאה דאתכליל במצחא ,ובגין דאיהו )נ"א דההוא( רעוא דכל רעוין
אתתקן במצחא ואתגלייא בבוסיטא )ס"א אתגליף בפסיטא( האי מצחא אקרי רצון ,וכד רצון דא
אתגלייא ,רעוא דרעוין אשתכח בכלהו עלמין ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וז"ל ,ומן ז"ת
דחכמה דרדל"א ,שם יש יריעה חדא ,אור שנברא ביום א' ,ושם פשיט חד טורנא עילאה וגנוז
ברוחא דגניז בע"י ,והוא קד"א קוטרא עילאה דאתעטר כו' ,עכ"ל.
 742עי' ע"ח תיקון פרק ב' וז"ל ,סוד מצח הרצון הנז' כי תרגום רצון רעותא והנה לפי שבחי'
ע"ב הוא בראש א"ק שהם בחי' המוחין ומקומם הנז' הוא מבפנים כנגד מקום המצח ושם נזדווגו
המוחין ,עכ"ל.
 743עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת ,שע"י הזיווג
באו"א ,ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין ,וכן הוא מוחין דזו"נ שע"י
נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ ,כמ"ש למטה ,ולכן דעד דלא הוי מתקלא מלכין קדמאין מיתו ,וכן
הזיווג של זו"נ הוא ע"י המוחין שהן הדעת ,והדעת נקרא מתקלא שקל הקדש ,והוא לשון חק
כמ"ש למטה ,לישן ממלל רברבין לישן כו' ,ולכן הזיווג בלשון דעת וידע אדם כו' ,וסוד זה הדעת
לא היה בעולם התהו ,ולכן לא נחשב דעת בספירות ,כי כל מה שלא היה בתחלה קודם התיקון
אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,וכו' ,וסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א כמ"ש בא"ז ,והן
ז"ת דאו"א והן ג"ר דז"א ,והתרין עטרין באין מע"ק אוירא ובוצינא ,שלכן הדעת במקום הכתר,
עכ"ל.
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שהוא גילוי היחוד מעט מעט במה שמתהפך הרע לטוב ע"י הצדיקים וישראל ע"י התורה
ומצות ,בכל סיבוב של הנהגת העולם בשית אלפי שנין דהוה עלמא ,עד שיהיה גמר התיקון
לע"ל שאז יהיה החיבור הגמור של מ"ה וב"ן ,מה שא"כ עכשיו שלא נתחברו לגמרי ,ולכן
לפעמים גובר הסט"א והרע שולט ,אבל אין לו שליטה גמורה להחריב העולם לגמרי ח"ו ,שסוף
סוף מקושר בקדושה ככלב הקשור בשלשלת ,שלבסוף יוחזר לטוב ,והוא הקשר )של( ]ל[שם
ב"ן במ"ה ,והוא סוד שם מ"ה שעניינו הוי"ה במילוי אלפי"ן סוד היחוד )זכריה יד ט( ביום
ההוא יהיה ה' אחד וגו' ,ובכללות הם ג' אלפי"ן בג' אותיות של ה"א וא"ו ה"א שהם ג' מדרגות
שהיה הקלקול בנקודים ,א' בחינת נפילת אחוריים דחו"ב שהם בסוד בינה ,והיינו דלא הוו
משגיחין אפין באפין )ספד"צ ב' ע"א( 744וחכם באחור ישבחנה )משלי כט יא( ,והוא בחינת
קלקול ופגם בסטרא דבינה ,745והב' בו"ק ,ששם ומלכין קדמאין מיתו )ספד"צ שם( והג'
במלכות ,נוקבא דאתבטלא לגמרי )ספד"צ שם( והם )ה"א( וא"ו ה"א של השם ,ובעת התיקון
נתגלה מקור היחוד באלו ג' מקומות לתקן הכל ,אבל התגלות היחוד הוא בהם בהעלם ,כי עדיין
אין היחוד מתגלה לגמרי עד לעתיד לבא כמ"ש ,ולכן אין ניכר הברת אלו ג' אלפי"ן בג' אותיות
הנ"ל.
פתח ב
הקישור הזה של מ"ה וב"ן הוא סוד המתקלא הנזכר בספ"ד ובאד"ר ,שהוא חיבורא
דדו"נ הנזכר בפרצופים ובכל העולמות ,והוא בסוד )תהלים לו ז( אד"ם ובהמ"ה תושיע ה',746
שכבר נתבאר )שבירה פתח טז( שהמלכין קדמאין היו בסטרא דנוקבא לבד ,שלא אתבסמא
בחסדים דדכורא ,שמשורש הדין הראשון הנשרש בצמצום ,משם נשתלשל בסוף המדרגות עצם
הדין הקשה שהוא סילוק השלמות והטוב הגמור ,שעי"ז נמצא שורש לכל קטרוג ולכל סט"א
שגורם חורבן וביטול המציאות ,וכל זמן שניתן שליטה למדרגה זאת שתעשה את שלה ,נקרא
שלא נקשר עדיין בהטוב הגמור ,שהוא חסד הראשון שבו נברא העולם וע"י נמצא כל המציאות,
וזה נקרא שם ב"ן לבד ר"ל נוקבא לבד שולטת ,וכל נוקבא הוא בחינת חסרון שלמות ,שהרי
הנוקבא לית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( וכל תיקונה תלוי בזכר.
747
והוא סוד עמוק מאד מאד ,שכל בחי' גבורות ודינים הם בסוד נקב ושקיעה לגיו  ,מה
שצריך להתמלאות ע"י שלמות החסדים ושורש השרשים למעלה למעלה בסוד הצמצום
והרשימו* ,וכל ענין החסדים הם בסוד בליטה לחוץ למלאות מה שחסר ,ושורש השרשים סוד
הקו המתפשט בתוך הרשימו מה שמתקן החסרון ומהפך החסרון לשלמות ,והוא המהפך ההעדר
למציאות והוא ממש סוד תחית המתים כמ"ש )יחזקאל לז יד( ונתתי רוחי בכם וחייתם ,וזה נקרא
מתקלא והוא כמ"ש במדרש )במדבר רבה פרשה ב פסקה יז (748ע"פ ושקל בפלס הרים וגבעות
 744עי' בהגר"א שם וז"ל ,ר"ל חו"ב ב' ספרים הנ"ל )ספר ספר וסיפור בס"י פ"א מ"א( כידוע
בסוד וחכם באחור ישבחנה ,עכ"ל ,ועי' ע"ח כללים פרק א' וז"ל ,וחכם באחור ישבחנה ,כי חכם
שהיא חכמה ,השביח את הבינה והאיר בה בסוד אב"א ,עכ"ל.
 745עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,כידוע שאו"א עילאין נקראין שניהן חכמה ,ויש"ס
ותבונה שניהן נקראין בינה ,ושם מתחיל התיקונים כנ"ל ,אבל באו"א עילאין אין תיקון ולכן הן
תליין במוחא וסלקין לחד כמ"ש בא"ר שם ,עכ"ל ,אם כן כנראה שכוונתו כאן ב'בינה' שייך
לישסו"ת שנקרא כך בכ"מ בדברי הגר"א והאריז"ל.
 746עי' יהל אור ח"ג ל"א ע"ב וז"ל ,סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית ,והיא יסודו,
ונפח בו רוח האדם ,שהוא נק' האדם באמת ,אד"ם ידוע ,והוא סוד מ"ה וב"ן ,שהמ"ה בא בתוך
הב"ן ,להוציא הברורין ולהשלים אותה ,והוא סוד אדם ובהמה )אותיות בהמה בה מ"ה( ולכן
הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן ,עכ"ל ,ומקורו מהספד"צ וז"ל )כ"ח ע"ב( ויאמר אלקים תוצא
הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ,ועי' ביאור הגר"א שם.
 747עי' בהגר"א בתיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
 748וז"ל ,והיה מספר בני ישראל ,ר' אבין הלוי ב"ר פתח )עזרא ח( במספר ובמשקל לכל וגו',
א"ר אבין כל הדברים יש להם מדה ,המים יש להם מדה ,שנאמר )ישעיה מ( מי מדד בשעלו מים,
והשמים יש להם מדה ,שנאמר )שם( ושמים בזרת תכן ,והעפר יש לו מדה שנאמר )שם( וכל
בשליש עפר הארץ ,וההרים יש להם מדה שנאמר )שם( ושקל בפלס הרים ,והגבעות יש להם מדה
שנאמר )שם( וגבעות במאזנים כל הדברים יש להם מדה שנאמר במספר ובמשקל לכל ,עכ"ל.
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במאזנים ,שהשי"ת שקל הרים וגבעות במדה ומשקל לעומת כל בקעה שיש במקום א' בפנימיות
הארץ ,לפי גודל הבקעה כך עשה הר גבוה כנגדו ,כל א' לפי מדתו בכדי שיהיה קיום ליסוד
הארץ ולא ימוט לעולם ,והוא מה שהסברנו שכל בקעה וחלל הנמצא בכל מקום הוא בסוד שם
ב"ן ]ששם[ )שמשם( הקלקולים ,והוא סוד ההעדר הכרוך בכל דבר וכמ"ש רז"ל במס' חגיגה
)י"ב ע"א( ע"פ ,והארץ היתה תוהו ,זה קו ירוק המקיף את כל העולם ,והוא המהפך כל פנים
לירקון ,והוא כל הרע והקלקולים והסט"א שהוא סוד ההעדר הנמצא מצד סילוק יחודו ית' ,ולזה
הוכן לעומתו תיקון בסוד מ"ה שהם החסדים המתקנים הדינים ,וכל תיקון הוא במשקל ובמדה
לעומת הקלקול הנמצא נגדו.
והוא סוד זיווג יסוד דדכורא ביסוד דנוקבא ,והיו לבשר אחד )בראשית ב כד( שהדינים
דנוקבא מתבסמים בחסדים דדכורא ,והענין שכל קלקול הוא מצד הנוקבא ,שהרי מצינו שהנחש
כשבא לפתות לאדה"ר להחטיאו ,לא בא תחלה אלא לחוה שדעתה קלה להתפתות ,749שבאמת
הנוקבא כולה דינים קשים ומחוסרת שלמות ,וכל עניינה במה שרואה בעיינין מטוב עוה"ז
וליהנות מנופת האשה זרה ,ואין בה דעת להשכיל תכלית הדבר ועיקר הרצון בבריאה ,והוא
בסוד הנקודים שהיה מהארת עינים לבד בלי הארת הרצון המתגלה במצח ,ולכן מצא הסט"א
פתח ומקום לפתות את חוה מצד החסרון הנמצא ביסודה ששורשה בסוד העלם השלמות,750
והוא סוד נורא ועמוק מאד מה שארז"ל )שבת קמ"ו ע"א( שהנחש הטיל בה זוהמא ,והוא הגורם
פירוד בין דכורא לנוקבא בין מ"ה לב"ן ,שהיא רואה טיפת דם כחרד"ל )נדה ס"ו ע"א( בסוד
)מלכים ב' יב י( ויקוב חור בדלתו ,751כי יסוד דנוקבא הוא מ"ם סתומה שהוא ד' יסודות של
העולם ארמ"ע ,ומים ורוח הם סוד ד' העליון ימין ולמעלה וד' התחתון עפר ואש ,וכל פירוד הוא
בסטרא דאש ,והם בסוד ]פ"ר[ דמנצפ"ך 752וע' אומין בסטרא דפירודא )זהר ח"ג רכ"ה ע"א(
ובשבירת הכלים נשבר המ"ם ,ונעשה בסוד ב' דלתי"ן
שמים הוא חסד עילאה מלך הדר,
ורוח סוד שם מ"ה ,ואש הוא גבורות של מלכין קדמאין ,וב"ן סוד עפר ,ועי"ז גורם מיתה שהוא
פירוד היסודות ,אש ממים ,ורוח מעפר ,ובתיקון נתחברו יחד ,וזה סוד מ"ש בזוה"ק )ח"ג ע"ט
ע"א( דכ"ד זיני מסאבותא הטיל הנחש בחוה שהם ד' ווי"ן של מ"ם סתומה ,שכל יסוד הוא
פועל בכל ו' ימי בראשית והוא כמנין )בראשית ג טו( ואיב"ה אשית וגו'.
וז"ס גדול בכל ו' ימי בראשית ,שכולם נבראו בתחלה בסוד שם ב"ן לבד קודם שנברא
אדם שהוא שם מ"ה ,ולכן נזכר בו רק שם אלקים לבד שהיה רק בסטרא דגבורות ,לא היה עדיין
השם שלם והם ו' פעמים טו"ב במע"ב ,כי בשם ב"ן יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה יש י"ז ווי"ן ,שכל ד'
הוא ב' ווי"ן ,וה' ג' ווי"ן ,והם ו' פעמים טו"ב ממש ,והשביעי הוא מא"ד שנזכר בבריאת האדם
כמ"ש )בראשית א לא( והנה טוב מא"ד ,והוא סוד שם מ"ה שנתגלה אחר שנברא האדם שהוא
המתקן כל קלקולי ב"ן ,שכל הנבראים בו' ימי בראשית נתקנים ע"י אדם ,ולכן ,אחר שנברא
אד"ם נזכר שמא שלים ה' אלקים )זהר ח"א כ' ע"א( שהוא זיווגא דמ"ה וב"ן ,ואז נתקן העולם
ע"י החסדים שנתגלה בפום אמה ,והוא מ"ש )בראשית ב ד( אלה תולדות השמים והארץ
בהברא"ם וגו' ואמרו )בראשית רבה פרשה יב פסקה ט( באברהם בסוד רמ"ח עלמין ,753וז"ש
אח"כ ביום עשות ה' אלקים וגו' שהוא שמא שלים.
 749עי' תיקו"ז קח ע"ב ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תי"ב וז"ל ,סוד פיתוי הנחש את חוה
אמנם כבר שמעת איך אדם וחוה הם נעשים לפי בחי' ההעלם וחוה יותר עיקרית בזה כי היא
הסוף אפילו של בחי' זאת לכן הלך הנחש אליה ,עכ"ל ,וכן הוא בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב.
 750עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב וז"ל ,והענין כי גם הבריאה כוללת דכר ונוקבא טוב ורע
דכורא טוב ונוקבא רע אור וחשך זו"נ ולכן הנקבה נתפתה וע"י הנקבה חטא ונמשך הטוב אחר
הרע ובאותן לבושין חטא ובאותן לבושין תליין כל החטאים והמצות ושכר ועונש ,עכ"ל.
 751עי' זהר ח"ג ק"ו ע"א וז"ל ,ויקוב בן האשה הישראלית את השם ,מהו ויקוב ,רבי אבא אמר
ויקוב ודאי ,כד"א ויקוב חור בדלתו ,נקיב מה דהוה סתים ,ושם אמו שלומית בת דברי ,עד כאן
סתים שמא דאמיה ,כיון דכתיב ויקוב נקיב שמא דאימיה ,עכ"ל.
 752עי' ע"ח טנת"א פרק ה' וז"ל ,האש הוא בבינה ,ומעכירותה ושמריה יצא חומר הנקרא
אודם ,והם ה' אותיות מנצפ"ך כפולים ,שהם ה"ג גימ' אפ"ר ,כי אפר עכירות שמרי האש הוא,
עכ"ל ,ועי' עוד ע"ח דרושי הצלם ב'.
 753עי' אד"ר קמ"ב ע"א וז"ל ,ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן בתיקונוי
אתתקן תקונא דכסותא דכיא והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין ותמניא
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*בית נתיבות
והוא מ"ש הנביא )ישעיה מ ד( כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו ,והיה העקוב למישור
והרכסים לבקעה שמדבר לע"ל שאז יהיו נתקנים כל הקלקולים שהם בסוד הגבורות שהם
הבקעות בסוד חפירה לגיו )מוחין דזו"ן פרק ז'( והוא ינשא בסוד )שמות לח כד( זהב
התנופה ,754ועלייתם בסוד מ"ן למעלה והוא בסוד ב"ן שיתעלה לס"ג תגא בראש ס"ת 755עטרת
בעלה קרן ביובל אתעטר )ספד"צ ל"ו ע"ב( וכל הר וגבעה ישפלו הם החסדים המתפשטים
בפומא דאמה ,וע"י זה יהיה העקוב למישור ,והוא סוד עמוק ,כי עכשיו ההנהגה הוא בסוד צדיק
ורע לו רשע וטוב לו וכן להיפוך ,ואין לנו השגה בהנהגה כי אינו על פי סדר הראוי לפי בחי׳
תשלום השכר כמ"ש )משלי ה ו( נעו מעגלותיה לא תדע ,והוא לפי מה שידוע שמ"ה המתחבר
עם ב"ן אינו בשוה ממש ,ואין בירורי ב"ן משתווים לעומת המאורות של מ"ה ,כמ"ש הרב
זללה"ה )טנת"א פרק א'( וכמו שית׳ בסמוך באריכות )פרצופים פתח ד'( והוא הקו הנמשך בא׳
מימין ]נמחקו איזה תיבות [756יו"ד א׳ למעלה וא׳ למטה הם בסוד מים מים ,757מ"ד ומ"ן ,הר

עלמין וכלהו תליין בפומא דאמה דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי חסד
עלאה והאי אמה חסד הוא ,עכ"ל ,ועי' שער הפסוקים חיי שרה וז"ל ,רמ"ח כמנין אברהם
כשיורדים למטה בפומא דאמה דאורכיה רמ"ח עלמין כנזכר באדרת נשא ושם נתפשטו ה' חסדים
אלו והנה אז נעשה היסוד שהוא יוסף יפה ,עכ"ל.
 754עי' זהר ח"ב רכ"ד ע"ב וז"ל ,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
עכ"ל.
תרגום :ויהי זהב התנופה ,למה נקרא זהב התנופה ולא נקרא כך כסף התנופה ,אלא שני אלה
נקראו כך זהב התנופה ונחשת התנופה ,ולא נקרא כך כסף התנופה אלא אלו נקראו כך ,משום
שזוהי הסתלקות למעלה ,שהרי יש כך למטה ואינו זהב )כדוגמת( התנופה ,ובכל מקום תנופה היא
הרמה למעלה ולא הורדה למטה.
והוא סוד החשבון הזה שכל הדרגות והמרכבות הללו כולן עומדות בתנופה )זו( והוא זהב
התנופה ,וזהו זהב ,שכל מה שמתפשט למטה מסתיר את המראה והטוב והאור שלו ,וכשהוא
בתנופה אז הוא זהב טוב בסוד האור שלו ,וכל אותו שלמטה פסלת הזהב ,והוא ההתוך שלו.
 755עי' לעיל הערה .583

 756נראה לענ"ד שנמחקו כאן התיבות "לשמאל באלכסון".
 757כנראה שכוונתו למציאות של מים עליונים ומים תחתונים )פסחים קד ע"א( אבל צ"ע אם
כוונתו לחגיגה י"ד ע"ב וז"ל ,תנו רבנן ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבי
עקיבא אמר להם רבי עקיבא כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים ,עכ"ל ,ועי'
תיקוני זהר צ' ע"א וז"ל קם סבא דסבין עתיקא דעתיקין ,ואמר רבי רבי מאי ניהו דאמר רבי עקיבא
לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שמא תסכנו בעצמיכם ,הדא הוא
דכתיב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ,הא כתיב יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים,
ועוד מים עליונים ומים תחתונים אית תמן ,למה אמר אל תאמרו מים מים ,אמר ליה בוצינא
קדישא ,סבא דסבין לך יאות לגלאה רזא דא ,דלית חבריא יכלין לקיימא לה על בורייה ,אמר ליה
סבא דסבין ,רבי רבי בוצינא קדישא ,בודאי אבני שיש טהור אינון י' י' ,דאינון חד יו"ד עלאה מן
א' ,ותניינא יו"ד תתאה מינה ,והכא לית טומאה אלא אבני שיש טהור ,ולית הפרשה בין מים
למים ,דכולא יחודא חדא ,דאלין אינון מסטרא דאילנא דחיי דאיהו ו' באמצעיתא דא' ,דאתמר ביה
ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם ,אבל אילנא דעץ הדעת לתתא ,עכ"ל.
תרגום :קם זקן הזקנים עתיק העתיקים ואמר ,רבי רבי מה הוא שאמר רבי עקיבא לתלמידיו
כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שמא תסכנו בעצמכם ,זהו שכתוב דבר שקרים לא
יכון לנגד עיני .הרי כתוב )בראשית א ו( יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים ,ועוד מים
עליונים ומים תחתונים יש שם ,למה אמר אל תאמרו מים מים ,אמר לו ,הנר הקדוש זקן הזקנים,
לך נאה לגלות הסוד הזה שאין החברים יכולים לעמוד על בוריו ,אמר לו ,זקן הזקנים ,רבי רבי נר
הקדוש ,בודאי אבני שיש טהור הן י' י' שהן אחד יו"ד עליונה מן א והשניה יו"ד תחתונה ממונה
וכאן אין טמאה אלא אבני שיש טהור ,ואין הפרשה בין מים למים ,שהכל יחוד אחד .שאלו הם
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וגיא 758כמ"ש ,וע"ז אמר שלע"ל אז יתבררו ]נמחקו כמה תיבות [759ואז יתייחדו מ"ה עם ב"ן
בהשתוות גמור ,ולכן אז זמן תשלום שכר כמ"ש )מלאכי ג יח( ושבתם וראיתם וגו׳ בין צדיק וגו'
בין עובד אלקים וגו' ,שכל ענייני מ"ה הוא בסוד התיקונים ותשלום שכר וכל בירורי ב"ן הוא
סוד תיקון העבודה של התחתונים ,ויהיה השכר והשגחה לעומת העבודה ממש ,ואז יהיו נתקנים
כל הקלקולים והשבירות שהם סוד הפחתים ומכשלים ואבני נגף ,וכמ"ש )ישעיה נז יד( ואמר
סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול וגו׳ ,וז"ש )ישעיה מ ד( והרכסים לבקעה ,וכמ"ש )שם ג'( קול
קורא במדבר פנו דרך ה׳ ישרו בערבה מסילה לאלקינו שמדבר הוא מקום של הקליפות וסט"א
שהם סטרא דחורבה שהם מעלמין דאתחרבו ,וכתיב ,ואמר סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול
מדרך עמי.
פתח ג
וענין התיקון של המלכים ע"י מ"ה החדש בגילוי מלך הדר חסד בפומא דאמה  ,הוא
דבר עמוק מאד בסתרי סודות ההנהגה ,וכתבתי מזה במ"א )פתח טז( והוא שאנו רואים באדם
הגשמי שנולד ערל שהערלה חופפת על הברית ,וביום השמיני ימול בשר ערלתו )ויקרא יב ג(
והוא דבר עמוק כמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל בליקוטיו ,761שתרי"ג איכות יש בנפש שבזה
שוה כל בני אדם וכל האומות ,אבל יש ג"כ תרי"ג איכות אחרים נשפעים אל הנפש מן הרוח,
והם באים תחלה בכלל ואח"כ בפרט ,והיינו ע"י מצות מילה בברי"ת ,שבו כלולים כל תרי"ג
איכות של הרוח הבאים לתקן הנפש ,כי הנפש הבהמיי באדם נמשכת לכל תאוות מגונות ,והרוח
בא לתקן מדות שבנפש ,והענין ,שהאדם הוא ממש כמו העולם בכללו ,שיש בעולם ב' מיני
סידורי הנהגות ,א' הנהגה טבעיית שאינה משתנה כלל ,וזה אינו תלוי בעבודה כלל ,אלא עולם
כמנהגו נוהג משפיע לצדיק ורשע בשוה ,וכן הרע הנמשך מן הטבע נמשך ג"כ בשוה לכל נברא,
והוא שומר את חוקו כפי שנברא בתחלה בו' ימי בראשית ,ויש עוד הנהגה פנימית יותר מעולה,
שהוא הנהגה השגחיית להראות כחו וממשלתו בעולם כביכול ,שידעו הכל שיש בורא ומשגיח,
ואית דין ואית דיין ,762וכל הבריאה מסורה בידו לעשות כטוב בעיניו כמו שהיה בעת יצי"מ ועל
י"ס ובמדבר ובכמה זמנים פרטיים ,והוא המשדד הטבע 763ומהפכו כרצונו ,והוא ממש סוד
הנהגת עולם התוהו ועולם התיקון ,שבתוהו הוא סוד הטבע השולט ע"י הסתרת פנים שהוא סוד
סילוק האורות למעלה וכלי ההנהגה עושים את שלהם ,ולכן אז הקלקולים גוברים וסט"א שולט
מצד רוע הסידור הנמצא בהנהגה ,שאינו במשקל לתת לאיש כדרכיו ופרי מעלליו ,אלא עולם
כמנהגו נוהג.
והוא סוד שבירת הכלים בלי מתקלא ,והוא סוד הערלה החופה על הברית ,כי הברית
הוא מקום ירידת השפע משמים לארץ שהולך ע"י מחיצות הכוכבים והמזלות שהם ז' כוכבים
סוד ז' מלכים שכל א' מושל בעולם ,וכאשר יש הסתרת פנים אז הם בסוד בורות נשברים 764אשר
לא יכילו המים ,והוא הערלה המכסה על מקום ירידת השפע בסוד מ"ש )ברכות ל"ב ע"ב( מיום
שחרב בהמ"ק נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים ,ולכן אז ניטלה המלוכה
מישראל ,כי אין להם מציאות במזל ובטבע כלל כי )שבת קנ"ו ע"א( אין מזל לישראל ,ונתנה
760

מצד של עץ החיים שהוא ו באמצע של א שנאמר בו ,ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם אבל
האילן של עץ הדעת למטה.
 758עי' בהגר"א על תיקו"ז קל"ט ע"ג שהר וגיא הם חו"ב.
 759נלענ"ד שאולי התיבות היו "כל הסיגין".

 760עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ד וז"ל ,וז"ש ואתתקן בתקונוי באמה בפומי' דאמה והן עיקר
תקונין לאתבסמא נוקבא בדכורא שזה התיקון בעולם התהו שלא היה מתקלא ,עכ"ל.
 761עי' לעיל הערה .202
 762עי' זהר ח"ב צ"א ע"א וז"ל ,וכדין אתמר אנכי יהו"ה אלהי"ך ,רזא שלים בשמא קדישא ,א'
ליחדא רזא דשמא קדישא בדרגוי למהוי חד ,בגין דרזא דיליה איהו ו' ,נ' רזא למדחל מקודשא בריך
הוא ולמנדע דאית דין ואית דיין ,ואית אגר טב לצדיקייא ופורענות לרשיעיא ,עכ"ל.
 763עי' לקמן פתח ו' שהוא אור המ"ה.
 764על פי ירמיה ב יג ,כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות
בארת נשברים אשר לא יכלו המים ,ועי' שער מאמרי רשב"י )ח' ע"ד( שהם הבורות של הסט"א.
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)להבאים משרש( ]המלוכה לאדום והם[ ז' מלכים הנ"ל ז' רישין דנחש 765שיניקתו מן הערלה
הנ"ל ,והם ז' פעמים אדו"ם עם מ"ח צורות של המזלות 766בגי' ערל"ה ,והוא בור שאו"ן
)תהלים מ ג( אשר חפרו דור אנו"ש ,בורות נשברים הנ"ל ,אבל מלוכתם היא שבירתם ,בסוד
)עובדיה א יח( לא יהיה שריד לבית עשו וגו' וכמ"ש בנבואת עובדיה) 768מלאכי א ד( כי תאמר
אדום רוששנו ונשוב ונבנה חרבות וגו' כה אמר ה' המה יבנו ואני אהרוס וגו'.
וגילוי הברית הוא ענין גילוי השגחה הניסיית שמתגלה בעולם ועושה נפלאות ,אשר ע"י
מתגלה כבוד מלכותו ומציאותו והשגחתו ית' ,ושידוד הטבע הוא סוד העברת הערלה מן הברית,
כמו שהיה במצרים שלכן אז נצטוו על המילה וכמ"ש )זכריה ט יא( גם את בדם בריתיך שלחתי
אסיריך מבור אין מים בו ,והוא בור שאון הנ"ל שהם בורות נשברים אשר לא יכילו מים ,ונחשים
ועקרבים יש בו ,769ואלו נחשים ועקרבים הם כחות הסט"א שמפתים לאדם להיות נמשך בתר
עינוגין דהאי עלמא מצד הסתרת השגחת השכר ועונש מן עוה"ז ,והוא הנחש המפתה לאדם
שלא )יירא( מעונש שמים ,ועקר"ב הוא הסט"א הגובר באדם לעקור אותו משורש ביתו העליון
סוד אמונה להיות כופר בעק"ר ח"ו ,770והכל מצד הערלה החופה ומכסה על הברית ,וע"י גילוי
השגחה הניסיית ושידוד הטבע שהוא העברת הערלה ,אז נתקן העולם ואין כח לסט"א לפתות
לאדם להדיחו מעבודת שמים ,מאחר שרואה שליטת יחודו ית' ואשר רצון יראיו יעשה ,והוא
גילוי הרצון במצח וגילוי החסדים ביסוד בעטרה במקום ירידת השגחה למטה ,והוא תיקון הרע
ע"י )גילוי( האור הגדול הזה ,שדבר זה נמצא לישראל לפרקים ,כמו בעת יצי"מ וקי"ס ובמדבר
ובא"י בעתים מיוחדים ,שהם ניצוצות אורות התיקון של מ"ה החדש שהנהגת הטבע כפוף
ומשועבד אל הנהגה זאת ,והוא חיבור ב"ן ומיתוקו ע"י מ"ה.
אבל לא נתחברו לגמרי ,כל א' אינו לוקח אורות שכנגדו ,אלא שלא כסדר ,שאם היה כן
היה מתבטל הבחירה לגמרי ,771שכבר היה העולם מתוקן שלא היה שום מקום לסט"א לפתות
את האדם ,מאחר שרואה עין בעין השגחתו ית' ,ושכר ועונש נמצא מיד ,ולכן לא היה הבירור
הגמור ,ולא היה יחוד גמור בין מ"ה עם ב"ן ,שמצד זה ברוב הזמן נסתר השגחה העליונה
בהסתר פנים וחוזר שליטת הטבע למקומו ,ואז ע"י הסט"א נמצא לפתות ,ומכל מקום ,מצד
התחלת התיקון וגילוי מ"ה החדש בניסים של קי"ס ,והנפלאות ,והיד החזקה של יצי"מ ומתן
תורה ,והליכתם במדבר ,זה עשה שורש חזק לאמונה בלב ישראל ,עד אשר א"א שישלוט בהם
הסט"א לגמרי ,להסירם מאמונה ,והוא סוד תיקון העולם שא"א שיחרב לגמרי ,רק הוא בבחינת
עליה וירידה ע"י תגבורות הסט"א בשאר החטאים ,יעוין מ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל בפי'
לתיקונים 772על מ"ש )ברכות ל' ע"ב( אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ,וגמר התיקון יהיה

767

 765עי' ענינו במגלה עמוקות ס' קץ וז"ל ,מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש של
ז' ראשים ,וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו יש לי רב אחי ,שרמז על רב
אחא שהפיל ז' ראשין דיליה ,כי שבע יפול צדיק וקם )משלי כד טז( .ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב
ע"ד וז"ל ,בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו' והן ז' דרגין של הס"א וכו' והן ז' היכלות
דמסאבותא וכו' ,עכ"ל.
 766עי' באריכות בליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב ,ובהגר"א תיקו"ז קי"ט ע"ג.
 767עי' זהר ח"א קפ"ה ע"א וז"ל ,תא חזי ההוא בר נש דלא זכי לאשתדלא בהאי עלמא
באורייתא ואיהו אזיל בחשוכא ,כד נפיק מהאי עלמא נטלין ליה ועאלין ליה לגיהנם ,אתר תתאה
דלא יהא מרחם עליה דאקרי בור שאון טיט היון ,ע"כ.
 768נדצ"ל מלאכי.
 769עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 770עי' בהערה הבאה.
 771עי' ע"ח שבירה פרק ו'.
 772עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
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בסוף אלף הששי בעטרת היסוד שאז יתגלה האור לגמרי ,ויעביר הערלה מכל וכל ,ויוסר הנהגת
הטבעיית כמ"ש )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צ-באות בהר ציון ,ולכן
אז זמן קבלת השכר כמ"ש.
פתח ד
וכל זה הוא גם כן בכל אדם בפרט ,שיש בו ב' כחות הנהגות האלו ,שהאדם הוא כלל כל
העולם ,773והם א' הנהגה טבעיית ,והם כחות נפש הבהמית שלו סוד שם ב"ן ,שבו שליטת מלך
זקן וכסיל )קהלת ד יג( היצה"ר וסט"א ,שמטבע נפשו נמשך לכל תאוה ומדה מגונה ,וכל אלו
הכחות הבהמיות הם כלולים בערלה החופה על הברית כמ"ש )ירמיה ט כה( כי כל )וגו' בית
ישראל ערלי לב( ]הגוים ערלים[ ,והוא מלשון כיסוי ואוטם ,שכל מדות טובות שברוח הקדושה
שבו ,הם סתומים וחתומים והם כל ימי הקטנות ,שאז יצה"ר שולט באדם בסוד שם ב"ן לבד,
ועוד יש כח באדם והוא הנהגה שלמעלה מן הטבע ,והם תרי"ג איכות הנשפע מן הרוח אל
הנפש ,774שהם באים לתקן כל מדות המגונות שבנפשו הבהמיית והוא סוד חיבור מ"ה וב"ן ,וזה
מתחיל להיות נקשר באדם ביום השמיני ע"י מילה ,שחותכים הערלה ומתגלה הארת החסד
המקיים העולם ,והוא מדות טובות הדבוקים )בכחו( ]ברוחו[ שהם תרי"ג איכות הנ"ל הנכללים
בעטרת הברית ,וכריתת הברית הזה הוא קשור בישראל ,שבזה נקשר נפשם הבהמיי ברוח
האד"ם סוד שם מ"ה שלא יהיה נחרב לגמרי ,שאף שיצה"ר כרוך בעקבו ושולט בכל אבריו כל
תרי"ג איכות שבנפשו הבהמיי ,מכל מקום שורש אמונ"ה קיים בו ,ובזה נשרש התיקון של שם
ב"ן שהם ו' פעמים טו"ב שבו' ימי בראשית ,שתיקונו ע"י אד"ם טוב מא"ד שם מ"ה כמ"ש
למעלה )פתח ב'( ו' פעמים טו"ב גי' אמונ"ה והוא מ"ש )הושע ב כא ,כב( וארשתיך לי לעולם
וגו' וארשתיך לי באמונ"ה ,ואירוסין הוא ע"י טבעת קדושין עזקתא דחתים ביה שמיא וארעא,775
והוא העטרה שעל הברית הנתון באצב"ע סוד שם הנ"ל 776במילוי ,שע"י האמונה אז )תהלים סז
ג( לדע"ת בארץ דרכך שעי"ז נקשרת הנוקבא בדכורא ב"ן עם מ"ה ,וכתיב וארשתיך לי בצדק
ובמשפט בחסד וברחמים ,הוא סוד הארת המצ"ח הרצון ברמ"ח עלמין 777בפומא דאמה.
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 773עי' זהר ח"ג ל"ג ע"ב וז"ל )בראשית א כו( וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל
הארץ מאי ובכל הארץ דא גופא עולם קטן ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז קט"ז ע"א וז"ל ,כל צדיק וצדיק יש
לו עולם בפני עצמו ,דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן ,עכ"ל.
 774עי' יהל אור ח"ג ל"ז הובא לעיל הערה .202
 775עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 776אל"ף ה"י וי"ו ה"י בגימ' אצב"ע.
 777עי' שער הפסוקים חיי שרה וז"ל ,רמ"ח כמנין אברהם ,כשיורדים למטה בפומא דאמה
דאורכיה רמ"ח עלמין כנזכר באדרת נשא ,ושם נתפשטו ה' חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד
173

פתחי שערים

ובאמת ,כל אדם הדבוק בתורה הוא סוד המתקלא שהוא גילוי רצונו של א"ס שמתגלה
ע"י התורה אז נחתם בחותם ברית זה ויש לו תיקון ,לבד הבועל ארמית ,הוא מי שנמשך אחר
פיתוי האשה זרה )ישעיה ב ו( ובילדי נכרים יספיקו ובדרכי פילוסופיא הארורה ,עי"ז נמשכה
ערלתו להיות נמשך אחר הטבע ועי"ז גורם שליטה לנפשו הבהמיית ,ואז מסתלק רוחו מנפשו
הוא סוד שבירת הכלים ממש והוא סוד עולם תוהו ב"ן בלא מ"ה ,ועל סוד העמוק הזה ארז"ל
)עירובין י"ט ע"א( שאברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנם ומוציא משם הרשעים ]עי' מ"ש
אאמ"ו הגאון המחבר ז"ל בספרו מגן וצינה[ ,לבד מן הבועל ארמית ,משום דממשכא ערלתיה
ולא מבשקר ליה ,והיינו שאברהם הוא סוד מלך הדר ,778חס"ד דאתגלי ברמ"ח עלמין דהאי אמה
שהוא הגורם תיקון השבירה ,הוא מוציא כלי הנפש הנשברים השקועים בסט"א שהוא הגיהנם
כחות הקלקולים והתוהו שהם שולטים בנפש הבהמיית כמ"ש )ישעיה סד ו( ותמוגנו ביד עונינו,
וכח הקדושה מן הרוח שהוא נקשר בנפשו שהוא ע"י מצות מילה שקשור באמונה 779שהוא גורם
לו לצאת מן הקלקול ולהתקן ,וזהו יציאתו מן הגיהנום ,לבד הבועל ארמית שהיא מינות
דמשכא ,שאז נמשכה ערלתו ואין שם גילוי החסד מ"ה סוד אברהם ,ולכן ארז"ל )מכות כ"ד
ע"א( בא חבקוק והעמידם על אחת ,שנאמר וצדיק באמונתו יחיה ,שהאמונה כולל כל תרי"ג
מצות שהוא מצות מילה הכולל כל תרי"ג איכות הנשפע מן הרוח אל הנפש ,והוא מ"ש )נדרים
ל"א ע"ב( שי"ג בריתות נאמרו בה שהם כלל כל התורה י"ג מדות והוא י"ג תיקונים שע"י נתקנו
כל המלכים כמ"ש במקומו בס"ד ,וכתיב )בראשית יז ז( והקימותי את בריתי וגו' להיות לך
לאלקים וגו'.
פתח ה
וכמו כן בכלל הנהגת העולם ארז"ל )סנהדרין צ"ז ע"א( שני אלפים תוהו ,שני אלפים
תורה כו' ,שמתחלת ביאת דור אנו"ש אשר חפרו בור שאו"ן) 780תהלים מ ג( התחיל זמן התוהו
אשר חצבו בורות נשברים )ירמיה ב יג( אשר אין בו מים ,שנסתלקו האורות ונשאר מקום ריק,
ושם מצאו מקום הנחשים ועקרבים 781שהם חלקי התוהו אשר הם נמצאים במקום הריקות
הנמצא ע"י סילוק האורות כמ"ש למעלה בנתיב שבירת הכלים באריכות )פתח ב'( וכחשו בה'
ובמציאותו ,וכמ"ש )בראשית ד כו( אז הוחל לקרוא בשם ה' ,782ואז יצאו דורות הרשעים שהם
נפשות של עולם התוהו ,783והם עד דור המבול עד שנחרב העולם לגמרי ,וחזר ונבנה קצת ע"י
נח איש צדיק תמים וגו' )בראשית ו ט( שהוא היסוד ,784ונעשה קלקול בו' ימי בראשית שלא
שלטו המאורות ונשברו ,סוד מיתת ז' מלכין קדמאין וארעא אתבטלת כמ"ש )בראשית ז כד(
ויגברו המים על הארץ וגו' ,ואמרו )רש"י בראשית ו יג( שנטשטשה הארץ בעומק ג' טפחים,
שהוא יוסף ,עכ"ל ,ועי' אד"ר דף קמ"ב ע"א וז"ל ,ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן
בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא ,והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין
ותמניא עלמין ,וכלהו תליין בפומא דאמה ,דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי
חסד עלאה והאי אמה חסד הוא ,עכ"ל.
 778עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ב וז"ל ,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.
 779עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א הובא לעיל הערה .772
 780עי' לעיל הערה  767שהבאנו את דברי הזהר.
 781עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 782עי' פי' רש"י שם  -לשון חולין ,לקרא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של
הקב"ה ,לעשותן אלילים ולקרותן אלהות ,עכ"ל.
 783עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,ובאותן השנים )של אלף הה' והו'( מתגלגלים כל
התתקע"ד דורות שהן הע"ר שהן הנשמות מעולם התהו ,כמ"ש )חגיגה י"ד ע"א( שתלן בכל דור והן
הן עזי פנים שבדור ,ואמרו )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו' וכמ"ש בר"מ פ' נשא דף
קכ"ה ואתהדרו אינון ע"ר רעיין על ישראל כו' ע"ש ,עכ"ל.
 784עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א.
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וכתיב )בראשית ז כ( חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ,סוד חו"ב ירידת אחוריים דלהון,
ואח"כ גם בדור הפלגה משם נפצו על פני כל הארץ )בראשית יא ח (785בסוד פרידת האותיות
שהוא ג"כ שבירת הכלים כמ"ש למעלה )בית נתיבות שבירה פתח כט(.
עד שבא אברהם אבינו עה"ש ,שבעת שהיה בן מ"ח שנים אז כלו שני אלפים תוהו ,ואז
התחיל להתגלות האמונה בארץ כמ"ש )786בראשית יג ד( ויקרא אברם בשם ה' וגו' ,וכתיב
)בראשית יב ה( ואת הנפש אשר עשו בחרן ,שהוא סוד הבירורים שברר מ"ה וב"ן ,והם הנפשות
אשר היו שבורים ושקועים בסט"א ורחוקים מאמונה ,נתחברו לאברהם אשר היה ראש אמנה
)שיה"ש רבה פרשה ד פסקה כ (787והוא תיקון העולם על ידי מ"ה ,האד"ם הגדול בענקים
)ירושלמי שבת ע"ט ע"ב( אב"ר מ"ה ,788ומאז התחיל התיקון והבירור עד שנעשה המתקלא בג'
קווין חד"ר שהם סוד האבות אברהם יצחק יעקב ,והתחיל גילוי התורה תרי"ג מצות כמ"ש
)יומא כ"ח ע"ב( קיים אברהם אבינו כל התורה כו' ,ומאז התחיל שני אלפים תורה עד שנשלמו
ישראל לס' ריבוא שהוא כלל הבירור בס' ריבוא נשמות ,ואז נתנה התורה בגלוי לעולם ,ונשאר
התיקון קבוע בישראל ,שנשבע הקב"ה שלא ימירם 789כו' וכמ"ש )דברים כו יז( את ה' האמרת
וגו' )שם יח( וה' האמירך וגו' ,שאפילו אם אין עושים רצונו של מקום ,מכל מקום אין האמונה
נכרת מהם ואין התורה פוסקת מזרעם כמ"ש )דברים לא כא( כי לא תשכח וגו'.
וכל הגלות וירידת ישראל ,אינו אלא בסוד עליה וירידה ,אכן ,אין זה חורבן גמור ח"ו,
רק לפעמים מתגבר התיקון יותר ,ולפעמים מתקרב לקלקול ,אבל אינו לגמרי ,והקדושה קשורה
בישראל כמ"ש )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם ,לא מאסתים וגו' ,כי אני ה'
אלקיהם וגו' ,ואמרו )תיקו"ז י"ג ע"ב( מעולם לא זזה שכינה מישראל ,וגם אחר חורבן בהמ"ק
שאז חוזר ונתגבר התוהו וגלו ישראל ,מ"מ לא נתבטל לגמרי ,אלא שנתגבר הסט"א עד קרוב
לסוף אלף הששי שאז הרע יגבר מאד ,והוא הערלה החופה על הברית ,ואז יתגלגלו ניצוצין של
עולם התוהו עזי פנים שבדור 790שהם מסטרא דע"ר וגברה המינות והמלשינות וחוצפא יסגא
בסוד )ירמיה ג ג( ומצח אישה זונה היה לך וגו' ,791ואז נעלם אור מצח הרצון כמ"ש )הושע ד
א (792כי אין חסד ואין משפט וגו' ,ואין דעת אלקים בארץ ,ודרגין דחציפין שלטין בעלמא ,וסוד
החוצפא הוא בסוד ע"ר 793מוא"ב שהם מ"ט שערי טומאה שהוא חצופא שפרסמה מאב ,והוא
בסוד ש"ך דינים כמ"ש מזה במקום אחר באריכות ,עד שבסוף אלף הששי ,אז )דניאל ז יג( וארו
עם ענני שמיא כבר אינש אָתֵ ה ,והוא מלך המשיח שהוא בסוד אד"ם שם מ"ה ,ואז יעבור הערלה

 785לשון הפסוק ויפץ ה' אתם משם על פני כל הארץ.
 786וז"ל ,הפסוק ויקרא שם אברם בשם ה' ,או אולי כא לג ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם.
 787וז"ל ,ד"א תשורי מראש אמנה זה אברהם שכתוב בו והאמין בה' ,עכ"ל.
 788עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב וז"ל 'בראשית' סוד בינה דעת שבה ברא שית ,שהוא כולל
שית תיקונים ,שית יריען' ,ברא' קד"א ,בר"א דאברהם אב"ר מ"ה ,עכ"ל ,ועי' ע"ח נסירה ח' וז"ל,
דכד אתי אבר מאברהם אתהדר ברא ונעשה אבר ואתגלייא האי אבר ,והענין כי ע"י האור ההוא
שלקח אברהם נתקן האבר הקדוש המזדווג עם המלכות הנקרא מ"ה ,לכן כח שניהן נרמז בו אבר
מ"ה אברהם כי הוא המתקנם ,עכ"ל.
 789מקורו בתנא דבי אליהו רבה פרק כד וז"ל ,נשבע הקב"ה לעמו שלא יחליפם באומה אחרת,
ולא ישנם ,ולא ימירם בעם אחר ,ולא יכלה אותם שנאמר )הושע יא( לא אעשה חרון אפי וגו',
עכ"ל.
 790עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,ובאותן השנים )של אלף הה' והו'( מתגלגלים כל
התתקע"ד דורות שהן הע"ר שהן הנשמות מעולם התהו ,כמ"ש )חגיגה י"ד ע"א( שתלן בכל דור והן
הן עזי פנים שבדור ,ואמרו )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו' וכמ"ש בר"מ פ' נשא דף
קכ"ה ואתהדרו אינון ע"ר רעיין על ישראל כו' ע"ש ,עכ"ל.
 791עי' א"א פתח טו עוד מענין זה.
 792וז"ל הפסוק ,כי אין אמת ואין חסד ואין דעת א-להים בארץ.
 793על פי )במדבר כא כח( כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי
במות ארנן ,עכ"ל ,ועי' ליקוטי תורה וירא וז"ל ,כל הקליפות הנאחזות במ"ל הנק' ער מואב ,וזהו
ער מואב מלשון ערו"ה ,וגלוי כי מה שנתגלה מן הגבורה שברחל נעשה מואב ,וז"ש ער מואב
וכולם קליפות בעלי במות ,והפסילין הפסולין ,וע"ר זה נאחזת בגבורות היוצאות מארנון עילאה
עכ"ל.
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ויבער רוח הטומאה מן הארץ ,ואז יהיה גמר התיקון )יחזקאל לו כז( ועשיתי את אשר בחוקי
תלכו וגו' ,ויתבטל ג"כ הנהגת הטבע לגמרי.
פתח ו
וענין גילוי של 794מ"ה החדש ביסוד ,795הוא אור הראשון שנברא בו' ימי בראשית ביום
א' ,796ואור הזה הוא המשדד הנהגת הטבע ,שהוא למעלה מאור הז' כוכבים שהם בסוד ז' מלכי
אדום ,והוא הנגנז כדי שיהיה הבחירה נמצא ,וגניזתו הוא בשמש שנברא ביום ד' ,שהשמש הוא
הכולל כל ז' כוכבים והמושל בהם וכולל כל חוקי הטבע ,שע"ז אמר שלמה )קהלת ג טז( וראיתי
תחת השמש וגו' )קהלת א ג( וכתיב מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש וגו',
שהטבע עושה את שלה ,ואינו לפי עמל האדם ,אבל למעלה מן השמש יש יתרון ,והוא אור
הפנימי שהוא ע"פ התורה ועבודה לעשות נפלאות בעולם ,לשדד הנהגת הטבע ,והוא מלך
השמיני שעתה הוא גנוז ,והנהגת אור הכוכבים והשמש שולט בעולם עד שבא אברהם ע"י מצות
מילה ניתן לו גילוי האור הזה והוא מ"ש )בראשית יח א( וירא אליו ה' באלוני ממרא וגו' והוא
יושב פתח האוהל כחום היום ,ואמרו )נדרים ח' ע"ב( שהוציא חמה מנרתיקה כו' ובו נתרפא
כמ"ש )מלאכי ג כ( שמש צדקה ומרפא בכנפיה ,שהוא )תהלים קמז ג( הרופא לשבורי לב
ומחבש לעצבותם ומתקן כלים הנשברים ,ולכן וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וגו' ,והם ג'
גווני דקש"ת 797שהוא נהורא דשמשא במיא ,אור הפנימי המתגלה ביסוד בסוד הנורא )שופטים
ח כא( כי כאיש גבורתו ,והוא גילוי גוונין נהירין דבקשת שהוא סימנא דמשיח כמ"ש בזוהר
)ח"א ע"ב ע"א (798כד תחמי קשתא בגוונוי נהירין ,צפה לרגלוי דמשיחא ,והוא המתקלא גווני
דג' אבהן ,וזכה לזה ע"י מצות מילה ,והוא המרגלית טובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם
אבינו ,שכל חולה שהיה רואה אותה מיד נתרפא )ב"ב ט"ז ע"ב( שהוא מה שקרא בשם ה' א-ל
עולם ,ותקן הנדחים ושקועים בסט"א מעת שנשברו הכלים ע"י דור אנוש והבאים אחריהם,
וכשמת תלאה בגלגל חמה )שם( שהוא האור הגנוז שם ,ואור הזה בו השתמשו הנביאים ובעלי
רוה"ק שיודעים מה שבסוף העולם ,כמ"ש )חגיגה י"ב ע"א( אור שנברא ביום הראשון אדם
צופה כו' ,ותחילת גניזתו של אור הזה בנשמת משה שהוא אדון הנביאים כמ"ש )במדבר לד י(
ולא קם נביא עוד וגו' ,והוא מ"ש )במדבר יב ח( פה אל פה אדבר בו וגו' ומראה ולא בחידות ,כי
)ב"ב ע"ה ע"א( פני משה כפני חמה ,והוא מקבל האור בעצמו ,ולכן בימיו לא היה לטבע שום
שליטה כלל ,ונתבטל לגמרי בהליכתם במדבר ע"י מן ובאר וענני כבוד ,וכל פרטי הנהגתם היה
ע"י אור הפנימי הזה הגנוז בשמש ,ולא היה לשמש ולכוכבים שום שליטה בהם כלל ,וכשמת אז
)קהלת א ה( ובא השמש ,נסתם אור הראשון והאיר דרך השמש באמצעות הטבע ליהושע
ולנביאי הדורות ,ומכל מקום היה קצת גילוי לאור הזה בנסים ונפלאות שעשה יהושע וכל זמן
הנהגת ישראל בהיותם בארצם ,כ"ז שהנבואה היתה בישראל ,ולכן היו נקראים הנביאים רואים
וחוזים ,799שהיו נהנים מאור הפנימי הזה ,ועל כל פנים ,היה קצת תיקון לב"ן ע"י מ"ה בסוד שם
 794נדצ"ל שם.
 795עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד וז"ל ,הוה שירותא מחסד כו' שהוא התחלת ו"ק של עולם
התיקון ,וע"י נתקן ,כמ"ש בא"ר )קמ"ב ע"א( דלא אתקיימו כו' עד דאתער האי בתראה מכלהו
דכתיב וימלוך תחתיו הדר ,מאי הדר חסד עילאה כו' ,ונתגלה ביסוד שהוא כלל הו"ק ,ואז נתבסם
הכל ,כמ"ש שם ,ובג"כ בכלהו כתרים כו' ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו ואתבסמו
תקוני נוק' בהאי אמה כו' ,עכ"ל.
 796עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ד וז"ל ,אז יתגלה חסד בפום אמה כנ"ל ,והוא זמן לע"ל כנ"ל,
וז"ש )חגיגה י"ב ע"א( אור שנברא ביום הראשון כו' והוא חסד הנ"ל וגנזו לצדיקים לע"ל ,עכ"ל.
 797עי' ע"ח ציור עולמות אבי"ע פרק ג' וז"ל ,קרקע הגן היא מלכות ,ומשם עולין ויורדין
הנשמות תדיר ,ובו ג' גווני קשת ,כי היסוד קשת איקרי הכלול מחג"ת ,ג' גוונין אילין ,עכ"ל.
 798וז"ל ,א"ל ההוא יודאי ,כך אמר לי אבא ,כד הוה מסתלק מעלמא ,לא תצפי לרגלי דמשיחא
עד דיתחזי האי קשת בעלמא מתקשטא בגווני נהירין ויתנהיר לעלמא ,וכדין צפי ליה למשיח,
עכ"ל ,וכן בתיקו"ז פ"ו ע"ב וז"ל ,ובגין דא אלעזר ברי ,לא תצפי לרגלא דמשיחא עד דתחזי קשת
בגווני נהירין ,עכ"ל.
 799עי' גר"א משלי כב יב וז"ל ,נביאים היו במדרגת העינים ,שהם שנים רואה וחוזה ,והם
נביאים ראשונים ואחרונים וכו' ,אחרונים ראו באספקלריא שאינה מאירה ,לכן כתיב בנבואתם
חזון שהוא מתרגום של מראה ופחות ממנו ,עכ"ל.
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ס"ג ,והוא סוד נבי"א ,800והאיר י' שנתגלה בפום אמה בכלים שהוא סוד אב"ן ולכן נקרא נבי"א,
והוא ג"כ גילוי י' דברות ]בלוחות אב"ן אחר התיקון שנתנה להם לוחות שניות והוא סוד הארון
ולוחות שהי' בק"ק כל זמן קיום של בית המקדש ומשם היו שואבים נובאתם כמ"ש )ישעיה כב
א( גיא חזיון כמ"ש )שמות כה כב( ודברתי אתך מעל הכפורת וגו' ושם היה גילוי האור כמ"ש
בירושלמי שבבית ראשון כשנכנס כה"ג לק"ק ביוה"כ היה מהלך לאור של ארון שהארון היה
יסוד וכפורת עטרת היסוד והלוחות שבו הוא סוד י' דמגתלה בפומא דאמה בי' דברות[ ה"ח
וה"ג ,ולכן נקרא )מלכים ב' יא ב( חדר המטות ששם המתקלא בזיווגא דדו"נ ,וכמ"ש )שיה"ש א
יג( בין שד"י ילין ,וזה סוד הדיבור שנקרא טוב 801כידוע.
ואחר שנחרב בהמ"ק היה ממש מעין שבירת הכלים ,ונגנז האור ופסקה הנבואה
מישראל ,ונגנז הארון ,ושוב ההנהגה העליונה נסתרה ,כמש"כ )דברים לא יח( ואנכי הסתר
אסתיר פני וגו' ,ויעזבו להנהגת הטבע של הז' כוכבים שהם ז' מלכין קדמאין ,והאורות שבכלים
נסתלקו למעלה ,סוד בהמ"ק העליון שהיה תחלה מאיר בבהמ"ק תחתון גבה למעלה כמשרז"ל,
ואז )קהלת יב ז (802והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה ,והארץ ישוב אל העפר וגו' ,ושלטו ידי
זרים בבהמ"ק שהוא סוד הרמה ותולעה שאוכלים בשר המת בקבר ,וכמ"ש )איכה ב ט( טבעו
בארץ שעריה וגו' ,ומ"מ לא היה שבירה גמורה ,שעדיין נשאר קצת תיקון וענף מן הנבואה,
כמ"ש )במדבר יב ו( בחלום אדבר בו ,ורוה"ק שלא נפסק מצדיקים שבדור ,וכן נשאר קצת
מהנהגה שלמעלה מן הטבע לקיים ישראל בגלות ,כמ"ש )יומא ס"ט ע"א (803הן הן גבורות
גבורותיו כו' )ויקרא כו מד( ואף גם זאת וגו' ,וכן נשאר מבהמ"ק כותל מערבי ששם השכינה
שורה ,804ומ"מ הסט"א הולך ומתגבר בכל יום ,וישראל יורדים יותר למטה ,ואין עוד נביא ולא
אתנו יודע עד מה ,וכתיב )תהלים עד ט( אותותינו לא ראינו וגו' ,שכל אותות הוא מסוד מ"ה
החדש שמתגלה ביסוד שנקרא או"ת כידוע ,והרשעים גוברים בעולם ומתרבה המינים
ואפיקורסים המכחישים השגחה ונבואה ותיקון העולם בביאת משיח ,כמו שאנו רואים בעוה"ר
בעתים הללו ,והכל מחמת העלם האור הראשון ,כמ"ש )יואל ב י( שמש וירח קדרו וגו',
ומתנהגים ישראל בהסתר פנים היותר גדול למאד ,ונשארים תחת השמש עד שיבוא משיח ,ואז
יהיה גילוי האור כמ"ש )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה וגו' כי מלך ה' צ-באות בהר ציון ,וכתיב
)ישעיה ס יט( לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו' והיה ה' לך לאור עולם ,ולכן אז יהיה
גילוי הנבואה כמ"ש )יואל ג א (805ושפכתי רוחי על כל בשר ונבאו בניכם וגו' ,וכן הנהגת
הנפלאות כבזמן משה רבינו עה"ש כמ"ש )מיכה ז טו( כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.
פתח ז
ועיקר המתקלא בעולם התיקון היה ע"י תורה ומצות שנתנו לישראל שהוא גילוי רצון
העליון ,שרצונו מתגלה ע"י התורה ,והם בג' קווין חד"ר ,כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע
בינתים )ס"י פ"ב מ"א( ,806שכף זכות וכף חובה הם מצות עשה ומצות ל"ת ,ותורה בדיבור
בלשון ,וגילוי הרצון הזה הוא מ"ה החדש ,והוא הארת ג' אלפי"ן שבשם 807שהוא גילוי יחודו
ית' ע"י ג' הנ"ל שהוא המתקלא ,ועיקר שבו הם יאא"א י"ג ,ונשאר ל"ב סוד תיקון מעשה
בראשית בל"ב אלקים 808שהיה תחלה בסטרא דגבורות לבד כל מע"ב ,ואח"כ נתקנו ע"י בריאת
 800עי' תיקו"ז נ"ה ע"א ומבינה נביאים )ס"ג היא שם השייך לבינה( מובא בשבירה פתח יז.
 801עי' לקמן סוף פתח ז' שדעת נקרא טוב ,ולכן נדצ"ל דעת שנקרא טוב.
 802וז"ל הפסוק ,וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל הא-להים אשר נתנה.
 803וז"ל ,זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים.
 804עי' זהר ח"ב ה' ע"ב וז"ל ,אמר רבי יהודה ,מעולם לא זזה שכינתא מכותלי דמערבא דבי
מקדשא ,דכתיב )שיר ב ט( הנה זה עומד אחר כתלנו ,עכ"ל.
 805וז"ל הפסוק ,אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון
בחוריכם חזינות יראו ,עכ"ל.
 806עי' 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 ,ולשון חק מכריע בינתים הוא היסוד,
שנקרא לשון כמ"ש )ישעיה נ'( לשון למודים ,עכ"ל.
 807עי' לעיל פתח א' ,ועי' שעה"כ פסח פרק א'.
 808במעשה בראשית כתוב אלקים ל"ב פעמים ,עי' ע"ח עקודים פרק ג'.
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אד"ם ,שע"י מתגלה היחוד סוד י"ג הנ"ל ,וגילוי האור הזה היה בעטרת היסוד כמ"ש )בראשית
א לא( יום הששי וגו' שארז"ל )ע"ז ג' ע"א( תנאי התנה הקב"ה עם מע"ב ,אם מקבלים ישראל
את התורה מוטב ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו ,כמ"ש ,שהכלים הנשברים נתקנו ע"י
התורה שנתנה בששי ,והוא מ"ש במדרש )רש"י ישעיה מג יב( שבסיני פתח השי"ת כל הרקיעים
והראה להם שהוא יחיד בעולמו ,והוא סוד גילוי האור של מלך הדר חסד הראשון דאזיל בכולהו
יומי ,809ונתגלה ביסוד שהוא סוד רקיע שבו כוכבים ומזלות 810כו' ,ונתגלה היחוד שהוא המתקן
הקלקולים של כלים הנשברים ,ונתבטל הנהגת הטבע לגמרי ,ולכן אז זכו לכתרים שהם המוחין
שהם הזיונין של שעטנ"ז ג"ץ 811שלא היה בעולם התוהו ,והיה להם חירות מן המיתה ומשיעבוד
מלכיות ,לולא חטא העגל היה העולם נתקן לגמרי במעט זמן ,והוא מ"ש בפרק אמר ר"ע )שבת
פ"ח ע"א( דרש ההוא גלילאה כו' בריך רחמנא דיהיב לן אוריין תליתאה כו' ,סוד ג' קווין של
חד"ר הנ"ל.
ועיקר התורה הוא הדעת שהוא המתקלא שלא היה בעולם התוהו כמ"ש למעלה
)שבירה פתח יז( בשם רבינו הגדול ז"ל ,812והם ב' חלקים של ה"ח וה"ג שהם רמ"ח מצות עשה
ושס"ה לא תעשה ,וענין זה הוא סוד מ"ה וב"ן של מ"ה ,יו"ד דאתגלי בפום אמה ,והיינו שיש
הפרש בין הלא תעשה למצות עשה ,ששס"ה ל"ת הוא תיקון הסדר של הנהגת האדם שלא
יקלקל נפשו בדברים אסורים ויהיה נשמר סידורו כפי מה שהוא ,אבל במ"ע הם להוסיף שלמות
ולהעלותו יותר במדרגה עליונה שהוא ענין שכר הנשמות לעוה"ב ,שהם עצמם המצות עשה
שמאירים בנפשו.
וכן הם סוד חסדים וגבורות של בחינת מ"ה החדש ,והיינו מ"ה וב"ן דמ"ה ,וב"ן דמ"ה
הוא שמירה לכלים הנשברים עצמם שנתקנו ונבררו שלא יתקלקלו מחדש ,והוא ג"כ סוד
הגבורות שנותן הדכר לנוקבא לעשותה כלי כמו שיתבאר בס"ד במקומו )מ"ד ומ"ן פתח יח(
ומ"ה דמ"ה הוא תוספת שפע הארה מהבחינה העליונה שבזה עולים הנשמות והעולמות
למדרגה יותר גדולה )ועיין מ"ש הגאון מהר"ל מפראג ז"ל בספרו תפארת ישראל )פרק ד'( בענין
מצות עשה מצות ל"ת בביאור אמרם רמ"ח מ"ע כנגד רמ"ח אברים ושס"ה ל"ת כנגד שס"ה
ימות החמה ע"ש דברים נפלאים ובכלל דבריו דברינו( ולכן ניתנה התורה ע"י משה רבינו עה"ש
שהיה בסוד הדעת ,813והוא סוד עמוק מאד מ"ש רז"ל )חולין קל"ט ע"ב( משה מן התורה מנין,
בשג"ם הוא בשר ,כי המבול היה בסוד שבירת הכלים כמ"ש למעלה )פתח ה' (814והיה משה
 809עי' יהל אור ח"ב ד' ע"ג וז"ל ,קומת אדם הוא מב' דברים ראש וגוף ,והוא ג"ר וז"ת ,בינה
כוללת ג"ר וחסד ז"ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ספד"צ י' ע"ד
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 ,ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד
הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה ,ואם כנים הדברים אז זה
לא כמו פשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י הנ"ל שזה כן חסד פרטי ,אבל יתכן ששניהם כוונו
לדבר א' ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד ,עי' לעיל הערה .245
 810עי' בזהר ח"ג רל"ו ע"א וז"ל ,רקיע איהו יסוד דביה נהרין שמשא וסהרא.
 811עי' לעיל נקודים פתח יא ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א וז"ל ,הגהה  -וכמ"ש שבעה
אותיות צריכין שלשה זיונין ,ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ' ,והן בז' מלכין שהן חסרים ג' מוחין ,לכך צריך ג' זיונין,
עכ"ל.
 812עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת ,שע"י הזיווג
באו"א ,ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין ,וכן הוא מוחין דזו"נ שע"י
נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ ,כמ"ש למטה ,ולכן דעד דלא הוי מתקלא מלכין קדמאין מיתו ,וכן
הזיווג של זו"נ הוא ע"י המוחין שהן הדעת ,והדעת נקרא מתקלא שקל הקדש ,והוא לשון חק
כמ"ש למטה ,לישן ממלל רברבין לישן כו' ,ולכן הזיווג בלשון דעת וידע אדם כו' ,וסוד זה הדעת
לא היה בעולם התהו ,ולכן לא נחשב דעת בספירות ,כי כל מה שלא היה בתחלה קודם התיקון
אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,וכו' ,וסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א כמ"ש בא"ז ,והן
ז"ת דאו"א והן ג"ר דז"א ,והתרין עטרין באין מע"ק אוירא ובוצינא ,שלכן הדעת במקום הכתר,
עכ"ל.
813
עי' זהר ח"ב רכ"א ע"א וז"ל ,אשר פקד על פי משה דא רזא דדעת ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ ב' ע"ד וז"ל ,בלעם בן בעור כנגד הדעת ,שאמר ויודע דעת עליון ,נגד משה שהוא מסוד
הדעת כידוע ,עכ"ל ,וכן ספד"צ י"ד ע"ד ועוד.
 814עי' עוד שבירה פתח כט בבית נתיבות.
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רבינו עה"ש ראוי לצאת אז אלא היה בסוד תוהו 815שלא היה מתקלא ,והיה בסוד )בראשית ו ד(
הנפילים ,והוא מ"ש )בראשית ו ג( לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר וגו' ,שרוח הוא
בסוד מ"ה הבא לתקן ב"ן נפש הבהמיית ,שהוא בסוד בשר בעטרת הברית ,בשג"ם הו"א הם ז'
מלכי אדו"ם )קדמאין( ,ז' פעמים אדו"ם הסובבים בסוד הערלה החופה על הברית )בראשית ו
יב( כי השחית כל בשר את דרכו וגו' ,ומשה הוא אור הפנימי אור של יום ראשון ,כמ"ש )שמות
ב ב( ותרא אותו כי טוב הוא ,ואמרו )זהר ח"ב י"א ע"ב( שנתמלא כל הבית אורה ,והוא א"ת
האו"ר כי טוב) 816בראשית א ד( בסוד תרי"ג מצות ,ואמרו )ע"ז י"ט ע"ב( אין טוב אלא תורה,
וטו"ב הוא שם הדעת גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,817והוא המתלבש בכל דור ודור
במארי תורה לתיקון העולם ,818שלא יחרב לגמרי ח"ו ,וכן לימות המשיח בסוד כי יבוא
שיל"ה) 819בראשית מט י( והבן.
פתח ח
כלל התיקון הוא ,שכל הכלים של הנקודים שהיו תחלה בסוד נקודות לבד ,וגם בסוד
רה"ר בלי חיבור ,וגם לא היה בהם סדר קווין ,ועכשיו נתקנו בסדר קווין ,וגם נתחברו השברים
יחד והמלכים כולם נתייחדו בסוד רה"י ונעשו בבחינת פרצופים ,וביאור הענין ,כי בתחלה היו
בסוד הסתר השלמות ואז הקלקולים גוברים ,וממילא אין להם חיבור כי אין פונים לתכלית גילוי
היחוד ,אלא כל א' מראה ממשלתו בפני עצמו ,בסוד )תהלים צב י( יתפרדו כל פועלי און ,כי לא
היו שלמות שיהיו בהם התחברות כלי בכלי ופעולה בפעולה כדי להוציא מהם שלמות האחרון,
שהוא עיקר גילוי יחודו ,ודבר זה נתקן ע"י מלך הדר שהוא יסוד דא"ק שהוא היסוד שעליו עומד
כל הבנין של אבי"ע שהם הנהגת ופעולת הזמן ,יהיה נקשר ביסוד היחוד העליון של הנצחיות
וקיבול השכר ,ע"י גילוי היחוד ושלמות רצון העליון של המצח ,וגם נסדרו בסדר קווין ,שיהיה
ההנהגה בהשגחה לכל א' כפי עבודתו ומדתו ,חסד לצדיקים ודין לרשעים ורחמים לבינונים,

 815עי' זהר ח"ג רט"ז ע"ב וז"ל ,דעתיד הוה משה לקבלא אורייתא בדרא דטופנא )דור המבול(
אלא בגין דהוו רשיעייא הה"ד בשג"ם הוא בשר ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ג עוד בענין.
 816וז"ל הזהר ,ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא ,מאי כי טוב הוא וכו' רבי יוסי
אמר נהירו דשכינתא דנהיר ביה ,חמאת דבשעתא דאתיליד אתמליא כל ביתא נהורא ,כתיב ותרא
אותו כי טוב הוא ,וכתיב )בראשית א ד( וירא אלהי"ם את האור כי טוב ,ע"כ ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ י"ג ע"ב וז"ל ,פסוק וירא כו' שהוא בדעת שהוא מייחד או"א והוא צדיק בין או"א ,כמו
שיסוד בין זו"נ ועליו נאמר וירא אלקים את האור כי טוב ,ואין טוב אלא צדיק כמ"ש אמרו צדיק
כי טוב וכו' ,עכ"ל.
 817עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 818עי' בשער הגלגולים הק' ל"ו.
 819גימ' משה )תז"ח כז ע"ב(.
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ואף ,ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( ,מ"מ מסודר ההנהגה בדקדוק ע"פ
העבודה ,ונשאר הדבר קיים למעלה ,כמ"ש )תהלים קיט פט( לעולם ה' דברך נצב בשמים.
ומה שאין מתראה מיד בעוה"ז ,הוא מצד שעדיין לא נתקן הבריאה לגמרי ,ועדיין כח
התוהו שולט ומתגבר ,שלפי מדרגתו אינו בדרך קווין ומתקלא ,והמתקלא הוא נעשה בהעלם
והתקשרות להביא התיקון לידי גמר בסוף שית אלפי שנין ,שהוא זמן קיבול שכר כמ"ש ,ובאמת
)משלי טז יא( פלס ומאזני משפט לה' וגו' ,שהם ג' ספרים שנברא בהם העולם כמ"ש בספר
יצירה )פ"א מ"א( ולכן ג' ספרים נפתחים בר"ה )ט"ז ע"ב( כי י' ימים שמר"ה עד יוה"כ הם כלל
של ימות השנה ,820ובהם ניתן מתקלא הראוי לכל השנה ,להיות הכל נמדד במדה ומשקל ,והוא
כלל התיקון לכל השנה ,וכן הוא בכל שנה של ו' אלפי שנין המתקלא מתגלה למעלה בשמים,
והוא בחדש תישרי שמזלו מאזנים ,וגמר התיקון לע"ל שאז יום הדין הגדול ,ויהיה נשלם
המתקלא לגמרי ,ויתוקנו כל הנבראים וכל העולמות בחיבור מ"ה וב"ן בהתחברות גמור )זכריה
יג ב (821ויבער רוח הטומאה וגו'.
והטעם שבר"ה מתחיל גילוי המתקלא כמו בתחלת הבריאה שנברא אדה"ר בששי שהיה
בר"ה ,כמ"ש )תפילת ר"ה( זה היום תחלת מעשיך כו' ,שהוא סוד גילוי שם מ"ה שע"י התחיל
תיקון הבריאה ,וכן הוא בכל שנה ושנה בזמן הזה ,וז"ס ג' תקיעות של ר"ה קש"ת ג' גוונין שהם
מתגלים בקשת ביסוד 822ע"י מלך הדר כמ"ש למעלה )פתח ו( שבכל ר"ה מתעורר זכרון של
משיח שהוא בחינת מ"ה ,כמ"ש )דניאל ז יג( וארו עם ענני שמיא כבר אינש אָתֵ ה וגו' ,שהוא
הקשת הנראה בענן )בראשית ט טז( וראיתיה לזכור ברית עולם 823לתקן העולם ,ולכן מתעורר אז
אם ראוים לתיקון ומאיר המתקלא ,ואז הדין מקטרג להעניש לישראל בכדי שיזדככו ויהיה נתקן
הרע ע"י העונש המגיע להם ,וצריך לתקוע בשופר להאיר ג' גוונים דקשת בסטרא דחסד המאיר
ביסוד הנ"ל ,שהוא חסד דאברהם כמ"ש )ישעיה מח יא( למעני למעני אעשה.*824
וגם נתקנו בסוד פרצופים ,והיינו שכ"ז שהיה הסתר השלמות והקלקולים גוברים ,אז לא
היו המאורות מראים כל כחם ,ואין נשפע מהם רק בצמצום גדול בסוד נקודות סתומות ,מצד
שקטרוג הסט"א וקלקול הגובר היה מונע גילוים לפועל ,ומה גם מאורות של אצילות בכללות
)הם( החוקים אשר שם המאציל ית' לפעול בברואיו ולהנהיגם בדרך הארה )בכללות( ,כל ספירה
הוא סוג אחד מיוחד וחק א' בפ"ע ,ואינו לפי סדר העבודה רק בהשגחה כלליות לקיום הבריאה,
אבל בחינת פרצוף הוא התפשטות כל חוק בהארה מפורשת בכל פרט ,לפי העבודה ומעשה בני
אדם בכל פרט ,ולכן בכל פרצוף יש תרי"ג חלקים שהם נגד תרי"ג מצות שבעבודה ,שכל פרט
ממאור של חק ההנהגה הוא מסופר לפי הפרט של המצוה ההיא ,ולכן ,קודם התיקון שלא נסדר
עדיין לפי העבודה ,שהרי השבירה עצמה היה לצורך הבחירה והוצאת הסט"א והוא בשיעורו
לפי הקלקולים הגוברים שאין שום שלמות ותיקון בעולם ,אז לא היו הספירות עדיין בסוד
פרצוף עד אחר התיקון נעשו בסוד פרצופים בגילוי תרי"ג חלקים בכל פרצוף כמ"ש ,וגם נעשה
התלבשות פרצופים זה בזה שכל פרצוף מתבסם ע"י פרצוף העליון שעליו ,כדי לקשר כל
ההנהגה והפעולה מפרצוף לפרצוף ,עד שיהיה הכל מתוקן ,וכמו שיתבאר במקומו בס"ד.
 820עי' בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"ד בזמנא עד בהמצאו  -ר"ל בחדש תשרי כל הי"ג תקונין
נמצאין באמא בינה ,ומתפתחין י"ג תרעין ,שהן י"ג תיקונים באלו עשרת ימים שבין ר"ה לי"כ ,שאז
שערי תשובה פתוחין כידוע ,והן שערי בינה שהיא נקראת תשובה כידוע ,והוא כמ"ש לעיל שתיקון
י"ג הוא נגד היכל השביעי בינה ק"ק ,ובמזלא כלילן כל התיקונים וכו' באלו עשרה ימים מתעברין
בה כל הי"ב חדשים ובה נכללין כא' ,והיא שנת החמה כמ"ש בר"מ ובתיקונים לכן אין נחלקין בה
לחדשים ,ששנת החמה אין בה חדשים ,ובה מתעבר ז"א באלו הימים בט' תיקונים שלו כמ"ש
למטה ,ושנת החמה יתירה על שנת הלבנה עשרה ימים ,ואלו הן עשרה ימים שבין ר"ה ליה"כ ,ימי
העבור ולכן הן נחשבין לשנה שעברה ,כמ"ש )ר"ה ט"ז ע"א( אדם שאירע לו קרי קודם יה"כ כו',
ובשלשה שנים מצטרפין לחדש שהוא חדש השלשה עשר ,ולכן נקרא חדש העיבור ,והוא נגד תיקון
י"ג נגד בינה עצמה ,עכ"ל.
 821וז"ל הפסוק ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 822עי' ע"ח ציור עולמות אבי"ע פרק ג' וז"ל ,קרקע הגן היא מלכות ,ומשם עולין ויורדין
הנשמות תדיר ,ובו ג' גווני קשת ,כי היסוד קשת איקרי הכלול מחג"ת ,ג' גוונין אילין ,עכ"ל.
 823עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,כל הזיווג תליא בראיה כמ"ש )בראשית ט( וראיתיה
לזכור ברית עולם ,והקמותי את בריתי )שם י"ג( ידוע הקמת ברית בזיווג ,עכ"ל.
 824עי' לעיל שבירה פתח כד והערה .721
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*בית נתיבות
ואמרו רז"ל כתיב )דניאל ז יג( וארו עם ענני שמיא כבר אינש אָתֵ ה ,וכתיב )זכריה ט ט(
עני ורוכב על חמור ,זכו עם ענני שמיא ,לא זכו עני ורוכב על חמור ,והוא סוד גדול כמ"ש רבינו
הגדול הגר"א ז"ל בפי׳ לספ"ד )י' ע"ג( 825בסוד ב׳ אלפים ימות המשיח ,שאילו היו זוכים היה
ביאת משיח ראוי מתחילת אלף החמישי והם ב׳ בסוד הוד )איכה א יג( כל היום דוה ובעונותינו
כו' ,נתאחר עד סוף אלף השישי ,ונודע כי נו"ה הם ב׳ רגלין שבהם אחיזת הסט"א ,ועיקר
אחיזתם בהוד ,ולכן התחיל החורבן בעק"ב דנצח קע"ב שנים בסוף אלף הרביעי בסוד )בראשית
ג טו( ואתה תשופנו עקב ,והם תלויים בעיינין ,שהרגלים הם בסוד עינים ,ושם מדרגת הנביאים
רואים וחוזים ,826אבל כשנחרב בהמ"ק ,אז כתיב )איכה ג כד( סכותה בענן לך וגו' ,827והם
גבינים דמכסין על העינים ,וכתיב )יואל ב י( שמש וירח קדרו וגו' ,ונפסקה הנבואה כו' ,ומשיח
נגנז ונסתלק תיכף בעת שנחרב בהמ"ק בסוד כיסוי העינים הנ"ל ,ואם היו זוכים היו מסתלקים
העננים ונראתה הקשת בענן 828ג׳ גווני עינא ,ואז עם ענני שמיא כבר אינש אָתֵ ה ,אבל אם אינם
זוכים אז בא בסוף האלף השישי בעטרת היסוד בגילוי חסד עילאה דאברה"ם ברמ"ח עלמין
למענו ית׳ ,ואז הוא בסוד ענ"י ורוכב על חמ"ר ובסוד ד׳ של יו"ד כנודע ,שו"ד הם ביסוד,
ועטרת היסוד ושם בעטרה הוא בסוד ענ"י שהוא מלכות הז"א דלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א
קפ"א ע"א( והבן מאוד.
פתח ט
ואחר שביארנו ענין התיקון הזה בכלל ,נבוא לבארו בפרטות על סדר דברי הרב
זללה"ה ,הוא שתחיית המתים האלו היה ע"י זיווג ע"ב וס"ג דא"ק שהם חו"ב שלו הפנימיים,
ועי"ז הוציאו שם מ"ה החדש ,כי כבר נתבאר שע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,דא"ק ,הם כלל המרכבה
בשורש מ"ה שנמצא באצילות שהם חו"ב וזו"נ ,ובא"ק הם בבחינה העליונה יותר בבחינת
הנצחיות וגילוי היחוד ,וכמו שז"א דאצילות בא ע"י זיווג או"א ונצטייר ברחם אמא ,היינו שכלל
פעולת הנבראים התחתונים ושורשם שהם ז"ת דז"א יצאו מהעלם אל הגילוי ,שתחילה היו
בכלל באבא בסוד יו"ד של השם בבחינת מחשבה ואח"כ באו בציור באמא בפרטות ,וכמו כן
הוא בשרשם בא"ק ,שכבר נתבאר שב"ן הוא סוד הנקודות בבחינת נוקבא שבהם בלבד ,בבחינת
מלכות שבהם ,והיינו סוד הבחינה התחתונה של כל מאור ,ובחינת דכורא שלהם שהוא המתקן
את הפעולות ,לא היו שם ,ובתיקון ,באו בחינת דכורא של כל מאור ,שהוא המתקן אותם,
ומאורות אלו שהם בחינת דכורא ,יצאו ע"י זיווג מחשבה וציור העליון שבא"ק בבחינת
הנצחיות שמוציא אל הפועל מאורות אלו של ז"א שבו סוד שם מ"ה ,שהוא עיקר בהנהגה
באצילות.
וכמו כן ,בא"ק הוא בבחינת הנצחיות של ההנהגה בסוד קיבול השכר בגילוי היחוד,
והוא הגורם תיקון למאורות הנהגה של אצילות ,שיבוא אח"כ בתיקון לסוד היחוד ,ולפי
שהיחוד הזה קשור בעומק פנימיות מחשבה עליונה ,לכן היה יציאת שם מ"ה ע"י זיווג פנימיי
של ע"ב וס"ג דא"ק ,ולכן יצא שם מ"ה ממצח דא"ק ,שלעולם המצח הוא המראה הרצון
הפנימיי שבאותו פרצוף ,שלעולם המצח הוא באמצע בין המוחין ובין אח"פ.

 825וז"ל ,וז"ס שיעור ימות המשיח כשיעור עטרת ביסוד ,רק אם יזכו יבא קודם ,וימלוך משיח
בן יוסף כמו שאול קודם לדוד ,וזה היה מתחיל אם זכינו בתחילת אלף החמישי ,שהוא דרגא דהוד,
ששם מתחיל המלוכה כנ"ל בשאול ,וז"ש שני אלפים ימות המשיח )סנהדרין צ"ג ע"א ע"ז ז' ע"א(
עכ"ל.
 826עי' בגר"א משלי כב יב וז"ל ,נביאים היו במדרגת העינים ,שהם שנים רואה וחוזה ,והם
נביאים ראשונים ואחרונים וכו' ,אחרונים ראו באספקלריא שאינה מאירה ,לכן כתיב בנבואתם
חזון שהוא מתרגום של מראה ופחות ממנו ,עכ"ל.
 827עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 828זהר ח"א עב ע"ב וז"ל ,א"ל ההוא יודאי ,כך אמר לי אבא ,כד הוה מסתלק מעלמא ,לא
תצפי לרגלי דמשיחא עד דיתחזי האי קשת בעלמא מתקשטא בגווני נהירין ויתנהיר לעלמא ,וכדין
צפי ליה למשיח ,עכ"ל ,וכן בתיקו"ז פ"ו ע"ב וז"ל ,ובגין דא אלעזר ברי ,לא תצפי לרגלא דמשיחא
עד דתחזי קשת בגווני נהירין ,עכ"ל.
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וכן כאן ,מזיווג מוחין דא"ק שהוא ע"ב שבו עם הטעמים דס"ג שהם אורות אח"פ,
משם יצא הארה ממוצעת שנקרא מ"ה ,והוא סוד הדעת היוצא מחו"ב ,והוא מאיר תמיד במצח
כנודע ,829וזה המ"ה שיצא מזיווג ע"ב וס"ג ,הוא כולל כל תיקוני הפרצופים דאצילות ,כמ"ש
הרב ז"ל שהוא כולל טנת"א ,וטעמים דמ"ה הוא פרצוף עתיק יומין ,ונקודות דמ"ה א"א ,ותגין
דמ"ה הם חו"ב ,ואותיות דמ"ה הם זו"נ ,שהם מאורות שהולכים בהדרגה זה למטה מזה,
ומיוחדים ג"כ לעומת פרצופים דאצילות הנ"ל ,שהולכים ג"כ בהדרגה לקשר כל המדרגות בסוד
היחוד הזה.
וכאשר יצא שם מ"ה הזה ,בירר לו מהנקודות דס"ג שבהם היתה השבירה מה שיוכל
לברר ,ונשתתפו עמו ,והוא מ"ש בכלל הדברים ,שכל המאורות שהיו בסוד קלקולים נתקשרו עם
מאורות החדשים שאין שייך בהם קלקול ושבירה שאין בהם שייכות לסט"א ,אלא אדרבא הם
אורות הגורמים תיקונים לכל הקלקולים ,והקשר הזה הוא שלא יהיה שליטה גמורה אל הרע
ח"ו ,אלא יהיה קשור תחת הקדושה והטוב ,שלא ניתן לו שליטה רק להתגבר לפעמים ,אבל לא
לבטל הקדושה והטוב לגמרי ח"ו ,אלא אדרבא מן הרע יצא הטוב ,ומן הקלקול יהיה התיקון,
והוא סוד שליטת המאורות בזמן הנהגת שית אלפי שנין שהולך ע"פ שתי מדרגות אלו הטוב
והרע בסוד יצה"ט ויצה"ר ,לפעמים זה מתגבר ולפעמים חבירו.
וכמו כן הוא פעולות המאורות לעומתם למעלה ,ונעשה המ"ה בסוד דכורא וב"ן בסוד
נוקבא ,ר"ל ,כמו באדם התחתון שנאמר בו )בראשית ב יח( אעשה לו עזר כנגדו ,זכה נעשה לו
עזר ,לא זכה ,כנגדו )יבמות ס"ג ע"א( וכן הוא הקלקול והתיקון ,שבאם ב"ן גובר )ח"ו( ,אז הוא
מתנגד למ"ה והסט"א גובר והקדושה נכנע ,ובאם בחינת מ"ה גובר ,אז הסט"א נכנע ,ובאמת
אינו אלא בזמן העתה לבד ,אבל כבר ניתן הממשלה לקדושה וליחוד לשלוט ,שסוף כל סוף
יוחזר הכל לטוב ,ולכן נקרא המ"ה בשם זכר ,בסוד )בראשית ג טז( והוא ימשול בך ,וכמו
שהזכר מתקן כל ענין הנוקבא ,כמו שכתוב )שמות כא י( שארה כסותה וגו' ,כמו כן אורות של
מ"ה הם מתקנים כל אורות של ב"ן.
וצריך שתדע שעתה בזמן הנהגת שית אלפי שנין ,מדרגת שם ב"ן למטה ממדרגת שם
מ"ה ,ונקרא שם ב"ן כמו הנקבה שהיא טפלה אל הדכורא ,והטעם כי עדיין לא נתקן לגמרי
וצריך עדיין להשתלם ע"י מ"ה כמ"ש בכלל הדברים ,שהתיקון לא נגמר רק היה התיקון בכלל
כדי שיהיה הולך ונתקן במדרגה ,ולכן ,עדיין ב"ן צריך להיות נטפל למ"ה לקבל ממנו התיקונים,
והוא ג"כ זמן העבודה בשית אלפי שנין אלו ע"י תורה ומצות ,שבהם מתקנים אורות של ב"ן של
כל הכלים דכל עלמין ,אבל כשיוגמר התיקון של ב"ן לע"ל באלף השביעי ,אז לא יהיו נצרכים
אורות של ב"ן להתקן ע"י מ"ה ,ולא תהיה טפלה אליו אלא אדרבא ,תהיה בסוד עטרת בעלה,
תגא בראש ס"ת ,830שהרע המתהפך לטוב הוא במדרגה יותר עליונה ממה שהוא טוב בעצמו,
והוא סוד מ"ש רז"ל במדרש )בראשית רבה פרשה ט פסקה ז( והנה טוב זה יצה"ט מאד זה
יצה"ר ,שהוא הרע המתהפך לטוב הוא טוב מאד ,ולכן אז באלף השביעי ,הוא זמן קיבול השכר,
כמ"ש )ישעיה כח ה( ביום ההוא יהיה ה' צ-באות לעטרת צבי וגו' ,כמ"ש רז"ל )מגילה ט"ו
ע"ב( עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק כו' ,וקרן ביובלא אתעטר )ספד"צ ל"ו ע"ב(
בסוד שבת שעולה למעלה מששת ימי בראשית ,שבכל ו' ימי בראשית הולכים ומכינים הכל
לשבת כמ"ש )ביצה ט"ז ע"א( מחד בשבך לשבתך ,831ואז שבת טפלה אליהם ולית לה מגרמא
כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( אבל בשבת אז )ישעיה נח יג( וקראת לשבת עונג ונקרא )תפילת
שבת( חמדת ימים כו' ,ועולה למעלה ממדרגת דכורא ,וזה סוד שם ס"ג שלמעלה ממה שעתה
נקרא בשם ב"ן למטה ,ולע"ל אז יהיה נקרא בשם ס"ג בסוד עוה"ב סטרא דבינה ,ולכן אין
עבודה בעוה"ב באלף השביעי ,והוא סוד אסור מלאכה בשבת) 832ע"ז ג' ע"א( מאן דטרח בערב
 829עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד ריא וז"ל ,והנה כל הבנינים של הספירות עומדים הכל בכח
רצות הרצון ,כי הלא הרצון הוא בלתי תכלית ,וברצותו לנטות אל הצד ההוא הפרטי שבו נאצלו
כל הנאצלים ,היה כך הדרך הזה לבדו ,ועל כן לא ימצא שום פרצוף המתחלף בפרטיו אלא בכח
הרצון הזה ,ולכן הוא יתגלה גם כן בראש כל פרצוף ,כמו שורש וסיבה לקיום כל בנין הפרצוף,
ובאמת גילוי דבר זה הוא בדעת של כל פרצוף ,ומקום הראותו הוא במצח ,עכ"ל.
 830עי' לעיל הערה .583
 831אצלנו הגירסא מחד שביך לשבתיך.
 832בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א הנ"ל הערה .583
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שבת כו' ,ואמרו )שם( היום לעשותם ולא למחר לעשותם ,שאז הוא בסוד תגא )אבות פ"ד מ"ה(
ומאן דאשתמש בתגא כו'.
וסוד התעלות שם ב"ן לשם ס"ג הוא עמוק מאד שהרי ההפרש שבין ס"ג 833לב"ן הוא
שבשם ס"ג 834יש א' בתוך וא"ו משא"כ בשם ב"ן ,וכן בההי"ן של השם ,בב"ן הם סוד ההי"ן,
ובס"ג 835הם באלפי"ן שנודע ,כי א' שבתוך הוא"ו 836הוא בחזה של הפרצוף והוא ת"ת שבו,
וכלל שם ב"ן דאצילות ז"ת שבו מתחילים מטבור דא"א ולמטה ,ושם הם עיקר הקלקולים
כמ"ש למעלה באריכות בנתיב שבירת הכלים )פתח ד'( שחו"ב בהם אין שייך קלקול ושבירה,
וכל שכן בכתר א"א ,ולכן בשם ב"ן נתעלם הא' שבתוך הוא"ו שמורה על היחוד שהוא סוד
השבירה והקלקול ע"י העלם היחוד הזה ,וכן בה' של ב"ן שהוא סוד אימא דאצילות נרמז סוד
נפילת אחוריים דחו"ב שהם נקראים בחינת בינה ,והוא ארץ אדום 837ולכן גם שם לא נמצא אות
א' ,וכן בה' אחרונה סוד מלכות ,והם ג' בחינות שהזכירו בספ"ד )ב' ע"א( דלא הוו משגיחין
אפין באפין ומלכין קדמאין מיתו כו' וארעא אתבטלת ,כמ"ש למעלה באריכות )שבירה פתח יח(
מה שא"כ בשם מ"ה נמצא בג' מקומות הנ"ל אות א' שהוא סוד גילוי היחוד ,ואלו ג' מקומות
הוא סוד כלל הזמן )ו'(]המתחלף לג' מדריגות היה הוה ויהיה ,בסוד מלך מלך ימלוך,838
שבעולם התהו בעבר הי' בסוד ה' אחרונה מלכות ובהוה בו'[ אלפי שנין הם בסוד ו' של השם,
ובאלף השביעי הוא בסוד בינה ה' ראשונה בסוד י-היה ,839ואז יהיה נתקן הזמן בג' מדרגות אלו
בסוד שכר עוה"ב בג' פעמים שביעי הנזכר בויכולו שהם ג' סעודות של שבת ,ויהיה נקבע
בנצחיות ,נחלה בלי מצרים ,ועיין מ"ש רבינו הגדול הגר"א זללה"ה בפי' לספ"ד בזה )ל"ג
ע"ד( ,840והוא סוד שם ס"ג שהם ב' יודי"ן בב' ההי"ן וא' בוא"ו בסוד שם אהי"ה שהוא
לעתיד ,841והוא בסוד ג' זיונין הכתרים שירשו בהר סיני שיוחזר לישראל.842
פתח י
סדר התיקון היה כך ,כי תחילה עלו האורות של הז"ת שהיו תחלה למטה להאיר לכלים
שבבריאה ,ועלו למעלה ע"י כתר חו"ב של הנקודות שנאספו למעלה במקומם בג"ר ,ואז עלו ז'
האורות של ז"ת למעלה במקום הבינה בסוד עיבור ג' כלולין בג' ,ומלכות פסיעה לבר ,וכמו כן
 833בהגה"ה בגליון דפוס הישן ,צ"ל מ"ה.
 834עי' הערה .833
 835עי' הערה .833
 836עי' ע"ח מ"ן ומ"ד ה' ,ועי' עוד מבו"ש מ"ח ע"א.
 837עי' בהגר"א בתז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק  -שיצאו מבינה שהוא ארץ אדום.
 838עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב הגהה  -וסודו מלך מלך ימלוך וכו' והן ג' הויו"ת שבמ"ס וכן
הי"ה והו"ה ויהי"ה ג' הויו"ת ,והן מנצפ"ך בוצינא וכאן סלקין הכל בירורי המלכים כי כאן ראשית
המלכים בסוד נוק' גבורות ובמחשבה אתברירו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,וכבר
אמרנו שכל התיקונין דמתקלא במ"ס ג"פ הוי"ה וכן כל התיקונין והכל מהאי רישא וכן הבטישה
דהאי רישא במ"ס הוא זיווג סתום כידוע ,עכ"ל ,ועי' לקמן נתיב סדר הפרצופים פתח י'.
 839עי' שער מאמרי רשב"י ל"ב ע"ב וז"ל ,סוד שם ההויה ,כי אבא שיש לו פרצוף גמור בי"ס
רמוז ביו"ד של ההוי"ה ,אבל ז"א שאין בו רק שש קצוות נרמז באות ו' של ההויה ,לפי שאין
בשורשו רק ו' קצוות ,ובזמן המוחין ניתוספה י' ,בראשית ו' זו כנז' שהם סוד המוחין ואז נשלם
לי"ס וכו' ,לעתיד לבא שאז אין היצר הרע ואין רמאות ועבירות בעולם יהיה הז"א קבוע תמיד אף
בשלשה ראשונות ,ויהיה תמיד שלם בפרצוף של עשר ספירות גמורות ,ויהיה שקול בערך אבא
ויהיה נקרא באות יוד כמו אבא ,ואז במקום מה שהוא עתה שם יהו"ה יהיה אז שם יהי"ה ,עכ"ל.
 840וז"ל ,ויום השביעי רומז על אלף השביעי עה"ב כידוע ,ואלו ששת ימי בראשית הן ו"ת של
רדל"א ,שמהן מתחיל האצילות ,וזהו שאל נא לימים ראשונים ,שהן ימים ראשונים ימים קדמוניות
כידוע ,ומהן מתחיל האצילות וקצת גילוי ,משא"כ בג"ר של רדל"א וכו' ,ועליהן נאמר ויכולו
השמים יום השביעי שבת ,והוא כולל ג"ס כח"ב דרדל"א ,לכן נאמר בו ג"פ יום השביעי )ובדף ל"ד
ע"א מרמז לג' סעודות( עכ"ל.
 841בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ב וז"ל ,וכן השמות מורין כן ,אקי"ק שאהיה אח"כ ולא עכשיו,
עכ"ל ,על פי דברי הזהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא,
לבתר אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
 842עי' או"א פתח א'.
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עלו הכלים מבריאה לאצילות אל מקום נהי"ם של אצילות ,ונסדרו בסדר קווין ,שחסד ונצח
שלהם עלו לנצח דאצילות ,וגבורה והוד להוד דאצילות ,ות"ת ודעת אל היסוד ,וכלים של יסוד
ומלכות למלכות דאצילות ,במ' יום כל מדרגה בי' ימים ,והם מ' יום של יצירת הולד ,ועלייתם
היו ע"י שהעלו בחינת מ"ן ,והיינו שהאורות של הז"ת בעצמם עלו בסוד מ"ן למעלה שע"י היה
זיווג פנימי דע"ב וס"ג כמ"ש )בפתח הקודם( וכל אלו סודות נוראים בסתרי ההנהגה ,שכבר
אמרנו למעלה ,שכלים של ז"ת הם מאורות ההנהגה עצמה המאירים לפי סדר התחתונים,
והמוציאים כל הנבראים בגבולם ושיעורם המיוחד להם ,והאורות שלהם הוא רצון הפנימי של
א"ס המתלבש בהם ומוציא כחם ,כדי להביא הכל לצורך היחוד ,והנה תחילה בעולם התוהו היו
משוערים בבחינת קלקולים שהסט"א גובר בעולם ,ואז הכלים נקראים יורדים במדרגה
שרחוקים מן היחוד שהוא האצילות ,אלא 843הם נפעלים בדרך פעולת הגבול של אבי"ע
המוכנים לכל קלקול ,וכן הרצון המתלבש בהם לא היה מאיר במדרגתו העליונה אלא בהעלם
וסילוק ,והוא סוד ירידת האור במדרגה ,אבל ע"י התיקון שניתן שורש וקשר לקדושה שיהיה
הטוב שולט בעולם ,אז הכלים ופעולת המאורות מתקרבים אל היחוד העליון ,והוא סוד עליית
הכלים מבריאה לאצילות ,ועלייתם הוא ע"י גילוי היחוד ,שהוא הרצון המתלבש במאורות ,שהם
האורות של הכלים שהאירו בהם במדרגה יותר עליונה מסוד ג"ר ,ועי"ז עלו ג"כ הכלים,
ונתקרבו אל היחוד.
וידוע ,שכל תיקון אינו נעשה בבת אחת אלא בהדרגה ,שכן היה רצונו ית' שיהיה הכל
הולך ע"פ מדרגות שהוא סוד הזמן של ו' אלפי שנין ,שהזמן מחולק לשנים ,וחדשים ,וימים,
ושעות ,ורגעים ,והיינו שכל מאור שכולל כמה מדרגות נקרא בחינת שנה ,ומאור שהוא פחות
מזה והוא כלל פרטי נקרא חודש ,שיש בו חילוקים מאורות כללים של ל' חלקים והם ימי
החודש ,וכן היום כולל כ"ד שעות ,והשעה תתר"ף חלקים ,וכל א' הוא בחינת מאור בפ"ע ,פועל
בעולמות לפי ערך קבלתו משורש שם הוי"ה המחיה הכל ,והם סוד תתר"ף צירופי של שם
הוי"ה המתגלגל בנקודותיו 844בתתר"ף רגעים של השעה ,וי"ב צירופים כוללים בי"ב שעות של
היום ,וכן ביותר כוללים בימים של החדש ,ובי"ב חדשים בשנה ,שכל רגע הוא חידוש בבריאה,
שאין רגע דומה לחבירו ,ואין לך יום דומה לחבירו ,כמ"ש במ"א מזה באריכות ,ואלו היו כל
המאורות מאירים בב"א ,אז היה מתבטל הזמן והיה בבחינת נצחיות שאין שייך בו עבר ,ועתיד,
והוה.
ולכן לצורך הבחירה ,שם המאציל ית' חק וגבול למאורות שיאירו בזא"ז בדרך פרטי
והוא סוד הזמן ,וכל זמן של ו' אלפי שנין הושם החק בצירוף מ"ה וב"ן שילך הכל בהדרגה,
שמאור א' יתוקן ע"י מ"ה בתחלה ואח"כ חברו ,והוא סוד גי' של זמ"ן מ"ה ב"ן ,845וע"ז אמר
שלמה המעה"ש )קהלת ג א( לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים ,שלכך לע"ל בעוה"ב שיהיה
בסוד ס"ג ,יאירו כל המאורות בב"א ויתבטל הזמן ממילא ,ואז יהיה ההנהגה בסוד ע"ב וס"ג
הפנימיים ויהיה נקבע הכל בנצחיות ,שכל הקלקולים והפגמים נופלים הכל תחת הזמן מצד
שאין מאירים כל המאורות כולם ,ואף שנתקן דבר א' ,כ"ז שלא נתקנו כל חלקי המאורות וכל
חלקי הבריאה ,אז עדיין הקלקול גובר ,ולכן אמר שלמה ,שכל רוע הסידור הנמצא בעולם
ובבריאה ,הוא הכל תחת השמש שהוא הנותן זמן לכל דבר ,וע"ז אמר לכל זמן וגו' עת ללדת
ועת למות וגו' שחושב כל כ"ח עתים של רע וטוב שהוא מסודר ע"י חיבור מ"ה וב"ן שנוהג בכל
הזמן של ו' אלפי שנין שנקרא זמ"ן ,שלפעמים הטוב גובר ולפעמים להיפוך בסוד הבחירה
כמ"ש ,ולכן גם בעת התיקון נשרש הדבר שיהיה הכל בהדרגה ,והוא סוד הזמנים שדיבר
האריז"ל בכ"מ במאורות העליונים ,בסוד מ' יום של יצירת הולד ,ובסוד זמן העיבור וקטנות
וגדלות ,כמו שיתבאר עניינם כל א' במקומו בס"ד ,אף שאין שייך ח"ו סדר זמנים למעלה
 843נדצ"ל 'ואז'.
 844עי' בגר"א ס"י כ"ג ע"ד שמביא מהפרדס של הרמ"ק  -י"ב שעות היום הם נגד י"ב צירופי
הוי"ה ובכל הוי"ה יש תתר"ף תיבות נגד תתר"ף חלקים שיש בשעה והם ו' נקודות ,ה' תנועות
גדולות )קמץ צירי חולם חיריק ושורוק( ושב"א ,ולכל אות משם הוי"ה מצרפים אות אל"ף בכל
האפשרויות עם ב' נקודות )דהיינו י ְִא י ְְא י ְֵא י ְֹא י ְָא י ְֻא ,ואחר כך י ִִא י ְִא וכו'( הרי ל"ו )ו' פעמים ו'(
ולכן יש ל"ו פעמים שם הוי"ה שהוא גימ' תתקל"ו ,ועוד קמ"ד אלפין )ל"ו כפול ד'( סך הכל יש
תתר"ף ,עכ"ל.
 845גימ' זו מובא באדיר במרום עמוד תמג.
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באצילות ,שהרי הזמן הוא רק למטה בעולם הגשמי תחת השמש וכוכבים ,שמסידור הכוכבים
וגלגלים נעשה היקף הזמן ,אבל הוא דיבר ברוח קדשו בעומק סתרי ההנהגה שכל שורש הזמן
שהוא למטה ,הכל בא ע"י שתיקוני המאורות העליונים באו בהדרגה זא"ז ,ומשם הוא שורש כל
פרטי הזמנים ,והוא סוד חיבור מ"ה וב"ן כמ"ש.
ולפי שמצינו ביצירת הולד ,שמתבררים אבריו מן הטיפה דדכורא שבו בירר מטיפה
דנוקבא לסדר צורת אברי הולד הם מ' יום ,מבואר מזה שגם בשרשו העליון באצילות בתיקון
הפרצופים שהם ג"כ מסודרים לעומת מה שמצינו באדם התחתון שהוא צלם ודמות העליון ,והם
כל כך מיני הרכבות כחות ואורות ופעולות המוציאים כחות הפרצוף ,וסדר המאור הראוי
להנהגה בפרטות שהם במספר ארבעים ,וכלל הדברים הם סוד ד' יודי"ן 846של ע"ב שהוא טיפה
דאבא שע"י מצוייר הכל ברחם אימא ,והוא כלל כל הפרצוף שהם נכללים בד' מדרגות חו"ב
ת"ת ומלכות ,ד' אותיות של השם כנודע שכתר אינו ממנינו ,וכל פרצוף מתחיל מחכמה וכל
מאור כללי של המרכבה הוא כולל כל י' חוקים שהם י"ס הכוללים ,ולכן הם ד' יודי"ן ,ובכל
יו"ד ימים נשלמים בציור כח א' מפרקי המרכבה ,שבי' ימים הראשונים עלו חסד ונצח של כלל
המלכים שהם בסוד אריה שבמרכבה ,ובי' שניים גבורה והוד פני שור מהשמאל ,ובי' השלישיים
דעת ות"ת פני נשר ,ובי' הרביעים יסוד ומלכות פני אדם ,הרי כלל כל הז' כלים של הז' מלכים
נצטיירו בבחינת פרצוף ,שיהיו בבחינת גדר התיקון במ' יום והם מ' יום של יצירת הולד,
ועלייתם של האורות במעי בינה שהיא הכח המצייר את מ"ה שהיה נכלל במחשבה
)בכלים(]בכלל[ כמ"ש.
ובתחלה לא נתגלה הפרצוף בכל פרטיו רק בבחינת ג' כלילין בג' ,שלא היה נגלה
התיקון רק בבחינת מדרגה היותר פחותה שבתיקון שהוא נהי"מ של הפרצוף והוא סוד
העיבור ,847שכמו כן העובר למטה תיקונו ושלמותו בא בהדרגה בעיבור ויניקה וגדלות כמו
שיתבאר במקומו בס"ד )ז"א פתח יז( ולכן כאן בתחלת התיקון ,היה עליית הכלים שנכללו כולם
בנהי"מ דאצילות לבד ,והבן מאד ,והוא ג"כ סוד משך זמן העיבור שהזכיר הרב ז"ל מי"ב
חדשים ,וט' חדשים ,ז' חדשים ,שכל א' גמר תיקונו והשלמתו יש לו סדרים פרטים במספר לפי
ערכו ,והבן.
פתח יא
כבר ביארנו בכלל הדברים שעיקר התיקון הוא במה שהיה מתקלא ,ור"ל חיבור דו"נ,
מ"ה וב"ן שורש הטוב ושורש הרע ,ולכן ,כל הפעולות שהם יוצאים אחר התיקון יש להם שני
מולידים לכל אחד שהם מ"ה וב"ן ,לכן כל )מה( ]מאור[ שנמצא אחר התיקון ,הוא מורכב מב'
אלו מ"ה וב"ן ,וכל הנבראים יצאו ע"פ חיבור זה ,וכן האדם למטה שמורכב מב' כחות יצה"ט
ויצה"ר ,ולעומתו הנהגת הכוכבים )מב'( ]בב'[ מדרגות אלו ,וכן המשרתים והנשמות והכסא,
הכל לעומת הרכבת ב' כחות אלו ,והם נקראים זכר ונקבה כמ"ש רז"ל )ב"ב ע"ד ע"ב( כל מה
שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה נבראו כו' )ואף שבאמת בכל א' יש בחינת דו"נ במ"ה ובב"ן,
מ"מ בדרך כלל נקרא מ"ה זכר ,וחלק הב"ן שבנבראים נוקבא ,וכמו שיתבאר עוד בסמוך בס"ד
)פתח הבא((.
וכל זה נרמז במלוכת מלך השמיני ,כמ"ש )בראשית לו לט( וימלוך תחתיו הדר ושם
עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב ,והדר זה הוא שם מ"ה שיצא מאור העליון
 846עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קמט וז"ל ,ואפרש לך ענין הקדושה הזאת ,הנה שם ע"ב
הוא הראשון שבהויו"ת ,והוא השורש לכל האחרים ,והעיקר במילוי שלו הוא ד' יודי"ן שבו ,שהוא
שורש לכל הויו"ת האחרים המתפשטים בד' פרצופים או"א וזו"ן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ס"י פ"א מ"ב
אופן א' ,וז"ל ארבע היודי"ן של היו"ד הן שרש לד' יודין של מילוי ע"ב שבחכמה והן שרש לד'
אותיות של שם שכ"א כלול מעשר כידוע ולד' מילואין של השם שכ"א הוא מעשר אותיות לבד שם
ב"ן לפי שמלכ' שבמלכות לית לה מגרמה כלום רק כלולה מכולם ,והן שורש ג"כ לד' עולמות
אבי"ע שכ"א כלול מיו"ד ספירות ,ולכן נאמר וכלם בחכמה עשית ,וכו' ,עכ"ל.
 847עי' יהל אור ח"ב ל"ט ע"א וז"ל ,סוד זיווג עיבור יניקה ומוחין ,כידוע זיווג בסוד טיפה
ספירה אחת ,ובעיבור מקופל ראשו וכו' ,וז"ס תלת כלילין בתלת ,כי כל הגוף אינו אלא ו"ק
כמש"ש ,והוא התפשטות הגוף בלידה ויניקה שנגמר כחו לילך וליקח וכל איברי גופו ,ואחר כך
מוחין בכניסת הנשמה והשכל בו ,שהן אינן אלא רוחא והוא הנר"נ שבתוכו ,עכ"ל.
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המאיר במצח ,והוא כולל זיו הפנים כולו כידוע ולכן נקרא הדר ,ונקרא ג"כ הדר בבחינת עטרת
היסוד ששם נתגלה החסד בפומא דאמה ,והוא פרי עץ הדר סוד אתרוג שכולל כל תרי"ג תיקונים
של הפרצוף ,848וסוד הזקן הדרת פנים 849הוא תלוי ביסוד שלכן סריס אין לו זקן ,850והוא היסוד
שעליו נבנה כל הבנין ,851וז"ש ושם עירו פע"ו 852שמקום שרשו ביסוד דא"ק סוד ציון יוס"ף,853
ומציון מכלל יופי )תהלים נ ב( שהוא הד"ר הנ"ל ,ומשם משתיתו של עולם ,854וסוד פע"ו הוא
שם אלקים בנקודותיו ,855שהגבורות נתבסמו ע"י חסדים שנתגלו בפומא דאמה ,וכבר כתבנו
)פתח ו'( שסוד מ"ה החדש הוא אור הפנימי של השמש שמשם הנבואה ורוח הקודש שהוא
נהורא דעיינין ,שב"ן שבעינים אתנהיר באור שמאיר במצח ,והוא מ"ש באד"ר )קמ"ב ע"א(
בהאי זכו לרוחא דקודשא.856
ושם אשתו מהיטבא"ל הוא סוד שם ב"ן ,שעיקר ביאת המ"ה היה כדי שב"ן יהיה נכלל
ממ"ה ,857אתבסמותא דנוקבא בדכורא ,והיא כלל מ"ה וב"ן ביחד ,והיא בת מטרד בת מאימא
דטרדין לכולא )א"ז רצ"ב ע"א( סוד בינה שם ס"ג ,שבב"ן הוא סוד הקלקול והפירוד ,וע"י
התבסמותה בחסדים של מ"ה נעשית בת מ"י זה"ב ,858דינא ורחמי ביחד* ,ומלך הזה הוא הכולל
כל התיקונים של כל המלכים וכל העולמות שלכן לא נזכר בו מיתה ,שהוא הגורם תחיה וקיום
לכל המלכים והדוחה לכל כחות הרע והסט"א ,כמ"ש )תהלים קמט ו( רוממות א-ל בגרונם
וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה וגו' לעשות בהם משפט ,כתוב )שם ט( הד"ר הוא לכל חסידיו
וגו' והוא חסד עילאה כמ"ש.
ויציאת המ"ה הוא מזיווג ע"ב וס"ג סוד שורש החסד והדין שהוא שמ"ה צריך שיהיה
בו ב' בחינות ,א' ליתן תיקונים אל הכלים דנקודים שיתתקנו ולא יהיה בהם מציאות קלקול
וקטרוג הסט"א ,והב' הוא תוספת הארה ושפע להעלותם למדרגה יותר עליונה שהם בסוד תרי"ג
מצות ,רמ"ח מצות עשה ושס"ה ל"ת ,כמ"ש למעלה )פתח ז'( ולפי שהתיקון הזה הוא מפנימיות
רצון א"ס ,מסוד חכמה ובינה עליונה של הנצחיות ,לכן יצא מזיווג פנימי דע"ב וס"ג ,ונמצא
שמצד זה נוכל לומר שגם מ"ה כולל דו"נ ,שהרי יש בו כח תיקון הנקודים שהם בחינת נוקבא
והשלמתם שלא יתקלקלו והם סוד גבורות של מ"ה ,כמו שמצינו שהדכורא נותן ה"ג לנוקבא
לתיקון בניינה ולעשותה כלי ,כמו שיתבאר במקומו )מ"ד ומ"ן פתח יח( וכן בחינת תוספת
שלמות ועליה מצד חסד של א"ס המתגלה בא"ק הזה בחכמה עליונה ,הוא בחינת דכורא של
מ"ה ,חסדים שבו ,וכן בנקודים עצמם נמצא אלו ב' בחינות ,א' מה שיקבלו התיקון לעצמם
ויתוקנו ע"י שמירת השס"ה ל"ת של ישראל שמתרחקים מכל פיתוי יצה"ר ומכל מדה רעה
ומגונה ,והוא סוד תיקון נוקבא של ב"ן וגבורות שבו ,והב' ,שמאירים ישראל אל הכלים ע"י
 848עי' פע"ח לולב פרק ג' וז"ל ,ואתרוג גי' תרי"ג שהוא העטרה ,שאין בה פרצוף רק שש
קצוות ,שכן היתה המלכות בסוד נקודה ,בחי' שש קצוות ,ואין אנו קושרין אותה עם הלולב ,שמה
שנקשר עם הלולב אינו אלא בחי' זעיר אנפין עצמו ,לולב וערבה הדס חסד גבורה ת"ת נצח הוד
יסוד ,אמנם האתרוג בחי' העטרה היא אותן ו"ק דמלכות ,שהיא ה' אחרונה שבהוי"ה שבז"א,
אמנם המלכות עצמה היא אדנ"י או אלהי"ם לזה ,אין אנו קושרין אותה כדי שלא יראה שהיא
מציאת ז"א עצמו והיא נקודה בפני עצמו ,עכ"ל.
 849עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א וז"ל ע"י חסד עילאה נתקנו כלם ,וחסד עילאה נחית במזלא,
כמ"ש בא"ז ,וזהו מלך הדר בסוד הדרת פנים זקן )שבת קנ"ב ע"א( והוא דרגא דעתיקא דכליל לכל
הי"ב תיקונים ,עכ"ל.
 850עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ג וז"ל ,ולא נתייחד ע"ק עמהם עד שיצא הדעת ,ואז אתכלילו
במזלא ,ששם שורש הדעת ,ושם תלייא זיווגם בסוד סריס אין לו זקן ,עכ"ל ,ועי' ע"ח נסירה פרק
ג'.
 851עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש באד"ר
דף קמ"ג ,עכ"ל.
 852עם הכולל גימ' זק"ן.
 853עי' אד"א בראשית לו לא.
 854עי' תיקו"ז ל"ה ע"א שררך דא ציון ,דאיהו טבור עלמא ,נקודה דמינה הושתת העולם ,עכ"ל.
 855דהיינו גימ' אלקים פ"ו ,וז' נקודות עולים ע'.
 856עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ב שבגילוי הזה התיקון מתחיל ,מהמלך השמיני.
 857נדצ"ל במ"ה.
 858בגימ' ס"ג.
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מ"ע שמקיימים להגדיל כחם יותר ,שיהיו ראוים לקבל האור העליון מבחינת דכורא של מ"ה,
והרי באמת יש מ"ה וב"ן במ"ה דכורא ונוקבא ,וכן בב"ן דו"נ דב"ן ,אבל בכלל ,כל בחינת מ"ה
הוא דכורא ,וכל בחינת ב"ן הוא נוקבא שהוא תיקון הכלים עצמם וקבלתם תוספת שלימות ממה
שלמעלה ,והבן.
*בית נתיבות
וסוד מלך הדר הוא משה רעה"ש שהוא מלך הראשון שהיה בישראל כמ"ש )דברים לג
ה( ויהי בישורון מלך וגו׳ והוא מ"ש )בראשית לו לא( לפני מלך מלך לבני ישראל ,והוא סוד
הדעת המתקלא ,859ומדרגתו הוא בסוד הרצון העליון כמ"ש בזוהר )ח"ב ק"כ ע"א( והוא מ"ה
דמשה ,וש׳ שבו הוא בחי' המתקלא ג׳ קווין 860ונקרא הדר ,כמ"ש )שמות לד כט( כי קרן עור
פניו )שמות ב ב( ותרא אותו כי טוב הוא )בראשית לו לט( ושם עירו פע"ו שהוא אב הנביאים
ורוה"ק ,כמ"ש )במדבר לד י( ולא קם נביא עוד וגו' ,והוא מסוד ב׳ היסודות דאו"א ,והוא סוד
פעו בר"ת ו'שם ע׳ירו פ׳עו וא' במפורש ,ושם אשתו מהיטבאל היא כלת משה) 861במדבר יב א(
כי אשת כושית לקח ,והיא דעת דנוקבא )במדבר יב ח( פה אל פה אדבר בו שזכה לזיווג
דנשיקין ,ולכן נקרא צפור"ה שהוא בסוד הדבור פטיט 862וכו' והוא בגי' כל"ה כו"ש ,וכל דעת
כולל חו"ג שהוא סוד מ"ה וב"ן סוד מהיטבא"ל ,והיא בת מטר"ד בת יתרו שטרדוהו מגדולתו,
כי נפרד מקין סוד קינא דמסאבותא )ספד"צ כ"ז ע"א( והוא דנפקא מאתלטיא ,863ומשם זכה לבת
זוגו סלע הפנימי דנוקבא כמ"ש )במדבר כד כא( וירא את הקיני ויאמר איתן מושבך ושים בסלע
קנך וגו׳ והיא ארוסה דיליה ,864ואלמלא היה מדבר אל הסלע היה זוכה לנשואין כמ"ש במ"א
)לקמן אבי"ע פתח לב( והיא )בראשית לו לט( בת מי זהב רחמי ודינא חו"ג הנכללים בדעת,
וע"י משה תלוי תיקון כלל כל נשמות ישראל שהוא כלל כל המלכים ,כמ"ש )שבת ס"ז ע"א( כל
ישראל בני מלכים הם ,והענין ,כי נשמות ישראל הם ס' ריבוא אותיות התורה ,865והם הכלים של
כל העולמות שכולם נבראו בי׳ מאמרות ,והם י׳ הדברות שהם מתחלקים לס' ריבוא אותיות של
התורה ,שי' דברות הם הכללות שלהם ומהם נבנו כל העולמות שהם סוד ה' פרצופים של
אצילות ה׳ ספרים של התורה וסוד )בראשית ה א( זה ספר תולדות אדם בחי' יסוד המאיר בהם
שהוא המתקן הכל ,ומשה רע"ה הוא המתקלא שנעשה בכל האצילות והוא מלך הדר ,וכמו
שבזה ספר תולדות אדם שם נכללו הדורות שיצאו מאדה"ר )ילקוט תהלים תתפ"ח( כלליהם
ופרטיהם ,כמו כן משה רעה"ש כולל כל נשמות ישראל ,והוא המתפשט בכל דור ודור בסוד
 859בהגר"א על ספד"צ ב ע"ד.
 860עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"א ע"א וז"ל ,ד' חיות )המרכבה( הן ג' בחג"ת ש' דמשה וד' אדם
במ"ה דמשה וכו' והיא אינה ממותקת שהיא דינ"א במלכות אדנ"י ,ועי' עוד יהל אור ח"ב י"ב ע"ג
וז"ל ,ש' דמשה מצד כללותו באבות ועיקר שמו מ"ה דמשה והוא מל' באסתלקותא לכתר ,עכ"ל.
 861עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 862עי' ערכין ט"ז ע"ב וז"ל ,אמר רבי יהודה בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי
ציפרים לטהרתו אמר הקדוש ברוך הוא הוא עושה מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן
פטיט ,פי' רש"י ,פטיט  -לשון קול היוצא בחשאי ,יביא קרבן פטיט  -שהצפרים צועקין בכל שעה,
עכ"ל.
 863עי' ספד"צ ח' ע"ב.
 864עי' גר"א שם מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו ,ואמר
ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו' ,אלא
שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 865עי' בהגר"א ס"י ב' ע"ג ,וכן בהגר"א תז"ח ל"ד ע"ב ,וז"ל כ"א יש לו שורש או באות או בקוץ
או בנקודה ותג כפי גודל נשמתו.
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)קהלת א ה( וזרח השמש ובא השמש ,כמ"ש בתיקונים )ק"ל ע"א( שהוא המתקלא המתקן הכל
וע"י נעשה כל הבירורים בכל דור ודור ע"י התורה שמחדשים ת"ח שבכל דור ,866וכמו שנשמת
משה נתעלם )דברים לד ו( ולא ידע איש את קבורתו ,כמו כן התורה בהעלם ,כמ"ש )עמוס ח
יב (867ישוטטו רבים לבקש דבר ה׳ ולא ימצאו ,שאין מוצאים הלכה ברורה )שבת קל"ט ע"א(
והוא בסוד התוהו הגובר בעולם ע"י הגלות ,כי התורה היא המתקלא והם סוד ג׳ ספרים שהם ג׳
יסודות אר"מ שבאו מחדש להתחבר עם הארץ סוד שם ב"ן ,ולכן נתנה התורה באלו ג׳ )שמות
יט יז( בקולות וברקים וענן כבד וגו' ,שקולות הוא רוח ,וברקים יסוד האש ,וענן כבד הוא מים,
ואלו ג׳ נתחברו בארץ בהר סיני ,והוא ג"כ סוד קול השופר הולך וחזק מאוד )שמות יט יט( שהם
ג׳ קולות שבשופר סוד ג׳ גווני הקשת דנציב לון יוסף בארעא )זהר ח"א א' ע"ב( והוא מ"ש
)תהלים סח יב( ה׳ יתן אמ"ר המבשרות צבא רב שמדבר במתן תורה ,שאמ"ר הוא המתקלא
בחי' ג׳ יסודות הנ"ל שע"י התורה נשלמו הנקודות שהיו בבחי' עפר לבד בחי' מלכות שבכל א׳,
עכשיו נשלם בכל א׳ מרכבה שלמה בסוד פרצוף מכלל ד׳ יסודות ד׳ אותיות הוי"ה ,והם
מבשרות צבא רב ,שע"י התורה מבררים בכל יום בירורים חדשים ונשמות העולים תמיד בכל
יום ע"י חידושי תורה שמתחדשים בכל עת.
פתח יב
כבר נתבאר בנתיב עיגולים ויושר באריכות ,שבכל עולם ועולם יש בחינת עיגולים
ובחינת יושר ,וצריך שתדע ,שגם בסוד הנקודות של ב"ן ובמ"ה החדש ,בכל א' מהם יש עיגולים
ויושר ,שתחילה בעולם התוהו יצאו רק עיגולים ויושר דב"ן ,ובתיקון יצאו עיגולים ויושר
דמ"ה ,ונתחברו עיגולים דמ"ה עם עיגולים דב"ן ,ויושר דמ"ה עם יושר דב"ן ,ולמעלה )עגו"י
פתח ג'( שם ביארנו באריכות שסוד עיגולים ויושר הוא הנהגה כלליות והנהגה פרטיות ,וכן בכל
עולם כמו שמצינו בעולם התחתון האדם הוא מושל בעוה"ז והוא הפנימיי שבו ,והארץ ושמים
וגלגלים וכוכבים הם בסוד עיגולים ,כי האדם הונח להיות בריאתו והשגחתו הכל בסדר דמות
אדם בפרט ,בכל כח וכח בפ"ע לעומת מעשיו ,והנהגת העולם עצמו הוא בכלל ,שהוא רק טפל
אל האדם ונמשך אחריו ,ולכן ,שם בא הכח בכללות והיקף ,משא"כ באדם ,וכן הוא בכל עולם
ועולם ,וכן הנשמות עם המלאכים ,וכן בכל דבר.
והנה ,תחלה בעולם התוהו יצאו המאורות וחלקי הנבראים כולם בבחינת רוע הקלקול
באופן שהסט"א מתגבר בהם ,שתחלת קלקולו נמצא בבחינת עיגולים שלהם שהם סוד המדות
868
הרעות הנמשכות מד' יסודות ארמ"ע שהם בעיגולים מקיפים ,שמהם ד' איכיות וד' מדות
שכל א' שורש לכמה מדות רעות ,ומשם הוא ממשיך גם באדם לפתותו להיות נמשך אחריו,
ובזה גורם קלקול לכל הנבראים שהם מורכבים מב' חלקים אלו מכללות ומפרטות לצורך העולם
ולצורך האדם ,והם סוד עיגולים ויושר של עולם התוהו.
ואחר התיקון של שם מ"ה ,יצאו תיקונים לב' אלו העניינים ,הא' להרע האחוז בחלקי
הברואים וביסודות להפכם לטוב ,כגון הכעס מיסוד האש לנקום נקם ברשעים ולהתלהב
בעבודת יוצרו ,869וכן מיסוד המים הרחמים והחמלה וכדומה ,ובו נתקן גם סידור הנהגת האדם
 866כן הוא באריז"ל שער הגלגולים הק' כ' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של
משה[ אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על
התפשטות אורו בת"ח ושם מחולל מפשעינו ,עכ"ל.
 867לשון הפסוק הוא ,ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו.
 868עי' שערי קדושה חלק א' שער ו' וז"ל דע כי כל המדות הרעות מושרשות בארבע מדרגות
נפש היסודית מצד הרע ,והקליפה אשר בה ,ולכן כל המדות רעות נחלקות לארבעה מינים וזה
פרטם ,יסוד האש ממנו נמשכת הגאוה הנקראת גסות הרוח להיותו היסוד הקל וגבוה מכולם,
ובכללה הכעס כי מפני הגאוה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו וכו' ,יסוד הרוח ממנו נמשך
דבור הנקרא שיחה בטלה לדברים שאין בהם צורך כלל או נפשיי או גופני וכו' ,יסוד המים ממנו
תאות התענוגים וכו' ,יסוד העפר ממנו מדת העצבות בכל פרטיו ,ותולדותיה אחת והוא העצלות,
עכ"ל.
 869עי' שערי קדושה שם ,וז"ל ,הפכם )של הד' מדות הרעות( הם ארבע מדות טובות נמשכות
מארבעה יסודות הטוב שבנפש היסודית והם ,הענוה שהיא תכלית השפלות ומתרחק מכל מיני
כעס הבא על ידי גאוה ,והשתיקה כאלם לא יפתח פיו לבד בעסק תורה ומצות או בהכרחו לקיום
הגוף ולצורך כבוד הבריות ,והמיאוס בכל תענוגי הגוף ומותריו המוכרחים ,והשמחה התדירית
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ע"פ הטוב שסידר השי"ת ע"פ התורה ועבודה ,ובזה ניתן תיקון ג"כ לכל ב' חלקי הבריאה שבכל
דבר ,וכן בסוד ההנהגה כלליות בטבע והנהגה פרטיות ,הכל יהיו נמשכים לצורך התיקון וביאת
השלמות ,והוא ענין עיגולים ויושר דמ"ה שכל א' )מינו(]ממנו[ גורם תיקון לכנגדו בב"ן.
ולפי שעיקר עסקינו הוא רק בענין האדם שהוא העיקר בבריאה ובסוד הנהגה הפרטיית
הזאת ,לכן אין אנו מדברים בשבירה ובתיקון רק בסוד יושר לבד ,ומ"מ ,נוכל לומר ג"כ שכל
בחינת ב"ן הוא עיגולים ,ובחינת מ"ה החדש הוא יושר ,והיינו שהרי עניינו של מ"ה החדש הוא
לתקן הכל ע"פ האדם שהולך בדרכיו ית' בתורה ומצות ,שבשבילו הוא הנהגה הפרטיות בציור
אדם מ"ה ,וכל פעולותיו ואורות הנמשכים בכל העולמות וכל הרכבותיהם עיקרם בשביל האדם
ובשביל תכלית תיקונו ע"י התורה ומצות ,ורק שבמקרה נמשך התיקון ג"כ לבחינת עיגולים
שלהם ,ולכן נקרא הכל בבחינת יושר לבד ,אבל בנקודות קודם שיצא התיקון ,לא היתה מציאות
לגילוי שלמות האדם ,ועיקר ענין בריאתו וכל העולמות שהולכים בהדרגה כדי להוציא הנהגת
האדם למטה בפועל ,לא נראה מעלתם כלל והרי הוא כאלו לא היה ,לכן לפעמים אנו אומרים
שהנקודות לא היו רק בבחינת עיגולים לבד ,ושורש הכל הוא בסוד קו ורשימו ,שכל ענייני ב"ן
הולכים אחר ענין הרשימו ,וכל ענין מ"ה אחר הקו ,אף שבכל א' מהם יש כלים ואורות שהם
סוד קו ורשימו ,מ"מ בחינת מ"ה של התיקון הולך להראות ענין הקו שהוא שלמות יחודו וגילוי
הרצון ,משא"כ הנקודות שהיו בהעלם השלמות ,היו מראים ענין הרשימו של הצמצום וסילוק
השלמות.
וכן נוכל לומר ג"כ שמן הנקודות לא יצאו רק עיגולים ,ואח"כ בתיקון יצא יושר דב"ן
ויושר ועיגולים דמ"ה ,והיינו כמ"ש שהמ"ה נותן תיקונים לבחינת החלקים של הנבראים עצמם
וגם לחלקים של האדם שהוא העיקר והוא בחינת יושר ,וכל הנבראים ויסודות וגלגלים ועולמות
הם טפלים אליו ,וכולם נכונים ע"י ,ובזה ,יתבאר לך ענין ג' הספיקות נסתפק הרב הקדוש ז"ל,
בענין יציאת ב"ן ומ"ה כמבואר בדבריו ,ובאמת הכל אמת וכמה בחינות יש ,והבן מאד.
פתח יג
התיקון הזה נעשה לכל הי' נקודות של עולם התוהו ,שכבר נתבאר בנתיב הקודם )פתח
י'( שגם בג"ר הגיע הפגם של התוהו ,והיינו שעיקר השבירה היה בז"ת שהוא המנהיג את
התחתונים ,ושם נמצא הקלקול והחושך ע"י הסט"א המקטרג ,ובחו"ב של הנקודים ,אין שייך
שבירה ,כי אינם לפי ערך הנהגת התחתונים ,ואין עיקרם מסודר לפי ערך העבודה ,אלא מצד
שהם הנותנים כח ועוז אל הז"ת והם המשפיעים להם ג"כ ,לכן בבחינה זו המושפע אל הז"ת
שהוא הנהגת הזמן ,בזה שייך פגם ,אבל לא בבחינת סידור עצמם שהם ענינים הנשגבים מהנהגת
הזמן לגמרי ,וכן בא"א ,הבחינה התחתונה שבו שהוא נה"י שיורד למטה לז"א ,בזה שייך ג"כ
קצת פגם ,וכל זה נתקן אח"כ על ידי מ"ה החדש שעל ידו נתבררו ונתקנו הנקודות ,וא"כ ממילא
נתקנו כל הבחינות הנ"ל ,והיינו שמנקודות הכתר שהיה תחלה בנקודים ,שבראשונה היה בסוד
נקודה ולא היה מתפשט בכל פרטיו מאחר שלא היו המאורות של ההנהגה ראוים לכך שיאיר
בהם הכתר בכל פרטיו ,אח"ז נעשה ממנו פרצוף בסוד א"א ובו נכלל ג"כ פרצוף עתיק יומין
שהוא התקשרות הכתר במה שלמעלה ממנו כמו שיתבאר עניינו במקומו )א"א פתח כט( בס"ד,
ונקודה זו נתפשטה בכל אורך האצילות כו' ,870ור"ל שתחלה לא היה קשר בין הנקודות ,ולא היו
משלימים זה את זה לקשרם יחד אל תכלית השלמות ,והיו המאורות כמו בזעף שאין פונים זה
לזה ,מה שא"כ אחר התיקון ,נתפשט הכתר שבו נשרשים כל התיקונים וכל החסדים למתק כל
הדינים שלמטה כמו שית' במקומו )שם( בס"ד ,עד סוף האצילות ,ר"ל שגם זו"נ הם מקבלים
החסדים והתיקונים ממנו והוא הסובלם ומקיימם ,ומקבלים שלמות מבחינת הנהגת א"א,
שבאמת א"א הוא העמוד הסובל כל אצילות והוא הרצון הכולל כל מאורות ההנהגה ,כמו א"ק
שכולל כל אבי"ע ומתפשט לבסוף ,כמו כן כתר האצילות הוא הכולל כל אצילות ,וכמו באדם
התחתון כל אבריו הם נמשכים אחר רצונו ,נמצא שרצונו מתפשט בכל גופו ,כמו כן אנו אומרים

בחלקו ,כי כל דעבדין מן שמיא לטב ,וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו ,וכמו שכתוב
)תהלים קי"ט קס"ב( שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עכ"ל.
 870נראה דצריך למחוק 'כו''.
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שהכתר מתפשט בכל אצילות ,ובו נכלל עתיק יומין 871שהוא המקשר אצילות עם א"ק ,שהוא
מבחינת א"ס במה שלמעלה מגבול כשי"ת במקומו )פרצופים פתח ה'( בס"ד.
ומנקודות חו"ב דנקודים נעשה ג"כ בחינת פרצופים ,ר"ל שנתגלה כל הכחות שלהם,
ומלבישים את א"א עד הטבור והחזה ,שהוא חצי העליון של אריך אנפין ,872ומנקודות ו' קצוות
ומלכות נעשו ב' פרצופים ומלבישים את אריך אנפין מן הטבור ולמטה ,ועניינו בזה הוא שכבר
אמרנו למעלה )עקודים פתח יד( שבכל פרצוף יש ב' חלקים ,א' עד הטבור ששם הוא הפרסה,
והב' מן הפרסה ולמטה ,והוא ממש כמו בנשמה שמתחלקת לב' מדרגות ,א' בחינתה למעלה
בשמים ,והב' מה שמאירה בתוך הגוף שבארץ ,והנה ,כל הכחות הנמצאים בנשמה הם ב'
מדרגות ,א' לפי מדרגתה העליון שאין הגוף יכול לקבלה ,שהוא לפי בחי' מדרגתה בג"ע
בעוה"ב ,והב' מדרגה תחתונה שכל הכחות שבה מתקטנים ומצטמצמים לפי ערך הראוי אל
הגוף ,ואינו נקרא כלל ע"ש הנשמה רק בשם מה שמתלבש בו והוא הרוח שבו מתלבש
הנשמה ,873וכן הוא התלבשות הרוח בנפש ובכל דבר.
וכן הוא בבחינת א"א של אצילות שכולל כל הנהגת אצילות ,אבל יש בו ב' בחינות ,א'
לפי ערך הנהגת הדין ע"פ עומק סדר העבודה והוא לפי ענין הז"ת ,והב' הוא ברחמים וחסדים
גדולים ותיקונים גדולים ,אע"פ שאין ראוים לכך ,אבל עיקר הנהגת הזמן הוא ע"פ דין שהוא
זו"נ המנהיגים הבריאה ,ולכן אין מקבלים הארתם רק מבחינת חצי התחתון של א"א ,ר"ל בכחו
הקטן המצטמצם לפי ערך הכנת הזו"נ לבד ,אבל או"א הם המפרטים דרכי הנהגת א"א לפי
החסדים הגדולים ,והוא סוד או"א דבמזלא אתכלילן )אד"ז רפט ע"ב( והם הנותנים מוחין לז"א
להאיר לו גם מניצוצי הבחינה העליונה של א"א מחסדים ורחמים בכדי להאריך אף ,אף שאין
וותרנות ,בכדי לקיים העולם ,ולכן אנו אומרים שהם מלבישים את א"א בחציו העליון חג"ת
שלו ,ששם גילוי האור יותר מרובה ואינו בא בצמצום ,ומשם מאירים בז"ת בכמה הדרגות,
לפעמים בבחינה התחתונה שלהם שהם ישסו"ת ,ולפעמים מבחינת או"א עילאין ,וגם בזה יש
כמה מדרגות הכל לפי זכותם של התחתונים ,וכמו שיתבאר במקומו )או"א פתח ט'( וענין ביאור
כל פרצוף מה' פרצופים אלו בשלמות ,יתבארו בס"ד בנתיבות הבאים באריכות.
פתח יד
ולהבין היטב ענין התפשטות הנקודות לפרצופים ,צריך שנקדים לך מענין הנשמה
המתלבשת באדם ,ומענין הגוף שהוא נברא בצלם אלקים ממש בדמות כל הכחות שנמצא
במאורות העליונים ,והנה ,אנו רואים באברי האדם בעת שנוצר בהכרח שבטיפה שהזכר מטיל
בנקבה שם היו ושם נמצא כל פרטי אבריו בדמותם וצלמם ממש רק הם בקטנות גדול ,ואין ניכר
בהם חילוק בין עין לאוזן ,וחוטם ,וראש ,וידים ,ורגלים ,וכל פרטי אבריו ,רק הם נקודות כלולות
ביחד ,ואח"כ כשמצטייר בבטן אמו ,שם נתגלו אבריו ונתפשטו ,אבל שם הם בכח היותר קטן,
רק שהרחם עושה הציור שכל אבר ניכר בפ"ע ומובדלים זה מזה ,העין לבד ,והאוזן לבד ,וכן כל
האברים ,ואח"כ כשנולד ,אז הם מתחילים להתרחב ולהתגדל ,וכל מה שהגוף מתרחב ומתגדל,
הנפש שבו מתפשט ומתגלה יותר ,והיינו שכח הראות המלובש בעין מתפשט ביותר לראות יותר
מרחוק ,וכן כח השמיעה באוזן ,והריח בחוטם ,והפעולה בידים ,ובתחלה ,היו כחות שבנשמה
קצרים וקטנים למאד ,והיו כל הכחות בבחינת נקודות סתומות ,ואח"כ נתגלה כוחם בהתפשטות
גמור ,עד שנראה וניכר לכל ,כל פעולת הנפש שבכל אבר מה עניינו.
והנה אנו מוצאים באדם שנר"ן שבו הם מתלבשים בג' חלקי גופו ,שנפש שבו שורה
בכבד והוא נפש החיוני ,והוא מתפשט באברים התחתונים לעשות פעולות גשמיות בפועל
ומעשה ,והרוח מתגלה מקומו יותר למעלה והוא בלב ששם הרצון והבינה לבחור בטוב ולעשות
כפי הרצון ,ובאמת מתפשט הרוח גם בנפש למטה ,שהרי גם פעולת האברים התחתונים כפי
 871עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ע"ק נקרא אין דבי' תליא אין )ע"י( עכ"ל.
 872דוגמת האח"ף שבא"ק ,עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ד וז"ל ,וכן הוא בכל הפרצופים ,בא"ק
עד טיבורו יוצאין אורות אח"פ ונקראין כלן א"ס ע"ש א"ק ,וכן בא"א יוצאין ג"כ אורות א'ח'פ והן
דיקנא יקירא כידוע ,שאורות אזן הוא עד שבולת זקנו ואורות חטם הוא עד החזה שליש ת"ת
ואורות פה עד הטיבור ,עכ"ל.
 873עי' 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.
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הגשמיות ,בפועל הוא פועל ע"פ בחירה ורצון ,לא כנפש החיוני שבבהמה שפועל לפי טבעו,
וזה נקרא התפשטות הרוח בסוד פרצוף ,ומתלבש בנפש ,וכן הנשמה עיקרה במוח ,ושם נפש
המשכלת להכיר את בוראה ,והיא המתלבשת ברצון שבלב להטות רצונו ובחירתו לפי החכמה
והבינה שבמוח שלו ונמצא שמקומו למעלה בראש ,ואעפ"כ מתפשט יותר ומתלבש גם למטה
ברוח ונפש ,874וכן הוא למעלה בשורשו ,חיה מתלבשת בנשמה ,והיחידה כולל הכל והיא
מאירה לכולם.
וכן הוא ממש במאורות של האצילות ,שבחינת זו"נ הם מלבישים רק נה"י דא"א ,וחו"ב
בחינת חג"ת שבו ,וכל א' מן הפרצופים מתלבש ומראה כמו בפרטות בפרצוף שתחתיו ,ובזה
מתקשרים כולם זה בזה ,ונמשכים לסדר א' להשלמת היחוד והטוב הגמור ,והתלבשות
הפרצופים זה בזה אינו במדרגה אחת ,כי כל פרצוף יש לו שיעור וסדר עד היכן יהיה כחו
להלביש העליון ממנו ולקבל ממנו שלמותו ,וכל מה שמתלבש בתחתון ניתן להשיג לתחתונים
רק בכח לבוש ,ר"ל שלא לפי )ערך( העליון המלובש אלא לפי ערך המלבישו ,ומה שנשאר
מגולה הוא מה שלא ניתן להשגה להתפשט לתחתונים ,רק שורה עליו בסוד השורש ומקור,
והארה לבד ,והוא סוד מה שאנו אומרים ,שעתיק יומין ראשו מגולה ,וז"ת שלו מתלבשים
בא"א ,וכן א"א בחו"ב וזו"נ וכן כולם ,אך אין התלבשות שלהם בשוה ,כי או"א אינם מלבישים
רק חצי עליון ולא חצי התחתון ,כי אין עניינם מה שנותן חצי התחתון של הפרצוף דא"א שהוא
המסדר הנהגת הזמן של ז"ת ואו"א אינם מענין זה ,ואו"א מתלבשים בז"א מחצי התחתון שלהם
לבד ,כל א' לפי עניינו וכמו שיתבאר עוד במקומו )או"א פתח א'(.
פתח טו
וצריך שתדע ,שאף אחר התיקון שעלו כל הכלים של הנקודות ונתברר מהם כל א' לפי
מדרגתו ,מ"מ לא נתברר לגמרי ,שלא נברר רק מה שנוגע לבנין העולמות של אבי"ע עצמם
ולפרצופים שבהם ,אבל מה שנוגע לנשמות ,זה לא נתברר עדיין ,875והם ניצוצות רבים שנשארו
עדיין בסט"א שהם עולים ומתבררים זה אחר זה בכל יום ובכל שעה ע"י עבודת ישראל ,ע"י
התפלות והתורה ועסק המצות ,ובזה תלוי כל הבחירה והעבודה ,כמ"ש למעלה )שבירה פתח
כט( שהתיקון לא היה נעשה בשלמותו בתחילה בעצמו ,רק בסוד שורש והתחלה לבד.
והענין כמ"ש )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר מסייעין לו הבא לטמא פותחין לו ,והיא ממש
סוד השבירה והתיקון ,שהשבירה היה בשביל הוצאות הסט"א שיהיה נמצא בכדי שיהיה הרשות
ביד אדם להגביר ג"כ כח הסט"א ברצונו ,וזה נעשה ע"י העלם השלמות שהוא סוד הריקות
הנמצא והם בורות נשברים 876כמ"ש למעלה בנתיב שבירת הכלים )פתח ב'( בביאור הפסוק
)ישעיה מ יז( כל הגוים כאין נגדו ,באריכות יעו"ש ,וז"ש כאן שהבא לטמא פותחים לו )כפי
הגירסא הנמצא בקצת ספרים( ,והם הפתחים והחללים והריקות הנמצא ע"י סילוק האור ,וסוד
הצמצום שמשם נשרש למטה סוד החורבן והשבירה ,אבל הבא לטהר מסייעים לו ,והיינו כי
התיקון אינו דומה לקלקול ,שבאמת יש שליטה לקדושה שלא להניח לרע לעשות את שלו לגמרי
להחריב את הבריאה מכל וכל ,אלא נשרש שליטת הקדושה שסוף כל סוף יתוקן הכל.
 874עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,וכן באדם הנשמה נעלמת מאד ,ועיקר חיותו של
האדם הוא הרוח ,והוא האדם המקבל שכר ועונש כידוע ,והוא המרגיש ,והוא כל כחותיו וחושיו
והנשמה הוא השכל המלמד לאדם דעת ,והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע ,והיא בשמים רק
ניצוצות מתנוצצים ממנו על האדם להנהיגו ולהשכילו ,עכ"ל.
 875עי' פע"ח תפילה פרק א' וז"ל ,ונמצא עתה ,כי כל העולמות נתקנו בבחי' חיצוניותם ,שהוא
בחי' העולמות בכללם עם א"מ שלהם ,אך האדם בעצמו לא נתקן עדיין רק בחי' הנפש שלו ,לפי
שכל אלו הם מצות מעשיות מצד הנפש ,ואפילו הברכות שלהם הוא מצד מצוה מעשיות ,עכ"ל,
ועי' שעה"כ ק"ש פרק ו' וז"ל ,באו"א יש ב' מיני זווגים הא' הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון אל כל
העולמות ולקיימם קיום ההכרחי להם אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע כ"א יפסק
רגע א' יתבטלו כל העולמות מקיומם והוייתם ,והב' הוא כדי להמשיך ולתת מוחין לזו"ן כדי
להוליד נשמות בני אדם התחתונים בעוה"ז ,עכ"ל ,אם כן יוצא שבתיקון נתקן העולמות ,והוא
הזיווג התמידי החיצוני בין או"א ועלינו לתקן הזיווג הפנימי ,וזה ההבדל שבין נשמות לעולמות,
עכ"ל.
 876על פי ירמיה ב יג ,כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות
בארת נשברים אשר לא יכלו המים.
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והוא ענין הבירור שנעשה בתחילה בסוד הפרצופים והעולמות עצמם ,ר"ל שהם נבררו
ויצאו מן הרע ,והם העומדים להשקיף על הנהגת העבודה שיהיה נתקן מעט מעט ,והיינו מה
שעדיין לא נתקן ,והיינו מה שנשאר ביד בני אדם לתקן בכל שיעור הנהגת שית אלפי שנין,
שבכל דור ודור נולדים ויוצאים נשמות מן הסט"א ,ר"ל שכל נשמה שבא לעולם ע"י הולדת
אחד מישראל ,הוא עומד להתתקן ע"י תרי"ג מצות שלו ,שכל אדם מישראל יש לו דרך אחר
ותיקון חדש ע"י תורה ומצות ,שאין צדיק דומה לחבירו ,877וכל אדם מישראל מתקן במצות
תפילין שמניח מה שאין חבירו מתקן ,הכל לפי שורש נשמתו ,שכל נשמה מחוברת מתרי"ג
אברים והם לעומת תרי"ג מצות כל א' לפי עניינו ושרשו ,ותחילה היה בחינת נשמתו כשיצא מן
הסט"א בסוד נקודה לבד ,וע"י תורה ומצות שמסגל הוא נעשה בבחינת פרצוף ,שמתפשט הארת
נשמתו בתרי"ג אברים שלה ע"י תרי"ג מצות ,ובכל יום מתקן ניצוץ אחד מנשמתו ועולה בלילה
למעלה בסוד סילוק המוחין ,878ולמחר מברר בירורים חדשים משורש נשמתו ,וכפי מספר ניצוצי
נשמתו שצריך לתקן כך הם מספר ימי חייו ,879ונמצא שבכל ו' אלפי שנין הבירורים הם רק בסוד
נשמות ,ומה שאנו מדברים בסוד תיקונים ע"י מצות בעולמות עליונים ,הכל הוא מצד הנשמות
שהם מתפשטים דרך כל העולמות וכוללים כולם ,אבל העולמות עצמם כבר נבררו ונתקנו ,והם
הגורמים סיוע לאדם לטהר נפשו שהוא סוד תחלת התיקון שנקשר ב"ן תחת מ"ה בסוד
הפרצופים ,וכל הקלקולים ופגמים שאנו מדברים בפרצופים העליונים ,הכל הוא במה שנשפע
לנשמות ,וכ"ז שלא נעשה הקשר הזה וניתן רשות להוציא הסט"א ,אנו אומרים שהעולמות
עצמם היו בסוד השבירה והקלקול ,והבן עומק דברים אלו כי הם רזין עילאין מאד ,ואי אפשר
להרחיב בהם ביותר ,אבל די בזה לחכם ומבין מדעתו.880
וסוד הבירור הזה שבכל הנהגת הזמן הוא הכל באדם דנשמות שהוא כולל קומה שלמה
של ד' עולמות אבי"ע ,והוא סוד צלמו של נבוכדנצר שראה בחלום שהוא קומה שלמה
דסט"א 881לנגד אדם דנשמות שהולך ומתברר עד סוף אלף הששי ,שהוא בעקב של הרגלים
דאדם דנשמות ,כמ"ש )יבמות ס"ב ע"א( אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,שאז
יהיה גמר הבירור ויתוקן הכל בסוד מלך הדר בעטרת היסוד ,ויוחזר המלוכה למשיח שהוא
בסוד אד"ם שם מ"ה שיתחבר עם ב"ן בשלמות ,ויהיה זמן מלוכת המשיח עד גמר אלף הששי,
והתיקון הזה יהיה כדי להעלות הכל לשלמות להנהגת הנצחיות באלף השביעי בסוד שם ס"ג
שמעלה ב"ן לס"ג בסוד מלכות תגא בראש ספר תורה עטרת בעלה ,וכשי"ת עוד בנתיב עתיק
ורדל"א בס"ד באריכות )פרצופים פתח ה' ,א"א פתח כט(.
ואלו הם סוד הבירורים שעולים מרפ"ח ניצוצין העולים תמיד אל מו"ס ששם אתבריר
הכל במחשבה כמ"ש בספ"ד )ד' ע"ב( ,882ביה סליקו וביה סלקין אינון דלא הוי והוו ויהויין,
וכמו שיתבאר באריכות בענין המו"ס בס"ד )א"א פתח לט( והם נעשים תמיד בסוד פרצופים,
 877עי' ע"ח סדר האצילות בקיצור פרק ב' וז"ל ,אין לך יום שדומה לחבירו ,ואין צדיק דומה
לחבירו ,ואין בריאה דומה לחבירתה ,עכ"ל.
 878זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
 879עי' ע"ח שער הצלם א' וז"ל ,כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין ,ובכל גלגול
וגלגול באים מקצת מהם ,וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה ,כך
הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא ,לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי
)רכ"ד ע"א( כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו ,עכ"ל.
 880עי' חגיגה י"א ע"ב וז"ל לא ]דורשים[ במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו.
 881והוא נקרא אדם בליעל ,עי' לעיל ע"ח שבירה א' ,עי' ז"ח )ל"ג ע"ג( וז"ל ,אית אדם אוחרא
מסטרא דמסאבו ,ולא עוד אלא תלת אדם אינון ,אדם דבריאה אדם דיצירה אדם דעשיה ,מסטרא
דדכיו ואית אחרא מסטרא דמסאבו דאיהו אדם בליעל איש און יצר הרע ,אדם טוב יצר הטוב ,ועי'
שער הגלגולים  -הקדמה כג וז"ל ,והענין הוא כמה שתדע כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים
וכמו שיש אדה"ר דקדושה כן יש אדם בליעל בקליפות ויש בו רמ"ח איברים ושס"ה גידין ,עכ"ל.
 882עי' גר"א שם וז"ל ,כל האורות וכל הפרצופים הכל נתעלו בו לאחר שבירת המלכים ונבררו
בו כידוע ,וזהו ביה סליקו ,וכן הוא תמיד כידוע דכולם סלקין ביה להשפיע להם ,וכן אמר בזוהר
בראשית דף ט"ז ע"ב ובהאי כד סליק כלא סלקין ואתאחדן ביה כו' וכן כל הבירורים של הסיגים
בסוד מ"נ סלקין במ"ס ,עכ"ל.
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ואח"כ הם בעצמם המעלים בירורים חדשים מן הקליפות בסוד הזיווג של הזכר ונקבה
שמזדווגים להוציא תולדות ,שלכן אמרו )יבמות ס"ג ע"ב( שכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה
הוא ממעט את הדמות ,והוא גורם לאיחור הזמן של ביאת משיח ,וגורם לשכינה שמסתלקת
מישראל ,שהשכינה הוא כלל הנוקבא השורה בהם להביאם אל סדר הנכון שיבואו לכלל תיקון,
והיא המתלבשת בימות החול לברר בירורים כמ"ש האר"י ז"ל )מיעוט הירח פרק ב'( בסוד
)תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה ,וע"ז נאמר )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ
אויביהם לא מאסתים וגו' ,והבן דברים אלו.
פתח טז
כבר ביארנו בכלל הדברים ,שעיקר תקון השבירה היה ע"י המתקלא שזה לא היה
בעולם התוהו ,והמתקלא הוא סוד שלשה ספרים שנברא בהם העולם שחשבם בספר יצירה )פ"א
מ"א( והם כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים )ס"י פ"ב מ"א( והם ספר וספר וסיפור,
וכמו שתחילת התיקון של הפרצופים והעולמות היה ע"י שנעשה המתקלא והוא סוד ביאת
המוחין בז"ת ,884והם כל מע"ב שנברא בו' ימים שנברא העולם בחכמה ובתבונה ובדעת ,וכמו
שהיה במלאכת המשכן אשר בו נכלל כל ו' ימי בראשית ומה שנעשה בו ,שלכך נסמך פרשת
מלאכת המשכן לפרשת ויקהל וגו' )שמות לא טו( ששת ימים יעשה מלאכה וגו' ,וכתיב )שמות
לא ב( ראו קרא ה' בשם בצלאל וגו' ,ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת ,והוא
סוד גילוי שם מ"ה החדש 885שהוא מדרגת רוח ובצלא"ל הוא סוד חסד של יום ראשון שמתפשט
בכל ו' ימי בראשית שנתגלה בפומא דאמה ,וכמ"ש )ברכות נ"ה ע"א( בצ"ל א"ל היית ,והוא בן
אור"י בן חו"ר שהוא סוד יהי אור י"ה אוי"ר) 886תיקו"ז פ"ב ע"א( כי הכלים של התוהו היו
בסטרא דבוצד"ק בלי הארת אוירא 887משא"כ בתיקון ,ולכן הוא היה הפועל המשכן והכלים,
שכל הכלים נתקנו על ידו ונעשו בסוד פרצוף בכל אבי"ע ,שהמשכן עצמו היה בסוד בי"ע ,בסוד
העזרה ואוהל מועד וק"ק ובין כל א' פרגוד ,888והשראת השכינה שבו בסוד אצילות ,שמבי"ע
נעשה אבי"ע ,וסוד הכלים שבמשכן בג' מקומות הנ"ל הם כלים של אצילות שהם נעשים בסוד
נר"ן בבי"ע כידוע ,וכל ל"ט מלאכות שהיה במעשה בראשית היה ג"כ במשכן שהם סוד ל"ט
אותיות דע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,889שנכללו בנקודות דס"ג שהם סוד ב"ן ,וכן נכללו כולם במ"ה
החדש שהם סוד טנת"א שבו ,כמ"ש הרב זללה"ה ,וכמו כן בסוד הבירור של הנשמות מה שניתן
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 883עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב וז"ל ,שלש אמות א"מ"ש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק
מכריע בנתים ,ור"ל ג' קוין חסד דין ורחמים שהן השלשה ספרים שנפתחין בר"ה ,וכו' ועי"ז
נתקיים העולם כמ"ש בזוהר )בראשית דף י"ד ע"א( בעובדא דבראשית הוה מחלוקת שמאלא
בימינא כו' עד"א דאיהו יום תליתאי עאל בינייהו ואפריש מחלוקת ואסכים לתרין סטרין ,וכן
בהרבה מקומות וכו' ועי"ז נתקיים העולם ,וזהו כל התיקון כמו שמפרש והולך ,והוא כלל כל
האצילות ,והדעת הוא המכריע ובו כלול חו"ג ,חסדים לז"א וגבורות לנוק' ,כמ"ש באד"ר וא"ז,
נמצא כי במתקלא כלל האצילות ,עכ"ל.
 884עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ועיקר המתקלא הוא בשביל זו"נ ,כמו שמפרש והולך
דעד דלא הוי מתקלא כו' ,ומלכין קדמאין מיתו ,שהן ז"ת ,ואע"ג דאמר ג"כ על חו"ב לא הוו
משגיחין אפין באפין ,הוא ג"כ בשביל זו"נ ,כי הזיווג הוא אינו רק להוליד בנים ולתת להם מוחין
ולקיימם ,כמ"ש למטה ,והכל הוא ע"י הבינה אם הבנים כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף )דברים
ל"ב( שהיא מתפשטת בזו"נ כידוע ,עכ"ל.
 885עי' בהגר"א ס"י )ד' ע"א( כותב שזה הספר ספר וסיפור.
 886עי' לקמן א"א פתח ז' ,שזה זווג בין אוירא למ"ס שהוא שורש התיקון ,ועי' בהגר"א על
תיקו"ז שם וז"ל יו"ד הוא דחילו וכו' האי י' אתקריאת יראה כו' ואור הוא אהבה ושניהם הם אויר
והם י"ה דחילו ורחימו כמ"ש בהרבה מקומות ובחיבורם שהן חיבור או"א נתהוו הכל ,עכ"ל.
 887עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א הגהה  -העיקר )סיבת שבירת המלכים( כי בתחלה היה בסוד
בוצינא קרדינותא עטרא דגבורה לבד ולכך לא אתקיימו כמ"ש בא"ר וא"ז ,עכ"ל.
 888עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"ב וז"ל ,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.
 889עי' שעה"כ עמידה פרק ה'.
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ביד האדם התחתון ,הוצרך תחלה להכין המתקלא והוא סוד מתן תורה בב' ספרים כמ"ש במ"א
בסוד ב' לוחות ה' דברות בכל א' ,הם כף זכות וכף חובה ,וגם ניתנו בדיבור בבת אחת כל היו"ד
דברות 890הוא לשון חק מכריע בינתים ,891וכן הם ג"כ סוד תורה ומצות שנתנו לישראל,
שהמצות הם במעשה בימין ושמאל רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת ותורה הוא בלשון ,וע"י ב' אלו
נעשה הבירור במה שנוגע לנשמות שהם מתבררים מן התוהו בכל עת ועולים למעלה ונעשים
בסוד פרצוף ,מסוד ב"ן לסוד מ"ה בסוד )תהלים לו ז( אד"ם ובהמ"ה תושיע ה'.892
וביאור ענין זה הוא עמוק מאוד ,והוא כי תחלת לידת אדם מישראל נעשה ע"י שהאב
מזדווג עם האם ומטיל בה )טיפה( ומצטייר ברחם אמו ,ואז ניתן בו נפש התחתונה הבהמיית עד
כשנולד אז )איוב יא יב( עיר פרא אדם יולד ,ונפש התאווני גובר בו מאד והוא היצה"ר שהוא
סוד הסיגים השולטים בכלים האלו של הנפש סוד ב"ן ,וכשמלמדים אותו תורה אז עי"ז דוחין
מעליו את היצה"ר וכח התאוה ,והוא סוד שם מ"ה שמאיר על שם ב"ן ,ותחילת תיקונו ע"י
מצות מילה בשמיני ,שז' ימים הוא עדין תחת אמו סוד ארץ אדום ,893שהם ז' ימי טומאה של
הזכר כימי נדת דותה תטמא )ויקרא יב ב( שהם הסיגים של ז' מלכים ,ואח"כ ביום השמיני אז
הוא בסוד מלך הדר ומתגלה חסד בפומא דאמה ונכנס לברי"ת סוד כלל תרי"ג כחות הנשפעים
מן הרוח אל הנפש כמ"ש למעלה )תיקון פתח ג'( והוא הארת שם מ"ה שמתחבר עם ב"ן
בתחילה בכללות ,ואח"כ יוצא מן הסט"א בג' שנים ,שני ערלה ,ומתחילין ללמדו תורה שהוא
הארת המצ"ח כמ"ש באברהם )בראשית יח יט( למען אשר יצוה את בניו וגו' לעשות צדקה
ומשפט וגו' ,ומחנכין אותו במצות ג"כ ,והם בב' חלקים במ"ע ובמצות ל"ת 894כף זכות וכף
חובה ,במצות ל"ת להסיר הקלקולים מנפשו הבהמיית ,ובמ"ע להוסיף לו הארה ,והוא בסוד מ"ן
ומ"ד לתקן בחינת נוקבא דביה ולהוריד לו מ"ד הארה חדשה ,ומצות החינוך הוא על אביו ואמו
עד שהוא בן י"ג שנים ,שעד זמן הזה הוא סוד הבירור בכללות נפשו שיצא מן הסט"א ויתדבק
בקדושה בסוד חיבור מ"ה וב"ן ,שבירור שלו נעשה ע"י או"א שהם המבררים בחינת ז"א,
וכאשר נגמר כללות בירור הנפש שבו עד י"ג שנים ,ואז נגמר פרצופו בסוד חיבור מ"ה וב"ן ,אז
הוא נעשה בר מצוה ויוצא מרשות אביו ,והיינו שמאז צריך הוא לברר שארי ניצוצי נפשו
בפרטות השקועים בסט"א ,שהוא מברר מהם בכל יום ויום ע"י התורה ומצות שלו ,לעשותו
בסוד פרצוף כפי ערך מספר ימי חייו הקצובים לו לפי מספר ניצוצי נפשו ,895ונעשה הוא בבחינת
 890עי' רש"י שמות כ א וז"ל ,את כל הדברים האלה  -מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות
בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל
דבור ודבור בפני עצמו.
 891עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב וז"ל ,חב"ד שהם ג' ספרים של המשקולת נברא העולם כנ"ל,
וע"י נתן התורה ,שחו"ב הן ב' ספרים שהן כף כו' ,ששני הידים הן כעין שני לוחות ,ה' אצבעות בזו
וה' בזו ,כמו בלוחות ,והן הכותבין מכתב אלקים חרות על הלוחות ,והתורה נתנה ע"י מכתב על
הלוחות ,וע"י דבור עשרת הדברות לישראל ,והוא הלשון ובו נכלל כל שבשני הלוחות ,עכ"ל ,ועי'
שם הגה"ה ג' ע"א וז"ל ,וכמ"ש ויתנצלו בני ישראל את עדים כו' ואמרו )שבת פ"ח ע"א( בשעה
שהקדימו נעשה לנשמע באו ס"ר מ"ה וקשרו לכ"א מישראל שני כתרים כו' ועתיד הקב"ה להחזירן
לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם ,והן המוחין שהן עטרות דאו"א ,שלכן היו חיין
לעולם ,בסוד חיי המלך כו' ,ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ"ש בשעה כו' והלוחות הן ב' ספרים,
בסוד חו"ב ,ודבור העשרת דברות בסוד סיפור ,והן ב' עטרין ב' כתרים כנ"ל ,עכ"ל.
 892עי' יהל אור ח"ג ל"א ע"ב וז"ל ,סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית ,והיא יסודו,
ונפח בו רוח האדם ,שהוא נק' האדם באמת ,אד"ם ידוע ,והוא סוד מ"ה וב"ן ,שהמ"ה בא בתוך
הב"ן ,להוציא הברורין ולהשלים אותה ,והוא סוד אדם ובהמה )אותיות בהמה בה מ"ה( ולכן
הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן ,עכ"ל ,ומקורו מהספד"צ וז"ל )כ"ח ע"ב( ויאמר אלקים תוצא
הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ,ועי' ביאור הגר"א שם.
 893עי' בהגר"א בתז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק  -שיצאו מבינה שהוא ארץ אדום.
 894עי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ד ע"ד וז"ל] ,מי שעבר על[ מ"ע ול"ת הן ס"ם ונחש ימינא
ושמאלא ,וכמה דאברהם דאיהו ימינא יומא כו' ה"נ מיצחק דאיהו כו' ,ועל לימוד התורה שהוא
דרגא דאמצעיתא ,עכ"ל.
 895עי' ע"ח שער הצלם א' וז"ל ,כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין ,ובכל גלגול
וגלגול באים מקצת מהם ,וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה ,כך
הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא ,לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי
)רכ"ד ע"א( כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו ,עכ"ל.
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אב ושורש לברר הפרטים של הנפש דבחינת ב"ן הכלולים בנפשו הכללית ,וכבר נתבאר למעלה
)פתח יא( שהארת מ"ה החדש הוא ע"י זיווג פנימי דע"ב וס"ג ,וכן כאן בכל אדם בפרט ,שהבא
לטהר מסייעין לו )יומא ל"ח ע"ב( והסיוע הוא ע"י הנשמה שהיא עצמה אינה באדם ,רק הרוח
הוא עיקר האדם 896המתחבר עם נפשו סוד מ"ה ,אבל הנשמה היא למעלה ,ושולח ניצוצות אל
הרוח לסייעו ,והוא סוד זיווג נשמה עם בחינת חיה שבו שהם ריעין דלא מתפרשין.897
פתח יז
כלל התיקון הוא שבאו אורות חדשים מה שלא היו בתחילה בעולם התוהו ,והיינו שבכל
א' מהנקודות נתוסף ענין חדש מה שלא היה בתחלה ,כי בנקודת הכתר כבר כתבנו )נקודות פתח
יח( שהוא יצא שלם אך לא היה מתקלא עדיין ,ואחר התיקון נעשה בו מתקלא ,והיינו תיקון ג'
רישין דא לגו מן דא שיתבאר עניינו במקומו בס"ד )א"א פתח ח'( ובחו"ב נעשה תיקון אחר
שתחילה היה בבחינת אב"א ועכשיו חזרו פב"פ ,ובו"ק נתוספו ג"ר שלא יצאו בתחלה כי אם ו'
חלקי נקודות הז"א ו"ק שבו ,ועכשיו נתוספו לו ג"ר ,ובנקודת המלכות לא היה תחלה אלא
בחינת חלק עשירי שבה ,והיינו בחינת כתר שבנקודה ,ועכשיו נתוספו לה ט"ס התחתונות ,ואלו
האורות שנתוספו בכל א' בהם שייך העבודה ומעשה התחתונים ,שאם חוטאים ח"ו מגבירים
הסט"א ומסלקים ג"ר מז"א וט"ס של הנוקבא ,ומחזירין או"א אב"א ,אבל אין חוזר ח"ו להיות
שבירה גמורה ,אלא קלקול ותיקון ,שלפעמים מתגבר הסט"א ולפעמים נדחה ,והקדושה גובר.
וביאור ענין זה הוא כמ"ש למעלה )נקודות פתח ו'( שסוד עולם התוהו היה ששיער
המאציל ית' אורות כחות הנהגת האצילות וגם הברואים שבבי"ע בבחינת קלקולים ,ע"י
שהסט"א מתגבר עליהם מאד וגורם ביטול לכל סדר הקדושה כמ"ש באריכות למעלה ,ולכן
נחסר אז אלו העניינים שגורמים ביטול הרע ונפילת הסט"א ,והוא ראשית ,הוא שורש המתקלא
בג' קווין שהם סוד ג' רישין של הכתר שהוא המונח היותר כללי שבאצלות ושם נשרשים כל
הנבראים וכל מאורות ומהנהגת בסידור קווין ובבחינת תיקון הסט"א ,וזה היה חסר כמו
שיתבאר ענין הג' רישין בס"ד במקומו )ז"א פתח ד'( וגם בחו"ב שהם המביאים ומוליכים
תיקונים הנשרשים בכתר שהוא החסדים הגדולים המעבירים כל דין וכל רע ,והיינו בבחינת
הזדווגם פב"פ בסוד כללותם בב' מזלות של הדיקנא ,זה לא היה ג"כ בעולם התוהו והוא מ"ש
הרב זללה"ה )שבירה פרק ד'( שאור 898הכתר היה מתפשט ביניהם ולא היו יכולים לקבל האור
בפנים שלהם והוצרכו להחזיר או"א בבחינת אב"א ,שע"י שבחינת האחוריים הוא עב יותר היו
יכולים לקבל אור הכתר ,ובאם לאו ,היו גם הם נשברים ח"ו ,והוא ענין עמוק ,שכבר כתבנו
)שבירה פתח ה'( שהפגם והשבירה שייך בז"ת שבהם הנהגת התחתונים ובהם יוכל לעלות
קטרוג הסט"א לגרום ביטול ההשפעה ורוע הסידור ,אבל לא בחו"ב שהם דברים שלמעלה
מהנהגת התחתונים אלא להשלימם במדרגה יותר עליונה ,ובחינת פב"פ שלהם הוא סוד פנותם
להאיר למטה לז"ת ,ואם היו פונים למטה בעת שהסט"א יש לה שליטה כ"ז שלא נשרש עדיין
התיקון בכתר שהוא העניינים המעבירים את הרע ,אזי היה השפעת חו"ב גם לז"ת בהארה
מרובה ,ואז היה הסט"א מתחזק ביותר כח ,והיה לו כח גם לגרום קלקול בבחי' יותר עליונה ,עד
שלא היה ביד התחתונים לתקן הקלקול ולהעביר הסט"א ,מאחר שהיה שורש הסט"א יותר רם
ממדרגות התחתונים שאינו אלא בז"ת ,וז"ס שהיה השבירה מגיע גם לחו"ב ,ולכן הוצרכו

 896עי' 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 ,ועי' יהל אור
ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,
והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ס"י
פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,וכן באדם הנשמה נעלמת מאד ,ועיקר חיותו של האדם הוא הרוח ,והוא
האדם המקבל שכר ועונש כידוע ,והוא המרגיש ,והוא כל כחותיו וחושיו והנשמה הוא השכל
המלמד לאדם דעת ,והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע ,והיא בשמים רק ניצוצות מתנוצצים
ממנו על האדם להנהיגו ולהשכילו ,עכ"ל.
 897זה חו"ב ,עי' זהר ח"ג ד' ע"א אתר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשין לעלמין
אלין אקרון רעים ,עכ"ל ,ועי' ע"ח עקודים פרק ה'.
 898כתוב בע"ח כלי.
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להחזיר פניהם מן הארת הכתר ,ר"ל שלא יהיו מוליכים 899חו"ב לז"ת בעת שהרע גובר בהם את
ההארה גדולה של בחינת הכתר ,אלא יהיה בסוד הסתר פנים ,ואז לא יהיה שורש גדול אל הרע
שלא יגיע רק בז"ת לבד ובמה שנשפע להם בקיום הנהגתם לבד ,שהוא סוד ירידת אחוריים
דחו"ב למטה כמ"ש למעלה במקומו )שבירה פתח ה'( וזה סוד מה שחסר ג"ר בז"ת בעת
השבירה ,שאם היו יוצאים גם ג"ר של ז"א היה שורש הרע גם שם ,ולא היה כח בתחתונים
להעבירו מאחר שג"ר הם קשורים זה בזה שהוא מתקלא שלם ,וא"א להיות א' בלי חבירו שכל
קשר יחוד ההנהגה נמצא שם ,ואם היה בעולם התוהו ,אז היה שורש לרע גם במקום רם הזה ולא
היה תיקון ,לכן הם באים בסוד תוספות 900לבד אחר התיקון שבזה לא היה שליטה לרע ,ולכן הם
הנותנים תיקונים להנהגה ולהעביר הרע האחוז בו"ק כמו שנתבאר ,ולכן גם בעת שהחטא גובר
אין הרע פוגם שם ,רק גורם לסלוק הארת המוחין והוא סילוק ג"ר ,והיינו שמסתלק השגחתם
למעלה ואין עושים פעולה להעביר הדין לגמרי ,אבל מ"מ עומדים למעלה ומוכנים לבוא ע"י
תיקון מעשה התחתונים בתורה ומצות ,שעי"ז יש כח במוחין להאיר מחדש בז"ת ולהעביר את
הרע ולהכניעו.
פתח יח
ולבאר הדבר ביותר ביאור נקדים לך סוד עמוק מסתרי ההנהגה ,ובזה תבין דברי הרב
הקדוש ז"ל מה שגילה טפח וכיסה אלפים ,והוא שכבר נתבאר )שבירה פתח ה'( שהנהגת העולם
הוא בו"ק ,וניתן גבול ושיעור להשפעתם לתחתונים ,והוא סידור ההנהגה שאנו רואים עתה
בסידורו ושיעורו ,כפי מה ששיער חכמה העליונה ,וידוע ,שרוב שלוה מגביר היצה"ר והסט"א
כמ"ש רז"ל )שבת קמ"ז ע"ב( מיא דדיומסית וחמרא דפרוגיתא קיפחו עשרת השבטים ,וכן
אמרו בדור המבול שלא חטאו אלא מחמת רוב שלוה שהיה להם כמ"ש בפרק חלק )סנהדרין
ק"ח ע"א( ובכ"מ ,ולזה ניתן שיעור להשפעת הנהגת התחתונים שלא יהיה במדרגה יותר גדולה,
שאם היה כן היה היצה"ר מתגבר ביותר ,ולא היה תקנה לעולם ח"ו ע"י בחירתם ,ולכן ,בעולם
התוהו לא יצאו ג"ר ,שאם היה כן היה ההנהגה נשפע מהבחינה העליונה שהוא בסוד עוה"ב
ממש ,ואם היה בעת שהסט"א יש לה שליטה ,היה הקלקול גובר מאד ,ולכן הוכן כך שלא יהיה
בא רק בסוד תוספת ,והיינו בעת שהתחתונים מטיבים מעשיהם ואין שליטה לרע כ"כ ואז
מאירים ג"ר ,והוא סוד הטוב והשלוה שהיה לישראל בהיותם עושים רצונו של מקום וההשפעה
מסוד המוחין ,ובעת שאין עושים רצונו של מקום ,אז בחינת ג"ר מסתלק מהנהגה בכדי שלא
יושפע לעולם השלמות הזה ולא יגיע הפגם למדרגה יותר גדולה ,ובשעה שעושים רצונו של
מקום ואין נמשכים אחר מדות נפשם הבהמיית ,אז אדרבא הארת ג"ר מאיר להם בבחינת מה
שאינו לשלמות הגשמיות ,אלא לענין רוחני להשלמת העבודה ולהשגת חכמה עליונה ונבואה
ורוה"ק ,901ובעת שאין עושים רצונו של מקום שנמשכים אחר הגשמיות ,אם היה מאיר ג"כ
למטה ,היה הפגם גדול מאד.
ובזה תבין סוד ההנהגה הזמניות ,שמשתנה סידור הנהגת העולם לטוב ולרע הכל לפי
העבודה ,והוא בערך הארת ג"ר בהם ,שידוע כי עתה אחר התיקון ,כבר נקשר הסט"א תחת
הקדושה שלא יהיה נחרב מכל וכל ,שהרי לעולם ישראל קיימים והתורה והמצות קיימים ,כמ"ש
)דברים לא כא( כי לא תשכח מפי זרעו ,וגם מציאות ישראל בעולם רק הם בשפלות וגם התורה
נופלת ואינה מתגלית כ"כ ,והוא סוד מ"ש הרב הקדוש ז"ל )שעה"כ כ' ע"ג( שלאחר התיקון
לעולם אין נחסר מוחין בז"א ,רק שהם מוחין דקטנות ודעיבור שיש בזה כמה מדרגות ,והוא
מדרגת הנהגת ישראל ומעמדם בעולם לפי ערך הארת המוחין בז"ת שהוא משתנה בכל עת,
וכמו שהיה שינוי זמן בין בית ראשון לשני ,ובזמן הבית גופו משתנה בכל עת לפי שלמות הדור,
וכן בגלות העתים משתנים מתוקף הגלות לקלותו ,וכן הכל בתורה בגילוי יש שינוי לפי ערך
הזמן ולפי הצדיקים שבאותו הדור ,והוא ג"כ סוד שינוי הזמנים בשבתות ויו"ט לפי ערך ביאת
 899עי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"א שהארת י"ג ת"ד דא"א לדיקנא דז"א היא דרך או"א דרך
מעבר בלבד.
 900עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וז"ל ,לא נחשב דעת בספירות כי כל מה שלא היה בתחלה
קודם התיקון אינו אלא תוספת ,עכ"ל.
 901עי' לעיל שבירה פתח י"ז שג' אלה הם חב"ד.
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המוחין בז"א ועלייתו למעלה כמ"ש הרב ז"ל בכוונות ,שהכל לפי העבודה ולפי הזמן המסוגל
לזה ,והכל הוכן ע"י התיקון הזה של מ"ה החדש שנקשר הב"ן תחתיו להיות הולך הכל ע"פ
המדרגה.
והוא סדר הזמן שמסור לישראל כמ"ש )ויקרא כג ד( אשר תקראו אותם במועדם ,והוא
מ"ש ,מקדש ישראל והזמנים ,ואמרו שבת קדישא וקיימא ,אבל מועדים קדושתם תלוי ביד בית
דין )ביצה י"ז ע"א( והוא סוד עמוק מאד ,כי שבת הוא מסוד שבת בראשית שקדושתו תלוי ביד
המאציל ב"ה ,שהוא סוד התיקון שהוכן בתחלה להיות כל ו' ימי המעשה שהם מסוד ו"ק של
התוהו שבהם כל מע"ב יהיו שובתים ונוחים ביום השבת שהוא ענין עליית שם ב"ן לשם ס"ג,902
שאף שעיקר הארת שם ס"ג הוא באלף השביעי יום שכולו שבת )סנהדרין צ"ז ע"א( שאז יהיה
גמר התיקון ולא יהיה עוד רע כלל ,מ"מ בפרטות נעשה ענין זה בכל שבוע ושבוע מו' אלפים
שנים ,שכל הו' ימים פועלים המלכים של ו"ק עניינם בסוד הקלקול והתיקון ,וע"י ישראל
וצדיקים שבדור מתקנים הפרטים של הו"ק הנוגע לאותו השבוע להיות נתקן ומוכן לשלמות
עוה"ב ,והוא סוד השבת שאז עולה הנוקבא מגלותא והיא יציאתה מאתלטיא 903להיות עטרת
בראש בעלה ,904וכמו שבעוה"ב באלף השביעי אז יתבטל הבחירה והעבודה והוא זמן קיבול
שכר ואינו תלוי בתחתונים ,כמו כן שבת של כל ימי השבוע תיקונו הוכן בתחלה בימי בראשית
שמאיר בו בחינת ניצוץ מהארת אלף השביעי ,והוא סוד מ"ש )ברכות נ"ז ע"ב( ששבת הוא מעין
עוה"ב והוא זמן העונג ,וקראת לשבת ענג )ישעיה נח יג( ולכן הוא תלוי בהקב"ה ,אבל המועדים
הוא ע"פ מעשה התחתונים שהם גרמו התיקונים שנעשה בכל אלו הזמנים מירידת המוחין בהם
כמו שהיה בפסח של זמן יצי"מ ,וכן בשבועות וסוכות ולכן תלוי קדושתם בישראל ,וקידוש
זמ"ן הוא סוד חיבור מ"ה וב"ן 905שבא ע"י קדושת ישראל ועבודתם שבזה מורידין תמיד מוחין
חדשים בז"א.
פתח יט
ובנוקבא היה ענין התיקון בהיפוך ממש ,שתחלה בעולם התוהו לא יצא ממנה רק בחינת
נקודה עליונה שבה שהוא הכתר שבה )ע"ח שבירה פרק ו'( אבל ט"ס תחתונות שבה באו אח"כ
בסוד תוספת ,והם המסתלקים ע"י עונות ח"ו ,אבל אין זה כמו הסתלקות הג"ר של ז"א שהם
מסתלקים למעלה ואין פגם נוגע שם ,אבל ט"ס דנוקבא על ידי החטאים הם יורדים לקליפה
ח"ו ,ונשארת בסוד נקודה לבד ,906וכן מבואר בכ"מ בדברי הרב זללה"ה כמ"ש בענין דרוש
מיעוט הירח )פרק ב'( ובגלות אחר חורבן בית שני ,וכאן בדרוש המלכים )פרק ו'( כתוב להיפוך,
שאם היו יוצאים בתחלה בעולם התוהו ט"ס התחתונות ,אז היה הפגם בהם מאד להיותה קרובה
אל הקליפה ,ולא היו יכולים להסתלק ,ולכן אין באים רק בסוד תוספת לבד ,כדי שע"י העונות
 902עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז'
הוא מלכות ,ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה
וסוד היובל ,רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א(
ע"ש ,ועה"ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם
חוזרים לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל ,ועי' לקמן נתיב אבי"ע פתח יא.
 903עי' ספד"צ ח' ע"ב ובגר"א ח' ע"ד וז"ל ,ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר
אררה ה'  -ר"ל שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט' דו"ק מסט' דחסד כנ"ל ,אבל היא )נוק'(
לא נפקא ,אלא האורות שהיו לה בתחלה בסט' דנוקבא בחינת הגבורות כנ"ל ,והוא האורות שהיו
בקליפות דאתבטלא ,ויצאו עכשיו ,וכל התקונין הן בסט' דדכורא כנ"ל ,והן אורות חדשים ,וז"ש
ומההיא דאתלטיא נפקא ,שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון ,רק אותן אשר יצאו מן
הקליפות שהן אחד עשר קליפות ,עכ"ל.
 904דהיינו שעלה לס"ג ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול
מהפנימיות לכן שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,ע"כ ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קח
וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,עכ"ל ,ועי' לעיל הערה .902
 905גימ' זו מובא ברמח"ל אדיר במרום עמוד תמג.
 906עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד וז"ל ,שהיא לאו בחושבן המלכים ותיקונם והיא נשארה
בבחינת נקודה אחת כמו מקודם ועלה נאמר פסוק והארץ היתה כמו שמפרש והולך שהיא פרצוף
בפ"ע ועלה נאמר היתה כו' וז"ש בזוהר דלית לה מגרמה כלום ,ולכן בעת הפגם ופירוד ח"ו חוזרת
לקליפות ח"ו ,שאין לה תיקון רק באתדבקא בדכורא ,עכ"ל.
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יסתלקו ,משמע שאין שם רק סילוק ולא ירידה לקליפה ,ודבריו צריכים ביאור ,ובאמת הם
עמוקים מאד מאד ,ובתחלה צריך לבאר ענין הנוקבא מה עניינה.
ובתחלה נבאר ענין הנפש ורוח של האדם וממנה תבין ענין זה על בוריו ,הנה כבר כתבנו
במ"א )אח"ף פתח י'( שנפש של האדם היא נפש הבהמיית והחיוני ,שבו כלולים כל כחות
הפועלים באברים וההרגש וכל המדות הכל הם בנפש ,907והוא למטה ממדרגת האדם ,908שבזה
הוא שוה לבהמה וחיה וע"ז ארז"ל )תנחומא תזריע א'( על פסוק )בראשית א כד( תוצא הארץ
נפש חיה זו נפשו של אדה"ר ,והיינו שהוקשה להם מיתור הלשון ,שהרי כתיב אח"כ )שם(
בהמה ורמש וחיתו ארץ וגו' ,ולכן דרשו שנפש חיה הנזכר כאן ,הוא נפש הבהמיית של האדם
שנברא ביחד ויצא מן הארץ עם נפש בהמה וחיה ,והוא מבחינת שם ב"ן שהוא בנוקבא בארץ,
ועיקר מדרגת האדם הוא מ"ש )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים ,והוא בחינת רוח שבו
שניתן לאדם להנהיג בזה בחינת נפשו ולתקנו ע"י הבחירה הטובה והרצון הטוב שבזה מהפך כל
מדות הנפש לטוב ,וע"י תרי"ג מצות מתקן תרי"ג איכות שבנפשו ע"י הארת תרי"ג איכות
שברוחו המאיר בו.909
והוא סוד זיווג מ"ה וב"ן בחינת זיווג דו"נ שבו שכל ענין הדכורא הולך לפי מדרגת
מ"ה והנוקבא בבחינת ב"ן ,וכמו שיתבאר עניינו בסוד פרצופי זו"נ במקומו בס"ד ,והנה ברוחו
מאירים ג"כ ניצוצות מנשמתו שהוא למעלה ממדרגת האדם ,שהוא בחינת ג"ר שברוחו
שמאירים ע"י נה"י של הנשמה שמתקשרת ברוח לסייעו לעבודה וליתן לו חכמה ובינה ודעת
בהכרת יוצרו ובהשגת התורה ,וכשהוא חוטא אז נשמתו מסתלקת 910ואינה מאירה ברוחו ,ואז
נסתלק ממנו ג"ר שברוח וכמ"ש )סוטה ג' ע"א( אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות ,ואז
אין רוחו שולט לתקן את נפשו ופועל בנפשו כל הרעות ומדות המגונות דבוקים בו ,ואז יורדים
ט"ס של הנפש לקליפה ,והיינו אחיזת היצה"ר במדת נפשו ,והוא סוד הכרת הנזכר בנפש )ויקרא
כג ל( והאבדתי את הנפש וגו' ,כי הנקודה הנשאר בה היא מסוד כתר של הנפש שהוא בחינת
מלכות של הרוח ,שהוא אינו שייך לנפש והוא סוד אמונה 911הדבוקה בשורש נפש האדם שמזה
יש לו תקוה להיות נתקן ע"י גלגולים שונים וכדומה ,אבל אין פגם מגיע בכתר 912כיון שאין זה
לפי ענין הנפש רק מבחינת הרוח ,אבל מדרגת הרוח אף שגם הוא מתקלקל ,מ"מ אין בו אבדן
וכרת ח"ו ,אלא שמתנקה ע"י יסורי גיהנם ,והטעם ,כי הרוח להיותו רחוק מבחינת נפש

 907עי' לעיל אח"ף פתח י' שרבינו כותב שמדות רעות הם בנפש ,ועי' שם פתח ז' שהמידות
הטובות ברוח ,ועי' יהל אור ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם
אלא מזלו ושורה עליו ,והרוח הוא כח ההרגש שבאדם )דהיינו המידות( והנפש הוא כח החיוני
הצומחת שבאדם ,עכ"ל.
 908עי' 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.
 909עי' לעיל הערה .202
 910עי' 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.
 911עי' נפה"ח שער ד פרק כב ואם כבר עסק בה )בתורה( ופירש הימנה ח"ו ,הוא מתיש ח"ו כח
פמליא של מעלה ומתקלקלים ומתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה וגברה יד הס"א ר"ל,
וכביכול מחליש ומחשיך כח הקדושה העליונה שכינת עוזנו אמונת ישראל השוכנת בתוכנו תמיד
על ידי עסק התורה כראוי ,עכ"ל ,משמע שהאמונה היא עצם השכינה ,ועי' רע"מ ח"ג רל"ט ע"א,
וכן לקוטי תורה  -ספר דניאל וז"ל ,והמלכות נקראת אמונה.
 912עי' נפה"ח שער א פרק יז 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 ,וכ"ה
הענין בג' הבחי' נר"ן של האדם ,כי כל בחי' מדבר שבקדושה כלול מעשר בחי' פרטים ,שהם הי'
ספירות שלו ,והבחי' העליונה של הנפש נאחזת ומתקשרת עם הבחי' התחתונה העשירית של בחי'
הרוח וכו' ע"ש באורך.
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הבהמיית ,אין בו אחיזת הרע כ"כ לגרום לו אבדון להתהפך לרע ,אלא שהרע דבוק בו והוא
הבחינה הרעה הנמצא ברוח וברצונו.
והנה ,כל זה הוא בכלל הנוקבא של אצילות ,שענין הנוקבא הוא הנפש של כל הנבראים
והוא האדריכל 913שנבנה על ידו כל בי"ע וכל העולמות ,וסידורה הוא תיקון חלקי הנבראים
המושרשים בה ,ולכן היא העולה והיורדת ע"פ מעשה התחתונים ,והיינו שסוד הנהגת הנבראים
ושלמות ישראל ומעלתם למטה ,בזה ניכר מלכותו ע"י שהוא המושל בברואיו ועושה כרצונו
ושהקדושה יש לה שליטה ,ואם ישראל עושים רצונו של מקום ,אז נתקנים כלל הנפשות של
ישראל ,ואז גם הנוקבא שנקרא כנסת ישראל ע"ש שהיא הכוללת כל נשמות שלהם 914ומגלה
מלכותה ע"י היא שלמה בבנינה ,ונשפע רב טוב לישראל למטה ע"י בחינת הדכורא שהוא הרוח
המאיר אל הנוקבא בסוד זיווגא דזו"נ מבחינת מה שמקבל מג"ר ומחו"ב ופרצופים עליונים
שהוא למעלה ממדרגת הנבראים השפלים ,ואז נאמר )דברים כו יט( ולתתך עליון על כל גויי
הארץ וגו' ,והוא סוד גילוי מציאותו ית' ע"י מלכותו שמנהיגם בנפלאות גדולות אשר הם מסוד
חכמה ובינה עליונה ,שלא בבחינת הנהגת הטבע שהוא בסוד ו"ק ,אבל כשח"ו אין עושים רצונו
של מקום ,אז מסתלק הארה זאת והוא סילוק ג"ר מהדכורא ,ואז אין מאיר בנוקבא רק בבחינת
הנהגת סידור הטבע לקיום הבריאה כפי שהוכן בו' ימי בראשית שהוא סוד הנהגת ו"ק ,ואז
שלמות הקדושה מתמעט ואו"ה שולטים וישראל שפלים לעפר ,והוא סוד סילוק ט"ס דידה,
שמתעלם למעלה לדכורא ,והיינו שאף שישראל שפלים למטה ,מ"מ למעלה בבחינת מה שנוגע
לקדושת ישראל נשארים קיימים ,ומעלתם ניכר למעלה בעולמות עליונים ,רק הם נסתרים
ונעלמים ומוכנים לבוא אח"כ בעת גמר הגלות והתיקון ,בסוד )תהלים קיט פט( לעולם ה' דברך
נצב בשמים.
ונמצא ,ששני הדברים אמת ,שט"ס דידה מסתלקים ונעלמים ואין ניכר למטה רק
מציאותם של ישראל לבד והוא שורש קיומם של ישראל ,והקדושה בשכינה שהוא בחינת נקודת
כתר שבה שהוא בא מצד מעלתם העליונה שהוא בחינת הרוח של דכורא המתקן הנוקבא,
וההעלם נשאר למעלה בשמים בדכורא ,ואלו הם המדרגות שאבדו ישראל בחורבן הבית שלא
ניתנה לשום אומה ולשון רק נגנז לגמרי ,ואלו נתנו לזולתם ,אז היה כח גדול לסט"א ,ולא היה
שום תקומה ח"ו לישראל ולסטרא דקדושה השולט בהם ,וז"ס מ"ש הרב )שבירה פרק ו'(
שבעולם התוהו לא יצאו ט"ס תחתונות דידה כדי שלא יפגמו ח"ו ,ואז לא היה תקומה להיותה
קרובה אל הקליפה ,והוא כמ"ש שמצד שהנהגת הנוקבא בעולם התחתון לפי סידורם של
התחתונים והקליפות אוחזים בהם ,אלו היה ניתן שליטת אלו המאורות למטה בעת שהסט"א
גובר ,אז לא היה תקומה ותיקון אל בחינת הקדושה ושורש ישראל כמבואר.
ובצד אחר ,נקרא שט"ס דידה ירדו לקליפה ,והיינו שלעומת השלמות שהיה נשפע
למטה לישראל ולנבראים בעת שהיו עושים רצונו של מקום ,כך נשפע כנגדם פורעניות
וקלקולים ,והוא הגזירות וחורבן ושפלות ועניות שיש לישראל למטה ,והוא סוד ירידת השכינה
בגלות ,ולעומתם ניתנים הממשלה והמלוכה לאו"ה ,והוא סוד בנין נוקבא דסט"א בסוד
)יחזקאל כו ב( אמלאה החרבה )רש"י בראשית כה כג( לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של
ירושלים ,כמ"ש הרב ז"ל בזה )מיעוט הירח פרק ב'( וזה בא מצד נפשות של ישראל שט"ס
שלהם ירדו לסט"א ,לעומתו נשפע פורעניות כנגדם והוא סוד ירידת ט"ס תחתונות דידה,
שמתהפך הענג לנגע 915והברכה לקללה ,אבל באמת שורש הראשון של הט"ס דידה ,אין לסט"א
שליטה בהם ,כי הם אין שולטים כלל בעת התוהו ומסתלקים ,ועי"ז ישראל מתנקים מעונותיהם
במה שמקבלים פורעניות ,ומסתלק מהם ענין הט"ס דנוקבא שהיא גילוי מלכותם של ישראל,
ונשאר מעלתם דבוקה בו ית' עד אשר לבסוף ישארו שלמים ומתוקנים ,והבן דברים אלו מאד ,כי
אי אפשר להרחיב בזה הדיבור יותר.
פתח כ
 913מוזכר ביהל אור ח"א כ"ח ע"ג שזה שם למלכות.
 914עי' זהר )ח"ג קצ"ז ע"א( וז"ל ,כנישתא דישראל ,מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו ,כד"א
מאסף לכל המחנות ,מאן דכניש לכל משריין עלאין לגביה ,עכ"ל.
 915עי' זהר ח"א כ"ו ע"ב.
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ומזה תבין ג"כ מה שמצינו דוגמתו בעולם ,שנודע כי א"י היא בחינת נוקבא ,916ואמרו
)גיטין נ"ז ע"א( ארץ צבי כתיב בה ,מה הצבי הזה אין עורו מחזיק את בשרו כו' ,ומצינו שנגזר
חורבן על הארץ ,וכתיב ג"כ )איכה ה ב( נחלתינו נהפכה לזרים ואו"ה מיושבים בה ,וא"כ מה
חורבן יש בזה ,אבל הוא דבר עמוק מאד ,שבאמת ,הארץ היא ממש בחינת נוקבא כנסת
ישראל ,917כמו שלמעלה נשמות ישראל הם קבועים בשכינה נוקבא דאצילות שלכן נקראת כנסת
ישראל ,כמו כן למטה הגופים שלהם מיוחדים לדור בארץ ,שלכן )כתובות ק"י ע"ב( כל הדר
בחו"ל כו' ,כי הוא מקום הקליפה ובנין הסט"א ,וא"י היא באמצע סוד מלכות דקדושה
המתפשט בפנימיות כל בי"ע ,וכ"ז שישראל היו עושים רצונו של מקום ודבוקים בארצם כמ"ש
)שמות טו יז( תביאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו' ,שהם בדמות נטיעה אשר היא מסוגלת
להשתרש במקום מיוחד ששם היא עושה פירותיה ,מה שא"כ אם נוטעים אותה במקום אחר,
ולכך ,גם 918ישראל מסוגלים לדור שם ולקיים שם כל התורה והמצות משא"כ בחו"ל כמה מצות
אין נוהגים וגם המצות הנהוגים גדול שכר המקיימם בארץ כידוע.
ואז פנימיות קדושת הארץ היא בתוכה בסוד ארץ העליונה ,ואז היא בסוד פרצוף שלם
ומתרחב מקומה כמ"ש )דברים יט ח( ואם ירחיב ה' את גבולך וגו' ,כי תעשה הישר וגו' ,והוא
בסוד הארת ט"ס תחתונות שבה ,עד שיכולה לסבול בתוכה כל ישראל ,כמ"ש )אבות פ"ה מ"ה(
מעולם לא אמר אדם לחבירו צר לי המקום כו' ,ואז היא בישובה ומגלה לישראל כל מעלתם,
וכמ"ש )קידושין מ"ט ע"ב( עשרה קבין חכמה ירדו לעולם ,תשעה נטלה ירושלים כו' ,והוא סוד
ט"ס דידה שלא ניתן רק לישראל לבד ,וא' בכל העולם כולו ,בחינת נקודה אחת שנשאר בה
תמיד ,ואז היא בישובה ,ובעת שישראל עולים לרגל בסוד )שמות כג יז( שלש פעמים בשנה
יראה כל זכורך וגו' ,הם גורמים זיווג זו"נ 919בתוספת הארה ,והוא ג"כ סוד השראת השכינה
אשר שם יסוד בהמ"ק שלמעלה ירושלים של מעלה נקבעים שם והוא בחינת זיווג הנ"ל.
ובעת שגרמו העונות ,אז נסתלקה קדושת הארץ ונסתתמו מעיינות החכמה וכל המעלות
שהיה נמצא בה מנבואה ורוה"ק וכל הפרטים ,ונתקצרה ג"כ הארץ הוא סוד סילוק ט"ס דידה
והוצרכו ישראל ללכת בגלות ,ושם נשפע להם קצת קדושה מן הארץ ,והוא בסוד )מלכים א' ח
מח( והתפללו אליך דרך ארצם ,והם בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל )מגילה ו' ע"א( ששם
נשפע קצת מאויר א"י ,והוא סוד ירידת הט"ס דידה לקליפה לשמור ישראל בגלות ,ולברר
הבירורין משם ,920אבל עיקר הט"ס דידה שהם בחינת מעלות הגדולות באתגלייא שהיו שם
בתחלה ,נסתלק לגמרי למעלה ,וזה סוד מה שמצינו לפעמים ששכינה הלכה עם ישראל בגלות,
כמ"ש רז"ל )מגילה כ"ט ע"א( ע"פ ושב ה' אלקיך וגו' ,ולפעמים מצינו שנסתלקה השכינה
למעלה ,כמ"ש )הושע ה טו (921אמרתי אלכה אשובה אל מקומי הראשון.
והכל אמת שט"ס דידה נסתלקו למעלה וגם יש בחי' שט"ס דידה ירדו עם ישראל
בגלות ,וזה סוד חורבן הארץ ומ"ש )איכה ה ב( נחלתינו נהפכה לזרים וזה היה לטובת ישראל,
שאלו לא נסתלקו כל השלמות שבה למעלה ונשארת בגדלותה והרחבתה כמקדם והיתה נשארת
 916עי' ע"ח מוחין דז"א פרק ג'.
 917עי' לעיל הערה .914
 918נראה דצריך למחוק המילה 'גם'.
 919עי' שער מאמרי רשב"י ז' ע"ב.
 920עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד רג וז"ל ,ודע כי חז"ל אמרו שהקב"ה לא הגלה את ישראל
אלא כדי שיתוספו עליהם גרים )פסחים פ"ז ע"ב( והוא סוד קליפת נוגה הנתקנת על ידי גלות
ישראל ,וסוד הדבר אמרו גם כן ,ונשאר גם הוא לאלקינו ,אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום
)מגילה ו( והוא סוד גדול ,כי הנה בבית המקדש נאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך
וברכתיך )שמות כ כ( כי הנה הוא בסוד נוקבא ששם בחינת הביאה ,אך כשגלו ישראל נשאר להם
מקדש מעט ,והם בתי כנסיות בסוד פלגש ,שהיא בקליפת נוגה ,ומצד הטוב שלה נמצאים הבתי
כנסיות ,ולכן תמצא כי ארץ ישראל לבד היא תחת הקדושה ,וחוץ לארץ תחת הס"א ,אבל כל מה
שהוא בית הכנסת או בית המדרש הנה הם בסוד ארץ העמים דוקא ,אך אלו הם בסוד נוגה
הנתקנת וניתנת לפלגש אל הקדושה ולכן גם בהם יהיה בחינת ביאה ,ולע"ל בהתקן הכל נאמר
ונשאר גם הוא לאלקינו )זכריה ט ז( בסוד פלגש דוקא ,והוא בזמן שיתוקנו הדברים בסוד ונוגה
כאור תהיה ,שעל כן אמר בתחילה ,והסירותי דמיו מפיו וכו' )שם שם( כי זהו בסוד הרע הנדחה,
עכ"ל.
 921לשון הפסוק הוא 'אלך אשובה אל מקומי'.
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ביד זרים בכל המעלות והמדרגות שבה ,אז לא היה תקומה ח"ו לישוב הארץ ועל זה נאמר
)ויקרא כו מב( וזכרתי את בריתי וגו' והארץ אזכור ,והבן דבר זה כי הוא ענין עמוק מאוד.
וסוד עשר מסעות שנסעה שכינה מישראל שהזכירו רז"ל )ר"ה ל"א ע"א( הכל על סוד
מיעוט הירח במה שנסתלקו ממנו ט"ס דידה ונשאר בחינת כתר שבה לבד איזה רושם קדושה גם
בזמן הזה ,וכן חורבן ביהמ"ק בכללות )תהלים קלז ו( ערו ערו עד היסוד בה ,ונשאר כותל
המערבי סוד נקודת כתר שבה 922שאין יכולת ביד זרים להחריבה ,כי בבחינת כתר אין שייכות
לסט"א שהרי הם מסוד שבירת הכלים מלכותא בלא תגא )סנהדרין צ"ט ע"ב( ואין להם ישיבת
מלוכה על כסא ה' כמו שהיה בישראל 923וכן נשאר קצת ממשלה בישראל ,בסוד )בראשית מט י(
לא יסור שבט מיהודה ,אלו ראשי גלויות כו' )סנהדרין ה' ע"א( והם תלמידי חכמים שבדור,
כמ"ש )משלי ח טו( בי מלכים ימלוכו ,אבל אין המלוכה והכתר ניכר בעוה"ז כי הוא מבחינת
מלכות דז"א שהוא בשמים ולא בארץ ,ולכן במלוכת מלך המשיח כתוב )דניאל ז יג( וארו עם
ענני שמיא כבר אינש אָתֵ ה וגו' ,וירדו הט"ס דידה למטה לארץ ואז נאמר )ישעיה נד ב( הרחיבי
מקום אהלך וגו' ,וכתיב ורחבה ונסבה תחתיה )יחזקאל מא ז( וישבה ירושלים עוד תחתיה
)זכריה יב ו( ,והוא סוד ביהמ"ק עומד ובנוי בשמים שיתגלה לארץ ותצא מחורבן לישוב בסוד
הארץ דנפקא מאתלטיא 924מה שתחילה נאמר )ירמיה ד כג( ראיתי את הארץ והנה תוהו וגו',
והוא סוד קיבוץ גלויות אל א"י וירושלים שתצא ממה שהיתה תחילה בקליפה ,וביער רוח
הטומאה מן הארץ.925
פתח כא
ותחילת תיקון הנוקבא היתה ע"י אברהם  ,שמקודם לכן היתה הארץ תחת ז' מלכי
כנען ,והם ז' מלכי אדום והם כוללים כל בנין אדם בליעל 927סוד עשר אומות שנתנו לאברהם,928
וכתיב )בראשית יב ו( והכנעני והפריזי אז בארץ וגו' ,והיתה באתלטיא 929בסוד )בראשית ט כה(
ארור כנע"ן והוא )בראשית ו יג( ק"ץ כל בשר סוד הערלה 930החופף על הברית ,וכתיב )בראשית
יב א( ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו' אל הארץ אשר אראך וגו' ,והוא רמ"ח עלמין
אורכין דהאי אמה כמנין אברה"ם ,931כי אברהם הוא סוד מ"ה החדש מלך הדר אשר נתגלה
926

 922עי' זהר ח"ב ה' ע"ב וז"ל ,אמר רבי יהודה ,מעולם לא זזה שכינתא מכותלי דמערבא דבי
מקדשא ,דכתיב )שיר ב ט( הנה זה עומד אחר כתלנו ,עכ"ל ,ועי' אוצרות רמח"ל עמוד רנא וז"ל,
באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז ,ועליו יבנה הגוף לתחית המתים ,ויש שם גם חלק מן
הנפש ,והיא נק' הבלא דגרמי ,כן הוא בבית המקדש ,נשאר הכותל המערבי ,וה"ס זה לוז ,שעליו
יבנה הבנין לע"ל ,ואותה הקדושה השורה עליו נק' הבלא דגרמי ,עכ"ל.
 923עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ב וז"ל זכה שלמה לישב על כסא ה' ,וירש סיהרא וזכה
לחכמה זעירא חכמה הנ"ל ,לכן אתבסמו הנוקבין שהן רוחין דבריאה ,עכ"ל.
 924וארעא אתבטלת )ספד"צ ג' ע"א( ועי' זהר ח"א ל"ו ע"ב ,דהיינו לבד ללא תיקון ,ועי' ספד"צ
ח' ע"ב ובגר"א ח' ע"ד וז"ל ,ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר אררה ה'  -ר"ל
שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט' דו"ק מסט' דחסד כנ"ל ,אבל היא )נוק'( לא נפקא ,אלא
האורות שהיו לה בתחלה בסט' דנוקבא בחינת הגבורות כנ"ל ,והוא האורות שהיו בקליפות
דאתבטלא ,ויצאו עכשיו ,וכל התקונין הן בסט' דדכורא כנ"ל ,והן אורות חדשים ,וז"ש ומההיא
דאתלטיא נפקא ,שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון ,רק אותן אשר יצאו מן
הקליפות שהן אחד עשר קליפות ,עכ"ל.
 925על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 926כדלעיל פתח ד'.
 927מוזכר לעיל שבירה פתח א' ,ועי' ז"ח )ל"ג ע"ג( וז"ל ,אית אדם אוחרא מסטרא דמסאבו,
ולא עוד אלא תלת אדם אינון ,אדם דבריאה אדם דיצירה אדם דעשיה ,מסטרא דדכיו ואית אחרא
מסטרא דמסאבו דאיהו אדם בליעל איש און יצר הרע ,אדם טוב יצר הטוב ,ועי' שער הגלגולים -
הקדמה כג וז"ל ,והענין הוא כמה שתדע כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים וכמו שיש אדה"ר
דקדושה כן יש אדם בליעל בקליפות ויש בו רמ"ח איברים ושס"ה גידין ,עכ"ל.
 928עי' בראשית טו יט-כא ורש"י שם.
 929עי' ספד"צ ג' ע"א  -וארעא אתבטלת ,ועי' זהר ח"א ל"ו ע"ב ,דהיינו לבד ללא תיקון.
 930עי' לעיל פתח ג'.
 931עי' שער הפסוקים חיי שרה וז"ל ,רמ"ח כמנין אברהם ,כשיורדים למטה בפומא דאמה
דאורכיה רמ"ח עלמין כנזכר באדרת נשא ,ושם נתפשטו ה' חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד
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בפומא דאמה שע"י היה תיקון לארץ דנפקא מאתלטיא ,932וניתן לו הארץ למורשה לו ולזרעו
אחריו ,שישראל מקשרים אותה עם בחינת ז"א והוא סוד התורה והעבודה שעיקר מקומה בארץ
)בראשית יג יז( וקום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה וגו' שע"י התפשטות החסד
הזה שבו ניתקנו כל הנקודות שנתפשט בכל קומת הנוקבא יצאה מאתלטיא מכנען וניתנה לזרעו
בסטרא דקדושה.
933
והוא ג"כ סוד האמונה שפרסם אברהם בעולם כמ"ש )בראשית כא לג ( ויקרא אברהם
בשם ה' א-ל עולם שהאמונה הוא סוד הנוקבא ,934שתחילה היתה בבחינת נקודה אחת סתומה
ומסורה ביד השרידים אשר ה' קורא בהם בשם ועבר לבד ,935ואברהם הרחיבה והגבירה בארץ
בסוד התפשטותה בבחינת פרצוף בי' ספירות דילה ע"י עשר ניסיונות שנתנסה 936ועמד בכולם,
שהסט"א היתה רוצה להתגבר נגדו ולהעביר האמונה מן הארץ ,וע"י הנסיונות שנתנסה הגדיל
פרצופה ומאז התחיל בנינה בהדרגה ,שתחילה היה גילוי ג' האבות בסוד )שיה"ש ב יב( הניצנים
נראו בארץ ,937והם ג' גווני הקשת שעל זה נכרת ברית ,והוא הברית שכרת הקב"ה עם האבות
והוא סוד השבועה שנשבע ליתן להם הארץ על ידי י"ג תיקוני דיקנא ששם השבועה ,938שכל
תיקוני דיקנא הם בשביל הנוקבא ,ארץ ,שהם י"ב תיבות )בראשית א ב( והארץ היתה תוהו 939וז'
תיבות בראשית הם ז"ת גולגולתא 940בשביל ז"א 941כמ"ש בספרא דצניעותא ,ויתבאר ענינם
בס"ד במקומו )א"א פתח כט( וכמ"ש רבינו הגדול זללה"ה בפירושו שם בפרק א' )ט' ע"א(,942
שהוא יוסף ,עכ"ל ,ועי' אד"ר דף קמ"ב ע"א וז"ל ,ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן
בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא ,והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין
ותמניא עלמין ,וכלהו תליין בפומא דאמה ,דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי
חסד עלאה והאי אמה חסד הוא ,עכ"ל.
 932עי' ספד"צ ח' ע"ב ובגר"א ח' ע"ד וז"ל ,ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר
אררה ה'  -ר"ל שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט' דו"ק מסט' דחסד כנ"ל ,אבל היא )נוק'(
לא נפקא ,אלא האורות שהיו לה בתחלה בסט' דנוקבא בחינת הגבורות כנ"ל ,והוא האורות שהיו
בקליפות דאתבטלא ,ויצאו עכשיו ,וכל התקונין הן בסט' דדכורא כנ"ל ,והן אורות חדשים ,וז"ש
ומההיא דאתלטיא נפקא ,שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון ,רק אותן אשר יצאו מן
הקליפות שהן אחד עשר קליפות ,עכ"ל.
 933לשון הפסוק הוא  -ויקרא שם בשם ה' אל עולם.
 934עי' נפה"ח שער ד פרק כב ואם כבר עסק בה )בתורה( ופירש הימנה ח"ו ,הוא מתיש ח"ו כח
פמליא של מעלה ומתקלקלים ומתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה וגברה יד הס"א ר"ל,
וכביכול מחליש ומחשיך כח הקדושה העליונה שכינת עוזנו אמונת ישראל השוכנת בתוכנו תמיד
על ידי עסק התורה כראוי ,עכ"ל ,משמע שהאמונה היא עצם השכינה ,ועי' רע"מ ח"ג רל"ט ע"א,
וכן לקוטי תורה  -ספר דניאל וז"ל ,והמלכות נקראת אמונה.
 935עי' דרך ה' חלק ב' פרק ד' אות ג' מאדה"ר עד זמן הפלגה והנה כל אותו הזמן לא חדלו
צדיקים דורשים האמת לרבים כגון חנוך מתושלח שם ועבר ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם,
ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד יג וז"ל ,כמו מנח ועד אברהם כי הנה היו אנשים צדיקים כגון שם
ועבר ובית דינם ,אך לא היו מתערבין עם שאר הדור ,ולא נמצא לדורם מהם תועלת גדול ,כי היו
עומדים לעצמן ולא נשפע טובם לאחרים ,עכ"ל.
 936עי' ברמח"ל אדיר במרום שס וז"ל ,ואברהם נתנסה עשר נסיונות ,שהיה צריך לתקן עשר
ספירות בבירור גמור ,והן עצמן ק' שנים שלו ,שאחר כך הוליד את יצחק ,והוא חידוש הרשימו
כנ"ל ,ואחר שנולד אז עקדו ונכנס בו לעצמות כנ"ל ,והוא כללות אשא במיא ומיא באשא ,עכ"ל.
 937עי' זהר ח"א א' ע"ב.
 938עי' בהגר"א על ספד"צ יט ע"ג.
 939עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,דעד יקירו דיקירותא  -י"ג תיקונין והן רמוזין בי"ג
תיבות של פסוק שלאחריו מן 'היתה' כמו שמפרש והולך ,עכ"ל .ועיי"ש יא ע"ב שזה י"ב תיבות.
 940עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,וכן בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה שהיא
גילוי ז"ת דע"י כנ"ל והן ז' תיבות דבראשית ,עכ"ל.
 941עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א וז"ל ,ז' תיקונים של הפסוק הראשון ,שהן ז' דגלגלתא ,שהוא
חכמה דא"א הן שורש לז"א ,עכ"ל.
 942וז"ל ,היתה וגו' תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא  -ר"ל שלשה עשר תיבות אלו הן
י"ג ,תליין בי"ג תיקוני דיקנא ,והן תיקונין של נוק' ,שהיא והארץ תניינא של הפסוק ההיא ,כמ"ש
למטה ,ואתחריב כלא בתריסר שעתי ,דכתיב היתה כו' ר"ל הן י"ב שעות של הנוק' שנקראת שעה,
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והם סוד י"ב שבטים שיצאו מיעקב שלהם נחלק הארץ בי"ב תחומין ,943וי"ב שבטים יצאו מג'
אבות שהם סוד ג' שמות שבמו"ס שהם ג"כ בשביל תיקוני נוקבא כמו שיתבאר במקומו בס"ד
)א"א פתח כ"ב(.
ואז נקשרת הנוקבא בקדושה בסוד ישראל שנתנה להם הארץ בירושה כמ"ש רז"ל )ע"ז
נ"ג ע"ב( ירושה היא להם מאבותיהם ,אף שהכנענים היו דרים בה והוא סוד תחילת תיקוניה
דנפקא מאתלטיא ,אבל עדיין לא היתה ראויה לצאת מרשותם לגמרי כל זמן שלא נשלמו ישראל
לס' ריבוא שהוא שלמות בנין הנוקבא וגדלותה שתהיה ראויה לזווג עם דכורא ,והוצרכו יעקב
ובניו ללכת למצרים לערות את הארץ להתבנות שם כמ"ש במקום אחר בזה )ז"א פתח יא( בסוד
עיבור ויניקה וגדלות דז"א וכמו שיתבאר במקומו בס"ד ,וכאשר נשלמו לס' ריבוא ,אז נתנה
להם התורה ועבודה שיהיו ראוים להכנס לארץ ,ויתבאר ענין זה ביתר ביאור לקמן בנתיב גדלות
הנוקבא )נוק' דז"א פתח כט( בס"ד.
פתח כב
וכן מצינו כל ענין הקלקול והתיקון שבזו"נ גם בתורה ,שידוע שתורה שבכתב הוא דרגא
דז"א ,944ותורה שבע"פ דרגא דנוקבא ,945שבגדלות בעת התיקון אז היה זיווג בין תורה שבכתב
לתורה שבע"פ ,946כידוע שבדורות הראשונים היו משיגים כל תורה שבע"פ כללותיה ופרטותיה
מתוך תורה שבכתב ,והיה תורה שבכתב מאיר בסוד המוחין ,והם מעיינות החכמה והבינה שהיו
פתוחים בה להשיג מתוכם החכמה והבינה העליונה ,בסוד )בראשית רבה פי"ז פ"ה( נובלות
חכמה של מעלה תורה ,וכן תורה שבע"פ היתה בשלמותה ולא היה שום ספק וגמגום כלל בכל
דבר ,כמ"ש )תמורה ט"ו ע"ב( עד יוסי בן יועזר כו' ,ובעוה"ר ע"י קטרוג הסט"א נעשה בחינת
תוהו ונסתלקו ג"ר מתוך תורה שבכתב ונסתמו מעיינות החכמה ,ומה שנשאר מעט נהירו
דקיק 947כמבתר כותלא לשרידים אשר ה' קורא אינו אלא בצמצום גדול ,והם בסוד מוחין דעיבור
ודקטנות שמאיר בז"א ,והם סוד ו"ק שלו ו' ספרים בתורה עם )בראשית ה א( זה ספר תולדות
אדם כידוע.948
ותורה שבע"פ בעוה"ר נעלם מאתנו לגמרי כמ"ש )עמוס ח יב( ישוטטו רבים לבקש
דבר ה' ולא ימצאו ,שלא יהיה הלכה ברורה במקום א' )שבת קל"ט ע"א( והוא סוד סילוק ט"ס
דילה ולא נשאר לנו רק כללות תורה שבע"פ והוא בסוד נקודת כתר דילה ,ופרטותיה נשארים
סתומים בתורה שבכתב שאין אנו יכולים לדרוש מן הכתובים ולהוציא אותו מתורה שבכתב
להוציא הלכות לתורה שבע"פ.949

ובה י"ב שעות י"ב שבטים דנוק' י"ב בקר כידוע ,ולכן תיקון הי"ב הוא תיקון הפה ,ובו נכללו כל
הי"ב תיקונים ,עכ"ל.
 943עי' אד"ר קלד ע"ב.
 944עי' ע"ח מוחין פרק ג'.
 945עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד בתחלת תקונין פה מלכות ותורה שבע"פ קרינן לה והיא
נוק' ,עכ"ל.
 946עי' ע"ח תיקון הירח פרק ג' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג וז"ל הקבלה הוא חיבור שני
התורות שמביא סודות קבלה שבע"פ במקרא ,וכו' ,עכ"ל.
 947עי' ע"ח חשמ"ל פרק ג'.
 948עי' זהר ח"א ל"ז ע"ב.
 949עי' הקדמת הגר"ח לשנו"א וז"ל ,כיון שגלו ישראל מלכה ושריה בגוים אין תורה ,ולא כהן
מורה הן גוענו אבדנו תורה שבע"פ ח"ו ,לולי ה' צבאות הפליא חסדו עמנו וכו' ,וטרם נגנז האור
עוד הורשו להתבונן על פי סברתם ולקבוע לנו הלכתא כמאן ,ולהוסיף לנו מימרות עד ר"א ורבינא
סוף הוראה ומיום שנסתם ונחתם התלמוד בבלי ,נסתם כל חזון מלחזות להבין ולהורות מדעתינו
רק כעורים נגשש ,עכ"ל ,וכנראה שמקורו מבהגר"א משלי ז כ וז"ל ,ועכשיו אין בינה כמש"כ ובינת
נבוניו תסתתר ,וזהו הלך בדרך מרחוק צרור הכסף לקח בידו ,הוא נגד תורה שנקראת צור ,תעודה
חתום תורה בלימודי ,כלומר שהתורה חתומה עכשיו ,ואף אם תיגע עצמך לא תדע כי מלכה ושריה
בגוים אין תורה ,עכ"ל.
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וגם בעוה"ר התורה שבע"פ בגלותא מתלבשא בלבושין נוכראין ,950כי )משלי ה ו( נעו
מעגלותיה בסוד )שיה"ש ז ב( חמוקי ירכיך )סוכה מ"ט ע"ב( מה ירך בסתר ,כך ד"ת בסתר בכדי
שלא ישלטו בה ידי זרים ,שז"ס מה שסתמו דבריהם הנפלאים בדברים העמוקים במעשים
תמוהים וסיפורים מבהילים אשר או"ה והאפיקורסים מלעיגים על דבריהם ,וזה היה בכוונה כדי
שלא תשלוט האי חוויא בישא ביסוד דידה ,בסוד )ויקרא רבה פרשה יב פסקה א( כשושנה
אדומה ראיתי ורואה טיפת דם כחרדל ,951ונסתמו חומות ציון וירושלים 952בסוד מ"ם סתומה
כמ"ש במ"א )בית נתיבות א"א פתח כד( בכוונת אמרם בפרק שמונה שרצים )ק"י ע"א( האי
איתתא דמקני בה חויא כו' ,ואכ"מ ]עי' מש"כ אאמ"ו הגאון המחבר ז"ל בספרו מגן וצינה פרק
יח[ ,ונמצא ,שמה שנמסרה תורה שבע"פ בידי זרים 953הוא בסוד חיצוניות שלה ,וגם זה לא
בגופה ח"ו ,כי באמת ט"ס דידה נסתלקו לגמרי ונעלמה בתורה שבכתב ,ורק לעומת ירידת
ושפלות התורה גברה האשה זרה לבנות בנין של שוא ותוהו בסוד חכמת פילוסופיא הארורה,
והוא סוד ירידת ט"ס דידה בקליפה ,תחת שפחה כי תירש גבירתה )משלי ל כג( ותורה שבע"פ
בעוה"ר שכיבת לעפרא ,ורק מעט עזר נותנים לה ע"י ת"ח וצדיקים שבדור העומדים בבית ה'
בלילות לעסוק בתורה שבע"פ ומקימים אותה מעפרה לבנותה בסוד פרצוף ,והם סוד חידושי
תורה שמחדשים בכל דור בתורה שבע"פ ,ועוסקים בהלכות להוציא דין לאמיתו מתוך ים
התלמוד ,והוא סוד ניצוצין דילה שמוציאין מתוך הקליפות ע"י טורח רב בקושיות ופירוקים
דפסקין ממנה פסוקות כמ"ש בתיקונים )מ"ד ע"ב( מזה ,והם הלומדים תורה מתוך הדחק
בתכלית השפלות דשכיבת לעפרא ,וע"ז אמרו )ברכות ח' ע"א( אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד'
אמות של הלכה בלבד ששם נמצאת השכינה.
וכן אחיזת הסט"א בו"ק של ז"א בסוד תורה שבכתב ,והם שני ראשי הסט"א הידועים
אשר הוציאו דברי תורה למינות) 954משלי ל כח( כי שממית בידים תתפש ,ועיקר אחיזתם
בנביאים סוד אחיזתם בירכין ,955ויגע בכף ירכו )בראשית לב כה( והם בדרגין תתאין בנביאים
אחרונים בסוד חוזים ,956ששם עננים מכסים על העינים ,957גוונין חשוכין 958בסוד הדמיון ושם
אחיזת מלכי אדום קדמאין.
 950עי' יהל אור ח"ג ג' ע"ג ד"ה האדם ואשתו  -מרע"ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש ,ולא
כמ"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו' ,עי'
בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם ,וזהו גלותא דיליה בגלות
רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ,ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו
כו' לא תואר לו כו' עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א בתיקו"ז מ"א ע"ב שמחולל מפשעינו היא הצער של
ת"ח בעולם הזה ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 ,עכ"ל.
 951עי' פרד"ס שער לא פרק יא וז"ל ,האיש הרשע במעשיו המקולקלים ישפיע ע"י נשמתו
כדפי' לעיל שפע מר ממות דרך הצנור הרע ,שהוא צנור המותרות ,ואז הכלה פירסה נדה ואומרת
כדמות שושנה אדומה ראיתי וכו' ,עכ"ל.
 952עי' רמח"ל תקט"ו תפילות  -תפילה פדת וז"ל ,הרי שכינתך שנא' בה אני חומה שכך היא
מוקפת גבורות ודינים לד' רוחותיה ,שנא' בהם ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל ,שלא להניח
לס"א ליכנס בה כלל ,גן נעול וכו' גל נעול מעין חתום ,וזה מ' סתומה דאלהים ,אבל למטה
בירושלים שלמטה נא' בה טומאתה בשוליה ,וזה חומות ירושלים שנבקעה שרוחותיה פרוצים במ'
סתומה ,וא"ת שכן הוא למעלה ח"ו לא כן אלא שחת לו לא בניו מומם שהרי חשך למטה ירד
ולמעלה נשאר הכל בקדושה ,עכ"ל ,ועי' עוד מים אדירים )להגרמ"מ( שחומות ירושלים הם בחי'
ציון.
 953עי' ביהל אור ח"א י"ד ע"ג וז"ל )במט"ט( עה"ד טו"ר והתורה בעוה"ר נמסרה לחצונים,
בסוד עה"ד טו"ר והוא בעשי' מקום הס"ם ,עכ"ל.
 954עי' רש"י )ר"ה י"ז ע"א ד"ה המינין( תלמידי יש"ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים
לרעה ,עכ"ל.
 955עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 956עי' גר"א משלי כב יב וז"ל ,נביאים היו במדרגת העינים ,שהם שנים רואה וחוזה ,והם
נביאים ראשונים ואחרונים וכו' ,אחרונים ראו באספקלריא שאינה מאירה ,לכן כתיב בנבואתם
חזון שהוא מתרגום של מראה ופחות ממנו ,עכ"ל.
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ולע"ל שאז יהיה התיקון ,אז יתפתחו תרעין דחכמתא של התורה והוא סוד ביאת
המוחין בז"א ,וכמ"ש למכסה עתיק ,דברים שכסה עתיק יומין )פסחים קי"ט ע"א( שעתיד
הקב"ה לגלות טעמי תורה לישראל ,שכל המצות המבוארים בה והם בסוד המעשה בו"ק,
וטעמים שלהם הם בסוד ג"ר והוא סוד עוה"ב ,ואז )זכריה יג ב (959וביער רוח הטומאה וגו' ,כי
960
כולם יודו באמתת התורה כפי שנמסרה לישראל ,וגם תורה שבע"פ עתיד אליהו לפרשה
ותתבנה בסוד פרצוף ,ויכירו חיבור התורה שבע"פ היאך היא מתייחדת עם תורה שבכתב בסוד
זיווגא דזו"נ ,961ותצא מגלותא כי מאורסה היא לישראל ,וגילוי התורה הזה יהיה בסוף אלף
הששי בסוד מלך הדר בעטרת היסוד ,שאז יהיה תיקונא דזו"נ ב' תורות שנתנו לישראל ,בסוד
החסד דאתגלי בפום אמה כמ"ש )דברים לג ב( מימינו אשדת למו ,ביום הששי.
אבל לעוה"ב באלף השביעי ,אז יעלו למדרגה יותר עליונה בבחינת בינה עצמה ,ומשם
למעלה יותר בסוד חלק התורה שעדיין לא נתנה לעולם ,והוא סוד )ברכות ל"ד ע"ב( יין
המשומר בענביו וזו עדן שלא ראתה בריה מעולם ,כי אדה"ר היכן היה בג"ן )שם( והוא סוד ג"ן
סדרים דאורייתא ,962שנהר יוצא מעדן להשקות את הג"ן )בראשית ב י( והוא נובלות חכמה של
מעלה )בראשית רבה פי"ז פ"ה( שלכן נתנה למטה לארץ שנתחברו שמים וארץ ,כמ"ש )שמות
יט ב( וירד ה' על הר סיני ,אבל בעוה"ב ,אז יעלו יותר למעלה ולא יצטרכו להשגת תורה שבע"פ
ע"פ תורה שבכתב ,כי תהיה תגא בראש ס"ת 963בסוד שם ס"ג למעלה ממ"ה ,ויהיו מסוד אור
ע"ב עצמו הנשפע לס"ג ,והבן עומק דברים אלו ,כי אז יתעלה מדרגת המעשה ע"פ תורה
לבחינה יותר עליונה ,כמ"ש )ע"ז ג' ע"א( היום לעשותם ולא למחר לעשותם רק לקבל שכרם כי
בתגא אין שימוש ,ויתעלה ענין כל המצות בבחינת נצחיות בשרשם למעלה בעומק חכמה
עליונה ,והבן מאד.
פתח כג
למעלה )פתח יג( נתבאר שתיקון הנקודות היה ,שמנקודות הכתר נעשה פרצוף א"א,
ומחו"ב או"א ,ומז"ת נעשו פרצופי זו"נ ,ובדרוש אחר )מלכים א'( כתב הרב זללה"ה ,כי מג'
נקודות הראשונות נעשה מהם רישא חדא דנקרא רדל"א של ע"י והאורות של ג' ראשונות
שבתוך אלו הנקודות הוציאו עוד ז' ונתפשטו לי"ס דעתיק ,ובחינת הכלים של עתיק דז"ת נעשה
מבחינת עתיק שהיה בתוך ז' כלים הנשברים ,שבכל נקודה מהז' הנקודות היה כלול בחינת עתיק
יומין וא"א ואו"א וזו"נ ,ולקח עתיק כל מקום הנקודות ונתפשט עד סוף האצילות ,ובחינת ז'
כלים דז"ת דעתיק שהיה בז' כלים אלו ,עלו ונתחברו עם ז' אורות שבאו בסוד תוספת לג' אורות
ראשונים של עתיק יומין ,ומאורות בחינת ז"ת דעתיק יומין שהיו בז' כלים נעשה אור מקיף
אצילות ,ומבחינת הארת א"א שבז' כלים נעשה פרצוף א"א מי"ס כמו שיתבאר למטה.
והנה דרוש הזה סותר למ"ש במקום אחר )פתח ד'( ובאמת דברים אלו הם כגחלי אש
והם עמוקים מאד ואלו ואלו דברי א"ח ,ואין כאן סתירה כלל ,והוא כי י' נקודות האלו הם כלל
כל אצילות מה שבא לשיעור הנהגת התחתונים בכל פרטיהם כמ"ש למעלה )נקודות פתח ב'(
במקומו באריכות ,ובאמת עיקר ההנהגה הוא מז"ת לבד ,וג"ר של אצילות הם בסוד העלותם
לבחינה יותר עליונה שאינו לפי מדרגתם אלא בסוד קיבול שכר ונצחיות ,שלפי השורשים
המאירים להנהגה גורמים אח"כ בתיקון להעלותם אח"כ לבחינת הנצחיות המקושר בסוד א"ק,
והוא סוד ג"ר של רדל"א כמו שיתבאר עניינו במקומו )פרצופים פתח ה'( בס"ד ,ולכן אנו
 957עי' רע"מ ח"ג רנ"ב ע"א.
 958עי' בהגר"א בתז"ח כג ע"ב ד"ה אתפחיא.
 959על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 960עי' שער הגלגולים הק' לו וז"ל ,וזש"ה אם ללצים הוא יליץ ,כי כאשר יצטרך מתורגמן
למשה הנה אליהו חי הוא יליץ ויהיה מתורגמן שלו ,עכ"ל.
 961עי' ע"ח תיקון הירח פרק ג' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג וז"ל הקבלה הוא חיבור שני
התורות שמביא סודות קבלה שבע"פ במקרא ,וכו' ,עכ"ל.
 962זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 963עי' לעיל הערה .583
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אומרים שאחר התיקון נעשה מג' נקודות הראשונות ג"ר של עתיק ,ואין הכוונה מבחינת מקומם
בעצמם ,אלא מסוד העלותם אח"כ לנצחיות אחר כל הסדר והגלגול של ההנהגה בכמה מדרגות,
רק שכל מה שיהיה הושרש בתחלה אנו אומרים שמג' נקודות אלו נעשו ,ומסוד מה שמעורב
בז"ת מבחינת עתיק יומין ,נעשה ז"ת שלו ,שז"ת דרדל"א הוא המקשר הנהגת הזמן עם הנהגת
הנצחיות כמו שיתבאר במקומו בס"ד ,ולכן ,אותו הבחינה המשותף עם ז"ת מבחינת עתיק יומין
אנו אומרים שנעשה מהם ז"ת דע"י ,וכן הוא מבחינת א"א המעורב שם ,ומבחינת חו"ב נעשה
פרצוף א"א ואו"א כמו שיתבאר בס"ד )ז"א פתח ג'( ונמצא שבאמת מקום הנקודות של ג"ר
במקומם ,נעשה מהם א"א ואו"א ,אך בבחינת העליה שמעלים אותם למדרגה יותר עליונה ,אנו
אומרים שהם עלו למקום ג"ר דע"י ,וכן מבחינת הארת ג"ר שבז"ת נתעלו ג"כ למקום א"א
ואו"א כמבואר.
אך מה שאנו אומרים שמאורות שתוך הג"ר נתפשטו ונעשה מהם י"ס שלמות דעתיק עד
סוף האצילות כמו שיתבאר במקומו בס"ד שעתיק יומין הוא המקשר כל הנהגת האצילות והזמן
עם בחינת הנצחיות ,ולכן אנו אומרים שמתפשטים עד סוף אצילות ,והתקשרו הוא השפעת
הנצחיות הנשפע להנהגת הזמן מסוד אורות שלהם שהוא רצון הכמוס תוך הכלים ,והוא סוד
התלבשותם תוך ז' נקודות שהם נדחו ונעשו בסוד לבושים אל אור הז"ת דעתיק כמבואר ,וסוד
אור הז"ת עצמו שבתוך אלו הכלים נעשה אור מקיף ,שבאמת אור הפנימי שהוא רצון הפנימי
הגנוז תוך הבריאה של ז' ימי בראשית שהם סובלים כל הנבראים ,הוא העולה בסוף בסוד
השקפת א"ס והיחוד העליון שיתגלה לעתיד על הנבראים כולם ,והוא סוד אור מקיף של אצילות
כמ"ש עניינו בנתיב עיגולים ויושר באריכות )פתח ה( והבן מאד.
פתח כד
עיקר התיקון היה שבאו האורות ע"י לבושים ומסכים שעי"ז יכלו הכלים לקבל
האורות ,964והיינו שאורות הנמשכים מן המאציל שהוא שלמות העליון הבלתי בעל תכלית לא
יהיה מגולה ,ר"ל שלא ישפיע לפי כחו בבחינת בלתי בע"ת ,רק ע"י לבוש ומחיצה שהוא ענין
ממוצע בין האור ובין הכלי ,והיינו בין בחינת בע"ת לבלתי בע"ת ,והיינו שתחילה היו בחינת
רישא דעתיק יומין בבחינת נקודה ולא פרצוף ,וכן נקודת הכתר ,ולכן האור שנמשך על ידו לז"ת
שהם הכלים של ההנהגה ,לא נשתווה אור של עתיק יומין וכתר וחו"ב לעומת התפשטות כל
פרטי מאורות ההנהגה ,כי הרי עדיין לא נעשו בבחינת פרצופים אלא בבחינת כלל ,ונמצא שלא
היה דבר המגביל ומצמצם אור א"ס שישתווה לעומת כלים של ז"ת מאחר שהם עצמם לא
נתפשטו בכל פרטיהם ,ולכן נשתברו ונתבטל הנהגתם ,כי לא היו כדאים לקבל אור כח ההנהגה
העליונה שאינו לפי ערכם ,ולכן לא היו משועבדים אל שלמות היחוד ,אלא פועלים לפי עצמם
שבהם שליטת הסט"א שהוא נמצא מבחינת הנהגת הזמן לפי עניינו.
ואחר התיקון אז בחינת רישא דעתיק יומין וכלים של כתר חו"ב נתפשטו ,ונעשו בהם
תיקונים גדולים להשלמת הנהגת הז"ת ,ואז האור שנתפשט מן המאציל שהוא היחוד העליון,
נתלבש בתיקונים אלו שיהיה יכול להשתוות אל הנהגת הזמן ,ואדרבא ,התיקונים אלו היו שגם
הנהגת הזמן יתבסם בכח ניצוץ השלמות של החסדים הגדולים והשפעת ניצוץ שלמות היחוד,
ועי"ז נתקשר הנהגת הזמן אל הנהגת היחוד ,שיהיה הנהגתו להעביר כל גבול אל בלתי גבול
ולהראות הכל על יחודו ית' המושל ,ובזה נעשה להם תיקון שיצאו מן הסט"א ,והרי הדבר הזה
דומה לאדם חלש הראות שאינו יכול להסתכל באור השמש המאיר בתקפו ,ולכן ,נשאר בחשך
ומתפרש מן השמש ,אבל כשיעשה מסך וענן על אור השמש ,ואז יכול להסתכל באורו ונמשך
אחר מאור השמש ואז גם הוא נשאר באור ,וכן הוא כוונת הרב במ"ש בתיקון כלים דעתיק ,שהם
נעשו כלים לג' אורות של ג"ר שנתפשטו ונתחלקו כל א' לג' חלקים ונעשו מהם י' אורות ,שעי"ז
נשתוו אל הכלים שיהיה הכל בא בהדרגה ,והוא מ"ש ג"כ בספ"ד פ"א )ג' ע"א( עד )דרישא( ]די
רישא[ דכסופא דכל כסופין לבושין דיקר אתקין ואחסין ,והם סוד י"ג תיקוני דיקנא שהאורות
באו מלובשים ע"י השערות שהם צינורות אל החסדים שבתוכם שיבוא הכל בהדרגה ,משוער
 964עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג וז"ל ,כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט ולהתצמצם
האור שיצאו בדקות ובלבוש ,וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים לקבל האור,
עכ"ל.
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לפי עומק הכנת הז"ת שיתקשר ע"י הנהגת ז"א עם הנהגת העליונים בסוד היחוד ,וכמו שיתבאר
עוד ענין תיקוני הדיקנא ותיקוני ז' דגלגלתא במקומם בס"ד.
פתח כה
נתבאר למעלה )פתח טז( שהתיקון שנעשה לא היה בשלמות רק בסוד בירורי
הפרצופים ,ומ"מ נשאר כמה ניצוצות עדיין בסט"א שהם הם המתבררים תמיד בכל יום ,וזה
נמשך כל זמן הנהגת שית אלפי שנין דהוה עלמא עד סוף הזמן שאז יהיה יום הדין הגדול ,וכלל
הענין שהבירור לא נשלם לגמרי ,שא"כ לא היה בחירה ויצה"ר בעולם ,ועיקר הבריאה היה
בשביל הבחירה כמ"ש למעלה )צמצום פתח ד'( שהוא סוד המלחמה שיש תמיד בין סטרא
דקדושה ובין סט"א ,והוא ג"כ באדם מלחמת יצה"ט ויצה"ר.
וסוד התיקון עניינו הוא שנתן א"ס מקום לרע בפ"ע שלא יתערב עם הטוב שלא יבטלנו
לגמרי ,רק שיתגבר עמו כגבור מלחמה ,וזה סוד חטא אדה"ר ואכילתו מעה"ד ,שנכנס בו יצה"ר
וגרם מיתה לו ולזרעו אחריו ,שבאמת בתחלה ,בריאתו היה בסוד הבירור ,שהסט"א עמדה בפ"ע
ככלב העומד מנגד והרשות בידו להזיק ,אבל עדיין לא היה לו שליטה בקדושה עצמה,
שהמאורות היו מאירים בכל שלמותם ,והוא האור שהיה משתמש בו אדה"ר שהיה צופה מסוף
העולם ועד סופו )חגיגה י"ב ע"א( ,965והיה בג"ע מקום הקדושה ,והנחש עומד מבחוץ ,ולכן גם
באדם ,יצה"ר לא היה מתגבר מצד טבע נפשו להיות נמשך בטבע אחר מדות רעות ,עד אשר
אכל מעה"ד טו"ר ,966והוא סוד קליפת נוגה 967שעדיין לא נתברר ,והוא מקום התחתון מדרגה
תחתונה שבקדושה שעדיין לא נתברר ,ששם היה עדיין אחיזת הסט"א ושליטתו בכדי שיהיה
בחירה נמצאת ,והוא נוגה שהיה מעורב בו טו"ר ביחד ,והיינו סוד אחיזת הנחש בעקב ,שהוא
סוף אדם דקדושה ,וכן הוא ביצה"ר שלא היה לו עדיין שליטה בגוף ונפש האדם ,שהנפש שבו
היה מבורר בתחלה ולא היה נמשך אחר תאוות בהמיות ,רק בסוף הנפש בבחינת עקב ,והיינו מה
שיכול לבוא לידי שוגג וטעות ,שבו יכול להיות מעורב טו"ר ביחד ,כי )משלי ה ג( נופת תטופנה
שפתי זרה וגו' ,ויכול להראות על עבירה מצוה ועל מצוה עבירה ואינו ניכר בתחלת העיון ,והוא
ענין קליפת נוגה ,וכמ"ש הנחש )בראשית ג ד( לא מות תמותון כי יודע אלקים וגו'.
וע"י שאכל מעה"ד ,אז ניתן שליטה לסט"א לכנוס תוך הקדושה ממש ,שהרי השבירה
היה כן על אופן זה ,שיכול להיות אח"כ ע"י הבחירה לסלק ג"ר של ז"א ולסלק ט"ס דנוקבא
שיהיה קרוב לשבירה ,רק התיקון היה כדי שיהיה יכול לתקן האדם קלקולים שלו ע"י תשובה,
כי כל מה שנמצא באדם הוצרך להשתרש למעלה ,שאם לא היה תחלה בסוד השורש ,לא היה
נמצא אח"כ למטה ,ולכן השבירה שורש הפגם ויצה"ר השולט ,והתיקון שורש התשובה ותיקון
הפגמים ,וע"י שנכנס הסט"א לפגום ולגרום חשך במאורות העליונים ,כמו כן נכנס בגוף נפש
האדם היצה"ר שיהיה נמשך מטבעו לכל עון וחטא ,ולכן נגזר עליו מיתה שהוא ממש סוד מיתת
המלכים ,שאין מיתה בלא חטא )שבת נ"ה ע"א( ולכן גורש מג"ע שהוא סוד ירידת המלכים
מאצילות לבי"ע ,והוא ירידתו למקום הקליפה ,בסוד )בראשית ג יט( עד שובך אל האדמה וגו',
 965עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"א וז"ל ,והחוורתא הזה הוא החסד של הגלגלתא ,ר"ל של בינה
דגלגלתא ,והחוורתא הוא החסד ,שלכן נקרא חוורתא בסוד החסד והוא ידוע ,והוא אור הראשון
שבו אדם מסתכל מסוף העולם ועד סופו )חגיגה י"ב א'( שבו חסד דע"י ,עכ"ל.
 966עי' נפה"ח שער א' פרק ו' בהגה"ה וז"ל ,והענין ,כי קודם החטא ,עם כי ודאי שהיה בעל
בחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להטיב או להיפך ח"ו ,כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה,
וגם כי הרי אחר כך חטא ,אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו ,כי
הוא היה אדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כחות הקדושה לבד וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים
ומזוככים טוב גמור בלי שום עירוב ונטיה לצד ההיפך כלל ,וכחות הרע היו עומדים לצד וענין
בפ"ע חוץ ממנו ,והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח"ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס
אל תוך האש ,לכן כשרצה הס"א להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות לא כמו שהוא עתה,
שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו ומתדמה להאדם שהוא עצמו ,הוא הרוצה
ונמשך לעשות העון ,ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו עכ"ל ,וע"ש שמקורו מע"ח קליפת נוגה ב'
ובגלגולים א'.
 967עי' ע"ח שער הצלם פרק ב' ,ועי' עוד ע"ח קליפת נוגה פרק ג' וז"ל ,והטוב של זה הנגה הוא
י"א סמני הקטורת והחלבנה נוקבא דז"א דנגה ,לכן ריחה רע ממה שנדבק בו רע שלה ,והעשן של
הקרבנות נזון מהם ,קליפת נוגה כי משם נפש הבהמית שבאדם ושבבהמות טהורות ,עכ"ל.
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כי עפר אתה וגו' ,וכתיב )שם כד( ויגרש את האדם וגו' )שם כג( לעבוד את האדמה אשר לוקח
משם וגו' ,לתקן הפגמים שלו ולברר הבירורים ,וז"ס התשובה שהתחיל אדה"ר )עירובין י"ח
ע"ב( והתחיל לברר ,ומאז נתנה יצה"ר באדם ממש כמו הנחש אשר נושך בעקב והארס מתפשט
בכל הגוף ,והוא סוד )דברים רבה פ"ד פ"ד( עבירה גוררת עבירה.
ולכן נתנה התורה לישראל ,שע"י יכולים לתקן הקלקולים שהוא סוד מ"ה החדש כמ"ש
)קידושין ל' ע"ב( בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין ,שהתורה הוא סוד הארת יסוד דא"ק
ומצח הרצון לגרום תיקון לבסם הגבורות ,והוא ביסום הרע ולסלק היצה"ר מנפש האדם ,ולכן
נקראת התורה )ברכות ל"ב ע"ב( עץ חיים וגו' )דברים לב מז( כי הוא )חייכם( ]חייך[ וגו',
ואחז"ל )רע"מ ח"ג מ"ב ע"א( נמשלו ת"ח לדגי הים ,לומר לך ,מה דגים שבים כיון שפורשים
מן המים ,מיד מתים ,כך ת"ח כיון שפורשים מן התורה ,מיד מתים ,שהתורה היא מסוד מ"ה
החדש הגורם תחיה למלכים ,ובאם פורש מן התורה ,מיד נופל ברשת היצה"ר ,ואז הוא בסטרא
דמותא ממש ,כנפילת הכלים ושבירתם.
ולפי שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא )קהלת ז כ( לכן מוכרח כל אדם
למות ,והמיתה היא תיקונו שעי"ז מתברר הנפש מן הסט"א ,והוא סוד המיתה שנוהג בכל שית
אלפי שנין שכל נפש מתברר אחר מיתתו ,וגם הגוף נזדכך בקבר ומתפרדים היסודות ומזדככים,
ואחר גמר הבירור אז זמן התחיה ,והרע יתברר בפני עצמו והטוב בפ"ע כמ"ש )דניאל יב ב(
ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו ,אלה לחיי עולם ,ואלה לחרפות וגו' ,ולכן ,אז יהיה יום הדין
הגדול לברר ולזכך כל הקדושה ,והרע יתבלע ויתבטל לגמרי ,ולא יהיה עוד יצה"ר בעולם
וכמ"ש )יחזקאל לו כו( והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו' )שם כז( ועשיתי את אשר בחוקי
תלכו וגו' ,והוא סוד בירור שם ב"ן שיעלה למדרגה ס"ג ,968ולא יצטרך להתבסם מסוד שם מ"ה
רק יהיה בסוד עטרת בעלה ,ויתייחד עם שם ע"ב שהוא סוד פנימיות התורה חכמה עליונה דא"ק
אשר הוא שורש התורה חכמה של מעלה ,והם סוד דברים שכיסה עתיק יומין שיתגלו אח"כ
לצדיקים ,והוא עדן עילאה ,והבן מאוד.
פתח כו
כבר נתבאר למעלה )פתח טו( שרפ"ח ניצוצין ירדו להחיות את הכלים הנשברים ,והם
ד' פעמים ע"ב מסוד חגת"ם של ז"ת ובהם נכלל ג"כ ניצוצות של נה"י ,וצריך שתדע ,שכל
ספירה היותר סמוכה למטה במדרגה היא עיקר ההנהגה יותר ,מטעם שמתקרב יותר אל
התחתונים ,ולכן ,מס"ג נפלו מדרגות יותר מבשם ע"ב ,וממ"ה עוד יותר ,ומב"ן יותר מכולם ,כי
כל הניצוצות שנפלו ,הם לעומת כל הקלקולים שיכולים להמצא בספירה במאורות ההנהגה ע"י
קטרוג הסט"א ,וכל מה שמתקרב יותר במדרגה שם יכול להמצא קטרוג יותר ויותר קלקול,
שלכן לעומת זה ירדו ניצוצות להחיות הכלים ולשמור הסט"א ,שלא יהיה לו שליטה גמורה
להחריב את העולם לגמרי ,כמ"ש למעלה )פתח א'( באריכות.
ונשאלתי מחכם א' שבכאן בדרוש רפ"ח ניצוצין )פרק ב'( כתב הרב שלכן משם מ"ה
ומשם ב"ן נפלו ניצוצות יותר מבשם ס"ג וע"ב ,וכן בנה"י נפלו כ"כ מדרגות כמו מבשם מ"ה,
וכתב הטעם ,משום שבנהי"ם היתה שבירה יותר גדולה מבחג"ת ,ובדרוש שבירת הכלים )פרק
ב'( כתב הרב שבנה"י היתה שבירה פחותה מבחג"ת ,מטעם שהאורות היו מלובשים באחוריים
דאו"א ,והשבתי לו ,שבכאן בדרוש רפ"ח ניצוצין כוונת הרב ,שבירה יותר גדולה באיכות,
ובדרוש שבירת הכלים ,כוונתו ר"ל שבירה יותר גדולה בכמות ,והכוונה בזה כמ"ש ,שסוד
השבירה הוא תגבורת הסט"א וקטרוגו שהם גורמים חשך במאורות העליונים שלא יאירו למטה,
רק בסוד השפעת עונשים וקלקולים הנמשך ממדה"ד שלמעלה ,שהוא סוד )דברים טז יח(
שופטים ושוטרים תתן לך ,969והנה ,נה"י ידוע שעיקרם בהנהגה למטה שהוא הנהגת עוה"ז
ממש והם היותר קרובים אל התחתונים ,ולכן התחיל הקטרוג בהם במדרגות יותר מבחג"ת,
 968עי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול מהפנימיות לכן שם ב"ן
לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,ע"כ ,ועי' אדיר במרום עמוד קח וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם
שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,מובא לעיל נקודים י' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א ,ועי' לקמן
נתיב אבי"ע פתח יא.
 969עי' רמח"ל על רות שזה הענין של שופטים ושוטרים.
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ור"ל ,שכל ספירה בנינה מכמה מדרגות והארות מורכבים זה מזה ,כל א' למטה ממדרגות
העליון שעליו ,וכל מה שיורד בהם בסדר הדרגה הוא הארה יותר פחותה ויותר קרוב לגרום שם
חשך ע"י קטרוג הסט"א ,ולכן הקלקולים היה בהם במספר יותר ,שבהם התחיל השבירה במקום
עליון יותר בחילוקי מדרגותיהם ,אבל חג"ת ,להיותם רחוקים יותר מן התחתונים לא התחיל
בהם השבירה במקום עליון כ"כ ,ולכן נפלו מהם מדרגות היותר תחתונות ופחותים מנה"י ,אבל
מ"מ ,בכמות 970היה השבירה יותר גדולה בחג"ת מנה"י.
ויובן ענין זה ממה שמצינו ממש באדם התחתון ,שבו יש ממש מיתה ושבירה כמ"ש
בסוד היצה"ר הגובר ומושל בנפשו ,והנה ידוע שמי שאינו חכם כ"כ בחכמת התורה ואין נפשו
ממקום רם יותר ,הוא עלול יותר לכל חטא ועון ,כי נפשו במדרגה פחותה וקרובה מאד אל
הסט"א ,ויכול ליפול בעונות ,הרבה יותר מן הגדול ,משא"כ מי שהוא גדול בתורה ויש לו נפש
גבוה ,אינו יכול ליפול ברשת העונות מרובים כ"כ ,והנה מצינו ג"כ שארז"ל )סוכה נ"ב ע"א( כל
הגדול מחבירו ,יצרו גדול ממנו ,וכן אמרו )שם( שלרשעים נדמה יצה"ר כחוט השערה,
ולצדיקים כהר ,והיינו שמצד שהסט"א היא ממש לעומת הקדושה ,כמ"ש )קהלת ז יד( את זה
לעומת זה עשה אלקים ,וכנודע שמשה רעה"ש שהיה היותר הגדול בנשמות בסטרא דקדושה,
לנגדו בסט"א בלעם 971יותר גדול וגבוה יותר בסט"א כמ"ש )במדבר רבה פרשה יד פסקה יט(
בישראל לא קם ,אבל באומות קם ,ומנו בלעם שהיה סוד הדעת דסט"א כידוע ,ולכן הפגם היותר
גדול הוא חטא של אדם גדול ,והטעם כי היצה"ר מתגבר נגדו ביותר מצד גודל מדרגת קדושתו
שיהיה יניקה לסט"א משם ויגרום שם קטרוג ,שיהיה הפגם יותר גדול ,והוא הסוד שכתב הרב
שבכלים של חג"ת היה השבירה יותר גדול באיכות ,מצד שבאו האורות גלוים מבלי לבוש,
משא"כ בנה"י שהיו מלובשים באחוריים דאו"א ,והיינו שכל מה שהאור מגולה ואינו נפסק ע"י
מחיצות הוא יותר גדול ,ואז תאות הסט"א ליהנות מאורו ביותר.
ועוד יש בזה ענין נסתר וסוד עמוק ביותר ,להבין ההפרש שבין השבירה דחג"ת לנה"י
]כי רבינו הגדול הגר"א ז"ל בליקוטים 972כתב שנה"י הוא סוד הנהגת עוה"ז וחג"ת הנהגת
עוה"ב ,והם סוד )זהר ח"ב כ"ג ע"א( גוונין דמתחזיין וגוונין דלא מתחזיין ,[973והנה מצינו
שורש החטאים מתחלק לב' מדרגות ,א' הוא במעשה שלא בכוונת רשע אלא בשוגג מצד שאינו
מכיר כח העון כ"כ ,וא' הוא בכוונת רשע בבחירה וברצון ,ונודע כי נה"י ,שם הוא בחינת נפש
וכחות הגוף הפועל בטבע וכמו בהמה שלא בכוונה מכוונת ,והרצון וכוונה הוא בחג"ת שהוא
האברים שלמעלה מן הפרסה ,הלב והריאה והידים ,שלכן נקרא נה"י רגלים מלשון הרגל וטבע,
ורז"ל )ב"מ לג ע"ב( אמרו על פסוק )ישעיה נח א( הגד לעמי פשעם וגו' ,אלו תלמידי חכמים
ששגגות נחשבים להם כזדונות מצד שהם יודעים החטא ,וכל מה שעושים ע"י פיתוי היצה"ר
שממציא להם היתר ,נחשב למזיד וכוונה ,ולבית יעקב חטאתם ,אלו עמי הארצות שזדונות
נחשבים להם כשגגות ,שהם עושים רק מצד ההרגל כמעשה בהמיות לבד ,וז"ס השבירה בנה"י
הוא פחות ,שמלובש באחוריים דאו"א ששם עלמא דחירו ואין שייך שם עון ופגם ,רק מצד
הסתר פנים שלהם בזה היה בחינת ירידה להם למטה שהוא ההארה הנמשך מחו"ב לז"ת
בבחינת הסתר פנים ,והוא כאן סוד ההסתר מקטרוג הסט"א ,מצד שאין הפגם אלא במקרה שלא
בהשגחה וכוונת חטא ,ובזה נסתר העון מהם שאין נחשב אלא שוגג ,ואין הפגם כ"כ ,משא"כ
 970נדצ"ל באיכות.
 971עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד וז"ל ,מחללא תליתאי נפקין אלף אלפין כו'  -והוא בלעם בן
בעור כנגד הדעת שאמר ויודע דעת עליון ,נגד משה שהוא מסוד הדעת כידוע ,ואמרו ולא קם נביא
בישראל כמשה בישראל הוא דלא קם אבל בא"ה קם ומנו בלעם ,עכ"ל.
 972עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 973עי' גר"א תיקוני זהר חדש נ"א ע"א וז"ל ,בסתימא דעיינין מחאן ליה  -שהוא גוון דלא
מתחזי אלא בסתימו דעיינין ,כמו זוהר שסביב לאש ,וכמ"ש בזהר וארא כ"ג ע"ב סתים עינך
ואסחר גלגלך ויתגליין אינון גוונין דנהרן דמזדהרי ,ולא אתייהיב רשו למיחמי אלא בעיינין סתימין
בגין דאינון סתימין עילאין וכו' ,עכ"ל ,וכן עי' תיקו"ז ז' ע"א ,וע"ש בגר"א דהיינו אצילות ,ועי' עוד
יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין לכן ב' גוונין הראשונים נראין בפתיחו דעיינין
וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין ,עכ"ל.
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בחג"ת ,ששם הפגם ביותר מצד שהוא בכוונה ורצון ,ואין שם הסתר מאחוריים דאו"א ,והסט"א
יכול לאחוז שם בגילוי האור בלא לבוש ,והוא סוד התקרבות רצון העושה עון אל היצה"ר
והפגם ,מבלי מחיצות השוגג אשר מסכך בעד העון ,ולכן שם הפגם יותר גדול ,ולכן התשובה
יותר בקל לשוגג מלמזיד ,שהתשובה הוא סוד האור הנשפע מג"ר מאו"א בסוד י"ג תיקוני דיקנא
כמו שיתבאר במקומו )א"א פתח לב( שהוא החוצץ בפני המקטרג ,בסוד )מיכה ז יט( יכבוש
עונותינו ,והוא הדוחה הסט"א שלא יהיה לו אחיזה בקדושה ,והוא קרוב יותר בנה"י מבחג"ת,
והבן דברים אלו ,כי עמוקים הם מאד*.
*בית נתיבות
כבר כתבנו למעלה )שבירה פתח יז( שהמתקלא הוא סוד הדעת המתפשט בז"ת ,והוא
לשון של כף המאזניים המכריע לימינא ולשמאלא ,וע"ז אמרו בספ"ד פ"א )ד' ע"א( מתקלא
קאים בגופא ,לא אתאחיד ולא אתחזי וכו׳ ,שהדעת מתפשט בגופא ,אבל אין לו קיום תמיד כי
הוא עולה ויורד ,שלפעמים הדעת מסתלק והוא סילוק המוחין ולא אתחזי ,כי הוא הפנימיות של
ז"ת ואינו בחשבון ,974ומתקלא הזה הוא נשמת משה רעה"ש סוד הדעת המתפשט 975בגופא
בישראל שהוא הלשון שכחו בפיו ,וקאים בגופו בו"ק של ישראל סוד )במדבר יא כא( שש מאות
אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו וכל ישראל עומדים ומתקיימים ע"י בסוד התורה שניתן להם.
לא אתאחיד כו' ,שנסתלק לפעמים הארתו ,והוא העולה והיורד בסוד עלייתו להר לקבל
התורה ,וירידתו לדבר עם ישראל הוא סוד סילוק המוחין בלילה 976להביא מוחין חדשים בכל
עת ,והוא סוד מ"ש שז"ת צריכים להיות חדשים בכל יום כו'.
ולא אתחזי ,כי הוא נעלם מישראל ,וכן בסוד הסילוק של משה )דברים לד ו( ולא ידע
איש את קבורתו ,וז"ס חטא העגל שגרם שלא היו יכולים להסתכל בפנים שלו ,כי בעון העגל
נשתברו הלוחות והיה מעין שבירת הכלים ,דחו"ב לא הוו משגיחין אפין באפין )ספד"צ ב' ע"א(
שהוא סוד )דברים ה ד( פנים בפנים דבר ה׳ עמכם וגו׳ ,ומש"ה הוא פנים דאו"א ,וע"י השבירה
אתהדרו אב"א ,ולכן )שמות לד כט( ויתן על פניו מסוה ,רק בעת שהיה מדבר אליהם את אשר
יצווה ,היה מסיר המסוה שהוא סוד חזרתם פב"פ בנתינת המוחין לז"ת ,ולכן מ"ש בתורה
)בראשית לו לט( וימלוך תחתיו הד"ר הוא משה ,בסוד )שמות לד כט( כי קרן עור פניו 977שהוא
אור המצח שמשם זיו הפנים מ"ה דמש"ה ,978ו׳שם ע׳ירו פ׳ע"ו ,שהוא מב׳ יסודות דאו"א שכל
יסוד הוא בבחי׳ יוס"ף ציו"ן כידוע ,979ולכן הם ב׳ פעמים א׳ בפירוש וא' בר"ת בהיפוכא דבחי'
אבא ביושר ודאימא בסוד אור חוזר נוקבא ,שכל יסוד כולל ו׳ הויו"ת והם י"ב הויו"ת סוד י"ב
שבטים ,ו' באור ישר ו׳ באור חוזר כידוע ,בסוד י"ב חדשים של השנה וי"ב צירופי הוי"ה ,והוא
הכולל כל י"ב שבטים.
ויש בזה סוד יותר עמוק ,ולחכימא ברמיזא ,ששורש מקום לידתו בארץ מצרים בגוש"ן
סוד הנח"ש דקטנות ,שאז היה בגלותא ,בסוד )תהלים מב ב( כאיל תערוג על אפיקי מים ,ואח"כ
כתיב )שמות ב יא( ויגדל משה ויצא אל אחיו וגו׳ ,ושם אשתו מהיטבא"ל סוד ציפורה כמ"ש
האר"י ז"ל )ע"ח הארת המוחין פרק א'( שמשה הוא יסוד אבא ,וציפורה עטרת יסוד אבא שהוא
מתפשט למטה לכונן את הנוקבא ,כשית׳ במקומו בס"ד )נוק' דז"א פתח לא( ולכן נקרא משה
)זהר ח"א ו' ע"ב( איש האלוקים בעלה דמטרוניתא ,והוא סוד א"ל אדנ"י גי׳ מהיטבא"ל ,שבנין
 974עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וז"ל לא נחשב דעת בספירות כי כל מה שלא היה בתחלה
קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,עכ"ל.
 975עי' בהגר"א על ספד"צ הובא לעיל הערה .971
 976זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
 977עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ו ע"ד וז"ל ,ומשה לא ידע כי קרן עור פניו היינו דכתיב כו' ,ר"ל
שאחר שחטא חזר לגוף דעשייה כתנות עור משכא דחוויא ,ומשה זכה לאספקלריא דנהרא שגופו
נזדכך כידוע ,וקרן עור שלו ,ונעשה כלו אצילות ,שעור שלו נעשה מלכות דאצילות ,עכ"ל.
 978עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"א ע"א וז"ל ,ד' חיות )המרכבה( הן ג' בחג"ת ש' דמשה וד' אדם
במ"ה דמשה וכו' והיא אינה ממותקת שהיא דינ"א במלכות אדנ"י ,ועי' עוד יהל אור ח"ב י"ב ע"ג
וז"ל ,ש' דמשה מצד כללותו באבות ועיקר שמו מ"ה דמשה והוא מל' באסתלקותא לכתר ,עכ"ל.
 979עי' בתוספות הזהר רע"ו ע"א.
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הנוקבא מחסדים דיסוד אבא והוא סוד שם א"ל נהירו דחכמתא המאיר לאדנ"י ,וסוד צפור"ה
הוא צו"ר ופ"ה בסוד צו"ר וסל"ע שדרך נחש עלי צו"ר )משלי ל יט( ודבור בסלע שהוא כלת
משה סוד אישה כושי"ת) 980בראשית לד ג( וידבר על לב הנער"ה והיא בת מטר"ד כמ"ש באד"ר
)אד"ז רצ"ב ע"א( בת מאמא דטרדין לכולא דדינין מתערין מסטרהא ,והוא סוד בת יתרו
שטרדוהו מגדלותו כידוע ,שיתרו גלגול קין 981סוד גבורות דאמא והוא נתקן ביתרו ,והוא סוד
פרישותו מן הסט"א ונתדבק במשה סוד התיקון ונתבסם בחסדים ,ובזה נתקנה ציפורה ונעשית
בת מ"י זה"ב רחמי ודינא.982
והנה בתורה לא נזכר מיתה בהד"ר רק בדברי הימים ,והוא סוד עמוק מאוד ,שהנה
מצינו שארז"ל במס׳ סוטה )י"ג ע"ב( שמשה רעה"ש לא מת ,כתיב הכא וימת שם משה ,וכתיב
התם ויהי שם עם ה' ,מה התם עומד ומשמש כו' ,והדברים מתמיהים ,שהרי מפורש בפסוק
)דברים לד ה( וימת שם משה ,והם דרשו מפ' וימת שם היפוך הכתוב ,אבל באמת כל דבריהם
כגחלי אש סתומים וחתומים באלף עזקאין ,והענין שמשה הוא סוד הדעת המתפשט בישראל
כמ"ש למעלה ,ונודע שביום המוחין מאירים בז"א ובלילה מסתלקים ממנו ,והוא סוד הארת
נשמת משה בישראל בכל דור בת"ח שבדור 983בכל אינון דעסקין באורייתא ,ובלילה בעת
השינה שמתבטלים מן התורה הוא סילוק המוחין ,ואז נסתלק הארת משה וזה סוד מיתתו ,והוא
סוד השינה א׳ מששים במיתה )ברכות נ"ז ע"ב( אבל השינה נברא לטובת האדם ,שנשמתו
מסתלקת למעלה להשיג דברים נפלאים ממתיבתין עילאין ,ועי"ז כשיורדת למחר ניתוסף לו כח
ועוז בהשגת התורה ,והוא סוד ירידת המוחין חדשים בכל יום ,ונודע כי תורה היא במדרגת
דכורא יום ,ולילה סוד כתובים בחי' נוקבא ,984ולכן בתורה לא נזכר מיתה בהד"ר שהוא בסוד
המוחין הקבועין רשימו דלהון בכל יום ,ובלילה סוד כתובים הוא מסתלק לגמרי ,לכן נזכר שם
מיתה בהד"ר ,ויש בזה עוד סוד עמוק ,כי ידוע שבלילה מוחין דדכורא מסתלקין למעלה ומוחין
דנוקבא מסתלקין לדכורא בחזה שלו )שעה"כ תפילין פרק ה'( בסוד )שיה"ש ח ו( שימני כחותם
על לבך ,ונמצא שמז"א אין כאן סילוק מוחין לגמרי ,כי נשארים בו מוחין דנוקבא ,משא"כ
בנוקבא שמסתלקים לגמרי ,והיא נשארת נקודה לבד ויורדת לבריאה כמו שיתבאר במקומו
)אבי"ע פתח יז( בס"ד ,ולכן בדברי הימים בכתובים בחי' נוקבא ,נזכר מיתה בהד"ר מה שא"כ
בתורה בחי' דכורא ,וכן הוא הזמן גורם ,בזמן עזרא שהיה הנוקבא בתכלית הקטנות בבחי׳
דורמיטא כמ"ש הרב בכוונת פורים )פרק א'( וז"ס מ"ש מיתה אצל משה רעה"ש בתורה ,אינו
אלא בסוד הסתלקות מוחין העיקרים מז"א ,שלא נשאר בו אלא בבחי' מוחין דנוקבא לבד ,וז"ס
גניזת משה רעה"ש בכל דור בתורה שבע"פ ,ששם )דברים לד ו( לא ידע איש את קבורתו כמ"ש
)שבת קל"ט ע"א( שלא ימצאו הלכה ברורה במקום א' ,ונשארו גנוזים כל עיקרי תורה שבע"פ
בתורה שבכתב בהעלם וגניזה ,בסוד שורשה בחזה נקודה אחת ,שכל מצוה נזכר שם רק בכלל
ולא בפרט ,שפרטי המצות הם בתורה שבע"פ ,ובתורה שבכתב אינו אלא בבחי׳ שורש ונקודת
כתר דנוקבא לבד ,וז"ס תורה שבכתב שנשאר בידינו ואין בה שכחה כלל ,משא"כ בתורה
שבע"פ שנגנז ממנו ונשארת קבועה בחזה דכורא ,והבן זה מאוד.
 980עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 981עי' שער הגלגולים הק' לו.
 982עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב הגה"ה וז"ל ,בת מי זהב ,בת אימא והיא הזהב ,מ"י והוא
הי"ם ,מ"י אימא היא כלולה בחו"ג ,מ"י זהב ,דהיא עצמה רחמים ומסטרהא כו' הויה בנקודות
אלקים ור"ל מים המגדלת הזהב והוא הנהר הראשון אשר שם הזהב ,עכ"ל.
 983כן הוא באריז"ל שער הגלגולים הק' כ' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של
משה[ אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על
התפשטות אורו בת"ח ושם מחולל מפשעינו ,עכ"ל.
 984עי' שער מאמרי רשב"י ל"ט ע"ג ואמנם אותם המלכים של ז"א נזכרו ונכתבו בתורה בפ'
וישלח והטעם הוא כי תורה שבכתב הוא ז"א כנודע ,משא"כ א"א שהוא למעלה למעלה ,והמלכים
של נוקבא דז"א נכתבו בכתובים בס' דברי הימים כנודע ,כי הכתובים רומזים במלכות ,עכ"ל ,וצ"ע
בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג שלא כתב כן.
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נתיב סדר הפרצופים
פתח א
אחר שנעשה התיקון במלכים ,אז נבנו מן הי' נקודות הראשונות ונעשה מהם פרצופים,
וכבר כתבנו למעלה )אח"ף פתח יא( ביאור ענין פרצוף מה הוא ,985והיינו שניתן שליטה
למאורות של אצילות שיוציאו כל כחותיהם בגלוי ממש על סדר דמות אדם והם תרי"ג מדרגות
שבו ,שיש בהם מדרגות פנימיים ויש חיצוניים ויש עליונים ויש תחתונים ,ומסודרים ג"כ
בבחינת ימין ושמאל כמו שמצינו ממש בדמות האדם התחתון שיש בו נשמה וגוף ,ובגוף עצמו
ג' כלים פנימי וחיצון ותיכון ,וכן גוף ולבושים ,או"פ ואו"מ ,והכוונה בזה ,שהנשמה שבהם הוא
אור א"ס הרצון הפנימי ההולך דרך היחוד העליון בכל דבר ,והכלים הם פעולות ההנהגה שהם
באים בבחינת הארה ממש ,מאירים לנבראים לפי ערכם להוציאם ממש ולהנהיגם ,ויש בהם
כחות פנימיים המתלבשים בכחות יותר חיצוניים וחיצוניים ביותר חיצוניים ,שהם נפעלים זה
מזה וקשורים זה בזה ,כפי מה ששיערה מחשבה עליונה ,והם כלל כל הכחות הנצרכים להנהגה
בכלל הבריאה ,שכך שיערה המחשבה שצריך לזה תרי"ג שרשים ,והם מורכבים זה בזה פעולה
בפעולה ומאור במאור להוציא הדבר לתכליתו ולתיקונו.
וצריך בזה חלקים עליונים להשפיע לאותם שהם יותר ממדרגה ,וחלקים תחתונים שהם
למטה במדרגה ,ואעפ"כ הם קשורים ביחד כמו באדם ,שע"י סיבוב הרוח שבו בגידים והדופקים
מניע הדם שבלב להיות חוזר בכל הגוף בכל רגע ,ועי"ז מרגישים כל האברים יחד בחסרון וכאב
של אבר א' ,וכמו כן הוא במאורות עליונים של הנהגה שהם מורכבים ממ"ה וב"ן סוד רוח
ונפש ,שהמ"ה מעורר הב"ן ,ובחיבורם ביחד ,כל המאורות הפרטים של הנהגה הם קשורים
ומיוחדים זה בזה ,והולכים כולם לכלל שלמות ההנהגה ,כמו הרוח והדם באדם מסבבים בו
לבריאות גופו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת יוצרו שהוא תכלית בריאותו ,כמו כן הם יחוד
פרטי המאורות שבכל פרצוף לשלמות הבריאה וההנהגה ,ובעת שנעשה פגם וקטרוג לגרום
חושך במאור א' ,אז נרגש הפגם והחסרון בכל הפרצוף ,וכמו שבאדם הלב הוא בו בבחינת מרכז
כל הגוף ומשם סובב הדם בכולו ,כמו כן בכל פרצוף מאור א' יש בו כללי שממנו מתפרשים
הפרטים והם תלויים בו ,והוא בסוד מקום החזה שבו מתחברים בינה ות"ת ומלכות ביחד ,כמו
שיתבאר עניינו במקומו באריכות ,וכן קשר כל הנבראים הוא ביחד שהם ביחד עולם שלם ,שלכן
האדם החוטא גורם פגם לכולם ,986וכן כשעושה מצוה מתקן כולם.
וכך שיערה המחשבה העליונה תרי"ג שרשי מאורות בכל פרצוף שהוא מתפעל לפי ענין
העבודה שהם תרי"ג מצות של האדם ,וז"ס שיעור קומה שהזכירו רז"ל 987ביוצר בראשית ,והיינו
סוד המדה והמשקל שניתן לכל פרצוף במספר פרטי הכחות שבו שהוא משוער ממש כפי מה
שצריך לבריאה ,שזה נעשה ע"י קו המדה מבוצד"ק דבמו"ס ,כמו שיתבאר במקומו )א"א פתח
ח'( בס"ד ,וכל פרצוף יש לו מדה ומשקל מיוחד ,וכמה שינוים יש בין א' לחבירו כפי הצורך,
לפי שיעור מחשבה עליונה ,וכלל הדברים כל מה שאנו מוצאים באדם בכל פרטיו ופרטי פרטיו
וסידור הנהגתו ,הכל אנו מדברים בהם בפרצופים של האצילות בסדר ההנהגה ,שע"ז נאמר
)בראשית א כז( ויברא אלקים את האדם בצלמו וגו'.
פתח ב
 985עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות י"ז וז"ל ,יש ספירה ויש פרצוף ,ספירה הוא כח מן
העשר כחות בכלל שהוא המוסד שעליו נבנה כל בנין הפרטיות התלוי בו ,אך פרצוף הוא שלמות
כל הכח ההוא בפרט נראה מפורש בסוד דמות אדם ,ועיקרו בסוד התרי"ג שהוא כל בנין האדם
וכו' ,הפרצופים אינם ]אלא[ סדרי התפשטות הכחות חד"ר ומדרגותיהם בכל דרכיהם ומשפטי
שליטתם והנהגתם ,והנה עשר כחות הם ולא יותר שהם מדרגות החד"ר כראוי וכמ"ש המקובלים
הראשונים גם כן ואלה הם היסודות של כל ההנהגה ,עכ"ל.
 986עי' ויקרא רבה פרשה ד' פסקה ו' וז"ל ,תני חזקיה )ירמיה נ( שה פזורה ישראל ,נמשלו
ישראל לשה ,מה שה הזה לוקה על ראשו או בא' מאבריו וכל אבריו מרגישין ,כך הן ישראל ,אחד
מהן חוטא וכולן מרגישין )במדבר טז( האיש אחד יחטא ,תני רשב"י משל לבני אדם שהיו יושבין
בספינה ,נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו אמרו לו חבריו מה אתה יושב ועושה ,אמר
להם מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח ,אמרו לו שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה ,עכ"ל.
 987עי' פרקי היכלות לר"י ועי' מדרש משלי ספ"י.
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כל פרצוף מתחלק לפרטיו ,יש מהם בחינת נקבה ויש בחינת זכר ,988וכוונה בזה ,שהנה
מצינו באדם התחתון שנברא זכר ונקבה ושניהם צריכים זה לזה כמ"ש )בראשית ב יח( לא טוב
היות האדם לבדו ,וכתיב )שם ב כד( ודבק באשתו והיו לבשר אחד ,ובלא אשה נקרא )זהר ח"ג
ז' ע"ב( פלג גופא ,וצריכים להזדווג יחד וע"י זיווגם הם מולידים תולדות ,ובולד הנולד נעשו
שניהם אחד.
וההפרש שבין זכר לנקבה הוא שהזכר משפיע והנקבה היא המקבלת ,ובאמת לית לה
מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( וצריכה לקבלת הזכר ,ובכל ענינים אלו אנו מדברים באורות
העליונים ,שיש מאורות הנותנים השפעה ,ויש מאורות המקבלים השפעה ,והיינו כמו שזיווג
הזכר עם הנקבה בא ע"י שהיא באה לפניו מקושטת ורואה בה ומתאוה להדבק בה ,כמ"ש
)שיה"ש ו ה( הסבי עיניך מנגדי 989וגו' ,הנה כמו כן ע"י שהתחתונים מטיבים דרכיהם ועושים
מצוה אחת בשלמותה ,990בונים עי"ז השכינה למעלה שהיא המאור המקבל עבודת התחתונים,
והיא מתבנית ומתקשטת לפי מעשה התחתונים כמ"ש בזוה"ק )ח"ג י"ג ע"א( חזי במאי ברא
אתינא לקמך ,והוא מ"ש )בראשית ט טז( וראיתיה לזכור ברית עולם ,991והיא סוד בנין הנוקבא
בשלמותה כמ"ש )בראשית ב כב( ויבן ה' אלקים את הצלע ויביאה אל האדם וגו' ,וכמו שיתבאר
עניינו בביאור פרצוף נוקבא דז"א )פתח ה'( בס"ד.
ועי"ז שהנוקבא שלמה בבנינה ,אז היא מוכנת לקבל סידור השפעת המאורות בהארת
פנים ובחסד ושמחה ,והוא סוד התאוה מדכורא לנוקבא בסוד )פסחים קי"ב ע"א( יותר ממה
שהעגל רוצה לינק כו' ,ואז מתחבר השפעת המאורות העליונים בסידור שלם עם המאור המעלה
עבודת התחתונים למעלה ,ומתלהטים האורות זה בזה והוא סוד זיווג דו"נ ,וכמו שהוא בזו"נ
למטה כן הוא ג"כ באו"א ולמעלה בבחינה יותר עליונה כמו שיתבאר במקומו בס"ד )א"א פתח
ח'(.
וצריך שתדע ,שכל זיווג דו"נ בכל מקום הוא התבסמות הדינים ע"י החסדים ,כמ"ש
הרב הקדוש ז"ל בכ"מ ,והוא ענין עמוק מאד שהרי מצינו בכל פרצוף שיש בו חסד ודין ימין
ושמאל ואמצע וכל המתקלא ,וא"כ מה הפרש יש בין דכורא לנוקבא אבל הט אזנך ושמע דברי
 988עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ס"ג וז"ל ,כיון שההנהגה הולכת כך בסוד חסד ודין,
שורש הטוב ושרש הרע ,לכן לכל פעולה צריך שני מולידים ,ועל כן לא יצא אור אחד אלא על ידי
שני אורות שימשיכו אותו ,ושני האורות יהיו אחד זכר מצד מ"ה ואחת נוק' מצד ב"ן ,ואז יולידו
האור הצריך להיולד בנוי ממ"ה וב"ן גם כן וכו' ,רצה הרצון העליון להראות ההשתלשלות בהדרגה
כח אחר כח עד שמגיעים לשלמות כמבואר למעלה ,והוא ענין בורא בשיתופא דאתוון שפירשו
בתיקונים ,שהרבה כחות צריכים להימצא כדי להמציא ענין אחד ,וצריך לדעת מה הוא כח הראשון
ומה נמשך אחריו ,עד שיובן דרך המצאת הנמצא ההוא ,ועל כן הראה הכחות משתלשלים זה מזה
כנ"ל וכו' ,ויש שתי סיבות לכל משתלשל ,אחת נותנת השורש הכללי ,ואחת שנותנת ההכנות
והתיקונים הפרטים לכל הכלל ההוא ,וה"ס דו"ן ממש ,שמן הזכר יוצא הזרע ובנקבה הולך ומצטייר
ומקבל תיקוניו ,ויש שני דרכים בענין זה שהרי גם הנקבה מזרעת כמו שאמרו רז"ל אשה מזרעת
אודם וכו' ,ר"ל שאפילו בחומר עצמו נמצא חלק גם לנקבה והוא חלק האודם שבגוף ,אך מלבד זה
יש שמן הזכר ניתנת כח הצורה בכלל ,ור"ל כח הצורה בכלל של דמות אדם נמצא בכח זכר
ופרטיות הציור מצד הנקבה ,עכ"ל.
 989עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג שמביא מכאן ראיה לזה שכל זווג תלוי בראיה ,ורבינו
)נקודות פתח ו'( מסביר את זה שהראיה של הז"א בנוק' היא העלאת מ"ן של הנוק' ,ועי' בהגר"א
על תיקו"ז )קס"ו ע"ב( וז"ל ובההוא זמנא )של היחוד( נטלת היא )השכינה( מתלת גוונין )חג"ת(
לאתפארא קדמיה )לפי הז"א( בתלת גוונין דעינא דאינון חוור סומק ירוק ,ובההוא זמנא איהו יימא
לגבה ,הסבי עיניך מנגדי ,שהם הרהיבוני מוקדין לי בשלהובין דרחימו דילך ,עכ"ל ,ועי' גר"א על
הפסוק שמאחר שאי אשפר לגאול קודם הזמן ,לכן אמר הקב"ה הסבי עיניך מנגדי שלא תבכה עוד
אלי שהם הרהיבוני כי באה אהבתך עלי.
 990עי' לקמן נתיב פרצוף ז"א פתח כג שאם עשה כמצות אנשים מלומדה זה רק עיבור ,ואם
עשה גם בבחינת דיבור אז הוא בסוד יניקה גם כן ,ואם עשה באהבה ויראה אז זה בגדלותה
ובשלמותה זה בסוד גדלות ומוחין ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז כ"ו ע"ג לא פרחה לעילא ,וז"ל ר"ל
לאו"א שהן לעילא כמ"ש לקמן בלא דחילו כו' קדם י"ה ,עכ"ל ,ולכן מובן הדגש שדווקא בשלימות
נתקן השכינה למעלה ולא למטה.
 991עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,וידוע שכל הזיווג תליא בראיה כמ"ש )בראשית ט'(
וראיתיה לזכור ברית עולם והקמותי את בריתי )שם י"ג( ידוע הקמת ברית בזיווג בסוד ולא קמה
עוד רוח כו' ,עכ"ל.
213

פתחי שערים

חכמים ודברים הנפלאים וסודות הרמים והצפונים בלשונם אשר קיבלו מפי אליהו ז"ל ,הנה
מצינו ההפרש בין זכר לנקבה בבחינת היסודות שבהם ששם הוא מקום ההשפעה ומקום קבלת
ההשפעה ,ונודע כי היסוד בכל א' הוא כולל כל הפרצוף ,992שלכן נקרא יסוד שעליו עומד כל
הבנין ,ונקרא ג"כ ברי"ת בכללות תרי"ג אברים 993שבו ,כי נודע בעת היחוד אז השפע יורד מכל
האברים ומתקבץ שם והוא הטיפה שבו יש ציור כל אברים שבולד כנודע ,וכן בנקבה בעת
החיבור מתעוררים כל האברים שבה לקבל השפעת הזכר ביסוד שבה ,רק ההפרש שכאן הוא
בסוד בליטה לחוץ וכאן בסוד שקיעה לגיו ,994והוא סוד נורא מאד ,כי בכל מקום בחינת נקב
ושקיעה הוא חסרון וצמצום ועומד לקבל שלמותו ממקום אחר להתמלאות החסרון הזה ,והוא
בחינת יסוד דדכורא הבא למלאות יסוד דנוקבא ע"י הטיפה שבו ,ושורשו רם ונישא בסוד הקו
ורשימו ,במה שנתן המאציל ית' הנבראים חסרי השלמות בעצמם ,בכדי שע"י עבודתם למטה
יהו מכינים עצמם לקבל השלמות מא"ס ית' שיהיה הכל בדין ובמשפט.
ונמצא ,שבכל מקום שהוא חסר השלמות מצד עצמו נקרא בחינת נקבה ודין ,שכל דין
הוא סוד צמצום וסילוק השלמות והוא בסוד חסרון ונקב שצריך להתמלאות מאור הנשפע
למעלה ,וזה נקרא חסד אף שהוא עצמו אינו בא כי אם בדין ובמשפט לפי העבודה ,מ"מ גם זה
הוא מצד חסד העליון כמ"ש )איוב מא ג( מי הקדימני ואשלם וגו' ,וכל עצם הבריאה שהיה על
אופן זה היה בבחינת חסד העליון ,כמ"ש )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,995ונמצא ,כשהמקבל
השפעה מתמלא מן המשפיע המסובב מן הסבה ,נקרא שהדין מתבסם ע"י חסד ,שלעולם אין
המשפיע נותן רק לפי ערך הכנת המקבל ,והוא סוד השפע היורד מן הזכר אל הנקבה ולא בפני
עצמו ,והיא נעשית כלי לקבלה.
וזהו ענין היסודות של זו"נ הנזכר בכ"מ ,שהוא המאור שבו מתחברים כל המאורות לפי
ענינו או להשפיע או לקבל השפעה ,שלכן עיקר ההפרש בין זכר לנקבה הוא במקומות אלו ,אבל
שאר עניני המאורות שלהם הם שווים ,שתמיד מסודרים אורות המשפיעים לעומת המוכנים
לקבל ההשפעה ,ורק הנתיבות וצינורות המיוחדים לכך להביא אל היסודות ולעשות אלו
996
הקשרים של משפיע ומקבל ,בזה הם מתחלקים ,והוא סוד ההפרש שביניהם בענין הדיקנא
והקול 997והמראה והדעת ,998שהם כולם בחינת אורות פרטיות המסדרים קיבוץ הכחות להכנות
יסודות שלהם ,כשי"ת ענינם במקומם בס"ד.

 992עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש באד"ר
דף קמ"ג ,עכ"ל.
 993עי' יהל אור ח"ג ל"ז ע"ג וז"ל ,ידוע שכל דבר שהוא כפול בא השני בגולם א' וכו' ,וכן הוא
כאן ,שתרי"ג איכות השניים באים באבר א' ,והוא עט' הברית ובו נכלל כל התרי"ג מצות גדולה
מילה וכו' ,ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש"י כמו כל האיברים אלא בעשיית האדם
מצות הש"י וכו' ,ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי"ג הוא בעטרה ובזה ג"כ הכלל הנ"ל,
שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"ג מצות וזהו ברי"ת ,שהוא הנוק' של היסוד שבה
נכללת לאחד ,בסוד תש"י כנ"ל ,וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר בלא נקבה,
עכ"ל.
994
עי' בהגר"א בתיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
 995עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,ומחסד דעתיק יוצאין חמש חסדים והוא חסד עילאה
שמתפשט במצח לכן הוא רצון עליון ומתפשט בדיקנא במזל עליון שנקרא נוצר חסד נוצר הוא
רצון כידוע ומתפשט ממזל עליון ה"ח כידוע ומגבורה דעתיק מתפשט ה"ג במ"ס והוא בוצינא
דקרדינותא ומתפשט במזל תחתון ואח"כ מתפשט במעוי דאימא וזהו הגנוז במעוי דאמא וזהו
הבטישה דב' מזלות כידוע וכ"ה הבטישה דחסד עליון דנהירו עילאה במוחא וכאן הוא התחלת
התיקון והמתקלא וזהו עולם חסד יבנה חסד דרדל"א שממנו מתחיל האצילות והוא החסד
דאתקיימו ממנו המלכים שאמר בא"ר ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו כו' ,עכ"ל.
 996עי' דברי רבינו בעולם התיקון פתח יא ,על פי הגר"א בספד"צ י"ג ע"ג וז"ל ,ולא נתייחד ע"ק
עמהם עד שיצא הדעת ואז אתכלילו במזלא ששם שורש הדעת ושם תלייא זיווגם בסוד סריס אין
לו זקן ,עכ"ל.
 997עי' נדה )ל"א ע"ב( מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערב.
 998עי' קידושין פ' ע"ב נשים דעתן קלות.
214

פתחי שערים

ונמצא ,שבאמת כל א' מהם בפ"ע נבנה מחסד ודין ימין ושמאל ,שהדכורא השפעתו
מתפרש לכל אלו ליתן משקל לפי הכנת המקבלים ,שגם לצורך ההשפעה צריך דין ג"כ ,ליתן
עונש לרשעים ולהכניעם תחת הצדיקים ,וכן ליתן עונש פרטי לצדיק בשביל טובתו ,שיש בזה
כמה דרכים ופרטים בסודות סדרי ההנהגה ,וכן המקבל ההשפעה יש בו ימין ושמאל חסד ודין
שיהיה מוכן לקבלה זאת ע"י העבודה בסוד שמירת הל"ת וקיום העשה ,אבל עיקר הנקבה היא
נבנית מדינים שבנינה היא בסוד הצמצום וסילוק השלמות ,שכך צריך אל המקבל בכדי שיהיה
צריך להתמלאות באורות וחסדים ע"י מעשיו ,וכל ענייני הדכורא עיקרו חסדים שגם הדין
הנשפע הוא בשביל הטוב כמבואר ,והבן עומק דברים אלו מאד.
פתח ג
אחר שביארנו ענין חיבור דו"נ שבמאורות ופרצופים בכלל נבוא לבארם בפרטות ,והוא
שמצינו הפרשים הרבה ביניהם ,שבזו"נ דאצילות אין החיבור ביניהם תמיד רק בעתים מזומנים,
ובאו"א הם מתקרבים יותר כי הם רעין דלא מתפרשין לעלמין )זהר ח"ג ד' ע"א( ,999רק שיש
לפעמים חילוק ביניהם ,שזיווג חיות העולמות 1000אינו נפסק וזיווג להוליד נשמות נפסק
לפעמים ,כמ"ש הרב זללה"ה )זווגים פרק א'( לא אבוא בעיר ,נשבע הקב"ה שלא יכנוס
לירושלים שלמעלה כו' )תענית ה' ע"א( וגם הם ב' פרצופים מחולקים ,ובא"א הם מיוחדים
בפרצוף א' שלכן הוא בחינת יחידה ,ומ"מ יש הפרש קצת ביניהם ,שדכורא שבו מצד ימין
1001
ונוקבא מצד שמאל ,ובעתיק הם שווים ממש ,שניהם בימין ושמאל ,רק שזה פנים וזה אחור
כמו שית' ענין כל א' במקומו בס"ד )פתח ו'(.
והכוונה בזה ,צריך שתדע שבאמת כוונת רצון המאציל ית"ש להשפיע כל טוב ,ולהיות
המשפיע דבוק אל המקבל בסוד היחוד ,אבל הגורם הפירוד הוא היצה"ר והסט"א כמ"ש )ישעיה
נט ב( כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם )וגו'( ,שהעון גורם קטרוג שיתרחק
המקבל מן המשפיע ,ולא יתבסם הדין ע"י החסד ,והוא סוד מ"ש בכ"מ שהסט"א עושה פירוד
בין זו"נ ,שכבר נתבאר )שבירה פתח יז( שזו"נ הם המנהיגים התחתונים לפי הנהגת הזמן שבו
שליטת היצה"ר והסט"א ,שזה נעשה מצד השבירה שהיה בז"ת כמ"ש למעלה )שבירה פתח ה'(
ולכן בהם הזיווג לפרקים 1002רק כשהתחתונים ראוים לכך ,ובעת שהנוקבא ,שהיא כנסת ישראל,
בנויה מכל חלקיה שהם נשמות של ישראל הכלולים בה בשלמות ,ואז היא מתחברת עם ז"א
ליתן השפלת הזמן בתוספת שלמות ,כפי קבלתו מאורות היותר עליונים במדרגה ,שהם סוד
המוחין שמקבל מלמעלה.
1003
וכן זיווג או"א במה שנוגע ליתן עטרות לנשמות ישראל ,ג"כ נפסק לפרקים מטעם
זה ,אבל מה שנוגע לחיות העולמות והוא מצד חסדו ית' שמשפיע שיהיה קיום לבריאה אף שאין
מוכנים עתה לכך בכדי שלא יחרב ,ודבר זה אינו לפי הנהגה המסודר ע"פ ז"ת שזה אינו אלא
ע"פ דקדוק גדול ,ולכן ,הוצרך זה להיות ע"י זיווג או"א שהוא מבחינה יותר עליונה ,שהם
מקבלים מא"א שמשם הכל לפי החסד הגדול שלא ע"פ מעשה כלל ,כמו שית' עניינו בס"ד
)או"א פתח ח'( והוא סוד עמוק מאד שלפעמים הוא ית' משקיף ע"פ מה שעתיד להיות ,כמו
שהיה בזמן החורבן שהיו ישראל הולכים בדרך לא )טוב( שגרמו חורבן המקדש וחורבן העולם
בכללו ,ואעפ"כ השפיע להם מבחינת החסד העליון בכדי שלא להחריב העולם ,מצד שצפה
שעתידין להתתקן ע"י הגלויות ושעבודים ויחזרו בתשובה ,וסוף כל סוף ע"י סיבוב ההנהגה
 999עי' ע"ח עקודים פרק ה'.
 1000עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ב וז"ל ,לכן הזיווג הראשון )דאו"א( לא פסק תדיר שהן ריעין
דלא מתפרשין ,אבל זיווג הזה אינו אלא בשעת הדיבור ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב עיקר
זיווגם בפה ,עכ"ל וזה הזיווג להוליד נשמות ,והזיווג התמידי היא כדי קיום ,וזה עצם הנשימה ע"ש
)י"ד ע"ב( בהמשך דברי הגר"א.
 1001עי' ע"ח עתיק פרק ב'.
 1002עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א וז"ל ,והן ריעין דלא מתפרשין והוא לעולם נעלם והוא נתיב
לא ידעו עיט ,משא"כ זו"נ דהן דודים דזיווגם לפרקים ,עכ"ל.
 1003עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג
באו"א ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין וכן הוא מוחין דזו"נ שע"י נתקיימו
מלכין קדמאין שהן זו"נ כמ"ש למטה ולכן דעד דלא הוי מתקלא מלכין קדמאין מיתו ,עכ"ל.
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יחזרו לטוב ויהיה הכל בדין ,וזה ענין בחינת השפעה מג"ר ,מאו"א ,מה שמקבלים מא"א בסוד
י-היה ,1004מה שאינו לפי הזמן שהוא בבחינת הוה.
ובשביל שאו"א הם בשביל ב' דברים ,א' ליתן עטרות לבניהם להנהגה ע"פ מעשה
התחתונים ,וא' לפי החסד ,לכן הם ב' פרצופים ממש ,בחינת המקבל ובחינת המשפיע ,אך
הזיווג מתחלק ביניהם על ב' דרכים אלו שנתבאר.
והנה א"א הוא מדרגה עוד יותר עליונה שהוא סוד הנהגה שלמעלה מן עומק הדין וכולו
הוא למתק הדינים דז"א ,וב' בחינות 1005יש בו ,א' ,להעביר הדינים 1006להנהיג בחסד לעתים
מיוחדים ולעשות נפלאות בעולם ,כמו שהיה בקריעת ים סוף דבעתיקא תליא )ספד"צ ל"ב ע"ב(
ובכמה זמנים מיוחדים ,והב' ,להנהיג ע"י ענפיו במשפט ,והוא סוד התלבשותו באו"א וזו"נ,
שאו"א מלבישים בחינה עליונה שבו שהוא החסד הגדול עד החזה וזו"נ מן החזה ולמטה ,שהוא
נתינת כחם מא"א לעשות את שלהם לעשות הכל במשפט ,אבל הם מתקשרים בא"א בסוד
יחידה ,והיינו שהעמדת המשפט שנותן להם הוא שיוחזר הכל לעניינו ממש בסוף הכל ,שהדין
הוא בשביל תכלית הטוב המעותד שיוכל להתגלות היסוד לבסוף ,ולכן הוא נקרא יחידה שהוא
הרצון של אצילות וכתר שלו ,שהחסד והדין שניהם מיוחדים ברצון א' ,ולכן שם המקבל
והמשפיע ביחד והוא פרצוף א' ממש שהרצון הכל א' ,אך לפי שמסתעף ממנו ב' עניינים חסד
ודין בב' מיני הנהגות האלו ,לכן אנו אומרים שדכורא שבו הוא מימין ונוקבא שלו בשמאל.
והנה פרצוף עתיק הוא בחינה יותר עליונה ,והוא האמצעי המקשר הגבול עם הבלתי
גבול שמעביר כל ההנהגה לנצחיות ממש ,שאין שייך בו חילוק דין וחסד כלל ,שבנצחיות הוא
הכל טוב ואין שם חסרון כלל ,לכן אין שם הפרש בין דו"נ בין ימין ושמאל כלל רק בבחינת פנים
ואחור ,וגם האחור אין נראה שם אלא שהאחוריים נבלעים בבחינת הפנים שלו ,1007ומה שיש בו
בחינת אחור נבלע הוא מצד התקשרו באצילות שהוא העברת הנהגת הזמן אל הנצחיות ,נמצא
שבחינת האחוריים שמורה חשך וסילוק הוא נבלע בבחינת פנים ,והוא סוד התכללותו בנצחיות
שהוא הטוב הגמור ,וכמו שית' עניינו עוד ביותר ביאור בס"ד לפנינו )פתח ו'(.
פתח ד
כל פרצוף מחובר מב' חלקים ממ"ה ומב"ן כפי מה שנתבאר עניינם למעלה )פתח ב'(
שב"ן הוא סוד הנקודות דס"ג שבהם היה הקלקול והשבירה ,ומ"ה הוא התיקונים שנתנו להם
מאור המצח ,שנגד כל קלקול יש תיקון ,וכך סידר המאציל ית"ש הרכבת מאורות של ההנהגה
של הפרצופים ,שיהיו מורכבים שם ב' חלקים אלו ,והנה צריך לבאר דבר זה ,שהרי מצינו תמיד
בכל זיווג של דו"נ שהנוקבא היא המעלה בחינת ב"ן בסוד מ"ן ,והדכורא מוריד מ"ד בחינת
 1004עי' שער מאמרי רשב"י ל"ב ע"ב וז"ל ,סוד שם ההויה ,כי אבא שיש לו פרצוף גמור בי"ס
רמוז ביו"ד של ההוי"ה ,אבל ז"א שאין בו רק שש קצוות נרמז באות ו' של ההויה ,לפי שאין
בשורשו רק ו' קצוות ,ובזמן המוחין ניתוספה י' בראשית ו' זו כנז' שהם סוד המוחין ואז נשלם
לי"ס וכו' ,לעתיד לבא שאז אין היצר הרע ואין רמאות ועבירות בעולם יהיה הז"א קבוע תמיד אף
בשלשה ראשונות ,ויהיה תמיד שלם בפרצוף של עשר ספירות גמורות ,ויהיה שקול בערך אבא,
ויהיה נקרא באות יוד כמו אבא ,ואז במקום מה שהוא עתה שם יהו"ה יהיה אז שם יהי"ה ,עכ"ל.
 1005עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות צא וז"ל ,שתי בחינות יש בא"א ,אחת הנהגתו בחסד
לגמרי מעצמו ,ואחת הנהגתו על ידי ענפיו בדרך משפט עד שיחזור הכל לענינו ממש בסוף הכל
וכו' ,גם פעולת הענפים הרי מתיחסת לו ,נמצא שיש לו פעולתו מעצמו בלא שיצטרך לענפיו בזה,
וזה פשוט כי גם מא"א לבדו באה ההשפעה ובאים בתיקונים הרבה ,ועוד יש לו מה שהוא פועל על
ידי ענפיו ,עכ"ל.
 1006עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות צ"ד וז"ל ,כדי שיתקיים העולם הוצרך שלפעמים
תגבר ההטבה על המשפט ויעשה חסד ,אף על פי שאין הדין נותן כך ,וזהו מה שמתגבר הארת א"א
על ז"א ומעביר דיניו לגמרי וכו' ,שאף על פי שרצה הרצון העליון שתהיה הנהגת העולם במשפט,
אך צפה מתחלה שלא יכלו הבריות לעמוד בו ,ושם ענין זה בהנהגה ,שלפעמים יתגבר החסד לגמרי
ויעביר הנהגת הדין לגמרי אך לא בכל ענין אלא לזמן מיוחד ודברים מיוחדים וגם זה אף על פי כן
הולך לפי המשפט וכו' ,עכ"ל.
 1007עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות עו וז"ל ,גם מציאות האחוריים ,שהם מה שהאורות
מתחשכים ואינם מאירים שם ,אינו נראה בעתיק כי כולו מראה פנים לכל צד ,ובחינת האחוריים
נבלע בבחינת הפנים ,שהם השולטים שם ,רק שיש פנים מצד מ"ה ופנים מצד ב"ן ,ואותם של ב"ן
נחשבים כמו אחור לשל מ"ה ,עכ"ל.
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מ"ה ,ועניינו כבר נתבאר ,שב"ן הוא סוד סידור המאורות לפי ענין הנבראים שהם מסודרים בסוד
השבירה והקלקול ,וכבר ביארנו )פתח ב'( שענין הזיווג של דו"נ הוא הכנת המקבל לקבל
השפעה ,והנקבה היא המאור המעלה תיקון המקבלים למעלה לקבל התיקונים והשפעת הטוב,
לכן אנו אומרים שבכל זיווג הנקבה מעלה בחינת ב"ן בסוד מ"ן ,והוא שבכל זמן נתקן דבר א'
מבחינת ב"ן מה שנסדר בסוד התוהו ,בכל מה שיהיה עד כלות שית אלפי שנין ,ודבר זה נתקן
מעט מעט ע"י עבודת התחתונים ,ועולה למעלה להתחבר עם מ"ה הנותן לו תיקון והשלמה,
אבל מ"מ ,כל א' נבנה ממ"ה וב"ן ,והיינו שכל א' נסדר מחיבור ב' החלקים שיהיה נמצא בו
תיקון לכל דבר קלקול ,שאם לא היה כן לא היה נמצא בחינת היכולת ביד התחתונים לתקן כל
דבר בסוד )קהלת א ט( מה שהיה הוא שיהיה וגו' ,ואין כל חדש תחת השמש ,1008שהמאציל
ית"ש נתן תחילה הכנה לקלקול ,והכנה לתיקון ,ולכן גם הנקבה שהיא השכינה שהיא המנהגת
התחתונים והמעלה עבודתם ומתפעלת ע"י ,הוצרך להיות בה כל סידורי חלקים מבחינת מ"ה
וב"ן ,תיקון וקלקול.
אבל באמת ,עיקר הנוקבא היא ב"ן ודכורא מ"ה ,והיינו שהמשפיע הוא המשפיע לפי
מדרגות התיקון שהוא מ"ה ,והנוקבא עיקרה להתתקן ע"י תחתונים ומסודרת לפי ערכם ,ולכן
עיקרה ב"ן ,שלכן כל הפגמים וקלקולים עיקרם רק בשכינה ,ומה שהוא בדכורא הוא בסוד
סילוק וחשך שלא ישפיע למטה בסוד פירודא דדכורא מנוקבא ,ונמצא שבאמת בעיקר בניינם יש
בכל א' מ"ה וב"ן ,שהדכורא צריך להיות נשרש בו בחינת ב"ן ג"כ מחובר עם מ"ה שהוא
הקלקול המתוקן ,שהרי הפרצופים עצמם כבר נבררו מן התוהו ולא נשאר להם לברר רק מה
שנוגע לנשמות ,1009והיינו שכל המאורות הוכנו להסתלק מן הקלקולים ולסדר ההנהגה בכדי
שיוחזר הכל לטוב ,וכל מה שמדברים בבחינת פגמים וסילוק מוחין מז"א וסילוק ט"ס דנוקבא
ע"י חטאים אינו קלקול גמור ח"ו ,אלא אדרבא כל החשך הנמצא במאורות הוא כדי לזכות את
ישראל שיתברר הכל ועי"ז יוסר הרע ,שלכן אין עתה שבירה גמורה ח"ו שלעולם אין מסתלק
בחינת מוחין דקטנות מז"א כשי"ת במקומו בס"ד )שבירה פתח יז(.
אך צריך שתדע שחיבור מ"ה וב"ן שבכל פרצוף לא היה בשוה כל מאור מבחינת מ"ה
לעומת המאור שבב"ן ,1010שאם היה כן היה כל קלקול מתוקן ולא היה ענין לבחירה כלל ,ולכן
נעשה סדר הבירור בסדר אחר לפי מה ששיערה מחשבה העליונה בכל פרצוף לפי עניינו ,עד
שלבסוף ההנהגה אחר כלות שית אלפי שנין אז יהיה נשלם הבירור ואז יתייחד מ"ה וב"ן בשוה,
ומכאן סוד הפירוד הנמצא למטה בין זו"נ ע"י שינוי ההנהגה מצד שמ"ה וב"ן אינם מיוחדים כל
אחד עם מדרגתו ,ומזה סוד הזיווגים למטה באדם שאין כל אדם זוכה לבת זוגו ,שמזה נמשכים
לו כל הקלקולים וכל מאורות כמ"ש בזוהר ובתיקונים בכ"מ ,וכמ"ש שלעתיד לבא יזכה כל א'
לבת זוגו ,ואין להרחיב הדבור יותר בדברים הנוראים האלו.
פתח ה
עתה נבוא לבאר סדר הפרצופים כל א' בפרטות ע"פ סדר דברי הרב הקדוש ז"ל ,והוא,
צריך שתדע כי האצילות נבנה אחר התיקון בבחינת ה' פרצופים כלליים ,והם ,מנקודת הכתר
נעשה פרצוף א"א ובו נכלל ג"כ עתיק ,ומחו"ב בחינת או"א ,ומו"ק שהם ו' חלקי הנקודה הד'
נעשה פרצוף ז"א ,ומנקודה החמישית בחינת מלכות נעשה נוקבא דז"א כמו שית' כל א' בפרט.
 1008עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד וז"ל ,ואמר ויהויין ,ר"ל אפי' אותן שלא הוו ,אפילו בעת
התיקון ,כלם סלקין ביה ,ולא עוד אלא אפילו סליקו ביה ,בסוד אין כל חדש תחת השמש )קהלת
א'( כל הנשמות והאורות עד לע"ל כולם נשרשו ביה בעת התיקון ,עכ"ל.
 1009עי' פע"ח תפילה א' וז"ל ,ונמצא עתה כי כל העולמות נתקנו בבחי' חיצוניותם ,שהוא בחי'
העולמות בכללם עם א"מ שלהם ,אך האדם בעצמו לא נתקן עדיין ,רק בחי' הנפש שלו ,לפי שכל
אלו הם מצות מעשיות מצד הנפש ,ואפילו הברכות שלהם הוא מצד מצוה מעשיות ,עכ"ל ,וכן עי'
שעה"כ ק"ש ו' וז"ל ,באו"א יש ב' מיני זווגים הא' הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון אל כל העולמות
ולקיימם קיום ההכרחי להם ,אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע ,כ"א יפסק רגע א'
יתבטלו כל העולמות מקיומם והוייתם ,והב' הוא כדי להמשיך ולתת מוחין לזו"ן כדי להוליד
נשמות בני אדם התחתונים בעוה"ז עכ"ל ,אם כן יוצא שבתיקון מעשה בראשית נתקן העולמות,
והוא הזיווג התמידי החיצוני בין או"א ,ועלינו לתקן הזיווג הפנימי וזה ההבדל שבין נשמות
לעולמות.
 1010עי' בית נתיבות נתיב התיקון פרק ב'.
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ונבאר תחלה פרצוף עתיק מה עניינו ,והוא ,שצריך שתדע שבכל עולם ועולם ,בחינה
התחתונה של העליון מתלבש ויורד לתחתון ומתלבש בבחינה עליונה של התחתון ,כי כן
נעשה 1011בחינת מלכות דאצילות בחינת עתיק לבריאה ,ובחינת מלכות דבריאה עתיק ליצירה,
ובחינת מלכות דיצירה עתיק דעשיה ,והיינו שכן סידר המאציל ית"ש שיהיה קשר בין העולמות
והמדרגות שהתחתון יהיה נכלל בעליון ,מאחר שתכלית האצילות ובריאת העולמות היה בשביל
העליה שיהיו עולים ממדריגתם השפלה למדרגה יותר גבוהה על פי עבודת התחתונים ,ויהיו
קשורים זה בזה ,וכולם פונים לסוד היחוד ,וכמו כן הוא באצילות שצריך להיות קשור בא"ס
שהוא א"ק ,שכבר נתבאר למעלה )עגו"י פתח ב'( שא"ק הוא סידור כל המדרגות בבחינת
נצחיות ויחוד העליון ,וצריך שיהיה מאור א' המקשר הנהגת הגבול עם הנהגת הנצחיות ,והוא
סוד מלכות דא"ק ,שכבר נתבאר בכמה מקומות שמלכות של כל עולם הוא המדרגה התחתונה
שבו ,שכולל כל המאורות שבו בבחינה יותר שפלה ,והיא המתלבשת באצילות לקשרו בא"ק,
ולכן נקרא עתיק מלשון העתקה ,ר"ל שהוא מעתיק הנהגת הגבול לנצחיות ,וגם מלשון זקנה
שהוא על שם התלבשותו בא"א שנקרא )א"ז רפ"ח ע"ב( סבא דסבין 1012כמו שית' במקומו
)פתח הבא ופתח י'( ונמצא שנקרא כן על שם ב' מדרגות שבו ,א' בחינת התלבשותו בא"א
שנותן שלמות להנהגת הגבול שיתקשר עם א"ס ,והב' על שם העלותו אותו למדרגת הנצחיות,
ואלו הם סוד ב' המדרגות שאנו מדברים בו ,א' בחינת ז"ת שבו המתלבשים בז' תיקוני גלגלתא
דא"א כמו שיתבאר לפנינו ,והב' על שם ג"ר שבו שהוא נקרא רדל"א ,1013על שאין לנו השגה
שם ,ואין לו שייכות להנהגת הגבול והזמן ,רק בסוד העברתו לנצחיות כמבואר.
ומה שנכלל בחשבון האצילות ,הענין ידוע כי בכל עולם האורות שתחת הפרסה 1014הם
מצומצמים והם נחשבים על שם התחתון כמו שאנו רואים באורות דנה"י דאימא שנקראים על
שם ז"א שנעשית עצם מעצמיו ,1015כי בכל פרצוף יש צמצום ,והאורות שבו למטה מסתלקים
ונשאר בערך הנהגת התחתון ופנותו אליו ,וכן בז"א ,מחציו ולמטה שם עמידת נוקבא ,וכן זו"נ
מלבישים א"א מן הפרסה ולמטה ,שעל זה נאמר )בראשית א ו( יהי רקיע בתוך המים וגו' ויהי
מבדיל וגו' ,ולזה אנו אומרים שגם עתיק נעשה מבחינת מ"ה וב"ן דנקודים מבחינה עליונה
שבהם ,אבל מ"מ ,עיקר התחלת האצילות הוא רק מא"א ,1016שמשם מתחיל הנהגת הגבוליים
לצורך התחתונים ,ובאמת ,עתיק וא"א שניהם נכללים כאחד ,שהרי שניהם לקחו מכתר דב"ן,
עתיק ה' ראשונות שבו ,וא"א ה' תחתונות שבו ,כמו שית' בס"ד )פתח הבא וע' א"א פתח א'(
והיינו ,שתמיד בחינה תחתונה שבעליון עם בחינה עליונה שבתחתון הם קשורים זה בזה ,כדי
שיתקשרו כל המאורות זה בזה ,ויהיו כולם פונים לסוד היחוד כמבואר.
פתח ו
עתיק הזה כבר נתבאר )פתח ב'( שגם בו יש בחינת נוקבא ודכורא ,אבל ההפרש שבינו
ובין הפרצופים דאצילות ,שכל פרצופים של אצילות כל בחינת דכורא שבהם נבנה ממ"ה וב"ן
וכן הנוקבין ,אף שעיקר נקרא הדכורא על שם מ"ה והנוקבא על שם ב"ן ,כמ"ש למעלה )פתח
 1011עי' ע"ח דרושי אבי"ע פרק ב' וז"ל ,מהיכל כתר אצילות נחתם היכל כתר בריאה אלא שלא
נמשכו האורות אלו מכתר דאצילות ממש לכתר דבריאה אלא ע"י מלכות שבמלכות דאצילות
שהוא עתיק דבריאה כנ"ל המתלבש בכתר דבריאה ,עכ"ל.
 1012עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ב וז"ל ,נקרא ע"ק עתיקא דעתיקין ר"ל זקן של זקנים
שאו"א נקראו זקנים ,עכ"ל.
 1013כך נקרא בע"ח שער המלכים פרק ח' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וכן עי' לקמן א"א
פתח ה ,וז' שכל העתיק נקרא רדל"א.
 1014עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א בהגה"ה אות ז' שיש פרסה בכל מקום ול"ד בא"א דאצילות
או בז"א דאצילות כמו שמוזכר בפירוש בע"ח.
 1015עי' ע"ח מוחין דצלם פרק א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וזה יקרא בשם יעקב ,בינה
דהיא נחתא רביעא על בנין ,ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה
נעשין גופא דיליה כמ"ש בא"ז )דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ועייל
ברישא דז"א ואתעביד חד מוחא ,ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
 1016בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב וז"ל ,א"א ,שממנו מתחיל האצילות ,שלמעלה ממנו רדל"א,
עכ"ל.
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ד'( אבל בחינת עתיק ,1017דכורא שבו הוא מ"ה לבד ,ונוקבא בחינת ב"ן לבד ,1018והטעם,
שבאמת בעתיק אין שייך כלל דכורא ונוקבא ,מקבל ומשפיע ,שהרי כל מקבל הוא מצד חסרון
שבו שצריך להתמלאות ,וזה אין שייך רק בהנהגת הגבול אשר תלוי בעבודת התחתונים ,מה
שא"כ בחינת עתיק שהוא בחינה התחתונה של הנצחיות המקשר הנהגת הזמן עם הנצחיות ,ושם
הכל מתוקן ,רק מצד התקרבו אל הנהגת הגבול אנו מכנים בו דרך משל בחינת נוקבא ,והיינו
סוד מיתוק ב"ן עם מ"ה ,ולכן כל דכורא שבו הוא רק ממ"ה ונוקבא רק מב"ן ,וכל מה שאנו
מדברים מבחינת עתיק הוא רק מבחינת ב"ן שלו שהוא נוקבא דיליה ,שבו שייך התקשרות אל
אצילות 1019ששם צריך תיקון ,מה שא"כ בחינת דכורא שבו שהוא מ"ה ,הוא רק בחינה עליונה
לבד שאין בו שייכות להנהגת אצילות ,1020רק מצד שבו מ"ה וב"ן קשורים ביחד בכל צד )ו(בזה
מתקשר הנהגת האצילות עם הנצחיות ,והבן דבר זה מאוד.
והנה עתיק לקח משם מ"ה כל הכתר שבו שהם הטעמים ,והיינו הוא בחינת דכורא שבו,
ונוקבא שבו לקחה ה' ראשונות דכתר דב"ן ,וג"ר דחכמה דב"ן ,וד' ראשונות דבינה דב"ן ,וז'
כתרים דז' תחתונות דב"ן ,והטעם ,כי כבר נתבאר )פתח ג'( שעתיק הוא העומד להשלים ולתקן
כל האצילות כל הנהגה הזמניות אשר שם נמצאו הקלקולים כמו שביארנו ,לכן הוצרך ליקח
אורות הראשיים של כל הי' נקודות ,ולחברם עם בחינת מ"ה שבו והם טעמים שהוא סוד רצון
הראשון ,בכדי שיהיה התקשרות היחוד בכולם ,וכן שיערה המחשבה העליונה שצריך אלו ראשי
המאורות של ב"ן ,כל נקודה לפי ערכה 1021להתחבר עם מ"ה שבעתיק בכדי שיהיה תיקון לעולם
משא"כ אם היה כבר מתוקן לגמרי לא היה צריך לכך אלא מ"ה מתקשר עם ב"ן ,שלו בשוה,
כמו שכתוב למעלה מזה ,והנה אלו החלקים שנוטל מבחינת ב"ן הם י"ט חלקים ,והם בסוד
חו"ה נוקבא דאדם ,סוד מילוי שם מ"ה ,1022שכל הקלקולים הם מצד הנוקבא ,שגם למטה
תחילת פיתוי הנחש היה ע"י חו"ה ,וכן שורש העליון )שייך( ]הוצרך[ לתקן י"ט מדרגות אלו
הראשיים ,שיהיו בבחינת נוקבא להיות נכלל בדכורא של עתיק.
פתח ז
פרצוף עתיק הזה כבר כתבנו )פתח ה'( שהוא מתחלק לב' חלקים ,הא' הוא ז' תחתונות
דיליה ,והב' הוא רדל"א ג"ר דיליה ,ולבאר ענינם ,נבאר הקדמה כוללת מסודות סתרי ההנהגה
ובזה תלך לבטח דרכך להבין עומק דברי הרב הקדוש ,והוא ,שמצינו שארז"ל שמשה רעה"ש
בקש מהשי"ת )שמות לג יג( הודיעני נא את דרכך וגו') ,והיינו שבקש לידע( מפני מה יש צדיק
וטוב לו צדיק ורע לו ,רשע ורע לו רשע וטוב לו )ברכות ז' ע"א( ,והשיבו הוא ית' )שם יט(
וחנותי את אשר אחון ,ולא הודיעו ענין הנפלא הזה ,כמ"ש )שם כ( לא תוכל לראות את פני וגו',
ועתה בא וראה נפלאות גדולות מעמקי התורה הקדושה אשר לא נתגלו לשום נברא ,רק לישראל
עם קדשו ולשרידים אשר ה' קורא ,והענין כמ"ש בספ"ד פ"ק )ט' ע"א( שית אלפי שנין תליין
בשיתא קדמאי ,וביאור הדברים ,כבר אמרנו )פתח ו'( שכל סדר ו' אלפי שנין דהוה עלמא הוא
סדר זמנים שנתן המאציל לברואיו ,ובאמת הזמן הוא ענין נפלא והוא עצמו נברא ,1023והיינו
 1017משמעות כאן שונה ממה שמובא בע"ח )עתיק פרק ב'( ששם כתב שהזו"נ שבו שהם מ"ה
וב"ן נתערבו יחד לגמרי ומעורבים זה בזה ,וצ"ע.
 1018עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות עה וז"ל ,פרצוף עתיק בנוי ממ"ה וב"ן ,והם דו"ן שלו,
עומדים בחיבור אחד ממש כגוף אחד ,עד שאי אפשר לציין להם מקום ,לומר זה ימין וזה שמאל,
אלא מתחברים בחיבור אחד ממש ,שנעשה מביניהם גוף אחד וכו' ,והם דו"ן שלו ,וכבר תראה
שתמיד הזכרים הם ממ"ה והנקבות הם מב"ן ,אלא שבמקום שהדו"ן נפרדים זה מזה ,נותנים
כללותם זה בזה ,ומצד זה נבחין מ"ה וב"ן בשניהם ,אך כשעומדים שניהם ביחד אין צורך בזה,
אדרבא מתחלקים בפרצוף עצמו מ"ה זכר וב"ן נקבה ,עכ"ל.
 1019שהוא הז"ת שבו כדלעיל פתח ה' קטע ד"ה לכן נקרא.
 1020שהוא ג"ר שבו רדל"א כדלעיל פתח ה' קטע ד"ה לכן נקרא.
 1021הלשון לכאורה מגומגם ,ויתכן שהיתה טעות בהעתקה וצ"ע.

 1022שם מ"ה הוא ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,וכאשר מורידים הוי"ה ,נשאר ו"ד א' א"ו א' בגימ' ח"י
גימ' חוה ,מקורו בע"ח תיקון פרק ג'.
 1023עי' גר"א אד"א בראשית א א וז"ל ,בראשית  -ב' הוא ב' הזמניי ,כמו ביום ,מפני שהזמן
עצמו נברא ,והב' מורה על עת הבריאה שהיה בחלק הראשון מהזמן הנברא ,עכ"ל.
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שכפי חשבון פרטי המאורות שנסדרו באצילות ,שכל מאור הוא נותן כח לברואים ומנהיג כל
העולם ביחד ,כך הם מספר הרגעים הנמצאים בו' אלפי שנין אלו שכל רגע מאיר בו מאור אחד,
ובזה נסדר הזמן בבחינת עבר ועתיד והוה שאלמלא היו כל המאורות כולם מאירים בב"א לא
היה סדר זמנים כלל ,ולא היה שייך בו עבר עתיד והוה ,אך ,כיון שניתן הדרגה אל המאורות
שיאירו בדרגה זה אחר זה ,מזה יצא סדר הזמן לפועל ,והנה רז"ל אמרו במדרש )בראשית רבה
פ"ג פ"ב ,זהר ח"א מ"ה ע"ב( ע"פ יהי אור ויהי אור ,והיה אור אין כתיב כאן אלא ויהי אור ,אור
שכבר היה ,מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכך ,ותמהו רבים על מאמר זה ,ורצו למוחקו מן
הספרים כי חשבוהו למינות ,שנמשך אחר אמונת הקדמות ח"ו ,אבל לא ירדו לעומק דבריהם
ז"ל ,אשר כל דבריהם צפונים ונסתרים למאוד ,מדברים מן החכמה העליונה.
והוא שכבר נתבאר )שבירה פתח כד( שהנהגת העולם הזה מז"ת דאצילות ,ובהם הוא
סדר הזמן של ו' אלפים שנה כפי מספר חלקי פרטי המאורות שבהם ,שבכל רגע מאיר הארה
אחת שהוא שם הוי"ה מיוחד המשתנה בכל רגע מתתר"ף רגעים שבכל שעה 1024שכל הויה
פרטית הוא סדר אחר בהנהגה ועושה תיקון מיוחד שאין רגע שני עושה זאת ,וכל הוי"ה משקיף
על כלל הבריאה שנכלל בד' מדרגות שבעולם התחתון ,הוא ד' יסודות ,ד' איכויות ,ד' דצח"ם,
וכן למעלה ד' רוחות השמים ,ד' אופנים ,ד' חיות ,ד' רגלי הכסא ,שכל אחד הוא נכלל תחת
המאור של שם הוי"ה ית' ,והם כלל ד' עולמות אבי"ע ,וכל אות משם הוי"ה כולל שם הוי"ה
שהוא כלל כל הכחות הנמצא בכל א' מד' החלקים שבכל דבר ,שכל יסוד כולל כל הברואים
שבאותו עולם ,וכן בכל עולם ועולם לפי מה שהוא ,וזהו סוד התחלת התיקון לאחר התוהו,
שהיה תחילה חושך ולא היו בסדר זמנים מקושרים ,רגע ברגע מאור במאור ,שהרי היו בסטרא
דפירודא ,1025שבחינת שיעור הקלקולים אין בהם התקשרות לילך אל היחוד ,ולזה נאמר ,ויאמר
אלקים יה"י או"ר ,1026והוא סוד האור שעל ידו נסדר הזמן מסיבוב הגלגל ,והוא התיקון שנסדרו
המאורות שילכו כולם בהדרגה ,בכל רגע יהיה תיקון אחר בסוד שם הוי"ה המתחלק לד' הויו"ת
לכל ד' חלקים שבכל נברא ,שהם ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,גי' יה"י או"ר.
ולפי מה שנסדר באלו ו' אלפים שנה על פי סדר העבודה ,כך נקבע התיקון בכל
המאורות ,שיהיו כולם עולים ממדרגתם זאת אל הנצחיות ,והוא סוד אלף השביעי יום שכולו
שבת )סנהדרין צ"ז ע"א( שהוא זמן חורבן העולם ,1027שכמו אחר המיתה הנפש עולה לג"ע
להיות נסדר שם בכל פרטיו אחר שנתקן שיהיה עולה אח"כ לג"ע שלמעלה שהוא עיקר שכרו,
כמו כן הוא בכלל באלף השביעי שכל הנבראים חרבים ,שכולם עולים לסוד הבינה בסוד עיבור,
להיות עולים אח"כ למדרגה יותר עליונה בסוד ג"ר 1028שהם המוחין כמו שית' ענינם לקמן
 1024עי' בגר"א ס"י כ"ג ע"ד שמביא מהפרדס של הרמ"ק  -י"ב שעות היום הם נגד י"ב צירופי
הוי"ה ובכל הוי"ה יש תתר"ף תיבות נגד תתר"ף חלקים שיש בשעה והם ו' נקודות ,ה' תנועות
גדולות )קמץ צירי חולם חיריק ושורוק( ושב"א ,ולכל אות משם הוי"ה מצרפים אות אל"ף בכל
האפשרויות עם ב' נקודות )דהיינו י ְִא י ְְא י ְֵא י ְֹא י ְָא י ְֻא ,ואחר כך י ִִא י ְִא וכו'( הרי ל"ו )ו' פעמים ו'(
ולכן יש ל"ו פעמים שם הוי"ה שהוא גימ' תתקל"ו ,ועוד קמ"ד אלפין )ל"ו כפול ד'( סך הכל יש
תתר"ף ,עכ"ל.
 1025לשון הזהר ח"ג דף קנ"ט ע"ב היא  -עלמא דפירודא.
 1026עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות מ"ז וז"ל ,בתחלה היה בחק המדרגות הוצאת הרע,
והם הם שיעורי הנמצאים בלתי מתוקנים ,שכך יצאו אחר כך אפילו למטה ,והיינו והארץ היתה
תהו ובהו ,כי בתחלה נבראת ואחר כך נחרבה ,והיינו נבראת מלאה מן הרע עד שיצא הרע שבה
והחריב אותה עצמה ,שלא היה מניח לשום בריה מציאות ,אחר כך ויאמר אלקים יהי אור,
והתחילו להתברר הנבראים אחד אחד ,ועם כל זה לא עבר הרע מן העולם ,אלא שהנברא לא היה
הוא עצמו מלא רע ,אלא היה מבורר מן הרע ,ומכוון עצמו להסתלק ולהנצל ממנו והרע היה נשאר
כפוי ונשפל ,עכ"ל.
 1027עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ב וז"ל ,שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי  -ר"ל ששת
אלפים שנה שהעולם עומד ,והשביעי חרב הוא נגד עולם התהו ,שמלכין קדמאין מיתו ,והן ו"ק
שמלכו כל א' ואח"כ מת ,כן ו' אלפים שנה מתנהג בו"ק ואח"כ מתים בני אדם ,אותן שכ"א מיומו,
כמ"ש בתז"ח דהנשמתין של כל אלף הן מאותו המדה יוצאין כל הנשמות מאותה המדה באותו
האלף שנה ואח"כ מתין ,ויוצאין באלף שאחריו ממדה השניה ,ואח"כ באלף הז' אתחרב כלא כמ"ש
למטה והוא בסוד ארעא אתבטלת והוא בסוד שבת ,עכ"ל.
 1028עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ג וז"ל ,שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו"ק ,שהעולם מתנהג
בהן ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו' ,ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין ,כמ"ש
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בסדר ז' תיקוני גולגלתא בס"ד )א"א פתח ט' והלאה( ואז יהיה ביטול הזמן שכל המאורות יאירו
בב"א ובמדרגה אחת ,והנה שורש לכל זה נעשה בו' ימי בראשית ,שאז הוכן מה שיהיה בכל ו'
אלף שנים ,שכל יום מו' ימי בראשית הוכן בו מה שיהיה בכל אלף שנים ,וכן שבת בראשית
הוכן בו סוד המנוחה והעונג והקדושה מה שיהיה באלף השביעי ,ועל זה נאמר )קהלת א ט( מה
שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ,ואין כל חדש תחת השמש ,1029שכמו שפרטי כל
הנבראים היוצאים בכל עת הם מה שהיו תחילה בו' ימי בראשית ,שבעת שנברא האילן נשרש
בגרעין שלו כל האילנות שעתידים לצאת מכל א' וא' עד סוף העולם ,וכן בדשאים וכן בבע"ח
וכן באדם נשרש במוחו כל גופי בני אדם העתידים להיות ,שלכך ארז"ל )סנהדרין ל"ח ע"ב( על
פסוק זה ספר תולדות אדם ,שהראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיו כו' עד סוף העולם ,ועל
זה אמר בספ"ד )ט' ע"א( דשית אלפי שנין תליין בשיתא קדמאי ,הם ו' ימי בראשית שבו הוכן
כל הפרטים העתידים להיות עד סוף העולם ובאמת נכלל כל זמן של ו' אלפי שנין שהוא מחובר
מכ"כ רגעים שכל רגע הוא מאור אחד בפנ"ע כמ"ש באלו ו' ימי בראשית שכל הרגעים של אלף
שנה היו נכללים ,ועל זה אמרו רז"ל )שוחר טוב צ'( יומו של הקב"ה אלף שנה ,ורצה לומר יום
א' של ו' ימי בראשית שבו ברא עולמו ,היה תופס שיעור אלף שנים ממש ,ונמצא שכל הפרטים
של אלף שנים היו בכלל ביום אחד והרי נכללו פרטי מאורות הרבה שמשמשים בערך יותר
משמונים שנה 1030בשעה אחת מימי בראשית ,כמ"ש שסדר אריכת הזמן הוא לפי התחלקות
המאורות לפרטים רבים ,וכל מה שהמאורות באים בכלל גם פרטי רגעי הזמן הם בכלל ,ולכן,
כיון שכל פרטי הנבראים וכל מאורעותיהם ועניניהם של ו' אלפי שנין כבר נסדרו בו' ימי
בראשית ,אם כן גם הזמן וריבוי הרגעים של ו' אלפים שנה הם נכללו במספר רגעי הו' ימי
בראשית ,וזה סוד מה שכתוב שאור הראשון שהיה בו' ימי בראשית היה )חגיגה י"ב ע"א( צופה
בו מסוף העולם ועד סופו ,ואח"כ גנזו ,וכתבנו במ"א )א"א פתח ט"ז ותיקון פתח ו'( שהאור
הזה נגנז בגוף השמש ,והזמן של העולם הוא סובב והולך על ידי אור השמש) ,ו(לפי שאין האור
הזה מאיר בב"א בכל העולם ,אלא הולך בהדרגה ,לכן גם הזמן מתחלק לפרטים רבים ,אבל אור
הראשון של ו' ימי בראשית היה מאיר מסוף העולם כו' לכן היה כולל בו פרטים רבים בכלל א',
בברית מנוחה )בהקדמה( דג' אלפי שנין יהיו בסוד ג' מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו ,ולכן
יהיו אחר התחדשות העולם כמש"ל שם ,עכ"ל.
 1029עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד וז"ל ,ולא עוד אלא אפילו סליקו ביה )במו"ס( בסוד אין כל
חדש תחת השמש )קהלת א'( כל הנשמות והאורות עד לע"ל כולם נשרשו ביה )במו"ס( בעת
התיקון ,עכ"ל.
 1030זהו בדיוק שמנים ושלש שנים ושליש ,בגלל שס"ל שמתיחסים לשעות היום ולא של
הלילה ,ולכן שעה ראשונה של יום השישי של מעשה בראשית מתחיל באלף השישי בר"ה ,שעה
השניה מתחיל שנת פ"ג בר"ח שבט ,שעה השלישית מתחיל בשנת קס"ו בר"ח סיון ,שעה הרביעית
מתחיל בשנת ר"נ בר"ה ,שעה חמישית מתחיל בשנת של"ג בר"ח שבט ,שעה שישית מתחילה
בשנת תט"ז בר"ח סיון ,ושעה שביעית מתחילה בשנת ת"ק בר"ה ,שעה שמינית מתחילה בתקפ"ג
בר"ח שבט ,שעה תשיעית מתחילה בתרס"ו בר"ח סיון ,שעה עשירית מתחילה בתש"נ בר"ה ,שעה
י"א מתחילה בתתל"ג בר"ח שבט ,שעה י"ב מתחילה בתתקט"ז בר"ח סיון ,וצ"ע אם יש מקרים
מיוחדים שארעו אז ,ועי' גמ' סנהדרין ל"ח ע"ב אמר רבי יוחנן בר חנינא שתים עשרה שעות הוי
היום )של יום הששי של ששת ימי בראשית( שעה ראשונה הוצבר עפרו ,שניה נעשה גולם,
שלישית נמתחו אבריו ,רביעית נזרקה בו נשמה ,חמישית עמד על רגליו ,ששית קרא שמות,
שביעית נזדווגה לו חוה ,שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה ,תשיעית נצטווה שלא לאכול מן
האילן ,עשירית סרח ,אחת עשרה נידון ,שתים עשרה נטרד והלך לו ,עכ"ל ,אמנם כתוב באדר"נ
באופן אחר אבל מאחר שלקמן בנתיב א"א פתח י"א הוא מביא הסדר כבגמ' סנהדרין ולכן לא
הבאתי את האבדר"נ ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ב שמשמע שיש להתיחס לכל הכ"ד שעות,
ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קצב וז"ל ,ואשלים לפרש לך עתה למה הם י"ב שעות ולא כ"ד
שעות ,וגם אפרש לך איך יהיה שבשעה שהוא לילה לחצי העולם הוא יום לחציו האחר וכך להיפך,
אך סוד הענין הוא כי המאציל ב"ה סידר הדברים בסוד עליון ותחתון ,אך אין התחתון מקבל אלא
מסוף העליון ,ותראה שהנוקבא מקבלת השפע ביום ומחלקת בלילה ,ונמצא שביום נוטלת היא
ובלילה נוטלין הענפים ,ולכן הי"ב שעות הם עצמן אותן של היום ושל הלילה ,והיינו כי היום אשר
לחלק הב' מן העולם בזמן שהוא לילה לחלק העליון אינו אלא התפשטות היום שהיה בחלק
העליון ,וכל שעה צריכה להתפשט בעליון ובתחתון ואין ההנהגה אלא בי"ב תיקוני הדיקנא כנ"ל,
אלא שהם עצמם מתפשטין בעליון ובתחתון ,והתפשטם מן העליון לתחתון הוא הלילה בעליון וכך
להיפך והבן היטב ,עכ"ל ,ועי' לש"ו הקדו"ש הוספות ותיקונים אות ג' דף צ"ה ע"ד.
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ונכלל כל הזמן של ו' אלפי שנה בזמן של הו' ימים ,ומעתה מובן לנו מ"ש הכתוב ,יה"י או"ר
ויה"י או"ר ,ר"ל שהוא סוד בריאת האור שמשמש כל ו' אלפים שנה ,הוא עצמו האור שכבר היה
בו' ימי בראשית ,ולכן אמרו ,מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכך ,שסדר הזמנים של ששת אלפים
שנה נכללו כבר בסדר אלו הששת ימי בראשית וכמבואר.
פתח ח
וצריך שתדע שענין ההנהגה הזמנית הנוהג בשית אלפי שנין הוא מושרש בז"ת
דאצילות ששם כל המאורות באים בפרט ,והם בו"ק דז"א שכל ספירה משמש אלף שנה שהם
עצמם סוד הז' מלכים ,שכל הנשמות שבאים בכל אלף שנים הם מספירה אחת והוא ממלך אחד
מז' מלכי אדום ,1031שלכך בכל דור נולדים )ומתים( בני אדם ,והוא בסוד המיתה של מלכי אדום,
וזמן מספר ימי חייהם כפי מספר הניצוצות שהיה בכל כלי וכלי 1032ומיתתם הוא בסוד
הקלקולים שבנפשם ,שלא היו יכולים לסבול אור הנשמה הנשפע להם מצד קלקול הנפש ,שלא
היה מתבנה בסוד פרצוף בשלמותו על ידי תרי"ג מצוות ,בסוד )שבת נ"ה ע"א( אין מיתה בלא
חטא ,וכשישלמו הנשמות עד סוף אלף השישי הוא השלמת מלוכת כל הז' מלכים ,אז בסוף אלף
השישי הוא הארת עטרת היסוד ,ואז מלך הדר מתגלה והוא זמן ביאת המשיח ,1033כמ"ש )דניאל
ז יג( וארו עם ענני שמיא וגו' ,ולכן אז )ישעה כה ח( בלע המות לנצח ויתוקנו כל הנשמות,
ובאלף השביעי הוא חורבן העולם וחזרתם לבינה בסוד העיבור לקבל מוחין יותר עליונים.1034
ואלו הו' אלפי שנה בו ההנהגה בסוד )ברכות ז' ע"א( צדיק וטוב לו צדיק ורע לו ,רשע
וטוב לו כו' ,כי באמת שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( ואין הנהגת העולם
העתה ע"ד קיבול שכר כלל לפי הכנת העבודה ,והיינו שלפעמים הצדיק רע לו לפי עומק
מחשבתו של יוצר בראשית ,שאם היה טוב לו היה מבעט מרוב שלוה ,והעוני והיסורים טובים
לו להכניע יצרו כענין מה שכתוב )דברים לב טו( וישמן ישורון וגו' ,ולפעמים הוא להיפוך,
שהשי"ת משפיע לו שלמות בעוה"ז כדי שיהא מוכן לעבודה יותר כענין מ"ש )ויקרא כו ג( אם
בחוקותי תלכו וכו' ונתתי גשמיכם וגו' ,בכדי שיהיה לבם פנוי לעבודה ,וכן הוא בהנהגת
הרשעים ,לפעמים טוב לו בעוה"ז בשביל איזו מידה טובה שיבא ע"י לאיזה צדיק שעי"ז יושלם
רצון צדיק העובד אותו ית' ,וכן להיפך ,לפעמים רע לו כדי שלא יחטא ויקלקל ביותר ,ולפעמים
ההנהגה משתנה מטוב לרע ע"פ סידור הנהגה הקודמת והמאוחרת ,שאין השי"ת דנו לפי השעה,
אלא לפי מה שקדם לו בגלגולים ראשונים או לפי מה שעתיד אח"כ ,כמו ענין עמון ומואב )ב"ק
ל"ח ע"ב( בשביל שתי פרדות טובות שעתידין לצאת מהם ,וכמו כן הרבה דרכים נסתרים בדרכי
ההנהגה שא"א לעמוד עליהם אם לא בידיעת כל סדרי ההנהגה בכלל מתחילת בריאת העולם עד
סוף כל שית אלפי שנין ,וגם לידע ענין כל נפש ונפש לפי שורשו ומקומו במאורות העליונים אם
ראוי לו לקבל טוב בעוה"ז או רע ,לפי שלמות העבודה ,ודבר זה אי אפשר לשום נברא להשיג
כיון שבאמת אין הנהגת העתה לפי בחינת קיבול שכר ,רק לפי ערך העבודה כמ"ש.
שורש העבודה הזאת של פרטי הנשמות של כל בני אדם שבאים באלו ו' אלפי שנה הוא
מושרש בשורש עליון מאוד ,והם ז"ת דע"י ,שאלו הז"ת מתלבשים באצילות 1035ליתן שורש
להנהגת הזמן ,וכפי מה שמסודר שם בכללות כך מתפרש בפרטות באצילות בז"ת שבו ,והוא
 1031עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ב בהערה .1027
 1032עי' ע"ח שער הצלם א' וז"ל ,כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין ,ובכל גלגול
וגלגול באים מקצת מהם ,וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה ,כך
הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא ,לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי
)רכ"ד ע"א( כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו ,עכ"ל.
 1033עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"א וז"ל ,וז"ס ימות המשיח באלף הששי בסופו שהוא עטרת
היסוד שאז בלע המות לנצח ,עכ"ל.
 1034עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז'
הוא מלכות ,ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה
וסוד היובל ,רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א(
ע"ש ,ועה"ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם
חוזרים לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל.
 1035עי' א"א פתח ג' שעיקרו בז"ת גלגלתא דא"א והארתו בכל הא"א דאצילות.
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סוד ז' ימי בראשית שהם סוד ו' אלפים שנה שהם הימים של הקב"ה ,כמ"ש )שמות כ יא( כי
ששת ימים עשה ה' את השמים וגו' ,הם מושרשים בז' תיבות של פסוק בראשית ברא אלוקים
וגו' 1036שהוא המאמר הראשון במחשבה ,1037והוא סוד ז"ת דעתיק הנשרש במאמר הראשון כתר
דאצילות ,שאלו הז' מתלבשים בז' תיקוני גלגלתא ,ושם נסדר כל ההנהגה בכלל ,ולכל הנהגה
יש לו טעם וסידור ,ואלו הטעמים הם בסוד ג"ר דע"י דרדל"א שהוא המביא כל ענין ההנהגה
הזמניות לנצחיות בסוד מחשבה עליונה כדי לקשרם בא"ק שהוא ההנהגה הניצחית ,והיינו
שענין ההנהגה הזאת של צדיק וטוב לו כו' המתפרש לכל פרטיו בשביל תיקון העבודה ,הוא
העולה אח"כ לשלמות הנצחי ,ואז יתגלה הטעם של ההנהגה ויראו הכל היאך כל ההנהגה
הפרטית הוצרך כך כדי לקבוע בנצחיות ,אבל כל זמן שאין הנהגה הזאת נוהגת אלא בשיעור
הזמן ,אי אפשר לעמוד עליו.
וזה סוד ג"ר של עתיק שהוא מגולה ואין מתלבש באצילות אלא ז"ת שלו לבד ,שרק ז"ת
שבו משתתפים להנהגת הזמן ,אבל ג"ר שלו אין להם שיתוף אל הזמן כלל ,ולכן נקרא )א"ז
רפ"ח ע"ב( רישא דלא אתיידע מה דהוה בההוא רישא ,והוא סוד סידור טעם ההנהגה לפי
קביעות הנצחיות ,לכן אמר לו ה' ית' למשה )שמות לג יט( וחנותי את אשר אחון וגו' וכתיב )שם
כ( לא תוכל לראות את פני ,כי האי רישא לא ניתן להשגה להתלבש באצילות כלל ,וראית את
אחורי הוא סוד ז"ת של עתיק המתלבשים באצילות לבד ,והוא סוד קשר של תפילין שהוא
בסיום הראש בהתחלת התחתון שמשם מתלבש בא"א ועל זה אמר ג"כ בספ"ד )ט' ע"א( שתא
אלפי שנין תליין בשתא קדמאי בסוד ז' תיקוני גלגלתא ,וכמו שית' ענינם במקומם בס"ד )א"א
פתח ט'( שהם בסוד ז' תיבות של פסוק בראשית ברא וגו' ,שאלו הם המתלבשים ומאירים בעשר
מאמרות שנברא בהם העולם ,והבן.
פתח ט
ומכאן תבין סוד הנהגה שהוא לפי ערך הנשמות ,כל נשמה לפי שורשה ומקומה ,כך
צריך להיות מסודר הנהגתה בעוה"ז לפי ערך התיקונים וקלקולים שלו שהם סוד חיבור מ"ה
וב"ן של הנשמה ,וכל הנשמות בכללם הם נשרשים בז"ת דעתיק שהוא משתרש באצילות ,ומשם
נמשך סוד הנהגתם ,והוא מ"ש בפ' מי שהחשיך )שבת קנ"ו ע"א( שכל אדם הנהגתו לפי תולדתו
לפי הכוכב שהוא מזל שעה 1038שהם ז' הכוכבים המשמשים בימי השבוע ,וכן אמרו מזל יום
גורם האי מאן דבחד בשבתא כו' ,שהכל תלוי בז' ספירות דאצילות שהם סוד ז' ימי בראשית,
שכל אדם נולד לפי ענין המסודר בא' מז"ת דז"א שהם המנהיגים את כל סידור ו' אלפי שנין,
ואמרו שם לא מזל יום גורם אלא מזל שעה כו' ,והוא סוד שורש המנהיגים הז' ימים והם ז'
תיקוני גלגלתא 1039שהם נמשכים מז' תחתונות דעתיק שהם מנהיגים את הז' ימים ,שלפי
המסודר שם לפי ערך שורשו ,כך הוא טבעו וכך צריך לבוא לעולם למטה באותו שליטה של
הכוכב שמשם נמשכים לו אלו המדות טובות שבו והמדות רעות שבו ,1040כמו מ"ש )שבת קנ"ו
ע"א( האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד דמא כו' ,והיינו סוד ב"ן ומ"ה הנשרש שם לפי חיבורם
למעלה ,שבב"ן נשרשים כל הקלקולים ובמ"ה כל התיקונים ,והיינו שאם הוא בטבעו אשיד
דמא ,בכחו להשתמש או לרע או לטוב בבחינת טבחא או מוהלא ,וכן כל המדות ,שנגד כל
קלקול יש תיקון והוא סוד הבחירה התלויה באלו ז"ת.
 1036עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה )מבינה(
שהיא גילוי ז"ת דע"י כנ"ל והן ז' תיבות דבראשית ,עכ"ל.
 1037והא דלא כתיב 'ויאמר' עי' לעיל עקודים ח'.
 1038נדצ"ל יום.
 1039עי' בהגר"א תז"ח ל"ח ע"ב ד"ה אין מזל כו'  -שהוא ששת ימי המעשה כו' ,וד"ה אלא מזל
שעה גורם  -והוא השכינה כנ"ל וע"ד רשע שהשעה משחקת לו ור"ל כמו יושב בשמים ישחק אדני
ילעג למו כמ"ש טוב כו' משחוק שמשחק הקב"ה עם רשעים בעה"ז ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז
קט"ז ע"א ד"ה מאי מזלא דילה בעלה  -די"ב מזלות שהן בעולם שולטין על י"ב בשנה דאינון י"ב
חדשים כמ"ש בס"י י"ב בעולם כו' י"ב בשנה כו' וכן בי"ב שעות ביום ולכן מזל שעה גורם ולכן הכל
תלוי בנפש שהיא כפי השעה שנולד ,עכ"ל.
 1040עי' דברי רבינו באח"ף פתח ז' שמדות טובות ברוח ,ואילו באח"ף פתח י' כתב שמדות
רעות בנפש.
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ובאמת אמרו שם אין מזל לישראל ,והוא סוד עמוק מאד ,שהנהגה הטבעיית היא
שורשה בז"ת דאצילות ,וסוד הנפלאות ושידוד המזל תליא בעתיקא שפועל לפי החסדים
הגדולים שהוא למעלה מן המזל ,כמו שית' עניינו בסוד הז"ת דגלגלתא ובסוד הגילופין ולויתן
בס"ד ,והוא סוד התלבשות ז"ת דעתיק בא"א ליתן שורש לעשות נפלאות בעולם להגביר כח
הא"א על ז"א ,ומשם הוא סוד שידוד המזל ,ולכן אין מזל לישראל ,שהרי הם תלוים בעבודה
ולפי העבודה כך הם מורידין מוחין בז"א ממדרגה עליונה מא"א ועתיק ,ובזה נמתק דינים דז"א
ע"י חסדים דא"א ,ומשם באים הנפלאות ,וכן הוא בפרט לכל אדם לפי שורשו ומדרגתו.
ונמצא ששני הדברים אמת ,שמ"ש שיש מזל לישראל וכמ"ש האי מאן דבמאדים כו',
הוא הכל לפי ערך עבודתו וסידורו בסוד הקלקולים והתיקונים שבו שהם חיבור מ"ה וב"ן שבו
הנשרשים בז"ת דעתיק ,ונמצא שגם המזל אצלו בסוד השגחה פרטית ,רק שלפעמים מתעלם
הארת א"א והוא מתנהג ע"י ז"ת שהם ו' ימי בראשית ואז מתנהג ע"פ תולדותו לפי המזל
התחתון ,ולפעמים מאיר עליו מבחינת א"א עצמו מסוד ז"ת דעתיק שלמעלה ואז משתנה המזל
למטה ומתנהג ע"פ מזל העליון ,הכל לפי שורש חיבורו בבחינת מ"ה וב"ן שבו שבעתיק.
והוא סוד הספקות שאנו אומרים בעתיק בענין חיבור מ"ה וב"ן ,שאין ידוע סדר חיבורי
ב"ן עם מ"ה בבחינת אורות מקיפים ופנימיים של מ"ה וב"ן כמ"ש הרב ז"ל ,שסוד ב"ן הוא
שורש הקלקול ומ"ה שורש התיקון שלפי ערך צירוף המ"ה עם הב"ן ,כך הוא משתנה הנהגת
האדם למטה אם להניחו תחת הנהגת המזל לפי צורך תיקונו לפי העבודה או לשדד ממנו כח
המזל ולהאיר עליו מבחינת א"א עצמו בהתגברות על מדות הז"ת דאצילות ,ולכן אנו אומרים
שחיבור מ"ה וב"ן שבעתיק לא אתיידע כלל ,שעומק הנהגה זו אינו מושג כלל והוא דבר למעלה
מהשגה ,שהוא תלוי בטעם המושרש בג"ר של עתיק ששם יש טעם לכל מה שנסדר בז"ת שלו,
ואלו הם הספקות שעיקרם ברדל"א ,ומשם הוא מסתעף ג"כ בגופא דעתיק ובפרצופים דאצילות,
שלפי סידור הנעלם ברדל"א בהנהגה זאת בבחינת הטעם לפי עומק המחשבה ,כך הוא מסתעף
ההעלם בסידור ההנהגה עצמה שבא מאצילות ומשורשם בסדור ז"ת דעתיק.
פתח י
ג"ר של העתיק הם הנקראים רדל"א ,וכבר כתבנו )פתח ה'( ששם נקבעים כל הנהגת
הזמן לנצחיות ,להיות עולים לסוד א"ק ששם הוא גילוי היחוד באמת ,ובכאן תלוי סוד הידיעה
והבחירה מה שנתקשו בזה כל חכמי לב ,ובאמת הוא ענין עמוק לא ניתן להשגה כלל ,כמ"ש
)ישעיה נה ח( כי לא מחשבותי מחשבותיכם וגו' ,והענין כי הבחירה תלוי בז"ת דעתיק ,שהרי כל
הבחירה הוא מסוד חיבור מ"ה וב"ן 1041שיש בכל נשמה ונשמה כמ"ש למעלה )תיקון פתח א'(
אם לילך אחר הקלקולים או אחר התיקונים ,והוא תלוי עיקרו בז"ת שהם ז' מלכי אדום שהם
בז"ת דאצילות ושורשם בז"ת דעתיק כמ"ש ,שהם ז' ימי בראשית הכוללים הכל ,אבל ג"ר
שלו 1042שם נקבע הנהגת הזמן לנצחיות ,ושם הכל בסוד הידיעה לכל פרט ופרט ,והוא ,כי שורש
הזמן הוא מתחלק לג' מדרגות שהם עבר ועתיד והוה ,והם בסוד ג"ר חב"ד כמו שית' עניינו
באריכות )א"א פתח כב( בסוד ג' שמות הוי"ה דמו"ס שהם בסוד מלך מלך ימלוך כמו שיבואר
שם בס"ד ,וכאן ברדל"א הם בסוד היחוד ונמצא ששם הידיעה הכל בהוה ,ולכן אין מבטל
הבחירה של ז"ת.
ובאמת הוא דבר נעלם מהשגה ,שאין אנו יכולים להשיג בחי' זו כי אינו תחת הזמן ואין
לנו השגה רק בג' דברים אלו ולא במה שהוא למעלה מהזמן ולכן אין אנו יכולים להשיג ג"כ
היאך כל הבחירה של ז' ימי בראשית היא בבחינת הוה ביחוד בג"ר דרדל"א ,ועל ענין זה אמר
דוד המעה"ש )תהלים קלט ו-ח( פליאה דעת ממני ,נשגבה לא אוכל לה ,אנה אלך מרוחך וגו',
אם אסק שמים שם אתה וגו' ,שבין בחינת העליה של הנפש לסוד הרוח שהוא התיקון בחינת
שמים ,ובין בחינת ירידת נפשו לשאול מטה ,סוד ט"ס של הנפש היורדים לקליפות ע"י
הקלקולים כמ"ש למעלה )שבירה פתח יח( את הכל מקיף ידיעתו ית' והוא מ"ש )שם( ואציעה
 1041עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות סב וז"ל ,צריך שכל מדרגה תהיה בנויה משניהם )מ"ה
וב"ן( שהרי בכל מדרגה יש עבודה לפי אותה המדרגה ,וכל העבודה היא בבחירה ,ובכל מקום שיש
בחירה ,יש קלקול ותיקון ,שכר ועונש ,על כן צריך שכל מדרגה תהיה בנויה משניהם ,עכ"ל.
 1042עי' לעיל פתח ה'.
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שאול הנך ,וע"ז אמר שם )פסוק טז( גלמי ראו עיניך ,ועל ספרך כולם יכתבו ,ימים יוצרו ולא
אחד בהם ,וכתיב ,ולא באל"ף וקרינן ולו בוא"ו ,והוא סוד עמוק שכלל נפש דוד הוא נפשו של
אדה"ר כידוע ,1043שהוא כולל כל הנפשות של כל בני אדם עד סוף העולם ,וסוד הגולם של
הנפש הוא בחינת השבירה בבחינת ב"ן שבו שלא נתקן בבחינת כלי גמור לעשות פעולה ,והוא
מסוד העינים 1044שכן היה בריאת אדה"ר ,שתחלה נעשה גולם )סנהדרין ל"ח ע"ב( ואח"כ
)בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים סוד מ"ה רוח שניתן בו לתקן הנפש שמן הארץ ,שעי"ז
נעשה תחלה לכלים של הנפש והוא סוד מ"ה ,שבזה נקרא אדם ,1045והיינו סוד המתקלא
שנתחבר ב"ן עם מ"ה ,וסוד מ"ה הם התיקונים ,והוא סוד התורה שכל אות מן התורה הוא שורש
נשמה א' של ישראל ,1046ואדה"ר שהיה כולל כולם היה כולל בתוכו כל ס' ריבוא אותיות התורה
שהם התיקונים אל הקלקולים ,כמ"ש )ברכות ס"ג ע"ב( זאת התורה אדם כי ימות באוהל ,אין
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה שהוא סוד העברת הסט"א ומיתת אדם
בליעל ,1047שעל ידו הוא חי בסטרא דמ"ה ,כמ"ש )תמיד ל"ב ע"א( הרוצה לחיות ימית את
עצמו ,וכל אותיות התורה הם תיקונים שהם מתחברים לבחינת ב"ן של הנפש ,והרי בזה סוד
הבחירה ע"י חיבור מ"ה וב"ן ,שמשם סוד יצה"ר ויצה"ט ,והוא מ"ש )תהלים הנ"ל( ועל ספרך
כולם יכתבו ,כמ"ש )ישעיה לד טז( דרשו מעל ספר ה' וגו' ,אחת מהנה לא נעדרה וכמ"ש רבינו
הגדול הגר"א זללה"ה בפירושו לספ"ד ,1048שכל מאורעות של כל פרטי בני אדם ושל כל
הנבראים מכל ו' אלפי שנין הם מבוארים בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל ,והם בסוד ו'
ספרים עם )בראשית ה א( זה ספר תולדות אדם )זהר ח"א ל"ז ע"ב(.
והוא כלל הזמן המתחלק לג' מדרגות עבר ועתיד והוה ,והם ג' ספרים שהעולם נברא
בהם )ס"י פ"א מ"א( שהם ג' שמות הוי"ה שכל ספר הוא שם ,וכמו שית' בענין המו"ס בס"ד
)א"א פתח מ"ה( והוא סוד אוריין תליתאה )שבת פ"ח ע"א( ואמר ,ימים יוצרו ,סוד הזמן שהוא
נברא שהם ז' ימי בראשית ששם הכל בכלל כמ"ש הגר"א שם ,והם תליין בשיתא קדמאי ,והם ז'
תיבות של פסוק בראשית ברא וגו' ,1049ושם תלוי הבחירה ,ולו אחד בהם ,סוד ג"ר ,רדל"א ששם
הוא למעלה מן הזמן ושם הוא בסוד היחוד ,שהזמן הגלוי של ו' ימי בראשית שם הוא בהעלם
בא' ,כידוע שאות א' הוא הנעלם יותר מכל האותיות ,והוא מורה על סוד היחוד של ג"ר דרדל"א
שאין השגה שם ,שלכן לא התחילה התורה בא' אלא בב' ,בראשית ,1050שהוא מסוד ז"ת דעתיק
ולמטה ,ולכן הו' בקריאה בדיבור ,והא' בכתיבה במחשבה ולא בדיבור.
 1043עי' בזהר ח"א נ"ה ע"א ועי' עוד במדבר רבה פרשה י"ד פסקה י"א וז"ל ,עי' שנה שחיסר
אדם משנותיו ונתן לדוד בן ישי לפי שראוי היה לחיות אלף שנים ,שנאמר )שם ג( כי ביום אכלך
ממנו מות תמות ,ויומו של הקב"ה אלף שנים ,שנא' )תהלים צ( כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול,
ועי' נפה"ח שער א' פרק כ' בסוף הפרק שזה החלק של מלכות דאצילות המושרש במלכות דא"ק.
 1044עי' נקודים פתח ב' שזה מושרש במחשבתו ית' ,ולכן זה כל כך למעלה.
 1045בגימ' מ"ה.
 1046עי' עץ הדעת טוב פרשת יתרו.
 1047שהוא היצר הרע עי' שער הגלגולים הק' כג ,וברבינו נתיב השבירה פתח א'.
 1048ל"ד ע"א וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל כלול בתורה מבראשית
עד לעיני כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל בפ'
הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז' תיבות ז' אלפי
שנה ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת
בראשית ו' אותיות ודגש של הב'.
 1049עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,וכן בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה שהיא
גילוי ז"ת דע"י כנ"ל והן ז' תיבות דבראשית ,עכ"ל.
 1050עי' זהר ח"א ג' ע"ב ,וכן במדרש )בתי מדרשות חלק ב  -מדרש אותיות רבי עקיבא השלם
נוסח ב( בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא לברא את העולם מיד ירדו כולם ועמדו לפני הקדוש ברוך
הוא ,זה אומר לפניו בי תברא את העולם ,בתחלה נכנסה האות תי"ו לפני הקדוש ברוך הוא וכו',
אחר כך נכנס בי"ת לפני הקדוש ברוך הוא ,ואמר לפניו רבונו של עולם רצונך שתברא בי את
עולמך שבי משבחין לפניך באי עולם בכל יום וכו' ,אל"ף כיון ששמע הדבר וראה שהקב"ה ביקש
לברא את העולם בבי"ת עמד לו לצד אחר ושתק עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא וכו' ,השיב הקדוש
ברוך הוא ואמר לו אל"ף אל תתעצב שאתה ראש לכולן כמלך ,אני אחד ואתה אחד ,ותורה אחת,
ואתה שעתיד אני ליתן תורה בך לישראל עמי שנקרא אחד שנאמר )שמות כ ב( אנכי יי אלקיך,
עכ"ל.
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פתח יא
כבר אמרנו כי עתיק עניינו לקשר האצילות עם א"ק ,והיינו הנהגת הזמן להביאו אחר
התיקון לבחינת נצחיות ,ולכן שם מ"ה שבו כולו דכורא ושם ב"ן שבו כולו נוקבא ,ששם היחוד
עצום מאד כי אין שום רע עוד הגורם פירוד בין הדבקים שהוא שורש המשפיע והמקבל ,עד
שהמקבל ומשפיע נעשה אחד ,והוא סוד היחוד הגמור בין ישראל לאביהם שבשמים אחר גמר
התיקון בלי שום פירוד כלל בסוד מ"ש )מגילה ט"ו ע"ב( עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל
צדיק כו' ,והוא סוד הארת ז"ת דעתיק המתלבשים בכתר דאצילות להיות לו לכתר ולעטרה ,ולכן
שם כל הקלקולים הם מתוקנים ואין הנוקבא בחינה מיוחדת ממ"ה וב"ן כשאר הפרצופים ,כי
שם הוא יחוד הגמור שרק בחינת ב"ן המושרש בו אנו מכנים בשם נוקבא שהיא מתתקנת ע"י
מ"ה.
וכל הספקות שאנו מדברים ברדל"א ובז"ת שבו המסתעפים מן הספקות דג"ר ,הוא רק
בשם ב"ן שבו לבד ,כי בחינת מ"ה שבו נעשה כולו מכתר דמ"ה ,אבל נוקבא שבו שנעשה משם
ב"ן מבחינת ה"ר דכתר וג"ר דחכמה וד"ר דבינה וז' כתרים דז"ת דב"ן בהם יש ספקות
בחיבורם ,אם עלו בראש או נשארו בגוף ,וכן אם באו בחינות או"פ ואו"מ שלהם או של א'
מהם ,בכל הפרטים שכתב הרב זללה"ה ,והענין כבר נתבאר בכ"מ ,ששם ב"ן אף שהוא למטה
ממדרגת מ"ה ,מ"מ כיון שהוא מסוד שם ס"ג 1051הוא למעלה ממדרגת מ"ה ,ורק שכ"ז שאין
התיקון נגמר אז הוא למטה במדרגה מאחר שעדיין שולטים בו הקלקולים ,אבל אחר גמר
התיקון אז נקרא בשם ס"ג שהוא בסוד קלקול שנתקן הוא יותר במדרגה ממה שהוא טוב
בתחלה ,והוא משה"כ )ירמיה לא כא( כי ברא ה' חדשה בארץ נקבה תסובב גבר ,1052ולזה בעתיק
שהוא המעביר הכל לנצחיות והנותן תיקונים לכל הנהגת הזמן ,לכן בירר מבחינת ב"ן דחכמה
ודבינה ודז"ת ג"כ אל כתר של מ"ה ,שהוא סוד עליית ב"ן למעלה במדרגה.
אך סדר העליה אינו מושג אם הוא ברישא דכתר דמ"ה או בגופא דיליה ,שאלו
השינויים גורמים שינוי בהנהגה כל הזמן של שית אלפי שנין ,ואין לו סדר ,שלפעמים נראה כך
ולפעמים כך ,ואין יכולים לעמוד עליו ומזה בא שינוי ההנהגה מענין צדיק וטוב לו כו' ,שבאמת
עיקר השינוי של ההנהגה ענין צדיק וטוב לו כו' שבאמת עיקר השינוי של ההנהגה הוא בב"ן
הוא בב"ן ,ורק שהוא משתנה לפי הארת המ"ה בו ,וכמו שהשינוי בגוף הכל לפי ערך הארת
הנשמה המאירה בו אף שאין שינוי בנשמה עצמה רק לפי הכנת המקבל שהוא הגוף ,וכן השינוי
בא הכל במקבל ,כמו אור השמש שמתיך היבש ומייבש הלח וכדומה ,וכמ"ש )נדרים ח' ע"ב(
צדיקים מתרפאים בה כו' ,ונמצא שכל שינוי ההנהגה הוא בב"ן לפי ענין חיבורו במ"ה ,ובזה אין
אנו יכולים לעמוד במצב הזה ,שלפעמים נראה החיבור באופן זה ובאותו ענין עצמו נראה ממש
באופן אחר ,והוא סוד השינוי הנמצא ג"כ בפרצופים למטה שגם שם יש ספקות בחיבור ב"ן עם
מ"ה ,אבל הכל בא מצד הספקות הנולדים ברדל"א ,שלפי מה שאנו מסתפקים שם מוכרח ג"כ
שיהיה ספק למטה ,והיינו לפי שאינו מושג לנו הטעם של שינוי ההנהגה שהוא משתנה הכל כדי
 1051עי' ע"ח שער השמות ו' וז"ל ,דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ"ל הנכללים בזו"ן
כולם הם בחי' אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום ,ועתה אור מקיף הוא מצד
הבינה ואח"כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה' חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז"א ,ר"ל
שהנוקבא דז"א שהיא התחתונה הנקרא מלכות ,תסובב גבר הז"א ,כדמיון מה שעתה מסבבת אותו
הבינה ,והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז"א ,הנקרא ת"ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן
בראשיהם ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול מהפנימיות ,לכן
שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,עכ"ל ,וכן עי' אדיר במרום עמוד קח וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה
התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א ,ועי' לקמן נתיב אבי"ע
פתח יא.
 1052עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד שסב וז"ל ,הנוקבין הוצרכו להתעכב יותר ברשימו כדי
לתת מקום לבחירה ]נ"א לשבירה[ ,ובבחינתם זאת עתה הנוקבין הן כנפים בפני הזכרים ,כי הם
צריכות להשלים מעשיהם ולעשות כל הסיבובים והגלגולים הצריכים להתגלגל להחזיר כל רע
לטוב ,וזה ממש עד שישוב ב"ן להיות במדריגת ס"ג שהוא תיקון השבירה עצמה כמפורש במקומו,
אבל כשנשלם זה הסיבוב אז עולה נוק' להיות לעטרה למלך ,וסוד הדבר כי אז נקבה תסובב גבר
)ירמיה לא כא( והיינו שהז"א יהיה הפועל בכח הנוק' מה שהכינה היא כל זמן הגלות כי כך היא
עטרה בראשו ועי' נקודות פתח י'.
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לתקן הבריאה להביאו לידי נצחיות ,הכל לפי שורש כל נשמה ונשמה בז"ת שבו המושרש
לצורך התיקון שהוא בג"ר דרדל"א ,ולכן אנו אומרים שעיקר הספק הוא בנוקבא דעתיק בסוד
ב"ן שבו ,הרי נתבאר לך היאך כאן ברדל"א הוא סוד הידיעה של כל דבר ,ושם הוא הטעם של
כל ההנהגה הכללית.
פתח יב
ובזה תבין עומק דברי רז"ל מ"ש בפ"ק דברכות )דף ז' ע"א (1053שמשה רבעה"ש ביקש
לידע מפני מה יש צדיק וטוב לו כו' ולא נתן לו ,וקאמר שם ופליגא כו' ,דאמר כו' ,צדיק וטוב לו
צדיק בן צדיק כו' ,ובאמת לא פליגי כלל ,ואלו ואלו דאלהם חיים ,והוא סוד עמוק מאד בסתרי
ההנהגה ,שכבר נתבאר שעתיק מתחלק לב' חלקים ,הא' בחינת גופא דיליה שהם ז"ת שהם
מתלבשים בז' תיקוני גלגלתא ,והב' ג"ר שלו ,שהם מגולים ואין מתלבשים כלל ,ובספ"ד פ"ק
)ג' ע"ב( אמר ,האי מתקלא תלי באתר דלא הוה כו' ,וביאור הענין כבר כתב רבינו הגדול הגר"א
זללה"ה בפירושו שם ,1054שהמתקלא שהוא התיקון נמשך מרדל"א שהוא פשיט חד פשיטותא
דטורנא ,ולא מג"ר שבו אלא מז"ת שבו שמתלבשים למטה ,יעו"ש ,והענין ,כי המתקלא הוא
סוד סידור ההנהגה בג' קווין של חד"ר ,כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים וכו' )ס"י
פ"ב מ"א( והם סוד ג' ספרים הנפתחים בר"ה 1055צדיקים גמורים נכתבים כו' )ר"ה ט"ז ע"ב( וגם
הוא דבר עמוק שהרי אנו רואים שאין הדבר כן ,אלא שלפעמים צדיקים גמורים נידונים למיתה
ורשעים גמורים לחיים ,אבל באמת הדין הזה הוא תלוי במתקלא בשיקול א-ל דעות כמ"ש
)שמואל א' ב ג( כי א-ל דעות ה' ולא נתכנו עלילות ,וכתיב ולא באל"ף וקרי בו' ,1056והוא ג"כ
ענין עמוק שהדין הזה אינו תלוי בדעת המושג לנו אלא בשיקול א-ל דעות ,שהדין הוא לפי מה
שעבר ולפי מה שיהיה ולפי ענין הגלגולים הקודמים ,שלפעמים יש צדיק גמור ונידון ביסורים
לפי ענין הגלגול שקדם לו ולפי מה שעתיד להיות מענינו ,כדי שלא יקלקל )ח"ו( אח"כ או כדי
שמן העונש שמגיע לו יגיע לו תיקון לאחר זמן וגם בשביל תיקון הדור לפי ערך הנשמות שהם
משורשו של הצדיק הזה ,כמ"ש )ישעיה נג ה( והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו וגו',1057
וכיוצא בו פרטים רבים עד אין מספר ,שבזה א"א לעמוד על עומק הדין הזה ,אלא אם היה ידוע
לנו כלל כל הפרטים של כל אדם וכל הנשמות מתחלת הבריאה עד סוף שית אלפי שנין.
וע"ז ארז"ל בר"ה )ט"ז ע"א( כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון ,וקאמר שם ותנא
וכולם נסקרים בסקירה אחת ,ועי' ברמב"ם )פיה"מ( שם ,שנתקשה מאד בהבנת משנה זו שהוא
שני הפכים בנושא א' ,אבל יש בדבריהם כוונה עמוקה בסתרי החכמה ,והוא מ"ש שבאמת בר"ה
 1053והכי איתא שם :נאמר הודיעני נא את דרכיך ,אמר לפניו רבונו של עולם מפני מה יש
צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו ,אמר לו ,משה צדיק וטוב לו
צדיק בן צדיק ,צדיק ורע לו צדיק בן רשע ,רשע וטוב לו רשע בן צדיק ,רשע ורע לו רשע בן רשע,
אמר מר צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק ,צדיק ורע לו צדיק בן רשע וכו' ופליגא דרבי מאיר ,דאמר
רבי מאיר שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו ,שנאמר וחנתי את אשר אחון ,אף על פי שאינו הגון,
ורחמתי את אשר ארחם ,אף על פי שאינו הגון ,ויאמר לא תוכל לראות את פני.
 1054עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ד וז"ל ,האי מתקלא תלי באתר דלא הוי  -ר"ל תיקון המתקלא
בדו"נ ,שהוא עיקר התיקון כנ"ל ,תליא ברישא דלאו רישא ,רדל"א שבו תלוי ,כמ"ש בא"ז דף רפ"ט
ע"ב בהאי מזלא פשיט פשיטותא דקוטרא עילאה ההוא רישא דכל רישין דלא אתיידע כו' והאי
טמיר וסתים וגניז מכלא תקונוי אתתקן בההוא מוחא סתימאה דכלא דאתפשט ואתתקן ונפיק
חסד עלאה כו' וחסד עילאה אתפשט ואתקין ואתכליל כלא במ"ס כו' בטש מאן דבטש בהאי מוחא
ואתנהיר ותליא ממזלא יקירא כו' אתנהירו ג' רישין עלאין תרין מתרין סטרין וחד דכליל לון כו'
ת"ח לעילא אית דלא אתיידע כו' והוא כליל כלא ותרין רישין ביה כלילן כו' ,וכל התקונין של מ"ס
הוא מרישא דלא אתיידע כמ"ש ע"א וההוא רישא סתימא דברישא דעתיקא דלא אתיידע פשיט חד
טורנא דהוא מתקן לאנהרא בטש בהאי מוחא ואתגליף ואתנהיר בכמה נהירין כו' ,וכבר אמרנו
שכל התיקונין דמתקלא במ"ס ג"פ הוי"ה וכן כל התיקונין והכל מהאי רישא ,עכ"ל.
 1055עי' בהגר"א על ספד"צ א ע"ב.
 1056עי' פתח י' 'ולא אחד בהם' שגם שם כתוב בא' ונקרא בו'.
 1057עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה
בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ושם מחולל מפשעינו,
עכ"ל.
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כל אדם נידון בפרט אבל דינו ע"י הכלל כולו ,שכל אדם נידון אחר כלל כל הנשמות וכמ"ש
)פתח ח'( בצדיק ,וכמו כן הוא לפעמים ברשע שניתן לו שלוה ,כדי שיכין רשע וצדיק ילבש
)איוב כז יז( או בשביל שיקבל הצדיק טובה ע"י השלוה שלו וכדומה ,וגם נידון כל אחד לפי מה
שעבר ולפי מה שעתיד ,וכמ"ש )תפילת זכרונות( אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם
לפניך נגלו כו' ,והמון נסתרות שמבראשית אין שכחה לפני כסא כבודך כו' ,ולכן נקרא יום הזה
יום הזכרון ,והוא סוד המתקלא המאיר בכל ר"ה שהוא נשרש מז"ת דעתיק שהם כוללים כל ז'
ימי בראשית וכל שית אלפי שנין ,ובכל הזמן הזה ההנהגה והדין מתפרט לפרטים ,שהרי שם
נתפרשו פרטי המאורות לחלקים שמאור א' מעכב על חבירו כמ"ש למעלה )פתח ז'( באריכות
מענין זה.
והנה יום הדין הגדול שלעתיד ,אז יהיה הדין כסדר כל מה שעבר מתחלת הבריאה עד
סופה לאחר שהיו כל הקלקולים והתיקונים ויהיה נגמר התיקון ,ואז יכירו כולם מדת משפטו
ית' ,וכי הוא היושר והצדק ,וכמ"ש )מלאכי ג יח( ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד
אלקים וגו' ,והטעם בזה ,כי ז"ת דעתיק הם המתפשטים בז' תיקוני גלגלתא מחסד ולמטה כמו
שית' אי"ה בנתיבות שאח"ז ,והם מאירים בו' אלפי שנין שהם מחסד עד סוף היסוד ,אבל באלף
השביעי שאז כולם תייבין לבינה 1058שהוא סוד ג"ר של עתיק והוא רדל"א בעצמו ושם הוא
חזרת הגלגל של כל העולם ,שהזמן הוא בכלל בבחינת הוה ששם הידיעה ,ולכן אז ישיגו הכל
כל היקף ההנהגה ,והנה ז"ת של גלגלתא הם מסוד חסד דדעת דבינה 1059דרדל"א שמתחלק לז'
תיקונים ,וכמו שנבאר בס"ד ענינם בשם רבינו הגדול הגר"א זללה"ה )א"א פתח ח'( וע"ז אמר,
כי א"ל דעו"ת ה' סוד חסד דדעת ,1060ול"ו נתכנו עלילות המתחלק לו' אלפים שנה ,אבל בחינת
בינה עצמה הוא בסוד פל"א 1061אל"ף בינה שהוא רדל"א ,ולא ניתן להשגה כלל ,ולכן ול"א
נתכנו עלילות אין אנו יכולים לדעת עומק עלילותיו ית' עד יום הדין הגדול ,שאז כולם תייבין
לבינה לסוד היחוד.
ולכן בזמן הזה הוא ית' נקרא נורא עלילה על בני אדם )תהלים סו ה( כענין מ"ש רז"ל
במדרש )ספרי האזינו לד( שנגזר מיתה על אדה"ר ,והרי כבר התורה כתובה במרום וכתי' אדם כי
ימות באוהל וגו' ,וכן כל פרטי בני אדם מה שהיה ומה שעתיד להיות בכל העולם הכל כתוב
בתורה ,וא"כ הרי הכל היה בידיעה ,וא"כ היאך הוא הבחירה מסורה ולמה נענש אדה"ר ע"ז ,וכן
כל ענין הנהגת העולם ,אבל לפי מ"ש א"א לבוא הדבר לידי השגה ,כי הוא מושרש ברדל"א
ששם הוא בסוד אל"ף פל"א ,ושם הכל ביחוד ובהו"ה והוא מ"ש )שמואל א' ב ג( כי א-ל דעות
ה' סוד הידיעה ,ואעפ"כ ,ולא נתכנו עלילות והכל במשפט על פי הבחירה ,כי הבחירה בסוד ו'
והידיעה בסוד א'.
והנה גם משה רבעה"ש אף שהיתה השגתו יותר מכל האדם אשר ע"פ האדמה ,שהרי
הוא הכולל כל הס' ריבוא נשמות וכל אותיות התורה ,1062וא"כ הקיף ידיעתו במה שהיה ויהיה
בכל פרטי בני אדם ,א"כ הקיף ידיעתו גם בבחינת הנהגת צדיק וטוב לו צדיק ורע לו וכו' בסוד
הגלגולים במה שעבר ויהיה ,בסוד צדיק בן צדיק הוא במה שגם בגלגול הראשון לא פגם כו',
וכמ"ש במ"א ,וכן הוא בכל פרט ,אבל ביקש לעמוד על עומק ענין זה שא"כ הכל בידיעה
 1058עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,וכמ"ש בס"ד בסופו ,קרן ביובלא אתעטר עשיראה
באימא כו' וכלא תייבין לאתרייהו כו' ע"ש ,וזהו סוד השבת ,אלא ששבת אינה חוזרת לשרשה אל
בינה אלא בינה מאיר לה שלא ע"י ו"ק ,ששת ימי המעשה ,והיא שוה לגביה ,לכן זמן הזיווג בו,
אבל העה"ב דוגמת יה"כ ששבה אל אמה ,ואז צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן )ברכות י"ז א'(
עטרת בעלה ,עכ"ל.
 1059ז"ת דבינה שהיא דעת עי' א"א פתח ה' ,וכן עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א והחסד שלו הוא
השורש של כל הו"ק דעתיק עם הז"ת דבינה שהיא הדעת הפנימית של החסד ,עכ"ל.
 1060א-ל שם חסד.
 1061עי' תיקו"ז קל"ז ע"ב וז"ל ,א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה ,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 ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ע"ק )דהיינו א"א( נקרא אין דביה תליא אין )דהיינו רדל"א( עכ"ל.
 1062עי' שער הגלגולים הק' יז ,ולענין אותיות התורה כנגד ס"ר נשמות ישראל עי' בהגר"א ס"י
ב' ע"ג ,וכן בהגר"א תז"ח ל"ד ע"ב.
228

פתחי שערים

והידיעה מבטל הבחירה ,וא"כ סוף כל סוף אין מושג למה יש צדיק וטוב לו כו' ,וע"ז השיב לו
הוא ית' )שמות לג כ( לא תוכל לראות את פני וגו' ,כי דבר זה הוא תלוי ברדל"א ששם הידיעה
בסוד היחוד ואינו מתפשט בז"ת ששם הבחירה ,ובזה אין לנו השגה ,כי באמת המתקלא הזה
תלוי באתר דלא הוה ולא אתיידע כלל ,והבן דברים אלו מאד שא"א לבארם בכתב ,ודי בזה.
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נתיב פרצוף א"א
פתח א
אחר שביארנו ענין פרצוף עתיק ופרטיו ,נבוא לבאר ענין הפרצוף שתחתיו שהוא א"א
פרצוף הראשון שבאצילות 1063שמשם מתחיל הנהגת הגבול ,והוא הכולל כל האצילות
שמתפשט עד סוף האצילות ,ואו"א וזו"נ הם מלבישים אותו ונתלים בו ,או"א בחציו העליון
וזו"נ בחציו התחתון כמו שנתבאר במקומו )או"א פתח א'( והכוונה בזה ,שבאמת א"א הוא
המונח הכללי של כל אצילות וכולל כל התאצלות המאורות של כל פרטי ההנהגה בכל הענינים
המדובר בהם ,ואו"א וזו"נ הם רק ענפים ממנו ,אלו לפי בחינת גילוי החסדים ,ואלו לפי בחינת
גילוי הדינים כמו שית' בס"ד ,והוא נבנה ג"כ ממ"ה וב"ן ,דכורא שבו מסוד חכמה דמ"ה,
ונוקבא שבו מה' אחרונות דכתר דב"ן ,1064והם בימין ושמאל ,1065לפי שכאן בא"א מתחיל ענין
התחלת ימין ושמאל והם חסד ודין שהרי עיקרו נושא ב' ענינים ,א' להנהיג הנבראים לפי בחינת
חסדים גדולים להעביר הדינים שהוא מתגלה ע"י או"א שהם מלבישים חציו העליון שהוא
בחינה עליונה של עצמות א"א שהוא לפי החסד ,והב' שהוא סובל הנהגת זו"נ שהם מסובלים
ע"פ מדת המשפט שהוא מבחינה תחתונה של א"א מן הטבור ולמטה ,כמו שית' בס"ד ,אך
שכאן הוא יחידה שאין כאן פירוד בין נוקבא לדכורא ,שהרי בא"א עצמו אין פגם מגיע כלל ח"ו,
שגם בחינת התפשטו בדו"נ בהנהגת המשפט הוא הכוונה להביאו אל הטוב הגמור ,ושם הדין
עצמו בסוד חסד ,ושם נשרש שלא יתגבר הרע ח"ו לבטל ולהחריב לגמרי סטרא דקדושה ,והוא
סוד השתרש ז"א שם בא"א 1066בסוד יחידה ,ולכן גם ב"ן קשור שם עם מ"ה בפרצוף א' ,רק
שניכר שזה ימין וזה שמאל ,זה הולך ע"פ דרכי החסד וזה ע"פ דרך המשפט.
ותשכיל ותדע ממוצא דבר סוד עמוק ונורא מאד ,כי בבחינת שם מ"ה יש כאן הפרש בין
עתיק לא"א ,שעתיק נבנה מכתר דמ"ה וא"א מחכמה דמ"ה ,ובבחינת ב"ן שניהם מיוחדים
במאור א' ,שניהם בחינת כתר דב"ן ,זה מה' ראשונות וזה מה' תחתונות ,והוא שכבר כתבנו
שאצילות מתחיל רק מא"א ולמטה ,שעתיק הוא בחינה תחתונה של א"ק ואינו שייך לאצילות
כלל ,רק הוא מעולם א"ס והוא בא כדי לקשר האצילות בא"ס ,להעביר הנהגת הזמן לנצחיות,
ונודע כי כל עולם מתחיל מחכמה שבו ,שהכתר אינו מכלל הפרצוף ,1067שלכן נקרא כתר שהוא
רק עטרה ואינו מכלל הגוף ,ורק מקבל המלוכה ממקום אחר ,וע"ז מורה הכתר שנכתר במלכות
מבחינה יותר עליונה מכפי מדרגתו בסוד הממליך מלכים )תפילת ר"ה( שכמו כן כאן אצילות
מתחיל מא"א שמשם מתחיל הנהגה הזמנית והגבול ,אבל הוא נכתר בבחינת מלכותו של א"ס
ב"ה להורות שה' אח"ד וימלוך לעולם ועד לאחר גמר הסיבוב של ההנהגה ,והוא עיקר הרצון
של האצילות ,והוא סוד מה שנכתר מבחינת מלכות דא"ק שיתגלה לע"ל מלכותו בבחינת
נצחיות ,מה שעתה מלכותו מתגלה ע"פ ההשגחה והעבודה של ישראל שהוא סוד נוקבא מלכות
דאצילות שנעשה עתיק וכתר לנבראים והוא בחינת עתיק דבריאה ,אבל כאן הוא מה שיהיה
לע"ל בסוד זרקא הולך סגולתא שנת' בתיקונים )תז"ח ו' ע"ד( ,1068שהמלכות אזדריקא לכתר
 1063עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב וז"ל ,רישא דכסופא דכל כסופין  -הוא עתיקא קדישא רישא
חורא רישא תניינא מג' רישין הנז' בא"ז דף רפ"ח ע"א ,והוא א"א שממנו מתחיל האצילות
שלמעלה ממנו רדל"א וא"א לומר בו זו"נ ולא תיקון ,עכ"ל ,ועי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות צ'
וז"ל ,אריך אנפין הוא הפרצוף הראשון שבאצילות בנוי ממ"ה וב"ן ,והוא שורש לכל שאר
האצילות ,שכולם ענפים ממנו ממש ,והוא פועל פעולותיו על ידיהם וכו' ,והיינו כי מקום
שמתחילים העשר ספירות של עולם ,שם נקרא ראשית העולם ההוא ממש ,וזהו אינו אלא א"א
שהוא כתר שבאצילות ,אבל עתיק אינו מן האצילות עצמו אלא נחשב לאצילות יען לצרכו הוא
ומתלבש בו ומנהיג אותו וכו' והוא שורש לכל שאר האצילות זהו ההפרש שבינו לשאר הפרצופים,
שאר הפרצופים כל אחד ענף בפני עצמו אף על פי שיוצאים בהשתלשלות זה מזה אינם ענפים
באמת זה מזה אלא כולם ענפים של א"א ,עכ"ל.
 1064עי' ע"ח שבירה פרק ו'.
 1065עי' ע"ח עתיק פרק ב'.
 1066עי' א"ז רצ"ב ע"א וז"ל ,זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד.
 1067עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א אבל כתר מעל הקומה.
 1068וז"ל ,פתח ואמר זרקא מקף שופר הולך סגולתא נטיל )שכינתא – בי' הגר"א( תלת אבנין
וזריק לון )לכתר – בי' הגר"א( לגבי עלא וכד זריק לון אתעבידו אבנא חדא ואמר למארי מתיבתא
קבילו האי )לתקנא לגבי בעלה  -בי' הגר"א( אבנא לגביכו דהא שכינתא איהי בגלותא ולית בכו
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לא"ס שאז יהיה גילוי המלכות בראש אצילות בבחינת גילוי יחוד הנצחיות והוא בסוד גמר כל
התיקונים שיהיה ע"פ מדרגת שם מ"ה ,ולכן גם כאן עתיק הוא מבחינת מ"ה כתר שבו ,וא"א
מבחינת חכמה דמ"ה שמשם מתחיל התיקון ע"פ הדרגה בבחינת הנהגה זמנית ,וכל פרצוף
מתחיל מחכמה שהוא ראשית ,ולכן גם א"א דמ"ה מתחיל מחכמה ,והוא סוד ב' דבראשית שבו
התחילה התורה כי אל"ף הוא פל"א 1069והמספר מתחיל מב' ,1070והא' הוא רק שורש וכתר של
המספר ,ולפני אחד מה אתה סופר )ספר יצירה פ"א מ"ו( וכן מתחיל הבנין מז' תיקוני גלגלתא
מרישא דא"א כשי"ת לפנינו )פתח ט( שהם סוד ז' תיבות של בראשית 1071וגו' ,והוא )תהלים קיא
י( ראשית חכמה וגו'.
וכבר נתבאר )פרצופים פתח ה'( שאף שעתיק הוא מבחינה עליונה מ"מ ,הוא נכנס
לאצילות להתקשר גם בהנהגה הזמניות כ"ז שאין התיקון נשלם וכ"ז שיש בחינת קלקול למטה,
בכדי ליתן תיקונים שלא ישלוט הרע לגמרי ח"ו ,שהם סוד ז' תיקוני גלגלתא וי"ג דדיקנא
שכולם באים לצורך המתקלא ,ולכן בבחינת ב"ן הוצרך להתקשר ולהתייחד בחינת עתיק עם
א"א ,ובזה הבחינה נקרא עתיק ע"ש אצילות ,והם בסוד מונח א' ,בחינה עליונה שבו נקרא
עתיק ,והתחתונה שבו בחינת א"א ,והוא הסוד שבבחינת ב"ן שניהם מנקודה אחת נבנו והוא
כתר של ב"ן ,והיינו שלפי מדרגת ב"ן נקרא גם הכתר שהוא א"א דאצילות בשם כתר שאינו
בכלל הבנין ,שהרי בא"א אין שייך שום פגם וקלקול ושבירה כלל ,ואדרבא כל עניניו הולכים
לתקן הפגמים ,שלכן לא היה בעולם התוהו שבירה וירידת אחוריים בו ,רק בנה"י דכתר בחינת
פגם שהוא ע"ש הארתו בז"ת ,שכל נה"י נחשבים ע"ש התחתון בסוד הצמצום שנעשה בכל
פרצוף מן הפרסה 1072ולמטה ,ולכן מצד זה נקרא א"א כתר שאינו מכלל פרטי אורות של ב"ן
שיש בהם בחינת קלקול ,ואדרבא הוא הנותן מלוכה וכתרים לב"ן ,מה שתחלה נתבטל מלכותם
והיו מלכותא בלא תגא.1073
וז"ס גדול מה שקוראים לבחינת א"א כתר יחידה בלשון נקבה שהוא סוד ב"ן נוקבא
שבו ,שמצד זה מתייחד עם עתיק ,משא"כ בבחינת מ"ה שהוא דכורא שבו ,שאחר גמר התיקון
אז אדרבא עתיק אינו הולך לפי הנהגה הזמניות של אצילות אלא לפי בחינת המלכות של
הנצחיות דא"ק ,והבן.
פתח ב
א"א הזה הוא מלביש את ז"ת של פרצוף עתיק ,כי ג"ר שלו אין יכולים להתלבש כי
אינם לפי האצילות ולא בא לכלל השגה כלל שלכן נקרא רדל"א כמ"ש למעלה )פרצופים פתח
י'( אבל הז"ת שלו מאירים בא"א בדרך זה ,שכח"ב דא"א מלבישים לחג"ת דעתיק ,וחג"ת דא"א
הלבישו פרקים עליונים דנה"י דעתיק ,ושם בת"ת דא"א נסתיים יסוד נוקבא דעתיק שהיא קצרה,
ונ"ה דא"א הם מלבישים פרקים אמצעיים של נ"ה דעתיק ,ויסוד דא"א מלביש יסוד דדכורא
דעתיק שהוא ארוך יותר ,ונשאר ב' פרקים תתאין דנו"ה דעתיק להאיר בבריאה בסוד דדי בהמה.

מאן דיתער לגבה לרצאה לה לגבי בעלה ,עכ"ל ,מכאן אנו רואים שהמלכות עולה עד א"ס ,שכתר
נקרא א"ס ,ועי' עוד זהר )ח"ב רל"ט ע"א( רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אמר הא קשורא דכלא
)נ"א דעולה( אתקשר בקדש הקדשים לאתנהרא אתדבקותא דרעותא דכהנא וליואי וישראל לעילא
עד היכן איהו סלקא ,אמר ליה הא אוקימנא עד אין סוף ,דכל קשורא ויחודא ושלימו לאצנעא
בההוא צניעו דלא אתדבק ולא אתידע ,דרעוא דכל רעוין ביה ,עכ"ל הזהר ,ועי' גר"א ספד"צ ד' ע"ד
וז"ל ,כל הבירורים של הסיגים בסוד מ"נ סלקין במ"ס ,עכ"ל ,ומקורו מזהר זה )המ"ס נקרא א"ס
לענין זה ע"ש בגר"א בעומק(.
 1069עי' בתיקו"ז קל"ז ע"ב ,לעיל הערה .1061
 1070עי' בהגר"א בתיקו"ז קלט ע"ג ד"ה ברוך.
 1071עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,וכן בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה ,שהיא
גילוי ז"ת דע"י כנ"ל ,והן ז' תיבות דבראשית ,עכ"ל.
 1072עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"א וז"ל ,וענין הפרסה והצמצום והסתלקות האור הוא בשביל
זו"נ שאין יכולין לקבל אור של ע"ק ,שלכן היתה מיתת המלכים וביטול הארץ ,לכן היתה הפרסה
שלא לקבל אור שלמעלה מטיבורו ששם קדש הקדשים ,עכ"ל.
 1073עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ד מוזכר לשון כזה על אלופי עשו ,שהם מה שנשארו מהסיגים
שלא נתקנו ,וכאן שייך למלכים לפני השבירה ,ולפני התיקון ,עכ"ל.
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ולהבין עומק דברי הרב הקדוש זללה"ה ,נבאר ענין הלבשת הפרצופים זא"ז ,וחילוקי
הפרקים שנזכר בכ"מ בדבריו בכל פרצופים דאצילות ,והוא שצריך שתדע ,שאחר התיקון שׂם
המאציל ית"ש חק ההנהגה שיהיה כל פרצוף תחתון מלביש לעליון ממנו וישתלם ע"י המדרגה
היותר עליונה ,שבזה יתקשרו המאורות וסדרי ההנהגה זה בזה ,ויהיו כולם פונים אל ענין אחד
כדי לגלות היחוד ,בסוד לבושין דיקר אתקין שכתב בספ"ד )ג' ע"א (1074והיינו ,שכל מה שהוא
נמצא בעליון יהיו אלו המאורות אלו עצמם נמצאים ג"כ בתחתון ,רק מהעלם לגילוי ,מכח גדול
לכח]ות[ פחות ,לפי ענין ההדרגה הראוי ע"פ עומק המחשבה העליונה ,כל פרצוף מלביש
לחלקים תחתונים של העליון שבו נכלל כל הכחות של התחתון ,הכל לפי השיעור ששיערה
המחשבה ,שיש שצריך להלביש כל הז"ת של העליון ,ויש שאינו מלביש רק עד החזה ,ויש עד
הטבור ,ויש רק בחינת חצי העליון שלו כמו או"א את א"א ,הכל לפי שיעור המדה ע"י עומק
חכמה עליונה ,וז"ס מה שאנו אומרים בכ"מ שפרק א' של ספירה של פרצוף עליון משלים בערך
כל הספירות של התחתון ,1075כי כל פרצוף עליונה שם ההנהגה מסודר ביותר שלמות ויותר
הרחבה ,וכשהוא נותן מכחו בתחתון ממנו אינו נותן כפי כל כחו ,אלא כל מאור בכחות הפחות
שבו ,שיהיה מסודר לפי ערך הכנת התחתון.
וזהו ענין התחלקות המאורות לשלישים ,שכל ספירה הוא כולל כל ההנהגה של כל
העולם והוא אילן ,ולכן נמצאים בו י"ס בפרטות והם חב"ד חג"ת נה"י ע"פ סדר המתקלא,
ונמצא ששליש עליון שבספירה נקרא חב"ד ,והאמצעי חג"ת שבו ,והתחתון נה"י שבו ,ומעתה
תבין ענין התלבשות א"א את עתיק יומין עד"ז ,ששליש עליון של נצח דע"י שהוא חב"ד שבו,
הספיק ליתן כח הארה לכל י"ס דחסד דא"א ,וכן הוא בכל פרקים של נה"י ,אבל כח"ב דא"א הם
הלבישו את חג"ת דע"י ,מה שלא היה כן בכל התלבשות הפרצופים של אצילות זה את זה,
והטעם ,כי כח"ב של א"א כל א' מהם הוא ממש כעין פרצוף שלם ,1076כי כתר שבו הוא כולל כל
ז' תיקוני גלגלתא ,וחכמה שבו סוד אוירא ,ובינה שבו מו"ס) ,על פי שיטת רבינו הגדול הגר"א
זללה"ה כשי"ת לפנינו בס"ד )פתח ה'(( ,שכל א' כולל כלל התיקון של כל האצילות ,שמו"ס
משם סוד י"ג תיקוני 1077וכן אוירא שם אור רדל"א ,1078ולפי שערכם רב מאד לכן הוצרכו כל א'
מהם לקבל השלמות והכח מכל ספירה שלמה דחג"ת דע"י וכשי"ת בס"ד.
1079
וענין התלבשות ב' יסודות דעתיק דכורא ונוקבא שבו ,דבר זה ידוע שיסוד כל פרצוף
הוא צינור מעביר ההנהגה מכל הפרצוף ,שכל הכחות שנמצאים בפרצוף שהם סוד האברים שבו
הם נותנים מכחם ביסוד כדי להעביר ההשפעה למטה ,ותמיד יסוד של דכורא יש בו כח
התפשטות ההשפעה ביותר ביסוד דנוקבא שזה הוא חסדים וזה גבורות ,ולכן אין הארת יסוד
דנוקבא מאיר אלא במאור העליון של א"א שהוא בת"ת שבו ,שכן תמיד גם למטה יסוד אימא
מסתיים בת"ת של פרצוף התחתון שהוא סוד התקשרות הנשמה ברוח בלב ,וכן הוא בשרשו
כאן ,אבל יסוד דדכורא שענינו חסדים שהולך תמיד לבסם גם הנוקבא שהיא כולה דינים
שמקומה מן החזה ולמטה ,לכן מתפשט הארתו יותר להאיר גם למטה מן החזה ,וכן הוא כאן
בשורשו ,מאיר יסוד דדכורא דעתיק ביסוד דא"א ,ובזה מתקשר הנהגת א"א עם ז' תחתונות של
עתיק שכולל כל ז' ימי בראשית וכל המאורות הנמצאים באצילות ,שכולם הם נשרשים בשורש
גדול בבחינת עתיק בסוד מלכות העליון של הנצחיות כמו שנתבאר ,ובחינה )ב' ,תיקון( ג' פרקין
תתאין של נו"ה דידיה מאירים בבריאה שהם הנפרדים עצמם שבהם עצמם הוא הקלקול והרע
בפועל ,ובזה הם מתקשרים בבחינת שורש הנצחיות בכדי שיהיה תיקון לעולם ולא יהיה לרע
שליטה גמורה ,רק עומד להתתקן לבסוף.
 1074ע"ש בגר"א שזה מקורו.
 1075עי' ע"ח מוחין דצלם פרק א'.
 1076עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד שכל הוי"ה )שבמו"ס( היא מתקלא לעצמה ,ועי' שם ג' ע"ג
שכל מוח הוא פרצוף שלם.
 1077נדצ"ל דיקנא.
 1078עי' לקמן פתח ז'.
 1079עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד רפד ,וז"ל ,כי כל מקום שיש בקיעת הפנימיות ,סודו היא
היסוד של הזכר הבוקע היסוד של הנוקבא ,כי שם נעשים עשר ספירות בפרטיות אותו הענין
ואותו הפעולה ,ואז נמצא הפנימיות בסוד עשר ספירות של הזכר וחיצוניות בסוד עשר ספירות
של הנוקבא ,עכ"ל.
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פתח ג
וצריך שתדע ,שאע"פ שאמרנו שכל ז"ת דעתיק הם מתלבשים בכל פרצוף א"א עד סיום
רגליו ,מ"מ עיקר הארת הז"ת אלו הם רק ברישא דא"א לבד ,והם סוד ז' תיקוני גלגלתא שעושה
בראשו כשי"ת בס"ד ,וענין זה להבין על בוריו צריך לבאר בפרטות ההפרש שיש בין א"ק
לעתיק ובין א"א דאצילות 1080ומה ענין התקשרם זה בזה ,והוא ,שכבר אמרנו שענין א"ק אינו
הולך אחר דרכי העבודה ליתן השגחה למטה בכל הנהגת הזמן ,אלא הוא נשגב ונעלם מהם,
ועיקר הנהגת הזמן שבו תלוי העבודה הוא רק באצילות מא"א ולמטה ,וכל עניני האורות של
אח"פ שמדברים בא"ק ,אינו אלא בסוד קיבול שכר לע"ל אחר אלף השביעי שגם בזה יש עליות
העולמות ממדרגה למדרגה עד אלף העשירי ,שאז מגיעים לאורות דע"ב לנצח נצחים שע"ז
ארז"ל )ברכות ס"ד ע"א( ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב שנאמר ,ילכו מחיל אל
חיל וגו' ,והוא העליה מהארה להארה ושם אין שייך לא קלקול ולא תיקון ,שאין שם עבודה ולא
בחירה ולא מעשה ,אך באצילות הוא זמן ההנהגה של עתה שהולך ע"פ עבודה ומעשה שיש בו
בחינת קלקול ותיקון ,שע"י קלקול גורמים חשך כביכול בהשפעתם מאצילות לתחתונים
ובתיקון מוסיפים הארה ,ועתיק כבר כתבנו )פרצופים פתח ה'( שהוא בחינה ממוצעת בין א"ק
ובין אצילות ,והיינו שבו נסדר כל מה שעולה מהנהגה הזמנית בכל פרטיו מראשית סיבוב הגלגל
עד תכליתו שהוא סוד יום הדין הגדול ,1081ונקבע שם מאורות וכחות להעלותם באותם הפרטות
עצמם למדרגות א"ק ,שנגד כל תיקון מעבודה וכל מצוה וחלק בעבודה יהיה נקב נגדו שכר
והארה נצחיות לפי מדרגות א"ק ,ולכן הוא נעשה מבחינות מלכות דא"ק 1082שהוא סוד מידת
הדין של מעלה ,והיינו סוד יום הדין הגדול.
שכמו בכל ר"ה הוא סוד התחלת בנין המלכות דאצילות בסוד הנסירה בסוד המלך
המשפט כדי להעלותה אח"כ בהדרגה עד שמיני עצרת שהוא זמן שמחתנו עצרת תהיה לכם,
ואין לאו"ה חלק בהם משא"כ בסוכות ע' פרים נגד ע' שרים ,וכמו כן הוא ביום הדין הגדול
באלף השביעי אז תתבנה בחינת עתיק שהוא מלכות דא"ק להעלות כל המעשים הכללים מכל ו'
אלפי שנין מאצילות במדות ,בכדי שיהיה המשפט עי"ז בבחינת נתינת השכר לקבוע בנצחיות,
ונמצא שמה שהוא בפרט בכל שנה המשפט בבחינת מלכות דאצילות ,כך הוא בכלל כל הסיבוב
באלף השביעי במלכות דא"ק ,והוא סוד העליה שעולה המלכות עם כל העולה מן העבודה
הזמניות ממדרגה למדרגה ליתן שכר לנשמות בנצחיות בסוד זמן שמחתנו ,כך לצדיקים
שבישראל שזככו נפשם לקדושה כמ"ש הגאון בפי' לספ"ד פ' ה' )ל"ד ע"א( ,1083והוא העליה
מז"ת דעתיק )שבכלל( ]שכולל[ כל ז' ימי בראשית אל הרדל"א שהוא ג"ר דיליה שהוא בסוד
 1080נדצ"ל לז"א דאצילות.
 1081עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קפח וז"ל ,אך זה צריך שתדע ,כי אף על פי שהפרטים הם
רבים ,הנה השרשים אינם כל כך ,ולכן אפילו להתחלפות המאורות ימצאו שרשים שהם באמת
שרשי ההתחלפות ,אשר מהם יסתעפו כל שאר החילופים הנמצאים בהם ,והנה השרשים האלה
עומדים ברדל"א שהיא מה שמתחברת הנהגת הנצחיות אל הנהגת הזמן ,והבן היטב זה הענין ,כל
הלא כל מה שתאיר עתה בדרך התחלפות יאיר לעתיד לבא בדרך קבע ,כי הלא כבר שמעת כי
הנצחיות נבנה על פי הכנות האלה של כל הזמנים ,והנה זה סוד יום הדין הגדול שעליו כתיב כי
את כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם וכו' )קהלת יב יד( כי אז יתפשטו כל הדברים
בכל הזמנים שנעשו לקבל בקבע המציאות הראוי ,ולכן יעשה הקב"ה דין פרטי על כל דבר ודבר
שנעשה בכל זמן ,מזמן בריאת העולם בכל השית אלפי שני ,ואז יבוא אלף השביעי להסיר הצורה
מכל ההנהגה הזמנית ,והוא סוד אתחרב כלא בתריסר שעתי ,עכ"ל.
 1082עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות ע"ד וז"ל ,עתיק הוא הפרצוף הראשון הנחשב
לאצילות ,והוא מלכות של א"ק מתפשטת בתיקונים הצריכים לזה ,ומתלבשת באצילות לקשרו
בא"ק ולקיימו ולהנהיגו וכו' ,והוא מלכות של א"ק ,עכ"ל.
 1083וז"ל ,וכן בירחא שביעי מתגלה דיקנא ,והוא ג"כ רמז לע"ל כמ"ש בזוהר ,דשירותא דינא
בר"ה ואח"כ סליחת עונות ביה"כ ואח"כ סוכות ושמיני עצרת ושמחתן ,וכן לע"ל תחלה יום הדין
הגדול ,ואח"כ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כו' )יחזקאל ל"ו( כי אסלח לאשר אשאיר
)ירמיה נ'( ואח"כ בסוכות חופות שבע כידוע וכמ"ש )ישעיה ד'( וסוכה תהיה לצל יומם כו' זמן
שמחתינו ,וגם האומות יתקיימו ורעו זרים צאנכם כו' )שם ס"א( ואח"כ ש"ע שיכלו א"ה וישמחו
ישראל לבדן עצרת תהיה לכם ויאכלו שלש סעודות של שבת שהן בזו"נ ובינה כמ"ש בזוהר ,עכ"ל.
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קיבול שכר בסוד המוחין בג' אלפים שאחר אלף השביעי ,1084ואלו הם סוד הארת ז"ת דעתיק
קדישא בגלגלתא דא"א ,ולא בבחינת התפשטות בכל פרצופו ,שכל הז' תיקונים הולכים אחר
תיקון ז' ימי בראשית ,ואלו ו' אלפי שנין בסוד התכלית היוצא מן העבודה שהוא הכתר של א"א
שכל כתר הוא הרצון והתכלית כידוע וכמו שית' במקומו בס"ד )א"א פתח ה'( שבאמת כל הז'
תיקונים הם בכתר דא"א לבד כמו שנבאר בסמוך )פתח ז'( בשם הגאון זללה"ה.
והנה עוד יש בחינה דעתיק ,שמלבד מה שנותן תיקונים ומאיר בז' ימי בראשית שהם ז'
תיקוני גלגלתא בבחינת העברתם לנצחיות בבחינת קיבול שכר ,עוד הוא מתלבש באצילות עצמו
ליתן כח להנהגת העתה שיהיה מסודר ע"פ הנהגת א"א שענינו מתחלק לב' מדרגות ,הא' לפי
גודל החסדים וביטול הדינים שהוא בערך עצמו ,והב' בבחינת ז"א שהוא ענף ממנו לעשות דין
ומשפט ,וא"א מעמידו שיהא הדין מתבסם קצת ולא יכלה העולם מפני זעמו ,הכל לצורך תיקון
ההנהגה ,ולכן מצד זה ,גם עתיק מתלבש בו ליתן לו שורש וכח קיום לב' סדרים אלו שבא"א,
והכל בשביל שיהיה הנהגת הזמן על ב' דרכים הנ"ל מסודר לצורך תיקון המעותד שבכל רע
ויחזור לטוב ויועיל תשובה לתקן הפגם ויהיה העולם נתקן בסוף ,נמצא שבזה הוא מושרש
בעתיק שהוא ענף הנשפע מא"ק שהוא הנצחיות ,לכן מצד זה אנו אומרים שעתיק מתלבש בכל
אורך פרצוף ז"א 1085עד סופו ,שהוא המונח הכללי של כל אצילות ואו"א וזו"נ הם ענפים שלו
כמו שנתבאר אח"ז בס"ד.
פתח ד
פרצוף הזה הנקרא א"א יש בו ב' ענינים ,1086א' ענין הנהגתו לפי עצמו שהוא בחסדים
גדולים ,וא' בחינת הנהגתו ע"י ענפים במשפט ודין לפי ענין העבודה ,ואע"פ שנתבאר )פתח א'(
שא"א הוא מכלל האצילות ושם ההנהגה לפי העבודה שהרי הוא הנהגה זמנית ,אבל הענין שגם
זה צריך להנהגת הזמן כפי מה שמצינו בכמה זמנים שהוצרך )התארות(]התעוררות[ החסדים,
כמו שהיה ביצ"מ וקי"ס ,כמ"ש ,מה תצעק אלי בעתיקא תליא ,כמ"ש בזוהר )ספד"צ ל"ב ע"ב(
וכן בעגל שפעל לפי ענין י"ג מדות של רחמים ,ובזה הועיל תפלתו של משה שלא החריב
העולם ,וכן הוא בכמה זמנים פרטים ,והיינו או בעת שהרע מתגבר לפי רוב גודל העון ,שגורם
קיום גדול לפי ערך הזמן הפרטי שהדין נותן להחריב העולם לגמרי ,כמו שהיה בעת העגל
וכדומה לזה הוצרך להאיר מאור גדול )מז"ת(]מסט'[ דא"א עצמו ,שאין פגם וקטרוג מגיע לשם
שהרי בו לא היה שבירה כמ"ש ,ואלו הם המאורות הגורמים להעביר הקטרוג והדין מז"א.
ואין זה )מסורה( ]סתירה[ לסדור ההנהגה שניתן לעולם שיהיה הכל בדין וביושר שלא
יהא בושת למקבל 1087וההנהגה יהיה לפי הבחירה ,כי זהו עצמו מתפעל ע"י דין ,היינו שלא
לוותר לגמרי ,אלא יהיה העונש מעט מעט ושיהא העברת הקטרוג ברגע של החטא שלא
להחריב העולם ,אלא יהיה העונש מעט מעט כמו שנאמר בעגל )שמות לב לד( וביום פקדי
ופקדתי עליהם כו' ,ואמרו )סנהדרין ק"ב ע"א( אין לך פורעניות שאין מן העגל מתערב בה,
ונמצא שהמשפט נעשה לאחר זמן ,אבל ברגע של החטא הוצרך להעביר הדין לגמרי ,והוא סוד
הארת י"ג תיקונים של א"א שהעיר משה בתפלה בכדי להשקיט הקטרוג ,ויהיה העולם קיים
בכדי שביני וביני יחזרו בתשובה ויקבלו עונשם מעט מעט ,וכן בזמן קי"ס היה צריך להאיר
הארת א"א ,כי אז עדיין לא היה תורה לישראל ולפי הכנתם לא היו ראוים לנסים הגדולים
 1084עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ג וז"ל ,שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו"ק ,שהעולם מתנהג
בהן ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו' ,ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין ,כמ"ש
בברית מנוחה )בהקדמה( דג' אלפי שנין יהיו בסוד ג' מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו ,ולכן
יהיו אחר התחדשות העולם כמש"ל שם ,עכ"ל.
 1085נדצ"ל א"א.
 1086עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות צ"א וז"ל ,שתי בחינות יש בא"א ,אחת הנהגתו בחסד
לגמרי מעצמו ,ואחת הנהגתו על ידי ענפיו בדרך משפט ,עד שיחזור הכל לענינו ממש בסוף הכל,
עכ"ל.
 1087עי' ברמח"ל בדעת תבונות אות יח וז"ל ,כדי שתהיה ההטבה הטבה שלמה ,ידע בחכמתו
הנשגבה ,שראוי שיהיו המקבלים אותה מקבלים אותה ביגיע כפם ,כי אז יהיו הם בעלי הטוב
ההוא ,ולא ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב כמי שמקבל צדקה מאחר ,ועל זה אמרו )ירושלמי
ערלה פ"א מ"ג( מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה ,עכ"ל.
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ושידוד הטבע ולהנצל לקרוע הים לפניהם ,והוצרך לדון עמהם ע"פ הנהגת א"א בחסדים ,ואין
כאן העברת משפט ושורת הדין כי אי אפשר בלאו הכי כי אם אין ישראל למי ינתן התורה,
ובשביל התיקון שאחר זמן הוצרך לזה נמצא שהכל בדין וביושר ,וא-ל אמונה ואין עול צדיק
וישר הוא )דברים לב ד( שאין וותרנות כלל רק שלפרקים צריך הארת א"א בחסדים הגדולים
שבו בשביל התכלית שיצא מזה אח"ז ,וכן ענין קבלת תשובת החוטאים ג"כ הוא מצד הארת
א"א בסוד יכבוש עונותינו )מיכה ז יט( שכובשם במקום שאין קטרוג סט"א מגיע שם בסוד
הדיקנא ,ונמצא שהדין עם החסד משתנה יחד ואין הדין מתבטל רק בזמן הצריך ,אבל נשלם הוא
לבסוף.
והבחינה השנית הוא הנהגתו לפי הענפים שהם זו"נ ,שהנהגתם את התחתונים הוא בדין
ברור ,והיינו בעת שא"א אינו מראה בז"א לפי ענין עצמו ומניח אותו להנהיג לפי מדתו ,ליתן
עונש לחייבים והטבה לזכאים לפי עומק שיקול הדעות שהוא סוד המתקלא ,1088ואף שנתבאר
בכ"מ שז"א הוא נותן חסדים לנוקבא ,והזיווג של הנוקבא עם הז"א הוא כדי שיתבסם הדינים
של הנוקבא עם חסדים דדכורא ,ונמצא ,שגם הנהגת זו"נ 1089הוא בחסד ,מ"מ ,אין זה דומה
להנהגת הא"א ,שהארת א"א בגלויא הוא מבטל הדינים והקטרוג לגמרי לפי העת הצריך ,מה
שא"כ הנהגת זו"נ 1090אינו מבטל הקטרוג ,ופועל במשפט) ,וכן( ]רק[ שהמשפט הוא מתבסם,
היינו שאין המשפט עוד נקמה ח"ו אלא כענין )משלי ג יב( כי את אשר יאהב ה' יוכיח )דברים ח
ה( כי כאשר ייסר איש את בנו כו' ,שהוא כמו הרופא הנותן סמים מרים לרפואתו ,שנמצא שהדין
עצמו הוא הנותן ,וזהו עצם החסד ,משא"כ ח"ו כשעון גורם שהנוקבא בפירודא ,אז הוא בסוד
אש אוכלה )ישעיה כט ו( והיא חרב נוקמת נקם ברית )ויקרא כו כה( ברשעים גמורים ,בסוד
אבדון הנפש והכרת ,ובאמת גם בזה יש שורש הטוב להעביר הרע מן העולם ,אותם שהם
מסט"א שגובר בהם שנוטל את שלו ,ויש בזה דיבורים ופרטים רבים בענינים עמוקים בסתרי
ההנהגה ,כאשר יבואר ביותר ביאור בענין זו"נ וכל פרטיהם בס"ד ,ונמצא ששורש הדין הנמצא
בז"א גם הוא ע"י מיתוק ,והוא סוד השתרש ז"א בא"א 1091שאף גם שאינו מעביר דינו לגמרי,
מ"מ המיתוק נמצא בו ,והיינו שהדין הוא כדי שיבוא לשרשו לטוב שהוא סוד א"א בבחינת
עצמו.
וכל אלו הם פרטי המאורות שאנו מזכירים בא"א בסוד הדיקנא ובסוד כל הפרטים שבו,
שיש הארות שמעבירים הדינים לגמרי בעתים מיוחדים ,ויש )שממתיק( ]שמתקיים[ מדותיו של
הז"א בכמה מדרגות שונות ,והיינו שיש מצות סגולות אשר הם גורמים העברת הדין כמו בשבת
שמתגלה מצחא דרעוא דרעוין 1092גם בז"א ,והיינו שאין )הטפל( ]הולכים[ אחר המצוה ליתן לו
כפי ערכו אלא גורם תגבורת הרחמים ביותר ,וכמו מ"ש )ר"ה י"ז ע"א( כל המעביר על מדותיו
מעבירים לו על כל פשעיו ,שנמצא שהוא בדין וביושר שהרי העבודה גורם לזה.
מ"מ אינו בדין אלא בהעברת הדין ,והוא סוד מיתוק דיני ז"א ע"י א"א שיש בזה כמה
מדרגות שונות ,שאף ע"פ שרצה הרצון העליון שיהיה הנהגת העולם במשפט ,אך צפה מתחילה
שיוכלו 1093הבריות לעמוד בו ושם ענין זה בהנהגה ,שלפעמים יתגבר החסד לגמרי ויעבור הדין
לגמרי ,אך לא בכל ענין ,אלא לזמן מיוחד ודברים מיוחדים ,וגם זה הכל במשפט שאין וותרנות
כלל והכל במתקלא ובמשקל מכוון ע"פ סידור מ"ה וב"ן שהוא נקשר בעתיק ,1094ששם הונח
המתקלא מתחילה בסוד מ"ה וב"ן ,ומשם נקשר הכל ע"י מדה זאת לצורך תיקון השלמות.
פתח ה
 1088עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל] ,מש"כ בס"י פ"א מ"א שהעולם נברא בספר ספר
וסיפור ,ספר הראשון היא חכמה[ ספר השני שהיא בינה דשקיל במתקלא ,דעת שוקל בין שני
הספרים ,עכ"ל.
 1089נדצ"ל ז"א.
 1090נדצ"ל ז"א.
 1091עי' א"ז רצ"ב ע"א וז"ל ,זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד ,עכ"ל.
 1092במנחה דשבת עי' אד"ר קכ"ט ע"א.
 1093נדצ"ל שלא יוכלו.
 1094נדצ"ל בא"א.
235

פתחי שערים

אחר שביארנו ענינו של א"א בדרך כלל ,נבוא אל הביאור בפרטות האורות שאנו
מדברים בו ,ותחלה נדבר מסוד ג' רישין שבו שנזכר באד"ז )רפ"ח ע"א( תלת רישין אתגלפין דא
לגו מן דא כו' ,ונזכיר מ"ש בו הרב הקדוש ז"ל )ע"ח עתיק פרק א'( ומ"ש בכתבי הגאון בס"ד
)ו' ע"א( ובליקוטים )ס"ד ל"ז ע"ג( שיש קצת הפרש ביניהם בכמה ענינים הן בענין ג' רישין והן
בענין ז' תיקוני גלגלתא ,מ"מ ,אלו ואלו דברי א"ח וכמה בחינות יש ,רק מחולקים בפי' דברי
רשב"י ז"ל בזוהר וכמו שית' בס"ד.
והנה תחילה צריך לבאר מה ענין הג' רישין ,והוא שכבר נתבאר שמהאצילות מתחילה
הנהגת העולם על ידי מתקלא שהוא סוד ג' קוים של חד"ר שהם השרשים הראשונים של הנהגה,
1095
שכולם הולכים אחר ענין זה ,כמ"ש )ס"י פ"א מ"א( בשלשה ספרים נברא העולם כו' כמ"ש
בספ"ד )א' ע"ב( וכן שלשה ספרים נפתחו בר"ה )ר"ה ט"ז ע"ב( שלשה כתות ליום הדין )שם(
וכן סדר המשפט גם למטה בשלשה ,א' מזכה וא' מחייב וא' מכריע לכאן ולכאן ,1096ובזה
המשפט יוצא על הסדר במשקל ובמדה.
1097
ומבואר בספ"ד פ"א )ג' ע"ב( האי מתקלא תלי באתר דלא הוי כו' ,והיינו ברדל"א
ולא בג"ר ,אלא בסוד זו"נ דרדל"א שהוא מחסד שבו ולמטה כמ"ש שם )ד' ע"א( מתקלא קאים
בגופא כו' ,כמ"ש בביאור הגאון שם )ד' ע"ג( ,1098והיינו כמ"ש 1099שהתחלת הכל הוא ז' ימי
בראשית שהם כלל העולם ,והם נשרשים בז"ת דעתיק) ,שכן( ]ולכן[ מחסד ולמטה הוא מתלבש
באצילות בא"א ,מה שא"כ ג"ר שלו שאינו מתלבש כלל ,שאינו לפי הנהגת הזמן אלא בסוד
סידור הנצחי והיחוד כמ"ש למעלה )פתח ב'(.
והנה נודע שתמיד בכל ז"ת ,חג"ת הם אבות ההנהגה ,ונה"י הם תולדות 1100וענפים שלו
שהם באים ממוזגים וכמו שית' במקומו בס"ד )פתח יז( ולכן נקראים אברהם יצחק ויעקב אבות
העולם ,שכמו שחג"ת הם האבות של כל מדות ההנהגות העולם ,כמו כן ,אלו הג' הם אבות
ושרשים לכל נשמות ישראל שהם הכל לפי מספר פרטי ההנהגות שכל נשמה היא מדת הנהגה
אחרת ועולם שלם בפ"ע ,ולכן )ברכות ט"ז ע"א( אין קוראים אבות אלא לשלשה ,והם ג"כ
נשרשים באלו ג' קוים של חד"ר כידוע ,ולכן אלו חג"ת של עתיק שהם חד"ר השרשים
הראשונים של כל האצילות.
ושרשו למעלה שנסדר תחילה בסוד מתקלא להיות סיבה ושורש לאצילות ,הם העושים
ג' ראשין בא"א בהתהלכם בהם ,שע"י נקראים בשם רישין שהם שרשי הראשונים של חד"ר
דאצילות ,שמשם מתחיל הנהגת הזמן ,והם סוד כתר חכמה ובינה דא"א ונקראים ג"כ בשם זה,
שכולם הם בראש דא"א כידוע שבכל פרצוף יש בחינות ראש וגוף ,והיינו שכל מה שמסודר
בגוף בפרטות במעשה ,נסדר תחילה בראש במוחין שלו בבחינת עטרות של הנהגה ,ולכן אלו ג'
ראשונות כח"ב של א"א נקראים כולם רישין ,וכלל המתקלא הוא) 1101ס"י פ"ב מ"א( כף זכות
וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים שהם חסד גבורה ,ודעת הוא לישן ממלל רברבן ,1102והוא
מכריע בין ב' ידים והוא בעצמו פנימיות של ת"ת דרגא דיעקב כידוע ,1103ולעולם ידוע שדעת
קשור בבינה ,כמ"ש )אבות פ"ג מ' י"ז( אם אין דעת אין בינה אם אין בינה וכו' ,והוא סוד ז'
תחתונות דבינה שנעשה דעת בו"ק וכמו שית' בס"ד )פתח ז'(.1104
 1095דהיינו בהגר"א על ספד"צ.
 1096עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב וז"ל ,שלש אמות א"מ"ש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון
חק מכריע בנתים ,עכ"ל.
 1097זהו עתיק לשיטתו עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א.
 1098וז"ל ,ואף בו )במוחין דא"א( לא קאים המתקלא אלא בגופיה ,כנ"ל שהן חו"ג ות"ת שהן
נקראין גופא כנ"ל ,ובגופא קאים המתקלא דהיינו או"א ,עכ"ל.
 1099נראה דצריך למחוק 'כמ"ש' שזה כתוב בסוף הקטע ואולי זה ר"ת כמו שאבאר.
 1100עי' ע"ח מוחין פרק ג' שחג"ת הם אבות ,ונה"י הם בנים.
 1101עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב לעיל הערה .1096
 1102מלשון ספד"צ י"ד ע"ב וע"ש בגר"א שהדעת הוא הלשון המדבר גדולות.
 1103עי' תיקו"ז כ"ט ע"ב וז"ל ,יעקב מלבר משה מלגאו.
 1104עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א דהיינו דעת המתפשט ,ועי' יהל אור ח"א כ"ד ע"ב וז"ל ,ענין
הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א ,והוא הדעת דז' תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא
אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה ונעשה לו דעת ,וכן הוא ענין הדעת ,עכ"ל.
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וכן כאן ,אלו ג' רישין דא"א הם סוד גלגלתא ואוירא ומו"ס ,גלגלתא הוא כתר שלו
שהוא למעלה ממדרגת המוחין ,והוא הכולל כולם שהוא סוד תכלית הרצון המתגלה ע"י
מחשבה וציור ,1105ואוירא הוא בין הגלגולת ובין המוח והוא סוד חכמה דא"א ,ונקרא אוירא
לטעם שית' בסמוך )פתח ז'( ומו"ס הוא בינה של א"א ,1106ובאלו הג' רישין מאירים המתקלא
של עתיק ,1107שבינה סוד הדעת שבה ז"ת מאיר בגלגלתא ,ומשם עושה ז' תיקונים בגלגלתא
עצמה מסוד ז"ת דבינה הנ"ל ,וחסד דעתיק מאיר באוירא ,וגבורה במו"ס ,הרי אלו הג' הוא סוד
הרישין ושרשים לכל מאורות של אצילות ,ונקרא רישין שכל א' עושה שורש גדול בהנהגה
בכללות אצילות ,והיינו בגלגלתא בז' תיקונים שלו ,ומו"ס בי"ג תיקוני דיקנא ואוירא שם מאיר
רדל"א דפשיט חד טורנא 1108ובו תלוי כל קשר האצילות) ,היסוד( ]החסד[ המקיים הכל כמו
שית' עוד בסמוך.
1109
ואף שאנו מוצאים ג' רישין בא"א ,מ"מ ,אין בחשבון רק ב' בא"א ,והם אוירא ומו"ס
שהם חו"ב דא"א ורישא עילאה ,הג' הוא רדל"א עצמו שהוא סוד בינה ודעת ,1110שלעולם ידוע
שדעת נכלל בג' ראשונות ,רק שמתפשט ג"ר ומאיר בז"ת ,וכן כאן ,שירותא דא"א הוא
מאוירא 1111שהוא חכמה שבו שהוא תמיד ראשית הפרצוף 1112וכתר אינו מכללו ,והוא נקשר עם
בחינה שלמעלה והוא סוד ג"ר דרדל"א בחינת בינה שבו ,שלעולם בינה של פרצוף עליון נעשה
גלגלתא וכתר לתחתון 1113כמו אימא בז"ת שלה בכתר דז"א ,ולכן באד"ר 1114חשיב רישא
חכמתא עילאה סתימתא כו' והוא מו"ס ,ואח"כ רישא עילאה )מתקלא(]עתיקא[ סתימאה דכל
סתימין ,ואח"כ רישא עילאה דלא אתיידע והם אוירא ,וגלגלתא נכלל ברדל"א שכל כתר נכלל

 1105עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ד שחו"ב הם מחשבה וציור.
 1106עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א.
 1107עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ,ועי' ע"ח א"א א' שזה חג"ת ,ועי' רבינו לקמן פתח ח'
שמתרץ הסתירה.
 1108הוא לשון שר ,שהוא יסוד כמש"כ בזהר ח"א קס"ד ע"א ,ועי' ע"ח א"א ו' וז"ל ,היסוד
מקומו במצח ,ולכן תמצא כי כמו שהחסד הוא גנוז ונחית בפומא דאמא ,גם חסד עלאה דרדל"א
נחית הכא במצחא ,ששם הוא היסוד ושם מתגלה כח האי טורנא נאה בסימא ,ונקרא רצון כי
נמשך מן החסד דרדל"א ,וז"ש באדר"ז )רפ"ח ע"ב( מצחא דמתגליא בע"ק רצון עיקרי ,דהא האי
רדל"א פשיט חד טורנא בסימא יאה דאתכליל במצחא ,ובגין דאיהו )נ"א דההוא( רעוא דכל רעוין
אתתקן במצחא ואתגלייא בבוסיטא )ס"א אתגליף בפסיטא( האי מצחא אקרי רצון ,וכד רצון דא
אתגלייא ,רעוא דרעוין אשתכח בכלהו עלמין ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וז"ל ,ומן ז"ת
דחכמה דרדל"א ,שם יש יריעה חדא ,אור שנברא ביום א' ,ושם פשיט חד טורנא עילאה וגנוז
ברוחא דגניז בע"י ,והוא קד"א קוטרא עילאה דאתעטר כו' ,עכ"ל.
 1109עי' בהגר"א על תיקו"ז קל"ח ע"ד וז"ל ,שלעולם אינו חושב אותם הגלגלת ואוירא רק
לאחד ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג שסיום גלגלתא הוא קד"א ,אם כן אפשר לקרא לחכמה דא"א
או גלגלתא או אוירא ,שאוירא אינו תיקון אלא רק קד"א כמש"כ הגר"א בספד"צ ה' ע"ב.
 1110עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א והן )הז"ת גלגלתא( בראשית סוד בינה דעת ,שבה ברא שית
שהוא כולל שית ,תיקונים שית יריען ,עכ"ל ,והיינו ז"ת דבינה שהוא הדעת המתפשט כנ"ל מהיהל
אור הערה .1104
 1111עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב.
 1112עי' א"ז ר"צ ע"א האי חכמתא שירותא דכולה ,עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א.
 1113עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וז"ל ,ליקוט 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 ,ובתוכה מסתתר ז"ת
דחכמה ,שכלל חו"ב הם כ"א בסוד חכם בבינה והבן בחכמה ,וזהו העיקרים ,ומהן באין ב' טפין בב'
מוחין חו"ב דז"א ,והוא מבינה מחו"ב שבה ,ובתוכם חו"ב שבחכמה אבל הדעת הוא ז"ת שלה וזהו
בוצינא דגניז במעוי דאמא ,שית יריען לישן ו' ,וכן הוא בג' רישין שרדל"א הוא ג"ר דע"י ,וז"ת
דבינה דרדל"א מתלבש בגולגלתא וז"ש בתיקונים )לז( שגלגלתא הוא בינה בסוד עמר לגלגלת,
עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"א כ"ד ע"ב וז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א והוא הדעת דז'
תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה
ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת ,עכ"ל.
 1114צע"ג שהרי בהגר"א ספד"צ ה' ע"ב כתוב שחכמתא עילאה סתימאה היא אוירא ולא מו"ס,
וכן הוא במבו"ש כ"ג ע"ג ,ואולי צ"ל חכמתא סתימאה ,שכן הוא באד"ז רפח ע"א.
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בפרצוף העליון ,וזהו באופן א' ע"פ מה שנתבאר בכתבי קודש של הגאון בביאורו לספ"ד ,שכל
דבריו כגחלי אש איום ונורא הוא.
פתח ו
ועתה נבוא לביאור דבריו )ע"ח א"א פרק ב'( בפרטות ,הנה אלו הג' רישין נק' תיקונים
של אצילות כמ"ש באד"ר ואד"ז )רפ"ח ע"א( וספ"ד )ד' ע"ב( אתתקן ואזדמן כו' ,וענין התיקון
הוא במה שהיה קלקול בתחלה ,והיינו תיקונים לכל המלכים שנשברו בעולם התוהו מטעם שלא
היה בהם מתקלא ,ועיקר הקלקול היה בשביל שבאו האורות מגולים ולא היו יכולים לקבלם,
ולכאורה הוא דבר מוקשה להבין ,שהרי למעלה כל מה שהאור יותר גדול ,הטוב והשלמות יותר
מאיר ,וא"כ איך גרם ריבוי האור השבירה והקלקול ,ובאמת הוא ענין עמוק ,שהנה מצינו ג"כ
למטה שלפעמים רוב הטובה הוא מזיק ,שמקבל זה אינו ראוי לכך ,שהרי מי שהוא חלוש הראות
אינו יכול להסתכל באור השמש ,והוא מזיק לו אם לא כשיש מסך מבדיל בין האור למביט בו,
ומי שהוא זך הראות אדרבא גודל האור נותן לו השלמה ונהנה בו הרבה ,ומצד זה מצינו ג"כ
שמי שהוא שקוע בסט"א גילוי הקדושה מעבירו מן העולם ,כענין מ"ש )תהלים סח ג( כהמס
דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלקים ,וכן אמרו )נדרים ח' ע"ב( לע"ל הקב"ה מוציא חמה
מנרתיקה ,צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה ,וכן אמרו ג"כ במפלת סנחריב )סנהדרין
צ"ה ע"ב( אוזן פתח להם ושמעו שירה מפי החיות וכו' ,וזהו באמת אבדן הרשעים והעברת
הסט"א ע"י גילוי הקדושה ,כמ"ש )זכריה יד ד( ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים וגו' )שם
שם ג( ויצא ה' ונלחם בגוים ,וכן מצינו בכ"מ.
ובאמת ז"ס שבירת הכלים ,שכ"ז שהכלים היו בסוד התוהו בבחינת נקודות לבד שהוא
השיעור ששיערה המחשבה הנבראת בבחינת קלקול שהסט"א גובר עליהם ואינם שלמים
בתמונתם וצביונם כפי מה שהיה כוונת הבריאה ,אז היה השבירה ,והוא סוד הביטול וחורבן
העולם ,והיינו סוד עונש החטאים שכל עונש הוא בבחינת גילוי הקדושה ,וכמ"ש )דברים ד כד(
כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא גו' ,ונקרא )ילקוט דברים לג תתקנא( אש אוכלה אש ,שהוא
תגבורת דין דקדושה המבעיר אש של גהינם וסט"א ,ולכן מצינו בחסידים הראשונים אשר ע"י
רוב גודל קדושתם ,עד שארז"ל )שבת קי"ב ע"א( אם ראשונים כבני אדם אנו נגדם כחמורים כו',
היה הבל הראות 1115שלהם פועל להעביר הסט"א ולהעניש לרשעים ,כמ"ש רז"ל )ברכות נ"ח
ע"א( נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות כו' ,וז"ס שיצאו האורות בסטרא דדינא בלא ביסום
החסדים ,והיה הגילוי גורם ביטול הז' מלכים עד שהיה התיקון ,והיינו שניתן מתקלא ותיקון
לכל קלקול שיהיה העולם מתוקן ,ולכן הוצרך ההדרגה שיבואו האורות בהדרגה ע"י תיקונים
ולבושים ,ויהיה נשפע הדין באופן שיכולים לקבלו ,ועי"ז יהיה תיקון העולם.1116
וז"ס מה שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה )ב"ק נ' ע"א( וכתיב )שמות כט
מג( ונקדש בכבודי ,וכן )זבחים קט"ו ע"ב( בנדב ואביהוא בקרבתם לפני ה' וימותו ,כי הם מצד
גודל מעלתם ברוב גילוי הקדושה מתו ,כי אין רוב גילוי הקדושה מזיק להם לגרום ח"ו אבדן
הנפש ,שאדרבא בזה נטהר קצת החטא שהיה דבוק בנפשם ונתדבק נפשם בשכינה ,ולכן
הצדיקים נענשים תמיד כי הם קרובים לשכינה והיא אש אוכלה בסוד האור הדבוק בפתילה,
כמ"ש הגאון בפי' להיכלות )ח"א ט"ז ע"ב( מה שא"כ הבינונים שהטומאה רבתה בנפשם אם
היה גילוי הקדושה גובר בהם ,היה ח"ו ביטול הנפש בסוד שבירת הכלים ,לכן הוצרך להתנהג
עמהם ברחמים בסוד כיסוי הלבושים ,וזהו עצם המתקלא לבסם הדינים בחסדים כדי שיתקיים
העולם ,כי אין יכולים להתנהג ע"פ מדת הדין הגמור והוצרך לדונם בהדרגה ולפרוע מהם מעט
מעט עד שהדין נגמר באורך הזמן.
ועל סוד זה אמר הנביא )עמוס ז ב( מי יקום יעקב כי קטן הוא ,שבאמת לפי מצבם של
ישראל בעת שאינם עושים רצונו של מקום שהם בסוד נקודות שאין הנפש מתבנה בסוד פרצוף
 1115עי' אריז"ל שער הפסוקים תהילים ,על הפסוק רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה,
וכן שער מאמרי רז"ל א' ע"ג.
 1116עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג וז"ל ,כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט
ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש ,וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים
לקבל האור ,עכ"ל.
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גמור ,אלו היה גילוי הקדושה והדין נשפע לפי מדתו של הקב"ה בגילוי הקדושה להענישם בבת
אחת בכדי לבטל הסט"א המתדבק בהם ,היה ח"ו כליה בסוד שבירת הכלים ,והוצרך הוא ית'
לדחות העונש ע"י אריכת זמן הגלות לפרוע מעט מעט ,וה"ס הסתרת פניו מן החטא ,כמ"ש
)במדבר כג כא( לא הביט און ביעקב גו' ,כי ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו ,בסוד הביסום של
המתקלא חסד ודין ביחד הוי"ה אלקים ,והוא מ"ש דוד המלך עה"ש )תהלים סב יג( ולך ה' חסד,
כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ,שאין ה' דן את האדם לפי גילוי כבודו ית' אלא ע"י מסכים
ולבושים רבים ,שיהיה האדם נידון לפי מצבו של האדם ולפי הכנתו שיהיה יכול לקבל ,ולא
יהיה נשבר ומתבטל ,וכל מי שהוא במדרגה יותר גדולה יוכל לקבל האור יותר מגולה ,וז"ס
דקדוקיו ית' עם הצדיקים כחוט השערה ,שזהו אדרבא שלמותם לזכך נפשם יותר ויותר כדי
לקבל העונג הגדול.
וז"ס מ"ש )זהר ח"א קנ"א ע"א( שבינה עצמה רחמים ,ודינין מתערין מסטרהא ,והוא יין
המשמח 1117אלקים ואנשים )שופטים ט יג( כי באמת שורש הדין הוא יותר גדול מן החסד בסוד
זהב וכסף ,1118כמ"ש )שמות לח כד( זהב התנופה) 1119עי' לעיל בבית נתיבות נתיב הצמצום פתח
ד( ,ורק שבהתפשטותה למטה בז"ת שהוא תחת המקום שבו הסט"א גובר אז הדין הוא מזיק,
אבל בבחינת העלותו לג"ר שהוא רחוק מן הסט"א אחר הזיכוך ,אז הוא מדרגה גדולה מאד
בסוד שם ב"ן שעולה לס"ג שהוא גדול יותר ממ"ה ,1120וז"ס יום הדין הגדול שאז יהיה גמר
התיקון יהיה הדין הגמור שאז יעלה ב"ן לס"ג ,וז"ס ג"כ שאור הנקודות היו מן העינים בהבל
גדול יותר מאור המצח שהיה זיו בעלמא כמ"ש הרב זלה"ה )א"א פרק יג( ונמצא שהדין כשהוא
משתלשל למטה שאז הסט"א גובר ,אז הוא למטה מן החסדים ,אבל כשהוא מתוקן אז הוא
במדרגה יותר גדולה.
וז"ס הגדול כשיעקב רצה להתברך מיצחק ,אז נאמר )בראשית כז כה( ויבא לו יין וישת,
כי יצחק שהוא מדת הדין בז"ת ,משם למטה מקבל הסט"א שליטה להיות שוטר ומעניש ,בסוד
)בראשית כה כח( ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ,בסוד קטרוגא דיליה ,הוא הצד ציד בסוד
עונות בני אדם כמ"ש בזוה"ק )רע"מ ח"ג צ"ט ע"ב( וסוד צי"ד הוא נורא מאד כי הוא נגד ד'
אתוון דסמא"ל שכל א' במספר הוי"ה ,1121שנגדו בסט"א סוד מרכבה טמאה ,ולכן ביוה"כ
שעולים לבינה 1122בסוד יין המשמח אז נמתק הדין בשרשו ,שמשם הוא העברת הסט"א בגילוי
הקדושה ,וז"ס שני השעירים שעשה יעקב מטעמים לאביו והביא לו יין המשומר ,בסוד יין
המשמח ,ובזה נדחה עשו מן הברכות ונכרת והלך לו ,וכמ"ש עוד במק"א )בית עולמים ק"נ
ע"ב( באריכות ,ולכן בכל הנהגת שית אלפי שנין הוצרך הדבר לתיקון מטעם שלא היה עדיין
הזיכוך הגמור ,והוצרכו האורות לבוא ע"י לבושים ומסכים ובזה יש קיום לאורות הנהגה ,והוא
ג"כ סוד ביסום הדינים בחסדים ב"ן במ"ה.
וכן כל התיקונים דא"א הם הכל להלביש האור בהדרגה ,וכולם הם חסדים גדולים ,וז"ס
התיקון ע"י י"ג תיקוני דיקנא שהם השערות צינורות דקין שהאור בא משם ע"י הדרגה ,ובזה
 1117עי' עי' זהר ח"ג ק ע"א :ויבא לו יין דא יין דמנטרא יין דהוא חדו דלבא רזא דעלמא דאתי.
עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע' אנפין
והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל.
 1118עי' תיקו"ז קי"ח ע"ב מצרף לכסף דא אברהם ,וכור לזהב דא יצחק ,עכ"ל ,ועי' ע"ח לאה
ורחל פרק ג' בהגה"ה ידוע כי זהב חשוב יותר מן הכסף לכן הגבורות חשובים יותר מחסדים ,עכ"ל.
 1119עי' לעיל הערה .749
 1120עי' ע"ח שער השמות ו' וז"ל ,דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ"ל הנכללים בזו"ן
כולם הם בחי' אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום ,ועתה אור מקיף הוא מצד
הבינה ואח"כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה' חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז"א ,ר"ל
שהנוקבא דז"א שהיא התחתונה הנקרא מלכות ,תסובב גבר הז"א ,כדמיון מה שעתה מסבבת אותו
הבינה ,והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז"א ,הנקרא ת"ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן
בראשיהם ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול מהפנימיות ,לכן
שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,עכ"ל ,וכן עי' אדיר במרום עמוד קח וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה
התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א ,ועי' לקמן נתיב אבי"ע
פתח יא.
 1121צי"ד בגימ' ד' פעמים הוי"ה.
 1122עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א.
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נעשה תיקון לכל העולמות ,וה"ס מ"ש )אד"ר ק"מ ע"א( ששערות דיקנא הם תקיפין שהם שרשי
הדינים ,אף שבעצמם הם רחמים גדולים ,ולכן יכולים לקבל החסד שבתוכם כמ"ש הגאון בפי'
לספ"ד ,1123והיינו שסוד ביאת האור בהדרגה נראה שהוא דין וצמצום שהוא בא במעוט גדול,
אבל באמת הוא עצמו החסד שבזה היה תיקון העולם ,ויש בזה כמה מדרגות מה שנראה מזה
סתירה בכ"מ בדברי הרב הקדוש ובזוה"ק בענין אלו התיקונים ,רק שכמה בחינות יש וחילוקי
מדרגות הרבה ,וכמ"ש עוד בתוספת ביאור בס"ד.
פתח ז
והוא לפי מה שנתבאר שאלו ג' רישין הם כח"ב דא"א שבהם מתלבשים דעת וחסד
וגבורה דרדל"א ,1124והיינו שדעת שהוא בינה היינו ז"ת דבינה 1125שנקראים בשם דעת ,הוא
מאיר בגלגלתא ועושה שם תיקונים של ז' דגלגלתא כמ"ש עניינם בסמוך )פתח הבא( ואלו
התיקונים הם בשביל תיקון ז"א שהוא כלל הנהגת ז' ימי בראשית ,ומו"ס הוא בינה ,ושם הוא
גבורה דרדל"א ועושה י"ג תיקוני דיקנא ,ולכן שם במו"ס שם שורש הדין ,ועצמה רחמים
גדולים כי כן הוא מדרגת בינה ,1126ולכן משם סוד י"ג תיקוני דיקנא והם בשביל תיקון הנוקבא
שגם בניינה מן הגבורות ,והוא בסוד י"ב שעות ,1127והם י"ג עלין דסחרין לשושנה )זהר ח"א א'
ע"א( וכמ"ש במקומו )אבי"ע פתח כו(.
וסוד האוירא שם גנוז האי רדל"א סוד חסד עילאה ,שבו נתקנו שניהם דו"נ כמו בתחילת
התיקון ,שנעשה המתקלא ע"י הארת החסד ביסוד דא"ק מלך הדר ,ובו אתנסיבו דכורין ונוקבין
דסלקין במתקלא ,בסוד )ויקרא כ יז( ואיש כי יקח את אחותו חסד הוא ,1128שע"י גילוי החסד
הזה הוא זיווגא דזו"נ ,וכן כאן בשורש השרשים כללות התיקון באלו ג' רישין שהם שורש דו"נ
ושורש החסד שהוא גורם זיווגא דלהון ,והחסד הזה הוא גנוז באוירא שבין גלגלתא למו"ס,
והוא אור דנפיק יו"ד מאויר ,ואשתאר אור ,1129וסוד י' הזה הוא כלל ד"ו שהם דרגא דדו"נ ,וע"ז
נאמר יה"י או"ר י"ה אוי"ר )תיקו"ז פ"ב ע"א( ולכן לפעמים אין חושבין בא"א רק ב' רישין לבד
גולגלתא ומו"ס 1130ורישא תליתאה הוא רדל"א שהוא נקרא ע"ש אוירא וגנוז בו.
וענין גניזתו בו הוא בסוד אור הגנוז לצדיקים צדיק וצדק ,1131וה"ס עמוק ונורא מאד
)ז"ח ח' ע"א( ליבא לפומא לא גלי ,כי הוא מקום להבת שלהבת והדבור בו סכנה גדולה ,רק
לרמז בריש מלין לחכם ומבין מדעתו ,1132כי עיקר התיקון הוא שיהיה האור נגנז מדכורא
 1123עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג וז"ל ,הלבושין הן י"ג תיקוני דיקנא ,שעל ידיהם יוצאין
האורות לכל העולמות מן המזלא ,ויוצאין ע"י השערות צינורות דקין וע"י התלבשות בשערות,
ועי"ז יוכלו כל העולמות להתקיים ,עכ"ל.
 1124רדל"א לפי ביאור הגר"א הכוונה הוא לעתיק ,ול"ד לג"ר שבו ,עי' בהגר"א על ספד"צ ד'
ע"ב ,ובכ"מ.
 1125עי' יהל אור ח"א כ"ד ע"ב וז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א והוא הדעת דז'
תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה
ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת ,עכ"ל.
 1126עי' זהר ח"א ר"כ ע"ב וז"ל ,אף על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה ,דינין מתערין
מניה ,עכ"ל.
 1127עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א.
 1128עי' בהגר"א על ספד"צ י"ז ע"א וז"ל ,יום אחד שנתייחדו שניהם ע"י יום אחד שהוא ת"ת,
וייחודם ע"י חסד כנ"ל בסוד ואיש אשר יקח את אחותו חסד הוא )ויקרא כ'( כידוע ,לכן נאמר יום
אחד שהוא חסד יום ראשון והוא יומא דכלהו יומין וזהו יום אחד ,עכ"ל.
 1129עי' לעיל הערה .74
 1130עי' בהגר"א על תיקו"ז קל"ח ע"ד וז"ל ,שלעולם אינו חושב אותם הגלגלת ואוירא רק
לאחד ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג סיום גלגלתא הוא קד"א ,עכ"ל.
 1131עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב וז"ל ,יו"ד עילאה דאתעטר בקיטרא דעתיקא היא קרומא
עילאה כו' ושם מתגלה החסד ,כי החסד לבדו א"א להתגלות ,כמ"ש )חגיגה י"ב ע"א( אור שנברא
ביום ראשון היה מאיר כו' וגנזה לצדיקים כו' ,והוא החסד שנקרא אור כידוע ,ויום ראשון הוא
חסד דרדל"א ,כי ז"ת הן ז' ימי בראשית ,ימים קדמוניות ,וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות ,צדיק
וצדק ,כידוע דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה והוא גניז בנוק' ,עכ"ל.
 1132עי' חגיגה י"א ע"ב.
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לנוקבא כי עדיין אין המלכים נתקנים בשלמות ואין יכולים לקבל האור בגלוי ,רק מה שנהיר
1133
דרך דופן ע"י מסכים ומחיצות ,ולכן הוא צריך להיות )חגיגה ט"ו ע"ב( מגדל הפורח באויר
ויהיה הי' גנוז באור העליון ,והוא )משלי יח י( מגדול עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב ,בסוד
)יחזקאל א יד( והחיות רצוא ושוב ,וה"ס ונשגב) 1134שופטים ח כא( כי כאיש גבורתו ,וצריך
להיות בצמצום ובסיתום ,כי אין יכולים לקבל רוב טובה ,ולכן גם רדל"א נחשב בכלל הג' רישין,
אבל אינו נחשב רק ע"ש גניזתו באוירא ,שהאוירא הנסתם בסוד הקרומא הוא עצם התיקון שלא
יאיר מבלי לבוש ומחיצה ,ואלו הג' רישין הם שורש המתקלא בחיבורא דדו"נ וכל התיקונים
לכל הקלקולים ,והתחברות התחתונים אחר שהם בתיקון עם העליונים ,וגם הם שורש ג' הקווין
של הנהגה חד"ר בסוד כף זכות וחובה ולשון חק מכריע בינתים )ס"י פ"ב מ"א(.
ומ"מ שם בא"א הם דא לגו מן דא ודא לעילא מן דא )אד"ז רפ"ח ע"א( כי באמת שם
אין מתקלא שייך ,1135כי אין שם הנהגה לפי ענין הזמן רק בסוד תיקונים ושרשים להנהגה ,שכל
א' שורש לענין א' ,ולכן אנו מדברים בהם בסוד זה לפנים מזה ,ואין שם ימין ושמאל ניכר ,רק
מקום התחלת המתקלא הוא בגופא דא"א מחסד שבו ולמטה ,שהוא פעולתו והשגחתו ע"י
ענפיו שהם או"א המלבישים אותו ,ששם ניכר התחלת המתקלא ,שאו"א הם המעבירים ההנהגה
לזו"נ בסוד חסדים וגבורות כמו שיתבאר במקומו )או"א פתח טז( והוא מ"ש בספ"ד )ד' ע"א(
מתקלא קאים בגופא כו'.
פתח ח
והרב הקדוש האר"י ז"ל ביאר אלו ג' רישין באופן אחר קצת ,והוא ,כי בכללות הם
בא"א ב' רישין ,כתר שבו שהוא גלגלתא הוא רישא חדא ,ומו"ס שבו הוא חכמה דא"א הוא
רישא תניינא ,והם דא לגו מן דא ,והיינו שא' מתלבש ממש בשל חבירו בב' בחינות ,שיש בכל
א' עצמות וכלים ,אבל רדל"א שהוא ראש העליון הוא דא לעילא מן דא ,ואינו מתלבש בראש
הב' כמו שראש הב' מתלבש בראש הג' ,ובפרטות הם ג' רישין בא"א ,היינו כתר דיליה גלגלתא
הוא רישא עילאה ,וחכמה שבו הנקרא מו"ס ראש הג' ,ובין הגלגלתא והמו"ס ה"ס אוירא והוא
ראש ב' ,והם ג' רישין לבד רדל"א ,והיינו שרדל"א אינו מכללם שהוא מבחינת א"ק ואינו מכלל
אצילות ,שהרי אינו מתלבש שם כלל רק הוא גנוז באוירא לבד ואחזי' נהורי' שם.1136
ונמצא שלפי שיטת האר"י ז"ל מו"ס הוא חכמה דא"א ולמעלה ממנו מוח סתום מאד
והוא אוירא ,1137אבל לפי שיטת הגאון ,מו"ס הוא בינה דא"א ואוירא חכמה שבו ,והמדקדק
בדבריהם הקדושים יראה שאין כאן סתירה כלל ,והוא כמ"ש הגאון שם )ספד"צ ו' ע"א( שבא"א
שם אין בחינת נקבה נכרת כלל שהרי היא נקראת יחידה ,וכמש"ל )פתח ד'( שא"א הוא בבחינת
ההארה המתוקנת שאין פגם מגיע שם ,ונמצא שאין שייך בו חסרון מצד המקבל רק תמיד
המקבל מוכן לקבל הארתו ונכלל בשם המשפיע ,והוא בסוד )בראשית ב כד( ודבק באשתו והיו
לבשר אחד ,כי לעולם מילוי אד"ם 1138הוא חו"ה מילוי מ"ה כידוע ,1139אך משם יש שורש
לנקבה ,ולכן או"א שתחילת יציאתם מחו"ב דא"א ,שם נשרשים כחדא ,ולכן שם נכללים חו"ב
זה בזה ואוירא ומו"ס שניהם כלולים זה בזה ,ונמצא שגם מו"ס נקרא ע"ש חכמה ,1140אך מ"מ
 1133עי' ע"ח צלם פרק א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א.
 1134מילה זו קשה להולמו.
 1135עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א האי מתקלא תלי באתר דלא הוי – אמר תלי לפי שאין
מתקלא בו בעצמו ,רק פשיטותא דאתפשט מיניה ואתנהיר במוחא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז
מ"ו ע"ד ששורש זו"נ מתחיל ממו"ס אבל עיקר זו"נ רק למטה ממנו )וכן בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב(
ועי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג שמה שכותב רבינו היא פירוש דברי הגר"א שם.
 1136לשון ע"ח א"א פרק ו' ,ועי' לקמן פתח יג.
 1137עי' מבו"ש כ"ג ע"ג שמה שכתוב באד"ר קכ"ח ע"ב חכמתא עילאה סתימאה ,הוא מתיחס
לאוירא.
 1138יו"ד ה"א וא"ו ה"א פחות יהו"ה דהיינו ו"ד א ,א ,ו ,א בגימ' חו"ה.
 1139עי' ע"ח תיקון פרק ג'.
 1140עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב וז"ל ,לא חשיב מוחא שהוא חכמה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ס"י
בהתחלה וז"ל ,והם בספירות החכמה קדומה שהוא מוחא סתימאה ,עכ"ל ,וכן בתז"ח י"ח ע"ג
שמו"ס היא חכמה ולא בינה ,עכ"ל ,ועי' בהמשך בהגר"א על ספד"צ שכתוב התירוץ של הפת"ש.
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בבחינת התפשטותם למטה אז מתחלקים לב' פרצופים ,ואבא מקבל מאוירא ה' חסדים בסוד
אוירא דכיא ,ואימא ה' גבורות ממו"ס בוצד"ק דגנוז שם ,ששם סוד גבורה דעתיק ,ונמצא שנוכל
לכנות מו"ס בבחינת בינה ע"ש שאימא שורשה משם ,אבל מ"מ ,בא"א הוא בשם חכמה
והאוירא ומו"ס נכללים כא' ,1141וה"ס חסד וגבורה דעתיק המאירים שם ,והכוונה בזה שחו"ג
דעתיק שם שורש לכל התיקונים ,ששם הוא החיבור החזק והמיתוק של דו"נ להיותם בכללא
חדא ,שהרי עתיק הוא לפי העלות כל האצילות לנצחיות אחר כל התיקונים ,לכן ,חיבורם מאיר
באוירא ומו"ס שהם חו"ב דא"א שיהיו ג"כ נכללים כא'.
1142
וגם הגלגלתא של א"א נכלל באוירא שקרומא דאוירא הוא סיום הגלגלתא והוא חסד
דעתיק ,והוא מ"ש האר"י ז"ל )נסירה פרק ט'( שחסד דעתיק מאיר בגלגלתא )ע' מ"ש הגאון
בפי' שם ח' ע"ב (1143ורדל"א הוא סוד בינה דרדל"א ובחינת דעת שבו ,שמאירה בגלגלתא
עצמה ,1144ונמצא ,שב' בחינות בגלגלתא ,א' קרומא דאוירא שהוא בחינת חכמה שבו שמשם
שירותא דא"א ,שכל פרצוף מתחיל מחכמה ובו נכלל הגלגלתא ג"כ בבחינת פנותו אל האוירא
שהוא סוד הגלגלתא המקיף את המוח שהוא מכלל בנין הפרצוף ,אבל עיקר הגלגלתא הוא אור
העליון שבו מלמעלה על הגלגלתא שהוא בסוד כתר שאינו בכלל הפרצוף ,ושם בחינת בינה
דרדל"א ,והיינו ז"ת שבה שהוא סוד הדעת ,1145והרי ע"י ג' רישין אלו נשלם שורש המתקלא
בסוד דעת וחו"ג כמ"ש )פתח ה'( והוא ג"כ כח"ב דא"א.
ורדל"א ,הוא בחינה עליונה שהוא מסוד היחוד העליון מבחינת הנצחיות ,והוא אור
הגנוז לצדיקים שלא נתגלה לשום נברא ואחזי' נהורי' באוירא ,1146שמסוד היחוד העליון הזה
מתנוצץ לפעמים בהנהגה הזמניות איזה ענף מזה שהוא המעביר כל הדינים ומאיר הרצון
בעולם ,והוא המתגלה בשבת בסוד מצח הרצון 1147שבא מניצוץ הרדל"א דגנוז באוירא ,ומאיר
במצח בסוד זיו הפנים ,וה"ס נשמה יתירה בשבת 1148לתוספת השגה ותענוג לצדיקים שהוא דבר
נעלם מאד שלא ניתן לשום נברא רק לצדיקים בסוד )שמות לא יג( כי אות היא ביני וביניכם גו',
אבל הוא גנוז בקרו"ם ,סוד רצו"ן 1149סוד משה דאסתלק שם 1150בשבת בעת גילוי הרצון הזה,
ולכן ולא ידע איש את קבורתו )דברים לד ו( כי הוא רדל"א ,וה"ס שורש נשמת משה למעלה
 1141עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב וז"ל ,וגבורה דרדל"א מתלבש במ"ס ,לכן שם הוא בוצינא
דקרדינותא שורש הגבורות ,השמרים כנ"ל דגנוז במעוי דאימא ,וע"י מתנהיר אימא ,והן 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 ,עכ"ל.
 1142עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג ומ"ש כי או"א נפקו ממ"ס כי מאבא נפיק בהעלם ומצייר
באימא כידוע ,וסיום הגלגלת הוא קד"א.
 1143עי' בהערה .1170
 1144עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ,ומש"כ 'עצמה' היא לאפוקי מש"כ באריז"ל שזה מאיר עד
איפה שהגלגלתא מאיר ,עכ"ל.
 1145עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וזה הדעת המתפשט בו"ק ,ולכן זה ז"ת דבינה שהוא יסוד
דבינה ,כמ"ש יהל אור ח"א כ"ד ע"ב וז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א ,והוא הדעת דז'
תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה
ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת ,עכ"ל.
 1146עי' ע"ח א"א פרק ו' ,ולקמן פתח יג.
 1147עי' אד"ר קכ"ט ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב.
 1148עי' אריכות ביהל אור ח"ב כ"ד ע"א וז"ל ,והוא מ"ש בפ' בראשית באמצעיתא דהיכלא ,דא
הוא אתר מתקנא לקבלא רוחא דליעאל בגו רוחא דא וכו' ,וזהו ענג ושעשוע כידוע ,והוא באדם
טבור ,כמ"ש שררך אגן הסהר ,והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו' ,שלכן בבטן אמו הטבור פתוח
ואוכל ממה שאמו אוכלת ,והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם ,ושם הוא שכר טוב
הצפון לצדיקים לע"ל ,שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן ,ששם השלחן כמו שמפרש והולך ,וז"ס
השלחן בצפון ,והוא נקודה האמצעית ,ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותל,
ושם מקבל מעלמא דאתי סוד נקודה דאמצעיתא ,כמ"ש בפר' תצוה וכו' ,וזהו הענין שכל ימות
החול אסור להמשך אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו' ,עכ"ל.
 1149רצון בגימ' קרום.
 1150נראה דצריך למחוק 'שם'.
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ממדרגת האבות 1151שהם ג' רישין דאדם דנשמות ,ששם יש כל הבחינות שבאצילות ,אברהם
בסוד גלגלתא חסד ,והוא בסוד אוירא בקרומא שנכלל בגלגלתא ,1152שממנו היה ראשית גילוי
האור )בראשית יג ד( ויקרא אברם בשם ה' גו' ,מוחא סתימאה יצחק ,ושם סוד חמרא דמנטרא
דיתיב על דורדיא )אד"ר קכ"ח ע"ב( ושם בוצד"ק ,ולכן כתיב )בראשית כז א( ויהי כי זקן יצחק
ותכהינה עיניו מראות ,1153כי למטה שם גילוי הדינים ,ובמו"ס הוא שורשו ,לכן )בראשית כז כה(
ויבא לו יין וישת גו' ,ויתן לך האלקים מטל השמים גו' טלא דבדולחא ,ושם י"ג נהרי
דאפרסמונא דכיא ,1154ה"ס משמני הארץ ,ויעקב סוד בחינה עליונה שבגלגלתא ,ז"ת דבינה,
דעת דיסוד דבינה ,והם סוד ז' הויו"ת של יעק"ב.
ומשה שורשו למעלה בסוד רדל"א ,מבחינת האור הגנוז באוירא ,ומשם ה"ס )שמות לד
כט( כי קרן עור פני משה וייראו מגשת אליו ,ויתן על פניו מסוה בסוד קרומא דאוירא הסותם
בעד האור הזה ,והוא האור הנעלם ביום הראשון חסד שהוא תיקון הב' מז' תיקוני גלגלתא,
כמ"ש בסמוך בס"ד )פתח יג( והאי קרומא אתחפייא על מוחא שהיא חכמתא סתימאה כו' )אד"ר
קכ"ח ע"ב( שהוא סוד חכמה הפנימיות של התורה שנתגלה למשה שניתנה לו במתנה ,והם סוד
מ"ט שערי בינה ,שמו"ס הוא בינה כמ"ש ,ורק שהקרומא אזדכך 1155ומוציא נהירו ממנו ממו"ס,
ובו גנוז נהירו עילאה מה שגם הקרומא לא השיגו אלא שהרדל"א גנוז ממנו ,ולכן אמר באד"ר
)קל"ה ע"א (1156שנהורא דרדל"א גנוז בו ,ולא אמר אתלבש ,וה"ס )דברים לד ו( ולא ידע איש
את קבורתו ,כמ"ש )במדבר יב ג( והאיש משה ,שהוא עצמו לא ידע את קבורתו כי ה"ס שער הנ'
שהוא בכתר סוד בחינה עליונה שעל הגלגלתא שהוא רדל"א ,שלא נתגלה לשום נברא רק גניזתו
בנשמת משה בסוד עלותו לרצון והוא קשור בו כדי שיתגלה לעתיד ,כמ"ש שאז יוציא ה' חמה
מנרתיקה )נדרים ח' ע"ב( והיה אור החמה גו' שבעתים כאור שבעת הימים )ישעיה ל כו( שהוא
למעלה ממדרגת ז' תיקוני גלגלתא אלא מבחינת בינה עילאה דרלד"א ,והבן מאד ,ויתבאר ביותר
ביאור לפנינו בענין הז' תיקונים בס"ד.
פתח ט
כבר כתבנו )פרצופים פתח ה'( שא"א הוא שורש כל האצילות ,וה"ס התחלקותו לב'
מדרגות ,1157הא' לפי ענין עצמו שהוא המעביר כל הדינים ושם הוא הטוב הגמור ,ומשם
נשפעים תיקונים לכל פרטי מאורות ההנהגה של זו"נ שהוא הנהגת הזמן ,שבעתים מיוחדים
מאיר לפי עצמותו להעביר כל הדינים ולעשות נפלאות בעולם ,וגם יש בו בחינת שורש להנהגת
הזמן עצמו ליתן שליטה לדינים ,אך בסוד הביסום כדי שיתקיים העולם ,וה"ס השתרשו
בא"א ,1158וסוד התיקון הזה הוא ע"י תיקון חסד וגבורה השרשים של א"א שהם בסוד גלגלתא
ומו"ס 1159כמ"ש ,שגלגלתא הוא בסוד חסד דעתיק המאיר בו ,ומו"ס גבורה המתלבש שם ,וכל
 1151עי' יהל אור ח"א ט"ו ע"ד וז"ל ,מדרגת האבות שראו בגוונין דלא מתחזיין על ידי גוונין
דמתחזיין ,והן בחג"ת ,והוא בדרגא דז"א ,ומדרגת משרע"ה הוא דלא מתחזיין כלל והוא בינה ,ועי'
יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין ,לכן ב' גוונין הראשונים נראין בפתיחו
דעיינין ,וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין ,לכן הן בסתימו דעיינין ,אבל חב"ד אין שם גוונין כלל ,ועי'
לקמן א"א פתח טז ,ויז.
 1152עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג ומ"ש כי או"א נפקו ממ"ס כי מאבא נפיק בהעלם ומצייר
באימא כידוע ,וסיום הגלגלת הוא קד"א.
 1153עי' גדלות דז"א פתח עי' שבסוף הגילוי דחסד יש דינים.
 1154עי' בהגר"א ספד"צ י"ט ע"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ג דדיקנא דא"א וז"ל ,הוא
שפעא דמ"ס שנקרא שמן כמ"ש )תהלים קלג ב( כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו' ואמר
דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע ,עכ"ל.
 1155מלשון הספד"צ ה' ע"א וע"ש בגר"א שזה תיקונו.
 1156וז"ל ,והאי אוירא הוא טמיר דטמירין עתיק יומין ברוחא דגניז בהאי גולגלתא אתפשטו
אשא מסטר חד ואוירא מסטר חד ,עכ"ל.
 1157עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות צ"א שיש ב' בחינות בא"א כשלעצמו וכלפי ענפיו,
ונראה מדברי רבינו בפתח י' שזה ג"ר דגלגלתא שהוא כשלעצמו וז"ת דגלגלתא ומ"ס הם ענפיו.
 1158עי' א"ז רצ"ב ע"א וז"ל ,זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד ,עכ"ל.
 1159עי' דברי רבינו בפתח ה' שזה גם כן נקרא אוירא ומו"ס ,וטעם הדבר שגלגלתא מתפשט
עד קד"א )בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג(.
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א' עושה תיקונים בפ"ע באצילות ,שחסד דעתיק עושה הז' תיקוני גלגלתא ,וגבורה המתלבש
במו"ס עושה תיקוני הדיקנא ,וכולם הם תיקונים גדולים באצילות כל א' לפי עניינו ,וכלל
התיקונים כתבנו שהוא שיבואו האורות ע"י צינורות ומחיצות ולבושים וכיסויים ,1160וה"ס
ההנהגה שלא לדקדק עם הנבראים לפי ערך המאציל ית' שא"כ בחטא קל ח"ו יהיה כליה ,אלא
יהיה לפי ערך האדם העובד ,כל א' לפי מדרגתו ולפי התקרבו אל אור המאציל ית' ,שמי שהוא
צדיק יותר ,האור מתקרב אליו יותר בגלוי ויכול להיות נידון בדקדוק יותר ,ועי"ז יתרבה שכרו
יותר ,ואלו הם סוד תיקונים שבא"א של גלגלתא ,שבאים האורות ע"י שערות ונקבים במדרגות
רבות לכל א' לפי מדרגתו שהם סוד השערות הרבים שעל גלגלתא כמו שית' ,וכן הנקבים וכל ז'
תיקונים הם תיקונים לז' ימי בראשית שהם ז"ת של ז"א ,1161שבו ההנהגה לתחתונים לפום
עובדין דלהון ולכל א' לפי מדרגתו ,והם חסדים גדולים לבסם הדינים שבו ,שיהיה לפי קיום
הבריאה ,שהוא סוד חסד הראשון אשר הונח להיות יסוד לנבראים ,וכמ"ש )תהלים פט ג( עולם
חסד יבנה ,והוא חסד הראשון ,ר"ל של עתיק המתגלה בגלגלתא 1162כמ"ש המתפרש לז'
תיקונים כולל כל ו' ימ"ב שית אלפי שנין עד סוף אלף הששי ,כמ"ש בארוכה בס"ד ,ולכן אנו
אומרים שגלגלתא דא"א שבו מתלבש חסד דעתיק ,הוא העושה בו ז' תיקונים שיתבארו בפרטות
)פתח הבא(.
ונקרא בשם גלגלתא שהיא גלגל המקיף לכל ההנהגה מראשית הזמן עד סופו ,שכל
גלגל הוא בהיקף נעוץ סופו בתחילתו ,1163וכן כאן סוף ההנהגה של כלות שית אלפי שנין שבו
גמר הבירור והתיקון ,קשור ונעוץ בראשית המחשבה ותחילת הנהגת העולם שהיה בשביל
תכלית הטוב לנבראים ,והוא כולל לכל נשמות של ישראל שהם קבועים בגלג"ל הזה שהם סוד
ששים ושש נפש יעקב שהם בסוד כלל ו"ק שהם בחשבון הז' תיקונים ,ס' בו"ק עם הדעת שהם
ו' מלכים הראשונים ו' בסוד ו' זעירא ,שאלו הם כוללים כל ס' ריבוא נשמות שהם הפרטים
היוצאים בכל שית אלפי שנין ,וכללותם בסוד אותיות התורה שהם סוד השערות שעל גלגלתא
כמו שית' בס"ד ,והם נכללים בכ"ב אותיות מא' עד ת' וה"ס גלג"ל ת"א ,וכן כלל יציאת
הנשמות של ישראל מאברהם שהוא סוד חסד הראשון הזה ,וה"ס הגדול שיש תס"ז תיבות בפ'
בראשית עד לעשות ,שהם ז' ימ"ב שהם כלל כל התורה וכלל כל ז' אלפי שנין וכלל כל נשמות
ישראל ,שהכל מבואר שם מתיבות בראשית עד לעשות ,כל אלף שנים ביומו המיוחד לו ,כמ"ש
הגאון בפי' לספ"ד ,1164וה"ס חשבון גלגלת"א שהוא כלל גלגל ההיקף שהיה בז' ימ"ב.
והגלגל הזה הוא העולה והיורד בכל עת למעלה ולמטה בסוד המתקלא של חסד ודין,
ותכלית הכל לחזור לנקודה הראשונה לסוד הכתר שהוא הרצון המקיף על החכמה העליונה
שהוא מו"ס המתעלם בבריאה ,כמ"ש עניינו בסמוך )פתח יג( שהוא סוד החכמה הפנימית
המתפשט בנבראים מה שאינו מושג לנו ,והחכמה העליונה הזה הוא מוקף מן הרצון העליון
הסובב לכל הבריאה ,וה"ס הגלגלתא המקפת את המו"ס ,ולכן כל א' עושה תיקונים אחרים שז'
תיקוני גלגלתא הם מתגלים מן הרצון ,והי"ג תיקוני דיקנא מן החכמה העליונה כמ"ש עניינם
במקומם בס"ד )פתח כב וכט(.
 1160עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג וז"ל ,הלבושין הן י"ג תיקוני דיקנא ,שעל ידיהם יוצאין
האורות לכל העולמות מן המזלא ,ויוצאין ע"י השערות צינורות דקין וע"י התלבשות בשערות,
ועי"ז יוכלו כל העולמות להתקיים ,עכ"ל.
 1161עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
 1162זה פירוש דברי הגר"א בספד"צ ה' ע"ב וז"ל ,כי כל הז' תקונין הן בגולגלתא ,שהוא כתר
של א"א ,ולא חשיב מוחא ,שהוא חכמה ,ספירה אחרת ,וכן בכל א"ר וא"ז חשיב גלגלתא לרישא
חדא ומ"ס לרישא ,ואמר לקמן ותליין בשבעה דגלגלתא ,ובו מתלבש חסד דרדל"א כידוע ,וידוע
שחסד הוא יומא דכלהו יומין ,ובו נכלל כל הז"ס ,לכן נכלל בו שבעה תיקונין ,עכ"ל.
 1163עי' ס"י )פ"א מ"ז( וז"ל עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף ,נעוץ סופן
בתחילתן ותחילתן בסופן.
 1164ל"ד ע"א וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל כלול בתורה מבראשית
עד לעיני כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל בפ'
הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז' תיבות ז' אלפי
שנה ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת
בראשית ו' אותיות ודגש של הב'.
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פתח י
אחר שביארנו סוד הז' תיקונים אלו בכלל נבוא לבארם בפרטות ,וצריך שתדע שאלו ז'
תיקונים שבגלגלתא הם גילוי המאורות שנתגלו ממנו מחסד ולמטה ,1165שבאמת הגלגלתא
עצמו הוא פרצוף שלם וכן המו"ס ,1166שלכן נקרא כל א' רישא בפ"ע וכל פרצוף יש בו י"ס
פרטיות ,וג"ר של הגלגלתא הם בהעלם ונכללים ברדל"א שהוא על בחינה עליונה שבגלגלתא
שהוא סוד הכתר שבו שכולל ג"כ ג"ר שעליו רדל"א סוד ג"ר דעתיק ,ואנו מדברים מבחי' גילויו
ולמטה שבכל פרצוף מתחיל הגילוי מז"ת שבם ,שג"ר הם הנסתרות לה' אלקינו גו' )דברים כט
כח( וכמ"ש )דברים ד לב( כי שאל נא לימים ראשונים 1167כו' ,ולכן בתחילה ,הגלגלתא עצמו
הוא חכמה דא"א כמש"ל )פתח ה'( בשם הגאון 1168ששירותא מחכמה ,ואינו אלא שירותא
דפרצופא אבל שירותא דגילויו הוא מחסד 1169שבו ,שתמיד חסד דז"ת נמשך מחכמה ,וכמו
שחכמה התחלת הפרצוף כמו כן חסד התחלת הגילוי שבו ,שמשם מתחיל הבנין.
וסדר הז' תיקונים הם מבוארים באד"ר )קכ"ט ע"א( ובספ"ד )ה-ז( ונבארם בתחילה ע"ד
הסדר שסידרם הגאון )בספד"צ ו' ע"ב( אשר כל דבריו קודש קדשים ,והוא גלגלתא מליא טלא
דבדולחא הוא תיקון א' ,קרומא דאוירא הוא תיקון ב' ,עמר נקי תליין בשיקולא תיקון ג' ,רעווא
דרעווין תיקון ד' ,עינא פקיחא תיקון ה' ,תרין נוקבין דפרדשקא תיקון ו' וז' ,שכוללים ב'
תיקונים ,ואלו הם מסודרים ע"פ ז' ימ"ב וכל מה שנאמר בהם וגם על פסוק ראשון בראשית ברא
וגו' בז' תיבות שבו ,1170שפסוק ב' ,והארץ היתה גו' הוא י"ג על שם י"ג תיקוני דיקנא שהם
ממו"ס שהוא רישא אחרא ופרצוף מיוחד בפ"ע.
וסדר אלו הז' הוא מבינה עד יסוד ועטרת היסוד ,כי ידוע שלעולם בינה הוא נעשה כתר
לז"ת והיא מתחברת עם החסד ,1171וכן כאן מתלבשים ז"ת דבינה דרדל"א בגלגלתא כמש"ל,
וה"ס הדעת 1172יסוד הבינה 1173דרדל"א שכולל כל הז"ת ,והוא הכולל כולם ,ואלו הם המתגלים
בז' תיקוני גלגלתא ובו נכלל גם הקרומא 1174כמו שית'.

 1165עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב שהז' ספירות שם )קד"א הוא חסד ועמר נקי גבורה ורעוא
דרעוין הוא ת"ת( הם פרטות של הז"ת דגלגלתא ,עכ"ל.
 1166עי' לעיל הערה  1162שהבאנו הגר"א בספד"צ ה' ע"ב.
 1167עי' זהר ח"א קנ"ח ע"א וז"ל ,אמר רבי חזקיה ,כתיב )שיר ב יז( על הרי בתר ,וכתיב )שם ח
יד( על הרי בשמים ,מאן אינון הרי בשמים ,אלין שית בנין דלאה דאכללן שית אחרנין ,ואינון
תריסר ואינון שית ,בגין דכל חד כליל בחבריה ולאה עלייהו לקיימא )תהלים קיג ט( אם הבנים
שמחה הללויה ,ועל דא כתיב )דברים כב ו( לא תקח האם על הבנים בגין דאיהו עלמא דאתכסיא
ולא אתגליא ,ועל דא שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך ,בגין דאיהו עלמא דאתכסיא ולא
אתגליא כלל ,ואת הבנים תקח לך היינו דכתיב )שם ד לב( כי שאל נא לימים ראשונים וגו'
ולמקצה השמים ועד קצה השמים ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ב וז"ל ,הוי"ה וכו' הוא דרגא
דז"א שבו מנהיג העולם והוא שמו של א"ס וע"י מתגלה וכל הדרגין שקודם לו ,הכל דרגין אליו,
שיתגלה שעיקר הכוונה של א"ס הוא שיתגלה שמו בעולם וזה כוונת בריאת העולם ולכן נחית
מדרגא לדרגא גילוי אחר גילוי עד ז"א ושם נתגלה כי שאל נא לימים ראשונים )דברים ד'( כידוע,
ועי' שם כו ע"א ,שסוד הצמצום הוא כאן מז"א ולמטה שהוא ו"ק עולם חסד יבנה שע"כ אסור
לשאול כמ"ש )דברים ד'( שאל נא לימים ראשונים שהן ששת ימי בראשית ו"ק ,ואי אתה שואל מה
למעלה כו' שהוא קודם הצמצום וכל המסתכל כו' )חגיגה ריש פ"ב( דהיינו למעלה מז"ת שהוא ג"ר
אסור לשאול וזה לא עיקר הגילוי.
 1168עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א אבל כתר מעל הקומה.
 1169עי' שעה"כ יוה"כ פרק ג' וז"ל ,אי אפשר שיתפשט ויתלבש אור הא"ס בשום א' מהי' ספי'
אלא עד שיתלבש תחילה אור החכמה בהם ,ואז אור א"ס מתלבש בתוך החכמה ומתפשט בתוך
הספי' ,וז"ס כולם בחכמה עשית ,וכעד"ז אין שום א' מהו"ק חג"ת נה"י יכול להתלבש בו אור הא"ס
אם לא שיתלבש בהם בתחילה אור החסד ,עכ"ל.
 1170עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה )בינה( שהיא
גילוי ז"ת דע"י כנ"ל והן ז' תיבות דבראשית ,עכ"ל.
 1171עי' עקודים פתח כא.
 1172עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א 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 ,עכ"ל.
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אבל חסד דעתיק עצמו מתגלה באוירא שהוא חכמה דא"א ,וגבורה במו"ס בינה שבו,
ות"ת דרדל"א מתלבש בדעת דא"א ומתגלה בדיקנא ,ונה"י דרדל"א שהוא עתיק מתלבשים
עיקרם בחג"ת ,שעד כאן נקרא גופא ומכאן ואילך לבר מגופא ,1175ומ"מ נהירו שלהם מתפשט
בכל א"א ,ומ"מ ,עיקרם של אלו הז"ת שהוא עתיק הוא רק בגלגלתא באלו הז' תיקונים שבו,
ונמצא שבכל תיקון מאיר בחינה א' מהז' מאורות שהם בז"ת דבינה דרדל"א ובחינה א' מז"ת
עצמו דעתיק ,שז"ת דבינה הם מאירים בהז"ת עצמם כידוע ,ואלו הם הז' תיקונים בפרטות ,א'
ה"ס הגלגלתא עצמו ובו נכלל 1176טלא דבדולחא ,והיינו שעיקר 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 הנמצאים באצילות ובכל סיבוב ההנהגה ,ולכן הוא מסוד בינה 1177דרדל"א סוד
כלל הז"ת שבו שכולל כל ז' ימ"ב בסיבוב.
ובתיקון הזה נכלל מה שהוא מליא טלא ,וענין ההוא טלא ה"ס נורא וביארו באד"ר )דף
קכ"ח ע"ב( שיש בו ב' עניינים ,1178א' שממנו הוא תחה"מ כמ"ש שם ,ומההוא גלגלתא נטיף
טלא לההוא דלבר ומלייא לרישיה בכל יומא ומההוא טלא דאנער מרישיה ההוא דאיהו לבר
יתערון מתייא לעלמא דאתי דכתיב שראשי נמלא טל גו' ,והב' 1179הוא דמההוא טלא מתקיימין
 1173עי' יהל אור ח"א כ"ד ע"ב וז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א והוא הדעת דז'
תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה
ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת ,עכ"ל.
 1174עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג וז"ל ,סיום גלגלתא בקד"א.
 1175עי' זהר ח"א כ"א ע"ב ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
 1176מה שכתוב בספד"צ מליא מוסבר בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א ,וז"ל ,הוא )הטלא( נכלל
בתיקון הראשון ,ולזה אמר מליא טלא כו' ולא אמר טלא כו' כמו בכל התיקונים ,והוא גנוז
בגלגלתא ונטיף מטלא דביה ע"י גולגלתא ,לגולגלתא דז"א ,ומשם לחקל תפוחין קדישין ,עכ"ל.
 1177אולי צ"ל מיסוד דבינה.
 1178עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קכב וז"ל ,אמנם עוד אור אחד נמשך מן הח"ס דרך
השערות מאחורי העורף ,ומגיע אל המוחין האלה שבז"א ומאיר בם ,וזה אור שאינו יורד ממדרגה
למדרגה כמו אותו של המזלא ,אלא מחבר הח"ס בסוד יו"ד ה"א וא"ו אשר שם עם המוחין דז"א,
שהם גם כן יה"ו ,והוא סוד חכמות בחוץ תרונה )משלי א כ( והנה זה הט"ל יורד מבחינת
הגולגלתא ,פירוש ,שאינו לפי ההתפשטות האצילות הנמשך מח"ס כנ"ל אלא מבחינת הגולגלתא,
שהיא שליטת הנהגת א"א כנ"ל ,ולכן יורד מיד בלא התפשטות ,והנה על כן אמר ומהאי גולגלתא
נטיף טלא וכו' כי הוא הטל היורד דרך השערות שהם בוקעין הגולגלתא ויוצאים ,וזה יורד טיפין
טיפין דרך השערות האלה ,וזה הטל נקרא טל אורות )ישעיה כו יט( מפני שהוא מסוד הגולגלתא
כנ"ל ,ומאיר מבחינת החוורתא ,ועל זה נאמר שראשי נמלא טל )שיר השירים ה ב( כי אם היה
אומר מלאתי טל אז היה מדבר על הטל הנעשה מוחין בראשו מן הבחינה שלו ,אבל לשון נמלא
רומז על המילוי הזה המגיע אליו מבחוץ ,ובסוד זה יחיו המתים ,וסוד הענין הזה דע כי הנשמה
והגוף הן יוצאין מן הפנימיות והחיצוניות של המאורות ,והנה באמת החיצוניות מסוף הפנימיות
הוא יוצא ,וכן הגוף הוא סוף הנשמה ,אלא שהקב"ה ברא אותם בשתי בריאות נפרדות ,והוא מה
שכתוב וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה וכו' )בראשית ב ז( כי ביצירה הזאת נעשה הגוף
וביצירה אחרת ניתנה הנשמה כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים )שם( וזה צריך לצורך הבחירה
והקב"ה היה חפץ שהאדם בכח מעשיו יחבר הגוף אל הנשמה שתהיה היא מתפשטת ומתדבקת בו
דביקות גדול ,וכאשר חטא האדם הנה הרע נתגבר בגוף ,ואז אינו מוכן עוד להתדבק בו הנשמה,
וצריך שתפרד ממנו הנשמה והיא תעמוד במקום שתעמוד ,ובין כך ובין כך הגוף יהיה נסתר בארץ
וחוזר לעפר ,ואז הרע סר משם ואבד ,ואחר כך יחזור הגוף ויבנה בנין חדש וטוב בלא רע ,ותוכל
הנשמה להתקשר בו בקשר גמור אמיץ וחזק ,אך הבנין הזה הוא נעשה בכח הטל הזה דנטיף ,וכן
הוא בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב המסביר את הא"ר הנ"ל.
 1179עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קכה וז"ל ,ואמר עוד ומהאי טלא מתקיימין קדישי עליונין
והוא מנא דטחני לצדיקיא וכו' והוא מדבר מן הטל ,לא זה מה שניטף אלא מה שהוא בפנים
בגולגלתא ,שבה יש הטלא דבדולחא כמבואר במקום אחר ,והנה ממנו יוצאת ההשפעה גם כן בדרך
הדיקנא ,ויש בו ג' בחינות טל בסוד יו"ד ה"א וא"ו ,וסוד זה יורד אל או"א והם ניזונין ,וניזונין גם
כן המלאכים ,והוא יורד אל הז"א ,ונתקן שם בנ"ה שלו ,שהם שחקים ,ושם הוא מ"ן בסוד ע"ב ס"ג
מ"ה ב"ן שבהם ט' יודין וכל אלה מאירים בנוקבא על ידי התיקון שהם נתקנין ,ואחר כך יורדין אל
הנוקבא ,ושם הם לח"ם בסוד ג' הויו"ת היורדין מהז"א ,עכ"ל.
246

פתחי שערים

קדישי עליונין והוא מנא דטחנין לצדיקייא לעלמא דאתי ,ונטיף ההוא טלא לחקלא דתפוחין
קדישין כו' יעו"ש.
וביאור ענין זה ה"ס עמוק ונורא ,שהנה כבר כתבנו שעיקר התיקון הוא במלכין דמיתו,
וסוד כל הנשמות הבאים בעולם בכל שית אלפי שנין הם מסוד אלו המלכים כל א' יוצא ביומו
ובשעתו ,והם כל בנ"א הנמצאים בעוה"ז בכל דור דור הולך ודור בא )קהלת א ד( בסוד וימלוך
וימות ,מצד הקלקולים הגוברים בנפש הבהמיית שלהם ובסוד הרוח שהוא בבחינת ב"ן,
והשבירה הוא המיתה והוא לצורך תיקון ,שע"י העבודה שעסק כל אדם בחייו הוא גרם לו
התעוררות הארת מ"ה בכל תרי"ג איכות שברוחו 1180להאיר לנפשו בסוד חיבור מ"ה עם ב"ן,
ואחר גמר הזיכוך והבירור שיהיה בסוף שית אלפי שנין ,אז יתחברו כל אורות של מ"ה בכל
תרי"ג בחינות שבו ויתחברו עם הנפש בתרי"ג איכות שבו ,ויקום בתחה"מ ,ואלו התיקונים
הוכנו כאן בגלגלתא שהוא הסיבוב של גלגל הזמן של כל שית אלפי שנין והוא מבחינת בינה
שבו ,כידוע שתחה"מ הוא בבינה ושם הוא התיקונים כוללים לכל קלקולים בסוד התשובה ,שכל
זמן שהרע דבוק בנפש אין הרוח יכול להתחבר בו בבחינת התיקונים שמאירים בסוד המצות,
וזה דומה לחולה שכל זמן שמאכל מעופש באצטומכא שלו אין כל צרי גלעד יכולים לרפאותו,
וסוד הט"ל הזה בו הוא תחה"מ וה"ס הדעת מסוד 1181דבינה דרדל"א ,כידוע שבדעת הוא שם
יה"ו 1182שכולל ששה צירופים והם ח"י אותיות שבהם נחתמו כל הו"ק כמ"ש בספר יצירה )פ"א
מי"ג( וכן כאן הוא חותם המקיים שמים וארץ ,והוא חותם הברית ,שמיסוד שם הוא תחיית
המלכים כמש"ל )שבירה פתח טו( בסוד מלך הדר ,והוא הדעת סוד המתקלא שלא היה בעולם
התוהו ובא אח"כ בסוד תוספות ,ושם הזה הוא במילוי אלפי"ן מסוד שם מ"ה כמ"ש ,והוא יו"ד
וא"ו ה"א 1183סוד ט"ל של תחיה ,וסודו ג"כ ט"ל אותיות של ד' מילואי הוי"ה ע"ב ,ס"ג ,מ"ה,
ב"ן ,1184ששם מ"ה כוללם ,לתקן כל הרפ"ח ניצוצין שנפלו מד' מלואים אלו שבהם הוא תחה"מ
בסוד הבלא דגרמי 1185כמש"ל באריכות )שבירה פתח כט( וה"ס הטל דנטיף לז"א בכל יום
בגלגלתא דיליה ,והוא כי ז"א ז"ת שבו הם בסוד הנהגת ז' אלפי שנין ,ורישא דיליה בסוד
המוחין שהוא בסוד התיקון והוא בעת תחה"מ לעלמא דאתי ,שאז ינער מרישיה הט"ל 1186שהם
סוד אורות של מ"ה להתחבר עם ב"ן.
והוא מ"ש )שיה"ש ה ב( אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחותי גו' ,שמדבר
מסוד תחה"מ ע"י גילוי הארת תרי"ג איכות שבנפש ע"י תרי"ג של הרוח שזה גורם התחיה,
והוא מ"ש אני ישנ"ה ,סוד שס"ה ל"ת ,ואנ"י ה"ס ס' מסכתות של תורה שבע"פ ,ששים המה
מלכות גו' )שיה"ש ו ח( אחת היא יונתי גו' )שם ט( ולב"י ע"ר הוא רמ"ח מצות עם ע' אנפין
1188
בתורה שבכתב ,וה"ס המתקלא בשלמות שהם חג"ת 1187דעת עם חו"ב ,כף זכות וכף חובה
הם רמ"ח מ"ע עם שס"ה ל"ת ,ותורה סוד לישן ממלל רברבן ,1189וע"י המתקלא הזה קול דודי
דופק פתחי לי גו' ,בסוד )יחזקאל לז יג( וידעתם וגו' ,בפתח"י את קברותיכם וגו' ,וה"ס פתיחת

 1180עי' לעיל הערה .202
 1181נדצ"ל מיסוד.
 1182ע"ח מוחין פרק ז' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ג.
 1183נדצ"ל ה"א וא"ו.
 1184עי' שער הכוונות עמידה פרק ה' ,וז"ל ,גם יכוין אל שם ההויה בד' מיני מילוייהם שהם
עסמ"ב ובהם ט"ל אותיות ,עכ"ל.
 1185עי' ע"ח טנת"א פרק ה' ,ועי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ב'.
 1186עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קכג וז"ל ,ותבין ענין הניעור שאומר ,דאנער מרישיה ,כי
הנה צריך שתדע שזה הטל היוצא מפי השערות דא"א נכנס בתוך המוחין ומתחבר עמהם עצמם,
ואחר כך יוצא דרך השערות דז"א ונטיף לנוקבא גם כן למוחין שלה ,אבל אינו באותו הכח של
הטל המגיע לז"א ,כי הרי נעשה כבר מבחינה של ז"א ,אבל כשירצה להחיות המתים הנה יגיע הטל
בכחו שהוא בא לז"א אל הנוקבא ,וזהו אנער מרישיה ,כי טרם שיכנס בראשו מנערו למטה להגיע
בכח זה לנוקבא ,עכ"ל.
 1187נדצ"ל חד"ר.
 1188עי' ס"י פ"ב מ"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב שזה המתקלא.
 1189עי' ספד"צ יד ע"ב.
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מ' סתומה של לםרבה המשרה) 1190ישעיה ט ו( אשר תחילה היתה בסוד )שיה"ש ד יב( גן נעול
אחותי כלה גו' מעין חתום ,כל זמן שהערלה היה חופף על הברית ,וה"ס הזוהמא הדבוקה בנפש
שמזדכך בקבר ,שעי"ז נשאר מלא תרווד רקב 1191ונסתלקו ממנו ג' יסודות אמ"ר ונשאר יסוד
עפר לבד ,כמ"ש )דניאל יב ב( ורבים מישני אדמת עפר יקיצו וגו' והוא ג"כ סוד שנשאר בחינת
שם ב"ן לבד ,ונסתלק שם מ"ה שהוא דרגא דרוח ובו נכלל סוד סילוק הנשמה עם נשמה לנשמה,
שהם סוד אש ומים ,ולכן בתחה"מ ,אז יחזרו אלו ג' אתוון במילוי אלפין בסוד היחוד ,ועי"ז
נפתחת בחינת שם ב"ן ,שראשי נמלא טל ,שבכל יום מתמלא רישא דז"א מסוד הארת המוחין
שהם בסוד יה"ו במלוי ,שאלו הם הבירורים העולים בכל יום ומתחדשים מוחין חדשים בכל יום,
הכל לצורך התיקון וקיבול השכר שלע"ל באלף הז' בתחה"מ בגילוי המוחין שבו ,ע"י הבירורים
שנתבררו מן המלכים ע"י עבודת התחתונים ,וע"ז נאמר )ישעיה כו יט( הקיצו ורננו שוכני עפר
כי טל אורות טלך ,שסוד אורו"ת הם תרי"ג איכות הנ"ל המאירים מההוא טלא ע"י תרי"ג מצות,
ומ"ש קוצותי רסיסי לילה הם סוד השערות של ז"א שהם כולם סוד אותיות התורה כמ"ש
במקומו בס"ד )גדלות דז"א נה נו( שהם סוד )מנחות כ"ט ע"ב( על כל קוץ וקוץ תלי תלים של
הלכות שעי"ז הם קמים בתחיה ,כמ"ש רז"ל )כתובות קי"א ע"א (1192כל העוסק בטל של תורה
טל תור"ה מחייהו ,והוא ר"ת א"חותי ר"עיתי י"ונתי ת"מתי ,והם נקראים רסיסי לילה סוד תורה
שבע"פ )חגיגה י"ב ע"ב( שכל העוסק בתורה בלילה הוא מושך עליו חוט של חסד ביום ,והוא
מחסד עילאה שבו מתבסמין המלכים.
פתח יא
ובחינה השניה שעושה הטל הזה ה"ס מזון הצדיקים ,כמ"ש )חגיגה י"ב ע"ב( שחקים
שבו רחיים עומדין ושוחקין מן לצדיקים ,כמ"ש )דברים ח ג( ויענך וירעיבך ויאכילך את המן גו'
למען הודיעך גו' ,כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ,וה"ס מאמר פיו ית' סוד אמ"ר 1193שהם
יה"ו הנ"ל ,והט"ל הזה הוא החסד הגדול שמאיר בא"א שבו זן בחסדו כל בשר ,וע"ז אומרים
בברכת גבורה ,מכלכל חיים בחסד גו' ,וצריך לבאר ענין זה ,שהרי ברכה זו ברכת גבורה היא
ודין ,למה נזכר כאן מה שמכלכל חיים בחסד ,וגם מצינו סתירה ,שבכ"מ מבואר שהמזון לכל חי
הוא בחסד גדול וכמו שתיקנו בבהמ"ז הזן את העולם כולו בטובו גו' ,ומצינו להיפך ,שאמרו
)פסחים קי"ח ע"א( קשים מזונותיו של אדם כקי"ס ,וכן מזו"ן הוא בסוד ק"ג עלמין דבסטרא
דשמאלא בסוד מנח"ה כידוע ,1194אבל ה"ס גדול ,שבאמת המזון הזה הוא מבחינת הטל הזה
שבגלגלתא דא"א ,והנה גם בטל הזה מצינו שהוא בבחינת חסדים גדולים דא"א ,וכן חסד הוא
בגלגלתא בבחינה אחת וכאן אומר דהוא חיזו דבדולחא דאתחזי סומקא בגווה.1195
ובכדי לברר לך ענין המזון ה"ס עמוק מסתרי הבריאה במע"ב ,הנה כתבתי מזה במ"א
)שיח יצחק נו( באריכות ,שמאמר הי' מעשרה מאמרות שנברא בהם העולם ,הוא מ"ש )בראשית
א כט( ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע לכם יהיה לאכלה ,שמאמר הזה
השפיע כח המזון בכל דבר מאכל שע"י יחיה האדם ,והוא מ"ש )דברים ח ג( כי לא על הלחם
לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ,ומאמר זה הוא חותם כל מע"ב ,והוא קיומא
שכל הנבראים צריכים למזון והוא קיומם ,והמזון הזה הוא שע"י מתקשר הרוח עם הנפש באדם,
שאל"כ לא היה חי ,ולכן ,צריך שיהיה מבחינת הרוח וגם מבחינת הנפש ,שעי"ז שניהם קשורים
ביחד הרוח בנפש ,והנפש הוא שיתופא דגופא 1196וקשור בגוף ,וסוד הקישור הזה שבכל מאכל
 1190עי' נוק' דז"א פתחים כ"ב וכ"ג.
 1191עי' נזיר מ"ט ע"ב.
 1192לשון הש"ס וילנא הוא :כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו.
 1193עי' זהר ח"ב קס"ז ע"א ,שאמ"ר היא ר"ת אור מים רקיע ,ועי' הסבר הזהר בע"ח א"א פרק
ו' ,ומ"ן ומ"ד פרק ה'.
 1194עי' שעה"כ מנחה פרק ב' וז"ל ,בענין תפלת המנחה מיוסד על פ' ויקח מן הבא בידו מנחה
לעשו אחיו כו' ופסוקי' אחרים ,הנה נודע מ"ש בזוהר תרומה קס"ו ע"ב ענין אותם הי"ש עלמין
דשריין תחות כורסיא ר"ז כמנין אור בסטרא דימינ' וק"ג עולמות בסטרא דשמאלא כו' ,עכ"ל.
 1195עי' אד"ר קל"ה ע"ב וז"ל ,האי בדולחא דאיהו חיוור ואתחזייא גוונא סומקא בגוונא
חיוורא ,עכ"ל.
 1196עי' תיקו"ז י"ג ע"ב.
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יש בו ד' יסודות ארמ"ע ,לפי מזג כל גוף כך הוא מאכלו לחזק ד' יסודות שלו ,ומאמר פי ה'
שבתוכו הוא סוד ד' יסודות של הרוח ,והם מסוד ד' אותיות הוי"ה שהוא מאמר פי ה' והוא
הרוחניות שבמאכל ,וד' יסודות של המאכל עצמו הוא מבחינת הנפש מסוד ד' אותיות אדנ"י
בסוד מאכ"ל ,שהוא חיבור הוי"ה ואדנ"י ביחד ,1197ולכן הלח"ם מכונה תמיד בשם זיווג ,כמ"ש
)בראשית לט ו( כ"א הלחם אשר הוא אוכל) 1198משלי ל כ( אכלה ומחתה פיה גו' ,ועי"ז מתקשר
הרוח עם הנפש והוא חי על ידו ,וה"ס חיבור מ"ה עם ב"ן שהוא בסוד זמ"ן ,1199וחיבורם הוא
ע"י הארת החסד המתגלה ביסוד דא"ק מלך הדר ,כמש"ל במקומו )גדלות דז"א עה( והוא
הגורם חיבור מ"ה עם ב"ן ונעשה ממנו מזו"ן.1200
והנה ,אם לא היה אדה"ר חוטא והיה התיקון נגמר במהרה והיה חיבור מ"ה עם ב"ן
בשלמותו ,לא היה במזון הזה שום פגם כלל והיה המזון הזה של האדם מקשר רוחו עם נפשו
ולא היה מת ,כמו שיהיה לע"ל ,אבל ע"י שאכל מעה"ד טו"ר שבו היה אחיזת הסט"א שהוא
קליפת נוגה 1201בסוף הקדושה מה שלא נשאר 1202לברר והונח בשביל הבחירה ,אז נכנס הסט"א
בנפש האדם ,ועי"ז ממילא נתערב הרע בכל דבר מאכל שהוא ג"כ לפי סוג וענין נפשו ,שכל
מאכל הוא משורש אותו הנפש ממש ,ועי"ז נתערבו סיגים הרבה בכל דבר מאכל ,והוא מ"ש
)בראשית ג יח( וקוץ ודרדר תצמיח לך וגו' ,וצריך האדם לטרוח הרבה להסיר הסיגים מן
המאכל ,כמו שע"י החטא צריך האדם לטרוח הרבה לזכך נפשו מן המדות רעות שנתדבקו
בנפשו ע"י החטא של יצה"ר ,ובכל זה א"א לו לזכך נפשו מכל וכל ,כמ"ש )קהלת ז כ( כי אדם
אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,שלכן נגזר עליו מיתה ,כמ"ש )שבת נ"ה ע"א( אין
מיתה בלא חטא כו'.
ועי"ז גם המאכל שלו א"א להסיר ממנו כל הסיגים ,וה"ס הפסולת המאכל שיוצא לחוץ
בסוד )ישעיה ל כב( תזרם כמו דוה צא תאמר לו גו' ,וה"ס הסיגים של הכלים הנשברים שהם
ממלכי אדום ,והם סוד סיגי הגבורות הנמשכים ממדה"ד ,שעי"ז ניתן שליטה לשוטרים ,וז"ס
חטאו של אדה"ר בזמן מנח"ה ,כמשרז"ל )סנהדרין ל"ח ע"ב( בעשירית סרח כו' ,שאז
מתעוררים כל סטרין בישין ומתפשטין בעולם ,והוא בסוד )ברכות כ"ו ע"ב( יצחק תקן תפלת
המנחה כדי לבסם הדינים השולטים מסטרא דיליה ,ואז המזון הוא מסוד מנח"ה שלכן חטא
העג"ל היה ג"כ בזמן מנח"ה שחטא העגל היה מעין חטאו של אדה"ר ,כמ"ש )תהלים פב ו( אני
 1197צירוף אותיות זה מובא ברמ"ע מפאנו תיקוני תשובה יט.
 1198עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג.
 1199עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תמג.
 1200נדצ"ל מז"ן.
 1201עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קצה וז"ל ,ותדע שבאמת כל זה האילן )של הסט"א( לא
יצא אלא מספירה אחת האחרונה שבקדושה ,אלא שיש בו כל כך חלקים כמו באילן הקדוש ,ועל
כן הוא בעצמו יש בו אבי"ע ,והאצילות שלו היא יותר קרובה אל הקדושה ,והבריאה פחות ממנה,
וכן על דרך זה שארי המדרגות ,ואחר כך אלו עולמות אבי"ע מתאחזים בענפי אבי"ע הקדושים
לינק מהם ולפעול מה ששייך להם לפעול בהם ,וגם האמת הוא שיש ד' מדרגות של ס"א ,שבכולם
יש אבי"ע והיותר קרובה מכולם היא קליפת נוגה כנ"ל ,והענין הוא כי כשיצאה ההארה שהיתה
חומר הס"א ,הנה בראשיתו לא היתה רע גם היא לגמרי ,אלא שהיתה טוב וכוללת בעצמה רע עד
שבהתפשטה תהיה רע מה ששום הארה אחרת לא היתה עושה זה ,פירוש כי מה שיצא אפילו
ממדרגה אחת למעלה מן המקום שיוצאת זאת שום התפשטות ממנה לא יהיה רע ,אך זאת כבר
הוכנה בדרך זה ,והנה זה הראשית הוא הנקרא נוגה ,שהוא בהיקות האור ,והוא כי כבר אמרנו איך
זה האילן כולו הוא דוגמת אילן הקדוש ,אך האילן הקדוש הוא אור והוא הנמשך מן החסד ,והי'
שהוא כח הדין מן הצמצום הוא הגורם שיצא זה האילן האחר ,וזה היה יכול להיות חשך גמור אם
באמת היו יוצאין מיד רע גמור ,אבל אינו נמשך בדרך זה כי ראשיתו הוא טוב ,ונמצא שיש בו
איזה בהיקות מן האור ,וזה הטוב בהתפשטו נעשה רע ,והוא הרע שהיה בכלל גוף הבהיקות הזה
עצמו ,שכשיצאו כך יצאו כלול מטוב ורע ,וכל זה נקרא נוגה ,והוא סוד טוב ורע ,שבאמת יש בו
טוב ויש בו רע ,ואחר כך מתפשט במדרגת בחינת הרע לבד ,והם הג' קליפות קשות ,והנה בהיות
זה הטוב בקליפת נוגה הנה אינו יכול הס"א להתפרץ לגמרי מפני הקדושה ,כי ראשיתה נכנע אליה,
וגם בזה הטוב של קליפת נוגה הנה יש חלק האחרון ממלכות דעשיה מלובש בה להחזיקה תחת
ממשלת הקדושה ,בסוד ומלכותו בכל משלה )תהלים קג יט( גם מוזכר ענין זה בהגר"א על תיקו"ז
פ"ה ע"א.
 1202נדצ"ל או מה שנשאר לברר.
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אמרתי אלהים אתם גו' אכן כאדם תמותון ,שלטעם זה נשברו הלוחות ,ומצד זה קשין מזונותיו
של אדם כקי"ס )פסחים קי"ח ע"א( כמו שבקי"ס היה הקטרוג גדול שאז היה )משלי ל יט( דרך
נחש עלי צו"ר ,שהוצרך לעורר רחמי דעתיקא לעשות נפלאות בסטרא דא"א לפי הנהגתו לעורר
חסדים גדולים ולהעביר הקטרוג ,כמו כן בכל מזו"ן שהוא מסטרא דשמאלא שיש קטרוג גדול
שלא ליתן חיים לאדם כי הוא מסטרא דמותא שלטא ביה ,וצריך לעורר חסד עילאה בסוד או"ר
שהוא נגד מנח"ה ,שאז האור מתחלש ,אבל מ"מ בא ע"י כיסויים רבים שהוא עצם התיקון,1203
כי אין יכול ליהנות מאור העליון כפי מה שהוא ,והוצרך המזו"ן להתלבש בקליפות ומחיצות
ומסכים ,ולכן )ברכות נ"ח ע"א( כמה יגיעות יגע אדה"ר עד שמצא פת לאכול ,כי המזו"ן שלו
הוא לחם מן האר"ץ מסוד שם ב"ן 1204שהקלקולים גוברים בו רק שמאיר בו ג"כ הארה מן
השמים מסוד טלא עילאה ,כמ"ש )בראשית כז כח( ויתן לך האלקים מ'טל ה'שמים גו' שהוא
מסוד מ"ה ,שיתקיים ע"י כל זמן חיותו ,אבל מ"מ ,כיון שפסולת מעורב בו צריך הוא למות עי"ז
בסוד הקלקולים שבב"ן ,כמ"ש )בראשית ג יט( בזיעת אפך תאכל לחם עד שובך אל האדמ"ה
גו' ,וה"ס ארץ אדום )בראשית ג יט( כי עפר אתה גו' מסוד ישני אדמת עפ"ר ,ולכן נתקן בברכת
גבורה מכלכל חיים בחסד גו' עם תחה"מ בברכה אחת ,שכמו שתחה"מ היא ע"י האי טלא
עילאה דאנער מרישיה דז"א ,1205כמו כן הוא סוד המזון שזן בחסדו כל בשר ,אבל הוא בא
בטורח גדול בבירורי הפסולת שהם סיגי הדינים ,ולכן נתקן בברכת גבורה ,וכן סוד תחה"מ הוא
ג"כ בסוד הבירור ,וה"ס יום הדין הגדול נתקן ג"כ בברכת גבורה והוא ברחמים רבים בסטרא
דא"א כמ"ש.
פתח יב
והנה בהיות ישראל במדבר ע"י התורה שניתן להם ,זכו למדרגת אדה"ר קודם החטא
שהרי פסקה זוהמתן ,ורק שבחטא העגל חזרה זוהמתן ,ומ"מ בזכות משה שעלה לשמים לקבל
התורה שהוא המתקלא ,1206ניזונו בזכותו כל ימי חייו בסוד המ"ן שהוא )שמות טז ד( לחם מן
השמים 1207מסוד שם מ"ה ,וה"ס מ"ש )שמות טז לא( ויקראו שמו מן ,כי לא ידעו מ"ה הוא,
והמ"ן הוא מבחי' טלא עילאה והוא מיסוד דבינה דרדל"א ,1208שהמן כזרע ג"ד )שמות טז לא(
1211
כזרע דגי"ד 1209שכולל כל ז' תיקונים ,ולכן נקרא מ"ן בסוד צדי"ק ,1210והוא בסוד גלגלתא
עומר לגולגולת) 1212שמות טז טז( והוא כולל כל הז' תיקונים של הגלגלתא שהוא מבינה עד
 1203עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג וז"ל ,כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט
ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש ,וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים
לקבל האור ,עכ"ל.
 1204עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ח ע"ד וצ"ט ע"א וז"ל ,עליה אתמר ועשה לעבודת האדם כמו
שמפרש והולך ה' דהאדם הוא נוק' ועבודתה הוא צלותא ,דצלותא בנוק' וכו' וכ"ז בשביל להוציא
לחם מן הארץ כמו שמפרש והולך שהוא נהמא דאורייתא וכו' מן השמים ניתן התורה כמו המטר
שכלולה מהכל להצמיח הכל ,ובני אדם בארץ הם הלוחמים מלחמתה ומוציאין אותה לאורה,
עכ"ל.
 1205נדצ"ל דא"א.
 1206עי' תיקון פתח ז' דהיינו לאפוקי תהו ,עי' תיקון פתח ו' שבמשה נגנז אור הגנוז וכו' ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב הגה"ה אות ב' ,שעיקר ענין המתקלא הוא הדעת ,ומשה הוא דעת
כמש"כ שם ב' ע"ד.
 1207עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ד ע"א וז"ל ,מן הוא הבינה להבין דברי תורה וזהו לבד הדעת,
והוא מסטרא דעמודא דאמצעיתא ,לחם מן השמים ,כמ"ש בפ' בשלח ע"ש ,וז"ש דאתמר מסטרא
כו' וכמ"ש מן בזכות משה והוא מסטרא דעד"א ,עכ"ל.
 1208הוא הטלא דבדולחא מוזכר לעיל פתח י'.
 1209עי' יהל אור ח"ב ז' ע"ג וז"ל ,אמירה בנוק' ,והגדה בצדיק דכורא ,גיד ג"ד ,והמן כזרע גד,
ועם הזרע נעשה גיד ,ומשם שוחקין מן כו' ,ושם הוא סט' דרחמי חסד דכלול בפום אמה וז"ש ויגד
לכם את בריתו ,עכ"ל.
 1210עי' ע"ח פנימיות וחיצוניות פרק י"ג שאות צ' שייך ליסוד.
 1211עי' לעיל פתח ה' שתמיד בינה דעליון נעשה גלגלתא לתחתון.
 1212עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א שמזכירו בשם התיקוני זהר ,ויתכן שכוונתו לתיקו"ז ל"ז
ע"א וז"ל ,וכד )ס"א ו' כד( נחית לתתא לגבי צדיק אתקרי שיעור וכד סליק לעילא לגבי אימא
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יסוד ,ויסוד כולל ב' תיקונים ביחד תרין נוקבין דפרדשקא ,1213ולכן ירד להם המן בכל יום לבד
משבת ,כי הוא מלכות הפרטי סוד פה שאינו מכלל ז' תיקוני גלגלתא ,רק ירד להם מן ביום
הששי לחם משנה לששי ולשבת ,יסוד ועטרת היסוד ,ב' תיקונים ביחד כמ"ש בס"ד ,וכל יום ירד
להם מן בפ"ע ,וכתיב )שמות יב י( ולא תותירו ממנו גו' ,כי כל תיקון הוא יום מיוחד מז' ימ"ב,
בכל יום נעשים תיקונים חדשים ,וירד להם מן בזכות משה 1214שהוא סוד הדעת ז"ת דבינה
שהוא יסוד דבינה דרדל"א ,1215שמשה זכה לבינה )ע"ח זווגים פרק ו'( ולכן )תנחומא בשלח כ'(
לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן.
1216
וסוד המ"ן ,באמצע הוא זרע דגי"ד ,יו"ד פנימי שבין ג' לד' יסוד ועטרת היסוד,
שלכן טל מלמעלה טל מלמטה שהוא סוד מ"ד ומ"ן סוד ו"ד של יו"ד ,א' על הארץ ,בעטרת
היסוד הארץ בתרא של פסוק בראשית ,כמ"ש בסמוך בס"ד )פתח יט( )נ"ל חסר תיבות ד' של
יו"ד( וא' טל מלמעלה ,טל מן השמים ,ו' של יו"ד ,והמן הוא י' באמצע ,והמן הזה הוא נעשה
לח"ם בסוד ב' פעמים ט"ל ,והוא מ"ש )שמות טז ד( הנני ממטיר לכם לח"ם מן השמים שהוא
מסוד דעת ,בינה דרדל"א ,1217שבדעת לעולם כלל המתקלא בסוד ג' מוחין חב"ד ,והם ג' טיפין
דביסוד ,ג' גווני הקשת ,והם ג' הויו"ת ,בסוד ג' אתוון יה"ו הנ"ל ,שהם בסוד לח"ם ,1218ולכן
נקרא לחם הקלק"ל סוד ה"ח וה"ג ,י' פעמים הוי"ה ,והוא נבלע ברמ"ח אברים בסוד רמ"ח
עלמין ,כמ"ש )תהלים עח כה( לחם אבירים אכל איש והוא מ"ש )שמות טז יד( דק מחספ"ס.1219
והמן הזה הוא בא מסוד הארת בינה דרדל"א ,שהוא המאור ,שבו כלל התיקונים לפי
בחינת הארת א"א בעצמו ,שאין שם קלקול וסיגים ,ולכן היה נבלע באבריהם ,ומשם הוא מזו"ן
הצדיקים לע"ל באלף הז' שיעלו לבינה שהוא סוד בראשי"ת ,1220שהיא עלייהו ,דכולם תייבין
לבינה עוה"ב ,כמ"ש לפנינו בס"ד )פתח יט( רק שממנו נמשך הארה ג"כ בהנהגת הזמן לקיים
העולם בסטרא דחסד עילאה שהוא באמת איזה ניצוץ הארה מענין תחה"מ שלעתיד שהוא זן
בחסדו כל בשר ,והוא לחם מן הארץ ,והוא מ"ש )אד"ר קכח ע"ב( דנטיף ג"כ לחקלא דתפוחין
קדישין שהוא בסוד מחצדי חקלא ,1221שהוא המזון הבא ע"י טורח גדול להסיר הסיגים שבו
שהם הסט"א הנאחז למטה ,כמ"ש )זהר ח"א רי"ז ע"א( עד לא גליש למטרוניתא ,כמ"ש במ"א
באריכות )אפיקי ים סנהדרין צ"ה ע"ב( שהם עשר מלאכות ,כמ"ש )ברכות נ"ח ע"א( כמה
יגיעות יגע אדה"ר כו' זרע וחרש כו' ,והם י' כתרין דמסאבותא להסיר ממנו ,ולזה הכל בא מן
עלאה אתקרי קומה ורזא דמלה וימדו בעמר דא שכינתא עלאה דאיהי עומר לגלגלת דאיהי
גלגלתא דרישא ושכינתא תתאה איהי ספירת העומר דבה מני שבע יומין דאינון שבע שבתות,
עכ"ל.
1213
עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א שהם יסוד ומלכות ,ועי' שם ז' ע"א בשם האד"ר שמהם חיין
וחיין דחיין.
 1214עי' תענית ט' ע"א.
 1215עי' יהל אור ח"א ו' ע"א.
 1216עי' גמ' )שבת קד ע"א( גימ"ל דל"ת גומל דלים )עי' לקמן פתח כה(.
 1217דהיינו דעת המתפשט שיוצא מז"ת דבינה דרדל"א כמש"כ בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א.
 1218דהיינו לח"ם בגימ' ג' פעמים הוי"ה.
 1219גימ' רמ"ח.
 1220עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש
בס"י ,והוא סוד וחד חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות,
ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,
רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב
הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים
לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל.
 1221בריש א"ר כך נקרא הבעלי סוד ,עי' גר"א שם בליקוט 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 ,עכ"ל.
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הטל הזה שהוא מבחינת תיקון הראשון שבגלגלתא ,שהוא מיסוד דבינה דרדל"א שכולל חו"ג
ביחד ,סוד תיקון מ"ה וב"ן ,ולכן הטל בעצמו הוא לבן חסד עילאה ,ומ"מ ,הוא כגוונא
דבדולחא דאתחזי סומקא בגויה בחינת שורש הדין ,ולכן גם המן כתיב ביה )במדבר יא ז( ועינו
כעין הבדול"ח ,והוא מסוד נ' שערי בינה ,ששורשם בבינה עילאה הנ"ל ,וכן הוא בכל מזון שזן
בחסדו כל בשר ,אתחזי סומקא למטה כמ"ש )פסחים קי"ח ע"א( קשים מזונותיו של אדם כקי"ס
כמ"ש באריכות.
ותיקון זה הוא כולל כל ו' תיקונים שתחתיו ,שכן הוא בכל דבר ,שבינה שהוא בסוד דעת
כולל ו"ק שתחתיו ,כמו בהיכלות ,היכל ק"ק כולל ו' שתחתיו ,וכן ברקיעים ברקיע ערבות ,וכן
בז' ארצות ,תבל למטה שהוא בינה ,1222וכן בז' כוכבים ,וכמ"ש הגאון בפי' להיכלות )ח"א י"ד
ע"ב( שכן בכל דבר יש כלל ופרט וכן כאן תיקון הראשון הוא בכלל ,ואח"כ ו' האחרים בפרט,
והוא תיבה ראשונה ברא"שית ,שהוא בר"א שי"ת ,כלל ו' תיקונים והם ו' אותיות שבו ,והוא
הגלגלתא שכל התיקונים נכללים שם ונקראים על שמו ,וכן תיבת בראשית כולל כל מע"ב עד
תיבה לעשות ,בסוד תס"ז תיבות שבו ,ולכן נקרא גלגלת"א כמ"ש )פתח ט'( והוא מאמר ראשון
שבי' מאמרות ,כמ"ש )ר"ה ל"ב ע"א( בראשית נמי מאמר הוא ובו נכלל כל י' מאמרות שבז'
ימ"ב ,והוא מ"ש )רש"י בראשית א א( ברא אלקים את השמים גו' לרבות תולדותיהם כו' ,שכל
דבר נברא תחילה במחשבה בכלל ,ואח"כ במעשה בדבור בפרט ,וכן כאן תיקון ראשון גלגלתא
עצמו סוד בינה כנ"ל ,והבן.
פתח יג
תיקון ב' קרומא דאוירא דחכמתא עילאה סתימאה דלא פסק ולא שכיח ולא אתפתח,
כמ"ש באד"ר שם )קכ"ח ע"ב( ולבאר ענין תיקון הזה מה עניינו ומה תיקונים ופעולות עושה
במאורות של האצילות ,צריך להרחיב הדבור בזה לגלות סודות נוראים ועצומים למאד הגנוזים
בעמקי תוה"ק ,והוא ,כי ארז"ל )בראשית רבה פרשה מ"ד פסקה י"ז( נובלות חכמה של מעלה
תורה והוא ג"כ סוד עמוק מאד ,ותיקון זה הוא מאמר השני שהיה ביום ראשון של ו' ימ"ב,
כמ"ש )בראשית א ג( ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור ,שארז"ל )חגיגה י"ב ע"א( שהוא אור
הראשון שברא ה' שהיה מאיר מסוף העולם ועד סופו עמד וגנזו כו' ,והוא מ"ש )בראשית א ד(
וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים גו' ,וצריך שתדע ,שהקרומא דאוירא הזה הוא
המבדיל בין האוירא ובין מוחא סתימאה ,וה"ס קרום של מוח ונכלל באוירא ,ונקרא ג"כ ע"ש
הגלגלתא 1224בכלל הז' תיקונים הנ"ל ,והכל סודות נוראים למאד ,וההכרח לגלות מעט כמציץ
מבין החרכים )שיה"ש ב ט(.
והוא ,צריך שתדע ששורש כל האצילות וכל הנבראים שורש הראשון שבכל השרשים
הוא ענין חיבורא דאוירא ובוצינא ,1225וה"ס שורש האור והחשך ,ושורש השרשים מסוד ז"ת
דחכמה דרדל"א הגנוזה בז"ת דבינה דרדל"א ,ומשם סוד האוירא בא"א משורש אוירא עילאה
1226
חכמה דא"א ,ובוצינא מו"ס ששם גנוז בוצד"ק בינה דא"א ,והקרומא מפסיק וסותם המו"ס
שלא יגיע עליו אור האוירא כ"כ בגלוי ,בסוד גניזת האור שלא יאיר מסוף העולם ועד סופו ובזה
יהיה הבדל בין האור ובין החשך.1227
1223

 1222עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,התיקונים ממנה שהיא גילוי ז"ת דע"י כנ"ל ,והן ז'
תיבות דבראשית ,וז"ש בראשית כו' וכן בשבע רקיעין רקיע העליון הוא ערבות בינה כידוע ,וכן
בארצות ארץ העליון תבל בינה ,וכן בז' ימים שבת וכ"ה בכל ז' השביעי הוא בינה ,עכ"ל.
 1223עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב שחכמתא עילאה סתימאה היא שם של האוירא.
 1224עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג וז"ל ,סיום גלגלתא בקד"א.
 1225עי' 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 והן בחו"ג דע"י וכו' ומזה תבין הסוד הגדול והנורא והעמוק הזה
ותבין בעומקא לבא לפומא לא גליא )ז"ח ח ע"א( עכ"ל.
 1226עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"א וז"ל ,קרומא דאוירא אזדכך וסתים  -שהוא סותם את
החכמה שלא יצא ,עכ"ל.
 1227עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב וז"ל ,יו"ד עילאה דאתעטר בקיטרא דעתיקא היא קרומא
עילאה כו' ושם מתגלה החסד ,כי החסד לבדו א"א להתגלות ,כמ"ש )חגיגה י"ב ע"א( אור שנברא
ביום ראשון היה מאיר כו' וגנזה לצדיקים כו' ,והוא החסד שנקרא אור כידוע ,ויום ראשון הוא
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ולבאר זה ,צריך שתדע מה ענין החכמה סתימאה הזה ,כי באמת שירותא דאצילות הוא
במו"ס ,1228שמשם מתחיל סוד קו המדה 1229שניתן מדה ושיעור לכל המאורות שיבואו בגבול,
וניתן לכל מאור מדה ושיעור להנהגתו ששם בוצד"ק דמדיד משחתין )ז"ח נ"ח ע"ב( כמ"ש
במקומו )פרצופים פתח א'( וה"ס שורש הגבול שניתן לכל נברא ולכל מדה עד כמה יגיע
שליטתו ,שלא יאירו כל המאורות בב"א שהוא סוד הנצחיות אלא יאירו בזא"ז בהדרגה ,שאין א'
נכנס בגבול חבירו ,וה"ס שיעורי אותיות התורה שכל אות נבדל מחבירו ,שכל אות הוא מאור
אחד מיוחד והנהגה בפ"ע ועולם שלם בפ"ע ,כמ"ש בכ"מ מזה ,ושיעור הזה שניתן לכל גבול
הוא ע"פ חכמה עליונה של יוצר בראשית ,שכך צריך להעמדת הנבראים והנהגתם בכדי להביא
תכלית הטוב) ,ועי' אח"ף פתח י"ד( ודבר זה אינו מושג כלל ,והוא תלוי בחכמה עליונה של א"א
והוא בכלל בסוד האוירא שבו אחזיה נהוריה האי רדל"א ,1230ששם הוא הטעם לכל שיעור
הבריאה וההנהגה בבחינת יחוד העליון כמש"ל )פתח ח'(.
ובבינה דא"א הוא בסוד הציור בפרט כל דבר בשורש חכמה העליונה ,כידוע שתמיד
בינה הוא ציור המחשבה וחכמה הכללית ,1231ולכן הוא בסוד מו"ס שלא נתגלה לשום נברא,
שבאמת אם היה דבר זה מתגלה היה מתבטל הבחירה מטעם מתיקות השגה הנפלאה הזאת ,והיו
דבוקים ביוצר בראשית באופן שלא היה שום יצה"ר כלל ,ולכן נסתם דבר זה ולא נתגלה חכמה
ובינה הזאת העליונה ,והסתימה הזה הוא ע"י קרומא דחפייא על מוחא ,והוא בסוד שורש
פנימיות החכמה העליונה של התורה שהוא שיעור הנבראים בפרטות ובכלל בסוד היחוד ,והוא
התיקון שנעשה בעולמות ע"י האי קרומא שזהו עצם חסדו ית' שהשפיע מאורו בגבול ושיעור,
כדי שלא יהיה ביטול לנבראים.
ובאמת כל הגבול והשיעור שניתן הוא רק בערכנו ,ובאמת אין גבול ושיעור כלל ,ואין
שייך לומר שיעור קומה ליוצר בראשית ,כי מצדו של הא"ס הכל הוא בלא גבול ושיעור כמ"ש
באריכות בנתיב הצמצום ,ולכן דבר זה של הגבול עצמו הוא נעלם מאתנו האיך הוא דבר זה שני
הפכים בנושא אחד ,כי הוא מפלאי יוצר בראשית שנתן גבול ושיעור מצדנו ,וה"ס שמ"ו ית',
שרצה שנוכל לכנות בשמות ומדות וכנויים והוא דבר התלוי ברצו"ן ,1232וה"ס נהורא דרדל"א
1234
דאחזי בהאי קרומ"א 1233דאוירא ,והוא שם באוירא בסוד שורש החכמה אוירא דלא אתפס
ונפסק ע"י קרו"ם הזה בין האוירא ובין המו"ס ,ששם שורש הכל בציור פרטיו ובחכמה סתימאה
לכל דבר ,ולכן הוא סוד המבדיל בין האור ובין החשך שהוא בוצד"ק דגנוז בבינה שמשם קו
המדה דמדיד משחתין )ז"ח נ"ח ע"ב( ויבדל בין האור ובין החשך )בראשית א ד( שבאמת מצדו
הוא אור ומצדנו בסוד חשך בצמצום ואין אתנו יודע עד מה ,רק בסוד זיו הנמשך לתורה שהוא
גילוי הרצון העליון.
ששני דברים אנו משיגים ממנו ,השגחתו ורצונו ,והשגחתו ניכר ע"י העולם ,ורצונו ע"י
התורה ,והם ב' דברים שאנו משיגים ממנו ,סוד השגחה ע"י העולם ממו"ס שמשם קו המדה
להשגחה ולעולמות ,ורצונו מאוירא בתורה ,והוא י' דנפיק מאוי"ר ואשתאר או"ר 1235שאין אנו
משיגים עומק פנימיות התורה כפי שרשה בחכמה עליונה שהוא בשורש אוירא עילאה
דרדל"א ,1236אוירא דלא אתפיס רק נגנז האור הזה ונשאר באוירא בא"א בסוד שורש ,וניתן לנו
להשיג נקודה קטנה מרצונו שהיא התורה שניתנה לנו בסוד י' הדברות מפיו ית' ,שבזה כלול כל

חסד דרדל"א ,כי ז"ת הן ז' ימי בראשית ,ימים קדמוניות ,וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות ,צדיק
וצדק ,כידוע דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה והוא גניז בנוק' ,עכ"ל.
 1228עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וב' ע"א ששם התחלת המתקלא.
 1229עי' עקודים פתח א' שזה פירוש שיעור קומה.
 1230עי' אד"ז רפח ע"ב ,עי' ע"ח א"א פרק ו' ,ועי' לקמן פתח טו.
 1231עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ד שחו"ב הם מחשבה וציור.
 1232עי' אריז"ל שעה"פ יתרו שרצון בגימ' שמו.
 1233גימ' שמו.
 1234עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א ,שזה שם לאוירא.
 1235עי' לעיל הערה .74
 1236עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג וז"ל ,סיום גלגלתא בקד"א.
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התורה בתר"ך אותיות שבה 1237והם תרי"ג מצות דאורייתא וז' דרבנן ,1238שהם תר"ך עמודי אור
שבכתר 1239ששרשם באור הזה הנשאר גנוז באוירא בגלגלתא שהוא הכתר של א"א רצון העליון,
כפי שיעור א"א בעצמו ,ולא ניתן לנו לגלות רק בז"א למטה ברצון ז"א ,שהוא הנהגות
התחתונים בסוד שערות שעל גלגלתא דז"א ,שהם שחורות כעורב )שיה"ש ה יא( קווצותיו
תלתלים גו' )ילקוט שיה"ש תתקפ"ט( במי אתה מוצא תילי תילים של הלכות ,במי שמשחיר
עצמו עליהם כעורב ע"י טורח רב ,וכמ"ש במקומו בס"ד באריכות )גדלות דז"א פתח מ"ט( ולכן
רק נובלות חכמה של מעלה 1240ניתן לנו התורה למטה.
1241
ועיקר התיקון הוא מה שאזדכך האי קרומא ע"י אור חסד דעתיק המתלבש ומאיר
שם ,שמצד זה האיר בחסדו לעולם לגלות רצונו בסוד )דברים לג ב( מימינו אש דת למו ,וכמ"ש
)ברכות ו' ע"א( נשבע ה' בימינו גו' זו תורה כו' ,וה"ס הזיכוך של הקרום דיוצא ממנו נהירו
דקיק ,1242והוא ה' פעמים אור שנזכר ביום ראשון שורש ה"ח ששרשו רם במקום נורא מאד,
ומשם ה"ס אור ה' חומשי תורה והוא מ"ש יהי אור ויהי אור הוא צמצום וסילוק האור ,וכתיב,
וירא אלקים א"ת האו"ר סוד תרי"ג מצות ,כ"י טו"ב וה"ס סת"ר עם תרי"ג הנ"ל ,שהאור נסתר
ונעלם ,והוא מדרגת אברהם חסד דרדל"א תיקון השני ,שתיקון הראשון הוא דרגא דמשה בדעת
כמש"ל )פתח י'( ואברהם ,ע"י התחיל גילוי החכמה סתימאה בבחינת נובלות שבה ,אשר עד
ימיו היו הדורות מקולקלים מדור אנו"ש אשר חפרו בו"ר שאו"ן) 1243תהלים מ ג( בסוד ז' מלכי
אדום ,בורות שבורים 1244אשר אין בהם מים רק נחשים ועקרבים ,1245שהכחישו מציאות השגחה
והבריאה יש מאין וענין התורה ושכר ועונש ,והתחיל אברהם לבנות העולם מן התוהו ע"י
שפרסם שמו ית' בסוד הארת מח"א סתימא"ה ,1246היפוך בו"ר שאו"ן 1247הנ"ל ,כמ"ש )בראשית
כא לג (1248ויקרא בשם ה' א-ל עולם שהוא חסד עילאה דרדל"א ,וה"ס )בראשית כו טו( הבארות
אשר חפרו עבדי אברהם בסוד באר מים חיים ,וכמ"ש )דברים א ה( באר את התורה הזאת ,ולכן
הוא הראשון מגילוי התורה ,וממנו התחיל שני אלפים תורה )ע"ז ט' ע"א( והתחיל האור
להתפשט בעולם.
ונמצא שאלו ב' בכלל אוירא שורש חכמה עליונה של הרצון ומוחא סתימאה שורש
הבינה ,וחכמת הנבראים וקו המדה שלהם ששניהם גנוזים ונעלמים ,וכאן אנו חושבים הקרומא
בכלל התיקונים דגלגלתא ,ומו"ס הוא פרצוף אחר ורישא אחרא ,ומשם תיקונים אחרים שאין
עניינם עם תיקוני גלגלתא כמ"ש במקומו בס"ד )פתחים מא-מה( כי במו"ס יש ב' בחינות ,א'
מצד הפנותו למטה וא' בבחינת דיבוק שרשו למעלה באוירא ,והיינו סוד התיקונים של מו"ס
בי"ג תיקוני דיקנא ,הוא בהשפעה למטה בסוד אור ישר ,ולכן נמנה בבחינה בפ"ע שהוא קו
המדה והשיעור שניתן משם למאורות כמו שית' שם ,אבל בבחינה למעלה שהוא דיבוקו
 1237עי' שער מאמרי רשב"י ב' ע"ב וז"ל ,פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר"ך אותיות
כמנין כתר ,עכ"ל ,ועי' לקוטי תורה להאריז"ל  -ספר משלי יא וז"ל ,ובאבדם רנה שהם תרי"ג מצות
כנזכר ועם ז' מצות דרבנן כגון נר חנכה מקרא מגילה עירובין וכיוצא הרי תר"ך כמנין כתר ,עכ"ל.
 1238עי' מגלה עמוקות אופן ע"ג שהם נט"י ,עירובין ,ברכות ,נר שבת מגילה חנוכה והלל,
והרמ"ע מפאנו )מעין גנין ח"א כוונת הברכות( מוציא נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות
וצומות ,ועי' לקמן גדלות דז"א פתח ג'.
 1239בהגר"א ס"י פ"א מ"ו.
 1240עי' בראשית רבה פרשה מ"ד פסקה י"ז.
 1241בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב.
 1242עי' זהר ח"א ע"ב ע"ב.
 1243אותיות אנוש.
 1244על פי ירמיה ב יג ,כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות
בארת נשברים אשר לא יכלו המים.
 1245עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 1246גימ' בו"ר שאו"ן.
 1247עי' זהר ח"א קפ"ה ע"א וז"ל ,תא חזי ההוא בר נש דלא זכי לאשתדלא בהאי עלמא
באורייתא ואיהו אזיל בחשוכא ,כד נפיק מהאי עלמא נטלין ליה ועאלין ליה לגיהנם אתר תתאה
דלא יהא מרחם עליה דאקרי בור שאון טיט היון עכ"ל.
 1248לשון הפסוק המדוייק הוא :ויקרא שם בשם ה' אל עולם.
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באוירא ,והוא נכלל בגלגלתא ,והוא הארת השערות שעל גלגלתא שהם נמשכים בסוד אור חוזר
ממו"ס כמ"ש אח"ז בס"ד )פתח הבא( ולכן מצד זה אנו חושבים קרומא דאוירא דמכסיא על
1249
מו"ס בכלל חשבון ז' תיקוני גלגלתא כמו שית' ,ותיקון זה הוא בתיבה ברא שבפסוק ראשון
דבראשית שהוא בר"א דאברה"ם אב"ר מ"ה 1250כמ"ש ,שממנו התחיל תיקון הבריאה ,מה
שתחילה היה גנוז במחשבה בסוד בראשי"ת בסוד בא"ר שית' עם התיבה עצמו הם ז' בארות
הנ"ל ,וע"י התחיל לבא"ר סוד בא"ר מים חיים.
פתח יד
תיקון ג' עמר נקי ,והם השערות שעל הגלגלתא שהם יוצאים ממבועין דמו"ס שיוצא
נביעו בסוד אור חוזר 1251תוך השערות ,שכבר כתבתי מקודם )בפתח הקודם( שאע"פ שמו"ס
אינו נחשב בכלל הז' תיקונים שהוא פרצוף בפ"ע ,זה אינו אלא בבחי' למטה מה שנמשך ממנו
למטה ,אבל בבחי' שורשו למעלה במה שדבוק באוירא ובקרומא ,הוא בכלל חשבון התיקוני
גלגלתא ,ובזה תבין מה שהאר"י ז"ל )ע"ח א"א פרק ג'( חשב מו"ס בכלל התיקונים שאין זה
סתירה לדברי הגאון זל"ה ,ואלו ואלו דאלהים חיים ,והוא סוד גדול כידוע שבינה היא בכלל
הג"ר ותמיד נכללת עם הכתר בסוד שם אהי"ה בכתר ובבינה ,1252וגם נכללת בכלל ז"ת בסוד
חשבון ז' רקיעים ז' היכלות ,1253והוא בסוד מה שנמשך ממנה מבחינת ז"ת דידה סוד הדעת
המתפשט בז"ת ,וכן כאן בא"א ,בחינת בינה בעצמה במה שהיא פונה למטה בסוד אור ישר
בתיקוני דיקנא הוא פרצוף בפ"ע והם תיקונים אחרים ,ובחינה עליונה שבה הוא סוד רישא
עילאה דה' הדבוק בי' ,הוא בכלל גלגלתא ואוירא ,ולכן האר"י ז"ל קרא למו"ס חכמה דא"א,
והגאון ז"ל )בביאורו בספד"צ ו' ע"א( כתב שהוא בחינת בינה שבו ,והכל אמת כמ"ש )לעיל
פתח ח'( וענין התיקון הזה הוא מ"ש באד"ר שם )קכ"ח ע"ב( תאנא ,בגלגלתא דרישא ,תליין
אלף אלפין רבוא ושבעת מאות וחמש ושבעים אלפי רבוא קוצי דשערי ,חוור ונקי כהאי עמר
דאיהו נקי ,דלא אסתביך דא בדא דלא לאחזאה ערבוביא בתיקוני' ,אלא כולא על בוריו דלא
נפיק נימא מנימא ושערי משערי ע"כ ,ודברים אלה הם עמוקים מאד בסתרי החכמה ,וסוד
חשבון הזה של השערות )כפי הגהת הגאון שם בספ"ד )ה' ע"ג( יעו"ש( הוא ע"ש הפסוק )שמות
לח כו( ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים ,שהם השערות העשוים
כדמות ווי"ן ,וביאור ענין זה הוא ,שכבר נתבאר )פתח ו'( שעיקר התיקון באצילות היה סוד
האורות שבאו ע"י צינורות ומסכים בגבול ושיעור כדי שהנבראים יהיו יכולים לקבלו 1254שלא
יהיה ח"ו שבירה במלכין קדמאין מחמת ריבוי האור ,וכן כאן ,סוד השערות הם אורות העליונים
של חסדים דא"א הגדולים שניתן להם שיעור ומדה להאיר לכל נברא לפי גבולו ושיעורו ,ואין
זה ענין המו"ס שעשה קו המדה שמשם הוא קו המדה להכלים ועולמות עצמם ליתן להם שיעור
מוגבל ,וכאן מדבר בסוד האורות שהם מסוד מ"ה העליון בחינת חסדים שניתן גם לזה מדה
ושיעור ,לכן הם בחשבון הגלגלתא שהוא ענין אחר מן המו"ס כמ"ש )אח"ף פתח י"ד( והם סוד
השערות שהם שיעורי רצון העליון ששיער ברצונו ליתן מאור ולהשפיע החסדים לכל א' לפי

 1249עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
 1250עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב וז"ל 'בראשית' סוד בינה דעת שבה ברא שית ,שהוא כולל
שית תיקונים ,שית יריען' ,ברא' קד"א ,בר"א דאברהם אב"ר מ"ה ,עכ"ל ,ועי' ע"ח נסירה ח' וז"ל,
דכד אתי אבר מאברהם אתהדר ברא ונעשה אבר ואתגלייא האי אבר ,והענין כי ע"י האור ההוא
שלקח אברהם נתקן האבר הקדוש המזדווג עם המלכות הנקרא מ"ה ,לכן כח שניהן נרמז בו אבר
מ"ה אברהם כי הוא המתקנם ,עכ"ל.
 1251עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב וז"ל ,עמר נקי גבורה שהן אור חוזר ,והן נפקין ממ"ס כמ"ש
בא"ר וא"ז ,וכבר אמרנו שבמ"ס גנוז גבורה דרדל"א ולכן השערות הן דינין כמ"ש בא"ר ובא"ז,
עכ"ל.
 1252עי' לעיל הערה .74
 1253עי' לעיל פתח יב שהראשון בהם הוא בינה.
 1254עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג וז"ל ,כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט
ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש ,וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים
לקבל האור ,עכ"ל.
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הראוי לו ,שבאמת החסדים הגדולים ג"כ א"א לנבראים להתנהג בהם כמ"ש )תענית כ"ג ע"א(
השפעת עליהם רוב טובה אינם יכולים לקבל ,1255גשמים רבים הם מטשטשים את הארץ כו'.
ואלו השערות הם יוצאים ממו"ס ששם הם נשרשים ,ויוצא מבועין משם דרך הקרומא
והאוירא ויוצאים ע"ג הגלגלתא ,והם הכל דברים עמוקים ונפלאים שכבר נת' )פתח ז'( שגבורה
דרדל"א היא גנוזה ומתלבשת במו"ס בסוד בוצד"ק שמשם המדה ויש בה ב' עניינים ,א' בבחינת
התפשטות הגבורה הנ"ל שבמו"ס ,והב' הוא עיקר הארתה בגלגלתא עצמה ,כמש"ל )בפתח
הקודם( בשם הגאון וכל גבורה הוא שורש צמצום ודין ,והוא העושה ב' עניינים ,א' גבולות
ושיעורים לנבראים עצמם שהם כל א' יהיה בשיעורו ומדתו וגבולו ,כפי עומק חכמה עליונה
שהוא הח"ס שמשם נמשך הגבול והשיעור במדה לפי החכמה הנעלמה מעיני כל חי ,וה"ס
בחינה השניה של גבורה דרדל"א שהוא העושה התיקונים במו"ס בבחינת השפעתו למטה בסוד
י"ג תיקוני דיקנא והארת או"א הנמשכים משם ,כמ"ש במקומו )או"א פתח ג'( והב' הוא השיעור
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 הנבראים ,שלא יתבטל ענין הבחירה והמעשה ,והוצרך לבוא
האור במדה ומשקל ,והוא בסוד אור חוזר וסילוק וצמצום.1256
והם סוד השערות שיוצאים האורות בהם בבחינת אור חוזר מבחינה עליונה שבמו"ס
שהוא שייך לאוירא וגלגלתא ,סוד החכמה והרצון העליון שיסתלק למעלה ולא יתגלה בתוקף
כוחו ,והוא עצם התיקון והוא מבחינה העיקרית של גבורה דרדל"א שמאיר בגלגלתא ,והם
מבועין דחכמתא עילאה סתימאה ,שנסתמו מעינות החכמה העליונה של התורה שהוא גילוי
רצונו ,ואינו מאיר ממנו אלא סוד נובלות לבד 1257כמבתר כותלא )זהר ח"ב רי"ג ע"א( והם
השערות שעל הגלגלתא.
והוא סוד אותיות התורה ושורש נשמות ישראל שלמטה הם נשרשים בז"א בסוד
)שיה"ש ה יא( שחורות כעורב כו' ,ואמרו שהתורה למעלה היתה כתובה באש שחורה ע"ג אש
לבנה )אד"ר קל"ב ע"א( והוא בסטרא דז"א ,שהגלגלתא עצמו שלו חיוורא והשערות הם
שחורים ,1258ועניינו ששערות דז"א הם אותיות התורה ,כמ"ש שכל אות הוא שער א' כולל עולם
שלם והנהגה שלמה בנבראים ,שכל ההנהגה והבריאה הכל הוא ע"פ סדר התורה ,כמ"ש
)בראשית רבה פרשה א פסקה א( אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה כו' ,וההנהגה המתגלית
למטה בז"א הוא מג' מוחין שבו הם ג' מוחין מחולקים ,והשערות הם מותרי מוחא 1259שהוא
ע"פ המתקלא ששם מתחלק לחד"ר ,שההנהגה גלויה שם בג' קוין אלו ,ולכן משם מסטרא
דבינה דינין מתערין )זהר ח"א ר"כ ע"א (1260ובסוף הדין נמצא שוטרי המשפט והוא אחיזת
הסט"א ,ולפי שהדין הוא ג"כ בג' קויין אלו בסוד ההסתר בסוד )ברכות ז' ע"א( צדיק וטוב לו
גו' ,ולכן בזה נמצא קטרוג הסט"א לומר שאין שכר ועונש ולית דין ולית דיין ח"ו ,והוא סוד
השערות דז"א שהם מותרי ג' שרשי קווי ההנהגה במה שנראה כביכול עיוות המשפט ,והם
השערות דמסתבכין דא בדא )אד"ז רצ"ג ע"א( ונכנס א' בגבול חבירו ,שהצדיק רע לו והרשע
 1255עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,בחסד אין יכול העולם להתקיים כמ"ש )תענית כ"ג א'(
השפעת עליהם רוב טובה אינם יכולים לקבל ,עכ"ל.
 1256זה עומק והסבר עצום באח"ף פתח כ"א וכן א"א פתח כא.
 1257עי' בראשית רבה )פרשה יז פסקה ה( נובלות חכמה של מעלה ,תורה.
 1258עי' בהגר"א על תיקו"ז קמ"א ע"א ד"ה ואיהי ועי' ע"ח א"א פרק ה'.
 1259מקור הלשון מהאד"ר קל"ד ע"א ועי' לקמן אבי"ע פתח כ"ה ,וז"ל ,השערות הם מותרי
מוחא ,שהיינו כל הדרכים של פעולות פרטיות שבפרצוף נסדרים הם במוחין ,כמו שאנו רואים
שהמוח בו מסדר האדם כל הדרכים ,עכ"ל ,וליתר עומק עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג הלבושין הן
י"ג תיקוני דיקנא ,שעל ידיהם יוצאין האורות לכל העולמות מן המזלא ,ויוצאין ע"י השערות
צינורות דקין וע"י התלבשות בשערות ,ועי"ז יוכלו כל העולמות להתקיים ,ועוד שהשערות הן
עצמן מותרי המ"ס והן קשישין ותקיפין והן שרשי הדין ,אע"ג שהן בעצמן רחמים גדולים ועי"ז
יכולין לקבל אור החסד שבתוכן ,עכ"ל ,ועי' מים אדירים של הגרמ"מ משקלוב דף מג ,שהם
מעכירת ופסולת המוח.
 1260וז"ל ,ערבי נחל דא יצחק בכל סטרי ,דאחידן בסטרא דנחלא ולא בסטרא דאבא ,דתנינן
אף על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה ,דינין מתערין מניה ,עכ"ל.
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טוב לו ולפעמים להיפוך וכן הבינונים לפעמים טוב ולפעמים רע ,ומצד זה אחידן ביה דכיין
ומסאבין ,1261שהוא סוד הבחירה שביד אדם ,שהיצה"ר מטעהו להפך לומר על רע טוב ועל טוב
רע ח"ו ,ואלו השערות הם שיעורי פרטיות ההנהגה לכל נשמה ונשמה לפי ערכו ,ומספר
השערות כפי שרשי נשמות ישראל ,ומצד זה בא לפעמים ח"ו חורבן וקלקול ע"י הסט"א ע"י
שיוצא נימא מנימא.1262
אבל בשרשי ההנהגה שם ח"ו אין שום רע וקלקול שהכל מסודר ביושר וטוב לפי
הסידור שנעשה למעלה בא"א ע"י גבורה דרדל"א שכך ראוי לכל נשמה להתנהג באופן זה ,לזה
יגיע טוב ולזה רע ,כי כך הוא תיקונו וכך יגיע לשלמותו כמש"ל מזה באריכות )א"א פתח ז'(
והוא סוד שורש השערות במקורם בגלגלתא דז"א ששם מאיר הארת גלגלתא דא"א עצמו ,ולכן
שם הם השערות עצמם שחורים ,שנשגב ונעלם ממנו ההשגחה זאת המגיע למטה בסוד )תהלים
יח יב( ישת חשך סתרו ,אבל בשרשו הוא באור ושם הכל מושרש לטוב ,והוא הגלגל של הקפה
מתחלת ההנהגה עד סופו בכלל כל העולם שע"י נראה טוב ההנהגה ושלמותו ,אבל בז"א אינו
אלא בסוד שורש ,ואין שם גילוי לדרך זה אלא בגלגלתא דא"א ,ששם הוא לפי ערך א"א בסוד
החסדים הגדולים ,ושם אין פגע רע ואין קלקול ,ולכן שם הוא סידור ההנהגה הכל בטובו
ושלמותו ליתן לכל פרט מהנהגה ולכל נשמה הנהגתו וסדרו וכל מאורעותיו ומקריו ,בשיעור
מוגבל לטובתו ,ולכן שם השערות לבנים שהם חסדים גדולים ולא נפקין דא מן דא ,ששם נראה
שכל א' מסודר לפי ערכו ולפי התיקון המגיע לו ,ושם ניכר שהוא )דברים לב ד( א-ל אמונה ואין
עול וצדיק וישר הוא ,ולכן שם אין אחיזין מסאבין ,והוא סוד הארת הנפלאות המתגלה לעתים
רחוקים בעולם שמשם ניכר שהוא האל ,המנהיג את העולם בפרטות כמו שהיה בקי"ס ובכמה
זמנים ,ניכר לכל שהכל ביושר ובדין ,ושם הוא הסידור ליתן לכל אדם לפי דרכו ,ולכן כשמתגלה
הארת א"א בעולם ע"י נפלאות ,אז ניתן שכר טוב לצדיקים ונעשה דין ברשעים ,וממילא נכפים
כל כוחות הסט"א ונכנע היצה"ר וכל רע ,וה"ס הגעת שערי דגלגלתא דנמשכים מאחורוי עד
רישא דכתפין עד גלגלתא דז"א ,1263והוא גילוי הנפלאות למטה בתחתונים בהנהגת הסידור
הטבעי ,שע"י מתבטל הטבע ומתגלה שהכל בחסד ובטוב העולם נידון.
ומצד זה ג"כ בתורה יש ב' מדרגות ,א' לפי ההשגה שניתן לנו הם אותיות התורה לפי
עניינה למטה שהוא בא בדברים גשמיים ומצות בפועל ,וה"ס השערות של גלגלתא דז"א ,ולכן
מצד זה יש בו רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת להרחיק את האדם ממדות רעות וממעשים רעים
הגורמים קלקול לנפשו ורוחו שהוא סוד הסט"א ,והוא מה דאחידין דכיין ומסאבן )אד"ר קל"א
ע"א( וצריך טורח רב לברר כל הלכה על בוריו ושלא לטעות ח"ו בין דם לדם כו' ,כי התורה
סתומה והם מתערבין דא עם דא ,וח"ו היצה"ר יכול לפתות את האדם להראות על מצוה עבירה
ועל עבירה מצוה ,ומה גם בתורה שבכתב אשר נעו מעגלותיה לא תדע )משלי ה ו( כי נמסר הכל
בתורה שבע"פ ,וח"ו בלא תורה שבע"פ ה"ס השבירה שיוצא האור בלא נוקבא ,שמשם היה

 1261עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,תאנא בגולגלתא דרישא תליין אלף אלפי רבוא ורבוא רבבן קוצי
דשערי אוכמן ,ומסתבכין דא בדא ,ומתערבין דא בדא ,ולית חושבנא לנימין דכל קוצא וקוצא
דאחידן ביה דכיין ומסאבן ,ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא במסאבא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ ה' ע"ד וז"ל ,וענין הסיבוך שבו אחידן דכיין ומסאבין והן מתפרשין לכמ' דרגין כידוע ,כמה
מיני רחמים וכמה מיני דינים ,ומארי מתקלא כמ"ש בא"ר שם קל"ו א' ,ולית חושבנא לנימין ,דכל
קוצא וקוצא דאחידן ביה דכיין ומסאבין ,ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא ומסאבא בכל
אינון סטרין דאינון בכל סט' דאינון מסאבין יתבין קוצי מסתבכן ותקיפין מנהון שעיעין מנהון
תקיפין כו' ,עכ"ל.
 1262עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
 1263עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"ג וז"ל ,מהיכן מקבל ז"א אלו אתוון מע"ק ואמר מעמר נקי
כשהם תלוין תלוין אלו אותיות שם ,וז"א מקבל במוחין שלו מעמר נקי כי או"א במזלא תליין
ואתכלילן ביה כמ"ש בא"ז דף רפ"ט ע"ב ודף רצא וכלא אחיד מע"ק ותלייא במזלא כו' ,אבל ז"א
אינו אתכליל במזל כמש"ל אדם לא כליל הכא ומוחיו מתתקנין ע"י שערות של ע"ק ,כמ"ש באד"ר
דף קכ"ט ע"א ובכל נימא ונימא אית מבועא דנפיק ממ"ס דבתר כותלא ונהיר ונגיד בההוא נימא
לנימין דז"א ,ומהאי מתקן מוחיה כו' ע"ש ובדף קל"א ,ע"ג דרישא אריכין על כתפין למיגד מרישא
לרישא דז"א כו' למוחא דיליה כו' ,עכ"ל.
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טעות המינים ואפיקורסים ימ"ש ,אשר הוציאו דברי אלוקים חיים למינות 1264ר"ל ,וגם הורו על
איסור היתר ועל היתר איסור ,וה"ס השערות דאחידין ביה דכיין ומסאבין ,ונמסר התורה רק
לת"ח שיהיו מסלסלים בשערות דיליה ,בסוד )משלי ד ח( סלסלה ותרוממך גו' לברר דבר מדבר
ולפרש כל מצוה שבתורה שבכתב ע"פ תורה שבע"פ שהיא הנקבה מלשון )בראשית ל כח(
נקבה שכרך גו' ,שמפרשת ומבארת כל דרכי תורה שבכתב ,והיא גלגלתא סתימא דנוקבא סוד
הסלע קרקפתא דמתכנשין עלה כמה גברין תקיפין משיבי מלחמה שערה )ישעיה כח ו( לברר כל
הלכה על בוריו ,1265ולכן שם אין אחיזה לחיצונים ,בשערות דגלגלתא דנוקבא 1266רק דינין
אחיזין משם כמ"ש במקומו בס"ד )פתח כ"ו( וכתבתי מזה במקום אחר באריכות )בית עולמים
רט"ו ע"ב( שהוא סוד הסלע שבו היה חטא משה שהכה בסלע ,ואכ"מ וכל זה הוא בז"א.
אבל בגלגלתא דע"ק ,1267שם הוא התורה גלויה בטעמה ,ושם אין רע ח"ו ,ולכן לא
נפקין נימא מן נימא ,1268שכל שער בתורה יש לו מקור בפ"ע במבועא דחכמתא סתימאה ,ואין
שני נימין יוצאים ממקום אחד שלא להחריב העולם )ב"ב ט"ז ע"א( כי לכל ענין בתורה יש טעם
מיוחד ושׁער אחר מסוד נ' שערי בינה ,ולכן שם השערות לבנים ,כי בז"א הם שחורות כעור"ב
)שיה"ש ה יא( שצריך אדם להשחיר עצמו עליה )ילקוט שיה"ש תתקפ"ט( ולכפות התאוות
הדבוקים בנפשו שהוא סוד הסרת הסיגין של ב"ן ,ובזה עושה הבירור ומסיר הערלה החופף
1269
מבחוץ וסותם בעד אור התורה שהם סוד ב' עורו"ת של ערלה ופריעה עשו וישמעאל ב'
בנות לוט )מדה"נ תולדות ק"י ע"א 1270וע' לעיל נקודות טז( התאוה והכעס 1271אש ומים כמ"ש
)משלי ל טו( לעלוקה שתי בנות גו' )שם כח( כי שממית בידים תתפש ,ואז יכול לכנוס לפנימיות
התורה אור מקיף שלה סוד אש לבנה 1272המקיפה ,והוא סוד התורה שנמשלה לאש )ברכות כ"ב
ע"א (1273ולמים )תענית ז' ע"א (1274בסוד גלגלתא דז"א שהוא נעשה מאשא דכיא ומאוירא
דכיא ,כמ"ש באד"ר ואד"ז ,כמ"ש במקומו בס"ד )גדלות דז"א פתח נה( אבל שערות דגלגלתא
דא"א הם לבנים כצמר והוא סוד הארת ג' אלפי"ן דבמו"ס ,1275שכל אל"ף הוא במילוי ,והוא
שורש ג' הויו"ת דבמו"ס כמו שית' שם )פתח כב( והם בסוד היחוד ,כי שם הם נכללים במוחא
חדא.
ולכן השערות שעל הגלגלתא הוא סוד אור חוזר שהוא רק המילוי של ג' אלפי"ן כו'
והם בסוד צמ"ר ,1276משא"כ בדיקנא הוא כשלג ,1277ששם יוצא האור דרך נקבים פתוחים באור

 1264עי' רש"י )ר"ה י"ז ע"א ד"ה המינין( תלמידי יש"ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים
לרעה ,עכ"ל.
 1265עי' מגילה ט"ו ע"ב משיבי מלחמה שנושאין ונותנין במלחמתה של תורה ,עכ"ל.
 1266עי' א"ר קמ"א ע"ב שגלגלתא דנוק' סתומה ,שאין לה פתחים רק שערות.
 1267זה א"א וכן כתוב בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג וז"ל ,התחלת התיקון הכל מע"ק א"א עכ"ל.
 1268עי' אד"ר קכ"ח ע"ב.
 1269בהגר"א על תיקו"ז ע"ז ע"ג ופ"ז ע"א.
 1270וז"ל ,רבי אבא אמר מאי דכתיב )משלי ל טו( לעלוקה שתי בנות הב הב אלו שתי בנות
לוט דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם ,עכ"ל.
 1271עי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג
בין שור וחמור )אור תורה אות נז(.
וכתוב ביהל אור ח"ב מ' ע"ד שזה ב' בנות שאומרות הב הב.
 1272עי' תיקו"ז קמ"א ע"א וביאור הגר"א שם ,וכן עי' ע"ח א"א פרק ה'.
 1273וז"ל הגמ' ,הלא כה דברי כאש נאם ה' מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן
מקבלין טומאה ,עכ"ל.
 1274וז"ל הגמ' ,אמר רבי חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי כל צמא לכו
למים לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא
במי שדעתו שפלה ,עכ"ל.
 1275יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
 1276אל"ף שלש פעמים בגימ' צמ"ר.
 1277חילוק זה נמצא בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג ,וז"ל] ,שערות הראש[ נקרא עמר שהוא לבן
כצמר כמ"ש )שבועות ו'( כצמר לבן מאי צמר לבן כצמר בן יומו שמכבנין אותו למילת וכו' הדיקנא
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ישר הוא מתגלה בשלמותו בסוד של"ג ,כי על הגלגלתא הוא בסוד המידה שנתנה לאורות
וחסדים שלכן הם באור חוזר בצמצום ,משא"כ בשערות של הדיקנא שהוא בסוד קו המידה של
הכלים שיתפשטו יותר כדי לקבל האור ,והקו המידה שבהם הוא להגדילם רק בגבול ושיעור,
ולכן שם הם באור ישר ,יותר רחמים משערות שעל הגלגלתא ,ולכן כאן הוא בסוד צמ"ר וכאן
בסוד של"ג ,ואלו הם סוד הווין לעמודים )שמות לח כח( שנעשו ממחצית השקל בקע
לגולגולת 1278מה שנבקע על הגלגלתא ע"י צינורות השערות ,שבזה ניתן גבול הארה לכל נשמה
מישראל ,לכל אחד לפי ערכו ,וכן השגתו בתורה ,לכל אחד לפי ערכו ,ולפי ששם הכל בטוב
העולם נידון וגם שם סוד התורה שלא על פי המעשה רק לפי שורשו בעלמין דלעילא ,לכן הם
יוצאים ממוחא חדא ששם נשרש ג' קווי ההנהגה בבחינה אחת ,רק 1279בסוד שורש לג' קווין,
ולכן אין שם עירבוב הסדר וכן שם המצות והתורה הכל ביחודא חדא ,ואלו הם ווי"ן שהוא סוד
האור בהמשכה בצורת ו' ,1280והם עמודים וסמיכה למשכן שהוא כלל העולם שמשכן הוא
ציורם ,וכל עמידתו על ידי נשמות ישראל שהם נכללים בסוד אלף ושבע מאות וחמשה ושבעים
)שמות לח כו( בסוד כלל י' ספירות ,שאלף הוא חכמה ששירותא מחכמה כידוע ,1281ושבע מאות
בינה ,שהיא שבע כמו שכתר שורש לי' ספירות כמו כן בינה לז"ת ,וחמשה הוא הדעת מנצפ"ך
לישן דסתים באימא) 1282ספד"צ ט"ו ע"א (1283ושבעים הם ז"ת ,וכל נשמות ישראל נכללים בהם,
ומתפרשין כל חד לאלף רבוא ,ששם בא"א הם במספר הגדול שהוא גדול לפי ערכו למעלה
1284
מהדרגת הז"א בהנהגת העתה ,והבן מאוד ,ותיקון זה הוא בתיבה אלקים שבפסוק בראשית
שהוא גבורה דרדל"א ,שע"י ניתן מידה ושיעור לכל שער ושער כמ"ש ,והבן*.
*בית נתיבות
ותיקון זה הוא בסוד יצחק שהוא בסוד גבורה והוא אשר נאמר בו )בראשית כו יח( וישב
יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים וימלאום עפר
והם סוד מבועין דמו"ס אשר היו סתומים עד אברהם בסוד דור אנו"ש כמש"ל )תיקון פתח ג'(
שאברהם התחיל בגילוי התורה שהיא )ב"ר פי"ז פ"ה( נובלות חכמה של מעלה וממנו התחיל
הזיו בסוד קרומא דאוירא דאזדכיך בכללות להאיר לעולם בגילוי רצונו והשגחתו ,אבל בשערות
הם באים בפרטות ליתן לכל דבר מידה ושיעור כידוע שחסד הוא תמיד בכלל וגבורה הוא מבדיל
בין דבר לדבר בפרט ,ליתן לכל דבר שיעור וגבול מצומצם ולכן ענין עמר נקי הוא תיקון אחר
מתיקון קרומא דאוירא 1285והוא סוד הבארות אשר עדיין היו סתומים שאברהם לא גילה רק
בכללות בסוד נהירו דקרומא דאזדכיך אבל יצחק גילה בפרטות בסוד השערות הנ"ל בבחי'
ושיעור לכל א׳ כפי מדתו לא כאברהם שהשפיע לכל באי עולם בשוה בסוד החסד דאזיל בכולהו
יומי 1286ולכן מבואר אצלו את חפירות הבארות יותר בפרטות ממה שנזכר באברהם בכלל
נקרא יקירו דיקירותא שיוצא דרך נקבים והבל ממש ,ויוצא מכל הנקבים שבראש ולכן בדיקנא
כשלג ובשערות כצמר ,עכ"ל.
 1278עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"א בחד גולגלא  -הוא ראשית התיקון של מתקלא וז"ש בשקל
הקדש בקע לגלגלת מחצית השקל שהוא חוורתא דנפיק בפלגא דגולגלתא כמ"ש בא"ר ,עכ"ל.
 1279נראה דצריך למחוק 'רק'.
 1280עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל ,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' עוד בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו'
קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל ,ועי' בתיקו"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 ,ע"כ.
 1281עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א אבל כתר מעל הקומה.
 1282נדצ"ל לאימא.
 1283עי' שם בגר"א ט"ו ע"ג.
 1284עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
 1285בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב ה' ע"ג.
 1286עי' יהל אור ח"ב ד' ע"ג וז"ל ,קומת אדם הוא מב' דברים ראש וגוף ,והוא ג"ר וז"ת ,בינה
כוללת ג"ר וחסד ז"ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ספד"צ י' ע"ד
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 ,ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד
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)בראשית כא כט-ל( ויאמר את שבע כבשות האלה גו׳ בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר
הזאת והוא החסד דאזיל בכולהו יומי )וכלול מכל( ]וכולל כל[ השבע וביצחק נאמרו בפרטות
וכתיב ג"כ )שם לב( ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו גו׳ ויקרא אותו שבעה גו׳ שהוא מסוד
ז׳ תיקונים הנ"ל והבן מאוד.
פתח טו
תיקון ד' רעוא דרעוין הוא סוד המצחא דא"א ,1287שבגילויו אשתכח רעוא בכולהו
עלמין וכמ"ש באד"ר )דף קכ"ט ע"א( מצחא דגלגלתא רעווא דרעווין רעותא דז"א לקבליה
ההוא רעותא כו' ,וענין הרצון הזה הוא תיקון גדול ,והוא תיקון כללי ,כולל בתוכו כל תקונים
של א"א שהם מתפשטים למטה בז"א 1288וכל התיקונים הם ענפים ממנו ,וביאור דבר זה שצריך
שתדע שבכל פרצוף נמצא ענין המצח ובו גילוי הרצון ,וכל א' הוא לפי עניינו ,ושורש השרשים
נמשך מסוד הרצון הראשון בצמצום א"ס ,והוא מה שאנו מדברים בבחינת הרצון הנמצא לנו,
שרצה בהאצלת עולמות ובריאת כל הנבראים כל אחד בהדרגה לפי מה שהוא ,שאף שהרצון ג"כ
א"ס והוא אחד עם בעל הרצון ,אך לפי רצונו ית' שרצה שנדע מרצונו לפי ערכנו בכדי להטיב
לזולתו ,רצה כך שיהיה מושג לנו רצונו בבחינת צמצום והדרגה ,כמ"ש בנתיב הצמצום )פתחים
ב' וג'( באריכות ,וכאן באצילות ,הגיע הדבר למדרגת הנהגת הגבול שהוא הנהגה פנימיות שבו
מנהיג עולמו לפי הבחירה והעבודה ,והם הפרצופים הנמצאים באצילות ,שכל פרצוף הוא ענין
מיוחד בכללות הוצאות הנבראים והנהגתם אל הפועל ,כמ"ש ענין כל א' במקומו ,ונמצא שבכל
פרצוף יש בו מציאות רצון מיוחד שיהיה הגילוי בו בסדר הזה ובשיעור הזה לצורך פרט
ההנהגה ,וה"ס מצח הרצון שבכל פרצוף שבו גילוי הכתר ,1289והדעת שהוא במקום הכתר,1290
כי ידוע שכתר של כל פרצוף ה"ס הרצון הנעלם שבו ,שמן הרצון הנעלם נמשך המחשבה וציור
המחשבה ,והתולדה היוצא מבין שניהם ה"ס הדעת והוא גילוי הרצון של המחשבה ,ואח"כ
מסתדר ענין זה בפועל בפרטות בז"ת ,והוא ענין הדעת שמאיר במצחא שהוא הזיו הנמשך
מהגלגלתא ,והוא בחינת הראות הרצון הפנימי מתגלה ע"י זיו ,והוא כמו באדם התחתון ,שניכר
עניינו של האדם במצחא בשרטוטין דמצחא כל טבעו 1291וכל עומק מפנימיות מדותיו ,והוא סוד
חכמת הפרצוף שהכירו והשיגו הראשונים ,שע"י הסתכלותם בזיו המצח שלו ,היו מכירים כל
דרכיו ועומק מחשבתו קודם שבא אל גילוי מעשה.
הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה ,ואם כנים הדברים אז זה
לא כמו פשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י הנ"ל שזה כן חסד פרטי ,אבל יתכן ששניהם כוונו
לדבר א' ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד ,עי' לעיל הערה .245
 1287עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב ,ו' ע"ב.
 1288עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב שבהרעוא דרעוין מתלבש כל האצילות ,ועי' שם דף ג' ע"ב
ד"ה רישא ,שכאן התיקון הראשון ,עי' לקמן גדלות דז"א פתח נג שמסביר את זה עוד יותר שהמצח
היא רעוא דרעוין ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג שהוא התיקון של כל מקום ומקום.
 1289מקורו שבמצח גילוי הכתר בע"ח שער התיקון פרק ב' וז"ל ,סוד מצח הרצון הנז' כי
תרגום רצון רעותא ,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 ,מה שמוצנע בספרא דצניעותא הוא הרדל"א ,כמ"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 כו' ,והוא
רעוא דכל רעוין שהוא מתגלי במצחא.
 1290מקורו בע"ח מוחין דצלם פרק ח' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ועיקר ענין
המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג באו"א ,ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין,
וכן הוא מוחין דזו"נ שע"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ כמ"ש למטה ,ולכן דעד דלא הוי
מתקלא מלכין קדמאין מיתו ,וכן הזיווג של זו"נ הוא ע"י המוחין שהן הדעת ,והדעת נקרא מתקלא
שקל הקדש ,והוא לשון חק כמ"ש למטה לישן ממלל רברבין לישן כו' ,ולכן הזיווג בלשון דעת ,וידע
אדם כו' ,וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו ,ולכן לא נחשב דעת בספירות ,כי כל מה שלא היה
בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,שלכן ז"א נקרא ו"ק אע"ג שלאחר
התיקון יש בו ע"ס שלימות ,וסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א כמ"ש בא"ז ,והן ז"ת דאו"א
והן ג"ר דז"א ,והתרין עטרין באין מע"ק אוירא ובוצינא ,שלכן הדעת במקום הכתר ,עכ"ל.
 1291מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ,ובתיקונים ק"מ ע"ב ,ועי' ניצוצי זהר על הז"ח הנ"ל
שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה.
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וכמו כן בכל פרצוף נסדר ענין כללות ופרטי אברים שהם שיעורי ההנהגות והאורות
המסודרים במוחין שלו בחב"ד בכללות במחשבה ,ומתגלים קצת גילוי במצח שהוא סוד בקיעת
התפילין )במצח (1292שע"ז נאמר )דברים כח י( וראו כל ע"ה כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך,
ואמרו )ברכות ו' ע"א( אלו תפילין שבראש )ע' אח"ף פתח ט"ז( 1293שבזמן שהיו ישראל עושים
רצונו של מקום היה מאיר זיו המוחין שלהם בסוד מצות תפילין שהמוחין הם מבטלים כל סט"א
וכל כחות המקטריגים כמ"ש כמ"פ ,וע"י הארה זאת היו מתייראים מהם ,כמ"ש )בראשית ט ב(
ואימתכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ וגו' ,בזמן שהוא נשלם בצלמו ודמותו שהוא דמות
אדם כמ"ש )יבמות ס"א ע"א( אדם אתם ,אתם קרוין אדם כו' ,וה"ס שם הוי"ה בד' אותיות שהם
ד' מוחין 1294שבוקעים בהארת התפילין סוד דמות אד"ם שכולל ד' חיות המרכבה ,והמורא הזה
הוא בא ע"י העלם ,שמעצמם מתייראים ונופל עליהם מפני פחד ה' ומהדר גאונו השורה עליהם,
וכמ"ש )מגילה ג' ע"א( אע"ג דאיהו לא חזי ,מזליה חזי ,והוא גילוי ד' המוחין ,גילוי נעלם כל
זמן שלא בא עדיין לידי מעשה בז"ת ,וכן הוא בכל פרצוף ,שגילוי המחשבה מתגלה קצת
בהעלם במצח והוא גילוי הרצון.
ולכן ז"א שעיקרו דין ומשפט ,בגילוי מצחא דיליה חוצפא אשתכח )אד"ר קכ"ט ע"א(
ומתעוררים הני כלבי דחציפין 1295וכמ"ש במקומו בס"ד ,וכן כאן בא"א שכל ענינו סידור חסדים
גדולים להעביר הדינים וליתן להם תיקון וביסום לצורך תיקון ההנהגה כדי שיכול העולם
להתקיים ,ובמצחא דיליה שם גילוי הרצון הנעלם שבו שכולו חסדים ,ולכן בהתגלות אור המצח
אז נמצא הרצון בכל העולמות ,שהרי א"א הוא המונח הכללי של כל אצילות רק שיש בו ב'
מציאות 1296א' לפי עצמותו שהוא להעביר הדינים לגמרי ולהראות הטוב הגמור ,וכמו שיהיה
לע"ל שהוא החזרת כל גלגל היקף ההנהגה בסוף השית אלפי שנין ,והוא נקרא סוף הרצון
שתכלית רצון א"ס בשביל הטוב המעותד ,ולכן ,ברצון הזה אחזיה נהוריה דהאי רדל"א דפשיט
שם חד טורנא כו' )אד"ז רפח ע"ב( והיינו סוד העברת הנהגת הזמן אל הנצחיות ,כמש"ל )פתח
ח'( ולכן גם רצון של א"א שהוא באצילות הנהגת הזמן היינו ,סוף הזמן המתקשר עם התחלת
העברתם אל הנצחיות ,ולכן ,הרצון הזה הוא בגלגלתא בכתר של א"א.
וענין הב' של א"א ,הוא ליתן שורש ג"כ להנהגת הזמן של ז"א בז' ימ"ב שהם שית
אלפי שנין שיהיה בו דין ומשפט לפי הבחירה ,וזה נקרא אמצע הרצון 1297שגם זה מושרש ברצון
הטוב הגמור ,שכך צריך להסתדר בדין ומשפט כדי שיוחזר הכל לטוב לסוף הרצון ,וה"ס מצח
הרצון של ז"א בגלגלתא דיליה שהוא נגד אמצע פרצופו של א"א נגד טיבורו ,שאמצע הרצון
הזה נשתרש בטוב ובחסד שהוא א"א ,1298שכך רצה להניחו אמצע הגלגל של הקפת הזמן קודם
גמרו שיהיה בדין ובמשפט ,ליתן תגבורת אל קליפ)ה(]ות[ להחציף נגד הקדושה ולפתות את
האדם לחטוא ולמרוד ביוצרו ,ולכן בגילוי מצחא דז"א חוצפא אשתכח ,ומ"מ ,ניתן הסדר מאתו
ית' שיהיה הסט"א כפוף תחת הקדושה ,שלא יהיה לו שליטה גמורה ,אלא כמו כלב הקשור
בשלשלת שלפעמים מרפה השלשלת ועוזבו לעשות את שלו ,אבל סוף כל סוף ראש השלשלת
קשור שלא יוכל להחריב הכל ח"ו ויוחזר לקדושה.
 1292עי' ע"ח נסירה ז'.
 1293הציון מהדפוס הישן.
 1294עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ב וז"ל ,וד' מוחין חו"ב הן י"ה ,מוח דעת חו"ג ב' מוחין ,זו"נ
הן ו"ד ,עכ"ל ,וע"ש שמביא א"ז רצ"ב ע"ב ארבע גוונין כו' ד' בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא,
עכ"ל ,והן ד' מוחין.
 1295עי' תיקו"ז ס"ו ע"ב כלבין דאינון חציפין ,דאינון מלאכי חבלה ,עכ"ל ,ועי' בזמר בני היכלא
של סעודה שלישית שמוזכר שם כלבין חציפין ,ומכיון שאז נתגלה רעוא דרעוין לכן אפשר לשלוט
על הכלבין חציפין ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א דס"א בחי' עקב שלהם והן דרגין דחציפין
כמ"ש בזוהר )א"ר קכ"ט ע"א( וז"ש )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגי ואח"כ יכרתו הערלה
ויתגלה החסד ,עכ"ל ,כאן רואים בחי' החציפין ולענין הכלבין 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור )אור תורה אות נז(.
 1296כדעיל פתח ד' בשם קל"ח פתחי חכמה.
 1297עי' אדיר במרום עמוד רל.
 1298עי' א"ז רצ"ב ע"א וז"ל ,זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד.
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ולכן ,יש עתים מזומנים שמתגלה ענף מרצון של הסוף שהוא מצחא דא"א בעולם,
ומכניע כל הדינין ומתטמרין הנהו כלבין דחציפין ,וה"ס גילויו בשבת במנחה ,שאז רעוא
אשתכח בכולהו עלמין ,וזהו ג"כ תלוי בעבודה הבחי' של ז"א ,שיש מצות וזמנים מסוגלים לזה
שמעוררים ענף מן השלמות המעותד לבסוף ,שיתגלה גם בהנהגת הזמן ,והוא תיקון גדול שיהיה
הסט"א קשור בקדושה להראות שיש עליו ממשלה עליונה המהפך הכל לטוב ומבטל כל הרע
וסט"א ,ומה שמתגלה בשבת ה"ס עמוק מאד ,שכבר כתבתי )צמצום פתח ד'( שהנהגת העבודה
הוא בכל שית אלפי שנין ,וזמן השכר הוא באלף השביעי יום שכולו שבת )סנהדרין צ"ז ע"א(
שהוא החזרת כל העבודה אחר שנתקן אל השלמות הגמור והוא סוף הרצון כמ"ש ,וכמו שבאלף
הז' הוא בכלל ,כמו כן הוא בפרט בכל שבת ,שכל ימות השבוע הוא זמן הבירור והתיקון ע"י
מעשה והעבודה שהוא תיקון הקלקולים של ב"ן ,ועולה הכלליות של הבירורים בשבת ,ולכן
נשפע אז איזה ענף הארה מאור המאיר באלף הז' ,ולכן אז זמן המנוחה והעונג והוא מעין עוה"ב
ממש ,ולכן ,בכל שבת מתגלה אור הרצון הזה של מצחא דא"א במצחא דז"א ,והיינו שסוף
הרצון מתגלה גם באמצע הרצון ,ואז רעוא דרעווין אשתכח ,ותיקון זה מועיל שע"י מתקיימים
כל ימות השבוע שכולם הם מקבלים הארה מיום שבת ,ועי"ז נעשה תיקון בכל ימות השבוע
לבסם הדינים שלא יהיה להם שליטה גמורה ,רק יהיה נשאר קשור בסטרא דקדושה ,וה"ס הציץ
במצח של כהן גדול ,וכמ"ש )שמות כח לח( ונשא אהרן את עון הקדשים וגו' ,שהוא הרחקת
הטומאה מקדושה דלעילא להיות לרצון לפני ה' ,וכן בתפלה כמ"ש )תהלים סט יד( ואני תפלתי
לך ה' עת רצון וגו' ,ואמרו )ברכות ח' ע"א( אימתי עת רצון ,בשעה שהציבור מתפללין,
שהתפלות הם במקום קרבנות )ברכות כ"ו ע"ב( והם בסוד הבירורים של ב"ן שמתרחקים מן
הסט"א ועולים לסוף הרצון בכדי לקבוע הכל אל תכלית הטוב ולקבוע בנצחיות.
ושם בתיקון הזה מתלבש ת"ת דרדל"א 1299שהוא נקרא רצון ,כמ"ש בהיכלות )פקודי
רנ"ג ע"ב( דהיכלא שתיתאה הוא היכלא דרצון דאקרי מוצא פי ה' )דברים ח ג( וה"ס הדעת
שורש הת"ת דגניז בפומא ,1300וכמ"ש שדעת מאיר במצח ,וכמו שת"ת הוא שורש לכל הו"ק
שכולם ענפים מתפשטים ממנו בכל צד והוא באמצע ,כן תיקון זה כולל כל התיקונים וכמו היכל
הרצון שכולל כל ו' היכלות שתחתיו ,וכמו בעולם התוהו היה ביסום כל המלכים ע"י אור
המצח ,כמו כן באצילות התבסמות כל הדינין ע"י אור מצחא דא"א שבו מתבסמין כל הדינין
דז"א ,ולכן הוא המקבל הקרבנות ברצון ,שכל קרבן הוא בהמ"ה סוד שם ב"ן המתבסם ברזא
דאד"ם המקריבו) 1301ויקרא א ב( אדם כי יקריב מכם קרבן וגו' ,בסוד מ"ה של המצח ,וכן כל
התפלות בסוד בהמ"ה רביעה על אלף טורין ,1302ועולה בכל יום ע"י התפלה ומתבסם הכל
 1299עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג וז"ל ,והכא איהו רעוא דרעוין כו' ,וכד צלותין סלקין כדין
איהו עת רצון לאשתכחא הה"ד ואני תפלתי כו' ,והוא היכל משה ויעקב היכל ת"ת כמ"ש בזוהר
שם ובפ' בראשית דף מ"ה ע"א ,ולכן הוא מוצא פי ה' ,ששורש ת"ת דעת גנוז בפומא כמ"ש בזוהר
משפטים דף קכ"ג ע"א ,דעת גנוז בפומא דמלכא דאקרי תפארת כו' ,ולכן בו ששה היכלין כמ"ש
שם לפי שת"ת כולל ו"ק ,עכ"ל.
 1300עי' אדרא דמשפטים קכג ע"א.
 1301בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ד וז"ל ,ואמר בהמה בכללא דאדם משתכחא ,שאמר חד בכללא
דחברי' ואיני יודע מי נכלל במי ואמר בהמה כו' ,ומביא ראיה אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן
הבהמה אמר מן הבהמה ואמר מכם דמשמע דהקרבן יהיה מן האדם ועל זה אמר משום דאתכלל
בכללא דאדם שהבהמה נכללת באדם והוא מן האדם ,עכ"ל.
 1302עי' זהר ח"א י"ח ע"ב תדשא הארץ דשא עשב וגו' השתא אפיקת חילא באינון מיין
דאתכנשו לאתר חד ,ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה טמירין עלאין וחיילין קדישין די
כל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמאריהון ,ורזא דא
)תהלים קד יד( מצמיח חציר לבהמה וגו' דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין לה בכל יומא
ההוא חציר ,וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי
בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ג וז"ל ,ויאמר עד
דאתכלל בכללא דאדם  -כאן התחיל בבי"ע ואמר תוצ"א האר"ץ נפש חי"ה למינ"ה הוא נוקבא
דז"א ,כמש"ל נפש חיה דא דוד מלכא ובה נכללת בריאה כסא הכבוד ,וזהו בהמ"ה ,ועיקר נפש חיה
הוא על בריאה כמ"ש למטה ,ומשם אתפרש בהמה ורמש כו' כמ"ש למטה ,וז"ש היינו דכתיב אדם
ובהמה תושיע ה' ,ר"ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות ובהמה הוא עולם הבריאה ,לבוש לעולם
האצילות ,ואמר חד בכללא דאחרא משתכחא ר"ל שנאמר אדם ובהמה נכללו ביחד ,וכן האצילות
ובריאה הם באחדות ,ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה ,וחכמה ובינה הן רעין דלא
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ברצון ,ולכן נקרא רעווא דרעווין ,ששורש כל הרצונות אליו פונים שרעותיה דז"א לקבליה
דההוא רעותא ,כמ"ש ,שגם אמצע הרצון הנהגת הדין בשית אלפי שנין פונה ג"כ אל סוף הרצון
הזה ,אל גילוי יחודו ית' ,ולכן אומרים בשבת במנחה אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך כו'.
ותיקון הזה ה"ס א"ת של פסוק בראשית ברא אלקים א"ת השמים וגו' ,שהוא ת"ת
הכולל כל כ"ב אותיות ,1303כי גם כאן במצח מאירים כל כ"ב אותיות של התורה שכאן הוא
מוצא פי ה' )דברים ח ג( ששם שורש כל האתוון ,והתורה הוא גילוי רצונו ית' שהוא הגורם
תיקון לכל הכלים שהם מחוברים מהרכבת אותיות התורה.
וכן שם מאירים ר"ע עלמין 1304שהם כ"ב אותיות עם ה' אותיות מנצפ"ך שהם השרשים
לכ"ב אותיות סוד ה' מוצאות הפה 1305כידוע ,ואלו האותיות מאירים בכל פרצוף במצח שלו,
שכל פרצוף בנוי מכ"ב אותיות שהם כ"ב קשרים של מאורות והנהגות ומתגלים בזיו המצח,
וה"ס השרטוטין שעל המצח שבו ניכר האדם בכל פרטיו 1306ע"י האותיות המאירים שם ,ומאור
הזה הוא בסוד יעקב הבוקע בכל עלמין 1307והוא ג"כ עולה ברצון כמ"ש בהיכלות )פקודי רנ"ו
ע"ב( שיעקב נטל היכל הרצון ,ולכן הוא שלימו דאבהן )זהר ח"א קמ"ז ע"ב( ולכן מזכירין
בשבת במנחה כל הג' אבות ,אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו ,והיא מנוחה שלמה
שאתה רוצה בה כו'.
פתח טז
תיקון ה' אשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא ,כבר נתבאר בכ"מ שהשגחה מכונה
בשם עינים בכ"מ ,שהם משגיחים בכל פרטי התחתונים ,ובאד"ר )ק"ל ע"א( אמרו ,ת"ח ,בעינא
תתאה ,אית עינא ימינא ,ואית עינא דשמאלא ,ואינון תרי בתרי גווני ,אבל הכא ,לית עינא
שמאלא ,ותרווייהו בדרגא חד סלקין וכולא ימינא ,ובג"כ עינא חד ,ולא תרין כו' ,והוא מה
שמצינו ג"כ שארז"ל במדרש )שיה"ש רבה פ"ח סי' יט( כתוב הנה עי"ן ה' אל יראיו וגו' ,וכתוב
א' אומר ,עינ"י ה' אל הצדיקים וגו' ,כאן בזמן שעושים רצונו של מקום כו'.
והענין כי ההשגחה למטה בז"א הוא על שני דרכים א' בבחינת כף זכות ,וא' בבחינת כף
חובה )ס"י פ"ב מ"א( כי שם ה"ס הבחירה והעבודה ,או להכריע לטוב או לרעה ח"ו ,ולעומת
כן ,גם ההשגחה הוא על אופן זה ,והם סוד ה"ח וה"ג של ב' עיינין ,שכל עי"ן הוא ה' הויו"ת,
בסוד )שמות ג ד( וירא ה' כי ס"ר לראות ,שהוא מרבע"ה שהוא הדעת ,דמליא אלף אדרין 1308כל
א' מה"ח וה"ג ,והם ה' הויו"ת בכל א' )עי' לעיל בבית נתיבות נתיב הנקודות פתח ב'( ,ולבאר
ענין ההשגחה המכונה בשם עינים ,הוא ענין ארוך מאד ,וה"ס נורא בסתרי ההשגחה וצריך
לפרש מה הפרש יש בין העינים שהם פרטי מאורות ההשגחה לכל הכלים של הספירות ,שהרי
כולם הם מאורות ההשגחה ,וכן ז"ת ,חג"ת נה"י שכולם הם מדות השגחה בג' קווין ,וא"כ
מתפרשין ,והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אלף טורין כמ"ש בפרשת בראשית דף י"ח ע"ב,
עכ"ל )וע"ש בהמשך שמקשר את זה לקרבן(.
 1303עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
 1304עי' לקמן פתח כו ,ועי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן
ושבעין עלמין ,ומניה נהיר ארחא דז"א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי
רשב"י כ"ו ע"ג ואמנם טעם מנין ר"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך וכל
אחת כלולה מעשר הרי רע עכ"ל.
 1305שהם פיתוחי חותם המוזכר בע"ח טנת"א פרק ג' ,ועי' יהל אור ח"ב ה' ע"ג וז"ל ,נש"ב הוא
סוד ה"ג שכ"א נחלק לעשר ,והן ה' מוצאות הפה שהן נ' שערים לאותיות ,בסוד רל"א שערים של
אותיות דנפקין מבינה ,עכ"ל.
 1306מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ,ובתיקונים ק"מ ע"ב ,ועי' ניצוצי זהר על הז"ח הנ"ל
שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה.
 1307עי' שעה"פ שמות שיעקב אותיות יבקע.
 1308עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא
שרייא עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א
גרס כך בזהר[ אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין,
עכ"ל.
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העינים הם דבר א' ,ובאמת הוא ענין אחר ,שהרי הם עומדים בראש בגלגלת מה שא"כ ז"ת הם
בגוף ,וצריך שתדע מה שמבואר בכ"מ ,שהעין הוא כלל הכל ,שבו צורת כל העולם 1309כמ"ש
רז"ל בכ"מ ,ועין הוא בחינת גוון כמ"ש )שבת י"ז ע"ב( כדי שיקלוט את העין ,ועל שם זה נקרא
עין ,והוא כי העין הוא דבר ממוצע בין המחשבה ובין המעשה ,וכן הוא עומד בין המוחין
שבראש ובין כלי הגוף ,וכן הוא ענין העין שבו מתלבש אור המוחין שע"י הוא כח הראות ובו
נרשם ענין ז' גוונין שהם שרשי ז"ת כמו שית' ,והם ז' בוצינין דחשיב שם באד"ר )קכ"ט ע"ב(
ובסוד המנורה )שמות כה לב( שלשה קני מנורה מצדה האחד וגו' ,וכתיב )במדבר ח ב( אל מול
פני המנורה יאירו וגו' ,והם ממש בסוד חג"ת נה"י ,והשביעי מלכות דסלקא לבינה.
והנה במראה הנבואה מצינו ג' מדרגות כמו שכתב בזוה"ק פ' וארא )דף כ"ג ע"ב(
בעינא אית תלת גוונין דאתגליין רשימין ביה וכולהו לא מזדהרי בגין דקיימין בנהורא דלא נהיר,
ואלין אינון כגוונין דאינון סתימין דקיימי עלייהו ,ואלין אינון דאתחזיין לאבהן למנדע אינון
סתימין דמזדהרין ,מגו אלין דלא מזדהרין ואנון דמזדהרין ואינון סתימין אתגליא ליה למשה
בההוא רקיעא דיליה ,ואלין קיימין על אינון גוונין דמתחזיין ביה בעינא ורזא דא סתום עינך
ואסחר גלגלך כו' ,וע"ש שביאר ג' דרגין דנבואה שכל הנביאים השגתם באספקלריא דלא נהרא
והם בגוונין דמתחזיין ,ומדרגת האבות הוא ,שראו הנך גוונין דלא מתחזיין ,ע"י גוונין דמתחזיין
ומשה רבע"ה זכה להני גוונין סתימין עצמם כו' )ע"ל שבירה פתח יד (1310ועין בפי' דגאון
להיכלות 1311שהם בסוד ז' היכלות ,שמדרגת הנביאים בג' היכלות התחתונים סוד נה"י ,ומדרגת
האבות היה בג' היכלות העליונים ,אהבה וזכות ורצון ,ומדרגת משה רבע"ה ,בהיכל ק"ק שהוא
זכה לבינה ,1312וביאור ענין זה הוא עמוק מאד ,וצריך לבאר ג"כ משארז"ל )יבמות מ"ט ע"ב( כל
הנביאים ראו באספקלריא שאינה מאירה ,ומשה רבע"ה זכה לאספקלריא המאירה ,וכל אלו
סודות עמוקים ודברים נפלאים בסתרי החכמה.
וביאור ענין זה הוא במה שנבין ענין העין באדם התחתון ,וממנו נקח להבין המדובר
במאורות האצילות דוגמתם ,והוא ,כי ידוע שכח הראות הוא בא מן המוח ע"י קרומי המוחין
וצינורות הנמשכים בבת עין הפנימי ,ושם נרשם כח הראות ,וכלל הראות הוא בג' קווין ,א'דום
י'רוק ל'בן) ,1313והוא בסוד )תהלים מב ב( כאי"ל תערוג על אפיקי מים ,שהם נו"ה דרגין דעיינין
כמ"ש בסמוך( ,אבל הם רוחניים עדיין ,וכשהם מתלבשים בעין עצמו נרשמים בו הגוונין בגלוי,
והנה ,ענין הראיה הוא שבוקע הזיו דרך העין אל דבר המובט וחוזר ונרשם הדבר המובט בעין
עצמו ,והוא ראייתו ,ובאמת אילו היה כח הראות עובר דרך העין בלא לבוש ,לא היה בו גבול
וגוון כלל ,כי היה הולך ועובר עד סוף העולם ,ולא היה יכול להחזיר הדבר המובט בו ,אבל ע"י
שנעשה מחיצה ומסך על הראות ,אז הניצוץ העובר דרך העין אל דבר המובט יש לו גבול וחוזר
ע"כ ,בבחינת אור חוזר ונרשם בעין עצמו.
הרי מצינו שבעין הם ג' מדרגות ,כל א' הוא מג' ,שכח הראות ביציאתו מן המוח הוא
רוחני מאד מכח הנשמה ,וכולל בו ענין הגוונין הג' ,אך שם קודם שנתפשטו הם נכללים בא',
שהרי אין שם חילוק גוונין ,וכשבא אל העין ,אז נעשה בו התחלת ג' גוונין חלוקים ,אבל עדיין
אינו נרגש עד שעובר דרך העין וחוזר בו בדרך אור חוזר מן המובט אל העין עצמו ,וכעין זה
מצינו באור השמש אלו הג' מדרגות ממש ,כי בתחילה הוא עצם האור הראשון שנברא ביום
ראשון שבו היה מביט מסוף העולם ועד סופו ,ואח"כ עמד וגנזו )חגיגה י"ב ע"א( כמ"ש במ"א
)תיקון פתח ו'( שגניזתו הוא בשמש עצמו והוא מדרגה הב' ,והג' ,הוא כאשר השמש מאיר
בעולם ,ואז נרשם בו אור השמש וחוזר אליו בדרך אור חוזר מצד המסך הנעשה מן הענן ,ואז
נרשם בענן ג' גוונין ממש בגלוי ,והם ג' גווני הקשת כמ"ש )בראשית ט טז( וראיתיה לזכור ברית
עולם כו'.
 1309עי' יהל אור ח"א י"ז ע"ב וז"ל ,שבעין רשום כל העולם וכל אשר בו ,וכל אשר עושה רשם
המקום באותו מקום שבעין טוב או רע ,עכ"ל.
 1310נדצ"ל כ"ד.
 1311ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין ,לכן ב' גוונין הראשונים נראין בפתיחו
דעיינין ,וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין ,לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"ד אין שם גוונין כלל ,עכ"ל.
 1312עי' ע"ח זווגים פרק ו'.
 1313עי' יהל אור ח"ב ל"ט ע"ג וז"ל ,איל ואילת דו"נ שהן ר"ת אדום ירוק לבן תכלת ובדכורא ג'
גוונין ,עכ"ל.
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פתח יז
ומעתה נבאר ענינם אחת לאחת ,כי הנה ההנהגה הוא מז"ת כידוע ,והם בסוד ז' היכלות
דבריאה ,וכן בכל עולם ,ובאצילות הם בסוד ז' מדות הנהגה כמ"ש ,והם בג' מדרגות ,א' ,נה"י
שעיקר הנהגת התחתונים הוא על ידיהם ,כי שם עמידת הנוקבא שהיא מדת ההשגחה המוליכה
כחות המאורות אל התחתונים בסוד שם אדנ"י שהוא גילוי לשם הוי"ה ,וה' בהיכל קדשו
)חבקוק ב כ( ,1314ואלו הג' הם גוונין דמתחזיין למטה ,ששם בא ההשגחה ממוזג בסוד מעלה
ומטה בסוד צדיק ורע לו כדי להרבות שכרו בעוה"ב למעלה ,ורשע וטוב לו בבחינת הוד עוה"ז
)דניאל י ח( והודי נהפך עלי למשחית ,ויורד ע"י למטה ,וה"ס אחיזת הסט"א בירכין ,1315שע"י
ההנהגה נסתבך דא בדא כמש"ל ,ואלו הם גוונין דמתחזיין למטה ,וה"ס ההשגחה המכוסה בענן
כמ"ש )איכה ג כד( סכותה בענן לך וגו' ,1316והם ג' גווני הקשת שהוא ביסוד דכליל נו"ה ,וחג"ת
הם מאורות ההשגחה העיקריים בסוד כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע ביניהם )ס"י פ"ב
מ"א (1317ואלו הם גוונין דלא מתחזיין למטה ,כי הם מסוד הנהגת עוה"ב כמ"ש הגאון
בליקוטים ,1318רק הם מתגלים ע"י נה"י ,ובזה היה הנהגת האבות שהטעימן ה' מעין עוה"ב
)ב"ב ט"ז ע"ב( אבל לא נתגלה להם כי אם ע"י נה"י ,שהרי מדרגתם היה בענין עוה"ז רק שעלו
למדרגת חג"ת ,בסוד האבות הם הם המרכבה )זהר ח"ג כ"ח ע"ב( ולכן ,בזה נתחלק ג"כ מדרגת
הנביאים ממדרגת האבות ,שמדרגת הנביאים בנה"י ,והוא בסוד העינים עצמם שהם מסך
המבדיל שע"י בא האור אל המובט וחוזר בדרך אור חוזר ונרשם בבחינת גוונין גלויים ,בסוד
מראה וחידות ,ולכן נקראים חוזים ורואים שהם היכל נוגה וזוהר ,1319לנביא היום יקרא לפנים
הרואה )שמואל א' ט ט( שהוא ההפרש שבין נביאים ראשונים לאחרונים ,ואכ"מ ביאורו,1320
ומדרגת האבות הם הגוונים של הראות בהגיעם אל העין ,טרם עברם דרך העין אל המובט ,ולכן
הוא בסוד גוונין דלא אתחזיין דנתגלה להם ע"י גוונין דמתחזיין.
ומדרגה הג' למעלה מכולם הוא סוד ג"ר חב"ד ,ששם הנהגה מסודר לפי ענין הרוחניות
בבחינת מחשבה ,רק הם נכללים בדעת בינה ,כמ"ש )אבות פ"ג מ' י"ז( אם אין בינה אין
דעת ,1321והוא המתפשט בו"ק ,וה"ס היכל ק"ק שכולל ג"ר יחד וה"ס שורש כח הראות הנוגע
בבת עין הפנימי 1322שהוא כלול מכח אור המוחין הג' שנכללים ביחד ,והוא מדרגת משה רבע"ה
)במדבר יב ח( פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ,והוא אור הפנימי שנגנז בשמש שמאיר
מסוף העולם ועד סופו ,שהנהגתו היה למעלה ממדרגת ו"ק שהרי היה במדרגת אמצעי בין רוחני

 1314עי' בתיקו"ז כ' ע"א וז"ל ,כגוונא דא עמודא דאמצעיתא דאיהו יקו"ק ,לא אשתמודע לנביא
וחוזה אלא בהיכליה ,דאיהו אדנ"י ,ורזא דמלה וה' בהיכל קדשו ,עכ"ל.
 1315עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 1316עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 1317עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב.
 1318עי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין ,לכן ב' גוונין הראשונים נראין
בפתיחו דעיינין ,וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין ,לכן הן בסתימו דעיינין ,אבל חב"ד אין שם גוונין
כלל.
1319
עי' זהר ח"ב רנ"ז ע"ב )ישעיה ס כא( ועמך כלם צדיקים וגו' ,נביאין ,דאינון סטרין עלאין,
תרין ירכין דסמכין לאורייתא קדישא ,אינון נטלין להיכלא דתרין רוחין ביה ,דאינון נוגה וזוהר,
ואינון תרין ירכין לתתא ,לסמכא לאינון היכלין דלעילא ,דאקרון תורה שבעל פה ,כמה דאית
סמכין לאורייתא דאיהי תורה שבכתב ,כך אית סמכין קיימין לאורייתא ,עכ"ל.
 1320עי' גר"א אדרת אליהו ישעיה א א וז"ל ,נביאים הראשונים ראו באספקלריא המאירה
שבאינה מאירה ,לבד משה רבינו ע"ה ,אבל נביאים האחרונים ראו באינה מאירה שבאינה מאירה
לכן נקרא חוזים שהוא פחות מנביא ,כמ"ש בתיקו"ז )ב' ע"ב( נביאים תרין נביאים וחוזים נו"ה,
עכ"ל.
1321
עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א.
 1322עי' בהגר"א על תיקו"ז קנ"ו ע"ג שעין ובת עין הם בינה וחכמה ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז
ק"ז ע"ב וז"ל ,בת מלך היושבת פנימה במוח יורדת לבת עין ורואה משם ,דהראיה בא מבת עין
והיא דרגא דבת מלך ורואה בד"ת וחוזרת הראיה למוח כידוע ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ג ג' ע"א שיש
ב' בתי עין א' פנימי היא חכמה וא' חיצוני שהיא מלכות.
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לגשמי )דברים לג א( איש האלקים )דברים רבה פרשה יא פסקה ד( מחציו ולמטה איש כו',
שהוא הדעת המאיר בגוף.
ומעתה מובן מ"ש )יבמות מ"ט ע"ב( שכל הנביאים ראו באספקלריא שאינה מאירה,
והיינו כמו מחיצה של זכוכית ,שהושם מחיצה מבדלת מאחוריים שלא יבקע הראות מעבר אל
עבר למרחוק ,שאז לא היה רואה את עצמו כיון שכח הראות בוקע להלן ,וע"י המחיצה הנ"ל
חוזר הארה אליו ,ואינו מביט בו אלא במדרגת עצמו ,וע"ז נאמר )במדבר יב ו( אם יהיה נביאכם
ה' במראָה אליו אתודע ,בלשון נקבה בסוד אור חוזר ,ולכן השיגו ע"י חידה ומשל כמדרגת
עצמם בעוה"ז ,אבל מדרגת משה היה אספקלריא המאירה מעבר אל עבר בסוד אור הראשון
שמביט מסוף העולם ועד סופו ,ולכן נאמר בו ומראֶ ה ולא בחידות ,והיה משיג כל ענין לפי
מהותו ממש ולא היה אצלו במדרגות התחתונות כ"א בבחינת מעבר בלבד.
ובזה יתבאר לנו ענין העינים למעלה ,והיא כי בכל דבר שהאדם עושה יש בו ג' מדרגות,
תחילה הוא מסודר אצלו במחשבה ע"פ החכמה והבינה בציור 1323והתחלקות כל דבר על בוריו,
ומזה נולד לו הידיעה בדבר המוסכם אצלו מן החכמה והבינה והוא מדרגת הדעת ,ואח"כ
כשרוצה לעשות איזה פעולה ,הוא רואה בעיניו לצייר המעשה שרוצה לעשות היאך לעשותו,
ואם יכול לקבל הדבר המסודר אצלו במחשבתו והוא ענין ההשגחה של האדם להעלות המובט
אל העין ולקשרו במחשבתו ואז אח"כ עושה הדבר ,ולכל 1324כלל כל המעשה מצוייר אצלו
בראיית העין ,והוא דבר ממוצע בין המחשבה ובין המעשה.
והנה כמו כן הוא במאורות העליונים ,שתחילה מסודר הכל בג"ר בסוד מוחין ,והמעשה
העולה מן התחתונים למעלה מכונה בשם עינים .כמ"ש )בראשית יח כא( ארדה נא ואראה וגו'
)שמות יט ב( וירד ה' לראות וגו' )דברים יא יב( עיני ה' אלקיך בה וגו' ,והיינו שהמעשה הוא
המעורר לסדר ההשגחה לעומת המקבלים וכפי עבודתם ,שכך שם המאציל ית' שיהיו מאורות
העליונים פועלים הכל לפי הכנת המקבלים ,וכמו שהשכינה מלכות היא המאור המעורר מעשה
התחתונים למעלה בסוד מ"ן למדות ההנהגה שהם בז"א בז"ת שבו ,כמו כן ,העין ה"ס חזרת
דבר המובט מן התחתונים אל המחשבה ששם מסודר ההנהגה לפי שרשו בסוד מוחין במחשבה,
ליתן עטרות למאורות ההנהגה ,ולכן ,בת עין ה"ס מלכות ג"כ כידוע ,והוא פנימיות שלה בת עין,
וה"ס עלות ציור ז"ת של ז"א בעינים לפי ערכם ,אם הם בשלמותם ע"י עבודת התחתונים או ח"ו
בבחינת קלקולים וקטרוג הדינים וסט"א ,ואם הם במדרגת שלמותם שאז ז"א בסוד הגדלות ,אז
הוא מכונה בשם עיינין פקיחין )אד"ז רצ"ג ע"ב( ,1325שכל הז' מאירים בסידורם ,וכך הם
נרשמים במאורות בסוד אור חוזר ,אבל אם הוא בסוד קטנות ,ואין מאירים בז"ת רק נה"י שבו
לבד ,אז גם אור העינים הוא בסוד סתימין שהוא אור השמש המכוסה בעננים בסוד )איכה ג כד(
סכותה בענן לך וגו' ,1326והוא בבחינת הסתר פנים ,וכמ"ש )ברכות נ"ט ע"א( מיום שחרב
ביהמ"ק לא נראה רקיע בטהרתה ,שהוא מאיר מבין חרכי עינא ,כמ"ש )שיה"ש ב ט( הנה זה
עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים מבין חרכי עינא ,והם בסוד נו"ה ב'
כרובי עינא כידוע.1327
ואלו הם ג"כ ג' מדרגות בהשגחה ,א' כפי מה שהוא בגלות בסוד הסתר פנים ,שנראה
ח"ו כאלו נעזבו למקרי הטבע בדרך ארעי כאדם העושה מעשה בחושך בסתימת עינים ,כמ"ש
)ויקרא כו כא( ואף אני אלך עמם בקרי וגו' ,ורק )יומא ס"ט ע"א (1328הן הן גבורותיו כו' ,וה"ס
הארתו מבין החרכים ובקיעות של העפעפים ,כמו אור השמש המאיר דרך העננים ,ואין ניכר
אלא באמונה בלב ישראל ,והוא בסוד הקטנות )עמוס ז ב( מי יקום יעקב כי קטן הוא ,בבחינת
 1323עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג' דברים רצון ומחשבה וציור וכו'
וכתר הוא התכלית וכו' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' דברים ,מקודם
חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ,ואחר כך )בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול
הכלי ,עכ"ל.
 1324נדצ"ל ולכן.
 1325עי' גדלות דז"א פתח נט.
 1326עי' תיקו"ז כ"ד ע"א אור דעינא הוא עמודא דאמצעיתא ,בת עין ביתא דילה ,בההוא זמנא
דיתפני עננא מן בת עינא ,דאתמר בה סכתה בענן לך וגומר ,דאיהי תבלול דעינא ,עכ"ל.
 1327עי' לעיל הערה .548
 1328ז"ל הגמ' ,זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים.
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נה"י ,והב' הוא מדרגת הנהגת ישראל בעת שהם בארצם ,שאז היו העיינין פתוחים ,כמ"ש
)דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' ,והיה ניכר מעלתם ומדרגתם והוא
סוד גדלות בסוד חג"ת ,אבל עדיין היה מלובש בענין טבעי והוא אור השמש עצמו ,שהאור
הפנימי נגנז בשמש שהרי היה דרכם בענין טבעי רק שנראה השגחתו עליהם בסוד הברכות
והשראת הקדושה בהם ,אבל מדרגת משה רבע"ה בדור המדבר היה מדרגה יותר גדולה ,שיצאו
מענין טבעי לגמרי ,שהרי היו אוכלים לחם מן השמים ומים מצור החלמיש )דברים ח טו( וענן
ה' עליהם יומם )במדבר י לד( והוא סוד אור הפנימי שנגנז בשמש ,וזה לא יתגלה רק לע"ל.
הרי נתבאר לך ענין העינים בז"א שהם סוד סידור ההשגחה והעולה מן התחתונים לסדר
פרטי ההנהגה ,האיך יבואו לידי מעשה ממש בז"ת של ז"א כמ"ש ,ושם הם ב' עיינין ,שהרי
בז"א ההשגחה בבחינת ב' מדרגות חסד ודין ,כף זכות וכף חובה ,ע"פ ב' הדרכים של הבחירה
בטו"ר ביצ"ט וביצה"ר ,ולכן שם )א"ר ק"ל ע"א( אית מאן דאתפקח ליה לטב ואית מאן
דאתפקח לביש ,שהוא השכר והעונש הנראה למטה מיד ,והוא בחינה ממוצעת בין המוחין ובין
כלי המעשה בז"ת.
אבל בא"א שם הכל בסוד הטוב הגמור ,ומשם הוכן מדות ותיקונים לגלות הטוב
לפעמים שלא ע"פ מעשה כלל ,אלא הכל טוב לפי ענינים המעוררים אלו המאורות ,שיש לזה
זמנים מסוגלים ומצות מסוגלים ,ולכן אין קטרוג הסט"א מגיע שם וכולו טוב ,וה"ס )משלי כב
ט( טוב עין הוא יבורך וגו' ,והוא עינא פקיחא תדיר ,כמ"ש )תהלים קכא ד( הנה לא ינום ולא
יישן שומר ישראל ,שמשם בא ההשגחה תמיד לשמור לישראל שלא יכלו ח"ו ושלא יגרום
הסט"א להחריב הכל ,והוא מסוד חסד העליון ,ולפעמים גורם שגם עיני דז"א יהיו נפקחים,
שיהיה השפעת הטוב אף בזמן שאינם זכאין כל כך ע"פ הזמן המסוגל לזה ,והוא מ"ש דאתסחן
בחלבא דע"ק ,1329כמ"ש באד"ר )קלו ע"ב( ,1330וז"ס החושים שבראש ,שהמעשה הוא בגופא,
ובראש הם בבחינת חושים ,שהעין מקבל המעשה בהבטה בבחינת אור חוזר ,והאודנין שמיעת
הדבור ,והריח סוד המחשבה וכמ"ש אח"ז בס"ד )פתח הבא( ונמצא שהחושים הם אמצעי בין
המוחין אל כלי הגוף ,וכן הוא בסוד סידור מאורות ההשגחה בפרצופים עליונים בשרשם.
ובתיקון הזה הוא נו"ה דרדל"א מתלבשים כמש"ל ,שנו"ה הוא דרגא דנבואה בסוד
רואים וחוזים ,ובהם ז' מדות מחולקים בג' מדרגות הכלולים בעיינין ,ושם ברדל"א הם בסוד
שרשים לקשר הנהגת הזמן להביאו לנצחיות בג"ר דיליה שהוא סוף הרצון של אצילות המקושר
בנצחיות ,שלכן גם הם בסוד גלגלתא דא"א ליתן תיקונים לאלה הדרכים ,כדי להביאם אל
הנצחיות ,ושם שרשי אלו הז' מאורות שבז"א הם ז' עיינין דאשגחותא ,ובא"א ז"פ עינא דחשיב
באד"ר שם ,וכמ"ש הגאון בפי' לספ"ד שם ,1331והם ב' עיינין בז"א נוגה וזוהר ,1332ובא"א הם
כלילין בחדא ,דשם לית שמאלא כלל אלא כולו טוב ,והוא רמוז בתיבת השמי"ם של פ'
בראשית ,1333שהעין הוא דוגמת שמים כידוע וכמ"ש )דברים כו טו( השקיפה ממעון קדשך מן
השמים וברך את עמך וגו' ,כי שם ה"ס )משלי כב ט( טוב עין הוא יבורך וגו' ,וסוד השקיפ"ה

 1329זה א"א וכן כתוב בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג וז"ל ,התחלת התיקון הכל מע"ק א"א עכ"ל.
 1330וז"ל ,בשעתא דסלקין אינון כסותא אתחזי כמאן דאתער משנתיה ואתפקחן עינוי וחמאן
לעינא פקיחא ואתסחן בחד חוורא דעינא טבא ,הה"ד )שיר ה( רוחצות בחלב מאי בחלב בחוורא
דלעילא קדמאה ,עכ"ל .אמנם קשה שהרי דברי האידרא כאן קאי על דברי הספד"צ כג ע"א
)במהדורת ביאור הגר"א(.
 1331ז' ע"א וז"ל ,בעין דז"א ז' עיינין דאשגחותא וכנגדן אמר בעינא דע"ק ז"פ עינא באד"ר דף
קכ"ט וק"ל עינא פקיחא )א( עינא עילאה )ב( עינא קדישא )ג( עינא דאשגחותא )ד( עינא דלא
אידמיך ולא נאים )ה( עינא דהוא נטורה דכלא )ו( עינא דהוא קיומא דכלא )ז( עכ"ל.
 1332עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד וז"ל ,ובפרשת פקודי בהיכלות דנו"ה שהן היכל שני ושלישי
כמ"ש שם בדף רנ"ז ע"ב ,נביאן דאינון סטרין עילאין תרין ירכין דסמכין לאורייתא אינון נטלין
להיכלא דתרין רוחין ביה דאינון נוגה וזוהר והן היכלות ב' וג' ,ואמר שם דף רמ"ז ע"א נהיר האי
רוחא כגוונא דחיזו דעינא וכד מתגלגלא כדין אפיק נהורא דנציץ וזיהרא ה"נ כו' ,וכמו שהעינים
הם מאורות האדם כן אלו שני רוחין נקראין נגה וזהר ,עכ"ל ,וכאן דרגת נו"ה שהם בין מלכות
לחג"ת.
 1333עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
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ה"ס ת"ק שבמאור העין ,שהדעת כולל אלף אדרין כו' ,1334והם ה' חסדין בעי"ן ימין וה"ג בעין
שמאל ,י' הויו"ת כמש"ל )שבירה פתח יא( ולכן פסיעה גסה נוטלת א' מת"ק ממאור עיניו של
אדם )ברכות מ"ג ע"ב( כי פסיעה גסה ה"ס )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו ,שיוצא לבר
בעוה"ר ,ואז חד כרוב אסתליק ואשתאר חד )איכה א יג( כל היום דוה ,עין שמאל וכמ"ש )שמות
כד י( וכעצם השמים לטוהר שהם ב' היכלות נו"ה נוגה וזוהר ולטוהר נסתלק ,וכמ"ש )ברכות
נ"ט ע"א( מיום שחרב בהמ"ק לא נראה רקיע בטהרתה ,וכמ"ש הגאון שם בפי' להיכלות )ח"א
יד ע"ג( ,1335אבל בא"א שם הם כלילין כחדא בעינא חד בסוד השמים ,והבן מאוד.
פתח יח
תיקון ו' וז' הוא תרין נוקבין דפרדשקא כמ"ש באד"ר שם )ק"ל ע"ב( דמחד נוקבא
חיין ,ומחד חיין דחיין ,ובאד"ז )רפ"ט ע"א( בנוקבא דפרדשקא דיליה ,נשיב רוחא דחיי לז"א,
ואלו ב' התיקונים הם כוללים כל התיקונים שלפניהם ,וענין התיקון הזה צריך להרחיב בו הדבור
ולבאר סודות נוראים ונפלאים מתוה"ק אשר לא זכו אליה רק ישראל עם קדושו ית' ,הנה
החוטמא הוא כולל כל הפרצוף כמו שיסוד הברית הוא חותם כל הגוף 1337ויסוד כל ז' ימי
הבנין ,1338שלכן בו ניכר הפרצוף בין דכר לנוקבא ,1339ובו נכללים כל האיברים כמ"ש )קהלת א
1340
ז( כל הנחלים הולכים אל הים גו' ,כמו כן בראש בגלגלתא החוטם הוא שפירותא דפרצופא
וניכר בו כל פרטיו ,שלכן זה ההפרש ,שא"א נקרא כן ע"ש אריכו דחוטמא בסוד )תפילת ר"ה(
ומאריך אף ,וז"א ע"ש זעירו דחוטמא בסוד )שם( הקצר בזעם כו' ,שלכן שם בז"א הם ק"ן
נהורין ובא"א ש"ע כמ"ש במקומו בס"ד )פתחים כ"ו ,מ"ז(.
וענין החוטם הוא קיום כל הגוף כמ"ש )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים ויהי
האדם לנפש חיה ,והענין ,כי שם שורה רוח האדם שהוא עיקר מדרגתו כמש"ל כמ"פ,1341
שהנפש הוא למטה ממדרגתו והרוח בא לתקן הנפש ,וכן עיקר רוח החוטם הוא ששואב הרוח
מאויר ונכנס בריאה ומנשב על הלב שלא ישרף ע"י חום האש הטבעי שיוצא מן הכבד ששם
שורה הנפש ,ומשם בא מובחר הדם אל הלב ,וע"י הרוח שמנשב על הלב ,הוא גורם לו תנועה
וסיבוב בכל רגע שמסבב הדם מן הלב בכל הגוף עד שחוזר אל הלב ,וכן הוא בכל נשימה
ונשימה ,ובזה מתקיים הגוף.
וכל אלו סודות נוראים בסתרי פעולות המאורות עליונים ,שכבר כתבנו )אח"ף פתח ג'(
שהראש בכל פרצוף הוא סידור הנהגת המעשה המסודר בגוף ,ושם הם בסוד החושים שהם
המעברים אשר מקבלים כח הציור מכלי המעשה אל המחשבה והמוחין ,וכפי הסידור המחשביי
כך הם אמצעיים להיות מעבר אל כלי המעשה בז"ת ,וכבר כתבנו )שבירה פתח טו( שהעינים הם
סוד רגלין דגלגלתא ,שהם הכלים המעבירים מן המחשבה אל הז"ת שהם נו"ה דלהון ,אבל הם
נכללים שם בתרין נוקבין דפרדשקא בסוד יסוד ועטרת היסוד ,שכמו שהרגלים הם בסוד הכליות
1336

 1334עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא
שרייא עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א
גרס כך בזהר[ אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין,
עכ"ל.
1335
וז"ל ,מיום שחרב בהמ"ק לא נראו שמים בטהרתה דאשתאר חד כרוב והוא הוד אבל נצח
נסתלק ,עכ"ל.
 1336עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א וז"ל ,תרין נוקבין דפרדשקא ואתער רוחא לכלא  -הוא
חוטמא כמ"ש באד"ר דחוטמא מחד נוקבא חיין ומחד חיין דחיין והם ב' תקונין האי חוטמא הוא
פרדשקא דביה נשיב רוחא לז"א וקרינן ליה סליחה והיא נחת רוח דרוחא דנפיק מהכא ,עכ"ל.
 1337עי' לעיל נקודות פתח יז.
 1338עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל ,עכ"ל.
 1339לעיל פרצופים פתח ב'.
 1340עי' אד"ר קל"ט ע"א וז"ל ,האי דיקנא שלימותא דפרצופא ושפירותא בז"א ,עכ"ל.
 1341עי' 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.
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שמשם המעבר אל היסוד ,1342כמו כן החוטם הוא יוצא מבין ב' העינים ,וידוע כי לעולם היסוד
עולה אל מדרגה עליונה מאד 1343בסוד התעוררת כמ"ש )בראשית מט כד( ותשב באיתן קשתו,
וה"ס )חגיגה ט"ו ע"ב( מגדל הפורח באוירא עילאה ,1344ששם גנוז חסד דרדל"א יום הראשון
סוד האור הגדול.
וכבר נתבאר )פתח יג( כי אוירא ובוצינא 1345הם נגנזים באוירא ומו"ס ,והם סוד אור
ומים 1346שורש העליון נורא מאד ,והוא )משלי יח י( מגדול עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ,בסוד
)יחזקאל א יד( והחיות רצו"א ושו"ב ,ואמרו ,רצו"א בנוריאל ושו"ב במטטרו"ן )תז"ח מ"ב
ע"א( ,1347כי האור נשאר גנוז ביסוד ,ובעטרה הוא בסוד מים 1348לבד ,כי אם היה יוצא האור היה
מתבטל בנין העולם ,והאור נשאר גנוז כמ"ש הגאון בפי' לתיקונים )פ"ט ע"ג( ,1349וה"ס רצו"א
באו"ר ומי"ם 1350והוא בנוריא"ל חסד ואש ,והטעם שכל זמן שהעולם מתנהג בסוד הבחירה בו'
ימי המעשה שית אלפי שנין שעדיין הקילקולים גוברים סוד אש של גיהנם והוא האש של הכבד
והוא בסוד תגבורת הסט"א והתאוה בסוד עשו )בראשית כה ל( הלעיטני נא מן האדום גו' ,אם
היה מתגלה בחינת אש של מעלה בסוד אור העליון כפי שרשו ,היה מתבטל הסט"א לגמרי והיה
מתבטל הבחירה ,והיה מתבטל ענין הנהגת העולם כפי מה שהוא ,ולכן הושם מחיצה ,שלא
יתגלה לעולם רק בבחינת מים לבד ,וז"ס מים שנתנו בגבורה ,1351ואור הוא אש ואחלפו
דוכתייהו ,כי זהו מחסד העליון שיבא הכל בצמצום בכדי שיהיה בחירה וימצא הסט"א בעולם
בסוד אש של מטה בכדי להרבות השכר ,וזהו ושוב בממטרו"ן שהוא סוד ו' ימי המעשה כידוע,
וה"ס שם שד"י )חגיגה י"ב ע"א( שאמר לעולמו די בסוד ושו"ב 1352שהוא הגלגל המקיף כל
סידור הנהגת שית אלפי שנין בסידור הזמן ,שלא יבואו האורות בבת אחת אלא בזא"ז כמש"ל.
שבריאה ,ועי"ז
וה"ס סיבוב הדם בגוף בכל רגע ורגע ,שיהיה חוזר האש אל המים הרוח ֵ
מתקיים הרוח בלב ,וה"ס הרוח שבחוטם השואב הרוח מן האויר ומגיע אל הריאה בבחינת מים
ע"י חזרתו לשאוב הרוח מסוד הגבול ,והוא בחינת יסוד ועטרת היסוד ,ואלו לא היה הרוח בא
כלל אל הריאה ,היה גובר האש הטבעי של הכבד ושורף כל הגוף ,וה"ס החסד של שם מ"ה
המאיר אל הב"ן ,שלא יהיה גורם חורבן העולם ח"ו ע"י קטרוג הסט"א בסוד שבירת הכלים,
שבאמת הם בסוד ג' בחינות אש ומים ואור ,אש הוא בנוקבא המשתוקקת ,וע"י המים שבאים
לה נכבה חום האש והאור נשאר גנוז ,וכן כאן למטה בהנהגת ז"א ,הסט"א עומדת למטה בסוף
הקדושה ומשתוקקת להאחז בסטרא דקדושה לגרום פגם גדול ח"ו ,וצריך לבסמו ע"י מימי
החסדים ,אבל הביסום הוא בצמצום בסוד גבורות של החסדים שנקראים מים כידוע ,שמים הם
בחסד ואעפ"כ בא בגבורה.
 1342עי' רע"מ פנחס רל"ה ע"א וז"ל ,תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא
ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה ,עכ"ל.
 1343עי' ע"ח שבירה פרק ג'.
 1344עי' ע"ח צלם פרק א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א.
 1345עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וז"ל ,הכלל מחו"ב דרדל"א יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו
באוירא ומ"ס שהן חו"ב דא"א ,והן בחו"ג דע"י ,ומשם חו"ג ואח"כ אתגניזו באו"א שהם חו"ב
דעולם האצילות וכו' ,עכ"ל.
 1346עי' ב"ע ק"ח ע"א שמביא מקור לזה מהאד"ר שאוירא היא שורש לאור ,ובוצד"ק שורש
למים ,ע"ש.
 1347עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ג וז"ל ,מ"ש בזוהר רצוא בנוריאל ושוב במט"ט ,והענין כי
מט"ט הוא יסוד דיצירה כידוע וארבע חיות הן בנוקבא והוא יסוד דדכורא רק שכליל בנוק' כמו כל
יסוד דדכורא וכל יסוד יש בו שני בחינות א' דדכורא וא' דנוק' שהוא כלול בה ,עכ"ל.
 1348עי' גדלות דז"א פתח כ"ו.
 1349וז"ל ,הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו"נ נבראו אבל סרס את הזכר והרג את
הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין כי לויתן הוא צדיק כמש"ל נ"ב ב' לויתן לעילא דא צדיק כו'
והוא זו"נ אמה ועטרה כנ"ל והנה אור ומים הן ב' עיטרין דחו"ג והיו ראוין להיות שם ולהזדווג
וליתן שניהם לנוק' אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג
בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל.
 1350רצו"א בגימ' או"ר ומי"ם.
 1351דהיינו גבורות גשמים ,עי' לקמן פתח מ'.
 1352גימ' שד"י.
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וז"ס התיקון חוטמא דא"א שמחד נוקבא נשיב חיין ,ומחד חיין דחיין ,שנקב השמאלי
שבו ,שם הוא עטרת היסוד דרדל"א שורש הנוקבא מלכות ,בסוד גבורות בחינת מים ,והוא
תיקון שלא יבואו האורות יותר מגבול המשוער להם ,ובזה נותן חיים להנהגת הזמן ע"י ביסום
מ"ה וב"ן ביחד ,ומחד חיין דחיין בנקב הימיני ששם גנוז האור מחסד עילאה שהוא סוד שורש
הנצחיות דגנוז שם ,שעי"ז יוחזר הכל לשורש הראשון בסיום אלף הששי שאז יתגלה האור גם
בב"ן ,עד שיעלה למדרגת ס"ג 1353אש שלמטה ,1354והוא החסד הגנוז ביסוד שעולה לאוירא
ובוצינא עילאה מגדלא דפרח באוירא )תיקו"ז מ"ב ע"ב( והוא חיים הנצחיים ,שלעולם יהיה
חיבור הרוח עם הנפש עד שהנפש יעלה במדרגת הרוח ,ואדרבא יהיה בסוד עטרת בעלה מצד
שהוא קלקול שנהפך לתיקון.
וזהו ההפרש שבין חוטמא דא"א ובין חוטמא דז"א ,שחוטמא דז"א שם הוא מתגלה
רוח שבו לפי עניינו שהוא אלקי המשפט ע"פ הבחירה לטוב ולרע ,שעי"ז לפעמים מתגבר
הקלקול מסטרא דב"ן ולפעמים מסטרא דמ"ה הוא התיקון ,ולכן גם שם ב' נקבים )א"ז רצ"ד
ע"א( 1355מחד נוקבא תננא ואשא ,ומחד נייחא ורוחא טבא שהוא סוד החזרת 1356הרוח מן הלב
והריאה ,ואז מתגבר האש שבכבד סטרא דשמאלא ,בסוד )שמות יט יח( והר סיני עש"ן כולו
מפני אשר ירד עליו ה' באש ,והוא )דברים ח טו( נ'חש ש'רף וע'קרב ,ובחזרת הרוח בשואבו
מאוירא עילאה ,הוא נייחא ורוחא טבא לכבות כח האש של הכבד העולה אל הלב ,ובזה נכנע
כח הסט"א ,והוא בסוד יעקב ועשו ,שעשו הוא תננא ואשא מן הכבד ,ויעקב סוד רוחא דחיי,
שיעקב אבינו לא מת )תענית ה' ע"ב( ואחיד באילנא דחיי ,וכתיב )בראשית כה כג( ורב יעבוד
צעיר ,לפעמים זה מתגבר ולפעמים חבירו ,כמ"ש )שם( ולאו"ם מלאו"ם יאמץ ,וסוד לאו"ם הוא
ז' מלכין שהם ז' נקודות בסוד ע' ערקין שבכבד 1357ע' כוחות שבנפש והם ע' אומין שבפנימיותם
הם סיגי ז' מלכי אדום ,והם א"ו שבפנים בין ל' למ' ,1358וכן להיפוך בסטרא דקדושה ,יעקב
בסוד ז' הויו"ת ז"ת ,וממנו מתפשטים ע' נפש ע' כוחות בשמש 1359שהם נגד ע' אומין ,אבל
בע"ק שם ב' הנקבים כולם לטוב ,ששם כולו חסדים ותיקונים להעביר הדינים של ז"א לגמרי או
לבסמו בסוד התיקון שהם ב' חיים ,חיים סתם דעוה"ז בגבול וחיין דחיין של הנצחיות.1360
פתח יט
ואלו ב' נקבים הם בסוד חיי עולם וחיי שעה ,תפלה חיי שעה ,ותורה חיי עולם ,כמ"ש
)בברכת התורה( וחיי עולם נטע בתוכנו כו' ,וארז"ל )שבת י' ע"א( מניחים חיי עולם ועוסקים

 1353עי' ע"ח שער השמות ו' וז"ל ,דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ"ל הנכללים בזו"ן
כולם הם בחי' אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום ,ועתה אור מקיף הוא מצד
הבינה ואח"כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה' חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז"א ,ר"ל
שהנוקבא דז"א שהיא התחתונה הנקרא מלכות ,תסובב גבר הז"א ,כדמיון מה שעתה מסבבת אותו
הבינה ,והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז"א ,הנקרא ת"ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן
בראשיהם ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול מהפנימיות ,לכן
שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,עכ"ל ,וכן עי' אדיר במרום עמוד קח וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה
התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א ,ועי' לקמן נתיב אבי"ע
פתח יא.
 1354נדצ"ל שלמעלה.
 1355וז"ל ,ובספרא דרב המנונא סבא אוקים הני תרי נוקבי ,מחד תננא ואשא ,ומחד נייחא
ורוחא טבא ,דאית ביה ימינא ושמאלא ,ע"כ.
 1356נדצ"ל יציאת.
 1357עי' תיקו"ז נ"ט ע"א וז"ל ,שבעין ערקין אינון בכבדא ,לקבל שבעין ממנן ,כבד ויותרת
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ד ע"ד וז"ל ,על שבעין נפש ר"ל אם רובן של ישראל אז שלטין כו'
דבישראל אית בהו עי' בחי' של עי' נפש ,וב' של אברהם ויצחק שאלו ג' אבהן הן כלל נשמות
ישראל וכן הן כלל התורה וכן באדם ,על מ"ע ול"ת שלטין בנפשא ונשמתא כבד וטחול ועל התורה
עי' ערקין ,עכ"ל.
 1358דהיינו א' ו' שבאמצע מילת 'לאום'.
 1359עי' אח"ף פתח ח' בבית נתיבות ,שזה כחו של משה רבינו.
 1360עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א וז"ל ,בע"ק כלא ימינא וכלא נייחא.
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בחיי שעה ,והוא סוד עמוק בסוד ב' כרסוון א' לו וא' לדוד )חגיגה י"ד ע"א( ,1361כי התפלה הוא
בדוד בסוד ואני תפלה )תהלים קט ד( והוא בעטרת היסוד מלכות ,וה"ס ביסום הדינים שלא
יוקיד עלמא בשלהובוי )זהר ח"ג קע"ב ע"א( שכן התפלה מועיל לחיי הזמן שהוא מסטרא דז"א,
ולכן הוא המעורר רק הארת נקב השמאלי של א"א שהוא מתפשט בסוד ביסום הדינים לבד,
אבל לא לבטל הסט"א מכל וכל ,כדי שיהיה נשאר הנהגת הזמן קיים ,ולכן לפעמים תפלת
הצדיקים אינו מועיל להם להפך הדין ,כי כך הוא משוער במדה ובמשקל לפי הצורך לתיקון
העולם ,ונשאר סוד התפלה בשמים כדי שיבוא הכל בשיעור וגבול וכמ"ש ,אבל התורה עניינה
סוד הפנימיות אור הראשון שעניינה לגרום חיים הנצחיים להעביר כל הנהגת הזמן למעלה.
וז"ס הריח של קורבנות ששניהם הם תורה ותפלה ,כי תפלות במקום קרבנות תקנום
)ברכות כ"ו ע"ב( וכן תורה במקום קרבן ,כמ"ש )מנחות ק"י ע"א( זאת התורה לעולה גו' ,כל
העוסק בתורה א"צ לא עולה כו' ,והענין כי בקרבנות יש ב' מדרגות ,א' קרבנות הבאים על חטא
כגון חטאת ,ועולה שמכפרת על עשה ,ואשם ,ויש קרבנות שהם רק לרצון ובנדבה כגון שלמים
ותודה וכדומה ,וסוד הקרבנות הוא בירורי שם ב"ן ומיתוקו ע"י מ"ה בסוד )תהלים לו ז( אד"ם
1363
ובהמ"ה תושיע ה' ,1362והבירור הוא על ב' אופנים ,הא' בעת שמתגבר הסט"א ותננא ואשא
ע"י החטאים וחרון אף בעולם והוא התגברות הקלקולים של שם ב"ן ,וע"י הקרבנות הם
מתכפרין שהוא הביסום ע"י מ"ה לתיקון העולם ,וסוד הבירור הוא ע"י תשובה ,כמ"ש )ויקרא
כו מ( והתודו את עונם גו' ,ובכל קרבן הבא על חטא צריך ווידוי ותשובה הוא תיקון המחשבה
והוא העולה לריח ניחוח לחוטמא ,כמש"ל )פתח יז( שחוש הריח הוא העולה מן המחשבה הבא
ע"י המעשה של התחתונים ועולה עד המוחין ,1364וה"ס הבירור שכל בירורים אתברירו
במחשבה כמ"ש במקומו בס"ד )מ"ד ומ"ן פתח א'( והוא סוד נקב השמאלי של חוטמא דע"ק,
שכל קרבן הבא על החטא ,שחיטתו בצפון )זבחים מ"ז ע"א( כי מצפון תפתח הרעה גו' )ירמיה
א יד( וצריך אתבסמותא שם ע"י המזבח שהוא סוד החוטמא 1365כמגדל דוד גו' )שיה"ש ד ד(
וכמ"ש )ישעיה ה ב( ויבן מגדל בתוכו גו' ,שהחוטם נקרא מגדל כמ"ש )שיה"ש ז ה( אפך כמגדל
הלבנון גו' ,ונגד זה הוא התפלה שבמקום קרבנות תקנום )ברכות כ"ו ע"ב( והוא צלותא דיתבא
על מגדלא ברתא דמלכא כמ"ש בתיקונים )מ"ב ע"ב( ,1366וחלק הב' של קרבנות הוא שלמים
ותודה שהם באים בנדבה ורצון ,והם הגורמים סוד העליה לחיי עולם לסוד אוירא עילאה מגדל
הפורח באויר) 1367חגיגה ט"ו ע"ב( והוא בחסד הגנוז ביסוד 1368בנקב הימיני שמשם עולה
 1361עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ג וז"ל ,אמר באד"ר דף ק"ל ע"ב חד רוחא נפיק לז"א כו' וחד
כו' לבריה דדוד כו' לפי שהן יסוד כלל הז"א ועטרת המלכות כנ"ל וז"ש )חגיגה י"ד ע"א( כרסוון א'
לו וא' לדוד ,עכ"ל.
 1362עי' יהל אור ח"ג ל"א ע"ב וז"ל ,סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית ,והיא יסודו,
ונפח בו רוח האדם ,שהוא נק' האדם באמת ,אד"ם ידוע ,והוא סוד מ"ה וב"ן ,שהמ"ה בא בתוך
הב"ן ,להוציא הברורין ולהשלים אותה ,והוא סוד אדם ובהמה )אותיות בהמה בה מ"ה( ולכן
הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן ,עכ"ל ,ומקורו מהספד"צ וז"ל )כ"ח ע"ב( ויאמר אלקים תוצא
הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ,ועי' ביאור הגר"א שם.
 1363עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב וז"ל ,ולכן אמר כאן תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין
וקטפורין והן תלת דרגין דנפקין מחוטמא תלת שלהובין תננא ואשא וגחלי דנורא כמ"ש באד"ר
)קל"ז ע"ב( ובא"ז כמש"ל ,עכ"ל.
 1364עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד וז"ל ,ביה סליקו ובי' סלקין  -ר"ל כל האורות וכל הפרצופים
הכל נתעלו בו )במו"ס( לאחר שבירת המלכים ונבררו בו כידוע ,וזהו ביה סליקו וכן הוא תמיד
כידוע דכולם סלקין ביה להשפיע להם ,וכן אמר בזוהר בראשית דף ט"ז ע"ב ובהאי כד סליק כלא
סלקין ואתאחדן ביה כו' וכן כל הבירורים של הסיגים בסוד מ"נ סלקין במ"ס ,עכ"ל.
 1365עי' יהל אור ח"ב י"ג ע"ד שמזבח החיצון שייך ליסוד.
 1366עי' גר"א שם מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו ,ואמר
ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו' ,אלא
שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 1367עי' ע"ח צלם פרק א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א.
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לאוירא ששם גנוז רדל"א בסוד הרצון ,והוא השורש העליון של החוטם הדבוק במצח ,וה"ס
שלמים הנשחטים בדרום) 1369זבחים נ"ה ע"א( שהם עושים שלום בעולם )תנחומא תולדות א(
שהוא הנצחיות שיעבור כל הרע לגמרי ,וכמ"ש )ישעיה יא ו( וגר זאב גו' ,והוא מדרגת זמן
משיח שהוא שלום ונייחא טבא) 1370א"ז רצ"ד ע"א( 1371כמ"ש )ישעיה יא י( והיתה מנוחתו
כבוד ,והוא התורה כמ"ש רז"ל )סנהדרין צ"ט ע"ב( כל העוסק בתורה עושה שלום בפמליא של
מעלה כו' ,שנאמר או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי גו' ,והוא מגדל עו"ז )משלי יח י( הנ"ל,
וה"ס הרצון העולה מנדיבת לב המביא הקרבן ,וכמ"ש )ישעיה נו ז( יעלו לרצון על מזבחי וכו'.
וכן סוד מ"ש )בראשית ח כא( וירח ה' את ריח הניחוח אחר המבול ,שהמבול היה כעין
שבירת הכלים 1372ונתבסם ע"י נח נייחא ורוחא טבא ,1373והוא הקרבן שהביא ,וכתיב )בראשית
ח כא( לא אוסיף עוד להכות את כל חי גו' ,שהוא ע"י הארת חוטמא הנ"ל ,ולכן סוד עשן
הקרבנות היה עולה למעלה בשווה כמ"ש )אבות פ"ה מ"ה( ולא נצחה הרוח את עמוד העשן,
ואעפ"כ אמרו בזוה"ק )ח"ב ק"ל ע"א( שהלך ג"כ לסטרא דשמאלא לצפון ,והוא בסוד עלייתו
למעלה לחוטמא דע"ק ולנקב השמאלי שבו ,לבסם הדינים בסוד חיי שעה כמ"ש ,וז"ס מ"ש
בפ"ק דברכות )דף ח' ע"א( אמרי ליה לר"י ,איכא סבי בבבל ,תמה כו' ,כיון דשמע דמקדמי
ומחשכי לבי כנישתא אמר היינו דאהני להו ,כי הוא בסוד עלייתו לחוטמא הנ"ל שמשם נשיב
רוחא דחיי ,כי הוא ביסוד ועטרת היסוד בסוד החיים )בראשית מה כח( עוד יוסף בני חי גו' ,וכן
אמרו )ר"ה כ"ה ע"א( דוד מלך ישראל חי וקיים ,1374ומשם הוא הארת מלך המשיח )תהלים כא
ה( חיים שאל ממך נתת לו ,ששם הוא תחיית המלכים בעטרת היסוד וביסוד ,וה"ס גניזתו בהיכל
ק"ן צפו"ר 1375שהם ק"ן נהורי"ן דחוטמא דז"א ,ובש"ע נהורין דחוטמא דא"א שמשיח ה"ס
הרוח ,כמ"ש )בראשית א ב( ורוח אלקים מרחפת על פני המים ,וארז"ל )ילקוט בראשית א ד( זה
רוחו של מלך המשיח ,וכן אמרו ורוח אלקים מרחפת זה כסה"כ ,שהיה מרחף כו' ,והם ב'
כרסוון הנ"ל ,א' לו וא' לדוד שהוא נגנז לתיקון העולם ,ועכשיו הוא גנוז בסוד חוטמא דז"א
שהוא הנהגת הזמן ,ורק בסוד הביסום לבד ,אבל בזמן ביאתו אז יתעורר בסוד צפו"ר ויתגלה
בעולם בסטרא דא"א ,שאז יהיה גמר התיקון ,ולכן יהיה אז זמן תחה"מ בסוד חיין דחיין כמ"ש
)יחזקאל לז ט( מארבע רוחות בואי הרוח ,בסוד ד' אותיות הוי"ה שבחוטמא דע"ק כמ"ש הגאון
בפי' לספ"ד בפ"ה )ל"ה ע"ג( בסוד מלחמת ד' מלכים את החמשה ,והוא )זכריה ט ט( עני ורוכב
על החמור בגילוי יסוד ועטרת היסוד) ,שעטרת היסוד( הוא ד' בסוד דלה ועניה ,1376והוא תפלה
כמ"ש )תהלים קב א( תפלה לעני גו' ,ותורה ו' ,יום הששי כו' ,ביסוד עצמו ,והוא בסוד עשיר
כמ"ש )קידושין מ"ט ע"ב( אין עניות אלא עניות דתורה ,והוא רוכב על חמ"ר רמ"ח דאברה"ם
אורכי' דהאי אמה ,1377ששם חסד עילאה ,ובזכות אלו הב' יבוא כמ"ש )הושע ח י (1378גם כי
יתנ"ו בגוים עתה אקבצם.
 1368עי' לעיל פתח יח.
 1369נדצ"ל גם בדרום שהרי הם נשחטים בכל מקום.
 1370נדצ"ל נייחא ורוחא טבא.
 1371ע"ש שזה הנקב המתנגד לתננא ואשא.
 1372עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד ל"א ,ענין שבירת הכלים ממש שלא יוכל לסבול האור
ונפלו והוא סוד המבול.
 1373עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ג וז"ל ,הגהה  -וכן נח דרגא דצדיק כידוע וכמ"ש כי אותך
ראיתי צדיק לפני וכתיב זה ינחמנו כו' ואמרו נח נייחא לעילא נייחא לתתא )זהר ח"א נ"ח ע"ב(
עכ"ל.
 1374עי' בהגר"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
לע"ל בזמן התחי' שהוא זמן התגלות העטרה סבוני כו' כי אמילם דוד מלך ישראל חי וקיים ,עכ"ל.
 1375עי' ע"ח א"א פרק יד ,ועי' זהר ח"ג קצ"ו ע"ב.
 1376עי' ע"ח עקודים פרק ה' ,ועי' בהגר"א תיקו"ז י"ז ע"ג ד"ה ואינון.
 1377עי' שער הפסוקים חיי שרה וז"ל ,רמ"ח כמנין אברהם ,כשיורדים למטה בפומא דאמה
דאורכיה רמ"ח עלמין כנזכר באדרת נשא ,ושם נתפשטו ה' חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד
שהוא יוסף ,עכ"ל ,ועי' אד"ר דף קמ"ב ע"א וז"ל ,ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן
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וכן בזכות תפלה כמ"ש )ירמיה לא ח( בבכ"י יבואו ובתחנ"ונים אובילם גו' ,והוא בסוד
ד"ל בעטרת היסוד 1379דלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( כי ברחמים ינהגם ועל
מבועי מים ינהלם )ישעיה מט י( סוד מים הנ"ל ,והוא מ"ש ורוח אלקים מרחפת ע"פ המים ,זה
רוחו של משיח ,בתחילה בסוד מים ,ואח"כ בסוד אור ,כמ"ש )ישעיה ס א( קומי אורי כי בא
אורך גו' ,וכמ"ש )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה גו' ,כי יהיה לך ה' לאור עולם וגו' ,והוא חיין
דחיין הנ"ל ,וכן כתוב במע"ב אח"כ )בראשית א ג( ויאמר אלקים יהי אור גו'.
ואלו הם נחשבים לב' תיקונים שהם משמשים ב' דברים ,א' לביסום הנהגת הזמן בז"א,
וא' בסוד התיקון לנצחיות ,והם ב' כסאות כמ"ש )תהלים פט טו( צדק ומשפט מכון כסאך,
שמשפט בז"א ,וצדק לבחינת נצחיות ,שמשפט בז"א בו"ק סוד שית אלפי שנין שאז זמן הנהגת
המשפט ,וצדק הוא סטרא דמלכות בחינת עוה"ב אלף הז' ,שאז מלכות עולה לבינה ,1380וה"ס
גילוי האור בנקב השמאלי גם בסטרא דנוקבא וכמ"ש )ישעיה ל כו( והיה אור הלבנה כאוה"ח
וגו' ,וז"ס ימות המשיח בעטרת היסוד בסוף אלף הששי .כבר נש דאתתקן לשבתא .ולכן בדניאל
אחר שמדבר מסוד זמן המשיח כמ"ש )דניאל ז יג( וארו עם ענני שמיא כבר אינש אָתֵ ה ,כתיב,
חזי הוית עד די כרסוון רמיו וע"י יתיב גו' ,וקדמוהי הקריבוהי גו' ,שהם ב' כסאות ,א' לו וא'
לדוד.
ויש לפרש ג"כ שהם ב' נקבים מחד חיין מנקב הימיני לז"א בו' אלפין ,ומחד חיין דחיין
מנקב השמאלי עטרה בחינת שורש מלכות באלף הז' עוה"ב לנצחיות ,ששם )ר"ה כ"ה ע"א( דוד
מ"י חי וקיים ,שבשית אלפי שנין נשאר האור גנוז ביסוד ,ובאלף הז' יתגלה ג"כ במלכות ,ותיקון
זה הוא וא"ת האר"ץ 1381דפסוק בראשית שכולל ב' תיקונים ,וא"ת יסוד שהוא זיו איקונין של
יעקב כמו תיבת א"ת הראשון בת"ת במצחא ,וכן כאן ,התחלת החוטם יוצא מן המצח ,והוא
שרשו למעלה מן העינים ,וכן יסוד שורשו למעלה מנו"ה כידוע ,והוא כולל כ"ב אתוון ,ויש כ"ב
במקום ההוא כידוע ,ותוספת ו' ביסוד כולל ו"ק ,וכן כל האברים נכללים ביסוד וכל הו"ק נותנים
בו הארתם ,וה"ס או"ת ברית והוא דבוק ברצון ,וכן בתפלה ותורה וקרבנות לרצון לפני ה',
האר"ץ הוא עטרת היסוד שורש המלכות.
ואלו הז' תיקונים הם תיקונים כוללים לכל מה שימצא למטה בהנהגת ז"א שהוא הנהגת
העולם עד סוף אלף הששי ,שגם עטרת היסוד הוא ימות המשיח ,שהם הכנה לכנוס לעוה"ב אלף
הז' שהוא פרצוף בפ"ע והארץ תניינא כמ"ש לפנינו בסוד י"ג התיקוני דיקנא ,ושם בעטרת הוא
שורש המלכות ודבוק' דילה )זהר ח"ב רל"ח ע"א (1382ולכן נקראת ג"כ הארץ ,ולכן אמרו
בספ"ד פ"א )ט' ע"א( שית אלפי שנין תליין בשיתא קדמאי ,שהם אלו התיקונים ,וכן כללות כל
מה שנאמר במע"ב בו' ימים עד לעשות ,הם כלולים בפסוק ראשון בז' תיבות שבו ,וכולם הם
תיקוני גלגלתא שהם מכתר דא"א רישא קדמאה ,שכולם עולים ברצון של א"א התחלת הנהגת
בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא ,והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין
ותמניא עלמין ,וכלהו תליין בפומא דאמה ,דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי
חסד עלאה והאי אמה חסד הוא ,עכ"ל.
 1378עי' ב"ב ח' ע"א וז"ל ,אדנביאי דכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא
מלך ושרים ,אמר עולא פסוק זה בלשון ארמית נאמר ,אי תנו כולהו עתה אקבצם ,ואם מעט מהם
יחלו ממשא מלך ושרים ,עכ"ל.
 1379עי' שעה"כ קדיש פרק א'.
 1380עי' ע"ח שער השמות ו' וז"ל ,דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ"ל הנכללים בזו"ן
כולם הם בחי' אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום ,ועתה אור מקיף הוא מצד
הבינה ואח"כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה' חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז"א ,ר"ל
שהנוקבא דז"א שהיא התחתונה הנקרא מלכות ,תסובב גבר הז"א ,כדמיון מה שעתה מסבבת אותו
הבינה ,והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז"א ,הנקרא ת"ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן
בראשיהם ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול מהפנימיות ,לכן
שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,עכ"ל ,וכן עי' אדיר במרום עמוד קח וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה
התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א ,ועי' לקמן נתיב אבי"ע
פתח יא.
 1381עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב וז"ל' ,ואת' יסוד שהוא איקונין שלו 'הארץ' מלכות שלו,
עכ"ל.
 1382ע"ש שזה קשר של מלכות לבינה.
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הזמן ,ומשם עולים מסוף הרצון אל רדל"א שהוא הרצון העליון של נצחיות כמבואר ,והבן
מאוד.
פתח כ
אחר שביארנו סדר ז' תיקוני גלגלתא ע"פ הקדמות הנפלאות אשר האיר עינינו קדוש ה'
הגאון מוהר"א בביאורו לדברי הספ"ד ואד"ר ,עכשיו נבוא לביאור דברי הרב הק' האר"י ז"ל,
ולבאר דבריו ע"פ דרכו ,הנה ,כבר כתבנו למעלה )פתח ח( שהוא חושב ג"כ ג' רישין בא"א
מלבד האי רדל"א ,והם כתרא ואוירא ומו"ס ,ואלו הג' יש בכל א' מהם עצמות וכלים ,הויו"ת
ושמות אהי"ה ,והם בכלל סוד או"פ ואו"מ ,ואו"מ על או"מ ,וכן בכל א' מהם בפרט יש בהם ג'
מדרגות אלו והם נר"ן דכללות ג' רישין ,ובכל א' מהם ג' מדרגות ,והם מלובשים בכלים ג"כ ג'
מדרגות ,והויו"ת הם עצמות דיודי"ן ע"ב ,ודס"ג ,ודמ"ה ,ודכלים ב' שמות דאהי"ה דיודי"ן והג'
דאלפי"ן ובכל א' ג' שמות ,אלו הם כללות דברי הרב זללה"ה ,וביאור הדברים ,כבר כתבנו
למעלה )שם( שג' אלה המדרגות המה נק' רישין שהם שרשים של כל אצילות וכל מה שנמצא
בפרט בחילוקי המאורות ופרטיות חלקי ההנהגה ,נשרשים שם באלו ג' רישין ,והנה ,כל אצילות
ידוע שהוא מתחלק לג' מדרגות והם סוד בינה וזו"נ ,שכן הוא כלל כל הנבראים שמתחלקים
בבי"ע ,בנשמות ,ומלאכים ומשרתים ,וכן אצילות נתחלק לג' מדרגות הנ"ל בסוד נר"ן שלהם,
שבינה מתלבשת בבריאה ,ות"ת ביצירה ,ומלכות בעשיה ,כמ"ש במקומו בס"ד )מ"ן ומ"ד פתח
כא( והם סוד ג' שמות הכוללים כל מהימנותא ,1383אהי"ה הוי"ה אדנ"י ,1384סוד שם יב"ק,1385
והענין ,כמו שמצינו באדם התחתון אשר הוא צלם ודמות של כל העולמות שהוא מתחלק לג'
מדרגות ,והם ראש בטן גויה כמ"ש בס"י )פ"ג מ"ה( וה"ס ג"ר דיליה נכללים בבינה ,גויה הוא
ז"א שבו ו"ק ,ובטן סוד מלכות נוק' ,וה"ס התחלקות האותיות לג' מדרגות ג' ראשונות אמ"ש
בראש ,ז' כפולות בג"ד כפר"ת בגויה בז"א ,וי"ב פשוטות בבטן נוק' מלכות ,וכל ספר יצירה
הולך על נקודה זאת ,וכל העולמות וכל הנבראים הכל הם בסוד ג' מדרגות הנ"ל.
וה"ס בנין גוף האדם שמתחלק לג' מדרגות הנ"ל ובין כל א' פרוכת מפסיק ,בראש ג"ר
דיליה ושם קרומא דמוחא ,ובגוף עיקר הגוף עד הפרסה ,ומשם ואילך הוא למטה ממדרגתו,
והוא רק משמשים לגוף האדם ,והוא בסוד ציור המשכן ,ק"ק והיכל ועזרה ,1386ובין כל א'
פרוכת מפסיק ,ובאלו הג' חלוקות של הגוף יש בכל א' ,ג' כלים ,1387בראש ג' מוחין ,ובגוף ב'
ידים ולשון מכריע ,ובבטן ב' רגלים ויסוד באמצע ,נה"י ,וכן במשכן ,בק"ק ,ארון וב' כרובים,
ובהיכל ,מזבח הפנימי ושולחן ומנורה ,ובעזרה ,מזבח וכיור וכנו ,והנה ,הנשמה מאירה בכל אלו
הג' בסוד נר"ן ,שהנשמה בראש ,ורוח בגוף ,ונפש בבטן ,והוא למטה ממדרגות האדם כמ"ש
כמ"פ ,אבל נשמה לנשמה אינו מתלבש בכלי כלל כידוע ,והוא רק מחובר לנשמה בסוד חו"ב
ריעין דלא מתפרשין ,1388אבל אין בחשבון הגוף רק נר"ן לבד שהם מתלבשים בו ,וכן הוא בסוד
העולמות ,ג' עלמין בי"ע הם הגוף שבהם עיקר הבריאה במעשה ,שמשם מתחילים הנפרדים,
אבל בינה וזו"נ דאצילות מאירים בהם בסוד נר"ן לבד ,כמו הנשמה בגוף האדם ,וכן השראת
 1383עי' בהגר"א על ספד"צ י"ז ע"ד וז"ל ,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 ,עכ"ל.
 1384עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ב וז"ל ,בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג' שמות,
אקי"ק הוי"ה אדנ"י ,ג' פרצופים א"א זו"נ ,שאו"א נכללין במזלא וכן באד"ר לא הזכירם עכ"ל.
 1385עי' תיקו"ז קמ"ט ע"ב תלת גוונין דעינא אינון אקי"ק יקו"ק אדנ"י ,כלל ופרט וכלל ,ואינון
יחודא ברכה וקדושה ,וסימן י"עננו ב"יום ק"ראנו ,דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן
יב"ק ,אקי"ק כתר עלאה יקו"ק עמודא דאמצעיתא אדנ"י שכינתא תתאה ,עכ"ל.
 1386עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"ב וז"ל ,אתפרש ואתדבק לא אתפרש ממש  -ר"ל 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.
 1387עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ה'.
 1388עי' זהר ח"ג ד' ע"א וז"ל ,אתר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשין לעלמין
אלין אקרון רעים ,עכ"ל ,ועי' ע"ח עקודים ה'.
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השכינה במשכן בסוד הנשמה בגוף ,ונמצא ,שבכל זה יש ט' כלים בגופא וט' חלקים בנר"ן,
שכל א' הוא מתחלק לג' ,והוא סוד המתקלא שנעשה אחר התיקון בסוד פרצופים ,שהוא הרכבת
האורות והכלים בהדרגה ראויה ע"ד דמות אדם ממש ,וכן הוא סידור כוחות פעולות מאורות
עליונים של אצילות ,הולכים עד"ז בסוד הנהגת הגבול מסודר ע"פ ענין הראוי לאדם שיתנהג
ע"פ העבודה והבחירה ,והנה ,שורש המתקלא הוכן בתחילה בסוד אלו ג' רישין עילאין שהם
בסוד כח"ב ,והם סוד אלו כתרא ואוירא ומו"ס ,שאע"ג שהאר"י ז"ל כתב שמו"ס הוא חכמה,
היינו בסוד )ס"י פ"א מ"ד( חכם בבינה ,שכמו באו"א הם או"א עילאין ושניהם סוד חכמה
ויש"ס ותבונה בחינת בינה ,הבן בחכמה וחכם בבינה ,כמו כן הוא בשרשו בא"א באוירא ומו"ס
סוד חו"ב עילאין ושניהם סוד חכמה וישסו"ת בחינת בינה דכללות היא שירדה בגרון ,וכמ"ש
במקומו בס"ד )פתח לח( ולכן אלו הג' הם שרשים לכל מה שנמצא במאורות ,והם שרשים
ותיקונים לכל מה שנמצא בכל הנבראים בסוד המתקלא ע"פ חלוקה הנ"ל כמ"ש ,ולכן ,אנו
אומרים שמו"ס הוא אור פנימי סוד נשמה מבינה ,וכתרא ואוירא הם ב' מקיפים שהם בסוד
יחידה וחיה שאין מתלבשים בגופא ,והם בסוד או"מ כידוע ,ומ"מ הם שרשים לכל מה שנמצא
למטה ולכן גם בהם בכל א' ט' חלקים עד"ז והם ט' כלים וט' אורות שרשים לכל מה בכל
העולמות כמ"ש.
והוא מה שאנו מחלקים בהם במדרגות השמות ,הוי"ה באורות ,ואהי"ה בכלים ,שבאמת
שם הוי"ה הוא יותר במדרגה משם אהי"ה ,שאף ששם אהי"ה בכתר ,הוא ע"ש שעתיד
להתגלות 1389אח"כ בבינה שהוא אהי"ה הב' ,אבל הוי"ה 1390הוא השורש לכל שמהן וכינויים
שהוא חיות כל העולמות ,ורק מתחלק בכל א' לפי ערכו ומקומו ,ואכ"מ ביאורם ,וכל א' מתחלק
בסוד מילוי ע"ב ס"ג מ"ה שהם כל א' למטה ממדרגתו של חבירו ,ומשתנים בסדר נקודות שהוא
לפי ענין הרכבת המאורות אשר שם לפי עומק מחשבה עליונה ששיערה כפי ערכם ,בכדי שיהיו
1391
שרשים לתיקונים של כל אצילות וכל הנבראים ,ואלו הם ח"י מדרגות בסוד ח"י עולמים
שכולם הם תיקונים וחיות לכל העולמות והמתקלא שנעשה אחר מיתת המלכים ,והוא גורם להם
חיות וקיום ,והבן מאוד.
פתח כא
ואלו ג' הויו"ת שנכללו בג' מקומות הנ"ל ,הם אשר האירו בסוד אור חוזר על הגלגלתא
ועשו שם י"ג חיוורתי וי"ג נימין דשערי ,שאלו י"ג מתחלק לג' מדרגות ,ד' מימין וד' משמאל
וד' באמצע נמשכים לאחור ,וי"ג חיוורתי הם בגלגלת עצמו סוד הלובן המקיף ,וי"ג נימין
דשערי הוא בסוד האותיות שעל הקלף.
ולבאר ענין אלו הי"ג נימין וי"ג חיוורתי ,צריך להקדים דברים נוראים ורזין סתימין,
ובאמת היה לי למנוע עצמי מזה שלא לכנוס במקום להבת שלהבת ולדבר במקום שסתמו מאד,
כי הם דברים נפלאים מאד בסתרי תוה"ק ,רזין דרזין ,אך כדי להראות עומק דברי תוה"ק ,וכי
היא יקרה מפנינים ,וכל חפצים לא ישוו בה ,ולהלהיב הלבבות לחביבות התורה לקרבם לתורה
ולעבודה ,1392אמרתי )תהלים קיט קכו( עת לעשות לה' גו' ,ובפרט בעיתים הללו שנקשרו בם
 1389עי' זהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא ,לבתר
אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
 1390עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' כל השמות הכל בשם הוי"ה ב"ה ,עכ"ל.
 1391עי' בהגר"א ס"י פ"א משנה יג וז"ל ,מט"ט ששה סדרי משנה ,וכל הח"י אותיות שבששה
שמות הנ"ל כלולין ביסוד ,שלכן נקרא ח"י עלמין בסוד ח"י ברכות ,עכ"ל.
 1392עי' נפה"ח שער א פרק כב וז"ל ,ומי שזיכהו ית"ש להשיג נסתרות תוה"ק אשר השאירו
לנו ברכה קדושי עליונין חכמי התלמוד ,כגון רשב"י וחביריו ותלמידיו וששותין מימיו ,בדורו'
האחרונים כמו הרב הקדוש איש אלקים נורא האריז"ל ,אשר האירו עינינו בקצת טעמי וכונות
המצות ,הוא רק כדי שיתבונן כל א' לפי שכלו והשגתו עד היכן מגיעים כל פרטי מעשיו ודבוריו
ומחשבותיו וכל עניניו בהעולמות והכחות עליוני' ותחתונים ,ויתפעל ויתעורר מזה לעשות ולקיי'
כל מצוה וכל עניני עבודתו לבוראו ית"ש בתכלית הדקדוק ובאימה ויראה ואהבה עצומה ובקדושה
וטהרת הלב ,ועי"ז יגרום תקונים יותר גדולים בהעולמות ,מאם היה מקיים המצוה בלא קדושת
וטהרת הכוונה ,אמנם העיקר בכל המצות לעיכובא הוא פרטי המעשה שבהם ,עכ"ל ,דהיינו
שסגולת לימוד הקבלה וטעמי המצות מביא לידי חביבות התורה לקרבם לתורה ולעבודה ,ועי'
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חכמים בעיניהם ,ונמשכו אחר האשה זרה ,והרחיקו דרך החכמה האמיתית ,וגינו חכמת האמת
אשר קיבלו חז"ל מפי הנביאים אשר השיגו במראה נבואתם ואיש מפי איש עד משה רע"ה,
להיותם רחוקים מאד מדרך החכמה האמיתית אשר לא עמדו בעומק דבריה ,ועמדו מבחוץ ולא
נכנסו אפילו לפרוזדור אשר סתמו חכמינו ז"ל דבריהם מאד ,רק לחכם ומבין מדעתו ,1393ואשר
הוא כדאי והגון ,לכך אמרתי ,עת לדבר ולפתוח כחודה של מחט למען הראות זיו יקר תוה"ק וכי
הוא זה.1394
ראשית דבר צריך שתדע כי כאן בגלגלתא דע"ק הוכנו תיקונים לכל המאורות וסדרי
ההנהגה בכל מה שנמצא למטה וכמש"ל מזה ,ואלו התיקונים הם מתפרשים על ב' דרכים ,א'
תיקונים ליתן שרשים וגבולים למאורות אשר נסדרו בז"א שהוא משוער לפי ערך עבודת
התחתונים ,והב' הוא לקשר כל ההנהגה הפרטית הזאת בסוף הרצון אשר יושלם בכלות שית
אלפי שנין שהוא סוד הגלגלתא דא"א כמש"ל )פרצופים פתח ה'( בביאורו ,כדי להעלותם אח"כ
לסוד הנצחיות שהוא רדל"א המאירה על הגלגלתא.
וז"ס השערות שעל הגלגלתא ,שכבר ידעת שכל שער הוא המשך הנהגה שלמה
מלמעלה למטה ,והוא ֹשַ עַ ר מיוחד לכלול בו כל הפרטים הנמצאים בו ,ולכן הם ממש בדמות
ווי"ן ,שכל ו' הוא מראה המשך בסוד קו ,והוא המשכת ההנהגה בגבול ושיעור כמו השער שבו
נמשך מעין פנימי ,והשער הוא הצינור להמשיך המאור הפנימי שבו ,שלא יתגלה אלא בשיעור
הצינור ולא יותר ,וכל שער יש לו גומא מיוחד שאלמלי ב' שערות יונקים מגומא אחת מחשיכים
מאור העינים )ב"ב ט"ז ע"א( וכן כאן הוא בסוד י' ו' ,שהגומא הוא י' והשער ו' ,1395והוא בסוד
מעין וצינור ,וההפרש שבין מעין לצינור שהמעין הוא קבוע במקומו ואינו מתפשט אבל הוא
נובע בכל עת ואין לו גבול ,רק ששם נעשה בסיתום ונמשך בצינור והוא המתפשט בגבול ,והנה
ז"ס י' ו' ,כי ידוע שהשערות הם יוצאים ממותרי המוח ,1396ושם על הגלגלת נעשה גומות שמשם
יוצא כל א' בפ"ע ,והנה ,המוח הוא בסוד י' ששם המאור בשלמות בכל י' חלקי האורות שבו
שהם י"ס ,אבל בסוד התפשטותו בשערות ,יוצא בגבול ושיעור בסוד ו' לבד שהוא רק ההנהגה
הראויה לתחתונים כפי הנהגת שית אלפי שנין.
והנה ,כאן בשערות של הגלגלתא הם באים ממו"ס בסוד אור חוזר 1397דרך האוירא
למעלה ,ויוצאים על הגלגלת ואח"כ מתפשטים ג"כ למטה ,אבל שערות הדיקנא הם מתפשטים
בסוד אור ישר כמ"ש במקומו בס"ד )פתח יד ,ופתח הבא( והוא כמו שבז"א ידוע שכל הבירורים
העולים מלמטה בכל יום ע"י מעשה התחתונים שהוא סוד תיקון כל הקלקולים ,הם עולים בסוד
אור חוזר ונעשים מ"ן ועולים עד המוחין לגרום אח"כ שפע למטה וכח קדושה לחזור ולהוסיף
בירורים חדשים ,וכל מה שנשפע למטה הוא מה שראוי לז"ת לבד ,וה"ס ירידת המוחין בז"א
לפי הארת הז"ת להתפשט בו להאיר כפי מדרגות התחתונים ולתקנם לעבודה ,אבל מה שנוגע
תחילת נתיב הצמצום שזה לא כל התכלית של לימוד הזה אלא עיקר התכלית של הלימוד היא
להבין השגחתו ית' ,אבל סגולת טעמי המצות היא כנ"ל.
 1393עי' חגיגה י"א ע"ב.
 1394נראה דצריך למחוק 'וכי הוא זה'.
 1395עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל ,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' עוד בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו'
קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל ,ועי' בתיקו"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 ,ע"כ.
 1396עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג וז"ל ,הלבושין הן י"ג תיקוני דיקנא ,שעל ידיהם יוצאין
האורות לכל העולמות מן המזלא ,ויוצאין ע"י השערות צינורות דקין וע"י התלבשות בשערות,
ועי"ז יוכלו כל העולמות להתקיים ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג וז"ל ,כל התיקונים דרך
נקבים ושערות להתמעט ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש ,וזהו עיקר התיקון להתמעט
האור שיוכלו התחתונים לקבל האור ,עכ"ל ,ועי' עוד 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' ,עכ"ל.
 1397עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב עמר נקי גבורה שהן אור חוזר  -והן נפקין ממ"ס ,עכ"ל ,ועי'
א"א פתח יד ועי' אח"ף פתח כא.
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לתיקון העליון מה שאינו מושג לנו ,הוא עולה למעלה למעלה לסוד ג"ר בסוד השלמות והטוב
המעותד לאחר זמן ,וה"ס סילוק המוחין בכל יום למעלה למעלה ובאים אח"כ מוחין
חדשים ,1398נמצא שמה שיורד אור המוחין למטה בסוד אור ישר ,זה נחשב רק לז"ת והם בסוד ו'
כפי מדרגת התחתונים ,ומה שנסתלק ונשאר ועולה למעלה בסוד עטרות לקיבול שכר ,הוא בסוד
ג"ר והוא בסוד י'.
והנה ,הבנת מזה שירידת המוחין הוא בסוד בינה שהיא אם הבנים ,ויורדת למטה להאיר
להם ,ומה שהוא בסוד העליה ונשאר למעלה ,עולה עד הכתר שהוא סוף הרצון ,ועולה עד ע"י
כמ"ש בזוה"ק בהקדמת בראשית )ה' ע"א( בסוד חידושי תורה כמבואר שם ,והנה ,כמו כן ידעת
שכל הבירורין עולים לשרשם למו"ס ששם התחלת הבירור בסוד הבוצד"ק כמו שיתבאר,
וכמ"ש בספ"ד )ד' ע"ב( ביה סליק וביה סלקין אינון דלא הוו והוו ויהוויין ,וסוד עלייתם לשם
הוא בסוד ג' הוי"ות אשר שם ,וענין ג' הוי"ות אשר שם הוא דבר עמוק מאד מאד ,והט אזניך
ושמע דברי חכמים.
פתח כב
כבר נתבאר שכל הנהגת שית אלפי שנין הוא ע"י הזמן שהוא התחלת התיקון ע"י בירור
מ"ה וב"ן ,שניתן גבול למאורות שיאירו זא"ז בהדרגה ,והזמן הוא מתחלק לג' בחינות והם היה
והוה ויהיה ,וסודה מלך מלך ימלוך ,1399וחילוק הזמן הזה הוא באמת סוד המתקלא שנותן
משקל וגבול לאורות להאיר בהדרגה ,וכללות השיעור הוא בג' הנ"ל שהם בסוד חד"ר ג"כ ,כי
בחי' היה תחילת הבריאה היה בחסד גמור מאתו ית' ,כמ"ש )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה,
בשביל להטיב ,וסוף הזמן אחר שיהיה נתקן הכל ,הוא בסוד הדין הגמור ,שהרי לכך היה
הבריאה על אופן זה כדי שיהיה בחירה ויצה"ר ו)ת(]י[בוא תיקון ע"י קלקול ,בסוד )קהלת ב יג(
כיתרון האור מן החשך ,וזה יהיה אחר שכבר יעבור גלגל היקף ההנהגה ,שאז כל א' מקבל
עונשו על חטאיו ,ויתוקנו כל הפגמים ,וז"ס יום הדין הגדול שלעתיד ,אבל בחינת הוה שהוא
אמצע הזמן הוא ברחמים ,שבו ממוזג חסד ודין כי הוא מאריך אף ואינו מעניש כפי החטא
תיכף ,שא"כ יתבטל בנין העולם ,אלא יבוא העונש בהדרגה ,וכן הטוב יתוקן בהדרגה ,הרי זה
ממש רחמים ,ממוזג חסד ודין ביחד ,וז"ס גילוי הג' הוי"ות במו"ס ,ששם הוא התחלת קו המדה
של הנבראים ,והוא שירותא דאצילות ,1400אבל מ"מ אין שם ג' מוחין חלוקים ממש ,אלא
נכללים בחד מוחא ,רק בג' הוי"ות ,וה"ס התאחדות ג' חלקי הזמן בשרשם ,בסוד היחוד ממש,
שהרי שם נשרש כל הגלגל מתחלתו ועד סופו ,שחוזר הכל אל השורש הראשון ,ויתגלה הטוב
ע"י הדין.
ולפי שממו"ס נעשה הבוצד"ק וקו המדה לכל מאור לפי עניינו ,והיינו בבחי' התפשטות
אורו למטה ,הוא נשרש בג' הוי"ות ,וה"ס המשכתו באור ישר דרך שערות הדיקנא לאו"א שהם
נכללים בדיקנא ,שמשם מתחיל התחלקות ההנהגה לחסד ודין בשורש ,בסוד אבא נותן חסדים
ואימא גבורות ,ולכן בבחינה זו אנו אומרים שמו"ס הוא בינה דא"א שמתפשט למטה בגופא,
שכן הדיקנא בסוף הראש ומתפשט על הגוף ,אבל בבחינת תכלית הכוונה לתכלית הנצחיות
ושלמותו העליון ,הוא עולה ממו"ס למעלה לאוירא וגלגלתא שהם מאורות של סוף הרצון
העולים אל רדל"א אל הנצחיות ,והוא בסוד האור חוזר 1401שעולה ממו"ס למעלה ,ועושה
שערות שעל הגלגלתא כמו שית'.
ומעתה תבין סודות נוראים ותבין מה שנראה לכאורה סתירה בדברי הרב בכ"מ ובכתבי
הגאון זללה"ה ,1402שבמ"א נתבאר ששערות הדיקנא הם יותר רחמים שהם בסוד אור ישר ,משל
הגלגלתא שהם באור חוזר ,ובמ"א מבואר להיפך ,ששערות הדיקנא הם קשישין ותקיפין,
 1398זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
 1399עי' הערה .838
 1400עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב וז"ל ,א"א שממנו מתחיל האצילות שלמעלה ממנו רדל"א,
עכ"ל.
1401
עי' בפתח הקודם שהבאנו בהגר"א על ספד"צ ומקורות אחרות בפת"ש הערה .1397
 1402עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג.
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ושערות דגלגלתא שעיעין ,ועוד ,כי הרי בגלגלתא כל תיקוניו הם בסוד חסד שמתלבש בו ,וכל
הדיקנא הוא ממו"ס ששם גבורה דעתיק ,אבל באמת הכל אמת ,כי שערות הדיקנא הם בסוד
השפעת המו"ס למטה לנבראים כפי הגבול הניתן להם בשיעור קו המדה אשר שם ,לכן הם
מכונים בשם חסדים ורחמים שבאים באור ישר ,אבל שערות הגלגלתא הוא בסוד העליה של
הבירורין שעולה ממו"ס ונסתלק לעילא לעילא לסוד הנצחיות להיות נשאר לעתיד ,שלא
להתגלות למטה בסוד שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( והרי זה ממש דין
וצמצום וסילוק ,אבל לפי עומק הענין הוא בהיפוך ,שמה שנשפע למטה הוא מבחינת בינה
בעצמותה בגבול ושיעור כדי שיהיה העולם מתנהג בגבול בסוד הבחירה ,אבל מה שמסתלק
למעלה הוא החסד הגדול אשר הוכן מתחילה כדי להטיב לברואיו בסוד שכר שלעתיד שמסתלק
ומתעלם עכשיו בהנהגת הזמן ,ועתיד להתגלות אח"כ ,והוא ענין העלות אור המו"ס שהוא סוד
מה שבינה מקבלת מתחתונים ועולה בסוד סילוק המוחין למעלה למעלה אל החכמה והכתר
וה"ס האוירא וגלגלתא.
ותחילה במקורם הם בסוד מבועין בסוד י' בסיתום ,שכל י' היא נקודה מחשביית ,ואין
שייך בה בחינת מעלה ומטה וצדדים ,והיא ג"כ שלמה בכל חלקיה ,וסוד הי' הזה הוא בגלגלתא
שהוא סוף הרצון המתאחד עם הרדל"א כמש"ל )פתח ח'( אך משם חוזרים ונצמחים השערות
בסוד ווי"ן ,וה"ס הארה נמשכת דרך גבול ,והיינו שהארה זאת שעל הגלגלתא מראה סוד חזרת
הגבול אל הנצחיות ,וכי האיך הגבול יצא משורש הדין שבמו"ס שמשם מתחיל הגבול בסוד
בוצד"ק ,ובוקע למעלה בסוד אור חוזר ,עד שיצא מגבול אל בלתי גבול ,ולכן מצד זה חוזרים
ונכפפים השערות של הגלגלתא ג"כ להאיר למטה לגלגלתא דז"א לתקנא רישיה.
והוא שכבר ידעת שבשערות דגלגלתא דז"א ,שם יש אחיזה לסט"א בסוד הסיבוך
כמש"ל )לעיל פתח יד( וצריך לכפותם כדי שלא יחריבו ח"ו העולם לגמרי ויתבטל ענין ההנהגה
זאת המסודר בז"א לצורך תיקון המעותד ,ולכן נמשך מבחינת הטוב והחסד הזה שמסתלק
למעלה ,ג"כ איזה ניצוץ למטה לתקנא רישיה ,1403וגם משם ה"ס שכר הצדיקים שיורשים ת'
עלמין דכסופין לעלמא דאתי )א"ז רפ"ח ע"א( כמ"ש באריכות בס"ד )פתח כד( וסוד אלו
העליות הם התיקונים שעשו הצדיקים על ידי פרטי המצות והעבודה וסוד התורה שעסקו
בעוה"ז ,שכל א' עושה שַׁ עַ ר א' לפתוח לו לעוה"ב ,בסוד )תהלים קיח יט( פתחו לי שערי צדק
אבוא בם גו' ,והם שערי עדן העליון ממו"ס ,ואלו הם ריבוי השערות שעולים לסוף הרצון כפי
מספר פרטי התיקונים שעשו בעוה"ז ,כל צדיק וצדיק לפי מדרגתו ,שכל א' יש לו שער מיוחד
ותיקונים אחרים ,כמ"ש )קהלת יב ה( כי הולך האדם אל בית עולמו גו' ,כמ"ש במדרש )ויקרא
רבה פי"ח פ"א (1404משל למלך כו' ,כשהם נכנסים נכנסים בשער א' ,וכשהם יוצאים כו'.
ואלו התיקונים משתרשים בסוף הרצון שהוא סוד החיוורתי דגלגלתא עצמה המקיף
אותם ,ולפי ששורש נשמות ישראל הם בג' וי"ג ואח"כ מתפשטים לע' ואח"כ לס' ריבוא
ולפרטים רבים ,וכן כאן בשורשם הוא בסוד ג' אבות ג' הוי"ות דמו"ס ,ואח"כ משם עולים בסוד
י"ג נימין דשערי י"ג חיוורתי שהם י"ב שבטים ושבט לוי הוא הי"ג ,שהם כלל כולם גופא
באמצע ,1405וכן במו"ס ג' הויו"ת שבהם י"ב אותיות וכללותם הוא הי"ג ,וכן מתפרשים במו"ס
בסוד ע' יי"ן המשומר בענביו )ברכות ל"ד ע"ב( ועל הגלגלתא מתחלקים כל שער ושער בפ"ע
שהם פרטי נשמות ישראל ,וכל עליות ממעשים טובים ועבודה ותורה שלהם ,הם העולים כולם
אל הגלגלתא והחיוורתי להשתרש כל א' בסוד החסד העליון והטוב הגמור.
וכבר כתבנו למעלה )פתח יד( בסוד תיקון עמר נקי שתיקון זה הם השערות דגלגלתא
שנותן גבול אל החסדים שלא יתפשטו כ"כ ,והוא ג"כ מ"ש כאן שהחסדים הם מסוד מ"ה ,והוא
האורות שהם באים לתיקון הנהגת הזמן בסוד קיבול שכר שעיקרם הוא בסוד אור חוזר למעלה,
ונשאר מהם רק הארה בצמצום מסוד החסדים הגדולים לתיקון המדות דז"א כמבואר ,והוא
 1403עי' אד"ר קכ"ח ע"ב.
 1404וז"ל המדרש בשלימות ,כי הולך האדם אל בית עולמו ,בית העולם לא נאמר אלא בית
עולמו ,מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו ,משל למלך שנכנס למדינה ועמו דוכסין
ואיפרכין ואיסטרטיוטין ,אף על פי שהכל נכנסין בפילון אחד כל אחד ואחד שרוי לפי כבודו ,כך
אע"פ שהכל טועמין טעם מיתה כל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו ,עכ"ל.
 1405עי' בהגר"א תיקוני זהר חדש כ"א ע"א ד"ה אית כוכבים.
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הגבול שניתן לכל שער ושער גומא בפ"ע )ב"ב ט"ז ע"א( כי כל צדיק יש לו מדור בפ"ע )שבת
קנ"ב ע"א( ועושה תיקונים אחרים ,והוא תיקון ההנהגה שהוא סוד מאור של העינים כמש"ל
)בית נתיבות נקודות פתח ב'( בביאור תיקון העיינין.
ולפי שהם באים מסוד ג' הויו"ת שהם ענין שורש הזמן המתחלק לג' מדרגות של היה
הוה ויהיה ,1406לכך הם ג"כ מתחלקים לג' מדרגות ,שח' חיוורתי וח' נימין הם בפנים מימין
ושמאל ,שהם סוד היה ויהיה שהם חסד ודין בשרשם ,התחלת האצילות וסוף התיקון ,וד' הם
נמשכים לאחור לז"א ,והם באמצע סוד הזמן ההוה בבחינת רחמים שהוא הנהגת העתה ,שבו
מנהיג ז"א את העולם בשית אלפי שנין ,מה שא"כ בחי' זמן ההיה ויהיה אינו שייך לז"א ,אלא
ה"ס חסד דעתיק שבו היה התחלת הבריאה ,וגם חזרת גלגל הזמן אל הנהגת א"א וגלגלתא
בבחינת הדין הגדול שיוחזר לחסד הגדול לעתיקא ,לכן הם נשארים לפנים דא"א ,מה שא"כ הד'
דאמצע הזמן הוא נמשך לז"א לתיקונו ,וזה נקרא אחור ,שנמשך האור בצמצום ואחוריים לפי
ערך הדרגת ז"א לבד.
ונמשך לז"א בשתי בחינות ,א' מבחינת השערות עצמם לתקן השערות של ז"א לדחות
החיצונים האוחזים שם ,וידוע שכל כריתה של סט"א הוא בשרשם ,שהם אוחזים בשערות
דגלגלתא דז"א בסוד )בראשית כז יא( הן עשו אחי איש שעיר ,שהוא בא ממותרי המוחין מסוד
ניצוצין דאתדעכו 1407מה שחכמה עליונה מוציא בכח הדינים ,שבסופם יהיה שליטה לשוטרי
הדינים לעשות את שלהם וגם לגרום פיתוי לאדם כדי שיתנהג העולם בדין ,וה"ס הסיבוך של
שערות דגלגלתא דז"א כמש"ל )לעיל פתח יד( ולכן ,אלו השערות שעולים בסוד אור חוזר
שהוא סדר הבירור המובחר שבמוחין שמסתלק לעילא אל סוף הרצון בבחינת קיבול שכר שהוא
שורש הדינים ,שיבא הטוב ע"י הדין ,ולכן בזה נעשה כפיה לסט"א אשר עומד בסוף הדין
בבחינת קטרוג ופיתוי ,כדי שלא יהיה מחריב העולם לגמרי ,שהרי תכלית הרצון שיוחזר לטוב
לסוף ההיקף ,וצריך שיהיה לו כפיה ע"י אלו השערות ,ולכן נמשכים אלו השערות מאחוריים
לדחות ג"כ סוד האחוריים אשר בז"א ,ששם עומדים כוחות הסט"א לינק משם בסוד אלהים
אחרים ,והבן הדבר מאד מאד.
והבחינה הב' הוא מסוד החיוורתי עצמו שנמשך לז"א ולצדיקים כמ"ש באריכות בס"ד,
אך זה ההפרש בין החיוורתי ובין השערות ,שהשערות כולם נמשכים דרך אחוריו ,גם אותם
שלפנים דשערי סליק אחורי אודנין ,1408משא"כ החיוורתי של הפנים נשארים בפנים ,והו"ס
עמוק מאד ,והוא כמ"ש שהשערות שבז"א שם הסיבוך דנפקין דא מן דא ,ששם ה"ס שיעורי
פרטי ההנהגות בנשמות ישראל מעורב מסוד צדיק וטוב לו צדיק ורע לו כו' ,שהוא בסוד
השיעור לפי מה שעבר ולפי מה שיהיה שאינו מתנהג לפי הזמן ההוה לבד ,בסוד )ברכות ל"ב
ע"ב( כי אין שכחה לפני כסא כבודך ,ודבר זה נעלם מכל חי עומק הנהגה זו לפי מה ששיער
מחשבה עליונה ,כל א' לפי שיעורו לפי החסד המשוער בתחילת האצילות אשר ראוי לכל א',
ולפי החזרתו אל הטוב ע"פ דין ,ולכן עי"ז נמצא קטרוג הסט"א ופיתויו ורוע סידור ההנהגה
הנראה בתחילת ההשקפה ,כמ"ש )קהלת ה ז( אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה ,אל
תתמה על החפץ כי גבוה מעל גבוה גו' ,וה"ס גבוה א' בבחינת הוי"ה דאמצע הזמן ,וגבוהים
עליהם סוד היה ויהיה דב' הויו"ת אחרות ,ולכן לזה צריך מיתוק מן השערות הנמשכים מג'
הצדדים ,שיתייחדו בקו א' באמצע בסוד גילוי קצת יחוד גם באמצע הזמן של שית אלפי שנין,
לקבוע אמונה בלב ישראל ולדחות הסט"א שלא יחריב העולם ,אלא יהיה קשור אל היחוד
העליון ,מה שא"כ החיוורתי שהוא עצם הטוב שלעתיד אינו מתגלה בזמן העתה ,אלא נמשך
ממנו מאחוריים בבחינת ת' עלמין דכסופין ,כמ"ש אח"ז בס"ד ,ורק שהארת הח' חיוורתי
 1406עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד בהגה"ה.
 1407עי' הגה"ה בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א וז"ל ,שאוחז כו'  -והן ז' מלכין שהן דינין ,לכן הן
אותיות ש'ע'ט'נ'ז' שהן ה' גבורות דינין קשין כידוע ש'ט'ן' ע'ז' בסוד ש'ע'ט'נ'ז' ,וכן ג'ץ' הוא ב'
האחרונים שהן כללות כל הגבורות הניצוצין דאתדעכו ,עכ"ל.
 1408עי' אד"ר קל"א ע"ב וז"ל ,ומהכא אוליפנא מאן דשערוי דרישיה קשישן לאו חכמתא
מתישבא עמיה ,וע"ד אינון אריכי למיתי תועלתא לכלא ,מאי לכלא ,למיעל על חוטא דשדרה
דמתשקיין מן מוחא ,ובג"ד לא תלי שערא דרישא על שערא דדיקנא ,דשערא דרישא תלי וסליק על
אודנין לאחורוי ולא תלי על דיקנא ,משום דלא אצטריך לאתערבא אלין באלין דכלהו מתפרשן
בארחייהו ,עכ"ל.
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דנשאר בפנים הם גורמים תיקון ועושים ט' תיקונים של דיקנא בז"א כמ"ש עניינם בסמוך ,וענין
הסתלקם מן האודנין יתבאר ג"כ לפנינו בביאור ענין האודנין ,ולמה לא נזכרו במנין התיקונים
של א"א כמ"ש במקומו בס"ד ,ודי בזה לחכם ומבין מדעתו.1409
פתח כג
ועתה באנו לבאר ענין הי"ג חיוורתי מה ענינם ע"פ הקדמות היקרות המבוארים בכתבי
הגאון מוהר"א בביאורו לספ"ד ,ויתבארו ע"י סודות נוראים ונפלאים מאד מאד מסתרי תוה"ק,
הנה ,כבר ידעת שהחיוורתי הם מגלגלתא עצמה ששם הוא מאיר בינה דרדל"א שהוא העולה
לנצחיות לרדל"א ,והחיוורתי שבה הוא חסד דבינה דרדל"א שהוא אור הראשון חסד הראשון,
שעל נקודה זו היה מציאת כל העולמות וכל הנבראים אשר בחסד יבנה ,ולכן שורש כל החסדים
הנשפעים גם בהנהגת הזמן הוא בא משם ,1410ואין זה דומה להתיקונים שנמשכים מן השערות
עצמם שהם באים בסוד אור חוזר ממותרי מו"ס ששם שורש הדינים ,שאלו הם לדחות החיצונים
ולעשות בהם שפטים ולהמשיך האורות בגבול ושיעור ,משא"כ החיוורתי הוא עצם החסדים בלי
שורש דין כלל ,רק מבחינת חסד הראשון אשר היה כולו טוב וחסד והוא בא לבטל הנהגת הטבע
שהוא בא בסטרא דדינא משם אלקים ,ועוד ,כי השערות עיקרם בסוד אור חוזר בסוד העולה
בבחינת מ"ן מבירורי המלכים ע"י מעשה בנ"א שהם הגורמים הארת אורות דא"א בסוד גילוי
היחוד לסייע לעבודה ,שלא יגרום פיתויי הסט"א כמ"ש )לעיל פתח יד( בסוד שערות דז"א
דמסתבכין דא בדא ,אבל הארת החיוורתי הם בבחינת אור ישר ,מה שלפעמים אין מעשה בנ"א
יכול להועיל וצריך שיהיה סיוע מסטרא דלעילא כמ"ש )ישעיה מח יא( למעני אעשה ,ג"כ
לצורך תיקון העולם לפי עומק חכמה העליונה לפי הזמן הצריך לזה כמו שיתבאר ,וענין אלו
החיוורתי הוא כמ"ש בספ"ד פ"א )י"א ע"א( גילופי דגילופין בחיזו דחויא אריך ומתפשטאן
לכאן ולכאן זנבא ברישא רישא אחזר אכתפין אעבר וזעיר נטיל וגניז חד לאלף יומין זעירין
אתגלייא קולטרי בקוטפוי סנפירא בעדבוי אתבר רישי' במיין דימא רבא דכתיב )תהלים עד יג(
שברת ראשי תנינים על המים תרין הוי חד אתחזרו כו' ,ע"ש בביאורי הגאון סודות נוראים מאד,
וכלל הדברים הוא ,שכמו שיש למטה במזלות הרקיע י"ב מזלות ,ותלי שהוא כמלך שהוא נקרא
תנין ובו נאחזים כל צבא השמים ונכללים בו ,וכן הוא כאן בי"ג הגילופין ,כמו בי"ג תיקוני
דיקנא שנכללים בב' מזלות נוצר ונקה דו"נ ,1411וכן הוא כאן באלו הגילופין שהם החיוורתי א'
כולל את כולם ונקרא תנין ,והוא מתפשט באורך הראש וממנו מתפשטין כל הגילופין לכאן
ולכאן ,והתנין הזה הוא כולל דו"נ ,דוכרא הולך ונוקבא סובב ,1412וה"ס )ב"ב ע"ד ע"ב( לויתן
זו"נ נבראו כו' ,כמ"ש לפנינו בס"ד )פתח הבא( סוד הלויתן הזה מה ענינו.
והוא כבר נתבאר בכ"מ שענין ההנהגה הולך על ב' אופנים ,הא' הוא הנהגת הזמן בשית
אלפי שנין שהוא זמן העבודה והבחירה ,והכל מתנהג ע"פ התורה ונרשם כל תיקון למעלה ,אבל
אין השכר מגיע בעוה"ז כלל ,כמ"ש )עירובין כ"ב ע"א( היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם,
ועיקר ביאת השכר הוא באלף הז' יום שכולו שבת )סנהדרין צ"ז ע"א( שאז יושלם גלגל ההיקף
 1409עי' חגיגה י"א ע"ב.
 1410עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"א וז"ל ,והחוורתא הזה הוא החסד של הגלגלתא ,ר"ל של
בינה דגלגלתא ,והחוורתא הוא החסד ,שלכן נקרא חוורתא בסוד החסד ,והוא ידוע ,והוא אור
הראשון ,שבו אדם מסתכל מסוף העולם ועד סופו )חגיגה י"ב א'( שבו חסד דע"י כמ"ש לעיל,
ומשם מתפשט החסד בכולם והוא יומא דכלהו יומין ,עכ"ל.
 1411עי' 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 ,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.
 1412עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש ,והוא
העובר ,והן זו"נ ,הזכר עובר והנקבה מסב' ,בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב ע"ד
ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון ,עכ"ל.
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של כל המשכת שית אלפי שנין ,ויאירו כל התיקונים כולם ,ואז יתגלה חסד עילאה דבינה
דרדל"א ,שבינה הוא שבת 1413שהוא חזרת כל הו' ימים למעלה בבינה בסוד שבת וה"ס עוה"ב.
והנה ,הגם שעיקר קיבול השכר הוא באלף הז' ,מ"מ יש עוד שני גילויים אל החסד הזה
בב' אופנים ,הא' ,בסוף אלף הששי בימות המשיח ,שאז יהיה גמר התיקון להיות מוכנים כולם
לעלות לסוד הנצחיות בעוה"ב ,כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה לקבלא שבתא ,והוא בסוד
תוספת שבת 1414בסוף יום הששי ,והכינו את אשר יביאו )שמות טז ה( .והב' ,הוא מה שמגין ג"כ
בכל השית אלפי שנין לזון העולם בחסדו ולקיים העולם אף אם הסט"א מתגבר ח"ו ,וה"ס
קדושת שבת המתפשט בכל ימי השבוע ,שכל ימי השבוע נזונים ע"י ,כידוע בכ"מ ששבת הוא
המרכז שכל הו"ק נמשכים ממנו ,וכל אלו הג' מדרגות הם נשרשים כאן בהחיוורתי ,שחיוורתי
המתפשט הוא בסוד קו בדמות ו' ,והוא אשר הולך מאחור לרישא דז"א לתקנא רישיה ,היינו סוד
החסד ההולך בכל הו"ק ,יומא דכליל כולהו יומין 1415בכל שית אלפי שנין.
ותשכיל ותבין סוד נפלא ונורא מאד מאד ליבא לפומא לא גלי )ז"ח ח ע"א( שכל אור
נמשך מן המוח בסוד האחור בחוט השדרה ,1416ועיקר שורש האור של הטיפה נשאר בראש
מסבב כל ראשו ,ונמשך רק חוט א' בכל הגוף בהעלם גדול עד בואו בסוף היסוד בעטרת שבו,
ושם מתגלה ,אבל אין מתגלה כמו בראש ,ששם נשאר בשלמותו ,ורק נהירו נפיק מיניה בעטרת
היסוד בסוד מים 1417וכמש"ל מזה )פתח יח( וכל זה הוא כאן ,כי שורש השכר המעותד הוא
האור הגדול הזה אשר הוא בסוד הגלגלתא בהיקף ,והיינו כאשר יושלם היקף גלגל ההנהגה
ויכנסו לסוד היחוד באלף הז' ,שאז יהיה כל הזמן נעוץ סופו בתחילתו 1418ויתבטל הזמן שהוא
בבחינת המשכה בהדרגה ,ואז שם גילוי האור הגדול שכר הצדיקים ,אבל נמשך ג"כ הארת
החסד בהנהגת הזמן של שית אלפי שנין לקיום העולם הוא בסוד המשכת הזמן בסוד ו' ,ומ"מ
החסד הזה גנוז למאד ,ואין הטוב נשפע לעוה"ז ,שהרי ישראל שפלים והשכינה בגלותא וסט"א
שולטת ,רק שהוא בסוד השמירה לבד דנהיר דרך דופן כמ"ש )שיה"ש ב ט( הנה זה עומד אחר
כתלנו וגו' ,ויתגלה ביותר בימות משיח בסוף אלף הששי בעטרת היסוד ,שאז יתעלה הקדושה,
וישראל יהיו נפקין מגלותא ,אבל עדיין לא יתבטל הנהגת הזמן ,שהרי עולם כמנהגו נוהג עד
כלות כל השית אלפי שנין ,שאז יתבטל הנהגת הזמן ויהיה חורבן העולם ויתעלו כולם לבחינת
בינה בסוד עוה"ב שהוא הנצחיות.
פתח כד
ואלו ב' המדרגות חלוקות הנהגת הזמן והנהגת הנצחיות שבהם מתגלה החסד ה"ס
מרז"ל )ב"ב ע"ד ע"ב( לויתן זו"נ נבראו ,כידוע שלעולם הפעולה הוא בדכורא שהרי הזכר הולך
ומסבב להרויח ,והנקבה )ישעיה מד יג( כתפארת אדם לשבת בית )תהלים מה יד( כל כבודה בת
מלך פנימה ,ובה אין מעשה רק התכלית של זכר הוא בשביל הנקבה לעשות על ידה פירות ,וכן
המעשה והבחירה בו' ימי המעשה ,ושבת הוא מנוחה ועונג בחינת נוקבא כידוע ,לכן ,החסד
שמתגלה בזמן ,נקרא לויתן נחש בריח ,שהוא מתפשט בסוד ו' כמ"ש ,ולויתן נחש עקלתון היא
הנקבה שהיא בסוד קיבול שכר עוה"ב שאינו מתפשט בזמן שית אלפי שנין ,אלא בו הוא קיבוץ
 1413עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א.
 1414עי' ע"ח אונאה פרק ג' ועי' רבינו בנתיב גדלות דז"א פתח ע"ח.
 1415עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ד 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 ,ואם
כן משמע שהחסד כאן זה לא חסד פרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד הדעת עליון
למטה ,ואם כנים הדברים אז זה לא כמו פשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י י"ח ע"א )הובא
לעיל הערה  (185שזה כן חסד פרטי ,אבל כאן ברבינו נראה ששניהם כוונו לדבר א'.
 1416עי' גדלות דז"א פתח ל"ד שזה דעת המתפשט.
 1417עי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ט ע"ג וז"ל ,הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו"נ נבראו
אבל סרס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל והענין כי לויתן הוא צדיק כמש"ל נ"ב
ב' לויתן לעילא דא צדיק כו' והוא זו"נ אמה ועטרה כנ"ל והנה אור ומים הן ב' עיטרין דחו"ג והיו
ראוין להיות שם ולהזדווג וליתן שניהם לנוק' אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך בזיווג
בכל האברים הוא התענוג בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל.
 1418עי' ס"י פ"א מ"א.
281

פתחי שערים

כל גלגל ההנהגה שכולם תייבין לאתרייהו )ספד"צ ל"ז ע"א( ושם עולים למעי הבינה בסוד
הגלגלתא לעלות משם אל הג"ר של הרדל"א בסוד הנצחיות.
ונקראו אלו לויתן כמ"ש )תהלים קד כו( לויתן זה יצרת לשחק בו ,וה"ס השמחה והעונג
מחיבורא דנשמות הצדיקים אל שרשם למעלה למעלה בסוד )מלכים א' ז לו( כמער איש ולויות,
וסירס את הזכר שלא יאיר אלא דרך דופן ,אבל לא נתעלם לגמרי ,שהרי הוא החסד השומר כל
הנהגת הזמן כמ"ש ,אבל הנקבה הרגה ומלחה לצדיקים לע"ל ,שאז יקבלו שכרם* ,אבל בזמן
הזה אין שכר מצוה כלל ,כמ"ש רז"ל )עירובין כ"ב ע"א( היום לעשותם ומחר לקבל שכרם
כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( ולכן שם בגלגלתא שהוכנו תיקונים לכל הבריאה ,הוכן תחילה
סוד התיקון לצורך העבודה והבחירה בשמירת הקדושה ומשם יבואו בהדרגה לכלל תיקונם,
בתחילה באלף השישי בסופו בימות המשיח ,ואח"כ משם לעוה"ב בסוד קיבול השכר שהוא בא
אחר העבודה ,כמו שבת אחר ימות המעשה.
וכן הוא סוד התנין של המזלות שתחילה הוא שוכב כבריח ,ואח"כ חוזר ומתעגל זנביה
ברישיה 1419וכן הוא בלויתן ,שוכב לאורך הים כבריח ואח"כ מתעגל ומקיף את כל העולם ואוחז
הזנב בראש ,וכן הוא בשרשו בע"ק ,תחילה הוא הלויתן המתפשט לאורך בכל שית אלפי שנין
שהוא הליכתו לז"א סוד הנהגת ימי המעשה וזנבא דיליה בסוד עטרת היסוד בימות המשיח,
ומשם חוזר ומתעגל לאלף הז' להעביר הכל אל הנצחיות לעוה"ב ,וסוד זנב"א דיליה הוא בסוד
שם ב"ן שעולה ביום הז' באלף הז' הזה אל היסוד העליון סוד הנצחיות ,והוא בסוד עליית הנפש
אל הנשמה ,שם ב"ן לשם ס"ג 1420וסוד חזירתו אל הפה נורא מאד ,בסוד אורות אח"פ דא"ק
שתחילת העליה הוא אל הפה סוד עולם העקודים ,ומשם יעלו ממדרגה למדרגה ,ושם בעקודים
הם נקשרים בכלי א' בסדר כ"ב אתוון עם שם ס"ג כמש"ל במקומו )עקודים פתח ה'(.
וסוד התנין הוא כי הוא הדעת ,1421וכן מרבע"ה הדעת דז"א הוא לויתן התַ נִינַא
דאורייתא 1422כמ"ש בזוהר )ח"ג רע"ט ע"א (1423והוא כולל אלף אדרין ואכסדרין 1424בסוד ה"ח
וה"ג כידוע ,בחינת דו"נ שהדעת כולל שניהם ,וכן הוא כאן בשורש העליון בסוד הגלגלתא

 1419עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ג ,ועי' בפתח הקודם.
 1420עי' ע"ח שער השמות ו' וז"ל ,דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ"ל הנכללים בזו"ן
כולם הם בחי' אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום ,ועתה אור מקיף הוא מצד
הבינה ואח"כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה' חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז"א ,ר"ל
שהנוקבא דז"א שהיא התחתונה הנקרא מלכות ,תסובב גבר הז"א ,כדמיון מה שעתה מסבבת אותו
הבינה ,והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז"א ,הנקרא ת"ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן
בראשיהם ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול מהפנימיות ,לכן
שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,עכ"ל ,וכן עי' אדיר במרום עמוד קח וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה
התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א ,ועי' לקמן נתיב אבי"ע
פתח יא.
 1421דהיינו דעת המתפשט עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"א וז"ל ,כמ"ש בר"מ פ' תצא )רע"ט א'(
מאי ניהו לויתן ,אמר ליה האי איהו דדרגיה עד"א וצדיק דאיתמר ביה גוף וברית חשבינן חד,
ואיתרבי בימא ,דא דאיהי אמא עילאה ים כו' ,דא איהו לויתן דקאי על שפת הים ,ועלמא קאי על
סנפירוי ,דא צדיק יסוד עולם דכל עלמא קאים עלוי ,ור"ל התנין הזה הוא דרגא דעמודא
דאמצעיתא של בינה ,שהוא הזכר של התנינים של החוורת' ,וגלגלת הוא ים עלאה בינה ,וסנפירו
יסוד ,וכל העולם כולו עומד עליו ,שעולם מתחיל מחסד והוא כולל כל העולם ,יומא דכולהו יומין,
וסנפירו מתלבש בחסד שהוא אוירא ,ועליו קאים ,וכן הוא בכל הפרצופין שיסוד אימא מקיים כל
העולם והתחלת התפשטו בחסד ,עכ"ל.
 1422עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ד.
 1423וז"ל ,אנת לויתן נחש בריח דימא דאורייתא מאריה דכל נונין וכו'.
 1424עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא
שרייא עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א
גרס כך בזהר[ אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין,
עכ"ל.
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שהוא החסד דבינה ,ודעת דרדל"א 1425כולל ג"כ בחינת חו"ג בסוד אלף אדרין ,והם ת"ק
בדכורא ות"ק בנוקבא כל א' בסוד תני"ן ,וי' שבכל א' הוא האור שמתפשט בהם כמו י' דאתגלי
בפום אמה ,וכן חושב כאן באד"ר הגילופין ממטה למעלה ,תחילה ד' גילופין הנמשכים לאחור,
ואח"כ ד' בסטרא דא וד' בסטרא דא ,וחד לעילא בגלגלתא סוד התנין המקיף וראשו א' מתפשט
כולל כולם ,וענין הי"ב גילופין הוא כי הם בסוד הנוקבא כידוע ,שז' ימים הם בדכורא ,וי"ב
שעות של היום בנוקבא ,1426והם ב' מזלות מזל יום ומזל שעה ,1427שכמו כן למטה הם ז' כוכבי
לכת וי"ב מזלות והם בסוד ז' אותיות כפולות בג"ד כפר"ת וי"ב פשוטות כמש"ל מזה )פתח כ'(
וכן כאן בשורש השרשים סוד ז' תיקוני גלגלתא הם תיקונים לז' ימי בראשית הנכללים בו' ימים
בשית אלפי שנין כמש"ל )פרצופים פתח ח'( בסידורם ,והם תיקונים להנהגת הזמן עצמו ,וי"ב
גילופין הם נמשכים מן החיוורתי שהוא הטוב המעותד באלף הז' שהוא בסוד נוקבא עטרת
בעלה ,שאז אתחרב כולא בתריסר שעתי )ספד"צ י"א ע"א (1428וכמו שיתבאר שהוא סוד חורבן
העולם באלף הז' ,דכולם תייבין לאתרייהו )ספד"צ ל"ז ע"א( לעלות לסוד הנצחיות ,ולכן שם
הם בסוד י"ב פשוטות ששם ההנהגה בסוד היחוד ,משא"כ בז' ימי בראשית שהם שית אלפי
שנין ,הוא בדגש ורפה חסד ודין סוד המתקלא 1429כמש"ל )עקודים ג' בהגה"ה( והם י"ב בקר של
המלכות י"ב שבטין דידה שכולם בנוקבא ,1430והם י"ב תיבות של )בראשית א ב( והארץ היתה
תהו כו' ,שהוא חורבן העולם באלף הז'.
כי כן הז' כוכבי לכת כל א' בגלגל מיוחד בז' גלגלים ,משא"כ הי"ב מזלות בגלגל
השמיני כולם באחד בסוד עיגולא מקיפים הגלגל כולו ,כמו כן כאן הז' תיקוני גלגלתא הם
בציור אדם זה למטה מזה כמש"ל )פתח י'( והם בסוד הז' מלכים המשמשים בשית אלפי שנין,
משא"כ י"ב של הנוקבא הם בגלגלתא בהיקף בסוד י"ב שעות של אלף הז' ,רק שמהם יוצא ג"כ
תיקון להנהגת ז"א ,והם סוד ח' חיוורתי לגלגלתא דז"א ,וד' מתפשטין לאחורא דמיניה ירתין
צדיקייא ת' עלמין דכסופין לעלמא דאתי )א"ז רפ"ח ע"א( והט' דמאירין לז"א הוא להאיר בסוד
החסד העליון גם בגלגלתא דיליה שהוא הכתר רצון של ז"א ,שגם רצון הזה יהיה נמשך אחר
רצון של הכתר דאצילות שהוא הרצון של הטוב הגמור הקשור בנצחיות ,וה"ס ט' יאורין ט'
גילופין דבז"א שמשם אחיזת התנינים דסט"א ,שגם זה קשור ברצון בשביל תכלית הטוב ,אבל
לא ליתן לו שליטה גמורה ,והוא בסוד )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,וניזונים ג"כ בחסדו.
וד' שמאחוריו נמשכים לצדיקים בשכר עבודתם שהוא בהנהגה האמצעית מבחינת
הוה ,1431ולכן הם מד' שבאחוריים ,וע"י אלו הד' חיוורתי הם עולים במדרגה אל עוה"ב לנצחיות
 1425לקמן פתח כד כתב שזה חוט השדרה ,ובגדלות דז"א פתח לד כתב שזה דעת המתפשט,
ולקמן פתח כד כתב שזה חסד יסוד דבינה דרדל"א ,עי' יהל אור ח"א כ"ד ע"ב וז"ל ,ענין הגולגלתא
הוא יסוד דבינה דרדל"א והוא הדעת דז' תיקונים דגולגלתא כי בתיקון השני שהוא אוירא שם
מתלבש חסד דע"י ובו מתלבש יסוד דבינה ונעשה לו דעת ,וכן הוא ענין הדעת ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ כ"א ע"ג וז"ל ,וז"ש לעיל מתפשטן אתוון לבתר ,ר"ל לגוף כמש"ל ,כידוע שחוט השדרה הוא
שקיו דכל גופא וע"י מתפשטין המוחין ,עכ"ל.
 1426עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א וז"ל ,הן י"ב שעות של הנוק' שנקראת שעה ובה י"ב שעות
י"ב שבטים דנוק' י"ב בקר כידוע ולכן תיקון הי"ב הוא תיקון הפה ובו נכללו כל הי"ב תיקונים,
עכ"ל ,ועי' הגה"ה שם שכל ז' שייך לדכורא וכל י"ג לנוק'.
 1427ענין מובא זה בגמ' שבת )קנ"ו ע"א( וכן בתז"ח ל"ח ע"ב וז"ל ,תא חזי גלגול דאת ו' איהו
דנפיק בשעתיה דעליה אתמר מזל שעה גורם כמה דאוקמוה )מ"מ( אין מזל יום גורם אלא מזל
שעה גורם ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ו ע"א שזה תלוי אם זה שייך לז' היכלות או לי"ב אנפי חיוון ,עכ"ל,
עי' בהגר"א תז"ח ל"ח ע"ב ד"ה אין מזל כו'  -שהוא ששת ימי המעשה כו' ,וד"ה אלא מזל שעה
גורם  -והוא השכינה כנ"ל וע"ד רשע שהשעה משחקת לו ור"ל כמו יושב בשמים ישחק אדני ילעג
למו כמ"ש טוב כו' משחוק שמשחק הקב"ה עם רשעים בעה"ז ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז קט"ז
ע"א ד"ה מאי מזלא דילה בעלה  -די"ב מזלות שהן בעולם שולטין על י"ב בשנה דאינון י"ב חדשים
כמ"ש בס"י י"ב בעולם כו' י"ב בשנה כו' וכן בי"ב שעות ביום ולכן מזל שעה גורם ולכן הכל תלוי
בנפש שהיא כפי השעה שנולד ,עכ"ל.
 1428ע"ש בגר"א ד"ה שביעאה עלייהו.
 1429עי' גר"א ס"י פ"ד מ"א שזה הכפולות שבאותיות שיש בהם דגש ורפה שהוא חסד ודין.
 1430בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א הנ"ל הערה .1426
 1431עי' לעיל פתח כב ,ויתכן שכל זה טמון בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ב.
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לסוד תנין המקיף ,וסוד 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 1432לשאר 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 לע"ל שיתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל לגמרי עד לע"ל
והוא עיקר שכר המצות ,והם מאתן עלמין דכסופין בשביל תורה ומצות ,ואלו ד' חיוורתי
המתפשטין לאחורי כתפין ,הם סוד ד' מאה אלפי עלמין שנזכר שם ,והוא כלל הב' תנינים הנ"ל
שהם דו"נ ,והם בסוד ד' אותיות הוי"ה כמש"ל ,הם ב' דכורין י' י' 1433וב' נוקבין ה' ה',
והדכורים הם הגנוזים ומתפשטים לכל גולגלתין דלתתא ליזון בחסדו כל בשר בסוד נסים
נסתרים ,והוא בסוד י' הגנוז בו' ,וסוד ב' ההי"ן הם נוקבין בשביל תורה ומצות שכר שלע"ל.
וסוד החיוורתי הזה הוא חסד עילאה דבינה המאיר בגלגלתא ,שהוא רחמים וחסדים
גדולים ,שאם היה מתגלה היה מתבטל בנין העולם הזמני שהוא בחינת עוה"ב ,לכן גנזו בחסד
דאוירא שהוא חסד דז"ת דרדל"א שמשם מתחיל בנין העולם ,וגם זה גנזו ביסוד שהוא מ"ש
)ספד"צ י"ב ע"ב( קולטרא בקוטפוי 1434סנפירא בעדבוי ,כמ"ש כ"ז הגאון שם 1435והוא הסנפירא
דלויתן שעליו עומד העולם יסוד דלויתן ,והוא יסוד דחיוורא הגנוז באוירא ,ושם גנוז האור
כמבואר שם )וסוד תני"ן הוא שחסד הזה משיוצא מראש ז"א ,הולך בכל חמש ספירות סוד ה"ח
ונגנז ביסוד ,והוא עץ החיים שהוא מהלך ת"ק שנה ,1436ואח"כ נגנז ביסוד ,ואח"כ הוא יתגלה
בפומא דאמה בסוד י' כמ"ש כ"ז הגאון שם )י"ב ע"א(( והנה אלו הח' חיוורתי שבצד הפנים מב'
צדדים הם סוד החסדים הגדולים אשר שם ,שמחזיר הדין לחסד ,ושמאלא נכלל בימינא ,ולכן
משם ה"ס אריכו דאנפין בסוד ש"ע נהורין שבפניו ,שהד' חיוורתי הנמשכים לסוד שמירת
העולם ושכר הצדיקים ,הוא בהעלם בסוד הסתר פנים באחור ,וכן שכר הצדיקים הוא נמשך
לאחר זמן ,ואינו מתגלה מיד ,אבל אלו הח' חיוורתי הם להאיר חסדים גדולים בעתים מיוחדים,
לעורר רחמים בסוד )במדבר ו כו( ישא ה' פניו אליך ,והם ש"ע בסוד י"ס שבו.

 1432עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש
והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב
ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין
את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם
היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע
שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין
לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא
סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל,
שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי
היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן
בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד
לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה
כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח
ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 1433נדצ"ל ו'.
 1434נדצ"ל בקטרוי.
 1435וז"ל ,קולטרא בקטרוי סנפירא בעדבוי  -קולטרא הוא הגלגלת בכללו כמ"ש בא"ז דף רפ"ח
ע"א גלגלתא דרישא חוורא כו' ,קלטרא דקטפוי אתפשיט ואתנהיר ומניה ירתון צדיקייא ד' מאה
עלמין לעלמא דאתי ,והוא התנין שהוא קשר כל הי"ג חוורא קטרוי ,הוא קרומא דאוירא כמ"ש
לקמן פ"ב ,י' עלאה דאתעטר בקטרא דעתיקא היא קרומא עלאה דאזדכך וסתים ,וכמ"ש בא"ז דף
רפ"ט ע"ב בהאי מזלא פשיטותא דקוטרא עלאה ההוא רישא דכל רישין דלא אתיידע כו' ,עכ"ל.
 1436עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"א וז"ל ,והחסד הזה משיוצא מראש ז"א הולך בכל החמש
ספירות והוא סוד ה"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ"ל ,והוא עץ החיים שהוא מהלך ת"ק שנה ,שהוא
מבינה הגלגלת שנק' עץ החיים וכ"ז ידוע ,וכמ"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"ק פרסה שהוא ה"ס
כידוע ,עכ"ל.
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שזהו ההפרש בין א"א לז"א ,שז"א הוא בסוד ווי"ן 1437בו"ק בשיעור וגבול ומדה ,לפי
ההנהגה ,לכן שם הם רק ק"נ נהורין ,שה"ס מחסד עד הוד הם בסוד עשיריות כידוע ,ויסוד כולל
ה"ח וה"ג ,בסוד מאה וחמשים לולאות כידוע ,אבל בא"א הם בסוד יודי"ן כידוע ,בסוד י"ג
יודי"ן דברכת כהנים וט' ווי"ן שבו ,שהם נגד י"ג תיקוני דיקנא דא"א וט' דז"א כמ"ש במקומו
)גדלות דז"א פתח מט( כי א"א שם הוא בי"ס בשלמותו ,שבז"א נחסרים לפעמים המוחין ע"י
הפגם ,משא"כ בא"א כידוע ,ולכן שם הם בסוד ש"ע נהורין ,ש' בג"ר שהם בסוד מאות ,וע'
בז"ת שהם בסוד עשיריות כידוע.*1438
*בית נתיבות
וסוד הנורא הזה רמזו רז״ל במ״ש במס׳ סוכה )דף מ"ח ע"ב( וז״ל הנהו תרי צדוקי חד
שמיה ששון וחד שמיה שמחה ,א״ל ששון לשמחה אנא עדיפנא מינך ,דכתיב ששון ושמחה
ישיגו ,א״ל שמחה לששון אנא עדיפנא מינך ,דכתיב שמחה וששון ליהודים ,א״ל ששון לשמחה
חד יומא שבקוך ושויוך פרוונקא ,דכתיב כי בשמחה תצאו וכו' ,א״ל שמחה לששון חד יומא
שבקוך ומלו בך מיא דכתיב ושאבתם מים בששון א"ל ההוא צדוקי דשמי' ששון לר' אבהו
עתידיתו דתמלא לי מיא לעלמא דאתי ,דכתיב ושאבתם מים בששון ,א״ל אי הוה כתיב לששון
כדקאמרת השתא דכתיב בששון משכי׳ דההוא גברא משוינן לי׳ גודא ומליין ביה מיא ע״כ.
והנה הגם כי כתבו תלמידי הגאון בשמו שזכה לסוד המאמר הזה בשלמותו ,ואלמלי לא
נברא וכו' ,ובודאי אין אתנו יודע עד מה אפילו חלק א׳ מאלפי אלפים מה שנתגלה אליו ,מ״מ
דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע ,ויש לרמז בזה ג״כ סוד העמוק אשר אנו מדברים בו בכאן ,והוא
כי השמחה והששון הנזכרים בכאן הם סוד הב׳ לויתן הנ״ל כמ״ש הגאון 1439שהוא סעודת לויתן
)זהר ח"א קל"ה ע"ב( לשמח בשמחתו כו׳ שהכל ישמחו בו שהוא מסוד החסד הזה דגלגלתא
והם ב׳ מדרגות ,א׳ בחי׳ זכר וא׳ בחי׳ נקבה ,והם נקראים שמחה וששון ,שמחה הוא בחי׳
1440
הנקבה שיתגלה באלף הז' ,שכל שמחה הוא הבא ע"י טורח ,וששון הוא הבא שלא ע"י טורח
כמו מציאה ,וכמ״ש מזה במ״א באריכות )אפיקי ים סנהדרין צ"ח ע"ב( ולכן השכר של עוה״ב
מכונה בשם נקבה בסוד שמחה ,שהוא התיקונים הנעשים ע״י המעשה מסוד ב"ן העולה לס"ג
ע״י טורח העבודה והבחירה ,וששון הוא המתגלה בהנהגת הזמן ובסוד ימות המשיח בעטרת
היסוד אף שלא יהיו זכאין כ״כ ,כדי שיהיה נשלם התיקון.
והוא סוד מ״ש רז״ל במס׳ מגילה )ט"ז ע"ב( ע״פ ,ליהודים היתה אורה ושמחה וששון
גו׳ ,שמחה זו יו״ט וששון זה מילה כו' ,שעוה"ב הוא בסוד שבת ויו״ט שהוא זמן העונג
והשמחה ,וששון הוא בימות המשיח בעטרת היסוד שהוא בסוד מילה בהעברת הערלה דאתגלי
יו״ד בפומא דאמה כמ"ש בפנים ,ונקרא ששון בסוד שורש הנוקבא מלכות דז״א בסוד שושנ״ה
שהוא ה׳ דנוקבא הנשרשת שם ,ושושן הוא דכורא ושושנה נוקבא )זהר ח"א א' ע"א( והם בסוד
צדיק וצדק יסוד ועטרת היסוד נקרא צדק ונוקבא הפרטית בסוד מלכות הסלקא לבינה צדקה,
ולכן שניהם נקראים צדוקי ,והענין כי כאן הוא העברת הסט״א והערלה שמשם סוד המינים
והאפיקורסים המתגברים בסוף אלף הששי קודם ימות המשיח ,כמ״ש )סוטה מ"ט ע"ב(
בעקבות משיחא כו' ,ובהעברתם אז יתגלו ב׳ צדוקים בעולם ,חד דשמיה ששון וחד דשמיה
שמחה.
 1437עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל ,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' עוד בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו'
קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל ,ועי' בתיקו"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 ,ע"כ.
 1438עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ו ע"ב.
 1439בביאורו לספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,אמר שם במדרש הנעלם דאר"א סעודת הצדיקים לע"ל
כהאי דכתיב ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו ,ודא הוא דתנן ניזונין כו' ,אין אכילה ושתיה אלא זו
וזו היא הסעודה והאכילה ,מנ"ל הא ממשה כו' ,וכה"ג סעודתן של צדיקים לע"ל כו' לשמוח
בשמחתו הה"ד ישמעו ענוים וישמחו ,וז"ש )תהלים ק"ד( לויתן זה יצרת לשחק בו כמ"ש שם
למעלה ,עתיד הקב"ה לשמוח באותו זמן עם הצדיקים כו' ,והכל ישמחו באותו שמחה ,עכ"ל.
 1440עי' פירוש גר"א על מגילת אסתר )ח טז( שמסביר שמחה היא כאשר הולכים למצוא החפץ
וששון הוא אחר שכבר החפץ בידו.
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והנה באלו הב׳ מדרגות יש בהם בכל בחי׳ מעלה יותר מחבירו ,שגילוי שיהיה בימות
המשיח בעטרת היסוד לצורך גמר התיקון ועדיין העבודה והבחירה נמצאת ,וכמ״ש )ויקרא רבה
פרשה ג פסקה א( יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז ,מכל חיי עוה״ב ,כי בכל רגע שמתקן
האדם בעוה״ז גורם שלימות ותיקונים לכל העולמות בסוד הנצחיות ,כמש״ל ,שכל רגע עושה
תיקונים כללים בכולהו עלמין ,וכמ״ש )עירובין כ"ב ע"א( היום לעשותם ולא למחר לעשותם,
וכמ״ש )עבודה זרה ג' ע"א( מי שטרח בע״ש הוא יאכל בשבת ,ונגד זה יש בחי׳ יותר מעולה
באלף הז' בעוה״ב בסוד תענוג הנשמות ,כמ״ש ,יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה״ב מכל חיי
עוה״ז ,שהרי כאן הוא בסוד הזמן שמאור א׳ מעכב על חבירו משא״כ בעוה״ב הוא הכל בבת
אחת כל המאורות מאירים ביחד ,ולכן ברגע א׳ כולל כל זמן של כל שית אלפי שנין.
וז״ש כאן א״ל ששון לשמחה ,אנא עדיפנא מינך דכתיב ששון ושמחה ,ישיגו שמדבר
בסוד הטוב המעותד לישראל ,שתחילה הוא בסוד ימות המשיח במדרגת ששון זו מילה בגילוי
האור בעטרת היסוד ,ואח"כ שמחה באלף הז׳ שבת וי״ט בסוד עונג הנצחי ,והקדים ששון
לשמחה ,שאז עדיין זמן העבודה גם בימות המשיח ,ומ״ש )נדה ס"א ע"ב( מצות בטילות לע״ל,
הוא באלף הז' שאז זמן תחי״מ ויתבטל הנהגת הגוף לגמרי כידוע ,וא״ל שמחה לששון ,אנא
עדיפנא מינך ,דכתיב ,שמחה וששון ליהודים ,שבזמן המן ימ״ש אשר היה תגבורת הסט״א,
ורצה להעביר ישראל מן העולם ולהחריב הקדושה ח״ו ,והיה הנס באדר בסוד התנינים כידוע
שהם ב׳ אדרים ב׳ תנינים א׳ זכר וא׳ נקבה ,והוא החודש הי״ג בסוד העיבור ,דכולם סלקין לבינה
בסוד עיבור ב׳ לקבל מוחין בסוד ג"ר ג׳ אלפין שנה שאח״כ ,1441כי המן הוא בסוד שורש נחש
תנין דסט"א שהם דו"נ המן וזרש ,כמ״ש במ״א מזה באריכות ,וחשב להתגבר על ישראל בחודש
שמת בו משה שהוא סוד הלויתן סוד הדעת ו׳ 1442דכל הולך על גחון )ויקרא יא מב (1443שכן
כתיב )במדבר כ יג( המה מי מריבה כו' בסוד המים נענש שנגנז המים בסלע סוד המים שיוצאים
מלויתן דכורא אל הנוקבא ,הגם שהאור נגנז ,אבל יוצא בבחי׳ מים בסוד הדיבור בזיווגא ,וסוד
הסלע הוא קרקפתא כידוע ,והוא סוד גלגלתא הנ״ל שע"י שהכה בסלע לעומתו נתעורר סוד
)משלי ל יט( דרך נחש עלי צור ,ונגנז גם המים במיתתו שגרם חורבן בהמ״ק ,ונפסק הזיווג
שאינו יוצא אלא ע״י הכאת טיפין טיפין בעתים מיוחדים ובסוד זיווגא דמטטרו״ן סוד המטה
בגלותא יומין דחול.1444
ושם מבחוץ נגדו הנחש בסוד רמו"ן דמטטרו"ן סוד צו״ר ,והוא הגורם )יבושת המים
ע״י תגבורות( ]ובכל תחום[ ב׳ פעמים א״ש דדכורא ונוקבא בסוד ח"י עלמין וע"י תגבורות
הנחש נשאר לויתן ובת זוגו דסט״א שהם בסוד המ״ן זר"ש ,שב׳ ט״ט דמטטרו״ן ה״ס ב׳ פעמים

 1441עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ג וז"ל ,שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו"ק ,שהעולם מתנהג
בהן ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו' ,ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין ,כמ"ש
בברית מנוחה )בהקדמה( דג' אלפי שנין יהיו בסוד ג' מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו ,ולכן
יהיו אחר התחדשות העולם כמש"ל שם ,עכ"ל.
 1442עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א,
לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף
קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא
הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח
מכלל ישראל ,עכ"ל.
 1443עי' גמ' קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה ,ועי' לקמן פתח כו שזה שייך למשה
רבינו.
 1444עי' תיקו"ז מ"ד ע"א וז"ל ,שכינתא הוה נח על טנרא ,דבכל אתר דבעי קודשא בריך הוא
למעבד נס שכינתא אקדמת לההוא אתר ,וכיון דשכינתא הוה תמן לא הוה ליה למחאה בסלע
דקלנא הוות לשכינתא דהות תמן דלא הוה ליה חילא למיהב מיא ,ודא איהו על אשר לא קדשתם
אותי ,יען לא האמנתם בי להקדישני ,ובגין דא אסתלק שכינתא מן הסלע דאיהי י' מן מיטטרו"ן
ואשתאר מטטרו"ן יבשה ,ורזא דמלה יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד וגו' ,אחד איהי
מלכות ותראה היבשה דא סלע מטטרו"ן ,דבגיניה אתמר ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר
תחתנה ,מאי בשר ,ההוא דאתמר ביה בשגם הוא בשר ,ועד דנחית לה לא עלה הסלע ולא יהיב
מימוי ,עכ"ל.
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מי״ם דדכורא ונוקבא בסוד ח״י עלמין ,1445וע"י תגבורת הנחש נשאר בסוד רמו״ן לבד ,ולכן
התגבר בחודש אדר שבו סוד מזל דגים בסוד המים ,והוא סוד השלכתו של משה ליאור שבז׳
אדר נולד והושלך ליאור בו׳ סיון כמ"ש רז"ל במס׳ סוטה )י"ג ע"א( שהוא הגין על ישראל
בזכות התורה שהיא בסוד מים ,וסוד היאור הוא הגילופין דכאן ,והוא סוד הליכתו להתפשט
לז״א בהנהגת הזמן ,שלא יהיה נחרב העולם ,כמ״ש רז״ל )ע"ז ג' ע"א( מ״ד יום הששי כו׳ ,תנאי
התנה ה׳ כו׳ וחד אמר בכ״א בניסן היה ,שאז היה סוד שבירת ראשי תנינים על המים בסוד
)שמות טו ד( פרעה וחילו וכו' טובעו בים סוף ,וכן כאן בזמן המן הגין זכותו של משה ואז
החדש נהפך להם מיגון לשמחה שנכנע כוחו של המן וזרש סוד תנינים דסט"א ,וקבלו התורה
ועי"ז נעשה תיקון לעולם שלא יחרב ע"י ב׳ תנינים הנ"ל ,שיהיו התורה וישראל בעולם בכדי
לקבל השכר המעותד ,ומה שנגזר עליהם כליה בשכר שנהנו מסעודתו של אותו רשע ,הוכן להם
סוד של סעודת לויתן הנ״ל ,ולכן הקדים שמחה לששון ,במ״ש )אסתר ח יז( שמחה וששון
ליהודים ,כמ״ש )אבות פ"ד מי"ז( יפה שעה אחת של קורת רוח כו'.
א״ל ששון לשמחה חד יומא שבקוך כו׳ ,כבר כתבתי שהוא סוד )זכריה יד ו( יום אחד
ההוא יודע לה׳ לא יום ולא לילה כו' ,שהוא חורבן העולם באלף השביעי שכולם סלקין ותייבין
לבינה בסוד העיבור ,כדי לעבור משם לסוד ג"ר סוד הנצחיות ,ונמצא ,שאלף השביעי הזה הוא
המעביר מהנהגת הזמן להנהגת הנצחיות שע״ז נאמר )ישעיה ב יא( ונשגב ה׳ לבדו ביום ההוא,
כמ״ש בספ"ד סוף פ״ה )ל"ז ע"א( יעו״ש ,ונמצא שסוד שמחה בחי' בינה שביעאה )ספד"צ י"א
ע"א( דאתחרב בתריסר שעתי ,הוא הפרוונקא לנשמות הצדיקים ,וע"ז נאמר )ישעיה נה יב( כי
בשמחה תצאו מסוד הזמן לנצחיות ,והוא יציאתם מגוף לסוד הרוחניות הנפש למעלה ,וז״ש
שמחה לששון ,חד יומא שבקוך כו' ,וה״ס חד לאלף יום זעירין אתגלייא שהוא זמנו של ימות
המשיח שהוא כלל שנה אחת שנקרא חד ליומין זעירין )ספד"צ י"ב ע"א( שאז יתגלה משיח
בסוד גילוי המים בעטרת היסוד ,שהוא סוד ששון שיהיה בסוד נוד ויתמלא מים ,אבל האור
עצמו לא יתגלה בשלימותו עד לעוה״ב ,1446וכמ״ש ,עוה"ב הוא עין לא ראתה כו׳ )ברכות ל"ד
ע"ב( וע״ז נאמר )ישעיה יב ג( ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה ,שהם סוד היאורים
דבגלגלתא דא״א ,סוד מבועין דחכמתא ,וכמ״ש )בראשית ז יא( בשנת גו׳ נפתח״ו מעינו״ת
תהו״ם רב"ה וארובות השמים נפתחו ,שהם סוד הגלגלתא הנקראת שמים ,ששם אתברו מעינות
בסוד שברת ראשי תנינים על המים ,סוד חכמתא סתימתאה שיתגלה לעתיד כמ"ש רז"ל )פסחים
קי"ט ע"א( ולמכסה עתיק דברים שכיסה ע"י שתחלה היתה בבחי' חכמתא סתימאה ע״י גבורה
דעתיק 1447הגנוז שם ,שעשתה כיסוי וצמצום שלא יתגלו אלו המים משם ,ולע״ל ,אז יפתחו אלו
ארובות ע"י חסד עילאה דגלגלתא שיתגלה בימות המשיח בסוד ששון ,וז״ס ב׳ תהומות עילאה
ותתאה ,א׳ מפורש בפסוק ,וא׳ בס"ת של התיבות הנ״ל ,והוא סוד המים שבאים מן הדעת שהוא
בפה דלמעלה ,דדעת גנוז בפומא ,ויתגלה בפומא תתאה ,וכמ״ש ביחזקאל )זכריה יד ח( ביום
ההוא יצאו מים חיים גו' ,חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון ,ואמרו )יחזקאל מז יב(
ועליהו לתרופה להתיר פה של מעלה ושל מטה כו' ,ונמצא שששון הוא זרנוקא 1448שבו שואבים
מים ממעיני הישועה הנ״ל ,ליתן למטה לנוקבא ,והוא סוד )יואל ג א (1449ושפכתי רוחי על כל
בשר גו' ,שכל זמן שהערלה חופפת על הברית א״א למים שיתגלו ,אבל כאשר יקויים )יחזקאל
יא יט( והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר ,אז יפתחו המים מן הסלע בדיבור
בעלמא כמו שהיה ראוי בזמן הסלע במדבר.

 1445עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ט ע"א וז"ל ,כל הוא צדיק דכולל כל האברים וכל הפקודים
כמש"ל וש"מ וכן נקרא חי ח"י עלמין דכולל ח"י טורי אפרסמוני דכיא שהן ח"י חוליין והוא אבר
חי דכל דאכיל מניה הוא חי וכו' והוא על ידי בינה נשמת חיים ומניה פרחין נשמתין לכל חי וזהו
כל חי דכליל כל ח"י וכו' ,עכ"ל ,עי' עוד בהגר"א משלי י כה.
 1446עי' בית עולמים ק"ח ע"א שמסביר שמים שייך למו"ס ואור לאוירא.
 1447עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,מגבורה דעתיק מתפשט ה"ג במ"ס והוא בוצינא
דקרדינותא ,עכ"ל.
 1448דהיינו נוד עי' ב"ב נ"ח ע"א.
 1449וז"ל הפסוק ,אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון
בחוריכם חזינות יראו ,עכ"ל.
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א"ל ההוא צדוקי לר"א כו' ,כאן רמזו עוד סוד נורא ואיום מי יכילנו ,והוא מ״ש )ב"ב
ע"ה ע"א( עתיד הקב״ה לעשות סוכה מעורו של לויתן ,והוא סוד עור הערלה ,כתנות עו״ר של
אדה״ר ,1450שתחילה היה בסוד כתנות או״ר והוא אור הגנוז ,ואח״כ נכסה בעור ,והוא עה״ד
טו״ר שממנו אכל אדה״ר מסוד קליפת נוגה ,ונמשכת ערלתו )כמ״ש רז"ל )סנהדרין ל"ח ע"ב(
אדה״ר משוך בערלתו היה( ,ולע״ל יוחזר כולו לקדושה בסוד )יחזקאל א ד( ונוגה לו סביב,
והוא סוד התורה שנמסרה לחיצונים ,1451שאז )ב"ב ע"ה ע"א( פורסו על חומות ירושלים כו',
כמ״ש )ישעיה ס ג( והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך ,שהרע של נוגה יוחזר לטוב ,וכמ״ש
הגאון שם באריכות מזה ,והנה הוא מה שאמר ההוא צדוקי כו' שחשב ליתן חשיבות ח"ו
לסט״א ,שהרי גם הוא יהיה לו יניקה מסוד המים דקדושה ,מסוד המים דימא רבא דחכמתא,1452
והצדוקי הזה הוא הרע הדבוק בעטרת הברית בסוד הערלה ,אבל באמת טעה בזה ,כי הרע
שבסט״א יבולע ויוכרת לגמרי ,כמ"ש ,וביער רוח הטומאה מן הארץ ,1453והסירותי את לב האבן
מבשרכם גו' ,וה״ס )עובדיה א יח( ולא יהיה שריד עוד גו' ,והם סוד הב׳ שרים הידועים )ס״מ
ורהב( 1454שהם ב׳ עורות דערלה ופריעה ,1455והם ב׳ פעמים עו״ר שב״ר י״ם ,שאלו ב׳ הידועים
בסוד י״ם ,הם האוחזים והדבוקים בבשר דקדושה בעו״ה ,ומוציאים ד״ת למינות 1456שהם סוד
התורה שנמסרה לחיצונים ,והוא סוד המים שרוצים להמשיך מן התורה לסט״א ,והם סוד
)בראשית כו טו( הבארות אשר חפרו עבדי יצחק ,שידוע שיצחק הוא ק"ץ ח״י ביסוד )זהר
השמטות רנ"ב ע"ב ,ע"ח פרצופי זו"ן פרק ג'( וב׳ בארות הראשונים ,כתיב )בראשית כו כ(
ויריבו עליה לאמר ,לנו המים ,ויקרא את שמה עשק ושטנה ,שהם בסוד לא תרצח לא תנאף,1457
שניאוף בסוד השט״ן שהוא הנחש בפיתוי 1458האי 1459זרה ,ועשק סוד לא תרצח ,ובאר השלישי
1460
הוא בסוד קליפת נוגה הדבוקה לבשר ,ושם אינו צריך אלא אטיפו דדמא למתקא לקדושה
בגילוי הברית ,והוא סוד באר רחובות ,והוא אשר ימתק לע"ל ,וכן כאן אמר ההוא צדוקי ,עתידו
דתמלו לי מיא כו' ,א״ל מי כתיב כו' ,ושאבתם מים בששון כתיב ,שאדרבא יהיה טפל לקדושה
והרע יעביר מיניה ,וז״ש )סוכה מ"ח ע"ב( משכיה דההוא גברא כו' משווינן ליה גוד"א ,והוא
סוד חומ״ה ,והוא פריסת העור על חומת ירושלים ,ושם יתגלה המים שגם הוא ישתמש לקדושה,
וע״ז נאמר ,ושאבתם מים בששו״ן זו מיל"ה ,ונזכר מאמר זה שם שהוא בסוד הסוכ״ה של לויתן
שהוא חיבורא דדו״נ הוי"ה ואדנ״י בסוד תיקון מלך הדר ואשתו מהיטבאל בסוד מלך המשיח,
ושורשו בסוד חיבור ב׳ לויתן הנ״ל ,והבן.

 1450עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם
מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של
אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא
אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל.
 1451עי' ביהל אור ח"א י"ד ע"ג וז"ל )במט"ט( עה"ד טו"ר והתורה בעוה"ר נמסרה לחצונים
בסוד עה"ד טו"ר והוא בעשי' מקום הס"ם ,עכ"ל.
 1452עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"א שזה מה שנמשך ממו"ס ,ועי' א"ר קל"ז ע"ב.
 1453על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 1454עי' בהגר"א על תיקו"ז ס"ה ע"א שנחש שהוא רהב.
 1455עי' זהר ח"א י"ג ע"א וז"ל ,תרין אלין ערלה ופריעה ,גזירו דערלה ופריעה לבתר )דהיינו
להסיר  -ע"ח אונאה פרק ג'( ואינון דכר ונוקבא ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"א כ"ו ע"ב שהם נגד יסוד
ומלכות דסט"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ע"ז ע"ג ד"ה ועוד לבא ,וכן בדף פ"ז ע"א ד"ה ודמא שזה
שייך לעשו וישמעאל ,ב' חלקי יצה"ר תאוה וכעס.
 1456עי' רש"י )ר"ה י"ז ע"א ד"ה המינין( תלמידי יש"ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים
לרעה ,עכ"ל.
 1457עי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ז ע"א.
 1458עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג שזה נוק' דסט"א.
 1459נדצ"ל אשה.
 1460עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד י' וז"ל ,ואפרש לך עתה ענין הכסויים האלה ,כי הנה כמו
שהיו"ד כוללת תלת קוצין ,שהם סוד התלת גוונין של הקש"ת ,כנגד זה יש ג' כסויים ,שלהעבירם
צריך מילה ופריעה ואטיפו דדמא ,וסודם עשו וישמעאל וערב רב ,והם ממש מקבילות לג' אבות,
עכ"ל ,וכן עי' יהל אור ח"ג כ' ע"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ז ע"א.
288

פתחי שערים

פתח כה
והנה החיוורתי הזה כבר כתבנו )בפתח הקודם( שהוא מתפשט לגלגלתא דז"א ומשם
ג"כ לשאר גולגלתין דלית לון חושבני ,וה"ס עמוק ,כי הנה כתיב )שמות ל יב( כי תשא את ראש
ב"י ונתנו איש כופר נפשו לה' וגו' ,ולא יהיה בהם נגף ,וכתיב )שם יג( זה יתנו כל העובר על
הפקודים ,מחצית השקל וגו' ,עשרים גרה וגו' ,העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט וגו' ,וכל אלו
הם סודות עמוקים ,שצריך להבין למה נאסר המנין לישראל ,ומה הוא הסכנה בזה שלא יהיה
בהם נגף ,והתיקון לזה בסוד מחצית השקל ,והוא כבר נתבאר )שבירה פתח טז( שהשבירה
במלכין קדמאין דמיתו ,היה שלא היה בהם מתקלא ,והיינו שלא היה בהם בחינת סטרא דדכורא
סוד שם מ"ה ,רק היו כולם בסטרא דב"ן לבד ,בחינת מלכות ,וסוד הב"ן נודע שהוא בא משורש
הצמצום של שלמות היחוד ,שעי"ז ניתן הדרגה למאורות ,שכל עולם היותר תחתון הוא מתעבה
ביותר עביות ,והיינו שגובר בו כח הצמצום ביותר עד שסוף המדרגות נתגבר בה הצמצום כ"כ,
עד שהוציאה ענף קשה מאד ,וזה הענף הוא הסט"א שיש בה כל הבנינים הנמצאים בסטרא
דקדושה וכל הענפים שבו ,שבזה הם גורמים קטרוג וחשך בכל המאורות שהם עשוים לפי מספר
העבודות שניתנו לישראל ,לכל א' לפי ערכו ,והסט"א המחטיא את ישראל גורמים חשך בכל
פרטי המאורות ההם ,והתיקון היה לא שנתבטלה בנין הסט"א לגמרי ,אלא שנקשרה תחת
הקדושה ככלב הקשור בשלשלת שיהיה סוף הכל חוזר לתיקון ,וקשר הזה הוא יסוד דא"ק שהוא
1463
סוד השרביט 1461שכל ישראל עוברים ע"י ,1462והשרביט הזה הוא מתלבש בבינה דרדל"א
בחסד שבבינה שהוא מתגלה באמצע הראש ,וענין העברתו באמצע הוא בבחינת חוט
השדרה 1464המתפשט באמצע לקיום בנין הגוף ,שב' הצדדים תלויים עליו ,וכן הוא כאן ,ששם
בגלגלתא נשרש תיקונים וחסדים לכל המאורות שבז"א ,והשרביט הזה מתפשט שם לחבר שני
הצדדים לגלות היחוד והתיקון השלם מחסדים וגבורות ,והוא עצמו סוד חיבור מ"ה וב"ן ,וה"ס
גילוי האור הבבע"ת שיהיה מקושר בבחינת בע"ת ,וה"ס מ"ש )הושע ב א( והיה מספר בנ"י
כחול הים אשר לא יספר ,שהוא סוד הנהגת הזמן המתחלק לפי פרטי הנשמות ,שכל א' עושה
תיקון אחר בכל הבריאה לפי מספר הפרטים אשר שיער המאציל ית' בכל הנהגת הזמן ,שיהיו
עולים אח"כ למקום שאין שייך בו מספר ,וה"ס היחוד שאינו תחת הזמן ,והוא הברכה אשר ניתן
לישראל שלא ימנו מרוב ,וז"ס מה שנמשלו ישראל לכוכבים ,וכתיב )בראשית טו ה( ויוצא אותו
החוצה ויאמר לו הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ,ויאמר לו ,כה יהיה
זרעך וגו' ,וכתוב א' אומר )תהלים קמז ד( מונה מספר לכוכבים לכולם בשם יקרא ,וכתיב
)ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם וראו כו' )ישעיה מ כו( המוציא במספר צבאם וגו' .וכל אלו
סודות עמוקים מאד ,ועת דודים לגלות כמציץ מבין החרכים )שיה"ש ב ט(.
והנה כבר כתבנו )פתח כד( שבעולם התחתון הם סוד ז' כוכבי לכת והי"ב מזלות
וכוכבים הקבועים הרבה ,ובאמת שם יש להם מספר ,שהרי כפי הכחות המסודרים להשפעת
הנבראים שכל כוכב ,יש לו דבר פרטי להשפיע לכל העולם ,שלכן אמרו )פסחים צ"ד ע"א( כל
העולם תחת כוכב א' עומד ,ובכל כוכ"ב הוא בנין שלם של כ"ב אותיות שהוא כל העולם
המתחלק בג' מדרגות ,ג' אמות ,וז"ת כפולות ,וי"ב פשוטות בעש"ן ,ובתוכם הארת שם הוי"ה
שהוא הנותן מציאות הרכבת המאורות לכוכ"ב הזה ,ולכן נקרא כן.1465
וכמו שהם בעולם התחתון סוד כוכבים ומזלות ,כן הוא בכל עולם עד שבשורש
השורשים בגלגלתא דא"א שהוא כתר הראשון של כל האצילות ,נשרשים שם כל המאורות ,והם
ג"כ שם בסוד ז' תיקוני גלגלתא וי"ב החיוורתי סוד מזלות כמ"ש ,אבל שם הם נשרשים בעתיק
וברדל"א שהוא סוף הרצון המקושר בנצחיות ,ולכן שם עולים הכוכבים עד אין מספר ,והם
עצמם שרשי הנשמות של ישראל שכל א' מישראל הוא עולם מלא ,כמ"ש )ב"ב י"א ע"א( כל
המקיים נפש א' כו' ,שעושה תיקון פרטי בבריאה ,ושם הם נשרשים בסוד עלותם לבחינת בלתי
1461

עי' פע"ח חזרת העמידה פרק ג' קורא ליסוד שרביט ,וכן בהגר"א תז"ח כ"ב ע"א ד"ה

המלך.
1462

נדצ"ל תחתיו כמש"כ באד"ר בסוף הפתח.
 1463עי' פתח כג שזה תיקון של שבת.
 1464עי' גדלות דז"א פתח ל"ד שזה דעת המתפשט.
 1465עי' יהל אור ח"ג לג ע"ג.
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גבול ומספר ,וז"ס מ"ש באברהם ,שכבר ידעת שאברהם הוא חסד הראשון ,חיוורתי דבגלגלתא,
ולכן נאמר )בראשית טו ה( ויוצא אותו החוצה ,וארז"ל )רש"י שם( שהוציא אותו מחללו של
עולם ,והיינו שהראה לו סוד שורשו למעלה מהנהגת העולם והזמן ,ושם הוא ביטול הטבע
והזמן ,ולכן א"ל ,הבט נא השמימה ,וכל הבטה הוא מלמעלה למטה ,ושמים הזה ה"ס גלגלתא
דרקיע דהדר סוד גלגלתא דא"א ,ושם באמת אין מספר לכוכבים ,וע"ז א"ל ,כה יהיה זרעך ,ועל
זה נאמר שם )בראשית טו ו( והאמין בה' ויחשבה לו צדקה ,כי שם באמת הם חסדים גדולים
בתורת צדקה ,ושם הוא שורש האמונה ,והוא אמונה עליונה בסוד עתיק המתלבש שם ,ושם ה"ס
השתלשלות נשמות ישראל מסטרא דאברה"ם ,שהוא החסד דיסוד דבינה דרדל"א.1466
ומזה הטעם נאסר המספר לישראל ,כי זה מראה שנכרתים משרשם העליון שבגלגלתא
ששם אין להם מספר באמת ,ועי"ז נתהוה הקטרוג מסוד שם ב"ן אשר הוא ע"י הגבול וצמצום,
שמשם משתלשל הסט"א אשר הוא בסוד נגף ,בסוד מלכין דמיתו ,וז"ס מה שמצינו שכל מספר
הוא בבחינת מלכות שהוא סוד הגבול מסוד שם ב"ן לבד בלא חיבור מ"ה ,שהוא המחבר
המספר לבחינה עליונה אשר הוא למעלה ממדרגת מספר ,ולכן נצטוו )שמות ל יב( ונתנו איש
כופר נפשו לה' ,שהוא ענין התיקון בבחינת הנפש שהוא מדרגת ב"ן ,שבו דבוק כל החטאים וכל
הקלקולים ,ותקנתם ,שיתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל וגו' ,והוא יסוד דבינה
דרדל"א הנ"ל העובר באמצע הראש ,והוא העובר על הפקודים שהוא המתקן סוד הב"ן אשר בו
המספר ,וכמ"ש בתיקוני זוהר חדש )א' ע"ג( כל העובר על הפקודים ,דא יסוד ,וכמ"ש הגאון
שם בפירושו לספ"ד ,1467והעובר הזה כבר כתבנו )בפתח הקודם( שהוא מחצית מסוד ת' עלמין
דכסופין שהוא בחינת דכורא ,שבלא נוקבא הוא פלג גופא ,כמ"ש הגאון שם ,והוא המתפשט
לכל גולגלתין דלתתא דלית לון חושבני כמ"ש ,שע"י הארתו בהם הוא מקשר אותם בבחינה
עליונה שאין שייך בו מספר כלל ,והם השקלים שלוקחים בהם קרבנות לקיים העולם.
וז"ס נתינת השקלים באדר ,שאז זמן שליטת התנינים ,ובא' בניסן מתחילים להביא
מתרומה חדשה ,שבניסן היה שבירת התנין הגדול הרובץ בתוך יאורו )יחזקאל כט ג (1468שהוא
אחוז בזנב"א דתנינא בזנב התלי ששם כל הכישופין שהוא סוד שם ב"ן וז' מלכין ,וע"ז אמר ה'
למשה )שמות ד ד( אחוז בזנב"ו ,וצריך להחזיר הזנב לראש בסוד )בראשית ג טו( הוא ישופך
ראש ואתה תשופנו עקב ,וז"ס סמיכת גאולה לגאולה )מגילה ו' ע"ב( שאדר הוא סוף החדשים
וניסן בראש ,כמ"ש )שמות יב ב( החדש הזה לכם ראש וגו' ,ועי"ז ניטל הכח מי"ב מזלות
התחתונים ע"י הארת י"ב מזלות דבגלגלתא דא"א ,ולכן מחברים אדר וניסן ע"י השקלים כמ"ש,
וכן תחילת השליטה של המן היה באדר ,שסבר לבלעם כדגים ותנינים ,ונכנע בניסן ,שאז נתלה
על העץ חמישים ,סוד שער החמשים שמשם הנפלאות המהפך כל המזלות ,ותנין דקדושה
שולט.
1469
ולכן שבט לוי פטורים ממחצית השקל שהם סוד הי"ג שכולל כל הי"ב ,שבהם
התורה כמ"ש )דברים לג י( יורו משפטיך ליעקב וגו' ,והתורה היא עצמה סוד המתקלא בדו"נ,
תורה שבכתב ושבע"פ ,1470והוא עצמו סוד התנינים כמ"ש )רע"מ ח"ג מ"ב ע"א( למה נמשלו
 1466עי' יהל אור ח"א כ"ד ע"ב וז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א והוא הדעת דז'
תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה
ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת ,עכ"ל.
 1467י"ב ע"ג וז"ל ,וענין השקל הוא כמ"ש לעיל דעד דלא הוה מתקלא כו' ר"ל זו"נ עד דרישא
דכסופא דכל כסופין אתתקן והוא זו"נ שהן כסופין דכל כסופין כנ"ל וידוע שזכר בלא נקבה הוא
פלג גופא לכן הוא מחצית השקל והוא בסוד היסוד כנ"ל וז"ש בתז"ח דף ע"ב ע"ג כל העובר על
הפקודים דא יסוד כו' ואיהו העובר על כו' ולמה אתקרי כל כו' ע"ש והוא העובר באמצע הראש
שנקרא עובר לסוחר שהוא עם לסוחר שקל כסף כנ"ל.
 1468וז"ל הפסוק ,דבר ואמרת כה אמר אדנ"י ה' הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול
הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני ,עכ"ל.
 1469עי' בהגר"א על תיקו"ז ס"ו ע"ב ,ובעיקר בתז"ח כ"א ע"א וז"ל ,עכשיו מפרש י"ג טעמים
שהן י"ב וחד שליט על כולא כמש"ל בא"ז ,כי י"ב מזלות הן בי"ב שבטים וכו' והתלי שליט על כולא
וכו' ,לוי הוא גופא כמ"ש בסב"א משפטים ,ואמר שם בויחי וגופא קיימא עלייהו והוא באמצען כן
היה שבט לוי באמצען עם הארון שהוא גופא וכו' ,עכ"ל.
 1470עי' בהגר"א על תיקו"ז קס"ח ע"א )תיקון שתיתאה מודפס כדף קס"ה ע"א(.
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ת"ח לדגי הים לומר לך מה דגים שבים כיון שפורשים מן המים מיד מתים כו' ,והם גידולם
בימא רבא דאורייתא מבועין דמו"ס ,לכן אין בהם חשש סכנה בבחינת המספר.
ומחצית השקל הוא עשרה גרה ,שכל א' מבחינת דו"נ הוא פרצוף שלם מי"ס כידוע,1471
ולכן אמר עשרים גרה השקל וגו' ,העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ,כי צריך להיות בשיקולא
בסוד מתקלא חיבורא דדו"נ ,שהם סוד עשיר ועני ג' וד' ,גומל דלים כידוע ,1472והבן מאוד.
וז"ש באד"ר) 1473קכ"ח ע"ב( ומהאי נפיק עיבר חיוור כו' ,ומהאי לשאר גולגלתין
דלתתא דלית לון חושבנא ,וכל גולגלתין יהבין אגר חיוורתי לע"י ,כד עאלין בחושבנא תחות
שרביטא ,ולקבל דא בקע לגולגולת לתתא ,כד עאלין בחושבנא ,וה"ס התקשרם בע"י בסוד
התחיה כשנכנסין בחשבון תחת השרביטא הנ"ל ,בסוד )אסתר ה ב( ויושט המלך לאסתר את
שרביט הזהב ,והוא סימן תחיה כמ"ש )אסתר ד יא( לבד מאשר יושיט לו המלך וגו' וחיה ,בסוד
)במדבר כד יז( דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו' ,כמ"ש מזה במ"א )אפיקי ים ב"ב ע"ג
ע"א(.
פתח כו
עוד יש ענין אחד בסוד הגלגלתא ,והוא מ"ש באד"ר שם )דף קכ"ט ע"א( בפלגותא
דשערי אזל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין אלפין ,ומיניה נהיר אורחא דנהירין ביה צדיקייא
לעלמא דאתי ,הה"ד ,ואורח צדיקים כאור נוגה וגו' ,ההוא אורחא אתפרשא לשית מאה ותליסר
עיבר דפליג בז"א דכתיב ביה כל ארחות ה' חסד ואמת ,נראה מזה שהוא עצמו סוד הלויתן
העובר באמצע הראש ,שהנה ,כבר כתבנו )א"א פתח ט'( שסוד השערות שעל הגלגלתא הם
עצמם אותיות התורה שהם סוד פרטי המאורות אשר הוכנו לפי ענין העבודה ,שהם עצמם שרשי
נשמות ישראל ,והנה ,באמצע התורה הוא סוד ו' גדולה דכל הולך על גחון )ויקרא יא מב(1474
וה"ס הנחש דקדושה שבו גנוז רע"מ 1475לויתן נחש דאורייתא ,שהוא התנין הגדול הכולל כל
התנינים ,1476שנשמת מרבע"ה מאיר בכל נשמות ישראל ,ועז"נ )דברים לא כא( כי לא תשכח מפי
זרעו וגו' ,והוא המקשר היחוד בישראל שיהיו בסוד התיקון ,נמשכים הכל אל שורש אור התנין
הזה.
ובכל זה יש סודות עמוקים מאד מבוארים בתוה"ק בסוד המים של הסלע שהוא
קרקפתא הנ"ל ,כמ"ש )במדבר כא יד( ע"כ יאמר בספר מלחמת ה' את והב בסופה ואת הנחלים
ארנון ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב ומשם בארה וגו' ,כי הנה התורה
הוא ספר מלחמת ה' ,שלמטה בז"א שם בגלגלתא דיליה בשערות הם מסתבכין דא בדא ,כי משם
אחידין דכיין ומסאבין ,כי שם סוד ו"ק שהם ששה ,טמא טהור ,כשר פסול ,אסור מותר ,דו'
אותיות דמטטרו"ן שהוא הצו"ר אשר צריך להכות אותו במטה ,כי שם סוד סלע המחלוקת
דמתכנשין שם כמה גברין תקיפין לתברא האי סלע ומפקין מיניה פסוקות כמ"ש בתיקונים )מ"ו
ע"א (1477ושם צריך המלחמה ,שאלו מטמאין ואלו מטהרין )חגיגה ג' ע"ב (1478כי הם מסתבכין
 1471עי' זהר ח"ב קפ"ז ע"ב.
 1472עי' לעיל פתח יב ,וגמ' שבת קד ע"א גימ"ל דל"ת גומל דלים.
 1473עי' עוד בענין בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב.
 1474קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה.
 1475עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א,
לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף
קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא
הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח
מכלל ישראל ,עכ"ל.
 1476עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש,
והוא העובר והן זו"נ ,הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( עכ"ל.
 1477וז"ל ,דשכינתא הוה נח על טנרא ,דבכל אתר דבעי קודשא בריך הוא למעבד נס שכינתא
אקדמת לההוא אתר ,וכיון דשכינתא הוה תמן לא הוה ליה למחאה בסלע ,דקלנא הוות לשכינתא
דהות תמן ,דלא הוה ליה חילא למיהב מיא ,ודא איהו על אשר לא קדשתם אותי ,יען לא האמנתם
בי להקדישני ,ובגין דא אסתלק שכינתא מן הסלע דאיהי י' מן מיטטרו"ן ואשתאר מטטרו"ן יבשה,
ורזא דמלה יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד וגו' ,מבועא מלגאו דא מוחא על אלין טפין
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דא בדא ,וצריך לברר הלכה על בוריו ,וה"ס הסלסול בשערות דגלגלתא דז"א ,כמ"ש )משלי ד
ח( סלסלה ותרוממך וגו'.
אבל בשרשם בגלגלתא דע"ק ,הם בסוד עמר נקי דלא נפקין דא מן דא ,1479ולכן שם א"ת
וה"ב בסופה ,ששם אהבה בסופה 1480בסוד חסד עילאה ,א"ת וה"ב הוא ואהב"ת ,א"ת וה"ב הם
י"ג נימין דשערי אשר שם ,שהם אותיות התורה בשרשם למעלה בא"א ,1481וכלולים בכ"ב
אותיות ,וכללותם י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם בסוד חיבורא דדו"נ ,תורה שבכתב עם תורה
שבע"פ ,בסופה הוא סופה דכל דרגין ממטה למעלה ,שהוא סוף הרצון כמש"ל מזה ,ושם הם
)במדבר כא יד( ואת הנחלים ארנ"ן סוד י"ג חיוורתי הנ"ל ,שהם מבועין דימא רבא סוד הנחלים,
והם אלף ומאתים י"ב חיוורין סוד א"ר דא"רנן )שיה"ש ח יב( האלף לך שלמה ומאתים לנוטרים
את פריו כמ"ש הגאון שם ,וחד דכליל לון ,שהוא כולל שנים דו"נ ,לויתן נחש בריח ולויתן נחש
1482
עקלתון ,וה"ס נ' כפופה ונ' פשוטה דארנ"ן ,שהם סוד התנינים נוני ימא ,והוא מ"ש בזוהר
)ח"ב נ"ו ע"א( שארנ"ן הוא זיווגא עילאה ,וה"ס זיווג עליון של ב' תנינים הנ"ל שהם דו"נ
כמ"ש ,והו' באמצע סוד ו' דכל הולך על גחון )ויקרא יא מב( כמ"ש.
וז"ש )במדבר כא יד( ואשד הנחלים שהוא העובר באמצע הראש אשר שם נשפכים כל
הנחלים הי"ג ביחד ,והוא דנהיר למאתן ושבעין אלף עלמין ,וז"ש )שם( אשר נטה לשבת ע"ר,
והם סוד כ"ז אותיות עם מנצפ"ך ,וה"ס עמוק מאוד ,כי אותיות התורה הם נשמות ישראל והם
צבאו"ת ה' שהם תצ"ט ופלגא שהא' נחלק לשנים) 1483ע' לעיל בבית נתיבות נתיב הצמצום פתח
י"ב( כי האותיות עד ת' הם במספר תצ"ו ,וה"ס לויתן ,והם תצ"ו של צבאו"ת ועוד מנצפ"ך הם
ג' אלפים ופלגא ,והם ב' א' הנשארים משם צבאו"ת והם ב"פ צבאות בסוד ב' מיני אותיות א"ב
בדכורא ותשר"ק בנוקבא ,ולכן הם תצ"ט ופלגא לסטרא דא ,ותצ"ט ופלגא לסטרא דא ,ומשה
רע"ה הוא התנין הגדול שהוא סוד האלף שאחר כ"ז אתוון שמשלים לאלף ,שזכה לאלף חולקין,
והוא הכולל דו"נ בסוד הדעת ובו מתייחדים שניהם ,וה"ס אשד הנחלים שכל הנחלים של
מעיינות התורה נכללים בו ,וידוע כי סוד נחלים הם נו"ה אפיקי מים ,והם סוד ב' צבאות כי איהו
בנצח ואיהי בהוד ,1484וה"ס קק"ק ה' צ-באות שהם ג' בחינות שבחיוורתי ,ב' בפנים וא' באחור,
שהם ג' קדושות הנ"ל כמ"ש הגאון בליקוטים )יהל אור ח"ב א' ע"ד( ואמר )במדבר שם( ונשען

אתמר אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם עכ"ל ,וע"ש בגר"א שאלין טפין הם הלכות פסוקות,
ולא היו יוצאים פסוקות אם היה מדבר אל הסלע.
 1478וז"ל הגמ' ,דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועה אחד,
וכו' ,בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה ,הללו מטמאין
והללו מטהרין ,הללו אוסרין והללו מתירין ,הללו פוסלין והללו מכשירין ,שמא יאמר אדם היאך
אני למד תורה מעתה ,תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחד ,אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי
אדון כל המעשים ברוך הוא ,דכתיב וידבר אלהים את כל הדברים האלה ,עכ"ל.
 1479עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ג ע"ב.
 1480עי' קידושין ל' ע"ב וז"ל ,כי ידברו את אויבים בשער מאי את אויבים בשער אמר רבי חייא
בר אבא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה ואינם
זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר את והב בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה,
עכ"ל.
1481
עי' בהגר"א על ספד"צ וז"ל ו' ע"ב וז"ל 'את' ת"ת כולל כ"ב אותיות ,ועי' לעיל פתח טו.
 1482וז"ל ,את והב בסופה ,מאן והב ,אלא כל אינון חילין וכל אינון גבוראן דעביד קודשא בריך
הוא בההוא ספר תליין )נ"א ומתמן נפקן את והב בסופה וביה( וכד אגח קודשא בריך הוא קרבוי
בחד אתר דאיהו בסופה דדרגין ואקרי והב ,כמה דאת אמר )משלי ל טו( לעלוקה שתי בנות הב הב,
בסופה בסוף דרגין אשתכח בסופה ,ים סוף אתקרי ים דאיהו סוף לכל דרגין ,ואת הנחלים ארנון,
ועם נחלייא דאשתכחו ואתנגידו לגביה מההוא אתר עלאה דאקרי ארנון ,מאי ארנון זווגא עלאה
דחביבותא דלא מתפרשאן לעלמין ,כמה דאת אמר )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן ,עכ"ל.
 1483עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 1484מובא בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד ,וכן ע"ח אנ"כ פרק ט'.
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לגבול מוא"ב ,כי אלו הכ"ז אתוון שהם בסוד ר"ע עלמין ,1485הם מתחלקים למ"ט כחות כמ"ש
בספר התמונה ובכתבי הגאון שם ,וענין זה כי הם סוד מ"ט שע"ב מסוד בינה דבגלגלתא ,ושער
הנ' ה"ס תנין בעצמו אַלף המשלים לאֶ לף ,1486שהיא הנקבה הנשאר ולא נתגלה כלל לשום נברא
רק בסוד עוה"ב ,ולכן לא השיג משה שער הנ'.1487
וגם יש בזה סוד נפלא ,כי זה החיוורתי הולך לתקנא גלגלתא דז"א אשר שם בשערות
דיליה הוא אחיזת הסט"א ,והענין ,כי בתורה יש ג' חלקים ,1488א' ,תורה שבע"פ ,ב' ,תורה
שבכתב ,ג' ,פנימיות התורה ,והם בג' דרגין דמהימנותא ,א"א וזו"נ ,כי זו"נ הם תורה שבכתב
ושבע"פ ,ובשערות דגלגלתא דז"א ,שם אחידין דכיין ומסאבין ,משא"כ בגלגלתא דנוקבא שם
אחיזין הדינין ,כי הוא גלגלתא תקיפא שאין יכולים לאחוז בה ,וה"ס נורא ,כי בתורה שבכתב
בעו"ה 1489יש אחיזה באחוריים דילה בסוד מה שהוציאו ד"ת לדרכי מינות שלהם ,1490אבל
בתורה שבע"פ ,לרוב תוקפה שנסתרו דרכיה ,הם בורחים ממנה )עיין לעיל בנתיב עולם התיקון
פתח כ"ב( כמ"ש במ"א בסוד דברי אגדה שבש"ס ,והוא גלגלתא תקיפא ,וה"ס הדינין תקיפין
שצריך לטרוח הרבה בה להוציא מים מן הסלע הזה ,מקרקפתא דילה סלע המחלוקת ,אבל
פנימיות של התורה הוא בסוד גלגלתא דא"א בשערות שעליה שהם חוורין כמראה חמה
העמוקה כו' )ב"ב פ"ד ע"א( כי הוא עמו"ק עמו"ק בסוד הגלופין והחיוורא הוא פנימיות של
הפנימיות ,שאין אתנו יודע עד מה ,ואלו ג' חלקי התורה ה"ס מה דדרש ההוא גלילאה )שבת
פ"ח ע"א( בריך רחמנא דיהיב לן אוריין תליתאה כו' ,כי הוא כולל כל מהימנותא בג' שמות,
אהי"ה ,הוי"ה ,אדנ"י ,1491שאו"א הם במזלא אתכלילין כמ"ש במקומו )או"א פתח ז'( בס"ד,
ואלו הם סוד מ"ט פנים שהתורה נדרשת בהם ,בתורה שבכתב בגלגלתא דז"א בסלסול אותיות
שבה ,כמ"ש )שיה"ש ה יא( קווצותיו תלתלים וכו' ,שע"ז דרש רבי עקיבא על כל קוץ וקוץ תלי
תלים של הלכות )מנחות כ"ט ע"ב( ותמן אתפליג מוחיה לתלתין ותרין שבילין )תיקו"ז קמ"ג
ע"א( 1492בסוד ב' דבראשית עם ל' שבסוף התורה ,ונגד אלו מ"ט פנים טהור ,יש לעומתו מ"ט
פנים טמא שהם אחידין בשערות הנ"ל ,וצריך להבדיל בין הטמא ובין הטהור ,וה"ס מה שארז"ל
)עירובין י"ג ע"ב( תלמיד א' היה לר"מ כו' ,שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים ,ואמר רבינא
אני אדון ואטהרנו ומה נחש שממית כו' ,וה"ס ק"ן נהורין דז"א 1493שבא מסוד ט' חיוורתי
דביה 1494מא"א ,שלכן משם נמשכים רק ק"ן נהורין באנפוי ,והוא מסוד הגלגלתא ששם
הטעמים ,י"ג טעמים בכתר ,1495ומשם צריך לדחות הטומאה דאחיד בשערין דיליה שהוא סוד

 1485עי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין,
ומניה נהיר ארחא דז"א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ו ע"ג
ואמנם טעם מנין ר"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך וכל אחת כלולה
מעשר הרי רע עכ"ל.
 1486עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן א' וז"ל ,כ"ז אותיות הם ועוד אל"ף בסופן להשלים לאלף
כמ"ש נעוץ סופן וכו' הרי כ"ח ובהן נברא העולם ,לפיכך שיתא אלפי שנין הוי עלמא שהוא כמנין
אותיות הנ"ל עם ה"א שבה נברא העולם ,שכל האותיות יוצאים ממנה והיא מלכות של עולם
דלעילא ,עכ"ל.
 1487עי' גמ' ר"ה כא ע"ב וז"ל ,רב ושמואל חד אמר חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן
ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים ,עכ"ל.
 1488עי' בגר"א משלי כג ה.
 1489נדצ"ל לאו"ה.
 1490עי' רש"י )ר"ה י"ז ע"א ד"ה המינין( תלמידי יש"ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים
לרעה ,עכ"ל.
 1491עי' תיקו"ז קמב ע"ב :אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אקי"ק כתר עלאה ,יקו"ק עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה .ועי' בהגר"א ספד"צ יג ע"ב.
 1492עי' שם בגר"א.
 1493עי' ע"ח א"א פרק יד ,ועי' אד"ר קלה ע"ב.
 1494עי' אד"ר קל"ה ע"ב ,ובהגר"א ספד"צ י"א ע"ד וי"ב ע"א.
 1495עי' גר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,והן י"ג טעמים בכתר כמ"ש בתז"ח )כ' ע"ד(.
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השרץ ,שהם שמונה שרצים המטמאים מסוד ח' מלכין דמיתו ,כמ"ש הגאון בפי' לספ"ד,1496
שהח' נכללים בז' ,והטהרה הוא מן הנחש סוד טהרתו של הנחש ע"י נחש עילאה הנ"ל.
והשרץ הזה הוא מ"ש )בראשית א כ( ישרצו המים שרץ נפש חיה ,והם מיין בישין מיין
טבין ,1497שהמים הם מעיינות שבחיוורין הנ"ל ,הבוקעים דרך השערות סוד )דברים י ז( יטבת"ה
ארץ נחלי מים ,שיטבתה הם השערות כמ"ש בספר ברית מנוחה ובכתבי הגאון בליקוטים,
ויטבת"ה ה"ס )בראשית מט יז( שפי"פון 1498עלי אורח ,והוא שרו"ך 1499נע"ל שהוא כחו"ט
השער"ה ושפיפו"ן שמו ויונק ממים המגולים ,כי יניקתו מסוד המים הבוקעים דרך שערות
דגלגלתא דז"א ,שהוא עומד במקום מגולה אחר שנסתיימו החיוורין דגלגלתא וי"ג נימין דשערי
דא"א ,ויניקתו מאחורי הארח דגלגלתא דז"א ,ששם הוא בסוד ק"ן נהורין בסוד נע"ל ,ושם
השערות הם נשרכים ומסתבכין דא בדא ,ולכן נקרא שרו"ך נע"ל ,והתיקון לזה ,שיהיו המים
מכוסים בסוד מ"ש )אד"ר קכ"ח ע"ב( ומהאי נפיק כו' ,לז"א לתקנא רישיה.1500
ור"ת ש'רץ נ'פש ח'יה הוא הנח"ש ונקרא שרץ ,כמ"ש )בראשית ג יד( על גחונך תלך
שנקצצו רגלי הנחש )בראשית רבה פרשה כ' פסקה ה'( כי באמת אין להם על מה שיסמכו ,ובכל
מקום שפקרו המינים כו' ,1501והוא מ"ש בק"ן טעמים בסוד )שמות כז יח( אורך החצר מאה
באמה ורוחב חמשים כו' ,ששם מונח רביע שנקצצו רגליו ,וכמ"ש בשם הגאון.
פתח כז
ותיקונו של השרו"ך נע"ל הזה הוא ע"י התנין דקדושה ,והוא מ"ש אח"כ )בראשית א
כא( ויברא אלקים את התנינים הגדולים גו' ,לויתן ובת זוגו כמש"ל ,והוא החיוורתי המתפשט
בסוד התנין דדכורא שהוא בסוד צבאו"ת ובסוד כ"ז אתוון הנ"ל שהם ר"ע עלמין ,1502ועז"נ
1503
)בראשית מט יז( יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי ארח גו' ,שד"ן הוא המאסף לכל המחנות
)במדבר י כה( וה"ס ב' פעמים כ"ז אתווין דדו"נ א"ב ותשר"ק כמש"ל )בפתח הקודם( ושם
עומד לנגדו הנחש בסוד )דברים כה יח( ויזנ"ב בך כל הנחשלים אחריך גו' ,שאחיזתו בסוד
זנב"א דקדושה בסוד התלי 1504כידוע שהוא הנחש דמזלות ,ולכן כתיב )בראשית יד יד( וירדפם
 1496ג' ע"א הגהה  -וכנגד הסיגים שיצאו מהם ומארעא שמנה שרצים שמטמאין במותן ,עכ"ל.
 1497עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא  -ר"ל
חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא
בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים שביסוד א' מוציא
זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
 1498שפיפו"ן בגימ' ק"נ וש"ע.
 1499שרו"ך בגימ' ק"ן וש"ע.
 1500עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,נק' יסוד לויתן שבו גנוז ובו יתגלה והלויתן הוא זו"נ
והוא עובר באמצע הראש ומסבב את הראש כנ"ל ,וזהו עובר לסוחר כידוע לסוחר מלשון סחור,
אעפ"י שאינו לעניינינו שהם דרשו לסוחר לכתר שמסבב כו' ,ואמר שם ומהאי נפיק חד עיבר חיוור
לגלגלתא דז"א לתקנא רישיה ,והוא כנ"ל וזעיר ומהאי לשאר גלגלתין דלתתא דל"ל חושבנא וכל
גולגלתא יהבין אגר חוורתא לע"י כד עאלין בחושבנא תחות שרביטא ,עכ"ל.
 1501עי' עוד סנהדרין דף ל"ח ע"ב וז"ל ,ודע מה שתשיב לאפיקורוס ,אמר רבי יוחנן לא שנו
אלא אפיקורוס )של( עובדי כוכבים ,אבל אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפי ,אמר רבי יוחנן כל
מקום שפקרו המינים תשובתן בצידן ,נעשה אדם בצלמנו )ואומר( ויברא אלהים את האדם בצלמו,
הבה נרדה ונבלה שם שפתם ,וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל ,כי שם נגלו אליו האלהים לאל
העונה אותי ,עכ"ל.
 1502עי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין,
ומניה נהיר ארחא דז"א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ו ע"ג
ואמנם טעם מנין ר"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך וכל אחת כלולה
מעשר הרי רע עכ"ל.
 1503כך נקרא שבט דן )במדבר י כה( אבל הוא כינוי למלכות כמש"כ )זהר ח"ג קצ"ז ע"א( וז"ל,
כנישתא דישראל ,מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו ,כד"א מאסף לכל המחנות ,מאן דכניש לכל
משריין עלאין לגביה ,עכ"ל.
 1504עי' 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
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עד ד"ן גו' ,וה"ס )מלכים א' יב כט( וישם את האחד בבית אל ואת האחד בד"ן באחוריים
דקדושה ,וביטולו ע"י נחש עילאה שהוא על הדרך ,ושם הוא בסוד שפיפון ,שמשם נמשכים
ש"ע נהורין בפניו והחיוורתי הולך ונגנז ביסוד יו"סף ,ושניהם הם בסוד שפיפון ,1505וכמו
שבז"א הוא בסוד מ"ט פנים של תורה ,כמו כן למעלה בגלגלתא דא"א הם בסוד מ"ט שע"ב
מסוד כ"ז אתוון 1506הנ"ל שהם ע"ר עלמין ,וז"ש כאן )במדבר כא יד( ואשד הנחלים אשר נטה
לשבת ע"ר ונשען לגבול מוא"ב ,והוא הגעת החיוורתי לגלגלתא דז"א לתקנא רישיה ,לדחות
סוד מ"ט שערי טומאה דאחידין מבחינת אחוריים דיליה בסוד מ"ט פנים טמא ,שיהיה בסוד מים
מכוסים שלא ינק משם הנחש שפיפון 1507הנ"ל ,וה"ס היחוד שכל דרכי התורה הם מתייחדים
שם בחיוורא הנ"ל בפנימיות הפנימיות שלה שהוא גילוי היחוד כמש"ל )פתח כד( ולכן אמר,
ואשד הנחלים גו' ,וכן חושב שם כסדר ,תחילה גלגלתא דא"א כמ"ש )במדבר כא יד( ע"כ יאמר
גו' ,ולכן שם י"ב תיבות נגד י"ב דבגלגלתא דא"א שהם נחלקים לג' פעמים ד' ד' והם חילוקי
התיבות אשר בפסוק הזה ,שכל ג' תיבות הוא ענין בפ"ע שהוא בסוד אור המו"ס הבוקע שם
בסוד שם של י"ב ,ג' יודין וג' ההין כו' מג' הוי"ות דמו"ס כמ"ש הגאון בפירושו לספ"ד,1508
ואח"כ אמר ,ואשד הנחלים גו' ,ה"ס ט' חיוורתי המאירים לז"א בגלגלתא דיליה ,ושם הם ט'
תיבות ואשד הנחלים אשר נטה גו' ,ששם הוא גבול מואב במ"ט פנים כו' כמ"ש ,ואח"כ אמר,
ומשם בארה גו' ה"ס גלגלתא תקיפא דנוקבא תורה שבע"פ שהוא הסלע )במדבר כ יג( המה מי
מריבה אשר רבו בנ"י סלע המחלוקת ,ושם הם מים סתומין אשר אמר ה' למשה )במדבר כא טז(
אסוף את העם ואתנה להם מים ,שאם היה מדבר אל הסלע ,היו המים נפתחים שם ,והוא הבא"ר
סוד נוקבא אשר בניינה מן הגבורות סוד יצח"ק ,1509וה"ס אשת חי"ל ברתא דיתבא במגדלא
דלית דזכה לה עד דיקטול להאי חיוויא ,1510ועלה אמר )משלי לא כט( רבות בנות עשו חי"ל,
ואת עלית על כולנה ,שגם משה לא זכה אליה להיות נשואה ליה בשביל חטא הסלע ,ואיהי
ארוסה דיליה הלכה למשה מסיני 1511וחטא דיליה בשביל ע"ר ,שעי"ז נסתרה התורה בכל הולך
על גחון )ויקרא יא מב (1512ונגזר מיתה על מרע"ה ,וז"ש )במדבר כא יד( אשר נטה לשבת ע"ר
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.
 1505יוס"ף וש"ע גי' שפיפו"ן.
 1506עי' ספר מגלה עמוקות אופן מח וז"ל ,כנגד כ"ז צינורות וכ"ז מילואי הוי"ה י"ג נגלים י"ד
נסתרים וסימן ופי יגי"ד וסוד מ"ט שערים כ"ב אותיות דימינא כ"ז משמאל סוד רכ"ב אלקים
רבותיים ,עכ"ל.
 1507עי' בהגר"א על תיקו"ז ק"א ע"א ששפיפון בצד שמאל של המרכבה הטמאה ונחש מימין.
 1508ד' ע"א וז"ל ,וכבר אמרנו שכל התיקונין דמתקלא במ"ס ג"פ הוי"ה ,וכן כל התיקונין והכל
מהאי רישא ,וכן הבטישה דהאי רישא במ"ס הוא זיווג סתום כידוע ,עכ"ל.
 1509יצחק בגימ' הבאר.
 1510עי' תיקו"ז מ"ב ע"ב וז"ל ,אמר לון ,ההוא חויא דאתון מגיחין קרבא ביה איך אשתזבתון
מניה דאיהו בלע וקטיל ,ולא עוד אלא דאיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין דקא אתיין אבתריה,
וברתא איהי על מגדלא דפרח באוירא ,ומכריזין בכל יומא ברקיעא דכל מאן דקטיל להאי חויא
דיהבין ליה לאנתו בת מלך ,עכ"ל.
 1511עי' בגר"א תיקו"ז מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו,
ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו',
אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 1512עי' קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה ,וזה בחינ' משה רבינו עי' יהל אור ח"ב כ"ט
ע"ב וז"ל ,וז"ס וא"ו דגחון ,גדול האיש ,מה גדול והוא אמצע של תורה ,לויתן נחש בריח ,הבריח
התיכון כמש"ל ,ושם קבור בסלע ,על חטא הסלע ,בנחש כנ"ל בז"ח בשלח ,והוא הולך בגלותא
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ונשען לגבול מוא"ב ,שאלמלא כן ,היה זוכה לשער הנ' דביה הוה קטיל להאי חיוויא ,כמ"ש
)שמות ב יב( ויפן כ"ה וכ"ה ויך את המצרי ,וה"ס ימ"א 1513דאורייתא ,ועל חטא הסלע נשאר
בגבול מוא"ב במ"ט שערי בינה לבד ,ועין מזה סודות נוראים בפי' הגאון לתיקונים תיקון כ"א
)נ"ג ע"ב (1514ולכן בפסוק )במדבר כא טז( ומשם בארה גו' הם מ"ח אותיות סוד אשת חי"ל,
והוא גניזתו בסוד מ"ח נביאים שכולם יונקים ממרע"ה ,וכן בתורה מ"ח מעלות שהתורה נקנית
בהם )אבות פ"ו מ"ו( וה"ס התל"י שבמזלות המושל במ"ח צורות 1515של הי"ב מזלות ,והם
למעלה סוד י"ב מעינות ,כמ"ש )במדבר כא יח( באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק גו',
כל נשיא לשבטו.
והמים האלו הם סוד פנימיות התורה אשר שרשו מחכמתא סתימאה ,והם אתגניזו ג"כ
בתורה שבכתב ותורה שבע"פ בגלגלתא דז"א ודנוקבא ,ולא נפקין רק טיפין טיפין לבד ,1516כי
משרע"ה הוא הלויתן דשט בימא רבא ובלע כל נוני ימא )זהר ח"ג רע"ט ע"א( אבל נשאר בימא
ולא אעל ליבשתא ,וה"ס בארה של מרים שנשאר כמין כברה בים )שבת ל"ה ע"א( ולכן אח"כ
אמר )במדבר כא יז( אז ישיר ישראל גו' ,שכאן נעלם משה ונגנז המים בסלע בתורה שבע"פ,
ולא נזכר כאן משה בשירה שעכשיו הבאר הוא בגלותא בהאי משנה במט"ט בסוד עבד,1517
ששם ,בדברים לא יוסר עבד )משלי כא יא( והוצרך למחאה להאי טינרא תקיפא ,1518וז"ש
)במדבר שם( עלי באר ענו לה ,שרוצים להעלותה מסוד האי עבד שהוא סוד עה"ד טו"ר ,וברתא
דמלכא נקודה פנימאה היא עץ החיים והוא עליית הבאר מים חיים ,והיא )תהלים מה יד( כל
כבודה בת מלך פנימה כלת משה 1519סוד דע"ת ,שהוא ד' תיבות על"י בא"ר ענ"ו ל"ה ,1520ואמר
באר חפרוה שרים גו' שהם מארי תריסין וגברין תקיפין דמתכנשין לתברא להאי סלע ,1521והם
מתכנשין בבהכ"נ ובהמ"ד בתורה ובתפילה ,וכמ"ש )בראשית מט י( לא יסור שבט מיהודה
ומחוקק וגו' ,ואמרו 1522אלו נשיאים שמלמדים תורה ברבים ,וז"ש )במדבר שם( במחוקק
במשענותם שהוא שבט ומחוקק ,שאף שאין יכולים להרויח ברתא דמלכא ,מ"מ יכולים להוציא
ממנה פסוקות למקבע הלכה כמותן.
וסוד החפירה והכריה נורא מאד ,שצריך לטרוח הרבה בתורה שבע"פ בסוד )שופטים ח
כא( כי כאיש גבורתו ,והם סוד תנאים ואמוראים שהם חג"ת ונה"י ,1523אבהן בחג"ת וז"ש
בת"ח ומתגלה בהם ,והכל ברמז כנ"ל ,וכמ"ש בפ' משפטים ברע"מ וז"ש הולך על הגחון ,שעל
הגחון הולך בגלותא ,עכ"ל.
 1513עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א וז"ל ,אנת תניא דמסייע לך יתיר מכלהו בגין דאנת לויתן נחש
בריח דימא דאורייתא מאריה דכל נונין לויתן אתקרי על שם אורייתא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ ל' ע"ג.
 1514נצד"ל מ"ב ע"ג.
 1515עי' באריכות בליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב ,ובהגר"א תיקו"ז קי"ט ע"ג.
 1516עי' יהל אור ח"ב כ"ח ע"ד.
 1517עי' זהר ח"ב קט"ו ע"א וז"ל ,מטטרו"ן עבד יהו"ה כליל שית סטרין כחושבן שית אתוון
דיליה שית סדרי משנה ובהון אית ליה לבר נש למפלח למאריה למהוי ליה עבד ,עכ"ל.
 1518כך מתרגם התרגום צור החלמיש )דברים ח טו( ועי' לקמן פתח מו איך שלומד הפסוק צור
החלמיש.
 1519עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 1520עלי באר ענו לה בגימ' דע"ת )מובא ברמ"ע מפאנו תיקוני תשובה ז'(.
 1521עי' תיקו"ז מג ע"א ובהגר"א שם ד"ה ובגין ההוא.
 1522עי' גמ' סנהדרין ה' ע"א וז"ל ,לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין את
ישראל בשבט ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים ,עכ"ל.
 1523עי' בהגר"א תיקו"ז מ"ו ע"א וז"ל ,הנה בשם האריז"ל )שער מאמרי רשב"י כ"ח ע"ב( כתב
דתנאים בנו"ה דז"א וכאן בדידה )דהיינו אמוראים בחג"ת דנוק'( ואין המאמר סובל דכלהו משתעי
בחד גוונא אבל הענין כי נה"י הן קרובין לה בגלותא כנ"ל לקרוב ולכן אורן מרובה תנאים אבל
חג"ת הן רחוק וכ"כ האר"י במ"א ,עכ"ל.
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חפרוה שרים אלין אבהן ,ונדיבי העם הוא בנה"י תמכי אורייתא ,והם סוד ו' סדרים דתורה
שבע"פ ו"ק כידוע ,שהסלע גנוז בצור במט"ט ,ואילה זו רחמה צר )ב"ב ט"ז ע"ב( כי הנחש
דרכו עלי צור שלכן היא סתומה )וצריך לזה ב' דברים ,א' לטרוח הרבה בתורה ולהמית עצמו
עליה להסיר הערלה החופף על הברית שהוא הנחש האוחז שם ,והוא מי שלומד ח"ו לקנטור או
בשביל להרבות תאותו שבזה הנחש אחוז בברית ,כמ"ש )שבת פ"ח ע"ב( למשמאילים בה סמא
דמותא ,כי שם ב' נקבים ,א' שמאלי מוציא מים והם מיין בישין 1524ר"ל ,שיכול ח"ו לטעות
ואינו זוכה להורות כהלכה ,אלא מהפך הימין לשמאל ששם אחיזת הנחש שגרם מיתה לעולם,
אבל למיימינים בה ,סמא דחיי ,נקב הימיני שם מיין טבין בסוד )משלי ג יח( עץ חיים היא גו'(
עיין מש"ל )בפתח י"ח וי"ט מהנתיב הזה( בסוד ב' נוקבין דפרדשקא דז"א ,מנקב הימיני חיין,
ומשמאלא תננא וגחלי דנורא) ,וז"ס הנורא )בראשית כו טו( וכל הבארות אשר חפרו עבדי
אברהם גו' ,סת"מום פלש"תים וימ"לאום עפ"ר שהוא סוד ס"ם מ"ות שבסוד מות אברהם
)ישעיה נז א( הצדיק אבד גו' ,אז נסתם הבאר שסמא דמותא לא יאחוז בה ,ולכן ר"ת הוא סוד
עמו"ק גבור"ה וס"ת ש"ך דינים של נע"ר האוחז בבאר הזה ,ולזה צריך חפירה וכריה בסוד
תורה ותפילה ,תפילה באבהן ג' צלותין ,ותורה בנה"י לימודי ה' ,וצריך להרבות בתפילה לעורר
רחמי דעתיקא להסיר הנחש כדי לחפור הבאר הזה ולכרותה ,וה"ס הארת התנין נחש עילאה,
שהוא החסד המתלבש ביסוד ,והוא כולל כל ו' י"ב כמש"ל ,וה"ס מחוקק ומשענת ,שמשענת
הוא השבט והוא כוכבא דשביט סוד שרביטא הנ"ל בסוד שב"ט כי )שופטים ח כא( כאי"ש
גבורתו ,ומחוק"ק הוא אברה"ם דאזיל בכולהי יומין ,1525והארה הזאת הוא הגורם כריית וחפירת
1526
הבאר בסוד ו"ק שהם שרים ונדיבים כמ"ש(.
וענין החפירה בתורה שבע"פ שהיא סתומה כמ"ש )סוכה מ"ט ע"ב( חמוקי ירכיך גו',
מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר ,והם סוד רמיזין דמתניתין 1527בסוד )דברים כח יז( ובשלייתה
היוצאת מבין רגליה 1528גו' ,ונעו מעגלותיה לא תדע )משלי ה ו( כי היא ניתנה בע"פ מה שלא
עשה כן לכל גוי גו' )תהלים קמז כ( וה"ס סתימת חומת ירושלים 1529וצריך לזה סייעתא דשמיא

 1524עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא  -ר"ל
חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא
בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים שביסוד א' מוציא
זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
 1525עי' יהל אור ח"ב ד' ע"ג וז"ל ,קומת אדם הוא מב' דברים ראש וגוף ,והוא ג"ר וז"ת ,בינה
כוללת ג"ר וחסד ז"ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ספד"צ י' ע"ד
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 ,ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד
הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה ,ואם כנים הדברים אז זה
לא כמו פשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י הנ"ל שזה כן חסד פרטי ,אבל יתכן ששניהם כוונו
לדבר א' ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד ,עי' לעיל הערה .245
 1526כאן בכת"י הוא תחילת פרק חדש.

 1527עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ד וז"ל ,האי אבנא דאיהו סלע דילך ,לאפקא מיא מתמן
דכלה דילך ,דאיהו מעין החכמה ,בהאי סלע דנביעו דילה ברזין סתימין דל"ל סוף ,ועלה אתמר
והחכמה מאין תמצא ,והוא מש"ל ברתא דמלכא כו' ,וכל תוקפא דלהון לאעברא קליפה דלעילא,
וכד מטו לקלפה תניינא דאיהי תקיפה קשיא להון ,ומחאן בה כל יומיהון כלהו בלישנהון ,דאינון
תקיפין כפטשין ,ול"ל רשו לאקפא מינה מיא אלא אלין טפין דנפקין על ידך בזמנא דאתמר ביה ויך
את הסלע במטהו פעמים ,ומחאה תניינא נפקין טפין ואלין אינון רמיזין דחכמה רמיזין דקבלה כו',
עכ"ל.
1528
כתב בפע"ח פורים שזה ה' אחרונה רחל.
 1529עי' תקט"ו תפילות להרמח"ל תפילה פד"ת וז"ל ,הרי שכינתך שנא' בה אני חומה שכך היא
מוקפת גבורות ודינים לד' רוחותיה שנא' בהם ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל ,שלא להניח
לס"א ליכנס בה ,כלל גן נעול וכו' ,גל נעול מעין חתום ,וזה מ' סתומה דאלהים ,אבל למטה
בירושלים שלמטה נא' בה טומאתה בשוליה ,וזה חומות ירושלים שנבקעה ,שרוחותיה פרוצים במ'
סתומה ,וא"ת שכן הוא למעלה ח"ו לא כן ,אלא שחת לו לא בניו מומם ,שהרי חשך למטה ירד,
ולמעלה נשאר הכל בקדושה ,עכ"ל ,עי' ע"ח שער הירח פרק ג'.
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לאוקמי גירסא והוא מסטרא דע"ק ברחמים רבים ,ועי"ז חופר הבאר הזה ,והסלע הזה ה"ס ס'
מסכתות והלכה למשה מסיני 1530ע"ג.1531
וכמ"ש )שיה"ש ו ח( ששים המה מלכות גו' אחת היא יונתי גו' ,והם )זהר ח"ג ס"ח
ע"א( שתין איילתא דסחרני כורסייא ,ואילה זו רחמה צר )ב"ב ט"ז ע"ב( וצריך חפירה וכריה
בסוד תנאין ואמוראים דמתכנשין עלה ,והם כלל ב' ישיבות בא"י ובבבל שהם כללות חו"ג
החופרים הבאר ,והם שב"ט ומחוק"ק נשיא שבא"י וריש גלותא שבבבל ,1532וז"ש כאן )במדבר
כא יח( באר חפרוה שרים גו' ,ור"ת ,ב"אר ח"פרוה ש"רים כ"רוה הוא בסוד בחש"ך כמשרז"ל
)סנהדרין כ"ד ע"א( ע"פ במחשכים הושיבני גו' זה תלמוד בבלי ,והוא סטרא דגבורה ,ולחשך
קרא לילה דאשתאר בגריעו )זהר ח"א י"ז ע"א( ונדיבי עם הם נשיא שבא"י שהם מחקק ,והם
נועם וחובלים )זכריה יא( ונדיבי העם הם נוע"ם ,ושרים הם חוב"לים ,שרודים את העם בשבט,
וז"ש )במדבר כא יח( במחקק במשענותם ,וסוד החפירה והכריה הוא למטה ברמיזין דמתני'
שהוא ביסוד דידה ,וכן בגלגלתא דילה שם בסוד הסלע רמיזין דקבלה שהיא סתומה מאד
וכמ"ש.
1533

פתח כח
והנה מבואר לנו ממ"ש שכאן בפלגותא דשערי דגלגלתא דא"א הוא נהורא דע"ר עלמין
מסוד צבאו"ת כ"ז אתוון ,והנה כבר כתבנו )פתח כב( שכל צדיק יש לו דרך ואורח מיוחד בתיקון
כל העולמות ע"פ עבודתו ,והם סוד תרי"ג מדרגות שבנפשו הנתקנים ע"י תרי"ג איכות שברוחו,
והוא ע"י תרי"ג מצות ,1534וכל אלו הדרכים הם נשרשים בגלגלתא דז"א ששם השערות שחורות,
הם שרשי נשמות ישראל לפי דרך העבודה ,ועז"נ )משלי ד יח( ואורח צדיקים כאור נוגה הולך
ואור עד נכון היום ,והיינו שיש דרך ויש אורח ,שדרך הוא כלליי ואורח הוא פרטיי ,1535והיינו
שסוד כלל התיקונים שהוכנו לתיקון הנבראים הם התרי"ג מצות ,אבל כל צדיק יש לו אורח
פרטי בתיקונים אלו ,וה"ס שכרו שנותנים לכל א' מדור לפי כבודו )שבת קנ"ב ע"א( וסוד האורח
הזה תיקונו להרים כל המכשולות ואבני נגף מבחינת קלקולי ב"ן האוחזים בתרי"ג איכות
שבנפשו ,כמ"ש )ישעיה נז יד( ואמר סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי ,והיינו שבכל
מקום שהיה החשך גובר מסט"א ,צריך להאיר שם בסטרא דקדושה ,בסוד )משלי ו כג( כי נר
מצוה ותו"א ,כי כל קלקולי ב"ן הם מסוד בוצד"ק )בראשית א ב( והארץ היתה תהו ובהו וחשך
גו' ,והתיקון ע"י מ"ה סוד )שם ג'( יהי אור דאויר"א.1536

 1530עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ד ,שס' מסכתות הם יוצאים מהמט"ט ,ועי' בהגר"א על
תיקו"ז קכ"ג ע"ג שהם ד' דרגין מ"ע ומל"ת תושב"כ ובע"פ ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תמ"ט
וז"ל ,וזהו שאמרו בתיקו"ז שנאמר עליהם וימררו את חייהם וכו' ,ולבסוף לית הלכתא כפלוני,
שהשכינה בסוד בת זוג שזכרתי למעלה היא נקראת הלכה ,בסוד הלכה למשה מסיני ,בסוד כלת
משה כנ"ל ,ומי שהוא צדיק אז חכמתו עושה בה פירות ומולדת ההארה שמולדת כנ"ל ,ואז נקרא
שהלכה כמותו ,אבל אלה לית הלכתא כוותייהו שהרי אינם מולידים בה כלל ,עכ"ל.
 1531דהיינו על גביהם ,עי' בהגר"א בתיקו"ז טו ע"ג ד"ה דא הלכה דאיהו קבלה  -ר"ל שמשנה
שאין מורין ממנה היא ביצירה והלכות פסוקות של הגמ' הוא בבריאה ,והלמ"ס הוא בשכינה,
עכ"ל ,דהיינו שהלכה למשה מסיני היא דרגה מעל גמ'.
 1532עי' סנהדרין ה' ע"א.
 1533בכת"י אין כאן פתח חדש אלא הוא ההמשך של הפתח הקודם.

 1534עי' לעיל הערה .202
 1535עי' גר"א משלי שם וז"ל ,צדיקים דרכם ומעשיהם בדרך צר וקטן באתכסיא ,לכן כתיב
ואורח ,דרכי הרשעים הם רחבים ,כי רבים דרכו בהם ,ובהן נח לילך והם בגילוי ,וכל מי שרוצה
לילך הולך ,עכ"ל.
 1536עי' בתיקו"ז פ"ב ע"א ,שיהי אור היא י"ה אויר ,ועי' לעיל א"א פתח ז' שזה זווג בין אוירא
למו"ס שהוא שורש התיקון.
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וסוד הקלקולים שבנפש הם מסוד קליפת נוג"ה שהוא סוד הבהיקות 1537הנשאר בסיום
הקדושה ,שמצד שירדו המדרגות זה אחר זה ע"י הבוצד"ק שעשה הגבול ,יצא מענף האחרון
שבקדושה בחינת הסט"א ,שתחילה הוא קליפת נוגה שהוא טו"ר שיש בה קצת בהיקות מן
האור ,אבל בעצם הוא חשך ,וה"ס הקלקולים של הכלים מכ"ז אותיות הנ"ל שמשם הוא ר"ע,
ומ"מ ,קצת בהיקות מקדושה יש בה שבזה הוא מפתה האדם כמ"ש )משלי ה ג( כי נופת תטופנה
שפתי זרה גו' ,ואומרים על רע טוב ועל טוב רע כמ"ש )ישעיה ה כ( שמים חושך לאור גו' ,וה"ס
ו' הזה שבתוכו מסטרא דקדושה בסוד )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,ובזה נעשה כתנות
עו"ר ,אבל עיקרו הוא ר"ע ,וע"י הנר מצוה ותורה אור מעבירים החשך ונהפכה קליפת נוגה
לטוב ,ונעשית בסוד כתנות או"ר שהוא לבוש החיצון של גוף הקדושה שנכלל בקדושה ,ועז"נ
)חבקוק ג ד( ונוגה כאור תהיה ,וה"ס העבודה של כל צדיק שצריך להעלות הבירורים ממטה
למעלה ,תחילה להיות נכלל קליפת נוגה בסטרא דקדושה להיות הנוגה לאור ,ומשם הוא עולה
ע"י התיקונים ומפלש הדרך מכל מכשול וכל קטרוג בסטרא דקדושה ,ע"י שעולה למעלה
לשורש הנצחיות המתגלה למעלה בגלגלתא דא"א בסוד כללות ע"ר עלמין ,ונכלל כל התרי"ג
אורחין שלו של תרי"ג מצות שעשה לו אורחין בגלגלתא דז"א לסלסל בשערות דיליה להעביר
משם אחיזת החיצונים ,ומשם עולה לסוד היחוד לחד ארחא 1538הנ"ל העובר באמצע הראש
דגלגלתא דא"א ,וזש"ה ואורח צדיקים כאו"ר נוג"ה הולך ואור עד נכון היום ,שהם סוד י"ב
שעות י"ב חיוורתי הנשרשים בגלגלתא דא"א ,ושם בפלגותא דשערי הוא חצי היום ,ושם תוקף
האור הגדול כמ"ש ,ומשם יקבל הארה ושכר בעד תרי"ג מצות שלו ,והוא מ"ש כאן דמשם )א"ר
קכ"ט ע"א( נהיר ארחא דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,דכתיב )משלי ד יח( ואורח צדיקים
גו' וההוא ארחא אתפרשא לשית מאה ותליסר עיבר דפליג בז"א )שם קכ"ח ע"א( דכתיב
)תהלים כה י( כל ארחות ה' חסד ואמת ,כמ"ש שכל מצוה עושה דרך ושביל בסטרא דקדושה
להעביר משם הרע וסט"א ,ומשם עולה לשורש ההוא אורחא עילאה דא"א כמבואר.
פתח כט
אחר שביארנו כל עניני תיקוני גלגלתא והשייך אליו ,נבוא לבאר ענין הדיקנא אשר הוא
בא ממו"ס ,שכבר כתבנו למעלה )א"א פתח ח'( שגלגלתא הוא רישא חדא והוא פרצוף שלם,
וכמו כן הוא מו"ס פרצוף שלם בפ"ע ומשם נמשכים התיקוני דיקנא ,והם מבוארים בפסוק
)בראשית א ב( והארץ היתה תהו גו' בי"ב תיבות שבו ,1539אחר שביאר הז' תיקוני גלגלתא
בפסוק בראשית גו' ,בז' תיבות שבו.
ותחילה נבאר בכללות מה ענין הדיקנא אשר הוא יוצא ממו"ס בסוד י"ג נביעין דמשח
רבות 1540ובסוד השערות שהם עצמות וכלים בסוד אור ישר ,וטרם שנבאר ענין הדיקנא בכלל,
צריך להקדים הקדמה אחת שבזה יפתחו לך שערי אורה ויתגלו רזין סתימין עד מאד ,והוא,
צריך שתדע שב' מיני תיקונים הוכנו לנבראים ,הא' ,בסוד הצריך לעבודה שע"י יהיה מתגבר
הקדושה על הסט"א שלא יגרום קלקול ושבירה ,והב' ,הוא אחר גמר התיקונים ,שצריך להעלות
כל המאורות ממדרגתם אל מדרגה יותר עליונה אשר שם לא יהיה עוד אחיזה לקליפה ,שאינו
לפי ערך המסודר בהנהגת העתה שיש בזה קטרוג הסט"א ,וענין זה ה"ס הנהגת שית אלפי שנין
שניתן סידור למאורות להנהיג כפי הבחירה ,וניתן רשות לסט"א לפתות ולהחטיא את האדם,
ולגרום )עונש( ]עונג[ ג"כ ,ואלו הם סוד הנהגת ז' מלכי אדום הכלולים בו' ימ"ב בשית אלפי
שנין ,ולהם הוכנו ז' תיקוני גלגלתא אשר בו תלוי הנהגת ז"א בו' ימי המעשה כמש"ל באריכות,
 1537עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קצ"ו ,וז"ל ,אך האילן הקדוש הוא אור ,והוא הנמשך מן
החסד ,והי' שהוא כח הדין מן הצמצום הוא הגורם שיצא זה האילן האחר ,וזה היה יכול להיות
חשך גמור אם באמת היו יוצאין מיד רע גמור ,אבל אינו נמשך בדרך זה ,כי ראשיתו הוא טוב,
ונמצא שיש בו איזה בהיקות מן האור ,וזה הטוב בהתפשטו נעשה רע ,והוא הרע שהיה בכלל גוף
הבהיקות הזה עצמו ,שכשיצאו כך יצאו כלול מטוב ורע ,וכל זה נקרא נוגה ,והוא סוד טוב ורע
שבאמת יש בו טוב ויש בו רע ,עכ"ל.
 1538עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ג ע"א.
 1539עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ב.
 1540עי' בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"ב בתליסר עד מתפרשין  -ר"ל בדיקנא בי"ג תקונין שבו נגדין
בו י"ג נביעין דמשח רבות ,והמשח רבות מתחלק ג"כ לי"ג של התיקונים ,עכ"ל.
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ועל זה אמרו בזוהר )אד"ז רצ"ב ע"א( ז"א בעתיקא תליא ואחיד ,והוא בשיתא קדמאי בסוד ז'
תיקוני' הנ"ל הנרמזים בפסוק בראשית כו' ,אבל באלף הז' ,ה"ס העליה של כל הנהגת הזמן,
שכולם תייבין לאתרייהו )ספד"צ ל"ז ע"א( והוא מ"ש בספ"ד פ"א )ט' ע"א( היתה תהו ובהו גו',
תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא שיתא אלפי שנין כו' ,שביעאה עלייהו דאתתקף בלחודוי
ואתחריב כולא בתריסר שעתי דכתיב ,היתה כו' ,וכל אלו הם סודות עמוקים ,שפסוק בראשית
מדבר מסטרא דז"א דתלייא ואחיד בגלגלתא בז' תיקונים שבו ,אבל פסוק והארץ היתה מדבר
בסטרא דנוקבא שהיא תלייא במו"ס ,והוא והארץ תניינא דלאו בחושבן 1541כי תיבה הארץ של
פסוק בראשית הוא עטרת היסוד דדכורא בסוד ימות המשיח בסוף אלף הששי ,אבל והארץ
תניינא מדבר בנוקבא מלכות הפרטי ,1542שהוא תליא במו"ס ,והענין בזה ,שהארץ תניינא דקרא
ה"ס מלכות הפרטי שאינה בכלל המלכים ז' מלכים ,אלא היא מלכות הפרטית שעליה אמרו,
דארעא אתבטלת )ע' לעיל בנתיב שבירת הכלים פתח י"ח( שלא היתה לה מלוכה כלל בעולם
התהו.
וה"ס עמוק ונורא מאד ,כי בזמן הנהגת הזמן בשית אלפי שנין ,כל התיקונים שעושים
ע"י העבודה והבחירה הוא לתקן הקלקולים ע"י אורות חדשים שיצאו ממ"ה שנתחברו עם
אורות ב"ן של הז' מלכים ,וה"ס כל הזיווגים שנעשים ע"י תורה ומצות ,שאין מוסיפים אורות
חדשים בבחינת הנוקבא עצמה ,רק להעלותה מן הקליפה ולבנותה בסוד פרצוף לחברה עם
החסדים דדכורא ,וזהו כל תיקונה ,ולכן בעת הפגם ופירוד ח"ו חוזרת לקליפה 1543כי אין לה
תיקון רק באתדבקותא דדכורא ,ולכן כל זמן שליטת השית אלפי שנין ,בחינת ב"ן למטה
ממדרגת מ"ה כמ"ש )ברכות נ"א ע"ב( אין פרי בטנה של אשה מתברכת אלא מן האיש.
וכן ה"ס שלמות הצדיקים קודם אלף הז' ,שגם אחר המיתה עיקר השכר הוא ברוח
שעולה לג"ע שבו נתוסף אורות חדשים ,וה"ס עלייתו ע"י תרי"ג מצות שמוסיף אורות חדשים
ברוחו ,והנפש אין לה שכר בפ"ע ,רק בסוד התחברות הרוח אל הנפש שמאיר לו בג"ע של מטה,
כמ"ש בזוהר בכ"מ ,ולכן עדיין הגוף הוא בקבר וכן הנפש אין בה חיים מצד עצמה ,אבל
בעוה"ב באלף הז' הוא ענין אחר ,שסוד המאורות העליונים אשר הם מכונים בשם נוקבא פרטית
אשר היא בנויה מסוד תיקוני התחתונים ,היא עצמה נתוסף בה אורות חדשים ,ועי"ז מתבטל
הנהגת הזמן לגמרי וחוזר הכל אל הטוב הגמור ,וה"ס עליית מלכות לבינה קרן ביובל אתעטר
)ספד"צ ל"ו ע"ב( והיא עטרת בעלה ,ואז אינה צריכה לתיקונים להתחבר עם דכורא בסוד
הזיווגים ע"י תורה ומצות ,שהרי בעוה"ב היא תגא בראש ס"ת 1544עטרת בעלה ,ואין בה שימוש
כלל.
1545
וה"ס חורבן העולם בתריסר שעתא )ספד"צ י"א ע"א(  ,כי בדכורא הם בסוד ו' ימים
והם שית אלפי שנין ,אבל אלף הז' הוא בסוד י"ב שעות כידוע ,שימים בדכורא ושעות הם
בנוקבא ,והם י"ב מדרגות שבנוקבא שהיא נבנית מי"ב כמו שיתבאר סוד י"ב שבטים דילה י"ב
מזלות ,וחורבן הזה הוא סילוקה לבינה 1546שאז ע"י הבינה מעביר הנהגה הזמניית ,וכל הענינים
 1541עי' ספד"צ ח' ע"ב.
 1542בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ג והארץ תניינא לאו בחושבן והא אתמר  -ר"ל תיבת והארץ של
פסוק והארץ היתה ,אינו נמנה במנין תיבות של פסוק בראשית להיות ג"כ בכלל התיקונים ,וכ"ש
שאינו נחשב במנין התיבות של פסוק והארץ כו' ,שהוא תיקוני דיקנא שאינו מהם ,והענין כי
הארץ ראשון של בראשית הוא נגד יסוד של ז"א ,ובו נכלל עטרת שהוא מלכות דז"א ,ועדיין
מלכות העיקרית אינה נזכרת ,עכ"ל.
 1543עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד.
 1544עי' לעיל הערה .583
 1545עי' שם בהגר"א י"א ע"ב וז"ל ,שעתי  -והן כנגד י"ב תיבות מן היתה עד המים כנ"ל ,וז"ש
דכתיב היתה כו' ואעפ"י שו' ימים של ו"ק הן בו' תיבות לפי שהן בכלל ימים וכ"א תיקון א' ,אבל
מלכות היא בסוד השעה ,ובה י"ב תיקונים ,י"ב שעות והן כנגד י"ב תיקוני דיקנא שנכללין בפה,
והן בסוד אלף הז' בי"ב שעות ,עכ"ל.
 1546עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש
בס"י ,והוא סוד וחד חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות,
ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,
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אשר שייכים לאחיזת הסט"א כל זמן הנהגת הזמן ,היא נותנת שם בנוקבא עצמה אורות חדשים
ונבנית שם בסוד העיבור בבטן אימא ,שאז )גיטין כ"ג ע"ב( עובר ירך אמו הוא ,ונקרא על שם
אמו ,וכמו כן בעת נתינת התיקונים ואורות החדשים לכל פרטי בנין הנוקבא ,נק' שבינה עצמה
שולטת עד אח"כ ,שהוא סוד ג' אלפים שנה שאח"ז 1547שהם בסוד עיבור שני דמוחין ,ואז בנין
הנוקבא כבר שלמה בכל התיקונים אלו ,וכמו כן ה"ס יום הדין הגדול באלף הז' שאז זמן
תחה"מ ,אלה לחיי עולם ואלה לחרפות גו' )דניאל יב ב( שהוא סוד עליית הגוף ע"י שניתוסף
אורות חדשים בנפש עצמה ,ומעביר כל ענינים הגורמים קלקולים בנפש ,בסוד ) (1548וביער רוח
הטומאה מן הארץ ,וז"ש אלה לחרפות ולדראון עולם ,ועז"א )ישעיה ב יא( ונשגב ה' לבדו ביום
ההוא ,שאז בינה לבדה 1549שלטא ביום ,בי"ב שעות שבו.
ונמצא שבאמת ב' זמנים יש לתיקונים ,הא' ,אשר נעשה מעט מעט בסידור שית אלפי
שנין ע"י העבודה ,וגמר תיקונו בימות המשיח ,והוא תיקונים דדכורא בז' ימים ,והב' ,הוא
תיקונים דנוקבא להוסיף בה אורות חדשים ,וזה נעשה בי"ב שעות באלף הז' ,שלא ע"י מעשה
רק ע"י התיקונים שנעשה כבר בשית אלפי שנין שעברו ,שאלו היו עולים בסוד מ"ן למעלה
לבינה ונשארו שם בסוד שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( ואלו הם הגורמים
תיקונים בעת עליית המלכות שם באלף הז' ,ומדה זאת שליטתה באלף הז'.
פתח ל
וע"ז נאמר )ישעיה ל כו( והיה אור הלבנה כאוה"ח ואוה"ח שבעתים כאור שבעת הימים
גו' ,שעכשיו הלבנה אין לה אור מעצמה רק ע"י החמה ,ושלימותה היא כאשר היא באה בפניה
נגד החמה במילוי הלבנה ,וחסרונה ע"י שהיא מתרחקת מן החמה ,וכן בכל שית אלפי שנין
שאין אורות חדשים בנוקבא עצמה רק במה שבאה בזיווגה עם ז"א ומקבלת ממנה 1550אור
החסדים ,אבל באלף הז' אז הנוקבא סוד הלבנה יהיה לה אור מעצמה ,במה שאור החמה סוד
התיקונים שנעשו בשית אלפי שנין שהיא שליטת הדכורא בחינת חמה ,יעלו למדרגת בינה ,והם
יוסיפו בנוקבא עצמה אור בסוד הארת בינה שהיא שביעאה עלייהו )ספד"צ י"א ע"א( והוא אור
שבעת הימים.
1551
והסוד הגדול הוא שהכל מושרש למעלה כמש"ל ,שב' לויתן הם  ,א' בחינת דכורא
וא' בחינת נוקבא ,והו"ס בינה דרדל"א 1552שבה נשרשים אורות ותיקונים ,א' מה שמתפשט
רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב
הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים
לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל ,ועי' לקמן נתיב אבי"ע פתח יא.
 1547עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ג וז"ל ,שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו"ק ,שהעולם מתנהג
בהן ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו' ,ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין ,כמ"ש
בברית מנוחה )בהקדמה( דג' אלפי שנין יהיו בסוד ג' מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו ,ולכן
יהיו אחר התחדשות העולם כמש"ל שם ,עכ"ל.
 1548על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 1549עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,בסוף אלף הששי יתוקנו כלם ע"י מלך השמיני ,חסד
שיתגלה בעולם ,ואח"כ באלף השביעי יחזרו כלם לאמם ,ואתבטלת ארעא שתשוב לאמה ,וכמ"ש
בס"ד בסופו קרן ביובלא אתעטר ,עשיראה באימא כו' ,וכלא תייבין לאתרייהו כו' ,אבל העה"ב
דוגמת יה"כ ששבה אל אמה ,ואז צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן )ברכות י"ז ע"א( עטרת
בעלה ואז אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פ"ו כו' כמו ביה"כ דרגא דבינה ,עכ"ל.
 1550נדצ"ל ממנו.
 1551עי' ב"ב ע"ד ע"ב.
 1552עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש
והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב
ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין
את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם
היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע
שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין
לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא
סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל,
שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי
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בהנהגת עוה"ז בשית אלפי שנין שהוא בסוד ו' נחש בריח בסטרא דדכורא וגנוז ביסוד ,ונשאר
האור גנוז בדכורא לבד ,רק שהנוקבא מקבלת ממנו בסוד הזיווג מפי היסוד בחינת מים ,והב'
הוא הנקבה שנשארת גנוזה לעוה"ב ,והם סוד האורות החדשים אשר הוכנו להנתן לנוקבא
העיקרית ,ולפי שהוא המקיף וכולל כל י"ב חיוורתי ומייחד בחינת ג' הוי"ות שלפניו בב' צדדים
והאי אור באמצע ,וה"ס הבחנת הזמן המתחלק לג' מדרגות ,עבר ועתיד והוה ,ובמקיף הוא בסוד
היחוד ,כולל כל הי"ב ,ולכן שם )ספד"צ י"א ע"א( אתחרב כולא בתריסר שעתי שהנקבה תהיה
נתקנת מאור הבינה בי"ב שעתין דילה ,שתתבנה על ידה באורות חדשים ,שהאור עצמו יהיה
בנקבה ויתגלה בה ,וע"ז אמר )בראשית א ב( והארץ היתה תהו גו' אחר שהזכיר ז' תיבות של
פסוק בראשית בסוד תיקון הז' מלכים דדכורא שהם ע"י ז' תיקוני גלגלתא כמ"ש באריכות ,סידר
ענין התיקון שיהיה באלף הז' ,שאז והארץ נוקבא העיקרית ,ארעא דאתבטלת יהיה תיקונה ע"י
שתעלה לבינה בסוד חורבן העולם וביטול הנהגה הזמנית ,שהרי עיקר הנהגת הזמן בא ע"י
חילוף יום ולילה וסיבוב השמש בעליה וירידה בסוד אור וחשך ביחד ,והוא כל זמן שטו"ר
בעולם ואז יש הנהגת הזמן וחילוף ההנהגה בין חסדים לגבורות ,שהנוקבא עולה ויורדת ועי"ז
נעשה הזמן שאין האורות מאירים בבת אחת ,אבל באלף הז' שאז תהיה אור הלבנה כאוה"ח
וא"כ לא יהיה בחינת לילה ויום כלל ,וממילא יתבטל ענין הזמן.
וסוד הנורא הזה מרומז בדברי הנביא )זכריה יד ו-ח( במ"ש ,והיה ביום ההוא לא יהיה
אור יקרות וקפאון ,והיה יום אחד הוא יודע לה' לא יום ולא לילה ,והיה לעת ערב יהיה אור,
והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון ,בקיץ
ובחורף יהיה ,ובוא וראה סודות נוראים ועמוקים בכתובים האלה שהוא מדבר מסוד עוה"ב
שהוא סוד אלף הז' שהוא יום אחד בי"ב שעות ,שעכשיו האור הוא גנוז בדכורא ,ובנוקבא
נסתלק האור ,בסוד יה"י או"ר ויה"י או"ר ,1553שהוא הדעת המתחלק בבחינת חסדים לדכורא,
ששם ההוא יהי או"ר בגניז"ה ,ובנוקבא הוא בסוד הסתלקות בסוד חושך ,רק שמקבלת האור מה
שכבר היה בדכורא בסוד מים בגניזו ,ולכן ניתוסף בו ו' מה שהיה כבר בדכורא בסוד ו' ,וגם
בדכורא הוא בסוד )זכריה שם( אור יקרות ,שאינו בו בקביעות רק לפרקים בעת הזווג )ופי'
יקרו"ת מלשון )דברים כה יח( אשר קר"ך בדרך דפי' מלשון מקר"ה( אבל בנוקבא הוא בסוד
)שם( וקפאון ,שהמים אגלידו ונשאר למעלה בבינה לעוה"ב ,וז"ש רז"ל בסוף פרק אלו עוברין
)נ' ע"א( על פסוק זה ,מ"ד לא יהיה אור יקרות גו' זהו אור שיקר בעוה"ז וקפוי הוא לעוה"ב,
והוא כמ"ש שבעוה"ז בסוד דכורא בשית אלפי שנין הוא בבחינת יקרות בעתים מזומנים,
ובנקבה הוא נשאר קפוי לעוה"ב ,ואז לא יהיה עוד באופן זה ,וה"ס וקפאו"ן סוד ויה"י או"ר,
שאז יתבטל הנהגת הזמן ,והוא יום אחד הנ"ל אז יתגלה הדעת ,וז"ש )שם( יודע לה' והוא לא
יום ולא לילה ,שיתבטל הזמן לגמרי בסוד חורבן העולם ,ולעת ערב בסוף אלף הששי ,אז יתגלה
האור בעטרת יסוד דדכורא ,ובעוה"ב ,אז הנוקבא תתבנה בבחינ' ,והיה אור הלבנה כאוה"ח
כמ"ש ,וז"ש )שם ח( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים ,וה"ס תיבת המים )ספד"צ י"א
ע"א( תליסר דיקים לון ברחמי ומתחדשין כקדמיתא ,וקמו כל אינון שיתא )הם( הנשמות
שנבראו בשית אלפי שנין מסטרא דדכורא ,ולא חשיב נוקבא ,שבה לא היה בריאת נשמות
חדשות באלף הז' ,רק דנפקא מאתלטייא שהוא התיקון שניתן לה מבינה באופן שלא יהיה עוד
אחיזה לקליפה בבחינתה ,וה"ס העברת הזמן וכל הקלקולים בסוד העיבור בבטן אימא ,שע"י
העיבור הזה וחורבן העולם 1554אז אח"כ יצא הארה מסטרא דבינה בשוה אל דכורא ואל נוקבא,
היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן
בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד
לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה
כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח
ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 1553עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ב וז"ל ,יהי אור אבא ויהי אור אמא )זהר ח"א כ"ב ע"ב(
שאבא טמיר יתיר וסתים מאמא דהיא קיימא לשאלה ,וכמ"ש בתיקו"ז אומר ועושה ,אומר באבא
ועושה באמא ,ובה אצטיירו כידוע ,ולכן באבא כתיב יהי ובאמא כתיב ויהי ,וכל תוספת ו' בנוק'
כמו וה' הוא וב"ד וז"ש )מגילה י' ע"ב( כ"מ שנא' ויהי אינו אלא צער ,דדינין מתערין מינה ,עכ"ל,
ועי' לקמן פנימיות וחיצוניות פתח ג'.
 1554עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א מוזכר בהערה .1549
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וה"ס לידת המוחין אחר עיבור שני והוא התלוי בתיבת המים תיקון י"ג ,וז"ש )זכריה יד ח( יצאו
מים חיים )כ"ז(]וכו'[ שלא יהיה אחיזת המיתה בסטרא דנוקבא בסוד מ"ן ,אלא גם בה יהיה
בחינת מים חיים מירושלים דלעילא שהיא בינה ,כמ"ש )תענית ה' ע"א( נשבע ה' שלא יכנוס
בירושלים של מעלה כו' ,כידוע שזה מדבר בבינה בזיווגה עם חכמה.1555
ואמר )שם( חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון ,כי זו"נ הם אחור וקדם בסוד
מ"ש )ברכות ס"א ע"א( אחור וקדם צרתני אדה"ר ד"ו פרצופים נברא ,והם בסוד חושן
ואפוד 1556כידוע ,ועכשיו אימא נותנת חו"ג לדכורא ב' חלקי מים ,ב' חצאים שבדעת ,וממנו
מקבלת נוקבא עטרת דגבורה תחילה 1557כמ"ש במקומו )נוק' דז"א פתח כד( אבל אז אחר
חידוש העולם ,ילך המים בשוה חציו לדכורא וחציו לנוקבא ,ולא תהיה צריכה לקבלת הדכורא
בסוד )ישעיה ל כו( והיה אור הלבנה גו' ,וז"ש )זכריה יד ח( בקיץ ובחורף יהיה ,כידוע שבחורף
מיא אגלידו שהוא בסוד הגבורות שבנוקבא ,שלפעמים אין בה מים בעת שנפרדת מדכורא
מאחר שצריכה היא להתתקן ממנו ,מה שא"כ לע"ל אחר חידוש העולם ,וכן הוא בסוד הנהגת
העתה ,שהנפש צריכה להתתקן בתרי"ג איכות שבה ע"י תרי"ג מצות ,1558מה שא"כ אז אחר
חידוש העולם שאין עבודה רק בסוד עוה"ב בחינת קבלת המוחין ג"ר ,והנפש בעצמה יאירו בה
כל המדרגות בשלמות.
פתח לא
ממה שכתבנו ,נתבאר לך שענין ז' תיקוני גלגלתא הם תיקונים לדכורא שהוא אורות
הנהגות של שית אלפי שנין בו"ק שבו ,אבל הי"ג תיקונים שית' שהם ממו"ס שהוא סוד בינה
דא"א ,משם הם תיקונים לנוקבא בסוד אלף הז' ,והענין ,כי בינה ה"ס התשובה כידוע )זהר ח"ג
קכ"ב ע"א( וה"ס המקו"ה 1559כמ"ש בסוף מסכת יומא )יומא פ"ה ע"ב( מקוה ישראל ה' ,מה
מקוה מטהר את הטמאים כו' ,והוא סוד העברת הקלקולים האחוזים בנפש שבה החטאים ,ע"י
התשובה ,והיינו שהאדם החוטא כששב בתשובה ,אז מעלה נפשו למעלה למדרגת הנשמה
שהיא למעלה מן הרוח ,שהרי הוא צריך להתגבר על יצרו ולעשות גדרים וסייגים 1560יותר מכפי
השיעור שנתנה התורה סדר העבודה בתרי"ג מצות שהם בסוד תרי"ג איכות שברוח ,1561ועי"ז
הוא עולה במדרגות הנשמה בסוד המחשבה ,והוא הנשמה שמסייע לרוח בבחינת העבודה,1562
בסוד )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר מסייעין אותו ,וכן התשובה הוא מסטרא עילאה שאלמלא ה'
עוזרו כו' ,1563ובעת שהנפש עולה לשם שהוא סוד עליית מלכות לבינה ,אז היא במקום שאין
אחיזה לסט"א וממילא סר ממנה כל הסט"א ,וה"ס טהרת הנפש במקו"ה בסוד המים מבינה.
וז"ש )ברכות ל"ד ע"ב( במקום שבע"ת עומדים שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד,
כי הצדיקים הגמורים הם בסוד מדריגת הרוח שתלוי בעבודה בסטרא דדכורא ,אבל בע"ת
צריכים לעלות לבינה בבחינת סיוע עליון בסוד מ"ש 1564שחותר חתירה מתחת כסה"כ מקום
 1555עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב.
 1556עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב בליקוט.
 1557נראה דצריך למחוק 'תחילה'.
 1558עי' לעיל הערה .202
 1559עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ז ע"ב וז"ל ,בינה שהיא מקוה ישראל שמטהרת ישראל ביוה"כ
שהיא בינה ,כמ"ש אשריכם ישראל מי מטהר וכו' וכן מקוה ישראל דלעילא כידוע ,עכ"ל.
 1560עי' לקמן נתיב הקלי' פתח כח שזה המ"ה שבא לתקן הב"ן.
 1561עי' לעיל הערה .202
 1562עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,וכן באדם הנשמה נעלמת מאד ,ועיקר חיותו של
האדם הוא הרוח ,והוא האדם המקבל שכר ועונש כידוע ,והוא המרגיש ,והוא כל כחותיו וחושיו,
והנשמה הוא השכל המלמד לאדם דעת ,והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע ,והיא בשמים רק
ניצוצות מתנוצצים ממנו על האדם להנהיגו ולהשכילו ,עכ"ל.
 1563עי' קידושין ל' ע"ב וז"ל ,אמר ר"ש בן לוי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש
המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו
שנאמר אלהים לא יעזבנו בידו ,עכ"ל.
 1564עי' ירושלמי סנהדרין נ"א ע"ב ,וז"ל 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,
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ששם אין בחירה ועבודה ואינו תלוי ביד האדם ,ומשם הוא תיקונו ,וכן הוא בסוד אלף הז' שאז
מלכות סלקא לבינה ,הוא ג"כ בסוד התשובה למקום שאין שם עבודה ,ובינה מעברת ממנה כל
הקלקולים שהיו דבוקים בה בסוד דנפקא מאתלטייא ,ונותנת בה אורות חדשים מה שלא היה
בתחילה ,והיינו סוד הגדרים וסייגים שצריך בע"ת מה שאינו לפי הגבול של התורה בחיוב
העבודה ,וז"ס ההפרש שבין תיקוני גלגלתא ובין תיקוני הדיקנא ,והענין סוד נורא מאד.
והוא שמצינו בכ"מ שדכורא הוא מקבל החסדים מאבא חכמה ,והנוקבא גבורות מבינה,
ובכ"מ מצינו היפוך מזה ,כמ"ש )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,דאבא יסד
ברתא )זהר ח"ג רנ"ח ע"א( ואימא מתפשטת בדכורא בסוד נתינת המוחין בו ,אבל הוא ענין
עמוק מאד מאד ,שבאמת כבר נתבאר בכ"מ שתכלית התגלות הרצון באצילות העולמות היה
בשביל המלכות וה"ס צמצום א"ס בבחינת מלכותו ,והכל בשביל גילוי הטוב הגמור כמש"ל
בכ"מ באריכות מזה ,והוא בשביל גילוי השלמות במקום שלא היה שלמות ,שהוא המקום של
הצמצום שמשם נסתלק האור ,וכן עיקר התיקון בשביל המלכות דלית לה מגרמה כלום )זהר
ח"א קפ"א ע"א( שהוא סוד עיקר השכר של עוה"ב באלף הז' בינה ,וזהו ענין ה' בחכמה יסד
ארץ ,שחכמה הוא תחילת המחשבה 1565היה בשביל ליתן יסוד וקיום לארץ ,מקום אשר לית לה
מגרמה כלום.
אבל בסוד האמצע שהוא הציור לבוא הדברים בהדרגה ,צריך תחילה לסדר העבודה
אשר נמשך בזמן השית אלפי שנין שבו ניתנים תיקונים בפרטות בכמה מדרגות לתיקון מקום
החסר הזה ,וה"ס המוחין הניתנים בז"א שהם עיטורי הנהגה וכח פרטי מאורות ותיקונים ,אשר
בזה יתקן את הנוקבא דלית לה מגרמה כלום ,ואלו הם החו"ג אשר נותנת בינה שהיא המפרטת
דרכי המחשבה העליונה בסוד הציור אל ז"א ,שלא יתן לנוקבא אלא ממנו והיא תהיה טפלה
אליו ,שאל"כ היה מתבטל ענין הבחירה ,שהרי כך שיערה המחשבה שבנין הנוקבא שהיא בנין
הנבראים התחתונים עצמם בסידורם ,תהיה תמיד חסירה מצדה וצריכה להשתלם תמיד ע"י
העבודה ,ולכן בזה"ז הנוקבא טפלה לדכורא ,והיא אינה מקבלת בתחילת בנינה רק סוד גבורות
שהם כוחות צמצומים וחשך דלילה הוא בגריעו תמיד ,רק שלפעמים בעת התיקון פרטי שנעשה
בכל זמן ע"י העבודה ,מקבלת ג"כ החסדים מדכורא וג"ז אינו אלא בבחינת מים לבד ,שאין
הטוב מתגלה בעוה"ז התחתון בשלימות ,רק נשאר גנוז לימות המשיח ,וגם בדכורא אין האור
גנוז בו רק לעתים מיוחדים בזמן הזיווג ,שאז ניתנים בו תיקונים ואורות לשלימות התחתונים
שהם בסוד ב"ן ,ונמצא ,שעכשיו בהנהגת שית אלפי שנין תחילת המחשבה הוא בשביל הנוקבא,
וה"ס אבא יסד ברתא ,וציור שהוא בפועל ליתן תיקונים ואור הוא בדכורא ,וזה אימא כונן
לדכורא ,ומ"מ היא נותנת לו סוד החסדים שמקבלת מאבא ,שהוא האור העולה במחשבה,
ובנוקבא אינה נותנת בסוד הציור רק גבורות בבחינת חושך וחסרון האור ,שכן צריך בשביל
העבודה והבחירה.
והנה כל התיקונים שניתנים לדכורא הכל הוא בסוד העבודה של השית אלפי שנין שהוא
סוד המ"ן שעולה למעלה ,שעי"ז ניתנים תיקונים בזה"ז בשית אלפי שנין בדכורא ,וה"ס מה
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 ,עכ"ל ,ועי'
עוד זהר ח"א קל"ז ע"א וז"ל ,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 ,עכ"ל ,וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה ,כמש"כ )מו"ק כ"ח ע"א( אמר רבא חיי בני
ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא ,עכ"ל ,ועי' לקמן פתח מ"ה שזה שייך
לדיקנא בפרט.
 1565עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד שמחשבה זה חכמה לאפוקי ציור שזהו
בינה.
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דז"א תליא בתיקוני גלגלתא ,שכל אורות ותיקונים שלו הם בסוד אור חוזר כמש"ל )פתח יד(
בסוד השערות של גלגלתא דנפיק ממו"ס לאוירא ומשם על הגלגלתא שהוא העולה לסוף הרצון
העליון בשביל הנצחיות ,ומ"מ חוזר ונמשך לז"א בסוד התיקונים שניתנו לו לצורך תיקון
העולם ,להיות האור גנוז בו בשית אלפי שנין כמ"ש ,אבל תיקון הנוקבא שהיא תתבנה בנין שלם
בזמן חורבן העולם שאז יתוקן כל החסרונות ויותן לה אורות חדשים ,ואז אין זמן העבודה רק
בסוד עוה"ב קבלת השכר ,ולכן אז נמשכים האורות מלמעלה למטה שאינו ע"פ מעשה
התחתונים רק ממה שכבר הוכן בשית אלפי שנין שהם הבירורים שעלו למו"ס למחשבה עילאה,
אח"כ הם ניתנים בבחינת שכר עוה"ב מסטרא דלעילא בבחינת אור ישר ,ולכן אנו אומרים שבנין
הנוקבא הוא ממו"ס משא"כ של דכורא הוא מע"ק מגלגלתא.
פתח לב
ומ"מ בנין הנוקבא שיהיה באלף הז' הם עצמם סוד הנשמות שיצאו בשית אלפי שנין,
רק שתחילה היו נשרשים בסטרא דדכורא והנהגתם ע"י שהוא בבחינת סדר העבודה שניתן
מדכורא בתורה ומצות לתיקון הנפש ,ובאלף הז' ישתרשו בסטרא דנוקבא ,והיינו שחלקי
מאורות התחתונים שבהם שהיו חסרים השלמות בתחילה יהיו עולים לבינה מקום שאין קלקול
מגיע ,ויוסר כל חסרון וקלקול ,ויותן להם אורות חדשים שמצד זה יהיו רחוקים מכל קלקול
ויתחדשו בחידוש גמור ,וז"ש )ספד"צ י"א ע"א( תליסר יקים לון ברחמי ,ר"ל בסטרא דלעילא
ולא בדין לפי הצמצום ומעשה כלל ,ויתחדשון ויקומו כל אינון שיתא ,ואז יתגלה תחילת
המחשבה שבסוד חכמה שהם החסדים ,והאור גם למטה בחלקים התחתונים שהם בסוד נוקבא.
וז"ס הגדול מה שארז"ל )ברכות ל"ד ע"ב( כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח,
אבל לעוה"ב ,עין לא ראתה גו' ,ואמרו שם ,זו עדן שלא שלטה בו כו' ,והענין כי אמרו )ב"ב י"ב
ע"א( חכם עדיף מנביא ,ומצינו לפעמים שהנביאים מדרגתם יותר גדולה מחכמים ,אבל הכל
אמת ,שחכמה הוא בהעלם ,משא"כ לנביאים נתגלה הדבר בפירוש לפי העת והזמן ,מה שא"כ
חכמה הוא עמוק ולא ניתן להתגלות למטה ,ומ"מ שורש החכמה הוא יותר גדולה ממה שנתגלה
לנביאים ,וה"ס מ"ש שנביאים הוא מבינה כידוע ,1566ושם הדבר בא בבחינת ציור מה שהיה
בהעלם במחשבה ,ולכן הם נתנבאו לעוה"ז שהוא סוד הנהגת ז"א שהוא מבינה )משלי ג יט(
כונן שמים כו' ,שהוא לימות המשיח שיתגלה בו האור בסוף הזמן בעטרת היסוד ,אבל ענין
עוה"ב שהוא באלף הז' ,זה לא נתגלה במדרגת נבואה שהוא לדכורא ,אלא לעוה"ב שהוא
משורש המחשבה שיתגלה ע"י בינה גם למטה לנוקבא שתעלה לשם ,וה"ס עדן עילאה
סתימאה) 1567ברכות ל"ד ע"ב( יין המשומר בענביו שהוא מו"ס ,ששם הוא חמרא דיתיב על
דורדייא 1568שאין שם מגע הסט"א ,שהרי הוא מקום שאין קלקול מגיע שם כמ"ש ,ועיקר עדן
הוא חכמה 1569כידוע ,וה"ס )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ ,שאז יתגלה אור החכמה בארץ
ותתבנה בנין גמור ע"י החכמה שנתגלה ע"י בינה בסוד הטיפה שנותן חכמה בבינה ,ולכן,
לפעמים אנו קוראים מו"ס בחינת בינה ,ולפעמים חכמה 1570שהוא בבחינה העליונה של בינה
במה שמקבלת מחכמה ,ולא בבחינת פנותה למטה לז"ת כמש"ל.
ומאמר הנ"ל הוא אחד עם מ"ש ג"כ )ברכות ל"ד ע"ב( במקום שבעלי תשובה עומדים
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד ,כמש"ל )בפתח הקודם( שהוא סוד עלייתם למדרגה יותר
עליונה מהדרגת העבודה שניתן ע"פ סדר ו"ק ,אלא בבחינת עלייתם לבינה לעדן עילאה כו' כי

 1566עי' תיקו"ז נ"ה ע"א.
 1567עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג וז"ל ,והאי )מו"ס( אקרי עדן סתימא והוא מוחא דע"ק ,עכ"ל.
 1568עי' א"ר קכ"ח ע"ב וז"ל ,והאי מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה ,שקיט ואשתכיך
באתריה כחמר טב על דורדייה ,והיינו דאמרי סבא דעתוי סתים ומוחיה סתים ושכיך ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"ג וז"ל ,באד"ר דף קכ"ח ע"ב והאי מוחא כו' כחמר טב על דורדייא ,שהוא
צלול ואין השמרים יוצאין ,וכן מוחין דאו"א נקראין אוירא דכיא ואשא דכיא ,שבג"ר אין דין כלל,
עכ"ל.
1569
עי' א"ז ר"צ ע"א.
 1570עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב שזה בינה ,ועי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א בהתחלה שזה חכמה,
וכן בהגר"א תז"ח י"ח ע"ג.
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בעל תשובה צריך להמית נפשו ע"י גדרים וסייגים להתרחק יותר ויותר מכל קלקול הנטועה
בנפשו ולהעלותה למעלה ,וה"ס חורבן הנפש וסילוקה לאימא בינה בהארת הנשמה.
ומצד זה מצינו ג"כ בהנהגת הזמן איזה מדרגה מבחינת האור הזה ,וה"ס קבלת התשובה
של החוטאים ,שצריך החוטא לתקן נפשו ,וצריך לעורר עלי' הארת הבינה להעלותה למעלה
בסוד העיבור לתקנה ,וז"ס ענין י"ג מדות של רחמים שהזכיר משה בחטא העגל ,שאז היה פגם
גדול מאד ,וה"ס עלייתו להר ) (1571והתנפל לפני ה' ארבעים יום גו' ,והוא ענין עמוק ,כי מ' יום
הוא יצירת הולד ,1572והוא בסוד המקוה שהיא נקודה דמתפרשא לג' נקודין לכל סטר ,1573שהם
מ' סאה שיעור מקוה ,וה"ס הארת המו"ס ששם ג' הויו"ת שהוא שם של י"ב דמתפרש לד'
סטרין ,ג' אתוון לכל צד ג' יודי"ן וג' ההי"ן כו' ,כמ"ש הגאון בפירושו לספ"ד )ב' ע"א( ולכן ,אז
)שמות לד כח( לחם לא אכל ומים לא שתה ,כי הוא בסוד עוה"ב שאין בו )ברכות י"ז ע"א( לא
אכילה ולא שתיה כו' ,וענין עלייתו של משה ,כי הוא היה כולל בו כל ס' ריבוא נשמות של דור
המדבר) ,כמ"ש )תנחומא בשלח י'( וישמע יתרו גו' למשה ולישראל עמו ,שקול משה כנגד
כולם( ,וכאשר חטאו בעגל ,אז נאמר לו )שמות לב ז( לך רד גו' ,כי אז ירדו נשמותיהם לקליפה
בסוד וארעא אתבטלת ,והוצרך הוא לעלות למדרגתו לסטרא דבינה ,ועי"ז עלו כל שרשי
הנשמות הכלולים בו ג"כ למעי הבינה בסוד העיבור בסוד ארבעים יום הנ"ל ,ועי"ז נשפע עליהם
חידוש הארה מסוד הבינה משורש מו"ס שהיא התשובה ששם בעלי תשובה עולים ,והוריד
אורות הי"ג תיקונים בסוד אור ישר ממו"ס ,והיה ממש כעין חידוש העולם אחר התוהו ,וה"ס
הלוחות השניות שפסל במ' יום האחרים.
פתח לג
והוא ג"כ ענין עמוק מאד ,כי קבלת התורה היה ג"כ מסטרא דבינה בסוד קול השופר,
במשוך בקרן היובל )יהושע ו ה( דקרן ביובל אתעטר )ספד"צ ל"ו ע"ב( והוא כמש"ל בכ"מ
שהתורה ה"ס המתקלא והתיקון ,אורות חדשים שנתנו לדכורא לצורך העבודה לתקן הנפש ע"י
הרוח ,ולכן היה ג"כ עליית משה להר והוריד ב' לוחות שהוא סוד הדעת הניתן לז"א מאימא,
אבל שם היה בסוד תורה מסטרא דלתתא שהוא בסוד התעוררות העולה ממו"ס למעלה על
גלגלתא דא"א ,אבל אחר חטא העגל שם היה בסוד תפילה ,שהוצרך לעורר י"ג מדות של רחמים
מסטרא דבינה לנוקבא בסוד י"ג תיקונים ,והוריד אורות חדשים לנוקבא לצורך תיקונה ,שלא
תתבטל לגמרי ,וה"ס לוחות השניות שהיו בסטרא דנוקבא כמ"ש האר"י ז"ל )ע"ח לאה ורחל
פרק ו'( ולכן היתה ירידתו של משה בלוחות השניות ביו"כ בסוד בינה שהוא תשובה שאין בו
אכילה ושתיה ,שבאמת בכל יו"כ מתעורר איזה ניצוץ והארה זו ,בסוד )ויקרא כג כח( כי יוכ"פ
הוא גו' לטהר אתכם גו' ,בסוד המקוה הנ"ל )בפתח הקודם( ולכן צריך להתענות ביוה"כ בסוד
עוה"ב שאין בו אכילה ושתיה ,וכן אסור בתשמיש כי היא בסוד תגא בלא שמושא ,1574וכידוע
שבכל יו"כ עולה הנוקבא לאימא בסוד ה' קולות ,והם אותם ה' קולות של מ"ת ,1575וה"ס השופר
עלמא דחירו )זהר ח"ב קפ"ו ע"א( ששם אין מגע לסט"א ואין קלקול ,והוא בירחא שביעאה סוד
אלף השביעי ,וכמ"ש בספ"ד פ"ב )י"ט ע"ב( בזימנא דמטי ירחא שביעאה משתכחי ירחין אלין
 1571שמות כד יח וז"ל ,ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום
וארבעים לילה.
 1572עי' יהל אור ח"ג א' ע"ג וז"ל ,בהר סיני של בריאה שם עאל משה ,ושם ניתן התורה מצד
אימא דמקנן בכורסייא וכו' ,שהוא בינה כידוע ,ושם יצירת הולד במ' יום ולכן ניתן תורה למ' יום,
עכ"ל.
 1573עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ז ע"א שכתוב ט' נקודין לכל סטר ,וכנראה שכאן זה טעות דפוס.
 1574עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ואז )לע"ל( צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן
)ברכות י"ז א'( עטרת בעלה ,ואז אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פ"ו כו' ,כמו ביה"כ דרגא דבינה,
כמ"ש בתיקונים שאז היא בסוד תגא ,עטרה בראש ,וכל המשתמש בתגא חלף ,שאין שימוש
כשמלכות בראש בעלה ,עכ"ל.
 1575עי' ברכות ו' ע"ב ,ועי' שעה"כ יוה"כ פרק א' וז"ל ,ע"י ה' תפלות שאנו מתפללים ביוה"כ,
אנו ממשיכין אליה ה' בחי' ,אכילה ושתיה פנימיים מפנימיות אימא בסוד ה' קולות היוצאות
מהפה ,בסוד הבל כדמיון ה' קולות תפילתינו ,כי גם אלו ה' בחי' הנז' הם סוד ה' קולות פנימיי'
היוצאים מפי אימא ,עכ"ל.
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תליסר בעלמא עילאה ומתפתחא תליסר תרעי דרחמי בההוא זימנא ,דרשו ה' בהמצאו ,וכן אלו
עשרה ימים שבין ר"ה ליוכ"פ הם הנוספים בכל שנה ,ובג' שנים מצטרפים לחדש העיבור ,והוא
כנגד תיקון י"ג נגד בינה.1576
וכ"ה בכל זמן שע"י העונות הנוקבא יורדת לקליפות ,וע"י תשובה נפקא מאתלטייא,
והם י"ג מדות י"ג תיקוני דיקנא ,וה"ס תיקון הנפש באדם שנעשה בסוד פרצוף ,אבל ההפרש
שבין עוה"ז לעוה"ב באלף הז' ,שעכשיו אין אורות חדשים נכנסים בה בעצמם רק מועיל
להוציאה מאתלטייא לבד ,1577ואח"כ תיקונה ע"י ז"א בזיווגא מסטרא דדכורא שהוא סוד ז'
תיקוני גלגלתא המאירים בו ,אבל באלף הז' התיקון בכלל לכל הנשמות ממה שהיו מתחילת
הבריאה עד סוף הזמן ,ואז יכנסו בה אורות חדשים מעצמם של המו"ס ,הרי נתבאר לך כלל ענין
הי"ג תיקונים היוצאים ממו"ס שהם הכל תיקונים בשביל הנוקבא ,והיינו להסיר הקלקולים
האוחזים בנוקבא ,ולכן נקרא 1578דיקנא דיקירותא שהוא הכבוד המתגלה ע"י מה שמתעורר
רחמים ונכפין כל הדינים והרשעים כלים ואז מתגדל שמו בעולם.
ולכן שערות דיקנא הם יותר רחמים משל הגלגלתא ,ששם הם בסוד התעוררות מה
שעולה מן התחתונים בסוד העבודה שעי"ז מתעוררים חסדים גדולים לקשר הנצחיות ,שזה
עצמו הוא שורש הטוב והחסד ,משא"כ הדיקנא הוא בסוד קבלת התשובה שהוא ברחמים
גמורים מסטרא דלעילא ,ואעפ"כ ,שערות דגלגלתא הם שעיעין ורכיכין יתיר משערות הדיקנא
שהם קשישין ותקיפין 1579כמ"ש שבגלגלתא הוא חסד דעתיק ובמו"ס הוא גבורה ,1580כי מצד
שאורות החדשים שראוים ליתן לנוקבא אין הזמן גורם להתגלות עתה רק באלף הז' ,ולכן הם
נעשים שם בסוד צמצום בסוד ויה"י או"ר דאשתאר בגריעו חשך דלילה ,1581שהוא בוצד"ק
שגנוז שם במו"ס ,ולכן השערות הם תקיפין להיות מחיצה קשה בפני האור הגדול הזה ,ואעפ"כ,
הם יוצאים דרך נקבים פתוחים מאח"פ 1582שהוא סוד התעוררות שלהם גם בזמן הזה לקבל
תשובה שהוא מסטרא דלעילא ולא באור חוזר ,משא"כ שערות דגלגלתא שהם בשביל הדכורא
שהוא מתגלה בהנהגת הזמן אין בזה צמצום וסילוק ,לכן הוא מאור דאוירא בסוד יהי אור חכמה
דגלגלתא ,ומ"מ אינם יוצאים דרך נקבים פתוחים ,רק ע"י נקבי השערות שהם בסוד אור חוזר

 1576ע"ש בהגר"א י"ט ע"ד וז"ל ,בזמנא עד בהמצאו  -ר"ל בחדש תשרי כל הי"ג תקונין נמצאין
באמא בינה ,ומתפתחין י"ג תרעין שהן י"ג תיקונים באלו עשרת ימים שבין ר"ה לי"כ ,שאז שערי
תשובה פתוחין כידוע ,והן שערי בינה שהיא נקראת תשובה כידוע ,והוא כמ"ש לעיל שתיקון י"ג
הוא נגד היכל השביעי בינה ק"ק ,ובמזלא כלילן כל התיקונים ,לכן בה משתכחין ג"כ כל התיקונים,
וכמש"ל בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי שביעאה עלייהו כו' ,בתריסר שעתי כו' ,תליסר
יקים לון ברחמי כו' ,ושלטא ביום השביעי י"ג תיקונים ,וכן כאן בחדש השביעי ,וטעם לאלו עשרת
ימים יתבאר למטה וכן היתה בעולם התהו שמלכו ששה מלכים וכשמלכה בינה שביעאה עלייהו,
עכ"ל.
 1577עי' בגר"א בספד"צ ח' ע"ד וז"ל ,ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר אררה ה'
 ר"ל שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט' דו"ק מסט' דחסד כנ"ל ,אבל היא )נוק'( לא נפקא,אלא האורות שהיו לה בתחלה בסט' דנוקבא בחינת הגבורות כנ"ל ,והוא האורות שהיו בקליפות
דאתבטלא ,ויצאו עכשיו ,וכל התקונין הן בסט' דדכורא כנ"ל ,והן אורות חדשים ,וז"ש ומההיא
דאתלטיא נפקא ,שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון ,רק אותן אשר יצאו מן
הקליפות שהן אחד עשר קליפות ,עכ"ל.
 1578עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,דעד יקירו דיקירותא  -ר"ל עד דיקנא קדישא שנקרא
יקירו דיקירותא ,כמ"ש באד"ר )ק"ל ע"ב( דיקנא דסתים ויקיר מכל תקונוי כו' ,יקירא דיקירין כו'
כנ"ל ,עכ"ל.
 1579עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג וז"ל ,הלבושין הן י"ג תיקוני דיקנא ,שעל ידיהם יוצאין
האורות לכל העולמות מן המזלא ,ויוצאין ע"י השערות צינורות דקין וע"י התלבשות בשערות,
ועי"ז יוכלו כל העולמות להתקיים ,עכ"ל.
 1580עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
 1581עי' זהר ח"א י"ז ע"א וז"ל ,ההוא חשך עאל ואתכליל בימינא ,וימינא אחיד ליה ואשתאר
בגריעו האי לילה ,וכמה דחשך תיאובתיה לאתכללא באור הכי לילה תיאובתיה לאתכללא ביום,
חשך גרע נהוריה ,ובגין כך אפיק דרגא בגריעו ולא בנהירו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז מ"ה ע"ד שזה
עצם המציאות של חסרון בצד שמאל ,וכל מציאותו בהתכללותו בימין.
 1582עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ד וז"ל ,הדיקנא יוצא דרך נקבי אח"ף ,עכ"ל.
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מסטרא דילן ,והבן דברים אלו מאד ,שבזה יתבאר לך כמה עניינים הנראים סותרים בדברי הרב
הקדוש ובדברי הגאון ,ועי"ז יפתחו לך שערי אורה ,ודי בזה.
פתח לד
וצריך שתדע שאע"פ שאנו אומרים שבעוה"ב באלף הז' הוא ענין עליית הנוקבא לבינה
שניתן בה אורות חדשים ,מ"מ גם הדכורא עולה שם כמ"ש בספ"ד )י"א ע"א( תליסר יקים לון
ברחמי וקמו כל אינון שיתא ומתחדשין כקדמייתא ,והיינו ממש כמו באדם התחתון ברוח ונפש
שבו ,שבעוה"ז אין בה שלמות מעצמה רק מה שמקבלת תרי"ג איכות מן הרוח 1583ע"י העבודה
ומצות ותורה ,ובעוה"ב ,אז הנפש עצמה עולה למדרגת הנשמה ויתוספו בה אורות חדשים ומ"מ
גם הרוח יהיה לו עליה ויתוסף בו אור ,וכמו כן הוא בכללות העולמות כמ"ש )ישעיה ל כו( והיה
אור הלבנה כאוה"ח ואוה"ח יהיה שבעתים גו' ,וכמ"ש )זכריה יד ו( והיה ביום ההוא גו' לא יום
ולא לילה גו' ,ר"ל ,שלא יהיה שליטת דו"נ שהם בסוד יום ולילה אלא רק בינה שלטא ,ושניהם
יהיו עולים שם בסוד העיבור בסוד )גיטין כ"ג ע"ב( עובר ירך אמו הוא ,ומ"מ ,עיקר העליה יהיה
בבחינת הנוקבא שהוא בסוד חשך המתהפך לאור ,שהוא מדרגה יותר גדולה ממה שהוא אור
בעצמו ,שכמו כן האורות של הנהגה שניתנו לתיקון המקבלים הוא בסוד ז"א ,יהיה להם ג"כ
עליה בסוד העברת הזמן לנצחיות ,אבל עיקר העליה יהיה לבחינת המקבלים שבהם יהיה ניכר
העליה יותר ,שהרי הם יתעלו מסוד חשך לאור ,וז"ס מלכות שתעלה בבחינת עטרת בעלה.1584
ומזה תבין ענין הדיקנא ,שהרי אמרנו שהדיקנא הוא רק בשביל תיקון הנוקבא ,ובאמת
מצינו שגם דכורא נתקן ע"י ,שהרי זו"נ הם מקבלים חו"ג שלהם משורש ב' מזלות נוצר ונקה
כמ"ש בסמוך )פתח הבא( וכן או"א דבמזלא אתכלילין ,1585אבא נותן חסדים לז"א ואימא
גבורות לנוקבא ,אבל הוא מ"ש שענייני הדיקנא עיקרם בשביל תיקון הנוקבא להעלותה
מאתלטייא בסוד התשובה ,להעביר ממנה הקלקולים ,והוא תיקון הגבורות שבה ,שמצד
הגבורות נאחזים הדינין התקיפין בנוקבא ,ומבחינת מזל ונקה מתנקים הכתמים וסיגי הדינים
בסוד המקוה המטהרת הטומאות לכן נקרא ונקה ,והוא ביסום הגבורות בשורשם ,אבל גם
הדכורא מקבל תיקונים גדולים משם ,והוא בסוד תוספת סיוע באורות ההנהגה למעלה ,שלא
בגדר הדינים ,והוא בסוד המשכת החסדים יותר מגבול העבודה ,והוא מ"ש )שמות לד ז( נוצר
חסד לאלפים ,שנמשך החסד לכמה דורות ,לאוהביו ולשומרי מצותיו ,כמ"ש במקומו לפנינו
בס"ד )פתח הבא( ונמצא שבהנהגת שית אלפי שנין זו"נ שניהם מקבלים מן הדיקנא ,דכורא
תוספת הארה סוד חסדים ,ונוקבא לתיקון הגבורות שבה ,ובניינה בסוד פרצוף להיות יוצאת
מאתלטייא ,אבל עיקר ענין הדיקנא הוא רק בשביל תיקון הנוקבא ובסוד הנהגת עוה"ב כמ"ש,
ולכן שערות הגלגלתא מסתיימין עד האודנין ,ומשם ולמטה מתחילין שערות הדיקנא ,כי כן
מקום הנוקבא הוא למטה מן הדכורא ,ונודע כי אודנין הם בחינת בינה כמ"ש בסוד אורות האוזן
דא"ק וכמ"ש בפתח שאחר זה בס"ד ,שכן נוקבא מקבלת מבינה.
פתח לה
 1583עי' לעיל הערה .202
 1584עי' ע"ח שער השמות פרק ו' וז"ל ,דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ"ל הנכללים
בזו"ן כולם הם בחי' אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום ,ועתה אור מקיף הוא
מצד הבינה ואח"כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה' חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא
הז"א ,ר"ל שהנוקבא דז"א שהיא התחתונה הנקרא מלכות ,תסובב גבר הז"א ,כדמיון מה שעתה
מסבבת אותו הבינה ,והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז"א ,הנקרא ת"ת בסוד צדיקים יושבים
ועטרותיהן בראשיהם ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות פרק ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול
מהפנימיות ,לכן שם ב"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,עכ"ל ,וכן עי' אדיר במרום עמוד קח וז"ל,
לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א לעיל
הערה .1574
 1585עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ד וז"ל ,מזל העליון עד החזה ובו נכלל אבא ,ומזל תחתון עד
טיבורו ובו נכלל אימא ,שאבא מגיע עד החזה ומשם מתחלת אימא ומגעת עד טיבורו ,ובמזלא
כלילן ,שלכן בכללות הפרצופים והשמות אינן נחשבין אלא א"א וזו"נ כנ"ל שאו"א ע"ש א"א נקראו
ובמזלא תליין ואתכלילן ,עכ"ל.
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אחר שביארנו לך ענין התיקוני דיקנא בכללות ,נבאר לך מקום יציאתם ,והוא מ"ש
בספ"ד ריש פ"ב )י"ז ע"ב( דיקנא מהימנותא דיקנא לא אדכר בגין דהיא יקירותא מכולא,
מאודנין נפקא בסחרנהא דבוסיטא כו' ,וכללות דבריו הוא שהדיקנא הוא נקרא מהימנותא ,שבו
תלוי כלל אמונת ישראל 1586שהם י"ג תיקונים בסוד אמונת היחוד שכולל הכל ,כמ"ש 1587שמע
ישראל גו' ,וכן כתיב ומי כעמך ישראל גוי א' בארץ ,והענין כי כמו שהברית למטה הוא כלל
הכל שהוא יסוד כל הבנין ,1588והוא המחבר דו"נ ביחד שזהו תכלית העבודה של ישראל בסוד
הזיווגים ,שלכן נקרא ברי"ת בסוד תרי"ג 1589מצות שהם באים מסוד תרי"ג איכות שברוח
שתחילה הם נכללים במצות מילה שהיא מצוה ראשונה שנצטוה בה אברהם ,שע"ז נכרתו עליו
י"ג בריתות 1590בסוד אח"ד ,וכתיב )בראשית יז ז( להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך גו' ,וה"ס
עטרת הברית שהוא קוצו של ד' דאח"ד ,1591שבזה תלוי ההפרש שבין אח"ד לאח"ר ח"ו )ועיין
בזה בתולדות יוסף ריש מגילת איכה( ,וה"ס כללות תורה שבכתב עם תורה שבע"פ זיווג דדו"נ
ע"י י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם שבזה מחברים תורה שבעל פה ,שה' תיבות שמע ישראל גו'
הם ה' חומשי תורה ,ותיבת אח"ד י"ג מדות גו' שנדרשים מתורה שבכתב אל תורה שבע"פ,
שהם ו' סדרים ו' תיבות של בשכמל"ו כמ"ש הגאון בפי' לתיקונים )ל"ו ע"ג( ונמצא שכלל
האמונה תלוי ביסוד ,וכמו כן למעלה בדיקנא הוא ג"כ כללא דמהמנותא שהיסוד תלוי בדיקנא
)עיין לעיל בנתיב עולם התיקון אות י"א( ,שלכן סריס אין לו זקן 1592והוא הדרת פני זקן )שמות
יט לב( כמו יסוד מלך הדר.1593
והוא ג"כ כלל ב' מדות הכוללים ,נוצר ונקה ,שבהם נכללים חו"ג ומתייחדים ע"י או"א
כמו ביסוד חיבורא דדו"נ ,רק שלמטה הוא בסוד הגילוי כמו שניתן למטה התורה בבחינת

 1586וז"ל הגר"א שם ,מהימנותא  -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.
 1587עי' ברכות ו' ע"א וז"ל ,אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקדוש ברוך הוא
מניח תפילין וכו' אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב
בהו אמר ליה ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל
אין דכתיב את ה' האמרת היום )וכתיב( וה' האמירך היום אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל
אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם אתם עשיתוני חטיבה
אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם
שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ,עכ"ל.
 1588עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וז"ל ,דעד דלא הוה מתקלא  -מתקלא הוא מאזנים הנ"ל ,ג'
קוין חד"ר ,והענין הוא זו"נ ,דדכר הוא חסד ונקבה דין ,שהן יום ולילה ,אור וחשך ,וצריך למכריע
ביניהם כלול משניהם ,והוא יסוד עולם צדיק ,והוא מבסם לנוק' וע"י נתקנו כולם ,כמ"ש לקמן פ"ג
אתפשט דכורא ואתתקן בתיקונוי באמה בפומיה דאמה מלכין דאתבטלו הכא אתקיימו ,מפורש
שתיקון הוא ביסוד ,ושם נתקנו כל המלכים דמיתו ,ע"י שלא היה המתקלא ,עכ"ל.
 1589עי' יהל אור בהערה .202
 1590עי' נדרים לב ע"א.
 1591עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 1592עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ג וז"ל ,ולא נתייחד ע"ק עמהם עד שיצא הדעת ואז אתכלילו
במזלא ששם שורש הדעת ,ושם תלייא זיווגם בסוד סריס אין לו זקן ,עכ"ל.
 1593עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א.
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גשמיותה שהוא זיווג גופני ,כמו כן הדיקנא הוא עושה זיווג רוחני בסוד מחשבה וציור 1594שהוא
הפנימיות של תורה שבכתב ושבע"פ ,שעז"נ )דברים ד ו( כי היא חכמתכם ובינתכם גו' ,ומשם
הוא קיום התורה בסוד שבועת הר סיני שהוא הפה כידוע )עיין לעיל בבית נתיבות פתח י"ד
ופתח ט"ו( ,וכן תיקון י"ב אשר נשבעת לאבותינו גו' הוא הפה ,ובו נכללים כל הי"ב תיקונים של
י"ב שבטים שקבלו התורה בשבועה ,ולכן בו תלוי קיום העולם כמ"ש רז"ל )שבועות ל"ט ע"א(
שכל העולם נזדעזע כששמעו דיבור לא תשא גו' ,כמו שמעמד העולם הוא ע"י יסוד יומא
שתיתאה שקבלו בו התורה כמ"ש רז"ל )ע"ז ג' ע"א( ע"פ יום הששי כו' ,ולכן ,אחר ב' דברות
הראשונות אנכי ולא יהיה לך ,נאמר לא תשא גו' ,כי אלו ב' דברות הראשונות הם נגד שורש כל
התורה שלכן נאמרו מפי ה' ,1595והם כוללים הכל ,אנכי כולל כל רמ"ח מצות עשה ,ולא יהיה לך
כל השס"ה מל"ת ,ומפי הגבורה שמענום כי הם בסוד חו"ב שהוא זיווג נעלם בסוד הדבור ,שכן
חסדים שורשם מאבא והם מצות עשה ,וגבורות מאימא סוד ל"ת ,משא"כ שאר הדברות מפי
משה שהוא סוד הדעת אחר חו"ב ,והדעת הוא חיבורא דדו"נ ,וה"ס הדיקנא בב' מזלות
שחיבורא דאו"א על ידו ,ומשם ולמטה הוא זיווג גופני ע"י משה.
ושורש כל התורה הוא בסוד זיווגא קדמאה ,בטישו דאוירא ומו"ס ,והם ב' דברות אנכי
מסוד אוירא שורש כל החסדים ,ולא יהיה לך גו' מו"ס דמשם זריק ש"ך ניצוצין לכל סטר )ע"ח
רפ"ח פרק ה'( והוא דחיית הסט"א סוד הבירורים דסלקין למו"ס ,והוא הרחקת אלהים אחרים,
ותיכף אח"ז לא תשא גו' שקיבלו עליהם את התורה בשבועה ,ולכן השבועה הוא בדיקנא
וכמ"ש באד"ר) 1596ק"ל ע"ב( ווי למאן דאושיט ידיה לדיקנא כו' ,והיינו בסוד שבועת שקר ר"ל
לעבור על השבועה ,ובשבועה זו תלוי כל קיום ישראל ,כמ"ש )דברים כו יז( את ה' האמרת היום
וה' האמירך גו' ,נשבע הקב"ה כו' ,1597שאלו ב' אוירא ומו"ס המתגלים בב' מזלות ,משם שורש
כל ישראל להתקשר בסטרא דקדושה ,ונכפים כל הסט"א ואו"ה ע"י כמו שיתבאר ,וכן קיום כל
ישראל תלוי בשבועת האבות וזכירת ברית אבות ,וע"י תשובה ,כמ"ש )ויקרא כו מב( וזכרתי את
בריתי יעקב גו' ,וכתיב )דברים ד ל( והיה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך גו' ,והם ב' מזלות
הנ"ל נוצר חסד לאלפים גו' ונקה בסוד התשובה ומעמיד עליהם 1598כו' ,והם המתגלים בסוף
אלף הששי בימות המשיח שאז יתגלה ברית אבות בסוד ג' גוונין דקשת ,גוונין נהירין דביה
כמ"ש בזוה"ק )ח"ב כ"ג ע"א( וגם התשובה ,והוא גילוי הדיקנא וכמ"ש באד"ר )קל"ד ע"ב(
ובההוא זימנא דאתער עתיק יומין בתיקוני דלעילא ,ההוא יתקרי יום אח"ד דביה זמין לאוקיר
דיקניה הה"ד ,יום אחד הוא יודע לה' גו' ,וה"ס אח"ד הנ"ל שהוא כלל המהימנותא ,ויתגלה
אמונת ישראל והיחוד ושבועת הקב"ה לישראל וכמ"ש שם ,תאנא אלין תיקונין אקרון ימי קדם,
יומין קדמאין דקדמאי ואינון דאשתכחו בז"א אקרון ימי עולם.
פתח לו
וביאור דברים אלו הם עניינים עמוקים מאד מאד ,שכבר ידעת שז"א הוא הנהגת שית
אלפי שנין שבו הבחירה בסוד טו"ר ,ולכן יש בו יום ולילה ,אור וחושך ,ולכן הם נקראים ימי
עולם ,והם תליין בשיתא קדמאי )ספד"צ ט' ע"א( בז' תיבות של פסוק בראשית 1599ז' תיקוני
גלגלתא כמש"ל )פתח ל'( אבל הדיקנא ה"ס כללי המאורות אשר הם למעלה מהנהגת השית
אלפי שנין ,אלא הם בסוד עליית פרטי הנהגת הזמן אל הבינה תיבה הי"ג המים ,בסוד חורבן
העולם בתריסר שעתי )ספד"צ י"א ע"א( והוא תיקון י"ג הנקרא מימי קדם ,שהוא התוהו שקדם
1594

עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג' דברים רצון ומחשבה וציור וכו',

עכ"ל.
 1595עי' מכות כ"ד ע"א.
 1596נראה שיש כאן טעות ,וצ"ל אד"ר קלא ע"א וז"ל ,ומאן דאושיט ידיה לאומאה כמאן דאומי
בתליסר תקוני דיקנא ,עכ"ל.
 1597עי' תדבא"ר כד וז"ל ,נשבע הקב"ה לעמו שלא יחליפם באומה אחרת ולא ישנם ולא
ימירם בעם אחר ולא יכלה אותם שנאמר )הושע יא( לא אעשה חרון אפי וגו' ,עכ"ל.
 1598עי' סנהדרין צ"ז ע"ב וז"ל ,רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו
אין נגאלין ,אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין ,אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד
להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב ,עכ"ל.
 1599עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב.
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לבריאה ,שסוף מעשה במחשבה תחילה )עי' תיקו"ז ז ע"א( ,והוא שביעאה סוד בראשי"ת
שהוא מאמר ראשון שבו המחשבה כמ"ש במ"א )פרצופים פתח ח' ואבי"ע פתח טו( )וכן כתב
האלשי"ך הק' בפרשת בראשית במשרז"ל )ר"ה ל"ב ע"א( בראשית נמי מאמר הוא ע"ש( ,שאז
אתתקף בלחודוי )ספד"צ הנ"ל( ויתחדשו ע"י הי"ג בסוד ישוב לימי עלומיו )איוב לג כה( שיהיו
הימי עולם עולים למדרגה יותר עליונה לסוד המוחין שהם קדמו לעולם בסוד חו"ב ,תורה
קדומה 1601שני אלפים שנה קודם לבריאה ,1602והו"ס חו"ב כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם
ובינתכם גו' ,ואלו הם סוד או"א שזווגם ע"י המזלא.
וז"ס ההפרש שבין ז' תיקוני גלגלתא שאורות שלהם יוצאים בסוד האחוריים אל ז"א
ליתן תיקונים להנהגת הזמן שיצאו האורות דרך נקבים סתומים ,ורק שהוא לקשר הנהגה זאת
בשורש הנצחיות בסוד התורה והעבודה ,כמש"ל )פתח לג( מזה באריכות ,אבל ענין הדיקנא
שהוא בפנים ,שאז יעלו פרטי מאורות ההנהגה שהיו מצומצמים בסוד רגעים קטנים מחוברים
בזא"ז בשית אלפי שנין ,שכל רגע הוא משמש מאור אחר ובסיתום מאד דמאיר מבתר כותלא
בסוד שערות דגלגלתא ,שלכן הם רגעים קטנים מאד ,ובו שליטת הדינים בסוד )תהלים ל ו( כי
רגע באפו ,אבל באלף הז' שאז יעלו לבינה ,יהיו בסוד העיבור ,שברחם מתגדלים האיברים
ונמתחים יותר ,וה"ס התגדלות מאורות אלו של הרגעים ,שהם יעלו למדרגות גדולות למאד,
ויהיו יכולים לקבל המאורות כולם ביחד בכל רגע שלכן יתבטל הנהגת הזמן ,ומשם יעלו
לנצחיות מסוד המוחין שאחר עיבור שני כידוע ,ולכן נקראים ימי קדם ,שהם העולים במחשבה
בתחילת הבריאה ,וגם נמשכים בסוד הפנים שנקראים קדם ,ולכן ,אז יהיה )זכריה יד ו( יום
אח"ד גו' לא יום ולא לילה גו' ,כמ"ש )תהלים קלט יב( שגם לילה כיום יאיר ,שיהיו ניתנים
בנוקבא אורות חדשים כמו או"א דכחדא נפקין כו' )אד"ז ר"צ ע"ב(.
והנה ,אורות אלו של הדיקנא אע"פ שעיקרם לסוד חידוש העולם ,מ"מ גם בזה"ז נמשך
מהם לפעמים איזה ניצוצות הארה לפי הזמן המסוגל לזה ,ולכן עי"ז נכפים כל הדינים כמו
שיתבאר ,וז"ס דאו"א לא נזכר באד"ר ,כי שם אינו מדבר אלא בסודות סידור הנהגת הזמן של
ז"א ,ומדבר רק מסוד ע"ק וז"א שהוא תלוי בע"ק ,בז' תיקוני גלגלתא כמ"ש )פתח לג( ומה
שמבאר י"ג תיקוני דיקנא ,אינו אלא בכללות וגם בשביל שמשם נמשך הארה גם בזה"ז לקיום
העולם לפרקים ,אבל או"א לא נזכר שם כי הם אינם לפי הנהגת הזמן ,רק המתקנים זו"נ
להעלותם לנצחיות שהוא סוד עוה"ב ,עין לא ראתה גו' )ישעיה סד ג( ולכן הם גנוזין תחת ב'
מזלות.1603
ולפי שעיקר העליה לנצחיות ותיקונם הוא ע"י הבינה ,לכן אימא תליא במזל הב'
המכוסה להעלותם לימי קדם ,וז"ס )בראשית רבה פ"א פ"ד( ישראל עלו במחשבה ,שכל
מהימנותא דלהון תליא באלו ימי קדם ,1604ועד"ז נכרת ברית בסוד וקנ"ה הכל שהוא ונק"ה,
כמ"ש האר"י ז"ל )שעה"כ עמידה פרק ב'(.
וכן אלו ב' דברים אינם נכרתים מישראל לעולם ,סוד מצות מילה ,ואמונת היחוד ,רק
שזה הוא באתכסייא במחשבה ובלב סוד חו"ב ,וברית באתגליא ,וז"ס מ"ש )זהר ח"ג קפ"ו ע"ב(
דברית אתער באצבעות דידין ,שהוא התלוי בב' דברות אנכי ולא יהיה לך ,שהם כלל מצות עשה

 1600עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,עכ"ל.
 1601עי' ב"ע ה' ע"ב שזה תורה שיצאה ממו"ס ,ועי' הקדמת הגר"א לאד"ר שאלו הם הגילוים
שרשב"י רצה לגלות באדרא ,ועי' תז"ח מ"ט ע"ב שהם גילוים דכתר.
 1602עי' ילקוט שמות רפו.
 1603עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ד וז"ל ,מזל העליון עד החזה ובו נכלל אבא ,ומזל תחתון עד
טיבורו ובו נכלל אימא ,שאבא מגיע עד החזה ומשם מתחלת אימא ומגעת עד טיבורו ,ובמזלא
כלילן ,שלכן בכללות הפרצופים והשמות אינן נחשבין אלא א"א וזו"נ כנ"ל שאו"א ע"ש א"א נקראו
ובמזלא תליין ואתכלילן ,עכ"ל.
 1604עי' בהגר"א על ספד"צ לעיל הערה .1586
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ומל"ת ,וכן ברית כולל כולם ,1605וע"י הוא תכלית עלייתם לאימא באלף הז' אחר כלות ממשלת
עטרת היסוד סיום אלף הששי בסוד תוספת שבת ,1606שיסוד נקרא מוסף כידוע.
וז"ס ב' דברות אנכ"י ל"א יהי"ה שב' תיבות אלו ה"ס אנ"י ,1607ואנכ"י הוא כס"א
)תיקוני זהר ט' ע"ב( בינה ששם יעלה אנ"י וכ' הוא כתר תגא בראש ס"ת ,1608ובעליית אנ"י שם
היא נעשה בסוד אנכ"י ,וסוד נורא מאד יש בזה ,ע"פ מה שידוע מענין עולם המלבוש 1609שחצי
התחתון נתקפל למעלה בסוד רל"א פנים ואחור )ס"י פ"ב מ"ד( שסוד ההתקפלות ה"ס חורבן
העולם ועליית התחתונים למעלה ,והוא ברזא דאלב"ם 1610סליק ונחית ,והם א' דאנכי ול' דלא
יהיה לך גו' והוא מ"ש כאן בדיקנא בס"ד )ספד"צ י"ח ע"א( סליק ונחית ,שהם כלל דו"נ
שנכללים שם ,ולכן דיקנא לא אדכר ,כי הוא דבר נעלם ואינו לפי ענין הנהגת הזמן אלא בסוד
עוה"ב ,כמו ששכר עוה"ב לא נזכר מפורש בתורה רק ברמז ,כמו כן לא אדכר הדיקנא בפירוש
בסוד הפנימיות שבו ,רק בסוד החיצוניות שהם י"ג מדות של רחמים שהזכיר משה בתפלתו כדי
לעורר רחמים לתקן הדינים שבז"א בסוד התשובה כמש"ל.
פתח לז
ואמר הטעם למה לא אדכר ,משום ששרשו ויציאתו הוא מדבר שנעלם ,וז"ש )ספד"צ
י"ח ע"א( מאודנין נפקא ,וענין האודנין הוא דבר סתום מאד ,והוא כי יש הפרש בין כל החושים
לחוש השמע ,שחוש הראיה פועל באור ישר ואור חוזר ,שקו הראיה יוצא הבל מן העין אל דבר
המובט וחוזר באחור ומצטייר בעין ,וכן חוש הריח יוצא הבל מן החוטם למטה ואח"כ חוזר
לאחור ומרגיש הריח ,וכן הדיבור בפה הוא בדרך אור ישר ואור חוזר ,שהבל היוצא מן הפה אם
לא היה נפסק ושב לאחור לא היה הרגשת האותיות בדיבור ,כמש"ל )עקודים פתח י'( באריכות
בענין עולם העקודים ,אבל באוזן ,עיקר השמיעה הוא ע"י הקול העולה באויר ונכנס באוזן
ומרגיש במוח כידוע.
ובזה תבין עומק הסוד הגדול הזה למה בע"ק לא נזכר התיקון של אודנין ,1611משא"כ
בז"א נזכר שם אודנין בפירוש ,והיינו שב' מדרגות של שמיעה מצינו כביכול אצלו ית' ,הא' הוא
מסוד העבודה ,והיינו בטו"ר כמ"ש )במדבר יא א( וישמע ה' ויחר אפו ,וכן כתיב )מלאכי ג טז(
אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע גו' ,והוא כי ז"א בו ההנהגה לפי הבחירה ,ולכן
שם ב' אודנין עקימין למשמע טב וביש )אד"ר קלח ע"א( שהדבור של התחתונים עושה רושם,
כמ"ש )קהלת י כ( כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר ,והיינו סוד העליה
ממטה למעלה מן הפה שהוא סוד הנפש במלכות ,ועולה אל האויר שהוא סוד ו"ק ז"א רוח,
ומשם נכנס לאוזן סוד הנשמה ומתבחין במוחא סוד חכמה ,והרי כאן עליית מ"ן בסוד
הוה"י ,1612והוא בין לטב ובין לביש עושה רושם במאורות העליונים שהם מכונים בשם אזניים,
והיינו סוד בינה שבראש ,שהד' חושים הם ד' אותיות הוי"ה בראש ושמיעה סוד בינה ,ולכן
שמיעה לשון הבנה ,וידוע כי חו"ב כחדא שריין )אד"ז ר"צ ע"ב( וכן נשמה ונשמה לנשמה הם
ביחד ,וכן כאן כשנכנס הקול אל האזנים שם מתבחין ע"י צינורות המוחין אשר שם ,והענין כי
 1605עי' לעיל הערה .202
 1606עי' ע"ח אונאה פרק ג' ,ועי' לקמן גדלות דז"א פתח עח.
 1607גימ' ל"א יהי"ה.
 1608עי' לעיל הערה .583
 1609סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ"ע מפאנו ,והוא הרל"א
שערים פו"א וכל הצרופי האותיות דכל התורה כולה ,שהוא רוחניות דאותיות התורה )עי' לשם
שבו ואחלמה ביאורים ח"א פ"ה ע"ג( וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד' פרק י' ,ועי' הקדו"ש
של הלש"ו בהקדמה לשער פונה קדים( ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך
בתוך ספר שער היחודים ,ועי' עוד מגלה עמוקות אופן רכ"ט.
 1610עי' יהל אור ח"ב ג' ע"ג בליקוט שצורת א"ב של אלב"ם היא כאשר נוק' שוה לז"א ,ועי'
בהגר"א ס"י פ"ו מ"ד שזה שייך לעולם הבא וא"ת ב"ש לעולם הזה.
 1611עי' אד"ר קל"ח ע"ב ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל ,ולא הזכיר האזנים בכלל
התיקונים לפי שאזנים תיקונם למשמע טב וביש ולהבחין בין מתיקו למרירו ,עכ"ל.
 1612עי' בתיקו"ז קס"א ע"ב וגר"א שם ד"ה והאי איהו ,וכן כתוב בתז"ח י"ב ע"א שהוי"ה הפוך
היא נוק'.
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המעשה הוא בגוף בכלים ,ולכן הם מתבחנים ע"י העין שרואה כל המעשים ,כמ"ש )זכריה ד י(
עיני ה' המה משוטטות גו' ,אבל דיבור הוא בסוד הדעת דגנוז בפומא )זהר משפטים קכג ע"א(
והוא עולה לבינה כי דעת הוא תמיד בבינה כידוע ,1613משא"כ הכלים תלוים בעינים כמ"ש בסוד
עולם הנקודים )אח"ף פתח י'( ולכן )ערכין ט"ו ע"א( גדול האומר בפיו מן העושה מעשה ,כי
הדעת לעולם קשור בבינה ומסטרהא דינין מתערין )זהר ח"א ר"כ ע"ב( וכן הדיבור בתורה גדול
מאד מן המעשה.
והנה כבר נתבאר )פתח לד( שבז"א יש בחינת תיקונין דדכורא וגם דנוקבא שהיא
נתקנית על ידו ולפעמים מתרחקת ממנו ע"י הקלקולים ,וה"ס בחינת ב' אודנין של ז"א שהוא
למשמע טב וביש ,והם ב' דרכים של העבודה בסוד עשה ולא תעשה במעשה ,וכ"ה בדבור ב'
מדרגות הנ"ל ,והם סוד תורה ולשון הרע ,החיים והמות ביד הלשון )ילקוט תהלים תשכ"א(
שהוא עץ הדעת טוב ורע ,אבל בא"א ,שם האודנין הם בחינה אחרת שהוא בסוד שמיעה
הנעלמת ,היינו סוד תכלית העליה של העבודה אשר נשאר גנוז במו"ס ואינו חוזר ויורד בבחינת
אור ישר ,שהוא נשאר בסוד עוה"ב עדן עילאה סתימאה ,1614ושם הם מסתדרים לעלות אל
המו"ס לאתבחין )אד"ז רצ"ד ע"ב( שם ,ושם אין התחלקות בין טוב לרע ,שהרי העונש של הרע
ניתן מיד ולא נשאר גנוז לעוה"ב ,ולכן שם כולו טוב ואינו פועל לפי העבודה למטה ,ולכן לא
נזכרו תיקון האודנין ,כי עיקר התיקון הוא להתגלות לצורך הנהגת הזמן ,1615משא"כ אודנין
נשארים בהעלם ,ורק שלפרקים יורד ע"י י"ג מדות סוד הרחמים והחסד ,כמ"ש )שמות לג יט(
וחנותי את אשר אחון גו' ,ואינו מתפעל ע"פ מעשה ודבור כלל ,רק למען כבוד שמו שלא יתגבר
הרע למטה להחריב הקדושה ,וז"ס מ"ש בקי"ס )שמות יד טו( מה תצעק אלי ,וכמ"ש בזוה"ק
)ספד"צ ל"ב ע"ב( דבעתיקא תליא ,והוא כי נס של קי"ס לא היה תלוי ע"פ עבודת התחתונים
שהרי היה הקטרוג )זהר ח"ב ק"ע ע"ב( הללו עוע"ז כו' ,רק למען שמו ית' דבעי לאוקיר דיקניה
)אד"ר קל"ד ע"ב( כמ"ש ואכבדה בפרעה גו' ,וכן מ"ש אצל משה )דברים ג כג( ואתחנן אל ה'
גו' שביקש מתנת חנם כו' )דברים רבה פ"ב פ"א( שלא ינכו לו משכרו ושלא יהיה בזכות תפלתו,
והיינו בסוד אורות של הדיקנא ג"כ למען כבוד שמו ,כי אם היה נכנס לא"י היה מתגדל שמו ית'
בעולם כמ"ש במ"א )גדלות דז"א פתח ע"ב( מזה באריכות ,וכן בחטא העגל הזכיר י"ג מדות
בתפלתו ,שאף שאין ישראל כדאים יעשה למען שמו ,כמ"ש )שמות לב יב( למה יאמרו מצרים
גו'.
ונמצא שסוד האודנין עצמם הם דבר נעלם ונשאר בבחינת מו"ס ,ואין השמיעה של
הקול פועל לעורר נגדו אורות תיקונים רק שהוא ית' מעצמו מעורר לעשות נפלאות למען כבוד
שמו בסוד החירוף והגידוף של או"ה שעולה למעלה ,ומזה נמשך הארת י"ג מדות של רחמים
לעשות נפלאות בעולם ולהראות כבודו ,ולכן הדיקנא נפקא מאודנין ,ומ"מ האודנין עצמם אינם
בכלל התיקונים רק נשארים בסוד אור חוזר לבד ,ולא לעורר אח"כ בסוד אור ישר לעומת
השמיעה כמ"ש.
פתח לח
אחר שביארנו כללות ענין הדיקנא ,נבוא לביאור פרטי דבריו ע"פ סדר דברי הרב הק'
ז"ל ,וכללות דבריו ,שהם יצאו מסוד אור המו"ס שהוא חכמה דגלגלתא ובו נכלל ג"כ הארת
הכתר כי בא"א הבינה שלו ירדה בגרון ,והטעם כי היא מקבלת אור עתיק עצמו המתלבש בו,
ולכן בינה שבו ,שממנה דינין מתערין )זהר ח"א ר"כ ע"ב( אינה יכולה לקבל אור עתיק כמו
החכמה ,ולכן ירדה בגרון ,והטעם ,כי אור עתיק גדול מאד שבו לא היה שום בחינת שבירה
וקלקול מצד מיתת המלכים ,משא"כ מא"א ולמטה ,וביאור דבריו כבר כתבנו למעלה )שבירה
פתח יד( שענין השבירה והקלקול אינו רק באצילות שהוא סוד הנהגת הזמן ,משא"כ עתיק
שהוא מסוד הנצחיות ורק שמתלבש באצילות לקשר הנהגת הזמן עם הנצחיות ,ולכן אין שייך בו
קלקול ופגם ,שכ"ז אינו אלא במה ששייך לבחירה ולעבודה.

 1613עי' לעיל פתח ה'.
 1614עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג וז"ל ,והאי אקרי עדן ]עלאה[ סתימא והוא מוחא דע"ק.
 1615עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,עיקר המתקלא הוא בשביל זו"נ ,עכ"ל.
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והנה ,נודע שכמו באו"א שם יש ב' בחינות או"א עילאין ושניהם נקראים חכמה,
וישסו"ת ושניהם נקראים בינה דכללות ,ובהם שייך בחינת ביטול אחוריים מצד שהם מתלבשים
בזו"נ ליתן להם מוחין ,ולכן שם מתחיל קצת בחינת פגם ,וה"ס ארץ אדום מבינה ,1616דדינין
מתערין מינה וכן בשורשם בא"א חכמה דגלגלתא סוד אוירא ומו"ס הם בחינות חו"ב דכללות
ונקראים שניהם חכמה ,רק בפרטות נקרא מו"ס בינה לגבי אוירא כמש"ל )פתח ה'( בשם הגאון,
לכן משם יוצאים הארת הדיקנא שהם אורות שלמעלה מגדר העבודה ,רק בסוד )שמות לג יט(
וחנותי את אשר אחון ,כמ"ש באריכות ,אבל בינה שמשם שורש ישסו"ת ששייך בהם בחינת פגם
מצד התלבשותה בזו"נ ,לכן גם שם אינה שייכת לעתיק שהוא מסוד הנצחיות ,לכן ירדה בגרון,
ר"ל שמדרגתה יותר למטה משורש או"א עילאין שהם בסוד אוירא ומו"ס ,ובזה תבין שאין
סתירה מדברי הרב הקדוש לדברי הגאון בפי' לספ"ד שדעתו שמו"ס הוא בינה דא"א ואוירא
חכמה ,וכמ"ש הגאון שם ,1617דאודנין הם מחכמה דגלגלתא ומו"ס שהוא בינה ,שאו"א עילאין
שניהם נקראו חכמה ,וכמו שאוירא נכלל במו"ס ,כמו כן בב' מזלות של הדיקנא מזל עליון נכלל
בתחתון ,ולכן התיקונים דדיקנא נפקין מאודנין ,ובינה ירדה בגרון שהוא שורש הגוף ומשם
נמשך הגוף ,וה"ס המשכת הדיקנא מן האודנין עד הגרון ,רק שמתפשטים אח"כ עד טיבורא
כמ"ש לפנינו בס"ד ,והוא כורסייא דשביבין 1618שהתחלת כסא הדין הוא מן הגרון כמ"ש הגאון
בליקוטים ,1619וז"ס מ"ש בדניאל )דניאל ז יג( חזי הוית גו' ,עד די כורסיין רמיו וע"י יתיב
כורסייא גו' ,לבושיה כתלג חיוור גו' ,שהוא הדיקנא שמסתיים עד הכורסיא הנ"ל ,וה"ס כס"א
בבינה אנכ"י )תיקוני זהר ט"ז ע"ב( והוא בינה הנ"ל דכללות.
והנה לפעמים נחשב ג"כ האוירא בכלל הכתר ,שהרי הוא נכלל בקרומא שהוא בכלל הז'
תיקוני גלגלתא ,ולכן כתב האריז"ל שמאורות דכתר וחכמה דא"א משם נמשך הארת הי"ג
תיקונים ,אבל אינו נמשך רק מה שנמשך מן המצח עד הגרון ,והיינו כמ"ש )פתח ה'( שגלגלתא
עצמה ה"ס כתר דא"א ,והוא מסתיים עד המצח ,ומה שמשם ולמטה הוא מתחיל מבחינת חכמה
דתוך הגלגלתא ,ואע"ג דכל ז' תיקוני גלגלתא הם של הכתר והם למטה מן המצח כגון תיקון
העינים והחוטם ,היינו שהם קבועים בגלגלתא עצמה ,וה"ס המשכת אורו גם למטה נגד חכמה
ומו"ס שבו ,שהגלגלתא עצמה הוא פרצוף שלם ,שזה היה התיקון מה שתחילה היה בסוד
נקודות ,אח"ז נתפשטו בסוד פרצופים שכל מאור עליון כולל מה שתחתיו ומתלבש בו ,ונמצא
שאע"פ שהכתר עצמה שהוא הגלגלתא מסתיים בפה שהיא סוף הדיקנא ,הוא בסוד התכללות,
שכולל גם המשכת האור נגד חו"ב שבו ,שהם אוירא ומו"ס ,אבל החו"ב האלו הם מתחילים מן
המצח ,והוא נגד חו"ב של גלגלתא עצמו ונמשכים עד הגרון כמ"ש ,והוא ממש כמו א"א
דכללות שהוא כתר האצילות שמתפשט עד סוף האצילות ,ועיקרו עד הטיבור שבו ששם סיום
או"א ,והיינו שמשם ולמטה הוא הצמצום וסילוק האור ,ולא נקרא עוד ע"ש א"א ,ואו"א
מתחילין מן הגרון ונמשכים עד טיבורא.
וכמו כן בבחינת שרשם למעלה בגלגלתא הוא כן ,שאף שהגלגלתא שהוא כתר דא"א
נמשך עד הגרון שהוא נגד סיום חו"ב שבו ,מ"מ עיקרו עד המצח ,ומשם ולמטה הם חו"ב שבו
נגדו בפנים בסוד אוירא ומו"ס ,ונמשכים עד הגרון ,וכמו שאו"א דאצילות הם מכוסים תחת
הדיקנא הנמשך מא"א ,כמו כן חו"ב דגלגלתא הם מבפנים בתוך הגלגלתא בבחינת אוירא
ומו"ס ,והגלגלתא חופף עליהם מבחוץ ,ולכן גם הדיקנא שהם אורות וכוחות עליונים של מדות
הרחמים והארות גדולים שהם נמשכים מאוירא ומו"ס הם מתחילין מתחת המצח ונמשכים עד
הגרון ,שהם מבחינת או"א עילאין חו"ב עליונים של הגלגלתא כמ"ש ,ומאלו ב' הכוחות אוירא

 1616עי' בהגר"א בתז"ח יח ע"ב ד"ה ונפיק  -שיצאו מבינה שהוא ארץ אדום.
 1617ספד"צ דף ח' ע"ב.
 1618עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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 ,עכ"ל.
 1619עי' 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 כידוע והוא כסא הדין והתחלת
הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
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ומו"ס שהגאון זללה"ה קראם חו"ב ובדברי הרב כתר וחכמה ,משם נמשכים כל הי"ג תיקוני
דיקנא שהם מאירין לכל דרגין דמהימנותא כמ"ש אח"ז בס"ד.
פתח לט
וצריך שתדע שאף שאמרנו למעלה )פתח כב( כי עיקר הארת מו"ס והדיקנא אינם
המשכת אורות שנמשכים לקיום הנהגת הזמניות ,שהרי הם תיקונים דנוקבא לעלות שם בסוד
י"ב שעתי באלף הז' )ספד"צ י"א ע"א( שהוא המעביר צורת הזמן ומתקנם ומגדלם לפי ענין
שיכולים לקבל הנהגת הנצחיות ,מ"מ ,זה אינו אלא הפנימיות שלהם ,וה"ס רדל"א דאחזי
נהוריה שם במזלא ,1620כמו שיתבאר בס"ד ,ומ"מ ,מתיקונם נמשך ג"כ תיקונים והמשכת אורות
גם בהנהגת הזמניות ,ואף גם זה בשביל תיקון הנוקבא ,רק שבזמן הזה הנוקבא מקבלת שלמותה
ע"י הדכורא ,כמש"ל )בפתח ל' מנתיב זה( באריכות ,והם סוד המוחין שהם שרשם מן הדיקנא
מב' מזלות נוצר ונקה שמשם מקבלים או"א ,וזיווגם ג"כ ע"י המזלא ,ולכן איתכלילן שם,
ושורש זיווג הראשון ,הוא ג"כ מבטישו דאוירא ומו"ס חו"ב דגלגלתא ,1621שמשם נמשך
הדיקנא כמ"ש בפתח הקודם ,וכל ירידת המוחין עיקר בשביל הנוקבא בשביל הזיווג שיתבסם
ע"י חסדים דדכורא ,וענין זה הוא עמוק מאד ,ולבאר זה צריך לבאר מאמר אחד סתום מה
שנמצא בדבריהם ז"ל במס' בכורות )דף נ"ה ע"א( אמר רב יהודא אמר רב ,כל הנהרות למטה
מג' נהרות ,וג' נהרות למטה מפרת ,והאיכא עינתא דמדליין ,אמר רב משרשיא הנהו סולמי
דפרת נינהו ,והא כתיב ,והנהר הרביעי הוא פרת ,אמר רנב"י כו' הוא דפרת דמעיקרא ,ושם תניא,
ר"מ אומר יובל שמו ,שנאמר והיה כעץ שתול על פלגי מים ועל יוב"ל ישלח שרשיו גו' ,ולמה
נקרא שמו פרת ,שמימיו פרים ורבים כו' ,1622וכאן רמז סודות נוראים ועמוקים מאד ,כי הנה
כתיב )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ,ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים גו',
ויקח ה' אלקים את האדם ויניחהו בג"ע לעבדה ולשמרה ,וגם זה ענין עמוק ,הנה כבר הקדמנו
למעלה שעדן הוא מו"ס ששם הוא עידונא דצדיקייא לעלמא דאתי 1623שהוא סוד בינה עילאה,
ושם חמרא דמנטרא דיתיב על דורדייא ,1624וענין מ"ש דיתיב על דורדייא ,הוא כי כבר כתבתי
למעלה )פרצופים פתח א'( ששורש קו המדה הוא מן המו"ס שמשם ניתן גבול ושיעור לכל
המאורות וכל הנבראים כפי מה שהוא בעומק חכמה עליונה ,ששם שיער כל מאור וכל נברא
בגבולו המשוער לו ,שדבר זה נעלם מאד ,וא"א לשום נברא להשיג הטעם של כל דבר למה הוא
בשיעור זה ולמה כל בריה שבעולם יצא בציור זה דווקא ,והוא לפי מה שראה המאציל שכך יפה
לו כל דבר בגבולו בשביל תיקון העולם ובשביל התגלות תכלית שלמותו ,לצורך הטוב המעותד.
וע"ז ביקש מרע"ה )שמות לג יח( הראני נא את כבודך ,והשיב לו הוא ית' ,לא תוכל
לראות את פני גו' ,רק הראה לו סוד המדות הנמשכים מפנימיות המו"ס בחינת החיצוניות
שלהם ,שנמשכים לז"א והנהגת הזמן ,והוא מ"ש )שמות לג יט( אני אעביר כל טובי על פניך,
וה"ס י"ג תיקונים הנמשכים ממו"ס 1625מסוד ג' הויו"ת אשר שם 1626כמ"ש )לעיל פתח כב( ואלו
 1620לשון ע"ח א"א ו' ,ועי' זהר ח"א מ"ב ע"ב ,עי' א"א פתחים ח ,יג.
 1621עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,הבטישה דחסד עליון דנהירו עילאה במוח וכאן הוא
התחלת התיקון והמתקלא ,עכ"ל.
 1622עי' יהל אור ח"ב כ"ט ע"ב וז"ל ,פרת דאיהו מוחא דבי' פריה ורביה שהוא מעין הנובע
לאין סוף והוא אור הגנוז ימינא דעלמא ושם נתבקע ימא דאורייתא ,עכ"ל.
 1623עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג וז"ל ,תקונא דע"ק אתתקן בתקונא חד כללא דכל תקונין
והיא חכמה עילאה סתימאה כללא דכל שאר והאי אקרי עדן סתימא' והוא מוחא דע"ק כו' ותקונוי
דמשתכח בי"ג שהן ג' הויות שהן ג' מוחין דכלילן בחד ,עכ"ל.
 1624עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,מ"ס אע"ג דשם אין דין ניכר מ"מ שורש הדין הוא
כמ"ש בא"ר )דף קכ"ח ע"ב( והאי מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה שקיט ואשתכך באתריה
כחמר טב על דורדייא ר"ל השמרים הן תוקף הדין אבל כאן שקיט השמרים כיין צלול על שמריו
שאין השמרין ניכרין וביורד למטה ניכרין ,עכ"ל.
 1625עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ד וז"ל ,בכל התקונים דע"ק לא קראן באד"ר תקונין אלא
דדיקנא ,ולא קראן אלא בשם תיקונין ,והן תקונוי להתלבש בהן כנ"ל ,כמש"ל אי עתיקא דעתיקין
קדישא דקדישין לא אתתקן באלין תקונין כו' ,ובהן מתנהג העולם שהן י"ג מדות הרחמים כמ"ש
באד"ר ,שעליהן בקש משה הודיעני נא את דרכיך למען אדעך ויאמר אני אעביר כל טובי כו' ויעבור
כו' ,עכ"ל.
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ג' הויו"ת עיקר הארתם נשאר בפנים ,ולא נמשך רק החיצוניות שהם בסוד מזל א' פחות מג'
הוי"ות ,כנודע )ליקוטי הש"ס אבות( שבכל מקום שנחשבים מספר האורות הראשון הוא העיקרי
והוא יותר נעלם כמו בנ' שע"ב ,וכן בל"ב נתיבות שהראשון הוא פל"א ,1627וכן כאן ,והוא בגי'
כ"ל טוב"י ,והם הי"ג מזלות שהם כ"ל טו"ב וכל מדות טובות ,והם נמשכים לז"א להמתיקו,
והוא מ"ש )שם( על פני"ך גו' ,וכמ"ש אח"ז בס"ד )פתח מא( וכן כ"ל טו"ב ה"ס בינ"ה שהוא
מו"ס ,ומשה זכה לבינה 1628וה"ס שם אהו"ה הדעת 1629הנמשך מנ' שערי בינה ,סוד כ"ל ,וסוד
קו המדה הזאת שעשתה הגבולים ,1630משם יצא בסוף הקדושה אחר העלם כל האור ,בחינת
ההעדר הגמור שהוא החושך שהם הסט"א שהוא סוד שמרי היין והוא הסיגים הנמשך מענף
הצמצומים שבכל המדרגות ,ותכלית הכל בשביל הטוב הגמור ,שע"י מציאות ההעדר של
הסט"א אשר הצדיקים בבחירתם מאירים במקום החושך ומהפכים ההעדר לי"ש ושמים חשך
לאור )ישעיה ה כ( זוכים לכל הכבוד העליון שהוא סוד )משלי ח כא( להנחיל אוהבי י"ש גו',
והוא בעוה"ב בנצחיות שהוא פנימיות אור המו"ס 1631ששם עולים כל הבירורים.1632
ולכן שם עולה הנוקבא באלף הז' בסוד חורבן העולם ,1633שבאמת ההעדר כרוך
בעקביו ,שכל בניינה מסוד הגבורות שהם בסוד חפירה וכריה לגיו ,1634כמש"ל )פרצופים פתח
ב'( מזה ,וז"ס )ברכות ל"ד ע"ב( יין המשומר בענביו ,שהסיגים הם מסתלקים ומאיר האור
ביותר ,והוא בוצד"ק דגנוז במו"ס ,שבסוף המדרגות נולד החושך ושם מתהפך לאור ,והוא יין
המשמח אלק"ים ואנשים )שופטים ט יג( 1635שכל ביסום הגבורות הוא ע"י ,ואנשי"ם ה"ס
 1626עי' א"ז רפ"ח ע"ב.
 1627עי' בהגר"א בתיקו"ז פא ע"ב וז"ל ל"ב נתיבות דידיה אלא שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש
שא' אין דבוק באין ,עכ"ל.
 1628עי' ע"ח זווגים פרק ו'.
 1629עי' א"א פתח יב שזה באמת יסוד דבינה שהוא הדעת המתפשט ,עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל,
בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה ,דביה אתבריאו שמיא וארעא,
א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר
במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא גושפנקא דחתים ביה שמיא
וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד היא כללות אחד ומתחלקת
לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד( והענין כי הנה כתיב ויעש
אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש בן עזאי את העולם ,וזה כי
הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם היה בסוד דבור ,והיינו כי מן
הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת
מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן
לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו' ,והוא ממש חילוק של הדעת
ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם נאמר מזה ומזה הם כתובים
)שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק' מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש
הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה שהוא בפרטות זה של בחינת קשר
השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה
האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא
דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים
שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן
שמים בתבונה ,עכ"ל.
 1630עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן א' וז"ל ,בוצינא דקרדינותא שבה מדד משחתא ועשה הכל.
 1631עי' בהגר"א על ספד"צ לעיל הערה .1623
 1632עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד ביה סליקו ובי' סלקין  -ר"ל כל האורות וכל הפרצופים הכל
נתעלו בו לאחר שבירת המלכים ונבררו בו כידוע ,וזהו ביה סליקו וכן הוא תמיד כידוע דכולם
סלקין ביה להשפיע להם ,וכן אמר בזוהר בראשית דף ט"ז ע"ב ובהאי כד סליק כלא סלקין
ואתאחדן ביה כו' וכן כל הבירורים של הסיגים בסוד מ"נ סלקין במ"ס ,עכ"ל.
 1633עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,עכ"ל.
 1634עי' ע"ח מוחין זו"ן פרק ז'.
 1635עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע'
אנפין והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל.
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אנו"ש 1636שהם ז' פעמים אדו"ם ז' מלכין ,ועז"נ )זהר ח"א פ"ח ע"א( להנחיל אוהבי י"ש
דעלמא דאתי ,ואוצרותיהם אמל"א ,שיתמלא כל החפירות בסוד המים ,כמ"ש )בראשית כו יח(
וישב יצחק ויחפור בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו וגו') ,עי' לעיל בבית נתיבות נתיב
א"א פתח יד ובנתיב שבירת הכלים בפתח ט( ,כמ"ש במדרש הנעלם )ח"א קל"ה ע"ב( שאברהם
נדרש על הנשמה בעוה"ז ,ויצחק על ענינו אחר התחיה באלף הז' ,כמ"ש שם ,ואלה תולדות
יצחק אלה תולדות השחוק והשמחה כו' ,1637שהוא הלויתן זה יצרת לשחק בו )תהלים קד כו(
כמש"ל )פתח כד( שהיא הנקבה ,וכן כאן אברהם הוא חסד דגלגלתא שממנו הם ז' תיקונים שבו
תליין שית אלפי שנין הנהגת עוה"ז שקיומו בחסד כל זמן שלא נגמר התיקון ,אבל בעוה"ב שאז
יוגמר התיקון ,ישולם שכרם בדין גמור אחר שכבר נשלם העבודה ,וה"ס יצחק שהוא שרשו
במו"ס יין המשמח ,ומ"מ ,עיקר השכר ה"ס גילוי החסד הגדול והטוב הנצחי שיהיה בלי גבול,
מה שעתה בהנהגת הזמן הוא בסוד חפירה וצמצום בסוד אוצ"ר המקבל מה שגונזין בו ,וה"ס
הגבורות בסוד גברי"אל )עי' לעיל בפתח י"ח משער הזה( ,שלכן נקרא ג"כ צוא"ר ,1638ששם
כורסייא דשביבין כל הגבורות 1639כמש"ל )בפתח הקודם( ואז ,אוצרותיהם אמל"א ,בסוד חסד
עילאה דאוירא ,וה"ס מיזוג היין במים )בראשית כז כה( ויבא לו יין וישת ,דארמי ליה מיא
בחמריה 1640כמ"ש בזוה"ק )ח"ג קפ"ט ע"א( וה"ס האורות החדשים שיהיו ניתנים לנקבה
כמש"ל )פתח לט( באריכות ,ונמצא ששם הוא שוקט על שמריו.
וכל הטוב הניתן לרשעים ולאו"ה בזמן הזה בשביל נקיון הרע ,בסוד )קהלת ח ט( עת
אשר שלט האדם באדם לרע לו וגו' ,וכתיב )משלי כה כא( אם רעב שונאך ,האכילהו לחם וגו',
והוא מ"ש )תהלים עה ט( כי כוס ביד ה' ,ויין חמר מלא מסך ויגר מזה ,שלצדיקים ניתן היין
המשומר למעלה אחר שירדו כל השמרים למטה ,ולכן ,שכר מצות בהאי עלמא ליכא )קידושין
ל"ט ע"ב( אבל שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ ,וה"ס משרז"ל בפ' הרואה )נ"ז ע"א( הרואה
יין בחלום כו' ,יש שותהו ורע לו ,יש שותהו וטוב לו כו' ,וכן היא כאן ,שהבארות אשר חפרו
בימי אברהם )בראשית כו טו( שהוא הנהגת הזמן העתה ,שאף שמתגלה לפעמים הטוב בסוד
המוחין שיורדים בדכורא ,מ"מ אינם בקביעות וחוזר ונסתם ע"י הקטרוג של הסט"א ,כ"ז
שהבחירה מסורה ויצה"ר בעולם ,אבל בזמן יצחק שהוא עוה"ב ,אז )בראשית כו יח( וישב
ויחפור וגו' ,ונתמלא מים בסוד )שם כב( רחובות אשר לא רבו עליה כמש"ל )שבירה פתח טו(.
ועיקר ענין העדן הזה הוא גילוי פנימיות התורה כמ"ש כמ"פ ,שתורה באותיותיה הם
ציורי כל הנבראים וכל כחותיהם ומאורותיהם שהם האותיות שהם שיעורי הגבולים והכלים
אשר נעשו ע"י קו המדה בוצד"ק ,ולכן המצות והתורה הם תיקונים לאלה הכלים והגבולים
למלאותם מים ולהעלותם לנצחיות ,ופנימיות התורה ה"ס פנימיות המו"ס שהוא עומק חכמה
עליונה אשר שם מסודר הטעם למה נברא כל א' בגבול המשוער לו ,והאיך ע"י המצות ועסק
התורה גורמים להם תיקונים ומעלים אותם לנצחיות ,וז"ש )פסחים קי"ט ע"א( ולמכסה עתיק,
שעתיד הקב"ה לגלות טעמי תורה לצדיקים דברים שכיסה עתיק יומין ,שהוא המו"ס שע"י ז"ת
דרדל"א כיסה אותם בגלגלתא בסוד חכמה סתימאה ,שכל זמן הנהגת הז' ימים שהם שית אלפי
שנין לא יתגלו ,ועז"נ )בראשית ב ח( ויטע ה' אלקים גן בעד"ן מקדם ,שג"ן ,הוא נוקבא

 1636עי' בהגר"א משלי ח ד וז"ל ,שה' שמות לאדם וכו' ,ואנוש הוא הפחות ,כי עד אנוש היה
צלם אלקים ומשם ואילך נשתנו ,כמו שאמרו במדרש רבה שלא נשאר אלא בחינה התחתונה
בחינה השניה שבנפש שהוא שתופא דגופא ,עכ"ל.
 1637עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"א.
 1638עי' ע"ח חשמ"ל פרק א'.
 1639עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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 ,עכ"ל ,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 כידוע והוא כסא הדין
והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 1640עי' לקוטי תורה לאריז"ל פרשת תולדות  -ויבא לו יין וישת כותב שזה ביסום היסוד אבא
ליסוד אמא ,עכ"ל.
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תתאה 1641שלצורכה כל העבודה של הבחירה במצות עשה ומל"ת ,כי היא בסוד החסרון
והחפירה ,ריקנית בלי מים ,וצריך להשקותה וצריך לעדר ולקשקש בה שהם בסוד מחצדי
חקלא ,1642להסיר הסט"א הנמצא ע"י ההעדר הזה אשר הוא אוחז בתחילה בסוד החפירה אשר
בה למטה ,והם בסוד ג"ן סדרים דאורייתא) 1643בראשית ב ח( וישם שם את האדם ויניחהו בג"ן
עדן לעבדה ולשמרה ,לעבדה במ"ע ,ולשמרה במל"ת )תיקו"ז ס"ט ע"א( והוא כ"ז הנהגת עוה"ז
שלא זכה אדם לעדן רק לג"ן ,כמשרז"ל )ברכות ל"ד ע"ב( עדן הוא עין לא ראתה וא"ת אדה"ר
היכן היה ,בגן ,ועדן הוא פנימיות המו"ס עצמה ששם הוא עדונא דצדיקייא לעוה"ב באלף הז'
שאז יתגלה להם פנימיות התורה ,והיא חכמה סתימאה עצמה שהוא )שם( יין המשומר בענביו
כמ"ש.
והנהר היוצא מעדן להשקות את הגן ,ה"ס המוחין הניתנים עתה בדכורא ליתן לנוקבא
שאינו נותן בה אלא בסוד מים ,וגם אין לה אור מעצמה רק מה שמקבלת מדכורא ,והם המוחין
שמקבל מאו"א מסוד ב' מזלות נוצר ונקה שהם הנהר הנמשך מן העדן י"ג נהרין כמו שית'
בסמוך בס"ד והוא ענין השגת התורה שניתן בעולם הזה מלובש בבחינת גשמיות ,כמו שאנו
מציירים כל פרטי החכמה בסוד ענינים גשמיים שהם רק משל ומליצה לכחות עליונים )כמ"ש
)תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה ,מלשון משל ומליצה כמ"ש המקובלים( )ועיין לעיל בפתח
ג' מנתיב ראשון( כי אין לנו במה להמשילם רק לפי ערכנו ,וה"ס המשכת חיצוניות המו"ס בסוד
השערות שהוא סוד שיעורי השגתנו בסוד המחשבה בגבול ושיעור ,והוא יוצא להשקות את הגן
בשביל העבודה ,לידע האיך לעשות בה תיקונים שתקבל המים מסטרא דדכורא.
פתח מ
והנהר ה"ס המוחין שמתחלקים בז"א לד' ראשים ,1644ב' מוחין חו"ב ,וב' הם חסדים
וגבורות של הדעת וחלק הרביעי שהם ה"ג של הדעת הם ניתנים לבנין הנוקבא ,והם סוד הד'
נהרות ,והנהר הרביעי הוא פרת )בראשית ב יד( שהולך לא"י שהוא הנוקבא ,1645ומימיו פרים
ורבים )בכורות נ"ה ע"ב( שהם הגבורות המעלים מ"ן ,בסוד )במדבר כא יז( עלי באר ענו לה,
והיינו שסוד חלק הניתן לה בבחינת גבורות וסוד הצמצום שזה גורם להרבות שכר הצדיקים
במה שממלאים החסרון והחפירה ,ועושים מהעדר ליש ומחשך לאור ,וזה סוד עלית המ"ן של
הצדיקים ליסוד דנוקבא למלאות החפירה אשר שם ,שהמ"ן הזה גורם למלאותה מסוד מים
מיסוד דדכורא נעשה מפ"רת פו"רת ,בסוד )בראשית מט כב( בן פור"ת יוסף בן פו"רת עלי עין,
שמסוד התור"ף נעשה פו"רת.1646
והנה ,אף שפרת זה הוא הרביעי ,מ"מ שורשו למעלה יותר מג' הנהרות שהוא בסוד
עטרת בעלה ,1647שעיקר הג' מוחין הם בשביל המקבל ,והיא העולה במחשבה תחילה ,שהרי
 1641עי' זהר ח"א כ"ו ע"א וז"ל ,ונהר יוצא מעדן דא ו' ,להשקות את הגן ,ונהר דא עמודא
דאמצעיתא ,יוצא מעדן דא אמא עלאה ,להשקות את הגן דא שכינתא תתאה ,עכ"ל.
 1642בריש אד"ר כך נקרא הבעלי סוד ,עי' גר"א שם בליקוט 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 ,עכ"ל.
 1643זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 1644עי' א"ז רצ"ב ע"ב וז"ל ,בחללא דגולגלתא נהירין תלת נהורין ואי תימא תלת ארבע אינון
כמה דאמינא אחסנתיה דאבוי ואמיה ותרין גניזין דלהון דמתעטרן כלהו ברישיה ,עכ"ל ,עי'
בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"ג וז"ל ,כשנהיר מוחא סתימאה למוחא דז"א שאז לו ד' מוחין ,עכ"ל.
 1645עי' באדרת אליהו )גר"א( במדבר כב ה מהדו"ק.
 1646דהיינו מקום התורף ,עי' הגרמ"מ בליקוטים עמוד שצ"ו.
 1647כמש"כ בשער הכוונות יוה"כ פרק א' וז"ל ,נהר פרת בינה הכולל כל ד' נהרות כמ"ש ז"ל
ובנהר זה נכללים כל המים רבים שבד' נהרות ,עכ"ל ,ולגבי עטרת בעלה ,עי' בהגר"א על ספד"צ
י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו ,כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית
עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי ,שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה
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תכלית הכל היה בשבילה להפוך הרע לטוב ,והוא עיקר כוונת הצמצום בשביל מלכותו ,והיא
העולה בסוד רדל"א ע"ג ג' רישין ,וכן בעוה"ב באלף הז' אז תתעלה במדרגה יותר ,וה"ס עמוק
ונורא שהם ענין י"ג תיקונים שהם באמת י"ב ,ותיקון י"ג הוא העולה יותר למעלה שהוא תיקון
י"ג המים )ספד"צ י"א ע"א( תליסר יקום לון ברחמי 1648שמתקן כל הי"ב שעתי ,וכן הם בשרשם
י"ב אתוון דג' הויו"ת דמו"ס וחד דכליל לון )א"ז רפ"ט ע"ב( 1649שהוא למעלה מכולם ,וג'
הויו"ת הם שורש הג' מוחין ,וחד דכליל לון שורש הנוקבא שעולה יותר למעלה בסוד התכלית,
וכמו בי"ג חיוורין דגלגלתא שהי"ג היא הנקבה המקפת שהוא היותר עליון 1650סוד הנקבה
שתתגלה לע"ל באלף הז' כמש"ל )פתח מה( באריכות ,ואלו הי"ג תיקונים הם סוד הי"ג נהרי
דאפרסמונא דכיא ,1651שנמשכים משמ"ן הטו"ב אשר על הראש שהוא סוד בר"אשית בי"ת
רא"ש ,1652וכמ"ש )תהלים קלג ב( כשמן הטוב אשר על הראש יורד על הזקן וגו' שיורד ע"פ
מדותיו וגו' ,והם ג' כתרים סוד ג' מוחין ,וכתר שם טוב עולה על גביהם) 1653אבות פ"ד משנה
יג( שהוא בי"ת ,שורש הנוקבא אשר למעלה על הראש )והטעם שנק' שמן ית' בסמוך בס"ד(.
וז"ש רז"ל במס' בכורות הנ"ל ,שכל הנהרות שהם התיקונים הם למטה מג' נהרות ג'
הויו"ת דבמו"ס ,שעז"נ )תהלים צג ג( נשאו נהרות וגו' ישאו נהרות דכים מקולות מים רבים
וגו' ,שהם הצינורות הנמשכים ממבועין דמים דבמו"ס שהם סוד )ישעיה מג טז( ובמים עזים
נתיבה ששם גנוז בוצד"ק גבורה דעתיק ,והם סוד הגשמים שיורדים בגבורה 1654וברחמים,
בתפלה בסוד מדת הרחמים ,ואעפ"כ הם קשישין ותקיפין ,שבהתגברות הסט"א אז כתיב )דברים
יא יז( ועצר את השמים ולא יהיה מטר ,וע"י תפלה ברחמים הם יורדים ,ונכפים כל הדינין
בשורשם ע"י הרעמים וברקים שהוא ממית כל המזיקין כידוע ,וה"ס הליכת השמש והירח כלל
הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש בס"י ,והוא סוד וחד חרוב,
והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות ,ומלכות תליא בבינה,
וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל ,רק שכמה דרגין הם
בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב הוא בסוד עטרה
שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים לבינה ,לבטן אמם,
עכ"ל.
1648
עי' בהגר"א שם י"א ע"ב וז"ל ,תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא וקמו כל אינון
שתא  -ר"ל כלם יתחדשו בתיקון הי"ג שבו חסד עלאה כנ"ל וע"י יתחדשו כל הו"ק וכל הנשמות
שבהן נבראו ,עכ"ל.
 1649עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג וז"ל ,תקונא דע"ק אתתקן בתקונא חד כללא דכל תקונין,
והיא חכמה עילאה סתימאה ,כללא דכל שאר ,והאי אקרי עדן סתימא' והוא מוחא דע"ק כו',
ותקונוי דמשתכח בי"ג ,שהן ג' הויו"ת שהן ג' מוחין דכלילן בחד ,שכל מוח הוא פרצוף שלם ,עכ"ל.
 1650עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל האי גולגלתא חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר גלופין לארבע
עיבר בסיטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא
דגולגלתא )כלומר לסטרא דלעילא( ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ
י"א ע"ג שזה החוורא שמתפשט אמצע הראש שכולל כולם.
 1651עי' בהגר"א ספד"צ י"ט ע"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ג דדיקנא דא"א וז"ל ,הוא
שפעא דמ"ס שנקרא שמן כמ"ש )תהלים קלג ב( כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו' ואמר
דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע ,עכ"ל.
 1652עי' בתיקו"ז ק' ע"ב וז"ל ,בראשית ברא בי"ת רא"ש ואינון אבא ואימא ברא תרגום בר"א
איהו עמודא דאמצעיתא ועליה אתמר ונהר יוצא מעדן ,עכ"ל.
 1653עי' בהגר"א על ספד"צ הגה"ה ג' ע"א וז"ל ,וכמ"ש ויתנצלו בני ישראל את עדים כו' ואמרו
)שבת פ"ח ע"א( בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס"ר מ"ה וקשרו לכ"א מישראל שני כתרים כו'
ועתיד הקב"ה להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם ,והן המוחין שהן עטרות
דאו"א ,שלכן היו חיין לעולם ,בסוד חיי המלך כו' ,ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ"ש בשעה כו'
והלוחות הן ב' ספרים ,בסוד חו"ב ,ודבור העשרת דברות בסוד סיפור ,והן ב' עטרין ב' כתרים
כנ"ל ,עכ"ל )ליקוט( כי כתרין ועטרין הן אחד ,ונאמר את עדים ואמר בת"א וזיוניהון ,ובתד"א פ"ד
ח"ב אמר שאלו ב' כתרים הן מ"ש ואתם כו' ממלכת כהנים וגוי קדוש ,והן חו"ב ברכה נחית
בימינא דכהנא וקדושה נחית בשמאלא דלויה כו' ,ורמיז ג"כ לכתר הג' דא"א כמ"ש והייתם לי
סגולה ,וכמ"ש בתז"ח ועמש"ש שהשלשה שנים הן ,והן שלשה אמרו ג' כתרים הן ,והן ג"כ ד' כידוע
בסוד התפלין וז"ש וכתר שם טוב כו' ,והענין כמ"ש בא"ר שג' מוחין הן בז"א ומתחבר עמהן מ"ס
דא"א ונעשין ד' ,וזהו כתר ש"ט העולה על גביהן ,עכ"ל.
 1654עי' תענית ב' ע"א.
319

פתחי שערים

הב' מזלות שכוללים כל הי"ב ,הם הולכים ע"י ,כמ"ש )חבקוק ג יא( שמש ירח עמד זבולה לאור
חציך יהלכו לנוגה ברק חניתך ,שקיום העולם ע"י הי"ג תיקונים הנ"ל ,וז"ס הקולות שעל המים,
כמ"ש מקולות מים רבים וגו' ,שהם הקולות שבו ניתנה התורה ,וכל הנהרות אלו הם יוצאים
מסוד אלו הג' הויו"ת ,והם סוד שורש ג' הנהרות הנ"ל ,ואלו הג' נהרות הם יוצאים מפרת שהוא
הי"ג הכולל כל הג' הויו"ת ,סוד שורש הנוקבא שהיא למעלה מכולם.
וע"ז הקשה הש"ס )בכורות הנ"ל( והאיכא עינתא דמדליין ,שהם למעלה מפרת ,שהרי
הנוקבא מקומה למטה שהיא בסוד תיקון י"ג ונקה ,שהיא למטה מכל הי"ג תיקונים ,ועז"א
דהנהו כולהו סולמי דפרת נינהו ,בסוד )בראשית כח יב( והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה ,שגם הארץ התחתונה שהיא למטה מכל המדרגות אעפ"כ היא עולה במעלה יותר מכל
הנבראים ,שהרי שורשה למעלה למעלה ,וכל הנבראים מקבלים ע"י העבודה של הצדיקים
הנמצאים בה ,וכמ"ש ,והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו ,כמ"ש במ"א )פנימיות וחיצוניות
פתח יג( וכן כאן תיקון ונקה שורשה למעלה יותר ,שהוא בסוד הרע החוזר לטוב בסוד התשובה
)ברכות ל"ד ע"ב( במקום שבע"ת עומדים כו' כמש"ל )פתח לב( והוא תיקון המים שכולל כל
המעינות וכולם נובעים ע"י ,ועולה עליהם בסוד סולם שהוא העולה בסוד מ"ן ,ונובע ממטה
למעלה ,והוא מ"ש )בראשית מט כב( בן פור"ת עלי עי"ן ,מלשון עי"ן המים שהוא העולה
למעלה ,ואע"ג דכתיב )בראשית ב יד( והנהר הרביעי הוא פרת ,הוא פרת דמעיקרא ,ששורשו
למעלה מכל הג' הנ"ל ,והוא בסוד עליית הנוקבא אח"כ למעלה באלף הז' בסוד עטרת בעלה,
שקרן ביובל אתעטר )ספד"צ ל"ו ע"ב( והוא מ"ש )בכורות נ"ה ע"א( תניא ר"מ אומר יובל שמו,
שעכשיו בעוה"ז שמו פרת והוא במדרגתו למטה מג' נהרות שהוא הנוקבא רגל רביעי שבמרכבה
שהוא כ"ז הבחירה והעבודה ,שלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( רק מה שמקבלת
מדכורא בסוד ג' נהרות ,ואז מימיו פרים ורבים בסוד העבודה של הצדיקים שעולים תמיד בסוד
מ"ן ומחדשים תמיד בירורים חדשים ועושים תיקונים חדשים העולים למעלה ,ולכן נקרא שמו
פרת בהיותו למטה מהם ,אבל בעוה"ב באלף הז' שאז אין זמן עבודה והבחירה מתבטל ,אין
שמו פרת ,כי )ע"ז ג' ע"א( מי שטרח בע"ש יאכל בשבת ,והמ"ן לא היה יורד בשבת ,רק אז זמן
העונג והימנותא דסלקא לבינה ,ואז יוב"ל שמו סוד קרן ביוב"ל אתעטר )ספד"צ ל"ו ע"ב(
במשוך בקרן היו"בל )יהושע ו ה( וסוד יו"בל הוא מ"ח אותיות שבו ג' צירופי הוי"ה שהם
יוצאים מי"ב אתוון דג' הויו"ת דמו"ס שנכללים כולם בהי"ג ,ואז היא )משלי יב ד( אשת חי"ל
עטרת בעלה ,ועז"א דוד )תהלים א א( אשרי האיש וגו' ,ובתורתו יהגה וגו' ,והיה כעץ שתול על
פלגי מים וגו' ,שהם סוד נהרות הנ"ל ,י"ג נהרי דאפרסמונא דכיא שהראו לר' אבהו שכרו לעתיד
)מדרש הנעלם חיי שרה קכ"ה ע"א( והוא עץ החיים אשר בתוך הגן שהוא התורה ג"ן סדרים
דילה ,1655ועל יובל ישלח שרשיו )ירמיה יז ח( ששרשו הוא בסוד המים תיקון הי"ג שהוא נקרא
יוב"ל ,שאז זמן קבלת השכר ,והוא מ"ש )תהלים א ג( אשר פריו יתן בעתו ,משא"כ בעוה"ז בעת
שהנוקבא למטה מכולם ואז זמן העבודה להיות מימיו פרים ורבים ,עדיין לא נתמלא הפרי ,והוא
זמן גידול הפרי ע"י המים הנ"ל ,וגמר פריו בעוה"ב באלף הז' ,והוא המעין אשר עתיד לצאת
מבית קה"ק כמ"ש רז"ל )יומא ע"ז ע"ב( שק"ק הוא בינה 1656תי' המים הנ"ל )יחזקאל מז ז( ועל
שפת הנחל מזה ומזה וגו' ,וכתיב )שם יב( והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה ,שאז גם הגוף
יזדכך ,סוד עליית הנפש הבהמיות למדרגת הנשמה ,והוא מ"ש כאן )תהלים א ג( ועליהו לא
יבול ,והבן מאד.
פתח מא
אחר שביארנו כללות ענין אלו התיקונים שהם באים מאור הכתר והחכמה שהם סוד
אוירא ומו"ס ,שהם באים ליתן תיקונים למאורות התחתונים ,ועתה צריך לבאר הפרטות שלהם,
והוא ,כי התיקונים הם מתחלקים לב' מדרגות ,הא' ,הוא מה שעשוים להמשכת השפע ולגלותו
למטה ,והם סוד הב' מזלות שהם ממשיכים החו"ג לאו"א ומשם לזו"נ לתיקונם ,והב' הם שאר
 1655זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 1656עי' בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"ד וז"ל ,תיקון י"ג הוא נגד היכל השביעי בינה ק"ק ,עכ"ל.
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התיקונים שהם לתת הכנות ותיקונים לשפע עצמו וליתן להם סדר פרטי ,שיהיו ראוים אח"כ
להמשך בסוד דכר שלם ע"י הב' מזלות ,ולכן הב' מזלות הם העיקרים באלו התיקונים ,והשאר
הם פרטיים.
וחשבון הי"ג הוא שט' תיקונים הם נמשכים לז"א וד' לנוקבא ,כמ"ש בספ"ד פ"ב )י"ח
ע"א( תשעה אשקיין לגינתא ,והם בסוד ט' ספירות שלו ,ג' מוחין ו"ק ,והם נכללים בו' של יו"ד,
וד' הם שייכים לנוקבא סוד ד' ,והם ד' תיקונים שבלא שערות 1657כמש"ל )קלי' פתח י"ט(
שבאמת בהנהגת הזמן עיקר האור נמשך רק לדכורא ,והם סוד תיקוני השערות שבו צינורות
ההמשכה של השפע ,שבהם נמשך שמן הטוב סוד המים ,אבל הנוקבא היא חסירה בסוד דלה
ועניה ,1658ולכן היא נקראת ד' והם ד' תיקונים שבלא שערות ,שהתיקונים שבה אינו אלא לצאת
מאתלטייא 1659ולפנות לפניה הדרך ,בסוד )ישעיה נז יד( סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול וגו',
ולכן הם תיקונים דאתפנו בלא שערות.
וה"ס שורשה של הנוקבא בד' מקומות ,א' ,בחינת מלכות בעצמה ,ב' ,נקודה בעטרת
היסוד ,ג' ,בת"ת בחזה ,ד' ,בדעת דיליה ,והם מקומות של נקבים ,1660בעטרת היסוד ,ובחזה
בסוד הטבור ,ובפה סוד הדעת שהוא סוד הצמצום והחסרון ,שמצד זה צריכה תיקון באלו הד'
שרשים לפנות הדרך לפניו כמ"ש ,וכמו בי"ב אתוון של ג' הויו"ת דמו"ס היא רביעאה לכל תלת
)תיקו"ז ה' ע"א( ה' בתראה של כל הוי"ה ,והי"ג ה"ס מלכות בעצמה שעולה ע"ג כולם בסוד
)משלי יב ד( עטרת בעלה הנקבה ,תי' המים 1661דכליל הכל כמ"ש ,וכל ה' הוא בסוד נקב פתוח
כידוע ,כמו כן הוא בהמשכתם בי"ג תיקונים הנ"ל ,ובאלו הי"ג תיקונים שהם השערות ,נמשכים
י"ג נביעין ,והוא הפנימיות הנמשך בהם ממעיני המו"ס ,והשערות עצמם הם צינורות וכלים
הנותנים גבולים להמשכת המאורות אלו ,שהוא עצמו סוד קו המדה ,ולכן נקראים שערות שהם
בסוד שיעורים וגבולים ,וכל שער הוא בדמות ו' 1662שהשערות הם המשכת המאורות לדכורא
שהוא סוד ו' ,והוא המאורות הנמשכים להנהגת הזמן של שית אלפי שנין ,רק שבהם נכללים
ג"כ הג' מוחין שהם עטרות של ההנהגה.
1663
ולכן הי"ג פנימיים הם אותם שהזכיר מיכה שהם שבחא דעתיקא  ,והי"ג חיצוניות
שהם הגבולים ,הם אותם שהזכיר מרע"ה להורידם לז"א בבחינת גבול למתק דינים שלא להיות
כליה ח"ו ,וסוד המדות האלו הם אורות פנימיים ומקיפים של הכתר והחכמה הנמשכים למטה,
שהם הם הנותנים תיקונים וסדרים להמשכת השפע הזה ,אמנם הפרש יש בין הפנימיים
למקיפים ,שהפנימיים באו כסדרם מלמעלה למטה ,והמקיפים הם בהיפוך מלמטה למעלה,1664
שהמקיף היותר גדול הוא אשר נתגלה המדרגה היותר תחתונה ,והיינו שכל מאור היותר גדול
הוצרך להתגלות בבחינה היותר תחתונה שבו ,אחר שירד כמה מדרגות ,ולכן לפי שיעור הזה,
הוצרכו ירידת המדרגות לגילויים ,כפי ערך גדולת מאורם ,וכן כל מקיפים הנמשכים מן הכתר
הוצרכו להתגלות בבחינתם למטה ממדרגת המקיפים הנמשכים מן החכמה ,כפי שיעור עומק
המחשבה העליונה אשר נסדר בחכמה סתימאה אשר נעלמה מעין כל חי אבל הפנימיים אשר

 1657עי' בהגר"א על ספד"צ יח ע"ג.
 1658כמ"ש בע"ח עקודים פרק ה' ,וכן בשעה"כ קדיש פרק א'.
 1659עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד.
 1660עי' רע"מ תרומה קנח ע"א שמוש מנא ותגא.
 1661עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ב וז"ל ,תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא וקמו כל
אינון שתא  -ר"ל כלם יתחדשו בתיקון הי"ג שבו חסד עלאה כנ"ל וע"י יתחדשו כל הו"ק וכל
הנשמות שבהן נבראו וכו' והוא תיבת ]המים[ ,עכ"ל.
 1662עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל ,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' עוד בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו'
קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל ,ועי' בתיקו"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 ,ע"כ.
 1663עי' אד"ר קלא ע"ב.
 1664עי' ע"ח א"א פרק ח'.
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מדרגתם למטה ממדרגת המקיפים שהם בגבול ושיעור נתגלו לסדר מעלתם זה תחת זה ,ובזה
נעשה סדר נכון לאלו התיקונים כמבואר.
ומ"מ ,גם בפנימיים הוצרך להתגלות מדרגת הכתר למטה ממדרגת החכמה מטעם הנ"ל,
שיהיה הכל מוכן לתיקון המאורות כפי שראויים לקבל מן החסדים הגדולים ולא יתבטל הנהגת
הזמן והבחירה על ידם ,שאף שאלו המאורות של הדיקנא הם כופים כל החיצונים ומבסמין
הדינים ,מ"מ אין מעבירים אותם לגמרי מן העולם ,רק נשארים כפותים במקומם עד יעבור זעם,
לפי הזמן הראוי לבטל שליטתם כדי שלא יחריבו העולם לגמרי ,משא"כ לאח"כ ,חוזר להם
השליטה.
ויש בזה עוד ענין יותר עמוק ,כי כבר נתבאר בכ"מ שאור המקיף ה"ס השקפת הרצון
העליון הבבע"ת שאינו לפי מה שהכלים מקבלים מהם ,ואינו לפי ערך ההנהגה ,הוא משקיף
להביא הכל אל הבב"ת ,וכבר נתבאר שעיקר העליה הוא ע"י העבודה ,וכל שהוא למטה במדרגה
הוא העיקר בתכלית ,שהאדם הושם במקום היותר שפל במדרגה בארץ התחתונה ,שע"י ניכר
יותר גודל התיקון וגודל יכולתו ושליטת רצונו ית' ,שמן ההעדר האחרון מתגלה השלמות היותר
גדול ,נמצא ששם הוא השקפת האור המקיף היותר עליון ,ולכן נתגלו כאן להיפך ,וכן הפנימיים,
ידוע כי הכתר הוא סוף הרצון של הגבול ,והוא מקושר אל הבב"ת ,לכן סוף הרצון מתגלה יותר
מן המדרגות התחתונות מן מה שמתגלה מן העליונות אבל מ"מ הרצון הזה הוא פנימי ויורד
ממדרגה למדרגה מלמעלה למטה ,ולכן באו כסדרם ,אבל מכל מקום נתגלו אורות הכתר למטה
מן החכמה שהוא סוף הרצון מתגלה מן המחשבה ולחוץ ,מן המעשה הנשפע ממנו ,והבן מאד
מאד ,כי א"א להרחיב הדיבור בזה יותר.
פתח מב
וסדר אלו התיקונים הם ,א :ב' רישין דדיקנא דנמשכים מן האודנין ושם השערות קצרים
ולא רחבים ,וכל מה שיורד יותר הם מתרחבים ביותר ,כי כבר נתבאר )בפתח הקודם( שהשערות
הם צינורות וגבולים ,ונעשים בסוד קו המדה ,לכן מה שיורד יותר במדרגה הם יותר מתרבים
הצמצומים והגבולים כידוע בסוד כלל ופרט ,שכל מה שיורד יותר ,נפרט יותר לחלקים פרטיים
כמ"ש בכ"מ ,ותיקון זה הוא ממש נגד נקב האודנין ,שסוד הנקב הוא שורש הארת הבינה שהוא
ראשית הבוצד"ק שמשם כל סילוק וצמצום ,ומשם ממש מתחיל ענין הגבול והשיעור ,וה"ס
תיקון מי א-ל כמוך הנאמר במיכה ,וכן תיקון א-ל בי"ג שהזכיר מרע"ה ,1665שתיקון זה ותיקון ב'
הם הזמנה לתיקון ג' ,כמו שיתבאר ,שתיקון זה לאכפייא דינין 1666דלא ישלטון וסובל הכל ,ורק
הוא במחשבה עדיין שביכולתו לסבול ,וכן מ"י א"ל ה"ס כס"א ,כמו"ך הוא אלקי"ם ,והוא כסא
דין שסובל הדין בהמחשבה שהתחלתו מנקב האודנין ששם גילוי המו"ס ששומע וסובל ,ותיקון
זה נמשך עד הפה כפי שיטת הגאון בפי' בפ"ב שם )י"ט ע"ג( שבפה הוא העברת הדינים
באתגלייא דיימא סלחתי 1667כמ"ש במקומו בס"ד )פתח מח( אבל כאן הכל הכנות לזה ,והם
1668
מדות בהדרגה ע"פ השיעור והגבול לכל א' כפי המצטרך לו ,ושם הם ל"א קוצי דשערי
כחשבון א"ל שהם מסוד י"ש 1669דעלמא דאתי כמש"ל )פתח לט( )משלי ח כא( להנחיל אוהבי
 1665כל התיקונים מוזכרים בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"ג.
 1666עי' בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"א וז"ל ,תפארת הוא עובר על פשע דכתיב כו' וכד אתתקל
כו' ואמר עובר כו' ,שתיקון הזה הוא מי"ג תקונין שנקרא ועובר על פשע כמ"ש שם דף קל"א ע"ב,
דתניא תליסר מכילן כו' ועובר על פשע תלת ,ושם בדף קל"ג ע"א ותאנא בתיקונא קדמאה דדיקנא
ותניינא כו' ,ור"ל שב' תיקונים ראשונים אינן אלא הזמנה לתיקון ג' הזה ,שתיקון הראשון מי אל
כמוך הוא חזק לאכפייא דינין דלא שלטין וסובל הכל ,כמ"ש שם דף קל"ב ע"א וכן נשא עון תיקון
השני שסובל והוא יותר מתיקון הא' ,שתיקון הא' ביכולתו לסבול ,וכאן סובל וכולם הזמנה לתיקון
זה שכאן מוחל ועובר על פשע ,עכ"ל.
 1667עי' אד"ר קל"ג ע"א )דכתיב ועובר על פשע( דהאי אורחא אתתקן לאעברא ביה ,ובגין כך
יתיב תחות נוקבי חוטמא האי אורחא ,ושערא לא אתרבי בהאי אורחא ,משום )נ"א כובש עונות
וכתיב( דכתיב ועובר על פשע למיהב אעברא עד )ס"א על( פומא קדישא דיימא סלחתי ,עכ"ל.
 1668עי' אד"ר קל"ב ע"א וז"ל ,ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן ,בכל קוצא וקוצא תלתין וחד
קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א"ל ,עכ"ל.
 1669עי' בהגר"א בס"י פ"א מי"א ,ובהגר"א בתיקו"ז פא ע"ב וז"ל ,ל"ב נתיבות דידיה אלא
שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש שא' אין דבוק באין ,עכ"ל.
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י"ש 1670בסטרא דבינה מו"ס ,ובעוה"ז נמשך רק רשימו דלהון כפי המצטרך לסבול עון ,כי שכר
מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( רק נשארים גנוזין שם ברישא דדיקנא בסוד נקב
האודנין ,דשם סליק ולא נחית ,וכמ"ש שם באד"ר )דף קל"ב ע"א( דכל קוצא וקוצא מתפרשא
לאלף עלמין דכסופין לעידונא רבא ,וכולא סתים ברישא דדיקנא כו' ,והוא כמ"ש )שיה"ש ח יב(
האלף לך שלמה וגו' )תהלים קיט פח( לעולם ה' דברך נצב בשמים וגו' ,והם ש"ץ נימין דכלילין
בכל חד כמנין שמי"ם כמ"ש שם )א"ר קל"ב ע"א(.
תיקון ב' ,הוא נושא עון ,שכאן מתגלה יותר וסובל בפועל ,שערות שעל שפה העליונה
שהוא מתקרב יותר אל הפה דימא סלחתי והוא ג"כ רחום.
ואח"כ תיקון ג' ,וחנון ,שהוא יותר רחמים מרחום והוא העברת הפשע ,והוא מ"ש מיכה
ועובר על פשע ,והוא הארחא עילאה שעל שפה העליונה שמשם יורד הרוחא מחוטמא
דפרדשקא ,שהוא סוד נחת רוחא טבא 1671וגילוי יסוד ועטרת יסוד דז' תיקוני גלגלתא אל הפה
שהוא הנוקבא ,והוא לפנות המקום ולהסיר הקטרוג ,וה"ס פינוי השערות מן הארחא ,וכאן אינו
מגיע אל הפה עצמו רק עד הפה ,שהוא סוד המשכת השפע אל ז"א אל סיום יסודו ,ועי"ז
מתהדר לרחמים ליתן האור בגילוי ע"י נקב היסוד ,וה"ס )משלי ד יח( ואורח צדיקים כאור נוגה
וגו' ,שמיד שבא האור עד עטרת היסוד ,אינו מתעכב ונותן מיד לנוקבא ,כמ"ש בהקדמת הזוה"ק
)ז' ע"ב( בסוד יהוידע ,וישם אותו דוד אל משמעתו ,והוא מ"ש באד"ר שם ,דהוא מפנה מקום
לפומא דימא סלחתי.
תיקון ד' ,שערות שעל שפה התחתונה ,והוא מדה אחרת שאף שבעת שמתעורר הדין
ועושה פעולתו ,מ"מ אין מניחין אותו לגמור הדין ,בסוד )דבה"י א' כא כז( השב החרב אל נדנה,
והוא מ"ש לשאר"ית נחלתו ,שהם השארית הנמצאה אחר העונש שעבר עליהם ,כמ"ש שם
באד"ר )דף קל"ג ע"א( תיקונא רביעאה מתתקן שערי כו' ,הה"ד לשארית נחלתו כד"א ונשאת
תפלה בעד השארית הנמצאה ,וכאן ג"כ הכנה בכח עדיין.
ותיקון ה' ,הוא לא החזיק לעד אפו ,שמעביר האף ומפסיקו ,וה"ס הארחא תתאה לפנות
הקטרוג ולהדיחו ממקומו שלא יוסיף כליה ח"ו ,ותיקון זה וד' הם במדרגה תחתונה מן תיקון ב'
וג' ,ששם הוא עובר על פשע שלא לעשות שום עונש ,וכאן הוא לשום שארית בארץ ,וז"ס ענין
ב' שפוון שהם דרגא דנו"ה מעלה ומטה ,והוד יותר דין מנצח ,שהוא ירכא ימינא ,וכן כאן
בשורש השורשים באלו התיקונים ,והוא מ"ש שם ,שכאן בתיקון זה ה"ס )אסתר ז י( וחמת
המלך שככה ,והיינו אחר שעושה דין במקצת ,ואמר )אד"ר קל"ג ע"ב( כמה שאורחא דלעילא
יהיב אתר לאעברה כך לתתא יהיב אתר כו' ,וכן כאן בי"ג שהזכיר משה הוא ארך אפים שהם ב'
מדות ,ארך בכח ואפים בפועל שהוא נשיבו דרוחא דחוטמא דע"ק בב' ארחין הנ"ל.
תיקון ו' ,ורב חסד ,שערות המכסים על הלחיים כמ"ש )שיה"ש ה יג( לחיו כערוגת
הבושם ,ומתחיל מתחלת השפה התחתונה ומתפשט באורך ורוחב עד מקום שנסתיים אורחא
תתאה בשיבולת הזקן ,וכאן הוא גילוי הרחמים )יותר( שמתפשטים השערות באורך וברוחב,
ולכן נקרא ורב חסד ,וכן במיכה ,כי חפץ חסד הוא ,שעושה חסד לפנים משורת הדין ומשפיע רב
טוב בעולם אף שאינם כדאים ,והכל בשביל תיקון העולם כפי השיעור העולה בעומק מחשבתו
ית' ,והוא בהסכמת ב' הצדדים של מיימינים ומשמאילים ,שגם סטרא דדינא מסכים לזה באופן
שלא יהיה קטרוג כלל ,ולכן כאן הם נמשכים השערות מב' צדדי הפנים והולכים ומתייחדים
למטה בשבולת הזקן בסנטר ,והבן.
פתח מג
תיקון ז' ,תרין תפוחין קדישין ,שהוא הפנים החלקים מן השער וכמ"ש בספ"ד שם )י"ט
ע"א( תרין תפוחין אתחזיין לאנהרא בוצינין ,שמשם הוא הארת פנים והשמחה לעולם ,כמ"ש
)במדבר ו כה( יאר ה' פניו אליך גו' ,כי הוא כולל כל הו' תיקונים האחרים והוא גושפנקא
 1670עי' משנה עוקצים פ"ג משנה י"ב וז"ל ,אמר רבי יהושע בן לוי ,עתיד הקדוש ברוך הוא
להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות ,שנאמר )משלי ח( להנחיל אהבי יש
ואוצרותיהם אמלא ,עכ"ל.
 1671עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"א וז"ל ,דחוטמא מחד נוקבא חיין ומחד חיין דחיין והם ב'
תקונין ,האי חוטמא הוא פרדשקא דביה נשיב רוחא לז"א ,וקרינן ליה סליחה והיא נחת רוח
דרוחא דנפיק מהכא ,עכ"ל.
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דמלכא 1672שבו נחתמו שמים וארץ ,1673סוד אמ"ת לקיים ההבטחה שהבטיח לאבות כמ"ש
)מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב ,ובהארת התיקון הזה מעביר השקר מן העולם שהוא סוד הסרת
החושך והעורון וגילוי האור ,כמ"ש )קהלת ב יג( וראיתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון
האור מן החושך ,ולכן הוא ג"כ בלא שערות שהוא שייך לתיקון הנוקבא ,שהוא הסרת המכשול
ממנה שהוא השקר אשר מפתה בנ"א אחריו ,והוא הנחש אשר פיתה את חוה שהוא סוד )ספד"צ
לו ע"א( חיויא דרהיט בש"ע דילוגין 1674שהוא כלל כל קומתו ,שכמו שהנחש דקדושה כולל
ש"ע נהורין שממנו מתפשטין ש"ע רבוא עלמין אורכא דאנפוי )א"ר קכ"ח ע"ב( כמו כן הוא
בסטרא נגדו שהם כלל ז' רישין דמסאבותא 1675בדכורין ונוקבין שבו ,שבנוקבא מפתה ובדכורא
עולה ומסטין 1676והוא אתעביד לתלת גיסטרא ,שהם משחית אף וחמה.1677
כמו כן להבדיל כאן בב' תפוחין ג"כ ש"ע נהורין אורכיה דאנפוי ,שבו ניכר הארת
כללות ענין א"א בש"ע נהורין דיליה בזיו הפנים ,והם בב' תפוחין כל א' כולל ג' גוונין דג'
אבהן ,ונכללים בבוצינא שביעאה ,כמ"ש )שמות כה לב( שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה
קני מנורה מצדה השני גו' ,וכתיב )במדבר ח ב( אל מול פני המנורה גו' ,והם ב' תפוחין הנ"ל
דכלילין בתיקון השביעי ,וסוד הבוצינין הוא ששם נמשך הארת המו"ס בוצד"ק באור דאוירא
הגנוז שם ,ששם הוא )משלי טז טו( באור פני מלך חיים ,והוא ז"פ ס"ג שבבינה שהם בגי'
ואמ"ת ,ולכן בהתגלותם מתגלה האמת בעולם ומתבטל השקר ,שאינו יכול לפתות בנוקבא
דיליה וגם אינו יכול להסטין ,כי אז באור פני מלך חיים ,משא"כ כשהוא בזעף אז )שם יד( חמת
מלך מלאכי מות ואז הוא מקטרג ,והם סוד 1678ערוגות הבושם שמעברין כל סרחון מן העולם,
וה"ס העלאת מ"ן דסט"א נוקבא בישא דיליה ,שמביאה סוד החטאים ומראה למעלה כמ"ש
)יואל ב כ( ועלה באשו ותעל צחנתו ,ומשם מתבטל ומתבסם העולם ,שע"ז נאמר )בראשית כז

 1672עי' זהר ח"ג רל"ג ע"ב וז"ל תליסר עלין אלין רזא דתליסר בחושבנא גושפנקא דמלכא,
עכ"ל ,עי' עוד אד"ר קמ"א ע"ב וב"ע שם רכ"ט ע"ב.
 1673התיאור הזה נאמר גם על הדעת ,עי' לעיל תיקון פתח ז' ,ותיקון האמת של הי"ג ת"ד היא
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' ,עכ"ל.
 1674עי' 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 ,עכ"ל.
 1675עי' ענינו במגלה עמוקות ס' קץ וז"ל ,מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש
של ז' ראשים ,וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו יש לי רב אחי ,שרמז על
רב אחא שהפיל ז' ראשין דיליה ,כי שבע יפול צדיק וקם )משלי כד טז( ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב
ע"ד וז"ל ,בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו' והן ז' דרגין של הס"א וכו' והן ז' היכלות
דמסאבותא וכו' ,עכ"ל.
 1676עי' בהגר"א ספד"צ ל"א ע"ג ,שהסט"א דנוק' מפתה ,ושל דכורא מקטרג ,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' בהגר"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.
1677
עי' זהר ח"א כ"ז ע"ב וז"ל ,דיינין ליה בגיהנם ,ותלת ממנן עלייהו ,משחית אף וחימה,
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ג ע"ב אפין 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.
 1678עי' שבת פ"ח ע"ב וז"ל ,ואמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם כל
דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים ,עכ"ל.
324

פתחי שערים
1679

כז( וירח את ריח בגדיו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה גו' ,והוא חקלא דתפוחין קדישין
כמ"ש ,שתיקון זה הוא בשביל הנוקבא לבער הקוצים מן הכרם אשר מבאישים ריח השדה מ"ן
דקדושה דילה ,כי סוד הבגדים הם שע"ח נהורין בסוד מלבו"ש ,והוא או"ר פניא"ל 1680באור פני
מלך גו' ,והוא מ"ש באד"ר שם ,דכל זמן דהני בוצינין נהרין לא אשתכח רוגזא בעלמא ,וכל
אינון דלתתא הם בחדוה כו' ,ועי"ז נדחה קטרוג הס"ם שרו של עשו ויברכהו ,והוא מדרגתו של
יעקב שלכן קיבל משם הברכות ,כמ"ש )מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב ,וזה אינו מתגלה תמיד ,רק
בעת רצון כאשר מתעורר אותו ההארה אז מסתלקין כל המקטרגים ,וז"ש ישוב ירחמנו ,ישוב
מכלל דזימנין טמירין אינון וזימנין אתגליין )ז"ח צ"א ע"ב( ותיקון ומדה זאת הוא יותר מן
הראשונות ,ששם הם או לסבול העון או לעבור על פשע או 1681להניח למה"ד לשלוט לגמרי
להחריב העולם או להשפיע רב טוב וחסד ,אבל כאן הוא בהארת פנים ובשמחה ,שאין המקטרג
עושה עניינו כלל ,ולכן כל השית תיקונין קדמאין איתכלילין ביה ,ובו ניכר מדרגת א"א ,כידוע
שכל דבר מתגלה בפנים או אם הוא בזעף או ברחמים ,בזיו שלו ,1682וכן כאן מתגלה כאן ענינו
שהוא אריך אנפין בהתפשטות המאורות למאד ,בסוד ש"ע עלמין בכללות כל הי"ס שהם ש'
בג"ר וע' בז"ת ,משא"כ בז"א הם רק ק"ן נהורין לבד בסוד ו"ק כמש"ל )פתח כו(.
תיקון ח' ,הוא מזלא והוא מזל העליון ,השערות של הדיקנא המתפשטים למטה עד
טיבורא דליבא ,ותיקון זה הוא הכולל הכל שכולם הם תיקונים וסידורי חסדים ומאורות ורחמים
גדולים ,אבל תיקון הזה הוא הממשיך הכל עד ז"א ,ולכן הוא מסתיים עד טיבורא דליבא שמשם
מתחיל קומת ז"א ומגיע עד שם וגם מתפשט בכל קומת אבא ,שמסתיים פרצופו עד שם ,וכמ"ש
במקומו )גדלות דז"א פתח מא( שאבא הוא הממשיך החסדים לז"א לפי מה שמקבל ממזל
העליון שהוא חסדים ,שלכן נקרא נוצר חסד ,ובו מתגלה חסד עילאה ,יסוד דרדל"א דאתחזיה
נהוריה באוירא ובמצחא 1683בסוד רצו"ן ,1684ומתגלה ג"כ בדיקנא בסוד נוצר ,וגם חסד דאוירא
מתגלה שם ולכן נקרא נוצ"ר 1685חס"ד ,והענין ,שחסד הזה הוא שורש כל החסדים הנמשכים
בכל הפרצופים ,והוא הרצון הרוצה בקיום הנבראים ובהשפעתם בשביל תכלית הרצון העליון
שברדל"א ,וכאן הוא מקור כל ההשפעות ,ולכן נקרא מז"ל מלשון )במדבר כד ז( יזל מים מדליו,
שכמו שמזלות התחתונים שברקיע נקראים כן מצד שהם המורידים השפע לעולם התחתון
בסידור הטבעי ,ונכללים כולם בסוד התלי 1686שהוא נחש בריח שהוא המהפך כולם לרצונו,
 1679עי' שעה"כ ערבית ליל שבת פרק ב' שזה בחי' נוק'.
 1680עי' שעה"כ ברכות השחר.
 1681נדצ"ל או לא.
 1682עי' 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 ,עכ"ל.
 1683עי' 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.
 1684דהיינו רעוא דרעוין עי' לעיל תיקון פתח מב.
 1685דהיינו אותיות רצון.
 1686עי' 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'
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ונמשכים אחריו כחיילין בתר מלכיהון ,כמו כן כאן כל התיקונים הם סידורי אורות המשפיעים
שלא לפי הטבעי ,אלא ברחמים גדולים למעלה ממדרגת ז"א ,לעשות נפלאות בעולם ,ולכן משם
הוא שידוד כל המערכות ,וע"ז ארז"ל )א"ר קל"ד ע"א ,תיקונים קמ"ח ע"ב( הכל תלוי במזל
ואפילו ס"ת שבהיכל ,שבאמת )שבת קנ"ו ע"א( אין מזל לישראל ,רק הם תליין באלו המזלות
דלעילא ,כי ע"פ הטבע אין מציאות לישראל ,שהאבות עקרים היו )יבמות ס"ד ע"א( וכל זיוגא
דלהון להוליד תולדות היה תלוי בסוד זיוגא דב' מזלות הנ"ל נוצר ונקה בסוד החסד והנפלאות,
ולכן עד אברהם לא היה זקנה ,ומאברהם התחיל הזקנה כמשרז"ל )ב"מ פ"ז ע"א( כי עד ימיו
היה ההנהגה רק מסטרא דז"א כמ"ש )בראשית ו ג( לא ידון רוחי באדם גו' והיו ימיו מאה
ועשרים שנה ,דלא נשיב רוחא דפרדשקא כו' ונישארו בסטרא דז"א ,כמ"ש בספ"ד פ"ה )ל"ד
ע"א( ובפירוש הגאון שם )ל"ד ע"ב( ומאברהם ואילך ,שהוצרך הי"ת לעשות נפלאות בעולם
להוציא זרע ישראל בסטרא דנפלאות שיהיו מתקשרין בא"א בחיין דלעילא הוצרך להשרישם
במזל עילאה ,והוא הזקנה שלו שנאמר )בראשית כד א( ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את
אברהם בכל ,והוא בסוד ימי קדם דא"א 1687ומשם ירש כל הברכות ,כי אברהם הוא הראשון
שע"י נתגלה החסד וה"ס נוצר חסד חסד דאוירא ודרדל"א דאתגלייא שם במזלא ,ולכן כתיב בו
)בראשית טו ה( ויוצא אותו החוצה גו' ,שהגביהו למעלה מכל המזלות והשרישו במזלא עילאה,
וז"ס שאברהם נקרא כהן כמ"ש רז"ל )ב"ר פרשה מו פסקה ה( ע"פ נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן
לעולם גו') ,ארז"ל במדרש )ילקוט בראשית יב סג( ע"פ ואעשך לגוי גדול לכה"ג כאדה"ר(,
וה"ס כהנא רבא דאתלבש בתמניא לבושין ,והם ח' בגדים של שמן המשחה משח רבות שהם ח'
תיקונים הנכללים במזל עילאה 1688שבאים אל אבא כידוע ,כמ"ש )תהלים קלג ב( זקן אהרן
שיורד ע"פ מדותיו גו' ,כי אברהם הוא החסד דאתגלי כאן במזלא ,והוא תיקון יכבוש עונותינו
שהוא סוד שמטמין העונות תחת הבגדים הנ"ל ,כמ"ש 1689חותר חתירה מתחת כסה"כ כו'
ומטמין אותם תחת המזלא ,ואינו מדה של נושא עון ועובר על פשע ששם הוא או סובל ואינו
מעניש או שמעביר לגמרי ע"י תשובה וכדומה ,וכאן הוא רב חסד מטה כלפי חסד אם הוא שקול
מכריע לכף זכות ,כי כאן הוא חסד שהוא אבא שהוא כף זכות של המתקלא ,ואמר )ערכין ח'
ע"ב( כיצד מטה כלפי חסד ,ח"א כובש וח"א נושא ,והיינו שנושא הוא שסובל ומניח העונש
לאחר זמן ,וכובש הוא שמסתיר אותו לגמרי מן הקטרוג 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 לגמרי )ומ"מ אין זה דומה למדת ונקה שהוא מקבל בתשובה ששם הוא
צדדי הפנים וחד על הראש ,והוא התנין שכולל את כולם ,והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל
הראש ולכן נקרא תנין ,עכ"ל.
 1687עי' אד"ר קל"ד ע"ב.
 1688עי' אד"ר קל"ב ע"ב וז"ל ,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',
עכ"ל ,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.
 1689עי' ירושלמי סנהדרין נ"א ע"ב ,וז"ל 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 ,עכ"ל ,ועי'
עוד זהר ח"א קל"ז ע"א וז"ל ,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 ,עכ"ל ,וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה ,כמש"כ )מו"ק כ"ח ע"א( אמר רבא חיי בני
ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא ,עכ"ל.
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נקיון לגמרי בסוד תשובה מאהבה ,שנעשה מעונות זכיות כמ"ש אח"ז( ,והכל בסוד החסד
המתגלה כאן.
תיקון ט' ,והם השערות הקטנות המתערבים בין הארוכות ,וכמ"ש באד"ר )דף קל"ד
ע"א( תיקונא תשיעאה מתערבין שערי עם אינון דתליין ולא נפקין דא מן דא ,והיינו כי מידה זו
אינה מדה גדולה כשלפניה ,כי אינו בפ"ע ככל התיקונים ,אלא ממשיך החסד מן הצדיקים
שהמשיכו אותו ע"פ מעשיהם להיות נמשך אח"כ גם לדורות ולזרעו אחריו ,וכמ"ש נוצר חסד
לאלפים ,ונמצא שהחסד כבר הוכן בתחילה ,רק שנמשך עוד יותר ,והם לא נפקין דא מן דא כי
מצד זה אין שם קטרוג וסיבוך כמו בז"א ,כי כאן בהתגלות הארת א"א אז אין קטרוג אף שהבנים
אין ראויים כ"כ לחסד הזה ,רק שומר החסד לאוהביו גו' לאלף דור ,ולכן כאן השערות קצרות
ומתערבין בין הארוכות ,כי מדה זאת נמשכת מן המזל שהוא נוצר חסד כמ"ש ,ומה שמתערבין
שם ג"כ שערות אחרות עם אינון דתליין ,כי אינון דתליין הם האורות שנמשכו ביושר ,ואין שם
קטרוג ,משא"כ אינון דמתערבין הוא האורות הראוים להמשיך אל הדורות שאחריהם ,ובהם יש
בחינת קטרוג שאינם ראוים לכך ,רק שניתן להם בזכות אבותיהם ,ומ"ש דמתערבין עם אינון
דתליין ,שהחסד של האבות מתגבר עליהם ,ולכן אמרו שם באד"ר )קל"ד ע"א( דאינון דמתערבי
הם אקרון מצולות ים ,משום דנפקי ממותרי מוחא ומהאי אתרא רמיו כל מארי דתבעין חובא
דבני נשא ומתכפיין ,והם אותם דתבעין חובא שאין ראוי להם לשלם זכות אבותיהם שאינם
כדאים לכך ,ומתכפייא ע"י שמתבסמין עם אינון דתליין ,והם נקראים מצולות ים ,שנמשכים
מימא עילאה מסוד המים התחתונים הנמשכים למטה ,אבל עיקר המים הוכן לעוה"ב באלף הז'
ולבעלי תשובה כמו שיתבאר.
פתח מד
תיקון י' ,שערות דחפיין על גרונא של צד של מעלה השייך אל הדיקנא ,וכאן הוא פחד
ה' והדר גאונו ,1690כמ"ש באד"ר שם ,פתח ואמר ,ובאו במערות צורים גו' מפני פחד ה' דמאן
דאיהו לבר אקרי פחד ה' ,ומהדר גאונו ,אלין שערי דתחות דיקנא דאתקרון הדר גאונו ,תתן אמת
ליעקב ,שהצואר הוא שפירו דכל גופא )זהר ח"א ר"ט ע"ב( 1691ומשם ולמטה מתחיל קומת
הגוף ,וידוע כי הצואר שם כל הדינים 1692כמש"ל )פתח לט( שהוא כורסייא דשביבין ,אבל
הדיקנא הוא יתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא לון )אד"ר קכ"ח ע"ב (1693וה"ס השערות אלו
שעל הדיקנא השולטים על הגרון לאכפייא דינין דלתמן ,כי כל הדינים מתבסמין בשורשם ,ומדה
זאת להפיל פחד ה' על החיצונים ועל או"ה שלא ירעו לישראל ,כי ה"ס גדולת ישראל
שמתגדלים ומתגברים על האומות ,ובעת גילוי תיקון הזה של הדיקנא כתיב )דברים כח י( וראו
כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך גו' ,ויודעים כי אז )מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב גו' ,וז"ס
)ישעיה ב יט( ובאו במערות צורים ,שהסט"א מתכפייא תחת נוקבא דתה"ר ומתטמרין הנהו
כלבין בישין 1694מפני פחד ה' מסוד גדלות ז"א ומגדולת שמו ית' ,ע"י דיתיב על כורסייא

 1690עי' בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"ב.
 1691מובא בהגר"א על ספד"צ הנ"ל.
 1692עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א וז"ל ,דנפיק מגרונא הוא אשא כידוע שכל הדינין נפקין
מגרון ,עכ"ל.
 1693עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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 ,עכ"ל ,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 כידוע והוא כסא הדין
והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 1694עי' זהר ח"א ו' ע"ב וז"ל ,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 ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ס"ט ע"ד שמחלק בין אש
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דשביבין לאכפייא לון שהוא הדר גאונו ,ולכן הם שערות זעירין וקצרים שאינם בסוד המשכת
השפע ,להגן על הדינים שבגרון רק ,1695וז"ש חפיין על גרונא כמ"ש בספ"ד פ"ב )י"ט ע"א(
יעו"ש ,והוא מ"ש נושא עון) ,וענין זה אינו כמו נושא עון( הכתוב במיכה בתיקון ב' ,ששם הוא
פירושו שסובל העון ,וכאן הוא מלשון נשיאות והגבהה לסוד הצואר שהוא בגובה הגוף ,וכמ"ש
)ישעיה ג טז( נטויות גרון וכתיב )שם( יען כי גבהו בנות ציון גו' ,וסוד הנשיאות הוא כמ"ש
)שמות לח כד( זהב התנופה ,שהדינים מתבסמין בשורשם ,והיינו גילוי הקדושה על המקטרג
שבזה יורד ונטמן בנוקבא דתה"ר 1696כמ"ש )תהלים סח ג( כהמס דונג מפני אש כן יאבדו
רשעים גו' ,וי"ל שע"ז כוונו ג"כ רז"ל ,במ"ש )ערכין ח' ע"ב( חד אמר כובש כו') ,וסוד נוש"א
1697
הוא ביסום כל הז' מלכי אדו"ם ז' פעמים אדו"ם כו' ,ויכבו"ש הוא י"ג הויו"ת סוד לבו"ש
שהוא מזלא דכליל כל תיקונים(.
תיקון י"א ,הם ג"כ שערות שעל גרונא תחת הדיקנא ,רק שהראשון הוא זעירין
ומתערבין ,וכאן הם רברבן ומתשערין בשיעורא שלים ,שהם בסוד המשכת השפע ,משא"כ
הראשון הוא להכניע החיצונים ,ולכן שם הם מתערבין בסוד )ישעיה יט ב( וסכסכתי מצרים
במצרים גו' ונפלו 1698איש ביד אחיו גו' ,וכאן הוא בהמשכת השפע ,לכן הם אריכין יותר והם
בשיעורא דלא נפקא נימא מנימא בסוד הטוב הראוי להמשך ביושר הסידור ולא בבחינת
ערבוביא ,ולכן כאן הוא חסד לאברהם ,ועוד שכאן הוא בעת שמתגברים הדינים ביותר ע"י
עונות גדולים שהם נקראים פש"ע שגדולים יותר ממה שנקרא עו"ן ,שזה נקרא מרד וזה מזיד,
לכן צריך כאן ביסום יותר והתגברות החסד יותר כדי לאכפייא דינין המתעוררים עי"ז ,ולכן ג"כ
חפיין על גרונא ,וכתיב כאן ופשע ,ושם חסד לאברהם.
תיקון י"ב ,הוא הפה שפנוי משערות ,והוא ג"כ בשביל תיקון הנוקבא לקיים השבועה
שנשבע לאבות לתת להם את הארץ ,והוא הנוקבא שהתחילו האבות בתיקונה ,ואברהם היה
הראשון שהוציא אותה מאתלטייא מיד בני חת ,כמ"ש ) (1699וילך אברם בארץ גו' ,וכתיב
)בראשית יג יז( קום התהלך בה גו' ,כי לך אתננה גו' ,שלכן נצטוו ישראל )דברים כ טז( לא
תחיה כל נשמה וכתיב )דברים יב ב( אבד תאבדון את כל המקומות גו' ,והם אשר הסירו הקוצים
הסובבים את השושנה שהוא סוד הפה ,שושנה דיתבא על תליסר עלין תקיפין )זהר ח"א א' ע"א(
והם סוד י"ג תיקונים דסחרין לה מכל סטרהא ,וכתיב )שיה"ש ב ב( כשושנה בין החוחים כן
רעיתי בין הבנות גו' ,וביה אתרחיצו אבהן לאתלבשא בהאי רוחא דמתפשט לכמה עברין כו'
)אד"ר קל"ד ע"ב( שכל עניינם בתיקון הנוקבא שהם הבארות אשר חפרו ,הכל לפרסם כבוד
מלכותו ית' בעולם ,כי הפה לא היתה בכלל התיקונים דגלגלתא כמ"ש באד"ר שם ,דא הוא דלא
אתתקן ולא הוה בה תיקונא כמש"ל )פתח כט( כי בעולם התיקון לא באו אורות חדשים רק
בדכורא והם במלכין דמיתו ,אבל הפה הוא בנוקבא שלא היה בה תוספת תיקונים של אורות
חדשים לאפקא לה מאתלטייא ,וזה נמסר ביד הצדיקים שיהיו הם מפנים הדרך לפניה ולהיות
ממחצדי חקלא ,1700ועי"ז מעשיהם יהיו גורמים לעשות שרשי תיקונים למעלה להיותם מוכנים
המזבח בבית ראשון שהיה כצורת אריה ושל בית שני כצורת כלב וזה ההבדל בין כגיבור תקיף לצד
ההיפך שהוא כלב.
 1695נדצ"ל רק להגן על הדינים שבגרון.
 1696עי' ע"ח קלי' פרק ב' שכותב שתהום רבא הוא חכמה דבריאה דקלי' ,ועי' אד"ר קמ"ג ע"א,
ובהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א שזה מקור הטומאה השייך לדכורא ,אם כן במקום הזה אין לה מקום
להשתייך לקומה דקדושה.
 1697עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ד וז"ל )ליקוט )ישעיה א יח( אם יהיו חטאיכם כו' ,שלג וצמר
הן ב' התקונים שכתב ,ועתיק יומין כו' )דניאל ז ט( וי"ג הויו"ת שבי"ג תיקונים כידוע גי' לבו"ש,
עכ"ל.
 1698לשון הפסוק הוא :ונלחמו איש באחיו.
 1699לא מצאתי פסוק כזה ,אולי כוונתו לבראשית יב ו ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד
אלון מורה והכנעני אז בארץ.
 1700בריש א"ר כך נקרא הבעלי סוד ,עי' גר"א שם בליקוט 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 ,עכ"ל.
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לבוא בה אחר חורבן העולם ,אבל עכשיו בזה"ז ,עיקר התיקון בה הוא רק לנקות הרע ממנה
בסוד שמירת הל"ת ולבסמא לה מדכורא ,וה"ס שבועת השי"ת לאבות ליתן הארץ לזרעם,
ולנקות אותה מז' אומין דשלטין בה ,וז"ש וחטאה מלשון )תהלים נא ט( תחטאני באזוב ואטהר,
ששם הוא הנקיון והליבון מכל סיג בסוד )שיה"ש ה ג( רחצתי את רגלי גו' ,כי רגליה יורדות מות
גו' )משלי ה ה(.
1701
וכאן בפה נכללו כל הי"ב תיקונים והם סוד י"ב שבטים דנפקין מינה ,וכן י"ב
תחומין בארץ כמ"ש )במדבר כו נג( לאלה תחלק הארץ גו' ,וכאן ה"ס )שיה"ש ד ג( כחוט השני
שפתותיך גו' ,וכתיב )ישעיה א יח( אם יהיו חטאיכם כשנים ,כשלג ילבינו וגו' ,והוא )דניאל ז יג(
לבושיה כתלג חיוור שהם בדיקנא ,והם י"ג הויו"ת כמספר לבו"ש ,וידוע כי השבועה היא
בתיקוני דיקנא כמ"ש באד"ר שם )דף קל"א ע"א( ומאן דאושיט ידיה לאומאה כמאן דאומי
בתליסר תיקוני דיקנא כו' ,כי כאן הוא כל מהימנותא דישראל ,1702ולכן כתיב )שמות כ ז( כי לא
ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא ,כי כאן בדיקנא ה"ס ונקה כמו שית' ,אבל הפוגם בשבועה
אינו ראוי לעורר עליו הארת הדיקנא לנקותו בתשובה ,ולכן )שבועות ל"ט ע"א( נזדעזע העולם
בשעה שאמר ה' לא תשא גו' ,כי כל קיום העולם הוא בתיקוני דיקנא ,והם סוד הבלים דפומא,
שהם ז' הבלים דעלמא קיימא עליה )עיין לעיל בבית נתיבות אח"פ ו'(.
פתח מה
תיקון י"ג הוא מזלא תתאה שערות של הדיקנא דנחתין עד טיבורא ,והוא צד המכוסה
שאצל הגרון ,ותיקון זה הוא הכולל כולם ,וה"ס הארת הבינה עצמה 1703כמו במו"ס ג' הויו"ת
י"ב אותיות וחד דכליל כולהו ,כמו כן כאן הם י"ב תיקונים וחד דכליל לון ,והוא נגד חיוורא
הי"ג שבגלגלתא שהיא הנקבה עצמה שנתעלם לעתיד ,רק ששם היא מבינה דרדל"א וכאן בינה
עצמה ,והיינו שורש 1704המו"ס ,ושם תכלית כל הבירורים וכל התיקונים )ספד"צ ד' ע"ב( דביה
סליק וביה סלקין אינון דלא הוו גו' ,והוא המתגלה לעתיד ,כמ"ש )יחזקאל לו כה( וזרקתי
עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאתכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם גו' ,והוא תיבת המים
דיוקים לכל י"ב דנוקבא )ספד"צ י"א ע"א( דאתחריב בתריסר שעתי אחר שיוסר ממנה כל
הדרכים הראוים שיתאחזו בה החיצונים כמו בהנהגת עוה"ז ,ובאלף הז' יכניסו בה אורות
חדשים ותתבנה באופן אחר שלא יהיה בה צד קלקול כלל ,והוא באמת סוד תשובה עילאה בסוד
שב"ת 1705ו"ה שהם י"א ארורים ,והוא יציאתה מאתלטייא לגמרי ,ואז יתגלה בה סוד ימי קדם
שהם אורות שלמעלה מהנהגת ימי עולם בשית אלפי שנין ,ולכן נקרא מימי קדם ,וג"כ סוד
ונק"ה סוד גילוי מילוי שם אהי"ה דיודי"ן 1706שהוא בסוד סל"ע 1707שיצאו בה מים חיים ,וכן
בעוה"ז ,משם הוא קבלת תשובת החוטאים אחר יציאתם מן הס"א האחוז בנפשם וצריכים לטהר
במים טהורים הנ"ל ,כמ"ש )יומא פ"ה ע"ב( מה מקוה מטהר את הטמאים כו' ,וה"ס אימא
שהיא תשובה שמקבלת ג"כ ממזלא תתאה.

 1701עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א.
 1702עי' בהגר"א על ספד"צ י"ז ע"ד וז"ל ,מהימנותא  -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.
 1703עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"א.
 1704נראה דצריך למחוק 'שורש' כדלקמן בפתח.
 1705עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א שכל ז' היא בינה עם ו"ק.
 1706אלף ה"י יו"ד ה"י בגימ' ונק"ה.
 1707אותו גימ' הנ"ל עם הכולל ומקורו משער הפסוקים פרשת חוקת.

329

פתחי שערים

ולכן הוא צד המכוסה של הזקן ,שכאן צריך לחתור חתירה מתחת כסה"כ ,1708והכסא
הזה הוא הגרון כורסייא דשביבין 1709שמשם כל הדינין מתערין )זהר ח"א ר"כ ע"ב( וצריך
לכסות מהם ע"י האי מזלא בסוד התשובה שהוא מגין על דינין שבגרונא ,ולכן הוא הצד הפונה
נגד הגרון ,וכמ"ש )ירמיה נ כ( ביום ההוא יבוקש עון ישראל ואיננו גו' ,וה"ס היכל ק"ק ,שי"ב
תיקונים הראשונים הם בו' היכלות עם היכל הרצון 1710ששם הנשיקין בשפוון שהוא תיקון י"ב,
ואח"כ היכל ק"ק תיקון י"ג ,ולכן ביוכ"פ אז נכנס כהן גדול בק"ק ,ואז הוא זמן כפרת העונות,
וז"ס י"ב תיבות בפסוק )ויקרא טז ל( כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם
לפני ה' תטהרו שהם י"ב תיקונים הנ"ל שנכללים בי"ג ,והם סוד ד' בגדי לבן 1711שמשמש בהם
כה"ג ביוכ"פ שהם הד' תיקונים אחרים דהם )ספד"צ י"ח ע"א( אשקיין לגינתא לנוקבא
שתיקונה ביום הזה שהיא עולה לבינה ק"ק ,שלכן אין בו אכילה ושתיה כמש"ל )בפתח ל"ג
משער זה( ,ובפסוק הזה הם מ"ט אותיות נגד מ"ט שערי בינה שהם מבינה שהוא מו"ס ,והם סוד
מ"ח צורות של י"ב מזלות 1712שהם נכללים בתלי 1713שהוא הי"ג ,והוא כלול בדו"נ ומשלים
לחמשים שערי בינה ,ושער החמשים הוא נתיב פלא 1714בחינת חכמה דבגוה סוד נהורא דאוירא,
והם ג"כ מ"ח אותיות שבי"ב צירופי הוי"ה היוצאים מי"ב אותיות מג' הויו"ת אשר שם ,והמ"ט
הוא הכולל כולם ,ולכן נקראת )שמות טז כג( שבת שבתון גו' ,שהוא נגד שבת אלף הז'.
 1708עי' ירושלמי סנהדרין נ"א ע"ב ,וז"ל 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 ,עכ"ל ,ועי'
עוד זהר ח"א קל"ז ע"א וז"ל ,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 ,עכ"ל ,וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה ,כמש"כ )מו"ק כ"ח ע"א( אמר רבא חיי בני
ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא ,עכ"ל.
 1709עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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 ,עכ"ל ,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 כידוע והוא כסא הדין
והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 1710עי' יהל אור ח"ב כ"ה ע"ד.
 1711עי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ז ע"ג ,שהם דוגמת התפילין אלא שתפילין הם בהיכלות ובגדי
כהן בלבושים ולכן תפילין תמיד אפילו בגלות ,ובגדי כהן 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.
 1712עי' באריכות בליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב ,ובהגר"א תיקו"ז קי"ט ע"ג.
 1713עי' 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.
 1714עי' שעה"כ חזרת הש"ץ ה' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ בליקוטים סוף פרק ב' המודפס אחרי
ההקדמה.
330

פתחי שערים

והנה כמו כן הוא בפרט בכל אדם ,כמ"ש רז"ל )שבת ל"ג ע"ב( משפט רשעים בגיהנם
יב"ח ,והענין כי יש מיתה ויש גיהנם ,כמו בסוד המלכים ז' מלכין דדכורא מתו וארעא אתבטלת,
ותיקון המלכים דדכורא היה ע"י המיתה ,שאז נפרדו הסיגים מהם ונתבררו האורות ועלו
למעלה ,ואח"כ נתבררו גם הכלים ,וארעא דאתבטלת ,תיקונה ע"י אלף הז' דאתחריב בתריסר
שעתי ,ואח"כ )י"א ע"א( תליסר יקים לון ברחמי כו' ,כמו כן המיתה מכפר ומתקן הדכורא
שבאדם סוד רוח שבו ,ואח"כ הנפש מתכפר ע"י יב"ח בגיהנם דאתחרב בתריסר שעתי ,ואח"כ
עולה לג"ע ומתרפא ע"י הנהר היוצא מעדן כמש"ל )פתח כד( וכן הם סוד ז' וי"ב כמ"ש בזוה"ק
)ח"ג קכ"ז ע"א( דז' עידנין יחליפו עלוי ,ז' מיני דינים דאתדני ,והם בסוד תיקוני דדכורא בז'
מלכין ,ואח"כ יב"ח בגיהנם ,ותיקון זה נמשך עד טיבורא דגופא שהוא עד מקום שאימא
מסתיימת להלביש את א"א ,שמזל 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
כאן ה"ס התשובה.
ואלו הי"ג תיקונים בהם כל סוד ברכת כהנים כמ"ש האר"י ז"ל )שעה"כ חזרת הש"ץ
פרק ה'( שהכהנים הם ממשיכים אורות החסדים ורחמים משם ,ובהם יש י"ג יודי"ן וט' ווי"ן ,כי
הם י"ג תיקונים בא"א שהוא סוד יודי"ן ,שבו כל י' ספירות בשלמות ,ומשם נמשכים ט' לז"א
בסוד )ספד"צ י"ח ע"א( תשעה אשקיין לגינתא שהוא בסוד ווי"ן ,כי הוא ו"ק בקביעות ,משא"כ
המוחין שבו אינם בקביעות ,וכשמאירים בו הד' תיקונים עילאין אז מאירים בו המוחין עילאין
מסטרא דא"א ,ואז גם נשלם לי"ג כידוע ,והט' דז"א הם ששה ווי"ן בשאר תיבות וג' בג' שמות
הוי"ה שבהם שהם ג' מוחין ,וג' הויו"ת שבג' פסוקים אלו הם נגד ג' הויו"ת דמו"ס ,והם ג'
פסוקים שבברכת כהנים ,ומשם יוצא שם כ"ב 1715שהוא כולל כל הדיקנא ג' רישין שמאירים בו,
בסוד אמ"ש וז' בוצינין בתיקון ז' בסוד )במדבר ו כה( יאר ה' פניו גו' כמש"ל )פתח מג( וי"ב
תיקונים.
ולכן נסמך פרשת ברכת כהנים אחר פרשת נזיר ,ששערות דנזיר הם בסוד שערות
דגלגלתא ,כמ"ש )במדבר ו ה( קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו גו' וכידוע וכמ"ש בזוה"ק פרשת
נשא )קכ"ז ע"ב( ולכן אחר שערות דגלגלתא משם מתחילים תיכף שערות דדיקנא ,והם סוד
ברכת כהנים ,ולכן אח"ז כתיב פרשת הקמת המשכן ,כמ"ש )במדבר ז א( ויהי ביום כלת משה
להקים גו' וכתיב כלת שהיתה ככלה הנכנסת לחופה שאז היה זיווגא דדו"נ ,שמשה הוא דכורא
וע"י הוקם המשכן כי זיווגא דזו"נ תלוי ע"י או"א ,כמ"ש )בראשית ב כב( ויבן ה' אלקים את
הצלע גו' ואו"א במזלא כלילין כמ"ש בנתיב שאח"ז בס"ד )פתח ז'( והקמת המשכן היה תיקון
העולם בסוד ז' דגלגלתא וי"ב דדיקנא ,שלכן תחילה היה ז' ימי המלואים בסוד ז' הנ"ל ,ואח"כ
י"ב נשיאים הקריבו קרבנם לחנוכת כו' י"ב דדיקנא דמו"ס ,והי"ג הוא אהרן בסוד המנורה
שהוא הי"ג שהוא כללות המו"ס עצמו ששם בוצד"ק ,ומשם אדליקו כל הבוצינין ,והביאו י"ב
בקר לשאת את המשכן שהם י"ב בקר של הנוקבא 1716שהם ג"כ סוד י"ב בקר שעשה שלמה
והים עליהם מלמעלה )מלכים א' ז כה( סוד י"ב תיבות ותיבה י"ג הוא והמים כמ"ש ,וכן י"ב
נשיאים הם י"ב שבטים דביה סוד )מיכה ז כ( אשר נשבעת לאבותינו בסוד הפה כמו שכתבתי
למעלה )בפתח ל"ה מהשער הזה ע"ש(.
ואח"כ פרשת המנורה כמ"ש שהוא הי"ג שורש המו"ס ,והוא סוד מנור"ה של א"ש
שהראה הקב"ה למשה שהוא בוצד"ק ששם גנוז גבורה ,והמנורה היא כלל התורה ,שהפרחים
 1715עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א וז"ל ,כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"ל כנגדן כ"ב אותיות
שבתורה ט' וי"ג ,הן כ"ב תקונין בז"א ,וכנגדן כ"ב אותיות התורה שהן בז"א כידוע וכו' ,וזהו שם
של כ"ב בז"א כידוע בת"ת ,והן כ"ב תקונים דדיקנא שלו ,שהוא בתפארת כנ"ל ,והן יוצאין מברכת
כהנים כידוע ,והן י"ג יודי"ן שם בכל תיבה יו"ד עד וישם י"ג תיבות ,ותשעה ווי"ן ,וידוע שע"ק
נקרא יו"ד וז"א ו' ,שלכן נגד י"ג תקונין הן יודי"ן ,ונגד ט' תקונין דז"א הן ווי"ן ,וכן השם כ"ב נחלק
לט' וי"ג ,עכ"ל.
 1716עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א וז"ל ,היתה וגו' תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא -
ר"ל שלשה עשר תיבות אלו הן י"ג ,תליין בי"ג תיקוני דיקנא ,והן תיקונין של נוק' ,שהיא והארץ
תניינא של הפסוק ההיא ,כמ"ש למטה ואתחריב כלא בתריסר שעתי דכתיב היתה כו' ,ר"ל הן י"ב
שעות של הנוק' שנקראת שעה ,ובה י"ב שעות י"ב שבטים דנוק' י"ב בקר כידוע ,ולכן תיקון הי"ב
הוא תיקון הפה ,ובו נכללו כל הי"ב תיקונים כמ"ש באד"ר דף קל"ד ע"ב ,עכ"ל.
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וגביעים וכפתורים ונרות הכל הם מספר התיבות שבפסוקים הראשונים של חמשה חומשי תורה
כמ"ש במ"א )עיין בספר הדרושים של הגאון המחבר ז"ל בכת"י מ"ש בשם הגאון זללה"ה(,
והיא כולה מקשה אחת גנוזה במו"ס בחכמה סתימאה ,ששם הכל בסוד זהב טהור כחמרא דיתיב
על דורדייא ,1717והבן מאד*.
*בית נתיבות
כבר ביארנו )פתח מג( שסוד תיקון ונקה הוא ענין קבלת התשובה ,והוא סוד )י"א ע"א(
תליסר יקים לון ברחמי כו' ,והוא סוד מ"ש רז"ל בסוף מס׳ יומא )פ"ו ע"ב( גדולה תשובה
שזדונות נעשו לו כזכיות ,ואמרו ,כאן מאהבה כאן מיראה ,והוא סוד עמוק מבואר ע"פ מש"ל
שזה סוד עליית ב"ן לס"ג באלף הז׳ בסוד עטרת בעלה ,שבאמת כל מקום שהקלקול גובר יותר,
שם ניכר התיקון יותר ,שזה היה תכלית אצילות העולמות וכל מציאות הסט"א בכדי שיהיה
בחירה ,ומן הקלקול עצמו יהיה התיקון ,שלכן אמרו רז"ל )בראשית רבה פרשה ט פסקה ז( ע"פ
והנה טוב מאוד ,טוב זה יצ"ט מאד זה יצר הרע ,והיינו שהרע הנהפך לטוב הוא משובח יותר,
ולכן בנוק' )ע' לעיל בנתיב עולם התיקון בפתח ב׳( ששם הקלקול יותר ,שהרי רגליה יורדות מות
)משלי ה ה( וכל ט"ס דילה הם בקליפה ,1718כאשר נתקנים ,עולים למדרגה יותר מן הדכורא,
1719
וז"ס התשובה ,שכל החטאים הם דבוקים בנפש ,וע"י התשובה במה שעושה גדרים וסייגים
להתרחק יותר מן החטא ומקדש עצמו בדבר המותר לו ,הוא מעלה נפשו במדרגה יותר גדולה
מן הרוח ,שכל עניניו על פי דרכי התורה לבד ,אבל אם מתנהג בחסידות יותר ,אז גם נפשו
מתעלה למקום ג"ר שהוא מסוד א"א ששם מתנהג בחסידות ,שכל עניני א"א הם חסדים גדולים
לפנים משוה"ד.
מכאן תבין סוד העמוק ממה שנתבאר בכ"מ ,שבעולם האצילות הכל הוא בשיעור
ההנהגה לפי ערך התחתונים ,משא"כ בעולמות שלמעלה מן האצילות הם בסוד הנצחיות ,והרי
מצינו שעיקר הבחירה והעבודה הוא רק בז"ת בזו"נ בסוד תורה ומצות ,אבל הוא ענין גדול שגם
א"א הוא מתעורר לעומת העבודה ,והיינו בסוד הנהגת החסידות ופרישות ,שאם האדם מקדש
עצמו בדבר המותר לו ,אז לעומתו מתעוררים עליו אורות ההנהגה מסטרא דא"א שהוא ג"כ
לפנים משוה"ד ,ונמצא שגם זה מכוון לעומת העבודה ,והוא מ"ש )ר"ה י"ז ע"א( למי נושא עון,
למי שעובר על פשע ,ואמרו )ילקוט שמות לד שצח( לשארית נחלתו ,למי שעושה עצמו
כשיריים ,וכן אמרו )ר"ה י"ז ע"ב( ע"פ ויעבור ה׳ על פניו ויקרא ,מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ
ואמר ,כל זמן שיעשו לפני בני כסדר הזה ,אני מוחל להם על כל עונותיהם ,והיינו שבאמת כל
זמן שמתנהגים במדת חסידות ,אז גם הנהגתם מסוד א"א מאלו י"ג תיקונים הנ"ל ,וסוד מ"ש
שנתעטף הקב"ה הוא מ"ש )דניאל ז יג( לבושיה כתלג חיוור גו' ,שהי"ג תיקונים הם לבושין
דיקר )ספד"צ ג' ע"ב( כמשרז"ל )שבת קי"ג ע"א( ר"י קארי למאני׳ מכבדותי' ,שע"י הלבושים
ניכר ערך האדם ומעלתו ,וגם כאן א"א מתגלה ע"י אלו התיקונים ומדות של רחמים כזקן מלא
רחמים )ילקוט שמות רמו( והם סוד אורות פנימיים ומקיפים שכתב האריז"ל המאירים בדקנא
מסוד לבושין דיקר ]עיין לעיל בית נתיבות שבירה פתח יב[ ,הוא כמ"ש )ישעיה כד כג( ונגד
זקניו כבו"ד ,והיינו סוד אורות דמו"ס ששם סתים שבילין ,שבז"א מתחלקין לל"ב שבילין,
ובמו"ס הם נכללים בחד בסוד אלף פלא ,שציור א׳ כזה
הוא ל"ב ,1720ועליו נאמר
)ישעיה מג טז( ובמים עזים נתיבה ששם גבורה דעתיק ,ושם הוא נתיב לא ידעו עיט )איוב כח ז(
שמשם שורש כל הרל"א שערים פנים ואחור )ס"י פ"ב מ"ד( בסוד נתי"ב ,כי כל האותיות אלו
של כל השערים הם כללות כל הנבראים ,ומדות של כל א׳ הוא גבול של האותיות שניתן ע"פ קו
 1717עי' א"ר קכ"ח ע"ב וז"ל ,והאי מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה ,שקיט ואשתכיך
באתריה כחמר טב על דורדייה ,והיינו דאמרי סבא דעתוי סתים ומוחיה סתים ושכיך ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"ג וז"ל ,באד"ר דף קכ"ח ע"ב והאי מוחא כו' כחמר טב על דורדייא ,שהוא
צלול ואין השמרים יוצאין ,וכן מוחין דאו"א נקראין אוירא דכיא ואשא דכיא ,שבג"ר אין דין כלל,
עכ"ל.
 1718עי' בהגר"א על ספד"צ סוף ח' ע"ד.
 1719עי' לקמן קלי' פתח כח ,שזה המ"ה שבא לתקן הב"ן.
 1720שיש בו ב' יודי"ן וב' ווי"ן וזה גימ' ל"ב.
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המדה ממו"ס ,וע"י ל"ב נתיבות פליאות נברא העולם בג׳ ספרים בספר וספר וספור כמ"ש בס"י
)פ"א מ"א( והם סוד שורש המתקלא מג׳ שמות הוי"ה שבמו"ס ,ששם הם פליאות שעליו אמרו
)חגיגה י"ג ע"א( במופלא ממך 1721כו׳ שהוא עדן עילאה סתימאה ,1722ועליו נאמר )משלי ח כא(
להנחיל לאוהבי י"ש גו׳ ,שהם י"ש עלמין לכל צדיק מסוד ל"א נתיבות כל א׳ מיו"ד ,והראשון
הוא נתיב לא ידעו עיט ,1723והוא סוד שבי"ל ,וע"ז נאמר )תהלים עז כ( ושביל"ך במי"ם רבי"ם
שהם המים המאירים לי"ג תיקונים ,והם י"ג נהרי דאפרסמונא דכיא 1724בסוד אהב"ה ,וז"ש
להנחיל לאוהבי י"ש גו' ,שבאמת זהו ההפרש בין העובד מאהבה להעובד מיראה שהעובד
מיראה ,אינו הולך בדרכי חסידות ופרישות לעשות לפנים משוה"ד ,והוא נשרש רק בז"א לבד,
משא"כ העובד מאהבה שהולך בדרכי החסידות ופרישות ,ואז מאירים עליו ממדות א"א כמ"ש,
ולכן גם תשובה מאהב"ה נעשים זכיות ,ועולה הנפש למדרגת הנשמה וע"ז אמרו )יומא פ"ו
ע"א( גדולה תשובה שמגעת עד כס"א הכבו"ד ,שכסא הוא בינה )תיקוני זהר ט' ע"ב( כידוע
והוא סוד ונק"ה מילוי שם אהי"ה דיודי"ן ,ובה נכללים כל הי"ג תיקונים ,והוא דיקנא דיקרותא
בסוד הכבו"ד כמ"ש ,שהוא למעלה ממדרגות ימות עולם שבז"א ,אלא בסוד מימי קדם )אד"ר
קל"ד ע"ב( והבן מאוד.
פתח מו
סוד ב' הפאות דבגלגלתא דא"א הם סיום אורות הגלגלתא עצמה שהוא מלכות שבכתר
שמסתיימת עד המצח ,והם ב' ,א' מימין וא' משמאל ,והם שני שמות מצפ"ץ ,והם התחלה
ושורש ג"כ לי"ג תיקוני דיקנא שהם באים ממו"ס ,וכידוע שכל מלכות של עליון נעשה שורש
וכתר לתחתון ,ואלו הם ב' שמות הוי"ה שנזכר בתורה קודם י"ג מדות שמתחילין מתיבת א-ל
כמש"ל )פתח מב( שבחילוף הם בסוד מצפ"ץ ,וכל פא"ה הוא שם אלקים 1725והוא אלקים
דיודי"ן גי' מצפ"ץ ,והיינו כי הדיקנא אע"פ שהיא באמת כולו רחמים גמורים והם רחמים יותר
משערות דגלגלתא שלכן הם כשלג משא"כ דגלגלתא כצמר כמש"ל )פתח יד( מ"מ נמצא שם
שורש הדין ,כי הרחמים היותר גדולים גורמים השפעת הטוב לצדיקים ,ומוכרח להעביר מהם
קטרוג הדינים.
וכמו שהיה בעת קריעת ים סוף שאז טען שרו של ים )זהר ח"ב ק"ע ע"ב( מה נשתנו אלו
מאלו ,והוצרך לעורר הדיקנא ,כמ"ש )ספד"צ ל"ב ע"ב( מה תצעק אלי בעתיקא תליא ,כי
בבחינת הנהגת ז"א שהוא ע"פ המשפט ,לא היו ראוים ישראל לעשות להם נס שיעברו בים
בחרבה במקום סכנה כזה ,וצריך לזה זכות גדול לעשות נס כזה ,והוצרך לעורר ע"פ סוד אודנין
דא"א ששם אין קטרוג עולה כלל ששם אינו למשמע טב וביש כמש"ל )פתח יז( והוא מ"ש
)אד"ר קל"ד ע"ב( דבעי לאוקיר דיקנא שהוא יוצא מאודנין ,ולכן הוצרך לעשות כפיה לסט"א
המקטרג ,והוא מ"ש )מכילתא שירה ד'( שנדמה על הים כגבור תקיף ,שלכאורה הוא תמוה
שהרי זהו בדיקנא דז"א ששם הוא לעשות קרבא בשנאין ,משא"כ בדיקנא דא"א ששם הוא מלא
רחמים ובקריעת ים סוף הרי אמרו דבעי לאוקיר דיקנא ,אבל באמת אלו ואלו דא"ח ,שהרי
בקריעת ים סוף היה ב' עניינים ,הא' ,להטביע את המצרים וזה היה בדין ובמשפט ,כמ"ש יתרו
)שמות יח יא( כי בדבר אשר זדו עליהם ,והוא היה ע"י דיקנא דז"א לעשות קרבא ששם הוא
אלקי המשפט ,והב' ,הוא להציל את ישראל ולעשות להם נס אף שלא היה זכותם גדול כ"כ
לעשות להם נס כזה מצד הקטרוג שהיה עליהם ,לכן הוצרך לעורר רחמי דעתיקא לעשות לפנים
משורת הדין ושלא להניח לסט"א לקטרג.

 1721עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד ,שזהו מו"ס.
 1722עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג ,שמו"ס הוא עדן עילאה סתימאה.
 1723עי' בהגר"א ס"י פ"א משנה י"א ,ובהגר"א תיקו"ז פא ע"ב וז"ל ,ל"ב נתיבות דידיה אלא
שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש שא' אין דבוק באין ,עכ"ל.
 1724עי' בהגר"א ספד"צ י"ט ע"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ג דדיקנא דא"א וז"ל ,הוא
שפעא דמ"ס שנקרא שמן כמ"ש )תהלים קלג ב( כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו' ואמר
דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע ,עכ"ל.
 1725הסיבה שזהו דין עי' שער הכוונות פ' ע"ד שהוא תמורת הרחמים.
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וז"ס פנימיות הדין של הדיקנא במו"ס ששם הוא שוקט על שמריו ודינא יתיב באתריה
)אד"ר קכ"ט ע"א( 1726והיינו שורש הדין בשביל הטוב שיבוא עי"ז ,כמ"ש בכ"מ באריכות ,ולכן
גם כאן היה בשביל תכלית הטוב שעתידים לקבל התורה וכל השלמות ,ונמצא ,ששורש הדין
הזה היה כופה את הדינין תתאין ,וז"ס שם מצפ"ץ שכאן שהוא י"ג תיקונים של א"א וט' של ז"א
כמ"ש הרב זלה"ה ,ששניהם הוצרכו לכאן ,והוא בסוד הפאות ,והיינו שורש הדיקנא שמתחיל
מקמי פתחא דאודנין 1727דשם אתבחין במו"ס בנטיפו דביה ,שכל העליות הכל שם 1728ושם
שורש כל הדינים ,הכל בשביל תכלית הטוב שדבר זה נעלם שלכן אודנין לא אדכר ,1729וז"ס
חילוף שם הוי"ה דכאן ,שכל חילוף הוא מסטרא דדינא ,אבל עצמותו רחמים ,וכן אלקים במילוי
יודי"ן הוא מילוי הדינים ברחמי"ם גי' מצפ"ץ ,כי באמת אין דין בא"א וכולו חסדים ,רק
שהוצרך לפעמים להתחלף בדינים לאכפייא דינין דלתתא בהעלם ,אבל זהו עצם הרחמים ששם
בא"א הם בסוד מצפ"ץ ובז"א נעשה אלקים במילוי יודי"ן ,ואלו ב' מצפ"ץ ,משם יונקים זו"ן,
ז"א מפאה ימנית ,ונוקבא משמאלית ,שעי"ז הם סוד שני המאורות הגדולים שניהם שוים ,כמ"ש
בזוה"ק )ח"א כ' ע"א( שהם ב' שמות מצפ"ץ ,כי בע"ק לית שמאלא וכולא ימינא שגם הדין
מתהפך לרחמים ,לכן גם היא מאירה כמו הדכורא.
וז"ס מ"ש בקריעת ים סוף )שמות יד כ( ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ,והם סודות
עמוקים מאד ,כי כתיב )שם יט( ויסע עמוד הענן ויעמוד מאחריהם ,ועמוד האש ועמוד הענן
שניהם היו משמשים ,והענין ,כי עמוד הענן היה הולך לפניהם במדבר ומכלה הנחשים ושרפים
ומנמיך ההרים ומגביה העמקים ,והכל עניינים נפלאים ורזין עמוקים מאד מאד ,כי ידוע
שנסיעתם במדבר היה ע"י שם מ"ב ,והם סוד מ"ב מסעות 1730בסטרא דגבורה ששם במדבר הוא
מקום הקליפות וסט"א שהם בסטרא דחורבה ,והיה צריך לכפותם בשורשם בסוד )תהלים סח ג(
כהמס דונג מפני אש גו' ,והוא משורש המו"ס שמשם ניכפים כל הדינים ושם הם בסוד מים
ואש ,שמים הם מבועין דשם מבועא דחכמתא )ישעיה מג טז( ובמים עזים נתיבה ,ואש בסוד
בוצד"ק ,והם התחלת הז' שמות דשם מ"ב ,שאות הראשון משם הראשון והשביעי הוא א"ש,
ושל ה' שמות האמצעיים הם בסוד ענ"ן ,1731והוא ביסום הדינים בחסדים ,שבעצמם השערות
דדיקנא תקיפין וקשישין והם רחמים גדולים ,ולכן היו מכלים הנחשים השרפים ,וידוע כי חסדים
הם בסוד הרים ,וגבורות עמקים ,כמ"ש )תהלים לו ז( צדקתך כהררי א-ל משפטיך תה"ר גו',
והם בסוד ב' יסודות דדו"נ ,וע"י הביסום הנ"ל של מים ואש ,היו משתווים העמקים להרים
בסוד שני המאורות הגדולים ,ולכן ,עמוד האש היה מאיר את הלילה ,ועמוד א"ש ה"ס שם
מצפ"ץ הנ"ל שהוא הדינים בהעלם ,ושרשם מסוד אל"ף פל"א 1732דמו"ס ,וידוע כי זו"נ הם
בסוד פו"א חושן ואפוד 1733ובזיווגא הם פב"פ ,ואז היה הזיווג מסטרא דעתיקא מסוד נחש
עילאה כמ"ש האר"י ז"ל )שעה"כ פ"ו ע"ג( ולכן )שמות יד יט( ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד
 1726עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ג וז"ל ,כד אתגלייא האי עת רצון וכלהו משתככין קמיה ,הה"ד
דינא יתיב ,כלומר יתיב באתריה כו' ,ומניה נפיק התבסמות של עולם התהו כידוע בא"ק ,וכן בא"א
לצורך ז' הנקודות ,ואתבסם דינא וז"ש דינא יתיב באתריה ,כי כשהדין מתפשט הוא קשה וכשהוא
במקומו מתבסם ,עכ"ל ,ועי' שם דף ז' ע"ד שמש"כ 'במקומו' הכוונה הוא במתקלא.
 1727עי' ספד"צ י"ח ע"ב.
 1728עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד ביה סליקו.
 1729עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ג ע"ג וז"ל ,אודנין והוא עקימא כדי למשמע ולהבחין בין טב
לביש ,שאם היה חלול ביושר אז היה יוצא בבהילו ולא היה מבחין בין טב לביש ,וכו' ולכן בע"ק
לא נזכרו תקונא דאודנין ,עכ"ל ,ועי' עוד לעיל פתח לז.
 1730עי' ליקוט בסוף ז"ח ס ע"ב.
 1731קבל נא ברכם חסין יחיד )מר"ת דאנא בכח( גימ' ענ"ן.
 1732עי' תיקו"ז קל"ז ע"ב וז"ל ,א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה ,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 ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ע"ק )דהיינו א"א( נקרא אין דביה תליא אין )דהיינו רדל"א( עכ"ל.
 1733עי' זוהר )ח"ב ר"ל ע"ב( וז"ל ,תומים דאשלימו במלייהו ,דא פנים ודא אחור ,ורזא דא קול
ודבור ,קול אנהיר לדבור למללא ,דבור אשלים מלה ,ותדיר דא בדא סלקן ,ולא אתפרשן דא מן דא
לעלמין ,ובגין כך חשן ואפוד דא פנים ודא אחור ,וכלא רזא חדא בלא פרישו כלל ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ב בליקוט שזה זו"נ.
334

פתחי שערים

מאחריהם ,ולכן אז )שמות יד כ( ויהי הענן והחשך בסוד מים שבאים בגבורות מסטרא דמו"ס
ששם בוצד"ק ,ומשם נמשך ביטול לסט"א ,ויאר את הלילה לישראל ששם הוא בוצינא ,ולכן
עי"ז )שמות יד כ( ולא קרב זא"ז כל הלילה ואז היו שני המאורות הגדולים ורק בסטרא דדינא,
שלא היה הזיווג מסטרא דלתתא ע"פ מעשיהם אלא בסטרא דעתיקא לעשות לפנים משוה"ד,
והוא מסוד שורש הדיקנא שהוא מב' פאות הנ"ל ששם מתהפך הדין ברחמי"ם ,וז"ס המט"ה של
משה שבו היה עושה נפלאות במדבר מסטרא דא"א מסוד הארת הדיקנא ממו"ס ששם שורש נ'
שערי בינה מ"ט ,וה' הוא שער החמשים כידוע ,1734ולכן בו הוציא מים מצור החלמיש )דברים ח
טו( ובו בקע המים בים סוף וכמ"ש בזוה"ק פ' בשלח )מ"ח ע"א( תא חזי בסטרא דגבורה מתערי
מיא בעלמא ונפקי מיא ,והשתא בעי קוב"ה לנגבא מיא כו' ,אלא הרם את מטך לנגבא מיא ונטה
את ידך לאתבא מיא לאתערא סטרא דגבורה כו' ,והוא כמ"ש שהיה כאן ב' בחינות חסד ודין
יחד ,וכאן בהתחלת הדיקנא בפתחא דאודנין הם בסוד ב' מאורות הגדולים ,כי הוא שם ב'
מלכים משתמשים בכתר א' )חולין ס' ע"ב( כמש"ל )בפתח הקודם( שסוד י"ג תיקוני דיקנא הוא
תיקון הנוקבא באלף הז' ,שאז יהיה )ישעיה ל כו( אור הלבנה כאור החמה כו'.
פתח מז
פנים דא"א שם מאירים ש"ע נהורין ,וענין הש"ע נהורין אלו הם מסוד הח' חיוורתי של
הגלגלתא ,שד' חיוורתי בצד ימין של פנים דגלגלתא וד' בצד שמאל ,מאירים אל פנים דא"א
שהוא ב' תפוחין דיליה שהוא תיקון ז' ואמת ,ומשם יש ש"ע נהורין בכל פנים שהם ב' פעמים
ש"ע ונכללים שם בחד ,כי ע"ק כולא ימינא לית שמאלא שם.1735
וענין חשבון הש"ע נהורין הוא בסוד שם מ"ב אשר הוא כולל נש"ב ,שהראשון נחשב
לעצמו והוא הכלל ,והמ"א הם הפרטים המסתעפים מן הכלל ,וכל א' נחלק לט"ס ,כי הכתר הוא
שער הנ' והם ט' פעמים מ"א עם העליון הכולל הכל הוא ש"ע נהורין ,וענין שם מ"ב אשר שם
הוא כי שם בתרין תפוחין אלו ה"ס המנורה שהם ז' בוצינין כמ"ש באד"ר )קכ"ט ע"ב( כמש"ל
)פתח טז( והוא מ"ש )במדבר ו כה( יאר ה' פניו אליך וגו' ,שהבוצד"ק אשר היא שורש הדינים
וכל קו המדה משם היא נותנת הארה בפנים שלו ,שכל אור הפנים נמשך ע"י גילוי זיו המוח
1736
כמ"ש )קהלת ח א( חכמת אדם תאיר פניו ,וז' קני המנורה הם ז' ווי"ן כמ"ש הגאון בליקוטים
שהם מ"ב ,וג' יודי"ן נכללים בכל א' מהז' קנים הם ז' פעמים ג' הם כ"א ,ועם מ"ב הנ"ל הוא שם
ס"ג וכמ"ש הגאון שם ,וכידוע ששם ס"ג הוא בבינה שהיא מו"ס ושם ג"כ שם מ"ה ,כ"ח
מ"ה ,1737הם ג' יודי"ן עם שם מ"ב הנ"ל ,והם ז' פעמים ס"ג גי' ואמת.
וענין הפנים הוא 1738שאנו רואים גם באדם למטה שכל ענינו ניכר בפנים שלו ,אם הוא
בכעס או ברחמים כמ"ש )אסתר ז י( חמת מלך וגו' ,וכתיב )משלי טז טו( באור פני מלך וגו' ,וכן
ניכר בו אם הוא בבריאותו או להיפוך ח"ו ,וכל הגוונין ניכרים בו בסומקא ובחיורא כי בו הזיו,
והוא מה שהיה לאדה"ר קודם החטא שהיה הזיו מאיר בו ,והיה ניכר כל פרטי פנימיותו והנהגתו
)ע' אח"ף טז( ,אך אחר החטא ניטל זיוו ,ואין נשאר בו רק רשימו לבד ,וכמו כן הוא למעלה
 1734עי' זהר ח"ב קט"ו ע"א שהמ"ט שערי בינה היא המ"ט דמטה.
 1735עי' אד"ר קכט ע"א.
 1736עי' יהל אור ח"ג כ"ב ע"א וז"ל ,סוד שם מ"ב בשם ,הוא בסוד ז' קני המנורה ,ז' ווי"ן ויו"ד
כללם ,ועם היו"ד הוא ג"ס הידוע ,והיו"ד הוא ג"ר ,ובפרטות ג"ר שהן ג' יודי"ן דבו שם מ"ה,
ובהתכללות היו"ד בכל הז' ,ז' נרות המנורה )הרי ז"פ ג' כ"א ועם מ"ב( הוא שם ס"ג וכ"ה עי' עם
כללות היו"ד וביה ע"ב ומ"ב ,עכ"ל.
 1737עי' ע"ח א"א פרק ה'.
 1738עי' 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 ,עכ"ל.
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בפרצופים העליונים שבז"א שהוא הנהגת הזמן והדין ע"פ התורה והבחירה ,בו ניכר בפנים שלו
ק"ן נהורין שהם כוללים כל דרך הנהגתו ,אבל בע"ק שם הוא בהנהגת החסד למעלה מהנהגת
הבחירה ,ושם מאירים המדרגות ביותר ,ולכן נקרא אריכו דאנפין ,מה שא"כ ז"א שהוא קצר
קומה ר"ל שאין אורות שלו מתפשטים כ"כ ,והם באים בקטנות ובצמצום יותר ,ולכן שם הם
ש"ע נהורין ,ובז"א רק ק"ן לבד שהם רק ו"ק ,כמש"ל )פתח כו( משא"כ בע"ק כל הי"ס מאירים
בו שהם ש' בג"ר וע' בז"ת.
וכללות כל המ"ב שערים שהם נכללים בכלים של המנורה כמ"ש רבינו במ"א ,1739הם
מאירים השכל ,ולכן שם מתגלה כל אורות העליונים שהם אור המצח שבו נגנז האי אוירא
דרדל"א שהוא מצח הרצון 1740ששם ג"כ הזיו ,רק שבמצח הזיו נעלם ביותר שהוא רצון הכמוס
מאד ששרשו לעילא לעילא ,ומן הרצון הכמוס נמשך הזיו והשמחה ג"כ בפנים ,כאשר אנו
רואים באדם בעת שהוא ברצון ושמח בטובו שנשלם רצונו ,אז מאירים פניו ,והוא מ"ש הרב
ז"ל ,שהארת מצח הרצון מאיר גם בפנים מהארת יסוד דעתיק הגנוז במצח ,שהוא יסוד ושורש
השרשים המקשר הנהגת הזמן אל הנצחיות ,וכבר ביארנו למעלה ענין הח' חיוורתי של הפנים
דבגלגלתא שהוא מחסד דבינה דרדל"א ,שעל נקודה זו הוא יסוד בריאת העולם הכל בשביל
חסדו ית' להראות טובו לבריותיו ,ולכן משם נמשך ג"כ הארה אל זיו הפנים לגלות טובו וחסדו
לבריותיו שמשם נמשך הארת הפנים למטה לז"א ומשם למטה ,כמ"ש )במדבר ו כה( יאר ה'
פניו אליך וכו' ,ולפי ערך הסתכלות של ז"א למעלה בפנים דע"ק ,כך הוא ערך הארתו למטה ,כי
לפעמים הוא מסתכל במצח דע"ק אז זיווגא דאו"א וזו"נ הוא זיווגא שלים ,ר"ל שכל האורות
של כל הפרצוף שלהם מאירים זה לזה ונכללים בגוונא חדא ,אבל אם הם מסתכלים רק בפנים
דע"ק ,אז זיווגא דלהון בבחינת קצרי קומה בחצי שלהם למטה ,ר"ל שאין מאירים כחות האורות
שלהם בזיווג להשפיע שלמות למטה רק מבחינת חצי פרצוף התחתון שלהם ,כמ"ש במקומו
בס"ד באריכות )פרצופים פתח ג'( ובזה נכלל כל חילוקי המדרגות שהזכיר הרב זללה"ה
בהסתכלות שלהם למעלה ,ר"ל שלפי ערך קבלתם מזיו העליון ,כך הוא ערך הכנתם בזווגם
להשפיע למטה לנבראים ,ודי בזה.
פתח מח
חוטם ופה דא"א ,כתב הרב זללה"ה שהם אורות וחשבון אותיות של ס"ג ומ"ה,
שהפנימיות דחוטם הוא שם ס"ג ,וחיצוניות הוא ג' שמות אהי"ה פשוטים גי' חוט"ם ,והג'
אהי"ה הם יוצאים מג' אלפי"ן דשם מ"ה שבפ"ה ,והפה הוא הפנימיות שבו שם ס"ג,
והחיצוניות שבו שם אהי"ה ,ושניהם גי' פ"ה ,והכוונה בזה שכבר ביארנו כמ"פ שכל החושים
הנמצאים בראש הם כוללים כל הכחות הנמצאים בגוף במעשה ,ובראש הם במחשבה ,וכמו
שבגופא שהוא כלל כל הבנין מתחלק לד' דרגין שהם ד' עלמין וד' פרצופים וד' אותיות הוי"ה
שהם כמו למטה כלל הכל ד' יסודות ,והם בשורש השרשים ג"כ כדמותם בבחינת אורות וכחות
הנהגה ,וכמו שלמטה ב' כחות עליונים שרשים לב' התחתונים ,כמו כן בד' חושים שבראש ,ב'
חושים העליונים ראיה שמיעה הם השורש והכלל ,ובפרט הוא בב' חושים התחתונים שהם
החוטם והפה ,שרוח החיים תלוי בחוטם ,והדיבור בפה ,וכן כאן אותם האורות שהם שרשים
לזו"נ ב' פרצופים תחתונים ,הם בע"ק בסוד חוטם ופה ,שהרוח הוא מחוטם ,ושם הוא בכלל,
ונפרטים אח"כ בפה בסוד אותיות ,כידוע שטיפת דדכורא הוא כולל כל האיברים בכלל ,והנקבה
מציירת אותם לפרטים ,ולכן שם בפה הם אותיות נחלקים לכ"ב ,שהם כלל חלקי הכחות
הנמצאים שמהם הורכבו כל מאורות ההנהגה בכלל ,ע"פ צירופיהם וגלגוליהם שכפי ערך
צירופי האותיות של כל שם של אותו הנברא ,כך הוא ערך הרכבת חלקי מאורות הנמצא בהם,
שלכן אמרו שהנוקבא היא האדריכל ,1741שע"י נבנה העולם ,והתחלקות האותיות הוא בה' דרגין
שהם ה' מוצאות ,והיינו שמתפשטים ומתגלים כחות אלו מהעלם לגילוי ,שתחלה בחיך וגרון

 1739עי' הערה .1736
 1740עי' א"ז רפ"ח ע"ב וז"ל ,רעוא דכל רעוין אתתקן במצחא ואתגלייא בבוסיטא )ס"א אתגליף
בפסיטא( האי מצחא אקרי רצון ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב.
 1741מוזכר ביהל אור ח"א כ"ח ע"ג.
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הם בהעלם קצת ,שאין ההברה ניכרת כ"כ ולכן הם בסוד חו"ב שבדבור ,1742ואח"כ ,ע"י הלשון
יוצא הקול ומתגלה בדבור גמור ע"י הכלים החיצונים שהם השניים והשפתים ,ולכן אמרו
שהלשון הוא בחינת דעת 1743המזווג בין חו"ב ,ואח"כ ,ב' כלים החיצונים הם זו"נ שבדיבור.1744
וכבר כתבנו למעלה בענין עיגולים ויושר )פתח ה'( סוד אור פנימי ומקיף מה ענינו,
שהאור העליון שבפרצוף העליון מתלבש בתחתון לפי ענין התחתון ,לפי ערך הראוי לו לקבל
לערך הנהגת התחתונים ,והוא נקרא פנימיות ,ומה שאין התחתון יכול לקבלו והוא למעלה
ממדרגתו הוא נקרא אור מקיף ,שהוא משקיף עליו וחופף עליו להביא התחתון למדרגה יותר
עליונה בסוף סיבוב ההנהגה ,וכמו כן כאן בפה ששם מתגלים האותיות בבחינת דיבור שהוא
בגבול ושיעור הכחות הראוים להתפשט למטה לברוא נבראים ולהנהיגם ,יש בהם ג"כ ב'
מדרגות אלו ,שהדיבור היוצא הוא הפנימי המתפשט לתחתון ומצוה לו לעשות כפי השגתו של
התחתון ,וזה נקרא דיבור ופנימי ,כמו שאנו רואים באדם המדבר אל חבירו לעשות איזה דבר
שהוא שומע דבורו ומשיג רצונו ומחשבתו ועושה כן ,ומה שאין משיגו זה נקרא הבל היוצא מן
הפה לבד ,שאינו בא בכח דיבור ואותיות ,ולכן זה נקרא הבל המקיף ,והכל הם בשמות ס"ג
ומ"ה שהם שורש אימא וז"א ,שז"א הוא העיקר בהנהגה ,ואימא היא המשלימתו ומתקנת אותו,
וכמ"ש במקומו בס"ד )גדלות דז"א פתח לד(.
עד כאן עזרנו ה' לבאר סדר השתלשלות העולמות עד או"א ,שעד כאן הכל הוא בסוד
שרשים ומדרגות שלמעלה ,מכפי סדר המוכן לתחתונים לפי הבחירה והעבודה ,ומכאן ואילך
מתחיל הסדר לבוא בערך התחתונים ,וכמו שיתבאר באריכות בעזר הצור ית' ,ובזה נשלם החלק
הראשון.
בריך רחמנא דסייען.

 1742עי' ע"ח הולדת או"א וזו"ן פרק א' ,וגם מובא בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ד וז"ל ,שני מיני
זיווגים יש בפה א' בחיך וגרון והוא זיווג נעלם מאד ,ומשם יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא
פסק ,עכ"ל.
 1743עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב.
 1744עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג.
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חלק ב'
נתיב או"א
פתח א
או"א ,שני פרצופים אלו לא הזכירם האלקי רשב"י באד"ר רק באד"ז ,וטעמו ,כי אלו ב'
אינם נחשבים לפרצופים גמורים בפ"ע ,רק בגדר השלמה ותיקון בשביל זו"נ 1745כמו שיתבאר,
והענין שנקרא בשם זה בד"מ כמו באדם הגשמי אנו רואים שביאתו לעולם וגידולו והנהגתו הכל
ע"י אביו ואמו ,כמ"ש )נדה ל"א ע"א( שלשה שותפים יש באדם הקב"ה ואביו ואמו כו' ,והאב
נותן הטיפה בכלל ובו נכלל כל פרטי אבריו וכל ענייניו ,והאם מציירת הטפה כל ימי העיבור
ומפרטת אבריו שניכרים כל א' בפ"ע ונשלם בניינו ,ואח"כ יוצא מבטן אמו ויונק מאמו עד עבור
זמן ההנקה ,ואז אביו ואמו מדריכים אותו ומנהיגים אותו עד שנשלם.
והנה כל אלה הדברים נמצאים בפרצופים דלעילא ,1746שעיקר באצילות הוא ז"א שהוא
כולל כל פרטי הנהגה ונותן מציאות לכל הנבראים עליונים ותחתונים ,אך שלמותו והתגלותו בא
בהדרגה ע"י או"א שהם המוציאים אותו לגילוי ,1747כמו שיתבאר באריכות כל פרטי העניינים
של עיבור ויניקה וגדלות במקומם בס"ד ,וכמו שבולד שותף השלישי הוא הקב"ה שהוא הנותן
נשמה וחיים לולד ע"י אב ואם ,כמו כן כאן כל ענייני ז"א נשפעים הם מע"ק 1748ע"י או"א ,שהם
הענפים שלו ,שעל ידם נותן לז"א כל שלמותו בדרך הדרגה ,ולכן אמר הרב זלה"ה שאו"א הם
מלבישים את א"א חצי פרצופו של מעלה עד הטבור.
וענין ההתלבשות הוא שכבר אמרנו כמה פעמים שכל פרצוף נחלק לב' ,עד הפרסה הוא
עיקר פרצוף ,ומן הפרסה ולמטה הוא למטה ממדרגתו ,והוא מצטרף לפרצוף שתחתיו להשלימו
ולהנהיגו וכמ"ש רבינו הגדול בכתביו ,1749שבאדם הוא עיקרו רוח שבו שהוא דרגא דאדם ,ונפש
שבו הוא למטה ממדרגת אדם והוא נפש הבהמיית שבאדם שניתן בו כדי להשלימו ולתקנו
במדות הבהמיית ותאוות הדבוקים בו ,להמשיכו אחר מדרגת הרוח שבאדם ,ולכן הנפש הוא
מקומו בכבד למטה מן הפרסה ,מה שא"כ הרוח הוא בלב ,וכן כאן עיקר מקומו של ז"א הוא
בחצי התחתון של ע"ק שהוא מתלבש בו להנהיגו ולהשלימו כפי ערכו בשיעור הנהגת
התחתונים המסודר ע"פ התורה והמצות ,כדי שעי"ז יתוקנו ויעלו למעלה ממדרגתם שהוא
בחינת קיבול שכר לע"ל באלף השביעי ,והוא ג"כ כאן שעי"ז יעלה ז"א אח"כ למעלה מן
הפרסה ,וזה ענין או"א שהם הענפים המביאין מוחין לז"א מע"ק ,שענין המוחין הם לעורר
המדרגות וכתריהם שיזכו לזה ע"י העבודה השלמה של ישראל ,שע"י עלייתם כמו כן יעלה ז"א
ג"כ למעלה ,והם סוד העטרות והכתרים שירשו בהר סיני 1750וניטל 1751מהם ונגנזו עד לע"ל

 1745עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ד וז"ל ,מזל העליון עד החזה ובו נכלל אבא ומזל תחתון עד
טיבורו ובו נכלל אימא ,שאבא מגיע עד החזה ומשם מתחלת אימא ומגעת עד טיבורו ובמזלא
כלילן ,שלכן בכללות הפרצופים והשמות אינן נחשבין אלא א"א וזו"נ כנ"ל שאו"א ע"ש א"א נקראו
ובמזלא תליין ואתכלילן ,עכ"ל.
 1746עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ח ע"ג וז"ל ,ג' שותפין באדם זו"ן וקב"ה ,וכן נחלק הכל בג' כל
עניני העולם משפיע מקבל וקב"ה המסייע לדבר ,וז"ס ב' וא' שנברא העולם בהן הבריאה בב'
והיחוד בא' ,וז"ש כל יחודי לא יהיה אלא בך )זהר ח"א ג' ע"ב( עכ"ל.
 1747עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות סד וז"ל )הזכר ממשיך אור וכלי מהמ"ה ו(נותן אותם
בנוק' וכו' שמלבד שנוק' נותנת חלק בנולד עצמו גם מציירת הכל אפילו חלק הזכר ,עכ"ל.
 1748זה א"א וכן כתוב בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג וז"ל ,התחלת התיקון הכל מע"ק א"א עכ"ל.
 1749עי' 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.
 1750עי' בהגר"א על ספד"צ הגה"ה ג' ע"א וז"ל ,וכמ"ש ויתנצלו בני ישראל את עדים כו' ואמרו
)שבת פ"ח ע"א( בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס"ר מ"ה וקשרו לכ"א מישראל שני כתרים כו'
ועתיד הקב"ה להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם ,והן המוחין שהן עטרות
דאו"א ,שלכן היו חיין לעולם ,בסוד חיי המלך כו' ,ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ"ש בשעה כו'
והלוחות הן ב' ספרים ,בסוד חו"ב ,ודבור העשרת דברות בסוד סיפור ,והן ב' עטרין ב' כתרים
כנ"ל ,עכ"ל.
 1751נדצ"ל ונטלו.
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באלף השביעי שיזכו לזה ,ובעוה"ז הם הולכים ומתגלים ונתקנים למעלה על השמים 1752שבכל
יום נכנסים תיקונים חדשים לעומת המצות שבכל יום שהם ג"כ תיקונים חדשים בכל יום ,כמ"ש
במקומו )עקודים פתח כו( בס"ד ,וכן למעלה או"א נותן 1753תמיד מוחין חדשים לז"א מבחינה
שלמעלה ממדרגתו ,והיינו מחצי פרצוף עליון של א"א ,ולכן אמרו שאו"א מקומם למעלה מן
הטבור ושם הם מלבישים את א"א ר"ל שחובקים וכוללים אותו לקבל ממנו מחיצוניות שלו,
הראוי להיות יורד לז"א כמו שיתבאר.
פתח ב
או"א נקראים כן ע"ש התיקונים שנותנים לז"א ,שהם טפלים לבניהם וכל כוונתם
להשלים ולתקן את ז"א כמ"ש ,והענין נתבאר בכמה מקומות שהשמות של כל דבר מורה על
עניינו כפי מה שהוא ,שזה ענין מעלת לשוננו הקדושה ,שאינו הסכמי ,שזה היה חכמתו של
אדה"ר שקרא שמות לכל דבר )בראשית ב כ( ושם אב מורה על שכל עניינו על הטיפה שניתן
באימא שהיא כוללת ג' דרגין ב' ימיני ושמאלי וא' המכריע ,והם הג' קוצין של יו"ד דאבא,
רישא וגזעא ושבילא ,1754וכן סוד ראש תוך סוף ,וכן כלל העובר הנולד מן הטפה מתחלק לג'
ראש בטן גויה כמ"ש בספר יצירה )פ"ג מ"ה( באריכות ,ולפי שהא"א כולל ב' שתחתיו ,כמו כן
נקרא אב בשם ]זה[ )י"ה( ועיקרו ע"ש ג"ר ,שכל פרצוף הוא מי"ס והב"ן נבנה מז"ת שבאביו
שהוא שם ע"ב דבחכמה יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,שג' אותיות דיו"ד הם ג"ר שנשארים באב ,והב"ן
הוא ז"ת שבו ,ז' אותיות הנשארים שהוא גי' ב"ן כמ"ש רבינו בפי' לישעיה.
ולפי שהאם מציירת הולד לפרטים שהם ענין המ"ט שערים של הבינה שבהם נכללים
כל המדרגות של הנבראים שהם כלולים בז"א ,והמ"ט שערים עיקרם מ"ב ,וז' 1755הם בחינת
הנוקבין שבהם כידוע ,וז"ס שבשם מ"ב נברא העולם 1756ויוצא מפסוק בראשית עד ב' ד'ובהו',
שכל פרטי הנבראים נכללים בהם ,ושער הראשון הוא הכלל ,ואח"כ מ"א האחרים הם
הפרטים ,1757וכן אות ב' של בראשית הוא בחינה בפני עצמה ונחשב בפני עצמו שהוא כלל
כולם ,1758ונשאר רק מ"א ,ולכן נקרא א"ם ,שהיא המציירת א"ם שערים בפרטות בציור הולד.
ולכן הולד היוצא מאו"א נקרא אד"ם ,כי בהצטרף ג' דאבא ומ"א דאימא הוא ד"ם ,והא'
הוא שותף השלישי כח דע"ק הניתן בו שהוא רוח חיים שבו ,כמו באדם התחתון שותף הג' נותן
בו רוח ונשמה כו' )נדה ל"א ע"א( וע"ק הוא בסוד היחוד שמצדו בחינת יחידה ,והוא הא' של
אד"ם שהוא עיקר רוח חיים שבו ,והא' הוא כלל שם הוי"ה בציורו ,1759ולכן כשמסתלק רוח
החיים נשאר בסוד ד"ם לבד ,וכמו כן באדם התחתון כשמת ומסתלק רוח חיים שבו נשאר ד"ם,

 1752עי' לקמן ז"א פתח כו בסוף.
 1753נדצ"ל נותנים.
 1754עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי' ,דהא רזא דיליה מראש
צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא דסלקא ,אלקינו דא גזעא
דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות ,עכ"ל ,ועי' אריז"ל
בשער מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג' מוחין ,חכמה ובינה
ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"ו )נ"א ושוריק(
באמצעיתא ,והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב ,עכ"ל ,ועי' יהל אור
ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון ,גזעא גוף היו"ד,
ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ,ובקוצא נקשר
כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא
י' כידוע ,עכ"ל.
 1755עי' ע"ח א"א פרק י"ג דהיינו שיש מ"ב אותיות וז' שמות.
 1756עי' זהר ח"ג רנ"ו ע"ב ,ועי' ע"ח מ"ן ומ"ד פרק יד ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז כ' ע"ב ד"ה כללי
השמות.
 1757עי' ע"ח זווגים פרק ב'.
 1758עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ה ע"ב וז"ל ,ד"ה כללא וכו' היא כוללת כל האותיות באות בית
וכל הנקודין בנקודה שבתוך הב' ונמצאו הכל נרמז בב' של בראשית ,עכ"ל.
 1759עי' בית עולמים )לרבינו( ב' ע"ב וז"ל ,הוי"ה הנ"ל שנרמז באות א' יו"ד למעלה יו"ד למטה
ו' באמצע ,עכ"ל.
339

פתחי שערים

והוא סוד מ"ת כל א' כלול מי' שמסתלק א' דאמ"ת ,והוא סוד שם מ"ה שבז"א שא' דוא"ו דביה,
שם הוא רוח החיים שבלב כמו שיתבאר במקומו )נוק' דז"א פתח כ'( בס"ד.
וז"ס שם ב"ן ג"כ שבנוקבא ,שכבר הודעתיך שהמ"ט שערים שבאימא שבה נכללים כל
הפרטים הם מ"ב דכורין וז' נוקבין כידוע בסוד שם מ"ב ,ז' שבתות דנפקין מינה שהם מ"ב ימים
של ו' ימי השבוע וז' שבתות ,ובדכורא הם מ"ב וג' שבאבא עם א' דשותף השלישי א"א הם שם
מ"ה ,ובנוקבא שמתגלים כל המ"ט עם ג' של אבא שמצטרפים לה הם ב"ן ,רק שהא' של ע"ק
אין ניכר בשמה כ"כ ,כי נוקבא לית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ועיקר הרוח חיים
שבה בא לה מדכורא רוחא דשביק בגוה 1760להוליד תולדות ,שאין אשה אלא לבנים )תענית ל"א
ע"א( ולכן אמרה רחל ליעקב )בראשית ל א( הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי ,שמסתלק רוח
החיים ממנה וכמ"ש )בראשית לה יח( ויהי בצאת נפשה וגו' ,והוא הא' שנכנס ג"כ בשם ב"ן
ונעשה בסוד ג"ן 1761כמ"ש )שיה"ש ה א( באתי לגני וגו' ,והוא האל"ף שבמילוי וא"ו דידה אחר
1762
שנותן בה הרוח היא שדה חרושה וכגנה זרועיה תצמיח )ישעיה סא יא( וז"ס אד"ם וג"ן
)בראשית ב ח( וישם שם את האדם אשר יצר ,שהמקום של האדם הוא נוקבא שבו ,כמ"ש רבינו
במ"א.
פתח ג
כבר כתבנו )פתח א'( שמקום עמידת או"א הוא בחצי הפרצוף העליון של ע"ק ,ומקומם
מן הגרון עד טבורא דיליה ,והענין ,כי לעולם הראש של כל פרצוף הוא מגולה ואינו מתלבש
בתחתון ,ר"ל שאין התחתון יכול לחובקו ולהשיגו שאיננו לפי ערכו ,וגם אין בא להתלבש
ולהנהיג את התחתון כיון שאינו לפי ערכו אלא הוא בבחינת שורש וראש לבד ,וכבר אמרנו
למעלה )א"א פתח לד( שאו"א הם באים מב' תיקונים הכללים של הדיקנא נוצר ונקה שהוא
הזקן המתפשט עד הטבור ,ר"ל שבהם נכללים כל התיקונים של כל המדרגות הצריכים לנבראים
להסיר מהם כל המקומות שנפגמים ע"י עונות וע"י קטרוג הסט"א ,וכן מוכנים שם תוספת
הארות ועטורי ההנהגות בתוספת שלמות שהם סוד המוחין חב"ד ,ולכן הזקן מתפשט עד הטבור
ששם התחלת מקומו של ז"א ,ר"ל שעד כאן הם הכל מדרגות שלמעלה מערכו ,ולכן או"א
שעיקרם הוא בשביל לתקן את בניהם זו"נ מקומם שם נגד מקום הדיקנא ,רק ששם הם מתוקנים
ונסדרים ע"פ סדר הנכון שיהיו ראוים אח"כ להשתלשל ולירד לזו"נ ,והם ב' מדרגות אבא עיקרו
לתקן החסדים וצד ימינא של זו"נ ,ואימא הדינים והגבורות של דו"נ ,ולכן אמר הרב ז"ל שאבא
מלביש צד ימינא של ע"ק ואימא צד שמאל ,ואף שבאמת אין שייך בע"ק בחינת התחלקות
ימינא ושמאלא כמ"ש באד"ר )קכ"ט ע"א( לית שמאלא בהאי ע"ק כולא ימינא כי שם הוא בצד
היחוד ואין שם דין והוא כולו חסדים ,מ"מ שורש הדינים נמצא בו ,שהרי ע"ק הוא השורש לכל
המדרגות הנמצא בז"א.
אבל הכוונה בזה שבז"א שם הם דינים ממש גלוים מסודר להנהגת התחתונים ,אבל
בע"ק הוא מיתוק הדינים ,ר"ל שבאמת הדין שלמעלה הוא עצם החסד ,וכמ"ש )ברכות ל"ג
ע"ב( כשם שמברך על הטובה כו' ,אך למטה בגילוי הוא הדין ובו כוונת הפנימיות היא לטובה,
שאחר הדין בא הטוב והדין גורם הטוב ,אך שהטוב שבא ממנו אינו מתגלה למטה רק אחר כלות
סיבוב זמן ההנהגה באלף השביעי ,שהוא בעולם הבא והוא סוד הנהגת ע"ק שבו יתנהגו
הנבראים באלף השביעי שבהעלותם שיתעלו כולם למעלה וז"א למקום ע"ק ,והוא מ"ש רז"ל
)פסחים נ' ע"א( לא כעוה"ז עוה"ב ,עוה"ז על שמועות טובות הוא אומר ברוך הטוב כו' ,ועל
 1760מוזכר בע"ח מוחין דצלם פרק ו' וז"ל ,זווג אחד )בין אבא ואמא( התדיר א"צ שיעלו זו"נ
בסוד מ"נ ,אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו"נ ,וכל
שאר הנשמות הנמשכין מזווג או"א וההוא רוחא מספיק אז למ"נ עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז פ"ט
ע"ב.
1761
עי' פע"ח שער השבת פרק י"ג וז"ל ,כי שם ב"ן נתוסף זאת הלילה )ליל שבת( בתוספות
ברכה ,ונשתנה שמה ג"ן ,שנכנס באמצע דווי"ן אות א'.
 1762עי' לקוטי תורה להאריז"ל  -פרשת בראשית וז"ל ,ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם ]גן
עשיה ,בעדן בריאה ,מקדם קודם יצירה[ שהיא חיצוניות עולם הבריאה ]בינה[ בי"ת שלו שהוא
בחינת הת"ת אשר שם בחינת גן] ,אח"כ[ וישם שם את האדם אשר יצר שהוא אדם ]מ"ה[ דיצירה
וז"ש אשר יצ"ר ,עכ"ל.
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שמועות רעות ברוך דיין כו' ,אבל לעוה"ב כולו הטוב והמטיב ,ור"ל שבעוה"ז ההנהגה ע"י ז"א
שבו ב' דרכים חסד ודין ימינא ושמאלא ,וניכר כ"א בפ"ע בעוה"ז שרואים שיש בו טובות
ורעות ,רק שהרעות הם בעצמם בפנימיות כוונתם טובות ,והוא בסוד השקפת ע"ק על ז"א ,ולכן
מברכים )על( כל א' ברכה בפ"ע ,שהברכה הוא בסוד התגלותם לנבראים ,אבל בעוה"ב,
שההנהגה תהיה ע"י ע"ק שבו מתגלה הטוב הפנימי שיוצא ע"י הרעות שקדמו להם ,לכן אז
יהיה הכל ברכה אחת ,וז"ס הברכות מורים על עניינם הטו"ב והמטי"ב הוא שם החסד שם כ"ב
וע"ב ,כ"ב היוצא מברכת כהנים 1763שכולל כל החסדים הנמשכים ע"י הכהנים שהם בסטרא
דחסד כשמברכים את ישראל ,ושם ע"ב ידוע שהוא חס"ד חכמה שם ע"ב ,ודי"ן האמ"ת הוא
בסטרא דגבורה די"ן דאדנ"י.1764
פתח ד
סדר הלבשת או"א את ע"ק הוא כי יסוד דע"י הוא מתלבש בא"א ויסוד הזה כולל חו"ג,
ואלו החו"ג נתחלקו לד' מדרגות ,כיצד הה' הגבורות שבו ירדו תחילה ואח"כ באו החסדים ודחו
הגבורות לחוץ ,ועלו למעלה סביב היסוד ממטה למעלה להתחבר עם החסדים שהם נשארו
סתומים ביסוד הנזכר ,ואח"כ ,כשיצאו גם החסדים אז דחו הגבורות לשמאל והחסדים הלכו אל
הימין והגבורות נשארו חצים למעלה מן החזה וחצים למטה נגד מקום הגלוי וכן החסדים מימין
בסדר זה והם ד' מדרגות והוציאו מכוחם ד' פרצופים שהם או"א וישסו"ת ,אכן ,החסדים חצים
הם שיצאו לגילוי מפי היסוד למטה מן החזה ,אבל חצים העליון נשארו סתומים ביסוד ,וכל אלו
הדברים צריכים ביאור והם דברים גדולים וסודות נעלמים.
והענין בזה כבר כתבנו למעלה )פרצופים פתח ה'( כי ע"י שהוא בחינה )ה(תחתונה של
עולם א"ס שנקרא ע"ק 1765הוא היורד להתלבש בא"א ,ר"ל שהוא המקשר האצילות אל המדרגה
יותר עליונה של הנצחיות ,והיסוד הוא החובק בתוכו כללות הדברים המסודרים במדרגת
הנצחיות ,להביאם אל סדר הנהגת האצילות לקשרם במדרגה העליונה ,שלעולם יסוד הוא
הברית וקשר כל המדרגות 1766כמו שיסוד הבנין כולל כל הבנין ,וכן כל האברים נכללים בברית
בתרי"ג איכות שבו ,1767וכלל כל המדרגות הם חסדים וגבורות שהם התחלקות ב' דרכי ההנהגה
וכל שורש הנבראים בדבר והיפוכו ,וסדר תיקוני הבריאה הוא שהגבורות באים תחילה כמ"ש
)רש"י בראשית א א( בתחילה עלה במחשבה להבראות במדה"ד כו' ,שהטוב הגמור בא אחר
הרע והדין ,וכן שלמות ישראל ותיקון העולם הוא בא לאחר זמן שהרע והעונש המגיע תחילה
הוא סיבה להבאת הטוב ,ועיקר הטוב הוא סתום ואינו מתגלה ,וכמ"ש בזוה"ק )ח"א ג' ע"א(
שטוב הוא כד טוביה גניז בגויה ,1768וזה הפרש שבין חסד לטוב ,שחסד הוא מתגלה למטה וטוב

 1763עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א וז"ל ,כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"ל כנגדן כ"ב אותיות
שבתורה ט' וי"ג ,הן כ"ב תקונין בז"א ,וכנגדן כ"ב אותיות התורה שהן בז"א כידוע וכו' ,וזהו שם
של כ"ב בז"א כידוע בת"ת ,והן כ"ב תקונים דדיקנא שלו ,שהוא בתפארת כנ"ל ,והן יוצאין מברכת
כהנים כידוע ,והן י"ג יודי"ן שם בכל תיבה יו"ד עד וישם י"ג תיבות ,ותשעה ווי"ן ,וידוע שע"ק
נקרא יו"ד וז"א ו' ,שלכן נגד י"ג תקונין הן יודי"ן ,ונגד ט' תקונין דז"א הן ווי"ן ,וכן השם כ"ב נחלק
לט' וי"ג ,עכ"ל.
 1764עי' ע"ח רפ"ח פרק ה' וז"ל ,אדנ"י מורה על הדין כנודע וכן ג' אותיות האחרונות הם די"ן,
ונשאר אות ראשונה שהוא אל"ף ,והוא בחי' הרחמים המשותפים עם הדין שבה ואות א' זה מורה
ע"ש אהי"ה שהוא רחמים ,עכ"ל.
 1765נדצ"ל א"ק.
 1766עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וז"ל ,דעד דלא הוה מתקלא  -מתקלא הוא מאזנים הנ"ל ג'
קוין חד"ר ,והענין הוא זו"נ ,דדכר הוא חסד ונקבה דין שהן יום ולילה אור וחשך ,וצריך למכריע
ביניהם כלול משניהם ,והוא יסוד עולם צדיק ,והוא מבסם לנוק' וע"י נתקנו כולם ,עכ"ל.
 1767עי' לעיל הערה .202
 1768וז"ל ,עאלת את ט ,אמרה קמיה רבון עלמא ניחא קמך למברי בי עלמא דאנת בי
אתקריאת טוב וישר ,אמר לה לא אברי בך עלמא דהא טובך סתים בגווך וצפון בגווך ,הה"ד
)תהלים לא כ( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך ,הואיל וגניז בגווך לית ביה חולקא לעלמא דא
דאנא בעי למברי אלא בעלמא דאתי ,עכ"ל.
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הוא הטובה הגנוז ברע ,1769כמ"ש )ברכות נ"ד ע"א( מברכין על הרעה מעין הטובה כו' ,וע"ז
אמר הכתוב )משלי כז ה( טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת ,ר"ל שהתוכחת הבא לאדם
בגלוי היא טובה מאחר שבא מצד אהבה המסותרת בו ,כענין )משלי ג יב( כי את אשר יאהב ה'
יוכיח וגו' ,ולכן הגבורות הם יוצאים בגלוי והחסדים נשארו סתומים ,וכל זה הוא מושרש
למעלה ביסוד דע"י שהוא המוציא הארת פרצופי או"א שהם עיקרים בשביל תיקון הז"א שהוא
תיקון וסדר כל הנבראים ,לכן יציאתם תלוי ביסוד הזה ,ולפי שאבא הוא שורש כל החסדים
שבכל הנבראים ואימא שורש הגבורות שלהם ,לכן יציאתם ג"כ זה מהחסדים דע"י וזה
מהגבורות שבו.
והנה בסמוך יתבאר שאו"א הם מתחלקים כל א' לב' מדרגות שהם אבא ויש"ס ואימא
ותבונה שהוא לפי הסדר שמתקנים את זו"נ לפי חילוק המדרגות ,כמו כן כאן יש לכל א' ב'
שרשים וע"ז אנו אומרים שהחסדים שביסוד עתיק מתחלקים חצים למעלה מן החזה שהוא
מדרגה יותר עליונה שבא"א המאיר לזו"נ ,וחצים למטה מן החזה שהוא מדרגה תחתונה יותר
המאיר למטה ,וכן הגבורות ,אך ההפרש הוא שהגבורות כולם הם מגולים ,שכן למטה בנבראים
הם נראים יותר בגלוי ,שעיקר הנהגתם בתמידות הוא בצמצום ובדין לדקדק על כל דבר ,שמלך
במשפט יעמיד ארץ )משלי כט ד( מה שא"כ החסדים הם באים בסתימות ונגנזים לעתיד ,רק
לפרקים מתגלים ג"כ למטה לזמן הצורך ,כפי עומק מחשבה עליונה מה שצריך לשתף החסד עם
הדין להאריך אף או להשפיע טוב בשביל תיקונו ,כדי שיוכל לעמוד ולתקן יותר ע"פ העבודה,
ונמצא שהחסדים חצים מגולים וחצים מכוסים ,וזה הכל בשורש יסוד דע"י המשקיף בשביל
תכלית הבריאה ותיקונו ,שבזה אין הטוב העליון הנשאר מכוסה אין מתגלה לעולם ,מה שא"כ
בפרצופים התחתונים יוצאים החסדים כולם לגלוי כמו מז"א לנוקבא ששם נסדר מה שצריך
להנהגת הזמן לפי העת ולפי הענין הצריך )ו(לכן צריכים שיצאו כולם ,מה שא"כ ביסוד דע"י
אינו בפרט אלא כלל הטוב המשקיף לעתיד.
וסיבת יציאת הגבורות תחילה ואח"כ החסדים הוא בשביל שיסוד דע"י הוא דכורא
ויסודו צר וארוך ואין מקום לסבול שניהם בבת אחת ,וגם זה הוא דבר עמוק מאד ,והענין כתבתי
כמ"פ )פרצופים פתח ב'( שעיקר מה שנפרש הזכר מן הנקבה הוא ביסוד ,והיינו שעיקר הבנין
כל א' ניכר ביסוד שבו שעליו עומד הבנין ,וכן הזכר עיקרו להשפיע והנקבה עיקרה לקבל
ולעצור בה מה שנותן הזכר לתוכה ,והנה מן הזכר בא הכל בכלל שהטפה אין בה חילוק אברים
והוא הכל כולל בשוה ,והנוקבא מפרטת אותו לחלקים ומגדלם ומגלה אותם כל א' לפי שיעורו
כענין התבונה המחלקת דרכי החכמה הסתומה ,1770ולכן צריך שיהוי זמן שיהיה הטיפה עומדת
שם ברחמה עד שיהיו כל אבריו מצויירים ,וענין הזמן הוא חילוקי המדרגות ,שכמו שהאברים
והמדרגות נפרשים כל א' לבדו ואינו נכנס א' בגבול חברו ,כמו כן הזמן הוא מתחלק לימים
ושעות ורגעים שכל א' הוא מדרגה בפ"ע ,וכפי מספר ציור המדרגות ,כך הם מספר הימים
והשעות שצריך העובר להיות בבטן ,וכמו שיתבאר בס"ד )ז"א פתח ט'( בענין עיבור דז"א ,ולכן
שיהוי הזמן שצריך העובר להשהות ברחם הוא בהעלם שאימא מעלמת אותו בתוכה ואין מגלה
לחוץ מדרגותיו עד שיהיה נתקן ע"פ הסדרים והמדרגות שלה ,ונמצא שמקום זה הוא בחינת דין
וצמצום ,שכל דין וצמצום הוא בעומק שעניינו הסתלקות והעלם למעלה ,וז"ש שיסוד דאימא
הוא רחב ועמוק ,שהגבורות שבה עשו יסודה שקיע לגיו ,1771מה שא"כ החסדים שטבעם
להתפשט ויש להם כח הדוחה אותם לחוץ ואין לו שיהוי זמן כי בחסדים אין כ"כ התחלקות
המדרגות רק הכל נכלל באחד שהוא בסוד היחוד ,וכל מה שמצטמצם יותר ומתרבה לחלקים,
הוא מצד הדין וסילוק הארה שבו ,וז"ש שיסוד דדכורא הוא צר ואין לו מקום וסיבה שיעצור בו
החו"ג שלא לגלותם אלא תיכף מוציאם לחוץ ,תחילה הגבורות ואח"כ החסדים ,לפי סדר
 1769עי' זהר ח"ב קס"ח ע"ב וז"ל ,כתיב )תהלים כג ו( אך טוב וחסד ירדפוני ,אי טוב למה חסד
ואי חסד למה טוב ,דהא בחד סגיא ,אלא טוב כליל כלא בגויה ולא אתפשט לתתא חסד נחית
ואתפשט לתתא ,עכ"ל.
 1770עי' בהגר"א על משלי ב ב וז"ל ,תבונה היא בין בחכמה ובין בבינה כאשר יבין הדבר על
בוריו נקרא תבונה ,עכ"ל.
 1771עי' בהגר"א בתיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
342

פתחי שערים

ירידתם זה אחר זה בכלל כמ"ש ,והבן דברים אלו מאד כי א"א לפרטם הכל בכתב רק לחכם
ומבין מדעתו ,1772ודי בזה.
ואלו הגבורות כאן הם עולים להתקרב אל החסדים מה שא"כ בז"א כשיוצאים יוצאים
הגבורות מיד למטה ,והוא כי כאן בע"ק הם קרובים אל השלמות ואין שם הפרש כלל בין הדינים
ובין החסדים ,ששם הכל בסוד חסדים ,רק בסוד השורש לבד הם נקראים גבורות ,ולכן צריכים
שם להתקרב אל החסדים ולהיות במקומם למעלה ,ולא להיות נפרד מהם והבן.
)פתח ה( אלו החו"ג שכתבנו שביציאת הגבורות עלו למעלה ,הוא בסדר חו"ג
הראשונים שבאו בעת שנתקנו סדר או"א ,אבל משם ואילך כאשר מזדווג א"א בנוקבא להוריד
חו"ג חדשים ,הם יורדים למטה במרוצה ואין עולים למעלה ,רק שאלו חו"ג הראשונים שהם
למעלה תמיד הם מקבלים הארה מחו"ג החדשים דרך מסך היסוד והחו"ג אשר הם למטה ,הם
מקבלים הארה מן החדשים בגילוי גמור ,והכוונה בזה שהנה בבנין העולמות יש ב' דרכים ,הא'
בסדר בנינם תחי' אצילותם ,והב' הוא ירידת השפע המתחדש תמיד ,והיינו שהנבראים שהוכנו
תחילה לא היה ע"פ סדר העבודה בסוד עולם חסד יבנה )תהלים פט ג( רק הוכנו בשביל
העבודה ,ר"ל בסדר שיהיה ראוי שיצאו ע"י הנבראים והנשמות ,שיהיו ראוים להנהיג ע"פ
התורה וע"פ הסדרים אשר הוכן להם ,וז"ש תחילת בנין העולמות ר"ל שורשם וסדר בנינם ,בזה
היה ההכנה שיהיו החו"ג עומדים למעלה וחצים מכוסים וחצים גלוים כפי התכלית העולה
מכלל סידור הבריאה ,אבל בפרטות היורד בכל עת וזמן לחיות הנבראים או בשביל תוספת שפע
וטובה הנעשה ע"י זכות התורה והמצות ,אז יורדים החו"ג כולם ומתגלים למטה מה שצורך
לנבראים לפי הזמן והעת ,לכן כל עסקם לירד למטה ולא לעלות כראשונים ,אך לפי שעיקר גילוי
האצילות ויציאת הנבראים היה בשביל סדור הזמן והעבודה ,לכן אנו אומרים שהראשונים
מקבלים שלמות והארה מחו"ג החדשים המתחדשים בכל עת ,וזה גורם להתחלקות הפרצופים
לד' מדרגות כמ"ש.
וכבר כתבנו בנתיב הקודם שעיקר הגילוי הוא בגבורות שבהם עיקר ההנהגה בזמן לפי
עומק העבודה על כל פרט ופרט ,ולכן הם במדרגה יותר גדולה מן החסדים והם נעשים עטרה
לראש הצדיקים בעוה"ב 1773בסוד אשת חיל עטרת בעלה )משלי יב ד( שהאשה היא התורה
והמצות שע"י האדם עושה פירות ותולדותיהם של צדיקים תורה ומע"ט )רש"י בראשית ו ט(
ולכן אמרו שהתורה מפי הגבורה נתנה )שבת פ"ח ע"ב( והתורה נמשלה לאש )1774ברכות כ"ב
ע"א( וכן למים )תענית ז' ע"א (1775שהם הגבורות שבחסדים שמהם בנין האשה ,ולכן בנוקבא
הכל בא בפרט ושם הוא התחלקות הזמן וקו המדה שבא מבוצד"ק 1776שע"י נמדד כל אבר וכל
מדרגה בשיעורו המוכן לפי הצורך ,והיא נעשית עטרת לבעלה שהם הנשמות שעיקרם מן
החסדים ,שביאתם לעולם מצד חסדו ית' כדי להטיב להם ,והם מתעטרים משכר תורתם
ומעשיהם הטובים לקבל שכרם בדין גמור בדקדוק ,איש איש כדרכיו וכפרי מעלליו.
פתח ]ה[ )ו(
יציאת המדרגות ופרצופים שיצאו מהארת חו"ג דיסוד דע"י בא"א ,אינם כיציאת
הפרצופים ומדרגות שיצאו מיסודות דאו"א שמתגלים בז"א שיתבארו במקומם ,וזה בא מצד
ההפרש אחר הנמצא בין א"א לז"א ,והיינו כי בא"א החו"ג שניהם בו ,רק זה בימין וזה בשמאל,
מה שא"כ בז"א הוא חסדים לבד והגבורות ניתנים לנוקבא ,והטעם ,כי כבר נתבאר )אח"ף פתח
יג( שעיקר ההנהגה בתחתונים המסודר לפי העבודה היא מז"א שהוא ו"ק נגד שית אלפי שנין,
ועיקר הדבר הוא שתיקון העבודה והבחירה הוא לתקן המדרגות החשוכים להאירם ,והיינו סוד
 1772עי' חגיגה י"א ע"ב.
 1773עי' ברכות י"ז ע"א.
 1774וז"ל הגמ' ,הלא כה דברי כאש נאם ה' מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן
מקבלין טומאה ,עכ"ל.
 1775וז"ל הגמ' ,אמר רבי חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים ,דכתיב הוי כל צמא לכו
למים ,לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא
במי שדעתו שפלה ,עכ"ל.
 1776עי' לעיל פרצופים פתח א' שזה שיעור קומה קו ומדה של יוצר בראשית ,ועי' א"א פתח ח'
שזה שורש לכל הפירוט.
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התבסמות הגבורות ע"י החסדים ,שלכן נתנו לתחתונים שהיא הנוקבא הכוללת מדרגות בי"ע,
ונבראים התחתונים צריכים תחילת בנינם להיות בגבורות לבד שהם המדרגות לפי החשך
והצמצום הנמצא בהם ,וכפי ערך עבודתם בתורה ומצות הם מתקנים ומבסמים הגבורות עם
החסדים ,וזה סוד זיווג זו"נ שנעשה על ידם ,בכל עת לפי ערך הזמן והעבודה ,וכמו שלמעלה
נכנסים אורות הדכורא שהם החסדים בנוקבא שהיא מגבורות ,כמו כן יורדין תיקונים למטה
בבי"ע ג"כ מדרגות מאירות את התחתונות שהיה נמצא בהם החושך והצמצום בתחילה ,וזה
אינו בתמידות ובכל זמן רק בעת התיקון והזיווג ,אבל א"א הוא המסודר לפי השלמות האמיתי
באופן שאין קלקול ואין קטרוג מצד הסט"א ,לכן שם תמיד הגבורות עומדים מבוסמים ומאירים
ע"י החסדים ,ולכן א"א שני המדרגות של חו"ג הם בו ,רק שזה ימין וזה שמאל ,ר"ל,
שהמדרגות ניכרים כל א' בפ"ע מטעם שהם עומדים ליתן למטה ששם הם מתחלקים באמת,
ולכן אף שבאמת ע"ק כולא ימינא לית שמאלא ביה )אד"ר קכ"ט ע"א( מ"מ בדרך השאלה
ושורש נקראים הגבורות שמאל נגד החסדים.
ומצד זה נמצא הפרש בין ז"א ובין א"א ,כי בא"א הפרצופים שיצאו מהארתו שניהם
עומדים בפנים שלו ,רק שאבא ויש"ס בימינו ובינה ותבונה בשמאלו ,מה שא"כ בז"א לאה ורחל
נוקבין דיליה יוצאים מאחוריו ,והיינו שזה בא מצד ההפרש הראשון שזכרנו שבז"א ,שהגבורות
שבו הם בתחילה אינם מתוקנים ,שכך נסדרו בתחילה חסורי השלמות והתיקונים כדי שתיקונם
יהיה ע"י האדם ע"פ עבודתו ,לכן גם הנוקבין שהם השורש של הנשמות והאדריכל 1777שבנאה
אותם דהאם המנהגת אותם ,ג"כ היא נבנית מאורות בלתי נשלמים שאין זה כוונתו והארת פניו
ית' ,לכן בתחילה הם עומדים באחור שהוא בחינת חזרת הארת פניו מנבראים ,וכמ"ש )דברים
לא יז( והסתרתי פני מהם וגו' וביאתם לפניו תלוי בעבודת התחתונים כשמתקנים מעשיהם
וגורמים ביסום כל המדרגות החשוכים ע"י החסדים ,הם מחזירים אותם בבחינת פב"פ מסוד
הזיווג דו"נ ,מה שא"כ בא"א שהוא מסודר לפי השלמות המתוקן בלי שום קלקול כלל ,לכן
תמיד הם בפב"פ.
עוד יש הפרש אחר ביניהם ,שב' הנוקבין שהם בינה ותבונה יוצא א' במקום המכוסה
והיינו אימא ,ותבונה למטה במקום המגולה ,אבל למטה בז"א ,רק לאה ורחל נתחלקו בערך זה,
אבל יעקב ודור המדבר שהם פרצופי ההארה שיצאו מהארת יסודות דאו"א ,שניהם יצאו למטה
מן החזה שהוא מקום המגולה ,והטעם ,כי יסוד דעתיק המאיר בא"א כולו אחד ,אף שכלול ג"כ
מדו"נ מ"מ נקרא דכורא ,שהוא למעלה ממדרגת הגבול והזמן ,ולכן הארתו גדולה ,יכול להוציא
ממנו הארה שיהיה מאיר ג"כ במדרגה יותר גדולה שאין שם כ"כ מסכים ומחיצות וחילוק
מדרגות שהאור יהיה יוצא ע"י ,ולפי שתבונה היא צריכה להיות למטה מצד שצריכה אימא
להתחלק במדרגות להאיר בז"א ,לכן יורדת למטה מן החזה ,ששם האור מוגבל ומצומצם יותר
והוא נקרא מקום המגולה ,ר"ל מה שמתגלה לפי מדרגת התחתונים ,אבל ביסודות דאו"א שהם
ב' מדרגות נפרדים מצד שכאן התחיל הדבר להתקרב לפי ערך מדרגת ז"א שהם המגדלים אותו
והמולידים ומניקים אותו כמו שית' בס"ד ,נמצא שהאור הפנימי הגנוז בהם הוא דרך שני
מסכים ,ורק למטה מן החזה מסתלק מסך א' ,כי בכאן כבר היה הצמצום שהיה היכולת באבא
להאיר שלא ע"י מסך גבורות דאימא כמו שיתבאר במקומו ,לכן פרצופי יעקב ודור המדבר
שמקורם מהארת יסוד דאבא לא היו יכולים להתגלות בערך האור הגדול שהוא למעלה מן
החזה ,שעדיין אור אבא סתום שם ויש לפניו ב' מחיצות ,ר"ל ב' מדרגות המפסיקים בינו ובין
התחתונים ,לכן הוצרכו לרדת למטה במקום שהאור נקטן ויכול להתגלות בלא לבוש אימא.
פתח ]ו[ )ז(
מקום עמידתם של או"א הוא מן הגרון דא"א עד טיבורא דיליה ,והפרסה מתחיל
להפסיק באמצע א"א מנגד פניו ,מן החזה והולך ומתעקם לאחור ויורד הקרום עד הטבור מצד
אחור ,ואו"א עומדים בסוד פב"פ והבטן שלהם נגד החזה התחלת התפשטות הפרסה ,וירכיים
שלהם מסתיים נגד הטבור בסיום הקרום והפרסה ,והכונה בזה כמ"ש למעלה )אח"ף פתח ח'(
שכל פרצוף מתחלק לב' מדרגות א' בחציו העליון וא' חציו התחתון ,והפרסה הוא מחיצה
מבדלת המסלק כל האורות למעלה ונשאר למטה בנה"י שהם הרגלים רק רשימו של האורות
 1777מוזכר ביהל אור ח"א כ"ח ע"ג שזהו המלכות.
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לבד ,שהוא בערך התחתון המלבישו ,וכמו שבאדם חצר הכבד 1778מבדיל בין הלב שבו רוח
חיים ועיקר האדם ,לכבד ששם נפש הבהמיית ,וכן הרגלים אינם עיקר האדם רק משמשים שלו
מה שצריך לילך חוץ למקומו ומדרגתו ,ואו"א הם המקבלים ומלבישים עיקרי האורות
והמדרגות המסודרים בא"א שהם למעלה מן הפרסה ,אבל המחיצה הזאת הולכת באלכסון ,ר"ל
אינו בשוה רק סוכך ויורד לפי ערך המדרגות ,ולכן נגד עיקר בנין או"א שהוא עד הירכים ,שם
המחיצה במדרגה יותר גדולה ואינו סוכך כ"כ כמו נגד הירכים שלהם ,שהארה הנמשך מן
הרגלים דאו"א שהם העקרים הנכנסים בז"א צריכים ג"כ למחיצה ,אבל תהיה עבה ויורדת
במדרגה יותר כדי שז"א יהיה יוכל לקבל בערכו.
וכן מצינו בפרכת שהיה מבדיל במקדש ובמשכן בין ההיכל ובין קודש הקדשים שהיו
בדי הארון בולטין בפרכת 1779כמין שני דדי אשה ,והוא מקום ההבדל בין נגד החזה שהוא
בעליונו של הפרכת ובין הטבור שהוא למטה ,ושני הכרובים בק"ק עומדים מימין ושמאל של
הארון ,שהארון הוא יסוד עתיק שבאמצע ק"ק כידוע שהוא נקרא ברית ,ארון הברית ששם
הלוחות ה"ח וה"ג שביסוד הזה ,והארון הוא מחיצת היסוד ,ולפי שהוא כולל ב' יסודות כ"א
דו"נ ,נוקבא דיליה סובב בסוד גבורות ודכורא בפנימי חסדים ,והם ג' ארונות שעשה בצלאל
מסביב ,ב' של זהב סוד נוקבא ופנימי של עץ חסדים ,ואלו החו"ג שביסודו הם אשר הוציאו
או"א שהם ב' הכרובים ,ופניהם איש אל אחיו )שמות כה כ( שאו"א עומדים כן ,והם ב' שהם ד',
שלכל אחד ב' כנפים שהם או"א ויש"ס ותבונה ,ועומדים באמצע ק"ק ורגליהם בארץ והם
לעומת אמצע הפרכת מנגד ב' דדים הבולטים בחזה עד למטה לארץ שהוא סיום הירכים שלהם
כמו שנתבאר ,ונקראים כרובים בסוד ברו"ך 1780שהוא יסוד 1781ששם צוה ה' את הברכה על הררי
ציון )תהלים קלג ג (1782וידוע כי אבא מתגלה באימא ונכלל בה ,ושם הם שניהם בסוד תנ"ה ב'
פעמים כרו"ב שהם ג' מלואים דאהי"ה דאימא.1783
והפרכת הזה הוא המבדיל 1784בין אורות או"א לזו"נ ,ושם נקבעים כל המדרגות של
או"א להאיר לזו"נ דרך מסך ,וידוע 1785שמילואים דאו"א הם רל"ב ותנ"ה הם תרפ"ז והם כנגד
י"ט מדרגות כללות של או"א שהם ט"ס דאבא וי' דאימא כידוע ,שבדכורא בחינת מלכות שבו
נכללת ביסוד בעטרה שבו ונחשבים לחד ,ולכן נקרא ע"ש פרוכ"ת ,וגם נרמז בשם זה סוד תרי"ג
דדו"נ חו"ג רמ"ח ושס"ה וסוד מ"ה וב"ן שנבנים מהם או"א שהם חו"ג ,והו' הוא נעלם בו
שהוא יסוד דעתיק המאיר שם ,וגם הוא נגד כת"ר דז"א המתחיל מתחת הפרסה שהוא נקרא
אלהי"ם לקבליה דע"ק ,1786שבו מתגלה עומק הדין מה שלמעלה היה בסוד שורש לבד והם ג"כ
אותיות פרוכ"ת ,וב' בדי ארון שהם בולטים בפרכת הם הארת ב' היסודות הנכללים בחד מיסוד
דעתיק ,שהם נמשכים דרך המחיצות של היסודות ומאירים בפרסה ,וכל ב"ד הוא ו' שהוא יסוד,
והבן.

 1778עי' ירושלמי יומא מ"א ע"א.
 1779עי' יומא )נד ע"א( רב יהודה רמי כתיב ויראו ראשי הבדים וכתיב ולא יראו החוצה ,הא
כיצד נראין ואין נראין וכו' הא כיצד דוחקין ובולטין ויוצאין בפרוכת ונראין כשני דדי אשה שנאמר
צרור המר דודי לי בין שדי ילין ,עכ"ל.
 1780עי' תיקו"ז צ"ח ע"א וז"ל ,אין מזל לישראל ,אלא קודשא בריך הוא רכיב על כרו"ב דאיהו
מטטרו"ן ואיהו ברו"ך ,ומתפרנסת על ידיה ,דאיהו עבד עולם עבד דילה ,עכ"ל.
 1781עי' בגר"א בספד"צ ל' ע"ג.
 1782וז"ל הפסוק ,כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם.
 1783אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,ועוד אל"ף ה"א יו"ד ה"א ,ועוד אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה גימ' תנ"ה.
 1784עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"ב וז"ל ,אתפרש ואתדבק לא אתפרש ממש  -ר"ל 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.
 1785עי' ע"ח נוק' דז"א פרק ב'.
 1786עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק ,כמ"ש באד"ר דף
קמ"א ע"ב רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים כו' ,עכ"ל.
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פתח ]ז[ )ח(
או"א ראשם מגיע עד דיקנא דא"א כי הם נכללים בב' מזלות ,שאלו הב' מזלות הם
שורש השפעות חו"ג 1787של כל עלמין ,וכל ענינם של או"א הוא בשביל להשפיע לבניהם ,ואין
להם ענין שערות שעל הגלגלתא שהוא בחינת הסתלקות האורות למעלה שהוא נקרא אור מקיף
שעניינו שהאורות שבראש הפנימיים יוצאים ובוקעים דרך מסכים ומחיצות והסתלקות
וצמצומים ,כמ"ש באריכות בענין השערות שעל גלגלתא דא"א )א"א פתח יד( אבל כאן באו"א
אין הדבר כן מטעם שכל עניינם לתקן את זו"נ ,ולכן כל מה שמקבלים מב' מזלות של הדיקנא
הם משפיעים תיכף אל זו"נ ,ואלו ב' פרצופים נבנו מסוד מ"ה וב"ן ,וכן כל הפרצופים כמ"ש
בעניינו באריכות במקומו )פרצופים פתח ד'( ונתבאר שם שלא נסדרו הפרצופים ענין חלקי ב"ן
לעומת חלקים של מ"ה ,שאילו היה כן היו כבר העולמות מתוקנים 1788ולא כן היה הכוונה כל
זמן שהבחירה שולטת בו' אלפי שנין ,לכן לא נסדרו המ"ה והב"ן זה כנגד זה כדי שיהיה מקום
למטה לסט"א להמצא ,שעי"ז גורם שינוים הרבה במצב פרצופים העליונים וסדר התיקונים של
מ"ה אשר הוכנו לעומת הקלקולים הנמצאים בב"ן ,ונסדרו כפי עומק מחשבה העליונה כל א'
במצבים הראוים לו ,והוא אשר כתב הרב )או"א פרק א'( שאו"א לקחו שניהם בינה דמ"ה ובב"ן
לקח אבא ז"ת דחכמה דב"ן ואימא ז"ת דבינה דב"ן ,וזה גרם ג"כ שינוי מצב במ"ה וב"ן דזו"נ
כמבואר שם.
פתח ]ח[ )ט(
חמשה מדרגות חלוקות יש בין או"א לזו"נ ,הא' ,כי או"א הם תמיד שווים בקומתם מה
שא"כ בזו"נ שהנוקבא יוצאת מחצי פרצופו ולמטה ,והכונה בזה כמ"ש בכמה מקומות שזה
ההפרש שבזו"נ הגיע המדרגה שהם בסדר הנהגת התחתונים ממש בו' אלפי שנין שלא נתקנו
הנבראים עדין בשלמותם ,לכן אין הנוקבא שהיא כוללת כל שלמטה נשלמת כ"כ ואינה מקבלת
כל התיקונים והאורות של הדכורא מראשית התפשטותו ,רק ממה שהוא נשפע מחציו ולמטה
שהם מדרגות יותר פחותים ,מה שא"כ או"א שהם מסודרים לפי ערך התיקונים הצריכים לירד
לזו"נ למטה ,לכן שם הנוקבא נשלמת בכל הדרכים של הדכורא לקבל מדרגות עליונות שבו ,זה
לעומת זה.
וענין זה גורם ג"כ עוד חילוק הב' שאו"א הם תמיד בפב"פ ,ר"ל שאור פנים דאבא מאיר
לאור פנים דאימא ,והאור מתלהט מב' הפנים שלהם למטה שהוא בהארה יותר מרובה ממדריגת
אחוריים.
עוד גורם הפרש ג' שאו"א זיווגם מתמיד בלא הפסק כלל שהוא זיווג חיות העולמות
שאי אפשר לנבראים לקיים זולתו ,והוא הארת החסד הנשפע מא"א אף שלפעמים אין העולם
כדאי לכך בשביל העתיד כדי שלא יחרב העולם ח"ו ,והוא ע"ד אדם נדיב שמלוה לעני בשעת
דוחקו שיהיה לו חיזוק ,וישלם לו לאח"ז ,וענין זה בא מאו"א שהם הממשיכים מוחין מא"א
במדרגה זאת ,מה שא"כ בזו"ן גם זיווג חיות העולמות נפסק לפרקים בעת שע"פ עומק הדין ח"ו
אין המשפט שהוא ז"א מסכים לקיום הנבראים ,הוצרך לפנים משורת הדין שהוא למעלה
מהנהגת ז"א אלא מא"א על ידי או"א כמבואר.
וזה עצם החילוק הד' שכתב הרב ,שאו"א לעולם רחמים שניהם שגם אימא עצמותה
רחמים רק דינין מתערין מסטרהא )זהר ח"ב ס"ד ע"א (1789והיינו ,ששם הדין ממותק אחר
שנתקן שהוא טוב יותר מן החסדים שהם בבחינת מתנת חנם שז"ס שבינה נקראת עוה"ב,1790
והיינו שכר הנשמות בדין אחר שנתקנו ,ונמצא שהטוב המעותד הזה גורם לדין למטה ,שיהיה
 1787עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ב וז"ל ,או"א וכו' מלבישין את א"א מתחת הראש עד הטיבור
וכו' בפ"ב מפרש בפרטות י"ג תקוני דיקנא דא"א ואח"כ דזו"נ ]ולא מזכיר או"א בכלל[ ,שדיקנא
דא"א מכסה את או"א את כל גופם ובו נכללין ,כמ"ש בא"ז דף רפ"ט ע"ב ממזלא יקירא אתנהירו ג'
רישין עלאין תרין רישין וחד דכליל לון ובמזלא תליין ואתכלילן ,ולכן בכל הזוהר וספרי קבלה כולל
כל האצילות בג' שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י ג' פרצופים א"א זו"נ שאו"א נכללין במזלא וכן בא"ר
לא הזכירם ,עכ"ל.
 1788כדלעיל פרצופים פתח ד'.
 1789עי' שבירה פתח כח.
 1790עי' ע"ח לאה ורחל פרק ג'.
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הכל ע"פ המעשה הטוב ולא בגדר נהמא דכסופא ,וזה בא מצד הארת פב"פ שמאירים או"א זה
בכל התיקונים הצריכים להם.
עוד יש חילוק חמישי ,שבאו"א יש תמיד חיבוק כתרין רחימין דמתחבקין ,והחיבוק הוא
סוד התכללות חו"ג זה בזה שלעולם ימינו תחת שמאלה וכן להיפך ,והוא ענין ביסום הגבורות
עם החסדים במעשה ,שבמוחין הם במחשבה שהם בסוד נשיקין דרחימותא.1791
1792
והענין ,כי הזיווג בדו"נ הוא בג' מדרגות ,א' נשיקין ,ב' חיבוק ,ג' זיווג העיקרי ,
והוא ,כי לעולם כל פרצוף מתחלק לג' שהם נכללים בראש בטן גויה והוא חב"ד וחג"ת ונה"י
שהם בסוד נר"ן ,והזיווג הוא בג' חלקים הנ"ל במוחין חב"ד הוא בנשיקין שמדבק מחשבתו
במחשבתה באהבה ,ושם מתדבקים ב' הרצונות של המשפיע והמקבל בתכלית המחשבה ע"י
הדעת דסליק לרצון דעת בכתר ,ובידים הוא בסוד החיבוק חג"ת ,ובנה"י הוא זיווג היסודות,
ובזה נכללים יחד כל מדרגות של הזכר עם של הנקבה ,וכל אלו הג' הם בשלמותם באו"א ,והבן.
פתח ]ט[ )י(
כבר כתבנו )פתח ד'( שאו"א מתחלקים לב' מדרגות שמחצים ולמטה הוא ישסו"ת ,ואלו
הב' התחתונים גם הם מתחלקים עוד ,וזה נקרא תבונה ראשונה ושניה ,וכן הוא בחכמה סוד
יש"ס מתחלק ג"כ כמו בתבונה ,והיינו שישסו"ת הזאת אינם נכנסים להאיר בזו"נ בכל חילוקי
מדרגותיהם הנמצא בהם ,אלא במדרגות תחתונות שבהם שהוא מחצים ולמטה ,וגם אלו
מתחלקים ג"כ עד"ז ,והיינו שהארת חו"ב בזו"נ אינו שוה לעולם אלא מאיר בכמה מדרגות זו
למעלה מזו כפי ערך תיקון זו"נ ,כפי שהם מוכנים לקבל הארת חו"ב לפי העת והזמן ולפי ערך
עבודת התחתונים ,והם המתחלקים בסוד ג' מדרגות דצל"ם ,כמו שית' במקומו בס"ד )גדלות
דז"א פתח יח(.
ואלו הב' מדרגות לפעמים נכללים לאחד על ב' מדרגות ,הא' ,שהתבונה עולה ונכללת
בבינה וכן הוא יש"ס באבא ,ולפעמים להיפוך שבינה יורד להיות נכלל עם התבונה וכן הוא
באבא עם יש"ס ,והיינו כי בעיבור ראשון דז"א אז נכללים ישסו"ת באו"א עלאין ,אבל בזיווג
שני דמוחין אז נכללים או"א בישסו"ת ,והכוונה ,שתחילת בנין העולמות ר"ל שורשם וסידורם
הוא שיהיה התחתון גנוז בעליון וטפל אצלו ,כמו בעת העיבור שהולד הוא בבטן אמו וטפל
אצלה ,כענין שאמרו )גיטין כ"ג ע"ב( עובר ירך אמו הוא ,כי הוא צריך שיבנה על ידה ונקרא על
שמה ,מה שא"כ בעיבור שני אז הוא זמן ירידת המוחין ,ר"ל שאו"א נותנים שלמות לזו"נ שגם
במקומם למטה יהיה להם גמר תיקונם ושלמות וכל הסדרים הטובים הנמצא בהם באו"א עצמם,
לכן אנו אומרים שאו"א צריכים לירד למטה ולהיות נכללים בישסו"ת ,שהם המתפשטים בזו"נ
כמ"ש בזוהר )אד"ז ר"צ ע"א (1793שתבונה נקראת כד ינקא לבנין ,ולכן בינה עיקרו ע"ש או"א
שהבן נכלל בהם והם אותיות ב"ן י"ה ,1794מה שא"כ תבונה עיקרו על שם זו"נ שהם ב"ן

 1791עי' זהר ח"ב צ"ז ע"א.
 1792עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ב שיש ב' זיווגים בין או"א א' הוא תדיר וזה בחינת ריעין
דלא מתפרשין ,ויש בשעת הדיבור ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב שעיקר זיווגם של או"א בפה,
ובהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ג וז"ל ,ששלש מיני זיווגים הן נישוק חיבוק וזיווג ,נישוק הוא בשרשם
בפה וחיבוק בחו"ב בהלבש' ידים דא"א ושם חיבוק וזיווג הוא בזו"נ ביסוד ,עכ"ל ,עי' ברמח"ל
קל"ח פתחי חכמה אות קלו וז"ל ,סוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד שמתדבקים ממש כלי הז"א וכלי
הנוק' להחשב כאחד ממש כמו הפנימיות ,שכבר הוא אחד וזהו והיו לבשר אחד מתחיל מזיווג
הנשיקין שהוא חיבור הרוחין ביחד ,שהוא הפנימיות המתחזק בסוד היחוד עד שמתדבקין גם
החיצוניות וכו' ,מתחיל מזיווג הנשיקין כי בתחלה נעשים הנשיקין ואחר כך זיווג היסודות וכו'
שהוא חיבור הרוחין ביחד שהוא הפנימיות ,ע"כ.
 1793וז"ל ,בינה ואקרי תבונה אמאי אקרי תבונה ולא בינה ,אלא תבונה אקרי בשעתא דינקא
לתרין בנין ,ב"ן וב"ת דאינון ו"ה ,ההיא שעתא אקרי תבונה ,עכ"ל.
 1794עי' א"ז ר"צ ע"ב וז"ל ,והא תנינן דבינה אתכליל מכלא יו"ד דמתחברא באימא ומפקין ב"ן
והיינו בינה א"ב וא"ם דאינון י"ה בן בגווייהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"א שה"א הוא
בינה וכוללת את ז"א בתוכה בסוד בינה ב"ן י"ה כמ"ש בא"ז ,עכ"ל.
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וב"ת ,1795ועוד ,כי בבינה לא נזכר רק הבן לבד כי הוא על מדרגת עיבור ראשון שאז הנוקבא
עדיין לא נבנית כלל אלא בסוד נקודה לבד והיא במדריגת פסיעה לבר 1796כמו שית' במקומו
בס"ד )ז"א פתח יב( מה שא"כ בעיבור שני שאז כבר הנוקבא נגמר פרצופה ולכן נזכרים שניהם
בפירוש.
וצריך שתדע כי התבונה אף שאמרנו שהיא מחצי הפרצוף ולמטה מבינה ,אינה ממש
חציה רק בחינת מלכות של הבינה היא הנקראת תבונה ,ולפי שלעולם מלכות נעשית פרצוף
ועומדת מן החזה ולמטה כמו בזו"נ למטה ,לכן גם כאן אנו אומרים שתבונה היא מחצי הבינה
ולמטה ,והיינו שהאימא שהיא באה להתפשט ולתקן כל המדרגות של ז"א אינה נכנסת בו אלא
בחינה התחתונה שבה ,כי כן שיערה מחשבה עליונה על פי סדר המדרגות והשתלשלות ,אך
בחינה תחתונה זאת נסדרת בכל המדרגות ותיקונים שמקבלת מן החזה ולמטה דאימא ,שהוא
אחר הצמצום והסתלקות האורות שנעשה בכל פרצוף ע"י הפרסה ,כמ"ש כמ"פ.
וכבר כתבנו )פתח ד'( שכמה מדרגות יש בבינה ותבונה ,שסדר הארת התבונה בז"א הוא
לפי ערך הזמנים ,ויש בהם כמה שינויים ,שלפעמים מאירה בו במדרגה פחותה מאוד ולפעמים
במדרגה יותר עליונה ולפעמים עוד יותר במדרגה ,כפי הכנת הז"א לפי תיקונו ע"י עבודת
התחתונים ,לפי ערך זה מתחלקים גם בבינה עליונה ששם נסדרים אלו התיקונים שהם צריכים
לירד לתבונה להיות בערך ז"א לפי הכנתו ,רק בבינה הם בבחינת שורש ומחשבה ובתבונה הם
נסדרים בפועל בסוד התלבשות מוחין ,ולכן כל המדרגות המסודרים בבינה עליונה הם
מתלבשים תוך התבונה ,רק החיצוניות של הבינה נתלבשו ונעשו פנימיות תוך התבונה כי
התחתון מקבל החיצוניות ודבר המתגלה לבד אבל פנימיות הדבר נשאר במחשבה.
פתח ]י[ )יא(
ואע"פ שהם הרבה מדרגות בתבונה וכן בחכמה ,מ"מ בדרך כלל הם ג' חכמות וג'
בינות ,היינו בינה וב' תבונות ,וכן בחכמה לעומתו ,רק שחכמה הוא בכלל ובינה הוא בפרט,
שהיא המחלקת ומפרשת דרכי החכמה שהם כלולים בחכמה בל"ב נתיבות בסוד יו"ד שבשם
שהם ג' יודי"ן רישא וגזעא ושבילא 1797וב' משחתין ביניהם ,1798ואלו הג' הם סוד ג' חכמות
כמ"ש רבינו )הגדול ז"ל( בפירושו למשלי )ח ב( 1799שהם ,א' חכמה הנעלמת מעין כל חי והוא
שורש החכמה הגנוז ברצון העליון שהוא קוצו של יו"ד ,הב' הוא כלל החכמה הנגלה רק
לחכמים ,והג' הוא החכמה המתגלה והוא שביל החכמה הנכנס בבינה שע"י החכמה הגלויה

 1795עי' א"ז שם וז"ל ,אמאי אקרי תבונה ולא בינה אלא תבונה אקרי בשעתא דינקא לתרין
בגין ב"ן וב"ת דאינון ו"ה וההיא שעתא אקרי תבונה דכלא כליל באלין אתוון ב"ן וב"ת אינון ו"ה,
עכ"ל.
 1796עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"א וז"ל ,וכן מרמז לה' תתאה שנתעברה ג"כ עם ז"א רק
שנכללת בו בסוד פסיעה לבר כידוע )זהר ח"ג ר"ג ע"ב( עכ"ל.
 1797עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי' ,דהא רזא דיליה מראש
צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא דסלקא ,אלקינו דא גזעא
דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות ,עכ"ל ,ועי' אריז"ל
בשער מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג' מוחין ,חכמה ובינה
ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"ו )נ"א ושוריק(
באמצעיתא ,והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב ,עכ"ל ,ועי' יהל אור
ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון ,גזעא גוף היו"ד,
ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ,ובקוצא נקשר
כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא
י' כידוע ,עכ"ל.
 1798עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ב'.
 1799וז"ל ,ג' דרגין של חכמה כמו שכתוב בס"י )פ"א מ"א( ל"ב נתיבות פליאות חכמה פליאות
סוד הפלא ואמרו בס"י )פ"א מ"י( רוח מרוח חקק וחצב כ"ב אותיות יסוד וכו' וזהו פליאות וזהו
מה שאמרו בזהר )ח"ג ר"ג ע"ב( רישא וגיזעא ושבילא וכו' ג' חכמות הן א' החכמה הידוע לכל כמו
יום שהכל יודעים צרכו ,ב' חכמה נסתרת ואינה גלויה אלא לחכמים כמו הלילה שלפי הנראה אין
בו צורך וכו' ג' חכמה הנעלמת מעין כל חי )עי' גדלות דז"א פתח ט שזה בוצד"ק( עכ"ל.
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מפרשים חכמה הסתומה ומחלקים דרכיה מבחינת בינה ,והוא יסוד חכמה הגנוז בבינה
ומזדווג עמה ,ונגדה הם ג' בינות בינה וב' תבונות כמ"ש.
וז"ס מה שכתוב בספר יצירה )פ"א מ"ד( הבן בחכמה וחכם בבינה שכל אחד כלול זה
מזה ,וכמ"ש רבינו בפירושו שם ,1801שחכמה הוא הכלל מה שמקבל מרבו ותבונה שבחכמה הוא
להבין החכמה על בוריה ,ובינה הוא הבנת דבר מתוך דבר ותבונה שבבינה הוא להבין איך יצאה
הבינה מתוך החכמה ואיך תלוי דבר המובן מתוך הדקדוק של החכמה והיא מתחברת עם
התבונה שבחכמה ,וכן הוא למעלה באצילות שכל הדרכים המסודרים של כלל הנבראים וכל
דרכי הנהגתם הם הכל מסודרים בכלל בחכמה עליונה שעל זה נאמר בראשית ברא אלוקים וגו'
ושם )רש"י בראשית א יד( את השמים לרבות את תולדותיהם כו' ,והם כ"ח אותיות שבפסוק זה,
בסוד חכמה כ"ח מ"ה 1802והם כלל כל התורה שכל אותיותיה הם כוללים כל פרטי הנבראים וכל
דרכי הנהגתם שמבואר בו מבראשית עד לעיני כל ישראל ,כמ"ש רבינו בפירושו לספ"ד ,1803והם
מתפרשים שם בל"ב נתיבות שהם ל"ב אלקים דעובדא דבראשית והוא התבונה של החכמה
שהוא סוד בי"ת רא"ש של בראשי"ת 1804והוא בי"ת נתיבו"ת) 1805משלי ח ב( כמ"ש במשלי בפי'
רבינו שם ,ששם הוא התבונה של סידור הדברים הנכללים בחכמה עליונה שהוא הרא"ש ,ובינה
הוא סדרם של פרטי הנבראים והיאך יצאו מעומק חכמה עליונה לידי ציור ,והוא הפרט של
מע"ב שמפרש שם אח"כ מפסוק )בראשית א ב( והארץ היתה תוהו וגו' עד תיבה לעשות ,ושם
הם הל"ב נתיבות בל"ב אלקים שהוא תבונה שבחכמה הקשור עם תבונה שבבינה ,והבן מאוד.
פתח ]יא[ )יב(
שני מיני זיווגים הם באו"א ,הא' כשהם שווים בקומתם ,והב' הוא זיווג של מקרה שהוא
לפרקים ,והוא בבחינת הרכנת הראש שלהם והוא סוד זיווג יש"ס ותבונה כמש"ל )בפתח
הקודם( שהיינו שהזיווג הוא מנה"י שלהם לבד שהם מקטינים ומצמצמים אורות שלהם שיהיו
מתלהטים יחד רק בערך אור של נה"י שלהם לבד ,והוא בעת שאין ז"א שלם שצריך לאמו
וצריכה שתרביע עליו לשומרו ,בסוד )דברים לב יא( כנשר יעיר קנו וגו' ,והיינו שבעת שעונות
גורמים ונמצא קטרוג הסט"א תובע דין להחריב העולם ח"ו ,וקטרוגו נוגע למעט ולגרום בלבול
בסידור המדרגות של ז"א שהם מתפעלים ע"י התחתונים ,וצריך שאימא תשפיע מכחה שהוא
האור הגורם ביטול הסט"א והוא מגרש אותם שלא יוכלו לקטרג ,והוא בסוד סוכת שלום
דפרישת גדפהא וז"א חוסה בצלה ,והוא שמא דבינה הוי"ה אלקים 1806בפנים ובאחוריים שהוא
יב"ק ותל"ח גימטריא נש"ר כמ"ש רבינו בפירושו לפרשת האזינו ,וע"ש מה שכתבנו בביאור
דבריו ,1807והוא ג"כ סוד נ' שערי בינה שכל א' כולל י' דרגין ועם כללות הנ"ל הוא נש"ר ,והוא
 1800עי' בגר"א משלי ב ג.
 1801לא מצאתי דברים אלה בגר"א שם ,כי הוא מביא מה שכתוב בע"ח בנקודות א' שמרומז
בחכמה הבינה ,וכן הבינה בחכמה ,ומה שכתב לגבי תבונה שבחכמה וכו' הוא במשלי טז כא.
 1802עי' תיקו"ז ה' ע"א וז"ל חכמה עלאה כ"ח מ"ה דאתמר ביה דמות כמראה אדם עליו
מלמעלה ,עכ"ל ,ועי' גר"א יהל אור ח"א ב' ע"א וז"ל ,חכמה נק' כ"ח מ"ה מה שמחשבה פנימיות
וכח בעובדא ,עכ"ל.
 1803ל"ד ע"א וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל כלול בתורה מבראשית
עד לעיני כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל בפ'
הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז' תיבות ז' אלפי
שנה ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת
בראשית ו' אותיות ודגש של הב'.
 1804עי' תיקו"ז ק' ע"ב וז"ל ,בראשית ברא ,בי"ת רא"ש ואינון אבא ואימא ,ברא תרגום בר"א
איהו עמודא דאמצעיתא ,ועליה אתמר ונהר יוצא מעדן ,עכ"ל.
 1805עי' בהגהות רמ"מ על פי' הגר"א שם וז"ל ,יסוד דאבא גנוז ביסוד דתבונה והן נעשין מוחין
לז"א ,ונתחלקו לב' בחינות פו"ח מוחין ומקיפין שהם השערות ,ולכן אמר בראש מרומים לשון
רבים שמתפשט בב' בחינות הנ"ל ,וזהו עלי דרך ובית ,אך בבית שהוא הפנימיות הוא נתיבות
ובחיצניות הוא דרך באתגליא ,עכ"ל.
 1806נדצ"ל הוי"ה בניקוד אלקים.
 1807עי' באר יצחק האזינו לב יא אופן ב' וז"ל ,דברי רבינו כאן קצרים וז"ל ,בליקוטים יב"ק
הוא שם השילוב ובאחורים ועם הפנים הוא סוד נשר וסוד נשר דאנכי עכ"ל ,והיינו שם השילוב
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השומר את גוזליו שהם זו"נ מקטרוג הסט"א שע"ז נאמר )שמות יט ד( ואשא אתכם על כנפי
נשרים וגו' ,שאז ביציאת מצרים היה קטרוג על ישראל.
ועוד מתחלק זיווג שלהם לב' מדרגות ,א' נקרא זיווגא שלים וא' זיווגא דלאו שלים,
והיינו כשהזיווג הוא ליתן מוחין לזו"נ מוחין גדולים שיהיה בכחם להוציא נשמות חדשות
בעולם ,ואז הזיווג הוא מבחינת חכמה שבאבא עם אימא ,והב' הוא כדי ליתן מוחין לזו"נ לחיות
העולמות או לחדש הנשמות הישנות שכבר יצאו ,והוא רק מבחינת בינה שבו עם אימא ,והיינו
כשחכמה נותן המוחין והטיפה לאימא בהארה מרובה זה נקרא שמאיר מחכמה שבו שהוא סוד
שמות מנוקדים ,אבל כשנותן הטיפה בהארה מועטת נקרא שמאיר מבינה שלו לבדו שהם
אותיות בלי ניקוד ,והענין ,כי האותיות הם מבינה והנקודות מחכמה כמ"ש כמ"פ שהנקודות הם
הנפש והחיות של האותיות שאותיות לבד הם רק כלים 1808בלא נפש כגוף בלא נשמה ,כמו שאין
הברת האותיות ניכרת בלא נקודות כי אין דיבור בלא נקודות ,וז"ס מ"ש רז"ל במדרש )איכה
רבה פרשה א פסקה א (1809שאחר חורבן בהמ"ק יושב ודומם ,ולע"ל כתיב )ישעיה מ ה( ונגלה
כבוד וגו' כי פי ה' דבר ,כי עכשיו בגלות זיווגא דאו"א הוא בזיווגא דלא שלים שהוא בלא
נקודות בסוד זיווג בינה לבד ולכן אין בו דבור ,מה שא"כ לע"ל שאז יהיה זיווגא שלים ,ואלו
הב' מדרגות הם בב' דרגין הנ"ל ,בבחינת שווים בקומתם ובבחינת רביעא על בני' ,שבכל א' יש
ב' מדרגות הנ"ל.
פתח ]יב[ )יג(
אלו ב' הזיווגים שכתבנו ,נמשכים מהם שינוים גם בעולמות שלמטה והם בב' מדרגות,
א' שאימא מתלבשת בז"א ,והב' הוא כשמתלבשת בנוקבא ,וע"י הזיווג שהוא כשהם שווים
בקומתם ,גורם הארה מרובה בעולם הבריאה שגם פרצוף אבא שבו שהוא רק בשיעור ו"ק לבד
מתגדל ונעשה פרצוף שלם מי"ס ,אבל כשהזיווג הוא בסוד רביצת אפרוחים אז נשאר אבא
דבריאה רק בו"ק ,והענין כי כך שיערה מחשבה עליונה בעת שנעשה קו המדה שעשה גבול
ומדה לכל העולמות ,שיהיו המדרגות המשוערים בכסא שהוא ראשית הנפרדים ,שיהיו מדרגות
עליונות שבו רק ו"ק ולא יתגלה כל מדרגות שלהם בשלמותם ,שזה נשאר בסוד הבחירה
המסורה לאדם שע"י מעשיהם הטובים יהיו נשלמים ומאירים בכל פרטיהם ,ואין זה אלא
כשהמעשים גורמים תיקון גדול ,שמעוררים מאורות עליונים שבאצילות באו"א שיהיו
מתלהטים יחד בכל מדרגותיהם ,לעומת זה גם בבריאה גורמים הארה שיתגלו כל מדרגותיהם,
כי או"א הם חו"ב דאצילות הם משתווים לעומת אבא דבריאה ,שג' עלמין בי"ע הם נגד ג'
עלמין שבאצילות אימא וזו"נ ,ואבא נכלל באימא כידוע בסוד ג' מדרגות של נר"ן וג' מדרגות
של ראש בטן גויה של הפרצוף בכללות ואימא מקננת בבריאה ,1810וכאשר הזיווג באו"א
בשלמותו אז אימא מקבלת מאבא אור גדול ויועיל שעי"ז גם בריאה יאיר בכל מדרגותיו ,מה
שא"כ כשזיווגם הוא רק בבחינת הרכנת הראש ,שאין מאירים באימא רק סוד ו"ק של אבא לבד,
וזו"נ דאצילות מקבלים מהם רק סוד יניקה לבד שהוא ג"כ בבחינת הארת ו"ק כמו שית' במקומו
)גדלות דז"א פתח ז'( לכן גם בבריאה אין נשלם חכמה שבו רק בבחינת ו"ק לבד רק מדרגות
תחתונות שבו שהם זו"נ דבריאה אלו יצאו בתחילה בכל מדרגותיהם ,וגם ע"י הזיווג הזה
מאירים זו"נ דבריאה ומקבלים שלמות גדול בסוד מוחין גמורים.
וכן הוא כאשר זו"נ דאצילות הם עוד יותר במדרגה פחותה רק בסוד ג' על ג' אין
הבריאה נשלם ,שגם זו"נ שבו אין מקבלים רק בבחינת יניקה לבד כי בריאה היא מראה שבה
דט' אותיות הוא הוי"ה אלקים ובאחורים כזה י' י"א יא"ה יאה"ל יאהל"ו וכו' הוא גימ' תל"ח
ובפנים הוא גימ' יב"ק ושניהם הם גימ' נש"ר והענין כי נשאר הוא באמא ,שעליו נאמר כנשר יעיר
קנו וכו' יפרוש כנפיו וכו' סוכם שלום דפרישת גדפהא ועלי ונאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים
וכו' שהוא בינה ביצי"מ עלמא דחירו ואביא אתכם אלי להר סיני בקבלת התורה ביום החמישים
בסוד נש"ב ועי' תיקו"ז קו ע"ב ובהיכלא ז' נשרא ועטרה בפומה ודמות יונה בההוא עטרה וכו'
וכתב שם רבינו בפי' שנשר הוא בהיכל ז' בינה וכו' ,עכ"ל.
 1808עי' ע"ח טנת"א פרק ה'.
 1809וז"ל ,מלך בשר ודם מה דרכו לעשות יושב ודומם כך אני עושה שנאמר )איכה ג'( ישב בדד
וידום ,עכ"ל.
 1810עי' תיקו"ז כ"ד ע"ב.
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מתראים מאורות עליונים דאצילות ,וכפי ערך האורות בהתלהטם כך הוא לטישת המראה הזה
והכל לפי ערך עבודת התחתונים ,ומ"מ ,גם בחינת זיווג הרכנת הראש אינו שוה תמיד כי כאשר
אימא מתלבשת בז"א אז מאיר בו יותר ,מה שא"כ כשמתלבשת בנוקבא כי אז צריכה להקטין
אורותיה יותר בערך הנוקבא שהיא למטה ממדרגת ז"א ,ולכן אז בחינת יניקה שבז"א ג"כ אינו
בשלמותו בסוד מוחין דיניקה ,רק בבחינת ו"ק לבד בלא גדפין ,כמ"ש הרב ז"ל ,והבן.
פתח ]יג[ )יד(
או"א וישסו"ת אלו הם נרמזים ביו"ד ה"י של השם ,והיינו כי יו"ד במלוי ו"ד שלו הוא
צורת ה' שהיא בינה ושם בחו"ב עלאין חכמה יותר גלויה מבינה ,אבל ישסו"ת מדרגה תחתונה
שבהם הם בסוד אות ה"י ראשונה של השם שמלואה י' ,ושם החכמה נעלם והבינה יותר גלויה,
והדבר מובן ע"פ מ"ש בשם רבינו בפירושו למשלי )טז כא( כי חכמה עילאה הוא מה שקבל
מרבו בכלל ותבונה שבו הוא יש"ס להבין הדבר על בוריו ,ובינה עילאה הוא הבנת דבר מתוך
דבר ותבונה שבו הוא להבין דבר הבינה על בוריו ,והנה לפ"ז חו"ב עלאין הם בכלל החכמה
והבינה ,ודאי דהבינה יותר נעלם כי בעת שמקבל החכמה מרבו בו נכלל הבנת דבר מתוך דבר,
אך הוא נעלם כ"ז שאין התלמיד מתייגע עצמו להוציא הבינה מן החכמה ,ולכן הוא בסוד ו"ד
הנעלם ביו"ד שהי' הוא בכתיבה בגלוי והו"ד בהעלם במחשבה ,וכמו שהחכמה הוא בכלל אחד
והבינה מתפרד לחלקים ,כמו כן כאן בי' הוא ציור גולם אחד ובו"ד הם אותיות נפרדים והם
בציור קוין נמשכים ,מה שא"כ י' הוא טיפה כוללת גולם כמו הטיפה מאבא שמצטיירת בבינה
לאברים ,אבל להבין דבר החכמה על בוריו ודבר הבינה על בוריו ,בזה של החכמה נעלם יותר כי
אי אפשר להבין דבר החכמה ועומקו כי אם אחר שידע כל פרטיו להוציא דבר מדבר ,וגם היאך
יוצא דבר הבינה מתוך החכמה אז ישיגו עומק החכמה שקיבל מרבו על בוריו ,ולכן הוא בסוד
הי' שבשם ,שה' גלוי והי' נעלם וגם ביו"ד קדם הי' לה' שהם ו"ד ,ובה' קדם הו"ד שהם צורת ה'
להי' הנעלם בו.
וכמו שהוא בחכמה ובינה שלמטה כמו כן הוא באצילות בכלל חו"ב ששם מסודרים
מדרגות הנבראים בחכמה עמוקה ובבינה סדר פרטיהם ויציאתם מתוך עומק חכמה העליונה,
ושם הם בהעלם ובישסו"ת הם מתגלים יותר ,ולכן שם הוא השגת החו"ב שהם המוכנים
להתלבש בז"א ששם הכל מסודר בגלוי כפי המושג לנו ,וכן בשורשם למעלה הוא בב' מדרגות
הנ"ל ,כי הכתר שלהם נגד הגרון דא"א ששם בינה דע"י ,1811והיינו כי הכתר הוא תמיד העטרה
והשורש של כל המדרגות של הפרצוף ,והוא הרצון התכליתי שבו שכל פרצוף יש לו תכלית
ורצון מיוחד ,וכמו שהגרון הוא מעט למעלה מן הגוף ובאמצע בין הראש לגוף ,כמו כן הכתר
של או"א מדרגה אמצעית בין א"א שהוא נעלם למעלה ממדרגת הזמן והבחירה שהם ג"ר של
א"א ,ובין או"א שהם המסדרים המדרגות בערך ירידתם לז"א שהוא מקום הזמן וע"פ הבחירה,
ולכן הם מתחילים להלביש ב' זרועות שלו שב' הזרועות הם כללות ב' הדרכים של ההנהגה חסד
ודין ,ושם בזרועות א"א נסבלים ונשענים כל המדרגות הצריכים לנבראים ,ולכן שם בגרון הוא
הארת בינה של א"א ,שבינה הוא ג"כ אמצעי בין הג"ר ובין ז"ת של הגוף ,ולכן היא קיימא
לשאלה 1812מצד התפשטותה בז"ת ובעצמותה נעלמת כי היא מכלל ג"ר ,ולכן שם בגרון שהוא
למעלה מן הזרוע נשרש שם בינה עליונה של כללות או"א ,ומן הזרוע שהוא החסד שם נשרש
חכמה ולכן מצד זה הבינה עליונה יותר נעלמת מחכמה ,אבל ישסו"ת הם נשרשים בזרועות
עצמם חו"ג דא"א שהשמאל גבורה למטה במדרגה מן הימין חסד ,ולכן שם ג"כ תבונה יותר
גלויה מיש"ס שהוא התבונה שבחכמה כמ"ש ,והבן דברים אלו מאד.
פתח ]יד[ )טו(

 1811נדצ"ל דע"ק.
 1812עי' לעיל הערה .211
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ל"ב נתיבות הם בחכמה שבהם נברא העולם כמ"ש בספר יצירה )פ"א מ"א( ועניינם הוא
סוד י' נקודות וכ"ב אותיות ,1813וביאור דבר זה הוא דבר עמוק מאד וסודות עמוקים ,כי מצינו
שכל הדברים הנמצאים בעולם כולם נבראו ע"י מאמר )פי( ה' כמ"ש )תהלים לג ו( בדבר ה'
שמים נעשו וגו' בעשרה מאמרות נברא העולם )אבות פ"ה מ"א( וענין המאמרות הוא שכל
דיבור הוא ע"י צירוף תיבות וכל תיבה מצירוף אותיות ,והיינו שכלל חומרי כל הנבראים
ויסודות שלהם הם כ"ב ,כמ"ש בספר יצירה )פ"ב מ"ו( שהם כ"ב חפצים בגוף אחד שהם ג'
שרשים אמ"ש וז' כפולות וי"ב פשוטות )ס"י פ"ב מ"א( שהם כמו בעולם התחתון ג' יסודות
כלליים אויר מים אש )ס"י פ"ג מ"ג( ו"ק )ס"י פ"ד מ"ד( וי"ב גבולי אלכסון )ס"י פ"ה מ"ב( וכן
בכל דבר בעולם שנה נפש ,1814שבעולם הם אמ"ש ג' יסודות הנ"ל וז' כוכבים )ס"י פ"ד מ"ז(
וי"ב מזלות )ס"י פ"ה מ"ד( וכמו כן בשנה ג' זמנים קור וחום ורויה )ס"י פ"ג מ"ה( וז' ימי
השבוע )ס"י פ"ד מ"ו( וי"ב חדשים )ס"י פ"ה מ"ג( וכן בנפש ראש בטן גויה )ס"י פ"ג מ"ו(
שבהם נר"ן וז' נקבים בראש )ס"י פ"ד מ"ז( וי"ב אברים פנימיים )ס"י פ"ה מ"ו( שכוללים כל
משמשי הגוף ,והיינו שבכל חומר היה צירוף כחות עליונות שהאציל א"ס ית' ע"פ קו המדה
דמדיד 1815משחתין כפי ערך הציור הנמצא בכל אות ,כגון ב' שהוא בציור ג' קוין למעלה ולמטה
ובימין ,וכן בא' ,ב' יודי"ן וקו שזה מורה על סיתום הארה באות י' ועל התפשטות באות ו' ,וכל
אות לפי עניינו ,שבא' הימין והשמאל הם בסיתום והאמצעי בהתפשטות והימין למעלה
והשמאל למטה במדרגה ,וכן הוא בכל אות ,וצירוף כמה אותיות נעשה תיבות ,והיינו צירוף
כמה כחות ביחד ,וזה התיבה הוא השם של כל דבר כגון מי"ם ג' אותיות מ' י' מ' שהם צירוף
הכחות שבכל דבר שנברא בו והוא מתקיים ע"י ,וזה היה חכמתו של אדה"ר שקרא שמות לכל
דבר )בראשית ב כ( כפי עומק וגודל חכמתו במע"ב ,שידע כל דבר היאך נברא בשורשו למעלה.
ואלו הם המאמרים שבהם נברא כל העולם וכל הנבראים הם מסודרים בחכמה ,כמ"ש
)בראשית א א( בראשית ברא אלקים 1816וגו' ,שהוא )תהלים קיא י( ראשית חכמה וגו' וכמ"ש
)משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ וגו' )משלי ט א( חכמות בנתה ביתה וגו' ,ולכן שם כל כללות
המדרגות שלהם והם האותיות והנקודות ,שהנקודות הם השרשים שי' שרשים הם של כל
הנבראים נגד י"ס וי' מאמרות ,ותחילה בשורש שלהם לא באו עדיין לידי ציור פרטי רק בכלילות
וסתימיות והעלם והם הנקודות ,ואח"כ נתגלמו ונתפרטו יותר לפרטים וציורים ,והם כ"ב
אותיות ,ולכן האותיות הם נקראים כלים 1817וגופים ,והנקודות הם רוח שמאירים לגופים
שהשרשים הם מאירים לענפים.
ומאלו הכ"ב אותיות נברא הכל ,כי נצטרפו ונתגלגלו ע"י כמה צירופים שהם רל"א
שערים פנים ואחור ,1818והפנים הוא שלמותם וקיומם של הנבראים שהסדרים מתפשטים כראוי,
אבל האחור הוא כשהסדרים מתהפכים וגורמים הריסה וביטול להם ,ובזה תלוי כל הנהגת טוב
ורע שבעולם ,הכל בסוד השערים של האותיות והסדרים שלהם ע"פ הרוח שבהם כנשמה בגוף
שהם הנקודות המניעים האותיות ע"י גלגול תתר"ף צירופים של שם הוי"ה 1819שמשתנה בכל
 1813עי' בגר"א ס"י פ"א מ"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 ,עכ"ל ,ועי' תז"ח י"ט ע"ד ד"ה כד בעאן ,ששם רואים שהל"ב
נתיבות החכמה הם השורש לכ"ב אותיות והי' נקודות.
 1814עי' גר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' שזה כל ספר יצירה.
 1815עי' זהר חדש )נ"ח ע"ב( וז"ל ,בהאי משחתא דרזא דאדם דקאמרן בוצינא קיימא ועביד
משחתא בגו אתפשטותא דא ,ועביד מדידו דקשרא דקיימא דלא נטיל לעלמין ,וקשרא דא קיימא
לתתא ועביד בהאי קשרא משחתא לההוא מדידו דקיימא בשפירו ,ואתקין ומדיד משחתין מגו רעו
דגניז ומשיך ההוא מדידו לתתא ,עכ"ל.
 1816עי' תרגום ירושלמי שכתוב בחוכמתא ברא ה'.
 1817עי' ע"ח טנת"א פרק ה'.
 1818עי' בגר"א ס"י פ"ב מ"ו ,שזה א"ב ,א"ג וכו' עד א"ת ואחור זה ת"א ש"א וכו' עד ב"א ואחר
כך ב"ג ב"ד וכו' וכן להיפך ,והרל"א הוא גימ' ע"ב וס"ג ומ"ה וב"ן )עה"כ( שהם כל הגילוים של שם
הוי"ה.
 1819נדצ"ל בנקודותיו ,ועי' בגר"א ס"י כ"ג ע"ד שמביא מהפרדס של הרמ"ק  -י"ב שעות היום
הם נגד י"ב צירופי הוי"ה ובכל הוי"ה יש תתר"ף תיבות נגד תתר"ף חלקים שיש בשעה והם ו'
נקודות ,ה' תנועות גדולות )קמץ צירי חולם חיריק ושורוק( ושב"א ,ולכל אות משם הוי"ה מצרפים
אות אל"ף בכל האפשרויות עם ב' נקודות )דהיינו י ְִא י ְְא י ְֵא י ְֹא י ְָא י ְֻא ,ואחר כך י ִִא י ְִא וכו'( הרי ל"ו
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שעה ,ועי"ז הוא התחלקות הזמן של כל השית אלפי שנין שבהם תלוי כל ההנהגה ,כמ"ש במ"א
באורך )פרצופים פתח ז'( ולכן כל אלו הדרכים הם כלולים בל"ב נתיבות שהם דרכים
המשוערים במחשבה עליונה לצורך כל הנבראים וכל דרכי הנהגתם ,ולכן נקראים פליאות חכמה
ששם הם פליאות ומכוסות ,1820ומתגלים בנ' שערים שבבינה ששם מתפרשים לפרטים ,כי
בחכמה הם בסוד נקודות לבד יו"ד 1821שבשם ,אע"פ שגם כ"ב אותיות הם בחשבון הל"ב
נתיבות ,הם רק בשורש לבד ,אבל עיקר גילוי האותיות הוא בבינה ששם הם בציור אברים ושם
עיקר קו המדה מבוצד"ק 1822דגניז שם שעשה מדה לכל דבר ,והוא ציור כל אות ואות ,ולכן שם
הוא ה' שבשם שהוא בציור קווין ,והם כללות ג' קווין של חד"ר שהם הכוללים הכל ימין ושמאל
1824
והאמצעי על גביהם ,וסוד ה' הוא כללות כל האותיות בה' מוצאות הפה ,1823וכן סוד מנצפ"ך
שהם ה"ג שהם הטיפה וכח הדין מבוצד"ק שעשה מדות לאותיות וסוד החותם 1825וטיפת מ"ן
דאימא שעל ידם נבנה הולד ,ולכן מנצפ"ך גימטריא די"ן וגבור"ה שהוא סוד רי"ו ,ולכן התולדה
של חו"ב הוא הדעת גנוז בפומא דמלכא 1826שהוא הדיבור הכולל אותיות ונקודות ביחד ,והוא
המאמר שע"י נברא העולם כמ"ש )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו
תהומות נבקעו ,והוא הפה חללא דאגוזא 1827פה העליון ,כי הל"ב נתיבות ונ' שערים הם פ"ב עם
כללות חב"ד שהוא הדעת הכולל ג' הוא גימטריא פ"ה ,ודי בזה.
וסוד אלו הל"ב נתיבות הם ל"ב אלקים הנזכרים במע"ב ,ויאמר אלקים וגו' ,ששם זה
הוא שורשו בבינה ששם נצטיירו כל הנבראים במדתם ובצלמם כדמותם ,וכידוע שהוא שם
הוי"ה בנקודת אלקים ,1828וה' אותיות שבשם זה נגד ה' עילאה שהוא קו המדה ה"ג ,ובהיותם
)ו' פעמים ו'( ולכן יש ל"ו פעמים שם הוי"ה שהוא גימ' תתקל"ו ,ועוד קמ"ד אלפין )ל"ו כפול ד'( סך
הכל יש תתר"ף ,עכ"ל.
 1820עי' תיקוני ז"ח י"א ע"ב וז"ל ,במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור ]עי'
חגיגה י"ג ע"א שזה מספר בן סירא[ ופ' הגר"א שם שמופלא זה אוירא ומכוסה זה מו"ס ,עכ"ל ,ועי'
תיקו"ז קל"ז ע"ב וז"ל ,א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה ,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 ,ועי' בהגר"א
על ספד"צ א' ע"ג ע"ק )דהיינו א"א( נקרא אין דביה תליא אין )דהיינו רדל"א( עכ"ל.
 1821נדצ"ל י'.
 1822עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,מגבורה דעתיק מתפשט ה"ג במ"ס והוא בוצינא
דקרדינותא ומתפשט במזל תחתון ,ואח"כ מתפשט במעוי דאימא וזהו הגנוז במעוי דאמא ,עכ"ל,
ועי' פרצופים פתח א' שזה מקור לכל גבול.
 1823שהם פיתוחי חותם המוזכר בע"ח טנת"א פרק ג' ,ועי' יהל אור ח"ב ה' ע"ג וז"ל ,נש"ב הוא
סוד ה"ג שכ"א נחלק לעשר ,והן ה' מוצאות הפה שהן נ' שערים לאותיות ,בסוד רל"א שערים של
אותיות דנפקין מבינה ,עכ"ל.
 1824עי' שבירה פתח יא.
 1825דהיינו גילויו לפועל ,עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"א וז"ל ,התפתחות יסוד דבינה ששם
החותם ,עכ"ל ,ועי' שם דף ל' ע"א וז"ל ,הבריאה חותם האצילות ,עכ"ל.
 1826עי' זהר ח"ב קכ"ג ע"א וז"ל ,ופומא בהו תלייא פתיחותא דפומא ,מאי פומא ,אלא דעת
גניז בפומא דמלכא דאקרי פשיטותא דתפארת ,דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה דכתיב )משלי
כד ד( ובדעת חדרים ימלאו ,עכ"ל ,ועי' ע"ח טנת"א פרק ג' וז"ל ,גם נתבאר בזה מ"ש בפ' משפטים
דקכ"ג דעת גניז בפומא דמלכא ,כי ה' גבורו' של דעת נגנזו בפה בסוד ה' מוצאות הפה כנ"ל
וכללות הפה נעשה מהם והם נגנזו שם ,עכ"ל.
 1827עי' רע"מ ח"ג רכ"ז ע"ב וז"ל ,ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא ,דאינון תהו
קו ירוק קליפה ירוקא דאגוזא ,תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין וכו' רביעאה
תהום חלל דאגוזא ביה קול דממה דקה תמן קא אתי ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 רנ"ד ע"ב( עכ"ל.
 1828עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ג וז"ל ,וידוע ששמא שלים הוא הוי"ה אלקים כמ"ש בזוהר
ובא"ר ,והוא בשני פנים או ז"א באמא כשיוצא ממנה ,שלכן בינה הוי"ה בניקוד אלקים שהיא
הוי"ה בעצמה רחמים ויוצא ממנה ז"א שנקרא אלקים ,כמ"ש באד"ר דף קכ"ט ע"ב אלקים הבין
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בחכמה הם ל"ב הויו"ת כמ"ש האריז"ל )ליקוטי תורה ריש בראשית( והם קכ"ח אותיות ,ובל"ב
אלהי"ם הם ק"ס אותיות כמנין מלוי שם אהי"ה דיודי"ן ,והוא גימטריא צל"ם ,ולכן האדם נברא
בצל"ם ובדמו"ת שהוא כולל כל חלקי הנבראים שהם ק"ס אותיות שבל"ב נתיבות ובאימא הם
בסוד חות"ם בה"ג שבה שהם כלל ה' אותיות אלקים ,ועם דמו"ת הוא כמנין ג' גילופי 1829אהי"ה
שבאימא.
ובמע"ב לא נזכר שם הוי"ה כלל ,כי בחכמה הם נתיבות נעלמים ונכללים בתיבת
בראשי"ת בו' אותיות שבו שהוא כולל כל ז' ימי בראשית ,ומה שנאמר בהם הכל נכלל בכלל
בתיבה בראשי"ת 1830שהוא חכמה בהעלם ,ואח"כ נתפרשו בפרטות בז' הימים בסוד ל"ב
אלקים ,ולכן שם הזה לבד נזכר במע"ב ,וכאשר נתחברו ל"ב דחכמה בסוד הויו"ת ונתגלו
ונתציירו באימא בסוד ל"ב אלקים הם רפ"ח 1831אותיות בסוד עיבו"ר רפ"ח דרגין שהם כוללים
כל המדרגות ,שלכן גם בולד כשהוא ברחם אימא משתהה כמספר הימים האלו רפ"ח כמו שית'
בסוד העיבור דז"א )ז"א פתח ט'( ולכן אחר שנברא האדם ונשלם כל הבריאה ,אז נזכר שם
הוי"ה אלקים ביחד שהוא מורה על חו"ב שנתגלו בו ,והוא ברא בוכרא דלהון ועליו נאמר
)בראשית ה א( זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלקים אדם על הארץ בדמות אלקים עשה אותו,
כי הוא הספר שכולל כל האותיות והנקודות ,שהאדם כולל ציור כל הנבראים וכל המדרגות
ונחלק לג' ספרים שבהם נברא העולם כמ"ש בספר יצירה )פ"א מ"א( שהם ג' חד"ר כללות כל
המדרגות ,והם באדם בג' דרגין שבו בראש בטן גויה וסוד נר"ן שבו ,והוא כולל כל הל"ב אלקים
והוא הל"ב של אדם שבו מתגלים יסודות דחו"ב כמו שית' במקומו בס"ד )גדלות דז"א פתח
מ"ד(.
פתח ]טו[ )טז(
סדר הלבשת או"א את א"א ושורשם הראשון לפי דברי רבינו הגדול  ,הוא מסוד
אוירא ובוצינא דע"ק ,דאוירא הוא סוד חכמתא עילאה סתימאה אוירא דגלגלתא ,ובוצינא הוא
מו"ס ,והם בסוד חו"ב דע"ק ,והיינו כי כל מה שמסודר למטה בז"א לצורך הנבראים והנהגתם
בגבול לפי הראוי שיהיה מתנהג בו' אלפי שנין ,הכל הוא בא"א למעלה בשלמות למעלה
ממדרגת המעשה ,רק בסוד עטרות שלהם בבחינת קיבול השכר שיהיה לעתיד כמ"ש בכ"מ,
ולכן הכל נשרש שם ,ושורש כל המדרגות הם ב' דברים אלו שהם חסדים וגבורות ,התפשטות
וסילוק וצמצום ,שהדין גורם צמצום וגבול והוא קו המדה והוא סוד גבורה דרדל"א הגנוזה שם
במו"ס שמשם נעשה קו המדה ,ושם סלקי אינון דלא הוו והוו ויהויין )ספד"צ ד' ע"ב( ,1833ר"ל,
כל מה שהיה בעת השבירה עלו שם להיות נתקנים ומסודרים שיהיו ראוים להתקן ע"י עבודת
התחתונים ,וכן כל הדברים שהולכים ומתתקנים בעת ו' אלפי שנין וסדר תיקונם והעטרות
המוכנים להם לע"ל באלף השביעי ,ובכל זה מאיר שורש החסדים שבאוירא עילאה והוא חכמה
1832

דרכה דא עדן דלתתא דידע ז"א כו' ,וכמ"ש למטה שבו דינים כמ"ש לקמן ובא"ר וא"ז ,ולכן בינה
נקוד בנקודת אלקים ע"ש דינין דמתערין מינה ז"א ,כמ"ש בפ' א"מ דף ס"ה ע"א ע"ש ,עכ"ל.
 1829דמו"ת ועוד ה' שוה אל"ף ה"י יו"ד ה"י )קס"א( ועוד אל"ף ה"א יו"ד ה"א )קמ"ג( ועוד אל"ף
ה"ה יו"ד ה"ה )קנ"א(.
 1830עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"א וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל
כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן
בס"ד ,וכללו נכלל בפ' הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון
בז' תיבות ז' אלפי שנה ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים
הוא בתיבת בראשית ו' אותיות ודגש של הב'.
 1831ל"ב כפול ט'.
 1832הובא בא"א פתח ה'.
 1833ע"ש בהגר"א ד' ע"ד וז"ל ,דלא הוו והוו ויהויין  -ר"ל אותן אורות חדשים שלא היו קודם
התיקון ,כמ"ש באד"ר דף קמ"ב ע"א ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה כו' ,והן ו"ק של המלכים,
וכידוע אורות החדשים שיצאו והתקינו את המלכים ,ואמר והוו ר"ל אותן שהיו בעולם התהו
ונתקן אז בו וכלם סליקו ביה ,וכן סלקין תמיד ביה כנ"ל והוא סוד כל המצות והתפלות כידוע וכו',
ואמר ויהויין ר"ל אפי' אותן שלא הוו אפילו בעת התיקון כלם סלקין ביה ,ולא עוד אלא אפילו
סליקו ביה בסוד אין כל חדש תחת השמש )קהלת א'( כל הנשמות והאורות עד לע"ל כולם נשרשו
ביה בעת התיקון ,עכ"ל.
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דע"ק חכמה הנעלמת מעין כל חי ,והוא סוד התכלית של החכמה העולה לכתר רצון העליון
שהוא גלגלתא וכתר דע"ק ,ולכן לפעמים האוירא נקרא בשם כתר ונכלל בגלגלתא 1834ועיקר
כלל החכמה גנוז במו"ס ,ולכן לפעמים נקרא חכמה דע"ק ובאמת הוא סוד בינה שלו ,ולכן משם
מאוירא מקבל אבא טיפת החסדים מאוירא דכיא ,ואימא מקבלת טיפת הגבורות ממו"ס והוא
בוצד"ק דגנוז במעוי דאימא )א"ז רצ"ב ע"ב( אבל הם מתגלים באו"א ע"י כמה מדרגות,
שתחילה הם מאירים בב' מזלות של הדיקנא ואח"כ נכללים בחיך וגרון ומשם לאו"א ,כפי
הסדור שעלה במחשבה שכל כך מדרגות צריך להמצא עד שיהיו או"א מוכנים לקבל מהם
וראוים להבנות על ידיהם ז"א ,והענין כמו שמצינו במע"ב שתחילה עלה במחשבה
להבראות 1835כמ"ש )בראשית א א( בראשית ברא אלקים וגו' ,כמ"ש )תהלים קיא י( ראשית
חכמה וגו' ,והוא המחשבה ,ואח"כ בדבור )ויאמר אלקים וגו' (1836ואח"כ במעשה ויעש אלקים
וגו' ,ואלו ג' מדרגות הם למעלה ,שבא"א הם בסוד המחשבה ואח"כ באו"א בסוד הדבור ואח"כ
בז"א שם המעשה בגלוי ,ועיקר הדיבור ואמירה בחכמה אבא שהם י' אמירין יו"ד דחכמה,
והמעשה באימא 1837ששם נצטייר ז"א בבטן דילה ,ר"ל שכח האימא עשתה כל המדרגות שבו
במדתם ושיעורם הראוי ,ואנו רואים שהדבור הוא ע"י כמה מדרגות ,שתחילה הוא בהעלם בחיך
ואח"כ בגרון בסוד קלא פנימאה 1838ואח"כ בלשון הוא הגומר ומחתך האותיות ונגמר בפה ,וכן
כאן שורש הכל באוירא הוא מחשבה סתימא מאד רק בסוד רעיון ורצון ,שע"ז נאמר )ס"י פ"א
מ"ח (1839ואם רץ לבך כו' ברח לך אל מקומך 1840כו' ,ובמו"ס שם המחשבה ,ואח"כ זיווג פנימי
דנשיקין בחיך וגרון שהם ג"כ בחינת חו"ב שהוא שורש בסוד קלא פנימאה ,ואח"כ בלשון דעת
דגניז בפומא ,וכאשר נגמר בפה אז הם בסוד הדבור ואמירה משם בחכמה במקומו ,ובאימא
ציור ,ובא לידי מעשה וגבול בז"א.
וז"ס מ"ב זיווגים שזכר הרב ז"ל שהיה בא"א בהוצאת או"א שהוא יסוד חכמה ובינה
דא"א בחיך וגרון שלו ,זה הזיווג דחיך וגרון הוצרך בשביל הולדת המוחין דאו"א ויציאת נה"י
שלהם ,כי עיקר פרצופם נבנה מהארת הדיקנא דע"ק הנמשך בפנים עד הטבור בפנים שלו ,וכן
מאחור שערות ראשו היורדים דרך אחור עד נגד סיום הדיקנא ,1841ומשם נבנה פרצופם רק שהיה
חסר להם המוחין ונה"י ,וזה היה ע"י זיווג הנשיקין הנ"ל.
וזה ענין עמוק מאד ,והוא כי בכל פרצוף נה"י שבו אינם עקריים ונחשבים לבר
מגופא ,1842וכמו באדם הרגלין שבו אינם בכללא דאדם רק משמשים לאדם ,כי מן הפרסה
 1834עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג וז"ל ,סיום הגלגלת הוא קד"א ,עכ"ל.
 1835רש"י בראשית א א.
 1836נראה דיש לגרוס את זה על אף שנמחק מהכת"י.
 1837עי' תיקו"ז קכ"ה ע"ב וז"ל ,ומאנא דנקודין איהו נפש נשמתא איהי כתר על כלהו ,ומינה
כתרין דאינון טעמי תנועה דנקודין ואתוון ,ואיהי תליא במחשבתא ונקודין תליין באמירה אתוון
בעשייה ,ודא איהו אומר ועושה מסטרא דימינא אמירה מסטרא דשמאלא עשיה ,עמודא
דאמצעיתא כליל תרוייהו אומר ועושה ,ובמאי אומר ועושה בהויה דאתמר בה יהי אור ויהי אור
יהי אור יהי י' באור ואתעביד אויר דאחיד בתרוייהו בעמודא דאמצעיתא ,עכ"ל.
 1838עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א וז"ל ,יש זיווג אחר בפה והוא בסוד הדבור חיך ושנים
ולשון חיך בסוד החכמה כנ"ל ,ושינים בסוד הבינה ,ולשון בסוד הדעת כמ"ש למטה בס"ד ,לישן
ממלל רברבין כו' כמ"ש שם ע"א בוצינא דקרדינותא אתפשט בכל אינון קשרין ,וסי' חול ח' לעילא
ו' באמצע ל' בכלהו כו' ,ואלין חיך ולישן ומגדלא דשינין על אלין שריין כלא ואלין אינון דאתכסיין
בקלא פנימאה ובקלא דאשתמע ובמילולא ואלין אינון תחומין לאלין ,ר"ל שחיך שורש קלא
פנימאה כנ"ל והוא חכמה ברזא ד ח' כמ"ש בזוהר משפטים דף קכ"ג ע"א ח' נהירו דחכמתא דלא
אשתכח ולא אתדבק דכתיב לא ידע אנוש ערכה ולכן הוא קלא פנימאה ו' הוא קלא דאשתמע דעת
כידוע שדעי' הוא ת"ת כמש"ל הוא קול והוא ו' והוא הלשון כנ"ל והוא הנגלה שיניים הוא מלולא
והוא בינה ,עכ"ל.
 1839וז"ל ואם רץ פיך לדבר ולבך להרהר שוב למקום שלכך נאמר והחיות רצוא ושוב.
 1840מלשון הפסוק )במדבר כד יא( והוא מובא בספד"צ כא ע"ב בקשר לחיות רצוא ושוב ,אבל
לא מובא בס"י.
 1841ע"ח א"א ה' וז"ל ,הנה א"א יש לו שערות רישא שהם חוורתא והנימין הנמשכים מאחוריו
ויש לו שערי דיקנא הנמשכין מלפניו ומקום סיום ב' בחי' אלו הם עד טבורא דלבא כנזכר ,עכ"ל.
 1842עי' זהר ח"א כ"א ע"ב.
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ולמטה הוא למטה ממדרגתו ושם נפש הבהמה שלו שבאתה רק להשתלם ע"י הרוח שבלב
כמש"ל ובכ"מ ,1843והטעם כי בכל פרצוף העליון שמאיר בו עיקר הארתו רק לו' הראשונות
שהוא עיקר הפרצוף ,ונה"י שלו שם נתצמצם האור ונסתלק ושם יסודר רק לפי ערך הפרצוף
שתחתיו שלכן נה"י של כל פרצוף הוא יורד להתלבש בתחתון ,וכדי שיוכל להאיר וליתן שלמות
לפרצוף שתחתיו מוכרח הוא לקבל הארה מפרצוף שלמעלה ממנו ,והיינו ע"י המוחין שנותן בו
שהוא כח החכמה לסדר ולהנהיג את שתחתיו ,ולכן עיקר בנין פרצופי או"א עד נה"י שבם נבנו
מהארת ב' המזלות ומשערות האחור ,ר"ל שמהם נבנו אורות הפנים ושל אחוריים דאו"א שהם
נמשכים עד הטבור דא"א שהוא עיקר מה שמשם מקבלים או"א לפי ערכם ,ובכדי ליתן להם כח
להנהיג גם מה שתחתיהם שהם זו"נ ,הוצרכו עוד להארה יותר גדולה שהוא מזיווג הנשיקין דפה
דא"א ,והטעם כי כללות ז"א עיקרו ג' דרכי ההנהגה שהם חד"ר שהם סוד האבות ,ונה"י הם רק
ענפים שלהם מדות הממוזגות כמו שית' במקומו בס"ד )גדלות דז"א פתח כ"ז( ולכן בשבילם
היה זיווג הנשיקין שמשם שורש אלו הג' דרכים שהם ג' יסודות אמ"ש ר"ת אמ"ר ,והוא היוצא
מחיך וגרון כידוע ,ולכן מהם נה"י דאו"א שהם הכלים שע"י מובאים אלו הג' דרכים לידי גבול
בז"א בסוד הג' מוחין שנכנסין בנה"י דאו"א כמו שיתבאר במקומו בס"ד )ז"א פתח לה( ובעת
הזיווג אז ב' המזלות הם משפילים עצמם כדי לצמצם ולסדר אלו האורות הראויים לג' דרכי
ההנהגה ,שבתחילה הם בסוד מוחין דאו"א ונכללים בגרון שהוא הכתר דאו"א והוא סוד הרכנת
הדיקנא 1844לכלול הגרון בהם שזכר הרב ז"ל.
וכללות בנין או"א נעשה מב' הזרועות דא"א מג' פרקין שבהם ,שאלו ב' הזרועות
עולם 1845הסובלים כל המדרגות ,ולכן או"א נשענים עליהם לקבל מהם מוחין שלהם ,כי אלו
הזרועות הם כללות ב' הדרכים של חסד ודין לפי השלמות שאינו מתפעל ע"י התחתונים ,רק
בבחינת עטרות שלהם וקיבול שכר ולכן מזה בא בנין או"א שהם הנותנים שלמות לז"א כדי
שיהיה ראוי להתקן ולהשתלם ג"כ ולעלות במדרגות א"א לעתיד.
פתח ]טז[ )יז(
ענין זיווג הנשיקין 1846הוא שב' מיני זיווגים הם ,הא' זיווג גופני ,והב' זיווג נשיקין,
היינו שזיווג לעולם הוא התחברות ויחוד המקבל עם המשפיע ,היינו שהכח של המקבל כשהוא
מוכן בכל המדרגות שלו לקבל כל המדרגות של המשפיע ,שיהיה מכוון כל כח של משפיע לנגד
כח המקבל ממנו ,ואלו הם סוד אברי הנקבה המתייחדים עם אברי הזכר ,שהמדרגות הם
האברים המשולבים זה בזה והם מתיחדים ע"י מאור א' שהוא מוליך וכולל יחד )ב(כל המדרגות
שלהם וזה נקרא יסודות של הזכר והנקבה ,ושם הוא הזיווג שלהם כמ"ש )בראשית ב כד( ודבק
באשתו והיו לבשר אחד ,שע"י חיבורם מולידים תולדות ,והם האורות והנשמות והשפע
המתחדש תמיד ע"י זיווג זה.
וכמו באדם התחתון יש אלו ב' מיני זיווגים ,הא' זיווג הגוף שמתחברים אברי הזכר
והנקבה ע"י הטיפה היוצאת מכלל כל האברים שלהם ,והב' הוא קשר האהבה והחיבה פנימיות
שמראים זה לזה שנפשו קשורה בנפשה ,וזה הוא ע"י נשיקין שלהם ,שלכן נקרא נשיקין
דרחימותא )זהר חדש שיר השירים ס"ג ע"ג ,זהר ח"ב קמ"ו ע"ב( כמ"ש )שיה"ש א ב( ישקני
 1843עי' 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.
 1844זה מה שכתוב בע"ח הולדת או"א פרק ד' לגבי כפיפת הראש ,וכן נסירה פרק ח'.
 1845כלה"פ דברים לג כז.
 1846עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ב שיש ב' זיווגים בין או"א א' הוא תדיר וזה בחינת ריעין
דלא מתפרשין ,ויש בשעת הדיבור ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב שעיקר זיווגם של או"א בפה,
ובהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ג וז"ל ,ששלש מיני זיווגים הן נישוק חיבוק וזיווג ,נישוק הוא בשרשם
בפה וחיבוק בחו"ב בהלבש' ידים דא"א ושם חיבוק וזיווג הוא בזו"נ ביסוד ,עכ"ל ,עי' ברמח"ל
קל"ח פתחי חכמה אות קלו וז"ל ,סוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד שמתדבקים ממש כלי הז"א וכלי
הנוק' להחשב כאחד ממש כמו הפנימיות ,שכבר הוא אחד וזהו והיו לבשר אחד מתחיל מזיווג
הנשיקין שהוא חיבור הרוחין ביחד ,שהוא הפנימיות המתחזק בסוד היחוד עד שמתדבקין גם
החיצוניות וכו' ,מתחיל מזיווג הנשיקין כי בתחלה נעשים הנשיקין ואחר כך זיווג היסודות וכו'
שהוא חיבור הרוחין ביחד שהוא הפנימיות ,ע"כ.
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מנשיקות פיהו וגו' ,וכמו כן הוא בפרצופים דלעילא שהמאורות יש בהם ב' מדרגות ,א' כח של
המאורות עצמם וסידורם בהנהגה ובהוצאות הנבראים ,והב' הוא כח הפנימיות שלהם שתחילה
הוא נעלם ברצון שלהם והם ב' רצונות רצון המשפיע ורצון המקבל ,והם סוד ב' כתרים של
הפרצופים ,וזה הרצון תלוי בשכל ומחשבה שלהם שהם בסוד חב"ד ,והרצון הזה מגלה הזכר
לנקבה בנשיקין שלו ,וכן היא מגלה רצונה ,ולכן זיווג הנשיקין נקרא זיווג פנימיות של מוחין
והוא הדעת ,שלכן הזיווג נקרא בשם דעת והדעת הוא חיצוניות של הכתר שהוא גילוי הרצון
הכמוס ,וכמו היסוד בו החיבור והזיווג גופנים שבו נכללים כל האברים שלהם ,כמו כן הדעת
1847
כולל כל כחות ומדרגות פנימיות שלהם שהוא המחשבה ,ולכן זיווג הנשיקין נקרא אהב"ה
וזיווג היסודות בסוד אח"ד י"ג בריתות של היסוד ,1848רק ביסוד הוא היחוד בגלוי ,אבל בדעת
הוא האהב"ה שמתייחדים רצונו עם רצונה ,והוא זיווג רוחא ברוחא שנזכר בזוהר )ח"ב קכ"ד
ע"ב(.
ולפי שא"א הוא המונח כללי של כל האצילות שהם או"א וזו"נ ,שזו"נ הם כללות גופא
דאצילות ואו"א חו"ב שלו שהם מכינים סוד הפנימיות לזו"נ וכל הנבראים ,מה שא"כ זו"נ הם
עיקרם בהנהגה הנגלית למטה ,לכן זו"נ לידתם וגלוים היה ע"י זיווג גופני דא"א דיסוד שבו,
אבל או"א ,עיקרם ע"י זיווג הנשיקין דא"א.
וכמו שבזיווג גופני נכללים כל האברים דדו"נ ביחד ע"י הטיפה היוצאת מכולם ,כמו כן
הוא בזיווג הנשיקין שכולל כל אהבתו אליה ורוצה לקשר נפשו בנפשה שיהיה להם רצון אחד,
ולכן בנשיקין נכלל כל האותיות שהוא הקול היוצא מן החיך וגרון ולשון שכוללים כל הכ"ב
אותיות שהם כלל כל המדרגות ,וזה ג"כ סוד מ"ב זיווגים שנזכר בזוהר בראשית )1849א' ע"א(
והיינו ,שעיקר האותיות הם כ"א ,שהאל"ף הוא הכלל ושאר האותיות הם הפרטים ,וכן בנוקבא
הם כ"א בסוד תשר"ק למפרע ,ולכן הם מ"ב ובהם נכללים כל האברים וכל המדרגות שהם סוד
כל מעשי בראשית שנברא בשם מ"ב ,1850והם ג"כ בסוד ל"ב נתיבות חכמה שהם כ"ב אותיות וי'
נקודות כמש"ל )עקודים פתח א'( והכל נכלל בפסוק ראשון של בראשית שכולל כל מה שנזכר
בז' הימים ,והם כ"ח אותיות ,והיינו כ"ב אותיות כוללים דדו"נ שהם או"א בסוד א"ב ותשר"ק,
וה' אותיות מנצפ"ך הם ה"ג דאימא בוצד"ק טיפת מ"ן דילה וא' משלים בסוף לאלף הוא
הח' 1851דדכורא דאבא ,שבבינה הם מתחלקים לה' שהם ה' גוונין דבוצינא ,ובאבא הם בכללא
חדא דמיניה אצטבע גוונין כמ"ש רבינו הגדול בכ"מ ,1852שהם ה' יריעות וחד יריעא
דמרקמא ,1853ולכן שם נכלל כל מע"ב בסוד )תהלים קיא ו( כ"ח מעשיו הגיד לעמו וגו' ,שהם
כוללים ב' פעמים י"ד ב' הזרועות דא"א ,ובפסוק זה 1854הם ו' אלפי"ן כנגד ו' ימי בראשית שהם
כוללים כל ו' אלפי שנין ,ונשאר כ"ב אותיות שהם כל המדרגות שמשמשים בו' אלפי שנין
האלו ,וששה פעמים אלף הם בכ"ב אותיות הם תצ"ה ומנצפ"ך הם ג' אלפים ות"ק ,וקרש"ת הם
אלף ,הם ה' אלפים עם תצ"ה הנ"ל שעד צ' ואלף המשלים לבסוף הם ששת אלפים כמ"ש רבינו

 1847עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ג וכן הוא בשרשם בסוד נשיקין כמ"ש בפ' תרומה ד' רוחין
דאכללו בנשיקין כמנין אהבה וז"ש כתרין רחימין בסוד אהבה ,עכ"ל.
 1848עי' נדרים ל"א ע"ב וז"ל ,רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה
בריתות ,עכ"ל.
 1849בע"ח שהביא ענין זה שם מציין לדף ט' ע"א.
 1850עי' זהר ח"ג רנ"ו ע"ב.
 1851נדצ"ל החכמה.
 1852עי' יהל אור ח"ב כ' ע"ד וז"ל ,פשוט דאורייתא הן הגוונין דבוצינא ,ורזין דאורייתא הוא
אור הנביעו דמניה אצטבעו גוונין ,כמ"ש בתז"ח ע"ג ע"ד דכל רז אור נתקרי לאנהרא וכו' ,עכ"ל.
 1853עי' זהר ח"ב ס"ח ע"ב וז"ל ,ההוא היכלא אתחפייא בשית יריען אינון שית יריען אינון
חמש לגו ,בגו אינון יריען קיימא חד יריעה מרקמא בההוא יריעה אתחפייא ההוא היכלא מניה
אשגח וחמא לכלא ,האי היכלא איהו פקיחא דעיינין דלא ניים איהו אשגח תדיר לאנהרא לתתא,
עכ"ל.
 1854דהיינו בראשית ברא.
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הגדול בכתביו ,1855ואלף השביעי הוא נעלם ולא נזכר בתורה והוא הקודם לעולם ,שלכן התחיל
בב' שהוא בסוד תיקון העולם ועלה במחשבה תחילה.
וז"ס מע"ב ומ"ת ,שבמע"ב נזכר י' מאמרות ובמ"ת י' דברות ,ובפסוק בראשית ז' תיבות
וכ"ח אותיות ,וכן הוא בפסוק )שמות כ א( וידבר אלקים וגו' שקודם י' הדברות ג"כ ז' תיבות
וכ"ח אותיות ,1856והם בסוד ב' זיווגין הנ"ל שמע"ב היה ע"י זיווג גופני שבהם נעשו כל הכלים
דכל העולמות ,ולכן היה במעשה ויברא אלקים ויעש וגו' ,רק שבו היה גנוז גם האמירה סוד
הנשיקין ,אבל נשאר גנוז בשורשו למעלה ולא נתגלה לנבראים עד מ"ת שבו היה זיווג הנשיקין
לגלות לישראל שהם הרוח של כל הנבראים ע"י התורה שניתן להם ,וז"ס שהטיפה נקראת כ"ח
הגוף ,1857שבו נכלל כל הכ"ח הנ"ל ,וכלל התורה הוא סוד חו"ב של יוצר בראשית שהם יוצאים
מן הרצון ,שזהו רצונו ומתגלה ע"י חכמה ובינה כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם ובינתכם
וגו' ,שכל הבריאה היא בחכמה עליונה ומתפרש בתבונה בפרטות.
וז"ס או"א דתליין בחו"ג דא"א שרצונו הוא א"א כתר דאצילות ,והרצון הוא לכלול ב'
הדרכים של חו"ג הכל בימינא שיהיה כולו טוב ,אבל אי אפשר להיות כי אם ע"י התורה,
והתורה עצמה היא בזו"נ שבו העבודה ,תורה שבכתב ושבע"פ ,אבל עיקר חכמת ובינת התורה
שע"י נברא כל העולם וע"י מסודרים כל הנבראים בחכמה ובינה עליונה ,והם או"א שהם
המשלימים ז"א לסדרו שיהיה מנהיג הנבראים ע"פ התורה וכלליה ופרטיה ,והוא סוד זיווג
נשיקין של א"א שהוא גילוי רצונו בב' דרכים של משפיע ומקבל שבו הם בסוד השורש ,והוא
זיווגא דמיניה וביה ,הכל סוד דכורא שאין נוקבא שם ,ששם הכל להשפיע רק להכין שורש
המקבל וע"י זיווג הנשיקין נעשה מוחין לאו"א ונה"י שלהם שהם הסידור של הרצון לגלות ע"י
חו"ב של התורה ולהכין אותה בסוד המצות הגלוים בה ,כפי שראוים להנתן לתחתונים ,וז"ס
מ"ש )ילקוט שיה"ש ה תתקפח( שהתורה קדמה לעולם ב' אלפים שנה ,והם או"א שקדמו לז"א,
שכלל התורה הוא בכ"ח אותיות שהם בסוד אלף ,והוא בסוד א"ב ותשר"ק הגלגל פנים ואחור,
הם ב' אלפים סוד רכ"ב ב' מלואי אלפי"ן ,ואח"כ נתגלו בז"א בו' ימי בראשית שהוא ברא
בוכרא דלהון שהוא ו' היוצא מרכ"ב שנעשה בכו"ר ,והכל נכלל בישראל דרגא דז"א ,וז"ס
)שמות ד כב( בני בכור"י ישראל שהוא הבכו"ר לאבי"ו ואמ"ו ,טיפה ראשונה דסליק למחשבה
ורעותא עילאה והבן מאד.

 1855עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 1856עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,כ"ח אתוון דעובדא דבראשית שבה עשייה של
בראשית כמ"ש בזהר ובתיקונים והן כ"ח אותיות של בראשית ברא ושל וידבר אלקים ז' ,עכ"ל.
 1857עי' רמב"ם דעות פ"ד הלכה יט.
358

פתחי שערים

נתיב פרצוף ז"א
פתח א
פרצוף ז"א הוא העיקרי באצילות מכל המדרגות ,ופרצופים הראשונים הם רק הכנה
בשבילו ,והוא כמ"ש כמה פעמים שכאן הגיע המדרגה שיהיה בגבול השיעור הראוי להנהיג
התחתונים ע"פ העבודה ,וכל המדרגות ופרטים של עמידתם ופרקיהם הכל נמצאים כמו כן
בז"א ,וכל דרכי הנהגתם בכל הפרטים ג"כ שם ,וכן כל השינויים שנעשה למטה ע"פ סדר הזמן,
הכל הוא ע"פ המסודר כאן בז"א ,ולכן בו מדברים בכל הדברים ,בחינת עיבור ולידה יניקה
וקטנות וגדלות ,מה שא"כ בפרצופים עליונים שאין שם כל הסדרים האלו ,ונקרא בשביל זה
זעיר אנפין ,ר"ל מה שנתקטן ונתצמצם בגבול ושיעור הראוי לפי ערך התחתונים לבדו והוא כלל
ו"ק של אצילות ,ר"ל שמסודר ע"פ הנהגת הזמן של ו' ימי בראשית ושל שית אלפי שנין ,1858ובו
תלוי חיות האדם וסדור זמנים שלו ,כמ"ש )תהלים צ י( ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו' שהם
ו"ק עם עטרת היסוד ,וכל אלו השבעים שנה המחוברים משנים וחדשים וימים ושעות ורגעים
הם הכל מאורות פרטיים שנצטרפו לכל א' לפי שורש נשמתו המושרש בז"א ,וכפי מספר
המאורות שהם שם ,כל אחד בגבול ושיעור ומידה מיוחדת שאין נכנס א' לגבול חבירו ,מצד זה
נולד הזמן שאין הרגע א' נכנסת בחברתה.
1859
וזה נעשה ע"י קו המדה מבוצד"ק דגניז במעוי דאימא )א"ז רצ"ב ע"ב( שהיא עשתה
הציור והגבול לאיברי פרטי מדרגות ז"א כאשר היה בבטנה ,וכמו שיתבאר בשערים הבאים
בס"ד ,מה שא"כ למעלה בא"א שם אין גבול כי הוא למעלה מסדר זמנים ואין תלוי בעבודה,
ושם אין מגיע שינוי מצד התחתונים רק ליתן עטרות להם אחר שהם מתוקנים ,ולפעמים מתנוצץ
הארה מהם לבסם העולם ע"פ מדת טובו שלא לפי מעשיהם ,כמ"ש למעלה במקומו ,ולכן שם
נקרא אריך אנפין ר"ל אריכו דיומין 1860שאין מאור א' מעכב על חבירו* ,ולכן שם הוא הנהגת
הנצחיות שלמעלה מן הזמן ,מה שיתגלה לע"ל באלף השביעי ,ולכן פרצוף ז"א הוא נרמז בו'
דשם הוי"ה הכולל האצילות ובפרטות כאן הוא שם הוי"ה ,כי למעלה לא נתגלה עדיין שם
הזה 1861רק בסוד שם אהי"ה דזמין לאתגליא לאולדא )זהר ח"ג י"א ע"א (1862וגם השם הזה הוא
אחר שנגמר ציורו בסוד הלידה כשיצא מבטן אמו וכמו שית' בס"ד לפנינו ,והוא העיקרי בכל
האצילות ,כי או"א באו רק בשביל להשלימו ולתקנו ,ונוקבא הוא המתפעלת ממנו ,ולכן בו נרמז
כל השם שמורה על כל ד' פרצופי האצילות ,ובו ניתן רשות לדבר בכל הפרטים ,וכמ"ש )דברים
ד לב( כי שאל נא לימים ראשונים למן היום אשר ברא אלקים אדם וגו' ,1863שכל בריאת האדם
וכל הנהגתו הכל הוא ע"פ המסודר בז"א ,והם ז' ימי בראשית שבהם התחילה התורה לדבר ,וכל
 1858עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ב וז"ל ,שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי  -ר"ל ששת
אלפים שנה שהעולם עומד והשביעי חרב ,הוא נגד עולם התהו שמלכין קדמאין מיתו והן ו"ק
שמלכו כל א' ואח"כ מת ,כן ו' אלפים שנה מתנהג בו"ק ,עכ"ל.
 1859עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"א וז"ל ,מגבורה דעתיק מתפשט ה"ג במ"ס והוא בוצינא
דקרדינותא ומתפשט במזל תחתון ,ואח"כ מתפשט במעוי דאימא וזהו הגנוז במעוי דאמא ,עכ"ל,
ועי' לעיל פרצופים פתח א' שכתוב שבוצד"ק שורש לכל גבול.
 1860עי' תיקו"ז ק"ס ע"ב וז"ל ,אמר רבי אלעזר אמאי הוו קדמאין חיין יומין סגיאין ,כגון אדם
דאתמר ביה ויחי אדם תשע מאות שנה ושלשים שנה ונח תשע מאות וחמשים שנה ,וכן כלהו דרין
עד נח הוו חיין שנין סגיאין ,ומאברהם )נ"א ומנח( ואילך הוו מתמעטין בשנין ,אמר ליה ברי רבוי
שנין ואריכו דיומין אינון מאריך אנפין ומעוטא דיומין ושנין מזעיר אנפין ,עכ"ל.
 1861עי' א"ז )דף רפ"ט ע"א( וז"ל ,בצניעותא דספרא אוליפנא דהא י' עלאה י' תתאה ה' עלאה
ה' תתאה ו' עלאה ו' תתאה ,כל אלין עלאין בעתיקא תליין תתאין בזעיר אנפין אינון לאו תליין
אלא אינון ממש ,ובעתיקא קדישא תליין דהא שמא דעתיקא אתכסייא מכלא ולא אשתכח ,אבל
אלין אתוון דתליין בעתיקא בגין דיתקיימון אינון דלתתא דאי לאו הכי לא יתקיימון ,עכ"ל ,עי'
לקמן הערה .1863
 1862וז"ל ,אהיה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא ,לבתר אשר אהיה ,אנא זמין
לאתגליא לבתר אהיה בתראה ,עכ"ל.
 1863עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ב וז"ל ,עיקר הכוונה של א"ס הוא שיתגלה שמו בעולם וזה
כוונת בריאת העולם ,ולכן נחית מדרגא לדרגא גילוי אחר גילוי עד ז"א ושם נתגלה כי שאל נא
לימים ראשונים )דברים ד'( כידוע ,ולכן שם של ז"א הוא עיקר השם המיוחד וכל השמות שקודמין
לו אקי"ק ושאר השמות הן טפלין לו אע"פ שהן גבוהין יותר ממנו ,עכ"ל.
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המאורות אשר בו בכלל ובפרט נזכרים במע"ב בציור אדם ממש שהוא עולם קטן 1864כמ"ש
רבינו הגדול הגר"א זללה"ה בפירושו לפ' בראשית ,1865וכאן הוא סוד שיעור קומה של יוצר
בראשית שהוא רל"ו 1866בסוד האברים שהם רל"ו פרטים וי"ב כללים ,וכן הם במצות כמ"ש
ברע"מ ובכ"מ בזוהר.
*בית נתיבות
1867
וז"ס מ"ש באד"ר )ספד"צ ל"ד ע"א( לא ידון רוחי באדם וכו' ,דלא נשיב נשיבו
דרוחא דחוטמא דע"ק וכו' ,והוא ,כי דורות הראשונים ,שעד מ"ת לא היה הנהגתם על פי התורה
ועבודה ,שעדיין לא נתנה תורה בארץ ,והיו תלוים בחסד עלאה דע"ק ,שכל אלו באו לעולם רק
בשביל הכנת האבות ,וישראל שיצאו מהם ,שהם תכלית הבריאה ,וכ"ז שלא היה תורה היה
הנהגתם מצד המדות המושפעים ממדריגה עליונה מע"ק ,ששם החסד לקיום העולם אף שאין
כדאים ,ולכן היה להם אריכות ימים מסטרא דאריכא דאנפין ,והוא רוחא דחיי דנשיב מחוטמא
דע"ק ,ורק מדור המבול ואילך ,שקלקלו מאד ,לא נשפע רוחא דע"ק כמקדם בסוד אלף שנה,
אלא ע"י התלבשות או"א הנשפעים לז"א ,שהחסדים נתצמצמו בערכם ,והוא סוד מאה שנה
בי"ס דז"א ,ועשרים שנה דחו"ב ,וז"ש והיו ימיו מאה ועשרים שנה ,1868וממ"ת ואילך אמר משה
רבינו )תהלים צ י( ימי שנותינו בהם שבעים שנה וכו' ,כי הכל הוא בא מז"א ,שמאז התחיל
העבודה וההנהגה על פי סדר זה ,על פי הדין והמשפט ,שהם סוד נקודות אלקים ז' נקודות,
וכמ"ש באד"ר )קמ"א ע"ב( שבע"ק הוא שם הוי"ה רחמים ,וז"א אקרי אלקים לקבליה דע"ק,
ולכן קודם עשרת הדברות כתיב )שמות כ א( וידבר אלקים את כל הדברים האלה וכו' והבן.
פתח ב
סדר יציאת ז"א וגילויו הוא מסוד הבירורים שעלו מן השברי כלים שעלו למעלה ונתקנו
ונתחברו להיותם נכללים תחת סדר שם מ"ה ,שהם המאורות המכוונים לתקן הקלקולים של שם
ב"ן כמ"ש במקומו )תיקון פתח ט'( וז"א נברר מסוד ז"ת דב"ן זולת הכתרים של שם ב"ן
שהכתרים עלו לפרצוף ע"י ,והיינו כמ"ש ,שבנין ז"א הוא מן האורות המסודרים להשתנות ע"פ
התחתונים ,וכל פרטיו וענייניו הכל במדרגה זאת ,אבל תכלית הרצון של אלו המדרגות הוא
המושרש למעלה בע"י שמקשר הגבול עם הבלתי גבול לגילוי רצון העליון הכמוס מעין כל חי,
והכתר הוא תמיד התכלית והרצון של כל דבר ונגד אותם הסדרים נתחברו בו ג"כ סדרים משם
מ"ה ג"כ בערכו ,והוא ז"ת דמ"ה.
ונקבע מקום פרצוף זה בא"א מחציו ולמטה ,וכמ"ש למעלה )או"א פתח טו( שא"א הוא
המונח הסובל וכולל כל האצילות שכל הפרצופים הם ענפים ממנו ,ומחציו ולמעלה הוא למעלה
ממדרגת הזמן שניתן לתחתונים ,וחציו התחתון הוא המקום הסובל מדרגת התחתונים לפי
גבולם ושיעורם ,ששם היה צמצום וסילוק המדרגות למעלה ,ולכן נה"י דא"א עד הטבור שלו
הם כוללים כל הפרטים ומדרגות של ז"א בשיעור י' ספירות ,שבו נסבלים ע"י אלו הג' נה"י
שמידה אחת מתחלק לג' מדרגות שבא"א הם בכלל ובז"א בפרט ,ואלו הם הג' שלישים שבכל
ספירה שהם מתפרשים לג' מדרגות שבכל קו ,שהם חח"ן בימין ובג"ה בשמאל ודת"י באמצע,
 1864עי' זהר ח"ג ל"ג ע"ב וז"ל )בראשית א כו( וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל
הארץ מאי ובכל הארץ דא גופא עולם קטן ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז קט"ז ע"א וז"ל ,כל צדיק וצדיק יש
לו עולם בפני עצמו ,דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן ,עכ"ל.
 1865עי' אדרת אליהו בראשית בהתחלה על פי הרמז באריכות.
 1866עי' היכלות דר' ישמעאל הובא בע"ח דרושי אבי"ע ב' שזה גימ' עסמ"ב עם הד' אותיות
הוי"ה.
1867
נראה דצריך למחוק 'באד"ר'.
 1868עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ב וז"ל ,י' בלחודוי מאה תרין אתוון תרין זמנין ר"ל שי' דכאן
הוא י' פעמים י' הוא מאה ו"ד הוא שני אותיות ונכפל בהם הי' ב"פ הוא עשרים שלכן נתחלק ו"ד
שהוא י' לב' אותיות להורות על ב"פ י' וס"ה ק"ך וז"ש מאה ועשרים שנה וכו' ,אבל בז"א כל
ספירה אין נכללת רק בעשר שלכן יו"ד שהוא ע"ס נכללין ממאה ,וז"ש מכאן כתיב ותשת עלי
כפכה ר"ל כמ"ש )חגיגה י"ב א'( וכיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו והעמידו על מאה אמה שנאמר
ותשת עלי כפכה ,וכן בז"א דמשיך לתתאי כנ"ל שע"י מתנהג העולם וכל שבו דוגמתו באדם כנ"ל,
עכ"ל.
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וכמו שהרגלין הם תמיד לבר מגופא 1869רק משמשים לגוף ,כמו כן ז"א נקרא ההוא דלבר
בזוה"ק ובאד"ר וזוטא ,ר"ל שעומד חוץ למדרגת פרצופים שעליו והוא עומד מגולה לנבראים,
והכתר שלו שהוא הרצון העוטר אותו מושרש בגופא דא"א ,אבל הרצון הזה סתום ולא נתגלה
בכל פרטיו ,ולכן מקומו מן הטבור ולמטה אחר שנתצמצם ונסתלק עיקר האור משם בסוד
)בראשית א ט( יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד וגו' כמ"ש בספ"ד ובפי' רבינו הגדול
שם ,1870והנה תחילת עליית הבירורים שעלו להיות נתקנים ולעלות למדרגת האצילות ,הוצרכו
לינק מסוד דדי בהמה שהם ב' פרקין תתאין ]דנ"ה[ )דנה"י( דע"י שבבריאה ,וכן היה בכל
הפרצופים דאצילות הוצרכו ליניקה זאת ,והכוונה בזה ,שכבר ביארנו )פרצופים פתח ה'(
שפרצוף ע"י עניינו לקשר אל הבלתי בע"ת שע"ז היה עומק מחשבה עליונה של רדל"א ,וכל
הכלים שנשברו שהוא סוד שיעורי הנבראים והמאורות כשהם מקולקלים ע"פ הבחירה שיוכל
להגיע הקלקול בהם ,וירידתם לבריאה הוא ענין סילוק האצילות והשלמות מהם בסוד )דברים
לא יז( והסתרתי פני וגו' ,מ"מ השבירה גופה היתה בשביל התיקון הגמור ,שלכן הוצרכו בחינה
תחתונה של עומק המחשבה עליונה שכוונתו לקשר המדרגות בשלמותם העליון לירד לבריאה,
ר"ל ליתן שורש גם בירידתם וקלקולם שיהיו יכולים לעלות ולהתקן ,ולכן כל תחילת התיקון
והבירור של כל פרצוף כשעולה במחשבה להוציאו מן הקלקול להכנס תחת סדר היחוד והחיבור
הראוי ,הוצרך להאיר בו מבחינה זאת המקשרת אותם אל התכלית הזה ,וזה ענין יניקתם מסוד
הב' פרקין הנ"ל.
ונקרא דדי בהמ"ה ר"ל סוד שם ב"ן שהוא בעת שעדיין לא נתקנו רק להיות מוכנים אל
התיקון ,עד אח"כ בעת גידולם יונקים מסוד דדי אדם שהוא שם המורה על תיקונם בגלוי ממש,
ונקרא עקביים 1871שהם הסוף של הרצון הנעלם הזה של רדל"א שהסוף קשור תמיד עם הראש,
ויניקה זאת מן הב' פרקין הוא אחר העיבור ,שתחילה היה הפרצוף נעלם ע"ש העליון שנתקן בו
והיה טפל אליו ,וכשהוצרך להיות נולד ולהיות גלוי לפי מדרגתו ,הוצרך להתקשר תחת סוף
הרצון הזה שלפי מה שהוא יהיה נקשר ברצון הזה.
ולכן גם או"א אחר העיבור שלהם הוצרכו לירד למטה ,ר"ל לקבל אותו הארה המתפשט
לנבראים עצמם לפי מדרגתם בכדי שיהיו מוכנים לסדר האורות לפי הנבראים ,כענין המלך אחר
שנכתר בכתר מלכותו הולך וסובב בכל המדינה חוץ למקום משכן כבודו כדי לידע סדר
התנהגות המדינה וכל פרטיה ,ואז הוצרכו להתקשר תחת סוף הרצון הזה ואז עלו למקומם
להיות נסדרים בסדרים שלהם במקומם שהוא מקומם למעלה מן הטבור דא"א ,וכמו כן היה
בז"א אחר שהיה תחילה בבטן אימא וטפל אצלה כשנסדרו מאורות שבו להיות בגלוי כפי
הסדרים הצריכים לו ,הוצרך לירד ג"כ למדרגת הבריאה ולהיות נכלל ונקשר תחת אותם השני
דדים פרקין תתאין דע"י ,ואחר כך עולים ונסדרים במקומם מן הטבור ולמטה דא"א ,והבן מאד.
פתח ג
עיבור ז"א היה ע"י קיפול רגלי א"א שנכללו רגליו נה"י שלו בחג"ת שלו ,וכן עתיק
יומין ב' פרקין אמצעיים של נו"ה שלו נכללו בב' פרקין עליונים של נו"ה ,והלבישו חג"ת דא"א

 1869עי' זהר ח"א כ"א ע"ב.
 1870כ"ו ע"א וז"ל ,וענין הפרסה והצמצום והסתלקות האור הוא בשביל זו"נ ,שאין יכולין
לקבל אור של ע"ק שלכן היתה מיתת המלכים וביטול הארץ ,לכן היתה הפרסה שלא לקבל אור
שלמעלה מטיבורו ששם קדש הקדשים כמ"ש בפ"ב ,וכן באד' כלי הנשימ' וזו תיקון ז"א ,אבל
לנוקב' שהיא אינה יכולה לקבל ג"כ עדיין שלכן בעולם התהו נתבטלה מכל ,משא"כ במלכין
קדמאין כמש"ל לכן צריך הצמצום בשבילה וכן למעלה למעלה ,וז"ש שנצמצם א"ס בשביל
מלכותו ,ובצמצום שהוא סוד הדין ועביות הכלים של מלכות שעי"כ תוכל להתגלה ,וז"ש יקוו
המים מתחת השמים שהוא ת"ת דע"ק הפרסה שנקרא רקיע השמים כמש"ל אל מקום אחד ליסוד
ואז ותראה היבשה ,עכ"ל.
 1871עי' ע"ח עגו"י פרק ד' וז"ל ,והנה פעם אחרת שמעתי ממו"ר זלה"ה בענין דרוש תיקון אריך
אנפין איך נולד ויצא וינק מב' פרקין תתאין דרגלי עתיק יומין ,ושם ביארנו איך ב' פרקין תתאין
הנקרא עקביים דע"י הם מתפשטים יותר למטה מרגלי א"א והם נכנסים בגבול עולם הבריאה
כנזכר שם ,עכ"ל.
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את הב' פרקין אמצעיים דנה"י 1872דעתיק יומין ונה"י דא"א לחג"ת שלו ,ועטרת היסוד את
היסוד שלו ,ואח"כ עלו חג"ת דז"א והלבישו ]לנ"ה[ )לנה"י( ועטרת היסוד דא"א ונה"י דז"א
הלבישו חג"ת שלו ,ונוקבא דיליה בסוד עטרת היסוד הלבישה היסוד שבו ,והוא סוד העיבור ג'
כלילין בג' ,וכל אלו סודות גדולים בדרכי המאורות העליונים ,והוא שגילוי פרצוף ז"א בא
בהדרגה ,שתחילה היה כלול כל הפרטים שלו בסוד נקודה אחת וכמו שהיה בעת שליטת התוהו
ומלכין קדמאין ,שלא באו כל המאורות שלהם בהתפשטות וגילוי בכל פרטיהם ,1873כי כן
שיערה אותם מחשבה עליונה בבחינת קלקול שגורמים חושך והסתר בדרכי המאורות ,והו"ק לא
נתגלו אפילו בבחינת נקודה שלמה של י"ס רק ו' חלקי הנקודה ,וע"י העיבור שהיה בבטן אימא
שם נתקנו ,והוא הציור שהאם מציירת הולד בבטנה מה שתחילה הוא בסוד טיפה אחת כלולה
כל רמ"ח אברים שבו בכח לבד ,ושם הוא הולך ומתפשט לציור פרצוף.1874
ואנו רואים שהולד הולך וגדל בהדרגה ,שבבטן אמו הוא מקופל ראשו בין ברכיו
ואצילי ידיו על רגליו )נדה ל' ע"ב( ונמצא שמתגלה ממנו רק הרגלים שלו והידים בין הרגלים
והראש בתוכם ,ואח"כ כשנולד אז נפשט ידיו בפ"ע ורגליו בפ"ע ,אבל עדיין אין לו השכלה
והוא סוד היניקה של ו"ק ,ואח"כ בגדלות נכנס בו דעה והשכל והוא כניסת המוחין בו ,וכל זה
הוא ג"כ בדרכי המאורות העליונים ,שתחילה בעת התיקון בא בבטן אימא ע"י זיווג או"א שאבא
נתן טיפה כללית באימא ושם קיבל כל התיקונים הנצרכים לו ,והיא המסדרת כל פרטי המאורות
שלו שיהיו קשורים ונמשכים זה מזה ומחוברים יחד כפי המצטרך להנהגת הנבראים ,ואז נקרא
ע"ש אמו כי עובר ירך אמו )גיטין כ"ג ע"ב( הוא כא' מאבריה ,ואז אין לו שליטה בפ"ע רק
מקבל השליטה ממדרגת אימא ,והוא המזון שלו שם שניזון ממה שאמו אוכלת ,והיינו מה
שמקבלת ממאורות העליונים לצורך תיקוניו.
ואלו התיקונים הם דרכים גדולים והוא ענין עמוק כמ"ש רז"ל במסכת נדה )דף ל' ע"ב(
ע"פ מי יתנני כירחי קדם בהלו נרו וגו' ,שנר דלוק על ראשו וצופה מסוף העולם ועד סופו
ומלמדים אותו כל התורה כולה ,ואח"כ כשנולד משתכח ממנו הכל ,והטעם הוא ,כי אז בבטן
אמו ניתן לו הכנה מה שיהיה יכול להגיע בטורחו ע"י בחירתו לכל השלמות כפי שורש נשמתו
וכן בהשגת התורה כפי יכולתו להשיג ,ושם מראים לו ג"כ חלקו בג"ע ושכרו בעוה"ב אם יהיה
שלם כפי שורשו ,1875ועי"ז ניתן לו כח שיהיה יכול להגיע לזה ,כמו הגרעין כשנטוע בארץ נשרש
בו כח הצמיחה והגידול ,אלמלא כן לא היה יכול להשיגו אחר ביאתו ויציאתו מרחם אמו,
ואח"כ משכחים ממנו כדי שישיג כל זה ע"י בחירתו הטובה וע"י יגיעתו וטורחו ,וכל זה הוא
ג"כ במאורות העליונים ,שז"א כל השלמות המוכנים לו ע"י עבודת התחתונים שהם הגדלות
וגילוי המוחין שלו ועלייתו למדרגה יותר עליונה עד או"א כמו שהוא בסדר העבודה שעולה ז"א
למקום או"א וא"א כידוע בכתבי הרב ז"ל ,וכל זה נשרש בו בעת העיבור שאז הוא נכלל בבטן
אימא כמו הנשמה קודם ירידתה לעולם שמוליכים אותה בג"ע ומראים לה שכרה כמ"ש בזוהר,
וידוע שג"ע ועוה"ב הם במדרגת חו"ב וג"ר של ז"א ,וכמו כן כאן נשרש ז"א באימא וניזון
ומקבל שפע האורות שלה ,שבזה ניתן בו הכנה שיהיה יכול לעלות למדרגה זו ,ולכן אין לו שם
בפ"ע רק ע"ש אימא.
וז"ס שם אהי"ה )ב"פ( שגילה השי"ת למשה בסנה קודם שנתגלה לו שם הוי"ה ,שמורה
על העיבור בשם אהי"ה הראשון ובלידה בשם אהי"ה הב' ,ואח"כ נתגלה לו שם הוי"ה 1876כפי

 1872נדצ"ל דנ"ה.
 1873עי' נקודים פתח ד'.
 1874עי' יהל אור ח"ב ל"ט ע"א וז"ל ,סוד זיווג עיבור יניקה ומוחין כידוע ,זיווג בסוד טיפה
ספירה אחת ובעיבור מקופל ראשו וכו' וז"ס תלת כלילין בתלת כי כל הגוף אינו אלא ו"ק כמש"ש
והוא התפשטות הגוף בלידה ,ויניקה שנגמר כחו לילך וליקח וכל איברי גופו ואחר כך מוחין
בכניסת הנשמה והשכל בו שהן אינן אלא רוחא והוא הנר"נ שבתוכו ,עכ"ל.
 1875עי' מדרש תנחומא פקודי ג'.
 1876עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ב וז"ל ,והענין בקיצור כי אקי"ק אשר אקי"ק ,אקי"ק השלישי
והוי"ה ,הכל הוא דרגא דז"א ,שבו מנהיג העולם ,והוא שמו של א"ס ,וע"י מתגלה וכל הדרגין
שקודם לו הכל דרגין אליו שיתגלה ,שעיקר הכוונה של א"ס הוא שיתגלה שמו בעולם ,וזה כוונת
בריאת העולם ,ולכן נחית מדרגא לדרגא גילוי אחר גילוי עד ז"א ,ושם נתגלה כי שאל נא לימים
362

פתחי שערים

מה שהוא ,והיינו שאהי"ה מורה שאני עתיד להתגלות 1877כמו העובר כשהוא בבטן האם
שיודעים שתלד והעובר ניכר בה אבל אין מתגלה ,והוא ירך אמו ,ונקרא על שמה ששם אהי"ה
הוא באימא כידוע ,ואז נכללו בו כל המאורות העליונים שהם א"א ואו"א שנתנו עליו מהודם
שיהיה יכול לעלות אח"כ למדרגתם כמ"ש ,והוא ענין כללות כל הפרקין דא"א ודאו"א תוך
הפרקין דז"א שהם הלבישו אותם ,אבל לא באו בעיבור לידי גילוי רק מדרגות התחתונות שלהם
שהם סוד נה"י שלהם לבד ,וכל שאר המדרגות היו גנוזים בו שחג"ת שלו גנוזים בנה"י וחב"ד
יותר גנוזים ועדיין לא נסדרו בו כלל רק בבחינת צמצום מאד שהם סוד מוחין דעיבור ,רק שהיה
המוחין מלמעלה ממדרגתו ע"ש אימא ,ולכן היה טפל לגבה כמו אור הנשמה שחופף על העובר
בבטן אמו שמשם )נדה שם( רואה מסוף העולם וכו' מאחר שאיננו מצומצם תוך גופו ואין לו
מסך מבדיל ,וכל זמן העיבור היה בפנימיות או"א בין א"א ובין או"א ,ור"ל שסידורו ותיקונו
צריך שיהיה ע"י המדרגה היותר גדולה שהוא ע"י א"א שמשם מקבל יניקתו וגודל המדרגות
שלו שיהיה לו הכנה לעלות אח"כ ,כמו הנשמה שמוליכים אותה בג"ע קודם ביאתה לעולם
כמש"ל ,וע"ז אמרו בספד"צ פ"ג 1878דשמה אתנטע כמ"ש )בראשית א יא( תדשא הארץ דשא
כו' שהוא סוד עיבורו בבטן אמו ,ואח"כ )שם יב( ותוצא הארץ כו' הוא הלידה כמ"ש רבינו
הגדול בפירושו שם ,וכמו הגרעין הנטוע בארץ שאז מקבל שם כח הצמיחה ונשרשים בו כל
כחותיו וגידולו ,שאלו לא היה שם נטוע בתחילה לא היה נמצא בו כח הגידול אח"כ ,וכן העובר
בבטן אמו מקבל שם כל הכחות שלו וכל השלמות שימצא לו אחר הלידה בגדלות ומוחין ,וכל
הפרטים שם נשרשים בו בכח רק שבגלוי אבריו שם קטנים ומתגלים רק נה"י שלו לבד.
וכן הוא בז"א ]בבחי'[ )בתחילת( עיבורו באימא מקבל שם הארתו והארת א"א ושם
נשרש בא"א ,רק או"א חופפים עליו ומגינים עליו שלא יתגלו בו בערכו רק בערכם לפי מה שהם
מסדרים בו כל האורות הבאים לו מא"א ,לכן אנו אומרים שהוא באמצע בין א"א לבין או"א.
וגם הנוקבא שלו שם נשרשת בו בבחינתה היותר תחתונה שבה ,כי באמת מציאת
הנוקבא הוא מדכורא דלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( וכמ"ש )בראשית ב כא( ויקח
אחת מצלעותיו וגו' וכמו שית' במקומו )נוק' דז"א א'( וכן בכל אדם הנקבה שלו ובת זוגו
האמיתי היא נשרשת בבחינה תחתונה שבנשמתו ,וכמ"ש רז"ל )סוטה ב' ע"א( שמ' יום קודם
היצירה בת קול יוצאת כו' ,וכן בגופא יש בה חלק מטבע גופו כפי מיזוג היסודות שבו ,שלכן מי
שזוכה לבת זוגו האמיתי היא נעשית לו עזר שמשתווים כל מדותיה עם מדותיו ,כמ"ש )בראשית
כד יד( אליעזר עבד אברהם ,והיה הנערה אשר אומר אליה וגו' היא האשה אשר הוכיח וגו',
שטבעה לגמול חסד כמדתו של יצחק מה שא"כ אם לא זכה ,היא כנגדו 1879שאינה מטבע מיזוג
יסודות גופו כלל ,וכן הוא בשורש באצילות הנוקבא נשרשת מיד בעת העיבור בבחי' תחתונה
ומלבשתו ,והוא עטרת היסוד החופה על יסוד שלו בסוד פסיעה לבר ,וכמו שית' במקומו בס"ד
)פתח כה(.
וזה ענין סוד הקיפול דרגלי א"א למעלה שכתב הרב ז"ל ,שאו"א הם קצרי קומה רק עד
הטבור שלו ,מה שא"כ א"א ,והיינו שא"א הוא המונח הכולל גם פרצופי ז"א ונוקבא ,ולכן
אומרים שהוא ארוך הקומה ,מה שא"כ או"א כוללים רק מדרגות עליונות לבד ,ולכן אין
מתפשטים רק עד הטבור ,ולפי שאז הוצרכו ז"א ונוקבא להבנות ע"י מדרגות עליונות של או"א
ולהיות נקראים על שמם שעדיין לא יצאו לידי גילוי שראוי להנהיג התחתונים בערכם ואז נק'
ע"ש או"א הוצרך גם א"א חצי פרצופו התחתון שהוא הסובל אותו ג"כ לעלות למעלה לכוללו
באורות עליונים אלו.
גם היה קיפול העובר ביחד בסוד ג' כלילין בג' כדי לקבצו ולקשרו בסוד רה"י מה
שתחילה בעת השבירה היו בסוד רה"ר ,שהמאורות שבו לא היו פונים אל התיקון והשלמות
ראשונים )דברים ד'( כידוע ,ולכן שם של ז"א הוא עיקר השם המיוחד וכל השמות שקודמין לו
אקי"ק ושאר השמות הן טפלין לו אע"פ שהן גבוהין יותר ממנו ,עכ"ל.
 1877עי' זהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא ,לבתר
אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
 1878נדצ"ל פרק ב' כ"ב ע"ד וז"ל ,ותוצא הארץ עד אתנטע  -ע"כ פירש תדשא הארץ שהוא על
זריעת ורחישת הזרע בגו אמא ,ואח"כ ויהי כן על העיבור ועכשיו מפרש פסוק ותוצא הארץ שהוא
הלידה ,עכ"ל.
 1879עי' גמ' יבמות ס"ג ע"א.
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להסכים ליחוד העליון ,אלא משוערים בסוד קלקולים שכל מאור פונה בפ"ע ואינו מתקשר
בסיבתו להתייחד במקורו וכמש"ל במקומו באריכות )שבירה פתח י"ג( וכאן בעיבור שלו הוצרך
לכלול יחד כל מדרגותיו שנה"י שלו יהיה מקושר עם חג"ת ,וחג"ת עם חב"ד ,והוא סוד קשור
הנפש ברוח והרוח בנשמה ,שהוא הכנה לתיקונו.
ולפי שבעת העיבור אז נתחברו יחד כל המאורות וכל המדרגות שבו להיות נשרש
למעלה ,שגם בחינות התחתונות שבו נכללו בעליונות כמ"ש בזה ניתוסף שם אור גדול ,ואז
נבקע יסוד דעתיק שבחזה דז"א 1880ר"ל שיצאו האורות ונתגלו שלא ע"י מחיצה ,כפי שורש
התיקון העתיד להיות לז"א אח"כ שכ"ז 1881קיבל שלמותו בסוד הכנה בעת העיבור ,ולכן עי"ז
נעשו או"א וישסו"ת פרצוף אחד ,כי עיקר התחלקם היה לפי ערך ההדרגה כ"ז שאין ז"א
בשלמותו ,שאין נותנים בו כל שלמותו בבת אחת רק בבחינה תחתונה שבהם לבד כמ"ש למעלה
)או"א פתח יג( וזה בא מצד שגם האורות השרשים שלהם מחו"ב דיסוד דעתיק בא ג"כ
במדרגה ,קצתם מכוסים וקצתם גלוים כמ"ש למעלה במקומו ,אבל בעת העיבור נכללו ביחד
ע"י גילוי האורות שהוצרכו להיות בשביל ז"א כמ"ש ,ומקום העיבור בבטן אמו הוא בחצי ת"ת
תחתון שבה ,שאותה המדרגה שיערה חכמה עליונה ששם יצטייר ויקבל כל מדרגותיו.
פתח ד
תחילת עיבורו של ז"א היה ע"י שורש זיווג או"א ושורשם למעלה בזיווג חיך וגרון
דא"א ,וזיווג הזה שחיך וגרון הם שורש חו"ב ותחילה ירד טיפה מן החיך ,והוא מ"ד והוא כולל
ג' אותיות יה"ו ומן הגרון עולה לנגדו ב' טפות מ"ן שהם בסוד ב' אהי"ה ויה"ו של המ"ד הוא
במילוי ההי"ן גמטריא מ"ב נגד ב' אהי"ה הנ"ל ,והם סוד מ"ב זיווגים ,ובאמת הם ג' יה"ו בטפת
מ"ד בג' חלקים של החיך שהם חב"ד וחג"ת ונה"י שלו ,ויורד הטפה ונכלל ביה"ו התחתון ונגדו
ג"כ ב' אהי"ה בטפת מ"ן שעולה מן הגרון ועולים ונכללים בב' אהי"ה העליונים שבחו"ב שלה
ונכללים זה בזה והוא זיווג הנשיקין.
והכוונה בזה שכבר כתבנו למעלה )או"א פתח טז( שב' זיווגים הם ,א' זיווג גופני ליחד
המדרגות ופרטי הכוחות שהם האברים של הדכורא עם המדרגות וכלים של הנוקבא שיהיו
מיוחדים לענין אחד שהולד יהיה נבנה משניהם ר"ל שיהיה חובק וכולל בו כל המדרגות של כל
הפרטים שהם נבנים מב' הדרכים של חו"ב.
1882
וזיווג הנשיקין הוא זיווג כחות הפנימיות שלהם לדבק רוחא ברוחא והרצון של
שניהם ליחדם יחד שיהיו כל המדרגות בפנימיות עניינם פונים אל מרכז א' של השלמות הגמור,
וזה נשרש בא"א בסוד חיך וגרון שלו שהם בחינות התחתונות של חו"ב שלו ,ולפי שכל
המדרגות הם בכלל נחלקים לג' שהם הג' קווין חד"ר וכלל חלקי הנבראים מורכבים ג"כ מג' אלו
שהם סוד ג' יסודות של אש מים ורוח שהם בסוד יה"ו של השם 1883כי יסוד התחתון העפר אין
בו התחדשות רק הכללות ,והמתפעל מג' היסודות שכולם מראים כוחם בו ,וכן ה' אחרונה של
השם אינו מחודש כי הוא כפול וכולל בו כל ג' אותיות הקודמות לו בג' ווי"ן שבו ,1884והדכורא
ידוע שעניינו להשפיע למטה והנוקבא עניינה בהיפוך להעלות תיקון התחתונים למעלה
שמתקשטת בכל הקשוטין שהם כל התיקונים של התחתונים שע"י היא מוכנת לקבל כל אורות
ומדרגות של הדכורא המשפיע.
והוא סוד טפת מ"ן שלה העולה למעלה והמ"ן הזה כולל כל התיקונים שלהם והיא
כפולה מטפת המ"ד ,והיינו שלמטה הוא בב' דרכים ולמעלה בדרך אחד ,והיינו שכל הדברים
שלמטה הם מתחלקים לב' ימין ושמאל שבהם עצם השינוי ניכר ומובדל וכל מצוה ועבודה
שלהם כולל ב' דרכים אלו כמ"ש ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך בשני יצריך )ברכות נ"ד ע"א(

 1880נדצ"ל דא"א עי' ע"ח או"א פרק א'.
 1881נדצ"ל שעי"ז ,או ר"ת שכל זה.
 1882עי' ע"ח פנימיות וחיצוניות פרק ו'.
 1883עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב.
 1884עי' פרדס להרמ"ק שער ה' פרק ב'.
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כו' ,והם ב' חללים שבלב 1885שהרע מושרש למטה ושם הם טוב ורע והתיקון העולה הוא החזרת
הרע לטוב ,מה שא"כ למעלה כולו טוב וכל המדרגות היורדים מן הדכורא בזיווגא הוא החסדים
והטוב שנעשה ע"פ תיקון של המלכים ,ולכן טפת מ"ד הוא בחינה אחת והמ"ן הם ב' ,והוא סוד
ב' של בראשית וא' של אנכי ,שתחלת מע"ב קודם שניתנה התורה היו ב' הדרכים טוב ורע שהם
בשמים ובארץ וע"י התורה שניתן לישראל מעלמא דמתקלא הוא סוד התיקונים שנסדרו אחר
התיקון שהם כפי המצות וכל פרטיהם המבוארים בתורה ,והוא סוד היחוד והחזרת הרע לטוב
שהם סוד הכתרים שניתן להם בהר סיני שהם הזיונין שזכר בספד"צ פ"א )ב' ע"ב( וירדו ס'
ריבוא מה"ש וכל א' קשר ב' כתרים )שבת פ"ח ע"א( שנעשו מיוחדים ,מה שא"כ אחר חטא
העגל ירדו ק"ך רבוא כו' וניטלו מהם שאז חזר הרע למקומו ונפרדו לשנים כמ"ש במ"א מזה
באורך )אפיקי ים שם ,וכן שיח יצחק ריב(.
אכן אף שטפת מ"ד הוא א' ,מ"מ הוא שקול כאותם הב' טפות שעלו מן הנוקבא מאחר
שהוא מיחד שניהם ונותן להם התיקון והשלמות רק ששם הם בסוד היחוד ,ולכן היה"ו של
הדכורא עולה מ"ב כמו של ב' אהי"ה דנוקבא ,וזה היה"ו כולל כל המדרגות שנכללים בג' והם
כוללים כל פרטי האברים שהם כ"א אותיות שהא' אינו בחשבון והוא הכלל כידוע ,וכן בנוקבא
הם ב"פ כ"א אותיות א"ב ותשר"ק שהוא שורש הטוב והרע התפשטות והסתלקות ,וכשיורד
הטפה נכללים ב' בחינות של יה"ו של מדרגות עליונות שבו שהם חב"ד וחג"ת בבחינה תחתונה
שהוא נה"י שלו כידוע שבישול הטפה יוצא מב' הכליות והיסוד 1886אף שכל חלקי האברים
והכח שבהם נכלל בטפה זו מ"מ אינו מתגלה רק ממקומות הנ"ל ששם הם נגמרים ונתקנים
בבחינתם ,וכמו כן הוא בטפת מ"ן של הנוקבא כשעולה למעלה נכללים במדרגה עליונה שבהם
שמתראה כפי התיקון היותר גדול שבו ובזיווג הזה נקשר הרצון של הדכורא עם הרצון של
הנוקבא ביחד ואח"כ הוא זיווג גופני שבהם.
פתח ה
סוד העיבור דז"א בבטן אימא היה לברר את חלקי הכלים הנשברים ולהסיר מהם
הסיגים ,והוא כמ"ש שהתיקון היה ששיערה המחשבה העליונה את כל פרטי המאורות
והמדרגות בבחינת הסתלקות הרע מהם ,כפי הראוי ע"פ העבודה הישרה של ישראל ,וזה הוא
ע"י גילוי אור אימא שהוא בסוד התשובה ,והענין בביאור הוא ,שאנו רואים כל הפגמים וכל
העונות פוגמים בנפש האדם שבה שקועים כל המדות המגונות וכל התאוות הכל שם שהוא נפש
הבהמיית ,ועי"ז פוגמים גם ברוח שהוא המעורר ורוח החיים שבו שמתפעל ע"י המעשים
והמדות המגונות ,והוא הקלקול שברוח ,אבל הנשמה מסתלקת בעת החטא ,1887וסוד
התשובה 1888הוא ,שע"י החזרת וחרטת האדם בלב שלם מעורר אור נשמתו להאיר על רוחו
ונפשו ,ובזה מתעלה הנפש למעלה ומתגדל מה שבתחילה היה יורד למטה ע"י חטאיו ,ובזה
נתקנים כל הפגמים שבנפשו ,וידוע כי התשובה הוא שישבר מדותיו הרעים ויעשה גדרים וסיגים
לכל דבר ,יותר מן החיוב המצוה עליו ,ובזה יתרחק מן החטא ויתקן מדותיו ומעשיו שיוכלו
לעמוד על הקו המיצוע אשר הוא מחוייב ומצווה עליהם.
וכמו כן הוא ממש בסוד העיבור ,שתיקון השבירה הוא כל המדרגות שהיו שקועים
בקליפות שהם בכחות שם ב"ן מדרגת נפש הבהמיית ,צריכים להתקן ע"י מדרגה שלמעלה ממנו
שהוא מדרגת אימא שצריך ז"א לעלות שם ,כמו הבעל תשובה שצריך לעלות למדרגה יותר
גדולה מערכו בגדרים וסייגים ,1889שבלתי זה א"א לתקן הקלקולים שהיה בו ,וכן כאן ,הוצרך
להאיר על חלקי הכלים של ז"א ממדת אימא שהוא סוד התשובה ,ששם אין שטן ואין פגע רע
 1885עי' ברכות ס"א ע"א וז"ל ,אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב
שנאמר זבובי מות יבאיש ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז נה ע"ב.
 1886עי' רע"מ פנחס רל"ה ע"א וז"ל ,תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא
ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה ,עכ"ל.
 1887עי' 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.
 1888עי' נפה"ח שער ב' פרק ט"ז בהגה"ה.
 1889עי' לקמן נתיב הקלי' פתח כח שזה המ"ה שבא לתקן הב"ן.
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ואין הקלקולים מגיעים שם ,כי שם הוא למעלה ממדרגת הבחירה והמעשה שהוא סוד המצות
שמחוייבים ע"פ דין ,אבל שם הוא בסוד עטרות של ההנהגות ומילי דחסידותא שבהם בסוד
)תהלים קד יז( חסידה ברושים ביתה ,ולכן בע"ת מדרגתו למעלה ממדרגת צדיקים ,ובמקום
שבע"ת עומדים אין צדיקים גמורים עומדים שם )ברכות ל"ד ע"ב( והוא סוד עליית הכלים למעי
אימא ,ושם ע"י אור שלה שמציירת אותו מסלקת מכליו כל הפגמים במשך תשעה חדשי
העיבור ,שחשבון החדשים האלו הם כפי חשבון כללות המדרגות שבו שמשם מסתלקים הסיגים
מכתר עד נצח שבו ועד בכלל ,בכל חודש מדרגה אחת ,אבל הוד יסוד מלכות שבו ,לא נתבררו
עד זמן היניקה וכמו שית' במקומו בס"ד )פתח יא(.
ותחילת שורש הבירור הוא במחשבה עילאה במו"ס כמ"ש בספד"צ פ"א )ד' ע"ב( דביה
סליק וביה סלקין כו' ,כי המו"ס היא מחשבה עליונה של יוצר בראשית הגנוזה באצילות ית',
שבמחשבה נעלמה זאת הכין כל התיקונים וכל הפרטים שצריכים להתתקן ולהסתלק מן הרע
שיוכל לאחוז בהדרגה זו אחר זו ,שכל דבר המתברר משאיר המדרגות שאחריו שעדיין לא
נתבררו בו ,ואח"כ מדרגה זו מברר כל מה שתחתיו שז"ס הבירור של הנשמות ,שאביו ואמו
מבררין המובחר ומניחין המותר לבניהם ,ובניהם לבניהם עד דור האחרון ,שכל מה שהוא טוב
יותר מתברר בתחילה ,וכמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל בליקוטים ,1890והיינו שסדר הבירור הוא
בהדרגה והזמן שז"ס כל הבריאה בסדר שית אלפי שנין שיהיה ע"פ זמן המתחלק וע"פ סדר
הדורות לפניו כפי המדרגות שנסדרו המאורות זה אחר זה בשרשם באצילות ,ושם במו"ס הוא
הבוצד"ק שורש הדין שבזה הוכן סוד הבירור ,שע"י העונשים וסדור הנהגה שלמטה מתברר
הרע מן הטוב ומסתלק מן הנשמות ,וכן הקטרוג מסתלק מן המאורות ,ונעשה זאת ע"י הדרגה
ומדה ומשקל ,כל בירור זה אחר זה בסידורו.1891
ומן המו"ס מקבל אבא ,והוא טיפת מ"ד שבו שמן המחשבה סתומה וגנוזה נמשך אח"כ
אל המחשבה המסדר את המדרגות של ז"א הראוים לנבראים כפי מדתם ,והוא הנותן כלליות
המאורות אלו אל הנוקבא שהיא אימא שע"י תברר ותסיר מן המדרגות כחות הרע הדבוקים בו
בתחילה בשבירה ,כמו הקיבה שמקפיא ובורר הטוב שבו והשאר נופל למטה והם סיגים ,והיינו
שהמ"ן שמעלה הנוקבא הם הבירורים מן הכלים שהם האורות כפי שראוים להִ סָ דר בתיקון ויהיו
פונים אל השלמות ,וכל זמן שבירורים עולים ,הם בבחינת נשמות מה שלא נתברר עדיין ,והיינו
מה שניתן ביד התחתונים לברר ע"י תיקון העבודה.
ואעפ"כ אין מתבררים לגמרי ,ועדיין קצת סיגים מעורבים בהם שהבירור נעשה
בהדרגה ,וצריך סיוע מן השמים כמ"ש )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר מסייעין לו ,שכל אדם
שעושה איזו מצוה או דבר טוב שגורם עי"ז בירור ותיקון למאורות של איזה דבר הראוי לנשמה
שעדיין שקועה בקליפה ולא יצתה מן התהו עדיין ,והוא נשרש בשורש נשמתו והם התולדות
שלו והם בירור הנשמות שהאבות מנחילין לבניהם ע"י התעוררותו לדבר הטוב גורם שיסתלקו
מן התהו ולעלות למעלה אל התיקון וזהו המ"ן ,אבל צריך סיוע עוד לתקנו לגמרי ,וז"ס הטיפת
מ"ד מן הדכורא שמקבל מלמעלה ,שבזה נותנים סיוע שיתקן ,והוא המברר הטוב מן הבירור
ההוא המוכן להתקן ,והרע מסתלק ממנו ע"י שיהוי זמן העיבור שהם המאורות שהולכים
ונתקנים ונכנסים בכל יום ניצוץ הארה חדשה בדבר הנברר שהוא העובר עד שנשלם סידורו
ותיקונו ,ואז מסתלקים הסיגים והם סוד הדמים היוצאים מן האשה בעת הלידה שהם הרע
האוחזים בסופם של הגבורות והדינים ,ולכן היא טמאה שבעה בסוד הז' מלכים כמ"ש רבינו
הגדול שם בליקוטיו )סוף ספד"צ ל"ז ע"ב(.
וכמו שהוא בנשמות שתלוי ע"פ עבודת התחתונים ,כמו כן היה בתחילת האצילות
שהיה מסטרא דלעילא ,ורק שהיה משקיף הטוב והתכלית שיהיה ע"י אצילות וגילוי העולמות
והמדרגות וסדר הנבראים ,וזה היה המ"ן העולה מכלים הראוים לבנין ז"א וכל העולמות בי"ע,
והיה הכנה השקפה להמ"ן הזה להיות נתקן ,אבל זה לא נתקן לגמרי עד שאבא נתן באימא טיפת
 1890עי' יהל אור ח"ב ט"ז ע"ד ,וז"ל כל דור מעלה המחבר ומורישין הנשמות לבניהן ובניהן
מעלין הנותר לבניהן עד הדור האחרון רגלין ברגלין בעקבות ,עכ"ל ,ועי' כעין זה באריז"ל בספר
הגלגולים פרק א' לפני הגה"ה אמר הכותב.
 1891עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד וז"ל ,ואמר והוו ר"ל אותן שהיו בעולם התהו ונתקן אז בו,
וכלם סליקו ביה )במו"ס( וכן סלקין תמיד ביה כנ"ל ,והוא סוד כל המצות והתפלות כידוע ,עכ"ל.
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מ"ד ,והוא סוד מחשבה של האצילות מה שנסדר בתחילה במחשבה הסתומה שהוא המו"ס,
והוא שגרם בירור ז"א וסידורו באופן שיהיו המדרגות שלו משולבים זה בזה ונמשך דבר מדבר,
ופונים כל המדרגות אל היחוד ולתיקון הנהגת הנבראים לשלמותם.
פתח ו
ענין הבירור היה בסוד ש"ך ניצוצין דבוצד"ק זריק לכל עיבר והם הגבורות של הנקבה
מ"ן דילה ,ונתקנו ע"י פ"ר דמנצפ"ך דדכורא ,והיינו כמ"ש בפתח הקודם שתחילת הבירור היה
ע"י הבוצד"ק שורש הגבורות שמשם קו המדה ,שבכח הזה ניתן שורש הבירור שהוא הסתלקות
מן הרע ,וכל המאורות פונים אל התיקון שהרע לא יחריב העולם ,ע"י דנודע לכל דאית דין ואית
דיין וכל דרכיו משפט ששרשו בא מצד הסתלקות השלמות וצמצומו ,שמזה בא העונש ,וגם כל
ההנהגה בגבול ושיעור לאיש איש כדרכיו בגבול ושיעור ממש ,ונמדד לפי מעשיו ,וכל אדם
מקבל לפי מדרגתו ,וכן כל מאורות עליונים מסודרים בסידור זה ,להשפיע בגבול ושיעור לפי
העבודה ולפי העת והזמן ,מה שא"כ שורש החסדים העליונים שאין תלוי בבחירה ,הוא בלא
מדה ובלא שיעור ,ולא לפי המעשה ,ולכן ע"י הבוצד"ק שהוא שורש הדין נעשה מדה ומשקל
לכל המדרגות ולפרטי ההשגחה ,ולכן משם בא קו המדה לכל המאורות שבאצילות ובי"ע וכל
התחתונים ,והוא הגורם שיתקנו התחתונים מעשיהם ויעשו תשובה על דרכיהם הרעים ומכינים
עצמם לסלק מהם כל המדות והמעשים המגונים הדבוקים בנפש הבהמיית שלהם שהוא סוד
סיגי שם ב"ן ,ולכן הוא המעלה מ"ן ,והם סוד בירורי הניצוצין והסתלקות הרע מהם בש"ך דרגין
שהם כמספר ז' פעמים אד"ם והם הז' מלכין שבהם כללות כל הסיגים ,וכל מלך הוא אד"ם שלם
שכולל כל החלקים וכל הפרטים ,ושורש ה"ג דאימא שהוא הכח הניתן מהבוצד"ק שהוא ג"כ
תיקון כל הכלים של הב"ן שהם ה"ג שהוא ממדרגתם ,הם במספר ש"ך ניצוצין.
ופ"ר דדכורא הוא ה"ג שלו שנותן בה ,והיינו הסיוע מסטרא דלעילא כמ"ש שהוא מאור
א' המסדר תיקונים שלהם ודרכים היאך יסתלק מהם הרע ,והוא ג"כ בחינת דינים וגבורות בסוד
)אבות פ"ד מ"א( איזהו גבור הכובש את יצרו 1892ועושה גדרים וסייגים ,וכן הוא למעלה בדרכי
המאורות שניתנים מדכורא ג"כ מדרגות והכנות לסייע לחלקי הב"ן להיות נתקן ולהעביר כל
קטרוג מהם ,והם ג"כ דינים המגרשים כל קטרוג של הסט"א וכל רע ,והם בסוד מנצפ"ך ,כי כבר
ביארנו שהכ"ב אותיות הם חומר כל המדרגות שהם כ"ב חפצים כמ"ש בס"י )פ"ב מ"ו( וה'
אותיות מנצפ"ך הם חומרי הכוללים נגד ה' מוצאות של הפה.
ואלו הניצוצות הם אותם שירדו בעת השבירה בסוד רפ"ח ניצוצין שהם אשר גרמו להם
שיהיו מוכנים אח"כ אל התיקון ,מה שרצונו ית' היה משקיף שהרע לא יהיה לו שליטה לגמרי
ח"ו אלא שסופו יוחזר הכל לטוב ,וכמו באדם אף שהוא חוטא גדול ,ממה שנשאר בו איזה
הארה בנפשו מקדושה עליונה ,מזה בא לו שורש לתשובה ולחזור לקדושה ולתקן את פגמי
נפשו ,וסוד אלו הש"ך ניצוצין הם בחינת ל"ב נתיבות שבחכמה ,שכל א' נכלל מי"ס 1893הם
ש"ך ,והם כוללים כל מדרגות הבריאה ונכללים בז"א שהוא הכוללם ,ולכן במחשבה זריק
ניצוצין לש"ך עיבר )אד"ז רצ"ב ע"ב( והם ג"כ ה' פעמים די"ן שהם מסוד ה"ג והם מתמתקים
ע"י ה"ג דדכורא סוד ה' אלפי"ן דשם אדנ"י כמ"ש הרב ז"ל.
פתח ז
בזמן העיבור נתקנים כל הג' מדרגות שהם אורות וניצוצין וכלים ,וכולם נכנסים למעי
אימא ונקשרים שם האורות ביסוד בינה ,והכלים ביסוד תבונה ,והחתך שבין בינה לתבונה שם
נכנסו הניצוצין ,והוא ענין עמוק ,והוא שכבר נתבאר בכ"מ בדברינו שענין אורות וכלים יש בכל
פרצוף ובכל מדרגה באצילות וכן בבי"ע.

 1892עי' תיקו"ז ס"ז ע"א וז"ל ,וגבורה תמן סמא"ל דאיהו יצר הרע ,וכל מאן דיתגבר על יצריה
כאלו הוה מתגבר גבורה על סמא"ל בדינא לגבי בנוי ,ובגין דא אמרו מארי מתניתין איזהו גבור
הכובש את יצרו ,מאי הכובש כמה דאת אמר וכבשוה דיהא כבושה תחות ידיה ,ככלבא דאיהו
כבוש וקשור תחות ידי דבר נש ,עכ"ל.
 1893עי' ע"ח מוחין דצלם פרק ה' ,וכן בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג.
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וכן הוא ג"כ בנבראי מטה ,כמו שאנו רואים באדם שיש בו נשמה וגוף שהם האברים,
ובחינה ממוצעת בין הנשמה ובין הגוף שהוא הבלא דגרמי 1894הנשאר בקבר על העצמות גם
אחר פרידת הנפש ,והיינו שהאברים הם כלי המעשה של האדם המשמשים לעניינו כפי מה
שהוא נקרא אדם ,ונפשו הוא רוח החיים שבו שמתלבש באבריו ,והשינוי אינו אלא באברים,
אבל בנפש ונשמה ורוח אין שם שינוי ,רק שפועל בכל אבר לפי עניינו ,כגון חלק הנפש שבעין
ע"י התלבשו בעין פועל הראות ,וכן בכל דבר ,והבלא דגרמי אין בו שום פעולה נפשיית כלל ,רק
בחינה תחתונה של הנפש שהוא השומר את העצמות כדי שיתקשרו בנפש ויוכלו לקום אח"כ
בתחיה מה שנשאר חופף על הגוף בקבר ,וכן הוא בכל דבר לפי עניינו.
וכן באצילות ,שהכלים הם כחות המדות המנהיגים בפרטות ע"פ סדר העבודה
והמוציאים כל הנבראים של בי"ע וכל המדרגות כל א' לפי מה שהוא ,והוא לפי ערכנו,
שהמאציל נתן לנו השגה לקבל מהם )המדות( ]המהות[ והנהגה בפרטות לפי ערכנו שהוא סוד
הצמצום והגבול ,אף שבעצמם אין בהם גבול ומדה ח"ו ולא שום שינוי בערכו ית' ,וכמו
שכתבנו באריכות למעלה בנתיב הצמצום ,והאורות הוא כח א"ס המתלבש תוך הכלים המתלבש
בהנהגת הזמן להביאו לשלמות הבלתי בע"ת ,והוא הנעלם מן הברואים רק פועל במדות
שישמשו במדרגתם בשביל תכלית הרצון שהוא מלובש בהם ,ובחינת הבלא דגרמי הם
הניצוצות ,והיינו מה שניתן כח במדות אף שח"ו אם ע"י קלקול התחתונים יהיו גורמים להחשיך
אורם ולהקטינם ולבלבל סדרם ,לא יהיה זה דבר המתמיד לעולם ח"ו ,אלא שסוף הכל יוחזר
לתיקון אחר שיסתלק מהם הקלקול והקטרוג ע"י שיקבלו עונשם התחתונים ,ובזה יהיו חוזרים
לתקונם ,וכל אלו המדרגות נסדרו בעת סידור תיקון ז"א בעיבור שלו ע"י אימא שהוא סוד
התשובה ,בחינת המאור הנותן תיקון לכל קלקול ומחזיר הכל לטוב כמש"ל.
והוצרך התיקון לכל אלו הג' מדרגות ,היינו לכלים עצמם שיהיו בסוד היחוד והקישור,
מוכנים כפי ענין עולם התיקון וגילוי היחוד ,שהמדות המוציאים הנבראים והמנהיגים אותם
מסודרים יפה כראוי בתיקון ,והב' הוא במאורות שלהם ,ר"ל הכחות הפנימיות המלובשים
והכמוסים במדרגות אלו מסודרים לכנוס בהם באופן זה שיהיו פונים אל היחוד והחזרתם
לתיקון הטוב הגמור ,והניצוצות הם הכחות שנסדרו שגם אם ח"ו יהיה קלקול בסדור כלים
וכחות של המאורות ע"י עונות התחתונים ,שיהיו מעותדים ג"כ לשומרם שלא יתבטל סדר
הקדושה לגמרי ח"ו ע"י קטרוג הסט"א ,וכל אלו הג' מדרגות נכנסו באימא ,ר"ל נסדרו תחת
המאור שהוא למעלה במקום שאין קטרוג וקלקול מגיע כלל ,שהוא סוד התשובה.
והמאור הזה יש בו ג' מדרגות שהם מוכנים לתיקון הזה ,והיינו המאור שהוא במדרגת
היסוד של הבינה מוכן לסדור האורות הפנימיים של הכלים ,כי יסוד הוא הכולל כל כחות של
הפרצוף ,ולכן הוא הנותן כח כללי אל כל האורות של כל מדרגות של ז"א ,וכן יסוד דתבונה
שהוא המתלבש בז"א לפי ערכו כמ"ש באד"ז )ר"צ ע"א (1895דתבונה הוא כד ינקא לבנין ,לכן
הוא המסדר הכלים שלו ,ובחינה הממוצעת בין בינה לתבונה זה נקרא בדרך משל מקום החתך
שביניהם ,הוא מוכן ג"כ לתיקון הניצוצות שהוא ג"כ בחינה ממוצעת בין אורות שהיא הנשמה
שהוא למעלה ממדרגתו ובין הכלים שהוא כפי מדרגתו ושיעורו של ז"א.
ולתיקון זה צריך שיהוי זמן חדשי העיבור של ז' חדשים ושל ט' ושל י"ב כפי ששיערה
מחשבה עליונה ,ומה שבגשמיים הם חשבון חדשים אנו מדברים בהם במאורות עליונים ג"כ
בחשבון זה ,ר"ל כמות מדרגות כלליים הנכנסים בהדרגה זה אחר זה שהם בסוד חדשים ,שכל א'
נפרט לפרטים שהם הימים והשעות ,ששורש הזמן למטה הוא תלוי בחילוק המדרגות המסודרים
זה אחר זה במאורות וכחות העליונים ,וענין התחלקות מספר הז' וט' וי"ב ,יש לומר בזה
שהטעם הוא שכל מה שהוא במדרגה יותר למטה שם מתגלה חילוק הפרט יותר שהוא רחוק
משלמות היחוד ,ולכן באורות היה התיקון בז' חדשים שהם כללות הז' מלכים ,שהו"ק נחשבים
בפ"ע וג"ר נכללים ביחד ,כמו במלכים הראשונים שבלע הוא הדעת היה כולל ג"ר בו ,ושם
במאורות בחינת ג"ר שבהם שם היחוד עצום ,ולכן נחשבים לא' ,ובניצוצות שהם בחינה תחתונה
 1894עי' ע"ח טנת"א פרק ה' ,ועי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ב'.
 1895וז"ל ,בינה ואקרי תבונה ,אמאי אקרי תבונה ולא בינה ,אלא תבונה אקרי בשעתא דינקא
לתרין בנין ,ב"ן וב"ת דאינון ו"ה ,ההיא שעתא אקרי תבונה דכלא כליל באלין אתוון ,ב"ן וב"ת
אינון ו"ה וכלא חד כללא והיינו תבונה ,עכ"ל.
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שלהם נגלה הפרט יותר שהג"ר נחלקים ,לכן הם ט' חדשים ,ובכלים עצמם שם הגיע הגילוי
שגם הנוקבא נתגלה שם בסוד פסיעה לבר ,ולכן נחשבים לי"ב כידוע בסוד שם י"ב של ג'
הויו"ת שהיא רביעאה לכל תלת )תיקו"ז ה' ע"א( ,1896שג' שרשים יש לנוקבא ,בעטרת היסוד,
ובחזה בת"ת ,ובדעת אות ה' אחרונה של כל שם )ועוד יתבאר לפנינו טעם חילוק העיבור בז'
חדשים וט' וי"ב ,באופן אחר שכתב הרב ז"ל כמו שית' בס"ד )פתח י((.
פתח ח
סדר העיבור הזה היה בהדרגה שהתיקון היה הולך ומסתדר עצמו בהדרגה ,והוא שזמן
העיבור נחלק בכלל לג' חלקים והם ימי הקליטה וימי היצירה וימי גמר העיבור וגידולו בבטן
אמו ,והיינו שכך שיערה המחשבה שהתיקון יבוא בהדרגה ע"פ שורש סדר זמנים ,שכפי ענין
שינוי הפרטים במדרגתם כך הוא ענין שינוי הזמן בשורשם במאורות ,וכן הוא למטה בגשמיות
ממש ,בא סדרם ע"פ סדר המאורות העליונים ,והיינו שראשית ההדרגה הוא שיהיה סדורי
הרכבת המאורות שבז"א מאירים בסדר קווין של חד"ר ,שזה נתחדש אחר התיקון מה שתחילה
היו בסוד נקודות ועגולים ,והיינו שיהיו מסודרים בעומק הדין להשגיח ע"פ שלשה דרכים הנ"ל
שבהם מתנהג העולם ,וכן גופי המאורות וכל הנבראים מהותם יצא ג"כ בבחינת אלו ג' קווין,
שהם בסוד הג' יסודות של כל דבר אש מים ורוח וג' אותיות אמ"ש של כלל האותיות שהם
אמות לכל ,ויהיו מכוונים אלו הג' דרכים זה למול זה ,הדין נגד החסד והרחמים מחברם וממזגם
ומכריע בהם לפי הענין הצריך.
ואלו ג' מדרגות הם סוד ג' ימי הקליטה 1897שאז ניתן כן בעובר בכללות מה שצריך
לתיקונו ,וכן הוא בכלל סידורי המאורות בז"א שתיקנו אותו או"א ,וכן ניתן בהם אז כח החיבור
והיחוד שיהיו פונים המאורות א' לחבירו כפי התיקון הצריך ,והיינו קשר נצח עם חסד וקשר
הוד עם גבורה שלו ויסוד בת"ת שלו ומלכות ביסוד כפי מקומם ויהיו נמשכים זה מזה ,לא כפי
מה שהיה בתחילה בעת השבירה שכל מדרגה היה משמש בפ"ע ולא היה לו קשר עם חברו
שלכן היה בהם השבירה שהוא פירוד החלקים ,שבזה אין להם קיום ושליטה שא' סותר חברו
כמ"ש באורך במקומו שם )בית נתיבות שבירה פתח ד'( ואחר שכל קו נקשר זה בזה ,ניתן אח"כ
כח לב' הקווין שיתחברו ביחד ,והיינו הימין עם השמאל שיהיה הסכמה בין המדות יחד בין ימין
ושמאל ,ואלו הם סוד ג' ימי הקליטה ,שביום ראשון הוא הדרגה ראשונה שבו נקשר כל קו הימין
ביחד ,ויום שני נקרא מה שנתקשר אח"ז קו השמאלי ,והם מצד אבא נקשר קו ימין שממנו ניתן
הכח לזה שהחסדים הם מצדו ,ומצד אימא ניתן קישור ויחוד לצד השמאלי וזה נקרא יום ב',
ויום ג' הוא שאבא נתן לאימא כללות ב' הצדדים ביחד ,ואז נכנס תחת המאור של אימא שהיא
תעשה בו הציור של המדרגות שלו לפרטים ,אחר שכבר נתקנו בכללות הג' קווין שבו,
וסדר המדרגות הם בחשבון רמ"ח שהם רמ"ח אברים של הולד ,ולכן לעומתם הם רמ"ח
מצות ,שבכל מצוה מתקנים ומעוררים מדרגה אחת שתאיר בהארה מרובה ,וכולם כלולים יחד
תוך הטיפה של הדכורא ,והיינו שהטיפה הוא י' שהוא כללות י' מדרגות י"ס של הפרצוף ,ובו
כלל ג' שרשים ויסודות שלו שהם ג' יודי"ן הנכללים בי' ברישא וגזעא ושבילא 1898שהם כלל ג'
חלקי הפרצוף ראש בטן גויה שבהם מתפשטים ג' מדרגות של נר"ן וגם סוד כללות ג' קווין שבו,
וכל א' כולל ע"ב מדרגות שבו מראה כל כחו של אבא שהוא שם ע"ב ,וכידוע מסוד רי"ו אותיות
 1896עי' שבירה פתח טו.
 1897עי' בהגר"א תז"ח כ' ע"א ,שבעיבור יש ג' ימי קליטה י"ב חדשי לידה ,וז' ימים תחת אמו,
והם מקבילים לאמ"ש בג"ד כפרו"ת ושאר האותיות.
 1898עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי' ,דהא רזא דיליה מראש
צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא דסלקא ,אלקינו דא גזעא
דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות ,עכ"ל ,ועי' אריז"ל
בשער מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג' מוחין ,חכמה ובינה
ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"ו )נ"א ושוריק(
באמצעיתא ,והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב ,עכ"ל ,ועי' יהל אור
ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון ,גזעא גוף היו"ד,
ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ,ובקוצא נקשר
כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא
י' כידוע ,עכ"ל.
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של שם ע"ב היוצא מג' פסוקים 1899שהם כלל המדרגות של הג' קווין הם רי"ו ,ועם כללות
ל"ב 1900נתיבות שהם כ"ב אותיות וי' נקודות כלל כל המדרגות הם רמ"ח בחשבון.
ואחר הג' ימי קליטה שהם הכללות ,נגמר ציור האברים שלו ,ר"ל גילוי המדרגות שהיה
בכח במאור הבא ונמשך מאבא שהוא סוד הטיפה ,ובאימא מתגלים כל כח ומדרגה בפ"ע ,והיינו
שבג' ימים של הקליטה נכנסו בו י"ח ניצוצין כלולים שהם סוד ג' קווין כל קו הוא ו' ר"ל כולל
ו' מדרגות של הו"ק והם י"ח בסוד מילוי של שם מ"ה שבז"א והם י"ט עם הכלליות ,והוא חיותו
של ז"א ר"ל עיקר הכח שממנו נמשכים הענפים לכל המדרגות ,ואח"כ בל"ז ימים האחרים
נותנת בו אימא כח שלה לגמור הציור שלו ,והוא סוד מילוי שם ס"ג שבאימא והוא הב"ל שלה
שבו תלוי קיום העולם בסוד שבעה הבלים כידוע.1901
ובזה נגמר ציורו במ' יום ,שעיקר הציור תלוי בשמא דידה שהוא סוד נקודת צירי
שבאימא ,והוא מלשון חקיקה ושיעור 1902שהוא ע"י קו המדה של אימא שקיבלה מבוצד"ק
דגנוז במעהא 1903שנתנה גבול לכל מדרגה בפ"ע במדה בסוד )ישעיה מ יב( מ"י מדד בשעלו מים
וגו' ,שכל חקיקה הוא סילוק של הארה וצמצום שנשאר חקוק ,כמו יסוד דנוקבא שהוא שקוע
לגיו ,והוא ג"כ בסוד שם ח"ק 1904מילוי מ"ה וס"ג כמ"ש )תהלים קמח ו( ח"ק נתן ולא יעבור,
ואח"כ נכנס בו סוד מילוי שם ע"ב לתוספת שלמות והם מ"ו ניצוצות ,ונשלם החשבון לפ"ו
גימטריא שם אלקים שהוא כלל ז"א דאיקרו אלקים לקבליה דע"ק ,1905והוא מ"ש )בראשית א
יא( ויאמר אלקים תדשא וגו' שהוא סוד העיבור שלו ,והם ט' תיבות שבפסוק זה נגד ט' חדשי
העיבור ,ועיין בספד"צ פ"ג ובביאורי רבינו הגדול ז"ל שם )כ' ע"א( ,1906ולכן אז ניכר העובר בג'
חדשים ,שניכר בו שעתיד להתגלות מדרגות שלו שאז נקרא בשם אהי"ה דאנא זמין
לאתגליא ,1907אבל הוא טפל אז למדרגת אימא כמש"ל )פתח ג'( ולכן נקרא בשם זה שבאימא.
פתח ט
וימי העיבור בכלל הם רע"א ימים כמנין הריו"ן ,והיינו כמ"ש בנתיב שבירת הכלים
)פתח כט( שרפ"ח ניצוצין הם אשר ירדו ונשארו חופפים על הכלים שהם המאורות אשר נותנים
שמירה לכל המדרגות שיהיו מוכנים לעלות ולהתקן בסוד מתקלא ,והם מסוד ד' שמות של שם
ע"ב מכלל הד' שמות ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,הנמשכים מד' אותיות הוי"ה שכוללים הכל ,ואלו
הניצוצות הם הנותנים ציור והתפשטות אל אברי הולד ,והוא שאף שבמ' יום נגמר צורתו ר"ל
גילוי האברים והמדרגות שלו שהיו בתחילה בכח לצאת אל הגילוי ,מ"מ לא היו מוכנים לשלוט
 1899ויסע ויבא ויט )תיקו"ז צ"ח ע"ב(.
 1900עי' זהר ח"ג ר"ל ע"ב וז"ל ,ובג"ד תקינו צלותא בחשאי והכי מעשה מרכבה בחשאי,
למללא תמן בחשאי בינו לבין עצמו ,ג' צלותין תקינו ובכלהו ח"י יהו"ה דאינון ע"ב אתוון ,בכל
צלותא בתמני סרי ברכאן דאינון רי"ו ,וכלילן בחסד בע"ב עם ל"ב נתיבות והיינו ר"ן ,חסרין ב'
דכלילן בעמודא דאמצעיתא דמקרבנא אשתמע צלותא ,עכ"ל ,ועי' ע"ח שער הצלם פרק ב'.
 1901עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ד וז"ל ,והדעת הוא מתפשט בפנים אור פנימי כמש"ל וכן
הוא אור מקיף לו מבחוץ כידוע והוא מקיף לו מן הפה ששם הוא שרש הדעת בסוד הבלים שיוצא
מן הפה כידוע ,והפה הוא תיקון שביעי דז"א לכן הוא כולל ז' תקונין כמש"ל וכולל ז' הבלים והן ז'
הבלים דקהלת שמקיפים לז"ס דזו"נ שהדעת כוללן ,ועל הז' הבלים מתקיים עלמא כמ"ש בר"מ
פרשת פנחס ובתיקונים והוא זו"נ שנקרא עולם עולם חסד יבנה )תהלים פ"ט( כמ"ש שם ז' הבלים
מחסד עד מלכות ,עכ"ל.
 1902עי' תיקו"ז ל"ח ע"ב וז"ל ,צר"י אתעביד צייר ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן א'
וז"ל ,ציור הוא בבינה הנקרא ציר"י ,עכ"ל.
 1903עי' א"ז רצ"ב ע"ב.
 1904דהיינו גימ' מ"ה ועוד ס"ג ,כן איתא בשעה"כ ר"ה פרק ט'.
 1905עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק ,כמ"ש באד"ר דף
קמ"א ע"ב רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים כו' ,עכ"ל.
 1906וז"ל ,וז"ש כתיב ויאמר אלקים תדשא הארץ כו' ר"ל ארץ עלאה בינה ,שכל זו"נ נקראין
שמים וארץ כידוע ,ותדשא הוא עיבור הזרע שהזרעים נשרשין בארץ וכן כאן עבור ט' תיקונים
דז"א בבינה אמא ,עכ"ל.
 1907עי' זהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא ,לבתר
אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
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ע"פ מדרגתו של ז"א ,שעדיין לא נסתלקו ממנו כל הסיגים וכל המקומות שקטרוג הסט"א יכול
להאחז בו ,עד שיקבל בו כל הכחות של השמירה שהם במספר רפ"ח כמ"ש ,שלכן הוצרך כל
זמן זה להיות בבטן אמו ר"ל לשלוט שלא ע"פ מדרגתו רק במדרגת אימא שהיא למעלה
מהבחירה וגדר המעשה ששם אין שליטה לסט"א ,וכל זמן זה אינו ראוי לצאת מבטן אמו בסוד
הלידה שיהיה שולט לפי ערכו עד כלות ימי העיבור ,שנכנסו בו כל המדרגות וניתן לו כל
החלקים הגורמים לו שמירה מעולה שיהיה בתיקונו ,וכל זמן זה הוא ניזון ממה שאמו אוכלת
)נדה ל' ע"ב( ור"ל מקבל שפעו וקיום מדרגות שלו מן האורות עליונים שנשפעים לאימא לפי
ערכה ,והם י"ח ניצוצין בג' ימים שאלו הם הכללים ,ואח"כ נכנסים ר"ע ניצוצין הפרטיים ונשלם
החשבון לימי הריו"ן ,1908ואז כבר ניתן לו כח השמירה שיהיה יכול לשלוט בפ"ע שלא ע"פ
מדרגות אימא ,ולכן אז נולד ויוצא חוץ ממדרגתה.
וכל זמן משך ימי העיבור ,כל מה שנתקן מדרגה אחת מן הכלים שעלו מן השבירה,
נכנס בו מאור א' מן אורות הפנימיים המתלבשים בו ,והיינו שכבר הוא מתוקן וראוי שישתוה
ויתייחד עם רצון הפנימי של הטוב הגמור המנהיג אותו ונותן לו שליטה בשביל התכלית הנרצה,
ואז נעשה בסוד רה"י גבהו י' ורחבו ארבעה סוד שם הוי"ה ד' אותיות ומילואו מ"ה יו"ד אותיות
כמנין אד"ם שלם ,והיינו שיתקשר תחת יחוד א"ס שיהיה הולך ומסודר בשביל גילוי היחוד שזה
תלוי בצורת אדם ברמ"ח אברים ושס"ה גידים שלו שהם רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת ,והם נכללים
בד' מ"ע ומל"ת ותורה ומדות ,1909שמדות הם בגוף ובנפש דרגא דמלכות ה' אחרונה של השם
וג' הנ"ל הם יה"ו של הדכורא בסוד אוריין תליתאה )שבת פ"ח ע"א( וכן ז"א נגמר בכל ג' קווין
שלו ובסוד נוקבא שלו שנקשרה בו בסוד פסיעה לבר כמו שית' במקומו בס"ד )פתח יב(.
וסוד עיבור הוא בחינה ג' כלילין בג' ,כי בעת הזיווג והקליטה נגמר ו"ק שלו בסוד
בחינת מלכות שבהם ,והיינו שלא נגלה רק בחינה היותר תחתונה שבהם ,כמו שאברי הולד הם
מצויים היטב בטיפה כידוע לחכמי הניתוח אבל הם בכח הפחות האפשרי ,ובאימא נקלטו לבוא
לידי ציור ,ואז בג' ימים נקשרו הג' קווין בבחינה תחתונה שבהם שהם ו' מלכיות של הו"ק דב"ן
שהם מהשברי כלים ,ונתחברו עמהם ג"כ ו' מלכיות של הו"ק משם מ"ה שהם המאורות של
עולם התיקון שבאו לתקנם ,ונתגלו ג"כ כפי ערך הכלים לפי מדרגת גילוים.
ואח"כ בכל משך זמן העיבור נתפשטו המאורות לבוא לידי גילוי בסוד בחינת פרצוף
ממש ,ורק שהיה במדרגה קטנה בסוד בחינה תחתונה של פרצוף שהוא נה"י שלו ,והענין כמו
שאנו רואים בעובר שבבטן אמו אינו משמש בחושים שלו ולא בכחות רוחו השוכן בלבו ,רק
שהוא מתנועע וחי בסוד גילוי הנפש שבו לבד ,והרוח ונשמה שלו לא נכנסו עדיין לתוך גופו רק
נשארו חופפים על ראשו ,1910ולכן אז )נדה ל' ע"ב( צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו
ומלמדים אותו כל התורה כולה כי אין לו מסך מבדיל ,שבעת שהרוח נכנס בגוף אז נעשה
מצומצם ואינו מראה כחו רק כפי כחות האברים המשמשים להם ,מה שא"כ כשהרוח חוץ מגוף,
והוא כמו בעת השינה שאז נפשו מסתלקת למעלה ויכול להשיג בסוד עליית הנשמה מה שאין
ביכולתו להשיג כשהוא ער בלי שינה 1911שאז הגוף מסך מבדיל אל רוחו ונפשו ,והוא מ"ש
)שם( שנ"ר דלוק על ראשו והוא ר"ת נ'שמה ר'וח שהם חופפים מלמעלה מראשו ואין נכנסים
בתוכו ,ולכן יכול להשיג כל מה שבשורש רוחו ונשמתו ,וכשנולד שאז נגמר ויוצא לחוץ בסוד
יניקה ,שהרוח נכנס בגופו ממש נשכח ממנו הכל ע"י מסך המבדיל הזה.
ובאמת כל דברי חז"ל אמיתיים ומושגים למי שזוכה בהם ומאירים דבריהם כספירים,
ולא נמסרו לאותם היוצאים מדרכם וחוקרים הכל בשכלם המזוהם ,והוא שבאמת מה שדברו
מהשגת העובר בבטן אמו ובשלמותו אינו בגוף העובר עצמו ,רק בבחינת רוחו ונשמתו החופף
על ראשו ,כדמות השינה ממש באדם הזוכה לעליית נשמה ,וכל זה נמצא שורשו במאורות
העליונים ממש שבעיבור ,אז מתגלים בכחות ומדרגות של ז"א רק בחינת נפשו לבד שהוא נה"י,
 1908נדצ"ל עיבו"ר והוא גימ' רפ"ח כנ"ל א"א פתח מ"ד.
 1909עי' ריש שערי הקדושה למהרח"ו.
 1910עי' ע"ח מוחין פרק ה'.
 1911עי' בגר"א במשלי )יט כג( שנתן הקב"ה באדם בטבעו שישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה
של מעלה ,ושם מגלים לה רזי תורה ,מה שאי אפשר לאדם ללמוד בשבעים שנה לומד שם בשעה
אחת ,אך מאותו הלימוד לא בא לו שום שכר כלל אלא שזה הלימוד הוא השכר בעצמו ,עכ"ל.
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שבו שוכן הנפש למטה כידוע ,ובלידה ,אז מתחיל להתגלות בחינת חג"ת ורוח שבו כמו
שנתבאר ,ואח"כ בגדלות בחינת חב"ד ומוחין שלו בסוד הנשמה כמו שית' במקומו בס"ד
)גדלות דז"א פתח א'(.
פתח י
עיבור הזה הראשון היה ג"כ בסוד יב"ח בבחינת חיצוניות שבו ,שד' מיני עיבורים הם,
של חיצוניות ,הראשון של י"ב חודש והשני של עיבור המוחין בסוד ט' חדשים ,וב' בפנימיות,
הראשון של ט' חדשים והשני של ז' ,ונבאר עתה סוד עיבור ראשון לבד ובמקומו )פתח כג(
יתבאר בס"ד סוד עיבור השני ,והנה מספר יב"ח יש בו עוד טעמים הרבה ,והיינו שכבר נתבאר
)פתח ג( שסוד העיבור הזה היה ע"י שנכללו נה"י דא"א בחג"ת שלו בעצמם וגם סוד כללות
נה"י בחג"ת באו"א הם י"ב מדרגות ,והוא כמו שביארנו למעלה שלצורך תיקון וקשר הזה
הוצרך א"א שהוא המונח הכללי הסובל כל מדרגות האצילות להיות נשרש בו ג"כ ענין התיקון
הזה ומן השורש נמשך אח"כ אל הענפים.
וכבר נתבאר )פתח ז'( שהוצרך להעלות כל מדרגות של ז"א התלוים בנה"י שלו אל
מדרגה יותר עליונה במקום שאין קטרוג מגיע שעי"ז ניתנים בו כל התיקונים ,והם בב' בחינות,
א' ,בחינת העלותם לאו"א שהם מלבישים חג"ת דא"א וז"א מלביש נה"י שלו ,והב' הוא הארת
עצמו של א"א שמאיר לנה"י שלו מקום וסיבת ז"א להעלות לחג"ת עצמו דא"א שרשו של ז"א
למעלה ,כמו שעתיד לעלות באלף השביעי שזהו תקונו ושלמותו ,ולזה הוצרך ליתן שורש
בתחילת אצילות וגילוי העולמות ,ונמצא שהם ששה מדרגות וכן הם ששה מדרגות להיפוך,
והיינו כלילת חג"ת בנה"י בב' בחינות הנ"ל והיינו שאחר שעלו הכלים של ז"א למדרגה זו,
הוצרך לכלול בו חלקים העליונים של חג"ת שהם העולים עליו 1912ולכלול במדרגותיו העצמיים
שהם בסוד נה"י ,ונמצא הקשר והיחוד אמיץ וחזק.
עוד היה ענין יב"ח י"ב מיני הארות שנשפע בו ממזל ח' דדיקנא שהם ]ג' שמות[ )בסוד
נה"י( של ע"ב שבכל אחד ד' יודי"ן ,והיינו כמ"ש שג' ע"ב הם כוללים לעולם כללות הג' קווין
של הנהגה שזהו עצמו של ז"א דרגא דג' אבות ,והם חיות המרכבה וג' אמ"ש וג' יסודות,1913
וכל א' הוא ע"ב נגד ע"ב ענפים של הי"ב שבטים ,שבעים משפחות ע' נפש יעקב עם אברהם
ויצחק ,ע"ב אותיות של אבני החושן ,והם ג"כ הענפים המתפרשים מן הג' קווין ,הכל כמבואר
אצלנו במ"א )בית עולמים ר"ג ע"ב( ובכל שם דמילוי היודי"ן שבו הם העיקר והכוללים הכל
שלכן הם בסוד י' כלל י"ס שבכל מדרגה ,ולכן בכל אות י' יו"ד א' 1914במילוי ,ונמצא הם י"ב
יודי"ן 1915והם סוד י"ב נקודין הסובבים כלל הנקודה הכללית ,כמ"ש בתיקונים ,1916ג' לכל סטר
 1912נדצ"ל אליו.
 1913עי' בגר"א משלי א ו וז"ל ,ג' כללים וי"ב פרטים ,כמו ג' אבות וי"ב שבטים ,וג' שמות
בברכות כהנים וי"ב תיבות ,עכ"ל.
 1914כל י' במילוי יו"ד והוא א' בציור כזה .
 1915בכל שם ע"ב יש ארבע יודי"ן לכן יחד יש י"ב.
 1916לא מצאתי בתיקו"ז אלא רק בזהר חדש ל"ד ע"ב וז"ל ,י"ג תיקונין אינון דתליין משערא ג'
לכל סטר לד' סטרין ואינון וא"ו ,ועי' בתיקו"ז ל"ז ע"א הכי אינון אתוון דמקוה קומה ואינון ם'
סתימא ברזא דא 'ם' תשע נקודין לכל סטר בנקודה דאמצעיתא אשתלימו לארבעים סאין איהו
שעורא דמקוה דביה אתדכיאת אתתא לבעלה ,עכ"ל ,ועי' גר"א שם וז"ל ,אינון ברזא דא וכו' שהן
רתיכין דילה בין לה' עילאה ובן לה' תתאה כמש"כ בפ' פנחס ר' ע"א ובז"ח בראשית ה' ג' דאינון
שנים עשר בקר דתחתה תלת לכל סטר מתחלקין כ"א לתלת ,והאי נקודה האמצעית משלים
לעשרה לכל סטר ,וע"ש וכ"ה כאן למעלה בה"א עילאה דאיהי ג"כ קיימא על תריסר שבטין עלאין,
ובפ' ויחי רמ"א ע"א פתח ר' אבא ואמר ויעש וכו' פתח ר' אליעזר ואמר והוא ע"ש וזאת הבחינה
הוא מ"ם סתימאה דהכי היא צורתה לד' סטרין וגם חושבניה דמ"ם הכי הוא וכן שעוריה דמקוה
ובהון אתדכאית אחתיה וכו' דשיעור דילה ג"כ בארבעים הוא כמ"ש שם ושם וצריך מקוה מים
שכל גופו עולה בהם והן כלהו גופה דכלילין באת ה' בתראה כמש"כ ש וז"ש דבהון אתדכאית וכו'
כו' ואלו המ' הם תליסר מכילין דרחמי י"ב בקר הנ"ל ונקודה ההיא כמ"ש בז"ח שם והן מים
דמקוה )כלומר דמקוה הוא אהי"ה דיודי"ן באימא( והוא במזל תחתון ונקה דשם וזרקתי עליכם
מים וכו' והן המים שיצאו לע"ל וירפאו הכל כמ"ש ביום ההוא וכו' והוא מזל י"ג דכליל כל י"ג
מכילין דרחמי שהן מ' כנ"ל וכו' ,עכ"ל.
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בסוד )יומא נ"ח ע"א (1917י"ב בקר 1918שלשה פונים צפונה וגו' ,י"ב פנים של החיות ,וסוד י"ב
לחם ,ועי"ל טעם אחר לחשבון יב"ח ,כי עיקר העיבור הוא גילוי נהי"מ שלו שבו הנפש כמ"ש
שם בסימן 1919הקודם באורך ,ועיקר בניינו מג' קווין של חג"ת והוצרך להכלל כל א' בבחינת
נהי"מ שבו ,ויתר פרטי חלקי סוד העיבור יתבאר עוד בנתיבות הבאים בס"ד.
פתח יא
ועתה אשכילך בינה ותראה נפלאות מתוה"ק היאך כל עניינים אלו כמו שהיה באצילות
העולמות ,כמו כן הם בכלל בסוד נשמות ישראל ,והיאך יצאו מן השבירה והקלקול אל התיקון,
והוא ,כי באמת מה שנתקן בתחילה היה רק במאורות וסדורי כחות מאצילות מדותיו ית' שהם
יצאו בבחינת כוונה להיות פונה לתקון הנבראים ,אבל היה עיקר תיקון השבירה מה שנוגע אל
הנשמות זה לא נברר ,ולזה היה תכלית כוונתו ית' בבריאת עולמו והנשמות ,שיהיה הכל מסור
ביד ישראל לתקן מה שנוגע להם ע"י התורה והמצות ,ועי"ז יהיו גורמים פתיחת מקורות
המאורות העליונים להיות מראים כחם ביתר כח ועוז ,שזהו סוד הגדלות והתיקונים וזיווגים
ויחודים שאנו מדברים בכל פרט במאורות העליונים ,והיינו כי עצם כלל נשמות ישראל שהם
העיקר בכוונת הבריאה היו שקועים תחילה בסט"א וגברו עליהם כחות הסט"א והקטרוגים שלא
היו יכולים לצאת מרשותם ,ובעת שנברא אדה"ר נכללו בו כל הנשמות העתידים להיות בעולם
בכח בנשמתו בפרטי אבריו ,יש שתלויין בראשו ויש בשערו כו' כמ"ש רז"ל.1920
ודורות הראשונים שקלקלו מעשיהם וגם אדה"ר אחר שחטא ,גרם תגבורת לרע שלא
יוכלו הנשמות לצאת אל הקדושה עד שהיה הבירור בסדר הדרגה ,שתחילה היה הזיווג של או"א
ויצאה נשמת אברהם שהיא טיפה כוללת כל הרמ"ח אברים כמנין שמו והוא הטיפה דדכורא שם
ע"ב חסד ,וכלל בו הג' קווין שהם סוד הג' אבות והם ג' ימי הקליטה 1921שכל שיקלט הטיפה אז
מתחיל ציור הולד ,וכמו כן האבות שורש כל ישראל ואין קורין אבות אלא לשלשה )ברכות ט"ז
ע"ב(.
1922
ואח"כ התחיל הציור מי"ב שבטים וע' נפש שהם בסוד הד' יודי"ן דע"ב דג' שמות
של ע"ב הנ"ל ,והיו במצרים בסוד העיבור רד"ו שנה עד שנשלמו כל המדרגות שלהם שהם ס'
ריבוא נשמות שלהם ,והיו שם רד"ו שנה בסוד ז' חדשים של העיבור שהם ז' פעמים שלשים
ובסוד יו"ד פעמים אהי"ה שמורה על העיבור ,שאז נקרא ע"ש אימא דעתיד לאתגליא,1923
והעיבור היה בבטן אימא ,שעדיין לא נכנסו הנשמות להאיר בהם והיו למעלה ,שכ"ז העיבור היו
הסיגים עדיין דבוקים בנשמות שלהם ,שלכן היו שם ישראל בגלות במצרים בחומר ובלבנים,
וזה היה הבירור שלהם בסוד )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ,כמ"ש )שמות א
יב( והיה כאשר יענו אותו כן ירבה וגו' ,שע"י שהסט"א נוטלת את שלה מסתלק מן הקדושה,
ואז כל ימי העיבור לא נתגלה בהם כל כחם רק בחינת נה"י שלהם ,שעדיין לא ניתן להם תורה
 1917וז"ל ,אמר רמי בר יחזקאל ים שעשה שלמה עומד על שנים עשר בקר ,שלשה פונים
צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים מזרחה ,והים עליהם מלמעלה וכל
אחוריהם ביתה הא למדת שכל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח ,עכ"ל.
 1918עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א וז"ל ,היתה וגו' תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא -
ר"ל שלשה עשר תיבות אלו הן י"ג תליין בי"ג תיקוני דיקנא ,והן תיקונין של נוק' שהיא והארץ
תניינא של הפסוק ההיא כמ"ש למטה ,ואתחריב כלא בתריסר שעתי דכתיב היתה כו' ,ר"ל הן י"ב
שעות של הנוק' שנקראת שעה ובה י"ב שעות י"ב שבטים דנוק' י"ב בקר כידוע ,ולכן תיקון הי"ב
הוא תיקון הפה ובו נכללו כל הי"ב תיקונים ,עכ"ל.
 1919נדצ"ל בנתיב.
 1920עי' שמות רבה פרשה מ' פסקה ג' וז"ל ,ראה קראתי בשם בצלאל הה"ד )קהלת ז( מה
שהיה כבר נקרא שמו ,אמר הקב"ה מי שהתקנתיו מראש שיעשה המשכן כבר קראתי לו שם ,מהו
ונודע אשר הוא אדם ,עד שאדה"ר מוטל גולם הראה לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד
ממנו ,יש שהוא תלוי בראשו של אדם ויש שהוא תלוי בשערו ויש שהוא תלוי במצחו ויש בעיניו
ויש בחוטמו ויש בפיו ויש באזנו וכו' ,עכ"ל.
 1921עי' בהגר"א תז"ח כ' ע"א שכתב שזהו הג' יסודות אמ"ש.
 1922עי' כל זה בשעה"כ פסח פרק א'.
 1923עי' זהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא ,לבתר
אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
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ומצות ולא שמשו עדיין רק בכחות הנפש הגשמיית לבד ובמדרגה שפלה להיות עבדים לבני
אדם ,כמו בחינת נה"י שהוא למטה ממדרגת אדם ,אלא משמש לו ,1924וכן עיקר שם אדם לא
הונח רק על סוד מדרגתו בעבודה בתורה ומצות כמ"ש )יחזקאל לד לא( אדם אתם כו' ,שהוא
תכלית ביאתו לעולם ,ובשביל זה ניתן בו רוח ונשמה.
וענין הבירור הזה ,כי עד האבות לא היה גילוי שמו ית' בעולם עד שהרשיעו פריצי
הדורות להכחיש השגחתו ית' ,עד שבא אברהם אבינו )בראשית כא לג( ויקרא בשם ה' א-ל
עולם ,ואז נשרש בו סוד העיבור והקליטה שהוא גילוי שמו ע"פ סדר הנהגה הנסיית ,ונתברר
ונתבחן בי' נסיונות אבל לא נתגלה רק בכח לבד בסוד הטיפה ,וכמ"ש )שמות ו ג( וארא אל
אברהם וגו' בא-ל ש-די ושמי ה' לא נודעתי להם ,ושם הזה 1925מורה על סוד העיבור בד'
בחינות ,אור ,מים ,רקיע וק' ברכאין 1926כמו שית' לפנינו בס"ד )מ"ן ומ"ד פתח יד( ומורה גם כן
על סוד הציור והגבול שאמר לעולמו די )חגיגה י"ב ע"א( והיינו ,שתחילה עד אברהם היה
ההנהגה בסטרא דלעילא מצד חסדו שאינו על פי מדת העבודה של התחתונים ,1927ומאברהם
ואילך התחיל ההנהגה בגבול ושיעור ע"פ העבודה.
ותחילה היה בכללות בסוד מצות מילה שהוא שם ש-די ,שמצוה זאת היא בכלל
שבלעדה א"א לקיים כל התרי"ג מצות ,שתרי"ג איכות יש בנפש ותרי"ג איכות ברוח 1928והם
מאירים בנפש ע"פ תרי"ג מצות ,ובתחילה צריך להכנס תחת מצוה זו שביסוד של הרוח שע"י
מאירים כל התרי"ג איכות של הרוח בנפש שלכן נקרא ברית ,וניתן בתחילה לאברהם בכלל ובזה
גרם שורש התיקון שיצאו כל הנשמות מן הסט"א ,והם הבירורים שנתבררו במצרים בזמן רד"ו
שנה שהם ימי העיבור ,וע' נפש שבאו למצרים הם ז' הכלים של המלכים ז' נקודות שהם בסוד
נקודות אלקים ,1929והוא מ"ש ששלח יוסף לאביו יי"ן ישן שדעת זקנים נוחה הימנו )מגילה ט"ז
ע"ב( ,1930והעוני והשיעבוד שהיה להם הם הגבורות של מנצפ"ך ,שבזה נבררים הסיגים כמ"ש
למעלה ,והוא מ"ש )בראשית מו ג( וירא אליו אלקים במראות הלילה ויאמר לו אל תירא מרדה
מצרימה וגו'.
וזמן העיבור הוא בג' מדרגות שהם ג' חדשים הראשונים ואמצעיים ואחרונים ,שבכל ג'
חדשים עולה הולד יותר למדרגה עליונה כמ"ש )נדה ל"א ע"א( ג' חדשים הראשונים הולד דר
 1924עי' 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.
 1925עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד דף ב וז"ל ,תניא אמר רבי שמעון וז"ל ,כבר אמרתי שהזו"ן
הם שורש העוה"ז והנהגתו ,ואימא היא המקור להם שמשם הם יוצאים ,וביסוד שלה יש שם א-ל
ש-די שם מצטיירים כל ספירות זו"ן טרם צאתם ,וכבר נתבאר ענין שם שדי במקומו שבו סוד אור
מים רקיע ומאה ברכאן ,בסוד עסמ"ב וזה כי האיברים מתחלפין בציורם בכח גבולותיהם כי בהיות
חמרם נגבל שלא להתפשט אלא במקום א' בכאן ובמקום א' בכאן נשארת צורתם כמו שהיא
לעינינו ,והנה כמו כן למעלה בהיות יוצאים האורות להתפשט לעשות כל הספירות ופרטיות
מדרגותיהם אלמלא נצטיירו בחותם זה המגביל לכל אחד מהם נטיותיו היו האורות הולכים
ומתרחבים תמיד ולא נשארים בציור הפרטי הראוי להם ,ובהצטיירם בחותם אז נשארים בציורם
זה כראוי להנהגה ,נמצא שני דברים נעשים פה ביסוד אימא לצורך בנין זו"ן התפשטות האורות
והצטיירם בגבול ושיעור הראוי להם ,ואלה הדברים נעשים בכח שני השמות האלה אל ושדי וסוד
זה עולם חסד יבנה )תהלים פט ג( שהתפשטות האורות הוא בסוד חסד שהוא שם אל על כן כל
האורות בהתפשטות מתפשטים בשם אל ,ואחר כך שדי נוטלם ומציירם בציוריהם וכל זה הדבר
נעשה למעלה במקור שהוא יסוד אימא ,עכ"ל.
 1926עי' ע"ח מ"ן ומ"ד פרק ה'.
 1927עי' פסחים קי"ח ע"א וז"ל ,אמר רבי יהושע בן לוי הני עשרים וששה הודו כנגד מי כנגד
עשרים וששה דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו ,עכ"ל,
ועי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ב )ב"ר פ' י"ב( בהבראם באברהם שהוא קיים העולם שהוא חסד עלאה
ולכן לו נצטוה המילה ולכן בימיו נסתיים שני אלפים תהו ,עכ"ל.
 1928עי' לעיל הערה .202
 1929שבא סגול ,חולם ,וחיריק.
 1930עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,וידוע שת"ת ]דהיינו ו"ק[ הוא בסוד היין עי' נפש בסוד
נכנס יין כו' )ערובין ס"ה ע"א( עי' שמות של הקב"ה ,וכמ"ש בפ' משפטים עי' נהירו דעי' ענפין
דאתזנו מהאי רוחא דנפיק מן פומא ,והוא ת"ת כמ"ש שם כדין עי' שמהן לקבלהון בארעא כל
הנפש כו' ע"ש וז"ש )מגילה ט"ז ע"ב( שלח לו יין ישן שדעת זקנים כו' ,עכ"ל.
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במדור התחתון כו' ,שהמאורות הולכים ומתגלים ממדרגה למדרגה עד יסוד בינה עילאה,1931
שעי"ז נדחים הסיגים מהם ,וכן היה במצרים שכל שהיו ישראל מוכנים יותר למדרגה יותר
עליונה ,אז לעומתו נתגבר הקטרוג יותר והיה קושי השיעבוד יותר ,והם ג' זמנים של הגלות,
בתחילה עד שמתו השבטים שלא היה להם שום שיעבוד רק שהיו בארץ לא להם ,והזמן הב'
אחר שמת כל הדור ההוא והוא זמן העבדות ,והוא עלייתם למדור האמצעי ,ואח"כ בסוף ימי
הגלות ,אז היה זמן קושי השיעבוד ביותר ,כמ"ש )שמות ב כג( ויהי בימים הרבים וגו' וימת מלך
מצרים וגו' ויאנחו וגו' ,והוא נגד מדור העליון שעולה שם הולד ,שע"ז אמר השי"ת לאברהם
)בראשית טו יג( ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ,בחינה ב' ועבדום ,בחינה ג' וענו
אותם וגו'.
וכל ענין זה גילה הוא ית' סוד העיבור והלידה שהוא גילוי שמו ית' שהוא סדר הנהגת
פרטיות דמסודר ע"פ דרכי התורה והעבודה שהיה גילויו מעת מתן תורה ואילך ,והוא גילוי שם
הוי"ה ,וע"ז אמר משה )שמות ג יג( ואמרו לי מה שמו וגו' ויאמר וגו' אהי"ה אשר אהי"ה,
שהוא סוד העיבור והלידה ,ואח"כ ,גילוי שם הוי"ה אחר הלידה שהוא סוד יציאת מצרים כמ"ש
רבינו הגדול באריכות בפי' לספ"ד )ט"ז ע"ב(.1932
ואחר יציאתם ממצרים היה זמן היניקה ,והוא כ"ז היותם במדבר שאז היו מתנהגים
בנסים ונפלאות שלא כנהוג ,כמ"ש )דברים לב יג( ויניקהו דבש מסלע וגו' ,והוא סוד יניקתו
מחלב דאימא שהם המאורות שלמעלה ממדרגת ז"א שהם מסודרים לפי ניהוג העולם ,אבל
או"א הם בסוד הנפלאות שמשם כל הנסים כמ"ש במ"א )פתח לא( מזה ,וכן היה מזונם
מרוחניים ,לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו וכו' )יומא ע"ה ע"ב( והוא החלב מדדי אימא
מבחינת אורות עליונים שהם למעלה ממדרגת הגוף ,1933ואז היו הולכים ומתתקנים שיהיו
מוכנים אח"כ לקבל הגדלות שהוא סוד המוחין שלהם שיהיו ראוים לזיווג עם נוקבא ,והוא סוד
התורה שניתנה להם במדבר לעשות כן בארץ וגו' )דברים ד ה( והוא זמן הגדלות שלהם שאז
נתגלה גדולתם של ישראל לכל העולם ,והתורה הוא סוד חב"ד אוריין תליתאה )שבת פ"ח ע"א(
כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם ובינתכם וגו' ,וכמ"ש ,ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדו"ל
הזה כי מי גוי גדול וגו' ,והוא סוד זמן שהיו ראויים לזיווג ,והוא כניסתם לא"י שהיא הנוקבא
שלהם שע"י מוציאים ישראל תולדות ,ושם עיקר קיום התורה והמצות לתקן כל הבריאה ע"י,
ואז הם רחוקים מכל רע ,והזיווג מתמיד בבחינת התיקון הגמור ,שלכן לא היה אומה ולשון
שולטת בהם עד שקלקלו מעשיהם וחזר הקלקול למקומו וכמו שית' בנתיבות הבאים בס"ד ,אך
שורש לכל תיקונם של ישראל היה במה שיצאו ממצרים וניתן להם התורה שבזה נכרת להם
ברית קשר אמיץ ולא יתפרד ,שסוף כל סוף יוחזר הכל לטוב ,וכמ"ש )יחזקאל כ לג( חי אני אם
לא ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם ,וכמ"ש )דברים כו יז( את ה' האמרת היום וה'
האמירך )היום( וגו' ,שכבר נשבע הקב"ה שלא ימירנו כו' ,1934והוא סוד הבירור הראשון
והתיקון של ז"א שבא בסוד העיבור והלידה ,וכמו שית' עוד בס"ד במקומו )פתח יד(.
פתח יב
עוד יש בחינה אחרת בסוד ג' זמנים של עיבור ז' חדשים וט' וי"ב מצד ג' מדרגות ,מצד
א"א הוא ז' חדשים ,ומצד ז"א עצמו הוא עיבור של ט' חדשים ,ומצד הנוקבא הוא של י"ב,
והיינו כמ"ש שא"א בעיבור ז"א הוצרך לכלול נה"י שלו בחג"ת שלו ,והיינו כי ת"ת חצי
התחתון שלו נכלל בחציו העליון ,ולפי שחציו הוא מכלל העילאין ,לכן לא הוצרך לכוללו מכל
הג' ,ולכן די לו בחדש א' ,אבל נו"ה שלו ,הוצרך לכלול כל א' מהם בכל הג' עליונים ,ולכן הם ו'
חדשים אחרים הם ז' חדשים ,והענין בזה כמ"ש )א"א פתח לב( שסוד העיבור היה כדי לתקן מה
 1931עי' ע"ח מוחין פרק ב'.
 1932וז"ל ,ששם הוי"ה הוא נגלה אחר יציאת ז"א כמ"ש בפרשת א"מ ,ואז נפתח הה"א ליה
דנפיק מנה וקודם אתפתחת ליה שהוא הלידה והוא גילוי יותר שו' ניכר בתוך ה' ,ואח"כ נפיק מנה
ו' גמור ,עכ"ל.
 1933עי' א"א פתח יב.
 1934עי' תדבא"ר כד וז"ל ,נשבע הקב"ה לעמו שלא יחליפם באומה אחרת ולא ישנם ולא
ימירם בעם אחר ולא יכלה אותם שנאמר )הושע יא( לא אעשה חרון אפי וגו' ,עכ"ל.
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שנתקלקל בעת השבירה ,שהיו הכלים נפרדים זה מזה ,ר"ל שכל המדרגות היו פועלים כל א'
בפ"ע ,ואין פונים להשתלם זה מזה ולכוונה אחת של השלמות והיחוד ,ולכן הוצרך ששורש הזה
של הנקודים שהיה בנה"י דא"א שזה הנה"י יושרש בבחינה העליונה ,ששם הוא משפיע
השלמות והתיקון במדריגת או"א שהם נגד חג"ת שאין בהם שבירה וקלקול ,והוא מעלה
השורש של הכלים של ז"א ג"כ בשורש הטוב הזה ,והוא סוד קיפול רגליו למעלה ,ולכן הוצרך
ליתן בנצח והוד שלו כח הכללות ,שכל א' יכלול מכל הג' מדרגות של חג"ת שהם ג' קווי
ההנהגה שיהיו מסכימים א' לחברו שהוא המתקלא ,ולפי שעיקר שורש הקלקולים הוא בנו"ה
שאחיזתם ברגלין 1935כמו שית' בנתיבות הבאים בס"ד ,ולכן בהם היה הפירוד יותר והיה צריך ו'
מדרגות ג' כלולות בכל א' ,והם ו' חדשים ,משא"כ בחינת ת"ת שבא"א אף שהוא שורש לז"א,
מ"מ חציו התחתון הוא בחינת כתר לז"א וכתר לעולם אינו מכלל מדרגות שלו אלא בחינת
עטרה ע"ג ,לכן אין שם קלקול כ"כ ואינו צריך להיות נכלל מכל הג' שכבר הוא מקושר ממילא,
ולכן נחשב לחדש א' ,הם ז' חדשים.
ובבחינת ז"א עצמו הוצרך העיבור להיות בט' חדשים כי הוא עצמות כללות נה"י שלו
בחג"ת שלו ,שכל א' יהיה כלול מכל הג' דרכים של חג"ת ויסכימו בקשר א' של היחוד הזה,
והם ט' מדרגות שהם נכנסים בט' חדשים שכל חדש הוא כללות כל חילוקי מדרגות של הנהגת
הזמן המתחלק לכ"ח עתים 1936ד' פעמים ז' ,י"ד בעליה וי"ד בירידה ,1937שהוא חזרת הגלגל
פנים ואחור והם כלל כל מע"ב )תהלים קיא ו( כ"ח מעשיו הגיד לעמו ,וכ"ח פרקין 1938שבי'
אצבעות וג' ימים האחרים להשלים זמן מה שנתרחקה מן החמה 1939כידוע ,והוא לקשר המלכים
האלו אל השלמות והתיקון ,שהמלכים היו בבחינת מלכיות שבכל מדרגה בסוד שם ב"ן שצריך
לחברם עם מ"ה דכורא.
ובא"א בבחינת עצמו לא נחשב היסוד בחשבון הכללות כי היסוד הוא למעלה שרשו
מחובר בגוף ,מה שא"כ הרגלין הם לבר מגופא ושם הקלקול דבוק יותר ,ומצד שרשם בא"א לא
היה צריך כ"כ בשורש היסוד לכלילות רק לנו"ה ,מה שא"כ בבחינת מדרגת ז"א עצמו הוצרך גם
יסוד שלו לכלילות הזה ,והבן.
1940
ועיבור של י"ב חדשים היה בשביל תיקון הנוקבא שהיא תמיד רביעאה לכל תלת
כידוע ,שג' אותיות של יה"ו בדכורא ובנוקבא אות ד' כוללת גם ג' הראשונים בסוד שיר משולש
ומרובע ,1941וכן הוא בכל דבר ,שלכן תיקנו ג' ברכות לק"ש של שחרית וד' לשל ערבית שהם
דו"נ כידוע ,יום ולילה ,ג' אבהן ודוד רגל רביעי כולל כולם וכידוע בסוד ב' מרכבות חג"ת
ונהי"ם ,ואין כאן מקום ביאורם ,ולכן הוצרך לזה י"ב חדש ,שכל א' מאלו הד' יהיה בו כלילת
של חג"ת ,והענין ,כי בעיבור ז"א גם הנוקבא יצתה עמו שזה נולד אחר התיקון שהנוקבא יהיה
דיבוקה ושרשה בו ויבואו תמיד ביחד ,כמ"ש )בראשית ב כג( לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה
וגו' ,שהוא המתקלא דאתנסיבו דכורין ונוקבין שזה נולד אחר התיקון ,והיא נכללה בו בסוד
פסיעה לבר בו' שתוך הה' ראשונה של השם שהיא באימא ,והו' שבתוך הד' הוא מורה על ז"א
בהיותו בבטן דילה ,ולפי שאז הוא כלול ג' בתוך ג' הוא ו' זעירא קצר במשכו כמעט כעין י' ,ורק
בעת העיבור הוא סתים באימא) 1942ספד"צ ט"ו ע"ב( בסוד ח' דחמץ ,ובעת הלידה נפתח לצאת
 1935עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 1936עי' קהלת פרק ג' ,עי' לעיל תיקון פתח י'.
 1937עי' בהגר"א בתיקו"ז קי"ח ע"א וז"ל בקהלת שם אחר שפירש כ"ח עתים שהן ביד ימינא
ושמאלא הוי"ה ואדנ"י ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א בתז"ח ל"ז ע"ד וז"ל שכ"ח עתים הם י"ד עתים לימינא
וי"ד עתים לשמאלא ,עכ"ל ,אבל הלשון של עליה וירידה מצאתי רק בפי' הראב"ד בס"י י"ט ע"א.
 1938עי' בהגר"א על תיקו"ז ק"ב ע"א וז"ל ,יד עלאה מסטרא דימינא יד תתאה מסטרא
דשמאלא וכלא כ"ח פרקין דאתמר בהון ועתה יגדל נא כח אדנ"י ודא כח מעשיו הגיד לעמו כח
מעשה בראשית ,עכ"ל.
 1939כי חדשי חמה הם  31יום ,ושל לבנה  28ימים.
 1940עי' בתיקו"ז ה' ע"א ,ועי' לעיל שבירה פתח טו.
 1941עי' תיקו"ז ד' ע"א וז"ל כד נחית קודשא בריך הוא בקריאת שמע ,אתמר בחיון ואשמע את
קול כנפיהם בעשר מיני הלולים ,בשיר פשוט דאיהו י' כתר ,כפול דאיהו י"ה חכמה ובינה ,משולש
ביק"ו דאיהו חסד גבורה תפארת ,מרובע ביקו"ק דאיהו נצח הוד יסוד מלכות ,עכ"ל.
 1942נדצ"ל לאימא.
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בסוד ה' דמצה ,1943והוא סוד מ"ש רז"ל )מנחות כ"ט ע"ב( מ"ט תליא כרעא דה"א דאי הדר ביה
ליעיל בהך כו' כמ"ש למעלה )פתח ז( שסוד העיבור הוא ממש בסוד התשובה שהכלים שעלו מן
השבירה והוצרכו לתקן ולסלק מהם הפגמים ,הוצרכו לעלות למדרגת אימא המעברת כל קטרוג
וכל קלקול שהוא התשובה והריחוץ במי מקוה ,כמ"ש )יומא פ"ה ע"ב( מקוה ישראל ה' מה
מקוה מטהר כו' ,והוא מ' סאה דמקוה נגד מ' יום של היצירה בסוד )ישעיה מ יב( מי מדד בשעלו
1944
מים וגו' ,שהם ט' נקודין לכל סטר ואימא ד' משלמת להם כמ"ש בתיקונים )ל"ז ע"א(
ובביאורי רבינו הגדול שם ,1945והם ג"כ בסוד ט' חדשים של העיבור ,שכל חדש נכלל מד'
שבועות שהם ד' זמנים המתחלקים לכ"ח עתים כמ"ש למעלה )תיקון פתח י'( ואז נקשרים
איבריו זה בזה בסוד הבעל תשובה שצריך לקשר כל מדותיו ומעשיו שיהיו כולם פונים אל רצון
ה' ותורתו ,והד' הזאת היא מ' סתומה שהיא תבונה דילה ששם הוא עיבור ז"א בבטן אימא
כמ"ש הרב ז"ל ,והוא סוד המ' סאה דמקוה ,והוא הד' דאח"ד הד' של ה' שבה הו' העובר ברחם
אמו בסוד א"ח דאחד כמ"ש רבינו הגדול שם 1946שהם הט' דלכל סטר ,ולכן הם ט' חדשים של
העיבור כמ"ש ,והוא ג"כ בסוד מזל ונקה דשם )יחזקאל לו כה( וזרקתי עליכם מים טהורים וגו',
שבאימא סוד התשובה כמ"ש רבינו הגדול ז"ל שם ,וכל העיבור הוא התיקון שיהיה ראוי להוָ לד
ולשלוט במדרגתו למטה ,והוא פתיחת הה' שנפתח רחמה ,והוא יציאת הו' מן הד' ,והוא פתח
התשובה שכתבנו ,ובחינת נקודה זו של המלכות דכלילא בו' הוא הפסיעה היוצא מן הו' הזה
שתוך הד' ,ועל זה אמרו בזוהר )ח"ג ר"ג ע"ב( על פסוק )במדבר כד יז( אשורנו ולא קרוב,
דאושיט פסיעה לבר.
פתח יג

 1943עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"ב וז"ל ,מה שאחורי ה"א אל היו"ד הוא כמ"ש בזוהר לכסאה
כידוע ,והוא סתים בהעלם גמור במילוי ,ואח"כ נתעברה ממנו ואז נעשית ה' ,כמ"ש לקמן פ"ד ה' ד'
הוית בקדמיתא ,ומדאתעברת ביה בגווה אפיקת ו' כו' ,והוא הו' שבתוך שמתחלה הוא סתים
לאימא כמין ח' ,ואח"כ בהולדה נפתח רחמה בפטר רחם ונעשית ה' ויצא ממנה הוא"ו של השם,
ואעפ"כ הרשימו של הוא"ו נשאר בה כי בקדושה לעולם השורש נשאר ,וזהו סוד חמץ שנהפך
ביציאת מצרים למצה ובעוד שה' סתום הי' הקליפה חמץ שולט ובהפתח הה' נשבר חמ"ץ ונעשה
מצ"ה כמ"ש בר"מ פרשת פנחס דף רנ"ב ע"א ,עכ"ל.
 1944וז"ל ,הכי אינון אתוון דמקוה קומה ואינון ם' סתימא ברזא דא ם ,תשע נקודין לכל סטר
בנקודה דאמצעיתא אשתלימו לארבעים סאין ,איהו שעורא דמקוה דביה אתדכיאת אתתא לבעלה,
עכ"ל.
1945
וז"ל ,שהן רתיכין דילה בין לה' עילאה ובן לה' תתאה כמש"כ בפ' פנחס ר' ע"א ובז"ח
בראשית ה' ג' דאינון שנים עשר בקר דתחתה תלת לכל סטר מתחלקין כ"א לתלת ,והאי נקודה
האמצעית משלים לעשרה לכל סטר ,וע"ש וכ"ה כאן למעלה בה"א עילאה דאיהי ג"כ קיימא על
תריסר שבטין עלאין ,ובפ' ויחי רמ"א ע"א פתח ר' אבא ואמר ויעש וכו' פתח ר' אליעזר ואמר והוא
ע"ש וזאת הבחינה הוא מ"ם סתימאה דהכי היא צורתה לד' סטרין וגם חושבניה דמ"ם הכי הוא
וכן שעוריה דמקוה ובהון אתדכאית אחתיה וכו' דשיעור דילה ג"כ בארבעים הוא כמ"ש שם ושם
וצריך מקוה מים שכל גופו עולה בהם והן כלהו גופה דכלילין באת ה' בתראה כמש"כ ש וז"ש
דבהון אתדכאית וכו' כו' ואלו המ' הם תליסר מכילין דרחמי י"ב בקר הנ"ל ונקודה ההיא כמ"ש
בז"ח שם והן מים דמקוה )כלומר דמקוה הוא אהי"ה דיודי"ן באימא( והוא במזל תחתון ונקה דשם
וזרקתי עליכם מים וכו' והן המים שיצאו לע"ל וירפאו הכל כמ"ש ביום ההוא וכו' והוא מזל י"ג
דכליל כל י"ג מכילין דרחמי שהן מ' כנ"ל וכו' ,עכ"ל.
 1946עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
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והוא ענין עמוק ,כי פסוק זה אמרו בלעם בברכותיו שהתנבא על גדלותם של ישראל
לימות המשיח ,והוא כי כנ"י היא הנוקבא שהיא כוללת כל נשמות ישראל 1947והיא המתפעלת
ע"י העבודה ,וכפי התיקונים של ישראל כך הוא בחינת מדרגתה בעליה וירידה ומיעוט וריבוי
כמו שית' באורך במקומו )נוק' דז"א פתח ב'( וכל סוד זמן גדלותם של ישראל וגלותם הכל תלוי
בנוקבא ,שכל זמן שישראל בגלות ע"י מעשיהם שגרמו להם ,הוא מצד הקלקולים שאחזו
בנשמותיהם שהם סיגי המלכים של התוהו שהוא נפילתם בקליפה ,הוא גורם גלותם של ישראל
בין האומות ,ויציאתם מן הגלות וגדלותם לע"ל הוא בנין הנוקבא בשלמותה.
כבר כתבנו )פתח יא( שגלות מצרים היה בסוד העיבור ,שבגלות הזה הוכנו לכל
השלמות והוכנו לקבל התורה שבזה יהיו נקשרים ביחודא עילאה לבל יפלו לסט"א לגמרי ח"ו
אף בעת הקלקול הגדול ,וכמ"ש )יחזקאל כ לג( חי אני וגו' אם לא ביד חזקה ,והוא החבל
הקשור בנשמותיהם של ישראל כמ"ש במדרש 1948וכמ"ש )יחזקאל לו כג( וקדשתי את שמי
הגדול וגו' ,שהוא שמו ית' הנקשר בישראל ,ולכן אז נשרש בחינת כנ"י שהיא הנוקבא דאזלא
תמיד בגלותא עם ישראל בסוד סילוק ט' ראשונות דילה ,שנשארת בסוד נקודה לבד כשי"ת
במקומו )נוק' דז"א פתח ג'( ונשרשת בעת העיבור שיהיו אח"כ תיקון גם בעת שיהיו בגלות
אדום כמו שאמר הקב"ה למשה בעת שגילה לו כל סוד העיבור והלידה והגדלות ,במה שאמר
)שמות ג יד( אהי"ה אשר אהי"ה ,ואמרו )ברכות ט' ע"ב( אהיה עמם בגלות כו' ,והוא סוד קישור
כנ"י באימא עילאה ששם העיבור ,ובה הוא סוד שם אהי"ה בגילופי יודי"ן הוא ונק"ה שהם
המים שבו יטהרו ישראל בגאולה העתידה ,כמ"ש )יחזקאל לו כה( וזרקתי עליכם מים וגו' ,וכל
זמן הגלות שכנ"י הוא בסוד נקודה לבד ,כמו כן ישראל שפלים בין האומות למאד ולא נשאר
להם רק קיומם ושלמותם ,כמ"ש )ויקרא כו מד (1949ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו'
לכלותם וגו' כי אני ה' אלקיהם ,והוא סוד הנקודה שנקרא אנ"י 1950שכמו שכנ"י לא ניכר רק
מציאותם ,וממשלתם ניטל מהם ,כמו כן לא נתגלה פרטי השגחתו ית' בעולם רק בסוד הסתר
פנים לבד ,כמ"ש )יומא ס"ט ע"א (1951הן הן גבורותיו כו' ,אבל הי' הכנה לגדלותם של ישראל
לעתיד ,והוא מה שכתוב )במדבר כד יז( אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב.
והוא מה שכתוב )זהר ח"ג ר"ג ע"ב( ואושיט פסיעה לבר ,ר"ל שנקודה זאת של כנ"י
נשרש בעת העיבור דז"א להיות נקשר בדכורא ,והוא חיבור ישראל עם אביהם שבשמים ,והענין
כי ראיה אין כ"כ ראיה חזקה כמו אשורנו דהוא חזק יותר כמ"ש רבינו הגדול בפי' לפרשת בלק
)כג ט מהדורא ד'( 1952והוא כי גוונין דמתחזיין הם בנה"י דרגא דנביאים ,וגוונין דלא מתחזיין

 1947עי' זהר )ח"ג קצ"ז ע"א( וז"ל ,כנישתא דישראל ,מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו ,כד"א
מאסף לכל המחנות ,מאן דכניש לכל משריין עלאין לגביה ,עכ"ל.
 1948עי' במדבר רבה פ"ה פ"ו וז"ל ,בני דור המדבר מרדו בהקב"ה וביקש לכלותם והאריך אפו
עמהם למען שמו ,ונשבע שיפרע עמהם בשעבוד מלכיות ,אבל לא עשה כלה שנאמר ואומר לשפוך
חמתי וגו' והשיבותי את ידי וגו' )שם( וגם אני נשאתי את ידי וגו' ותהלתי אחטם לך ,כדי שלא
יתחלל שמו של הקב"ה בהם יביא להם קץ הגאולה החתום ,שנא' )יחזקאל לו( וקדשתי את שמי
הגדול המחולל בגוים וגו' ולקחתי אתכם מן הגוים וגו' ,עכ"ל.
 1949וז"ל הפסוק ,ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר
בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם ,עכ"ל.
 1950עי' זהר ח"א ו' ע"א וז"ל ,וההיא נקודה אקרי אני ועלה שריא ההוא דסתים עלאה דלא
אתגליא והיינו יהו"ה וכלא חד ,עכ"ל.
 1951וז"ל הגמ' ,זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים ,עכ"ל.
 1952וז"ל ,ומגבעות  -הן האמהות ולכן אשורנו ראיה חזקה ביותר וכן נאמר )שמות יז ט( אנכי
נצב על ראש הגבעה בזכות אבות ואמהות ואמר ראש צרים רישא וגיזעא ושבילא והן ג' יודי"ן
שבברכת כהנים ומגבעות הם ג' ווי"ן דאמא וזהו סוד דכתיב בן איש חי וקרינן חיל והוא מ"ח והן
אמהות דאושיט פסיעה לבר שבתחילה נכלל בתלת וכל יו"ד הוא ג' כמ"ש בתיקו"ז תיקון י"ט ועוד
ב' ווי"ן שבפסוק יו"ד משלמת לששים נגד יעקב ורחל ,עכ"ל ,וז"ל הבאר יצחק שם ,ומגבעות וכו'
הוא כמ"ש למעלה שהאבות הם מרכבה עלאה ש' של ג' ראשין חג"ת וע"ז אמר כי מראש צורים
אראנו וחג"ת הם גוונין דלא מתחזיין ולכן אמר אראנו ראיה סתימא ונעלמה אבל ומגבעות הם
אמהות מרכבתא תתאה ש' של ד' ראשין נהי"ם שם אשורנו ראיה יותר חזקה שהם גוונים
דמתחזיין כמ"ש רבינו באריכות בפי' להיכלות ,עכ"ל.
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הם בחג"ת דרגא דאבהן כמ"ש בזוהר וכמ"ש רבינו בפירושו להיכלות באורך ,1953וכאן אמר
אראנו ולא עתה בסוד חג"ת ושורש הנוקבא שם בחזה ,אשורנו הוא ראיה יותר בבחינת שורשה
בנה"י בעטרת היסוד והוא שורשה בעיבור ,ואמר על ב' מדרגות של ישראל ,א' בבחינת היותם
במדבר שהוא בסוד היניקה כמ"ש למעלה )פתח יא( ושם הם בסוד אראנו ,אבל לא נשלם
התיקון עד שנכנסו לא"י שהוא גדלותם ,וזה שכתוב לא עתה ,והב' על סוד הגלות שהם בסוד
עיבור אמר אשורנו ולא קרוב רק לימות המשיח ,והוא מ"ש אח"כ דרך כוכב מיעקב והוא דוד
בזמן שהיו בא"י ,וקם שבט מישראל תכלית גדולתם שהוא ע"י המשיח ,וז"ש )במדבר כד יז(
ומחץ פאתי מואב ע"י דוד ,וקרקר כל בני שת ,ע"י משיח שיהיה לכל האומות בכלל ,ואז )שם
יח( והיה אדום ירושה וגו' ,שתתגדל הנוקבא בכל י"ס דיליה ולעומתם יכניע כל י' כתרין
דמסאבותא ,והם נגד י' תיבות שבפסוק זה.
ובפסוק אראנו י"ט תיבות נגד חו"ה מילוי מ"ה והוא בנין הצלע לסוד פרצוף )בראשית
ב כג( לזאת יקרא אשה וגו' ,וכאן נרמז סוד דאושיט פסיעה לבר בפסוק )במדבר כג ט( כי מראש
צורים אראנו ומגבעות אשורנו כמ"ש בזוהר )ח"ג ר"י ע"א (1954כי צורים הם האבות וגבעות הן
אימהות ,והם בסוד ג' וד' שכתבנו )בפתח הקודם( ג' ברכות של קריאת שמע דשחרית וד' של
ערבית שלכן הם ג' אבות וד' אמהות חג"ת נהי"ם ,ושם בנה"י אושיט פסיעה לבר בעת העיבור
כמ"ש ,ואמר שעי"ז לא יוכל לשלוט בישראל לקללם ,כמ"ש )במדבר כג ז( מן ארם ינחני וגו'
מהררי קדם וגו' ,שחשב להתגבר בסט"א שיהיה להם שליטה על הנוקבא כנ"י מסטרא דמלכי
קדם ,ואמר )שם ח( מה אקוב לא קבה א-ל ומה אזעום לא זעם ה' וגו' ,והוא שם א"ל הוי"ה
שרמז על יצירת ז"א ,שאז נכנסו בו מילוים דס"ג ומ"ה ל"ז וי"ט ניצוצות כמ"ש הרב ז"ל )אנ"כ
פרק ב'( שאז נשרש בו התיקון ולנקודת כנ"י שלא יהיה שליטה לגמרי לסט"א על הקדושה ועל
כנ"י כמ"ש ,וז"ש )שם ט( הן עם לבד"ד ישכן במ' יום של היצירה ,אז נשרשו בסטרא דקדושה
ואז ובגוים לא יתחשב ,שנבררו בסטרא דקדושה לבדם ,והבן כל זה מאד.
פתח יד
אחר שנשלם זמן העיבור דז"א היה הלידה שלו ,וסוד הלידה כבר אמרנו )פתח יא(
שהוא בחינת גילוי מדרגות שלו המסודרים יחד בבחינה הראוי להוצאת הנבראים בי"ע וכל
פרטיהם וכל הנהגה שלהם בפרט בכל הסדר זמנים שבתחילה ,הוצרכו להסדר יחד ע"י כלילותו
במדרגת אימא כ"ז שלא נשלם סידורו ותיקונו ,והוצרך להיות נעלם מן הסט"א בסוד חותר
חתירה מתחת כסא הכבוד ,1955והיינו להעלותו למדרגה עליונה שאין הקטרוג מגיע שם ,והוא
כ"ז העיבור שאינו מתגלה לחוץ ובטן אמו הוא שמירה לו והיא מעלימתו מהם.
ואחר שנכללו בו כל כחות היחוד והקשרים הראויים ,אז הגיע למדרגה שיהיו כחותיו
מתגלים לפעול פעולתם ,והוא סוד הלידה שיוצא ממנה ונפרד ממדרגתה להיות פועל לפי ערכו
וסידורו ,ולידה זאת הוא ע"י פתיחת הרחם של אימא ,ור"ל מה שהיה גורם תחילה סיתום
והתעלמות שהיה אימא סוככת עליו ומעלימתו להיות נסגר בה ,זה נסתלק ונפתח המקור הגורם
לו יציאה וגילוי ,והוא יסוד שלה שבה כלילת כל מדרגות)יה( שלעולם היסוד כל המדרגות של
הפרצוף ,1956והוא הרח"ם שבו מונחים כל רמ"ח אברים 1957ופרטי המדרגות של ז"א ,וסוד הולד

 1953עי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין לכן ב' גוונין הראשונים נראין
בפתיחו דעיינין וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"ד אין שם גוונין כלל,
עכ"ל ,ועי' עוד שם דף ט"ו ע"ד.
 1954וז"ל ,כי מראש צורים וגו' א"ר יצחק מראש צורים אלין אינון אבהתא דכתיב הביטו אל
צור חוצבתם ומגבעות אשורנו אלין אמהן ,עכ"ל.
 1955עי' זהר ח"א קלז ע"א וז"ל ,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 ,עכ"ל ,ועי' ירושלמי סנהדרין הובא לעיל הערה .1708
 1956עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש
באד"ר דף קמ"ג ,עכ"ל.
 1957עי' אריז"ל טעמי המצות ריש בראשית וז"ל ,והם רחמים כמנין רח"ם רמ"ח אברים ,עכ"ל.
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בהיותו ברחם הוא בציור אות ח' שכתבנו למעלה )פתח יב( 1958שהד' הוא רחם אמו ,שמצד ימין
הוא הקו שמגינה נגדו בסוד חסדים שלה שבזה הוא שמירה נגד הסט"א ,ולכן קו העליון הוא
הסוכה שסוככת עליו ,והו' שבשמאל הוא הולד ,שז"א עיקר בנינו מגבורות של המנצפ"ך ומסוד
הבירורים שהם דינים ,והוא נסגר בב' הקווין האלו של ימין ואמצע סוד הרחמים והחסדים
שיגינו על הגבורות שלו ,שלא ישלוט שם הסט"א ,והוא בסוד )איוב מא ז( סגור חותם צר ,נגד
רחם דילה ,ובעת שנגמר העיבור אז נפתח השער הזה הפונה קדים )יחזקאל מז ב( בסוד פתיחת
ח' לה' ,והוא הלידה ,שבתחילה לא ניכר צורת הו' שהוא ז"א בפ"ע רק היה נכלל באימא בה'
עילאה ונסגר שם להיות )גיטין כ"ג ע"ב( עובר ירך אמו הוא ,ונקרא ע"ש.
ובלידה נגלה הו' בפ"ע והוא סוד שם אהי"ה השני 1959שאמר הקב"ה למשה ,שר"ל אני
מתגלה עתה בעת הלידה ויוצאים כל כחותיו לידי גילוי ,ואז נדחים כל הכחות של הסט"א שהיו
מתבררים ממנו כל זמן העיבור ,והם סוד הדמים שיוצאים בעת הלידה שהם סיגי הגבורות ,והם
בסוד אחוריים דשם אהי"ה דשם הזה מורה על העיבור ועל הלידה כמ"ש שתחילה היו מסבבים
את העובר שהם כל פרטי מדרגות שלו שהיו רוצים לקטרג כ"ז שלא נגמר התיקון ,ועתה בלידה
שנגמר הכל הם יוצאים ונדחים לחוץ לנוקבא דתהום רבא.1960
פתח טו
פתיחת הרחם דאימא להוליד ז"א היה ע"י רוב האורות שנתקבצו שם בבטן דילה,1961
שעי"ז נדחה הולד לחוץ ,והיינו כי אור נה"י שברגלין דידה נסתלק למעלה לת"ת דאימא ,והוא
סוד )שמות א טז( וראיתם על האבנים שירכותיה מצטננות כאבנים )סוטה י"א ע"ב( ואותם
האורות עשו ב' פעולות ,הא' להוציא העובר ז"א לחוץ ,והב' הוא שע"י ריבוי האורות אשר
נתקבצו שם ,בקעו במקום החזה דילה והוציאו סוד החלב מן הדדים לצורך יניקת ז"א כאשר
שית' )בפתח הבא(.
והענין בזה הוא ,כי כבר נתבאר בכ"מ שכל נה"י של פרצוף עליון הם למטה ממדרגתו
והם נמשכים אחר הדרגת הפרצוף שתחתיו להנהיגו ולהשלימו ,וכן כאן ,נה"י דאימא הם אשר
מתלבשים בז"א לצורך המוחין שלו כמו שית' במקומו בס"ד )גדלות דז"א פתח א'( וכל זמן
העיבור שעדיין לא ניתן שליטה לז"א לפעול בכליו ובפרטי מדרגות המאורות שבו ,רק היה
נכלל במדרגת אימא והיה בטל וטפל בערכה כמ"ש למעלה )פתח ג'( באריכות.
לכן נה"י דילה ג"כ לא היו משמשים בערך ז"א אלא בערכה ,וכאשר הגיע זמן הלידה
שהוא גילוי פרטי מדרגותיו ,אז הוצרך להסתלק האור שהוא בערך אימא מנה"י ולהיות שם
בסוד צמצום ,שישאר רק כערך המדרגה הראוי לפרטי המדרגות המסודרים בז"א ,כמו הצמצום
שהיה בא"ק באמצע ,הפרסה שלו ,וכן בא"א ובכל הפרצופים בסוד )בראשית א ט( יקוו המים
מתחת השמים אל מקום אחד וגו' 1962כמ"ש בכ"מ ,וכן כאן נסתלקו האורות של נה"י למעלה
ונשאר אור מועט בהם ,שבזה נכנסו נה"י דידה בז"א ונעשה עצם מעצמיו 1963כמו שית' בס"ד
בנתיבות הבאים ,ולכן אלו המאורות שהם בערך אימא דחקו את ז"א לחוץ ,ר"ל לפי שאינם
בערכו והגיע הזמן שיצא ממדרגה זאת וישמש פעולותיו לפי הדרגתו וערכו ,ועוד עשו בקיעה
בחזה דאימא שהוא מאיר אל כלל אימא שהוא תיכף בהדרגה למעלה מראשו של ז"א ,ות"ת
לעולם כלל כל הגוף ,והוציאו סוד החלב ליניקת ז"א ,והיינו שגם אחר שנולד הוצרך לקבל
 1958עי' לעיל הערה .1943
 1959כדלעיל פתח א'.
 1960עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
 1961עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"א שזה החילוק בין ח' לה' הנ"ל פתח יב ,ויד.
 1962עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"א וז"ל ,וז"ש שנצמצם א"ס בשביל מלכותו ,ובצמצום שהוא
סוד הדין ועביות הכלים של מלכות ,שעי"כ תוכל להתגלה ,וז"ש יקוו המים מתחת השמים שהוא
ת"ת דע"ק הפרסה שנקרא רקיע השמים כמש"ל ,אל מקום אחד ליסוד ואז ותראה היבשה ,עכ"ל.
 1963עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב בינה ,דהיא נחתא רביעא על
בנין ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש
בא"ז )דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד
מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
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מאורות ממקום עליון ,מאימא שהוא למעלה ממקום שמגיע קטרוג של הסט"א ,כדי להסיר
הסיגים שהם עדיין אחוזים ברגלין 1964שלו כמו שית' בסמוך בס"ד )בפתח הבא( ורק שזה
ההפרש ,שבעיבור שעדיין היו הסיגים הרבה ולא כסדר תיקונו כ"כ ,הוצרך לקבל המזון בפנים
בבטן אמו ,שהיה צריך האור שלה שתגין עליו מבחוץ שלא יהיה בו אחיזה לסט"א שדרכם
להיות נאחז בחיצוניות הגוף ,אבל בלידה אין פחד כ"כ מן החיצונים אז יכול לינק ממנה בהיותו
בחוץ ואינו מסובב ממנה ,ולפי שעיקר היניקה היה בשביל נה"י שלו לתקנו ,לכן אותם המאורות
של נה"י דאימא שנסתלקו למעלה ר"ל שעלו למדרגת חג"ת דאימא עצמה ,הם אשר גרמו תיקון
לנה"י של ז"א ,שהם יש להם שייכות להם ,שהם ג"כ בחינת נה"י ושווים במדרגתם ,וכאשר עלו
למעלה אז היה כללות כל הארת ו"ק שם ,והועילו לז"א לכל ו"ק שלו להוסיף לו שלמות ומזון,
והוא סוד הדם שעלה מן הרחם ונתהפך לחלב ,1965והיינו שהדם הוא הגבורות הקשות שבסופם
יש אחיזה ג"כ לסט"א שזה סוד דם נדות של האשה ,1966והם אשר נתבררו ונדחו מז"א והוסרו
ממנו בעת העיבור ,והם עצמם נמתקו במה שעלו למעלה מן הפרסה שמשם הטהרה ונקיון לכל
הקלקולים ,ובזה נתהפך לחלב שהוא ע"י החסדים דאימא שמקבלת ממזל התחתון ,ונקה ,שהם
מים טהורים בסוד מ' סאה 1967דמקוה מ' נקודין כמ"ש למעלה )פתח יב( לד' סטרין והמ"ם הזה
נפתח באלכסון ונעשה ממנו ב' דלתי"ן ונעשה בסוד ד"ד.
1969
ומ' הוא בסוד חל"ב 1968והם בסוד ב' קרנות של אלכסון  ,קרן מזרחית צפונית וקרן
מערבית דרומית ,וז"ס דם עולה שעל המזבח שניתן על ב' קרנות אלו לכפר על הנפש ,שכל
הפגמים הם בנפש שהם בסוד נה"י דז"א שנר"ן שלו מתפשטין בראש בטן גויה שלו ,וכמ"ש
)ברכות ו' ע"א( הני כרעי דמנקפי מנייהו כו' ,וכמ"ש )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו וגו' שהם
המדות הדבוקים בנפש המתאוה שהולך אחר תאוותו ,עונות שאדם דש בעקבו )ע"ז י"ח ע"א(
וכמ"ש )ויקרא יז יא( כי הדם הוא בנפש יכפר וגו' ,וצריך להעלות הדם למעלה שיתהפך לחלב
שבזה נתקן רגלין דיליה ,והוא זריקתו על המזבח סביב בב' הקרנות האלו ששם נפתח המ' שהוא
החלב בסוד ד"ד כמ"ש )בפתח הקודם( ואז נתקן הנפש של בהמ"ה ברזא דאד"ם ומתהפך הדם
לרצון לפני ה' ובסוד )במדבר יא כו( ותנח עליהם הרוח באלדד ומידד שהיו מתנבאים במחנה
כמ"ש במ"א )פתח הבא( שהוא בסוד היניקה שאז נכנס בו הרוח וכמו שית' בסימנים הבאים

 1964עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 1965עי' נדה ט' ע"א וז"ל ,דם נעכר ונעשה חלב.
 1966עי' ע"ח שער הירח פרק ג'.
 1967עי' תיקו"ז ל"ז ע"א וז"ל ,הכי אינון אתוון דמקוה קומה ואינון ם' סתימא ברזא דא ם,
תשע נקודין לכל סטר בנקודה דאמצעיתא אשתלימו לארבעים סאין ,איהו שעורא דמקוה דביה
אתדכיאת אתתא לבעלה ,עכ"ל ,עי' גר"א שם וז"ל ,שהן רתיכין דילה בין לה' עילאה ובן לה' תתאה
כמש"כ בפ' פנחס ר' ע"א ובז"ח בראשית ה' ג' דאינון שנים עשר בקר דתחתה תלת לכל סטר
מתחלקין כ"א לתלת ,והאי נקודה האמצעית משלים לעשרה לכל סטר ,וע"ש וכ"ה כאן למעלה
בה"א עילאה דאיהי ג"כ קיימא על תריסר שבטין עלאין ,ובפ' ויחי רמ"א ע"א פתח ר' אבא ואמר
ויעש וכו' פתח ר' אליעזר ואמר והוא ע"ש וזאת הבחינה הוא מ"ם סתימאה דהכי היא צורתה לד'
סטרין וגם חושבניה דמ"ם הכי הוא וכן שעוריה דמקוה ובהון אתדכאית אחתיה וכו' דשיעור דילה
ג"כ בארבעים הוא כמ"ש שם ושם וצריך מקוה מים שכל גופו עולה בהם והן כלהו גופה דכלילין
באת ה' בתראה כמש"כ ש וז"ש דבהון אתדכאית וכו' כו' ואלו המ' הם תליסר מכילין דרחמי י"ב
בקר הנ"ל ונקודה ההיא כמ"ש בז"ח שם והן מים דמקוה )כלומר דמקוה הוא אהי"ה דיודי"ן
באימא( והוא במזל תחתון ונקה דשם וזרקתי עליכם מים וכו' והן המים שיצאו לע"ל וירפאו הכל
כמ"ש ביום ההוא וכו' והוא מזל י"ג דכליל כל י"ג מכילין דרחמי שהן מ' כנ"ל וכו' ,עכ"ל.
 1968עי' ליקוטי תורה בהעלותך.
 1969עי' ע"ח הירח ג' וז"ל ,ב' צירין וב' דלתות יש באשה כמ"ש כי לא סגר דלתי בטני ,וכן כי
נהפכו עליה ציריה ,וסוד הענין הוא שאלו כ"ב אתוון הנ"ל הם נעשין דל"ת וציר א' ,והנה אלו
האתוון הם כפולין כמ"ש בע"ה ,ולכן יש ב' צירים וב' דלתות וכשתחברם יחד יהיו צורתם ם'
סתומה כזה ם' של לםרבה המשרה ,ואלו הם סוד מ' יום של יצירת הולד ,וכאשר נקודת היסוד
שלה היא סתומה והולד הוא בתוכה אז הוא צורת מ' סתומה ,וכשיולדדת נפתח רחמה ואותן הב'
דלתות שהיו דבוקות זו בזו ונעשו צורת ם' סתומה נפתחין ואז הולד יוצא משם ,ובהיותה ם'
סתומה אז נקרא גן נעול מעיין חתום ,והמ"נ של המעיין חתומים שם וסתומים ,עכ"ל.
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בס"ד ,והיניקה הוא בסוד א"ל ד"ד ומ"י ד"ד של שם אלקים ,א"ל מימינא וד"ד משמאלא וה'
באמצעיתא שבו החלב לב' הדדים דימינא ושמאלא ,כמ"ש הרב ז"ל.1970
פתח טז
והוא ענין עמוק מאד ,כי הנה כתיב )ויקרא ו ב( זאת תורת העולה הי"א העולה על
מוקדה וגו' ,וכמ"ש בזוהר )תיקו"ז ס"ב ע"ב( דזאת סלקא למ"י 1971כו' ,והענין כי נה"י של
פרצוף הוא בסוד נפש ,בחינת מלכות שבו ,שתופסת מקום נה"י בבטן ,ולעולם אחיזת הסט"א
הוא ברגלין 1972שכן החטאים דבוקים בנפש ,והוא בסוד הנחש שתחילת ביאתו אל חוה נוקבא
דאדם ,1973ובאם רוצה אדם לתקן מה שפגם צריך להעלות הנפש ולדבק מדותיו שבנפשו במקור
הנשמה בקדושה עליונה יתירה ובשבירת המדות בהפוכם ,והם אורות של בינה בסוד מ"י שהוא
מימ"י החסדים מקוה טהרה ,ובזה נתקנים רגלין דיליה וסוד הנפש ואתהפך לרוח כמ"ש בזוהר
ר"פ צו )כ"ו ע"א( וסוד הרוח הוא משם אלקים דיודי"ן שהוא גי' ש' שמסתלק כמנין רו"ח
ונשאר אלהי"ם והוא סוד )תהלים יא יט( זבחי אלהי"ם רו"ח נשברה שנתמתקים הדינים ע"י
שבירת המדות ,שבזה מתקן המדות שבנפש שהיו שבורים מצד הסט"א ,והם נקשרים בסוד
היחוד לעשות רק ע"פ התורה ורצון קונו ,ובזה נשבר הסט"א ומתמתקים הגבורות.
והוא הדם העולה למעלה ומתהפך לחל"ב בסוד ה' של אלקים שהם ה"ג של ה' אותיות
שלו ,ובה' הם ג' מילואים הי"א וז"ש )ויקרא ו ב( הי"א העולה ,וב' הדדים הם א' מימין ב'
אותיות א"ל שהם חסדים דאימא ,והב' הוא משמאל גבורה דידה סוד מ"י שהם ה"ג כל א' מי'
וה' באמצע הדם העולה בסוד ה' גבורות מה שנתברר ע"י שנפתח הרחם שהוא המ"ם באלכסון,
והוא דרך יציאת הולד מלמעלה למטה ,וכשיוצא מתהפך ראשו למטה ורגליו למעלה ונמצא
שראשו בצד דרומית מערבית ורגליו בצפונית מזרחית ,כי יציאתו בסטרא דחסדים עליונים
כידוע ,והגבורות נשארים ברגליו שעדיין לא נתקנו עד אחר זמן היניקה ,וקו הזה שנפתח
באלכסון הוא הו' דנפיק מה' בסוד גילוי ו"ק שלו.
וכבר נתבאר )פתח יד( שענין היותו במעי אימא הוא כדי שתהא חופפת עליו לשמירה
מקטרוג הסט"א ,שלכן בעת הלידה שנפתח הרחם ונעשה גלוי ונפתח המחיצה אז הקטרוג
מתגבר ,והוא סוד סכנת הלידה שצריכה לשערי רחמים לדחות המקטרגים ממנה ומשם הם סוד
חבלי לידה ,ולפי שהרגלין עדיין לא נתבררו ,לכן צריכים הם עוד איזה זמן להיות ברחם דאימא,
ולכן הראש יוצא תחילה ואח"כ הרגלים ,משא"כ כשיוצא כסדרו אז הסכנה יותר גדולה ,כי
נאחזים תיכף ברגלין דיליה ,והפתיחה נעשה ע"י המפתח כידוע שהם ב' צירים וב' דלתות
באשה שמהם נעשה סוד ציור "ם" שברחם ,ויש עוד מפתח בחינת ה' והוא זוטר מאד בסוד י'
והוא סוד מ"י בסוד ה' דאימא ,וכן הוא בנוקבא תתאה כמו שית' במקומו והמפתח הזה מיסוד
אבא ,והוא בסוד הדעת שלו 1974והוא מפתח דכליל בשית ברא בוכרא ,1975ולכן נעשה בסוד "ו"
קו הפותח באלכסון ב' הדלתות ,והפתיחה הוא )ג"כ( בנ' שערים של אימא שהם בה' ,והוא
פתיחת ח' דחמץ בה' דמצה.1976
וסוד הסגירה בעיבור בבחינת "ם" הוא כמ"ש )שמות כה כז( לעומת המסגרת תהיינה
הטבעות ,1977כי כלל הכל הם ד' יסודות ארמ"ע שמהם כל הטבעיות ושינוי האיכות ,והם כלל כל

 1970עי' ע"ח שער הכללים פרק ג' ,ועוד עי' שער הפסוקים בהעלותך.
 1971לשון התיקו"ז אצלנו היא 'במ"י'.
 1972עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 1973עי' תיקו"ז קח ע"ב ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תי"ב וז"ל ,סוד פיתוי הנחש את חוה
אמנם כבר שמעת איך אדם וחוה הם נעשים לפי בחי' ההעלם וחוה יותר עיקרית בזה כי היא
הסוף אפילו של בחי' זאת לכן הלך הנחש אליה ,עכ"ל ,וכן הוא בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב.
 1974עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ג סתים לאימא וכו' עד דנפיק מינה  -ר"ל הלישן סתים
לאימא שהוא יסוד דדכורא דעייל בנוקבא וסתים יסוד דידה כנ"ל ,עכ"ל.
 1975עי' בהגר"א על ספד"צ טו ע"ג.
 1976עי' לעיל הערה .1943
 1977עי' זהר ח"א ל"א ע"א וז"ל ,פתח קרא ואמר כתיב )שמות כה כז( לעמת המסגרת תהיין
הטבעות בתים לבדים ,מאן ההוא מסגרת דא הוא אתר סגיר דלא פתיחא בר בשביל חד דקיק
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הרכבת מאורות של הפרצוף בד' מדרגות כלליות שבו שהם סוד המרכבה של חגת"ם ,והם ברחם
במ' של תבונה שהם מרכבה תתאה נהי"ם ,שבבחינת ז"א הם חגת"ם ורק בעיבור שלא נתגלה
רק נה"י שלו הוא בסוד נהי"ם ,ולפי שאז עדיין לא נגמר בירורו ותקונו היו צריכים ב' היסודות
של אש ועפר לשמירה מעולה ששם עיקר אחיזת הסט"א בגבורות ובסוד )ישעיה סה כה( ונחש
עפר לחמו דלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( וצריכים למיתוק ע"י ב' יסודות של מים
דימינא ורוח דאמצעיתא חסד ות"ת ,ולכן מחובר ה"ד" תתאה עם ה" " עילאה.
1978
ואלו הב' יסודות הם הכל דינים בסוד פ"ר דמנצפ"ך וע' נקודות דאלקים  ,וא"ש הוא
אלקים במילוי יודי"ן ,ובלידה שאז הוכנו כל התיקונים הצריכים ,לא היו ב' היסודות אלו צריכים
שמירה ,ולכן נפתח באלכסון זה ונתהפכו בסוד "ד" שהעפר עלה למעלה והאש נתהפך לימינא,
והוא בסוד הגדול הנזכר בקי"ס )ישעיה סג יב( מוליך לימין משה זרו"ע תפארת"ו בוקע מים
מפניהם ,כידוע שקי"ס היה בסוד הלידה כמ"ש הרב ז"ל בכוונות ז' של פסח )שעה"כ פסח פרק
יב ,פע"ח פסח פרק ח'( ונתהפך לימינא בסוד חסד זרוע ות"ת ,וקי"ס היה ע"י המטה שהוא בנ'
שערים שנפתחים ע"י האי מפתחא שה' של מטה הוא שער הנ' כידוע ,1979והוא ע"י האי
מפתחא 1980שהוא דרגא דמשה בחינת גילוי הדעת מיסוד אבא ,ולכן היה על הים נ' מכות )ש"ר
פרשה כג פסקה ט( בסוד ה' אצבעות של היד שהוא כל הנ' שערים דאימא ,וע"י נדחה הסט"א
מכל השערים דילה והם בסוד חבלי לידה ,ונדחו כל הסיגי ה' דמים טמאים 1981לחוץ ,והמובחר
שבו נתהפך לחלב ,והוא סוד המ"ן שהיו אוכלים במדבר מ' שנה בסוד חל"ב ,וכמ"ש )דברים לב
יג( ויניקהו דבש מסלע ושמן וגו' ,שהוא מזון דאימא שהוא לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו
)יומא ע"ה ע"ב( שהם מסטרא דחו"ב כידוע שמזונם משם ,ולכן גם כאן ע"י ה' דבאמצע אלקים
שהוא פתיחת נ' שערים שעי"ז נבררו ה' מיני דמים ונתהפכו לחלב בב' דדים דימינא ושמאלא
א"ל ומ"י ,והוא מ"ש משה רעה"ש בשירה בקי"ס )שמות טו יא( מ"י כמוך באלים ה' וגו' כמו"ך
הוא שם אלהי"ם ומ"י הוא מפתחא דפתח נ' שערים דילה ,והוא פתיחת מ' סתומה ע"י מפתחא
שהוא י' דמ"י ,והדם הזה נתהפך להם למזון כמ"ש )יחזקאל טז ו( ואעבור עליך וגו' ואומר לך
בדמיך חיי וגו' ,והוא מזון המ"ן שבמדבר שמשם היה חיותם ,והבן כל זה.
פתח יז
גידול של הפרצוף ז"א הוא ע"י היניקה שיונק מאימא אחר שנולד ,שאז נתגלה בו
מדרגות חג"ת וסוד הרוח שלו ונשלם בסוד ו"ק ,וכדי לבאר ענין זה על בוריו צריך לבאר ענין
הנר"ן של האדם ,ובזה יתבאר סוד העיבור והיניקה והגדלות ,והוא ,כי הפרצוף נחלק לג'
מדרגות והם נקראים ראש בטן גויה כמ"ש בס"י )פ"ג מ"ה( והיינו ,שכולל בו ג' מיני פרצופים
1982
הא' הראש שבו ששם הם המוחין וכל החושים ,והם המנהיגים את כל הגוף כמו השרים
והיושבים ראשונה במלכות המנהיגים את המדינה להספיק כל צרכיהם ולתקן כל מעשיהם
ועניניהם ע"י החושים והשכל שבו ,ולכן נקרא ראש בבחינת שר ומנהיג ,וחלק השני הוא עיקר
הגוף שהם הידים ואברים פנימיים שבו ,הלב והחזה והריאה ,שבהם עיקר חיותו והוא הרצון
והבחירה שבלב שממנו מקור החיים לכל אברי הגוף עד הפרסה המפסיק באמצע ,ועד שם הוא
עיקר האדם ,1983וחלק השלישי שבו הוא הרגלים והגוף מן הטבור ולמטה תחת החזה ואברים
הפנימיים שבו ,והם אינם עיקר האדם רק משמשים ועבדים שלו לגמור כל מה שצריך ומה
שנסדר ונגמר בלב ,ולכן הם נקראים למטה ממדרגת האדם ,וכן הנשמה מתחלקת לג' מדרגות
דאתיידע בגניזו לגביה ,ובגיניה אתמלי ורשים תרעין לאדלקא בוצינין וכו' ,עכ"ל ,וכן פירש הענין
בהגר"א תיקו"ז ק"ו ע"ב.
 1978בניקוד אלקים יש ז' נקודות ,שוא סגול חולם וחיריק )שעה"כ יוה"כ ג'( וכל נקודה י'.
 1979עי' יהל אור ח"ב ג' ע"ד.
 1980עי' לעיל הערה .1974
 1981עי' זהר ח"ב ל"ג ע"ב וז"ל ,דחמש דמים אינון דדם נדה מסאבין ,דאינון כלהו דם טמא,
עכ"ל.
1982
עי' לעיל אח"ף פתח ג'.
 1983עי' 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.
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אלו שמתלבש בהם בג' חלקי הגוף ,והיינו נר"ן ,שהנשמה שורה במוח והיא למעלה ממדרגת
אדם ועיקרה בשמים רק ניצוצות ממנה הם מתלבשים בראש במוחין שלו ,והם המתלבשים
באמצעות גידי המוחין בד' חושים ,ועיקרה לתקן האדם להעלותו במדרגה יותר גדולה מכפי מה
שהוא ,והרוח משכנו בלב והוא המתעורר ובו תלוי כל הבחירה וכל פרטי המעשים הראוים לו
לפי מה שהוא אדם בהנהגת עצמו וזולתו ,והנפש משכנו בכבד והוא בחלק התחתון שבגוף,
והוא הדם שבכבד שבו תלוי החיים הגופניים שהם משמשים לאדם ,שעיקר מדרגת האדם הוא
רוח ,שבו הבחירה ובו המעשים לטוב או לרע ח"ו ,הכל תלוי בבחירת הלב ,והנפש הוא משמש
לו.
אלו הג' חלקי נר"ן מתלבשים זה בזה ,שהרוח הוא מתלבש בנפש לתקנו כי כל
המדות 1984תלויים בנפש ,הכעס והחמדה וכל הדברים המשמשים בנפש הבהמיית ,והרוח מעלה
אותם להפך כל מדותיהם אל הטוב ,והנשמה מתלבשת ברוח ליתן בו השכלה ודעה לסייעו לדרך
הבחירה הטוב ,כמ"ש )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר מסייעים אותו ,והוא עיקר כוונת בריאת
האדם להרכיב בו כל ג' החלקים נר"ן שהוא סוד התיקון ,לתקן הנפש ע"י הרוח להעלותו
במדרגה עליונה בסוד זיווג מ"ה וב"ן )תהלים לו ז( אד"ם ובהמ"ה תושיע ה' ,1985וזהו שכרו
בעוה"ב שאחר מיתה עולה הרוח עם הנפש להתקשר במדרגת נשמה העליונה שהוא למעלה
ממדרגת אדם ,והוא סוד עליית שם ב"ן לס"ג וסוד עליית זו"נ לאימא.1986
והנה בעיבור כשהולד בבטן אמו אז אין לו רצון ובחירה וגם אין לו השכלה פנימיית
בגוף ,ואין מתגלה ממנו רק החיים והתנועה שלו ,והוא סוד כלילת ג' בג' שאין מתגלה בו רק
חלק התחתון מדרגת נפש שבו לבד ,וביניקה כשנולד אז מתחיל בו הרצון המתעורר והבחירה
והמדות ,והוא גילוי הרוח שבו ,ואחר זמן היניקה שאז מתחילין לחנכו בתורה אז מתגלים
המוחין בראשו בחכמה בינה ודעת ,וגם לתקן מעשיו ומדותיו להיות מתנהג ע"פ התורה אשר
אביו ואמו מחנכים אותו עד גמר גידולו ,והוא סוד גילוי נשמה שבו שאז היא מראה בו כחותיה.
וכפי מה שהוא באדם למטה ,הכל אנו מדברים כן בפרצוף ז"א באצילות שהוא סוד
האד"ם שם מ"ה שע"ז נאמר )בראשית א כו( נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ,שכל פרטי מדרגותיו
ומאורות שבו הכל הם מסודרים ע"פ דרכי האדם בכל פרטיו ,והוא כי עיקר מדרגת ז"א הוא ג'
קווין שבו חג"ת שהם חד"ר ג' דרכי הנהגה וגם כלליות ג' היסודות שע"י ניתן מציאות לכל דבר
בג' עלמין בי"ע והוא מדרגת רוח שבו ,ובחינת נה"י שלו הוא סוד נפש מדרגה שלמטה ממנו,
והם מאורות השייכים לנוקבא שנתחברו עמו שיהיו משלימים ע"י הדכורא שלכן מקום הנוקבא
הוא נגד נה"י שלו כמו שית' במקומו ,והם מאורות ממוזגים כפי סדור התחתונים ממש שהוא
הנהגת עוה"ז ,משא"כ חג"ת הם עצמם כללות הדרכים הפשוטים שהם בבחינת הנהגת
עוה"ב 1987כפי עיקר מציאות הראוי להנהגה אם הם בשלמותם וכמו שית' באריכות עוד בנתיבות
הבאים בס"ד ,והוא מדרגות רוח שבו שהוא עיקר מציאת ז"א ,ובחינת חב"ד שלו הם עיטורי
ההנהגה והעטרות הניתנים לפרטי המדרגות שבנבראים שע"י יתעלה במדרגה יותר גדולה
מערכם ,והוא בחינת אימא המתלבשת בו בנה"י שהם הכלים ולבושי המוחין שלו כמו שית'
במקומו )פתח ל(.
 1984עי' לעיל אח"ף פתח ז' שמדות טובות ברוח ,ובאח"ף פתח י' שמדות רעות בנפש.
 1985עי' יהל אור ח"ג ל"א ע"ב וז"ל ,סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית ,והיא יסודו,
ונפח בו רוח האדם ,שהוא נק' האדם באמת ,אד"ם ידוע ,והוא סוד מ"ה וב"ן ,שהמ"ה בא בתוך
הב"ן ,להוציא הברורין ולהשלים אותה ,והוא סוד אדם ובהמה )אותיות בהמה בה מ"ה( ולכן
הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן ,עכ"ל ,ומקורו מהספד"צ וז"ל )כ"ח ע"ב( ויאמר אלקים תוצא
הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ,ועי' ביאור הגר"א שם.
 1986עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז'
הוא מלכות ,ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה
וסוד היובל ,רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א(
ע"ש ,ועה"ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם
חוזרים לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל.
 1987עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
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וז"ס ג' מדרגות של עיבור יניקה ומוחין ,כי בעיבור לא נתגלה רק מדרגה התחתונה של
הפרצוף שאינו לפי ערכו ,ולכן הוא בתכלית הקטנות ר"ל שמאורות ומדרגות שלו הם פועלים
בכח מועט שלכן מצד זה צריך שמירה יתירה והסתר מן הסט"א ,שכ"ז שאין המאורות מגלים
פעולותיהם כראוי אז נמצא כח לסט"א שהם בסוד החשך ,ובכל מקום שיש מיעוט התפשטות
מדרגות של קדושה הם נמצאים שם ,וכמו בעת שישראל בגלות שאז כחות מאורות עליונים אין
משפיעים עליהם בגלוי רק כח הקיום והמהות בעולם שלא יִכְ לוּ בגלות ,ואז אינו משמש רק
בהסתר פנים ואין ההנהגה מתראה עין בעין לעומת העבודה כמו שהיה בעת שישראל היו
בארצם ,והם בסוד נה"י שהמדות ממוזגים ומעורבים כי רשע מכתיר את הצדיק וכו' )חבקוק א
ד( ואין אמת ואין משפט בעולם והשקר גובר וצריכים ישראל שמירה מעולה מאד מן הסט"א,
והם או"ה הגוזרים גזירות על ישראל ורוצים לאבדם מן העולם כמ"ש )תהלים פג ד( על עמך
יערימו סוד וגו' לכו ונכחידם וגו' ,ולכן אז כתיב )עמוס ז ב( מי יקום יעקב כי קטן הוא וגו' ,והוא
בסוד העיבור )גיטין נ"ו ע"ב( מי כמוך באלים ה' מי כמוך באלמים כו'.
וביניקה הוא כאשר כחות של ז"א מתראים במדרגה עליונה שבהם שהם חג"ת ,שחד"ר
שלו גלוים בעולם לתת לאיש איש כדרכיו כמו שהיה בזמן שהיו ישראל בארצם מושגחים
בהשגחה גלויה לכל כמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' ,ואז אין
צריכים שמירה כ"כ כי הסט"א אין להם שליטה עליו כמ"ש ויראו ממך ,ובחינת הנהגה זאת
מתלבשת תוך נה"י שלו שהם מדות הטבעיים הפועלים לפי עולם התחתון ,אבל גם חג"ת
מתגלה מדרגתם ,ונמצא ששם ה' מתגדל בעולמו יותר כמ"ש )יחזקאל לח כג( והתגדלתי
והתקדשתי לעיני העמים ,ולכן נקרא גידול של ז"א ,משא"כ בעיבור ,אף שודאי הכל מתנהג
בצדק ובמשפט ע"פ חג"ת ,אבל אין מתגלים כי אם בנה"י ,והוא חג"ת הנעלם בנה"י בסוד תלת
כליל בתלת 1988ונקרא בחינת עיבור לבד.
ובגדלות מתראה עוד חלק הג' של ז"א שהוא בחינת חב"ד שבו שהוא בחינת שלמעלה
ממדרגתו אלא מבחינת עולם העליון שאינו פועל לפי ענין הגופים ועניינים המסודרים לנבראים
בטבע הבריאה של ו' ימי בראשית שהוא בסוד ו"ק ,אלא בבחינה הראוי לנשמות שהם חב"ד
מאו"א שזה הוא ע"י התורה כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם וגו' ,והוא החכמה ונבואה
ורוה"ק 1989שזכו ישראל בהיותם בארצם ,שאז היה זמן גדלות של ז"א שהוא שורש של ישראל,
ואז גם הם נתגדלו שמם בעולם וכמו שית' ענין הגדלות ביותר ביאור במקומו )גדלות דז"א פתח
סד( ואלה הג' מדרגות הם קשורים ומתלבשים זה בזה והם בסוד ג' אותיות אחרונות של שם
הוי"ה ,והי' הוא בחינה יותר עליונה שהוא אינו מתלבש כלל תוך הפרצוף רק נשאר חופף עליו
בסוד אור מקיף עם בחינה עוד יותר עליונה שהוא קוצו של י' ,כמו שית' בנתיבות הבאים בס"ד.
פתח יח
סדר גידול היניקה הוא באורך ובעובי הפרצוף ,ולבאר זה צריך לבאר גם סוד העיבור
וכל פרטי מדרגות של יניקה וגדלות ,והוא כמ"ש שכלל הפרצוף נחלק לג' חלקים של ראש בטן
גויה שהם ג' מדרגות של סידורי פרטי המאורות והנהגתם בגילוי וסיתום ,שכל חלק מהם כולל
כל י"ס ר"ל כל הבנין עם כל הפרצופים שהוא אילן שלם ,והיינו כי אלו הג' חלקים בהם
מתלבשים נר"ן שלו וכל בחינה מהם כוללת כל נר"ן ,שבאמת הם ה' מדרגות של נרנח"י וכל א'
כולל כולם רק אין נחשבים אלא נר"ן שהם המתלבשים בכלים ופעולתם ניכרת לנבראים ,מה
שא"כ ב' בחינות של חיה ויחידה הוא אינו לפי פרטי הפרצוף אלא למעלה ממדרגתם רק בסוד
אור מקיף ,כמו שית' לפנינו ובנתיבות הבאים בס"ד ,והנר"ן מקומם במוח לב וכבד של הפרצוף,
שכל חלק מן הג' של ראש בטן גויה יש לו אבר פרטי שהוא כמו מלך עליהם ומנהיג אותם ונותן
להם סדר וקיום לכל החלקים הנפרטים באותו חלק של הפרצוף ,וכן הוא למעלה במאורות
העליונים שהם מתפרשים על ג' מדרגות ,הא' כח הפחות שבהם שהם פועלים בעת שאין
התחתונים ראויים לקבל מהם לפי מדרגתם שהם בחינת נה"י שלו ובחינת עיבור ,והב' הוא בסוד
חג"ת שלו שהוא יותר בהארה ובגילוי במדרגתו ,והג' בחי' ראש שלו הוא כאשר פועל ע"פ

 1988עי' אד"ר ק"ל ע"ב.
 1989עי' שבירה פתח י"ז שג' אלה הם חב"ד.
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עיטורי המאורות המאירים בו ממדרגה שעליו שמקבל מאו"א ,ובכל חלק מהם גם מאור פרטי
שהוא הכלל שממנו נמשכים כל הפרטים ומדרגות שבאותו החלק.
וזה המאור הראשיי שבחלק התחתון של נה"י שלו נקרא בשם כבד ,כמו הכבד באדם
שהיא בתחילת חלק התחתון של גופו שממנו יורד הדם ,וחיות נמשכים ע"י הגידים לכל אברים
שבו שפועל בחינת חיות ותנועה רק במה שהוא חי ,לא במדרגת אדם משכיל בעל בחירה ,שזה
אינו מכחו רק הוא פועל החיות לבד ,ונקרא כב"ד ע"ש זה כי כ"ב שבו הם סוד כ"ב אותיות בלא
נקודות שהוא סוד הנפש שכולל כל כחות של הפרצוף שהוא כלל הבריאה וסידורו והנהגתו ע"י
כ"ב אותיות התורה ,והד' שבו על סוד חיבור ד' יסודות שלו שהם הכללים ,וכן למעלה במאורות
הם שורש הד' יסודות בסוד ד' אותיות הוי"ה ,ושם בכבד הוא הדם והוא אחוריים של שם
אהי"ה ,1990והענין כי שם אהי"ה הוא באימא וכולל ג"כ אבא שהוא טמיר באימא ,והוא בחינת
אחוריים וחיצוניות שלה הנשפע בז"א לקיומו וסידורו ,והנפש הוא בחינה אחרונה הנשפע
ממנה ,וז"ס )ויקרא יז יא( כי הדם הוא הנפש ,ובכבד הם ע' עורקין 1991כוללים בסוד ע' נפש
יעקב ,שכמו בס' ריבוא נשמות של ישראל שרשים שלהם הם ע' נפש ,כמו כן כל פרטי המאורות
נכנסים תחת חשבון של ס' ריבוא שהם )שיה"ש ג ז( ששים גבורים מגבורי ישראל דלעילא
ושרשים שלהם הם ע' ,והם כחשבון ע' מיני גידים שיוצאים ממנו וכלולים בכבד שמשם נשפע
החיות לכל האברים ,והוא צינורי האורות הנותנים סדר לפרטי המדרגות שבפרצוף ,וז"ס כי הדם
הוא הנפש ,ולפי שעיקר העיסה שממנו נבנו כל המדרגות של הפרצוף הוא מה"ג שקיבל מאימא
בסוד מנצפ"ך ,לכן שם הדין שולט יותר והוא גוון האודם הנמשך מן הדם והם סוד ז' נקודות של
אלקים שבאימא ,1992ולכן הכבד כועס )ברכות ס"א ע"ב( ומקום הכבד הוא תיכף למטה מן
הפרסה המפסיק באמצע ששם היה הצמצום וסילוק האורות למעלה ,ואין שם כחות עליונות לפי
מה שהוא אדם אלא בסוד נפש בהמ"ה לבד ,והוא בסוד הגבורות ה"פ אלקים גימטריא
נפ"ש.1993
וחלק הב' של הפרצוף האמצעי הוא הגויה שהוא הידים וחצי גוף העליון שבו ,והיינו
כחות ומאורות של הפרצוף בהארה גדולה יותר שבו בסוד בחירה ורצון כפי מה שהוא אדם
בהשכלה ובינה ,והמאור הראשיי הכללי שבה נקרא ל"ב שהוא המסדר פרטי המאורות
האמצעיים במדרגה ונותן להם קיומם וחיותם ע"י ורידי הגידים הדופקים שנמשכים ממנו לכל
הפרצוף ,ובו שורה חלק הב' שהוא הרוח והוא רוח החיים ובו עיקר מדרגת האדם בסוד בחירה,
והם שני חללים שבלב ,1994ונקרא ל"ב על שם כ"ב אותיות וי' נקודות ,שכאן נתגלו הנקודות
שהם רוח שבאותיות שע"י הם נרגשים במבטא והוא גילוי כח המאורות לפי מה שהם ,משא"כ
כשפועלים במדרגה התחתונה שבהם אין כחם מתגלה רק בבחינת מציאותם לבד ,כמו האותיות
בלא נקודות ,ולכן הלב מקומו למעלה מן הפרסה ,ושם הדם היותר זך ומובחר שהוא סוד קבלתו
מאימא כח יותר עליון ,והוא ג"כ סוד אחוריים דשם אהי"ה דידה ,והענין כי שם אהי"ה הוא ג"כ
בג' גילופין דיודי"ן ודאלפי"ן ודההי"ן והם בסוד חב"ד חג"ת נה"י ,שבנה"י הוא אהי"ה
דההי"ן ,ולכן בכבד הוא ד"ם התחתון דאחוריים דשל ההי"ן ,והיותר זך ומובחר הוא בלב שהוא
בסוד שם דילה באלפי"ן כמו בהויו"ת דשם ב"ן ,דההי"ן הוא בנה"י מקום דנוקבא ודאלפי"ן
חג"ת דדכורא ודיודי"ן במוחין חו"ב ,וכמו כן הוא בסוד שם אהי"ה הנ"ל ,ושם בל"ב הוא סוד

 1990א' א"ה אה"י אהי"ה בגימ' ד"ם ,עי' ע"ח מ"ן ומ"ד פרק ה'.
 1991עי' תיקו"ז נ"ט ע"א שבעין ערקין אינון בכבדא ,לקבל שבעין ממנן ,כבד ויותרת ע"ב,
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ד ע"ד וז"ל ,על שבעין נפש ר"ל אם רובן של ישראל אז שלטין כו'
דבישראל אית בהו עי' בחי' של עי' נפש ,וב' של אברהם ויצחק שאלו ג' אבהן הן כלל נשמות
ישראל וכן הן כלל התורה וכן באדם ,על מ"ע ול"ת שלטין בנפשא ונשמתא כבד וטחול ועל התורה
עי' ערקין ,עכ"ל.
 1992עי' שעה"כ יוה"כ פרק ג' וז"ל ,ודע כי אלו הז' יודי"ן שבב' שמות אלו הם בחי' ז' נקודות
שיש בשם הוי"ה בניקו' אלהים הכוללת כל י"ס דאימא והם שבא סגול חירק וחולם ,עכ"ל.
 1993עי' הרמ"ע מפאנו  -מאמר תקוני תשובה  -פרק א וז"ל ,הוא בגי' נפש כמנין ה"פ אלקים
סוד הגבורות ,עכ"ל.
 1994עי' ברכות ס"א ע"א וז"ל ,אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב
שנאמר זבובי מות יבאיש ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז נה ע"ב.
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הל"ב נתיבות חכמה שהם כוללים כל היצור וכל הבריאה שנברא בחכמה ,כמו כן מה שנסדר
הכל בשורש בחכמה עליונה ציורו היא בל"ב שהוא מאור הכללי של ז"א בבחינת ו"ק שלו.
וחלק הג' של הפרצוף הוא הראש שלו שהם השרים המנהיגים את כל פרטי המאורות
שבו ,והם נותנים להם עטרות והשכלה ובינה שהמדרגות יתעלו למדרגה יותר גדולה ממנו,
ומאור הפרטי שבאותו חלק הוא המוח ,והוא סוד כללות חב"ד שלו ושם הדם היותר זך ומובחר
שהוא המובחר שמקבל מאחוריים דשם אהי"ה דאימא דיודי"ן ,ושם שורה הנשמה שבאדם ,וכן
בפרצוף ז"א שם השראת אור אימא המקשרת אותו והנותנת לו כחות שיגרמו לו עליה למדרגה
יותר עליונה ,ושם כלל כל המאורות של כל הג' חלקי הפרצו"ף ,1995כי לעולם העליון כולל כל
המדרגות שתחתיו ,ונקרא מ"ח כי שם אהי"ה בו י"ב צירופים והם מ"ח אותיות ,1996והם סוד
מ"ח טפות דנטיף מעדן בכל יום על הג"ן ,כמ"ש במדרש הנעלם פרשת חיי שרה )קכ"ה ע"א(
שעדן הוא חכמה וג"ן בינה.
פתח יט
וצריך שתדע שכל זה הוא בכללות ,אבל בפרטות כל א' מג' חלקים אלו הם כוללים
הכל ,שכמו בכלל הם ג' חלקים שבהם בפנימיות ג' נר"ן וב' מקיפים של חיה יחידה ,כמו כן הוא
בכל דבר ,שהנפש כוללת נר"ן וב' מקיפים של חיה יחידה והם נרנח"י שבנפש ,וכן הוא ברוח
וכן בנשמה מלבד ב' מקיפים כלליים חיה יחידה שגם הם כוללים כל א' נרנח"י ,וכן בכלים שהם
האברים שבגוף כל א' מהם כוללים ג' כלים ,וגם כל א' מהם יש בו ג' מדרגות של חיצון ואמצעי
ופנימיי ובהם מתלבשים נר"ן בג' מדרגות של כל א' ,והנר"ן מתלבשים בגוף ע"י בחינה
אמצעיית שהם הניצוצות שבאו מאב ואם שהם נעשו לבושים אל הנר"ן בסוד )שמות כא ח(
בבגדו בה כמ"ש הרב ז"ל.
וכפי מה שנתגדל הולד כל אבר מתגדל בעובי ובאורך ,וכמו כן מתפשטים בו הנר"ן שלו
ג"כ ביותר ,כמו שאנו רואים באדם התחתון שכל מה שהולד יותר גדול מתראים בו כחות נפשו
יותר ,וכן הרצון והבחירה והשכל הולכים ומתפשטים בו יותר ,שכ"ז שהגוף קטן אין הנפש יכול
לפרט כחות שלו בו רק בצמצום לפי ערך האברים של הגוף לבד.
וכבר כתבנו )אח"ף פתח י'( שהנפש הוא כח החיוני וההרגש שבאדם כמו שהוא בכל חי
שאינו מדבר ,ועכ"פ גם בנפש מוכרח להיות איזה כח המקבל גם לרוח ונשמה ,שאל"כ היאך
יכול כח הרוח וההשכלה עליונה להתראות באדם בהרגש הגופני שבו ,שעיקר הרגש האדם הוא
בכלים חיצונים הנפשיים שבו לבד ,אבל הוא כמ"ש שגם בנפש הוטבע הכח לקבל ההרגש
מהרוח ונשמה ג"כ ,וכח הזה שבנפש המוכן לקבל ההרגש מהרוח נקרא רוח שבנפש ,והמוכן
לקבל ההרגש מהנשמה נקרא נשמה שבנפש.
וכן הוא ברוח עצמו שבהכרח הוא ג"כ שיהיה בו כח לקבל הרגש מנשמה עליונה
המלובש בו ,שאל"כ היאך נרגש כח השכל והשגת הנשמה ברוח שבלב כי אם כשיש בה איזה
בחינה במה שהיא משתווית אל הנשמה ,וגם יש בה בחינה המקבלת אל הנפש שבזה היא נותנת
הרגש הרצון שלה אל הנפש שיקבל הרגש הזה מהרוח ,וזה נקרא נפש ונשמה שברוח ,וכן
בנשמה ג"כ בחינת השתוות אל הרוח ונפש שהם למטה ממדרגתה שבזה היא נותנת מכחם
אליהם להשכילם.
וכמו שיש כל המדרגות חלוקות בנר"ן הפנימי של הגוף ,כמו כן הוא בכלים שהם
האברים עצמם מקבלים לעומת כל הכחות ההם ,שהגוף הוא צל ודמות של הנר"ן וכל מה
שמתפשט הגוף ומתגדל ,הוא ע"י שנכנסים כחות הנר"ן להתפשט יותר ,וכל בחינות שנכנסים
יותר מהנר"ן אז מתגלים יותר הפרטים של כחות הגוף ג"כ והוא גידול האברים ,והיינו כשנכנס
בו הרוח שבנפש אז מתגדל באורך יותר ,שהוא צד החיצון של הגוף כמו הנפש שהוא חיצוני
לרוח ונשמה ,וכשנכנס בו רוח העצמי אז מתגדל בעובי ,וכן כשנכנס בו הנשמה אז מתגדל יותר
בעובי שהוא חלק הפנימי של כל אבר ,וכן באורך מתגדל כשנכנס הנשמה שבנפש ושברוח
ושבנשמה ,וזה הוא בכלל וכמו כן הוא בפרט בכל אבר בפ"ע של הגוף.

 1995פרצו"ף גימ' אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,אל"ף ה"א יו"ד ה"א ,ואל"ף ה"ה יו"ד ה"ה.
 1996עי' ליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב.
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וכמו שהוא באדם בגוף ונפש שבו שהם מתחלקים לג' מדרגות בגוף וג' בנפש הפנימי
וב' מקיפים עליהם וכל א' כולל כל הה' ,כמו כן הכל הוא במאורות העליונים שבאצילות,
שהאדם הוא צל ודמות ממה שלמעלה כמ"ש בכ"מ.
פתח כ
והוא שכבר כתבנו באריכות בנתיב הצמצום )פתח יא( ששורש הכל הוא הקו והרשימו,
שמהרשימו שהוא הצמצום נמשך שורש הגבול והמדה בכל המאורות שבאצילות ,ומן הקו הוא
סוד השקפת הבלתי בע"ת שנמשך מא"ס שפועל במדות לפי עניינם כדי להשלים רצון הפנימי
של הבלתי בע"ת מה שנעלם מאתנו דבר זה ,וכן הוא במאורות שבאצילות שהספירות שהם
מדותיו ית' שמהם נמשך לנבראים להוציאם אל הגבול והשיעור וליתן להם מציאותם וכן
להנהיגם לפי הזמן והגבול והמדה לכל א' כפי ערכו ,והם סוד הכלים של הספירות ,והרצון
הפנימי שבהם שנמשך מרצון העליון הכמוס שהוא סוד הקו הוא העצמות סוד נר"ן של
הספירות ,שהרצון גופא פועל בכל מדה לפי עניינו ולכן מתחלק בשם בכל מקום לפי עניינו
שבמדרגה התחתונה נקרא נפש ,ובמדרגה האמצעית נקרא בשם רוח ובעליונה נקרא נשמה,
והרצון המשקיף למעלה ממדרגתם לקשרו ברצון היותר גבוה ,הוא בחינת חיה יחידה שעליהם.
והנה הכלים הם בג' מדרגות שבז"א שכאן הגיע ההדרגה שיתפעל לפי התחתונים אם
בהארה מרובה או פחות ,הכל לפי העבודה שהם ג' הזמנים של עיבור יניקה ומוחין כמ"ש,
והיינו שבאם התחתונים אינם ראוים אין המאורות שבו מסודרים רק במדרגה יותר תחתונה
שבהם ,ואין מתראה ומושפע מהם לתחתונים רק מדרגה פחותה שהוא לקיימם לבד ולהשאיר
מציאותם בצמצום ,והוא בחינת נה"י שבז"א ור"ל ג' הקווין הכלליים של חד"ר פועלים רק בגדר
חיות ותנועה כמו שהנפש עושה בגוף האדם ,כמו כן בערך זה נראה השפעת מאורות אלו
המסודרים בסוד פרצוף של כללות י"ס ,ונשפע לישראל כח מציאותם והשארתם בעולם בכח
טבעיי בהסתר פנים כמו בעת שהיו ישראל במצרים ובגלות שהוא בחינת עיבור ,וגם שמו ית'
ניכר בעולם רק מכללות סידור העולם הנוהג בטבעו שאין בירה בלא מנהיג ,אבל בכח פחות.
אבל ביניקה הוא מדרגה יותר גדולה ,שהמאורות מסודרים להראות כח השפעתם בכח
יותר גדול ,והיינו ע"י שמתגלה ג"כ סידור המאורות לגלות שמו ע"י שנותן לאיש איש כדרכיו
וגו' ,שהם הג' קוי הנהגה חד"ר עצמם כפי מה שהם )משא"כ נה"י שהם מדות ממוזגים כמ"ש
במ"א )שבירה פתח כד ולעיל פתח יז(( והוא ג"כ בעת שמראה גדלותם של ישראל ,ואז מתגלה
שמו ית' בעולם ע"י ישראל שע"י מתפרסם שמו וכחו וגבורתו בעולם שהוא גילוי שמו המיוחד
ע"י מדותיו ,וזה בחינת יניקה שמתגלים הו"ק בשלמות ,ואז גם רצון הפנימי שבהם פועל לפי
ערך הכלים במדה מרובה והוא סוד הרוח הפנימי המתלבש בכלים ,ובעת שהמאורות מסודרים
באופן זה ,גם חלק התחתון של המאורות שנותן מציאות וחיות לנבראים בסידור הטבעי הנהוג
ג"כ מתגדל ומתרבה השפע למטה ,וכן בנבראי מעלה ,וזה הוא בחינת גדלות האברים באורך
שהוא ע"י כניסת רוח שבנפש ,ור"ל שמתגלה גם בהם הכח ביותר גדול לעומת מה שנתגלה חלק
הב' שבמאורות שפועל לפי ערך היניקה שביארנו ,והוא גילוי הרוח הכללי ,והוא הפועל גם
במדרגה התחתונה של השפעת הנבראים להאציל ממנו הודו והיא בחינת נפש שברוח ,והוא
גידול האברים שהם המדות בעובר ר"ל שגם בפנימיות מתגדלים המדות לגלות כח מדותיו ית',
ושמו יתקדש בעולם ביותר.
ובחינת הגדלות הגמור הוא מדרגה עוד יותר עליונה ,שהמאורות המסודרים בז"א
וכחות המדות שלו פועלים בנבראים במדרגה יותר עליונה מערכם המסודר בו' ימי בראשית
1997
אלא לפי המסודר למעלה מהנהגה ,ואינם פועלים לפי מעשה בני אדם אלא ברחמים גדולים
לפי רצונו ית' בעולם לא לפי המעשה ,כמ"ש רבינו הגדול בכתביו ,1998והוא אשר יתגלה עיקר
 1997עי' עקודים פתח יג ושבירה פתח יח על הפסוק ואף גם זאת.
 1998עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש
בס"י ,והוא סוד וחד חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות,
ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,
רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב
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הסידור הזה של המאורות רק באלף השביעי ,שהו"ק פועלים בו' אלפי שנין אבל אלף השביעי
הוא בסוד כניסת אימא בו ,שמסודרים המאורות בהנהגה עליונה מאד שזה נקרא מוחין שלו
חב"ד ,ובעוה"ז אינם אלא בסוד ו"ק לבד ,רק בעתים מיוחדים יש גילוי של חב"ד ע"י הו"ק והם
סוד כניסת המוחין גם עתה ע"י המצות וסוד הגדלות הנזכר בכמה מקומות וכמו שית' עוד
באריכות במקומו )גדלות דז"א פתח א'( בס"ד ,ובחינה זאת כוללת ג"כ ג' מדרגות של נר"ן במה
שמראה כחו בב' המדרגות הראשונים ,ועיקרם הנהגה שאינו לפי הערך שמתנהג בו' אלפי שנין
ע"פ גשמיות וכל זמן שהסט"א והקטרוג ,שאז רק הו"ק פועלים ,אבל הוא כפי מה שיהיו
הנבראים מסודרים באלף השביעי טהורים וזכים כמו אדה"ר קודם החטא ,ועוד מדרגה יותר,
1999
ומהם באים ניצוצות גם בעוה"ז אל הצדיקים הגדולים הראויים לכך שמטעימם מעין עוה"ב
בהשגת נבואה ורוה"ק ופנימיות התורה ,והוא בסוד חב"ד ,2000אבל כלל הדברים ,נה"י הוא
בבחינת הנהגת עוה"ז המסודר בכל זמן ,ובהם נכללים כל המדרגות הג' נר"ן שבנפ"ש,2001
וחג"ת הנהגת עוה"ב לאחר המיתה בג"ע ,וחב"ד הנהגת אלף השביעי ,והבן מאד.
פתח כא
אחר שביארנו הדברים בכלל ,נבאר אותם בפרטות ע"פ סדר דברי הרב הקדוש ז"ל,
בתחילה זיווג דאו"א להוציא ז"א אל הגילוי ,הוא שע"י זיווגים 2002אבא נותן טיפה כלליות
מבחינת התחלת עליון של נה"י שלהם שהוא נקרא אבר הכבד ,שהוא המאור הכללי שממנו
נמשכים פרטי המדרגות של נה"י שהוא כולל פרצוף שלם במדרגה קטנה ,וכן אימא נותנת טיפה
כלליית ממאור הזה שבה ,ובטיפה זאת נכנס כח פנימיי שהוא נקרא ניצוץ א' מבחינת הנפש
שלהם שהוא הרצון הפנימי המתפשט בהם ,ועי"ז גורמים שיתבררו מעט מעט הכלים וניצוצות
ואורות של הכלים שעלו מן התהו ,ומצטיירים בציור פרצוף בחיבור סדורי המאורות הראוים
להנהגה כפי התיקון.
ואלו הטיפות הם עצמם סוד הבירורים שעלו אל מחשבה דאו"א ,וכפי שנסדרו שמה כך
הם מתחילים להצטייר בכח המאור שבאימא שבזה נותנת בהם כח הציור ,ומכח הנפש של או"א
שבטיפות דאו"א נעשה לבוש אל הנפש שבז"א ,ור"ל שהנפש הזה יהיה נמשך ע"פ כח של או"א
שהם מוכנים ומסודרים לחבר הכלים שהם המדות עצמם עם רצון היחוד העליון ,שקישורם תלוי
באו"א הנותנים הכח הזה אל המדות של ז"א ,והוא סוד )שמות כא ח( בבגדו בה הנזכר בזוהר
)ח"ב צ"ו ע"ב( שהוא לבוש הנשמה שהוא שם מ"ב ,2003והוא בסוד מ"ב זיווגים של או"א
שכתבנו למעלה )פתח ד'( והוא כולל ב' פעמים כ"א אותיות א"ב ותשר"ק שהם כח דו"נ ,שאות
הראשון אינו בחשבון והוא הכלל תמיד ,והוא ג"כ בסוד יה"ו אהי"ה שהם כלל בנין הפרצוף מג'
אמות אמ"ש בראש בטן גויה.
ואלו הב' טיפות דאו"א הם כוללים כל א' כל רמ"ח אברים שהם פרטי כל המדרגות ,וכל
זמן העיבור הוא נבנה מבחינת חיצוניות של מלכות דיש"ס ותבונה ,ור"ל כי ישסו"ת שהם
מתלבשים בז"א להגדילו הם פרצוף שלם מי"ס שהוא מתחלק ג"כ לג' מדרגות של ראש בטן
גויה שהם מלכות ו"ק ואימא ,ובעיבור שאז נבנה רק נה"י דז"א שהוא בחינת נפש שלו שהוא
הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים
לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל.
 1999עי' ב"ב ט"ז ע"ב וז"ל ,ג' הטעימן הקב"ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב,
עכ"ל ,ועי' שבירה פתח כד שזהו גוונין דלא חזיין ,ועי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד ,ועי' עוד שבירה פתח
ה'.
2000
עי' תיקו"ז נ"ה ע"א ומבינה נביאים ,ועי' רש"י שמות לא ג שדעת היא רוה"ק ,וחכמה זה
חכמת התורה ,כמש"כ )ב"ר פי"ז פ"ה( נובלות חכמה של מעלה תורה ,עי' זהר )ח"ג ס"א ע"א( וז"ל,
ותנינן קמיה דמר מאי קדש שלימותא דאקרי חכמה עלאה ומהאי אתר ומתמן נפקין מבועין ונחלין
לכל עבר עד דמטו להאי זאת והאי זאת ,כד מתברכא אקרי קדש ואקרי חכמה וקראן ליה רוח
הקדש כלומר רוח מההוא קדש דלעילא וכו' ,וכד נפיק מתמן בההוא דרגא דאקרי יסוד לההוא
חכמה זעירא כדין אתקרי לשון למודים ,עכ"ל ,ועי' נוק' דז"א לד שזהו בנין הנוק' בשלימות.
 2001נראה דצריך למחוק הגרשיים.
 2002נדצ"ל זיווגם.
 2003עי' ע"ח פנימיות וחיצוניות פרק יג.
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מדרגת מלכות שבו שתופס כל נה"י וכמו שית' אח"ז בס"ד )בפתח הבא( לכן גם בחינת אימא
שנכנסת בו עם הארת אבא הכלול בה הוא ג"כ במדרגה זו של מלכות שהוא תופס נה"י שלהם
לבד וכל ימי העיבור נכנסים המדרגות של מלכות זו ,זה אחר זה בהדרגה עד שנשלם בט' חדשי
העיבור ,והם בכללות כל רפ"ח ניצוצין דאתברירו כמ"ש למעלה )פתח ט'(.
פתח כב
אמנם ידוע ,כי העובר גם בעת שהוא בבטן אימו יש לו ג"כ כל האברים וכל הג' חלקים
ראש בטן גויה ואברים הראשיים של מח לב וכבד ,רק הם בקטנות גדול ,והענין ,כי כלל כל
מהימנותא 2004הוא ג' שמות אהי"ה הוי"ה אדנ"י 2005שהוא אימא 2006וזו"נ ,אבל חכמה הוא
הכלל ,וג' הנ"ל הם הפרטים ,כי חכמה הוא סידור כל פרטי הנבראים וכללות סדור המאורות
בכלל בחכמה ,והוא י' של השם בג' קוצין דיליה 2007שבזה כולל ג' המדרגות שתחתיו ,וכן הוא
בכל פרצוף ,שראש בטן גויה שלו הם בסוד ג' שמות הנ"ל ,ובהם נר"ן ג' דרגין דבינה וזו"נ ,אבל
חכמה הוא בסוד אור מקיף והוא כולל גם יחידה שהוא קוצו של יו"ד.
ולכן כל פרצוף תיכף אחר המתקלא נשלם בו הג' דרגין הנ"ל ,והם ראש בטן גויה שלו,
אבל הם בכח פחות מאד ,והם נר"ן שבנפש ,שהנפש שבנפש הוא מגדל הכבד וכל איברים
החיצוניים שהם סוד נה"י דנה"י והרוח שבנפש מגדל הלב עם איברים האמצעים והנשמה
שבנפש מגדל המוח עם אברים הפנימיים ,ואעפ"כ אין מתגלה ממנו רק בחינת נפש שבנפש
לבד ,כי הלב והמוח אין מגלים פעולתם כל זמן העיבור ,רק ביניקה מתגלה ג"כ כח הלב
והאברים הנתלים בו ,ובגדלות גם המוח מגלה פעולותיו עם האברים התלוים בו ,ולכן ו"ק
שבעיבור הוא נפש שבנפש ,וביניקה רוח שנפש מתגלה ,וכן רוח הכללי ,ובזה מתגדל העובר
באורך ובעובי ,והוא הכל בפרטי המאורות העליונים שבעיבור ג"כ מסודרים כל המדרגות שלו
בג' חלקים הנ"ל ,והם מסודרים בבחינת תיקון ]בהסרת[ )בהסתרת( הקלקולים והקטרוגים מהם,
אבל אין מתגלה בעיבור רק הארת נה"י שבנה"י לבד ,ושארי הכחות הם כמוסים בהם ורק
מסודרים ע"י אימא שאח"כ ע"י ההדרגה מעצמם יוציאו כחם אל הפועל ,משא"כ אם לא היה
מציאות העיבור בבטן האם ,לא היה אפשר לבוא לגילוי אח"כ.
וכן כאן כל מאורות של ז"א הוצרך להסדר ע"י המאורות של או"א שנותנים מציאות
להם שיגלו כחם אח"כ בפרטות לפי סדר העבודה השלמה של ישראל ,ואם לא היה תחילה
הסדור באו"א ,לא היה אפשר למדרגות אלו להאיר ולצאת אל הפועל ,וז"ס הכתוב )איוב מא ג(
מי הקדימני ואשלם וגו' ,שכל העבודה של ישראל מה שמוציאים תיקונים בז"א לגלות מדרגות
שלו ,כבר הוכנו ממקור עליון בתחילה ,והוא ממש כענין הזורע גרעין בארץ ומצמיח אילן עם
פירותיו וענפיו ועליו ,שהאדם אינו עושה מאומה להמציא יש מאין אלא יש מיש ,שכבר בגרעין
 2004עי' בהגר"א על ספד"צ י"ז ע"ד וז"ל ,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 ,עכ"ל.
 2005עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ב וז"ל ,בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג' שמות
אקי"ק הוי"ה אדנ"י ג' פרצופים א"א זו"נ ,שאו"א נכללין במזלא וכן בא"ר לא הזכירם ,עכ"ל.
 2006עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ה ע"ד י' אויר וז"ל ,יוצא האור והוא בינה כי בכתר שורש חו"ב
זו"נ כידוע והוא היו"ד והאור ,ואח"כ יוצאין מהם חו"ב ונקרא בינה אור ולכן נקרא בינה גלגלתא,
וכן נקרא בכל שמות שבה אהי"ה וכן כולם כידוע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה היא ה'
עילאה ,עכ"ל.
 2007עי' נקודים פתח י"ד ועי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי',
דהא רזא דיליה מראש צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא
דסלקא ,אלקינו דא גזעא דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא
יאות ,עכ"ל ,ועי' אריז"ל בשער מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים
מן ג' מוחין ,חכמה ובינה ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא
וגי"ו )נ"א ושוריק( באמצעיתא ,והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב,
עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ
העליון ,גזעא גוף היו"ד ,ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד
הוא חכמה ,ובקוצא נקשר כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם
שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא י' כידוע ,עכ"ל.
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נטוע כל פרטי האילן וענפיו ופירותיו ,דרק שע"י מעשה האדם הם מתגלים ויוצאים מן הכח אל
הפועל ,וכמו כן הוא כל העליות וגדלות של ז"א הנעשה ע"י המצות והעבודה ,מגלה כחות
המסודרים בו בכח ע"י או"א בעת העיבור ,וכל הג' נר"ן הם מתפשטים בכלים ,משא"כ ב'
מדרגות העליונות שהם בסוד חיה ויחידה ,אין מתלבשים בכלים רק חופפים על הפרצוף בסוד
אור מקיף ,והיינו כי ב' מדרגות אלו אינם משמשים לפי סדור הצריך לבריאה בהנהגת הזמן,
ולכן אין להם מדות וכלים שיתגלה פעולתם ע"י ,רק שהם חופפים מלמעלה ממדרגת הגבול
והמדה ,להביא כל מדרגה מהם אל הנצחיות ,ולכן עד בינה יש השגה כמ"ש )דברים ד לב( כי
שאל נא לימים ראשונים ,2008וכן בבינה קיימא לשאלה ,2009משא"כ חכמה וכתר ,עליהם נאמר
)חגיגה י"ג ע"א( במופלא ממך כו' ,והיינו שעיקר מה שמושג לנבראים הוא מה שנסדר בז"א
בו"ק שלו שהם ו' ימי המעשה ,וכן בינה בבחינת נשמה שמתלבש בכלים בהעלם לסדרם אל
השלמות ,ומצד זה שייך שם בחינת שאלה שהוא התחלת השגה ,אבל אינה השגה ברורה ,אבל
מדרגת כתר וחכמה שהם למעלה מגדר השגת הזמן והגבול ,אין השגה כלל שם רק שזה מושג
לנו שהכל מסודר בחכמה עליונה ,והוא מצד שאנו רואים שהנבראים עצמם מסודרים בחכמה,
נדע שהם תלוים בחכמה עליונה הנעלמת מעיני כל חי והוא סוד מדרגת מלכות שהיא חכמה
תתאה שהיא כוללת כל הסדרים של ג' עולמות בי"ע ,וז"ס )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ,
שהוא סוד )זהר ח"ג רנ"ח ע"א( אבא יסד ברתא ,והוא י' בראש של שם הוי"ה ,יו"ד בסוף של
שם אדנ"י 2010שהכל נכלל בי' שהם כללות הסדרים של כל דבר הנכלל בסוד י' ספירות של
כלליות ,ולכן אומרים שחכמה אינו מושג רק מציאותו 2011לבד ,שהוא יש מאין ,אבל כתר גם זה
אינו מושג ,כי הוא רצונו ית' 2012מה שכיון בבריאת עולמו ובסידורי הנהגות ומאורות אלו
הסדרים בחכמה ,ולכן נקרא אין ומדרגת יחידה.
פתח כג
וכל אלו המדרגות שאמרנו ,הם הכל ביש"ס ותבונה שהוא בחינת או"א היאך משלימים
את ז"א במדרגה תחתונה שלהם ,שבהם יש סדר עיבור יניקה ומוחין ,ופנימיות נר"ן וב' בחינות
של מקיפים חיה ויחידה ,והם בפרטות נקראים י' ספירות של יש"ס ותבונה ,והיינו שבעיבור הוא
מנה"י מלכות שם אדנ"י שבהם ,וביניקה מאיר בהם בבחינת ו"ק שלהם שם הוי"ה שבהם,
ובגדלות מבינה שם אהי"ה שבהם ,ובהם נכללים ב' בחינות עליונות חיה ויחידה שהם כתר
וחכמה של יש"ס ותבונה ,והיינו שהם בונים את ז"א בהדרגה כפי מה ששיערה מחשבה עליונה,
וכבר כתבנו )פתח י'( ענין הזמן הנזכר באצילות שאינו זמן גשמי ח"ו ,אלא התחלקות פרטי
המדרגות הוא חילוק הזמן ,שמאור א' מעכב על חברו כמו שכתבנו כמה פעמים ,והנה כל אלו
 2008עי' ע"ח עגו"י פרק ה' וז"ל ,בהקדמת הזוהר ד' א' אמרו שם על פ' שאו מרום עיניכם וראו
מי ברא אלה כו' כי בכתר ובחכמה לית תמן שאלה כלל ומבינה ואילך קיימא לשאלה אבל איהו
בארח סתים ולא אתגלייא כלל כיון דמטי עד מל' הנקרא מ"ה מה פשפשת ומה ידעת הא כולא
סתים כדבקדמיתא ובמקומות אחרים ע"פ 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"ח ע"ב וז"ל ,ע"ק נקרא טמיר
דטמירין והוא אתלבש בז"א ובז"א מתחיל הגילוי כי שאל נא לימים ראשונים )דברים ד'( עולם
חסד יבנה )תהלים פ"ט(.
 2009עי' לעיל הערה .211
 2010עי' ע"ח מ"ן מ"ד פרק טו.
 2011עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"ב וז"ל ,שע"ק נקרא אין שאפילו מציאותו אין משיגין,
והחכמה עלאה הוא שירותא לאשתכחא כמ"ש בא"ז דף רפ"ט ע"ב אתר דשירותא אשתכח כו' הוא
נהירו דחכמתא ושירותא ממה דאתגלייא הוה כו' ,וגם הוא אינו מושג כמ"ש שם דף ר"צ ע"א והאי
אב כו' ובג"כ לא אשתמודע ואע"פ שמציאותו נגלה ובו מתחיל ,כמ"ש )איוב כ"ח( והחכמה מאין
תמצא והוא ראשית י"ש מאין ,ר"ל מע"ק שנקרא אין כנ"ל ולכן נקרא ראשית ונקרא יש ,אבל ממנו
ולמטה הוא יש מיש והוא תהו חומר הראשון שנקרא גולם שאין ניכר מהותו אלא מציאותו ,עכ"ל.
 2012עי' ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג' דברים רצון ומחשבה וציור
וכו' ,וכתר הוא התכלית כמו מלכות ונקרא כתר מלכות אלא שמלכות הוא תכלית הפעולה וכתר
הוא תכלית הפועל ית' והוא נעלם מאד ,כי ידענו שהבורא ית' אין צריך לכל בריאה ולא לשום דבר
והבריות אין מוספים לו שום תועלת ,ולכן קוראים לכתר רצון כי אין רק רצון לבד וזהו התכלית
שאנו משיגים ,עכ"ל.
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המדרגות ישנם גם כן בבחינה עליונה יותר ,והוא בסוד או"א עילאין ,והיינו כשאו"א מאירים
לז"א במדריגה העליונה שבהם יותר ,ובו נמצא גם כן כל אלו המדרגות של נרנח"י וג' כלים של
ראש בטן גויה ,וכן הולכים המדרגות עד אין קץ ,כי גם ביש"ס ותבונה יש כמה מדרגות שהם
תבונה א' וב' וג' וד' ,וכן ביש"ס ,וכן הוא באו"א ,והמשכיל יבין בזה סוד המצות והעבודה
והיאך הם נותנים תיקונים ועליות לז"א ממדרגה למדרגה ,הכל לפי ערך העבודה ולפי רוב
העוסקים בה ולפי שלמות הזמן כמ"ש הרב בכוונת פסח ושבת ויו"ט ,וכמה מדרגות ,וכל אדם
מישראל יש לו דרך ומדריגה בפ"ע בתיקונים המאורות העליונים ,שאין צדיק דומה לחבירו ואין
לך יום ושעה דומה לחבירתה ,רק כל א' לפי שורש נשמתו יש לו מדריגה בפ"ע בז"א ,והוא
כולל אילן שלם שבו נמצאים כל המדריגות שכתבנו ,וגם משתנה לפי הזמן המתחלף בכל עת
שעושה תמיד תיקונים חדשים בסוד גלגולי תתר"ף רגעים שבכל שעה ,2013שבכל רגע הוא צירוף
משם הוי"ה שכולל כל האילן וכל המדריגות ,הכל על פי צירוף הנקודות והאותיות של רל"א
שערים פו"א )ס"י פ"ב מ"ד( וכל אדם מישראל מצווה על תרי"ג מצות שהם כל כחות שבפרצוף
רמ"ח ושס"ה ,וכל מצוה הוא כולל כולם ,שכל פרט מהם כולל הכל ,דרך משל ,כמו העין שהוא
אבר א' פועל לצורך כל האברים ונמשכים ההרגשות מכולם בו ,וכן כל אבר ואבר ,שלכן
כשכואב אבר א' מרגיש כל הגוף ,וכן הוא פועל בנפש וכן ברוח ונשמה וכן בעלמין דלעילא
ובז"א ,לפי מקור נשמתו שכל פרט הוא שם הוי"ה א' ,שלכן מצו"ה הוא שם הוי"ה ,רק שב'
אותיות ראשונים הם נעלמים ובאים בחילוף א"ת ב"ש ,2014שעיקר כל מצוה צריך בה תורה
לימוד ומעשה והם ו"ה 2015של השם ,ודחילו ורחימו 2016שהם בנפש במחשבה שהם מחוברים
יחד חו"ב י"ה של השם דאו"א לא מתפרשין לעלמין ,2017מה שא"כ דבור ומעשה הם נפרדים
וצריך לעשות להם חיבור ללמוד ע"מ לעשות ,2018ובזה עושה זיווג בזו"נ ,והם רוח ונפש של
המצות ,הדבור הוא הרוח בנקודות ,והמעשה באותיות ,והנשמה במחשבה כולל שניהם ביחד
והוא יראת הרוממות הקשור באהבה ,2019וכל אדם לפי ערך עשותו המצוה ,וכן לפי ערך לימודו,
וכן לפי ערך מחשבותיו הטהורות ,כן הוא התיקונים שגורם ,אם בבחינת עיבור או יניקה ומוחין,
ואם בישסו"ת או באו"א עילאין.
וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג' מדרגות ,מחשבה ,דבור ומעשה ,שהם נר"ן שבכלים
שמתלבשים בהם בג' המדרגות אלו ,ואמרו שמחשבה אינו מעכב המצוה ,2020שעיקר מה שתלוי
ביד אדם הם רק הו"ק שהם הדבור והמעשה ,תורה ומצות ,רוח ונפש ,אבל המחשבה הוא רק
עטרות של המצות שמוסיף בהם שלמות ,והם המוחין שבהם ,והם בסוד אחוריים בסוד א"ת
 2013עי' בגר"א ס"י כ"ג ע"ד שמביא מהפרדס של הרמ"ק  -י"ב שעות היום הם נגד י"ב צירופי
הוי"ה ובכל הוי"ה יש תתר"ף תיבות נגד תתר"ף חלקים שיש בשעה והם ו' נקודות ,ה' תנועות
גדולות )קמץ צירי חולם חיריק ושורוק( ושב"א ,ולכל אות משם הוי"ה מצרפים אות אל"ף בכל
האפשרויות עם ב' נקודות )דהיינו י ְִא י ְְא י ְֵא י ְֹא י ְָא י ְֻא ,ואחר כך י ִִא י ְִא וכו'( הרי ל"ו )ו' פעמים ו'(
ולכן יש ל"ו פעמים שם הוי"ה שהוא גימ' תתקל"ו ,ועוד קמ"ד אלפין )ל"ו כפול ד'( סך הכל יש
תתר"ף ,עכ"ל.
 2014עי' אריז"ל טעמי המצות  -פרשת בראשית וז"ל ,מצוה היא אותיות הוי"ה רק שב' אותיות
ראשונות נתחלפו בא"ת ב"ש ,עכ"ל.
 2015עי' זהר ח"ג רע"ח ע"ב וז"ל ,כד אקדים ה' זעירא דאיהי מצוה שריא עליה תורה דאיהו ו',
עכ"ל.
2016
עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,עכ"ל.
ועי' לקמן אח"ף פתח ג' שנשמתו של אדם שורה במוחו ורוחו.
 2017עי' זהר ח"ג ד' ע"א וז"ל ,אתר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשין לעלמין
אלין אקרון רעים ,עכ"ל ,ועי' ע"ח עקודים פרק ה'.
 2018עי' יהל אור ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,באתר דתורה וכו'  -ואף בתורה לבד יש מצוה ללמוד ע"מ
לעשות ,ולכן בתורה אנו מברכים ב' ברכות לעסוק וכו' ואשר בחר בנו וכו' ,לעסוק כנגד מצוה
ובמצוה יש תורה ,ולכן צ"ל קודם עשיית מצוה הריני עושה כאשר צוני ה' בתורתו ,עכ"ל ,ועי'
גדלות דז"א פתח י' ששם משמע שהרוח שבמצוה היא הרצון ,וצ"ע.
 2019עי' יהל אור ח"א כ"ח ע"ד ז"ל ,כי יו"ד בחכמה ושם יראת הרוממות וה' בינה תמן אהבה.
 2020עי' נפה"ח בפרקים פרק ה'.
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ב"ש 2021שאחוריים של או"א הם המתלבשים בז"א כידוע ,שחיצוניות שלהם נעשה פנימיות
בזו"נ ,וכל מצוה הוא בסיוע עליון כמ"ש )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר כו' ,והם בסוד או"א
הבונים ז"א בכל מדרגותיו ,והכל נשרש בתחילה בעיבור ראשון ,וכן הוא בנשמות של ישראל
שכולם היו במעמד הר סיני ,ושם קיבלו כל א' חלקו בתורה ובמצות לפי שורשו ומקורו למעלה,
כמ"ש )דברים כט יד( כי את אשר ישנו פה וגו' ,2022ולולי כן לא היה יכול לקיים אח"כ כשבא
לעולם ,וכן כל אדם בעת שהוא בבטן אמו כמ"ש )ישעיה מט ה( יוצרי מבטן לעבד לו וגו' שאז
מלמדים אותו כל התורה 2023מה שנוגע לשורשו וחלקו ושם מקבל כחו במעשה המצות ג"כ ,רק
שאח"כ מתגלים בו בפרטות ע"י בחירתו הטובה.
וכן בעשיית כל מצוה יש ג' מדרגות של עיבור יניקה ומוחין ,שאם עושה המצוה עצמה
בבחינת מצות אנשים מלומדה כפי הרגילו ,ולא מצד שלומד התורה לעשות רצון קונו ע"פ מה
שמצווה בתורה ,ואינו אומר בשעת המצוה שעושה כן לפי שכתוב בתורה כך ,2024הוא בסוד
עיבור לבד ,ואעפ"כ המצוה קיים ,אך לא בשלמות כמ"ש רז"ל )הוריות י' ע"ב( אפילו אכל
לפסח לשם תאוה נהי דלא עביד מצוה מן המובחר כו' ,והוא בסוד העיבור נה"י של המצוה ,ואם
קיים כפי המצוה בתורה בבחינת דיבור ג"כ ,אז הוא בסוד יניקה ג"כ ,פרצוף האמצעי מתקן רוח
ג"כ שבאותו מצוה ,ואם בדחילו ורחימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה ,הוא בסוד
מוחין בחינת נשמה שבו ,2025וזה תלוי ביד האדם ,וממילא מאירים עליו בחינות חיה יחידה ,והם
העטרות של המצוה שמסייעים אותו לעשות מצוה אחרת ,כמ"ש )תנחומא ויקהל א'( ששכר
מצוה מצוה ,והוא סוד )שבת פ"ח ע"א( ב' עטרות שירשו בהר סיני )שם פ"ח ע"ב( כל דיבור
שיצא מפי הקב"ה קושרים לו שני כתרים ,וכל אלו הג' מדרגות הוא הכל בנפש נר"ן של הנפש
שהוא מעשה המצוה שהוא בגוף.
וכן הם ג' מדרגות בתורה ,כשלומד תורה מן השפה ולחוץ בלא יגיעה כדי לידע פרטי
המצות לעשותם ,הוא בחינה חיצוניות ,והיא נפש של הרוח ,וכשלומד כדי לידע מה לעשות
ומתייגע בה ,והוא עיקר מצות ת"ת ,הוא בחינת רוח שברוח ,יניקה ,ואם לומד כדי למלאות רצון
קונו בדחילו ורחימו ,הוא נשמה שברוח ,גדלות שלו.
והמשכיל יבין ג' מדרגות אלו ג"כ בחלק השלישי בטהרת המחשבה שהם ג"כ נר"ן של
נשמה ,שמה שחושב מתי יבוא מצוה לידי ואקיימנה ,2026הוא סוד נפש שבנשמה ,וטהרת
המחשבה עצמה שחושב ומהרהר בתורה ובגדלות ה' ,הוא רוח שבנשמה ,וסוד היחוד
והתקשרות בא"ס ית' שמו ,שאין עוד מלבדו כתיב )דברים ד לה( הוא נשמה שבנשמה והוא
מדרגה עליונה מאד.
ובכל א' הוא כמה מדרגות הכל לפי מה שהוא אדם ,וכמה מדרגות בעשיית המצוה
עצמה בזריזות וטהרה כמה מדרגות ,וכן בתורה ,וכן במחשבה ,והם המדרגות שכתבנו שהם
מבחינת ישסו"ת ראשונה או שניה או דאו"א עילאין ,וסוד המוחין שמוריד הוא בסוד קדושה
וטהרה שמוסיפים לו משמים ממדרגות עליונות ,הכל לפי ערך נשמתו וקדושת עבודתו אם
 2021עי' בפרדס רמונים שער ל' פרק ז' וז"ל ,ולכן היו אחוריים באחוריים מתדבקים הזכר פונה
למעלה אל שרשיו והנקבה למטה ,נמצאו לפי זה סדר האותיות כך אבג"ד וכו' פנים ,והאחוריים
הם א"ת ב"ש וכו' ,והזכר פונה למעלה בסוד האחוריים והנקבה פונה למטה הפך רדתם ,עכ"ל.
 2022עי' זהר ח"ב פ"ג ע"ב וז"ל ,וכלהו דרין בתראין כלהו אזדמנו לתמן וכלהו קבילו אורייתא
בטורא דסיני ,דכתיב )דברים כט יד( כי את אשר ישנו פה וגו' ואת אשר איננו פה עמנו היום,
עכ"ל.
2023
עי' נדה ל' ע"ב.
 2024עי' יהל אור ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,לעיל הערה .2019
 2025עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,עכ"ל ,ועי' לעיל אח"ף פתח ג' שנשמתו של אדם שורה במוחו ורוחו ,ועי'
פרצוף ז"א פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג' מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו' ואם
]מקיים המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד
מוחין בחינת נשמה שבו ,עכ"ל.
 2026עי' ברכות ס"א ע"א וז"ל )כשהיו סורקים בשר ר"ע במסרקות של ברזל( אמרו לו תלמידיו
רבינו עד כאן ,אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך,
אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ,ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו ,עכ"ל.
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מישסו"ת ,אם מאו"א ,אם מא"א או מעתיק ,ובזה מתחלקים המדרגות של כל אדם מישראל ,וכל
מצוה בפ"ע הוא פרצוף שלם מרמ"ח אברים ושס"ה גידים ,שלכן כל א' כלולה מכל תרי"ג מצות
והבן.
פתח כד
כל אלו המדרגות שאמרנו שנמצאים בג' אלו של עיבור יניקה ומוחין ,ומה שמקבל
מישסו"ת או מאו"א עילאין ,הם בג' מדרגות ,או בחיצוניות שהוא אחוריים ,או בפנימיות שהוא
הפנים ,שהכלים של ז"א יש בו ב' מדרגות אחוריים ופנים ,והיינו סוד אורות המאירים בהארה
מרובה בבחינת התפשטות וגילוי נקרא פנים ,כמ"ש )ויקרא כו ט( ופניתי אליכם כו' )ויקרא כו
יז( ונתתי פני בכם וגו' )במדבר ו כו( ישא ה' פניו אליך וגו' ,וכמ"ש )משלי טז טו( באור פני מלך
חיים ,ובחינת אחוריים הוא בסוד )דברים לא יז( והסתרתי פני מהם ,כמו האדם שכועס על בנו
ומסתיר פניו ממנו ,והוא מקבל ממנו בהסתלקותו ,וכן המאורות העליונים כוללים ב' הדרכים,
או להשפיע לנבראים בפנים המאירים ובשמחה ,או בסוד האחוריים בהסתלקות ובעצב.
ולעולם אחוריים שלמעלה נעשה פנים בפרצוף שלמטה כי הוא למטה ממדרגתו ,ומה
שלמעלה הוא בגדר חושך וצמצום למטה הוא בגדר אור ,ובכל פרצוף כשמקבל מלמעלה האור
בבחינת אחוריים וצמצום לבד ,אז הוא מתחלק אצלו לב' מדרגות בבחינת פנים המאירים
ובבחינת אחוריים ,אכן כשמקבל בחינת גדר הארת הפנים מפרצוף שלמעלה ,אז בחינת חלק
האחוריים שלו שהיה נחשב בתחילה בגדר פנים ,הוא בטל נגד הפנים החדשים שבאו לו ,ואז
נקרא שהפנים שלו הולך באחור שלו ונקרא בשם פנים ואור החדש הנקרא פנים נקרא אצלו
בגדר פנים.
וכל אלו המדרגות של חיצון ותיכון ופנימי בג' דרגין דעיבור יניקה ומוחין דבחינת פנים
ואחור הם בב"ן ,וכן לעומתם הם בשם מ"ה החדש המתחבר עמהם ,שהם המאורות שהוכנו
לתיקון למדרגת ב"ן שהם המאורות אשר נבררו מהתוהו ,וז"ס תיקוני המצות והעבודה של
האדם ג"כ בבחינת מ"ה וב"ן ,שכל מצוה יש בה מעשה ודבר שעושה בו ,והוא סוד שם ב"ן
מבירורי המלכים ,וע"י שעושה בו רצון קונו הוא מחבר עמהם שם מ"ה שהוא סוד רצון א"ס ית'
הנמשך משורש הקו שתוך הצמצום ,שמשם סוד שורש שם מ"ה שעושה כל התיקונים של ב"ן
לקשרם בסוד יחוד העליון ,וכן הוא בתורה ובכל דבר שיש בזה עצם המעשה והכוונה לעשות
רצון בוראו ,שהרצון הקשור בו הוא שם מ"ה.
2027
ודרך כלל העבודה נחלקת לג' ,והם תורה ומצות ומדות ,והם בסוד שמים וארץ ואויר
שהם ג' כלים של הפרצוף ,נה"י ,סוד הארץ ,הבטן 2028ששם דרגא דנוקבא ,והם המצות שעיקרם
בארץ בדברים גשמיים ,ותורה באויר בדיבור בהבל פיו ,והם סוד חג"ת דכורא שהוא גויה,
ומדות הם בשמים בראש סוד חב"ד.2029
ובכל א' נמצא כל הג' קווים ,שבמצוה באותו דבר שעושה כגון אתרוג ולולב ודומיהם
הם ג' יסודות אש מים רוח שבו ויסוד העפר בחינת מלכות הם סוד נהי"ם ,וכן בדיבור בתורה,
הבל הפה יש בו ג' יסודות של אמ"ר כידוע ,וכן במדות במחשבה ,המחשבה והציור והרצון,2030
 2027עי' אדרת אליהו פרשת בלק מהדורה ג' כב ה וז"ל ,העולם נחלק לג' שמים וארץ וא' הוא
כלול משניהם והוא אדם ,וכו' )תורה בשמים ומצות בארץ( עכ"ל ,ועי' אד"א ישעיה א ב וז"ל,
המצות נחלק לג' בין אדם למקום ובין אדם לחבירו והמדות בין אדם לעצמו ,עכ"ל.
 2028עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"ב וז"ל ,נכלל ג"ר בראש באדם ,וז"א בגויה ,ונוקבא בבטן שהן
שמים ואויר וארץ כמ"ש בס"י פ"ג מ"ו ע"ש ,עכ"ל.
 2029זה סותר דבריו באח"ף פתח ז' שמדות טובות הן בז"א ולא במוחין ,אבל עי' בתיקו"ז כ"ו
ע"ב וז"ל ,חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו ואורייתא בלא דחילו ורחימו
לא פרחת לעילא ,עכ"ל ,ופי' הגר"א שם וז"ל ,לא פרחת לעילא ר"ל לאו"א שהן לעילא וכו' ,ועי'
לעיל פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג' מדרגות ,מחשבה ,דבור ומעשה ,וכו' ואם
]מקיים המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה ,הוא
בסוד מוחין בחינת נשמה שבו ,עכ"ל ,ונראה מדבריו שהמדות הם המידות העליונות וזה לא אהבה
ויראה אלא מוחין כמש"כ בגר"א ,ואלה שייכים גם בלימוד תורה כדלעיל פתח כג ,ומשם משמע
שלימוד התורה אפילו שזה שייך בעיקר למוחין ,מ"מ יש לו מקום שהוא מתחבר לרוח.
 2030עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג' דברים רצון ומחשבה וציור וכו'
וכתר הוא התכלית וכו' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' דברים ,מקודם
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ויש בכל א' בחינת פנים ואחור ,כשעושה בכוונה לקיים המצוה כתיקונה סוד הפנים ,וכשעושה
כדי לפטור ממנו כפורע חובו הוא בחינת אחור של המצות והסתר פנים ,וזה ג"כ סוד מ"ש )ב"ק
ט' ע"ב( הידור מצוה עד שליש במצוה ,2031שעיקר המצוה הוא בסוד ו"ק שבו תלוי כל העבודה
והבחירה של האדם ,והוא חיוב עיקר המצוה כפי מה שהיא ,והידור המצוה במה שמוסיף על
החיוב רק להדרו זה בא מצד עשותו המצוה בדחילו ורחימו למלאות אהבת בוראו ורצונו ,הם
סוד העטרות של המצוה והם חב"ד שהם שליש העליון של הפרצוף.
פתח כה
כל פרצוף כבר נתבאר )עגו"י פתח א'( שיש בו גוף ונפש הכולל נרנח"י ,וכן הגוף כולל
ג' חלקים ,וכל גוף נמצא בו ד' מדרגות והם בשר גידים ועצמות ,והעור מדרגה רביעית 2032לבוש
אל הגוף ,וענינם ,שהעצמות הם עיקר האברים ובנין הגוף ,2033והבשר בהם ההרגשות ,2034וכל
שימושי הגוף נעשה ע"י ,והגידים ,הם המקשרים העצמות עם הבשר ,ובהם ג' בחינות פנימיים
המקיימים אותם ,והיינו שבעצמות מתלבש המוח מן הראש ששולח ענפיו ע"י גידים מיוחדים
לו ,ובבשר הם הדם הנמשך מהכבד ,ובגידים הרוח מן הלב מתלבש שם וע"י בא ההרגשה,
ומביא ההרגשה מן המוח שבראש אל האברים והבשר.
וכל אלו המדרגות נמצאים במאורות העליונים שעיקר הכח שבמאורות וסידורי הדברים
הנמצאים בהם להנהיג בהם ולהמציא כל המציאות ,הם בסוד עצמות ,ולכן עצ"ם עם מ"ח
שבתוכו הוא בסוד רמ"ח ,והם כלל הרמ"ח אברים ,רמ"ח פרטי המאורות ,שכל א' כולל כולם
כמ"ש למעלה )פתח כג( והבשר הוא המאורות שנתפרשו לידי גילוי ופרטים ,והענין כמ"ש )נדה
ל"א ע"א( אביו מזריע לובן וממנו נברא העצמות ,ואמו מזרעת אודם ומשם נברא הבשר ,והם ב'
גוונים של חו"ג חסדים ודינים אודם ולובן ,וכל פרצוף נבנה ע"י או"א הממציאים אותו שהם
מדרגות יותר עליונות שעליו ,ולכן נרשם כח המאורות של או"א בז"א עצמו ,והוא כח שמקבל
מאבא הוא הכלל והם העצמות ,והם עיקר בנין הגוף ,שהכל בא מצד החכמה כמ"ש )תהלים קד
כד( כולם בחכמה עשית ,ואימא עשתה רק הציור לבד ,ולכן הוא מתגלה יותר ,שהעצמות הם
מבפנים והבשר מבחוץ ,ובש"ר 2035הוא סוד הגבורות דאלקים שהם אלקים דיודי"ן בגילופין
ואלקים באחוריים ,וב' כלליות שלהם שהם מגבורות דאימא ,ולכן בהם ניכר ההרגשה יותר,
שאימא קיימא לאתגליא )זהר ח"ג י"א ע"א.(2036

חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ,ואחר כך )בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול
הכלי ,עכ"ל.
 2031עי' ע"ח כללים ד' וז"ל ,והנה נמצא כי הז"א בכ"א מי"ס הגדיל שליש ,א' שלקח מבינה כי
היה בו ב' שלישי' שלו ,ולוקח שליש א' מאמא ג"כ ,והגדיל וכן בכל הי"ס שלו ,וס"ז שאמרז"ל כי
הידור מצוה עד שליש כי כך בז"א מגדילין בו שליש ובזה תבין אם שליש זה שארז"ל הוא מלגאו
או מלבר ,עכ"ל.
 2032עי' בהגר"א על תיקו"ז קס"ה ע"א )מודפס קסב בטעות( וז"ל ,בשר מסט' דגבורה וכו'
גידים איהו נשר דבהון סליק רוחא דריאה ודופק בהן וכו' ופרנסה של הגידין מרוח כמו הנשר,
ועצם בשר וגידים הם יה"ו שבשם ,עכ"ל ,א"כ ממילא מובן שעור היא הה' השניה וזהו המלכות.
 2033עי' עץ חיים פנימיות וחיצוניות פרק י וז"ל ,החיצוניות הם ג' חלקים בשר ובתוכה גידין
ובתוכה עצמות והנפש שורה בבשר והרוח בגידין והנשמה בעצמות בסוד כל עצמותי תאמרנה כי
הוא הכלי הפנימי מכולם ,עכ"ל.
 2034עי' יהל אור ח"א כ"ח ע"ד וז"ל ,הענין של נר"נ נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא
מזלו ושורה עליו ,והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל,
וקשה לי מהע"ח והפת"ש כאן ,ועוד הרי לקמן כתב שבגידין יש הרגשה ,ולכן נראה שהבשר היא
הדרך איך להביא ההרגשים מבחוץ שכל הדרך של הרוח לפעול היא רק דרך הנפש ,ועי' נוק' דז"א
פתח כו וז"ל ,נפש הכללי שבאצילות כמו הנפש שהיא המחיה הגוף וכל הרגשתו וחיותו הכל משם,
עכ"ל.
2035
דהיינו אלקים במילוי יודי"ן אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם ,ועוד אלקים בריבוע א' א"ל אל"ה
אלה"י אלהי"ם גימ' ש"ר ועוד ב' עבור המילים.
 2036וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא אנא הוא מאן דאנא לבתר אשר א-היה אנא זמין
לאתגליא לבתר אהיה בתראה ,עכ"ל.
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והגידין הוא בסוד שותף השלישי המתחבר עמהם ,והוא הדעת המתפשט ומחבר חו"ב,
והוא במקום הכתר 2037שהוא שותף הג' והוא הכח הנמשך מא"א לקשר החו"ג דאו"א ביחד,
ולכן שם הוא הקשר והדבוק בין העצמות לבשר.
והעור הוא בחינת מלכות שהיא החופה על כל המדרגות של הפרצוף ,והיא השומרת
אותם בסוד )תהלים קיח כ( זה השער לה' וגו') 2038ויקרא טז ג( בזאת יבוא אהרן וגו' ,כי היא
מדרגה אחרונה דלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( רק שכל האורות ומדרגות נרשמים
בה ומראים בה כחם ,והוא סוד העור של האדם ,והוא הוילון בשבעה רקיעים שאינו משמש
כלום 2039רק שבה נרשמים כחות של כל הכוכבים ,והוא מ"ש שמחדש בכל יום מע"ב ,ונכנס
שחרית כו' ,וכן בעור האדם נרשמים בשרטוטין שלו כל מאורעות שלו ,וכל פרטיו ומדותיו
ניכרים בו כידוע ,בסוד חכמת הפרצוף ,2040והוא בחינת מלכות סוד המראה שע"י רואים כל
המדרגות שבספירות.
וכל אלו המדרגות הם בג' דרגין של עי"מ שכתבנו ,ובהם סוד נרנח"י ,ונכנסים בהדרגה,
כי בעיבור בעת תחילת היצירה ,כבר ניתן בו כח נפש שבנפש שהוא המדרגה היותר תחתונה,
והוא בחינת מלכות שהוא למטה ממדרגתו ,ובעיבור עצמו נגמר כלי החיצון שלו שהוא מדרגת
עצמו ,אז נכנס בו רוח דנפש ,ובחינת כלי החיצון דאימא שנכנס בו לתקנו ולסדרו ע"י נכנס בו
נשמת הנפש ,ושם הם מוחין דעיבור שיתבאר ענינם בנתיבות הבאים בס"ד.
ואח"כ נכנס בו כלי החיצון מאבא ,ר"ל מה שנכנס בו המאורות מצד אבא לתקנו
ולהשלימו ,והוא סוד חיה דנפש שנכנס בו אז ,ואח"כ בחינה עליונה שמקבל מא"א שותף
השלישי שנותן בו זיו וקלסתר פנים כו' )נדה ל"א ע"א( והם מסוד מדרגה עליונה יותר שלם,
השלמות הגמור שעתיד לעלות אליו אחר גמר תיקונו ,וכח זה נשרש בז"א גם )במדרגת(
]במדרגות[ העיבור שלו שיהיה לו שורש וסיוע לעלות שם ,והוא ג"כ מסוד כלי החיצון דא"א,
ואז נכנס בו יחידה דנפש ,ואז הוא גמר זמן העיבור.
ואח"כ ביניקה נכנס בו הרוח בחמשה מדרגות אלו ,והוא בחינה אמצעית של הפרצוף
שנקרא חג"ת ,והוא ג"כ מצד עצמו ומצד מלכות הדבוקה בו שהוא נפש ורוח שלו ,ובחינת
קבלתו מאו"א וא"א הם נשמה וחיה יחידה שלו.
ואח"כ בגדלות שני הוא כניסת וגילוי חלק העליון של הפרצוף סוד חב"ד ופנימי שבו,
ג"כ בחמשה מדרגות אלו של נרנח"י ,הכל כמו בעיבור ויניקה.
וכל אלו הוא כשמקבל מבחינת ישסו"ת ,וכן הם כל המדרגות כשמקבל מבחינה עליונה
יותר שהם או"א עילאין ,וכן עוד מדרגה יותר עליונה כשעולה לא"א עצמו ,והוא תכלית
שלמותו כאשר נשלם העבודה ע"פ רצונו ית' ,שאז מגיעים כל הנבראים למדרגה עליונה כמו
שהיה אדה"ר קודם החטא ,וזהו תכלית התורה והמצות להעלות הנבראים וכלל המדרגות לא"א
למקומם העליון ,והבן כל זה מאד.
פתח כו
 2037מקורו בע"ח מוחין דצלם פרק ח' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ועיקר ענין
המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג באו"א ,ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין,
וכן הוא מוחין דזו"נ שע"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ כמ"ש למטה ,ולכן דעד דלא הוי
מתקלא מלכין קדמאין מיתו ,וכן הזיווג של זו"נ הוא ע"י המוחין שהן הדעת ,והדעת נקרא מתקלא
שקל הקדש ,והוא לשון חק כמ"ש למטה לישן ממלל רברבין לישן כו' ,ולכן הזיווג בלשון דעת ,וידע
אדם כו' ,וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו ,ולכן לא נחשב דעת בספירות ,כי כל מה שלא היה
בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,שלכן ז"א נקרא ו"ק אע"ג שלאחר
התיקון יש בו ע"ס שלימות ,וסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א כמ"ש בא"ז ,והן ז"ת דאו"א
והן ג"ר דז"א ,והתרין עטרין באין מע"ק אוירא ובוצינא ,שלכן הדעת במקום הכתר ,עכ"ל.
 2038עי' תיקו"ז יט ע"ב.
 2039עי' חגיגה י"ב ע"ב וז"ל ,ריש לקיש אמר שבעה ,ואלו הן ,וילון רקיע שחקים זבול מעון
מכון ערבות ,וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה
בראשית שנאמר הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל לשבת ,עכ"ל.
 2040מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ,ובתיקונים ק"מ ע"ב ,ועי' ניצוצי זהר על הז"ח הנ"ל
שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה.
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ענין מה שז"א יונק מחלב דאימא הוא כדי לתקן ולברר נה"י שלו ,שאף שבעיבור עלו
כל חלקי הכלים שלו מן התהו ונבררו ונצטיירו בסוד פרצוף ונקשרו בקשר היחוד ,שלכן גם
הרגלים נמצאים שם אבל לא נשלם תיקונם עד זמן היניקה שלכן אינו משמש בכלים אלו ואין
יכול להלך ברגליו עד שנשלם זמן היניקה ,שע"י החלב שיונק מתחזקים רגליו וראוים לשמש
פעולתם ,וכל זה סוד עמוק ,כי ידוע שעיקר אחיזת הסט"א נמצא ברגלים 2041ששם רודף הנחש
להאחז בו ,כמ"ש )בראשית לב כה( וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ,וכן בנחש )בראשית ג
טו( ואתה תשופנו עקב ,ואמרו ג"כ )ברכות ו' ע"א( הני ברכי דרבנן דשלהי כו' ,2042והטעם ,כי
הסט"א אין לה אחיזה כי אם בסיום המדרגות של הקדושה ,שניתן לה איזה ענף שתוכל לאחוז
שם והוא צד הקרוב לה ,וע"י שנמשך אחריו יכול לעלות למעלה ולפגום ח"ו בכל המדרגות,
כמו שאנו רואים שהנחש נושך בעקב ואח"כ הארס עולה למעלה ומתפשט בכל הגוף ,וכן הוא
בהתפשטות המאורות שהסט"א נמצאת בסוף הקדושה והוא נקרא סוף הרגלים.
והיינו ,שבכל מקום שמדרגות הקדושה הם בגלוי וניכר כבוד שֵׁ ם קדשו וגודלו ית' ,שם
אין מציאות מקום אל צד הסט"א לפתות ולהכחיש השגחתו וכח יכולתו ית' ,שלכן בשמים
ממעל וכ"ש בעלמין דלעילא אין חטא ואין שם מקום לרע ,כי כולם עושים רצון קונם ומכירים
בוראם בלי שום מכשול ופקפוק כלל ,כי שם ניכר יותר גודל יקרו של הקב"ה ,ורק בארץ למטה
אשר מתנהג בטבע המסודר ע"פ המזלות ורואים בלבול הסדר והנהגה מענין צדיק ורע לו רשע
וטוב לו ,וגדולתו ית' בתכלית ההעלם וההסתר ,שם נמצא היצה"ר והשטן המפתה אל האדם
לומר שלית דין ולית דיין ,או להמציא איזה צד היתר בדבר איסור במה שנסתר ממנו עונש העון
ושורש איסורו ,וכן בכל דבר ,וזהו נשיכת הנחש בעקבים של האדם.
כי כל הבריאה כולו בסידורו הוא בסוד דמות אדם ממש ,שכל הנבראים וכל המדרגות
קשורים זה בזה ,והוא כמ"ש בנתיבות הקודמים שפרצוף האדם נחלק לג' חלקים ,והם ראש בטן
גויה שחלק א' קשור בחברו ,שהראש הוא כמו המלך ושרי המדינה המושלים בכל ומסדרים
חוקי המדינה ומנהיגים אותם ומשגיחים על תיקונו ,והגוף הוא המדינה בעצמה ואנשיו וכל
פרטיו ,והבטן עם הרגלים הם כמו משרתים שלהם העומדים לשמשם לכל אשר יצטרכו וכמו כן
הוא כלל הבריאה נחלק לג' עולמות והם בי"ע ,שבריאה שם כסא הכבוד ,ונשמות באים משם
שהם העליונים מן הנבראים ,ומשם ההנהגה והשפע יוצא לכולם ,והוא נגד הראש של הכלל,
ועולם היצירה ,שם מלאכי השרת אשר שם מסודרים כל החוקים והפרטים והשפעות הצריכים
למטה ,והוא נגד הגוף חג"ת ,ועולם העשיה מדרגה היותר תחתונה נגד הרגלים ,שכולם
משפיעים להם.
והוא כמ"ש שבב' עולמות העליונים אין הסט"א נמצא בטבעו ,כי אין שם גוף ולא כל
תאוות ומדות מגונות ,מאחר ששם גילוי הקדושה ניכר ביותר ,משא"כ בעולם התחתון הזה,
אשר נסתר כל השלמות בעומק כוונתו ית' כדי שימצא מקום להיפוכו לסט"א להחטיא האדם,
וע"י טוב בחירתו יתקן הכל ויעלה למדרגה יותר מכל הנבראים ,לכן אנו אומרים שהסט"א
אחיזתה ברגלים ,ור"ל בעולם עשיה ,וגם זה בסופו ,לא בכוכבים ומזלות ויסודות עליונים ,רק
בארץ השפלה המדרגה היותר תחתונה שבכולם ,והם בסיום עקביים דקדושה ,אך מצד אחיזת
הרע וקטרוגו למטה ,כשמחטיא האדם גורם בלבול וקלקול הסדר גם בעולמות בי"ע,
שהמשרתים ומלאכים וכל צבא מעלה שנבראו הכל בשביל להשפיע ולשמש אל האדם ,מקבלים
שפע בצמצום יותר ,ומקבלים כח העונש והדין לפעול בעולם ,והוא סוד עליית הקטרוג והפגם
הנוגע אל כל הג' עלמין דבי"ע שלכן הסט"א עומדת נגד ג' עולמות הנ"ל ,והוא מסוד השבירה
שהיה נפילת הכלים בג' עלמין דבי"ע ,וכמו שנתבאר שם )נקודות פתח יז( ויתבאר עוד במקומו
בביאור מציאות הסט"א ומרכבה שלהם בס"ד )נתיב הקלי' פתח ו'(.
 2041עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 2042עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר
לבושו פורה דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס
האמור בפרשת משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה
בחלישו דילי' עד דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך
וסלקיה וכו' ,ושם בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל
כו' ,ובג"כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש
וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל.
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ונודע כי כל הג' חלוקות שהנבראים הם בסוד דמות אדם בג' חלקים הנ"ל הם מושרשים
באצילות ג"כ ,וכולם נמצאים בז"א כי ג"ר שלו מקננים בבריאה ,2043וחג"ת שלו ביצירה ,ונה"י
שלו בעשיה ,כמו שית' במקומו בס"ד ,והיינו שז"א הוא כלל סדר הרכבת המאורות המוציאים
כל חלקי הנבראים ונותנים להם מציאות וגם מנהיגים אותם ,ולכן גם ז"א מתחלק מדרגות שלו
לג' חלקים הנ"ל של חב"ד ,חג"ת ,נה"י ,שבהם מאיר לכל הג' עלמין ,שהמאורות שנותנים
השפעה וקיום לבריאה זה נקרא ראש חב"ד שלו ,והמאורות שנותנים השפעה למלאכים
ומשרתים ביצירה נקראים חג"ת גוף שלו ,והמאורות המשפיעים לנבראים התחתונים למטה
בעשיה נקראים רגלין נה"י דיליה.
ולכן כשהתחתונים ח"ו מקלקלים מעשיהם ,גורמים שאותו הארה השייך להם ימצא
נגדו קטרוג ובלבול הסדר ,שלא יאיר להם בשלמות הראוי ,וזה נקרא סוד אחיזת הסט"א ברגלין
נה"י דז"א ,והוא הסוד כמ"ש שנה"י הם למטה מן הפרסה ,2044שנסתלקו כל האורות למעלה
ונשאר רשימו דלהון לבד ,שלכן יש לסט"א אחיזה שם ,והיינו כמ"ש שלפי שבעולם התחתון
שפע אור הקדושה בצמצום מאד ,ומסתלק השגחה עליונה שמראה מציאות ה' וגדולתו ונשאר
הנהגה הטבעית לבד ,והוא סילוק האורות למעלה מן השמים כמ"ש )בראשית א ט( יקוו המים
מתחת השמים וגו' ,2045ולכן אותו הארה הנשפע מז"א אל העשיה ,שם ג"כ הצמצום הזה בסוד
השורש להשפיע להם במדרגתם לבד ,והוא מ"ש באד"ר ובכ"מ בזוהר ,שלכן אחיזת הקליפות
ברגלין דז"א כי הם לבר מאדם ,ר"ל במקום שנתצמצם האור ולא נשאר שם במדרגתו רק בסוד
נפש הבהמיית בסוד שם ב"ן דנוקבא שהיא מקננא בעשיה ,וכמו שיתבאר עוד ביתר ביאור
במקומו בסייעתא דשמיא )אבי"ע פתח יג(.
פתח כז
והנה נודע שאין מציאות לסט"א ביותר ,רק בעת שהקדושה בתכלית ההסתר והצמצום
ח"ו בעת שישראל בגלות שפלים בין או"ה והסתיר פניו ית' והשגחה הניסיית נתעלמה מאד,
ונתן השליטה לכל אותם  ...המכחישים שמו ית' ,ועי"ז הסטרא אחרא מתגבר יותר בעולם
התחתון הזה ,והמינות גובר בעולם ,וכל מה שההסתר גובר יותר ,ויותר ישראל שפלים ,נמצא
להיצה"ר וכל כת דיליה מקום ביותר לקטרג ולפתות האדם ,שלכן )סוטה מ"ט ע"ב( בעקבות
משיחא חוצפא יסגא ,ונתרבה האפיקורסות והמינות בעוה"ר בישראל המכחישים הניסים
ומביאים כל דבר תחת הטבע והמקרה ,והוא סוד אחיזת הסט"א בעקביים בקדושה ,וע"ז נאמר
)בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב ,והוא בסוד העיבור ,שאז מדרגות הקדושה מראים כחם
בהארה שפלה ומעוטה ביותר ,ולכן אנו אומרים שבעיבור נשאר רגלין דיליה נה"י עדיין פגומים,
שאף שכבר יצאו מן התהו ,מ"מ אין להם כח ההנהגה והפעולה ,הוא כמ"ש שבאמת גם בתכלית
ההסתר היותר מועט ,וישראל במדרגה יותר תחתונה ,מ"מ מציאותם בעולם קיים ,ויש סדור
לקדושה לשרידים אשר ה' קורא ,וגם ישראל קיימים בעולם וכל התורה והמצות ,כמ"ש )דברים
לא כא( כי לא תשכח מפי זרעו וגו' ,אך אין להם כח והנהגה להראות שלמותם ושלמותו ית'
לזולתם ,לתקן גם זולתם להיות קוראים בשם ה' ,אבל בעת שמתגלים כחות הקדושה והנסים
נמצאים ,וניכר ונתקדש שמו ית' בעולם ע"י ישראל כמו שהיה בעת שהיו בארצם ,כמ"ש )דברים
ד ו( ואמרו רק עם חכם ונבון וגו' ,כי מי גוי גדול וגו' ,ואז אין כח לסט"א כ"כ להתגבר
והאפיקורסות מסתלק ,כי נודע לכל שם ה' וגודל השגחתו ומעלת תורתו וישראל עם קדושו,
וז"ס שביניקה מתתקנים נה"י שלו ,והיינו כאשר מתגלה כח חג"ת שלו שהוא חלק המשפיע
למלאכים למעלה ששם כולם מכירים כבוד שם קדשו ,אז אותו הבחינה הוא מתגלה ג"כ למטה
בעולם התחתון ,וג' קווי ההנהגה של חד"ר הם כסדרם ליתן לעושי רצונו כפי מעשיהם ולהיפוך
להעניש  2046....על ישראל ולשלם לעושי רשעה כרעתם שזה נקרא הנהגת חג"ת )משא"כ נה"י
הם ממוזגים ,ואדרבא הם בהיפוך בסוד רשע וטוב לו כו' ,דדוד שני מדות דיליה 2047כמ"ש רבינו
 2043עי' תיקו"ז כ"ד ע"ב ,וע"ח מיעוט הירח פרק ג'.
 2044עי' זהר ח"א כ"א ע"ב ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב.
 2045עי' בהגר"א על ספד"צ כו ע"א.
 2046לא ברור הכת"י ונדצ"ל הקמים או השולטים או המקטרגים.
 2047עי' זהר ח"ג רמב ע"א ,ועי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ לח ע"ג.
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הגדול ז"ל בליקוטים (2048ואז מסתלק הקטרוג ונה"י מתתקנים ,ר"ל שגם בעוה"ז מתגלה מדרגת
חג"ת להכיר שמו ית' ,כמו שביצירה המלאכים ומשרתיו עושי רצונו מכירים אותם.
וז"ס היניקה מחלב דאימא שע"י נתקנים הרגלים ,והיינו שבמה שז"א מקבל תיקון וכח
ממדרגה שלמעלה גם בעת שנולד וניכר הנהגתו לנבראים ,משא"כ בעיבור שאף שאז היה יונק
ג"כ השפעות מאימא ,וניזון ממה שאמו אוכלת ,מ"מ אז היה בהעלם וניכר עובר ירך אמו וכאבר
מאבריה ,שלא היה משמש כפי הדרגתו לנבראים ,אלא נתבטל הנהגתו ונתעלם למעלה באימא
כמ"ש למעלה )פתח יד( וביניקה גם בסדר שלו המסודר להנהגת העולם ,ג"כ מקבל תוספת עוד
ממדרגה שלמעלה ממנו ,להוסיף גילוי וכח להשפיע למטה גם בעולם השפל ,ובזה מסתלק
הסט"א ,ויצה"ר אין לו כח כ"כ להחטיא ולגרום קלקול כמ"ש.
והיניקה הזאת היא מחלב מדם הנברר כמ"ש )בכורות ו' ע"ב( דם נעכר ונעשה חלב,
והיינו כי הדם הוא סופי מאורות של הגבורות והדינים שמצדם בא הצמצום וההסתר פנים
למטה ,שבזה נמצא מקום מציאות לרע ולסט"א כמ"ש ,והגבורות הקשים האלו הם מתבסמין
בשרשם בסוד החסדים שהם גוון הלובן ,והם מסתלקים עצמם מליתן מקום לסט"א לעשות את
שלו ,וממילא הסט"א אין לו שורש ,ונדחה מסטרא דקדושה ,וז"ס הבירור שהדמים טמאים
יוצאים בעת הלידה ומסתלקים משם ,והטוב הוא נברר ומתהפך ונעשה חלב שנותן כח הגדלה
והתפשטות לאותם המאורות המסודרים בז"א ,ויתהפך שם אלקים שהוא גבורות בב' הצדדים
בסוד א"ל ד"ד ומ"י ד"ד כמש"ל )פתח טז( ע"י מיתוק הג' שהוא ה' דאלקים ,וידוע ,כי אלקים
הוא הנהגת הטבע 2049השולט ומחבקו הוא במה שגם בו מתגלה כח השגחה העליונה בעת
גדלותם של ישראל ,והוא סוד מילוי אלקים דיודי"ן 2050שם מצפ"ץ חילוף שם הוי"ה ,2051והיינו
השגחה הנסיית שבו ניכר שמו ית' כמו שהיה ביצי"מ כמ"ש הקב"ה למשה )שמות ו ג( וארא
וגו' ושמי ה' לא נודעתי להם )שם ו'( לכן אמור גו' אנ"י ה' וגו' ,והוא גימטריא אלהי"ם ,וא'
יתירה סוד גילוי יחודו ית' כאשר נמתק שם אלקים ע"י שמראה שהוא השופט ושליט בעולמו
לתת לאיש כדרכיו ,והוא מ"ש )רש"י שמות ו ב( אני ה' נאמן לשלם שכר כו' ,והוא סוד היניקה
כמו שהיה ביצ"מ אחר הלידה כמ"ש )שמות ו ו( והוצאתי אתכם מתחת וגו'.
ומיתוק השם הזה שהוא גימטריא רו"ח אלהי"ם ,2052שהוא סוד גילוי הרו"ח דז"א בעת
היניקה בסוד )במדבר יא כז( אלד"ד ומיד"ד מתנבאים וגו' ,ותנח עליהם הרוח ,שנביאים הם
2053
בנה"י ,וסוד הגדול הזה נאמר בפרשת בלק מ"ש המלאך לבלעם )במדבר כב לב( כי יר"ט
הדרך לנגדי וגו' ,שהוא סוד הרו"ח דאתהדר לרו"ח ,כי בלעם הוא סוד הנחש שרצה להיות לו
אחיזה ברגלין ,וכתיב )במדבר כב כג( ותט האתון וגו' ,גדר מזה וגו' ,וארז"ל )רש"י במדבר כב
כו( סימני אבות הראה ,כמ"ש )במדבר כב כח( זה שלש רגלים וגו' שהם נה"י ואבות הם חג"ת
שהוא סוד היניקה מחלבא דאימא שמתגלה הרוח ,והוא מ"ש אח"כ לבלק )במדבר כג ז( מן ארם
ינחני וגו' ,מה אקוב וגו' ,כי מראש צורים אראנו וגו' ,הן עם לבד"ד ישכן וגו' ,שצורים הם
האבות כו' )ש"ר פרשה טו פסקה ז( ואמר שעכשיו שיצאו ממצרים ,אז כתיב )במדבר כג כב(
א"ל מוציאם ממצרים כתועפת רא"ם לו שהם ג' גוונין דחג"ת ג' יסודות א"ש רו"ח מי"ם
שנתגלה ע"י יצי"מ ביניקה ,שאז הם לבד"ד ישכן בסוד חל"ב דאימא כמ"ש למעלה )פתח יג(.
פתח כח

 2048עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2049עי' ר' בחיי בראשית ב ד.
 2050אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם גימ' ש' כמו מצפ"ץ.
 2051בא"ת ב"ש ,מקורו מפע"ח סליחות פרק ז'.
 2052רו"ח היא גימ' של המילוי של אלהי"ם דיודי"ן ,מובא בשער הפסוקים בראשית )יותר ברור
בפע"ח זמירות שבת פרק ה'(.
 2053גימ' הרוח.
399

פתחי שערים

תיקון הרגלים ע"י היניקה הוא בכ"ד חודש ,והיינו שבאמת נצח דז"א כבר נתקן גם בזמן
העיבור כמ"ש למעלה )פתח ה( אך כי נו"ה הם ב' פלגי גופא ואין א' משמש בלא חברו,2054
שהידים יוכל לשמש בא' מהם משא"כ ברגלים ,ולכן )ב"ק צ"ב ע"א( 2055בהדי הוצא לקי כרבא,
ולזה גם נצח צריך תיקון בזמן היניקה ,ועיקר היניקה לג' האחרונים הוד יסוד מלכות ,וכל א'
צריך ח' חדשים מכתר עד נצח ,שהולך ח' מדרגות כמ"ש הרב ז"ל ,וגם נחשב הג' נה"י מאחר
שגם נצח צריך תיקון קצת ,ובחינת מלכות אינו בחשבון ,והיא יש לה יניקה אחרת בפ"ע.
וכל אלו סודות גדולות ,והכוונה בזה כי נו"ה הם מאורות האחרונים של פרצוף ז"א
שמשפיעים לעולם התחתון שעי"ז נמצא כח לסט"א לקטרג כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( מ"מ
נצח שהיא לימינא יש בזה צד קדושה יותר שמתגלה הארתו ביותר ,לכן אין בזה כ"כ כח לאחוז
שם הרע ,והיינו שב' מדות נו"ה הם הנהגת עוה"ז בב' הדרכים לצדיקים ולרשעים ,אבל הם
מתהפכות כי לצדיקים וסביביו נשערה מאד )תהלים נ ג( ולרשעים )דברים ז י( משלם לשונאיו
אל פניו להאבירם וכו' ,ומצד זה הדין המגיע לצדיקים אין לסט"א אחיזה כ"כ ,שהרי עכ"פ
הצדיקים דבוקים בקדושה בכל יכולתם ,ואין היצה"ר מסיתו ח"ו להטותו מדרך ה' ,אבל מצד
שלוות רשעים ,בזה יש לו אחיזה שעי"ז הרשעים גוברים יותר בעולם ומתחזקים ברשעתם ,וכן
או"ה בשלוותם שולטים ביותר על ישראל ,ומ"מ מבחי' אחת יש אחיזה בנצח ,והיינו שהרשעים
ג"כ מכחישים השגחתו ית' ומתחזקים ברשעתם מצד שרואים סידור הרע המגיע לצדיקים,
ואומרים )מלאכי ג יד( שוא עבוד אלקים וגו' ,ונמצא שנצח מצד הקבלתו אל ההוד ,בזה יש לו
אחיזה לסט"א שם כ"ז העיבור שהוא בעת ההסתר פנים הנמצא בזמן הגלות שהקדושה אינה
מתגלה ,והוא מ"ש בהדי הוצא לקי כרבא ,שנו"ה משמשים כאחת ,והבן מאד מאד ,ותיקון רגלין
זה הוא ע"י היניקה מחלב דאימא שמתגלים מאורות של אימא בז"א לגלות גדולתו ית' בעולם
כמ"ש למעלה )פתח כז( וכל מה שמתגלה יותר ,אז מתקדש שמו ית' יותר בעולם ,והרע מסתלק
ואין לו מקום לפתות ,והקטרוג מסתלק ,והוא סוד ההדרגה של כ"ד חדשים ,שכל א' מקבל
הארה זאת בהשתלשלות ממדרגה למדרגה ,והם בג' הדרכים של ב' הנהגות של נו"ה לצדיקים
ולרשעים ,וכן היסוד שהוא הנהגת העולם בכלל.
וז"ס הכתוב )זכריה יד ד( ועמדו רגליו על הר הזתים וגו' ,וכתיב )עובדיה א כא( ועלו
מושיעים בהר ציון וגו' ,שמושיעים הם נו"ה והם ב' משיחין ,משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שהם
בב' רגלין נו"ה ,2056שעכשיו הם בסוד נופלים בגלותא דרגלין לא אסתמיכו ,שעדיין אין להם כח
לגלות כחם וממשלתם בעולם ,וענין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ,ידוע כי משיח בן יוסף הוא
יכבוש האומות ויכניעם ,והוא מסטרא דהוד לתקן אותו רגל השמאל שמשם נשפע העושר
והצלחת הרשעים בעוה"ז ,וע"י משיח יהיה נתקן ויתהפך לקדושה ,ומשיח בן דוד ,עניינו
למשול על ישראל בתורה וברוה"ק להגדיל מעלתם בעולם ולהגביר כח הקדושה ,הוא נגד נצח,
והם הב' מושיעים שיוחזר ע"י הממשלה לישראל ולהכרית הרשעים ,וכל הסט"א יבוער מן
העולם ,והוא סוד שור וחמור שהם ימינא ושמאלא ,2057סוד ב' התנינים שחיותם במים אפיקי
מים.2058
ותיקון הרגלין הוא ע"י חלב דאימא ,ר"ל כשז"א מקבל הכח מאימא שמשם בא תוספת
הארה לגלות נפלאות בעולם כמו שהיה ביצי"מ ע"י גילוי אימא בנ' שערים דילה ,ועי"ז ממילא
נשפע בעוה"ז בחינת הנהגת עוה"ב לשלם שכר לצדיקים ולהעניש לרשעים ,מעין גמול עוה"ב
שהוא בבינה ,והוא סוד )תהלים קמה יד( סומך ה' לכל הנופלים וכו' שהוא מאימא ,ומ' הוא
 2054עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד ,וכן עי' בהגר"א תיקו"ז צ"ה ע"ג שרגל א' בלא חבירו אינו
משמש כלום.
 2055עי' פי' רש"י שם וז"ל ,קוץ הגדל אצל הכרוב כשבא לעקרו פעמים שנעקר הכרוב עמו
ונמצא לוקה בשבילו כלומר שכיני רשע לוקין עמו ,עכ"ל.
 2056עי' זהר ח"ג רמ"ג ע"א וז"ל ,ותרין משיחין יתערון לגבייהו משיח בן דוד לקבל נצח וכו'
הוד בגבורה דביה משיח בן אפרים אחיד ,עכ"ל.
 2057עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"א וז"ל ,כי האבות הן אדם כידוע ועשו וישמעאל הן ימינא
ושמאלא ,כידוע שור וחמור עשו שור פרים אבירים וישמעאל שבו לכם פה עם החמור עם הדומה
לחמור )ב"ק מ"ט ע"א( עכ"ל ,ולגבי השייכות למשיחין עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 2058עי' יהל אור ח"ג ה' ע"ג שאפיקי מים הם מוצאי מים מעמודא דאמצעיתא לשכינה ועוד
כתוב בזהר ח"ג ס"ח ע"א שאפיקי מים הם נו"ה.
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החל"ב שהוא בתבונה 2059בחזה דילה ,והוא סוד מ"ש )ברכות ד' ע"ב( מה טעמא לא נאמרה נו"ן
באשרי ,מפני שיש בה מפלתם כו' ,והוא שכ"ז שהארת אימא ונ' שערי בינה דילה מתעלמים ,אז
הם בסוד נופלים ,וסוד מ' וס' הם בינה ותבונה ,והחלב הוא בדדים באמצע בחזה ,ושם גילוי הנ'
שערים נגד הלב ,ולכן הנ' בין מ' וס' וע"י נתקנים ב' הרגלין ,והם סוד עופר האילים ,וכמ"ש
)שיה"ש ח יד( ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האילים וגו' ,וכמ"ש )תהלים יח לד( משוה
רגלי כאילות וכו' ,שפסוק זה מדבר על ימות המשיח אחר שקרא חבקוק 2060תגר על הנהגת רשע
וטוב )לו( צדיק ורע לו ,שהשיבו הקב"ה שהוא בסוד העיבור והקטנות כ"ז שישראל בגלות,
שהרגלין לא נתקנו עדיין עד ימות המשיח שאז יתוקנו ,כמ"ש )ישעיה כו ו( תרמסנה רגל רגלי
עני וגו' ,אז ידלג כאיל פסח וגו' ,כמ"ש רבינו בליקוטים ,וע"ז נאמר )ב"ר פרשה צה פסקה א(
ותרון לשון אל"ם שהוא בסוד מוחין דקטנות אלם דאלקים כמו שית' בנתיבות הבאים בס"ד ,ואז
למנצח בנגינות כמ"ש )ישעיה נב ח( קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו שהנביאים שהם נו"ה
ברגלין יתוקנו ואז ישרה נבואה בישראל ,למנצח הוא הוד ונצח כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בפי'
להיכלות.2061
ולכן בגלות נפסקה הנבואה ,שהרגלין אינם בתיקון ,וכמ"ש )ישעיה נ ג( אלביש שמים
קדרות ושק אשים כסותם ,כמ"ש )ברכות נ"ט ע"א( מיום שחרב בהמ"ק לא נראה רקיע בטהרתה
שהם בסוד היכל לטוהר בנצח ,כי נתקלקלו הרגלין ואתה תשופנו עקב )בראשית ג טו( כמ"ש
רבינו בפי' שם ,והם בסוד ב' קליפות עשו וישמעאל ש"ק וקד"ר תנינים אשר בים רומי רבתא
ורומי זעירתא ,2062כמ"ש במ"א בזה באריכות )אפיקי ים מגילה ו' ע"ב( וסוד תיקון הרגלין ע"י
חלב דאימא ,הוא כי בעיבור הוא תלת כליל בתלת ,נה"י נכלל ונעלם בחג"ת ,וכשהוא יוצא
ממעי אמו אז יונק החלב ומתפשט נה"י שלו ויכול לילך ,והוא מה שאמרנו למעלה )פתח כו(
שכ"ז הגלות וכ"ז שמאורות עליונים הם מראים השפעתם בקטנות ובצמצום ,אז מתעלם הנהגה
השלמה בעולם התחתון ,ונשאר עיקר השכר לצדיקים והעונש לרשעים בעוה"ב שהוא חג"ת
שהם מנהיגים בעוה"ב ,2063ונמצא שנה"י מתעלמים בחג"ת עד שיונק מחלב דאימא שיתגלה גם
הנהגת עוה"ב למטה ,אז נתקנים הרגלין ,ונמצא שאין כאן סתירה בדברי הרב ז"ל כמ"ש במ"א,
שהעיבור הוא סוד נה"י ,וחג"ת מתעלמים בנה"י ,וביניקה מתגלה חג"ת ,ובאמת הכל אחד ,והבן
דברים אלו.
פתח כט
וסוד הגדול הזה רמזו שלמה המלך עה"ש בקהלת במ"ש )א ז( כל הנחלים הולכים אל
הים והים איננו מלא וגו' ,כי כתיב )בראשית א ו( יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל וגו' ,והוא
בסוד ב' חלקי הפרצוף שהם שמים וארץ סוד דו"נ חג"ת ונה"י ,שהנוקבא מקומה בנה"י ולית לה
מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( שכל האורות נסתלקו למעלה מן הפרסה ,כמ"ש )בראשית א
ט( יקוו המים וגו' כמ"ש למעלה )פתח כו( וכן כאן בארץ נסתלק גילוי שלמותו ית' כמש"ל
באורך )תיקון פתח כ'( ונשאר )תהלים קיג ד( על השמים כבודו.
 2059עי' ע"ח זווגים פרק ו'.
 2060עי' ילקוט חבקוק רמז תקסג וז"ל ,תפלה לחבקוק הנביא וכו' חבקוק סדר תפלה ,תפלה
לחבקוק הנביא ,מה כתיב למעלה ,למה תראני און ועמל תביט ,שראה חנניה מישאל ועזריה נכנסין
לתוך כבשן האש ונמלטין ,וראה את ר' חנניה בן תרדיון וחבריו נשרפין באור ,כיון שראה כן קרא
תגר אמר לפניו רבש"ע אלו צדיקים ואלו צדיקים אלו טהורים ואלו טהורים ,אלו נשרפין ואלו
נצולין ,על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט ,עכ"ל.
 2061עי' יהל אור ח"ב ט' ע"ג וז"ל ,בתרין שפוון כו' הן נו"ה וכן נביאים וכתובים וכן נגון וזמר
למנצח בנגינות מזמור לתודה נו"ה ,עכ"ל.
 2062עי' תיקו"ז ע"ח ע"ב וז"ל ,ערלה ופריעה שמענא דאינון רומי רבתא ורומי זעירתא בזמנא
דמתעברין מעלמא אתגליא אות הברית ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז פ"ז ע"א שערלה ופריעה הם עשו
וישמעאל.
 2063עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
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ולכן האבות שהם הראשונים אשר )הכירו( ]הכריזו[ שם כבודו בעולם ופרסמו אלהותו
וגדולתו ,הם בדרגא דחג"ת 2064שהוא כבודו המתגלה בשמים ,שע"י נתגלה גם בארץ ,ולכן נעשו
מרכבה לחג"ת ,והם סוד הבארות אשר חפרו להמציא גם בארץ שפע מים העליונים כמ"ש
)ירמיה ב יג( אותי עזבו מקור מים חיים וגו' ,והנחלים הם אורות דאימא שהם החלב שבדדים,
ולכן נאמר באבות )שמות ו ג( וארא אל אברהם וגו' בא"ל שד"י וגו' ,שהוא סוד החלב דיניקה
לגלות אורות חג"ת סוד ברכות שדים ,2065והוא מיתוק הגבורות שם א"ל דאלהי"ם 2066שאותיות
הי"ם דאלקים הם גבורות הקש' ואותיות א"ל הם נמתקים ,וז"ש )קהלת א ז( כל הנחלים הולכים
א"ל הי"ם שהוא ביניקה ,שהולכים לתקן ג' ספירות דהי"ם כמ"ש ,אבל בעיבור ,אז והי"ם איננו
מל"א ,ר"ל שעדיין לא נשלם כי הוא בסוד אל"ם דאלהי"ם ,2067שהדיבור תלוי ג"כ ביניקה מחלב
דאימא שנגמר מוצאות הפה בל"ב שינים ,בסוד )בראשית מט יב( ולבן שנים מחלב ,ולכן גם
הנבואה נפסקה בפגם הרגלים שהוא בסוד הדיבור כמ"ש )תהלים פג ב( אלקים אל דמי לך וגו',
ונביאים הוא מלשון דיבור ,מלשון ניב שפתיים) 2068ישעיה נז יט(.
וכל זמן העיבור אין הי"ם שלם )קהלת א ז( כי אל מקום שהנחלים הולכים שם הם
שבים ללכת בסוד סילוק המים מתחת השמים אל מקום אחד )בראשית א ט( וכמ"ש )ישעיה מא
נז( העניים והאביונים מבקשים מים אזלו מים מיני ים ,שהם נו"ה אפיקי מים ,2069ואז נו"ה הם
ריקנים מן האור ונקראים עניים דלית להם מגרמייהו כלום.
ולכן תלמידי חכמים נקראים דגי הים )רע"מ ח"ג מ"ב ע"א( תנינים שחיותם במים,
התורה )שיה"ש ד יא( דבש וחלב תחת לשונך ,וכמ"ש )ישעיה נה א( הוי כל צמא לכו למים ולכו
שברו וגו' ,יין וחלב וגו' ,שע"י התורה הם יונקים מחלב דאימא ,והוא ע"י הדיבור בתורה דרגא
דחג"ת ,שמגלים כח הקדושה וגדולתו של יוצר בראשית ע"י התורה שעוסקים בה ,שבזה
מתפרסם שמו של הקב"ה בעולם ,ולכן תלמידי חכמים נקראים ג"כ שדים כמ"ש רז"ל )שיה"ש
רבה פרשה א פסקה לה( וכמ"ש )שיה"ש ד ה( שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה ,שהם משה
ואהרון שהם סוד תרין עוזלין דאיילתא 2070נו"ה שנתקן ע"י אחר שיצאו ישראל ממצרים ,שאז
 2064עי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין לכן ב' גוונין הראשונים נראין
בפתיחו דעיינין וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"ד אין שם גוונין כלל,
עכ"ל ,ועי' עוד שם דף ט"ו ע"ד.
 2065עי' ע"ח עיבורים פרק ב'.
 2066עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד דף קסט וז"ל ,והנה צריך שתדע בכאן סוד גדול מאד ,הנה
כבר שמעת ענין שירותא וסיומא שפירשנו למעלה ,כי כל חיי האדם בסוד שירותא מצד הו"ק
שהוא ענין ששת ימים תעבוד )שמות כ ח( והמיתה היא המנוחה סיומא ביום השביעי תשבות,
והנה תדע שאדה"ר כתוב בו כי ביום אכלך ממנו מות תמות )בראשית ב יח( והיה ראוי לו למות
באותו היום עצמו ,אלא שהקב"ה רצה לרחם עליו והורידו ממדרגתו ,ואז מה שבמדרגה העליונה
לא היה יכול לחיות כלל כי היה פוגם מפני הרע שנתערב בו שגרם בחטאו ,אך כשירד אז יהיה לו
אריכות ימים כי כל זמן הו"ק יוכל לחיות בסוד עבד לבד שהוא סוד החול ,אבל כשיהיה נשלם זה
ויצטרך לחזור לעלות אז מיד ימות ,והנה בכל יום הס"א היא רוצה להתגבר על האדם ולהמיתו כי
אין ראוי לו חיים כלל כנ"ל ,אלא שהקב"ה מושיע אותו בסוד הו"ק האלה שזכרנו והנה באמת
הו"ק סודם א"ל דאלהי"ם ,וזה סוד האל ישועתנו סלה )תהלים סח כ( כי הא"ל הוא סוד הו"ק
האלה ואז היא ישועה שמושיעה את האדם מן המיתה ,ובכל יום צריך פעולה זאת חדשה וזהו יום
יום יעמס לנו הא"ל ישועתנו סלה ,עכ"ל.
 2067עי' ע"ח עיבורים פרק ה' וז"ל ,מאותו חצי ת"ת דא"א נעשה ראש שהם ג"ר דז"א בהיותו
במעי אמא ,ואמנם מוחין שלו הם אל"ם דאלהי"ם לכן אין בו כח הדיבור בהיותו בבטן אמא ,והנה
אל"ם גימטריא ע"א שהם שם )הוי"ה( מלוי דאלפין עולה מ"ה והשם עצמו כ"ו הרי ע"א ואז הוא
אל"ם ,עכ"ל.
 2068עי' שעה"פ שופטים.
 2069עי' זהר ח"ג ס"ח ע"א.
 2070עי' תיקו"ז קכ"א ע"א וז"ל ,כד האי רוחא אחיד בעמודא דאמצעיתא אתמר ביה קול ה'
בהדר ,כד אחיד בתרין שוקין דאינון צר"י אתמר בהון קול ה' יחולל אילות דאינון תרי עוזלי
דאיילתא תרין אחים איש באחיהו ידובקו ,עכ"ל ,ועי' שם בגר"א וז"ל ,דידים יכולים לשמש זה
בלא זה ושם שמאלא נכלל בימינא והוא עיקר ,משא"כ ברגלין דשניהם כחדא נמנים והן אחים
תאומים ,ור"ל דלכן נאמר בהם לשון רבים איילות וז"ש איש באחיהו ידובקו וכמ"ש משוה רגלי
כאילות דהן אילות ,עכ"ל.
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היו בבחינת עיבור ואחר כך היה להם יניקה מחלב דאימא בסוד התורה שקבלו בהר סיני ע"י ב'
השדים שהם משה ואהרון ,והם תאמי צבי"ה )שהי"ש ז ד( 2071בסוד ק"ב חרובין )שבת ס"ה
ע"ב( הקיטע יוצא בקב שלו ,2072ונתקנו הרגלין.
וסוד המלאך שנתאבק עם יעקב ויגע בכף ירכו )בראשית לב כה( היה ג"כ בסוד הגלות
שעדיין לא נתגלו האורות למטה ,ועיקר הקלקול בהוד )איכה א יג( כל היום דוה במה שניתן
ממשלה לאו"ה ,שהו"ד נתהפך לדו"ה 2073והוד"י נהפך עלי למשחית )דניאל י ח( ואח"כ
כשנתרפא מצלעתו כתיב )בראשית לג יח( ויבא יעקב שלם ,כי אימא סוכת שלום פרישת
גדפהא 2074בחלב דילה והוא מורה על גאולתם של ישראל ,וכמ"ש )דברים לב לה( לי נקם ושילם
לעת תמוט רגלם ,שעיקר אחיזתם ברגל השמאל ,ואז )שם( וח"ש עתידות למ"ו כי חשמ"ל הוא
בסוד נו"ה ,ח"ש בנצח ומ"ל בהוד כמ"ש ברע"מ פרשת פינחס )רכ"ג ע"א (2075ובכמה מקומות,
שעכשיו בגלותא נסתלק חד כרוב ,כי טובת הצדיקים אין ניתן להם בעוה"ז ,ונשאר כמוס
לעוה"ב ,אבל לע"ל אז יתחברו הב' כרובים ח"ש עם מ"ל ,וחג"ת נודע כי הם ג' גוונין אדו"ם
ירו"ק לב"ן סוד אי"ל בדכורא ואיל"ת בנוקבא שבה נתוסף גוון תכלת ,וכמ"ש רבינו הגדול
)הגר"א ז"ל( בליקוטיו ,2076וז"ש )תהלים יח לד( משוה רגלי כאילות ,שבתיקון ע"י היניקה
מתגלה גוונין דחג"ת בנה"י כמ"ש.
פתח ל
כבר ביארנו )פתח י'( שזה ההפרש בין ג' דרגין של ז"א ,עיבור ,יניקה ,מוחין ,שבעיבור
נתגלה בו נה"י שבו ,וביניקה חג"ת ובגדלות חב"ד שלו ,ומ"מ שם הוא פרצוף שלם ,שהרי אנו
רואים שכל הגוף נשלם בעיבור ,וגם המוחין יש לו ,אבל הם נקראים מוחין דקטנות ,ר"ל שאינם
רק במציאות ,אבל אין פועלים פעולתם בגילוי גמור רק נשארו כמוסים ונעלמים ,והם קטנים
מאוד בעיבור ,שנגד עיקר המוחין שבאים בגדלות אינם רק קרומי ולבושי המוחין לבד ,והם
נקראים מוחין דאלקים ,אבל בגדלות הם מוחין דהוי"ה ,ונבאר תחילה ענין המוחין מה הוא
במאורות העליונים ,והיינו כי הכל נבין מן האדם הגשמי כמ"ש )בראשית ט ו( כי בצלם אלקים
וגו' ,ואנו יודעים כי עיקר האדם הוא להיותו משכיל ומסדר כל עניניו בחכמה ,והוא ע"י המוחין
שבראשו שמתחלק לג' חב"ד ,והיינו שהחכמה הוא המחשבה בחכמה בכלל ,והבינה הוא לצייר
החכמה בפרט ,2077והדעת הוא ציור הדבר אחר שנפרט לפרטיו ויצאו הדברים מה שחשב להויה
וישות ,הוא שומר אותם בציורם ,2078וכמו שית' עוד יותר לפנינו בס"ד )פתח לב( ואלו הג' הם

 2071עי' תיקו"ז ק"ע ע"ב וז"ל ,מימינא דיליה אתייהיבת אורייתא דבכתב ,משמאלא דיליה
אורייתא דבעל פה ,ובאן אתייהיבו בתרין לוחין דאתמר בהון שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה,
עכ"ל.
2072
עי' ע"ח אנ"כ פרק ב'.
 2073עי' ע"ח רפ"ח ה' וז"ל ,כי השקר אין לו רגלים והוא סוד החיצונים הנקרא שקר ואין לו ב'
רגלים שהם נ"ה רק רגל א' שהוא הוד לבד ושם יש לו אחיזה בסוד הוד דוה כמ"ש כל היום דוה,
עכ"ל.
 2074עי' גדלות דז"א פתח כ"ג שזהו רגלי לאה הנכנסים לכתר דרחל )על פי זהר ח"א מ"ח ע"א(.
 2075וז"ל ,למנצח תמן מ"ל עם נצח ודא מ"ל מן חשמ"ל מן ח"ש הוד ונצח ,עכ"ל ,ועי' יהל אור
ח"ב ל"ח ע"ג וז"ל ,חשמ"ל עתים חשות ועתים ממללות ,והענין כי כל שתיקה בסוד חסד ,ודיבור
בסוד גבורה כידוע ,וכמ"ש בס"י מ' דוממת ש' שורקת וגבורה לעולם נכללת בחסד ,עכ"ל.
 2076עי' יהל אור ח"ב ל"ט ע"ג וז"ל ,איל ואילת דו"נ שהן ר"ת אדום ירוק לבן תכלת ובדכורא ג'
גוונין ,עכ"ל.
 2077עי' ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,חכמה הוא טעם ותכלית הענין
ועיקר הענין ,שבמחשבה ב' דברים מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ואחר כך
)בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול הכלי ,עכ"ל.
 2078עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ לח ע"ב וז"ל ,הע"ס הוא הכל ברצון האלקי ,כי מקודם
כביכול ,כמו באדם ,שמקודם מתעורר ורוצה לעשות הדבר ,וזהו ספירה ראשונה ,אין ,ואין ניכר
כלל בפעולה ,ואח"כ מצייר האיך לעשות הדבר בפרטות ,וזהו בינה ,אם הפרטים ,שהם הבנים ,וזהו
נגלה למרע"ה ,אבל טעם הדברים שהן דווקא בציור הזה לא נגלה ,וזהו חכמה ,ואח"כ כשיצאו
הדברים להויה מ"מ שומר הדברים בציורם ,וזהו חיות הדברים ושפעם ,וזהו דעת שיודע הדברים
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באים מן הנשמה שעיקרה בשמים ושולחת ניצוצות באדם להנהיגו ולהשכילו ,והם שורים
באברים הראשיים שבאדם והיותר זכים שבו ,והם המוחין שבראשו שמשם מתפשטים ההרגשות
בכל איברי הגוף ,ונמצא שעיקר הגוף הוא רק ו"ק ,והמוחין הם השרים המושלים בו והנותנים
בו כח השכלה לעלות במדרגה שהוא יותר גדול מהגוף ,להיות משכיל את בוראו ולסדר כל דבר
בחכמה כצבא המרום כו' )ישעיה כד כא(.
והנה אנו רואים שהשכל והחכמה באה לאדם בהדרגה ,כל מה שמתגדל יותר הוא
משכיל וחכם יותר ,והיינו שבעיבור אין לו שום השכלה והרגש בדברים גופנים ,רק נשמתו
חופפת עליו למעלה מראשו ומשכיל ברוחניים ,שלכן )נדה ל' ע"ב( מלמדים אותו אז כל התורה
ורואה מסוף העולם ועד סופו כו' ,כמ"ש למעלה )פתח ט'( באורך ,ולכן אז הוא אילם שאין יכול
לדבר ,והדיבור בא מהשכלה ע"י גילוי הנשמה שהוא כח האדם במה שהוא מדבר ,שבזה הוא
מובדל משאר בעלי חיים ,וע"י היניקה שאז מתחיל בו הדעת לכנוס ,והיינו שמה שהיו המוחין
בראשו נשאר ההשכלה בו בכח ,עתה יוצא ומתגלה בגוף שהוא דעת המתפשט ואח"כ בגדלות
אז מתגלים המוחין עצמם בשלמותם ,לידע ולהכיר את בוראו ובהשגת התורה וכל דבר.
ונמצא ,שבבחינה זו נוכל לומר שבעיבור שאין השכל וחכמה ניכר כלל במוחו ,רק
שהוא בחינת הכנה לחכמה ובינה שלו שיתגלה אח"כ ,הם בבחינת קרומות של המוחין ,ר"ל
שהם שומרי החכמה ובינה שלו לזמן שאח"כ ,שאז יתגלה כחם ,וכמו כן הוא בפרטי מדרגות של
המאורות דז"א שבעיבור הוא ,ר"ל בזמן שכחות שלהם אין פועלים רק בצמצום וסילוק
השלמות בעולם התחתון וכדי ליתן רק קיום של ישראל בעולם כפי ההכרח אז.
וכלל כל פרצוף וכל מדרגה שבו ,יש בו ג' מדרגות זה למטה מזה ,והם כלים וניצוצות
ואורות כמ"ש למעלה )פתח כא( בביאורם ,והכלים הם המדרגות עצמם ,כל כח הוא מאור פרטי
פועל פעולה מיוחדת בעולם ונקרא אבר ,והטעם ,כי כלל הבנין רמ"ח מדרגות כמנין אברה"ם
שכולל כל הבריאה כמ"ש )בראשית רבה פרשה יב פסקה ט( בהברא"ם באברה"ם ,וכאשר הם
בכללם הוא אד"ם שלם שם מ"ה דאברה"ם ,והפרט שבו נקרא אבר מאברה"ם ,2079כי במ"ה זיני
נהורין אתפליג עלמא )זהר ח"א נ"א ע"ב( שהם כ"ב אותיות וי' נקודות וי"ג טעמים 2080שהם
בסוד נר"ן שמתלבשים באברים והם חיותם ,ונמצא שכל אבר כולל כל המ"ה זיני נהורין בסוד
נר"ן שבו שהוא חלק א' מן הרל"א שערים של האותיות שבהם נברא העולם ,וכל אבר כולל
פנימיות וחיצוניות ,והיינו לכלל הנבראים בחיצוניות ,ולנשמות בפנימיות ,שהם עיקר הכוונה
פנימיית שבבריאה ,והחיצוניות הם הבשר וגידין ועצמות של האברים ,והפנימיות שבהם הם
הלב והריאה וכליות כו'.
ובחינת הניצוצות הם אשר נבררו מן השברים שהיו קיימים עליהם ועומדים עליהם
לשמרם ,והוא סוד השמירה גם בעת שהם בשיעור הקלקול ,שהשקפת הקדושה עליהם שלא
יגרמו חורבן העולם ח"ו בכללו ,הם אשר מתלבשים אח"כ בחיצוניות האברים בבשר גידין כו',
והיינו סוד בנין העולמות ונבראים שבכל בי"ע שהם מסודרים רק בשביל התכלית שהם נשמות
ישראל בשביל העבודה ,בהם מתלבש שמירה זאת של השקפת הקדושה ,להיות מסודרים כל
המדרגות ונקשרים זה בזה כפי התיקון הצריך ,הכל בשביל נשמות ישראל ,אבל הנר"ן עצמם הם
מתלבשים באברים הפנימיים שהם במוח לב וכבד כו' ,והיינו כח הקדושה והחיים אשר מאיר
בפנימיות הנבראים שהם מדרגות הנשמות שלהם ,היה 2081עיקר רצונו ית' ,ונמצא שדרך כלל
סדר הנבראים שבג' עלמין בי"ע הכסא והמשרתים ושרפים ומזלות וכל צבא השמים והארץ ,הם
חיצוניות הכלים בכלל האדם השלם שכולל כל אבי"ע ,והפנימיים שבהם הם הנשמות הנשרשים
ומשתלשלים בג' העולמות ,והנר"ן הם כח השפע היורד מאצילות לחיותם ,וכל אלו המדרגות
הם מסודרים בז"א דאצילות שהוא האילן הכולל הכל ,ושם נשרש כל דבר.
אחר הוייתם ,ואינה ספירה בפ"ע כי הספירות הם הויותם ויציאותם בראשונה לגבול הויה וכו',
עכ"ל.
 2079עי' ע"ח עיבורים פרק ח'.
 2080עי' בגר"א ס"י פ"א מ"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 ,עכ"ל ,ועי' תז"ח י"ט ע"ד ד"ה כד בעאן ,ששם רואים שהל"ב
נתיבות החכמה הם השורש לכ"ב אותיות והי' נקודות.
 2081נדצ"ל שהם.
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ובעיבור ויניקה ,שהמדרגות של כל העולמות אינם בתכלית שלמותם כפי מה שצריך ,אז
המוחין אינם שלמים כ"כ ,שהחכמה ובינה של הבריאה לא נתגלה אלא בשלמותו ,כמו בכל דבר
וכלי שעושה אומן מופלא שאין ניכר חכמתו של האומן בכלי זו וצורך תשמישה ,כי אם כשהוא
נגמר בשלמותו ותיקונו ,ואז חו"ב של יוצר בראשית נשאר כמוס ,וגם זה מתחלף בין עיבור
ליניקה ,שכל מה שהבריאה הולך ונשלם ,אז מתגלה החכמה והבינה יותר ,וכן הבריאה בכלל,
גם כשאינו בשלמותו כמו בעת הגלות והקלקול שאין מתראה כבודו וקדושתו בעולם ,מ"מ ניכר
שבחכמה נפלאה הם מסודרים ,אבל זה נקרא חכמה חיצוניות ,והוא סוד חכמת הטבע וחכמת
סדור הכוכבים ומזלות וכל מה שדברו חכמי האומות בטבע הנבראים כולם וכל פרטיהם ,אבל
אין זה אלא חיצוניות חכמתו של יוצר בראשית ,ואלו הם סוד קרומית של המוחין והמוחין
עצמם שהם גשמיים זכים של עצם המוח ,שהוא ג"כ חיצוניות נגד נר"ן העיקריים ,שכל זמן
שישראל בגלות וכל הנבראים והעולמות אינם בתיקונם ,אז אין ניכר בעולם רק חיצוניות החו"ב
לבד,
וגם זה מתחלק לב' מדרגות ,הא' בבחינת חיצוניות בסוד קרומי המוחין ,והב' בפנימיות
המוחין עצמם ,והוא סוד החכמה הטבעית בסדור השגחת הטבע המסור גם לאו"ה ונקרא מוחין
דאלקים ,ששם זה היה נודע גם לאו"ה שהוא שם משותף לכל שר ומושל ,ולכן נקרא בלשון
רבים ,וקרו ליה )מנחות ק"י ע"ב( אלקא דאלהיא ,ופנימיות הוא חכמת התורה המסור לישראל,
שבזה נודע שהוא ית' המנהיג האמיתי בשביל תכלית השלמות ,ושאין הדבר מסור למשטרי
השמים ,ח"ו רק הכל בהשגחה נפלאה ,והוא שם הוי"ה שנקרא על ישראל כמ"ש )ישעיה מג ז(
כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו' ,והוא סוד מוחין דהויו"ת שבתוך שמות מוחין דאלקים,
והם השמירה לפנימיות שהכל נברא בשביל ישראל ,וחכמתו והשגחתו ניכר ע"י הנהגתו בשם
אלקים.
פתח לא
אבל בגדלות הוא באופן אחר ,שנכנס עיקר הרוחניות בכלים שהם הנר"ן ,ואז באים לו
מוחין דהוי"ה ,אחרי שהם רוחניות גמור שנמשכים מהמוחין דאו"א עצמם ,וגם ממדרגות שהם
יותר למעלה שהם א"א ועתיק עצמם ,והם הנקראים בכ"מ מוחין דגדלות ר"ל הנשמה ורוחניות
שבהם ,ר"ל שבעת שהעולמות הם בגמר ותכלית תיקונם האמיתי ע"י שלמות העבודה של
ישראל ,אז נשפע השפע ממדרגות יותר עליונות מסדור הנסדר בו' ימי בראשית שהוא כפי ניהוגי
הטבעי ,אלא הוא מתנהג ומתפעל במדרגה גבוה יותר שהם נקראים ג"ר ,שהם למעלה מו' ימי
בראשית ,והוא נמשך ממדרגות שאין פגם וקלקול וקטרוג הסט"א נמצא שם ,שהם או"א
ועולמות שלמעלה ,והם כחות ההרגשה שנקראים מוחין דז"א שמקבל מלמעלה שהם המוחין
האמיתיים ,שאז נתגלה יחודו ותכלית רצונו בעולם ,ונתגלה חכמתו של כל הבריאה בפנימיותו,
והוא סוד הנבואה והשגת התורה בשלמותה לישראל שהוא הפנימיות ,ומתבטל הטבע לפרקים
ע"י נסים ונפלאות שמגלה בעולמו ,והם המוחין שמקבל מאו"א שהם חסדים גמורים ,ואין
ההשגחה באה בצמצום וכיסוי כמו שהוא עתה ,והוא עיקר גילוי שמו ית' כמ"ש )דברים כח י(
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' ,וכמ"ש )ישעיה סו יד( ונודע יד ה' וגו' )יחזקאל
לח כג( והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי וגו' )ירמיה טז כא( וידעו כי שמי ה'.
ומ"מ ,גם בעיבור ויניקה שהוא זמן הקטנות ,אף שאין הרוחניות של הבריאה מתגלה,
מ"מ בהכרח שנמצא גם אז ,שהרי הנפש הוא בעיבור והרוח ביניקה כמ"ש למעלה )פתח י'( אבל
הענין ,שאין הנפש והרוח מגלה פעולתו והוא מצומצם מאד ,כמו בעובר וקטן שאין לו השגה
בדברים רוחניים ,ולא יודע בוראו ותורתו רק בדברים חומריים לבד ,והנפש והרוח נשארים בו
בהעלם ,וכן הוא בגילוי כבוד שם קדשו וגדולתו בעולם ,בעת שישראל בשפלות והבריאה איננה
בתיקונה ,פעולת ההשגחה ניכר בעולם בדברים חומריים וטבעיים לבד ,שנפסקה הנבואה
ורוה"ק ,וננעלו שערי חכמה ,ונשאר מעט לשרידים אשר ה' קורא ,וגם זה מאחרי כמה מחיצות
מבתר כותלא ,ממה שמשיגים ע"י היגיעה בתורתו הקדושה ,וקדושת העבודה וטהרת המחשבה,
וזה ג"כ במשלים וחידות ,שאין לנו השגה בעצם הדברים של כל הדברים שאנו מדברים
בעולמות ,ופרקי המרכבה ,ופרצופים ,ומאורות עליונים ,רק במשל גשמי לבד שהם המוחין,
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חומריים וקרומות המוחין ורק בהרהורא דלבא לבד 2082ברצוא ושוב ,2083יודעים ומכירים שהם
דברים יותר עליונים ממה שאנו מדברים בהם ,והם סוד הנפש והרוח הנשאר כמוס בפנים ,ולכן
בעיבור ויניקה אנו אומרים שאין הג"ר מתגלים כלל ,והוא בבחינת נה"י וחג"ת לבד שהם ששת
ימי בראשית ,שלזה ניתן לנו להשיג בהם ,כמ"ש )דברים ד לב( כי שאל נא לימים ראשונים
וגו'.2084
פתח לב
בעת העיבור אז אין לו רק ב' מוחין דחו"ב ונקראים מוחין דאלקים ,וגם שם זה אינו
בשלמותו רק בסוד אל"ם מאלהי"ם לבד ,משא"כ ביניקה אז מתחיל הדעת להתגלות בו ,ונשלם
בו שם אלקים ע"י שמתגלים גם ב' אותיות י"ה דאלקים ,והמוחין דעיבור הם כפולים ,ב' מצד
אימא ,וב' מצד אבא ,והם ד' פעמים שמות אלקים ,וביניקה ,אז הם ג"כ כפולים מאימא ומאבא,
ג"כ שם אלקים ,משא"כ בגדלות אז הם בסוד שמות הוי"ה ,וגם יש הפרש שני ,שביניקה הדעת
2085
אינו בשלמותו ,ואין מתגלה בו רק עטרת דגבורות לבד ,משא"כ בגדלות הם בסוד ד' מוחין
חו"ב וב' עטרין חו"ג של הדעת.
ולבאר דבר זה ,צריך לבאר תחילה ענין הדעת מה הוא ,והיאך הוא כולל ב' דרגין של
חו"ב ביחד ,והיינו כי דעת הוא התולדה היוצא מן החו"ב ,2086והיינו שכולל הפעולה והדברים
היוצאים אל ההוה הם נקראים ו"ק ז"ת ,שהם עצמם מע"ב שנברא בו' הימים כל א' בגבול
ומדה ,וחו"ב הם במחשבה ,בבינה ציור הדברים 2087כל א' בגבול ושיעור הצריך לו ,ובחכמה
הוא טעם הציור למה צריך שיהיה כל דבר באיכות זה ,שם הכל מסודר בחכמה בכלל ,וע"י
החכמה זאת וציור הזה שבבינה מורכב תולדה מחודשת ,והוא כשמצייר בשכלו כפי התולדה
היוצאת כבר מצוייר בחכמה ובבינה ,והוא שמירת עצם הדברים בשכלם אחר שיצאו להויה,
ולכן הוא הפנימיות של הו"ק ,והם ב' דרגין בדעת ,2088א' דעת הנשאר בראש והוא מ"ש ,וא'
דעת המתפשט בגוף ,והוא כשפועל איזה דבר בעולמות התחתונים ע"י הו"ק ,פועל בהשכלה
 2082עי' תז"ח כא ע"ג ,אולי צ"ל 'בשיעורא דלבא' עי' נפה"ח בהארה הבאה ,ועי' זהר ח"א ל"ו
ע"א וז"ל ,רבי יוסי אמר ראייה הוה א"ל רבי יהודה והא כתיב ותפקחנה עיני שניהם א"ל האי ראיה
בשיעורא דאילנא נקטת ליה )נ"א שיעורא דלבא הות( דכתיב ותרא האשה דייקא ,עכ"ל.
 2083עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"ו שזה נאמר על השגתינו בספירות שאי אפשר להשיגם בעצמם,
וזה מה שכתוב בזהר מטי ולא מטי ,ועי' נפה"ח שער ג' פרק ג' וז"ל ,אין הדבר אמור ,אלא לחכם
ומבין מדעתו פנימיות הענין בשעורא דלבא לבד ברצוא ושוב ,עכ"ל.
 2084עי' ע"ח עגו"י פרק ה' וז"ל ,בהקדמת הזוהר ד' א' אמרו שם על פ' שאו מרום עיניכם וראו
מי ברא אלה כו' כי בכתר ובחכמה לית תמן שאלה כלל ומבינה ואילך קיימא לשאלה אבל איהו
בארח סתים ולא אתגלייא כלל כיון דמטי עד מל' הנקרא מ"ה מה פשפשת ומה ידעת הא כולא
סתים כדבקדמיתא ובמקומות אחרים ע"פ 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"ח ע"ב וז"ל ,ע"ק נקרא טמיר
דטמירין והוא אתלבש בז"א ובז"א מתחיל הגילוי כי שאל נא לימים ראשונים )דברים ד'( עולם
חסד יבנה )תהלים פ"ט(.
 2085עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ב וז"ל ,וד' מוחין חו"ב הן י"ה ,מוח דעת חו"ג ב' מוחין ,זו"נ
הן ו"ד ,עכ"ל ,וע"ש שמביא א"ז רצ"ב ע"ב ארבע גוונין כו' ד' בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא,
עכ"ל ,והן ד' מוחין.
 2086עי' ברמח"ל קל"ח פתחי חכמה אות קכ"ד וז"ל ,עיקר כל ההנהגה הוא בדעת שהוא
התולדה היוצאת מכח כל התיקונים שנתקנים מצד חכמה ובינה ,ולכן הוא יש לו להתפשט יותר
מכל שאר המוחין כי שאר המוחין עומדים בתוך כליהם כי די להם להמצא בז"א ולעמוד בקו
שלהם ,אך דעת יש לו להתפשט אפילו בשאר הקוים בכל המדרגות כולם וכו' ,חכמה מורה וכולל
כל מה שעושה אבא ובינה כל מה שעושה אי' והתולדה היוצאת מכל זה הוא הדעת ,ותראה שלפי
שכל מוחי אבא וכל עניניהם כולם נראים בחכמה וכל מוחי אי' וכל עניניהם בבינה ועניני ז"א
בתיקוניו שקבל מאו"א נראים בדעת על כן אמרו באדר"ז שז"א הוא דעת ,עכ"ל.
 2087עי' ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,חכמה הוא טעם ותכלית הענין
ועיקר הענין ,שבמחשבה ב' דברים מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ואחר כך
)בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול הכלי ,עכ"ל.
 2088עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,דעת כלול מדעת דאו"א אלא שדעת דאבא נשאר
במוחין ודעת דאימא הוא דעת המתפשט ,עכ"ל.
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וע"פ הסדר המצוייר בחו"ב כמ"ש ,והוא דעת המתפשט בז"ת ,והוא שפעת וחיות כל הדברים
בב' הדרכים הכללים של חו"ג ,שכל הפרטים המסודרים בז"ת הם בב' דרכים ,חסדים ודינים,
שהם בהתפשטות השפעה וגילוי הארה ,ובצמצום וסילוק ,והם ג"כ מדרגת חו"ב ,שחכמה
כוללת חסדים שכל דבר שם מסודר בחכמה ,שעיקר החכמה של הבריאה הוא כדי לעשות חסד
לזולותו וכמ"ש כמה פעמים ,רק שם מסודר הדברים היאך ע"י הבריאה וע"י כל פרט יתראה
טובו וחסדו ,וזהו החכמה של הבריאה ,והבינה הנותנת הציור לכל דבר ,הוא דינים שהם
צמצומים וגבולים לכל מאור ,ונמצא שהדעת שהוא הרכבה שלהם כלול מחו"ג ,והם ב' עטרים
שבו ,שהחו"ג עיקרם ושורשם בא מלמעלה ,שזהו שורש התחלת הבריאה שיהיו ב' הדברים אלו
בנמצאים ,התפשטות ,והסתלקות ,לכן אלו הב' עטרין הם בחינה שלמעלה מחו"ב כידוע ,וכמו
שית' במקומו בס"ד בנתיבות הבאים ביותר ביאור.
והנה אנו רואים באדם התחתון ,שגם בעת שהוא בבטן אמו כבר יש לו מוחין בראשו,
אבל הם שובתים ואין פועלים הרגש בגוף כלל ,וכשנולד אז מתחיל להתחכם ,אף כשנולד אז
)איוב יא יב( עיר פרא אדם יולד ,מ"מ ע"י היניקה אז מתחכם וניכר הרגשו ג"כ בגוף ,אבל הוא
בצמצום מאד ,ולכן נקרא הכל עטרת דגבורה לבד אף שבאמת יש בו כח הרכבה של החו"ב,
מ"מ ,כיון שאין פועל רק בצמצום כמו ענין הגבורות ,נקרא הכל עטרה אחת ,ואחר היניקה אז
נתוסף בו הדעת ,ומתחיל להתפשט בהרגש הגוף בהדרגה ,עד שנשלם גידולו ומגיע לכלל איש
בפרטות השנים ,כמו שית' בס"ד לפנינו )גדלות דז"א פתחים לז ,מא(.
וכל זה אנו מדברים ג"כ בסדר המאורות העליונים ,שבעיבור כבר כתבנו שהוא לפי
הסדר שאין מראים האורות של אבריו דז"א בנבראים כי אם בצמצום היותר גדול ,ואז ח"ו
)הושע ד א( אין אמת ואין משפט ואין דעת אלקים בארץ ,כי אין מתגלה שהכל בעומק ההשגחה
בחסד ודין לשלם לטובים ע"פ דרכיהם וגם להעניש לרשעים כדרכיהם ,אלא נסתרה דרכיו ית'
מהשגתינו ,ונשאר כמוס בהנהגת עוה"ב ששם יתגלה נתינת השכר ,ועי"ז ח"ו או"ה הרשעים
תולים ההנהגה במקרה ,ונמצא שאף שמשיגים חכמת הבריאה וסדר הנהגתה בבחינה חיצוניות
החכמה כמ"ש למעלה )פתח ל( מ"מ אין השכר והעונש שהם בסוד ב' עטרין של הדעת מתגלים,
ועי"ז אין דעת אלקים בארץ ,ונמצא שאין כאן אלא ב' מוחין לבד ,והם נקראים מוחין דאלקים
שהוא סוד השכלה חיצוניות המושג ע"י מה שמשיגים בחיצוניות הבריאה ,רק לישראל לבד
נשאר בסוד אמונה בלב ,והוא סוד הדעת הנעלם אז בעיבור ,ורק מציאותו לבד נמצא ,אבל אין
מתפשט הרגשתו בסדור הפעולה של ו' ימי בראשית ,וזה בא מצד מיעוט ההארה שבז"א ,שאין
מתגלה המאורות שלו רק בקטנות וצמצום ,וגם ג"ר שלו שהם העטרות של המאורות הם
בקטנות וצמצום גדול ,וגם זה אין שם אלקים בשלמותו רק בסוד אל"ם ,שי"ה אין מתגלה בו.
והענין בזה סוד עמוק ,כי שם אלהי"ם מורה על כלל המדרגות של כל הי"ס של כל סדר
הנהגה כמו סוד שם הוי"ה שכולל הכל ,כי י"ה דאלקים הם חו"ב סוד י"ה ,ואותיות מל"א הם
סוד ו' של שם הוי"ה שהם הו"ק ,וכלל ה' אותיות דאלקים הוא ה' אחרונה שהוא הכולל מה
שנכלל בג' אותיות יה"ו כמ"ש רבינו בפי' לתיקונים )פ"ג ע"ג( ונמצא שבעיבור שאז אין החו"ב
מתגלים כמ"ש ,לכן נשאר רק אותיות אל"ם לבד שהם הו"ק ,וביניקה שאז מתגלה קצת שלמותו
יותר בעולם ,אבל אין מתגלה בפנימיות רק בדברים טבעיים ,ואין נבואה ורוה"ק בעולם ,אז ניכר
בסוד שם אלקים לבד ,אבל הדעת מתחיל להתגלות קצת בעולם ,ורק אין הדעת בשלמות עד
הגדלות ,שאז גם עטרת דחסדים שבו מתגלה לנביאים בהארה והשפעה מרובה ,וגם ביניקה
הדינים שולטים בעולם ,והוא ע"י הדעת שעטרת דגבורה מתפשט בו' ימי בראשית שהם ו"ק,
אבל בגדלות מתגלה ההנהגה שלמה בב' דרכים כמ"ש ,והבן מאד.
פתח לג
במוחין דקטנות שהם בסוד ב' אלקים ,יש מצד זה יניקה לסט"א ,כי המוחין הם
מתלבשין בנה"י דאימא ,ובעיבור מתלבשים בחיצוניות נה"י שלה ,ויסוד שלה יש בה ג' מדרגות
עור ובשר הרחם ופנימיות הרחם ,ובעיבור ,אז מתגלה רק חיצוניות עור הרחם לבד שהוא פתוח,
ולכן אין הדעת יכול להתלבש בו ,וכל הדברים האלו הם סודות רמים ועמוקים בסתרי ההנהגה,
כי הנה כל פרטי המאורות המסודרים בז"א לצורך הוצאות הנבראים וכל פרטי וכל דרכי
הנהגתם הגם שאחר התיקון ,נסדרו בבחינת פרצוף ,והיינו כפי השלמות והתיקון ,אעפ"כ ,נמצא
גם הסט"א בעולם ,וניתן לו רשות לגרום קלקול ומיעוט הארה ובלבול הסדר ע"י פתויו להחטיא
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האדם וע"י קטרוגו ,כדי שיהיה הבחירה מסורה ,וכפי פרטי המדרגות של מאורות עליונים ,כך
נמצאים מספר קלקולים כנגדם ,שסוד זה הוא מ"ש )קהלת ז יד( את זה לעומת זה עשה אלקים
וגו' ,והנה ,עיקר אחיזת הרע וקטרוגם באורות שלמעלה הוא במקום שאין האור מתגלה כ"כ,
ויש שם איזה סיתום שמצד זה נמצא שם קטרוג שלו ,אבל במקום שהאור פתוח וגילוי הקדושה
יתירה ,מתבטל ע"י כח הסט"א ,בסוד )תהלים סח ג( כהמס דונג מפני אש כן יאבדו וגו'.
וידוע כי נגד אורות אימא אין שם אחיזה לרע ,כי היא למעלה ממדרגת התחתונים שהם
ו' ימי בראשית ,ואדרבא ע"י שמגלה אור דילה מתבטלים כל החיצונים שהיא בסוד התשובה
שמכפר כל העונות ומסיר כל הסיגים ,אבל אין זה אלא בפנימיות של אימא ,משא"כ בבחינה
היותר תחתונה שבה ,אם היה שם קצת סיתום ,היה ג"כ אחיזה נגדם ,ובסיום יסוד שבה הוא
מקור שנפתחים שם ומתקבצים כל המדרגות הנמצאים בפרצוף ,שכן הוא לעולם בכל יסוד,2089
ולכן ,אם היה להם שם אחיזה ,היה הדבר מקלקל מאד וקשה לבטלם ,ושיער חכמתו של יוצר
בראשית שהסט"א יהיה קשור ככלב בשלשלת ,שלא יהיה לו שליטה גמורה לבטל כח הקדושה
ח"ו ,לכן אותו בחינה תחתונה של יסוד דאימא ,להיותו קרוב למדרגת ז"א ,לא המציא שם
סיתום בהארתו החיצונה אלא נשאר פתוח ,ר"ל שיהיה האור שבו גלוי ,ועי"ז לא יוכלו
החיצונים להסתכל ולהאחז שם ,וז"ש הרב ז"ל שהאור החיצון של יסוד דאימא הוצרך להיות
פתוח ,משא"כ במדרגות הפנימיים של יסוד ,שהם מרוממים וגבוהים יותר מכל מדרגות ז"א ,אין
חשש אם נמצא שם סיתום והעלם האור ,שבלא"ה לא יהיה להם אחיזה שם.
ולסיבה זאת לא היה יכול הדעת להתגלות בז"א בעיבור ,שאז הכלים ומדרגות שלו
במדרגה קטנה מקבל רק מהארה חיצוניות של אימא ,ונמצא שאם היה נמצא בו מאור הדעת
מאיר ,היה נצרך לו לבוש מאימא ,שהמאורות ומוחין של ז"א להיותם באים ממדרגה גדולה
ממנו שהם מאימא ,אין יכולים להתגלות בלי לבוש ומחיצה שאימא עושה להם מאורות
החיצונים שלה ,וכאן שהוצרך להיות פתוחה להארת חיצוניות היסוד דידה ,לא היה הדעת יכול
להמצא בלי לבוש ומחיצה ,שאינו בערך ז"א ,שאין יכול לקבל הארה זאת במדרגתו מגולה כפי
מדרגתו העליונה העצמיית ,לכן אין הדעת נמצא בו כלל ,רק ביניקה וגדלות שאז המאורות שלו
מקבלים הארה מפנימיות המדרגות של אימא ושם יכול להיות סיתום שבלא"ה אין החיצונים
יכולים להגיע שם בקטרוגם ,יכול הדעת להמצא בו ולהאיר בו ע"י מסך ומחיצה שעושה לו
אימא.
אמנם כל זה הם במוחין שמצד חלק אימא שקרובה יותר למדרגת ז"א ,שהרי היא קיימא
לשאלה ,2090משא"כ הארת אבא שהם מדרגה יותר גדולה ,והוא טמיר ונעלם בסוד המחשבה
לבד ,אפילו יהיה שם סיתום בבחינה התחתונה של יסוד שלו ,אין החיצונים יכולים להגיע
קטרוגם נגד מאור הזה ,לכן שם גם בחינה תחתונה שלו הוא סתום ,ומצד זה יכול הדעת בבחינת
המאור שמצד אבא הנכלל בו ,יכול להמצא גם בעיבור ,ומ"מ ,אין אנו חושבין אז רק ב' מוחין
ג"כ מצד אבא ,כי אורות אבא אין יכולים להתגלות כי אם ע"י אורות אימא ,כי אין המחשבה
כלליית מתגלה ,כי אם ע"י ציור המחשבה בפרטות ,וכיון שאין נמצא ציור נגדו ליתן לו גבול
ושיעור ומדה ,אין יכול לגלות מדרגתו בז"א ,שעיקר פרטי מאורות שלו אין יכולים להיות בלי
גבול ושיעור וקו המדה שקדם לו מאימא ,ונמצא שמצד זה גם מצד אבא אין הדעת יכול להמצא
בו ,ולכן אין בו רק ג' מוחין גם מצד אבא.
פתח לד
ומאחר שבקטנות ועיבור כל המדרגות שבו מאירים בהארה מועטת ביותר ,נקרא מוחין
דאלקים שהם בחינה חיצוניות ,ומצד זה יש אחיזה לסט"א ממוחין אלו שהם ג"כ נקראים אלהים
אחרים ע"ש שהם מקבלים הארה החיצוניות הזאת ,והוא סוד גדול מאד כמ"ש ,שכ"ז שההנהגה
והשגחה עליונה מסתתרת ומסודר הבריאה בהנהגת הטבע שנטבע בחלק המצומצם אל כל א'
לפי מדרגתו ,אז עי"ז הסט"א מוצא מקום לקטרג ולפתות האדם כמ"ש בנתיבות הקודמים ,ולכן
 2089עי' רע"מ ח"ג רנ"ו ע"א וז"ל ,לולב יסוד דומה לשדרה דביה קיום דכל גרמין ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש באד"ר דף קמ"ג,
עכ"ל.
 2090עי' לעיל הערה .211
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גם האדם בקטנותו נמשך אחר תאוות מגונות ומדות רעות ,מאחר שאין לו דעת להכיר את בוראו
ולידע שיש דין ומשפט ושהוא ית' מנהיג העולם ורוצה בקיום תורתו ועבודתו ,ולכן אז היצה"ר
דבוק בו מאד בטבעו ,וצריך לחנכו מקטנותו בתורה ודרכי ה' ,ללמדו עיקרי התורה ולהשכילו
שיש מנהיג לבירה ,שבזה מסירים ממנו פיתויי היצר ,בסוד )משלי כב טו( אולת קשורה בלב נער
שבט מוסר ירחיקנה ממנו ,והוא סוד הגדלות אחר זמן היניקה ,שמוחין דקטנות יורדים
ומסתלקים ,ונכנסים בו מוחין דגדלות דהוי"ה בהדרגה ,ר"ל שהולך ומתחיל להשיג אמיתות ה'
ועומק השגחתו ,ושהוא סיבת כל הסיבות ומהוה הכל ואין הדבר תלוי במקרה ובטבע ומשטרי
השמים שמקבלים מהארת שם אלקים.
והסט"א יורדת למטה ומסתלקת ממנו למדרגה יותר תחתונה ונשארת רק בעקב של
האדם ,והם סוד העונות שדש בעקבו )ע"ז י"ח ע"א( מצד הרגילו ,שחוטא במחשבה ונכשל במה
שאינו זהיר ,אבל אין חוטא ח"ו בכוונה בשכלו ומחשבתו שהם סוד מוחין שלו ,ורק בהדרגה אם
ח"ו נכשל בחטא מצד חסרון זהירות כמ"ש )משלי ד יט( דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה
יכשלו ,עי"ז נאחז בו כח הטומאה והסט"א ,ועבירה גוררת עבירה עד שמתרגל בחטא ,וכך דרכו
של יצה"ר היום אומר לו עשה כך כו' ,עד שאומר לו כו' )שבת ק"ה ע"ב( וזהו נשיכת הנחש
בעקב ועולה אח"כ למעלה הארס ושורף כל גופו לקלקל כל מדרגות עליונות שבו לחטוא גם
במזיד ומחשבה ,וז"ס עק"ב שהוא ב"פ אלקים שהם הדינים דקטנות מב' מוחין שנדחו למטה
בעק"ב ,וכמ"ש )בראשית ג טו( ואתה תשופנו עק"ב ,וכתיב הוא ישופך ראש ,ע"י מוחין דגדלות
שנכנסים בראשו שאח"כ מאירים בגופו ,לעשות ולסדר כל מעשיו ע"פ החכמה והבינה שהוא
משיג בהויתו ית' ע"פ תורתו וע"פ דביקות האדם לבוראו.
וכן הוא בכלל העולם שהוא דמות אדם שלם כמ"ש למעלה )צמצום פתח יא( שכ"ז הוא
בקטנות שהנהגתו בצמצום ובטבע והסתר אור פניו ית' ,אז אין אלקים בארץ ,2091נמצא קטרוג
הסט"א והשקר גובר בעולם ,וגובר המינות והאפיקורסות להכחיש ח"ו התורה והשגחה ,וז"ס
מוחין דקטנות )שמואל א' ב יט( ומעיל קטן תעשה לו אמו ,והוא סוד גדול מאד ,שהנה כתיב
)תהלים נא ז( הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי וגו' ,ונודע שהחטאים הדבוקים בנפש האדם
בטבעו מעת שיצא מרחם אמו הוא מצד הסיגים שבדמים טמאים שדבוקים בו שהיא בתאוה
באש דאיש ואשה ,והם סיגי הגבורות ,2092שבזה יצה"ר כרוך בנפשו ,והם סוד חיצוניות הגבורות
שמשם אחיזתו ,והם מאחוריים דשם אהי"ה 2093שהוא ד"ם ,כי אד"ם הוא כל קומה שלמה
ובהעלם היחוד סוד א' דאד"ם נשאר ד"ם ,2094והוא סוד אמ"ת 2095בכללות כל א' מי"ס,
וכשנסתלק הא' נשאר מ"ת ,והוא סוד המיתה הכרוך בטבע ע"י חטאו של אדה"ר ,שפיתה 2096את
חוה ואחז בסיגי הגבורות שבה ועי"ז נגזר מיתה ע"י החטאים הדבוקים בנפשו ,כמ"ש )שבת נ"ה
ע"א( אין מיתה בלא חטא ,וכמ"ש )קהלת ז כ( כי אדם אין צדיק בארץ וגו' ,וכמ"ש )ויקרא יז יא(
כי הדם הוא בנפש ,שהוא אוחז בלבושין שלו ,שנפש של האדם היא לבוש לנשמה סוד דרגא
דיליה בבריאה שהיא נפש חיה ואדם דרגא דאצילות ,והם אדם ובהמה כמ"ש רבינו הגדול בפי'
לספ"ד פ"ד ,2097שלכן כל התיקונים הם בלבושין ,והם לבושין של התורה והמצות ,שהתורה
ומצות עיקר תיקונם בבי"ע והמלבושין האלו הוא מתקן ע"י המוחין דגדלות ,שבזה הוא משכיל
ומכיר את בוראו ,ומשיג בתורתו ית' ,שלבושים אלו נטלו מאדם אחר שחטא ,כמ"ש )בראשית ב
כה( ויהיו שניהם ערומים וגו' ,והם כתנות אור ,2098כמ"ש )משלי ו כג( כי נר מצוה ותורה אור,
וכמ"ש )קהלת ח א( חכמת אדם תאיר פניו וגו'.
 2091עי' הושע ד א וז"ל ,שמעו דבר ה' בני ישראל כי ריב לה' עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין
חסד ואין דעת אלהים בארץ ,עכ"ל.
 2092עי' ע"ח צלם פרק ב'.
 2093א ,א"ה ,אה"י ,אהי"ה ,גימ' ד"ם ,ומקורו בע"ח הולדת או"א וזו"ן פרק ג'.
 2094עי' שעה"כ פסח פרק ט'.
 2095כנ"ל או"א פתח ב'.
 2096נדצ"ל הנחש.
 2097כ"ח ע"ד וז"ל ,היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ר"ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות
ובהמה הוא עולם הבריאה לבוש לעולם האצילות ,עכ"ל.
 2098עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם
מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של
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והמלבושין האלו הם בסוד נה"י דאימא שנעשו לבושין אל המוחין שלו וכמו שית'
במקומו )גדלות דז"א פתח א'( בס"ד ,כנודע שמלבושין הם בנו"ה )ברכות ו' ע"א( הני מאני
דרבנן כו' ,2099והוא בסוד החשמ"ל דאימא ח"ש בנצח ומ"ל בהוד 2100כמ"ש רבינו הגדול בפי'
להיכלות ,2101שהיכל נוגה וזוהר שם הם מלבושי הנשמות ,והוא החשמ"ל בשלו"ם ,סוכת שלום
דפרישת גדפהא ,והם מהניצוצות שלמעלה מבירורי הכלים שהם נעשו מלבושים אל נר"ן שהם
מוחין דגדלות ,שכל עבודה של האדם הוא בתיקון ובירור הניצוצין אלו להעלותם לאימא ,אשר
2102
שם הוא המדרגה שאין שטן ופגע רע ואין שליטה לסט"א שהוא הטהרה במקוה דילה ונקה
ע"י שם אהי"ה דיודי"ן ,שהם פנימיות של נה"י דילה מוחין דגדלות ובסוד התשובה.
פתח לה
והענין בזה ,כי אימא נה"י דילה מקננין בג' עלמין בי"ע 2103שהם נחלקין לג' דרגין,
שחיצוניות נה"י שלה הם בסוד שם אהי"ה דההי"ן גימטריא נע"ל 2104שהוא בעקב ,והוא בעולם
העשיה ששם עיקר סדור הקליפות וסט"א סוד ב' אותיות של ח"ק בימינא ושמאלא ,בימינא הוא
ח' חנף) 2105משלי ה ג( כי נופת תטופנה וגו' ,ובחלקת לשונה היא מפתה האדם במה שמראה לו
מתיקות עוה"ז ומכחשת השגחת הקב"ה בפרטות ,בצד שמאל דילה שהוא ק' של שק"ר במה
ששם נסתר כבודו ית' כמ"ש למעלה )פתח כו( וגם מטמטמת לבו של אדם במה שנסתר מפניו
חומר העון ,ומראה לו קצת היתר בדבר ,שהוא ח' דימינא ,וכן האדם כאשר הוא במדרגה זאת
אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא
אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם
חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא
ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 2099בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו
פורה דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור
בפרשת משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי'
עד דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו',
ושם בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני
מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש וידוע שסוד הירך
הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל.
 2100עי' זהר ח"ג רכ"ג ע"ב וז"ל ,למנצח תמן מ"ל עם נצח ודא מ"ל מן חשמ"ל מן ח"ש הוד
ונצח ,עכ"ל ,ועי' ע"ח אבי"ע פרק יג וז"ל ,הנה החשמ"ל הזה מלביש ומקיף לזו"ן מכל צדדיהם
אפילו מתחת רגליהם ,ומה שהוא מצדם נקרא מלבושים ומה שהוא מתחת רגליהם נקרא מנעלים
והבן זה היטב ,וכבר נתבאר כי מלבוש גימטריא חשמ"ל גם נעל נקרא לסיבה זו ,כי כבר ידעת כי ג'
אהי"ה יש בבינה א' של מלוי יודי"ן בג"ר שבה ושל מלוי אלפין בג' אמצעית שבה ושל מילוי ההי"ן
בג' אחרונים שבה נמצא כי אהי"ה דההי"ן בנצח הוד )יסוד( דבינ' אשר לבושם הוא חשמ"ל כנזכר
והנה ממנו נעשה בחי' נעל תחת רגליהן של זו"ן כנ"ל ,והנה שם אהי"ה במילוי ההי"ן גיטריא נע"ל,
עכ"ל.
2101
עי' יהל אור ח"ב ל"ח ע"ג וז"ל ,חשמ"ל עתים חשות ועתים ממללות ,והענין כי כל שתיקה
בסוד חסד ,ודיבור בסוד גבורה כידוע ,וכמ"ש בס"י מ' דוממת ש' שורקת וגבורה לעולם נכללת
בחסד ,עכ"ל.
 2102עי' לעיל הערה .1967
 2103עי' תיקו"ז כ"ד ע"ב.
 2104עי' ע"ח אבי"ע פרק יג.
 2105עי' 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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נפתה אחר עצת הנחש הנושך בעקבו בסוף סיום הקדושה ,אז נסתלק חכמתו ובינתו ,כמ"ש
)סוטה ג' ע"א( אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות והוא בסוד מוחין דקטנות ,ונשאר
במדרגת העשיה בנפש הבהמיית לבד כמו העובר בבטן אמו ממש ,ושם ננעל הפרגוד ונסתמו
שערי קדושה ,ולכן כתיב )שמות ג ה( של נעלי"ך מעל רגליך כי המקום וגו' ,שהנביא היה צריך
לפשוט ממנו מדות הדבוקים בנפשו כדי להשיג מדרגת הנבואה ,והוא תיקון המלבושים שלו,
וכמ"ש בשאול )שמואל א' יט כד( ויפשט גם הוא את בגדיו וגו' ,והם מדות הנפש הטבועים
בתאוה ,כמ"ש )פסחים ס"ה ע"ב( מדו בד ,מדו כמדתו.
ובחינה אמצעית דנה"י דאימא מתלבשים ביצירה אשר שם ב' אותיות ט"ר שימינא טוב
ושמאלא רע ,והוא הבחירה הקשור בלב שהוא חלק האמצעי של האדם שבו הרוח ,והוא מדרגת
הבינוני שהוא באמת מכיר את בוראו ודבוק באמונתו ,אך מצד הרע שהיה דבוק בשמאלו ,נכשל
ג"כ בחטאים לפרקים.
ובחינה עליונה של נה"י דאימא בבריאה שהוא בסוד הנשמה ,שכשהאדם משיגו ,אז
הוא רחוק מן החטא לגמרי ,מדרגת הצדיקים כמ"ש )שמואל א' ב ט( רגלי חסידיו ישמור ,שלא
יאחז הנחש בעקב שלו ,ושם ב' אותיות י"ש שימינא ושמאלא שלו שניהם טוב ,רק שמצד שאדם
)קהלת ז כ( אין צדיק וגו' ,נמצא לפעמים איזה חסרון וחטא בו ,והוא במדרגת הבריאה ששם
עיקר גילוי קדושתו ית' והנהגה שלמעלה מן הטבע ,ששם הכסא והנשמות ,משא"כ ביצירה שם
המשרתים ומלאכים שאין ההשגחה מתגלה כ"כ ,ולכן בבריאה הוא סוד מוחין דגדלות והוא
מפנימיות נה"י דאימא שמתגלה שם אהי"ה דיודי"ן ,ושם סוד ונק"ה 2106וטהרה ותשובה כמ"ש,
ושם עיקר מלבושין דקדושה של הנשמה ,ושם )בראשית כז כז( ויר"ח את רי"ח בגדיו וגו' שהוא
ריח של ג"ע דאימא עילאה ,וכמ"ש )ברכות מ"ג ע"ב( איזהו דבר שהנשמה נהנה ממנו )כו'( זה
הריח ,ולכן בריא"ה הוא סוד רי"ח והם כתנות אור 2107דנשמתא ,המלבושין דרווח יעקב
מעשו ,2108שהם הניצוצות שבירר מן השברי כלים שנפלו שם ע"י השבירה וע"י חטא אדה"ר,
דחב אדם ואפשיט לבושא דיליה )זהר ח"ב ר"ח ע"ב( ונתלבש בכתנות עו"ר 2109משכא דחויא
 2106עי' לעיל הערה .1967
 2107עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם
מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של
אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא
אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם
חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא
ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 2108עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,וז"ס אחיזת ס"א בלבושין ,כמ"ש )ברכות ו' ע"א( הני
מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו ,וכמ"ש בפ' משפטים )קי"ב ע"ב( חמו חבריא מה כתיב ותקח
רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות כו' ע"ש ,והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה
כמו שרימה הנחש לאדה"ר ,כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה ,שיעקב שופריה דאדם )ב"ב נ"ח
ע"א( ועשו של הנחש ,כמ"ש שם )קי"א ע"א( בהג"ה ת"ח מה כתיב ,ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת
כו' ,עד סוף כל הג"ה ע"ש ,ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל ,ועשו נטל בגדיו של אדה"ר
שנתפתה אחר הנחש ולקח הס"ם ,והוא עשו והוא בגדי החמודות ,ולכן נטל יעקב ממנו ולקח
הברכות ,וז"ש חיה טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"ל והוא נפש הנ"ל ,עכ"ל ,ועי'
עוד בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו פורה
דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור בפרשת
משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי' עד
דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו' ,ושם
בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני מאני
דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש וידוע שסוד הירך הוא
נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל.
 2109עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה והם
כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' ,וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי
היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ב
ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם
מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין
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דבעשיה לבוש נפש הבהמיית בסוד ע' כחות שבנפש ע' ערקין דכבד ,2110וכאשר משלים האדם
כל קומת נשמתו שהוא כלל כל ג' עלמין בי"ע שהם רא"ש בט"ן גוי"ה דכלל האדם ,אז משיג
תכלית גדלות שלו.
והנה ,האדם אחרי מותו נשמה שלו עולה לג"ע עליון דבריאה בסוד מלבושין דקדושה
דיליה ,ורוחו בג"ע הארץ ,ונפשו נשאר בקבר 2111כל זמן שלא נתעכל הבשר ,והם מצד החטאים
הדבוקים בנפש בהמיית שלו ,מצד שהנחש כרוך בעקבו בנעל דעשיה ,ולכן כ"ז שהגוף קיים ,אז
הנפש ג"כ קשור בו בסוד )איוב יד כב( ונפשו עליו תאבל ,ואחר י"ב חודש וכשנתעכל הבשר
ונזדכך הסיגים הדבוקים בו שהוא סוד חיבוט הקבר ,גם נפשו מתברר ועולה למעלה ,והוא
כמ"ש למעלה )פתח כה( שבגדלות אז נתגדל גם הנפש ונכנס בו נשמה דנפש ,והוא שאז גם נפש
הבהמיית שלו היסודי הקשור בגוף מתקדש ,ואינו כרוך אחרי תאוות הגוף ע"י הטהרה שנשפע
עליו מן הנשמה עליונה ,ולכן גם היא עולה למעלה אחר התיקון ,ולא נשאר רק בחינה תחתונה
שלה נפש דנפש שהוא הבלא דגרמא על העצמות בקבר ,להיות קשור בגוף מצד איזה פגם
הנשאר דבוק בחטא אדה"ר שגרם מיתה לכל באי עולם עד זמן התחיה ,שאז יהיה תיקון כללי
לכל הנשמות ויוגמר הבירור בכל סטרא דקדושה ,וביער רוח הטומאה מן הארץ ,2112אז יקום
בתחיה ,ויתתקן גם נפש דנפש הנ"ל להתקשר במדרגות עליונות של הנר"ן ,ויאירו כולם בגוף
הקדוש שיזדכך ויקום בתחיה.
פתח לו
ובזה יתבאר סוד הבעלת אוב שכתב הרב הקדוש ז"ל בסוד )שמואל א' ב יט( ומעי"ל
קט"ן תעשה לו אמו וגו' ,והוא כמ"ש שמצד שדבוק איזה ניצוץ מן הסט"א בבחינה תחתונה
שבנפשו ע"י חטא אדה"ר דאטיל בה זוהמא ,ובחטא )תהלים נא י( יחמתני אמי וגו' ,הוא לבוש
כתנות עור 2113הדבוק בעקב בסוד נע"ל בשם אהי"ה דההי"ן ,2114שהוא ג"כ סוד מעי"ל שהוא
מלבוש שבו דבוק החטא למעול במקום ,והוא בסוד מוחין דקטנות דאלקים.
וכן הוא למעלה למעלה בסוד השורש ,שמצד זה גם בעת הגדלות שנדחים הדינים
ממאורות של ז"א וכמ"ש אח"ז בס"ד ,מ"מ ,בסופם של המאורות הנ"ל במדרגה תחתונה שבהם
נשאר איזה אחיזה לסט"א ,שהרי עדיין לא נגמר תיקון הבריאה עד אלף השביעי ולא נתבטל
הסט"א מכל וכל ,רק שבגדלות אין לו שליטה והוא במצולת ים 2115בסופא דכל דרגין בעקב
דקדושה ,כמו כלב הקשור בשלשלת ומוכן לכך באם יגרום החטא שיהיה ניתר משלשלא
ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה
בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה
לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה
ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר
אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה
אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 2110עי' תיקו"ז נ"ט ע"א שבעין ערקין אינון בכבדא ,לקבל שבעין ממנן ,כבד ויותרת ע"ב,
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ד ע"ד וז"ל ,על שבעין נפש ר"ל אם רובן של ישראל אז שלטין כו'
דבישראל אית בהו עי' בחי' של עי' נפש ,וב' של אברהם ויצחק שאלו ג' אבהן הן כלל נשמות
ישראל וכן הן כלל התורה וכן באדם ,על מ"ע ול"ת שלטין בנפשא ונשמתא כבד וטחול ועל התורה
עי' ערקין ,עכ"ל.
 2111עי' זהר ח"א רכ"ד ע"ב וז"ל ,תאנא אלף וחמש מאה ריחין סלקין בכל יומא מגנתא דעדן
דמתבשמי בהו אינון לבושי יקר דההוא עלמא דמתעטרין מן יומין דבר נש ,אמר רבי יהודה כמה
לבושין אינון ,אמר רבי אליעזר טורי עלמא בדא פליגו אבל תלתא אינון חד דמתלבש ביה רוח
דבגנתא דעדן דארעא ,וחד דמתלבשא ביה נשמתא בגו צרורא דחיי בין פורפירא דבי מלכא ,וחד
לבושא דלבר דקאים ולא קאים ,אתחזי ולא אתחזי ,בהאי מתלבשת ביה נפשא ,ואזלא ושטא
בעלמא ,ובכל ריש ירחא ושבתא אזלת ואתקשרת ברוחא דגנתא דעדן דבארעא דקיימא בין
פרגודא יקירא ,ומיניה אוליף וידע מה דידע ושאט ואודע ליה בעלמא ,עכ"ל.
 2112על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 2113עי' לעיל הערה .2109
 2114עי' לעיל פתח לד.
 2115עי' ע"ח קלי' נוגה ז' וז"ל ,וז"ס עזאזל שנותנין לו השעיר ונקרא מצולת ים שיורי בירורי
סיגי המלכים ,עכ"ל.
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דפרזלא דיליה ויגרום קלקול ,שעדיין הבחירה מסורה ,ולכן נשאר איזה בחינה ממוחין דקטנות
שהם באים מסוד נה"י החיצוניות דאימא ,שהוא המדרגה המניח איזה צד אחיזה לדינים בסופא
דדרגין כמ"ש )זהר ח"א ר"כ ע"א (2116שדינין מתערין מינה ,ולכן כתיב ומעי"ל קטן תעשה לו
אמו ,שגם ביניקה שהם ו"ק כ"ז שלא באו מוחין דגדלות האמיתים ,אז עדיין קרוב האדם
לחטוא ,שהוא בסוד ט"ר דיצירה כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( ולכן גם הם בסוד מעיל קטן
שהוא הלבוש לו"ק הגוף ,אבל עיקר המעי"ל הוא בסוד קטנות דעיבור בעקב העשיה כמ"ש
בסוד נע"ל.
והנה הבעל אוב המעלה את המת ,ענינו להעלות הנפש הנשאר על הגוף בקבר שהוא
כ"ז שעדיין דבוק קצת זוהמא בנפשו שלא נזדכך עדיין לגמרי ,ואז יכול לדבר עמו מצד רוח
הטומאה הדבק באחוריים דקדושה ,להודיע מה שנשמע מאחורי הפרגוד ,והוא מה שאמרה לו
בעלת אוב )שמואל א' כח יג( אלקים ראיתי עולים מן הארץ שהוא מאחורי אלקים דקדושה
ממוחין דקטנות ,והוא עוטה מעי"ל סוד שם אהי"ה דההי"ן בסוד הנע"ל ,וז"ס מ"ש רז"ל
)סנהדרין ס"ה ע"ב( שבעל אוב אינו עולה כדרכו ואינו עולה בשבת ,כי הוא בסוד אחוריים
דקדושה ומתחיל מן העקב ממטה למעלה בהיפוכא דקדושה ,ובשבת שאז נר"ן עולים למעלה,
כי גם הפרצופים עולים במדרגה גדולה ,שז"א עולה לאו"א ולא"א ששם הוא למעלה מאחיזת
הסט"א ,שהוא מקום מנוחה מדרגא דעוה"ב כמ"ש במקום אחר )בית עולמים רנ"ט ע"א( לכן גם
הנפש הנשאר בקבר יש לו עליה שהוא עולה מגלותא ,לכן אין הבעלת אוב יכול להדבק בה,
והבן כל זה מאד ,וזה ג"כ סוד הכתוב )ישעיה כט ד( והיה כאוב מארץ קולך וגו' ,שאין בו כח
הדיבור כ"כ בשלמותו ,שהוא בסוד אל"ם דאלקים כמ"ש.
פתח לז
בעת הגדלות שאז באים לו מוחין אחרים דהויו"ת ,אז נדחים מוחין דקטנות למטה,
אמנם סדר ירידת המוחין דגדלות אינו בא בבת אחת ,אלא בהדרגה זה אחר זה ,וכפי סדר הדרגת
ירידת המוחין אלו ,כך הוא סדר ירידת המוחין דקטנות למטה ,והיינו שתחילה נכנסים ו"ק
דמוחין דגדלות דאימא לבד ,ואז עדיין אין נדחים המוחין דקטנות עד שנכנסו ג"ר דמוחין אלו,
ואז נדחים אל הגרון ,וביאור הענין הוא ,כי כבר נתבאר )פתח לד( שמוחין דקטנות נקראים
מוחין דאלקים ר"ל שהם דינים ,שבכ"מ המוחין הם המנהיגים כל הפרצוף ,ולפי השורש
המסודר במוחין שלו ,כך הם המאורות של ו"ק שלו שהם עיקר הגוף ,מדות ההנהגה ,ולכן ,בעת
הקטנות שאז המאורות פועלים בצמצום שהם דינים וסילוק הארה ,גם המוחין שלו הם בסוד
אלקים ,אכן ,בעת שבא זמן הגדלות שיאירו המאורות בהארה מרובה ואז הרחמים מתפשטים,
אבל התפשטותם הוא בהדרגה הכל לפי ערך העבודה שפועל ג"כ בהדרגה ,בסוד )תהלים פד ח(
ילכו מחיל אל חיל וגו'.
ותחילה מתגלים הרחמים שהם מוחין דהויו"ת רק בג"ר של ז"א ,וגם זה אינו מקבל
ממדרגות עליונות של המוחין דאימא רק מג' תחתונות שלהם ,ואח"כ מג' אמצעיות ,ומ"מ אינם
עיקרי המוחין ,רק ענפים שלהם שהם ו"ק בבחינת הגוף ,אבל עיקר האור הוא בג"ר שלהם ,ואז
נדחים מראש ז"א שהם ג"ר שלו ,נשקע שם הדין ,ונשרש הרחמים הגדולים ,ואז רק בגרון שהוא
התחלת הגוף ,כי אלו המקומות הם בקו האמצעי אשר שם קיבוץ כלל האורות וקשר המדרגות
כמו בחזה שהוא בת"ת ,וביסוד ,ובגרון הוא נגד הדעת ,שאלו המקומות הם הקשרים שכל
הענפים נמשכים משם ,והענין הוא כי הנוקבא שרשה בג' מקומות ,ביסוד בעטרת שבו ,ובחזה
בת"ת ,ובדעת שהוא סוד שם י"ב 2117ג' הויו"ת ,והיא רביעאה לכל תלת ,2118ה' אחרונה שבשם,
והיינו שצריך ליתן לה שורש בכל מקום שהוא קשר המדרגות כולם ,וכמו שית' במקומו )פתח
 2116וז"ל ,ערבי נחל דא יצחק בכל סטרי דאחידן בסטרא דנחלא ולא בסטרא דאבא דתנינן אף
על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה ,דינין מתערין מניה ,עכ"ל.
 2117עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א וז"ל ,הג' מוחין הן הן חב"ד י"ה"ו דעתיקא דכליל לון הוא
בסוד כתר מלכות כידוע וז"ש שליט על כלא בסוד ומלכותו בכל משלה ,ולפי שמלכות אינה רק
כלל כולם שלכן היא פרצוף שלם בפ"ע כוללת כל הפרצופים שנכלל באדם ,לכן העיקר אינו רק ג'
אותיות י"ה"ו ג' מוחין ואתפרש הכל לתלת תלת ,וזהו סוד שם י"ב בי"ג תיקונין וכן בי"ג נימין
ובי"ג ארחין שהשלשה עשר אינה רק כלל כולם ,עכ"ל.
 2118עי' תיקו"ז ה' ע"א רביעאה לכל תלת ,ועי' שבירה פתח טו.
413

פתחי שערים

יב( בסדר בנין הנוקבא בס"ד ,ולכן בירידת ושקיעת הדינים ,נדחים ג"כ באלו הג' מקומות ,שכל
הדינים הם נמשכים לנוקבא שהיא )ויקרא כו כה( חרב נוקמת נקם ברית ודינא דקוב"ה ,וכן
בניינה הכל מגבורות.
ולכן בירידת הדינים למטה שהם נדחים ממאורות העליונים ,נדחים תחילה מראש,
שג"ר שלו הם מסודרים ברחמים גמורים ,והוא סוד ג' הדברים הנמצאים בכל דבר ,מחשבה,
דיבור ומעשה ,ותחילה נדחים הדינים ממחשבה ,וכבר עלה במחשבה הנהגת הרחמים הגמורים,
והם מוחין דהויו"ת שבראש של גדלות ,ונשאר הדין רק בדיבור ומעשה ,והדיבור הוא בגרון
שמשם התחלת מוצא הדיבור ,ונגמר בפה שהוא מקום הדעת ,והוא מקום התחלת התפשטות
הדעת בגוף ,שהגרון הוא באמצע בין הראש לגוף ,והיינו המאור המקשר סדר הג"ר סוד
המחשבה עם הגוף שהוא המעשה ,וכן הדבור ג"כ מקשר שניהם יחד ,שמגלה מחשבתו לזולתו
שיבא הדבר לידי גמר מעשה ,וכן לעולם תחילת גילוי הדינים הם בגרון ,שהוא כסא דין,
כורסייא שביבין דינור )דניאל ז ט( ,2119וכן בשורש העליון שבעליונים בגרון דא"א ,שם גבורה
דע"י כמ"ש רבינו הגדול בליקוטיו ,2120ולכן בירידתם ,מוצאים עדיין שם מקום בית אחיזה,
שעדיין לא הגיע ההדרגה שיהיו נדחים משם ,ונשרש שם ג' שמות אלקים שהם ג' מוחין
דקטנות ,גימטריא גרו"ן.2121
והטעם ,שכ"ז שלא נתגלו ג"ר דמוחין אלו מצד אימא ,עדיין לא נכנסו מוחין דגדלות
דמצד אבא כלל ,כי הם מכניסים 2122להאיר בז"א כשג"ר דמוחין שמצד אימא כבר נכנסו בו,
2123
והיינו שהמוחין שמצד אבא הם יותר חסדים משל אימא ,כי מאימא משם דינין מתערין
עכ"פ ,אף שעצמותה רחמים גמורים ,והיינו ממה שנשפע ממנה לו"ק שמשם עיקר בנין העולם,
ולכן כ"ז שלא נכנסו ג"ר דמצד אימא שהם עיקר מדרגות שלה בעצמה שהם רחמים ,לא האירו
החסדים שהם באים ממוחין דמצד אבא ,וכשבאו ג"ר ג"כ בז"א ,אז גם המוחין דמצד אבא
מאירים בז"א ,ואז כשהגיע למדרגה זו ,נדחים הדינים גם מן הגרון ,ונשרש גם שם עצם הרחמים
והוא הדיבור ,ונדחים המוחין דקטנות בחזה ,שמשם התחלת הבטן ,והיינו שאין אחיזה לדינים
רק בסיום הגוף בחציו התחתון לבד ,והוא מקום עמידת הנוקבא שבנינה מגבורות ,והיינו
שמאורות שבז"א המסודרים לצרכי הנבראים ,אותם המדרגות שעד החזה ישפיעו לנבראים
בהארה מרובה ורחמים אותם המוכנים להם ,שכל מאור משפיע ומשמש לדבר מיוחד ,אבל
המאורות שהם נקראים מן החזה ולמטה ,עדיין הם משמשים בצמצום ודינים ,ואח"כ כשמאירים
מוחין דמצד אבא יותר ,והם הג"ר דמוחין דמצד אבא ,אז נדחים מכל הגוף ,ונשארים רק ביסוד
דז"א לבד ,וכן הוא בסדר ירידת המדרגות מז"א לנוקבא ,ומשם לבריאה ,ומשם ליצירה ,וכל עוד
שמתפשטים המוחין דגדלות ,נפתחים צינורי השפעה והמאורות בוקעים ומאירים ,יותר נדחים
הדינים ונשקעים גם כן במדרגות התחתונות ,עד שנדחים למטה לגמרי ,ולעומתו ,כל מה
שיורדים למטה ,הסט"א מתחלש ויורד יותר למטה ,שאין בה כח לקטרג ולעלות קטרוגו
במדרגות העליונות ,והבן זה מאד.
פתח לח
כל מה שהמוחין דקטנות יורדים ,הם מתמעטים ונשקעים יותר ,והוא ,כי כלל המדרגות
שלהם הם שס"ה ,והם בסוד ג' אלקים דג' מוחין ,שכל אלקים יש בו ק"ך צירופים הם ש"ס
וכללות הה"ג הם שס"ה נגד שס"ה גידים ,שס"ה ימות החמה ,וכאשר מתחילים לירד אז
 2119עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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 ,עכ"ל.
 2120עי' 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 כידוע והוא כסא הדין והתחלת
הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 2121עי' שעה"פ לך לך.
 2122נדצ"ל נכנסים.
 2123עי' זהר ח"א ר"כ ע"א וז"ל ,ערבי נחל דא יצחק בכל סטרי דאחידן בסטרא דנחלא ולא
בסטרא דאבא דתנינן אף על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה דינין מתערין מניה ,עכ"ל.
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מתמעטים ,והיינו שהדינים עצמם כמה מדרגות יש בהם ,שכל מדרגה היותר עליונה שבהם
יכולה בעצמה להתהפך לרחמים ,וכמ"ש רז"ל ,2124גדולים צדיקים שמהפכים מדה"ד למדהר"ח,
שהדברים עצמם שגורמים עונשים הם ישמשו הטוב ,ולכן בעת שירדו אל הגרון ,אז לא נשאר
במדרגות הדינים רק שליש התחתון שלהם ,וב' שלישי העליונים הם עצמם יצאו מן החושך אל
האור ,וכמ"ש בזוהר )ח"א ד' ע"א( מאן מנכון די חשוכא מהפכין לנהורא כו'.
ואח"כ כשיורד ליסוד דז"א ,גם שם נעשה הבירור יותר עד שגם המחצה עליונה שבהם
נבררו ונהפכו לרחמים ,ונשאר רק ס' מדרגות לבד ,והם ששים גבורים הידועים ,2125והטעם שלא
נתמעטו בירידתם לחזה ,לפי שהגוף מדרגה אחת שהם ו"ק כלל ו' ימי בראשית ומקושרים
בקשר אחד ,לכן כ"ז שהיו הדינים שולטים בגוף ,לא היה כח כ"כ שיתהפכו מדין לרחמים ,עד
שנדחו בסוף המדרגות שהוא ביסוד שבו.
וכן היו הולכים ומתמעטים בירידתם ממדרגה למדרגה כפי שביאר הרב ז"ל ,עד שנדחו
מכל האצילות ,ונשארו בבריאה בסוד שורש הגבורות לבד ,שהם ה' אותיות אלקים ,וזהו תכלית
הגדלות בעת שהעבודה של ישראל בתכלית השלמות ,שאז כל המאורות שבאצילות פונים
בהארה מרובה ,ומשפיעים הטוב והחסד לנבראים ,ונשאר הדין בשורשו בנפרדים שיהיה מקום
לחזור ,כי עדיין לא נגמר התיקון עד לע"ל ,וניתן שורש מקום לדינים לשלוט ,שמצד זה ניתן ג"כ
שורש העמדה וקיום לסט"א שהיא רצועא בישא 2126המקבלת הדינים האלו להמצא במציאות,
אף שהם ניכפים ואין פועלים כלל ,מ"מ נשאר קיים כדי שיהיה מקום נשאר לבחירה כמש"ל
)פתח לו(.
וסוד הגדול הזה הוא מ"ש במתאוננים ,כמ"ש )במדבר יא א( ויהי העם וגו' ,ותבער בם
אש ה' ויתפלל משה וגו' ותשקע האש ,וכתיב )במדבר יא ג( ויקרא שם המקום ההוא תבערה
וגו' ,והענין ,כי אז נסעו מהר ה' ללכת לא"י שהוא זמן הגדלות כמ"ש למעלה )פתח יא( שיצי"מ
היה הלידה ,והליכתם במדבר וקבלת התורה בסוד היניקה ,וביאתם לא"י הוא תכלית שלמותם
סוד הגדלות ,וחטאם היה במה שהתלוננו על טורח הדרך ,ואמר הקב"ה אני הייתי מתכוין
לטובתם למהר ביאתם לארץ גו' )רש"י דברים א ב( ולכן עי"ז גרמו התגברות הקטנות דאלקים
שהם גבורות הקשות שהם בחוטמא דז"א ה"ג דאלקים ,שהם בסוד מוחין דקטנות שמשם סוד
שס"ה דרגין כמ"ש למעלה )פתח ט( שעי"ז גורמים תגבורת הדינים בחוטמא ,ששם תננא ואשא
וגחלי דנורא כמ"ש באד"ר )קל"ז ע"ב( ,2127שלכן נגדו שס"ה מנים בקטורת לשס"ה ימות
החמה ,שהוא עולה לבסמא רוחא דחוטמא למתק הדינים אשר שם ,ולכן אז )במדבר יא א(
וישמע ה' ויחר אפו ,וע"י תפלתו של משה הוריד מוחין דגדלות בז"א ,ועי"ז ותשקע האש,
שירדה למטה ונתמעט ,וז"ס הלחשים שזכרו רז"ל )פסחים קי"ב ע"א( שמתמעטין והולך ,בכל
א' מתמעט אות א' כגון שברירי ברירי כו' ,שכל החיצונים אחיזתם במוחין דקטנות ,וכל מה
שהם יורדים הם מתמעטים ,ועי"ז נדחה הסט"א הדבוק שם.2128
והוא מ"ש הרב ז"ל שכח השכחה בא מצד מוחין דקטנות ,כי השכחה הוא ע"י סיתום
המוחין ,והוא סוד סילוק הקדושה ,וכן הוא בהנהגה ,כ"ז שהדינים שולטים ומתמעט השפע
ועי"ז הרשעים מצליחים והצדיקים שפלים ,הסט"א משכח מן האדם השגחתו וכבודו ית' בסוד
)דברים לב יח( צור ילדך תשי ותשכח וגו' ,והם בסוד אחוריים דשמות דאו"א גימטריא

 2124עי' סוכה י"ד ע"א וז"ל ,אמר רבי )אליעזר( ]אלעזר[ למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר,
לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת
דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות ,עכ"ל.
 2125עי' שיה"ש ג ז.
 2126עי' קליפות פתח ה' שזהו דכר של הסט"א ,ועי' בתיקו"ז י"ג ע"א שזהו שפחה בישא.
 2127עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב וז"ל ,אמר כאן תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין
וקטפורין ,והן תלת דרגין דנפקין מחוטמא תלת שלהובין תננא ואשא וגחלי דנורא כמ"ש בא"ר
ובא"ז כמש"ל ,והן אף וחימה ומשחית כמ"ש בא"ר שם ותלת גווני דעיינין למרתת קמייהו ,עכ"ל.
 2128עי' בהגר"א ס"י פ"ב מ"ד וז"ל ,באחור הולך ומתרבה להיפך דשארי וכו' ולכן כל ריבועי
השמות נקראו אחוריים ,וכל הלחשים הולכין ומתמעטין כמו שבריר"י בריר"י ריר"י יר"י ר"י וכן
בכל הלחשים ,שכל הלחשים שליטתן הוא באחוריים ולא בפנים וכשמזכירין הפנים הם מסתלקין
ולכן מסיים בב' אותיות שהוא צירוף האחוריים ,עכ"ל.
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תשכ"ח ,2129שהוא סוד מוחין אלו שבאים מחיצוניות דנה"י דידה כמש"ל ,והזכירה בא ממוחין
דגדלות מסוד פנים דשמות שלהם ע"ב קס"א שהם בסוד זכו"ר ,כמ"ש הרב ז"ל במקום אחר
)כללים פרק יא( וז"ס מ"ש )דברים כה יז( זכו"ר את אשר עשה לך עמלק וגו' ,והיה בהניח וגו'
לא תשכ"ח ,כי עמלק כח יניקתו מאחוריים דמוחין דקטנות כ"ז שלא ירדו ולא נתבסמו עדיין,
והם סוד ב' פעמים ק"ך צירופי אלקים שמתבסמין בירידתם לגרון שנשאר רק השליש כמש"ל
)פתח כ"ד( והם בגימטריא עמל"ק שהוא יונק משם כ"ז שלא נתבסמו.
פתח לט
בעת ירידת המוחין דקטנות אלו ,בכל מקום שירדו עשו רושם ,כיצד ,בירידתם בגרון
שם בג' מקומות אשר שם שהם הוושט ,והקנה ,וורידין ,ומשם יניקת ג' שרים של פרעה שהם שר
המשקים ,והאופה ,ושר הטבחים ,והוא דבר עמוק כמ"ש רבינו הגדול בפי' לספד"צ פ"א,2130
שבכמה מקומות הסט"א לעומת הקדושה שבאותו הזמן ,ואז היה מדרגת משה בקדושה סוד
הדעת בפנים ובהתפשטו בגרון ,ונגדו הסט"א באחוריים בעורף שהוא סוד )יחזקאל כט ג( התנין
הגדול הרובץ בתוך יאוריו ,והם סוד תצ"ט ופלגא מכאן ,ותצ"ט ופלגא מכאן ,וא' באמצע
משלים לכאן ולכאן ,2131כי הדעת כולל אלף אדרין ואכסדרין 2132ב' עטרין דחו"ג ה"ח וה"ג
שהם ת"ק ות"ק ,והוא בסוד כלל האותיות בפנים ואחור שהם תצ"ה עד צ' ,ותשר"ק הוא אלף
ומנצפ"ך ג' אלפים ות"ק שכל אלף נכלל באלף ,2133והוא סוד הגלגל פנים ואחור שכולל כל
המדרגות של חו"ג ,שהחסדים הם בפנים של הגלגל ,ותשר"ק אחור שלו ,ודעת כולל כל פרטי
המדרגות של הנבראים וכל דרכי הנהגתם בב' עטרין שלו ,וכמו שית' במקומו )גדלות דז"א פתח
יט( ותחילת גילוי הזה היה במשה רעה"ש שורש העליון מהתפשטות הקדושה ,שע"י יצא
מחשבה לגילוי ,והוא בגרון בין הראש לגוף ,ונגדו היה תגבורת הסט"א שהיה רוצה לקטרג
 2129עי' ע"ח שבירה ב' – ששם אחורי אבא הוא כזה ,יו"ד יו"ד ה"י יו"ד ה"י וי"ו יו"ד ה"י וי"ו
ה"י באבא ואחורי אמא כזה ,אל"ף אל"ף ה"י אל"ף ה"י יו"ד אל"ף ה"י יו"ד ה"י ושניהם יחד גי'
תשכ"ח.
 2130י"א ע"ד וז"ל ,ולכן אורחא דחויא זנבא מחא ורישא כפיף כו' והם זנב הקדושה ,כמ"ש
בזוהר על פסוק קולה כנחש ילך דבגלות זנבא דקדושה מנהיג את העולם ,ולכן או"ה עכשיו בגדולה
ששם אחיזתם ורישא דקדושה בגלות כפיף לעפרא ,ולכן ישראל בתכלית השפלות לעפר יגיע ,ולכן
כל יניקתם של הס"א מהעורף כידוע בסוד פרעה הערף ,ומצרים במצר הגרון ,וסוד שר המשקים
ושר האופים ושר הטבחים ,הכל בגרון בסוד התנין כמ"ש על פרעה ,הנני עליך פרעה מלך מצרים
התנים הגדול כו' )יחזקאל כ"ט( ולכן התחלת המופתים לפני פרעה היה בתנינים כמ"ש בזוהר ,וז"ש
ה' למשה ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו שהיה לעץ יבש ,ובזה נחלש כח פרעה
ולכן אמר לו לאחוז בזנבו ששם אחיזת פרעה ורמז לו שבידו יחלש פרעה ,שכל המופתים היה
בשליחת ידו וכאן התחיל להתחלש ,עכ"ל.
 2131עי' זהר ח"ב כ"ז ע"ב וז"ל ,מאינון נהרין מבועין תליסר מתפרשן תליסר יאורין עאלין
ונטלי מיא ,ארבע מאה ותשעין ותשעה יאורין ופלגא מסטרא דא ,וארבע מאה ותשעין ותשעה
יאורין ופלגא מסטרא דא בשמאלא ,אשתאר פלגא מכאן ופלגא מכאן ואתעביד חד דא אעיל בין
אינון יאורין ואתעביד חויא רישא סומקא כורדא קשקשוי ,תקיפין כפרזלא גדפוי גדפין שטאן
ואתפרשן לכל אינון יאורין כד סליק זנביה )נ"א לגביה( מחי ובטש לשאר נונין לית מאן דיקום
קמיה פומיה מלהטא אשא כד נטיל בכל אינון יאורין מזדעזען שאר תנינייא וערקין ועאלין בימא,
עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י )י"ז ע"א( שזה מדובר על ז"א ונוק' אב"א לכן יש כותל א' לשניהם,
עכ"ל.
2132
עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא
שרייא עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א
גרס כך בזהר[ אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין,
עכ"ל.
 2133עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
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ולבטל דבר זה שלא יתגלה שמו בעולם ,כמ"ש פרעה )שמות ה ב( מי ה' אשר אשמע וגו' ,לא
ידעתי את ה' וגו' ,כי היה כחו מאחוריים דאלקים מאחורי דזנבא שוליהון דכוכביא ,2134שהם
בסוד ק"ך מחלקות בהבטת הכוכבים כידוע בחכמת החזיון וכמ"ש בזה במ"א )לאה ורחל פתח
ו'( שמשם בא כל השינוים המתהווים בעולם בהנהגת הטבע ,והם מסוד ק"ך צירופי אלקים
הנשאר בגרון בעת ירידת המוחין דקטנות למטה ,ומשה רעה"ש התחזק לנגדו לגלות גבורתו ית'
בעולם ע"י הנסים ונפלאות והמופתים שעשה לפרעה ובמצרים ,ותחילת האותות היו בתנינים
שנהפך למטה ,וכמ"ש רבינו הגדול בפי' שם ,והארכנו בזה במ"א )שיח יצחק קכ"ד ע"ב(.
וג' שרים שלו נגד ג' מוחין ,שר האופים בשמאלא תנור בוערה מאופה )הושע ז ד( ושר
המשקים בימינא מוזג במים ,ושר הטבחים בחו"ג דדעת שהוא כבישול שלהם באש ומים ,כמ"ש
רבינו בפי' לתיקונים תיקון ע' 2135יעו"ש ,והם בסוד ַֹש"ר שכל א' כולל ת"ק והם סוד אלף ות"ק
מפתחאן 2136סוד כלל האותיות עם מנצפ"ך ,שעד צ' הוא תצ"ה ותשר"ק הם אלף ,ומנצפ"ך ה'
אותיות שרשים ,הם ג' פעמים ש"ר שהם כלל כל המדרגות שהם מפתחות של השערים רל"א
פנים ואחור ,והם בג' דרגין של חב"ד שכוללים כל המאורות הנכללים בכל האותיות בפרט ,וכל
מוח כולל כל הפרצוף שהוא נבנה מטפה דמוחא ,והם מוחין כפולים מאימא ומאבא ,שבהם
נכללים כל אברים שלהם שהם ת"ק ,רמ"ח בדכורא ורנ"ב בנוקבא ,הם ת"ק.
ולכן )ברכות מ"ג ע"ב( פסיעה גסה נוטלת א' ממאור עיניו של אדם ,שהמוחין הם
ברגלין בנה"י דאימא ,והם בעינים ,שהעינים תלוין בנו"ה ,כמ"ש )סוטה ט' ע"ב( הלך אחר
עיניו ,כמ"ש רבינו הגדול בפי' לספד"צ פ"א )ו' ע"ד( ,2137והוא הטיפה דמוחא שהוא מאור עיניו
של אדם ,ונקראים המוחין שרים ,שהם המושלים בכל אברי הגוף ומסדרים כל פרטי המדרגות
שבו ,וז"ס החלום של שר האופים ושר המשקים ושר הטבחים ,כולם נצרכו בשביל יוסף שעלה
לגדולה ע"י ,כי יוס"ף הוא ששה הויו"ת שהם מוחין דגדלות מאימא ומאבא ,וירידת יוסף
למצרים היה הכנה לגדלותם של ישראל שיוכלו לצאת משם ,שכל ענין גלות מצרים היה בסוד
התיקון והבירור ממלכין קדמאין ,והם סוד שבע פרות הטובות והרעות כמ"ש באורך בספרי בית
עולמים )קל"ח ע"א( ביאור על האד"ר ,וענין החלום 2138הוא בלילה בעת סילוק המוחין למעלה,
שאז נשאר הנפש בקטנות שהוא א' מס' במיתה )ברכות נ"ז ע"ב( שלכן אז זמן שליטת הקליפות
הסובבים לנפש הנשאר בגוף במדרגות הקטנות.
וירידת יוסף למצרים היה הכנה לסוד גדלות שהמוחין יורדים ודוחים בגרון שהוא
מצרים במיצר הגרון ,2139שעי"ז יש ירידה להם שמתמעטים משס"ה לש"ס ,2140כי אין להם
יכולת להיותם כולם ,ולכן נשאר רק השליש ור"ל כמ"ש למעלה )א"א פתח לח( שהגרון שם
שורש הגבורות )שיה"ש ד ד( אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים שהוא כורסיא
דשביבין ,2141ונשרש שם הדוחק והצרות שלא יהיה מקום עמידה לדינים יחד ,שהקליפות
 2134עי' זהר ח"ג קפ"ד ע"ב וז"ל] ,לגבי ראית בלק בכישוף[ בעד החלון נשקפה ותיבב אם
סיסרא )אלא( דא )ס"א ודא( חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון
אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא ,עכ"ל ,ועי' תז"ח יז ע"ג.
 2135נדצ"ל תיקון סט ,ועי' גר"א קכ"ז ע"ג ד"ה חד אופה וכו'.
 2136עי' זהר ח"א נ"ה ע"ב וז"ל ,למנדע אלף וחמש מאה מפתחן דלא אתמסרן לעלאי קדישי,
וכלהו אסתימו ביה בתיקונים ,עכ"ל ,ועי' יהל אור שם )ח"א כ"ב ע"ב( וז"ל ,ידוע שסוד המפתחאן
הוא בשם הוי"ה כמ"ש בפ' תרומה ,וכל אות של הוי"ה יש לו אורות ומפתחות כמנין אות ההוא
ונכללים זה בזה ,שה' ראשונה יש לה חמשים מפתחות שנפתחים חמשים שערים בה כמנין י"פ ה',
כמ"ש בזהר ובתיקו"ז וכשנכללים בוא"ו הוא ש' מפתחות אות דקשוט דאבהן וכשנכללים בה'
אחרונה הוא אלף ות"ק ,ולכן ביד הנער מט"ט אלף ות"ק מפתחאן שהוא משמש לה' אחרונה כמ"ש
בס"ד פ"ה ,עכ"ל.
 2137וז"ל ,העיינין הם נו"ה כידוע )הגהה  -וז"ש בכ"מ הלך אחר עיניו ונאמר עיניך בשדה כו'
והלכת אחריהן וז"ש )ירמיה לב( כי עיניו על כל דרכי כו'( עכ"ל.
 2138עי' בהגר"א על תיקו"ז קנ"א ע"ג וז"ל ,חלום הוא מצד הסתלקות הרוח ומרחף על האדם
בשינה והוא דוגמת החולם כתר ע"ג האדם ,עכ"ל.
 2139עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ד הנ"ל הערה .2130
 2140נדצ"ל מש"ס לק"כ כמ"ש בע"ח כאן ועי' לקמן שכתוב שנשאר רק שליש.
 2141עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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
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נכרתים בשרשם ,ור"ל ששם נשרש שורש ביטולם שלא יהיה להם מקום עמידה ורווח רק שיהיה
סופם לירד למדרגה תחתונה ,ולכן נתבסמו שם ביותר ,עד שנשאר רק מדרגה תחתונה שלהם,
שאחיזתם בשליש התחתון של כל פרצוף בבטן שהוא נה"י כידוע.
וז"ס התפלה וצעקה ,כמ"ש )שמות יד י( ויצעקו בני ישראל וגו' ,שהקול שבוקע באויר
כל הרקיעים וכל המדרגות בוקע עד הגרו"ן ששם הם הדינים בסוד )תהלים סט ד( נח"ר
גרונ"י 2142כי תפלות במקום קרבנות תקנום )ברכות כ"ו ע"ב( וכמ"ש )תהלים קמא ב( תכון
תפלתי קטורת לפניך ,ועולים עד הג' שבחוטמא דז"א לבסם הדינים בסוד )ויקרא א ט( עולה ריח
ניחוח לה' ,ויורדים משס"ה לגרו"ן וגם שם מתבסמין ,כידוע שהתפילות הם מורידין מוחין
דגדלות ודוחים מוחין דקטנות למטה ,והוא מ"ש )סוכה י"ד ע"א( למה נמשלה תפלתם של
צדיקים לעתר ,לומר לך מה עתר זה מהפך התבואה כו' ,תפלתם כו' מהפך מדה"ד לרחמים,
והיינו שעתר עניינו להפך התבואה ולזרות התבואה להסיר ממנה המוץ ,והוא ג"כ בתפלה להסיר
הסיגים האוחזים בדינים דקטנות ע"י המוחין דגדלות שיורדים.
ויוסף היה תחילה עבד לשר הטבחים שהוא הדעת דמוחין דקטנות וגם לשר האופים
והמשקים חו"ב שלהם ,וכמ"ש )בראשית מ ד( וישרת אותם במשמר וגו' ,שאז היה להם שליטה
עד שירד לבור ,ואז עי"ז נדחו למטה ועלה לגדולה ע"י בסוד החלום ,ועי"ז גרם אח"כ לישראל
בגלותם שיהיה להם הכנה לצאת ולעלות לגדולה ,והיה ג"כ ע"י תפלה כמ"ש )שמות ב כג(
ותעל שועתם אל האלקים וגו' ,והם ה' פעמים אלקים שנזכר באותו פרשה נגד ה"ג ,אז )שמות ב
כד( ויזכור אלקים את בריתו וגו' ,שהוא הזכירה שבא ע"י דחיית מוחין דקטנות כמ"ש ,והבן כל
זה.
פתח מ
אח"כ כשנדחין מוחין דקטנות עוד יותר למטה בג' אמצעיות דז"א ,שם עושים פעולת
הידים בסוד י"ד פרקין שהם י"ג אותיות אלקים בגילופין ,והיינו שבם עשו הדינים מקום ושורש
בעיקר קווי ההנהגה ,שלכן שם בסופי האצבעות נאחזים הקליפות ,שהוא סוד סיום המעשה
במקום שנגמר פעולת הידים והעשיה בסטרא דקדושה ,שהוא בטופרא דאצבעין ,2143וכל
המעשה ופרטי כל הנבראים נרשמים הם בפרקי הידים שהם י"ד בכל יד בסוד )תהלים קיא ו(
כ"ח מעשיו הגיד לעמו ,והם כ"ח אתוון דפסוק בראשית 2144שכולל כל הבריאה ,כמ"ש )רש"י
לאכפייא לון ,עכ"ל ,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 כידוע והוא כסא הדין
והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 2142עי' זהר ח"ג מ"ה ע"ב וז"ל ,בני אמי ,אלין אינון דאתיין מסטרא דדינא קשיא ,נחרו בי,
כמה דאת אמר )תהלים סט ד( נחר גרוני ,הדא הוא דכתיב )איכה ה ה( על צוארנו נרדפנו ,דכד הוו
עיילין ישראל בגלותא ,הוו אזלי ידייהו מהדקן לאחורא ,וריחיין על צואריהון ,ולא יכילו לאפתחא
פומא ,עכ"ל ,ועי' שער הפסוקים  -פרשת לך לך וז"ל ,עוד ירצה קרוב אל הנזכר כמש"ה ,ואברהם
בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן ,כי כבר נתבאר אצלינו כי הגרון דז"א נעשה מג' מוחין
דקטנות דאלהים שירדו בזמן הגדלות למטה עד הגרון ולכן בגימטריא ג' שמות אלהים הוא גרו"ן
גם הם בגימטריא חר"ן ,כי כל אלהים דקטנות הוא דינא קשיא וחרון אף ,וז"ס נחר גרוני ,והנה
אברהם הוא זרוע ימין הנקרא חסד ויוצא מן הגרון שהיא בינה ,וזהו בצאתו מחרן ולפי ששם בגרון
בצאת אברהם מתוכו נתחלף שם אלהים אשר שם באותיות אכדט"ם שהוא בגימטריא ע"ה עם
הכולל לזה אמר הכתוב ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן ,עכ"ל.
 2143ע"ח פרצופי זו"ן ב' וז"ל ,כי לעולם החצונים כל יניקתן הוא מן הקצוות ומסיומן ,כי אין
להם רשות לעלות אל מקום הקדושה ,אבל יונקים ממקום סיומא ,והנה בקצוות ההם של
הזרועות ושל הירכים שם אחיזתן ויניקתן ,והנה אנו רואין בחוש הראות כי הבשר שבסוף האצבע
נבקע ומתוכו יוצא וגדל הצפורן ויוצא לחוץ ,ודרך אותו בקיעה יוצאין האורות הנ"ל ,ויונקים משם
החצונים לפעמים כשיש פגם ח"ו בישראל ולא תמיד ,והנה הצפרנים עצמן אינם בחי' קליפות
ממש ח"ו וכמ"ש בזוהר ויקהל דרי"ח ,דלבושין קדמאין דאתלבש בהו אדם בגנתא דעדן הוי מאינון
לבושין מאינון רתיכין דאיקרון אחוריים ,ואינון לבושין דאיקרון לבושי טופרא וכו' ,ופי' הענין כי
אם הצפרנים היו ח"ו טומאה וקליפה מה היה מועיל הנטילה ,והרי לעולם הטומאה דבוקה באדם,
אמנם הצפרנים הם מלבוש טהור וזך אלא שהוא קשה בטבעו ,עכ"ל.
 2144עי' רע"מ ח"ג רמ"ה ע"א.
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בראשית א א( את השמים ,לרבות תולדותיהם כו' ,וכמ"ש רבינו ,2145שכל מה שהוא בפרטות
בכל ו' אלפי שנין ,הם כתובים בתורה וכלולים בפרשה ראשונה עד ויכלו שהם ו' ימי בראשית,
והם נכללים עוד בפסוק ראשון ,ולכן נקרא כל מע"ב בסוד מעשה ידיו של הקב"ה )כתובות ה'
ע"א(.
ובכל מע"ב נזכר רק שם אלקים ,שאז הוכנו בבחינת קטנות לבד ,שהגדלות של
המאורות נמסר אל האדם ע"י מעשיו הטובים שהוא יגרום להם הגדלה ,ולכן לא נזכר שם הוי"ה
עד אחר שנברא האדם )בראשית ב א( ויכלו השמים וגו' ,2146ואז הוסיף תולדות במעשיו
הטובים ,וכתיב )בראשית ב ד( אלה תולדות השמים והארץ וגו' ,ביום עשות ה' אלקים וגו',
התחיל מוחין דגדלות להתפשט בבריאה ,שתחילה היו כל הפרטים רק בקטנות כלולים רק בכח,
וכמ"ש )בראשית ב ה( וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגו' ,ואדם אין לעבוד וגו' ,וכמ"ש
)ילקוט בראשית א ח( על פתח קרקע עמדו כו' ,ובגדלות נתפשטו המדרגות ,וגדלו האברים וכל
פרקי המרכבה ,וכל הדרגין.
וגם אלו הגבורות שבידים במעשה ,בהדרגה יורדים ג"כ עוד למטה ע"פ שלמות
העבודה ,עד שמתמעטים והולכים ,והם בסוד הפרים בחג הסוכות שהם שבעים פרים ,ביום א'
י"ג ,ומתמעטים והולכים בכל יום ,שסוכות אז זמן שמחתנו ,והוא על סוד )אלף( זמן ימות
המשיח שאז יהיה גדלותם של ישראל ,שיהיו חוסים בצלא דמהמנותא בהארת אימא לעשות
נסים ונפלאות ,ואז יהיה נקרא שם הוי"ה על ישראל כמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ
וגו' ,ועי"ז ירדו הדינים למטה מאד ,עד שהסט"א שהם אוחזים שם יהיו יורדים וכלים ,והם
בסוד ע' אומות שיונקים מן הגבורות פ"ר דמנצפ"ך מאחוריים דשם הוי"ה ,שהוא גמטריא ע',
כמ"ש )דברים כז ח( באר היט"ב בשבעים לשון ,שהיט"ב הוא שם הוי"ה.
והענין כי התורה נתנה בפה ובכתב ,והוא בדיבור ובמעשה כמ"ש )שמות כ א( וידבר
אלקים וגו' ,ובכתיבה כמ"ש )שמות לב טז( והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב וגו' ,וכמ"ש
)שמות לא יח( כתובים באצבע אלקים ,והענין ,כי כמו שכל הבריאה נברא בתחילה ע"י התורה
שהם המאמרות של הקב"ה ,כמ"ש )תהלים לג ו( בדבר ה' וגו' ,וכמו כן קיומו והנהגתו הוא
בתורה רק שתחילה היה בצמצום ושיעור מוגבל בחסדו ית' ,ובמתן תורה ניתן לישראל הכח
שיהיו מוסיפים בהם שלמות ולהגדיל מעלתם ,וכלל הבריאה הוא בדמות אדם שלם שהוא כולל
ב' חלקים ראש וגוף ,והם בראש מתגלה בפה בדבור ,ובגוף במעשה ,והם ג"ר וז"ת ,ולכן כמו
שבבריאת העולם היה ע"י י' מאמרות ,כמו כן כאן י' דברות ,והם במעשה בב' לוחות ,ה'
אצבעות בימין וה' בשמאל ,וכן הדברות מתחלקים כן ,וכן הם בדבור בדעת כולל ב' עטרין ה"ח
וה"ג ,והוא התורה שנמסר לישראל בשלמות בדבור בג"ר שהוא כלל תורה שבע"פ )שיה"ש ו ד(
איומה כנדגלות ,ובכתב ,וכן בדבור בהר סיני ,ובכתיבה על האבנים.
ואו"ה אחיזתם הוא רק בז"ת בגופא ,לבד שלכן הם ע' אומות מז"ת כל א' מי' ,והם
יונקים מאחוריים משם אלקים שהוא במעשה ,והוא מאחוריים דהוי"ה ,והם סוד ע' לשון שהוא
מאחוריים דלשון הקודש ,שהדבור הוא בדעת בפה ולשון ,ובהתפשטות הדעת בז"ת באחוריים
דלהון ,יוצאים מהרכבת האותיות ע' לשון לע' אומין ,ולכן נכתבה התורה ג"כ על האבנים באר
היט"ב ,שאחוריים שלו ה' ה"י הי"ט היט"ב הוא ע' ,וכן אחוריים דשם הוי"ה הוא ע"ב והם ע'
אומין עם עשו וישמעאל ,שנגדם ע' נפש יעקב עם אברהם ויצחק ,כמ"ש )דברים לב ח( יצב
גבולות עמים וגו' ,וכמ"ש רבינו הגדול בכמה מקומות ,2147וכל האותיות הם באים מסוד פ"ר
דמנצפ"ך ,שהם ה"ג בה' מוצאות הפה ,2148ולכן נגדם ע' פרים בחג ,ומתמעטים והולכים בסוד
 2145עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"א וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל
כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן
בס"ד ,וכללו נכלל בפ' הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון
בז' תיבות ז' אלפי שנה ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים
הוא בתיבת בראשית ו' אותיות ודגש של הב'.
 2146יום הששי ויכולו השמים.
 2147עי' אדרת אליהו דברי הימים א' א יג.
 2148שהם פיתוחי חותם המוזכר בע"ח טנת"א פרק ג' ,ועי' יהל אור ח"ב ה' ע"ג וז"ל ,נש"ב הוא
סוד ה"ג שכ"א נחלק לעשר ,והן ה' מוצאות הפה שהן נ' שערים לאותיות ,בסוד רל"א שערים של
אותיות דנפקין מבינה ,עכ"ל.
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אתוון דגילופי אלקים י"ג ,ויורדין מוחין דקטנות למטה ,וכן בביאת ישראל לארץ ,שאז היה
התחלת גדולתם ,כמ"ש ,וכתיב )דברים כז ח( וכתבת על האבנים וגו' ,וכתיב ג"כ שם )דברים כז
ז( וזבחת שלמים ושמחת שם וגו' ,שהוא זמן שמחתנו כמו בחג ,וזה גרם ירידתם של הסט"א,
שהיו יכולים לכבוש את הז' אומות שהם נאחזים בז"ת הנ"ל ,והבן מאוד.
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נתיב גדלות דז"א
פתח א
אחר שנגמר זמן היניקה והקטנות ,אז מתחיל הגדלות של ז"א והוא כניסת הג"ר מוחין
בו ,ואז כל אבר הוא מתגדל ומתפשט יותר ,והיינו כי תחילה היו ו"ק לבד ,ועכשיו נכלל מט"ס
שהם חב"ד שנכנסים בו ,ואז נגדל קומת גופו ,והוא ע"י נה"י דאימא שמתחברים עמו ונעשית
עצם מעצמיו ממש ,והוא ענין נפלא ,כי כבר נתבאר שכ"ז שאין העבודה שלימה ,אין מאורות
העליונים מאירים בכל פרטי מדרגותיהם רק בענפים שלהם לבד ,והוא על כמה מדרגות בסוד
עיבור ויניקה ,כמ"ש בנתיבות הקודמים באריכות ,ובעת התיקון השלם כמו שהצדיקים למטה
משלימים דרכיהם בכל התרי"ג מצות בכל ענפיהם ,כמו כן משלימים מאורות העליונים
המכוונים נגדם ,כמים הפנים לפנים וגו' )משלי כז יט( ומגלים כל פרטיהם ,והוא עומק הטוב
השקוע במחשבתו ית' שרצונו להטיב ,ורק שכ"ז שאין ראוים התחתונים לקבל ,אין מגלה טוב
מחשבתו ורצונו ,וכשהם ראוים ,מחשבתו הטובה נגלה בכל דרכים הטובים המשוערים שם,
והוא כל מאורות של חב"ד שמגלים ומשמשים בז"א כראוי ,ואין מאורות אלו מתחילים לגלות
פעולתם ,עד שיצטרף עליהם אורות דאימא שהם למעלה ממדרגת הזמן והפעולה המסודרת
מששת ימי בראשית ,אלא מעוה"ב שלעתיד ,אבל אין מאיר במדרגות עליונות של אימא רק
מבחינה תחתונה של אימא שהם נה"י דידה ,וגם זה אחר שנסתלקו משם האורות ,ונתצמצמו
בסדר הראוי לפעול בז"א הראוי לתחתונים ,והוא מ"ש הרב שנתרוקנו הנה"י מן האורות ,ונכנסו
בהם המוחין של ז"א ,והיינו שלפי הצמצום והשיעור שנעשה בהם ,היו ראוים להיות לבוש וכלי
להביא ע"י האורות של המוחין ולהכניסם בסדר ההנהגה ,שיהיו מאירים בכל הנבראים אשר
שרשם וסידורם הוא ז"א בעצמו ,והוא כמ"ש בכמה מקומות ,שבכל סדר המדרגות של
העולמות ,לעולם ,התחתון מקושר עם העליון ,שבחינה תחתונה נעשה עתיק בכתר של התחתון,
וכן כאן נה"י של התבונה נעשה כתר בז"א ,שבזה מתקשר מדרגה במדרגה ,עד שיהיו כל
המדרגות נקשרים בא"ס ביחוד העליון.
ונה"י אלו נעשו לבוש ,כי באמת המוחין מקומם ִמ ַד ְר ָגה יותר מאד מהנה"י של תבונה,
כי מקורם מלמעלה ממוחין דאו"א עצמם ומא"א וע"י ,למעלה למעלה ,והוא סוד שרשי
המאורות שנעשו תמיד בסוד מתקלא ,שהם ג' מדרגות של הנהגה ששרשם מגיע עד א"ס
ברדל"א 2149שורש רצון העליון שבעליונים ,שמרצון הזה נמשך כל הדברים הצריכים לתיקון
ושלמות כל הדברים ,ונה"י דתבונה נעשה בבחינת גשר ובית קיבול וכלים מכילים להביאם
לז"א ,כי כן סדר המאורות שיש בהם שהם עצם הדברים ,ויש מהם מדרגות צינורות וכלים
אמצעיים שיביאו עצם הדברים מעליון לתחתון ,ונמצא שמאחר שנה"י נתצמצמו באופן זה אשר
יהיה דרך ומעבר אל המוחין עצמם ,לכן הם עצמם נעשים עצם מעצמיו 2150ונטפלים ונקראים
בשם ז"א כי הם שייכים אליו ,מאחר שנסתלק מהם עיקר ההדרגה אשר הוא למעלה מערכו של
ז"א ,ונשאר רק מה )ש(שייך בערכו לבד.
וזהו עיקר גדולתו של הפרצוף ,שאחר שמאיר בו החכמה והציור והדעת העיקרי אז כל
מאור שבו מתפשט יותר למטה להתקרב אל התחתונים והוא סוד גדלו באורך ,וגם ניתוסף בו
להתגלות הכחות הפנימיות שהיו בו בתחילה בכח לבד ,עתה יוצאים אל הגילוי ,והוא סוד גידול
)בעובר( ]בעובי[ שנתוסף בו בפנימיותו יותר ,והיינו שחב"ד אלו לבד מה שהם בכלל בראשו,
הם נתוספים גם בכל אברי גופו שהם מאורות ומדות עצמם הצריכים ליתן קיום לנבראים ,מאיר
ג"כ בכל א' בבחינת חב"ד שבו ,שהוא תכלית הפנימי של כל מאור והנהגה ,והוא סוד שליש
העליון הפנימי שנכנס בכל אבר ואבר ,שעי"ז נתוסף ברוח ,נשמה שברוח ,ובנפש ג"כ נשמה

 2149עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וז"ל ,והמתקלא הוא ליתקן הכל בתלת תלת כף זכות כו',
שע"י המכריע יתקיים הכל כנ"ל ,והתיקון של המתקלא מתחיל מע"ק כמ"ש למטה ,ואמר בא"ז )דף
רפ"ח ע"ב( האי ע"ק אשתכח בתלת רישין כו' ואמר שם )רפ"ט ע"ב( כמה דע"ק תלת רישין
מתעטרין בי' וכו' ,עכ"ל.
 2150עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב בינה ,דהיא נחתא רביעא על
בנין ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש
בא"ז )דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד
מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
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שבנפש ,שכל כח מגלה עצמו בכל פרטיו ומדרגותיו ,וגם זה הגדלות אינו בא בפעם אחת ,אלא
הוא בא בהדרגה בסדר השנים זה אחר זה ,שהולך ומתגדל כמו שית' בנתיבות 2151הבאים בס"ד.
פתח ב
גידול דז"א נעשה ע"י התחלקות נה"י כל א' לג' חלקים ,ומצטרפים הו"ק כל א' מתחלק
ג"כ לג' חלקים ,ואז עלו ב' חלקים עליונים דחג"ת ,ונצטרפו עם חלק עליון דנה"י דתבונה ונעשו
חב"ד בז"א ,ומחלק הג' דחג"ת עם חלק עליון דנה"י בצירוף חלק אמצעי דנה"י דאימא ,נעשה
חג"ת שלו ,וב' חלקים תחתונים של נה"י דז"א עם חלק תחתון דנה"י דאימא נעשה נה"י דז"א,
וכל א' מהם הוא מג' חלקים ,וכל דברים אלו סודות נוראים ,וביאור הענין הוא ,כי צריך שתדע
שכל פרצוף שכולל י"ס שהוא בנין שלם כולל כל הבריאה ,כל מדרגה שבו הוא נחשב לי"ס
שהוא בנין שלם ,והיינו שכלל כל הנבראים הם נחשבים במספר י' ,שלכן נבראו בי' מאמרות
שהם כל הפרטים כוללים וכל מאור שבאצילות ,שבכל פרצוף אף שהוא משמש דבר פרטי ,מ"מ
כולל כל הנבראים ,דרך משל בחסד משפיע חסדים לכל הנבראים ,וכן בגבורה ,וכן בכל דבר,
ולפי שבכל מדה יש בו כמה מדרגות לפי מספר ששיערה המחשבה העליונה ,שמתחלק בכל דבר
לפי ערך כל זמן ועת המיוחד לו ולכל אדם בפרט ,כך הם מספר הפרטים שבכל חלק ובכל מדה,
והוא מ"ש המקובלים 2152שכל ספירה כלול מי"ס ,וכל א' מהם כולל כל הי' עד אין חקר ,והיינו
שכל פרט יש בו סוגים הנכללים תחתיו אף שבכלל הגדול נחשב לפרט ,מ"מ כל א' מהם כולל
כמה סוגים וכל סוג ממנו מתחלק עוד לכמה מינים ,והכל לפי מספר העתים והרגעים של אילן
הקדושה ,שכל א' פועל בזמן ורגע מיוחדת ולכל אחד ואחד בפרט וכלל כל הכללים נכללים
בשם פרצוף באצילות ,והוא סוד מ"ש באד"ר )קכ"ח ע"ב( ומהאי טלא נטיף לגלגלתא כו'
ולשאר גלגלתין דלתתא דלית לון חושבנא ,שכל מדרגה ומדרגה הוא קשר אחד של כל הדברים,
המחובר מפרטים לפי מספר התרי"ג שהם בסוד המצות ,ולכל אחד בחינת גלגלתא ומוחין
ואברים וכל הדברים שאנו מדברים בפרצוף.
ולפי שכלל הדברים הם שלשה הקווין של חד"ר ,שהם ג"כ עצמות שורש של אמ"ש וג'
יסודות של כל דבר ,וכן כל פרצוף וכל פרט שהוא ג"כ בערך פרטיי בשם פרצוף כולל ג' מדרגות
זו למטה מזו ,שהם הראש ובטן וגויה שהם המוחין והנהגות ,והדברים עצמם ,והמשמשים
שלהם ,שהם בסוד נר"ן כמ"ש הכל למעלה ,וגם שכל מאור מחלק אורו ושפעו לג' עולמות בי"ע
שהם הלבושין והמקבלים של המאורות דאצילות ,לכן חלק העליון של כל מאור בבריאה ,וחלק
האמצעי ביצירה למלאכים ,וחלק הג' לעשיה ,ולכן מתחלק הכל לג' שלישים ,שכל שליש הוא ג'
קווין עומדים במדרגה אחת זה כנגד זה ,והאמצעי מכריע ביניהם ,ולכן השלשה שלישים הם זה
למטה מזה במדרגה ,אבל הקווין עומדים בשוה.
ולפי שבגדלות ,העולם מאיר במדרגה עליונה שבו ,ומתגלה השלמות המאיר לנשמות
ובכסא בבריאה ,לכן אז ניתוסף בו שליש העליון של חב"ד ,ועי"ז גם מדרגות של הו"ק שהם ו'
ימי בראשית עולים במדרגה יותר למעלה ,והוא סוד עליית ב' שלישים עליונים של חג"ת
שעולים בשם חב"ד ,והיינו שמאירים באותו מדרגה של חב"ד שהוא למעלה ממדרגתו ,כמו
האדם כשמתקן מעשיו ,עולה נשמתו יותר למעלה ,ונמצא שמחג"ת נעשה חב"ד ,והיינו ע"י
הכח שמאיר בו מחלק העליון של נה"י דאימא והיינו חב"ד שלהם ,שבזה קונים גם הם מדרגת
חב"ד ,אבל חלק הג' של חג"ת שהם נה"י שלהם ,לא הגיעו למדרגה זו ,רק נתחברו עם חלק
עליון שבנה"י שהם חב"ד דנה"י דז"א עם חלק האמצעי שהוא חג"ת דאימא ,ונעשה מהם חג"ת,
ור"ל שמאור דאימא השייך לחג"ת שנקרא ע"ש 2153מאיר לחג"ת ,בחינה תחתונה שבו שלעולם
נקראים ע"ש התחתון ,וגרם ג"כ עליה לנה"י שיתעלו במדרגת חג"ת ,אבל לא לכל פרטי מאורות
שלו ,רק לחב"ד שלהם ,כי כן היה השיעור במחשבה ע"פ קו המדה המסודר בחכמה עליונה של
מו"ס ששם הוא קו המידה.2154

 2151נדצ"ל בפרקים.
 2152עי' ע"ח פרקי הצלם פרק א'.
 2153על שמה.
 2154עי' לעיל פרצופים פתח א' לגבי בוצד"ק שהוא הקו ומדה של כל הבריאה.
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ובשני שלישים התחתונים של נה"י שהם הו"ק שלהם ,נשתתף חלק התחתון של נה"י
דאימא ,ונעשה בהם בסוד חב"ד ,ועד"ז היה הגדלות ,שנמצא שחב"ד דנה"י דאימא שמשו
בחב"ד דז"א שהוא הראש שלו דמקנן בבריאה ,2155שכן הוא ההדרגה שבריאה הוא בסוד הראש
חלק העליון והמובחר שבנבראים ,לכן גם הארה המובחרת שבאימא מתפשט למטה להשלים
ולתקן מאורות דז"א ג"כ שמש בחב"ד שלו ,וחג"ת שהוא הגויה דאימא מנה"י שלה שמשו
לצורך חג"ת דז"א המאיר ביצירה ,2156שהוא ג"כ חלק האמצעי של האדם דכללות הנבראים,
ונה"י דאימא שמשו לצורך נה"י דז"א ,שהוא מקנן בעשיה 2157שהוא ג"כ בחינת נה"י דכללות,
הרי שכל מדרגה דאימא השלים המאור הראוי לקבל ממנו לצורך תיקון הנבראים.
פתח ג
וכל זה הוא בט"ס שלו ,חב"ד ,חג"ת ,נה"י ,שהם נחשבים מן הפרצוף ,אבל הכתר שלו
הוא מדרגה אחרת ,והוא כמ"ש כמה פעמים ,שבכל פרצוף שירותא מחכמה 2158שלכן נקרא
ראשית ,2159והוא התחלת היש מאין ,אבל הכתר שלו אינו מכלל הפרצוף ,ואינם 2160בערכם
ובסידורם כלל ,רק הוא עטרה שלהם ,והוא בחינה עליונה עליו ,ונעשה מבחינת מדרגה אחרונה
של פרצוף שעליו ,והוא כלל הרצון.2161
והענין ,שכל מעשה הוא תחילה במחשבה לעשות הדבר בכלל ,ואח"כ מצייר הדבר של
החכמה בפרטות ,והוא הבינה ,ולכן החכמה נחשב ג"כ מענין המעשה שהוא מסודר בתחילה
בחכמה ,אבל הכתר הוא הרצון שרוצה לעשות ,והרצון אין לו שייכות אל המעשה אלא נופל על
האדם הרוצה ,אבל הוא בבחינת פנותו אל המעשה ומדבק רצונו אל הדבר שצריך לעשות ואל
התכלית שיבוא מזה המעשה שזהו עיקר רצונו ,ואין הרצון נגמר אלא ע"י התכלית ,ולכן הרצון
הוא בחינה עליונה ,שהרי הוא מאדם עצמו הרוצה ,ואינו ציור של הדבר עצמו הנעשה ,רק במה
שמדבק אליו רצונו ובשביל התכלית ,וז"ס מלכות דסלקא לכתר ,2162אי"ן ואנ"י ,2163ועולה
לעילא לסוד רדל"א שהוא בחינה תחתונה ,עתיק ,של עליון שהוא הפנימיות הגנוז ברצון ,ואינו
מושג אפילו אחר התכלית ,ולכן שם )במדבר כד יא( ברח לך אל מקומך כו' כמ"ש אם רץ לבך
שוב למקום ,כמ"ש בספר יצירה )פ"א מ"ח( ולכן הכתר של ז"א נעשה מבחינה עליונה יותר,
והוא משליש תחתון דת"ת דתבונה ,והיינו שנה"י דתבונה כבר נתבאר שנעשו עצם מעצמיו
דז"א ,ששם נתרוקנו הכלים מהאורות שבתוכם ,ונשאר רק בבחינת מדרגות השייכים לז"א לפי
סידורו ,אבל שליש ת"ת ,הגם שהוא תחת הפרסה ששם יש מחיצה מבדלת בין האורות של
מעלה לבין של מטה ,מ"מ לא נסתלקו משם האורות לגמרי כמו בנה"י ,והיינו שכמו שהכתר
אינו לפי הדרגת הפרטים שבפרצוף התחתון ,רק הרצון שלו הקשור בסיבה שלמעלה ממנו,
ומ"מ ,הרצון כבר הוא מצומצם ופונה אל הדבר שרוצה לעשות ,ונמצא שהרצון הוא מצומצם
כמו המעשה שיעשה ע"פ רצונו ,אבל אין שם סילוק הארה ,שהרי עדיין לא צייר שם המעשה אף
בכלל ,ולכן נקרא אין ממש ,שעדיין המעשה אינו אפילו במחשבה בכללות ,ונמצא שהוא עדיין
במדרגת הרוצה ,לא במדרגת המעשה שיוצא מן הרוצה ,והוא סוד הכתר שנעשה משליש
 2155עי' ע"ח שמות פרק א'.
 2156עי' ע"ח אבי"ע עשיה פרק ג'.
 2157עי' שער מאמרי רשב"י פרשת עקב.
 2158עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א אבל כתר מעל הקומה.
 2159עי' זהר ח"א ל' ע"ב ,וז"ל ,בראשית ברא אלהי"ם ,רזא )במדבר טו כ( דראשית עריסותיכם
חלה תרימו תרומה ,דא חכמה עלאה דאיהי ראשית ,עכ"ל.
 2160נדצ"ל ואינו.
 2161עי' בגר"א תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד
ה' פרצופים ,ועי' גר"א תז"ח נ' ע"א ד"ה בריש הורמנותא ,וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה
לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג'
ראשונות ,כתר הוא התחלת הרצון ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,וזהו בריש
הורמנותא ,עכ"ל.
 2162עי' לעיל הערה .43
 2163עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"א וז"ל ,נעוץ סופן בתחלתן כמ"ש בס"י שלכן מלכות אני
וכתר אין באותיות שוות כידוע וכמ"ש באד"ר דף ק"ל ע"א ,עכ"ל.
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)ה(תחתון דת"ת דתבונה שהוא ג"כ במדרגת כתר על נה"י דידה ,שהרי נה"י דידה מתחלקים כל
א' לג' שלישים שהם ט"ס ,חב"ד ,חג"ת ,נה"י ,ושליש ת"ת הוא הכתר שלהם ,ושליש הוא סוד
נה"י דת"ת ,שנה"י יש להם שייכות לז"א כמו נה"י של תבונה שנעשה עצם מעצמיו ,כמו כן כאן
בחינת פנות הרצון אל המעשה שהוא מצומצם לפי ערך המעשה ,הוא ג"כ סוד נה"י ,רק בלא
סילוק הארה וכמ"ש והבן עומק דברים אלו ,שא"א לבארם בכתב.
והנה הכתר הוא סובב את הראש למעלה בעיגול ,והוא מלשון עיגול וסבוב ,כמ"ש
)שופטים כ מג( כתרו את בנימין ,והוא כמ"ש שהכתר הוא הרצון הכללי הסובב את המחשבה
שבו החכמה והציור בפרט ,והתולדה היוצא אחר הציור שמירת הדברים בכלל ,2164והוא סובב
בשוה שאין לו ציור קווין ,שקווין הם מתחילים מחב"ד שהוא מעצמות גדרי הפרצוף ,משא"כ
בכתר שהוא מדרגה למעלה מהם ,אין בו שייכות ציור קווין כלל ,ומ"מ ,כולל בו כל מדרגות של
הפרצוף שהם בסוד תרי"ג רמ"ח אברים ושס"ה גידים בסוד תרי"ג מצות ,ויש עוד ז' מצות
דרבנן 2165והם בסוד מדרגה יותר עליונה כמ"ש )ע"ז ל"ה ע"א (2166חביבין דברי סופרים יותר
מיינה של תורה ,כי ,התרי"ג מצות הם אברי הפרצוף וכל פרטיהם הנצרכים לבריאת העולמות,
אבל הז' הם בסוד עטרות עליונות בסוד ז"ת של רדל"א ,2167שהוא מבחינה תחתונה של עליון
שנעשה עתיק לפרצוף תחתון כי הוא קשור ברצון ,ובזה משלימים רצון קונם גם מה שלא בא
בדבור רק ע"פ רצונו ,בכדי לעטר המצות ,והוא בא בתורה בהעלם כמ"ש במצות מגילה שמצאו
סמך בתורה בפסוק )שמות יז יד( כתוב זאת זכרון וגו' ,וכן כולם ,ואלו כל המאורות הם בסוד
תר"ך אורות שבכתר ,ור"ל תר"ך מדרגות הכלולים ברצון שכל א' מהם הוא הרצון של אותו
המדרגה של הספירות שבפרצוף ונגד המצוה המכוון אליו ,שכל אבר הוא מאור פרטי הנצרך
לבריאה ,ורצונו כמוס בכתר הזה ,ונמצא שיש תר"ך רצונות ,והם בסוד תר"ך אותיות שבי'
הדברות 2168נגד תר"ך מצות ,2169והם סוד העטרות שירשו ישראל בהר סיני ,ואמרו )שבת פ"ח
ע"א( כל דיבור שיצא מפי הקב"ה קשרו לו שני כתרים כו' ,והם ב' מיני כתרים של הפרצוף ,א'
מצד אבא וא' מצד אימא ,2170והם א' כנגד נעשה וא' כנגד נשמע ,כמ"ש )זהר ח"א כ"ב ע"א(,2171
חכמה אומר ובינה עושה כידוע.
פתח ד
כתר הזה דז"א נעשה מחצי תחתון דת"ת דתבונה ומנה"י חדשים שלה ,והיינו שבעת
שנסתלקו האורות מנה"י דידה למעלה ,נתקבצו למקום חצי ת"ת התחתון ,ומריבוי האורות
הוציאו שם נה"י חדשים ,ויש הפרש בין המוחין של ז"א ובין הכתר שלו ,שהמוחין דז"א הכלים
הם מאימא והמוחין עצמם הם שלו ,אבל הכתר בין הכלים ובין המוחין ,הכל הם של אימא,
 2164עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ לח ע"ב וז"ל ,הע"ס הוא הכל ברצון האלקי ,כי מקודם
כביכול ,כמו באדם ,שמקודם מתעורר ורוצה לעשות הדבר ,וזהו ספירה ראשונה ,אין ,ואין ניכר
כלל בפעולה ,ואח"כ מצייר האיך לעשות הדבר בפרטות ,וזהו בינה ,אם הפרטים ,שהם הבנים ,וזהו
נגלה למרע"ה ,אבל טעם הדברים שהן דווקא בציור הזה לא נגלה ,וזהו חכמה ,ואח"כ כשיצאו
הדברים להויה מ"מ שומר הדברים בציורם ,וזהו חיות הדברים ושפעם ,וזהו דעת שיודע הדברים
אחר הוייתם ,ואינה ספירה בפ"ע כי הספירות הם הויותם ויציאותם בראשונה לגבול הויה וכו',
עכ"ל.
2165
עי' מגלה עמוקות אופן ע"ג שהם נט"י ,עירובין ,ברכות ,נר שבת מגילה חנוכה והלל,
והרמ"ע מפאנו )מעין גנין ח"א כוונת הברכות( מוציא נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות
וצומות.
 2166וז"ל הגמ' ,מאי כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני
הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה ,עכ"ל.
 2167עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"ו ,דרך אגב ,יש בזה עומק בקיימו וקבלו ,שבעשיית עוד מצוה
דרבנן יש בזה ענין קבלת התורה ,כי יש כאן גילוי הרצון שהוא שורש כל התורה.
 2168עי' שער מאמרי רשב"י ב' ע"ב וז"ל ,פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר"ך אותיות
כמנין כתר ,עכ"ל.
 2169דהיינו תרי"ג מן התורה וז' דרבנן עי' לעיל א"א פתח י"ג.
 2170עי' בהגר"א על תיקו"ז קנ"ט ע"ג.
 2171וז"ל ,ויאמר ,הוה אמר לאלהי"ם יהי אור ,מארי דבניינא )אבא – עי' שם לשון הזהר( איהו
אומר ואומנא )אמא( עביד מיד ,עכ"ל.
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והכוונה בזה כמ"ש ,שנה"י דתבונה הם אשר נעשו כלים ומעברות ,שעל ידיהם יאירו המוחין
בז"א ,וקודם הגדלות שעדיין לא בא ההדרגה שחב"ד יאירו בו ,אז נה"י דתבונה הפנימיית שבה
לא היה להם שייכות קשר עם ז"א שהרי לא נכנסה בו להשלימו ,רק בחיצוניות ואמצעיות של
נה"י שהם נה"י וחג"ת ,נפש ורוח של נה"י ,כמ"ש בנתיבות 2172הקודמים ,ונמצא ,שעיקר
הפנימיות חב"ד של נה"י לא נשתתפו כלל עם ז"א ,ואז האירו שם חב"ד בערך תבונה עצמה ולא
בערך ז"א ,אבל בעת שבא זמן הגדלות ,אז נשתתפה אימא להשלים ז"א בג' מאורות עליונים של
חב"ד ,ונמצא שהוצרכה לצמצם חב"ד דנה"י דידה ,שיהיו בערך של חב"ד דז"א ,והוא ממש
כמו הרב הלומד עם התלמיד ,שצריך לצמצם הדבר שרוצה להבינו בערך השכלת והבנת
התלמיד ,ונמצא שהוצרך מפנימיות הכלים של נה"י שהוא מקום חב"ד שלהם ,להסתלק אותה
מדרגה של תבונה ולהכנס במדרגת ז"א ,ואלו הם המוחין שנכנסו בכלים של נה"י דאימא.
והסתלקות מדרגת תבונה עצמה היה כדי להיות בסוד עטרה על ז"א מבחוץ ,להשלימו
ולשרות עליו בסוד הרצון שלו ,וזהו מ"ש ,שעלו לחצי תחתון דת"ת דתבונה שהם נעשו כתר
לז"א ,שאותה מדרגה דתבונה עצמה שאינו לפי ערכו של ז"א ,הוא רק שורה עליו ואינו מכלל
גופו ופרטי הדרגת הכלים שלו ,ולפי שהכתר כולל לעולם כל פרטי מדרגות של הפרצוף שהוא
הרצון שלהם בכלל כמ"ש למעלה )עקודים פתח ו'( וכמו כתר של המלך שבו מתראה שהוא
מושל על כל כלי 2173מדינתו להנהיגם בכל פרטיהם ,ונמצא הכתר כולל כל פרטי המדינה ,וכמו
כן כאן שנה"י דתבונה שנעשו כלי עצם מעצמיו דז"א בכל פרטי הדרגות שלו אחר שנתצמצמו
בערכו ,הוצרך להיות נכלל בכתר הזה ,שהוא המאור העליון שעליהם ,שמכונה בשם חצי תחתון
דת"ת דידה ,ג"כ כל פרטי המדרגות הנכללים בנה"י ,ואלו הם נה"י החדשים שלא נתגלו עד
שנכנסו המוחין בז"א ,שכן הוא אחר שנשלם ז"א בכל פרטי מאורות שלו בגדלות ומסודר בכל
דבר ,אז שייך השראת הכתר עליו ,לכלול ברצון כל המדרגות של הז"א ,אבל אינם מכלל הז"א
עצמו ,רק מדרגה שלמעלה ממנו כמ"ש ,לכן אנו אומרים שהכתר המוחין והכלים ,הכל הם של
אימא ,שאינם מעצם אבריו שהם פרטי מדרגות עצמו דז"א ,אלא הוא בחינת השראה והשקפה
עליו ,בין על המדות עצמם שהם הכלים ,ובין על פנימיות המדות שהם המוחין שלו ,והבן מאוד.
פתח ה
כתר הזה ,גם בתוכו נמצא בחינה עליונה של מוחין שהם למעלה ממדרגת כתר והם
פנימיות שלו ,ובו ג"כ סוד חב"ד עליונים יותר ,והחיצוניות שלהם הוא הגולגולת הסובב אותם,
הוא השורה על ז"א ,והכוונה בזה הוא כי הרצון של כל פרצוף הוא כתר שלו שהוא הכולל כל
פרטי המאורות שבו כמ"ש ,אבל ודאי שברצון הזה כמוס שרשי העניינים המסודרים בפרצוף,
שכלל הכל הם ג' קווי ההנהגה חד"ר.
והנה אנו רואים באדם כשעושה איזה דבר ובונה בנין בחדריו ותאיו ,כשנגמר המעשה
והבנין משיגים שזה היה רצון שלו בשביל התכלית היוצא מן המעשה ,ומן התכלית אנו משיגים
שכן עלה ברצונו בתחילה ,ותוך הרצון הזה היה חכמתו וציורו של הדבר הנעשה כמוס ברצונו,
שאין אנו משיגים רק רצון לבד ,ואנו רואים שבהכרח קודם לרצון מוכרח להיות קודם לו
החכמה והציור שבעבורו היה הרצון ,אבל הוא נעלם מאד ,ורק הרצון דבוק אל המעשה ,אבל
החכמה והבינה שלו אינו דבוק למעשה ,רק הוא נעלם ונשגב ממנו.
וכן הוא בסדר פרטי המאורות שבאצילות ,שחב"ד שלו שפועל בעת שרוצה לסדר
הדברים הצריכים בו לצורך הנבראים ולהנהיגם ,הם חב"ד של הפרצוף עצמו ,ושרשי הדברים
הכמוסים ברצון הם חב"ד העליונים ,והרצון הוא דבוק אל המאורות המתפרשים בו ,אבל חב"ד
אינו דבוק להם ,והוא בסוד מו"ס שבכתר ,ועיקר הכתר הוא למעלה על הגולגלתא ,ורק חיצוניות
מתפשט גם למטה להקיף המוחין חב"ד שלו של הפרצוף עצמו ,והיינו שבאמת הרצון הזה
הדבוק אל המעשה ,קשור ברצון הנעלם בטעם למה היה הרצון כך ,ומן הרצון הנעלם הזה
שמסודר בחכמה עליונה ונעלמה שבתוך הרצון ,נמשך הרצון המגולה והדבוק למעשה ,וזה הוא
טפל אל החכמה שבתוכו ,וכמו כן הרצון הנעלם טפל אל החכמה הנעלמה שגנוז ברצון הזה,
והבן דברים אלו מאד.
 2172נדצ"ל בפרקים.
 2173נדצ"ל בני.
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פתח ו
נה"י החדשים האלו של התבונה הם נתפשטו מאחורי ז"א עד החזה שלו לבד ,כי החצי
ת"ת תחתון דידה הם על הראש דז"א ,ורגלי' נכפפים בעקום אחורי ראשו כעין ציור ל 2174ממש,
כמ"ש הרב הקדוש ,וכל הדברים אשר דיבר בזה נוראים ונפלאים מאד ,והוא ,שכבר כתבנו
שנה"י החדשים הם אשר נעשו מבקיעת האורות שנסתלקו מנה"י דתבונה ,והיינו שלפי
שהתבונה הוצרכה להשתלשל ולצמצם כל המאורות של נה"י שיהיו ממש בערך ז"א ולהיות
חלק מחלקיו ממש ,והיינו כי אנו רואים באדם למטה שבעת קטנותו שאביו ואמו הם מדריכים
ומחנכים אותו ומשכילים אותו לידע ולהשכיל כל דבר ולהדריכו במדות ישרים ,כמ"ש )משלי א
ח( שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך ,וכתיב )משלי כב ו( חנוך לנער ע"פ דרכו ,גם כי
יזקין לא יסור ממנה ,שצריכים לחנכו לפי השגת הבן וגם להדריכו לפי כחו וטבעו ,ועי"ז נשרש
בו בטבעו טבע אביו ואמו ממש ,ובזה הוא מתגדל לילך בדרכי הוריו ,והנה אנו רואים שבכל
מדה ומדה שהאדם מתנהג בפועל ,יש בו חכמה פנימיות ומחשבה ,מדוע נוהג בדרך זה ,ד"מ,
אם הוא גומל חסדים ,עושה כן לפי ששכלו מחייב שצריך לילך בדרך הזה לטוב לו ,וכן בכל
המדות ,והרי דרכי החכמה ובינה אלו הכמוסים תוך המדות שמתנהג בהם ,הם משל בן בעצמו,
אבל עצם המדות והדרכים והנהגות שמתנהג בהם ,הם משל אביו ואמו שהדריכוהו לילך בהם,
ונעשו בו טבע שני ,ואלו הם סוד הנה"י דתבונה ,שבו ג"כ נה"י דיש"ס ,שהם נתרוקנו ונעשו
עצם מעצמיו ,2175ונקרא נה"י שהם רגלין ,כמ"ש )ספרי עקב( והלכת בדרכיו וכו' ,מה הוא רחום
כו' ,ואלו הם שמתפשטים בהם החב"ד של הבן ,כי האב והאם שמדריכים אותו הוא שילך
בדרכיהם ,שבתחילה עושה אותם אף שאין משיג טוב טעמם והחכמה ובינה שיש בהם רק מצד
שרואה שאו"א מתנהגים בהם ,והם סוד נה"י לבד של או"א שהם כל המעשה ,חלק התחתון של
הגוף ,אבל אח"כ מתפשטים אלו הדרכים בבן בחכמה ובבינה ,והם נה"י שנעשה מהם כל ט"ס
של ז"א ,ובהם המוחין חב"ד מתפשטים בכל גופא דיליה.
וכמו כן הוא במאורות העליונים שבעת גדלות הז"א ,קנה ז"א מדרגה עליונה המסודר
באו"א שהוא שלמות היותר גדול להיות גם הוא מתנהג עד"ז ,אך מצטמצם לפי ערכו של ז"א
שהוא מסודר לפי ערך הנבראים שבו' ימי בראשית ,והיינו שבעת קטנותו היו מאורות שלו
פועלים בדינים ,והנבראים מקבלים ממנו שלא ע"ד השלמות העיקרי ,רק לפי צמצום ובלבול
הסדר שלא כפי העת שהעולם מתוקן כראוי ,ובגדלות מקבלים הנבראים הנהגה שלמה וסדורה
לפי שהמאורות של ז"א מסודרים בהארה מרובה ,והוא מה שמקבלים מנה"י דתבונה לפי
המעשה המסודר שם ,והיינו המדות והמאורות עצמם של תבונה הם אשר נסדרו גם בז"א לפי
דרכם של התבונה ,אבל פנימיות הרצון אשר גנוז שם שהוא נשגב ונעלה מדרך הז"א אשר הוא
מסודר בערך הנבראים ,זה אשר נסתלק למעלה ונשאר חופה על ז"א בסוד אור מקיף.
ומן הרצון הפנימי הזה ,נשפע מדות לפי ערך הרצון אשר יגינו על מאורות של ז"א
מאחוריו ,והם סוד נה"י החדשים שנשפעים מת"ת דתבונה שהוא הכתר שלו ,מן הרצון הפנימי
שעולה מן הנה"י אלו שהם נשגבים מן הקלקולים ומאחיזת הסט"א ,להגן על הסט"א האחוז
באחוריים דז"א שיונקים מן המאורות הנשפעים ממנו בדרך אחוריים וסילוק ,כדי שלא יהיה
להם שליטה גמורה ,וסוף כל סוף יוכל להתקן מן הפגמים שלו.
והם סוד תיקוני המדות של האדם ע"י התשובה ,שמתקן מדותיו המקולקלים ע"י חכמה
ובינה הנשפע עליו מאור נשמתו כידוע ,שבעת החטא אז הנשמה מסתלקת 2176ואין חטא פוגם

2174
2175

עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב בינה ,דהיא נחתא רביעא על
בנין ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש
בא"ז )דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד
מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
 2176עי' 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.
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בה ,ובהאיר הנשמה בו אז הוא מתרחק מן החטא ,והוא סוד התשובה מסטרא דבינה 2177שהוא
סוד נשמה ,כי נר"ן הם בינה וזו"נ ,כמ"ש בכמה מקומות ,וכן כאן ,נה"י החדשים הם המאורות
הנשפעים מהנשמה עליונה שעיקרם למעלה ,ורק ניצוצות נשלחים ממנה אל האדם להשכילו
ולהדריכו ,וכן בז"א מאורות של נה"י דאימא עצמם הם המגינים עליו מאחוריים דז"א ,שלא
יהיה שם אחיזה לסט"א ולהעבירו משם.
2178
וז"ס הכרוזים היוצאים בכל יום שמשם באים הרהורי תשובה לאדם ,וכרו"ז הזה בא
ממאורות עליונים ממה שנשמתו מקבלת למעלה בשמים ,והם מאירים במחשבתו של האדם
ובחכמתו ובינתו ,ומאירים אל הלב שבו מתעורר לעשות טוב ,אבל אין מאירים בכלי המעשה
עצמו ,שהרי אין האדם שומע אותו הכרוז בהרגש גופני ,רק דמזליה חזי 2179אע"ג דאיהו לא
חזי ,2180והוא בסוד הארת הנה"י של הנשמה עליונה הבחינה ששומעת למעלה מן הפרגוד שאינו
בגדר השגת האדם ,שאין מתלבשים בהרגש המעשים שלו רק עד הרצון שבלב לבד.
וכמו כן הוא שורשו במאורות העליונים ,שהשקפה זאת המגין על ז"א מאחיזת הסט"א
ממנו ,אינו מתפשט רק עד החזה שהוא נגד הלב ,והוא בסוד הנהגת עוה"ב שהוא בחג"ת,2181
שסוד הנהגה זאת מגיע השקף ההנהגה הזאת ,שהרי כן הוא בשורש הנשמות של ישראל
שבהכרח שצריכים לבוא לידי תיקון בעוה"ב ,משא"כ בעוה"ז הם מקורבים אל הקלקול ע"י
החטא ע"י היצה"ר האוחז במדות מעשיים שלו שהם נה"י ,וכן למעלה בנה"י דז"א שהוא
הנהגת עוה"ז ,שם אין מגיע הגנת נה"י החדשים דאימא ,וידוע כי הכרו"ז הוא בסוד פנים
דחו"ב ,ע"ב קס"א ,ובסוד רג"ל ,שהם מסוד בחינה תחתונה של הנשמה המאיר בו בסוד נה"י
כמ"ש.
וסוד הגדול הזה הוא מ"ש )משלי יח י( מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב ,שהוא
ממש בציור הל' 2182שהוא מגדל הפורח באויר 2183בבינה 2184שבו מגינה על ז"א ,והוא ש' הלכות
במגדל הזה ,2185ש' דאמ"ש ,וכל ריצה הוא ברגלין שהם נה"י הישנים דאימא שנסתלקו ועלו
 2177עי' רע"מ נשא קכ"ב ע"א וז"ל ,פקודא דא היא מצות תשובה ודא איהי בינה וכו' ,עכ"ל.
 2178עי' זהר ח"א רכ"ד ע"א וז"ל ,רבי יהודה פתח ואמר )ישעיה מב יח( החרשים שמעו
והעורים הביטו לראות ,החרשים שמעו אלין בני נשא דלא צייתין למלולי אורייתא ולא פקחין
אודנייהו למשמע לפקודי דמאריהון ,והעורים דלא מסתכלין למנדע על מה אינון קיימין דהא בכל
יומא ויומא כרוזא נפיק וקרי ולית מאן דישגח ,עכ"ל ,ועי' לעיל אח"ף פתח ז' ,ועי' מ"ן ומ"ד פתח
יח.
2179
עי' דרך ה' חלק ג שער א פרק ה וז"ל ,ואמנם יש לנשמה העליונה הזאת מקרים מיוחדים
ראוים לה כפי ענינה ,ואע"פ שהיא נקשרת בקישוריה בגוף כמ"ש ,נשאר לה קצת ענין עם הרוחנים
מה שאין קשרה בגוף מונע ממנה ,אמנם אין נמשך ונולד מזה דבר מורגש וניכר בשכל האדם
ומחשבתו ,אלא לפעמים על צד המיעוט והוא מה שאמרו ז"ל אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי,
שכבר הגיע הענין לנפש הזאת העליונה ולא הגיע ממנה אל המחשבה והשכל ציור שלם אלא קצת
התעוררות ולא יותר ,עכ"ל.
 2180עי' מגילה ג' ע"א.
 2181עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
2182

 2183עי' חגיגה ט"ו ע"ב.
 2184עי' ע"ח צלם פרק א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א.
 2185עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א וז"ל ,וכד אפיק קלא דאשתמע מגו דפשיטו דמחשבה האי
קשרא דחיק ליה ושדר ליה לקשרא ב' ברזא דוי"ו דאיהו לישן ,ובטש ההוא קלא ביה ואשתמ'
מהאי סט' ושריא על הא סט' דלישן ,ובג"כ אקרי האי קלא ו' לישן ,האי קשרא דאיהו לישן שדר
ליה לגו ,קשרא תקיפא מגדלא כללא דעשרין ותרין שורין ,וכדין ההוא קלא אשתכח לגו מלה כו'
ע"ש ,והוא מגדל השן הנאמר בש"ה והוא מגדל הפורח באויר שהן שלש אוירין בג' תחומין ,וזהו
מגדל הפורח באויר השלישי שהוא יוצא מגרון ולכן נאמר צוארך כמגדל השן ,ובינה הוא ש' כידוע
ולכן שלש מאות הלכות במגדל הזה )חגיגה ט"ו ב'( והוא הל' של מגדל הזה כידוע שכל ההלכות
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למעלה האורות שבהם ,ונעשו בסוד מגדל להגין עליו מן האויבים שהם החיצונים ,ובו ירוץ
צדיק ונשגב שהם ג"כ סוד הסיוע לצדיק מאור נשמתו ,להדריכו בדרכי ה' לילך בדרכיו שהם
שמותיו ומדותיו ית' ,וסוד צדי"ק הוא צדיק דצל"ם שהם הט' פרקין של נה"י שכל א' כלול מי'
כמו שית' בנתיבות 2186הבאים בס"ד ,וכן הוא סוד חצי ת"ת דאימא אשר בו נכנס ראשו דז"א
שהוא קצר ,וחצי ת"ת הזה הוא סובב וכולל אותו ,וראשו הוא נשגב ומתחזק ע"י המגדל ,והו'
עליונה שעל הל' הוא סוד ו' אחרונה של מילוי וא"ו דשם ס"ג) ,כ(ידוע ששם ס"ג הוא בתבונה,
וי"ה הם במוחין דילה ,וא"ו הוא גופא דילה ו' התחתון שליש התחתון דת"ת כידוע ,והוא
הנעשה מגדל ושורה על ראשו ,ורגלין דילה נכפפין כדי שלא יתפשטו יותר למטה עד סיום
רגליו ,והיינו שברגלין דילה שם נמצא איזה אחיזה והנחה לסט"א ,שיהיה הבחירה מסורה
להחטיא את האדם ,שהם רדפין בתר רגלין 2187מן הפרסה ולמטה תחת החזה שלו ,ולכן הוצרך
לאסוף משם הגנה זאת בשביל הנחת הבחירה ,והבן עומק דברים אלו מאד ,כי א"א להאריך
בכתב בדברים הנוראים האלו.
פתח ז
עוד יש טעם אחר למה שהנה"י החדשים אלו נכפפים באחוריים דז"א ,כדי שתוכל
אימא להסתכל בפניה בפני ז"א כאשר תכפוף ראשה ,אבל אם היו מתפשטים דרך הפנים ,אז
היתה עומדת נגד פניו ,וכשתכפוף ראשה היתה מסתכלת דרך אחוריו ,וזה ענין עמוק מאד בדרכי
ההנהגה ,שכבר נתבאר שנה"י החדשים האלו עניינם להגין על ז"א באחוריים שלו ,שהם
המאורות שאינם מאירים לנבראים בחיבה וגילוי פנים ,אלא בדרך זעף והסתרת פנים שבעבור זה
נמצא תוקף לסט"א ,להאי רצועא בישא ,לתבוע דין ולגרום חושך במאורות אלה המשפיעים
לעולם ,ולכן נמצא הארה מנה"י אלו בסוד תבונה עצמה שהיא מנושאת מדרכים אלו ,ממקום
שתמיד יש שם אהבה וחיבה ,ועי"ז נדחים החיצונים מלקטרג ,ובמה שהאחוריים מתבסמין ע"י
הנה"י ,מתגלה חיבת המאורות העליונים להאיר בפנים דז"א בדרך חיבה יתירה ,בסוד )במדבר ו
כה( יאר ה' פניו אליך ,והוא כפיפת קומת אימא להסתכל בפניה בפנים דז"א ,שמתלהטים אור
הפנים דז"א ע"י אור הפנים דאימא.
והוא סוד גילוי המחשבה כמ"ש בכמה מקומות ,שהפנים עשוי לגלות מחשבה
הפנימיית כמו שאנו רואים באדם ,שכל מה שנכלל במדות פנימיות של הגוף ניכרים המה בפנים
שלו 2188אם הוא בזעף או ברצון ,שבפנים מאיר הזיו שהוא בוקע מאור המוחין שבפנים ,והם
בסוד ש"ע נהורין של הפנים ,ושע"ו נהורין 2189בסוד שלו"ם שבא"א שכולו חסדים ,ובז"א הוא
אלו הוא על גגו של ל' הפורח באויר ,ועל בינה נאמר היתר נדרים פורחין באויר שנדרים בבינה
כמ"ש בר"מ פרשת יתרו ,עכ"ל.
 2186נדצ"ל בפרקים.
 2187עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד צט וז"ל ,נ"ה שהם לבר מגופו ,ושם כתוב שמור רגליך
כאשר תלך אל בית האלהים )קהלת ד יז( כי הרגלים הם ההולכין מן הז"א אל הנוק' ,ושם צריך
שימור מן הס"א הרודפת אחר הרגלים בסוד נחש כרוך על עקבו )ברכות ל' ע"ב( עכ"ל ,ועי' עוד
בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד.
 2188עי' 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 ,עכ"ל.
 2189עי' אד"ר קכ"ח ע"ב ,ועי' ע"ח א"א י"ג וז"ל ,וז"ס גם צפור מצאה בית ,כי צפ"ר חסר ו' גי'
ש"ע נהורין היוצאין מן מ"ב שערים הנ"ל ,ואבא לוקח )הג"ם הכוללין( הכ"ע הכולל כל צפ"ר ש"ע
נהורין ,וז"ס כי א"ם לבינה תקרא ,כי הבינה נקרא א"ם מפני שחסר ממנה הכתר והיא נכללת
באבא ,ולכן לעולם הבינה נקרא אם והבן זה ,גם צפור מלא ו' גי' שע"ו וש"ע הם ש"ע נהורין של
החוורתא הנמשכין אל הפנים ,ואות ו' רמז אל הפנים עצמן שהם תיקון ז' מי"ג ת"ד ,עכ"ל.
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ק"ן נהורין בפנים שלו 2190בסוד כע"ס ,שז"א עיקרו דינים דאיקרי אלקים לקבליה דע"ק,2191
שכל ענייניו להנהיג העולם בדין גמור שלא לוותר כלל ,רק ליתן לאיש איש כדרכיו וכו' )ירמיה
יז י( וכשהתחתונים מתקנים מעשיהם ,אז מתמלאים האורות הפנימיות של ז"א ברחמים וחיבה
לנבראים כאהבת האב לבנו כאשר הולך בדרך הישר ,שאז מראה חיבתו אליו וניכר שמחתו
וחיבתו בפניו בסוד )משלי טז טו( באור פני מלך חיים ,ואז גם בז"א יש בפנים שלו שע"ו נהורין
בסוד שלו"ם ,ומתארך פניו בסוד )ישעיה מח ט( למען שמי אאריך אפי וגו' ,והנה ,אז צריך
לדחות הסט"א ולא ליתן להם הארת פנים בחיבה ,כדרך האב האוהב לבנו שהוא כועס על שונאו
ומסתיר פניו ממנו ואין רוצה ליתן לו כח לקטרג עליו.
וכן כאן בעת גדלות דז"א שהוא בעת שהתחתונים מטיבים מעשיהם וגורמים תיקונים
גדולים שכל המדרגות של ז"א יהיו מתוקנים ומתפשטים בהארה מרובה ,אז צריך שהפנים
דאימא תגלה חיבתה והארת פניה על פנים דז"א ,ולדחות הסט"א האוחז במאורות שמאירים
בדרך אחוריים וסילוק ,ולחזור פנים מהם ,וצריך ג"כ שב' הפנים של אימא ושל ז"א שניהם
יאירו למטה לנבראים ,ונמצא ,שאם אימא היתה פונה בנה"י שלה לנגד פניו ,אז היה נסתר הארת
פניו דז"א מנגד התחתונים ,והיו המאורות של אימא פונה לתחתונים בצד אחוריים שלה ,כי אין
כח בתחתונים לקבל הארת אימא עצמה שלא באמצעות מדרגות ז"א כי היא למעלה ממדרגתם,
והיה גורם להם ביטול ושבירה ח"ו והיה צריך אימא להחזיר פניה מהם ,וגם היה נסתר הארת
פנים דז"א המסוגלים לתחתונים כמדתם ,ועי"ז היתה פונה אימא בהארת פניה לצד מאורות של
אחוריים דז"א שמשם כח הסט"א ,והיינו שאז היה הקטרוג גדול לומר שאין ראוים להארה
הגדולה הזאת ,ורוב טובה גורם קלקול למטה ,כמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת לנו רוב טובה
אין אנו יכולים לקבל לפי שאינה בהדרגה הראויה ,שא"י לקבל מאימא בעצמה רק ע"י ז"א
ששם נמדד הכל בשיעור הראוי.
וז"ס ברכתו של יעקב שנתברך בסוד "כל" ,שהכ' הוא סוד כתר של ז"א ,והל' הוא
המגדל עז שבו ירוץ צדיק ונשגב )משלי יח י( והוא כלל כל הברכות ,שאז הוא בתכלית גדלותו
ושלמותו ,וזה אמר יעקב כאשר ניצל מעשו ,כמ"ש )בראשית לג יא( כי חנני אלקים וכי יש לי
כל ,וכתיב )בראשית לב כא( ותעבור המנח"ה על פניו וגו' סוד שם ס"ג ושם מ"ה ,כי ירידת
והליכת יעקב לחרן היה סימן לגלותם של ישראל ,שהוא סוד הקטנות שלהם ,ולכן בהליכתו
לחרן כתיב )בראשית כח יא-יב( וישכב במקום ההוא ויחלום והנה סלם וגו' ,כי השינה הוא סוד
סילוק המוחין למעלה ,2192והוא השינה בגלות ,כמ"ש )תהלים מד כד( עורה למה תישן וגו',
והראה לו השי"ת בחלום הגאולה וגדלותם של ישראל וסילוק אלקים דמוחין דקטנות עד היסוד
שבו שע"ז נאמר ,והנה סלם מוצב וגו' ,והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו כמ"ש הרב הקדוש
ז"ל ,2193וכתוב )שם יג( והנה ה' נצב עליו ,הם סוד מוחין דהויו"ת דגדלות שהוא בעת הגאולה,
שרמז לו גאולתם של ישראל שאז יהיה גמר התיקון ,ולכן אז כשחזר מלבן ידע כי בעקבות
משיחא אז יתגבר קטרוג יותר ,וכמ"ש )בראשית לב ו (2194והנה הולך לקראתך וגו' ,ולכן שלח לו
מנחה כמ"ש )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם לרע לו וגו' ,וכתיב )משלי כה כא( אם רעב
שונאך האכילהו וגו' )שם כב( כי גחלים וגו' וה' ישלימנו לך ,2195ועי"ז נדחה מן הקדושה ,והוא
בסוד התשובה שאימא פריסת גדפהא 2196עליו ,והוא חיבור ס"ג עם מ"ה סוד המנח"ה והסתכלה
בפנים דיליה ,כמ"ש למעלה ,וז"ש )בראשית לב כא( על פניו ,ואז אמר )בראשית לג יא( יש לי
כ"ל כמ"ש ,והבן.

 2190עי' אד"ר קל"ה ע"ב ,ועי' ע"ח א"א פרק יד.
 2191עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק ,כמ"ש באד"ר דף
קמ"א ע"ב רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים כו' ,עכ"ל.
 2192עי' ע"ח נסירה פרק א'.
 2193עי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ג'.
 2194לשון הפסוק הוא :וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך
לקראתך וארבע מאות איש עמו ,עכ"ל.
 2195עי' סוכה נ"ב ע"א שהגמ' דורשת כך את הפסוק.
 2196עי' פתח כ"ג שזהו ענין רגלי לאה נכנסים לכתר דרחל.
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פתח ח
נה"י החדשים האלו שמתפשטים באחוריים דז"א עד החזה ,הוא סוד החיוורתי
שבאחורי העורף והכתפין דיליה וגם שבגלגלתא דיליה שהם נמשכים מחיוורתי דגולגלתא
דא"א ,שכבר ביארנו למעלה בנתיב פרצוף א"א )פתח כד( מענין החיוורתי המתפשט מגלגלתא
דיליה באורך שמשם מתפשט למטה ,שהוא חסד הראשון שמאיר מסוף העולם ועד סופו כדי
לקיים העולם ,והוא השמירה לכל זמן שית אלפי שנין שהסט"א לא יתגבר ח"ו לבטל כל סדרי
הקדושה ,רק יהיה נכפף תחתיו ,והוא החסד הגדול המקיים העולם אף בזמן שח"ו הקטרוג
מתגבר ,ולכן הוא הולך ומתפשט עד היסוד ,סוד כל הו' אלפי שנין שהעולם מתנהג עד סיום
היסוד ,אבל שם הוא בהסתר גדול שלא יתגלה עד לע"ל שהוא לימות המשיח ,שאז יתגלה
העטרה בהעברת הערלה ,והוא בסוד )בראשית לג יח( ויבוא יעקב של"ם בחזרתו מעשו ,שהם
ש"ע נהורין דכלילין בהאי חיוורתי התנין הגדול ,שנגד זה בסט"א תנין נחש הקדמוני חיוויא
דרהיט בש"ע דילוגין 2197ע' ש' דעשו ,שאז )ישעיה כז א( ביום ההוא יפקוד ה' בחרבו הקשה על
לויתן נח"ש בריח וגו' ,ויתבטל בביאת משיח ע"י דוד בן יש"י שהוא נחש כמ"ש רז"ל,2198
והענין כי עיקר אחיזתם ברגלין דז"א ,2199כמ"ש )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו ,אבל החיוורתי
הנ"ל שהוא מתפשט עד החזה וברגלין הוא נעלם ,שהוא סוד הנהגת עוה"ז שניתן לסט"א כח
לשלוט ,שעי"ז מתהפכים המדות נצח לשמאלא 2200כו' כמ"ש )דניאל י ח( והודי נהפך עלי
למשחית ,ועיקר הארת החיוורתי שהוא הטוב הגמור הוא נשאר חופף רק על חג"ת דיליה הנהגת
עוה"ב ,שבו משלם שכר טוב לצדיקים כו' ,2201ומ"מ ,הוא לשמירה מרחוק שלא יכלו ח"ו
ישראל בגלות ,והוא סוד חשכת הלילה ,שהחיוורתי הנ"ל הוא אור הראשון שבלילה גנוז
ומסתלק למעלה על השמים ,וכמ"ש )בראשית לב כד( ויאבק איש עמו עד עלות השחר ,והוא
סוד העלם אור הקדושה העליונה שעי"ז נמצא שהסט"א מפתה האדם ומחטיא אותו כמ"ש
למעלה )ז"א פתחים לג ,לד( והוא המלחמה הגדולה בין סט"א לקדושה עד ימות המשיח בסוף
אלף הששי ,שאז )ספד"צ י"ב ע"א( חד לאלף יומין זעירין אתגליא ,ולכן אז )בראשית לג יח(
ויבוא יעקב שלם ,שיתרפא רגל דיליה לעת תמוט רגלם )דברים לב לה( ולכן אז )בראשית לג יז(
ויעקב נסע סוכתה ,שהוא הסוכה שעתיד לעשות מעורו של לויתן.2202
והם בסוד החיוורתי הנ"ל וסוד החיוורתי הזה שבא"א באחורי רישא דיליה ,הוא כמו
בז"א סוד נה"י דתבונה החדשים שמתפשטים באחור דיליה עד החזה ,וכמו כן למעלה חיוורתי
דגלגלתא הוא בינה דרדל"א 2203שנעשה כתר לא"א ,והחיוורתי הם כמו נה"י החדשים ,וכולם
הם מבחינת בינה לשמירה לעולם ,שהיא אם הבנים מו' ימי בראשית מסוד שבת עילאה ,ועל
החיוורתי הזה דבאחורי ז"א מכסה עליו חד קוצי דשערא הנמשך מראשו דא"א אחורי כתפין
דיליה ,והוא ג"כ כמש"ל )א"א פתח מ"ב( בביאורו שהוא סוד הארת מו"ס שמשם קו המדה,
 2197עי' 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 ,עכ"ל.
 2198עי' שבת נ"ה ע"ב וז"ל ,ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן וכו' וישי אבי דוד וכו' דכתיב
וכו' אביגיל בת נחש וכו' וכי בת נחש הואי והלא בת ישי הואי דכתיב ואחיותיהן צרויה ואביגיל
אלא בת מי שמת בעטיו של נחש ,עכ"ל.
 2199עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 2200מוזכר לעיל בשבירה פתח טו בקטע של מלך הששי.
 2201עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2202עי' ב"ב ע"ה ע"א ,ובהגר"א בספד"צ יב ע"ג.
 2203עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א שכותב שזהו הדעת המתפשט בו"ק ולכן הוא ז"ת דבינה
שהוא יסוד דבינה ,כמ"ש יהל אור ח"א כ"ד ע"ב וז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א
והוא הדעת דז' תיקונים דגולגלתא כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ובו
מתלבש יסוד דבינה ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת ,עכ"ל.
430

פתחי שערים

והוא סוד עליית שיעורי הגבולים והמדות הניתן לנבראים כדי צורך העבודה השלמה שיעלו
למעלה לסוד נצחיות ,מכל מדרגת צדיק וצדיק לפי תיקונא דיליה שכל א' הוא סוד שער א'
בפ"ע ,ומשם נמשך למטה לשמירה לכפיית החיצונים האוחזים בשערות דגלגלתא דז"א כמו
שית' במקומו ,שעיקר השמירה בשביל תיקון העולם שיתקיימו הנבראים בשביל הצדיקים
שעתידים להיות בכל דור שתיקונם עולה למעלה למעלה ,והכל נמשך מכתר הזה שלמעלה עד
הכתר שלמטה ,ומשם באה הגנה על ז"א ,והוא הלבנונית שתחת נה"י אלו דתבונה ,והגנה הזו
היא מכוסה ,ונעלם מכל רעיון היאך הוא הדבר הזה שניתן שליטה לסט"א לעשות את שלו,
ואעפ"כ )תהלים קג יט( מלכותו בכל משלה ,והוא כפוף ונשמר תחת הקדושה ,והבן דברים אלו
מאד.
פתח ט
כתר הזה דז"א כבר נתבאר שהוא מדרגה שלמעלה ממנו ,ואינו נחשב מפרטי מדרגות
שלו ,דלכן שירותא הוא מחכמה ,2204וכתר הוא רק לשמירה עליו שהוא הרצון הסובב וכולל
וחובק בו כל פרטי המאורות ,שהרצון דבוק אל הרוצה ואינו חלק מחלקי הדבר שנעשה ע"י
הרצון ,ואעפ"כ בהתפשטות הכתר הזה נוכל לומר שהוא רק טפל אל המוחין שלו ,והמוחין יותר
גדולים כמ"ש הרב ז"ל ,שהמוחין הם מה שאו"א נותנים בו ,אבל הכתר הוא רק מאימא לבד,
וגם בהתפשטותה למטה ,ולכן אינו גדול כ"כ כמו המוחין ,והיינו שהמוחין הם עצמם עיקרי
סדורי המאורות שנסדרו והורכבו להנתן בז"א שהם כוללים כל הקשרים שבו ,והם עצמם
פועלים בנבראים בהארה מתפשטת וגלויה ,משא"כ הרצון הוא כמוס ונעלם ואינו מתגלה ,רק
שיש לכל דבר תכלית ושזהו רצונו.
והנה נודע ,כי שם אהי"ה 2205הוא באימא וכן בכתר ,שלשניהם שם אחד ,והיינו ששם
אהי"ה מורה על שעתיד ועומד להתגלות ,2206משא"כ שם הוי"ה מורה על גילוי כבוד שמו
וגודלו ,שהוא מהוה הכל ,ושהוא סיבת כל הסיבות ,והתחלת ההויו"ת הם בחכמה סדורים הכל
בחכמה עמוקה בכח ,ולכן שם הוי"ה בז"א ,שבו הוא גילוי ההנהגה של הו"ק ,ו' ימי בראשית,
וחכמה שלו התחלת הויו"תו ,שלכן הוא י' של השם שהוא התחלת ההויה הכולל בכח שוה
שהוא הנקודה י' ,כולל כל י' מדרגות י"ס שלו ,אבל בינה הוא למעלה מהוי"ה ,שם אהי"ה
שעומד להתגלות ,ועיקר הגילוי בא ע"י הציור שהוא מה שנמשך ממה שמסודר בחכמה,2207
ונמצא ,שבינה דז"א שבה הציור הוא למטה מחכמה שלו ,אבל הציור הזה כבר עלה בכח באימא
עילאה שנותנת גבול הציור ,ולכן נקרא אהי"ה ,שעתידה להתגלות ע"י בינה דז"א ,שהוא
התחלת ציור הדברים ,משא"כ החכמה של הדברים ,שרשו בחכמה שלמעלה ממנו שנותנת סדר
החכמה של הפרטים ,והוא אבא שמשם חכמה שלו ,ולכן המוחין שלו חו"ב ,החכמה והציור
נמשכים משניהם או"א ,אבל הכתר שלו שהוא הרצון שלו ,תלוי במה שנותן גבול הציור לבד
שעתיד להתגלות ,אבל אינו מושרש בחכמה עליונה רק בהעלם ,והוא יש"ס ששליש ת"ת שלו
מתלבש ונעלם תוך שליש ת"ת דתבונה ,ונעשה לו כתר לז"א ,אבל עיקר הכתר הוא מאימא לבד
שנתינת גבול לציור הוא הרצון של הפרטים המסודרים בז"א ,אבל עיקרי ההויו"ת נמשכים
מלמעלה למעלה שהם סוד או"א מה שמקבלים מכלל המדות של הב' מזלות ,אשר הם
 2204עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א אבל כתר מעל הקומה.
 2205עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"א וז"ל ,ואינון חמש כו' ר"ל כי אויר נקרא כתר אור ויוד גנוז
בה כנ"ל ,אח"כ נפיק היו"ד חכמה ואח"כ יוצא האור ,והיא בינה כי בכתר שורש חו"ב זו"נ כידוע
והוא היו"ד ,והאור ואח"כ יוצאין מהם חו"ב ונק' בינה אור ,ולכן נקרא בינה גלגלתא וכן נקרא בכל
שמות שבה אהי"ה וכן כולם כידוע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה היא ה' עילאה לכן ה"פ אור
והם מתפשטים בה"ס מחסד עד הוד וכו' ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ו ע"ד וז"ל ,כל עניינה
)של בינה( נק' על שם הכתר ונק' אהי"ה וכל י"ג תיקונים בה משתכחין וכן כל הענינים כידוע והיא
כתר לז"א ,עכ"ל.
 2206עי' זהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא ,לבתר
אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
 2207עי' ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,חכמה הוא טעם ותכלית הענין
ועיקר הענין ,שבמחשבה ב' דברים מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ואחר כך
)בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול הכלי ,עכ"ל.
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מושרשים כבר למעלה באוירא ומו"ס ,2208ועוד למעלה עד שורש היותר עליון ,ואף שהרצון של
הפרטים מקושר עם הרצון היותר עליון המשקיף אל התכלית של כל הבריאה והשתלשלות
העולמות ,מ"מ ,בז"א שהם הפרטים ,אין מתגלה שם אלא רצון זה לבד ,ונמצא שהוא רק
חיצוניות מה שנמשך מאימא למטה ,ומזה תבין למה בינה וכתר הם נקראים בשם אהי"ה,
ששניהם קודם הגילוי ,רק שבינה קודם לגילוי המעשה המצוייר ,וכתר קודם לגילוי התחלת
הויו"ת שבחכמה ,שהוא הרצון הקדום לו.
וזה סוד מ"ש הרב ,שכתר של ז"א הוא מרחם דאימא בסוד ה' שלה ,ושם נתעלם ג"כ הי'
של חכמה והוא סוד חכמה עליונה של אבא המתעלם תוך אימא ,המסדר ונותן גבול לציור ,וסוד
הציור הוא בכלל בג' קווין שהוא סוד המדה של כל דבר שנמדד בג' קווין של אורך ורוחב
וגובה ,וענין זה הוא עמוק מאוד ,שהנה ידוע בחכמת המדידה והשיעורים שלכל דבר יש ג'
קווין ,ונקודה הוא התחלת הקו ,והיא נקודה מחשבית לבד שאין לה התפשטות כלל ,והקו הוא
התפשטות ,אבל הוא רק התחלת השטח במחשבה ,והשטח הוא התחלת המעוקב שהוא הגובה
שלו.2209
וכן הוא במאורות העליונים שיש בהם אלו הדברים ,שקו הוא סוד התפשטות מלמעלה
למטה ,וניתן להתפשטות הזה מדה ושיעור מבינה שהוא הציור ,שהציור הזה בא מסוד החכמה
הקדומה ונעלמה מעין כל חי שהוא בוצד"ק 2210אשר שם ,הגנוז במעי הבינה ,ששם במעיה
נצטיירו המאורות של ז"א ,ושם ניתן גבול לכל מאור עד כמה יתפשט למטה לכל א' מהנבראים
בשיעורו ,מה שתחילה היו כל המאורות מצויירים בחכמה בסוד נקודה מחשביית לבד ,והרוחב
הוא הדברים המצורפים לכל מאור ,שכל מאור מורכב מפרטים רבים והם סוד הרכבת שורש
היסודות ארמ"ע שבכל נברא לפי ערכו ושיעורו ,שבעולם התחתון הם גשמיים ובעולמות
העליונים הם רוחניים ,אבל כולם מורכבים מד' יסודות שהוא לפי ערכם ,כמ"ש )תהלים קד ד(
עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש וגו' ,וכן הוא בכל פרטים רבים וכחות מורכבים ביחד של כל
מאור ,הוא מה שנתחבר עם התפשטות הזה שהוא מלמעלה למטה ,משא"כ הרוחב ,הוא זה אצל
זה וכל הפרטים מתפשטים בשוה ,וגם לזה ניתן גבול כמה כחות יתרכבו ויתחברו לכל מאור,
והוא השיעור של הרוחב ,והעובי ,הוא מה שניתן כח להתפשטות כל המדרגות לבוא לידי גילוי,
שהרי הקו והשטח אינם רק במחשבה ,ואין מושגים לחוש הראות עד שניתן להם עובי ,והוא
המעוקב ,והוא סוד הכח שנתנה אימא למאורות שיבואו לידי גילוי לתחתונים ,ולזה ניתן מדה
ושיעור להשגה עד כמה יוכלו הנבראים להשיג מהם שלמותם ,וז"ס ה' עילאה שבבינה שמורה
על המדה של שלשה הקווים האלו.
והקו השלישי הזה שהוא הנותן הגילוי אין בא רק אחר הלידה ,ר"ל אחר שהוציאה
אותם אימא אל הפועל אחר שנגמר מדתם ושיעורם לכל הצורך ,אבל בתחילה היה גילוי הזה
מקושר ונעלם עם הקוים ביחד ,והוא סוד אות ח שהוא מורה על ז"א 2211בהיותו בעיבור באימא,
ואח"כ נפתח בסוד ה בלידה ,כמ"ש בכמה מקומות ,ונקודה המחשבית הוא הכלל המקושר עם
כל הקווים ,שהמעשה קשור במחשבה בחכמה ,והוא סוד י' של חכמה שנכלל בה' של בינה,
ומשניהם נעשה ג"כ הכתר שהוא תכלית הרצון של ז"א ,והבן עומק דברים אלו.
פתח י
וצריך שתדע ,שגם בגדלות שלו שבאים מוחין חב"ד דגדלות ,אינם באים ביחד רק
בהדרגה ,והוא כי חב"ד אלו הם נחלקים לט"ס ממש ,ג"ר וו"ק ,והטעם ,כי המוחין הם חיות כל
 2208עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א.
 2209עי' בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו' קו ,ד' שטח ,וכן הוא
יה"ו של הוי"ה( עכ"ל.
 2210עי' גר"א משלי ח ב ז"ל ,ג' דרגין של חכמה כמו שכתוב בס"י )פ"א מ"א( ל"ב נתיבות
פליאות חכמה פליאות סוד הפלא ואמרו בס"י )פ"א מ"י( רוח מרוח חקק וחצב כ"ב אותיות יסוד
וכו' וזהו פליאות וזהו מה שאמרו בזהר )ח"ג ר"ג ע"ב( רישא וגיזעא ושבילא וכו' ג' חכמות הן א'
החכמה הידוע לכל כמו יום שהכל יודעים צרכו ,ב' חכמה נסתרת ואינה גלויה אלא לחכמים כמו
הלילה שלפי הנראה אין בו צורך וכו' ג' חכמה הנעלמת מעין כל חי ,עכ"ל ,עי' גדלות דז"א פתח ט
שזה בוצד"ק.
 2211עי' לעיל ז"א פתח יד ,ועי' לעיל הערה .1943
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הגוף והם כוללים כל מדרגות שלו ,רק שבאברים הם בבחינת כלים חיצוניים והמוחין הם
הפנימיים ,ומהם בא גילוי כבודו ית' בנבראים שפועל בפנימיות הנהגתו ,ומשם הוא סוד הניסים
ונפלאות וסוד גדולתם של ישראל ,וכל עלמין מתברכין ,והטוב נשפע בעולם בהרחבה גדולה,
אבל זה הוא בהדרגה ,שתחילה נשפעים רק ו"ק של הגדלות הכלולים בחב"ד ,ואז נה"י דמוחין
דגדלות הם בחג"ת דז"א ונה"י שלו בלי מוחין דגדלות רק איזה הארה נמשכת מנה"י דמוחין
שבחג"ת אל נה"י דז"א ,עד שבאו ג"ר דמוחין דגדלות ,אז גם נה"י של ז"א נכנסים בהם נה"י
של המוחין ,ומתיישבים כל א' במקומו.
והוא שבאמת כל מה שנסדר במאורות הכל בא בהדרגה ,שכן שיערה מחשבה עליונה
שהכל ילך בהדרגה ,שבזה תלוי כל הבחירה והעבודה ,שלא יאירו המאורות בבת אחת ,בסוד
)משלי ד יח( ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור וגו' ,והיינו שהמוחין אלו דגדלות אין מאירים
תחילה רק בענפים שלהם ,שאז אין מתגלה בעולם התחתון בהנהגת עוה"ז עצם הטוב כ"כ רק
בצמצום ,שהרי גם זמן גדולתם של ישראל אינו שוה בכל עת ,ועיקר גילוי הטוב מתגלה בהנהגת
עוה"ב שהוא סוד חג"ת ,2212ורק הפירות משם נשפע מעט גם בעוה"ז לישראל ולצדיקים,2213
והוא מה שמאיר מן המוחין דגדלות שבחג"ת אל נה"י שלו ,וגם הו"ק דגדלות נכנסים בהדרגה,
שתחילה נכנסים נה"י שלהם בחב"ד דז"א לבד ,ואח"כ נכנסים ג' אמצעיות בחב"ד ואז נדחים
נה"י בחג"ת ,ומזה בא שגם החו"ב שבדעת אין מתפשטים בכל הגוף ,רק נשאר שרשם בדעת עד
שנכנסו ג"ר דגדלות ,אז גם הדעת מאיר בכל ענפיו ה"ח וה"ג בכל הגוף של ז"א ,כמו שית' ענין
החו"ב של הדעת והתפשטות שלו לפנינו בס"ד ,וכל זה הכל לפי ערך עבודת התחתונים והמצות
שלהם ,אם עושים רק בבחינת אנשים מלומדה בהרגלם ,אז אין יכולים להוריד רק נה"י דגדלות
שהם בסוד הרגלים שהולכים לפי תומם ,ואין מאירים ברצון ובהרחבה כ"כ כמו העבודה של
ישראל ,וכמ"ש )ויקרא כו כא( אם תלכו עמי קרי אף אני אלך עמכם וגו' ,ואם העבודה הוא
ברצון בלב ,אז מתגלים חג"ת 2214דמוחין אלו ,אבל אם העבודה היא גם במחשבה זכה וטהורה
בדחילו ורחימו ,2215אז גם חב"ד שלהם מאירים בז"א ,והוא תכלית שלמותו ,שאז הנבואה
ורוה"ק שורה בישראל והוא גילוי מחשבה וחכמה עליונה בעולם ,וז"ס זיווג זו"נ ,שאין הזיווג
יכול להיות כי אם כשיש לז"א מוחין דגדלות ,שקטן אין לו זיווג כמ"ש הרב ז"ל ,משא"כ
בגלות ,שאז זמן הקטנות אין זיווג רק מסוד רוחא דשדי בגוה מכבר ,והם הספיחים וכמו שית'
במקומו בתוס' ביאור בס"ד )פתח מה(.
פתח יא
ז"א ,המאור הכללי של הנהגה עם כל ענפיו ,כמו שביארנו ,יש לו ב' שמות כלליים ,שם
הוי"ה ושם אלקים ,אכן הכתר שלו הוא כולל ב' שמות אחרים שם הוי"ה ושם אהי"ה ,והוא
בסוד פנימיות וחיצוניות שלו ,והכוונה בזה ,שהנה כבר ביארנו שכאן בז"א הגיע המדרגה
שיהיה מסודר ממש כפי פרטי הנבראים וכל ענפיהם והנתלים בהם וכל סדר הנהגתם בפרטי
פרטות ,הכל במדה ובשיעור מוגבל ,ולכן ,כאן הוא התחלת שם אלקים דאיקרי כן לקבליה
דע"ק ,2216כמ"ש באד"ר ואד"ז ובכמה מקומות בזוהר ,שהדין אינו שייך רק לנבראים תחתונים
וע"פ העבודה בהנהגת הזמן של ו' אלפי שנין ,שאז אין וותרנות כלל רק הכל לפי המעשה,
 2212עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2213עי' בהגר"א על תיקו"ז גר"א מ"ב ע"ב וז"ל ,וכמו שאמרו הראשונים דכל דבר שיהיה
לעתיד הוא עתה לפרקים ,עכ"ל ,וכן הוא בתדב"א רבה פ"ג ס"ד ע"א ויקרא רבה פכ"ז פ"ד.
 2214עי' ז"א פתח כ"ג שמשמע שהתיקון ברוח היא בדיבור הפה שאומר שעושה את המצוה,
ולא ברגש וצ"ע.
 2215עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,עכ"ל.
 2216עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק ,כמ"ש באד"ר דף
קמ"א ע"ב רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים כו' ,עכ"ל.
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והצור תמים פעלו ,כי כל דרכיו משפט )דברים לב ד( מה שא"כ בא"א שאינו לפי הנהגת הזמן
רק כפי העליה שיהיה לו באלף השביעי בסוד קיבול שכר ,וגם לפרקים מאירים ממנו ענפים
לנבראים גם בהנהגת הזמן ,להעביר הדין לפי צורך השעה והזמן ,כפי מה שצריך להאריך אף
בכדי שיהיה תיקון ועמידה לבריאה ,שעכ"פ בסיבובו יוגמר הכל בדין ,כעין הארכת הזמן ללוה
בעת דוחקו ,אבל אין מוותר לו לגמרי.
ושם הזה הוא נקרא אלקים ,שהוא המנהיג בפרטים ע"פ עומק הדין ע"י שלוחים
ומשרתים ואמצעיים רבים ,עד שלמטה מסודר ע"פ אמצעיות הכוכבים והמנהיגים אותם שגם
הם נקראים אלהים מטעם זה ,שכל שופט ומנהיג נקרא בשם זה ,וכמ"ש )שמות כב כז( אלהים
לא תקלל ,ושם הזה כולל כל פרטי מדותיו שבו"ק שלו ,שהם ה"ס מחסד עד הוד ,ויסוד אינו רק
הכללות לבד שבו מתחברים כולם 2217ומסודרים ליתן לנוקבא ,שהוא שורש התחתונים כמו
שית' במקומו )נוק' דז"א פתח ג'( והם ה' אותיות של אלקים.
ושם הזה הוא ג"כ כולל כל מה שנכלל בשם הוי"ה ,שי"ה שבו הם י"ה של שם הוי"ה,
ואותיות מל"א שבו הוא נקרא ו' של השם ,וה' אותיות הכללים ה' אחרונה ,2218אכן ,הנהגת ז"א
לברואים בכל פרטיהם החיצונים ,מה שמתגלה הוא עומק הדין ,והכל בשביל גילוי כבוד שמו
לידע דאית דין ואית דיין ,ובשביל העבודה והתורה ,ונמצא ,שעיקר כוונתו בשביל התורה
והמצות שע"פ עומק התיקונים הנעשים ,ע"י כך מתגלה ההנהגה ,וזה נקרא פנימיות של ז"א,
שהנהגה הנגלית הוא שם אלקים ,והדברים הנעשים ע"פ התורה והמצות שהם הגורמים גילוי
ההנהגה ,הוא פנימיות של המאורות שלו שהם הולכים ומסתדרים ע"פ סדר העבודה ,והם
המוחין שמורידים מלמעלה ע"י העבודה ,שזה נעשה פנימיות אל הנהגה הנגלית לנו ,ואלו
התיקונים העולים מלמטה שמורידין הארת המוחין בסוד מ"ן ומ"ד כמו שית' במקומו )פתח כט(
נקרא בשם הוי"ה שהם בסוד תורה ומצות ,ו' ה' של השם ,י"ה הוא הכוונה הטהורה והמחשבה
הזכה באהבה וביראה של התורה ומצות ,הם י"ה 2219כמ"ש.
וזה הסוד מ"ש באליהו שאחר שהוריד האש מן השמים ,כתיב )מלכים א' יח לט( וירא
כל העם וגו' ,ויאמרו ה' הוא האלקים וגו' ,והוא ,כי בעת שהריעו מעשיהם ועבדו ע"ז ונתנו הוד
ההנהגה לכל צבא השמים )וכסיליהם( ]ומשטריהם[ ,ע"י נביאי השקר שהטעו אותם לומר שאין
ההשפעה תלויה בתורה ומצות רק ע"פ כוכבי השמים )ומשטריהם( ]וכסיליהם[ ,שלכן כל
עבודתם היה להוריד השפע מהם ,לא ידעו משם הוי"ה הפנימי ,ונמשכו אחר רואם הנהגה
חיצוניות לבד שהוא שם אלקים ,שעי"ז יש כח לסט"א להחטיא אותם ולומר שח"ו אין ההשגחה
תלויה בתורה ומצות מאתו ית' ,והוא סוד שם אלהים אחרים ,עד שהראה אליהו להם גודל
השגחתו ית' ושהכל תלוי בשלמות העבודה ,ע"י האש שהוריד מן השמים ,וכח של הע"ז נתבטל
בשורשו בסוד האש שהוא הדינים היורדים מן השמים מחיצוניות ,ועי"ז הכירו שהוי"ה הוא
אלקים שגם הנהגה החיצוניית נמשכה הוא מן הפנימיית הכל ע"פ התורה והמצות.
וכתיב ה' הו"א ה'אלקים ,שבאמצע ב' השמות הוא שם הדעת 2220שהוא המחבר
הפנימיות עם החיצוניות ,2221שהדעת הוא המסדר ההנהגה בכלים החיצונים לפי מה שנסדר
בפנימיות ע"פ העבודה ,וכמו שית' במקומו בס"ד )פתחים כה ,כו( ושם זה דאלקים מתחיל
מחכמה דז"א ולמטה בחיצוניות ,שמשם התחלת סידור ההנהגה ,ולכן נגדו ג"כ שם הוי"ה
מתחיל ג"כ מחכמה י' של השם ,אבל הכתר ,שגם חיצוניות שלו אינו מכלל פרטי ההנהגה רק
הוא כלל הרצון שלהם ,שהרצון אין תלוי רק בפנימיות ,שזהו הרצון שהכל יהיה בשביל הכוונה
הפנימיית ,שיהיה מסודר ע"פ התורה כמ"ש ,לכן תלוי ג"כ בשם הוי"ה רק שהוי"ה ,הוא בגלוי,

 2217עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש
באד"ר דף קמ"ג ,עכ"ל.
 2218עי' בהגר"א תיקו"ז פ"ג ע"ג.
 2219עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,עכ"ל.
 2220דהיינו שם אהו"ה )עי' ז"ח ז' ע"ג(.
 2221עי' לעיל שבירה פתח יט שנקרא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא.
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ובשם אהי"ה הוא על מה שעתיד להתגלות 2222כמש"ל )פתח ט'( ולכן אנו אומרים שהכתר אינו
מכלל ז"א אלא עיקרו מאימא ,שז"א עצמותו נקרא שהוא ע"ש החיצוניות שבו ,שבזה מתגלה
יותר אל התחתונים בהנהגה ,משא"כ אימא אינו מכלל זה ,אלא שם מסודר לפי הפנימיות של
ז"א שהוא מכלל ג"ר דאצילות ,והם המוחין שהם בנה"י דידה כמ"ש למעלה )נתיב פרצוף דז"א
פתחים לג ,לה(.
פתח יב
ממ"ש יתבאר לך דברי הרב הקדוש ז"ל ,מ"ש שהדעת הוא במקום הכתר ,ובחיצוניות
מתחילים מחכמה ולמטה ואין הכתר מכלל ז"א ,כי בחיצוניות שם סוד ב"ן דמלכין דמיתו ,ושם
הכתר מת"ת דאימא והדעת משלים במנין ,כי הוא נעשה מב' שלישים עליונים דת"ת שלו ,אבל
בפנימיות ,הכתר הוא משם מ"ה החדש של ז"א ונחשב בכללו ,ושם אין הדעת בחשבון שאינו
דבר פרטי בפ"ע.
והכוונה בזה כמ"ש בכ"מ ,ששם ב"ן הוא שיעורי המאורות במחשבה ששם יכול
הקלקול להמצא ע"י עונות התחתונים ,והוא תלוי בחיצוניות הנבראים והנהגה החיצוניות כפי
שיעורם וגבולם שניתן לכל דבר ,שהוא בא ע"י חיצוניות העולמות ואמצעיים רבים ומשטרי
השמים ,שעי"ז הסט"א יכול לפתות )את( האדם ולהכחיש ההשגחה שאינו תלוי בתורה ומצות
כלל ,והוא בסוד שם אלקים כמ"ש ,ושם נקרא בני האלקים ,2223גם מה"ש שהם שלוחי ההנהגה
לפעול מה שניתן להם גבול להשפיע בטבעי הנבראים כפי חוקות שמים ,ובחינת הנהגה זאת
מתחיל מחכמה שהוא התחלת הויו"ת שהם בסוד ש"ך ניצוצין 2224דאתברירו במחשבה ,והם סוד
הכלים כ"ב אותיות וי' נקודות המחשבה והציור שהוא עצם הנבראים וחיותם שהם חו"ב ,וכל א'
כלול מי' ספירות הם ש"ך ,ולכן הם סוד ה"ג ה"פ די"ן 2225שהם בכלים שמנהיגים בגבול ושיעור
כל דבר לפי טבעו ואין דבר מבטל חברו ,כגון אש פועל חמימות ,ומים בקרירות וכדומה ,והוא
עצמו סוד הנהגת הטבע שהוא בסוד שם ב"ן שבו הקלקולים ,והם ז' מלכים בסוד ז"ת לבד שהם
בו' ימי בראשית בז"ת עם עטרת היסוד ,שהוא הנהגה שאינו תלוי בתורה ומצות ,ולכן משם
מקבלים או"ה שפעם ותלוים בשם אלקים לבד ,וז"ס ז' כוכבים שכל א' הוא כולל י' והם שבעים
אומות שמקבלים משם ,וע' שרים המושלים עליהם ,והם ע' נקודות 2226של אלקים.
ולכן כתיב )ירמיה ב יג( כי שתים רעות עשו עמי ,אותי עזבו מקור מים חיים ,לחצוב
להם בורות בורות נשברות וגו' ,שהוא מה שטעו לילך בדרכי הגוים בע"ז לעשות צורות
למשטרי השמים לקבל שפע מחיצוניות הכלים שלהם ,שהם עצמם שברי כלים אשר לא יכילו
לקבל האור בהם ,שבהם הקלקולים גוברים וגורמים להם ביטול ושבירה ,שלא יהיה מתמיד ענין
הנהגה זאת רק בו' אלפי שנין ,משא"כ לעוה"ב בגמר התיקון הגמור שאז )ישעיה כד כג( וחפרה
הלבנה וגו' )ישעיה לד ד( ונגולו כספר השמים וגו' ,ואלו הז' כלים עצמם נחלקים לי' שהם י'
מאמרות שנברא בהם העולם בו' ימי בראשית בז"ת ,ומתחיל מחכמה שהוא ב' של ב'ראשית,
דשירותא מחכמה ,2227ולכן לא נזכר בכל מע"ב רק שם אלקים לבד ,שהוא חיצוניות הכלים.
 2222עי' זהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא ,לבתר
אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
 2223עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א שכתב שזהו שני זכרים של סט"א ,ועי' ע"ח שער הקלי'
פרק ט'.
 2224עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג וז"ל ,וז"ס שאמרו )במ"ר( בתחלה רצה לברוא במדה"ד ראה
שאין העולם מתקיים כו' והוא סוד זה העולם ,והן סוד תתקע"ד דורות שאמרו )חגיגה יד ע"א(
שעלו במחשבה כו' ,והן סוד ניצוצין דאזדריקו במחשבה ש"ך ניצוצין כידוע ,וע"ז נאמר על ר"ע
)מנחות כט( כך עלה במחשבה כידוע ,משום הניצוצין כמ"ש בזוהר פקודי דף רנ"ד ע"ב ות"ח כו'
וסליק גו מחשבה ואפיק ניצוצין כו' כגוונא דא סליק במחשבה כו' ,והן ל"ב אלקים דינין ל"ב
נתיבות שכל אחד כלול מעשר הן ש"ך ניצוצות ,עכ"ל ,הל"ב נתיבות הם כ"ב אותיות וי' נקודות
כמש"כ הגר"א בס"י פ"א מ"א אופן ג'.
 2225ע"ח רפ"ח פרק ה'.
 2226עי' שעה"כ יוה"כ פרק ג' וז"ל ,ודע כי אלו הז' יודי"ן שבב' שמות אלו הם בחי' ז' נקודות
שיש בשם הוי"ה בניקו' אלהים הכוללת כל י"ס דאימא והם שבא סגול חירק וחולם ,עכ"ל.
 2227עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א שירותא מחכמה מהא"ז ר"צ ע"א אבל כתר מעל הקומה.
435

פתחי שערים

וכבר נתבאר )א"א פתח א'( שהמלכים הראשונים נשברו וניטל מהם כתר מלכות בסוד
אלופים ,כל אלוף מלכותא בלא תגא )סנהדרין צ"ט ע"ב( כי בחיצוניות אין הכתר מכלל
הספירות ,והטעם ,כי הכתר הוא הרצון והתכלית של הבריאה ,והרצון אינו בהנהגה זאת שהוא
השבירה והקלקול ,שעיקר הכוונה היה בשביל התיקון של הכלים וכמו שית' עוד ,ולכן בבחינה
זאת אין הכתר בחשבון ,והוא מסתלק מז"א ונשאר באימא ,שהרצון הזה אינו בחיצוניות עצמו,
רק צופה עליו מרחוק שמן הקלקול יבוא התיקון ,שעיקר בשביל הבחירה כמ"ש למעלה )שבירה
פתח ה'( במקומו ,והוא סוד התשובה מדרגת אימא ,שהוא צופה לרשע וחפץ בהצדקו
ובתשובתו שמן הקלקול שלו יבוא התיקון ,וכמ"ש )ברכות ל"ד ע"ב( במקום שבעלי תשובה
עומדים כו' ,וארז"ל )שבת ק"ד ע"א( ק' קדוש ר' רשע ,למה מהדר תגיה דקוף לגביה ר' ,לומר
לך שאם חוזר בו אני קושר לו כתר כו' ,והוא סוד הכתר שנסתלק מן המלכים שנשברו ומתו,
שהרשעים בחייהם קרוים מתים )ברכות י"ח ע"ב( ובתשובתו ותיקונו חוזר הכתר להם שהרצון
דבוק בו ,והוא בסוד הפנימיות של הכלים שהוא הנהגה התלויה בתורה ומצות שבזה העולם
בתיקון.
והם המוחין של הכלים חב"ד כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם ובינתכם וגו' ,כי מי
גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו וגו' ,שע"י משנים הטבע ומבטלים הגזירות
ע"י התפילה ,שמורידים מוחין ג"ר שהם העטרות של הכלים ,ובזה תלוי הנהגתם של ישראל
שהם פנימיות של העולמות ,שמבטלים טבע שנטבע בו' ימי בראשית ,וע"י גם הנהגת הטבע
משתנה לטוב ,והוא סוד השלמת ג"ר של חיצוניות הכלים שנשלמים לי"ס ע"י כניסת ג"ר בהם
שהם המוחין ,כמ"ש הרב ז"ל ,והוא סוד האדם שנברא בגמר ו' ימי בראשית ,שע"י נתקנים כל
הנבראים ,ולכן כשנברא נזכר שם הוי"ה כמ"ש )בראשית ב ד( אלה תולדות השמים וגו' ,כי כל
זמן שלא באו המוחין ,אז אין ראוי לזיווג ולהוסיף תולדות ,עד בזמן הגדלות כמ"ש למעלה
)בפתח הקודם( והיינו ,שהנהגת הטבע אין יכול להוסיף שום דבר ,רק מה שניתן להם בגבול
ושיעור שלכן נקראת הנהגת השמים ומשטריהם רק בורות ,שהוא מים מכונסים ,משא"כ הנהגה
הפנימיית הוא באר מים חיים ,וכמ"ש )איכה רבה פרשה א פסקה לג( תנו עוז לאלקים ,בזמן
שישראל עושים רצונו של מקום ,כביכול מוסיפים כח בפמליא של מעלה שהוא שם אלקים של
חיצוניות כמ"ש ,ואלו הם התולדות שמולידים ומוסיפים השפעה ממה שמקבלים מפנימיות
העולמות ממדרגות של מעלה והוא מסוד שם הוי"ה ,וז"ש )בראשית ב ד( ביום עשות ה' אלקים
וגו' ,והנהגה זאת הוא ע"י שם מ"ה החדש שהוא מתקן הכלים ,והוא סוד שם אד"ם מ"ה,
שהפנימיות מנהיג החיצוניות ,כמו המוחין שהם הנותנים חיות לכל אברים החיצונים ,ולכן
בפנימיות מתחיל חשבון הספירות מכתר ,שבמדרגה זו הרצון דבוק במעשה ובהנהגה.
והנה הדעת הוא העיקר בחלק ההנהגה בב' דרכים של חסדים וגבורות ,והוא עיקרו
מתפשט בז"ת שהם ו' ימי בראשית ,והוא עצמו כולל כל המוחין ,וכמו שית' במקומו בס"ד
)לקמן פתח טז( והנה בהנהגת החיצוניות ,מה שנראה לנו הוא הטוב והרע ,החסד והדין ,והוא
הדעת עצמו שהוא יוצא מתוך הנהגה הפנימיית הזאת בסוד מ"ה החדש שמתקן את הב"ן ,ומובן
למשכילים גם מתוך הנהגת הטבע הנראה לנו שהוא בהשגחה עליונה לצורך התיקון הגמור,
אבל אין זה אלא לישראל באמונה בלב ,שיודעים פנימיות המעשה של ו' ימי בראשית ושל שית
אלפי שנין ,שהוא הדעת פנימיות של הז"ת ושהוא יוצא מכלל החכמה והבינה העליונה של יוצר
בראשית ,ומצד זה הוא משלים במקום הכתר ,שהרי הרצון רחוק מאד מן הנהגה החיצוניית הזה,
רק בסוד אור מקיף שמצד זה יהיה יוצא התיקון אח"כ ונכלל באימא ,והדעת הפנימי הוא במקום
הרצון הזה שרוצה בהנהגה זאת כפי מה שהוא עתה ,ולכן הדעת הוא בחשבון ולא הכתר.
אכן ,מצד גילוי הנהגה הפנימיית שהוא גילוי התיקון של המ"ה החדש ,הרצון עצמו
דבוק אל המעשה ,שזהו תכלית רצונו בתיקון ,ונמצא ,שרצון של הו' ימי בראשית שהוא הנהגת
הטבע ,אינו עולה בשם כלל ,ולכן אין הדעת בחשבון זה רק הכתר ,ומה שאנו אומרים
שבחיצוניות הדעת בחשבון שנעשה מב' שלישי עליונים דת"ת ,הוא כמ"ש שע"י ביאת וכניסת
המוחין בו"ק ,אז גם החיצוניות נתגדל ,ומו"ק נעשה י"ס גמורות ,והוא כמ"ש שאחר התיקון גם
הנהגה הטבעיית הולך אחר כוונת הנהגה הפנימיית שזהו תיקונו ,ומתגלה גם בטבע פלאיו ית'
בהשפעת הטובה לישראל וכמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי וגו' ,אז גם בחיצוניות מתגלה
שהכל בחכמה ובינה של יוצר בראשית ,ולכן ב' שלישי הת"ת נעשה מהם הדעת ,שת"ת הוא
השורש שממנו מתפשטים כל ענפי הו"ק ,והוא כלל כל הנהגת ו' ימי בראשית ,ועתה עלה
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למדרגת ג"ר שהוא גילוי המוחין ,שגם בחיצוניות ניכר הוא לישראל ,והבן עומק דברים אלו
מאד.
פתח יג
ועתה בוא וראה נפלאות מתוה"ק ,היאך כל הדברים האלו רמוזים בשירת הבאר ,כמ"ש
)במדבר כא יח( באר חפרוה וגו' ,והענין ,כי הבאר הזה מורה על זמן הגדלות ,שאז שואבים
ישראל מבאר מים חיים ולא מדרכי הטבע ,וכמו שהיה לישראל הנהגתם במדבר ע"י משה שהוא
הדעת ,והיה אז זמן הסמוך לביאתם לארץ שהוא הגדלות הגמור כמ"ש למעלה )פתח יא( ואז
נשלם ז"א בכל הי"ס שהם ג' חלקי הפרצוף בנר"ן ,והוא מ"ש )במדבר כא יז( על"י בא"ר ענ"ו
2229
ל"ה ,הוא בסוד הדע"ת בחושבנא ,כמ"ש רבינו הגדול בפירושו לתורה שם ,2228ואח"כ אמר
באר חפרוה שרים ,הם או"א חו"ב )שם יח( כרוה נדיב"י העם ,אלו אבהן חג"ת שהוא סוד ג'
אותיות ראשונות של הוי"ה ואדנ"י ,במחוק"ק ,יסוד רמ"ח עלמין ,במשענותם ,נו"ה שהם תמכי
אורייתא ,ואז היה התיקון הגמור של הכלים שעלו במדרגה ,בעיבור ולידה ויניקה וגדלות,
מתחלת ביאת אברהם אבינו ראש אמנה ,עד שהגיע זמן כניסתם של ישראל לארץ.
ותחילת תיקון הבאר היה ע"י אברהם שהיה הראשון בגילוי הנהגה עליונה באר מים
חיים )בראשית כא לג( ויקרא שם בשם ה' וגו' ,וכן יצחק ויעקב ומשה ,כולם היה תיקונם בסוד
הבאר הזה ,עד שנשלם במדבר במ' שנה וזכו לשאוב מים מבאר הזה ,והוא מ"ש )במדבר כא יח(
וממדבר מתנ"ה ,והוא סוד גילוי שם מ"ה החדש אד"ם שנשלם בי"ס ,והם י' פעמים מ"ה ,מ"ה
ות"ן ,וכן ידוע שג"ר הם בסוד מתנה ,שלא היו בעולם התהו ובאים במתנה בסוד תוספת ע"י
התורה שקבלו במתנה במדבר ,וממתנה נחליא"ל ,הוא סוד שמא שלים הוי"ה הו"א האלהי"ם,
ושם הדעת באמצע ,2230שע"י מתגלה הפנימיות בחיצוניות ומחברם יחד ,וז"ס )שבת נ"ה ע"א(
חותמו של הקב"ה אמ"ת ,שהוא א'לף מ'אתים ות'שעים ,2231י' פעמים ג' שמות אלו ,והם י"ס
דפנימיות ,וי' דחיצוניות ,וי' דרגין דדעת ה"ח וה"ג.
ואז נתגלה אמ"ת באר"ץ ,כמ"ש )תהלים סז ג( לדעת באר"ץ דרכך ,והוא התורה שנקרא
אמ"ת ,שנתנה בארץ ,וחותם הזה הוא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,2232שבתחילה היה

 2228וע"ש באריכות בבאר יצחק.
 2229עי' זהר ח"ג רפ"ו ע"א וז"ל ,באר חפרוה שרים דאולידו לה אבא ואימא )לעילא( כרוה
נדיבי העם אלין אבהן דאקרון נדיבי עמים ,כרוה אתר לאזדווגא בה מלכא בברכן ,ובמה הוא זווגא
במחוקק דא יסוד ,במשענותם דא נצח והוד ,מעילא לתתא ,עכ"ל.
 2230עי' לעיל סוף פתח יא.
 2231עי' בתיקו"ז ה' ע"ב כל האומר אמן יהא שמיה רבא בכל כחו קורעין לו גזר דינו של
שבעים שנה ,דאינון שבעין שנין בתר אלף ומאתן שנין דאתחרב בי מקדשא ,ואית דחשיב לון
משבוטל התמיד בגין דבדרגא דיעקב תליא קץ דפורקנא דדרגיה אמת ,הדא הוא דכתיב )מיכה ז'(
תתן אמת ליעקב דאיהו סימן אלף מאתים תשעים )והמספר הוא בדניאל יב יא( עכ"ל.
 2232עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
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גילוי כבודו ית' רק בשמים ,ובארץ היה השקר גובר מסוד דורות שהרשיעו שהיו מסיגי עולם
התהו )בראשית ו ד( הנפילים היו בארץ דשקרא לא קאי )שבת ק"ד ע"א( והכחישו השגחתו,
והיו משתמשים בחיצוניות הנבראים לבד בורות נשברים אשר לא יכילו המים )ירמיה ב יג( וע"י
התורה וישראל נתגלה כבודו גם בארץ ,כמו שאמרה רחב הזונה )יהושע ב י( כי שמענו וגו' ,כי
ה' אלקיכם הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת וגו' )שם יב( ונתתם לי אות אמת וגו',
והדעת הוא המחבר ג"ר עם ז"ת ,הנהגה שלמעלה עם הנהגת ו' ימי בראשית ,ולכן בעת שגלו
ישראל מארצם כתיב )ישעיה נט טו( ותהי האמת נעדרת )סנהדרין צ"ז ע"א( מלמד שעשתה
עדרים כו' ,שחזר העולם לתהו כמ"ש )ירמיה ד כג( ראיתי את הארץ והנה תהו וגו' ,ונסתלקה
ההנהגה העליונה ונתעלם ,ונשארו ישראל בגלותא תחת הטבע ,והוא סוד מ"ש בדניאל )יב יא(
ומעת הוסר התמיד וגו' ,ימים א'לף מ'אתים ות'שעים ,וגבר השקר והאפיקורסים בעולם
שמכחישים השגחה ושכר ועונש ותורה מן השמים בעוה"ר ,ונשאר רק רשימו של המוחין
לשרידים אשר ה' קורא ,וכמו שית' בס"ד.
ומנחליא"ל במו"ת ,הוא ד' פעמים שמא שלים הוי"ה אלהי"ם ,גילוי היחוד הזה בכל ד'
עולמות אבי"ע ,שגם בעולם התחתון מתגלה שה' הוא אלקים גם על הארץ וגו' ,2233והוא ג"כ
סוד כל הפרצוף שהוא נכלל בד' אותיות הוי"ה ,חו"ב וזו"נ שבכל מדרגה ,ומבמות הגי"א,
תכלית עלייתו גם לי"ג תיקונים שבדיקנא כמו שית' במקומו בס"ד ,אשר בשדה מוא"ב
)בראשית לו לה( בסוד מ"ט שערי בינה שהם י"ב תיקונים י"ב הויו"ת ,מ"ח אתוון ותיקון י"ג
ונקה שער המ"ט כידוע ,ומשם ונשקפה על פני הישימון ,אוירא דלא אתפס לעילא לעילא ,ודי
בזה ,וכתב הרב ,כי בחיצוניות הוא מתחיל מחכמה כמש"ל )בפתח הקודם( ושם מתחיל גילוי
שם אלקים ,כי שם ש"ך ניצוצין דאתברירו במחשבה ,והוא כמ"ש שבגדלות גם החיצוניות
מתגדל ,וניכר קדושתו ית' גם בעולם התחתון ,עד שעי"ז נדחים החיצונים וכל קטרוגו של
יצה"ר ,והוא תיקון הניצוצין של המלכים שהם ז"פ אד"ם עם כללות ה"ג ,והוא דחיית הסיגים
מן הגבורות ,ע"י שמגלה השגחתו ועושה דין ברשעים ,וזריק ניצוצין לש"ך עיבר ,והקדושה
שהם ישראל מתבררים כמ"ש )במדבר כג ט( הן עם לבדד ישכון וגו' ,והבן מאד.
פתח יד
ענין פרקי הצל"ם דז"א שכתב הרב ז"ל ,שהם בסוד עיבור יניקה ומוחין ,שתחילה
בעיבור היה רק נה"י לבד דנה"י ,שכל ספירה מהם כולל ג' פרקין נצח ,פרק עליון שבו כולל
חח"ן ונקרא חכמה דנצח ,ופרק אמצעי שלו כולל ג"כ חח"ן ונקראת חסד דנצח ,ופרק תחתון
כולל חח"ן ונקרא נצח דנצח ,וכן בהוד ,וכן ביסוד ,הם כ"ז פרקין ,וכן הוא בחג"ת בסוד יניקה,
וכן בחב"ד בגדלות ,ובעיבור נתגלו ג' בחינות נצחים שבג' פרקי הנצח ,והם שמשו במקום חח"ן
שלו ,וכן בהוד ,וכן ביסוד ,וביניקה אז נכנסו הכ"ז פרקין שבהם בהדרגה ,וכן בגדלות וכמו שית'
בס"ד.
וכלל הענין צריך להקדים הקדמה יקרה ,כי הנה מצינו כלל האותיות הם כ"ז עם
מנצפ"ך ,והם נסדרים בג' מדרגות בסוד אחדים ועשיריות ומאות ,שמא' עד ט' הם אחדים ,ומט'
עד צ' עשיריות ,ומק' עד ץ' פשוטה הם מאות ,ויש בכלל האותיות ג' מדרגות ,והם אותיות
קטנות ובינוניות ואותיות גדולות 2234כפי שהם מנוים במסורה ,והכל סודות נוראים וחכמות
רמות ונשגבות בבנין הבריאה ובסוד ההנהגה ,והוא שכבר כתבנו מזה בכ"מ למעלה שהאותיות
הם מורים על כחות והרכבת פרטי המדרגות שבנבראים ,שכל אות בציורו מורה הכח שבאותו

טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 2233דברים )ד לט( וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ
מתחת אין עוד ,עכ"ל.
 2234עי' תיקו"ז קל"ד ע"א וז"ל ,אמר ליה א' עלאה )נ"א אות א'( לעילא מן א' דאית א' מאתוון
רברבן ,ואית א' מאתוון זוטרן ,ואית א' מאתוון בינוניים ,אינון אדם דבריאה ,אדם דיצירה ,אדם
דעשיה ,ועלייהו אתמר כי גבוה מעל גבוה שומר ,עכ"ל ,ועי' שם קנ"ח ע"ב ,שמפרש שהם אימא
ז"א ונוק' ,ועי' שם קמ"א ע"א שהן הג' סוגי שערות.
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המאור ,אם הוא מקו הימיני או משמאל או מאמצע ,שהם שרשי הג' יסודות אש מים ורוח
שבכל דבר ,וכן בהנהגה סוד חד"ר ,וגם בכמה מדרגות אם בהתפשטות בסוד קווין ,או בצמצום
וסיתום בסוד נקודות ויודי"ן ,וכפי מספר הכחות המצורפים בכל נברא ,כך הם צירוף האותיות
של השם שנקרא כן אותו הכח ואותו הבריאה ,ולכן נחלקים האותיות לג' מדרגות ,שכלל
האותיות הוא חיבור כל האברים וכל הפרטים של כלל הבריאה ,והם הג' עלמין בי"ע שהם אדם
שלם שע"ז נאמר )בראשית א כו( נעשה אדם בצלמינו כדמותינו וגו' ,והוא המתחלק בג' חלקים
ראש בטן גויה ,ולכן נגדו ג"כ באצילות ז"א שכולל כל בנין של ו' ימי בראשית ,הוא ג"כ בג'
חלקים אלו ,שלכן אמרו שנה"י שלו מקנן בעשיה ,2236וחג"ת ביצירה ,2237וחב"ד בבריאה,2238
והם נחלקים לט' מדרגות שהם חב"ד חג"ת נה"י ,כי מלכות אינו בחשבון ,כי היא המאור הכולל
ומקבל מן הפרטים כמו שית' במקומו ,שבכל עולם נמצאים במספר הזה בעשיה וביצירה
ובבריאה.
ולכן ז"א שהוא המשפיע ונותן כל הפרטים שבכל הג' עולמות ,בהכרח שיהיה נמצא בו
כ"ז מדרגות ג' פעמים ט' גם בעת העיבור שלו ,שהרי גם כשהנבראים הם במדרגה פחותה
נמצאים כל הג' עלמין בי"ע ,ורק שהם בקטנות ובמדרגה היותר שפלה ,ולכן גם ז"א הוא מאיר
בהם בהארה מועטת ביותר ,והוא בחינת עיבור שבו ,שכל מאור שבו הוא מאיר במדרגה היותר
שפלה שבו ,והם נה"י שבכל מדרגה ,והם סוד מספר האחדים ,שכל מאור שבו מאיר בבחינה
תחתונה יחידית שבו ,והם ט' אותיות שמא' עד ט' ,והם עולים בחשבון מ"ה שהוא אד"ם ,שגם
בעיבור הוא בדמות אדם כולל כל פרטי אברים שבו ,שהרי כבר יצא מן התהו ונעשה מסודר כל
החלקים זה לזה לסוד היחוד וקשר שבין כל מדרגה ומדרגה ,והוא סוד מ"ש בזוהר )ח"א נ"א
ע"ב( במ"ה זיני נהורין אתפליג עלמא ,והם כל עולם ועולם ,שעולם התחתון עשיה מקבל
מבחינת נה"י התחתון של העיבור ,ויצירה מקבל מבחינת חג"ת שהם הפרקים אמצעיים של
העיבור ,והם בסוד האותיות מי' עד צ' ששם הוא בהארה יותר מרובה ,ובריאה מקבל מחב"ד
שהם הפרקים העליונים של העיבור ,והוא מאות ק' עד ץ' פשוטה שהם המאות ,שהוא הארה
היותר גדולה במדרגת חלקי הנבראים ,והוא סוד א"ב דאי"ק בכ"ר 2239שהוא חיבור כל מדרגה
שבג' עלמין זה בזה ,והם בסוד הציור שבכ"ח פרקי האצבעות של הידים עם האל"ף שהוא
משלים לאלף שהוא הכתר של כל מדרגה ,והם ג' אותיות בכל אצבע כסדר בג' פרקים שבו
כמ"ש האריז"ל ,והוא סוד )תהלים קיא ו( כ"ח מעשיו הגיד לעמו )תהלים ח ד( כי אראה שמיך
מעשה אצבעותיך וגו' )ישעיה מח יג( אף ידי יסדה ארץ וגו' ,ובעיבור הם בסוד אותיות קטנות
שמאירים כל א' בהארה היותר מועטת ,וביניקה הם בסוד אותיות בינוניות שמאירים בהארה
יותר ,וכן בגדלות בסוד אותיות גדולות.
והרב הקדוש ז"ל ביאר )פרקי הצלם פרק ו'( אופן הכ"ז אותיות בהיפוך ,שבחינת
אחדים הם בפנימיות ,ועשיריות בתיכונים ,ומאות בחיצוניות ,שצ' פשוטה הוא ביסוד התחתון
דחיצוניות ,וצ' כפופה בתיכוניות ביסוד שבו ,וט' ביסוד של הפנימיות ,והיינו שכל מה שמתקרב
לפנימיות מתקרב יותר אל היחוד ,שבחיצוניות הוא הבדל המדרגות זו מזו ושם הפירוד ניכר
יותר ,כי בחיצוניות ניכר יותר הפרש בין טוב לרע ,אבל מה שמתקרב יותר לחוט הפנימי של
א"ס המתלבש בכולם ,הוא קרוב יותר אל גילוי יחודו שהוא הטוב הגמור ,וכן הוא בסדר ירידת
המדרגות מלמעלה למטה ,שכל מה שיורד יותר ,שם מתרבה המספר והפירוד.
והנה בעת היניקה שאז נכנסים חג"ת ,אז גם בנה"י מתרבים המדרגות שהם חג"ת
שבנה"י שבכל פרק ופרק ,שכל א' מג' החלקים כולל ב' פעמים ט' ,ט' דנה"י ,וט' דחג"ת הכללי
שהאיר ג"כ בכל המדרגות הנ"ל ,וכן הוא בגדלות בחב"ד ,שאז האירו נה"י בכל מדרגות ט"ס
 2235עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב כל האצילות תולה במשקולת ,בכף מאזנים ,כמ"ש בס"י
)פ"א מ"א( בספר וספר וסיפור שהן חב"ד והם שלש אמות א"מ"ש ,עכ"ל.
 2236עי' שער מאמרי רשב"י פרשת עקב.
 2237עי' ע"ח אבי"ע עשיה פרק ג'.
 2238עי' ע"ח שמות פרק א'.
 2239עי' יהל אור ח"ב לט ע"ד שזה ט' ספירות מכתר עד יסוד בג"ר )זה כולל א"א ואו"א כידוע
שאו"א נכללים במזלין( שהוא יחידות ,וז"א בעשיריות ,ונוק' במאות ,ועי' בתיקו"ז כ' ע"א וכלהו
תליין מן אי"ק ,עכ"ל.
439

פתחי שערים

שבכל אחד ,ג' פעמים ט' בכל מדרגה ,וכלל כל המדרגות הוא סוד הגידול באבריו באורכו
וברוחבו שהוא סוד התפשטות יותר ,וגם תוספת המדרגות שנתחברו עליהם.
פתח טו
בכל אבר ואבר יש בו ד' מדרגות ,והם עור ,בשר ,גידין ועצמות ,ובכל א' מהם חיצון,
ותיכון ,ופנימי ,והם בסוד ד' שמות ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שאלו הד' מדרגות נמצאים בכל עולם
ועולם שנכנסים תחת סוג של שם הוי"ה ,והענין כמ"ש למעלה )פתח יד( שבכל א' מהג' מדרגות
של עיבור יניקה ומוחין ,הם כ"ז מדרגות של סוד אי"ק בכ"ר שהם כוללים הכל ,ועל כל מדרגה
הוא סוד שם הוי"ה שהוא סוד תתר"ף גלגולי השם 2240הזה בתתר"ף רגעים של השעה ,שעל כל
רגע יש שם הוי"ה אחר שהוא שינוי הנבראים בכלל שבכל רגע יש השתנות וענין אחר בנבראים,
שזה סוד הזמן ששיערה המחשבה העליונה ,כפי מספר השינוים שבהם מתחדשים הנבראים
בהנהגתם ,בסוד המחדש בכל יום מע"ב ,וכפי מספר הרגעים שבכל ו' אלפי שנה ,כך הם מספר
השינוים שבהנהגה הקבועים בגלגל הקפה ,שכל הו' אלפי שנה שהוא סיבוב א' שיהיה נגמר
לבסוף עד שיהיה חוזר העולם לתיקונו ,ולכן גם בשם הוי"ה יש כ"ז מדרגות ,שהשם עצמו הוא
כ"ו ועם קוצו של יו"ד הם כ"ז ,ולכן נכלל הכל בד' סוגים של ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שהם נגד ד'
אותיות הוי"ה ,והם פרצוף א' מלביש לחברו ,ששם ב"ן הוא העור המלביש החופה על כל
המדרגות בחינת מלכות שבהם ,ושם מ"ה ו"ק ז"א שבהם ,וה' ראשונה ס"ג ,והם הבשר והגידים,
והעצמות הם שם ע"ב חכמה י' של השם.
וגם אלה המדרגות יש בהם סוד נה"י ,וחג"ת ,וחב"ד ,והיינו ג' מיני הארות ,בצמצום,
ובהרחבה ,ועוד בהרחבה יותר גדולה והוא סוד הגידול בעובי ,והיינו שבעת הזרע קודם העיבור
בעת הקליטה ,אז נתגלה רק בחינת מלכות שבמלכות שבכל מדרגה ומדרגה ,והיינו הכח המקבל
כל הכחות ,שעדיין לא נתגלה שום מאור שבהם בפרטות ,רק היו כל הכחות בכלל ,ובעיבור שאז
כל פרט מהם נפרש בסוד מאור פרטי במדרגה היותר פחותה ,ושם נסדר בסדר קווין שהם נה"י,
ונמצא שהוצאות המדרגות אל הפועל ,זה עשה העיבור כל מה שא"א להיות אחר הלידה ,שאין
ניתוסף שום אבר חדש אח"כ ,רק שכל א' מתרחב יותר ,והיינו שז"א אינו יכול לחדש מאור
פרטי בנבראים כי אם מה שאימא נתנה בו ,ורק שבעיבור היה מקופל ג' תוך ג' ,והיינו שמדרגת
חב"ד שבנה"י היו נעלמים ואין מגלים פעולותיהם ,וחג"ת גם כן נעלמים רק לא כחב"ד שבו,
וביניקה אז חג"ת שבו מתקפל ומתגלה פעולתו רק חב"ד נשארים מאורות שלו נעלמים עד
הגדלות שכולם הם מתגלים.
ומלבד זה נכנס בכל מדרגה פנימיות שבהם ,היינו בעיבור נתגלה רק חיצוניות לבד והם
כלל נה"י דכללות ,וביניקה נכנס חג"ת דכללות ,ובגדלות חב"ד דכללות ,והוא ג"כ בסוד הג'
עלמין בי"ע ,שבמדרגת עיבור הם כולם יורדים במדרגה עד שבערך מקום העשיה הוא מקום
הבריאה והוא בסוד העיבור שנכלל ג' תוך ג' שנה"י לבד גלוים לחוץ ,וביניקה עולים במדרגה
עד מדרגת היצירה ,ובגדלות עד חב"ד ,ובכלל הם פ"א מדרגות ,ג' פעמים כ"ז ,ובהם ג' כלים זה
תוך זה ,הם רמ"ג בסוד אבר"ם ,ועם שורש אימא שבה מתלבשים כל המדרגות הנ"ל ,הם רמ"ח
אברים של האדם ,והבן דברים אלו מאד.
פתח טז
צלם דז"א מתחלק לג' מדרגות שהם ג' אותיות שבו ,והוא התחלקות המוחין בו בכמה
מדרגות ,והם כלל המוחין הם צ' דצלם ,וב' אותיות ל' מ' הם מקיפים שלו ,וסוד לידת המוחין
בז"א הוא כמ"ש בזוהר )ח"ג ס"ה ע"ב( בתר דינקא להו הדרת ואתעברת מנייהו ,והיינו
שבגדלות שבאו המוחין בו היה לידה ממש כמו בעיבור הראשון שהיה בסוד חיצוניות ,שאז
נעשה סידור והרכבה להוציא פרטי המדרגות שבמאורות החיצונים ,כמו כן בגדלות היה ג"כ
 2240עי' בגר"א ס"י כ"ג ע"ד שמביא מהפרדס של הרמ"ק  -י"ב שעות היום הם נגד י"ב צירופי
הוי"ה ובכל הוי"ה יש תתר"ף תיבות נגד תתר"ף חלקים שיש בשעה והם ו' נקודות ,ה' תנועות
גדולות )קמץ צירי חולם חיריק ושורוק( ושב"א ,ולכל אות משם הוי"ה מצרפים אות אל"ף בכל
האפשרויות עם ב' נקודות )דהיינו י ְִא י ְְא י ְֵא י ְֹא י ְָא י ְֻא ,ואחר כך י ִִא י ְִא וכו'( הרי ל"ו )ו' פעמים ו'(
ולכן יש ל"ו פעמים שם הוי"ה שהוא גימ' תתקל"ו ,ועוד קמ"ד אלפין )ל"ו כפול ד'( סך הכל יש
תתר"ף ,עכ"ל.
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עיבור ממש ,שהיו צריכים לבוא מאורות הפנימיים לידי ציור וחיבור אברים ומדרגות ממש,
שהמוחין כוללים פרצוף שלם שהם כלל הנבראים בפנימיות שלהם ,והוא סוד ביאת הנשמה
באדם בעת הגדלות ,שאז נכנס בו יצ"ט שהוא עומד להלחם עם היצה"ר שניתן בו בתחילת
יצירתו ,שכבר גדל בו הדעת להבחין בין טוב לרע ,וניתן בו הנשמה להבדיל הטוב מן הרע,
ולהכיר האמת ,ולדחות השקר ,וכמו כן הוא ממש במאורות העליונים ,שבעת שהגיע המדרגה
שיתגלה בהם הפנימיות שבהם ,אז ניתן כח למאורות לדחות קטרוג הסט"א ולהסיר כל כח
הטומאה ,ולבער רשעים מן הארץ ,ולהגדיל מעלת ישראל וצדיקים ,ולכן צריך לכל המדרגות
הנמצאים בחיצוניות שבהם יש כח לסט"א לכל מדרגה לגרום בהם קלקול ,מוכרח להמצא נגדו
בפנימיות כ"כ כחות כנגדם ,ולכן גם להם היה סדור במעי אימא.
ושורש הפנימיות הזה הוא בג' מדרגות של חב"ד שהם העטרות של ג' יסודות אמ"ר
ושל ג' קווי הנהגה חד"ר ,והם מתחלקים בסוד ד' שהדעת הוא מתחלק לב' עטרין חו"ג ,כי כן קו
האמצעי כולל שניהם ,ואע"ג שהמוחין הם באמת פרצוף שלם של י"ס שהרי כולל כל בנין
הפרצוף ,מ"מ נקרא ע"ש חב"ד לבד ,שזהו עיקר מחשבתו וציורו של יוצר בראשית שהפנימיות
יגבר ,והיינו שמה שמסודר בחכמה עליונה ובציור החכמה ,זה נשאר ג"כ במוחין ואינם
מתפשטים ,אבל הדעת הוא מתפשט ,וכמו שאנו רואים שכל דבר שהאדם עושה שתחילת
המעשה נכלל במחשבתו ומצוייר הדבר בפרטות במחשבה ,ואח"כ כשעושה הדבר בחלקיו,
עושהו ג"כ בחכמה ומחשב בכל דבר ובכל פרט היאך לעשות בחכמה ,והוא דעת המתפשט
בז"ת ,ולפי שכלל המעשה הוא בב' הפכים ימין ושמאל והוא ב' עיטרין חו"ג שבו ,ונמצא
שחו"ב נשארים קבועים בראש ,והדעת מתפשט.
והנה ארז"ל )נדה ל"א ע"א( שלשה שותפים יש באדם ,הקב"ה ואביו ואמו ,ואמרו ,אביו
מזריע לובן שע"י נברא בו העצם והמוח כו' ,והם ה' דברים ,ואמו מזרעת אודם כו' ,ונותנת ג"כ
ה' דברים ,והקב"ה מטיל בו נשמה כו' ,וזיו וקלסתר פנים כו' ,וחושב עשרה דברים כו' ,וכן הוא
הכל במאורות עליונים ,שז"א שהוא מסודר בדמות אדם ,נבנה ג"כ ע"י ג' שותפים ,והיינו
שאו"א נותנים בו חלקיהם ,ר"ל כחות שלהם נקבעים בו שהם החכמה והציור שהם ג"כ חסד
ודין ,מים ואש ,לובן ואודם ,אבל הוא בנין המאורות בעצמם ,ר"ל שורש הנבראים כפי מה
שהוא בז"א ,והוא סוד הגוף והכלים ומדות שלו שנסדרו לפי הכחות ומדות שסידרו בו או"א,
אבל א"א הוא שותף השלישי שהוא המאור שמשם נמשך עיקר הרצון של כלל הכל ,שבו
נקשרים כל הנבראים וכל המאורות כפי שהם אחר התיקון הגמור ,ומזה נמשך כח לז"א שע"י
יתנהגו כל ו' ימי המעשה שע"י יוחזרו הכל לתיקון ,והוא הדעת שכולל י' חלקים ביחד ,והיינו
ה"ח וה"ג שבו ,שבהם יגדיל המאורות של המדות של ז"ת ,ימי המעשה ויסדרם באופן שינהיגו
ג"כ הבריות בסדר זה שימצא בהם כח הדעת הזה להכיר את בוראם ולהחזירם אל התיקון
הגמור ,ולכן שורש הדעת למעלה ממדרגת חו"ב שהם נמשכים מאו"א עצמם ,שאינם רק הכנה
לז"א ולסדור מאורות שלו ,אבל הדעת נמשך מב' כתפין דא"א ,ר"ל שזרועות דא"א הוא כח
הסובל כל הנבראים שכולם נתמכים בו בשביל התכלית שיצא מהם ,ועיקר התכלית הוא עולם
המעשה ,שבשביל זה היו כל מדרגות הנשגבות שלמעלה מן המעשה רק הכנות להם ,ונמצא,
שהדעת שהוא פנימיות של המעשה המסודר בו' ימי בראשית הוא העיקר ,ונסבל מזרועות
עליונים הסובלים הכל ,והם הב' כתפיים שנושאים כל המשא הזה ,והם סוד ב' העטרות ר"ל
עטרות של פרטי המעשים ,שכל א' נכנס תחת סוג חמשה ,שהם חמשה חסדים וה' גבורות
שמתפשטים בה' ספירות של חג"ת נ"ה ,וכמו שית' בסמוך בס"ד ,וכל א' הוא בסוד ת"ק שהם
בסוד כל האותיות עם מנצפ"ך הם תצ"ט ופלגא בסוד צבאו"ת כמ"ש רבינו הגדול בפירושו
למאמר היאורין )יהל אור ח"ב א' ע"ג( שמנצפ"ך הם ג' אלפים ופלגא ותשר"ק אלף עם תצ"ה
שעד צ' והם ב' צבאות ,א' בחסדים וא' בגבורות ,אותיות כסדר ולמפרע בסוד תשר"ק ,וכמ"ש
למעלה )ז"א פתח ל"ט( שכל פרטי הנבראים הם סוד כל האותיות ,והם נקראים צבאות צבא
השמים והארץ ,וכלל הדעת הוא המשלים לכאן ולכאן ,התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו
)יחזקאל כט ג 2242(2241ומשלים לאלף ,ולכן נקרא כל א' כת"ף ,והם בסוד ה' צ-באות אלקים
צבאות.
 2241וז"ל הפסוק :דבר ואמרת כה אמר אדנ"י ה' הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול
הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני ,עכ"ל.
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פתח יז
והנה ב' המוחין חו"ב של ז"א הוא מאו"א ,ר"ל שנמשכים ממוחין שלהם בעצמם,
חכמה מחכמה דאבא ,ובינה שלו מבינה דאימא ,ונמשכים בב' יסודות שלהם ,אבל הב' עטרות
של הדעת נמשך מתרין כתפין דא"א ,ונמשכים עד העטרות של היסודות דאו"א ,והיינו כמ"ש
למעלה )בפתח הקודם( שענין או"א הוא הסדרים והכנות שמתקנים את הז"א שיהיה נשלם בכל
מדרגותיו עד שיהיה ראוי למלאות מקומם ממש ,והיינו שא"א שהוא המונח הכולל כל הבריאה,
חציו התחתון הוא מה שנשרש בו הסדרים של הנבראים לפי הנהגתם עתה בו' אלפים שנה,
וחציו העליון הם הסדרים שנשרש ז"א לפי הנהגתם אח"כ באלף השביעי בבחינה יותר שלמות
ומעלה נשגבה מאד ,והוא סוד עליית ז"א לבינה בסוד עד"ן וג"ן או"א בעוה"ב ,ולכן או"א הם
העושים בז"א הכנות אלו שיהיה ראוי לעלות שם ,הם ג"כ במקום חצי העליון של א"א ,ותחילת
כל הנבראים הם מושרשים בחכמה וציור כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( באורך ,והם חו"ב של
או"א ,ואלו הסדרים נשארים קבועים גם בז"א בחו"ב שלו ואין מתפשטים בז"ת ,ר"ל שחוק הזה
שניתן במחשבה וציור של המדרגה הנשגבה הזאת של ז"א שכולל כל הנבראים ,הוקבע)ו( בו
בכח במחשבה וציור ,ורק שאין סדר זה משמש בעת הנהגת הזמן של הו' אלפים שנה רק בכח
במה שיהיה אח"כ ,אבל הדעת הוא התולדה היוצא מסדר הנשגב הזה ,ר"ל שבשביל הסדר הזה
צריך העולם להתנהג כפי מה שהוא עתה ,שזה הדרך להביאו לידי השלמות הנשגב הזה ,והוא
הנרגש עתה בהנהגת הזמן שפועל ע"פ לצורך השורש הנשגב שבחו"ב שקבועים בו בז"א ,והוא
הפנימיות של הז"ת שפועל עתה בסוד התיקונים הצריכים לזה בתורה ומצות ,שהם מ"ע ול"ת,
שהם מחסדים וגבורות.
ונודע כי היסוד של כל פרצוף הוא מקום שנקשרים כל המדרגות יחד 2243ומסודרים
להיות הולכים לעולם שלמטה ממנו ,והעטרה של היסוד שורש למקבל ממנו ,והוא סוד מלכות
המושרשת בו ,וכמו שית' עוד במקומו )נוק' דז"א פתח ב'( בתוספת ביאור ,לכן הסדרים של
חו"ב שהם כוללים הכחות שמסודרים בחו"ב דאו"א כפי התיקון שיהיה לבריאה ,הם מתפשטים
עד מדרגה תחתונה של או"א שהוא יסודות שלהם ,שמשם הם יורדים להיות קבועים בז"א
בחו"ב שלו ,להיות שם בסוד שורש התיקון שלעתיד ,שהם כלל כל הפרטים של הנבראים שהם
בז"א במדרגתו של הו' אלפי שנין ,ובאו"א הם מסודרים בסוד השלמות שלע"ל ,ונכלל כל הסדר
הזה ביסודות שלהם ,ומשם נקבעים בחו"ב דז"א.
אבל הדעת שהוא הפנימיות הפועל עתה בהרגש בהו' אלפי שנין ,צריך שיקבל מן
העטרות של או"א שהוא השורש של המקבל ,והיינו נוקבא שורש התחתונים כפי מה שהם עתה,
ומ"מ סוף המעשה במחשבה תחילה ,שעיקר הכוונה היה בשביל עולם המעשה ,ולכן שורש
הדעת הזה למעלה ממה שנקבע בחו"ב ,אף שבאמת כפי מה שהוא פועל עתה הוא למטה
ממדרגה זאת ,שהרי עדיין אינו פועל לפי השלמות שלעתיד ,והוא מקום הדעת באמת למטה
מחו"ב שהוא דעת המתפשט ,מכל מקום עולה במחשבה יותר למעלה וכמ"ש ,ולכן אמר
שהדעת הוא במקום הכתר שעולה לרצון ,והבן.
פתח יח
סדר צלם הזה דמוחין כבר נתבאר שהוא כולל כל פנימיות הנבראים וסדר תיקונם מן
הקלקולים ,והוא הנכנס בתוך פנימיות סדריהם בהדרגה ,והם סוד ג' אותיות של צל"ם ,והם ג'
אותיות יה"ו ,וה' אחרונה שלו הוא נקרא דמות ,וע"ז נאמר )בראשית א כו( נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו ,והיינו שכל הסדרים נכללים ונכנסים תחת שם הוי"ה שהוא כולל כל הנמצא שנקרא
שמו ית' עליהם ,והחיצוניות כבר נתבאר שנקרא בשם אלקים והפנימיות הוא שם הוי"ה ,וג'
אותיות צל"ם הם ג' אותיות יה"ו של מדרגה זו.
והיינו ,כי כבר ביארנו שאימא הנכנסת לסדר התיקונים בז"א ,היא נכנסת בו בדרך
הדרגה ,והיינו סוד התחלקות תבונה א' וב' ,שבתחילה נכנסת בו בבחינה תחתונה שבה והיא
 2242עי' לעיל פרצוף ז"א פתח ל"ט.
 2243עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש
באד"ר דף קמ"ג ,עכ"ל.
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תבונה שניה שנעשה ג"כ בסוד פרצוף כולל כל הדרכים של ז"א ,ואח"כ בהדרגה ,מאירה בו
במדרגה יותר עליונה והוא תבונה ראשונה שלה ,ואח"כ במדרגה עוד יותר עליונה והוא נקרא
בינה עצמה ,וכמו כן הוא התחלקות אבא המאיר בז"א ג"כ כפי ההדרגה הנ"ל שנקרא יש"ס ,ורק
שנקרא בשם אימא כי התיקונים שאבא נותן הוא בהעלם במחשבה לבד ,והציור שלהם נעשה
באימא ,ולכן נקרא ע"ש צל"ם שהוא סוד אהי"ה דיודי"ן.
וג' אותיות הנ"ל הוא ,כי הצ' דצלם מורה על התפשטות הסדר הזה של המוחין בז"א
עצמו ,ר"ל בערך המדרגות המנהיגים עתה את הנבראים ובשיעורם ובגבולם שניתן להם ,רק
שהוא פנימיות שלהם כמ"ש למעלה )פתח טז( והם כלל ט' ספירות שלו כל א' בהתפשטות כל
עשרה מדרגות שבו הוא במספר צ' ממש ,והוא אחר יציאתם וגילוים מנה"י דתבונה שנתלבשו
בו כמ"ש למעלה )פתח ו'( בביאורו.
ואות ל' של צל"ם הוא מדרגה יותר עליונה ,והוא בעת שהם מלובשים בנה"י ר"ל כאשר
נסדרו בבחינה תחתונה של התבונה הב' ,והוא כאשר נתעלמו המוחין ונתגלו רק בבחינת
לבושים שלהם שהם נה"י דתבונה שנעשו לבושין אל המוחין להעלים אורם ,אבל עדיין לא
נכנסו בז"א עצמו ,ר"ל שהוא מדרגה יותר עליונה שהוא מנושא מכפי מדרגת המאורות כפי
הנהגתם עתה אלא בשלמות יותר ,שהם במדרגת אור מקיף ושמירה מעולה אל הסדרים ההם,
וכמו הנשמה באדם שניצוצות ממנה הם מתפשטים בתוכו ומנהיגים אותו להשלימו בדרכי ה'
לתקן כל מדותיו ומעשיו ,שיתנהג על פי התורה ורצון ה' ב"ה ,ובחינה זאת הוא ממש כמו צ'
התחתון של צל"ם שמתפשט בז"א עצמו שהוא ממדרגת נשמה הנשפע מבינה ,והל' של צל"ם
הוא כמו מדרגה עליונה של הנשמה שאינה נכנסת תוך הגוף ,רק היא על השמים כבודה )תהלים
קיג ד( משקפת ומאירה למעלה בסוד אור מקיף ,והענין בזה כמ"ש בכמה מקומות ,שהאדם נר"ן
שבו הם בסוד חב"ד חג"ת נה"י ,שהנפש הוא למטה ממדרגתו ,ועיקר האדם הוא הרוח שבא
לתקן הנפש ,ובו תלוי כל הבחירה וכל המעשים ,והנשמה היא למעלה ממדרגת האדם ,רק
ניצוצות שלה הם סוד נה"י של הנשמה שהוא מתלבש ברוח שבו ,2244והו' ספירות ראשונות של
הנשמה הם עליו בסוד אור מקיף ,וכן כאן במאורות העליונים ,שבינה הוא נשמה לז"א לתקן
סדרי המאורות שלו בשלמות כפי התיקון של הנבראים ,ונה"י שלה מתלבשים ונעשים עצם
מעצמיו 2245של ז"א הם סוד צ' דצלם ,והבחינה שלא מתלבשת בז"א אלא עומדת עליו להביאו
למדרגה עליונה כפי שיהיה לע"ל ,הוא הל' של צלם ,אבל הוא כפי מדרגת הבינה.
והמ' של צלם הוא עוד מדרגה יותר עליונה ,והיינו המוחין עומדים גלוים בלא לבוש
דאימא ,והוא ענין עמוק מאד ,והוא כי מצינו שיש ג"ן ויש עד"ן ,ואמרו )ברכות ל"ד ע"ב( מאי
עין לא ראתה וגו' ,זו עדן שלא שלטה בו עין כל בריה וא"ת אדה"ר היכן היה ,בגן ,והיינו
שתיקון הבריאה ושלמותו יהיה לע"ל באלף השביעי ,והוא עליית כל המדרגות לבינה כמ"ש
בספ"ד ובביאור רבינו הגדול ז"ל שם באורך ,2246והוא שכר עוה"ב שיתעלו המדרגות כולם
למדרגת בינה שהיא למעלה מו' ימי המעשה ,ויש עוד מדרגה למעלה מזו והיא חכמה עצמה,
והוא סוד העדן 2247אשר עין לא ראתה )ישעיה סד ג( שחכמה למעלה מהשגה והחכמה מאין
תמצא )איוב כח יב( וכל הנבראים מסודרים שם בסדר נעלם ונשגב מאד ,ומשם יהנו הצדיקים
 2244עי' 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.
 2245בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב בינה ,דהיא נחתא רביעא על בנין
ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש בא"ז
)דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד מוחא
ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
 2246י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו ,כמ"ש לעיל ,בראשית
ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי ,שהוא דרגא דבינה
כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש בס"י ,והוא סוד וחד
חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות ,ומלכות תליא
בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל ,רק שכמה דרגין
הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב הוא בסוד עטרה
שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים לבינה ,לבטן אמם,
עכ"ל.
 2247עי' א"ז ר"צ ע"א.
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לע"ל ע"י הג"ן שהוא בינה עצמה ,ונמצא ,שהמדרגות הנשגבות האלו של החכמה יאירו ע"י
אמצעות בינה שהוא הגן ,ומשם יעלו אח"כ עוד למדרגה יותר בבחינת גילוי העדן בלא לבוש
הגן ,והיינו בסוד חכמה בעצמה והוא המ' של צלם.
הרי שג' אותיות של צל"ם הם מדרגות המוחין שהם פנימיות הנבראים בבחינת תיקונם,
הא' ,כפי הפנימיות הפועל עתה בו' אלפי שנין לצורך התיקון שהוא הצ' של צלם דאימא,
שנעשה פנימיות עצמו בז"א ועצם מעצמיו ,והיינו שפועל לפי ערך הזמן ,והב' ,הוא ל' דצלם
שהוא כפי עליות הנבראים באלף השביעי באימא ,והמ' דצלם ,הוא כפי העליה שיהיה להם עוד
בבחינת אור החכמה בלא לבוש הבינה ,וכל זה יהיה לע"ל ,אבל עתה בו' אלפי שנין המעלות
הנשגבות האלו הם רק בבחינת אור מקיף ,שהרי אין מאירים עדיין בנבראים ,רק עומדים להאיר
עליהם ע"י התיקון של התורה ומצות שנעשה בהם.
פתח יט
ובזה תבין מ"ש הרב הקדוש ז"ל בסדר ג' אותיות הצל"ם ,שמ' דצלם הוא בסוד י'
דהוי"ה זו הפנימיות של המוחין ,שכל י' הוא מדרגת החכמה שהוא העדן שמתעדנים בו
הצדיקים ,והוא סוד ד' יודי"ן של ע"ב דאבא שהוא בבחינת גילוי המוחין בלי לבוש אימא ,שהד'
אותיות דע"ב דחכמה הם סוד הד' מוחין 2248שכוללים כל המדרגות חו"ב וז"ת ,וכל א' מאיר
בי"ס שבו ,והי' שבכל אות דהוי"ה זו במילוי ,מורה על כללות הי"ס י' מדרגות שבכל מדרגה,
ולכן בכל אות הוא י' ,והוא מורה על פנימיות שלו ,ובמדרגה זו הם ד' מוחין גמורים שהדעת
נחלק לשנים ,שקודם התלבשם באימא הם ב' עטרות מיוחדות כל א' בפ"ע כמו שהם באים מב'
כתפין דא"א.
והענין סוד נשגב ,כי הדעת המתפשט בז"ת הוא כולל ב' העטרות ביחד ,והטעם ,כי בעת
הנהגת הז"א בו' אלפי שנין צריך שיתמתקו הגבורות ע"י החסדים ,כי בגבורות שם נאחז הסט"א
ע"י צמצום האורות וסילוק השלמות וגילוי כבודו ית' למטה בנבראים כמ"ש למעלה )ז"א פתח
טו( באורך ,ועי"ז הדין שולט ג"כ שהסט"א אחר שהיא מפתה ומחטיא את האדם ,עושה שלה,
ועולה ומקטרג ,כמ"ש )ב"ב ט"ז ע"א( הוא השטן הוא היצה"ר ,ולכן הנוקבא לית לה מגרמה
כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( כי גם הגבורות שלה מקבלת מדכורא ,והיינו שנוקבא שהוא כלל
בנין התחתונים שהם עצמם חסירי השלמות לגמרי ,וצריכים תיקונים מן הדכורא שנותן תיקון
לכל דבר ,ולכן הוצרכו גם הגבורות שהוא בנין התחתונים להיות נכלל בדכורא ר"ל להתקן ע"י
חסדים שבו ,וליתן להם כח לקבל התיקון אח"כ ע"י העבודה השלמה שלהם ,שהוא סוד הזיווג
שנותן לה אח"כ טיפה דחסדים וכמו שית' במקומו ,ולכן בעוה"ז בהנהגת שית אלפי שנין,
צריכים הב' עטרין של חו"ב להתקשר במוח אחת בסוד הדעת שהוא פנימיות הז"ת שהם ז' ימי
בראשית ,אבל בעוה"ב בבינה באלף השביעי שאז ]זמן[ )אין( 2249שמושא תגא בראש ס"ת,
צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם )ברכות י"ז ע"א( אז כל המדרגות של התחתונים
מתוקנים ,ואין צריכים תיקונים מן הדכורא ,אלא בעצמם יש להם כל השלמות ,לזה הם למעלה
סוד ד' מוחין מגולים ,שגם הדעת ב' עטרין שלו כל א' בחינה בפ"ע ,ואינו צריך להיות נכלל
בחסדים של הדכורא ,אך כ"ז בבינה עליונה ,מה שאינו מסודר ליתן בז"ת בז"א שהוא הנהגת ו'
אלפי שנין ,והוא בסוד י' ראשונה של התבונה שהוא מ' דצלם שהוא הדרגה שלמעלה מהנהגת
הזמן של עתה ,אבל בהתפשטם בנה"י שלה שהוא התבונה ב' שם הם מסודרים כפי הראוי
לתיקון של עוה"ז ,הוצרכו להיות נכלל החו"ג ביחד ,כדי )ש(כאשר יתפשטו בהנהגת הזמן
יתייחדו ביחד ,והוא הל' דצלם שהוא אור מקיף הראשון שעומד על הנהגה זאת לתקן העבודה
של התחתונים במיתוק הרע ובחזרתו לטוב ,שיהיה נכלל הגבורות עם החסדים ביחד ,אבל
המקיף היותר עליון הוא כפי סדור הנהגה של אלף השביעי עצמו שהוא בסוד הנהגת עוה"ב
שהם חג"ת וחב"ד כידוע ,שם הם ד' מוחין נפרדים מטעם הנ"ל ,והוא סוד העדן שיהנו ממנו
הצדיקים ,ובזה תבין סוד הנורא הזה ,מה הפרש יש בין חג"ת דז"א ובין חג"ת דבינה ,שלעולם
 2248עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ב וז"ל ,וד' מוחין חו"ב הן י"ה ,מוח דעת חו"ג ב' מוחין ,זו"נ
הן ו"ד ,עכ"ל ,וע"ש שמביא א"ז רצ"ב ע"ב ארבע גוונין כו' ד' בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא,
עכ"ל ,והן ד' מוחין.
 2249עי' לעיל הערה .583
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נה"י הוא הנהגת עוה"ז ,וחג"ת הנהגת עוה"ב 2250אך ההפרש הוא שחג"ת דז"א הוא הנהגת
עוה"ב ,שאחר המיתה בו' אלפי שנין ,וחג"ת דבינה הנהגת עוה"ב שלעתיד באלף השביעי,
ונה"י דבינה הוא התיקון להנהגת עוה"ז של הז' 2251אלפי שנין ,וסידורם היאך יהיה ראוים
לתיקון שלעתיד של אלף השביעי.
ואלו הם הסדרים של צל"ם ,שהמ' הם ד' יודי"ן דע"ב שהוא דרגא דחכמה עיקר גילוי
המחשבה שהוא סוד היחוד ,והוא עונג הנשמות בהתקשרם ביחודו ית' ,והוא מתלבש בי"ס
ראשונות של התבונה ,ר"ל שהם מאירים בהנהגת עוה"ב באלף השביעי אחר שכבר נתקנו כל
המדרגות שנוקבא ,2252שהוא קשר הנבראים עצמם כבר הם מתוקנים בסדר הראוי ,ואין צריכים
לקבל תיקון מדכורא כמ"ש ,ובמדרגה זו כבר עלו כל הנבראים למדרגה ליהנות מאורם עם סדר
נה"י דתבונה שסדרה שם התיקונים האלו ,והוא מ"ש הרב ז"ל שמ' דצלם הוא הכולל ב'
האותיות צ' ול' דצלם שהוא עלייתם שם ,וז"ס שם ונק"ה שהוא באימא דשם סלקין כל
המדרגות לע"ל ,כמ"ש בספ"ד פ"א )י"א ע"א( תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשים כקדמייתא
שהוא סוד המים הטהורים המנקים כל טומאה וכל סיג וגימטריא צל"ם.
ומדרגה זו נקראת אויר שהוא במדרגה הגדולה שאין שייך שם גבול ומדה וגוף ,שהוא
לפי ערך תיקון הנבראים ועלייתם למדרגה העליונה ,והוא סוד מ"ש רז"ל בפ' חלק )סנהדרין
צ"ב ע"א (2253צדיקים שעתיד הקב"ה כו' ,וא"ת אותו אלף שנה כו' ,הקב"ה עושה להם כנפים
וטסים באויר ע"פ המים ,והוא ממש מ"ש שעליית הנשמות באלף השביעי הוא בסוד המוחין
המגולים האלו בסוד מ' דצלם שהוא סוד האויר ,וטסים על המי"ם שהוא בסוד צ' דצלם כמו
שית' למטה בס"ד )פתח הבא( וטיסתם הוא בהאי מגדלא שהוא למ"ד דצלם סוד מגדל הפורח
באויר )חגיגה ט"ו ע"ב( וכמ"ש )משלי יח י( מגדל עז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב ,והצדיק הזה
הוא צדיק דצלם שהוא כלל פנימיות של הנבראים שעולים במדרגה הפנימיית דרך המגדל שהוא
הל' הזה אל אויר העליון סוד ה'ם' ,והם טסים בסוד הכנפים שעושה להם שעולים עד חג"ת
דתבונה ששם הכנפים ,ונקרא אויר בסוד הד' יודי"ן ,שהג' יודי"ן הם ב' מוחין חו"ב ועט' דחסד,
ואח"כ נכללים כולם בעטר' דגבורה ,שעט' זו הוא קו המדה וגבולים של הנבראים שבעלייתם
יאירו בהם הג' מדרגות ראשונות שהם ג"פ ע"ב של ב' המוחין ועט' דחסד ,ושם נכללים בגבורה
ונקרא אוי"ר.
ומדרגה השניה הוא בהכנסם בנה"י דתבונה זו בסוד ל' דצלם שהוא המגדל הנ"ל ,והוא
הסדר שנתקן שם לתיקון הנהגת עוה"ז ,ששם נכללים הב' עטרין באחד כדי ליתן מיתוק לגבורות
של הנבראים ע"י החסדים כמש"ל ,והוא סוד מ"ש )שבת פ"ח ע"ב( כל דיבור ודיבור שיצא מפי
הקב"ה קשרו לו שני כתרים ,והוא הדעת שנקשרים בו הב' עטרות של החו"ג ביחד ,והיינו כי
סדר התיקון הזה הוא ע"י התורה שנתנה לישראל ,שבזה הוכנו לכל הנבראים ולכל פרטיהם
תיקונים להשלימם ולמתק הקלקולים שבהם הנשרשים בעטרא דגבורות וילפו לה רז"ל מפ'
)משלי ח ו( שמעו כי נגידי"ם אדבר ,והוא סוד שם החסד והגבורה א"ל אלהי"ם ,ב' עטרין הנ"ל
שנקשרים יחד ומתבסמין זה בזה ע"י התורה ,ובמדרגה זו נעלם הד' יודי"ן של המוחין ,ונראה
רק הלבוש דנה"י דאימא לבד ,והוא סוד התורה שעל השמים 2254ששם נסדרו כפי מה שהם
ראוים להנתן למטה לארץ ,כמ"ש )ב"ר פי"ז פ"ה( נובלות חכמה של מעלה תורה ,שהחכמה
העליונה נתעלם ונשאר גנוז ,ורק ניצוצות ממנה מאירים בתורה ,כמ"ש )דברים ד ו( כי היא
חכמתכם וגו' ,והיא החכמה שבאה בלבוש המצות והדברים המבוארים בתורה ,שהם תיקונים
 2250עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2251נדצ"ל הו'.
 2252נדצ"ל שבנוקבא.
 2253וז"ל הגמ' :ואם תאמר אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את עולמו ,שנאמר
ונשגב ה' לבדו ביום ההוא צדיקים מה הן עושין הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפים כנשרים
ושטין על פני המים ,שנאמר על כן לא נירא בהמיר ארץ במוט הרים בלב ימים ,ושמא תאמר יש
להם צער תלמוד לומר וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ,עכ"ל.
 2254עי' סוף פתח הבא שזה שייך לג"ע.
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לכל מדרגות הנבראים ,והוא נקרא אור ,שנתעלם הי' דאויר כמ"ש בזוה"ק )ח"א ט"ז ע"א (2255י'
דנפיק מאויר ואשתאר או"ר ,2256וכמ"ש )משלי ו כג( כי נר מצוה ותורה אור וגו' ,ומשם בא מה
שמשיגים ממנה מעט כמבתר כותלא.2257
אבל עיקר החכמה העליונה הגנוז בה נתעלם עתה ,כמ"ש )איוב כח יב( והחכמה מאין
תמצא וגו' )שם כא( ונעלמה מעיני כל חי וגו' ,ואור הזה הוא מה שנותן גבול ומדה להשגה כל
א' לפי מדרגתו ,והם סוד נה"י דתבונה שעשו מדה וגבול למוחין הפנימיים ,שלא יבואו רק
בגבול ושיעור הראוי להשגת האדם ,שהוא בחינת נה"י השייך למדרגת ז"א ,והוא פנימיות
התורה שנקרא אור ,ובחינה זו הוא ה' ראשונה דהוי"ה שהוא נקרא ע"ש הלבוש דבינה ,והוא
סוד מה שניתן לעוה"ז ,כמ"ש )מדרש תהלים קיד( בה' בראם ,בה' נברא עוה"ז ,משא"כ עוה"ב
בי' ,והוא המוחין בלא לבוש שהם בסוד י' דהוי"ה שיתגלה בעוה"ב בסוד עדן כמ"ש למעלה
)בפתח הקודם( והוא התורה שניתן לישראל ,כמ"ש )ע"ז ג' ע"א( יום ה'ששי בה' תנאי התנה
כו' ,וסוד חמשה חומשי תורה והם נקראים ל' בסוד ג' יודי"ן דאהי"ה ,ובחינה זו נקראת צ"ל
שהמ' נתעלם ונתגלה רק הל' ובו נכלל הצ' ג"כ כמו שית' ,ומ"מ הוא רק בבחינת אור מקיף,
שעדיין לא נשלם כפי עולם המעשה רק במעלה יותר נשגבה לשמור הקדושה בסוד )תהלים קכא
ה( ה' צלך וגו' ,והיא הצ"ל שבו תלוי חיות האדם כמ"ש )איוב ח ט( כי צ"ל ימינו על הארץ.
פתח כ
אח"כ הוא מדרגה תחתונה בסוד צ' דצלם ,והוא סדר התפשטות המוחין בט' ספירות
של ז"א עצמו ,והוא הנהגה הפנימיית המנהגת עתה את ו' ימי המעשה ו' אלפי שנין ,והוא עולם
המעשה ,והוא סוד הלבשת פנימיות התורה במצוות מעשיות ודברים גשמיים המבוארים בה,
העשויים לתיקון האדם והנהגתו בדרכי ה' ,שהוא ג"כ מכוון לפרטי תיקון הנבראים להוציאם
מקלקולם ,ונקרא ג"כ ע"ש ז"א עצמו ,שהרי הנהגתו הוא ע"פ המעשה המסודר עתה בעוה"ז
בחיצוניות שבו בהנהגה הטבעיית שאינו תלוי בתורה ומצות ,והוא לאו"ה ובפנימיות שבו
לישראל ע"פ התורה ומצותיה ,ובחינה זו נקראת מלך ,2258בסוד )משלי כט ד( מלך במשפט
יעמיד ארץ ,שהוא המנהיג העולם במשפט במדה ומשקל ע"פ התורה ומצותיה ,שבו תלוי כל
הבחירה והמעשה ,ולכן צדיקים נקראים מלכים )גיטין ס"ב ע"א( על שם סוד צ' דצל"ם ,כי
מדרגות הבחירה אינו בכל נבראי מעלה ומטה רק באדם ,ולכן נקרא מלך ,שהרשות בידו לעשות
כפי רצונו ואין מוחה בידו ,וזה הוא מדרגת ז"א בט"ס שלו המנהיג ע"פ הבחירה.
ונקרא ג"כ מדרגה זו בשם מי"ם גי' צ' הנ"ל )בפתח הקודם( והוא הנהגה הפנימיית
שנקראת באר מים חיים ,מה שא"כ הנהגה החיצוניית הטבעיית שהוא בבחינת בור מים כמ"ש
למעלה )פתח יג( והוא סוד מי"ם שבמלואו הוא ג"כ מי"ם מ"ם יו"ד מ"ם ,רק שא' הוא בגלוי
וא' בהעלם ,פנימיות וחיצוניות ,וכן התורה בבחינת לבושה החיצוני שנתלבשה במצות מעשיות
נקראת ג"כ מים ,כמ"ש )ישעיה נה א( הוי כל צמא )לכו למים( וגו' ,וכל אדם שמתנהג ע"פ
התורה והמצות במעשה נקרא צדי"ק ,ובכלל הוא ו' של שם הוי"ה שהוא עצמו מדרגת ז"א
והנהגת ו' אלפי שנין ,ו' ימי המעשה ,והוא סוד גילוי התורה בארץ כמ"ש )תהלים סז ג( לדעת
בארץ דרכך ,כי ב' בחינות הראשונות שהם מ' ול' דצלם הם בסוד חו"ב י"ה כמש"ל ,והוא סוד
חכמה העליונה שמשם נמשכה חכמת התורה ,וסוד חכמת התורה ופנימיותה ,והתורה עצמה,
המעשה שבה ,היא נתנה לארץ מקום המעשה והוא גילוי הדעת בבטן במעים כמ"ש באד"ר
)אד"ז רצ"ו ע"א (2259מעוהי בדעת אתתקנו ,כי המ' דצלם חכמה העליונה הוא סוד העדן ,היא

 2255עי' לעיל הערה .74
 2256עי' לעיל הערה .74
 2257עי' זהר ח"א רל"ב ע"ב וז"ל ,מאן דזכי למיחמי יחמי גו ידיעה וסכלתנו ,כמאן דחמי בתר
כותלא ,בר מן משה נביאה מהימנא עלאה דהוה חמי ליה עינא בעינא לעילא באתר דלא אתיידע,
עכ"ל.
2258
גימ' צ'.
 2259עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וכ"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"ק של א"א,
לכן מלביש לת"ת של א"א כידוע שת"ת כולל ו"ק ,ולכן ת"ת בדעת הוא כמ"ש בפרשת משפטים דף
קכ"ג ע"א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ,דהיינו הת"ת שהוא המעיים והוא
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מתגלה בג"ן 2260בעוה"ב סוד חב"ד שהוא הראש בינה ,וחכמת התורה פנימיות שאינו במעשה
רק בסוד זיו ונועם הנשמות המתענגים בגילוי פנימיותה ,הוא מתגלה בשמים ז"א שהוא חג"ת
הנהגת עוה"ב לאחר המיתה ,והוא תענוג הנשמות בג"ע על השמים ,סוד גויה ,והדעת המעשה
עצמה התורה בגילויה בארץ ,והוא הבטן נה"י עוה"ז ,2261אשר שם אחיזת כל החיצונים דרדפין
בתר רגלין 2262בתר ענוגין דהאי עלמא ,וע"י התורה נתקנים הרגלין )משלי ג יז( דרכיה דרכי
נועם וגו' )בראשית מח טו( האלקים אשר התהלכו אבותי וגו' ,וכמ"ש )דברים כח ט( והלכת
בדרכיו.
ונמצא שבג' דרגין דצלם הוא סוד כלל קומת האדם בראש בטן גויה שלו ,ולכן כתיב
)בראשית ט ו( בצלם אלקים עשה את האדם וגו' ,וכתיב )בראשית א כו( נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו וגו' ,שהנהגתו הפנימיית תלוי בצלם הזה וכמ"ש )תהלים לט ז( א"ך בצל"ם יתהלך
איש ,שהוא סוד שם אהי"ה בגילופין דאימא ,2263ובפשוטו הוא כ"א ,שכל הג' דרגין דצלם הכל
הם בבינה וכמ"ש ,ותחת הג' מדרגות של צל"ם הזה הוא עוד מדרגה רביעית ונקראת דמות,
והוא אחוריים של הד' מוחין המאירים בעורף בסוד קשר של תפילין והוא בסוד לאה ,כי הצ'
דצלם הוא בסוד ה' פעמים מים שבפ' בראשית ,והם בסוד מ"נ דמנצפ"ך ,וה"פ מים הוא סוד
דמו"ת ,וב' אותיות ל' מ' דצלם הם מיודי"ן דאהי"ה ,2264ואות צ' דצלם סוד ט"ו ווי"ן שבהם
גימטריא מי"ם צ' הנ"ל ,ומהם נעשו אח"כ סוד דמו"ת ,וכמ"ש )תהלים קלג ב( שיורד ע"פ
מדותי"ו שהוא דמו"ת י"ו ,והוא פרצוף לאה ,ונשאר האותיות שבגילופי אהי"ה דיודי"ן ו' אחד
וא' ל' פ' וב' דלתי"ן ,והם גימטריא קכ"ו ,והם ג' פעמים מ"ב בכל ג' מדרגות ,מ"ב אחד בחב"ד
חג"ת נה"י ,ומשם נמשך הארה לכתר רחל בסוד אחוריים דשם אדנ"י ומקומה תחת פרצוף לאה,
וכל אלו סודות נשגבות מאד.
פתח כא
והוא כי כתיב אצל משה רעה"ש שביקש מהקב"ה )שמות לג יח( הראני נא את כבודך
וגו' )שם כ'( ויאמר לו לא תוכל לראות את פני וגו' )שם כג( והסירותי את כפי ,וראית את אחורי
ופני לא יראו ,וארז"ל )ברכות ז' ע"א( שהראה לו הקב"ה קשר של תפילין ,והם דברים נפלאים
ונוראים בעמקי תוה"ק ,והוא שמשה רבע"ה רצה לעמוד על עומק הנהגת הבריאה ,כמ"ש רז"ל
)שם( ע"פ )שמות לג יג( הודיעני נא את דרכיך וגו' ,שאמרו שביקש )משה( לידע מפני מה יש
צדיק כו' ,והוא ,כי הנהגה החיצונית של הבריאה הנראה לנו מדוע הסדור הנראה לחוש ,מצדיק
ורע לו כו' במיזוג המדות זה בזה ,שלפעמים יש ג"כ צדיק וטוב לו ואין נודע לנו דרכיו ית' עד
שח"ו היצה"ר מפתה לומר שהעולם מתנהג בטבע והוא החיצוניות בסוד אלקים ,רק לנו ישראל
נודע באמונה ע"פ תורתו ית' שיש לעולם הנהגה מסותרת ופנימיות יותר ,שמתנהג רק ע"פ
התורה והמצוה בדרך נשגב ,אשר לא נודע לנו ,שהוא סוד המוחין דפנימיות ז"א שם הוי"ה
דגדלות ,אשר הוא קשר אחד מהשתלשלות שלם מראשית הבריאה עד סוף כל הו' אלפי שנין,
וגם בתיקונו שיעלה למעלה באלף השביעי ,והוא פרצוף שלם דמוחין שבו ,שקשור אבר באבר
ומדרגה במדרגה ,מתפשטים בכל האברים החיצונים שהם הו"ק ו' ימי המעשה.

הטבור נתקן בדעת ,ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו' דגחון שומר על הת"ת שלא תשתכח
מכלל ישראל ,עכ"ל.
 2260עי' לעיל פתח יז עד"ן וג"ן.
 2261עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2262עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד צט וז"ל ,נ"ה שהם לבר מגופו ,ושם כתוב שמור רגליך
כאשר תלך אל בית האלהים )קהלת ד יז( כי הרגלים הם ההולכין מן הז"א אל הנוק' ,ושם צריך
שימור מן הס"א הרודפת אחר הרגלים בסוד נחש כרוך על עקבו )ברכות ל' ע"ב( עכ"ל ,ועי' עוד
בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד.
 2263אל"ף ה"י יו"ד ה"י גימ'  161עה"כ  162בגימ' בצלם.
 2264כתוב בגליון המודפס 'אולי צ"ל דאהי' והוי"ה'.
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והנהגה פנימיות הזה הנקרא פרצוף דמוחין ,הוא סוד תפילין דמארי עלמא )ברכות ו'
ע"א( שבהם כתוב שבחם של ישראל ,כמ"ש )שמואל ב' ז כג( ומי כעמך וגו' )דברים כו יט(
ולתתך עליון וגו' )דברים לג כט( אשריך ישראל וגו' ,והיינו סוד הנהגה הזאת המסורה רק
לישראל ע"פ התורה שניתן להם ,וכמ"ש )ישעיה סב ח( נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו וגו' ,בימינו
זו תורה ובזרוע עוזו אלו תפילין )ברכות ו' ע"א( וענין התפילין הוא נחלק לג' מדרגות ,א'
התפילין עצמם של ראש ,והב' קשר של תפילין בעורף ,והג' קשר של תפילין של יד בזרוע ,וכל
דברים אלו דברים נשגבים וסודות נוראים בדרכי ההנהגה העליונה ,והוא ,כי כמו שאנו מניחים
תפילין לאות על שאנו מקושרים בו ית' בתורה ובמצות במחשבה ומעשה שתפילין הוא מלשון
התקשרות ,2265כמו כן הקב"ה מניח תפילין )שם( והם סוד המוחין דז"א שהוא הנהגה פנימיית
שלו ,שבזה מתקשר עם ישראל שהנהגה זאת מיוחדת להם לבד.
ופרצוף המוחין הוא כולל ג"ר וז"ת ,והיינו הנהגה של המעשה דז"ת של ו' אלפי שנין
וג"ר של המוחין הם העטרות של הנהגה זאת ,שבזה מתעלה להנהגת אלף הז' של אימא ,והם
בסוד הנסים והנפלאות שמתגלים לפרקים שהוא ביטול הטבע ,והוא סוד הג"ר שהם נשגבים
מבחינת הטבע שהוטבע בו' ימי המעשה ימי בראשית שהם ו' אלפי שנין ,והוא מה שמתגלה ע"י
תפלת הצדיקים שהם נענים ע"י התפלה ,וניכר מעלתם כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם
ובינתכם וגו' )שם ז( כי מי גוי גדול וגו' אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו
אליו ,ואז ניכר מעלת ישראל ,כמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו',
ואמרו )ברכות ו' ע"א( אלו תפילין שבראש ,והם סוד הג"ר של פרצוף המוחין ,אבל הנהגה
הפנימית של המעשה שהם ז"ת של המוחין שמתלבשים בז"ת של גופא דז"א ,הם סוד נסים
נסתרים שהוא לישראל ,והוא סוד תפילין של יד שהוא באתכסיא ,והיה לך לאות ולא לאחרים
לאות )מנחות ל"ז ע"ב( ואינו אלא בלב ישראל באמונה ,אבל אין מתגלה לכל ,שמצד זה
האפיקורסים ואו"ה תולין הכל בטבע ובמקרים ובאמת הם נסים נוראים ,והן הן גבורות
גבורותיו ,שאלמלא כן היאך שה אחת כו' )יומא ס"ט ע"ב(.
וסוד ב' מיני הנהגות שבפנימיות ,הם מאירים בנוקבא בסוד ב' מדרגות שבה ,סוד לאה
ורחל ,והוא כמ"ש רבינו הגדול )הגר"א זללה"ה( בליקוטיו בספ"ד )ל"ז ע"ג( שמלכותו ית' ניכר
לנו ע"י ב' דברים ,א' מצד שאנו ממליכים אותו שהוא תכלית העבודה ,ובחינה הב' כשנתגלה
מלכותו בעולם מצד אותות כמו במצרים ולימות המשיח ,וזהו גאותו של הקב"ה ,ונקרא ג"כ ענו
כמ"ש )מגילה ל"א ע"א( כל מקום שאתה מוצא גדולתו כו' ,והוא כמ"ש ,שמצד נסים נסתרים
אין גאותו ניכר בעולם ,רק שאנו ממליכים אותו מצד אמונה בלב ,והוא שאנו רואים נסים
נסתרים שעושה עמנו ,והוא סוד פרצוף רחל בחינה תחתונה שבנוקבא למטה בבחינת העלם,
וכשיש נסים נגלים סוד תפילין של ראש ,אז גאותו ניכר בעולם ,ואז ניכר מלכותו מצד זה ,הוא
בחינה עליונה שבנוקבא בסוד תפילין של ראש.
ונמצא ,שחותם הג"ר של הנהגה פנימיות הנ"ל שהוא בבחינת גילוי גבורתו ,הוא קשר
של תפילין של ד' שהוא גילוי הד' מוחין ,2266ואינם רק בבחינת חותם לבד ,כי עיקר ההנהגה הוא
בסוד ד' בתים וד' פרשיות של התפילין נגד ד' אותיות הוי"ה שהם כלל ד' עולמות אבי"ע ,וד'
יסודות ,וד' חיות המרכבה ,שמשם נשפע לכל הברואים ודצח"ם וד' רגלי הכסא ,ובכל דבר יש
גוף ונפש שהם אורות וכלים ,והם סוד ד' בתים של תפילין וד' פרשיות ,ועיקר הענין ,כי חכמה
של כל פרצוף ,שם נסדר כל הפרטים שבו בחכמה נפלאה ,ושם הטעם של כל דבר למה צריך
להיות כך ,ובינה הוא רק הציור של הפרטים ,ולכן חכמה נעלם ,שאין לנו להשיג חכמתו של
יוצר בראשית למה סודר באופן זה כל דבר ,ואין לנו השגה רק מהות הדברים לבד ,וגם בזה לא
בבחינת הוצאת החכמה אותם בחכמה ,שהוא סוד שביל דקיק דחכמה הגנוז בבינה ,2267רק מה
שנשפע מצד הציור הזה לז' ימי בראשית ,והוא בינה דקיימא לשאלה) 2268דברים ד לב( כי שאל
 2265עי' בית נתיבות עגו"י פתח ח'.
 2266עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ב וז"ל ,וד' מוחין חו"ב הן י"ה ,מוח דעת חו"ג ב' מוחין ,זו"נ
הן ו"ד ,עכ"ל ,וע"ש שמביא א"ז רצ"ב ע"ב ארבע גוונין כו' ד' בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא,
עכ"ל ,והן ד' מוחין ,ועי' לקוטי תורה  -פרשת בהעלותך ד' מאחוריו נגד ד' בתים
 2267זהר ח"א י"ג ע"ב.
 2268עי' לעיל הערה .211
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נא לימים ראשונים וגו' ,וז"ס ד' פרשיות וד' בתים ,שהפרשיות הם בסוד פנימיות החכמה ששם
טעם הדברים ,והד' בתים הם בבינה בסוד בראשי"ת ,בי"ת רא"ש ,2269והם ד' אותיות הוי"ה וד'
אותיות אהי"ה.
2270
והנה משה רבע"ה זכה לבינה שמ"ט שערים דילה נתגלו לו ,והוא סוד הוצאת
פנייתה אל ז' ימי בראשית מזוקק שבעתים ,2271ז' פעמים ז' ,אבל שער הנ' הוא בחינת בינה
בעצמה ,והוא היאך יצאה החכמה ונתגלתה בציור שביל דקיק קוץ התחתון די' ,הנעוץ בה'
קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא ,2272אבל הל"ב נתיבות חכמה הוא בחינה אחרת ,והיינו כי נש"ב
שם סוד הציור של כל הנבראים וחכמת הנבראים עצמם היאך יצא אל הפועל ,והם הם עשוים
בחכמה כמ"ש הרמב"ן ז"ל בהקדמתו לביאור התורה ,אבל הל"ב נתיבות חכמה ,שם מבואר
הטעם של כל דבר למה הוצרך להיות כן ולא באופן אחר ,וע"ז ביקש משה )שמות לג יח( הראני
נא את כבוד"ך 2273שהוא סוד ל"ב נתיבות חכמה ,והוא הכבוד הפנימי ,ובזה היה משיג טעם
הנהגת הברואים ומפני מה יש צדיק וטוב לו כו' ,והוא בסוד י"ש שהוא סוד חכמה י"ש מאי"ן,
סוד ל"א נתיבות ,כל א' מי' ונתיב הראשון נעלם קשור ברצון ,2274שהוא היאך הרצון קשור
בחכמת הבריאה והיאך עולה הכל אל התכלית ,וע"ז השיב לו הוא ית' )שמות לג כ( לא תוכל
לראות את פני וגו' ,שדבר זה לא ניתן להשגה היאך פנימיות ההנהגה וחיצוניותה מסודר
בחכמה ,וטעם לכל דבר שהוא תלוי בפנימיות החכמ"ה כ"ח מ"ה שהוא הבריאה כח מעשיו,
וע"י מ"ה זיני נהורין אתפליג עלמא )זהר ח"א נ"א ע"ב( ולא ניתן לו השגה רק בסטרא דבינה,
וגם זה בסוד החותם ואחוריים שלה ,בסוד לא"ה שזכה לה משה.
פתח כב
והוא ,כי פרצוף לאה היא סוד דמו"ת של הצל"ם כמ"ש ,שצל"ם הוא כל בנין הנהגה
פנימיות וכל סדריו כפי שיוצא ע"י חכמה ובינה עליונה שמתלבשים אח"כ בתבונה ,שחו"ב
עליונים הם הענפים שבאים מא"א שהוא הנהגה הנצחיית ,ומשם באים הסדרים היאך לצמצם
כל הסדרים של הנצחיות בסוד הנהגת הזמן ,והוא סוד התבונה שנקרא כן שהיא כד ינקא
לבנין ,2275ר"ל ז' ימי בראשית ,ולכן הצלם הזה שמצוייר בסוד דמות אדם שהוא ע"פ הגבול
והזמן ,נעשה רק בתבונה ,אך שם הם בתיקון הגמור כמו שיהיה באלף השביעי שמשם יעלו
אח"כ לנצחיות אחר אלף השביעי ,אבל האלף השביעי עצמו ,הוא הנותן טהרה לנבראים בהסרת
הקלקולים מהם בסוד ונקה ,תליסר יקים לון כו' )ספד"צ י"א ע"א (2276כמ"ש כמה פעמים,
ואח"כ ,כשמתפשט בז"א ,שם הם בגבול ממש ,רק שם בפנימיות הם הסדרים היאך מנהיג
שיצמח מזה התיקון לבסוף אלף השביעי.

 2269עי' בתיקו"ז ק' ע"ב וז"ל ,בראשית ברא בי"ת רא"ש ואינון אבא ואימא ,עכ"ל.
 2270עי' לעיל א"א פתח י"ב שזהו יסוד דבינה דרדל"א.
 2271עי' תיקו"ז קמ"ג ע"א וז"ל ,דוד שבעה מיני דהבא הוה בשערוי וכו' והאי איהו זהב מזוקק
שבעתים ,והכי אינון שבעה מיני חוורו ושבע מיני סומקו כל ספירן אתקריאו שביעיות מסטרא
דצדיק וכו' וכלהו שבעה שבעה ,עכ"ל.
 2272עי' זהר ח"א ט"ו ע"א וז"ל ,דאין סוף קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא לא חוור ולא אוכם וכו',
עכ"ל ,ועי' בהגר"א בתז"ח כד ע"ב.
 2273כבו"ד בגימ' ל"ב.
 2274עי' בהגר"א ס"י פ"א מי"א ,ותיקו"ז פא ע"ב וז"ל ,ל"ב נתיבות דידיה אלא שאחד נעלם שם
שלכן נקרא יש שא' אין דבוק באין ,עכ"ל.
 2275עי' א"ז ר"צ ע"א וז"ל ,בינה ואקרי תבונה אמאי אקרי תבונה ולא בינה ,אלא תבונה אקרי
בשעתא דינקא לתרין בנין ,ב"ן וב"ת דאינון ו"ה ,ההיא שעתא אקרי תבונה דכלא כליל באלין
אתוון ב"ן וב"ת אינון ו"ה וכלא חד כללא והיינו תבונה ,עכ"ל.
 2276וז"ל הגר"א שם ,תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא וקמו כל אינון שתא  -ר"ל
כלם יתחדשו בתיקון הי"ג שבו חסד עלאה כנ"ל ,וע"י יתחדשו כל הו"ק וכל הנשמות שבהן נבראו,
אבל אלף השביעי מלכות לא חשיב שבו לא נבראו נשמות רק יצאו כלם ונבררו מהקליפות ,וז"ש
לעיל והארץ תניינא לאו ממניינא ומההיא דאתלטיא נפקא ,וכל הנשמות של ששת אלפים שנה
יתחדשו ויצאו אל העה"ז כבראשונה ,והוא דוגמת אחר עולם התהו שארעא אתבטלת בי"ב מזלות
ואח"כ נתקנו ע"י תי"ג כנ"ל והוא תיבת ]המים[ ,עכ"ל.
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והנה נוקבא הוא המאור הכולל כל התחתונים ובה עולים כולם ,ומקבלת כל התיקונים
הנעשים ע"י הצדיקים ,והיא המנהגת אותם ,והיינו שהדברים עצמם וכל פרטי ההנהגה וכל מה
שצריך ליתן לנבראים למהותם ולהנהגתם ,הם המאורות שבז"א ,ונפעלים ע"י התיקונים העולים
מן התחתונים ,ונמצא שהנוקבא הוא השער לה' לקבל התחתונים ,ואח"כ להשפיע להם ממה
שנסדר בז"א ,ויש בה ב' מדרגות ,א' בחינה תחתונה שבה ,והוא הנהגה התמידיית ,והוא סוד
רחל עקרת הבית והיא נקראת רחל ,וגם בה יש מדרגות הרבה ,אם בחינת נקודה או פרצוף מחזה
ולמטה ,והיינו הכל לפי מדרגת ישראל אם הם בתכלית השפלות כמו בגלות ,שאז ניכרת מלכותו
ית' בצמצום גדול באמת בלב ,וכשהם בסוד גדלות כמו בא"י ,אז היו בסוד פרצוף שכל
מדרגותיהם של ישראל נראים ונגלים וניכר מלכותו ית' יותר ,ועוד מעלה נפלאה ,כשעולים
ומושלים בכל הארץ כמו בבית ראשון ,אז הוא בסוד גדלות רחל למעלה נגד כל ז"א ,שנוטלת גם
מחציתו העליון ,שאז ניכר ההנהגה בסוד חג"ת כמו בעוה"ב בסוד צדיק וטוב לו כו' ,אבל הכל
כהנהגה טבעיית כמו שהיה בא"י ,שעולם כמנהגו נוהג ,אבל הוא בהתגלות כבודו כמו מדרגת
לאה ,וז"ש שרחל נוטלת ג"כ מקום לאה ,ונגדלת בכל פרצוף ז"א.
אבל לאה הוא ענין הנהגת הנסים ונפלאות כמו שהיו במדבר במן ובאר וענני כבוד ,אבל
זה אינו מתמיד רק לפרקים ,ולכן אינה עיקר הנוקבא ,ואינה עקרת הבית ,והוא סוד עלמא
דאתכסיא 2277וכמו שית' ענינם במקומם בתוספת ביאור בס"ד ,וז"ס שזכה משה ללאה,2278
שבימיו היתה ההנהגה רק בדרך נפלאות למעלה מסידור העולם הטבעי ,ונמצא שהנהגה
הפנימיית שאינה מתגלה עתה רק ע"י הכלים של הגוף דז"א שהוא הנהגה החיצוניות שהכל
נראה מבחוץ בטבע ועולם כמנהגו נוהג )ו(למשה היה מתגלה המוחין עצמם בלא כלים ,אבל
אינו בסוד מוחין עצמם רק בסוד חיצוניות של המוחין ,שהרי המן היה מתגשם ,והמים בבאר,
וענני כבוד ,רק שהיה בסוד הנהגת הנפלאות ,והוא סוד קשר של ד' שהוא פרצוף לאה שהוא
דמות של הצל"ם דמוחין ,והוא סוד ה' של כללות הוי"ה דצל"ם דמוחין ה' אחרונה ,שהוא מה
שמתגלה למטה בארץ כבוד ה' והוא בסוד מ"ה בכלילות י' 2279ת"ן בסוד מתנ"ה שע"ז נאמר
)במדבר כא יח( וממדבר מתנ"ה ,והוא גי' דמו"ת ,והוא סוד אד"ם כל אות כלול מי' בשלמות
מדרגותיו ,וזה ניתן למשה כמ"ש )שמות לג כג( וראית את אחורי ,והוא קשר של תפילין )ברכות
ו' ע"א( שהוא קשר הנהגה הפנימיית של ג"ר שבו ,בסוד הדמות של המוחין עצמם בסוד ד'
מדרגות כמ"ש ,ולפי ששם נכלל כל )הה'( ]הצ'[ מדרגות של צ' דצל"ם דמוחין והיא נקראת ה'
אחרונה ,לכן הוא ה' פעמים צ' גי' דמו"ת.
והנה ל' מ' דצלם הוא לפי מדרגות ההנהגה פנימיית כשעדיין לא נתפשטו בכלים דז"א,
והוא בסוד אור מקיף שלו ,לכן הם מסוד יודי"ן דאהי"ה ,אבל צ' דצלם הוא בבחינת התפשטו
בט' כלים דז"א ,והוא כפי הנהגת ו' אלפי שנין ז' ימי בראשית ,לכן הם בסוד ווי"ן של אהי"ה,
והוא כי בסוד ז' ימי בראשית בו' אלפי שנין הכל הם בסוד ווי"ן שהם ו' הימים שעיקרו בסוד
ו"ק לבד ,כמ"ש הרב ז"ל ,שהו"ק הם נעשו כלים אל המוחין ג"ר שהם מתפשטים בסוד ט' ,וע"י
נגדלים גם הכלים ונעשים ג"כ בסוד ט' ,ונמצא שהמוחין עצמם הם בסוד יודי"ן ,והוא כפי
עמידתם למעלה ממדרגת ז"א בסוד אור מקיף על ראשו ,אבל הצ' דצלם נעשה בסוד ווי"ן של
אהי"ה שמורה על התפשטות וגילוי בסוד ז' ימי בראשית כמ"ש.
פתח כג
ודמות הוא הצ"ל של המדרגות האלו ביחד של היודי"ן והווי"ן ,כי הצ' הוא בהתפשטות
ג"כ בכלים של הגוף כמ"ש ,והוא בסדר הנהגה החיצונה הטבעיית שבו מתלבש ההנהגה
הפנימיית ,אבל לאה הוא בחינה ממוצעת בין הג"ר ובין הז"ת ,שהוא סוד הנפלאות והנסים כמו
שהיה במדבר ,אבל באו מלובשים ונתגשמו למטה בסוד כלים ,כמ"ש שהמן היה יורד משמים,
לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו )יומא ע"ה ע"ב( ומ"מ ,היה דבר נרגש וטועמים בו כל
מטעמים של המאכלים הטבעיים )ילקוט שמות כ רפו (2280וכן במים של הבאר וכל הדברים
 2277עי' זהר ח"א קנב ע"א.
 2278עי' בפתח הקודם.
 2279י' פעמים מ"ה ת"נ.
 2280וז"ל ,המן שהיה יורד לישראל ,כל אחד ואחד היה טועמו לפי כחו.
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שהיו מתנהגים אז ,הרי שהיה נכלל בו בחינת המוחין עצמם העומדים בלי לבוש הכלים ובחינת
הכלים ,ולכן כולל בחינת יודי"ן ובחינת ווי"ן ביחד ,והוא כל הג' אתוון דצל"ם ,והוא דמו"ת של
הצלם ,ולכן מקום הקשר של ד' בעורף ממש באמצע בין הראש לגוף ,בין ג"ר לז"ת.
וכן היה סוד נבואתו של משה נשגב ממעלת כל הנביאים ,שכולם היו רואים בסוד
)ה(כלים החיצונים בגופא ,וכמ"ש )הושע יב יא( וביד הנביאים אדמה ,אבל משה שימש ברוחא
בפנימיות בלבוש זך ממוצע בין הנהגת הנצחיות שלמעלה מן הזמן ,ובין הנהגת הזמן והוא מ"ש
)יבמות מ"ט ע"ב( שכל הנביאים ראו באספקלריא שאינה מאירה ,אבל משה הסתכל
באספקלריא המאירה ,וז"ש )במדבר יב ו( אם יהיה נביאכם וגו' )שם ז( לא כן וגו' )שם ח( פה
אל פה וגו' ומראה ולא בחידות וגו' ,ותמונת ה' יבי"ט ,והוא מראה אחוריים קשר של תפילין
שזכה אליו ,והוא גי' לא"ה אהי"ה ,הוי"ה יבי"ט.2281
וצריך שתדע סוד הנורא מ"ש הרב ז"ל )לאה ורחל פרק ג'( כי רגלי לאה הם נכנסים תוך
כתר רחל ,והוא דבר נפלא ונעלם מאד ,כי הנה מצינו בכ"מ בזוהר ובתיקונים שמשה רבע"ה הוא
מאיר בכל דור ,והענין כי כל מה שהיו ישראל במדבר ,הכל היה הכנה למה שעתיד להיות להם,
וכל שלמות ותיקון של ישראל הכל תלוי במשה רבע"ה והנהגתם במדבר ,כמו התורה שניתן
להם שהוא הבאר אשר ממנו ישקו כל העדרים צאן קדשים בכל דור ודור ,וכן כל הנהגתם בנסים
ונפלאות בדברים שהם למעלה מדרכי עולם הנהוג ,היה סיבה להשאיר שארית ישראל לעולם
ובכל זמן ,שיהיו קשורים בהנהגה הנפלאה הזאת.
2282
רק שבזמן המדבר היתה גלויה ואח"כ נתעלם ,והוא סוד לאה ,עלמא דאתכסיא  ,אבל
מסוף מדרגה זאת נשאר שורש למעלתם של ישראל שמתנהגים עתה בדברים טבעיים ,שיהיו
2283
קשורים בדברים היוצאים מן הטבע ,שכן המים שהיו שותים מן הבאר היו סוד כלת משה
הלכה למשה מסיני 2284תורה שבע"פ ,מזה נשאר שורש שארית התורה בישראל ,והמן מזון
הנפש לקדשם להיות קשורים ודבוקים בקדושה ,שהיה מזכך גופם מסוד זוהמא שהטיל הנחש
בחוה ,2285זה ג"כ נשאר בשורש ,שיהיו ישראל נשארים בקדושה וקשורים ודבוקים באמונתם,
וכן סוד ענני הכבוד הוא פריסת סוכת שלום השומרת אותנו בגלות ,והרי זה סוד רגלי לאה
הנכנסים בכתר רחל ממש ,שרחל הוא סוד הנהגת ישראל התמידיית בכל זמן כפי דברים
טבעיים ,הם קשורים בדברים הנפלאים והנשגבים שהיה להם במדבר.
וז"ס קשר של יד שהוא בלב נגד סיום רגלי לאה ,2286והוא סוד אמונת ישראל הקשורה
בלב ,שיודעים שהנהגתם בהשגחה עצומה קשור בנפלאות תמי"ם דעי"ם ,והוא בסוד מ"ש
 2281דהיינו הוי"ה ויבי"ט יחד בגימ' אהי"ה ולא"ה.
 2282עי' בזהר ח"א קנ"ד ע"א וז"ל ,וירא יהו"ה כי שנואה לאה וגו' רבי אלעזר פתח )תהלים
קיג( מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה ,מושיבי עקרת הבית דא רחל ,דאיהי עקרא
דביתא ,אם הבנים שמחה דא לאה ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פרצופי זו"ן פרק א' שפירושו שרחל הנוק' של
עיקר הגילוי דאצילות שהוא הזו"ן ,ועי' אדיר במרום עמוד קצב וז"ל ,ה' היא בחינה נוקביית אשר
הפנימיות שבזאת הבחינה היא אימא ,והחיצוניות היא נוק' ,והחיצוניות עושה ההנהגה הזמנית,
והפנימיות עושה הנהגת הנצחיות ,ולכן מובן שזה עיקר הבית בזמן העבודה ,עכ"ל ,עי' ברמח"ל
קל"ח פתחי חכמה אות קי"ח לתוספת ביאור.
 2283עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 2284עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו,
ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו',
אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 2285עי' שבת קמ"ו ע"א.
 2286שהוא החזה עי' ע"ח אח"ף פרק ה'.
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)שיה"ש רבה פרשה א פסקה ט( מה שעשתה חכמה עטרה לראשה ,עשתה ענוה עקב לרגלה כו',
שחכמה הוא רחל והוא סוד הנהגת ישראל בכל זמן בחכמה נפלאה ,והוא חכמה תתאה ,אבל
ענוה הוא מ"ש )מגילה ל"א ע"א( במקום שאתה מוצא גדולתו כו' ,שהוא גָאֹ ה גָּאָה בנפלאותיו
כמו בים ובמדבר שמזה בא לידי יראת ה' ,ולגבי משה מלתא זוטרתי היא 2287כמ"ש )דברים י יב(
מה ה' אלקיך שואל מעמך וגו' ,שתמהו כל חכמי לב בזה ,וכי מאחר שלגבי משה היה זה דבר
מועט ,מ"מ הא היה שואל זה מישראל שלגבם לא היה זה דבר מועט ,אבל הוא דבר עמוק
שכוונתם לפי הנהגת משה במדבר לישראל שראו נפלאותיו עין בעין ,וראו כי ה' שוכן עליהם
בכבודו כמדרגתם אז למעלה ממדרגת מלאכי השרת ,היה יראת ה' דבר קל להשיגה ,כי עין בעין
היו רואים כבודו וגדלו ית' ,אבל במדרגת הנהגתם בא"י שהיה באמצעות דברים טבעיים ,וכ"ש
בגלות שהוא סוד רחל ,אין יראה זאת מושגת רק ע"י חכמת התורה והסתכלות רב ובאמונה בלב,
שמזה באים לידי יראת שמים ,והוא מ"ש במשה אחר שהראה לו הקב"ה קשר של תפילין
)שמות לד י( הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו וגו' ,שהוא
למעלה מהנהגת ז' ימי בראשית )שם( וראה כל העם את מעשה ה' ,כי נורא הוא וגו' ,שמשם באו
לידי יראה ,וכתר רחל הוא הרצון מהנהגת ישראל במעלה עליונה אבל לפי בחינת ז' ימי
בראשית ,שהרי עולם כמנהגו היה נוהג ,כמ"ש )דברים יא יד( ואספת דגנך וגו' ,אך במדרגה
גדולה שקשור ביראה ,כמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך,
2289
והוא אחוריים דשם אדנ"י 2288סוד סו"ס הלוחם מלחמתם של ישראל ,והוא אוכל מן האג"ם
אחורי מלכותא דרקיעא ,רבוע שם אהי"ה ,שמשם באה מלכותם של ישראל וגדולתם שזה קשור
בהנהגת הנפלאות בהנהגת ישראל במדבר.
2290
ועיין מ"ש רבינו בפירוש לפרשת בלק )מהדורא ג' כב ל( מ"ש אצל בלעם )ע"ז ד'
ע"ב( מ"ט לא רכבת אסוסיא א"ל ברטיבא שדאי שהוא באג"ם יעו"ש ,והוא סוד האותיות
הנשארים מגילופי אהי"ה שהם ו' ואל"ף וב' דלתין של ב' שמות הוי"ה ואהי"ה ,וכידוע שאל"ף
הוא בכתר בג' כלים תיכון ופנימי וחיצון ,וכמ"ש למעלה )לעיל פתח טו( בסוד אי"ק בכ"ר והוא
בכתר רחל ,וב' דלתין הם מסוד ד' פרשיות וד' בתים של התפילין ,שקשר של ד' לאה הוא
דמו"ת שלהם ,ונמשכים עד כתר של רחל ,והו' הוא התפשטות התבונה עד חזה דז"א שהם ו'
ספירות חב"ד חג"ת ,ששם נקשרים רגלי לאה עם כתר של רחל ,ודי בזה.
פתח כד
ואלו המדרגות של צלם דמוחין היו ישראל מתנהגים בהם במדבר שהם בסוד אוי"ר
ואו"ר ,ומי"ם ,ודמו"ת ,כי ענני כבוד היו בסוד אוי"ר ואו"ר ,שעננים הם באויר והם עצמם היו
אור כמ"ש רז"ל )שבת כ"ב ע"ב (2291שכל מ' שנים שהלכו במדבר היו הולכים לאורו ,ושם היה
מתראה כבודו ית' כמ"ש )שמות טז י( והנה כבוד ה' נראה בענן והכבוד הזה הוא פנימיות
החכמה סוד האוי"ר יו"ד שהוא מ' דצל"ם 2292שהם המוחין הגלוים בסוד אוי"ר ,ונראה ע"י
הענן סוד אור דנפיק יו"ד מאויר ,2293והענן הוא שבו נתכסה האור ונתצמצם יו"ד דנפיק מיניה
ואשתאר אור לבד ,וע"י היה גילוי נפלאותיו ית' בסוד האחוריים כמ"ש ,והם בסוד ז' יודי"ן
דהוי"ה ואהי"ה ,שהד' יודי"ן מתלבשים בג' יודי"ן כמש"ל ,והם ז' עננים שהיו חופפים
עליהם ,2294וכל גילוי כבודו ודיבורו עם משה במדבר ,הכל היה בענן שהוא בסוד גילוי כבודו
שלא באמצעות דברים טבעיים כמש"ל.
והבאר שהלך עמהם היה בסוד מי"ם צ' דצלם סוד פנימיות המוחין שמתפשטים בז"א,
והוא הנהגת התורה שנתגלה אז לישראל ,שהנהגה פנימיית של ז"א הוא ע"פ התורה כמ"ש
 2287עי' מגילה כ"ה ע"א.
 2288א א"ד אד"נ אדנ"י בגימ' סו"ס.
 2289אג"ם בגימ' א' א"ה אה"י אהי"ה.
 2290ועי' שם בבאר יצחק שהוא מסביר את הגר"א כמו ההסבר כאן.
 2291ע"ש בתוס'.
 2292כדלעיל פתח יט.
 2293עי' לעיל הערה .74
 2294עי' מדרש תנחומא במדבר ב'.
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למעלה )פתח כא( והוא בסוד ט"ו ווי"ן דאהי"ה והוי"ה ,שהוא המטה דמשה שע"י יצא המים
במחוקק במשענותם )במדבר כא יח(.
והמ"ן הוא סוד דמו"ת שהוא מ"ן דמנצפ"ך ה"פ מי"ם והוא דרגא דמשה בלאה )ע'
פתח הקודם(.
וכל הדרגין האלו רמזו בלעם בברכותיו במ"ש )במדבר כג ט( הן עם לבד"ד ישכון,
שצל"ם הוא בסוד ד' יודי"ן וג' יודי"ן ע' דע"ם ,ומ"ן הנשאר הוא ט"ו ווי"ן צ' דצל"ם ,ונשאר ה'
בסוד ה' אחרונה שהוא דמו"ת הנ"ל והם בסוד לבד"ד שכבוד הפנימי מתגלה ע"י ד' דתפילין
וד' דקשר של תפילין באחוריים כמ"ש ,ול"ב דלבד"ד הם סוד ל"ב נתיבות שבחכמה שהם ד'
פעמים ח' כמ"ש הרב ז"ל כאן בסוד הצלם ,וב' דלתי"ן הנשארים סוד ב' דלתי"ן הנשארים
מהוי"ה ואהי"ה שהם מאירים בכתר רחל ,וכוונתו בזה שישראל הם מיוחדים בהנהגה הפנימיית
הזה שהם מתנהגים ע"פ התורה ובסוד צלם דמוחין ,מה שא"כ או"ה הם בחיצוניות הכלים
ובהנהגת הטבע ובמזלות ,וז"ש ,ובגוים לא יתחשב.
וצלם ודמות הזה ,בזה מתקיים האדם ,כמ"ש )תהלים לט ז( אך בצל"ם יתהלך איש וגו',
והוא חיותו שהם בסוד יה"ו דכללות המוחין שהוא מה שכתוב א"ך 2295בצלם וגו' ,וכמו באדם
החיים שלו תלוי בצלם הפנימי ,כמו כן כלל העולם שהוא אדם דכללות תלוי קיומו ע"י הנהגה
הפנימיית של ישראל שע"י ישראל מתקיים העולם ,ואעפ"כ המות כרוך בעקבו ,שהוא בחינה
התחתונה של הנהגה הפנימיית הזאת המשארת כח לסט"א לשלוט בעולם ,והיינו ע"י שמתעלם
הנהגה זאת ,ואז היצה"ר מוצא מקום לחטוא בסוד עץ הדעת טו"ר לתלות הכל בטבע ,והוא
חכמה החיצוניית שמתנגד לחכמת התורה ,שזה היה חטאו של אדה"ר ע"י הנחש להיות נמשך
בשכלו אחר חקירת שכל האנושי שהוא מ"ש )סנהדרין ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,כמ"ש
במ"א )א"א פתח כד בבית נתיבות(.
והתעלמות הנהגה הפנימיית נמשך מזה שגורם קלקול הנבראים ,והוא סוד המיתה
והשבירה והוא סוד אותיות מו"ת של דמו"ת ,שהד' הוא הרושם של המוחין דגדלות כמש"ל
)פתח כב( ואם היה גילוי המוחין בפנימיותם וגילוי שלמות הקדושה בעולם כמו שהיה קודם
החטא ,לא היה קלקול ומיתה בעולם ,אך ע"י שגם בעתים רחוקים שמתגלה סוד גאותו של
מלכות שמים הוא ג"כ רק לפרקים ובסוד רשימו בעלמא ,סוד ד' של דמו"ת ,וע"י סילוק הד'
שנשאר העולם מתנהג בחיצוניות ,והפנימיות מתעלם ואין נסים גלוים ,נתעלם הארת לאה,
ונשאר מו"ת לבד ,והוא מ"ש הרב ז"ל שמו"ת דדמו"ת הוא עכירת ופסולת של מים שהם
הקליפות ,והם בסוד ב' מדרגות של מים כמ"ש )בראשית א ו( יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל
וגו' ,והיינו שהנהגה הנשאה הזאת נתעלם מן הנבראים התחתונים ונשאר רק על השמים כבודו
)תהלים קיג ד( והוא סוד המים שעל השמים ,שהפרסה מבדיל בז"א באמצע שלמעלה מן החזה,
והפרסה שם מקום לאה סוד גאותו של מלכות שמים ,ולמטה הוא סוד מים התחתונים והם
בנה"י למטה ,מקום רחל שבה אחיזת הקליפה ,כמ"ש )בראשית א כ( ישרצו המים וגו' ,והם
התנינים ב' קליפות הידועים 2296שאוחזים במיין בישין 2297מקום בורות נשברים אשר לא יכילו
המים וכו' )ירמיה ב יג( ותולים הכל בטבע ,והם סוד עכירת המים מה שנסתלק המים למעלה מן
הרקיע ונשאר למטה בנה"י בצמצום בסוד הנהגת עוה"ז בבלבול הסדר הנראה בבחינת צדיק
ורע לו כו' ,והמים הטהורים נשארים למעלה בסוד גאותו בשחקים )תהלים סח לה( והוא ד' של
דמות ,וכן הוא בכל אדם בפרט ,בסילוק הצלם למעלה אז מיתה כרוך בטבעו כידוע ,ולע"ל ,אז
)זכריה יד ח( ביום ההוא יצאו מים חיים וגו' ,ויתגלה גדולתו של יוצר בראשית ,ולכן אז )ישעיה
כה ח( ובלע המות וגו' ,והבן דברים אלו מאד.

 2295בגימ' יה"ו.
 2296היינו נחש וס"מ ,עי' זהר ח"ג רפ"א ע"ב וז"ל ,כל אלופי עשו מעמלק הוו ,ולעילא ,עמלק,
סמאל ,עמל ,נחש ,און ,ומרמה ,דמפתי ליה לב"נ למחטי לקב"ה ,עמל ,קס"ם ,ק' מן עמלק ,ס"ם מן
סמא"ל ,נח"ש ,א"ל מסמאל ,עכ"ל.
 2297עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא  -ר"ל
חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא
בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים שביסוד א' מוציא
זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
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פתח כה
דעת דז"א יש בו ב' מדרגות ,א' ,דעת הנשאר בראש ,והב' הוא דעת המתפשט
בגופא ,2298והוא כמ"ש ,שדעת הוא התולדה של החו"ב שהוא ציור הדברים ושמירתם במוח,
וכלל החכמה והציור ביחד ,ואח"כ הוא דעת השני המתפשט בשעת המעשה עצמו ,שפועל כל
דבר ע"פ החכמה והידיעה המסודר כבר במחשבה בדעת הנכלל שם הרי שדעת זה הוא קשור
בדעת עליון וכן הוא במאורות עצמם שההנהגה והפעולה שפועל ז"א בנבראים שהפעולה עצמה
הם אברים הגופניים שלו שהם המדות והמאורות הנותנים מהות והנהגה לכל דבר הוא נפעל ע"י
חכמה בכל פרט ופרט לפי חכמה עליונה המסודר כבר במחשבה והוא הרוח של האדם שג"ר
שנשארים בראש הם כנגד יחידה חיה נשמה שלו שהם אור מקיף עליו ,שכמו שיחידה וחיה
דכללות הם אור מקיף של כל פרצוף שהם מדרגה נשגבה ממנו ,וכן הנשמה אף שמאירה בגוף
אינה רק בבחינה תחתונה שבה ועיקרה נשארה למעלה כמ"ש בכ"מ ,וכמו כן בז"ת של הפרצוף
שפועל לפי ענין הצריך למעשה בראשית בו' הימים בחינת חו"ב וכתר שבו ,הם יחידה חיה
ונשמה ודעת המתפשט בז"ת ופועל לפי ערך מדתם ,הוא סוד רו"ח של האדם והוא פנימיות של
הז"ת ,ולכן בו נכלל כל סדור הנהגה הפנימיית בב' הדרכים של חו"ב והוא המסדר החו"ג בכל
אברים דז"א שהם פרטי המאורות וחלקי ההנהגה שכל פרט יהיה גובר בו החסד או הדין לפי
ענין המיזוג של המדות ,וכן באברים שיגבר בו האש או המים וכדומה ,וב' עטרין אלו חו"ג
שנכללים בדעת הם מסוד העטרות של או"א.
וכדי שתבין ענין זה צריך שתדע מ"ש רבינו הגדול בליקוטיו בענין מצות מילה שתרי"ג
איכות יש בנפש ותרי"ג איכות ברוח 2299שהם מתרי"ג אברים וגידים ותרי"ג איכות של הרוח
מאירים אל תרי"ג שבנפש וכל התרי"ג שברוח מאירים אל הנפש ע"י תרי"ג מצות והם נכללים
ביסוד ומצות מילה בעטרת היסוד והיא נוקבא של הזכר ,וכ"ז שאין מקיים מצות מילה ,אין
המצות יכולים להאיר בנפשו כלל כמו זכר שאינו פועל כלום בלא נקבה ,וכמו כן הוא במאורות
העליונים שכבר נתברר שהמוחין הם הנהגה הפנימית שניתן לישראל והנהגה החיצוניית פועל
ע"י הכלים הוא לאו"ה והם ג"כ בסוד רוח ונפש ,שהנפש הוא שיתופא דגופא שתרי"ג איכות
שבנפש הם ג"כ לגוי ,מה שא"כ תרי"ג איכות שברוח וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל שם.
ולכן אמרו )יבמות ס"א ע"א( אתם קרוים אדם ואין או"ה קרוים כו' שרוח ונפש הם סוד
אדם ובהמה ,2300שנפש היסודית הוא למטה ממדרגת אד"ם ,וכן כאן הדעת הוא סוד הרוח של
אדם דאצילות שהוא המסדר הנהגה הפנימיית הנשפע מן המוחין שהם הרוח שבו והדעת הוא
העטרה של הפרצוף דמוחין שמביא תרי"ג איכות שברוח אל הכלים החיצונים של ז"א ,ולכן
ישראל מתנהגים לעולם בהנהנה זו גם בגלות ,רק בסוד נסתרים ,והנהגתם ג"כ ע"י התורה
ותרי"ג מצותיה ,וכ"ז שעושים המצות באהבה כמו בעת שהיו בא"י ,אז היתה הנהגת הפנימיית
מאיר יותר ,מה שא"כ בגלות שהם בסוד הסתר פנים שאין עושים רצונו של מקום מאהבה ,ומ"מ
קשורים כל התרי"ג איכות שבפרצוף דמוחין ע"י מצות מילה שאינו סר מישראל לעולם ,ונמצא
שהמוחין עצמם חו"ב הם נכללים ביסוד דאו"א ששם נסדרים בסוד התרי"ג מצות הנכללים
ביסוד רמ"ח מ"ע בסטרא דחכמה באבא ושס"ה ל"ת בבינה באימא ,אבל הם מאירים לז"א
להתפשט בו בסוד הארת הרוח לנפש ע"י העטרות שלהם והוא הדעת המתפשט וכמ"ש ,והוא
סוד )חגיגה י"ב ע"ב( וילון שאינו משמש כלום אלא יוצא שחרית ונכנס ערבית ומחדש בכל יום
מע"ב שהרקיע בו כוכבים ומזלות חמה כו' שהוא יסוד דאו"א חמ"ה לבנ"ה הוא סוד חכמ"ה
בינ"ה 2301שחכמה כלולה בבינה יסודו ביסודה ,והוא כ' של חכמה שנכלל בבינה ונעשה כאן
לבנ"ה ,2302כי חכמ"ה הוא שם ע"ב דיודי"ן ויו"ד דגילופי ע"ב הוא כ' של חכמה ונכלל בבינה
 2298עי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ודף טו ע"ב.
 2299עי' לעיל הערה .202
 2300עי' יהל אור ח"ג ל"א ע"ב וז"ל ,סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית ,והיא יסודו,
ונפח בו רוח האדם ,שהוא נק' האדם באמת ,אד"ם ידוע ,והוא סוד מ"ה וב"ן ,שהמ"ה בא בתוך
הב"ן ,להוציא הברורין ולהשלים אותה ,והוא סוד אדם ובהמה )אותיות בהמה בה מ"ה( ולכן
הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן ,עכ"ל ,ומקורו מהספד"צ וז"ל )כ"ח ע"ב( ויאמר אלקים תוצא
הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ,ועי' ביאור הגר"א שם.
 2301חמה ולבנה בגימ' חכמה ובינה.
 2302כ' דחכמה עם בינ"ה בגימ' לבנ"ה.
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כידוע במילוי הי' ,והוילון הוא עטרת היסוד שלהם סוד הדעת ברית מילה הקבוע בישראל שהוא
האמונה שבו סוד האירוסין שהוא העיזקא חותמא דגושפנקא טבעת של קדושין שם הדעת ,וע"י
מצות מילה קבוע אמונ"ה בישראל כמ"ש )הושע ב כא( וארשתיך לי באמונה וידע"ת את ה',
שהוא הדעת שבו נסדר הנהגה הפנימית לישראל באמונה ,והוא גי' וילו"ן פרוכתא דפריסא על
היסוד ,והוא סוד הענן המכסה על השמש )איכה ג כד( סכותה בענן לך מעבור תפלה ,2303שאין
המוחין יכולים להאיר בעולם עד שיעברו העננים סוד הערלה המכסה על הברית הסט"א שתלוי
בהנהגת הטבע שע"י נתעלם השגחת השי"ת מן העולם ואין מכירים את כבודו ותולין הכל
במקרה ח"ו ,והוא בסוד אל אח"ר שהוא בהעברת קוצו של ד' דאח"ד ,שא"ח הם ט"ס דיליה
סוד צ' של הצל"ם ,וד' עטרת היסוד ,הדעת המתפשט ,וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו
לתיקונים 2304במ"ש )ברכות ל' ע"ב( ואפילו נחש כרוך כו' ל"ש כו' אבל עקרב פוסק כו'.
ועל סוד זה רמזו רז"ל )עירובין י"ט ע"א( במ"ש שאברהם אבינו יושב על פתחה של
גיהנם כו' ,לבד הבועל ארמית דמשכא ערלתיה ולא מבשקר ליה ,והוא ,כי אברהם הוא בסוד
ראש אמנה ,שלו ניתנה מצות מילה בזכות האמונה ,ונכרת לו ברית להיות לו לאלקים ולזרעו
אחריו בסוד הנהגה פנימיית והתורה חכמה פנימיית ,והיא אשת חיל עטרת בעלה )משלי יב ד(
כוללת תרי"ג איכות שברוח בסוד ברי"ת ,אבל הבועל ארמית שהוא מי שנמשך אחר חכמות
חיצוניות שהיא אשה זרה דכתיב בה )משלי ה ג( כי נופת תטופנה וגו' ,עי"ז נמשך אחר הטבע
לכפור ח"ו בהשגחה ובתורה ,ועי"ז עקרב נושכו ודעקר בית בעקר סוד קוצו של ד' דאח"ד
ונמשכה ערלתו שהוא חופה על עטרת הברית הענן המכסה על הוילון ,ונעקר מאמונת ישראל
שהוא כולל כל התרי"ג איכות שמאירים ע"י תרי"ג מצות ,כמ"ש )מכות כ"ד ע"א( בא חבקוק
והעמידן על אחת ,שנאמר ,וצדיק באמונתו יחיה.
והוילון הזה הוא המחדש מע"ב בכל יום ,כי הנהגה החיצונית התלוי בכלים הוא בכל
יום בשוה ואינו מתחדש כלל ,כמו באדם הגוף הוא אחד ,והרוח מתחדש בו בכל יום במדרגה
אחרת ,הכל ע"פ שינוי המוחין המתחדשים ,וכן הנהגה הפנימיית מתחדש בכל יום שהוא תלוי
בתורה ובמצות ,ובכל יום יש תיקונים אחרים אל המצות ,הכל ע"פ צירופי וגלגולי שם הוי"ה
המתחדש בכל עת ,כמ"ש במ"א בארוכה ,ולכן וילון הזה שהוא הדעת ,מחדש בכל יום הכלים
של הז"ת שהם ו' ימי בראשית בהנהגה פנימיית הזאת ,והבן מאד.
פתח כו
סדר התפשטות החו"ג של הדעת בז"א הוא באופן זה ,כי עטרת היסוד דאימא שבו נכלל
ג"כ עטרת יסוד דאבא הוא מסתיים בחזה דז"א ,ועטרה זו היא סתומה שלא ירדו החו"ג ביחד,
ותחילה יוצאים החסדים ומרחיבים נקב עטרת יסוד דידה ,ואחריהם יורדים הגבורות ,וזה היה
בתחילת הבריאה קודם שחטא אדה"ר ,ואחר שחטא נתהפך ,ויוצאים הגבורות בתחילה ואח"כ
החסדים ,בסדר שיתבאר בשער 2305שאח"ז בס"ד ,והוא ענין עמוק ,ולבאר ענין זה צריך להאריך
בדברים נוראים לגלות עומק מצפוני תוה"ק ,כי הנה מצינו במע"ב כתיב )בראשית א א( בראשית
ברא אלקים וגו' )שם ב( והארץ היתה תהו וגו' ,ואח"כ )שם ג( ויאמר אלקים יהי אור וגו' ,וכתיב
שם ה' פעמים אור וה"פ מים ,ואור הזה שנזכר שם הוא עטרא דחסדים של הדעת ,וידוע כי
העולם נברא במאמר ובידים ,כמ"ש )ישעיה מח יג( אף ידי יסדה וגו' ,והכל בדעת שבהיותו
 2303עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 2304עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 2305נדצ"ל בנתיב.
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למעלה בפה ובגרון ,שם הוא בסוד הדיבור דגניז בפומא דמלכא 2306ובידים 2307בי' אצבעות
שהם ב' עטרין ה"ח ה' אצבעות של יד ימין וה"ג ה' אצבעות של יד שמאל ,וכל אצב"ע הוא שם
הדעת בגילופי יודי"ן ,2308והוא בסוד התפשטותו אח"כ בה"ס חג"ת נ"ה שם הוא במעשה
באצבעות.
ותחילה נכללו ב' העטרין חו"ג ביחד בדעת והוא בדבור ,וע"ז נאמר )בראשית א א(
בראשית ברא וגו' א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ובר"ת הוא שם הדעת חותמא דגושפנקא 2309שב'
עטרין שבו הם הבונים זו"נ שהם שמים וארץ ,עטרת דחסדים בדכורא ,ועטרת דגבורות בנוקבא,
אך דכורא מקבל תחילה ב' עטרין חו"ג ביחד ,ואח"כ נותן עטרת דגבורות בנוקבא לבנינה,2310
ואח"כ נותן בה עטרת דחסדים ,והוא כמ"ש רבינו )הגדול ז"ל( בכ"מ ,2311שהשמאל נקרא יד
כהה )מנחות ל"ז ע"א( והטעם ,כי לעולם שמאלא נכלל בימינא ,והיינו שכח של יד השמאל הוא
בימין עקרו ,ולכן נשאר השמאל כהה ,וכן כאן דכורא ז"א הוא שמים בימינא ,לכן בו ב' העטרין
חו"ג ,מה שא"כ נוקבא ארץ הוא בשמאל ,כמ"ש )ישעיה מח יג( אף ידי יסדה ארץ ,לכן בה רק
עטרת דגבורות לבד.
והנה בשמים שם היה האור ,ובארץ כתיב )בראשית א ב( והארץ היתה תהו ובהו וחשך,
שהנוקבא היא גבורות לבד ,ולכן אח"כ )בראשית א ג( ויאמר אלקים יהי אור ,שנתן בה עטרת
דחסדים כנ"ל ,והכוונה בזה ,שהאור הוא כח הטוב מסוד שם מ"ה והתפשטות גילוי שלמותו
שהוא המבטל כל כחות הרע והסט"א שכן כשמתגלה קדושתו בארץ ,אז אין לסט"א ויצה"ר
מקום להחטיא האדם ,וכן או"ה בשפלות וישראל הם במדרגה גדולה ,והחשך הוא סילוק
קדושתו והוא הצמצום שעשה מקום שימצא הרע וסט"א למשול ,וגם מקום ליצה"ר להחטיא
האדם ,וזה הוא ענין ז"א שמתחלק לב' חלקים ,שעד הפרסה הוא דכורא חג"ת סוד שמים ,ומן
הפרסה ולמטה שם סילוק האור ושם מקום נוקבא נה"י בחינת ארץ ,ולכן שם התהו וחושך כו',
שהאור אינו שם בטבעו עד שהוא ית' מגלה קדושתו גם בארץ ,וכמו שהיה בזמן שהיו ישראל
בארצם ולע"ל ,שאז נאמר )זכריה יד ט( והיה ה' למלך על כל הארץ וגו'.

 2306עי' זהר ח"ב קכ"ג ע"א וז"ל ,ופומא בהו תלייא ,פתיחותא דפומא ,מאי פומא ,אלא דעת
גניז בפומא דמלכא ,דאקרי פשיטותא דתפארת ,דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה ,דכתיב )משלי
כד ד( ובדעת חדרים ימלאו ,עכ"ל ,ועי' ע"ח טנת"א פרק ג' וז"ל ,גם נתבאר בזה מ"ש בפ' משפטים
דקכ"ג דעת גניז בפומא דמלכא כי ה' גבורו' של דעת נגנזו בפה בסוד ה' מוצאות הפה כנ"ל וכללות
הפה נעשה מהם והם נגנזו שם ,עכ"ל.
 2307עי' בהגר"א על ספד"צ הגה"ה א' ע"ב.
 2308אל"ף ה"י וי"ו ה"י.
 2309עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 2310עי' אד"ר קמא ע"ב.
 2311עי' תז"ח נ"א ע"ב.
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וה"פ או"ר הם ה"ח שמתפשטים בה"ס חג"ת נ"ה ,והיינו שבנין ז"א ו"ק שהם ו' ימי
בראשית עיקרם הם ה' ,ויסוד אינו אלא כללות ,וכמו שית' במקומו )פתח לא( ולכן בכל מאור
הוצרך להיות שם בחינת חסד וכמו שית' ,והאור הזה מתפשט בדכורא עד היסוד שבו ,ושם
נשאר גנוז לצדיקים לע"ל בימות המשיח בסוף אלף הששי ,ומה שנותן לנוקבא אינו יוצא רק
מים לבד ,והוא הטיפה ,אבל תענוג העקרי נשאר גנוז בו בסוד )תהלים צז יא( אור זרוע לצדיק,
וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לתיקונים )פ"ט ע"ג( ,2312והם סוד ה"פ מים שהם עצמם
היוצאים מה"פ אור של אור הראשון ,ועיקר ה"פ או"ר נשארים ביסוד בסוד ה"פ טו"ב ,כמ"ש
)בראשית א ד( את האור כי טוב ,והם גי' מיל"ה 2313ופ"ה שבדעת בפה הם כלולים כולם ואח"כ
נכללים ג"כ ביסוד.
וענין גניזת האור הזה הוא ,שאם היה מתגלה בעצמותו לנוקבא ,היו כל הנבראים
משיגים כבודו ית' ומשיגים עמקי תורה וטעמי המצות ורואים את גודלו בכל עת כי הנוקבא היא
כוללת בנין התחתונים בכל פרטיהם כמו שית' במקומו )פנימיות וחיצוניות פתח יט( ולא היה
מקום ליצה"ר להחטיא את האדם וגם לא היה שליטה לאו"ה על ישראל וכמו שיהיה לע"ל
לימות המשיח ,שלכך אז לא יהיה שליטה ליצה"ר ,וכמ"ש )קהלת יב א( והגיעו שנים אשר
תאמר וגו' ואמרו רז"ל )שבת קנ"א ע"ב( אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה ,וכן
כתיב )ישעיה ס א( קומי אורי וגו' ,ולכן עשה א"ס ית' גבול אל האור שלא יתגלה לארץ למטה
בשלמותו ,רק יהיה נשאר גנוז במאורות עליונים ,ורק להוציא ממנו בדרך הארה דרך דופן
לנוקבא ,2314ר"ל שמתגלה קדושתו ית' למטה לארץ דרך מחיצות ומסכים ,והיינו שאין מתגלה
לפי גילוי הקדושה בשמים אלא ע"י דברים טבעיים ,ורק לפרקים מראה נסים ונפלאות ,וכן
גדולת ישראל והשגת התורה אינו בשלמותו ולא נתגלו כ"כ טעמי המצות ומתיקות התורה ,והוא
סוד המים שיוצאים לנוקבא לארץ ,שפעו ית' הנשפע כמ"ש )ירמיה ב יג( אותי עזבו מקור מים
חיים וגו'.
והנה ה"פ או"ר הוא אלף ל"ה ,והוא הדעת עץ החיים מהלך ת"ק שנה 2315בה"ס חג"ת
נ"ה ששם מתפשט בסוד אור ,ונשאר גנוז ביסוד בכללות בסוד ה"פ טו"ב שהוא שם הדעת
 2312וז"ל ,הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו"נ נבראו ,אבל סרס את הזכר והרג את
הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין כי לויתן הוא צדיק כמש"ל 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.
 2313עי' שער הפסוקים  -פרשת מקץ )מזולתו( סוד גביע הכסף ,יובן במה שהודעתיך ,כי יוסף
היא היסוד דז"א ,אשר בו ה"ח ,כי הכסף הוא בחסד ,ולכן הגביע היה של כסף ,גם כל חסד נקרא
טוב ,בסוד )תהלים כ"ג ו'( אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ,והנה ה"פ טוב ,הם בגימטריא גבי"ע,
ונלע"ד חיים ,כי גם גביע עולה בגימטריא מילה ,שהיא ביסוד כנלע"ד ,עכ"ל ,וכן איתא בליקוטי
תורה מקץ בשם מרח"ו.
 2314עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש
והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב
ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין
את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם
היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע
שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין
לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא
סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל,
שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי
היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן
בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד
לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה
כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח
ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 2315עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"א וז"ל ,והחסד הזה משיוצא מראש ז"א הולך בכל החמש
ספירות והוא סוד ה"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ"ל ,והוא עץ החיים שהוא מהלך ת"ק שנה ,שהוא
מבינה הגלגלת שנק' עץ החיים וכ"ז ידוע ,וכמ"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"ק פרסה שהוא ה"ס
כידוע ,עכ"ל.
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גושפנקא בסוד מיל"ה כמש"ל ,וכשתסיר תקפ"ה ממספר הנ"ל נשאר ה"פ מי"ם והם המים
היוצאים מה"פ אור שהם נשארים גנוזים ביסוד ,ויוצא רק ה"פ מי"ם ,והם סוד הגבורות של
החסדים שמים הם בסטרא דגבורות ,והיינו שיוצא החסדים בצמצום בסוד גבורות ,והוא סוד
הפ' בשיר השירים )שיה"ש ח ו( שימני כחותם וגו' ,כי עזה כמות אהבה וגו' )שם ה( רשפי"ה
רשפי אש וגו' ,מים רבים לא יוכלו לכבות וגו' ,שהנוקבא מבקשת שיתגלה בה האור בעצמותו
כמו שיהיה לע"ל שאז יתגלה בה האור ,ואז מים רבים לא יוכלו לכבות וגו' ,שהזיווג יהיה
מתמיד ולא יכבה תשוקת הדכורא אליה ,כמ"ש רבינו הגדול שם ,והוא גילוי הקדושה שיתגלה
לע"ל בארץ בלי הפסק כלל ,מה שא"כ בזמה"ז גילוי קדושתו הוא רק לפרקים בעת הזיווג ,והוא
מ"ש רשפי"ה וגו' ,הוא סוד ת"ק שנה של עץ החיים הגנוז ביסוד מיל"ה ,ושם הם החסדים
בחו"ג שלהם שהם סוד י' דרשפי"ה שהוא יו"ד דאתגליא בפומא דאמה ,והם רשפי אש סוד
תענוג הזיווג ,2316שהגבורות הם ממותקים שם בסוד האור ,ויוצא רק מים ,אבל לע"ל ,אז מים
רבים וגו' וכמ"ש.
פתח כז
והנה לולי שחטא אדה"ר ,לא היה שליטה כ"כ ליצה"ר בעולם ,וגם לסט"א לא היה
שליטה גמורה ,כי לא היה הרע דבוק בטבעו בנפשו של אדה"ר ,רק בגדר בחירה ורצון לבד,
כאדם הרואה בור לפניו ובבחירתו יכול להפיל עצמו שם ,כמ"ש במ"א באורך ,ולכן היה שפע
הקדושה מתגלה בעולם במדרגה יותר מכפי שהוא עתה ,והיה דבוק במצותו ית' ביותר ,ונמצא,
שהדעת שהיה מסדר הנהגת ז"א בפנימיות שבו ,היה עיקר הנהגתו בצד הטוב והאיר לעולם הגם
שהיה נמצא גם הרע והחשך ,שהרי עיקר בריאת העולם היה בשביל הבחירה ,מ"מ היה הרע
ממותק ע"י הטוב ,ואינו יכול להחטיא האדם בקל כ"כ ,והיה אפשר המציאות שיהיה האדם נקי
מכל חטא ,ולא היה צריך למות ,וז"ס ירידת החסדים תחילה בז"א ,שסידור הטוב היה נשרש
בטבע בנבראים ,הגם שאח"כ גם הגבורות יתגלו בו שנותן שורש ליצה"ר וסט"א שהוא החשך,
היה תחילת ביאתו במציאות הטוב ,והיה ממותק ע"י הטוב שהוא מיתוק הגבורות ע"י החסדים
כמו שית' בפתח שאח"ז ,והוא סוד קדימת יצה"ט בעולם לביאת יצה"ר ,והיה יצה"ט המושל
באדם מתחילה ,ולא היה היצה"ר יכול להחטיאו כ"כ ,וכמו כן היה באדה"ר שתחילת ביאתו
לעולם היה יצה"ט שבו מושל עליו קודם שבא אליו היצה"ר והיה בג"ע בתכלית שלמותו ,עד
שאח"כ בא הנחש להחטיאו ,ולא היה יכול לפתותו מאחר שבו קדמו החסדים והטוב והאור,
והוצרך לבוא תחילה אצל חוה לפתותה ,2317שהיא הנוקבא שבה קדמו הגבורות תחילה כמו
שית' אח"ז בס"ד.
אבל אחר שחטא ,אז נכנס בו יצה"ר בטבע ,עד שכרוך עמו ,תיכף ביאתו לעולם קדם
היצה"ר בתחילה ,כמ"ש )בראשית ח כא( כי יצר לב האדם רע מנעוריו ,משננער כו' )מדרש
תהלים ט( לכן עי"ז )קהלת ז כ( אין אדם צדיק בארץ וגו' ,כי כבר הורגל במדות היצה"ר בטבע
שקשה לפרוש ממנו בדברים אלו שהורגל ,ולכן נגזר מיתה על כל אדם לנקות הרע ממנו ,והוא
סוד ירידת הגבורות תחילה אחר שחטא האדם ,ואז עדיין לא קבלו מיתוק עד שבאו אח"כ
החסדים ,וכן בכל אדם ,יצה"ר קדם לו שהוא מלך זקן וכסיל ,2318ואח"כ כשמתגדל ,אז
מתפשטים בו החסדים שהוא יצה"ט שבו ,למתק מרירות היצה"ר ולהפכו לטוב ,וזה גרם ג"כ
כשיוצא הטיפה מדכורא לנוקבא שאין החסדים מתגלים בשלמותם ,רק הגבורות שבהם
בצמצום ,מאחר שגם בו ניתן קדימה לגבורות ,ויוצא רק מים מן האור ,וז"ס מ"ש )משלי טז כח(
ונרגן מפריד אלו"ף ,שהוא הנח"ש שהחטיא לאדם 2319שנח"ש הוא שט"ן המקטרג וגורם מריבה
למעלה ,מפריד המי"ם מן או"ר ,ונשאר קי"ז למעלה גי' אלו"ף ,ומפריד ג"כ החסדים מן
 2316עי' בהגר"א בתיקו"ז פ"ט ע"ג וז"ל ,האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג
והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל.
 2317עי' תיקו"ז קח ע"ב ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תי"ב וז"ל ,סוד פיתוי הנחש את חוה
אמנם כבר שמעת איך אדם וחוה הם נעשים לפי בחי' ההעלם וחוה יותר עיקרית בזה כי היא
הסוף אפילו של בחי' זאת לכן הלך הנחש אליה ,עכ"ל ,וכן הוא בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב.
 2318עי' קהלת ד יג.
 2319עי' זהר ח"א ל"ד ע"א וז"ל ,לא אתפגים סיהרא בגין חויא בישא דכתיב ביה )משלי טז כח(
ונרגן מפריד אלוף ,עכ"ל.
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הגבורות ,שיוצאים רק גבורות של החסדים ,וחו"ג הם ב' שמות א"ל ופ"ו אלהי"ם כידוע ,ולזה
אנו אומרים שחו"ג של הדעת כשהם בעטרת יסוד דאימא ,ניתן שם מחיצה מבדלת שלא יצאו
החו"ג ביחד ,והיינו קודם החטא של אדה"ר נעשה מחיצה שלא יבואו הגבורות עד שיהיה נשרש
בז"א תחילה החסדים ויהיה להם דין קדימה ,באופן שלא יהיה שליטה גדולה אל הסט"א
שיניקתו בגבורות ,וכן אחר חטאו נעשה ג"כ מחיצה ,שירדו הגבורות תחילה ,ויהיה להם דין
קדימה לפי מה שגרם ע"י עה"ד כמ"ש ,והוא מ"ש שעטרת היסוד הוא צר וא"י לצאת כאחת עד
שהמים ירחיבו פי הנקב ,ר"ל שהחסדים יהיו נקבעים במאורות תחילה ,ואז אין חשש שאח"כ
יתפשטו גם הגבורות בו ,מאחר שכבר קדמו להם החסדים ,ותחילת ביאתם במיתוק של החסדים
כמ"ש.
פתח כח
כבר כתבנו שפרצוף ז"א מתחלק לב' חלקים ,עד הפרסה וחזה שלו הוא סוד חג"ת שלו,
ומן הפרסה ולמטה נה"י שלו ,והם ב' מיני סדרים של הנבראים ,א' בתוספת שלמות ,והב'
בפחות ,והם בסוד הנהגת עוה"ז ועוה"ב ,2320שלמעלה מסודרים המדות כפי מה שהם ,והוא
לצדיקים בג"ע להתענג בשכר מעשיהם והוא הטוב והאור חסד ,ולרשעים בגיהנם בגבורה
בחשך ,כמ"ש )שמואל א' ב ט( ורשעים בחשך ידמו ,וכן הבינונים בב' אלו ,ולכן שם גילוי
ההשגחה ביותר ,ושם סוד אנ"י הוי"ה נאמן לשלם שכר טוב כו' ,ונאמן לשלם כו' )רש"י שמות ו
ב( והיינו ,כי הם בסוד פנים ואחור דשם הוי"ה טדה"ד וכוז"ו והוי"ה ,2321והם ג' מדות חד"ר
הנ"ל ,שטדה"ד כ"ב אותיות והם מאורות החסדים ושם כל הברכות )בראשית מח כ( ב"ך יבורך
וגו' ,ובסוד שם כ"ב בברכת כהנים 2322בחסד ,והם אשר נתנו מציאות לגילוי הנבראים ע"י
אותיות התורה.
ושם כוז"ו אחורי הוי"ה משמאל סוד גבורה וצמצום ,והם סוד ל"ט מלאכות שהיו
במע"ב ליתן גבול ומדה לכל נברא ,ועל סוד זה נאמר )ישעיה מב כב( מי נתן למשיסה וגו' ,הלא
הוי"ה זו וגו' ,והוא ג"כ סוד בוצד"ק דבמו"ס ששם הוא ט"ל 2323כידוע ,ובו ג"כ סוד ט"ל של
תחיה )שבת פ"ח ע"ב( לכן קבעוה בברכת גבורה ,שע"י הגבורות יתן דין ברשעים לבער רוח
הטומאה מן הארץ ,כדי שיתגלה יחודו בעולם ויהיה הוי"ה אח"ד וגו' )זכריה יג ב(.
והוי"ה באמצע הוא ת"ת ,ובהנהגת עוה"ב שהיא חג"ת נאמר )מלאכי ג יח( ושבתם
וראיתם בין עובד אלקים וגו' ,והוא ג"כ בהגלות מעלתם של ישראל במדרגה עליונה ,מה שא"כ
נה"י למטה מן החזה הוא כפי סידורם בעוה"ז שבאים המדות במזוג ובהתחלפות ,כי שם היה
הצמצום וסילוק האורות )בראשית א ט( יקוו המים וגו'.
ואלו ב' חצאי הפרצופים הם בסוד רוח ונפש כמ"ש כמ"פ ,שנר"ן הם בג' חלקים של
הפרצוף נשמה בראש בחב"ד ,ורוח בחג"ת גויה ,ונפש בנה"י בבט"ן ,והוא ר"ת ב'המה ט'ף
נ'שים ,שנפש הוא בדרגא דבהמה שהוא למטה ממדרגת אדם 2324שהוא הרוח ,וכן אדם בקטנות
שדומה לבהמה נמשך אחר תאות נפשו היסודי ,וכן נשים שהם בנה"י ששם מקום הנוקבא ,ולכך
 2320עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2321עי' שעה"כ שער יוה"כ בהקדמה ,וכן בהגר"א בתיקו"ז עז ע"א ד"ה ואמר איהו.
 2322עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א וז"ל ,כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"ל כנגדן כ"ב אותיות
שבתורה ט' וי"ג ,הן כ"ב תקונין בז"א ,וכנגדן כ"ב אותיות התורה שהן בז"א כידוע וכו' ,וזהו שם
של כ"ב בז"א כידוע בת"ת ,והן כ"ב תקונים דדיקנא שלו ,שהוא בתפארת כנ"ל ,והן יוצאין מברכת
כהנים כידוע ,והן י"ג יודי"ן שם בכל תיבה יו"ד עד וישם י"ג תיבות ,ותשעה ווי"ן ,וידוע שע"ק
נקרא יו"ד וז"א ו' ,שלכן נגד י"ג תקונין הן יודי"ן ,ונגד ט' תקונין דז"א הן ווי"ן ,וכן השם כ"ב נחלק
לט' וי"ג ,עכ"ל.
 2323עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וז"ל ,וכאן בגלגלתא דא"א הוא ראשית בוצינא דקרדינותא
בטלא דבדולחא שנא' )ישעי' כ"ו( טל אורות עליך ,וברדת הטל לילה סוד הגבורות שראשי נמלא
טל קווצותי רסיסי לילה ,עכ"ל.
 2324עי' 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.
459

פתחי שערים

עטרת יסוד דאימא מסתיים בחזה כמ"ש ,שעטרה הוא המדרגה שע"י עוברים תרי"ג איכות של
הרוח לתקן תרי"ג איכות שבנפש ע"י תרי"ג מצות.2325
וכמו כן כאן הדעת שהוא המסדר הנהגת ז"א בפנימיות שבו ע"י התורה ומצות ,צריך
שיקבל תיקון זה מעטרת היסוד דידה לתקן ג"כ הכלים שהם מאורות ההנהגה ,ע"י החו"ג
שמקבל מעטרה זו ,והיינו שיתגלה בהם ההנהגה ע"פ סדר התורה ומצות בב' הדרכים של חסד
ודין ,והוא סוד התורה שהוריד משה משמים לארץ ,שמשה הוא הדעת ושמים הוא וילון )חגיגה
י"ב ע"ב( עטרת היסוד 2326דאימא ,וכמ"ש )תהלים סז ג( לדעת בארץ דרכך ,ובאו בתחילה בסוד
י' הדברות ה' דברות בכל לוח שהם ה"ח וה"ג של הדעת ,2327ושם כלולים כל התרי"ג איכות
שהם תרי"ג אותיות ,ועם ז' דרבנן 2328הם תר"ך 2329אותיות של הדברות ,וכן סוד הב' כתרים
שירדו לישראל וב' כתרים של כל דבור כמ"ש )שבת פ"ח ע"א( כל דבור כו' קשרו לו שני כתרים
כו' ,הם ב' עטרין אלו של הדעת כמ"ש למעלה )פתח ג'(.
ואלו ג' המדות של חד"ר נתפשטו בז"א ע"י נה"י דאימא ,והוא קו המדה שעשתה אימא
למדות אלו ,לשלם לכל אדם ולכל דבר לפי עבודתו ולפי תיקונו ,והם הזרועות של ז"א
שמתפצלים כל א' בפ"ע ,לצדיקים בג"ע ולרשעים בגיהנם ,וכן לבינונים ,אבל תכלית הכל הוא
כדי שגם הרשעים והבינונים אחר שיקבלו עונשם ,יהיו נכללים במחיצת הצדיקים ,והוא הבירור
של הנשמות אחר המות ,שלסוף כולם מתוקנים ,והוא סוד מ"ש הרב ,2330שבהתחלת התפשטות
הזרועות במקום הגרון ,שם הם מחוברים יחד ומשם תחילת התפשטות הדעת לסדר הנהגת ז"א,
שסוף המעשה תחילת המחשבה ,והוא ג"כ התחלת התפשטות נה"י דאימא בב' שלישים
התחתונים דת"ת דידה ,שהוא עליית הנשמות עד למעלה בסוף התיקון ,הרי שסוף הנהגת עוה"ב
ממטה למעלה ,שם הם המדות מיוחדים כולם לתכלית הטוב הגמור ,והגרון הוא בין הראש ובין
הגוף כמ"ש למעלה )ז"א פתח לט( שסוף המחשבה הוא תחילת המעשה ,והוא הדבור שמגלה
המחשבה ומביא לידי מעשה ,ולכן מקום מעבר המאורות ממה שנסדר במחשבה בראש אל
המעשה בזרועות נקרא גרון שהוא הדבור ששם מקורו ,ושם ג"כ התחלת הדעת.
פתח כט
אלו הה"ח וה"ג של הדעת צריכים הם להתפשט בכל ה' ספירות של ז"א בחג"ת נ"ה,
שהם כללי המאורות של סידור הנבראים והנהגתם ,וע"י נגדל פרצופו ,וענין זה עמוק מאד,
והוא ,כי מצינו באדם כדי שיהיה ראוי להוליד בדומה ,צריך הדעת שיתפשט בו ,והוא המוח
השלישי שיורד תוך חוט השדרה ,2331וצריך שדרך שם יהיה ניתן כח הזרע המזריע בכל אברים
של הגוף ,עד שאח"כ בזיווג יוצא הזרע מכלל אברי הגוף ,שלכן בטיפה הנמשכת ממנו נכלל כל
תרי"ג אברים וגידים של הולד ,וכן הוא בנקבה ,טיפת מ"ן שלה צריך לצאת מכל האברים שלה,
ובזה נכללים שניהם )בראשית ב כד( ודבק באשתו והיו לבשר אחד ,וכ"ז שהדעת אינו בשלמות
בו ,אז אינו ראוי להוליד ,וע"י הדעת כשנותן בכל אבר הכח הראוי בו ,אז הוא מתגדל וראוי
להוליד ,שלכן קטן שאין לו דעת אינו מוליד.

 2325עי' לעיל הערה .202
 2326עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ב.
 2327עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד.
 2328עי' מגלה עמוקות אופן ע"ג שהם נט"י ,עירובין ,ברכות ,נר שבת מגילה חנוכה והלל,
והרמ"ע מפאנו )מעין גנין ח"א כוונת הברכות( מוציא נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות
וצומות.
 2329עי' שער מאמרי רשב"י ב' ע"ב וז"ל ,פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר"ך אותיות
כמנין כתר ,עכ"ל ,ועי' לקוטי תורה להאריז"ל  -ספר משלי יא וז"ל ,ובאבדם רנה שהם תרי"ג מצות
כנזכר ועם ז' מצות דרבנן כגון נר חנכה מקרא מגילה עירובין וכיוצא הרי תר"ך כמנין כתר ,עכ"ל.
 2330ע"ח שער הזווגים פרק ה'.
 2331עי' ע"ח פרצופי זו"ן פרק א' ,ועי' זהר השמטות דף רס"ג ע"ב וז"ל ,חוט השדרה משוך מן
המוח של אדם ובא לאמה ומשם הוא הזרע דכתיב ממזרח אביא זרעך ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ כ"א ע"ג וז"ל ,חוט השדרה הוא שקיו דכל גופא וע"י מתפשטין המוחין ,עכ"ל.
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והכח הזה אנו רואים שיש בו או"ר ומי"ם ,שהזרע הוא מאור העינים וכח הגוף ,2332והוא
האור המושרש במוח שמשם בא האור אל העין ,ואח"כ בזיווג כשנותן בה הטיפה נמשך האור
והמים ביחד ,ונשאר האור גנוז ביסוד בברית שלו ,ויוצא מים לבד ,ומ"מ קצת אור נכנס עם
המים ,והוא תענוג של האשה בזיווג דנהיר לה דרך דופן ,ואור ומים הנ"ל הם חו"ג של
הדעת.2333
ונמצא שבתחילת בניינו וגדלותו של האדם ,צריך שהדעת יתפשט בו בב' חלקים של
חו"ג ,והדעת הזה נמשך מן המוח וניתן בכל אבר כפי מדתו ושיעורו ע"י קו המדה שקבל מנה"י
דתבונה ,כדי שאח"כ בזיווג יהיה כל אבר נותן מחלקו כפי המדה הראוי לכל א' ,והנה כמו כן
הוא במאורות עליונים של ז"א ,שתחילת גדלותו של ז"א צריך שאימא תתן כח במאורות אלו
שיתפשטו בהרחבה ,שיהיו יכולים אח"כ להשפיע לנוקבא שהוא כלל בנין הנבראים תוספת
שלימות)ן( וגם להוציא נשמות חדשות ,ולכן צריכה לחלק בכל מדרגה שבמאורות אלו ב'
בחינות של החו"ג ,והיא התענוג של הנבראים ,ועצם השפע הצריך להם ,ועצם השפע הניתן
לכל א' הוא סוד מים והוא בסוד ברכת הגשמים )דברים כח יב( יפתח ה' לך את אוצרו הטוב
וגו' ,לתת וגו' ,בעתו וגו' ,שהוא הנוקבא ,שהוא עת ,והוא סידור הנבראים לפי חילוק הזמן
והרגעים שבתחתונים ,שבכל שעה ובכל רגע הוא חידוש אחר כמ"ש בכ"מ ,והנה אם היו
הנבראים מתוקנים כראוי ,אז היו נהנים מזיו השכינה מתענוג עליון כמו אדה"ר קודם החטא,
והוא האור שהוא עצם הטוב וחסדו ית' שהוא כדי להטיב לזולתו ,אבל ע"י החטא נשאר האור
גנוז במאורות העליונים ,ויוצא רק השפע כפי מדרגת התחתונים ,ואין נהנים מעצם התענוג רק
דרך כותל ומחיצה ,וכן בהשגת התורה שהוא תענוג הנשמות ,אין שייך רק ע"י מסכים ומחיצות
רבות ,שאין משיגים כלל על בוריו רק דרך משל וחידה ,ואעפ"כ כל התיקונים שעושים הצדיקים
בעוה"ז הם מגדילים את אלו המאורות שבז"א ,שיהיה נשאר בהם התיקון ,והוא השפע העליון
והתענוג העיקרי של הנשמות והנבראים כולם ,והוא בסוד הנ"ל )תהלים קיט פח( לעולם ה'
דבר"ך נצב בשמים ודב"ר הוא סוד או"ר שהנעלם של או"ר נשאר בשמים בז"א ו"ר שבו סוד
דבר והא' הוא מעט האור במדרגה היותר תחתונה שמאיר דרך דופן ומחיצה ,זה נשפע גם
למטה.
ואלו ב' המדרגות או"ר ומים הם החסדים שלו ,רק שמים הם הגבורות של החסדים ,ר"ל
שיוצאים רק צמצום ומדרגות תחתונות של האור ,ואור עצמו הם החסדים של החסדים .2334אבל
עיקר הגבורות אינם לז"א רק לצורך הנוקבא שנותן בה בתחילה ,שע"י היא נעשית כלי ומעלה
מ"ן ,והוא סוד נורא ועמוק ויראתי לגשת כו' ,אך כדי להראות זיו ויקר נועם תוה"ק ולהבין דברי
 2332עי' רמב"ם דעות פרק ד הלכה יט ,וכן הובא בשער מאמרי רשב"י ח"ב י' ע"ב.
 2333עי' בהגר"א בתיקו"ז פ"ט ע"ג וז"ל ,האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג
והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל,
וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב'
בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר
ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג
את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט
למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית
כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס
את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה
שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל ,שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין
הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך
דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא
שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל
הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי
לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא
בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 2334עי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ט ע"ג וז"ל ,הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו"נ נבראו
אבל סרס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין כי לויתן הוא צדיק כמש"ל נ"ב
ב' לויתן לעילא דא צדיק כו' והוא זו"נ אמה ועטרה כנ"ל והנה אור ומים הן ב' עיטרין דחו"ג והיו
ראוין להיות שם ולהזדווג וליתן שניהם לנוק' אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך בזיווג
בכל האברים הוא התענוג בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל.
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הרב ,מוכרח אני לבאר אפס קצהו ,והוא שגבורות אלו שנתנו בז"א הוא סוד הכח שלו שבו חפר
את הבאר יסוד דידה לעשות אותה כלי ,כי כאיש גבורתו) 2335שוטפים ח כא( וכל גבורות הם
בסוד חפיר"ה שקיע לגיו ,2336והוא בסוד הכח של הגבורות שמעלה מ"ן מרפ"ח ניצוצין שהם
סיגי הגבורות ,שע"י הכח הזה שהוא סוד גבורות כי כאיש גבורתו ,עושה מלחמה עם הסט"א
ושואב הקדושה משם ועולים ומסתלקים אל יסוד דנוקבא בסוד חפירה וכמו שית' )במקומו(
בתוספת ביאור )מ"ד ומ"ן פתח כב( בס"ד.
וכן הזרע באדם הוא כח הגוף ,והוא במאורות הכח הניתן בהם לעשות דין בסט"א
ולסלק מהם כחות הקדושה שהם אוחזים בהם ,זה נעשה ע"י התחתונים שגורמים להגדיל את
ז"א ולהוסיף בו כח בסוד )תהלים סח לה( תנו עוז לאלקים ,כ"ז שישראל עושים רצונו של מקום
מוסיפים כח כו' ,2337והוא לגבורות שם אלקים ,וצריך תחילה ליתן בנוקבא סוד מים ראשונים
שהם גבורות של החסדים ג"כ ,שזה נמשך מצד הטוב העליון שע"י תהיה נקשר אהבת הנוקבא
לדכורא ,והוא כח הניתן לצדיקים בסוד )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר מסייעים אותו ,ונעשים
מוכנים יותר להתקשר באהבה אל קדושה עליונה ולהוסיף מצות ומע"ט ,להעלות מ"ן מתתא
לעילא ,והבן דברים אלו כי א"א להאריך בדברים הנוראים האלה.
פתח ל
כשיורדים ה"ח האלו מפי היסוד דאימא ומתפשטים בז"א ,יורדים ב' שלישים
התחתונים דת"ת וב' חסדים של נו"ה ,אבל ב' החסדים של חו"ג דז"א ושליש עליון דת"ת
נשארים שם ביסוד אימא ,ואין מאירים אל הזרועות רק דרך מחיצות היסוד והזרועות ,אבל
החסדים התחתונים הם מאירים בגוף בגלוי ,והוא למטה מן החזה דז"א ,וכשיורדים הם הולכים
תיכף אל היסוד ,ומשם חוזרים ועולים דרך קווים ,ועולים ומגדילים כל פרצופו של ז"א עד
הכתר שבו ,וכל זה ענין עמוק ,שכבר כתבנו )בפתח הקודם( שהגדלת ז"א ע"י הדעת הוא הכח
שניתן בו שיהיה כל מאור שבו ראוי ומסודר בכל שלמותו להשפיע לנבראים תוספת שלמותם,
והנה כבר נתבאר )פתח כ'( שהנהגה הניתן לעוה"ז הוא בנה"י 2338שהוא למטה מן החזה ,ולכן
שם החסדים מגולים ,שאלו החסדים הראוים למדרגות אלו של עוה"ז להם ניתן להגלות ,אבל
לא לב' חסדים ושליש שהם עד החזה שהוא בסוד הנהגת עוה"ב ,אין להם גילוי רק לעתים
2339
רחוקים לצדיקים גדולים שזוכים להטעימם מעין עוה"ב בעוה"ז כמו מדרגת האבות
ודומיהם ,וגם זה אינו בשלמותו רק הארה וזיו בעלמא ,ועיקרו נשאר גנוז לעוה"ב ,והוא סוד אור
הראשון שעמד הקב"ה וגנזו ,2340ונברא במקומו מאורות אחרים ביום ד' ,כמ"ש )בראשית א יד(

 2335עי' ב"מ פ"ד ע"א שזהו אבר התשמיש.
 2336עי' בהגר"א בתיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
 2337עי' איכה רבתי )על הפסוק )איכה א ו( וילכו בלא כח גו'( ר"ע בשם ריב"ס אומר ,בזמן
שישראל עושין רצונו של מקום ,מוסיפין כח בגבורה של מעלה ,כד"א באלקים נעשה חיל ,ובזמן
שאין ישראל עושין רצונו של מקום ,כביכול מתישין כח גדול של מעלה דכתיב צור ילדך תשי גו',
עכ"ל.
 2338עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2339עי' ב"ב ט"ז ע"ב וז"ל ,ג' הטעימן הקב"ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב,
עכ"ל ,ועי' שבירה פתח כד שזהו גוונין דלא חזיין ,ועי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,וכולם )נה"י(
גוונין דמתגלין לנביאים וחג"ת שהן ג' היכלות השניים אינן מתגלין הגוונים רק לאבות ועי' המשך
דבריו שגילוי הנביאים היה נה"י דרך המלכות ,ושל האבות היא חג"ת בהתלבשות בנה"י ,ונתגלו
בארץ ,ע"כ ,אם כן הבינונים היא לאפוקי האבות ,שזכו לגילוי מעין עולם הבא
 2340עי' חגיגה י"ב ע"א וז"ל ,אמר רבי אלעזר אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם
צופה בו מסוף העולם ועד סופו ,כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה
שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן ,שנאמר וימנע מרשעים אורם ,ולמי גנזו לצדיקים לעתיד
לבא שנאמר וירא אלהים את האור כי טוב ,עכ"ל.
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יהי מאורות ברקיע השמים וגו' ,שהוא במקום החזה ששם הפרסה רקיע 2341המבדיל כו' ,ולכן
אנו אומרים שהחסדים השייכים לב' הזרועות ושליש העליון של ת"ת נשאר ביסוד אימא ,ולא
נפתח הפתח בהרחבה שיבואו לידי גילוי ,ומאיר שם דרך מחיצות ומסכים.
2342
והנה הנשמות קודם בואם לעוה"ז מראים לכל א' מקומו בג"ע העליון כל א' לפי
שורש נשמתו ומקומו בז"א כפי שמושרש שם ,וביאתם לעולם הוא כדי שע"י הבחירה הטובה
ורב עוסקם בתורה ובמצות ,יגדילו מעשיהם ומרחיבים אורות אברי נשמותיהם ,והוא סוד
הגדלת הפרצוף של כל א' ממטה למעלה ,ועי"ז מרבים הארה במקורות העליונים ,והוא שכר
הנשמות בעוה"ב שאותם האורות עצמם שנהנו מהם קודם ביאתם לעולם ,היו בצמצום ודרך
מחיצות ,עתה הם מתרחבים ומתגלים להם בסוד )משלי ח כא( להנחיל אוהבי י"ש ואוצרותיהם
אמלא ,וי"ש הוא י"ש עלמין שעתיד להנחיל לכל צדיק 2343שהם בחו"ג ,או"ר בימינא ומנח"ה
בשמאלא ,2344והם הזרועות דז"א שמגדלים החסדים אשר שם ע"י רוב מעשיהם שעולים
מלמטה למעלה בסוד אור חוזר ,והם החסדים שעולים מן היסוד צדיק וצדק ,וסוד אמל"א הוא
חס"ד שהם חסדים המתגדלים ועולים אל הזרועות להגדילם ,וגידול הזרועות הוא בסוד מצות
עשה ומצות לא תעשה ,שע"י הלא תעשה שנזהרים מהם שנחשב כאלו עשו מצות ,כמ"ש
)קידושין ל"ט ע"ב( ישב ולא עבר עבירה נחשב לו כו' ,מקבלים הנאה ותענוג גם מן המאורות
דשמאלא בסוד מ"ש 2345גדולים צדיקים שמהפכים מדה"ד כו' ,וכן הוא בבנין הגדלת ז"א,
שבעת שמתפשטים החסדים השייכים לחצי פרצופו התחתון שהוא הנהגת עוה"ז שמתגלה בהם
כח השפע והתענוג שיהיו ראוים להשפיע מהודם אח"כ לנבראים ,זה גורם ג"כ שמהנהגת עוה"ז
יהיה גורם עליה מתתא לעילא ,להרבות האור במדרגות העליונות של חג"ת ג"כ ,והוא בסוד
מ"ש בתורה )ויקרא כו ג( אם בחוקותי תלכו וגו' ,ונתגלה רק שכר הפירות של המצות בעוה"ז
בתורה ,אבל שכר עוה"ב לא נזכר כלל ,2346והיינו שבאמת לא נזכר שכר עוה"ז אלא לבשרם
שאם ילכו בדרכי ה' ,יברך אותם ויצליחם בעוה"ז בפירות מעשיהם ,שעי"ז יהיה להם הכנה
לעבודת ה' ויתרבה שכרם בעוה"ב ,והוא סוד גילוי החסדים בחצי פרצוף התחתון שזה נתגלה
בתורה שהוא ז"א ,ושכר עוה"ב נשאר סתום רק בדרך רמז בתורה בכ"מ ,והוא סוד הארת
החסדים שם דרך מחיצות ומסכים בהרבה מקראות בתורה.
ומה שנתגלה שכר עוה"ז ,הוא שעי"ז יגרום הגדלה לחסדים שבזרועות בעוה"ב ,כמ"ש,
ולא לבד שענין הנוגע אל שכר עוה"ב והנהגתו הוא עולה ממטה למעלה להגדיל כל מדרגה
ומדרגה ,אלא גם הנוגע אל הנהגת עוה"ז ג"כ הוא כן ,שהחסדים המגולים יורדים תחילה
במרוצה דרך קו האמצעי עד היסוד בו ואינם יורדים דרך קווין ,אלא אח"כ בעליתם חוזרים דרך
קווין כל א' למקומו לנצח והוד ות"ת ,והיינו שבתחילה ניתן הכח בשוה אל הנהגת עוה"ז
שישפיע למטה שיהיו מוכנים עי"כ במעשיהם להוסיף כח בפמליא של מעלה ,והכח הזה שהוא
עולה מן התחתונים אינו שוה ,ועולה בדרך קווין ,שיש צדיקים שנשמותיהם מסטרא דחסד,
ומעשיהם לגמול חסד ולהרבות במ"ע ,ונמצא שההארת והגדלת המאורות שנעשה ע"י עולה
בסטרא דימינא ,יש צדיקים שהם באים מסטרא דדינא ,ועבודתם לקנא קנאת ה' ולעשות דין
 2341עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"א.
 2342עי' מדרש תנחומא פקודי ג'.
 2343עי' עוקצים פ"ג מי"ב וז"ל ,אמר רבי יהושע בן לוי ,עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל
צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות ,שנאמר )משלי ח( להנחיל אהבי יש ואוצרותיהם אמלא,
עכ"ל.
 2344עי' פע"ח קה"ת פרק ו וז"ל ,ויקח מן הבא בידו מנחה ,רצוני לבאר לך מציאות המנחה,
כבר ידעת מ"ש בזוהר תרומה מענין עולמות דשריין תחות כורסייא ,ר"ז בסטרא דימינא ,וק"ג
בסטרא דשמאלא ,והענין כי ידוע ענין ש"י עולמות הנה אותם ק"ג עולמות שהם בצד שמאל גי'
מנח"ה הם מתעוררין אחר חצות היום ,כי אז שמאל של יצחק גוברת לכן נקרא תפילת מנחה,
עכ"ל.
2345
עי' סוכה י"ד ע"א וז"ל ,אמר רבי )אליעזר( ]אלעזר[ למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר,
לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום ,אף תפלתן של צדיקים מהפכת
דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות ,עכ"ל.
 2346עי' גמ' ברכות ל"ד ע"ב וז"ל ,ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא
נתנבאו אלא לימות המשיח ,אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך ,עכ"ל.
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ברשעים ולהתגבר על יצרם בסטרא דל"ת ,וכן עולה מעשיהם להגדיל המאורות ג"כ בקו
שמאלי ,וכן הוא באותם שבאים משורש קו האמצעי ,שכל צדיק יש לו מדרגה בפ"ע ,וכלל
המדרגות של צדיקים הם בג' קווין ,והם סוד האבות שהם שורש כל ישראל ,אברהם בסטרא
דחסד ויצחק בסטרא דדינא ויעקב קו האמצעי ,ושורש הזה מתפשט בכל ישראל שהם בג' קווין
האלו ,ואלו הם החסדים שעולים מן היסוד למעלה ,שכבר נתבאר שהיסוד הוא מקום שיורד
משם תרי"ג איכות שברוח לתקן את התרי"ג איכות שבנפש ,2347וכן הוא כאן שבתחילה ניתן כח
עוז לישראל לצדיקים בדרך כלל ,שעי"ז מתעוררים לעשות רצונו של מקום ,ועולה מעשיהם
ממטה למעלה בדרך קווין ,והבן זה מאד.
פתח לא
יסוד דז"א הוא המאור הכולל כל המדרגות של כל הגוף 2348שהם כללי המדרגות
שבפרצוף שע"י יורד הארה ממנו אל הנוקבא בנין התחתונים ,ולכן בהכרח שיהיה בו מקום בית
קיבול אל כל ה"ח של חג"ת נ"ה שהם כל הגוף ,והם ה"פ טו"ב גי' מיל"ה 2349כמ"ש למעלה
)פתח כו( ונמצא שיש בו מקום מגביל לאורות של הנהגת עוה"ב ולאורות של הנהגת עוה"ז,
וכבר נתבאר בנתיב הקודם שהחסדים של נו"ה וב' שלישי ת"ת הם היורדים ומתגלים ,משא"כ
של ב' חו"ג ושליש ת"ת נשארים סתומים ,לכן גם כאן יורדים ב' שלישי החסדים של ת"ת ושל
נו"ה בתחתית היסוד ,ר"ל לאותו מקום שנגד נו"ה דז"א ששם באים החסדים בגלוי ,וכמו כן
במאור המעביר המאורות למטה היה כן ,אבל במקום המקביל נגד חו"ג ושליש ת"ת ,היה מקום
פנוי שלא ניתן שם כח לגלות ,למטה מאחר שאלו החסדים היו סתומים ולא נתנו להגלות למטה.
ואחר שירדו החסדים כפי הכנה שהיה לנבראים קודם החטא של האדם ,כמ"ש למעלה
)פתח כז( שניתן כח לקדושה תחילה וליצה"ט ,אז אח"כ ירדו הגבורות וירידתם היה קודם שעלו
החסדים ממטה למעלה וירדו ג"כ תיכף ביסוד דז"א ,והוא כמש"ל שהחסדים ירדו תחילה כדי
שבעת ביאת הגבורות ימצא כבר מיתוקים שלהם ,שכבר קדם להם החסדים שאין נותנים מקום
שליטה לגבורות כ"כ בסוד קדימת יצה"ט ליצה"ר ,ולכן ירדו הגבורות בעת שהיו החסדים בדרך
ירידה ולא בדרך עליה ממטה למעלה ,שאז לא היה המיתוק כ"כ גדול ,והוא סוד גדול כמ"ש
)קידושין ל' ע"ב( יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום כו' ,ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו
כו' ,והנה החסדים הוא כח הטוב הנותן כח וסיוע לדחות היצה"ר והרע מן העולם ,והסיוע
מלמעלה הוא בסוד אור ישר מלמעלה למטה ,משא"כ העולה ממטה למעלה ,הוא התעוררות
התחתונים שמתגברים לעומת הרע ולהגביר כח הקדושה ,אבל אין בכח הזה כ"כ לדחות הרע
שלא יהיה לו שליטה ,אם לא בדרך ירידת החסדים שהוא העזר מלמעלה ,ולכן בעת שהיו
החסדים מסודרים בסוף היסוד שהוא סוד מדרגות של מאורות הראוים להנהגת עוה"ז בנה"י של
מאור המעביר ההנהגה אל התחתונים מרוח לנפש ,שם היה מיתוק הגבורות בירידתם שם ,והיה
ירידת החסדים תחילה ,כדי שכשירדו הגבורות ,לא היה להם מקום בז"א רק להיות עיקרם
מתפשט לנוקבא ,והיינו כמ"ש למעלה )פתח כז( שכמו באדה"ר קודם החטא לא היה יצה"ר
יכול לבוא אליו לפתותו ,מאחר שבו בעצמו לא היה שום נטיה לרע כלל שהגבורות היו בו
במיתוק גדול ולא היה יכול לבוא רק אל האשה שבניינה עיקרה מגבורות ,והוא מ"ש שמצד
שקדם החסדים בכל בנייני המאורות שבז"א ,לכן הגבורות שנתפשטו בו לא היה עיקרם
בשבילו ,שהרי בו צד החסד גובר ,ולכן היה עיקר ירידתם בשביל הנוקבא לבד ,שבה יש יותר
אחיזה לסט"א וכמו שית' במקומו )נוק' דז"א פתח יג( בס"ד.
והנה יש הפרש בין החסדים לגבורות ,שהחסדים כשירדו היו בדרך קווין וכן היו סדורים
שם ביסוד ,אבל אח"כ כשעלו ,היו בב' דרכים מקצתם דרך קווין ומקצתם דרך קו האמצעי ,אבל
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 2348עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש
באד"ר דף קמ"ג ,עכ"ל.
 2349עי' שער הפסוקים  -פרשת מקץ )מזולתו( סוד גביע הכסף ,יובן במה שהודעתיך ,כי יוסף
היא היסוד דז"א ,אשר בו ה"ח ,כי הכסף הוא בחסד ,ולכן הגביע היה של כסף ,גם כל חסד נקרא
טוב ,בסוד )תהלים כ"ג ו'( אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ,והנה ה"פ טוב ,הם בגימטריא גבי"ע,
ונלע"ד חיים ,כי גם גביע עולה בגימטריא מילה ,שהיא ביסוד כנלע"ד ,עכ"ל ,וכן איתא בליקוטי
תורה מקץ בשם מרח"ו.
464

פתחי שערים

הגבורות היו בהיפוך ,שבעת ירידתם ירדו בשוה שלא בדרך קווין ,ורק כשנכנסו ביסוד נעשו שם
דרך קווין ע"י החסדים שהיו שם ג"כ בדרך קווין ,וכל אלו סודות גדולים והט אזנך ושמע דברי
חכמים וחידותם.
פתח לב
כבר כתבנו למעלה בנתיב שבירת הכלים והתיקון שזה היה הפרש בין עולם התהו ובין
התיקון ,שבעת התהו היה שיעור המאורות בדרך הוצאות הקלקולים ,שלא היה בהם עדיין
המתקלא שיהיה מסודר הכל בדרך ג' קווין של הנהגת חד"ר בהשגחה פרטית לפי העבודה של
ג' כתות ליום הדין ,2350ובתיקון נסדר הכל בדרך קווין ,והוא הנהגת התורה ע"פ סדרה בכל
הפרטים ,והנה ,עיקר התיקון היה סוד חסד דאתגליא בפומא דאמה 2351מלך הדר ,וחסד הזה הוא
הפועל בנבראים בשביל תכלית הטוב שיהיה הכל מתוקן כראוי ,אבל בעולם התהו היתה
השליטה בסטרא דגבורה לבד ,שלא היו מסודרים בבחינת הטוב אלא במדרגת העלם הטוב,
שהרע עושה את שלו וגורם חשך במאורות וסילוק השגחה להיות נעזב ח"ו למקרה ,והשגחה
הוא בדרך כלל מעילה לעלול לבד ,וזה נקרא התפשטות שלא בדרך קווין ,ולכן גם אחר התיקון
ידוע שלא נתקנו אלא הפרצופים והעולמות ,אבל לא הנשמות ,2352והיינו שנשאר בהם עכ"פ
אחיזת הסט"א ,ואין המאורות של אצילות הפונים אל הנשמות ונבראי מטה פונים אליהם כפי
שהם כבר מתוקנים ,אלא כפי שהקלקול עדיין גובר בהם ,שלכן זה מה שנשאר ביד התחתונים
לתקן גם אדם דנשמות ,והוא ג"כ תיקון המאורות של אצילות שיהיו מסודרים להשפיע לנשמות
ולנבראים כפי שהם מסודרים בתיקון ,ולכן גם כשנברא אדה"ר שהיה הכל מתוקן ,כמ"ש
)בראשית א לא( וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ,מ"מ ,נשאר כח במאורות
להשאיר כח הבחירה באדם ,שע"י יצרו יכול לחטוא ולגרום קלקול שז"ס הבחירה ,והם
הגבורות שנתפשטו בז"א ונשרש בהם כח הקלקול ,והוא סוד מה שבאו בהתפשטות שלא בדרך
קווין ,אך מצד שלא היה שליטה לסט"א כ"כ קודם שאכל מעץ הדעת ,שלא היה הרע כרוך
בטבעו ,היה מיתוק אל הגבורות האלו שבקל יהיו יכולים להתמתק ולהעשות ג"כ בסדר קווין,
והוא מצד קדימת החסדים שם בז"א כמ"ש ,והוא מ"ש הרב ז"ל שאח"כ בעת התפשטם ביסוד,
שיצאו שם החסדים בדרך קווין ,נעשו גם הגבורות כן בדרך קווין.
והנה ,ירידת הגבורות היה בהיפוכא ,תחילה ירד גבורת החסד למטה ,ואח"כ גבורת
הגבורה עליו ,ועליו גבורת הת"ת כו' ,עד הוד ,ונמצא ,שגבורות חג"ת היו במקום חסדים של
נו"ה וב' שלישי ת"ת המגולים שבתחתית היסוד ,ונתמתקו שם ,אבל גבורות הוד ונצח ושליש
של ת"ת לא נתמתקו ,כי שם לא היו חסדים במקומם בגלוי ,והוא ג"כ ענין עמוק ,כי ידוע שעיקר
אחיזת הסט"א היא ברגלין) 2353ברכות ו' ע"א( הני ברכי דרבנן דשלהי כו' ,2354והוא מטעם ששם
 2350עי' ר"ה ט"ז ע"ב.
 2351עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ד וז"ל ,וז"ש ואתתקן בתקונוי באמה בפומי' דאמה והן עיקר
תקונין ,לאתבסמא נוקבא בדכורא שזה התיקון בעולם התהו שלא היה מתקלא ,והמתקלא הוא
ביסוד כמש"ל )ריש פ"א( שהמתקלא כף זכות וכף חובה והוא זכר ונקבה ,זכר כף זכות ונקבה כף
חובה חו"ג ולשון חק מכריע בינתים הוא היסוד שנקרא לשון ,כמ"ש )ישעיה נ'( לשון למודים בסוד
למודי ה' נו"ה כידוע ,כמש"ל )שם( בסוד ברית הלשון וברית המעור ,והמכריע צריך שיכלול שניהם
זו"נ והוא אמה ופומיה דאמה שהוא יסוד ומלכות כידוע ,עכ"ל.
 2352עי' פע"ח תפילה פרק א' וז"ל ,ונמצא עתה ,כי כל העולמות נתקנו בבחי' חיצוניותם,
שהוא בחי' העולמות בכללם עם א"מ שלהם ,אך האדם בעצמו לא נתקן עדיין רק בחי' הנפש שלו,
לפי שכל אלו הם מצות מעשיות מצד הנפש ,ואפילו הברכות שלהם הוא מצד מצוה מעשיות,
עכ"ל ,ועי' שעה"כ ק"ש פרק ו' וז"ל ,באו"א יש ב' מיני זווגים הא' הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון
אל כל העולמות ולקיימם קיום ההכרחי להם אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע כ"א
יפסק רגע א' יתבטלו כל העולמות מקיומם והוייתם ,והב' הוא כדי להמשיך ולתת מוחין לזו"ן כדי
להוליד נשמות בני אדם התחתונים בעוה"ז ,עכ"ל ,אם כן יוצא שבתיקון נתקן העולמות ,והוא
הזיווג התמידי החיצוני בין או"א ועלינו לתקן הזיווג הפנימי ,וזה ההבדל שבין נשמות לעולמות,
עכ"ל.
2353
עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 2354עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר
לבושו פורה דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס
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נסתלק האור ע"י הפרסה ,והוא כמ"ש כמ"פ שהוא בסוד הנהגת עוה"ז ששם היה סילוק קדושה,
שאין ניכר יכולתו ית' והשגחתו לעין כל ,והכל כדי שיהיה הבחירה מצויה ,וכל זה הוא בסוד
הגבורות שהוא שם אלקים הנהגת הטבע ,והיינו שכאשר יש נפלאות ונסים ,אז הכל מכירים
יכולתו והשגחתו ית' ,שרואים שמשדד דרכי הטבע כמו שהיה במצרים ובים וכדומה ,משא"כ
כשהוא מתנהג בטבע.
והנה הדעת שהוא מסדר הנהגת המאורות בהנהגה פנימיית ע"י התורה לישראל ולעולם,
יש בזה ב' דרכים ,א' בהנהגה טבעיית ג"כ מתנהג ע"פ התורה ,והוא סוד הגבורות של הדעת שם
אלקים ,והב' ע"י נסים חסדים של הדעת ,ובזה ג"כ ב' מדרגות ,הא' בנסים נסתרים מלובש
בדברים טבעיים והוא חסדים של נה"י שמתגלים בכל עת ובכל זמן ,והם חסדים המגולים
למטה ,והב' ,בנסים ונפלאות גלוים כמו במצרים ועל הים וכדומה שהוא בחינת הנהגת
עוה"ב ,2355חסדים של חג"ת ,אבל הם נסתרים ונשארים סתומים למעלה ,שאין מתגלים אלא
לעתים רחוקים ע"י הצדיקים הגדולים שגורמים זה ,והוא הגדלת החסדים העליונים ע"י שעולים
ממטה למעלה ,ונפתחים מקורות של חסדים דחג"ת ביסוד אימא ,להיות נפתח בהרחבה
ובהתגלות ,והוא מ"ש שהחסדים ירדו כסדרם ונשארים ב' שלישים של ת"ת ושל נו"ה ביסוד
בגלוי ,משא"כ בחו"ג ושליש ת"ת כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( אבל הגבורות סוד הנהגת
הטבע ,הם המתגלים ובתוכם החסדים הנסים נסתרים או גלוים רק לישראל לבד ,ונמצא
שבהנהגה טבעיית השייך להנהגת עוה"ז שהם של נו"ה ,בהם יש מקום לסט"א לקטרג וכמש"ל,
והם אשר עדיין לא נתקנו ולא נתמתקו ,רק כאשר ישראל הם בגדולתם כמו בא"י ורשעים
בשפלות ,הגם שמתנהג בטבעה ,אין כ"כ כח ליצה"ר לקטרג והוא סוד גבורות של חג"ת שהם
נתמתקו ע"י חסדים שבהם ,שהחסדים הם המגדילים מעלת ישראל והקדושה ,ואין מקום מיתוק
להנהגה טבעיית של נו"ה הנהגת עוה"ז ,רק בעת שהחסדים עולים למעלה להגדיל ז"א ולפתוח
מקורי חסדים של חג"ת לגלות נפלאות בעולם ,אז מהפך גם הנהגה הטבעיית ומשדד המערכות,
ואז יש מיתוק גם למטה בעוה"ז.
פתח לג
ולבאר הענין יותר ,צריך שתדע מ"ש למעלה שיש הפרש בין מיתוק הגבורות ע"י
החסדים בין קודם חטא אדה"ר לאחר חטאו ,שקודם חטאו ירדו החסדים תחילה ואח"כ
הגבורות ואז ירדו הגבורות ,בהיפוכא ולא נתמתקו רק של חג"ת בירידה ,ושל נו"ה ע"י עליית
החסדים למעלה ,אבל אחר חטאו היה באופן אחר ,שהגבורות ירדו תחילה ואח"כ ירדו החסדים
המגולים למטה ,ונתמתקו גבורות התחתונות של ב' שלישי ת"ת ושל נו"ה בירידה ,אבל של
חו"ג ושליש ת"ת נמתקו ע"י עליית החסדים למעלה ,ועולים דרך קו האמצעי עד שמגיעים
לחו"ג ,אז מתפשטים דרך קווין ,והיינו כדי שלא יתמתקו של נו"ה ב"פ וישאר המיתוק בחסד
וגבורה ,ולכן עולים דרך קו האמצעי ,ואין פונים בעלייתם לנצח והוד רק דרך ת"ת אל חו"ג,
כמ"ש הרב הקדוש בכוונת ציצית )דרוש ב'( והיינו ,שאף אחר חטאו של אדה"ר שיש לגבורות
קדימה וממשלה גדולה בעולם עד שהרע נאחז בו ביותר ,מ"מ צריכים שיהיו ג"כ ממותקים קצת
כדי שלא יהיה להם )מעלה( ]ממשלה[ גדולה ועי"ז יוחזר העולם לתיקון וגם הרשעים אח"כ
יכולים לחזור בתשובה ,והוא ע"י רוח הקדושה המתעורר בנפשם שהם מסוד חסדים האלו ,אבל
לא ניתן להם כח גדול למתק הגבורות ביותר כדי שיהיה הבחירה קיימת וגם יהיה להם שליטה
גדולה כ"כ כפי אשר גרם חטאו כפי שיעור מחשבה עליונה.

האמור בפרשת משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה
בחלישו דילי' עד דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך
וסלקיה וכו' ,ושם בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל
כו' ,ובג"כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש
וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל.
 2355עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
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ולפי שאחר חטאו גרם פגם גדול בנה"י שהוא הנהגת עוה"ז ,במה שנמשך אחר מחקר
טבעי בסוד עץ הדעת טו"ר ,שמזה בא הכחשה ח"ו בהשגחה ובתורה בסוד חכמות חיצוניות
כמ"ש למעלה )פתח כה( לכן הוצרך שם מיתוק יותר גדול ,והיינו שהגבורות של נצח והוד יהיו
נמתקים בדרך ירידת החסדים שהוא באור ישר ,והיינו שהקדושה והעזר אשר נמשך מצדו ית'
שלא ע"פ מעשינו רק בסוד עזר מלמעלה ,הוא עשה מיתוק במאורות הגבורות הנוגעים אל נו"ה,
והוא סוד התורה שניתן בארץ למתק היצה"ר כמ"ש )שבת קמ"ו ע"א( ישראל שעמדו על הר
סיני ,פסקה זוהמתם מן הנחש שנשך בעקביו ברגלין של אדה"ר ,והם סוד הלוחות בנו"ה
כידוע 2356וכמו שית' עוד בסוד בנין הנוקבא )יעקב ולאה פתח כ'( והוא סוד )שמות יט כ( וירד
ה' על הר סיני וגו' )שמות כ א( וידבר אלקים וגו' ,והם הגבורות ששמעו אז בסוד )שמות יט טז(
קולות וברקים וגו' )שם יח( ויחרד כל ההר וגו' שאז נתעוררו הגבורות בתקפם ,אבל נמתקו ע"י
הדברות בסוד )משלי לא כו( תורת חסד על לשונה )שמות יט יח( והר סיני עשן כולו מפני אשר
ירד עליו ה' באש וגו' ,שהגבורות ירדו תחילה ואח"כ נתן תורה לישראל ,וכן הוא בכל זמן ,והוא
בסוד גילוי התורה ופנימיותה לצדיקים הזוכים אליה ,שבזה נדחה היצה"ר מהם ,כמ"ש
)קידושין ל' ע"ב( בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין ,והצדיקים במעשיהם הטובים אע"פ
שע"י מתגבר הקדושה ,אין מבטלים  2357.....ע"י מעשיהם היצה"ר וסט"א לדחות ולמתק
הגבורות פעם שניה דרך קווין לתקן נו"ה של ז"א לגמרי ולבטל הנהגת הטבע ולגרום להם
שיתגלה מעשיהם הטובים בעוה"ז ,שעדיין לא בא העת לבטל הרע מכל וכל ,ולכן הם עולים
בקו השוה במישור ,ואין פונים רק למעלה לחג"ת להנהגת עוה"ב ששם יאירו מעשיהם דרך
קווין ,וגם שלא יקבלו שכרם בעוה"ז וינוכה להם בעוה"ב ,והוא מ"ש הרב ,שאם היו עולים
2358
בנו"ה בדרך קווין ,לא היה מיתוק בחג"ת של הגבורות ,והיינו שאם היו מעשיהם גורם
לפרוע להם כמדתם בעוה"ז ,לא היה שכרם גדול כ"כ בעוה"ב ,וגם היה נו"ה מתמתקים ב"פ,
ושיערה חכמתו ית' שאם היה כן היה ביטול לרע יותר מכפי הצריך להנהגת הנבראים כפי מה
שגרם חטאו של אדה"ר.
וכפי הסדר שקודם החטא שהחסדים היה להם קדימה ,לא היה אחיזה כ"כ בנו"ה של
הגבורות ,לכן היו יורדים הגבורות בהיפוכא של חג"ת למטה במקום נו"ה של החסדים,
ומתמתקים דרך קווין ובדרך אור ישר ,והיינו שהיה הנהגת עוה"ב מתגלה יותר בעוה"ז שלא היה
מיתה בעולם ,וכל הנבראים של עוה"ז היו מקבלים הארה מרובה יותר מעין עוה"ב כמו הנהגת
האבות 2359ודומיהם ,ובהארת פנים בסוד )במדבר ו כה( יאר ה' פניו וגו' ,אבל של נו"ה ,לא היו
צריכים כ"כ מיתוק גדול כמ"ש ,והיה די המיתוק שעולה ממטה למעלה ,שע"י התחתונים לבד
היו יכולים לכוף יצרם ,מאחר שלא היה כרוך בטבע האדם ובנבראי מטה ,ולא היו צריכים כ"כ
סיוע מלמעלה ,שלא היה יצרם מתגבר כ"כ ,ואם היה בזה מיתוק היצה"ר מסטרא דלעילא היה
מתבטל היצה"ר לגמרי ,ומתבטל הבחירה מכל וכל ,והבן עומק דברים אלו.
פתח לד
דעת הזה המתפשט בז"א הוא כולל פרצוף שלם של י"ס שהוא המסדר כל כללי
המאורות ,והוא היורד ועולה בסוד אור חוזר להגדיל המאורות שלו ,והוא כמ"ש בסוד אור ישר
מסטרא דלעילא וגם מצד השקפת התחתונים שע"י מעשיהם הטובים גורמים הגדלת המאורות
בכל ענפיהם כמ"ש למעלה )פתח ל( ובתחילה כל מאורות של הדעת היו סתומים ביסוד דתבונה
בכללות ,וע"י שנתגלו ויצאו מן היסוד ,אז נתרחבו לכל ענפיהם ,ר"ל מה שאימא נתנה בו כח
הגלוי להתפשט למטה ,וכשעולה הדעת בחזרה למעלה ,נעשה לבוש אל החו"ב וכתר שבו,
 2356עי' שעה"פ עקב.
 2357הכת"י לא כ"כ ברור ואולי יש להוסיף המילה 'ישראל'.
 2358נדצ"ל גורמים.
 2359עי' ב"ב ט"ז ע"ב וז"ל ,ג' הטעימן הקב"ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב,
עכ"ל ,ועי' שבירה פתח כד שזהו גוונין דלא חזיין ,ועי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,וכולם )נה"י(
גוונין דמתגלין לנביאים וחג"ת שהן ג' היכלות השניים אינן מתגלין הגוונים רק לאבות ועי' המשך
דבריו שגילוי הנביאים היה נה"י דרך המלכות ,ושל האבות היא חג"ת בהתלבשות בנה"י ,ונתגלו
בארץ ,ע"כ.
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והוא ,כי ב' דעות הם ,2360א' הנשאר בפנים והוא כולל ב' ,א' שמכריע בין חו"ב דאבא ,והב' הוא
הכרעתו בין חו"ב דאימא ,ושניהם הם דעת שנשאר בראש ,והם בסוד חיה ונשמה שבו ,והג' הוא
הדעת המתפשט שהוא מכריע בין חו"ב שבו בעצמו ,והוא נעשה במדרגת רוח ,ושנים
הראשונים הם נשארים בנה"י דאו"א ,והשלישי מחוץ להם ונעשה בסוד חזרת החסדים ,והוא
הגדלת הדעת לעשות דעת לבחינת רוח מבחוץ ,שכבר ביארנו שעיקר מדרגת אדם הוא רוח
שבו ,2361וחיה ונשמה הם מדרגות עליונים המשלימים אותו ,והם בסוד או"א אצלו ,וכמו כן הוא
בז"א עצמו ,שחו"ב שלו הם בגדר או"א לז"ת שלו ,וצריך שיהיה בחינת דעת בג"ר ובחינת דעת
בז"ת ,שדעת הוא העושה זיווג בין דו"נ כמ"ש )בראשית ד א( והאדם ידע וגו' ,והוא כלל הב'
עטרין חו"ג שבזה עושה זיווג בין דו"נ ,והג"ר הם המאורות מסודרים במחשבה צריך שיהיה
ביניהם יחוד בין דו"נ שבמחשבה והם חו"ב שלו ,וכבר כתבנו למעלה בנתיב או"א )פתח י(
שחו"ב צריכים שיכללו זה בזה בסוד )ס"י פ"א מ"ד( הבן בחכמה וחכם בבינה ,ונמצא שחכמה
שלו הוא מה שאבא הראה שם מכחו וזיוו להיות קבוע בו בראשו ,הוא כולל חו"ב ,וכן אימא
נתנה שם בחינת זיו ,והם חו"ב של הבינה ,וצריך שהדעת הנשאר בראש בג"ר יכריע בין כל
חו"ב ,והם ב' מדרגות של הדעת הנשאר שם ,ר"ל שבו מתחברים כל המדרגות של חו"ב ,והב'
הוא דעת המתפשט בז' ימי בראשית ועושה חיבור ביניהם ,והוא המוח המתפשט בחוט
השדרה 2362עה"ח מהלך ת"ק שנה 2363עד היסוד ,ומחבר כל האברים ע"י חו"ב שבו ,והוא עיקר
כלל הו"ק סוד רוח ,ונעשה מלבוש חופף על ב' חלקי הדעת שבראש ,כי חו"ב ודעת שבראש
נשארים סתומים בנה"י דתבונה ,שלעולם ג"ר הם סוד המחשבה שאין לו גילוי בז"ת ,רק
שמתראים ניצוצות שלהם ע"י הדעת המתפשט ,שניכר מסדר הנהגת העולם שיש לכל דבר סדר
נפלא וחכמה עמוקה וסתומה במחשבה עליונה ,ונמצא שחו"ב שלו ניכרים ע"י הדעת הזה,
כאדם המתראה לזולתו ע"י לבושו ,וגופו מכוסה מבפנים.
וסוד העמוק הזה אמרה חנה בתפלתה כמ"ש )שמואל א' ב ב( אין קדוש כה' וגו' ,ואין
צור כאלקינו אל תרבו תדברו גבוהה וגו' ,כי א-ל דעות ה' ולא נתכנו עלילות וגו' ,שדברה שם
מסוד הנהגה עליונה שהוא נכלל בב' דרכים ,הא' הנהגה פנימיית הכמוס על פי התורה לישראל,
והב' מה שנראה מבחוץ כפי הנהגת הטבע שהם בסוד ב' שמות הוי"ה אלהי"ם ,ואמרה זה נגד
הרשעים המכחישים השגחתו ית' ,בראותם רוע הסידור בהנהגת צדיק ורע לו כו' ,ואמרה כי אין
קדוש כה' בהנהגה פנימיית בסוד המוחין ,ואין צור כאלקינו במדות וכלים החיצונים שם אלקים,
ואמרה אל תרבו תדברו וגו' ,נגד השגחה עליונה ברוע הסדור הנראה בהנהגה ,כי באמת הכל
תלוי בדעת המסדר ההנהגה שבמחשבה בג"ר הדבר מסודר כראוי ביושר ,רק בז"ת בא הדבר
בהתהפכות לפי הראוי לקיום ז' ימי בראשית ,והוא מ"ש כי א-ל דעות ה' ולא נתכנו וגו' ,שהם ב'
דעות בראש וא' בז"ת ,והוא א' של ול"א ,והקרי בו' והם ו' ימי בראשית שהדעת הוא מתפשט
בהם.
פתח לה
 2360עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,דעת כלול מדעת דאו"א אלא שדעת דאבא נשאר
במוחין ודעת דאימא הוא דעת המתפשט ,עכ"ל.
 2361עי' 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.
 2362עי' א"א פתחים כג וכה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"ג וז"ל ,וז"ש לעיל מתפשטן אתוון
לבתר ר"ל לגוף כמש"ל כידוע שחוט השדרה הוא שקיו דכל גופא וע"י מתפשטין המוחין ,עכ"ל.
 2363עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"א וז"ל ,והחסד הזה משיוצא מראש ז"א הולך בכל החמש
ספירות והוא סוד ה"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ"ל ,והוא עץ החיים שהוא מהלך ת"ק שנה ,שהוא
מבינה הגלגלת שנק' עץ החיים וכ"ז ידוע ,וכמ"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"ק פרסה שהוא ה"ס
כידוע ,עכ"ל.
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החסד של ז"א הוא יום הראשון ,והוא מאיר בכל הו' ימים ,2364והיינו שהוא כולל בתוכו
ו' חסדים של כל הו"ק וא' נשאר בו בסוד שורש ,וה"ח שתחתיו מתפשטים בה' ספירות
שתחתיו ,והיינו שהושרש מדת החסד בכל המדות שכולם הם פונים לכוונה זו ,אף שכל א' הוא
מדה בפ"ע ,מ"מ הכל בשביל חסדו ית' ,וגם מתערב בכל מדה ובכל הנהגה מדת החסד ,שאל"כ
לא היה העולם מתקיים ,ובהם מתלבשת בינה דז"א ושם אימא עילאה ,והוא סוד כלל מעשה
בראשית שנחתמו כולם בטו"ב ,והם ששה פעמים טוב 2365שנזכר בהם ,שחסד הוא טוב ,כמ"ש
)בראשית א ד( את האור כי טוב ,והוא ג"כ מ"ש )בראשית ב ד( אלה תולדות השמים והארץ
בהברא"ם ,ואמרו )מדרש תהלים קיד( בה' בראם ,וכן )בראשית רבה פרשה יב פסקה ט(
באברה"ם ,שאברהם הוא יום הראשון חסד ,וה' חסדים שהם ה' אורות של יום ראשון ,הם
הענפים של החסדים שמתפשטים בה' ספירות שתחתיו ,כי אברהם היה הראשון שפתח מדת
החסד בעולם ע"י שהיה עוסק במדה זו ,כמ"ש )בראשית כא לג( ויטע אשל וגו' ,וגם היה
הראשון שפרסם כבודו ית' בעולם במה שהיה העולם הולך בחשך ,וע"י התחיל גילוי כבודו ית',
כמ"ש )בראשית יב ז( וירא ה' אל אברם וגו' ,ולכן ע"י נפתח שער החסד להאיר בכל זמן של ו'
אלפים שנה ,והוא ה' שנתוסף לו במילה ,ה' פעמים טו"ב ,שהם ה"פ אור של מע"ב ,ולכן הוא
שורש לכל החסדים שנתפשטו בכל ז"ת שהם ששה הימים.
פתח לו
פרצוף זה דמוחין שמתפשט בז"א עם עליית החסדים להגדילו ,נעשה במשך זמן אחר
היניקה והוא עד י"ג שנה ויום א' ,וזה היה בתחילת אצילות ובנין פרצוף דז"א ,אבל אח"כ ,בכל
יום שבאים מוחין חדשים בכל יום אינו בא בהדרגה בסדר זמנים ,רק בב"א ,והכוונה בזה כבר
כתבתי בכ"מ ,שענין הזמן שאנו מדברים באצילות ובפרצופים ,אינו זמן ח"ו כפי שהוא למטה
רק שורש הזמן ,וענין הזמן הוא דבר נעלם מאד ,והוא סוד ההדרגה שעשה המאציל ית' שכל
פרטי המאורות שמסודרים לתיקון הוצאת הנבראים ולהנהגתם לא יאירו כולם ביחד ,שאם היה
כן היה מתבטל הבחירה ובנין העולם ,וצריך שיאיר כל מאור בפ"ע כפי שיעור הדרגה שעשה
המאציל ית' ,והם סוד הרגעים המתקבצים ,שכל רגע הוא מאור פרטי ,וכלל תתר"ף רגעים הם
הפרטים הנכנסים בסוג של מאור כללי הנקרא שעה ,ואלו הסוגים נכללים בסוג כללי יותר
הנקרא יום ,וכן הוא שבועות וחדשים ושנים ,וזה נעשה ע"י בוצד"ק קו המדה שעשה גבול
למאורות 2366שלא יכנוס א' תוך גבול חברו ,והם סוד הגבורות שנעשה ע"י גבול לכל מאור
בפ"ע שע"י נעשה השינוים בהנהגה ובנבראים בכלים שלהם ,שכל א' הוא מדרגה בפ"ע ,וכל
המדרגות קשורים ונמשכים זה מזה שהוא סוד קישור הזמן של כל הו' אלפים שנים ,שכל רגע
מחובר לחברו ונמשכים זה מזה עד שבכלות הארת כל המדרגות ,יכלה זמן הנהגת העולם כפי
סידורו עתה והם ו' אלפי שנין ,ומשם יעלה אח"כ לנצחיות ,שכל המאורות יאירו בב"א ,והיינו
שבזמה"ז כל מדרגה שנתקן ע"י התחתונים ונעשה ,אותו המאור הוא מתעלם ומסתלק למעלה,
כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( והוא הרגע שחולף ועובר ,וכן כל המאורות
שהם הימים והשנים שחולפים ועוברים עד שבהשתלם השנים שנקצבים לכל אדם כפי מספר
מדרגות המאורות שצריך לתקן לפי שורש נשמתו ,2367אז הוא מת ונפשו מסתלק ממנו ,ושם
נהנה מכולם בב"א ,ולכן שם אין זמן.

 2364עי' יהל אור ח"ב ד ע"ג וז"ל ,קומת אדם הוא מב' דברים ראש וגוף ,והוא ג"ר וז"ת ,בינה
כוללת ג"ר וחסד ז"ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ספד"צ י' ע"ד
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 ,ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד
הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה ,ואם כנים הדברים אז זה
לא כמו פשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י הנ"ל שזה כן חסד פרטי ,אבל יתכן ששניהם כוונו
לדבר א' ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד ,ועי' לעיל הערה .245
 2365הנזכרים במע"ב.
 2366עי' לעיל פרצופים פתח א' שבוצד"ק הוא שורש לכל גבול.
 2367עי' לקמן הערה .2375
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וכן הוא בכלל העולם ,בכל יום נעשה תיקונים חדשים ,ואחר כלות כל התיקונים אז
יהיה נשלם ו' אלפי שנין ,וכולם סלקין לאימא באלף השביעי לסוד הנצחיות ,2368ושם יקבלו
שכרם ויעלו ממדרגה למדרגה עד א"א שהוא למעלה מן הזמן ,ששם אין גדלות שלו בדרך זמן
כמו בז"א ,והתחלקות הזמן בחמש מדרגות ,רגעים ושעות וימים וחדשים ושנים ,והוא ענין
עמוק ,כי הזמ"ן הוא בדו"נ סוד מ"ה וב"ן ,2369ושעות וימים הם דו"נ ,שלכן הם י"ב שעות
בנוקבא וז' ימים בדכורא ,2370ז' כפולות וי"ב פשוטות ,2371וכן חדשים ושנים ,חדשים בנוקבא
י"ב חדשים ,ושנים בדכורא ז' שנים בשמיטה ,רק שזה בכלל וזה בפרט ,והוא כמ"ש למעלה
)פתח ל"ה( שחסד יום הראשון שורשו נשאר למעלה בחסד ,וה' ענפים ממנו הם מתפשטים
בה"ס שתחתיו שהוא סוד אור הראשון שמאיר בכל הו' ימים וע"י מתחלק הזמן ,והם ה"פ חס"ד
גי' ש"ס סוד ש"ס מעלות 2372שהחמה מהלכת בהם בשנה ,ועם כלל הה"ח הם שס"ה ימות השנה
שאור הראשון נגנז שם בלבוש החיצון ,2373שהשנה כולל כל ה' הזמנים הנ"ל שהם ה"ח ,ולכן
בז"א תלוי גדולתו בשנים ,שבכל שנה מתגדל מאור שבו ע"י שנכנסים בו כל הפרטים הצריכים,
והוא כי כל אבר צריך שיהיה מורכב מד' יסודות ,ויש כח חמישי המחבר כולם והוא חומר
היולי 2374שבו ,והם ד' אותיות הוי"ה עם קוצו של י' ,ונמצא שכל אבר שמתגדל ,נכנס בו תוספת
מה' דברים הנ"ל ,והם ה' חלקי הזמן שכל א' הוא מסוד מ"ה וב"ן ,וה' חלקים הם שנה אחת והם
בסוד דו"נ ,י"ה וכן ו"ה דו"נ והם הימים ושעות ,ושנה וחדשים וקוצו של י' סוד הרגעים.
והנה כל סדר גדלות הזה הוא בתחילת אצילות שהוא ע"פ סדר זמנים הנ"ל שנסדרו
המאורות שלא ע"י התחתונים ,והיה משער המאורות בהוצאתם מן הקלקולים והשבירה
בהדרגה זה אחר זה ,משבירה )ו(נקודות לפרצוף ובסדר יניקה ומוחין ,וגם המוחין היו בהדרגה
כדי ליתן בהם שורש למה שיהיה אח"כ הבחירה ,שיש בזה מדרגות חלוקות אם יהיה גדלות
המאורות הרבה והקלקול מתרחק לגמרי או מעט ,הכל לפי המעשה ולפי הכנת הדור וע"פ
הזמנים המתחלקים ,כמו במצרים ובמדבר ובא"י בבית ראשון או בשני ובגלות ראשון ושני ,וגם
בזה היה כמה מדרגות חלוקים לפי הכנת ישראל לפי הדור של אותו הזמן ,אבל בבחינת הורדת
מוחין חדשים שבכל יום הנעשה ע"י המצות ,זה אינו תלוי בהדרגה ,שזה הוא בעת שהמאורות
כבר מסודרים לפי ערך הזמן ההוא ,ורק שנעשים תיקונים וחידוש במאורות בכל יום ובכל זמן
כפי מה שהוא ,זה החידוש שמקבלים אין תלוי בהדרגה ,שהחידוש נעשה ע"פ המצוה הפרטית
או התפלה של אותו הזמן ,שזה גורם חידוש מוחין חדשים מלמעלה לחדש המאורות בכללם של
כל פרצוף ז"א ,והבן דברים אלו מאד.
ועוד יש בזה ענין יותר עמוק ,שהגדלת ז"א עצמו בגידול אבריו היא סוד הנהגת הזמן
המושג לנו עתה בהיותנו עומדים במצב עוה"ז של ו' אלפים שנה ,אז יאירו בהארה מרובה
להשפיע לעוה"ז או במועט ,אבל חידוש המוחין שנתוספו בו הוא בסוד התיקון הנעשה ע"י
תורה ומצות מה שנשאר עיקר שכרם לעוה"ב באלף השביעי ,והוא כמ"ש במ"א באריכות בסוד
המחדש בטובו בכל יום מע"ב ,שכמו שבכל אדם נשמתו מסתלק)ת( ממנו למעלה בכל לילה
ונותנת דין וחשבון על מעשיו שבכל יום ,וזה נשאר שם לשלם לו אחר מיתתו בשכר המצות
ועונש העונות לתקן נשמתו ,ואחר כך בבוקר נכנס בו ניצוץ חדש מהנשמה ,שכפי מספר ניצוצות

 2368עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א.
 2369עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תמג ,ועי' תיקון פתח י'.
 2370עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"א וז"ל ,י"ב שעות של הנוק' שנקראת שעה ובה י"ב שעות י"ב
שבטים דנוק' ,עכ"ל ,וכן עי' שם י"א ע"ב וז"ל ,ואעפ"י שו' ימים של ו"ק הן בו' תיבות לפי שהן
בכלל ימים וכ"א תיקון א' אבל מלכות היא בסוד השעה ובה י"ב תיקונים י"ב שעות ,עכ"ל.
 2371עי' ס"י פ"ב מ"א.
 2372עי' בהגר"א ס"י פ"ד מ"ח וז"ל ,ו' אותיות הנשארות שהן תש"ך צירופים כמ"ש בסוף
הפרק ,ש"ס צירופי פנים וש"ס צירופי אחור ,שהם ש"ס מעלות הגלגל שהולך כל כוכב וכן החמשה
כל יום ,עכ"ל.
 2373מוזכר לעיל עקודים פתח ב'.
 2374עי' ע"ח קיצור אבי"ע י' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז קמ"ה ע"ד ד"ה מאן דרשים וז"ל ,כתר לית
ביה גוון כלל דוגמת חומר הראשון.
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נשמתו כך הם מספר הימים שנקצב לכל אדם ,2375ואז ביום השני כשעושה המצות ,עושה
תיקונים חדשים מה שלא עשה ביום שעבר ,ואח"כ בלילה מסתלק ג"כ למעלה כשעולה שם
נשמתו ,2376ונשאר התיקונים שם לעוה"ב ,וכן בכל יום ,והוא שבאמת בכל דבר יש גוף ונפש,
ובאדם גוף שלו הוא אחד אבל נשמתו מתחדשת בו בכל יום ,וכן המצות עצמם הם דבר א' ,ד"מ
תפילין מניח בכל יום בשוה ,וכמו כן כל המצות ,אבל פנימיות של המצות ,היינו תיקוני
המאורות העליונים שנעשה ע"י ,הוא מתחדש בכל יום.
והנה אנו רואים שהגוף הוא מתחילה גדל והולך בהדרגה ,וכאשר כבר הוא גדול אז
עומד על מצב א' רק נשמתו מתחדש בכל יום כמ"ש ,וכמו כן הוא בכלל העולם והנהגתו גדל
והולך ,שתחילה הי' בסוד השבירה בדורות הראשונים עד אברהם בסוד שני אלפים תהו )ע"ז ט'
ע"א( ואח"כ מאברהם ואילך התחיל התיקון ויצא בסוד פרצוף ,והיה תחילה בסוד זיווג וטיפה
כללית באברהם ,ואח"כ בג' ימי קליטה בסוד סדר ג' קווין ע"י הג' אבות שהיו בסוד חד"ר,
ואח"כ בסוד העיבור בס' ריבוא נשמות במצרים ,ואח"כ הלידה ביצ"מ ,ואח"כ היניקה במדבר,
ואח"כ הגדלות בא"י ,ואלו המדרגות היה נראה חילוק השפעתם בעוה"ז בגדלות ישראל או
בשפלותם ח"ו ,אבל כשהגיע זמן הגדלות בתכלית גדולתם ,אז לא היה ניכר התיקונים שהיו
עושים בכל יום למטה ,רק נשאר תיקונם למעלה לצורך העונג של אלף השביעי שהוא עוה"ב
כללית לכל הנשמות ,וכן בכל זמן ובגלות ,שכל יום נעשים חידושים בעולמות עליונים ע"י
תורה ומצות של ישראל ,נשאר זה למעלה בסוד )תהלים קיט פח( לעולם ה' דברך נצב בשמים
כמש"ל )פתח כט( לצורך התיקון שלע"ל באלף השביעי ,וכבר נת' )פתח כב (2377שאז יהיה
הנהגה למעלה מן הזמן רק בסוד הנצחיות ,שכל המאורות מאירים כולם ואין מאור א' מעכב על
חבירו )ו(לכן כתב הרב ז"ל שחידוש המוחין שבכל יום ויום נעשה שלא בהדרגת הזמן ,והבן כל
זה מאד מאד.
פתח לז
סדר הגדלות הזה הוא כי בשנה ג' ,שנה ראשונה שאחר היניקה ,נכנס בו פרק תחתון
דנצח דתבונה ובו נצח של הצלם ,ובשנה ד' פרק תחתון דהוד דתבונה ובו הוד דצלם ונכנסו
בחו"ב דז"א ,ואח"כ בב' שנים שאח"כ ,פרק אמצעי דנו"ה דתבונה ובהם חסד וגבורה דצלם
ונכנסו בחו"ב דז"א ,ונדחו ב' פרקים התחתונים עם נו"ה דצלם בחו"ג דז"א ,וביום א' של שנה
ז' נכנס עטרת יסוד דתבונה ואז הגיע לפעוטות ,2378שנכנס בו קצת דעת ,והענין ,כי עטרת יסוד
דתבונה הוא גבוה למעלה מב' פרקין תחתונים דנו"ה דידה ,שלעולם שורש קו האמצעי בג'
מקומות שבו הם למעלה מן הקווין ,שדעת שרשו למעלה מחו"ב ,וכן ת"ת למעלה מחו"ג ויסוד
למעלה מנו"ה ,ואח"כ בב' שנים שאח"כ ב' פרקים עליונים דנו"ה ,ונשלמים הקווין של ז"א
בשלמותם ,ובשנה הט' ויום א' נכנס הדעת שביסוד דתבונה בדעת דז"א ,ועטרת יסוד שלה
בת"ת שלו ,ולכן אז ראוי לביאה ,2379שכבר נתגלה בו הדעת שבו הזרע כללות קיבוץ הכחות של
כל האברים שבו הזרע כמ"ש למעלה )פתח כט( באורך ,שבדעת הזה יש כללות ה"ח שהם כלל
הגוף כמש"ל )בפתח הקודם(.
ואז בג' השנים מו' עד ט' ויום א' ,ירדו הג' חסדים ב' שלישים של ת"ת ושל נו"ה
במקומם ,כי הם חסדים המגולים ,והיינו כמ"ש שעד ו' שנים עדיין לא נתפשטו נה"י דתבונה
בנה"י דז"א רק בו"ס ראשונות שלו ,ולכן לא היו המאורות של נו"ה שלו יכולים לקבל הארת
החסדים המגולים ,שעדיין לא נגמר התפשטות וגדלות שלהם ,ור"ל כי החסדים הם תמיד האור
 2375עי' לעיל תיקון פתח טו ,ועי' ע"ח שער הצלם א' וז"ל ,כבר ידעת מהתחלקות הנשמה
לכמה ניצוצין ,ובכל גלגול וגלגול באים מקצת מהם ,וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא
להשתלם עתה בגלגול זה ,כך הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא ,לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי
האדם הנזכר בזוהר ויחי )רכ"ד ע"א( כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו ,עכ"ל.
 2376זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
 2377עי' תיקון פתח טו בשינוי לשון.
 2378עי' גיטין נ"ט ע"א וז"ל ,הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין.
 2379עי' יבמות ס"ח ע"א.
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שמסיר החשך והממתק כל הדינים ומסלק הסט"א ,ונו"ה הם המקבלים תיקונם באחרונה כי הם
יותר קרובים לאחיזת הסט"א ,והוא סוד גילוי הטוב גם בעוה"ז בעשיה שהוא במדרגת נה"י,
וכאשר הגיע ההדרגה שיגדל מעלתם שיכולים לקבל בהם הטוב שהוא בגדלותם ,שכ"ז שהכלים
קטנים במדרגה אין יכולים לסבול שפע מרובה בסוד השפעת עלינו רוב טובה אין אנו יכולים
לקבל )תענית כ"ג ע"א( וכענין רוב העושר וההצלחה שמסית האדם מעבודתו ,וכמ"ש )משלי ל
ט( פן אשבע וכחשתי וגו' ,וכאשר מסוגלים התחתונים לכך שרחוקים מן הרע ונתקדשו בתורה
ובמצות ,אז נקרא שמתגדלים ויכולים לקבל רוב טוב ותענוג בלי שום הפסד ,ואדרבא מרויחים
בזה עוד שלמות והוא ענין גילוי החסדים בהם.
ואח"כ יורדים החסדים עד היסוד שהוא המאור המוכן להוריד כל הכחות שלהם אל
הנוקבא שהוא כלל התחתונים ,ואח"כ חוזרים ממטה למעלה בסוד אור חוזר להגדיל אורות
העליונים עד הכתר ולגלות החסדים הסתומים ,והוא כמ"ש למעלה )פתח ל( באריכות שמצד
גילוי הטוב בהנהגת עוה"ז בעולם התחתון לישראל ,הוא הכנה שיתגדל שכרם אח"כ בעוה"ב,
והיינו כמ"ש )ויקרא כו ג( אם בחוקותי תלכו וגו' ,שיהיה יכולת בידם להוסיף עוז בתורה
ובמצות לעבוד את ה' בשמחה ,ועי"ז נפתח האור במקורות העליונים של הנהגת עוה"ב שהם
חג"ת ,וגם להגדיל המוחין שלו תענוג הנשמות.
ואף שעדיין לא ניתנו האורות למטה לנוקבא ,שכאן אנו מדברים מהגדלת ז"א עצמו
בהתפשטות החסדים עד יסוד שלו ומשם חוזרים למעלה ,וא"כ היאך אנו אומרים שענין הגדלת
השפע בעוה"ז גורם תוספת אור בעוה"ב ,שהרי הנוקבא היא המשפעת להם ,וכאן אנו מדברים
בהגדלת ז"א כל זמן שלא נגמר עדיין בנין הנוקבא ,אבל הענין שבאצילות ז"א שהוא הגדלת
והתרחבות המאורות שבהם קודם שיורדים אל הנוקבא צריך שיסודר שם כל התיקונים הצריכים
לנבראים ,ונשרש שם הכחות שאחר שיהיה נשפע כל האורות למטה ,יהיה סיבה לתוספת אור גם
באורות עליונים ,וכל התיקונים שנעשה ע"י התחתונים ותוספת אור שגורמים ע"י מעשיהם ,הכל
נשרש בתחילה בז"א עצמו ,קודם שנותנם אל הנוקבא לגלותם לנבראים ,וזה ענין ד' שנים שמט'
שנים ולמעלה שחוזרים האורות של החסדים למעלה במוחין שלו לגלות פעולתם מה שהיו
סתומים בתחילה והם ד' ,של ג' בחב"ד ,וא' בכתר ממטה למעלה ,שתחילה היו סתומים בנה"י
דתבונה ,ולא נתגלה כחם עד שבקע האור חוזר שבא מצד שלמות מאורות התחתונים ,את כל
המחיצות והמסכים שהיו סותמים וגונזים את מאורות הגדולים של המחשבה.
והמחיצות האלה הם קו המדה שעשתה אימא לסתום בפני חב"ד שלו ,והוא ממש כענין
האב אל הבן שאוהב אותו אהבה שלמה ועזה וחפץ להטיב לו בכל מאודו ,אך לפי שעדיין הבן
קטן ואינו ראוי לקבל כל הטוב ,נשאר הדבר כמוס במחשבת אביו ונרשם במוחו ובמחשבתו
אהבתו ,וכשיהיה ראוי אח"כ כשמתגדל ,אז מגלה האב האהבה הכמוס במחשבתו ,שאז הוא
ראוי לקבל כל הטוב ,וכן הוא בסוד גדלות ז"א ,כשהתחתונים הם שלמים בתכלית)ם( שאז
לעומתו כל מאורות של ז"א נפתחים בהרחבה גדולה ,אז האהבה הכמוס במוחין שלו ששם כל
הטוב וכל השלמות גנוז להשפיע לתחתונים ,אך כ"ז שהם בקטנות אין מסוגלים לקבלם,
ובגדלות נפתחים ,והוא בסוד מ"ש )שיה"ש ב ז( השבעתי אתכם בנות ירושלים וגו' אם תעירו
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ,שבגלות שאז ז"א בקטנות לפי שהתחתונים מעשיהם ג"כ
אינו בשלמות כראוי ,אין המאורות של האהבה הכמוס במחשבה עליונה מתגלים ,והם סתומים
וגנוזים במחיצה המפסקת ביניהם ,והם אורות של אימא הגונזת כ"ז לעוה"ב בדרגא דידה ואינה
יכולה לגלותם לעוה"ז בז' ימי בראשית שהיא מדרגת ז"א עצמו.
והבן מאד מ"ש הרב ,שפתיחת האורות שבנה"י שבחב"ד דז"א הוא ע"י החסדים
העולים מתתא לעילא ,שמקצתם בסוד אור פנימי נכנסים תוך פנימיות הנה"י דתבונה ,ומקצתם
בסוד אור מקיף מבחוץ למחיצת הנה"י ,ובזה מתרבה אור המוחין מבית ומחוץ ,והיינו שע"י
טוב המעשה מה שהתחתונים הגדילו במעשיהם ,מאורות של ז"א עולים אל המוחין עצמם לגדל
אורם ולהוציא האהבה הפנימיית לחוץ ,והאור המקיף הוא המסיר המחיצה המבדלת לפני
האהבה ומצחצח את המחיצה ,ובזה נפתחים המאורות שלהם.
פתח לח
גדלות המוחין שבראש ז"א היה ע"י עליית החסדים ממטה למעלה ,והיינו שהחסדים
הסתומים שבחו"ג ושליש ת"ת ,נכפלו עתה וחו"ג נעשו כל א' ו' שלישים וב' שלישים של חסד
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עלו לחכמה שלו ושליש א' בדעת ,וכן היה בגבורה ,ב' שלישים עלו בבינה ושליש א' בדעת ,וכן
ב' שלישים תחתונים של הכתר נכפלו ונעשו ד' שלישים ,ב' מהם שמשו במקומם ,וב' שלישים
התחתונים משליש א' נעשה כתר רחל ושליש א' עלה לשליש המכוסה ונכפל גם הוא ונעשה ב'
שלישים ,ושליש א' עם שליש הנוסף מן השליש המגולה שעלה נצטרפו אלו ב' שלישים ועלו
לכתר שלו ,והוא מבואר כמ"ש שחב"ד הוא המחשבה ,ששם האורות גדולים מאד ושם האהבה
שלו אל התחתונים שהיה כמוס תחילה ,וע"י גדלות של חג"ת שלו ,נפתחים מקורי האורות של
הנהגת עוה"ב שעולה ע"י עבודת התחתונים ,והענין ,שכלל העבודה הוא בב' דברים במעשה
ובדבור ,שהמעשה הוא בב' ידים ימין ושמאל מצות עשה ומצות ל"ת ותורה באמצע כולל
שניהם ,2380והוא ג' דרכים של העבודה ובהם תלוי המתקלא של חג"ת )ס"י פ"ב מ"א( כף זכות
כו' ,ועולה תיקון התחתונים של הצדיקים ממעשה המצות ומשמירת הל"ת ומעסק התורה,
לפתוח אלו המקורות של חג"ת שהנהגתם לעומת אלו ג' הדברים של העבודה ,וע"י פתיחת אלו
מאורות של חג"ת שהוא תשלום שכרם של צדיקים בעוה"ב ,גורמים פתיחת המחשבה
)ה(עליונה לגלות אהבתו ומחשבתו הפנימיית לנבראים ,ואלו הם הב' שלישים שעולים מהם
לחב"ד ,והיינו שהמאורות נתעלו למדרגה יותר עליונה ,עד שמחצית העליון של חג"ת נתעלו
במדרגת חב"ד ,וזה ההגדלה הוא בג' שנים האחרים מט' שנים עד י"ב שנים ויום אחד.
וכאשר כל האורות מתגדלים ומתרחבים וגם מקורות המחשבה נפתחים ,אז נשלם
הרצון של הנהגת ז"א והוא הכתר שלו כמ"ש כמ"פ ,שהרצון של כל דבר נשלם בשלמותו ובגמר
מלאכתו ועניינו ,והוא גידול הכתר בשנת י"ג שאז נשלם זמן גדלותו ,וכמו שהאדם למטה כאשר
מגיע לי"ג שנים ויום אחד נתרחב הדעת שלו ,וכל כחות אבריו מתרחבים ונעשה שלם בחכמתו
ובינתו ואז ראוי לעבודה ומחויב במצות ,שאז ראוי הוא לכל התיקונים הנעשים ע"י בעלמין
דלעילא ,וכמו כן הוא לעומתו בז"א ,כאשר נשלמים כל המאורות שבו בתכלית גדלותם ,ראוי
הוא לכל תיקוניו להשפיע לנבראים ,שכמו שהתחתונים כל תכלית גידולם ושלמותם הוא לעורר
הגדלה למעלה בסוד אור חוזר ממטה למעלה והוא העבודה שלהם ,כמו כן להיפוך במאורות
עליונים ,כל שלמותם וגדלותם הוא להיות מוכנים להשפיע למטה בסוד אור ישר ממעלה למטה.
וכבר כתבנו למעלה )בפתח הקודם( שחצי פרצוף התחתון של ז"א הוא הנהגת עוה"ז
ומשם מקבלת הנוקבא בחינת רחל שבה שהיא מסודרת להעביר הנהגה זו לתחתונים ,וחצי
העליון הוא הנהגת עוה"ב הנהגתו מצד הנפלאות ,ולכן נגדו הנוקבא בחינת לאה סוד גאותו של
מלכות שמים ,ונמצא שבחינת שליש התחתון של ת"ת שהוא התחלת ושורש הנהגת עוה"ז הוא
כתר של רחל ,והרצון של מדרגה זו ותכלית של ז"א שהוא הנהגת הזמן של ו' אלפים שנה הוא
דוקא הנהגה זו של עוה"ז ,שאם היה גילוי הנהגת עוה"ב בעולם היה הבחירה מתבטל ,שהיו
רואים תיכף שכר המצוה ועונש העון ,וא"כ לא היה שכרם גדול כ"כ ,ונמצא שעיקר הרצון של
הנהגת הזמן הוא הנהגת נה"י ,2381ולכן כתר של רחל שהוא רצון של הנהגה זו הוא עצמו הרצון
של ז"א בכללו ,וז"ס מה שאנו אומרים שכתר רחל וכתר ז"א נעשה מדבר אחד ,והיינו משליש
תחתון של ת"ת דז"א שהוא בחינה עליונה החופף על הנהגת עוה"ז נה"י ,והוא מ"ש )חולין ס'
ע"ב( ששני מלכים הם משתמשים בכתר א' ,ונכלל רצון הזה של הנהגת עוה"ז עם קו האמצעי
של הנהגת עוה"ב הכולל כל הג' קווין של חג"ת ,שתכלית רצון הזה כדי שיהיה הבחירה יותר
והיצה"ר ימצא מקום להחטיא ,ועי"ז יתרבה שכרם בעוה"ב יותר.
ונמצא שהגדלת חסד המגולה של שליש התחתון גרם פתיחת שליש המכוסה שהוא
למעלה מן החזה סוד הנהגת עוה"ב ,וזה עולה לתכלית הרצון של הנהגת ז' ימי בראשית ,והוא
מ"ש הרב ,ששליש התחתון עלה לשליש המכוסה והגדיל אותו ,ואלו ב' השלישים עלו לכתר
ז"א ,והוא הרצון העליון תכלית הנהגת הזמן ,משא"כ כתר רחל הוא רצון הנהגת עוה"ז הקשור
בתחתונים ,ולכן כתב הרב שכתרו גדול מכתרה ,שכתר שלו הוא מב' שלישים שבו שני הרצונות
עולים כא' משליש המכוסה והמגולה ,ר"ל ב' מיני הנהגות של עוה"ז ועוה"ב ,משא"כ כתר רחל

 2380עי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ד ע"ד וז"ל] ,מי שעבר על[ מ"ע ול"ת הן ס"ם ונחש ימינא
ושמאלא וכמש"ל בתמ"א ,וכמה דאברהם דאיהו ימינא יומא כו' ה"נ מיצחק דאיהו כו' ועל לימוד
התורה שהוא דרגא דאמצעיתא ,עכ"ל.
 2381עי' לקמן הערה .2383
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הוא הרצון של הנהגת עוה"ז לבד ,ונמצא שנעשה משליש א' ,והבן זה מאד ,וז"ס 2382אנ"י ואי"ן
שהם שווים באותיותיהם רק שהם מתהפכים ,שברחל הכתר שלה יורד למטה מת"ת דז"א
לכתרה אבל השליש שמשמש לכתר שלו ,עולה ממטה למעלה.
פתח לט
צלם דמוחין כולם הם בתבונה שניה שהוא בחינה תחתונה של מלכות דאימא ,ונעשית
בסדר פרצוף שלם לסדר המוחין דז"א בג' המדרגות של ג' האותיות דצלם ,והיינו שכבר כתבנו
)או"א פתח ג'( שהמוחין שלו הוא מה שניתן בו תוספת כח ממדרגות עליונות שלמעלה ממנו
שאינו לפי הנהגת ז' ימי בראשית ,ונכנסים בו להשלימו כמו שהנשמה נכנסת למטה באדם
להשלימו בדרכי ה' ולהבינו סוד חכמה עליונה ,שבזה יקנה מדרגה יותר גדולה שמעלה נשמתו
למעלה ממדרגתו לעוה"ב להשביע בצחצחות נפשו ,וכמו כן הוא למעלה בשורש ,מה שנכנס
כח בז"א להשלים המאורות שבו ,ליתן הכנה שיהיה להם עליה אח"כ באלף השביעי לעלות
בסוד הנהגת הנצחיות ,והוא סוד המקיפים ומוחין פנימיים שבו ,שמוחין פנימיים הוא מה
שנכנס מאור העליון הזה לסדר הנהגת הזמן בדרך הפנימיות באופן שע"י הנהגה זו יעלה
למעלה ,כמו האדם ע"י שעושה מצוות מעשיות בדברים גשמיים שזוכה לעוה"ב ,והמקיפים הם
כחות עליונים יותר שאינו לפי הנהגת הזמן אלא נשגב ונעלה מהם ,רק שמשקיף על הנהגת הזמן
היאך ע"י פנימיות הנהגה הזאת ,יוכל לעלות אל המדרגה של הנצחיות ,ואלו הב' מקיפים הם
סוד מ' ול' דצלם והם עומדים למעלה ממדרגתו בד' ראשונות דתבונה הוא מקיף העליון ,ואח"כ
יורדים המוחין ומתלבשים בחג"ת שלה ,ושם הוא מקיף השני ,ואח"כ נכנסים בנה"י דילה שהם
נעשים גוף א' עם ז"א ,והוא הפנימיות צ' דצלם.
והיינו ,כי נה"י דתבונה הם ממש מסודרים בערך המאורות של ז"א ובערך הנהגתו כפי
מה שהמוחין מסדרים את הנהגת )ה(עתה בו' אלפי שנין ,והמקיפים הוא לפי הסידור לפי הערך
שיעלה אח"כ באלף השביעי בעוה"ב ,שהנהגת עוה"ז הוא נה"י והם נה"י דתבונה ,אבל חג"ת
הנהגת עוה"ב ,2383ר"ל כי חג"ת דז"א הוא הנהגת עוה"ב דעתה בז' אלפי שנין לאחר המיתה,
וחג"ת דתבונה עליית ז"א באלף השביעי שהוא עוה"ב דבינה יובל עילאה ,ואח"כ ,עולה עוד
מדרגה יותר לחב"ד שלה ,והוא מ' דצלם והם סוד העליות שעולה ז"א כמה מדרגות בתבונה ב',
ואח"כ בתבונה ראשונה כפי אלו המדרגות ,וכן בבינה ומשם לאבא ועד אין קץ בסוד מ"ש
)ברכות ס"ד ע"א( צדיקים אין להם מנוחה כו' ,שנאמר ,ילכו מחיל אל חיל וגו' ,והוא סוד )משלי
יח י( מגדל עוז וגו' בו ירוץ צדיק וגו' ,שצ' הוא צ' דצלם הנהגת פנימיות של ז"א ע"י הצדיקים,
שבזה באים לעליה בל' דצלם שהוא )חגיגה ט"ו ע"ב( המגדל הפורח באויר ,2384והאויר הוא ם'
דצלם שעומדים המוחין גלוים באויר חוץ מיסוד בין פרקין קדמאין דנו"ה דבינה דכללות אשר
הוא ד' ראשונות דתבונה כמ"ש הרב ז"ל ,2385כי בד' ראשונות דתבונה נקרא אויר ,כי אין למוחין
מחיצה מבדלת כי הד' ראשונות הם ג"כ בחינת מוחין ,והוא בסוד )ישעיה ל כ( ולא יכנף עוד
מוריך וגו' ,כי החג"ת שם הכנפיים 2386מכסים האור ,ולכן שם נכנסים ונקראים בשם ל'.
והנה לפי מה שבארנו נמצא שהמקיפים הם מדרגה גבוה מאד מן הכתר שלו ,כי הכתר
הוא משותף אל המדות שלו ,אף שאינו מכלל מדות הנהגת עצמו רק רצון המשותף אליו,
משא"כ המקיפים הם המעלים מדותיו אל מדרגות עליונות יותר ,ומ"מ יש הפרש בין המקיפים
ובין הכתר שלו ,כי הכתר שלו הכלי והאור הכל מן התבונה ,אבל המקיפים הכלים הם מן
 2382עי' תיקו"ז ז' ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה אדנ"י מתתא לעילא מן אנ"י עד אי"ן עשרה
מעילא לתתא ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"א וז"ל ,נעוץ סופן בתחלתן כמ"ש בס"י,
שלכן מלכות אני ,וכתר אין ,באותיות שוות כידוע ,וכמ"ש באד"ר דף ק"ל ע"א ות"ח כתיב אני ה'
ראשון ואת אחרונים אני הוא כלא הוא ,עכ"ל.
 2383עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2384עי' ע"ח כאן דרוש א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א.
 2385עי' ע"ח דרושי הצלם פרק א'.
 2386עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"א.
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התבונה ,אבל האורות הם משותפים מתבונה ומז"א ,והוא כמ"ש שהמקיפים יש בהם כח
להעלות את מדרגות מדות ז"א של ו' ימי בראשית אל הנהגת עוה"ב אל אלף השביעי שהיא
מדרגת התבונה ,נמצא שיש בזה שיתוף שניהם.
2387
אבל יש בזה הגבלה ע"י בוצד"ק דגניז במעוי דבינה שהם הכלים של התבונה שע"י
נעשה ההדרגה הזאת ,שהעלאת ז"א לשם יהיה ע"י הדרגה ,וכל צדיק לפי מדתו ,שיש נשמות
שהם בסטרא דחסד ויש בסטרא דגבורה וכן בת"ת ,והוא ע"י התורה ומצות עשה ומל"ת ,ואלו
הם כלים של חג"ת דידה שבהם המקיפים שבה הם מוחין פנימיים ,ולז"א נעשים בסוד מקיפים,
ומקיף הראשון דחב"ד דידה הוא סוד פנימיות העבודה של הצדיקים בדחילו ורחימו 2388במצות
עשה ול"ת ותורה ,שע"י עולים עוד מדרגה יותר למעלה לחב"ד דתבונה ,שעבודה זאת אינה
מלובשת במעשה ובכלים רק במחשבה ולכן שם נקרא המוחין גלוים באויר בסוד ם' דצלם
כמ"ש ,וסוד מגד"ל 2389הוא שג"ד שבאמצע הם הג' מוחין וד' מוחין שנכנסים בכלים של ד'
ראשונות שהוא ם' ,וג' אמצעית דתבונה שהוא הל' ,ולכן הג"ר הם מבפנים ,והמ' ול' מבחוץ,
וכן ע"ז הוא ג"כ סוד המוחין וכלים דיש"ס שמתלבש בתבונה ,ושם במגדל הזה בו ירוץ צדיק
דצלם להעלותו מעלה מעלה כמ"ש ,והבן.
פתח מ
כבר ביארנו )בפתח הקודם( שנה"י דתבונה הם אשר ירדו למטה להתלבש עם המוחין
בז"א ונעשו עצם מעצמיו ,2390והיינו כי הוצרכה אימא להשפיל עצמה במדרגתו להשלימו
להביאו לידי מדרגה היותר גדולה ,והוא כענין 2391הרב הלומד עם תלמידו ,שצריך להשפיל
עצמו ללמדו כפי הכנת התלמיד כפי מה ששכלו יכול לקבל ,ועי"ז הוא מתחכם עד שלבסוף יגיע
אל מדרגת הרב ג"כ ,וכן כאן ,הוצרכה אימא לסדר מדותיה כפי מדת הזמן המסודר בז"א ,ומצד
זה גם חג"ת שבה הוצרכו ג"כ לירד לפנות לעשות נה"י חדשים לתבונה ,והיינו שכפי ירידת
מדרגה אחת למטה בהכרח שגם מדרגות עליונות שעליו יהיו יורדים להתקרב למטה זה תחת זה,
והיינו שכמו שאורות נה"י דתבונה פנו א"ע לז"א להשלים מדרגתו ולהיות מסודרים בערכו ,א"כ
גם חג"ת שלה פנו א"ע לצד נה"י שלה לעשות הכנה זו ,והוא סוד הוצאות נה"י חדשים
שמדרגות תחתונות של חג"ת יהיו בסוד נה"י ,והיינו שחג"ת נחלקו ונכפלו ,ולפי מספר האורות
של התבונה שירדו ממדרגתם ונעשים עצם מעצמיו של ז"א שהם נהי"ם ושליש תחתון דת"ת
שנעשו כלים מכילים למוחין שלו ונסדרו בערכו ממש ,א"כ צריך שיהיה נשלם אלו מדרגות
באימא בסוד שורש לז"א מבחי' עליונות ,היינו חג"ת לב' שלישי של בינה שלה ,שיהיו יורדים
ג"כ לפנות למטה ממדרגתם הכל בשביל ז"א ,וזהו כפילתם כדי להשלים החסרון של אימא,
 2387עי' א"ז רצ"ב ע"ב.
 2388עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,עכ"ל ,ועי' פרצוף ז"א פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג'
מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו' ואם ]מקיים המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו הוא מתקן
המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד מוחין בחינת נשמה שבו ,עכ"ל.
 2389עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א וז"ל ,וכד אפיק קלא דאשתמע מגו דפשיטו דמחשבה האי
קשרא דחיק ליה ושדר ליה לקשרא ב' ברזא דוי"ו דאיהו לישן ,ובטש ההוא קלא ביה ואשתמ'
מהאי סט' ושריא על הא סט' דלישן ,ובג"כ אקרי האי קלא ו' לישן ,האי קשרא דאיהו לישן שדר
ליה לגו ,קשרא תקיפא מגדלא כללא דעשרין ותרין שורין ,וכדין ההוא קלא אשתכח לגו מלה כו'
ע"ש ,והוא מגדל השן הנאמר בש"ה והוא מגדל הפורח באויר שהן שלש אוירין בג' תחומין ,וזהו
מגדל הפורח באויר השלישי שהוא יוצא מגרון ולכן נאמר צוארך כמגדל השן ,ובינה הוא ש' כידוע
ולכן שלש מאות הלכות במגדל הזה )חגיגה ט"ו ב'( והוא הל' של מגדל הזה כידוע שכל ההלכות
אלו הוא על גגו של ל' הפורח באויר ,ועל בינה נאמר היתר נדרים פורחין באויר שנדרים בבינה
כמ"ש בר"מ פרשת יתרו ,עכ"ל.
 2390עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב בינה ,דהיא נחתא רביעא על
בנין ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש
בא"ז )דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד
מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
 2391וכן איתא בפרצוף דז"א פתח ד.
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וז"ש הרב שלכך התחיל כתר של ז"א רק משליש תחתון של ת"ת דתבונה ,שאם היה נעשה מב'
שלישים אז היה צריך השלמה יותר והיה הכרח שגם כל הבינה שלה יהיה נכפל והושפל מעלתה
נגד חכמה שלה ,ובאמת חו"ב שלה צריכים להיות שווים במדרגתם ,והוא כמ"ש ,שאם גם שליש
א' למעלה מת"ת דידה היה נשפל ונסדר בערכו של ז"א ,א"כ היו המאורות עליונים צריכים עוד
השפלה יתירה לפנות למטה ,מאחר שכל המדרגות עלייתם וירידתם קשור זה בזה ,וא"כ כל
הבינה גם ג"ר דידה היו פונים למטה ולא היו שווים בערך החכמה שלה ואין זיווגם וכללותם
שוה ,וחו"ב צריכים להיות שווים שכך שיערה מחשבה עליונה שהחו"ב צריכים להשתוות יחד
במקומם ,שזה סוד זיוגם דלא אתפרש שנוק' שלו אינה יורדת לעולם ממדריגת הדכורא ,ולכן
עכ"פ ג"ר דבינה צריך שיהי' פונים לעומת מדריגת החכמה ולא למטה לחג"ת ,עוד טעם ב'
בשביל החסדים המגולים שמן החזה ולמטה ,שכך שיערה חכמה עליונה שמקורות החסדים
צריכים שיהיו פתוחים בחצי התחתון של ז"א ,שהבינה תוציאם ממה שהיו מכוסים בה אל
הגילוי לפי שהנהגת עוה"ז צריך לחסדים שיתגלו ,כי בלעדי זה לא היה קיום לנבראים ,ולכן
סיימה אימא מחיצותיה והעלמה שלה רק בחזה דז"א שהיא שליש ת"ת שלו והם חב"ד של
הת"ת ,אבל הו"ק של הת"ת שם יתגלה החסדים ,אמנם אם היה נעשה הכתר של ז"א מב' שלישי
ת"ת של התבונה ,והיה יורד גם שליש האמצעי למטה לסתום האורות ,ונמצא שהמחיצה היה
מתפשט יותר גם נגד אורות תחתונים שמחזה ולמטה דז"א ,שכפי מה שנעשה למעלה בשורש
כך הוא נמצא למטה בענפים ,שאם השליש האמצעי היה יורד ממדרגתו ונעשה במדרגת ז"א
לעומתם ,גם יסוד שבה היה נשפל יותר ממדרגתו והיה מצטמצם יותר ג"כ לעשות מחיצה
וסתימה אל האורות של ז"א ,ולא היה מתגלה החסד כ"כ בעוה"ז ,ולכן הוצרך שליש האמצעי
דת"ת דידה לעמוד למעלה מראשו בסוד אור מקיף מגולה לצחצח המדות והכלים של ז"א
שיגדל מעלתם ,ואז מתגלים החסדים למטה במקום המדות של נה"י ,וגם בשביל תיקון הנוקבא
שיוצא למטה מן החזה שע"י ששם מתגלים האורות בהרחבה ,גם הנוקבא נבנית בהרחבה יותר,
משא"כ אם היו האורות סתומים שם ,אך כ"ז בעת שעדיין לא נכנס בז"א רק צלם מצד אימא
לבד ,אבל כשנכנס בו גם צלם דאבא שהוא מדרגה גבוה מאימא ,אז המאורות של ז"א מתגדלים
יותר ואז הכתר שלו מתרחב ,שמקבל מדרגה יותר גדולה מצד שליש תחתון דת"ת דאבא ,ונמצא
ששליש התחתון דת"ת דתבונה מתפשט בערך הרחבתו הראשונה למטה בז"א ,שאורות שהיו
בז"א למטה במדרגה נעשו בערך המדרגות עליונות שהיו מאירים מת"ת דתבונה ,ומדרגות
עליונות של הכתר שלו מאירים בערך שליש תחתון דת"ת דאבא ,ואז אנו אומרים שהכתר שלו
נעשה מב' שלישים דת"ת ,ואין כאן חסרון לגילוי החסדים למטה ,שהרי השפלת התבונה למטה
אינו להקטין ולצמצם האורות בו ,רק מצד שהכלים ומדות של ז"א נתגדלו במעלתם ביותר ,והבן
מאוד.
פתח מא
מי"ג שנה ואילך נכנסים בו מדרגות אחרות ,והוא כי עד י"ג שנים נשלם זמן גדלותו לפי
ערכו ,שכל המאורות הראוים להנהגתו וסדרו כפי הצורך לנבראים התחתונים כבר נשלמו ,ולכן
אז נקרא גדול וחייב במצות ,והוא כמו האדם התחתון כשנשלמים כל הכחות שבו והדעת נשלם
בו ,ראוי לעשות מלאכתו שנברא בעבורו והוא כדי לעסוק במצות מעשיות ,כמו כן כשנשלמים
האורות בהרחבה הראויה בז"א ראוי לפעול מדרגתו כפי מה שהוא ,והיינו להנהיג הנבראים
בפועל ,ואחר י"ג שנים ,אז נכנסים בו אורות גדולים יותר ממדרגתו ,והוא מה שגורם לו לעלות
למדרגה יותר עליונה שצריך להאיר בו ולעשות בו דרכים ,שיהיה ראוי אח"כ להתעלות באלף
השביעי לעוה"ב ,וגם להשפיע לנבראים תוספת שפע למעלה ממדרגתם ,ואלו המדרגות נכנסים
2392
בו ג"כ בהדרגה זה אחר זה ,כמו המוחין הפנימיים ,והיינו של' מ' דצל"ם שנתבאר בנתיבות
הקודמים שהם סוד המקיפים שלו ,הם נכנסים בב' שנים י"ד וט"ו ,שבאדם התחתון נשמתו נגמר
בו בי"ג שנה ,והיינו מה שיכול לכנוס להתלבש ברוחו ,כי אין הנשמה עצמה נכנסת באדם רק
בחינה תחתונה שבה שהוא נה"י דידה סוד צ' דצלם כמ"ש למעלה )פתח לט( שהיא נותנת בו כח
ויצ"ט לעשות רצון אביו שבשמים במעשה ,שהוא בחינת נה"י שהוא מאיר בעולם העשיה,
ובי"ד וט"ו ,אז מאירה בו הנשמה מבחינת חג"ת וחב"ד דידה ,שהם רוח ונשמה שבנשמה שהם
 2392נדצ"ל בפתחים.
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מאירים באדם להחכימו בהשגת התורה שהוא למעלה מגדר המעשה והוא מ"ש )אבות פ"ה
משנה כ"א( בן ט"ו לתלמוד ,2393וע"י התלמוד יודע לעשות המצות בשלמות יותר ,כמ"ש
)קידושין מ' ע"ב( גדול תלמוד שמביא לידי מעשה ,והוא המביאו לחיי עוה"ב להעלותו למעלה
ממדרגתו ,ולכן הוא בסוד המקיפים שלו שמעלים אותו למעלה.
ומבשרי אחזה אלוה )איוב יט כו( שכמו שהוא באדם למטה כך הוא במאורות עליונים,
כי כפי הסדור שם כך נעשה למטה בכל אדם בפרט ,והוא כמ"ש שהמקיפים הם המוסיפים כח
במוחין שנתפשטו בסוד הנהגה הפנימית של סדור הבריאה שיפעלו בנבראים כח שיהיה להם
הכנה לעלות עוד יותר למעלה מגדר הזמן ,ולפי שכבר בעת שנכנסו בו המוחין פנימיים כבר
נתצחצחו גופו וכליו ,והמדות של המאורות נעשו בהירים ורחוקים מן הרע ,יכולים לקבל אור
של המקיפים במהירות ,ואין צריכים כ"כ הדרגות רבות כמו בסדור כניסת המוחין ,לכן בשנה
אחת נכנס כל הל' דצלם ובשנה ב' כל המ' דצלם ,ומה גם שהמקיפים אינם לפי גדר הכלים שהם
בצמצום ומדה.
ואחר שנכנסו בו פנימיים ומקיפים דאימא שהוא סוד הכנת המאורות לעלות לבינה
באלף השביעי ,אחר זה ניתן בהם הכנה ג"כ לעלות אח"כ עוד למדרגה יותר גדולה לחכמה
שהוא סוד העדן למעלה מן הגן ,2394והם סוד פנימיים דאבא ומקיפים שלו ,והיינו שהפנימיים
צריכים להאיר במדות של הנהגת הזמן עצמם שבהם מלובש כח העבודה הזאת אשר יעלו ע"י
למדרגת אבא ,והמקיפים הם המאירים מרחוק להעלותו שם כמו באימא ,והם הפנימיים ומקיפים
שנכנסים בג' שנים שאח"כ מט"ו עד י"ח שנה ,שמאחר שכבר האירו בו הארות רבות א"צ
הדרגה גם למוחין פנימיים דאבא שהוא הצ' דצל"ם שלו ונכנס בג' שנים ,והוא למטה באדם
)אבות פ"ה משנה כ"א( בן י"ח לחופה ,שראוי ליקח אשה להיות זיווג מתמיד ,והיינו להוליד
בדומה לו ,ולהוציא נשמות חדשות מן הסט"א להעלותם ג"כ בסוד הקדושה.
וכמו כן הוא במאורות העליונים שהנה לעוה"ב כשיעלה ז"א למדרגות עליונות של
חו"ב ,עי"ז יגרמו עליה לכל הנשמות בכלל ולכל בנין העולמות ג"כ שיעלו ע"י כל א' למעלה
ממדרגתו ,והוא ע"י שנכנסו פנימיים ומקיפים דאבא בז"א ,שיהיה זיווגו מתמיד להוציא עוד
בירורי הנשמות מה שעדיין לא באו לכלל תיקון ,זה גורם שאח"כ יעלו ג"כ עמהם כל הנשמות
וכל הנבראים מעלה מעלה.
ועיקר התיקון הוא לחבר הנקבה עם הזכר סוד נצוצי שם ב"ן שיתחברו עם ניצוצי מ"ה
ולמתק כל הגבורות של הנוקבא ע"י חסדים דדכורא ,שבזה נדחה הרע מהם ,ולכן אין לז"א כח
זה עד שיאירו בו גם הארות דאבא שע"י החיבור שנעשה בו מאו"א בזיווגם בו ,נתוסף בו ג"כ
כח הזיווג הזה לחדש תולדות בכל עת ,והם ג' שנים נגד כללות ג' מוחין דאבא ,והוא סוד
2395
החופה שאביו ואמו מכניסים אותו לחופה ,והוא כי ז"א נקרא בשם אלקים לקבליה דע"ק
שבו הנהגת הדינים ,וכשעלה למדרגה העליונה שמקבל מוחין דאו"א בשלמותם אז נכלל ברחמי
דע"ק שהם סוד י"ג מדות ,והם ב' המזלות שמהם תליין או"א והם סוד ח"ה של חופה ח'
תיקונים דאבא וה' דאימא ובתוכם פ"ו אלקים דז"א מתבסם ע"י ואח"כ בב' שנים שאח"ז
נכנסים גם מקיפים דאבא ,ואז הוא שלם בכל מדרגותיו.
פתח מב
צלם של המוחין בהם תלוי כל תיקון העבודה ,כי כלל הפרצוף מתחלק לג' הכלים שהם
האברים החיצוניים ,והמוחין הם פנימיים ,וצלם הם לבושין דמוחין מפסיקים בין המוחין ובין
האברים ,והיינו כי הכלים הם החלקים שנתבררו מן השבירה ,שהם עצמם סוד כללי המדות
ופרטי המאורות שנסדרו בסוד התיקון בהוצאות הרע שמסודרים עתה כפי תיקון העולם ,והצלם
הם מסוד רפ"ח ניצוצין שירד בעת השבירה ,והם שהיו משקיפים על הכלים שלא יתבטלו
לגמרי ,והיינו כמ"ש במקומו )שבירה פתח כט( שאף ששיערה המחשבה הכלים והמאורות כפי
הקלקולים שהוא ע"י הסט"א בסוד הבחירה ,אעפ"כ ניתן כח לקדושה שלסוף יתגבר על הסט"א
 2393עי' בענין זה בשער הכוונות חזרת העמידה פרק ה'.
 2394עי' א"ז ר"צ ע"א.
 2395עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק ,כמ"ש באד"ר דף
קמ"א ע"ב רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים כו' ,עכ"ל.
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ויתבער הרע לגמרי בסוף הסיבוב של ו' אלפי שנין ,ואלו הם הרפ"ח ניצוצין מסוד ד' שמות
ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן 2396,ולכן הם היו נעשים לבוש אל המוחין ,שהמוחין הוא סוד הפנימיות
שיורד לתקן הכלים החיצוניים ושרשם מלמעלה שהם הסדרים ההולכים כפי התיקון ע"פ
התורה ,ולכן הם מאירים בכלים החיצוניים באמצעות אלו הניצוצין שהיו משקיפים להחזירם אל
התיקון ,ולכן הם נעשים ע"י נה"י דאימא שהיא המשקפת וסוככת על בניה שהם ז' ימי בראשית
שבהם היה השבירה.
והם ה' צלמים נגד ה' מדרגות של נרנח"י ,והם ג"כ סוד רפ"ח הנ"ל שהם בד' שמות של
ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שהם נרנ"ח ,ובהם גנוז ג"כ סוד היחידה ובהם תלוי כל המצות שהם לצרף
הכלים ולזכך אותם מן השבירה וגם לצרף אלו הניצוצין אחד לאחד שיהיו מחוברים בסוד
פרצוף לא בבחינת נקודות נפרדות זה מזה כמו שהיה בעת השבירה ,והיינו סוד חיבורם שיהיו
כולם פונים לכוונה אחת סוד רה"י לגילוי היחוד ע"י כלל התרי"ג מצות שהם תרי"ג מדרגות
שבפרצוף רמ"ח אברים ושס"ה גידים ,ולכן באדם נעשה מן המצות לבוש אל הנשמה והוא
תיקון הצלם שלו ,שבכל יום מתקן ניצוץ א' מן הצלם שהם ימים הקצובים לו ,וכאשר משלים
כולם אז מברר הכלים שלו מן הרע והוא לבוש האדם שבג"ע שהם אברי גופו בשיעור התיקון
ובהם נכנס הצלם הזה ובו נרנח"י שלו ,כמו שהם למעלה בסוד האצילות בכללות כמו כן הוא
בכל אדם בפרט.
ובצלם הזה תלוי כל הבחירה ,והם היצ"ט ויצה"ר שבאדם שהם נבראים ממש כל א' לפי
שורשו ,ולפי ערך הניצוצין שלו כך הם הב' יצרים ,והיינו שכמו שיש צלם בסט' דקדושה כולל
קומה שלמה מסוד שם אהי"ה דבינה ,כך יש צלם דסט"א ,והוא ג"כ קומה שלמה בסוד צל"ם
של נבוכדנצר והם תרי"ג מלאכים בסט' דקדושה ,ונכללים כולם תחת יצה"ט שלו ותרי"ג
מלאכים רעים ונכללים ביצה"ר מסוד צלם דסט"א ,והם מ"ש )שמות רבה פרשה לב פסקה ו(
שבכל מצוה נברא ממנו מלאך א' והוא תיקון ניצוץ א' מצלם דקדושה ,וכן לעומתו להיפוך ע"י
עבירה וביטול מ"ע ,והוא המלחמה שבאדם כל ימי חייו בג' חלקי העבודה במעשה ובדבור
ובמחשבה שהם סוד ראש בטן גויה שלו חב"ד חג"ת נה"י ,והם ג' אותיות של צל"ם כמש"ל
)פתח כ'( ובכל מצוה יש בו גוף ונפש ,שהדבר הגופני שנעשה בו המצוה הוא הכלי ,ומה
שעושה בו רצון ה' הוא סוד אור הפנימי שנכנס בצלם הזה ,ורצון הטוב של האדם שעושה
המצוה הוא הניצוץ מן הצלם שמתקדש ,וע"י רצון הטוב של האדם העושה המצוה מתלבש בו
רצון ה' של המצוה ומתקדש אבר א' מסוד גופו הקדוש שבג"ע ,ונתקן שם ונשאר שם בג"ע עד
שנשלם בו כל המצות וכל התיקונים הצריכים לפי מספר ניצוצי נפשו וצלם שלו שהם ימים
הקצובים לו בימי חייו ,אז נשלם כל הגוף הקדוש הזה ויושב שם בג"ע והוא חייו העקרי כמ"ש
)ויקרא יח ה( אלה המצות וגו' אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וגו' ,כמ"ש שע"י הניצוצין עלו
הכלים מן המיתה והשבירה אל התיקון ,והם ה' צלמים לנרנח"י ,שכל א' יש לו מקום מיוחד
ושורש מיוחד בעלמין דלעילא ,והוא מ"ש רז"ל )בראשית רבה פרשה מד פסקה א( לא נתנו
המצות אלא לצרף בהם את הבריות.
והצלם הזה הוא תוך האדם בסוד פנימיות ,וגם מבחוץ להגן עליו בסוד מלבוש ,והיינו
שהחכמה ומדע שהאדם מכיר האיך לעשות רצון קונו הוא פנימיות הצלם ,אך )קידושין ל' ע"ב(
יצרו של אדם מתגבר עליו כו' ולולי הקב"ה עוזרו כו' ,והוא השמירה מבחוץ כמ"ש )תהלים צא
יא( כי מלאכיו יצוה לך וגו' ,והוא מ"ש בזוהר )ז"ח שיה"ש ע"ד ע"ב( שהביא הרב הקדוש
בצלמינו דא הוא צולמא דבר נש מלגו ומלבר ,לגאו סוכלתנו ומנדע וחכמה לבר ההוא צולמא
דאזיל עלוי ומדברא ליה לבר נש בנטירא למיהוי נטיר מכולא כו' ,צלם הזה הכל תלוי לפי הכנת
אביו ואמו בעת הזיווג ע"י טהרת מחשבתם שגורמים שמירה וחכמה יתירה אל הולד לעשות
רצון קונו ,2397והוא סוד הצלם מנה"י דאו"א ,והבן מאד.

 2396עי' ע"ח רפ"ח ב'.
 2397עי' ר' בחיי בראשית ל לח וכן אגרת הקודש להרמב"ן ,וכן עי' בהגר"א על תיקו"ז ס' ע"ד
טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית ,והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה ,והוא שאור
שבאדם יסודו של יצה"ר ,ולכן אמר במ"ה שצריך להתקדש מאד בזיווג ,ואז הבנים לא ישלוט בהן
יצה"ר ,עכ"ל.
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פתח מג
אלו הג' מדרגות של עיבור יניקה ומוחין שכתבנו ביאורם בנתיבות שקדמו הם בב'
דרכים ,הא' בחיצוניות והב' בפנימיות ,והם ו' זמנים וד' עיבורים ,שעיבור ראשון הוא שנכלל
ז"א באימא וכן עיבור שני של המוחין הוא ג"כ בבטן אימא ,אבל היניקה אינו נכלל בה אלא
אימא משפעת לו מבחוץ ,והם ג"כ בפנימיות עד"ז ,וענין החיצוניות והפנימיות הוא עצם
העולמות ומלאכים וכל צבא מעלה ומטה ,הכל הם נקראים חיצוניות של העולמות ,והפנימיות
הם נשמות הצדיקים שהם כוללים ג"כ כל המדרגות של כל בי"ע ולמעלה ג"כ באצילות ,והיינו
שידוע שכל הבריאה היה בשביל האדם שלכן נברא בסוף כל מע"ב ,שהתכלית הוא אחר גמר
המעשה ,שכל הבריאה וכל בנין העולמות וחילופי מדרגותיהם הכל היה בשביל האדם ,שלו
נתנה התורה והוא בעל בחירה בטבעו וע"י תלוים כולם להרבות אורם ולגדלם ולהעלותם או
להיפך ח"ו ,וכולם הם משמשים לאדם והוא ע"י הנשמה שבו ,ונמצא שהאדם הוא פנימיות כל
הנבראים כמו הנשמה המנהגת אברי הגוף שכולם נמשכים ע"י ,ולכן כמו שיש מדרגות עיבור
ויניקה ומוחין בחיצוניות ,כמו כן ישנם בפנימיות.
והיינו ,כי עיבור ראשון דחיצוניות כבר נתבאר שהיו סוד העלאת הכלים למעי אימא,
ששם הוסר מהם כל סיג ע"י אורות אימא שמרחקים ממנו כל קטרוג ,והיניקה הוא שכבר נתגלה
מדרגת הז"א בסוד הלידה ,וצריך שיקבל מאימא גידול לחג"ת שלו שהם בסוד שם שד"י שהוא
מן השדים דאימא ,2398שהם ג' שמות של חג"ת כלולים בשם הוי"ה בפשוט כ"ו בת"ת ושם
הוי"ה במילוי יודי"ן חס"ד גי' ע"ב ,ובגבורה הוא ג"פ ע"ב רי"ו גי' גבור"ה ,ושלשה השמות גי'
שד"י ,וז"ס מ"ש )שמות ו ג( וארא אל אברהם וגו' באל שד"י וגו' שחג"ת הם סוד האבות ויניקה
זו נמשכת עד ט' שנים ויום א' ,ואח"כ הוא סוד עיבור שני ,והיינו שהמוחין שלו עולים לאימא
להיות נסדר שם להתגדל ולסדרם אח"כ בז"א בסוד הנהגה פנימיות ,והם ד' מוחין נמשכים מט'
שנים עד י"ג ויום א' ,וכן עולה חשבון י"ג שנים בסוד ו"ק שלו הם ו' שנים ,ואח"כ ד' מוחין
קודם התלבשם בנה"י הם ד' מדרגות ,ואח"כ בהכנסם בנה"י הם ג' ,הם ז' ו' שהם י"ג.
אח"כ הוא ג' בחינות הנ"ל בפנימיות ,שהוא סוד גידול הנשמה נר"ן שלו שהוא בסוד
הפנימיות ,שג' מדרגות הראשונות של עיבור יניקה מוחין הוא להוסיף גידול בעולמות בי"ע
עצמם לכל צבאם ,אבל בחינה השניה של עי"מ הוא להגדיל אור הנשמות ושורש הפנימי של
כולם ,שהוא בסוד אדם דנשמה שהוא פנימיותם ,ותחילה הוא סוד העיבור של ט' חדשים
שבמדרגה זו הוצרך א"א שגם חב"ד שלו יהיו נכללים בו"ק שלו שחב"ד הם לעולם פנימיות של
הו"ק ,וכמו כן כדי שיתגדל הפנימיות שלהם ולצאת מן התהו ,הוצרך לגלות בהם מדרגה עליונה
של חב"ד שלו ,ועיבור ב' הוא בסוד ז' חדשים ,כי הוא הארה נמשכת מז' תיקוני עתיק שבז'
תיקוני גלגלתא דרישא דיליה ,שאלו הז' תיקונים הם הפנימיות של כל העולמות ,והם כוללים כל
ז"ת שהם תליין בשיתא קדמאי 2399שהם הפנימיות ועיקר המחשבה של כל מע"ב ,והוא סוד
עיבור של הנשמה דנשמות בסוד חב"ד שלהם ,שהם בנשמות בסוד המוחין שלהם ,ודי בזה.
פתח מד
וסדר אלו הג' מדרגות של עי"מ היה ג"כ בבריאה ונרמז בתורה בסדר מע"ב ,כמ"ש
)בראשית א א( בראשית ברא אלקים וגו' שתחילה עלו כל מע"ב בסוד מ"ן 2400מן הקליפות בסוד
העיבור ראשון ,שהמ"ן עולה למוחא דאימא שהיא מעלה מ"ן במחשבתה אל הזכר ,והוא מ"ש

 2398עי' זהר ח"ב רנ"ג ע"א וז"ל ,אקרון א"ל שד"י אלין אקרון שד"י וא"ל דלתתא מתחברן דא
בדא ואעיל דא בדא ואקרי א"ל שד"י ,בגין דנפק מכללא דאלין שדים ,והאי א"ל דאיהו מסטרא
דימינא נטיל מאתר דא ,כל אינון רחמין דקיימי לאתזנא ההוא היכלא דלתתא דאקרי זכותא על
שמא דהאי רוחא דביה דקאמרן האי שד"י יניק ,עכ"ל ,וכן עי' יהל אור על הזהר שם )ח"ב כ"ה ע"א(
וז"ל ,לכן נקרא שדי שדי באלקותו כמ"ש ז"ל והוא כאן שמספיק לכל ,וכמ"ש אני אל שדי אני
שאמרתי לעולמי די וכו' ,וכ"ז הוא מפרש הפסוק שני שדיך ,שכאן הוא השדים שלכן נקרא
המניקים שדים שמספיקים לתינוק שא"צ דבר אחר ,עכ"ל.
 2399עי' ספד"צ ט' ע"א.
 2400עי' שבירה פתח כב.
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בראשית וגו' סוד )תהלים קיא י( ראשית חכמה ,והם ב' ראשית 2401חו"ב ושם בעת הזריעה היו
בסוד הטיפה כלולים כל האברים בבחינת מלכות שבהם ,והוא כלל כל ו' ימי בראשית שהם ו'
אותיות שבתיבה זו ,2402בר"א אלהי"ם הם סוד ימי העיבו"ר רפ"ח 2403ניצוצין שנגמרים ברע"א
ימי הריון ,כמ"ש במקומו באריכות )ז"א פתח ט'( ואלו רע"א יום בהם נגמרים כל אברים של
הפרצוף דז"א שהם סוד כ"ב אותיות וה' אותיות מנצפ"ך שהם נכללים כל א' מי' בסוד ר"ע יום,
והם סוד אלף ות"ק מפתחאן 2404בסוד חשבון המאורות והפרטים כחות של האותיות ,שמא' עד
צ' הם תצ"ה ותשר"ק אלף וכלל ה' אותיות מנצפ"ך כמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל בביאורו
להיכלות ,2405והוא סוד א"ת השמי"ם וא"ת האר"ץ גי' אלף ות"ק הנ"ל ,ועיבור הראשון היא של
ט' חדשים בפנימיות שבו שהם סוד ט"ס של א"א ,בראשית ברא אלקים חב"ד שבו ,2406את
השמים וגו' ו"ק שבו.2407
ועיבור שני בסוד ז' חדשים של ז"ת ,רדל"א ז"ת גלגלתא הם ז' תיבות של בראשית וגו'
כמ"ש בספד"צ פ"א ובביאורי רבינו )הגדול ז"ל( שם )ח' ע"ב( דשיתא אלפי כו' תליין בשיתא
קדמאי יעו"ש ,ואח"כ פסוק והארץ היתה תהו וגו' ,י"ב תיבות עד תיבת המים ,הם בסוד עיבור
של יב"ח בעיבור ראשון דחיצוניות ,2408ואח"כ היניקה בו"ק בסוד ו' ימי בראשית ,ואז האירו בו
ל"ב נתיבות חכמה בסוד ל"ב אלקים דעובדא דבראשית ,ואח"כ עיבור שני בויכולו סוד עיבור
דמוחין באימא יום השביעי ,והם ג"פ שביעי ג"פ ז' שם אהי"ה ,וג"פ שם אלקים שם סוד ג'
 2401עי' תיקו"ז כ' ע"א וז"ל ,בראשית ב' ראשית נקודה בהיכליה והאי נקודה איהי מחשבה
סתימאה ,עכ"ל ,ועי' גר"א שם וז"ל ,ר"ל נקודה חכמה ,בהיכליה בינה ,וזה ב' בינה דאיהי ביתא
דלעילא ,בית ראשון ראשית חכמה ,והוא נקודה בתוך הב' ,עכ"ל ,ולגבי זה שכל הבחינות נותנים
חלקם במלכות ,עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ד וז"ל ,ויברא אלקים את האדם כו' שפסוק 'נעשה'
כבר פירש על מלכות דאצילות והיא ראש לבריאה ,כמש"ל דאזעירת גרמ' בסוד המאור הקטן כנ"ל,
והיא חכמת הבריאה שהיא חכמה זעירא כידוע ,והוא באזעירת עצמה לירד שם ,וכמו שבחכמה
דאצילות נעשה כל האצילות כלם בחכמה עשית ,כן בה נעשה כל הבריאה ,וכמו שחכמה הוא
ראשית אצילות כן היא ראשית הבריאה ,ולכן נקראת ראשית ועלה נאמר ג"כ בראשית ברא כו',
כמ"ש בתקונים בראשית ב' ראשית ,ועלה נאמר )משלי ז'( אמור לחכמה אחותי את אחות לנו
קטנה וכמ"ש בזוהר אית חכמה ואית חכמה כו' ,עכ"ל.
 2402עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"א וז"ל ,והוא אב ובן ,אב חכמה עילאה סתים והחכמה מאין
תמצא כמש"ל ,והוא בר"א ובן גליא והוא בראשית גליא ,ולכן כאן ו' אותיות ו"ק וברא ג' אותיות
נגד יו"ד ג' אותיות של החכמה שכולל דו"נ כנ"ל ג' מוחין ובהן כלל הספירות ,עכ"ל.
 2403בר"א אלהי"ם בגימ' רפ"ח עה"כ.
 2404עי' זהר ח"א נ"ה ע"ב וז"ל ,למנדע אלף וחמש מאה מפתחן דלא אתמסרן לעלאי קדישי,
וכלהו אסתימו ביה בתיקונים ,עכ"ל ,ועי' יהל אור שם )ח"א כ"ב ע"ב( וז"ל ,ידוע שסוד המפתחאן
הוא בשם הוי"ה כמ"ש בפ' תרומה ,וכל אות של הוי"ה יש לו אורות ומפתחות כמנין אות ההוא
ונכללים זה בזה ,שה' ראשונה יש לה חמשים מפתחות שנפתחים חמשים שערים בה כמנין י"פ ה',
כמ"ש בזהר ובתיקו"ז וכשנכללים בוא"ו הוא ש' מפתחות אות דקשוט דאבהן וכשנכללים בה'
אחרונה הוא אלף ות"ק ,ולכן ביד הנער מט"ט אלף ות"ק מפתחאן שהוא משמש לה' אחרונה כמ"ש
בס"ד פ"ה ,עכ"ל.
 2405עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ ,ועי' לעיל או"א פתח טז.
 2406עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"א וז"ל ,בראשית ברא עד הארץ כבודו  -וכו' אלו שני תיבות
הן חכמה עילאה ורישא דז"א שהוא דעת ,ותיבה השלישי הוא אלקים בינה אלקים חיים ,שהן
חב"ד ,עכ"ל.
 2407עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"א וז"ל ,ואמר השמים ואת ,דכתיב והתפארת והנצח ,ר"ל
כמו וגו' כל הפסוק עד בשמים ובארץ ,והן ת"ת ונה"י ,ועל נה"י אמר אינו"ן כחד"א אשתתפ"ו ,ולכן
נאמר כאן וא"ת א"ת ב' דרגין חו"ג וא"ת ג' נה"י שהן נכללין כאחד כידוע ,עכ"ל.
 2408עי' שם בהגר"א י"א ע"ב וז"ל ,שעתי  -והן כנגד י"ב תיבות מן היתה עד המים כנ"ל ,וז"ש
דכתיב היתה כו' ואעפ"י שו' ימים של ו"ק הן בו' תיבות לפי שהן בכלל ימים וכ"א תיקון א' ,אבל
מלכות היא בסוד השעה ,ובה י"ב תיקונים ,י"ב שעות והן כנגד י"ב תיקוני דיקנא שנכללין בפה,
והן בסוד אלף הז' בי"ב שעות ,עכ"ל.
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מוחין דקטנות דאלקים שיורדים למטה בגרון ע"י מוחין דגדלות שיורדים בו ,והם מוחין דהוי"ה
בר"ת י'ום ה'ששי ו'יכולו ה'שמים וכו'.2409
וכן הוא בכלל העולם בג' דרגין ,שתחילה עלה במחשבה להבראות כו' )רש"י בראשית
א א( כמ"ש בראשית ברא אלקים וגו' ,והוא סוד עיבור ראשון שעלו בסוד מ"ן לאימא כל הז'
ימי בראשית שהם ז' תיבות של פסוק ראשון ,ואז לא היה עדיין דבור רק במחשבה ,כי היה
אל"ם מאלקים ,ולכן בראשית נמי מאמר הוא ,2410ולא נזכר בו אמירה רק במחשבה ,ואח"כ
ויאמר וגו' סוד היניקה באמירה ,והם שית אלפי שנין דהוה עלמא )סנהדרין צ"ז ע"א( שהם ו"ק
דיניקה ,ואז הדינים שולטים והבחירה מסורה ויצה"ר בעולם וצריך ליניקה מחלבא דאימא סוד
תורה ומצות למטה במקומו במצות מעשיות.
2411
ואח"כ באלף השביעי ,אז כולא סלקין לאימא ונשגב ה' לבדו ביום ההוא )ישעיה ב
יא( שאז מתעלים ו"ק שהם ו' אלפי שנין וכל הנבראים שבהם לקבל המוחין והוא עיבור דמוחין,
ולכן אז העולם חרוב 2412ומקבל ג' מוחין בסוד ג"פ יום השביעי שהם ג' סעודות של שבת סוד ג'
אלפים שנה שאחר לידת המוחין כמ"ש רבינו הגדול בפירושו לספד"צ פ"א יעו"ש.2413
פתח מה
עיבור שני דמוחין הוא ג"כ ע"י העלאת מ"ן ,ויש הפרש ביניהם ,כי עיבור הראשון היה
העלאת מ"ן מעצמם שאו"א העלו בירורי הכלים שלו מן השבירה שעדין לא היה תיקונו
במציאות ,וזה היה התחלה הראשונה שעלו הכלים שלו מן הקליפות ,ר"ל שעלו ונסתלקו
ממדרגה ראשונה שלהם שהיה שיעור המאורות במחשבה בבחינת בלבול הסדר והפירוד כפי מה
שהם מוכנים להאיר כשהסט"א גובר בעולם ,ונמצא מה שעולה בסוד מ"ן הם הכלים עצמם של
ז"א וסדורי מדות שלו ,שהם שעלו במחשבה דאו"א להסדר שם בתיקון.
אבל עיבור שני דמוחין הוא מז"א עצמו ,שכבר אורותיו מסודרים וצריך לתקן הפנימיות
שלו שהם הג"ר שהוא בסוד תוספת טובה מה שאינו כפי סדור ימי בראשית ,וזה תלוי בעבודת
התחתונים ,כי סדור ו' ימי בראשית היו שלא על ידיהם כמו שהיו בעת הבריאה בכל הו' ימים
קודם שנברא האדם ,שהי' מעצמו בסוד )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה שהוא יומא דאזיל
בכולהו יומין 2414עד יום הששי ,ולכן נזכר בהם כי טוב ולא מאד ,כי טוב הוא מה שהוא טוב
בטבעו מצד הבריאה ,אבל אצל אדם נאמר )בראשית א לא( וירא אלקים את כל אשר עשה והנה
טוב מאד ,ר"ל מה שנעשה טוב ע"י האדם שעושה ומהפך הרע לטוב ,והיינו ע"י מעשיו הטובים
שאינו לפי מה שהוטבע בהם בתחילת בריאת ו' ימי בראשית רק בסוד תוספת טובה ,ולכן זיווג
זה של המוחין הוא ע"י ז"א עצמו שעולה בסוד מ"ן לאימא ,ר"ל שכאשר התחתונים ראוים לכך,
שיגדילו מאורות של ז"א עד שיהיו מוכנים לקבל כל הטוב ,זהו סוד העלאת מ"ן של ז"א
למעלה.
 2409עי' שעה"כ קידוש ליל שבת פרק א' וז"ל ,וטעם מה שמקדימין לומר ב' תי' יום הששי
קודם ויכולו כבר נודע לכאורה כי נרמזו ד' אותיות הוי"ה בר"ת יום הששי ויכולו השמים ,אבל
עיקר הטעם הוא לכוין אל הנ"ל כי הנה נתבאר שהמוחין הם ג' שמות י"ה שנים במילוי יודין וא'
פשוט וכמו שנרמזו בהכנת המעשה כנ"ל ,עכ"ל.
 2410עי' ר"ה ל"ב ע"א.
 2411עי' בספד"צ ל"ו ע"א קרן ביובלא אתעטר ,ובגר"א שם.
 2412עי' סנהדרין צ"ז ע"א.
 2413עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ג וז"ל ,שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו"ק ,שהעולם מתנהג
בהן ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו' ,ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין ,כמ"ש
בברית מנוחה )בהקדמה( דג' אלפי שנין יהיו בסוד ג' מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו ,ולכן
יהיו אחר התחדשות העולם כמש"ל שם ,עכ"ל.
 2414עי' יהל אור ח"ב ד' ע"ג וז"ל ,קומת אדם הוא מב' דברים ראש וגוף ,והוא ג"ר וז"ת ,בינה
כוללת ג"ר וחסד ז"ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ספד"צ י' ע"ד
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 ,ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד
הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה ,ואם כנים הדברים אז זה
לא כמו פשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י הנ"ל שזה כן חסד פרטי ,אבל יתכן ששניהם כוונו
לדבר א' ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד ,עי' לעיל הערה .245
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והוא מ"ש הרב )שעה"כ ק"ש פרק ד'( שזה נעשה ע"י שלעולם המ"ד הוא לפי ערך
המ"ן שעולה ,כמ"ש )משלי כז יט( כמים הפנים לפנים וגו' ,שבעיבור ראשון המ"ן הם הכלים
עצמם דז"א שהיו תחילה בקליפות והם סוד שיעור חיצוניות המאורות בהנהגה הטבעית
המסודר מו' ימי בראשית ,ולכן לעומתו נשפע מ"ד ג"כ בסוד חיצוניות דישסו"ת ,והיו ע"י האי
רוחא דשביק בגוה ,2415והיינו מסטרא דלעילא ולא מצידנו ,אבל בעיבור שני שאז ממשיכים
המ"ן בסוד הפנימיות והוא נשמת ז"א שעולה בסוד מ"ן ,ולכן גם לעומתו יורד מ"ד מסוד
הפנימיות שהוא הנהגת המוחין הראוי לצדיקים ע"פ התורה כמ"ש למעלה )פתח מג( באריכות,
וית' ענין מ"ד ומ"ן ביותר ביאור בס"ד במקומו.
וזה ההפרש שבין קטנות לגדלות ,שבעת שעדיין לא נשלמו המוחין להאיר בז"א ,אז
רוחא דשדי בנוקבא אינו רק מבחינת ו"ק שלו ,כי הוא נותן בה כח רק בבנין הו"ק שהם סדור
מעשה ו' ימי בראשית שזה בא שלא ע"י מעשינו ,והוא מ"ש הרב )שער מאמרי רשב"י נ"ג
ע"ג( 2416שקטן אינו זוכה רק לעצמו ולא לאחרים )גיטין ס"ד ע"ב( ר"ל שאין בו כח רק להיות
מסודר כפי סדור שהוטבע בו ע"פ סדר הראשון של ו' ימי בראשית קודם מתן תורה ,ואין בו כח
לחדש לתקן את הנשמות שיתעלו במדרגה גדולה יותר ולברר נשמות חדשות מן הסט"א ,עד
שנשלם בו י"ג שנה שאז ניתן בו העדים 2417והעטרות של ההנהגה והעטרות של הנבראים ,שבזה
יכול להוציא מדרגות אחרות מה שלא נתקנו עדיין מן הרע ,והוא סוד זיווג פנימיות להוציא
נשמות.
וכבר ביארנו בכ"מ שז"א ג' חלקים שבו ,הם בסוד הארתו בג' עלמין בי"ע שחב"ד שלו
מאיר בבריאה ששם הנשמות והכסא ,וחג"ת ביצירה שבו מלאכים ,ונה"י בעשיה ,ולכן ,כשאין
בו רק ו"ק לבד מהאי רוחא דשביק בגויה ,נבראו מלאכים דיצירה ועשיה שהם מו"ק ג"כ ,והם
ג"כ מחיצוניות העולם שאין יכולים להוסיף כלום במאורות ע"י עבודתם כי אין להם בחירה
ומעשה ,משא"כ בגדלות שיש לו מוחין ,אז יכול להאיר בבריאה ומשם שורש הנשמות שהוא
למעלה ממדרגת בריאה הראשונה ,ולכן הם העולים בסוד מ"ן להעלות זו"נ לבינה וחכמה
להוריד משם המוחין ,והם יורדים ממקור יותר עליון עד שורש השרשים למעלה למעלה.
פתח מו
המוחין האלו יש בהם ו' בחינות הא' ,בהיותם במקומם באו"א ,ב' ,ע"י הארת הדיקנא
דא"א באו"א ניתוסף בהם הארה ומתנוצץ אורם בחוץ בסוד אור מקיף ,ג' ,בהיותם מתפשטים
בנה"י דאימא ,ד' ,בהיותם מתנוצצים מבחוץ לנה"י ע"י ריבוי הארה ,ה' ,בסוד או"מ ,2418והוא
כאשר מתפשטים נה"י בז"א בג' חללי דגלגלתא ,ו' ,התנוצצם לחוץ בסוד התפילין אור מקיף.
וביאור הענין צריך לבאר ענין המוחין האלו שהם מתחדשים בכל יום ,והיינו שכפי
המצות ומע"ט שישראל עושים בכל יום גורמים התחדשות בנבראים להשפיע עליהם מעניינים
שהם נשגבים מהם ,שהם מתחדשים בכל יום כפי ענין כוונת המצות שבכל יום וכמ"ש למעלה
)פתח מב( באורך מזה ,והנה הדיקנא דא"א כוללת כל התיקונים הצריכים לנבראים לתקנם מן
הרע ,ולדחות הדינים ואחיזת הסט"א מהם ,ומשם כל הנפלאות כמו שהיה במצרים ובקי"ס,
 2415מוזכר בע"ח מוחין דצלם פרק ו' וז"ל ,זווג אחד )בין אבא ואמא( התדיר א"צ שיעלו זו"נ
בסוד מ"נ ,אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו"נ ,וכל
שאר הנשמות הנמשכין מזווג או"א וההוא רוחא מספיק אז למ"נ עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז פ"ט
ע"ב.
 2416וז"ל ,איננו יכול עדין לתת בה כי אם רוחא כליל משש קצוות שלו לבד ,ולכן איננו יכול
להוליד כי עדין אין בו רק המוחין הצריכין לעצמו ולא לאחרים ,כי זהו סוד טעם מ"ש רז"ל בגמרא
קטן זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים ,עכ"ל.
 2417מלשון הפסוק שמות לג ו ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב.
 2418נדצ"ל או"פ ,עי' מאמרי רשב"י נ"ד ע"ג וז"ל ,והרי נתבאר ג' בחינות שיש באלו המוחין
הפנימיים דז"א הנקר' בחינה החמשית מן ששת בחינות הנ"ל ,ואלו הם שלשה בחינות הנז' אשר
בזו הבחינה החמישית ,האחת הם בחינת המוחין עצמם שהם הארות נמשכות מאו' המקי' כנ"ל,
השנית הם בחינת שלשה כלים דנה"י דאימא אשר בתוכם מתלבשים האורות הנזכרים הנקראים
ארבעה מוחין פנימיים ,השלישית היא בחינת ז"א עצמו אשר בתוכו מתלבשין הג' כלים דנה"י
דאימא אחר היות מתלבשין בתוכן האורות הנקראים מוחין כנז' וכל ג' בחינות האלו הם בחינה
אחת ,עכ"ל.
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כמ"ש בזוהר )אד"ר קל"ד ע"ב( ואכבדה בפרעה וגו' ,דבעי לאוקיר דיקנא ,והם י"ג מדות
הרחמים שנכללים בב' מזלות נוצר ונקה שהם כלל כל המוחין דחו"ב ,2419ולכן בכל יום
כשיורדים מוחין חדשים ,אז הדיקנא נותנת בהם כח הארה כפי החידוש שצריך להיות בכל יום,
והם בב' מדרגות ,א' בבחינה פנימיית ,וא' בבחינת בקיעה לחוץ ,והיינו שהמוחין הוא הנהגה
פנימיית לישראל המסודר ע"פ התורה ,שלפעמים הוא במדרגת העלם ונסים נסתרים והוא
המוחין המכוסים תוך פנימיות המדות וכלים ,ולפעמים בוקעים לחוץ לגלות נפלאות ולהראות
מעלת ישראל ,והם סוד זיו התפילין הבוקעים במצח ,שהמוחין הפנימיים בוקעים לחוץ ,והוא
כמ"ש רז"ל )ברכות ו' ע"א( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' ,אלו תפלין שבראש,
שכמו שאנו מראים עבודתינו והיאך אנו מראים עלינו ,חותם מלכו של עולם בתורה ומצות,
וכמו כן הוא ית' מראה יחודו עלינו ,והיאך אהבתו קשור עלינו כמ"ש )ע' ברכות שם( את ה'
האמרת וגו' ,וה' האמירך וגו'.
והנה המוחין הם בג' מקומות ,א' בחב"ד דאו"א עצמם במקומם ,והב' בנה"י שלהם,
והג' במקומם בז"א ,והיינו שעיקר תיקון המצות הוא מוכן לעוה"ב באלף השביעי ,ששכר מצוה
בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( ושם ג"כ מדרגות רבות שתחילת עלייתם של הנבראים
לאימא הוא בנה"י שלהם שהוא מלכות דאימא ,וכמ"ש בספד"צ פ"א) 2420י"א ע"א( שכולם
חוזרים לבטן אימא ,והוא סוד עיבור שני סילוק הנשמה לבטן אימא ,שבטן הוא בנה"י ,ושם
נתקנים הנבראים כולם שיהיו מתנהגים רק בהנהגה פנימיית לבד ויתבטל הנהגה חיצוניות שהם
הכלים כמ"ש )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה וגו' ,והוא חורבן העולם ומיתה ,שהגוף מתבטל
והנשמה מתחדשת שם ,ושם הציור של האברים ברחם ,והיינו סידור הפרטים של הנהגה
פנימיית הזאת ,והמוחין בשורשם במוחין דאו"א הוא בסוד הטיפה של הזיווג שנמשך ממוחין
דאו"א ,והיינו כמו שהוא בגוף של הולד כמו כן הוא בנשמה ,והוא סוד עליית הנהגה זאת
במחשבה עילאה ושם הם בכלל ,ואח"כ ברחם אימא מצטיירים בפרט ,ואח"כ הוא הלידה של
הנשמות ,היינו מה שיוצאים מרחם אימא ומתגלים בז"א ,ר"ל שהנבראים עצמם יהיו מסודרים
בהנהנה פנימיית הזאת ,והוא אחר אלף השביעי שכולם מתחדשין כקדמייתא ,והרי יש כאן ג'
מדרגות ,ואלו הג' מדרגות הם ג"כ עתה ,שעיקר תיקון העבודה נשאר שרשו למעלה בסוד
עלייתם לשם ,ומשם מתנוצץ ג"כ בהנהגת הזמן של עתה בו' אלפי שנין ,והם הפירות של המצות
שגורמים שיתנהגו גם בעוה"ז ע"פ התורה כו' ,והוא בכיסוי ולפעמים בגילוי קצת בסוד התפילין
שמתנוצצים לחוץ כמ"ש ,וזה נמשך מצד שורשם של המצות הקרן הנשאר קבוע בעוה"ב
במדרגת או"א בב' המקומות הנ"ל ,שאז בשרשם מתנוצץ לחוץ גם למטה בז"א נעשה כן,
ומתגלה בסוד אור מקיף של התפילין.
וז"ס ג' בחינות מקיפים וג' בחינות פנימיים של המוחין ,א' במקומם בעוה"ז בו' אלפי
שנין ,והשנים אחרים בעוה"ב בב' מדרגות ,א' בסוד עלייתם לרחם אימא בנה"י דידה ,והב'
בעלייתם אח"כ לשרשם העליון בחב"ד שלהם ,ועכשיו בהנהגת ו' אלפי שנין אין משיגים רק
בחינה תחתונה של המוחין שהם המוחין המתפשטים למטה בז"א במקומם ,שהמדרגות עליונות
לא נתפשטו עדיין ,רק עומדים עליו על ראשו בסוד הכנה מה שיהיה לע"ל בעוה"ב.
פתח מז
 2419עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ג וז"ל ,נקרא )הדיקנא( יקירו דיקירותא סתימא דסתימין והוא
לבושי דע"י ,שא"ס מתלבש בחכמה וברא הכל כנ"ל והן לבושיו ולכן נקרא דיקנא לבושין כנ"ל ולכן
לא אדכר באורייתא כמ"ש בפ"ב ויש בו שני מזלות בחינת או"א ולכן או"א במזלא אתכלילן ולכן
הכל תלוי במזל ,עכ"ל.
 2420עי' בהגר"א שם וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו ,כמ"ש לעיל,
בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי ,שהוא דרגא
דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש בס"י ,והוא
סוד וחד חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות ,ומלכות
תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל ,רק שכמה
דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב הוא בסוד
עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים לבינה ,לבטן
אמם ,עכ"ל.
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יסוד דז"א נשלם ע"י הארת הדיקנא דא"א ,והיינו כי יסודות דאו"א המתלבשים בז"א,
יסוד דאבא הוא ארוך ומתפשט יותר ,אמנם יסוד דאימא קצר ומסתיים בחזה ,ולכן ע"י כפיפת
הדיקנא שהוא מזל תחתון עד רישא דז"א ,מאיר בחכמה שבו ,ועי"ז מתרבה החסדים שהוא חסד
דז"א שנעשה חכמה בגדלות ,ומשם נמשך החסד הזה עד היסוד ומתגדל יותר ,וכל זה סוד עמוק
מאד ,כי כבר ביארנו בכ"מ שיסוד הוא המאור המעביר כל הדרכים המסודרים בכלים דז"א
ובמדות שלו אל הנוקבא ,שהיא נשלמת מכל התיקונים והכנות של הנבראים וישראל לקבל אלו
הסדרים של ז"א ,והנה מדרגה זאת של היסוד לפעמים הוא מגולה ועושה פעולתו ,ולפעמים
הוא מתעלם ושובת ,שהרי אנו רואים כן באדם למטה ,שלפעמים הוא בסוד אבר חי 2421ולפעמים
בסוד אבר מת ,והיינו כאשר רואה הנוקבא מסודרת ביופי ותיקון שלה ,אז מתרבה תשוקתו בסוד
)שיה"ש ו ה( הסבי עיניך מנגדי וגו' ,ואז יורד ממוח שלו אליו ונעשה חי ממש.2422
והנה כל זה הוא בסוד השורש במאורות העליונים ,שכבר נת' )פתח לז( שאימא עשתה
קו המדה בכל האברים ומדות של ז"א ,שכל מדה יאיר כ"כ מדרגות ,ועד כמה יתפשט הארתו
שהוא סוד המדה באורך וברוחב ,ונתנה כח אל כל מדה ,והוא סוד נה"י שלה שהם עשו מדות
הט"ס שלו בסוד התפשטות המוחין דגדלות ,והנה ,המאורות אלו בז"א למעלה המה תמיד
מסודרים כראוי בסוד )תהלים קיט פח( לעולם ה' דברך נצב בשמים ,אבל שיאירו למטה
לנבראים זהו לפרקים ,שאינו רק בעת הזיווג עם נוקבא שלו ,שאז המאור הזה שעשוי במדרגה
זאת להעבירם אל הנוקבא כלל בנין התחתונים ,אז הוא בסוד אבר חי עושה פעולתו ,משא"כ
כשאינו פונה להאירם אל הנוקבא.
והוא מה שאנו אומרים שיסוד אימא קצרה ומסתיים בחזה ,והיסוד הוא יתום מאמו,2423
ר"ל שקו המדה שלה לא נתנה בו כח הזה שיאיר בתמידות רק בעת הזיווג ,שאז בא הכח
ממדרגה עליונה שהוא המוח בסוד חכמה למעלה מבינה שלו ,ומ"מ נשאר היסוד במציאותו
לקיום הבריאה על עומדו בסוד )משלי י כה( וצדיק יסוד עולם ,והוא סוד הארת יסוד אבא שהוא
ארוך ומתפשט לעולם ביסוד ,והוא רק בכללות ,אבל כח התפשטות והציור לפרטים 2424אינו רק
מאימא לבד ,זה נפסק ממנו ואינו בא רק בעת הזיווג ,ואז צריכה אימא להאיר בו מצד שורשה
העליון והוא סוד מזל תחתון ונקה ,שב' מזלות הם המאירים לאו"א ,מזל נוצר לאבא ומזל ונקה
לאימא ,והוא סוד כפיפת המזל עד רישא דז"א להוסיף כח במוחין שלו ,שהחכמה שבו יאיר
ויתפשט מדרגתו עד היסוד ואז מתרבים החסדים בו ,שכל בנין היסוד הוא ע"י גילוי החסדים
שהחסדים עניינם להתגלות ולהתפשט למטה בסוד מים ,משא"כ הגבורות הם סוד סילוק ודין
וצמצום בסוד אש שטבעו לעלות.
והוא סוד ברא מאברהם דאתגליא האי אב"ר ע"י אברה"ם שהוא חסד ,והם סוד רמ"ח
עלמין 2425דמתגליין בפומא דאמה שהם כלל האברים ,ר"ל ,שכל הכחות וכל המדות הנכללים בו
מגלים כוחם ביסוד הזה ליתנם לנקבה שלו ,ונקרא אב"ר שהוא העושה בא"ר דנוקבא וחופר

 2421עי' רש"י סנהדרין נ"ה ע"א דהיינו בקישוי.
 2422עי' בהגר"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
לע"ל בזמן התחי' שהוא זמן התגלות העטרה סבוני כו' כי אמילם דוד מלך ישראל חי וקיים ,עכ"ל.
 2423עי' ע"ח שער הצלם פרק ג'.
 2424עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג' דברים רצון ומחשבה וציור וכו'
וכתר הוא התכלית וכו' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' דברים ,מקודם
חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ,ואחר כך )בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול
הכלי ,עכ"ל.
 2425עי' שער הפסוקים חיי שרה וז"ל ,רמ"ח כמנין אברהם ,כשיורדים למטה בפומא דאמה
דאורכיה רמ"ח עלמין כנזכר באדרת נשא ,ושם נתפשטו ה' חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד
שהוא יוסף ,עכ"ל ,ועי' אד"ר דף קמ"ב ע"א וז"ל ,ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן
בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא ,והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין
ותמניא עלמין ,וכלהו תליין בפומא דאמה ,דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי
חסד עלאה והאי אמה חסד הוא ,עכ"ל.
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אותה 2426ע"י שנעשה בסוד ח"י שתקבל ברח"ם דילה כל המאורות ,וכמו שית' עניינו בסוד מ"ן
ומ"ד במקומו בס"ד )פתח כב( ומזל הי"ג הוא סוד תיבת המי"ם 2427בפסוק )בראשית א ב(
והארץ היתה וגו' ,ואלו המים הם העושים אותו בסוד באר מים חיים ובסוד אב"ר ח"י ,וע"י
נעשה חפירת הבאר בסוד רי"ו 2428רוחא דשדי בגוה ,2429וניתן בה ה"ג שהם )תהלים קטז יג( כוס
ישועות ,והוא מ"ש )תהלים כג ה( דשנת בשמן ראשי כוסי רוי"ה ,שהמוחין המאירים בראשו
ומאיר שם מזלא ששם )תהלים קלג ב( שמן הטוב על הראש יורד על הזקן ,עי"ז כוסי רוי"ה
בסוד אב"ר ח"י ,וגם היא נעשית כלי ע"י ,והוא כסא דדוד דמחזיק רכ"א לוגין ,2430והוא )כ(מ"ש
במ"ב אחר שנברא האדם בצלם דמוחין ונשלם ז"א בגדלות ,אז האיר היסוד שבו ונתגלו ה"ח
בפומא דאמה ולכן היה בריאתו ביום הששי ,ואז ראוי לזיווג ולהוליד תולדות ,ולכן כתיב אחריו
)בראשית ב ד( אלה תולדות השמים והארץ בהברא"ם וגו' ,סוד אב"ר מ"ה הנ"ל ,ונקרא היסוד
ח"י ע"י הדיקנא ,שי"ג תיקונים נכללים במזלא תתאה ,והם י"ג נהרי דאפרסמונא דכיא,2431
ואח"כ ע"י מאיר חכמה בראשו ,והוא מסוד חסד שלו שנתגדל ונתרבה מאורו ונתפשט בסוד ה'
חסדים ביסוד ונעשה ח"י ,והם ח"י טורי דאפרסמונא דכיא ,2432וע"י מבסם הדינים של ה"ג
בכלל שהם ה' אותיות דאלקים ,ובמילוי הם י"ג אותיות ג"כ בסוד ח"י ,2433וז"ס )ברכות נ"א
ע"א( שכוס של ברכה צריך שיהיה ח"י כו'.
פתח מח
זיו הפנים של ז"א נמשך מהארת חו"ב שלו ,והוא נת' ג"כ למעלה באריכות בסוד ש"ע
נהורין של א"א )א"א פתחים יג ,יד( שהזיו הזה של הפנים הוא מתנוצץ מצלם של הנר"ן שהוא
לבוש המוחין ,וכן מלבוש הזה מתנוצץ בפנים שהפנים הוא המאורות שמגלים פנימיות הסדר
שבגוף ,כמו שאנו רואים באדם למטה שכאשר פניו מאירים ושמחים הוא ניכר שדעתו הפנימי
 2426עי' שער הפסוקים  -פרשת ויצא וז"ל ,שרשו של יעקב הוא מיסוד דאבא כנזכר אחר
תשלום יסוד דאימא בחזה דז"א ,ושם יציאתו וגילויו מתוך יסוד דאימא הנקרא באר שבע כמו
שנבאר ,כי יסוד דאבא הוא זכר ונקרא אבר ,ולכן נרמו בס"ת ויצ"א יעק"ב מבא"ר ס"ת אב"ר ,אבל
יסוד דאימא נקבה מתהפך ונעשה באר ,חקוק וחלול שבו נכנס האבר הנזכר ולכן היסוד של הנקבה
נקרא לעולם בשם באר ,עכ"ל.
 2427עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ב.
 2428עי' ספר לקוטי תורה להאריז"ל  -פרשת חקת וז"ל ,עלי באר ענו לה ס"ת רי"ו והטעם כי
הלא כבר נתקנת בסוד באר חפרוה שרים וא"כ עלי באר ענו לה ,עכ"ל.
 2429עי' ע"ח מוחין דצלם ו' וז"ל ,זווג אחד )בין אבא ואמא( התדיר א"צ שיעלו זו"נ בסוד מ"נ,
אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו"נ וכל שאר
הנשמות הנמשכין מזווג או"א וההוא רוחא מספיק אז למ"נ ,עכ"ל ,ומוזכר בלשון 'שדי' בשער
המוחין פרק ה' ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז פ"ט ע"ב.
 2430עי' יומא ע"ו ע"א ,ועי' ספר ליקוטי הש"ס להאריז"ל  -מסכת פסחים וז"ל ,מ"ש רז"ל
לעתיד אומרים לדוד שיברך ואמר לי נאה לברך וגו' ,דע כי הכוס מחזיק רכ"א לוגין כמנין רוי"ה
כמש"ה כוסי רוי"ה ,כי אז תהי' אור הלבנה כאור החמה והנה מן ש"ע נהורין אין להם רק ק"ן
נהורין כמ"ש במקום אחר ,ולעתיד יכנוס בכוס של ברכה שהוא הנוקבא העומדת כנגד החזה ע"י
רכ"א האורות להשלים מנין של ש"ע ,וע"כ דוד שהוא מנוקבא מברך על כוס זה לקבל אלו
ההארות בה ,עכ"ל.
 2431עי' בהגר"א ספד"צ י"ט ע"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ג דדיקנא דא"א וז"ל ,הוא
שפעא דמ"ס שנקרא שמן כמ"ש )תהלים קלג ב( כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו' ואמר
דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע ,עכ"ל.
 2432עי' יהל אור ח"א א' ע"א שכתב שמתוך הח"י י"ג הם של חסדים וה' הם של גבורות ,ועי'
מגלה עמוקות עי' וז"ל ,דאפרסמונא דכיא דסלקין נשמתין דצדיקיא שם יבין וישיג כל ההשגות וזה
הוא סוד י"ח נסיעות של נשמות שנוסעים מיציאת זה העולם עד מקום מחצבה ,ולדעתי זה סוד
מזמור שיר ליום השבת )תהלים צב א( שאומרת הנשמה בשעת יציאתה מגוף דמסיים שם )שם
תהלים צב יג( צ"דיק כ"תמר יפרח דייקא על ח"י נענועין שבלולב ,ח"י ח"י יודוך כמוני היום
)ישעיה לח יט( כנתינתה כך נטילתה )כתובות דף י"ז ע"א( שדרך י"ח דרגין ירדה נשמתו לזה העולם
כך דרך י"ח טורי דאפרסמונא סלקא לעילא ,לכן אחר ח"י ברכאין דצלותא צריך למסור גרמיה
למיתה בשעת נפילת אפים ,עכ"ל.
 2433עי' פע"ח קדיש פרק ד'.
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מיושבת עליו ושמח במעשיו ,2434כמ"ש )משלי טז טו( באור פני מלך חיים ,וכן להיפוך אם
דעתו אין מיושב יפה ויש לו איזה צער פנימי ,אז פניו אין מאירים וכמ"ש )בראשית ד ה( ויפלו
פניו וגו' ,וזיו הזה היה מאיר בפניו של אדה"ר קודם החטא ,עד שהיה ניכר כל פרטי ענייניו
מתוך הזיו הזה ,והוא צלם הנשמה שהיה מאיר בו עד שהיו מתייראים ממנו כל הברואים ,מה
שא"כ לאחר חטאו ,כמ"ש )שבת קנ"א ע"ב( אין חיה מושלת כו' ,שאז נסתלק הצלם הזה ,ולא
נשאר ממנו אלא הארה כללית בלבד כל ימי חייו.
וכן הוא במאורות העליונים ,שאם הם מתוקנים כראוי בגדלות גמור ע"י מעשה
התחתונים הראוים לכך ,אז מהנהגה פנימיות הזאת של המוחין מסוד לבושו שהוא הארת אימא
השומרת אותו מתנוצץ הארה זאת בפניו ,והוא צד הסתכלות לנבראים להאירם ולשמחם בזיו
הזה ,וע"ז נאמר )במדבר ו כה( יאר ה' פניו אליך ,והזיו הזה הוא בב' מדרגות ,שלפעמים אינו
מאיר רק בסוד ק"ן נהורין בלבד 2435כאשר אינו במדרגה עליונה כ"כ ,ונקרא ז"א ע"ש שהוא קצר
אפים והדינים שולטים בו עדיין ,והוא בסוד אהי"ה דההי"ן לבוש התחתון של אימא המאיר
בצלם הזה ,והוא גי' ק"ן נהורין וכמ"ש באד"ז )רצ"ה ע"א( וכד חייבין סגיאין תליין דינין
בעלמא ואשתכח סגירותא בכולא וסומקא אתפשט באנפין וחפיין כל חיוורא וכדין כולא
אשתכח בדינא וכדין בגדי קנא"ה כתיב כו' ,והוא סוד ק"ן נהורין מסוד ו"ק ה' פרטים וא' כולל,
והם א"ה דקנא"ה שהקנאה ניכרת בפניו ,וכאשר התחתונים ראויים ,אז מתרבים המאורות
הפנימיים שבו ונמשך הזיו בשלמותו ,ואז הוא בהארת פניו ,ואז מאירין בו ש"ע נהורין שמורה
על שלמות כל המדרגות שהם ש' בג"ר וע' בז"ת ,וא"א נהיר ביה בחסדים הגדולים ובהארה
מרובה ,וכמ"ש באד"ז שם ,כד אתנהיר מן נהירו דחיוורא דעתיקא חפיא ההוא חיוורא על ההוא
סומקא ,וכולהו בנהירו אשתכח ,וכדין כתיב יאר ה' פניו גו' ,וכן כתיב ישא ה' פניו וגו' ,וישם לך
שלו"ם ,שע"ו נהורין דמאירין ביה.
והנה כבר נתבאר )פתח טז( שזה ההפרש בין חו"ב לדעת ,שחו"ב הם נשארים קבועים
בראשו ,ושם המאורות סדורים בלא התפשטות למעשה רק שהם נמצאים במדותיו ,אבל הדעת
הוא עשוי לגלות מה שנכלל בו מן החו"ב בתוך גופו שהם כלי המעשה ,והיינו להנהגה בפועל
גמור בכל מע"ב ,ולכן גם כאן הזיו של הפנים הוא נמשך רק מחו"ב הסתומים ,וכן הזיו הזה הוא
סתום ואינו ניכר בפנים ,רק מציאות הזיו אם בזעף ואם בשמחה ,שהם ב' הגדרים של חו"ב
שורש הימין והשמאל ,אבל אין ניכר היטב בפרטות ,כי הדעת אינו מאיר רק למטה בגוף ,והוא
הממלא אדרין ואכסדרין 2436שהם הו"ק של הגוף.
וכן נודע כי הארת הפנים מרחיב החכמה באדם להשיג בדברים )ה(נעלמים ,שבעת
שהוא בשמחה אז דעתו רחבה עליו 2437ומתגלה החכמה ובינה בו ,והוא גילוי חו"ב שמהם ניצוץ
זיו הפנים ,וכן הוא למעלה במאורות של ז"א ,שע"י שמאיר בו הזיו יכול להסתכל למעלה
ממדרגתו להשכיל ולהשיג מדרגות הנעלמות יותר ,ובזה מחדש זיו הנשמות להשיג דברים
 2434עי' 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 ,עכ"ל.
 2435עי' ע"ח זווגים פרק ב'.
 2436עי' א"ז רפ"ט ע"ב וז"ל ,ועייל ברישא דזעיר אנפין ואתעביד מוחא אחרא )ההוא אחרא(
ההוא נהירו דאתמשכא מניה אלין תרין משיכן אתגליפו מתחברן בחד רישא דעמיקא דבירא,
דכתיב בדעתו תהומות ,נבקעו ועייל ברישא דזעיר אנפין ואתעביד מוחא אחרא ,ומתמן אתמשיך
ועייל לגו גופא ומלייא כל אינון אדרין ואכסדרין דגופא ,הה"ד ובדעת חדרים ימלאו ,עכ"ל.
 2437עי' שבת ע"ז ע"ב וז"ל ,רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה
דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה ,עכ"ל ,ועי' רש"י עירובין כ"ט
ע"א ד"ה הריני כבן עזאי בשוקי טבריא  -יומא בדיחא הוה ליה לרבא ואמר להו לתלמידיו השתא
צילי דעתאי והריני מזומן להשיב בחריפות לכל מי שישאלני כבן עזאי ,עכ"ל.
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נעלמים ולהתקדש בקדושה יתירה שהוא תענוג הנשמות ,אבל הדעת הוא מתפשט בו"ק כלי
המעשה ,והוא הגורם תענוג גופני לנבראים ולהגדיל מעלת ישראל בעולם והצלחתם בעוה"ז בו'
ימי בראשית ,והם האדרין ואכסדרין ,ר"ל כל פרטי הנבראים שבהם בב' מדרגות של חסדים
ודינים של הדעת ,והוא מהלך עה"ח ת"ק שנה 2438בה"ס בב' עטרין חו"ג ,הם אלף אדרין
ואכסדרין.2439
פתח מט
הדיקנא שלו נעשה בעת גמר גדלותו ,וענין הדיקנא הוא גילוי המדות שלו והם כמו
הדיקנא דע"ק שהם י"ג מדות של רחמים שמראים לפי עניינו ,כך הם המדות של ז"א לנקום נקם
ולעשות דין ברשעים ,וכמ"ש באד"ר )קל"ט ע"ב( פתח ואמר מן המצר וגו' ,תנא הכא ט' תיקונין
דבדיקנא דא להני תיקונין אצטריך דוד מלכא בגין לנצחא לשאר מלכין ולשאר עמין כו' ,וכן
נכלל שם רחמים ג"כ כמ"ש שם )ק"מ ע"א( תאנא כל הני שערי דדיקנא כולהו תקיפין מ"ט כל
אינון דרחמי בעיין למהוי תקיפין לאכפיא לדינין וכל אלין דאינהו דינא הא תקיפין אינון ובין כך
וב"כ בעיין כו' ,יעו"ש ,כי כן מדרגת ז"א שהוא אלקי המשפט בב' דרכים לשלם שכר טוב
לצדיקים כו' ,והיינו שזה ענין הדיקנא שמגלה כחות של הפרצוף לפי מה שהוא.
והנה כלל הנהגת א"א הוא למעלה מסדר המשפט ליתן אף למי שאינו ראוי לכן ,כל
תיקוני הדיקנא שלו הם רחמים גמורים שלא לפי המעשה ,ולפעמים מתנוצץ מהם גם בהשפעת
עוה"ז בו' אלפי שנין לפי העת שצריך לוותר לפנים משוה"ד כדי שיהיה התיקון אח"כ ,אבל
באמת הוא בדין רק להאריך אף בעת החטא ואח"כ גבה דיליה 2440מעט מעט ,או להעניש את
הרשעים ולהעבירם מן העולם אף שאין ישראל זכאים לכך ,רק בשביל מה שצריך לקיומם כדי
שיתקיים העבודה והתורה כמו שהיה בקי"ס באבודם של מצרים דבעי לאוקיר דיקניה ,2441והם
המדות י"ג שיורדים מע"ק לז"א לתקן מדות של המשפט וכמו שית' עוד בס"ד.
אבל מדותיו של ז"א כבר נתבאר שהם לפי משפט הגמור ע"פ התורה ,והוא מתחלק לב'
מדרגות חג"ת הנהגת עוה"ב 2442ששם משלם שכר ועונש לפי המעשה ממש ,ונה"י הנהגת עוה"ז
בחילוף המדות ומיזוגם ,אבל הדיקנא הוא מה שמגלה גם בעוה"ז לפעמים כפי שכר המעשה
והמשפט לנקום נקם ברשעים וליתן שכר לצדיקים ע"פ מעשיהם לפי הצורך ולפי מה ששיערה
חכמה עליונה ,מה שצריך לתיקון העולם לגלות הג' קווין של חד"ר שהם חג"ת גם בעוה"ז והוא
סוד הדיקנא שלו שהוא מתפשט עד טיבורו והם לנגד חג"ת שלו ,רק הם בגילוי להאיר גם
בנה"י ,והם סוד ט' תיקונים שלו שהם ו"ק וג"ר מוחין שלו ,2443שמסדר לפי החכמה והבינה
והדעת מה שצריך לעולם בכדי להראות עוצם השגחתו בעת שנתרבו הרשעים בעולם וגם מה
שצריך ליתן טוב לצדיקים לפי הזמן הצריך ,והם ששה שמות וג"פ אדם שזכר דוד המע"ה בפ'

 2438עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"א וז"ל ,והחסד הזה משיוצא מראש ז"א הולך בכל החמש
ספירות והוא סוד ה"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ"ל ,והוא עץ החיים שהוא מהלך ת"ק שנה ,שהוא
מבינה הגלגלת שנק' עץ החיים וכ"ז ידוע ,וכמ"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"ק פרסה שהוא ה"ס
כידוע ,עכ"ל.
 2439עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא
שרייא עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א
גרס כך בזהר[ אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין,
עכ"ל.
2440
עי' ב"ר פרשה סז פסקה ד.
 2441עי' ספד"צ ל"ב ע"ב.
 2442עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2443עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ב למה חסר לו ספירת המלכות ,ועי' שם כ"ה ע"ב שמקורו
משם.
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)תהלים קיח( מן המצר ,שהו' שמות הם לפי הו"ק וג"פ אדם ג' מוחין שלו שבזה נשלם צורת
אדם שלו.2444
והוא הסוד מ"ש בספד"צ פ"ב) 2445כ"ה ע"ב( דעילאה רב חסד איקרי ,ובזעיר חסד סתם,
וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו שם ,2446דמ"ש בז"א ורב חסד הם ב' תיקונים ,שרב הוא תיקון
א' ,גדול אדונינו ורב כח )תהלים קמז ה( וחסד הוא סתם ,והיינו כמ"ש שבע"ק הם חסדים
גדולים יותר מכפי המעשה ,אבל בז"א חסד שלו לפי המשפט לשלם טוב לצדיקים ,ורב הוא
לנצחא שנאין ,2447כמ"ש ,ורב כח תפארת בחורים כחם )משלי כ כט( ,2448להעניש הרשעים אשר
מציקים לצדיקים ,ונמצא שהעונש של רשעים לטובת הצדיקים כמ"ש דוד ,מדות אלו נגד
שונאיו כמ"ש )תהלים קיח י( כל גוים סבבוני וגו' ,ולכן נכלל זה בחסד כמ"ש )שמות לד ו( ורב
חסד.
ולכן תיקוני הדיקנא נקראים לבושים ,2449שהם מדות שבהם הוא מתראה לבריותיו,
כמ"ש )תהלים צג א( ה' מלך גאות לבש וגו' ,ונקרא בג"ד שהם ט' מדות שלו ,והם כסדר ב'
פעמים שם י"ה וג' פעמים אדם וד' פעמים הוי"ה ,2450וכאשר יש עת רצון אז נתלבש במדות של
א"א לעשות לפנים משוה"ד כולו חסדים גדולים ,שגם בעוה"ז מתראה במדות אלו כמו שהיה
בקי"ס ובמתן תורה ,שנדמה לישראל כזקן מלא רחמים ,2451ששם נתגלה להם עניינים של ע"ק
שהוא בסוד הנצחיות ובהעברת כל קטרוג ,והוא סוד מ"ש באד"ר )קל"ט ע"א( שיורדים י"ג
תיקונים של ע"ק בז"א ,והם כ"ב בסוד כ"ב אותיות של תורה והם סוד כל ב"כ והם י"ג יודי"ן
וט' ווי"ן של ב"כ ,2452שיודי"ן הם בסוד דרגין דא"א ששם מתראים כל הי"ס בגלוי ,מה שא"כ
בז"א עקרו בסוד ו' שהם ו"ק ו' ימי בראשית.2453
 2444עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"ג וז"ל ,כתיב מן עד עלוי  -ר"ל דממן המצר עד התחלת
הפסוק כל גוים הן ט' תקונין דדיקנא דז"א ,ולאלין אצטריך דוד להכניע כל הגוים בכל המלחמות
שלכן היה אדמוני ,ולכן אמר אח"כ כל גוים סבבוני בשם ה' כי אמילם ,והוא ט' תיקונין אלו וכמ"ש
בא"ז דף רצ"ה ע"א ועל האי תאיב דוד כו' ,ושם וכל הני תקונין דבדיקנא יקירא דז"א עד מאן
דאגליש ושם כד שריין שערי לאתערא אתחזי כגיבר כו' ,וחמשה פסוקים כל פסוק ב' תקונים חוץ
פסוק ה' לי בעוזרי שהוא תיקון א' ,וכמ"ש בא"ר )קל"ט ב'( שתא שמות וג"פ אדם והאתנחתא
חולק הפסוק לשנים חוץ פסוק הנ"ל כמ"ש שם ע"ב קם ר"א פתח ואמר עד יקרא דדיקנא דא,
עכ"ל.
 2445נדצ"ל פ"ג.
 2446וז"ל שם כ"ה ע"ג ,דיקנא דע"ק נקרא רב חסד ודיקנא דז"א נקרא חסד סתם ,וכד אצטריך
עלמא לרחמי דאז נהיר תקונין דע"ק בז"א ,כמ"ש בא"ז שם וכד אצטריך עלמא לרחמי אתגליא
מזלא עתיקא ,וכל הני תקונין דבדיקנא יקירא דבז"א כלהו רחמי משתכחו כו' ,אז נקרא רב חסד
כמ"ש באד"ר דף ק"מ ע"ב ,ובס"ד קרי ביה בחסד קדמאה דע"י רב חסד ,ובז"א חסד סתם עד לכלהו
בוציני ,והענין כי בי"ג תקונין דנהרין מע"ק לז"א ורב חסד הוא תיקון אחד ,וכאן הוא ורב תיקון א'
שהוא גדול אדונינו ורב כח ,וחסד תיקון אחד והוא חסד סתם ,וז"ש בא"ר שם דף קל"ג ע"ב דתנינן
אית חסד ואית חסד עד דדיקנא יקירא דעתיק דעתיקי ,ור"ל כי תיקון ששי דחפי בתקרובתא
דבוסמא הוא בלתתא ורב חסד ובע"ק כי חפץ חסד הוא ,והוא ג"כ רב חסד ,ובט' תקונין דז"א הוא
תיקון רביעי כמש"ל והוא חסד סתם ,עכ"ל.
 2447עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ב לקמן בהערה  ,2455שכתב להכנעה שנאין.
 2448עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א וז"ל ,והכל תלוי בדיקנא ,כי בז"א הן להלחם ולנצח כנ"ל,
ובע"ק לרחם ,וכמ"ש )מכילתא( שנראה על הים כבחור שנאמר ה' איש מלחמה והוא בז"א כמש"ל,
ובסיני כזקן יושב בישיבה והוא בע"ק ,כמ"ש שאין לך נאה בישיבה אלא זקן ,ובמלחמה כו' וכל
הכח תלוי בדיקנא דז"א וכל הרחמים בדיקנא דע"ק כמש"ל ,וז"ש )משלי כ'( תפארת בחורים כחם
שנקרא דיקנא דז"א תפארת ,וכן ז"א נקרא תפארת ונקרא בחור כמ"ש )שיר ה'( בחור כארזים
כמ"ש באד"ר דף קמ"א ע"א וע"ד כתיב תפארת כו' ע"ש ,עכ"ל.
 2449עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג לבושין דיקר.
 2450עי' א"ר קל"ט ע"ב ,שיש ו' שמות ב' י"ה וד' הוי"ה וג' פעמים אדם ,ועי' בהגר"א על ספד"צ
כ"ד ע"ג הובא לעיל הערה .2444
 2451עי' ילקוט שמות רמו.
 2452עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א וז"ל ,כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"ל כנגדן כ"ב
אותיות שבתורה ט' וי"ג ,הן כ"ב תקונין בז"א ,וכנגדן כ"ב אותיות התורה שהן בז"א כידוע וכו',
וזהו שם של כ"ב בז"א כידוע בת"ת ,והן כ"ב תקונים דדיקנא שלו ,שהוא בתפארת כנ"ל ,והן יוצאין
מברכת כהנים כידוע ,והן י"ג יודי"ן שם בכל תיבה יו"ד עד וישם י"ג תיבות ,ותשעה ווי"ן ,וידוע
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והט' תיקונים דז"א הם בב' דרגין ,שט' עצמם הם של פ' )תהלים קיח( מן המצר וגו'
שהזכיר דוד ,ונגידו דרבות קודשא 2454דע"ק בט' דז"א הם אותם שהזכיר בשלח לך )במדבר יד
יח( ה' ארך אפים וגו' ,כמ"ש רבינו הגדול בפירושו לספד"צ פ"ג ,2455והוא כמ"ש שז"א הוא בב'
דרגין ,א' דינא לעשות דין ברשעים ולנצחא שנאין ואלו הם של ז"א עצמו שהוא אלקים ,והוא
מאיר מהמוחין שבו שהוא הנהגה הפנימיות להראות מעלתם וגדולתם של ישראל ולהאיר
חיצוניות הכלים שהוא הנהגת הטבע של אלקים שבהם אחיזת או"ה בכוכבים ומזלות ובשרים
שלהם ,אבל הנהגת פנימיות הוא המוחין בהעלם ,וע"י השערות בוקע אור המוחין והם כלי קרב
ומלחמה ע"י תפלת ישראל ,שמתגלה אור הפנימי של ההנהגה כמ"ש )דברים ד ז( כי מי גוי גדול
2456
וגו' ,כה' אלקינו בכל קראנו אליו וכו' ,והוא מ"ש מן המצר קראתי י-ה אצל פתחא דאודנין
דמשם התחלת הדיקנא ,והיינו מצד העלאת התפלה של ישראל שצועקים מצרתם שמצירים להם
או"ה ,והם ב' אודנין למשמע טב וביש )אד"ז רצ"ד ע"א ,ספד"צ כ"ג ע"ב( והיינו ,לשמוע תפלת
ישראל בימינא וגם קול רגשת האומות 2457ורשעתם באודנא שמאלא ,ועי"ז מתעורר אור המוחין
דרך צינורות מיוחדים לגלות כחו של ישראל ,והוא כמ"ש )משלי כ כט( תפארת בחורים כחם
וגו' ,והוא מ"ש )תהלים קיח ה( ענני במרחב י-ה ,ברוחב השערות שעל הלחיים.2458
פתח נ
והוא כמ"ש באד"ר )קל"ח ע"א( אודנא דאתעבד כו' ,דרגא בעקימא ,להאי ולהאי מה
טעמא בעקימא בגין למשמע טב וביש כו' ,והיינו ששם בז"א הוא לפי המשפט ולהבחין אם
ראוים לקבל תפלתם וע"פ הדין שהוא בעקימו לעשות בעומק הדין ,ושם נטיף מג' חללי דמוחא
כו' ,ומההוא נטיפו עייל קלא בההוא עקימא ואתצרף כו' ,שמבחין ע"י חכמה ובינה ודעת שרשי
הג' דרכים של חד"ר לעשות לאיש כדרכיו ,וכמ"ש ,כי שומע אל אביונים כו' ,והוא בימינא )טב(
ביש דכתיב ,וישמע ה' ויחר אפו וגו' ,ברשעת שנאין בסטרא דשמאלא ,ולפעמים התפלה עולה
ומתעכב איזה זמן שאינם נענים מיד עד שיתצרפו ישראל ויתמלא סאתם של הרשעים ,והוא
מ"ש שם ,דהאי אודנא סתים לבר ועקימא כו' ,בגין למכנש קלא ולא יפוק לבר ויהא נטיר וסתים
כו' ,שבאמת התפלה של ישראל עושה רושם תמיד רק נשאר שמור לאחר זמן ,ומבחוץ נסתמו
שערי תפילה לפי עומק חכמתו של יוצר בראשית ,והוא סוד )איכה ג כד( סכותה בענן לך
וגו' ,2459והם השערות שמכסים על האודנין ,דינים הגדולים הסותמים בפני שערי תפלה.2460
שע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,שלכן נגד י"ג תקונין הן יודי"ן ,ונגד ט' תקונין דז"א הן ווי"ן ,וכן השם כ"ב
נחלק לט' וי"ג ,עכ"ל.
 2453עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל.
 2454עי' א"ר קל"ט ע"א הנ"ל ,עי' לקמן פתח נא.
 2455כ"ה ע"ב וז"ל ,והתקונין עלאין דע"ק הן דמיכה )בסופו( מי אל כמוך כו' ,וט' דז"א הן מן
המצר קראתי יה ,ונגידו ]צריך להוסיף משחא[ דרבות קודשא דע"ק בט' דז"א ,הן ט' דשלח לך ה'
ארך אפים כו' ,ונהירו דנהיר י"ג תקונין דע"ק בז"א ונהירין בו ג"כ י"ג תקונים כנ"ל י"ג דכי תשא ,ה'
ה' אל רחום וחנון וכו' ,ואמר על האי חלמא דאחיד כו' ,ר"ל בשביל כך שאמרנו דתליסר תקונין
עלאין נהירין בתתאין ,ואז מתהדרן כלהו לרחמין ותברין כל גז"ד ,כמ"ש באד"ר דף קל"א ע"ב
ואינון תליסר תקונין דדיקנא עלאה קדישא טמירא דטמירין לתברא ולאכפייא כל גז"ד כו' ,ולכן מי
שרואה כן בחלום אז מובטח דשלים במאריה כו' ,ותקונין דז"א הן לאכנעה שנאין ולכן שנאין
תחותיה יכנעון כמ"ש שם דף קל"ט ע"ב ,עכ"ל.
 2456עי' א"ר קל"ט ע"ב וז"ל ,מן המצר קראתי יה מאתר דשארי דיקנא לאתפשטא דהוא אתר
דחיק מקמי פתחא דאודנין מעילא תחות שערי דרישא ובג"כ אמר י"ה י"ה תרי זמני ,עכ"ל.
 2457ע"פ תהלים )ב א( למה רגשו גוים.
 2458עי' בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"א וז"ל הגהה  -וכלל כאן כל הי"ג תיקונים בכללות ואמר
מאדנין כו' הוא תיקון הראשון כמ"ש למטה )יח ע"ד( מקמי פתחא דאודנין שרי כו' ואמר בסחרנהא
כו' כולל כל התיקונים עד תיקון ו' כי בוסיטא הוא כולל כל מקום של הפנים ,עכ"ל.
 2459עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 2460עי' בתיקו"ז נ"ז ע"א וז"ל ,כל עננין דאינון מכסיין על צלותין הדא הוא דכתיב )איכה ג'(
סכות בענן לך מעבור תפלה ,מתעברין ונהרין עיינין דאינון בית ראשון ובית שני דבהון סלקין
צלותין ,עכ"ל ,ועי' בתיקו"ז קמ"א ע"א וז"ל ,דשערא דתליין מעל אודנין מימינא ומשמאלא הדא
הוא דכתיב )מלכים א' כ"ב( וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו ,ובגין דא צריך לבערא
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ורק שאם צועקים בצרתם מאד עד שמעוררים שערי רחמים ,ואז מסתלקים המחיצות
והקטרוגים הסותמים בפני שערי התפלה ,אז מסתלקים השערות מעל האודנין ומתעורר לעשות
דין במציקים להם ,וכמו שהיה במצרים )שמות ב כג( ויאנחו בני ישראל וגו' ויזעקו ותעל
שועתם וגו' ,ואז ויזכור אלקים את בריתו את אברהם וגו' שהוא מסוד הנהגת עוה"ב שהוא סוד
)רש"י שמות ו ב( אני ה' נאמן לשלם שכר כו' ,והוא מ"ש שם ,בשעתא דצווחין ישראל בעקו
ושערי מתגליין מעל אודנין ,עייל קלא באודנין כו' ,ונפיק בנוקבי חוטמא כו' ועביד נוקמין כו',
ומבואר שם דשית מאה אלף רבוא אינון מאריהון דגדפין דתליין באינון אודנין ,והם ס' ריבוא
של ישראל ,שהם מספר המדרגות שבז"א שכל א' מישראל יש לו דרך מיוחד מסודר במאורות
שלו שם בז"א ,ותפלתם מעורר ס' ריבוא מה"ש מליצים שהם מביאים ומעלים קול תפלותיהם
ובקעין רקיעים ואוירים עד שעולים למעלה שעליהם נאמר )קהלת י כ( כי עוף השמים יוליך את
הקול וגו'.
2461
ודרך הב' של הדיקנא הוא ברחמי לישראל לקבלם בתשובה ולהסיר המקטריגים
שנבראו בעונותיהם והוא ג"כ לנצחא שנאין 2462של הנפש ,והם אותם שזכר משה במרגלים ,ה'
ארך אפים )במדבר יד יח( והם נגידו דרבות קודשא דע"ק ,2463והיינו שהמדות של ע"ק הם בסוד
התשובה ,אבל הוא בסוד הנצחיות בעוה"ב באלף השביעי שאז יבוער הרע מכל וכל ,והוא
חזרתם לתשובה ,אימא ,שכולם נתקנים שם לעולם שיבוער הרע מכל וכל שהוא סוד יום הדין
הגדול ,ואח"כ יוה"כ בינה ונקה ,כמ"ש בביאור רבינו הגדול ז"ל בספד"צ באריכות ,2464אבל בו'
אלפי שנין אינו בא"א במקומו ,אלא בסוד הארת התיקונים דע"ק למטה בז"א ,ר"ל התפשטם
עתה בזמן של ו' אלפי שנין שהוא לקבל בני אדם בתשובה עתה ,לתקן מעשיהם ולבררם
מאחיזת הסט"א ,ובזה תבין הסוד הגדול שבי"ג דע"ק נחשב ונקה בי"ג מדות ,ומ"ש אח"כ לא
ינקה אינו בחשבון הי"ג.
אבל בט' שהזכיר משה במרגלים נחשב ונקה כתיקון בפ"ע ,ולא ינקה כתיקון בפ"ע
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו שם פ"ג )כ"ה ע"ב( והיינו ,כמ"ש רז"ל )שבועות ל"ט ע"א(
ונקה לשבים ,ולא ינקה לשאינם שבים ,כי למטה בז"א בהנהגת ו' אלפי שנין המדות פועלים ב'
דרכים ימינא שמאלא דין ורחמים ,והוא בעת שהבחירה שולט ,הם ב' מדות לשבים ולשאינם
שבים והם הרשעים הגמורים לנצחא שנאין ,מה שא"כ של ע"ק באלף הז' הוא רק רחמים לבד,
כי שם תכלית התיקון ויבוער הרע לגמרי.
ועוד זאת הפרש ביניהם ,שבאלף השביעי התשובה הוא מסטרא דלעילא ולא מסט'
דילן ,שהרי אם יבוער היצה"ר לגמרי ויהיה העלאת הנבראים למעלה בסט' דלעילא ,כמ"ש
)יחזקאל לו כז( ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וגו' ,כי שם הרחמים הגמורים שלא ע"פ מעשינו
וזה אשר יתגלה אז בעוה"ב ,אבל בז"א שהוא ו"ק ,הנהגת ו' אלפי שנין ,מתעלמים אותם
התיקונים ,שברצונו ית' שיהיה הבחירה מסורה ,לכן התשובה מסטרא דילן שצריך האדם עצמו
לעורר התשובה ,ואז 2465הבא לטהר מסייעים אותו מלעילא ,והוא ירידת הי"ג מדות למטה בט'
של ז"א ר"ל שמתלבשים בדרך הבחירה ,וכן הוא בכל אדם שצריך לילך בדרכיו ית' כמ"ש
)ספרי עקב( והלכת )בדרכיו( וכו' ,מה הוא רחום כו' ,שתחילה האדם מדות שלו בסטרא דדינא

שערא מעל אודנין דלא יהון סתימין תרעין דשמיעה דצלותא דבהון שמע צלותין ההוא דאתמר
ביה שומע תפלה עדיך כל בשר יבאו ,עכ"ל.
 2461המוזכר בסוף פרק שהקודם לגבי דיקנא דז"א.
 2462עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ב וז"ל ,ותקונין דז"א הן לאכנעה שנאין ולכן שנאין תחותיה
יכנעון כמ"ש שם דף קל"ט ע"ב ,עכ"ל.
 2463עי' לעיל הערה  2455בשם בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ב.
 2464ל"ד ע"א ז"ל ,וכן בירחא שביעי מתגלה דיקנא ,והוא ג"כ רמז לע"ל כמ"ש בזוהר ,דשירותא
דינא בר"ה ואח"כ סליחת עונות ביה"כ ואח"כ סוכות ושמיני עצרת ושמחתן ,וכן לע"ל תחלה יום
הדין הגדול ,ואח"כ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כו' )יחזקאל ל"ו( כי אסלח לאשר אשאיר
)ירמיה נ'( ואח"כ בסוכות חופות שבע כידוע וכמ"ש )ישעיה ד'( וסוכה תהיה לצל יומם כו' זמן
שמחתינו ,וגם האומות יתקיימו ורעו זרים צאנכם כו' )שם ס"א( ואח"כ ש"ע שיכלו א"ה וישמחו
ישראל לבדן עצרת תהיה לכם ויאכלו שלש סעודות של שבת שהן בזו"נ ובינה כמ"ש בזוהר ,עכ"ל.
 2465עי' יומא ל"ח ע"ב.
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שכך הם קבועים בשורשו ,והוא סוד בג"ד 2466שלו וצריך להגביר מדותיו ולהכניעם ע"י רחמים
וחסד שעושה עם זולתו ,ואז הוא בתכלית גדולתו ומאיר בנשמתו מדותיו ית' העליונים מסטרא
דע"ק.
וז"ס מ"ש בספד"צ פ"ג )כ"ד ע"ב( תשעה אלין אתעקרו משמא שלים ואשתילו לבתר
בשמא שלים ,דכתיב ויטע ה' אלקים וגו' ,וכמ"ש רבינו בביאורו שם 2467שתחלה ביציאתו מרחם
אימא הוא קטן שצריך לאמו עד ו' שנים להגדיל ו"ק שלו ,ואח"כ מתעקר משם ונשתל בע"ק
ששם שם הוי"ה כולו רחמים גמורים ,וז"א הוא שם אלקים גבורות וכשנשתל בע"ק נקרא שמא
שלים ,והיינו שענין הקטנות כ"ז שאין המאורות נשלמים במילואם אז אין הרחמים נשפעים
ממקור עליון רק מאימא לצורך תיקון העולם לבד ,אבל אח"כ בגדלות אז נשרש מדותיו של ז"א
במדותיו של ע"ק ,שהוא כמ"ש שמתלבשים מדות הרחמים בז"א לפי מדתו לנקות הפושעים
ולגלות הנהגת הגדלות שלו לנצחא שנאין ולשלם שכר לצדיקים גם בעוה"ז ,והם ט' אותיות בב'
השמות נגד ט' מדות שלו ושל נגידו דמשח רבות כמ"ש.
פתח נא
וענין הנגידו דמשח רבות 2468הוא עמוק מאד ,כי כמו בגופא דז"א יש בו כלים חיצונים
ופנימיים ,שכלים )ה(חיצונים הם בעצמם ו"ק והוא בסוד יניקה ורק שג' מוחין כלולים בו בסוד
מוחין דיניקה ,אבל אין מגלים פעולותיהם עד שבאים מוחין פנימיים דגדלות של)ו( הוי"ה,
וחיצונים הם אלקים ,וצלם של מוחין הוא שלם מט"ס ,ועי"ז מתגדלים גם החיצונים ,ומוחין
דיניקה נעשו קרומים וחללי דגלגלתא אל המוחין ,והוא סוד הנהגת חיצוניות של הטבע המוחין
שלו סוד השגחתו בהנהגה זאת בחכמה ובינה ,רק שאין החכמה מתגלה לנבראים ותולין ח"ו
במקרה ובטבע ,עד שבאים מוחין דגדלות הנהגה פנימיית שמראה גבורתו ית' ומעלת ישראל
והצדיקים ושהכל תלוי בתורה ,אז מתגלה גם בהנהגה טבעיית עומק חכמתו ית' ,וכך הם במדות
של הדיקנא ,שבאמת עצם המדות הם ו' שמות של פ' מן המצר )תהלים קיח( שהם ו"ק שלו ,וג'
פעמים אדם הם המוחין שלו והם בסוד מוחין דיניקה שאין מתגלה פעולתם ,2469אך הט' דפ'
שלח לך )במדבר יד יח( ה' ארך אפים וגו' ,הם ט' של מוחין דגדלות פנימיים 2470שהם משח
רבות דלעילא ,שהמוחין מקורם מלמעלה מחו"ב מסוד ב' המזלות ,ואז מתגדלים גם המוחין
דחיצוניות שהם ג"פ אדם ,והוא כי לנצחא שנאין יש בזה ב' דרכים ,א' מדרך הטבעיי והוא
בחיצוניות ,והב' ע"פ נסים ונפלאות והוא בפנימיות המוחין ,וכן לרחמים לישראל לקבלם
בתשובה ובזה ג"כ ב' דרכים ,לקבל תפילתם ולהושיעם מצריהם בדרך טבעי ,והב' בדרך נס
יוצא מן הטבע ,ולכן דוד המע"ה הזכיר הט' מדות חיצוניות לקבל תפלת ישראל להושיעם
במלחמת שונאיהם ולהפיל שונאיהם ,כמ"ש )תהלים קיח( ענני במרחב וגו' ,ה' לי וגו' ,ה' לי
בעוזרי ואני אראה וגו'.

 2466גימ' ט' כמנין ט' ת"ד דז"א ,ועי' בהגר"א משלי )כ טז( שהמידות נקראים בגדיו ,וכן כתב
בשיה"ש ה ג ,ועי' בזוהר )ח"ב צ"ו ע"ב(.
 2467וז"ל ,ואמר תשעה אלין אתעקרו כו' שבתחלה ביציאתו מאימא אימא רביעא עליו בסוד
קטן שצריך לאמו ,עד בן שש להגדיל ו"ק שלו ,ואח"כ מתעקר משם ונשתל בע"ק ,כמ"ש בפרשת
בראשית דף ל"ז ע"א ,ת"ח כלהו נטיען הוו סתימין רשימין דקיקין באתרא חד ,לבתר עקרן קב"ה
ואשתיל לון באתר אחרא ,והוא בתחלה בבטן אמו בסוד ו' שבתוך ה' ,כמ"ש לקמן פ"ד ה' ד' הות
בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגוה אפיקת ו' ,ושם הוא בשמא שלים הוי"ה אלקים כמש"ל ,שלכן
נקרא בינה ה' אלקים באותיותיו ובנקודותיו ,ואח"כ עקרן מבטנה ואשתיל לון בע"ק ששם שמא
שלים ,כמ"ש באד"ר דף קמ"א ע"ב וכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בתרין יודין עד בדיוקנא,
עלאה ובדף קל"ט ע"ב דכתיב וייצר כו' ,עכ"ל.
 2468עי' בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"ב בתליסר עד מתפרשין  -ר"ל בדיקנא בי"ג תקונין שבו נגדין
בו י"ג נביעין דמשח רבות ,והמשח רבות מתחלק ג"כ לי"ג של התיקונים ,עכ"ל.
 2469עי' א"ר קל"ט ע"ב וז"ל ,קם ר' אלעזר פתח ואמר מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה וגו'
עד מבטוח בנדיבים תנא הכא ט' תקונין דבדיקנא דא וכו' ,ובתקונא דדיקנא דא ט' תקונין דאינון
שם יי' וכו' ,ותנא בצניעותא דספרא תשעה תקונין אמר דוד הכא שיתא אינון בשמא קדישא דשית
שמהן הוו ותלת אדם ,עכ"ל ,היות הג' פעמים אדם הוא המוחין עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"ד.
 2470מקורו בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ב.
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אבל משה הזכיר הפנימיות ,כי היה לפי הזמן אשר ח"ו נגזר עליהם כליה במדבר )ח"ו(
שלא להכניסם לארץ כי חטאו במזיד ,ולכן הוצרך להוריד ניצוצין ממשח רבות דנגיד מע"ק,
2471
והוא בדרך נסים לקבל תשובתם אף שחטאו במזיד ,שצריך לחתור חתירה מתחת כסא הכבוד
שלא יהיה קטרוג השטן לטעון שלפי מעלתם הגדולה ולפי חטאם הגדול א"א לקבל תשובתם
ע"פ סדור הטבעי שהוא מלך המשפט ומלך שמחל על כבודו כו' )כתובות י"ז ע"א( ולכן לא
הזכיר וחטאה רק נושא עון ופשע ,שחטאו במזיד כמ"ש רבינו הגדול בפירושו שם לפרשת שלח
לך )יהל אור ח"ג י"ט ע"ג( וגם לנצחא שנאין ,להעלותם לארץ בנסים ונפלאות שלא בדרך
הטבע ,לפקוד על ז' האומות פשעיהם הראשונים מדורות שקדמו להם שנתמלא סאתם ,כמ"ש
משה רבע"ה )דברים ט ה( וידעת היום כי לא בצדקתך וגו' כי אם ברשעת הגוים וגו' ,והוא מ"ש
)שמות לד ז( לא ינקה פוקד עון אבות וגו' ,שהם בחשבון הט' מדות כמ"ש רבינו בביאורו
לספ"ד )כ"ה ע"ב( והם ב' מדות האחרונים שערות דחפיין קדלא וגם אותם דאתמשכן שערי
בשיקולא כחד גבור תקיף 2472מארי נצחן קרביא כמ"ש באד"ר )קמ"א ע"א( שאותם שעל הגרון
בזימנא דאגח קרבא אתחזי לאחזאה גבורתיה אלף המגן תלוי עליו וגו' ,שכל הגבורות בצואר
שהוא כורסיא דשביבין 2473ושם מראה גאותו ששם בהארות הצואר תלוי כל הגאוה כמ"ש
בכ"מ ,ומראה גבורתו כמ"ש )איוב טו כו( ירוץ אליו בצואר וגו' )שם מא ז( גאוה אפיקי מגינים
וגו'.
והנה ,בעת שמאירים הי"ג תיקונים דע"ק בז"א נעשה בסוד כ"ב תיקונים ,והם כ"ב
אותיות התורה ובהם משח רבות ג"כ ,ט' וי"ג הם סוד ט' נקודות וי"ג טעמים 2474כמ"ש רבינו
בפירושו לפרשת שלח לך שם ,והיינו כמ"ש שאותיות הם הכלים של המדות שכל א' נגבל
בשיעורו ,והם סוד השערות עצמם שהם שערים המגבילים אור המוחין שבתוכם ,2475שכל מדה
מתפשט בשיעורו לכל אדם לפי דרכו ,וכן לישראל לפי זכותם ומעלתם בשיעור מוגבל לעומת
העבודה שלהם ,וי"ג וט' של הפנימיות הם הנקודות והטעמים סוד רוח ונשמה של הכלים ,כמו

 2471עי' ירושלמי סנהדרין נ"א ע"ב ,וז"ל 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 ,עכ"ל ,ועי'
עוד זהר ח"א קל"ז ע"א וז"ל ,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 ,עכ"ל ,וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה ,כמש"כ )מו"ק כ"ח ע"א( אמר רבא חיי בני
ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא ,עכ"ל.
 2472עי' בספד"צ כ"ד ע"א וגר"א שם ד"ה זעירין וכן ד"ה רברבן.
 2473עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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 ,עכ"ל ,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 כידוע והוא כסא הדין
והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 2474עי' תז"ח כ' ע"ד וז"ל ,ועשרין ותרין אתוון דאורייתא ואלין מהאי נקודה דנפקא מאין סוף
תשע ניקודין דשלטין על אתוון ,ואינון א"ס ושליטין על כלא תליסר טעמי דאוריייתא אתפשטו
מנייהו וכלהו עשרין ותרין כחושבן אתוון דאורייתא ,עכ"ל.
 2475עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג וז"ל ,כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט
ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש ,וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים
לקבל האור ,עכ"ל.
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האותיות שאין להם ביאור רק ע"י הנקודות וטעמים שע"י מתגלה המחשבה והחכמה
שבאותיות ,והוא הנהגה פנימיית המגלה כבודו וחכמתו של יוצר בראשית.
והמשח רבות הם י"ג יודי"ן וט' ווי"ן שבב"כ 2476והם עצמן כ"ב אותיות ,והיינו שהכ"ב
אותיות הם מתחלקים לג' וז' וי"ב ,ג' אמות וז' כפולות וי"ב פשוטות )ס"י פ"ב מ"א( שהם כלל
המאורות של כל הפרצוף ושל כל בנין העולם ,כמ"ש בכ"מ ובס"י באריכות ,והם ג' פסוקים של
ב"כ ,וי"ב אותיות של ג' שמות שבהם ,וז' ברכות ב' בכל פסוק עם שלום הם ז' ברכות ,כמ"ש
רבינו ז"ל בליקוטים ,2477ולכן ע"י ב"כ מתבסמין כל עלמין ומתברכי עילאי ותתאי ,כמ"ש בזוהר
פרשת נשא )קמ"ז ע"א( והם כוללים כל רמ"ח אברים של הפרצוף ,כמ"ש בזוהר שם ,אמו"ר
להם חושבן רמ"ח אברים דבאדם כו' ,וכן ס' אותיות בב"כ וס' אותיות במילוי כ"ב אותיות,2478
והם ששים גבורים מגבורי ישראל )שיה"ש ג ז( דלעילא ,שהוא בחור כארזים )משלי כ כט(
תפארת בחורים כחם )שיה"ש ג ח( כולם אחוזי חרב וגו' ,בכדי לנצחא שנאין.
ונשיאות ידים למעלה נגד הראש הוא סוד גדלות דז"א שחג"ת מתעלים למעלה לחב"ד,
והוא הגדלות של המוחין שע"י יוצא הדיקנא שלו ,ובנשיאות כפים אז נראים כ"ח פרקין של
האצבעות שהם כ"ב תיקונים הנ"ל ,ועם ו' ההי"ן של ב"כ 2479הם סוד ה' אותיות מנצפ"ך עם
אל"ף לבסוף )מלכים א' ה יב( ויהי שירו חמשה ואלף הם כ"ח בחשבון כ"ח עובדא דבראשית,
והכל נכלל בדיקנא תפארת בחורים כח"ם.
והנה בכ"ב אותיות במילוי הם ס' ,ובה' אותיות מנצפ"ך הם י"ב אתוון במילוי הם ע"ב
חס"ד דכהנא רבא ,2480ועם אל"ף לבסוף הוא כמנין כה"ן ,והכל נכלל בחב"ד שהם המוחין,
שדעת הוא המתפשט בז"ת הם כ"ב אותיות של הגוף ,והם נכללים בב' עטרין שלו ב' ידים בהם
ס' פרקין כמ"ש )אהלות א ח( שלשים בפיסת היד כו' ,וה' אותיות מנצפ"ך באימא בינה שבו ה"ג
שהם ה' אותיות אלקים שממנה נבנה כל המאורות של כלל פרקין של ז"א ,ואלף הוא חכמה
שבו.
פתח נב
עוד יש בקיעה אחת של המוחין בז"א ונקרא בשם תפלין ,2481והיינו כמ"ש )דברים כח י(
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ,וארז"ל )ברכות ו' ע"א( אלו תפלין
שבראש ,והוא כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( שהמוחין הם הנהגה פנימיית שהוא ע"פ התורה
וע"י מתראה מעלת ישראל ,וכי שם ה' נקרא עליהם ששם הוי"ה מורה על ביטול הטבע וכי הוא
ית' המושל בעליונים ובתחתונים ,וזיו הזה מתנוצץ על נגד המצח להראות גודלו.
 2476עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א וז"ל ,כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"ל כנגדן כ"ב אותיות
שבתורה ט' וי"ג ,הן כ"ב תקונין בז"א ,וכנגדן כ"ב אותיות התורה שהן בז"א כידוע וכו' ,וזהו שם
של כ"ב בז"א כידוע בת"ת ,והן כ"ב תקונים דדיקנא שלו ,שהוא בתפארת כנ"ל ,והן יוצאין מברכת
כהנים כידוע ,והן י"ג יודי"ן שם בכל תיבה יו"ד עד וישם י"ג תיבות ,ותשעה ווי"ן ,וידוע שע"ק
נקרא יו"ד וז"א ו' ,שלכן נגד י"ג תקונין הן יודי"ן ,ונגד ט' תקונין דז"א הן ווי"ן ,וכן השם כ"ב נחלק
לט' וי"ג ,עכ"ל.
 2477עי' בהגר"א על תיקו"ז כ' ע"ב וז"ל ,ושם כ"ב יוצא מברכת כהנים שבו י"ג יודין נגד י"ג
ת"ד דא"א וט' ווי"ן נגד ט' ת"ד דז"א וכולם נכללים בו כידוע והן כ"ב נגד כ"ב אותיות התורה והוא
מסט' דת"ת ,עכ"ל ,עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א וז"ל ,כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"ל כנגדן
כ"ב אותיות שבתורה ט' וי"ג ,הן כ"ב תקונין בז"א ,וכנגדן כ"ב אותיות התורה שהן בז"א כידוע וכו',
וזהו שם של כ"ב בז"א כידוע בת"ת ,והן כ"ב תקונים דדיקנא שלו ,שהוא בתפארת כנ"ל ,והן יוצאין
מברכת כהנים כידוע ,והן י"ג יודי"ן שם בכל תיבה יו"ד עד וישם י"ג תיבות ,ותשעה ווי"ן ,וידוע
שע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,שלכן נגד י"ג תקונין הן יודי"ן ,ונגד ט' תקונין דז"א הן ווי"ן ,וכן השם כ"ב
נחלק לט' וי"ג ,עכ"ל.
 2478עי' יהל אור ח"א כ"ב ע"ב ,שזה אל"ף בי"ת וכו'.
 2479עי' יהל אור ח"ג י"ט ע"ג.
 2480עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג'.
 2481עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א וז"ל ,הגהה )ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ'( הן כללות כל הגבורות הניצוצין
דאתדעכו כמ"ש בא"ז דף רצ"ב ע"ב ,ואינון זיקין עלמין קדמאין אקרון ומיתו כו' ע"ש ,ואח"כ
אתתקנו במוחין והן הזיונין וז"ש וזיוניהון )כאן נחתכו כמה תיבות וכך מתחיל( תפילין דרישא,
וידוע שהתפלין הן מוחין כמ"ש בא"ז דף רצא כלהו אקרון תפלין דרישא כו' ,עכ"ל.
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והנה יש הפרש בין הדיקנא ובין התפילין ,שהדיקנא הוא קבוע לעולם בגוף ,משא"כ
התפלין הם דבר שחוץ מן הפרצוף כי אינו רק הארה בעלמא ואינו מאיר רק ביום ,ובלילה
מסתלק ,והוא כמ"ש הרב ז"ל )מול"מ פרק ג' ,נסירה פרק ג'( שבכל יום מתחדשים מוחין
חדשים ואח"כ מסתלקים בלילה ,והוא כמ"ש כמ"פ ,שהוא בסוד החידוש שנעשה ע"י המצות
של ישראל ,שבכל יום נעשה תיקונים חדשים והם המוכנים לתענוג הנשמות לעוה"ב שהם
עולים שם ממדרגה למדרגה ,והיינו שמקבלים בכל עת תיקונים חדשים כפי המעשה שעשו
בעוה"ז ,וכמ"ש )תהלים פד ח (2482ילכו מחיל אל חיל ,ונמצא ,שהארה זאת אינה קבוע בזמן
הנהגת ו' ימי בראשית כי אינה מענינם כלל ,רק תענוג הנשמות ,כמ"ש )ויקרא יח ה( אלה המצות
אשר יעשה אותם האדם וחי בהם חיי עולם 2483שהם התפלין שהם חיי המלך ,2484וכמ"ש רז"ל
במס' מנחות )מ"ד ע"א( כל המניח תפלין מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו ,2485והוא הבוקע
בכל יום מפנימיות המוחין מה שנתברר תמיד בסוד עבור שני דמוחין בכל יום ,ובוקע למעלה
ועומד בסוד צלם כל המאורות של ההנהגה ובסוד אור מקיף ,ר"ל שאינם פועלים במדות הכלים
לפי מה שהם כי אינם מענינם ,רק שפועלים להפיל אימה על הסט"א שלא יקטרג כ"כ ויהיה
כפוף תחת הקדושה ,ומזה בא האימה על או"ה ושריהם למעלה שלא יהיה להם שליטה כ"כ על
ישראל ,ובכל יום מסתלק צלם הזה ועולה למעלה שהוא מוכן לתענוג הנשמות לשכר המצות
ולא לגוף בעוה"ז ,ואלו הם במספר הד' מוחין עם לבושיהם שהם בסוד נה"י דאימא שהוא ש'
של התפלין ,וכן המוחין כפולים מצד או"א שהם בסוד ראש בית ,2486שאימא נעשה בית לאבא
והם הד' בתים וד' פרשיות.
והזיו הזה המפיל אימה על הסט"א הוא בב' מדרגות ,א' בזמן שהיו ישראל בגדולתם
שאז נראה לכל האומות מעלת ישראל ונתייראו מהם גם למטה בגלוי והם בסוד תפלין של ראש,
והב' הוא בזמן הגלות שאז מעלת ישראל אין מתגלה ,ורק שמתנהגים בנסים נסתרים ,והאימה
נופלת על שרי או"ה למעלה שלא יהיה להם שליטה ח"ו לכלות ישראל ולהאבידם ח"ו בגלות
אבל או"ה למטה אין יודעים מזה ,רק )מגילה ג' ע"א( אע"ג דאינהו לא חזי מזליהו חזי ,והוא
מה שניתן בלבם לשמור ישראל בגלות ,והוא בסוד תפילין של יד) 2487מנחות ל"ז ע"ב( והיה לך
לאות וגו' ,ולא לאחרים לאות.
אבל עיקרם ג"כ בסוד תענוג הנשמות משכר המצות ,רק שתפלין של ראש בסוד
המחשבה הזכה של העבודה באהבה ויראה במצות התלויות בלב ,והם סוד ב' מוחין חו"ב ,וכן
המחשבה הטובה בעשיית המצות בפועל באהבה ויראה ,הוא המחשבה ב' עטרין של הדעת

 2482עי' גמ' ברכות ס"ד ע"א וז"ל ,אמר רבי חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם
מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון ,עכ"ל.
 2483עי' דעת תבונות מ' וז"ל ,על ידי מעשים שיעשו בני האדם ,הם המה המשפטים והתורות
אשר נתן לנו תורתו תורת אמת ,אשר יעשה אותם האדם וחי בהם בחיים הנצחיים ,כי שכר מצוה
 מצוה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א בהגה"ה ד"ה וכמ"ש ויתנצלו שכתב שבזכות ההארהשמקביל לתפילין יחיו לעולם.
 2484עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד )שעליו הולך ההג"ה בהערה הקודם( וז"ל ,וזיוניהון לא
אשתכחו  -זיוניהון הן המוחין ג"ר שחסרו להן שלא יצאו אלא ו"ק ,והן תרין עטרין דאחסינו ליה
או"א והוא עדיו שמתפשט בכל הגוף בסוד כונן שמים בתבונה )משלי ג'( ע"י המוחין כמ"ש בא"ז
דף רצא וכו' וידוע שהמוחין הן חיי האדם בסוד חו"ב שנקראו חיים ,כמ"ש )קהלת ז( והחכמה
תחיה בעליה ובינה נקראת חיים כמ"ש בזוהר )פרשה אחרי נ"ח ע"א( ומה שמיה דההוא נהר חיים
שמיה ונקראת אלקים חיים וכן המוחין נקראין חיי המלך ,כידוע כמ"ש בר"מ פרשה יתרו דף צ"א
ע"ב ואינון חיי המלך ,עכ"ל.
 2485עי' פע"ח תפילין א' וז"ל ,הנה בתפילין ש"ר יש בהם כ"א אזכרות כמנין אהיה וד' בתים
נגד ד' אותיות אהי"ה ,וד' פרשיות נגד שם הוי"ה ,וג' שמות אלו הם גימטריא חיים ,כי הם סוד חיי
המלך שהוא ז"א ,וחייו נמשכין לו מבינה ,וחכמה הנקראים חיים ,וז"ס הפסוק י"י עליהם יחיו
ואמרו רז"ל כל המניח תפילין מאריך ימים ,עכ"ל.
 2486עי' או"א פתח י' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ק' ע"ג ,שמציין לזהר ח"א ט"ו ע"ב וז"ל ,לבתר
אתחלף גוון ההוא היכלא ואקרי בית ונקודה עלאה אקרי רא"ש כליל דא בדא ברזא בראשית,
עכ"ל.
 2487עי' ע"ח לאה ורחל פרק ב' שתש"י הוא כנגד רחל.
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המתפשט בז"ת ,והם ב' עטרין והם ד' מוחין 2488ד' פרשיות של תפלין של ראש ,וכלל המעשה
הוא תפלה של יד ושניהם עולים בסוד עוה"ב ,ולכן אינם קבועים בגוף ומסתלקים בכל יום.
ואלו התפלין 2489הם העטרות שירשו ישראל בהר סיני )שבת פ"ח ע"א( שהם העדי כ"א
זיונים של שעטנ"ז ג"ץ ,והיינו סוד הז' כלים שעלו מן התהו שנתוסף בכל א' הארת הג' מוחין
שהם החיים שלהם מסוד ג' חד"ר ימין ושמאל ואמצע ,ולולי חטא העגל היו שם קבועים לעולם
התפלין ,ועי"ו 2490היה להם חירות ממה"מ ומשיעבוד מלכיות )שמות רבה פרשה לב פסקה א(
כי העטרות האלו הם מסוד שכר ותענוג הנשמות ששם חיים הנצחיים ,והיה מדרגה זו מאירה גם
בגוף וכן בכלל הנבראים היה מאיר הארת הנהגת פנימיות הזאת ,והיה אימה ופחד על הסט"א
וגם על האומות ,ולכן נקראים זיונים שהם כלי זיין 2491להלחם עם הסט"א ,וכמ"ש רז"ל במדרש
)זהר ח"ב קצ"ד ע"א( ע"פ ויתנצלו )בני( ישראל את עדים וגו' ,שהוא חרב שניתן להם ,ובחטא
העגל נסתלק מהם ,והוא סוד כ"א אזכרות שבתפלין ג' פעמים ז' של שעטנ"ז ג"ץ כמנין שם
אהי"ה דאימא ,2492וכל א' מהם כלול מי' כמנין חר"ב ,והם סוד ד' שיטין בשל ראש וז' שיטין
בשל יד ,2493שהראש הם ג"ר ושם הם בסוד ד' מוחין חו"ב וב' עטרין ובשל יד בגופא ז"ת שהוא
המחשבה והמעשה ,ואחר חטא העגל נסתלקו העטרות ההם ,והוא סוד מדרגת ז"א שלפעמים
מאירים בו המוחין ולפעמים מסתלקים ונשאר בסוד ו"ק לבד הכל לפי המעשה ,והוא בסוד
חזרת הרע שיש לו שליטה ,ולכן כתיב )תהלים פב ו( אכן כאדם תמותון בסוד מיתת המלכים
והמוחין מסתלקים בכל לילה לשורשו שהחיים נסתלק למעלה לסוד אלף השביעי כמ"ש ,והם
סוד ג' פעמים שביעי הנזכר בויכולו ,2494ושהוא בשבת אלף השביעי שהם כ"א זיונין הנ"ל וכ"א
אזכרות והוא ג"כ בסוד עיבור שני דמוחין 2495דכולא סלקין לאימא 2496שכל עיבור הוא שם
אהי"ה ,ואהי"ה בגילופין הוא קס"א גי' ונק"ה 2497שהוא התשובה והנקיון במים טהורים כמ"ש
כמ"פ.
פתח נג
 2488עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ב וז"ל ,וד' מוחין חו"ב הן י"ה ,מוח דעת חו"ג ב' מוחין ,זו"נ
הן ו"ד ,עכ"ל ,וע"ש שמביא א"ז רצ"ב ע"ב ארבע גוונין כו' ד' בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא,
עכ"ל ,והן ד' מוחין.
 2489עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א בהגהה  -וכמ"ש שבעה אותיות צריכין שלשה זיונין
ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ' ,והן בז' מלכין שהן חסרים ג' מוחין ,לכך צריך ג' זיונין ,וכל מוח ומוח מתפשט בכל
ז"ת כמ"ש בא"ז ,לכן הג' מוחין הן ג' זיונין והן כלי זיין להלחם בס"א ,דבגדלות מסתלקין ומתכנעין
הס"א ,והן א' לימינו כו' ,כמו הג' מוחין חב"ד כידוע ,וכמ"ש בתז"ח דף פ"ח ע"ג ואמרו מ"מ אלין
תגין אינון זיינין כאדם שאוחז כו' ,והן ז' מלכין שהן דינין לכן הן אותיות ש'ע'ט'נ'ז' שהן ה' גבורות
דינין קשין כידוע ,ש'ט'ן' ע'ז' בסוד ש'ע'ט'נ'ז' וכן ג'ץ' הוא ב' האחרונים שהן כללות כל הגבורות
הניצוצין דאתדעכו ,כמ"ש בא"ז דף רצ"ב ע"ב ואינון זיקין עלמין קדמאין אקרון ומיתו כו' ע"ש,
ואח"כ אתתקנו במוחין והן הזיונין וז"ש וזיוניהון )כאן נחתכו כמה תיבות וכך מתחיל( תפילין
דרישא ,וידוע שהתפלין הן מוחין כמ"ש בא"ז דף רצ"א ע"א כלהו אקרון תפלין דרישא כו' ע"ש וכן
שם דף רצ"ב ע"ב ובא"ר ק"מ ע"א ע"ש ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד הנ"ל שהם העדיים
שהיה להם בהר סיני.
 2490נדצ"ל ועי"ז.
 2491עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א.
 2492עי' ע"ח א"א פרק ז'.
 2493עי' פע"ח תפילין יז וז"ל ,ונבאר ענין הכוונה הנ"ל בסדר כוונת התפילין ,הנה היות ד'
שיטות בכל פרשה ופרשה מד' שבתפילין של ראש הוא כי הז"א אין לו רק ד' מקיפים בלבד
בראשו ,אבל בתפלה ש"י יש ז' שיטין נגד המלכות שיש לה ז' מקיפים בראשה ,עכ"ל.
 2494עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"ד וז"ל ,ויום השביעי רומז על אלף השביעי עה"ב כידוע ,ואלו
ששת ימי בראשית הן ו"ת של רדל"א שמהן מתחיל האצילות ,וזהו שאל נא לימים ראשונים שהן
ימים ראשונים ימים קדמוניות כידוע ,ומהן מתחיל האצילות וקצת גילוי ,משא"כ בג"ר של רדל"א
וכו' ,ועליהן נאמר ויכולו השמים יום השביעי שבת ,והוא כולל ג"ס כח"ב דרדל"א לכן נאמר בו ג"פ
יום השביעי ,עכ"ל.
 2495עי' לעיל פתח מד.
 2496עי' ספד"צ ל"ו ע"ב קרן ביובלא אתעטר.
 2497אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,עי' ע"ח מ"ן ומ"ד פרק ה'.
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מצח דז"א ענינו כמו בע"ק ששם הוא מצח הרצון ,והיינו כמ"ש שם )א"א פתח טו(
באריכות ,שבכל פרצוף לפי ענינו וסידורו ,כך נמצא בו הרצון שהוא הכלל של כל הפרטים של
הפרצוף ,והוא בחינת כתר שלו שהוא מתקשר במדרגה של פרצוף של מעלה ,ורק שכתר הוא
רצון 2498הנעלם שבו כמוס ענין היאך סידורי האורות והגדרים וקשרים שנמצאים בפרצוף זה הם
מקושרים בדבר שלמעלה ממנו שזה ענין נעלם ונקרא רדל"א ,2499שאין השגה לשום נברא היאך
מקושרים כל הדברים בשורש העליון של הנצחיות ,והיאך עולים ע"י התחתונים לשם והוא רצון
2500
הנעלם ,וכמו כן נמצא ממנו זיו שהוא הרצון המתגלה ,והיינו הדעת שהוא במקום הכתר
שהוא מאיר במצח ,ור"ל שמראה רצון המתגלה בפרצוף הזה ,וכמו בע"ק שכל ענינו חסדים
גדולים ורחמים פשוטים שלא לפי המעשה ,זה מתגלה במצחו ,לכן נקרא רעוא דרעוין ,2501וכמו
כן הוא בז"א שעניינו הכל לפי המשפט דאקרי אלקים לקבליה דע"ק ,2502וכך הם מסודרים פרטי
המדרגות שבפרצופו הכל לפי המעשה ולפי פרטי הדברים הנמצאים באדם ,וכמ"ש באריכות
בשערים אלו ,לכן הזיו המתגלה במצחו מסוד דעת שלו שהוא במקום הכתר מראה שם במצחו
דינים גדולים ,ר"ל שזה הרצון המתגלה בו והוא כמו באדם למטה שניכר כל עניניו ומדותיו ע"י
שרטוטין שבמצחו ,2503וכן כאן בז"א כמ"ש באד"ר )קל"ו ע"ב( תאנא האי מצחא דאתפשט
במאתן אלף סומקי דסומקא כו' ,וכד אתגליא מצחא דז"א ,אית רשותא לכולהו לחרבא כו' ,והוא
בעת התגברות הרשעים בעולם בלא בושת פנים ,והם עזי פנים שבדור 2504שהם מסוד תתקע"ד
דורות סוד הנפשות מעולם התהו שלא נתבררו והם הסיגים שלהם מסוד שם ב"ן ,והם סוד הני
כלבין דחציפין בעובדייהו 2505ומתגלה אז רצון הזה שבז"א שהוא לעשות משפט בהם לבערם
מן העולם ,והוא חורבן שלהם בסוד מיתת המלכים שהיה בשביל התיקון ,שיסתלק שם מהם
הסיגים והרע ,וכן כאן מתגלה המצח לחרבא כולא.
 2498עי' בגר"א תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד
ה' פרצופים ,ועי' גר"א תז"ח נ' ע"א ד"ה בריש הורמנותא ,וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה
לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג'
ראשונות ,כתר הוא התחלת הרצון ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,וזהו בריש
הורמנותא ,עכ"ל.
 2499עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א וא' ע"ב שהרדל"א מתגלה במצח.
 2500מקורו בע"ח מוחין דצלם פרק ח' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ועיקר ענין
המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג באו"א ,ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין,
וכן הוא מוחין דזו"נ שע"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ כמ"ש למטה ,ולכן דעד דלא הוי
מתקלא מלכין קדמאין מיתו ,וכן הזיווג של זו"נ הוא ע"י המוחין שהן הדעת ,והדעת נקרא מתקלא
שקל הקדש ,והוא לשון חק כמ"ש למטה לישן ממלל רברבין לישן כו' ,ולכן הזיווג בלשון דעת ,וידע
אדם כו' ,וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו ,ולכן לא נחשב דעת בספירות ,כי כל מה שלא היה
בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,שלכן ז"א נקרא ו"ק אע"ג שלאחר
התיקון יש בו ע"ס שלימות ,וסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א כמ"ש בא"ז ,והן ז"ת דאו"א
והן ג"ר דז"א ,והתרין עטרין באין מע"ק אוירא ובוצינא ,שלכן הדעת במקום הכתר ,עכ"ל.
 2501עי' בהגר"א על ספד"צ הנ"ל הערה .2499
 2502עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק ,כמ"ש באד"ר דף
קמ"א ע"ב רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים כו' ,עכ"ל.
 2503מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ,ובתיקונים ק"מ ע"ב ,ועי' ניצוצי זהר על הז"ח הנ"ל
שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה.
 2504עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,ובאותן השנים )של אלף הה' והו'( מתגלגלים כל
התתקע"ד דורות שהן הע"ר שהן הנשמות מעולם התהו ,כמ"ש )חגיגה י"ד ע"א( שתלן בכל דור והן
הן עזי פנים שבדור ,ואמרו )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו' וכמ"ש בר"מ פ' נשא דף
קכ"ה ואתהדרו אינון ע"ר רעיין על ישראל כו' ע"ש ,עכ"ל.
 2505עי' תיקו"ז ס"ו ע"ב כלבין דאינון חציפין ,דאינון מלאכי חבלה ,עכ"ל ,ועי' בזמר בני היכלא
של סעודה שלישית שמוזכר שם כלבין חציפין ,ומכיון שאז נתגלה רעוא דרעוין לכן אפשר לשלוט
על הכלבין חציפין ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א דס"א בחי' עקב שלהם והן דרגין דחציפין
כמ"ש בזוהר )א"ר קכ"ט ע"א( וז"ש )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגי ואח"כ יכרתו הערלה
ויתגלה החסד ,עכ"ל ,כאן רואים בחי' החציפין ולענין הכלבין 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור )אור תורה אות נז(.
496

פתחי שערים

ולכן )אד"ר קל"ו ע"ב( לא קאים שערא בהאי אתר בגין דאתגליא )ביה( וכו' כי שערות
של הראש דז"א שם נאחזים הקליפות וכמו שית' אח"ז )פתח נ"ה( בס"ד ומכאן נמצא ביטולם,
והוא בסוד מצח ונצח באתוון רצופין כמ"ש שם וכמו שית' אח"ז )בפתח זה( בס"ד ,והוא לנצחא
שנאין 2506ויז נצחם על בגדיו וגו' )ישעיה סג ג( והם מאתן אלף כו' )אד"ר שם( בסוד אחוריים
דשם אלהי"ם ,2507וכלל הפרצוף ופרטיו כולם נכללים בד' מוחין שלו חו"ב וב' עטרין של הדעת
שהם סוד ב' שמות הוי"ה אהי"ה בחו"ב ,והוי"ה אדנ"י בתו"מ ז"ת שהם בב' עטרין של
הדעת ,2508ואלו הד' שמות הם סוד מצ"ח ,2509וע"ז נאמר )דברים לב ט( כי חל"ק ה' עמו וגו'
שבו כלל הכל וכל המרכבה ועל סוד הגדול הזה נאמר )במדבר כד יז( דרך כוכב וגו' ומח"ץ
פאתי מואב וגו' ,כי הקליפות אחיזתם בשערות של הראש דז"א ,והם בב' הפאות וכמו שית'
בס"ד )כאן בפתח(.
ויש ב' מיני רשעים ,א' אשר במחשך מעשיהם ,כמ"ש )שמואל א' ב ט( ורשעים בחשך
ידמו וגו' ויש להם בושת פנים ,אבל יש רשעים יותר גרועים שהם עזי פנים שבדור ואין להם
בושת )פנים( כלל ,ואלו הם בסוד ב' קליפות עמון ומואב שתי בנות לוט 2510כמו שית' בס"ד
במקומו )נתיב הקלי' פתח ל'( והם בסוד חוצפה וקשה עורף ,2511חוצפה במצח וקשה עורף
באחורי המצח בעור"ף ,והוא מול בית פעו"ר 2512שהם מסוד אחוריים דאלקים ר' ואלקים פשוט
עם נקודותיו ,2513וב' פאות באמצע סוד פאה אלקים ,2514וסוד הפעו"ר הוא בגילויא וחוצפה
קליפת מוא"ב ,וכמ"ש )במדבר כה א( ויחל העם לזנות וגו' ויצמד ישראל לבעל פעור ,והוא
נקודה דחורבה ,2515ולכן כתיב שם )במדבר כה ד( קח את כל ראשי העם וגו' ,ואמרו ,העמד להם
בתי דינים שהם כ"ד בתי דינים שבמצח דז"א 2516שבגילויו מתבטלין הני כלבי דחציפין ,וכמו
שהארכתי בזה במ"א )א"א פתח טו( וסוד מואב הוא לילי"ת במקום הגלוי וכוללת כל י"א

 2506עי' לעיל פתח נא.
 2507גימ' ר'.
 2508עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וז"ל ,וסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א כמ"ש בא"ז
והן ז"ת דאו"א והן ג"ר דז"א ,עכ"ל.
 2509גימ' הוי"ה הוי"ה אהי"ה אדנ"י.
 2510עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,מלך הרביעי הדד כו' בשדה מואב ,ידוע ששתי בנות
לוט הן נגד נשי יעקב ,ובכירה שילדה מואב הוא מתחיל אחורי הת"ת בחינת רחל כידוע ,שלכן
נקרא מואב מאב ודבוקה בת"ת וזהו בשדה מואב ששדה הוא נו"ק ושם יצאה נוק' עמו ,עכ"ל ,וזה
בשעה"פ וירא וז"ל ,זו הנקראת עמון ,איננה נאחזת ממש באימא עילאה ,הנקראת בינה כי שם אין
אחיזה אל הקליפות ,האמנם היא נאחזה במלכות של התבונה ,המתלבשת בז"א ,אשר ממנה נעשת
לאה אשתו ,הנקראת קשר של תפילין ,וכו' ומן רחל אשת זעיר הנקראת ה' תתאה ,יצתה הקליפה
הנקראת מואב ,עכ"ל ,ועי' מדרש הנעלם תולדות ק"י ע"ב.
 2511עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,ואתה תשופנו עקב ודא גרם שכינתא בגלותא
דאתמר בה עקב ענוה יראת ה' ,והן דרגין תתאין דס"א בחי' עקב שלהם ,והן דרגין דחציפין כמ"ש
בזוהר וז"ש )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגי ואח"כ יכרתו הערלה ויתגלה החסד ,עכ"ל,
מכאן אנו רואים שהחוצפה שהוא כנגד העקב שהוא כנגד רחל ,ואילו לאה עומדת בעורף ולכן
הקלי' כנגדה זה קשיות עורף.
 2512עי' שער מאמרי רשב"י ל"א ע"ד וז"ל ,הנה זה הנקב של האחור נקרא בתורה בית פעור
וזהו סוד ע"ז של פעור ,שעבודתה בכך לפעור עצמו על פניה כנודע ,כי זו היא קבלת השפע שלה
והבן זה ,וזהו סוד ויקבור אותו בגי מול בית פעור ,כי משה הוא מן היסוד דאבא שבתוך ז"א
כנודע ,והוא נמשך עד סיום פי היסוד דז"א ,וכנגדו ממש היא נקודת האחור שמשם אחיזת
החיצונים הנקראים פעור ,והארת היסוד הזה דאבא מונע את החיצונים שלא יתאחזו שם ויקטרגו
על ישראל ח"ו ,ודע כי כמו שכאן למטה יש אחיזה אל החיצונים בסוד פעור ,כך יש אחיזה אל
החיצונים מכוון כנגדו ממש בקו ישר במקום העורף של ז"א ,וזהו סוד כי פנו אלי עורף ולא פנים
והנה עורף אותיות פעור ,עכ"ל.
 2513בניקוד אלקים יש ז' נקודות ,שוא סגול חולם וחיריק )שעה"כ יוה"כ ג'( וכל נקודה י'.
 2514פאה בגימ' אלקים )ליקוטי תורה להאריז"ל פרשת בשלח(.
 2515עי' ע"ח הארת מוחין דזו"ן פרק ה' ,ועי' לקמן פתח עה.
 2516עי' א"ז רצ"ג ע"א וז"ל ,בהאי מצחא תליין כ"ד בתי דינין לכל אינון דחציפין בעובדיהון
כמה דכתיב ואמר איכה ידע אל ויש דעה בעליון ,ועי' ע"ח א"א פרק ו'.
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אלופים סיגי המלכים י"א ארורים והוא לילי"ת פתיא אוכמא 2517שיניקתה מסוד שערות
השחורים דבראש ז"א ,ובגילויא דמצח דז"א שהוא הרצון שלו לעשות משפט ,אז מתבטלים.
וסוד הקליפות בכלל הוא חויא דרהיט בש"ע דילוגין )ספד"צ לו ע"א( מדלג על ההרים
וגו' )שיה"ש ב ח( שהוא י' ספירות דמסאבותא שהם דכורין ונוקבין שלו ,כמ"ש רבינו הגדול
ז"ל בביאורו לספ"ד פ"ה )ל"ו ע"ב( ,2518והם בסוד כל מרכבה טמאה מאחוריים דקדושה,
שהרים הם חג"ת אבהן 2519ואמהות נהי"ם ג' וד' ב' מרכבות ,והם באחוריים דלאה ורחל שלאה
נגד חג"ת ורחל נגד נהי"ם שהם דו"נ דנוקבא דקדושה כמו שית' במקומו בס"ד )ז"א פתח כב,
יעקב ולאה פתח א'( והם נגד יעקב וישראל ,יעקב למטה ברחל וישראל למעלה עם לאה ,ולאה
במקום המכוסה ורחל במקום גלוי ,שאחוריים דלהון ב' נוקבין דסט"א עמון ומואב שהם בכירה
וצעירה אחורי חו"ב ,שלאה מבינה סוד אחוריים דס"ג קס"ו נוע"ם עילאה ,2520ומואב מרחל
מסטרא דחכמה מאב דבשמיא ,ומהם סוד ערפ"ה ורו"ת 2521שהם ב' בנות לוט ,ערפ"ה בעור"ף
נגד לאה ורו"ת נגד רחל נעלם של גילופי אדנ"י כידוע 2522וכמו שית' במקומו )אבי"ע פתח כו(.
ועל כל זה אמר )במדבר כד יז( דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו' ,שדר"ך וק"ם
הם ש"ע נהורין המבטלים כחו של הנח"ש שהוא סוד גי' שב"ט כוכ"ב ,והוא רהיט בש"ע
דילוגין והוא מיעקב וישראל דקדושה ,ומכה הנחש האוחז בב' הפאות 2523של ז"א ,והוא בעת
שיבוא משי"ח שהוא נח"ש דקדושה ,2524ואז יתגלה מצחא דז"א לאתפקדא חייביא והם ב'
משיחין מלאה ומרחל ,ואז )במדבר כד יז( ומחץ פאתי מואב דאתברו משולשליהון מב' הפאות
שהם בסוד ב' פעמים אלקים ,ובמילוי יודי"ן הם סוד ת"ר ,והוא סוד )שבת ק"ד ע"א( שק"ר
דקאי אחד כרעא בהוד ,2525שהנחש נושך בעק"ב ב' פעמים אלקים ,2526ולימות המשיח אז יתגלה
גם נצח חד כרוב דאסתליק והוא נצ"ח שמאיר במצ"ח באתוון רצופין ,ועליו נאמר )שמואל א'
טו כט( וגם נצח ישראל לא ישקר דלא אחיד בסטרא דשק"ר ח"ו ,ועי"ז )במדבר כד יז( יעקר
קרק"ר כל בני שת שהוא שקר הנ"ל האוחזים בב' הפאות וקרק"ר הוא רו"ת נעלם של אדנ"י.
ומ"ש ומחץ פאתי מואב וגו' ,הוא כמ"ש באד"ז )רצ"ג ע"א( זכי מצח דעתיקא ,לא זכי
אשדי ח' בין תרין אתוון ,כד"א ומחץ פאתי מואב כו' ,והוא כמ"ש שבמצח מאיר זיו המוחין
והם בסוד מצו"ה שהם ד' אותיות הוי"ה חו"ב י"ה וב' עטרין ו"ה ,2527והוא שכלל הנהגתו מאיר

 2517עי' ז"ח ל"ג ע"ד וז"ל ,עיינין אוכמין חשוכין תמן לילית דאיהי חשוכא אפילה פתיא
אוכמא ,עכ"ל ,פתיא אוכמא היינו כלי שחור ,וזה גם מוזכר בתיקו"ז קמ"ג ע"ב.
 2518וז"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 ,עכ"ל.
 2519עי' הק' תיקונים ז' ע"א.
 2520עי' שעה"פ וירא.
 2521עי' שער מאמרי רז"ל ח ע"ד  -וז"ס והנה אשה שוכבת מרגלותיו הנא' ברות ,לפי שהיא
כנגד רחל העומדת למטה בין הרגלים כמו שאמרנו לעיל ,כי ערפה למעלה כנגד העורף ורות למטה
כנגד הרגלים ,ולכן היה הענין הזה בחצי הלילה כמ"ש ויהי בחצי הלילה וגו' ,והנה אשה שוכבת
מרגלות' כי לילה הוא סוד המלכות נוק' כנודע ,עכ"ל.
 2522דהיינו אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד בלי אותיות השרשיות ,אדנ"י.
 2523שם מקום אחיזת הסט"א בשערות הראש כדלקמן פתח נז.
 2524עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ג וז"ל ,זנבא ברישא רישא אחזר אכתפין  -כנ"ל שתנין
השמים מתעגל זנבו לראשו ,והוא נחש עקלתון שמקיף את כל הים כנ"ל ,ונכלל בלויתן נחש בריח
כנ"ל ,והוא כאן חוורתא שמקיפין את הראש בעיגול עד שמגיע לראש הגילוף של חוורתא הארוך,
וראש הגילוף של התנין הארוך מתחיל מצד העורף ולכן חשיב הי"ג גילופין בא"ר ,עכ"ל.
 2525עי' יהל אור ח"א י"ד ע"ג וז"ל ,מיום שחרב בהמ"ק לא נראו שמים בטהרתה דאשתאר חד
כרוב והוא הוד אבל נצח נסתלק ,עכ"ל.
 2526עי' פע"ח ספירת העומר ז'.
 2527עי' אריז"ל טעמי המצות  -פרשת בראשית וז"ל ,מצוה היא אותיות הוי"ה רק שב' אותיות
ראשונות נתחלפו בא"ת ב"ש ,עכ"ל.
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שם בסוד הזיו הזה הכל לפי המעשה ,והנה אנו רואים באדם שכל מעשיו נרשמים במצחו
הזכיות והעונות שהם בסוד ו"ה בתורה ומצות וי"ה באהבה ויראה ,שלכן כל מצוה הוא הוי"ה
שלמה עושה תיקונים במאורות בכלל ,וכל א' כולל בנין שלם ,ולפי שהמעשה עצמה היא בפועל
והמחשבה בדחילו ורחימו בהעלם ,לכן ב' אותיות י"ה הם מתחלפים בא"ת ב"ש ,והם מאירים
במצח שלו שעי"ז מתכפיין כל הסט"א בראותם המצות נרשמים במצחו ,לכן לעומתו ג"כ
במאורות העליונים ע"י התיקונים של התחתונים שמחדשים בכל יום מוחין חדשים ,שעיקר
התיקון והתחדשות המאורות הנעשה ע"י המצות הוא מסתלק למעלה לתענוג הנשמות
והתחדשות הנבראים לעוה"ב כמ"ש למעלה )פתח לו( אבל הזיו ממנו מאיר במצח שע"י נכפים
המקטריגים והסט"א והוא הזיו היוצא ממצח דע"ק למצח דז"א ,והוא סוד הרצון המתקשר
ברצון העליון ,שרצון דע"ק הוא הנהגת הנצחיות שהוא מעותד לנשמות בשכרם לעוה"ב ,מאיר
ברצון דז"א שרצון שלו הוא הבחירה והעבודה של ו' אלפי שנין שמקושר בשביל רצון העליון
הנצחיי ,וכשמאיר מזיוו למטה ,על ידי זה נדחים החיצונים שהם אוחזים בסוד הזמן והגבול
מסוד מלכין קדמאין.2529
פתח נד
והוא מ"ש שם באד"ר )קל"ו ע"ב( ושעתא דמתער קוב"ה לאשתעשעא עם צדיקייא,
נהירין אנפוהי דעתיק יומין באנפוי דזעיר אפין ומתגליא מצחיה ונהיר להאי מצחא ,וכדין אתקרי
עת רצון כו' ,והיינו שעתיק יומין נקרא ע"ש אריכו דיומין בסוד הנצחיות ,ומצחא דיליה הוא
רצון שלו בשביל להשפיע בצחצחות נשמות הצדיקים בשכר מעשיהם ,והוא השעשוע דקוב"ה
עם הצדיקים בג"ע בסוד ש"ע נהורין )ישעיה יא ח( ושעש"ע יונ"ק על חור פתן וגו' ,2530שיונק
הוא ז"א ו"ק דיניקה ו' ימי בראשית הנהגת ו' אלפי שנין שיניקתו מסוד חלב אמו בתורה ומצות,
והשעשוע הוא להאיר עליו מסוד ש"ע נהורין שהם הג' מוחין ג"ר שבאים לו בסוד תוספת על ע'
נהורין דז"ת 2531שלו ,כי בו' אלפי שנין הוא בסוד ו"ק ובאלף השביעי בנצחיות נעשה בסוד י'
ספירות שלמים ,ג"פ יום השביעי ג' סעודות של שבת עוה"ב ג' מוחין ,והם כפולים ש"ע דע"ק
וש"ע דז"א ,ומסתלק לסוד הנצחיות.
וכן בעוה"ז לפעמים מאיר רצון העליון בהנהגת הזמן ,ועי"ז מתכפיין כל הדינים ,וכבר
ביארנו למעלה )בפתח הקודם( בסוד הצלם דמוחין שהצ' הוא מוחין פנימיים של הנהגת הזמן,
ול' מ' דצלם הם המקיפים שלו שהוא להעלותו למעלה לנצחיות באימא ,והם בסוד צ' הרץ
במגדל עז) 2532משלי יח י( שהוא הל' דצלם שהוא נה"י דאימא השייך להנהגת הזמן ,שע"י עולה
 2528עי' ז"ח ל"א ע"א.
 2529עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ג ע"ב וז"ל ,מצחא עד אשגח בה  -ר"ל שלא נהיר וכל דינין
דעלמא משתכחין כד אתגלייא האי מצחא ,חוץ כשמתגלה מצחא דע"ק ששם כל רצון מתגלים
ונהיר למצח דז"א ,אז מתהפך לרצון כמ"ש באד"ר דף קכ"ט מצחא דגולגלתא עד ע"י סתימאה
דכלא ,ובדף קל"ו מצחא דגולגלתא עד דבשאר תקוני גופא ,ובא"ז דף רצ"ג מצחא דגולגלתא עד
דאתכלילן באורייתא ובפרשה משפטים שם מצחא דמלכא עד ממצחא דע"ק דאקרי רצון ,עכ"ל.
 2530עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג וז"ל ,וז"ס הסוכה ופריסתו על חומת ירושלים ,שהחומה
הוא חומת אש כמ"ש )זכריה ב'( ואני כו' חומת אש לה סביב ,ונאמר כמראה אש ונגה לו סביב,
עיין ביחזקאל ,והוא ע"ה טו"ר כידוע ,ואז ושעשע יונק על חר פתן כו' לא ירעו ולא ישחיתו בכל
הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כו' )ישעיה י"א( והוא תורה שנמסרה לחיצונים שאז פורסו
על חומת ירושלים ,וז"ש שם שנאמר והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך )ישעיה ס'( שאז יהפוך
אל עמים שפה ברורה שהרע של נגה יחזור לטוב ,לפיכך ילכו מלכים לנגה זרחך] ,וז"ס[ ושעשע
יונק כו' לשון שעשוע השחוק ,והשעשוע שיהיה אז כנ"ל בסוד לויתן זה יצרת לשחק ,ויונק נקרא
ז"א כי הוא נקרא זעיר ביניקה ,אבל בסוד גדלות אין נק' ז"א על חור פתן שהוא סוד התנין בסוד
נקב בראשיהון ,עכ"ל.
 2531עי' 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 ,עכ"ל.
 2532עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א.
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אל מוחין המגולים שהוא מ' דצל"ם ,והוא אור העצמי של המצות ומעשים טובים שבהם
מאירים הנשמות בעוה"ב ,ואלו הג' מדרגות קשורים זה בזה ,שגם בעוה"ז שהוא צ' דצלם מאיר
הזיו של רצון העליון מסוד הנצחיות של הד' מוחין הנ"ל ,ולכן אז מ' צ' דמצ"ח רצופים זה בזה
ומתמתק הח' דחמץ 2533מסוד בנות ח"ת אשר חתו ונשברו.
אבל כד לא זכי ,אז ח"ו נרשמים העונות במצח ,2534ואז רצון שלו להעניש ,כי כן הוא
2535
רצון של ז"א כולל ב' הדרכים של שכר ועונש לפי המעשה ,והוא הח' דאשדי בין מ' לצ'
שהוא מחיצה מבדלת ,שאין המ' דצלם מאיר בצ' ,ולכן דינא שליט ,וח' הוא חטא שהוא מחיצה
מבדלת ,כמ"ש )סנהדרין ס"ה ע"ב( כי עונותיכם )היו( מבדילים ביניכם וגו' ,וכן הוא ג"כ
בסט"א סוד צלם טמ"א דנ' שערי טומאה ,והוא צלם של נבוכדנצר ,כאשר נעשה פירוד ביניהם
אז מתבטלין ומתכפיין ,והוא ח' דאשדי בין מ' לצ'.
והענין כמ"ש )תהלים קי ו( מח"ץ ראש על ארץ רבה ,שעשה נקב בראשיהם )תהלים עד
יג( שברת ראשי תנינים על המים וגו' ,שהוא נטילת הדעת 2536מהם )קהלת ד יג( מלך זקן וכסיל,
שלכן אין להם שליטה רק בז"ת בו' אלפי שנין ,אבל בעוה"ב שאז יהיה ההנהגה בסוד ג"ר,
אז 2537וביער רוח הטומאה וגו' ,כי אין להם זיווג בין חו"ב שלהם ,והוא סוד כח הסט"א במעשה
להחטיא האדם הוא ז"ת ,וחכמות חיצוניות שלהם להכחיש חכמת התורה באמונת שק"ר הוא
חו"ב שלהם מחשבה וציור של שקר 2538ואין להם קיום נצחי ,ולכן אין להם זיווג ואין ישוב
לחכמתם ובינתם ,רק מה שזה בונה זה סותר ,והוא מה שמשיגים בחכמתם בדברים עליונים אין
משיגים האמת ,ורואים באחוריים בעורף של הדעת לבד.
והוא סוד )ספד"צ לו ע"א( חויא דרהיט בש"ע דילוגין ,2539שמתחלה רוצה להחטיא
האדם במעשה בז"ת סוד ע' כחות שלהם ,ואח"כ רהיט לג"ר להחטיא האדם בחכמה עליונה של
התורה ולהמשיכו אחר חכמות חיצוניות להיות בועל ארמית 2540אשה זונה ,כי )משלי ה ג( נפ"ת
תטופנה וגו' ,והוא )תהלים נח ה( פת"ן חרש ואטם אזנו ,שהוא תלוי בשערות המכסים האזנים
כמ"ש בנתיב שאח"ז ,וע"י שנמשך אחר חכמות חיצוניות של הנהגת הטבע כפי שחוקר בשכלו
מהנהגת הכוכבים ומזלות ,מזה בא להכחיש השגחתו ית' שהוא הפנימיות של המוחין ,והוא סוד
בעל פעו"ר בעור"ף אחורי הדעת 2541שהוא התורה ,והוא סוד מ"ש )במדבר כה א( ויחל העם
לזנות אל בנות מואב ויצמד ישראל לבעל פעור.
ובספ"ד פ"ה )ל"ו ע"ב( גיסטרא אתעביד שאין להם קיום והעמדה נגד ג"ר ,שהדעת
ניטל מהם דשקרא לא קאי )שבת ק"ד ע"א( וכל חכמתם תתבלע )תהלים קז כז( והאבדתי חכמים
מאדום )עובדיה א ח( והוא הח' דאשדי בין מ' לצ' ,שמ' וצ' הם י"ה בחילופי אתוון 2542חו"ב
שלהם ,וח' הוא מלשון שבירה שהוא סוד שבירת המלכים ,כי לא היה בהם מתקלא שהוא

 2533עי' ז"א פתח י"ב.
 2534עי' ז"ח ל"א ע"א.
 2535עי' א"ז רצג ע"א בפתח הקודם.
 2536עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"ב וז"ל ,וזהו הסירוס שאמרו מחץ ראש דדכורא והוא גחלים
אתה חותה על ראשו ,והוא נטילת הדעת ,שמוחין חו"ב הן במחשבה והדעת מתפשט בגוף ובא
לידי מעשה כידוע ,עכ"ל.
 2537על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 2538עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג' דברים רצון ומחשבה וציור וכו'
וכתר הוא התכלית וכו' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' דברים ,מקודם
חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ,ואחר כך )בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול
הכלי ,עכ"ל.
 2539עי' בפתח הקודם.
 2540עי' תיקון פתח ד' שדעות כוזבות היא העבירה של בועל ארמית ,ולזה אברהם לא מוציא
מגהנם )עירובין י"ט ע"א(.
 2541עי' שער מאמרי רשב"י ל"א ע"ד בפתח הקודם הערה .2512
 2542עי' אריז"ל טעמי המצות  -פרשת בראשית וז"ל ,מצוה היא אותיות הוי"ה רק שב' אותיות
ראשונות נתחלפו בא"ת ב"ש ,עכ"ל.
כנ"ל בפרק הקודם.
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הדעת ,כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספ"ד פ"א )א' ע"ד( ,2543וז"ש )במדבר כד יז( ומחץ
פאתי מוא"ב ,והם סוד מ"ט שערי טומאה דלהון נגד מ"ט שערי בינה בחכמת התורה )במדבר
כד יז( וקרק"ר כל בני שת היא שק"ר הנ"ל ,והבן מאד כי אז לע"ל יתגלה חכמת התורה
הפנימיות שלהם המאיר במצח מסוד נ' שערי בינה ,והוא חד שערא דנפיק במצחא דמתפשט בי'
ממוחא דאפיק חמשים תרעין כמ"ש באד"ר שם )קל"ו ע"ב( וכד אתפשיט אתעביד מצחא
דאשגחותא דחייבי עלמא דאנון דלא מתכספי בעובדיהון כו' ,והיינו שהשערות הם סוד השערים
של בינה ,והוא שער א' הנוצץ מבינה של החכמה העליונה הגנוזה בתורה ,שזיו הזה כאשר
מתגלה אז יכירו כולם כבוד ה' )שם ה' (2544ועומק חכמת התורה שמזה מתבלע כל חכמתם,
שע"י חכמה חיצונית שלהם באו לידי כפירה בהשגחה ובכבודו ית' ,שלכן לא היו מתכספין
בעובדיהון כלל כי חשבו שהאמת אתם ,ולע"ל אז יכירו כולם כבוד שם קדשו ,ואז ושעש"ע
יונ"ק על חור פת"ן שהם האוחזים בשערות שהם מכסים על נקב דבאודנין ויתגלה שע"ו נהורין
דיסוד דעתיק המאיר במצח ,והוא סוד אור הגנוז בצדיק מסוד נחש דלעילא השגת פנימיות של
התורה ולמכסה עתיק ,דברים שכיסה עתיק יומין )פסחים קי"ט ע"א( והבן.
פתח נה
שערות שעל הראש דגלגלתא דז"א ,בהם נאחזים הקליפות בשערות דמסתבכן דא
בדא 2545כו' ,וענינו הוא כמ"ש בכ"מ שאור המוחין בוקע למעלה דרך צנורות ושערים ,והם
השערות נעשו כלים וגבולים אל האור 2546הזה הבוקע שם ,והיינו שהמוחין כבר נתבאר )פתח
נא( שהוא סוד הנהגה פנימיית שאינו תלוי בטבע ומתנהג ע"פ התורה והבחירה של ישראל ,ורק
שבעוה"ז בא מלובש דרך אמצעות הנהגת הטבע ,והנה ,כל פרטי המאורות שבגוף ואברים דז"א
שהם שרשי כל הנבראים וסדר הנהגתם ,הכל כלול בגלגלתא דיליה שהוא סוד כלל הרצון שלו,
והשערות הם דרכים ונתיבות פרטיות מכל הנהגת הנבראים בפרטות כל א' לפי דרכו ,והוא מ"ש
)ב"ב ט"ז ע"א( שכל שער ושער יש לו גומא בפ"ע כו' ,שאלמלי יונקים ב' שערות מגומא אחת
היו מחריבים כל העולם כולו ,והיינו שאחר התיקון נסדר כל מאור וכל הנהגה בפ"ע שלא יכנוס
א' בגבול חברו ,שזה היה סוד השבירה שכל מלך קיבל אורות כולם ונשבר ,2547ובתיקון נעשה
סדר לכל דבר לפי עניינו ,הכל לפי הזמן המשתנה ולפי דרך כל צדיק וצדיק שיש לו שער בפ"ע
בהנהגה ובתיקון העולמות ,אבל בא מלובש בסוד הכלים החיצונים של הנהגה חיצוניות שהם
השערות עצמם ,והם כוכביא ומזלי דלית להון חושבנא ,2548שכל כוכב יש לו הנהגה מיוחדת
בעולם ,כמ"ש )פסחים צ"ד ע"א( שכל העולם כולו תחת כוכב א' הוא יושב כו'.
ואלו השערות הם מסתבכן דא בדא ,והיינו שבסוד הפנימיות של ההנהגה עליונה שהוא
ממוחין ,יש לכל א' נימא בפ"ע שהוא סוד התיקון והכל מה שנתחדש ע"י כל צדיק וצדיק בתורה
ומצות ,שכל א' יש לו דרך בפ"ע בתיקון העולם ,וכן כל יום ויום משתנה כמ"ש למעלה )אח"ף
פתח א'( באריכות שהם בסוד המוחין שבאים בכל יום חדשים ,ונמצא שהאור הבוקע מן המוחין
דרך השערות ,הוא מתחדש ג"כ בכל יום ,ופרטי השערות שבגלגלתא הם כפי מספר נשמות
 2543וז"ל ,הגהה  -ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג באו"א.
 2544המוסגר מהמחבר ,ולא בכת"י.
 2545עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,תאנא בגולגלתא דרישא תליין אלף אלפי רבוא ורבוא רבבן קוצי
דשערי אוכמן ,ומסתבכין דא בדא ,ומתערבין דא בדא ,ולית חושבנא לנימין דכל קוצא וקוצא
דאחידן ביה דכיין ומסאבן ,ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא במסאבא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ ה' ע"ד וז"ל ,וענין הסיבוך שבו אחידן דכיין ומסאבין והן מתפרשין לכמ' דרגין כידוע ,כמה
מיני רחמים וכמה מיני דינים ,ומארי מתקלא כמ"ש בא"ר שם קל"ו א' ,ולית חושבנא לנימין ,דכל
קוצא וקוצא דאחידן ביה דכיין ומסאבין ,ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא ומסאבא בכל
אינון סטרין דאינון בכל סט' דאינון מסאבין יתבין קוצי מסתבכן ותקיפין מנהון שעיעין מנהון
תקיפין כו' ,עכ"ל.
 2546עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ג וז"ל ,כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט
ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש ,וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים
לקבל האור ,עכ"ל.
 2547עי' ע"ח נקודות פרק ה'.
 2548עי' תיקו"ז ל"ב ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ סוף כ"ב ע"ג.
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הצדיקים וישראל בעולם ,רק בכל יום עושים תיקונים חדשים ,המוח הבוקע בהם והוא מסתלק
למעלה בסוד אור מקיף שאין התיקון הזה בעוה"ז רק עולה למעלה להיות שמור לתענוג
הנשמות לעוה"ב באלף השביעי ,אבל השערות עצמם החיצוניות שלהם הם קבועים בכל יום
בשוה כמ"ש למעלה )כאן בפתח( שכן הוא בכל אדם ג"כ ובכל נברא ,שהגוף שלו הוא הראשון
ואינו מתחדש בכל יום ,רק הנשמה שבו עולה בכל לילה למעלה ונשאר שם ,ולמחר נכנס בו
ניצוץ אחר מנשמתו.
וכן הוא סוד אור השמש וכוכבים שאור הפנימי שבו הוא אור הראשון הגנוז בו,2549
והוא מתחדש בכל יום ,וגוף השמש עצמו הוא מה שנברא ביום רביעי והוא הכלי של האור אינו
מתחדש ,רק הוא אותו עצמו שנברא בתחלה ,וכן הם הכוכבים כידוע שאור השמש מאיר בהם
ואור הפנימי שבהם הוא מתחדש ג"כ ,והוא סוד ההנהגה והפעולה שעושים הכוכבים בנבראים,
בכל יום עושים פעולה אחרת בבחינה פנימיות שבהם ,אבל בחיצוניות שלהם מה שניכר
פעולתם בהשפעתם לארץ הכל סדר א' ,ואין כל חדש תחת השמש )קהלת א ט( שהוא מה
שנשפע מגופו למטה ,אבל יש חדש למעלה מן השמש הוא הפנימיות שמסתלק ממנו בכל
לילה 2550למעלה ומחדש בכל יום מע"ב.
וגלגלתא היא סוד הגלגל הכולל כל הכוכבים ומזלות ,וכן הוא בשרשם למעלה בז"א
שרשי ההנהגות של העולמות גלגלתא דיליה סוד הכולל ,והשערות הם הפרטים והם בוקעים
מסוד נ' שערי בינה ול"ב נתיבות חכמה שבהם תלוי כל הנהגה הפנימיית ע"פ חכמת ובינת
התורה ,אבל החיצוניות הנשפע מהם הוא מה שמתראה למטה בהנהגה טבעיית של כוכבים
ומזלות ,שלכן הם מסתבכים דא בדא ,כי בטבעיית רואים רוע הסדור ובלבול הנהגה בסוד רשע
וטוב לו צדיק ורע לו כו' ,וז"ש )שם( דאחידין ביה דכיין ומסאבין שמצד זה נמצא כח ליצה"ר
לפתות האדם לומר ח"ו שוא עבוד אלקים ,והם מסוד השערות של סיגי עולם התהו עשו איש
שעיר ושם אחיזתם.
ובאמת סוד אחיזתם בזה הוא ענין עמוק בסדר הנהגה עליונה ,והוא מ"ש )ר"ה ט"ז
ע"א( וכולם נסקרים בסקירה אחת ,שכל א' מתנהג לפי הכלל ,שלפעמים יש צדיק ורע לו בשביל
גלגול הקודם או בשביל איש אחר בסוד צדיק בן רשע )ברכות ז' ע"א( וכן להיפוך ברשעים ,וכל
א' מתנהג לפי כלל תיקון הבריאה כפי מה ששיערה חכמה עליונה ,וזה ההפרש בין שערות
דגלגלתא דע"ק ששם הם סוד עמר נקי שאין מסתבכין דא בדא 2551כי שם הוא ההנהגה לפי
הנצחיות כפי מה שיהיה אחר אלף השביעי שאז כבר 2552וביער רוח הטומאה וגו' ,ואז יהיה
תשלום שכר לכל א' לפי דרכו שכבר נזדככו כולם ,ולכן אין מסתבכין שם זה בזה ,משא"כ בז"א
שהוא לפי הנהגת זמן ו"ק שהוא בו' אלפי שנה שעדיין הבחירה מסורה שלא נזדככו עדיין
הנשמות ולא נתקנו הנבראים ,א"א לשלם הטוב לצדיק בעוה"ז פן רוב הטובה יקלקל אותו או
לפי גלגול הקודם או בשביל שצריך לקבל עונש של חברו התלוי במקור נשמתו כענין )ישעיה נג
ה( והוא מחולל מפשעינו וכדומה ,הרבה דרכים כמוסים בדרכיו ית' בהנהגת עולמו ,ולכן
אמר 2553שמצד דאחידין ביה דכיין ומסאבין שהוא סוד הנהגת הבחירה טוב ורע ,לכן הם
מסתבכין דא בדא.
והוא סוד הנהגת הטבע בכוכבים ומזלות שכל א' מתנהג ע"פ מזלו שנולד בו ושעתא
קיימא ליה כמ"ש בתיקונים תיקון ס"ט )קט"ו ע"ב( ובביאור רבינו הגדול ז"ל שם ,2554שלפי
עומק חכמתו ית' לפי הצורך להנהגתו באותו הזמן שבא לעולם ,כך היה לידתו וביאתו באותו
מזל ,וא"א לשנות מזלו כי אם בתיקון כלל הנבראים כמו שיהיה לע"ל בחורבן העולם באלף
 2549עי' לעיל תיקון פתח ו'.
 2550זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
 2551עי' אד"ר קכ"ח ע"ב.
 2552על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 2553עי' אד"ר קל"א ע"א.
 2554קט"ז ע"א וז"ל ,י"ב מזלות כלילן כל ענינים שבעולם ,דכל העניינים הכל כפי הגוונין אלא
שאין יום דומה לחבירו ,דכל יום הי"ב שעות הוא בעולם אחר דכל יום אית ליה עולם אחר
והשינוי הוא בנקודות והוא בעולם בנקודות ובשנה בשמות וכו' ,עכ"ל.
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השביעי ,והוא מ"ש הקב"ה לר"א )תענית כ"ה ע"א( ניחא לך דאחרבינהו לעלמא כו' ,ובאמת
הוא לפי עומק השגחה הפנימיית לפי הדרך של כל אדם לפי שורשו ודרכו בתורה ומצות ,והוא
מ"ש )שבת קנ"ו ע"א( אין מזל לישראל שהם בסוד המוחין פנימיים ,ורק שבעוה"ז הם בסוד
החיצוניות בשביל תיקון הפנימיות.
פתח נו
והוא מ"ש באד"ר )קל"ו ע"א( תאנא ,בגולגלתא דרישא תליין אלף אלפין כו' ,קוצי
דשערי אוכמן ומסתבכין דא בדא )כו'( ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא ומסאבא בכל אנון
סטרין כו' ,ותליין כגבור תקיף מארי נצח קרבין ,ובוא וראה כמה עמוק דברי תוה"ק וסתרי
פלאות אשר בה ,והוא ,כי סוד המוחין ושערות של הגלגלתא הכל הוא בתורה כמ"ש ,שז"א הוא
המסדר הנהגת העולם בו' אלפי שנין בכל פרטיהם הכל ע"פ התורה ,והכל כלול ברישא דיליה
שהם המחשבה ששם הכל מסודר מה שצריך להתפשט בו"ק ,והנה המוחין הפנימיים שבראש
הוא עומק החכמה המסודר בכל פרט מהנהגה והיא חכמה הפנימיית של התורה ,והשערות
הבוקעים ממותרי מוחא הם אותיות התורה שהם הגבולים של פרטי הנהגה זאת המתגלה
בחיצוניות ,והם השמות של הקב"ה שלפי פעולותיו כך הם שמותיו ,והם צירופי אותיות התורה
שכולה שמותיו של הקב"ה ,2555ורק שנצטרפו בסוד המצות שהשמות של פעולותיו הם הכל לפי
המצות ,וענינם בכל פרט ,והמצות הם בשני דרכים ,האסור והמותר ,טמא וטהור ,כשר ופסול,
שהם הו"ק שכוללים ב' הדרכים של הבחירה ביצה"ט וביצה"ר ימינא ושמאלא ,וכן בהנהגת סוד
חסד ודין ,שאם אוכל האסור או עושה עון אז הגלגל מתהפך בסוד אחור מענ"ג לנג"ע,2556
וכשנזהר מאיסור ועושה מצוה ,אז הגלגל בסוד פנים והוא בסוד ענג ,והם הכל מסודרים בהנהגת
הטבע החיצוניית בכוכבים ומזלות הסדורים בגלגל בעליה וירידה ,שבירידת המזל הוא בסוד
אחור ובעליתו בסוד פנים ,ובזה תלוי כל מאורעות של האדם מיום הולדו עד מותו וכל גלגוליו
וכל פרטיו ,והם מבוארים באותיות התורה מכל הנבראים מבראשית עד לעיני כל ישראל ,כמ"ש
רבינו הגדול בפי' לספ"ד ,2557והוא ג"כ תלוי בכוכב ומזל שלו שנולד בו ,שהכוכב והמזל הוא
מסודר לפי האותיות והשמות המצורפים בשמו של האדם במקום שנזכר בתורה ,ואעפ"כ האדם
הוא בחיריי בטבעו אף שכבר מבואר במקומו בתורה כל עניניו ומעשיו ומה שיארע לו ,אעפ"כ
הבחירה מסורה וגם לשנות המזל על פי מעשיו.
ואין הידיעה 2558סותר הבחירה ,כי הבחירה הוא בסוד השערות החיצוניות שאין הידיעה
נגלית שם ,וכן באותיות התורה כפי מה שהוא ,נסתמים הדברים נגלים ,ואין כל דברים האלו רק
בפנימיות של אותיות התורה החכמה הסתומה ,בהם והוא נובלות חכמה של מעלה )ב"ר פי"ז
פ"ה( תורה ,והם ג"כ סוד הפנימיות שבכוכבים ומזלות ,שע"י משתנים הדברים ובהם הכל
מסודר בחכמה עמוקה ,ושם הידיעה ,וסדור הנהגתם מבחוץ הוא לפי הבחירה ,וע"ז נאמר
)שיה"ש ה יא( קווצותיו תלתלים שחורות כעורב ,שהם )מנחות כ"ט ע"ב( תלי תלין של הלכות
על כל קוץ וקוץ כו' ,שהם השערות שעל הראש כמ"ש ,כי הנהגה חיצוניות הוא בסוד אלהי"ם
הטבע ,2559והם י' ספירות כולם נכללים בגלגלתא ,ובהם נ' אותיות ,וז"ס תלתלים י' פעמים
אלקים 2560עם האותיות ,והם תלויים בסוד נ' שערי בינה שבהם כלל הנהגת העולם ,והם

 2555עי' זהר ח"ב פ"ז ע"א.
 2556עי' זהר ח"א כ"ו ע"ב ,ועי' לעיל תיקון פתח י"ט ,ועי' בהגר"א ס"י פ"ב מ"ד וז"ל ,שאין
למעלה מענג ואין למטה מנגע ,עכ"ל.
 2557ל"ד ע"א וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל כלול בתורה מבראשית
עד לעיני כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל בפ'
הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז' תיבות ז' אלפי
שנה ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת
בראשית ו' אותיות ודגש של הב'.
 2558עי' פרצופים פתח י'.
 2559הטב"ע בגימ' אלקי"ם.
 2560עי' לקוטי תורה להאריז"ל  -פרשת בשלח וז"ל ,פלשתים הם במקום השערות קווצותיו
תלתלים כמנין י' אלקים דקטנות ,עכ"ל.
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הבוקעים בקוצי השערות ,והם שחורות כעורב סוד האותיות שחורות על קלף לבן ,2561שהלבן
המקיפו הוא הגלגלתא עצמו שכל אלו פרטי הנהגת הנבראים כולם מסוד החסד בשביל להטיב
לברואיו ,והם בחכמה עמוקה ,אבל נסתרה מאור פנינו ,והוא גניזת אור תורה אור הראשון
ונשאר חשך בכלים במאורות החיצוניות של הכוכבים ומזלות ,והוא הנהגת הדין שמצד זה יש
מציאות לבחירה ליצה"ט ויצה"ר ,והוא מ"ש )אד"ר קל"א ע"א( דאחידין ביה דכיין ומסאבין.
וכן בכוכבים ומזלות יש להם מלאכים בסטרא דקדושה המנהיגים אותם ומלאכים
מסט"א ,והוא סוד כל הכישופים ודרכי ע"ז דאחידין בזנבא דשוליהון דכוכביא 2562בקצה
השערות ,וכל שמות הטומאה ודרכי ע"ז להוריד שפע מהם ,והוא סוד טעמי אורייתא בדכיא
ומסאבא ,שהם האסור והמותר כמ"ש ,והם )אד"ר שם( מלהטן ותליין כגבור מארי נצח קרבא,
ששם כל המלחמה סטרא דקדושה עם סט"א בסוד הבחירה ,והוא סוד הסיבוך בשערות שהם
נאבקים זה בזה ,כמ"ש )בראשית לב כד( ויאבק איש עמו וגו' עד עלות השחר ,שהוא בלילה
בחשך אוכמא בכל זמן ו' אלפי שנין ,שאין אור הראשון שולט עד לע"ל שאז )בראשית לב לא(
ויזרח לו השמש וגו' ,ומתגלה נהורא דאורייתא ,והכל ע"י הדין ,שמנהיג הוא ית' את עולמו
שיהיה הכל נידון ע"פ המעשה שהוא בז"א ,ולא בבחינת חסד עילאה דא"א ,והוא סוד האי
שחור אדום הוא אלא שלקה )נדה יט ע"א (2563כי מסופי הדינים נאחזים שלוחים מסט"א רצועא
בישא ,והם המפתים לאדם לכל חטא ,בהסתר השגחה עליונה.
וז"ס מ"ש בעקידה )בראשית כב יג( וירא והנה איל אחד נאחז בסבך בקרניו ,שהוא
תוקפא דדינא דיצחק ,שע"י נאחז איל אחר דאלהים אחרים ,2564והוא נאחז בשערות דמסתבכין
דא בדא ,והם סוד ש"ן דשט"ן וש"ן דנח"ש 2565המפתה והמקטרג ,שהוא הארס שבין שיניו ,והם
ב' פעמים קר"ן שהם בראש במקום השערות שע"ז נאמר )תהלים עה יא( וכל קרני רשעים אגדע,
ואז תרוממנה קרנות צדיק שהם הפנימיות של המוחין חו"ב סוד קר"ן השמ"ן 2566וקר"ן היוב"ל
)ספד"צ ל"ו ע"ב( שע"י הקרנים האלו עושה מלחמה עם סטרא דמסאבא לנצח קרבא ,והם ג"כ
סוד אחוריים דחו"ב קפ"ד קס"ו גי' קר"ן וש"ן הפנימיות הבוקע דרך אחוריים בשערות ,וחו"ב
כלילין זה בזה ,הבן בחכמה וחכם בבינה )ס"י פ"א מ"ד( הם ב' פעמים קר"ן.
וכבר כתבנו בכ"מ שאע"פ שהבחירה מסורה ,מ"מ כבר ניתן כח לסטרא דקדושה
שלבסוף יתגבר על סטרא דמסאבא ויחזור כולו לטוב בסוף הזמן ,והוא סוד מה שז"א נשרש
בע"ק ,דאשתיל בשמא שלים בשמא דהוי"ה 2567ששם כולו חסד ,והיינו מה שאח"כ יוחזר
הנהגת הזמן לסוד הנצחיות ,וז"ש וכל קרני רשעים אגדע וגו' ,והוא סוד העקדה שאברהם עקד
את יצחק חסד עילאה למדה"ד דז"א שם אלקים ,וכמ"ש )בראשית כב א( והאלקים נסה את
אברהם וגו' ,שמזה היה הכנה לנסיונות של הצדיקים בסוד הבחירה להתגבר על סטרא דמסאבא,
וז"ש )שם יג( ויעלהו לעולה תחת בנו ,והוא מ"ש )שם יד( ויקרא שם המקום ההוא ה' יראה וגו',
שהוא גילוי שם הוי"ה דע"ק על הנהגת ז"א שם אלקים דיצחק ,שעי"ז נכנע האיל אחר תחת
הקדושה דיצחק ,שכל דבר נכרת בשורשו ,והבן מאד.
פתח נז
 2561כן כתב בע"ח א"א פרק ה' לגבי חוורתא שבגלגלתא.
 2562עי' זהר ח"ג קפ"ד ע"ב וז"ל] ,לגבי ראית בלק בכישוף[ בעד החלון נשקפה ותיבב אם
סיסרא )אלא( דא )ס"א ודא( חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון
אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא ,עכ"ל ,ועי' תז"ח יז ע"ג.
 2563עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"א.
 2564עי' זהר ח"א קט"ז ע"א.
 2565עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ח ע"ד וז"ל ,שן דארס נחש בין שיניו ,דמוץ ותבן הן זו"נ של
ס"א ,והן ח"ט דחטה ,כמ"ש בפ' בלק וברע"מ פ' פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן ,והן בין
שן ושן] ,וזה שהזו"נ של הסט"א מפתה ומקטרג עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג והענין[ עכ"ל.
 2566שמן חכמה )זהר ח"ג ל"ד ע"א( ויובל בינה כמש"כ בגר"א שם בספד"צ.
 2567עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ג וז"ל ,אינו שלים לכל סטר עד דאתיישב בע"ק ,שאז נאמר
)בראשית ב ח( ויטע ה' אלקים גן בעדן כמ"ש למטה ,דאז אתנטע שמא שלים כמ"ש לקמן פ"ג,
דאתעקר משמא שלים ואשתיל בשמא שלים ,ר"ל אתעקר ביציאתו מאמו דאז הוא שמא שלים
ולא לכל סטר ואשתיל בשמא שלים בע"ק שאז שלים לגמרי ,עכ"ל.
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ואמר שם עוד )אד"ר שם( וכולהו משיכין דאתמשכן מג' חללין דמוחא דגולגלתא כו',
וכל אינון קוצי תליין וחפיין לסטרא דאודנין ,ובגין כך כתיב הטה אלקי אוזנך ושמע ,ובהאי
תליין ימינא ושמאלא ,נהורא וחשוכא ,רחמי ודינא ,וכל ימינא ושמאלא תלוי בהאי ולא בעתיקא
כו' ,שכבר ביארנו שהאודנין הם המאור המקבל תפלת ישראל וכל מה שלמטה ,והוא מתבחן
לטב ולביש הכל לפי כוונת המתפלל ,והבחנה זאת הוא בג' טיפין דמוחין דנטיף שם ,שהם ראשי
הג' דרכים של הנהגה ,חד"ר ,לאן הוא נוטה ,אם לחסד או לדין או לרחמים ,והתפלה הוא מעורר
הנהגה פנימיית הזאת המבטל הנהגת הטבע ,ולכן על ידי תפלה משתנה המזל לאדם ,שהמזל
תלוי בשערות החיצוניות ולפעמים ע"י עונות הקליפות מעכבים התפלה שלא יעלה למעלה ולא
יעשה רושם להפך הטבע ,והוא סוד )איכה ג כד( סכותה בענן לך מעבור תפלה ,2568והם השערות
דמכסין על אודנין ,והשערות הם חוצצים על ג' חללי דמוחא ,ונשאר בהנהגת הטבע לפי מה
שנגזר עליו במזלו שנולד בו ,שנגד כל מדרגה שבהנהגה יש כנגדו הנהגה טבעיית ,וכל הנהגה
הוא שער אחד והם בכלל נגד ג' מוחין חד"ר ,ולכן הם סותמים שערי תפלה ,והם סוד ב' הפאות
המכסים האודנין ,שכל פאה הוא שם אלקים 2569וב' הם סוד עק"ב ,והוא סוד סכותה בענ"ן לך
וגו' ,וכל אלקים במילוי יודי"ן הוא ש' ,וב' פאות הם בסוד ציצי"ת שהם סוד קוצי דשערי דז"א
כמ"ש הרב ז"ל )פע"ח ציצית פרק ג'(.
והענין ,כי שם אלהי"ם יש בו ק"ך צירופים והם ת"ר אותיות ,ושם נאחזים הסט"א בסוד
שק"ר ,ושם סוד קרני רשעים הנאחזים בסבך בקרניו 2570כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( שהם סוד
)במדבר כד יז( קרק"ר כל בני ש"ת ב' פעמים קר"ן הנ"ל הנאחזים בפאתי מואב.
ובתפלה צריך לבער השערות מאחורי אודנין ,והוא מ"ש רז"ל )יומא כ"ט ע"א( למה
נמשלה תפלתם של צדיקים לאילה ,לומר לך מה אילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן ,כך
תפלתם של צדיקים כו' ,והענין ,כי כמו שיש מלאכים ממונים להעלות התפלות למעלה בסוד
)קהלת י כ( כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים וגו' ,והם עופות טהורים ,כמו כן יש
2571
קליפות הסותמים שערי תפלה ,והם בסוד אותם דלטורין בישין שהם המרגלים חרש לאמר
מאללי ארעא ,שהם נקראים חר"ש בסוד )תהלים נח ה( כמו פתן חר"ש יאטם אזנו וגו' ,וח"ר של
חר"ש הוא )ישעיה יא ח( ח"ר פת"ן והוא הסותם את ח"ר נקב שבאודנין שלא ישמע התפלות,
ושם סוד אלקים במילוי יודי"ן הוא ש' ,והוא ב"פ כנ"ף והם סוד עופות טמאים שהם שני
מרגלים ,ובב' אודנין הם ב' פעמים ש' ד' פעמים כנף ,שכל א' מהם יש לו ב' כנפים בסוד ימינא
ושמאלא ,והם סוד עור"ב שנאחזים בשערות השחורות כעורב ששליטתם בלילה לקטרג על
האדם.
והצדיקים בתפלתם מעוררים רחמי דע"ק מסוד ב' פאות שלו שהם חוורין כתלגא ,ושם
הם בסוד מצפ"ץ ,2572והוא ש' דימינא וע"י מתבסמין ב' פאות דז"א ומסתלקין מעל האודנין כדי
שישמע תפלתם של ישראל בשחרית שאז חוט של חסד משוך בעולם ,ולכן הוא בסוד שח"ר
לשון תפלה 2573שהש' הוא בימינא ומגלה ח"ר שבאוזן ,והוא ש' דפאה דע"ק והם בסוד ציצית
ב' פעמים שם הנ"ל שלכן הם בסוד לב"ן שבציצית ,והוא ב"פ אי"ל בסב"ך בקרניו )בראשית כב
יג( והוא הארת ב' מוחין פנימיים ל"ב נתיבות חכמה ל"ב חוטין ונ' שערי בינה שהם בימינא
ושמאלא מבסמין ב' פאות ומתבערין מעל אודנין שהם ב' פעמים קר"ן קרן השמן וקרן היוב"ל
כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( והוא סוד איל"ת השח"ר ,ואיל"ת הוא סוד אמ"ת הדוחה שק"ר
של הכנפים דעופות טמאים הנ"ל שהם מסוד המתקלא משערות דע"ק דלא מסתבכין דא בדא,

 2568עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 2569פא"ה בגימ' אלקי"ם ,עי' ע"ח א"א פרק יא.
 2570זהר ח"א קט"ז ע"א.
 2571דהיינו הדכר של הסט"א עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג.
 2572עי' ע"ח א"א פרק יא וז"ל ,כי אין הדין נמתק אלא בשרשו ,והנה לפי שמציאות פאה זו
היא מלכות ,והמלכות הוא דין ונקרא אלהים כנודע ,כי ג' אלהים הם ,א' בגבורה ב' בהוד ג'
במלכות ,לכן המלכות של י"ס דרישא עלאה הוא אלהים גימטריא פא"ה ,רק שהוא במלוי יודין
להיות בסוד ראש וזהו בז"א אך בא"א הפאה הוא שם מצפ"ץ כנ"ל ,עכ"ל.
 2573עי' משלי ח יז אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני ,ועי' הקדמת ר' בחיי לפרשת קרח.
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והם סוד ג' קווין של המתקלא ג' גוונין סוד אי"ל ג' אבהן ורגל רביעי שבמרכבה הוא גוון תכלת
והם בסוד איל"ת ר"ת של ד' גוונין הנ"ל.2574
ותפלה כנגד קרבנות תקנום )ברכות כ"ו ע"ב( והקרבנות היו כדי לתקן בירורי המלכים
כידוע ,ולכן היו מתוודים על הקרבן בין קרניו על ראשו שהם הסט"א שיש להם אחיזה בסוד
השערות של ב' הפאות שהם קרני רשעים הנ"ל ,וע"י הוידוי היו נדחים משם והיו השערות דז"א
מתפרדים לכאן ולכאן שלא יהיה להם אחיזה שם ,וכן התפלה הוא במקום קרבן )שם( ולכן אמר
)יומא כ"ט ע"א( שנמשלה לאילה שקרניה מפצילות לכאן ולכאן ,וכן כ"ז שצדיקים מרבים
בתפלה ,תפלתם נשמעת באודנין הנ"ל ,וע"ז נאמר )דניאל ט יח( הטה אלקי אזנך וגו' ,ואמר
)אד"ר קלו ע"א( ובהאי תליין ימינא ושמאלא כו' ,חשיב ששה דברים שהם בסוד ו"ק דז"א
שהוא כולל ב' דרכים של חו"ג שהם ימינא ושמאלא כו'.
פתח נח
באמצע השערות של הגלגלתא יש אורח אחד 2575המתחלק לתרי"ג אורחין כמ"ש
באד"ר )קל"ו ע"א( בפלגותא דשערי אתחזי חד ארחא דקיק ,דמתאחדא מההוא ארחא דע"י,
ומההוא ארחא אתפרשן שית מאה ותליסר ארחין דאתפלגין בארחי דפיקודי דאורייתא ,דכתיב
)תהלים כה י( כל ארחות ה' חסד ואמת וגו'.
וביאור דבר זה כבר אמרנו )תיקון פתח יג( שגלגלתא דיליה הוא הרצון הכולל כל
הנתיבות והדרכים וכל הפרטים הנמצאים בז"א שנותנים כח מהות והנהגה לכל הנבראים ,וזה
ההפרש שבין ז"א לא"א ,שא"א הוא הנותן מהות וכח והנהגה לנבראים בשלמות האמתי בסוד
הנצחיות כמו שיהיה לע"ל באלף השביעי ,מה שא"כ בז"א הוא לפי הזמן של ו' אלפים שנה
ולפי הבחירה ,והשערות הם כחות ומאורות הנשפעים לנבראים ,כל שער יש לו מאור וענין פרטי
בבריאה בסוד כוכביא ומזלי דלית לון שיעורא )תיקו"ז ל"ב ע"א (2576וגלגלתא הוא סוד הגלגל
הכולל כל הכוכבים ומזלות ,והוא כלל כל נשמות ישראל והנהגתם ,והם ששים ושש נפש יעקב
כמנין גלג"ל ,2577ות"א הם אותיות התורה ,והגלגל הכולל הוא ברל"א שערים פנים ואחור ,וכל
שער כולל כ"ב אותיות והם נכללים בשם הוי"ה המתחלק בסוד ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,כידוע
בסוד עולם המלבוש ,2578ולכן נקרא כל א' כוכ"ב שהוא הוי"ה וכ"ב אותיות.2579
והשערים האלו הם כוללים טוב ורע ב' דרכים שהם פנים ואחור א"ב ותשר"ק ,והם ב'
צבאו"ת תצ"ט ופלגא מסטרא דא ותצ"ט ופלגא מסטרא דא ,כמ"ש רבינו הגדול בליקוטים,2580
שהם בסוד ט' יאורין ט' חוורתי דגלגלתא דז"א ,והם בגי' תצ"ט ופלגא עם מנצפ"ך ,והא'
משלים לאלף מכאן ומכאן ,והוא מ"ש משה רבע"ה לישראל )דברים א י( ה' אלקיכם הרבה
אתכם ,והנכם היום ככוכבי השמים וגו' ,ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם אלף פעמים וגו' ,והוא
סוד עמוק מאד ,כי השערות דגלגלתא הם פרטי הנהגה חיצוניות בסידורי הטבעי שהם בסוד
כוכבים ומזלות ,והחיוורתי שביניהם סוד הנהגה פנימית ,2581והכל לישראל שבהם תלוי כל
 2574עי' זהר ח"ג רע"ה ע"א.
 2575ע"ח א"א פרק ה'.
 2576עי' בהגר"א על ספד"צ סוף כ"ב ע"ג.
 2577עי' בהגר"א על תיקו"ז קט"ז ע"ב.
 2578סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ"ע מפאנו ,והוא הרל"א
שערים פו"א וכל הצרופי האותיות דכל התורה כולה ,שהוא רוחניות דאותיות התורה )עי' לשם
שבו ואחלמה ביאורים ח"א פ"ה ע"ג( וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד' פרק י' ,ועי' הקדו"ש
של הלש"ו בהקדמה לשער פונה קדים( ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך
בתוך ספר שער היחודים ,ועי' עוד מגלה עמוקות אופן רכ"ט.
 2579עי' יהל אור ח"ג לג ע"ג.
 2580עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 2581עי' ע"ח א"א פרק ה' שהוא הקלף שעליו כתוב בדיו ,ועי' לעיל פתח נו.
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הבריאה ,והכל ע"פ התורה ומצותיה ,שלכן התורה נכתבת אש שחורה על גבי אש לבנה )אד"ר
קל"ב ע"א( ,2582שהם השערות והחיוורתי ,2583ולכן נקראים ישראל צבאות ,כמ"ש )שמות ז ד(
והוצאתי את צבאותי וגו' ,צבאות ה' שהם האותיות כמ"ש ,והם בב' סטרין חו"ג שהגלגלתא
כוללת ב' הדרכים והם אוירא דכיא ואשא דכיא ,2584שמהם נעשה הגלגלתא כמ"ש באד"ר שם,
והיינו שכח ב' הדרכים של החו"ג הוא מקבל ממדרגות העליונות של ע"ק אוירא ובוצינא שהם
שרשי ב' דרכים ההנהגה ,ורק דשם בע"ק הם במדרגה נצחיית וכאן בגלגלתא דז"א הם בסוד
הזמן ,ואמר שהם בסוד הכוכבים שהם השערות ,יברכם בסוד הפנימיות שהם החיוורתי אלף
יאורין ,2585וז"ש ,יוסף 2586וגו'.
וסוד ט' חיוורתי דביה הוא כלל הט"ס שלו ,שבע"ק הם י"ב ובז"א ט' כמו התיקוני
דיקנא ,רק שבדיקנא הם מדות המתגלים לנבראים ,ובגלגלתא הם בסוד הרצון כולל ,ולכן
בדיקנא השערות מתפשטים למטה ובגלגלתא הם בדרך אור חוזר ,כי הם בסוד כל הבריאה
המסודר בחכמה ,כל פרט ופרט בחכמה עליונה ,ועולים אל הרצון התכלית שבו מתקשר אל
הנצחיות ,והם בסוד החיוורתי דע"ק המאיר בחיוורתי דז"א ,שהרצון של הנהגת הזמן עולה
ומתקשר בהנהגה הנצחיית ,2587וסוד ההתקשרות הזה נעשה ע"פ התורה שנתנה לישראל שע"י
התורה ומצותיה ,בהם עולה הנהגת הזמן אל הנצחיות בסוד שכר שלע"ל.
והוא סוד החד ארחא דאזיל בפלגותא דשערי ,שהוא האמצעי בין ב' הדרכים של חסד
ודין ב' צבאות ,תצ"ט ופלגא מכאן ותצ"ט ופלגא מכאן ,כלל השערים פנים ואחור עולים בסוד
היחוד ע"י כלל התורה ,ותרי"ג ארחין הם תרי"ג מצות שהם כולם דרכים ונתיבות היאך יוחזר
סוד הזמן אל הנצחיות ע"י ב' הדרכים של שמירת המצות במ"ע ול"ת ,והוא מ"ש )תהלים כה י(
כל ארחות ה' חסד ואמת ,כי אמת בעתיקא תליא )זהר ח"ב ק"מ ע"ב( שבז"א הסט"א מתאחד
בשערות דמסתבכין דא בדא שהוא סוד השקר ,והוא סוד עמוק ונורא ,כי אחורי חכמת התורה
אזלין כל כחות הסט"א שב' ראשין דלהון עשו וישמעאל שסוברים להחזיק שקריהם בתוה"ק
בעוה"ר ,והוא סוד גלות התורה 2588ע"י )משלי ה ו( שנעו מעגלותיה לא תדע ,שהאורחין
שבגלגלתא הם מכוסים בשערות שהם מסתבכין ,ואין מתפרשין שבילין דלהון ,אבל אין להם
אחיזה רק בחיצוניות אותיותיה ,שמתעלם שם אור התורה ולא נתגלו מצפוניה רק לישראל
 2582וז"ל ,תניא כתיב קווצותיו תלתלים שחורות כעורב ,וכתיב ושער רישיה כעמר נקא ,לא
קשיא הא בדיקנא עלאה הא בדיקנא תתאה ,וע"ד כד אתייהיבת אורייתא לישראל אתייהיבת באש
שחורה על גבי אש לבנה ,עכ"ל.
 2583עי' תיקו"ז קמ"א ע"א וביאור הגר"א שם.
 2584עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ג וז"ל ,יום ראשון הוא חסד דרדל"א כי ז"ת הן ז' ימי בראשית
ימים קדמוניות וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות צדיק וצדק ,כידוע דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה
והוא גניז בנוק' ,ואבא מקבל מחסד ואמא מגבורה בוצינא דקרדינותא ,לכן נקרא אבא אוירא דכיא
ואמא אשא דכיא ,ונקראין דכיא לפי שבחסדים וגבורות תחתונות שמתפשטים בגופא דז"א נאחזין
הס"א כמ"ש )משלי י'( שממית בידי' תתפש וידים ,הן חו"ג וידוע שיש להם אחיזה בז"ת משא"כ
בג"ר לכן נק' דכיא כמ"ש שערות דא"א עמר נקי שאין בהם אחיזה לחיצונים ,עכ"ל.
 2585עי' זהר ח"ב כ"ז ע"ב וז"ל ,בסטרא ימינא עלאה נפקין תליסר מבועין עלאין נהרין עמיקין,
אלין סלקין ואלין נחתין ,עייל כל חד בחבריה ,חד אפיק רישיה ואעיל ליה בתרין גופין ,חד גופא
דנהרא נטיל מימין לעילא אפריש לתתא ,אלף יאורין נפקין לארבע סטרין מאינון נהרין מבועין
תליסר מתפרשן תליסר יאורין עאלין ונטלי מיא ,ארבע מאה ותשעין ותשעה יאורין ופלגא מסטרא
דא ,וארבע מאה ותשעין ותשעה יאורין ופלגא מסטרא דא ,בשמאלא אשתאר פלגא מכאן ופלגא
מכאן ,ואתעביד חד דא אעיל בין אינון יאורין ואתעביד חויא ,רישא סומקא כורדא קשקשוי
תקיפין כפרזלא גדפוי גדפין שטאן ואתפרשן לכל אינון יאורין ,עכ"ל ,ועי' יהל אור בהערה  2580על
דברי הזהר הזה.
 2586ה' אלקיכם הרבה אתכם.
 2587עי' פרצופים פתח ה' וכן עי' בא"א פתח יד ,ואח"ף פתח כא.
 2588עי' שעה"כ תיקון חצות א' וז"ל ,תכוין למה שנתבאר אצלינו בש' רה"ק איך מיום שנחרב
בהמ"ק ונשרפה התורה נמסרו סודותיה ורזיה לחיצונים ,וזה נקרא גלות התורה בעו"ה ,עכ"ל ,ועי'
הק' הגר"א לאד"ר וז"ל ,בחרבן נתבטל העבודה וכן התורה כמ"ש כיון שגלו אין לך בטול וכו' ולא
נשאר רק ג"ח וכו' והוא עמוד הא' שאין העולם חסר ממנו כמ"ש עולם חסד יבנה ,וכמ"ש הני כ"ו
כי לעולם חסדו נגד כ"ו דורות שזן בחסדו והוא עולם התהו כמ"ש ב' אלפים תהו ,שאח"כ התחיל
התורה ב' אלפים תורה וכו' ובחרבן אחר ד' אלפים חזר לתהו שסיימה התורה ,עכ"ל.
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ולשרידים אשר ה' קורא ,וגם זה בהעלם רק מבתר כותלא 2589סוד מה שמאיר דרך השערות,
והוא סוד מ"ש )ברכות נ"ט ע"א( מיום שחרב בהמ"ק לא נראה רקיע בטהרתה ,שהרקיע הזה
הוא )ה(גלגלתא שהכוכבים ומזלות שבו הם השערות שמסתבכין והרקיע מכוסה בעבים ,וכמ"ש
)ישעיה יג י( חשך השמש וגו' )יואל ב י( שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם וגו' ,ועי"ז
)ישעיה נט טו( ותהי האמת נעדרת ,והחיוורתי הוא אור הפנימי של התורה ולמכסה עתיק ,דברים
שכסה עתיק יומין )פסחים קי"ט ע"א( שהם חיוורתי דגלגלתא דע"ק שיתגלו לע"ל באלף
השביעי ,שאז יהיה הנהגה ע"י ע"ק והוא סוד חסד עילאה ,ושם כל ארחות ה' חסד ואמת ,ואין
מתגלה רק לנוצרי בריתו ועדותיו ,שברי"ת הם תרי"ג אורחין שמתפשטין מהאי ארחא דבאמצע
גלגלתא דז"א ,שכל מצוה הוא דרך שלם כולל ההנהגה של הנבראים ,שלכן ע"י כל מצוה
שהאדם מקיים גורם חידוש בכל הבריאה ,וע"ז נאמר )דברים כח ט( והלכת בדרכיו וגו' ,וכל
המצוה הכל בשביל גילוי היחוד והחזרת הרע לטוב שהוא חזרת והעלאת ז"א אל ע"ק ,שלכן
כאשר יתגלה ארחין דאורייתא ,אז יתבטל השקר מן העולם ,וכמ"ש )ישעיה ב ג( והלכו עמים
רבים וגו' ,ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו שהם תרי"ג שרשין של נשמות ישראל ,כמנין בנ"י
ישרא"ל עם הדגש של הב' ,כמ"ש רבינו ז"ל בפירושו על התורה בפרשת האזינו )לב ח אופן
ב'.(2590
2591
והאורחא הזה הוא סוד התלי שבאמצע השמים הכולל כל המזלות שעל ידו משתנים
כולם ומהפך אותם לרצונו ית' שהוא תנין השמים בסוד התנין עילאה דגלגלתא דע"ק ,והוא
התנין הגדול הרובץ בתוך יאורין )יחזקאל כט ג (2592שהם י"ג יאורין שם ובגלגלתא דז"א ט'
יאורין כמ"ש ,ולכן ע"י המצות משתנה הנהגת הבריאה הטבעיית שהוא תלוי בשערות
דמסתבכין דא בדא סוד צדיק וטוב לו צדיק ורע לו כו' ,כמ"ש למעלה ,ואלו האורחין הם נתיבות
ודרכי הנהגה שע"י התורה כמש"ל ,וכן אורחות 2593גי' תרי"ג ,וב' יתירים הם ב' הכללים של
מ"ע ומל"ת ,ימינא ושמאלא שכר ועונש ,וכן בי' הדברות אנכי ולא יהיה לך ,הם הכללים של
מצות עשה ומל"ת ,והם תלוים בשם הוי"ה ב"ה כמ"ש ,שמ"י עם י"ה שס"ה זכר"י עם ו"ה
רמ"ח ,וכן מצו"ה הוא בסוד שם הוי"ה 2594כמ"ש למעלה )פתח נג( וז"ש )תהלים כה י( כל
ארחות ה' וגו'.
פתח נט
עינים של ז"א הם סוד מדות ההשגחה ,והענין כי הפרצוף כבר נתבאר )אח"ף פתח ג'(
שעיקרו מתחלק לב' ,הראש והגוף ,שעיקר המעשה הוא בגוף ,ובראש הם החושים שהם
המסדרים המעשים בכל פרטיהם ע"פ הכוונה ,ונמצא שבכל דבר יש מחשבה ומעשה ,שבגוף
הוא המעשה ,ובראש מסודרים הכל ע"פ המחשבה של המוחין ,ולכן נקרא הראש בחינת ג"ר של

 2589עי' א"ר קכ"ט ע"א.
 2590ע"ש בבאר יצחק שם ד"ה בנ"י תרי"ג שרשים וכו'  -כוונתו שגם שם נחשב הנקודה שבב'
הוא ע"ב ועם ישראל שהוא תקמ"א גי' תרי"ג וכו'.
 2591עי' 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.
 2592וז"ל הפסוק :דבר ואמרת כה אמר אדנ"י ה' הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול
הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני ,עכ"ל.
 2593כוונתו ארחות חסר.
 2594עי' אריז"ל טעמי המצות  -פרשת בראשית וז"ל ,מצוה היא אותיות הוי"ה רק שב' אותיות
ראשונות נתחלפו בא"ת ב"ש ,עכ"ל.
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הפרצוף אף שבאמת גם הראש הוא מכלל הו"ק ,2595שהרי אנו רואים שגם בתינוק יש לו ראש
וכל האברים שבו ,ואז הוא בקטנות בסוד ו"ק ,אבל באמת עיקר הג"ר הם מוחין הפנימיים ,ששם
סדור הנהגה ע"פ עומק מחשבתו ית' ,שעיקר מחשבתו להטיב ולהשפיע בהרחבה גדולה ,ודבר
זה מתגלה בגדלות ,ובקטנות שאין המאורות משפיעים בהרחבה ,אז כביכול נשאר מחשבתו
כמוסה וסתומה ,ואינו מתגלה מהם אלא המחשבה החיצונה הצריכה לפי הזמן ,ואלו הם סוד
מוחין דקטנות ,וכל האברים חיצונים של הגוף הם ו"ק ,ורק שבהם ג"כ הוא בסוד פרצוף שלם
שג"ר של הו"ק הוא הראש ושם מסודרים כל הפרטים כמ"ש.
והעינים הם כוללים כל דרכי ההשגחה בה"ח וה"ג ,שלכן הם ב' פעמים עי"ן ,ה' הויו"ת
בימין וכן בשמאל ,וכן מורים על הארת הג' מוחין שמאירים בהם שמהם כח הראות והשגחה
המסודר בג' קווין של חד"ר ,והם י' בחכמה ,ונ' בבינה נ' שערי בינה ,וע' בדעת ע' ענפין דביה ע'
נפש יעקב כידוע ,ובהם ד' גוונין כמ"ש באד"ר )קל"ז ע"ב( בחיוור וסומק ואוכם וירוק כו',
כידוע שהם ד' מדות שכוללים הכל חד"ר ובחינת מלכות המקבל ,והם ד' רגלי המרכבה וג'
אבות ודוד מלכא ,אבל כשהדין שולט בעולם אז גוון חיוור מתעלם ואין מתגלה רק כאשר נשפע
עליו הארת ע"ק שמשם נשפע חוט של חסד בעולם ,ואז אתסחין עינוי בגוון חיוור ,2596והיינו
שמדת החסד גובר יותר בעולם.
2597
ויש על העינים מכסה והם גבות העינים  ,והיינו סוד המחיצה המפסקת שלא ישגיחו
כ"כ על הנבראים ,והוא סוד הסתר פנים שאין השגחתו נכרת בעולם ואין נסים גלוים ,עד
שהסט"א יכול לפתות האדם להכחיש השגחה עליונה לעשות עין של מעלה כאלו אינו רואה
ח"ו ,וע"י הנהגה הנסתרת נאחזים כל הכחות של הסט"א כמ"ש ,והם סוד שערות אוכמין שעל
הגבינין 2598כמ"ש )נדה י"ט ע"א( האי שחור אדום הוא אלא שלקה ,והוא ענין מה שעי"ז נעשה
אחיזה לסט"א בבלבול ההנהגה בעוה"ז ,וכאשר הגבינים מכסים העינים נקרא סוד שינה
כביכול ,כמ"ש )תהלים מד כד( עורה למה תישן ,שלפי הנראה למטה אז הרשעים אומרים ח"ו
)יחזקאל ט ט( עזב ה' את הארץ ואין ה' רואה.
והוא סוד העקדה שע"י שעקד אברהם סוד החסד את יצחק בנו מדה"ד ,והוא מה שנכנע
מדת הנהגת הטבע תחת השגחה הנסיית שהוא גילוי חסדו וטובו לנבראים ,ועי"ז נכנע איל אחר
הנאחז בסבך בשערות שהם מסתבכין כמ"ש למעלה )פתח נו( ועי"ז )בראשית כב יד( ה' יראה,
נפקחין העינים בחיוורא דע"ק ,ואז הסט"א נעלמת בשרשה בגבורות הקדושים שאז ניכר
השגחתו בעולמו וכמו שיהיה לע"ל ,שאז יכירו כולם שה' אחד ואין זולתו וביער רוח
הטומאה ,2599שאז כל דבר יתעלה לשורשו ,שהגבורות של יצחק ימתקו ויוכללו תחת החסדים
 2595עי' ע"ח מוחין דצלם ז' וז"ל ,ובזה תבין בנשא דקכ"ג ע"ב כי או"א הם מוחא ולבא דאינון
מלגאו וזו"ן הם גופא ורישא מלבר ,ונראה כי הג"ר שהם חב"ד דז"א עצמו הם המוחין והם הנקראו
פנימית אך החיצונות אפילו בראש עצמו נקרא ו"ק דז"א ,עכ"ל.
 2596עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"א וז"ל ,והענין כי שלשה גוונין תלויין בשלשה מוחין דז"א,
וכד נהיר חוורא דע"ק מוחא עלאה בתתאה אז לו ד' מוחין ,וד' גוונין ,ואע"פ שגם בלא מוחא
עלאה יש לו בפרטות ד' מוחין ,מוח חכמה אין מאיר בגוונין רק כשמתגלה מוחא עלאה אז נהיר
עלאה בתתאה ונהיר חכמה בגוון חוור שלכן כל הג' גוונין הן דין ,וד' מוחין חו"ב הן י"ה מוח דעת
חו"ג ב' מוחין זו"נ הן ו"ד ,עכ"ל ,ולשון אתסחין היא על פי הא"ר הנ"ל קל"ו ע"ב וז"ל ,ובזמנא
דיפקח עינוי יתסחן בעינא טבא ורחמי על ישראל ,ואסתחר עינא ועביד נוקמין בשאר עמין ,הה"ד
העירה והקיצה העירה לאתסחאה בההיא חוורא ,עכ"ל.
 2597עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ב וז"ל ,שריקין לא עברי ר"ל אינן יכולין לעבור גבות עיניו,
שזהו הענין של גבות לתת גבול לגבינין שע"כ יפתחו כדי שלא יסתכל למעלה למעלה לרישא דלא
אתיידע כמ"ש למטה ,וגבות עינים נקראין שרקותא כמ"ש באד"ר דף קל"ו ע"ב שרקותא דבגבתא
דעל עיינין כו' וז"ש שריקין לא עברין שאינן עוברין שריקין דבגבתא ,ואמר לא מתעכבין בדוכתא
ר"ל שאינן מכוסין תמיד ולא מגולין אלא סתמין ופתחין ,עכ"ל.
 2598עי' אד"ר קל"ו ע"ב וז"ל עינוי דרישא משתניין משאר עיינין שרקותא דבגבתא דעל עיינין
מכחלן באוכמתא תליין תלין על תלין דשערי ואינון תקונין דעל עיינין ברישא דמצחא ומתאחדן
מתרווייהו שבע מאה ואלפי מארי דאשגותא )דעל תריסי דעיינין( בכסותא דעיינין להטין אלף
וארבע מאה רבוא דמתאחדן בגבינין דאינהו כסותא ואשגחותא ,עכ"ל ,ועי' ב"ע ק"ע ע"ב
שהכסותא דעיינין היא השערות שעל הגבינין.
 2599על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
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בסוד הארת ע"ק ,והסט"א ג"כ יתבררו ,והטוב שבהם יהיה נבלע בגבורות הקדושים ,והוא מ"ש
)בראשית כב יג( ויעלהו לעולה תחת בנו.
2600
וז"ס תקיעת שופר בר"ה ,כדי שיזכור עקידתו של יצחק שהשופר הוא מאימא עילאה
שתתגלה באלף השביעי ,ושם יעלו כל העולמות והגבורות מסוד הנהגת הזמן יעלה ויתבסם
בסוד אימא תשובה עילאה ,שע"י יהיו נתקנים כדי שיהיו בסוד הנצחיות של ע"ק ,ומזכירין זה
בר"ה ,שבכל שנה בראשו נזכרים כל המעשים במה שיהיו ראוים להתקן בסוד יום הדין הגדול
שיהיה לע"ל.
וענין הגבינים הם שנים ,אחד למטה וא' למעלה ,והיינו שאם העונות גורמים ,אז עולה
קטרוג הסט"א מלמטה ,והוא גורם שיתכסה השגחה העליונה ע"י מדה"ד הנשפע מלמעלה ,והם
הב' גבינים ,והעליון הוא הנוגע במצח הרצון שהוא רצון הדין שרוצה בהעלם הזה שהרצון
מתגלה במצח ,וכאשר יש זכות למטה ,אז אתפקחין עיינין ,והיינו שהסט"א וקטרוגו מסתלק
ויורד הסט"א למטה לנוקבא דתהו"ר ,2601והדין העליון נעלם בשורשו ברצון ,והוא הסתלקות
הגבינים ,שהתחתון יורד למטה והעליון למעלה ,והיינו שהסט"א מקבל כחו מן הדין מסופם
היורד למטה ,והוא ענין סגירות העינים ע"י הגבינים ,שהעליון סופו נוגע בתחתון ונותן לו כח
לסט"א לעשות את שלו שיעלה קטרוגו למעלה ,ובהסתלקות העליון ,הוא שאינו רוצה ליתן לו
כח ,אז ממילא יורד למטה ,ואז העינים נפתחים ,והוא מ"ש שם באד"ר )קל"ו ע"ב( וכל זימנא
דעינוי לא מתפקחין כל מאריהון דדינא כפיין להו לישראל ושאר עמין שלטין עלייהו ,שישראל
הם תלוים בהשגחה פנימיית לא בסדור הטבעיי ,והוא בת עין שבפנים ,וכמ"ש רז"ל )גיטין נ"ז
ע"א( כל הנוגע בהם כאלו נוגע בבת עינו כו' ,אבל כאשר העינים סתומים ,אז הנהגת הטבע
והמזלות שלטא ,ועי"ז ממילא שאר עמין שלטין על ישראל ,כמ"ש )דברים כט כה( אשר חלק
אותם לכל העמים וגו' ,והם הגבינים ,ובזימנא דיפקח עינוי ,יתסחן בחיוורא דעינא טבא דע"ק,
שמתגלה השגחה הנסיית ,וז"ש ואחמי על ישראל ,ולכן אז עביד נוקמין בשאר עמין ,שע"י גילוי
השגחה זאת מתבטל כח המזלות וכוכבים שאו"ה תלוים בהם ,וכמו שיהיה לע"ל שנאמר
)ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה וגו' ,והיה לך ה' לאור עולם ,שהנהגה הטבעיית היא בסוד שם
אלקים ,והם י' שמות אלקים בסוד ת"לת"ל שהם שערות שע"ג הגבינים דתליין תילין על תילין
כמ"ש באד"ר שם ,והנהגה הפנימיית הוא בסוד שמות הוי"ה י' הויו"ת ב' פעמים עי"ן כמ"ש
)שמות ג ד( וירא ה' כי ס"ר לראות ,כמ"ש הרב הקדוש ז"ל )דרוש הצלם פרק ב'(.
פתח ס
חוטמא דז"א עניינו הוא כמ"ש )אח"ף פתח ג'( שכל מה שמסודר בגוף שהם פרטי
המעשה ,כך הם מסודרים בראש בסוד החושים ,והחוטמא הוא עיקר כולל כל מה שבראש 2602כי
שם רוח החיים של הגוף ,ולכן אמרו באד"ר )ק"ל ע"א( בחוטמא אשתמודע פרצופא ,ר"ל שבו
ניכר ענין הפרצוף כפי מה שהוא הנקרא ע"ש ,שז"א נקרא כן ,ע"ש זעירא דחוטמא ,2603והיינו
שאינו מאריך אפו אלא מעניש תיכף ,והוא כפי מדתו של ז"א שהוא הנהגת הדין ,משא"כ א"א
נקרא ע"ש אריכו דחוטמא שבו מאריך אף ,ולכן בא"א הם שע"ו נהורין בחוטמא סוד
שלו"ם ,2604ובז"א בסוד ק"ן נהורין בסוד כע"ס ,2605וכל כללות ה"ג שבז"א שממנו נבנה כל
 2600עי' שער הכוונות  -דרושי ראש השנה דרוש ז וז"ל ,סוד תקיעת שופר ,ובתחיל' אכתוב
ענין א' שנלע"ד ששמעתי ממוז"ל והוא זה ,כי ב' שופרות הם שופר הקטן ביום ר"ה והוא בתבונה,
ושופר הגדול לע"ל באי' עילאה הנק' בינה ,כמש"ה והיה ביום יתקע בשופר גדול מכלל דאיכא קטן,
וכן דרשו רז"ל ,עכ"ל ,וכן כתוב בהגר"א תיקו"ז י"ז ע"א ד"ה בחודש.
 2601עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
 2602עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ג וז"ל ,וז"ש בחוטמא אשתמודע פרצופא ,ואמר שם וכולא
תליין בחוטמא ,והוא דרגא דיסוד דכלא תליא ביה ,כמ"ש בפרשה פקודי דף רנ"ח איהו נטיל כלא
וכד אתחבר בהיכליה כדין מתערי כולהו כו' ובג"ד כלהו קיימין בהאי כו' ,עכ"ל.
 2603עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ה ע"ד.
 2604עי' ע"ח א"א פרק יג שהיסוד דעתיק גנוז תוך מצח דא"א ולכן נקרא מצח הרצון והיסוד
נקרא שלום כי הוא כולל כל שע"ו נהורין הנ"ל לעיל פתח ז'.
 2605ע"ח א"א פרק י"ד.
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פרצופו שהם ה' אותיות אלקי"ם הם בחוטמא ,וכמ"ש באד"ר שם )קל"ז ע"ב( ותאנא חמש
גבוראן אנון בהאי ז"א ואסתלקו לאלף ות' גבוראן כו' ,שהם ה"פ מנצפ"ך שהם באימא שממנו
נבנה כל בנין פרצופו.
וכמו שבכלל פרצופו כל אבריו הם מתגדלים ע"י עבודת התחתונים ,שכפי פרטי
המעשים מתרי"ג מצות כך ניכר הארתם בתרי"ג הפרטים שבפרצוף ,כמו כן הוא בחוטמא שהוא
ענין הריח שעולה אל החוטם ,כמ"ש )בראשית ח כא( וירח ה' את ריח הניחוח וכו' ,שטוב
המעשה מעורר רוח החיים שבחוטם והוא הנחת רוח שמקבל מישראל כשעושים רצ"מ ,וכן
להיפוך ח"ו אם מקלקלים מעשיהם אז כתיב )במדבר יא א( וישמע ה' ויחר אפו ,שעולה הריח
בדרך עקום לעורר הצינורות שבחוטמא שהם בסוד הגבורות דרך הצפון שהם נגד רצונו ית',
שרצונו הוא הטוב והוא סוד ריח רע ,2606ועיקר רצונו ית' להפך הרע לטוב ומרירו למתיקו.
וז"ס הקטורת אחר עבודת התמיד להעלות ניצוצות הקדושה שהם בסט"א בסוד י"א
אלופים י"א סממני הקטורת ,והוא סוד חלבנה שריחו רע שמתבסם ע"י הקטורת ,והוא צירוף
פושעי ישראל בתפלתם של הצדיקים ,2607וכל הבירור תלוי בסוד הג"ר שהם זיונין 2608שיתחדשו
אחר התהו כמ"ש כמ"פ ,והם ל"ב נתיבות חכמה ונ' שערי בינה וי"ג דכתר י"ג תיקונים שבהם
תלוים או"א ,אבא בח' תיקונים ואימא בה' ,שהם לבושין דיקר מדותיו ית' שבהם תלוים כל
המצות וכל העבודה ,והתורה נאחזת בי"ג מדות שנדרשת בהם ,והם סוד חו"ב שתלוים בב'
המזלות ,י"ג תיקונים ,והם אותיות חלבנ"ה של"ב הוא בח' ונ' בה' ,ועי"ז הוא כל הבירור
שעולים לריח ניחוח לה' ,ועולה הריח מן החוטם אל המוח ,ומשם עד שורש מו"ס ששם עולים
כל הבירורים במחשבה עלאה אינון דלא הוו והוו כו' )ספד"צ ד' ע"ב( והבן מאד.
פתח סא
כבר ביארנו למעלה )פתח יד( שמוחין דז"א הם מתלבשים בנה"י דאימא והם מתחלקים
לכל הפרצוף שבו ,פרק עליון דנו"ה הם בחו"ב דידיה ,ופרק ב' בחו"ג ,ופרק ג' בנו"ה וכן ביסוד
דידה ,וכמו שביארנו ביאורם באריכות שבחינה התחתונה דאימא מה שהוא חוץ ממדרגתה רק
נמשך ממנה ,הוא העושה הסדרים של ז"א ,שלכן ג' נה"י הם המספיקים ליתן חלק הארה לכל
המדות שלו ,ופרק האמצעי דנו"ה מתלבשים בב' ידים שלו ,ופרק תחתון ברגלים שלו.
והנה הידים והרגלים אינם מחוברים רק קו האמצעי שהוא הגוף מחובר יחד הת"ת עם
היסוד ,רק שת"ת למעלה מן הפרסה ויסוד למטה ממנו ,וכל אלו הם דברים נסתרים בדרכי
החכמה ,וכמ"ש בכ"מ שחג"ת הוא הנהגת עוה"ב 2609שהם עיקרי המדות של חד"ר שהם
מכוונים לעומת המעשה ממש ,אבל אין הנהגתם בא לעוה"ז כפי מה שהם ,רק בסוד המיזוג
ובהתהפכות ,ועיקר גילוי המדות לעוה"ב ושם שכר הצדיקים בג"ע ועונש הרשעים בגיהנם והם
חו"ג שלו ,והנה כ"ז הוא בצדיקים ורשעים שעיקר הנהגתם הוא רק בעוה"ב לבד ששם הוא
תשלום שכרם ,ואין להם גילוי כ"כ למטה בעוה"ז ,ולכן אין הידים מחוברים עם הרגלים ,אבל
הבינונים 2610שהם מתנהגים בב' הדרכים שהם מקבלים ג"כ בעוה"ז הפירות של המצות וכן
 2606עי' רמח"ל ספר קנאת ה' צבאות עמוד קכב וז"ל ,והנה השקץ הם הנשמות כנ"ל ,והם
המעלות את המ"ן טמאים ,וריח רע הם בחינת המ"ן טמאים עצמם ,לעומת ריח טוב שהם המ"ן
הקדושים ,והנה זה הריח רע הוא מטונף ומסורח מבחינת השפחה בישא עצמה ,שכך הם המ"ן
טמאים עולים מבחינתה ,עכ"ל ,וזה על פי זהר ח"ג רפ"ב ע"א.
 2607עי' כריתות ו' ע"ב וז"ל ,א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי
ישראל אינה תענית ,שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת ,עכ"ל.
 2608עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א וז"ל ,הגהה  -וכמ"ש שבעה אותיות צריכין שלשה זיונין
ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ' ,והן בז' מלכין שהן חסרים ג' מוחין ,לכך צריך ג' זיונין ,עכ"ל ,ועי' שם עוד זיוניהון
הן המוחין ג"ר שחסרו להן ,שלא יצאו אלא ו"ק ,והן תרין עטרין דאחסינו ליה או"א ,והוא עדיו
שמתפשט בכל הגוף ,עכ"ל.
 2609עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2610עי' ב"ב ט"ז ע"ב וז"ל ,ג' הטעימן הקב"ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב,
עכ"ל ,ועי' שבירה פתח כד שזהו גוונין דלא חזיין ,ועי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,וכולם )נה"י(
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נענשים לפעמים בעוה"ז כדי להורותם דרך הטוב כמ"ש באיוב )לג טז( אז יגלה אוזן אנשים
ובמוסרם יחתום וגו' ,כדי שירגישו לתקן מעשיהם ,משא"כ הרשעים שאין תקוה להם ,הם
מקבלים מיעוט שכרם בעוה"ז ,וכן הצדיקים הגדולים כרבי חנינא בן דוסא וחבריו שגם
פירותיהם לא ניתן להם בעוה"ז ,2611ולכן הגוף מחובר קו האמצעי העליון עם התחתון שמים
וארץ ביחד ,והם גוף וברית דחשבינן חד ,2612שהיסוד הוא המאור המשפיע כל המדרגות ביחד,
צריך להיות קשור עם ת"ת שהוא בחינה הממוצעת הכולל כל הדרכים ג"כ של חו"ג.
והידים אלו החו"ג שבהם הם מתגלים באצבעות ,כמו שאנו רואים באדם התחתון
שעיקר מעשיו הוא ע"י האצבעות ,וכן הוא שם במאורות עליונים ה"ח מתגלים בימין וה"ג
בשמאל ,והידים הם עשויים לעלות ולירד ,כי בעלייתם הוא נגד המוחין שבראש שמשם נשפע
להם העטרות של החו"ג בסוד )תהלים קלד ב( שאו ידכם קודש ,והוא עלייתם אל המחשבה,
וירידתם למטה הוא מה שנשפע מהנהגת עוה"ב גם בעוה"ז לפרקים ,והוא מ"ש הרב ז"ל
שמסופי האצבעות דרך הצפרנים בוקע האור אל הרגלים ,והענין ,כי הצפרנים הוא לבוש חיצוני
אל האצבעות והם בסוד כתנות אור של אדה"ר ,והוא ענין התלבשות שפע עוה"ב בלבוש גשמי
הנשפע בעוה"ז לפי הכנת התחתונים ,ומצד זה יש קצת אחיזה לקליפות בצפרנים בסוד )דברים
לב טו( וישמן ישורון ויבעט וגו' ,כי רוב השלוה גורם חטא לאדם ,והוא ע"י שמתלבש בעניינים
גשמיים ,שיצה"ר יכול לפתות ולומר שהכל בטבע ,וכן הדינים הנשפעים למטה ומתלבש
בעניינים גשמיים ,מזה ג"כ צד אחיזה לסט"א שלכן אמר שלמה המע"ה )משלי ל ח( ריש ועושר
אל תתן לי וגו' )שם ט( פן אשבע וכחשתי וגו' )ו(פן אורש וגו'.
ולזה צריכים האצבעות נטילה במים שהוא הטהרה מאימא עילאה מסוד ונק"ה מקור
מים טהורים 2613מזל התחתון סוד תיבת המים 2614שבפסוק )בראשית א ב( והארץ היתה וגו',
שע"י נדחים כל החיצונים ,והוא סוד התשובה ,כמ"ש )ישעיה א טז( רחצו הזכו הסירו רוע
מעלליכם וגו' ,ואז מסתלקים הידים מן הרגלים ועולים למעלה ,והוא כי הסט"א ניתן לה כח
לאחוז באדם ולהחטיאו ,והוא האור הבוקע דרך הצפרנים שמשם מקבלים איזה יניקה ,וע"י
התשובה ניטל מהם הכח הזה ונכנע תחת )ה(סטרא דקדושה ע"י שהם מסתלקים למעלה ,וכן
מסתלקים לפעמים למעלה מצד שהתחתונים מריעים מעשיהם כדי שלא יהא שליטה לסט"א,
והוא בסוד מיעוט השפע שלא ירד למטה להתלבש בענין טבעי כמ"ש ,והבן מאוד.
גוונין דמתגלין לנביאים וחג"ת שהן ג' היכלות השניים אינן מתגלין הגוונים רק לאבות ועי' המשך
דבריו שגילוי הנביאים היה נה"י דרך המלכות ,ושל האבות היא חג"ת בהתלבשות בנה"י ,ונתגלו
בארץ ,ע"כ.
 2611עי' ברכות י"ז ע"ב וז"ל ,כל העולם כולו נזונין בזכותם והם אפילו בזכות עצמן אין נזונין,
כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת כל
העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת ,עכ"ל.
 2612עי' בתיקו"ז מ' ע"ב וז"ל ,קם סבא חד פתח ואמר ,ודאי ה' אית בה תלת ווי"ן ,דאינון ח"י
ברכאן ,כגוונא דא ה' ,דאתמר בהון וברכות לראש צדיק ,מאי ראש צדיק דא עמודא דאמצעיתא,
דביה שריין ח"י ברכאן דה' עלאה ,ומניה אתמשיכו לה' זעירא על ידא דצדיק ,ובגין דא גוף וברית
חשבינן חד ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ג וז"ל )כתוב בזהר( בפרשת בראשית דף ט"ז ע"ב
ויקרא אלקים וגו' ,מהו ויקרא ,קרא וזמין לאפקא מהאי אור שלים דקיימא באמצעיתא חד נהירו
דאיהו יסודא דעלמא דעליה קיימי עלמין ,וממהוא אור אשלים עד"א ,אתפשט יסודא ח"י עלמין
וכו' ,לית זרעא דאזדרע בר ברזא דא ,דאתחבר כלא בעד"א ואפיק יסודא דעלמא ,ובג"כ אקרי כל
דאחיד כלא כו' ,ור"ל שכולל כל ה"ח ,כי ה"ח עיקרן שלשה שהן חג"ת ונ"ה נכללין בחג"ת והן
ענפיהם כו' ,ואמר שם יסודא אחיד בעד"א מההוא תוספת נהור' דהוה ביה ,דכיון דההוא עד"א
אשתלים כו' ומההוא תוספת דחדוה נפיק יסודא דעלמין ואקרי מוסף כו' וז"ש גוף וברית כחד
חשבינן ,עכ"ל ,ולתוספת ביאור עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,וכל יסוד בפרצוף שלמעלה
הוא דעת בפרצוף שלמטה כידוע זהו והאדם ידע כנ"ל ,וז"ס גוף וברית כחדא חשבינן והן ו"ו
שניהם כוללין ו"ק כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף )ב"ר וישב( עכ"ל ,דהיינו הדעת בפרצוף
למטה ,היא נשמת הו"ק וזה שורש כל הגוף ,וזה מקביל ליסוד של מטה שהיא מלבש היסוד של
מעלה.
2613
עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ז ע"א וז"ל ,והוא במזל תחתון ונקה דשם וזרקתי עליכם מים
וכו' והן המים שיצאו לע"ל וירפאו הכל ,כמ"ש ביום ההוא וכו' ,והוא מזל י"ג דכליל כל י"ג מכילין
דרחמי ,עכ"ל.
 2614עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ב.
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פתח סב
קו האמצעי של ז"א שהוא הגוף ת"ת ויסוד שלו ,שם הארה יותר מרובה מב' ידים שהם
סתומים ,והוא כי יסוד דאו"א הם מתפשטים בקו האמצעי שבו ,ויסוד דאימא מאירה בדעת שבו,
אבל עטרת היסוד שלה בשליש ת"ת עד החזה שלו לבד ,ומשם ולמטה באים האורות מגולים.
והענין כי זה ההפרש בין יסוד אימא ליסוד אבא ,שבאבא הוא סתום ומכוסה כי כך ניתן
שיעור להנהגת הזמן ,שאורות אבא לרוב החסדים שבו שלא יתגלו בשלמותם רק דרך מסך
ומחיצה ודינין לבד ,בכדי שיהיה גבול להטוב הגמור שלא יתראה בכל כחו ,שהמחשבה אינו
מתגלה למטה רק דרך מחיצות ומסכים רבים אשר מתגלה לשרידים ,משא"כ אורות אימא
שעיקרם גבורות ,וסוד הצמצום זה מתגלה למטה בהנהגת עוה"ז שהוא סוד המדרגה שמן החזה
ולמטה כמ"ש למעלה בכ"מ ,וזה ענין רחובות הנהר ,שעטרת יסוד דידה נפתח מקורו ,משא"כ
ענייני החג"ת עליונים שעד החזה שהוא לפי הנהגת עוה"ב אינו מתגלה למטה כלל ,לכן הידים
הם סתומים שהחו"ג הארת חו"ב שהם מוחין עליונים שחו"ג הם ענפים שלהם ,אין מאירים
למטה בכל כחם.
ורק הדעת הוא מגלה כחו הראוי להנהגת עוה"ז למטה מן החזה ,אבל חלק העליון של
דעת הזה גם הוא נשאר סתום ואינו מתגלה עד החזה ,שהדעת הוא הפנימיות של הו"ק שכולל ב'
הדרכים שהם חג"ת ונה"י שבו בדרך הפנימיות ,וחג"ת של הדעת אינו מתגלה רק נה"י שבו
לבד ,והוא ענין התרחבות הגוף למטה מן החזה שכתב הרב שהוא ענין גילוי האורות שבו
בהרחבה גדולה ,והוא מ"ש באד"ר) 2615קכ"ג ע"א( מעוהי בדעת אתתקנו ,אמנם ,רק הדעת
שמצד אימא הוא מתגלה למטה מן החזה ,ששם לא עשתה אימא לו מחיצה ולבוש מפסיק ,אבל
הדעת שמצד אבא גם למטה מן החזה הוא מכוסה ביסוד ועט' של אבא ,שאורות שלו אין
מתגלים לעולם רק ע"י מחיצה מפסקת ,שהמחשבה נשאר סתום ורק ע"י סוף המחשבה שהוא
דבוק במעשה ניכר ראשית המחשבה ,וכבר נתבאר למעלה )פתח נג( באריכות מענין הדעת
שהוא במקום הכתר שהוא הרצון העקרי של הפרצוף ,וכן עיקר הרצון של התאצלות ז"א הוא
הנהגת ו' אלפי שנין שהם הו"ק שלו ,ולכן הדעת הוא פנימיות הו"ק ,והוא קו האמצעי ,שלעולם
עיקר הדבר הוא האמצע והצדדים הם ענפים שלו שצריכים כדי לבוא אל קו הישר האמצעי,2616
ולכן עיקר האמצע של רצון המתגלה שהוא הדעת הוא למטה מן החזה שהוא הנהגת עוה"ז,
ומשם מתפרדים הענפים מן העיקר שהידים למטה מן החזה הם נפרדים מן הגוף ,שהנהגת
עוה"ז אינו לפי עיקר גילוי הרצון של חד"ר בשכר ועונש ,ורק בהנהגת עוה"ב שם הוא גילוי
הרצון והוא יורידם אל קו האמצעי ,ולכן עד החזה הידים הם מחוברים אל הגוף שהם ב' דרכים
של חו"ג שכר ועונש ,שם הם ביחוד באמצע הרצון ,ולכן לכל זה יש שורש בנה"י דאו"א שהם
המסדרים דרכים של ז"א של הו"ק שבו כמ"ש למעלה )או"א יג( במקומו ,ולכן גם הנה"י
בראשם הם מחוברים עם היסוד שבה ואח"כ מתפרדים ,שראשית הנה"י הם מתלבשים בחג"ת
ונותנים להם סדר ,והדעת המתגלה מן החזה ולמטה ,עטרת דחסדים שבו הם נשארים בה'
ספירות חג"ת נ"ה של ז"א וה"ג הם נשארים ביסוד שלו ,והוא כמ"ש למעלה כמ"פ שהיסוד אינו
מאיר לנוקבא כי אם דרך דופן לבד ,אבל מה שיוצא ממנו הוא רק בסוד מים שהם גבורות של
החסדים וצריך שיהיה כאיש גבורתו 2617לצמצם ולהחזיק האור שיהיה נשאר בו ולא יתגלה רק
עד זמן המיוחד לכך והוא לע"ל ,שאז )שיה"ש ח ז( מים רבים לא יוכלו לכבות וגו' ,ובכל זמן
שית אלפי שנין נשאר)ים( החסדים גנוזים בסוד העמדה למה שיהיה לע"ל ,שאז כל אברים שלו

 2615נדצ"ל אדרא דמשפטים או אד"ז רצו ע"א.
 2616עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד רנא וז"ל ,אין האורות מאירין בתוקפם אלא בקו האמצעי
שלהם ,כי הוא העיקר בהנהגה ,ובב' הצדדים אינם מאירים אלא הארה לא עיקרית ,עכ"ל ,וכן עי'
גר"א ס"י ד' ע"ב וז"ל ,בכל דבר זו"ן ושותף הג' )נדה ל"א ע"א( אביו נותן ה' דברים וכו' ושותף
השלישי השי"ת י' ,וכן בספירות ג' שמות המיוחדין ]הוי"ה ואדנ"י[ אהי"ה הוא שותף הג' ,ומילואן
ל"ב כמש"ל ,וכ"ה בלוחות ה' נגד ה' ספר וספר וניתנו ג"כ במאמר כל העשר וסודן שנברא העולם
בב' ,לכן הכל זו"ן ,ויחודן בא' כמ"ש )זהר ח"א ג' ע"ב( כל יחודי וכו' ובך אתחיל אנכי כו' ושם
היחוד וכו' והיא המתקלא עכ"ל.
 2617עי' שופטים ח כא.
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יתנו את שלהם ביסוד בסוף אלף הששי ,והם ה"פ אור של יום הראשון שיתגלו בו ,וכמ"ש במ"א
באריכות ודי בזה.
פתח סג
ז"א נמשכים ממנו כמה מיני הארות ופרצופים שונים המזהירים מן המוחין דאו"א
שמתלבשים בו ,והם סוד לאה ויעקב וענין פרצוף לאה יתבאר במקומו בעזה"ש בביאור ענין
נוקבא שלו ,וכעת נבאר שארי הפרצופים והאורות המזהירים ממנו מצד הדכורא ,והנה יעקב
הוא פרצוף שלם עומד מנגד חזה דז"א ולמטה עד סיום רגליו ,והיינו שז"א מתחלק לב' מדרגות
והם ישראל ויעקב ,שכבר כתבנו כמ"פ שכל פרצוף עיקרו עד החזה שעד שם האורות באים
בהרחבה בערכו ,משא"כ מן החזה ולמטה שם הצמצום והאורות מסתלקים למעלה ונשאר שם
הארה מועטת בערך פרצוף שתחתיו ,ולכן המדרגות שהם בז"א ישנם ג"כ בחציו שלמטה
המכונה בשם יעקב ,והוא כמו שמצינו למטה שיעקב וישראל הם ב' מדרגות שלו ,שכ"ז שלא
נתגדל במעלתו העליונה נקרא בשם יעקב ,כמ"ש )עמוס ז ב( מי יקום יעקב כי קטן הוא ,וישראל
נקרא שמו כאשר נתגדל למעלה ,כמ"ש )בראשית לב כח( לא יעקב יאמר עוד שמך וגו' כי שרית
וגו'.
שכאשר הקדושה שולט והסט"א נכנעת תחתיו ,אז נקרא ישראל שמורה שז"א מנהיג
הנבראים במדרגתו העליונה שבו ,משא"כ כשמנהיג במדרגתו התחתונה שהוא נקרא יעקב אז יש
ג"כ שליטה לסט"א ,והוא סוד הכ' שאמר הקב"ה לנחש )בראשית ג טו( הוא ישופך רא"ש של
ישראל ואתה תשופנו עק"ב של יעקב ,ונודע כי שם יל"י 2618הוא המוציא ניצוצות מתוך הסט"א,
והם אותיות שנשארו מב' השמות הנ"ל ,כמ"ש רבינו הגדול בליקוטים )מדף קג (2619והוא סוד
הארת נ' שערי בינה שמשם הטהרה לכל טומאה כמ"ש בכ"מ ,ועיקר אורות שלהם הם בחציו
העליון שנקרא ישראל ,ולכן שם הם ב' אותיות משם הנ"ל ,אבל אצל יעקב נשאר אות אחד והוא
לשמירה לקדושה שלא יהיה לסט"א שליטה גמורה ,והוא היד האוחזת בעקב עשו שלבסוף
יחזור הרע לטוב והקדושה תתעלה למעלה באחרית הימים כמ"ש בעקבות משיחא ,וז"ש
)בראשית כה כו( ויד"ו אוחזת בעקב וגו' ,אותיות יו"ד של יעקב וכמ"ש במדרש )ב"ר פרשה סג
פסקה ט( שאל הגמון כו' מי תופס המלכות אחרינו כו' ,כתב לו וידו אוחזת וגו' שע"י היו"ד
הנ"ל יתפוס המלוכה מן הסט"א ,ופרצוף הזה הוא מתנוצץ ע"י הארת מוחין דאבא שהם
מתגלים מן החזה ולמטה ,כי עד שם המוחין מלובשים בשני כיסויים של או"א ,משא"כ למטה
הוא בלבוש א' של אבא לבד ,והיינו שכבר כתבנו במקומו )או"א יג( שאו"א הם מסדרים
האורות שלו ובאבא הם בכלל ובאימא בפרט ,ולכך במקום שאימא מחלקת המוחין בפרטות,
שם הם האורות בהרחבה גדולה ויש שליטה לקדושה וישראל מתגדלים בעולם ומושלים על כל
האומות ,והוא בעת שז"א מנהיג העולם במדרגה עליונה שבו ,ולכן עד שם לבד באים האורות
מגולים בהרחבה ועד שם לבד מתפשטת ,משא"כ מן החזה ולמטה ששם הוא ההנהגה בערך
שאין לקדושה שליטה כ"כ ונקרא בשם יעקב לבד ,לא גילתה אימא אורותיה בו בפרטות ,רק
שאבא האיר שם במדרגותיו בכללות לבד ואינו בהרחבה גדולה כ"כ.
וענין פרצוף יעקב הוא עצמו המדרגות שבז"א ,רק שבאם אין העולם כדאי לכך לקבל
ממנו בהארה גלויה ,הוא בא ע"י התלבשות ומחיצה והוא נקרא יעקב ,ולכן אנו אומרים
שעמידתו הוא נגד פניו מן החזה ולמטה שמה שנגלה לנו אינו ז"א עצמו רק מדרגה אחרת
ולבוש שלו שנקרא יעקב ,אמנם חציו העליון כשהוא עצמו מתגלה לנבראים באור פניו ,אינו בא
ע"י לבוש וכסוי כלל נקרא ישראל והוא בעת שגם למטה נקרא בשם ישראל כשעושים רצונו של
מקום כראוי ,ולכן כתב הרב ז"ל שפרצוף יעקב לא יצא מחציו ולמעלה כדי שלא יכסה פניו,
והוא כמ"ש ששם בא הארת פניו בגלוי שלא ע"י לבוש וכיסוי ,והוא סוד עמוק וגנוז בסתרי

 2618עי' שעה"כ עמידה ו' וז"ל ,אחר שתאמר אלקי נצור כו' קודם שתאמר פסוק יהיו לרצון
אמור פסוק למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני ,ותכוין בר"ת למען יחלצון ידידיך אל שם יל"י
שהוא שם א' משמו' ע"ב דויסע ויבא ויט ]עי' ס"ת ח"א ק"ח ע"ב[ ושם זה הוא המעלה ומברר
ניצוצין של ז' מלכי אדום ,עכ"ל.
 2619עי' עוד בהגר"א בתיקו"ז ק"ה ע"א ,ק"ו ע"א.
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ההנהגה כמ"ש רבינו הגדול בליקוטים 2620שב' בחינות בז"א ,א' מציאותו שאנו דבוקים בו
ומודים במציאותו וזהו נקרא יעקב ,והשני מצד הגלותו מצד אותות ומופתים והוא מ"ש )שמות
טו ג( ה' איש מלחמה בחי' דכורא ישראל ה' שמו נוקבא ,עכ"ל ,והוא כמ"ש ,שבעת שהוא ית'
מנהיג עולמו שלא ע"י גילוי אותות ומופתים רק בסדור טבעי ,אז נקרא בשם פרצוף יעקב שאין
הארת פניו בא בגילוי לנבראים שיכירו גם האומות כבוד שם קדשו ויהיו נכנעים לקדושה ,והוא
ג"כ בעת שהיה יעקב אבינו קודם תכלית גדולתו ,שיעקב היה סימן לישראל לכל דרכי הנהגתם
בכל הדורות ,שבתחלה היה נכנע לעשו והיה בגלות אצל לבן ,וכ"ז סימן להנהגת ישראל בעת
הגלות שהם שפלים וירודים והסט"א מושלת ,וכתיב )דברים לא יז( והסתרתי פני מהם וגו' ,אז
נקרא בשם יעקב שהוא בסוד הנהגת העקב ברגלין נה"י דז"א ,וגם זה ע"י הלבשה וכיסוי בענין
טבעי ,רק שחכמה מאירה שם בכללות בסוד י' ,והוא חכמת התורה שנשאר לנו גם בגלות
בהעלם בכללות לבד ,כמ"ש )דברים לא כא( כי לא תשכח מפי זרעו ,והוא השומר אותנו
בכללות ,והדינים שולטים שהוא ב"פ אלקים כפל הדינים גי' עק"ב ,ואז רק אמונה לנו להאמין
במציאותו ית' שאז ה' שמו נקרא על ישראל ,וכשעלה יעקב לגדולה לשלוט על שרו של עשו
ונמלט מלבן ומעשו ,אז נקרא שמו ישראל ונתגלה אליו ה' ואמר לו )בראשית לב כח( לא יעקב
יאמר עוד שמך וגו' ,והוא סימן לגדולתם של ישראל בעת שהוא ית' לוחם מלחמותיהם ונוקם
נקמתם באותות ומופתים כמו במצרים ועל הים וכמו שיהיה לע"ל ,אז נקרא ישראל שההנהגה
בחצי עליון של ז"א ובהגלותו שלא ע"י כיסוי כלל.
וזה ענין הזיווגים של דו"נ שהם מתחלקים על כמה מדרגות ,או ישראל ולאה ,או יעקב
ורחל ,או יעקב ולאה ושאר המדרגות ,הכל לפי הנהגה המסודרת לפי הכנת הדור ולפי הזמן
הראוי לכך ,וכמו שית' באריכות בנתיבות הבאים בס"ד.
פתח סד
וצריך שתדע כי העיקר בהנהגה הוא ז"א עצמו ,ושאר הפרצופים היוצאים ממנו הם
טפלים אליו והם נקראים הארת האלכסונות ,והיינו שכל שהוא יוצא מקו המישור האמצעי הוא
נקרא אלכסון ,והיינו שאינו מתמיד בהנהגת העולם ,אלא יוצא מסדורו הישר שניתן לנבראים,
אלא במדרגה אחרת מה שמתחדש לפי הזמן הצריך לזה לבד ,וכמו שהיה הנהגת העולם בעת
דור המדבר שאז היה הנהגה מחודשת מה שלא היה כן לפניו ולא לאחריו ,כך הוצרך להתחדש
לפי הדור ולפי מדרגת משה רבע"ה שהיה מנהיגם וכפי הצורך אז לנתינת התורה והליכתם
במדבר ,וזה נקרא פרצוף לאה החדשה שאחורי יעקב ,והיא עומדת ג"כ בפני ז"א בין ז"א ובין
פרצוף יעקב ,ונקראת דור המדבר ,והוא ענין עמוק מאד ובו נכלל כל ענין סוד מתן תורה והנהגת
דור המדבר ,ועתה עמוד ושמע דברי אלקים חיים ,ויתגלו לך שערי אורה וסתרי תורתנו
הקדושה.
והוא ,כי אנו רואים ענין הנהגת דור המדבר היה דבר נפלא וחדש לשעתו ,ויש בזה
מדרגה עליונה מאד ,וגם בערך אחר הוא מדרגה קטנה בערך הנהגת ישראל בארצם ,והוא ,כי
באמת בעת היותם במדבר לא ניתן להם עדיין ממשלה גדולה למשול בכל העולם ,ולא ניתן
שבט הממשלה והמלוכה עדיין לישראל ,גם היו מעונים ביסורים כמ"ש )דברים ח ג( ויענך
וירעיבך וגו' )דברים ח ה( למען תדע כי כאשר ייסר איש את בנו וגו' )דברים ח טו( המוליכך
במדבר הגדול הזה וגו' ,והרי לא היה להם גדולה כ"כ כמו בעת שנכנסו לארץ בזמן דוד ושלמה
שאז נתגדלו על כל האומות וניתן להם שבט המושל וגם ישבו איש תחת גפנו וגו' )מלכים א' ה
ה( מתענגים על זיו ה' וכבודו ית'.
אך מצד אחר ,היה מעלתם גדולה יותר מכל הזמנים במה שהיה הנהגתם שלא בשום
ענין טבעי כלל במזונם ומלבושיהם ונסיעתם וחנייתם כמ"ש )שמות מ לח( כי ענן ה' וגו' )שמות
יג כב( ויסע עמוד הענן וגו' ,ועמוד האש לילה וגו' ,וניזונו במזון רוחני לחם שמלאכי השרת
אוכלים אותו 2621ומים מצור החלמיש 2622הוציא להם ,וכבוד ה' מתגלה להם בכל עת כמ"ש

 2620עי' ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ז ע"ג.
 2621עי' יומא ע"ה ע"ב.
 2622עי' דברים ח טו.
515

פתחי שערים

)דברים ה ד( פנים בפנים דבר ה' וגו' ,וכתיב )במדבר טז יט( וירא כבוד ה' אל כל ישראל גם בעת
שהיו חוטאים.
והיינו ,כי באמת נשמות של דור המדבר היו הגבוהים יותר במדרגה מכל ס' ריבוא
נשמות של כללות נשמות ישראל שבכל דור ,והם השרשים שלהם ,כמ"ש )דברים כט יד( כי את
אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה וגו' ,שכולם נכללו בהם בהר סיני במתן תורה ,ושורש העליון
שבהם נשמת משה רבע"ה שהוא כלל כל בנין הקדושה ואדם דנשמות ,ודור המדבר היו ענפים
שלו.
והנה ,כלל התורה הוא חכמתו של יוצר בראשית שבו ברא העולם בשביל התורה
ובשביל ישראל ובשביל משה שנקראו כולם ראשית )מדרש בתי מדרשות חלק א סדר רבה
דבראשית אות ה( כמ"ש )תהלים קיא י( ראשית חכמה וגו' ,וכתיב )בראשית א א( בראשית ברא
וגו' ,וחכמתו של הבריאה נכלל וניכר בתורתו ית' שבה נברא העולם ,והם י' מאמרות שבם נברא
העולם 2623הם י' ספירות שנקראו כולם בשם חכמה כידוע ,2624שחכמה דא"ק נתלבשה
באצילות 2625והוא סוד חכמת הבריאה הקשורה בחכמה עליונה מאד של הנצחיות ותכלית עומק
החכמה וכוונתו ית' במה שברא העולם ,וג"ר של חכמת הבריאה הם ג' ראשים של הבריאה,
כמ"ש )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וגו' ,ו' ימי בראשית בהם נברא הכל,
והם גילוי ו"ק של חכמה זאת ונכללו כולם באדם שנברא ביום הששי שהוא כלל כל הנשמות
והוא בעצמו נשמת משה יסוד החכמה ,והוא מ"ש הרב ז"ל שמשה רבע"ה הוא יסוד אבא ,והוא
ראשית ,כמ"ש )דברים לג כא( וירא ראשית לו ,ולכן נתגלה חכמת התורה על ידו לישראל לדור
המדבר שהם שרשי הנשמות של כלל ישראל ,שכל א' הוא נשרש באות א' מאותיות התורה,
והיינו שער חכמה א' בבריאה והם סוד פרטי האורות שיצאו מיסוד אבא שנסדרו ליתן הכנה
לנשמות שיהיה הנהגתם ע"פ התורה.
והיו צריכים לקבל תיקונים כלליים שיספיק לכל הדורות ,והם המאורות שיצאו מיסוד
אבא ,והם סוד לאה אשת יעקב הזה ,וניתן להם מצב מחזה ולמטה דז"א ,שעדיין לא הגיעו
לגדלות גמור בסוד אורות שלמעלה מן החזה ,ולא ניתן להם ממשלה כלליית על כל דרגין
דסט"א בפועל ,רק שאז נעשה הכנה לענין זה והם המתנות שניתן להם ,וכמו שית' עוד לפנינו
בס"ד ,אבל הם בפנים דז"א וקרובים אל אורות יסוד אבא המתגלה שם במצב הזה ,והיינו
שבאמת הם קרובים מאד אל גילוי מצב ז"א עצמו בלא כיסוי ,שהרי קבלו התורה פנים בפנים
מאת השי"ת ונתגלה להם מציאותו בפועל ,כמ"ש )דברים ד לה( אתה הראת לדעת כי ה' הוא
האלקים וגו' ,ולא היו צריכים להכרת מציאותו ע"י נסים ונפלאות ,רק שהיה הצורך לזה לעשות
נקמה בפרעה ובים קודם מתן תורה ,ולכן לא ניתן להם ממשלה גמורה ,והיה הנהגתם מחציו
ולמטה דז"א שלא ע"י כיסוי ,והכסוי הזה שהוא סוד יעקב היה בפני דור המדבר בסוד )ויקרא כג
מג( כי בסוכות הושבתי וגו' ,וענן ה' מקיפם מסביב שלא היו מתגלים לחוץ ,שלכך אחר שמת
אהרן כתיב )במדבר כ כט( ויראו כל העדה וגו' ,ודרשו רז"ל )ר"ה ג' ע"א( א"ת ויראו אלא
וייראו כו' ,שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד כו'.
וז"ס עמידת דור המדבר לפנים נגד ז"א בסמוך ,ופרצוף יעקב נגדו מרחוק ,והיינו
שעיקר הנהגתם בגלוי היה במצב קטן מה שנתגלה בעולם שכל הנהגתם היה בהעלם ,בעניני
הנפש בזה היה מעלתם גדולה יותר מכל הדורות ,אבל בענייני שלמות העוה"ז הגופני ,היו במצב
פחות רחוק מן השלמות ואינו מגולה ועיקר מעלתם היה בעניני הנפש ,והם המתנות שנתנו להם
והם סוד המאורות שהיו בוקעים בצדדי פרצוף דור המדבר כמו שית' בסמוך בס"ד ,ולכן הם היו
סמוכים אל פני ז"א ,ונמצא שאורות יסוד אבא שהאירו למטה מן החזה שהם באו להשלים דור
המדבר וליתן הכנה לכלל נשמות ישראל בנתינת התורה והשלמתם ,הוצרך להאיר בב' מדרגות,
אחת בבחינת שלמות הנשמות שהוא הסמוך לז"א ופנימיות שבו ,והב' ,במה שמתרחק מאור
פניו והוא יעקב.

 2623עי' אבות פ"ה מ"א.
 2624עי' תז"ח )דף ב' ע"ב( אדם הגדול ,חכמה ,ועשר חכמות אתקריאו ע"ס מסטרי' ,עכ"ל.
 2625עי' ע"ח סדר אצילות א' וז"ל ,אור א"ס בכח התלבשותו בחכמה דא"ק זה ,האציל תחתיו
עולם האצילות וז"ס כולם בחכמה עשית ,מובא בהגר"א על ספד"צ א' ע"א.
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וכבר כתבנו למעלה )פתחים כא ,ונב( בענין תפלין של ראש של ז"א שהם ענין המוחין
פנימיות ההנהגה המגלה כבודו ית' לנבראים שיראו ממנו ,וכן גדולתם של ישראל כשהם
מתנהגים ע"י ז"א בחציו העליון ,שאז )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
וגו' ,וכן הוא בהנהגת דור המדבר במה שהיה נראה מעלתם לאומות במה שניתן להם התורה
והיאך כבודו ית' שוכן עליהם במדרגות שלמות הנפש כמ"ש ,זה נקרא תפלין של יעקב דכורא
שלו ,ותפלין של לאה שהוא דור המדבר שכתב הרב ז"ל ,רק שתפלין של יעקב הוא בדרך אור
ישר ע"י הכאת קוצי דשערי דז"א ,ואח"כ חזר בדרך אור חוזר ונעשה תפלין בלאה דור המדבר
נוקבא דיליה.2626
והיינו ,שענין הגלותו ית' בעולמו לישראל במתן תורה היה בסוד יעקב ,כמ"ש )שמות
יט ב( וירד ה' אל הר סיני ,שגילוי הזה לא היה רק לישראל בפנימיות ואו"ה הכירו מבחוץ
כבודם במה שקרבם אליו ,והוא רק בכללות במדרגה קטנה ,שעדיין לא נתגלה גדולתם בפועל
בעניני עוה"ז כמ"ש למעלה )פתח כא( ומזה מקבלים ישראל שלמות נפשם ,והוא סוד תפלין של
לאה הנ"ל שהם בבחינת נוקבא נשמות שלהם שנכללו בכנסת ישראל ,וגם יעקב הוא סוד שורש
של נשמות דור המדבר ,והוא יעקב אביהם ,והיינו כי בחינת הגלות מציאותו ית' בעולם בכללות
בזמן יעקב הוא בסוד פרצוף יעקב שהוא דכורא בכללות ,ובחינת לאה דור המדבר הוא נוקבא
שלו בפרטות ,הוא הנהגתו ית' בפרטות בדור המדבר בזמנם ,ולכן היא טפלה ליעקב דכורא
שהם ענפים של יעקב אביהם ,רק שיעקב הוא אביהם בגוף ומשה אביהם בנפש ,2627והוא מ"ש
בזוהר )תיקו"ז כ"ט ע"ב( יעקב מלבר משה מלגאו ,והוא סוד הארת יסוד אבא הבוקע בפנים של
ז"א ומאיר אח"כ בדור המדבר בפנימיות ,משא"כ הארת יעקב אל דור המדבר הוא בחיצוניות
בדרך חזרת אחוריים ,וז"ס ברכת יעקב אל השבטים וברכתו של משה ,שיעקב סיים בזאת ומשה
התחיל בזאת ,2628והענין כי ב' אורות הם ,א' מה שיסוד אבא מאיר בפנימיות של ז"א ,והב'
ביציאתו לחוץ אל דור המדבר הסמוך לו ,ונמצא שדור המדבר שהם נשמות ישראל קבלו הארה
זאת פב"פ באור ישר בב' הארות ,משא"כ הארת יעקב הוא בחזרה ,שבנסתרים הארת יסוד אבא
ביעקב מבחוץ בסוד התפלין ,אז חזר האור ונעשה עי"ז כלי אל האור כמ"ש למעלה )עקודים יג(
בסוד העקודים ,שנעשו הכלים ע"י חזרת האורות למעלה בבחינת מטי ולא מטי ,שנעשה גבול
ושיעור אל התפשטות המשכת הארת הפנימיות ,והוא הכלי הנעשה ,וכן הוא כאן שביעקב
נסתרים המשך גילוי שלמות הארת יסוד אבא ונעשה גבול אל המשכתו ,ועי"ז הוא נעשה בסוף
גוף אל האור של הארת משה מלגיו שהוא יסוד אבא ,והוא ג"כ בב' מדרגות ,א' ביעקב עצמו,
והב' בחזרתו אל לאה דור המדבר ,וב"פ אור הוא כמנין וזא"ת ,2629ובמשה הוא בהתחלה באור
ישר וביעקב באור חוזר ,והוא בסוף הברכה ,ולכן התחיל משה בברכותיו )דברים לג ב( ה' מסיני
בא וגו' )דברים לג ד( תורה צוה לנו וגו' ,שהוא פנימיות של הנשמות כמ"ש.
פתח סה
וזה ענין האורות הבוקעים בצדי פרצוף דור המדבר שהוא לאה הנ"ל ,והם ב' המטות,
מטה האלקים ומטה משה 2630שהם הולכים באלכסון ,ר"ל שאינם ביושר ההנהגה שהוא בכל עת
 2626עי' שער מאמרי רשב"י נ"ז ע"ב וז"ל ,כי אין קשר הזה )של תפילין של רחל( דומה אל קשר
תפלה של ראש ז"א ,כי אותו הקשר היה יוצא על ידי הכאת קוצא דשערי דאריך אפין ,ועוד כי היה
בסוד אור חוזר בעורף דז"א להוציא ד' דאחד שהיא לאה אשת ז"א העליונה ,ועוד כי היו בחי'
הארת האורות דרך חזרה כנ"ל ,אבל אינו כאן בשו' אופן מאלו כי אין צורך ברחל להוצי' קשר
מאחורי' שהיא נקבה ואינה מוציאה נקבה אחר' ,ולכן הקשר שבה איננו אלא בסוד אור ישר דרך
פני' שלא כדמיון התפילין שלה שהם במצחא ,עכ"ל.
 2627לפי זה מובן התואר יעקב אבינו ומשה רבינו ,וכמ"ש )ב"מ ל"ג ע"א( אבידת אביו ואבידת
רבו של רבו קודמת לשל אביו ,שאביו הביאו לחיי העה"ז ורבו שלימדו חכמה הביאו לחיי העה"ב,
עכ"ל ,ועי' לעיל א"א ח' עומק בזה )וענין זה שייך למש"כ הבהגר"א על תיקו"ז מ"ז ע"א שמחלק בין
ב' בריתות(.
 2628עי' מדרש תנחומא ויחי טז וז"ל ,יעקב במה שפסק אביו משם התחיל ,שנאמר ויקרא
יעקב אל בניו וחתם וזאת אשר דבר ,ומשה כשברך את השבטים פתח ממקום שפסק יעקב שנאמר
וזאת הברכה ,עכ"ל.
 2629עי' מגלה עמוקות אופן רג.
 2630עי' ע"ח כאן שמטה משה נקרא מטה ה'.
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ובכל זמן ,אבל אלו המדרגות הם בבחינת יוצא מסדור העולם הנהוג ,שהרי לא היה כן ולא יהיה
כן כהנהגה זאת בכל דור ,וב' המטות הם סוד ב' הנהגות ושבט )ה(מושלים שהיה בזמן הזה ,והם
בימין של דור המדבר הוא מטה ה' ובשמאלו הוא מטה האלקים ,ועניינם הוא ב' מיני הנהגות
וממשלות ,א' בסטרא דחסד לישראל כמו שהיה בים שהיה משמש לטובת ישראל לבקוע הים
ויעברו בו בחרבה ,וכמ"ש )שמות יד טז( ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו' ,וכמ"ש )ישעיה
סג יב( מוליך לימין משה זרוע תפארתו ,בוקע מים מפניהם וגו' ,שלזה הוצרך לעורר רחמי
דעתיקא לעשות להם נפלאות למעלה מגדר מעשיהם ,שלא היו ראויים לכך קודם מתן תורה,
והב' הוא להעניש את המצרים ,כמ"ש ,נטה וגו' וישובו המים על מצרים וגו' ,והוא בסטרא
דדינא.
וכל מטה הוא ו' ,והוא יסוד אבא שהאיר בדור המדבר בב' הנהגות אלו באותות
ומופתים חדשים שלא היו כן מעולם ,והוא מ"ש בז"ח פ' בשלח )כ"ו ע"ב( א"ר יהודא בעא
קוב"ה דשמוי הוו גליפין בחוטרא עביד אתאין ותניא תרין אתון אתעבידו בימא בההוא סטר
דסטא משה ברחמי ודינא בזע ימא לישראל בי"ב שבילין ואתיב בדינא על מצראי ואטבע לון
בתהומא כו' ,והמטות הם באלכסון כמו שכתב )שמות יד טז( ונטה את ידך וגו' ,וכן מלחמת
עמלק היה ג"כ ע"י המטה כמ"ש )שמות יז ט( מחר אנכי נצב וגו' ומטה האלקים בידי ,והוא בצד
השמאל של דור המדבר שהוא בדינא לאכנעה שנאין ,ותחלת גילוי המטה היה במצרים שנהפך
לנחש ותנין כו' ,שבזה היה מבטל כל כחות הטבעיות של המזלות שראשם הוא התלי 2631תנין
שבשמים שמשם היה יניקת פרעה התנין הגדול וגו' )יחזקאל כט ג (2632והיינו ,כמ"ש כמ"פ
שהנהגה חיצוניות הוא דרך הטבעי ,ופנימיות המוחין הוא הנהגה עליונה שהוא מטה ה'
והשגחתו הגלויה ,והם בב' מדרגות בהשפעת הטוב לישראל ובהכנעת האומות ,והוא מטה
האלקים שמושל על הטבע שבו נקשרים האומות וסטרין דלהון.
וזה היה ההפרש בין הנהגת דור המדבר לשאר הדורות ,שבדור המדבר היה הנהגה זו
גלויה ומפורסמת שלא היה ע"י שום לבוש ענין טבעי כלל רק בדברים רוחנים לגמרי נסים
ונפלאות ע"י מוחין פנימיים הנעלמים ,שלכן נקראים נפלאות ,ולכן גם המטה היה אז בגלוי ביד
משה והוא גילוי יסוד חכמה העליונה ,שחכמה דז"א הוא חכמת הבריאה כפי מה שהוא בהנהגת
ו' אלפי שנין המסודר בתמידיות ,ורק לפרקים מתראה ניצוץ גילוי השגחתו כמו שהיה בכמה
זמנים שהם המוחין המתחדשים בכל עת לפי הזמן ולפי ערך הכנת הדור.
אבל חכמה דכללות אצילות הוא אבא שהוא הנכלל בדיקנא מבחינת הארת א"א בביטול
הטבע לגמרי ,שמשם הוא גילוי זיו חכמה דז"א בבחינת ענף לבד ,כמ"ש )דברים ד ו( כי היא
חכמתכם וגו' ,אבל אבא הוא גילוי חכמת ההנהגה עליונה של הבריאה בביטול טבעם שיסודו
נמסר למשה רבע"ה ,ר"ל שכמו שיסוד הוא התחלה ושורש של כל האילן והבנין עומד עליו,
כמו שהכל כלול בשורש ומשם מתגדל האילן ומוציא ענפים ,וכן בבנין היסוד הוא המעמיד כל
הבנין ,כמו כן משה רבע"ה שורש הראשון של גילוי הנהגה פנמיית הזה ע"י התורה שנתן
לישראל שממנו נמשכים כל הנסים והתגלות אלקותו ית' שבכל דור ובכל זמן ,וכמ"ש שנשמת
משה מאיר בכל דור ,2633רק שבזמן דור המדבר היה בגלוי ואח"כ בהעלם ,בסוד )קהלת א ה(
ובא השמש ואל מקומו שואף וגו' ,ולכן נמסר לידו המטה ,ובזמנו היה בגילוי ובמיתתו נגנז
מטה הזה.
וכן כל דור המדבר וכל עניניהם לא התמיד רק באותו הזמן לבד והיה רק כדי ליתן הכנה
לדורות העתידים ,והוא מ"ש הרב ז"ל שאחר זמן נגנז ונתבטל הארת פרצוף דור המדבר וכל
 2631עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ב וז"ל ,וכלהו מתחברן בהאי מזלא )דהיינו מזל התחתון(
ומשתכחין ביה ,ובג"כ כל יקירו דיקירותא בהאי מזלא תלייא כו' ,והוא תלי שכולל כל הי"ב מזלות,
תלי בעולם כמלך על כסאו )בס"י( ]פ"ו מ"ג וז"ל ,תלי בעולם כמלך על כסאו ,פי' הגר"א שהוא
קבוע וכולם חוזרים ובאים אליו ומשתחים לו[ ,עכ"ל ,ועי' 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 ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"ד.
 2632וז"ל הפסוק :דבר ואמרת כה אמר אדנ"י ה' הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול
הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני.
 2633עי' שער הגלגולים הק' ל"ו.
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הארות האלכסונות שבצדם ,ונשאר רק רשימו דלהון שהם ניצוצי נשמת משה ודור המדבר
שמתגלגלים ומאירים בכל דור ,כמו שביאר רבינו הגדול בפירושו לספ"ד ,2634וכן ענין
הנהגותיהם בבחינת מן ובאר וכל פרטיהם מזהירים ג"כ בכל דור שבזה מתקיימים ישראל,
כמ"ש )דברים ח ג( ויענך וירעיבך וגו' ,למען הודיעך כי לא על הלחם וגו' ,וכן בזמן ירמיהו
שאמר להם )ב לא( הדור אתם ראו וגו' )תנחומא בשלח כא( והוא צנצנת המן שנגנז כו' ,רק
שבזמן דור המדבר היה בגלוי ועכשיו מאירים מבתר כותלא ,ומהם פרנסת ישראל ע"י כמה
מסכים ומחיצות גם בגלותא ,עד שמתלבשים הארות אלו בעוה"ר בסט"א ,ומקבלים מזונם ע"י
אומות העולם.
וכן ענין המטות מאירים ג"כ בכל דור ,שבזה היה לוחם ה' מלחמותיהם בעת שהיו
בארצם ,ועושה להם נסים בכל הזמנים רק שלא היו בגילוי אור דיסוד אבא כמו שהיה בזמן דור
המדבר ע"י משה ,רק ע"י לבוש סידור הבריאה מלובש בדברים גשמיים ,והוא ע"י נוקבא
העיקרית רחל בזיווגא דז"א ,וכן בגלות משם הוא שמירת ישראל שלא יכלום אומות העולם
)יומא ס"ט ע"א (2635והן הן גבורותיו כו' ,אבל הכל בא משורש הארת יסוד אבא שהוא נשמת
משה הזה שמאיר בכל דור.
פתח סו
ולבאר הדבר על בוריו צריך שתדע שזה ההפרש העצמי שבין דור המדבר לשאר
הדורות ,והוא שמצינו בעת שהיו במדבר היתה הנהגתם בדקדוק גדול ע"פ התורה ,והיה מתגלה
כבודו ית' לפי המעשה ממש תיכף ומיד ,שהרי תיכף שהיו חוטאים היו נענשים מיד כמו בעגל
ובמרגלים ובעדת קרח ודומיהם ,וכתיב מיד )במדבר טז יט( וירא כבוד ה' וגו' ,וכן לטוב תיכף
היה מתגלה שכרו ית' ע"פ המעשה ,ולא כן בכל הדורות שאף שהשגחתו ית' היה בדקדוק גדול
ע"פ המעשה ,מ"מ היה בהארכת זמן קצת כמו שהיה בזמן מלכי ישראל ודומיהם ומכ"ש בגלות.
והיינו ,שז"א עיקר הנהגתו בקו המיצוע הישר שהוא סוד הרחמים ,שעיקר הנהגתו ע"פ
סדר הנהגת עוה"ז שהוא במיזוג המדות שהם בסוד נה"י כמ"ש כמ"פ ,וחו"ג שלו שהם השכר
והעונש אינם עיקר של ז"א רק ענפים שלו סוד הזרועות ,שרק לפרקים מתגלה השכר והעונש
תיכף שהוא הנהגת עוה"ב 2636המתגלה בעוה"ז לפי צורך הזמן כדי להודיע כבודו בעולם ,אבל
עיקר שכר ועונש הוא בעוה"ב כדי שיהיה קיום אל הבחירה ,ולכן הנהגת העולם בשית אלפי
שנין הוא ע"י עיקר פרצוף ז"א ונוקבא שהם עומדים בקו הישר והמיצוע.
משא"כ בדור המדבר כל עצם הנהגתם לא היה בקו הישר שהוא מיזוג חסד ודין ובלבול
ומיזוג המדות כפי סדור הנהגת העולם בו' ימי המעשה רק בב' הצדדים שהם החסד והדין שכר
ועונש שאינם לפי המיצוע אלא יוצא מסדור זה אלא בשני הצדדים ,ולכן עיקרם היה ע"י הנהגת
ב' המטות שכל עצמם הם פרצופים שלמים עומדים באלכסון בימין ושמאל ,וזה היה לפי שהיו
ראש מקבלי התורה ,והוצרך הוא ית' להשריש בהם אמונת שכר ועונש וידיעת עומק הנהגתו ית'
ע"פ התורה ותכלית השלמות שלעתיד עד שנשרשו בזה כל מ' שנה ,ואז שוב לא הוצרך לזה
ההנהגה בכל ימות עולם ,ולכן נגנזו ב' המטות וכל המתנות שהיה להם במדבר.
וגם שלא זכו להארה זאת הגלויה כי אם דור המדבר לבד אשר כבוד ה' היה חופף
עליהם בלי מסך מבדיל כלל ,מצד הארת נשמת משה שהיתה בגלוי ע"י התורה ומצות שהיו
מתחדשים ע"י בכל זמן היותם במדבר ,שאותיות התורה אלו הם שיעורי הדברים הנחקקים
 2634ל"ד ע"א וז"ל ,כל מ"ש באבות ומשה וישראל כלם הן בכל דור ודור שכלם מתגלגלים
ניצוצותיהם בכל דור ודור כידוע ,עכ"ל.
 2635וז"ל הגמ' :זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים ,עכ"ל.
 2636עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל ,וכנראה שאחרי
הגמ' ב"ב ט"ז ע"ב וז"ל ,ג' הטעימן הקב"ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב ועי' יהל
אור י"ב ע"ד וז"ל ,וכולם )נה"י( גוונין דמתגלין לנביאים וחג"ת שהן ג' היכלות השניים אינן מתגלין
הגוונים רק לאבות ועי' המשך דבריו שגילוי הנביאים היה נה"י דרך המלכות ,ושל האבות היא
חג"ת בהתלבשות בנה"י ,ונתגלו בארץ ,ע"כ.
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בחכמה עליונה ,שבהם תלוים כל העולמות וכל הנבראים וכל פרטי הנהגתם ,וכבר כתבנו
למעלה )או"א פתח יא( שאותיות הם מבינה שהם ציורי כל הדברים ע"פ מדרגותיהם והנקודות
הם מחכמה 2637שהם הרוח והחיות של כל הפרטים כמו שהאותיות אין להם הברה בלא נקודות,
ובזמן משה רבע"ה שהיה כבודו ית' מדבר מתוך גרונו ,כל המצות וכל התורה מפי ה' ,הרי קבלו
ישראל עצם הארת החכמה גלויה ע"י בינה שהם האותיות והוא גילוי יסוד אבא שהיה אז ע"י
משה שהוא זכה לבינה ,2638אבל אחר מותו שנסתלק הארת הנקודות ולא נשאר רק התורה
כתובה באותיות לבד כמ"ש )דברים לא ט( ויכתוב משה וכו' ויתנה וגו' נגנז ג"כ הארת החכמה
הזאת שהוא רוח החיים ונשאר גנוז מבתר כותלא באותיותיה לכן נתעלם ג"כ הארת דור המדבר
והארות האלכסונות שבו וכל המתנות שזכו אליהם ולכן גם ההשגחה הגלוי' הזאת נסתרה
וכמ"ש )ב"ב ע"ה ע"א( פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה.
והענין כי חמ"ה ולבנ"ה הם סוד חכמ"ה בינ"ה 2639וחכמ"ה מורה על סוד התורה
שכוללת חכמת כל הבריאה וכל ההנהגה והם ג"ן סדרים שלה 2640והם נכללים ביו"ד דברות
והוא כ' של חכמ"ה 2641שכל כ' הוא עשרי"ם כמנין תר"ך אותיות שבהם והם ג"כ ב"פ י' כמ"ש
)שמות לב טו( מזה ומזה הם כתובים 2642וזה נכללים 2643אח"כ בבינה בסוד שביל דקיק קוטרא
בגולמא נעיץ בעזקא )תיקו"ז כ' ע"א (2644שהוא יסוד אבא הנשאר גנוז באימא ונעשה בסוד
לבנ"ה ,והיינו ע"י אור החמה שמאיר בלבנה ומתלבנת שאימא עיקרה גבורות סומקא ומתבסמין
ע"י חסדים דחכמה והם אותיות התורה שנכתבים ונשארים קיימים לדורות וכל כתיבה ע"י קנה
בדיו שהוא יסוד אבא שבו גנוז יו"ד דחכמה כמ"ש רבינו בביאורו לתיקונים )מ"ג ע"ג (2645והוא
ג"כ סוד )שיה"ש ה יא( ראשו כתם פ"ז שהם פנים ואחור דשם הוי"ה 2646אנ"י ה' נאמן לשלם
שכר כו' )רש"י שמות ו ב( שהם בב' הצדדים ימין ושמאל והוי"ה באמצע סוד השורה דור
המדבר עם ב' המטות שבאלכסונות שבזמן משה היו גלוים ונגנזו אחר מותו ונשארים גנוזים
באותיות התורה בלבוש נגלה בגופא והוא אור החמה שנגנז בלבנה באימא שהיא ה' מנצפ"ך
נגד ה' מוצאות של האותיות.
וז"ש ראשו כתם פ"ז קווצותיו תלתלים וגו' ,שהם אותיות התורה על כל קוץ וקוץ תלי
תלים של הלכות 2647והוא ג"כ מ"ש )שיה"ש ה ב( שראשי נמלא ט"ל פנים של הוי"ה 2648שהוא
 2637ע"ח טנת"א פרק ד'.
 2638עי' ע"ח שער הכללים יא וז"ל ,משה זכה לבינה בהיותה בסוד ס' לפי שהוא יסוד אבא
מלגאו ,ועי' ליקוטי תורה ויקרא ,שמשה זכה לאחוריים דיסוד אבא ,ולפנים של יסוד דאמא ,עי'
לעיל פתח ס"ד  -משה אביהם בנפש.
 2639חכמה ובינה ביחד הם בגימ' חמה ולבנה.
 2640זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 2641עי' לקמן שזה יסוד של חכמה ,וזה מובן על פי הנ"ל ,ועי' בית עולמים קכ"ה ע"א וז"ל,
כמו שיסוד אבא הוא גילוי כל הפרצוף ונקרא ע"ש יו"ד שהוא סוד ספר גילוי המחשבה חכמה יו"ד
של השם ,עכ"ל.
 2642עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל ,תרין לוחות היו מסט' דתרין יוד"ין ו' דאינו נטוי
בינייהו איהו עץ החיים ,עכ"ל ,ועי' בתיקו"ז צ' ע"א וז"ל ,בודאי אבני שיש טהור אינון י' י' ,דמנהון
מיין דכיין נפקין ,ואינון רמיזין באת א' רישא וסופא י' י' ,ו' דאיהו נטוי בינייהו איהו עץ חיים ,מאן
דאכל מניה וחי לעולם ,עכ"ל.
 2643נדצ"ל 'נכלל' או 'ואלו נכללים'.
 2644עי' בגר"א שם שדברי הפת"ש בנוים עליו.
 2645וז"ל ,שבקולמוס נכתב התורה ונתגלה ע"י ,והוא ו' דרגא דעד"א וכו' ,והוא מטה דהוא ג"כ
ו' וכו' ,ו' הוא הקולמוס שהוא המכתב שנברא בע"ש בין השמשות ,והוא בין ב' יודי"ן דנטיל די"ו
שהוא יו"ד ויהיב על המגילה ,והוא ו' דנטיל מיו"ד דלמעלה ויהיב למטה הבריח התיקון כידוע,
עכ"ל.
2646
טדה"ד הם האותיות לפני הוי"ה ,וכוז"ו האותיות לאחר הוי"ה ,וביחד הם גימ' פ"ז ,ועי'
הגרמ"מ משקלוב )ביאורי הזהר ריט( טדה"ד יקו"ק כוז"ו גי' פ"ז ,כמנין אנ"י יקו"ק נאמן לשלם כו',
עכ"ל.
 2647עי' מנחות כ"ט ע"ב.
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הימין באלכסון מטה ה' קוצותיו רסיסי לילה )שם( אותם שבשמאל הגבורות שהם צריכים
להתפרד בסוד )עמוס ו יא( והכה את הבית רסיסים ,וכן ההלכות הם בסוד האי אבנא דמתכנשין
2650
עלה הני עדרין ועבדין לה פסקות כמ"ש בתיקונים )2649מ"ב ע"ב( ובביאורי רבינו שם
באריכות שאם היה משה רבע"ה מדבר אל הסלע היה גילוי התורה לישראל בסוד רוח חיים שבו
כדבור בנקודות והוא גילוי החכמה עליונה ,אבל ע"י שהכה במטה לא נתגלה פנימיות יסוד
החכמה כי אם באמצעות המטה ונשאר גנוז בסלע בסוד האותיות בלא נקודות שהוא הדבור
בסוד הגבורות דאימא שצריך לטרוח הרבה לשבר הסלע ולהפריד הגבורות ולמתקם בהסרת
הנחש אשר הוא עלי צור )משלי ל יט( ונגנז אור החכמה ,ולכן אמר שלמה )משלי ל יח( שלשה
המה נפלאו ממני וגו' ,דרך נחש עלי צור וגו' ,וכן ההנהנה לא היה כ"כ בגלוי כמקדם והוא
כמ"ש ביהושע )ה יד( אני שר צבא ה' עתה באתי 2651בימי משה רבך כו' והוא במט"ט סיהרא
דעה"ד טו"ר שנגנז סיהרא דעה"ח סלע עילאה יפה כלבנה וגו' )שיה"ש ו י( וכמ"ש )בראשית ב
כא( ויקח אחת מצלעותיו וגו' ,והם בשית סטרין דכשר פסול כו' בתורה שבע"פ שצריך לטרוח
הרבה למצוא הלכה ברורה והוא סוד ל' של לבנה שהוא אותיות י' דבינה וכ' דחכמה שכ' הוא
דמות סיהרא אגן הסהר 2652כחצי גורן עגולה שהם סנהדרין שבלשכת הגזית שמשם יוצא הלכה
לכל ישראל שיו"ד דסיהרא הוא נקודה פנימאה כלת משה סיהרא דעה"ח 2653והוא גילוי יסוד
אבא והיא גנוזה בסלע סיהרא דעה"ד אגן הסהר וכמ"ש ברע"מ פ' פנחס )רמ"ח ע"ב( ועוד
ובר"ח כו' נקודה דנגיד עלה מלגיו היא חכמה וההוא חוט דאסחר עלה כו' דסיהרא דעה"ד כו'
ולית לה מדילה אלא ההוא חוט דנהיר בה כו' ,אבל סיהרא דעה"ח ההיא נקודה דלגיו מינה איהי
כמבועא דלית ליה פסק דכתיב בה וכמוצא מים וגו' ,וכן בתיקונים )ק"ו ע"א( פתח ר"ש כו'
דאיהו גופא דילה אמתא דילה דאיהו נקודה דילה כגוונא דא כּ ובגינה כו' וכמ"ש רבינו הגדול
בביאורו שם 2654דנקודה פנימיית מסוגרת היא בת מלך וירח עצמה היא צלע הנ"ל סיהרא חיוורא
 2648מילוים של עסמ"ב )יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה ,יו"ד ה"י וי"ו
ה"י( יש בו ט"ל אותיות.
 2649וז"ל ,אמר לון ,ההוא חויא דאתון מגיחין קרבא ביה איך אשתזבתון מניה דאיהו בלע
וקטיל ,ולא עוד אלא דאיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין דקא אתיין אבתריה ,וברתא איהי על
מגדלא דפרח באוירא ,ומכריזין בכל יומא ברקיעא ,דכל מאן דקטיל להאי חויא דיהבין ליה לאנתו
בת מלך פנימאה ממשבצות זהב לבושה ,והאי זהב איהו ז' ימי בראשית ה' חמש אור ב' איהי ב' מן
בראשית ,עלה אתמר יפה כלבנה תורה שבעל פה קראן לה במתיבתא ,ובגין דא כרוזא כריז ,כמה
גברין כמה מארי תריסין אתכנשו בבי מדרשא לאגחא קרבא עם חויא בגינה ,וכמה תריסין
אתעבידו פסקות בגינה דברתא דמלכא ,ויפן כה וכה וירא כי אין איש ,לית בהון דקטיל לחויא עד
דייתי ההוא דאתמר ביה ויפן כה וכה ויך את המצרי ,ובגין דא אתמר עד כי יבא שיל"ה ,שיל"ה
מש"ה דאיהי מורשה דיליה ובגין דא בגיניה אתמר ביה ,עד כי יבא שיל"ה דיליה )נ"א דילה( ודאי
איהו קטיל לחוייא ,עכ"ל.
 2650מ"ב ע"ד ד"ה דיהבין ליה וכו' וז"ל ,אפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע
וכו' ,לא עאל לארעא קדישא עד דיזכה לה ,דמתרין לוחין דאתברו פרחה מיניה וכו' ,ועתה מתכסה
בסלע דמט"ט וכו' ,עכ"ל ,ועי' שם מ"ג ע"ד ד"ה דא קולמוס וז"ל ,שותפא דעבד גרם לך למחטי
בסלע בגין דמטה דאתמסר לך הוה דאילנא טו"ר מט"ט טוב ס"ם רע ,וכען דחזרת בתיובתא
ואתדבקת באילנא דחיי הא נפקת מעבד ואתהדרת בן לקב"ה וכו' ,דכל ענינו )דמשה( תליא
בישראל דלוחות הראשונות ניתנו לו מעץ חיים וכיון שחטאו בעגל נשברו ואתיהיב לון בסט' דע"ה
טו"ר וכו' ולכן לא יגלה עה"ח עד לע"ל ,עכ"ל ,עי' בבהגר"א על תיקו"ז סוף מ"ו ע"ב שהדיבור היא
מימי הדעת.
 2651עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ט ע"א שכ"ז משה רבינו היה קיים היו לומדים תורה הלל"מ
והיה בבחינת לחם מן השמים ,ואחר כך בבחינת לחם מן הארץ.
 2652עי' תיקו"ז ל"ה ע"א.
 2653עי' גר"א שם ד"ה דא נקודה.
 2654וז"ל ,דהנקודה הפנימית שבירח היא בת מלך כמ"ש בר"מ פ" פנחס רמ"ח ב' ,ועוד ובר"ח
כו' לזימנין סיהרא הות כג"ד כו' ,וההיא נקודה כו' כל כבודה בת מלך פנימה וירח עצמה היא צלע
הנ"ל ,סיהרא חיוורא ועב"פ בראשית כ"ח א' ויקח א' מצלעותיו ,מצלעותיו דמאן אלא מאלין
עולמין דמטרונית' נטלו או"א חד מינייהו ואיהו סטרא חיוורא יפה כלבנה ,ויסגור בשר תחתנה דא
בשר דאתמר בי' בשגם הוא בשר בשר דמשה סומק ועליה אתמר פני משה כפני חמה ובג"ד יפה
כלבנה ברה כחמה כו' ,עכ"ל.
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כו' יעו"ש באריכות ,והוא חכמה עליונה הנשאר גנוזה בבינה לדורות הבאים תוך אותיות התורה
וקוצין ותגין דילה.
וכן הסנהדרין בלשכת הגזית בסוד )מלכים א' ה לא( אבני גזית בסוד )שמות לא יח(
לוחות אבן כתובים באצבע אלקים והוא סלע הנ"ל ,והם לוחות שניות שנתנו מסטרא דעץ הדעת
כמ"ש בתיקונים בכ"מ ,אג"ן הסהר היא ג"ן סדרים דאורייתא 2655באותיותיה שהוא )שיה"ש ד
יב( ג"ן נעול אחותי כלה מעיין חתום ,והא' הוא יו"ד פלא חכמה עילאה שגנוזה שם בסוד י'
נקודה פנימאה ,ושם כלל כל התורה ופרטותיה וכלל כל חלקי הנבראים ופרטי הנהגותיהם שהם
נכללים בתיבת בראשית ,שמה שכתוב בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל ,שם מבואר כל
הנבראים והנהגתם וכל פרטיהם וכלולים בתיבת בראשית ,כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו
לספ"ד ,2656וב' דבראשית הוא י' נקודה בהיכליה ,וכמ"ש בתיקונים תיקון כ"ט )פ' ע"ב( מעיין
חתום דא ראשית נקודא בהיכליה כו' ,וכמ"ש רבינו שם )ד"ה סוד ה'( והכל נכלל בתש"ך
צירופים שבתיבת בראשית ,והוא מ"ש )שיה"ש ז ג( שרר"ך אג"ן וגו' ,והו' אותיות שבו הם
רומזים ג"כ לשית סטרין דמט"ט שהוא סלע הנ"ל שהם ו' ימי בראשית ו"ק ו' אלפי שנין ,והם
ג"כ בסוד כ"ז אותיות התורה שבהם )בכלליות( ]בסוד י'[ דחכמה ,שכל א' נכלל מי' ר"ע עלמין
הידועים ,2657וז"ש אג"ן הסה"ר ,והבן.
פתח סז
עוד עשו אורות יסוד אבא שבקעו מחזה דז"א ולחוץ בשני צדדי פרצוף יעקב בימין
ושמאל ,והם מימין סוד נפשות של ערב רב ומשמאל סוד עשו שיצא בצדו של יעקב ,והוא
כמ"ש שיסוד אבא הוא יסוד חכמה העליונה אשר המציאה מאורות האלו לצורך תיקון הבריאה,
והכל נשרש משם לצורך ישראל ששרשם הוא יעקב אביהם ,והם ג"כ אורות של נשמות ערב רב
אשר יש בהם הרבה מניצוצי קדושה ,וענין הערב רב הוא דבר עמוק כמ"ש רבינו הגדול
בכתביו ,2658שב' כללות יש בקליפה ,והם אשר באו מישמעאל ועשו שהם מאברהם ויצחק
סמא"ל ורה"ב 2659ב' ראשי המדות רעות לא תרצח לא תנאף ,ב' כחות הנטועים בנפש הבהמיית
תאוני וכעסני ,2660שהם מכונים בשם שתי בנות לוט 2661בכירה וצעירה ,שאלו כוללים כל המדות
 2655זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 2656ל"ד ע"א וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל כלול בתורה מבראשית
עד לעיני כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל בפ'
הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז' תיבות ז' אלפי
שנה ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת
בראשית ו' אותיות ודגש של הב'.
 2657עי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין,
ומניה נהיר ארחא דז"א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ו ע"ג
ואמנם טעם מנין ר"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך וכל אחת כלולה
מעשר הרי רע עכ"ל.
 2658עי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג
בין שור וחמור )אור תורה אות נז(.
 2659עי' בהגר"א על תיקו"ז ס"ה ע"א שנחש הוא רהב.
 2660עי' בהגר"א משלי א יא.
 2661עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,ידוע ששתי בנות לוט הן נגד נשי יעקב ובכירה שילדה
מואב הוא מתחיל אחורי הת"ת בחינת רחל כידוע שלכן נקרא מואב מאב ודבוקה בת"ת ,עכ"ל,
ועי' שער הפסוקים  -פרשת וירא וז"ל ,והנה הם נאחזות בסדר מורד הגבורות כי תכף ברדתם אל
מקום לאה נאחזות שם ונעשות בחי' מואב )נלע"ד שצ"ל עמון  -זה לשונו של השעה"פ( ואח"כ
ברדתם אל מקום רחל נאחזות שם ונעשית בחי' עמון )נלע"ד שצ"ל מואב( ובבחי' זו תקרא
הבכירה לאה והקטנה רחל וכעד"ז קדם קליפת עמון למואב ,עכ"ל ,ועוד עי' מדרש הנעלם ח"א ק"י
ע"ב וז"ל ,רבי אבא אמר מאי דכתיב )משלי ל טו( לעלוקה שתי בנות הב הב אלו שתי בנות לוט
דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם ,עכ"ל ,ועי' יהל
אור ח"ג ח' ע"ג וז"ל ,ג' קליפות שור חמור כלב וכו' ושור וחמור הן ב' מדות הכוללות הכל תאוני
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הרעות שהם נקראות כללות חיילין דסט"א חמור ושור בימינא ושמאלא ,2662שהם בקדושה ב'
מדות חו"ג שהם ענפים של ז"א ,כח העונג שהוא בסוד אהבת חסד וכח הנקמה והעונש
שבקדושה הוא לנקום מרשעים ולבער הרע מן הארץ ,וכן להיפוך בסט"א הם ראשי ב' המדות
הנ"ל ,שלכן לעומת ב' אלו חו"ג שהם מדות של אברהם ויצחק ,בהיפוכא הם עשו וישמעאל,
והם בסוד מוץ וסובין 2663ב' קליפות הסובבים את החטה.
והשלישי הוא ערב רב שהם מסטרא דיעקב ,2664שיעקב מטתו שלמה ואין בו סיג ויצאו
ממנו י"ב שבטי י"ה כולם קדושים ,אך עדיין לא נגמר הבירור לגמרי עד ימות המשיח ,שכבר
כתבנו למעלה )תיקון טו( שמה שנוגע לקומה דנשמות עדיין לא נברר ,שהבחירה מסורה בסוד
עץ הדעת טו"ר ,והוא סוד כח היצה"ר שנשאר באדם לפתותו לחטא ע"י שמראה קצת טוב שבו,
שבו מפתה ,כמ"ש )משלי ה ג( כי נופת תטופנה וגו' ,והוא נחש האוחז בעקב כמ"ש אחר חטאו
של עץ הדעת )בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב.
והם סוד ב' שמות של יעקב וישראל ,ששם יעקב מורה )על( שעדיין לא נגמר הבירור
והנחש יכול לאחוז בעקב ,משא"כ שם ישראל מורה על שניתן שליטה לקדושה על הסט"א והוא
אחר הבירור וכמ"ש )בראשית לב כח( כי שרית וגו' ,והוא בסוד )בראשית ג טו( והוא ישופך
רא"ש של ישראל כמ"ש למעלה )פתח סג( ולכן כ"ז שית אלפי שנין דהוה עלמא שהבחירה
עדיין מסורה והרע נמצא ,עדיין יש מקום לב' שמות שלו ,שבזמן שישראל עושים רצונו של
מקום ומגיעים למדרגה עליונה שהסט"א נכפף תחתיהם אז נקראים בשם ישראל ואז יש להם
שליטה על או"ה ,משא"כ כשיצרם מתגבר עליהם אז הסט"א גובר אז הם ירודים ונכנעים
לאומות ,ואז נקראים בשם יעקב.
ובזה תבין עומק דברי תוה"ק ודברי רז"ל שהנה אמרו )ברכות י"ג ע"א( כל הקורא
לאברהם אברם עובר בעשה ופריך אלא מעתה הקורא לישראל יעקב כו' ,ומשני התם קוב"ה
אהדריה כו' ,וצריך ביאור למה באמת נשתנה שם אברהם מישראל ,אבל הוא ענין עמוק בסתרי
תוה"ק ובוא ושמע דברי אלקים חיים ,והוא שצריך שתדע שהדורות שקדמו לאברהם כולם היו
בסוד התהו ,שעדיין היה שקוע כלל קומת אדם דנשמות ישראל בסט"א ,והם ב' אלפים תהו
שארז"ל 2665עד שנעשה אברהם בן מ"ח שנה ומאז התחיל הבירור ,ותחלת הבירור היה סוד
השלשלת שקבע השי"ת משמו באברהם ובזרעו כמ"ש רז"ל במדרש ,והשלשלת הזה הוא
התקשרות הקדושה באופן שלא יהיה שליטה גמורה לסט"א כפי הבחירה ,אלא שבסוף הסיבוב
של שית אלפי שנין יוחזר הממשלה לקדושה וביער רוח הטומאה וגו' ,2666והוא סוד ה' משם
הוי"ה שנקשר בשמו של אברהם ,והוא ה' אחרונה סוד כנסת ישראל 2667שכוללת כל ס' ריבוא
וכעסני שהן עשו וישמעאל ס"ם ונחש וכו' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור )אור
תורה אות נז( ועי' יהל אור ח"ב מ' ע"ד שזה ב' בנות שאומרות הב הב.
 2662עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"א.
 2663עי' זהר ח"ב ק"כ ע"ב וז"ל ,כד יפקון מגלותא הכי יהון תבירין עד דיתבריר אוכל מתוך
פסולת ,דהיינו קש ערב רב ,עד דיתבררו וישתמודעו ישראל בינייהו כבר דאתבריר מגו מוץ ותבן,
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ח ע"ד שמוץ ותבן הם זו"נ דסט"א ,וע שם מא ע"ב ד"ה בשגם
הוא בשר שסובין ומרסן הם ע"ר וצ"ע כאן.
 2664עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד דף י וז"ל] ,לברית מילה[ יש ג' כסויים ,שלהעבירם צריך
מילה ופריעה ואטיפו דדמא ,וסודם עשו וישמעאל וערב רב ,והם ממש מקבילות לג' אבות ,עכ"ל,
וכן עי' יהל אור ח"ג כ' ע"א כי עשו וישמעאל באים מיצחק ואברהם ,וערב רב נתערב בזרעו של
יעקב.
 2665עי' ב"ר פרשה צה פסקה ג וז"ל ,ובן כמה שנים הכיר אברהם את בוראו ,בן מ"ח שנה הכיר
את בוראו ,עכ"ל ,ועי' ע"ז ט' ע"א וז"ל ,תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים
תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח וכו' ,שני אלפים תורה מאימת אי נימא ממתן
תורה עד השתא ליכא כולי האי ,דכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי ,אלא
מואת הנפש אשר עשו בחרן ,עכ"ל.
 2666על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 2667עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"א וז"ל ,בא"ז )רצב ע"א( ואלה המלכים אשר מלכו כו' הדר
ודאי כו' וכתיב צדיק כתמר יפרח והוא בפומיה דאמה כאן נתקיימו ע"י חסד דאתגלי בפום אמה,
ולכן לא נתקיים העולם עד שבא אברהם חסד ואתגלייא האי פומיה דאמה ואז נתקיים העולם,
בהבראם א"ת בהבראם אלא באברהם ושם ה' זעירא פומיה דאמה כידוע ,עכ"ל.
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נשמות שלהם כמו שית' במקומו בס"ד )נוק' דז"א פתח א'( וכמ"ש ששמו ית' נקרא על ישראל,
והוא ע"י המילה שנתנה לו לברית עולם להיות לו לאלקים ולזרעו אחריו ,2668שהוא סוד כללות
תרי"ג איכות שברוח להאיר על התרי"ג שבנפש 2669שבזה מתקשר הנפש עם הרוח ואינו זז משם
לעולם אף אם ירבה לחטוא ח"ו יוכל לחזור למקורו ,והוא מ"ש )עירובין י"ט ע"א( שאברהם
יושב על פתחו של גיהנם ומוציא משם הרשעים שחתומים באות ברית קודש ,והוא סוד האמונה
ביחודו ית' שקשור בלב כל איש מישראל לעולם אם לא הרשעים הגמורים ח"ו שכפרו ביחודו,
והוא סוד החזרת הערלה הנאחז באות ברית קודש קוצו של ד' דאח"ד שהוא אל אח"ר ח"ו.2670
2672
וז"ס מ"ש בזוהר )משפטים קכ"ג ע"ב( 2671ה' ד' הוית כו' והוא כד נפקת מאתלטיא
כו' ,שהם כלל כנסת ישראל נשמותיהם בסוד הנוקבא שהיו שקועים בסט"א ,שע"י מצות מילה
שנתנה לאברהם אז הם יכולים לצאת משם ,ולכן לא היה אברהם מוליד עד שניתן לו מצוה זו
לאות ברית ולזרעו אחריו ,ומאז מד' נעשה ה' שתחלה היה בסוד דלה ועניה 2673בתחלת יציאתה
משם בסוד נקודה לבד בעטרת הברית ,ואז נקשר הנפש ברוח בסוד ו' של השם ונכנס בד' ונעשה
ה' ,2674והוא רוחא דשדי בגוה 2675שבזה היא כורתת ברית לדכורא ,כמ"ש )סנהדרין כ"ב ע"ב(
אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי ,והוא הברית שכרת השי"ת עם אברהם שע"י
נעשית כלי לברר ולהוציא כל נשמות ישראל לסטרא דקדושה באופן שבסוף הסיבוב יוחזרו
מבוררים בתכלית ,והוא נשאר קיים גם בגלות בעת שישראל ח"ו בשפל המדרגה ע"י רוב
חטאותיהם ואינו סר מהם לעולם ,וכמ"ש )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם
וגו' להפר בריתי אתם כי אני ה' וגו' ,שכבר נקשרו בשלשלאין תקיפין ,ולכן מצוה זו אינו סר
מישראל לעולם ,ולכן אינו זז שם אברהם משרשם לעולם.
פתח סח
והנה בתחלה קודם שניתן מצות מילה לאברהם היה קליפת ישמעאל ועשו שהם התאוני
וכעסני שקועים בקדושה בכח גדול ,והתחיל הבירור שיצא ישמעאל בפ"ע ונצטרף סיגי הכסף

 2668עי' בראשית יז ז.
 2669עי' לעיל הערה .202
 2670עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 2671עי' בספד"צ ל' ע"א וז"ל ,ה' ד' הות בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגווה אפיקת ו' ,ועי' עוד
תיקו"ז ס"ה ע"ב וז"ל וכד נחתא מליא לגבי בעלה דאיהו ו' נהר דאתמשך מעדן ו' עאל בד'
ואתעבידת ה' וכו' ,עכ"ל.
 2672עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ב שהנוק' לפני קבלתה מהדכר היא ד' ואחר כך ה' ,ועי' עוד
בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד וז"ל ,אין לה )לנוק'( אורות חדשים להיות בכלל התיקון רק אותן אשר
יצאו מן הקליפות ,שהן אחד עשר קליפות שנעשו בעולם התהו ,אחד עשר ארורי' מן ו"ה של
השם ,ו' נתקן בו' בתיקונים וה' יצאה מן הארורים ואתחבר בוא"ו ,ואין לה תיקון בפ"ע רק
דאתבסמת בדכורא ,עכ"ל.
 2673עי' שעה"כ קדיש א' ,וכן ע"ח עקודים פרק ה'.
 2674עי' בהגר"א תיקו"ז י"ז ע"ג ד"ה ואינון.
 2675עי' ע"ח מוחין דצלם ו' וז"ל ,זווג אחד )בין אבא ואמא( התדיר א"צ שיעלו זו"נ בסוד מ"נ,
אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו"נ ,וכל שאר
הנשמות הנמשכין מזווג או"א וההוא רוחא מספיק אז למ"נ עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז פ"ט ע"ב.
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כמ"ש בז"ח בסופו ,2676וע"י המילה יצא בפ"ע שלא יהיה לו שליטה גמורה על הקדושה והוא
כח התאווני שנשבר ע"י מצוה זו ,2677ולכן נצטוה אברהם לימול את ישמעאל ג"כ ובזה נשבר
כחו ,ואח"כ ביצחק אתברר ג"כ כח השני שהוא הכעסני ,ויצא עשו התוכא דדהבא 2678ויצא
אדמוני וגו' )בראשית כה כה( גבר אשיד דמא ,2679ועי"ז נפרדו שני כללי כחות המדות רעות
מסטרא דקדושה ,ויצא יעקב שלם איש תם נקי ומבורר ,שאף שהבחירה עדיין מסורה ,מ"מ אינם
קשורים כ"כ בנפש הבהמיית שיהיו אחדים ממש עם הקדושה כמו שגרם ע"י חטאו של עץ
הדעת וניתן הכנה לקדושה שסוף הסיבוב יוחזר הכל לטוב הגמור ,וכמ"ש )זכריה יג ט(
וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים כבחון הזהב ,2680שהם ב' ראשין דסט"א הנ"ל שיתבררו לעתיד,
והוא זוהמת הנחש דאטיל בחוה 2681ע"י עץ הדעת.
וכשנולד יעקב נתקן ויצא הנחש בפ"ע שהוא עשו ,ואז הוקבע הדבר שכל שית אלפי
שנין יהיה הבחירה מסורה ,שיוכל להיות שהקדושה תגבר כחה לגמרי או להיפוך ח"ו כב'
אנשים נפרדים הנאבקים זה בזה ,והוא מ"ש )בראשית כה כג( ויתרוצצו הבנים וגו' ,שני גוים
בבטנך וגו' ,ורב יעבוד צעיר ולאום מלאום יאמץ ,והוא המלחמה שבין הנחש לאדם דקדושה כל
זמן הבחירה ,וכמ"ש )שם כה( ויצא הראשון וגו' ,שהוא הקליפה שקדמה לפרי 2682שהוא יצה"ר
הניתן באדם בתחלה בעת שיוצא מבטן אמו ,ואעפ"כ ואח"כ )בראשית כה כו( יצא אחיו וידו
אוחזת בעקב עשו שהוא השלשלת שכתבנו שבו נקשרו נפשות ישראל לקדושה ,והסט"א היא
ככלב הקשור בשלשלת ,שראש השלשלת ביד המושל בו כדי שלא יהיה לו ממשלה גמורה
שלבסוף יטול ממשלתו ממנו ,וכן לע"ל סוד הגאולה כמ"ש במדרש )ב"ר פרשה סג פסקה ט( מי
תופס המלכות אחרינו כתב לו וידו אוחזת וגו' ,והוא העקב של יעקב שבו אחיזת הנחש.2683
וכל מה שמבואר בתורה ביעקב ועשו הכל רומז למלחמה שבין סט"א לקדושה וסוד
הבחירה ,והכל היה הכנה מה שיהיה אח"כ וסוד )בראשית לב כד( ויאבק איש עמו עד עלות
השחר שהוא סוד הגאולה העתידה ,וסוד עוה"ב של אלף השביעי )זכריה יד ח( והיה לעת ערב
יהיה אור וגו' ,שאז יתבטל הבחירה וביער רוח הטומאה וגו' ,2684לכן נקרא שמו ישראל שהוא
רומז על שליטת הקדושה לסוף הימים ,ואין זה אלא הכנה לבד ,אבל מ"מ אח"כ 2685הדר קוב"ה
וקראו יעקב בעת שירד למצרים ,שהוא רומז על ירידת קומה דקדושה וממשלת הסט"א ע"י
הבחירה המסורה שהנחש אוחז בעקב ,והוא סוד מצולות ים שעולה מנוקבא דתה"ר 2686ולכן
נקרא מצרים 2687ולכן הוא ית' הבטיח ליעקב וגילה לו סוד הזה שאע"פ שהבחירה מסורה,

 2676לא מצאתי שם ,אבל מצאתי בסתרי תורה ל"ז ע"ג וז"ל ,מה דלית הכי באברהם דנפיק
מניה ישמעאל ובני קטורה ,דאינון סיגי הכסף ,ואדם דנפק מניה קין ,ונח דנפק מניה חם ,ויצחק
דנפק מניה עשו סיגי דהבא ,עכ"ל.
 2677עי' ר' בחיי בראשית יז יג.
 2678עי' זהר ח"א ק"ט ע"ב וז"ל ,ויעל לוט מצוער וגומר מגו הורמנותא דמלכא אתפרשא
מסטרא דימינא ,חד התוכא דקטורא דגולפא מתדבקא בגו ,התוכא דדהבא מסטרא דשמאלא בגו
מסאבו ,ואתעביד קטורא חדא דאילנא ,עכ"ל.
 2679עי' גמ' שבת קנ"ו ע"א וז"ל ,האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא.
 2680עי' ז"ח ל"ג ע"ג וז"ל ,וכען צריך לפרש אדם דסטרא דכיא ,ת"ח כד אתלבש אדם דדכיו
באברהם אתלבן ביה ,וביצחק אצטריף ,הה"ד וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב
ביעקב אחזי דיוקניה ועביד תולדין ,עכ"ל.
 2681עי' שבת קמ"ו ע"א.
 2682עי' ליקוטי תורה להאריז"ל פרשת וישלח.
 2683זה ע"פ בגר"א מגילת אסתר א א על דרך הרמז.
 2684על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 2685עי' ברכות י"ג ע"א וז"ל ,אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב הכי נמי ,שאני התם דהדר
אהדריה קרא דכתיב ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב ,עכ"ל.
 2686עי' פע"ח ק"ש על המטה יא שכותב שמצולות ים זהו נוק' דתה"ר.
 2687עי' פע"ח חג המצות ז' וז"ל ,פרעה אחיזתו בעורף ולא בפנים ,והיא באחור הגרון דא"א,
ששם בבינה דא"א ,הנקרא גרון ,ושם סוד מקום צר ,לכן נקרא מצרים ,מצ"ר ים ,ושם היה מעכב
הטפה ,היורד לחוט השדרה ,ויורד משם השפע לז"א הנקרא ישראל ,ופרעה עיכב השפע ההוא,
והיינו משועבדים תחת ידו ,בהיות כי אחיזתו בב' אותיות מ"י דאלהי"ם ,וזה בעורף ,עכ"ל ,ועי'
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אעפ"כ לסוף הכל הקדושה תשלוט ,וז"ש לו )בראשית מו ג( אל תירא מרדה מצרימה וגו' ואנכי
אעלך וגו' ,והוא סוד הקשר הנ"ל שהוא ה' משמו ית' שניתן לאברהם שהוא מקושר בה' עילאה
עלמא דחירו שהוא למעלה מן הבחירה שעי"ז תצא הקדושה משליטת הסט"א ,והוא אנכי
דיצ"מ סוד נש"ר שם של אנכי כמ"ש רבינו הגדול בפי' לפ' האזינו 2688והוא מ"ש )דברים לב יא(
כנשר יעיר קנו וגו' ,ולכן שם של ישראל אינו קבוע שלא ניתן לו רק להיות הכנה לע"ל ,שהרי
עדיין נשאר סוד הבחירה כל ימות עולם ,והיינו ע"י שנפרדו ב' ראשי המדות שבנפש ,התאווני
וכעסני שהם סוד מוץ וסובין 2689של החיטה ,ונשאר נקי סוד יעקב מטתו שלימה.
אבל מ"מ הבחירה מסורה להתקרב ג"כ אל הרע ,והוא ע"י שלא ניתקן עדיין חטא עץ
הדעת טוב ורע לגמרי ,והוא סוד ערב רב שהוא נגד יעקב שע"י גרמו כמה רעות לישראל
והחטיאו אותם והם שגרמו חורבן בית המקדש ע"י כח הרע המעורב בטוב לפתות את האדם
בסטרא דקדושה ,כמ"ש )משלי ה ג( כי נופת תטופנה ,שיצה"ר מראה היתר בדבר ,והוא סוד
שאור שבעיסה 2690שאינו בגדר מוץ ותבן שהוא הרע הגמור אלא נעשה מעצם החיטה הזכה,
והוא סוד ערב רב שנשארים מעורבים בישראל ,שב' הקליפות עצמם נפרדו מהם ,כמ"ש )במדבר
כג ט( הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב ,שהם סוד ע"ב אומין עם עשו וישמעאל ,2691כל א'
כלול מי' כמנין יתחש"ב ,כמ"ש רבינו הגדול בפירושו לפרשת בלק ,אבל אעפ"כ ערב רב
נשארים מעורבים בהם שהם עצמם כישראל ואין נבדלים מהם בכל דבר ,והיינו שאף שלא ניתן
כח לסט"א לפתות נפש הישראל בעון גלוי ,אבל תחילת פיתויו ע"י התערובות הרע בטוב
כמ"ש ,והוא מ"ש )ברכות י"ז ע"א (2692גלוי וידוע כו' שרצונינו כו' ,מי מעכב שאור שבעיסה
כו'.
פתח סט
וזה ענין מ"ש )שמות יב לח( וגם ערב רב עלה אתם מארץ מצרים וגו' ,שבמצרים )שם(
נבררו כלל ס' ריבוא נשמות של ישראל ונצרפו ונבחנו ,כמ"ש )בראשית ד כ( ויוציא אתכם מכור
הברזל ממצרים ,במה שלא נתערבו בגויי הארצות ולא שינו את שמם כו' )ויק"ר פרשה לב פסקה
ה( והוא קשר האמונה שנקשר בהם ע"י אברהם כמ"ש )שמות ד לא( ויאמן העם וגו' ,וכתיב
)שמות יד לא( ויאמינו בה' וגו' ,שלכך היה ענין ירידת אברהם למצרים ולקיחת שרה בבית
פרעה )בראשית יב יז( וינגע ה' את פרעה וגו' ,הכל הכנה למה שיהיה לעתיד כשירדו בניו שם,
ועשה שם שביל קדוש תוך זוהמת הסט"א אשר שלט שם ,בסוד )יחזקאל כג ב( אשר בשר
חמורים בשרם וגו' ,והוא מסטרא דיליה לא תנאף ,2693שבמה שנשמרה שרה ולא נטמאת שם ע"י
פרעה התנין הגדול 2694נחש דאטיל זוהמא בחוה ,2695נשרש שורש שגם נשותיהם של ישראל היו
גדורים שם ,וכמ"ש )שיה"ש ד יב( גן נעול אחותי כלה ,ואחת היתה ופרסמה הכתוב 2696שלכך
בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ד וז"ל ,תהום הוא יסוד דנוק' ,והוא יסוד דבינה שנקראת תהום רבה,
ולכן נוק' דתה"ר היא באמת יסוד דבינה ,ושם מקום העורף שהוא מקום קליפת מצרים ,עכ"ל.
 2688כך כתוב באד"א אופן ב' ללא תוספת ,אבל ע"ש בבאר יצחק תוספת ביאור ,ועי' זהר אמור
צ"ה ע"ב.
 2689מוזכר בפתח הקודם.
 2690עי' רע"מ ח"ג רל"ב ע"ב וז"ל ,אדם דטחול איהו זחיל עפר ואיהו תקיף יתיר מאדם דמרה,
ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה ואינון אומין דעלמא דמיין למוץ ,יתיר מעכבין בגלותא ערב
רב לישראל מאומין עכו"ם ,כמה דאוקמוה רבנן מי מעכב שאור שבעיסה מעכב ,עכ"ל.
 2691עי' אדרת אליהו דברי הימים א' א יג.
 2692וז"ל הגמ' :רבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו
לעשות רצונך ,ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב
לעשות חוקי רצונך בלבב שלם ,עכ"ל.
 2693עי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג
בין שור וחמור )אור תורה אות נז( ועי' בגר"א על משלי א יא שישמעאל שייך ללא תנאף.
 2694עי' יחזקאל כט ג וז"ל הפסוק :דבר ואמרת כה אמר אדנ"י ה' הנני עליך פרעה מלך מצרים
התנים הגדול הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני ,עכ"ל.
 2695עי' שבת קמ"ו ע"א.
 2696עי' במ"ר פ"כ פכ"ב.
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זכו לקבלת התורה כמ"ש במדרש )ילקוט במדבר א תרפד (2697ששאלו אומות העולם מה ראו
אלה להתקרב כו' ,סתם הקב"ה את פיהם כו' ,הביאו לי ספר יוחסין שלכם כו' ,וכמ"ש במקום
אחר.
2698
וכאשר יצאו שורש כל הס' ריבוא נשמות ממיצר ים מנוקבא דתהו"ר  ,אז נתגלה
עליהם אור יסוד אבא שהוא נשמת משה רעה"ש 2699שאז נתגלה יסוד חכמה עליונה שהכוונה
בשביל ישראל והתורה ועלו עמהם ג"כ ערב רב שהם מסוד הדעת טו"ר שהוא כח המפתה האדם
במעט הטוב שבו והם שאור שבעיסה שעדיין לא נגמר הבירור והבחירה מסורה ,ולפי שהרבה
קדושה היה שם היה כוונת משה לקבלם ,ולפי דרכי התורה והחכמה העליונה שנתגלה ע"י היתה
מחשבתו שיוכל להחזירם למוטב ולהראות לכל דבר מדרכי הפיתוי והיצה"ר שהוא שקר ורע,
ועי"ז היה נתקן הסט"א לגמרי שלא היה עוד מקום ליצה"ר להחטיא האדם ביודעו דרכי פיתויו
והאיך הוא מרמה האדם בשקר ורוצה לאבדו מן העולם ,ועי"ז היה גמר התיקון.
אבל לא הועילה מחשבתו שהרי עדיין נשאר הרע גובר בם ,וגם החטיאו את ישראל
בעגל ובקברות התאוה ובכל החטאים שהיה במדבר ,ומזה נשרש שורש היצה"ר בנשמותיהם
בדורותיהם אחריהם ,ומזה באו כל החטאים בכל הדורות עד שגרם להם גלות ,ומהם ג"כ
הפושעים והחוטאים שבכל דור ונביאי הבעל בזמן הבית ,שהיו מרמים בהם את ישראל בהראות
להם על רע טוב ,וכמ"ש )ישעיה ה כ( הוי האומרים לרע טוב וגו' ,שמים חשך לאור וגו'.
וכן בזמן בית שני הצדוקים והמינים שהיו הופכים דברי אלקים חיים 2700ונמשכו
אחריהם הרבה בחושבם שזהו דרכי ה' ,וכן בכל הדורות ,ומהם בדורות האלו אשר רבו
המכחישים יופי החכמה העליונה ומפילים זהרה במה שנמשכו אחרי מחקר אנושי חכמה
המזוייפת ,והסרים מדרכי התורה המקובלת לנו בכל פרטי המצות ועשייתם ,ונמשכים אחר
דעתם בעבודת ה' ,והם ממש נשמותיהם של ערב רב שהם מסוד דע"ת ,2701רק שיוצא מגדר
האמת והיושר בסוד )מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב.
והוא סוד הארת ערב רב בצד ימין של פרצוף יעקב שהוא אינו ביושר רק יוצא בסט"א,
ונראה לעיני הבריות שהם בצד ימין בסטרא דקדושה ,שלכך נגזר על נשמת משה להתגלגל בכל
דור 2702ולהיות בגלותא ביני ערב רב כמ"ש בזוהר וברע"מ ובתיקונים בכ"מ ,והם התלמידי
חכמים האמיתים שבישראל אשר ע"י יהיו נשמרים ישראל והתורה ,ועומדים בפרץ שהם
מניצוצי נשמת משה הנקשרים באמונה שהוא יסוד החכמה העליונה ,והוא בעקבות משיחא
אשר רבו המתפרצים והם שבעקב דיעקב ששם )בראשית לב כד( ויאבק איש עמו כו' ,וכמ"ש
בפרק גיד הנשה )צ"א ע"א( וריב"ל אמר ,אמר קרא בהאבקו עמו כאדם שחובק את חבירו וידו
מגעת לכף ימינו של חברו ,רשב"ג אמר ,כעכו"ם נדמה לו כו' ,שהוא סוד פרצוף ערב רב שבצד
ימין של יעקב שע"י הוא המלחמה בין סט"א לסטרא דקדושה )משלי ה ג( כי נופת תטופנה וגו'.
והוא בסוף הלילה בעקבות משיחא עד עלות השחר שאז יהיה גמר הבירור ויתגלה לכל
אור התורה וחכמה העליונה ,וכמ"ש )משלי יב יט( שפת אמת תכון לעד וגו' ,ויתבערו ערב רב
מעלמא שהם בסוד נג"ע ר"ע 2703חמשה כתות שחשבם בזוהר ובתיקונים בכ"מ שעליהם אמרו
 2697וז"ל המדרש :בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו
להתקרב יותר מן האומות ,סתם פיהן הקב"ה אמר להן הביאו לי ספר יוחסין שלכם שנאמר הבו
לה' משפחות עמים כשם שבני מביאין ,ויתילדו על משפחותם ,לכך מנאם בראש הספר הזה ,עכ"ל.
 2698עי' בפתח הקודם.
 2699עי' ע"ח הארת המוחין פרק א'.
 2700עי' רש"י )ר"ה י"ז ע"א ד"ה המינין( תלמידי יש"ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים
לרעה.
 2701גימ' ער"ב ר"ב.
 2702בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"א וז"ל ,כל מ"ש באבות ומשה וישראל כלם הן בכל דור ודור
שכלם מתגלגלים ניצוצותיהם בכל דור ודור כידוע ,עכ"ל.
 2703עי' זהר ח"א כ"ז ע"ב וז"ל ,דבזמנא דערב רב דאינון )סי' נג"ע ר"ע( נ'פילים ג'בורים
ע'מלקים ר'פאים ע'נקים ,בין ה' ה' ,לית רשו לקב"ה לקרבא בינייהו ,עכ"ל ,ועי' בתיקו"ז צ"ז ע"ב
וגר"א שם וז"ל ,מפ' בפ' בראשית שם דעמלקים רישין דבני ישראל בגלותא כלי חמס וגוזלים לעניי
ישראל ,והן מסט' דדור המבול ונשמתין דילהון ונצטרפו במצרים ונפרד הרע בע"ר ,וכד קביל לון
משה ע"ה נתערבו נשמתן בישראל והוא הגלות הזה וכו' ,נפילין הן דאזלין בתר זנות והכן בתר
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)יבמות מ"ז ע"ב( קשים גרים לישראל כספחת בסוד )ויקרא יג מב( נגע לבן אדמדם ,ושע"ר
בנגע הפך לב"ן )שם ג'( שהם הקליפות האוחזים בשערות השחורים דרישא דז"א שהם סוד
)שיה"ש ה יא( קוצותיו תלתלים שחורות כעורב אותיות התורה שנסתמו ונסתרו דרכיה ,והם
המהפכים דברי אלקים חיים בעוה"ר למינות ,ונאחזים ונקשרים בתוה"ק ומראים לבני אדם
שהוא הטוב בסוד הפיכת חשך לאור ואור לחשך ,והוא האחוריים של ל"ב נתיבות חכמה ונ'
שערי בינה ,שכל דרך בנתיב חכמת ובינת התורה נמצא נגדו להיפוך בסט"א ,וכמו שית' סודו
באריכות )קלי' ח'( בסוד ב' הצפרים שנגד פרצוף לאה ורחל ב' נוקבין דקדושה כמו שית'
במקומו בס"ד ,ודי בזה.
פתח ע
ובצד שמאל של פרצוף יעקב יוצא עשו והוא ג"כ בא מהארת יסוד אבא שהוא יסוד
חכמה העליונה ,שכן שיערה חכמתו של יוצר בראשית ,להיות מסטרא דשמאלא דיעקב היפוכו
אשר הוא רצועת מרדות אליו ,2704כאשר זה קם זה נופל ,וכמ"ש )בראשית כה כג( ולאום מלאום
יאמץ ,לא נתמלאה צור כו' 2705והוא מסוד הגבורות שוטרי הדין ,והוא בסוד הברכות שרצה
יצחק לברך את עשו ,ויעקב בא במרמה ולקח ברכותיו ,והוא ענין עמוק בדרכי החכמה ובסוד
הנהגה הפרטית לצורך ישראל שהוצרך עשו להתברך מאביו ע"י המחשבה ,והוא כי יצחק הוא
בסוד שורש מדה"ד בוצד"ק אשר נשרש במו"ס חכמה עליונה הכמוסה מעין כל חי ,ששם סוד
כל הבירורים דאתברירו במחשבה ,שנשרש שם כח הבירור ע"י שבט הנוגש ומעניש אותם,
שעי"ז חוזרים בתשובה ומתנקים מעונותיהם ,ולכן שם זריק ש"ך ניצוצין לכל סטר ,2706והוא
האור המחשיך אחר ירידתו למטה בסוד חשכת לילה ,וכמ"ש )איוב לג טו  -יז( בחלום חזיון
לילה וגו' ,אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום להסיר אדם מעשה וגו' ,יחשוך נפשו מני שחת
וגו' ,והוא בסוד שורש הגבורה שבמו"ס שכתב הרב ז"ל )ע"ח הולדת או"א וזו"ן פרק ז'( כמ"ש
במקומו )א"א פתח ח'( והוא סוד )בראשית כז א( ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות וגו',
שהוא סוד סוף הדין שמשם סוספיתא דדהבא ,2707שהדין ישלוט בסוף קו הקדושה בסיום קו
המידה שמדיד משחתא ,והוא סוף הרשימו של העולמות בעולם התחתון ,שבו מגיע עונש
לישראל ולצדיקים ובו הם שפלים וירודים מאד ,אבל למעלה בשמים ,גדול מעלתם מאד ,ונמצא
שבאמת בשורש הבוצד"ק במו"ס שם הוא טוב מאד שהוא תכלית מחשבה העליונה הגנוזה,
ושם הם גוונין נהירין ,וכמ"ש )מיכה ז ח( כי אשב בחשך ה' אור לי ,ולכן יצחק בסוף ימיו שם
נאחז עשו לקבל הברכות שלו.

בצעין דהאי עלמא אשה זונה מסט' דילין ,גבורים הם אנשי השם דכל עובדיהון בשביל לעשות לון
שם מסט' דדור הפלגה ,רפאים שאינן רוצים לעשות ג"ח וצדקה והם בעלי תורה ,ענקים הם
מזלזלים ת"ח ,עכ"ל.
 2704עי' רש"י בראשית כה כג ,ועי' נתיב הקליפות פתח ה' שהדכורא דסט"א היא רצועא בישא
לאלקאה ,ועי' בתיקו"ז י"ג ע"א שזהו שפחה בישא.
 2705עי' מגילה ו' ע"א וז"ל ,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 ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ב' ,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.
 2706עי' ע"ח רפ"ח פרק ה' וז"ל ,ודע כי בחי' אלו הרפ"ח ניצוצין הנ"ל הם כולם בחינת גבורות
ודינין גמורים ,ואליהם רמזו בזוהר במקומות הרבה כנזכר פ' פקודי ,ת"ח רישא דמהימנותא בטש
)מחשבה( בוצינא דקרדוניתא וסליק גו מחשבה ואפיק ניצוצין זריק לש"ך עיבר ובריר פסולת מגו
מחשבה וכו' ,ובפ' תזריע דמ"ח ע"ב תנא מן בוצינא דקרדינותא נפקין שכ"ה ניצוצין וכו' מסטרא
דגבורה דאתקריאן גבורה כו' ,עכ"ל.
 2707עי' זהר ח"ב ר"ג ע"א שזהו פסולת שבזהב דהיינו שבגבורות ,ושם נאחזת הקליפות )ע"פ
ע"ח קליפות פרק ז'( ועי' יהל אור ח"ב ט"ו ע"ד שזה האותיות ח"ק של עולם העשיה ,מדור
הקליפות.
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אבל לא ניתן לו הברכה העליונה בפועל ,שאם היה כן היה ח"ו שליטה עולמית אל
הסט"א ,2708ובאמת לא היה רק במחשבה לבד ,שהסט"א יחשוב בדעתו שלעולם יהיה שליטתו,
שעי"ז יתגרו או"ה בישראל לעשות בהם שפטים ולא יתייראו מדין שלעתיד ,ועי"ז יהיו ישראל
נקיים ,וכמ"ש )איכה ד כא-כב( ששי ושמחי בת אדום וגו' ,תם עונך וגו' ,ונמצא שהיה זה
בכוונה עמוקה מאתו ית' ,שיתברך עשו במחשבה ,ובאמת מחשבה זאת הוא לטובה ,שעי"ז
עשה יעקב מטעמים לאביו יצחק ,והם סוד הבירורים שמעלה משם ע"י מעשים הטובים
במלחמת מצוה הזאת ובתוקף הגלות שהשכינה יורדת לשם שהוא כלל נשמות ישראל אשר
הסט"א סובבת עליהם ,והם נקשרים בתורה ובמצות מתוך הדחק ,והוא הערמה שעשה יעקב עם
עשו ,ועי"ז נוטל את הברכות לע"ל ומניח לו ברכת עוה"ז ומעלה ניצוצין משם להעלות למעלה
לשורש דין העליון שבמו"ס ,דשם סלקין אינון דלא הוו כו' ,כמ"ש בספ"ד פ"א )ד' ע"ב(.
והנה כ"ז שהבחירה מסורה ויש שליטה לסט"א ,אז בראשו יש מעט ניצוצי קדושה
שהוא סוד רצון הדין העליון הרוצה בקיומו בסוד )תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה ,והוא
מ"ש דרישא דעשו בעטפיא 2709דיצחק ,והוא עמידתו בשמאל דיעקב ונשרש ביסוד שורש חכמה
עליונה של הבריאה שהוא יסוד אבא הנ"ל.
וכ"ז נמשך כל זמן שעדיין לא נגמר התיקון עד סוף אלף הששי שאז יתבררו כל
הנשמות ,וכל המדרגות של הקלקולים יתהפכו לתיקון ע"י המצות והתורה שעושים ישראל בכל
יום ,שבכל יום נעשים תיקונים חדשים וניתן שליטה לכל מאור אחר ששלט בו הרע ונתהפך
לטוב ,ואז נגמר תיקונו ועולה שרשו למעלה למו"ס בסוד התיקון הראוי לקיבול שכר באלף
השביעי להיות נקבע מדה ומאור זה בהנהגת הנצחיות ,והוא בסוד המוחין שהם מסתלקים
למעלה בכל לילה ולמחר באים מוחין חדשים 2710הארות אחרות מסוד שם מ"ה ,להעלות ניצוצי
שם ב"ן שכנגדו.
ונמצא שבכל זיווג מתבררים בירורים חדשים ומסתלקים מן הסט"א שאין עוד שליטה
עליהם ,וכל מדה ומאור שמתברר שתחלה היה פונה אל הרע להחזיקו ,עכשיו הוא מסתלק
ממנו ,ונשאר הרע שכנגדו שקוע ,והוא סוד הנשמות שיוצאים בכל יום נולדים ומסתלקים בסוד
)קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ,שע"י שליטתו ועולו על ישראל ,הטוב מתברר
ומסתלק ויורד כננדו הסט"א שהיה קשור בקדושה ומסתלק למטה לנוקבא דתהו"ר ,וכן הוא
בכל זיווג ,והוא מ"ש הרב בסוד )בראשית כז ה( ויצא עשו אל השדה לצוד ציד וגו' ,שהוא בעת
הזיווג שהוא בסוד הבירור ,שאז מסתלק בחינת הסט"א שכנגדו סוד עשו למטה אל הקליפות,
ואין לו שייכות וקשר אל הקדושה ואדרבא הקדושה נוטלת ממשלתה ,שמקום העונש והדין
שהיה מחזק את הרצועה בישא הנ"ל ,עכשיו מתהפך לטוב ליעקב ,ואדרבא מגיע לו הטוב מצד
הדין אחר שקיבל עונשו ועמד לנגד הסט"א לעשות רצונו ית' מתוך הדחק ,וז"ש הרב ז"ל ,שאז
יעקב יורש מקומו מצד השמאל ,ועי"ז נעשה זיווג בזו"נ שאז רחל עומדת פב"פ עם ז"א ויש
מקום לנוקבא לעמוד שם ,אחר שפנה יעקב ממקומו לשמאל ,והוא סוד עמוק מאד רמוז במליצת
דברים אלו.
והיינו ,שכ"ז שעשו עומד בשמאל של יעקב והוא שולט בקדושה ,אז אין יעקב יכול
לעמוד במדרגה זאת שיתקיים בסטרא דשמאלא מצד הדין ,שבצד הדין יש קטרוג עליו ,וא"כ
אין מקום לכלל כנסת ישראל להתקן בסוד מ"ה דדכורא ע"י ז"א עד שמגיע זמן הזיווג שהוא
בעת שנתקן ע"י ישראל וצדיקים שבדור איזה בחינה שיתברר מן הסט"א ע"י המצוה ועסק
התורה המסוגל לזה ,אז יוצא כרוז מסטרא דלעילא לראות בכבודו של מלך.
והכרוז הזה הוא הכח שניתן ממאורות שלמעלה להפריד הרע מן הטוב ,שהקדושה
תפנה עצמה למעלה והרע יסתלק ממנה ,והוא אחר שכבר נתקן ואין לו צורך עוד בהנהגה זאת
של הבחירה של ו"ק ,ומתגלה עליו הארה למעלה מן מדרגת הזמן ולמעלה מגדר הבחירה שאין
 2708עי' בגר"א מגילת אסתר א א על דרך הרמז שכותב שראויים היו ישראל שלא יהיה להם
כלום בעוה"ז רק שקדם ולקח ממנו הבכורה )ויש מגיהים נדצ"ל הברכה(.
 2709עי' תרגום יונתן בראשית נ יג וז"ל ,חושים בר דן ונטל סייפא וקטע רישיה דעשו רשיעא
והוה רישיה דעשו מתגלגל עד דעל לגו מערתא ואתנח בגו עיטפיה דיצחק אבוי ,עכ"ל.
 2710זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
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שם שליטה לרע ,ואדרבא משם בא ביטולו וירידתו ,והוא בסוד פנים דאו"א ע"ב קס"א ,והוא
הכבוד של מעלה שבא מסוד ב' מזלות נוצר ונקה דשם הכבוד ,כמ"ש )אד"ר קל"ד ע"ב( דבעי
לאוקיר דיקנא ,שמשם הנקיון והטהרה במים טהורים כמ"ש לעיל )פתח סא( במקומו באריכות,
ומשם שורש סוד הזיווג כמו שית' במקומו בס"ד.
ולכן עי"ז ירד עשו ונדחה ממקום הקדושה ,והוא הליכתו לשדה מקום חורבה ושממון,
והוא סוד הסירוס של הלויתן 2711שניטל הדעת ממנו ,2712כמ"ש )קהלת ד יג( מלך זקן וכסיל
)תהלים עד יג( שברת ראשי תנינים ,שניטל כחו סטרא דקדושה שבראשו ,והוא סוד הערמה
שהולכים עם הסט"א שניטל הידיעה מסוד הזיווג העליון ,ואז הכח שניתן לו מתחלה ניטל ממנו
וניתן לסטרא דקדושה.
והוא מ"ש שיעקב יורש מקומו ,ואז יכולה נוקבא לבוא פב"פ עם ז"א שנעשה מקומו
של יעקב פנוי ור"ל שאין מחיצה וקטרוג מבדיל ,שכ"ז שיעקב לא היה יכול לעמוד ג"כ בסטרא
דדינא ,לא היה מקום לזיווג שלא היה שלמות לכנסת ישראל מצד עצמם רק מצד שורש יעקב
אביהם שגם ז"א אינו מגלה הארותיו מצד עצמם ,רק מצד יעקב העומד כנגדו שהוא מדרגתו
התחתונה ,והוא המחיצה העומדת שאין נוקבא יכולה לעמוד לקבל הארת ז"א עצמו פב"פ רק
בעת הבירור ,שאז נדחה עשו למטה ואז כל מדרגות הקדושה נוטלים לעצמם האורות של
הסט"א ,ויעקב עומד בשמאל ונוקבא היא באה פב"פ ,והבן זה מאד.
פתח עא
ובז"ח שיר השירים )ס"ז ע"א( וז"ל שם ברזא דאתוון א"ת ב"ש בשעתא דאיהי אמרה
נזכירה דודיך מיין ,אדכרת דהא ערלה אתיא גו אינון אוכלסין לערבבא חדוותא בגין למיטל
חולקא כו' ,וכד איהי חמת לי' דאחיד מסאבא בשיפולי מקדשא כדין איהי אזעירת גרמה בגין
למיהב לה תמצית כו' ,וכדין ד' יהיב לאות ק' כו' ,עבידת גרמה כו' ,ואיהי מסכנא כו' ,בשעתא
דאמרה מישרים כו' ,כדין נפקית את תקיף כו' ,כיון דזקיף כו' ,כדין אתפריש מגו מקדשא ועריק
וכלה נפקת לגבי' דרחימ' ואתעברת מאת ד' ועיילא באות ה' וחדוה אשתלים מכל סטרין בלא
קטרוגא אחרא ובלא ערבוביא כו' ,עכ"ל ,וכל סוד העמוק הזה רמזו במאמר הנ"ל ,דבכל עת
זיווג אז הסט"א נמצא לקטרג ,וכל זיווג הוא תחלה בסוד הבירור ממטה אל שורש מו"ס ,ששם
חמרא דמנטרא 2713יין המשמח המשומר בענביו 2714שהוא סוד שורש בוצד"ק עילאה שהוא
תכלית המחשבה העליונה שיהיה הכל בשורת הדין וע"פ הבחירה ורוב המעשה שהוא עיקר
השמחה בסוד יצחק ,2715אלה תולדות השמחה והשחוק כו' ,והוא סוד יעקב שנטל הברכות
 2711עי' ב"ב ע"ד ע"ב.
 2712עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"א וז"ל ,וז"ש וילחך עפרא דרגליך וזהו סרסו לזכר שאין
נעשה פרי מחשבתו ,וז"ס אם רעב שנאך האכילהו לחם כו' כי גחלים אתה חותה על ראשו ,וה'
ישלם לך )משלי כ"ה( א"ת ישלם אלא ישלימנו לך ,כמ"ש בגמ' )סוכה נ"ב ע"א( ובזוהר שהוא בהאי
שעיר כמ"ש בפרשת אמור דף ק"א ע"ב וק"ג ע"א א"ר יוסי תנן ונתן אהרן על שני השעירים כו' ,עד
את כל עונותם אל ארץ גזרה ,וזהו הסירוס שאמרו מחץ ראש דדכורא והוא גחלים אתה חותה על
ראשו ,והוא נטילת הדעת שמוחין חו"ב הן במחשבה ,והדעת מתפשט בגוף ובא לידי מעשה כידוע,
וכן הוא ביעקב בענין לקיחת הברכה שני גדיי עזים כו' ,וכמ"ש בר"מ פרשת אמור דף צ"ח ע"ב עד
צ"ט ע"ב כל המאמר ע"ש וזהו סרס את הזכר שעשו לא יכול לו ,עכ"ל.
 2713עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ז ע"א וז"ל ,מלחמה נק' בזיווג לפי שהם ב' הפכים מ"ד ומ"ן,
ושני דינים הם ,א' דינא דקדושא יראת ה' והוא שלהובא דרחימותא וכל התעוררות והשמחה
והשכר העולם הבא וכל הטובה הכל שם ,וכמ"ש מה רב טובך אשר צפנת ,בצפון תערוך שלחן לפני
וכו' ,והוא יין המשומר בענביו המשמח וכו' )שופטים ט יג( עין לא ראתה ויש יראת רעה רצועא
בישא דינא דמסאבותא על ראש רשעים יחול וכו' ,עכ"ל.
 2714עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע'
אנפין והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל.
 2715עי' מדה"נ ח"א קל"ה ע"א וז"ל ,אמר רב יהודה אמר רב עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוח
באותו זמן עם הצדיקים להשרות שכינתו עמהם ,והכל ישמחו באותה שמחה הדא הוא דכתיב
)שם קד לא( ישמח יהו"ה במעשיו וכו' ,ושמחת הנשמה בגוף יתר מכלם על שיהיו שניהם קיימים
וידעו וישיגו את בוראם ויהנו מזיו השכינה ,וזהו הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבא הדא הוא
דכתיב ואלה תולדות יצחק בן אברהם ,אלו הם תולדות השמחה והשחוק שיהא בעולם באותו זמן,
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מיצחק ע"י יין כמ"ש )בראשית כז כה( ויבא לו יין וישת וגו' ,וארז"ל )ברכות ל"ד ע"ב( שהוא
יין המשומר בענביו ,והוא מ"ש בשעתא דאמרה נזכירה דודיך מיין וגו'.2716
וזה א"א להיות כי אם אחר הטהרה בסוד שבעת ימים נקיים להתנקות מסטרא דמסאבא
דאחיד בשיפולי מקדשא להתברר מסוד ז' מלכין קדמאין דאחידין בסיומא דקדושה ביסוד דילה
ששם הנחש אטיל זוהמא בסוד )מלכים ב' יב י( ויקב ח"ר בדלת"ו טיפת דם כח"רד"ל,2717
ומספר הנקיים הוא במה שניתן לסט"א שליטה על ישראל לנקותם עי"ז מעונותיהם ,והוא
שפלותם בין או"ה ויסורי הצדיקים בעוה"ז ,והוא סוד קטנות דנוקבא שנעשית בסוד נקודה
ויורדת בין הקליפות בסוד דלה ועניה בט"ס דילה שעי"ז זנבא שליט ,2718והוא סוד אות ד' דיהיב
לק' ,שק' הוא סט"א כקוף בפני אדם ,2719והוא איש לשון )תהלים קמ יב( בסטרא דשמאלא,
כמ"ש רבינו הגדול בכתבים 2720בסוד אתוון ח"ק ט"ר י"ש ,וכתבתי במ"א ,וז"ש )זהר ח"ב רל"ב
ע"ב( דאחז' גרמיה מסכנא כמ"ש )בראשית מב א( ויאמר יעקב לבניו למה תתראו וגו' כמבואר
שם ,והוא מ"ש יצחק לעשו )בראשית כז ג( וצא השדה וצודה לי צי"ד ,כמ"ש )בראשית כה כח(
כי צי"ד בפיו ,שהוא ק' לשון הנ"ל ,והד' יהיב לק' 2721שהוא סוד נשיכת הנחש לישראל בלישנא
בישא דיליה והם דלים וענים בגלותא דלית לון כלום וגם נוקבא היא באתלטיא ,2722ועי"ז
מסתלק תמיד כל מאור שנתקן ע"י השליטה שניתן להם ,וכבר עשה את שלו )להקדושה(
]והקדושה מתעלה[ ,ואז אומרת הנוקבא מישרים כו' ,שהם סוד אותיות מנצפ"ך שהוא מ"ן דילה
הבירורים שמעלה ,ואז יורד אור מאימא מעלמא דחירו שהוא סוד הכרוז הנ"ל ,והוא אות צ'
פשוטה והוא זנבא דפשיט לתתא שצ' הוא י' ונ' שהם או"א כמ"ש רבינו הגדול בפי' לספ"ד

בן אברהם היא הנשמה הזוכה לכך ולהיות שלימה במעלתה אברהם הוליד את יצחק הנשמה
מולידה השמחה והשחוק הזה בעולם ,עכ"ל.
 2716ועי' שעה"פ תולדות וז"ל ,והנה עתה יצחק שהם הגבורות דאימא היה רוצה לברך את
עשו שהוא שמרי הגבורות ,בסוד )משלי ל' ל"ג( ומיץ אף יוציא דם ,כי מתמצית הגבורות יוצא הדם
שהוא מזון עשו אדמוני כדם ,ואם היו הגבורות ההם לבדם בלי מיתוק החסדים ,שהוא סוד המים
שמוזגים בהם את היין החזק למתקו ולבסמו ,ודאי שהיו ברכות היין ההוא נתונות לעשו ,ולכן
יעקב המתיק את הגבורות הנקראים יין כשהשקהו ליצחק אביו ע"י המים ואז נתמתקו ונמשכו
הברכות ליעקב ולא לעשו ,עכ"ל.
 2717עי' נדה ס"ו ע"א ,ועי' לעיל נוק' דז"א פתח יח.
 2718עי' זהר ח"ג קי"ט ע"ב וז"ל ,בכה רבי אלעזר פתח ואמר קולה כנחש ילך וגו' ,השתא
דישראל בגלותא איהי ודאי אזלא כנחש ,חויא כד איהו כפיף רישא לעפרא סליק זנבא שליט ומחי
לכל אינון דאשתכחו קמיה ,עכ"ל.
 2719עי' פע"ח הק' לשער שבת א' וז"ל ,ועתה נבאר הענין ,כי הנה כבר בארנו כי כל אחיזת
החיצונים ,הם בנה"י ,להיותן לבר מגופא ,והנה בארנו ,כי הקליפה שולטת בנה"י בעונותינו ,והוא
ש' דשקר ,ואח"כ מה עושה הקליפה ,הנה לוקחת אותו עובר של מלכות לעצמה ,שהוא הו' שבתוך
ה' דקדושה ,וכשהאשה המנאפת לוקחתו ,הנה היא מתעברת ממנו ,והנה תחלה סוד ר' ,כנודע כי
ד' בקדושה ור' בקליפה ,והנה זו הר' לוקחת אות ו' ,שהוא העובר תוך ה' של מלכות ,ומחברתו
לאות ר' שלה ,ולא די זה ,אלא שפושטת אותו בסוד רגל הק' ,שתחבר עמה בסוד הקליפה נחש
כרוך על עקיבו ,ואז נעשית ק' ,כי הקליפה נקראת כקוף בפני אדם ,וזהו אות שק מן שקר ,ואח"כ
הקב"ה ברחמיו חוזר ולוקח אותו ממנה וחוזרת להיות ר' כבתחלה ומתמעטת כנ"ל ,והנך רואה
ענין שקר ושדה הכל א' ,אך בקדושה מדלת נעשה ה' ,ובקליפה מה' שהיא ק' ,נעשה ד' ,שהוא ר'
אצל הקליפה ,הרי הולך ומתמעט ,עכ"ל.
 2720עי' 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.
 2721צי"ד בגימ' ק"ד.
 2722עי' ספד"צ ח' ע"ב.
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פ"א ,2723שבעולם התהו קודם שהיה זיוגא באו"א אז לא הוו משגיחין אפין באפין ואח"כ
כשנתקנו חזרו פב"פ ,והוא פשיטותא דאות צ' לתתא שנמשך הארת או"א למטה לדחות הסט"א
דערקת מקמייהו ע"י שכבר נסתלק ניצוץ הקדושה משם ונדחית למטה ,והוא סוד עשרת בני המן
שנתלו על עץ חמשים שהוא י' ונ' הנ"ל ,והוא מ"ש בז"ח שם ,כגוונא דההוא אתר דהמן כו',2724
ואז נוקבא נפקא מאתלטיא ,שכל ניצוץ מנשמות של ישראל שיוצאים משם הוא חלק א' מנוקבא
שנשאר בתיקון ,והוא יציאתה ממסכנו לעתירו וחוזרת מד' לה' ,וז"ש )ז"ח שם( כיון דחמי האי
נחש להאי זקפא כדין אתפרש כו' ,ואז נוקבא אתעברה מאות ד' ועיילת באות ה' כו' ,שנכנס ו'
תוך הד' והוא סוד התחברות אורות דמ"ה עם אורות דב"ן שעלו למעלה ,וכמ"ש באדרא
דמשפטים )קכ"ג ע"ב( ה' ד' הוית ומדאתעברת כו' ,והוא הפיכת הרע לטו"ב בסוד )בראשית א
ד( האור כי טו"ב ,דנפק מחשך לאור.
וז"ש )בראשית כז ט( וקח לי שני גדיי עזי"ם טובי"ם וגו' ,שיש בזה ב' בחינות ,א'
הקדושה מצד עצמו ,והב' מה שמתהפך מרע לטוב ועולה לקדושה ,הם ב' פעמים טו"ב סוד ב'
פעמים גד"י דנפיק מסוד מלכי אדום עשו איש שעיר )בראשית כז יא( והוא מ"ש )שם טז( ואת
עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו בסוד דבור ומעשה ,שבכל מצוה ברית
הלשון וברית המעור 2725כמ"ש )תהלים יט ב( ומעשה ידיו וגו' ,2726דברית אתער בי' אצבעין כו'
והוא ב' זיווגים דאו"א וזו"נ ,ועי"ז נעשה התיקון ,ומקבל הברכות גם בסטרא דדינא מיצחק
אביו ,והבן מאד.
פתח עב
כבר נתבאר למעלה )פתח סד( מדרגת דור המדבר שהיו סוד לאה אחורי יעקב ולא
מבחינת פרצוף רחל נוקבא העיקרית ,והיינו שהנהגה העקרית ע"י רחל נוקבא מלכות השרשית
של אצילות ,שהיא מסודרת ע"פ הנהגת ו' אלפי שנין שיהיה עולם כמנהגו נוהג ותחתונים
עוסקים בישוב הארץ ונתתי גשמיכם וגו' )ויקרא כו ג( ולא כמו במדבר שהיה הנהגה מחודשת
לשעתו כפי הצורך למתן תורה וכמ"ש ,והיא נקראת עקרת הבית שהנהגתה הוא בקביעות ,ויש
בה כמה מדרגות ,לפעמים מן החזה ולמטה שהוא בעת שאין ישראל במדרגה עליונה וההשפעה
במדרגה פחותה ,ולפעמים הוא מתגדלת בכל קומתו דז"א שהוא במדרגה גבוה יותר וכמו שית'
במקומו )נוק' דז"א ג'(.
והנהגה זאת העיקרית ע"פ התורה והמצות וע"פ עבודת ישראל התחיל מזמן שבאו
ישראל לארץ ,שאז נקבע כל סדרי עלמין דלעילא על מכונם וכל הפרטים מסודרים כראוי,
וכמ"ש משה בשירת הים )שמות טו יז( תביאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו' ,ואז מכון לשבתך
פעלת ה' מקדש וגו' ,ר"ל שכאשר נקבעו ישראל בארץ להיות מקיימים שם התורה והמצות אחר
שנגמר סדורם ונתינתם ע"י משה עבדו שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ,2727ואז נסדר הנהגת
הנוקבא העיקרית בסדורה ,שלכך בביאתם לארץ נפסקו כל העניינים שהיה להם במדבר שיהיה
מזונם לחם מן השמים והבאר וענני כבוד ושני המטות ושארי עניינים ,שזה היה הנהגה לשעתו
שאינו בסדור הקבוע כמ"ש.
 2723ב' ע"ב וז"ל ,ר"ל חו"ב ב' ספרים הנ"ל כידוע בסוד וחכם באחור ישבחנה ,וכמ"ש בהקדמת
הזוהר ,א"ל צדי ,צדי אנת ,וצדיק אנת ,אבל אנת צריך למיהוי טמירא כו' ,ורזא דא כד ברא קב"ה
לאדה"ר דו פרצופין בראו ,ובג"כ אנפוי דיו"ד מהדר לאחורא ולא אתהדרו אנפין באנפין כו' ,ע"ש,
והוא בזו"נ קודם הנסירה ,וכן היו או"א בעולם התהו ,וכן מרמז ה צ' י"נ כמ"ש שם י' חכמה נ'
בינה נ' תרעין ,עכ"ל.
 2724וז"ל ,כגוונא דההוא אתר דהמן אזדקף ביה ודא איהי את ץ' כיון דזקיף האי נחש עינוי
וחמא להאי זקפא דאתי כדין אתפרש מגו מקדשא ועריק ,עכ"ל.
 2725עי' 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.
2726
מכאן משמע שיש קשר בין לשון לידים.
 2727עי' מגילה ב' ע"ב.
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ומשה רבע"ה רצה במחשבתו להיות נקבע ענין הנהגה זאת שבמדבר גם בעת שנוקבא
העיקרית תנהיג העולם בהיותם בארץ ורצה לבנות פרצוף רחל ע"פ הארות של יסוד אבא
שנתגלו בזמנו ,שגם סדר הנהגה הקבוע בארץ יהיה ע"פ שניהם ,והיינו שרחל תנהיג ע"פ סדור
המאורות הנוראים הגלוים במדבר וע"פ סדורה הקבוע ,והיה 2728כוונתו שעי"ז תהיה הקדושה
שולט במהרה על הסט"א ויבוער רוח הטומאה במעט זמן ,שהרי מאורות העליונים וגילוי כבודו
ית' נמצא בכל עת ,וא"כ היאך אפשר ליצה"ר ולסט"א להחטיא את ישראל בראותם כבודו
הנורא גלוי בכל עת ובכל זמן והשכר ועונש תיכף בא כמו שהיה במדבר ,וז"ס מ"ש הרב ז"ל,
שענין כוונת משה בשילוח מרגלים היה לשלוח ניצוצי יסוד אבא גילוי שורש ויסוד חכמה
העליונה בארץ.
והוא כמ"ש )קידושין מ"ט ע"ב( עשרה קבין חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה א"י כו'
)ב"ב קנ"ח ע"ב( אוירא דא"י מחכים ,שהנהגת הארץ הוא מנוקבא רחל שהיא נשרשת בחכמה,
כמ"ש )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ כי היא כלל הבריאה שנברא בראשית חכמה כו',2729
והוא ענין התורה ומצותיה שעיקרם בארץ ,ובזמן משה היה אור חכמת התורה גלויה ביותר,
שכל מה שנסתפק היה אומר )במדבר ט ח( עמדו ואשמעה מה ידבר ה' וגו' ,הרי שאם היה משה
נכנס לארץ והיה מעורר המשכת גילוי החכמה הזאת בארץ ביותר.
וזה היה ענין שלוח המרגלים שהם י' שרשים מי' שבטים כלל י"ס דחכמה ,והיה נקבע
עי"ז גילוי החכמה בארץ ,והיה רצונו לשלוח אל הנוקבא רחל שעמדה אז באחורי ז"א ,ר"ל
שהנהגה העיקרית הזאת לא נתקנה עדיין פב"פ להאיר על הארץ בזיווגא דדכורא ובסוד התיקון
שהוא הזיווג ,אלא עדיין היה אב"א עם ז"א ר"ל נבלע בשרשו ואינה מאירה בהארת פנים,
שעיקר ההנהגה היה בהארה המחודשת של לאה אחורי יעקב שהוא דור המדבר כמ"ש ,והיה
רוצה לבנות בנין זה להביאה פב"פ בחיבור גילוי אור יסוד חכמה העליונה גם בזמן שדור
המדבר קיים ,ר"ל שיהיה קיים הנהגת דור המדבר להיות נקבע גם בהנהגת רחל נוקבא הקבוע,
אבל לא יצאתה מחשבתו לפועל שבלתי אפשר להיות נבנה בנין רחל עד שנתבטל אותו סדר
ההנהגה המחודשת הזאת שלא היה רק לאותו הדור לבד בשביל נתינת התורה ,וכאשר נגמר
ונמסר למשה כל התורה בשלימותה ,אז צריך שיתבטל סדר זה וכמ"ש.
והנה מה שיש להקשות בדבריו הקדושים ,הוא שהרי לפי הנראה מפשטות הכתובים,
הוא שהמרגלים שהוציאו דבת הארץ הוא שגרם מיתת דור המדבר שלא נכנסו לארץ ,ואלמלא
כן היו נכנסים שם ,אבל הוא סוד גדול שבאמת לולי חטא המרגלים היו נכנסים כולם לארץ בלא
הליכת המרגלים אלא כולם ביחד ,והיה מתבטל הנהגה זאת והיה מתבנה בנין הנוקבא מסטרא
דלעילא ע"י אימא שמשם עיקר בניינה ,שגם הנוקבא היתה חוזרת פב"פ עם ז"א ,ומצד הארת
נשמות של כלל ישראל שהיו נכנסים שם היה בניינה קבוע ,והיה הבירור מתברר בהדרגה באופן
שלא היה התגברות לסט"א ,ולא היה נחרב המקדש ,ולא גלו 2730מארצם ,ובאמת כל זמן שלא
נכנסו כל ישראל לארץ לא היה אפשר לה להתבנות ע"י המרגלים לבד ,כיון שעדיין הנהגת דור
המדבר שולט ,ולכן כששלח מרגלים בעוד שהיו ישראל במדבר ,לא היתה עדיין מתוקנת כראוי,
ועי"ז הוציאו דבת הארץ לאמר )במדבר יג לב( ארץ אוכלת יושביה היא וגו' ,שעדיין לא היתה
מתוקנת כראוי ,ועדיין היה אחיזה לסט"א נגד רחל שלכך הוצרכה להיות אב"א עם ז"א ,כאשר
יבואר במקומו )נוק' דז"א פתח כה( בס"ד.
והוא סוד מ"ש )סוטה ל"ה ע"א( כי חזק הוא ממנו ,כביכול אין בעל הבית יכול להוציא
כליו משם ,שהוא סוד הכלים של ב"ן שלא היה להם תיקון כראוי בסוד ב"ן ,וחשבו שח"ו מצד
הבחירה שניתן רשות ושליטה לרע אין הדבר ברור שיהיה הכל חוזר לבסוף לקדושה ,שהרי כך
היה הרצון שהרע תעשה את שלה ,ובאמת הכל מקושר בקדושה עליונה כמ"ש למעלה ,ולזה
נגזר מיתה על דור המדבר שכאשר יקומו בניהם אחריהם ואז יתבטל הנהגה המחודשת ותתבנה
הנהגת נוקבא העיקרית על מכונה ,אז יכולים לכנוס לארץ ולא יטעו עוד ,והבן סוד העמוק הזה
כי א"א להרחיב הדיבור יותר ,ודי בזה.

 2728נדצ"ל היה.
 2729ת"י בראשית א א ,בראשית ברא  -בחכמתא ברא.
 2730נדצ"ל ולא היו גולים.
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פתח עג
ויהושע בן נון וכלב בן יפונה היו מן האנשים ההם ונכנסו לא"י ,והוא סוד נורא ואיום,
כי הם מסוד אורות אימא השייכים לרחל מסוד ב' הנקבים של הטבור ויסוד דז"א ,ולהבין דברי
הרב הקדוש בזה צריך לבאר הענין מסוד הנהגת העולם ,והוא כבר כתבנו כמ"פ שז"א חציו
למעלה סוד חג"ת שבו הוא הנהגת עוה"ב 2731ומחזה ולמטה נה"י שבו הנהגת עוה"ז ,ולכן
הנוקבא עיקר בניינה מן החזה ולמטה שבאלו המאורות היא מנהגת העולם ,והנה )ה(עולם
התחתון הארץ שלמטה היא בחינת נוקבא מלכות שלמטה ,וכל הדברים ופרטי המאורות
הנמצאים בנוקבא הם נמצאים פה והוא פרצוף שלם ,וכמו שבכללות פרצוף ז"א למעלה יש ב'
נקודות שהם פי הטבור ופי היסוד ,והוא מקום שאורות הפנימיים יש להם גילוי יותר ,ושם
מתגלה הנהגה פנימיות שאין הכלים שהם האברים סותמים נגד אורם וכמ"ש באריכות בענין
הנקבים שבראש במקומם ,ונקב הטבור הוא למטה מן החזה שהוא באמצע הגוף ,והוא סוד גילוי
אורות של חציו העליון שהוא הנהגת עוה"ב שהוא מתגלה למטה מן החזה שהוא בארץ בג"ע
התחתון ,ולכן שם גילוי שכר ועונש שהוא מענין הנהגות עוה"ב מסטרא דבינה שהוא ג"ע
העליון בסוד )משלי ח כא( להנחיל אוהבי יש ,והוא סוד )משלי ח יח( עושר וכבוד אתי )ב"ב
כ"ה ע"ב( הרוצה להעשיר יצפין ,ומתגלה במקום הטבור ,והוא שולחן בצפון כמ"ש )תהלים כג
ה( תערוך לפני שולחן וגו' בסוד גבור"ה גי' טבו"ר ,2732והוא אמצעיתא דעלמא שחציו אינו
מיושב נגד אורות שלמעלה מחציו דז"א שלא באו לידי גילוי בהנהגות עוה"ז ומוכנים להתגלות
לעתיד ,כמ"ש )ישעיה מא יט( אשים במדבר ארז שיטה ,שגם המדבר עתיד להיות ישוב והיא
ע"י שיתגלו אורות חג"ת שלמעלה מחצי פרצוף בהנהגה ,וגם הם יאירו למטה בעוה"ז ,ולכך אז
הצדיקים שבעוה"ז יתענגו על רוב שלום בטובת עוה"ז ,והוא הטבור מקום העונג ,והוא סוד ג"ע
שבו עונג נשמות הצדיקים בסוד חג"ת ,ששם עיקר גילוי שכר ועונש בקו המדה ולא במיזוג
המדות כמו שהוא בעוה"ז בסוד נה"י כמ"ש בכ"מ ,ושם מסתיים הארת אימא בטבור ,שלכן ג"ע
שלמטה מקושר בג"ע שלמעלה ,והוא מ"ש )ישעיה סד ג( עין לא ראתה וגו' ,שהיא מעלמא
סתימא אורות שמחציו ולמעלה גוונין דלא מתחזיין שהם חג"ת אבהן כמו שכתוב בתוספתא
פרשת וירא ובסתרי תורה שם )צ"ח ע"ב( וכן מבואר בביאורי רבינו הגדול להיכלות ,2733ואלו
הגוונין הם ראשי המדות ג' מדות הנהגת חג"ת שהם סתימין ואטמרו גו נביאי קשוט בנה"י
הנהגת עוה"ז ,ולכן ארז"ל )ברכות ל"ד ע"ב( כל הנביאים לא נתנבאו אלא כו' שאז עדיין זמן
הנהגת עוה"ז סוף אלף הששי דרגא דנביאים ,רק שאז יאירו חג"ת בנה"י גוונין דלא מתחזיין
בגוונין דמתחזיין ,אבל לעוה"ב ,עין לא ראתה וגו' ,שאז יעלו לאימא ,ותחלת עלייתם למעלה
מחציו דז"א ששם אימא מאירה עד נקודת הטבור בג"ע של מטה ומשם יעלו לאימא עצמה
באלף השביעי שכולם יסתלקו שם ,ונמצא שפי הטבור הוא מקום פתיחת המאורות של חג"ת
להאיר למטה גם לתחתונים בעוה"ז ,ולכן הוא באמצע בין חג"ת לנה"י ,והוא סוד מ"ש )נדה ל'
ע"ב( שהתינוק במעי אמו פיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ,והוא כמ"ש למעלה
בנתיב עבור דז"א )פרצוף ז"א פתח ג( שענין העבור הוא התכללות ז"א במעי אימא וטפל אצלה
להיות נכלל במאורות שלה ,וכמו כן העובר בבטן אמו נכלל בה וירך אמו הוא ,ואז נזון ממזון
 2731עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2732עי' מ"ד ומ"ן פתח יב ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ד ע"א וז"ל ,והוא מ"ש בפ' בראשית באמצעיתא
דהיכלא ,דא הוא אתר מתקנא לקבלא רוחא דליעאל בגו רוחא דא וכו' ,וזהו ענג ושעשוע כידוע,
והוא באדם טבור ,כמ"ש שררך אגן הסהר ,והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו' ,שלכן בבטן אמו
הטבור פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ,והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם ,ושם
הוא שכר טוב הצפון לצדיקים לע"ל ,שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן ,ששם השלחן כמו שמפרש
והולך ,וז"ס השלחן בצפון ,והוא נקודה האמצעית ,ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל
ולכותל ,ושם מקבל מעלמא דאתי סוד נקודה דאמצעיתא ,כמ"ש בפר' תצוה וכו' ,וזהו הענין שכל
ימות החול אסור להמשך אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו' ,עכ"ל.
 2733עי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין לכן ב' גוונין הראשונים נראין
בפתיחו דעיינין וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"ד אין שם גוונין כלל,
עכ"ל ,ועי' עוד שם דף ט"ו ע"ד.
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שלמעלה ממדרגתו שהוא סוד מ"ש )נדה שם( שנר דלוק על ראשו וצופה מסוף כו' בסוד
)ישעיה ל כו( ואור החמה יהיה שבעתיים כאור ז' ימי בראשית שהוא מאימא ,וכן הוא בכלל
העולם שבאלף הז' אז יסתלקו כולם לאימא בסוד העיבור ,ושם יתתקנו כל המאורות לבוא לידי
חדוש הנהגה נצחיית בסוד הג' מוחין שנתחדשו בעולם התיקון שהם ג' אלפים שנה שאח"כ,
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספ"ד ,2734ולכן בתחלה יתעלו לג"ע התחתון שהוא בסוד נקב
פי הטבור מכללות עוה"ז שמשם יהיו יונקים מסטרא דאימא ,והוא מ"ש )ברכות ל"ד ע"ב( מאי
עדן ,זה יין המשומר בענביו כו' ,והוא סוד הסעודה שלע"ל 2735שעתיד לעשות ביום הגמל את
יצחק )בראשית כא ח( שיסתלקו ממזון אימא לעלות לסוד הגדלות בחידוש בסוד עבור שני
שאחר היניקה לקבל ג' מוחין עילאין כמ"ש ,ונקודה זו שם שורש נשמת כלב בן יפונה שהארתו
מועטת מנקב יסוד שיתבאר למטה )פתח הבא( כי בעוה"ז נסתם הנקב הזה שהוא בימי הלידה
בסוד הנהגת ו' אלפי שנין ,ונשאר רק נהירו דקיק שממנו ניזונים הצדיקים בעוה"ז מעין עוה"ב,
ולכן נשתטח על גבי קברי אבות במערת המכפלה 2736שמשם הוא שער לג"ע של מטה כמ"ש
בזוהר )ח"א פ"א ע"א( והוא נקב הנ"ל ,ויהושע בן נון הוא נגד נקב היסוד דז"א.
פתח עד
והוא נגד נקודה אמצעית של הישוב שהוא ירושלים ,כמ"ש שישוב העולם הוא נגד
מחצית התחתון של ז"א שהוא הנהגת עוה"ז ,ונקודת המרכז של הנהגה זאת הוא בירושלים
ששם בהמ"ק ושער השמים ,ושם יורד השפע לעולם התחתון ומשם הולך לכל הארצות כמ"ש
בכ"מ ,וכמ"ש )דברים יא יב( ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה וגו' ,ולכן הוא נקרא נקודת היסוד
שהוא מקום מרכז ירידת השפע מכלל כל הפרצוף והוא ג"כ מקום אבן שתיה יסוד העולם,
וכמ"ש )תהלים נ ב( מציו"ן מכלל יופי וגו' ,סוד )בראשית לט ו( יוס"ף יפה תואר וגו' ,והוא סוד
מ"ש )קידושין מ"ט ע"ב( עשרה קבין יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים כו'.
וכמו שהיסוד כולל כל האברים 2737כמו כן ירושלים כולל כל הארצות ,וכמ"ש )תהלים
פז ה( ולציון יאמר איש ואיש יולד בה וגו' )ו(כמ"ש רז"ל )תנחומא קדושים י'( ששלמה היה
יודע הצנור שהולך מירושלים לכוש ונטע שם פלפלין וכן כל דבר ,וכמו שיסוד שם כללות
תרי"ג איכות שברוח שבזה מתקשרים תרי"ג איכות שבנפש ,2738כמו כן בירושלים מקום
העבודה והתקשרות כלל כנס"י עם הקב"ה וכמ"ש )שמות כג יז( שלש פעמים בשנה יראה כל
זכורך וגו' ,ומשם היו שואבים נבואה ורוח הקודש 2739שע"י יסוד נפתחים כל המאורות על
הנפש ושם מיזוג גבורות דנוקבא ע"י חסדים דדכורא ,והוא סוד היופי לובן ואודם כמ"ש
)שיה"ש ה י( דודי צח ואדום וגו' ,2740והוא חיבור הוי"ה אלהי"ם ,וז"ש מכלל יופ"י אלהי"ם
הופיע ,שהוא גמטריא יסו"ד וב' שמות הנ"ל והוא מדרגת יהושע בן נון משבט אפרים ,כמ"ש
)בראשית מא נב( כי הפרני וגו'.
ומשה רבע"ה סמך ידיו ונתן מהודו עליו 2741כי יסוד דז"א מקושר ביסוד אבא ,והוא
יסוד ההנהגה מקושר ביסוד חכמת הבריאה הנעלמת ,וכמ"ש )דברים לד ט( ויהושע בן נון מלא
רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וגו' ,וכמ"ש )תהלים צ יז( ומעשה ידינו כוננה עלינו,
כמ"ש בהקדמת זוהר בראשית )ח' ע"א( דא הוא ברית קדישא דחתים כו' ,ולכן יהושע הוא הביא

 2734עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ג וז"ל ,שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו"ק ,שהעולם מתנהג
בהן ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו' ,ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין ,כמ"ש
בברית מנוחה )בהקדמה( דג' אלפי שנין יהיו בסוד ג' מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו ,ולכן
יהיו אחר התחדשות העולם כמש"ל שם ,עכ"ל.
 2735עי' זהר ח"א קל"ה ע"ב במדרש הנעלם.
 2736עי' סוטה ל"ד ע"ב.
 2737עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש
באד"ר דף קמ"ג ,עכ"ל.
 2738עי' לעיל הערה .202
 2739עי' מדרש בראשית רבה פ"ע פ"ח.
 2740עי' א"ז רצ"ב ע"ב.
 2741עי' במדבר כז כ.
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)את( ישראל אל הארץ אל הנוקבא רחל ,והוא בן נו"ן בסוד 2742וקנה הכל שבנין היסוד ע"י ה"ח
דאימא שלכן נקרא כ"ל ,כמ"ש )דבה"י א' כט יא( כ"י כ"ל בשמים ובארץ ,והם ה"ח וה"ג ,ב"פ
נ' ,והוא בסוד ו' זעירא 2743ובסוד דגים ונוני ימא ,2744מה דגים שבים מים מכסים עליהם כו'
)ברכות נה ע"ב( והוא סוד ד"ג יסוד כידוע.2745
ואלו שני המאורות של ב' הנקבים הם שייכים אל נוקבא העיקרית שהיא מאורות אימא
וכמ"ש ששם בב' הנקבים נפתחים אורות דאימא ,ולכן הם נכנסו לארץ ,ואלו השנים הם שני
שרשים של הנוקבא כידוע שג' שרשים לנוקבא בפה ,ובטבור שהוא בחזה ,וכנגד עטרת היסוד,
שבכל מקום שיש שם נקב ופתיחה שם יש לה שורש שלכן נקראת נוקבא ,והיא רביעאה לכל
תלת 2746בסוד שם של י"ב ג' פעמים הוי"ה ,2747והם בג' חלקי הפרצוף בראש בטן גויה ,א' בפה
בדעת שהם יה"ו והיא הה' אחרונה תורה שבע"פ קרינן לה ,והב' בחזה ובטבור נגד ת"ת שהם
חג"ת בגויה ,והג' בבטן נגד נה"י בעטרת היסוד ,שבכל מקום שיש פתיחה וגילוי אל מאורות
הפנימיים שם נמצא שורש לנוקבא שמתגלים ע"י ,והם בסוד משה רבע"ה בפה הלכה למשה
מסיני ,2748והיא כלת משה בדעת ,2749והב' בטבור הוא כלב בן יפונה ושם סיום פרצוף לאה נגד
החזה ששם רגלין דילה נכנסים בכתר רחל ,וכן כלב בנה של לאה מיהודה בסוד )ספד"צ ל' ע"א(
ה' ד' הוית )בראשית כט לה( הפעם אודה את ה' ,וכמ"ש רבינו הגדול בפירושו לספ"ד פ"א )ט'
ע"ג( ,2750והשלישי הוא יהושע בן נון בעטרת היסוד והוא בנה של רחל ששם סיום פרצוף דידה,
שהיסוד כלל כל הפרצוף כמ"ש.
והנה נקודת הפה הוא שורש הנעלם שלה ,והוא בסוד )דברים לד ו( ולא ידע איש את
קבורתו ,ולכן נגנז במדבר ולא נכנס לא"י ,שלא בא לידי גילוי ההנהגה ,וכן מדרגתו הלכה
למשה מסיני נגנז ונעלם שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ,2751ונגנז אורו ביהושע פני יהושע
כפני לבנה )ב"ב ע"ה ע"א( שהוא סוד ל"ב נתיבות חכמה ונ' שע"ב וה' חומשי תורה ,והוא
 2742עי' שעה"כ עמידה פרק ב'.
 2743עי' זוהר ח"ג ע"ד ע"ב יסוד ו' זעירא הוא וקב"ה )דהיינו ת"ת( ו' רברבא עלאה ,עכ"ל.
 2744עי' אד"ר )קכט ע"ב( למאי הוא רמיזא א"ל לדגים ולנוני ימא ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ו'
ע"ד.
2745
עי' טעמי המצות להאריז"ל פרשת שמיני וז"ל )מן החברים( והנה האדם יוצא מכללות
ז"א ,וחיה ובהמה מכללות הנוקב' ,ודגים וחגבים ועופות יוצאים מיסוד דז"א ,ולכן ד"ג עולה ז' כי
היסוד שביעי והוא גומל דלים וזו ד"ג ,עכ"ל.
 2746עי' תיקו"ז ה' ע"א.
 2747עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א וז"ל ,הספירות הן הולכין בתלת תלת חב"ד חג"ת נה"י
ומלכות היא רביעית שכוללת את כולן וכמ"ש בתז"ח )דף ד ע"ב( דתשע ספירות אינון משולשין
בעד"א כג"ד ח"ח"נ" ב"ג"ה" כ"ת"י" ומלכות עשירין לון ורביעין לון וז"ס שם של י"ב שמלכות היא
כלולה בכל קו האמצעי שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם ,עכ"ל.
 2748עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו,
ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו',
אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 2749עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 2750וז"ל ,יהודה נוק' בהדי דכורא מתדבקא ,י'ק'ו' דא דכורא ד"ה דא נוק' דהות בהדי ד"ה,
אמאי דא בהדי דא ,אלא ד' באתדבקו דרע בהדה איהי דלת מסכנא ,אייתי ואצטרי' לאתבא
בגלגולא לאתעכל ההוא רע ולאתבלי בעפרא ,ולבתר לצמחא בסט' דטוב ולנפקא ממסכנ' לעתירו
וכדין ה' והוא רומז על עולם הזה שאנחנו מדברים בו שהיתה בסט' דרע ,עכ"ל ,ועי' עוד שער
הפסוקים  -פרשת ויצא וז"ל ,יהודה ,בבינה ,בסוד הדל"ת ,וזהו הפעם אודה את ה' ,עכ"ל.
 2751עי' שבת ק"ד ע"א.
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ביסוד דז"א ע"י י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם ,שבזה מתחבר תורה שבכתב עם תורה שבע"פ
בסוד אחד דקריאת שמע כמ"ש רבינו בביאורו לתיקונים )ל"ו ע"ג( והוא מ"ש )במדבר כז כ(
ונתת מהודך עליו ,והבן מאוד ,ונמצא שב' שרשים נגלים אל הנוקבא שהם בסוד לאה ורחל והם
בסוד יהודה ואפרים ,ולכן בזמן הבית נחלקו לב' ממלכות ,וזה היה נמשך מב' מרגלים יהושע
וכלב שנכנסו עמהם לארץ ,וכמ"ש )יחזקאל לז טז( קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה וגו' ,והם
ב' נוקבין 2752הנ"ל שע"י היה הנהגת ישראל וממשלתם ,ולע"ל אז תתעלה רחל בכל קומה דז"א,
2753
ואז יהיו לעץ אחד ותהיה רחל נכללת בלאה בסוד הנהגה עליונה של חג"ת ,הנהגת עוה"ב
כמ"ש בכ"מ ,והבן כל זה מאד.
פתח עה
וסוד נקודה דחורבה שכתב הרב ז"ל ,הוא שכבר כתבנו בנתיב שבירת הכלים באריכות
שמציאות הסט"א היה לצורך גדול לתיקון הבריאה בשביל הבחירה ושכר ועונש ,ולכן צריך
למצוא לזה שורש ג"כ בז"א שהוא כלל הנהגת ומציאות הנבראים כולם ,והוא הנקב ופתח שדרך
שם ניתן איזה ממשלה וכח אל הרע לעשות את שלו ,והוא סוד נקב האחור שמוציא הפסולת
לחוץ שמשם יניקתו ,והוא מסיגי וסופי הדינים שבצד האחוריים ,והוא סוד פעו"ר שהוא
בעור"ף ,רק שעורף הוא בסוד המחשבה אחורי דעת דקדושה שגם הרע נשרש בדעת למעלה,
ושם שורש בלעם נגד מדרגת משה רבע"ה ,2754וכמ"ש )במדבר כד טז( ויודע דעת עליון ,והוא
ר"ע יונק מסוד שם אלקים פ"ו ,ולכן נקרא פעו"ר ,אבל אינו יכול לעמוד שם כי עיקר אחיזת
הסט"א הוא רק למטה מן החזה בנה"י שלו ברגלין 2755בהנהגת עוה"ז לבד ,ושם הוא מקומו של
בלעם נגד פעור הנ"ל ,ולכן הוא נתן עצה לבלק להפקיר בנות מואב בכדי להכשיל את ישראל
בעון פעור ,והוא נקודה דחורבה ,וז"ס הכתוב )שם א'( וירא בלעם כי טוב וגו' ,וישת אל המדבר
פניו נגד נקודה הנ"ל והוא יסוד דנוקבא דסט"א והוא נגד רחל דקדושה כמ"ש במ"א ,כי עמון
ומואב נגד ב' נוקבין דקדושה ,ומואב היא הבכירה בגילויא וחוצפא.
וענין המדבר הוא מקום הקליפות והמזיקין 2756שהם ניצוצין דאתדעכו מעלמין קדמאין
דאתחרבו 2757שהם משברי כלים מסוד שיעורי הנהגה שלא בסדר הראוי ,ואין להם קשר זה בזה
רק שהם תלוים בניצוץ הקדושה אשר נותן להם חיות וקיום לצורך תיקון הבחירה בכל ו' אלפי
שנין ,והוא סוד חכמה חיצוניות שניתן לאומות שמעט נהירו דקיק מחכמה האמיתית נמצא שם,
אבל השאר הכל פסולת צואה בלי מקום )ישעיה כח ח( ואין להם קשר כלל ביחוד העליון שזה
 2752עי' בליקוטים בסוף ההקדמה לבהגר"א על ספד"צ )הנוגע לסוף פ"ב דבהגר"א על ספד"צ(
וז"ל ,ענין לאה ורחל ,כי לאה מלכות דבינה כתר דרחל מלבד כתרה וכו' ,ועיקר הענין הוא כי זו"נ
כ"א כלול מזו"נ כמ"ש בר"פ שמיני ,וכמו שיעקב וישראל הם דו"נ שבז"א כמ"ש בר"מ בכ"מ והם
פרצוף א' כן לאה ורחל דו"נ שבמלכות ,עכ"ל.
 2753עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2754עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד וז"ל ,מחללא תליתאי נפקין אלף אלפין כו'  -והוא בלעם בן
בעור כנגד הדעת שאמר ויודע דעת עליון ,נגד משה שהוא מסוד הדעת כידוע ,ואמרו ולא קם נביא
בישראל כמשה בישראל הוא דלא קם אבל בא"ה קם ומנו בלעם ,עכ"ל ,וכן שם י"א ע"ד ,בלעם נגד
משה בדעת שהוא אחורי הראש ומשה בפנים כידוע ,וז"ס כי פנו אלי ערף ולא פנים )ירמיה ב'(,
עכ"ל.
 2755עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 2756עי' שעה"פ בראשית ד"ה וכל שיח.
 2757עי' אדרא זוטא רצ"ב ע"ב וז"ל ,ועל האי תנינא במתניתא דילן ,דניצוצא אפיק זיקין בזיקין
)נ"א דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין( לתלת מאה ועשרין עיבר ,ואינון זיקין עלמין קדמאי אקרון
ומיתו לאלתר ,לבתר נפיק אומנא )ס"א מאנא( לאומנותיה ואתתקן בדכר ונוקבא והני זיקין
דאתדעכו ומיתו השתא אתקיים כלא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א וז"ל ,והן ז' מלכין שהן
דינין ,לכן הן אותיות ש'ע'ט'נ'ז' שהן ה' גבורות דינין קשין כידוע ,ש'ט'ן' ע'ז' בסוד ש'ע'ט'נ'ז' וכן
ג'ץ' הוא ב' האחרונים שהן כללות כל הגבורות הניצוצין דאתדעכו כמ"ש בא"ז דף רצ"ב ע"ב ואינון
זיקין עלמין קדמאין אקרון ומיתו כו' ,עכ"ל.
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בונה וזה סותר ,ואין להם קיום ועמידה בסוד וימלוך וימת ,והיא אשה זונה דמפתה בחלקת לשון
נכריה אשר נופת תטופנה וגו' )משלי ה ג( ומזה בא לידי מינות להכחיש השגחה ושכר ועונש
וכל עקרי תורתנו הקדושה ,והוא בסוד )במדבר כה א( ויחל העם לזנות אל בנות מוא"ב ויצמד
ישראל לבעל פעור שהם בסוד מ"ט שערי טומאה היפוכא דמ"ט שערי בינה שבדרכי חכמת
התורה ,ומהם סוד המינים והאפיקורסים שבכל דור ,ובעקבות משיחא אשר פערו פיהם לבלי
חוק להלעיג על דברי רבותינו בחוצפא וגילויא ,ולכן ארז"ל )גיטין נ"ז ע"א( כל המלעיג על
דברי חכמים נידון בצואה רותחת והוא נקודה דחורבה הנ"ל ,ומסוד זה הוא מ"ש רז"ל )סנהדרין
ל"ח ע"ב( אל תען כסיל כאולתו הוא באפיקורס ישראל כ"ש דפקר טפי ,והוא סוד נורא כמ"ש
)סנהדרין ס"ד ע"א( הפוער עצמו לפעור אע"ג דמכוין לבזויו ,כי עי"ז הוא נותן להם מקום
להתחזק יותר ונותן שפע לסט"א כבוד הצואה הנ"ל.
וז"ס מ"ש הרב ז"ל בסוד )דברים לד ו( ויקבור אותו בגיא מול בית פעור ,שכ"ז שפעור
עולה ומקטרג ,רואה את משה קבור שם ונרתע ושב לאחוריו ,והוא סוד עמוק מאד כי קבורתו
של משה 2758הוא בהגדות בלבושין נוכראין והוא מחולל מפשעינו) 2759ישעיה נג ה( בסוד הולך
על גחון) 2760ויקרא יא מב (2761והם תלמידי חכמים וצדיקים שבדור שנמסר להם סתרי התורה
ורזין דילה אשר הלבישו בלבושין אלו והם אשר עומדים לנגד חכמה חיצוניות הזאת ,והוא סוד
הכתוב בשירת הבאר )במדבר כא כ( ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על
פני ישימון שהוא נקודה דחורבה אשר נגד שם כלת משה בת מלך ,והוא הבאר סלע אשר נלקה
עליו משה ונגזר עליו קבורה בנחש )דברים לד ו( ולא ידע איש את קבורתו ,בצולמא דלאו הגונה
לו ,2762לא תואר לו ,ולא הדר וגו' )ישעיה נג ט( ויתן את רשעים קברו וגו' ,וכמ"ש רבינו הגדול
ז"ל בכתביו )יהל אור ח"ב כ"ח ע"ב( והוא סוד גלותא דיליה ביני ערב רב בדרא בתראה עד אשר
יערה עליו רוח ממרום )ישעיה לב טו( ותתגלה הדעת בארץ ,והבן עומק דברים אלו.
פתח עו
אחר שמתו דור המדבר אז קמו בניהם אחריהם ,והם מסוד אורות של רחל נוקבא
העיקרית שהוא הנהגה הקבוע לימות עולם ע"פ התורה והמצות ,והתחיל בנין זה מדור באי
הארץ ,שענין כניסתם לארץ היה כדי לבנותה בנין גמור ,וכן היה כוונתו ית' להכניסם שם לקיים
שם התורה ומצותיה ,ובזה יתעלה מדרגתם ויתפרסם כבודם בגוים )דברים כח י( וראו כל עמי
הארץ וגו' ,ויתגלה כבודו בגוים והם יהיו לנס עמים ,ובזה מתגלה שם מלכותו ,והוא בנין
הנוקבא בכל דרכי ההנהגה העליונה ,והוא סוד בנין הנוקבא להיות מתגדל בכל קומתו דז"א,
 2758עי' יהל אור ח"ב כ"ח ע"ד וז"ל ,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.
 2759עי' יהל אור ח"ג ג' ע"ג ד"ה האדם ואשתו  -מרע"ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש ,ולא
כמ"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו' ,עי'
בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם ,וזהו גלותא דיליה בגלות
רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ,ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו
כו' לא תואר לו כו' עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א בתיקו"ז מ"א ע"ב שמחולל מפשעינו היא הצער של
ת"ח בעולם הזה ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 ,עכ"ל.
 2760עי' יהל אור ח"ב כ"ט ע"ב וז"ל ,וז"ס וא"ו דגחון גדול האיש מה גדול ,והוא אמצע של
תורה לויתן נחש בריח הבריח התיכון ,כמש"ל ושם קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ"ל בז"ח
בשלח ,והוא הולך בגלותא בת"ח ומתגלה בהם והכל ברמז כנ"ל וכמ"ש בפ' משפטים ברע"מ וז"ש
הולך על הגחון שעל הגחון הולך בגלותא ,עכ"ל.
 2761עי' קידושין ל' ע"א שכאן חצי אותיות התורה.
 2762עי' זהר ח"ג ר"פ ע"א וז"ל ,הכי אוקמוה מארי מתניתין דמתי חוצה לארץ אינם חיים ,לא
אמרי דאינם עתידים להחיות ,דאלמלי כך הוו כפרין בתחיית המתים ,אלא הכא רזא רברבא קבורה
דיליה בצולמא דלאו הגונה ליה ,דאיהי ארץ ציה ועיף בלי מים ולית מים אלא תורה ,ובה לא תאר
לו ולא הדר ומאן דחזי ליה בההוא צולמא ונראהו ולא מראה ונחמדהו ,עכ"ל.
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ולעומתו גם הארץ התחתונה תתרחב ,וכמ"ש )דברים יט ח( ואם ירחיב ה' את גבולך וגו' כמ"ש
במ"א באריכות ,שענין הרחבת הארץ הקדושה היה כפי שלמותם של ישראל שע"ז אמרו )גיטין
נ"ז ע"א( ארץ צבי כתיב בה כו' ,וכל מקום שהיה גילוי התורה והקדושה ביותר היתה הארץ
מתרחבת ביותר ע"פ נס ,והוא לפי ענין גידול והתפשטות רחל למעלה.
ולכן מאז נגנזו ב' המטות שבצדדי דור המדבר אחר שדור המדבר עצמו נבלע בשרשו,
גם הנהגת המטות שהוא מענין שלמעלה מהדרגת הנהגת הארץ נתבטל ,ואז התחילו לבנות
פרצוף הנוקבא שהוא הבאר שעומד במקום דור המדבר ,כמ"ש הרב ז"ל ,והבאר הזה איננו
הבאר שהיה משמש בעת דור שיצאו ממצרים ,שלכן היה יוצא המים ע"י המטה ,משא"כ באר
הזה שהיה מבחינת רחל.
וב' המתנות של המן וענני הכבוד שהיה להם ,היה ג"כ מהנהגת ז"א עצמו השייך
לנוקבא העקרית ,והם בב' צדדי ימין ושמאל של ז"א ,והיינו כי יסוד אבא המאיר תוך הארת
הפנימיית דז"א שהוא מושרש ביסוד חכמה העליונה הוא נעלם ואינו מתגלה רק ע"י אורות
אימא הסובבים אותו מבחוץ ,ואורות אימא הם השייכים לבנין הנוקבא שעיקרה מגבורות.
וכבר כתבנו שהנהגת עוה"ז הוא מחצי התחתון של ז"א ששם המדות ממוזגים ,שעיקר
גילוי קו הישר מסוד ג' קווי ההנהגה הם בעוה"ב ששם שכר ועונש ,ולכן עשה יסוד חכמה
העליונה המיזוג הזה שאורות הימין יבקעו מצד שמאל דז"א ,ואורות השמאלים מצד ימין דז"א
ובזה לא יתבטל הנהגת עוה"ז ,שאלמלי היו יוצאים כסדרם ,אז היה מתבטל הבחירה כראות
תיכף שכר המצוה ועונש העבירה ,והיה מתבטל הנהגה וסדור עוה"ז כמ"ש הרב ,שאם היו
יוצאים האורות כסדרם הימינים לימין והשמאלים משמאל ,היה מתבטל יסוד אבא והיה נשאר
ריקם מן האור ,ר"ל שהיה מתבטל כוונת שורש יסוד חכמה העליונה ששיערה הנהגת עולם
התחתון בסוד הבחירה דווקא ,ולכן הימינים היו מבדילים נגד הדינים שמשמאל שלא יתגלו
לגמרי להנהגת התחתונים רק יהיו נשארים בשרשם ביסוד החכמה ,גנוז ונעלם בפנימיות הנהגת
ז"א ,וכן הדינים שמשמאל ,לא היו מניחים אל החסדים הימינים להתגלות לחוץ ואינו מתגלה
בעוה"ז רק הארה מועטת ,והוא החסד והדין בשיעור מצומצם כפי הצורך לקיום הבחירה
והעולם.
2763
משה בימין הזן בחסדו כל בשר ,אבל תחלת ביאתו מסטרא
וז"ס המן בזכות
דשמאלא ,כמ"ש )ב"ב כ"ה ע"ב( הרוצה להעשיר יצפין שולחן בצפון ,וכמ"ש )דברים ח ג(
ויענך וירעיבך וגו' )דברים ח ה( כי כאשר ייסר איש וגו' ,ואמרו )פסחים קי"ח ע"א( קשים
מזונותיו של אדם כו' ,וכן ענני כבוד בסטרא דאהרן איש החסד והוא בשמאלא לעשות דין
ברשעים ,והוא שכילה נחשים ושרפים שבמדבר שהם הקליפות שהם באים מסטרא דשמאלא.
וזה היה ההפרש בין דור המדבר לדור הנכנס לארץ ,שבזמן דור המדבר היו האורות אלו
באים ע"י אמצעות פרצוף דור המדבר שהוא לאה שהוא בסוד גדולתו של הקב"ה ,והיו מאירים
בגלוי המן וענני כבוד בעצמם ,אבל אח"כ כשבאו דור השני ,כ"ז שהיה משה רבע"ה קיים ,היה
מאיר בסטרא דיליה בסוד לאה )ואח"כ כשמת משה ונכנסו לארץ אז נגנזו אורות אלו( ובסטרא
דז"א עצמו מב' הצדדים בסוד )דברים לג א( משה איש האלקים בעלה דמטרוניתא )זהר ח"א ו'
ע"ב( ולכן הם גלוים ,אבל אח"כ כשנכנסו לארץ נבלעו אלו המאורות ברחל ונתגלה למטה ע"י,
והוא סוד מ"ש )יהושע ח יב( וישבת המן ממחרת ויאכלו מעבור הארץ וגו' והוא מארץ
העליונה ,רחל ,שהמזון הוא ע"י הנהגה העקרית מלובש בענין טבעי.
וכן הכבוד החופף על ישראל אינו כ"כ בגלוי כמו במדבר והוא סוד )תנחומא בשלח כא(
גניזת צנצנת המן וכמ"ש ירמי' )ב לא( הדור אתם ראו וגו' כי גם בא"י ובכל הזמנים המזון בא
ע"י הארת המן 2764ורק שתחלה היה בגלוי ואח"כ נגנז ברחל נוקבא והוא ג"כ בכמה מדרגות אם
היא שלמה בפרצופה מן החזה ולמעלה כמו שהיה בזמן בית ראשון אז היה מזונם ברבוי
ובהשפעה רבה כמ"ש 2765וישב ישראל לבטח איש תחת גפנו וגו'.
וכן ענין הענני כבוד שהוא נצחון ישראל את האומות ושליטתם עליהם ג"כ בגלוי רק לא
בענין ניסי גלוי כמו במדבר רק הנסים היו גלויים ע"י התלבשות דברים טבעיים ובעת שנתמעט
 2763עי' תענית ט' ע"א.
 2764עי' רמח"ל ביאורים על התנ"ך עמוד ס"א.
 2765עי' מלכים א' ה ה.
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פרצופה מן החזה ולמטה כמו בזמן בית שני אז היו הארות המן וענני כבוד יותר מתעלמים שלא
היו שולטים על האומות כ"כ וגם לא ישבו לבטח כ"כ ,וכן בגלות כשנעשית בבחי' נקודה אז הם
יותר ירודים וכמו שית' ענין זה באריכות במקומו )קלי' פתח יח( בס"ד ,וגם בגלות כשישראל
בתכלית השפלות גם מזונם בדרך נסי בסוד המ"ן הזה ,וכן שמירת ישראל בגלותם הוא ג"כ
מסוד הארה זאת של ענני כבוד סוד ענין הבאר והסודות הנוראים התלוים בו ית' בס"ד באריכות
בענין בנין הנוק' במקומו )פתח כד(.
פתח עז
כבר כתבנו למעלה )פתח כו( באריכות שהדעת דז"א הוא כולל ב' עטרין חו"ג והם ה"ח
וה"ג שכל חלק מהם מאיר בספירה אחת ממנו ,והיינו שהדעת הוא כולל הנהגת הטו"ר כפי
הראוי לנבראים וכל מאור ומאור שבז"א צריך שיהיה נראה בו ב' כחות האלו של החסד והדין,
ואלו החסדים חציים מכוסים וחציים מגולים ,שעד החזה הם סתומים ,והיינו שנשארים שם
גנוזים בסוד הנהגת עוה"ב ואין מתגלה רק המעט מה שצריך לקיום הבריאה בהנהגה הזמניית
בעולם התחתון והוא מן החזה ולמטה ובו צריך להיות החסדים גלוים כדי לבסם הדינים
השולטים בו ויוכלו להתקיים ,ואלו הה"ח הם בסוד ה' שמות הוי"ה שכל חסד הוא מתגלה
בספירה אחת שהוא אילן שלם כולל כל הפרטים הנכנסים תחת סוג שם הוי"ה שהוא כלל האילן
המתפרד לענפים ופרטים רבים.
ובחינת ת"ת שבז"א הוא ג"כ הוי"ה שלמה חסד א' שבה' חסדים הנ"ל ,ומתחלק לג'
שלישים ,שב' שלישים ממנו שהם סוד הו"ק שבו הוא מתגלה בהנהגת הזמן ,אבל ג"ר שבו
שהוא שליש העליון הוא ממדרגת הנהגת עוה"ב ,וב' שלישים התחתונים אף שגם הוא שייך
להנהגת עוה"ב ,מ"מ הוא הבחינה התחתונה שבהנהגה הזאה הנעשה בסוד כתר ורצון עליון
להנהגת הזמן לקשר הנהגת העוה"ז עם הנהגת העוה"ב ,והוא בסוד כתר רחל נוקבא דז"א שהיא
המנהגת התחתונים בהנהגת הזמן ומקושר בהנהגת עוה"ב ,שכפי הנהגת הזמן והכנת תיקון
מעשה התחתונים כך נרשם הכל למעלה בחג"ת בהנהגת עוה"ב ,ולכן הו"ק שבו השייך לו' ימי
המעשה ,הוא מן החזה ולמטה שייך להנהגת הזמן ,וג"ר שבו הם בסוד חב"ד בעולם הנשמות
ולכן הוי"ה שבו מתחלק ג"כ לג' חלקים ,והוא בכמה מדרגות ,שבבחי' הרבה הוא מתחלק
לחלקים שוים והם בסוד המילוים שבו ,והם נקראים מדה ומשקל ומנין שכתב הרב ז"ל ,והיינו
ששם הוי"ה הזה בבחי' מילוי שבו מאיר בג' מדרגות שהם ע"ב ורי"ו ומ"ב ,והם בסוד ג' מדות
של חג"ת.
והיינו שצריך שתדע שת"ת הוא הכלל של ז"א ,והו"ק הם ענפים שלו שהם ב' ידים
בעוה"ב 2766חו"ג וב' רגלים נו"ה בעוה"ז ,ות"ת הוא הכולל שלהם ולכן צריך שיהיה נמצא בו
כל הג' חלקי ההנהגה של חד"ר ,ובחינת המקבל שהוא מרכבה שלמה של ד' אותיות של הוי"ה,
והם ג' מילואים הנ"ל בחג"ת ע"ב בחסד ורי"ו בגבורה ומ"ב בת"ת ,שע"ב שמות בחסד בכלל,
ובגבורה הם סוד רי"ו אותיות של השמות ששם הם מתפרשים לפרטים ע"י המדה והגבול שניתן
לכל מאור בסטרא דבינה שהוא סוד בוצד"ק ,ות"ת הוא שם מ"ב כולל ג"פ י"ד כמו שנתבאר
במקום אחר ,ובחינת המקבל שהוא מלכות שכוללת הכל הוא הוי"ה פשוטה.
והנה ביסום הגבורות שע"י החסדים הנשפע לעולם אינו שוה ,רק משתנה לפי הזמן
ולפי ענין העבודה של ישראל ,שאם החסדים מתגלים מאורות וחלקים שבהם ביותר פרטים ,אז
מתמתקים מדרגות יותר של פרטי הדינים ,ולפעמים בחלקים מועטים מהם ,וכשהנהגה על סדור
השוה שלא יתגלה אלא מה שנוגע אל התחתונים לבד לפי מקומם וערכם ,אז אנו אומרים שהג'
שלישים של החסדים שבת"ת הוא מתחלק בשוה ממש ,והיינו שרק ו"ק שבו מאירים ומגלים
כחם למטה וג"ר שבו מכוסים ,והוא בסוד הג' מילואים של ע"ב ורי"ו ומ"ב שהוא מתגלה ע"י
סדר המדות הראוים לפי מדת התחתונים ,ולכן נקראים מדה ומשקל ומנין ,ר"ל כמו המוכר
ולוקח כשהוא מצמצם מקחו אין המוכר והלוקח רוצים לוותר כלל ,וכמו כן הוא הנהגה
 2766עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
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התמידית שמה שראוי להתפשט בעוה"ז הוא בגבול ומדה מצומצמת ,ולכן הוא בסוד מדרגת
חג"ת שבחסד הזה ,שהם מדות המנהיגים ממש בגבול ושיעור הראוי לתחתונים.
אמנם לפעמים אינו משגיח לפי הפרטים רק בכלל ,או להגדיל מדת מלכותו ית' שיהיה
ניכר למטה או להקטין ולהסתיר ח"ו לפי העת והזמן ,והוא אינו בשיעור התמידי ,והוא בבחינת
הוי"ה פשוטה לפי מדת מלכותו שלפעמים מגלה מלכותו ,למטה בהנהגה יותר ראויה שלפי
הכנתם לא היה ראוי כ"כ להתגלות ,ואז יגלה מעט איזה בחינה מהנהגת עוה"ב ,והוא בסוד
שמתחלק הב' שלישים ,שב' שלישים התחתונים לוקחים הארה ביותר חלקים מהראוי ,והוא
בכמה מדרגות ,או בפחות משתות שזה דבר השכיח בזמן יותר ונקרא הנהגת המתקיימת ,והוא
סוד קיום המקח שכתב הרב ,ולפעמים לוקח יותר משתות שזה דבר שאינו מתקיים רק לזמן
מועט לשעתו כפי הצורך ,עד שלפעמים מתגלה כל שליש העליון שבת"ת וכמו שית' בשער
שאח"ז בס"ד ,ואין דבר זה מתמיד ,ולכן נקרא ביטול מקח.
ולפעמים הוא בשתות ממש שאינו מתגלה החלקים העליונים רק בהעברה בעלמא וחוזר
לשרשו ,רק בגילויו עושה תיקון בתחתונים ,שזה התיקון שנעשה על ידו נשאר קיים ,שעל ידי
שנתגלה מאור הזה קבלו התחתונים איזה שלמות ,שהשלמות הזה נשאר קיים בהם אף אחר
שנסתלק מאור הזה ,וכמו שהיה בזמן הבית ע"י הנסים שנתגלו לפרקים ,וכמו שהיה ע"י אליהו
הנביא בהר הכרמל שירד אש מן השמים ויפלו על פניהם ויאמרו ,ה' הוא האלקים וגו' )מלכים
א' יח לט( וכדומה לזה ,וזה נקרא שהמקח קיים רק שאונאה חוזר ,שהאור שמתגלה חוזר מיד
לשרשו ומתעלם ,שאף שלא היה אותו הדור ראוי לכך שירד אש מן השמים לקבל קרבנם כמו
שהיה בזמן המשכן ובבנין בהמ"ק ,מ"מ היה צורך לכך בשביל גילוי מלכותו כדי להשיבם מדרך
הרע שהיו טועים בהם ,כמ"ש אליהו )מלכים א' יח לז( ואתה הסיבות את לבם וגו' ,וז"ש ה' הוא
האלקים ,שהוא סוד ביסום הגבורות שם אלקים ע"י החסדים של הוי"ה ,ותיכף ומיד חזר הדבר
לטבעו שלא היה עוד גילוי האש מן השמים ,ומ"מ נשאר האמונה קיים בהם לזמן גדול אח"כ.
ולפעמים הוא להיפוך אף שהתחתונים ראוים לגילוי חסדים ,יותר חלקים מתעלם מהם
ג"כ כפי צורך השעה ,והוא ג"כ לזמן מועט ומתבטל מדרגה זו ,הכל לפי מה ששיערה מחשבה
העליונה כפי הצורך לעולם ,ובזה נבין ענין שינוי ההנהגה שהיה בבית ראשון ,שלפעמים אף
בדור שהיו צדיקים כמו בימי דוד ,כתיב )שמואל ב' כא א( ויהי רעב שלש שנים וגו' ,ולפעמים
אף בזמן מלכי ישראל הרשעים )היה( השפעה גדולה כמו בימי אחאב ,עד שהוצרך אליהו לאמר
)מלכים א' יז א( חי ה' וגו' אם יהיה טל וגו' ,והיינו שהכל לפי צורך השעה המשוער לתיקון
הבריאה בעומק מחשבתו ית'.
פתח עח
ויש זמן שמתגלה גם שליש העליון המכוסה ,והוא או ע"י זמן המסוגל לכך או ע"י
מצוה פרטית המסוגלת לזה הגילוי ,והוא בב' אופנים שכתב הרב ז"ל ,הא' בסוד הדורמיטא,2767
והיינו בעת הנסירה שצריכה אימא ליתן תיקונים לבנין שלה 2768שתהיה מקבלת הארות אלו
מאימא כדי שתוכל להיות מוכנת לזיווג לקבל אורות החסדים של הדכורא וכמו שית' עניינו
במקומו )נוק' דז"א פתח כ'( בס"ד ,ואז לצורך בנין הזה צריכה אימא לסלק הכיסוי שנותנת
למאורות פנימיים של ז"א שעד החזה של חג"ת שהרי אלו המאורות של חג"ת הם הבונים
פרצופה שהם האבות שעסקו בחפירת ותיקון הבארות ,והוא בסוד ג' שמות של חג"ת ,א"ל
אלהי"ם הוי"ה ,כשמסתלקים מהם ג' הויו"ת שהם מוחין דגדלות אז נשאר מהם ס"ה בסוד שם
אדנ"י ,כמ"ש רבינו הגדול בביאורו לתיקונים ,2769ולכן אז אימא עומדת זקופה על נוקבא
ומסלקת הכיסוי של החסדים למעלה ואז נבנית ע"י חסד ,וכמ"ש )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה,
שתחלת בנין העולם היה בגילוי חסדו ית' ,ואחר שכבר נבנה הוא בדין ,וכמו כן כאן שהנוקבא
תחלת בנינה להיות שלם בסוד פרצוף ומוכנת להזדווג עם הדכורא כדי שיהיה תיקון לגבורות
שלה להתבסם על ידי החסדים ,צריך שיתגלה החסד יותר ,משא"כ כשכבר היא בנויה ועומדת.

 2767עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"ג דרכו בענין הנסירה והדורמיטא.
 2768דהיינו של נוק'.
 2769עי' יהל אור ח"ג יא ע"א.
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וזמן הב' של גילוי החסדים הוא בעת שמתעלים נה"י דז"א אל חג"ת שבו כמו בתוספת
שבת ,שאז מתנוצץ מעין אורות הנהגת עוה"ב שהוא חג"ת בנה"י שהוא הנהגת עוה"ב ,והוא
סוד ביאת תוספת נשמה לישראל ,וכמ"ש )ברכות נ"ז ע"ב( ששבת הוא מעין עוה"ב ,ואז
מתבסמין הדינים ביותר והסט"א נטמנת בנוקבא דתה"ר ,2770כמ"ש בכמה מקומות בזוהר ,ולכן
אז מתגלה הב' חסדים ושליש הסתומים בחג"ת.
וזמן השלישי הוא ע"י מצוה פרטית המסוגלת לזה והוא מצות מילה כידוע ,שמצוה זו
שרשית לכל תרי"ג מצות ,ועל ידה הוא תיקון שם ב"ן נפש הבהמית של האדם על ידי חסדים
דשם מ"ה ,וכמו בעולם התהו שתחלת תיקונם היה על ידי מלך הדר שהוא גילוי הארת יסוד א"ק
שהוא מונח הכללי של כל העולמות שנתחבר ונתקשר עם שם ב"ן ,וכמו כן הוא בכל אדם בפרט
שביאתו לעולם הוא יציאתו מן התהו ,להנהיג העולם ולתקנו והוא מלוכה שלו בסוד התיקון
שתחלה יוצא נפש ב"ן שלו הבהמיית מן הסט"א שבה נשרשים כל המדות רעות וכל הקלקולים
שהוא סוד השבירה והסיגים של התהו ,וצריך להתקשר עם מדרגת הרוח הניתן באדם מסוד
הארת שם מ"ה שהוא נקרא על ידו בשם אד"ם ,והוא הבא לתקן כל המדות רעות שבנפשו ע"י
הקדושה ומדות טובות שברוחו שהם במספר תרי"ג כמנין רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה
שנגד כל א' יש מדה רעה נגדו ,וברוח בא לתקנם ,והם תרי"ג איכות שבנפש מתקשרים בתרי"ג
איכות שברוח ,וכמו באדם יסוד הברית כולל כל אברים שבו ,כמו כן ע"י מצות מילה שבאבר זה
נכללים כל תרי"ג איכות שברוח ,ולכן ע"י מצוה זו יכולים להאיר אח"כ כל המצות בנפש
בהמיית שלו ,כמ"ש כל זה רבינו הגדול ז"ל בליקוטים ,2771ולכן נקרא ברי"ת ,שבזה כרת הוא
ית' ברית עם נפש הישראלי שהיא השלשלת הקשורה בו כמ"ש למעלה )פתח עד( והוא ע"י
שמסירים הערלה משם שהוא קליפת נוגה הסובבת הקדושה ,וכן באדם מדות שבנפשו שהם
טו"ר מסוד עץ הדעת ,שכל מדה רעה יש בו ג"כ מן הטוב ,כמו כעס לנקום ברשעים 2772וכדומה,
וכל זמן שהערלה שם ,אז היצה"ר והסט"א שבנפשו מקושר מאד בו עד שא"א לו להיות נתקן
ע"י שם מ"ה ,ואדרבא אם היו מאירים שם בעת שהערלה שם ,אז היה מתגבר ביותר כמו שאנו
רואים ברשעים שכל שהם חכמים יותר הם מרשיעים יותר ומהפכים הטוב לרע ,ולכן אין
החסדים יכולים להתגלות למטה עד שמסירים הערלה מן הברית ,אז מתגלים החסדים בב'
שלישים התחתונים דת"ת ובנו"ה שלו ,ואח"כ ע"י הפריעה אז מתגלה יותר החסדים שהוא ע"י
שמעבירים ג"כ הקליפה הדקה הסובבת את הנפש ,2773ואז הקדושה מתגברת יותר ונותנת הכנה
לנפש להתברר ולהיות נתקן ,ולכן מתגלה אז גם שליש העליון של החסד שבת"ת ,וזה נקרא ענין
אונאה יותר משתות שבטל מקח ,ור"ל שאין מדרגת הארה קיימת אלא לשעתו בכדי להכין
התיקון העתיד ,שעי"ז תוכל הרוח אח"כ לגלות כחות תרי"ג מדרגות שבו ,על תרי"ג שבנפש,
ולכן צריך להאיר עליו בכלל כל התרי"ג ,אבל אח"כ מסתלק אותו הארה ,ונשאר הדבר בהדרגה
לפי בחינת האדם ועבודתו.
פתח עט
ובזה תבין סוד גלות מצרים וענין מכירת יוסף שכתב הרב ז"ל ,שיוסף ידוע שהוא יסוד
דז"א ,וענין גלות מצרים היה בסוד הבירור מן התהו להוציא משם נשמות ס' ריבוא של ישראל
שבגלותא ,אז הערלה סובבת על היסוד ,ונתעלם אור השגחה עליונה והסט"א שלטה שהוא
בסוד הנהגת המזלות ,ופרעה הוא תנין השמים 2774הכולל אותם ,וכתיב )בראשית א יז( ויתן
 2770עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
 2771עי' לעיל הערה .202
 2772עי' גר"א שיר השירים א טז וז"ל ,דודי צח ואדום ור"ל שהוא טוב לצדיקים וזהו צח
ואדום ,שהוא משלם לרשעים כפעלם ,וזה מעלה גדולה כי אף באדם אם הוא אינו מרגיש ואין לו
כעס כלל אינו מעלה כידוע כמ"ש לעשות נקמה וכו' הדר הוא וכו' ,עכ"ל.
 2773עי' בתיקו"ז פ"ו ע"ב שיש ג' קליפות בערלה ,וא' בפריעה ,וע"ש בגר"א פ"ו ע"ד וז"ל ,ואלו
ג' )קליפות( הנ"ל הן דכורא דס"א שהן נגד ג' אותיות השם יה"ו שהם בז"א וזאת היא נוק' נגד ה'
תתאה רגליה יורדות וזהו המות ,עכ"ל.
 2774עי' 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
542

פתחי שערים

אותם אלקים ברקיע השמים ששם כל המזלות והסט"א בסוד 2775הוילון שתחת הרקיע ושם הוא
מקומם ,והוצרך יוסף לירד שם בתחלה להיות מרכבה לשכינה כמ"ש בזוהר ,והוא לקשר
הקדושה שם שיוכלו אח"כ נשמות ישראל לצאת משם ,והוא סוד המילה שמל יוסף את המצרים
בשנות הרעב ,שז' פרות הטובות ורעות הם בסוד ז' מלכין קדמאין מפ"ר דמנצפ"ך כמ"ש במ"א
באריכות מזה )בית עולמים קל"ח ע"א( ושם נתדבקו המצרים בישראל )שמות א יג( ויעבידו
אותם בפרך בסוד הערלה הסובבת הברית ,ונסתמו כל החסדים.
ולכן פרשה סתומה קודם ויחי ,שנסתמו עיניהם של ישראל כמ"ש רז"ל )ב"ר פרשה צו
פסקה א( והוא בסוד ע' אורות המגולים של ב' שלישי ת"ת ונו"ה שהם כפולים מחסדים וגבורות
ב' פעמים ע' שנסתמו אז ,ונשארו החסדים סתומים בשרשם בדעת ,והוא נשמת משה שהיתה
גנוזה עד שהתחיל אור הדעת לגלות כחו בז"א והוא לידת משה אחר שנשלמו לס' ריבוא והגיע
הזמן לזכור ברי"ת להסיר הערלה הדבוקה שם ,וכמ"ש )שמות ב כג( ויהי בימים הרבים ההם
וגו' וישמע אלקים וגו' ,ונזכר שם הזה לבד שהם הגבורות שהיו שולטים בלי ביסום גילוי
החסדים שהוא גילוי שם הוי"ה ,וכתיב )שם כד( ויזכור אלקים את ברית"ו וגו' את אברהם וגו',
שהם החסדים הסתומים שבחג"ת שגם הם יאירו ביסוד ,ואז הגיע זמן הסרת הערלה כמ"ש
)יהושע ה ח( היום גלותי את חרפת מצרים וגו' ,וכמ"ש )זכריה ט יא( גם את בדם בריתך שלחתי
אסיריך וגו' ,שאז ניתן להם מצוה זו להיות נקשר בו ית' ,שע"י יהיה להם הכנה לקבל כל התרי"ג
מצות במתן תורה ,כמו באדם פרטי ע"י מצות מילה כמ"ש ,וז"ס הפסח שהקריבו אז ע"י מצות
מילה ,וכתיב )שמות יב מח( וכל ערל לא יאכל בו וגו' ,שבזה נמשכו מע"ז שבידם 2776ונתגלה
עטרת הברית סוד קוצו של ד' דאח"ד.2777
וז"ס מ"ש )שמות יב כב( ולקחתם אגודת אזוב ,וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל
המשקוף ואל שתי המזוזות וגו' ,שאגודה זו הוא בסוד חג"ת אבהן 2778ששם החסדים הסתומים,
והאיר שם למטה מן החזה בתחלה במקום ב' שלישים התחתונים ובנו"ה שהם ע' אורות של
חסדים וע' של גבורות שהם סוד ס"ף מן יוסף כמ"ש הרב ז"ל ,וז"ש )שמות יב כב( והגעתם וגו',
שב' המזוזות הם נו"ה שערי צדק והמשקוף הוא ב' שלישי ת"ת שע"ג ,ואח"כ )שם כג( ופסח ה'
על הפתח ,הוא שליש העליון של הת"ת שנתגלו חסדים שבו ,ששם הוא פתח הגוף מקום כתר
של רחל ואז העביר הערלה ,והוא מ"ש )שם( ועבר ה' לנגוף את מצרים וגו' ,וסוד אזו"ב הוא
שליש העליון שכולל כל חג"ת והוא חב"ד שבו ,וטבלתם בדם אשר בס"ף ובזה נשלם שם יוסף
ונתגלה הברית ,ואז יצא יוסף ממצרים ,כמ"ש )בראשית נ כה( וישבע יוסף וגו' פקוד יפקוד וגו'
והעליתם את עצמותי וגו' ,וכתיב )שמות יג יט( ויקח משה את עצמות יוסף עמו וגו' ,שנתגלה
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.
 2775עי' חגיגה י"ב ע"א וז"ל ,וילון אינו משמש כלום רק יוצא שחרית וחוזר ערבית ומחדש
בכל יום תמיד מעשה בראשית ,עכ"ל.
 2776עי' רש"י שמות יב ו.
 2777עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 2778עי' הק' תיקו"ז ז' ע"א.
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הדעת והאיר בחסדים ונתקשר היסוד בשרשו בדעת ונתגלה הנהגה העליונה הפנימיית ,ועי"ז
נתבטל כחות הטבע )שמות יב כט( וה' הכה כל בכור וגו' שהוא תלי תנין השמים ,2779וכמ"ש,
מבכור פרעה וגו' ,והבן דברים אלו מאד.

 2779עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד וז"ל ,משה זכה לבינה הוא כנ"ל וכמ"ש אלף בינה וכו' וזה האלף
הגדול הוא התנין והוא סוד שנקרא משה התנין הגדול לכן על ידו נלקה פרעה ,עכ"ל.
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נתיב פרצוף נוקבא דז"א
פתח א
נוקבא דז"א היא העיקרית בסדור הנהגת הנבראים והשפעתם בכל פרטיהם ,והוא ממש
כמו האשה הגשמיית אשר היא מנהגת הבית כמ"ש בפסוק )משלי יב ד( אשת חיל וגו' ,וכפי
הסדר הראוי לפי ערך הרווחת הבית במה שבעלה מרויח ,ולפי עושרו ורב כבודו ,הכל בערך הזה
האיש הוא המכין כל הצרכים הנצרכים לפרנסת בני הבית ברב ובמעט לפי ענין הרוחתו והפסדו,
והאשה היא המחלקת מזון וכסות לבני הבית על פי ערך הזה ,וכמו כן הוא ממש במאורות
העליונים שזו"נ דאצילות הם העיקר בהנהגה ,וז"א הוא האיש אשר הוא המכין כל הדברים
הצריכים לנבראים לפי ענין התפעלותו ע"י מעשה התחתונים או בהרוחה גדולה או בהפסד ח"ו,
שהוא סוד המדרגות של קטנות וגדלות וכל הפרטים שבו כמ"ש באריכות בנתיב הקודם ,ונוקבא
שלו הוא מלכות דאצילות אשר היא המקבלת כל החסדים מבעלה ז"א ,והיינו שהיא המאור
המקבל הסדרים כפי שנסדרו בז"א לפי העת והזמן ולפי ערך העבודה ברב ובמעט ,וכך היא
משפעת למטה בג' עלמין בי"ע ומנהגת אותם ,ולכן אמרו שמלכות לית לה מגרמה כלום )זהר
ח"א קפ"א ע"א( רק מה שמקבלת מבעלה ז"א ,והיינו שגדולתה וסדור פרצופה והמאורות
הסדורים בה הם הכל מה שכבר נסדרו למעלה ,והיא מתבנית על ידם ,וכמו באשה הגשמיית כל
צורכה הכל מקבלת מבעלה ואין קנין לאשה בלא בעלה ,2780ולכן היא בסוד ה' אחרונה של
הוי"ה הכללית דאצילות ,שאות הזה אינו מחודש ,ועיקר השם 2781הוא ג' אותיות ראשונות שהם
או"א וז"א יה"ו ,וכן הוא בכל דבר בכלל ובפרט ,ששורש כל דבר ג' יסודות אמ"ר והרביעי יסוד
עפר אין לו כלום אלא נכלל מג' היסודות ראשונים ,וכן בג' אבות שמהם נבנה כל ס' ריבוא
ישראל וכל מדרגותיהם ,והרביעי דוד מלכא הוא רק מלך עליהם ומנהיגם לפי הפרטים שנבנו
בהם ע"י הג' אבות וע"פ משפטי התורה ,והוא סוד מ"ש )דברים יז יח( וכתב לו את משנה
התורה הזאת וגו' והיתה עמו וגו' ,שכל קיום מלכותו הוא להנהיג ישראל ע"פ התורה שהוא
דרגא דז"א ,וכמ"ש )דברים יז כ( למען יאריך ימים על ממלכתו וגו' ,שהימים הם ו' ימי בראשית
ו"ק שהם עצמם סוד זעירא דיומין ,וע"פ התורה ניתנים בו ג"ר שהם המוחין דגדלות שהם בסוד
אריכו דיומין ,2782ולכן כל האברים והסדרים שהם בז"א צריכים להיות בנוקבא ג"כ כל כך
מדרגות ,שהם אברים שלה וכל הפרטים שהם בו ,כי היא ג"כ צריכה להיות מסודרת בכל אלו
המדרגות בכדי שתנהיג בהם הנבראים בכל הדרכים האלו ,ולכך כל מה שאנו מדברים בנוקבא
בחלקי מדרגות שבה ,בנקודה ופרצוף ונערות וקטנות וגדלות כמשי"ת באריכות בשערים הבאים
בס"ד ,הכל הם לפי ערך המדרגות שבז"א לפי מצבו בהארה מרובה או מועטת ,הכל לפי הכנת
התחתונים.
והוא מ"ש )ברכות נ"א ע"ב( אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מאיש ,כי היא לית לה
מגרמה כלום ,ופרי בטנה הם הנשמות של ישראל שהם העמוסים מני בט"ן 2783מסוד אנ"י של
אדנ"י 2784שהוא עיקר השם שבה שע"י ניכר הנהגתו והשגחתו ית' כמ"ש )רש"י שמות ו ב( אנ'
 2780עי' קידושין כ"ג ע"ב.
 2781עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"א וז"ל ,שני ההי"ן אלו א' הן כי מלכות נכללת בבינה ,ולכן
בע"ק ובז"א לא אשתכחו אלא ג' אותיות יק"ו שה' אחרונה בכלל ה' ראשונה ,עכ"ל.
 2782עי' נתיב פרצוף ז"א פתח א' ,ועי' תיקו"ז ק"ס ע"ב אמר רבי אלעזר אמאי הוו קדמאין חיין
יומין סגיאין ,כגון אדם דאתמר ביה ויחי אדם תשע מאות שנה ושלשים שנה ,ונח תשע מאות
וחמשים שנה ,וכן כלהו דרין עד נח הוו חיין שנין סגיאין ,ומאברהם )נ"א ומנח( ואילך הוו
מתמעטין בשנין אמר ליה ברי רבוי שנין ואריכו דיומין אינון מאריך אנפין ומעוטא דיומין ושנין
מזעיר אנפין ,עכ"ל.
 2783עי' פע"ח חנוכה ופורים ג' וז"ל ,וללבנה אמר פירוש הקב"ה הבטיח לישראל למלכות,
שהיא לבנה שתתחדש ותעלה למקום תפארת ,פי' למקום שהוא עתה ז"א וקובע לה מקום עד
היכן שמגעת ,שהוא לעמוסי בטן אמא עם ז"א ,וזה וללבנה אמר שהיא נוקבא אמר הקב"ה
שתתחדש ותעלה למקומה לע"ל עד שזאת היא עטרת תהיה בתפארת ולהיות במקום שהוא עמוסי
בטן ,עכ"ל.
 2784עי' זהר ח"א ו' ע"א וז"ל ,וההיא נקודה אקרי אני ועלה שריא ההוא דסתים עלאה דלא
אתגליא ,והיינו יהו"ה ,וכלא חד ,עכ"ל ,ועי' רע"מ פנחס רכ"ג ע"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז קמ"ח
ע"ב שאנ"י דאדנ"י היא כח"ב )עי' בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"ג(.
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ה' נאמן לשלם שכר לצדיקים ולרשעים שהם פנים ואחור של שם הוי"ה ,2785שצדיקים הם
עומדים לפנים ורשעים באחוריים ,כמ"ש )ירמיה ז כד( ויהיו לאחור ולא לפנים והם בסוד ב'
הזיווגים של בחינות פב"פ ואב"א כמשי"ת באריכות בשערים הבאים בס"ד ,וסוד האחור שם
כוז"ו שהוא הוי"ה אח"ד ,2786כמ"ש בכ"מ שעונש הרשעים הוא לגלות יחודו ית' ע"י הסרת הרע
וביטולו ,שחוזר הכל ליחודו והוא לע"ל סוד יום הדין הגדול ,והוא מ"ש משה רבע"ה בשירת
האזינו )דברים לב לט( ראו עתה כי אנ"י אנ"י הוא ,אני אמית ואחיה וגו' ,והוא סוד הכתוב
)ישעיה מב כב( מי נתן למשיסה יעקב וגו' ,הלא יהו"ה ז"ו חטאנו לו וגו' ,שכל עונשי ישראל
וגלותם ,הכל הוא בשביל גילוי יחודו בהחזרת הרע לטוב ,והד' דאדנ"י 2787הם ד' מדרגות שבה
בסוד נקב"ה כמשי"ת בס"ד לקמן )פתח ד'(.
פתח ב
הנוקבא היא עשויה להעלות מעשה התחתונים למעלה ,והיא מתפעלת על ידם ,והיינו
בסוד תכשיטין דילה ,2788שכאשר התחתונים מעשיהם רצוים ומסודרים ע"פ התורה אז אנו
אומרים שגם הנוקבא היא שלמה בסידור אברים ותכשיטים והוא שלמות בנינה שאז היא מוכנת
לזיווג ,והיינו שכל מדרגות התחתונים המסודרים ע"פ התורה ,ראוים לקבל כל א' חלק שלמותו
מז"א שהוא הדכורא ,כל מאור משפיע לעומת המקבלו ,ולכן נק' כנסת ישראל שהיא הכנסיה של
כל נשמות שלהם 2789שהם מצטיירים בה כפי שלמות מעשיהם ,וכן מורה ע"ש שהיא כונסת
בתוכה כל האורות ומדרגות מבעלה ז"א שנקרא ג"כ בשם ישראל ע"ש ישראל שלמטה ,כל
מדרגותיו מכוונים המה נגד כל פרטי נשמותיהם וסדריהם ,וכן ר"ת של כל הי' ספירות הוא
ישראל 2790שהם כוללים כולם.
וכן הנוקבא היא נקודה אחת יצתה בתחלה כמשי"ת בשערים הבאים ,והיא נקודה
האחרונה של ה' נקודות דכלל אצילות כוללת בראשית של כולם שהוא נקודת כתר שבה ,ולכן
היא נקראת מראה 2791שהוא שעל ידה מתראים כל התחתונים למעלה ,וכמ"ש )שמות כג יז(
שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו' במקום אשר יבחר שהוא בהמ"ק שלמעלה ,וכאשר כולם
מסודרים בסדר הראוי היא מתוקנת בתכשיטין שלה ,וע"י כל המדרגות שלמעלה מראים בה
השפעתם ,וכמ"ש )בראשית כב יד( ויקרא למקום ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה,
שאמרו )חגיגה ד' ע"ב( כדרך שבא לראות כך בא ליראות ,שהמקום הנ"ל הוא הנוקבא שהוא
מקומו של עולם דג' עלמין בי"ע ,שכמו שבשורש השרשים למעלה נעשה צמצום ומקום
לעולמות באמצע נקודת מלכותו ית' ,כמו כן הוא במלכות שלמטה דאצילות שבה נעשה מקום
לתחתונים הנפרדים ,ושם העלה אברהם את יצחק בנו שהוא סוד שורש כל נשמות ישראל
שעולים בסוד מ"ן אליה שהוא בסוד הגבורות כמשי"ת במקומו ,והם בסוד יצחק ,ואברהם הוא
החסדים של הדכורא שבהם מתבסמין גבורות דידה ,וכל זה עשה אברהם הכנה בעקידתו של
יצחק שממנו יצאו כל נשמות ישראל ,שיהיו כולם מוכנים לעלות להר ה' אל המקום הזה בתיקון
מעשיהם ,לשעבד לבם למקום ולמסור נפשם לאהבת ה' במעשיהם הטובים ,ואז ה' יראה את
הנוקבא מוכנת בתכשיטין ,אשר יאמר היום בהר ה' יראה ,שכל מדרגות שלו מתראים בה
להשפיע לתחתונים.

 2785עי' לעיל גדלות דז"א פתח כ"ח ,שזאת אומרת טדה"ד הם האותיות לפני הוי"ה וכוז"ו
האותיות לאחר הוי"ה ,ועי' הגרמ"מ משקלוב )ביאורי הזהר דף ריט( טדה"ד יקו"ק כוז"ו גי' פ"ז,
כמנין אנ"י יקו"ק נאמן לשלם כו' ,עכ"ל.
 2786עי' שעה"כ ענין יוה"כ בהקדמה ,וכן בהגר"א בתיקו"ז עז ע"א ד"ה ואמר איהו.
 2787עי' בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"ג.
 2788עי' 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.
 2789עי' זהר )ח"ג קצ"ז ע"א( וז"ל ,כנישתא דישראל ,מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו ,כד"א
מאסף לכל המחנות ,מאן דכניש לכל משריין עלאין לגביה ,עכ"ל.
 2790כח"ב חג"ת נהי"ם בגימ' תקמ"ו כמו ישראל.
 2791עי' אור נערב שער הכינויים.
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וכל בנין הנוקבא היה ע"י האבות שע"י נתגלה כבוד מלכותו בעולם ,שדורות הראשונים
גרמו שנסתלק השכינה למעלה מז' רקיעים ,2792ומציאות מלכותו ית' נתעלם מן התחתונים עד
שהכחישו השגחתו וממשלתו ית' ,וכמ"ש רז"ל )ברכות ז' ע"ב( מיום שנברא העולם לא היה
אדם שקרא להקב"ה אדון עד שבא אברהם כו' ,והוא סוד הנוקבא שהיתה באתלטיא בעולם
התהו שהם שני אלפים תהו עד שבא אברהם ,2793ואת הנפש אשר עשו בחרן וגו' )בראשית יב ה(
שמאז התחיל לפרסם ממשלתו והשגחתו לבני אדם ,ואז נפקא מאתלטיא 2794שהם סוד אמונת
חיצוניות פילוסופיא הארורה ,והתחיל לגלות אמונתו ית' ,כמ"ש )בראשית טו ו( והאמין בה'
וגו' ,ע"י השגת חכמת התורה בסוד )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ וגו' ,והוא סוד הברכה
שברך השי"ת את אברהם כמ"ש )בראשית יב ב( והיה ברכה ,שהיא התורה שנתנה לו ולזרעו
אחריו ,ובזה התחיל להתגדל האמונה בארץ והוא סוד הנקודה של הנוקבא כשיצתה מן התהו,
ומאז התחילה להתגדל בסוד פרצוף והוא סוד ה' שנוסף בשמו שהוא ה' אחרונה של השם כמו
שכתוב )בראשית רבה פרשה יב פסקה ט( בהברא"ם ,באברהם.
וסוד מצות מילה בעטרת הברית ששם הוא שורש נקודה שלה ,וע"י נכרת לו ברית
להיות לו לאלקים ולזרעו אחריו בהסרת הערלה הדבוקה בעטרה ,שהוא סוד הארור של הנחש
אל אחר הנמשך אחר חיצוניות ,ושם בגילוי העטרה נעשה אחד בקוצו של ד' ,2795והוא בסוד
בנין הנוקבא בחכמה 2796י' של השם ,שהאמונה קשורה בחכמת התורה ואין החכמה הזאת יכולה
להתגלות אם לא בהסרת דעות המשובשות הנמשכים מחכמה חיצונית ,וכמ"ש )אבות פ"ג מ'
י"ז( אם אין חכמה אין יראה ,שיראה היא נקודת הנוקבא התלויה בעטרת היסוד ,והוא חכמה
דידה הקשור בחכמה עילאה י' דאדנ"י בי' דהוי"ה ,2797והיינו שיסוד היראה הוא האמונה הזאת,
וצריך להזהר שלא להכניס שם ח"ו מחכמה חיצונית שע"ז נאמר ,מחלליה מות יומת )תיקו"ז
 2792עי' בראשית רבה פרשה י"ט פסקה ז' וז"ל ,עיקר שכינה בתחתונים היתה ,כיון שחטא
אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע הראשון ,חטא קין נסתלקה לרקיע השני ,דור אנוש לג' ,דור
המבול לד' ,דור הפלגה לה' ,סדומיים לו' ,ומצרים בימי אברהם לז' ,וכנגדן עמדו ז' צדיקים ,ואלו
הן ,אברהם יצחק ויעקב לוי קהת עמרם משה ,עמד אברהם והורידה לו' ,עמד יצחק והורידה מן ו'
לה' ,עמד יעקב והורידה מן הה' לד' ,עמד לוי והורידה מן הד' לג' ,עמד קהת והורידה מן הג' לב',
עמד עמרם והורידה מן הב' לא' ,עמד משה והורידה מלמעלה למטה ,עכ"ל.
 2793עי' ע"ז ט' ע"א וז"ל ,תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים תוהו שני
אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח וכו' שני אלפים תורה מאימת אי נימא ממתן תורה עד
השתא ליכא כולי האי דכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי אלא מואת הנפש
אשר עשו בחרן ,ועי' גדלות דז"א פתח סז.
 2794עי' ספד"צ ח' ע"ב ובגר"א ח' ע"ד וז"ל ,ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר
אררה ה'  -ר"ל שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט' דו"ק מסט' דחסד כנ"ל ,אבל היא )נוק'(
לא נפקא ,אלא האורות שהיו לה בתחלה בסט' דנוקבא בחינת הגבורות כנ"ל ,והוא האורות שהיו
בקליפות דאתבטלא ,ויצאו עכשיו ,וכל התקונין הן בסט' דדכורא כנ"ל ,והן אורות חדשים ,וז"ש
ומההיא דאתלטיא נפקא ,שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון ,רק אותן אשר יצאו מן
הקליפות שהן אחד עשר קליפות ,עכ"ל.
 2795עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 2796עי' זהר ח"ג רנ"ח ע"א ,אבא יסד ברתא.
 2797עי' תיקו"ז קי"ח ע"א וז"ל ,איהו יו"ד דאתמר ביה ה' קנני ראשית דרכו ,דאיהי עשרה
דורות ותב לה לאתרה ,אתקרי בראשית ,ומתמן זכה לאורייתא דאתייהיבת על ידיה ,והאי י' איהי
מיעקב וי' מישראל י' מאדנ"י י' מיקו"ק ,עכ"ל ,וע"ש בגר"א וז"ל ד"ה והאי יו"ד וכו'  -דיעקב
וישראל הן דרגין דהוי"ה ואדנ"י ,והן ב' יודי"ן זה בעקב דאדנ"י נוק' יעקב וזה בראש הוי"ה דכורא
ישראל ,עכ"ל.
547

פתחי שערים

כ"ה ע"א( מאן דעייל לחלל דילה כו' ,שהוא זוהמת הנחש דאטיל בחוה שעי"ז נמשך ערלתו
והיה קוצץ בנטיעות ,והוא מ"ש )עירובין י"ט ע"א( דאברהם יושב על פתחו של גיהנם כו' ,לבד
הבועל ארמית דנמשכה ערלתו כו' ,שהוא מה שנמשך אחר אשה זרה ,כמ"ש במ"א )אפיקי ים
מגילה ו' ע"ב( באריכות מזה ,וכן אברהם התחיל לגמור פרצופה ותחלה היה באתלטיא בסוד
שני אלפים תהו ,עד שיצא מאור כשדים ונאמר לו )בראשית יב א( לך לך וגו' אל הארץ אשר
אראך גו' ,שהוא ארץ העליונה נוקבא ונתקשר בנקודה זאת ,כמ"ש )בראשית טו ו( והאמין בה'
גו' ,כמש"ל )תיקון פתח כא( וכל ענין האבות בסוד הבארות ,הכל היה לבנותה בסוד פרצוף,
וכמשי"ת בשערים הבאים בס"ד ,ולכן כתיב )דברים י יב( מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם
ליראה וגו' ,שנקודה זאת העיקרית של הנוקבא שהיא נבנית ע"י עבודת התחתונים שהוא כולל
כל המדות וכל התיקונים שהם אברים דילה ,כמשי"ת בס"ד.
פתח ג
נוקבא הזאת העיקרית נקראת מלכות שהוא סוד גילוי מלכותו ית' על ידה ,והוא קשר
של כל הנמצאים התחתונים וכוללת כל הכחות של כל המאורות ,והוא חלק האחרון של כל
ספירות ז"א ,כי שורש התחתונים הוא חלק האחרון דהיינו הכח האחרון הנמצא בכל ספירה
שכולם מתקשרים בה ,שהתחתונים כוללים כל הכחות וכל פרטי המאורות הנמצאים בז"א ,וחק
הזה הממציא הנבראים של מטה והמנהיג אותם הוא נקרא מלכות ,שבהם מתגלה כבוד מלכותו
ית' ,והם סוד כל הי"ס הנכללים בנקודה האחרונה של האצילות שהיא ה' אחרונה של הוי"ה ,רק
שאח"כ במדרגה הולכת ומתגדלת שהוא ענין גילוי מלכותו שמתפרסם וניכר יותר לנבראים ע"י
התגלות כחו ית' כמשי"ת בס"ד )פתח כט( והנה ,תחלה היתה הנוקבא בעולם התהו נקודה אחת
לבד ,וביציאתה מאתלטיא להיות בגדר התיקון אז נתוספו בה ט' ספירות דשם ב"ן וכל הי'
ספירות דשם מ"ה ,והיינו שמנקודה נעשה בסוד פרצוף ,שכל הכחות שהיו סתומים בה נתגלו
עתה בפועל ,והוא ענין מלכותו ית' שתחלה צריך להבין בכלל שהוא מלך העולם ומנהיגם
בכלל ,ודבר זה אינו מתבטל לעולם שגם בעת שישראל בתכלית השפלות ואין השגחתו מתגלה
כ"כ בפרטות ,אנו ממליכים אותו באמונה לבד ,וכשהארתו מתגלה בפועל ובגלוי בסדר נכון ע"פ
חיבור התורה והמצות ,2798אז אנו ממליכים אותו ית' מצד הכרת השגחתו ,והוא סוד התפשטותה
בבחינת פרצוף.
והוא על כמה מדרגות ,או מן החזה ולמטה לבד ,או בכל קומת ז"א בין באחור ובין
בפנים כמשי"ת במקומו בס"ד )פתח כה( ובעת התהו לא היה בה רק בחינה תחתונה של
הנקודה ,והיינו עשירית שבעשירית ,ור"ל שלא יצא ממנה רק כתר שבה שהוא מבחינה תחתונה
של פרצוף שלמעלה ממנה ,שאינו מגוף ענין הפרצוף שלה ,ולכן אמרו בספ"ד )ג' ע"א( וארעא
אתבטלה ,שלא מלכה כלל בעולם התהו ,ר"ל שמבחינת עצמה לא יצא כלל ,וכמ"ש שם במקומו
)שבירה פתח יח( וגם זה הנקודה לא נתגלה כתרה בכל החלקים רק בחינת עשירית מלכות בכלל
לבד והיינו ,כמ"ש במקומו )שם( שהתהו הוא שיעור המחשבה כפי הנהגת הנבראים בזמן
שהקלקול גובר מאד ,וכן הוא בסוד מלכות בעת שהרשעים גוברים בעולם כדור אנוש ודור
הפלגה שהיו מכחישים השגחתו ית' ,ונמצא שהיה מלכותו בעולם מתעלם מאד ,ורק דקרו ליה
)מנחות ק"י ע"ב( א-להא דאלהיא בכלל סיבה ראשונה והוא סוד כתר של המלכות שהוא עילה
ראשונה ,וגם זאת לא בבחינת סיבה גורמת כל הפרטים רק על עלול הראשון לבד ,וכפי דעת
הפילוסופים הרשעים אשר האמינו רק מציאת עלול ראשון כללי מסיבה ראשונה ,וכל שאר
עלולים נמשכים מעלול הראשון ,וחשבו שסיבה ראשונה אינו משגת )מ(זולתו רק את עצמו כפי
דעתם המזוהם ,הרי זה סוד יציאת נקודת מלכות שבכתר שלה לבד.
אבל אח"כ אחר התהו שהתחיל להתפרסם מלכותו ית' בעולמו ע"י אברהם אבינו וזרעו,
אז נשלם נקודה זו בשלמותה שהוא שורש האמונה שמלכותו ית' שולט על כל הנבראים ומשגיח
עליהם בכללות ,והוא סוד מילוי הנקודה בכל חלקי י' ספירות שבה ,אבל הוא בכלל ולא בפרט
וכמ"ש למעלה )פתח ג'( בנתיב עגולים ויושר ,שהנהגה כללית הוא מה שנוהג בטבעו שלא ע"פ
דרכי התורה ומצותיה רק לקיום העולם כמו הנהגת האומות ,וכן היה הדבר בתחלת ביאת
אברהם ,שאז נתפרסם ע"י האמונה בארץ שהוא ית' בעל הבירה כמ"ש במדרש )ב"ר פרשה לט
 2798עי' לעיל ז"א פתח כ"ג ,שחיבור מ"ה וב"ן הוא חיבור של תורה ומצות.
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פסקה א( אבל בהנהגה טבעיית לבד בסוד עגולים ,שהרי עדיין לא היה גילוי השגחה ע"י התורה
ומצות ,רק בבחינה אחת במצות מילה שנתנה לאברהם ,שמצוה זו כוללת כל התרי"ג מצות
כמ"ש למעלה )גדלות דז"א פתח עט( וכמו כן נתפרסם השגחה בכלל במה שהוציאו ית' מאור
כשדים ,וז"ס מ"ש הרב ,שנקודה ראשונה של הנוקבא הוא בעטרת היסוד דדכורא ,שמציאותו
ית' הוא סוד ז"א מתגלה ע"י ממשלתו ומלכותו הנוקבא בבחינה נקודה הכללית בסוד אמונה
ביחודו ית' בהכחשת וביטול אמונת ע"ז שהוא סוד העברת הערלה מעל הברית.
וענין הערלה הזאת הוא דבר עמוק ,והוא כי ארז"ל )חגיגה י"ב ע"ב( שבעה רקיעים הם,
וילון רקיע שחקים כו' ,ואמרו ,וילון אינו משמש כלום רק יוצא שחרית כו' ,רקיע שבו חמה
ולבנה כו' ,שחקים ששם רחיים עומדים כו' ,והיינו שהנהגה הטבעיית הוא ע"י כוכבים שברקיע
השני ,ושם הוא סוד כל הע"ז וכל החכמות חיצוניות במה שתולים הכל בטבע ,וכן הע"ז
בהשפעת הכוכבים שהיו חושבים שהממשלה נתנה להם בלא שינוי כלל ,והכוכבים ומזלות הם
ברקיע השני שהוא דרגא דיסוד דכלל העולם התחתון ,וכמו שיסוד מקור המשפיע לזולתו ,כמו
כן משם השפע לארץ התחתונה שהוא דרגא דנוקבא ,והערלה הסובבת על זה היסוד הוא הטבעי
השולט בו יסוד כל הקליפות ודעות המשובשות התולים ההשגחה בחסרון וסילוק השגחה
עליונה שעבים סתר לו )איוב כב יד( ולא ישגיח בנבראיו והוא האוטם והכיסוי על מקום ירידת
השפע ושער השמים ,אבל אברהם ,על ידי שעל ידו התחיל גילוי הנהגה פנימיית בביטול הטבע,
ע"י שניצול מאור כשדים וכמה נסים ונפלאות שנעשו לו ,אז נראה לכל השגחתו ית' ,והוא הסרת
הערלה ופתיחת שער השמים ,והוא מסוד שחקים שלמעלה מן המזלות שמשם בא מזון
הצדיקים למעלה מן הטבע ,כענין המן שאכלו ישראל במדבר וכדומה ,והם ב' מדות המנהיגים
עוה"ז נו"ה בחסד ודין במיזוג.2799
וכבר נתבאר )פתח ב'( שענין קשור האמונה הזאת ביחודו ית' הוא בסוד עטרת היסוד
שהוא מקור גילוי השפעתו ויחודו ית' ,והוא הגורם החזרת הרע לטוב בסוף הסיבוב ע"י קשר
היחוד ,והוא מ"ש הרב ז"ל ,שלכן נשאר שרשה בעטרת היסוד לעולם מצד שעד שם מאיר
אורות יסוד דאימא וכל בנינה הוא משם ,והיינו שאימא הוא התשובה למעלה מו' ימי בראשית,
כי שם חוזרים כל המאורות אחר סבוב הנהגת ו' אלפי שנין אל הטוב שאין שם סט"א שולט,
ויסוד אימא הוא השורש ויסוד הבנין של ענין החזרת הרע לטוב שהוא מקושר עם שורש גילוי
מלכותו ית' ע"י האמונה ביחודו ,ובזה תתעלה באלף השביעי למעלה לאימא כמ"ש בסוף ספ"ד
)ל"ו ע"ב( קרן ביובלא אתעטר ,וכמ"ש בפירוש רבינו הגדול שם.2800
והיינו ,שבסיבת יסוד ושורש התשובה המשקיף להחזיר כל הנמצאים אל שורש העליון
הזה ,נמשכים לה תיקונים והארות המוכנים לזה העליה ,והוא מ"ש הרב ,שדרך שם לה אורות
ומתקנים אותה ,והוא ג"כ סוד כלל תיקון כנסת ישראל נשמותיהם שהם מקושרים בו ית' בסוד
השלשלת שכתבנו למעלה )פתח ב'( שהוא ה' של אברה"ם ,ה' אחרונה של השם נוקבא הנ"ל,
וע"י נשמרים שלא יתבטלו לעולם ח"ו ,אפילו בהיותם בשפל המדרגה בגלות סוד נקודה אחת
שאין ניכר בעולם מעלתם ,רק כלל מציאותם בעולם לבד ואף מציאותם הוא בירידה התחתונה,
והוא סוד עשירית הנקודה לבד ,ומ"מ ,כל השלמות וכל המדרגות נשאר שם תוך הנקודה הקטנה
הזאת בהעלם ובכח לבד ע"י התורה ,שנאמר )דברים לא כא( כי לא תשכח מפי זרעו כלל ,התורה
שבכתב ושבע"פ שהוא בעטרת היסוד המייחד ב' התורות בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם ,וכל
מדרגות של כנסת ישראל בעלייתם וירידתם לפי הזמנים ולפי עבודתם ,הוא עצמו סוד הנוקבא
עלייתה וירידתה בכל המדרגות שבה ,כאשר ית' בס"ד ,וכן התיקונים הניתנים לישראל שיהיו
לבסוף חוזרים בתשובה ומתנקים ע"י אורך הגלות ,הוא יסוד מקור התשובה מסיוע דלעילא,
והבן מאד.
פתח ד
 2799עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2800וז"ל ,קרן ביובלא אתעטר כו' עד סוף הפרק  -ר"ל לכן נאמר בקרן היובל ,שקרן אתעטר
ביובל ,ולכן זכה משה לקרן שזכה לבינה ,דרגא דמשה כידוע בהרבה מקומות ,עכ"ל.
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סדר בנין הנוקבא הוא בד' מדרגות שסימנם נקב"ה ,נערה ,קטנה ,בוגרת ,ה' אחרונה,
והיינו שלפי עליית ז"א והגדלתו בכל המדרגות שנתבארו בנתיב הקודם ,כמו כן הוא עליית
הנוקבא ,שכפי ענין סדר גילוי המאורות בז"א המסודרים להשפעת הנבראים ,כמו כן הוא המאור
המביא הארות אלה אליהם ,והוא מתפעל ג"כ ע"י כפי ענין העבודה של התחתונים ,שגילוי פניו
ית' בהארה הוא ממש כפי גילוי התחתונים ופנותם לשעבד לבם למקום ,וכמ"ש רז"ל )חגיגה ד'
ע"ב( יראה יראה ,כדרך שבא לראות כך בא ליראות ,וכתיב )משלי כז יט( כמים הפנים לפנים
וגו' ,והיינו שבעת שז"א היה עדיין בסוד התוהו בשיעור קלקולים הראוים להיות בהנהגה ע"י
קלקול היותר גדול שבתחתונים ,אז הוא רק בסוד נקודה בעטרת היסוד לבד ,שנשאר שורש
למלכותו ית' להיות מתגלה אח"כ ,וכמ"ש באות 2801הקודם.
ואח"כ בעת מדרגת העיבור של ז"א שהוא בבטן אימא ונתקשרו הנקודות שבו להיות
בסוד היחוד ,ונכללו חג"ת שלו בנה"י ,אז הנקודה הזאת הלבישה יסוד שלו ויסוד שלו את
הת"ת ,והוא הו' שתוך ה' ,והנוקבא היא בסוף הו' בסוד פסיעה לבר ,והכוונה בזה כבר ביארנו
במקומו )גדלות דז"א פתח יג( שענין העיבור היה התיקון במאורות שלו במה שנכלל באימא
שהיא מדרגה מקום שאין קטרוג הסט"א מגיע שם ,וע"י קיבל ממנה התיקון שנסדרו מאורות
שלו בסוד היחוד ,שכל מאור יפנה אל חברו ויהיה להם שייכות זה לזה ,מקושר יחד להביא אל
עצם התיקון וגילוי היחוד ,מה שא"כ בעולם התהו שהיה בסוד שברי כלים שאין להם שייכות זה
לזה ,מאחר שאין הדברים הולכים בסדור נכון אלא כל א' פועל בפ"ע ,ואין להם תכלית מיוחד
אל סוף השלמות ,ותחלה בעיבור אז לא גילה ממנו אלא נה"י שלו שהוא מה שנוגע להנהגת
עוה"ז לבד ,ולכן כשנתקן דבר זה בז"א ,אז ממילא ניתן תיקון לנוקבא שלו שיהיה לה התקשרות
ג"כ בטוב התיקון המעותד לה להתבסם ע"י הדכורא ,שכל הנבראים יקבלו שלמות מן המשפיע
להם.
והנה יסוד דדכורא חלק התחתון שבו שהוא העטרה ,הוא שורש עליון של הנוקבא
ושייך לבחינתה ,משא"כ יסוד הוא דרגא דדכורא עצמו ,ונמצא שבהתחלת התיקון של ז"א,
ממילא ניתן כח לנוקבא שתהיה מוכנת להשתלם מן הדכורא ,והוא סוד התקשרה אל היסוד
עצמו ,והוא מ"ש בזוהר )ח"ג ר"ג ע"ב( על פסוק אשורנו ,דאושיט פסיעה לבר ,ר"ל כענין מי
שפוסע ברגלו כאלו רוצה לילך למחוז חפצו ,ומכין עצמו לילך ,וכמו כן ניתן הכנה לנוקבא,
שז"א יתן לה כח לעלות למדרגה העליונה שבה ,ופסוק זה אמר בלעם על ישראל שהתנבא על
תכלית גדולתם לע"ל שניתן להם הכנה במצרים שנעשו שם לעם ,וכמ"ש )במדבר כג ט( כי
מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו ,הן עם לבדד ישכון וגו' ,ושם במצרים היו בסוד העבור
כמ"ש הרב ז"ל ,וניתן להם הכנה לגאולה העתידה שהוא ביסוד באלף הששי ,ובגילוי החסדים
בסופו בעטרת היסוד ,וידוע כי בסיום אורות של ז"א ,שם מתחיל קומת הנוקבא ,והיינו שהוא
המאור המקבל האורות של ז"א שהוא למעלה ממדרגתה ,ולכן בסוד העבור שאז אין נראת רק
הנהגת נה"י שבו לבד הנוקבא נראית שם בתחתית היסוד ,אבל ביניקה הוא מגלה אורות חג"ת
שלו שהוא סוד הנהגת עוה"ב ,2802ולכן צריך שיהיה שורש לנוקבא מתחתית הת"ת ,והוא סוד
עלייתה שם נגד נקב שבחזה ,ואז נשלם הנקודה שלה כא' מספירת דז"א ,והוא בסוד הנהגת
העולם בו' ימים שהוא סדורו הטבעי ,שאז נגלה כבוד מלכותו ית' לבד בשלמותה ,מה שא"כ
כשמנהיג העולם בצמצום גדול ובמעוט השפעה ,אז אין מלכותו ניכר כ"כ ,והיינו שבעת העיבור
שאז ז"א אינו מגולה לחוץ ,והיינו שאין מנהיג העולם לפי דרכו ע"פ סדר הכנת התחתונים,
והיינו שלפי רוב עונותיהם חייבים ח"ו כליה והסתר פנים ,ואז הוצרך הוא ית' לעורר רחמיו
למעלה מגדר המעשה והוא מסטרא דבינה ,שאז ההנהגה נקראת על שמה והוא סוד העיבור
שז"א נקרא ע"ש אימא ,עובר ירך אמו הוא ,וכמו שהיה במצרים שאז היו טפלים למצרים ועבדו
עבודה זרה כא' מגויי הארץ ,2803שהוצרך הוא ית' להנהיג בסטרא דבינה לפי הבטתו מה שיהיה
אחר זמן יציאתם משם ,וניתן אז להם תיקונים לזה.
ונמצא שלא היה ההנהגה בבחינת מלכותו ,שמלך במשפט יעמיד ארץ )משלי כד ט( ולא
היה ניכר מדת מלכותו בעולם עד אחר הלידה ,שאז ז"א פועל בעצמו לפי הראוי בהכנת
 2801נדצ"ל בפתח.
 2802עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג לעיל הערה .2799
 2803עי' זהר תרומה ק"ע ע"ב הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז ,עכ"ל.
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התחתונים אז מלכותו נגלה אבל עדיין אינו נגלה מלכותו בסוד הנהגת פרטי התורה והמצות כי
אם ע"י גילוי הנהגה פנימיית ,והוא סוד ביאת המוחין בז"א בחכמה ותבונה ודעת שהוא דרך
הפנימי בחכמת ובינת התורה ,ואז גם המלכות נגלה בעולם בכל פרטי מדרגות המצות שהם
מסודרים בסוד פרצוף גמור ברמ"ח מצות עשה ושס"ה ל"ת ,והוא סוד הנוקבא שנעשית פרצוף
ע"י ביאת המוחין בז"א וכמשי"ת אח"ז בס"ד ,ואז ביניקה היא נקראת ה' אחרונה של השם,
שהוא האדריכל 2804שנעשה ע"י מעשה בראשית בו' ימי המעשה בסוד בהברא"ם ,והנוקבא
טפילה אליו ונקראת בשמו ,שהרי היא דבוקה באחוריו עד אחר הנסירה שיתבאר ענינו בסמוך
)פתח הבא( שכ"ז שאין ז"א שלם במוחותיו שהוא סוד הנהגה פנימיית ועטורי ההנהגה אינה
נפרדת ממנו ואז עדיין אינה שלמה ,וכמשי"ת בס"ד )פתח הבא( ולכן אינה נקראת בשם בפ"ע
שם אדנ"י ,רק נכללת בשם הוי"ה.
פתח ה
אח"כ כשנכנסו המוחין בז"א בסוד הגדלות ,אז גם הנוקבא נגדלת בסוד )בראשית ב כב(
ויבן ה' אלקים את הצלע וגו' ,ולהבין הענין על בוריו צריך להאריך קצת ,ותראה רזין עילאין
ונפלאות מתוה"ק בסתרי סודות ההנהגה ,והוא שאנו רואים בבריאת האדם למטה שנברא
בתחלה שני פרצופים דבוקים זה בזה ,ואח"כ )שם כא( ויקח אחת מצלעותיו וגו' ויסגור וגו',
והענין כי האדם נעשה בצלם אלקים ,וכל מה שאנו מוצאים בסדר המאורות העליונים כמו כן
היה למטה ,והנה אנו רואים בסדור הבריאה שהעולם נברא בו"ק ,כמ"ש )שמות כ יא( כי ששת
ימים עשה ה' את השמים וגו' ,ואחר שנשלם הבריאה ונברא האדם ,כתיב )בראשית ב ד( אלה
תולדות השמים והארץ וגו' ,וכתיב )בראשית ב ה( וכל שיח השדה וגו' ,ואדם אין וגו' ,והיינו
שג' מדרגות יש בהנהגת וקיום הנבראים ,א' בסוד התהו או העיבור ,שהתחתונים מקלקלים
מעשיהם שאין ההשגחה ושפע האלקי ראוי לחול עליהם כי גורמים פגם במאורות העליונים,
וגם בזה יש ב' מדרגות ,או בסוד התהו ממש שגורמים במעשיהם ביטול ושבירה לגמרי ח"ו כמו
בדור המבול ודור אנוש וכדומה ,או בסוד העיבור ,והיינו שיש צדיק א' בדור הגורם קיום
לבריאה שיצא מן התהו ולא יתחרב לגמרי ח"ו ,אבל כיון שכל הדור מריעים מעשיהם והעולם
נדון אחר רובו ,אז צריך להעביר ההנהגה מז"א ולכנוס לפנים משורת הדין ,שהוא סוד העיבור
שז"א נכלל באימא מקום שאין קטרוג מגיע ,והוא סוד תיבת נח ,שע"י שהיה צדיק בדור וראוי
העולם להתקיים על ידו ,מ"מ ברוב קלקול הדור גם הוא היה ראוי להיות נאבד ,כמ"ש במדרש
)ב"ר פרשה כח פסקה ט( על פסוק כי נחמתי כי עשיתים ,ונח וגו' ,שאף על נח נגזר כו' אלא
שמצא חן כו' ,והוא שהוא ית' הוצרך להכניסו אל התיבה דוקא ולא נעשה לו נס אחר ,והוא סוד
גדול כמ"ש ,שהוצרך לכלול ז"א בסוד העיבור באימא להיות ההנהגה ע"י אימא למעלה משורת
הדין ,והוא סוד התיבה שהיא אימא ,וכמ"ש בזוהר )ח"ג רנ"ח ע"ב( על פסוק ותנח התיבה
בחודש השביעי וגו' ,והוא מה שהוצרך השי"ת להעלים את נח מן העין שלא יהיה קטרוג עליו,
והוא סוד כלילת ז"א בסוד העיבור באימא ,שאף שיצא מן התהו מ"מ עדיין אינו ראוי להנהגה,
שלא נשלמו כל הו"ק שלו רק נה"י לבד ,ר"ל שאין נשלם מדותיו שיהיו ראוים להנהגת הג' קווין
של חד"ר שהם חג"ת ,רק בסוד המיזוג של נה"י ,וגם זה בכלילות באימא ששם שערי רחמים
נפתחים ,והם סוד ג' בני נח שם חם ויפת שהם בסוד נה"י ,שמהם נבנה העולם שהם בסוד
)בראשית ב ה( שי"ח השדה ,כמ"ש בתיקונים )צ"ח ע"ב( שעש"ב הוא חג"ת ע"ב ש' ושי"ח
בנה"י ,כמ"ש רבינו הגדול בביאורו לתיקונים )צ"ח ע"ד ד"ה א"ל ברי(.2805
ואחר שיצא מן התיבה אז היה סוד הלידה ,שכבר נשלמו ו"ק שלו שכבר כלו דור המבול
הרשעים בי"ב חודש שהוא משפט רשעים ,2806והוא סוד זמן העיבור שאז נתקנים אברי ז"א
ונכללים נה"י בחג"ת ,וגם נכללים נה"י דא"א בחג"ת שלו ,כמ"ש הרב ז"ל בדרוש עיבור של
יב"ח )עיבורים פרק ב'( וכמ"ש למעלה במקומו )ז"א פתח י'( והיינו ,שאז אותם הנשמות של
 2804מוזכר ביהל אור ח"א כ"ח ע"ג.
 2805וז"ל שם :שכל ש' כולל ג' ,חד"ר ,בג' ווי"ן שבו ,ימינא ושמאלא ואמצעיתא ,והוא ש' של
עשב ושיח ,והנה אע"ג ששי"ן כולל כל הג' ,מ"מ י"ח ג"כ בשיח על אות ברית ,לפי שיש לו ב' בחי',
שאף שנכלל בנה"י בשם צבאו"ת ה' צבאו"ת כו' ,מ"מ אות הוא בצבא שלו כמ"ש צבאו"ת אות כו'
והן ב' בחינות שבו וכו' ,עכ"ל.
 2806עי' במס' ר"ה י"ז ע"א.
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דור המבול שנתקלקלו נבררו בזמן הלז ונכללו כולם בשורש ג' בני נח שהם היו כוללים כל
הנשמות בסוד העיבור ,ואחר שיצאו מן התיבה אז התחילו להתגלות בעולם עד שבא אברהם
וזרעו והוא סוד הלידה שיצא מאימא לחוץ ,שכבר ניתן להם ז' מצות שהם לקיום ישוב המדינה
שלא יגרמו קלקול וחורבן העולם ,וזה ענין הו"ק שהם מושלים בעולם ,ור"ל בזמן שאין קלקול
ואין תיקון נוסף מלמטה ,שעדיין לא נתנה תורה למטה שיוסיפו באורות עליונים ,רק שהיו על
משפטם הראשונים ,ואז ההשגחה מסטרא דלעילא בחסדו ית' ,כפי שהיה במע"ב בו' הימים
שהם ו"ק ,ולכן אז הנוקבא נכללת בדכורא ואין לה כח בפ"ע ,והיינו שהנוקבא היא כלל
התחתונים והיא המעלה מ"ן מעשיהם הטובים למעלה ,שכאשר התחתונים ראוים מצד מעשיהם
להוסיף עוד במאורות של מעלה יותר מכפי השיעור שניתן להם בתחלת הבריאה מצד חסדו ית',
הרי נקרא שההנהגה הוא מצד התחתונים בצירוף התעוררות השפעה מלמעלה ,וזה נקרא
שהנוקבא נפרדת בפ"ע והיא פרצוף בפ"ע ,ר"ל שמצד התחתונים בעצמם ראוים לעורר למעלה
והוא מ"ן שלה ,רק שמצד מעשיהם לעומתם נשפע אור רב מלמעלה על התחתונים והוא המ"ד
דדכורא ,וזהו זיווגא דזו"נ כשי"ת במקומו )מ"ן ומ"ד פתח יד(.
אבל בעת שאין מעשים טובים נוספים בתחתונים שמצד עצמם יאירו למעלה רק שאין
מקלקלים יותר ,אז אין האור כלל מצד עצמו שהוא סוד הנוקבא ,ואין לה מ"ן להעלות ,ואין
שייכות זיווג כלל ,ולכן אנו אומרים שאז ביניקה היא נדבקת בדכורא ,ר"ל שאין לה הארה
והתעוררות מצד עצמה ,אך דבוקה במקום ת"ת שלו באחור ,שההארה בא מצד אחוריים ולא
בגילוי פנים ,כיון שאין מעשים טובים למטה שיגרמו הארת פנים העליונים ,רק כעשיר הנותן
מזונות לעני הסמוך על שולחנו במתנת חנם ,שאינו מאיר פניו כ"כ כמו כשנותן מצד שקיבל
איזה טובה מן המקבל.
אבל בסוד הגדלות ,הוא כאשר התחתונים מוסיפים כח למעלה ע"י מצות ומעשים
טובים שגורמים הארות חדשות מה שלא היה כן בתחלה ,והם סוד המוחין שבאים בסוד תוספת
שהם עטורי ההשגחה ,נמצא שאז התעוררות של המאורות האלו הוא מצד הנוקבא שהיא כלל
התחתונים הוא סוד הנסירה שהיא פרצוף בפ"ע ומתגדלת בסוד פרצוף ,שכל הכחות שהיו
כמוסים בה מתגלים בפועל ,וגם אז ההנהגה לא בסדור הטבעי כפי שהיה בתחלת הבריאה בו"ק
מצד חסדו ,אלא בסדור התורה והמצות מכוון לעומתם ,והוא גילוי מדות של הפרצוף ,והוא
מ"ש אחר שנשלם ו' ימי בראשית )בראשית ב ד( אלה תולדות השמים והארץ וגו' ,ר"ל שמאז
כשהוכן כל הבריאה בסוד הו"ק מסטרא דלעילא ,מעתה ניתן לאדם הכח להוסיף תולדות
בנבראים מצד מעשיהם הטובים שהם בסוד המ"ן שלהם שהם מוסיפים מוחין לעילא ,והוא
מ"ש )בראשית ב ה( וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב וגו' ,ואדם אין וגו' ,ר"ל שלא
היה בנוקבא שהוא סוד ארץ עליונה רק נקודה לבד ,לא נה"י ולא חג"ת שהם סוד שי"ח ועש"ב,
והטעם ,שאדם אין לעבוד וגו' ,ר"ל שלא היה האדם עובד את הנוקבא לבנותה בסוד פרצוף
לגלות כחות שלה ע"י עבודתו ,והוא מ"ש )בראשית ב כא( ויקח אחת מצלעותיו וגו' ,שבתחלה
כשעדיין לא היה אדם עוסק בתורה ובמצות להוסיף כח למעלה שהיה ז"א בסוד היניקה לבד ,אז
היתה דבוקה בו מאחוריו כפי טבע הבריאה הראשונה שהיה רק מסטרא דדכורא מסטרא
דלעילא לבד ,עד שהכניסו לגן עדן לעבדה ולשמרה ,כמ"ש )תיקו"ז ס"ט ע"א( לעבדה זו מצות
עשה כו' ,אז הגיע המדרגה לבנות הנוקבא בפ"ע בסוד פרצוף ,והוא מ"ש )בראשית ב כב( ויבן
וגו' ,את הצלע וגו' ,וכמשי"ת בס"ד.
פתח ו
בנין פרצוף שלה היה ע"פ המדרגה ,והם בסוד קטנה ונערה ובוגרת ,שעד י"ב שנה ויום
א' אז נקראת קטנה עדיין שעוד לא נשלם כל תיקונה והמאורות מתגלים בה מעט מעט ,שכל זמן
שלא נשלם בנין אבריה בשלמותם ,אז אינה ראויה עדיין לזיווג ולהעלות מ"ן ,והיינו שאף שבנין
הנוקבא תלוי בתחתונים שהיא נשלמת על ידם ,מ"מ לית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א(
וצריכים לקבל תיקונים וסדורים שלה מז"א בעלה ,והוא בסוד )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר
מסייעים אותו ,וכמ"ש )איוב מא ג( מי הקדמני ואשלם ,שכל המצות שהאדם עושה כבר הוכנו
מלמעלה ,כאמרם )ויקרא רבה פרשה כז פסקה ב( נתתי לו בית עשה בו מזוזה כו' ,וכן טוב
הכוונה וטהרת המחשבה וכל המדות טובות כבר הוכנו בנפש האדם ע"י הרוח שמאיר בו,
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וכמ"ש למעלה )גדלות דז"א פתח ע"ח( שתרי"ג איכות יש ברוח ותרי"ג בנפש 2807ונשלמים ע"י
אותם שברוח ,שהתעוררות איזה מצוה ומחשבה טובה של האדם היה בכח הקדושה הזאת אשר
הרוח מעורר הנפש הבהמיית ,והאדם מוציאו מן הכח אל הפועל ,אבל הנפש אין בה שום
שלמות מצד עצמה ממדות הטובות האלו ,שהיא מסוד ב"ן לבד נפש בהמ"ה ,וכאשר האדם
בטוב לבו נוטע בנפשו הבהמיית כל המדות הטובות ע"י הרגילו ושבירת היצה"ר והסירו אותו
מנפשו ,אז נפשו הבהמיית מתהפכת ונוטה אל הטוב מעצמו ,וכמו שהוא בפרט כן הוא בכלל,
והוא סוד בנין הנוקבא וגידולה ע"י האורות שמקבלת מבעלה ז"א.
וכבר כתבנו בכ"מ שהנפש שבאדם הוא בחלקו התחתון שבגוף ,והרוח הוא בלב ומשם
שולח רצון והתעוררות אל הנפש להסיר ממנו התאוה והמדות רעות שבו ,והוא סוד הנקב
שבחזה שדרך שם יוצא הארת ז"א אל הנוקבא מאחוריו ,והוא נגד הלב ששם הרוח ,שעל ידי
גידולו ,הנפש נמצא בו ג"כ כחות הראוים לאדם לפי מה שהוא אדם להיות משכיל ודורש
אלקים ,וכ"ז שלא נשלם נפשו ע"י הרוח ,אז אין הנפש יודע רק מענין תאות בהמיות לבד כנפש
הקטן ,והוא סוד נוקבא שהיא נקודה לבד ,שהכחות הטובות כלולים בנקודה זאת רק בכח לבד,
אבל אינם גלוים ויוצאים אל הפועל ע"י הרוח הרצון הטוב שבלב המאיר בו ,וכמו כן הוא בכלל
הנוקבא שהיא המאור הכולל התחתונים ,בתחלה משקפת עליהם כפי מדרגתם ,ולא נמצא בה
כחות עליונים בגלוי להאיר על התחתונים בבחינת המדרגה הראוי להם אחר השלמתם שאז
נקראת עדיין בהמה נפש לבד ,וכשהם נשלמים ,אז היא שורה על התחתונים בבחינת מעלה
יתירה שהוא ע"י שז"א נתן עליו מהודה מסוד התיקון שע"י תוסיף תת כח גם בתחתונים לחדש
עוד מעשים טובים ולברר עוד נשמות חדשות ,והוא סוד העשותה ראויה לזיווג עם ז"א ולהעלות
מ"ן ולקבל מ"ד סוד חיבור מ"ה וב"ן בכל בירור ובירור ע"ד )תנחומא ויקהל א'( ששכר מצוה
מצוה ,שמצוה גוררת מצוה )אבות פ"ד מ"ב(
ולכן ניתן לה אורות אלו דרך נקב שבחזה ,שהנקב הוא מקום פתיחה לאורות של ז"א
הפנימיים שהוא הסרת המחיצה שיאיר בה בבחינת כוונה הפנימיית בהשקפת היחוד כמ"ש
באריכות בסוד הרשימו והקו ובסוד הנקבים שבראש יעו"ש ,והנקב הוא בחזה ששם סיום אורות
העצמיים של ז"א ,שמן החזה ולמטה הוא שייך לנוקבא תחת הפרסה כמ"ש בכ"מ ,וגם היה ענין
הנקב שלא יאירו בה כל האורות בב"א אלא בהדרגה ראויה זאח"ז ,שכן הוא ענין תיקון
התחתונים שנשפע עליהם אור עליון לסיוע עבודת ה' הוא בא בהדרגה ,שכל שהאדם מכין עצמו
לקדש את נפשו ,כך מוסיפים יותר לסייע ולקדש אותו מלמעלה ,והוא מ"ש הרב ז"ל שהאורות
עוברים דרך נקב הזה לכנוס בנוקבא בהדרגה זה אחר זה בסדר השנים ,כמשי"ת אח"ז בס"ד.
פתח ז
אורות אלו שנכנסים בה באופן זה שאחר שנתפשטו בז"א עד היסוד בו ,אז חוזרים
ממטה למעלה מן היסוד עד החזה ,ויוצאים דרך הנקב מאחורו 2808ונעשים צלם על ראשה,
ואח"כ נכנסים בה זה אחר זה ,והוא שכבר ידעת שכל ענין הנוקבא הוא להיות מעלה התחתונים
למעלה בסוד מ"ן שלה ובסוד אור חוזר ,והנה מקומה הוא מן החזה עד היסוד שלו וכמשי"ת
לפנינו בס"ד ,והיינו ששיעור המאורות אשר נתצמצמו מתחת פרסה שלו ,הם הראוים למדרגת
הנוקבא שהוא כפי הראוי לתחתונים שהם מקבלים כפי ערך ההדרגה הזאת ,אם לא כאשר עולים
במדרגה עוד יותר גבוה שאז הנוק' מתגדלת עד נגד כל פרצופו כמשי"ת במקומו בס"ד )פתח
כה(.
ולכן היה עליית האורות מן היסוד שלו עד החזה ,ועלו מתחלה בסוד אור חוזר והוא
בסוד מ"ן מיניה וביה ,ואח"כ באור ישר והוא הרצון העולה ממטה למעלה כדי להשלימה ,וכמו
בשורש העליון במלכות א"ס בסוד הנקודה של הצמצום שהיה תחלה עליית מ"ן כמ"ש )זהר
ח"א פ"ו ע"ב( כשעלה ברצונו כו' ,שהוא שורש מלכות העליון הבלתי בע"ת ,ואח"כ היה
התפשטות הקו תוך הרשימו לבנות שם כל העולמות ,שהיה צריך להקדים עליית הרצון
והצמצום וסילוק ממטה למעלה ,ואח"כ סוד אור ישר שהוא הקו ,וכמו כן היה כאן במלכות
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אצילות שהוא שורש התחלת הנפרדים ,היו אורות שלה מסתלקים תחילה ממטה למעלה ,ואח"כ
נכנסו בה בסוד התפשטות.
והבן עומק דברים אלו שהצלם הזה שעל ראשה הוא סוד הקו בהתפשטות ,וכמו שהקו
שנתפשט בנקודת מלכותו ית' למעלה היה תוך צנור דק שהיה כלי אל הקו ,שהקו לא יתפשט בו
בבחינת בלתי תכליתו רק כפי הכנת הרשימו ליתן שורש תכלית וגבול לנמצאים ,כמו כן כאן
כניסת המוחין מז"א לנוקבא היה תוך כלי שהם נה"י דאימא ,ונה"י דאימא תוך נה"י דז"א ,ונה"י
דז"א האירו ונכנסו בה ,והיינו שהאור המשלים התחתונים יהיה לפי מדתם שהם מקבלים דרך
אלו המסכים והמחיצות כדי שלא יתבטלו ממדרגתם ,רק שהלבשות אלו נתנו להם הכנה
להעלותם מדרגות אלו זה אח"ז לע"ל ,והיינו שמחיצות נה"י דז"א הוא הנהגת עוה"ז לפי עניינו,
ונה"י דאימא הוא סוד התשובה שהם עומדים להעלות התחתונים אליה באלף השביעי בעוה"ב
בגמר התיקון לעלות משם אל הנצחיות ,והמוחין עצמם הם עטרות של הנבראים התחתונים
שהם שכר המצות והעבודה כמ"ש )ברכות י"ז ע"א( צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם,
שעטרות אלו כבר מוכנים הם ומאירים בנשמותיהם של הצדיקים ,שהרי בקיומם המצות
מוסיפים הארה בנשמותיהם ובכל הנבראים ,ורק שאין מתגלה עניינם כעת בו' אלפי שנין רק
שיתגלו בעת שיתעלו למעלה לאימא ,כמ"ש )עירובין כ"ב ע"א( היום לעשותם ולמחר לקבל
שכרם ,וכמו כן כאן המוחין עצמם מאירים בכל קומת הנוקבא ונמצאים בה בעצמה ,רק שהם
גנוזים וכמוסים תוך מחיצות אימא נה"י שלה שעומדים לתת תיקונים ולגרום העליה הזאת ,ואלו
התיקונים הם מאירים בשרשי הנבראים שהוא ז"א ,והשרשים האלו מאירים במאור המביא
אותם אל התחתונים והמעלה אותם למעלה שהוא הנוקבא עצמה.
ותחלה האיר בה החסדים של ז"א עצמו בגוף על פי המדרגה שהם מספר השנים שכתב
הרב ז"ל שהם בכתר שלה ובשני הקווין של ימין ושמאל שהם חח"ן ובג"ה שלה ,כל ספירה הוא
נקרא שנה שלמה שהוא סיבוב הנהגה שלמה בהיקף כל הנמצאים כמו שהשמש מקפת בגלגלה
בשנה אחת ,וכמ"ש במקום אחר שעניין הזמן הנזכר במאורות דאצילות הוא חיבור חלקי
המאורות וכחות עליונים ,שכל כח ומאור הוא נקרא רגע א' מתתר"ף רגעים שבשעה ,שבכל רגע
יש שם הוי"ה אחר המקוממו 2809ע"פ התחלפו)ת( הצירופים והנקודות של האותיות ,וכלל צירוף
כל הכוחות הוא נקרא שנה שלימה וכבר ביארנו במ"א )או"א פתח טז( שחשבון כל האותיות
הוא אלף עם מנצפ"ך וא' בסוף משלים לאלף ,וחשבון ומספר של האותיות הוא כפי מספר שינוי
הרכבת הכחות שבו ,ונמצא שאלף שנה הוא כלל הכל מכל חלקי ההנהגה ,ולכן אמרו )מדרש
שוחר טוב צ'( שיומו של הקב"ה אלף שנה ,שו"ק של ז"א שבהם הנהגת כל הזמן הוא ו' אלפי
שנין ,שכל ספירה כולל כל חלקי המאורות רק שמשתנים לפי ענין הנהגת אותה הספירה
השולטת יותר באותו האלף שנה והם ו' אלפי שנין דהוה עלמא ,2810וכמו שהוא בז"א כן הוא
בנוקבא המקבלת ומסדרת אותם המדרגות בנבראים עצמם ,והבן כל זה מאוד.
פתח ח
וצריך שתדע מה שכתב הרב ז"ל ,שבז' שנים הראשונים נבנה הכתר שלה וב' הקווין
ימין ושמאל שלה ,ובניינם ע"י החסדים דז"א ,ואח"כ בה' שנים אחרים נבנה קו האמצעי שלה,
ובנין זה הוא ע"י הגבורות שהיא מקבלת ממנו ,והענין הוא שכבר נתבאר כמ"פ שהנוקבא
עיקרה מגבורות וז"א עיקרו חסדים ,והוא סוד המתקלא שנעשה אחר התיקון דאתנסיבו דכורין
ונוקבין ,והיינו שהתחתונים וכל הנבראים עיקרם הוא בגבורות ודינים שלזה היה תכלית הכוונה
של הצמצום והבוצד"ק ,שנעשה גבול שיהיה הכל בגבול ושיעור ,וכן הנהגת הנבראים במדה
ומשקל כפי עומק הדין על פי העבודה שלא יהיה נהמא דכסופא ,ותכלית הכוונה היה בשביל
להטיב לזולתו שיהיה השכר בדין שלא יהיה בושת למקבלים ,והטוב המעותד הוא תיקון
הנבראים שהוא עצמו חסד ,כמ"ש )תהלים סב יג( לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו.
והיינו ,שהרי כל עצם השכר הטוב אף שהוא בדין לפי המעשה ,אין זה אלא מצד
המקבל לא מצד הנותן ,והדבר דומה לאיש נדיב ובעל חסד שרוצה להשפיע במתנה מרובה
לאיש עני שאין לו כל ,ולפי שרוצה שלא יתבייש המקבל ,אומר לו שיעשה איזה מלאכה אשר
 2809נדצ"ל המקיימו.
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באמת אין העשיר צריך לאותה מלאכה כלל ואין לו תועלת בדבר ,רק שהמקבל לוקחו בשכר
עמלו בדין ואצלו הוא בדין ,ולכן אמר הכתוב ,ולך ה' החסד ,ר"ל מצדו ית' הוא בגדר חסד ,אבל
בבחינת המקבל אין זה בגדר חסד ומתנה רק בגדר תשלומין בשכר עמלו ,וז"ש ,כי אתה תשלם
לאיש כמעשהו ,ובזה תבין סוד הגדול הזה ,שהנוקבא שהיא שורש הנבראים והתחתונים וכלל
נשמות ישראל עיקר תיקונה בדין ובגבורות ,שלכך היתה נקודה בתחלה חסירה כל שלמות,
ושלמותה ע"י תיקון הנבראים לפי המעשה בדין ובגבול ,ונמצא שמצד עצמותה היא גבורות
ודינים ,והשכר הטוב הם התיקונים שמקבלת מן הדכורא שהוא בזיווג דידה סוד החסדים דמ"ה
שמקבלת לתקן גבורות דב"ן דידה בעת הזיווג ,והנה גם תחלת מציאת הגבורות והדינים והגבול
של התחתונים ,זה היה מצד חסד בסוד )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,ולכן אנו אומרים שב'
הקווין שלה הם נבנים ע"י חסדים שניתן לה מדכורא ,והיינו בנין הנבראים ע"י סיבה ראשונה
שלא קדם להם שום מעשה ודין כלל.
וקו האמצעי הוא ע"י גבורות ,והיינו שלעולם בכל פרצוף קו האמצעי הוא עיקר בניינו,
וכמו בז"א החסדים של הדעת הם עיקר בניינו והם כוללים כל אברים שלו ,כמו כן הוא בנוקבא
ע"י הגבורות שבדעת ,כי עיקר המתקלא הוא בקו האמצעי ולכן תלוי בו עיקר התיקון ,והוא מה
שהיה חסר בעת התהו ,והוא דעת שלא היה שם כמ"ש רבינו הגדול בפירושו לספד"צ פ"א )א'
ע"א ,בהגה"ה( וב' עטרין שבו שהם חו"ג נתחלקו בדו"נ ,ובו תלוי הזיווג שלהם שהוא עיקר
התיקון ,ולכן הוא מאיר בשניהם בקו האמצעי שלהם.
ותיקון הקווין של הנוקבא הוא מנו"ה דדכורא ,והיינו כמ"ש כמה פעמים ,שפרק א'
מפרצוף שלמעלה נותן כל הדברים המסודרים בספירה שלמה של התחתון ,וכמו כן כאן נצח
דז"א מתחלק לג' פרקים ,ופרק עליון שבו בונה כל חכמה של הנוקבא ,והאמצעי חסד שלה,
ופרק התחתון נצח שלה ,וכן הוא בקו השמאלי בבג"ה שלה ע"י הוד שלו ,ויסוד שלו דעת
תפארת שלה שכן הוא סדר ההדרגה ,שבחינה תחתונה של העליון חובק וכולל כל המדרגות של
התחתון.
ולעולם התחתון מקבל מנפש של פרצוף העליון ,שהנפש הזה כולל נר"ן של הנפש והם
בונים כל הנר"ן כלליות של התחתון ,ובנין הנוקבא הוא הסדרים שנותן ז"א לנוקבא מה שיהיה
ראוי לתחתונים לצורך העבודה ,ולפי שעיקר העבודה הוא בנפש שבו כל המעשים וכל המדות,
והרוח אינו אלא מתקן את המדות שיפעלו לפי הטוב שבו ,ולכן תיקונים אלו באים מנפש של
ז"א שהוא חלק התחתון שבו שהוא נה"י.
וענין ג' ספירות של כל קו שבנוקבא הוא כללות סדר הג' עלמין בי"ע שהם הנפרדים
שהנוקבא נותנת להם הסדרים ,וחח"ן של הנוקבא בונה קו ימין של ג' עלמין הנ"ל ובג"ה שלה
בקו השמאלי שלהם ,וכן בקו האמצעי שלה.
פתח ט
הגבורות שבדעת של ז"א הם נכנסו בקו האמצעי של הנוקבא ,והיינו מן היסוד שבו
שהוא מכוון נגד דעת שלה ,והם ב' שנים שאחר ז' שנים הנ"ל ,היינו שנה ח' כניסת הגבורות
מיסוד שלו לדעת שלה ,ושנה ט' מדעת שלה לת"ת וליסוד שלה ,שמן החזה שלה ולמטה
הגבורות גלויים וא"צ לשיהוי זמן כמ"ש הרב ז"ל ,שיסוד ז"א הוא ארוך עד סיום ת"ת שלה
ונמצא שירידתם אל היסוד הוא בסמוך לו ,וכל אלו הם דברים עליונים בסתרי החכמה וצריכים
ביאור רב ,והוא שצריך שתדע שהנוקבא מתחלקת ג"כ לב' חלקים ,א' עד הפרסה ,והב' מתחת
הפרסה ,והיינו נה"י שלה שהם לבר המתלבשים בנבראים שהם בי"ע ,והוא שכבר ידעת שמקום
השבירה של המלכים היה רק מה שנוגע לג' עולמות הנ"ל הנפרדים ששם מגיע קלקול
התחתונים ממש אל הנשמות והכסא ,כמ"ש )תנחומא כי תצא יא( כ"ז ששמו של עמלק כו' אין
הכסא קיים בשלמותו ,וכן במלאכים ומשרתים ,כמ"ש )ישעיה לג ז( הן אראלם צעקו חוצה כו',
וכמ"ש בכ"מ )חגיגה י"ג ע"ב( כתוב אחד אומר שש כנפים כו' ,כאן בזמן שבהמ"ק קיים ,ואמרו
2811
ג"כ )שם( כתוב א' אומר אין מספר לגדודיו ,וכתוב א' אומר ,אלף אלפים ישמשוניה כו' כאן
כו' כביכול נתמעטה כו' ,וכ"ש בעולם העשיה באופנים והמזלות ומשרתים ,כמ"ש )יואל ד טו(
 2811וז"ל הגמ' שם ,כאן בזמן שבית המקדש קיים ,כאן בזמן שאין בית המקדש קיים ,כביכול
שנתמעטה פמליא של מעלה ,עכ"ל.
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שמש וירח קדרו וגו' ,והוא סוד נה"י של הנוקבא שמתלבשת בהם ,ובהם אחיזת הסט"א כמ"ש
)משלי ה ה( רגליה יורדות מות וגו'.
אבל בחג"ת דידה אין להם אחיזה ,והיינו כמ"ש כמ"פ שחג"ת הוא הנהגת עוה"ב ונה"י
הנהגת עוה"ז ,2812ועיקר הקלקול הוא מה שנוגע בהנהגת עוה"ז ששם הוא קלקול ממש ,אבל
מה שנוגע להנהגת עוה"ב אף ששם השכר ועונש ע"פ המעשה ,אין זה קלקול אלא תיקון שהרי
גם הגיהנם הוא כדי לטהר ולזכך הנפשות ,וכמו כביסה לבגדים המטונפים שהטינוף הוא בבגד
אבל לא בדבר המעביר ממנו טינופו ,ואעפ"כ נוכל לומר שיש אחיזה לסט"א גם בחג"ת שהרי
כל הו"ק הם בסוד מלכין קדמאין דמיתו ,רק ג"ר הם ,שבהם אין אחיזה כלל ,וזה אינו אלא
כמ"ש שמצד הקלקול של העון גורם בעוה"ב ליתן לו עונש וזיכוך וחשך ולא אור ,ומ"מ אין זה
קלקול אמיתי ממש אלא קלקול ע"מ לתקן ,ובזה תבין הסתירה שנראה בכ"מ בזוהר ובכתבי
הרב ז"ל ,שמכמה מקומות נראה שיש שליטה לסט"א בכל הו"ק ופגם וקלקול ,ובכ"מ מבואר
שאין להם אחיזה רק ברגלין שהם לבר מגופא ,וכמ"ש באד"ר )קמ"ג ע"א( שהם לא אתכללו
בכללא דאדם ,אבל הוא הדבר שכתבתי שבאמת הקלקול מצד עצמו שיהיה נקרא קלקול הוא רק
בנה"י בהנהגת עוה"ז ששם הוא רוע הסדור ,אבל בחג"ת אין קלקול אלא במה שדן בעונש
בבחינת כיבוס וטהרה כדי להסיר הקלקול ,וכמו שהוא בז"א בבחינת סדור ההנהגה ,כמו כן הם
בנוקבא המוליכה ההנהגה והמאורות אל התחתונים שג"כ בב' מדרגות הנ"ל ,ונמצא שבאמת
עיקר הקלקול אינו אלא בנה"י לעולם בהנהגת עוה"ז לבד.
2813
והוא סוד מ"ש רבינו הגדול ז"ל בפי' לספד"צ )כ"ז ע"א ( שדכורין ונוקבין דסט"א
הם בידהא ורגלהא ,דכורין בידהא ,ונוקבין ברגלהא ,והיינו שדכורא דסט"א הוא המקטרג
והמעניש והנוקבין הם המפתים בסוד אשה זונה ,כי נופת וגו' )משלי ה ג( ונמצא שמה שנקרא
קלקול באמת הוא החטא והפגם שבנפש שזה בא ע"י נוקבין של הסט"א ,וכמ"ש )ירמיה ב יט(
ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ה' וגו' ,מה שא"כ היסורים והעונשים אין רע בהחלט אלא כמו
הרפואות המרים ,והוא בדכורא של סט"א כמ"ש שבאמת משם יצמח הטוב ,ובזה תבין עומק
דברי הרב הקדוש ז"ל מ"ש שהגבורות מתפשטים בכל קומת הנוקבא רק שעד סיום ת"ת דידה
הגבורות סתומים ומשם ולמטה הם מגולים ,והיינו שאחיזת הסט"א בגבורות שהם מסיגים
שלהם סופי הדינים ,ונו"ה שהם רגלין דידה ובהם אחיזת ב' הנוקבין דסט"א א' בנצח וא' בהוד
ששם הוא הפיתוי בסוד ב' ראשי המדות המגונות התאוני והכעסני שתי בנות לוט ,2814והוא
הקלקול באמת והוא מה שנוגע בהנהגת עוה"ז ,אבל חג"ת דידה שהוא הנהגת עוה"ב אין זה
אלא בסוד העונש והדין ,אבל הם סתומים שאין שם אחיזה לרע באמת רק בסוד הקטרוג לבד,
והוא חלק העליון שלה שאינו מתפשט תוך ג' עלמין בי"ע אלא נשארים באצילות רק משקיף
עליהם בסוד ההנהגה ,ושם עולה הקטרוג ומשם ג"כ בסוד חג"ת דז"א ג"כ בסוד הקטרוג לבד,
וכן נה"י דז"א שהם נותנים סדר הנהגת עוה"ז ומתלבשים בנוקבא ,שייך שם ג"כ קלקול ופגם
 2812עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2813וז"ל ,ידוע שנוקבא דס"א נקרא מות ,בסוד צלמות ,צל דכורא ,מות נוקבא ,ולכן רגליה
יורדות מות )משלי ה'( ואף שנאחזין בדכורא כולם נאחזים בסט' דנוקבא ,אלא נגד שוקין דדכורא,
והוא בידין דנוקבא ,שהן נגד שוקין דדכורא כידוע ,שממית בידים תתפש )שם ל'( דכורין בידהא
ונוקבין ברגלהא ,וכמ"ש בפרשת אחרי מות דף ס' ע"ב תרין בנין כו' מתחות סטרי אברהא והן
בידהא תרין בנות בתחות רגלהא ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג וז"ל ,והענין שדכורין
נקראין מרגלים ,ונוקבין זונות ,כידוע שדכורין דס"א אינן מפתין לאדם ,כמ"ש בזוהר ,שהן דקיקין
ואינן יכולין לפתות ,אלא נוקבין מפתין נפת תטפנה שפתי זרה )משלי ה'( וכל הפיתויים הוא
בנוקבין ,ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל באשה זרה וכו' ,אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע
ויבאו בני האלקים להתייצב על ה' והן מאללי ארעא ,עכ"ל.
 2814עי' זהר ח"א ק"י ע"ב וז"ל ,רבי אבא אמר ,מאי דכתיב )משלי ל טו( לעלוקה שתי בנות הב
הב ,אלו שתי בנות לוט דאמרן ,שהיא נפש המתאוה ,ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע
לעולם עכ"ל ,ועי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג
בין שור וחמור )אור תורה אות נז( ועי' יהל אור ח"ב מ' ע"ד שזה ב' בנות שאומרות הב הב.
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בעצמו ,והוא אחיזתם ברגלין 2815דידיה בסוד )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו ,והבן ,וזה ענין
גילוי הגבורות ר"ל שאין להם הסתר הגנה ושם הבחירה מסורה שהוא עולם המעשה ,משא"כ
בחג"ת דידה שהוא בהנהגת עוה"ב ששם אין מעשה וחשבון שאין אחיזת הסט"א אלא בהתלבש
הנפש בגוף שהוא כתנות עור 2816של אדה"ר ,משא"כ כשמסתלק ממנו אז אחיזתם בנפש הוא
בסוד העונש ,ליטול חלקם משם בסוד )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם לרע לו והוא
עונשו בגיהנם.
פתח י
וזה סוד הנרתק שלוקחים הגבורות מיסוד דז"א שהוא ארוך ומתפשט עד סיום הת"ת
דידה ,שיסוד שלו הוא הגורם קיום הנבראים שלכן נקרא יסוד שעליו עומד הבנין ,2817וכבר
כתבנו )גדלות דז"א פתח סג( שהת"ת עד החזה הוא שליש א' והוא סוד ג"ר שלו ,וב' שלישים
התחתונים הוא גופא ו"ק שלו ,וזהו ההפרש בין ז"א לנוקבא ,שבז"א יסוד אימא הוא קצר
ומסתיים עד החזה ,ולכן עד שם החסדים שלו סתומים ומן החזה ולמטה הם מתגלים ,והוא
כמ"ש שם במקומו שגילוי החסדים שמן החזה ולמטה ענינו השפעת הברכה והטוב שנשפע
לעוה"ז לסיוע העבודה בענין מ"ש )ויקרא כו ג( אם בחוקתי תלכו וגו' ,שעי"ז גורמים עליית
החסדים למעלה להגדיל את ז"א ,והכתר שלו שהוא הרצון שיתרבה המאורות גם בענין הנהגת
עוה"ב בשכר הנשמות כמבואר שם ,והנה הת"ת תמיד בפרצוף הוא עיקר הגוף ,והידים והרגלים
שהם הקצות הם רק ענפים שלו הנמשכים מן העיקר ,ולכן בשורש גוף הזה שליש העליון שלו
שהוא ענין חב"ד שלו הוא סתום ,שהוא סוד שכר הנשמות שהוא הג"ר למעלה מן הגוף ,אבל
הו"ק שבגופא צריכים להיות מגולים להשפעת ימי המעשה הצורך להנהגת עוה"ז כמ"ש.
אבל בנוקבא שענינה מגבורות שהוא סוד הבחירה והמעשה של התחתונים שעיקרו בנוי
על קו הדינים והצמצום כמש"ל )פתח ח( הוצרך הדבר להיות באופן אחר ,שב' התחתונים שהם
נו"ה שם יהיו הגבורות מגולים והרשות והבחירה יהיה ביד האדם ויהיה כח ליצה"ר לפתותו
לכל חטא ,אבל לא יהיה לו שליטה גמורה ,שהרי סוף כל סוף צריך שיחזור הכל לטוב ויתבטל
הרע מן העולם ,והוא ככלב קשור בשלשלאות שלא ניתן לו שליטה רק בו' ימי המעשה ,וגם
שליטתו אינו גמורה ,ולכן ניתן שורש לזה בת"ת דנוקבא שהוא השורש לכל הגוף ,והיינו
שהגבורות שבו כולם יהיו סתומים עד סופו ,והיינו שגם מה שנוגע אל הו"ק שהם ימי המעשה
לא יהיה לסט"א אחיזה בשורש רק בענפים שהם מסתעפים ממנו שהם נו"ה התחתונים ,אבל לא
בנו"ה שבשורש בת"ת ,ובזה הם כפותים תחת הקדושה שאין להם שליטה גמורה.
וסתימת הגבורות האלו ע"י נרתק היסוד דז"א שהוא קשר הברית של הקדושה שניתן
לנבראים להיות יסוד עולם קיים לעד ,והוא סוד הכתוב )בראשית יז כא( ואת בריתי אקים את
יצחק ,שהם הגבורות שכפותים ביסוד הנ"ל ,וז"ש )שם( אשר תלד לך שר"ה וגו' שהיא הנוקבא
שבנינה מגבורות סוד שם אלקים בגילופי יודי"ן ,ואחוריים שלו הם ש"ר וה' אותיות אלקים,
ונמצא שמקומות הגלוים בנוקבא לגבורות אלו הם מדרגות מועטות רק בענפים שלה לבד שהם
נו"ה ,ולכן ירידת הגבורות מת"ת ליסוד שלה אין צריך כ"כ מדרגות רבות ואינם נכנסים במספר
שנה ,והבן.
 2815עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 2816עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו )לאדה"ר( ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה,
והם כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' ,וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא ,כי
הרי היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ
י"ב ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם
מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין
ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה
בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה
לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה
ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר
אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה
אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 2817עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש
באד"ר דף קמ"ג ,עכ"ל.
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פתח יא
כמו בז"א ,החסדים של הדעת חוזרים אח"כ אותם המגולים למעלה כדי להגדיל הכתר
שלו ,כמו כן הגבורות ,אלו המגולים חוזרים למעלה להגדיל כתרה ,אך שיש הפרש ביניהם,
שבז"א החסדים המגולים ירדו תחלה במרוצה מן החזה עד היסוד ,ולכן היה בכחם לעלות
למעלה דרך קווין ,משא"כ בגבורות שלא היה מספרם רב רק ב' גבורות שבנו"ה ,וגם ירידתם
אינו במרוצה ,ולכן כשעלו הוצרכו לעלות דרך קו האמצעי כמ"ש הרב ז"ל ,ודברים אלו עמוקים
מאד וכיסה הרב ז"ל אלפים ,והענין כמ"ש בכמה מקומות ,שלעולם הכתר של כל פרצוף הוא
הרצון הכללי 2818של סדור המאורות הפרטים והוא התכלית שלו ,ולפי שנוקבא ענינה הנהגת
התחתונים ומציאותם שעומדים על יסוד הדינים והגבורות שבהם אחיזת הקליפה ,נמצא שרצון
התכלית שלה עיקרם גבורות ,ומ"מ נמצא ברצון הזה ג"כ חסדים והוא כמ"ש שהרי גם בנוקבא
נשרש ענין זה שלא יהיה שליטה לסט"א לגמרי ,והוא סוד החסד המושקף בה ,אבל החסד הזה
הוא מעט רק בהעלם גדול ,ולכן כתב הרב ז"ל שבכתר שלה אינו רק חצי שליש של אור החסד
שבת"ת דז"א ,והיינו שבזה נקשרת הנוקבא שהיא כלל התחתונים עם הדכורא שהוא השפעה
עליונה מסטרא דדכורא לקיום חיבור זו"נ שהם מ"ה וב"ן ,והם שני מלכים משתמשים בכתר
אחד )חולין ס' ע"ב( ר"ל ששניהם משמשים רצון ותכלית א' ,שגם ענין זה של הנהגת הגבורות
והעלם הקדושה ,ושליטת הבחירה והסט"א מקושר ליחוד עליון וקשר הקדושה הכל בשביל
הטוב המעותד ,ולשניהם רצון וכוונה אחת.
אך בז"א החסדים מתגברים ברצון הזה והוא הטוב שעולה מן התחתונים שמגדילים
הכתר ,ועולים דרך קווין שהם הצדיקים בג' הדרכים של העבודה בימין ושמאל ואמצע שהם
מצות עשה ומצות ל"ת ותורה ,כמ"ש במקומו באריכות )תיקון פתח ז'( אבל בנוקבא התגברות
הרצון בו הוא שליטת הגבורות ואחיזת הסט"א ,שיהיה יכולת בידו לעלות בכל קומת הג' עלמין
ולגרום קלקול גם בהנהגה עליונה של חג"ת כדי שיהיה בחינת תשלום שכר ועונש ,רק שמקושר
הרצון הזה בחסד הגנוז בו ברצון ,והוא חצי שליש החסד שבכתרה ,ולפי שבאמת אין כ"כ
שליטה גמורה אל הדינים והסט"א רק בענפים לבד שהם נו"ה ,וגם שנתפשט שם שלא במרוצה
שאין שם מרחק רב ,ר"ל שלא יש כ"כ מדרגות רבות בנתינת כח אל הדינים וכחות הסט"א הזה,
לא היה ביכולתם להעלות קלקול וקטרוג רב כ"כ שיהיה באמת קלקול בהנהגת עוה"ב שהם
חג"ת שלה ,כמ"ש למעלה )פתח ט'( שבאמת אין שם קלקול רק על מנת לתקן ,והוא המרכז
האמצעי והכוונה של יוצר בראשית ,שעליית קטרוגם למעלה לא יהיה רק לעורר עונש על
הרשעים ולנקות החטאים מבני אדם ע"י הזיכוך הזה ,והיא עיקר הרצון של הנהגה זאת ,והוא
ענין העלות הגבורות רק דרך קו האמצעי עד כתר שלה שהוא הרצון התכליתי ,ועליית קטרוג זה
הוא מן הקלקולים שגרמו ע"י שליטתם בהנהגת עוה"ז שהם נו"ה ,וזה שכתוב שהגבורות עולים
מנו"ה למעלה עד כתר שלה ,וכבר כתבנו )גדלות דז"א פתח לג( שדבר העושה ענין זה הוא יסוד
של ז"א שהוא הברית שנכרת לקיום הנבראים ,והוא מ"ש הרב ז"ל שעליה זאת היה ע"י הארת
יסוד אבא שמאיר ביסוד דז"א אחר שנסתיים יסוד אימא הקצר ,והוא ענין יסוד חכמה העליונה
של ההנהגה והבריאה שגרם הארה לברית הזה של הנבראים במה ששם נסתלק שורש הגבורות
של אימא ואינם שם ,כדי שהחסדים של אבא יאירו שם בברית הזה.
וז"ס ברית הקשת ,כמ"ש )בראשית ט יד( והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן,
וכתיב שם עוד )בראשית ט טז( והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם וגו' ,וצריך להבין
כפל הדברים ,אבל הוא ענין עמוק מאד שמבואר בזוהר שב' מיני קשת הם ,א' נעלם וא' נגלה,
כמ"ש )תיקו"ז ל"ה ע"א (2819בזימנא דתחזי קשתא בגווני נהירין כו' ,והוא ,כי הגבורות ודינים
הם סוד הענן בסוד שם מ"ב ,שר"ת הז' שמות 2820הם א"ש וענ"ן כמ"ש רבינו הגדול בכתביו,2821
 2818ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג' דברים רצון ומחשבה וציור וכו'
וכתר הוא התכלית כמו מלכות ונקרא כתר ,עכ"ל.
 2819וז"ל ,לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד דאתעברת האי קליפה מתמן ,וברי כל זמנא
דאלין קליפין לא מתעברין מקשת לא יהא קשת בגוונוי נהירין ,וסימנא דא יהא בידך עד דתחזי
קשתא בגוונא נהירין לא תצפי לרגלי דמשיחא ,ומיד דיהא נהיר בגוונין נהירין מיד וראיתיה לזכור
ברית עולם ,ומיד אתגליא ההוא דאתמר ביה וזה לך האות כי אנכי שלחתיך ,עכ"ל.
 2820דאנא בכח ,שהוא שם מ"ב.
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וגם הקליפה וסט"א נקראים ענן בסוד )יחזקאל א ד( ענן גדול ואש מתלקחת וגו' ,וכתיב )איכה ג
כד( סכות בענן לך 2822וגו' ,והארץ ,ידוע שהיא נוקבא ,והענן הוא עולה מן הארץ עד שמים,
כמ"ש )בראשית ב ה( ואד יעלה וגו' ,וידוע כי שמים וארץ הם בסוד חג"ת נה"י ,ששמים הם
חג"ת דכורא שבה וארץ נה"י דילה נוקבא.
וכבר כתבנו )פתח ט( שהגבורות בנוקבא הם ב' ענינים ,א' בחינת הרע עצמו ופיתוי
הנוקבין 2823דסט"א והם בארץ ברגלין 2824דידה כמ"ש )ישעיה סו א( והארץ הדום רגלי והוא
הענן התחתון ,אבל הארץ נוק' דסט"א הענן הנראה למטה ,שהקלקול והרע הזה נראה ממש
שהם החטאים והפגמים הגדולים ,ומ"מ נכרת ברית לזה שלא יהיה שליטה גמורה להם ח"ו
להחריב העולם לגמרי ,שמ"מ בכל דור נמצאים צדיקים גדולים העומדים בפרץ ואין מניחים
לסט"א להיות לה שליטה גמורה ח"ו ,והוא סוד הקשת הנראה למטה )בראשית ט יא( שלא יהיה
עוד מבול לשחת כל בשר וגו' ע"י מיין בישין 2825והתנינים השולטים בהם שהם נוקבין דסט"א
נחש עקלתון.
ועוד יש ענן אחר והוא הדכורא של הסט"א שהוא המקטרג ועולה למעלה לחג"ת
דנוקבא שהוא הדין והעונש אשר ניתן בהנהגת עוה"ב לנקות עי"ז הרע ,ודבר זה אין נראה
למטה היאך הוא מקטרג ותובע דין למעלה ,וגם לזה יש קשת נעלם ,שלסוף גם הרשעים יהיה
להם תיקון ועליה לקדושה עי"ז ,וע"ז נאמר )בראשית ט טז( והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור
ברית עולם וגו' ,וב' מיני הקשת הם ב' יסודות של ז"א ואבא ,שיסוד ז"א הוא הנראה למטה
בנוקבא במה שרואין שהטוב שולט בהם ע"י צדיקים שבדור ,וקשת הנעלם הוא יסוד אבא שהוא
יסוד חכמה עליונה מה שמקשר שיהיה הכל לטוב לבסוף ע"י העונש המגיע ע"י קטרוג הסט"א
בסוד )קהלת ח ט( עת אשר שלט וגו' כמש"ל )פתח ט(.
והוא מ"ש הרב ז"ל שיסוד אבא הוא הגורם עליית הגבורות למעלה להגדיל כתרה
שהוא עיקר הרצון כמ"ש ,וע"ז נאמר )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ וגו' ,שמאיר נגד קו
האמצעי שלה שהוא מרכז האמצעי ועיקר הכוונה בבנין זה של הנוקבא ,והוא סוד עליית הנרות
של המנורה ע"י אהרן שכתב הרב ז"ל ,שהמנורה הוא בדרום ,ואש של המנורה הם הגבורות והם
בסוד שורש אוירא ובוצד"ק ששם שורש העליון של קישור החסדים עם הגבורות ומיתוקם והוא
ג"כ כאן עליית הנרות באש ,ופונים אל הימין בסטרא דחסדים של אבא כדי להעלות הכל
למעלה ,והוא סוד מיתוק הגבורות בשרשם ע"י עלייתם למעלה ,והוא סוד מנור"ה על ידי אהר"ן
שהוא אותיות נו"ר ונשאר מ"ה שהוא יסוד התיקון של ב"ן על ידי מ"ה וחסדים דאבא ,והבן
דברים אלו מאד מאד ,וסוד עליה זאת של הגבורות הם בג' מדרגות ,והם מן היסוד אל הת"ת,
ומשם אל הדעת ,ומשם אל הכתר שלה הם במספר ג' שנים ,כמ"ש ענין מספר השנים למעלה
שהוא הרכבת המדרגות שבכל מאור ועם ט' שנים הראשונים הם מספר י"ב שנים של זמן קטנות
דידה.
פתח יב
ועתה נבאר יום הא' של שנת י"ג של הנוקבא מ"ש הרב ז"ל )פרק ו'( בזה מה שהסתיר
תוך מליצת דבריו הקדושים ,והוא שכניסת חצי שליש החסד שבכתר לא היה בפעם אחת אלא
גם הוא נתחלק לד' חלקים ,והיינו שג' חלקים מהם נכנסו בעת תיקון הג' ספירות שבב' הקווין
 2821עי' ביאור אגדות של הגר"א ברכות מג ע"ב אות ו'.
 2822עי' תז"ח ל"א ע"ג.
 2823עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג וז"ל ,והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות ,כידוע
שדכורין דס"א אינן מפתין לאדם כמ"ש בזוהר שהן דקיקין ,ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין,
נפת תטפנה שפתי זרה )משלי ה'( וכל הפיתויים הוא בנוקבין ,ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל
באשה זרה וכו' ,אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע ,ויבאו בני האלקים להתייצב על ה' והן
מאללי ארעא ,עכ"ל.
 2824עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 2825עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא  -ר"ל
חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא
בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים שביסוד א' מוציא
זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
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שלה ע"י כניסת הג' פרקין של נו"ה דז"א ,וחלק הד' היה בסוד אור מקיף על ראש הכתר עד
שעלו הגבורות בכתר שלה ,ואז נכנס גם חלק הד' של חצי שליש החסד ,ולא היה צריך שיהוי
זמן לכניסה זאת ,רק בהצטרפות מעט זמן שהיה בעת ירידת הגבורות מת"ת דידה אל היסוד
שבה היה לזה זמן יום א' ,ואז נשלם זמן הקטנות שלה.
וכל אלו דברים עמוקים בסתרי החכמה ,והוא כמ"ש שכתר שלה הוא הרצון של מדות
המאורות שלה והרצון הזה אינו נשלם עד שנגמר כל תיקונה ,כענין כל דבר שהאדם למטה
עושה בשביל איזה תכלית ,אין רצון ותכלית שלו נשלם עד שנשלם הדבר בשלמותו וטובו ,ובכל
מה שנשלמים המדרגות של תיקון הנוקבא ג"כ לעומתו הולך הרצון להיות נשלם ,וידוע שכל
פרצוף נכלל בד' מדרגות שהם סוד כלל המרכבה ג' מדות חד"ר והמקבל ,וסוד ד' אותיות השם
בכתיבתו וקריאתו ,וכן בכל דבר ,והרביעי הוא מלכות והוא סוף התכלית המקושר ברצון בסוד
כתר מלכות תגא בראש ס"ת ,2826וכן כאן כלל כל פרצוף הוא בג' חלקים ראש בטן גויה שהם
בסוד נר"ן ובסוד חב"ד חג"ת נה"י ,והרביעי מלכות ,ונמצא שבעת שנתקן כל חלק מג' חלקי
פרצופה נשלם חלק א' מן הרצון הזה שהוא החסד שמאיר בה כמ"ש למעלה.
וכאשר נשלם קטנות שלה ,אז בי"ב שנה ויום א' התחיל זמן גדלותה ואז נקראת נערה,
והוא מתחלק לב' מדרגות ,א' נער חסר ה' והב' הוא נערה שלמה כמשי"ת לפנינו בס"ד )פתח כ'(
ועתה בזמן הלז נקראת חוה אשת אדם ,שעדיין לא נפרדה ממנו ונכללת באחוריו בסוד שם
הוי"ה במילוי אלפין ,הוא שם מ"ה ,והמילוי לבד הוא חו"ה ,2827כמ"ש )בראשית ה ב( זכר
ונקבה בראם ויקרא שמם אדם שתמיד הנקבה נכללת בזכר ,שיום ולילה ביחד נקראים יום,
כמ"ש )בראשית א ה( ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ,ובעת התחלקם אז יש ללילה שם בפ"ע,
וכמו כן שם אדם כולל שניהם ובהתחלקם נקראת נקבה שם בפ"ע ,וכן היה כאן ,שקודם הנסירה
נכללת במילוי שלו לבד ובהעלם ,שאין לה הכיר בפ"ע.
והנה הגם שעיקר בנין הנוקבא הוא מגבורות ,מ"מ אינו רק בקו האמצעי שלה ,ומשם
מאיר בכל הפרצוף ,אבל בב' הקווין שלה הם חסדים ,וגם החסדים הם מאירים תחלה בנוקבא
והוא כמ"ש שהגם שהנוקבא שהיא שורש התחתונים עיקר הכוונה בשביל הדינים ,מ"מ גם זה
מצד החסד בשביל גילוי הטוב ,והוא בשני הדרכים של הב' קווין ימין ושמאל שהם בסוד מצות
עשה ול"ת שהם כוללים כל העבודה ,ולכן בשניהם הקדימו החסדים ,ואעפ"כ ,עיקר מדרגתה
הוא הדינים והוא המתפשט בקו האמצעי שלה שהוא השורש והקווין הם סוד הענפים ,שכן אנו
רואים שהידים ורגלים הם נמשכים מן הגוף והם טפלים אליו ומשמשים שלו ,וכולם פונים אל
תכלית האמצעי ,והבן.
פתח יג
בנין הנוקבא הוא מז"א מן החזה ולמטה מסוד הכלים והאורות שלו ,והיינו כמ"ש
בכמה מקומות שנוקבא לית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ר"ל שנוקבא היא רק כלל
הנבראים וסדר הנהגתם כפי מה שהם מה שכבר נסדרו כל פרטיהם בז"א שהוא העיקר בהנהגה
ובהוצאתם אל הפועל ,והנוקבא היא השליח המסדר והמביא האורות לנבראים עצמם ,וכבר
כתבנו במקומו )עגו"י פתח ו'( שסוד הכלים הוא שיעורי הנבראים והנהגותיהם כפי מדתם,
והאורות הוא השקפת היחוד ופנימיות הגנוז בהם כדי להביא הכל אל השלמות ,וזה נמצא
בנבראים עצמם ,שבכל דבר יש גוף ונפש והנפש הוא הפנימיות שבהם ,ונמצא שבאמת בנין
הנוקבא הוא מז"א והתחלקות בנין המדרגות שבה הוא באופן זה ,שכתר שלה הוא מב' שלישים
התחתונים של ת"ת שלו ,והוא תחת הפרסה שכבר נסתלקו האורות למעלה ,ונשאר רק בערך
נוקבא שורש התחתונים לבד ,ולכן כתב הרב שז"א השאיר חצי שליש לצורך ת"ת שלו בעצמו,
והיינו שמה שנשאר לבחינת עצמו שאין שם צמצום כ"כ להיות ראוי למדרגתה נחשב במדרגת
 2826עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א אבל לא כתוב ס"ת ,ונראה על פי דבריו בליקוטים 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 ,וזה הכתר שמעל ראשו ,שהוא שייך לנשמה
ובינה ,ועי' ע"ח פנימיות וחיצוניות ד' וז"ל ,בערך א' החיצוניות גדול מהפנימיות לכן שם ב"ן
לעתיד יהיה גדול משם מ"ה ,ע"כ ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קח וז"ל ,לעתיד לבוא יהיה
התיקון שלם שאז יהיה ב"ן במדריגת ס"ג ,מובא לעיל נקודים י'
 2827עי' ע"ח תיקון פרק ג'.
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ז"א ,ובאמת השליש האמצעי הוא משמש לפעמים לז"א ולפעמים לנוקבא כפי המדרגה הראוי
להנהגה כמשי"ת במקום אחר )יעקב ולאה פתח טו( והשליש וחצי משמשים לג' ספירות שלה
כתר ודעת ות"ת ,שכך שיערה המחשבה העליונה שאלו המדרגות יהיו נקשרים בת"ת שהוא
עיקר הגוף וכולל כל הענפים.
ומן האור לקחה לכתר שלה חצי שליש תחתון של הת"ת ,וחצי האחר הוא לכתר ז"א
עצמו ,כמ"ש למעלה בנתיב הקודם )פתח ל"ח( שהוא ענין כלילת רצון הנהגת עוה"ז עם רצון
העליון של כלל ז"א שורש כל הנבראים הכל א' ,והוא בסוד אור הפנימי שהוא השקפת היחוד
הכולל שניהם יחד ,והיה דווקא משליש תחתון דת"ת שהוא סוד נה"י שבו ,והיינו שנה"י אלו
נעשו כתר לרחל שהוא הרצון של הנהגת עוה"ז שהוא נה"י שהוא העיקר ותכלית הכוונה שבו
הבחירה וכל העבודה ,ונה"י אלו נעשה רצון א' בעצם ההנהגה ובכלל הדברים המנהיגים שהוא
כתר ז"א ,והבן ,ומגוף של ת"ת דז"א נעשה ג"כ גוף ת"ת דנוקבא ,ר"ל שת"ת כבר נתבאר
)שבירה פתח טו( שהוא עיקר הכולל הו"ק והם רק ענפים שלו ,ונוקבא צריכה שתהיה נכללת עם
הדכורא להיות שוה אליו ממש ,ולכן אף בזמן שהיא רק מן החזה ולמטה קודם שנגמר תיקונה
בשלמות ,שאז מעבר ההנהגה לנבראים אינו מכללות אורות דז"א עצמם רק מה שנתצמצם מן
הפרסה ולמטה ,מ"מ צריך ליתן שורש ג"כ שיהיו שניהם שווים ממש לאחר גמר תיקונה ,ולכן
ת"ת דידה עם שלו משמשים יחד שיהיו ב' מלכים שווים בכל מציאותם כמ"ש הרב ז"ל ,וב'
הקווין שלה נבנו ע"י אור החסד וכלים של נו"ה דז"א ,כמ"ש ,שהחסדים האירו תחלה בנוקבא
שעיקר השורש הוא בשביל הטוב ,ואחר שנגמר בנין הכלים של הנוקבא אז התחילו הגבורות
להתפשט שם ,כמ"ש ,שנוקבא עיקר ענינה מגבורות שהוא העיקר בהנהגת התחתונים.
וכבר כתבנו למעלה )גדלות דז"א פתח סב( שהדעת בכל פרצוף הוא פנימיות של הו"ק,
והוא המסדר כל הפרטים של ההנהגות שצריך להמצא בכל ו' אלפי שנין ,כל א' לפי זמנו ,וכן
היה כאן בנוקבא שתחלה נכללו הגבורות בדעת שלה ,ושם נסדרו בכללות לכל מה שצריך לכל
הו' אלפי שנין ,ומשם נפרטים כל חלק באותו אלף שנה בפ"ע שהם ענין אחד ,ואח"כ אותם
הפרטים הצריכים לאלף השני הם נסדרים באותו זמן בדרך פרט ,וכן בכל הזמן ,והוא מה שכתב
הרב ז"ל שהניחו הגבורות שרשם בדעת ואח"כ ירדו בו"ק בדרך פרט זה אח"ז והם מחסד עד
הוד ,וכללות של כל הגבורות מאירים אח"כ ביסוד שלה ,ואח"כ כללי הכללות בעטרת היסוד
שבה בסוד חותם שבתוך חותם שכתב הרב ז"ל ,והוא סוד אלף הששי שהוא נחלק לב' חלקים,
תחלת אלף הששי ,וסופו שהוא ימות המשיח ,שכמו כן במע"ב ביום זה היו שני בריאות בתחלה
בריאת החיות ובהמות ,ואח"כ בריאת האדם ,וכן במלכים הראשונים בפרשת וישלח הם ב'
מלכים כמ"ש רבנו הגדול ז"ל בבאורו לספ"ד )דף י' ע"א ודף י' ע"ב(.
והנה הנוקבא אף שעיקר שליטתה באלף השביעי ,זה אינו רק בחינת שליטת עצמה כפי
ענינה ,אבל בו' אלפים שנה עיקר ההנהגה מז"א ו' ימי בראשית ,אבל הם מתגלים ע"י הנוקבא
שהיא המעברת המאורות אלו לפי סידורם בז"א לנבראים ,ולכן יסוד ומלכות שלה הם נגד יסוד
ועטרה שלו ,ובאלף השישי שליטת הגבורות בכללות ה' ימים הראשונים בעקבות משיחא שבו
נגמר גלגול כל הנשמות וגמר תיקונם וסוד הבירור ,שלכן אז חוצפא יסגא 2828שהם נשמתין
דערב רב והן הן עזי פנים שבדור 2829ואותם הכופרים בתורה שבע"פ ונמשכים לדרך אחרת ,וכל
הדרכים ודרכי ע"ז ואפקורסות שבכל הדורות שבה' אלפים הראשונים הם מתנוצצים באלף הזה,
וכן בזמן הקץ כמ"ש )יחזקאל כ לח( וברותי מכם המורדים והפושעים בי וגו' ,ולכן אז תוקף
הגלות ביותר דוחקא בתר דוחקא כמ"ש ברע"מ ובתיקונים ,שהם כלל הגבורות כולם ,ולכן
צריכים שמירה ביותר מן החיצונים והוא סוד חותם בתוך חותם ,כמשי"ת ענינו לפנינו בס"ד
)פתח יז( וכל אלו נשרשו תחלה בנוקבא בעת אצילותה באחור ז"א ,שזהו בנין פרצופה להיות
ראויה להנהגת הזמן בכל אלו הפרטים ,וכן בכל עת שהיא במדרגה זו של אב"א מסודרים
המאורות אלו בה באופן זה שהגבורות אלו מסודרים בה כ"ז שלא נתמתקו עדיין ע"י חסדים
 2828עי' סוטה מ"ט ע"ב.
 2829עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,ובאותן השנים )של אלף הה' והו'( מתגלגלים כל
התתקע"ד דורות שהן הע"ר שהן הנשמות מעולם התהו ,כמ"ש )חגיגה י"ד ע"א( שתלן בכל דור והן
הן עזי פנים שבדור ,ואמרו )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו' וכמ"ש בר"מ פ' נשא דף
קכ"ה ואתהדרו אינון ע"ר רעיין על ישראל כו' ע"ש ,עכ"ל.
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דז"א ע"י זיווג פב"פ שהוא ע"י מצות וע"י התפלה כמשי"ת במקומו בס"ד )פתח טז( ומה שאנו
מדברים בהתפשטות הגבורות בו"ק שלה שהם בו' אלפי שנין ,הוא על זמן המדרגה שהיא
אב"א ,והבן עומק דברים אלו מאד.
פתח יד
כבר נתבאר בכ"מ שבכל פרצוף היסוד שבו אינו דבר מחודש בפ"ע ,אלא בו נכלל כל
המדרגות של כל הפרצוף 2830שבו מתחברים ביחד להשפיע למקום שצריך אחר שנתחברו כל
המדרגות ונעשה מהם בנין שלם כמו באדם הברית שלו שבו תלוים כל האברים ,וע"י
התעוררותו מתעוררים כולם להשפיע בו ,והוא הטפה שנכנס בו כלול מכל האברים שבאדם,
ובהכרח שיהיה נמצא בו בעצמו הכח של כל האברים וישתוה אליהם ,שאם לא כן היאך היו
מתעוררים ומרגישים כולם ע"י הרגשתו ,ולכן נקרא יסוד שעליו עומד כל הבנין ,2831וכמו שהוא
בגוף וכלים של האדם כן הוא בפנימיות שלו ,שכל התרי"ג איכות שבנפש כלולים בו וכן תרי"ג
שברוח שלכן נקרא ברי"ת ,וכמ"ש כמה פעמים בשם רבנו הגדול ,2832ולכן כמו שבז"א שעיקר
ענינו ובנינו הוא מחסדים שבדעת גם היסוד כולל ה"ח של ה' ספירות מחסד עד הוד שלכן נקרא
כ"ל שהם ה' יודי"ן ,2833כמו כן הוא ביסוד דנוקבא כוללת כל בנין שלה והם ה"ג שמתפשטים
מחסד עד הוד שבה ,וכמו בז"א חוזרים ונכללים בעטרת היסוד ששם שורש הנוקבא ששם
מתקבץ הטפה לירד לנוקבא והוא נקודה פנימאה דילה ,כמו כן בנוקבא חוזרים הגבורות
ונכללים בעטרת יסוד שבה ,והיינו שכל ספירה שבפרצוף משמש ענין אחר בנבראים ,ונוקבא
שהיא שורש התחתונים כל ספירה שבה כולל גבורות ודינים אחרים לצורך הנבראים שעיקרם
תלוים בדין ובצמצום וסילוק הארת הטוב והשלמות ,וכמו בכל פרצוף יסוד כולל כל האברים,
כך נמצא בתחתונים ובנבראים ענין שכולל כל המאורות של הדינים יחד.
2834
וכמו שאנו רואים למטה בתחתית עולם העשיה שהם ז' רקיעין ורקיע הששי בו חמה
ולבנה כוכבים ומזלות כו' ,והיינו שכולל כל הפרטים שיש ברקיעים העליונים ,רק ששם הם
רוחנים למעלה מגדר הטבע וברקיע הם מסודרים כפי הראוי להשפיע לארץ בצמצום וטבע,
ורקיע השביעי הוא וילון שאינו משמש כלום רק מחדש מע"ב כו' ,שהוא המסדר הדברים
שנסדרו ברקיע להשפיע לארץ ,והיינו שבכל יום נסדרים סדורים אחרים של השפעות ברקיע הזה
ובכוכבים ומזלות ,שאין לך יום שדומה לחברו כמ"ש במקום אחר והוא ענין חידוש מע"ב ,הרי
שעיקר הדברים הם רק בה' רקיעים שהם ה"ס מחסד עד הוד ,וברקיע הם רק נכללים וחוזרים
ונכללים בוילון שהוא בחינת מלכות עטרת היסוד ,וכמו כן הוא בנוקבא שנותנת הסדר של כל
הג' עלמין עיקר הדברים הם בה"ס שלה ,וכללות שלהם ביסוד ועטרת היסוד ,וכולם בגבורות
ודינים כמו שנתבאר.
והוא מ"ש הרב ז"ל שיסוד שבה אין לה על מה שתסמוך בז"א ,שיסוד דז"א מגיע רק עד
סיום ת"ת שבה לבד ,והיינו כמ"ש שנוקבא אין לה אורות חדשים וענינים חדשים ,שכבר כל
שרשי הנבראים וכל פרטי מדרגותיהם הם בז"א שהוא עיקר בהנהגה בו' ימי המעשה ,ואין
למלכות שליטה חדשה רק באלף השביעי לבד ,רק שהנוקבא היא המעבר לכל המאורות
להביאם למטה לפי הראוי להם ,ולכן כל ה"ס שלה מחסד עד יסוד הם נבנו מעצמות הספירות
 2830עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד וז"ל ,יסוד הוא כלל הו"ק ואז נתבסם הכל כמ"ש שם ובג"כ
בכלהו כתרים כו' ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו ואתבסמו תקוני נוק' בהאי אמה
כו' ,עכ"ל.
 2831עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש
באד"ר דף קמ"ג ,עכ"ל.
 2832עי' לעיל הערה .202
 2833עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א וז"ל ,ביה מתן תורה ואתקרי חמשים יום לעומר ,וביה שבעה
שבועות מסטרא דההוא דאיתמר ביה שבע ביום הללתיך ואיהי מלכות כלה ,כלילא משבע ספירן
כלילא בבינה דאיהי אתפשטת בה' ספיראן ,לחמשין ,יסוד כל ,כלול מאלין חמשין כל"ה ,כ"ל ה'
כלילא מחמשים ,כלהו נבלעים בגו חמשים ,חכמה דאיהי י' עלאה מובלעת בגו חמשין ה' זמנין
עשר ,ה' בינה ,י' חכמה ,עשר זמנין ה' היינו חמשין ובחושבן כ"ל ובחשבן י"ם ואיהו ים התורה,
עכ"ל.
 2834עי' חגיגה י"ב ע"ב.
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של ז"א שהם עיקר הדברים של הפרטים שהם רק בה"ס הנ"ל ,אבל היסוד ומלכות שבה שאינם
דברים מחודשים רק הכללות של המאורות לבד ,אין להם סמך בז"א ,רק שאחר שנסדרו בה"ס
שבנוקבא ,אז משם חזרו ונכללו ביסוד שיהיו כפי הראוי להשפיע לנבראים כפי כחם ,כמו שאנו
רואים ביסוד דדכורא שכל כחות האברים נכנסים בו בסוד הזרע שהוא כח הגוף ,2835אבל אין
יוצא כל הכח של האברים רק בחינה תחתונה שבהם שהוא הטפה ששם כלול הכל בכח,
והעטרה של היסוד נותנו לנוקבא ,כמו כן הוא בנוקבא שיסוד שלה נבנה מת"ת שבה שת"ת
לעולם כלל הגוף והענפים נכללים בו ,והוא אשר נתן הכללות ביסוד שבה וחוזר ונכלל אח"כ
בעטרה שבה ,והם סוד הב' חותמות ,שחותם אין בו דבר מחודש רק רשימו של הדבר שנחתם,
וכמשי"ת עוד ענין הב' חותמות במקומו )פתח יז( בס"ד.
פתח טו
כבר כתבנו כמה פעמים שג' שרשים יש לנוקבא ,הא' בעטרת היסוד ,והב' במקום החזה
בת"ת ,והג' בדעת בפה ,והוא כי מבואר בכמה מקומות בתיקונים )ה' ע"א( שהיא רביעאה לכל
תלת ,והוא סוד שם של י"ב 2836שהם ג' שמות הוי"ה שהם בג' חלקי הפרצוף ראש בטן גויה
שנתבאר ענינו בכמה מקומות שהם בסוד נר"ן ,שכל חלק הוא ענין אחר ,שנה"י הוא הנפש הבטן
שהוא ענין הנהגת עוה"ז שבו שליטת הנפש והבחירה והעבודה הכל בשביל תיקון הנפש לחברה
עם הרוח ,והוא נעשה בפ"ע פרצוף שלם של כל המדרגות ,שהרי העוה"ז כולל הכל ,וחג"ת של
ז"א הוא הנהגת עוה"ב שכר הנשמות בג"ע ,2837והוא התיקונים שברוח שהשלימו הנפש ושם הם
מאירים בנפש וניכר שליטת הרוח ,והוא ג"כ פרצוף שלם כפי המספר של פרטי הנפש ,כולל
תרי"ג איכות ומספר תרי"ג מצות ,2838וכן הוא לכל הנבראים ,וחב"ד הם עטורי הנהגה בתוספת
שלמות יותר והפנימיות שלהם ,והם ג"כ פרצוף שלם ,ולכן כל חלק מהם הוא כולל ד' אותיות
הוי"ה שהוא הכולל הכל ,והמלכות שהוא הכולל של כל חלק הוא ה' אחרונה של השם והוא
שורשה בג' מקומות הנ"ל ,שבכל מקום שיש נקב שם היא מוכנת.
והיינו שהנקב ענינו גילוי אור הפנימי שבפנימיות הגוף שהוא התכלית המכוון מתגלה
בנוקבא שהוא בשביל גילוי מלכותו שאנו ממליכים אותו עלינו ע"י התורה והמצות שאנו
מקיימים ,והם הג' שרשים א' בעטרת היסוד תחת נה"י בבטן ,והב' בנקב החזה שהוא תחת חלק
האמצעי חג"ת שהוא הגויה והוא ה' אחרונה שבשם ,והג' בפה סיום הראש חב"ד ,והוא מקום
מעבר האורות בג' מקומות הנ"ל ,שעטרת היסוד הוא המעביר הזרע אחר שנתבשל בכליות
ובאמה אל הנוקבא ,2839ונמצא שהוא מעביר כל אורות של נה"י לנוקבא ,והוא שורש מלכות
הנ"ל ,וכן נקב שבחזה שם הוא מתחיל הפרסה ושם הלב שולח רוח חיים אל הגוף ושם מעבר
האורות שלו למטה לבטן ,וכן הפה הוא המגלה החושים שבראש לפועל למעשה אל הגוף,
ונמצא שאלו המקומות הם ממש שרשים של הנוקבא ,רק שבפה הוא מסוד המחשבה והוא סוד
לאה כמשי"ת ענינה במקומו )יעקב ולאה פתח כ"ב( בס"ד ,ובחזה הוא שורש המלכות ביניקה
שלו ששם נשתרשה הנוקבא בת"ת ,והוא בסוד גילוי חג"ת שלו שמתגלים ע"י היניקה ,ובעטרת
היסוד הוא בחינת מעשה מדרגה תחתונה שבו ,והם ג' נקבים פה וטבור ופי האמה ג' נקודות
חש"ח 2840תחת האות ובאמצע הם עטרת היסוד ופי הטבור ,וע"ג האות בפה ,והוא סוד ג'
מדרגות שלה ,בת ואחות ואם ,כמ"ש במדרש )שמות רבה פרשה נ"ב פסקה ה'( לא זז מחבבה

 2835עי' רמב"ם דעות פ"ד הי"ט.
 2836עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א.
 2837עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2838עי' לעיל הערה .202
 2839עי' רע"מ פנחס רל"ה ע"א וז"ל ,תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא
ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה ,עכ"ל.
 2840עי' בהגר"א בהק' לאדרא שכותב שזה חולם שורוק חירק ,ומקורו מתיקו"ז ח' ע"א.
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עד שקראה בתי כו' ,עד שקראה אחותי כו' ,עד שקראה אמי כו' ,כמ"ש )שיה"ש ג יא( צאנה
וראנה וגו' בעטרה שעטרה לו אמו וגו'.2841
ובכל הג' מקומות הנ"ל הם שורש הגבורות ,בפה בסוד מנצפ"ך ששם צמצום האורות
שיבואו למדרגות דבור כל אות בפ"ע בגבול ושיעור ,וכן בטבור שם השולחן בצפון ושם
סנהדרין בלשכת הגזית בטבורה של א"י ,2842ושם המזון בגבורה )פסחים קי"ח ע"א( קשים
מזונותיו של אדם כו' ,וכן בעטרת היסוד שם קיבוץ הגבורות כידוע.
ועיקר השרשים שלה הם רק בקו האמצעי שלו ששם הוא קיבוץ הקווין והסכמה בין
המדות של חו"ג ,וכל עיקר המכוון בהנהגה בנבראים היה בהסכמה זאת שהוא המתקלא בין
החו"ג )ס"י פ"ב מ"א( כף זכות וכף חובה שיהיה מכריע כלפי חסד ובסוד החזרת הרע לטוב,
ולכן שם היה שורש למדת גילוי מלכותו ית' ,ומה גם שקו האמצעי הוא לעולם כולל כל הפרצוף
כל י' ספירות שבו כידוע ,שהפה כולל כל המאורות שהם אותיות התורה שהם צירופי כל הכחות
שנמצאים בי' ספירות ,וכן בנקב הטבור ת"ת שבו הוא הגוף הכולל כל הענפים ,וכן עטרת יסוד
ידוע שכולל כל הספירות והכחות ,שלכן שם הוא מקום קבוץ כל הכחות שבאברים טיפת הזרע,
שהכלי העטרה הנ"ל הוא מאור מוכן לזה ,ולכן הם מסוד ג' נקודות שכל נקודה הוא י' אחת,
והוא מ"ש הרב ז"ל שיש לה שורש בכל ספירות ,ואיהי שלימו דכל ספיראן 2843והשאירה שרשה
בהם ,והבן.
פתח טז
כל זמן משך הקטנות שלה היא דבוקה אב"א עמו ,וענין זה הוא שכבר כתבתי במקומו
)אח"ף פתח י"ז( ענין פנים ואחור שבכל פרצוף הוא ,שהאורות כשהם בשמחה והתלהטות רב
וגובר בהם האהבה לבריות בסבר פנים יפות ,הוא נקרא פנים ,ואחור נקרא כשאין המאורות
פונים בשמחה ואהבה אל המקבלים ,ואדרבא נמצא בהם עוצב שאין יכולים להסתכל על
הנבראים בשפע רב ,והדבר דומה לאב כשיש לו נחת מבנו יחידו ונהנה מזיו פניו ורוצה להאציל
ולהשפיע עליו מהודו באהבה ,שאז פונה האב אליו פנים אל פנים ונהנים זה מזה מזיו הפנים,
משא"כ כשהוא בכעס עליו מאיזה סיבה הגורמת לזה ,אז האב מחזיר פניו ממנו ונותן לו חלקו
בהסתר פנים ,וגם הבן מתבייש מלהסתכל בפני האב ומקבל חלקו דרך אחוריו ופונה להסתלק
מאת פני אביו.
וכן הוא ממש במאורות העליונים ,שבז"א נמצא ב' מיני מאורות ,א' בבחינת שמחה
ואהבה אל הנבראים כשהם מכשירים מעשיהם ,ואז המקבלים מוכנים לקבל השפעתם ואין
הסתר ביניהם ,כי הסט"א אינה יכולה לקטרג ולגרום הבדל ביניהם לבין המאורות ,וזה נקרא
זיווג פב"פ ,שהנוקבא היא כלל התחתונים וכשהיא מקושטת ומתוקנת בכל הפרטים הצריכים
2844
לה שהם עצמם תיקוני המעשים וסידור היפה והטוב של הנבראים ,היא עצמה קישוטים
דילה ,דאומרת חזי במאי ברא אתינא לגבך כמ"ש בזוהר )ח"ג י"ג ע"א( ואז ז"א נותן לה השפע
בחלקי המאורות המאירים ,והיא מוכנת לקבל בסבר פנים יפות בלי בושת ,שבאתה בכח
המעשים של התחתונים ,ואז נקראת שהיא פרצוף בפ"ע אינה דבוקה עם ז"א ר"ל שהתחתונים
 2841עי' זהר ח"ב ק' ע"ב וז"ל ,מה דאמר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה ,בעטרה כתיב,
ולא כתיב ובעטרה ,דכל מאן דחמי ההיא עטרה ,חמי נעם מלכא דשלמה דיליה ,שעטרה לו אמו,
הא תנינן קרי לה בת ,קרי לה אחות ,קרי לה אם ,וכלא איהו וכלא הוי ,מאן דיסתכל וינדע בהאי,
ינדע חכמתא יקירא ,עכ"ל.
 2842דהיינו כאן בגבורה היא מקום הגילוי של העליונים ,עי' מ"ד ומ"ן פתח יב ,עי' יהל אור
ח"ב כ"ד ע"א וז"ל ,והוא מ"ש בפ' בראשית באמצעיתא דהיכלא ,דא הוא אתר מתקנא לקבלא
רוחא דליעאל בגו רוחא דא וכו' ,וזהו ענג ושעשוע כידוע ,והוא באדם טבור ,כמ"ש שררך אגן
הסהר ,והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו' ,שלכן בבטן אמו הטבור פתוח ואוכל ממה שאמו
אוכלת ,והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם ,ושם הוא שכר טוב הצפון לצדיקים
לע"ל ,שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן ,ששם השלחן כמו שמפרש והולך ,וז"ס השלחן בצפון,
והוא נקודה האמצעית ,ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותל ,ושם מקבל
מעלמא דאתי סוד נקודה דאמצעיתא ,כמ"ש בפר' תצוה וכו' ,וזהו הענין שכל ימות החול אסור
להמשך אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו' ,עכ"ל.
 2843עי' תיקו"ז כ' ע"א.
 2844עי' תיקו"ז פ"ז ע"ב.
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מוכנים מצע עצמן אל אותו השפע ואין צריכים לאתערותא דחסדים לבד מצדו ית' בלי הכנת
עצמם.
אבל כשאין התחתונים ראויים לאותה מדרגה אז נקרא שאין יכולים להחזיר פניהם אל
המאורות ,שהרי נמצא קטרוג הסט"א שאינו מניח לקרב אותם אל מאורות האלו של ז"א ,ואז
שורשם שהיא הנוקבא אינה יכולה להיות פרצוף בפני עצמה ,שהרי אין לה סדר לקבל השפע
בפני עצמה וצריכה שתהא נכללת ודבוקה בז"א ,ר"ל שלא יהיה נקרא שם השפע מצד מעשה
התחתונים ואין הנוקבא נקראת בשם בפני עצמה רק נכללת בדכורא צלע מצלעותיו שהשפע
הוא רק מסטרא דלעילא כאב הנותן לבנו בהסתר פנים שלא על פי מעשיו ,ואז אינו נותן השפע
בסבר פנים יפות רק בסוד אותם המאורות שנקראים בשם אחוריים שהוא בצמצום גדול.
וגם שצריך הסתר מן הסט"א שלא יקטרג ,והוא סוד דיבוק אב"א שהדינים דבוקים
באחוריים ,ר"ל שהסט"א ממשלתה בעת שהדבר גורם שלא יאירו למטה בהארת הפנים ,ונמצא
שהם יונקים מן האחוריים האלה ,והוא ית' ברחמיו הוא מסתיר הדבר שלא ליתן פתחון פה
למקטרג ,והוא התלהטות אחור דילה באחור דיליה ,שיהיו נסתרים שני האחוריים להסתיר
העונות מן התחתונים ושלא ליתן מקום יניקה מאחוריים דלעילא ,ואז הגבורות של הדעת דז"א
משמש לשניהם יחד באחוריים שלהם ,ר"ל שיהיה כותל א' לשניהם ,והיינו שבאמת עיקר
הגבורות שייכים לנוקבא והחסדים לדכורא ,והיינו שכלל העבודה של התחתונים וסדורם תלוי
בזה כמ"ש למעלה )א"א פתח לא( ועיקר הכוונה שע"י הדין שלהם כשהוא בשלמות ע"פ
הכוונה הטובה שהיה מאתו ית' שיהיו שלמים גם מצד הדין ,אז ניתן להם תיקונים מצד החסדים
דמ"ה בסוד )תהלים סב יג( ולך ה' חסד וגו' כמ"ש למעלה )פתח ח'( אבל כשהוא בעת הזעם,
אין הדין הראוי לתחתונים נשלם בהם ,וגם במאורות השפעת הזכר הדין גובר ,וצריך שהדין של
התחתונים יהיה דבוק בדכורא ר"ל שיהיה נמתק קצת שלא יהיה כ"כ קטרוג בהם ,והוא ג"כ סוד
מ"ש )סוכה נ"ב ע"א( כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו ,והיינו שכל שהתחתונים גדולים
במעלתם ,אז נמצא בהם נסיונות יותר ומתרבה בהם הדינים כדי שכולם יקבלו המיתוק של
החסדים ,ונמצא שיש תיקונים יותר גדולים ורבים ,אבל כשאין עושים רצונו של מקום כ"כ והם
חלשים בגבורתם ואין יכולים לעמוד נגד יצרם ,אז הוא ית' ברחמיו נותן בהם נסיונות יותר
מועטים במדרגה והם דינים יותר מועטים ,וגם זה בסיוע קצת מסטרא דלעילא והוא סוד דבוק
אב"א שלהם בכותל א' ,ובזה נסתרים אחוריים אלה מן הסט"א ,ויכולים להתקיים בעולם.
וז"ס הכרובים ,כשהיו עושים רצונו של מקום היו פניהם איש אל אחיו וכשאין עושים
רצונו של מקום היו חוזרים פניהם זה מזה ,2845שהם היו בסוד זו"נ וכמ"ש רז"ל )יומא נ"ד ע"א(
שהיו מגללין הפרוכת ומראין לעולי רגלים ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה כמער
איש ולויות ,וב' פעמים כרו"ב הוא בסוד )תהלים סח לה( תנ"ו עוז לאלקים וגו' ,כמ"ש )איכה
רבה פרשה א פסקה לג( בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כח כו' ,ושם היה חיבתם
של ישראל ,כמ"ש )שמות כה כב( ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים וגו' ,ובעת שהם
דבוקים אב"א ,אז נקראת קטנה ,כמ"ש )שיה"ש ח ח( אחות לנו קטנה ושדים אין לה וגו' ,שענין
דבוקה בחזה שם נקראת אחות כמ"ש למעלה שהוא נקודת שורק שבה באמצע האותיות ,ואז אין
לה שדים שהם סימני נערות ובגרות שתהא ראויה לזיווג מצ"ע שהוא בסוד תיקון יסוד ועטרה
שבה שהוא שם שד"י בסוד הצירים והדלתות כמשי"ת ענינם בסמוך בס"ד )בפתח הבא ובפתח
י"ט( וצריך לזה הנסירה שית' לפנינו בס"ד )בפתח הבא ובפתח י"ט( ,והבן מאד.
פתח יז
אחר זה היה זמן נערות של הנוקבא ,והוא קבלתה ב' פעמים מנצפ"ך ,והוא זמן הנסירה
שלה כשי"ת ,והוא ,כי אנו רואים שבזמן הנערות אז מתחיל להתראות וסתה ואז מתחיל חמדה
שלה לאיש ומוכנה לזיווג ,ולכל זה יש שורש במאורות העליונים ,שהנוקבא שבנינה מגבורות
כשנשלמים הדינים להיות מסודרים בה ,אז מגיע הזמן שיהיה התיקון היינו להתבסם ע"י
החסדים וזהו ענין התאוה שלה לזיווג ,ואז צריכה שמירה יתירה מן הסט"א ,והיינו שכיון
שהדינים נשלמים בה בכל הסדרים של התחתונים וראוים לזיווג ,אז נמצא קטרוג הסט"א שאינו
רוצה באמת במיתוקם ובזיווגא דילה והם מתגברים יותר ,ולכן צריך שיהיה נמצא לנגדם מאור
 2845עי' ב"ב צ"ט ע"א.
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שיהיה סותם בפני הסט"א ולא יניחם לקטרג ,והוא סוד החותם שכתב הרב ז"ל בעת שהגבורות
הם מתקבצים ביסוד שלה ,שהיסוד הוא קיבוץ כל המדרגות שבפרצוף וכן בעטרת היסוד כמ"ש,
ונקרא חותם ,שבאלו ב' המקומות הוא חותם של כל האורות ,והיינו שכמו שהחותם אינו דבר
מחודש רק שבו נרשם וניכר מה שנחקק בו ,וכמו כן אלו המדרגות אינם אורות מחודשים רק
כללות הספירות והמאורות שקדמו להם ,והם הסוגרים בפני הגבורות שלא יתפשטו חוץ מגבול
הקדושה שלא ליתן כח ביותר לסט"א ששרשם הוא מסוף הדינים במדרגה תחתונה שבהם שהם
שלוחי הדין והצמצום וסילוק הקדושה ,והוא סוד הסגירה בפני הגבורות ,והוא ענין מ"ש )נדה
מ' ע"א( כל הנשים מטמאים בבית החיצון שכשיוצא לפרוזדור שהוא חוץ לגבול הקדושה
למקום שהסט"א נמצא שם הוא מקום התחתון שבקדושה בעוה"ז ,כמ"ש )אבות פ"ד משנה טז(
העוה"ז דומה לפרוזדור לפני העוה"ב כו' ,והוא סוד ה' דמים טמאים שבאשה 2846שהם סיגי ה'
גבורות כשיוצאים לחוץ שנאחזים שם ,וע"ז נאמר )שיה"ש ד יב( גן נעול אחותי כלה גל נעול
וגו' 2847שהגבורות הם נסגרים שם בב' חותמות שהם סוד הצירים ודלתות שבאשה שהם שומרים
את הולד.
והענין דבר עמוק מאד ,כי הולד מצטייר שם ברחם הנקבה ע"י טיפת מ"ן שלה שהם
הגבורות ,כמ"ש )נדה ל"א ע"א( אמו מזרעת אודם ואביו מזריע לובן ,שלכן אביו נותן ה' דברים
נגד ה' חסדים ואמו ה' נגד ה' גבורות ,והכלי שבו מצטייר הולד הוא הרחם עצמו ,והכל הם
סודות נוראים בדרכי החכמה הנפלאה ,והוא מ"ש כמה פעמים שכ"ב אותיות הם כללות כל
הכחות של הבריאה שע"י נברא העולם בדבור ,והם צירופי כל הכחות ,שבכל אות שציורם מורה
על הכח שבאותו המאור ומה הוא עניינו ,ונמצא שהכ"ב אותיות הם העיסה שממנו מצטייר
הולד 2848שהוא כלל כל האברים שבו ,וכמו כן הוא בשרשו למעלה בנוקבא שהיא מציירת כל
הכחות שמשפעת לנבראים להיותם בציור אדם שלם שהוא סוד חיבור המאורות לפי דרכי
התורה ומצותיה תרי"ג ,וכמו שהתורה נכללת בכ"ב אותיות שכל מצוה אותיות של המצוה מורה
על תיקון כללי המאורות המסוגלים לאותו מצוה ששמה מורה עליו ,כמו כן הוא סדור המאורות
שנסדרים בנוקבא ,והם בסוד כל הכ"ב אותיות בה' מוצאות ,והם ה' גבורות שהם נותנים הציור
והמדה למאורות ע"י בוצד"ק שכולל שורש ה"ג ,והמאור של הנוקבא עצמה הנותן סדר הציור
בכל פרטי המאורות שיתגלו למטה כל א' בפ"ע לפי מדתו ושיעורו באורך וברוחב ,והיינו
שנותנת מדה להתפשטות כל מאור עד כמה מדרגות יתפשט ,וגם שלא יהיו כלולים כולם ביחד
רק כל א' וא' ישמש לפי עניינו לפי העבודה ,והוא סוד ציור האברים של הולד ברחם אימא,
שהרחם הוא הכלי והמאור שנותנת המדה והציור הזה לכל א' ,ונקרא רח"ם בסוד רמ"ח
אברים 2849של הולד המצויירים שם ,והוא נקרא ג"כ בשם רח"ם סוד רמ"ח שהרי בהכרח שימצא
בה הכח של כללות כל הגבורות ,והם כלל הכ"ב אותיות כמ"ש.
וענין הדלתות והצירים שהם כפולים הם הכ"ב אותיות עצמם והמ"ן שבהם הם
המנצפ"ך אותיות הכפולים כמשי"ת ,והיינו שהכ"ב אותיות הם ב' ווי"ן וי' אחד ,שמב' הווי"ן
נעשה ד' והציר שבין הב' ווי"ן הוא י' ,והוא סוד עמוק ,שכבר נתבאר במקום אחר )א"א פתח כ'(
שהכ"ב אותיות מתחלקים לג' וז' וי"ב ,והם כוללים כל הפרטים של הפרצוף בראש בטן גויה,
ובסוד ג"ר בראש ,וז' כפולות בז"א בגויה ,וי"ב פשוטות בנוקבא בבטן ,וכן הוא בכל דבר ובכל
מצוה הכל מתחלק לג' הנ"ל ,והי"ב הם י"ב גבולי אלכסון שבנוקבא ,2850הו"ק כפולים
מתחלקים לי"ב רק שבדכורא הם בכלל א' שתמיד הז' הם ו' כידוע בסוד ז' היכלות היכל ו' וז'
הכל נכלל כא' ,וכן בו"ק נכללים שניהם ביסוד ועטרת היסוד ,וכן בז' נקבים שבראש שני נקבים
בחוטם ,וכמ"ש כל זה בכתבי רבינו הגדול ז"ל בכמה מקומות ,2851וענין הכפולות הם חו"ג,
2846

עי' זהר ח"ב ל"ג ע"ב וז"ל ,דחמש דמים אינון דדם נדה מסאבין ,דאינון כלהו דם טמא,

עכ"ל.
 2847המשך הפסוק :מעיין חתום.
 2848עי' ע"ח מוחין פרק ה'.
 2849עי' טעמי המצות להאריז"ל ריש בראשית וז"ל ,והם רחמים כמנין רח"ם רמ"ח אברים,
עכ"ל.
2850
עי' ס"י פ"ה מ"ב.
 2851עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א.
566

פתחי שערים

שהו"ק נכללים משני המדרגות הנ"ל והנוקבא מפרטת אותם כל א' לדרכו בפ"ע בסוד הנהגת
טו"ר ,והם הב' ווי"ן של הד' א' באורך וא' ברוחב ,והם סוד י"ב שעות ו' שעות בעליית השמש
בסטרא דחסד לאברהם צלותא דבוקר ,וששה שעות בסטרא דיצחק במנחה גבורות בירידת
השמש והם י"ב אותיות הפשוטים ,והי' אותיות הנשארים שהם ג"ר אמ"ש וז' כפולות הם בסוד
י' ספירות מסטרא דדכורא שהם נקשרים ביחודא ,וכח הזה ניתן ביסוד דנוקבא לקשר המאורות
אל היחוד להיות נכלל שמאלא בימינא כולו לטוב ,והוא הציר שבין הב' ווי"ן המחברם יחד.
פתח יח
ובזה נעשה שם סוד שם שד"י שבשם זה נצטייר הולד ,כמ"ש )בראשית לה יא( אני א-ל
שד-י פרה ורבה וגו' ,ואמרו שנקראת כן ע"ש שאמר לעולמו די )חגיגה י"ב ע"א( שבו נתן גבול
ומדה לכל פרטי הנבראים ,והוא הציור ברחם האשה ע"י בוצד"ק הגבורות קו המדה שנעשה
גבול ושיעור לכל הפרטים ,והיינו שהצי"ר הנ"ל שהוא קשר היחוד של הי"ס מסטרא דדכורא
שהוא סוד המתקלא והתיקון הכל בשביל היחוד ,ומתקלא הוא ג' קווין של חג"ת 2852כף זכות
וכף חובה ולשון חק כו' )ס"י פ"ב מ"א( והם ג' קווין של הש' דשם הנ"ל.
וציר הוא הנכנס בחור שבאסקופת הדלת בסוד )מלכים ב' יב י( ויקב ח"ר בדלת"ו,
שח"ר הוא יצח"ק שהגבורות עשו יסוד הנוקבא שקיע לגיו 2853כדי לקבל הולד בסוד הצמצום
וסילוק היחוד הגמור ,כדי שיהיה נמצא הגבול והמדידה בסוד )בראשית כו יח( ויחפור את
הבארות וגו' ,שהם האבות שטרחו בזה ,והוא בסוד אלקים בגילופי יודי"ן שהוא מיתוק הדינים
ע"י המתקלא )במדבר כא יח( באר חפרוה שרים וגו' )ז"ח נג ע"א( 2854אלין אבהן כו' ,ושם
נכללים כל הי"ס שעסקו בחפירת הבאר ,כמ"ש ,חפרוה שרים אלין אבהן חב"ד אבהן דלעילא
כרוה נדיבי העם חג"ת ,2855והם ג' אותיות ראשונות של הוי"ה וג' של אדנ"י כמ"ש רבינו הגדול
בפירושו לפרשת חוקת ע"ש ,2856במחקק הוא יסוד ,במשענותם משה ואהרן נו"ה ,2857וכולם
2858
מרומזים בצורת הש' שג' תגין שעליו הם ג"ר חב"ד ,וג' יודי"ן חג"ת ,וג' ווי"ן נה"י ,והכ'
למטה מלכות ,כמ"ש )נדה מ"ז ע"א( עד שתתמעך הכף שהוא עטרת דידה כו' ,2859והרי שסוד ש'
הוא בעצמו צי"ר הנ"ל י' שמחבר ב' הווי"ן ,וע"י נפתח ונסתם הדלת ,כמ"ש )בראשית כט ב(
וירא והנה באר בשדה וגו' ,והאב"ן גדולה ע"פ הבאר שהיא סוד )שיה"ש ד יב( ג"ן נעול ואינה
נפתחת עד אשר יאספו כל העדרים וגו' ,שהם ג' עדרי צאן חג"ת שחפרו ופתחו הבאר הזה,
וכמשי"ת במקומו בס"ד )פתח כא( בסוד עשיית כלי דידה בזיווג ראשון.
ומ"מ ,גם כאן בעת שדבוקה באחוריים שאז בזמן הנערות שנמשכים לה הארת המוחין
וה"ג מז"א אליה דרך אלו האחוריים ,אז נעשה בה דלת וציר א' הוא ג"כ מסוד חג"ת שלו שהוא
עיקר הדכורא עד הפרסה ומשם ולמטה נקרא ע"ש הנוקבא ,וזהו ש' של שד"י ,והד' שלו הם הב'
ווי"ן שהם י"ב פשוטות ,והי' של השם הוא ג' אמ"ש וז' כפולות כמ"ש ,והרי זה שם שד"י א'
שנעשה שם בעת שדבוקה בז"א ,שאז היא לוקחת אלו המאורות על ידו ונכללת עמו כמ"ש
למעלה )פתח טז(.

 2852עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב.
 2853עי' בהגר"א בתיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
 2854וז"ל ,תשיתמו לשרים דאינון אבהן עילאין דכתיב בהו באר חפרוה שרים דאתקינו לה
בכולא ,עכ"ל.
 2855עי' זהר ח"ג רפ"ו ע"א וז"ל ,באר חפרוה שרים דאולידו לה אבא ואימא )לעילא( כרוה
נדיבי העם אלין אבהן דאקרון נדיבי עמים ,כרוה אתר לאזדווגא בה מלכא בברכן ,ובמה הוא זווגא
במחוקק דא יסוד ,במשענותם דא נצח והוד ,מעילא לתתא ,עכ"ל.
 2856וז"ל ,חושבן ג' אותיות דשני שמות דשילוב ,היינו יה"ו בשילוב אד"נ ,ונאמר כאן ב'
פעמים באר ,עכ"ל.
 2857המשך הזהר שם :כרוה אתר לאזדווגא בה מלכא בברכן ,ובמה הוא זווגא במחוקק דא
יסוד במשענותם דא נצח והוד מעילא לתתא ,עכ"ל.
 2858עי' ע"ח מ"ן ומ"ד פרק ה'.
 2859נראה לי למחוק 'כו''.
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ואח"כ הוא זמן הנסירה שיתבאר עניינו בתוספת ביאור בשער 2860שאח"ז ,והיינו
שמקבלת עוד אלו המאורות עצמם ע"י אימא עצמו ולא באמצעות ז"א ,והיינו שיכולים
המאורות אלו להנתן לה במדרגות עצמה ,שהתחתונים עצמם הם ראוים לכך שאין צריכים לעזר
מסטרא דלעילא ,וראוים בעצמם לעורר מקורות עליונים מאו"א שהם ג"ר ,שהם נותנים לנוקבא
שהוא כלל התחתונים ,כל הדברים הצריכים לה לתיקונה ,שהם תכשיטין דילה שאב ואם מכינים
לבת שתהא ראויה להנשא ותהא ראויה לישא חן בעיניו מצד תכשיטין ונדוניה שלה שמביאה
עמו ,משא"כ אם היא עניה והבעל עצמו נותן לה מלבושים ותכשיטין ,שאז אינה נושאת חן
בעיניו כ"כ.
וכ"ז נמצא ג"כ במאורות העליונים ,שבעת התיקון הגמור שהתחתונים מסודרים בכל
תיקוניהם ומעוררים שורש שלהם שהוא הנוקבא שהיא מקושטת בהארת המדרגות שנעשה ע"י
מעשה התחתונים מה שהעירו מקורות העליונים של או"א בסוד )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר
מסייעים אותו ,כמ"ש )קידושין ל' ע"ב( יצרו של אדם מתגבר עליו כו' ,ולולי הקב"ה עוזרו כו'
והעזר הוא כשמאיר ממקור עליון שאין שם שליטה לסט"א ,והם סוד או"א שלא ע"י הדרגה
ולכן נמשכים אליה אלו המאורות שלא באמצעות ז"א ועל ידם נתקנת ,והוא שמקבלת עתה
הארות חדשות יותר גדולים וסוד הארת כ"ב אותיות וגם מנצפ"ך חדש כמשי"ת עוד )פתח הבא(
ואז יש לה ב' שמות של שד"י והוא גמר סימני נערות שלה בסוד )יחזקאל טז ז( שדי"ם נכונו
ושערך צמח וגו' ,ושם הזה ידוע שהוא ביסוד והם ברחם שלה שנבנה ע"י ב' צירים וב' דלתות
הנ"ל שנעשה מ"ם סתומה ,וכמשי"ת עוד בסמוך )פתח הבא( בס"ד.
פתח יט
ענין הנסירה היא מ"ש )בראשית ב כא( ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח
אחת מצלעותיו וגו' ,ויבן ה' אלקים את הצלע וגו' ,והיינו שכמו בעת השינה באדם התחתון הוא
בשביל תיקון הנפש שלו ,שכבר כתבנו כמה פעמים שכל המצות והתורה של האדם היא כדי
להאיר הנפש ע"י הרוח בתרי"ג איכות 2861שבו ,וע"י המצות מעוררים אור הנשמה להאיר ברוח
והם סוד המוחין שלו ,שבכל יום כאשר נגמר תיקון הרוח ע"י המצות המסוגלים לו ,אז
מסתלקים אותם המוחין והוא אור הנשמה למעלה ,שבאמת עיקר הארת הנשמה ברוח ,והרוח
בנפש ,הוא לעוה"ב באלף השביעי ,ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( ובעוה"ז
מה שמאיר ברוח הוא רק להשלימו ולתקנו לצורך העבודה ,לסיוע ולקדש הנפש במעשה
ובמדות בסוד )תנחומא ויקהל א'( ששכר מצוה מצוה ,והוא סוד שכר עוה"ז הנזכר בתורה,2862
ובכל לילה מסתלק אותו האור והמוחין שנתקנו ע"י המצות ונקבע שם למעלה במקום שורש
הנשמה ,ולמחר יורד ניצוץ חדש ,2863וענין העליה הזאת גורמת תיקון הנפש במה שעולה למעלה
לעורר שורש הנשמה והארתה להשפיע טהרה וקדושה על הנפש ,והוא הכח שמחדש בנפש שנח
מיגיעו כל היום ונעשה חזק יותר לעבודה בסוד הנותן ליע"ף כ"ח ,והוא סוד הנפש שנמשך לה
הארת כ"ב אותיות ומנצפ"ך חדש מסטרא דאימא ועם הא' כלל הכל שמשלים לאלף נעשה כ"ח,
והוא מסוד שם אהי"ה דאימא ביודי"ן גי' יע"ף ,ועי"ז נעשה הנפש בחינה חדשה ושלמה ,והוא
בניינה שתהא למחר ראויה לזיווג עם הרוח בעבודתו ביום השני ,שהוא כדי לברר ניצוצות
חדשים ולעשות תיקונים חדשים ,שבכל יום נעשה תיקון אחר שיאיר הרוח בנפש בסוד תרי"ג
איכות שבו ,והוא סוד הזיווג דזו"נ פב"פ מחדש ע"י מוחין חדשים שנכנסים בכל יום.
ובוא וראה כמה עמקו דברי תוה"ק והיאך כמוסים בה כל הדברים הנפלאים האלו,
שהנה סופי תיבות של ויב"ן הוי"ה אלהי"ם א"ת הצל"ע הוא תצ"ה וה' וס"ה ,והוא סוד בנין
הנוקבא ע"י כ"ב אותיות ,והם סוד תצ"ה עד צ' ,ואח"כ תשר"ק הם א' והם תצ"ו חיילות

 2860נדצ"ל בפתח.
 2861עי' לעיל הערה .202
 2862היינו הנזכר בפרשת בחוקותי ,עי' לעיל שבירה פתח ה'.
 2863זה מה שכתוב בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח נסירה
פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך מלכות
עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל.
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שמשבחים בכל יום 2864שבכל יום נעשה תיקון חדש בכלל המאורות ובנין הנוקבא ע"י האותיות
שהם תצ"ו ,וכמ"ש רבינו בכתבים ,2865והם גי' מלכות ,2866וה' הנוספים הם ה' אותיות מנצפ"ך
שהם המ"ן של הנוקבא שהוא שם אדנ"י ,שתחלה קודם הנסירה לא היה לה שם בפני עצמה רק
בסוד ה' אחרונה של הוי"ה שנכללת בדכורא ,ואחר הנסירה אז נקראת בשם בפני עצמה בשם
אדנ"י כמ"ש הרב ז"ל )תיקון הנוק' פרק ד'( ונרמז זה בסופי תיבות שהוא בסוד הנוקבא שהיתה
דבוקה עמו באחור כוללת כל בחינה אחרונה של הספירות דדכורא שהיא שלימו דכל ספירין
כמ"ש למעלה )פתח טו( בשם הרב ז"ל ,ובראשי תיבות של התיבות הנ"ל הם ג"כ כ"ב אותיות
וא' יתירה משלים לתצ"ו הנ"ל שבסופי תיבות ,והם ב' פעמים כ"ב אתוון שנבנה בהם הנוקבא,
א' בתחלה ע"י ז"א והב' שלא על ידו כדי להביאה פב"פ עמו ולכן הם בראשי תיבות ,וכתיב
אח"כ )בראשית ב כב( אש"ר לק"ח מ"ן האד"ם לאש"ה ויביא"ה א"ל האד"ם ,סופי תיבות הם
רמ"ח והם סוד רח"ם שלה הנבנה ע"י ב' הדלתות וב' הצירים ,שב' הצירים הם ב' פעמים
מנצפ"ך ,י' היתירים ,ה' דמים טמאים וה' טהורים ,כשי"ת עניינו לפנינו בס"ד )פתח כ'( וסופי
תיבות האד"ם לאש"ה הוא שם מ"ה ,שזיווגה הוא כדי למתק הגבורות דב"ן שלה ע"י חסדים
דמ"ה שלו ,וראשי תיבות ו"יביאה א"ל ה"אדם הם ב' ווי"ן סוד הדלת הנ"ל ,וסופי תיבות הוא
שם אדנ"י ,וב' פעמים ה' ב' פעמים מנצפ"ך הנ"ל.
ונזכר כאן שמא שלים הוי"ה אלהי"ם ,שתחילה כשהיתה אב"א נזכר שם אלקים לבד,
כמ"ש )בראשית א כז( ויברא אלקים את האדם וגו' שהיה בסוד גבורות לבד כותל א' לשניהם,
ובעת הנסירה נסתלקו הגבורות לנוקבא והוא קיבל חסדים ,וכמו שהוא באדם למטה בכל לילה
הוא סוד הנסירה כמ"ש ,כמו כן הוא במאורות העליונים שכאשר התחתונים כבר נתקנו והוכנו
בשלמות העבודה הצריך להם הוא תיקון וגדלות הנוקבא ,אז המוחין שבז"א שהם מאורות
העליונים בסוד היחוד הקבוע בתיקון הבריאה ,נקבע התיקון והיחוד הזה בשרשו ,והוא סוד
עליית המוחין למעלה ,ועי"ז נעשה הכנה לנבראים שיעשו תיקונים חדשים ויהיו מוכנים יותר
לקבל שלמות אחרים מסוד הנצחיות ,שבכל עת נקבע מדרגה אחרת מסוד הנצחיות וגילוי היחוד
להיות נשרש בנבראים להיות נתקן ע"י ,והוא סוד בנין הנוקבא בסוד הנסירה בכל לילה כדי
להיות נתקן למחר ביום בזיווג ע"י התפלה כמ"ש במקומו )שבירה פתח ה'(.
ותיקון הזה הוא ע"י או"א שהם בסוד פרצופים העליונים שמביאים שלמות התיקון
מא"א שהוא למעלה ממדרגת הזמן ומסוד היחוד העליון כמ"ש במקומו )פתח ח'( והם בונין את
הנוקבא שתהיה שלמה בכל מדרגות של ב"ן שלה ,והוא סוד מנוחת הנפש מיגיעו שהוא בסוד
המלחמה שבין סטרא דקדושה לסט"א כמ"ש )איוב ג יז( ושם ינוחו יגיעי כח ,וכמו כן בכל לילה
ניתן סיוע לנפש ולכל הנבראים וסטרא דקדושה לקבל כח חזק לעמוד נגד הסט"א ולהגביר כח
הקדושה לעשות עוד תיקונים חדשים יותר ,והכ"ח הזה שניתן לנוקבא הוא בסוד ב' פעמים י"ד
שהם או"א התלוים בזרועות של א"א שהוא הכח מסוד חסד עליון שזהו חסדו ית' לסייע
לנשמות וסטרא דקדושה להתגבר על הסט"א וליתן כח למיתוק הדינים ע"י חסדים דמ"ה כמו
באו"א שזיווגם תמיד ולא מתפרשין לעלמין ,2867ששם אין קטרוג סט"א מגיע ,ואותו הארה
נותנים לנוקבא למטה שתהא ראויה לזיווג ומיתוק חו"ג זה בזה ,והם סוד הידים המתקנים
ומעלים הנוקבא למעלה והמביאים אותה לבעלה ז"א ,והוא סוד ב' שמות הוי"ה אלהי"ם הנ"ל
 2864עי' מדרש ויקרא רבה פ"ב פ"ח וז"ל ,הראהו כל המרכבה אמר לו בן אדם זהו כבודי
שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העולם ,כלום פיחת כבודי ובית שכינתי לכם ,שנאמר )שם מג(
ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו ,שמא תאמר אין לי מי שעובד
אותי ,כבר יש לי לפני ד' מאות ותשעים וששה אלפים של מלאכי השרת שהם עומדים ומקדשים
שמי הגדול בכל יום תמיד ,מיציאת החמה ועד שקיעתה ,ואומרים ק' ק' ק' משקיעת החמה ועד
יציאתה ואומרים ברוך כבוד ה' ממקומו ,עכ"ל.
 2865עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 2866עי' ע"ח מ"ן ומ"ד פרק י"ב.
 2867עי' זהר ח"ג ד' ע"א ,רעין דלא מתפרשין לעלמין.
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סוד החו"ג שבב' הזרועות ,שהגבורות שרשם מאימא רק שם הם מתוקנים ,והחסדים הוי"ה
מאבא ,והוא שמא שלים בסוד שני המאורות הגדולים כמ"ש בזוהר )ח"א כ' ע"א( וב' פעמים
י"ד הנ"ל הם ב' פעמים י"ד של שם שד"י ,וב' פעמים ש' הם סוד מצפ"ץ 2868שני המאורות מסוד
ב' שמות הוי"ה ,א' כמו שהוא והשני בסוד חילוף ומיתוק אלקים דיודי"ן ברחמי"ם 2869רבים,
הרי שנרמז בזה סוד ב' הצירים וב' הדלתות ב' פעמים שד"י הנ"ל והוא סוד כניסת הכלה לחופה
ע"י אב ואם שהם מוליכים אותה בידם אל ז"א ,2870והחופה הוא סוד אימא דפרישת גדפהא
סוכת שלום ,והבן.
פתח כ
כבר כתבנו למעלה )פתח טז( שענין הנסירה הוא שהגבורות שהיו בתחלה בדכורא
והנוקבא דבוקה עמו בכותל א' ,עכשיו נסתלקו כולם רק לנוקבא לבד ,ובמקומו נכנסו חסדים
בדכורא ,וכמ"ש )בראשית ב כא( ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתינה ,וסוד הנורא הזה
רמזו רז"ל בפ' אין דורשין )י"ב ע"ב( במה דחשיב שם ז' רקיעים מכון שבו אוצרות שלג כו'
ודלתותיהם אש כו' ,ושם פריך הני ברקיעא אתנהו ,והני בארעא אתנהו ,דכתיב הללו את ה' מן
הארץ תנינים וגו' ,אמר רב יהודה אמר רב ,דוד ביקש עליהם רחמים והורידם לארץ ,אמר לפניו,
רבונו של עולם לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע ,צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע ,עכ"ל.
ומאמר זה מגלה טפח ומכסה אלפים מסוד הנורא הזה ,והוא שרקיע מכון ,הוא גבורה
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בכתביו בכמה מקומות ,2871והוא סוד כלל הגבורות ,שקודם הנסירה אז
היה ז"א משמש בסוד הגבורות ונוקבא דבוקה עמו בכותל א' והם ה"ג דחשיב שם ,אוצרות שלג
וברד ,הכל א' ,ב' ,ועליית טללים רעים ,ג' ,ועליות אגלים ,ד' ,וחדרה של סופה וסערה ,ה',
2872
ומערה של קיטור ,והם בסוד שם של מ"ב שהוא בגבורות וראשי תיבות הם א"ש וענ"ן
שהראשון והשביעי הוא א"ש והאמצעיים בסוד ענ"ן ומהם אוצרות שלג כו' שהם בסוד האדים
ועננים ,והוא מ"ש ודלתותיהם א"ש והם סוד תול"ע ותולע"ת ,קרבן התמיד של שחר ותמיד של
ערב 2873והוא מ"ש )ויקרא ו ב( היא העולה וגו' ואש המזבח וגו' ,ומהם נעשים הדלתות ביסוד,
ועטרת דנוקבא כמ"ש.
ובתחלה היו בדכורא קודם הנסירה שנוקבא נכללת שם ,והיינו שכ"ז שהנוקבא אינה
מתוקנת כראוי ,אז הדינים קבועים במאורות המשפיעים ג"כ ,שאין שם ביסום החסדים כלל
והסט"א תובעת דין ,ועיקר אחיזתם הוא באחוריים שהם מאורות שהם בהסתר פנים ,ואז צריכים
ב' האחוריים להיות נדבקים יחד ונסתרים מן הסט"א שלא יתגברו כ"כ ,ובאמת מאורות
העליונים אינם רוצים בהשפעת הדינים וליתן אחיזה לסט"א ,רק שעונות התחתונים גורמים
שהבחירה מסורה וגם ניתן שליטה לסט"א לתבוע דין ,כדי שעי"ז יהיה שליטת הרע והטוב
 2868יהו"ה בא"ת ב"ש ,עי' לעיל גדלות דז"א פתח נז.
 2869גימ' ש'.
 2870עי' זהר ח"א מט ע"א ,ועי' ביהל אור ח"א כ"ב ע"א.
 2871עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"יד.
 2872אקנ"ב חי"ש )ר"ת של אנא בכח( בגימ' א"ש ענ"ן.
 2873עי' שעה"כ שחרית פרק ג' וז"ל ,גם בפ' עולת תמיד העשויה כו' תכוין במלת עולת ,אל מה
שנת' אצלינו ,כי יש תולעת בקדושה ,וה"ס פסוק אל תיראי תולעת יעקב ,וה"ס שם אבגית"ץ
שהוא בגי' תולע ,כי ה"ס החסד המתגבר ומתגלה ומאיר בכל בקר ובקר ,כמבואר בזוהר ,וכבר
ידעת כי שם הנז' הוא בחסד ,אמנם להיות שרשו בגבורה שהוא שם בן מ"ב ,אלא שהוא בבחי'
החסד שבגבורות ,ולכן נקרא תולעת שני וכמבואר אצלינו בפ' ,ותכלת וארגמן ,ותולעת שני ,בפ'
תרומה קל"ו ע"א ,כי גוון אדום בסוד תולעת שני ,לפי ששרשו גבורה ,אבל הוא בחי' החסד
שבגבורה ,ולהיותו משרש הגבו' לכן נק' ישר' על שמו ,תולעת יעקב ,לפי שהם מכלים את העכו"ם
בסוד הגבור' ,כדמיון התולעת הרך המרקיב ומכלה את העץ הקשה והחזק ,והנה כדמיון התולעת
הזה שבקדושה יש כנגדו תולע א' בקלי' בס"א ,וגם הוא מתעורר בכל בקר לכלות את העולם ח"ו,
והשי"ת ברחמיו מגלה התולע שבקדושה ,שהוא אור החסד הנז' ,בסוד וישכם אברהם בבקר ,וז"ס
ענין התמיד הנאמר בו עולת תמיד ,כי אותיות עולת הם היפוך תולע ,וע"י עולת תמיד הנעשית
בכל בקר היה נכנע התולע הטמא דס"א ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ד וז"ל ,ותולע הוא
ראשית הגבורה ,שם ראשון של מ"ב ,ונגדו עולת תמיד בבקר בצפון ,ובין הערביים נגד תולעת נוק'
שם שביעי ,עכ"ל.
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ביחד ,וכאשר הגיע זמן התיקון הגמור כמו בזמן דוד ושלמה שאז הגיע זמן המלוכה לישראל,
והיינו שאז הגיע הזמן שתהיה הנוקבא מוכנת לזיווג פב"פ שהוא התיקון הגמור כמשי"ת
במקומו בס"ד )יעקב ולאה פתח כ'( והוא סוד המלוכה שהתחיל מדוד שהוא גילוי מלכות
עילאה בכל מדריגותיה ,שמלכותם של ישראל תלוי בשלמות מלכות שמים ,והוא מ"ש בפ"ק
דחגיגה )ה' ע"ב( מאי מפני גוה ,מפני גאותה של מלכות שמים כו' ,ואמרי לה מפני גאותם של
ישראל כו' ,שבאמת הכל אחד ,ואז נסתלקו הדינים מדכורא שאז אין מאורות העליונים
שבקדושה רוצים בהשפעת הדינים ,שכבר הוכנו התחתונים אל התיקון הגמור והשפעת אור
החסדים ,וז"ש 2874שאמר דוד צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע גו' ,ועי"ז הורידם לארץ כו' ר"ל
שהדינים מושלים רק בתחתונים שהוא הבחירה ותגבורת היצה"ר בהם ,אבל אין להם שליטה
בעליונים שכבר התחתונים מתוקנים ואין נשמעים לו והוא ביסום הגבורות ע"י החסדים.
והנסירה הזאת הוא ע"י שמקבלת מאימא המוחין שלא ע"י הדרגת ז"א ,והיינו למעלה
מגדר הזמן ששם אין שליטה לסט"א ,ולכך הם בסוד ה"ג ממותקות והם ה' דמים טהורים ,שכל
ד"ם הוא אחורים דשם אהי"ה דאימא ,וה' גבורות הראשונים שקיבלה מז"א עצמו הם בסוד ה'
דמים טמאים שבהם אחיזת הסט"א והם בסוד שם מ"ה דדכורא בסילוק הארת א' שבוא"ו,
שהוא סוד היחוד שנגנז ומתעלם כדי שיהיה שליטה לסט"א ,והם נקראים ב' חותמות שכל
חות"ם הוא סוד ג' מלואים דאהי"ה שהם נה"י דילה ,והם בסוד פתוחי חות"ם ה' גבורות שעל
ידם הוא בוצד"ק הנותן מדה וגבול ,והם בסוד החקיקה משורש הרשימו העליון ,ולכן גם
בנוקבא עשו יסודה שקיע לגיו ,2875וכאשר נשלם הנסירה אז נקראת נער"ה שכבר יש לה סימנים
והם סוד זמן וסת נד"ת דילה בסוד חות"ם הנ"ל על ידי הדמים ,ותחלה כשקיבלה ה"ג הראשונים
מסטרא דז"א נקראת נע"ר בסוד ש"ך דינים ,ואח"כ כשקיבלה ה"ג השניים אז נקראת נער"ה בה'
שהם הדינים הממותקים ואז נשלם בה שם אדנ"י שתחלה היו בסוד ה"פ די"ן דאדנ"י גי'
נער"ה.2876
ואח"כ האיר בה הא' הנ"ל והם ה' אלפין והוא סוד זמן בגרות שלה גי' תור"ה והוא ענין
נפלא כי תור"ה הוא כו"ש ופר"ה 2877סוד ש"ך דינים ופ"ר והם ו"ה ופ"ר הם מנצפ"ך מסטרא
דאימא וש"ך מסטרא דאבא ,והם בסוד ו"ה דו"נ בעת שנהיר בה בסטרא דאימא לבד אם היא
דבוקה עמו ,אבל כשנהיר בה אבא אז נפרדת ממנו כמ"ש בשער 2878שאח"ז בס"ד ,ואז נשלמת
בשניהם בסוד ש"ך ופ"ר ,ואז זמן זיווגא דדו"נ ונעשה בסוד תור"ה כמשי"ת )קלי' פתח כ"ז(
בס"ד.
פתח כא
ועכשיו נבאר סוד הנסירה ע"פ דברי רבינו הגדול ז"ל מ"ש בפירושו לספד"צ פרק א'
במ"ש שם )ט"ז ע"א( נהיר יו"ד בתרין ,ונהיר ומעבר לנוקבא ,אתייחד יו"ד בלחודוי ,ובתר כן
סליק בדרגוי לעילא לעילא ,אתחשכת נוקבא ואתנהרת אימא ,ומתפתחא בתרעוי כו' וכתב ע"ז
רבינו שם שסוד הנסירה הוא כי באו"א בשניהם כלולין דו"נ בו"ד בחכמה במלוי יו"ד ובבינה
בה' שהוא ד"ו ,ואימא יסד ברא 2879כונן שמים בתבונה )משלי ג יט( ולכן שם נכללים בשניהם
 2874נדצ"ל וז"ס.
 2875עי' בהגר"א בתיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
 2876נדצ"ל נע"ר.
 2877עי' יהל אור ח"ג ו' ע"ג וז"ל ,וז"ס תורה )פי' דתורה גי' שכ"ו ופר"ה המסדר( כי תורה
בגבורה נתנה כידוע ,והוא נותן שניהם לנוק' ,אלא דפרה הן קודם הזווג ,אבל נערה בסוד זווג
מאבא ,כי מסט' דאימא אין זיווג ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ב ע"ב וז"ל ,תורה הוא כוש ופרה כמ"ש במ"א,
וכידוע שתורה הוא זו"נ ,שבכתב ובע"פ ,והנה שכ"ה ופרה הם מאו"א כמש"ש ,וההי"ן של פרה הוא
ה' אחרונה של השם ,שכוללת ה' אותיות מנצפ"ך ,ה' של שם סעפ"ה ,ושל שכ"ה הוא ה' אלפים
דה' אדני כי ידוע ,אבל כו"ש ופרה הם דזו"נ ,כוש בז"א והוא ה' אדני והוי"ה אחת ,שממתקת כל
החמשה אדני כי של דכורא הוא אור אחד כולל כל החמשה כידוע ,בסוד נהורין וניצוצין חמש
יריעות דאינון שית ופרה הם בנוק' זה מאבא וזה מאימא והן מ"ד ומ"נ וכו' ,עכ"ל.
 2878נדצ"ל פתח.
 2879עי' זהר ח"ג רנ"ח ע"א.
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באות אחד בה' ,אבל כשאבא נהיר דאבא יסד ברתא ,אז נהיר בו"ד שביו"ד לכן הגבורות הולכים
ומתפרדים ,והנסירה הוא בסוד הדורמיטא שמוחין דאבא מסתלקין להאיר לדעת ולנוקבא ,ואז
אח"כ מסתלקים לשרשם למעלה ומתוך כך נחשכת נוקבא ששרשה בחכמה ,ואז כל הדינים
שבדכורא ניתנים לנוקבא ובו נשארים כל החסדים ,ובשביל כך אין להם דיבוק יחד ואז ננסרו
לבוא פנים בפנים ,וסוד הסליקו הוא יש"ס שמתלבש בז"א שבעת הזיווג דאו"א נכלל יש"ס
באבא והיינו שעולה לקבל מוחין יותר עליונים ,ועי"ז אתנהירת אימא בסוד קבלת המוחין מאבא
והוא בז"א ,ועי"ז )בראשית א ד( ויבדל אלקים בין האור בין ז"א שבו אימא דאתנהירת ,ובין
החשך נוקבא דאתחשכת.
והכוונה בזה שזו"נ שניהם נשרשים בין באימא בין באבא והיינו שבשני הזמנים צריך
שיהיה להם שורש וקיום ע"י או"א עילאין ,ובזמן שאין התיקון כראוי ואין זו"נ ראוים לזיווג
פב"פ בסוד בנין נשמות בתוספת השפעה לנבראים ,ואז אין להם רק בסוד הצמצום מצד חסדו
ית' כמו שהיה בתחלת הבריאה )בראשית ב ה( ואדם אין וגו' ,שאין עבודה בתחתונים גורמים
השפעת הטוב הראוי ,ואז התחתונים צריכים להיות נכללים בהשפעה עליונה מסטרא דלעילא
ולא מסטרא דילן והוא דבוק זו"נ ביחד כמש"ל )פתח כ'( ואז הם בסוד הארת אימא לבד שהיא
המחזקת כח ז"א והיינו השפעה מסטרא דלעילא אף שלא ע"י מעשינו רק בסוד השמירה
לנבראים ,והוא בסוד האותיות בלא נקודות בסוד כתיבה ודבור ,שהכתיבה באותיות לבד ואין
בהם רוח חיים רק רשימו של המאורות שהם מצויירים בציור האותיות כמ"ש כמה פעמים ,והוא
סוד ה' עילאה דאימא בסוד ה' מוצאות הפה והם ה"ג מנצפ"ך דידה בסוד חות"ם לבד שאין שם
רק חות"ם של המאורות ,ולכן שם נדבקו ד"ו ביחד שהם זו"נ.
אבל באבא שם נשרש מדרגות זו"נ בהיותם במדרגה הראויה ע"פ העבודה הנכונה ע"י
איזה מצוה שגורם לזה שהתחתונים מצד עצמם יהיו ראוים לקבל שפע הטוב ע"פ הדין מסטרא
דילן ולא מסטרא דלעילא ,ואז מתגלה עומק חכמה עליונה שכוונה לזה שעתה מתמלא רצונו ית'
בסוד החכמה של הבריאה ,ואז המאורות בתוספת השפעה יתירה בסוד רוח חיים ממש ,והם
בסוד י' שהם הנקודות המאירים באותיות והוא הדבור שיוצא מפי הקב"ה.
וז"ס הזיווג של זו"נ שמכונה בשם דבור )בראשית לד ג( וידבר על לב הנער"ה ,ואז מצד
זה ניתן שורש לזו"נ שיתפרדו ,והיינו שהתחתונים יהיו מעצמם מוכנים לכל השלמות ואין
צריכים עזר מסטרא דלעילא ,והשפע מצד הדין נשלם בתחתונים ,והם מקבלים הטוב שנשפע
במאורות העליונים שהם החסדים שבאים לז"א ,והוא סוד ו"ד שבמילוי יו"ד שהוא באבא,
שמשם מתפרדים כמ"ש וסוד הסתלקות מוחין דאבא לשרשם הוא בסוד מולד הלבנה ,שקודם
המולד היא מתחשכת כשדבוקה עם השמש ממש ,2880ואז בעת המולד ממש כחות הדין
מתגברים ,שכן הוא תמיד בעת שיש עת רצון וגילוי יחודו ית' בעולם ,אז הסט"א תובע דין ואינו
רוצה בהתגברות וגילוי הקדושה והוא סוד הדינים שכולם מסתלקים לנוקבא בעת הנסירה ואז
אתחשכה ,שאז מסתלקין מוחין דאבא שמשם החסדים למעלה עד שאח"כ מביא מוחין חדשים,
והוא סוד ביסום הדינים ע"י חסדים שמקבלת מדכורא בעת הזיווג ,והוא סוד המולד של הלבנה
בעת שמתפרדת מן השמש והוא הנסירה שלה כמ"ש ,וסוד בנין הנוקבא שתהיה נקראת בשם
בפ"ע אדנ"י ,נעשה בהסתלקות ג' מוחין שהם ג' הויו"ת מחג"ת שהם הג' אבות ג' שמות א"ל
אלהי"ם הוי"ה ,וכשתסלק ג' פעמים הוי"ה מג' שמות הנ"ל נשאר שם אדנ"י כמ"ש רבינו הגדול
ז"ל בכתביו )יהל אור ח"ג יא ע"א( והיינו שחג"ת נקרא ז"א עד החזה והפרסה ששם עיקר
פרצופו.
וסוד הגדול הזה נרמז בתורה במ"ש )בראשית כט ב( וירא והנה באר בשדה וגו' ,שזה
היה קודם שנזדווגה רחל ליעקב ,ואז היתה עדיין אב"א עד החזה נגד נה"י והוא בשדה מקום

 2880עי' רמב"ם )הלכות קידוש החודש פ"א ה"ג( הלבנה נסתרת בכל חדש וחדש ואינה נראית
כמו שני ימים או פחות או יתר כמו יום אחד קודם שתדבק בשמש בסוף החדש וכמו יום אחד
אחר שתדבק בשמש ותראה במערב בערב ובליל שתראה בערב אחר שנסתרה הוא תחלת החדש
ומונין מאותו היום תשעה ועשרים יום ואם יראה הירח ליל שלשים יהיה יום שלשים ראש החדש
ואם לא יראה יהיה ראש החדש יום אחד ושלשים ויהיה יום שלשים מחדש שעבר ואין נזקקין
לירח בליל אחד ושלשים בין שנראה בין שלא נראה שאין לך חדש לבנה יתר על שלשים יום,
עכ"ל.
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חורבה שנגד שם אחיזת הסט"א ברגלין ,2881והנה ג' עדרי צאן רובצים עליה הם נה"י 2882הנ"ל
ששם היא דבוקה ,עדר"י צא"ן הוא סוד תכ"ה שהם אחרי השם שד"י ,והוא בסופי תיבות א"ת
הוי"ה אלהי"ך )דברים ו ה( שאז מתחיל הנסירה לצורך הזיווג בעמידה דשחרית כמ"ש הרב
הקדוש ז"ל )שעה"כ ל"ב ע"ג( והוא ע"י שמקבל אהבת ה' אל לבו שהאהבה הוא בסוד החסדים,
שכל מצוה ועבודה הוא בזו"נ וצריך להיות בדחילו ורחימו סוד או"א ,2883וע"י היחוד שמקבל
בפסוק ראשון ומוסר נפשו על יחוד שמו 2884אז הוא ממתק הגבורות והם סוד הגבורות שנותנים
לנוקבא ע"י הסתלקות מוחין דאבא למעלה ,והוא מסירת נפשו שמעלה המוחין והמחשבה
בשביל יחודו ית' ,ועי"ז נבנה הנפש בסוד הדורמיטא ואז אתחשכה נוקבא כידוע שבעת שננסרת
אז חוזרת פב"פ בסוד נקודה אחת לבד כמשי"ת ענינו במקומו )פתח כג( ואח"כ בפ' ואהבת
שעורר רוח שבו בסוד אהבה בלב והם החסדים שנכנסים בז"א ,והיינו שתחלה הוא בסוד שם
שד"י א' ,בציר ודלת הנ"ל ,ואח"כ מתחיל הנסירה ,וכתיב )בראשית כט ב( והאב"ן גדולה ע"פ
הבאר ,שהוא בעת שיסודה סתומה ,בתולה ואיש לא ידעה ,ג"ן נעול וגו' )שיה"ש ד יב( וכתיב
)בראשית כט ג( ונאספו כל העדרים וגו' ,והם חג"ת אבהן 2885שבונים אותה בסוד פרצוף
ומביאים אותה לזיווג עם ז"א ואז וגללו את האבן וגו' ,וכן בעת שבאתה רחל אל יעקב ואז ויגל
את האבן וגו' ,והבן מאוד.
פתח כב
סוד הרחם דנוקבא ששם מצטייר הולד ע"י ב' צירים וב' דלתות בסוד ם' סתומה ,הענין
כמ"ש רז"ל )סנהדרין צ"ד ע"א( מ"ד לםרבה המשרה וגו' למה נסתמה מ"ם כו' ,ביקש הקב"ה
לעשות חזקיהו משיח כו' בשביל שלא אמר שירה כו' הה"ד מכנף הארץ זמירות שמענו וגו' ,וכל
זה סודות נוראים ובזה תלוי כל ענין הגלות וסוד משיח בן דוד ,והענין ,כי כ"ז שעדיין לא נגמר
התיקון בישראל שיהיו מוכנים לקבל השפע בהרחבה גדולה כראוי אז הוא זמן הגלות ,וכל
הצרות ושעבודים שעוברים עליהם הכל הוא לטובתם ,וע"י מצות ומעשים טובים שהם עושים
בגלות הם עושים תיקונים למשיח והם המדרגות והאורות שהולכים ונתקנים בהרחבה גדולה
למעלה בשמים ,אבל הדינים סובבים אותם האורות בכדי שלא יתגלו למטה לישראל קודם
הזמן ,שעדיין לא נשלם התיקון ולא יהיה קיום נצחי לגילוי הטוב והשפע שעדיין הרע יש לו כח,
ויש עדיין שליטה לסט"א לתבוע דין כ"ז שלא נתמלא סאתם של או"ה ואין ישראל ראוים לכל
הטוב שעדיין לא קבלו אופיא על עונותיהם ,וצריך לזה שיהוי זמן גדול כפי ששיערה המחשבה
העליונה כמה משך זמן הגלות ,והוא סוד קץ של משיח שלא נתגלה לשום נברא ,וכל הדינים
וגזירות ושיעבודם של ישראל בסוד הנסירה שנשפעים כל הגבורות והעונשים לנוקבא שהיא
כלל הנשמות וכנסת ישראל ,שעי"ז מתקרבים לגאולה העתידה והוא סוד הזיווג שלהם ,וז"ס

 2881עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 2882עי' ע"ח ז"א פרק ב'.
 2883עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,עכ"ל ,ועי' פרצוף ז"א פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג'
מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו' ואם ]מקיים המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו הוא מתקן
המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד מוחין בחינת נשמה שבו ,עכ"ל ,ועי' מאמרי רשב"י ל"ח ע"ד
אמר שמואל עוד מצאתי דרוש אחר במאמר הנז' להרב הגדול זלה"ה וז"ל ,יוד יראה ודא איהי על
רישיה דבר נש כו' ה' אהבה כו' הנה כאן משמע כי אהבה ויראה הם אימא ואבא וכן מצינו בס'
התיקונין דאיצטרך ליחדא ליה לקב"ה בדחילו ורחימו ואמנם במאמר אחר כתיב הפוכא והקדים
רחימו לדחילו והענין ירצה דע כי האמת הוא שאבא נקרא יראה שהוא יראה מן הכתר שגבוה
ממנו אבל אימא נקראת אהבה כי אין לה יראה מן אבא שהוא בעלה אבל יש לה אהבה עמו
ואמנם בענין הייחוד צריך לקיים שתיהן כי בראשונה תייחד ותקדי' דחילו לרחימו ואח"כ תקדי'
רחימו לדחילו וזה ביאור הענין כי הנה בתחילה תייחד להקב"ה בשכינתיה שהם ז"א
 2884עי' שערי קדושה שער א' פרק ד' ,ועי' שעה"כ כ"ד ע"ב ,ובגוב"י שם ,ועי' עוד זהר בלק
קצ"ה ע"ב.
 2885עי' הק' תיקונים ז' ע"א.
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שמשיח הוא סביל מרעין 2886בכל משך זמן הגלות שהוא סוד כל זיווג שנעשה למעלה ע"י
המצות ומעשים טובים אינו זיווג גמור ,ונשאר התיקון למעלה רק שהוא הכנה למה שיהיה
אח"כ ,ואז משיח הוא סגו"ר חות"ם צ"ר )איוב מא ז( ואינו יכול להתגלות למטה שהנח"ש עומד
לנגדו שעדיין יש שליטה לסט"א.
וכשמקבלת נוקבא טפה דחסדים מדכורא נשאר ברחמה סגור כל זמן העיבור ,והוא
משך זמן הגלות כמ"ש )ישעיה כו יח( הרינו חלנו וגו' ,ואז הגבורות מנצפ"ך סובבים הטפה
לשומרה שלא יפול הולד למטה קודם הזמן ,שלא יהיה משיח בסוד נפל שלא יהיה לו קיום נצחי
ח"ו שלכן נקרא משיח בר נפלי )סנהדרין צ"ו ע"ב( והוא בסוד )שיה"ש ז ו( מלך אסור ברהטים,
והם שני הדלתות וב' הצירים האוחזים וסובבים את המשיח שלא יתגלה והם ב' פעמים מנצפ"ך
הנ"ל ,רק שא' הוא דין קשה והב' דין מבוסם ,שמצד ז"א המנהיג בו' ימי המעשה מגיע לישראל
דין קשה ,אבל מצד אימא סוד התשובה הוא מבוסם ,שהכל כדי לנקותם בסוד )יומא פ"ה ע"ב(
מקוה ישראל ה' ,מה מקוה מטהר כו' ,ולכן קודם ביאת המשיח אז הם חבלי לידה בעת
שהדלתות והצירים יהיו נפתחים ,כמ"ש )ישעיה כו יז( כמו הרה תקריב ללדת וגו' ,שאז יהיה
גמר הדין ועת שהסט"א תתבלע לגמרי ,ולכן מתחזק יותר ואז הוא הלידה שיתגלה משיח
לישראל ,והוא מ"ש הרב ז"ל שב' הצירים והדלתות נעשים בסוד המ' סתומה לסגור בפני הולד
שלא יצא ,והוא כמ"ש למעלה בנתיב ז"א )פתח טז( בסוד העיבור שכ"ז שלא נשלמו מאורות
העליונים שיהיו ראוים להשפיע כל טוב לתחתונים אז צריכים להיות נסתרים בסטרא דאימא
להסתיר בפני קטרוג הסט"א ,והוא ג"כ סוד משיח שהוא נעלם בהיכל ק"ן צפו"ר.2887
וכן כאן ,כ"ז שהחסדים הנשפעים לנוקבא ע"י המצות של ישראל בכל זיווג אינם
מסודרים כ"כ להיות ראוי להתגלות למטה ,הם צריכים להיות נשמרים בשרשם בנוקבא שהיא
אמנו השומרת כל הטוב עד לעתיד ,ומניעת זמן הגילוי הוא ע"י קטרוג העולה מלמטה מן
הסט"א שעדיין לא נתקנו ישראל ומוסיפים בכל עת עונות בגלות ,והוא סוד הד' של מנצפ"ך
הראשון שהיא מקבלת מז"א בעת הנסירה שעי"ז יש אחיזה לחיצונים בסוד דמים טמאים ,והוא
שקו ה' 2888הוא משמאל והם מסטרא דשמאלא יונקים מן הגבורות הנשפעים
בציור זה
2889
מלמעלה למטה ,וקו התחתון הוא אחיזתם שם והוא סוד הגלות והדורמיטא כמ"ש בגלות
)תהלים מד כד( עורה למה תישן וגו' שאז אתחשכת נוקבא ,והיינו שע"י שעולים מוחין דאבא
לשרשם לקבל אורות חדשים להכין לישראל בזמן הגאולה ,צריך לנקותם ע"י רוב יסורי הגלות
והם כל הדינים שניתנים לנוקבא.
ואח"כ מקבלת לנגדם גבורות ממותקים מסטרא דאימא ,והם המאורות הגורמים הכנעה
לסט"א ,והיינו בסוד העונשים המגיע להם לישראל בסוד )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם
באדם לרע לו ,והוא בסוד דלת וציר הב' שצורתו ד ,והיינו הקו הנמשך בסטרא דימינא מלמעלה
מאימא שהיא בגג סוכת שלום דפרישת גדפהא ושומרת אותנו בגלות ברוב היסורים והגליות,
ועי"ז נעשה ם' סתומה לשמור הטוב המוכן והולך ומתתקן בסוד פרצוף שלם ,עד שיגיע זמן
הלידה של משיח ,כמ"ש )ישעיה סו ח( כי חלה גם ילדה ציון את בניה ,וכל זמן הגלות הוא בסוד
מ"ם סתומה שאז זמן העיבור  2890....הולד שהוא כלל הטוב המתוקן בסוד פרצוף אדם ,כמ"ש
)דניאל ז יג( וארו עם ענני שמיא כבר אינש אָתֵ ה.

 2886עי' גמ' שבת קנ"ו ע"א וז"ל ,האי מאן ]דנולד במזל[ דבלבנה יהי גבר סביל מרעין ,בנאי
וסתיר סתיר ובנאי אכיל דלא דיליה ושתי דלא דיליה ורזוהי כסיין אם גנב מצלח ,עכ"ל ,ועי'
תיקונים חדשים )לרמח"ל( תיקון לז וז"ל ,ומסטרא דא ולכל המורא הגדול לאתקפא ליה למלכא
משיחא דאיהו סביל מרעין )עי' שבת קנ"ו ע"א( בגינייהו ,ואיהו קאים נמי תמן בהדיה ,ובין האי
והאי משתזבין ישראל בגלותייהו ,עכ"ל.
 2887עי' ע"ח א"א פרק יד ,ועי' זהר ח"ג קצ"ו ע"ב ,ועי' לעיל א"א פתח יט.
 2888נדצ"ל הא'.
 2889עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד קכה וז"ל ,והנה בגלות נאמר ,עורה למה תישן )תהלים מד,
כד( ואז העינים סתומין ,בסוד ,פקח עיניך וראה ,עכ"ל.
 2890בכת"י אינו ברור ונדצ"ל ויצירת.
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ולע"ל אז יהיה זיווג גמור תמידי ,ולכן ארז"ל )שבת ל' ע"ב( עתידה אשה שתלד בכל
יום ,שנאמר ,הרה ויולדת יחדיו ,כי לא יהיה צריך שמירה אל הטוב שלא יהיה עוד קטרוג מן
הסט"א ,ותיכף כשיהיה איזה תיקון יתגלה מיד לנבראים ,שבגלות שאין הזיווג גמור ואינו תדיר
אז תיכף חוזרת אב"א ,וגם הטוב הנתקן בכל יום משתהא למעלה.
וקודם הגאולה בעת חבלי משיח אז אתחשכת נוקבא וחוזרת נקודה אחת פב"פ כידוע
תיכף אחר הנסירה ,ואח"כ תתבנה פב"פ בסוד פרצוף גמור בזיווג מתמיד ,וארז"ל )ב"ב ט"ז
ע"ב( אילה זו רחמה צר וכשכורעת לילד אז הקב"ה מזמין לה נחש ומכישה ברחמה ,ואז נפתח
רחמה ויולדת והוא סוד חבלי משי"ח ,שהרחם היה סתום תחלה מפני הסט"א שעדיין היה לו
שליטה ולא היה יכול הטוב להתגלות כי הנח"ש עומד לנגדה ,והוא במספר משי"ח בסוד שד"י
ד"ם שאחיזתו בדמים טמאים שבציר ודלת התחתון כמ"ש ,שלכן היה צריך להיות סתום ,ובעת
שמגיע זמן הלידה אז צירי יולדה יאחזון 2891שיגיע זמן הצירים להפתח ,ואז חבלי משיח ביותר
דוחקא בתר דוחקא ,וכמ"ש )ירמיה ל ו( שאלו נא אם יולד זכר מדוע נהפכו כל פנים לירקון וגו'.
פתח כג
והוא ענין עמוק מאד כמ"ש )תהלים כב( למנצח על איל"ת השחר וגו' אל"י אל"י למה
עזבתני וגו' ,והוא סוד דג' אבהן שגוללין האבן מעל פי הבאר ,והם ג' גוונין א'דום י'רוק ל'בן,
ונוקבא היא בסוד גוון ת'כלת 2892דשם אחיזת המו"ת בתהו"ם דשאצי כולא ,2893ובוא וראה
נפלאות מתוה"ק ,ותראה שסוד העיבור של הולד הוא ממש כענין דיבוק זו"נ אב"א והלידה היא
הנסירה ,והיינו שכמו זו"נ עצמם בנינם ע"י או"א עילאין שהם תמיד פב"פ ,וזו"נ כשהם אב"א
אז אימא לבד נהירא ביה בז"א ,משא"כ בעת הנסירה ,אז מסתלקין מוחין דאבא לשרשם להביא
עוד מוחין יותר גדולים ואז אתחשכת נוקבא ,ואח"כ ננסרת לבוא פב"פ כמ"ש למעלה )פתח כא(
בשם רבינו הגדול ז"ל ,והנה כמו כן הוא זו"נ כשהם בתיקונם בזיווג פב"פ והוא נותן בה הטפה
והנוקבא מתעברת ממנו ,אז זו"נ הם במדרגות או"א אל הולד שהוא סוד בנין הנשמות והשפעה
הטובה לנבראים כמ"ש ,ואז זו"נ במדרגות או"א שהם רחוקים מן הסט"א בעת זיווגא פב"פ
שלהם ,שאין להם אז אחיזה בהם ,ומ"מ ,כ"ז שלא נשלמו המאורות של הולד שהוא הטוב
המעותד לבוא לתחתונים ,ואין ראוים להתגלות להם כ"ז שלא נתגלו בהרחבה שהוא סוד בנין
האברים שלהם בהתפשטות ,שעדיין הסט"א יש לה שליטה שלא יהיה נשפע הטוב למטה
לעוה"ז רק יהיו נשארים למעלה כמו כל זמן הגלות שהתיקונים שנעשה בכל הזיווגים נשארים
למעלה כמש"ל )פתח כד( ואז המאורות האלו הם בסוד אב"א ,שהרי בהכרח שבודאי ימצא שם
סוד דו"נ והם טפה דנוקבא ודדכורא כמ"ש )נדה ל"א ע"א( אביו מזריע לובן כו' אמו מזרעת כו',
ובתחלה נכלל טפת אודם של הנוקבא שנותנת בטפה דדכורא שהיא מציירת שם האברים שהם
מטפה דדכורא והוא סוד דבוקם אחור באחור ,והם הגבורות עם החסדים שבכל נשמה ובכל
השפעת כלל המאורות הראוים להיות ניתן למטה הם מצד הדינים ע"פ מעשיהם והטוב הנשפע
הוא החסדים ,וכ"ז שאין נשלמים להיות נגלה למטה ,אז אם היו נשפעים למטה היו הקליפות
מתאחזים שם בסוד )חגיגה ט' ע"א (2894יאה עניותא לישראל בגלות ,שהטובה היה גורם להם
קלקול כ"ז שהסט"א נמצא בעולם ויצה"ר שולט ,וצריכים להיות נגנזים בסוד טפה דחסדים.
ובזמן העבור ,אז האברים הם מצטיירים וניכר כל חלק לעצמו טיפת לובן של הילד בפני
עצמו והאודם בפ"ע ,והוא זמן הנסירה של החו"ג זה מזה ,ואז נכנסים בולד סוד האותיות שהם
ציורי האברים עצמם ,והציור הוא ע"י הנקבה שהוא בסוד מוחין דאימא שמאירים בטפה הזאת
הוא התלבשות אימא בז"א ואז הם דבוקים יחד ,ואח"כ מאיר בה אבא ,והיינו מ"ש )ספד"צ ט"ז
 2891עי' )ישעיה יג ח( ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני
להבים פניהם.
 2892עי' זהר ח"ג רע"ה ע"א ,ועי' יהל אור ח"ב ל"ט ע"ג וז"ל ,איל ואילת דו"נ שהן ר"ת אדום
ירוק לבן תכלת ובדכורא ג' גוונין ,עכ"ל.
 2893עי' זהר ח"ג נ"ב ע"ב וז"ל ,בגין דתדעון דהכי אתדן מאן דאית ליה חרב בלישניה ,אזדמן
ליה חרב )ס"א אתדן בההוא חרב( דשצי כלא ,הדא הוא דכתיב ,זאת תהיה תורת המצורע ,עכ"ל.
 2894וז"ל הגמ' :חזר הקדוש ברוך הוא על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות,
אמר שמואל ואיתימא רב יוסף היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא
חיורא ,עכ"ל.
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ע"א (2895ואתנהירת אימא על ידי מוחין דאבא שנסתלקו למעלה ,והוא סוד מ"ש שבכל זמן
העיבור )נדה ל' ע"ב( נר דלוק על ראשו כו' נהירו דאוירא ,והוא אור העננים שמסתלק לשרשו
ושם רואה מסוף העולם כו' ,והיינו מזלא דיליה ,אבל העובר עצמו אין לו האור הזה ,ואז
הנוקבא אתנהירת ממוחין אלו העליונים ,ונותנת כח לולד שיהיה יכול להשיג כל השלמות
למטה להאיר בנפשו ,והוא נסירת הנפש מן הרוח ,שברחם האם הנפש והרוח קשורים זה בזה,
ובעת הלידה אז הנפש הוא לבדו כי )איוב יא יב( עיר פרא אדם יולד וכו' ,ואח"כ בא הנפש בסוד
2896
פב"פ עם ז"א הרוח שהוא מאיר בנפש ע"י מצות מילה ,שאז נקשרים תרי"ג איכות שברוח
עם הנפש ומתחיל הרוח לכנוס בו בהדרגה בסוד יצ"ט עם יצה"ר בתשלום זמן גדלותו כשמגיע
לי"ג שנים.
וכ"ז שלא נשלם הנסירה בזמן העיבור ,אז צריך שם שמירה יתירה לנפש הולד ,ולכן אז
צריך שיהיה נשמר ברחם האם ,והם הב' דלתות וב' הצירים שקבלה הנוקבא ,מסוד אימא בעת
שהיתה בז"א הוא הדלת וציר הראשון ,והוא מ"ש שמקבלת מז"א ר"ל בעת שאימא מתלבשת
בו ,ואח"כ דלת וציר השני שמקבלת מאימא ר"ל מה דאתנהירה ממוחין דאבא שלא ע"י ז"א,
ואלו הם העושים שמירה אל הנפש של הולד שיהיה מדובק ונכלל עם הרוח ולא יצא לחוץ בסוד
נפל ,כי אז הסט"א היתה מתעצמת בנפשו עד שלא היה יכול לבוא לידי תיקון ,והוא סוד דבוק
זו"נ אב"א שלא ינקו החיצונים מן האחוריים ,ואח"כ בעת הלידה מקודם אתחשכה נוקבא ,והוא
חשכת הנפש כמ"ש )נדה ל' ע"ב( שבא מלאך וסוטרו על פיו ומשכח ממנו תלמודו והוא סוד
חזרת הנוקבא פב"פ שחוזרת לנקודה ,ואח"כ ע"י המילה שמאיר בה הרוח נעשה בסוד פרצוף
פב"פ ,והיינו תרי"ג איכות שבנפש שמאירים ע"י הרוח שהם בציור אדם ממש בסוד התורה
והמצות.
והנה ידוע שנקודה של הנוקבא הוא לעולם בחינת מלכות שבה ,והיינו סוד נפש של
הנוקבא סוד גוון תכלת שהוא במלכות ,אבל בעת שנבנית בסוד פרצוף ,אז מאירים בה גם ג'
גוונין דאבהן חג"ת ,והם בסוד אי"ל א'דום י'רוק ל'בן ,וז"ס איל"ת השח"ר שבקדרותא
דצפרא ,2897אז נחשכת בסוד נקודה כשמגיע זמן זיווג פב"פ עם ז"א בתפלת השחר ,ואז
מסתלקת אי"ל ונשארת בסוד ת' של תכלת לבד ,וז"ש אל"י אל"י למה עזבתני.
וכן הוא בכלל סוד תיקון נשמות של ישראל בכל זמן הגלות כמ"ש ,שאז זמן העיבור
שהטוב המעותד נגנז ברחם אמנו למעלה ,וסגור בסוד הצירים ודלתות של או"א שלנו שהם
בסוד זו"נ ,שעדיין כלל נשמות ישראל אינם מתוקנים והם בסוד אב"א החו"ג שבהם סוד מ"ה
וב"ן שהטוב גנוז והם החסדים ,ורק הדינים שולטים על הטוב הזה בסוד הגבול והסילוק שלא
יתגלו למטה ,וקודם ימות המשיח בעקבות דיליה ,אז הם בתכלית השפלות דאז מסתלקים
המאורות למעלה לשרשם לקבל מדרגות יותר גדולים והוא גניזת משיח בהיכל ק"ן צפו"ר,2898
ועי"ז אתחשכה נוקבא שהם בתכלית השפלות )בראשית כח יד( והיה זרעך כעפר הארץ בבחינת
נקודה לבד שנשאר רק מציאותם ,והוא בסוד סילוק ג' גוונין דחג"ת ,והוא מ"ש אל"י אל"י וגו'
עד אחר הלידה.
ואז באים פב"פ המאורות של חו"ג נהירין זה בזה ,והחסדים מתגלים לישראל בסבר
פנים יפות וחוזרים ג' גוונים דחג"ת להאיר בישראל ,כמ"ש )ויקרא כו מב( וזכרתי את בריתי
 2895וז"ל הגר"א שם ,אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי  -הוא כנ"ל על ידי
הסתלקותו של יו"ד למעלה אתחשכת נוקבא שבניינה הוא על ידי היו"ד ,ובהסתלקותו לעילא
מביא חו"ג יותר מאירים כידוע ,שזה סיבת עלייתו למעלה ואתנהירת אימא עי"ז בזיווגא לתת
מוחין ,ולכך עלה למעלה שהמוחין הוא מלמעלה למעלה עד א"ס כידוע ,וכשמביא מוחין מזדווג
באימא ואתנהירת אימא והוא עיבור ,עכ"ל ,ועי' עוד שם י"ז ע"ג וז"ל ,ואח"כ סדר הנסירה בפסוק
ויבדל אלקים כו' ,בתחלה התייחדות היו"ד שאין נהיר בדעת ואח"כ סליק ונפיק מרישא דז"א,
ואח"כ יציאתו למעלה עד שמגיע לשרשו ,וע"י כך כל הדינין יורדין לנוקבא ואתחשכא ,ואח"כ
מביא המוחין מלמעלה למעלה ואתנהרית אימא וזהו ויבדל ועי"כ ננסרה הנוקבא ,וז"ש אתייחד כו'
ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ,עכ"ל.
 2896עי' לעיל הערה .202
 2897עי' זהר ח"א מ' ע"ב וז"ל ,וכלהו מזמרין ופתחין שירתא ,וכד אתי צפרא ומתחבר קדרותא
דצפרא בנהורא ,כדין כלהו אחרנין אמרין שירתא ,עכ"ל ,ועי' ע"ח קלי' פרק ב'.
 2898עי' ע"ח א"א פרק יד ,ועי' זהר ח"ג קצ"ו ע"ב ,ועי' לעיל א"א פתח יט.
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יעקב וגו' והארץ אזכור וגו' והם ג' העדרים אשר גללו את האבן מעל פי הבאר ונפתח הרחם ע"י
הו' שהוא הקו המפסיק בין ב' הדלתות והצירים כזה והוא המפתח ,כמ"ש )ספד"צ ט"ז ע"ב(
אתי מפתחא דכליל בשית כו' ,והוא בסוד ו' דבריתי יעקוב יסוד אבא המאיר בז"א ,והוא הארת
נשמת משה בזמן הגאולה בסוד )בראשית מט י( כי יבוא שיל"ה ,2899שהגאולה ברזא דו' והוא
בסוף אלף הששי בעטרת היסוד ,וכמ"ש בזוהר פרשת וירא )קט"ז ע"ב( ואז בעת הלידה נפתח
המקור ויוצא הדמים טמאים לחוץ לבער הסט"א מן העולם ולהפריד הסיגים בסוד )ישעיה סג ג(
פורה דרכתי וגו' ,מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה ,והם ז' מלכי אדום הסיגים שלהם בסוד
ז' ימי לידה שאז הדמים מסתלקים בפתיחת החותמות ופתיחת הרחם ע"י הארת הו' הנ"ל ,שהם
החסדים הגדולים דיסוד אבא ששרשם מסוד נח"ש עילאה לויתן דגלגלתא שהוא מתגלה
)ספד"צ י"ב ע"א( חד לאלף יומין זעירין בימות המשיח בעטרת היסוד ,כמ"ש רבינו הגדול
בביאורו לספ"ד פרק א' )י"ב ע"א( ,2900והוא סוד גילוי משי"ח שהוא הנח"ש ,וז"ס כי יב"א
שיל"ה ,והוא החיוורתי הכולל כל הי"ג גילופין.
והנה באמת אם היה חזקיה אומר שירה על מפלתו של סנחרב שהוא היה סוד הנחש
דסט"א ,והיו נתקנים כל הגבורות דמנצפ"ך ע"י רוח חיים סוד הנקודות שהוא הדבור מוחין
דאבא ע"י זכות התורה שהיה בדורו יותר מכל הדורות ,והיה סוף זמן הבירור והלידה להיות
נפתח הרחם ,וז"ש )ישעיה כד טז( מכנ"ף הארץ זמירות שמענו צבי לצדי"ק ,והם אותיות
מנצפ"ך שהיו רוצים להיות נתקנים ,וכתיב אח"כ )ישעיה כד טז( ואומר רז"י ל"י רז"י ל"י סוד
דל"ת שנסתם בסוד מ"ם סתומה הנ"ל עד עת קץ שיהיה הלידה בא' ודי בזה.
פתח כד
בנין נוקבא בסוד פרצוף הוא בסוד א"ב של א"ט ב"ח שכתב הרב ז"ל  ,שכבר ביארנו
בכ"מ שסוד האותיות הם האברים והם כלל קיבוץ כל הכחות שבכל מאור לפי עניינו ,שצורת
האות מורה עליו אם לחסד ואם לדין ,אם בפתיחה וגילוי ,אם בסתימה והעלם בסוד נקודה
וקו ,2902ואלה הם השערים פנים ואחור שהזכיר בספר יצירה )פ"ב מ"ד( וכל א"ב יש בו צירוף
אחר לפי ענין הרכבת הכחות ומאורות שבו ,וא"ב זה הוא מורה על בנין הנוקבא לפי ענין צירוף
הכחות שבה כמ"ש ,והיינו במה שתחלה היתה נקודה אחת לבד והנקודה הזאת נתחלקה לי'
נקודות והוא נסדר מכתר עד מלכות שבה ,והתגדלות פרצופה הוא ע"י החסדים שהם נותנים כח
הגילוי והתפשטות המאורות ,משא"כ הגבורות הם ענין סילוק וצמצום.
ולכן בכתר שלה כשהאיר החסד שבת"ת דז"א שהוא מכוון לעומת המאור שנקרא בשם
כתר שלה ,נצטרף חלק העשירי מהנקודה ונעשה י' עם הט' שנתוספו בה ונתגלו ע"י כח
החסדים ,והחסדים אינם נעשים עצם הנוקבא רק גורמים כח ההגדלה ,ר"ל שכח החסדים
גורמים להאורות שכבר היו בה בכח שיתגלו אל הפועל כמו מים שהם מגדילים האילן ,וזהו
א"ט.
ב"ח הוא חכמה דידה ,והיינו שחלק א' מהנקודה שבה שנקרא חכמה נצטרף עם אור
החכמה שמאיר בנצח דז"א והוא נעשה חלק א' בנוקבא ,והיינו שז"א כשנבנה נכללו בו גם
אורות השייכים לנוקבא וכמ"ש )בראשית ב כא( ויקח אחת מצלעותיו וגו' ,ויבן וגו' שנותן לה
המאורות השייכים לחלקה ובדרגתה ,אבל החסדים אינם עצם אורות של הנוקבא ואינם שייכים
2901

 2899גימ' משה )תז"ח כז ע"ב(.
 2900וז"ל ,חד לאלף יומין זעירין אתגליא  -ר"ל בפום אמה ששם נתגלה החסד הזה ,וגילוי הזה
יהיה בימות המשיח ,שאז יתגלה חסד בפום אמה כמ"ש לעיל ואז מלאה הארץ דיעה כו' )ישעיה
מ"א( וזהו האור שרואה מסוף העולם עד סופו ,וזהו עין לא ראתה אלקים זולתך כו' )שם ס"ד(
שהוא האור הגנוז מששת ימי בראשית ,וזהו סעודת לויתן שהוא חוורתא הנ"ל ,וכמ"ש במדרש
הנעלם פ' תולדות דף קל"ה ע"ב זמינין אינון צדיקייא למינדע ליה בלבהון וכדין יסגי סכלתנו
בלבהון כאלו חזו ליה בעינא כו' ,וידעו וישיגו את בוראם ויהנו מזיו השכינה וזהו הטוב הגנוז
לצדיקים לע"ל ,עכ"ל.
 2901בע"ח כאן ,ועי' עוד זהר ח"ב רי"ב ע"ב.
 2902עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל ,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.
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אליה כלל רק נותנים כח למאורות שבה שיתגלו ,ולכן בכל מאור שבה כשאנו חושבין העיקר,
אין אנו חושבין רק מה שהם שייכים למדרגותיה.
וסוד ג"ז הוא בבינה שלה דשם אנו חושבין חלק שבה וגם חלק בינה שבהוד דז"א וחלק
הוד פרק תחתון שבתחתון מהוד דאימא ,שזה ג"כ שייכים לנוקבא שבניינה מקו שמאל סטרא
דגבורה ,משא"כ בקו ימין אין חושבין נצח דז"א ודבינה כיון שהוא מימין ,וגם אינם שייכים
לחו"ב וחו"ג שלה כי הם סוד נו"ה לבד ,ואין אנו חושבין שם רק בנו"ה דנוקבא ששם יש
שייכות לאלו המאורות שיהיו נחשבים לנוקבא כמ"ש הרב ז"ל.
ד"ו הוא בדעת שלה ,והיינו שו' הם העיקר וד' הנוספים ,והוא שבאמת הגבורות אינם
נכנסים בחשבון מדרגות שלה ,אך בדעת ששם קיבוץ כל הגבורות שהם עיקר בנין הנוקבא
נכנסים בחשבון ,משא"כ הגבורות הענפים שלהם המתפשטים בקצות ובגופא דילה אינם
בחשבון ,כי אין בהם רק כח ההגדלה לבד.
וכן הם בסוד כל גופא דילה שהם י"ץ כ"ף ל"ע כו' כמ"ש הרב ז"ל באריכות ,שהכל הוא
לפי חשבון ההשערה בקו המדה מבוצד"ק לפי חכמה העליונה.
ובנין יסוד שבה כבר ביארנו למעלה )גדלות דז"א פתח סא( שהוא מנקודת ת"ת שבה
שגוף וברית חשבינן חד ,2903שיסוד שלה אין לה סמיכה בגוף ז"א שהרי אינו הארה מחודשת
כלל רק קיבוץ הכחות שבגוף ,ולכן הת"ת שהוא עיקר המאור של הקצוות שכולם הם רק ענפים
שלו הם המאירים ומגדילים היסוד שבה והם ג' גבורות של ת"ת ונו"ה הנכללים בו.
והנה יש הפרש בין ז"א לנוקבא ,שבז"א המאורות כשהולכים ומתפשטים בכל קומתו
הם הולכים ומתמעטים ,משא"כ בגבורות דנוקבא הוא להיפוך ,שכל מה שהמדרגות יורדים
למטה הם הולכים ומתרבים ,שלכן בראש עד הדעת הם אחדים ,ואח"כ עד הוד הם עשיריות,
ומהוד ולמטה הם מאות והטעם שהנוקבא היא בסוד אור חוזר ממטה למעלה שהיא נבנית מן
הגבורות שהם בסוד הגלגל באחור בסוד תשר"ק ,ולכן כל מה שהמדרגות יורדים הגבורות הם
מתגברים ומתרבים יותר ,כי עיקר הדינים הוא כשמתקרבים אל התחתונים ושם הם מתרבים
בערכם ,מה שא"כ למעלה הדינים הולכים ונשקעים עד שהם מתבטלים לגמרי ,אבל החסדים
דז"א הם להיפוך ,שכל מה שיורדים החסדים ,מתמעטים בסוד הקו הנמשך מלמעלה בראשית
הצמצום עד סוף כל המדרגות ,וז"ס מ"ש בזוהר ובספד"צ )כ"ז ע"א( דינים דדכורא תקיפין
ברישא ונייחין בסופא דנוקבא איפכא ,וכאן בנוקבא מהוד ולמטה הוא תגבורת הדינים ביותר
ששם בהוד הוא העקב השמאלי כמ"ש )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו ,והוא בסוד הוד מלכות
הטוב הנשפע בעוה"ז שעי"ז יש אחיזה יותר לסט"א ,שנו"ה הם בסוד המיזוג והתהפכות המדות
בסוד )דניאל י ח( והודי נהפך עלי למשחית ,והבן מאד.
פתח כה
הנוקבא יש בה כמה מדרגות ,והם ג' מדרגות בהיותה אב"א וד' מדרגות בהיותה פב"פ,
והכל הוא לפי מדרגת הכנת התחתונים לפי הזמן שהיו בעבודת ה' אם עושים רצונו של מקום או
לא ,שבזה היה תלוי ג"כ בנין שלה אם להיות המאורות שבה שלמים בכל פרטיהם או לא ,והוא
ענין אם הוא בבחינת נקודה אחת לבד ,שאז אינה מגלה כל כחות שבה לתחתונים כי אם בדרך
כלל בסוד השראת מלכותו עלינו לבד ,ולפעמים במדרגות פרצוף שמגלה לישראל כל המדרגות
שבה בגלוי ,אבל הוא רק עד החזה והיינו בהמאורות אף שהם ] [2904....אורם רק בהארה פחותה
ובצמצום וכפי השפעת ז"א מן החזה ולמטה ששם נתצמצם האורות שלו ,ולפעמים מגלות גם
כפי מדרגות פרצוף העליון שבז"א והוא התפשטות הנוקבא בכל קומתו ,אבל הכל בסוד אב"א
שאז הדינים ניתן להם שליטה בעולם וצריכים שמירה אחוריים שלהם שלא יהיה שליטה לסט"א
ע"י כמ"ש למעלה )פתח כג( וכל אלו המדרגות הם ג"כ בהיותה פב"פ ,ושם ניתוסף עוד מדרגה
אחת ,והיינו שגם בעת שמתגדלת נגד כל קומתו ומגלה הכחות בהארת פנים ,יש בזה שני
מדרגות ,או שכתרו גדול מכתרה ,ר"ל שאין מתגלה בנוקבא בחינת מדרגת הארה שבכתרו ,או
שגם כתרה שוה לכתרו ,שגם הארות אלו היא מגלה לתחתונים ,וכל אלו המדרגות הם היו
מתחלקים לפי שינוי הזמנים שעברו על ישראל במשך זמן שית אלפי שנין שהוא סיבוב ההנהגה
 2903עי' רע"מ פ' תצא )רע"ט ע"א(.
 2904הכת"י לא ברור ,ואולי צ"ל שלמים.
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של הגלגל ,וכמשי"ת בס"ד )פתחים ל-לה( מתחילת הבריאה עד הסוף בסוד שירותא וסיומא,
הנה בתחלת הבריאה בראשית אצילות היתה נקודה אחת תחת יסוד דז"א ,ועד יום ד' של ימי
בראשית נתגדלה בסוד פרצוף שלם עד החזה באחור ,והוא ענין עמוק ,שהנה מצינו שתליית
המאורות היו ביום רביעי מו' ימי בראשית ,והטעם שו' ימי בראשית היו ו"ק של ז"א שהם
הוציאו פעולתם והראו כל הכחות ופרטי המאורות שבהם לנבראים ,כל קצה מו"ק ביומו
ובשעתו ,וג' ימים הראשונים הם בחג"ת והם ז"א עצמו שעיקרו עד הפרסה כמ"ש בכ"מ ,ומשם
ולמטה הוא מדרגות נוקבא שעומדת בנה"י והם ג' ימים האחרים ,שאף שכתרה מתחיל מב'
שלישי ת"ת שהוא סוד מ"ש ביום השלישי )בראשית א יא( תדשא הארץ דשא וגו' ,מ"מ הכתר
אינו מכלל הפרצוף רק הרצון השורה עליו כמ"ש כמ"פ.
ולכן ביום ד' היו תליית המאורות שהם חמה ולבנה ,שהחמה הוא מדרגת האור שמאיר
בלבנה ,וז"ס אור שנברא ביום ראשון הוא החסד שלו דאזיל בכולהו יומי ,2905ולכן היה מאיר
מסוף העולם ועד סופו והיה משמש עד יום הרביעי ואז נגנז ,שמאז התחיל שליטת הנוקבא
שמקבלת אור דז"א דרך הפרסה שלו ,והוא סוד גוף החמה שבו גנוז האור העיקרי של ז"א,
והלבנה הוא הנוקבא בעצמה ,וכ"ז שלא נתגדלה הנוקבא והיתה נקודה אחת תחת יסוד שלה ,לא
יצאו אלו המאורות אל הפועל ,שעדיין לא היה הלבוש הראוי לקבל אלו המאורות ,ולא היו
מאירים לארץ שהיא הנוקבא ,כמ"ש )בראשית א ב( והארץ היתה תהו ובהו וגו' שתחלה היתה
תהו באתלטיא ,2906ואח"כ דנפקא מאתלטיא היתה בסוד בהו חומר היולי של הארץ ,2907וד'
חלקי יסודות שלו גנוזים וכלולים בנקודה אחת ,והיתה בסוד ה' של הוי"ה כד נפקא מאתלטיא
כמ"ש בספד"צ )ל' ע"א( ה' ד' הוית כו' ,ואח"כ ביום רביעי נעשית בסוד פרצוף גמור שנתגלו
כל היסודות של הארץ אל הפועל ,כמ"ש ביום ג' )בראשית א יא( תדשא הארץ וגו' וכתיב )שם
ט( יקוו המים וגו' ותראה היבשה וגו' ,ואז נעשה פרצוף בסוד ד' אותיות של אדנ"י שהם כל הד'
יסודות ,ומ"מ עדיין לא גילתה פעולותיה כראוי כ"ז שהיתה דבוקה בז"א ונכללת בו ,וכמ"ש
)בראשית ב ה( וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגו' ואדם אין וגו' ,שעדיין לא היתה הנסירה
ונכללת בסוד ה' של הוי"ה הנ"ל ,והיינו שעיקר הנסירה הוא ע"י עבודת האדם במעשיו שגורם
שהתחתונים בעצמם יהיו נשלמים ,ולא מצד חסדו בבחינת נהמא דכסופא ,ולכן כ"ז שלא היה
האדם היתה צריכה להכלל בדכורא ,שהשפעת גילוי המאורות להוציא הנבראים בתחלת
מציאותם היה בסטרא דלעילא ,כמ"ש )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,ורק שהיו הנבראים
בצמצום גדול ,כמ"ש )בראשית ב ה (2908וכל שיח השדה וגו' ,שעדיין עמדו על פתח הקרקע והם
סוד הנבראים בו' ימי בראשית בגבול ושיעור מצומצם כפי מה שהיה צריך להוצאת מציאותם מן
האין אל היש ,אבל אח"כ נמסר הכל אל האדם שע"י יוצאים כל המאורות של הנבראים אל
הפועל בהארה יותר מרובה ,בסוד )בראשית ב ד( אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ,ואמרו
)מדרש תהלים קיד( בה' בראם ,והוא ה' של הוי"ה בעת שהיתה תחלה אב"א.
וביום ד' אז נשלמה בכל קומתה מן החזה ולמטה אבל ה"ס ראשונות האירו בה ממעלה
למטה ,והוא ענין הכתוב )בראשית א טז( ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים וגו' ,כמ"ש
 2905עי' יהל אור ח"ב ד' ע"ג וז"ל ,קומת אדם הוא מב' דברים ראש וגוף ,והוא ג"ר וז"ת ,בינה
כוללת ג"ר וחסד ז"ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ספד"צ י' ע"ד
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 ,ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד
הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה ,ואם כנים הדברים אז זה
לא כמו פשטות האריז"ל בשער מאמרי רשב"י הנ"ל שזה כן חסד פרטי ,אבל יתכן ששניהם כוונו
לדבר א' ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד ,עי' לעיל הערה .245
 2906עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ד וז"ל ,וארעא אתבטלת כמ"ש והארץ היתה תהו ובהו כו',
עכ"ל ,ועי' שם ח' ע"ד.
 2907עי' ע"ח קיצור אבי"ע י' וז"ל ,חומר הראשון ונקרא היולי להיותו פשוט וחומר הארץ נקרא
תוהו כי אין ניכר בו ציור מה ענינו עד שיורכב כמ"ש ואחר שקנה הצורה שהוא הנפש נקראים
החומר והצורה יחד בשם בוהו ואז נתהו הד' יסודות ארמ"ע בחומר וצורה ואז נקרא בוהו יחד
שניהן כי בהיות חומר הארץ לבד בלי צורה נקרא תוהו כנ"ל ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ס"י פ"א מ"ד אופן
ב' וז"ל ,חו"ב של כל דבר הוא חומר הראשון היולי שעליו נאמר גלמי כו' )עי' שם בהמשך שחכמה
היא תהו ,ובינה היא בהו(.
 2908ע"ש ברש"י.
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רז"ל )חולין ס' ע"ב( שווים נבראו אלא שקטרגה כו' ,ובודאי שאין הכוונה שהיתה ממש שוה אל
החמה ,שהרי לפ"ז לא היה הפרש בין יום ללילה כלל ,אלא הכוונה בזה שעכשיו הלבנה איננה
שוה באורה לעולם שהיא במיעוט וריבוי ירידה ועליה ,שעד שתתמלא פגימתה היא חסירה
מחלקי האורות שבה ,שענין האור הוא קיבוץ כל המדרגות הטובים המשפיעים לנבראים,
וכאשר מקובצים כולם ביחד אז נשלם עיגולה כמו בחצי החדש שהיא מלאה ,ר"ל שנתמלא כל
המדרגות המאירים שבה ,והוא שלמות פרצוף הלבנה שהוא כדור שלם.
ולכן שולטת כל הלילה ,שכבר כתבנו )גדלות דז"א פתח טו( שמספר הרגעים של היום
הם קיבוץ פרטי המאורות שכל מאור מעכב על חברו ומתגלים בזה אח"ז שהוא סוד הנהגת
הזמן ,וכמו כן הם הרגעים של הלילה קיבוץ המאורות השולטים בלילה במספר ממש כפי כחות
המאורות השולטים ביום ,רק שביום הם מסטרא דדכורא ובלילה מסטרא דנוקבא בכח פחות
במדרגה ובסטרא דחושך שהם הגבורות ,אבל אחר קטרוג הלבנה ,אז נתמעטו כחות חיילות
המאורות שבה ,ובעת שהיא במיעוט אחר חצי החדש ,הכחות שבה הולכים ומתחסרים ,ולכן גם
גוף הלבנה הולך ומתקצר ,ומתחלת החדש עד חציו הולכים האורות ומתרבים בה וזהו גידולה,
וע"פ ענין זה הוא הלילה ,שבחצי החדש כשהיא במילואה אז כל הלילה מאיר מתחי' ועד סופו,
והיינו שכל הרגעים שהם פרטי המאורות המשמשים בלילה הם מאירים ומשפיעים לארץ ומחצי
חדש ולמטה מתאחרת לצאת בלילה ומתמעטים הרגעים שבלילה להאיר ,וזה נקרא מיעוט
הלבנה אחר קטרוגה.
פתח כו
וענין קטרוג הלבנה* הוא סוד עמוק שכבר נודע ונתבאר בדברינו בשערים שעברו ,שכל
העליה וירידה שבמאורות העליונים הוא על פי מעשה התחתונים שמגבירים בכחם הסט"א,
והיא הגורמת חושך במאורות ,וכל הפגם שאנו מדברים במאורות עליונים עיקרם הם בנוקבא
שהיא השוכנת בתחתונים ומתפעלת ע"י מעשיהם ,וכמו שהוא באדם שעיקר הפגם הוא בנפש
שהיא העולה ויורדת ,משא"כ ברוח מה שאנו מדברים סוד עליה וירידה וסילוק המוחין שהם
ג"ר של הרוח ,הוא רק מה שנוגע אל התחתונים ,והוא סוד סילוק ג"ר מוחין שבו שהוא מאורות
הפנימיים שאין מאירים להתגלות לתחתונים ,אבל עיקר הקלקול הוא רק בשכינה כמ"ש ,והוא
סוד נפש הכללי שבאצילות ,כמו הנפש שהיא המחיה הגוף וכל הרגשתו וחיותו הכל משם ,כמו
כן השכינה הוא נפש הפנימי של ג' עלמין בי"ע כמו שיתבאר עוד באריכות בשערים הבאים
בס"ד.
והוא סוד פגימת הלבנה ע"י האי חויא בישא דכתיב ביה )משלי טז כח( ונרגן מפריד
אלוף כמ"ש בזהר )בראשית ל"ד ע"א ,ושם מ"ו ע"ב( מארת כתיב חסר לאכללא חויא בישא
דאטיל זוהמא ועביד פירודא דלא משמש שמשא בסיהרא ,והוא מ"ש שהוא הסט"א הגורמת
חושך בנוקבא ,והוא מ"ש שקטרגה הלבנה ור"ל סיהרא בישא 2909שהיא לנגד נוקבא דקדושה
שעליה נאמר )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה וגו' ,וענין הקטרוג הוא שביום ד' אז נברא כח
הסט"א וניתן לה שליטה לפגום במאורות העליונים ,שכמו שיצאו מאורות שבו"ק לעשות
פעולתם בסטרא דקדושה בו' ימי בראשית ,כמו כן יצא אז כח הסט"א אל הפועל ביום הרביעי
שהוא מה שהיה בכח השבירה בתחילה שמשם יצא כח לסט"א כמ"ש במקומו באריכות )בפתח
הקודם( ויצא לפועל ביום הרביעי ,מארת חסר ,כמ"ש בכ"מ שהתחלת אחיזתם הוא בנה"י דז"א
ברגלין) 2910בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב ,והיינו מקום הנוקבא ששם הוא עיקר התחלת
אחיזתם.
וזה סוד השעיר שמביאים בר"ח ,כמ"ש )חולין ס' ע"ב( הביאו עלי כפרה כו' ,ודבריהם
ז"ל כגחלי אש ברורים ונוראים מאד ,כמ"ש שענין קטרוג הלבנה הוא סיהרא בישא שהיא סט"א
שמקטרג ומתגבר ע"י העונות ,שלזה ניתן כח ביום רביעי של ו' ימי בראשית אחר שהתחיל גילוי
 2909עי' זהר חדש ל"ב ע"ב וז"ל ,לקותא דסיהרא טבא דיעקב ,ומאדים איהו עשו ,ומאדים
דסטרא טבא ,לקותא לסיהרא בישא ,דמונין לה אומה דישמעאל ,עכ"ל ,עי' תיקו"ז נ"ז ע"ב וז"ל,
חמה בישא גיהנם סם המות נוק' בישא ,עכ"ל ,ועי' גר"א שם נ"ז ע"ד ד"ה חמה בישא נוק' דס"ם
סם המות כנ"ל וכו'  -שהלבנה חלקם של ישראל אבל חמה עי' שמות לה והיא מושלת על עי'
אומין ,עכ"ל.
 2910עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
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הארץ נוקבא בנה"י ,והשעיר הוא על טומאת מקדש וקדשיו שהוא הסט"א הגורם פגם בקדשי
שמים.
וע"י הסט"א יכול להגיע הפגם כ"כ עד שהנוקבא חוזרת לנקודה אחת ברוב העונות
כמשי"ת עניינו לפנינו בס"ד )מ"ד ומ"ן פתח ג'( והוא בסוד )בראשית כז יא( עשו איש שעיר
מסיגי המלכים דמיתו ,וז"ש הרב ז"ל שע"י קטרוג הלבנה חזרה להיות נקודה אחת שהוא
המיעוט היותר גדול שאפשר להיות כמ"ש ,שמכאן היה שורש נתינת כח ורשות להרע שכנגד
נוקבא דקדושה להתגבר כ"כ ,עד שעי"ז יגרמו סיתום כל המאורות שבה ושלא ישאר רק כלל
השראת מלכותו עלינו ,כמשי"ת ,והט"ס שבה חזרו לשרשם בז"א ,והוא סוד הלבנה בעת רגע
שקודם המולד שאינה משמשת רק ביום לבד ואז אינה ניכרת כלל ,דשרגא בטיהרא כו' ,וגם זה
אינו נראה בה רק דבוקה לשמש ממש ,שלכן אין נראה ממנה כלום עד שמתרחקת ממנו אחר
המולד.
והכל רומזים לעומק סתרי החכמה העליונה בסוד מאורות של הנוקבא ,וכאן לא היה
הפגם שירדו ט"ס שבה אל הסט"א כמו שהיה בעת חורבן בית שני כמשי"ת )פתח לב( שעניינו
שנתגלו כל כחות הסט"א לפעול פעולתם בעולם כמשי"ת במקומו )שם( שהרי עדיין לא נברא
אדם ועדיין לא היו חטאים גדולים כ"כ בעולם ,רק שאז ניתן שליטה וכח לסט"א שלבסוף
כשיגיע הזמן יהיה ביכולתם להרע ולגרום חשך במאורות ,נמצא שלא נבנה עדיין כל קומת
הסט"א בסוד פרצוף ,רק שהכח שניתן להם נשרש דבר זה שהנוקבא לא ישאר בה רק נקודה
אחת לבד כמ"ש ,והבן דבר זה מאד.
*הג"ה ומ"ש )חולין ס' ע"ב( שקטרגה הלבנה ואמרה א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר
א' רמזו בזה דבר עמוק מאוד והוא סוד הבחירה ע"י שנברא כח הרע והסט"א מסוד השבירה
שיהיה לרע רשות לעשות את שלו שכן היה רצונו ית' להמציא רצון אחר מתנגד לקדושה אף
שזה עצמו יוצא מרצונו ית' ודבר זה אי אפשר להשיג היאך יוצא רצון מתנגד לקדושה
מהקדושה שע"ז אמרו )שבת י"א ע"א( אלמלי כל הימים דיו כו' א"א לכתוב חללה של רשו"ת
שהוא הבחירה כמ"ש במ"א )אבי"ע פתח ל"ב( וכבר נתבאר בכ"מ שכתר הוא תמיד רצון של
הפרצוף 2911ואמרו שהבחירה והרצון הוא סוד מלך כמ"ש )משלי כה ג( ולב מלכים אין חקר
שמלך אין עליו רשות אחר שמבטל בחירתו ורשותו וזה שכתוב שקטרגה הלבנה ואמרה א"א כו'
ר"ל שכך עלה ברצון העליון שיהיה קטרוג ע"י הסט"א סיהרא בישא שלא יהיה נמשך רצון
הסט"א ומתבטל ונכפף תחת ממשלת ורשות הקדושה לעולם שא"כ כשישלוט רק רצון אחד של
הקדושה היאך יהיה נמצא כח הרע והיאך יהיה יצה"ר בעולם וא"כ יתבטל הבחירה שזהו היה
תכלית רצונו ית' אלא צריך שיהיה רצון אחר שולט ג"כ שיהיה מתנגד לקדושה כל זמן שליטת
הנהגת שית אלפי שנין ולבסוף יחזור לקדושה ויהיה נכלל ברצון אחד כמ"ש כמ"פ וזה שכתוב
שאמר לה לכי ומיעטי עצמך והוא סוד הממשלה שניתן לסט"א למעט את בנין הנוקבא ודי בזה.
פתח כז
ואח"כ כשהגיע יום ו' שאז נברא האדם ,אז חזרה הנוקבא להיות בסוד פרצוף ,והיינו
כיון שהגיע המדרגה להוציא האדם אל הפועל שהוא כולל כל הנשמות וכל דרגין דקדושה,
הוצרכה הנוקבא לגלות בו כל פרטי מאורות שבה ,שהרי עצם בנין פרצופה הוא כלל בנין נשמות
של ישראל וכלל כל הנבראים הנכללים באדם ,כמ"ש )בראשית א כו( נעשה אדם בצלמנו וגו',
שכל הנבראים נתנו כחם בו ,אך כ"ז שלא היה עבודה למטה שיגרמו במלוי המאורות מצד
מעשיהם ,והוצרך להיות תחלת בריאותו בחסד עליון בסטרא דדכורא ,הוצרכה הנוקבא להיות
אב"א ,וגם שאז היה קטרוג מלאכי השרת ואמרו ,מה אנוש כי תזכרנו וגו' ,עד שנתן הקב"ה
אצבעו כו' ושרפם כו' כמ"ש רז"ל )סנהדרין ל"ח ע"ב( הוצרכה להיות אב"א להסתיר אחוריים
שלהם שלא יתאחזו החיצונים שם ,ולא יתגבר הקטרוג.
 2911עי' בגר"א תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד
ה' פרצופים ,ועי' גר"א תז"ח נ' ע"א ד"ה בריש הורמנותא ,וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה
לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג'
ראשונות ,כתר הוא התחלת הרצון ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,וזהו בריש
הורמנותא ,עכ"ל.
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ועתה תראה הסוד העמוק הזה בזוה"ק פרשת בראשית )כ"ב ע"ב( ובגין ההוא חשך
דהוה עתיד למחטי לההוא אור ,לא בעי אבא לאשתתפא ביה ובגין דא אמר נעשה אדם בצלמנו,
ההוא אור ,כדמותנו ההוא חשך דאיהו לבושא לאור כו' ,והוא כמ"ש למעלה )פתח כא( בשם
רבינו הגדול ז"ל ,2912שכשהנוקבא דבוקה אב"א אז אתנהרית רק בסטרא דאימא שהיא בז"א,
והנסירה הוא ע"י מוחין דאבא שנסתלקו להאיר לנוקבא ,והוא כאן תחלת בריאת האדם שנברא
ד"ו פרצופין אב"א ,היה רק בסטרא דאימא ,ולכן נברא שניהם דבוקים ,וז"ש )זהר שם(2913
בצלמנו נהורא כו' ,שהם אור וחשך זו"נ שניהם יחד ,וכמ"ש )2914זהר ח"א י"ג ע"ב( בצלמנו
עתירי ,כדמותנו מסכני ,כידוע שנוקבא היא דלה 2915דלית לה מגרמה כלום 2916עד אחר הנסירה
כמ"ש ,ומ"מ ,האירו בה ה' ראשונות ג"כ בריחוק מקום ,שכן היה צריך להיות נכלל באדם כל
המדרגות אפילו אותם שהם בחצי פרצוף העליון.
ותכלית בריאת האדם היה שע"י מעשיו יגרום מיד התיקון הגדול והעליה היותר אפשרי
במאורות העליונים ,והוא לעשות זיווג זו"נ פב"פ ממש בכל קומתו של ז"א ,שכתרה יהיה שוה
עם כתרו ,והיינו שהנוקבא תהיה שלמה בכל מדרגותיה ,ולגלות בנבראים כפי הנהגת חצי פרצוף
עליון שבז"א שהוא בסוד הנהגת עוה"ב 2917וכמו שהיה לאדה"ר בעת שהיה בג"ע ממש ,ששם
הוא משמש הנהגת מאורות עליונים שבחצי פרצוף העליון כמו בשכר הנשמות לעוה"ב ,עד
שיהיה השפעת המאורות מז"א אל הנבראים במדרגת מקומו כפי שמקבל מאימא ,כמו כן יהיה
נוקבא מביאה להם המאורות אלו באותה הדרגה ולא כמו שהוא עכשיו שצריך שנוקבא תקבל
מז"א ולא מאימא עצמה ,ר"ל שיהיה מדרגה מפסיק ביניהם שלא ירד השפע לנבראים כפי
השפעתם מאימא אלא כפי שמתלבשים אח"כ בז"א ,ומשם לנוקבא ומשם לנבראים.
והוא מ"ש הרב ז"ל שאם לא היה אדם חוטא ,אז היתה נוקבא שוה לז"א ע"י מעשיו
בכל קומתו ומקבלת מאימא עצמה וגם כתרה היה גדול ושוה לכתרו ,ר"ל שכלולים ב' הרצונות
במדרגה אחת ,שרצון כלל השפעת התחתונים שהוא כתר של נוקבא יהיה ממילא כפי רצון סדור
המאורות העליונים כפי שהם מסודרים בז"א ,וזה היה ע"י עבודתו בכל התרי"ג מצות כשהיה
בג"ע ,כמ"ש )תיקו"ז ס"ט ע"א( לעבדה זו מ"ע ולשמרה זו מצות ל"ת שבזה היה משלים כל
פרצוף תרי"ג שבנוקבא והיה משלים תרי"ג איכות שבנפשו ,שתרי"ג שברוח 2918יהיו מאירים
בשלמותו תוך הנפש ,וזה היה ביום שבת ראשון של ימי בראשית שהוא סוד מדרגות עוה"ב כמו
שיהיה באלף השביעי אחר גמר התיקון של כל ו' אלפי שנין ,וכמו כן היה אז התיקון בכלל
 2912עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"א.
 2913וז"ל הזהר :קמו כלהו חברייא ואמרו רבי רבי ,וכי אית פרודא בין אבא ואמא ,דמסטרא
דאבא איהו באורח אצילות ,ומסטרא דאימא בבריאה ,אמר לון חברייא חברייא לאו הכי הוא דהא
אדם דאצילותא דכר ונוקבא הוה ,מסטרא דאבא ואמא ,ודא איהו ויאמר אלהי"ם יהי אור ויהי אור
יהי אור ,מסטרא דאבא ויהי אור ,מסטרא דאמא ודא איהו אדם דו פרצופין ,אבל להאי לית ביה
צלם ודמות ,אלא אמא עלאה הוה ליה חד כנו"י דסליק לחושבן אלהי"ם ,וההוא כנוי איהו אור
וחשך ,ובגין ההוא חשך דהוה בההוא כנוי ,אמר אבא דעתיד למחטי לאדם דאצילות )נ"א דבריאה
דאיהו אור לבוש עלא"ה )נ"א עליון( והאי איהו אור דברא קב"ה ביום ראשון דגנזו לצדיקייא
וההוא חשך דאתברי ביומא קדמאה לרשיעייא כמה דאת אמר )שמואל א ב ט( ורשעים בחשך ידמו
ובגין ההוא חשך דהוה עתיד למחטי לההוא אור לא בעא אבא לאשתתפא ביה ובגין דא אמר
נעשה אדם בצלמנו ההוא אור כדמותנו ההוא חשך דאיהו לבושא לאור כגוונא דגופא דאיהו
לבושא לנשמתא הה"ד )איוב י יא( עור ובשר תלבישני חדו כלהו ואמרו זכאה חולקנא דזכינא
למשמע מלין דלא אשתמעו עד כען ,עכ"ל.
 2914וז"ל ,פקודא תשיעאה למיחן למסכני ולמיהב לון טרפא ,דכתיב נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו ,נעשה אדם בשותפא כלל ,דכר ונוקבא בצלמנו עתירי ,כדמותנו מסכני ,דהא מסטרא
דדכורא עתירי ומסטרא דנוקבא מסכני ,כמה דאינון בשתופא חדא וחס דא על דא ויהיב דא לדא
וגמיל ליה טיבו הכי אצטריך בר נש לתתא למהוי עתירא ,עכ"ל.
 2915עי' ע"ח עקודים פרק ו'.
 2916עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 2917עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 2918עי' לעיל הערה .202
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באדה"ר שהיה כולל כל הנשמות שהם באים באותם הו' אלפי שנין ,כמו ו' ימי בראשית שבהם
נכללים הכל ואח"כ בו' אלפי שנין הם בפרט והם בפרטות הנשמות שיוצאים מאדה"ר ,והבן
מאד.
פתח כח
אבל כשחטא בעה"ד ע"י היצה"ר הנחש דאטיל זוהמא בחוה  ,ונתגבר כח הרע לגרום
קלקול בנשמות שהם עתידים לצאת ממנו ,בזה ניתן להם כח לגרום כל הקלקולים שהיו בכל
הדורות ,עד שהקלקול גורם המיעוט היותר גדול בנוקבא ,והיינו שתחזור לסוד נקודה אחת לבד
וכל ט"ס שלה ירדו לקליפה ,ור"ל שאותם המאורות הגדולים הראוים להתגלות בנבראים שהם
מכונים בשם ט"ס ראשונות של הנוקבא בסוד פרצוף גמור יהיו נגנזים ונסתרים ,ונגדם יהיה כח
בסט"א להחשיך הנבראים ולגלות כל כחות הרע שיש במציאותם ,שהם כל העונשים וכל הרעות
והמיתה והפסד שיש בבריאה שהכל באים מהסט"א שהם השולטים בבריאה ,והוא ענין גילוי
הסט"א נוקבא דיליה בסוד פרצוף גמור ,משא"כ בעת שהתחתונים הם מתוקנים כראוי ,אז ניטל
כח הרע ונשקעים במקומם בנוקבא דתה"ר ,2920וכל הטוב נראה בעולם ולא נשאר בסט"א רק
נקודה אחת לבד ,ור"ל שלא נשאר רק קיום מציאותה וכלל בחינה תחתונה שבשליטתה ככלב
הקשור בשלשלת שאינו מתבטל לגמרי רק שאין לו כח להרע ,ומציאותו נשאר כדי שיהיה בכחו
להתגבר אם התחתונים יקלקלו מעשיהם.
ובזה תבין עומק דברי קדשו של הרב ז"ל ,מ"ש שט"ס דנוקבא דקדושה יורדים לסט"א,
שאין הכוונה ח"ו כמשמעו ,אלא הכוונה שט"ס דקדושה נעלמים כחם בלי גילוי ,ולעומתו נגלה
כח הט"ס הנהגת הרע בעולם והרי זה כאלו ח"ו הקדושה נכנעת תחת רשות וממשלת הסט"א
בסוד )ישעיה סג ט( בכל צרתם לו צר ,והוא סוד השכינה בגלות מה שנזכר בכ"מ ,והרי אין
מדרגה זו דומה להמיעוט שהיה בעת קטרוג הלבנה ,שאז עדיין לא היה שליטה לסט"א בפועל
מאחר שלא היה אדם לחטוא עדיין ,רק שניתן אז שליטה להם בעת שיגיע זמן החטא ,והוא כמו
מלך שממנה סרדיוט ונותן לו רשות וכח להמית החוטא נגדו ,כשיגיע העת והזמן לזה ,ולכן אז
אנו אומרים שט"ס דנוקבא נבלעו בשרשם בז"א ,ר"ל שניתן כח שלא תגלה כל הכחות שבה
לבטל ממשלת הרע לגמרי ,אלא שז"א המתקן הנוקבא אסף כח הזה המחזיק הקדושה והמכניע
הרע בשרשו ,ובזה נתמנה הסט"א על ממשלתו כשיצטרך ,משא"כ בעת שחטא אדה"ר ממש ,אז
נכנע הקדושה תחתיו כמ"ש ,ונמצא שחטא אדה"ר אף שלא היה גדול כ"כ ,מ"מ גרם כח לסט"א
ביותר שיוכל להחטיא האדם בכל העונות ,והוא מ"ש )סנהדרין ל"ח ע"ב( אדה"ר כופר בעיקר
היה ,מושך בערלתו היה ,ר"ל שע"י שגרם זוהמא והתגברות הרע בכל הנשמות שהיו נכללים
בקומתו שיהיו הם החוטאים מאד ,נחשב לו כאלו הוא עצמו עשה הכל ,שכל הנשמות היו
כלולים בו ,והרי הקלקול שבכל הדורות היה שקוע בו באדם ממש ,והוא סוד שמשך בערלתו
שהיא הסט"א האוחזת בערלה המקפת את הברית ח"ו לגרום כפירה בעיקר מסוד אח"ד לאל
אח"ר קוצו של ד' שהוא סוד המשכת הערלה בעטרת היסוד ,כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו
לתיקונים 2921ובכ"מ.
2919

 2919עי' שבת קמ"ו ע"א.
 2920עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
 2921עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
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והוא סוד מ"ש הקב"ה לאדם אח"כ )בראשית ג יח( וקוץ ודרדר תצמיח לך וגו' ,וכתיב
)בראשית ג יז( ארורה האדמה בעבורך וגו' ,שאדמה הוא סוד הנוקבא כידוע ,והיינו שב' מדרגות
בנוקבא ,א' בהיותה באצילות שאז נקראת אשה ,כמ"ש )בראשית ב כד( ודבק באשתו וגו' כי
מאיש לוקחה זאת ,שהיא עם ז"א ,והב' הוא מקומו של אדם שהוא האדמה בסוד נוקבא
בירידתה בבי"ע ,ששם נפש בהמה דילה שהוא הנפש כשנפרד מן הרוח ,כמ"ש רבינו הגדול
באריכות בפירושו לספ"ד פ"ד )כ"ט ע"ב( 2922יעו"ש.
וע"י הקלקול היותר גדול שגרם חטאו בדורות העתידים כמו דור אנוש ודומיהם שכפרו
בעיקר בסוד )בראשית ד כו( אז הוחל לקרוא בשם ה' ,הסירו קוצו של ד' דאח"ד ונעשה ר' ,והוא
סוד ד"ר ד"ר שמצד זה יצא עמל"ק שהוא א"ל אח"ר משורש נחש יצא צפ"ע 2923וכו' )ישעיה יד
כט( ולכן נאמר )שמות יז טז( מלחמה לה' בעמלק מד"ר ד"ר והוא המלחמה שבין סטרא
דקדושה לסט"א בכל הדורות שבשית אלפי שנין ,ולכן אמרו )חולין קל"ט ע"ב( המן מן התורה
מנין ,המן העץ וגו' ,שהוא יצא מכח זוהמת הנחש בחטא עה"ד כמבואר ,והוא מילוי המ"ן ה"ה
מ"ם נו"ן גי' קו"ץ ,שע"י היה מילוי שלו וגדולתו.
והנה כתיב )בראשית ג יד( ויאמר ה' אל הנחש וגו' ארור אתה וגו' ,והוא סוד עמוק מאד
בסתרי החכמה ,שהנה אלו לא חטא אדם אז היה הקדושה מתגבר והסט"א היה מתברר במהרה
שהרע עצמו היה חוזר אל הטוב ,וכמו שיהיה לע"ל בגמר התיקון ,ונמצא שמן הסט"א עצמו
יתקלס עילאה ,והוא סוד מ"ש )רש"י סוטה ט' ע"ב( שהנחש היה הולך בקומה זקופה ,והיינו
שע"י שהיה מתברר היה נשלם פרצופו לעלות למעלה להסתכל כלפי הקדושה כמו האדם עצמו,
אבל ע"י חטאו כ"ז שהחטא נמצא והסט"א מושל ,אז ממשלתו בזוהמא דטופרין ,2924והיינו
שכח הממשלה שניתן לו הוא לעשות דין ומשפט ועונש בעולם שהם סופי הגבורות הקשים
שהם בסוף האצבעות ובסוד פ"ר דינים בסוף הקדושה ממש ,והוא מ"ש לו )בראשית ג טו( על
2925
גחונך תלך שהוא למטה בבטן ,ועפ"ר תאכל וגו' בסוד פ"ר דמנצפ"ך וע' נקודות דאלקים
מסוד שמרי היי"ן גבורות הקדושים )בראשית ג טו( ואיבה אשית וגו' שהוא הבחירה והמלחמה
שבין נוקבא דקדושה ובין נוקבא דסט"א ,וז"ש )שם( בינך ובין האשה ,ובין זרעך ובין זרעה הם
נשמות ישראל העושים תמיד מלחמה נגד חיילין דילה עד שיגיע זמן הבירור הגמור )זכריה יג ב(
ובלע וגו' ואת רוח הטומאה אעביר וגו' ,והבן מאד.
פתח כט
ואח"כ ביום שבת קדש של ימי בראשית ,חזרה הנוקבא ונתגדלה בכל פרצופה עד
מדרגה הששית שהוא בכל קומתו דז"א ,לבד שכתרו גבוה מכתרה ,והיינו כידוע שבכל שבת אז
הנוקבא יוצאת מן הסט"א ,2926שכמו ששבת הגדול שהוא אלף השביעי הוא זמן עליית נוקבא
לאימא ,2927ואז הסט"א מתבטל לגמרי ע"י כלל התיקונים שנעשו במאורות בכל הו' אלפי שנין
 2922וז"ל ,ואין ראשית אלא נשמה ,ואורייתא טפילה לנשמה ,ר"ל דנשמתא הוא דאצילות
ואורייתא הוא דבריאה ,שבה שכר ועונש כנ"ל ,ואמר שם בגין דאיהו מאילנא דחיי דלא תליא
מיניה זכות וחובה ,לא אגרא ולא עונשא דאינון ע"ה טו"ר כו' ,עש"ה ולכן ח"ב אד"ם אתפש"ט
שמאל"א ,והוא נפש הנ"ל ואתפשטו אינון בלא גופא ,ר"ל כל הבאין מנפש הבריאה בל"א גופ"א
לפי שנפקו מכללא דאדם ,שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם כנ"ל ,ועכשיו נפרדה נפש בהמה
מאדם ואינן בכללא דאדם ,וכן למעלה נתפרדה בריאה מאצילות ,וזהו הפירוד דמטרוניתא מבעלה
בכ"מ מהזוהר ותקונים כי באצילות שם אין פגם ואין שם לא מיעוט ,ואין תלוי במעשה התחתונים
כלל כמ"ש בתקונים הרבה פעמים כידוע ,וכמ"ש בזוהר הנ"ל דהפגם הוא דאפשיט השכינה
מלבושהא דאדם דאצילות לא חטא ,וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה קודם החטא כידוע וכן
בכל נשמה דאצילות כידוע ,וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא הפירוד ואינון
דמתפשטו בלא גופא הן הרע שמהן שדין ולילין ,עכ"ל.
 2923עי' תיקו"ז קל"ה ע"א משרש נחש יצא צפע ,דאיהו זוהמא דאטיל נחש בחוה ,עכ"ל.
 2924עי' זהר ח"ג ע"ט ע"א וז"ל ,וחמש זינין בישין מתאחדן בההוא זוהמא דאטיל חויא תקיפא
וכלהו מתערין בההוא זוהמא דטופרין ,עכ"ל.
 2925בניקוד אלקים יש ז' נקודות ,שוא סגול חולם וחיריק )שעה"כ יוה"כ פרק ג'( וכל נקודה י'.
 2926עי' שער המצות להאריז"ל פרשת בהר כ"ו ע"א.
 2927עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,ועה"ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת
חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא וכלם חוזרים לבינה ,לבטן אמם ,והוא סוד חורבן העה"ז
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ע"י התורה והמצות ,כמו כן בכל שבת נעשה רושם למעלה מקיבוץ התיקונים שבו' ימות החול,
ולכן שבת הוא זכרון ליום שכולו שבת )סנהדרין צ"ז ע"א( לחי עולמים ,והוא התיקון שהנוקבא
מאירה בכל המדרגות כפי שהם מאירים בז"א ממש בהנהגת עוה"ב ,ולא בבחינת ירידה במדרגה
במקום הנוקבא בנה"י ,2928והוא מ"ש )ברכות נ"ז ע"ב( ששבת הוא מעין עוה"ב ,והוא סוד
נשמה יתירה ,שהנפש ,מדרגת נוקבא ,היא עולה במקום ז"א ממש ,שהיא מדרגת הרוח.
ומ"מ ,לא הגיע התיקון עד שכתרה יהיה שוה לכתרו כמו קודם חטא אדה"ר ,שהרי רצון
השגחת התחתונים אינו נשלם עדיין כפי רצון חכמת הבריאה שהוא כתר ז"א ,שרצון הזה לא
יהיה נשלם עד לע"ל ,כמ"ש )ישעיה ל כו( והיה אור הלבנה כאור החמה וגו' ,ועתה היא צריכה
עדיין לקבל המאורות ע"י הדרגה מז"א ולא מאימא עצמה כמש"ל )פתח כז( ובזה יורדים
המדרגות עד שמלכות שבה הוא למטה מכל מדרגות ז"א ,והיינו כי מלכות שבה היא נעשה
עתיק להנפרדים שהם בי"ע ,ומקשרת הנפרדים בסוד היחוד דאצילות ,אבל אין היחוד מתגלה
לבי"ע כפי מציאותו ית' שהוא ז"א ,וכמשי"ת עוד בתוספת ביאור בסמוך בס"ד ,וכן היה הנהגת
כל ימי השבת עד לע"ל כמ"ש.
ובימות החול אז תגבורת הסט"א ,חוזרת אב"א מן החזה ולמטה ,ואין ה"ר של ז"א
מאירים בה ,והיינו שזה מה שנתקן אחר שחזר אדה"ר בתשובה והוליד שת בדמותו כצלמו,
ומשם כל צדיקי הדורות שהיו מגבירים כח הקדושה ומפרסמים אלקותו ית' ומלכותו בעולם כפי
המדרגות שיתבארו בסמוך )פתח הבא( ,2929ומ"מ ,כ"ז שלא נשלמו ס' ריבוא נשמות ישראל
בגלות מצרים וקודם מתן תורה ,עדיין היה כח גדול לסט"א ,עד שלא היו המאורות יכולים
להשפיע במדרגת זיווג פב"פ שנתבאר ענינו למעלה )פתח כז( ולכן הוצרכו אחוריים שלהם
להיות דבוקים יחד ונסתרים הכחות של אחוריים שלא יהיה כח לסט"א לקטרג ,שמשם מקבלים
כחם כמ"ש למעלה )פתח כ"ז(.
וכ"ז שלא באו דור אנוש וחטאו ,היתה הנוקבא באחור פרצוף שלם בכל ימות החול,
שכל המדרגות שבה היו מאירים למטה ורק במדרגות אב"א ,אך בזמן אדה"ר נסתלקה השכינה
ועלתה לרקיע א' 2930ע"י חטאו ,והוא שמלכות שלה שהיתה למטה ממדרגת ז"א מתפשטת
לבי"ע נתעלמה ונכללת ביסוד שבה ,ור"ל שאותו המאור ופרט השפעתה בחלק מלכות שבה,
היה מתעלם מהנבראים ,והיינו במה שגרם ע"י חטאו מיתה שהוא תלוי במדרגת מלכות שבה
שבזה משפעת רוח חיים לנפרדים ,ושם נקשר סטרא דמותא בסוד )משלי ה ה( רגליה יורדת
מות ,דמלכות דילה לית לה מגרמה כלום ,2931ואין לה רוח חיים מסטרא דז"א שהוא במדרגת
הרוח המאיר לנפש ,וכיון שמלכות שבה לא נקשרה ברוח שהוא ז"א ,לכן נתעלם מן התחתונים,
ונבלע הארת מלכות ביסוד שבה.
ואח"כ ,דור אנוש שהתחילו להכחיש ההשגחה ופשטו ידם בעיקר ,כמ"ש )בראשית ד
כו( אז הוחל לקרוא בשם ה' ,סילקו השכינה עוד רקיע א' שהוא מדרגת יסוד שבה שנתעלם
שמתנהג ע"י בינה עלמא עלאה ,וז"ש לעיל וארעא אתבטלת שכל המלכין שמלכו מיתו ונשמתם
חזרה למעלה במקומם וכליהם וכו' ,עכ"ל.
 2928עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,שבת אינה חוזרת )הנוק'( לשרשה אל בינה אלא
בינה מאיר לה שלא ע"י ו"ק ששת ימי המעשה והיא שוה לגביה ,עכ"ל.
 2929עי' שער הפסוקים  -פרשת שמות וז"ל ,ונניח עתה מלבאר ענין קין ונבאר ענין הבל ,והנה
כשאדה"ר הוליד כל אותם נגעי בני אדם אחר שנולד הבל בק"ל שנים הראשונים ,כי כלם היו
נצוצות וענפים של הבל ,ולהיות שהבל היה מעורב גם הוא מטו"ר ,אלא שהטוב היה מרובה על
הרע להיותו חסדים משא"כ בקין להיותו גבורות ,ולכן גם ענפיו נתערבו ברע באותם ק"ל שנים
הראשונים שפירש מאשתו ,ואח"כ שכבר פסקו תולדות ההם של השחתת זרע אז חזר ונדבק
באשתו חוה אחר ק"ל שנה והוליד את שת בנו בדמותו כצלמו ,והיה טוב ולא רע כמו הבל והתחיל
הבל להתקן בו בשת ,עכ"ל.
 2930עי' בראשית רבה פרשה י"ט פסקה ז' וז"ל ,עיקר שכינה בתחתונים היתה ,כיון שחטא
אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע הראשון ,חטא קין נסתלקה לרקיע השני ,דור אנוש לג' ,דור
המבול לד' ,דור הפלגה לה' ,סדומיים לו' ,ומצרים בימי אברהם לז' ,וכנגדן עמדו ז' צדיקים ,ואלו
הן ,אברהם יצחק ויעקב לוי קהת עמרם משה ,עמד אברהם והורידה לו' ,עמד יצחק והורידה מן ו'
לה' ,עמד יעקב והורידה מן הה' לד' ,עמד לוי והורידה מן הד' לג' ,עמד קהת והורידה מן הג' לב',
עמד עמרם והורידה מן הב' לא' ,עמד משה והורידה מלמעלה למטה ,עכ"ל.
 2931עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
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למעלה ,והוא בסוד )תיקו"ז כ"ה ע"א( ומקדשי תיראו מחלליה מות יומת ,מאן דעייל לחלל
דילה דבה תליא יראה ,שהיא נקודת ציון שבה ,כמ"ש בהקדמת זהר בראשית )ה' ע"א( וז"ש אז
הוח"ל לקרוא בש"ם ה' שהוא היסוד שכל בנין הנוקבא עומד עליו ,שכל הנבראים נקשרים בזה
בסוד ההשגחה ,והוא סוד )תהלים קיח כו( ברו"ך הבא בש"ם ה' ,שיסוד דז"א נקרא ברוך,2932
כמ"ש )תהלים קלה כא( ברו"ך ה' מציון וגו' ,והוא נכנס בשם הנ"ל.
וכן כל הדורות שהיו מכעיסים ובאים ,כולם סילקו למעלה ,וע"י נתעלמה אותו המאור
המכוון לענין זה מה שפגמו בו לגרום שם חשך והעלם מן התחתונים ,עד שסילקו השכינה
למעלה משבעה רקיעים שכל הז"ת שבה נתעלמו שהוא בסוד שני אלפים תהו ,2933עד שבא
אברהם ונשכח שמו ית' מן העולם לגמרי ואפילו מציאותו ית' הנודע ע"י ממשלתו ומלכותו,
ורצו להגביר כח הסט"א ליתן לו ממשלה לבד ,ולא יהיה לקדושה שום שליטה כלל שהוא סוד
הבנין של דור הפלגה )בראשית יא ד( הבה נבנה לנו עיר ומגדל וגו' שהוא סמא"ל ובת זוגו,2934
וראשו בשמים וגו' ,כמ"ש בזוהר בכ"מ עי"ר מגד"ל הוא בסוד נחש דסט"א ,ולא נשאר רק ג"ר
שבה ושם נגנזו ונעלמו כל המאורות של ז"ת שבה שבהם תלוי הכרת כבוד מלכותו וממשלתו
וכל פרטי הנהגותיו בנבראים בסוד הגוף של ו"ק ו' ימי בראשית ,ונשאר רק בהעלם לצדיקים
שבדור ביחוד ורק במחשבה ,כמו שם ועבר ודומיהם ,אבל לא פרסמו כבוד מלכותו בעולם.
ולכן היה העונש גדול כמו באנשי סדום ,שנאמר )בראשית יט כד( וה' המטיר גפרית
ואש מאת ה' כמ"ש הרב ז"ל ,שדינין דדכורא נייחין בסופא ע"י שמתלבשים בנוקבא שהוא סוד
החרב 2935שהוא בנרתקו כמ"ש ,שהוציא חרבו מתערו שהוא תרע"א שם אדנ"י ,2936והיינו שנה"י
דדכורא שם אחיזת הסט"א בהנהגת עוה"ז בסוד )ברכות ו' ע"א( הני ברכי דרבנן כו' 2937כמ"ש
בכ"מ ,וכשהם מתלבשים בנוקבא ,היינו כשנוקבא גלויה במדרגותיהם שאז יש תיקון לבריאה
ע"י גילוי כבוד מלכותו ,אין להם אחיזה כ"כ ,אבל כשנסתלקו הארת ז"ת שבה ,אין הרגלים
נמתקים והוא בסוד הטפה היוצאת שלא ע"י נוקבא בסוד קרי ,וגודל הגילוי שבמאורות יש חרבן
ח"ו לתחתונים כמו בסוד השבירה ע"י ריבוי האורות ,מאחר שאין התחתונים יכולים לקבל
הטוב שאין מוכנים לכך ברוע מעשיהם ,ואין יכולים לתקן הנוקבא לקבל השפע הזה להשפיע
להם במיתוק כפי הראוי ,והבן עומק דברים אלו כי א"א להרחיב הדיבור בדברים הנוראים האלו
יותר.
 2932עי' בהגר"א על ספד"צ ל ע"ג.
 2933עי' ע"ז ט' ע"א וז"ל ,תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים תוהו שני
אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח וכו' ,שני אלפים תורה מאימת אי נימא ממתן תורה עד
השתא ליכא כולי האי ,דכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי ,אלא מואת הנפש
אשר עשו בחרן ,עכ"ל.
 2934עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ה ע"ב וז"ל ,וז"ס דור הפלגה ,שאמרו ונעשה לנו שם ,שהן היו
מסט' דקין כידוע ,והן בארץ ,ומסטרא דהבל הן אותן שתלוין באוירא ,כמו שכתוב בא"ר )קמ"ג
ע"ב( ובזוהר ,ורצו להתחבר יחד ,שלכן רצו לבנות מגדל גבוה עד ההוא אוירא ,וז"ס עיר ומגדל
שהן דכורא ונוק' כידוע ,והן קין והבל ,ורצו להביאו כל השם אלקים דקדושה להם כידוע דהן
נכללין בשם זה וזהו סוד אתא חויא כו' ,עכ"ל ,כאן רואים שהחיבור של עיר ומגדל היה חיבור של
קין והבל שהם דו"נ דסט"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז י' ע"א וז"ל ,דצריך לאנפא ליה חרבא לשית
סטרין דאינון שמיא וארעא שמשא וסיהרא כסא דין וכסא רחמים לאעברא סמא"ל ונח"ש מנייהו
דמסטרא דלהון שליט סמא"ל ובת זוגו ,עכ"ל ,מכאן רואים שהדו"נ דסט"א הם סמא"ל ובת זוגו.
 2935עי' תיקו"ז מ"ד ע"ב וז"ל ,דרישא דחרבא איהי י' ,גופא דחרבא ו' ,תרין פיפיות דילה ה"ה,
נרתקא דילה אדנ"י )וחרבא יקו"ק( וכד איהי יקו"ק בר משכינתיה איהו דין דחתיך מכל סטרא ,כד
עאל בנרתקה אתעביד רחמי ולא חתיך דינין ורזא דחרבא בנרתקה יאקדונק"י הכי ודאי ,עכ"ל.
 2936עי' זהר ח"א כ"ג ע"ב וז"ל ,תרעא דאיהו אדנ"י דהכי סליק לחושבן היכ"ל ודא איהו אדנ"י
שפתי תפתח ,עכ"ל.
 2937עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר
לבושו פורה דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס
האמור בפרשת משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה
בחלישו דילי' עד דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך
וסלקיה וכו' ,ושם בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל
כו' ,ובג"כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש
וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל.
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פתח ל
וכשבא אברהם אבינו אז התחיל הדבר לבוא לידי תיקון אחר ששלמו שני אלפים תהו,
וכמ"ש ,אלה תולדו"ת השמי"ם והאר"ץ בהברא"ם )בראשית רבה פרשה יב פסקה ט( באברה"ם
כו' שר"ת תהו ,2938ועל ידו התחיל התיקון במה שנתקשר במתקלא סוד התורה ,ואז התחיל
לבנות הנוקבא ולפרסם כבוד מלכותו בעולם ,וכמ"ש )2939בראשית יג ד( ויקרא אברם בשם ה'
א-ל עולם ,וכתיב )בראשית יב ה( ואת הנפש אשר עשו בחרן ,והתחיל להוציא נשמות ישראל
אל הגילוי שהוא עצם בנין הנוקבא ממש ,וכתיב )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,שהוא התחיל
לבנות הנוקבא ע"י מדת החסד שפתח שער למדה זו תחילה קודם לכל הדורות ,כמ"ש )בראשית
כא לג( ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' א"ל עולם כידוע שא"ל הוא מדת החסד ,והיה
עושה חסד לבני אדם בין בענין הגוף ביתו פתוח כו' ,וכן לענין הנשמות להכניסם תחת כנפי
השכינה ,כמ"ש במדרש ,2940חד אמר פונדק כו' לאחר שאכלו ושתו אמר להם ברכו כו' ,והוא
מ"ש )ב"ר פרשה יט פסקה ז( שהוריד השכינה רקיע אחת למטה כמ"ש הרב ז"ל ,שע"י נתגלה
מדת החסד שבנוקבא.
וכן יצחק בשרשו מדת הגבורה פרסם גבורתו ית' לעשות דין ברשעים ושיש דין ויש דיין
נאמן ליפרע ,ונמצא שע"י נתגלתה השכינה גם ברקיע השני בבחינת גבורה שבה.
וכן יעקב ברקיע השלישי שהוא ת"ת שבה ע"י תורה שלמד ,כמ"ש )בראשית כה כז(
ויעקב איש תם יושב אוהלים וגו' ,שת"ת הוא עיקר הגוף שכל הענפים מתפשטים ממנו ,וכן
התורה היא עיקר גילוי השכינה הגוף שמשם נמשכים הענפים ,ועל ידי י"ב שבטים קדושים
שהוליד ואז נתגלו כל י"ב גבולי אלכסון שבה ,2941ונתרבה גילוי השכינה יותר בעולם על ידם,
וכן היה בכל הדורות עד שבא משה רבע"ה וגילה השכינה בארץ לגמרי ע"י התורה שנתן
לישראל ,וע"י הנסים ונפלאות שנעשו על ידו כמשי"ת עוד בסמוך )בפתח הבא(.
וכל אלו הדורות שעד משה ,אף שעל ידם נעשה פרצוף גמור אב"א ,מ"מ לא היה רק מן
החזה ולמטה ,אבל ה"ר של ז"א לא האירו בה עדיין בימות החול ,והיינו שכל התיקונים שנעשה
במאורות לא נתגלו למטה בהנהגת העולם שבהם שולטים ו"ק ימות החול ,רק שהתיקון נעשה
רק בסוד שבת שחזרה פב"פ ,ר"ל שכל התיקונים נשארו בשרשם בסוד קיבול שכר גנוז לע"ל
לאלף השביעי ,שזה ענין כל יום שבת שבכל ו' אלפי שנין ,אבל בימות החול קודם יצי"מ וקודם
מ"ת היתה אב"א ,שהרי התיקונים לא נתגלו בהשפעת הנוקבא לתחתונים בגילוי ממש שעדיין
היה כל ההנהגה הכל בסדור טבעי שהוא בסוד האחוריים בגבורות לבד ,כותל א' לשניהם שהוא
הנהגת הטבע סוד אלקים ,וכמ"ש )שמות ו ג( וארא אל אברהם וגו' ושמי ה' לא נודעתי להם
וגו' ,וכמשי"ת עוד בסמוך בס"ד )בפתח הבא( והוא סוד שה"ר לא האירו בה שה"ר הוא סוד
הנהגת עוה"ב ,שעדיין לא נתגלה בחינה זאת ע"פ המתקלא בשכר ועונש למטה בגלוי ,רק בסוד
מיזוג ההנהגה בנה"י שעדיין לא נתמלא סאתם ,והוא סוד גלות מצרים שהמצריים היו שולטים
בהם בסוד רשע וטוב לו צדיק ורע לו שהוא במיזוג הנהגה של נה"י.
והטעם ,שעדיין לא נשלם הבירור והיה הקדושה נבלע בסט"א ,והוא סוד ישראל בגלות
בין האומות ,ומצד זה אמרו )סוטה ט' ע"א( שאין הקב"ה נפרע מן האומה עד שתתמלא סאתם,
והיינו שכ"ז שיש בהם ניצוצות הקדושה ואז עדיין מעורב טוב ברע ,ולכן גם ההנהגה באה
במיזוג המדות ,שמגיע רע לצדיקים מצד הרע האחוז בהם ע"י יצה"ר שיש לו אחיזה בהם כדי
לנקותם מחטאתם ,והטוב נשפע לרשעים מצד שיש להם יניקה מסטרא דקדושה ,והיינו שיהיה
להם שליטה על ישראל להענישם ולהכביד עולם עליהם ,שהוא הטהרה שלהם בסוד )קהלת ח
ט( עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ,ולכן כ"ז שהיו ישראל במצרים ולא נשלם עדיין הת'
שנה ,שלא נשלם זמן בירור הנשמות של ישראל משום שהיה מעורב בהם הרע של דור המבול
ודור הפלגה ,כמ"ש הרב ז"ל ,ולכן לא היו הצדיקים שבדור יכולים להמשיך עליהם אור ה"ר
 2938עי' תז"ח כ"ז ע"א.
 2939וז"ל הפסוק :ויקרא שם אברם בשם ה' ,או אולי כוונתו לבראשית כא לג וז"ל הפסוק,
ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם.
 2940לא מצאתי את זה במדרש ,ונראה שכוונתו לגמ' סוטה י' ע"א.
 2941עי' ס"י פ"ה מ"ב.
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שהוא הנהגת עוה"ב ,והיה צריך להיות המדות במיזוג כמ"ש ,והוא סוד הת' שנים של גלות
מצרים כפי מספר שיעורי המאורות שהם הרגעים שבאותם השנים שהיו צריכים תיקון ,והם
בז"ס שלה שלא האירו בהם ה"ר כמ"ש ,עד שנשלמו ס' ריבוא של ישראל בשלמות תיקונם ,ואז
יצאו משם ע"י הארת יסוד אבא שהוא משה רבע"ה כמשי"ת )בפתח הבא(.
פתח לא
ובעת שהגיע זמן הגאולה בעשירי לניסן ,אז התחילו להאיר בה אור ה' ראשונות ,שאז
הגיע זמן פירעון של המצרים ושכר ישראל לקבל הטוב אחר שנשלם הבירור בסוד הנהגת
עוה"ב ,ולכן מאז התחיל זמן פירעון שרו של מצרים ואלוה שלהם התנין הגדול הרובץ בתוך
יאוריו 2942שהוא סוד )שמות יא ה( מבכור פרע"ה וגו' שהוא בעור"ף ,כמ"ש במ"א )יעקב ולאה
פתח י"ז( וכמ"ש בזוהר פרשת בא )ל"ז ע"ב( והוא מ"ש )שמות יב ג( בעשור לחדש וגו',
שהמשיכו ה"ר על עשור הנ"ל עד יום ט"ו ,שכאשר נשלם כל ה"ר להאיר בהם אז היה זמן
יציאתם ממצרים ,ואז חזרה פב"פ שאז נפתחו מקורות העליונים ונשברו כל שלשלאין דסט"א
ולא היה פחד מן הסט"א להיות יונק מן האחוריים ,והוא סוד הל"ל הגמור שכתב הרב ז"ל,
שהל"ל הוא שם אדנ"י בשלמותו שנתגלה כח ממשלתו ית' בעליונים ובתחתונים כפי שורש
התיקון המוכן לע"ל כמו בשבת ,רק שבשבת הוא נשאר למעלה גנוז לעוה"ב ,ואז ביום הראשון
של פסח נתגלה ענין התיקון הזה גם למטה בעוה"ז ,ואז האיר יסוד אבא בנוקבא שהיתה
הנסירה ,דאתנהרית אימא ומתפתחא בתרעוי כמ"ש בספ"ד )ט"ז ע"ב( ,2943שהם נ' שערי בינה
שנתגלו אז ביצי"מ כידוע ,והוא בעת שאימא נהירת ממוחין דאבא ,וע"י ננסרה הנוקבא כמ"ש
למעלה באריכות )פתח כג( והוא משה רבע"ה שהיה כלל הדור המדבר וכמ"ש במקומו )יעקב
ולאה פתח יג(.
אמנם עדיין לא היה תיקון גמור רק לכלל נשמות ישראל שנתבררו כדי שיהיו ראוים
לקבל התורה ,ועדיין לא נשלם בנין הנוקבא כי דור המדבר לא היה רק בסוד לאה אחורי פרצוף
יעקב ,ועיקר תיקון הנוקבא ע"י באי הארץ שאז ניתן להם המלוכה והממשלה בזמן דוד ושלמה,
וכמ"ש למעלה במקומו )פתח כ'( שסוד המלוכה שניתן להם הוא ע"י שנגמר תיקון הנוקבא
להאיר פב"פ נגד ז"א בזיווגא מצד שהתחתונים היו ראוים ונתקנים מצד עצמם ,ולכן אז נבנה
בהמ"ק כמ"ש משה בשירת הים )שמות טו יז( תביאמו ותטעמו וגו' מקדש אדנ-י כוננו ידך,
שהמקדש הוא הנוקבא שתחלה היתה בהעלם וכל ימות החול היתה אב"א מצד שעדיין לא
הורישו את יושבי הארץ לפנות הסט"א מן הארץ העליונה ,ולכן עדיין היו עושים מלחמות עם
האומות והוא מלחמת הקדושה עם הסט"א ,וכמ"ש הנביא לדוד )מלכים א' ח יט( רק אתה לא
תבנה הבית וגו' ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני
עולה וגו' ,ר"ל כאשר יהיה נקבע בנין הנוקבא שהוא סוד מקומו של עולם 2944והוא מקום כנסת
ישראל ושרשם ,ואז הסט"א לא יקטרג עליהם ,והוא מ"ש ולא ירגז עוד ,ואז יהיו יושבים
במנוחה ממלחמת האומות למטה כאשר יושבת המלחמה מלמעלה והסט"א תהיה נטמנת
בנוקבא דתה"ר ,2945וז"ש )שמואל ב' ז יב( כי ימלאו ימיך וגו' הוא יבנה הבית לשמי וגו' ,כמ"ש
)דה"י א' כב ט( והוא יהיה איש מנוחה שבזמנו היה הסט"א נטמנת בתהו"ר ולא היה לה שום
 2942עי' יחזקאל כט ג וז"ל ,דבר ואמרת כה אמר אדנ"י ה' הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים
הגדול הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני ,עכ"ל.
 2943וז"ל הגר"א שם ,אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי  -הוא כנ"ל על ידי
הסתלקותו של יו"ד למעלה אתחשכת נוקבא שבניינה הוא על ידי היו"ד ,ובהסתלקותו לעילא
מביא חו"ג יותר מאירים כידוע ,שזה סיבת עלייתו למעלה ואתנהירת אימא עי"ז בזיווגא לתת
מוחין ,ולכך עלה למעלה שהמוחין הוא מלמעלה למעלה עד א"ס כידוע ,וכשמביא מוחין מזדווג
באימא ואתנהירת אימא והוא עיבור ,עכ"ל ,ועי' עוד שם י"ז ע"ג וז"ל ,ואח"כ סדר הנסירה בפסוק
ויבדל אלקים כו' ,בתחלה התייחדות היו"ד שאין נהיר בדעת ואח"כ סליק ונפיק מרישא דז"א,
ואח"כ יציאתו למעלה עד שמגיע לשרשו ,וע"י כך כל הדינין יורדין לנוקבא ואתחשכא ,ואח"כ
מביא המוחין מלמעלה למעלה ואתנהרית אימא וזהו ויבדל ועי"כ ננסרה הנוקבא ,וז"ש אתייחד כו'
ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ,עכ"ל.
 2944עי' לעיל פתח ב' שזהו מלכות דאצי'.
 2945עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
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שליטה כלל רק נשאר מציאותה לבד ,שעדיין לא הגיע זמן ביטולה לגמרי עד לע"ל ,ולכן אז היה
זמן בנין בהמ"ק.
ובכל ימות החול הגיע המדרגה שגם ה"ר יאירו בה כמו שהיה בעת יצי"מ ממש ,וגם
בימות החול חזרה פב"פ שלא היה מציאות קטרוג לסט"א ,אך היו שולטים על האומות במדרגת
פב"פ ,וגם לא הגיע המדרגה שיהיה כתרה שוה לכתרו ,שהרי עדיין לא נשלם רצון תיקון
הנוקבא בשלמותו ,שעדיין היה מציאות הסט"א בבריאה עד לע"ל כמ"ש.
ועוד נתוסף הארה חדשה בז"א שהו"ק שלו עלו למעלה ,שחג"ת עלו לחב"ד ונה"י
לחג"ת ,ונתוספו לו נה"י חדשים ,והוא סוד הגדלות שלו שקיבל המוחין שיהיה בו בקביעות
שהם סוד פנימיות ההנהגה מסוד ג"ר שהם מאימא מסוד שפע עוה"ב ,והוא הצלחתם של ישראל
בהיותם בארץ איש תחת גפנו וגו' )מלכים א' ה ה( וסוד נבואה ורוה"ק וחכמה עליונה שנתגלה
לישראל ,2946כמ"ש )דברים ד ו( כי היא חכמתכם ובינתכם וגו' ,וניכר גדולתם של ישראל לכל
האומות ,וכמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ וגו' ,ואמרו )ברכות ו' ע"א( אלו תפלין
שבראש והוא זיו המוחין שהיה מתנוצץ במצח.
אך זה היה ההפרש בין קודם שנבנה הבית לזמן שהיה קיים ,שבתחלה היתה אימא
מתפשטת עד הוד הראשון שהוא עכשיו סוד גבורה דז"א ,ובזמן הבית היתה מתפשטת עד הוד
האחרון ,וגם היתה תמיד פב"פ גם בימות החול ,כמ"ש ,שהעבודה שהיה בביהמ"ק גרם תיקונים
האלה שגם בימות החול יהיה שליטת הקדושה על הסט"א ,וענין התפשטות אימא עד הוד
האחרון הוא כמ"ש למעלה שנה"י הוא הנהגת עוה"ז ,ואז היתה ההנהגה בעוה"ז בהרחבה
גדולה בנבואה ורוה"ק ,דאימא עד הוד אתפשטה 2947שהם סוד נביאי קשוט תרין ירכין
כידוע ,2948והוא התפשטות נה"י החדשים ,והם בפרקין תתאין שבהם שגם שם האירה הבינה
להשפיע למטה בעוה"ז רוח חכמה ובינה ,רוח דעת ויראת ה' ,כמו שהיה בזמן הבית ע"י נביאים
וצדיקים שבדור.
פתח לב
ובזמן החורבן ,אז גרמו העונות להחריב המקדש ,ונשאר ממנה רק כותל מערבי 2949לבד
שלא היו יכולים האויבים להחריבו ,וזה היה סימן שעתיד לחזור ולהבנות ,כמו ענין 2950הלוז
באדם שאינו כלה בקבר שממנו הוא עומד בתחיה ,והוא סוד חורבן מקדש העליון נוקבא
דקדושה שחזרה בסוד נקודה לבד ,שרק מדרגה תחתונה שבה נשאר והוא מציאות קשר מלכותו
עלינו ית' לשומרינו בגלות ,כמ"ש )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו' ,והוא
במה שאנו מקושרים באמונת יחודו יתברך בכל הזמנים ,שדבר זה אינו סר מישראל לעולם אף
שאין עושים רצונו של מקום ומרבים קלקולים וחשך במאורות שבה ,שהמצות והתורה הם
הגורמים גילוי מאורות שבה ,מ"מ האמונה נשאר קיים לעד ,שבזה הם נשמרים בגלות
ומובטחים לבא לידי תיקון לימות המשיח ולחזור ולבנות בנין הנוקבא פרצוף גמור ,כמ"ש
)ישעיה יא ה( והיה צדק וגו' והאמונה אזור חלציו ,והיא נקודה אחת שבנוקבא שנשאר קיים ,אך
ט"ס ראשונות שלה נסתלקו לשרשם בז"א.
וזה היה ההפרש בין חורבן בית ראשון לבית שני ,שבבית שני ירדו ט"ס שלה לקליפה
כמשי"ת בסמוך )פתח הבא( והענין שכן מצינו הפרש ביניהם שבחורבן ראשון נחרבה א"י וגלו
ישראל ממנה ,אבל גם אומות העולם לא ישבו בה ,כמ"ש רז"ל )שבת קמ"ה ע"ב( נ"ב שנים לא
 2946עי' שבירה פתח י"ז שג' אלה הם חב"ד.
 2947עי' זהר ח"ג רכ"ג ע"ב.
 2948עי' תיקו"ז ז' ע"א וז"ל ,ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה אינון תרין שוקין
תרין נביאי קשוט ,עכ"ל.
 2949עי' זהר ח"ב קט"ז ע"א וז"ל ,וביה אומאה דכתיב )רות ג יג( חי יהו"ה שכבי עד הבקר
דשכינתא תתאה כותל מערבי דיורא דיליה ,על שם דאיהו תל שהכל פונים בו ,כ"ו ת"ל יהו"ה כ"ו
ודאי שכינתא איהו תל דיליה ,עכ"ל ,ועי' אוצרות רמח"ל עמוד רנא וז"ל ,באדם נשאר עצם אחד
בקבר הנקרא לוז ועליו יבנה הגוף לתחית המתים ,ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נק' הבלא
דגרמי ,כן הוא בבית המקדש נשאר הכותל המערבי וה"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"ל ואותה
הקדושה השורה עליו נק' הבלא דגרמי ,עכ"ל.
 2950נדצ"ל עצם.
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עבר איש ביהודה ,וכמ"ש )קהלת י כ( כי מבהמה ועד עוף השמים נדדו וגו' ,אבל בבית שני
כשגלו ישראל ,נתיישבה ע"י אומות העולם שהיו מושלים בה ,וכמ"ש )איכה ה ב( נחלתינו
נהפכה לזרים וגו' ,וניבא על חורבן בית שני.
והנה ארז"ל )גיטין נ"ז ע"א( א"י ארץ צבי כתיב בה ,מה הצבי הזה אין עורו מחזיק כו',
וכתבנו במ"א באריכות )אפיקי ים ב"מ פ"ה ע"א( שהתפשטות הארץ היה לפי ערך התפשטות
הקדושה בה שהיתה לפי ערך המקום ולפי ערך המעשים ,והוא תלוי ג"כ בסוד בנין הנוקבא,
שכ"ז שהיו עושים רצונו של מקום היתה מתרחבת בסוד פרצוף ,וכשחזרה בסוד נקודה ונתמעטו
המאורות ,אז לעומתו גם בארץ למטה נתקצרה בסוד נקודה ונחרבה ,ולכן גלו ישראל ממנה,
ובחורבן הראשון לא היה הפגם מגיע כ"כ לבנות בנין הסט"א שתהיה שלמה בכל מדרגותיה,
שהרי אף שגלו ישראל לבבל והיו נכנעים תחתם ,מ"מ לא גזרו על ביטול תורתם ולא גזרו על
המצות ,והיו שם בשלוה כמ"ש בירמיה )כט ה( בנו בתים וגו' ,ועבדו את מלך בבל וגו' ,ולא היה
רק ממשלת האומות עליהם לבד ,אבל גם הקדושה לא נתגלו כל מדרגותיה בהארות העליונים
וברוב השפע שהיה להם בא"י ,והוא סוד גניזת וסילוק הארת ט"ס שלה בז"א כמ"ש ,וגם זה לא
היה רק בעת חורבן בהמ"ק ממש ,שהוצרכה הקדושה לגנוז ולאסוף כל כחות גילוי של הנוקבא
לשרשם בכדי שיהיה שליטה לסט"א להחריב המקדש ,אבל אח"ז חזרה הנוקבא בסוד פרצוף
אב"א מן החזה ולמטה ורק שה' ראשונות לא האירו בה ,והוא ע"י החרש והמסגר ותורה שעשו
לה סמוכות בבבל בסוד בנין תורה שבע"פ ,וגם הנבואה לא נפסקה לגמרי וז"ס )יחזקאל יא טז(
ואהי להם למקדש מעט ,ובזה היה הפרש בין זמן שהיו בא"י קודם שנבנה הבית שהארץ עצמה
היתה מיושבת רק שנחסר להם המקדש ובחורבן הבית גם הארץ נחרבה ,והם סוד ה' ראשונות
שבזמן שהיו בארץ האירו ה' ראשונות ומזה נמשך גדולה לישראל ,אבל בגלות בבל שנסתלק
הארת ה' ראשונות נחרבה ג"כ הארץ ,אבל התורה שהחזיקו בה בבבל הועיל שנבנה בסוד פרצוף
באחור ז"א מן החזה ולמטה ,שקצת גדולה היה לישראל שם ע"י דניאל וחבריו ,רק שהיו
בהסתר פנים בסוד האחוריים.
אך אלו האורות דאימא שהאירו בנוקבא בבחינת פב"פ עד הוד שני שבה ,אלו האורות
הם שירדו לקליפה כידוע ,שכל הדינים שרשם מאימא ובעת התיקון אז הדינים הם מבוסמים,
ואדרבא הם מוסיפים הארה ושלמות ,שהטוב נשפע בדין שלא בבחינת נהמא דכסופא ,ולכן בעת
התיקון האירו בנוקבא במדרגת פב"פ שבה ,ובזה נתוסף שלמות לישראל ,משא"כ בגלות ,אז
נתגברו הדינים מאד ושלטו על ישראל וניתן שליטה לסט"א לאחוז בדינים אלו ששרשם מאימא,
והוא בסוד ע' שנה של גלות בבל שהם נקודות אלקים ,2951והם בסוד השמטות שלא שמטו
בארצם ,כמ"ש )ויקרא כו לד( אז תרצה הארץ את שבתותיה כידוע ,שהשמטה בנוקבא ויובל
באימא 2952והארת אימא בנוקבא הם בסוד השמטה ,וע"י שניתן שליטה לסט"א באלו הארות
הנמשכים מאימא לנוקבא ,נדחו ממנה הסט"א שנתגבר בה בעון השמיטות ,וז"ש ,אז תרצה
האר"ץ שהיא נוקבא כידוע ,וז"ס מפלת בבל לקץ ע' שנה ע"י יין בלשצר בסעודתו שהוא סוד ע'
נקודות אלו של אימא שהוא סוד דין מבוסם ע"י העונש של גלות הנ"ל ,והסט"א קיבלה סוד
שמרי היין כמ"ש )תהלים עה ט( אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ וכמ"ש )ירמיה נא לט(
בחומם אשית את משתיהם ,והוא סוד התפשטות אימא עד הוד שהם ה"ג וב' כללים הם עד הוד
שני ,והבן זה.
פתח לג
אח"כ כשנבנה בית שני חזר להיות תיקון לנוקבא ,אבל לא בשלמות ,שלא היה גאולה
שלמה כלל ,והיינו שגם בימות החול היתה בזיווג פב"פ ,אבל רק מן החזה ולמטה שהרי פסקה
הנבואה ואורים ותומים שהוא ענין הנהגת עוה"ב וגילוי שמו יתברך עליהם בנסים ונפלאות
גדולות כמו בבית ראשון ,ורק בצמצום המאורות תחת הפרסה דז"א ,ומ"מ היה בגילוי פב"פ
מסטרא דילן על ידי תורה ומע"ט שהיה להם לישראל וע"י עבודה בבהמ"ק ,והוא בסוד עליית
 2951בניקוד אלקים יש ז' נקודות ,שוא סגול חולם וחיריק )שעה"כ יוה"כ פרק ג'( וכל נקודה י'.
 2952עי' זהר ח"ב כ"ב ע"א וז"ל ,כמה דאת אמר )שם כו( עד תאות גבעות עולם מאן אינון
גבעות עולם ,אלין אינון תרין אמהן נוקבי ,יובל ושמטה דאקרון גבעות עולם כמה דאת אמר
)תהלים קו מח( מן העולם ועד העולם ,עכ"ל.
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רגלים )שמות כג יז( יראה כל זכורך את פני ה' וגו' ,וכמ"ש )חגיגה ד' ע"ב( יראה יראה ,כדרך
שבא לראות כך בא ליראות כו' ,והיה הארה זו פב"פ מהקב"ה לישראל ורק במדרגה קטנה,
שהיה חסר ה' דברים שאלו הדברים היו גילוי השגחתו ית' בבחינה עליונה מאד בהשראת
השכינה בגלוי במאורות הנכללים בז"א שלא נתלבשו ע"י הפרגוד שהוא הפרסה המפסיק
באמצע ,וה' דברים הם ,ארון וכפורת וכרובים א' ,והוא בחכמה דז"א שבו התורה והוא יסוד
אבא ,והתורה היא חכמתו של יוצר בראשית ,וב' ,רוח הקודש היא הנבואה בסטרא דבינה
שמשם נביאים )ג'( ושכינה הוא כתר שהוא השראת רצון העליון על ז"א והוא השורה על הארון,
וכמ"ש )במדבר יא יז( ודברתי עמך שם וגו' ,וכן כתר הוא הרצון השורה על חכמה עליונה
והרצון אינו מושג ,בסוד אין ,וכמ"ש )שמות לג כ( כי לא יראני וגו' ,משא"כ הארון כו' היה
מושג ונראה מציאותו ,הד' ,הוא אורים ותומים חסד דז"א כידוע בסוד שם ע"ב דחסד בע"ב
אותיות שבו ,ולכן היה על לב אהרן כהן גדול כמ"ש בכ"מ )ה'( ואש על המזבח בסטרא דגבורה,
ואלו הדברים היו חסרים בבית שני ,שלא נתגלו מאורות אלו שמשם ניכר גדולתם של ישראל
שלא בענינים השייכים לעוה"ז ,ולכן לנגדם חסרו ג"כ אותם הדברים בבהמ"ק שהיא נוקבא ,ולא
האירו שם.
ועוד זאת היתה שם שבינה לא נתפשטה עד הוד שני רק עד הוד הראשון ,והענין כי
אימא היא המגרשת כל החיצונים שהיא סוכת שלום דפרישת גדפהא כו' ושם אין להם אחיזה,
ונו"ה האחרונים שנתחדשו הוא סוד הנהגה תחתונה שבעוה"ז ,שבבית ראשון האירה אימא
בהנהגה זו ולכן לא היה שליטה לאומות על ישראל ,וישראל היו שולטים עליהם ,אבל בבית שני
לא האירה אימא במדרגה זאת בעוה"ז ,ולכן היה שם קצת אחיזה לסט"א בנה"י האלו ,ולכן היה
שליטה קצת על ישראל שהיו נכנעים תחתם ,אבל לא שליטה גמורה ,שעדיין היה להם קצת
מלוכה ,אבל היתה מלוכה שפלה משועבדים לאומות שגם מלכות העליונה היתה שפלה
בקומתה כמ"ש.
ואחר שהיה החורבן בבית שני אז היה המיעוט היותר גדול בנוקבא כמו בחטא אדה"ר
שחזרה הנוקבא בסוד נקודה אחת ,ועוד נוסף פגם אחר שכל ט' ספירות שלה ירדו לקליפות,
והוא כמ"ש למעלה )פתח לב( שהכוונה הוא שאלו המאורות הגלוים של מלכות שמים שהם
פועלים בעולם בעת התיקון נאספו ונתעלמו מן הקדושה ,ולא נשאר כי אם סוד השקפת השכינה
על ישראל בבחינת שמירה בגלות והוא קשור בלב ישראל באמונה ,ולעומתו נבנה בנין נוקבא
דסט"א בבחינת פרצוף ,שהיא מגלה כל כחותיה בעולם לשלוט על ישראל בגזירות ושעבודים,
שכל פרטי העונשים הם אברים של בנין הסט"א הפועלים ,ואדרבא שכחות הקדושה מתלבשת
בהם ונותנת לעומת כל כח ומאור שבהם כח לנגדו בפרטי המדרגות שבסט"א המכוונים לנגדם
בסוד )תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה ,וע"ז נאמר )איכה ב א( איכה יעיב באפו ה' את בת
ציון וגו' ,שכבר נתבאר )נקודות פתח ד'( שב"ת היא נוקבא כשהיא בסוד נקודה תחת היסוד
שנקרא ציון ,והוא החשך שגרם במאורות שבה הם העננים המכסים את אורה ,כמ"ש )איכה ג
כד( סכותה בענן לך וגו' ,השליך משמים ארץ וגו' ,ולא זכר הדום רגליו וגו' ,שנפלה תחת רגלי
ז"א בעטרת היסוד שבו לבד כמ"ש הרב ז"ל ,וע"ז אמרו ,לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של
ירושלים ,2953שכל השלמות שהיה תחלה לישראל שהוא הארת ט"ס של הנוקבא נתנה להם,
וצו"ר הוא כזב"י בת צו"ר שהם אחוריים דאלקים יונקים מסוף מלכות דעשיה ,ששם שם א"ל
אדנ"י שהוא צ"ו ,והאחוריים הוא ר' והוא סוד השק"ר הגובר בעולם מסוד חכמות חיצוניות
שע"ז נאמר )עובדיה א ח( והאבדתי חכמים מאדום וגו' לע"ל ,ושם הוא )משלי ל יט( דרך נח"ש
עלי צור שהוא לשון שקר ותרמית בפומיה מפתה וקצת הטוב שבו מעורב בשקר ,וכתיב )דניאל
ח יב( ותשלך אמ"ת ארצ"ה סוד צו"ר הנ"ל ,שהתורה בעוה"ר ירדה לעפר ,ועיקר הפגם בתורה
שבע"פ שהוא הנוקבא ,ומשם )יחזקאל ז י( צץ הזדון ופרח מטה 2954הרשע לפתות אחר אשה
 2953עי' מגילה ו' ע"א וז"ל ,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 ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ב' ,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.
 2954לשון הפסוק היא :צץ המטה פרח הזדון.
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זרה )משלי כג כז( בור צר"ה נכריה אשר מים אין בו רק נחשים ועקרבים יש בו 2955ולהחשיך
מאור תורה שבע"פ ,שכל זה גרם הכאת המטה בסלע ע"י משה שדרך המטה בצו"ר ,כמ"ש ,דרך
נחש עלי צור כמ"ש )בזוהר( ]בז"ח[ פרשת חוקת ) (2956ולכן נגזר עליו גלות בין ערב רב ,והוא
סוד )ישעיה יב יד( משחת מאיש מראהו ,דקבור בגיחון בצולמא דלאו הגונה ליה ,במאמרים
הסתומים בדברי אגדה בתורה שבע"פ כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בכתבים ,2957שמזה בא שהוא
מחולל מפשעינו )ישעיה נג ה( מבוזה בין הערב רב כמ"ש במ"א באורך )גדלות דז"א פתח נה(
ומזה בא שפלות ישראל בגלותא בסוד )זהר ח"ג קי"ט ע"ב( רישא כפיף לעפרא וזנבא שליט,
שט"ס ראשונות שבה ירדו לקליפה שמשם בא גדולתם של ישראל כמ"ש ,ושליטת האומות
בסוד הערלה החופה על עטרת הברית ששם הוא נקודה דילה רישא דילה ,ועי"ז נתנה להם
שליטה ורוצים לאחוז בקוצו של ד' 2958דאח"ד להשכיח שמו ית' מישראל ע"י פתוי חלקת לשון
נכריה שגבר בעוה"ר בסוף אלף הששי בעטרת יסוד הנ"ל שהם סמוכים לערלה הנ"ל ,אם לא
ע"י התורה הנשאר לנו ,כמ"ש )דברים לא כא( כי לא תשכח מפי זרעו וגו'.
פתח לד
והנה כל הגלות האחרון הזה אז זמן הבירור בכל קומת הקדושה עד ימות המשיח ,במה
שגלו ישראל באומות וסובלים יסורים ועניות ומקבלים אופיא על עונותיהם ,ואז מתברר כל
קומה ממעלה למטה ,וכל הנשמות הנולדים במשך הדורות הולכים ומתבררים כמ"ש רז"ל
)יבמות ס"ב ע"א( אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,ולכן כל מה שהדורות הולכים
זא"ז ,יורדים למטה במדרגה מרישא עד העקביים דקדושה שהוא בסוף קרוב למקום הקליפה,
שלכן בעקבות משיחא חוצפא יסגי )סוטה מ"ט ע"ב( שכל מה שהמדרגות דקדושה יורדים ,שם
לעומתו מתגדל כח הסט"א ,והוא מ"ש הרב ז"ל שהפגם בקדושה הולך ומתרבה ,שבבריאה
נעלם אור אבא והוא העלם חכמה הגנוז בכח הבריאה שהוא סוד בראשי"ת ,והוא סוד הפגם
שבכסא ,שאין הכס"א שלם ,שאל"ף הוא בחכמה שהוא פל"א ,2959כמ"ש )ס"י פ"א מ"א(
פליאות חכמה ,כמ"ש )שמות יז טז( כי יד על כס י"ה.
וביצירה הפגם יותר גדול שגם אימא נתעלם שם ,ולא נשאר רק ו"ק שהם סוד מטטרו"ן
שע"י הנהגת ימות החול ,והוא סוד טהור טמא ,אסור מותר ,פסול וכשר ,ומשם סוד טוב ורע עץ
 2955עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 2956אולי צ"ל בשלח ,ז"ח ל' ע"ב.
 2957עי' יהל אור ח"ג ג' ע"ג ד"ה האדם ואשתו  -מרע"ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש ,ולא
כמ"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו' ,עי'
בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם ,וזהו גלותא דיליה בגלות
רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ,ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו
כו' לא תואר לו כו' עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א בתיקו"ז מ"א ע"ב שמחולל מפשעינו היא הצער של
ת"ח בעולם הזה ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 ,עכ"ל.
 2958עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 2959עי' תיקו"ז קל"ז ע"ב וז"ל ,א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה ,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 ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג ע"ק )דהיינו א"א( נקרא אין דביה תליא אין )דהיינו רדל"א( עכ"ל.
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הדעת טו"ר שגרם בחטאו של אדה"ר ,שקודם שאכל מעה"ד אז היה הנשמה מאירה ברוח ואז
היה רחוק מן החטא ,שהנשמה הוא מסטרא דאימא שאין שם אחיזה לסט"א ,ואחר שחטא
נסתלק הארת הנשמה מרוחו ואז יצה"ר גובר בו מאד ,והוא סוד יצירה שהוא מעורב טו"ר.
ולכן לעומתם בבריאה דסט"א נתוסף ונשלם סוד או"א שלהם ,שהם נותנים כח לכל
כחות המסטינים ודרכי יצה"ר להחטיא האדם בסוד )דברים רבה פרשה ו פסקה ד( עבירה גוררת
עבירה )יומא ל"ט ע"א( אדם מטמא עצמו מעט מטמאים אותו הרבה ,וביצירה דסט"א נתגדל
בחינת א"א שבו ,והוא מה שנשלם רצון הרע שכל רצון הוא בכתר 2960כמ"ש כמ"פ שכל שליטת
הסט"א הוא סוד רצון ורשות אחר ,שכן ניתן לו רשות בשביל הבחירה ,ובעשיה דקדושה נחשך
ג"כ אור ז"א שבו ולא נשאר רק בחינת מלכות ,שכאן בעוה"ז נעלם כח גבורתו וממשלתו ,ולא
נשאר רק קבלת מלכותו ית' על ישראל כמ"ש ,ולעומתו נתגבר בסט"א גם בחינה עליונה שבו
המקשר יצירה ועשיה דסט"א שהם השרשים של כחות הרעות העושים רע בפועל לישראל ,שכל
זה גרם חטא אדה"ר לבנות כל בנין הסט"א ,וע"י חטא ישראל בגלות אז הוציאו כוחם אל
הפועל ,והכל הוא בסוד הבירור ,כמ"ש )עמוס ג ב( רק אתכם ידעתי וגו' ,על כן אפקוד עליכם
וגו' ,והוא הולך ומתברר באורך זמן הגלות עד ימות המשיח כמו שנתבאר.
וכ"ז שהיה בנין הנוקבא בשלמות ,אז היה גילוי גבורותיו ונוראותיו ית' בעולם ,והוא ,כי
נוראותיו הוא כמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ,והוא
סוד גילוי הקדושה וסוד הנבואה ורוה"ק והחכמה 2961שהיה בישראל ,שמזה היה נופל פחד ה'
על האומות שהיו מכירים מעלתם של ישראל ,והוא בסוד כתר דנוקבא הנמשך מהארת ת"ת
דז"א והוא תפארת ישראל ,והם בסוד המוחין של הנוקבא כתר של תפילין נגד הלב שהוא
תפילין של יד דדכורא שנעשה בסוד תפילין של ראש דנוקבא ,והוא מ"ש הרב ז"ל שע"ז נאמר
)יומא ס"ט ע"ב( איה נוראותיו בעת שגוים היו מרקדים בהיכלו ,ואז נסתלק הנבואה ורוה"ק
מישראל ,ודניאל ראה את חורבן בית שני אמר איה גבורותיו שהם ט"ס שלה שירדו לקליפה
שמשם היה גבורה של ישראל ,שבנין הנוקבא הוא מגבורות סוד )ישעיה לד ו( חרב לה' וגו'
והוא חרב נוקמת נקם ברית )ויקרא כו כה( והיתה לוחמת עם הסט"א שהוא רישא דילה שבזה
היה מכה בנחש ,כמ"ש )בראשית ג טו( הוא ישופך ראש ,ובגלות נתנה הגבורה לאומות בסוד
זנבא דשליט ,דבזנבא דיליה מחי ,2962וז"ש )יומא ס"ט ע"ב( גוים מתשעבדים בבניו איה
גבורותיו ,והבן.
ואף גם זאת שבגלות הזה הנוקבא בסוד נקודה לבד ,מ"מ ע"י המצות והתפלות עושים
לה קצת סמך ע"י שחוזרת בסוד פרצוף אב"א ואח"כ ג"כ פב"פ לפי המדרגות בשחרית ובמנחה
ובתפלת ערבית ,וכן בשבתות ויו"ט כפי הזמן המסוגל לזה ,כמבואר במקומו )ז"א פתח כ"ג(
אבל אין זה בגלוי פנים ,רק נשאר כל התיקונים אלו גנוזים במקומו בסוד )תהלים קיט פח(
לעולם ה' דברך נצב בשמים גנוז לע"ל שיאירו כל התיקונים האלו עד שיגמור הבירור בקומה
דקדושה עד העקב ,וכן לעומתו יתבטל כל קומה דסט"א שהוא סוד הצלם שראה נבוכדנצר עד
)דניאל ב מה( די אתגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא על רגלוהי ,והוא סוד אב"ן ישראל
נקודה דילה )תהלים קיח כב( אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה ,שהוא האי אבנא דאזדריקת
לעילא ,כמ"ש בזוהר ובתיקונים )מ"ז ע"א( ודי בזה.
וענין התיקונים שעושים עתה ע"י המצות והתפלות הוא שהם גורמים להוריד מוחין
מאו"א לז"א ,שהרי התורה והמצות הם מבטלים כח הסט"א ,שכל קיומם בביטול התורה
והמצות וכל חשקם לזה שע"י המצות מורידין אור מג"ר שמשם הוא ביטולם שהוא סוד התיקון
 2960עי' בגר"א תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד
ה' פרצופים ,ועי' גר"א תז"ח נ' ע"א ד"ה בריש הורמנותא ,וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה
לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג'
ראשונות ,כתר הוא התחלת הרצון ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,וזהו בריש
הורמנותא ,עכ"ל.
 2961עי' לעיל ז"א פתח כ' שזהו חב"ד.
 2962עי' זהר ח"ג קי"ט ע"ב וז"ל ,חויא כד איהו )ד"א בדינא( כפיף רישא לעפרא סליק זנבא
שליט ומחי לכל אינון דאשתכחו קמיה ,אוף הכי השתא בגלותא כהאי גוונא רישא כפיף לעפרא
וזנבא שליט מאן עביד לזנבא דיסתליק לעילא ושליט ומחי ,רישא דאתכפיא לתתא ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ד.
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שנעשה אחר התהו ע"י המתקלא ,שנתוספו ג"ר ,ולכן עי"ז מתגרשים החיצונים ויכולה הנוקבא
להבנות בסוד פרצוף וגם בבחינת פב"פ ,וכן הוא בזמן בשבת וי"ט ,שאז מתעוררים מאורות
עליונים שלמעלה מו"ק הנהגת הזמן ,אבל אין אותה הארה מתגלה בגלות בעוה"ז ,ואינו מתגלה
אלא במדרגה תחתונה מן החזה ולמטה ,והוא מ"ש הרב ז"ל שזיווג פב"פ עתה הוא מן החזה
ולמטה ,והבן.
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נתיב פרצופי יעקב ולאה
פתח א
ועתה נבוא לבאר ענין פרצופי יעקב ולאה שהזכיר הרב ז"ל ,ונקדים לבאר בכללות מ"ש
רבינו הגדול בליקוטים בפי' לספ"ד ,2963שז"א מתחלק לב' פרצופים ,ישראל עד החזה ,ומן
החזה ולמטה הוא יעקב ,וכן הנוקבא מתחלקת כן והם לאה ורחל ,כי כל א' יש בו דו"נ ,ויעקב
הוא נוקבא שבדכורא ולאה דכורא שבנוקבא ,והיינו כמ"ש כמ"פ שלעולם מן החזה ולמטה
תחת הפרסה ,הוא אחר שנתצמצמו המאורות ואינם מאירים רק בבחינת מדרגה תחתונה שבהם,
ולכן נחשב לחלק עשירי נגד הפרצוף ,וכן לעולם חלק עשירי הוא סוד מלכות שבפרצוף ומלכות
לעולם תופסת נה"י ,והוא בסוד ד' אותיות הוי"ה ,שה' אחרונה הוא העשירי ומתחיל מן הו'
סיום הת"ת תחת הפרסה ונקרא נוקבא ,שכמו שלעולם הנוקבא לית לה מגרמה כלום 2964רק שכל
האורות ומדרגות שבדכורא מקבלתם ומסדרת אותם במדרגה קטנה כפי שראוי ליתן לתחתונים,
ולכן כל מה שתחת הפרסה נחשב לנוקבא נגד חציו העליון ,שבאמת אותם האורות עצמם שהם
למעלה הם שמאירין ברגלים למטה בבטן ,רק שהם מצטמצמים שם ,ולכן תמיד אחיזת הסט"א
ברגלין 2965שכל כחם הוא בנוקבא במקום ריק אחר שנסתלקו עיקר המאורות למעלה ,וכן כאן,
ז"א עצמו שהוא כלל סדור פרטי הנהגה וכלל הנמצאים ליתן לכל א' מציאותו ,מסודרים המה
בחציו למעלה במדרגה גדולה ,ובנה"י מתחת הפרסה במדרגה יותר פחותה ,אבל הם עצמם
פרטי הכחות שלמעלה.
וזה נקרא יעקב וישראל ,כי מצינו כן ביעקב שהיה נקרא כן כשעדיין לא עלה לגדולה
ועדיין היה בירידה תחת ממשלת עשו ולבן בסוד הנחש שהיה אוחז בו כמ"ש )בראשית ג טו(
ואתה תשופנו עק"ב מיעק"ב ,ואח"כ כשעלה לגדולה אז נקרא בשם ישראל כמ"ש )בראשית לב
כח( כי שרית עם אלקים וגו' ,וכתיב )בראשית ג טו( הוא ישופך רא"ש דישרא"ל ,2966וכן היא
בנוקבא בסוד לאה ורחל ,שרחל הוא נוקבא שלה ולאה דכורא ,וגם בזה יש מדרגות מתחלפות,
שלפעמים הזיווג יעקב ורחל ולפעמים עם לאה ,ולפעמים ישראל ולאה ,והיינו כשז"א נותן
השפעת המאורות בחלק הגדול שבו במדרגה העליונה ,וגם נוקבא מגלה לנבראים בחלק העליון
שבה שהוא נקרא דכורא שבה זה נקרא זיווג ישראל ולאה וכשנותן בחלק התחתון שבו ונוקבא
מגלה אותם לנבראים בחלק העליון ,נקרא זיווג יעקב ולאה ואז גם מה שנוקבא נותנת לנבראים
נותנת אותם ג"כ כפי ערך ירידת המדרגות שבה ,נקרא זיווג יעקב ורחל.
ונמצא שבאמת הכל פרצוף אחד ,אלא שהוא במיעוט וריבוי וכמו 2967רבינו שם ,שאדם
וחוה בחטאם נשארו בבחינת נוקבא שבהם והם בסוד חוה 2968ראשונה ושניה כמשי"ת ענינם
2969
במקומם בס"ד )פתח י"ב( וכן האדם שתחלה היה בג"ע שהוא בסוד חג"ת הנהגת עוה"ב
ואחר שחטא נתגרש משם ,שירד ממדרגתו לבחינת נה"י נוקבא שבו בסוד הנהגת עוה"ז שאינם
מקבלים עוד כפי המדרגות העלינות.
ויעקב אע"ה תיקן חטא אדה"ר ,שכל ענינו עם עשו היה ענין האדם עם הנחש ,וכל מה
שלקח ממנו הבכורה והברכות בערמה היה כמו שהנחש עשה עם האדם ,כמ"ש רבינו )הגדול

 2963עי' בליקוטים בסוף ההקדמה לבהגר"א על ספד"צ )הנוגע לסוף פ"ב דבהגר"א על ספד"צ(
וז"ל ,ענין לאה ורחל ,כי לאה מלכות דבינה כתר דרחל מלבד כתרה וכו' ,ועיקר הענין הוא כי זו"נ
כ"א כלול מזו"נ כמ"ש בר"פ שמיני ,וכמו שיעקב וישראל הם דו"נ שבז"א כמ"ש בר"מ בכ"מ והם
פרצוף א' כן לאה ורחל דו"נ שבמלכות ,עכ"ל.
 2964עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 2965עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 2966עי' בהגר"א על תיקו"ז ק"ה ע"א ק"ו ע"א ,ועי' עוד לעיל גדלות דז"א פתח סג.
 2967נדצ"ל שכתב.
 2968עי' ע"ח לאה ורחל פרק ב'.
 2969עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
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ז"ל( בכ"מ ,2970ולכן לקח ג"כ ב' נשים לאה ורחל ,שיעקב הוא כולל כל פרטי המאורות
שבנבראים כמו ז"א שממנו יצאו כלל ישראל שהם כלל הכל ,ונשיו הם בסוד הנוקבא שכל
המאורות שבז"א הם בכלל ,היא מסדרת אותם בפרטות ,והם השבטים שיצאו מהם ,ולכן נקראו
ממש בשם המאורות העליונים ,שכל הדברים שהם למעלה היה ג"כ דוגמתם למטה ביעקב ונשיו
וכמשי"ת באורך בס"ד ,אך ההפרש שבז"א הנוקבא שלו יעקב הוא הארה בעלמא ועיקרו דכורא
שבו ,ובמלכות להיפוך רחל עקרת הבית כמ"ש רבינו הגדול שם ,והיינו שעיקר הנהגת הנבראים
הוא מחצי העליון שבז"א וחצי התחתון דנוקבא ,ושאר המדרגות הם רק לפרקים.
פתח ב
ואחר שביארנו ענינם בכלל ,נבוא נבארם בפרטות ע"פ מ"ש הרב הקדוש ז"ל ,והוא
שפרצוף יעקב ולאה הם נבנו מן האחוריים דאו"א שנפלו למטה במקום זו"נ בעת השבירה כמו
שנתבאר במקומו )שבירה י'( יעקב הוא מאחוריים דאבא ולאה מאחוריים דאימא ,כי ידוע
שאו"א הם שורש לזו"נ לעולם ,שז"א דכורא מקבל הארתו מאבא ונוקבא מאימא שהיא ג"כ
נוקבא ,אמנם לפי מה שביארנו בשער הקודם שיעקב הוא נוקבא נגד ז"א ולאה דכורא שבנוקבא,
הוא ג"כ דבר עמוק כמ"ש בנתיב הקודם באריכות )פתח כא( שאף שעיקר שורש של ז"א מאבא
ונוקבא מאימא ,מ"מ סדר בנינו הוא להיפוך ,דאבא יסד ברתא 2971ה' בחכמה יסד ארץ וגו'
)משלי ג יט( ואימא ברא כמ"ש כונן שמים בתבונה ,והיינו שאימא מתלבשת בז"א והיא הבונה
אותו בסוד פרצוף בסוד עיבור ויניקה וגדלות ,שמסדרת פרטי המאורות שבו בסוד הציור כמ"ש
במקומו באריכות )נוק' דז"א כג( אבל בנין נוקבא הוא ע"י אבא שע"י נעשה הנסירה דמוחין
דאבא מסתלקים לשרשם להביא מוחין יותר גדולים ,ואז אתנהירת אימא מהמוחין אלו ונבנה
ע"י נוקבא להיותה פרצוף בפ"ע כמ"ש במקומו )נוק' דז"א ה'( וכן כאן פרצוף יעקב שיהיה
פרצוף בפ"ע סוד נוקבא שבו נעשה מאחוריים דאבא ,ופרצוף לאה שהיא דכורא שבנוקבא
נעשה פרצוף בפ"ע ע"י אחוריים דאימא ,אך ההפרש ביניהם ,שזו"נ העיקריים שהם ישראל
ורחל הם נבנו ושרשם מעיקר הארת או"א ,אבל יעקב ולאה הם מן האחוריים שלהם ,והיינו
שאורות הפנים הם תמיד העיקרים בהשפעה והארה לנבראים שהוא עצם כוונת רצונו ית' להאיר
להם בהארת פנים ,ולכן הם מאירים ג"כ לזו"נ שהם העיקרים בהנהגה ,משא"כ אחוריים נקרא
מה שאינה הארה עיקרית אלא בבחינת טפל לבד ואינה הארה גמורה ,לכן הם מאירים ליעקב
ולאה שאינם העיקרים בהנהגת הנבראים ,רק בהארה בעלמא כמ"ש.
 2970עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,וז"ס אחיזת ס"א בלבושין ,כמ"ש )ברכות ו' ע"א( הני
מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו ,וכמ"ש בפ' משפטים )קי"ב ע"ב( חמו חבריא מה כתיב ותקח
רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות כו' ע"ש ,והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה
כמו שרימה הנחש לאדה"ר ,כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה ,שיעקב שופריה דאדם )ב"ב נ"ח
ע"א( ועשו של הנחש ,כמ"ש שם )קי"א ע"א( בהג"ה ת"ח מה כתיב ,ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת
כו' ,עד סוף כל הג"ה ע"ש ,ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל ,ועשו נטל בגדיו של אדה"ר
שנתפתה אחר הנחש ולקח הס"ם ,והוא עשו והוא בגדי החמודות ,ולכן נטל יעקב ממנו ולקח
הברכות ,וז"ש חיה טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"ל והוא נפש הנ"ל ,עכ"ל ,ועי'
עוד בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו פורה
דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור בפרשת
משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי' עד
דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו' ,ושם
בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני מאני
דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש וידוע שסוד הירך הוא
נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל ,ובהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג(
הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו פורה דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על
בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור בפרשת משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך
דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי' עד דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד
אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו' ,ושם בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו
כו' ,באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי
מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ,
עכ"ל.
 2971עי' זהר ח"ג רנ"ח ע"א.
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והארת אחוריים הוא תמיד מדרגה תחחונה שבמאורות ,והוא חלק עשירי שבהם בסוד
מלכות ,כמו נוקבא העיקרית שהיא באחוריים דז"א מן החזה ולמטה תחת הפרסה במקום
שנתצמצמו האורות בבחינה תחתונה שבהם בסוד ה' אחרונה של השם ,כמו כן אחוריים דאבא
הוא בחינת מלכות שלו ואחוריים דאימא ג"כ מלכות שלה ,וכמ"ש רבינו הגדול שם ,שלאה היא
מלכות דתבונה בסוד ה' של הוי"ה ,משא"כ נוקבא העיקרית היא שם אדנ"י פרצוף גמור בפ"ע,
וכמו כן מלכות דאבא הוא יעקב והוא בעקב בסוף גילוי הארה שלו ,וז"ס השבירה של מלכין
קדמאין שגרמו לכלים שלהם שנפלו בבריאה ,והיינו שירדו ממדרגתם עד שהאירו במדרגה
שהסט"א יהיה להם אחיזה לגרום קלקול במאורות ,שהקלקול אינו שייך רק בעולמות הנפרדים
מה שנשפע לנבראים שבזה שייך החושך והפגם ,משא"כ בשיעור המאורות עצמם הם כולם טוב
גמור ,ובאצילות אין פגם רק שנסתר מהם ע"י הקלקול הארה השלמה שבהם ,ונראים לנבראים
רק כפי מה שראוי להשפיע להם במדרגת קלקול ופגם לפי מעשיהם ,שז"ס הסתרת האצילות
ונפילת הכלים לבי"ע ,כמ"ש במקומו באריכות )שבירה כא(.
וכמו כן היה באו"א ,שאף שמאורות אלו הם ההנהגה שלמעלה ממדרגת הבחירה והזמן
ואין שייך שם קלקול ,מ"מ שייך בהם בחינת ירידה ,והיינו שע"י הפגמים אינם פועלים בזו"נ
לפי מדרגת עצמם שעי"ז היו מסירים מזו"נ הפגם והקלקול ולא היה יכול הסט"א להמצא כלל,
אלא שהיו משקיפים עליהם במדרגת הזמן ומסלקים מהם השקפת היחוד המעביר הסט"א ,כמו
הגבור שנלחם עם החלש ואינו פועל לפי כחו וגבורתו רק בערך כחו של החלש ,שעי"ז יוכל
החלש ג"כ להתגבר לפעמים ,וזהו ענין ירידת אחוריים דאו"א למטה ,אבל לא נפלו לבריאה רק
נשארו באצילות ,והיינו שבהם אין שייך לומר שנשאר בהם הארה בשיעור שהסט"א תפגום
בהם ,שהרי הם מנושאים ממדרגה זאת שאינם לפי הנהגת הזמן שהבחירה שולטת בו ,אך
ירידתם הוא מה שלא השפיעו על המלכים אורות העליונים המסלקים את הסט"א והמבטלים
אותם ,אלא השפיעו בהם רק לפי ערכם ,והניחו להם שליטתם העצמי אשר הוא מוכן להוציא
הקלקולים בסוד הבחירה של הו"ק ו' אלפי שנין ,ונמצא שהאירו בהם שלא במדרגת מקום או"א
אלא במדרגת זו"נ ,ומה גם שלא האירו בהם רק בבחינת מלכות לבד ,כמו שהיה בעת השבירה
שגם הו"ק לא האירו בכל פרטי מדרגותיהם רק בסוד חלק מלכות שבכל מאור ומאור שלכן היו
בסוד נקודות ,וז"ש שאחורי או"א ירדו במקום נוקבא מלכות דאצילות ,והם אשר גם אחר
התיקון נעשה מהם סוד יעקב ולאה שהם פרצופי הארה לבד ,וכמו שיתבאר בסיעתא דשמיא.
פתח ג
בעת שנפלו אחוריים האלו דאו"א במקום נוקבא ,היו פני אחוריים דאבא נגד פני רחל
נוקבא ,ואחוריים דאימא באחורי נוקבא ,נמצא שיעקב אחוריים שלו הם נגד פני רחל ,ולאה
אחוריים דאימא באחורי רחל ,ורחל היתה באמצע ,שעדיין לא נתפשטו רגלי דז"א למטה מן
החזה שלו ,וכל אלו הם דברים עמוקים בסתרי החכמה ,שכבר נתבאר )נקודות י'( שהשבירה
ונפילת המלכים היה בסוד שיעורי המחשבה הפעולות ומאורות של הנבראים כפי הקלקול
הגדול שיכול להיות בהם שהם גורמים ביטול סדור ההנהגה הישרה ,והמאורות עצמם אינם
מיושבים על סדרם הנכון כפי הראוי בהנהגה הטובה והישרה ,ואז ו"ק שהם כלל המאורות של ו'
אלפי שנין אינם רק נקודות ולא בסוד התפשטות קווין בגדר פרצוף.
ונמצא שרגלין שלו שהם עיקרים בהנהגת עוה"ז לא גילו פעולתם בשלמות ,וז"ש שלא
נתפשטו בסוד ישורון ,ששם זה מורה בעת שהבריאה כתיקונה שתלויה בעבודת ישראל ,וע"ז
נאמר )דברים לג ה( ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל אחר שאמר )דברים
לג ד( תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב ,שהוא ע"י אחוריים דאבא שממנו נאצל פרצוף
יעקב נובלות חכמה של מעלה תורה )ב"ר פי"ז פ"ה( כמ"ש הרב ז"ל ,והתורה הוא סוד התיקון,
אורות שנעשה ממנו פרצוף יעקב מהארת יסוד אבא כמשי"ת )נוק' דז"א לג( ואמר ,ויהי בישורון
מלך וגו' ,ר"ל שהנהגת ז"א בגלוי בסוד יושר ההנהגה ותיקוני התפשטות רגלין דיליה למטה,
הוא בהתאסף ראשי עם שהם הג"ר מוחין של ז"א ,שעל ידי שנתקנו זו"נ אז נתקנו אחריהם ג"כ
אחוריים דאו"א ,שאז נתמתקו הדינים והמאורות שהם בסוד אחורים שהם מניחים שליטה
לכחות הסט"א שהם באחור.
וקודם שנתקנו אז היו הדינים שולטים בהנהגה ,ושפע או"א הנותנים סדר לנוקבא
להנהיג הנבראים היו בהשקפת אחוריים שלהם ,והיינו שאחוריים דאבא שאינם כ"כ דינים
597

פתחי שערים

גדולים כמו של אימא היו נותנים כח לפנים של נוקבא ,ואחוריים דאימא שהם יותר דינים
מחזיקים כח מאורות שנקראים אחוריים דנוקבא ,ונמצא שנוקבא רחל כשהיא במצב השבירה
שעדיין לא נתקנו הנבראים ,היא מסובבת מכל צד מאורות שלה כולם מדינים גדולים שהם
נקראים אחוריים כמבואר ,ואלו הם סוד יעקב ולאה שהם יצאו מאורות אחוריים הנ"ל שאינם
הארה עיקרית רק טפלה והארה לבד ,ואז היה אחורי יעקב נגד פני רחל ,ופני לאה נגד אחורי
רחל ,והיינו שכפי שיעור מצב זה הארת העולמות ופניית הנוקבא אליהם היה בקבלתה מן
הדכורא מאחוריים שלו ,ובהדרגה זאת היתה משקפת אל הנבראים.
ונודע כי כל עיקר אחיזת הסט"א הוא מצד אחוריים דנוקבא ,והיינו ממאורות שהם
בזעף ובהסתרת פנים שלה מן הנבראים ,וסוד לאה הוא גאותו של מלכות שמים ,שניכר גדולתו
מצד אותות ומופתים וכמשי"ת עוד במקומו )פתח ז'( בס"ד ,ובעוה"ר ,בעת הקלקול אז גאוותו
של מלכות שמים ניטל מצד הקדושה ונמסר בעוה"ר לקליפה שידיהם רמה ,וכמ"ש בנבוכדנצר
)ישעיה יד יד( אעלה על במתי עב וגו' ,וכמ"ש )דברים לב כז( לולי כעס אויב וגו' פן יאמרו ידינו
רמה וגו' ,וז"ס מ"ש שפני לאה הוא באחורי רחל שהוא המחזיק כחות הסט"א שהם באחוריים
דנוקבא רחל כמ"ש.
אח"כ כשנפלו הכלים דזו"נ למטה בבריאה ,אז היה נשאר מקום הנוקבא באצילות פנוי,
ואז היו יעקב ולאה עומדים במצב זה שלאה פניה נגד אחורי יעקב ,והיינו שבעת וזמן השבירה
שהוא שיעור המאורות במדרגת הקלקול ר"ל שעומדים במצב זה להוציא הסט"א אל הפועל
שיהיה לו שליטה ורצון בפ"ע ,נמצא שבמצב זה אין שליטה לסטרא דקדושה שהם זו"נ ,ר"ל
שמסלקים השקפתם הטוב ומשמשים בנתינת הרמנא ורשות אל הרע ,שזה נקרא נפילה וירידה
למאורות של אצילות ,ואז מאורות של הקדושים אינם משמשים בכחות העיקרים שלהם שהם
נקראים ישראל ורחל ,אלא בבחינת פרצוף הארה לבד שהם יעקב ולאה כמ"ש ,ואף גם זאת לא
בזיווג הארת פב"פ בהרחבה ,רק פניית הנוקבא לנבראים במה שמקבלת מאחוריים דדכורא
שלה ,ובמצב הזה אין שליטה כלל לזו"נ העיקריים והם כאלו נכנסים כביכול לסטרא דרע ר"ל,
שמניחים אותם לפעול פעולתם ושיצא שליטתם אל הפועל.
אמנם אח"כ כשהיה התיקון ונתפשטו רגלי ז"א למטה אחר שהגיע זמן הגדלות שאז
רגליו שהם בסוד הנהגת עוה"ז הם מתפשטים ביושר ההנהגה ,אז עלתה לאה למעלה באחורי
ז"א מן החזה ולמעלה ,ור"ל שיהיה הנהגת עוה"ז בסוד נוקבא העיקרית בהנהגה שהיא רחל
שמחזה ולמטה ,ובחינת לאה שהיא פרצוף הארה היא משמשת במאורות שהם בסוד הנהגת
עוה"ב שהוא בסוד התגלות מלכותו מצד הנפלאות כמשי"ת בס"ד במקומו )פתח ז'( והוא מ"ש
הרב ז"ל שמצד התארכות רגלי ז"א למטה לא היה מקום לסבול ד' פרצופים במקום אחד ,והיינו
שמצד גילוי הקדושה הגדולה לא היה מקום וסיבה שיהיה פרצוף לאה שהיא סוד גילוי מלכותו
בבחינת נפלאות ,להיות במדרגה שפלה בהנהגת נה"י.
פתח ד
אלו שני הפרצופים לאה ויעקב בכל א' מהם היה מעלה וחסרון ,והוא שיעקב היה מסוד
אחוריים דאבא מכל הי"ס של אחוריים דאבא ,אבל לאה נעשית רק מסוד אחוריים דמלכות
דאימא לבד ,אבל בבחינה אחרת היה יתרון ללאה מיעקב ,שלאה עלתה למעלה מן החזה ויעקב
נשאר למטה ,והסיבה לזה היה שכאשר נתקן רישא דעתיק שאז חזרו או"א בבחינת פנים ואחור,
פני אבא נגד אחורי אימא ,שהפנים של אבא היה נתקן יותר מפנים של אימא ,ואחוריים של
אימא נתקן יותר מאחוריים של אבא ,והוא כמ"ש במקומו )פרצופים פתח ה'( שרישא דעתיק
הנקרא רדל"א הוא שורש לכל התיקונים שהוא סוד התקשרות הנבראים ,של הנהגת הזמן עם
הנצחיות שהם בסוד ג"ר ג' שרשים עליונים ועטרות של הנבראים ,ומצד זה נמשך התיקון
באו"א שהם המסדרים זו"נ שהם עיקר פרטי הנהגת הזמן ,שע"י המוחין שנותנים להם ,הם
גורמים להם תיקון ועליה להיות הולכים ונתקנים לעלות אח"כ לנצחיות כשיגיע זמן אלף
השביעי אחר סדור העבודה בתחתונים ,שהם המצות שגורמים נתינת מוחין לזו"נ כמו שיתבאר
במקומו )שבירה ה'(.
ואבא נותן סדר התיקון לז"א לפרטי הנבראים והנהגתם בסטרא דלעילא ,ע"י שנתקנו
התחתונים מצד עצמם בסוד העבודה ,ואימא נותנת תיקונים לנוקבא ,והיינו לנבראים עצמם
שהם יהיו מתוקנים ויכולים לתקן מעשיהם בסוד )יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר מסייעים אותו,
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והוא בסוד התשובה מאימא לתקן החוטאים ,והוא בסוד מ"ש בזוהר )2972ח"א ב' ע"א( דאימא
אוזיפת מנהא לברתא ,והיינו התכשיטין של הנוקבא הוא תיקון המעשים של התחתונים שבזה
נושאת הנוקבא שהיא שרשם חן בעיני מאורות העליונים שהם פונים להשפיע למטה שהם בסוד
הדכורא.
והנה בעת שנתקן רישא דעתיק לבד שהיא שורש התיקונים ,ולא נתפשט עדיין התיקון
בז"ת שלו שהם שורש זו"נ עצמם ,שבאמת היה התיקון בהדרגה לא בבת אחת ,שבזה ניתן
שורש לתחתונים שיהיה ג"כ התיקון בהם בהדרגה ,הכל לפי רוב המעשה ,ולכן אז לא היה
התיקון באימא שתקבל האורות בהארת פנים רק באחוריים והסתר פנים לבד ,רק אבא נתקן
הפנים שלו שהוא סדור מאורות העליונים בסטרא דדכורא מצד החסד כ"ז שלא נתקנו עדיין
התחתונים לגמרי ואז ניתן התיקון רק לאחוריים של הנבראים ,אבל מדרגות הפנים שלהם לא
נתקנו עדיין ,והוא סוד תיקון אחוריים דאימא.
ומצד זה ,הארת פנים דאבא שקיבלו התיקון בתחלה ,יצא משם יעקב כלול מכל
המאורות שלו שהם כל הי"ס שכולם האירו ביעקב ,שגם במצב הזה אשר הנבראים מקבלים
הארתם רק מיעקב ולא מעיקר אורות של ז"א יהיה ג"כ כל הי"ס מאירים בו ,משא"כ בלאה מצד
שפנים שלה לא קיבלה התיקון כראוי ,לא האירו בה כל המדרגות של אימא רק בחינה תחתונה
שבה לבד שהיא מלכות דתבונה ,אבל מצד שאורות אחוריים של אימא קבלו אז התיקון ,לכן
מצד עמידת לאה באחוריים דז"א היה לה עליה למדרגה עליונה שבו שהוא מן החזה ולמעלה.
וגם מצד שיניקת לאה מאימא ואורות שלה עיקר הארתם למעלה מן החזה דז"א ,שהרי
אורות אימא הם התיקונים שהם מתגלים בעוה"ב באלף השביעי בסוד התיקון של הנבראים ,לכן
הם משמשים להתגלות במאורות של ז"א שהוא בסוד הנהגת עוה"ב שמתגלה בעת הנהגת ו'
אלפי שנין ,וכן לאה ענינה מצד הנפלאות שהם הענינים המשמשים בעוה"ב לבד ,לכן מקומה
וסיבתה תלוי באימא ובחג"ת דז"א ,אבל יעקב הוא המשמש בהנהגת עוה"ז בנה"י יסודו תלוי
בהארת אבא שהוא השורש לנבראים עצמם בבחינת הנהגתם עתה בסוד )משלי ג יט( ה' בחכמה
יסד ארץ כמ"ש למעלה במקומו )פתח ב'(.
פתח ה
זו"נ למטה הוצרכו קודם הנסירה להיות שניהם אב"א כמ"ש במקומו )נוק' דז"א פתח
כז( לפי שבמצב הזה קודם הנסירה אז החיצונים יש להם כח גדול והם המקבלים מאורות
האחוריים שלהם ,והוצרכו אלו האחוריים להיות נסתרים מן החיצונים שלא יגרמו ח"ו שבירה
גמורה ע"י רוב פיתויים לחטא בעת שהתחתונים אינם בסדרם השלם ,ולפי שזו"נ אז מקומם
בנה"י בהנהגת עוה"ז שבו הפיתוי של הנחש גובר ,הוצרך להיות נסתר הכח הזה הנותן להם
שליטה להתגבר ,וצריכים להיות פונים לנבראים בפנים שלהם לבד ,מה שא"כ לאה שאינה
עיקרית בהנהגה וגם איננה קרובה אל התחתונים שהיא בסוד הנהגת עוה"ב שהוא מצד
הנפלאות ,שמצד זה נדחים הקליפות ואין להם כח לפתות האדם לחטוא ,שעיקר הפיתוי הוא
במה שמרמה האדם לתלות ההנהגה במקרה ח"ו וע"פ טבע שאין עונש ושכר ,שהוא בסוד עץ
הדעת טו"ר ,והוא מ"ש שהסט"א אחיזתה ברגלין 2973נה"י שהם המשמשים בעוה"ז בבחינת
 2972וז"ל ,ועל דא בראשית ברא אלהים ,דא אלהים עלאה דהא מ"ה לא הוי הכי ,ולא אתבני
אלא בשעתא דאתמשכן אתוון אלין )מאילין( אל"ה מלעילא לתתא ואימא אוזיפת לברתא מאנהא
וקשיטא לה בקישוטהא ,ואימתי קשיטא לה בקישוטהא כדקא חזי בשעתא דאתחזון קמה כל
דכורא ,עכ"ל ,ועי' שעה"פ בראשית וז"ל ,ד' גבורות שלה ירדו כלם ביסוד שבה ושם היו בבחינת
מ"ן שבה ,אבל רחל לא היתה שלימה בפרצופה כי אין לה מקום לעמוד בעולם האצילות כנזכר,
ולכן לא היו בה מ"ן כלל ,ונמצא כי כשנזדווגו זו"ן רחל להוציא קין והבל עליונים היה באופן זה,
כי עלתה רחל למעלה באצילות במקום שהיתה עומדת לאה ,ואז לקחה המ"ן שלה בהלואה
ובשאלה בסוד מ"ש בס"ה בהקדמת בראשית בענין אימא אוזיפת מנהא לברתא בפסוק )תהלים
מ"ב ה'( אלה אזכרה ואשפכה ,ואז נזדווגה עם ז"א ,וז"א נתן בה בזווג ,ההוא בחי' מ"ד שהם ג'
גבורות שנתפשטו בנה"י שבו כנז"ל ,אבל לא בשלימות רק שלשה פחות שליש ,לפי שאלו הם
מגולות אבל שליש הגבורה העליון שביסוד הוא אור מכוסה כנז"ל ,כי עד שם נתפשט עטרת היסוד
דאימא המלביש השליש ההוא וגם שתי גבורות שבנו"ה הם מגולות ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פנימיות
וחיצוניות פרק ג'.
 2973עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
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חילוף המדות בסוד צדיק ורע לו רשע וטוב לו ,שמצד זה מוצא היצה"ר מקום להטעות את
האדם ,מה שא"כ לאה הוא גילוי הנפלאות בעולם שמצד זה ניכר גבורתו ית' ,וממילא נסתר
טענת היצה"ר וזהו ירידתם ,לכן נשארה לאה פניה באחורי ז"א ואחוריים שלה מגולים ,שאין
שם ג"כ פחד מחיצונים.
ומ"מ ,קצת אחיזה נשאר להם באחוריים שלה ,והיינו שגם בצד גילוי הנפלאות אין
היצה"ר מתבטל מכל וכל ,שהרי ראינו גם בעת שהיו מתגלים הנסים ונפלאות בעולם ,מ"מ היו
נמצאים רשעים ואו"ה נשארים בעבודתם ,כי כן היה מן הצורך שיהיה מקום מציאות לרע
בשביל שכר ועונש והבחירה כמ"ש במקומו )צמצום פתח ד'( ומ"מ הקוצי דשערי מכסה
אותה ,2974ששם מכה הארת השערות דא"א שהם כולם חסדים 2975כדי להגן מן החיצונים שלא
יהיה להם שליטה כ"כ ,ולכן נקראת 2976עלמא דאתכסיא ,2977וגם ענין הכיסוי הוא שהנהגת לאה
מתעלם מן התחתונים ,שאין הנהגת הנפלאות תדיר בהנהגה רק לפרקים כפי הצורך לתיקון
העולם להראות גבורתו ית' בעת שנתרבו וגברו ידי עושי רשעה ,ולכן נקראים נפלאות שהוא
מלשון פלא וכיסוי והעלם ,2978משא"כ הנהגה העיקרית השכיח בעולם בסידור הנהוג כפי הטבע
הוא בסוד רחל ,והיא הגלויה בעולם ונקראת עלמא דאתגליא ,2979והיא עקרת הבית וצריכה
שמירה יתרה שהיא בדרך 2980מקום גלוי לכל עובר ,וכל הדרכים בחזקת סכנה ושם סוד הנחש
כמ"ש )בראשית מט יז( יהי דן נח"ש עלי דרך וגו' )בראשית מט יז( הנושך עקב"י סו"ס וגו'.
והוא ענין עמוק כי כתיב )שמות ג ד( וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל
עקרה וגו' ,והיינו שלאה היא במדרגה עליונה למעלה מן החזה שהיא היתה דינים קשים מאד,
שלכן היתה סבורה ליפול בגורלו של עשו כמשי"ת במקומו בנתיב שאח"ז )פתח יט( ולכן
הוצרכה להתעלות למעלה ושם אין פחד מחיצונים שהוא במקום נסתר ,ולכן רחמה פתוח שאין
שם קטרוג ,אבל רחל שהיא במקום גלוי בדרך ששם הנחש עומד נגד יסודה בסוד ד"ם שד"י נגד
הצירים והדלתות שברחמה ,2981ולכן נשארה עקרה ונסתם רחמה בסוד )איוב מא ז( סגור חותם
צר.
וז"ס שכל אמהות היה אות ה' בשמם לבד מרחל ,ובבלה"ה היה ב' ההי"ן ולכן אמרה
רחל )בראשית ל ג( ואבנה גם אנכי ממנה כמ"ש האריז"ל ,2982שה' הוא סימן הלידה פתיחת
 2974עי' ע"ח מוחין דצל"ם פרק ד'.
 2975עי' פע"ח תפילין פרק ח'.
 2976עי' זהר ח"א קנ"ד ע"א.
 2977עי' בזהר ח"א קנ"ד ע"א וז"ל ,וירא יהו"ה כי שנואה לאה וגו' רבי אלעזר פתח )תהלים
קיג( מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה ,מושיבי עקרת הבית דא רחל ,דאיהי עקרא
דביתא ,אם הבנים שמחה דא לאה ,עכ"ל ,ועי' ע"ח פרצופי זו"ן פרק א' שפירושו שרחל הנוק' של
עיקר הגילוי דאצילות שהוא הזו"ן ,ועי' אדיר במרום עמוד קצב וז"ל ,ה' היא בחינה נוקביית אשר
הפנימיות שבזאת הבחינה היא אימא ,והחיצוניות היא נוק' ,והחיצוניות עושה ההנהגה הזמנית,
והפנימיות עושה הנהגת הנצחיות ,ולכן מובן שזה עיקר הבית בזמן העבודה ,עכ"ל ,עי' ברמח"ל
קל"ח פתחי חכמה אות קי"ח לתוספת ביאור.
 2978כמש"כ דברים יז ח כי יפלא ממך דבר למשפט ,ות"א ארי יתכסי מנך פתגמא לדינא.
 2979עי' זהר ח"א קנב ע"א.
 2980מלה"פ בראשית לה יט  -ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם ,ועי' שעה"כ סדר
שבת א' וז"ל ,לאה היוצאת למעלה היא דינין ,אבל רחל היוצאת מן החזה ולמטה הוא רחמים ,גם
זה עצמו הוא מ"ש בס"ה פ' ויצא דלאה איקרי עלמא דאתכסיא ,לפי שעומדת במקום אורות
המכוסי' ,אבל רחל נקרא עלמא דאתגליא ,כי היא במקום אורות המגולים ,וגם ז"ס קבורת רחל
בדרך באתגליא במקום פרשת דרכים ,והענין הוא כי שם במקום החזה נקרא פרשת דרכים ,כי שם
הוא מקום נפרש ונחלק בין בחי' ישראל ובין בחי' יעקב ,שהוא מן החזה ולמטה ,עכ"ל.
 2981עי' לעיל ז"א פתח טז.
 2982עי' שער הפסוקים ויצא וז"ל ,וז"ס היות אות ה' נכתבת בסוף כל שם מהם ,להורות על
היותם ראויות לילד ,כי שם אהי"ה דההי"ן נגמר ביסוד שבהם ,שהוא המדרגה התחתונה שבהם,
ולכן גם אות ה' המורה עליו נתן בסוף כל אותיות שמותיהם ,וע"כ לא היו עקרות ,האמנם רחל לא
נזכרה אות ה' כלל בשמה לא בתחלה ולא בסוף ולא באמצע ,ולכן היתה עקרה כי אות ה' מורה על
הלידה בהיותה פתוחה מלמטה ,המורה על היותה ראויה לקבל הזרע והעובר וללדת אותו ,וע"כ
אמרה הנה אמתי בלהה בא אליה ואבנה גם אנכי ממנה כי להיות שפחתי ואמתי וכבר יש בה אות
ה' המורה על היותה ראויה לבנים ,אולי אבנה גם אנכי ממנה ומסבתה להיות בה אות הה"א,
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הרחם מח' לה' ,2983ורחל לא היה לה פתיחה זאת כי היא סמוכה למקום הנחש שא"א להפתח
רחמה כי אם ע"י תפלה לעמיקא דבירא ,2984שאז נעשה הנסירה ופתיחת הרחם ע"י מפתחא
שהוא יסוד דאבא ,ותחלה קודם הנסירה היא אב"א ונקראת ע"ש אות ה' דהוי"ה ,שאין לה שם
בפ"ע עד אחר הנסירה דאז נקראת אדנ"י והוא ע"י או"א דחפרו להאי בירא 2985מוחין שלהם
שנבנית ע"י ,דאתנהרית אימא מאבא ואתפתחא בתרעוי ,והם סוד א"י דאדנ"י שהם ראשי ב'
השמות דהוי"ה ואהי"ה ,ונשארו ד"ן דאדנ"י שהוא עיקר פרצופה ובנינה ע"י גבורות דאימא,
וז"ש רחל )בראשית ל ו( דננ"י אלהי"ם וגם שמע בקולי ,שאלו הגבורות דאימא הם דוחים את
החיצונים סוד אלהים אחרים הרוצים להיות נכללים ביסוד דידה ,והוא מ"ש )בראשית מט יז(
יהי ד"ן נחש עלי דרך ,שהוא כמין על שבילין ,2986והוא בסוד נחש עילאה בסוד הנפלאות שהוא
מפתח של חיה שלא נמסר לשליח ,2987והוא מ"ש )בראשית מט יז( הנושך עקבי סו"ס שהוא
אחוריים דשם אדנ"י ,שבתחלה היה פחד שלא יתאחזו החיצונים באחוריים דידה והוצרכה
להיות אב"א ולהיות נכלל בדכורא כמ"ש ,אבל ד"ן הוא המגרש החיצונים ע"י שנבנית בנין
חדש מאו"א בגבורות קדושים דמנצפ"ך שעי"ז מתגרשים החיצונים ,ויפול רכבו אחור ,והבן
מאוד.
פתח ו
כבר נתבאר )פתח א'( שפרצוף יעקב הוא נוקבא דדכורא ,והיינו שהמאורות של ז"א
פועלים במדרגה קטנה שבהם שהוא אחר הצמצום כפי שהם במצב שתחת הפרסה ,ולכן נבנה
פרצופו מנה"י דז"א ומן האורות שמתגלים מנה"י דאבא שהם מתגלים למטה מן החזה ,ליתן
שורש קיום לבריאה גם בעת שאינם במצב שלמותם ,והיינו שכתר שלו נעשה מב' שלישים
תחתונים דז"א עד סיום הגוף ,והיינו שרצון הכולל של פרטי המאורות המשקיפים על הבריאה
בכללה הוא להיות רק בצמצום ,וכל הדרכים של כל הקווין שלו ופרטי המאורות שהם אברים
של הפרצוף נכללים ברצון הזה שהיא באמצע ,כמו הגוף באמצע למעלה מן הירכין ,וגוף כלי
הכתר שלו נעשת מחו"ב דאבא ,והמוחין שבכתר הזה הוא נעשה מהדעת דז"א שמלובש ביסוד
דאבא שהוא כולל חו"ב חו"ג.
ואלו הם ג"כ סוד תפלין שלו ,והוא כמ"ש בנתיב גדלות דז"א באריכות )פתח סד( שכמו
שיש מוחין עצמיים בראש ,כמו כן יש מוחין יותר עליונים שהם בכתר שאלו הם בסוד אור מקיף
שאין מתלבש בכלי ,והיינו שהוא יותר ממדרגת הכלים המשוערים לצורך ההנהגה כפי מה שהם,
אלא הם בסוד עטרות עליונים עומדים בסוד השמירה כמו התפלין שהם מטילים פחד ומורא על
שונאי ישראל ,שהוא זיו הצלם המאיר במצח ששם מתגלה הרצון ,והוא כלל השמירה מכל דרכי
ההנהגה של המאורות הנכללים בד' סוגים כללים של חו"ב חו"ג שהם בסוד המרכבה שלמה
שתחלה גנוזים ברצון הנעלם ,ואח"כ מתגלה זיוום בבקיעת התפלין לגלות מעלתם למטה ,והזיו

ונלע"ד חיים ששמעתי ממורי ז"ל שלכך נכפלו ב' ההי"ן בבלהה ,משא"כ בכל האמהות להורות כי
הה"א שחסרה מן רחל גבירתה נתנה בה ,ונמצא היות בה חלקה וחלק רחל ,וזהו ואבנה גם אנכי
ממנה ,כי בנין הבנים שלי ניתן בה להיותה אמתי וממנה אקח כח בנין הבנים הנתונים בה מחלקי
)ע"כ מזולתו( עכ"ל.
 2983עי' לעיל הערה  ,1943ועי' ז"א פתח יב.
 2984עי' שער מאמרי רשב"י כ"ח ע"ד וז"ל ,יש לשביל העליון בחינה עליונה והיא הנקראת
שביל בסוד מיין דכורין או נתיב בבחי' תחתונה בסוד מיין נוקבין ,והוא הנקרא נתיב לא ידעו עיט,
או שביל והוא הנקרא עמיקא דבירא ,כמו שהיסוד נקרא מקורא )ד"ש דכ"ט ע"א( דבירא ,והאי לא
מתפרש מן בירא לעלמין ,כדרך שמקורא דביר' לא מתפרש מן בירא לעלמין ,כדאמר בפ' תולדות,
והיינו דאמרי' בפ' אחרי מות ובפ' בראשית ,בההוא נתיב דלא אתידע לעיל' ותתא ,כד"א נתיב לא
ידעו עיט עכ"ל ,לומר דלא אתידע לעילא בבחינת מיין דכורין ולא לתתא בבחינתו השני' בתוך
הבינה בסוד מיין נוקבין כי נעלם הוא ועמוק עמוק מי ימצאנו ,עכ"ל.
 2985עי' ע"ח תיקון הירח פרק ג'.
 2986עי' זהר ח"ב רס"ו ע"ב וז"ל ,היכלא לגו באמצעיתא קיימא חד רוחא ,דאיהו קיימא וכמין
על ארחין ושבילין ,למחמי לכל אינון דעברין על פתגמי אורייתא ,כדי למיעל דבבו בין תתא לעילא,
עכ"ל.
 2987עי' תענית ב' ע"א.
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הזה הוא שבא במיעוט לבושים וכיסוים ,שעצם ההנהגה הוא בא ע"י כמה מסכים ומדרגות
שיהיו ראוים כפי מצבם של הנבראים ,והם בסוד מוחין פנימיים שבראש.
אבל המוחין של הכתר הוא מה שמגלים כחם במיעוט הלבשה וכיסוי ,ולכן עי"ז מתגלה
מעלת הקדושה ומעלתם של ישראל גם בעת שהם במצב הפחות כמו בעת שהם בגלות ,שיש
מורא ג"כ על או"ה במה שאין מכלים ח"ו ישראל ברוב השיעבוד והגליות ,ואדרבא הם שומרים
אותם מכל צר ,וזה עצמו מסוד נפלאותיו ית' והוא רצונו המקיף עליהם ,ואלו הם סוד תפלין של
יעקב שהוא בעת שישראל במדרגה שפלה ,כמ"ש )עמוס ז ב( חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא,
ואף גם זאת נמצא בישראל כל המדרגות שהיו להם בתחלה ,שהרי כל התורה עם כל הפרטים
נמצאים גם בגלות ,וגם איזו רשימו מסוד הקרבנות ובהמ"ק ,כמ"ש )יחזקאל יא טז( ואהי להם
למקדש מעט ,ותפלות במקום קרבנות תקנום )ברכות כ"ו ע"ב( וגם ענף מנבואה ורוה"ק אשר
אינו סר לעולם משרידים אשר ה' קורא ,ונמצא שכל המדרגות מאירים בישראל רשימו שלהם
שהוא בסוד צמצום האורות של ז"א מתחת הפרסה ,והוא סוד פרצוף יעקב שהוא כולל כל
האברים ומדרגות הנמצאים בז"א ,רק בסוד קטנות ,וצמצום התפלין שלהם הוא סוד השמירה
שלהם בגלות בסוד )שיה"ש ח ו( שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך וגו' ,כי תפלין של יד
דז"א הם במקום תפלין של ראש דיעקב וכמ"ש במ"א )גדלות דז"א פתחים כא ,נב ,סד( בסוד
התפלין ,שתפלין של ראש הוא החותם בגלוי בנסים גלוים ,וישראל ניכר מעלתם לעין כל ,כמ"ש
)דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' ,ואמרו )ברכות ו' ע"א( אלו תפלין
שבראש ,משא"כ תפלין של יד הוא החותם וקשר של ישראל בהקב"ה בכיסוי והסתר פנים,
כמ"ש )מנחות ל"ז ע"ב( לך לאות ,ולא לאחרים לאות שבאמת ישראל בשפלות בין האומות אך
לפי מצב השפלות הזה של ישראל ואעפ"כ הם נשמרים בכל פרטי מדרגותיהם ולא נשתנה אות
א' מן התורה ומכל הגדרים שלה ביתר שאת ויתר עז ,ושם ישראל לא נשתנה ולא נתערבו בין
האומות ,הרי זה נס נגלה ופלא יותר מכל הנפלאות שהיו בזמן הבית ,ונמצא שבבחינת מדרגות
פרצוף יעקב ,הם בסוד תפלין גלוים של ראש שהם ד' בתים ר"ל כלל כל המדרגות שהם נכנסים
תחת ד' סוגים שהם ד' אותיות הוי"ה כלל כל אברי ופרטי מאורות של הפרצוף ,והוא סוד הדעת
שהוא במקום הכתר ,2988אמנם חותם הזה שמורה על מעלת ישראל והתקשרם בו ית' אינו מגולה
ומתכסה בכמה כיסוים ,שהרי הכל בא ע"י סיבות טבעיים ,וכמו בזמן אחשורוש והמן ע"י מרדכי
ואסתר וכמו כן בכל דור ,והוא סוד הכלי של הכתר שנעשה מחו"ב דאבא שמתלבש בכמה
לבושים ,כמ"ש הרב ז"ל שכלי הוא תמיד לבוש וכיסוי אל האור פנימי שבו ,והוא סוד מה
שעיקרו נעשה מב' שלישי ת"ת התחתון שהוא למטה מן הפרסה שהוא סוד ההנהגה שאחורי
הפרגוד ,כמ"ש )ברכות ל"ב ע"ב( מיום שחרב בהמ"ק נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל
לאביהם שבשמים ,ולכן הם האורות של חו"ב מתלבשים תוך הזרועות דז"א במקום תפלין של
יד שלו ,ר"ל שניתן להם כיסוי ולבוש בסוד הסתר פנים שהאות יהיה במדרגת תפלין של יד,
והוא יתלבש בת"ת דז"א למטה בצמצום גדול לשומרם בגלות.
ולכן כלל המדרגות הם הד' שבדעת שהם עיקר המוחין שבכתר שהוא עצם הדבר
המאיר בישראל בדרך נס כמ"ש ,אבל הכלי שלהם שהוא כח הצמצום שלו הוא רק מב' מוחין
חו"ב שהם הימין והשמאל ,שבב' אלו המדרגות נעשה הכיסוי והצמצום אל כלל המדרגות ,והבן
מאד.
וכן כל פרצוף שלו נעשה מהתחלקות פרקין דנה"י דז"א ,שבהם מלובשים פרקין
תחתונים דנה"י דאבא עם המוחין שבתוכם ,וכמ"ש בכ"מ שכל האורות של הפרצוף הם נכללים
בצמצום בנה"י שלו ,שכל נה"י של פרצוף עליון הוא מתלבש בתחתון ונותן בו כל המדרגות ורק
 2988מקורו בע"ח מוחין דצלם פרק ח' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ועיקר ענין
המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג באו"א ,ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין,
וכן הוא מוחין דזו"נ שע"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ כמ"ש למטה ,ולכן דעד דלא הוי
מתקלא מלכין קדמאין מיתו ,וכן הזיווג של זו"נ הוא ע"י המוחין שהן הדעת ,והדעת נקרא מתקלא
שקל הקדש ,והוא לשון חק כמ"ש למטה לישן ממלל רברבין לישן כו' ,ולכן הזיווג בלשון דעת ,וידע
אדם כו' ,וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו ,ולכן לא נחשב דעת בספירות ,כי כל מה שלא היה
בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,שלכן ז"א נקרא ו"ק אע"ג שלאחר
התיקון יש בו ע"ס שלימות ,וסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א כמ"ש בא"ז ,והן ז"ת דאו"א
והן ג"ר דז"א ,והתרין עטרין באין מע"ק אוירא ובוצינא ,שלכן הדעת במקום הכתר ,עכ"ל.
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שהם בקטנות ובצמצום כפי הראוי אל התחתון ,ולכן כאן ג"כ הספיקו נה"י דז"א אל כל י"ס של
פרצוף יעקב ,והוא מבואר.
פתח ז
לאה אשת פרצוף יעקב ונוקבא דיליה ,כבר ביארנו )פתח א'( ענינה שהיא דכורא של
הנוקבא ,והיינו כי גילוי מלכותו ית' לנבראים בממשלתו הוא על ב' דרכים ,א' בבחינת ניהוג
הטבעי שהוא הנהגה התדירית ,והוא שאנו ממליכים אותו ית' ובו תלוי כל עבודתינו בסוד
אמונה שבלב ,והוא התחלת פרצופה וכתר דרחל שמתחיל מן החזה ,וזהו העיקר בכוונת רצונו
ית' שנהיה עובדים אותו ית' וממליכים אותו מצד האמונה אף שלא נתגלה מלכותו בעולם,
שבזה יתגדל השכר בטוב הבחירה ,ולכן רחל היא עיקר הנוקבא עקרת הבית בהנהגה ,ולכן היא
נוקבא של יעק"ב ,שק"ב היא אמונ"ה ,וי"ע ,הם פ' אורות שבכתר דידה ,2989ד"פ הי"ה ,כמשי"ת
במקומו בס"ד )פתח יא( אבל לאה הוא גילוי מלכותו ית' מצד אותות כמו שהיה במצרים ולע"ל,
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל ,2990ודבר זה אינו אלא לפרקים בעת הצורך כמש"ל )פתח ה'( ולכן אין
זה נוקבא העיקרית ,וצריך שתדע שגם הנהגה הניסיית יש לה סדור נכון כמו שיש להנהגה
התמידית שהיא גלגל שלם מקיף מתחלת הבריאה עד סוף אלף הששי ,שכל ההנהגה קשור א'
בחברו כל פרט ופרט ,ויש המשך והחלות לכל רגע מתתר"ף רגעים הנמצאים בכל שעה א'
בחברו ,שהם הרכבת פרטי כחות מאורות העליונים המאירים זה אחר זה בהדרגה ולא בבת
אחת ,שמצד זה הוא סוד התחלקות הזמן כמ"ש במקומו באריכות )פרצופים פתח ז'( שהוא
נקרא פרצוף שלם של הנהגה שהוא מסודר בדמות אדם בתרי"ג מדרגות ,וכמו סוד כללות
הנשמות שהם גוף א' שלם ,וכן כל הבריאה הוא דמות אדם שכל מאור וכל פרט יש לו דיבוק
ושייכות א' בחברו ,וכן ההנהגה בהם שהוא סוד מ"ש כנסה"ג בתפלת ר"ה ,אתה זוכר מעשה
עולם כו' צופה ומביט עד סוף כל הדורות כו' ,וכמ"ש )ר"ה ט"ז ע"א( וכולם נסקרים בסקירה
אחת כמשי"ת במ"א )פרצופים פתח יב( והוא פרצוף רח"ל המנהגת הבריאה ע"פ סדור פרטי
המאורות שבז"א ,והוא בסוד ויה"י או"ר גי' רחל 2991שאמרו מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכן,
והיינו שרחל מנהגת הבריאה בסוד קשר פרצופה ע"פ סדור פרטי המאורות שכבר היו מסודרים
בז"א ,ורק בסוד צמצום וסילוק בהנהגה טבעיית מן החזה ולמטה כמ"ש.
והנה כמו כן יש סדר שני בהנהגה והוא הנהגה הניסיית ,שכן נסדר בעומק מחשבתו ית',
שגלגל זה של הנפלאות יתגלה בעתים מיוחדים לפי עת הצורך ולפי סדור הזמן שהיה משוער
בעומק מחשבתו ,ואין הנסים ונפלאות דבר בא במקרה מאתו ית' לפי מה שהיה צריך לשעתו,
שלפ"ז לא היה התקשרות וחיבור לגילוי הנסים בזמנים מיוחדים זה בזה ,אבל באמת יש לזה
התקשרות וסדור נכון ,וכמ"ש בזה מהר"ל מפראג בספרו גבורות ה' )הק' ב'( ודבר ה' בפיו אמת
בזה שהוא סוד פרצוף לאה שהיא ג"כ בדמות פרצוף וקומה שלמה מחובר מפרטים ומדרגות
תלוים זה בזה ,והנה פרצוף זה של הנהגה הנסיית לא נתגלה כל זמן הנהגת ו' אלפי שנין כי אם
נקודה תחתונה שבו ,והיא סוד מלכות של אחוריים דאימא שממנה נבנה פרצוף לאה כולו ,אבל
הט"ס עליונים של פרצוף הנהגה זאת לא ניתן להתגלות כי אם לימות המשיח ,שאז יתגלו גודל
גבורותיו ונפלאותיו בעולם ,והטעם ,כי כל ו' אלפי שנין הוא זמן הבחירה ומציאת יצה"ר
וסט"א ,ואלו היה גילוי להנהגה זאת בביטול הטבע לגמרי ,לא היה מקום פיתוי ליצה"ר
להחטיא האדם ,כי מי הוא הפתי הרואה יקר גודל כבוד המלך בעיניו וימרוד נגדו בפניו ,ולכן
הוצרך הוא ית' להסתיר הנהגה זאת מן הנבראים ,ורק בעתים רחוקים שהיה מתנוצץ איזה זיו
מהנהגה זאת אשר הבריק על פני תבל ואז הכירו כח כבודו ,ותיכף אחר שנסתלק חזר הרע
למקומו ,וכמו שהיה בפרעה במצרים שבעת ששלטה המכה הודה בגבורתו ית' ואמר )שמות ט
כז( ה' הצדיק וגו' ,ותיכף בסורו אז כתיב )שמות ז יג( ויחזק לב פרעה וגו' ,וכן הוא בכל זמן
ובכל דור ,ולכן כשיוגמר גלגל הנהגת הבחירה בסוף אלף הששי ויהיה גמר התיקון והבירור ,אז
 2989עי' ע"ח לאה ורחל פרק א'.
 2990עי' ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ז ע"ג וז"ל ,ענין לאה ורחל כבר כ' שהן זו"נ
שבנוק' ,והענין כי שתי בחי' במלכותו ית' ,א' מצד שאנו ממליכין אותו ,שזהו תכלית כל העבודה,
וזהו בחי' נוק' ,אבל בחי' שנית כשנתגלה מלכותו בעולם מצד אותות ,כמו במצרים ולע"ל והוא
גאותו של הקב"ה וכו' ,עכ"ל.
 2991עי' רמ"ע מפאנו יונת אלם פרק ה'.
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יתגלה כבודו ית' בקביעות ,כמ"ש )ישעיה מ ה( ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו וגו' ,ולכן אז
וביער רוח הטומאה וגו') ,2992ישעיה לא ז( ימאסון איש אלילי כספו וגו' ,וכתיב )ישעיה ב ב-ג(
והיה באחרית הימים וגו' ,והלכו עמים רבים וגו' ,לכו ונעלה וגו' ,בית יעקב לכו ונלכה באור ה'
וגו'.
והוא סוד מ"ש הרב ז"ל ,שט"ס עליונים דאחוריים דאימא לא נתבררו עדיין והם הולכים
ומתבררים ע"י עבודת ישראל ,וחזקתם באמונתם בעומק השפלות והסתר פנים הוא גורם
תיקונים להנהגה זאת שיתראה לע"ל ביותר מעלה עד אין קץ מאשר היה כל זמן העולם ,וכמ"ש
והיה ביום ההוא לא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה וגו' ,2993והוא סוד אחוריים דאימא בסוד שם
אהי"ה שמורה שעתיד להתגלות ועדיין לא נתגלה ,2994והוא בסוד הסתר פנים שעדיין אינו ראוי
להתגלות כי אין בו תיקון ,שהרי מצד הסתר הזה נמצא מקום לסט"א וליצה"ר בעולם כמ"ש,
והרי זה עדיין בסוד התהו והקלקול שנותן לו מציאות קיום עד לע"ל שיתתקן ,ואז יתגלה אורו
בסוד הארת פנים.
וזהו תיקון אחוריים של אימא ,שבאמת אימא היא הנותנת תיקונים לכל הקלקולים בסוד
התשובה ,וכן באלף הז' דשם סלקין כולהו ותייבין לאתרייהו ,2995והוא המגלה כבוד ה' בסוד
ל"ב נתיבות חכמה עליונה שהיא סתומה בסוד יו"ד ,שמשם שורש הנהגה הטבעיית סוד רחל
שבנינה משם ,שעכשיו כבודו ית' וחכמה עליונה נסתרת ומלובשת ע"י הנהגה הטבעיית בסוד
)תהלים יט ב( השמים מספרים כבו"ד א-ל ,והוא נוקבא חכמה תתאה של הבריאה ,וחכמה
עליונה מתגלה ע"י אימא שנותנת ציור לחכמה בסוד נ' שערים שלה שהם בסוד נ"פלאות נ'
פלאות חכמה ,והם בסוד אל"ף חכמה פלא ,ולכן משם נבנה פרצוף לאה בסוד ד' אלפין של
אהי"ה כמשי"ת במקומו )פתח ט( שכלל גלגל ההנהגה הוא בד' אותיות שהם כוללים הכל
כמ"ש בכ"מ ,והם ד' אותיות של אהי"ה ,והם ד' שמות מד' מוחין כמשי"ת במקומו )פתח ט'(.
פתח ח
וז"ס מלכות משיח בן דוד שהוא מלאה ,שבאמת מלכות ישראל תלוי בגילוי מלכות
שמים ,וכמ"ש רז"ל )חגיגה ה' ע"ב (2996מאי מפני גוה ,מפני גאותה של ישראל כו' ,ואמרי לה
מפני גאותה של מלכות שמים כו' ,ואמרו מאי במסתרים וגו' ,מקום יש לו להקב"ה ומסתרים
שמו ושם הוא בוכה כו' ,כאן בבתי גואי כאן בבתי בראי כו' ,וכל אלו סודות נוראים מאד שרמזו
רז"ל במתק לשונם ,והוא כי הנוקבא נקראת תמיד מקום שהיא מקומו של עולם שנותנת סיבה
ומקום קיום לכל הנבראים ,וכמו סוד מלכות עילאה מקומו של כל העולמות בצמצום הראשון,
כמו כן מלכות דאצילות מקום לנפרדים בי"ע ,ויש ב' בחינות מקום ,א' באתגליא וא' באתכסיא,
והם בסוד לאה ורחל כמ"ש למעלה )פתח ה'( והיינו ,שהנהגה הטבעיית שהיא תדירה נקראת
בתי בראי ושם אין העצבות ניכר ,שהרי עולם כמנהגו נוהג ,אבל בחינה עליונה שנקראת בתי
גואי סוד לאה גילוי מלכותו מצד הנפלאות ,שם הבכיה והעצבות מצד שנסתר כבוד מלכותו ית'
ואינו רק לישראל בסוד אמונה לבד ,וז"ש מקום כו' ומסתרים שמו ,והוא גאותה של מלכות
שמים בסוד )שמות טו א( כי גאה גאה שהוא בלאה וכמשי"ת עוד בסמוך בס"ד ,ובו תלוי ג"כ

 2992על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 2993לשון הפסוק ירמיה כג ז-ח ,לכן הנה ימים באים נאם ה' ,ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה
את בני ישראל מארץ מצרים ,כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ
צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם וישבו על אדמתם ,עכ"ל.
 2994עי' זהר ח"ג י"א ע"א וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא ,לבתר אשר
אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
 2995עי' ספד"צ ל"ז ע"א.
 2996וז"ל הגמ' ,ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ,אמר רב שמואל בר איניא
משמיה דרב מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו ,מאי מפני גוה ,אמר רב שמואל בר
יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים ,רב שמואל בר נחמני אמר
מפני גאוותה של מלכות שמים ,ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא ,והאמר רב פפא אין
עציבות לפני הקדוש ברוך הוא ,שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו ,לא קשיא הא בבתי
גואי הא בבתי בראי ,עכ"ל.
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דרחל כמ"ש רבינו הגדול ז"ל ,שמצד גילוי כבודו

מלכות ישראל ,שלאה הוא כתר מלכות
מצד האותות ניכר ג"כ מעלתם של ישראל.
וכ"ז בית ראשון אף שהיה מאיר ג"כ בסטרא דלאה שרחל ולאה הם ב' בתים ראשון
ושני ,כמ"ש )רות ד יא( כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בי"ת ישראל וגו' ,וכמ"ש רבינו
הגדול ז"ל בליקוטים ,2998שבבית ראשון היה גילוי שכינה בה' דברים שהם בסוד ה' ראשונה של
השם ,ובבית שני היה בסוד ה' תתאה רחל שלא האירו בה ה' ראשונות וכמ"ש למעלה )נוק'
דז"א פתח לג( שלכן לא היה שם גילוי שכינה ולכן נטלה ג"כ המלוכה מבית דוד בבית שני ,רק
בבית ראשון מצד לאה ,אבל היו בסוד בחינה תחתונה של אחוריים הנ"ל ,ולכן לא היה מלכותם
נמשכה שעדיין היה מציאות לסט"א כמ"ש ,ולא היה גדולתם כ"כ למשול בעליונים ובתחתונים,
אבל משיח יגדל מעלתו מאד כמ"ש )דניאל ז יג( וארו עם ענני שמיא כבר אינש אָתֵ ה וליה יהב
שלטן וגו' די לא תעדי ,שיתתקנו כל האחוריים ,והוא ב' הכסאות כמ"ש )שם( עד די כרסוון רמיו
וגו' ,ואמרו )חגיגה י"ד ע"א( א' לו וא' לדוד ,וע"ז נאמר )ישעיה ט ה( כי יל"ד יולד לנו וגו',
שהוא בסוד אחוריים דאימא שם אהי"ה גי' יל"ד ,וכתיב ב"פ יל"ד יל"ד לנו סוד ב' אחוריים
דאימא ב' המדרגות של אב"א ושל פנים באחור כמ"ש הרב ז"ל ,וכתיב )שם( ויקרא שמו פלא
יועץ וגו' ,סוד גילוי הנפלאות שיהיה בימיו ,וכתיב )שם ו( לםרבה המשרה וגו' על כסא דוד ועל
ממלכתו ,להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה וגו' שהם ב' הפרצופים ,משפט הוא לאה
לעשות דין ברשעים ולגלות גבורתו וגדולתו בעולם ,ובצדקה הוא בסוד רחל כידוע.
והוא סוד מ"ש )מגילה ל"א ע"א( במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה
מוצא ענותנותו כו' ,כי הגאוה הוא בלאה שע"י ניכר כביכול גדולתו ית' ,והוא סוד הענוה דרגא
דמשה ,כמ"ש )במדבר יב ג( והאיש משה עניו מאד וגו' ,כי הוא זכה אליו והוא כלת משה,2999
והוא כי בזמנו היה גילוי הנפלאות בעולם יותר מכל הדורות ולכן אליו נתגלה שם אהי"ה ,והוא
אשר יתגלה לימות המשיח במדרגה יותר עליונה ,כמ"ש )בראשית מט י( לא יסור שבט מיהודה
וגו' עד כי יב"א שיל"ה והוא מש"ה 3000ועם יב"א גי' משיח ,וכן אז )ישעיה מב יג( כאיש
מלחמות יעיר קנאה יריע וגו' ,שהוא בסוד חצי פרצוף העליון של ז"א שעליו נאמר )שמות טו ג(
ה' איש מלחמה ,כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים.3001
וז"ס לאה שהיא קשר של תפלין של ראש ,ורחל היא קשר של תפלין של יד ,כמ"ש
למעלה )גדלות דז"א פתח כא( שהנהגה הטבעיית התדירה הוא בסוד חותם הנסתר שאין גדולתו
ית' ניכר בעולם והוא רחל ,משא"כ לאה הוא סוד )ישעיה מ ה( ונגלה כבוד ה' ,והוא תפלין של
ראש שמתגלה ע"י פרצוף לאה מצד האותות ,אבל אין נגלה מהם אלא רשימו לבד ,שעיקר גילוי
כבוד מלכותו לא יהיה רק לימות המשיח ,וע"ז אמרו )מגילה ט"ו ע"ב( עתיד הקב"ה להיות
עטרה בראש כל צדיק ,שנאמר )ישעיה כח ה( ביום ההוא יהיה ה' צ-באות לעטרת צב"י וגו'
לעושים צביונו ולמצפים תפארתו ,והוא בסוד זכות אמונ"ה של ישראל גי' צב"י בסוד רח"ל,
אבל הם מצפים להארת לאה בשלמותו לימות המשיח שאז יתוקנו כל האחוריים ,וז"ש )סנהדרין
קי"א ע"ב( יכול לכל ,תלמוד לומר לשאר עמו וכו' ,למי שמשים עצמו כשיריים שהוא בסוד
דרגא דענו"ה בלאה.
פתח ט

 2997נראה דצריך למחוק 'מלכות'.
 2998עי' בהגר"א על תיקו"ז נ"ה ע"ב ונ"ה ע"ג.
 2999עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 3000שיל"ה בגימ' משה )תז"ח כז ע"ב(.
 3001עי' ליקוטי הגר"א בסוף הספד"צ ל"ז ע"ג הוזכר לעיל הערה .2990
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מקום עמידת פרצוף לאה הוא נגד הדעת דז"א בעורף ,והוא קשר של תפלין ,כמ"ש
)בפתח הקודם( וענין הקשר הזה הוא רשימו של הד' מוחין שהם בד' פרשיות ,3002והוא בעור
מאחוריו קשר של ד' ,והיינו כמ"ש )א"א פתח ח'( שזיו המוחין הם מתגלים במצח הרצון שהוא
גילוי רצונו ית' בהראות גדולתו על ישראל ולהגדיל מעלתם ,והוא גנוז ונשאר בדכורא בסוד
)תהלים קיט פח( לעולם ה' דברך נצב בשמים ,שלמעלה על השמים ניכר מעלתם של ישראל ע"י
התיקונים הגדולים שעושים ע"י התורה והמצות ,כמ"ש רז"ל )גיטין נ"ו ע"ב( מאן חשיב בההוא
עלמא ישראל כו' ,והוא צורתו של יעקב החקוקה בכסא הכבוד ,3003שהוא פני אדם שהוא צלם
אלקים של האדם ,שהצלם הוא פרצוף המוחין המאירים במצח והם בד' מדרגות של ישראל
כמ"ש )תהלים קטו י( בית אהרן וגו' ,בית הלוי וגו' ,בית ישראל וגו' ,יראי ה' וגו' ,שהם בסוד ד'
רגלי המרכבה ובסוד ד' אותיות הוי"ה ובסוד ד' פרשיות של תפלין ,דקוב"ה משתבח בשבחייהו
דישראל ,כמ"ש )דבה"י א' יז כא( ומי כעמך וגו' ,והם תפלין דמארי עלמא 3004והוא ע"י התורה
שהם מקיימים ,שהתורה היא מיסוד אבא יסוד חכמה עליונה ,והוא מדרגת משה 3005שנתן תורה
לישראל ,והוא הדעת.
וזיו הזה אינו מתגלה אלא למעלה בשמים ,אבל בארץ אינו מתגלה אלא רשימו שלהם
ושבחם של ישראל לפרקים בסוד הנסים ונפלאות ,והוא נוקבא דמשה מה שמתגלה משמים
לארץ ,והוא לאה שאינה אלא רשימו של התפלין בסוד עור לבד ,בד' מדרגות הנ"ל ,ובתחלה אין
בה רק בחינת מלכות לבד של אימא ,ואח"כ מאירה שם גם מנה"י דילה ,ואז מאירים בה כל ד'
מוחין ונעשית בסוד פרצוף גמור מן הדעת עד החזה בד' ספירות של ז"א ,שכמו שהנהגה
הטבעיית שהוא סוד פרצוף רחל היא מתגדלת בהדרגה מנקודה לפרצוף כמשי"ת במקומו באורך
)גדלות דז"א פתח כב( כמו כן הוא בהנהגה זאת שמצד הנפלאות שיש בהם כמה מדרגות.
ומצינו בענין האותות ,שהיו צריכים להכנה תחלה בכל זמן ,כמו באות המטה והתנין
לפני פרעה ,ובשפיכת המים והיו לדם ,שזה היה הכנה לגילוי הנפלאות אח"כ במעשה ,וכן
בהרמת המטה על הצור והים ,וכן באלישע )מלכים ב' יג יז( ירה ויור וגו' ,וכן בכל דבר ,ובאחז
צל המעלות ,ובחזקיה ,והוא כי תחלה היה צריך הכנה למטה בארץ שיהיה בו שינוי הטבע,
ועי"ז אח"כ מתעורר למעלה בשמים ובכל משטרי השמים וצבאיהם ,לשנות כל סדרי בראשית.
ונודע כי הארץ היא מדרגה תחתונה בחינת מלכות ,וז"ס מ"ש הרב ז"ל שתחלה בהיות
לאה למטה במקומה אז קבלה תחלה הארת מלכות דאימא לבד בחינה תחתונה שבכולם ,ואז
נעשה הכנה בשינוי הבריאה בארץ ועי"ז נעשה הכנה לגילוי הנפלאות אח"כ בכל העולמות,
והוא סוד עליית לאה במקום הדעת למעלה בשמים ולעשות בסוד פרצוף גמור ,והוא ע"י גילוי
כל הד' מוחין שבזה נעשה שינוי בכל הנבראים שהם נכללים תחת סוג ד' מוחין בסוד כלל
המרכבה ,והם סוד ד' אלפין דד' שמות אהי"ה שלוקחת ,ושם אהי"ה במילוי יודי"ן הוא גי'
נסי"ם.
וכבר נתבאר בנתיב גדלות ז"א )פתח טז( שסוד המוחין הוא הנהגה פנימיית ושרשי
פנימיות של המאורות ופרטי הנבראים שהם תלוים בסוד הנפלאות שעי"ז מתגלה כבודו בעולם,
והוא גילוי יחודו ית' שהוא מסוד הנשמה המתלבש בכלים ,והמוחין הם היותר קרובים אל אור
הנשמה ,ולכן משם מתנוצץ זיוום בפרצוף לאה ,אבל עיקר המוחין נשארים בז"א ואינם מתגלים
לנבראים רק רשימו שלהם כפי הנהגת העולם ,וד' אלפין שלוקח מתמלאים בה בסוד מד"ת והוא
סוד אדם פרצוף שלם שעד החזה כמ"ש בכמה מקומות ,שגם נה"י נכללים למעלה בסוד סילוק
האורות למעלה מן הפרסה ,והוא שם מ"ה דז"א ,שכולם נכללים בלאה ואד"ם בכללות ,כל א'
מי' שהם י"ס שנכללים בכל מאור ומאור נעשה בסוד מד"ת ,והענין כי מד"ה הוא באימא ששם
בוצד"ק דמדיד משחתין ,3006ולאה היא מאימא בסוד ה' עילאה ובסוד מ"ט שערי בינה ,ולכן
 3002עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ב ע"ב וז"ל ,וד' מוחין חו"ב הן י"ה ,מוח דעת חו"ג ב' מוחין ,זו"נ
הן ו"ד ,עכ"ל ,וע"ש שמביא א"ז רצ"ב ע"ב ארבע גוונין כו' ד' בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא,
עכ"ל ,והן ד' מוחין.
 3003עי' סנהדרין צ"ו ע"ב.
 3004עי' ברכות ו' ע"א.
 3005עי' ע"ח הארת המוחין פרק א'.
 3006עי' ז"ח נ"ח ע"ב.
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משה רבע"ה שהוא בעלה דלאה נקרא איש מדה כמ"ש בהקדמת זוהר בראשית )ט ע"א( פתח
ואמר ,הוא הכה את איש מצרי איש מדה חמש באמה ,וכולא רזא חדא איהו כו' ,איש מדה כולא
חד ,איש מראה ואיש מדה כולא חד כו' ,שמראה הוא כלת משה שע"ז נאמר )במדבר יב ח(
ומראה ולא בחידות וכו' שהוא הלכה למשה בסיני 3007שבימיו היה בגלוי לא ע"י התלבשות,
והוא הנהגה העליונה זיו המאיר מן המוחין ,כי הנביאים זכו לנה"י והאבות לחג"ת שהם גוונין
דמתחזיין וגוונין דלא מתחזיין כמ"ש בזוהר פרשת וירא ) (3008ובכתבי רבינו הגדול ז"ל בביאורו
להיכלות.3009
ומשה זכה לדעת שהוא אספקלריא דנהרא ,והוא בסוד ה' עילאה כמ"ש ,והוא מ"ש
)דה"י א' יא כג( חמש באמה ,וכל אמה הוא ו' טפחים והם שלשים טפחים ג' יודי"ן בסוד נה"י
דאימא שהוא סוד למ"ד דלאה כמ"ש הרב ז"ל ,3010וז"ש )במדבר יב ח( ומראֶ ה וגו' בסגול ג'
יודי"ן ,וז"ס ההפרש שבין נבואת משה לשאר נביאים ,שכולם היה נבואתם מנה"י דז"א ששם
נוקבא תתאה רחל שהיא בסוד הנהגת עוה"ז הטבעיית ,ולכן שם נבואתם במשלים וחידות
הנמצאים בעוה"ז ,משא"כ נבואת משה מסוד הדעת מלאה שלא על ידי לבושים ,וז"ס מראֶ ה
ומראָה דו"נ ,שלאה הוא דכורא דנוקבא ורחל נוקבא שבה כמש"ל )פתח א'(.
פתח י
סדר בנין פרצוף לאה עד החזה דז"א הוא ,שמחג"ת דז"א נעשו כל ו"ק שלה ע"י אור
חוזר כי כבר נת' בכ"מ שכל גידול הנוקבא הוא ע"י אור חוזר ,שהוא בסוד הדין והסתלקות ,שזה
עצם בנין הנוקבא להיותה שורש התחתונים שכל בנינם הוא ע"י צמצום וסילוק שלימותו ית'
מהם ,שעי"ז נמצא כח מציאות הסט"א והיצה"ר שזהו תכלית רצונו ית' בשלמות התחתונים ע"י
מעשיהם בבחירתם ולכן אלו הגבורות וסילוק השלמות שהיה בהם ,הוא גורם שיעלו מעשיהם
לרצון למעלה ושהוא תכלית הנרצה מן התחתונים לעלות לריח ניחוח לפניו ית' ,וז"ס עליית מ"ן
של הנוקבא ותכשיטין דילה ,שבעת שהתחתונים מסודרים בכל חלקיהם כראוי ,אז היא המעלה
מעשיהם והתיקונים הנעשה ע"י לז"א שהוא הנותן הטוב והשפעה לנבראים אח"כ בסוד מ"ד
אור ישר ,ולכן אנו אומרים שבנין הנוקבא ותיקון פרצופה נעשה ע"י אור חוזר ,שכמו שעולה
המ"ן מן התחתונים בסדר תיקון הנוקבא מה שנוגע אל הנבראים ,כמו כן בתחלת אצילותם
וסדורם של המאורות היה באופן זה שיהיה ניתן בהם כח העלאת מ"ן האלה ,שכל מה שהיה
בתחלת האצילות היה בסוד שורש והכנה למה שיהיה אח"כ ע"י התחתונים במקומם ,ולפי
שבנין לאה הוא בסוד המאורות במדרגה העליונה שבהם שהוא האורות שלמעלה מן החזה
כמ"ש ,לכן אנו אומרים שבנינה נעשה מאורות חג"ת של ז"א שעלו למעלה בסוד אור חוזר מג'
פרקין של חג"ת ,והיינו כי כל א' הוא מג' פרקין כמו שאנו רואים באדם הזרועות והרגלים שבו
ושרשם הוא במאורות ,שב' הידים הם סוד חו"ג שהם מתחלקים כל א' לג' מדרגות זה למעלה
מזה ,שכל פרק הוא מאור בפ"ע ונחשבים חח"ן וכן בזרוע השמאלי ,והם המדות המתחלקות
בשיעור חכמה עליונה שכל מדרגה קטנה עליונה ,מספיק ליתן סדור למדרגה שלמה של התחתון
שכך נעשה השיעור ע"י הבוצד"ק ,ולכן פרק השני שבזרוע ימין דז"א שימש לכל החסד דלאה
לג' פרקין שבה ,ונעשה בסוד אור חוזר והוא ע"י פנימיות המדות המאיר בהמדות של ז"א שהם
המוחין ,והיינו מח חכמה שמתלבש תוך פנימיות הכלי של החסד ,כח הפנימיות הזה האיר בסוד
אור חוזר ונעשה מזה חסד דלאה ,והאור יצא מבין הפרקים שכמו שבאדם התחתון יש הפסק בין
פרק לפרק כמו כן במאורות העליונים ,שכל פרק היא מדרגה בפ"ע ,ובין פרק לפרק הוא מקום
בקיעה אל אורות הפנימיים ,והיינו מקום גילוי אל המאורות פנימיים ,וכן נצח דלאה נעשה
 3007עי' יהל אור ח"ב כ"ח ע"ד וז"ל ,סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד,
עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז קס"ט ע"ב )מודפס קס"ו ע"ב( וז"ל ,עתה אין אנו סומכין על פסק
אלא בראיות ופלפולא כמו שהוא בכל הש"ס ופוסקים ,אבל פסקי הלכות אינן אלא לע"ה ,אבל
לע"ל שילמדו מפי משה הלכה למשה מסיני ושם אין קושא ופלפול כלל ,עכ"ל.
 3008נדצ"ל וארא דף כ"ג ע"א.
 3009עי' יהל אור ח"א י"ב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין לכן ב' גוונין הראשונים נראין
בפתיחו דעיינין וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"ד אין שם גוונין כלל,
עכ"ל ,ועי' עוד שם דף ט"ו ע"ד.
 3010עי' שער לאה ורחל פרק ד'.
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מפרק השני שעד פרק התחתון ,וכן בקו השמאלי גבורה דלאה מפרק עליון דגבורה ,והוד דידה
מפרק ב'.
והאורות עלו ממטה למעלה לטעם הנ"ל וגם לטעם שגבול יש ללאה להתפשטות שלה
עד החזה ,ומשם ולמטה הם שייכים לרחל כי משם ולמטה האור בצמצום לפי מדרגת רחל לבד,
ולכן גם לאורות הפנימיים של הזרועות שהם נתנו מקום להתפשטות הנהגת לאה הוצרכו
להסתיים ג"כ בערך המדרגות שעד החזה ולא יותר ,ולכן משם הוצרכו להסתלק למעלה ,והוא
ממש כמו אורות הפנימיים שבגוף ז"א שנסתלקו ג"כ ממה שהיה תחת הפרסה ועלו למעלה
בסוד )בראשית א ט( יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד וגו' ,כמ"ש בספ"ד ובביאור רבינו
הגדול שם )כ"ו ע"א(.3011
וחו"ב שלה נעשה ע"י הגבהת הידים של ז"א בסוד נשיאת כפים למעלה נגד הראש
בסוד )תהלים קלד ב( שאו ידיכם קודש וברכו א"ת ה' ,כמ"ש הרב ז"ל שא"ת הוא לאה בסוד
אתין וגמין רבוים וגם תמיד את הוא הטפל לדבר אחר ,וכן כאן את ה' לאה נוקבא דז"א ,והיא
מתברכת במוחין דילה ע"י נשיאת הידים לקודש שהוא נגד חו"ב ,והענין כי הידים הם עשוים
לעלות ולירד בסוד הכנפים שהם מאורות העשוים לעלות למדרגה עליונה לקבל מאורות יותר
עליונים ואח"כ להוריד וליתן למטה ,כמו הידים באדם שהם עשוים לקבל וליתן וכן הוא
בשרשם שכל פרצוף מתחלק לג' חלקים ראש בטן גויה שהם בסוד נר"ן ,ג"ר וג' אמצעיות וג'
תחתונות ,כמו באדם שעיקרו ע"ש הרוח שבו שהוא חג"ת 3012שבו הגויה ,והראש שבו הוא
הנשמה שהוא מדרגה למעלה ממדרגת האדם ,ניתן בו להשלימו ולהעלותו למעלה עליונה,
והבטן שבו הנפש הוא למטה ממדרגת האדם ,ונתחבר בו כדי שגם הוא ישתלם ויעלה במדרגת
הרוח שהוא האדם להבנות ע"י הנשמה המאירה בו ,ולכן הידים שהם באמצע נגד החזה והלב
שבו הרוח עשוים לעלות לראש לקבל הארת הנשמה ואח"כ יורדים נגד הרגלים שהוא הנפש
שבו ,וכן כאן לאה שעיקר בנינה נגד חג"ת דז"א מקום הידים.
ופרקין תתאין הם המאורות העשוים לקבל מלמעלה וליתן למטה כמו באדם למטה,
ולכן ע"י נשיאתם למעלה נגד חו"ב שלו הם מעוררים הארה מרובה שגם בלאה מאירים חו"ב
שבה שהם ראש סדור הנהגה העליונה הזאת אשר שם הם מסודרים בשלמות.
והוא מ"ש הרב ז"ל בסוד נטילת ידים )פרצופי זו"ן פרק ב'( שהקליפה יש להם אחיזה
בסופי האצבעות בציפרנים באורות הבוקעים משם ,והיינו כי הסט"א מקומה נגד נה"י
ברגלין ,3013ובעת שהידים למטה אז הגבורות ההם בהתפשטם נותנים להם כח כי הם מסוד סיגי
הגבורות בסוד ה"ג ה' אצבעות ,ולכן שם דבוקים הצפרנים שהוא לבוש חיצון הדבוק בגוף שהם
בסוד כתנות עור ,3014וכן למעלה בלבוש החיצון של הקדושה סוד החשמל 3015משם יש להם
 3011וז"ל ,ז"ש שנצמצם א"ס בשביל מלכותו ,ובצמצום שהוא סוד הדין ועביות הכלים של
מלכות ,שעי"כ תוכל להתגלה ,וז"ש )בראשית א ט( יקוו המים מתחת השמים שהוא ת"ת דע"ק,
הפרסה שנקרא רקיע השמים ,כמש"ל )בראש העמוד( אל מקום אחד ליסוד ואז ותראה היבשה
וזהו יום השלישי ,עכ"ל.
 3012עי' 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.
 3013עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 3014עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה ,והם
כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' ,וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי
היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג
וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא
החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב(
מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור
ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש
בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד
ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא
למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל
עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 3015ע'' זהר ח"ג רכ"ג ע"ב וז"ל ,למנצח תמן מ"ל עם נצח ודא מ"ל מן חשמ"ל ,מן ח"ש הוד
ונצח ,עכ"ל ,ועי' ע"ח אבי"ע פרק יג וז"ל ,הנה החשמ"ל הזה מלביש ומקיף לזו"ן מכל צדדיהם
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אחיזה ,ולכן צריך ליטול הידים במים שהם סוד הגבורות שבחסדים כמ"ש במ"א )בית עולמים
ו' ע"ב( מזה והוא הטהרה ,וגם כי המים הם מסוד אימא תשובה סוד המקוה המטהרת כל
טומאה בסוד ונקה ,וצריך לזה נשיאות הידים למעלה לקבל הארה מבינה.
וכלל פרצוף לאה הוא בסוד גאותו של מלכות שמים כמ"ש למעלה )פתח ז'( ובמקום
גאותו הוא ענותנותו ,3016כי גאה הוא בסוד נה"י דתבונה שהוא ג' ,וא' הוא מלכות שלה ,והיא
בסוד ה' עילאה ,ושם נמצא סוד ענוה ,שהענוה הוא ענין גילוי השגחתו ית' בשפלים ,וכל מה
שמגלה השגחתו יותר הוא בסוד ענוה יותר ,והוא מצד הנפלאות שרוצה להשגיח ולהראות
שלמותו בתחתונים כמ"ש ,שעי"ז משפיל הסט"א האוחזים באחוריים דאדנ"י ,והוא מ"ש משה
בשירת הים )שמות טו א( אשירה לה' כי גאה גאה סו"ס 3017ורוכבו רמה בים ,והוא גאותו של
מלכות שמים שהוא אימא מלכות עילאה ,משא"כ נוקבא רחל היא מלך על כל הארץ שהוא
בבטן בנה"י והוא מלכות ישראל ,וז"ש )חגיגה ה' ע"ב( מאי מפני גוה ,מפני גאותם של ישראל
כו' ,ואמרי לה מפני גאותה של מלכות שמים כו' ,שהוא בב' בתי מקדשים ב' ההי"ן ,והבן מאד.

אפילו מתחת רגליהם ,ומה שהוא מצדם נקרא מלבושים ,ומה שהוא מתחת רגליהם נקרא
מנעלים ,והבן זה היטב וכבר נתבאר כי מלבוש גימטריא חשמ"ל ,גם נעל נקרא לסיבה זו ,עכ"ל.
 3016עי' מגילה ל"א ע"א.
 3017גימ' אחוריים דאדנ"י )א' א"ד אד"נ אדנ"י(.
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נתיב פרצופים לאה ורחל
פתח ]3018י[א
לאה ורחל כבר ביארנו )פתח א'( שהוא נוקבא דאצילות בב' מדרגות דו"נ שבה ,א'
בבחינת הנהגה עיקרית בנבראים ,וא' בהנהגה טפילה ע"י אותות ,וכ"ז בית ראשון שהיתה
מלוכה לישראל מדוד דאתי מיהודה ,היה קצת גילוי מהנהגה עליונה בגילוי שכינה בישראל,
אבל עיקר ההנהגה היה ברחל ,ולכן כתב הרב ז"ל שדוד היה עיקרו מנוקבא רחל וגם אתי מלאה,
והוא מ"ש )תהלים לט ה( הודיעני ה' קיצי ומד"ת ימי וגו' ,והוא כמ"ש במדרש על מ"ש בברית
בין הבתרים ,וירד העיט על הפגרים וגו' ,שהיה דוד רוצה לכלות כל האומות וישב אותם אברם
וגו' ,והיינו שהיה רוצה שיהיה בזמנו גמר התיקון שאז יתבטל הרע ויהיה נתקן כל האחוריים
דאימא בי"ס שבה ,ויהיה הנהגה במדרגה עליונה של משיח כמ"ש למעלה )בפתח ח(.
וכבר ביארנו במקומו )עגו"י פתח ג' ,ותיקון פתח ד'( שמאברהם אבינו התחיל התיקון
לכלל הבריאה מעת שנבחר אברהם וזרעו ,וכמ"ש )בראשית יז ז( להיות לך לאלקים וגו' ,והוא
מברית בין הבתרים שמאז התחיל הגלות שהוא סוד ירידת הנוקבא לסט"א לברר ולתקן הרע
להחזירו לטוב והם השברי כלים ,והוא מ"ש לו הקב"ה )בראשית טו ט( קחה לי וגו' ויבתר אותם
בתוך וגו' ,שהם השברי כלים ,ויתן איש בתרו לקראת רעהו שהם אוחזים בב' הקווין ,כמ"ש
)משלי ל כח( שממית בידים תתפש ,בימין ושמאל ,וכתיב )בראשית טו יז( והנה תנור עשן ולפיד
אש אשר עבר בין הגזרים האלה ,והוא סוד הגלות ושכינה בגלותא העובר שם ,לברר הבירורים
והתיקונים ע"י עבודת ישראל שם וכבר ניתן זמן וקצבה אל הבירורים עד סוף אלף הששי שאז
יהיה ימות המשיח ,ולכן היה דוד רוצה למהר התיקון עד שבא אברהם ולא הניחו עד שיגיע
הזמן.
ובאמת זמן הגלות והבירור נמשך לפי ערך הזמן שצריך לברר האחוריים דאימא שהוא
ט"ס ראשונות דילה שהוא תיקון לאה בשלמותה כמ"ש למעלה )בפתח י'( שאז לימות המשיח
תתגלה ,ונוקבא רחל תתעלה עד שם ,ויהיה ההנהגה ע"י הנפלאות הגדולות ,וז"ס מדרגת דוד
שהיה ראוי להיות נפל רק אדה"ר נתן לו משנותיו ,3019והוא ג"כ סוד עמוק שהוא ענינו של משיח
שנקרא בר נפלי 3020שבכל דור נמצא ניצוצו ,אבל השכינה אינה מוציאה אותו בשלמותו ,שעדיין
לא נגמר בירור כל המדרגות שלו 3021לצאת מן הסט"א שהוא עצם אורות אחוריים של אימא
שהם התיקונים והמעלות שעתידים להנתן למשיח ,שבזה יכבוש כל האומות ויעביר הסט"א מן
העולם שהם נמשכים מן האחוריים ההם ,וכל זמן שלא נגמרו האחוריים האלו לצאת ולהתברר
ולהסתלק מן הרע אז נקרא בר נפלי ,שהם אחוריים דילה שנפלו למטה במקום נוקבא דאצילות.
ולכן הוא נשאר גנוז בהיכל ק"ן צפו"ר ,3022ר"ל שנשאר נשמתו נשרשת למעלה באימא
עילאה במקומה ששם אין מגע לסט"א ,ולא נתנו ללאה לבנין פרצופה להנהיג למטה בעולם
התחתון ,וידוע כי קן צפור הוא באימא ,וכל זמן שמשיח אין יכול להתגלות שלא נשלמו אלו
האחוריים ,אז הרע נמצא בעולם עד שהחטא גורם שגם נוקבא רחל תהיה לפעמים רק בסוד
נקודה אחת לבד שהוא גלותא דשכינתא בסוד )דברים כב ו( כי יקרא קן צפור לפניך בדרך וגו',
כמ"ש בתיקונים בכ"מ ,ולכן אז דוד בסוד נפל שלא כלו לו חדשיו.
וכ"ז בית ראשון ניתן לו ממשלה בסוד רחל למטה מן החזה ,שעיקר ההנהגה היה ע"י
רחל ,רק שגם ה"ס ראשונות האירו בה שהם ניצוצי הנפלאות ,שהיה גילוי שכינה שם במקצת
וכמש"ל )פתח ח'( אבל עיקר היה מלובש בדברים טבעיים בסוד רחל ,והוא סוד ע' שנים שנתן
לו אדה"ר שהם ב' הויו"ת שבנו"ה וב' שלישי ת"ת מן החזה ולמטה שהם במספר ע' ,כמ"ש
 3018בכת"י נחשב נתיב זה כהמשך לנתיב יעקב ולאה על אף שכתוב שזה נתיב לאה ורחל.
 3019עי' זהר ח"א נ"ה ע"א ,וכן תיקו"ז קס"ג ע"ב ,ועי' מדרש במדבר רבה פי"ד פי"א וז"ל ,עי'
שנה שחיסר אדם משנותיו ונתן לדוד בן ישי ,לפי שראוי היה לחיות אלף שנים ,שנאמר )שם ג( כי
ביום אכלך ממנו מות תמות ,ויומו של הקב"ה אלף שנים שנא' )תהלים צ( כי אלף שנים בעיניך
כיום אתמול ,עכ"ל ,ועי' נפה"ח שער א פרק כ בסוף הפרק שזה החלק של מלכות דאצילות
המושרש במלכות דא"ק.
 3020עי' סנהדרין צ"ו ע"ב.
 3021עי' בהגר"א אגדות בכורות ח' ע"ב ,ועי' תז"ח ז' ע"ב.
 3022עי' ע"ח א"א פרק יד ,ועי' זהר ח"ג קצ"ו ע"ב ,ועי' לעיל א"א פתח יט ,ונוק' דז"א פתח כב.
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הרב הקדוש ז"ל בסוד המילה במקומו )ע"ח שער אונאה פרק ג'( ואדה"ר הוא ז"א שם מ"ה
שנותן לנוקבא הארות אלו מב' שלישי ת"ת ומנו"ה שלו ,ואלו הם החיים של דוד וסוד ממשלתו
בבית ראשון כמ"ש ,והוא סוד חו"ה מילוי מ"ה אדם כמ"ש הרב ז"ל )ע"ח שער התיקון פתח ג'(
וז"ש )בראשית טו יא( וירד העי"ט על הפגרים שהם ע' וי"ט הנ"ל ,וה' הוא נוקבא ה' תתאה וגם
רומז להארת ה' ראשונות בסוד לאה.
והיה רוצה שבזמנו יהיה נגמר התיקון לזכות לסוד ימות המשיח ,ולא הניחו אברהם
שבחר בגלות כדי שברוב הזמן יהיה נגמר הבירור ,ולכן שאל דוד )תהלים לט ה( הודיעני ה' קצי
בסוד זמן ימי חייו בע' שנה בסוד מילוי שם מ"ה כל א' כלול מי' הוא ק"ץ ,ואח"כ שאל ומדת
ימי מה היא ,והיינו שרצה לידע שיעור המדה של אורות דלאה שהם אחוריים דאימא ,כמה
מדרגות צריכים להתתקן עד שמזה ידע זמן קץ של משיח לפי מספר המאורות האלו שצריכים
להתתקן בזה אחר זה ,והם מדות ימיו של משיח עד שיהיה נגמר חדשיו בעת הלידה ,וארז"ל
)שבת ל' ע"א( שהשיב לו הקב"ה גזירה היא מלפני שאין מודיעים קצו של בו"ד כו' ,שאין קץ
של משיח יכול להתגלות ,לבא לפומא לא גלי.3023
וכתב הרב ז"ל שלאה לוקחת לכתר שלה י"ו אורות שהם ד' אלפין דד' שמות אהי"ה
דאימא ,ורחל לוקחת פ' אורות שהם כמנין ד"פ הי"ה הנשאר מד' שמות הנ"ל ,והוא ענין עמוק
מאוד כמ"ש במ"א באריכות בסוד הזמן שמתחלק לג' מדרגות הי"ה והו"ה ויהי"ה שהם בסוד
נר"ן של ג' עלמין ובסוד בינה וזו"נ שהם כלל הפרצוף בראש בטן גויה ,שענין היה הוא במלכות
בסוד הנהגת עולם התהו מה דכבר היה והו"ק הם בסוד הוה ,שהוא הנהגת הזמן של ו' אלפי
שנין ,ויהיה בסוד בינה באלף השביעי בגמר התיקון ,תליסר יקים לון כו' ,3024ואז סלקא מלכות
לבינה קרן ביובל אתעטר 3025כמ"ש בביאורי רבינו הגדול ז"ל בספ"ד באורך.3026
וז"ס שם אהי"ה שמורה על מה שעתיד להיות לע"ל בסטרא דבינה באלף השביעי,
וכשתסלק הא' הוא נשאר הי"ה בסוד מלכות מה דכבר הוה ,ובתיקון סלקא מלכות לבינה בסוד
אלף בגילוי היחוד ,והוא סוד כלילת מלכות נוקבא בבינה בשם אהי"ה ,ולכן לאה ורחל שהם ב'
נוקבין נכללים שניהם בשם אהי"ה ,אך לאה שהיא בסוד הנפלאות לוקחת אורות העיקרים של
אימא שהם בסוד יהיה ,אבל נוקבא דרחל מסוד היה לבד ,והבן מאד.
פתח ]י[ב
לאה ורחל שניהם הם בסוד הדינים שהם מגבורות ,אך לאה היא דינא קשיא ורחל דינא
רפיא ,כי לאה היא בחצי העליון של ז"א שהוא במקום הסתום שאין החסדים מתגלים שם,
משא"כ ברחל שהיא מן החזה ולמטה ,והענין כמ"ש במקומו )גדלות דז"א פתח לח( בסוד
התחלקות ב' פרצופים של ז"א שחציו העליון הוא בסוד הנהגת עוה"ב ששם עיקר המשפט לפי
המעשה בדקדוק גדול 3027כמ"ש ,משא"כ מן החזה ולמטה בהנהגת עוה"ז המדות ממוזגים
בהתחלפות לצורך קיום העולם ,והוא ענין גילוי החסדים של אבא שהוא יסוד הבריאה שהוא
שם ,ולכן הנוקבין שלהם הם בערך מדות האלו ,ולכן לאה דינים קשים יותר והוא סוד גילוי
 3023עי' ז"ח ח' ע"א.
 3024עי' ספד"צ י"א ע"א.
 3025עי' ספד"צ ל"ו ע"ב.
 3026עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש
בס"י ,והוא סוד וחד חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות,
ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,
רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב
הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים
לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל.
 3027עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
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הנפלאות שבעולם שהוא התנוצצות מהנהגת עוה"ב מבינה ,ולכן בכל עת שהיה גילוי הנפלאות
היה מתעורר דין קשה כמו בקי"ס שהיה קטרוג גדול כידוע ,3028וכן בכל זמן וכמ"ש )שבת ל"ב
ע"א( לעולם אל יכניס אדם א"ע במקום סכנה כו' ,שאם עושים לו נס כו' ,וז"ס אחיזת הקליפה
בסטרא דלאה ביותר ,שמצד שלמעלה בשרשה הוא דינים קדושים 3029בדקדוק הדין ,מצד זה
מתעורר למטה הסט"א לקטרג.
והוא מ"ש הרב ז"ל בסוד אדה"ר שהיה לו ב' נשים חוה ראשונה מסטרא דלאה וחוה
שניה מסטרא דרחל שאדה"ר נברא בצלם אלקים והוא כולל כל הנשמות עד סוף העולם ,והרי
היה כולל כל הו' אלפי שנין שהוא סוד ו"ק כלל פרטי המאורות שבז"א בב' חלקי הפרצופים
שבו ,ולכן נקרא אד"ם סוד שם מ"ה וחוה היא נוקבא דיליה שע"י היה ראוי להוציא תולדות
לגלות כל הנשמות שעד סוף העולם ,כמו למעלה ז"א מגלה כל כחות פרטי מאורות שלו ע"י
נוקבא.
ובתחלה קודם שחטא אדם ,היה במדרגה גדולה כפי מצב האדם בהנהגת עוה"ב ,שלכן
היה יושב בג"ע כמו הנשמות לאחר מיתה ,והוא סוד מ"ש )חגיגה י"ב ע"א( אדה"ר קומתו היה
מסוף העולם ועד סופו ,וכיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו ,שנאמר אחור וגו' ,והוא סוד
עמוק שתחלה היה אדה"ר כולל כל פרטי מאורות שבז"א גם מה שלמעלה מחציו ,ור"ל שהיה
ראוי שע"י יתגלה כל פרטי מאורות עליונים שבז"א ,ויהיה הנהגת הנבראים במדרגה העליונה
בסוד הנפלאות וע"פ עומק הדינים ,שלא היה צריך למיזוג החסדים בשביל קיום העולם מאחר
שהיה רחוק מן החטא ,וז"ש שהיה קומתו מסוף העולם כו' כמ"ש )תהלים קו מח( מן העולם
ועד העולם ,שהם ב' עלמין אימא וברתא ב' ההי"ן 3030שהוא כל קומתו של ז"א ,והוא מ"ש בפ'
אין דורשין )יב ע"א( ,שנאמר ,ולמקצה השמים ועד קצה השמים כמ"ש בזוהר )ח"א א' ע"ב(
שהוא קצה השמים דלעילא עד קצה השמים דלתתא.
אבל אחר שחטא אז ירד ממדרגתו שיהיה הנהגת הנבראים למטה בסוד נה"י של ז"א
לבד שהוא במיזוג המדות ,מאחר שאין אדם צדיק בארץ וגו' )קהלת ז כ( ע"י זוהמת הנחש
יצה"ר הדבוק בו בטבע א"א להתקיים העולם ע"י עומק הדין בקו המשפט ,ומ"ש שהניח ידיו
עליו ומיעטו שנדחה מחג"ת דז"א לנה"י שבו ,ולכן נתגרש מג"ע שהוא הנהגת עוה"ב חג"ת,
והוא מה שתחלה הגיע עד לשמים שהוא סוד ז"א עצמו עד 3031הפרסה ,ואח"כ נשאר רק בארץ
שהוא סוד חצי התחתון תחת הפרגוד שהוא שייך לנוקבא שהיא רק בנה"י שלו כמ"ש כמ"פ,
שאורות שתחת הפרסה הם בערך פרצוף שתחתיו ע"י צמצום וסילוק האורות למעלה.
ורז"ל אמרו שהנחש שבא אל חוה לפתותה היה מצד שנתקנא במדרגת האדם ,ובגדולתו
והוא בסוד מ"ש )סוכה נ"ב ע"א( כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו ,וכמ"ש ע"פ כי הגדיל
לעשות ,שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל והוא בסוד הנהגת לאה שהיא דינים קשים ,והוא
כמ"ש שמצד עומק הדין בהנהגת עוה"ב ,הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה 3032וע"י
נמצא כח לסט"א לקטרג ,ולכן מצד זה גרם פגם בחוה ראשונה ,שהיא נבראת לאשה לו קודם
החטא ,כפי מדרגתו העליונה שהוא בסטרא דלאה ,ולפי ערך מעלתה כך היה הפגם ביותר.
וע"י שחטא ונכנס זוהמת הנחש בחוה ,הוצרך הוא ית' לסתור בנין זה ,שלא יהיה עוד
הנהגת העולם במדות העליונות בסוד הנפלאות בעומק הדין רק בסוד מיזוג המדות ,עד שיגיע
זמן תיקון הגמור אחר שיבער רוח הטומאה מן הארץ לע"ל כמש"ל )נוק' דז"א פתח ל'( ויהיה
הנהגת העולם ע"י רחל נוקבא תתאה שהיא למטה מן החזה ,והנהגה העליונה נשאר שקוע
ונעלם מצד מציאת הסט"א שמקטרג נגדו ,שאם היה הנהגת העולם כן בעומק הדין ,היה נחרב
העולם ,והוא סוד מ"ש הרב ז"ל שחוה ראשונה נשארת קליפה ,חויא בישא בסוד לילית ,ר"ל
 3028עי' זהר תרומה ק"ע ע"ב הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז.
 3029נדצ"ל קשים.
 3030עי' בהגר"א על ספד"צ י"ט ע"ד וז"ל ,ואמר בעלמא עלאה שהוא בינה שכל עולם הוא
בנוקבא כידוע ,בסוד צדיק יסוד עולם )משלי י'( והן שני עולמות בינה ומלכות ,עה"ז ועה"ב ,כמ"ש
מן העולם ועד העולם כידוע ,ומלכות נקראת עלמא תתאה ובינה עלמא עלאה והוא ידוע בהרבה
מקומות בזוהר ובתיקונים ,עכ"ל.
 3031נדצ"ל 'גם מעל'.
 3032עי' ב"ק נ' ע"א.
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שכח אשה זונה נוקבא בישא דסט"א שהיא מפתה האדם ורגליה יורדות מות )משלי ה ה( מצד
הזוהמא שנכנס בזרע של אדם ובנשמות הכלולים בו ,שאין הנהגה זאת יכולה להתגלות מצד
שלא נתגלו אלו מדרגות עליונות בסוד ההנהגה בסוד משיח שהוא בגלות כמ"ש )סנהדרין צ"ח
ע"א( שהוא יושב על פתחא דרומי כמ"ש )ישעיה נג ה( והוא מחולל מפשעינו 3033וגו'.
והוא סוד עמוק בסתרי ההנהגה שב' נוקבין דסט"א הם בסוד רומי רבתא ורומי
זעירתא 3034כמשי"ת במקומו בס"ד )קלי' פתח י"ג( והיינו שאלו המדרגות שראויות להתגלות
בעולם ע"י משיח לע"ל ,נשארים שקועים ונעלמים מצד הסט"א שגובר בעולם כ"ז שלא נתברר,
והוא סוד גלות של משיח שנשאר גנוז בהיכל קן צפור.3035
וכן הוא במאורות העליונים ,שענין הנהגה זאת של לאה נשאר גנוז ונעלם בשרשה
באימא כמ"ש למעלה )פתח יא( והוצרך הוא ית' לאחר שחטא האדם לעשות בנין אחר בהנהגה
והוא נוקבא תתאה רחל ,והוא מ"ש שהיא חוה שניה שנתנה לאדם אחר החטא ,שיהיה יציאת
הנשמות שנכללים בו לעולם בגילוי המדרגות השפלות שבהם ,שיהיו מוכנים רק להנהגת עוה"ז
במאורות שתחת החזה ,וזה היה כ"ז התהו עד שנברר זוהמת הנחש באבות כמשי"ת בשער
שאח"ז בס"ד ,שלא נתגלו מדרגות עליונות של הנשמות והיה הנהגת העולם רק בטבעו ,ולא
היה שם גילוי למדרגות אורות של פרצוף לאה שהיא היתה כביכול באתלטיא כמו בעת התהו
ממש ,רק שבעת התהו גם נוקבא תתאה היתה באתלטיא שהיה בסוד שיעורי הקלקולים הגדולים
שהם גורמים חורבן העולם ע"י רוב החטאים ,ומעת שנברא האדם שהתחיל התיקון נפקא רחל
מאתלטיא ,3036אבל רק היא לבד ,והיינו בסוד דורות ,שעד האבות שהיו ראשי הדורות צדיקים,
ונתגלגל ע"י שיצא מהם כלל נשמות ישראל ,ונמצא שבאלו ב' אלפים של תהו היה מעט תיקון
בסוד שרשי הנשמות הקדושים שבכל דור ,והוא בסוד תיקון פרצוף רחל מחזה ולמטה בהנהגה
הטבעיית ,להוציא שרשי נשמות ישראל כמ"ש במקומו )גדלות דז"א פתח עו(.
פתח ]י[ג
וכשבא יעקב אבינו עה"ש שהיה מעין שופריא דאדה"ר ונתקן חטאו ע"י הג' אבות
עד שיצא יעקב טהור מטתו שלמה ,וכל עניינו עם עשו היה בסוד הנחש עם אדם במה שלקח
ממנו הברכות והבכורה כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספד"צ )כ"ו ע"ג (3038ובימיו התחיל
להתנוצץ מאורות של פרצוף לאה בסוד גילוי הנפלאות שממנו יהיה נולד מלך המשיח ע"י לאה
3037

 3033עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה
בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ושם מחולל מפשעינו,
עכ"ל.
 3034עי' תיקו"ז ע"ח ע"ב וז"ל ,ערלה ופריעה שמענא דאינון רומי רבתא ורומי זעירתא בזמנא
דמתעברין מעלמא אתגליא אות הברית ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז פ"ז ע"א שערלה ופריעה הם עשו
וישמעאל.
 3035עי' ע"ח א"א פרק יד ,ועי' זהר ח"ג קצ"ו ע"ב ,ועי' לעיל א"א פתח יט ,ונוק' דז"א פתח כב.
 3036עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ד.
 3037עי' ב"מ פ"ד ע"א.
 3038וז"ל ,וז"ס אחיזת ס"א בלבושין ,כמ"ש )ברכות ו' ע"א( הני מאני דרבנן דבלו מחופיא
דידהו ,וכמ"ש בפ' משפטים )קי"ב ע"ב( חמו חבריא מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול
החמודות כו' ע"ש ,והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה כמו שרימה הנחש לאדה"ר ,כן
רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה ,שיעקב שופריה דאדם )ב"ב נ"ח ע"א( ועשו של הנחש ,כמ"ש שם
)קי"א ע"א( בהג"ה ת"ח מה כתיב ,ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו' ,עד סוף כל הג"ה ע"ש ,ולכן
רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל ,ועשו נטל בגדיו של אדה"ר שנתפתה אחר הנחש ולקח הס"ם,
והוא עשו והוא בגדי החמודות ,ולכן נטל יעקב ממנו ולקח הברכות ,וז"ש חיה טבא חיה בישא
שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"ל והוא נפש הנ"ל ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד וז"ל
)ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו פורה דרכתי )שם( שהוא סוד הרגלין וייז
נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור בפרשת משפטים )קי"א ע"ב( ויגע בכף ירכו
וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי' עד דאתא שמואל ,מאי בחלישו ,דלא משיך
נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו' ,ושם בד' קי"ב ע"ב מה כתיב ותקח רבקה את
בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי
דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם
ג"כ ,עכ"ל.
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שע"י יהיה גמר התיקון ,והוא מ"ש )בראשית כט לה( הפעם אודה את ה' ,שע"י הנפלאות
המתגלים בעולם נותנים הודאה לשמו ית' ,כמ"ש )תהלים קז ח( יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני
אדם וכו' ,אבל עדיין לא היה זמן גילוי הנהגת הנבראים ע"י מדרגה זו של פרצוף לאה עד ימות
המשיח ,ולכן נקראת עלמא דאתכסיא 3039ועיקר גילוי ההנהגה ע"י רחל ,ורק שאז היתה הכנה
לביאת משיח ע"י שנבחר יעקב ובניו לו לעם שע"י יהיה התיקון הולך ומתגלה לע"ל.
וז"ס שלקח ב' נשים לאה ורחל ,וכתיב )בראשית כט ל( ויאהב גם את רחל מלאה וגו',
שעדיין לא היתה לאה אצלו בסוד עקרת הבית ,והוא סוד שם יעקב שעדיין לא הגיע לאותה
מדרגה והיה רק בסוד חצי פרצוף התחתון דז"א ,שעדיין לא נגמר התיקון בשורש נשמות ישראל
מן הנחש שהוא סוד עשו עד אחר שנאבק עמו וגבר עליו ,ואז קרא שמו ישראל כי שרית עם
אלקים וגו' )בראשית לב כח( וכן לאח"כ בשובו לבית אל וניצל מלבן ומעשו כתיב )בראשית לה
ט( וירא אלקים עוד אל יעקב וגו' ,ויברך אותו ויאמר לו וגו' כי אם ישראל יהיה שמך ,שאז
נסתלק למדרגה העליונה בסוד לאה אשת ישראל למעלה מן החזה ,ונתבשר בסוד דוד ומשיח
שיצאו מחלציו כמ"ש לו )בראשית לה יא( ומלכים מחלציך יצאו ,ולכן תיכף אח"כ נזכר מיתת
רחל שנסתלק בשורש נשמתו אותו הנהגה ונעשת לאה עקרת הבית ,והוא הכנה לימות המשיח
בגילוי הנפלאות כמ"ש.
וסוד לאה הוא בשם אלקים שהוא מ"י דבינה שמתלבש בלא"ה נעשה אלהי"ם ,ולכן
נזכר כאן שם אלקים ,וכתיב )בראשית לה טו( ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם
אלקים בית אל ,כי ידוע כי מקום הוא נוקבא ,ומדבר כאן על סוד לא"ה שהוא אלקים ונקראת
בית אל ביתו זו אשתו )יומא ב' ע"א( וגם השגת משה רעה"ש הוא ג"כ בסטרא דלאה כמ"ש
הרב ז"ל בסוד וראית את אחורי ,וארז"ל )ברכות ז' ע"א( מלמד שהראהו קשר של תפלין שהוא
בסוד הד' קשר הנמשך מן המוחין שהוא סוד הנהגה הפנימיית העליונה שע"ז ביקש משה
)שמות לג יח( הראני נא את כבודך ,שביקש שיהיה הנהגה עליונה בגילוי הנפלאות בסוד
פנימיות המוחין ,והשיבו הקב"ה )שמות לג כ( לא תוכל לראות את פני ,וראית את אחורי בסוד
הנהגת לאה ,שזכה בדורו שהיה הכל בסוד הנהגת עוה"ב כמ"ש במקומו באריכות )גדלות דז"א
פתח סד(.
והוא מ"ש לו הקב"ה )שמות לד י( הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות
וגו' ,שהוא דור המדבר שהיה בסוד לאה כמש"ל )גדלות דז"א פתח סד( וז"ש נג"ד כל עמך וגו',
וסוד נג"ד הוא שם השלישי בת"ת בחזה ששם הארת היסודות דאימא ודז"א ודלאה כמ"ש הרב
הקדוש ז"ל ,3040וז"ש נגד כ"ל שהוא יסוד ,ושם הוא גילוי הנפלאות מהארת יסוד אימא ,וז"ס
נפלאו"ת גי' תקס"ז ש'ת"ק' הוא נעלם של שד"י 3041יסוד וס"ז הוא בינ"ה ,ושם הוא מלך
שהשלום שלו 3042דסוכות שלום פריסת גדפהא ,וז"ש אעש"ה נפלאו"ת ,ושם סוד השדים
והדדים שמשם נעשה יסוד דלאה ג"כ מסוד הצירים ודלתות דיסוד אימא ,ומן הנעלם של אורות
אלו נבנה יסוד דלאה ,שיסוד לעולם מקום שנפתח משם האורות והמדרגות להאיר לנבראים,
והוא ענין הנהגת לאה שמגלה כחותיה ע"י מאור הזה שסגולתו להשפיע למטה.
ואמר אשר לא נבראו בכל הארץ וגו' ,שעדיין לא נשלמו אורות שלה בגילוי הנהגה זאת
עד משה רעה"ש ,ואז וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעש"ה הוי"ה כ"י נור"א הוא וסוף
תיבות הוא שם אהי"ה ,וכל אורות של לאה הם רק בסוד רשימו של אורות אימא בסוד קשר של
ד' בבחינת עור לבד ,והוא כמ"ש שענין הנהגה זאת לא ניתן להתגלות פנימיות הנהגה זאת
לנבראים כל זמן שלא נגמר התיקון ,רק בבחינת רשימו לבד עד לע"ל כמש"ל )פתח ט'( משא"כ
הנהגת רחל שהיא עקרת הבית העיקר בהנהגה הטבעית בהנהגת עוה"ז ,לכן באו כל אורותיה
מגולים במקום גילוי המוחין מן החזה ולמטה ,שכל פרטי מדרגותיה הם גלוים ועיקרים בהנהגה
בסוד )איוב ב ד( עור בעד עור ,וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו כמ"ש הרב ז"ל ,שאורות לאה הם
רק בסוד חיצוניות של מאורות חצי עליון דז"א מעור לבד שהם מספר רע"ו מאורות הבאים
בהכאה משם הוי"ה ,משא"כ רח"ל מקבלת עיקר האורות.
 3039עי' זהר ח"א קנ"ד ע"א.
 3040עי' פע"ח שבת פרק ח' וז"ל ,תכוין לשם ת"ת שהוא נג"ד יכ"ש )מאבגית"ץ וכו'( עכ"ל.
 3041שי"ן דל"ת יו"ד.
 3042עי' ז"ח פ"ה ע"ב וז"ל ,מלך שהשלום שלו ,תנינן מאן מלך שהשלום שלו צדיק ,עכ"ל.
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פתח ]י[ד
שני פרצופים האלו לאה ורחל משולבים ודבוקים זה בזה ,כי לאה מקומה עד סוף שליש
עליון דת"ת ועיקר מקומה של רחל משליש התחתון דת"ת ,ושליש האמצעי משמש לשניהם,
והם רגלי לאה הנכנסים בכתר רחל ,וכל אלו הם דברים עמוקים בחכמה ,והוא ,כי ב' אלו הם
בסוד ענוה ויראה ,ואמרו )שיה"ש רבה פרשה א פסקה ט( מה שעשתה חכמה עטרה לראשה
שנאמר ראשית חכמה יראת ה' ,עשתה ענוה עקב לסוליתה ,שנאמר ,עקב ענוה יראת ה' ,הוא
כמ"ש במקום אחר )גנזי מרומים( בביאור אמרם )אבות פ"ג מי"ז( אם אין יראה אין חכמה אם
אין חכמה אין יראה ,שהכוונה בזה שיש ב' מיני יראות ,א' יראה חיצונית מצד פחד העונש
בעוה"ז ובעוה"ב ,והב' מצד הכרת גבורתו וגדולתו ית' ,כמ"ש בזוהר בהקדמת בראשית )ה'
ע"ב( ובכ"מ ,והנה יראת העונש הוא קודם להשגת החכמה עליונה ,ומצד יראה זו בא האדם לידי
חכמה שילמוד תורה וממנה ישיג החכמה של יוצר בראשית וגודל רוממותו ,ומשם יבוא לידי
יראה העליונה.
והנה יראה הוא מצד רחל שהוא מחזה ולמטה דז"א המנהגת הנבראים ,והיא )ויקרא כו
כה( חרב נוקמת נקם ברית ,שבניינה מצד הגבורות בסוד ירא"ה ,שעיקר הנהגת עוה"ז הוא ע"י
הצמצום וכח הגבורות שמזה נמצא הסט"א בעולם ,וצריך שם יראה לעמוד נגדו ושלא
להתפתות אחר הסט"א ח"ו ,והוא מ"ש )ויקרא יט ל( ומקדשי תיראו ,דבה תליא יראה כמ"ש
)תיקו"ז כ"ה ע"א( מחלליה מות יומת ,מאן דעייל לחלל דילה 3043כו' ,והוא סוד עמוק מאד ,כי
חלל דילה הוא ע"י הגבורות שעשו יסודה שקיע לגיו 3044בסוד החפירה ,והיינו כי יסוד לעולם
הוא מקור הנפתח לכל המדרגות שבפרצוף שיתגלו ע"י מאור הזה למטה ,וכיון שנוקבא עיקרה
להוציא הנפרדים ולסדרם כל א' על מדרגתו ,שעיקר כח הצמצום וסילוק גילוי הקדושה הוא
בנפרדים בבי"ע שעי"ז נמצא כח הסט"א בסוד )ישעיה מ יז( כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו
נחשבו לו ,כמ"ש באריכות בנתיב שבירת הכלים )פתח ב'( ולכן צריך שמירה יתירה שלא
להתפתות ח"ו אחר היצה"ר וסט"א שאומר לאדם דלית דין ולית דיין ,שהוא בסוד הנהגה
הטבעית ע"י העלם כח קדושה עליונה והשגחתו ית' בפרטות ,והוא מסוד כניסת הסט"א ביסוד
דנוקבא בחלל דילה שהוא אחיזת הסט"א ע"י מקור הנפתח מהנהגת נוקבא בנפרדים בסוד
הסילוק וצמצום וחלל ,ודבר זה גורם מיתה ושבירה וביטול ח"ו לאדם שנמשך אחר התהו ,והוא
ממש כמו שורש השרשים בסוד הצמצום והחלל בנקודה מרכזית של א"ס מקומו של עולם
מלכות עילאה ,שמשם נעשה שורש לגבול 3045שעי"ז יהיה נמצא במדרגה התחתונה כח הצמצום
וסילוק הקדושה ,וכן למטה במלכות דאצילות במדרגה התחתונה שבה ,ששם נתגלה כח הסילוק
בגילוי בנפרדים להיות מציאות לרע ולסט"א.
3046
ותחלה צריך להתקשר באמונה שהוא קוצו של ד' דאח"ד בעטרת יסוד דדכורא
שהוא נגד נקודת ציון שבה ,והוא סוד חכמה דנוקבא והיינו גילוי חכמה עליונה של יוצר
 3043וז"ל בשלימות :בראשית ,יר"א שבת ,דאיהי שכינתא ,דעלה אתמר מחלליה מות יומת,
דעאלו אויבים בחלל דילה ,דאיהו קדש קדשים ,ואתמר בהון את מקדש ה' טמא ,חלל ממלכה
ושריה ושפחה עאלת באתר דגבירה ,דאיהי נדה שפחה גויה זונה וסאיבת ,אתרהא דתמן הוה
נייחא דשכינתא ,וקלא הוה נחית ואמר ירא שבת ואיהי לא עבדת כך ,עכ"ל.
 3044עי' בהגר"א בתיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
 3045עי' לעיל צמצום פתח ז'.
 3046עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
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בראשית ,כמ"ש )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ ,יסוד דנוקבא שע"י האמונה בא האדם לידי
חכמה ,ובתחלה החכמה סתומה ,שיודע בדרך כלל שכל הבריאה תלוי בחכמה עליונה ושהכל
בסטרא דקדושה ובשביל התורה ,וע"ז נאמר )תהלים קיא י( ראשית חכמה יראת ה' ,וסוד ראשית
הוא נקודת המרכז חלל דילה ,שע"י שמתקשר בעמוד האמונה לידע שהכל בחכמה עליונה בסוד
)רש"י שמות ו ב( אנ"י ה' נאמ"ן לשלם שכר ,שהוא אמונ"ה באנ"י דאדנ"י 3047שקשור בד'
דאחד בסוד קשר יחוד העליון ,שגם הנפרדים שנתגלו ע"י הצמצום תלוים ביחוד שלסוף חזרת
הגלגל יחזור הכל ליחודו ית' ,ובזה נשלם שם אדנ"י ,וסוד אנ"י הוא נקודת חלל דילה ששם
תליא יראה ,כמ"ש )ויקרא יט ל( ומקדשי תיראו אנ"י ה' ,ומקדש"י הוא סוד הקדושה שהוא
מתעלם מן הנפרדים.
וזה מה שנתגלה ליעקב בלכתו לחרן בסוד )בראשית כח יא( ויחלום והנה סלם וגו',
שהוא פרצוף רחל שגם בהעלם הקדושה בסוד הנהגת הזמן ע"י נוקבא תתאה הכל בהשגחה
פרטית ,וכמ"ש )בראשית כח טו( והנה אנכי עמך וגו' ,ולכן כתוב )שם יז( ויירא ויאמר מה נורא
המקום הזה וגו' ,והוא מקומו של עולם נקודת ציון שבה ששם היה שוכב במקום אבן שתיה,
כמ"ש )שם כב( והאב"ן הזאת וגו' יהיה בית אלקים ,שהוא בסוד )שיה"ש ד יב( ג"ן נעול אחותי
כלה.
וסוד היראה הזאת תלוי בכתר דרחל כמ"ש בכ"מ שכל כתר של כל פרצוף הוא תכלית
הרצון 3048שבו ,והיינו שתכלית רצון הנהגת נוקבא העיקרית הוא בהעלם כח יחוד העליון בשביל
הבחירה ושיתקשר האדם עי"ז באמונה שהוא יראת ה' ,והוא בעטרת יסוד דדכורא שהוא במקום
כתר דילה ,והיינו שז"א הוא בסוד גילוי הקדושה בסוד החסדים טיפת מ"ד שנותן לנוקבא ורק
שניתן בצמצום ,וקשור בזה סוד האמונה לישראל ביודעם שהכל בחכמה עליונה ושקשור הכל
ביחוד העליון כמ"ש ,ונמצא שכתר דנוקבא ע"ג חכמה דידה שזהו עיקר החכמה בכלל בסדר
הנוקבא שיהיה בנין הנפרדים בסילוק וצמצום להיות נקשר באמונה ,והוא תלוי ברצון שלה,
והרצון הזה הוא מתחיל תיכף בהתחלת סילוק גילוי היחוד והנהגה עליונה שהוא מיד תחת
הפרסה שלו ,ששם היה צמצום האורות וסילוק הנהגת עוה"ב ולהיות הכל במיזוג המדות בכדי
שיהיה נמצא סוד צדיק ורע לו רשע וטוב לו ,שעי"ז נמצא מקום לסט"א וליצה"ר ולסוד
הבחירה ,אבל הוא קשור במקום היחוד ,והוא סוד שליש אמצעי של ת"ת דז"א תיכף אחר החזה
שהוא כתר רחל שהוא הרצון של הנהגת עוה"ז ,והבן מאד.
פתח ]טו[)ה(
וענין שליש האמצעי הוא כמ"ש במקומו ,שכל ספירה הוא כולל פרצוף שלם שהוא
3049
משקיף על כלל הנבראים ,ונמצא ששליש האמצעי הוא חג"ת של ת"ת שהוא עיקר הגוף
שממנו מתפשטים הענפים ,וכבר נת' שחג"ת הוא הנהגת עוה"ב 3050ושליש תחתון דת"ת נה"י
הנהגת עוה"ז ,אף שהוא של ת"ת שהוא קו האמצעי של הנהגת עוה"ב ,מ"מ נעשה כתר לנוקבא
שכל בחינה תחתונה של עליון נעשה כתר לתחתון ובזה מתקשר הנהגת עוה"ז בהנהגת עוה"ב,
והוא סוד שליש האמצעי שהוא מחבר שניהם יחד סוד פרצוף לאה ורחל ,וז"ס רגלי לאה
שנכנסים בכתר רחל בשליש האמצעי שהוא חג"ת של הת"ת.
 3047עי' שבירה פתח יח ,ועי' תיקו"ז ז' ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה אדנ"י מתתא לעילא מן אנ"י
עד אי"ן עשרה מעילא לתתא ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"א וז"ל ,נעוץ סופן בתחלתן
כמ"ש בס"י ,שלכן מלכות אני ,וכתר אין ,באותיות שוות כידוע ,וכמ"ש באד"ר דף ק"ל ע"א ות"ח
כתיב אני ה' ראשון ואת אחרונים אני הוא כלא הוא ,עכ"ל.
 3048עי' ליקוטים בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ח ע"ד וז"ל ,ג' דברים רצון ומחשבה וציור וכו'
וכתר הוא התכלית וכו' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' דברים ,מקודם
חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ,ואחר כך )בינה( חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול
הכלי ,עכ"ל.
 3049עי' 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.
 3050עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
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ונמצא ששליש האמצעי הם מאורות המקשרים יחד שני ההנהגות ,וז"ס האחוה ואהבה
שיש ביניהם ושניהם אחיות בנות לבן בסוד החכמה שמשם מקורם ,כי אבא יסד ברתא 3051והוא
כי כך שיערה חכמתו של יוצר בראשית שיהיה מקושר יחד הנהגת עוה"ב בהנהגת עוה"ז ע"י
המעשה וטוב הבחירה ,רק שזו מדרגת גדולה וזו מדרגה פחותה ממנה ,והוא מ"ש )בראשית כט
טז( שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל.
ולאה הוא סוד ענוה כמ"ש )מגילה ל"א ע"א( במקום גדולתו שם ענותנותו ,כי ע"י
מדרגות העליונים של ז"א משיגים גדולתו של יוצר בראשית וסוד גילוי השגחתו ית' לפי
המעשה בסוד האותות והנפלאות ,והוא מדרגת יראה עליונה שהיא יראת ענוה שמכיר האדם
מתוך החכמה שפלות עצמו לנגד ערך גדולתו ית' ,והוא יראת הבושה שזה נקרא יראת שמים
מדרגת ז"א למעלה מחציו שנקרא שמים כידוע ,וכמ"ש במתן תורה )שמות כ יז( כי לבעבור
נסות אתכם בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ,כי אז היה גילוי
נפלאותיו ית' בקולות וברקים וגילוי התורה שהיא חכמה העליונה ,וע"ז אמרו )אבות פ"ג מ'
י"ז( אם אין חכמה אין יראה ,והוא ג"כ סוד ענוה של יוצר בראשית כמ"ש )תהלים קיג ה( מי כה'
אלקינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ ,להשגיח על התחתונים להראות עוצם
גבורתו לנבראיו ,שזה עצם הענוה במה שמראה להם גדולתו ,ומשם בא יראה העליונה
לנבראים ,וז"ש )משלי כב ד( עקב ענוה יראת ה' שהוא העטרה של חכמה תתאה נוקבא רחל,
שמן החכמה הוא בא אל היראה הזאת.
ורגלי לאה הוא התפשטות הנהגה העליונה הזאת המתגלת למטה בארץ ע"י נוקבא
שתגלה אותם לנבראים לעתים הראוים לכך ,וכמ"ש )ישעיה סו א( השמים כסאי והארץ הדום
רגלי וגו' ,וז"ס רגלי לאה שהם נכנסים בכתר רחל ,רק שלפעמים רגלים אלו מכוסים בכתר רחל
ואין רחל עיקרה מתחלת אלא בשליש התחתון לבד כי הנהגת הנפלאות מתעלם ברצון ההנהגה,
ולפעמים רחל לוקחת גם שליש האמצעי ,והוא בסוד התנוצצות אורות הנפלאות של בחינת
הנהגת חג"ת דת"ת שהוא עוה"ב שמתגלה ברצון ההנהגה ,הכל לפי ערך הכנת התחתונים,
ולפעמים רחל מקבלת כל הנהגת חצי פרצוף העליון ,והוא סוד התארכות פרצוף רחל למעלה עד
כתר של ז"א כמ"ש למעלה במקומו )נוק' דז"א פתח ד'( והוא מ"ש הרב ז"ל שלפעמים לוקחת
ב' פעמים אור שהם ב' שלישים של כתר דילה ,כי כת"ר הוא ג' פעמים או"ר ,3052שלפעמים כתר
הוא המאור הכולל כל הפרצוף הרצון המשקיף על הכל ,וכל פרצוף מתחלק לג' מדרגות של
ראש בטן גויה שהם חב"ד חג"ת נה"י ,נר"ן ,ולאה לוקחת הראש של הת"ת לעצמה שהוא
פנימיות המאורות שלו ,ורחל שליש התחתון נפש שלו ,ושליש האמצעי הוא הרוח המחבר
הנפש עם הנשמה ,ולפעמים הנפש עולה במדרגת הרוח ע"י שנשלם בכל מדרגות שלו ,והם ב'
השלישים של הכתר.
ולפעמים היא לוקחת שליש האמצעי בדרך גנבה בסוד )בראשית לא יט( ותגנוב רחל את
התרפים וגו' ,והיינו שלפעמים מתגלה בה האור הזה של חג"ת בדרך העלם מקטרוג הסט"א
בעת שאין התחתונים כדאים לכך ,והוא בסוד בריחתו של יעקב מלבן שיוצא מן הסט"א בדרך
רמאות וגנבה כמו שהיה ענין שעיר המשתלח לרמות הסט"א בסוד )שמואל ב' כב כז( עם עקש
תתפל ,והיינו כי עקביים דלאה הם דינים קשים ומשם יניקת החיצונים כמ"ש למעלה )ז"א פתח
כז( שהנהגה עליונה הוא בדין גדול ,ועקביים שלו הם הגורמים ונותנים כח לסט"א להעניש
לאדם כפי עומק הדין ,שלכן צריך לזה שתתעלם הכח הנותן אחיזה לסט"א להתעלם ברצון
הנהגת הזמן שהוא במיזוג הדינים ,והוא סוד בליעת העקביים והתעלמם בכתר רחל לבל יהיו
גלוים לחוץ ,ועי"ז אין החיצונים נאחזים שם שאין התפשטות הדינים הולכים בסוד נתינה כח
לרע ,אלא בהתעלמות בסטרא דקדושה בהנהגת רחל כמש"ל ,והוא סוד עז"א ועזא"ל שכתב
הרב ז"ל ,שיניקתם מב' עקביים אלו 3053שמשם מתחיל קומת הסט"א בסוד עץ הדעת טו"ר
 3051עי' זהר ח"ג רנ"ח ע"א.
 3052עי' ע"ח לאה ורחל פרק ז'.
 3053עי' ע"ח כאן ,ועי' ע"ח שער הקלי' פרק ט' לגבי ב' נשים זונות ולגבי עקביים ,ועי' ליקוטי
תורה בלק וז"ל ,ונבאר עתה מארז"ל על מחזה שדי יחזה נופל אלו עזא ועזאל ,כי עזא ועזאל הם
אותן הב' אורות הנעשים מעקביים דלאה ,עזא מימין ועזאל משמאל] ,והנה עז"ה הה' שלו בג'
מילואים גימ' א"ל והם אל דעזאל לפי ששניהם משורש א' עזא מרגל ימין כי שם האור עז ועזאל
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למטה מן החזה ,ששם ב' נשים זונות המפתים את האדם 3054ע"י התחלפות הנהגת טו"ר שהוא
ע"י דעת המתהפך שהוא מתגלה מן החזה ולמטה בסוד צדיק ורע לו רשע וטוב לו כמ"ש ,שב'
נשים זונות אלו הם נוקבין דסט"א נגד לאה ורחל בסטרא דקדושה.
פתח ]טז[)ו(
וז"ס ענין עץ הדעת מ"ש )ב"ר פרשה יט פסקה ה( חוה ענבים סחטה ונתנה לו ,שסוד
ענבי"ם הוא סוד עק"ב הנ"ל ,שיין הוא נקודות אלקים 3055דאימא ,והוא כי ז"ת בהם ההנהגה בז'
ימי בראשית ,והדינים הם בסוד אורות סתומים שהם בקימוץ וסיתום בסוד יודי"ן סתומים ,והם
בג' אותיות אל"ה שהוא סוד לא"ה שהיא נבנית מדינים קשים בסוד הנהגה העליונה ,רק למעלה
הם דינים קדושים בסוד יין המשמח 3056והוא )ברכות ל"ד ע"ב( יין המשומר בענביו ,ור"ל
שהשמרים של היין הוא סוד סיגי הגבורות שהוא כח השליטה הניתן לסט"א ,וכשהבריאה
בתיקון אז הסיגים שהוא הסט"א שקוע במקומו בנוקבא דתה"ר 3057למטה ככלב הקשור
בשלשלת ,והם השמרים שבשולי הכלים והוא בסוד תחתית קומת הקדושה בעפר שתחת העקב,
כמ"ש בספ"ד פ"ד )ל"א ע"א( תרין מתחבקין הוו לעילא נחתו לתתא ירתו עפרא ,3058שתרין אלו
הם ב' הדכורין דסט"א ב' המרגלין שהם עזא ועזאל שהם היו מקטריגים על בריאת האדם וירדו
למטה בתחתית העקב ,והם בסוף עקבי לאה שמשם התחלת עץ הדעת טו"ר ,והם שהתחילו ע"י
נוקבין דלהון לפתות חוה בעץ הדעת שהיא חוה ראשונה בסוד לא"ה והוא פיתוי דיליה להיות
נמשך אחר מחקר טבעי בסוד הנהגת עוה"ז ,ומזה יצא שורש לרשעי הדורות להמשך אחר
פילוסופיא הארורה להכחיש השגחתו ית' לידע הטוב והרע בשכלם ,והוא סוד מ"ש הקב"ה
לנחש )בראשית ג טו( ואתה תשופנו עק"ב ,והוא בסוף הנהגה העליונה הנעלמת עלמא
דאתכסיא 3059והוא חכמה עליונה ששם היא מתכסה ובסופה מתקשרת בהנהגה הטבעיית,
והנחש נושך בעקב ועולה ומנפח למעלה בכל הגוף הארס של הנחש.
והוא סוד סילוק השמרים מה שהיו תחלה שקועים למטה בתחתית הכלים דקדושה ועלו
למעלה ונתערבו ביין המשומר שהוא סוד חכמה עליונה של ההנהגה שנשאר כמוסה ומכוסה עד
לע"ל לימות המשיח ובאלף הז' בסטרא דאימא עצמה כמ"ש ,שלאה אינה רק בסוד רשימו של
אלו האורות בסוד עור של קשר דתפלין ,והוא מ"ש )ברכות ל"ד ע"ב( מאי עדן זה יין המשומר
בענביו מששת ימי בראשית ,ובחטא עץ הדעת עירב סוד חכמה אנושיית בחכמה עליונה לתלות
הכל בטבע ,ועי"ז נותן עליה לסט"א לעלות ולהתערב בכל מדרגות דקדושה ,עד שבאו האבות

מרגל שמאל וצריך שם אל להכניעו ,משם הרב ז"ל[ ומשם יניקת בלעם לכן היה הולך תמיד אצלם
ללמוד עמם ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ב.
 3054עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג וז"ל ,והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות ,כידוע
שדכורין דס"א אינן מפתין לאדם כמ"ש בזוהר שהן דקיקין ,ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין,
נפת תטפנה שפתי זרה )משלי ה'( וכל הפיתויים הוא בנוקבין ,ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל
באשה זרה וכו' ,אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע ,ויבאו בני האלקים להתייצב על ה' והן
מאללי ארעא ,עכ"ל.
 3055בניקוד אלקים יש ז' נקודות ,שוא סגול חולם וחיריק )שעה"כ יוה"כ ג'( וכל נקודה י'.
 3056עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע'
אנפין והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל.
 3057עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
 3058עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ב וז"ל ,ואמר ירתו עפרא ,שהן מדור הקליפות התחתונים,
בסוד העפר אשר יהיה בקרקע המשכן כידוע ,ונחש עפר לחמו )ישעי' ס"ה( ואמר אבדו חולקא
טבא דהוה בהו עטרא דכומלא ,ר"ל שהיו בע"ה טוב ורע ונחתו לתתא אבדו חלק הטוב ,ונעשו
כולם רע ואתעטרו בקוסטא דענבא ,כמ"ש ענבים סחטה לו ,והימים ימי בכורי ענבים כידוע ,והן
נקראין עזים בפרשת תרומה שניהן לשון עזים ,עזא ועזאל ,והן שני השעירים של יה"כ שהן בדרגא
דבני אלקים ,מאללי ארעא ,כמ"ש בפרשת א"מ דף ס"ב ע"ב וס"ג ע"א ,פתח ר"ש ואמר ויקח מאתם
את שמעון כו' עד עליו ,כלומר ישתארון כלהו עליו ,והן אינן מאללי ארעא דלעיל ,בני אלקים ,רק
הן העזים הנ"ל ,שהן מסטרא דלהון בנים שלהן ,עכ"ל.
 3059עי' זהר ח"א קנ"ד ע"א.
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ונבחר יעקב בחיר שבאבות )בראשית רבה פרשה עו פסקה א( להיות ס' ריבוא נשמות ישראל
יוצאים ממנו ,שלהם נתנה חכמה העליונה בעוה"ז בסוד אמונה ולע"ל בגילוי חו"ב עליונים.
ולכן אמרו שחוה סחטה ענבי"ם ,ר"ל השמרים שהיו שקועים בתחתיות עק"ב דלאה
שהיה משומר בענביו כו' ,וע"י נתערבו השמרים ביין והסט"א מושלת בכל כחות הדינים דסטרא
דקדושה בסוד יי"ן המשכר ,3060והם בסוד כתנות עו"ר 3061ע' כחות דנוגה כמשי"ת במקומו
בס"ד )פנימיות וחיצוניות פתח יח(.
ועיקר חטא עץ הדעת ,ממה שנמשך אחר שכלו בחכמה הגלויה למטה ,והוא סוד
החסדים דאבא שנתגלה למטה מן החזה ,והוא בב' עקביים דלאה שבשליש האמצעי דת"ת ששם
גילוי היסודות כמש"ל )בפתח הקודם( וז"ס ענין לבן הארמי עם יעקב שכאשר תיקן יעקב חטאו
של אדה"ר רווח ללאה ורחל כמש"ל )ז"א פתח לה( ולבן הוא הנחש כמ"ש )בראשית ל כז(
נחשת"י ויברכני וגו' ,והלך בערמה עם יעקב והוא בסוד )בראשית ג א( והנחש היה ערום ,וסוד
הצאן עקודים נקודים וברודים הוא סוד התיקון של הנשמות שנתקלקלו ע"י חטא אדה"ר וירדו
בתהו ואח"כ נתקנו כמ"ש הרב הקדוש ז"ל בסוד עולם עקודים נקודים כו' ,והוא הליכתו של
יעקב עמו ג"כ בערמה )שמואל ב' כב כז( עם עקש תתפל בסוד המקלות אשר פיצל כו' ,כי לב"ן
הוא במקום גילוי החסדים דאבא 3062ושם ב' היסודות דחו"ב ל"ב ונ' והוא הערמה של הסט"א
)משלי ה ג( כי נופת תטופנה וגו' ,מראה לבני אדם שהוא טוב דאתלבין מטינופא דיליה כמ"ש
במדרש הנעלם פרשת ויצא 3063ולכן נקרא לבן רמאה.
והנה סוד העקביים הם ב' פעמים אלהי"ם גי' עקב ,ובהם ק"ך צירופים שהם ת"ר
אותיות בסוד ק"ך מחלקות של הכוכבים שבהם שינוי הנהגת עולם התחתון ,והוא אחיזתם בזנבי
דשולי דכוכביא ,ולכן הוא בסוד תור"ף 3064שאלהי"ם פשוט פ"ו וק"ך צירופים היוצאים ממנו
הוא ת"ר וב' אלקים הוא ב' פעמים תור"ף וז"ס התרפי"ם של לבן.
וסוד השערות דגלגלתא דז"א הם סוד כוכביא ומזלי דל"ל חושבנא דמסתבכין דא בדא
כמ"ש במקומו )קלי' פתח ג'( שמשם יש אחיזה לסט"א בערבוב סדור הנהגה הטבעיית שהוא
ע"פ משפט הכוכבים בסוד צדיק ורע לו ,ולכן כתיב ביעקב )בראשית ל לז( ויקח לו מקל וגו'
מחשוף הלבן וגו' ,שהוא סוד השערות שהם ברהטים בשקתות המים ברהיטי מוחא ,וכמ"ש
במ"א )בית עולמים מ"ה ע"א( שהוא בסוד הנהגה פנימיית לישראל ,והם הצאן אשר בירר
לחלקי נשמות של ישראל שתלוים בסוד השערות ,ובירר אותם מסוד הסיבוך שהיה בתחלה
 3060עי' שעה"כ ברכת השחר הנותן לשכוי בינה וכו' וז"ל ,יין המשמח והוא סוד היום ,אבל
הגבו' בעצמ' היא יין המשכר ,והוא סוד הלילה ,וזמש"א להבחין בין יום ובין לילה ,שהוא ע"י היין
המשמח הנמשך מבינה ,והיא המבחין בין יום ובין לילה ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ד ע"ג
וז"ל ,וביום שני זה נתגלה גוון הגבורה ,שהיה נעלם במלכו' והוא גוון סומק ,וירית גוון דהבא
מאימא עלאה אשר שם הזהב ,והיא הנקראת גם כן אלהים אלהים חיים ,דכולא גוונא חדא ,שזו
גבורה עלאה וזו גבורה תתאה ,אלא שזה זהב בסוד היין המשמח וזה בסוד היין המשכר ,ויונקת
היא התחתונה מהעליונה דהא מסטרא דאימא נפיק גבורה כנודע ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ג י"ד ע"א
וז"ל כי במנחה זמן השכרות כמ"ש בפ"ד דתענית כ"ו ע"ב והענין כי אז יין המשכר ,עכ"ל.
 3061עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה ,והם
כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' ,וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי
היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג
וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא
החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב(
מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור
ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש
בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד
ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא
למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל
עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 3062עי' שער הפסוקים  -פרשת ויצא וז"ל ,ונודע כי לבן הוא הקליפה שכנגד לבנון העליון,
חכמה אבא ,אשר לאה ורחל ב' בנותיו ,וז"א בנו ,ובפרט במש"ל כי לבן הוא בלעם והוא כנגד משה
בקדושה ,שהוא יסוד דאבא שבדעת עליון דז"א כנודע ,עכ"ל.
 3063נדצ"ל תולדות קל"ז ע"א.
 3064עי' ע"ח לו"ר פרק ג'.
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כמ"ש )במדבר כג כג( כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וגו' ,כי אין להם עסק במשפטי
הכוכבים ,והוא סוד התורה באותיותיה שבו תלוי כל חכמת הבריאה וכל סוד ההנהגה ע"פ דרכי
חכמה עליונה.
והוא סוד לקיחת התרפים של רחל מלבן מאלו העקביים לשדד כל כחות הטבע
והכוכבים ומזלות ,והוא סירוס הסט"א נטילת הדעת ממנו 3065והוא סוד הכישופים של הסט"א
שהם יודעים ומשיגים מזנבי שליפין דכוכביא מאחורי הפרגוד מסוד התלי 3066שהוא זנב הנחש
שבמזלות ,וע"י התיקון של הבירור מתבטל כחות הטבע ובזה מתבטל כח הכישוף והקסם
שלהם ,שאינם יודעים כלום כמ"ש )ישעיה מד כה( מפיר אותות בדים וקוסמים יהולל.
פתח ]י[ז
והענין כמ"ש למעלה )פתח ז'( שז"ס לאה מצד האותות והנפלאות שהוא הנהגת בטול
הטבע וגילוי הקדושה בעולם ,ועקבי לאה הוא סוף הנהגה הזאת ובו תלוים כל הקליפות שהם
עושים אותות ומופתים מצד הכישוף ,במה שיונקים מנחש השמים זנבי דכוכביא 3067כקוף בפני
אדם ,ונמצא שיש להם אחיזה קצת בנפלאות אלו ,וזה היה סוד חרטומי מצרים ,והוא מ"ש
הקב"ה למשה )שמות ד ג( השליכהו ארצה וגו' ,וכתיב )שם( וינס משה מפניו וגו' )שם ד( ויאמר
לו אחוז בזנבו 3068וגו' ,כי המטה הוא שנעשה בו האותות והוא מסוד הארת פרצוף לאה מסוד נ'
פלאות 3069שהוא מ"ט שערי בינה וה' של מט"ה 3070שער החמשים ובמצרים היו אוחזים
בעקביים בזנב של המטה שהוא זנב הנחש בסוד הקסם שהוא הארת העקביים ההולכים אל
החיצונים ,שמזה היה כח הכישוף שלהם לעשות נפלאות ,וכבר נתבאר )פתח יג( שמשה היה
בסוד לאה והוא מ"ש לו הקב"ה אחוז בזנבו וגו' ,ר"ל לקחת אורות העקביים אלו לסטרא דיליה
בקדושה ,שלא יהיה ניתן משם כח לקסם ,ועי"ז נתבטל כחות של הטבע והמזלות ובזה מפיר
עצתם ,וז"ש ויאחוז בזנבו ויהי למטה בכפו ,וע"י ניטל הכח מן החרטומים מ"ש בתחלה )שמות
ז כג( ויעשו חרטומי מצרים בלהטיהם כן ,קודם שנתהפך הנחש למטה.
והוא סוד לה"ט החרב המתהפכת )בראשית ג כד( שהוא אחוריים דאימא שם אהי"ה
שמשם נעשה לאה ,ומעקביים דילה שם נמשך למטה כח הכישוף ,וכן חרב הוא י' שמות אהי"ה
 3065עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"ב.
 3066עי' 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.
 3067עי' זהר ח"ג קפ"ד ע"ב וז"ל] ,לגבי ראית בלק בכישוף[ בעד החלון נשקפה ותיבב אם
סיסרא )אלא( דא )ס"א ודא( חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון
אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא ,עכ"ל ,ועי' תז"ח יז ע"ג.
 3068עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ד וז"ל ,ולכן אורחא דחויא זנבא מחא ורישא כפיף כו' ,והם
זנב הקדושה ,כמ"ש בזוהר )ח"ג קי"ט ע"ב( על פסוק קולה כנחש ילך ,דבגלות זנבא דקדושה מנהיג
את העולם ,ולכן א"ה עכשיו בגדולה ששם אחיזתם ,ורישא דקדושה בגלות כפיף לעפרא ,ולכן
ישראל בתכלית השפלות לעפר יגיע ,ולכן כל יניקתם של הס"א מהעורף כידוע ,בסוד פרעה הערף,
ומצרים במצר הגרון ,וסוד שר המשקים ושר האופים ושר הטבחים ,הכל בגרון בסוד התנין ,כמ"ש
על פרעה הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול כו' )יחזקאל כ"ט( ולכן התחלת המופתים לפני
פרעה היה בתנינים ,כמ"ש בזוהר וז"ש ה' למשה ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו,
שהיה לעץ יבש ובזה נחלש כח פרעה ,ולכן אמר לו לאחוז בזנבו ,ששם אחיזת פרעה ,ורמז לו
שבידו יחלש פרעה ,שכל המופתים היה בשליחת ידו ,וכאן התחיל להתחלש ,כמ"ש בזוהר )בפ' בא
ל"ד א'( שלכן וינס משה מפניו דחיל ולא קריב בגין דחמא ליה משתרשא בשרשין עלאין והוא
כנ"ל ,עכ"ל.
 3069עי' זהר השמטות רס"א ע"ב.
 3070עי' יהל אור ח"ב ג' ע"ד וז"ל ,סוד המטה שהוא מ"ט ה' שער הנו"ן שהן נש"ב ,עכ"ל.
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והם אחוריים של י"ס דאימא שנפלו למטה שמשם הסט"א נמשך גי' חר"ב ,וזה נעשה לשמירה
שלא יכנוס האדם לג"ע כמ"ש )פתח א'( שסוד ג"ע הוא בסוד הנהגת לאה ,שע"י חטאו נפל
ממדרגתו ונתקלקל בסוד חוה ראשונה ,ולא היה להשתמש במדרגה זו העליונה הנמשך מחו"ב
בסוד ע"ב קס"א ,ועמידתו נגד מקום פתיחת היסודות בעקביים הנ"ל שהוא מקום התורף
כמש"ל )בפתח הקודם( ושם נקרא דרך בסוד )בראשית מט יז( יהי דן נחש עלי דרך ,וז"ש
)בראשית ג כד( לשמור את דר"ך ע"ץ החיי"ם ,3071ובלה"ט הזה היו חרטומי מצרים משתמשים
שם בסוד האחוריים בסוד פרע"ה הער"ף ,וע"י שאחז משה בזנבו של הנחש ביטל כחם ,ולא
השתמשו עוד בלה"ט ולא נזכר עוד בלהטיהם בתורה כמ"ש במ"א באורך ,שמאז התחיל זמן
ביטול הטבע ושידוד המערכות בתלי של המזלות.
3072
ובלעם היה ג"כ משתמש בסוד הנחש הזה בסוד התרפים ונתחבר עם בלק בסוד
אחוריים דרח"ל ולא"ה גי' בלע"ם בל"ק ,3073ולכן היה כחם בקסם ונחש במלולא ועובדא,3074
והוא בסוד עקביים דלאה הנכנסים בכתר רחל ,שרחל ענינה בסוד המעשה בנפש כידוע ,בסוד ג'
דרגין מחשבה דבור מעשה ,שמעשה בנפש בנקב הטבור ,והחזה בנה"י ,ודבור בפה בדעת והוא
בלאה ,ולכן משה רבע"ה היה כחו בפיו ,וכן לעומתו בסט"א בלעם כמ"ש )במדבר רבה פרשה
יד פסקה יט( בישראל לא קם כו' ,והיה כחו בדבור )במדבר כב ו( כי ידעתי את אשר תברך וגו'
ואשר תאור וגו' ,בב' צדדים ב' רגלים דלאה ימין ושמאל.
והוא בסוד חיבור הנהגה עליונה של הנפלאות עם הנהגת הטבע דכוכביא ומזלי בסוד
התלי 3075נחש שבשמים ,והוא סוד מ"ש )במדבר כב כב( והוא רוכב על אתונו בסוד חמ"ר אתו"ן
שהוא ראשי תיבות וס"ת של ז' כוכבי לכת ,והוא סוד מ"ש )שם כז( ויך את האתון במק"ל,
וכמ"ש בזוהר )ח"ג ר"ט ע"ב( דאטעין לה בדינא קשיא ,והוא סוד עק"ב הנ"ל דלאה שע"ז אמר
)במדבר כג ז( מן ארם ינחני וגו' מהררי קד"ם שהם עזא ועזאל כמ"ש הרב ז"ל ,והוא אחוריים
של שם ב"ן סוד רחל.
ואמרו )סנהדרין ק"ה ע"א( בלעם סומא בעין א' היה ,שנשאר לו עי"ן א' הוא אחוריים
של שם מ"ה ,ואחוריים של ב"ן הוא קד"ם ושניהם גי' לא"ה רח"ל ,כי לאה נגד אחוריים של
מ"ה חצי עליון דז"א ורחל אחוריים של ב"ן חצי התחתון דז"א ,כי חצי התחתון לעולם נחשב
בגדר נוקבא באורות שתחת הפרסה כמ"ש בכ"מ.
והקב"ה ביטל את כחו ע"י משה רבע"ה שהיה נגדו בקדושה ,ובידו ניתן הנהגת
הנפלאות בסוד לאה כמ"ש במקומו )פתח יג( והוא הנחש הנהפך למט"ה בידו ,והוא מטה ה'
שבט המושל בעליונים ובתחתונים שבו הכה את פרעה ומצרים שהיו בעור"ף בסוד התנין הגדול
 3071עי' ע"ח קליפות פרק ג' שדרך עץ החיים היא חו"ב העליונה של תורה ,עכ"ל.
 3072עי' שער הפסוקים  -פרשת ויצא וז"ל ,בלעם שהוא מדעת דאבא איך יוצא מאלו התרפים
שהם דאימא ,וזה יובן בענין בלעם שהיה הולך לעזה ועזאל בהררי קדם ללמוד מהם חכמת הקסם
ונחש ,כי עזה ועזאל הם בחי' ב' אורות שיוצאים מן אותם תרין עקביים דלאה ונתאחזו בהם
החיצונים ולקחום ,עכ"ל.
 3073עי' שעה"פ פרשת בלק וז"ל ,וירא בלק מלך מואב היה שהוא כנגד קליפת רחל וכו' ,ונמצא
כי בחי' האורות דאימא שהם חלק המגיע אל שתי העקבים עצמם דלאה הבולקים ונכנסים תוך
ראש רחל ,מה שיוצא מהם לחוץ אל החיצונים הוא נקרא בלק ,לשתי סיבות אחת כפי הבנת
הלשון כי העקבים ההם בולקים ובוקעים ראש רחל ונכנסים בתוכו ואינם יוצאים אלא ע"י בליקה
הנזכר וזהו בלק ,עכ"ל.
 3074עי' זהר ח"ג קי"ב ע"ב וז"ל ,בקסם הוה בלק רב מכל חכימין ,ובלעם בנחש )והא אוקמוה(
קסם ונחש תרין דרגין אינון ,קסם תלייא בעובדא ,נחש לא תלייא בעובדא אלא באסתכלותא
ובמלה דפומא ,עכ"ל.
 3075עי' 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.
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הרובץ וגו' )יחזקאל כט ג (3076וע"י נעשה כל הנסים ונפלאות בים ובמדבר הכל בסטרא דלאה,
כמ"ש )במדבר יב ג( והאיש משה ענו מאד וגו' ,שזכה לכלה דיליה שהיתה אז ארוסה אליו ,כי
עדיין לאה נשארה בסוד אחוריים כמ"ש )שמות לג כ( וראית את אחורי ,ולא זכה עדיין לסוד
נשואין להיות בבחינת פב"פ עד לע"ל כמשי"ת בס"ד )אבי"ע פתח לא(.
פתח ]י[ח
ועיקר גילוי סוד הנפלאות יהיה לע"ל לימות המשי"ח שהוא בסוד הנחש ,ועתה בוא
וראה נפלאות גדולות ועומק דברי חכמים וחידותם וסודות נוראים ועצומים שהסתירו בצחות
לשונם ,והוא במעשה דיתוש בפרק הניזקין שאמרו )דף נ"ו ע"ב( שנכנס לטיטוס בחוטמו ונקר
במוחו שבע שנים כו' ,והוא סוד עמוק מאד מאד ,ועתה עמוד ושמע דברי אלקים חיים ,כי
ארז"ל בפר' המוציא יין )ע"ז ע"ב( כל מה שברא הקב"ה לא ברא דבר לבטלה כו' ,יתו"ש
לנח"ש ,והענין כי יתו"ש הוא ב' פעמים נח"ש והוא בסוד נח"ש בריח ונח"ש עקלתון דו"נ
דסט"א ,והוא ג"כ בסוד ב"פ משי"ח ,והם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף זה מרחל וזה מלאה,
והנה רבינו הגדול ז"ל בביאורו לאגדת סבא דבי אתונא ,כתב במ"ש )בכורות ח' ע"ב( נחש
לכמה מיעבר ומוליד ,לז' שנין שהוא בסוד לידת משיח בז' שנים של חבלי משיח שהם חבלי
לידה כמ"ש )סנהדרין צ"ז ע"א( שבוע שבן דוד בא בו כו' ,והנה מנקב דחוטמא דע"ק ,מנקב
השמאלי יורד רוחא דחיי למשיח כמ"ש באד"ר )ק"ל ע"א( חד רוחא כו' וחד רוחא לבריה דדוד
כו' ,והם ב' כסאות א' לו וא' לדוד )חגיגה י"ד ע"א( כמ"ש )תהלים פט טו( צדק ומשפט מכון
כסאך וגו' ,וכמ"ש )דניאל ז יג( עד די כורסוון רמיו וגו' כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספ"ד
פ"א )ז' ע"ג(.3077
והנה טיטוס היה סוד כלל הנחש דסט"א ,ונרמז בשמו בסוד מ"ש )קידושין ל' ע"א( ו'
דגחון חציים של אותיות התורה ,ע' תלוי' דיכרסמנה חזיר מיע"ר חציין של אותיות דספר
תהלים ,והענין כי התורה כלל כל המדרגות דז"א כל פרטי המאורות שבהם תלוים כל הנבראים,
שהם כפי מספר האותיות שבתורה ,כך הם מספר פרטי המאורות של ז"א ,ו' ימי בראשית שבהם
תלוי הנהגת ו' אלפי שנין וכל הבריאה של ו' ימי בראשית ,והם ה' ספרים כמספר ה' עולמות
אבי"ע וא"ק ומספר ה' פרצופים דאצילות וד' אותיות הוי"ה עם קוצו של יו"ד ,שכולם נכללו
בז"א ,ותהלים הוא בנוקבא 3078שהוא בסוד )שמואל ב' כג א( דוד נעים זמירות ישראל ,והוא
המעלה מ"ן של הנבראים למעלה לקבל התיקונים מדכורא ,ולכן הוא בסוד השיר וכולל כחות
כל הבריאה בסוד פרק שירה שחברו רז"ל ,ושירה שלהם הוא עליית מ"ן שלהם ,קישוטין
דכלה ,3079והוא בסוד מ"ה וב"ן ,ב"ן הם פרטי המאורות שבהם הקלקולים מסיגי ז' מלכין,
ולעומתם הוכנו תיקונים להם כפי מספר אלו המאורות בסוד שם מ"ה שנותנים תיקונים לכל
חלקי הבריאה ולכל פרטי מאורות של )שם( ב"ן.
והנה מרכז של אלו המאורות דמ"ה וב"ן הם משה ומשיח ,שתחלת התיקון ע"י משה
בסטרא דדכורא וסופו ע"י משיח בסטרא דנוקבא ,והוא משיח בן דוד שאז יתוקנו כל קלקולי
ב"ן ,והתחלת התיקון ע"י מתקלא הוא במשה רבע"ה שנתן תורה לישראל ,ומשה הוא סוד

 3076וז"ל הפסוק ,דבר ואמרת כה אמר אדנ"י ה' הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול
הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני ,עכ"ל.
 3077וז"ל ,בחוטמא תרין נוקבין לפי שהנוקבין משמשין שני דברים ,מא' חיין ומא' חיין דחיין,
וכ"ש בז"א בא' תננא ובא' נייחא כנ"ל ,לפי שהן ב' בחינות כנ"ל יסוד ומלכות ,משא"כ בעינים שהן
נו"ה שמשמשין אפילו בז"א דבר א' ,וכ"ש בע"ק ,שהן תרי פלגי דגופא ,וכמ"ש בתז"ח בסופו כל
אומנותי' דחבריה איהו עביד כו' ,ואמר ואתער רוחא לכלא כמ"ש )בראשית( כל אשר נשמת רוח
חיים באפיו ,ואמר באד"ר דף ק"ל חד רוחא נפיק לז"א כו' וחד כו' לבריה דדוד כו' ,לפי שהן יסוד
כלל הז"א ועטרת המלכות כנ"ל וז"ש )חגיגה י"ד א'( כרסוון א' לו וא' לדוד ,עכ"ל.
 3078עי' שעה"פ תהלים וז"ל ,בספר תהלים ,שהוא כתובים ,שהוא בנוקבא הנקראת רוח הקדש
כנודע ,עכ"ל.
 3079עי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ז ע"ג.
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הנחש תַ נִינַא דאורייתא 3080כמ"ש בזוהר ובתיקונים בכ"מ ,והוא בסוד הלויתן דלעילא שמשם
התחלת התיקון בגלגלתא דע"ק ששם התחלתו ,ואח"כ יורד3081,וחד לאלף יומין זעירין אתגליא
בעטרת היסוד בסוף ו' אלפי שנין בימות המשיח שאז יהיה נתקן הכל ,וז"ס י"ג חיוורין
דגלגלתא דע"ק שכלולים בסוד הנחש שכולל כל החיוורין שהם י"ג יאורין שמשם נמשכים כל
3082
התיקונים לכל הקלקולים בסוד חסד עילאה ,וי"ג עם מש"ה הוא משי"ח ,כי יב"א שיל"ה
)בראשית מט י(.
והוא סוד גניזתו בנח"ש בו' דכל הולך על גחון )ויקרא יא מב( שהוא אמצע אותיות
התורה )קידושין ל' ע"א( וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספ"ד ,3083שלויתן זו"נ נבראו
שהנקבה נתעלמה ונגנז לע"ל ,והוא נחש עקלתון המקיף כל הראש ,והוא סוד השלמות המקיף
כל המאורות ומחזיר אותם לשרשם לנצחיות בסוף התיקון ,וסוד נחש בריח הוא הזכר המתפשט
שע"י מתקיימים הנבראים בהנהגת עתה בו' אלפי שנין רק שנסתרס ומאיר מבתר כותלא ,והוא
סוד התורה שנתנה למשה שע"י מתקיים העולם ,והתורה עיקר טעמיה נגנז ונסתר ומאיר מבתר
כותלא באותיות התורה ומצותיה בדרך נסתר ונעלם ,ועיקר שכר התורה וגילוי אורות הנצחיות
ותיקונים שנעשים ע"י נתעלם לגמרי ,ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא 3084רק לע"ל באלף הז'
ובסוף ימות המשיח ,ונמצא שמשה ומשיח הם כוללים ב' נחשים אלו ,נחש בריח ונחש עקלתון,
ומשה גניז בסוד ו' דכל הולך על גחון שהוא הנחש ,והוא מרכז האמצעי של אותיות התורה
ומרכז כל הנבראים שנבראו ע"י ,ומשה רבע"ה קבורתו בגיחון דכל הולך על גחון )דברים לד ו(
ולא ידע איש את קבורתו דקבור בצולמא דלאו הגונה ליה ,והוא גניזת אור התורה בהגדות דברי
רז"ל במשלים ומליצות דלאו הגונה ליה בסוד )ישעיה יב יד( משחת מאיש מראהו כמ"ש רבינו
הגדול בכתבים )יהל אור ח"ב כ"ט ע"ב( והוא סירוס הנחש דכורא ,והוא מרכז של שם מ"ה
כמ"ש )שמות טז ז( ונחנו מ"ה בסוד והאיש משה ענו מאד וגו' )במדבר יב ג( כמ"ש ,שכולל כל
התיקונים של המאורות שהם נכללים במ"ה ובסוד לאה ענוה ,במקום גדולתו שם אתה מוצא
ענותנותו ,3085והוא הפנימיות של יעקב דמשה מלגאו כו' )תיקו"ז כ"ט ע"ב(.
פתח ]י[ט
ומשיח הוא ברזא דנוקבא שע"י גמר כל התיקונים דב"ן ,ונגדו ספר תהלים שתיקן
דוד בדרגא דיליה שהוא ג"כ ה' ספרים לעומת חלקי מאורות של מ"ה שבתורה ,ומרכז שלו ע'
תלויה הנ"ל שסוד ע' הוא ז' נקודות של ב"ן שנשברו והיא המרכז של כל חלקי מאורות דב"ן,
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 3080עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א וז"ל ,ואמוראים וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך ,ואנת תניא
דמסייע לך יתיר מכלהו ,בגין דאנת לויתן )נחש בריח( דימא דאורייתא מאריה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א
על ספד"צ י"א ע"ד.
 3081עי' ספד"צ יב ע"א.
 3082גימ' משה )תז"ח כז ע"ב(.
 3083וז"ל י"ב ע"ב ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש והוא העובר ,והן זו"נ
הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב ע"ד ב'( לויתן נחש בריח
ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין את כל העולם כולו ,מה
עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם היו נזקקים זה לזה ,ר"ל
הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע שרוב גשמים מטשטשין
את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין לקבל ,וז"ס שית אלפי כו'
וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא סוד הסירוס שאין היסוד
מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל ,שאז יתגלו שניהם,
והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי היסוד מ"מ נהנין ממנו
כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן בחסדו כל בשר ,מקרני
ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד לעתיד ,שאז יתגלה בפום
אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק
אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן
דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 3084עי' קידושין ל"ט ע"ב.
 3085עי' מגילה ל"א ע"א.
 3086עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ב.
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והוא סוד חזיר מיע"ר אלוף עיר"ם )בראשית לו מג( שמשם כחו של עשו )במדבר כד יט(
והאביד שריד מעי"ר ,והוא הנחש שגרם מיתה לכל הברואים ונטל חיותו של אדם ח"י עם נח"ש
נעשה עש"ו שמשם נמשך לו חיות ,והע' תלויה שצריך להעלותה למעלה ,והם הבירורים של
ב"ן שעולים למעלה בכל יום עד ביאת משיח שבימיו גמר כל התיקונים ומשיח גנוז שם בסוד
עטרת היסוד שהוא מכוסה כעת בסוד הערלה החופה על היסוד שהוא כתנות עו"ר דנוגה 3087בע'
כחות שלה שהם כלל ע' אומין שנכללו כולם בעשו ,והוא מ"ש )סנהדרין צ"ח ע"א( דמשיח
יתיב אפתחא דרומי ,והוא בסוד מרכז הסט"א שכוללת כל הקלקולים של כל הז' מלכי אדום,
ועליו נאמר ג"כ כל הפרשה בישעיה )נג ה( והוא מחולל מפשעינו 3088וגו' )ישעיה יב יד( כן
משחת מאיש מראהו ויתן את רשעים קברו וגו' ,ונדרש על משה ומשיח ששניהם במדרגה אחת
רק שמשה בדכורא 3089ומשיח בנוקבא והוא נחש עקלתון ,ושניהם בגניזה רק שמשה מאיר בכל
דור מבתר כותלא ע"י תלמידי חכמים שבדור 3090והוא גלותו ביני ערב רב ,3091והוא ע"י
התיקונים שנעשים בכל דור ע"י ישראל בתורה ובמצות ,אבל התיקונים עצמם אינם מתגלים כלל
ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( ונגנז לגמרי בסוד )ב"ב ע"ד ע"ב( הרג את
הנקבה ומלחה לצדיקים כו'.3092
וכ"ז שב' הנחשים האלו נגנזו ,אז יש חיות עדיין לסט"א ,והוא מצד הקלקולים
שנמצאים עדיין כ"ז שלא נגמר הבירור ,ואז נתחבר ח"י עם נח"ש והוא שליטתו של עשו ,וז"ס
טיטו"ס שהחריב הבית ,שי"ס הוא ע' דיער ,ו' הוא ו' של גחון ,ונשאר ט"ט בסוד ח"י ,והוא
אשר הכניס זונה לק"ק בעוה"ר 3093בסוד ציון נקודה שבה מחלליה מות יומת ,3094בסוד מ"ש
 3087עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה ,והם
כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' ,וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי
היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג
וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא
החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב(
מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור
ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש
בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד
ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא
למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל
עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 3088עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה
בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ושם מחולל מפשעינו,
עכ"ל.
 3089הוא נחש בריח כנ"ל בפתח הקודם.
 3090כן הוא באריז"ל שער הגלגולים הק' כ' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג בהערה הקודם.
 3091מוזכר לעיל נוק' דז"א פתח לג.
 3092עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש
והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב
ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין
את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם
היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע
שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין
לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא
סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל,
שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי
היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן
בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד
לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה
כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח
ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 3093עי' גיטין נ"ו ע"ב.
 3094עי' תיקו"ז כ"ה ע"א וז"ל ,בראשית יר"א שבת דאיהי שכינתא ,דעלה אתמר מחלליה מות
יומת דעאלו אויבים בחלל דילה ,דאיהו קדש קדשים ,ואתמר בהון את מקדש ה' טמא חלל ממלכה
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)תהלים קלז ז( זכור ה' לבני אדום וגו' האומרים ער"ו ער"ו עד היסו"ד בה ,והוא כולל ג"כ ב'
נחשים דסט"א נחש בריח ונחש עקלתון דו"נ דנוגה והוא סוד המקטרג והמפתה ,3095והם שאור
שבעיסה ושעבוד מלכיות ,3096והם השעבוד והעוני בגלותא והחטאים שגורמים לישראל בביטול
תורה ומצות.
והנה התורה הוא בדכורא ונקודת מרכז של ז"א הוא בחזה בסיום יסוד אימא במקום
התורף ששם מסתיימים רגלי לאה ,ולכן שם כל הולך על גחון ,3097ומשם התחלת שליטת נחש
דדכורא כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספד"צ )כ"ז ע"ד( ,3098שדכורא דסט"א הם אוחזים
בידהא שהם ברגלין דדכורא ,ונוקבין ברגלהא דנוקבא נו"ה דידה מן החזה ולמטה ששם רגליה
יורדות מות )משלי ה ה( דהאי אשה זונה כו' ,והוא בסוד ע' דיע"ר דאמצע תהלים שהוא בנוקבא
בחזה דידה למטה מן הפרגוד ברגלין דרחל.
והנה נוקבא רחל היא מתחלת מחזה ולמטה דז"א בסוד יעקב ,והוא בתהילם נעים
זמירות ישראל )שמואל ב' כג א( שלכן קמ"ז מזמורים שם כמנין שנותיו של יעקב ותורה נגד
ז"א ישראל ולכן משה קבור נגד בית פעור שגניזתו נגד יסוד דאימא 3099המסתיים שם להגן נגד
נקודה דחורבה לתתא ,ומשיח הוא ג"כ בדרגא דענוה מלאה בסוד )זכריה ט ט( עני ורוכב על
חמור ועל עיר בן אתונות שהוא חמ"ר ואתו"ן שע"י יתבטל כל כח הנחש האוחז בזנבי שוליהן
דכוכביא ראשי תיבות וס"ת שלהם כמש"ל )פתח ז'( וכולל שניהם לאה ורחל והם ב' משיחין
משיח בן יוסף ברחל ומשיח בן דוד בלאה ,ועשו הוא היפוכא דענוה כמ"ש בעובדיה )א ג( זדון
לבך השיאך וגו' )שם ד'( אם תגביה כנשר וגו'.
וכן טיטו"ס כשנכנס לק"ק ואמר )דברים לב לז( אי אלקימו וגו' ,3100ולכן יצתה בת קול
ואמר לו בריה קלה כו' ויתו"ש שמה שהוא בסוד משה ומשיח ששניהם בסוד ענוה כמ"ש ,והם
ב"פ נחש הנ"ל והוא רוחא דחיי דנשיב לבריה דדוד 3101כמ"ש )תהלים כא ה( חיים שאל ממך
נתת לו וגו' ,והוא הנכנס בסוד ב' נחשים של סט"א בגלותא דלהון ,משה בסוד התורה בנשמות
ושריה ,ושפחה עאלת באתר דגבירה דאיהי נדה שפחה גויה זונה וסאיבת ,אתרהא דתמן הוה
נייחא דשכינתא וקלא הוה נחית ואמר ירא שבת ואיהי לא עבדת כך ,עכ"ל.
 3095עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ו ע"ב זנביה בפומיה  -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' ,וכידוע שהיא 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.
 3096עי' ברכות י"ז ע"א.
 3097עי' ויקרא יא מב ,ועי' קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה ,ועי' לעיל פתח יח שזהו
נשמת משה.
 3098וז"ל ,אר"ש חמינא עלאין לתתא ותתאין לעילא כו' ,עד מעילא ותתא ומנייהו ידעי
דקאמרי להו ,ע"ש כל המאמר עד סופו ,וכללא דס"א הן שני מרגלים שהן קין והבל ,וב' נוקבין
מרוחא דשמאלא דלא אתכללו באדם ,והן מראות נגעים שנים שהן ארבעה ,והן נאחזין בשוקין
דדכורא ונוקבא ,דכורין בשוקין דדכורא ונוקבין בשוקין דנוקבא ,וידוע שנוקבא דס"א נקרא מות
בסוד צלמות ,צל דכורא מות נוקבא ,ולכן רגליה יורדות מות )משלי ה'( ואף שנאחזין בדכורא כולם
נאחזים בסט' דנוקבא ,אלא נגד שוקין דדכורא והוא בידין דנוקבא ,שהן נגד שוקין דדכורא כידוע,
שממית בידים תתפש )שם ל'( דכורין בידהא ונוקבין ברגלהא ,וכמ"ש בפרשת אחרי מות דף ס'
ע"ב ,תרין בנין כו' מתחות סטרי אברהא והן בידהא תרין בנות בתחות רגלהא וכולן נאחזין ,עכ"ל.
 3099עי' שער מאמרי רשב"י ל"א ע"ד וז"ל ,הנה זה הנקב של האחור נקרא בתורה בית פעור
וזהו סוד ע"ז של פעור ,שעבודתה בכך לפעור עצמו על פניה כנודע ,כי זו היא קבלת השפע שלה
והבן זה ,וזהו סוד ויקבור אותו בגי מול בית פעור ,כי משה הוא מן היסוד דאבא שבתוך ז"א
כנודע ,והוא נמשך עד סיום פי היסוד דז"א ,וכנגדו ממש היא נקודת האחור שמשם אחיזת
החיצונים הנקראים פעור ,והארת היסוד הזה דאבא מונע את החיצונים שלא יתאחזו שם ויקטרגו
על ישראל ח"ו ,ודע כי כמו שכאן למטה יש אחיזה אל החיצונים בסוד פעור ,כך יש אחיזה אל
החיצונים מכוון כנגדו ממש בקו ישר במקום העורף של ז"א ,וזהו סוד כי פנו אלי עורף ולא פנים
והנה עורף אותיות פעור ,עכ"ל.
 3100עי' גיטין נ"ו ע"ב.
 3101עי' אד"ר קל ע"א.
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של תלמידי חכמים שבדור ,ומשיח ג"כ סובל מרעין כו' ,3102ונכנסו בחוטמו של נחש בריח ונחש
עקלתון דסט"א ליטול חייו ממנו בסוד הז' שנים שהנחש מעבר ומוליד ,וז"ש )שבת ע"ז ע"ב(
יתו"ש לנח"ש שהוא רפואה לנשיכת הנחש בעקב דיעקב שהתחיל מחטא אדה"ר ,וגמר התיקון
בימות המשיח ע"י משה ומשיח כמ"ש )ומכאן תבין סוד ושת"י אשת אחשורש שהיתה ג"כ
בסוד ב' נחשים הנ"ל ,וסוד הכנעני מלך ער"ד שהוא עמלק משורש נחש יצא צפ"ע )ישעיה יד
כט( שהוא בסוד התרפים האלו בלאה ורחל ,והבן מאד( ,ולכן נכנס היתוש בחוטמו כי רוחא
דחיי נשיב מחוטמא למשיח בריה דדוד ונוטל סוד ח"י מעש"ו ונשאר נח"ש ,והוא ט"ט דטיטוס
כמ"ש ,וניטל חיי"ם שלו ,ודי בזה.
פתח ]כ[)י(
ועתה נבאר סוד הלוחות וסוד עון העגל שכתב הרב ז"ל ,והוא שקודם חטא העגל זכו
ישראל לקבל את הלוחות בסטרא דדכורא מנו"ה שלו ,ואם לא היו חוטאים היה התיקון נעשה
במהרה ,והיה זו"נ פב"פ ורחל היתה נתקנת לגמרי ,והוא שכבר נתבאר )גדלות דז"א פתח סד(
שהנהגת דור המדבר היה בסוד לאה בסוד הנפלאות כי כן היה ראוי ,שעדיין לא נתחזקו ישראל
בקשר היחוד והאמונה כראוי ,והיה צריך גילוי מלכותו ית' אליהם בסוד הנפלאות ,אבל רחל
שהיא סוד הנהגת הזמן לא היה בתכלית התיקון ,ובמדרגת הנהגה זו היה סט"א עדיין שולט
בסוד הכוכבים ומזלות ליתן להם הכח והממשלה ,שלא נתגלה יחוד השגחתו בכל העולם כמו
שיהיה לע"ל ,וז"ס שרחל היתה אב"א ולא האירו בה תיקונים של מ"ה בבחינת פב"פ שהוא
התיקון הגמור של המתקלא ,אלא הסט"א עדיין יש לה שליטה בעולם ,וכוונתו ית' בנתינת
הלוחות לישראל לעשות התיקון הגמור להחזיר רחל עם ז"א פב"פ ,ור"ל שגם הנהגת הזמן יהיה
נשלם ונראה בו גילוי יחודו שהוא תיקונים של מ"ה )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה ובושה החמה
וגו' זו"נ דסט"א חמה בישא ,וסיהרא בישא 3103אלא )ישעיה ל כו( והיה אור הלבנה כאור החמה
כמו שיהיה לע"ל ,והענין ,כי הלוחות הם מסוד חו"ג של הדעת ב' עטרין ה"ח וה"ג והם בימין
ושמאל ,והוא סוד התיקון ע"י מתקלא שהוא גילוי הדעת בארץ ויכירו כל הנבראים כבודו ית'
ע"י גילוי התורה שהיה בעולם ,והוא סוד חיבורא דדו"נ ע"י הדעת שהוא תיקון חיבור מ"ה
וב"ן ,כל קלקולים של ב"ן ע"י מאורות של מ"ה שהוא תיקון חטא אדה"ר בעץ הדעת טו"ר
שהוא בב' לוחות שבלב ב' חללים 3104ששם ב' יצרים יצה"ט ויצה"ר שנמשכים ממ"ה וב"ן ,והם
ע"י האותיות שנחקקו בב' לוחות אלו סוד האורות שבתוך הכלים שהוא בסוד הדברות של
הקב"ה שהיו נחקקים בלוחות מסוד הדעת כמ"ש )שמות לא יח( כתובים באצב"ע אלקים שהוא
שם הדעת בגילופי יודי"ן ,3105והוא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא 3106דו"נ מ"ה וב"ן,
 3102עי' שבת קנ"ו ע"א.
 3103עי' זהר חדש ל"ב ע"ב וז"ל ,לקותא דסיהרא טבא דיעקב ,ומאדים איהו עשו ,ומאדים
דסטרא טבא ,לקותא לסיהרא בישא ,דמונין לה אומה דישמעאל ,עכ"ל ,עי' תיקו"ז נ"ז ע"ב וז"ל,
חמה בישא גיהנם סם המות נוק' בישא ,עכ"ל ,ועי' גר"א שם נ"ז ע"ד ד"ה חמה בישא נוק' דס"ם
סם המות כנ"ל וכו'  -שהלבנה חלקם של ישראל אבל חמה עי' שמות לה והיא מושלת על עי'
אומין ,עכ"ל.
 3104עי' ברכות ס"א ע"א וז"ל ,אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב
שנאמר זבובי מות יבאיש ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז נה ע"ב.
 3105אל"ף ה"י וי"ו ה"י בגימ' קס"ג גימ' אצב"ע.
 3106עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
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ולוחות עצמם הם בנו"ה שהם סוד שמים וארץ ב' צבאות מעלה ומטה ,וסוד צבאו"ת הוא כלל
אותיות התורה עם מנצפ"ך שהוא כמנין צבאות תצ"ט ופלגא ,והוא בא"ב כסדרן ובתשר"ק
בסוד דו"נ ,3107והם שמים וארץ שהם בב' לוחות כמ"ש )ישעיה מח יג( אף ידי יסדה ארץ וימיני
טפחה שמים ,ה' אצבעות ימין וה' דיד שמאל ,וע"י הדברות שבלוחות מחברים שמים וארץ,3108
והוא סוד ב"ן שבו הקלקולים ,וכח ההפסד הוא מאותיות תשר"ק בסוד גלגל האותיות רל"א
שערים אחור ,ואותיות כסדרם הוא רל"א שערים פנים ,והדבור שנחקק בלוחות הוא הדעת בב'
עטרין חו"ג ,שבזה מתחברים מ"ה וב"ן ונתקנים כל הקלקולים.
ואלו לא חטאו בעגל ,היה גילוי הדעת בארץ בגילוי אור התורה שבזה היה מתגלה
כבודו לנבראים ,והיה מתבער רוח הטומאה מן הארץ ,והוא מ"ש הרב ז"ל שהלוחות עצמם היו
בסטרא דנוקבא שהיא נקראת אב"ן בסוד שם ב"ן ,ומצד הדכורא נקראים לוחות הברית שהוא
סוד הארת תרי"ג )אורות( ]איכות[ שברוח לתרי"ג שבנפש 3109שהוא הארת מ"ה בב"ן בחיבורא
דלהון ,והיו ניתנים מב' פרקין אמצעיים דנו"ה דדכורא שהוא סוד הארת חג"ת שבנה"י ,והיינו
שגם בהנהגת עוה"ז יתגלה סוד הנהגת עוה"ב ,והוא נגד גופא דנוקבא ששם מתחברים יחד בגוף
אחד שאין שם סטרא דפרודא ,כי עיקר אחיזת הרע הוא בנו"ה דנוקבא דרגליה יורדות מות
)משלי ה ה( ולכן שם סטרא דפרודא בסוד )יחזקאל טז כה( ותפשקי רגליך וגו' ע"י אשה זונה.
וכוונתו ית' בנתינת הלוחות היה לגלות סוד היחוד ,ולכן ניתנו מגופא דילה נגד חו"ג
דילה למעלה מן הפרסה ,ומשם היו עולים למדרגת הדכורא עצמה בסוד לוחות הברית ,ועי"ז
היה נעשה תיקון כללי בכל המאורות עד שהיתה נוקבא חוזרת פב"פ ולא היתה מתפרדת ממנו
לעולם ,וההנהגה היה בפרצוף רחל העיקרי ,והיינו שגם שורש התחתונים היה מקבל התיקון
הגמור וראוים לקבל כל אורות השלמים דמ"ה ,וחטא העגל גרם קלקול בכל המאורות ממש
מעין שבירת הכלים שכל המאורות חזרו לקלקולם ונסתלק הדעת שהוא המתקלא והוא סוד
אותיות של הלוחות שהיו פורחות למעלה ,והלוחות עצמם נשברו שהם הכלים דב"ן ,וקלקול
הזה היה ע"י הערב רב שהיו מסוד סיגי הנחש 3110שלא נתבררו כל הצורך מסוד בלע בן
בעור ,3111והוא אחוריים של הדעת מאחורי משה ,והם אשר עשו את העגל שהוא מסוד הגבורות
ושם עירו דנהבה וכמ"ש באד"ר )קל"ה ע"א( בלע בן בעור תאנא הוא גזירת דינא תקיפא
דתקיפין כו' ,והוא שור בסטרא דצפון ,והוא סוד אחוריים דאלקים ובגילופי יודי"ן ואותיות
הפשוטים עם הכולל.
ועגל הוא ביסוד למטה )תענית כ"ה ע"ב( האי רדיא דמיא לעגלא לתהומא עילאה כו',
שהוא יסוד כמ"ש במקום אחר )אבי"ע פתח כ'( והוא בב' נוקבין לאה ורחל בדעת וביסוד,
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 3107מוזכר בגדלות דז"א פתח טז וע"ש מקורו.
 3108עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב וז"ל ,חב"ד שהם ג' ספרים של המשקולת נברא העולם
כנ"ל ,וע"י נתן התורה ,שחו"ב הן ב' ספרים שהן כף כו' ,ששני הידים הן כעין שני לוחות ,ה'
אצבעות בזו וה' בזו ,כמו בלוחות ,והן הכותבין מכתב אלקים חרות על הלוחות ,והתורה נתנה ע"י
מכתב על הלוחות ,וע"י דבור עשרת הדברות לישראל ,והוא הלשון ובו נכלל כל שבשני הלוחות,
עכ"ל ,ועי' שם הגה"ה ג' ע"א וז"ל ,וכמ"ש ויתנצלו בני ישראל את עדים כו' ואמרו )שבת פ"ח ע"א(
בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס"ר מ"ה וקשרו לכ"א מישראל שני כתרים כו' ועתיד הקב"ה
להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם ,והן המוחין שהן עטרות דאו"א ,שלכן
היו חיין לעולם ,בסוד חיי המלך כו' ,ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ"ש בשעה כו' והלוחות הן ב'
ספרים ,בסוד חו"ב ,ודבור העשרת דברות בסוד סיפור ,והן ב' עטרין ב' כתרים כנ"ל ,עכ"ל.
 3109עי' לעיל הערה .202
 3110עי' זהר ח"א כ"ח ע"ב וז"ל ,ועלייהו אתמר והנחש היה ערום מכל חית השדה וגו' ,ערום
לרע מכל חיוון דאומין דעלמא עכו"ם ,ואינון בנוי דנחש הקדמוני דפתי לחוה וערב רב ודאי אינון
הוו זוהמא דאטיל נחש בחוה ,עכ"ל.
 3111עי' ע"ח הארת מוחין פרק ב'.
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ומסרו ההנהגה למשטרי השמים ובזה פגמו בב' נוקבין דקדושה שע"י השגחה הפרטית ,ופגמו
ג"כ בסוד ד' דאחד שהוא קשר של תפילין בלאה סוד גילוי נפלאותיו ית' בסוד )שמות לג ה(
הורד עדיך מעליך וגו' ,שהוא כתר של תפילין עד אחר שתיקן משה בתפלתו וחזר לו סוד ד'
דאחד הנ"ל בסוד )שמות לג כ( וראית את אחורי כמ"ש למעלה )פתח יג( וניתנו אח"כ הלוחות
בסטרא דנוקבא לתתא בנו"ה דילה ששם הפירוד ,והיינו שאף שחזר ונתקן לא היה תיקון לגמרי,
שעוד יש כח גדול לסט"א להחזיר העולם לתהו ובהו ,כמו שהיה בעת החורבן ובגלות ובכל
הזמנים שהיה הפגם ע"י התחתונים.
פתח ]כא[ )יא(
וסוד עג"ל הוא ,כי י"ש אורות הם בעלמא דאתי בסוד )משלי ח כא( להנחיל אוהבי י"ש,
והוא סוד כלל התיקונים לכל הקלקולים שהם בסוד הבל תהו ובהו ,כמ"ש )ישעיה מ יז( כל
הגוים כאין נגדו וגו' ,כמ"ש בנתיב שבירת הכלים )פתח ב'( שכח ההעדר וסילוק הקדושה הוא
מציאת הרע ,וכל התיקונים הם באימא שלכן שם סלקין כולם באלף השביעי 3112לתקנם
מקלקולם בסוד ונקה סוד התשובה במים טהורים ,3113ולכן שם מציאות י"ש לכל בחינות העדר
וכח ההפסד שבקלקולי ב"ן שהוא סוד עליית שם ב"ן לס"ג ,והם ש"י כללי מאורות שהם
מתחלקים אח"כ לימין ולשמאל ב' קווי מדות ההנהגה חו"ג ,או"ר בימין וק"ג בשמאל כמנין
מנח"ה ,3114והם בסוד אברהם ויצחק ,אברהם בבוקר סוד אור ישר ויצחק במנח"ה אור חוזר,
והיינו שבבוקר הוא שם א-ל על כחו הגדול שמשפיע לכל א' די מחסורו ,גדול אדוננו ורב כח
וגו' )תהלים קמז ה( ואלקים הוא ע"ש ההשגחה בתחתונים במעשיהם והוא אור חוזר שמקבל
מעשיהם ואז משפיע בסוד אור חוזר ,ר"ל לפי המעשים בדין ,משא"כ בבקר בלא הביט אל
מעשיהם כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים )יהל אור ח"ג י"ג ע"ד(.3115
וז"ס שעשו העגל בזמן מנחה כמ"ש )שבת פ"ט ע"א( כי בא שש כו' ,והוא סוד עמוק
שחשבו לעשות להם מקום להסתר ממה"ד ,שמא לפי מעשיהם לא יהיו ראוים אז יקבלו שפעם
בהנהגה טבעיית ע"פ המזלות ,בחשבם שלשנות הטבע קשה לפניו ית' אם לא ע"י עון גדול,
ובזה פגמו ,שבאמת השגחתו ית' בפרטות ע"פ הנהגה טבעיית ג"כ הוא מאתו ית' ,ואין לטבע
שום התפעלות כלל רק ככלי ביד אומן ,וכל פסיעה ופסיעה הכל בהשגחה פרטית ,ולכן עשו
עג"ל למתק ק"ג אורות של הדינים ולהסתר ע"י שור בצפון ,שבאמת הנהגת המזלות הם בסוד
כלים נשברים ,כמ"ש )ירמיה ב יג( אותי עזבו וגו' לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו
המים ,כי הם מסוד שברי כלים מז' מלכין דמיתו ,אבל ישראל תלוים בעוצם השגחה עליונה
בסוד הדעת שהוא המתקלא המתקן הכלים בב' עטרין חו"ג הנ"ל ,ולכן ע"י חטא העגל גרמו
שבירת הלוחות וסילוק הדעת וכלים נשברו ,והנהגתם העליונה בסוד לאה ורחל נתעלם ,כי
הנוקבא חזרה נקודה אחת ,וכן לאה ,והוא סלוק הנפלאות ,ומשה יקח את האה"ל ונטה לו מחוץ
למחנה )שמות לג ז( סוד לא"ה והוא גניזת הדעת וגם כלת משה ,וכמ"ש )שמות כג כ( הנה אנכי
שולח מלאך וגו' כי לא אעלה וגו' ,ונסתלקו ג"ר דדכורא בסוד )שמות לג ו( ויתנצלו בני ישראל
 3112עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש
בס"י ,והוא סוד וחד חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות,
ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,
רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב
הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים
לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל.
 3113עי' לעיל הערה .1967
 3114עי' ספר ליקוטי הש"ס להאריז"ל  -מסכת ברכות וז"ל ,אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי
בלילה ,וענין ש"י עולמות הם מתחלקים לג' חלקים ,ק"ג לכל א' מהם בחג"ת ,והנה הת"ת הוא
מטה כלפי חסד ונעשה שם לב' חלקים ק"ג ק"ג בגימ' או"ר ,ואותן ק"ג הנשארים בגבורה הוא מנין
עג"ל ,עכ"ל.
 3115וז"ל ,ד' עתים שביום ,חצות הראשון דאברהם מדת החסד ,תפלת שחרית דאברהם ,אור
ישר ,שהחמה הולכת ומתפשטת בעולם ,ונותן לכל דבר חוקו ,ומחצות היום והולך וחוזר למכונו
והוא אור חוזר ,ומ"מ מאיר לעולם אלא שבאור חוזר והוא מדת יצחק תפלת מנחה וכו' ,עכ"ל.
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את עדים וגו' ,שהם ג' זיונין דשעטנ"ז ג"ץ כמו בשבירת הכלים ממש ,והם בסוד כתר ,תפילין
של ישראל ,וממילא נסתלק הארת לאה שהוא בקשר של תפילין.
והוא מ"ש הרב ז"ל שרצה המאציל לסתור בנין רחל נוקבא העיקרית ולבנות פרצוף
לאה מסוד י"ס שלמות כדי שלא יגיע שם הפגם כ"כ ,והיינו שקטרוג הסט"א הגיע כ"כ עד
שנתבטל ח"ו בנינה דרחל לחזור בסוד נקודה אחת באופן שלא היו ראוים הנבראים להתנהג
במדה זו של נוקבא הנהגת העתה הזמנית ,אם לא שיהיה בנין מדה המנהגת את הנבראים
במדרגה עליונה בסטרא דאו"א שרחוקים מגדר אחיזת הסט"א ,שלא כפי הנהגת רחל שנבנית
מז"א שהוא ו"ק שבו הבחירה ואחיזת הסט"א.
ובאמת הוא חורבן העולם ממש ,שלא כן היה עיקר כוונת הבריאה שיהיה הסט"א
נמצאת ויהיה הנהגת הנפלאות נעלמת ,רק שיתגלה בעתים רחוקים מיוחדים לו ,בכדי להרבות
השכר ולהחזיר הרע לטוב ,ובאמת דברי הרב הקדוש ז"ל נעלמים ונסתרים כדרכו ,שבודאי אין
כוונתו שכן היה ברצון המאציל ,שהרי להיפוך ארז"ל שהקב"ה נתן מקום למשה רעה"ש
להתפלל על ישראל כמ"ש )שמות לב י( ועתה הניחה לי וגו' ,3116אלא כוונתו שראינו שהוא ית'
הודיע למשה עד היכן הגיע פגם עון העגל ,שגרמו ח"ו שבירה גמורה וביטול סדור הנהגת
הבריאה ע"י ו"ק בסוד הבחירה ,והיה כוונתו שמשה רעה"ש יתקנם ויחזיר לסוד התיקון של רחל
ע"י התורה וגילוי הדעת ,וגם לתקן לאה כמ"ש )שמות לג כ( וראית את אחורי וגו' ,וכן חזרה
השגחתו ית' עליהם בסוד השכינה כמ"ש )שמות לג יד( פני ילכו וגו'.
וכן הוא בכל דור ,שבכל זמן שהחטאים גורמים והסט"א מתגבר ,מ"מ נשאר קשור
בסטרא דקדושה שלא יגרום ח"ו ביטול גמור למאורות הקדושה ,אלא חוזר ומתקרב אל התיקון
ע"י תלמידי חכמים וצדיקים שבדור שהם בסוד ניצוץ משה רעה"ש ,3117ונמצא שכל ענין של דור
המדבר עם משה הוא בכל זמן ובכל דור ,והוא סוד הבחירה והמלחמה שבין הסט"א לסטרא
דקדושה עד כלות ו' אלפי שנין ,וכן סוד עובדי הבע"ל בבית ראשון ופריצי הדור בבית שני ,וכן
בכל הדורות ברשעי ישראל המינים והאפיקורסים ,הכל הם ניצוצות של ע"ר הרוצים לבטל בנין
נוקבא דקדושה ולמסור ההנהגה לטבע ח"ו לצאת מדרכי התורה ,והם המחטיאים את ישראל
והצודדים נפשות יקרות ברשתם כענין ע"ר ממש שהחטיאו את ישראל בסוד דע"ת חיצוניות,
ער"ב ר"ב כמ"ש בתיקונים בכ"מ ,והוא מ"ש הרב ז"ל שרצה הקב"ה לעשות בנין העולם ממשה
שהוא בסוד לאה ,והיינו רק בסוד צדיקים שבדורות שהם מניצוצי משה שהם רחוקים מן החטא,
והיינו שהראה לו שכעת לפי החטא א"א להתנהג במדרגה זאת אם לא בהנהגה עליונה יותר
שהוא רחוק מן הסט"א לפי מדרגת הצדיקים וכמ"ש ,והבן דברים אלו מאד.
פתח ]כב[ )יב(
בשלשה מקומות בז"א יש שורש גילוי לנוקבא שלו ,והם בדעת ובת"ת ובעטרת היסוד,
והם ג' מקומות שנעשה שם נקב ,והם הפה ונקב הטבור תחת החזה ובעטרת היסוד ,והוא שבכל
מקום שיש נקב מורה סוד חלל ושורש צמצום וגבורות ,והענין שהנשמה מתלבשת בכל האברים
ונסתם אורה ע"י האברים שהם כלים מגבילים את אור הנשמה שלא יתגלה כחה אלא לפי פעולת
הכלים לבד ,והוא ענין הרגשה ופעולה שבהאברים כל א' לפי עניינו שמקבל מן הנשמה ,משא"כ
באלו ג' המקומות יש שם פתיחה ומתגלה כח הנפש ביותר ,בפה הוא מתגלה בסוד הדבור שהוא
גילוי כח הנפש שבאדם כמ"ש )בראשית ב ז( ויהי האדם לנפש חיה ,ותרגומו לרוח ממללא וכו',
ובטבור הוא מקום ששולח מזון לכל אברי הגוף ומשם שורש תחלת יצירתו ,ובעטרת היסוד
מקום השפע להוליד בדומה ,והכל סודות נעלמים בעמקי החכמה כמ"ש בכ"מ שהאדם מתחלק
לג' מדרגות בסוד נר"ן שבו ,שבראש הוא הנשמה שהוא למעלה ממדרגתו רק מאיר בו להשפיע
עליו ממדרגה יותר עליונה להעלותו למעלה ,ובלב הוא רוח שבו והם ג' אמצעיות עד החזה

 3116עי' ברכות ל"ב ע"א.
 3117כן הוא באריז"ל שער הגלגולים הק' כ' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של
משה[ אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על
התפשטות אורו בת"ח ושם מחולל מפשעינו ,עכ"ל.
629

פתחי שערים

והטבור שהוא עיקר מדרגת האדם 3118והוא רוח חיים שבו ,ובכבד נפש שבו בג' תחתונות שתחת
הפרסה והוא מדרגה שלמטה ממנו ,וניתן בו כדי שהאדם ישלים מדרגה שתחתיו להעלותו
למדרגתו ,והוא השקפתו חוץ ממנו כהשקפת העילה לעלול.
ולכן בכל אלו הג' מקומות יש שם פתיחה וכל א' בסוף החלק שבו ,שהפה הוא סוף
הראש מדרגה ממוצעת בין הראש לגוף ,והוא בחינת מלכות שבראש ולעולם מלכות כוללת כל
המדרגות עליונות ומוליכה אותם למדרגה שתחתיו ,ולכן הפה בו כח הדבור מגלה כח המחשבה
אל הגוף ,וכל הפרטים וכל החושים ושבמחשבה הם נכללים ומתרכבים יחד בדבור הפה ,והוא
סוף מאור הנשמה מלכות דג"ר שכל חלק שבו הוא פרצוף שלם ,ולכן שם נעשה נקב ופתיחה
שכל נקב הוא סוד חלל וגבורות בסוד הצמצום ,שמלכות מסדרת כחות עליונות ע"פ הגבול וקו
המדה לפי הראוי למדרגה שתחתיה ,ולפי ששם צמצום וסילוק הארה ,לכן לא הוצרך שם לכלי
לסתום בעד האור ההוא ,לפי שבלאו הכי מצטמצם שם ,ואין אור הפנימי יוצא בלי גבול אלא
בערך המלכות שלו לפי סדור הראוי לתחתונים.
וכן הוא בטבור סוף הגויה שהיא חלק האמצעי הוא מלכות של ג' אמצעיות חג"ת של
האדם והוא מדרגת האדם עצמו ,ולכן שם רוח חיים ומזון שלו ,וכולל ג"כ כל אברי פרצופו
שמחלקת מזון לכולם.
ועטרת היסוד הוא מלכות דג' תחתונות שהוא סוף הבטן בנפש והוא למה שתחת מדרגת
האדם ,והוא סוד כח ההולדה בדומה שהוא סוד בירור הניצוצות שלמטה ממדריגת האדם
להעלותם למדריגת אדם סוד מ"ה כמשי"ת בנתיב 3119שאח"ז בס"ד ,ולכן שם הם נקבים פתוחים
סוד מדרגת המלכות שבהם שהיא נקבה.
ולכל אלו העניינים יש להם שורש במאורות העליונות ,שגם בז"א יש בו ג' חלוקי
המדרגות בסוד ראש בטן גויה ונר"ן שהוא מה שמאיר בו מג"ר ,מאו"א ,שהם למעלה ממדרגת
הנבראים והנהגתם ומתלבש בז"א בסוד מוחין להשלים הנבראים ולתקנם להעלותם למדרגה
יותר עליונה לעוה"ב ע"י התורה ומצות ,וא' בחינת עצם המאורות ותיקונם לפי מקום מדרגת
הנבראים ,והג' הוא נה"י שלו במה שמאיר ומשפיע אל הנבראים ,במקומם ומעלה הניצוצות
ממלכין דמיתו שהם בסט"א למעלה והם בסוד נפש נוקבא למטה סוד ב"ן ,ולכן בג' אלו
המדרגות יש שורש לנוקבא שכוללת כל המאורות לסדרם ולהביאם אל מדרגה שתחתיו.
ואלו הם ג' מקומות של הנוקבא ,א' בפה בדעת בסוד כלת משה בלאה שהוא מקום
גילוי הנפלאות ממדרגת ג"ר מאו"א מחו"ב שבו ,והוא סוד מ"ש במשה )במדבר יב ח( פה אל
פה אדבר בו וגו' ,והב' אחרים הם בטבור ובעטרת היסוד שהם ברחל בב' מדרגות שבה א' בסוד
פרצוף נגד החזה שהוא בערך תיקונים של הרוח דמ"ה דז"א שבזה שורש התחתונים מתוקן
ומסודר כפי מדרגת מ"ה והוא סוד פרצוף שלה ,והב' בסוד נקודה שלה נגד עטרת היסוד שהוא
3120
בערך התחתונים בתחילת עלייתם משפל מדרגתם בסוד ב"ן לבד וכמשי"ת עוד בנתיב
שאח"ז ,וז"ס שם של י"ב 3121שהוא בג' הויו"ת ובכל א' ה' אחרונה סוד מלכות שבו ה' דהוי"ה
ראשונה בסוף ג"ר חב"ד שהם יה"ו וה' אחרונה בפה מלכות רגל רביעי ,וכן בחג"ת ונקב הטבור
ד' בה' אחרונה ,וכן בנה"י הוי"ה ג' וה' אחרונה בעטרת היסוד מלכות למטה שכל ה' סוד שורש
מלכות כוללת כל המדרגות כמו שנתבאר.

 3118עי' 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.
 3119נדצ"ל בפתח.
 3120נדצ"ל בפתח.
 3121עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א וז"ל הספירות הן הולכין בתלת תלת חב"ד חג"ת נה"י
ומלכות היא רביעית שכוללת את כולן וכמ"ש בתז"ח )דף ד ע"ב( דתשע ספירות אינון משולשין
בעד"א כג"ד ח"ח"נ" ב"ג"ה" כ"ת"י" ומלכות עשירין לון ורביעין לון וז"ס שם של י"ב שמלכות היא
כלולה בכל קו האמצעי שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם ביסוד היא עטרת היסוד ובת"ת
שם שני מלכים ]משתמשים בכתר א'[ כו' דבוקה עמו וכמ"ש בא"ר )דף קמא ע"ב( תאנא האי
תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר כו' ותקין מיעוי דנוקבא כו',
עכ"ל ,ועי' ע"ח תיקון נוק' ב' ,ועי' תיקו"ז ה' ע"א רביעאה לכל תלת ,עי' לעיל שבירה פתח טו.
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וזה ענין התחלקות המדרגות בלאה ורחל ,שלאה הוא בדעת בפה מלכות דג"ר כוללת
כל המדרגות שבמחשבה ולכן היא נקראת עלמא דאתכסיא 3122והוא מדרגת משה הלכה למשה
מסיני 3123שהוא הלכה ברורה המחשבה של התורה ,שכל התורה היא כוללת כל המאורות וכל
המדרגות של כל התיקונים במחשבה עליונה חכמה ובינה של יוצר בראשית ,וז"ס מ"ש במשה
)ויקרא א א( ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאה"ל מועד לאמר ,בסוד לאה שהוא בפה באמירה,
וב' דרגין ברחל בנקב הטבור ועטרת היסוד ,והיא בתורה שבע"פ ב' דרגין.
והם סוד ג' הבארות שחפר יצחק ,שהראשון נקרא עשק ,והשני שטנה ,והג' ולא רבו
עליה ויקרא שמה רחובות )בראשית כו כב( וכמ"ש בתיקונים חדשים )תיקון ט'  -קע"א ע"ב(
בראשית וכו' דא באר ואינון תרין כו' ,באר דרבו עליה דא אורייתא דבע"פ כו' )ושם( ויחפרו
באר אחרת ולא רבו עליה דאיהו הלכה למשה מסיני כו' ,ואית שפחה בישא דאתקריאת שטנה
כו' ,וכלל הדברים ,שא' בסוד מחלוקת דבתורה שבע"פ בו"ק בשית סטרין כו' ,והוא בסוד נקב
הטבור ששם התחלת הנוקבא ושם סוד גילוי הגבורות בסוד שולחן בצפון בטבור ,ושם נקרא
עשק כי משם בא סוד המחלוקת סלע המחלוקת ,ושם סוד הצור בהכאה במטה ,ואלקי לצור
מחסי )תהלים צד כב( כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים 3124ובביאור היכלות )יהל אור ח"ב כ"ט
ע"ב( ,3125ובעטרת היסוד שם הוא שטנה הסט"א בערלה המקפת היסוד ,והוא בסוד הברייתא
וקושיא ומחלוקת שכל קושיא מצד הקליפה ,והוא להסיר הקליפה כידוע ,וכל הבארות הם
בחפירה בסוד הנקבים כמו שנתבאר.
פתח ]כג[ )יג(
והוא מ"ש הרב ז"ל בסוד הג' אלפי"ן דמילוי שם מ"ה שהוא בג' מקומות הנ"ל ,שא'
ראשונה בה"א ראשונה בסוף ג"ר בפה בדעת ,וא' שבוא"ו דהוי"ה בחזה בנקב הטבור ,וא' דה"א
אחרונה בעטרת היסוד ,ושם ג' שרשים של הנוקבא שעיקר בנינה במקום גילוי הגבורות ,הא'
בפה בסוד מנצפ"ך מישרים ,3126וכן בטבור שם סנהדרין של מעלה 3127סוד )ב"ב כ"ה ע"ב(

 3122עי' זהר ח"א קנ"ד ע"א.
 3123עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו,
ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו',
אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 3124עי' תיקו"ז מ"ו ע"א וז"ל ,והאי סלע לא נפיק מיניה אלא טפין טפין זעיר שם זעיר שם,
וכמה מחלוקות על אלין טפין ומאן גרים דא המורים )ע"ר – בי' הגר"א( דאתמר בהון כל המורה
הלכה בפני רבו חייב מיתה ,ובגין דא שמעו נא המורים ובגינייהו ויך משה את הסלע במטהו
פעמים ,דאם לא דמחא בה לא הוו טרחין ישראל ,ותנאים ואמוראין באורייתא דבעל פה דאיהי
סלע )שהוא המט"ט – בי' הגר"א( אלא אתמר בו ודברתם אל הסלע ונתן מימיו ,בלא טורח ,ויהיה
מתקיים בהון ולא ילמדו עוד וגו' ,והוה נפיק מיא בלא קשיא ומחלוקת ופסק ,עכ"ל.
 3125וז"ל ,וז"ס וא"ו דגחון גדול האיש מה גדול ,והוא אמצע של תורה לויתן נחש בריח הבריח
התיכון ,כמש"ל ושם קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ"ל בז"ח בשלח ,והוא הולך בגלותא בת"ח
ומתגלה בהם והכל ברמז כנ"ל וכמ"ש בפ' משפטים ברע"מ וז"ש הולך על הגחון שעל הגחון הולך
בגלותא ,עכ"ל.
 3126עי' זהר חדש ס"ו ע"ג וז"ל ,מישרים אהבוך ,מישרים אינון שאר אתוון דאשתארו ,ומאן
אינון מנצפ"ך דלית בכל אתוון דאיקרון מישרים בר אלין ,ואינון דאתכפלו מישרים אלין באלין מ'
בם' נ' בן' צ' בץ' פ בף' כ' בך' אלין מישרים אלין באלין ודא בדא ,עכ"ל.
 3127עי' יהל אור ח"ב כ"ד ע"א וז"ל ,והוא מ"ש בפ' בראשית באמצעיתא דהיכלא ,דא הוא אתר
מתקנא לקבלא רוחא דליעאל בגו רוחא דא וכו' ,וזהו ענג ושעשוע כידוע ,והוא באדם טבור ,כמ"ש
שררך אגן הסהר ,והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו' ,שלכן בבטן אמו הטבור פתוח ואוכל ממה
שאמו אוכלת ,והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם ,ושם הוא שכר טוב הצפון
לצדיקים לע"ל ,שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן ,ששם השלחן כמו שמפרש והולך ,וז"ס השלחן
בצפון ,והוא נקודה האמצעית ,ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותל ,ושם מקבל
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שולחן בצפון ,הרוצה להעשיר כו' ,ושם מזונות בסטרא דצפון ,וכן בעטרת היסוד כללות
הגבורות כידוע ,ולכן שם נגד הג' מקומות יוצא כח לסט"א שאחיזתה במקום שיש נקב
ופתיחתה ששם הוא בסוד צמצום והסתלקות ,ולכן הוצרך שם להיות נגדו הארת כללות ה'
חסדים בכדי להגן על הדינים המושרשים שם ,שבזה נעשה קשר ויחוד שיחזור הכל לטוב
והנוקבא תהיה מאירה ע"י חסדים דמ"ה והם כללות ה' חסדים שמאירים שם בג' מקומות הנ"ל
כמ"ש הרב ז"ל וכמ"ש רז"ל )במדבר רבה פרשה ב פסקה יז( ע"פ ושקל בפלס הרים וגו' ,שנגד
כל חלל ובקיעה יסד לנגדו הר לפי ערך הבקיעה כדי שיתקיים העולם.
וסט"א שיש לו אחיזה בג' מקומות הנ"ל הם נקראים נגעים שהוא בסוד היפוכא דענ"ג
לנג"ע ,3128והענין ,כי מקור השפע והתפשטות הקדושה הוא בסוד ענ"ג שהוא ע'דן נ'הר ג'ן
כסדרם כמ"ש )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ,והוא בג' מקומות הנ"ל שהם
כלל ג' חלקי הפרצוף ראש בטן גויה ,שעדן בבינה שם הדעת והוא עוה"ב ,ונהר בו"ק בחזה ז"א,
וג"ן בנוקבא מלכות בעטרת היסוד ,וכאשר המאורות יוצאים כסדרם ,אז האילנות של ג"ע
מאירים ומוציאים פירותיהם ,והענ"ג נמצא בכל המדרגות ,אבל כשח"ו הסט"א מתגבר ,אז
ויחמוס כג"ן שכו וגו' )איכה ב ו( וכתיב )איוב יד יא( ונהר יחרב ויבש וגו' שחוזר השפע
ומסתלק בסוד סילוק הנר"ן למעלה ,והוא נקרא נג"ע בהיפוכא.
והוא סוד מ"ש )נדרים ס"ד ע"ב( שמצורע חשוב כמת ,סילוק הנפש למקורו ,והוא סוד
מוחין דאבא שמסתלקים והוא בסוד )ברכות נ"ז ע"ב( השינה והוא א' מס' במיתה כמ"ש בסוד
הנסירה במקומו )נוק' דז"א פתח יט( רק ששם הוא בשביל צורך התיקון לנוקבא ,וכאן הוא
בהיפוכא פגם דילה בהסתלקות החסדים המגולים נגד ג' הנקבים הנ"ל ,והם הג' נגעים שהזכירה
התורה שאת וכו' שהם א' נגד לאה ,ב' נגד רחל ,וספחת הוא נגד החזה ששם רגלי לאה שנכנסים
אל תוך כתר רחל ולכן נחשב לכאן ולכאן ,והוא מ"ש שספחת הוא תולדה לזו ותולדה לזו.
והוא סוד כח נוקבין בישין של הסט"א 3129שע"ז ארז"ל )יבמות ס"ג ע"א( זכה נעשית לו
עז"ר לא זכה כנגדו ,והוא כי ב' נוקבין דקדושה הם דבוקים בסוד עו"ר של ז"א ,שהנוקבא
לוקחת קצה האורות והמדרגות של ז"א בחינה עשירית שלהם ,וכמ"ש הרב ז"ל )לו"ר פרק ב'(
בסוד עו"ר בעד עו"ר וגו' )איוב ב ד( והוא מסוד הכאת שם הוי"ה אותיות זה בזה יו"ד פעמים
ה"א כו' כמ"ש הרב ז"ל )שם( שמהכאת האורות ופגישתם זה בזה יצאו מהם ניצוצות כמנין
עו"ר לבנין הנוקבא ,וכמ"ש )איוב יט כו( ואחר עור"י נקפו זא"ת )בראשית ב כג( לזאת יקרא
אשה וגו'.
וג' אלפין הנ"ל הם מסוד ג' פעמים או"ר ,והענין כי הנוקבא לית לה מגרמה כלום 3130רק
לשמירה לבעלה ומקבלת ממנו כל המדרגות וכמ"ש )שיה"ש ח י( אני חומה וגו' )יבמות ס"ב
ע"ב( השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה כו' ,והוא העור שאין לו חיות בפ"ע רק בעת שהוא
דבוק ומחובר אל הבשר ,והדכורא נותן לה אור כמ"ש )ברכות נ"א ע"ב( אין פרי בטנה של אשה
מתברך אלא מפרי בטנו של איש כו' ,אבל הוא נותן לה רק בכללות לבד ,והם ג' אלפין של ג"פ
או"ר של הכת"ר 3131ובזה מתקשרת אל סוד היחוד בסוד חיבור ב"ן במ"ה ועם עו"ר הנ"ל נעשה
בסוד עז"ר לדכורא קיימא דתרין סמכין 3132בסוד )בראשית ב כא( ויסגור בשר תחתינה
דבאתרהא שקיעא רחמי וחסד ,3133והוא כמ"ש בזוהר )ח"א ל"ה ע"א (3134דעד שם לא נזכר אות
ס' בתורה.
מעלמא דאתי סוד נקודה דאמצעיתא ,כמ"ש בפר' תצוה וכו' ,וזהו הענין שכל ימות החול אסור
להמשך אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו' ,עכ"ל.
 3128עי' זהר ח"א כ"ו ע"ב ,ועי' ע"ח קלי' פרק ו'.
 3129עי' תיקו"ז צ"ח ע"ב וז"ל ,סמא"ל אדם בליעל איש און ,ואית ליה תרין נוקבין בישין
ועלייהו אתמר על כל נפשות מת לא יבא ,לאביו ולאמו לא יטמא ,ולית אביו אלא קודשא בריך
הוא ולית אמו אלא שכינתא ,עכ"ל.
 3130עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 3131עי' פע"ח ק"ש פרק כג שאו"ר ג' פעמים הוי גימ' כתר ,וזה כתר דזכר ,שבנוק' יש רק ב',
אם כן הג' אורות כאן היא הגילוי השלם של הכתר.
 3132עי' זהר ח"ב רמ"ו ע"א ,ועי' יהל אור ח"א י"ד ע"ג שזהו הגילוי של ב' כרובים במקום א'.
 3133עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"ד וז"ל ,אתא מפתחא דכליל בשית ומכסייא פתחהא  -הוא
בן הבכור פטר רחם שלה ,שנקרא מפתח שלה ,כמ"ש לעיל ,דהא אתפתחא ליה ,וכמש"ל והוא
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והוא סוד עור שנעשה קלף לכתיבת ס"ת ,שהתורה אינה יכולה להתגלות כי אם ע"י
כתיבה בקלף והוא סוד גילוי אורות דדכורא ע"י נוקבא כידוע ,3135וז"ס בנין הנוקבא עיקרה
בשביל קבלת החסדים ומאורות דדכורא ע"י טיפת זר"ע הנעשה לה בסוד עז"ר שהוא אור
שלו ,3136או"ר זרו"ע לצדיק וגו' )תהלים צז יא( והאור נגנז ויוצא מים ,אבל נהיר לה דרך
דופן ,3137ולכן לא נכנס בה רק א' דאור לבד ע"י עו"ר.
אבל הסט"א הוא בהיפוכא שהיא בסוד אשה רע"ה דאזלא בגריעו כי אין לה כלום
ואחיזתה בסוד כתנות עו"ר קליפת נוגה 3138דרוצה להתקרב לקדושה ,כי נופת תטופנה שפתי
הדעת ,כמ"ש בפרשת בראשית דף ג' ע"ב ,ההוא גליפו אגליף וטמיר ביה כמאן דגניז כלא תחות
מפתחא חדא כו' ,ההוא מפתחא סגיר ופתח בההוא היכלא ,אית תרעין עובד סתימו ואינון חמשין
גו אינון תרעין אית מנעולא חדא וחד אתר דקיק לאעלא ההוא מפתחא בי' ולא אתרשים אלא
ברשי' דמפתחא לא ידעין ביה אלא ההוא מפתחא בלחודוי כו' ,דא מפתחא דכלא סתים ביה והוא
סגיר ופתח ושית תרעין כלילן ביה בההוא מפתח דסגיר ,כד סגיר אינון תרעין וכליל לון בגוויה כו'
ע"ש ,והוא הדעת והוא ת"ת כמש"ל ,והן המוחין דכליל לון בגוויה וזהו כיסוי פתחהא שסותם את
התרעין בגוויה ומקבל החסדים ונוקבא הגבורות ונתקנים לזיווג כמ"ש בא"ר שם ,אפיל דורמיטא
לז"א ופריש לנוק' מאחורוי דסטרוי ואתקין לה כל תקונהא ואצנעה ליומא דיליה למיתהא לדכורא
כו' ,ויקח אחת מצלעותיו מאי אחת דא היא נוק' וסלקא ואתתקנא ובאתרהא שקיע רחמי וחסד
הה"ד ויסגור בשר תחתנה כו' ,עכ"ל.
 3134וז"ל ,אלא בגין דינקא מתרין סטרין וידע לון כמאן דיניק מתקא ומרירא ,ובגין דינקא
מתרין סטרין וידע לון ושריא בגווייהו אקרי הכי טוב ורע וכל אינון נטיעין שריין עלייהו ,וביה
אחידן נטיעין אחרנין עלאין ,ואינון אקרון ארזי לבנון ,מאן אינון ארזי לבנון אינון שית יומין עלאין
ששת ימי בראשית דקאמרן ארזי לבנון אשר נטע נטיעות ודאי דאתקיימו לבתר ,מכאן ולהלאה
סמ"ך מאי היא ויסגור בשר תחתנה ,עכ"ל.
 3135עי' א"א פתח כא.
 3136עי' תיקו"ז קכ"ט ע"ב וז"ל ,שורק ה' דא צדיק דאיהו קושר המרכבה דאיהי שכינתא עם
קודשא בריך הוא ,הדא הוא דכתיב כי כל בשמים ובארץ ,ודא דמתרגמינן דאחיד בשמיא ובארעא,
ועליה אתמר ואנכי נטעתיך שורק כלה זרע אמת ,זרע אמת הוא ודאי ,דאתמר ביה תתן אמת
ליעקב ,איהו זרע ,ושכינתא עזר ,הדא הוא דכתיב )בראשית ב'( אעשה לו עזר כנגדו ,עכ"ל ,ועי'
שעה"כ סוכות פרק ח' וז"ל ,תחבוט בהם על הקרקע ותכוין כונה א' בעת החבט' ,שהוא בזמן
הורדת הערבות עד לקרקע והוא לתת בה ה"ג הנז' ,לעשות בה בחי' כלי במלכות לצורך המ"ן כנז',
ותכוין כי הערבה הוא בגי' זרע שהם סוד מ"ן אשר בה ,גם הוא בגי' עזר ,ר"ל כי ע"י כן תהיה היא
עזר כנגדו להעלות מ"ן כנגד המ"ד שהוא נותן לה בזמן הזווג ,עכ"ל.
 3137עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש
והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב
ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין
את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם
היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע
שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין
לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא
סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל,
שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי
היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן
בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד
לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה
כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח
ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 3138עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה ,והם
כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' ,וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי
היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג
וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא
החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב(
מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור
ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש
בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד
ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא
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זרה וגו' )משלי ה ג( והוא שפיתה לאדם בחטא עץ הדעת חויא בישא ,וע"י ויעש ה' וגו' כתנות
עו"ר וגו' )בראשית ג כא( וניטל ממנו חייו ונגזר עליו מיתה ,והוא בסוד )יבמות ס"ג ע"א( לא
זכה כנגדו כו' ,והוא סוד מ"ש )יבמות ס"ג ע"ב ,סנהדרין ק' ע"ב( אשה רע"ה צרעת לבעלה ,מאי
תקנתיה ,יגרשנה ויתרפא כו' ,והם סוד שתי בנות לוט הבכירה וצעירה עמון ומואב נגד לאה
ורחל ,3139שעמו"ן הוא נגד לאה אחוריים דשם ס"ג ,ומואב הוא הצעירה נגד רחל מאב דבשמיא,
כמו בקדושה דאבא יסד ברתא )זהר ח"ג רנ"ח ע"א( ולו"ט הוא נגד דכורא דסט"א נגד שם מ"ה
דקדושה כמ"ש במ"א )שבירה פתח טו(.
ושורש הנגעים באים בעון לשון הרע בסוד )ילקוט תהלים תשכ"א( החיים והמות ביד
הלשון שהוא נגד הדעת בלאה נגד הפה דקדושה ,דשם הוא בדבור בתורה )משלי טו ד( מרפא
לשון עץ חיים ,ובהיפוכא הוא בסוד לשון הרע ,והוא בסוד )נדרים ס"ד ע"ב( מצורע חשיב כמת,
וכן סוד ער"ב ר"ב שהם מתחלקים לה' מדרגות בסוד נג"ע ר"ע כמ"ש בזוהר )ח"א כ"ז ע"ב(,3140
הם מ"ש )יבמות מ"ז ע"ב( קשים גרים לישראל כספחת כמ"ש רבינו הגדול בזה.3141
והוא סוד מ"ש )יבמות ס"ג ע"ב( אם בתורה משתעי כמה טובה אשה טובה שתורה
נמשלה בה ,שתורה היא בסוד נוקבין דקדושה והוא בסוד פה הנ"ל בלאה כמ"ש )משלי יח כב(
מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' ,שהוא בהיכל הרצון דרגא דמשה ,והוא בסוד ה' פעמים
טו"ב פ"ה ברית הלשון ,ואמרו )ע"ז י"ט ע"ב( אין טוב אלא תורה ,שנאמר ,כי לקח טוב וגו'
)יבמות ס"ג ע"ב( ואי בגיהנם משתעי קרא כמה רעה אשה רעה שגיהנ"ם נמשל בה ,והוא סוד
אשה זונה הנ"ל כמ"ש )משלי ה ה( רגליה יורדות מות וגו' בעמקי שאול קרואיה )משלי ט יח(
והיא סוד ח"ק ,3142ופערה פיה לבלי ח"ק )ישעיה ה יד( והוא סוד לשון הרע ,וע"ז נאמר )ויקרא
יד ב( זאת תהיה תורת המצורע וגו' כמ"ש ,מרפא לשון עץ חיים ,ועל סוד הגדול הזה ארז"ל
)ברכות נ"ד ע"א( ע"פ את והב בסופה שני מצורעים היו מתהלכים בסוף מחנה ישראל כו' ,שהם
נקראים א"ת וה"ב.
והענין כי אלו ג' נגעים הנ"ל הם א' בלאה בסוד שא"ת היפוכא דענו"ה בדרגא דילה,
והוא גסות הרוח כמ"ש בפ"ק דסוטה )ד' ע"ב( כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת
איש כו' ,והוא סוד אשה זונה הנ"ל ,והוא בסוד )תהלים נח ט( נפל אש"ת בל חזו שמש וגו',
שהוא סוד הסתלקות האור מוחין דחכמה ונשאר שם בסוד חשך ,ושם מקום האי אשה זונה
כמ"ש )משלי ז ט( בנשף בערב יום וגו' )משלי ז י (3143והנה אשה זונה לקראתו וגו' ,והוא ענין
עמוק מאד ,שכלל כחות הסט"א והרע הוא בשני דברים ,בחנופה וגסות הרוח ,והם נגד ב' נוקבין
דסט"א נגד רחל ולאה ,שברחל נכללים שתים כא' כמשי"ת.

למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל
עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 3139עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,מלך הרביעי הדד כו' בשדה מואב ,ידוע ששתי בנות
לוט הן נגד נשי יעקב ,ובכירה שילדה מואב הוא מתחיל אחורי הת"ת בחינת רחל כידוע ,שלכן
נקרא מואב מאב ודבוקה בת"ת וזהו בשדה מואב ששדה הוא נו"ק ושם יצאה נוק' עמו ,עכ"ל.
 3140וז"ל ,דבזמנא דערב רב דאינון )סי' נג"ע ר"ע( נ'פילים ג'בורים ע'מלקים ר'פאים ע'נקים,
בין ה' ה' ,לית רשו לקב"ה לקרבא בינייהו ,ועי' עוד בתז"ח דף ל"ז ע"ב.
 3141עי' בהגר"א אגדות ברכות פרק הרואה אות א' ,וכן עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ז ע"ב וז"ל,
ע"ר לאו אינון מזרע דאבהן דאינון גרי צדק שהן בנוק' ה' זעירה ,והן קשין לישראל כספחת
שהזהירו מלקבל וכו' וכל הגלות וחורבן בהמ"ק וכל הצרות הכל ע"י קיבול מרע"ה לע"ר וכל עזי
פנים ורשעים שבדור הן מנהון ,עכ"ל.
 3142עי' 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.
 3143וז"ל הפסוק :והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב.
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פתח ]כד[ )יד(
ועתה עמוד ושמע דברי אלקים חיים ,הנה רז"ל אמרו בפ"ג דקדושין )מ"ט ע"ב( מ"ד
והנה שתים נשים וגו' ולהם כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה וגו' לבנות לה בית בארץ
שנער ,ואמרו זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל כו' ,ואמרו סימן לגסות הרוח עניות דתורה,
כמ"ש שלאה היא בסוד ענוה בדרגא דמשה ,שע"י התורה משיגים רוממותו ית' וגדלו ,שלכן
הוא ראוי שיתגלה עליו כבודו ית' מצד גילוי הנפלאות ,שלכן מרע"ה שהיה ענו יותר מכל האדם
וכו' )במדבר יב ג( זכה לגילוי כבודו יותר מכל האדם ,ולא קם נביא עוד וגו' )במדבר לד י( וזכה
לדרגא דלאה שהוא כת"ר של תורה וכת"ר דתפלין ,והם תר"ך אורות שבתר"ך אותיות שבי'
הדברות ,3144ולאה בכלל היא כתר של רחל.
והנה הסט"א הוא בהיפוכא ותחלת פיתויו בסוד עץ הדעת טו"ר לחקור בשכל אנושי
נגד חכמת התורה ,והוא גסות הרוח שמתגאה האדם לחשוב ששכלו רב ורם לחקור בגדולות
ונפלאות ממנו ,ואין לך גסות יותר מזה להכחיש במה שאין שכלו מקיף וחושב שאין חכמה יותר
מחכמתו ,3145וזה בא מצד ביטול תורה שרחוק מהשגת חכמת האמת ,והוא נמשך מזה לכל עון
וחטא כי מצד שמעמיד הכל על שכלו מזה בא לידי כפירה בכמה גופי תורה ובהכחשה בהשגחה
ושכר ועונש ,וחושב שזהו הטוב במה שהולך בעצת שכלו המזוהם ,והוא סוד החנופה דאשה
זרה נוקבא דסט"א ,כמ"ש הנחש לחוה )בראשית ג ד( לא מות תמותון כי יודע אלקים וגו'
ונפקחו עיניכם וגו' ,וז"ס ב' כללות של כוחות הסט"א ויצה"ר נגד לאה ורחל דקדושה ,שלאה
בתורה בדבור בפה בהלכה למשה מסיני ,3146ורחל במעשה בגופא ,ונגדו ב' נוקבין דסט"א
בגסות הרוח בעזיבת למוד התורה ולחקור ולהמשך אחר חכמה חיצוניית ,וחנופה הוא במעשה
ממש במה שמראה לו קצת טוב והיתר ח"ו ,כמ"ש )ישעיה ט טו( כי כולו חנף וגו' בסוד אתוון
ח"ק בעשיה ,כמ"ש רבנו הגדול ז"ל בליקוטים ,3147ואלו הם הב' נשים שראה הנביא ב' נוקבין
דסט"א הנ"ל המצודדים נפשות לפורחות ,כמ"ש )משלי ו כו( ואשת איש נפש יקרה תצוד,
שכמה נפשות יקרות בעוה"ר נופלות ברשתם כמ"ש ע"י פיתויים דאתתא בישא.
וז"ש )זכריה ה ט( ולהם כנפים ככנפי החסידה ,שבתחלה מראה קצת טוב לבני אדם
שזהו דרך ה' והחסידות כמו שאנו רואים בעוה"ר בדורות הללו ,וכמ"ש )משלי ז כא( הטתו
ברוב לקחה וגו' הולך אחריה וגו' ,וכנפים הוא מלשון הסתרה וכיסוי ,כמ"ש )ישעיה ל כ( ולא
יכנף עוד מוריך וגו' ,שהסט"א היא מסתרת דרך הרע שיש בו מן האדם ומראה מבחוץ קצת
חסידות וטוב* ,כמ"ש בעץ הדעת )בראשית ג ו( ותרא האישה כי טוב וגו' ונחמד העץ להשכיל
וגו' ,וז"ס מראה הנגעים שהוא לבן בסוד לב"ן ב"ן נחו"ר אשר ממנו שתי בנות שנתחברו

 3144עי' שער מאמרי רשב"י ב' ע"ב וז"ל ,פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר"ך אותיות כמנין
כתר ,עכ"ל.
 3145עי' פי' הרמב"ן על ויקרא )טז ח( וז"ל ,היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע הנמשכים
אחרי היוני אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו ,והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים ,כי
כל ענין שלא השיג אליו הוא בסברתו איננו אמת:
 3146עי' שער מאמרי רשב"י כ"ט ע"ד וז"ל ,ושנינו בפ' ויקרא בדף ד' ע"ב וז"ל ,ת"ח כד נחתת
שכינתא למשכנא כתיב כלת משה חסר וא"ו ,כלת משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה
כד"א כנסת ישראל וכלא חד מלה ,ולמלכא עלאה אתמר כו' עכ"ל ,ירצה כאשר ירדה שכינה למשכן
נזדווגה עם משה ולפיכך כתיב כלת משה לומר שהיתה כלתו אבל רזא דמלה סוד אחד גדול לומר
שעלה משה בסוד הדעת ונזדווג עם הכלה העליונה שהיא נקראת כנסת ישראל וזכה לבינה כנודע,
ולפיכך אנו אומרים ישמח משה במתנת חלקו דהיינו בינה כנז' בתיקונין ,וזמ"ש ולמלכא עלאה
דהיינו דעת אתמר הנה גם כן כאן נתבאר כל מה שכתבנו דכנסת ישראל היא בינה ,עכ"ל.
 3147עי' 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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בסטרא דקדושה לאה ורחל ,ובאחוריים דלהון ב' נשים הנ"ל שמראים לבני אדם שזהו דרך ה'
דאתלבן מטינופו והוא בגי' שח"ץ שהוא גאוה.
ומקום הב' נשים הוא בארץ שנע"ר ששם מקור הסט"א שהיא עמוקה כשאול וכל מתי
מבול ננערו שם 3148שהמבול היה בסוד הסיגים של עולם התהו כמ"ש במ"א )גדלות דז"א פתח
יג( והוא סוד כתר דסט"א רישא די דהבא 3149שכוללת כל הדרגין דסט"א שלכן ראה נ"נ כל
הדרגין של הצלם דסט"א מכל פרצופו ,והוא הכל בסוד הדינים של אלקים במילוי יודי"ן
ואחוריים דיליה וק"ך צירופי אלקים הכל גי' שנע"ר.
וז"ש )זכריה ה ט( ותשאנה את האיפה וגו' ,ורוח שבכנפיהם הוא רוח סערה שבאה מן
הצפון והוא רוח הטומאה שע"י מגיד עתידות מאחורי הפרגוד ,והוא הדברים נפלאים שמראה
לבני אדם מצד הסט"א וחושב שהוא בסטרא דקדושה ,ובזה מרמה ומפתה בני אדם להמשך
אחריהם ,וסוד איפ"ה הוא האורות של לאה ורחל ,שלאה לוקחת י"ו אורות מסוד ד' אלפין דד'
שמות אהי"ה ,ופ' אורות הם ברחל כמ"ש הרב ז"ל )לו"ר פרק א'( ונגדם ב' נשים דסט"א שהם
בסוד ע"ז ,אין צ"ו 3150אלא ע"ז 3151והם ב' הנ"ל שירדו לבבל חנופה וגסות כמ"ש ,וידוע כי
מקום ב' הנוקבין דסט"א הוא נגד רחל דקדושה מן החזה ולמטה שהוא בסוד ב' שלישי אור של
הת"ת בסוד בי"ת ,וכמ"ש )יומא ב' ע"א( אין בית אלא אשה ,וז"ש )זכריה ה ט( לבנות לה
בי"ת 3152בארץ שנע"ר שהוא כת"ר כמ"ש.
ואלו הב' הם סוד שני אנשים המצורעים שהם בסוד נגעי בני אדם שהם באין מנוקבין
דסט"א כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספ"ד ,3153שהם מהלכים בסוף מחנ"ה ישרא"ל כמ"ש
שישראל הוא חצי פרצוף העליון דז"א עד החזה ,ומשם ולמטה סוד עץ הדעת טו"ר עומדים שני
נוקבין דלהון אחורי לאה ורחל ,ויניקתם מסוף הגבורות בסוד עג"ל מק"ג אורות דסטרא
דשמאלא ונקראים א"ת וה"ב בסוד ב' פעמים או"ר שנגד רחל כמ"ש הרב ז"ל בסוד ואהב"ת
)לו"ר פרק ג'(.
ונזכרו אלו שני המצורעים אצל שירת הבאר שנדרש על סוד התורה בב' דרגין הנ"ל
)במדבר כא יח( באר חפרוה שרים וגו' ,ואחוריים דלהון הם את והב הנ"ל ,והם בספר מלחמות
ה' שהם עושים מלחמה עם סטרא דקדושה ,והוא חכמה חיצוניות שלהם והם בסופ"ה בסוד
סופ"ה דכל דרגין דקדושה ,ועומדים נגד שם אדנ"י ששם שא"ת בסוד א"ל ואדנ"י במילואו ,וכן
בהרת סוד מילוי אדנ"י בלא אותיות הפשוטים ,ויניקתם מסוד הגבורות שבנוקבא שהוא פ"ו שם
אלקים ,ולכן הנגעים תלוים טהרתם ע"י אהרן הכהן בגילוי החסדים ,שבזה מתמתקין כל
הגבורות כמ"ש הרב ז"ל ,ודי בזה.
*]א"ה בדרוש כוונתי בעז"ה לדברי אאמ"ו הגאון ז"ל בזה וכתבתי במ"ש ככנפי
החסידה ע"פ מ"ש רז"ל )חולין ס"ג ע"א( למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיה
כו' וכבר ידוע שכל המינים טמאים הם בעלי מזג טוב ועושים חסד עם חבריהם כמ"ש הגר"א
ז"ל בביאורו לספר משלי ע"פ )משלי יא ט( בפה חנף ישחית רעהו וגו' שמושכים לבם אחר
המצות השכליות ביותר כדי שיתגאה בעיניו במעלת החסידים ובגאותו וגודל לבבו ממציא
מקום לעצמו להקל בשמעיות ולא ישמע לקול מורים ודי בזה.

 3148עי' שבת קי"ג ע"ב.
 3149עי' דניאל ב לח.
 3150גימ' איפ"ה.
 3151עי' זהר ח"ג קי"א ע"ב.
 3152גימ' פעמים או"ר.
 3153עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ד וז"ל ,דאתרמיזו מהאי רוחין אחרנין דלא אתכללו בחכמה
עלאה  -ר"ל דכתיב כאן ותענגות בני האדם ,והן נגעי בני אדם שיוצאין מהתחברות הזונות בדכורין
ונוקבין של ב"א ,ונפקין מינייהו שדין זכרים ונקבות כמ"ש בזוהר וזהו תענגות בני האדם שדה
ושדות ,עכ"ל.
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נתיב מ"ד ומ"ן
פתח א
ענין מ"ד ומ"ן הוא שכמו שמצינו למטה הזכר נותן טיפת מ"ד והנוקבא מזרעת
אודם והוא מ"ן שלה וע"י שניהם נוצר הולד ברחם האם ,וכמו כן הוא במאורות עליונים ממש
שהנוקבא מבררת כל הבירורים של המלכים שעדיין לא יצאו לכלל תיקון ,והיא מעלה אותם
למעלה ,והיינו שכל מ"ן בא מן המוח דנוקבא כשעולה במחשבה שלה להתחבר עם הדכורא ,אז
מתעוררים כל אברים שלה ויוצא מכחם כללות הטיפה ,והיינו כמ"ש שכאשר נעשה תיקון ע"י
התחתונים ע"י איזה מצוה המסוגל לזה או לפי הזמן המסוגל שיהיו מתבררים פרטי מאורות מן
הסט"א ולהיות מסתלק מהסט"א אשר שלטה עליהם בתחלה ,והיינו כמ"ש בכמה מקומות,
שאין יום דומה לחברו ואין שעה דומה לחברתה ,שבכל עת נעשה תיקון אחר ע"י אותה המצוה,
והיינו שכל המאורות הראוים להאיר לנשמות וכל התענוגים עליונים בגילוי יחודו וקדושה
עליונה נשאר גנוז למעלה במקור העליון ,ואינם נקבעים בנשמות כי אם ע"י המצות המסוגלים
לזה ,והיינו שע"י המצות מתפשטים כל אברי ופרטי המדרגות של הנשמות ומראים כחם במה
שמסתלקים מפיתויי יצה"ר והסט"א שמתנגדת לזה ,נקרא שיוצא מן הסט"א ונעשה פרצוף
שלם ,ואז מאירים בנשמה כל מאורות עליונים המכוונים נגד מאורות של הנשמות שהם בסוד
העונג שלהם וז"ס שם מ"ה שמתחבר עם ב"ן ,ובכל יום נעשים בירורים חדשים.
והנוקבא היא כח המאור שמקבל מכל מדרגות הקדושה ,וע"י כל הנהגת התחתונים היא
המסוגלת לזה ליתן תוקף לנשמות להיות נבנה בסוד פרצוף שלם ולהתגבר נגד הסט"א ויצה"ר,
והוא סוד הגבורות דנוקבא ,ובזה היא מעלה אותם אל אצילות כחות עליונות ,והנשמות נכללים
מכל המדרגות שלה ,והוא סוד המ"ן שלה שבא מכל האברים דנוקבא ומעוררת האהבה של
מאורות העונג והתיקונים מז"א והוא סוד המ"ד להתחבר יחד ,ואז הנוקבא מציירת הולד ברחם
שלה ,והיינו שהנוקבא נמצא בה כח החיבור של המאורות של הזכר והנקבה יחד לעשות מהם
פרצוף שלם ,ואז נקבע בנשמה כח החיבור הזה של מ"ה וב"ן ,ועי"ז נעשה הכנה לנשמה לתקן
את עצמה אחר בואה אל הגוף ע"י המצות ומע"ט ,כמ"ש במקום אחר בענין מ"ש )נדה ל' ע"ב(
שבמעי אמו העובר לומד כל התורה ונר דלוק על ראשו כו' ,שעי"ז ניתן לו הכנה ותיקון אחר
בואו לאור העולם ,וזה ענין בירור הנשמות ע"י זיווג דו"נ לצאת מן הסט"א ,אבל עדיין אין
הנשמה נשלמת בכל תיקונה לגמרי ,כי אם ע"י חיבורה בגוף האדם לתקן את עצמה ע"י מעשה
בפועל ,ורק שע"י הבירור הזה נעשה הכנה אל התיקון.
3155
וכח הבירור הוא ע"י מחשבה של זו"נ ,והוא סוד חכמה שלהם דבמחשבה אתברירו
שחכמה הוא כלל כל הבנין ושם נסדרים כל התיקונים כמו שהיה בכלל הבריאה בחכמה עליונה,
וכן בירור ותיקון הנשמות הוא למטה ממדרגת האצילות והוא בסוד הנפרדים מבי"ע ,נעשה ע"י
חכמה דנוקבא שהיא המסדרת כל העולמות וכל הנבראים ,וכן סדור התיקונים של מ"ה נעשה
בחכמה של ז"א שהוא יוצר בראשית.
והם בסוד ב' יודי"ן של הא' ,והקו באמצע 3156הוא מ"ש )בראשית א ו( יהי רקיע בתוך
המים ויהי מבדיל וגו' ,שהוא סוד הפרסה שמפסיק בין ז"א שעיקרו עד החזה ובין הנוקבא
שמקומה למטה ,שכל יו"ד הוא חכמה נקודה סתומה כלל הטיפה שכוללת כל המדרגות שהם
בסוד י"ס ,והוא מורה על סוד היחוד שהוא תכלית התיקון לקשר הכל בסוד גילוי יחודו ית' ע"י
החזרת הרע לטוב ,וגילוי יחוד הזה הוא סוד גילוי שם הוי"ה ית' )זכריה יד ט( ביום ההוא יהיה
ה' אחד ושמו אחד ,והוא סוד ב' יודי"ן והו' של הא'.
3154

 3154עי' נדה ל"א ע"א.
 3155עי' זהר ח"ב רנ"ד ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ד ביה סליקו.
 3156עי' רע"מ פנחס רכ"ג ע"ב וז"ל ,ויהי מבדיל ,ורזא דמלה יאהדונה"י ,מים עליונים זכרים י'
עלאה ,מים תחתונים נקבות י' תתאה ,שית אתוון בינייהו כחושבן ו' ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ כ"ג ע"ד.
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וגם מורה על סוד הב' טיפין דמ"ד ומ"ן שהם מצטיירים ברחם הנוקבא בסוד התפשטות
מי' לו' 3157מסיתום והעלם אל ההמשכה והגילוי ,ולכן הו' באמצע ,שב' היודי"ן נמשכים ע"י,
ונחלק התפשטות הזה לשנים ,לטיפה עליונה דמ"ד ולטיפה תחתונה דמ"ן ,והוא התחלקות הו'
לשנים ,ונעשה בסוד ל"ב נתיבות פליאות חכמה 3158שבהם כלל הבריאה שנכלל הכל בנשמה
בציור אדם שהם כ"ב אותיות וי' נקודות ,3159ובהם נכללים כל הרל"א שערים פנים ואחור ,ובו
נכלל ג"כ סוד כל הבנין של הולד ,שבתחלה הוא בסוד טיפה במחשבה לבד שהם ג"ר שבי' בג'
קוצין דיליה ,3160ואח"כ בעיבור מתפשטים בגילוי בסוד הגוף שלהם שהם הו"ק ,והבן.
פתח ב
שורש מ"ד ומ"ן של כל הפרצופים ושל כל הזיווגים הוא מאוירא ומו"ס של ע"ק ,
שמו"ס הוא ששם עולים כל הבירורין כמ"ש בספ"ד )ד' ע"ב( בי' סליקו כו' אינון דלא הוו כו'
ויהוין כו' ,והענין כי אלו הם השרשים של כל זו"נ שבכל עלמין ,והיינו מו"ס שם בוצד"ק קו
המדה של כל מדרגות המאורות ושל כל הנבראים ,שסוד המדה בא מצד סילוק כח הבלתי בע"ת
שמזה בא שורש הבחירה ותיקון העבודה הנמסר ע"י התחתונים ,ושם הם משוערים בסוד הטוב
והבירור כפי שהם מסתלקים מן הרע שזהו סוד חכמה הסתומה מעיני כל חי לידע היאך נעשה
התיקון והחזרת הרע לטוב ע"י כח הצמצום והסילוק הזה ולעולם שקוע בחכמה הסתומה הזאת
תכלית הטוב והתיקון ,היינו שיתגלה כח היחוד וכח הבלתי בע"ת ועצם הטוב על המאורות
בהחזרתם לשרשם בסוד יחודא עילאה ,וזה ענין כוונת מחשבה הסתומה הזאת להתחבר עם
האוירא ,והאוירא הוא שורש כל התיקונים דמ"ה מסוד כח היחוד הטוב הגמור ,ושם האוירא
ומו"ס מיוחדים בלי שום הפרש פירוד כלל ,שהרי באמת כוונת המחשבה עליונה שיהיה הכל
מתברר וחוזר לטוב ,ומחשבה זאת קשור במחשבה עליונה הנותן הטוב בעצם שהוא אוירא,
והוא סוד שורש מ"ד ומ"ן של כל העולמות.
וע"י שחכמה הסתומה של כלל המדרגות שנעשו בסוד מדה וגבול מקושר עם שורש
היחוד העצום המעלה הכל אל תכלית הטוב להעבירם אל הנצחיות שהוא סוד רדל"א דאחזי
נהוריה בהאי אוירא ,3162עי"ז גורם שהקדושה באמת מושלת על הסט"א אף שהבחירה נתונה,
והוא סוד מה שגורם תמיד עליית מ"ן ,הבירורים מן המלכין דמיתו בסוד )יומא ל"ח ע"ב( הבא
לטהר מסייעים אותו ,וז"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים הנדפס בסוף ביאורו הקדוש לספ"ד )ל"ז
3161

 3157עי' לעיל א"א פתח כא ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ע"ק נקרא יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל ,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' עוד בהגר"א ס"י כ"ה ע"ד ,יו"ד הוא נקודה קו
ושטח )ר"ל י' נקודה ,ו' קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל ,ועי' בתיקו"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 ,ע"כ.
 3158עי' ע"ח אח"ף פרק ה'.
 3159עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"ל ,ול"ב נתיבות הן עשר נקודות וכ"ב אותיות ,עכ"ל,
עי' עוד תז"ח י"ט ע"ד ד"ה כד בעאן – שמשמע שם שהל"ב נתיבות החכמה היא השורש לכ"ב
אותיות והי' נקודות.
 3160עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו
יי' ,דהא רזא דיליה מראש צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא
דסלקא ,אלקינו דא גזעא דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא
יאות ,עכ"ל ,ועי' אריז"ל בשער מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים
מן ג' מוחין ,חכמה ובינה ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא
וגי"ו )נ"א ושוריק( באמצעיתא ,והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב,
עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ
העליון ,גזעא גוף היו"ד ,ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד
הוא חכמה ,ובקוצא נקשר כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם
שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא י' כידוע ,עכ"ל.
 3161עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ג ששרשם בחו"ג דרדל"א שהוא החו"ג הראשון שנתגלה.
 3162לשון ע"ח א"א ו' ,ועי' זהר ח"א מ"ב ע"ב ,עי' א"א פתחים ח' ,וי"ג.
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ע"א (3163שכל מ"ן הוא ברדיפו דרדיף לגביה עילאה מיניה ,שלפי שהמו"ס הוא שורש המלכים
של ב"ן ,לכן כל הענפים נמשכים אחר השורש ,ולפי שהמו"ס הוא מהמלכים ונמשך למעלה,
נמשך הכל אחריה ,ואוירא שרשו מלמעלה ,מרדל"א ,שהוא א"ס דנהיר במו"ס ,ונמשך האור
מלמעלה למטה יעו"ש ,והוא מבואר כמ"ש ,שהמלכים הם כחות הגבוליים המשוערים במדה
ושיעור וסילוק אור שלמות הבלתי בע"ת שמצד זה נמצא שם השבירה כמ"ש במקומו ,שרשם
במו"ס שהוא כח חכמה הסתומה ששיערה המאורות בסוד מדה וגבול כל א' לפי ערכו.
ולפי שבאמת מקושר מחשבה סתומה הזאת אל כח הבלתי בע"ת בכדי להחזיר הכל אל
הטוב והבלתי בע"ת שהוא נמשך מלמעלה מא"ס שהוא מקושר באמת במחשבה של המו"ס,
לכן גם הענפים הנמשכים משם שהם המדות והמלכים עצמם נמשכים אל השורש ,והוא הסיוע
שניתן בהם לעלות ולהסתלק מן הרע ולהיות נקשר אל היחוד ,ולכן כל מ"ן הוא בסליקו וכל
מ"ד הוא בירידה ,ר"ל להאיר מכח יחוד העליון גם על התחתונים ,וכן הוא בכל המדרגות וכל
הפרצופים ,שכל נוקבא שרשה מתחתונים מסוד מלכים דב"ן ,מחשבתה למדרגה עליונה שעליה
שהוא הזכר ,והזכר מחשבתו פונה לתקן נוקבא שלו בסוד מ"ד ,ולכן כל מ"ן הוא טיפת אודם
שהוא כח הדין והצמצום של המדות והמלכים ,וכל מ"ד הוא לבן שהוא החסד והמשכת הטוב
הבלתי בע"ת המתקן המדות והגבולים.
וכל זה נרמז ג"כ בציור אות  ,àשכתבנו שי' עילאה עומד בקו האלכסון למטה ,וי'
התחתון מחובר בראשית הקו למעלה ,והיינו שהמ"ן רוצה לעלות למעלה ממדרגתו ,משא"כ
המ"ד כוונתו לירד למטה ממדרגתו ,וכן י' התחתון הוא בשמאל של הקו שהיא בסוד אודם
ודינים ,משא"כ הי' שלמעלה הוא בימין לובן ,וקישור שניהם הוא התיקון חיבור מ"ה וב"ן שבו
נבנה הולד שהוא הפרצוף והתולדה הנתקן ע"י חיבור זה.
וכבר ביארנו במקומם )שבירה פתח טו( שכל 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
3164
דנוקבא חכמה שבה לבד ,שמחשבה דילה הם עצמם סוד המלכים הראשונים וכמ"ש באד"ר
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 כידוע ,וכל א' הוא בסוד
נקודה י' הם גי' ש"ך ,ובהם נכללים כל הז' מלכים בסוד ז"פ אד"ם 3165ושורש הגבורות שהוא
העיסה וכלל המדרגות של המלכים.
וז"ס כל העליות ובירורים ע"י עליית המחשבה שהאדם מקשר מחשבתו לקדושה ע"י
המצות ועסק התורה ,מוריד עליו הארה יתירה בנשמתו בסוד מ"ד ,לעשות עוד מצות ותיקונים
בסוד )תנחומא ויקהל א'( ששכר מצוה מצוה ,וכן בעסק התורה כשמטריח מחשבתו להבין
ולהשיג איזה דבר בתורה ,אז עולה ניצוץ זה במחשבתו ובנשמתו ונעשה בסוד מ"ן ,ואז נפתחים
לו שערי חכמה למעלה מגדר השגתו כדי שיבין ויחדש בתורה כפי שורשו ,והוא בסוד מ"ד,
והחידוש שמחדש הוא בסוד הולד הנולד ע"י חיבור מ"ן ומ"ד הנ"ל ,והוא סוד מ"ש בזוהר
בהקדמה )ה' ע"א( שע"י חידושי תורה האמיתים בורא שמים חדשים וארץ חדשה ,והיינו סוד
הבירורים שבכל עת יציאת אורות חדשים שנעשה ע"י מ"ן ומ"ד כמבואר.
פתח ג
סדר עליית הבירורים בתחלה היה שלא ע"י התחתונים ,והיינו בנין העולמות עצמם
שנבררו ונתקנו בסוד חסד עילאה ,והיינו בסוד מה שצפה א"ס שצריך להוציא האדם אל הפועל,
 3163וז"ל ,האשה קודם לידה הראשונה בהתעלותה במחשבתה אל הזכר מעלה מ"נ בעצמה
מהקלי' ,כי היא בבחי' מלכות נוק' ,אבל כאשר יש לה ולד ,אז בהתעלותה אל הזכר מעלה נשמת
הולד אליה ,ונשמת הולד במוחו מעלה מ"נ ,וכמו למעלה ,והטעם שכל שיש לה בחינה למטה
ממנה אותו הבחי' הוא המעלה מתוך הקלי' וכו' ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב ט"ז ע"ג כהמשך לדבריו
בליקוטים בסוף ספד"צ ,וזה מודפס בספד"צ דפוס הישן.
 3164נדצ"ל אד"ז רצ"ב ע"ב.
 3165עם הה"ג בכללות ע"ח מלכים פרק א'.
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שע"י מעשיו יגרום התיקון בכל המדרגות ומה שנמסר לאדם לתקן הוא בירור הנשמות ,שכל זה
נעשה בהמשך הזמן של שית אלפי שנין עד ימות המשיח ,והיינו שכל מה שאנו מזכירים פגם
בעולמות עליונים וכל המדרגות של הסתלקות מוחין מז"א והחזרת הנוקבא לנקודה וגלות
השכינה וירידתה לקליפה וכן כל הקלקולים ,אינו בבחינת עצמם ח"ו אלא בבחינת מה שנוגע
אל הנשמות ,והיינו כמו מלך שיש לו אוצרות וסגולות מלכים וכל תענוגים בביתו ובהיכליו
ותאיו ,מוכנים הכל בשביל בנו יחידו החביב עליו שיתענג בהם ,וכשהוא ראוי לכך אז הכל
פתוחים לפניו והוא משתמש בהם כפי רצונו ,אבל כשאינו ראוי לכך ,אז מגרשו מהיכלו ואינו
נהנה מן השלמיות ההם וכל החדרים והסגולות היקרות נסגרים ונעלמים ,אז נראה לעין כל,
כאלו נאבדו ונסתלקו לגמרי ואינם כלל ,ובאמת אין שם העדר רק מצד המקבל ,וכמו כן הוא
בכל המאורות שבאצילות כמ"ש )מלאכי ג ו( אני ה' לא שניתי ,וכתיב )תהלים קיט פח( לעולם
ה' דברך נצב בשמים וכו' ,ואין הפגם ח"ו בעצם המאורות ,רק במה שאין מאירים אל הנשמות
שיתענגו ע"י מאורות ההם ,והוא סוד מ"ש )דה"י א' טז כז( עוז וחדוה במקומו ,ואמרו )חגיגה
ה' ע"ב( כאן בבתי גואי כאן בבתי בראי ,ונמצא שבאמת אין סט"א ח"ו נוגע בעצם המאורות ע"י
מעשה התחתונים ,רק שגורם חשך וכיסוי נגדם לבין המאורות עליונים ,בסוד )ישעיה נ ג(
אלביש שמים קדרות וגו' )איכה ג כד( סכותה בענן לך וגו' ,וכמ"ש )ישעיה נט ב( כי עונותיכם
מבדילים וגו' ,וכל מה שאנו מדברים בצער השכינה וגלותה ח"ו וחשך שבמאורות עליונים ,הוא
כמו המלך שמצער את עצמו במה שאין בנו הולך בדרך הישר ואינו ראוי לקבל כל העונג ולהיות
משמש בכליו של מלך כרצונו.
ובתחלת אצילות העולמות בסוד הנקודים שאנו מדברים שעצם הכלים דאצילות דזו"נ
היו שבורים ושקועים בסט"א ,ר"ל שאז שיערה מחשבה עליונה המדרגות כפי שיהיו מוציאים
הסט"א אל הגילוי שיהיה נמצא בסט"א כ"כ קלקולים כפי מספר מדרגות היקרות והאורות
שבאצילות בזו"נ ,וכל זמן שהיו עסוקים בהוצאת הסט"א הרי שמשו אז האורות בבחינת נתינת
שליטה להם ,וזה אנו אומרים שהם עצמם נפלו ונשברו ,אבל אחר שיצא הסט"א אל הפועל מאז
הוכן התיקון ,ר"ל שיהיה נמצא כח המעביר כל קטרוג ע"י מעשה התחתונים בסוד יצה"ט
והתורה ,ואז אנו אומרים שכל אצילות וכל הפרצופים נבררו ונתקנו ,ר"ל מאחר שאין עסוקים
עוד בהוצאות הרע אלא אדרבא מסודרים בהוצאות וגילוי הטוב גם למדרגות שתחתיהם שהם
הנשמות ,ונמצא שהנשמות עצמם עדיין נשארו בסט"א ,שהרי כבר יצא הסט"א ולא היה עדיין
האדם והתורה להעביר אותם ,ומעת שנברא האדם אז התחיל התיקון גם בנשמות ,ר"ל להעביר
הסט"א ולהסירם מכל וכל ,שגם הנשמות יתענגו בכל הטוב.
אבל אין התיקון הזה בא בב"א רק מעט מעט בכל הדורות עד סוף אלף הששי ,שבכל
דור נתקנים הנשמות שיצאו באותו הדור ,וכאשר נתקנים לגמרי ,אז הם עצמם מוציאים עוד
נשמות שהם ענפים שלהם ,שנשמת אדה"ר היה שורש השרשים הא' שבנשמות ,והוא ע"י
מעשיו בירר והוציא מסט"א נשמות בניו ,וכן הוא בכל דור שמעלה המובחר ומורישים הנשמות
לבניהם ,ובניהם מעלים הנותר לבניהם עד הדור האחרון ,שהנשמות עצמם שלא יצאו עדיין
לעולם הם באמת שקועים בסט"א ,ור"ל שהסט"א מקטרג שלא יתגלו בעולם ,והם שקועים
ונעלמים כמו הבן שנשאר שרשו שקוע במוח האב כ"ז שלא יצא בסוד טיפה אל הנוקבא להיות
נולד בעולם ,ובעת הראוי לכך אז האב והאם כמו שמולידים גוף הבן ,כך הם מוציאים נשמת
בניהם מן הסט"א ע"י מעשיהם הטובים וטוב הכוונה ,3166ומאז הנשמה עומדת בפ"ע והבחירה
מסורה בידה אז לתקן את עצמה ולהעביר הרע לגמרי ממנה ,או להתקרב ולכנוס מחדש אל
הסט"א ע"י העונות שהוא בסוד כרת הנפש ,או לגרום פגם וקלקול לבד ,אבל כבר חשב הוא ית'
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח ,שסוף כל סוף ע"י העונשים של גיהנם או ע"י גלגולים ,היא
הולכת ונתקנת ומתבררת לגמרי מן הסט"א ,ושיערה מחשבה עליונה שהזמן הצריך לזה לגמר
תיקון כל הנשמות הוא עד סוף אלף הו' עד ביאת המשיח שהוא הקץ של בעתה 3167שלא נתגלה
 3166עי' ר' בחיי בראשית ל לח וכן אגרת הקודש להרמב"ן ,וכן עי' בהגר"א על תיקו"ז ס' ע"ד
טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית ,והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה ,והוא שאור
שבאדם יסודו של יצה"ר ,ולכן אמר במ"ה שצריך להתקדש מאד בזיווג ,ואז הבנים לא ישלוט בהן
יצה"ר ,עכ"ל.
 3167עי' גמ' סנהדרין דף צח ע"א וז"ל ,אמר רבי אלכסנדרי רבי יהושע בן לוי רמי כתיב בעתה
וכתיב אחישנה ,זכו אחישנה לא זכו בעתה ,עכ"ל.
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לשום נברא כדי שלא יתבטל הבחירה ,ונשאר רק במחשבה לבא לפומא לא גלי 3168והוא מ"ש
)יבמות ס"ב ע"א( אין בן דור בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף.
ונמצא מבואר מכל מ"ש שהעולמות עצמם וסדר פרצופי האצילות כבר נבררו בתחלה
ע"פ סדר המדרגות מן המו"ס עד סוף המדרגות מלכות ,שהם בסוד השתלשלות המדרגות זה
למטה מזה מהעלם לגילוי ,והוא מ"ש )ע"ח מ"ן ומ"ד פרק ד'( שהמובחר נתברר באו"א ואח"כ
המובחר שבמדרגות האחרות נבררו בסוד דו"נ דאצילות ,וכן בכל המדרגות עד שנבנו כל
העולמות ונסדרו בבחינת יציאה מן הסט"א ,אדרבא יהיו עסוקים בתיקון לגלות היחוד
והקדושה ,וכל מה שמתקנים עתה הוא רק בסוד פרצוף הנשמות שבהם ,נמצא כל מדרגות שאנו
מדברים בכל העולמות והפגם שאנו מדברים עתה בעולמות ,הוא במה שע"י מעשה של
התחתונים הם מתקרבים כל עולם יורד לעולם של מטה ממנו אבל לא לקליפה ,רק האדם שהוא
מדרגה אחרונה שבקדושה סמוך לקליפה יורד לקליפה ממש ,והיינו שעתה אין העולמות
עסוקים בהוצאות הרע לפועל רק האדם בנשמתו הפגומה מוציא אותם ונותן כח לקליפה לשלוט
בה ,אבל העולמות עצמם אין עסוקים בזה רק שמתקרבים להם ,ר"ל שמניחים אותם לעשות את
שלהם ,וזה נקרא ירידה לכל מדרגות דקדושה ,שכל מדרגה עליונה יורד למדרגה שתחתיו ,ר"ל
שהמדרגה הסמוכה לסט"א הם נשמות שהם נכנסים שם בעצם ונפגמים ע"י העונות והסט"א
והרע שולט בהם שליטה גמורה ,ומדרגת הקדושה שהיא למעלה מנשמות מתקרב לזה במה
שמניח לרע לעשות את שלה ,והמדרגה שעליו מניח מדרגה לתחתיו ליתן רשות לסט"א כפי סדר
השתלשלות ,והבן עומק דברים אלו כי א"א להרחיב עוד הדבור בדברים הנוראים האלו.
פתח ד
תחלת בירור הנשמות בבריאת אדה"ר היה ע"י זו"נ דאצילות עצמם שלא על ידי
אמצעות הנשמות ,והיינו שעדיין לא היה אדם שיגרום הבירור במעשיו הטובים כמ"ש )בראשית
ב ה( וכל שיח השדה וגו' ,ואדם אין וגו' ,אבל מאז והלאה בירור הנשמות הוא ע"י הנשמות של
אביהם ואמם שהם השרשים שלהם שהוציאו הענפים כמ"ש בנתיב 3169הקודם ,ומה שאנו
מדברים שע"י מצוה ומעשים טובים נעשה זיווג בדו"נ דאצילות היינו באמצעות הנשמות ,והיינו
שכל הבירורים שאחר בריאת האדם אינו בסטרא דלעילא ,רק מצד מעשינו שגורמים הארת
המאורות דאצילות זה לזה ,וז"א יתן תיקונים של מ"ה לנוקבא בב"ן שלה ,שע"י תיקונים האלה
מעלים שרשי הנשמות את הענפים שלהם ,ולהיות שזיווג הראשון דדו"נ דאצילות להוציא נשמת
אדה"ר היה בסטרא דלעילא ,הוצרכו להיות אב"א כדי שלא יהיה אחיזה לסט"א באחוריים
שלהם כמ"ש בנתיב פרצוף נוקבא באריכות ,והיינו שכיון שעדיין לא היה מעשה הגורם העברת
3170
הסט"א היה לה מקום לקטרג ,וכמו שהיה באמת בבריאת אדה"ר שקטרגו עזא ועזאל
בבריאתו ,והוצרך להסתיר ולהעלים הכח הניתן בסט"א ולהיות הזיווג בסטרא דלעילא ,והיינו
שהוצרכו זו"נ לעלות לאו"א ושם חזרו פב"פ בסוד הזיווג ,ור"ל שלפי מדרגת עצמם שהדינים
שלטו בהם והיו מתלהטים אחוריים שלהם בסוד הגבורות לבד ,לא היה אפשר להיות זיווג
ביניהם ,שהרי זו"נ סדרם הוא להיות משגיחים ומוציאים הסדרים רק לפי המעשה ,ואז הוצרך
הוא ית' לעשות מצד חסדו בסוד )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,ואז שמשו מאורות של זו"נ כפי
מדרגת או"א שהם למעלה מגדר המעשה ,רק בסוד השכר והעונג שיהיה לאחר כלות סדר הזמן
שאין פגם מגיע שם ,ובאותו בחינה היה תחלת הוצאות זו"נ את נשמת אדה"ר.
והיינו ,כמו שלאחר כלות ו' אלפי שנין שאין משמשים ע"פ מעשה רק בסוד הארת
הטוב והעונג מלעילא ,כמו כן היה תחלה במחשבה ראשונה בהוצאת נשמת אדה"ר ,וז"ש הרב
ז"ל שעלו זו"נ לאו"א בסוד החופה שלהם ,והיינו סוד אלקים כח הדין שבזו"נ נתמתק ע"י הב'
מזלות נוצר ונקה שבהם מזדווגים או"א ,שאבא מקבל ח' תיקונים ואימא ה' ,3171שאלו התיקונים

 3168עי' ז"ח ח' ע"א.
 3169נדצ"ל בפתח.
 3170עי' זהר ח"א כ"ג ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ב.
 3171עי' בהגר"א על ספד"צ יח 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 ,ולכן אבא
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הם כח החסדים הגדולים בסוד העונג וקיבול השכר ,ורק אבא בסוד נתינת התיקונים הוא סוד
נוצר חסד ,ואימא נותנת תיקונים אל הקלקולים שעברו בסוד ונקה שהיא המקוה המטהר באלף
השביעי ,3172ובאותה המדרגה מה שצפה הוא ית' שצריך לגלות הטוב ע"י אדה"ר ודורותיו
אחריו שימש אז באלו המדות ונעשה הזיווג בהם כמו במדרגת או"א ,וז"ס חופ"ה שפ"ו אלקים
באמצע ובימין הוא ח' תיקון נוצר חסד דאבא ,ובשמאל ה' תיקון ונקה דאימא ,וחופ"ה זאת היא
הגנה שנעשת לזו"נ מקטרוג הסט"א ,ואז ננסרו שם וחזרו פב"פ בהארה מרובה ובאהבה פנים
אל פנים ,והוא מ"ש )בראשית ב כב( ויבן ה' את הצלע וגו' ויביאה אל האדם ,ותיכף אחר הזיווג
חזרו זו"נ למקומם אב"א והולידו נשמת אדה"ר ,והיינו שבאמת ציור הנשמה בכל פרטי
מאורותיה בסוד העיבור בהתרחבות האברים היו בערך מדרגות זו"נ עצמם ,שהרי כך היה ראוי
שיולד אדה"ר כפי המדרגות של זו"נ שהם מסודרים לעומת הבחירה והנהגת הזמן ,ולכן היה
גידולו ע"י מדרגתם במקומם ,ורק תחלת יציאתו מן הסט"א הוצרך להיות במקום או"א כדי
שלא יגרום קטרוג שלהם שלא להוציאו משם כמ"ש ,ואז ממילא חזרו אב"א כל זמן שעדיין לא
תיקן האדם מעשיו ע"י המצות.
ובאמת אם לא היה חוטא בעץ הדעת ,אז היה גורם במעשיו להחזירם פב"פ במקומם,
והיה עושה בירור הנשמות במהרה ולא היו חוזרים עוד לסט"א כמ"ש במקום אחר )תיקון פתח
כה( שקודם חטא עץ הדעת היה היצה"ר רחוק מן האדם וחוץ ממנו שלא היה נמשך מצד טבעו
לתאות רעות ,רק שהבחירה היה בידו אם לשמוע ליצרו או לא ,ונמצא שהיה הקדושה עומד
בפני עצמו והנשמות זכות ולא היה להם נטיה לרע כלל ,מה שא"כ אחר שאכל מעץ הדעת
שטבעו היה לעכר גופו כגוף בהמות וחיות שמעצמו נמשך אחר תאות רעות וקשה לפרוש ממנו,
ולכן גם הנשמות שלט בהם עצמם כח הרע והוא סוד כניסת הנשמות לסט"א )קהלת ז כ( כי אדם
אין צדיק וגו' ,ומוכרח לבא בטבעו לאיזה חטא ,שלכן נגזר עליו מיתה לזכך גופו ,וכן הוא
בנשמות סוד השבירה וביטול ,וצריכים זיכוך לצאת משם ,וצריך שיהוי זמן לבירור הזה מאחר
שבכל עת חוזרים להתערב עם הסט"א ע"י עונות ,ושיערה מחשבה עליונה על זמן הבירור הזה
עד ימות המשיח כמ"ש ,והזיווג ג"כ אינו מתמיד ,שבעת המיוחד לו ע"י מצוה או בזמן התפלה,
אז נעשה התיקון המיוחד לזה ,שבאופן זה מסתלק אותו המדרגה מן הסט"א ,ותיכף אח"כ
חוזרת לשם מצד שהרע שולט עדיין בנשמות עד שתכלה זמן התיקונים לכל פרטי המאורות שוב
לא יצטרך לנסיון הסט"א ,ואז יתבטל כיון שאין לו עוד צורך בו ,ודי בזה.
)3173פתח ה(
עליית המ"ן הזה הוא ע"י ג' דברים שנמצאים בנוקבא ,א' הוא הכלי שהמ"ן הוא
מתקבץ שם והוא הרחם שלה ,והב' הוא המ"ן עצמו ,והג' רוחא דשביק בה בעלה ,3174וענין הג'
אלו שכבר נתבאר )גדלות דז"א פתח מ"ה( ענין המ"ן עצמו שהם חלקי המאורות של הנשמות
בתמניא תקונין אתתקן כמ"ש בא"ר )דף קלב ע"ב( דיקנא דכהנא רבא כו' נגד שמנה בגדים ,ואמא
מקבלת ממזל תחתון ,עכ"ל.
 3172עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ז ע"א וז"ל ,שהן רתיכין דילה בין לה' עילאה ובן לה' תתאה
כמש"כ בפ' פנחס ר' ע"א ובז"ח בראשית ה' ג' דאינון שנים עשר בקר דתחתה תלת לכל סטר
מתחלקין כ"א לתלת ,והאי נקודה האמצעית משלים לעשרה לכל סטר ,וע"ש וכ"ה כאן למעלה
בה"א עילאה דאיהי ג"כ קיימא על תריסר שבטין עלאין ,ובפ' ויחי רמ"א ע"א פתח ר' אבא ואמר
ויעש וכו' פתח ר' אליעזר ואמר והוא ע"ש וזאת הבחינה הוא מ"ם סתימאה דהכי היא צורתה לד'
סטרין וגם חושבניה דמ"ם הכי הוא וכן שעוריה דמקוה ובהון אתדכאית אחתיה וכו' דשיעור דילה
ג"כ בארבעים הוא כמ"ש שם ושם וצריך מקוה מים שכל גופו עולה בהם והן כלהו גופה דכלילין
באת ה' בתראה כמש"כ ש וז"ש דבהון אתדכאית וכו' כו' ואלו המ' הם תליסר מכילין דרחמי י"ב
בקר הנ"ל ונקודה ההיא כמ"ש בז"ח שם והן מים דמקוה )כלומר דמקוה הוא אהי"ה דיודי"ן
באימא( והוא במזל תחתון ונקה דשם וזרקתי עליכם מים וכו' והן המים שיצאו לע"ל וירפאו הכל
כמ"ש ביום ההוא וכו' והוא מזל י"ג דכליל כל י"ג מכילין דרחמי שהן מ' כנ"ל וכו' ,עכ"ל.
 3173בכת"י כתוב פתח ד' פעמים.
 3174מוזכר בע"ח מוחין דצלם פרק ו' וז"ל ,זווג אחד )בין אבא ואמא( התדיר א"צ שיעלו זו"נ
בסוד מ"נ ,אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו"נ ,וכל
שאר הנשמות הנמשכין מזווג או"א וההוא רוחא מספיק אז למ"נ עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז פ"ט
ע"ב.
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שעדיין לא נתגלה כחם ולא יצאו אל הפועל ,מצד שהסט"א היה מושל עליהם וגורם קטרוג
שלא להאיר ולצאת אל הפועל כמו שהיה הקטרוג בבריאת אדה"ר ממש ,והם הכחות המשוערים
במחשבה של הנוקבא שבעת שמחשבה שלה להוציא אותם מן הסט"א כבר הם מסודרים יחד
שם כראוי ,והיא משערת אותם להסיר מהם הקטרוג הזה ,ונמצא שהם עצמם המ"ן כחות
הנקביות של הנשמות סוד ב"ן שבהם.
אבל צריך להם מקום שיהיו מצויירים שם ולהתחבר עם אורות של המ"ד שהם
התיקונים הניתנים אל חלקי הב"ן הזה כחות הזכרים שבהם ,ומאור המסוגל לזה ששם יתקבצו
ב' המדרגות של המ"ד והמ"ן הוא רחם הנוקבא ,והיינו שהוא מאור א' כולל כל המדרגות של
הנוקבא שהוא יסוד שבה ,ונקרא רחם בסוד רמ"ח אברים 3175פרטי המאורות כולם ,וזה נקרא
כלי של המ"ן ,והיינו שמאור הזה נותן שמירה אל חלקים הנבררים שלא יקטרג הסט"א על
יצירתם והתפשטות כחותיהם אל הגילוי ,והוא סוד רחם הכונס ושומר הטפה שלא יצא לחוץ
ח"ו.
וכח השמירה מן הסט"א כבר נתבאר בכמה מקומות שהוא ע"י או"א שהם דוחים כל רע
וכל קטרוג שהם למעלה במקום שאין להם אחיזה שם ,ולכן אנו אומרים שעשיית הרחם הוא
ע"י חו"ג דבינה שהיא סוכת שלום המגינה מכל רע ,והם נקראים י' אצבעות דילה ,שכל
המדרגות נכללים בי' אלו כמ"ש בס"י )פ"א מ"א( עשר ספירות כו' מספר י' אצבעות ,וגם עושה
החפירה שם שיהיה מקום לעמידת המ"ן ,והיינו שתחלה היא בסוד )שיה"ש ד יב( גן נעול וגו'
בתולה ואיש לא ידעה )בראשית כד טז( ורחמה סתום שעדיין לא היה כח למ"ן לעלות מסט"א
אל הנוקבא מצד קטרוגם ,עד שהגיע זמן המסוגל לזה ע"י המצות שאז ראויה נוקבא לזווג עם
החסדים דז"א ,אז נעשה מקום שער ופתח שהמ"ן יעלו שם ,בסוד )תהלים קיח כ( זה השער לה'
צדיקים יבואו בו ,וכתיב )ישעיה כו ב( פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים ,ואמרו )שבת
קי"ט ע"ב( א"ת אמונים כו' בסוד אמ"ן ,זיווג זו"נ הוי"ה ואדנ"י ,3176וכח הזה נעשה ע"י אימא
שדוחה הקטרוג כמ"ש ,וצריך לזה התעוררות גבורות הממותקות דאימא יין המשמח 3177שמבטל
החיצונים שנמתקים תמיד בשרשם ,וז"ס המנצפ"ך כפולים דב' ידים דאימא חו"ג שלה שדוחים
קטרוג החיצונים ועושים הכלי והפתח הזה לצורך עליית המ"ן כמבואר.
והג' הוא רוחא דשביק כו' ,היינו הכח שנותן דכורא לנוקבא שתעלה מ"ן ,והוא כמ"ש
בכמה מקומות ,שאף שהבחירה מסורה ,מ"מ נקשר קשר אמיץ כל המאורות ליחוד העליון שלא
יהיה לרע שליטה גמורה אלא שבסוף יוחזר הכל לטוב ,והוא השלשלת שקשר הוא ית'
בנשמותיהם של ישראל כמ"ש בירושלמי מס' תענית )י' ע"ב( שיתף הקב"ה שמו בישראל ,משל
למלך שהיה לו מפתח של פלטרין קטנה ,אמר ,אם אני מניחה כמו שהיא הרי היא אבודה אלא
הריני קובע בה שלשלת כו' ,כך אמר הקב"ה כו' הריני משתף שמי הגדול כו' ,והוא סוד הסיוע
משמים לאדם לסלק את עצמו מן הרע ולהעלות נשמתו למעלה ,והוא ענין הרוח מסוד החסדים
של הדכורא שהוא סוד התיקון נותן אל הנוקבא שהוא בנין הגבורות מסוד ב"ן שע"י תעלה
הבירורים ,שמשם ניתן סיוע לנשמות לעלות ולהסתלק ,והוא הכח המעורר עליית המ"ן ע"י
מעשים טובים של האדם.
ורוח הזה הוא נעשה ע"י זיווג הראשון שאז עושה אותה כלי ,והוא זיווג הראשון של
זו"נ להוציא נשמת אדה"ר שהיה בסוד החסד שלא ע"פ מעשינו אלא בסטרא דלעילא ,שמזה
נמשך שורש התיקון לכל הנשמות שהם הענפים הנכללים בנשמת אדה"ר שיהיו ג"כ עולים ע"י
המעשה הטוב שלהם ,כי ע"י שנשרש השורש בתיקון הזה נמשך ממילא ג"כ אל הענפים ,ורוח
הזה הוא סוד שם הוי"ה דב"ן שהוא מכוון ממש בערך מדרגת אורות של המ"ן שלה ,ויתבאר
עוד ענין ההוא רוחא ,בשערים הבאים בס"ד באריכות ,ובעת חורבן בית שני ,שאז היה התגברות
הסט"א יותר גדול מכל הזמנים כמ"ש בנתיב נוקבא דז"א באריכות )פתח ל"ג( שאז חזרה בסוד
נקודה אחת וכל ט"ס דידה ירדו לקליפה ,ולכן לא היה כח להעלות מ"ן שלא היה )לה( אותו כח
לדחות הסט"א מהם ,עד שהוצרכו י' הרוגי מלכות למסור נפשם על קידוש השם שהוא במה
 3175עי' טעמי המצות ריש בראשית וז"ל ,והם רחמים כמנין רח"ם רמ"ח אברים ,עכ"ל.
 3176עי' טעמי המצות סוף לך לך על פי התיקו"ז קס"ט ע"א.
 3177עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע'
אנפין והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל.
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שמסרו עצמם להריגה בשביל יחוד שמו ית' ,עי"ז נתגבר כח גילוי יחוד העליון שאין עוד
מלבדו ,ובזה הכח עצמו מתבטל הסט"א כמו שיהיה לע"ל ,ובשביל שי' הצדיקים האלו היו
נשמות השבטים שהיו הם שרשים של כל ישראל ,לכן הועיל הדבר לענפים ג"כ שיהיה הבירור
הולך ומתחזק כל זמן הגלות.
והוא מ"ש הרב ז"ל שבשעת )ה(חורבן גם המ"ן דבינה ירדו למטה לקליפה ,והיינו
שאותו כח המבטל התחזקות הסט"א שהוא מבינה כמ"ש למעלה )א"א פתח כט( גם זה נכנע
ולא היה פועל להעביר אותם מצד תגבורת עונות הדור שכמעט ח"ו היה מתבטל בנין הקדושה
בסוד )ירמיה ד כג( ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו וגו' ,כמו שהיה בשעת השבירה ,ולכן הוצרך
דבר זה של י' הרוגי מלוכה ,והוא מ"ש רז"ל )ברכות ס"א ע"ב( שאמרו מלאכי השרת ,זו תורה
וזו שכרה ,והשיב להם ,כך עלה במחשבה לפני כו' ,והיינו כמ"ש )שמואל ב' יד יד( וחשב
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח ,שהוא מה ששיער במחשבה בתחלה ,שלבסוף הכל יחזור כולו
לקדושה ויתבטל הרע כמ"ש.
פתח )ו( ]ה[
סוד הבירור הזה הוא מרפ"ח ניצוצין שנפלו בעת השבירה כמשנ"ת במקומו )שבירה
פתח כט( שהם כוללים כל המדרגות שהם ד' פעמים ע"ב דד' מילואין דהוי"ה 3178שהם כל פרטי
המאורות שבמרכבה ,וכל שם ע"ב הוא בחכמה ,מחשבה ,וכמ"ש שבמחשבה דנוקבא נתברר
הכל ,שמחשבה שלה כוללת כל המ"ן שעולה בכל הזמנים ,ומאלו הניצוצין כבר נתברר כל מה
ששייך לבנין העולמות לכל המדרגות שלהם ,שכבר הוכן כל הבנין בבחינת הסתלקות מן הרע
רק להעבירם מעט מעט ,ומה שצריך להתברר הוא קומה דכלל הנשמות שבהם עצמם נמצאים
כל המדרגות של ד' עלמין אבי"ע וכל הפרטים שאנו מדברים בהם ,כמ"ש )בראשית א כו( נעשה
אדם בצלמנו כדמותינו ,וכל הבירורים העולים הם הנשמות שהם עולים ליסוד הנוקבא להבנות
בסוד פרצוף ,ומה שעולה עוד למעלה בכל פרצופים עליונים עד מו"ס ,הכל הוא מה ששייך
לנשמות.
והיינו ,סוד תענוג הנשמות ועטרות שלהם שיהיו מתענגים בהם לאחר כלות זמן
הבחירה והמעשה שיהיו עולים מדרגה אחר מדרגה עד לעילא לעילא ,הכל הוא בסוד תענוגים
נצחיים ואורות יותר עליונים שמאירים לנשמות ,וזה מה שאנו מתקנים ע"י המצות והתורה,
לחדש ולהוסיף אורות בנשמה ממה שנמשך מכל המדרגות עליונות שבאצילות ולמעלה ,והם
סוד הבירורים שעולים למעלה ונשארים שם עד שמגיע זמן ענג של הנשמות ,כי שכר מצוה
בהאי עלמא ליכא )קידושין ל"ט ע"ב( שבאמת שכר הנשמות הוא מסוד בירורי ב"ן עצמם.
והענין כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספ"ד )י"א ע"ג( 3179בסוד ב' התנינים
שבגלגלתא דע"ק שהם הזכר והנקבה ,הם סוד שורש דו"נ שבכל העולמות ושורש מ"ה וב"ן
שבהם ,אבל הנקבה נתעלמה לגמרי והזכר נסתרס ומאיר לנוקבא דרך דופן דרך יסוד דז"א,3180
 3178עי' ע"ח רפ"ח פרק ב'.
 3179וז"ל ,וידוע ששני תנינין הן ,א' לויתן נחש בריח )ישעיה כ"ז( שהוא שוכב לאורך הים
כבריח כידוע ,וא' לויתן נחש עקלתון )שם( שמתעגל ומקיף את כל העולם ואוחז הזנב בראש ,וכן
הוא בתנין השמים ,ששוכב באמצע המזלות כבריח וחוזר ומתעגל זנב בראש כמ"ש הקדמונים,
וז"ש בחיזו דחויא אריך ,ר"ל נחש בריח ,וממנו מתפשטים כל הגילופים לשני צדדי הפנים כנ"ל,
וז"ש ומתפשטן לכאן ולכאן  -ואמר אריך ,כמ"ש בא"ר )שם( ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לתלת
מאה ושבעין רבוא עלמין ,והאי אתקרי ארך אפים כלומר אורכא דאנפין ,והאי עתיקא דעתיקין
אתקרי אריכא דאנפין ,וההוא דלבר אתקרי ז"א לקבליה דעתיקא סבא קדש קדשים דקודשיא ,וז"א
כד אסתכל להאי כלא דלתתא אתתקן ואנפוי מתפשטין ואריכין בההוא זמנא ,אבל לא כל שעתא
כמה דעתיקא ,נמצא כי ע"י הגליפין אתארך אנפוי ונקרא אריך אנפין ,וז"ש אריך ואמר ומתפשטאן,
כי גלופי דגילופין אומר על כל הי"ג גלופין והולך ומפרש כל הגילופין ומתחיל בתנין והולך ומפרש
כל הי"ג שמתפשטין לכאן ולכאן והן שורש של כל הגלופין ,עכ"ל.
 3180עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"א וז"ל ,חד לאלף יומין זעירין אתגליא  -ר"ל בפום אמה
ששם נתגלה החסד הזה ,וגילוי הזה יהיה בימות המשיח ,שאז יתגלה חסד בפום אמה כמ"ש לעיל
ואז מלאה הארץ דיעה כו' )ישעיה מ"א( וזהו האור שרואה מסוף העולם עד סופו ,וזהו עין לא
ראתה אלקים זולתך כו' )שם ס"ד( שהוא האור הגנוז מששת ימי בראשית ,וזהו סעודת לויתן
שהוא חוורתא הנ"ל ,וכמ"ש במדרש הנעלם פ' תולדות דף קל"ה ע"ב זמינין אינון צדיקייא למינדע
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והוא ענין גדול שיסוד דז"א הוא הנותן מ"ד לנוקבא שהם התיקונים הכוללים לכל הקלקולים
שיש להיות במאורות של ב"ן ,ובאמת מאורות של ב"ן יותר גדולים משל מ"ה ,כי מה שהרע
אוחז בו ומהפכו לטוב ,הוא יותר במעלה מטוב העצמו כמ"ש )בראשית רבה פרשה ט פסקה ז(
טוב זה יצה"ט מאד זה יצה"ר.
וכבר ביארנו בשם רבינו הגדול ז"ל שכל התרי"ג מצות הם גורמים להאיר תרי"ג איכות
שברוח לתרי"ג שבנפש 3181והוא תיקונם ,ותחלת תיקונם ע"י מצות מילה שכוללת כל התרי"ג
איכות בסוד ברי"ת ,וכמו כן טיפת מ"ד שנותן היסוד הוא מה שנמשך מכל האברים דדכורא,
וכמו כן שורש חיוורתי תנין הזכר שגנוז ביסוד דז"א מאיר לנוקבא דרך דופן ,הם התיקונים
שנעשים אל הב"ן הם סוד תרי"ג איכות שברוח שמאירים אל הנפש ,אבל אורות הנפש עצמם
התיקונים שלהם מגיעים עד מדרגה יותר גדולה מן הרוח עד לנשמה שהיא סוד שכר עוה"ב
בסטרא דבינה שהוא הארת הנשמה לנפש ,והוא סוד עליית ב"ן לס"ג כמו באלף הז' שאז מלכות
סלקא לבינה ,3182ואורות אלו הם נעלמים וגנוזים לגמרי עד זמן עוה"ב ,ואלו הם הבירורים
שעולים בכל עת ע"י המצות והתורה ונשארים גנוזים למעלה ,ואלו הבירורים שעולים למעלה
נעשים בסוד פרצוף ואינם נעשים פרצוף בעליה ראשונה שעולים אלא נשארים עומדים שם עד
זמן זיווג השני ,ואז הראשונים נעשים בסוד פרצוף והמ"ן התדירים נשארים עד זמן זיווג
שלאחר זה ,וכן לעולם.
והענין ,כי עשייתם בסוד פרצוף הוא שנעשה הנשמה סדורה בכל כחותיה כפי הראוי לה
להנהיג הענפים שלה שהם הנשמות תולדותיהם שכל אב ואם מורישים הכל לבניהם ועומדים
לברר נשמות בניהם ,והוא סוד ביאת הנשמה לעולם לתקן א"ע וגם לזרעם אחריהם שהם ענפים
שלהם ,וזהו סוד פרצוף כפי סדור ההנהגה הראויה ע"פ סדר תרי"ג מצות והתורה שהיא בדמות
אדם ממש ראוי לפעול ולעשות כל הדברים בגופו ובאבריו ,וכמו כן הוא בנשמה ,ולכן אין להם
סדר זה עד שיהיה כח לענפים שלהם ג"כ לצאת מן הסט"א ,והוא ממש כמו האדם בגוף שאין
האב ראוי להוליד עד שהגיע זמן גדלות שלו ,וכן הוא בעובר בבטן אמו ניתן לו הכנה הכל
בעיבור שיהיו כל הכחות שלו מזודזים כראוי ,וכאשר נגמר ציור העובר ,אז יש לו מוחין ששם
נשרש גם כח הבן במוחו ,וכמו כן הוא בנשמה ,שאין נעשה פרצוף גמור עד שנכלל בו הענפים
שלו שהם הדיבורים החדשים שנעשים ע"י זיווג אחר.
וכן כל תולדות שנולדים ע"י איש ואשה ,כל מי שנולד ראשון הוא שורש והבן השני
הוא ענף שלו ,שלכן אמרו )כתובות ק"ג ע"א( את אביך לרבות אחיך הגדול ,וגם שע"י כל מצוה
שעושה האדם מתחזק כח הקדושה ביותר ,ונוסף אור גם בתיקון מצוה ראשונה שכבר עשה
מתחלה ,שמצוה ראשונה נותן סיוע לשניה כמ"ש )אבות פ"ד משנה ב( שמצוה גוררת מצוה ,וכן
הוא בשורש המאורות ותיקונים של המצוה ,שבעת שמאיר המצוה השניה למעלה ניתוסף אור
אל הראשנה ונעשית בסוד פרצוף גמור ,והבן.
פתח )ז( ]ו[
הזיווג הוא בשני מדרגות א' זיווג רוחני נקרא זיווג נשיקין ,והב' הוא זיווג גופני ממש,
ולכל זיווג יש ב' מיני נשיקין א' שקודם הזיווג והב' בשעת הזיווג ממש ,וכל אלו דברים נוראים
ונפלאים מאד בסתרי תוה"ק ,ובאמת לא היה מן הראוי להרחיב הדבור בסודות הנוראים ההם
ולהעלותם על הכתב רק מפה לאוזן ,אך )תהלים קיט קכו( עת לעשות לה' וגו' להראות עומק
ליה בלבהון וכדין יסגי סכלתנו בלבהון כאלו חזו ליה בעינא כו' ,וידעו וישיגו את בוראם ויהנו מזיו
השכינה וזהו הטוב הגנוז לצדיקים לע"ל ,עכ"ל.
 3181עי' לעיל הערה .202
 3182עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש
בס"י ,והוא סוד וחד חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות,
ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,
רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב
הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים
לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל.
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דברי חכמים וחידותם לסתום פיהם של הנמשכים אחרי חכמות חיצוניות ולהראות זיו ונועם
תוה"ק.
ונקדים ונאמר שהרי מקרא מלא )איוב יט כו( מבשרי אחזה א-לוה ,וכתיב )בראשית א
כו( נעשה אדם בצלמנו וגו' ,וכל הדברים הנמצאים באדם הכל הוא צלם ודמות לענינים פנימיים
ומאורות וכחות העליונים ,שהנה כתיב )בראשית ב כד( על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק
באשתו והיו לבשר אחד ,והכוונה בזה שענין חיבור דו"נ הוא לצורך הבנים הנולדים מהם שמהם
יבנה גוף א' כולל שניהם ביחוד עצום ,וכמו שהגוף של הולד נבנה מטיפה דדכורא ונוקבא
ונעשה בשר אחד ממש ,כמו כן צריך שהנפש שבו יהיה נכלל ג"כ משני הנפשות דאב ואם.
וארז"ל )סוטה י"ז ע"א( איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו כו' ,והיינו שב' פעמים
א"ש שבהם הם ב' הטיפות שיוצאים ע"י חימום והתקשרות כל האברים שלהם ,שהטיפה
נמשכת מכולם והוא הגוף וזה נקרא בחינת דו"נ שהוא הגוף ,וצריך לכלול רוחא דיליה ברוחא
דילה שהם בסוד חו"ב שלהם בסוד י"ה שביניהם י' חכמה בזכר וה' אימא בנקבה ,וזהו סוד
נשיקין דרחימותא 3183שהנשיקין הוא מפה לפה כמ"ש )שיה"ש א ב( ישקני מנשיקות פיהו וגו',
שהם זיווג פנימי של חיך וגרון 3184של הזכר והנקבה שהם ב' היסודות דחו"ב שלו ,והוא מה
שמראה אהבתו אליה והיא מראה אהבתה אליו ,ועי"ז נעשה קשר ברוחא דיליה עם רוחא דילה,
שהנשיקה מראה היחוד והאהבה החזקה שביניהם ,וע"י היחוד שנעשה ברוחין שלהם עי"ז הם
מתעוררים אח"כ לזיווג הגופני ,ואז יוצא הטיפה משניהם ומתערבים יחד וגם ב' הרוחין שלהם
נכללים יחד ,וכשהולד מתבנה נכלל בו טבע האב והאם וגם המדות המושרשות ברוחין שלהם
נקשרין ברוח של הבן.
3185
והנשיקין הם כפולים בסוד ד' אותיות אהב"ה שהם ד' רוחין בסוד )ס"י פ"א מ"ד(
הבן בחכמה וחכם בבינה ,ונודע כי למעלה באו"א הם נחלקים לב' מדרגות ,או"א עילאין
וישסו"ת ,וישסו"ת הם המתפשטים בז"א ונעשים עצם מעצמיו ,3186משא"כ או"א עילאין הם
מדרגה בפני עצמה ,וכמו כן הוא בכל אדם למטה שהמוחין שבהם הם במדרגת חו"ב שלהם
ששם כל הכחות בשכל ובחושים אלא לא בפועל גופני ,וכשחושב להזדווג ע"י שרואה אותה
והיא מקושטת לפניו ומעוררת מחשבתה אל הזיווג ,אז נעשה יחוד במחשבה שלהם ומתגלה ע"י
הנשיקין מה שהיה במחשבה שלהם ,והוא גילוי חו"ב ע"י יסודות שלהם שהם חיך וגרון שמהם
הנשיקין ,וסוד המחשבה שלהם הם חכמה דידיה ודידה שהם בסוד או"א עילאין ,והם נשיקין
הראשונים שקודם הזיווג שבזה מגלים יחוד המחשבה שלהם.
ואח"כ בעת הזיווג ממש ,אז יוצא הטיפה מכלל גוף האברים שלהם בפועל גופני ובו
מתלבש האהבה ויחוד הרוחין שלהם ,והם הנשיקין השניים שבשעת הזיווג שמתלבש בשעת
הזיווג ממש הוא במדרגת ישסו"ת שלהם שהם ב' הבינות שלהם שהוא ציור המחשבה וגילוי אל
הפועל ממש ,ובזה נמצא הולד מתבנה בכל הכחות של האב והאם ממש מכל הי"ס שבו שהוא
כל פרצופו בגוף ובנפש.
והנה כל אלו המדרגות הם נמצאים באורות העליונים שהם בסוד הכלים חיצונים ואורות
הפנימיים שלהם ,שכבר נתבאר במקומו שהכלים של זו"נ הם עצם כחות ומאורות המוציאים כל
מדרגות הנבראים במקומם והמנהיגים אותם לכל פרטים שלהם לפי המדה של כל א' וא',
וצריכים זו"נ להזדווג יחד כדי שיהיו הנבראים היוצאים מהם כלולים בחיבור עצום מב' הכחות
של מ"ה וב"ן שהוא עצם התיקון והבירור שיוחזר כל מה ששייך בו אחיזת הסט"א וקלקול
לטוב ,וכן ההנהגה היוצאת מהם תהיה מיוחדת מב' אלו שהוא סוד ביסום חו"ג שלהם וזה נקרא
זיווג גופני שהוא הכלים של זו"נ ,ובתוך החיבור הזה צריך שיהיה ג"כ חיבור המוחין של זו"נ
וזיווג שלהם ביחד ,והיינו זיווג רוחא ברוחא שהם העטרות של הנבראים של ב' המדרגות של
 3183עי' זהר ח"ב צ"ז ע"א.
 3184עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"א וז"ל ,ושני מיני זיווגים יש בפה ,א' בחיך וגרון ,והוא זיווג
נעלם מאד ,ומשם יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא פסק ,עכ"ל.
 3185עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ג.
 3186עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב בינה ,דהיא נחתא רביעא על
בנין ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש
בא"ז )דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד
מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
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מ"ה וב"ן שלהם שזה עצם הכוונה בחיבור הזה של זו"נ במ"ה וב"ן שלהם ,כדי להוסיף במדרגת
הנבראים ולקשרם בסוד יחוד העליון דדכורא שהוא בסוד חיבור הרשימו בקו הנמשך בכל
מקום ,הרשימו והצמצום כמשנ"ת במקומו )צמצום י'(.
ובזה נמצא ב' מיני נשיקין שהוא סוד חיבור ג"ר שלהם ,א' קודם הזיווג והוא בסוד
המחשבה בסוד פנימיות שרשי הנבראים ,ופנימיות הנהגה של ב' המדרגות שהוא סוד הקו עצמו
שנמשך ברשימו שהוא סוד האורות של כל המדרגות שבו גנוז סוד הנצחיות ,שאף שמתפשט
בתוך הרשימו שהם הכלים רק לפי ערכם הוא בהנהגת העתה שהוא הזמן ,מ"מ עומק הכוונה
בשביל גילוי היחוד שמעלה אותם לנצחיות בחיבור ב' המדרגות ,היינו הב"ן שנתקן ע"י
התיקונים של מ"ה דדכורא שבא ע"י מעשה התחתונים ,וזה נקרא חיבור רעותא דדכורא עם
רעותא דנוקבא ,שתיכף שנעשה איזה תיקון למטה ע"י איזה מצוה ,מעורר מחשבה עילאה של
ב' המדרגות ,להיות מתחבר יחד התחתונים עם העליונים המעשה העולה עם השכר והתיקון
המגיע לזה ,ואח"כ הוא הנשיקין שהוא חיבור העטרות עליונות שהוא סוד מחשבה ברעותא
עילאה דדכורא עם מחשבה ורעותא עילאה דנוקבא ,וזה נקרא נשיקין ראשונים דחכמה שלהם
שהם חו"ב עילאין.
ואח"כ בשעת הזיווג שהוא חיבור הכלים שהם שיעורי המדות של זו"נ שמתחברים
להוציא הנשמות ונבראים אל הפועל כפי מה שהם ,בזה מתחבר ג"כ פנימיות האורות שלהם
שהוא גילוי וציור המחשבה הטובה של זו"נ שהם סוד ב' הבינות שלהם שהם בסוד ישסו"ת
שלהם ,שמתלבשים בגוף ו"ק שלהם שהוא כלל חיבור הגוף שלהם ונעשים עצם מעצמיו ,שגם
סדור הזמן של עתה נעשה בסוד קשר של העטרות רק שאין מתגלה אלא לפי ערכם ,והוא סוד
הסיוע אל הנשמות ונבראים שיהיו נקשרים בסוד העטרות ויחוד העליון ,להתדמות אל התיקונים
הגדולים ומדות הפנימיות העליונים כמו שטבע הבן ומדותיו דומים ע"פ רוב למדות וטבע אב
ואם ע"י הטיפה שיוצאת משניהם ,שבאותה שעה הוא נשיקין שלהם שהוא קשר מדות הפנימיות
שלהם כמו שנתבאר ,וכמו כן הוא בסוד הנשמות ונבראים שיוצאים ע"י זיווג זו"נ בסוד
הנשיקין ,שבעת הזיווג גופני שלהם נקשרים בסוד העטרות פנימיות שלהם שנמשך מסוד ג"ר
שלהם ,שהם העטרות המוכנים לעוה"ב שע"י יעלו למדרגה העליונה ,והבן מאד מאד.
פתח )ח( ]ז[
וכמו שיש זיווג גופני וב' מיני נשיקין בזיווג זו"נ דאצילות ,כמו כן הם ב' מיני נשיקין
וזיווג גופני באו"א עצמם ,והם במספר ז' זיווגים דנשיקין וג' זיווגים גופניים ,והיינו שזיווג
גופני שלהם מתחלק לג' מדרגות ,א' זיווג ראשון להוציא זו"נ בסוד עיבור ג' כלילין בג' ,והב',
זיווג מוחין דגדלות ,והג' זיווג חיות העולמות ,ובכל א' מג' זיווגים האלו יש ב' מיני נשיקין ,א'
קודם הזיווג וא' בשעת הזיווג ,ועוד יש נשיקין עליונים מאד קודם שנבררו זו"נ עצמם ,שאז היה
זיווג דאו"א רק בסוד נשיקין לבד.
וכל אלו דברים נפלאים ונוראים מאד ,והוא שכבר נתבאר במקומו באריכות )שבירה יז(
שענין זו"נ הוא בשביל הנהגת הזמן של הו' אלפי שנין לסוד הבחירה והעבודה שהם נתלים
בע"ק בחציו התחתון שהוא הנושא וסובל הנהגת הזמן ,אבל או"א הם תלוים בחציו העליון
שהוא המונח הכולל כל המדרגות למעלה ממדרגת העבודה והבחירה ,רק בסוד החסדים
הגדולים ושכר הנשמות שלע"ל בגן ועדן ,ואו"א הם הענפים של הנהגה העליונה הזאת שע"פ
הם מוציאים זו"נ שהם לפי הנהגת הזמן ,והיינו שתכליתם בשביל העונג העליון הזה ,ולכן הם
המסדרים מדרגות של זו"נ שיהיו מוכנים להוציא הנבראים ולהנהיגם בדרך הזה שע"י יהיו
עולים למדרגת ע"ק עצמו ,שכל סדר הנהגת זו"נ לפי הבחירה והעבודה הוא מסודר בשביל
תכלית הטוב והעונג הזה וסדורם הוא המביא לזה ,ולכן או"א שהם ענפי מדרגה העליונה הזאת
מוציאים זו"נ לגילוי ,והוא סוד זיווג גופני דאו"א להוציא את זו"נ ,והיינו שהם מוציאים אותם
ע"פ סדר המדה המכוונת לצורך הנהגת הזמן שהוא בסוד הגוף ו"ק ,כמו כן במדרגה זאת הוא
זיווג או"א הגופני שלהם ג"כ בסוד ו"ק של או"א ,ובזה מתלבש סוד הכוונה פנימיית שלהם
לעליית המדרגה העליונה הזאת ,והוא הנשיקין שבשעת הזיווג שהם בסוד בחינת בינה של
או"א ,ונשיקין שקודם הזיווג הוא סוד התקשרות ויחוד חכמה דאבא עם חכמה דאימא קשר
מחשבה ורעותא שלהם שאור הזה הוא עומד מלמעלה ואינו מתלבש בהמדרגה שלפי הזמן,
אלא הוא מרומם ומנושא מהם ,והוא סוד מה שמסודר במחשבה עליונה סדור הוצאות זו"נ אל
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הפועל כמו שמסדר האומן אופני עשיית הבנין ותאיו וחדריו במחשבתו והתכלית שיהיה לו
מזה ,והוא סדור העונג והתיקון של מ"ה שלמעלה מהזמן עם סדור התיקון של ב"ן כפי שיהיה
אחר גמר התיקון שהוא סוד ראשית ואחרית ,שחכמה הוא ראשית ובינה אחרית 3187ששם ישוב
הכל ,וקודם הוצאות זו"נ אל הפועל ,עלה במחשבה סוד חיבור ראשית המחשבה עם סוף
המחשבה מה שיהיה לאחר ו' אלפי שנין ,והוא זיווג הנשיקין דאו"א הראשונים להוציא זו"נ אל
הפועל ,סדור אורותיהם ומדרגות שלהם.
והוא בשני אופנים ,או בהוצאות מדרגותם בסוד הקטנות ועיבור שלהם כפי שהם
במדרגה שפלה לפי ערך התחתונים ,או בלידת המוחין שלהם שהוא הגדלות דזו"נ כפי שהם
במדרגה גדולה שנוסף להם עטרות ,בזה ג"כ יש ב' מיני נשיקין על ב' הדרכים הנ"ל ,שלכל זיווג
וזיווג של לידת המוחין שהם מתחדשים בכל יום תיקונים ומוחין חדשים ואורות עטרות אחרות
לפי המצות והעבודה שבכל עת נעשים תיקונים אחרים כמ"ש כמ"פ ,בזה יש ג"כ ב' חיבורים
באו"א במחשבה עילאה שלהם ובמחשבה המתלבש בגוף הפעולה של הוצאת העטרות האלו
כמ"ש.
וזיווג דחיות העולמות הוא מה שנשפע מאו"א הארה הגורמת קיום ועמידה למדרגות
של המאורות דזו"נ וכל הנבראים התחתונים גם בעת שח"ו אין מעשים למטה שגורמים תיקונים
חדשים ,והוצרך להיות בסוד החסדים דע"ק עולם חסד יבנה )תהלים פט ג( שהוא קשר היחוד
שאין מניח לסט"א להחריב בנין העולם ח"ו ,שקשר היחוד הזה הוא למעלה ממדרגת עבודה
מסוד ע"ק ,והוצרך להאיר למטה ע"י ענפים שלו שהם או"א בב' מיני חיבורים ההם של הנשיקין
וע"י זיווג הגופני ,הרי נתבאר סוד הו' זיווגים דנשיקין וג' גופניים של או"א.
ועוד יש זיווג דנשיקין יותר עליון מאד שהוא מה שהיה קודם יציאת דו"נ אל הפועל,
והוא סוד קדימת מעלה לא קדימה זמניית ח"ו ,והיינו שבאמת עליית העולמות ומדרגות
הנבראים שיהיה לע"ל הוא מדרגה למעלה ממדרגה ,שמקודם יעלו אל אימא באלף השביעי
ומשם לאבא בבחינה תחתונה שלהם שיש להם שיתוף והתחברות אל זו"נ שהם סוד יש"ס
ותבונה ,ומשם למדרגת או"א עילאין ,ומשם למעלה עד אין קץ ,ואו"א עילאין הוא מה שאין לו
השתתפות כלל אל זו"נ לפי ערכם אלא לפי ערך השתתפם אל ע"ק ,ובזה יש ג"כ חיבור ראשית
המחשבה אל אחרית המחשבה כמשנ"ת ,ולכן בזיווג הזה אין שם ב' מיני נשיקין רק א' ,שהרי
אין להם השתתפות בהוצאות מדרגות דו"ן כמשנ"ת ,ואלו הנשיקין הם מדרגות זו למעלה מזו
שמקצת מהם הם שורש המלאכים ומקצת מהם נשמות של בני אדם כמו שית' בס"ד.
פתח )ט( ]ח[
והוא שצריך שתדע ענין המלאכים ונשמות בני אדם שהם כלל הנפרדים שיצאו אל
הפועל ,ולכל אלה יש שורש במאורות עליונים דאצילות שהם המדרגות והאורות שהוציאו
הענפים אל הפועל ,והם הנשמות לצורך העבודה והמלאכים הם המשרתים שע"י יצאו כל
המדרגות אל הפועל ,והנה מצאנו בכמה מקומות בתורה ומבואר בדברי חז"ל הקדושים שמעלת
הצדיקים ונשמותיהם גבוה מאד יותר ממדרגת המלאכים ומשרתים ,מצד שכל המלאכים הם
בלא גוף ואין בהם מעשה ובחירה ויצה"ר ואין שייכות להם לקיום התורה ,משא"כ הצדיקים
אשר ע"י בחירתם הטוב הגיעו לתקן הכל וכל טובם בידם נקרא על שמם ,ולכן הם עולים
במדרגה יותר עליונה.
אבל לפי העת והזמן בהנהגת ו' אלפי שנין שעדין הבחירה והמעשה שולטים ,אז בערך
המקום והמעלה ,מלאכי השרת הם יותר גדולים מן הצדיקים ,שמצינו שיהושע משרת משה
רבע"ה השתחוה למלאך ה' צ-באות ודניאל אמר במראה )דניאל י טז( נהפכו צירי עלי וגו',
והיינו מצד שכל זמן שהנשמות היו מלובשים בגופים אז אין אורות הנשמה מאירים בכל
מדרגותיהם כי הם משמשים לפי ערך כלי הגוף והמדות שלו ,כמו במאורות העליונים שאור
הפנימי הנמשך מסוד הקו העליון המאיר בכל הרשימו ובכל העולמות וכלים של אצילות וכל
המדריגות הם פועלים לפי ערך הרשימו ולפי ערך כל מדה ומאור לפי ערכו ומדתו בכדי שיהיה
 3187עי' ס"י פרק א' משנה ה' עומק אחרית וז"ל הגר"א שם ,עומק אחרית היא הבינה שהיא
אחרית כל דבר ,וכן היא שבת אחרית הימים של השבוע ,והיא אחרית כל דבר להגמר ,שתחלתן
הוא מים וסופן להגמר באש וכו' ,והיא אחרית כל דבר שאליה ישובון הכל שהוא העוה"ב ,עכ"ל.
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נמצא הנהגה הגבוליית וירידת המדרגות זה תחת זה הכל בשביל הבחירה כמשנ"ת במקומו
באריכות )שבירה ב'( וכמו כן הנשמה המתלבשת באברי הגוף היא מצטמצמת ומסתרת דרכי
אורותיה הגדולים ,בכדי שהגוף יעשה כפי הבחירה ובזה ישתבחו הצדיקים במעשה ידיהם,
ונמצא שבאמת מעלת הנשמה כפי מקורה למעלה היא יותר גדולה ומאירה יותר ממדרגת
המלאכים ,אך בעת שהיא בגוף אז מדרגת המלאכים יותר גדול ,שהרי אין להם גוף וכלים להיות
הנשמה מסתתרת בהם כי אין להם צורך מאחר שאין להם בחירה ומעשה כלל.
ובזה תבין עומק דברי הרב הקדוש ז"ל ,ורוח ה' אשר דיבר בו מפי אליהו שכל דבריו
קודש קדשים ,והוא שארז"ל )חגיגה י"ד ע"א( כל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה נברא מלאך א'
והכוונה בזה ,שהנה מצאנו במעשה בראשית שלכל דבר היה אמירה ועשיה ,כמ"ש )אבות פ"ה
מ"א( בעשרה מאמרות כו' ,וכתיב ,ויאמר אלקים וגו' ,ואח"כ כתיב ויעש וגו' ,וכן בכל מעשה
בראשית שנברא ג"כ במעשה כמ"ש )ישעיה מח יג( אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים וגו',
והיינו שכל דבר נעשה ע"י הגוף שהוא סוד הו"ק שהם ו' ימי בראשית שבזה יצאו כל הדברים
לפועל ,והמאמרות הם סוד המחשבה שהם בג"ר ,שהג"ר הם המוחין של הבריאה שהם כוללים
כל הבריאה ,והוא הדיבור שהוא מגלה כח המחשבה ,והוא אמצעי בין המחשבה ובין המעשה
שמביא המחשבה לידי מעשה ,ולכן הדבור הוא בסוד זיווג הנשיקין ,3188והיינו חיך וגרון ולשון
שהוא בסוד של המוחין חו"ב ,שכמו שיסוד הגופני הוא סיום הגוף המעביר הטיפה מדכורא
לנוקבא שהוא במעשה ,כמו כן הדבור ביסוד דחו"ב מעביר כל כחות המחשבה אל הגוף.
וכמו שבמעשה הכל נכלל בסוד כ"ח דרגין של הכ"ח אותיות עם מנצפ"ך וא' המשלים
לאלף ,שהם בכ"ח פרקין של הי' אצבעות של ב' הידים שהם בימין ושמאל ,כמו כן הם בדבור
כל הכ"ח אתוון והם כ"ח אתוון דעובדא דבראשית 3189כ"ח מעשיו וגו' )תהלים קיא ו( ,וכמו
שהארכתי בזה במ"א )לעיל נתיב ז"א פתח מ'( ונמצא שכל המדרגות הם בדבור בסוף גילוי
המחשבה ,ובמעשה בסוף המעשה ביסוד שהוא סיום הו"ק.
ולכן המלאכים שורשם תלוי בזיווג הנשיקין שהוא הדבור שהוא האמצעי בין המחשבה
ובין המעשה ,וע"י מתגלה המחשבה ,כמו כן המלאכים הם המשרתים שע"י יוצא כל פעולה
הנרשמת במחשבה עליונה של האצילות שנקראת מחשבה בסוד חכמה דכללות העולמות ,וכמו
שהדיבור אין בו פועל גופני ,כמו כן המשרתים אין להם גמר עשיה בגוף בתיקון המאורות
ושימושם ,רק משרתים לנשמות ולצוות עליהם שיהיה נגמר מעשה העבודה והתיקון ע"י והם
הענפין שיוצאים עם כל נשמה ,וכמ"ש הרב ז"ל ,שהם באים לסייע נשמות הצדיקים לעבודה,
כמ"ש )תהלים צא יא( כי מלאכיו יצוה לך לשמרך וגו' ,והם ב' מלאכים לכל נשמה בסוד ב'
הדרכים של העבודה בימינא ומשמאלא במצות עשה ובמצות ל"ת.
ולכן הנשמות שיש בהם מעשה הם יוצאים מב' הזיווגים ,א' דנשיקין שהם חיבור
המאורות של המחשבה ג"ר שלהם ,וגם מחיבור המאורות שמוציאים הדבר לידי גמר מעשה,
ולכן עיקר העבודה בנשמות בשני החלקים בדבור ובמעשה ,אבל במלאכים העבודה שלהם רק
בסוד הדבור שהוא השירה שהם אומרים ומקדשים שמו בכל יום ,שבזה הם מקבלים שפעם,
ולפי שאין גוף למלאכים האור שבהם אינו מצטמצם ומסתיר את עצמו ,לכן הם בכמות גדולים
מן הנשמות והאדם ,אבל באמת הנשמות מעלתם גדולה יותר באם יוסר הגוף והמחיצה מהם
לאחר פרידת הנפש מן הגוף ,אז הנשמה מגלה כל כחותיה הם באיכות ובכמות גדולים יותר
ממלאכי השרת ,ובזה יבואו כל דברי חז"ל על נכון ,והבן מאד.
פתח )י( ]ט[
סדר המדרגות מאלו הזיווגים הם שזיווג נשיקין השניים הם יותר במדרגה מזיווג ראשון
דנשיקין ,והוא סוד עמוק מאד ,כי הנה מצינו העבודה בתורה ובמצות הוא על שני דרכים ,הא'
בסוד המעשה ממש לעשות כל מצוה בפועל ,והב' המחשבה הטהורה של המצוה לעשותה
 3188עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ד וז"ל ,וענין רצוא ושוב שבדעת כאן ,כי שורש או"א
והתחלתם בפה ,לכן זיווגם העליון הוא בסוד נשיקין ,ושני מיני זיווגים יש בפה א' בחיך וגרון והוא
זיווג נעלם מאד ,ומשם יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא פסק וכו' ,ויש זיווג אחר בפה והוא
בסוד הדבור חיך ושנים ולשון חיך ,עכ"ל.
 3189עי' זהר ח"ג רמ"ה ע"א.
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בדחילו ורחימו 3190ולמלאות רצון בוראו ,ואלו הם בסוד ג"ר ,שכל מצוה הוא פרצוף גמור של
י"ס כולל תרי"ג אברים ומאורות שלמים שנבנה ע"י אותו המצוה לפי ערכו ולפי מדרגת האדם
העושה אותו ,שכל צדיק יש לו תיקון מיוחד במאורות ע"י המצוה ובכל יום תיקון אחר ,והוא
סוד שם הוי"ה שלמה שכולל י"ס שמ' צ' דמצוה הוא י"ה בא"ת ב"ש ,ו"ה 3191שלו הוא המעשה
בגלוי ,ולכן באו ב' אותיות אלו באתגליא ,אבל י"ה הוא המחשבה הטהורה של המצוה והוא
בהסתר פנים במחשבה לבד ,ולכן בא בחילוף אותיות והם הג"ר ,שאהבה ויראה הם חו"ב ,ומה
שמכוון למלאות רצון בוראו הוא הכתר של המצוה שכל כתר הוא התכלית והרצון כמ"ש בכמה
מקומות ,מצו"ה הוא מלשון צוות 3192וחיבור ,שעי"ז מתקשר הנשמה ומתייחדת עם אורות
העליונים של שם הוי"ה המאיר בה ,והוא סוד שכרה בעוה"ב כמ"ש )שמואל א' כה כט( והיתה
נפש אדוני צרורה וגו' עם ה' וגו'.
והנה ידוע מכמה מקומות שעיקר הדבר הוא המעשה של המצוה בפועל ,שדבר זה
מעכב ,אבל המחשבה הטהורה אינו מעכב ,רק שהוא בסוד תוספת עטרות ואורות אל הנשמות,
ולהיפוך אם חשב כל המחשבות היותר עליונות שבעולם ועוסק ביחוד המצוה בשרשה
ובדביקות עצום ולא קיים המצוה בפועל ,עבר על מ"ע ולא יצא ידי חובה ,וכמו שהאריך בזה
הגאון מורנו הרב חיים ז"ל בספרו הנחמד נפש החיים )שער א פרק כב( והוא עצמו מ"ש למעלה
)בפתח הקודם( שבזה מעלת הנשמות יותר גדולים ממדרגת המלאכים הגדולים ,במה שאין
מעשה בפועל רק בנשמות ,אף שלמלאכים יש דביקות ומחשבה עליונה יותר מבני אדם אשר
בעפר יסודם ,כי עיקר הכוונה בבריאה היה בשביל המעשה בסוד הו"ק בו' ימי בראשית.
והנה זה סוד זיווג תחתון של עיבור ב' דמוחין של או"א שהוא להוציא הג"ר והמוחין
לו"ק של ז"א כידוע ,שע"י כל מצוה שעושה האדם בפועל הוא מוריד מוחין חדשים לז"א שהם
עטרות של מאורות העליונים ,משא"כ הו"ק הם קבועים והם יסוד הנבראים כפי שהם שלא ע"פ
העבודה והבחירה כמו שהיה במעשה בראשית ,וע"פ מעשה של האדם גורם להוסיף הארה
במדרגות הנבראים ולעומתו מוסיף הארה בשרשי הנבראים ,שהם מאורות של זו"נ דאצילות,
וגורם ג"כ שיתרבה בהם הארה מסוד המעשה שורש המעשה שהם ו"ק דאו"א ,והוא סוד זיווגם
התחתון ביסודות סיום המדרגות של ו"ק ,שבהם נכללים כל המאורות של הגוף שלהם ,אבל טוב
המחשבה הזכה של העושה המצוה הוא גורם הארת העטרות של המוחין בז"א בתוספת שלמות
יותר ובהארה יותר מרובה לעומת טהרת מחשבתו של הנשמה העושה אותו ,והוא סוד הנשיקין
שבשעת זיווג הגופני ,שהטיפה יורדת באהבה וחשק עצום נפלא ,אבל זיווג נשיקין הראשונים
של זיווג עיבור ב' דמוחין הוא בסוד המחשבה הטהורה שקודם לעשיית המצוה ,שהאדם חושב
לעשות המצוה ומדבר בפיו שמזומן לעשותה ,בזה מעורר לעומתו ג"כ חיבור מאורות המחשבה
של או"א ברעותא דלבא שהם ג"ר של או"א להוציא המוחין של זו"נ ע"י זיווג שלהם ,והוא
זיווג נשיקין הראשונים שכל א' מעורר בחינת הארה אחרת ,אבל ודאי שקשר היחוד של
המחשבה ג"ר של או"א שבשעת הזיווג הגופני שלהם ,הוא יותר גדול מקשר היחוד של
המחשבה של קודם הזיווג ,שבשעת הזיווג האהבה והחיבה מתגבר יותר מקודם הזיווג ,והוא
ממש לעומת העבודה של האדם ,שהמחשבה שמחשב בדחילו ורחימו בשעת המצוה ,ודאי יותר
גדול ודביקות יותר עצום מהמחשבה שקודם העשיה ,ודבר זה מבואר הוא שלפי הכנת האדם
ואהבתו לעשות רצון קונו ,כך הוא גדר תשוקת התעוררות מאורות העליונים לעומתו ממש,
כמ"ש )משלי כז יט( כמים הפנים לפנים וגו'.
ונמצא שסדר המדרגות הוא שזיווג הגופני של או"א בעיבור שני דמוחין גדול יותר מכל
הזיווגים ,ולמטה ממנו הוא זיווג דנשיקין השניים שבשעת הזיווג הגופני דמוחין ,ולמטה ממנו
זיווג נשיקין הראשונים של זיווג דמוחין ,שמכל זיווג יוצאים עטרות ומאורות עליונים לזו"נ
 3190עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,עכ"ל ,ועי' פרצוף ז"א פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג'
מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו' ואם ]מקיים המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו הוא מתקן
המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד מוחין בחינת נשמה שבו ,עכ"ל.
 3191עי' אריז"ל טעמי המצות  -פרשת בראשית וז"ל ,מצוה היא אותיות הוי"ה רק שב' אותיות
ראשונות נתחלפו בא"ת ב"ש ,עכ"ל.
 3192עי' של"ה עשרה מאמרות ג מז וז"ל ,פירושו של מצוה מלשון צוותא שהוא ריעות ,עכ"ל.
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שהם בשביל הנשמות שהם עושים זה ע"י פועל העבודה והמצות שמתקנים בכל עת ,ולמטה
מכל המדרגות ,הנ"ל הם הנשיקין האחרים כמשי"ת.
פתח י)א(
וצריך שתדע שבכל זיווג הנשיקין האלו יוצאים משם מלאכים כמ"ש שהם בסוד
המחשבה ודבור ,משרתים לנשמות לסייע אותם בעבודתם ולהשפיע עליהם שפע עליון ,וגם
להשפיע לגופות שלהם בכדי שיהיו מוכנים אל העבודה השלמה ,ויש שני מיני מדרגות מלאכים,
א' הם העומדים קבועים לעולם מתחלת הבריאה כמו מיכאל וגבריאל ודומיהם ,שעיקר בריאתם
היה בשביל הנהגת הבריאה בכלל כל ימות עולם ,והב' הם המלאכים המתחדשים בכל יום לסייע
הנשמות ,שגם הם מתחדשים בכל יום ע"י הזיווגים החדשים שנעשים בכל יום ע"י התפלות
והמצות ,שכל נשמה יש לה תיקון פרטי בבריאה ובכל יום הוא מתחדש התיקון ,לכן מתחדשים
ג"כ המלאכים בעת יציאת הנשמות שיוצאים מכל תיקון ומכל זיווג ,והם המלאכים שיוצאים
מנהר דינור בכל יום ואומרים שירה בכל יום ואח"כ מתבטלים ,והם בסוד התיקונים של הנשמות
החדשות ,שכל תיקון מתחדש ועולה לשרשו למעלה בכדי להכין שכר הנשמות לעוה"ב כמ"ש
כמה פעמים.
ונהר דינור הוא סוד החיבה והתשוקה של המאורות שיוצא באש החימום ,והוא סוד
זיעתם של חיות 3193שהם המוחין שהם חיי הגוף ,שד' מוחין הם סוד ד' חיות חב"ד שב' עטרין
הם בדעת ,והוא בסוד ארו"ן 3194שהוא זיווגא עילאה דחו"ב בסוד א"ש כמ"ש בזוה"ק )ח"ב נ"ו
ע"א( והם סוד נחלי ארנ"ן.3195
והנה זיווג הראשון של נשיקין דאו"א שהיה קודם יציאת זו"נ שהוא סוד קשר היחוד
ורעותא דלבא המשקיף אל סוד התכלית של עליית העולמות אחר כלות הנהגת הזמן שזה עלה
במחשבה בתחלה כמש"ל )בפתח הקודם ואו"א יז( והוא רם ונשא מאוד ,משם יצאו המלאכים
הגדולים הקבועים שהם במקומם גדולים במדרגה מאוד מכל המלאכים ,שכמו שהמחשבה
הזאת היה כולל כל הפרטים של הבריאה ושל כל מדרגותיהם בכל הזמן של ו' אלפי שנין ,כמו
כן אלו המלאכים הם מנהיגים ומשרתים הקבועים לכל ימות עולם ולכן אלו הנשיקין גדולים
יותר ,אבל הנשיקין השניים של עיבור ב' דמוחין שהוא בסוד האהבה והקשר שנעשה במאורות
ע"י מחשבה טובה שבשעת עשיית המצוה בפועל ,שזה עצם התכלית שנשרש במחשבה ראשונה
הנ"ל שהתכלית לעולם העיקר ,הוא גדול יותר גם ממדרגת הנשיקין הראשונים הנ"ל ,אבל זיווג
גופני של או"א דעיבור ב' דמוחין גדול עוד יותר ,שהוא התיקון הנעשה ממש בפועל המצוה
שהוא העיקר המעכב וגדול יותר ממדרגת המחשבה שהם רק עטרות של המצוה כמשנ"ת.
ונשיקין דזיווג חיות העולמות הוא עוד יותר למטה במדרגה ,שאינו בסוד תוספת
השפעה לאורות רק בסוד קיום והעמדה לבד על עמדם בסוד חסדו ית' שאינו ע"פ מעשה כמ"ש
למעלה באריכות )בפתח הקודם( וגם בהם נשיקין השניים לעולם הם משובחים יותר מנשיקין
הראשונים ,שהארה בפועל יותר במדרגה מהמחשבה שקודם לו כמ"ש ,ולכן גם נשיקין ראשונים
של עיבור ראשון דזו"נ מעולים יותר במדרגה מנשיקין ראשונים דזיווג דמוחין ,שזיווג דמוחין
הוא בפרט בכל תיקון ותיקון שנעשה ע"י כל מצוה ומצוה בזמנו.
וכבר נתבאר )בפתח הקודם( שעיקר הבריאה בשביל המעשה לא בשביל המחשבה
והדבור שדבר זה נמצא גם במלאכים ,לכן זיווג הנשיקין שבשעת מעשה המצוה גדול מכל
המדרגות ,אבל זיווג נשיקין הראשונים שהוא בעת שהאדם מחשב לעשות המצוה ועדיין לא
עשה אינה במדרגה גדולה כ"כ ,ולפי זה המחשבה ראשונה של הוצאות זו"נ בעיבור שהיה כלל
תיקון הבריאה בעת שיצאו מהשבירה שהוא הכנה לכל ימות עולם ,בודאי גדול במדרגתו
מהמחשבה שהוא בכל דבר בפרט בעת המחשבה של העושה המצוה.
ונמצא עתה סדר המדרגות הם ,א' ,נשיקין שניים דמוחין ,ב' ,נשיקין הראשונים קודם
שנברר זו"נ ,ג' ,נשיקין שניים דעיבור ראשון דזו"נ ,ד' ,נשיקין ראשונים דעיבור ראשון ,ה',
נשיקין שניים דזיווג חיות העולמות ,ו' ,נשיקין ראשונים דמוחין ,ז' ,נשיקין ראשונים דזיווג
 3193עי' חגיגה י"ג ע"ב.
 3194נדצ"ל ארנ"ן.
 3195עי' לעיל א"א פתח כו.
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חיות העולמות ,כמ"ש הרב ז"ל ,ונמצא שמכל הנשיקין יצאו מלאכים שהם למטה ממדרגת
הנשמות ,בסוד המחשבה וסיוע למעשה הנשמות ומכל זיווגים גופניים יוצאים נשמות ממש אל
הפועל ,לבד מזיווג חיות העולמות שהוא לקיום הבריאה על עמדו כמ"ש ,והבן דברים אלו מאד.
ובנשמות עצמם הם כמה מדרגות זה למעלה מזה ,שיש מסוד זיווג או"א ויש מסוד זו"נ
ישראל ורחל ויש מסוד יעקב ולאה ,שבכל א' מהם יש סוד זו"נ ו"ק וסוד או"א שהם הנותנים
עטרות ע"י קיום המצוה ,ויש שהם רק מעולם הבריאה ויש מיצירה ויש מעשיה ,שבכל א' מהם
יש כל מדרגות הפרצופים ,והיינו שבאמת המצות כולם מעוררים להוסיף עטרות ומוחין בזו"נ
דאצילות של כל אדם מישראל אפילו מי שהוא במדרגה יותר מועטת ,אבל מתחלקים
במדרגותיהם ,שיש מי שזוכה שנשפע עליו הארה בנשמתו משורש השרשים מאצילות כמדרגת
משה ,ואדה"ר קודם החטא ,ומשיח ,ויש שאין זוכה לזה להאיר בנשמתו למטה ממש ,רק נשרש
למעלה לסוד עוה"ב אחר שיעלה מדרגה למעלה ממדרגה ע"י קיום מעשיו הטובים שקדם לו
בעוה"ז ,ויש ג"כ אותם שכבר זכו לשורש הנשמה העליונה להאיר בנשמתם מאצילות ורק ע"י
איזה פגם ירדו ממדרגתם ,וזה יכול לתקן עצמו בפעם ראשון שבא לעולם ולא יצטרך לגלגול,
ויש עוד כמה מדרגות לאין קץ כפי מ"ש הרב הקדוש ז"ל ,והבן דברים אלו מאד ,כי א"א
להרחיב הדיבור בסודות הנפלאים האלו רק לחכם ומבין מדעתו 3196עומק דברי הרב הקדוש ז"ל
ודי בזה.
פתח )יב( ]יא[
כבר נתבאר )גדלות דז"א כט( שהטיפה שנותן ז"א לנוקבא הוא בא מכלל האברים שלו,
והוא כולל כל פרטי המאורות הנמצאים בו רק שהם מתחדשים בכל עת ,כמו שאנו רואים באדם,
שבכל זיווג יוצא טיפה אחרת והוא כללות אחר של המאורות שהם מתחדשים בהנהגה ובהארה
מחודשת המשתנה בכל עת לפי ענין העבודה של הנשמה לפי מקומו ומדרגתו ,כמו שהטיפה
משתנה באדם לפי העת והזמן לפי האכילה שאוכל לפי מזג גופו ,וכן הוא במאורות העליונים
שסוד האכילה הוא המעשה הטוב של האדם למטה שהוא גורם תענוג אל מאורות עליונים
כמ"ש בענין הקרבנות )במדבר כח ב( את קרבני לחמי לאשי וגו' ,3197וכתיב )דברים ד כד( כי ה'
אלקיך אש אוכלה הוא ,כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו להיכלות )ח"א ט"ז ע"א  -ט"ז ע"ג(
שהשכינה היא בסוד האש הדבק בנשמות כמו אש האחוז בנר שכ"ז שמוסיפין שמן ,האש דבוק
בנר ,ולכן צריך להוסיף מצות ומעשים טובים בכל יום כמ"ש )קהלת ט ח( בכל עת יהיו בגדיך
לבנים ושמן על ראשך אל יחסר ,כמו שהאדם צריך לאכילה בכל יום ,ולכן הזיווג מכונה בשם
אכילה ממש ,שהטיפה יוצא מסוד מבחר המזון המזדכך מוורידי הכבד שהמובחר שבו שולח אל
המוח ומשם יוצא הטיפה ,וכן הוא למעלה שסוד המעשה ומצוה שהאדם עושה גורם מזון אל
כל הנבראים שהם סוד ערקין של הכבד ,שמשם שולח אל כל הגוף ומשם גורם הוספת תענוג אל
מאורות העליונים שהם הג"ר ,מוחין של זו"נ ,ואל השרשים העליונים ,שעי"ז יוצא הטיפה
כלולה מכל המדרגות.
והם מתחלקים בסוד ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שהם כלל הד' מדרגות שבפרצוף שהם בסוד
חו"ב זו"נ ,והם הולכים ומתגלים ממדרגה למדרגה בסוד ד' מדרגות של או"ר מי"ם רקי"ע עפ"ר
שהם ג"כ נגד ד' הנ"ל דחו"ב וזו"נ ,וזה ביאורם לפי מ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים 3198בביאור
 3196עי' חגיגה י"א ע"ב.
 3197עי' יהל אור ח"ג ל"ה ע"ג.
 3198עי' ליקוטי הגר"א ק"ע ע"ב וז"ל ,וזהו התלבשות הטיפה הנ"ל כמ"ש לעיל וזהו סדרו
מקודם ד' יודין דע"ב שבמזל ח' ,ואח"כ עוד ד' יודין משם ויורדים בג' יודין דקס"א דמזל תחתון,
ואח"כ מתלבשין בג' יודין דס"ג דאו"א ,ואח"כ מתלבשין במ"ה דז"א עצמו ,ומתלבשת הס"ג רק
וא"ו ה"א שבה במ"ה ,ואלף דוא"ו מתפשט ב"פ ד"ם כמש"ש ,וז"ש שם כי אין מתלבש מד' יודין
דע"ב רק יו"ד האחרון ,כי גם בס"ג אין במ"ה רק יו"ד אחת בלבד ,וב"ן שהוא ק' ברכאן מלביש ה"א
אחרונה דמ"ה לבד ,ואע"ג דאו"א כחדא שריין ואיך אמרת שאימא מלבשתו עד בינה ,הנה כבר
ידוע שי"ס ותבונה נק' אימא ,ואו"א נק' אבא ,וכ"ז הוא באותו עולם ,אבל בין עולם לעולם הוא
מסך ואין מלביש כלל לעולם שלמעלה ,רק כלים של בחי' התחתונה של מלכות נעשה נשמת עתיק
של העולם ,וזהו הבדל עצמי שבין עולם ,ולכן נק' ירידה לעולם שלמטה מיתה ,כי אינו יורד לעולם
שלמטה רק כלי בלא אור ,אבל כל בחי' תחתונה נעשה עתיק בעולם שלמטה ,כי זהו המדרגות
שכתר מלביש הכל וחכמה עד חכמה ובינה כו' ,כנ"ל אבל כלי לבד כנ"ל ,וז"ש לעקודים בשם כתר
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דברי הרב ז"ל כאן ,והגיה כאן בדברי הרב ותוכן הדברים ,שכבר נתבאר )א"א לה( שתחילת
המשכת האורות בסוד זיווג הוא מתחיל מב' המזלות של הדיקנא שהם השרשים של או"א,
שחכמה שורשו ממזל הא' נוצר חסד שהוא שורש כל החסדים ,ושם נוצר החסד במחשבה
עילאה ,ומשם סוד שם ע"ב דיודי"ן שבהם ד' יודי"ן שהם כלל כל הד' מדרגות של שורש ד'
יסודות ארמ"ע וכלל כל המרכבה שכל א' כולל כל י"ס ,והנה נודע שחכמה הוא המחשבה
הגנוזה מעין כל חי ,ואח"כ החכמה הזאת מתלבשת בבחינת חכמה גלויה שהיא יוצאת אל
הבינה ,והם בסוד י"ה של שם הוי"ה ,שהיו"ד הוא נקודה סתומה ואין לה גילוי כלל רק כללות
מציאותה לבד ואין לה המשכה בסוד קווין והתפשטות ,ואח"כ הוא חכמה הדבוקה בבינה והוא
י' של אות ה' שדבוקה שם ,אבל אינה מתלבשת בשלמות שנשאר זוויות א' בקצה הה' למעלה,
והיינו שרק בחינת בינה וז"ת של חכמה זאת מתלבשת בבינה ,שבינה מפרשת דרכיהם אל
הגילוי ,אבל לא בחינת חכמה שבה שהוא מדרגה עליונה שאין מתלבש כלל כידוע.
והוא סוד מ"ש שד' יודי"ן נמשכים משם ע"ב מסוד מזל העליון ,ואלו הד' יודי"ן
מושכים עוד ד' יודי"ן אחרים שהוא סוד י' הדבוק בה' של בינה ,והג' יודי"ן של יו"ד השנייה
הם מתלבשים בשם קס"א דמזל תחתון שהוא שורש אימא ,ואח"כ כשנמשכים באימא עצמה
בסוד שם ס"ג שבה ,נתגלה הארה זאת ,והיינו שבתחלה הוא נקרא בשם אור ובאימא נעשה
בסוד מים ,והיינו כמו שהטיפה שיוצא מהאדם יש בו כל הדרגין ,שהטיפה עצמו הוא בחינת מים
אבל בה נגנז ג"כ מדרגה שנקרא אור והוא סוד התענוג הנמשך ע"י המשכת הטיפה בגופו,
וכשהטיפה יוצא אינו יוצא רק בסוד מים לבד אל הנוקבא ,והאור נשאר גנוז בו בסוד )תהלים צז
יא( אור זרוע לצדיק ,שאם היה יוצא הטיפה לפי מדרגתו בסוד אור ,היה האדם הנולד במדרגה
גדולה למאוד ,רואה מסוף העולם ועד סופו וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים 3199ובביאורו
לתיקונים )פ"ט ע"ג( ,3200והיינו שהאור של הטיפה הוא עצם האור שבמחשבה שבמוח ,והוא
אינו נתעבה בירידתו מדרגה אחר מדרגה ,והוא בסוד האור הגנוז לצדיקים לע"ל ,שאז לא יהיה
האור מתעבה למטה בכיסוי המדרגות ,כמ"ש )ישעיה ל כ( לא יכנף עוד מוריך וגו' ,וכתיב
)ישעיה נב ח( כי עין בעין יראו וגו' ,והוא השגת כבודו ית' וגילוי המחשבה שיתגלה אז לצדיקים
בסוד העדן שהוא מ"ש )ישעיה סד ג( עין לא ראתה וגו' ,שכל ענין ירידת המדרגות הוא רק
בהנהגת הזמן שהושם הגבול שירדו הכל ע"פ מדרגות זה תחת זה ,וז"ס הארת שם ע"ב מסוד
נוצר חסד ,שחסד הזה שמאיר מסוף העולם ועד סופו שהוא אור הראשון נשאר גנוז ושמור
לע"ל ,שאז יתגלה חסדו וטובו לנשמות הצדיקים.
והגניזה הוא כדי שיהיה נמצא הבחירה ולא יתגלה טוב העליון ושכר המצות בעוה"ז,
שא"כ היה מתבטל הבחירה כמ"ש כמה פעמים וז"ש )שמות לד ז( נוצר חסד לאלפים ,ומה
שנשאר בעוה"ז הוא מה שמאיר לנוקבא דרך דופן והוא החסד השומר הנבראים וזן בחסדו כל
בשר אף בעת שאין זכאים ,והכל בשביל הטוב המעותד מה שעתידין לתקן ע"י מעשים הטובים,
וסוד הלבוש הזה נקרא בשם מים שהוא הנשאר מאיר בנוקבא ,והוא נמשך מהארת אימא שהיא
הנותנת מדה וגבול אל המאורות ,שבה הוא גנוז בוצד"ק ,ולכן שם נעשה לבוש אל האור הזה
ונקרא בשם מים ,והם סוד ד' יודי"ן שניים של יו"ד השני הדבוק בה' וג' יודי"ן דס"ג וב' כוללים
נעשה בסוד ט' יודי"ן שהם כוללים כל ט' כלים של הפרצוף כידוע בסוד צ' של צל"ם.
כי בחי' תחתונה של כלי שבו נעשה עתיק בעולם הנקודים כנ"ל ,וז"ש כתר מלכות ,ועוד יש בחי'
בין עולם לעולם מ"ש למעלה ,שרק מלכות של מלכות מתלבשת בכתר ,היינו בעשי' אבל ביצירה
ז"ת ,ובבריאה מבינה ולמטה ,וז"ש בינה מקננא בבריאה כו' ,אבל היותר נראה והוא העיקר שאין
הכלי לבד מתלבש אלא עם הפנימיות ,אלא שאצי' מלבשת החיה ,ובריאה הנשמה כו' אבל כולם
מלבישים כל המלכות של מעלה ,שזהו בחי' הכתר כנ"ל ועיקר ,ואז נאמר כדברי הכתבים )שהכלי
לבד מתלבשת כנ"ל( והחילוק בין העולמות כמש"ש ,דכלי הפנימי מתלבשת בבריאה והוא כלי
נשמה ,וז"ש בינה מקננת כו' ,וביצירה כלי האמצעי ,והיינו כלי האמצעי של מלכות דבריאה ,וכן
עד"ז מיצירה לעשיה ,משא"כ באצילות כי אין כלי נעשית נשמה לו כמ"ש בכתבים ,והטעם כי אין
לחיה בחי' כלי שמתלבש באצילות וגם אין בחי' כלי למעלה ,עכ"ל.
 3199בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ז ע"ג וז"ל ,סוד אור הגנוז בצדיק שבכל הגוף יוצא אור הזרע
וזהו התענוג בזיווג ,עד שבא לצדיק נגנז ,ויוצא מים ,ובאשה נעשה רקיע ,ואלו היה יוצא בבחי'
אור היה האדם משכיל מאד ורואה מסוף כו' וז"ס סירס כו' כידוע ,עכ"ל.
 3200וז"ל ,האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג ,והולך עד יסוד ,ושם נגנז
ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל.
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והאורות של אימא הם נקראים בשם מים שע"י המים מתגדלים כל הדברים כמו הזרע
שמשליכים בבטן הארץ שנטוע בכח הגרעין כל האילן עם ענפיו ועליו ופירותיו אבל הם
בהעלם ,וע"י המים שנכנסים בבטן הארץ אז כל הכחות שבו מתגלים אל הפועל וכמ"ש
)בראשית ב ה( וכל שיח השדה וגו' ואד יעלה וגו' ,וכן כאן כח הנטוע בזרע הוא סוד אור הגנוז
ובאימא באים לידי ציור נגלה ,והוא תיבת המי"ם שבפסוק )בראשית א ב( והארץ היתה וגו'
תיקון י"ג שהוא מזל ונק"ה כמ"ש בספד"צ פ"א 3201ששם חוזרים הכל לשרשם ,והיא מציירת
אותם בסוד צורת הנצחיות כמ"ש כמ"פ והוא שם קס"א שהוא ונקה ,שד' יודי"ן השניים הם
מתלבשים שם כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים שם.
פתח )יג( ]יב[
ואח"כ מתלבש עוד בלבוש יותר גלוי והוא סוד מדרגה שנקראת רקיע והיא בסוד שם
מ"ה שבו ,כמו שאנו רואים בטיפה שברחם אימא משם מצטיירים האברים בסוד בשר גידים
ועצמות ושם בא הכל אל גילוי גמור ,ואלו הם עיקר פרטי האברים שבו שנגמרו בשלמותם,
ורקיע הזה הוא נעשה לבוש אל מדרגה האחרונה של הטיפה שהוא הנפש שבו ,כמו העובר
בבטן אמו שלא ניתן בו רק מדרגת נפש בלבד ושאר המדרגות צריך האדם בעצמו להשיגם ע"י
מעשיו ועוסקו בתורה ועבודה.
ועשיית הרקיע הוא בהתלבשות ג' יודי"ן דס"ג בג' אלפין דמ"ה ,והיינו שבאימא
בבחינת מים ,קודם כח הציור היה הארת המדרגות שלא בהתפשטות קווין רק בנקודות סתומות
שהם הכל ביודי"ן ,אבל אח"כ ע"י הציור נעשה מי' ציור א' ,שהוא ג"כ יו"ד ,רק שכאן הוא
בהתפשטות קווין שהוא בא לידי גילוי אברים ממש ,וכן מה שהיה בתחילה בסוד י' סתומה
עכשיו נעשה בסוד יו"ד מלאה ,שאותיות הנעלמות הם המאורות הסתומים בי' עכשיו באו לידי
גילוי.
והנה ציור הבשר שבאברים בא ע"י הדם ,שמהדם נעשה בשר ,והוא סוד כח הדינים
הסתומים באימא שהיא שורש הגבורות ,בוצד"ק ,הוא עשה הציור והמדה של האברים ,וז"ס א'
דוא"ו דס"ג שנתלבש בא' דמילוי וא"ו דשם מ"ה ,והוא כמ"ש רז"ל )יומא פ"ה ע"א( שציור
הולד הוא מטיבורו ומשלח שרשיו אילך ואילך ,והוא סוד עמוק שגידול האברים של הולד בבטן
אמו הוא ע"י המזון שניזון ממה שאמו אוכלת כמ"ש במס' נדה )ל ע"ב( שטבורו פתוח כו' ,וכמו
שגידול הולד אחר לידתו הוא ע"י אכילה וע"י מזון שלו ,כמו כן הוא בבטן אמו ממש ,והכל
שרשו במאורות העליונים שהתפשטות מדרגות ז"א כשהוא בבטן אימא ששם מתפשטים
ונמשכים מאורות שלו ,שהיא נתנה גבול לכל מאור עד היכן יתפשט כחו ועד כמה יגיע שפעו
לכל העולמות ובאיזה זמן ובאיזה מקום כל מאור לפי מדרגתו ,וזה עצם סוד הדין של בוצד"ק
משורש הרשימו ,שעי"ז ניתן גבול ומדה להתפשטות המאורות ,והוא סוד בוצד"ק דגניז במעוי
דאימא שהוא ברחם שלה ,שעי"ז נתנה גבול ומדה למאורות של מדות ז"א וכל פרטיו ,והוא סוד
המזו"ן שמקבל מאימא בסוד ק"ג אורות דסטרא דשמאלא והוא סוד שולחן בצפון שמזונות של
האדם בסטרא דדינא ,והוא הטבו"ר סוד סנהדרין של מעלה )שיה"ש ז ג( שררך אגן הסהר,
אמצעות נקודה דסיהרא ,3202ושם העונג מעלמא דאתי ,מה רב טובך אשר צפנת ליראיך )תהלים
לא כ( פתורא דעלמא דאתי ,3203ושם גבורים עומדים בפרץ וכו' כמ"ש רבינו הגדול ז"ל באריכות
בביאור היכלות בהיכל הזכות )ח"ב כ"ד ע"א (3204יעו"ש ,ולכן שם בנקודת הטבור הוא התחלת
 3201עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א ד"ה תליסר
 3202עי' תיקו"ז ל"ה ע"א וז"ל ,שררך אגן הסהר אל יחסר המזג וגו' ,שררך דא ציון דאיהו טבור
עלמא ,נקודה דמינה הושתת העולם לארבע סטרין ,דאינון מזרח ומערב צפון ודרום ,ולקבלייהו
רישא למזרח ,גופא למערב ,דרועין לדרום ,רגלין לצפון ,אות ברית נקודה באמצעיתא ,כגוונא
דטבור אגן הסהר ,דא נקודה דסיהרא ,כגוונא דא כּ ,והיא ראשית נקודה באת ב' ,בת קול איהי
ודאי כללא דנקודין ואתוון ,עכ"ל.
 3203עי' זהר ח"ב קנ"ז ע"א וז"ל ,אמר רבי חייא ודאי פתורא דא כגוונא דעלמא דאתי ואית לן
לסלקא האי פתורא ולאעטרא ליה במלין דאורייתא ,עכ"ל.
 3204וז"ל ,והוא מ"ש בפ' בראשית באמצעיתא דהיכלא ,דא הוא אתר מתקנא לקבלא רוחא
דליעאל בגו רוחא דא וכו' ,וזהו ענג ושעשוע כידוע ,והוא באדם טבור ,כמ"ש שררך אגן הסהר,
והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו' ,שלכן בבטן אמו הטבור פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת,
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הגידול וציור האברים של קו המדה במה שמקבל ממזון אימא מנקודה אמצעית שבה שהוא סוד
טבורא דאימא.
וידוע כי הא' של שם ס"ג ומ"ה שבתוך הוא"ו הוא ממש באמצע ת"ת מקום נקודת
הטבור ,והוא מרכז כל הגוף שממנו מתפשטים כל הענפים ,ולכן כתב הרב ז"ל שא' של וא"ו
דס"ג מתלבש בא' דוא"ו דמ"ה ונעשה שם בסוד רביעית ד"ם שבלב שבו תלוי מזון כל הגוף
וחיותו ,ודם הוא בסטרא דדינא והוא מקור חיים שבלב באמצע הגוף כמ"ש ,והוא בסוד אחוריים
דשם אהי"ה שהוא סוד ונק"ה המים שמתהפכים לד"ם בז"א ,שבאימא הם גבורות ממותקות
בסוד יין המשמח הוי"ה בנקודת אלקים 3205שהדין נעלם שם רק בסוד השורש בהתפשטות
למטה בז"א ,ולכן שם באימא הם בסוד מי"ם ,כידוע שהמי"ם עצמם חסדים אבל הגבורות
נשרשים שם והם גבורות של החסדים שלכן אמרו )ברכות ל"ג ע"א( מזכירין גבורות גשמים
ונתקן בברכת גבורה ,קשה יומא דמטרא כיומא דדינא )תענית ח' ע"ב( והדין מתחיל להתפשט
מנה"י דידה למטה בטיבורה בז"א ,והוא המים שנתהפכין לדם בז"א ששם מתגלה כח הגבורות
אל הפועל ,ולכן הוא בסוד אחוריים של אהי"ה ,והוא נעשה בש"ר סומקא דינא כידוע שהוא
בסוד אלקים בגילופי יודי"ן ואחוריים שלו וב' כוללים נעשים בש"ר ,ולכן בז"א נתגלה בסוד
שם אלקים דאיקרי כן לקבליה דע"ק ,3206וכמ"ש הרב ז"ל כאן ,והוא מ"ש כאן שבבחינת מי"ם
נקרא הוי"ה אלקים ,וכאן בסוד רקיע הוא אלקים לבד ,והוא כמ"ש שבאימא עיקרה חסדים שם
הוי"ה רק שהדין נשרש שם בסוד קו המדה ,ולכן היא בנקודת אלקים ,ועיקר גילוי אלקים
באתוון הוא בז"א בסוד בשר שבו ,ונמצא שג' מדרגות של אור מים רקיע הם בסוד מוח דם בשר
שבולד בהתפשטות המדרגות זה אחר זה ,הרי נתבאר ג' מדרגות של ע"ב ס"ג מ"ה שהם אור
מים רקיע.
פתח )יד( ]יג[
ועתה נבאר דברי הרב הקדוש ז"ל מ"ש בסוד בחינה הרביעית שהוא סוד ק' ברכאן וסוד
שם ב"ן שהוא סוד העור של הולד ,והוא מ"ש בזוהר )ח"א ע"ו ע"א (3207שכאשר יוצאת הנשמה
מברכין לה בק' ברכאן בסוד ל"ך ל"ך מארצך וגו' ,והוא ג"כ ענין עמוק ,והוא שצריך שתדע
שמה שאנו מדברים כאן בטיפה בסוד ד' מדרגות של אור מים רקיע ק' ברכאן שהוא העור ,אינו
בגלוי ,שהרי כאן אנו מדברים בטיפה שהיא עדיין בדכורא ועדיין לא באתה לידי ציור ,אבל
הענין שבטיפה נכללים כל המדרגות בכח שהרי היא נמשכת מסוד המוח שהוא החכמה סוד י'
ששם כלל הכל ,כמ"ש )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית ,והגם שעיקר הציור הוא באימא
ששם נעשה בסוד מים תחלה ואח"כ בסוד רקיע ,מ"מ אימא אינה עושה רק כח הציור והגילוי
לבד ,אבל כבר היו כל המדרגות שם בכח בתחלה ,ולכן שם נמצא בהעלם גם בחינת מים ורקיע
וק' ברכאן.
והם בסוד ד' אותיות הוי"ה שכולם כלולים בי' שהוא הוי"ה דע"ב בד' יודי"ן שבו כמו
שנתבאר )פתח יא( וג' מדרגות הראשונות הם בסוד יה"ו שהוא עיקר השם ,אבל אות ה' אחרונה
לית לה מגרמה כלום ,3208רק שהיא כפולה בסוד נוקבא שהיא נעשה חומה לדכורא כמ"ש
)יבמות ס"ב ע"ב( השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה כו' ,והוא סוד השמירה למאורות העליונים
פתח עינים שע"י כולם עולים בסוד )ויקרא טז ג( בזאת יבוא אהרון וגו' ,כמ"ש בזהר ובתיקונים
בכמה מקומות ,והוא סוד שורש התחתונים דלית להון כלום רק מה שמקבלים מלמעלה ,והיא
והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם ,ושם הוא שכר טוב הצפון לצדיקים לע"ל,
שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן ,ששם השלחן כמו שמפרש והולך ,וז"ס השלחן בצפון ,והוא
נקודה האמצעית ,ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותל ,ושם מקבל מעלמא
דאתי סוד נקודה דאמצעיתא ,כמ"ש בפר' תצוה וכו' ,וזהו הענין שכל ימות החול אסור להמשך
אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו' ,עכ"ל.
 3205עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע'
אנפין והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל.
 3206עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל ,ז"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ק ,כמ"ש באד"ר דף
קמ"א ע"ב רזא דע"ק ורזא דז"א כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' אלקים כו' ,עכ"ל.
 3207הובא לעיל נקודים פתח יא.
 3208עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
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המעלה כל התיקונים של המעשים כמו שנתבאר באריכות במקומו )יעקב ולאה יח( ולזה ג"כ
שורש במחשבה עליונה סוף מעשה במחשבה תחלה )עי' תיקו"ז ז ע"א( בסוד )זהר ח"ג רנ"ח
ע"א( אבא יסד ברתא ,והוא סוד הברכה שבו פתחה התורה ,בראשית וגו' 3209פיה פתחה בחכמה
)משלי לא כו( וכן סיום התורה )דברים לג א( וזאת הברכה וגו' ,שכל ברכה הוא תוספת אורה
וטובה שזה בא מצד האדם במעשיו דלית ליה מגרמיה כלום ,והוא בעצמו בבחינת הטובה עושה
רצון קונו מוסיף הארה בנשמתו ובכל העולמות ,וז"ס הברכה שמברכין לנשמה בעת שיורדת
לעולם התחתון להתלבש בגוף ,כמ"ש )בראשית יב א( לך לך מארצך וגו' ואעשך לגוי גדול וגו',
כמ"ש במדרש הנעלם בזה )ח"א ע"ו ע"ב( באריכות ,שהם תוספת האורות בסוד ואת הנפש אשר
עשו בחרן וכו'.
והנה אנו רואים שהאדם נברא בסוף כל מעשה בראשית בסוף יום הששי ,כי כל מעשה
בראשית כולם נכללו בו שלכן נאמר )בראשית א כו( נעשה אדם בצלמינו וגו' שכולם נתנו חלקם
בו ,וכתיב )בראשית א לא( וירא אלקים את כל אשר עשה וגו' ,והנה כל מעשה בראשית נבראו
ע"י נ' שערי בינה שלכל בריאה יש שער מיוחד כו' ,כמו שהאריך בזה הרמב"ן ז"ל בהקדמתו
לפירוש התורה ,ונמצא שנכללו באדם כל הנ' שערי בינה שהוא מרכז כל הנבראים ,ונברא
להוסיף תוספת אורה וטובה לכולם ע"י מעשיו הטובים ,וז"ס מה שכתב הרב ז"ל שנ' שערי בינה
הם מתפשטים בה"ס של ז"א מחסד עד הוד ונכללים אח"כ ביסוד ,והם כלל הבריאה של ה' ימים
ראשונים שנכללו כולם באדם שנברא ביום הששי והם בב' מדרגות בה"ח וה"ג ,שכל הנבראים
נבראו בכלל בב' מדות אלו של החו"ג ולכן הם נ' שערים כפולים ,וזה שכתוב ל"ך ל"ך שהם
חג"ת בסוד ל' ונו"ה כ' בב' הדרכים של חו"ג ,ואלו הם הק' ברכאן שמברכין אל הנשמה ליתן
לה כח ועוז להתקשר בקדושה לעשות מעשים טובים להוסיף אור בכל הבריאה.
ואלו היה תחילה בכח בסוד ג' מדרגות של יה"ו שהם אור מים רקיע בסוד מילוי ע"ב
ס"ג מ"ה שהם ק"ב 3210בסוד ב' פעמים נ' שערי בינה וב' כללים של היסוד ,שתחלה נטועים אלו
הברכות בכח וע"י מעשיו בפועל בעוה"ז שהוא רשימו דכולא סוד מלכות מדרגה האחרונה
שבה המעשה בפועל מתגלים כל הק' ברכאן בסוד שם ב"ן ,ותחלת שרשו בסוד מילוי ע"ב
שהוא מ"ו כמ"ש )זהר ח"ג רנ"ח ע"א( אבא יסד ברתא ,והברכות האלו נרמזים בשם ב"ן בההי"ן
שבו שה"א הוא בציור ד-ו שהוא בב' ההי"ן ראשונים ,ובשני ההי"ן האחרונים הם בציור ד-י,
והיינו שתחלה בהיותו בבטן אימא אז הוא בסוד ו"ק לבד ואח"כ בגדלות נעשה בסוד י' ,והוא
מורה על הברכות שהוא ע"י מעשה האדם בתורה ובמצות שמוסיפים עטרות ומוחין לז"א כמ"ש
במקומו )א"א פתח יז( ובציור הזה שם ב"ן עולה מספרו ק"ב ,והוא סוד כח הנוקבא מלכות
שהיא מדרגת המעשה הנטוע בנשמה ,והוא בחינת עו"ר של העובר שהיא הנוקבא הדבוקה
בעורו שהיא בחינה חיצוניית שלו בסוד )איוב ב ד( עור בעד עור וגו' ,כמ"ש בנתיב פרצוף לאה
ורחל )יעקב ולאה פתח יג( יעו"ש בסוד )איוב יט כו( ואחר עורי נקפו זאת ,שהעור באמת אין לו
3211
כלום רק הוא נעשה שומר אל הגוף ובו נרשמים כל כחות הגוף בסוד השרטוטין וציורים שבו
שהוא בסוד )חגיגה י"ב ע"ב( וילון אינו משמש כלום רק יוצא שחרית כו' ומחדש בכל יום

 3209עי' זהר ח"א ב' ע"ב וז"ל ,כד בעא קב"ה למעבד עלמא ,כל אתוון הוו סתימין ,ותרין אלפין
שנין עד דלא ברא עלמא ,הוה מסתכל קב"ה ואשתעשע בהו ,כד בעא למברי עלמא אתו כל אתוון
קמיה מסופא ארישייהו ,שריאת את ת למיעל ברישא ,אמרה רבון עלמין ניחא קמך למברי בי
עלמא דאנא חותמא דגושפנקא דילך אמ"ת ואנת אתקריאת אמ"ת ,יאות למלכא למשרי באת
אמ"ת ולמברי בי עלמא ,אמר לה קב"ה וכו' ,עאלת את ב ,אמרה ליה ,רבון עלמא ניחא קמך למברי
בי עלמא דבי מברכאן לך לעילא ותתא ,אמר לה קב"ה הא ודאי בך אברי עלמא ,ואנת תהא
שירותא למברי עלמא ,קיימא את א לא עאלת ,אמר לה קב"ה אל"ף ,אל"ף למה לית אנת עאלת
קמאי כשאר כל אתוון ,אמרה קמיה רבון עלמא בגין דחמינא כל אתוון נפקו מן קמך בלא תועלתא
מה אנא אעביד תמן ,ותו דהא יהיבתא לאת בי"ת נבזבזא רברבא דא ולא יאות למלכא עלאה
לאעברא נבזבזא דיהב לעבדו ולמיהב לאחרא ,אמר לה קב"ה אל"ף אל"ף אע"ג דאת בי"ת בה אברי
עלמא ,אנת תהא ריש לכל אתוון ,לית בי יחודא אלא בך ,בך ישרון כל חושבנין וכל עובדין דעלמא
וכל יחודא לא הוי אלא באת אל"ף ,עכ"ל.
 3210ע"ב ס"ג ומ"ה חסר הכ"ו שבכל א' שלהם הוי גימ' ק"ב.
 3211מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ,ובתיקונים ק"מ ע"ב ,ועי' ניצוצי זהר על הז"ח הנ"ל
שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה.
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מעשה בראשית ,והוא סוד ק"ב ברכאן הנ"ל שבשם ב"ן שע"י המעשה מתחדשים בכל יום כל
הנבראים.
ואלו הד' מדרגות כולם נכללים בכח הטיפה ההיא ,ונודע שהטיפה מתגלית ביסוד דז"א
שהוא מאור הכולל כל המדרגות להורידם אל הנוקבא ,ולכן צריך שיהיה נמצא שם מקום הסובל
כל המאורות והוא בסוד שם שד"י שביסוד ,שבו אמר לעולמו די 3212ונכלל הכל שם ,והם בד'
ציורים של השם שבו נרמזים כל הד' מדרגות כמ"ש הרב ז"ל ,ודי בזה .
פתח )טו( ]יד[
וכמו שטיפת הדכורא נכללת מכל הד' דרגין של אור מים רקיע ק' ברכאן ,כן הוא
בטיפת מ"ן של הנוקבא שהרי היא צריכה לעורר אהבה לדכורא ליתן כל הדברים הנ"ל ,מוכרח
שיהיה המ"ן המעורר לזה שהם סוד העלאת מעשים טובים של התחתונים ראוים לקבל כל אלו
המדרגות ,שלפי פרטי תיקוני מאורות של ב"ן המתבררים מן הסט"א מסיגי המלכים ,כך הם
פרטי התיקונים הניתנים להם בסוד מ"ה של החסדים ,וכמ"ש )תהלים סב יג( ולך ה' חסד כי
אתה תשלם לאיש כמעשהו ממש ,וכתיב )משלי כז יט( כמים הפנים לפנים וגו' ,ועוד כי סוד
זיווגא דדו"נ להוציא נשמות ,והנשמות יוצאים דו"נ ביחד שהוא סוד בת זוגו של האיש שהוא
בסוד )בראשית ב יח( עזר כנגדו ,ולכן צריך שימצא בנוקבא שלו כל המדרגות שבדכורא שע"י
הוא נעזר ממנה ,רק שבדכורא הם בסוד חסדים ובנוקבא בסטרא דגבורה ,וכמ"ש )ברכות י"ז
ע"א( הני נשי במאי זכיין באתנויי גברייהו כו' ,כי הנשים הם בסטרא דנוקבא שעיקרה בסוד ב"ן,
והוא ענין עמוק במה שצריך להבין כמ"ש בכמה דרושים בדברי הרב ז"ל שזיווגא דזו"נ הוא
בסוד מיתוק וביסום ב"ן עם מ"ה ,שהנוקבא נותנת סוד ב"ן בירורי המלכים ודכורא סוד מ"ה,
והרי מבואר בכ"מ שכל א' הוא מחובר ממ"ה וב"ן ,ז"א וגם נוקבא.
אבל הענין שבאמת זו"נ דאצילות כבר נבררו הם בעצמם מתחלת האצילות בסטרא
דלעילא ולא נשאר ביד האדם רק לברר סוד הנשמות כמ"ש למעלה באריכות )תיקון פתח טו(
והיינו שכבר מאורות העליונים אחר שהוציאו את הרע וסט"א כבר נסתלקו מזה ועוסקים רק
בסוד התיקון וזהו בירורם שכבר הם )מבוסמים( ]מבוררים[ ,ונשרש במאורות כח התיקון
המעביר הרע שהוא סוד אורות של מ"ה וז"ס חיבור מ"ה וב"ן בשניהם בזו"נ ,אבל מה שהם
עוסקים אח"ז ,הוא מה שמתברר ע"י הצדיקים מבירורי המלכים בסוד הנשמות ע"י מעשיהם,
הנוקבא עושה העליה של הבירורים להוציאו מן הרע והדכורא נותן בהם כח התיקון סוד מ"ה,
כמו החולה שנתקלקל גופו ע"י מאכלים הרעים ,שבתחלה צריך לגרש ממנו הדברים המפסידים
שבו ולהוציא מגופו ,ואז החולי סר ממנו אבל הוא חלוש מאד וצריך ליתן לו אח"כ סמים
המחזיקים את גופו שיהיה יכול לשמש באבריו כאדם בריא ממש ,וזהו ענין זו"נ ,שהנוקבא היא
מוציאה הרע מן הנשמות ומוציאה הנשמות מהם בסוד מ"ן ושוב אין הקלקולים נמצאים בהם,
אבל עדיין אינם מסודרים בסוד פרצוף לפעול תיקונים בעולמות עד שהדכורא נותן בהם המ"ד
שהם הסמים והתקונים שמרפאים אותם ומחזיקים אותם לגמרי.
וידוע כי הסרת הרע והדברים המזיקים צריך שיהיו ע"י סמים מרים והם הגבורות של
הנוקבא שבזה נדחים כחות הרעים ועולה הבירור ומסתלק מן הרע ,ונמצא שמה שעולה הוא
בסוד ב"ן לבד ,ועולה לנוקבא שהיא כבר מתוקנת ומסתלק מהוצאות הרע אל הפועל ואדרבא
עוסקת בביטולו ע"י כח מ"ה שניתן בה ,ואז נשלם הבירור ועולה בנוקבא להיות נקשר בה ג"כ
בסוד סילוק הרע ממנו ,והיינו שמוכנת שינתן בה סוד אורות התיקונים של מ"ה ,והיינו העלאת
מ"ן של הנוקבא שמעוררת הדכורא אל הזיווג שיתן בה טיפה דדכורא ,ועי"ז נבנה הנשמה
ונתחזק ברחמה שהוא המאור שלה העושה קשר של מ"ה וב"ן ביחד להשריש בו התיקונים,
ובזה נבנה בסוד פרצוף והוא מתוקן כראוי.
ונמצא שאף שזו"נ כל א' מהם נבנה מסוד מ"ה וב"ן ,מ"מ עיקר מה שגובר בנוקבא הוא
סוד ב"ן שהוא הדינים והגבורות ועיקר מה שגובר בדכורא הוא החסדים שבו ,ורק שב"ן נכלל
בו להשריש בו כח התיקון לקלקולים שלא יהיה לו התגברות בפ"ע ורק להיות נבלע ונעלם
בחסדים שבו ,והנוקבא עיקרה גבורות שהוא בנין התחתונים ושרשם רק שהחסדים נשרשים

 3212עי' חגיגה י"ב ע"א.
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ונבלעים בה כמ"ש ,ולכן היא המעלה מ"ן בסוד ב"ן של הנשמות ,והדכורא נותן מ"ה של
הנשמות.
ולפי שבנוקבא יש ג"כ מ"ה ,לכן יוצאים הנשמות כפולים בסוד זו"נ שגם הנקבה נכלל
בה סוד מ"ה ,ולכן הנשים חייבים ג"כ במצות עשה שאין הזמ"ג ובלא תעשה חייבים בכולם,
שהל"ת הם בסוד הסרת הקלקולים וכבר הוסר מהם בעלותם בסוד מ"ן לנוקבא ,אבל החסדים
שבה בסוד מ"ה הם מועטים שהרי עיקרה גבורות של ב"ן ,ולכן אין חייבים רק במקצת מצות לא
בכולם ,והם מצות הקבועים תמיד שהם סוד מ"ה הנשרש בבנין הנוקבא מתחלה ,משא"כ מצות
עשה שהזמ"ג הוא בסוד התיקונים הבאים בסוד התחדשות מירידת המוחין חדשים לפי העת
והזמן שאינם רק בדכורא לבד.
ולכן גם טיפה דנוקבא שרשה יוצא משם ע"ב דמזל הח' שהוא שורש החסדים ,אבל
אינו יוצא מעיקר החסדים רק מסוד גבורות שבו מסוד מ"ב של ע"ב בפשוטו ומילויו ומילוי
דמילויו כמ"ש הרב ז"ל ,והוא סוד האור שבטיפה סוד התענוג 3213של המשכת מ"ן דילה ,והמים
נמשכים בה מסוד אימא עצמה מט"ס שלה בסוד ט' יודי"ן גי' מי"ם.
וגם בחינת רקיע שבה נמשך מא' דאלקים שבאימא אל א' דאדנ"י שבה שכולם גבורות
גלוים ,בית דין של מעלה וב"ד של מטה ,וכן הק' ברכאן שלה מג' שמות אהי"ה דאימא ,וכולם
יש להם ציור ברחם שלה בסוד שם שד"י בציורים כמ"ש הרב ז"ל ,שהם המאורות שבהם
מצויירים כל המדרגות שלה ,והבן מאד.
פתח )טז( ]טו[
סדר הזיווג הוא שבתחלה בביאה ראשונה הוא עושה אותה כלי ,והיינו שנותן בה רוחא
דיליה כמ"ש )סנהדרין כ"ב ע"ב( אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי כו' והיינו כמו
באדם למטה ע"י ביאה ראשונה נקשר אהבתה בו ונותן בה חלק הארה מנפש שבו להיות נקשר
עם נפש שלה ,ואז נעשים לגוף א' ממש שעי"ז היא תמיד משתוקקת אליו ומתקשטת לפניו כדי
שיזדווג בה ,והוא הרוח הגורם לה שתעלה מ"ן ,וחלק הרוח שנותן בה הוא מבחינת שורש
הנקבה שלה עצמה כמ"ש בשער הקודם ,שהנקבה היא משורש הזכר שהיא בת זוגו הראוי לו
מו' ימי בראשית כמו באדה"ר ממש )בראשית ב כא( ויקח אחת מצלעותיו וגו' ,כמו כן שורש
נפש הנקבה נלקח ממה שהיה נכלל תחלה בנפש הזכר ,שלכן אמרו )סוטה ב' ע"א( ארבעים יום
קודם יצירת הולד בת קול מכרזת כו' ,ולכן הרוח הזה שנכנס בה הוא סוד התדבקות שורש נפשה
שהיה נקשר תחלה בנפשו ,ומזה בא אהבת אשה לבעלה כמ"ש בבנימין עם יעקב )בראשית מד
ל( ונפשו קשורה בנפשו ,3214ולכל זה שורש במאורות העליונים בזו"נ ,שג"כ שורש הנוקבא
ובניינה מן הגבורות של הדעת שלו ,שבתחלה לא ניתן בה הגבורות בשלמותם רק הארה שלהם
לבד ,והוא מ"ש הרב ז"ל ,שהיה מאיר לה מבתר כותלא מאחוריים שלו שהיתה דבוקה עמו והוא
סוד שורשה שהוא בדכורא ,ואח"כ בביאה ראשונה שהוא אחר הנסירה שראויה לזיווג והיא
שלמה בכל פרטיה מכללות תיקון התחתונים אז נותן הגבורות עצמם אל הנוקבא והוא סוד
הנסירה ,כמו שהוא בכלים של הנוקבא שהיא גופה שננסרת ממנו ור"ל שנעשית בנין שלם בפני
עצמה ,כמו כן נעשה הנסירה ברוח שלה שהיה תחלה נשאר דבוק ברוחא דיליה ,ואז ננסר הרוח
ונשלמת בעצמה ע"י רוח הזה ,והיינו שבזה נקבע בה כח העליה והתיקון של התחתונים
להעלותם ממדרגתם אל הדכורא שיהיו נשלמים ע"י קבלתם התיקונים הגדולים של הארת
החסדים דמ"ה שבו ,ושורש הרוח הזה הוא המקיים כל בנין הנוקבא שעי"ז נקשרת בדכורא
להעלות לו מ"ן בכל הבירורים ,והוא מ"ש הרב ז"ל שרוח הזה הוא שורש לכל הזיווגים וכל
תולדות הנשמות שיוצאת מנוקבא הכל ע"י רוח הזה ,והוא סוד שם ב"ן שנותן בה שהוא שורש
בנינה ,ורוח הזה הוא נשאר לצורך בניינה אבל עיקר המ"ן שממנו נבנה הולד הוא מתחדש בה
תמיד ,וכן המ"ד בדכורא מתחדש תמיד מה שלוקח ממאורות עליונים מאו"א ומשם למעלה עד
א"ס ,והם מוחין החדשים שבאים תמיד.

 3213עי' בהגר"א בתיקו"ז פ"ט ע"ג וז"ל ,האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג
והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל.
 3214עי' ע"ח מ"ן ומ"ד פרק ח' לגבי בנימין.
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והוא כמ"ש שב' עיטרין הראשונים של הדעת שניתן לז"א הוא בא שלא ע"פ מעשה
התחתונים רק מצד חסדו ית' שהוא תחלת אצילות ובנין המאורות ,ועט' דגבורה הוא הנפש רוח
ב"ן של הנוקבא ,ואי אפשר שמב' עטרין אלו יתבנה הולד ,שהרי תולדות המתחדשות הם תלוים
במעשה התחתונים ע"פ הבחירה שבזה הם מוסיפים הארה במאורות העליונים יותר מכפי בניינם
הראשון שלזה היה תכלית המחשבה עליונה ,והוא סוד המעשה שגורם תוספת אור מלמטה עד
המדרגה יותר עליונה עד א"ס ית' שהוא סוד כל בנין הרשימו ,ולכן כתב הרב ז"ל שהמ"ד ומ"ן
המתחדשים הם באים מלמעלה עד א"ס ממה שנתרבה במוח דז"א שהוא ע"י האכילה שלו
כמ"ש למעלה ,שסוד האכילה של ז"א הוא תענוג המעשה הטוב של התחתונים בסוד )במדבר
כח ב( קרבני לחמי לאשי וגו' ,וע"י מתרבה ומתגדל מחשבה וחכמה עליונה להגיע טוב המעשה
עד למעלה ולהשפיע משם אל הנבראים ,והוא סוד תולדות הנשמות ואורות המתחדשים ע"י
זיווגם של זו"נ ,אבל הם נעשים ע"י המקורות הראשונות וסידור המאורות שנתאצלו בתחילה
שהם המוציאים הכל אל הפועל ,ולכן גם מ"ן הראשונים רוחא דשדי בגוה ,נעשה כלי ורוח אל
כל המ"ן ,ורוח זה הוא בסוד מילוי שם אלקים בגילופי יודי"ן שהם גבורות המבוסמים שהגילוי
שבו הוא כלל שם אלקים סוד הגבורות המאירים בכלים של הנוקבא בעת שהיתה דבוקה
באחוריו ,ומילוי שלו הוא עצם הגבורות שנותן לה בביאה ראשונה ,והבן.
פתח )יז( ]טז[
וכמו שהוא במ"ן דנוקבא שמ"ן הראשונים נעשים לבוש אל כל המ"ן שעולים תמיד,
כמו כן הוא במ"ד דדכורא ,שמ"ד הראשונים שלו מעטרת דחסדים הם לבוש למ"ד החדשים
שבאים תמיד ,וכמו שנתבאר ענינו בשער 3215הקודם ,שמ"ד הראשונים הם עיקר שורש בנינו
שהיה בחסד עליון לא מצד המעשים ,והוא ממש כמו האב שנותן לבנו ממון הרבה שיעשה משא
ומתן וסחורה וירויח בהם ,שיוכל להיות שהריוח שירויח יעלה הרבה יותר ממה שנתן לו אביו,
אבל אם לא היה נותן לו תחילה לא היה מרויח כלל שלא היה לו במה לעשות משא ומתן ,כמו
כן הם אורות הנאצלים בראשונה שורש לכל תוספת המאורות המתחדשים ע"י עבודה של
התחתונים.
וז"ס מה שכתב )משלי יט יד( בי"ת והו"ן נחלת אבות ומה' אישה משכלת ,והיינו שב'
עטרין חו"ג הראשונים של זו"נ הם מסוד או"א שנתנו לו ,שבית הוא עטרת דגבורה של הנוקבא,
אין בית אלא אישה )יומא ב' ע"א( שנעשה בית קיבול אל המ"ד שלו ,והו"ן הוא עטרת דחסדים
שלו ,ושניהם הם בגי' דע"ת עם הכולל ,ששורש הדעת נשאר במוח וענפים שלו הם חו"ג
המתפשטים למטה ונעשים בסוד מ"ד ומ"ן ,ולכן הם חסר א' ,שנשאר שורשו למעלה ,אבל מה'
אשה משכלת היא הנשמה שע"י מעשים טובים שלה גורמת הוספות אורות חדשים יותר
מלמעלה מאו"א עד א"ס כמו שקדם.
ושורש הרוח הזה מסוד חו"ג הראשונים הם נעשים לשמירה אל מאורות המתחדשים
תמיד שהרי הם קבועים לצורך קיום כל הבריאה וכל המדרגות ,והוא בסוד שם אלו"ה שהוא
לבוש הנשמה וחותמה כמ"ש )איוב כט ב( מי יתנני כירחי קדם כימי אלו"ה ישמרני ,והוא כמו
חסד ראשון של ו' ימי בראשית שמאיר מסוף העולם ועד סופו שבו מתקיים כל תולדות הבריאה,
כמו כן הוא סוד עטרא דחסדים הראשונים של ז"א שנותן לנוקבא הוא מקיים כל הבריאה וכל
הנשמות שמתחדשים בכל זיווג עד סוף ו' אלפי שנין.
וצריך שתדע שכל הנשמות שיוצאים בכל ו' אלפי שנין הם כולם נבנים ממ"ן ומ"ד של
זו"נ ,וכפי מספר המדרגות שנסדרו בכללות במ"ד ומ"ן של ב' עטרין הראשונים של זו"נ שהם
בתחילת אצילות ,כך הוא מספר הנשמות הצריכים לצאת ,שלכל נשמה יש לבוש מיוחד ומאור
א' בכלל המ"ד הראשונים ,והוא סוד אור הראשון של יום א' שנגנז בחמה ובלבנה ביום ד' שהם
זו"נ שאינו יוצא כי אם ע"י לבוש שהוא הגבול והמידה שנעשה אל האור שלא יתראה בכל כחו,
והוא סוד מה שהנשמה הבאה אל העולם אינה משגת מיד כי אם ע"י טורח רב והכל לפי מעשיו,
שאם היה האור יוצא שלא ע"י לבוש היה רואה מסוף העולם ועד סופו ,כמ"ש רבנו הגדול

 3215נדצ"ל בפתח.
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בליקוטים ,3216וכפי מספר המדרגות שנמצאים בחמה ולבנה ,כך הם מספר הלבושים והם ימות
עולם של ו' אלפים שנה ,שכל יום מתחדשים חמה ולבנה והם סוד לבושים חדשים ,ולכן
כשיכלו נשמות שבגוף לע"ל ,אז )ישעיה כד כג( חפרה הלבנה ובושה החמה ,שלא יצטרכו עוד
לבושים בסוד )ישעיה ל כ( ולא יכנף עוד מורך.
וכמו שהוא בכלל הנשמות שהם מושרשים כולם בזו"נ בלבושים הראשונים שלו כך הם
בנשמות ,שיש נשמות שכוללים ענפים רבים ויש לא כל כך ,והם מספר הבנים הנולדים מכל אב
ואם לפי ערך שורש נשמותיהם והוא נעשה רוחא אל נוק' שלו בזווג ראשון כפי מספר הבנים
שיוליד ממנה שהם נשרשים בשורש נשמותיהם ונעשה בסוד לבוש אל הנשמות היוצאות מהם,
והוא מ"ש הרב ז"ל בסוד ,בצאת נפשה כי מתה וגו' )בראשית לה יח( שכאשר נשלם בנים
וענפים שלה להיות נתקן ,אז נסתלק הנשמה לשורשה למעלה להתענג במאורות העליונים.
ושם ב"ן שנותן לה הוא מקבל מיסוד דאימא שהוא רוחא דשביק בה אבא שהוא ג"כ
שורש להוציא זו"נ עם כל ענפיהם ,ולכן הוא בסוד ב"ן ב' הויו"ת ביחד זו"נ ,ואח"כ הוא נותן
לנוקבא הוי"ה שניה שהוא מילוי שלו בסוד חו"ה אשת אד"ם שהוא מילוי של מ"ה 3217שהוא
שורש הנוקבא כדי להוליד נשמות שהם כלולים ג"כ בדו"נ ,ולכן נעשה ג"כ ב' הויו"ת בנוקבא,
וכמו שמ"ן דאימא נתן במדרגה תחתונה שבה שהוא יסודה שהוא הרחם שמצייר זו"נ מאור
העשוי להוריד כל המדרגות למטה ,כמו כן מ"ן דנוקבא ג"כ נתן במדרגה התחתונה שבה והוא
בסוד ה' אחרונה ,והבן מאד.
פתח )יח( ]יז[
כבר ביארנו למעלה )פתח ו'( שבכל זיווג גופני קדם לו זיווג דנשיקין שהוא זיווג רוחא
ברוחא הפנימיים דמוחין בסוד חיך וגרון שהם ב' היסודות דחו"ב שלהם ,וכמו שבזיווג גופני
קדם לו רוחא דשביק בה שהוא לבוש ושורש אל כל הזיווגים אחרים ,כמו כן בנשיקין יש ג"כ
בחינת ההוא רוחא ,והוא הארה של הדעת דחו"ב שלו שהוא הלשון היוצא מחיך וגרון כמ"ש
למעלה )פתח ח'( שזיווג זה הוא בסוד הדבור ,והלשון כולל כל המוצאות והוא הל' שבאמצע
3220
דטלנ"ת 3218והוא מוצא האמצעי ,והוא מגדלא דפרח באוירא 3219בחיך וגרון מגדל השן
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספ"ד פ"א ,3221ולכן הוא כלל כל האותיות ,ובזיווג ראשון של
יציאת זו"נ שקדם לו זיווג נשיקין ,היה ג"כ בחינת רוחא ושורש אל כל הנשיקין של הזיווגים
שבכל הזמנים ,והנשיקין הם כפולים ,א' נשיקין שלו בפיו לפה דנוקבא ונקשר נפש שלו בנפשה,
ונמצא שהוא כולל דו"נ ,והב' ,הוא נשיקין של הנקבה בזכר כולל ג"כ תרין בסוד ד' אותיות של
אהב"ה ,3222והענין ,כי הנשיקין הוא אתדבקותא דג"ר שלו בשלה חו"ב ,ונודע כי חו"ב הם

 3216עי' ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ז ע"ג וז"ל ,סוד אור הגנוז בצדיק שבכל הגוף
יוצא אור הזרע וזהו התענוג בזיווג ,עד שבא לצדיק נגנז ,ויוצא מים ,ובאשה נעשה רקיע ,ואלו
היה יוצא בבחי' אור היה האדם משכיל מאד ורואה מסוף כו' וז"ס סירס כו' כידוע ,עכ"ל.
 3217עי' ע"ח תיקון פרק ג'.
 3218עי' ס"י פ"ב מ"ג.
 3219עי' תיקו"ז מ"ב ע"ב.
 3220עי' שיה"ש ז ה.
 3221ע"ש י"ד ע"א וז"ל ,יש זיווג אחר בפה והוא בסוד הדבור חיך ושנים ולשון חיך בסוד
החכמה כנ"ל ,ושינים בסוד הבינה ,ולשון בסוד הדעת כמ"ש למטה בס"ד ,לישן ממלל רברבין כו'
כמ"ש שם ע"א בוצינא דקרדינותא אתפשט בכל אינון קשרין ,וסי' חול ח' לעילא ו' באמצע ל'
בכלהו כו' ,ואלין חיך ולישן ומגדלא דשינין על אלין שריין כלא ואלין אינון דאתכסיין בקלא
פנימאה ובקלא דאשתמע ובמילולא ואלין אינון תחומין לאלין ,ר"ל שחיך שורש קלא פנימאה כנ"ל
והוא חכמה ברזא ד ח' כמ"ש בזוהר משפטים דף קכ"ג ע"א ח' נהירו דחכמתא דלא אשתכח ולא
אתדבק דכתיב לא ידע אנוש ערכה ולכן הוא קלא פנימאה ו' הוא קלא דאשתמע דעת כידוע שדעי'
הוא ת"ת כמש"ל הוא קול והוא ו' והוא הלשון כנ"ל והוא הנגלה שיניים הוא מלולא והוא בינה,
עכ"ל.
 3222עי' ע"ח הולדת או"א וזו"ן פרק ד'.
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כלולין זה בזה הבן בחכמה וחכם בבינה ,3223וכמו באו"א הכללים הם או"א ויש"ס ותבונה כמו
כן הם בחו"ב של דו"נ ,ולכן מבינה שבחכמה נשרש בנוקבא ומחכמה שלה בדכורא.
והנשיקין ההם הם פנימיות האורות שלהם נדבקים יחד ,והענין כי הנשיקין הם מסוד ז'
הבלים שבפה 3224שיוצאים מן הריאה אל הגרון שהם כלל ז"ת ,ה' אונות וורדא 3225וכלל הריאה,
ואלו הבלים הם נעשים אור מקיף אל הז"ת שבהם מתקיים כל הבריאה כמ"ש בזוהר ובתיקונים
בכ"מ ,ויש בזה ענין עמוק מאד ,כי הנה מצאנו כלל העבודה בישראל הוא בדבור ובמעשה שהם
תורה ומצות והכל מושרש במאורות ,שהמצות בפועל הוא גורם המשכה מהו"ק דז"א אל ו"ק
דנוקבא והוא זיווגא דגופא שלהם ,שהמ"ן העולה מנוקבא הוא מגופא דילה והם תכשיטין שלה
במעשה מה שמעלה מן התחתונים ,אף שהמ"ן ומ"ד נמשכים עיקרם מן המוחין הוא מסוד
המוחין המתפשטים בגופא ,והיינו חכמתו ובינתו ורצונו ית' הנמשך בפועל שע"י המעשה
בפועל מאירים ג"כ במאורות של הגוף שלהם שהם ג"כ בפועל להוציא נשמות חדשות.
אבל התורה שעוסקים בה גורמים עי"ז זיווגא דג"ר שלהם ממוחין ,בסוד )דברים ד ו( כי
היא חכמתכם ובינתכם וגו' ,ולפי שבכל מצוה צריך עסק התורה מקודם לו שאם לא ילמוד פרטי
ודיני המצוה לא ידע היאך לעשותם ,כמ"ש )אבות פ"ב מ"ה( לא עם הארץ חסיד כו' ,והוא סוד
זיווג הנשיקין שקודם לזיווג גופני והם ב' מיני נשיקין ,א' קודם הזיווג במה שלומד דיני המצוה
בכל עת ובכל זמן לידע לעשותם כשיגיע זמנם ,והנשיקין שבשעת זיווג ממש הוא בעת שעושה
המצוה שמחשב שעושה אותם בשביל מה שהתורה צותה כך ,וכך למד בתחלה ,וז"ס שהנשיקין
שניים הם מעולים מנשיקין הראשונים ,כמ"ש )אבות פ"א מי"ז( לא הלימוד הוא העיקר אלא
המעשה ,ומ"מ במקומו תלמוד תורה גדול מן המעשה ,שהוא בסוד זיווג רוחני והם בסוד אורות
המקיפים אל הז"ת של הגוף בסוד שמירה סוכת שלום כמ"ש )פסחים פ"ז ע"א( אני חומה זו
תורה ,וכמ"ש )סוטה כ"א ע"א( תורה מגינה ומצלי בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא
עסיק בה.
והם ז' הבלים בסוד )משלי ט א( חצבה עמודיה שבעה אלו ז' ספרים שבתורה )שבת
קט"ז ע"א( והם ג"כ סוד ז' קולות שאמר דוד על המים וסוד ה' קולות במתן תורה וב' כללים וכל
העם רואים את הקולות )שמות כ טו( כמ"ש )ברכות ו' ע"ב( הנך דקודם מתן תורה שהם עצמם
ז' הבלים הנ"ל ,וז"ס הנשיקין כפולים בסוד תורה שבכתב ושבע"פ שצריכים להיות נכלל זה
בזה ,שצריך לכלול תורה שבכתב בתורה שבע"פ כמ"ש מנלן ,מה"מ וכדומה ,וכן תורה שבע"פ
לכלול בתורה שבכתב לרמז שם כל הדינים של תורה שבע"פ ,וע"י עסקו בשניהם גורם זיווג
דנשיקין כפולים בג"ר דזו"נ ,וע"ז נאמר )שיה"ש א ב( ישקני מנשיקות פיה"ו ,שבזה נכלל דו"נ
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בכתבים ,3226שפיו לשון זכר ופיה לשון נקבה ,וכאן נרמזו שניהם ,והם
 3223עי' ס"י פ"א מ"ד.
 3224עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ד וז"ל ,מן הפה ששם הוא שרש הדעת בסוד הבלים שיוצא
מן הפה כידוע ,והפה הוא תיקון שביעי דז"א ,לכן הוא כולל ז' תקונין ,כמש"ל וכולל ז' הבלים ,והן
ז' הבלים דקהלת ,שמקיפים לז"ס דזו"נ ,שהדעת כוללן ,ועל הז' הבלים מתקיים עלמא כמ"ש בר"מ
פרשת פנחס ,עכ"ל.
 3225עי' תיקו"ז ע"ח ע"א וז"ל ,וחמשה דברים המפסידין את השחיטה )כל מאן דאעבר עלייהו(
כאלו אעבר בה' מן יקו"ק ,כנפי ריאה צריך דלא יהא בהון סרכות ,תמני סרי סרכות אינון ,מאן
דאעבר עלייהו כאלו אעבר ברית דאיהו ח"י עלמין ,וסירכא איהו סם המות ,סם דאל אחר ,דאיהו
סמא"ל ,עלה אתמר רגליה יורדות מות ,בכל אתר דאסתריך קטילת ,וכנפי ריאה אינון כנפי חיוון,
וצריכין למהוי פרודות מלמעלה ,הדא הוא דכתיב ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה ,אם אינון
בחבור טרפה ,ותרי אומות אינון בריאה ,ובהון שית גדפין ,חמש אונות וורדא ,ועלייהו נאמר
שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד ,שית אינון מסטרא דאת ו' ,דאיהו ספר
תורה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז קנ"ז ע"ג שכתוב שהריאה היא כלל הגוף שבו הרוח והוא
עד"א יעקב ,ועי' בהגר"א תיקו"ז עי' ע"ג וז"ל ,אונות הריאה דהן גדפין שש כנפים כמש"ל תכ"ה
ס"ט ע"א ובהון שית גדפין חמש אונות וורדא וכו' והוא לראיה דהוא בנשר דאין כנפים בטבע מד'
אלו אלא לנשר וכו' והוא באמצע ממוצע בין מוח ללב והוא סולם ביניהם בקנה וכו' ,עכ"ל.
 3226עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג וז"ל ,בינה ימא דאורייתא כמש"ל בהקדמה ה' עילאה
שמתפשט בה' ספירות כנ"ל ,והן חמשה חומשי תורה שהן נ' פרשיות וכו' ,הקבלה הוא חיבור ב'
התורות שמביא סודות הקבלה שבע"פ במקרא ,ולכן כל עסקן של ראשונים במדרשי המקראות
וכו' ,והן נגד ו' תיבות של פסוק שמע ישראל ,ה' תיבות בה"ס אחד ביסוד שמחבר כאחד ,אחד גי'
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בסוד ה' חומשי תורה ו' סדרי משנה ,וכתיב )שם( כי טובים דודיך מיין ,חביבים דברי סופרים
מיינה של תורה 3227והם ג"כ בסוד נשיקין כפולים שגם דברי סופרים יש להם סמך בתורה
שבכתב ,ואלו הם הבלים שהעולם עומד עליהם כמ"ש )ירמיה לג כה( אם לא בריתי יומם ולילה
וגו'.
וב' אלו הזיווגים הם בסוד ברית הלשון וברית המעור 3228המכוונים זה לזה ,וכן התורה
נתנה בדבור בעשרה דברים מפי ה' ואח"כ נתנו במעשה בכתיבה על הלוחות 3229כמ"ש )שמות
לב טז( והלוחות מעשה אלקים המה וגו' ,וזה היה ע"י ב' הזיווגים הנ"ל ,ולכן נאמרו שני
פעמים ,א' בתחלה בכלל כל הדברות ביחד ,ואח"כ חזר ופירשם 3230בסוד ב' הנשיקין ,והוא
מ"ש רז"ל במדרש )ילקוט שיה"ש תתקפא( שכל דבור שיצא מפי הקב"ה היה נושקו לכל א' וא'
מישראל כו' ,ואמרו )שבת פ"ח ע"ב( כל דבור שיצא מפי הקב"ה קשרו לו שני כתרים כו' ,והם
ב' עטרין של הדעת שהוא ברית הלשון והם סוד המלאכים שיוצאים מזיווג הנשיקין שהם ניתנים
לשמירה לאדם ע"י התורה כמ"ש )משלי ו כב( בהתהלכך תנחה אותך וגו' ,וכתיב )תהלים צא
יא( כי מלאכיו יצוה לך וגו' ,וכמ"ש )משלי ב יא( מזימה תשמור עליך וגו'.
וסוד נשיקין הראשונים של או"א קודם יציאת זו"נ קודם שנבררו הוא סוד התורה
קדומה אלפים שנה קודם שנתנה 3231שזכו לכך צדיקי הדורות בהשגת חכמה ובינה עליונה
למעלה מן השמים שאז היה העולם בסוד שני אלפים תהו 3232ואח"כ כשהגיע זמן התיקון ,אז
ניתן לישראל בסוד הוצאות זו"נ ,ולכן כתיב )שמות יט ב( וירד ה' על הר סיני וגו' וכתיב )שמות
כ יט( כי מן השמים דברתי עמכם ,וסוד ב' חלקי התורה נגלה ונסתר הם בסוד נשיקין של עיבור,
ונשיקין של זיווג ב' דמוחין שהם הפנימיות ,וז"ס מ"ש )שבת פ"ח ע"א( בריך רחמנא דיהב לן
אוריין תליתאה שהם כללות ג"ר שהוא זיווג דנשיקין ,ודי בזה.
וכבר נתבאר )פתח ו'( שהנשיקין 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' ,והענין כי לבא ופומא הם ב' תורות שבכתב ושבע"פ ,שבע"פ הוא בדבור
ושבכתב במחשבה בלב שכל התורה גנוז שם ,וכמ"ש בקץ של משיח )ז"ח ח' ע"א( לבא לפומא
לא גלי ,שלא ניתן להגלות בתורה שבע"פ רק נשאר גנוז בתורה שבכתב ,והם בסוד ב' הנשיקין
דדו"נ.

י"ג כמ"ש בתז"ח ואח"כ ו' תיבות בשכמל"ו במל' נגד תשבע"פ ששה סדרים ו"ק דילה אבל בתורה
שבכתב יסוד כליל משניהם ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז כו ע"ב וז"ל ,מאי נשיקות פיהו  -ר"ל ה' ו'
הן מיותר ,ונשיקות לשון רבים ,ומפרש שה' ו' הן חתן וכלה וכ"א נשיקות ,תרין שפוון.
 3227עי' ע"ז ל"ה ע"א וז"ל ,מאי כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל
לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה ,עכ"ל.
 3228עי' ס"י פ"ו מ"ז ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז מז ע"א וז"ל] ,התלמידים[ הם נק' בנים והענין כי
בנים נק' מצד הגופים ,ותלמידים נק' בנים מצד החכמה שהוליד להם ,והוא רוח הפנימי דבהן ,והן
ברית הלשון והמעור ,ששניהם הם דעת המוליד ,אלא שזה מוליד בגופני הזרע שהוא גופני מוליד
בגופני ,והדבור שהוא רוחני מוליד רוחני ,עכ"ל.
 3229עי' בהגר"א על ספד"צ הגה"ה ג' ע"א וז"ל ,וכמ"ש ויתנצלו בני ישראל את עדים כו' ואמרו
)שבת פ"ח ע"א( בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס"ר מ"ה וקשרו לכ"א מישראל שני כתרים כו'
ועתיד הקב"ה להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם ,והן המוחין שהן עטרות
דאו"א ,שלכן היו חיין לעולם ,בסוד חיי המלך כו' ,ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ"ש בשעה כו'
והלוחות הן ב' ספרים ,בסוד חו"ב ,ודבור העשרת דברות בסוד סיפור ,והן ב' עטרין ב' כתרים
כנ"ל ,עכ"ל )ליקוט( כי כתרין ועטרין הן אחד ,ונאמר את עדים ואמר בת"א וזיוניהון ,ובתד"א פ"ד
ח"ב אמר שאלו ב' כתרים הן מ"ש ואתם כו' ממלכת כהנים וגוי קדוש ,והן חו"ב ברכה נחית
בימינא דכהנא וקדושה נחית בשמאלא דלויה כו' ,ורמיז ג"כ לכתר הג' דא"א כמ"ש והייתם לי
סגולה ,וכמ"ש בתז"ח ועמש"ש שהשלשה שנים הן ,והן שלשה אמרו ג' כתרים הן ,והן ג"כ ד' כידוע
בסוד התפלין וז"ש וכתר שם טוב כו' ,והענין כמ"ש בא"ר שג' מוחין הן בז"א ומתחבר עמהן מ"ס
דא"א ונעשין ד' ,וזהו כתר ש"ט העולה על גביהן ,עכ"ל.
 3230עי' ברש"י שמות כ א.
 3231עי' ב"ר פ"ח פ"ב ,ועי' בגר"א בהק' לאד"ר שזה מה שהרשב"י גילה באדרא רבא.
 3232עי' ע"ז ט' ע"א.
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פתח )יט( ]יח[
רוח הזה שנותן לנוקבא ,שורשו בא מדעת העליון מסוד אוירא עילאה דע"ק ששם מאיר
דעת דרדל"א ,והוא כמו שנתבאר במקומו )פרצופים פתח ה'( שרדל"א הוא המעביר כל הנהגת
הזמן אל הנצחיות ,וג"ר שלו ,שם נשרשים כל התיקונים של כל העבודה והיאך ע"י העבודה
הזאת והנהגת הזמן ע"פ עולה הכל אל הנצחיות ,שלכן לא נודע מה דהוי בהאי רישא ,3233ולפי
שכלל הזמן והעבודה הוא בג' דברים של ג' קווי ההנהגה ,לכן הם ג"ר ברדל"א ,ודעת שלו הוא
כולל הג"ר ,שגם למטה הוא סוד ברית הלשון 3234זיווגא דג"ר ,ולכן סוד הרוח הזה שהוא נותן
שורש אל כל התיקונים ולכל הבירורים דמלכין קדמאין נמשך שורשו משם ,וכמ"ש בספ"ד פ"א
)ט' ע"א( דשית אלפי שנין תליין בשיתא קדמאי שהם הז"ת שתלוים בז"ת דרדל"א שמאירים בז'
תיקוני גלגלתא ,כמו שנתבאר במקומו )א"א פתח ט'( והג"ר שלהם אינם מתלבשים כי הם בסוד
הנצחיות ,ודעת לעולם מתפשט בז"ת מקשר הג"ר ,המחשבה עם המעשה של הגוף כמו שהדבור
ג"כ ממוצע ביניהם ,וכמו כן שם נשרש סוד עליית הבירורים ותיקונם לבא אח"כ בסוף התיקון
אל הנצחיות ,וכל דעת שבכל פרצופים הוא מעין זה שעשוי לקשר הג"ר עם הז"ת ,ולכן שורש
הרוחא שנמשך מדעת העליון שברדל"א ,מתפשט אחר כך בדיקנא במזל תחתון שהוא ג"כ סוד
הדעת ,דאו"א במזלא אתכללין 3235והם ב' מזלות ,ואח"כ בדעת דאבא שהם המדרגות שיורדות
בזה אחר זה ,ונקרא רוח בסוד אוי"ר בסוד ג' הויו"ת דע"ב דיודי"ן.
והענין כידוע בסוד שם ע"ב שהוא בתיבות ובאותיות ,שבתיבות הוא בכלל בחס"ד גי'
ע"ב ,ובאותיות הם רי"ו אתוון גי' גבור"ה ,והיינו שכל הבירורים שעולים הם מסוד סיגי
הגבורות ,ששם למטה כ"ז שלא נתבררו היו בסוד הפירוד והשבירה ,שלא נתקשרו בסטרא
דיחודא כמ"ש במקומו באריכות )שבירה פתח יג( והוא סוד האותיות פורחות ואין להם דבוק זה
לזה שעי"ז הסט"א מתגבר בסוד )תהלים צב י( יתפרדו כל פועלי און ,שאין בהם מתקלא שהוא
היחוד ,וכשעולים הבירורים משם ,עולים מאורות פרטיים שעדיין אין להם קשר ויחוד רק
שמסתלקים מן הרע שלא יתגבר עליהם הסט"א ,אבל עדיין אין הניצוצות מתקשרים יחד בסוד
פרצוף עד שנכנסים בנוקבא ,ובזיווג הב' אז נותן שם טיפה דחסדים ,ואז מתקשרים יחד.
והוא ממש כמו מי שהוא חוטא הרבה וקלקל מדות נפשו ,שכל מדותיו הטובים הפכם
לרע שהוא סוד השבירה ומיתה כמ"ש )ברכות י"ח ע"ב( רשעים בחייהם קרוים מתים ,וכשחוזר
בתשובה בתחלה מתחרט על מה שעבר ומקבל ע"ע שלא לחזור לחטאיו ,הוא בסוד עליית
ניצוצי נפשו הקדושה מן הרע ,שהרע מסתלק ממנו אבל עדיין לא עשה תיקון בפועל עד שמשנה
מעשיו ממש ומהפך מדותיו הרעים לטובים ,ונגד כל קלקול עושה תיקון בסוד תשובת המשקל
ועושה גדרים לאסור עצמו בדבר המותר ,והם סוד תיקונים של מ"ה שניתנים בנפשו בסוד ב"ן,
ואז נעשה אדם שלם בסוד פרצוף.
וכמו שהוא בפרט בכל נשמה ,כמו כן הוא בכלל בסוד השכינה ,שהבירורים העולים מן
הסט"א אליה ,שבזיווג ראשון נותן לה דכורא רוח לעשותה כלי כמו בנפש האדם החוטא
כשמתעורר לעשות תשובה שמתחדש בו רוח חדשה ,כמ"ש )תהלים נא יב( לב טהור ברא לי וגו'
ורוח נכון חדש בקרבי ,והוא הארה מן הרוח שבו אל נפשו ,ושורש התעוררות הזה בא מנשמתו
המאירה עליו מרחוק ומסוד הכרוזים 3236שיוצאים בכל יום ,שכל כרו"ז הוא בסוד זיווגא דאו"א
ע"ב קס"א ,וניתן בו מדעת קונו סוד שורש דעת העליון.
וכמו כן הוא בכלל בשכינה ,שרוח שנותן בה הוא שורש לכל הבירורים והתיקונים
שיהיה בה ,והוא בסוד תשובה תתאה שכל הבירורים הם שבים לה' תתאה ליסוד דנוקבא,
ובתחלה הם עולים בסטרא דפירודא שעדיין לא נעשו בסוד פרצוף שעדיין לא נתן בה כח הקשר
ויחוד ממש ,שהבירור צריך להיות בתחלה בסטרא דידן מצד התחתונים ,שאם היה היחוד ניתן
לנוקבא מדכורא מסטרא דלעילא א"כ לא היה נעשה ע"פ הבחירה ,ולכן אינו נותן בה רק בסוד
הגבורות לבד ,והוא כח הסיוע לבד שניתן לתחתונים להתגבר על יצרם ועל הסט"א אף שעדיין
לא נתגלה יחוד העליון ממש.
 3233א"ז רפ"ח ע"ב.
 3234עי' ע"ח הולדת או"א וזו"ן פרק ד'.
 3235עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ג.
 3236עי' גדלות דז"א פתח ו'.
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והנה כל התיקונים שנעשה ע"פ התחתונים אינו רק התחלת המעשה וגם זה מצד
שמעוררים אותו מלמעלה בסוד הכרוזים כמ"ש ,אבל גמר התיקון במאורות נעשה ממילא
בסטרא דלעילא ,שכח היחוד מתגלה על הקלקולים וכמ"ש )תהלים לז כג( מה' מצעדי גבר כוננו
ודרכו יחפץ ,והיינו שהאדם אינו עושה רק הרצון והבחירה לבד לבחור בדרך הטוב ,אבל גמר
הדבר הוא בסטרא דלעילא והוא סוד הטיפה שנותן אח"כ הדכורא בנוקבא ,והוא מצד מדת
חסדו ית' וכמ"ש )תהלים סב יג( ולך ה' חסד אתה תשלם לאיש כמעשהו וגו' ,אבל תחלת הרצון
הוא ע"פ בחירת האדם עצמו הוא בסוד גבורה וצמצום שאין נעשה בסטרא דלעילא בבחינת
גילוי יחוד העליון ,ורק הגמר הוא בגילוי יחודו והוא סוד שם ע"ב בתיבין ,שמתקשרים כל חלקי
המאורות שהיו תחלה נפרדים ואינם פונים אל היחוד ,עתה מתקשרים ביחודא עילאה.
פתח )כ( ]יט[
וכמו שז"א נותן רוחא בנוקבא לעשותה כלי כמו כן הוא באו"א ,ותחלת הרוחא הוא
מאוירא דכיא ,והענין כי אוירא ומו"ס הם שרשים העליונים לכל דו"נ 3237שבכל אצילות שהם
תליין בחו"ג דרדל"א 3238ומו"ס שורש כל הדינים וכל המדות ,וסילוק הארה הוא ממו"ס ששם
בוצד"ק שמשם קו המדה לכל האורות ואוירא שורש כל התפשטות האורות החסדים שבהם
שהוא אור דנפיק מאוי"ר ,3239שהי' הוא סוד חכמתא עילאה סתימאה 3240מחשבה הגנוזה מאד,
ומאי דנפק הוא אור לבד אור המאיר מסוף העולם ועד סופו ,3241וכמו שחסד דז"א מאיר עד
היסוד בו ובו גנוז אור החכמה שהוא הטפה שנמשך עד היסוד שהם כל הנהגת העולם בו' ימי
בראשית ו' אלפי שנין ,כמו כן אור דאוירא שהוא שורש לחכמה דאצילות מאיר מחסד שבו עד
היסוד ,ובתחלה נותן בה חלק הגבורות שלו שהם ע"ב שמות באתוון לעשותה כלי ,ואח"כ נותן
בה כללות המאורות בחסדים שבו בסוד תיבין והם בסוד התיקונים של ז"א שהם מדרגות
עליונות שעולה למעלה מהנהגת הזמן שהם נקבעים שניהם בז"א ,והם סוד אוירא דכיא ואשא
דכיא 3242שממנו נעשה גלגלתא שלו ,וכל גלגלתא הוא כללות הרצון של ההנהגה ,והיינו שכלל
מאורות דז"א הם בב' דרכים של חו"ג ונכללים שניהם ברצון ,וכאשר יוצא הגלגלתא אז נסתם
פתחא דאימא ע"י ז"א שהוא מפתחא דסתים בשית וסתים פתחהא ,3243וצריך אבא לעשותה כלי
מחדש כי האי אוירא דכיא לקחו ז"א.
 3237עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א הגהה  -כ"מ בכתבים ,והעיקר כי בתחלה )עולם הנקודות(
היה בסוד בוצינא קרדינותא עטרא דגבורה לבד ,ולכך לא אתקיימו כמ"ש בא"ר וא"ז ,עכ"ל.
 3238עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב.
 3239עי' לעיל הערה .74
 3240עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ב שזהו אוירא ולא מ"ס.
 3241ליקוטי הגר"א בסוף בהגר"א על ספד"צ ל"ז ע"ג וז"ל ,סוד אור הגנוז בצדיק שבכל הגוף
יוצא אור הזרע וזהו התענוג בזיווג ,עד שבא לצדיק נגנז ,ויוצא מים ,ובאשה נעשה רקיע ,ואלו
היה יוצא בבחי' אור היה האדם משכיל מאד ורואה מסוף כו' וז"ס סירס כו' כידוע ,עכ"ל.
 3242עי' בהגר"א על ספד"צ ד' ע"ב וז"ל ,יו"ד עילאה דאתעטר בקיטרא דעתיקא היא קרומא
עילאה כו' ושם מתגלה החסד ,כי החסד לבדו א"א להתגלות ,כמ"ש )חגיגה י"ב ע"א( אור שנברא
ביום ראשון היה מאיר כו' וגנזה לצדיקים כו' ,והוא החסד שנקרא אור כידוע ,ויום ראשון הוא
חסד דרדל"א ,כי ז"ת הן ז' ימי בראשית ,ימים קדמוניות ,וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות ,צדיק
וצדק ,כידוע דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה והוא גניז בנוק' ,עכ"ל.
 3243עי' תיקו"ז ל"ח ע"ב וז"ל ,ובזמנא דההיא ם' סתימא אתפתחת ,לא אתפתחת אלא
בפיוסא ,כמה דאת אמר פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל ,והאי פיוסא לגבי ו'
דאיהו מפתחא דסתים לה ,ובגין דא פתחי לי ביומא קדמאה ,למאן ,לאת י' דאיהי נקודה דקמ"ץ
כד אתפתחת אתפתחת בפת"ח ,דאיהו ו' כד סתים סתים בקמ"ץ ואיהו י"ו טפה וזרע דאתמשך
מניה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ג וז"ל ,כמ"ש בתקונים דהוא פתח וסגיר וכמ"ש בתיקון
ה' בקדמיתא איהי מ"ם סתימא ,וכד אתפשט קו דאיהי ו' מן המדה איהי אתפתחת כו' ,ואמר שם
מ"ם סתימא מפתחא דילה ,מאי ניהו פתח ודא ו' כו' ,וכן בתי"ט ובזמנא דההיא מ"ם סתימא
אתפתחת כו' ,ו' דאיהו מפתחא דסתים לה כו' ,ואמר בפרשת בראשית דף ג' ע"ב גליפי אגליף
ההוא סתימאה קדישא גו מעוי ,דחד טמירא דנקוד בנקודה דנעיץ ,ההוא גליפו אגליף וטמיר ביה,
כמאן דגניז כלא תחות מפתחא חדא וההוא גניז כלא בהיכלא חדא כו' ההוא מפתחא סגיר ופתח
כו' ,עכ"ל.
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והכוונה בזה שכבר נתבאר במקומו )או"א פתח טו( שהנהגת או"א הם למעלה מהנהגת
הזמן ,ורק הם בסוד עטרות שלו שלכן הם מכינים לעולם עטרות אל פרטי מאורות של הזמן
שהם המוחין המתחדשים תמיד ע"י מצות של התחתונים ,ותחלת בנין ז"א הוא רק לפי ערך
הזמן כפי מציאותם הראשון שהיו בסטרא דלעילא שלא ע"י התחתונים ,ונמצא שהכלי שנעשה
ביסוד אימא ע"י אבא היה ג"כ במדרגת ז"א כפי מציאותו העיקרי ,וז"ס שיסוד אימא נעשה עצם
מעצמיו 3244של ז"א ,ונמצא שעדין לא היה פתיחה למקורות הארות עטרות עליונות שיאירו
בז"א לצורך התיקונים שנעשה ע"י התחתונים ,וזה הוא ענין חזרת פתח דאימא להיות נסתם
כבתחלה ,שבתחלה היה הפתיחה להוציא ז"א כפי מדרגתו ,ואח"כ כשנגמר הדבר וצריך מעתה
אימא לעשות בנין העטרות יותר ממדרגת הזמן נקרא שנסתם פתחהא במה שנעשה יסודה עצם
מהנהגת ו' אלפי שנין שהם שית דרגין הכלולים במפתח הזה ,ולכן בכל זיווג שנעשה אחר
יציאת ז"א הוא לצורך אלו העטרות עושה אותה כלי מחדש ,שנותן לה רוח חדשה לעשותה כלי
אל אלו המדרגות העליונות ,ומרוח החדש הזה שבכל פעם בא ההשפעה ג"כ אל יסוד דנוקבא
למטה לעשותה כלי מחדש ,כי גם היא חוזרת להיות נסתם פתחה ,והטעם כי הנוקבא היא עשויה
לברר תמיד הניצוצין מן השברי כלים ולסלקם מן הרע ,ובכל זיווג נעשה תיקון חדש כמו
שנתבאר כמ"פ ,והסט"א הוא מקטרג מאד ואינו רוצה להניח תיקון זה ,והוא אחיזתו ביסוד
דנוקבא בסוד )שבת קמ"ו ע"א( בא נחש על חוה שהיא כלילת הגבורות זה בזה עד היסוד בה
לתבוע דין ,ובפרט בעת שניתן שליטה אל הדינים כגון בלילה ,ולכן אז צריכים לסתום תרעין
דילה שלא לפתוח מקור אור היסוד שבה ,שאם היה נפתח שפעה אז בזמן שליטת הגבורות ,היה
להם אחיזה גדולה וחוזק גדול ,ולכן בכל יום צריך לעשותה כלי מחדש מחצות לילה ואילך,
שאז מתחילין ניצוצי החסדים להתגלות בעת שהחמה מתחלת לנטות לצד הארץ ,והוא ע"י
הנשמות שעולים בכל לילה למעלה כמ"ש במקום אחר )שבירה פתח ה'( שהם סוד תיקוני
ניצוצי הנשמה שנתקן ע"י מצות יום שעבר שעולה במדרגות עליונות להכין עונג לנשמה
בעוה"ב אחר שכבר נתקן ,ולמחר כשמחזיר נשמות לפגרים מתים הם מדרגות וניצוצין אחרים
של הנשמה שלא באו עדיין לעולם בסוד המחדש בטובו בכל יום מע"ב ,שלכן נעשה האדם
בריה חדשה בכל לילה.
ונמצא שאלו הניצוצות שכבר נתקנו עולים עד ז"א ולמעלה וגורמים להכין עוד תיקונים
חדשים ,שבאמת כל הניצוצין של הנשמה יש להם התחברות זה לזה ואי אפשר לשני לצאת כי
אם ע"י קדימת הראשונים שנמשכים זה מזה בסוד פרצוף שלם של הנשמה ,שכל אבר מתקשר
בחברו והתיקונים של המצות שעושה האדם ביום א' גורם לתיקונים ומצוות שעושה ביום שני
בסוד )אבות פ"ד מ"ב( שמצוה גוררת מצוה כמ"ש רז"ל )ברכות מ' ע"א( אם שמוע תשמעו ,אם
שמוע בישן תשמע בחדש ,וכמ"ש במסכת שבת )קי"ט ע"ב( בזמן שאדם בא בע"ש ומצא שלחנו
ערוך כו' אומר יהי רצון שיהא לשבת אחרת כך כו' ,והוא מ"ש שהנשמות העולים הם עושים
אותה כלי בכל לילה להכין תיקונים חדשים למחר וגם עולים התיקונים עד לאו"א ,שאבא עושה
כלי לאימא להכין עטרות חדשות למאורות ,ומאור הזה נשפע אח"כ מז"א לנוקבא לעשותה כלי
כמ"ש.
אך ההפרש שבין רוחא שנותן אבא לרוחא שנותן ז"א לנוקבא הוא ,כי באבא הם בסוד
הוי"ה דיודי"ן ובז"א בסוד הוי"ה דההי"ן ,שז"א לוקח חציו לעצמו ולנוקבא נותן החצי ולכן
מתחלק הי' לב' ההי"ן ,והיינו כמ"ש שבאימא הם מאירים יותר בסוד עטרות ,משא"כ מז"א
לנוקבא הוא בערך הניתן לסדר הזמן ,ובנוקבא נעשה ג"כ בסוד רי"ו שהוא שם ב"ן בריבוע
ובמילוי ע"ב קד"ם שהם בסוד אורות אחוריים ,והרוחא הוא סוד שם אלו"ה בגילופין אל"ף
למ"ד וי"ו ה"ה גי' אוי"ר שהוא מסוד אוירא דכיא כמ"ש.
פתח ]כ[ )כא(

 3244עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב בינה ,דהיא נחתא רביעא על
בנין ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש
בא"ז )דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד
מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
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בזיווג ראשון שעושה אותה כלי נמשכים בה סוד אורות של ס"ג מ"ה ב"ן שהם נר"ן של
הנקבה ,ואח"כ בזיווג שני נותן בה סוד ע"ב ממש והוא מדרגת חיה שבה ,ואז מקבלת הטיפה
ומולידה נשמות ממש ,וזה ענין עמוק ונפלא מאד ,והוא שכבר כתבנו )עגו"י פתח ה'( שנר"ן של
האדם הם מתלבשים תוך פנימיות גופו אבל מדרגת חיה הוא בסוד אור מקיף עליו ,והוא כי
הפרצוף מתחלק לג' חלקים של ראש בטן גויה שבכל א' מתלבש כח א' של הנר"ן ,אבל חיה לא
יש נגדה חלק בגוף ,והוא מדרגה יותר עליונה ,והענין כמ"ש בנתיב השבירה והתיקון שכל
מלכין קדמאין שמתו ונפלו לבי"ע הוא השבירה ,והקלקול הוא רק בנבראים הנפרדים ולא ח"ו
באצילות עצמו ,כמ"ש )מלאכי ג ו( אני ה' לא שניתי ,וכתיב )איוב לה ו( אם חטאת מה תפעל בו
וגו' ,ומה שאנו אומרים פגם וקלקול במאורות דאצילות הוא בסוד החשך והמחיצה לנגדם שאין
האצילות מאיר בג' עלמין בי"ע ,והוא הסתלקות חיות שלהם וזהו סוד נפילתם ,דכל מאן דנחית
מדרגא דהוה ביה איקרי מיתה ,כמ"ש באדרא רבא )קל"ה ע"ב( והיינו ,שקודם הקלקול היו
מקושרים במאורות של האצילות שהוא רוח החיים שבהם ונקשרים בסוד יחוד כחות הנאצלים
מא"ס ,וע"י הפגם נסתלק מהם מדרגת אצילות ונשארים במדרגת בי"ע לבד.
וז"ס כל התיקונים ועליות ובירורים ,שכל המאורות שגברו בהם קלקולים מצד חשך
הסט"א מסתלק מהם הרע והקטרוג ,ואז יחזור עולם אצילות להאיר בהם בסוד )במדבר ו כה(
יאר ה' פניו אליך וגו' ,והתיקון הוא עד"ז ,תחלה צריך להסיר מן המאורות הרע שבהם ואח"כ
להוסיף להם עטרות ותיקונים כמ"ש למעלה )או"א פתח ג'( וכמ"ש )ירמיה ד ג( נירו לכם ניר
ואל תזרעו אל קוצים ,וכמו שהזרע הנזרע בקרקע צריך לעקור משם העשבים הרעים ואח"כ
זורעים שם הזרע תוציא פרי למינו ,וכמו כן הוא סוד עליית הבירורים למעלה לעשותם בסוד
פרצופים ,צריך להשרישם בשדה העליונה שהוא יסוד דנוקבא שד"ה אשר ברכו ה' )בראשית כז
כז( שהוא הרחם המאור שמוציא אורות חדשות ונשמות חדשות ,ותחלה צריך להסיר הסיגים
מיסוד הנ"ל בסוד מחצדי חקלא ,3245להסיר הקוצים הסובבים השושנה העליונה ,והוא סוד
עשיית הכלי דנוקבא לתקן בנין המאורות עצמם להסיר מהם הרע שהיה אחוז בהם בעת שהיו
שקועים בסט"א ,והוא בסוד תיקון בי"ע עצמו ששם היה הקלקול והשבירה ,והוא סוד הרוח
שבונה הג' עלמין שהם סוד ס"ג מ"ה ב"ן שמאיר בג' עלמין ,והוא תיקון נר"ן שהוא מתלבש
בגוף עצמו ,והם סוד הכלים עצמם שבהם הקלקול והשבירה כפי מה שהם בהסרת הרע מהם.
ואחר שהוסר מהם הרע בביאה ראשונה שבזה נעשה יסוד דידה כלי מוכן לזיווג אחר
שנחרשה השדה בהסרת הקוצים והחוחים ,אז בביאה שניה נותן בה סוד הטיפה עצמה שהוא
סוד ע"ב ,והוא סוד הזרע הנזרע בשדה להוסיף צמחים חדשים ,והוא החזרת אצילות על ג'
עלמין בי"ע שהוא החזרת החיים להם והוא סוד דרגא דחיה שהוא למעלה ואינו מתלבש בגוף,
שג' עלמין בי"ע הם סוד הכלים וגוף שבהם היה הקלקול כמו שאנו רואים באדם למטה
שהמיתה היא בגוף ולא בנשמה ,וכמו כן התחיה הוא החזרת אור חיה שמאיר בנר"ן שבזה
נתקנים.
וכבר נתבאר במקומו )א"א פתח י'( בסוד רפ"ח ניצוצין שהם ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן,
שבכל א' יש ע"ב לפי מדרגתו ,ולכן כאן שבתחלה נתן לה סוד ס"ג מ"ה ב"ן לבד הם ג"פ ע"ב
שהם רי"ו שנותן בה ,ואח"כ נותן לה ע"ב העיקרי ונגמר בסוד רפ"ח שהוא עיבו"ר ,וכשנוסף
סוד חיה שהוא תוספת אור שלמעלה ממדרגתו והוא נוסף על בנין גופו העיקרי ,אז הוא ראוי
להוליד ,שכל הולדה הוא ממה שיש במוחו תוספת הארה ,מלבד הצורך לבנין גופו העיקרי ,וז"ס
מ"ש )ספר הגלגולים פרק יט( שאדה"ר קודם החטא היה בו מדרגת חיה וע"י )החטא( נסתלק
ממנו ונשאר בסוד נר"ן לבד ,ולכן נגזר עליו מיתה ,והוא ממש ענין שבירת הכלים שנכנס יצה"ר
בגופו ממש מה שתחלה היה יצה"ר חוץ ממנו ,והוא סוד נפילת המלכים בסט"א בבי"ע וכמו
שנתבאר.
פתח )כב( ]כא[
 3245בריש א"ר כך נקרא הבעלי סוד ,עי' גר"א שם בליקוט 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 ,עכ"ל.
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הבירורים העולים מן המלכים הם בג' עלמין בי"ע ,שכבר נתבאר )שבירה פתח כא(
שאלו הכלים שנפלו בג' עלמין הנ"ל הוא סוד הסט"א שגורם קלקולים בכל הדרגין שלהם ,והנה
הכלים לעולם מתחלקים לג' בסוד בינה וזו"נ והם המקננים בג' עולמות הנ"ל ,ולכן נמצא
קלקולים נגד כל הג' עלמין והוא סוד בנין הסט"א בכל הג' עלמין בי"ע ,ולכן הבירור הוא
משלשתם והיינו סוד נר"ן של אצילות ,שהנפש מברר קלקולי הקליפה דעשיה ,והרוח מיצירה,
ונשמה מבריאה ,והיינו ג"ר של הרוח ,3246שבאמת בנשמה אין פגם והוא בסוד דרגא דבינה
ששם אין שטן כו' )מלכים א' ה יח(.
וענין אלו הקלקולים הוא שכמו שהעבודה בקדושה הוא בג' מדרגות במחשבה ודבור
ומעשה שהם עצמם בסוד נר"ן וג' חלקי הגוף ראש בטן גויה ,שמחשבה בראש ,דיבור בלשון
שמכריע בין הידים שהם חג"ת ומעשה הוא בנה"י בנפש ,כמו כן יש לעומתו קלקולים א' בפועל
המעשה בעון בפועל ,והב' בדבור כגון לה"ר וכדומה ,הג' הוא במחשבה והרהורי עבירה ,שבכל
א' בונין מדרגת הסט"א והם הג' עלמין שלהם וכמשי"ת במקומו בס"ד )אבי"ע פתח ב'( ולכן
כתב הרב ז"ל שע"י תיקון העבודה כל א' מברר את שלו ,והיינו נפשות הצדיקים בפועל המצות
שעושים מסלקין הרע במעשה ובזה מתבררים מקליפה דעשיה ,ובדבור תורה וכדומה מברר
הרוח שלהם בירורי יצירה דסט"א ,ובמחשבה של המצוה מברר הנשמה בירורי בריאה דסט"א.
והנה הנר"ן של הצדיקים הם מבררים בירורים העולים לאימא וזו"נ ,והיינו שנפש
שלהם מעלה מ"ן לנוקבא שהיא ג"כ במדרגת נפש ,והוא ע"י מסירת הנפש למיתה ע"י קיום
התורה והמצות בפועל שהמעשה מגיע לדרגא דילה ,אבל נשמות הצדיקים מעלים מ"ן לאימא
ע"י מסירת נפש על קידוש השם שהוא על סוד טהרת המחשבה וקשורה ביחודא עילאה
דקדושה.3247
והוא ג"כ דבר עמוק שידוע שהסרת הסט"א שתתבטל ממציאותה הוא ע"י הארת אימא,
שלכן לע"ל באלף השביעי שאז יהיה ההנהגה והשליטה מאימא עילאה ואז וביער רוח הטומאה
מן הארץ ,3248אבל בזו"נ ע"י קיום המצות בפועל אינו עושה אלא שאין נותן שליטה לסט"א,
שהרי אינו משעבד עצמו להם לשמוע לעצתם לילך בדרכי רשעים אבל מ"מ מציאות הסט"א
נמצא עדיין בעולם ,אבל ע"י שמוסר נפשו על קידוש השם שבזה מבטל כח ע"ז ממציאותה
ומגלה מחשבתו הטהורה באמונת יחוד הקדושה העליונה ,לכן גורם מ"ן לאימא שתתגלה כחה,
והבן.
פתח )כג( ]כב[
עשית הכלי של המ"ן הוא נעשה ע"י ב' ידים דאימא שהם מנצפ"ך כפולים בה' אצבעות
של היד ,ועי"ז נעשה הכלי שלה ששם ניתן המ"ן ,ויורדים שם ע"י המנצפ"ך אלו ב' שמות של
אימא שהם אהי"ה בוכ"ו שמאירין במוחין דנוקבא ,ומשם ביסוד שבה ,והענין הוא שכתיב
)משלי יט יד( בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת ,והוא שכבר ידעת שבנין הנוקבא הוא
מגבורות ואלו הם שעשו יסודה בבחינת חפירה בסוד )במדבר כא יח( באר חפרוה שרים וגו',
וסוד חפירה הוא מקום העשוי לקבל כי הנה כשחופרים בור ומסירים העפר משם אז נעשה בית
)קיבול( ומקום אל מה שרוצים להכניס שם ,משא"כ אם לא היה חפירה לא היה מקום להכניס
שם ,והנה כבר נתבאר בראש חיבור הזה בנתיב הצמצום )פתח ה'( שהוא נקרא מקומו של עולם
שהוצרך להסיר כח הבלתי בעל תכלית בכדי שיהיה סיבה להוצאת נבראים בעלי תכלית ,שבסוף
המדרגות יהיה יוכל להמצא הסט"א שהוא בהעדר הקדושה ,ולזה היה תכלית מציאת העולמות
ובריאת האדם להפך מרע לטוב ,וגם במקום שיש הסתלקות הקדושה והעלמו יהיה מתגלה כח
הקדושה ע"י מעשיו הטובים ,והוא סוד מילוי הקו הנכנס ברשימו ,שלפי מעלת האדם ולפי רוב
עבודתו כך מתמלא מקום החלל הזה יותר מאור היחוד.
 3246עי' יהל אור ח"א י"א ע"ג.
 3247עי' דרך ה' )חלק ד שער ד פרק ה( וז"ל ,והנה מתנאי המצוה הזאת )של ק"ש( להיות האדם
גומר בדעתו למסור נפשו על יחודו ית' ,ולקבל עליו כל יסורין ומיני מיתה על קידוש שמו ית',
ונחשב לו כאלו עשה הדבר בפועל ונהרג על קידוש השם ,עכ"ל ,ודבריו בנוים על פי השערי
קדושה חלק א פרק ד וז"ל ,לקדש את שמו יתברך במסירת נפשו להריגה בכח בפסוק שמע ישראל
ה' אלקינו ה' אחד )וכן הוא בפע"ח שער ק"ש פרק ז'( ,עכ"ל.
 3248על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
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ואלו הם סוד שרשי מ"ן ומ"ד שבכל העולמות ,שכל מ"ן הוא הטוב שעולה מן
התחתונים וזכות שלהם במה שהם במקום שאין הקדושה וגילוי היחוד נמצא כלל ואעפ"כ
עושים רצונו של מקום ,זה גורם גילוי היחוד במקום הריק הזה ,ונמצא שכל מ"ן הוא מסוד
מקום הריק משורש החלל והרשימו ,וכל מ"ד הוא מסוד הקו הממלא החלל והרשימו.
וכמו שהוא למעלה למעלה בסוד מלכות עילאה דא"ס ,כמו כן הוא בסוף האצילות
ביסוד דנוקבא ג"כ נעשה שם חלל וצמצום להמציא התחתונים בהעלם היחוד שבזה תלוי עבודת
התחתונים למלאות מקום החלל הזה ע"י המשכת הקו ,ולכן המ"ן צריך שיעלה למקום החלל
שביסודה והוא החפירה שנעשה שם כדי שיהיה מקום למלאות ע"י מעשה התחתונים בגילוי
היחוד ,ונמצא שהגבורות שעשו חפירה ביסודה ומקום חלל הם הגורמים ונותנים מקום להמ"ן
שיעלו שם ,וכבר נתבאר בכמה מקומות שהמידה וסילוק כח הבלתי גבול נעשה ע"י הבוצד"ק
דגניז במעוי דאימא משורש מו"ס מחשבה סתומה ,ואלו הם סוד ב' ידים שלה שחפרו הבאר
הזה ,והוא בסוד אהי"ה דההי"ן עם שם ב"ן גי' בא"ר.
והענין כי האותיות כ"ב הם כלל בנין העולמות עצמם כמ"ש בס"י והוא בנין הנוקבא
עצמה שהיא הכוללת כל הנבראים בתוכה ,אבל מנצפ"ך הם העיסה שלהם אורות הכוללים של
הכ"ב אותיות בסוד ה' מוצאות ,ולכן ע"י נעשה הכלי ביסודה שלעולם יסוד הוא מדרגה תחתונה
שבפרצוף הכולל כל אברים של הפרצוף 3249וכל גבורות הם בסוד סילוק ושקיע וחלל כמ"ש.
וסוד הכפולות הוא כללות שמאלא בימינא שעי"ז ניתן כח ליסוד שלה לעשות ביסום
לגבורות העולים מן הסט"א ולסובלם שלא יחזור הסט"א להתדבק שם ,והוא סוד הבית ודירה
אל המ"ן שיהיו מונחים שם ,והנה סוד החפירה והעלם היחוד הזה שבא מצד הגבורות הוא סוד
ד"ל ועני דלית ליה מגרמה כלום דרגא דנוקבא 3250שנקרא כן ע"ש מקום החלל והריק שצריך
להתמלאות ע"י צדיק עילאה ,והוא סוד האי מגדלא דשם מקום חד מסכנא כמ"ש בהקדמת
הזוהר )ו' ע"א( שהוא מגדל הפורח באויר 3251ושם מקום הצדיק דלתתא לעלות בסוד מ"ן והוא
נמשך מאימא שעשתה המדה והסילוק הזה ,והוא סוד שם בוכ"ו שנמשך משם אהי"ה שהוא
מורה שעתה אינו מתגלה רק עתיד להתגלות לע"ל באלף השביעי שאז זמן שליטת אימא שאז
וביער רוח הטומאה וגו' 3252ומלאה הארץ דעה )ישעיה יא ט( בסוד כמים לים מכסים ,שמקום
החפירה יתמלא תמיד ע"י טיפת מ"ד שהזיווג אינו נפסק וגילוי היחוד והדעת בארץ בלי שום
הפסק ,משא"כ בהנהגת ו' אלפים שהסט"א נמצא וכל גילוי יחוד שנעשה ע"י הצדיקים מסתלק
תיכף וצריך לעשות זיווג אחר ואינו מתמיד רק בעת המיוחד לזה ,וגילוי הדעה הוא טיפת מ"ד
שנותן לה הדכורא שהוא שם הוי"ה דז"א שבו מגולה ,וז"ש )משלי יט יד( בית והון נחלת אבות,
שבית הוא הכלי ששם מונח המ"ן והוא סוד החפירה ומקום פנוי הנ"ל ששם סוד הארת ב' שמות
אהי"ה בוכ"ו שהם בסוד נ"ה ,3253והו' באמצע 3254הוא רוח דשדי בגוה לעשותה כלי שהוא ג"כ
בסוד גבורות ,והרוח הזה בא ג"כ מאימא כ"ז שאינו נותן לה עצם המ"ד סוד החסדים שלו,
והרוח הוא סוד ו' שבאמצע ב' שמות הנ"ל שהרוח נתון בכלי הזה ,וז"ש בית והו"ן שניהם נחלת
אבות מאו"א שעשו אותה הכלי והמקום ,והם בסוד הארת נר"ן שלו בסוד ס"ג מ"ה ב"ן כמש"ל
)פתח כ'( והם אות ראשונה של נפש וה' אחרונה של נשמה ורוח באמצע הוא ו' כמ"ש רבינו
הגדול ז"ל במשלי על פסוק זה ,אבל מה' אשה משכלת הוא סוד הארת חכמה מדרגת חיה שם
ע"ב שהוא עצם הטיפה שלו שנותן בה ,והוא הממלא הארץ דעה והשכל.
והנה קודם הזיווג אז נקראת הנוקבא רק בשם בי"ת כמ"ש )יומא ב' ע"א( אין בית אלא
אשה ,שעדיין לא נעשית עמו בשר אחד עד זיווג השני שנותן בה טיפת מ"ד ומתחבר עם מ"ן
שלה לעשות ולד ביחד משניהם ,ואז הם נעשים לבשר אחד אז נקראת אשה כי מאיש לוקחה
זאת )בראשית ב כד( והוא עצם המ"ד שלו שנותן לה ,וז"ש )משלי יט יד( ומה' אשה משכלת,
 3249עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ב וז"ל ,וידוע שיסוד כולל כל הו"ק ולכך נקרא כל וכמ"ש
באד"ר דף קמ"ג ,עכ"ל.
 3250עי' שעה"כ קדיש פרק א' ,וכן ע"ח עקודים פרק ו'.
 3251עי' חגיגה ט"ו ע"ב ,ועי' ע"ח צלם פרק א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א.
 3252על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 3253גימ' אהי"ה ובוכ"ו.
 3254דהיינו באמצע הו"ן.
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והוא מ"ש הרב ז"ל 3255בסוד נשים דעתן קל"ה )שבת ל"ג ע"ב( שתחלה אין בדעת דידה רק
עטרת דגבורות לבד הוא כמ"ש שזהו קודם ביאה שניה ,אבל אח"כ בביאה שניה שנותן בה עצם
החסדים דמ"ד שלו אז נעשית אשה משכלת בדרגא דחכמה שמשם עטרת דחסדים שהוא משם
הוי"ה שבו ,ודי בזה.
פתח )כד( ]כג[
כבר נתבאר למעלה )פתח ו'( שזיווג הנשיקין הוא בסוד ג"ר וזיווג התחתון הוא זיווג
ז"ת שלהם ,והיינו שהטיפה נמשכת מסוד הדעת בסוד )בראשית ד כה( וידע אדם עוד את אשתו
וגו' ,כי הוא מסוד המוח המתפשט בחוט השדרה ,שהדעת הוא מתחלק לשנים ,א' דעת הנשאר
בראש וא' המתפשט בגופא ,3256והיינו שכל זיווג צריך להיות בהכנה גדולה ובסדר הראוי כפי
מה שראוי להשפיע לנוקבא לפי ערך העבודה והתיקון ,ולכן צריך תחלה לעשות זיווג מיניה
וביה בסוד חו"ב שלו והיינו הרהור ומחשבה 3257שתחלה חושב בדעתו ובחכמתו להזדווג,
ואח"כ מצייר המחשבה היאך יהיה הזיווג ובאיזו אופן והוא ציור המחשבה שבו ,והתולדה
המתחדשת הוא הדעת ומוציא הטיפה בסוד בנין הראוי לנבראים שהוא מסוד ו"ק שהם ו' ימי
בראשית לבד ,שזה מה שנשפע ומתגלה למטה לצורך ההנהגה והוצאות הנשמות ג"כ נעשה ע"פ
בנין זה של ו"ק לצורך העבודה שלהם.
אבל זיווג העליון שנעשה בסוד הרהור ומחשבה שלו ואח"כ מצרפת מחשבה דנוקבא
עם מחשבתו והם הנשיקין ,זה נשאר למעלה בג"ר שהוא בסוד שכר הנשמות ומדרגות עליונות
שלהם שאינם באים לעולם ,והם העטרות של הנשמות שלא יתגלו אלא אחר שיהיה נשלם זמן
המעשה ,והוא בעוה"ב כמ"ש )ברכות י"ז ע"א( שאז צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם והם
העטרות שהם בג"ר של הנשמה שנקראת ראש ,משא"כ ז"ת הם גופא של הנשמות ,ואלו הם
החלקים של הנשמה שמתגלים בעוה"ז בסוד המעשה וכמ"ש )עירובין כ"ב ע"א( היום לעשותם
ולמחר לקבל שכרם.
וז"ס תענוג עוה"ב כמ"ש )ברכות ל"ד ע"ב( מאי עדן ,זה יין המשומר בענביו כו' ,וכתיב
)בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ,שעכשיו בעוה"ז הזיווג בסוד דעת המתפשט
בגופא שהוא סוד נה"ר הנמשך דרך חוט השדרה שכולל רמ"ח אברים ,והוא טיפה המתגלה
בפומא דאמה בסוד אברה"ם ,3258רמ"ח עלמין דביה ,שהוא כלל כלים שבגוף ,וז' נוספים הוא
כלל ז"ת שהוא הדעת עצמו ה"ח שבו ,וב' כללים דיסוד ועטרת היסוד הם בגי' נה"ר ,ומילוי
נה"ר נו"ן ה"א ר"ש הוא גי' תרי"ב סוד ברי"ת המתמלא מהאי נה"ר ,ונה"ר הוא מלשון אור אבל
 3255ע"ח פו"ח פרק ח' ,ועי' לקמן נתיב פו"ח פתח יב.
 3256עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ד וז"ל ,וידוע שהדעת שרשו בראש ואח"כ מתפשט ענף בגוף
כמ"ש בא"ז שם )רפ"ט ע"ב( ועייל ברישא דז"א ואתעביד מוחא אחרא ומתמן אתמשיך ועייל לגו
כו' כנ"ל וכן בדף )רצ"ג ע"ב( ובאד"ר )קל"ו ע"א( והשורש נשאר תמיד למעלה והענף מתפשט למטה
כידוע ,וידוע שג' מוחין דז"א חו"ב הן מראש או"א ודעת אינו מראשם רק מגופם ,שנקרא דעת
המתפשט ,כי בזיווג נפקין ב' טפין ממוחין של אב ואם ואח"כ בהתפשטותם בגופם של אב ואם
מתמצה מגופם ,שהזרע יוצא מכל גופו ,ואותו שיוצא מגופו הוא הדעת טפה שלישי של זרע,
והיוצאת מגופם בסוד שרשם בראש ,שהדעת בראשם וענפיו בגופם ,וכן הוא למעלה בכל זיווג
בכל פרצוף ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,ואמר יכתוב ידו לה' שדעת כלול
מדעת דאו"א ,אלא שדעת דאבא נשאר במוחין ודעת דאימא הוא דעת המתפשט ,וז"ש יכתוב ידו
לה' ,אל החכמה שנשאר אצל החכמה ,ובשם ישראל יכנה דעת דאימא שמתפשט בגוף ,עכ"ל.
 3257עי' בגר"א תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד
ה' פרצופים ,ועי' גר"א תז"ח נ' ע"א ד"ה בריש הורמנותא ,וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה
לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג'
ראשונות ,כתר הוא התחלת הרצון ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,וזהו בריש
הורמנותא ,עכ"ל.
 3258עי' שער הפסוקים חיי שרה וז"ל ,רמ"ח כמנין אברהם ,כשיורדים למטה בפומא דאמה
דאורכיה רמ"ח עלמין כנזכר באדרת נשא ,ושם נתפשטו ה' חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד
שהוא יוסף ,עכ"ל ,ועי' אד"ר דף קמ"ב ע"א וז"ל ,ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן
בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא ,והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין
ותמניא עלמין ,וכלהו תליין בפומא דאמה ,דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי
חסד עלאה והאי אמה חסד הוא ,עכ"ל.
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אינו אור עצמו ,רק בסוד תרגו"ם ואחוריים ,שעיקר האור גנוז ואינו יוצא כי אם בסוד מים של
הנה"ר ,וז"ש שיוצא מעדן ממוחא מאימא שהוא תענוג ועדון הנשמות והוא סוד תענוג הזיווג
שנשאר גנוז ויוצא מים להשקות את הג"ן.
3259
ועד"ן הוא סוד גיכ"ק של החיך כמ"ש )שיה"ש ה טז( חכו ממתקים שהוא בסוד
זיווג הנשיקין בחיך וגרון ,והחסדים יוצאים מחיך שהוא יסוד דזיווג ג"ר בחכמה שלו ,ולע"ל
יהיה גילוי הנשיקין ,והוא מ"ש מאי עדן ,זה יין המשומר כו' ,והוא מ"ש )שיה"ש א ב( ישקני
מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין וכו' ,וע"ז נאמר )ישעיה סד ג( עין לא ראתה וגו' ,שהוא זיו
ופנימיות האור שנשאר גנוז בדכורא שהוא בסוד ו"ק ו' ימי בראשית ,שזיו הזה הוא בא מזיווג
הנשיקין מחביבותא ורחימותא דלהון ,וכתיב )שיה"ש ה א( אכלו רעים שתו ושכרו דודים כמ"ש
בזוהר )ח"ג ד' ע"א( שרעים הוא באו"א דלא מתפרשין ,ודודים הם זו"נ דמתפרשין שמים
היוצאים הם מכבים סוד התענוג הזה ,אבל לע"ל ,אז )שיה"ש ח ז( מים רבים לא יוכלו לכבות
את האהבה וגו' ,כי יתגלה בנוקבא פנימיות האור הזה כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאור
התיקונים ,3260וז"ש )שיה"ש א ב( כי טובים דודיך מיין ,שטוב הוא אור הגנוז בשם הדעת
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא) 3261בראשית לז ב( ויוסף בן שבע עשרה שנה וגו' ,וכמ"ש
)בראשית א ד( וירא אלקים את האור כי טו"ב ,עמד וגנזו לצדיקים כו' 3262ולע"ל אז נקרא טובים
שגם הנוקבא תהנה מן האור הזה בסוד גילוי בינה באלף השביעי גי' טובי"ם שגם אור הנקבה
תתגלה ,וזה שכתוב מיין ,והוא מ"ש )ברכות י"ז ע"א( ונהנים מזיו השכינה שהוא אור הזה
שיתגלה בה ,והבן דברים אלו מאוד.

 3259עי' יהל אור ח"ג א' ע"ב שזיווג עליון הוא של אחע"ה וגיכ"ק ,שהם חיך וגרון ,ועי' ע"ח
כאן שגיכ"ק זה חכמה.
 3260עי' בהגר"א על תיקו"ז קס"ח ע"ב )מודפס כקס"ה ע"ב( וז"ל ,התעוררות הזיווג הוא
מהגבורות ושלהבת הרחימו ,ואח"כ מ"ד מתגברין ונפסק האהבה ,וכן בבה"מ מחמת רוב החסד
והשלוה מרדו וכו' ,אבל בפורקנא בתרייתא תהיה האהבה גדולה כ"כ עד שמים רבים לא יוכלו
לכבות את האהבה ,ולכן יהיה זיווג תדיר דלא פסיק ובשפע תמיד ,ואז האהבה לא יפסוק ,עכ"ל.
 3261עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 3262עי' חגיגה יב ע"א.
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נתיב פנימיות וחיצוניות
פתח א
כל המדרגות שאנו מדברים באצילות ובכל העולמות הם בב' פנים ,א' הוא בסוד
חיצוניות וא' בבחינת פנימיות ,והענין בזה כי מציאת העולם התחתון הזה שאנו רואים הוא ג"כ
בב' מדרגות אלו ,הא' העולם בעצמו שהם הארץ והשמים והיסודות וכל הנבראים של דצ"ח,
והב' הוא האדם שבו ,והעיקר בהם האדם ,שכולם נבראו לשמשו כמ"ש )ברכות ו' ע"ב( שכל
העולם לא נברא אלא לצוות לזה ,והטעם שהכל נברא בשבילו ,שבו הבחירה והוא העובד בוראו
ע"פ התורה והמצות ,ונמצא שהוא עיקר התכלית מרכז האמצעי ופנימי לכולם ,ולכן כל העולם
הוא בחינת חיצוניות אליו והאדם הוא הפנימיות ,כמו שבאדם עצמו שהגוף הוא לבוש חיצוני
אל הנשמה שבו ,שהנשמה היא העיקר והפנימיית ,וכמו שהוא בעולם התחתון כן הוא בכל
העולמות ,שבנינם העצמי שנבראו כולם בשביל האדם הם חיצוניות העולמות ,והפנימיות שבהם
הוא פנימיות כוונת ההנהגה והסדר שבהם הוא בשביל הנשמות ,והם הגורמים חיות וקיום
לכולם ,וידוע שנשמת האדם הוא קו האמצעי הנמשך דרך כל המדרגות של כל העולמות ,וכמו
למטה האדם הוא נשמה לכולם וכמ"ש )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש
חיה ,שר"ל שהאדם נעשה נפש חיה לכל הברואים ,כמו כן שורשו למעלה הוא רוח חיים לכולם,
שכל המדרגות היו הכל בשביל הנשמות.
ואלו הם בסוד חיצוניות הספירות ופנימיותם ,והיינו שהמאורות העליונים שהם כחות
הנהגתו ית' וכחות המוציאים העולמות וכל המדרגות ,הם עושים פעולתם בב' אופנים האלו,
הא' ,להוציא עצם העולמות שהם המשמשים בשביל הנשמות והאדם וזה נקרא חיצוניות שלהם,
והב' ,להוציא הנשמות לפועל והם פנימיות של הספירות ,וכמו שהוא בעצם הוצאתם כמו כן
הוא בסדר הנהגתם ג"כ בב' מדרגות אלו ,והיינו שב' סדרים יש להנהגה ,א' הנהגה טבעיית
המסודר לנבראים מו' ימי בראשית שהנהגה זאת אינו משתנה לעולם כי זה אינו תלוי במעשה
כלל ,והנהגה זאת הוא סוד שם אלקים שהוא מורה שהוא ית' מושל בכולם ושופטם ומנהיגם,
ושם זה בלשון רבים מורה על סדר הנהגה זאת ממדרגה למדרגה ,כי גבוה מעל גבוה שומר
וגבוהים עליהם )קהלת ה ז( ,כמו מלך היושב על כסא מלכותו ומנהיג מדינתו ע"י אמצעות שרי
מלכותו שהם היושבים ראשונה במלכות ומהם ניתן הפקודה אל שרי המדינות ומשם לשרי
העיירות כל א' לפי מדרגתו ,וכמו כן הוא ענין שפע הטבעיית מתחלה בכלים של אצילות ומשם
למרכבה ומשם לעולם היצירה שהם המשרתים ומשם לעשיה ומשם לכוכבים ומזלות ומשם
לעולם התחתון ,ולכן שם זה משותף לכל שר ומושל כמ"ש )שמות כב ח( עד האלהים יבוא דבר
שניהם.
ולכן בכל מעשה בראשית קודם שנברא האדם לא נזכר שם הוי"ה רק אלקים לבד,
שעדיין לא היה גילוי להנהגה העליונה עד שנברא האדם ,ואז נשלם הכסא ואז נסדר ההנהגה
שיהיה ע"פ מעשה ועבודה כמ"ש בכמה מקומות ,וזה נקרא בשם הוי"ה ית' שהוא הנהגה
המושל על הטבע והוא משתנה בכל עת ובכל זמן לפי הכנת האדם ,ודבר זה נקרא בשם פנימיות
ההנהגה שהוא בא מצד גילוי כבודו ית' שבמה שבני אדם רואים שמשתנה ההנהגה ע"פ מעשיו,
ובזה יודעים שיש דין ויש דיין והכל יבא במשפט ,והוא גילוי הוייתו ומציאותו והשגחתו ית',
וזה נקרא ההנהגה שאינו בהדרגה ,והוא כמו מלך שבעצמו משגיח ומנהיג כל משרתיו וכל בני
מדינתו הכל בשוה.
ונמצא שאלו ב' ההנהגות הם בסוד חיצוניות ופנימיות העולמות ,שחיצוניות אינו תלוי
באדם ונשמות ,והם תלוים בשם אלקים בהנהגה הקבועה מו' ימי בראשית הטבעיית ,והנהגות
הנשמות תלוים ע"פ מעשה העבודה בשם הוי"ה בגילוי יחודו ית' ,וע"י משתנה גם חיצוניות
העולמות ,שכל המרכבה והמלאכים ומשרתים וכל צבא השמים והארץ וכל תולדותיהם הם
משתנים ותלוים בהם והם נקראים תולדות השמים כמ"ש )בראשית ב ד( אלה תולדות השמים
והארץ בהבראם ביום עשות ה' אלקים וגו' ,שכאן נזכר שם הוי"ה ג"כ כמ"ש ,והנהגה זאת
נקראת פנימיות לבד מ"ש למעלה שהוא עיקר הכוונה והתכלית.
עוד טעם לזה כי הנהגה זאת מתעלמת ועיקר הנהגה הקבועה הוא רק בשם אלקים לבד
הטבעיית ,והוא כדי שיהיה הבחירה נמצאת ויהיה שכר היראה לאדם שאם לא כן היה הבחירה
מתבטל ,והוא מ"ש שלמה )קהלת ג יד( ידעתי כי כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם ,עליו
אין להוסיף וממנו אין לגרוע ,והאלקים עשה שייראו מלפניו ,והוא כמ"ש שהנהגה הקבועה
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הנקרא בשם אלקים הוא אינו תלוי במעשה ואין שייכות שינוי וגירעון ותוספת כלל בהנהגה זו,
והאלקים עשה כן כדי שיהיה הבחירה ועבודה ושייכות יראה לאדם כמ"ש.
פתח ב
ודברים אלו רמזם הרב הקדוש ז"ל במליצת דבריו שהסתיר תחת לשונו ,במ"ש כי בכל
בחינת הקטנות הוא חיצוניות שהם עיבור יניקה ומוחין דאלקים ,ג"ת וג' אמצעיות וג"ר ,והיינו
סוד ו"ק שהם כלים החיצונים בשם אלקים כמ"ש ,שגם הנהגה הטבעיית מתחלק לג' מדרגות
שהם בג' עלמין בי"ע שבכל א' השפע הוא יותר גדול ,וג' עלמין אלו תלויים במאורות דאצילות,
וג"ת שבהם הוא בסוד נפש בעשיה ,וג' אמצעיות חג"ת רוח ביצירה ,וג"ר נשמה בבריאה ,ואלו
ג"ר הם בסוד ג"ר של הרוח ,שהנשמה אינו מתגלה אלא בגדלות ,והוא סוד שם הוי"ה שהם
מוחין דגדלות כמשי"ת במקומו 3263והוא סוד גילוי הנהגה עליונה המושל על הטבע ומבטלה,
והוא סוד מיתוק שם אלקים ע"י הוי"ה ,וגם בזה יש ג' מדרגות ,ג"ר וג' אמצעיות וג"ת ,שהם
מאירים בג' עלמין הנ"ל וכמו שיש כלים דחיצוניות בסוד ג' חלקים הנ"ל ,כמו כן יש בהם אורות
פנימיים ומקיפים דחיצוניות ,וכן בכלים דפנימיות יש ג"כ סוד אורות פנימיים דנר"ן ומקיפין,
והיינו כמ"ש במקומו )צמצום פתח יא( שהכלים הם כחות המדות בגבול ושיעור מה שנראה
לנבראים ,והאור שבהם הוא נשמה להם שהוא נמשך מסוד הקו שנכנס תוך הרשימו ,והוא סוד
השקפת הבלתי בעל תכלית מיחוד העליון השומר המדות אלו בשביל תכלית הכוונה הנרצה
בהם ,שכל א' מן הפרטים יש לו כונה תכליתית אחרת לפי ערכו ומקומו ,וכן הנהגה הפנימיית
שהוא בסוד גדלות ,ג"כ הוא בגבול ושיעור לפי חילוק המדרגות של כל א' ולפי שינוי הזמן ,והם
הכלים ובהם אור פנימי עד"ז ,ואורות המקיפים הוא כח הבלתי בעל תכלית שמשקיף על כל
המדרגות להביאם אל הבלתי בעל תכלית ,ממדרגה למדרגה בסוד עליית העולמות ,שהמקיפים
נעשים פנימיים.
וצריך שתדע כי גם החיצוניות שהוא הנהגה הטבעיית הוא משתנה ע"י המעשה ,שהרי
כל הבנין של המאורות נעשה בסוד דמות אדם שהוא ע"פ דרכי התורה והמצות תרי"ג ,שבהם
כל עבודתינו בסוד יושר ,שאין לנו עסק בסוד העגולים ,מ"מ יש הפרש בין הפנימיות וחיצוניות,
שהחיצוניות עיקרה הוא בכלים החיצונים של הגוף ,והיינו כפי המדה שניתן בתחלת הבריאה
בו' ימי המעשה ,ומ"מ אחר שנברא האדם גם הטבעיית הזאת תלויה בעבודה שמשתנה לפי ערך
המעשה ,רק שאין נגלה הנפלאות וגילוי שמו ית' בהם ,משא"כ הנהגה הפנימיית הוא בגילוי
כבודו ית'.
וז"ש הרב ז"ל שמעשה המצות בפועל כמו ציצית ותפלין ודומיהם ,הם פועלים
בחיצוניות העולמות ,וכל מצות שהם בדבור הם פועלים בפנימיות כמו תלמוד תורה ותפלה,
והוא כמ"ש שהמצות הם גורמים זיווג תחתון גופני שהם ביסודות שכוללים הארת הו"ק שהם
בסוד עיבור ויניקה דשם אלקים ,אבל תלמוד תורה הוא בזיווג דנשיקין בג"ר שהם סוד מוחין
דגדלות ,שאלו הם נקראים פנימיות הגוף ,והברכות של המצות הם סוד אור מקיף בין בפנימיות
ובין בחיצוניות ,כי אור מקיף הוא גילוי יחודו הבלתי בעל תכלית המשקיף על כל המדרגות,
והוא מ"ש אשר קדשנו במצותיו ,שע"י המצות מגלה כח קדושה עליונה להעלות הכל אל
הנצחיות ,והוא תוספת ברכה אל מדרגות ואורות שהם בסוד מדות של אצילות שהם משגיחים
אל הגבול ,וז"ש ברוך אתה ה' כו' ,שהם המוחין של המאורות 3264בין בחיצוניות במצות
מעשיות ובין בפנימיות במצות התלוים בדבור ,והמוחין בכולם הם בסוד שם הוי"ה והם
מתברכים מאור המקיף להתקשר בסוד הנצחיות שהוא מקור כל הברכות ,והוא מ"ש אשר
קדשנו במצותיו וציונו כו' ,והם בסוד הקדושין והביאה ,וצונו הוא הביאה בסוד ככלה תעדה
כליה )ישעיה סא י( שהם אתוון ונקודין ,3265כל"ה הם אתוון ב' פעמים כ"ח בא"ב ותשר"ק עם
מנצפ"ך ,וא' דמשלים בסוף משמש לכאן ולכאן הם נ"ה בסוד )דברים י יד( ה"ן לה' אלקיך
השמים ושמי השמים וגו' ,וכמ"ש במדרש ,כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם ,כמה הם

 3263נ"ל שזה כמשנ"ת ,וזה ז"א פתחים לז ,לח.
 3264עי' פע"ח ברכות פרק ב' ,שבא"י היא מוחין דיסוד אבא ,ואקב"ו מאמא.
 3265עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' שיש כ"ח מחנות של הנקודות.
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גבוהים חמשים וחמש ,והי' הם בסוד נקודות והוא הטיפה ביאה בקדושין כמ"ש רבינו הגדול
ז"ל בביאורו לפרשת האזינו ,יעו"ש.
פתח ג
וביאור הדברים הוא כמ"ש בתיקונים )ד' ע"ב( והמשכילים אינון אתוון ,יזהירו אלין
נקודין כו' ,והיינו כמ"ש בכ"מ שבנין כל העולמות וכל פרטיהם נבנו ע"י האותיות ברל"א
שערים פנים ורל"א שערים אחור ,שכל היצור יוצא משם אחד ,כמ"ש בספר יצירה 3266והם
תס"א שערים כמנין והמשכילי"ם ,שכל פרט מהנבראים נבנה ע"י שכל וחכמה עמוקה בסוד נ'
שערי בינה ול"ב נתיבות חכמה ,יזהירו הוא סוד הנקודות ,הוא הפנימיות של המאורות ,והוא כי
האותיות הם מבינה ונקודות מחכמה ,3267והיינו שהמעשה באימא ואמירה בחכמה כמ"ש בזוהר
)ח"א כ"ב ע"א( ,3268חכמה אומר ובינה עושה ,שציור כל הכלים של הנבראים של כל הג' עלמין
היה ע"י אימא במעשה שהם בג' מיני אתוון ,גדולים בינונים וקטנים ,וכמ"ש הרב ז"ל כאן
שחיצוניות העולמות הם בי"ע שבז"א והפנימיות הם בסוד אצילות שבו ,והם נר"ן בחיצוניות
ונשמה לנשמה בפנימיות ,וידוע כי אימא היא מתפשטת בבי"ע וחכמה באצילות ,ולכן אמירה
שהוא בפנימיות הוא בחכמה באצילות ,ואותיות הם בכתיבה במעשה ,ואין בהם דבור בלא
נקודות ,רק בכתב על הספר ,אבל הדבור הוא בנקודות בסוד י' דחכמה והוא מ"ש יזהירו אלין
נקודין ,שהוא אור הפנימי דגדלות שבהם ,שהוא בסוד שם הוי"ה דגדלות.
ולע"ל אז באלף השביעי בעליית העולמות לסוד הנצחיות יעלו לסוד המקיפים ,וז"ש
כזוהר הרקיע שכל רקיעים הם אורות מקיפים כידוע ,3269והם בסוד יה"י או"ר ויה"י או"ר שיהי
אור הוא אור שנגנז לצדיקים לע"ל לעוה"ב שאז יתגלה האור לעתיד בסוד שם אהי"ה דאימא,
ויה"י אור הוא בהנהגת הזמן של עתה שהאור גנוז ,3270וז"ש יזהיר"ו הוא ויה"י או"ר כזוה"ר
יה"י או"ר.
והנה כל המדרגות הם בכלל בסוד נ"ה דרגין של האותיות כמש"ל )פתח ב'( והוא
הנהגת עתה שהוא בסוד הנהגת צדיק וטוב לו רשע ורע לו ,3271שע"י שהאור נגנז אין שכר
המצות מתגלה ,שהמצות הם בסוד חיצוניות העולמות שמתלבש בטבע ,והוא בסוד מזל יום
ומזל שעה 3272כמ"ש )מו"ק כ"ח ע"א( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא ,אלא במזלא תליא כי
מזלא הוא חיצוניות ההנהגה ובו נתעלם שכר תיקון המצות כדי שיהיה בחירה כמ"ש בכ"מ,
והוא סוד ההנהגה הנשפע בהדרגה לכוכבים ומזלות ,אף שגם הם מסודרים ע"פ העבודה אינו
בבחינת קבלת השכר רק לתיקון העבודה כל אדם לפי שורשו ומקורו ,שיש מי שהעושר והטוב

 3266פ"ב מ"ד.
 3267עי' ע"ח טנת"א פרק ד'.
 3268וז"ל ,ויאמר הוה אמר לאלהי"ם יהי אור ,מארי דבניינא )אבא – עי' שם לשון הזהר( איהו
אומר ואומנא )אמא( עביד מיד ,עכ"ל.
 3269עי' ע"ח אבי"ע פרק ג'.
 3270עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ב וז"ל ,יהי אור אבא ויהי אור אמא )זהר ח"א כ"ב ע"ב(
שאבא טמיר יתיר וסתים מאמא דהיא קיימא לשאלה ,וכמ"ש בתיקו"ז אומר ועושה ,אומר באבא
ועושה באמא ,ובה אצטיירו כידוע ,ולכן באבא כתיב יהי ובאמא כתיב ויהי ,וכל תוספת ו' בנוק'
כמו וה' הוא וב"ד וז"ש )מגילה י' ע"ב( כ"מ שנא' ויהי אינו אלא צער ,דדינין מתערין מינה ,עכ"ל,
ועי' אדרת אליהו במדבר ו כב.
 3271נדצ"ל צדיק ורע לו רשע וטוב לו.
 3272ענין מובא זה בגמ' שבת )קנ"ו ע"א( וכן בתז"ח ל"ח ע"ב וז"ל ,תא חזי גלגול דאת ו' איהו
דנפיק בשעתיה דעליה אתמר מזל שעה גורם כמה דאוקמוה )מ"מ( אין מזל יום גורם אלא מזל
שעה גורם ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ו ע"א שזה תלוי אם זה שייך לז' היכלות או לי"ב אנפי חיוון ,עכ"ל,
עי' בהגר"א תז"ח ל"ח ע"ב ד"ה אין מזל כו'  -שהוא ששת ימי המעשה כו' ,וד"ה אלא מזל שעה
גורם  -והוא השכינה כנ"ל וע"ד רשע שהשעה משחקת לו ור"ל כמו יושב בשמים ישחק אדני ילעג
למו כמ"ש טוב כו' משחוק שמשחק הקב"ה עם רשעים בעה"ז ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז קט"ז
ע"א ד"ה מאי מזלא דילה בעלה  -די"ב מזלות שהן בעולם שולטין על י"ב בשנה דאינון י"ב חדשים
כמ"ש בס"י י"ב בעולם כו' י"ב בשנה כו' וכן בי"ב שעות ביום ולכן מזל שעה גורם ולכן הכל תלוי
בנפש שהיא כפי השעה שנולד ,עכ"ל.
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הגדול יגרום לו חסרון בעבודה ויש להיפוך ויש בזה כמה דרכים שונים ,ועיקר קבלת השכר הוא
לע"ל שאז יתגלה הפנימיות וסוד המקיפים כמ"ש.
וז"ש שלמה )קהלת ה ז( אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על
החפץ כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם ,ר"ל שעתה סוד ההנהגה ע"י מדרגות זה תחת
זה בסוד מספר המדרגות של כחות האותיות שהם במספר נ"ה כמ"ש שהוא בסוד חיצוניות
ההנהגה דבמזלא תליא מלתא ,והם בסוד מספר ז' כוכבים ומ"ח צורות שבמזלות 3273שבהם כל
ההנהגה החיצונה בסוד מ"ח שערי בינה יובל ושמיטה שהוא אימא ונוקבא ז' ומ"ט ,והוא בסוד
ב' שמות אהי"ה בוכ"ו גי' נ"ה ,3274אבל שער המ"ט הוא תלי ,תנין השמים ,3275המהפך כל
המזלות לרצונו ,ומשם כל הנפלאות כמ"ש במקום אחר )פתח כא(.
וז"ס הקידושין והביאה ,שקדושין הוא בחיצוניות הגוף שמתקשרים דו"נ זה בזה ואינה
יכולה להפרד ממנו והוא סוד טבעת קדושין כמ"ש בהקדמת הזוהר )ט"ו ע"א( קוטרא בגולמא
נעיץ בעזקא ,שעזקא הוא סוד רשימו המקיף שהוא סוד הצמצום שמשם שורש הכלים חיצוניות
העולמות ,וקוטרא הנ"ל הוא יו"ד סוד הפנימיות המאיר מן הקו הנמשך תוך הרשימו ,וגם עזקא
הוא סוד החותם של מנצפ"ך ,וסוד הכ"ב אותיות שמהם נבנה כל החיצוניות בסוד דלתות
וצירים של רחם דאימא שמשם ציור כל הנבראים בצורת מ"ם סתומה ,3276וצירים הם קוצין של
הב' דלתין הם האותיות ,והצירים בסוד יודי"ן שהם הנקודות ,וב' דלתין הם האותיות כפולות
בא"ב ותשר"ק ,וקוטרא הנ"ל הם הנקודות וז"ס הקדושין ,והביאה הוא פנימיות חיבור זו"נ
בזיווגא דילהון ,והוא סוד הי' ,טיפה ,שהוא הנקודות ,והוא הארת הפנימיות בהנהגה העליונה.
והוא סוד כל"ה בקדושין ,וי' נכנס שם בביאה אז תעדה כלי"ה )ישעיה סא י( וז"ש
בנוסח הברכה אש"ר קדשנו כו' ,שאש"ר הוא כלל האותיות שהם תצ"ו חיילין 3277ועם מנצפ"ך
הם בסוד אש"ר 3278ומהם סוד כל השערים פנים ואחור גי' קדשנ"ו ,והוא במעשה שהוא סוד
הקדושין ,במצותיו שע"י המצות במעשה מתקדשים ישראל בסוד אירוסין ,וצונו הוא באמירה
בתורה שהוא סוד הפנימיות ,וצריך בכל מצוה ובכל עסק תורה לחבר ב' המדרגות תורה ומצות
ביחד ,ולכן נתקן ב' הדברים בכל ברכה להאיר בהם סוד המקיפין כמשנ"ת.
פתח ד
כבר ביארנו בכ"מ שתכלית העבודה של האדם הוא להיות מתקן את עצמו וכל הנבראים
להעלותם למדרגות יותר עליונות מכפי שהוא ,וענין עליה זו הוא בב' אופנים ,הא' הוא עליה
במה שירד מתחלה להחזיר אותם למקומם ,והב' להעלותם למדרגות יותר עליונות מכפי מה
שהיו בתחלת מציאותם ,והוא בסוד עליית העולמות לסוד הנצחיות ,וענין עליה במדרגה
הראשונה שכתבנו ,הוא במה שירדו בתחלה בעת השבירה ,והיינו כמשנ"ת במקומו )שבירה
פתח ט'( שהשבירה היה כפי שיעור מחשבה עליונה במאורות לפי הקלקולים שהיה יכול למצוא
בהם ע"י הבחירה של האדם ונמצא שזה נקרא ירידה לעולמות ,ואח"כ היה השיעור בסוד
התיקון ,היינו לפי סוד התשובה והתיקון על הקלקולים שנעשים ע"י החטאים ,וזה נקרא תשובה
שמחזיר כל המדרגות למקומם והוא הנעשה ע"י העבודה בכל הו' אלפי שנין ,ולכן היה כן
 3273עי' באריכות בליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב ,ובהגר"א תיקו"ז קי"ט ע"ג.
 3274עי' לעיל מ"ן ומ"ד פתח כג וכן ע"ח מן ומ"ד פרק יא.
 3275עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד וז"ל ,משה זכה לבינה הוא כנ"ל וכמ"ש אלף בינה וכו' וזה האלף
הגדול הוא התנין והוא סוד שנקרא משה התנין הגדול לכן על ידו נלקה פרעה ,עכ"ל.
 3276עי' לעיל ז"א פתח טז.
 3277עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 3278עי' תיקו"ז ע"ט ע"ב וז"ל ,עוד אשר קדשנו במצותיו וצונו ,ולא אמר קדשתנו וצויתנו,
אשר איהו אשר אהי"ה ודאי ,ודא כתר עלאה ,מסטרא דנוקבא אתקרי אשר ,ומסטרא דדכורא
אתקרי ראש ,רישא דכל רישין ,קדשנו דא אבא )סבא( דאתמר ביה ויאמר אלקי"ם יהי אור ,וצונו
דא אימא ,דאתמר בה ויהי אור ,ולית הוויה אלא על ידי עשיה ,ותרוייהו לימינא ושמאלא ,עכ"ל.
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בשיעור המחשבה תחלה ,העולמות והמדרגות במקומם ,ואח"כ יורדים ממדרגתם כדי שיהיה
כח להעלותם ,שאין זה דבר חדש לגמרי בסוד מ"ש שלמה )קהלת א ט-י( מה שהיה הוא שיהיה
ומה שנעשה וגו' ,יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה וגו'.
והענין ,כי הזמן מתחלק לג' מדרגות היה הוה ויהיה ,והם ,א' קודם הבריאה ויציאת
המדרגות קודם השבירה ,והב' הוא בהנהגת הו' אלפי שנין בסוד הוה שהוא בסוד הבחירה
שהוא בדרך עולה ויורד שמתחלק לפי הזמנים כגון בשבתות ויו"ט ובעת התפלות שבכל יום,
ואח"כ חוזרים למקומם ,והג' הוא באלף השביעי שאז הוא זמן העליה שאין בו ירידה ,שאז
נתקנים מכל הקלקולים שלהם ע"י אימא שהוא סוד התשובה דשם כולם סלקין בה בסוד העיבור
להתברר מן התהו בסוד המים 3279מקוה ישראל ה' ,מה מקוה מטהר כו' )יומא פ"ה ע"ב( ונמצא
שבעת הזה כל המדרגות הם כקודם השבירה ממש ,אבל בסוד הנצחיות מה שיהיו המדרגות
עולים הוא לאחר אלף השביעי בסוד הג' מוחין ועוד מדרגות זה למעלה מזה עד אין קץ.
וז"ס התחלקות המדרגות בבינה וזו"נ שהם בסוד נר"ן של הכלים שהם בבחינת מדה
וגבול ,משא"כ חיה ויחידה שאינם מתלבשים בגבול ומדה כלל והיינו שמה שהיה קודם
השבירה הוא בסוד מלכות שלכן נקראים מלכין קדמאין ,והנהגות הו' אלפי שנין הוא בסוד ו"ק
בהוה שבהם עליה וירידה כפי שינוי הזמן ,ובאלף השביעי הוא בבינה בסוד יהיה בתיקון.
ועדיין אינו בנצחיות ,רק בסוד חזרתם למקומם במה שירדו ,ולכן הם בסוד נר"ן
שמתלבשים בכלים אבל לאחר אלף השביעי שהם בסוד הנצחיות הם בסוד חיה ויחידה מה
שאינו מתלבש כלל בגבול וכלים של מדות ,וז"ש 3280מה שהיה בתחלה קודם הקלקול הוא
שיהיה באלף השביעי אחר שיחזרו לתיקונם ,ונמצא ששם ההיה והיהיה הם שוים ,והוא סוד
מ"ש בסוף ספד"צ )ל"ו ע"ב( קרן ביובל אתעטר גו' ,חזרת מלכות נוקבא לאימא ,היה ביהיה,
וגם כל התיקונים ועליות שנעשים בכל זמן עכשיו ע"י העבודה והזמנים המסוגלים לזה ,אינו
דבר חדש אלא חזרת מה שנתקלקל וז"ש )קהלת א י( יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה
לעולמים אשר היו מלפנינו ,והם עלמין קדמאין כפי מה שהיו קודם השבירה.
וענין זה הוא ממש כמו העובר כשהוא בבטן אמו שאז )נדה ל' ע"ב( נר דלוק על ראשו
כו' ולומד כל התורה כולה ,ואח"כ כשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכח כל
תלמודו כו' ,ונמצא שמה שהאדם יגע כל ימיו בתורה ולהשיג מדרגות גדולות אינו אלא חזרת
הדברים שהיה לו מקודם ,ואם לא היה לו הכנה זו בתחלה בזמן העיבור לא היה יכול להשיגו
אח"כ ,וכמו כן היה כאן שלכך היו תחלה כל העולמות של המדרגות במדרגה העליונה ,ושוב
ירדו אח"כ כדי ליתן הכנה לאדם שיוכל לתקן אותם להעלותם למקומם הראשון ,אבל כל
העליות שנעשו אח"כ אחר אלף השביעי בסוד הנצחיות אינו נעשה ע"י האדם ,אלא הוא בסוד
קבלת שכרו שזה נעשה ממילא ,וכמה מדרגות ירידה היה לעולמות ,הא' מצד השבירה ,הב' מצד
חטא אדה"ר ,הג' מצד פגם קטרוג הלבנה ,שכל אלו המדרגות ותיקונים המה ע"י העבודה.
פתח ה
וצריך שתדע שכל העליות שנעשה בכל הזמנים של הו' אלפי שנין הם במספר מכוון
כפי התיקונים והמדרגות שהם צריכים לעלות במספר המדרגות שהיה בהם הקלקולים של
השבירה ,שאף שאחר כל עליה יש ירידה כמו שהוא אחר התפלה ואחר שבת ויו"ט שחוזרים
לירד במקומם ,מ"מ אין זה לבטלה ח"ו ,אלא שכל עליה ועליה נקבע שורשו למעלה באימא
שכך שיערה מחשבה עליונה מספר ימי שבתות ויו"ט שבכל הזמן ומספר כל התפילות ותיקונים
של המצות שנעשה עד סוף אלף הששי כפי מספר המדרגות שהיה בהם הקלקול ,והוא מ"ש
שבכל תפילה וכל זמן נעשה תיקון אחר שלא היה נעשה בזמן הראשון ,וכפי מספר העליות
ותיקונים האלו כך הם מספר העליות שיהיו באלף השביעי ,רק שבזמן הו' אלפי שנין הם
 3279עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ז ע"ב וז"ל ,בינה שהיא מקוה ישראל שמטהרת ישראל ביוה"כ
שהיא בינה ,כמ"ש אשריכם ישראל מי מטהר וכו' וכן מקוה ישראל דלעילא כידוע ,עכ"ל.
 3280לא מצאתי חז"ל כזה ,ורק מצאתי כעין זה במגלה עמוקות אופן רכד ,וז"ל ,ידוע מ"ה
ש"היה ה"וא שיהיה )קהלת א ט( ר"ל כל מה שהיה בתחילת הבריאה הוא יהיה לעתיד לבא ,ונרמז
שם משה בר"ת )וכן הוא בשעה"ג הק' לח( שרמז קהלת שמשה רצה לתקן כל מה שהיה קודם חטא
אדם ,הוא שיהיה בזמנו ,עכ"ל.
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בבחינת עליה וירידה מצד שעדיין הבחירה מסורה והסט"א יש לה מציאות כל זמן העבודה
משא"כ באלף השביעי.
והוא סוד מ"ש בכמה מקומות ששבת כולל כל ששה ימי החול ,שכפי מספר המדרגות
שבו' ימי השבוע כך הם בשבת ,רק שאז זמן השביתה והמנוחה מיגיעת המלחמה הכבדה
שהאדם עושה עם הסט"א ,והוא סוד מ"ש בזוהר פרשת פנחס )רמ"ה ע"א( בי"ב ככרות בשבת,
שית באתגליא ושית באתכסיא ,וכפי שיטת רבינו הגדול בכתביו 3281שהם ו' ככרות ב' בכל
סעודה כפי מספר ימי השבוע ובשבת הם באתכסיא ,והוא סוד הארת אימא באלף הז' עלמא
דאתכסיא.
וסוד העליה הזה הוא תוספת חשיבות בנבראים כמו שאנו רואים באדם שבכל שבת
נוסף לו נשמה יתירה 3282ורוחב לב למנוחה ותענוג ,והחושים שבו מתגדלים ומתענגים ביותר,
וגם רוח הקדושה גובר בו ביותר ורוחב לב להבין ולהשכיל ,אבל הגוף עצמו אינו משתנה כלל,
וצריך שיהיה נמצא כל זה בשורשו למעלה ,והוא סוד העליה של המאורות דאצילות בכל
המדרגות בכל התפלות של שבת ,כמו באדם בסוד נר"ן שבו שהם בסוד ג' סעודות של שבת.
והיינו שבכל המאורות יש פנימיות וחיצוניות ,והפנימיות הוא סוד מוחין דגדלות כמ"ש
למעלה )פתח ב'( והיינו סוד התרחבות החושים שבראש שהם באים מן המוח ,ובשבת ויו"ט
נכנסים פנימיות אחרים ע"י שהוא חושים יותר מאירים ומתלהטים יותר בהרחבה כמו שהוא
במדרגת העולם שלמעלה ממנו ,והיינו שסוד המוחין והחושים תלוים בנר"ן שבו ,שכפי ערך
הנר"ן כך הם ערך המוחין והחושים שבהם הנשמה מגלה כחות שלה ,והוא סוד עליות העולמות
שאנו מדברים בשבת ,שנוקבא עולה לז"א בלילה וביום ז"א עולה לאו"א ומקבלים כתר מאו"א,
והיינו שנכנס בהם פנימיות אחרים ממדרגות שלמעלה.
וזהו ההפרש בין עליות של ימות החול ובין עליות שבשבתות ויו"ט ,שבימות החול אין
נכנסים בזו"נ פנימיות אחרים מאו"א אלא סוד התקשרות והתכללות המדרגות ,שפנימיות
התחתון עולה ונעשה חיצוניות אל חיצוניות של או"א וכדומה ,שכל מדרגה עליונה החיצוניות
שבו הוא עולה ונעשה פנימיות אל פנימיות התחתון ,ונמצא ,שבאמת אין זה עליה והעתקה
ממדרגה אל מדרגה ,רק הוא כעבד שעולה להיכל רבו לקבל פרס ממנו ואינו עומד במקום רבו
ממש ,משא"כ עליות של שבת ויו"ט ,אז ז"א ונוקבא חיצוניות שלהם עולה במדרגה יותר,
שהפנימיות שלהם אינו מה ששייך להם אלא מסוד פנימיות או"א עצמם ,והוא כמו נשמה יתירה
שנכנס באדם ממש למטה ונמצא שזו"נ כשעלו הם במדריגת או"א עצמם ,וכל זה הכנה למה
שיהיה לע"ל שאז באמת כל העולמות יעלו למדרגות עליונות ,וכמ"ש )ישעיה ל כו( והיה אור
הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים וגו' ,שהוא סוד עליית זו"נ
כמ"ש במקום אחר.
פתח ו
ולהבין ענין זה על בוריו ,צריך לפרש ענין הפנימיות והחיצוניות של המאורות מה
ענינם ,והוא שצריך שתדע שעצם הכלים של המאורות הם סוד חוקי ההנהגה ,שכל אבר וכל
פרט מהם הוא חק אחד אשר שם המאציל ית' ,וכל פרצוף יש לו חוקים אחרים ,כגון נוקבא
חוקים שלה הם לסדר הנהגת הבית כמו האשה בבית בסוד )משלי יב ד( אשת חיל וגו' ותקם
בעוד לילה וגו' ,והיינו שכפי הסדרים שהכין ז"א בעלה כך היא משפעת ומורדת אותם אל
התחתונים ,וכמו באדם למטה הבעל הוא העוסק במו"מ ומרויח ,וכפי ענין הרווחתו כך הוא
מסדר הנהגת ביתו ומוסר ההנהגה אל האשה ,והיא המביאה הריוח שעולה ע"י עבדיו ומשרתיו
 3281עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ד ע"ג וז"ל ,דת"ת הוא ו' כולל ב' דרועין שית פרקין ,וכן צדיק ו'
כולל ב' שוקין ,שוקיו עמודי שש עומדים של שש וכו' ,אבל ברע"מ פנחס אמר דא"צ אלא תרין
לחמין בכל סעודה כדברי הגמ' ,ואמר דהן שית באתגליא ושית באתכסיא ,וי"ל שגם כאן מיירי
כה"ג דוא"ו דעד"א שהן דחג"ת הן גוונין סתימין דלא אתגליין ,ודנה"י הן דשכינתא דאתגליין והן
בפתורה דשבת ,וז"ש כאן שית מהאי סטרא ,עכ"ל ,ועי' ליקוטי הגר"א מב ע"ב שהם נהיו י"ב על
ידי שחותכים כל הו'.
 3282עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ט ע"א וז"ל ,תיקון התפילה דחול הוא בשבת ממילא ,ולכן אין
תפילין בשבת ,וקבלת השבת הוא שכינה עלאה ,והוא הכנה לתפילת השבת והוא קבלת נשמה
יתירה ונשמה הוא מבינה ולכן אומרים נשמת כל חי ,עכ"ל.
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בבית ובשדה ,וכמו כן הנוקבא היא המעלה עבודת התחתונים בסוד מ"ן לבעלה ,ואח"כ לפי
ערך המ"ן ולפי הגדלתו או מיעוטו כך הוא השפעת המ"ד שנותן לנוקבא על ב' דרכים ,או
בתוספות אורות ותיקונים חדשים שהם בסוד נשמות חדשות ,או בחזרתו לתקן מה שכבר היה
ונתקלקל והוא בסוד זיווג דנשמות ישנות לחדשם ,ונמצא שחוקי השכינה אינו אלא לסדר
הרכבת החוקים להעלות מה שנתקן ונסתלק מן הסט"א ולהגיע אח"כ התיקונים העליונים להם.
אבל חוקי ז"א הוא סדורי המשפטים והוצאות הנבראים והמגיע להם כפי המשפט והדין
שהוא בסוד הריוח שמרויח מעבדיו ומשרתיו שע"פ הוא נותן לכל א' חוקו ,והוא עצם ההנהגה.
וחוקי או"א הוא ע"ד אחר ,והיינו להאיר אל ז"א מא"א כפי גילוי החסדים הגדולים
שהוא מתקרב אל הנצחיות ,ולהשפיע לז"א לפעמים למעלה מקו המשפט רק בשביל קיום
המשפט ותיקונו ,כמשנ"ת במקומו באריכות )או"א פתח טו( וגם בזה יש כמה מדרגות במיעוט
וריבוי ,כגון ישסו"ת תחתונים ואמצעיים ועליונים ואו"א עילאין.
וחוקי א"א עצמם הם חוקי החסדים הגדולים ורב טוב הנשפע כפי מה שהוא ,משא"כ
כשבא לאו"א מצטמצם מדרגתו ,ועד כאן הם חוקי האורות השייכים להנהגת הגבול הזמניי,
ולמעלה הם בסוד חוקים אחרים שהם בסוד הנצחיות שהם ג"כ על כמה מדרגות זה למעלה
מזה ,וכל אלו החוקים הם בסוד כלים של המאורות שהם בסוד מדה ושיעור לכל חק כפי הראוי
לו ,שכל ח"ק הוא בסוד חקיקה וצמצום ומדה ,ששורש כל החוקים האלה הוא בצמצום ורשימו
העליון שמשם שורש כל הכלים ,ופנימיות כל המאורות הוא בסוד טעם החוקים שהם מסודרים
בחכמה ובינה לצורך תיקון העולמות שהם החושים שבראש שמאירים מן המוחין ,שחושים
האלה הם משמשים ע"י הכלים ואברים שהם המדות.
והנה המאורות וחוקים האלה הם נמשכים זה מזה ,והיינו שחוקים של הנוקבא הם
נתלים ונמשכים מחוקים של ז"א ,וחוקים של ז"א מחוקים של או"א ,וכן של או"א מא"א ,וכן
כל המדרגות הם נקשרים זה בזה ,שהרי כל השתלשלות העולמות והפרצופים הם מקושרים
בקשר יחוד העליון שזהו היה סוד התיקון לקשר המדרגות בסוד המתקלא ולהיות נמשך דבר
מדבר והעליון יתפעל ע"י התחתון ,ויעלה העבודה והתיקון מזה לזה להשלים רצון היחוד
העליון ,וז"ש בסוד עליית העולמות שחיצוניות עליון נעשה פנימיות אל פנימיות תחתון ,ור"ל
שפנימיות הכוונה והטעם של מדות וחוקים של התחתון ,הם נמשכים ונתנים מעצמות החוקים
של העליון ,וע"י העבודה של התחתונים במצות או בתפלה הראוים ,נקשרים התחתונים ועולים
אל העליון ,ר"ל שפונים אל כוונה העליונה להשלים הרצון העליון מהם ,וכן זה לזה ,והוא סוד
התפלות שבמקום קרבנות תקנום 3283כמו בקרבן שהוא קירובא ויחודא דכל הדרגין זה מזה בסוד
)ויקרא א ט( אשה ריח ניחוח לה' שאמר ונעשה רצונו ,וכן הוא בסוד כוונת התפלה ממש
שנכללים היכלין בהיכלין ורוחין ברוחין ,כמ"ש בזוהר פרשת בראשית )מד ע"ב( ופקודי )רנ"ט
ע"ב(.
אבל בשבת ויו"ט הוא ענין אחר ,שחוקים של זו"נ עצמם הם משתנים בערך הפרצוף
שלמעלה מהם כמו למטה ,שבימות החול הוא זמן המלאכה ובשבת ויו"ט הוא עוסק בשביתה
ועונג ומנוחה ,וכמו כן הוא במאורות העליונים ,שבימות החול זו"נ פועלים כפי החוקים שלהם
שהוא בהסתר הטוב והעונג כמ"ש )קידושין ל"ט ע"ב( שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ועיקרו
מוכן לעוה"ב שהם החוקים של או"א לגלות הטוב והחסד מא"א ,וכמו כן בכל שבת מאיר
התנוצצות משכר המצות והעבודה ,ולכן הוא זמן השביתה והעונג כמ"ש )עירובין כ"ב ע"א(
היום לעשותם ולא מחר לעשותם ,היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ,ומעין זה הוא בכל שבת
ויו"ט ,וז"ס תוספת העונג והרחבת הנפש והשגת החכמה ובינה שהאדם מוכן לכך באלו הזמנים
יותר מבימות החול כידוע ,וז"ס מ"ש )ברכות נ"ז ע"ב( ששבת הוא מעין עוה"ב ממש ,והוא
מ"ש שזו"נ עולים שם בעצמם במקומם ,שפנימיות או"א הם פנימיות של זו"נ ,ר"ל שחוקים
שלהם מסודרים מעין מה שישמשו באלף השביעי שאז כל הנבראים יעלו ממדרגתם ויתבטל
המעשה ויהיו רוחניים משמשים בסוד העדון והעונג.
אך לפי שאין זה רק בסוד התנוצצות והארה לבד לא גילוי ממש כמו שיהיה לע"ל ,לכן
בעוה"ז אין גופי בני אדם משתנה רק בסוד פנימיות החושים שלהם לבד ,משא"כ בעוה"ב באלף
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השביעי שהגופות בעצמם יזדככו שאז יהיו נקבעים חוקי ז"א להיות לעולם במדרגת או"א ,כמו
כן יהיה קביעות גופי בני אדם ויכנסו בהם נשמות חדשות שהוא פנימיות אחר.
ובזה תבין הדרושים מ"ש הרב ז"ל שיש בזה סתירה לפי הנראה ,שבכמה מקומות נראה
שאין עליה אלא לפנימיות אל חיצוניות עליון ,ולפעמים כתוב שפנימיות העליון נעשה פנימיות
בחיצוניות התחתון ,וכמו שהיה קודם חטא אדה"ר שהעולמות עצמם היו במדרגה יותר גבוה,
והוא כמ"ש שיש הפרש בין ימות החול לשבת ויו"ט ,וגם בשבת ויו"ט נראה הסתירה בכמה
דרושים ,אבל הכוונה בזה שאינו רק בסוד הארה והתנוצצות לבד מעין עוה"ב ,ונמצא שהוא
באמת במקומו בכל החוקים שלו ,וג"כ יכולים לומר שחוקים שלו עולים למעלה ממש שפועל
לפי ערך התנוצצות עוה"ב בסוד השביתה והעונג מה שמשפיע לנשמות ישראל בסוד נשמה
יתירה ,והבן מאד.
פתח ז
עוד יש ענין אחר בסוד פנימיות וחיצוניות ,והיינו סוד מ"ה וב"ן שבכל פרצוף ,שכבר
נתבאר במקומו )נקודות פתח ד'( שמה שיצא בתחלה בעולם התהו הם מאורות הנקראים בשם
ב"ן שבהם נמצאים כל הקלקולים ,והיינו שהם מוכנים להניח הסט"א על שליטתו בסוד
הבחירה ,שעי"ז גורם קלקולים וחשך במאורות שכל חלק ומאור שבו מיוחד נגד איזה מצוה
ואיזה תיקון ,וכשאדם מבטל המצות עשה או עובר הל"ת ,אז נותן כח בסט"א שמאיר בו מאור
אחד שהוא מכוון לנגדו ,אבל שם מ"ה הם מאורות של תיקונים והם במספר מכוון נגד
הקלקולים שיכולים למצוא ,והם המעבירים כח הסט"א ומבטלים אותו ,והם בסוד רוח ונפש של
האדם ,וכשנכנס המ"ה הוא עושה ב' דברים ,הא' שמתקן גם הב"ן ,והיינו שמוסיף בו האורות
שנתעלמו ונחשכו ע"י הקלקולים והם בסוד ג"ר של ז"א בב"ן שבו ,וט' ספירות של ב"ן דנוקבא
שבתהו לא יצאו כלל ,והיינו שהיו מתעלמים ע"י שליטת הסט"א ,והב' הוא עצם המ"ה שלא
היה כלל שהם אורות החדשים בבחינת פרצוף שלם ,גורם תוספת האור גם למאורות שיצאו
בעולם התהו שהם הו"ק של ז"א וט"ס של הנוקבא ,שתחלה גם שהיו משמשים בעת התוהו
מ"מ היו קטנים מאד במדרגה שפלה ,והוא בסוד הנהגת העולם בעת שהרע גובר והחטאים
מרובים ,וע"י כניסת המ"ה הם מאירים יותר ,וז"ש הרב ז"ל ,שבתיקון נתוסף ג"ר דב"ן בז"א
וט"ס בנוקבא דב"ן וכל פרצוף דשם מ"ה.
ואלו הם הב' מדרגות שזכרנו ,שחיצוניות נקרא מה שיצא ג"כ בתחלה שהם מאורות
המניחים הסט"א לפעול פעולתם ,והפנימיות הוא מאורות שנתחדשו אח"כ לתקן הקלקולים,
ושני אלו המדרגות הם נמשכים מב' שרשים העליונים בסוד קו ורשימו ,שהרשימו הוא מה
שהיה סילוק הבלתי בעל תכלית שמזה היה שורש יציאת הסט"א לעשות את שלו ,והקו הוא כח
יחוד הא"ס שנכנס שם לתקן כל המדרגות ולהחזיר הכל ליחוד העליון ,והם בעצמם סוד נפש
ורוח דכללות ,ורוח הוא שם מ"ה והוא נקרא בזוהר )תיקו"ז י"ט ע"א( שקיו דאילנא מלגיו ,והוא
שמא מפרש שנזכר בכ"מ.
והוא מ"ש הרב שהם ב' מדרגות בז"א משה ויעקב דעת ות"ת ,3284שדעת הוא מלגאו,
והיינו שהדעת הוא מסוד מוחין הפנימיים שנמשכים בגוף ,ואף שגם בב"ן יש מוחין וכל
הספירות ,והיינו בסוד תוספת המאורות שניתוסף בב"ן אחר התיקון ע"י שם מ"ה שנכנס בו,
ולכן ג"ר שהם המוחין נקראים על שם מ"ה שבאו ע"י ,והוא עצם מדרגות יעקב ומשה ,שיעקב
ממנו שורש יציאת ישראל הגופים שלהם ,והם היו תחלה במצרים בסוד השבירה שגבר בהם
הקלקולים כמ"ש )דברים ד לד( לקחת לו גוי מקרב גוי וגו' ,וכמ"ש )יחזקאל כ ז( איש שקוצי
עיניו וכו' השליכו וגו' ,ואמרו )שמות רבה פט"ז פ"ב( משכו מע"ז שבידכם וגו' והיו בסוד ו"ק
לבד ,והוא מ"ש )ש"ר פ"א פ"ח( שאשה ילדה ששה בכרס אחד.
ולכן היו בשעבוד למצרים ,שהסט"א שלטה על הקדושה עד שבא משה רבע"ה הוא סוד
הארת שם מ"ה שנכנס לתקן הכלים הנשברים ולהוציאם מן הסט"א ,והם מאנין תבירין דקוב"ה
שנקראים עניים כמ"ש )שמות ג יז( אעלה אתכם מעני מצרים וגו' ,והוא בב' דברים ,הא'
שהוסיף בב"ן שהם כלים עצמם סוד הג"ר שלהם ,והוא סוד החירות שלהם שיצאו מגלותם
שקבלו ג"ר מעלמא דחירו ,והב' הוא הפנימיות של מ"ה והוא התורה שנתן להם משה ,שהתורה
 3284עי' תיקו"ז כ"ט ע"ב וז"ל ,יעקב מלבר משה מלגאו.
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והמצות הוא תיקון לנפשם לכל הקלקולים שהיו יכולים להיות בהם ,והם בכלל בסוד י' דברות
ותרי"ג מצות שהם כלל י"ס דמ"ה ותרי"ג אברים של פרצוף דמ"ה ,ונמצא שיעקב שורש
חיצוניות וגופים של ישראל ומשה שורש הנשמות של ישראל.
והוא מ"ש )במדבר רבה פ"ז פ"א( שכל בעלי מומין נתרפאו בגופם במעמד הר סיני,
שכולם הם התיקונים לגוף שהם כלים החיצונים שהוא בסוד השבירה ,שכל מום הוא פגם מן
הסט"א שיונק מסיגי הגבורות בסוד שם אלקים גי' מו"ם ,3285וז"ס הקרבן שכתוב )ויקרא כב כא(
תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו ,שהקרבנות הם בירורים שעולים מן הסט"א ובהסרת
הקלקולים מהם ,והתורה הוא בסוד הפנימיות שהאיר בנשמותיהם בהשגת החכמה והבינה ע"י
הדעת שהוא נשמת משה שהאיר בהם ,והכל נרמז בשמו ,ש'מ"ה' דשמו הוא מ"ה הפנימית,
והש' דשמו הוא בסוד ג"ר שנתוספו בב"ן ,3286וז"ש 3287שם יעק"ב שהוא גי' ז' הויו"ת נגד ז"ת
שהיו גם בתחלה ,והם בחיצוניות בגופא ,משא"כ פנימיות הם ג"ר דמוחין כמ"ש למעלה ,והוא
מ"ש הרב ז"ל שזיווג דנשיקין הוא רוחא ברוחא בסוד מ"ה הפנימית כמ"ש במקומו )שבירה
פתח י'( שהנשיקין היא זיווגא דמוחין שלהם והוא סוד ד' רוחין דאהב"ה כמבואר במקומו
)או"א פתח יז( שסוד התיקון הוא בסטרא דאהב"ה ברחימותא חסדים שהוא קשר היחוד מסוד
ג"ר שהם א"ב ,וב' עטרין הנמשכים בגופא מן הדעת הם ב' ההי"ן.
פתח ח
והוא מ"ש הרב ז"ל שחיות הפרצוף הוא בסוד הפנימיות ,והוא כמו באדם התחתון יש
בו ב' פרצופים שלמים א' בתוך חבירו והם סוד כחות פנימיות ופעולת הנפש שבגוף שהם
במוחין פנימיים ,שהנשמה כשמתלבשת בתוך הגוף פועלת בהם ע"י החושים ,וכשהאדם מת אז
מסתלק ממנו פרצוף הפנימי כשמסתלק הנשמה ,ואז ממילא הוא מת וכחות הנפש והחיוני
מסתלק ממנו ,והוא סוד השבירה ממש בסילוק הארת מ"ה ונשאר ב"ן לבד דלית ליה מגרמיה
כלום 3288וז"ס הכתוב )במדבר יט יד( אדם כי ימות באהל ,שהמיתה הוא סילוק מ"ה שנקרא
אדם ,ואז ממילא שורה רוח טומאה בו בסוד הסט"א המתדבק בקלקולי ב"ן ,והם ז' ימים של
טומאת מת נגד ז' מלכין קדמאין.
3289
וז"ס ד' שמות של אדם אנוש גבר איש אדם  ,שג' הראשונים הם בסוד ב"ן בג' כלים
שלו בסוד עיבור יניקה ומוחין ,שבחינת עיבור שבו נקרא אנוש מלשון חלישות ,שכחות הגוף
שלו הם חלושים וקטנים בטבעם והם בסוד ז' פעמים אדו"ם מז' מלכין ,והוא העקב של הגוף,
המדרגות שבו במדרגה היותר תחתונים שבהם ,שאז הנחש כרוך בעקבו בסוד אנו"ש גי' נח"ש,
ובחינת יניקה שבו הוא נקרא גבר והוא אלקים דקטנות שהגבורות מושלים בו ,ואי"ש הוא בסוד
גדלות שבו מסטרא דב"ן בגבורות כמ"ש )שופטים ח כא( כי כאיש גבורתו ,וידוע מסוד אתוון
ח"ק ט"ר י"ש שהם בסוד בי"ע ,3290אימא וזו"נ שהם ג' מדרגות חב"ד חג"ת נה"י ,נמצא שי"ש
הוא בג"ר במוחין ,וכן נקרא איש בגדלות כשיגיע לי"ג שנה כמ"ש רז"ל.
 3285עי' עץ הדעת טוב בשלח.
 3286עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"א ע"א וז"ל ,ד' חיות )המרכבה( הן ג' בחג"ת ש' דמשה וד' אדם
במ"ה דמשה וכו' והיא אינה ממותקת שהיא דינ"א במלכות אדנ"י ,ועי' עוד יהל אור ח"ב י"ב ע"ג
וז"ל ,ש' דמשה מצד כללותו באבות ועיקר שמו מ"ה דמשה והוא מל' באסתלקותא לכתר ,עכ"ל.
 3287עי' שער הפסוקים לך לך.
 3288עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 3289עי' זהר ח"ג מ"ח ע"א.
 3290עי' 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 ,ועי'
ברמח"ל על הפסוקים ]חיל בלע ויקאנו מבטנו ירשנו אל[ )כ טו( אותיות ח"ק בהם אוחזת הס"א ח'
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וסוד אד"ם הוא הפנימיות שלו בסוד שם מ"ה שכולל כל הג' מדרגות הראשונות ביחד
וכידוע בסוד נר"ן שמתחלקים לג' מדרגות בג' חלקי הפרצוף בראש בטן גויה ,ואדם הוא בסוד
חי"ה סוד אור מקיף שכולל כל הנר"ן ביחד ,והוא בסוד מ"ה חכמ"ה כ"ח מ"ה ,3291וכן הוא
בסוד אצילות שמתפשט בפנימיות ג' עלמין בי"ע.
והוא ג"כ במאורות שחיצוניות שלהם הוא בסוד ג' כלים של הגוף שבהם כל הקלקולים
ובהם שייך מיתה ושבירה בסוד שם ב"ן ,והפנימיות הוא בסוד מ"ה ,חי"ה ,שהוא רוח החיים של
הכלים ,והוא מ"ש הכתוב בבריאת אדם )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש
חיה וכו' ,ותרגומו לרוח ממללא ,שהוא סוד הפנימיות רוח החיה שבו שהוא זיווג פנימי דנשיקין
שהוא בדבור ,ולכן כשמת האדם שאז מסתלק ממנו מ"ה הפנימי ,אז נשאר אלם שאין בו הדבור,
והענין ,כי שם אלקים הוא בסוד חיצוניות הפרצוף ואל"ם הוא ו"ק שבו וי"ה הם ג"ר שלו בסוד
ג"ר דב"ן והוי"ה הוא פרצוף הפנימי ,וכשמת אז נסתלק כל שם מ"ה וגם ג"ר דב"ן שהם י"ה
דשם הנ"ל ,ואז נשאר אל"ם לבד ,וכן בתינוק אחר כלות הב' שנים שהוא מתחיל זמן הגדלות ,אז
הוא מתחיל לדבר ,משא"כ כשהוא עדיין בקטנות ,והוא מ"ש )שמות ד יא( מי שם פה לאדם וגו',
הלא אנכי ה' שהוא הוי"ה דפנימיות דגדלות ,שגדלות דג"ר דב"ן עם כל פרצוף דמ"ה באים
ביחד כמ"ש ,ושניהם נקראים מוחין דפנימיות שהם הכלים וחושים הפנימיים שבהם
שמתנוצצים מסוד הנשמה שמתלבשת בהם ,והוא עיקר מה שנקרא בשם אד"ם.
וז"ס מ"ש )יבמות ס"א ע"א( אתם קרוים אדם ואין או"ה קרוים אדם ,שהם תלוים בסוד
החיצוניות דב"ן לבד וגם בסוד הו"ק לבד ,כמ"ש )עובדיה א ח( והאבדתי חכמים מאדום ותבונה
מהר עשו וכו' ,וכל חו"ב שלהם הם רק בסוד מוחין דעיבור ויניקה לבד בסוד )תהלים קטו יז(
לא המתים יהללו י"ה ,ולכן ישראל נחתמו בשם י"ה כמ"ש )תהלים קכב ד( שבטי י"ה עדות
לישראל להודות לשם ה' וגו' ,כי ג"ר דחיצוניות דאלקים עם הוי"ה דפנימיות הם תלוים זה בזה,
וכל החכמה ובינה דאומות העולם הם בסוד השבירה שאין להם קיום והעמדה כלל ,שמה שזה
בונה זה סותר בסוד וימלוך וימת ,משא"כ בישראל שהם בסוד התיקון בג"ר דב"ן ,וכל פנימיות
דמ"ה בסוד התורה ,ומזה נמשכים גם חכמות חיצוניות שהם השפחות של חכמת התורה אבל
בסוד האמת בג"ר דב"ן כמ"ש )דברים ד ו( ואמרו רק עם חכם ונבון וגו' ,וכתיב )שם( כי היא
חכמתכם ובינתכם וגו' ,והוא סוד מ"ש הרב ז"ל )שער פנימיות וחיצוניות פרק ד'( שזיווג אב"א
הוא בסוד כלים החיצונים דב"ן ,וזיווג פב"פ הוא בסוד הפנימיות דמ"ה ,כמ"ש )דברים ה ד(
פנים בפנים דבר ה' עמכם וגו' ,ובסוד )שיה"ש א ב( ישקני מנשיקות פיהו כמשנ"ת במקומו
)יעקב ולאה פתח כ'( והוא סוד מ"ש )משלי ב ו( כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה בסוד זיווגא
דזו"נ קול ודבור ,וכבר נתבאר במקומו )א"א פתח מח( שסוד המ"ן העולה הוא ענין תיקון
המעשים של ישראל שבהם מתקשטת השכינה למעלה ,שתיקונים האלה עולים בסוד קשר
היחוד ,והוא מ"ש הרב ז"ל שג"ר דב"ן ושם מ"ה הפנימי ,הם עולים בסוד מ"ן למעלה ,והבן
מאד.
פתח ט
עוד יש מדרגה אחרת בפנימיות וחיצוניות ,שכל הכלים בין דפנימיות בין דחיצוניות
נקראים חיצוניות ,וכל האורות נר"ן שבתוכם נקראים פנימיות האמיתי ,והיינו כמו שנתבאר
במקומו )עגו"י פתח א'( שכל העולמות וכל המדרגות הם בסוד גוף ונשמה ,והיינו שמדות וכלים
נקרא כחות ההשגחה והמוציאים כל מדרגות בי"ע על מקומם והם נקראים אורות שנתנו לראות
לנבראים ,ר"ל למה שאין סוף ב"ה המציא כח השגה לנבראים להשיג מהם כפי ערכם שהוא סוד
הצמצום וכח הסילוק הבלתי בעל תכלית מצד הנבראים ,ובתוכם מתלבש כח א"ס הבלתי בעל
תכלית שמביא הכל להחזירם אל היחוד ולהעלות כל המדרגות אל הנצחיות ,ומניח את הכלים
וכחות הגבול לעשות שישיגו הנבראים כפי ערכם ,כמו שנתבאר במקומו באריכות )צמצום פתח
ב'( .ואלו הם סוד נר"ן דאצילות ששם איהו וחיוהי חד בהון )תיקו"ז ד' ע"ב( שבאצילות הכל
כי הוא הוד ק' כי בנין הס"א נעשה מן הג' אותיות האחרונות שהם ר' ש' ת' ועי' משלי שם ר'
הראש ש' הגוף שהם הג' קוים ת' הרגלים זהו בנינה
 3291עי' זהר חדש ל"ד ע"ב וז"ל ,ובינה כח ,כ"ח אתוון דקרא קדמאה דבראשית ,כ"ח מ"ה,
דאיהו חכמה ,מחשבה ,עכ"ל.
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אלקות גמור ,ור"ל שאינם מחודשים ממש ח"ו ,שעיקר החידוש הוא נטות רצונו ית' אל הגילוי
שיתגלה לנבראים השגת מדותיו והנהגתו בערך הראוי לנבראים ,שזהו מעצם גדלותו במה
שהמציא כח הגילוי ,והוא סוד הצמצום שהוא שורש הכלים והקו הנמשך בהם שורש העצמות
שבהם ,ר"ל שבאמת אין הפרש ח"ו בין א"ס הממציאם מקודם הצמצום לאחר כך ולא חידוש
זמן ולא חילוק מדרגות כלל ,רק שהחידוש הוא מצדנו בנטות רצונו להיות ניתן להשגה ,אבל לא
מצדו ,נמצא שהקו והרשימו הכל א' מצדו ,והקו הוא נטיית הרצון אל הצמצום שהוא כח הניתן
להשגה ,וסוד א"ס המקיף הוא מצדו שהכל א' מה שהיה אחר הצמצום כמו קודם הצמצום,
שמצד זה לית אתר פנוי מיניה ,3292ולא מחשבה תפיסה ביה כלל ,3293ונמצא שאצילות איהו
וחיוהי חד בהון ,רק שהרצון הנוטה אל כלי המדות וכחות שנתנו להשגה הוא האור הפנימי,
וכחות העצמיים הם הכלים ,אבל ג' עולמות בי"ע הם נבראים ממש וגם זה מצדנו ולא מצדו,
שמצדו הכל א' ,אור הא"ס הבלתי בעל תכלית ,כמ"ש בזה מוהר"ח מוולאזין ז"ל בנפש החיים
באורך )שער ג' פרקים ד-ו( והוא מ"ש הרב ז"ל שבי"ע אינם אלקות ,שגם נשמתם אינו מן
האורות עצמם דאצילות ,אלא הכלים שלהם נעשים נשמה לכלים דבי"ע ,משא"כ באצילות
בפרצופים שלהם אין הדבר )כן( שאין כלים דפרצופים עליונים נעשים נשמה לכלים של פרצוף
התחתון ,רק שבסוד האורות עצמם יש הפרש שמה שהוא רוח בעליון נעשה נשמה בתחתון ,ומה
שהוא נפש בעליון נעשה רוח בתחתון ,והכוונה בזה שהאצילות עצמו הוא אלקות גמור שהם
כחות מדות השגחתו וגילוי בדרך הארה להמציא הנמצאים ,ואין הפרש בין המדרגות לומר שכח
זה יותר קרוב אל הרצון הפנימי שנוטה אל הגילוי מכח שתחתיו יורד במדרגה ,שהכל ענין א'
ורצון א' בכל הכחות ליתן כח הגילוי במדותיו והנהגתו העצמי ,משא"כ ג' עולמות בי"ע ,שם
אין רצון משמש בהם שהרי בי"ע אינם כחות רצונו ומדותיו והנהגתו ית' בעצם ,אלא הם נפרדים
ממש ומשרתיו עושי רצונו ,ונמצא שהרצון המתלבש בהם אינו רצון א"ס הנוטה אל גילוי השגת
כחותיו ,אלא רצון הכחות של הארה הזאת וכחות ההשגחה העומדים על המשרתים להמציאם
וליתן להם כח השירות והעבודה הזאת ,נמצא ,שכלים של אצילות שהם עצם הכחות אלקות ,הם
נעשים רצון נעלם מתלבש במשרתים ,וז"ש שכלים של אצילות נעשים נשמה בבי"ע.
ונמצא ,שמצד הכלים של בי"ע ח"ו אינם אלקות שהרי הם כחות נבראים ממש ,אלא כח
השגחתו ורצונו של כחות דאצילות המנהיג אותם ומקיימם הוא אלקות והוא עומד ומקיים כל
הנבראים עד המדרגה התחתונה שבעשיה ,ואפילו בנין הסט"א וכל המרכבה שלהם אינם
נמשכים אלא מרצונו ית' ,והוא המקיימם בסוד )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,וז"ס שם
אלקים שמשתתף בכל המדרגות במלאכים ומשרתים הקדושים בסוד )איוב א ו( ויבואו בני
האלקים להתיצב על ה' וגו' ,והיינו שהם נמשכים מסוד אלקים שהם כלים חיצוניים דאצילות
שהוא סוד כחות ההנהגה שכל מנהיג נקרא בשם זה ,שאפילו האדם שהוא דיין ושופט נקרא
בשם זה ,כמ"ש )שמות כב ח( עד האלהים יבא דבר שניהם וגו' ,והם עומדים להתיצב על ה'
לקבל כחם מאצילות ששם הפנימיות בסוד שם הוי"ה עד שגם הסט"א נקרא אלהים אחרים,
ור"ל שהם אחוריים של כחות הנהגה שהם עומדים להיות שוטרי הדיינים להשלים המשפט ע"י
מכות ועונשים ,ובשם אלקים נכללים כל הי"ס שהם עשר כחות הנהגה בסוד שם הוי"ה ,שי"ה
דאלקים הוא חו"ב שבו י"ה דהוי"ה ומל"א דאלקים הוא ו' של השם ו"ק וה' אותיות שבו ה'
אחרונה כמ"ש רבינו הגדול בתיקונים )פ"ג ע"ג( וכן בסט"א ג"כ כל הי' מדרגות בסוד
הקלקולים והעונשים מכללות כל הכחות מה שנעשה מצד הסתר פני השגחתו ית' ,וזה אחוריים
והם אלהים אחרים שהם בסוף גמר המשפט והדין בכח ג' תחתונות שבכל פרצוף שהוא מדרגת
מלכות שבהם ,והוא מ"ש הרב ז"ל שהסט"א אחיזתה בג"ת שבכל פרצוף ,והבן.
פתח י
כבר ביארנו במקומו באריכות )תיקון ,פתחים א' ,ב'( בסוד מ"ה וב"ן של התהו והתיקון
שב' דברים נעשה בתיקון ,הא' בב"ן עצמו ,שאף שהיה בתחילה במלכין קדמאין מ"מ ,לא היה
בשלמותו ,שהרי לא יצא מז"א רק ו"ק שלו והיו חסרים ג"ר ,ובנוקבא לא יצאה רק חלק עשירי
שבה כתר לבד ,ובתיקון באו שניהם ביחד ,היינו כל המ"ה שלא היה בתחלה ,והוא הפנימיות
 3292עי' תיקו"ז ק"ה ע"ב.
 3293עי' תיקו"ז י"ט ע"א.
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שהוא נקרא אד"ם ממש שבו אין שייך מיתה כלל ואדם ח"י לעולם 3294והמיתה הוא רק בגוף
האדם חיצוניות שבו שהוא בחינת ב"ן שלו בסוד בהמ"ה ,וע"ז נאמר )קהלת ג כא( מי יודע רוח
האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ ,וגם נתוסף בתיקון ג"ר דב"ן
בז"א וט"ר 3295בנוקבא שהם הקלקולים שהיו צריכים להיות נתקן.
והנה כבר נתבאר )נוק' דז"א פתח ה'( שכל זמן שלא נכנס הפנימיות בדכורא שהוא
עיקר אד"ם מ"ה שבו ,אז נוקבא היתה אב"א ואינה נקראת בשם בפ"ע רק נכללת בו בהעלם,
והוא בסוד )קהלת ז כח( אד"ם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי ,שעדיין לא נתקנו
בסוד המתקלא בזיווגא פב"פ ,ולכן מסוד מ"ה בא הזיווג לקיום המין שהוא שורש החיים ,ואם
היה הזיווג מתמיד לא היה באמת מיתה לעולם ,כי הטיפה הוא מסוד חי"ה שהוא למעלה
ממדרגת הכלים בסוד אור מקיף עליו מסוד חכמה ,והוא מ"ש )איוב ד כא( ימותו ולא בחכמה כי
הוא כ"ח מ"ה שהוא אד"ם כמ"ש )בראשית מט ג( כחי ראשית אוני ,ועכשיו שהסט"א שולט
בב"ן ואין תיקון אלא ע"פ המדרגות בעתים המיוחדים לכך ,לכן אחר כל זיווג נפסק התאוה,3296
כי אין הטיפה נמשכת מן המוח שהוא חכמה סוד כח אדם ואז נעשה )ברכות ל"ב ע"א( תש כחו
כנקבה ,שנגנז אור העליון ונשאר בסוד גבורות דב"ן לבד ,והנוקבא חוזרת אב"א עמו כדי שלא
יהיה יניקה ביותר לסט"א מן האחוריים שלהם.
והוא מ"ש הרב ז"ל שבהיות זו"נ אב"א מסתלקים הפנימיות שלהם לאו"א ושם הוא
זיווגם ,והוא בסוד מיתה של האדם שרוחו מסתלקת למעלה ,ושם מזדווג עם הנפש בג"ע ושם
הוא החיים שלו ,אבל לא בעוה"ז ,וכמו כן הוא בשרשי המאורות סילוק רוח הפנימי שבו אל
אימא ושם מזדווגים עם פנימיות הנוקבא שהוא בסוד נפש ,והיינו במדרגות אורות שלמעלה
מגדר המעשה ,והוא מ"ש )זהר ח"א ב' ע"א( שאימא אוזיפת מאנהא לברתא ,וכמו באדם אחר
מיתתו שזיווג רוח ונפש שבו אינו בסוד מעשה המצות רק בסוד העונג והשכר מתרי"ג איכות
שברוח לתרי"ג שבנפש ,3297והאיכות הם סוד כחות הפנימיים של האברים כמ"ש.
ובאמת יש ב' מדרגות בשכר האדם ,הא' הוא בעוה"ז אחר מיתתו שהנפש ורוח הם
מסתלקים למעלה וצלם הפנימי שבו שמתענגים בג"ע ,אבל הגוף שלו נשאר בקבר וכלה ונרקב,
והב' ,הוא גם לגוף בעולם התחיה באלף השביעי שאז גם הגוף יתענג בעונג הנשמות ,והיינו
שיכנוס גוף פנימי בגוף החיצון ,וגם גוף החיצון יזדכך ויתעלה במדרגה זכה כפנימי ממש ,והכל
תלוי בשורש המאורות ,כמו כן בעוה"ז בהנהגת ו' אלפי שנין כשיש עליה לעולמות ואינו רק
בסוד הפנימיות שלהם ,והוא בב' מדרגות ,או כשזו"נ הם פב"פ במקומם שהפנימיות מאיר בהם,
או שמסתלקים הפנימיות למעלה ונשארים זו"נ אב"א והם בסוד הקלקולים שגוברים בהם
בכלים החיצונים ,אבל לע"ל באלף השביעי אז יהיה עליית העולמות ממש ,שהחיצוניות של
תחתון יזדכך כמו הפנימיות ,שהרי הכלים וחוקי ההנהגה של זו"נ לא ישתמשו כמו שהוא עתה
להשפעת התחתונים בסדר המעשה והעבודה ,רק בחוקים עליונים נשגבים מהם כמו חוקי או"א
ממש בסוד תענוג הנשמות ,וכיון שאין מעשה אין צורך לסט"א ולבחירה ,ולכן יבוער לגמרי מן
העולם ,ואז יהיה עליית העולמות ממש במקום עליון ,שכל פרצוף יהיה מנושא ע"פ החוקים
היותר עליונים כפי מה שהוא בפרצוף העליון ממנו ,והוא מ"ש הרב ז"ל כאן ,שעכשיו אין
חיצוניות העולמות עולים ,דאל"כ היינו רואים בעינינו עלייתם ,וכוונתו כמ"ש שאם היו
חיצוניות עולים היה ניכר מדרגה זו בתחתונים בגופי בני אדם שהיו עולים חיים וקיימים בגופים
זכים וטהורים כמו שיהיה לע"ל ,והטעם כמ"ש שכעת הוא הנהגה ע"פ סדור המעשה והעבודה
לא בבחינת תשלום גמול.
וזהו ההפרש בין הנהגת הזמן של עתה למה שיהיה לע"ל ,כי עכשיו הקלקולים שולטים
במאורות של ב"ן ולכן צריכים להתדבק עם אורות של הדכורא ולהיות כל א' נכלל ממ"ה וב"ן
ביחד ,כי אין מציאות שלם ותיקון לב"ן אם לא ע"י ביסום של מ"ה ,והוא בסוד הנקבה דלית לה
מגרמה כלום ,3298וכמו שעכשיו הלבנה אין לה מעצמה שום אור כי אם מה שמקבל מן החמה,
 3294עי' בראשית ג כב.
 3295נדצ"ל ט' תחתונות.
 3296עי' בהגר"א בתיקו"ז מה ע"ב.
 3297עי' לעיל הערה .202
 3298עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
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ולע"ל כתיב )ישעיה ל כו( והיה אור הלבנה כאור החמה ,וכתיב )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה
ובושה החמה וגו' ,והיינו ששם ב"ן יהיה לה אור מעצמה ויהיה מתוקן עד שלא יהיה צריך
להבנות מאור מ"ה ,וגם אז יהיו זו"נ עולים למעלה ממדרגתם ,וחיצוניות יחזור לפנימיות שהוא
אור הראשון הגנוז תוך החמה שהוא פנימיות שלהם כמ"ש בכ"מ ,וכמו במדרגות או"א
העליונים מסוד א"א.
והוא מ"ש )ישעיה ל כו( ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ,והוא בסוד ז"ת
דעתיק המתלבש בא"א להעלות הכל אל הנצחיות ,וכן א"א ועתיק שניהם הם בתכלית התיקון,
שא"א הוא מנושא מסדר הזמן והעבודה שלפי החוקים שלו אין לסט"א שייכות בהם וכן עתיק
הוא בסוד העלאת הזמן אל הנצחיות ,והוא מ"ש הרב ז"ל )עתיק פרק ב'( ששניהם הזכר שבהם
לקח כל המ"ה והנוקבא כל הב"ן ,משא"כ מאו"א ולמטה כל א' מהם מעורב ממ"ה וב"ן ביחד,
והוא כמ"ש שא"א וע"ק 3299שם החוקים של ב"ן ג"כ שלמים בלי שום חסרון וחשך כלל ,כי אין
שם מחיצה וחשך שיהיה מסתיר הארתם ,ואין צריך הב"ן להיות נכלל ונמתק ע"י מ"ה ,משא"כ
מאו"א ולמטה שהם שייכים אל הנהגת הזמן שיש לנגדו סט"א שהוא חשך ומחיצה המפסיק
לנגד גילוי הארתם וצריכים להיות נמתקים ע"י תיקונים של מ"ה ,ואף שנתבאר בכ"מ שאו"א
הם מנושאים מקטרוג הסט"א ,מ"מ מצד נטותם אל זו"נ שהם בבחינה תחתונה שלהם ,נעשים
עצם מעצמיו 3300של זו"נ יש בזה צד קטרוג ,והוא בסוד אחוריים של או"א שנפלו למטה כמו
שנתבאר במקומו )נקודות פתח י"א ,ושבירה פתח י'( שהם נחשבים לזו"נ ,ולכן גם בהם צריך
שיהיו נכללים ב"ן במ"ה ביחד.
פתח יא
כבר נתבאר במקומו )תיקון פתח ז'( שהדעת הוא הנקרא מתקלא ,שבעולם התהו לא
היה מאיר בסוד )משלי יט ב( גם בלא דעת נפש לא טוב ,והוא כלל הב' עטרין חו"ג בסוד
פנימיות של הו"ק ,3301שכבר נתבאר )נקודות פתח י"ב( שעיקר השבירה והקלקול היה בהם
בסוד הבחירה והוא רק במעשים של הגוף וכמו שהוא באדם למטה כמ"ש רז"ל )ברכות י"ז
ע"א( רצונינו לעשות רצונך רק שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות מעכב ,והיינו שרצון איש
הישראלי הוא מסוד פנימיות של מ"ה שהוא עיקר האדם כמ"ש )יבמות ס"א ע"א( אתם קרוים
אדם כו' כמש"ל )גדלות דז"א פתח כ"ה(.
3302
והנה הכתר הוא לעולם בסוד רצון והוא שורש הרצון התכלית שלו ,וגילוי הרצון
הוא הדעת שהוא במקום הכתר ,3303שכמו שכתר הוא רצון כל הפרצוף בכלל ,כמו כן הדעת הוא
 3299נדצ"ל וע"י.
 3300בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ב וז"ל ,וזה יקרא בשם יעקב בינה ,דהיא נחתא רביעא על בנין
ונכנסת בראשו של ז"א ,ונעשית עצם מעצמיו ,כידוע שנה"י דילה נעשין גופא דיליה ,כמ"ש בא"ז
)דף רפ"ט ע"ב( ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ,ועייל ברישא דז"א ואתעביד חד מוחא
ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ' ואשקי כל אינון נטיעאן ,עכ"ל.
 3301עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ג וז"ל ,כל התיקונין הוא להזריע זרע לעשות פרי ,כמ"ש
באלו הפסוקים ,כי הסריס אין לו זקן ,וזקן הוא סימני גדלות כידוע ,והוא הדעת כידוע בסוד
)בראשית ד א( ידע את חוה אשתו )בראשית ד כה( וידע את אשתו ,כי הזרע הוא חו"ג מיין דכורין,
ומ"נ הן חו"ג ,ולכן אל אחר שאין לו דעת אסתרס כידוע בסוד גם בלא דעת נפש לא טוב )משלי יט
ב( ודעת כולל חו"ג זו"נ ,עכ"ל.
 3302עי' בגר"א תיקו"ז כ' ע"ג וז"ל ,כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד
ה' פרצופים ,ועי' גר"א תז"ח נ' ע"א ד"ה בריש הורמנותא ,וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה
לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג'
ראשונות ,כתר הוא התחלת הרצון ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,וזהו בריש
הורמנותא ,עכ"ל.
 3303מקורו בע"ח מוחין דצלם פרק ח' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ב בהגה"ה וז"ל ,ועיקר ענין
המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג באו"א ,ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין,
וכן הוא מוחין דזו"נ שע"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ כמ"ש למטה ,ולכן דעד דלא הוי
מתקלא מלכין קדמאין מיתו ,וכן הזיווג של זו"נ הוא ע"י המוחין שהן הדעת ,והדעת נקרא מתקלא
שקל הקדש ,והוא לשון חק כמ"ש למטה לישן ממלל רברבין לישן כו' ,ולכן הזיווג בלשון דעת ,וידע
אדם כו' ,וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו ,ולכן לא נחשב דעת בספירות ,כי כל מה שלא היה
בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין ,שלכן ז"א נקרא ו"ק אע"ג שלאחר
683

פתחי שערים

רצון של הגוף ז"ת שהוא רצון המעשה ,והנה כשאדם פועל הרע שלא לעשות רצונו ית' ,אז
נסתלק ממנו תכלית הרצון שבעבורו נברא ,והוא סוד התחלת השבירה שלו שהוא פגם נה"י של
הכתר סוד בחינה תחתונה של הרצון המתקשר עם המחשבה ,וז"ס )סנהדרין צ"ט ע"ב( כל אלוף
מלכותא בלא תגא ,בסוד מיתת המלכים ,וכמ"ש שמי שמושל ביצרו נקרא בן חורין והוא מלך
משתמש בכתר מלך העולם שרצונו מתייחד עם רצון המאציל ית"ש ,וז"ס מ"ש התורה )משלי ח
טו( בי מלכים ימלכו ,ואז מתעלם ג"כ רצון של המעשה הטוב בשורשו ,והוא סילוק הדעת ממנו,
שרצון הזה כולל ב' הדרכים ,סור מרע ועשה טוב שהם ב' עטרין חו"ג שבדעת.
אבל לעשות רע באמת אין לו רצון ,רק שהתאוה גורם לו ,והוא רצון שאינו אמת ואין לו
קיום ,שתיכף אחר שממלא תאותו ונכבה תבערת יצרו ,3304הוא מתחרט ,וז"ס מלכין דמיתו ,שלא
היה בהם דעת שהוא המתקלא לשקול בפלס דרכו ע"פ התורה וע"פ רצונו ית' ,שבעשותו רצון
יצרו אין לו משקל בדעתו לעשות בישוב הדעת ,ואף שגם בסט"א נמצא בחינת דעת כידוע בסוד
מלך בלע בן בעור ,אינו דעת שלם ,שלא יצא כי אם בבחינת עטרת דגבורות לבד ,כמ"ש רבינו
הגדול ז"ל בספ"ד )ט' ע"ג( 3305בסוד ושם עירו דנהבה יעו"ש ,והיינו שאין בדעתו ישוב קיים
שהוא הסט"א ,שאין לו קביעות כלל לא בדכורא ולא בנוקבא ,כד אזיל יהיב כד יהיב אזיל,
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בתיקונים תיקון ע' )קנ"ה ע"א( יעו"ש ,והוא בסוד עטרת דגבורות שהוא
אשא שאינו במנוחה להיט ונחית ,3306משא"כ חסדים מים הם במנוחה והשקט ,3307וכן רצון
התאוה אינו שוקט לעולם ורק בשעת המעשה ואח"כ מתחרט ,נמצא שאין לו קיום ,והוא סוד
מ"ש )שבת ק"ד ע"א( שקרא אחד כרעא קאי שקרא לא קאי שאינו עומד רק על חד סמכא עטרת
דגבורות ,ועל זה נאמר )ישעיה נז כ( והרשעים כים נגרש ,כי השקט לא יוכל ,משא"כ בתיקון
3308
שבא ג"כ עטרת דחסדים ונעשה משקל שלם בסוד כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע
שעושה הכל בפלס ובמשקל להכריע לכאן ולכאן ,וז"ס מ"ש בספ"ד )א' ע"ב( דעד דלא הוה
מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין כו' ,שהוא סוד זיווג פב"פ כמ"ש למעלה )פתח ח'( שבסוד
החיצוניות של הכלים בסוד ב"ן הם אב"א ,וזה היה כשלא היה מתקלא שהוא הדעת ,ולכן נקרא
)קהלת ד יג( מלך זקן וכסיל והוא הסירוס שלו שניטל ממנו הדעת ,3309וכן כל מי שעושה דבריו
בבהלה שלא במיתון וישוב הוא נקרא שוטה וכסיל כמ"ש ברמב"ם הלכ' עדות )פרק ט הלכה י(
כי הוא בסטרא דשם ב"ן מסוד התהו בלא מתקלא.
וכן הוא בשורש המאורות העליונים ,כ"ז שאינם מאירים בכל פרטיהם שעדיין הסט"א
יש לו שליטה ואז נותנים המאורות כח לסט"א להתחזק ,נקרא שאין בהם דעת שלם ,שהרצון של
הפעולות שהם הז"ת אינו בשלמות שהרי הרצון דקדושה אינו רק טוב וזה היפוך רצונו ,רק
שרצונו לפי שעה להחזיק אותם כדי שלא לבטל הבחירה ,ונמצא שאין הרצון מאיר בהם רק
בסוד תוקף הדינים של הרצון שמתוקף דינים אלו וצמצום הרצון ,נמשך להם התחזקות ,וז"ש
שאז אין מאיר בז"א בדעת רק עטרת דגבורות לבד כמו בעת התהו ,וז"ש הרב ז"ל )מוחין
דקטנות א'( ,שכל זמן עיבור ויניקה אין בו דעת שלם שקטן אין לו דעת שלם ונמשך אחר
תאותו ,שעד י"ג שנים אין בו רק יצה"ר לבד ,וכשהוא מגיע לכלל איש אז נכנס בו גם יצה"ט,
והוא סוד עמוק כמ"ש במ"א ,שב' יצרים שבאדם הם בסוד ב' עטרין חו"ג של דעת ,והם בב'

התיקון יש בו ע"ס שלימות ,וסוד הדעת הוא ב' עטרין דגניזין באו"א כמ"ש בא"ז ,והן ז"ת דאו"א
והן ג"ר דז"א ,והתרין עטרין באין מע"ק אוירא ובוצינא ,שלכן הדעת במקום הכתר ,עכ"ל.
 3304עי' בהגר"א בתיקו"ז מה ע"ב.
 3305וז"ל ,ח' מלכים הן כולן כלילן בו"ק ,כי המלך הראשון הוא דעת שכולל כל ה"ג ,כמ"ש
באד"ר דף קל"ה ע"א בלע בן בעור ,תאנא הוא גזירת דינא תקיפא דתקיפין דבגיניה מתקטרן אלף
אלפין מארי דיבבה ויללה ,ושם עירו דנהבה ,מאי דנהבה כלומר דין הבה כד"א כו' והוא סוד דעת
דנפיק מיני' אלף אלפין אדרין ואכסדראין כמ"ש שם דף קל"ו ע"א ,עכ"ל.
 3306עי' אד"ר קכ"ט ע"ב וז"ל ,חוורא תליתאה להיט ונהיר ונחית וסליק ונפיק מסתימותא
דמוחא ובטש בבוצינא אמצעיתא שביעאה ,עכ"ל.
 3307עי' בהגר"א על תיקו"ז נ"א ע"א וז"ל ,שורק הוא אש שורקת שורקת הריב אבל מים
דוממת זיווג בחשאי וכן שלום הכל במנוחה ובחשאי ,עכ"ל.
 3308עי' ס"י פ"ב מ"א.
 3309עי' בהגר"א על ספד"צ לב ע"ב.
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חללים שבלב ,3310שהוא ת"ת ,ודעת הפנימי של ת"ת הוא רצון הנעלם בלב שמשם נמשך ב'
רצונות לטוב ולרע ,3311ועיקר התיקון לכלול יצה"ר ביצה"ט כמ"ש )ברכות נ"ד ע"א( בכל לבבך
בשני יצריך כו' ,והוא סוד מיתוק ב"ן במ"ה ,מיתוק הגבורות בחסדים ,וזהו עצם התיקון שמגיע
לכלל גדלות שאז ראוי לזיווג אחר שכבר ניתן בו כח המיתוק לתקן המדות רעות שלו ע"י
יצה"ט ,וראוי להוליד בסטרא דקדושה להוריש נשמה קדושה בולד ,ובזמן הקטנות שאין בו
דעת שלם רק בסוד עטרת דגבורות ,לכן אין בו רק יצה"ר לבד ,והכל לפי השורש במאורות
העליונים כמ"ש ,שבזמן הקטנות עדיין לא נשלם המיתוק וניתן כח ושליטה לסט"א רק בסוד
עטרת דגבורות לבד ,כי עדיין לא נשלם בו המתקלא כמ"ש.
פתח יב
ובזה תבין עומק דברי הרב ז"ל מ"ש בדרוש מוחין דקטנות )פרק ב'( בסדר המדרגות,
שבעיבור אין בו דעת כלל רק ב' מוחין חו"ב מצד אבא וכן מצד אימא ,וביניקה יש בו דעת ג"כ
אבל אינו רק מסוד זיווג חיצוניות של או"א בסוד מוחין דאלקים ,לכן אין בו דעת שלם ,ובגדלות
יש לו מוחין פנימיים דהוי"ה מסוד זיווג פנימיות דאו"א ,וכתוב שם שגם בקטנות יש לו בדעת
כללות חו"ג וכתוב שם שבמ"א מבואר כי אין בדעת דיניקה רק שם א' דאלקים כי החסד שבו
כיון שהוא שם אלקים נקרא הכל גבורה ,א"כ אין שם חו"ג רק גבורה לבד ,יעו"ש ,וכל אלו
דברים עמוקים ונבין הכל מהאדם התחתון למטה ,שכ"ז העיבור אין בו דעת מתפשט למעשה
ע"י אברים שבגופו ואין לו שום רצון כלל לא לטוב ולא לרע ,הגם שאמרו )נדה ל' ע"ב(
שלומדים עמו כל התורה וצופה מסוף העולם כו' ,היינו בסוד שרשו ומזלו למעלה במה שהוא
חוץ מגופו כמו בעת שהאדם ישן שנשמתו עולה למעלה ומשיג שם במתיבתין עילאין למי
שזוכה לכך ,3312והגוף עצמו אינו מרגיש כלום ,והוא מ"ש )נדה שם( שנ"ר דלוק על ראשו בסוד
נ'פש ר'וח שלו שאין מאירים בפנימיות גופו רק בסוד אור מקיף על ראשו ,כמ"ש במקומו
באורך )ז"א פתח ט(.
ואחר שנולד אז בזמן היניקה נכנס בו יצה"ר כמ"ש )בראשית ד י( לפתח חטאת רובץ,
ויש לו נטיה לתאוות גופו ואין לו שום הכרה לדרך הטוב כלל ,ורצון המתפשט באברים שלו הם
רק לתאות בהמיות ,וז"ס הדעת שלו שנמשך מחיצוניות של או"א ורק ששם נשרש גם כח הטוב
ע"י יניקה מחלב אמו שמתחיל להתחכם קצת ,אבל מ"מ אין מתגלה רק בסוד גבורות וכח
היצה"ר לבד ,וז"ש שהחסד שבו נקרא ג"כ אלקים גבורה שבו לבד.
ואח"כ בזמן הגדלות שמחנכין ומלמדים אותו תורה ,אז מתחילים מוחין דגדלות שהם
דהויו"ת מפנימיות או"א להתגלות בו ,שאביו ואמו מדריכים אותו בתורה ובמוסר כמ"ש )משלי
א ח( שמע בני מוסר אביך וגו' ,והוא סוד גילוי פנימיות מחשבת אביו ואמו שמגלים לו כדי
להדריכו בדרך ה' ,משא"כ בזמן היניקה שאין מגדלים אותו רק בהנאת גופו להחזיק גופו
ובריאותו ,וז"ס המשכת מוחין מחיצוניות או"א מסוד הגוף וכלים חיצונים לבד ,וגם בזמן
הגדלות אין נשלם בו המוחין בשלמותם רק כשמגיע לי"ג שנים כמשנ"ת במקומו )גדלות דז"א
פתחים לח ,מא( ואז אין צריך למוסר אביו ואמו להדריכו שכבר השלימו אביו ואמו להשלים
חכמתו ובינתו ,ויש לו חכמה ובינה בעצמו לעבודת בוראו ע"י יצה"ט שנכנס בו ,וז"ש שבי"ג
שנים נשלם בו מוחין דגדלות ,ששוב אין או"א עוסקים להמשיך לו מוחין שלו.
והרי אתה רואה כמה עמקו דרכי תוה"ק ,וכי האדם עשוי בצלם אלקים ממש כמו שהוא
בהמשכת האורות בזו"נ למעלה בסוד המדרגות של עיבור יניקה ומוחין ,שכל אלו המדרגות
הוא בהסרת שליטת הסט"א מהם שבעיבור ויניקה שולטים ,ובגדלות נמשכים כחות פנימיות
 3310עי' ברכות ס"א ע"א וז"ל ,אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב
שנאמר זבובי מות יבאיש ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז נה ע"ב.
 3311עי' בהגר"א אדרת אליהו בראשית א כו על דרך הרמז.
 3312זה מה שכתוב כאן בע"ח עמוד ל"ג ע"ב 'דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף' ועי' עוד ע"ח
נסירה פרק ג' וז"ל ,נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ"ן ומתעברת בתוך
מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו ,עכ"ל ,עי' בגר"א במשלי )יט כג( שנתן
הקב"ה באדם בטבעו שישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה של מעלה ,ושם מגלים לה רזי תורה ,מה
שאי אפשר לאדם ללמוד בשבעים שנה לומד שם בשעה אחת ,אך מאותו הלימוד לא בא לו שום
שכר כלל אלא שזה הלימוד הוא השכר בעצמו ,עכ"ל.
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או"א שהם מנושאים משליטת הסט"א ,ששם לא היה שום קטרוג שהרי גם מה שהיה ביטול
בהם בעת השבירה לא היה רק בסוד אחוריים חיצונים שלהם שנמשכים לזו"נ ,משא"כ
בפנימיות שלהם שהם הולכים ומאירים במאורות בהדרגה מעט מעט עד תכלית גדולתו ,ואז יש
בו פנימיות שלו בשלמות וראוי לזיווג כמשנ"ת ,שאז דעתו שלם.
ובזה תבין מ"ש הרב ז"ל שנוקבא דעתה קלה ואין מאיר בדעת שלה רק עטרת דגבורות
לבד עד עת הזיווג שאז עי"ז מגדיל הדעת שבה ,והוא כמו שאנו רואים גם למטה שנשים דעתן
קלות )שבת ל"ג ע"ב( ונוחים להתפתות ליצה"ר יותר ,שלכן הנחש בא בפיתויו תחלה לחוה כי
היא קרובה לסט"א יותר 3313מצד שאין בדעתה הארת החסדים שהם ממתקים הב"ן ,וכן הוא
במאורות שנוקבא הוא קשר ושורש התחתונים שעיקרה מאורות של ב"ן שבהם הקלקולים
גוברים יותר ובהם הבחירה חפשיית נוטים יותר אל הרע בטבעם והוא נפש הבהמיית שלהם,
וניתן להם ג"כ כחות של מ"ה לתיקונם לשבר כח יצרם והוא יצה"ט ,אבל הנוקבא עיקרה לברר
בירורי ב"ן שהם כחות הנוטים אל הרע ,וכ"ז שאין התחתונים מתוקנים כ"כ היא בסוד שרשם
בבחינת עטרא דגבורות לבד ,ובזיווגא דילה הוא בעת שנותן לה דכורא תיקונים של מ"ה לתקן
הבירורים ולחזקם ולגרום עי"ז עוד תיקונים אחרים חדשים לברר בירורים חדשים ,והוא כח
היצה"ט שניתן באדם בסוד )אבות פ"ד מ"ב( מצוה גוררת מצוה שהוא זיווג להוליד נשמות
חדשות או לתקן יותר הקלקולים הראשונים ,ונמצא שאז דעתה נשלם בב' העטרין של חו"ג.
ובזה תבין ג"כ דברי הרב ז"ל כאן מ"ש שבז"א אין בו רק ב' דעות והם א' דיניקה וא'
דגדלות וכן בנוקבא ,ולפי שהנוקבא נקראת אחור נגד ז"א ,נמצא כי דעת דיניקה שבו הוא כמו
דעת דגדלות שבה ,ואח"כ בשבת שעולה יותר במדרגה ולוקח דעת פנימי וחיצון כמו של אבא
ונותן הפנימי שלו דחול לנוקבא בשבת כו' ,והיינו כמ"ש שבעיבור אין בו דעת כלל אפילו עטרת
דגבורות ,וביניקה אז עטרת דגבורות מאיר בו ,ובגדלות גם עטרת דחסדים ,ונוקבא שהוא שורש
התחתונים שבהם המעשה והבחירה וכל ימות החול יש שליטה לכל כחות הסט"א נקרא שאין
בהם כח רק עטרת גבורות של רצון הדעת הנותן להם כח ועוז ,משא"כ בשבת שאז הסט"א
בורחת לנוקבא דתה"ר 3314ואין להם שליטה ,נקרא שגם מאורות התחתונים הם נמתקים ע"י
החסדים דמ"ה ונמצא שאז דעתה נשלם ,וז"ש בכ"מ שבשבת יש לנוקבא דעת פנימי ,והבן כל
זה מאד.
פתח יג
וצריך שתדע כי מזווג כלים חיצוניות דזו"נ יוצאים נשמות המלאכים ומזיווג כלים
הפנימיים שלהם נשמות של הצדיקים ,והנשמות האלו של החיצוניות נעשה נשמה תוך רוח
ונפש של המלאכים כל א' לפי מדרגתו ומקומו ,או בבריאה או ביצירה או בעשיה ,והנה לכאורה
דרוש זה סותר למ"ש בדרוש מ"ד ומ"ן )פרק ד'( שזיווג נשיקין משם יוצאים המלאכים ומזיווג
גופני נשמות של ישראל ,ובאמת אין כאן סתירה כלל כמשנ"ת במקומו )מ"ן ומ"ד פתח ו'(
שבכל א' מהם יש מעלה וחסרון ,שבאמת כפי המקום שעומדים שם המלאכים הם יותר גבוהים
שהם רוחנים ורחוקים מכל מקרי הגוף ורחוקים מכל קלקול ופגם ,ולעומת זה אין מעלתם גדולה
כ"כ כי אינם העיקר בכוונת הבריאה ולא יצאו רק להיות משרתים ושלוחים להנהגה ,וגם אינם
כוללים כל העולמות ומדרגות רק כל א' משרת ופועל במקומו ,שאין להם רשות לכנוס חוץ
למחיצתו.
אבל בנשמות בני אדם בבחינה א' הם נראים יורדים במדרגה מן המלאכים שהרי יש
להם קשר והתייחסות אל הגוף הגשמי במה שהם נכנסים בגוף ומקושרים בו ממש ,אבל מ"מ
מעלתם יותר גדולה שמקור מחצבתם ממדרגה גבוה ומקושרים במחשבה ורצון פנימי של
המאציל ית"ש שבו ,מאחר שהם עיקר התכלית בבריאה וגם הם מתפשטים מראש כל המדרגות
עד היותר תחתון ,והוא חבל המקשר כל המדרגות של הנבראים שע"י עולים ויורדים כולם ,וע"ז
 3313עי' תיקו"ז קח ע"ב ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תי"ב וז"ל ,סוד פיתוי הנחש את חוה
אמנם כבר שמעת איך אדם וחוה הם נעשים לפי בחי' ההעלם וחוה יותר עיקרית בזה כי היא
הסוף אפילו של בחי' זאת לכן הלך הנחש אליה ,עכ"ל ,וכן הוא בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב.
 3314עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
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נאמר ביעקב )בראשית כח יא( ויחלום והנה סלם מוצב ארצה וגו' ,שהראו לו מדרגתו שכולל כל
נשמות ישראל יוצאי חלציו שהוא קומה שלמה כולל כל המדרגות שסופו עומד במדרגה
תחתונה שבעשיה וראשו מגיע השמימה בעליון שבנבראים ,וכל מלאכי אלקים עולים ויורדים
בו ,ר"ל שהם תלוים בשם אלקים שהם חיצוניות הכלים שנקראים אלקים כמ"ש למעלה )גדלות
דז"א פתח יב( שהם תלוים בו ,עליתם במעשה הטוב שבו ,וירידתם להיפוך אם מקלקל מעשיו
ח"ו ,משא"כ בנשמות ,וז"ש )תהלים מד יג( והנה ה' נצב עליו ,ר"ל שהוא עליון שבנבראים שרק
שמו ית' עומד למעלה עליו ,וגם תלוי בשם הוי"ה דפנימיות הכלים.
ונמצא שמצד שהמלאכים הם רוחנים נקרא שהם יוצאים מזיווג הנשיקין שהוא פנימיות
רוחא ברוחא ,אבל הנשמות מ"ש שהם מזיווג גופא אין הכוונה שהם רק מזיווג זה ,אלא שזיווג
נשיקין לא הספיק להם ,והיינו שהוא סוד הקשר שעשה המאציל וכחות הנשרשים בנשמה
שבהם תתקשר אל הגוף להיות נתקן ע"י המעשה ,ולכן שורשם ג"כ מזיווג דנשיקין המתקשר
אח"כ בזיווג יסודות גופנים ,שמשורש קשר והתחברות הזה הנשמה היוצאת מחיבור זה
מתייחסת וראויה להתלבש בגוף.
אבל מ"ש כאן הכוונה שהמלאכים לפי שאינם עיקר בבריאה רק דבר שמבחוץ להיות
בבחינת שמירה לנשמות ומשרתים להם ,אנו אומרים שהם מסוד חיצוניות הכלים ,אבל הנשמות
שהם תכלית רצון הפנימי שבנבראים ,אנו אומרים שהם יוצאים מן הפנימיות ,וכלל הדברים
שהמלאכים הם מסוד זיווג נשיקין שהם ג"ר שבפרצוף ,וכבר מבואר שגם בחיצוניות יש פרצוף
שלם ומג"ר שבו הם המלאכים שהם בחינת רוחניות שבפרצוף ,אבל הנשמות הם מפרצוף
הפנימיות שמדרגתו יותר גדול שהם עיקר כוונת המאורות ורצון הפנימי שבהם ,וגם הם יצאו
בשיתוף זיווג תחתון הגופני כמבואר ,וגם אינם פרטיים אלא כוללים כל המדרגות של בי"ע
בסוד חלוקת נר"ן שלהם משא"כ במלאכים ,ולכן נתנה תורה לנשמות ישראל ,שהתורה כוללת
קיום כל העולמות וכולם נבנו ע"י ,ולא היה אפשר להנתן למלאכים מאחר שאינם רק פרטיים כל
א' לפי מקומו וערכו ,וא"א להם לתקן כל המדרגות.
ומזה תבין ג"כ סוד דברי הרב ז"ל מ"ש בדרוש עגולים ויושר )פרק ג'( שאו"פ ואור
מקיף שניהם מזככים הכלים ואו"פ הוא דבוק בכלי הפנימי ואור מקיף הוא על חיצוניות הכלים
ואינו דבוק עמו ,ועצמות כלי החיצון הוא יותר זך מכלי הפנימי והוא כמ"ש שבאמת בנין
המלאכים כפי מה שהם הם יותר זכים מן האדם שהוא דבוק במעשה ,וגם הנשמה נקשרת בגוף
בכחות דומות לו ,אבל עיקר רצונו ית' דבוק יותר בנשמות שהם עיקר הכוונה בבריאה ובהם
או"פ בגבול שהרי רצונו ית' משתוה להם לפי ערכם בגבול כדי שיהיו נשלמים ע"י המעשה,
ורצונו עומד עליהם בגבול ,משא"כ המלאכים שאין בהם מעשה ואינם בגבול המעשה ,לכן אור
מקיף עומד עליהם מבחוץ ואין רצונו דבוק בהם שאינם התכלית בבריאה כמ"ש.
הרי מבואר לך ממ"ש שעיקר הכוונה בבריאה הם הנשמות ,וכל המלאכים ושרפים שבג'
עלמין בי"ע הם משרתים להם ,והוא ממש כמו שאנו רואים באדם בבנין גופו שהוא נברא בצלם
אלקים ממש ,שיש בו ג"כ פנימיות וחיצוניות הם ג' כלים חיצונים בשר גידים ועצמות ,ובתוכם
ג"כ ג' כלים פנימיים ובתוכם נר"ן שבו ,ועליהם מקיף ב' מדריגות חיה יחידה.
פתח יד
וביאור הדברים הוא שהנה אנו רואים שאברים החיצונים שבאדם אין בהם הרגשה
וחיות מעצמם כלל והם זה לפנים מזה ,שהבשר מחוץ ובתוכם הגידים ולפנים מהם העצמות,
והיינו שהבשר עצמו עיקר חיותו והרגשתו ע"י גידי הדם שמתפשטים בו ע"י עורקי הכבד,
ועליהם שורה הנפש התחתון כמ"ש )ויקרא יז יא( כי הדם הוא הנפש ,ובאמצעם הם גידים
שמלאים רוח שהם נמשכים מן הלב שממנו רוח חיים לכל הגוף ,וכל הבחירה שבו לבחור בזה
ולהרחיק דבר זה הכל ע"י תנועת הרוח שבאברים ,ולפנים מהם העצמות שהם עיקר בנין הגוף
והם מקושרים אל גידים הזכים הנמשכים מן המוח ששם שורה הנשמה להשכילו בכל חכמה
ומדע ,וכמ"ש הרב ז"ל בזה.
ומדרגת חיה ויחידה אינם מאירים תוך גופו ממש ,כי בעוה"ז שהוא תחת הגבול ובסוד
הבחירה א"א להם לגלות כחותיהם בו ,שאם היו מאירים בגופו ,לא היה אפשר לו לחטוא כלל
ולא היה בו צד בחירה ,ולכן הם מסולקים ממנו ועומדים בסוד אור מקיף ,והוא סוד השמירה
עליו שלא יהיה נדחה ח"ו לגמרי ויפול בכללו בעומק הסט"א ,והוא סוד הכתוב )שמואל ב' יד
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יד( וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח ,שלבסוף אחר גלגולים רבים ויוגמר גלגל היקף
ההנהגה של כל עולם המעשה ,אז יחזור לתיקונו ,והוא סוד אור מקיף שמקיף עליו בשוה מכל
צד ,משא"כ אור פנימי שבו מתחלק למדרגות כפי ירידתם בגוף בסוד נר"ן ,שבמקום המובחר
שבו שורה הנשמה ,ובלב שאינו במדרגה כ"כ שורה הרוח ובכבד הנפש ,שלפי ענין התלבשותו
במקום בגופו כך משתנה הארת פנימיות הנשמה שבו ,מצד שהנר"ן מתקשרים בחלקי וכחות
גופו להיותם מנהיגים אותו כפי הבחירה שבו משא"כ אור מקיף שהם חיה ויחידה שלו הם
באותו מדרגה שיהיה אחר התיקון כולו טוב ,אין הפרש כלל בין מקום למקום.
ועיקר הארת אור מקיף הוא על חיצוניות הכלי שהם על בשר וגידים ועצמות שבו שבהם
הוא עיקר המעשה של האדם ,שבזה הוא נותן כח גדול והתחזקות לסט"א ,משא"כ כלים
הפנימיים שהם הגידים והעורקים ,מהם אין נמשך רק מה שגורם למעשה ,ולכן הם צריכים
שמירה יותר מן הסט"א שלא יפול שם לגמרי ,וז"ס מ"ש שהקליפה יניקתם מחיצוניות הגוף והם
סובבים אותו מבחוץ ,והוא סוד מ"ש בפ"ק דברכות )ו' ע"א( וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא ,וכמו
שאור מקיף דיחידה וחיה הם עומדים להקיף מבחוץ על הסט"א בסוד השמירה ,כמו כן מתלוים
לאדם מלאכים השומרים אותו מבחוץ שלא יהיה ניזוק מן השדים ,שהשדים הם חיילין דסט"א
ויוצאים מעלמין דלהון ,וכמו כן בקדושה יוצאים מלאכים מסוד חיצוניות העולמות שהם
לשמירה לנשמות שהם מפנימיות ,והוא סוד מ"ש )תהלים לד ח( חונה מלאך ה' סביב ליראיו,
וכמו שבאדם הבשר וגידים ועצמות שבו אין להם חיות מעצמם רק מה שמקבלים מן הגידים
שנמשכים ממוח לב וכבד ,כמו כן המלאכים וכל העולמות עיקר חיותם תלוי בנשמות שהם
הפנימיות שנותנים להם חיות ע"י עבודה שלהם ,שעי"ז הם מקושרים ברצון א"ס ב"ה הפונה
להם ונמשך בפנימיות כל העולמות לקיומם בסוד )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,והוא סוד
נר"ן השורה בג' כלים הראשיים שהם מוח ולב וכבד שמשם נמשך החיים אל הגידים ,ונמצא
שבאמת האדם בכל חלקיו הוא ציור ממש דכל העולמות וכל הדרגין ,שהבשר גידים ועצמות הם
גוף הג' עלמין בי"ע שהם השרפים ומלאכים וכל הדרגין דעשיה ,והעור החופה על כולם בסוד
הרקיעין של העולמות וקליפת נוגה הסובב אל הקדושה שהוא בסוד כתנות עור ,ומוח לב וכבד
הם סוד נשמות פנימיים של ישראל שהם מרכז כל העולמות ושולחים רוח החיים בכולם ,מוח
בבריאה ולב ביצירה וכבד בעשיה ,והגידים שהם נמשכים מהם הם הצינורות השפעה שנמשך
מן הנשמות לכל הדרגין ,ונר"ן שבהם סוד השראת השכינה בישראל וקשר הנשמות ביחוד
העליון ,והוא סוד מ"ש )דברים לב ט( כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו ,שישראל הם מקושרים
בפנימיות שהם מוחין דגדלות דהוי"ה שהם כלל כל המרכבה ד' שמהן 3315הוי"ה אהי"ה הוי"ה
אדנ"י שהם בסוד ד' פרצופין וד' עלמין אבי"ע שהם גי' חל"ק ,והם חבל הפנימי שראשו מקושר
במדרגה העליונה שבכל המדרגות וסופו למטה בסיום כל המדרגות ,וכל חבל הוא מחובר מג'
חוטים שהם סוד ג' כלים הפנימיים שכתבנו.
פתח טו
עוד יש הפרש בין הכלים חיצונים לכלים הפנימיים בענין המוחין שבהם ,שכלים
החיצונים יש בהם ג' מדרגות עי"מ וכל אלו יש להם מוחין והם בסוד לבושין דנה"י דאימא
בסוד שמות אהי"ה ואלקים ,והיינו בעיבור בסוד אלם ,וביניקה אלקים שלם ,ובגדלות בסוד
אהי"ה ,נמצא שהכלים הם של ז"א והמוחין מאימא ,אבל בפנימיות שהם סוד לב ריאה וכבד
וכל אברים הפנימיים בהם המוחין דג' מדרגות עי"מ הכל של הויו"ת ,ונמצא שבהם הכלים
והמוחין הכל של ז"א עצמו.
והכוונה בזה כמ"ש שענין הכלים דז"א הם חוקי ההנהגה ומאורות שהמציאו כל
המדרגות של הנפרדים במקומם ,ויש לומר שזה סוד הכלים והמוחין שהם ב' מדרגות ,הכלים
הם עצם המאורות וסדריהם שהוציאו הנבראים לפועל ממש ומקיימים אותם ,והמוחין שבהם
הם חוקי ההנהגה שבהם מנהיגים הנבראים שכל נברא צריך לב' דברים ,א' הסיבה עליונה
שהולידה והוציאה אותו בעצמו ,והב' הוא כח המנהיגו והמשפיע לו ,וכמו שהמוחין בגוף הם
 3315עי' תיקו"ז י"א ע"א וז"ל ,ד' שמהן תליין מכל שמא ושמא ,ועלייהו אתמר )ישעיה ו( וקרא
זה לקביל י"ב אנפין דתלת חיון ,אל זה י"ב גדפין דתלת חיון ,ועל כלהו פני אדם ותפילין הוא פני
אדם ,עכ"ל.
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מנהיגים את הגוף בסוד הגידים הנמשכים בהם וכמו כן צנורות השפעת המאורות להנהיג
הנבראים הם המוחין שלהם ,ובחיצוניות הכלים תלויים בהם השרפים והיכלות שבבריאה
ומלאכים והיכלין דיצירה וכן אופנים ומדורות דעולם העשיה ,3316שעצם יציאתם אל הפועל הוא
מגוף הכלים חיצוניות דז"א שהם עצם המאורות האלו ,ומוחין של החיצוניות בהם תלוי
הנהגתם והם הג' חלקים של עי"מ של הכלים שהם בג' עלמין בי"ע ג"ר וג' אמצעיות וג"ת של
הכלים ,ולפי שהשרפים והיכלין הנ"ל אינם תלוים בעבודת עצמם ואין חיותם מצד עצמם שהרי
אין בהם בחירה ומעשה ,לכן אנו אומרים שהמוחין שלהם אינם מז"א ,שהרי ז"א חוקים שלו
מסודרים רק ע"פ הבחירה והמעשה של ששת הימים ,רק מוחין שלהם הם מאימא שהיא למעלה
מן המעשה ,רק בסוד שמירה אל חוקי ההנהגה להשלים אותם בסוד אימא דפרישת גדפהא סוכת
שלם ,וכן הנהגת המלאכים וכל צבא מעלה בשביל שמירת האדם והנשמות כמש"ל )נוק' דז"א
פתח כב(.
אבל הנשמות שהם תלויים בעבודה ובמעשה ע"פ בחירתם ולפי מעשיהם כך הוא
הנהגתם ,לכן אנו אומרים שגם המוחין שלהם ג"כ הם משל ז"א עצמו ,והוא ג"כ בב' מדרגות
הנ"ל ,עצם יציאת הנשמות וציורם הוא מכלים הפנימיים ,והנהגתם הוא מסוד חוקי ההנהגה
המוחין של הפנימיות ,והם מוחין דהויו"ת בסוד )רש"י שמות ו ב( אני ה' נאמן לשלם שכר ,והם
בסוד מוחין הפנימיים שמתפשטים בתוך הגידין שהגידים נעשים להם לבושין ,והיינו שהנהגת
צבא מעלה וכל הדרגין דבי"ע אף שאין תלוי במעשה שלהם ,מ"מ תלוים במעשיהם של ישראל
בסוד )תהלים סח לה( תנו עוז לאלקים וגו' ,שבזמן שעושים רצונו של מקום מוסיפים כח
בפמליא של מעלה )איכה רבה פרשה א פסקה לג(.
ונמצא שהמוחין פנימיים מאירים בלבושין שהם מוחין חיצונים שמקיימים ומנהיגים
את המלאכים והם נעשים בסוד לבושין אל הנשמות והוא סוד )ישעיה ו ב( שש כנפים לאחד
וגו' ,שכנפים הוא לבוש והוא בסוד שם אהי"ה דההי"ן גי' כנ"ף 3317בשביל השמירה להגן ,ולכך
סדר עמידתם ובניינם הוא מתחלה מבחוץ ג' חלקים החיצונים דבשר גידין ועצמות דז"א עצמם,
ובתוכם ג' חלקים פנימיים שהם ריאה ולב וכבד כו' דז"א עצמו ,ובתוכם ג' לבושין נה"י דאימא
שהם מוחין חיצוניים דכלים חיצונים שלו ,ובתוכם ג' מוחין פנימיים דז"א עצמו ,ובתוכם הנר"ן
שלו  ,...והיינו שכן הוא בנין העולמות בי"ע בשרפים והיכלין של הכסא ושל יצירה ועשיה שהם
מבחוץ ובתוכם בנין הנשמות ורוחות ונפשות של ישראל שהם לפנים ממחיצת מלאכי השרת
כמ"ש )במדבר כג כג( כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל שמלאכי השרת שואלים מהם
כו' )תנחומא בלק יד( וכן הנהגתם הוא שבתחלה באה השפע ממקור כל המאורות אל הנשמות
שהם מעוררים כל המקורות ע"י מעשיהם הטובים ,ואח"כ ע"י מקבלים כל צבא מעלה ,ולכן הם
ממתינים בשירתם ואין להם רשות לומר שירה עד שבתחלה אומרים ישראל שע"י התפלות
שלהם מעוררים מוחין עליונים להוריד השפע וההנהגה השלמה כמבואר במקומו ,ובתחלה בא
לנשמות ואח"כ למלאכים ,ולכן מסודרים חוקי ההנהגה ג"כ באופן זה שהמוחין ,פנימיות של
כלים ,הפנימיים הם תוך המוחין חיצוניים של לבושי אהי"ה ,ונמצא שמקושרים המדרגות
בסדורם הראוי ,שגוף עצם של המלאכים וצבא מעלה מיוחדים ומקושרים בגוף עצם מאורות
של הנשמות ,וגם חוקי ההנהגה שלהם מקושרים של מלאכים בשל הנשמות וכל חוקי ההנהגה
הם בפנימיות של הכלים שהם המנהיגים אותם כמלח המנהיג הספינה שהוא בתוכו וכרוכב
המנהיג את הסוס ,והוא בסוד שמות הוי"ה המנהיגים שמות אלקים שהם כינוים ולבושין
להויו"ת.
3318
וז"ס שמא שלים ,שכ"ז שלא נברא האדם לא נזכר במע"ב רק שם אלקים לבד שהוא
בחיצוניות העולמות ,ואח"כ כשנברא נשלם הכסא ונזכר שם הוי"ה אלקים שהוא פנימיות
וחיצוניות ביחד שהוא שלמות הז"א שהם ו' ימי בראשית ,שבתחלה יצאו כלים חיצונים שלו
בעשיה כמ"ש ,ויעש אלקים וגו' ,וכל הי' מאמרות שבהם הם סוד מוחין של חיצוניות שהם ג"ר
שהם משלימים לי"ס ,והמוחין הם פרצוף שלם של י"ס משא"כ הכלים הם רק ו"ק ,ולכן הם ו'

 3316עי' ע"ח הקדמת שער ציור עולמות אבי"ע.
 3317עי' פע"ח ציצית פרק א'.
 3318עי' זהר ח"א ד' ע"א.
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ימים וי' אמירין ,ואח"כ נברא אדם סוד חיצוניות שלו ,ומ"ש ויאמר אלקים הם מוחין שלו,
וכשנשלם אז האירו בו מוחין דגדלות שהוא שם הוי"ה כמ"ש.
פתח טז
וממ"ש יתבאר לנו סוד התפלין וציצית כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בספד"צ פ"ה )ל"ו ע"א(
במ"ש שם ,ארבע מלכין נפקין לקדמות ד' ,בהו צרירין כענבין באתכלא שהם בסוד ד' גוונים
דעינא נגד ד' מוחין ,שגווני העין תלוים בד' מוחים והם בסוד ד' בתים דתפלין וד' ציצית,
שהמוחין הם בסוד פנימיות הכלים כמ"ש )גדלות דז"א פתח טז( והגוונים שבעין בחיצוניות ,וד'
גוונים אלו הם סוד ד' אופנים ,וד' מוחין וד' חיות ,שהם כלל כל הי"ס שהם חו"ב וזו"נ ,והם ד'
אותיות הוי"ה בפנימיות וד' דאדנ"י בחיצוניות ,וכן הם סוד תפלין במוחין וציצית בלבוש
החיצוניות שהם בד' כנפות של הבגד ,3319והציצית תלוים בתפלין ,והענין כי הם בסוד זכירה
במצות ה' כמ"ש )במדבר טו לט( וראיתם אותו וזכרתם וגו' ,והוא כי הסט"א אחיזתם בלבושים
החיצונים בסיום הלבושים ,שהם אוחזים במדרגות התחתונים שבהם ,שע"י שאוחזים בלבושים
הם גורמים כיסוי לגווני עינא בסוד )איכה ג כד( סכותה בענן לך וגו' ,3320שהם כרובי עינא
ועפעפי עינא ,3321וכמ"ש באד"ר )קכ"ט ע"ב( בסוד )תהלים מד כד( עורה למה תישן ,והוא ע"י
שמסתלקין מוחין הפנימיים למעלה כידוע בסוד השינה בלילה ,3322והציצית הם להגן על
הלבושים לזכור המצות לעשותם בפועל במעשה שעי"ז נתקנים כלים החיצונים ,ואז המוחין
מאירים בראש ומתגלה בגווני עינא שנפקחים העינים ,וז"ש )ספד"צ שם( שהם צרירין בהו
כענבין באתכלא ,וז"ס ציצית מלשון הסתכלות ,וציץ הוא במצח ששם בקיעת זיו המוחין בסוד
התפלין ולטוטפות בין עיניך )שמות יג טז( רק שציץ הוא לשון זכר וציצית לשון נקבה 3323והם
בסוד שמות הוי"ה ואדנ"י ,וה' בהיכל קדשו 3324וגו' )חבקוק ב כ(.
ובזה נבין דברי הרב ז"ל כאן בסוד הד' פנים ושש כנפים של השרפים בבריאה ,שד'
פנים הוא הפנימיות של הבריאה שהם בסוד כללות י"ס שנכללים בד' מדרגות ,והו' כנפים הוא
כלים חיצוניות שלהם והם בסוד שם של מ"ב שבכל שם הם ו' אותיות וגם בהם נכללים כל י"ס
ולפי הרכבת הכחות שבכל היכל ,והיינו שרק ו"ס מכלל הי"ס באו שם יותר בגילוי כי הם העיקר
שם בגילוי הארה ,ושאר הספירות הם נעלמים שם ,וכמו שהוא למטה בהרכבת היסודות ,שאף
שכל היסודות נכללים בכל אבר ,אעפ"כ כל אבר יש בו כח מיוחד שיסוד זה גובר בו ביותר.
ואלו הם סוד כל השמות וכינויים שבעולמות כל עולם לפי מה שהוא ,שכל שם מורה
על כח והרכבת הפעולות והמאורות שבו ,שלפי פעולתו כך הוא שמו ,שזה היה חכמתו של
אדה"ר שקרא שמות לכל הנבראים 3325לפי השגתו בשרשם והרכבת הספירות והמאורות
שפועלים בו ,ויש שם שהוא רק מב' אותיות שזה מורה שב' כחות של הספירות מאירים בו יותר
והשאר הם רק כענפים ממנו ,ויש מג' אותיות ,ויש מד' או מה' וכן כל א' לפי עניינו.
וכל השמות כולם מקורם בשם הוי"ה שהוא הפנימיות שלהם כענין הגוף הקשור בנפש,
וכמו שם אלהי"ם שהוא נכלל בהוי"ה וצלו ,כי י"ה שבו הם י"ה של הוי"ה ומל"א דאלקים הוא
ו' וה' אותיות הוא ה' שניה ,3326וכן יש שמות שהם בסוד חילוף הוי"ה כמו כוז"ו שהוא אחוריים
שלו ,וכן שם מצפ"ץ שהוא חילופו בא"ת ב"ש הכל לפי ערך הארת המוחין פנימיים של
המאורות ע"י לבושים שלו ,ולפי ריבוי הלבושים כך הוא התרחקות החילופים של שם הוי"ה.
 3319עי' בהגר"א על תיקו"ז ס"ג ע"ב שטלית הוא לבוש לגוף והוא ת"ת אבל ציצית תלוין
למטה מגוף נגד הברית.
 3320עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 3321עי' לעיל הערה .548
 3322עי' ע"ח נסירה פרק א'.
 3323עי' שעה"כ ציצית פרק ב'.
 3324הוי"ה מתגלה בהיכל שהוא אדנ"י ,עי' תיקו"ז ל"ג ע"ב וז"ל ,אדהכי הא מארי דרגלין קא
דפקין לפתחא מארי דעמידה דצלותא דאתמר בהון ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך ,המלך
סתם דא קודשא בריך הוא ,היכל המלך דא אדנ"י ,דאתמר ביה אדנ"י שפתי תפתח אדנ"י סליק
לחושבן היכל ואתמר וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ ,עכ"ל.
 3325עי' בראשית ב כ.
 3326עי' יהל אור ח"ג ד' ע"א ,עי' בהגר"א בתיקו"ז פג ע"ג.
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וזה ענין פעולת השמות שזכרו המקובלים ,שכל פעולה ופעולה יש לו מקום מיוחד
בעולמות ובמלאכים ,ולפי שהאדם הוא מקור לכולם שכולם נפעלים ע"י וע"י דבורו כמ"ש
)ישעיה נא טז( ואשים דברי בפיך וגו' לנטוע שמים וגו' ,וכמ"ש בזוהר )ח"א ה' ע"א( מה אנא
במלולא דילי כו' ,שהשמות הם סוד כחות המוחין של כל עולם ובזה הם נפעלים ,והאדם
כשמזכיר השמות ומקשר כל המדרגות המלאך או המאור הממונה ע"ז לקשר החצוניות עם
הפנימיות שבו שהוא שמו ,וכמ"ש )בראשית ב יט( וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו.
ר"ל שהשם הוא נפש חיים של אותו דבר ,ואח"כ מקשר אותו השם בשרשו בשם הוי"ה ועי"ז
נעשה כל פעולה.
וכל שם משתנה ע"י הנקודות שבו שהם בסוד נפש ורוח ,שהאותיות בעצמם הם סוד
נפש שלהם והנקודות רוח והם בסוד זו"נ של כל מאור ,שכל דבר נעשה ע"י זיווג זו"נ כמו בזו"נ
דאצילות שהם כוללים כל הפעולות ,כמו כן הוא בכל מאור ובכל מדרגה שבכל פרט מג' עלמין
בי"ע ,וכמו באדם הגוף הוא תמיד א' ואינו משתנה רק הרוח שבו משתנה בכל יום נכנס בו
מדרגה אחרת לפי ערך התיקונים שנעשה ע"י בכל יום תיקונים אחרים כמ"ש בכמה מקומות,
וכמו הנקודות של כל השמות שהם הרוח שבהם מתחדש ומשתנה תמיד ,וג"כ הנקודות משתנות
בעולמות עצמם מספירה לספירה כמו בי"ס דאצילות שהם י' הויו"ת בנקודות מתחלפים בי'
נקודות כידוע שכל נקודה מורה על כח הפנימי שבו ,ד"מ ,נקודת כתר הוא בקמץ 3327שהוא
מורה על קימוץ וסיתום הכח כי הוא נקרא אין ,וחכמה בפתח ששם התחלת פתיחת גילוי הכחות
בסוד יש מאין ,וכן כולם ,והבן זה מאד.
)סוד החשמל(
א

פתח יז
ענין החשמ"ל שכתב הרב ז"ל ,הוא סוד העור שע"ג הגוף שהוא לבוש יותר חיצון ע"ג
הלבוש ,ושם הוא רושם כל המדרגות ,והוא בסיום כל המדרגות הקדושה הסמוך אל הסט"א,
והענין כמ"ש אצל אדה"ר )בראשית ג כא( ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם,
ובתחלה קודם החטא היה בסוד כתנות או"ר בא' ואח"כ נתחלף בעו"ר ,והענין כי האדם הוא
בצלם אלקים שבגופו ונשמתו הוא ציור כל המאורות העליונים בפנימיות וחיצוניות וכפי מה
שהם למעלה מתפעלים ע"י מעשה האדם כך נרשם בגופו ,וקודם החטא שאז נתברר נשמתו מן
הסט"א והיו נכללים בו הנשמות והסט"א היה חוץ מגופו ולא היה אוחז בקדושה רק עומד
מנגד ,אז היו הכלים של מאורות העליונים מאירים מן הפנימיות שבו )נר"ן( שהנר"ן שבהם
שהוא רצון היחוד העליון מתקשר ומגלה כחותיו על הכלים שהם שרשי הנבראים וחוקים
שלהם ,והם בסוד נר"ן שמאירים ומתלבשים בכלים של הגוף שהם מתחלקים לראש בטן גויה
שבהם מאירים הנר"ן ,ולא היה מחיצה מבדלת בין אורות העליונים לבין הנבראים התחתונים
אלא היו בסוד לבוש זך ,שאף שהיה צריך לאדם להיות נברא במקום חשך ואפל בעולם התחתון
כדי שיהיה הבחירה מצויה ויהיה הסתר יחוד העליון.
והוא סוד לבוש היותר חיצון ומכסה על חוקי ההנהגה וכחות היחוד של מאורות דז"א,
וזה הלבוש נקרא עור המכסה כל הגוף והפרגוד שבין אלו המאורות להנבראים ,והיינו שלא
יתגלו כפי כחותיהם העצמי אלא בסוד הסתר פנים ,אבל מ"מ לא היה המחיצה סותם כ"כ אלו
המאורות אלא כמו מחיצה זכה שהאור מזהיר דרך שם ,וכמו שהיה מדרגת אדה"ר קודם החטא
שהיה שכינה מדברת עמו בכל עת ומקומו בג"ע מקום הקדושה ,והיה משיג כבודו ית' למעלה
ממדרגת מלאכי השרת מאחר שהיה נקי וזך מכל פשע.

 3327עי' ע"ח נקודות פרק א'.
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והוא סוד כתנות אור 3328שלו שגם גופו היה זך ומזהיר כמ"ש )תנחומא אחרי מות ב'(
תפוח עקבו של אדה"ר היה מכהה גלגל חמה ,ור"ל שמאורות העליונים וכחות גילוי הנהגת
הכלים היה מתגלה אליו ומכיר גבורתו של יוצר בראשית בכל המדרגות מראש ועד סוף ,כמ"ש
)חגיגה י"ב ע"א( שהיה אדה"ר משתמש באור הראשון שהיה צופה ומביט בו מסוף העולם ועד
סופו ,שהוא אור הפנימי שנגנז תוך גלגל חמה שהוא גוף ונרתק של האור כמ"ש בכמה מקומות,
והוא סוד גילוי הנהגה עליונה ,שהיה משיג היאך הכל הוא בהשגחתו הפרטית ,ואין הטבע
עושה מעצמו ח"ו ,שכחות הטבע שבא מצד נרתק גלגל חמה והמזלות לא היו סותמים בעד אור
השגת כח השגחתו ית' הפרטית ,והוא סוד לבוש של או"ר שא' סוד יחוד השגחתו ית' היה
מתראה לו דרך מחיצות מנהיגים התחתון של צבא השמים והמזלות.
והם סוד שע"ח נהורין המאירים במלבו"ש ,והם סוד האותיות ונקודות וטעמים
המאירים מבחוץ לגוף כמ"ש הרב ז"ל ,ששרטוטין וקווין הנרשמים בגוף הם האותיות הנכתבים
על העור שבהם ניכר האדם טבעו ]ושרשו[ )ונפשו( וכל כחותיו וכל המקרים העתידים לבא עליו
בסוד חכמת הפרצוף כמ"ש בזוהר )ז"ח ל"א ע"א( ובתיקונים )ק"מ ע"ב( ע"פ )שמות יח כא(
ואתה תחזה מכל העם וגו' ,יעו"ש ,והיינו כמ"ש בכמה מקומות ,שהאותיות הם כחות וצרופי
מאורות שבהם נברא הכל ובהם מנהיג הנבראים ,שכל אות מורה על ציור הרכבת כחות או
בסיתום או בהתפשטות והמשכה ,וכמו למעלה בכלים של ז"א שהם כחות הממציאים הנבראים
והמנהיגים אותם היו מכוסים במחיצה זכה ,והוא סוד הנהגה הטבעיית של הכוכבים ומזלות
שהיה מתראה גם בהם עוצם כח גבורתו והשגחתו הפרטיית ,נמצא שהיו מאירים בהם האותיות
מבחוץ שהם כחות פרטי ההנהגה כמ"ש.
כמו כן האדם שנברא בצלם אלקים צל ודמות למאורות העליונים היה ג"כ גופו זך ,ועור
המכסה הגוף הוא המחיצה הדקה והזכה ,היה מאיר באור עצום שהיה מתגלה בו כל פרטיו וכל
סדר הנהגתו מראש ועד סוף ע"י השרטוטין וקוין ונקודות שעל עורו במצח ובכל אברים בסוד
)בראשית ה א( ז"ה ספ"ר תולדות אדם באתוון זר"ה פס"ץ כמ"ש בזוהר פ' יתרו )ע"ז ע"א(
באורך והוא הספר שבו נכתבים האותיות שהם כחות הנהגה שלו שבהם מבואר כל תולדות
האדם ומקריו ועניניו וז"ש )בראשית ה א( ב"פ זה ספר וגו' ביום ברוא אלקים וגו' בדמות אלקים
עשה אותו וגו' ,ר"ל שכמו שלמעלה במאורות העליונים וכל סדורי כחות הממציאים הנבראים
היה מתראה הכל ע"י המחיצה הזכה הזאת ,כמו כן היה בגוף אדה"ר ממש.

 3328עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם
מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של
אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא
אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם
חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא
ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל ,ועי' כ"ו ע"ג ואפילו עכו"ם בשמא דא
אקרי עש"ה והוא ע"ה טו"ר שמשותף בו אלקים אחרים ,אבל בהיותה באצילות אז היא ה אחרונה
שבשם בסוד הוי"ה משא"כ בירידתה בבריאה כמ"ש בפרשת בראשית דף כ' ע"א ויעש אלקים את
שני המאורות הגדולים עד אקרון ממשלת הלילה ע"ש וזהו ע"ה טו"ר ושם חטא אדה"ר כמ"ש שם
דף כ"ב ע"א וע"ב פתח ואמר למלכא דהוה ליה כמה בניינין כו' עד עור ובשר תלבישני שהוא לבוש
לאצילות ושם חטא לכן אמר לקמן וכד חב אדם אתפשט שמאלא כו' שהוא בריאה הלבוש ששם
חטאו ולכן וידעו כי ערומים הם שהפשיטו מלבוש ,וז"ס שאמרו שלבושיו של אדה"ר נתפתה
ונשאר ערום ,ולכן עשה לו כתנות עור דמשכא דחוויא וצריך המיתה להפשיט אותו המלבוש
שהוא הגוף של נחש ,ובתחלה היה לו כתנות אור דבריאה ששם אור לבושו כנ"ל בזוהר הנ"ל וזהו
עוטה אור כשלמה )תהלים ק"ד( וז"ש )פר"א פ"ג( שמים מהיכן נבראו מאור לבושו שנא' כו' ,ועי'
כ"ט ע"א שמאל"א שבה חטא ,והוא לבושא דאדה"ר כנ"ל וכמ"ש שלבושא דאדה"ר אתפתה אחר
הנחש והוא נפש הבהמית שהיא נמשכת אחר היצה"ר ,ובה כל התאוות והתענוגים וכל החטאים,
ולכן וידעו כי ערומים הם ,והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב
קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא
דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי
בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך
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ובוא וראה עומק דברי תוה"ק והסודות הגדולים הנרמזים בה ,כי ר"ת ספ"ר תולד"ת
אד"ם הוא גי' תס"א ,וס"ת גי' שמ"ש תמ"ר ,והוא כמ"ש )דניאל יב ג( והמשכילים יזהירו כזוהר
הרקיע וגו' ,וכמ"ש בזוהר )בתיקונים ד' ע"ב( והמשכילים אנון אתוון כו' ,והיינו שהם בסוד
רל"א שערים פנים ואחור כמנין והמשכילי"ם ,שבאלו השערים נבראו כל פרטי הברואים וכל
פרטי הנהגתם מתחלת הבריאה עד סוף הגלגל סוף אלף הששי כמ"ש בספר יצירה )פ"ב מ"ד(
שכל היצור וכל הדבור יוצא ממקום אחד בסוד צירופי האותיות ,והם נרשמים בסוף המדרגות
בגלגל השמ"ש שהוא נרתק שלו בסוד האותיות בחילופיהם ותמורותיהם שנרשמים על העור,
והוא בסוד תמ"ר ,וכמ"ש )תהלים פד יב( כי שמ"ש ומגן ה' צב-אות ,שהוא העור המגין על
הגוף ומכסה את הפנימיות ,וחיצוניות שלו שנרשם הכל על העור בשרטוטין ורשימין שעליו.
וכמו כן נרשמים כל כחות מאורות העליונים בסוד האתוון ,שמוחין הפנימיות דהויו"ת
מאירים באתוון בסוד השערים הנ"ל כידוע בסוד עולם המלבוש 3329שהם כל השערים כולם
תלוים בשם הוי"ה בד' מילואין שלו ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,שהוא המרכז של כל השערים כמ"ש
בספר יצירה ,והארכתי שם בביאורו בפירושי שם ,וידוע כי כל האותיות הם בסוד צבאו"ת שהם
תצ"ט ופלגא בסוד כ"ב אתוון וה' אותיות מנצפ"ך וא' המשלים ,והם פנים ואחור בסוד ב'
צבאו"ת כמשנ"ת במקומו )א"א פתח כו( והוא מה שרמז הכתוב כאן בראשי תיבות וס"ת ספר
תולדת אדם ,שבעור שלו נרשמים כל הנהגת האדם וכל תולדותיו היוצאים ממנו עד כלות ו'
אלפי שנין ,שהכל השיג אדה"ר כמ"ש רז"ל )סנהדרין ל"ח ע"ב( וכי ספר היה לו לאדה"ר ,אלא
בשעה שהיה מוטל גולם היה מראה לו דור דור ודורשיו כו' ,והם כמספר הכחות של השערים
פנים ואחור שבגלגל ,שהם מכוונים כפי מספר הכחות של כל בני אדם וכל פרטי הנהגתם בכל
הזמן וסיבובו ,ז"ה ספ"ר הוא כל השערים הנ"ל שהם האותיות הנרשמים על הקלף שהוא עור
האדם כמ"ש הרב ז"ל ,ועם המרכז פנימי שלהם שהוא שם הוי"ה בד' מילואין שלו שהם תלוים
בד' אותיות שבו ,הם ממש בגי' שע"ח שהוא סוד המלבו"ש שכולל כל השערים ,והוא סוד
החשמ"ל שהוא מחיצה דקה וזכה.
פתח יח
ואותיות האמצעיים בג' תיבות אלו )בראשית ה א( ספ"ר תולד"ת אד"ם הוא סוד עד"ן,
והוא מ"ש )בראשית ב ח( ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם וגו' ,והוא סוד
עמוק מאד ,כי ידוע שכל אלו השערים שבגלגל שבהם נברא כל היצור וכל פרטי הנהגתם הם
3330
מבוארים בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בספ"ד פ"ה באורך
והוא בג"ן סדרים דאורייתא ,3331ובאם לא היה האדם חוטא היה משיג התורה כפי שהיא כתובה
במרום שהיא כולה שמותיו של הקב"ה ר"ל פרטי כחותיו ,שכל שם הוא מורה על כח ופעולה
כמ"ש בכמה מקומות ,והוא אור הראשון שבו צופה האדם מסוף העולם ועד סופו 3332וכמ"ש
)משלי ו כג( ותורה אור ,והוא בסוד אש שחורה ע"ג אש לבנה 3333שהם הגויל המתחלק לשנים
בסוד זו"נ תורה שבכתב ושבע"פ ,כמשי"ת אי"ה באורך )פתחים כ ,כב(.
 3329סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ"ע מפאנו ,והוא הרל"א
שערים פו"א וכל הצרופי האותיות דכל התורה כולה ,שהוא רוחניות דאותיות התורה )עי' לשם
שבו ואחלמה ביאורים ח"א פ"ה ע"ג( וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד' פרק י' ,ועי' הקדו"ש
של הלש"ו בהקדמה לשער פונה קדים( ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך
בתוך ספר שער היחודים ,ועי' עוד מגלה עמוקות אופן רכ"ט.
 3330ל"ד ע"א וז"ל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם ,הכל כלול בתורה מבראשית
עד לעיני כל ישראל וכו' ,וכל זה נכלל כולו בפר' בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל בפ'
הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז' תיבות ז' אלפי
שנה ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת
בראשית ו' אותיות ודגש של הב'.
 3331זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 3332עי' חגיגה י"ב ע"א.
 3333עי' א"ר קל"ב ע"א.
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ובמדרגה זאת היה אדה"ר משיג כבודו ית' נתון בתוך הג"ן סדרים של אותיות התורה,
והיה נהנה מזיו הפנימי שבאותיות שהם הנקודות שבו ,ונודע כי גן הוא אימא ששם האתוון
ונקודין מחכמה שהוא עד"ן עין לא ראתה וגו' )ישעיה סד ג( כי האותיות הם כתובים ונגלים,
אבל הנקודות הם בהעלם במחשבה לבד ,ונמצא שהנקודות היו מאירים באותיות שבג"ן
שבתורה ,ולכן היה אדה"ר בישיבתו שם צופה מסוף העולם ועד סופו ,שהיה לבוש בכתנות אור
כמו למעלה מאורות של זו"נ ,וסידורי כחות שלהם היו מאירים ומזהירים בלבוש החיצון בגלגל
הקפה של הנהגת העולם.
אבל כשחטא בעץ הדעת ע"י פיתוי הנחש האוחז במלבוש החיצון שהוא סוד קליפת
נוגה כמשי"ת עוד לקמן בס"ד )פתח הבא( אז נתגשם יותר וניטל ממנו כתנות אור הנ"ל במה
שהיה נמשך אחר מחקר טבעי ,ואז נסתתמו ממנו שערי אור התורה ,ונתעלמו ממנו מעינות
החכמה שהוא סוד אור נקודות של התורה ואז נתגרש מג"ע מסוד ג"ן דאורייתא ,וכתיב
)בראשית ג כד( וישכן מקדם לגן עדן וגו' ואת להט החרב המתהפכת ,שבאו אותיות התורה
בהיפוכא בסוד עו"ר חיצון ,והוא האותיות הכתובים על הקלף של ספר תורה כפי מה שהוא
עתה ,וכן אור העליון של השמש נגנז לגמרי והוא סוד גילוי השגחתו ית' הפרטית הנסתר שעי"ז
הסט"א מתגבר מאד ,שלכן גבר האפיקורסות והמינות בעוה"ר להכחיש פרטיות השגחה ושכר
ועונש ,לתלות הכל בטבע במה שאין משיגים בגלוי כח השגחתו וכבודו ית' ,והוא סוד מ"ש
)סנהדרין ל"ח ע"ב( אדה"ר מושך בערלתו היה ,והוא ענין עמוק ,כי ידוע שע"י כריתת הערלה
במילה ופריעה מתגלים החסדים ביסוד שהוא אור הראשון שמאיר בכל הימים עד סוף הזמן,
והוא גילויו בעטרת היסוד ,והיינו כמ"ש שו"ק של ז"א הם סדורי הכחות של הנהגה וסופם הוא
המקום שמשם נשפע ההנהגה לעולם התחתון ,כמו שעטרת היסוד הוא בסוף הגוף וכמו שעטרת
היסוד הוא מקור נפתח לכל השפעת הגוף ,כמו כן למעלה נקרא עטרת היסוד שהוא סיום
מאורות גילוי השגחתו ית'.
והערלה המקפת שם הוא סוד הסט"א הנמשך מכחות המזלות שבזה מפתים האדם
להמשך אחר הכחשת ההשגחה ,והם בסוד הנהגה טבעיית המכסה השגחה העליונה שמאירה
לעולם ע"י מחיצות הכוכבים ומזלות ,וסוד הסרת הערלה בעטרת היסוד הוא לע"ל בסוף אלף
הששי לימות המשיח שאז כתיב )ישעיה לד ד( ונגולו כספר השמים ,והוא העור הנ"ל שעליו
נכתבים האותיות שהם ניצוצי השגחה עליונה הנסתרת ע"י ,ואז )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה
ובושה החמה כי מלך ה' צב-אות וגו' ,וכמ"ש )שם( והיה לך ה' לאור עולם ,שהוא גילוי השגחה
העליונה שיהיה אז כמו קודם החטא ,ויתגלה אור הראשון הגנוז ,כמ"ש )נדרים ח' ע"ב( שעתיד
להוציא חמה מנרתיקה ,והוא סוד 3334הסוכה מעורו של לויתן כמ"ש רבינו הגדול ז"ל ,שהוא
סוד קליפת נוגה הנכללת בקדושה ,כמ"ש בביאור ספ"ד פ"א )י"ב ע"ג (3335יעו"ש ,וסוד לוית"ן
הוא האותיות בסוד צבאו"ת כמ"ש למעלה )א"א פתח כו( שבהם מאיר אור הפנימי בסוד
הנקודות ,ועכשיו נתכסה בעו"ר שהם ע' כחות של השמש 3336בסוד ע' אומין שבהם עיקר הנהגת
הטבע כמ"ש )דברים ד יט( אשר חלק ה' אלקים אותם לכל העמים ואתכם לקח ה' להיות לו וגו',
והוא בסוד כתנות או"ר שהוא א' דיחודא כמ"ש )דה"י א' יז כא( ומי כעמך ישראל גוי אחד
בארץ וגו' ,והם קשורים ביחודא עילאה בגילוי השגחתו ית' ,וע"ז נאמר )חבקוק ג ד( ונוגה כאור
תהיה וגו' באותה מדרגה שהיה קודם החטא שהיה לו כתנות אור ,ואח"כ כתיב )בראשית ג כא(
ויעש ה' לאדם ולאשתו כתנות עור וגו' ,שכמו כן זו"נ שלמעלה נתלבשו בלבוש עור הנ"ל.

 3334עי' ב"ב ע"ה ע"א.
 3335וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם
מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין
ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה
בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה
לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה
ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר
אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה
אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 3336עי' לעיל אח"ף פתח ח' בבית נתיבות ,וכן א"א פתח יח שזהו צד הקדושה.
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והוא מ"ש )ישעיה נט ב( כי עונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלקיכם ,ואמרו )ברכות
ל"ב ע"ב( מיום שחרב בהמ"ק נפסקה מחיצה של ברזל כו' ,כמ"ש )דברים לא יז( והסתרתי פני
וגו' ,ונתלבש בלבוש הנהגת הטבע ,והוא ג"כ סוד גניזת אור התורה בלבושין נוכראין,3337
ונסתמו שערי החכמה ,וכמו כן למטה באדם ניטל זיוו אחר החטא ,שזיו שלו הוא אור המוחין
הבוקע על עורו מבחוץ שבזה היה מכיר האדם בשרטוטין שלו שהם האותיות בסוד הנקודות
ניצוצי החכמה העליונה )חגיגה י"ב ע"א( והיה צופה ומביט מסוף העולם כו' ,והוא חכמת
הפרצוף שנשאר קצת הארה מזה למי שזוכה אליו ,והוא סוד סירוס הלויתן שהוא אותיות התורה
שהם תצ"ו חיילין הידועים 3338שמאיר מבתר כותלא ,ולע"ל אז יחזור זיו האדם כמו שהיה קודם
כמ"ש רז"ל.
פתח יט
וזה סוד מ"ש הכתוב )דניאל יב ג( והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים
ככוכבים לעולם ועד ,כמ"ש בזוהר )תיקו"ז ד' ע"ב( והמשכילים אנון אתוון ,יזהירו אלין נקודין,
כזוהר אלין טעמי ,והוא כידוע ,שאלו ג' מדרגות הם בסוד נר"ן שהם מתלבשים בג' חלקי הגוף
ראש בטן גויה ,ונקראו האתוון משכילים שבהם ניכר חכמתו של יוצר בראשית וכל הבריאה וכל
דרכי ההנהגה ע"י התס"א שערים של האותיות שהם נכתבים ע"ג עור האדם שהוא סוד הרקיע,
וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים בביאור תיקון כ"ז )י"ג ע"ב( וז"ל ,פתח ר"ש ואמר
והמשכילים כו' אנון אתוון דאנון לבושין דאורייתא מרקמן מכל גווני דנורא חיוור וסומק וירוק
ואוכם ,ומנהון אתפרשן לכמה גוונין וכולהו גוונין אנון מרקמן במשכא דגופא דבר נש דאיהו
בגנתא דעדן ורקיע באלין אתוון איהו מצויר ומרוקם דבגין דבהון אתברי ,יזהירו אלין נקודין
דנהרין באתוון ובהון נהירין כוכביא ברקיע בגנתא דעדן וכולהו נהירין בעיינין דגופא בגנתא
דעדן ,כזוהר אלין טעמי אורייתא דבהון מתנהגין כו'.
וכתב על זה רבינו הגדול שהיריעות דמשכנא הם סוד עור האדם ,וציור האותיות עצמם
הם בנפש ,ונפשא איהו כלילא דאתוון והוא בולט ג"כ בגוף האדם לפום שעתא ,אבל הנראה
אינו אלא הריקום ,וז"ש מרקמא במשכא דבר נש ,אבל ברקיע דג"ע מצויירים גם האותיות וכן
הכוכבים וזוהר כל הנר"ן ולכן אמר ג"כ מצויירים ,ומ"מ הציור נראה לצדיקים ג"כ לפרקים
כמ"ש בפרשת ויקהל כמו באדם והרקיע של ג"ע וגוף של הנשמה כל עובדא דלהון הכל לפי
התורה ,ששם הנהגתה שלא כמו בעוה"ז שהנהגתה בטבע אם לא כשהעלמין שקילין כחדא,
עכ"ל הזהב.
הרי מבואר מדבריו הקדושים כל מ"ש למעלה שברקיע דג"ע שם ההנהגה בגלוי ע"פ
התורה ,והוא מ"ש שמבואר הכל בתורה באותיותיה ,ושם ההנהגה בגלוי שלא ע"י מחיצה כלל,
 3337עי' יהל אור ח"ג ג' ע"ג ד"ה האדם ואשתו  -מרע"ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש ,ולא
כמ"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו' ,עי'
בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם ,וזהו גלותא דיליה בגלות
רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ,ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו
כו' לא תואר לו כו' עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א בתיקו"ז מ"א ע"ב שמחולל מפשעינו היא הצער של
ת"ח בעולם הזה ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 ,עכ"ל.
 3338עי' מדרש ויקרא רבה פ"ב פ"ח וז"ל ,הראהו כל המרכבה ,אמר לו בן אדם זהו כבודי
שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העולם ,כלום פיחת כבודי ובית שכינתי לכם ,שנאמר )שם מג(
ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו ,שמא תאמר אין לי מי שעובד
אותי כבר ,יש לי לפני ד' מאות ותשעים וששה אלפים של מלאכי השרת ,שהם עומדים ומקדשים
שמי הגדול בכל יום תמיד ,מיציאת החמה ועד שקיעתה ואומרים ק' ק' ק' משקיעת החמה ועד
יציאתה ואומרים ברוך כבוד ה' ממקומו ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז
שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד
ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט
ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב( ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא'
תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
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ולכן שם נרשמים כל פרטי ההנהגה באותיות התורה שהוא ע"פ דרכי התורה והעבודה ,אבל
בעוה"ז שהוא מלובש בדרכי הטבע ,והשגחה שע"פ התורה נסתרת ,לכן אין נראה ציורי
האותיות רק ריקום ורשימו דלהון בלבד ,והוא סוד עור האדם ושרטוטין דלהון ,3339ורק
שלצדיקים נראים לפרקים כמו ר' חנינא בן דוסא וחבריו שנשתנו בשבילם סדרי בראשית,
שבמעשיהם הטובים הם גרמו גילוי אור הרקיע דג"ע שיאיר לפרקים ,והוא הניכר ג"כ לצדיקים
ע"י שרטוטין וקווין שבעור האדם.
והנקודין הם רוחא דמאיר באתוון שהוא סוד שורש התיקונים של המצות ומעשים
טובים שהם בז"א ,שהאתוון הם בסוד נוקבא נפש שהיא כוללת כל פרטי כחות ההנהגה
להורידם לתחתונים ע"פ מה שנתקן בז"א ששם מגיע העבודה וכל פרטיו ,ולכן שם הם הנקודות
רוח המאיר בנפש שהם תרי"ג איכות שברוח 3340שלפי ענין המצות תרי"ג כך מתקן התרי"ג
איכות שבנפש שהם פרטי כחות ההנהגה עצמם.
והטעמים הם בסוד נשמה מאימא שמשם הוא בינת וחכמת כל תיקון היאך נעשה ע"י
המצות ,והוא בסוד טעמי המצות שלא נתגלו ונשארו לע"ל לעוה"ב בדרגא דאימא ,וכולם
מאירים בג"ע ששם היה אדה"ר משיג הכל כמ"ש ,ואמר שלע"ל כאשר יוגמר התיקון וביער רוח
הטומאה מן הארץ ,3341אז יוסר הערלה מעטרת הברית ,ואז יתגלה אור הלוית"ן שהם האתוון עם
הנקודין וטעמים והוא גילוי החשמ"ל ,ויחזור עו"ר לסוד או"ר ,והוא מ"ש הנביא )ישעיה נא ט(
עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש ,כי לא יוסיף לבא בך עוד
ערל וטמא ,שקליפת נוגה תחזור כולה לקדושה.
ועל סוד החשמ"ל הזה הוא מ"ש במרכבת יחזקאל )א ג-ד( וארא והנה רוח סערה באה
מן הצפון וגו' ונוגה לו סביב ומתוכה כעין החשמ"ל מתוך האש ומתוכה דמות ארבע חיות וגו',
והוא מה שראה כל הדרגין ממטה למעלה ,בתחלה ראה בנין הסט"א וכל מרכבה שלהם שהם ג'
קליפות שנכללים בעור הערלה שעל עטרת היסוד 3342ולפנים מהם קליפת נוגה שהיא סוד עץ
הדעת טו"ר שהוא עור דפריעה לפנים ,3343ובפנים הוא החשמ"ל לבוש החיצון והוא סוד הכיסוי
לגילוי השגחה העליונה ,שכל מאורות ז"א הם פרטי ההשגחה המציאו מאור א' המכסה גילוי
הזה שיהיה נראה לנבראים באמצעות הנהגה טבעיית ,שמשם מקבלים הכוכבים ומזלות ,וכן
השרפים ומלאכים ואופנים שבבי"ע מקבלים מזו"נ דאצילות כח הנהגה זו ,שיהיה מאיר ע"י
המחיצה הנ"ל שהוא החשמ"ל שהוא מתוך האש שהם גוונין דנורא דמרקמין ברקיע שהם בסוד
ה' גוונין עם גוון תכלת הנכלל בהם ,כמ"ש בתיקונים שם ובתיקון כ' ובביאור רבינו הגדול ז"ל
בליקוטים שם ,3344וחשיב שם ד' גוונין לבד בסוד כללות המרכבה חגת"ם ,ולפנים מן החשמ"ל
הוא גילוי השגחתו ית' בלא אמצעות הטבע כלל בסוד ד' חיות שהם בסוד ד' פרשיות של תפלין
כמשי"ת למטה בס"ד )פתח כה(.
פתח כ
ועתה נבא לבאר דברי הרב הקדוש ז"ל ,והוא מ"ש שכללות פרצופי זו"נ מפנימיות
הכלים שלהם ,משם נמשכים הנשמות ומן החיצוניות שהם הכלים עצמם יוצא בנין העולמות
וכמשנ"ת באורך למעלה )פתח יד( והעור שלמעלה ע"ג הכלים בז"א הוא סוד הכותל המפסיק
ביניהם והוא כולו משמות אלקים כורסיא דשביבין ,3345והוא כמ"ש ששם אלקים הוא סוד
 3339מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל"א ע"א ,ובתיקונים ק"מ ע"ב.
 3340עי' לעיל הערה .202
 3341על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
 3342עי' תיקו"ז פו ע"ב.
 3343עי' בהגר"א בתיקו"ז פו ע"ג ד"ה תלת.
 3344עי' יהל אור ח"ב כ' ע"ד וז"ל ,פשוט דאורייתא הן הגוונין דבוצינא ,ורזין דאורייתא הוא
אור הנביעו דמניה אצטבעו גוונין כמ"ש בתז"ח ע"ג ע"ד דכל רז אור נתקרי לאנהרא וכו' ,עכ"ל,
ועי' יהל אור ח"א ו' ע"ג וז"ל ,אור הגוונין הוא מאוירא ובוצינא עושה גוונין לאנהרא ,עכ"ל.
 3345עי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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 ,עכ"ל ,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
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הנהגת הטבע ,והוא החשמ"ל ,ובהם נאחזים הקליפות שכחם בא מצד העלם גילוי השגחתו ית',
ואורות הפנימיים בוקעים תוך נקבי העור בסוד ניצוצין ,והם האותיות המצטיירות בעור האדם
3346
כמ"ש ,ונקרא עו"ר כי הם סוד כ"ז אתוון וי' נקודין בכל א' הם סוד ר"ע עלמין דנהירין שם
והו' הוא אור הפנימי של הגוף שהוא ו"ק שמאיר תוך האותיות 3347שהוא סוד אור הגנוז שמאיר
מבתר כותלא ונגנז בתוך ע' כחות של השמש ,והם ע' שרביטין שכלולים בקליפת נוגה שמהם
סוד ע' אומין.
וכבר ביארנו )ז"א פתח לד( שהחשמ"ל הזה הוא סוכה של לויתן כמ"ש )איוב מ לא(
התמלא בסוכת עורו ,והוא בסוד ב' שמות הוי"ה ואדנ"י שהם זו"נ והם בסוד תפלין ומזוזה ,שד'
פרשיות של תפלין הם ד' אותיות הוי"ה ומזוזה הוא בסוד שם אדנ"י 3348שהוא הפתח והשער
לה' בסוד מילוי אדנ"י תרע"א ,3349ושם צריך שמירה מן המזיקין כמ"ש )בראשית ד י( לפתח
חטאת רובץ.
והנה תפלין ומזוזות שניהם הם לשמירה ,התפלין במעשה בגוף כמ"ש )דברים ו ח(
וקשרתם לאות על ידך ולטוטפת וגו' שלא לסור מעבודתו ית' במחשבה ,ובמעשה שלא יאחוז בו
הסט"א ,והוא סוד תיקון הנוגה שהוא טו"ר ולהפכו לטוב בתיקון המדות והמעשים ,והמזוזה
היא לשמירה בבית ובמקום שהאדם עומד שם שלא יהיה ניזוק ,והוא סוד העברת הסט"א ג'
קליפות האחרות ,והיינו שכ"ז שנוגה הוא בסוד עירוב טו"ר ונאחזת בקדושה בצד הטוב שבו
מפתה את האדם ,כמ"ש )משלי ה ג( כי נופת תטופנה וגו' ,ובצד הב' חיצוניות שבה דבוקה אל
הרע הגמור.
והוא מ"ש )שבת ק"ה ע"ב( כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך כו' ,עד שאומר
לו לך עבוד ע"ז ,וכן דרכה של אשה זונה כמ"ש )משלי ה ה( ואחריתה מרה כלענה וגו' )משלי ז
כז( דרכי שאול ביתה וגו' ,וכתיב )משלי ו כה( אל תחמוד יפיה בלבבך וגו' ,והוא להשמר
מפתויים שלה ממה שממתקה דרכי העבירות ומיפה אותם לבני אדם ,וארז"ל )שבת קי"ד ע"א(
איזהו ת"ח ,כל שמדקדק על חלוקו להפכה כו' ,והוא סוד היפוך המדות המגונות לטוב ע"י
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.
 3346עי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין,
ומניה נהיר ארחא דז"א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ו ע"ג
ואמנם טעם מנין ר"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך וכל אחת כלולה
מעשר הרי רע עכ"ל.
 3347עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד ח וז"ל ,בפלגותא דשערי אזל חד אורחא ,ותדע באמת
שזהו ענין כתנות עור וכתנות אור )עי' ב"ר פ"כ פכ"ט( כי הקב"ה היה רוצה מתחילה לתקן הנוגה
הזה על ידי הגוף ,אבל מפני חטא האדם לא היה כך ,ונשאר בבחינת כתנות עור ,והסוד כי הנוגה
מתפשטת בסוד ר"ע ,ויש בה ו' למיתוק הרע ,ובחינה זו היא עו"ר לאדם ,והענין הוא כי הנה כ"ז
אותיות הם בנין הכל ,וסודם ה' אותיות מנצפ"ך הם ממש ה' מוצאות הפה שהוציא מהם כ"ב
אחרים ,והענין כי הגבול והשיעור הוא בסוד מי מדד בשעלו מים )ישעיה מ יב( ומן בחינתם היו
המלכין קדמאין ,כמו שפירשתי במקומו ,כי הם הה' גבורות שהם שיעור הנ"ל ,והנה מן אלה הה'
אותיות מנצפ"ך שעולה פ"ר ]רפ"ח ה'[ נעשה זה הנוגה וסודם מן הי' של אוי"ר כנ"ל ,נחסר י' מן
פ"ר עולה גי' ר"ע ,והקליפות האחרות יצאו כולם מן זה הרע וכן הם נקראים ר"ע ,ויש בחינת ר"ע
אחרת הוא הכ"ז אותיות כל אחד כלולות מי' וי' פעמים כ"ז עולה ר"ע ,ומה שבר"ע הא' היה
המנצפ"ך לבדם ומתפשטין בכחותיהם בר"ע הזה ,הב' אדרבה הם נכללים עם הכ"ב האחרים ,וגם
אינם מתפשטים ,וזהו באמת תיקון הנוגה כי בהיות המנצפ"ך כלולין בכ"ב אותיות הנוגה תקבל
יותר הארה ,ואז יהיה סוד ונוגה כאור תהיה )חבקוק ג ד( וזה סוד או"ר נוגה מלא בו' שעולה רע"א,
והוא זה הר"ע שתיקן הנוגה וזה הרע נשרש כאן בזה האורחא שעל כן נאמר בו ואור"ח צדיקים
כאור נוגה ,עכ"ל.
 3348עי' ע"ח כללים ד' וז"ל ,ההוא יוצאת מדת מל' נוק' הנק' עפר הארץ ,כנז' באדרא דנפקי
מבין חדוהי מבין תרין דרועין דיליה ,וז"ס המזוזה שהיא המל' ,כי מזוזה גי' אדנ"י ,וראוי ליתנה
בסוף שליש עליון של הפתח ,לרמז אל המל' שיצאה בשליש עליון של ת"ת דז"א ,בסוד והיה שדי
בצריך ,שהוא שם שדי המגין מהקליפות הנקרא צרי"ך ,כי לכך יצאה המל' שהיא המזוזה באחורי
ז"א ,כדי שלא יהיה אחיזה אל הקליפות באחוריו כנ"ל ,לכן יש כח בשם שדי להבריח הקליפות
שהם צרי"ך )שדי ר"ת שומר דלתות ישראל( עכ"ל.
 3349עי' זהר ח"א כ"ג ע"ב וז"ל ,תרעא דאיהו אדנ"י דהכי סליק לחושבן היכ"ל ודא איהו אדנ"י
שפתי תפתח ,עכ"ל.
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התורה שהיא תבלין ליצה"ר כמ"ש )אבות פ"ה מכ"ב( הפך בה והפך בה כו' ,שע"י שיודע דרכי
התורה על בוריה יהיה ניצול מפיתויי היצר וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים בזה ,3350והוא
סוד תיקון החשמ"ל והמלבו"ש של הנוגה כולו לטוב ,ועי"ז לא יהיה חיבור לג' קליפות האחרות
עם הנגה ,ואז לא יהיה להם מקום אחיזה ויהיו נדחים בנוקבא דתהו"ר.3351
ויש בזה עוד סוד נסתר מאד ,כי נודע שדו"נ דסט"א הם בסוד מרגלים ונשים זונות
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל באורך ,3352שהמרגלים הם המקטריגים ונוטל רשות ויורד ונוטל נשמה,
והנשים זונות הוא המפתה )משלי ה ג( כי נופת תטופנה וגו' ,ומבואר שם בס"ד שהנוקבא
דסט"א דבוקה בדכורא 3353והדכורא בנוקבא דקדושה ,כמ"ש )בראשית ו ד( אשר יבואו בני
האלקים אל בנות האדם ,והנוקבין מזנים עם האדם כמ"ש בזוהר פרשת אחרי )ע"ו ע"ב( ותרין
רוחין נוקבין הוו אתיין ומזדווגים עמיה כו' ,והדכורים הם בסוד )שבת קמ"ו ע"א( נחש שבא על
חוה כו' ע"ש ,והנה כבר נתבאר שז"א בו הם כחות ההנהגה לפי ענין העבודה ,שכל העבודה הוא
לתקן ז"א ולסדר החסדים ותיקונים של מ"ה שבו ולכן שם הפיתוי בסוד הנקבה ,ולכן שם צריך
התפלין הארת המוחין אור הפנימי בסוד ניצוצין המאירים ברקיע שהוא חשמ"ל עור דדכורא,
והוא אות שממשלת קונו עליו במחשבה ובמעשה והוא סוד עור דדכורא ,אבל בנוקבא הוא סוד
השמירה שהיא המשפעת ההנהגה והקיום ושפע הטוב לנבראים עצמם במקומם שהוא סוד
האדם והבית ,שהאדם הוא העובד והמרויח ,והנקבה מנהגת הבית ומפרנסת בני ביתה ,כמ"ש
)משלי יב ד( ותקם בעוד לילה וגו' ,ולכן שם צריך לשמירה ע"י מזוזה לגרש המקטריגים
והמזיקים שרוצים לגרוע שפע הקיום מן העולמות שהם בסוד הבית ,והוא בסוד עור הנוקבא,
והוא מ"ש הרב ז"ל שחשמ"ל הזה הוא העור הנחלק לשנים בסוד קלף ודוכסוסטוס ,שתפלין
נכתבים על הקלף ומזוז"ה על דוכסוסטוס גי' אדנ"י ,וז"ס )ב"ב ע"ה ע"א( סוכ"ה של עור
הלויתן שהוא ב' שמות ,הוי"ה בפנים ואדנ"י מבחוץ זו"נ הנ"ל שעכשיו הם בסוד עו"ר,
שההנהגה עליונה נסתרת מאד ,והוא סוד סירוס הזכר 3354בעטרת היסוד אור הגנוז ,שם ואינו
מאיר לנוקבא רק דרך דופן לבד נהירו דקיק ,שהם ניצוצות הכוכבים המאירים ברקיע לפרקים
לצדיקים ,והוא סוד גלגל הרקיע הסובב בכוכבים ומזלות בהנהגה טבעיית.
פתח כא
ואתה קורא נעים ,בוא וראה נפלאות מחכמת רז"ל ומה עמקו דבריהם הסתומים
וחתומים באלף עזקאין ,והוא מ"ש בפ' הרואה )נ"ד ע"א( על הזיקין כו' מברך עושה מעשה
 3350עי' בהגר"א משלי לא יא בליקוטי רמ"מ שם.
 3351עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
 3352עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג וז"ל ,והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות ,כידוע
שדכורין דס"א אינן מפתין לאדם כמ"ש בזוהר שהן דקיקין ,ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין,
נפת תטפנה שפתי זרה )משלי ה'( וכל הפיתויים הוא בנוקבין ,ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל
באשה זרה וכו' ,אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע ,ויבאו בני האלקים להתייצב על ה' והן
מאללי ארעא ,עכ"ל.
 3353נדצ"ל דקדושה.
 3354עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש
והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב
ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין
את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם
היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע
שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין
לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא
סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל,
שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי
היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן
בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד
לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה
כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח
ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
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בראשית ,ומפרש מאי זיקין כוכבא דשביט ,וקאמר שם )נ"ח ע"ב( וילון הוא דמקרע ומחזי
נהורא דרקיע כו' ,והענין כמ"ש )חגיגה י"ב ע"ב( שז' רקיעין הם ,וילון אינו משמש כלום אלא
נכנס שחרית כו' ומחדש בכל יום מע"ב רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות כו' ,והענין כי ו'
3355
רקיעים התחתונים הם ו"ק שבהם סדור הנהגת העולם בו' אלפי שנין ,ורקיע הז' הוא בינה
כמבואר בכמה מקומות ,ורקיע הששי הוא יסוד ששם נכלל כל האברים ומשם כל פרטי ההנהגה
יוצאים אל הנוקבא ,והנה הנהגה העליונה כפי שהם מסודרים בו"ק דז"א הם גלויים ,ואם היה
אור ההנהגה יוצא ונראה לנבראים כפי שהוא מסודר שם ,היה ניכר גודל השגחתו הפרטית ,והיו
מכירים ורואים הכל שיד ה' עושה זאת ולא היה מקום ליצה"ר לפתות האדם ולהחטיאו ,שהיה
יוצא הכל ממש לפי גילוי כחו וגבורתו ית' ,אבל בשביל הבחירה ויצה"ר הוצרך לעשות מחיצה
לגילוי כבודו ית' שיהיה נראה לבני אדם כאלו ח"ו הכל במקרה גמור ,והוא מ"ש 3356שאור
הראשון נגנז ביסוד ואינו יוצא לנוקבא שהיא כוללת בנין התחתונים רק בסוד מים לבד ,והוא
סוד ערלה הסותם בעטרת היסוד שהוא חשמ"ל הנ"ל כמ"ש והוא סוד הוילון שהוא הפרגוד
הסותם נגד השכינה.
וכל הכוכבים ומזלות הם סוד האותיות ונקודות ,והרקיע הוא העור של הקלף שנכתבים
עליו האותיות ,והוא סוד מ"ש )בראשית א יד( יהי מאורות ברקיע השמים וגו' ,והיו לאותות
ולמועדים וגו' ,וכל אות כולל שער א' מהרל"א שערים שהם כ"ב אותיות שהם הכלים חיצונים
של הגוף ,ובפנימיותם מאירים הנקודות בסוד רוח חיים שבהם מפנימיות שהם בסוד הויו"ת,
ולכן נקרא כל א' כוכ"ב שכ"ו הוי"ה באמצע וכ"ב אתוון מבחוץ.3357
והוילון הוא מחיצה הסותם בעד זוהר הרקיע הזה ,כמ"ש )ברכות נ"ט ע"א( מיום שחרב
בהמ"ק לא נראה רקיע בטהרתה שנאמר )איכה ג כד( סכותה בענן לך וגו' ,3358שבבהמ"ק היה
גילוי כבודו ית' והשגחתו הנפלאה בנסים ונפלאות שהיה שם וכמ"ש )חגיגה ד' ע"ב( יראה יראה
כו' ,ולכן היה ענין עולי רגלים בבהמ"ק למען תלמד ליראה את ה' וגו' )דברים יד כג( ומיום
שחרב בהמ"ק וישראל בגולה נסתמו מאורות הרקיע ונראה השגחתו בכסוי הנהגה טבעיית
לגמרי ח"ו כמ"ש )דברים לא יז( והסתרתי פני וגו' ,והוא סוד חושך הלילה של הגלות שאז וילון
יוצא ומכסה אור הרקיע והמאורות שבהם ובבוקר נכנס.
והוא גילוי אור הרקיע לפרקים בסוד ניצוצין של הכוכבים מהנהגה העליונה המתחדש
בכל יום ע"י המוחין שהם מתחדשים והם מתגלים לצדיקים מבתר כותלא ,והם סוד הזיקין
שנראה לפעמים מסוד גילוי אור הרקיע שמקרע וילון ,והוא הסרת עור הערלה ופריעה ,שמתגלה
עטרת היסוד החסדים שבו ,שהוא אור הראשון שמאיר בו' ימי בראשית ,ולכן מברך עשה מעשה
בראשית ,שבשעה שנראה הזיקין בעולם שהוא כוכבא דשביט אז נודע שמתחדש אות ופלא
בשמים בסוד חידוש בהנהגה עליונה לפי הזמן הצריך לזה ,לכן מורה התחדשות בעולם כמ"ש
הטבעיים ,ובאמת הוא מפלאי וסתרי ההשגחה.
וע"ז נאמר ג"כ )במדבר כד יז( דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל שהוא כוכבא
דשביט הנ"ל ,והוא בסוד גילוי ש"ע נהורין שבתוך החשמ"ל שהם ש"ע נהורין וח' הם ד' אתוון
דהוי"ה וד' דאדנ"י ,וש"ע נהורין הוא מסוד לויתן דמיניה נהיר ש"ע נהורין בגווני דאנפוי כמ"ש
באד"ר )קכ"ח ע"ב( והוא סוד דר"ך וק"ם ,כוכ"ב ושב"ט הוא גי' שט"ן וגי' נח"ש שהוא העומד
נגד הערלה בסוד חשמ"ל הנ"ל ,שלויתן בפנים הוא נחש עילאה וכן במזלות סוד תלי תנין
השמים 3359שהוא מהפך כל המזלות לרצונו ובהם מ"ח צורות והתלי הוא המ"ט ,והם כלולים
 3355דהיינו ערבות עי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב.
 3356פע"ח עמידה פרק יד ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז פז ע"ג.
 3357עי' יהל אור ח"ג לג ע"ג.
 3358עי' יהל אור ח"ב ל' ע"ב.
 3359עי' 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'
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במ"ט כחות שבאותיות כמו שחשבם רבינו הגדול ז"ל בליקוטיו ,3360והם הכוכבים וניצוצין
שברקיע האותיות ושרטוטין שבחשמ"ל ,וז"ש )במדבר כד יז( ומח"ץ פאת"י מוא"ב מ"ט שערי
טומאה שלהם.
והבט וראה שסופי תיבות של ג' תיבות אלו הם גי' וילון שהוא החשמ"ל שנאחזים
בסופא דיליה בסוד קליפת נוגה ,וראשי תיבות גי' אחוריים דאדנ"י כמ"ש )בראשית מט יז( יהי
דן נח"ש עלי דרך הנושך עקבי סו"ס וגו' שהוא בסוד עור של הנוקבא ,ונשאר אותיות
האמצעיים ת' ומ"ט וז' והם סוד ז' היכלין דמסאבותא דלהון ,ז' רישין של הנחש 3361ומ"ט שערי
טומאה ות' איש של עשו כידוע שהם חיילין דסט"א האוחזים בת' בתי דינים 3362שבמצח דז"א
שהוא גילויא וחוצפא דלהון בסוד )ירמי' ג ג( ומצח אשה זונה היה לך וגו' ,והם בסוד פאתי
מוא"ב שהיא הצעירה בחוצפא וגילויא כמ"ש במ"א )אפיקי ים קידושין מ"ט ע"ב(.
והנה סוד סוכ"ה שהם בחשמ"ל עם סוד עו"ר הם סוד שס"ח מנים שבקטורת סוד י"א
סממנים שהוא הבירור מקליפת נוגה ,וי"א עם שס"ז הנ"ל הם סוד חשמ"ל והוא סוד ריח
הבגדים כמ"ש ביעקב )בראשית כז כז( וירח את ריח בגדיו וגו' ,וארז"ל )תנחומא תולדות יא(
שנכנס עמו ריח ג"ע ,והוא החשמ"ל רקיע דג"ע ששם האור מתגלה ומשם הוא סוד מלבושי
הנפשות של הצדיקים ממע"ט שהם מאירים ע"י עטרת היסוד המתגלה ע"י גילוי הברית בכריתת
הערלה ,כמ"ש רבינו הגדול ז"ל ,3363שתרי"ג מצות הם תרי"ג איכות שברוח שמאירים לתרי"ג
איכות שבנפש ומצות מילה כוללת כולם ,ולכן נקרא ברית והוא יסוד ושורש לכל התרי"ג איכות
שברוח שיאירו בנפש ,שאל"כ לא היו יכולים להאיר בנפש ע"י המצות ,וז"ס מ"ש )עירובין י"ט
ע"א( שאברהם יושב ומוציא הרשעים מגיהנם ,לבד הבועל ארמית דממשכא ערלתיה ולא
מבשקר ליה ,והוא שנופל בקליפת נוגה ונכסה בסוד הערלה שאין הרוח מאיר בנפשו ,ואברה"ם
הוא רמ"ח עלמין דמתגליא בפומא דאמה בסוד האור הנגנז בעור כמ"ש )תיקון פתח כא( והבן
זה מאד.
פתח כב
ובמה שכתבנו יתבאר לך דברי הרב הקדוש ז"ל בכאן במ"ש בסוד הקלף ודוכסוסטוס
שהוא העור הנחלק לשנים ,כי בתחלה בעת שהיתה הנוקבא אב"א עם ז"א שלא נתגלו עדיין
החסדים והיו שניהם נבנים מגבורות לבד ,אז היה אור הפנימי נעלם לגמרי שאינו מאיר אפילו
דרך דופן שאז אינו ראוי לזיווג ,והוא סוד הסתר פנים כמו שהוא בגלות ,ואז צריכים ישראל
לשמירה גדולה כמ"ש )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ וגו' ,ולכן היא דבוקה עמו
בעור אב"א שנסתרים ב' העורות מן הסט"א ,והוא מ"ש )יומא ס"ט ע"ב( הן הן גבורות גבורותיו
כו' ,שהוא באמת מפלאי השגחה עליונה לקיים שמירת התורה והמצות וגם לשמור הגופים
וקיומם של ישראל בגלות ,והם סוד ב' הענינים של תפילין ומזוזות ,שכתבנו )פתח כ'( שתפילין
אות על קיום התורה והמצות ,ומזוזה על שמירת הבית ,והוא המקום שישראל עומדים בו
בגלותם שיהיה להם קיום והעמדה ,ורק בעת שהיו ישראל בארצם היו בסוד תפילין של ראש
בגלוי ,ובגלות בבחינת תפילין של יד בהסתר פנים ,לך לאות ולא לאחרים לאות )מנחות ל"ז
ע"ב( וז"ס מ"ש שקלף הוא החצי של צד השער ודוכסוסטוס חצי שכלפי בשר ,ונכתבים במקום
שנחלקים זה מזה ,קלף במקום בשר ודוכסוסטוס במקום שער ,והיינו שהעור הוא מתחלק
לשנים לזו"נ כותל א' לשניהם בסוד הגבורות לבד ,וע"י הנסירה אז נחלקים זה מזה בסוד הזיווג,
צדדי הפנים וחד על הראש ,והוא התנין שכולל את כולם ,והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל
הראש ולכן נקרא תנין ,עכ"ל.
 3360עי' באריכות בליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב ,ובהגר"א תיקו"ז קי"ט ע"ג.
 3361עי' ענינו במגלה עמוקות ס' קץ וז"ל ,מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש
של ז' ראשים ,וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו יש לי רב אחי ,שרמז על
רב אחא שהפיל ז' ראשין דיליה ,כי שבע יפול צדיק וקם )משלי כד טז( ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב
ע"ד וז"ל ,בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו' והן ז' דרגין של הס"א וכו' והן ז' היכלות
דמסאבותא וכו' ,עכ"ל.
 3362עי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,מהאי מצחא )ס"א דלתתא( נהרין ארבע מאה בתי דינין כד
אתגלייא האי עת רצון כלהו משתככין קמיה ,עכ"ל.
 3363עי' לעיל הערה .202
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ונרשמים ניצוצי האורות של ההנהגה שהוא מכוון לעומת המעשים של המצות על העור מבחוץ
כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( והוא מה שפונה לצד הנוקבא שהם התחתונים וקשריהם לסייע
להם לשמירת התורה ,וכן הנוקבא נרשמים האותיות בעור שלה מבחוץ לשמירה לישראל
ולגילוי הנהגתם ,וכשהם בנסירה בסוד זיווג פב"פ אז מתגלה כתיבת האותיות בשניהם מבחוץ,
משא"כ כשהם אב"א אז דבוקים זה בזה ונסתרים כתיבת האותיות בב' המדרגות הנ"ל.
וכמו שהאותיות הם כחות הנהגה וסדורי מאורות וכחות שבנבראים שהם באים מו"ק
מז"א ,3364והם נרשמים בעור החיצון של ז"א ,כמו כן המעשים ותיקונים של הנשמות נרשמים
ג"כ באותיות זה לעומת זה כמ"ש )אבות פ"ב מ"א( וכל מעשיך בספר נכתבים ,ואמרו )ר"ה ט"ז
ע"ב( ג' ספרים נפתחים כו' ,והם ג"כ בסוד כ"ח אותיות הנרשמים בפרקי האצבעות ,ותפילין
דמארי עלמא הוא סוד גלוי השגחתו ית' לישראל והשראת כבודו עליהם כמ"ש )ברכות ו' ע"א(
תפילין דמארי עלמא גו' 3365אשריך ישראל כו' והם סוד מאורות של ז"א ,ולכן הם סוד התפילין
הנכתבים על הקלף שהוא של ז"א.
והתיקונים של המעשים העולים ממטה למעלה נרשמים ג"כ בסוד אותיות ע"ג עור
השכינה ,ובזה מראה תכשיטין וקישוטין דילה לבעלה ז"א ,3366והוא סוד המזוזה הנכתב על
דוכסוסטוס וג"כ במקום שער לצד שכלפי ז"א ,שעי"ז מקבלת השפע ושומרת לבל יצא ח"ו
בסוד טיפת קרי בלא נוקבא לצד חוץ והוא סוד השמירה של המזוזה מסוד לילית נוקבא דסט"א
שלא לכנוס לבית לקבל ח"ו הטיפה מדכורא.
והוא מ"ש הרב ז"ל שהחיצונים אינם נאחזים בכל המלבוש רק באחוריים וכן בסיומי
קצוות של הי' אצבעות דרגלים וידים ובעטרת היסוד ,והיינו כי בי' אצבעות שם נרשמים כל
מעשה בני אדם בכ"ח אותיות התורה בכ"ח פרקין שבהם ,והוא סוד פרישת הידים למעלה
בתפלה 3367שהם המ"ן של המצות שמעוררים למעלה ,ונאמר )ישעיה א טו( ובפרישכם כפיכם
אעלים עיני מכם ,ידיכם דמים מלאו וגו' כי שם נרשמים ג"כ העונות ,ולכן הם נאחזים שם וכן
נאחזים בדכורא בעטרת היסוד שהוא מקור נפתח לגילוי השפע והנהגה עליונה שהוא )העון(
]הענן[ המכסה אורות מצד קטרוג רוע המעשים שמזה נעשה אור עב בנוקבא מלמטה ובדכורא
למעלה.
וע"ז נאמר )משלי ד יח( וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום ,שהצדיקים
במעשיהם הטובים הם מעבירים הערלה מן הברית ואז מיחזי נהורא דרקיע ,והוא אור הפנימי
המאיר בעור החיצון שהוא נג"ה הנ"ל והוא סוד מעשיהם של ישראל בגלות אף שהוא מכוסה
בנגה ,כמ"ש )איכה ג כד( סכותה בענן לך וגו' ,מ"מ נרשמים התיקונים למעלה ,ובכל יום
התיקונים נוספים ,ואור הפנימי מאיר ביותר עד ימות המשיח בסוף אלף הששי בעטרת היסוד
שהוא סוד שם יג"ל פז"ק 3368שיגלה פדיון זרע קדושים ,והוא יסוד שם יג"ל ,ועטרת היסוד היא
פז"ק כידוע וז"ש עד נכו"ן היו"ם ,ואז נאמר )ישעיה כד כג( לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם
ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה' לאור עולם ,ששמש וחמה הם סוד אור הפנימי הוא סוד
3370
חמ"ה הג"ן סדרים דאורייתא 3369שהיא האור המשמש בג"ן עדן ,ושמ"ש הוא הנרתק שלו
בסוד תמ"ר בתמרירותה עומדת ,3371וצריך למתקה.
 3364נדצ"ל דז"א.
 3365המשך הגמ'' :מה כתיב בהם'.
 3366עי' תיקו"ז פ"ז ע"ב.
 3367עי' זהר ח"א ס"ה ע"א ועוד כמה מקומות ,ועי' רע"א או"ח ס' פט סעיף א' למה אין
לעשות כך.
 3368מתפילת אנא בכח ,עי' בתיקו"ז י"ט ע"א וז"ל ,בראשית וכו' ,והארץ היתה תהו ובהו,
ואינון אב"ג ית"ץ ,קר"ע שט"ן ,נג"ד יכ"ש ,בט"ר צת"ג ,חק"ב טנ"ע ,יג"ל פז"ק ,שק"ו צי"ת ,ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד ,עכ"ל.
 3369זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 3370עי' תיקו"ז ט"ו ע"א וז"ל ,חמה איהי נוקבא לגבי שמשא ,לבנה נוקבא לגבי ירח ,עכ"ל.
 3371עי' שעה"כ ק"ש פרק ו' וז"ל ,המל' היא דינין וגבורות ,וז"ס משחז"ל )ירושלמי מגילה כ"ד
ע"ב( תמר בתמרוריתה עומדת ובקשו חכמים למתקה כו' ,והענין הוא כי המלכות נק' תמר לפי
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וכן לבנה וירח הם ב' בחינות שבנוקבא חיצוניות ופנימיות ,שלבנה הוא הפנימיות סוד
סלע דמשה כלתו הפנימית סלע חיוורתא כמ"ש בתיקונים בכ"מ ,והוא סוד אנ"י הוי"ה גי'
לבנ"ה שהוא נקודה הפנימיית דילה ששם סוד ומקדשי תראו דביה שריא יראה כמ"ש בהקדמת
זוהר בראשית )ה' ע"ב( וירח הוא בחיצוניות שלה ששם המלבושים בגדי ישע ששם ריחא טבא
דבוסמא דג"ע 3372כמש"ל )בפתח הקודם( ואמר שלע"ל )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה ובושה
החמה וגו' ,חיצוניות שלהם ,ויוציא חמה מנרתיקה )נדרים ח' ע"ב( ולא יהיה אור העולם מסוד
)3373ישעיה ס יט( שמש ונוגה הירח ,אלא והיה ה' לך לאור עולם מסוד פנימיות האור של
כוכבים כמש"ל )בפתח הקודם(.
פתח כג
וצריך שתדע שאחיזת הסט"א הוא בין הכלים ובין אור מקיף שלהם ,והוא על עור
החשמ"ל הזה שע"ג הכלים מבחוץ והוא בכל הד' עולמות אבי"ע ,שבין כלים דעשיה ובין אור
מקיף שלהם הם הקליפה דעשיה ,וכן בין הכלים דיצירה ובין אור מקיף הוא קליפה דיצירה ,וכן
בבריאה ובאצילות ,והוא ענין עמוק מאד מאד רמוז בדברי קדשו של הרב ז"ל אשר דיבר ברוח
קדשו מפי אליהו ז"ל ,מ"ש שכל העולמות בחינה תחתונה שבעליון מתלבש בתחתון ,והיינו
שבחינת מלכות דיצירה הוא אשר מתלבש בעשיה וכל היצירה מעולה ,ושם דבוק עור חיצון
דיצירה עם אור מקיף שעליהם רק שאינו דבוק כ"כ ועומד קצת מרחוק ,ושם עומד הסט"א
דיצירה ,וכן הוא בבריאה ובאצילות כל א' בקליפה שלו.
והוא במה שנקדים הקדמה אחת ממה שמצינו באדם התחתון ,שהסט"א מקפת אותו
מבחוץ בשני מדרגות ,א' בגופו והב' בנפשו הפנימי ,והיינו בגופו בסוד היצה"ר המסיתו לכל
חטא ועון בסוד מ"ש )סוטה ג' ע"ב( קשורה בו ככלב ,ואמרו ,כל העושה עבירה כורכתו
ומלפפתו לגיהנם ,והיינו שכ"ז שהוא חי יצה"ר כורכו מבחוץ בכל אברי גופו להחטיאו,
ולעומתו גם נפשו הפנימי מסובב מכחות הסט"א שבורא ע"י עונות שלו שהם משחיתים נפשו,
והם נקראים )תהלים קטז ג( מצרי שאול ,ושניהם הם אוחזים בלבוש החיצון שבגופו בעורו,
והוא אחיזת בצפרני הידים ורגלים שהם עיקר אברי המעשה ,וכן בנפש הם מסבבים בלבושו,
שכמו שע"י המצות עושים לבוש קדוש לנפש בסוד חלוקא דרבנן ,3374כמו כן הוא ע"י עונות
כמ"ש )זכריה ג ג( ויהושע בן יהוצדק היה לבוש בגדים צואים ועומד לפני המלאך וגו' ,וכתיב
)שם ד'( הסירו הבגדים הצואים מעליך וגו' ,והלבש אותו מחלצות וגו' ,ראה העברתי מעליך
עונך וגו' ,שזה היה בעון שנשאו בניו נשים נכריות ולא מיחה בהם ,ובאלו הלבושים הצואים
אוחזים כחות המסטינים ומקטריגים המענישים נפשו בכל מצירי שאול.
וכ"ז שהאדם חי ונפשו מתלבשת בגופו ,אין להם יכולת להענישו ולאחוז בו ,שהגוף
הוא מגין בעדו והוא שכ"ז שהוא חי אז הקדושה העליונה מגינה בעדו שלא ימות אולי ישוב
בתשובה כדי להחזירו לטוב ,והוא מסוד הארת אימא עילאה דרגא דתשובה ,סוכת שלם דפריסת
גדפהא כו' ,ולכן המת מטמא באהל ,שכ"ז שנפשו היה מלובש בגופו לא היו יכולים לאחוז בו
עד שיצא מגופו ,והוא בסוד מ"ש בכמה מקומות ,נשמות דאזלין ערטילאין 3375שכאשר יוצא מן
שהיא בחי' הש"ך דינין כפולים ,עכ"ל ,ועי' עוד באפיקי ים לרבינו סנהדרין צ"ה ע"ב שמביא מרע"מ
)ח"ג קנ"ג ע"א( ע"ש.
 3372עי' זהר ח"ב ל"ט ע"א.
 3373וז"ל הפסוק :לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה' לאור
עולם ואלקיך לתפארתך ,עכ"ל.
 3374עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,מלך חמשי שמלה נצח ,שכל לבושין הן בסוד נו"ה
כמ"ש בפרשת משפטים )דף צ"ח ע"א( הוד והדר לבשת ]דהיינו נו"ה הם הלבושים של חג"ת[ אלין
תרי בדי ערבות ,וז"ס חלוקא דרבנן בטלית של ת"ח כי ת"ח הם נו"ה כידוע בסוד )ישעיה נד יג( וכל
בניך למודי ה' ,עכ"ל.
 3375עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג וז"ל ,וכן סוד הלבושין בג"ע הכל בסוד המצות שהן בעולם
הבריאה לבושא דשכינתא ולבושין דאדם ,ושם שכר ועונש ,וז"ס נשמות דאזלין ערטילאין ,כי
לבוש שלהן בקליפה ,וכל התורה ומע"ט הכל תלוי בלבושין אלו ,כמש"ל בפרשת בראשית הנ"ל,
וז"ס ומעיל קטן תעשה לו אמו ,כי באמא תליא מלתא ,ולכן אמר ומעיל קטן כי שם הוא המאור
הקטן ,עכ"ל.
702

פתחי שערים

הגוף אז מתלבש בלבושים צואים שלו שבהם מקבל עונשו ,והנה גם בחיים אף שנפשו קשורה
בגופו אינו אלא מדרגות תחתונות שבו ,אבל למעלה הוא ערום ושם באמת הסט"א מסבב אותו
מכל צד ,שבאמת נפשו ורוחו של הרשעים בגיהנם גם בחייו והם כחות הסט"א המסבבים אותו,
ורק שמצד שכחות הנפשיות שלו שמתלבשים בגופו ,וכל זמן שהוא חי אז הגוף מגין נגדם ,אינו
מרגיש בזה כי אם אחר הפרד נפשו מגופו.
והנה כמו שהוא באדם למטה כן הוא בכל העולמות שג"כ כל א' מתלבש בתחתון
בחינה תחתונה שבו ,והיינו לקשר עולם בעולם ,שכל מדרגה תחתונה שבעליונה יהיה פועל
בתחתון מה שבכח העליון ,ובזה אין סט"א עומדת לנגדו למנוע השפע להיות ניתן לתחתון ,כי
כן נקשרים העולמות זה בזה לצורך קיום הנבראים ,רק מדרגות העליונות שאין מתלבשים
בתחתון רק מוכנים להאיר בו כאשר יתוקן על ידי התחתונים בעבודה ,בזה יש אחיזה וקטרוג
של הסט"א כ"ז שתחתונים מקלקלים מעשיהם ,ונמצא שהסט"א אוחזת בלבוש החיצון שאינו
מתלבש בתחתון.
והוא מ"ש שעומדים בין כלים החיצונים לבין אור מקיף שעליהם ,והיינו שאור המקיף
הוא כח יחוד העליון הבלתי בעל תכלית הסובב כל הבריאה המשקיף עליו להחזירו לטוב
ולתכלית שלמותו אחר סיבוב גלגל ההנהגה של העבודה ,כמו שהארכנו במקומו )תיקון פתח
כג( אבל סביב אור הזה עומד מרחוק ואינו דבוק בכלים ,ר"ל שעומד ומצפה למה שיהיה בסוף,
ואם היה מקיף על הכלים ממש ,היה מתבטל הכלים וענינם ,והיה חוזר הכל אל יחוד העליון
הבלתי גבול והבלתי בעל תכלית ,ובשביל צורך הבחירה והתיקון עומד מרחוק מן הכלים ,והיינו
שכח הבלתי בעל תכלית מסתלק מהם כ"ז ההנהגה הזאת ,והוא כמו הגבור ששולח עבדו
למלחמה עם שכנגדו ושאם היה הוא מתקרב אל עבדו לא היה יכול שכנגדו להתגבר עליו
ולהלחם עמו ,ולכן עומד מרחוק ומניח עבדו על כחו ,אך לבסוף לא יניחנו ביד שונאו ,וכאשר
יוגמר הזמן שנתן לזה ,יתקרב אליו ויפיל שונאו אחור ,וכן הוא במאורות עליונים ,שאור מקיף
הבלתי בעל תכלית אינו מתקרב אל הכלים שהם מאורות של כחות הגבולים שהם לעומת
העבודה שלא לבטל ענינם ,רק עומד מרחוק מהם להשקיף שלא יתגבר הסט"א לגמרי ושלסוף
יחזור הרע לטוב והקדושה תתגבר ,ובין הזמן הזה של עתה עד שלבסוף סביב גלגל ההנהגה
עומד הסט"א ואוחז בכחות מאורות אלו להחשיך אורם ולמעטם ע"י כח העון של התחתונים,
וז"ש הרב ז"ל שהסט"א עומד בין הכלים לאור מקיף שעליהם.
והוא בסוד כל עולם לפי ענינו ,והיינו שקליפה דעשיה חופה על כלים חיצוניים דעשיה
בין הכלים לאור מקיף שלהם אבל בבחינות המגולות שבו ,אבל מה שבא מהם להתפשט תוך
גוף האדם כחות הנפש דעשיה ,שם אין להם אחיזה ליטול  ....ולהענישו ,שהגוף של האדם מגין
בעדו כמ"ש ,והיצה"ר הוא חופה על גוף האדם מבחוץ שהוא המדרגה היותר תחתונה
שבקדושה להחטיאו במעשים.
וכן קליפה דיצירה הוא בין מקיף דקדושה דיצירה ובין כלים חיצוניים שלו שעומדים
מגולים מה שלא נתפשט בעשיה ,והוא סוד הקטרוג שלא יאירו אלו המאורות שם ,והוא
המחיצה המבדלת שאין עולם העשיה יכול לעלות למעלה ליצירה ,רק מה שנשפע בו לקיומו
כפי מה שהוא לבד ,משא"כ אם התחתונים מטיבים מעשיהם וגורמים עליה לעולמות ,אז
מסתלק הסט"א משם והיינו שמסתלק קטרוגם ,ואז יכולים מדרגות העליונות שביצירה להאיר
בעשיה בעלייתם שם ,וכן הוא בבריאה ובאצילות על אופן זה ,אחיזת קטרוג הסט"א באורות של
הכלים המגולים מה שאין מתלבשים למטה.
וכן הוא באדם ג"כ שהם בנר"ן שלו ,שכל יב"ח הראשונים כ"ז שלא נזדכך נפשו מן
החטאים שעשה ,נשאר חופה על הגוף בקבר כמ"ש )איוב יד כב( ונפשו עליו תאבל ,ואז אין
הרוח מאיר בנפשו שהסט"א מסבב הנפש לדונו בגיהנם וגם ברוחו נאחז הסט"א לדונו למעלה,
וכאשר נזדכך אז יכול הרוח להתלבש בנפש והנשמה ברוח ,ועולים כל א' למדרגה עליונה
כמ"ש )ברכות ס"ד ע"א( צדיקים אין להם מנוחה בעוה"ב כמ"ש ילכו מחיל אל חיל וגו' ,והבן
מאד.
וכל יניקת הקליפה שבכל עולם הוא מקליפת נוגה שבאותו עולם שהוא עור החיצון
שבאותו עולם ,והיינו שקליפת נוגה בכל מקום הוא בסוד עץ הדעת טו"ר 3376שהוא מה שניתן
 3376עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ב'.
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להם כח ועוז מסטרא דקדושה ממדרגה היותר תחתונה שבהם במה שהטוב נראה מעורב ברע,
שבזה מפתה וגורם קלקולים בכל העולמות להחשיך אורם שלא יאירו לנבראים כל א' לפי ענינו,
שע"י קליפת נוגה הזה מתכסים כל מאורות של העולמות החיצוניות שלהם ,והוא בסוד א-ל
מסתתר )ישעיה מה טו( שעי"ז נמצא הפיתוי לסט"א שהוא סוד קליפת נוגה דפתי לחוה בסוד
3377
עץ הדעת כמ"ש בזוהר בכמה מקומות ,ועי"ז נופל אח"כ ברע הגמור ,שכך דרכו של יצה"ר
בתחלה מפתה אותו במה שקצת טוב נראה בו ,ואח"כ במה שהוא רע גמור ,והם סוד ג' קליפות
האחרות )יחזקאל א ד( רוח סערה כו' ,וכמשי"ת באורך בנתיב בנין הסט"א ,ויתבאר שם
בתוספת ביאור ענין הקליפה שנגד ד' עולמות וכל הדרגין שלהם ,ודי בזה.
פתח כד
החשמל הזה קודם חטא אדה"ר היה בסוד כתנות אור ,3378והוא לבוש החיצון דאימא
שהוא 3379כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף ,והיינו כמשנ"ת במקומו )גדלות דז"א פתח א'( שמוחין
דז"א נכנסים בו בסוד הצל"ם שהוא לבוש נה"י דאימא ולבוש הזה הוא מאיר על כלים חיצונים
דז"א מבחוץ ,והוא סוד הגנת אימא על מאורות שלו ,שהסט"א לא יהיה לו אחיזה שם ,והוא כמו
באדה"ר קודם החטא ,שצלם אלקים היה מאיר על פניו ועל גופו מבחוץ שלכך היה מושל
בעליונים ובתחתונים כמ"ש )שבת קנ"א ע"ב( אין חיה מושלת באדם אא"כ נדמה לו כבהמה,
והיינו שסר ממנו צלם אלקים שהוא אור הנשמה שנכנסת בו בפנים במוחין שלו להשכילו
בחכמה ובינה עליונה ,ומזה נמשך ג"כ הארה משורש הנשמה על גופו להטיל אימה על כל
הסט"א וכל המזיקין שנמשכים ממנו שהם חיות ובהמות הטורפות שהם באים מן הסט"א ,וכל
זמן שזיו הזה היה מאיר בו היו יראים ממנו ומסתלקים ממנו ,ולעומתו היה במאורות העליונים
דאצילות בז"א כניסת המוחין מסוד או"א בו להאיר כח הנבראים שיוצאים ממנו ולסדר ההנהגה
במדרגה עליונה מאד ,ואז הסט"א לא היה לה שום קטרוג ואחיזה במאורות.
והוא סוד כתנות אור שהיה ג"כ לאדה"ר מגינתא דלעילא כמ"ש למעלה )פתח יח(
שהוא סוד לבוש האדם בג"ע שהיה שם קודם החטא ,שהיו מאירים בו אותיות העליונים יריעות
דמשכנא דמרקמן ,שכחות המוחין היו מוציאין זיו הנשמה לחוץ מגופו ,והוא סוד אימא עילאה
דפרישת גדפהא כנשר יעיר קנו ,והם בסוד ק"ן נהורין שמאירים בפנים דז"א שהוא סוד ק"ן
צפו"ר מסוד שע"ה נהורין עילאין ועם כללות ג' מוחין הם שע"ח חשמ"ל.
3380
וסוד נש"ר הוא שם שלים הוי"ה ואלהי"ם ,בפנים הוא יב"ק ובאחוריים הוא תל"ח ,
ושניהם הוא נש"ר כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים )ליקוטי הגר"א קל"ד ע"א( ובביאור
התורה פ' האזינו )פסוק יא אופן ב'( יעו"ש ,והיינו כי אימא הוא הוי"ה בנקודת אלקים שלבוש
החיצון שלה הוא אלקים קדושים שע"י מתמתקים הגבורות בשרשם שהיא עצמה חסדים
גדולים ,ובזה מאיר צל"ם אלהי"ם על פני האדם מסוד גילופי אהי"ה דאימא ,3381והוא אור
הראשון שהיה משמש בו אדה"ר בג"ע קודם החטא שהיה שמ"ג פעמים כאור של עכשיו כמ"ש
)ישעיה ל כו( ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ,3382שלכן )תנחומא אחרי מות ב'(
היה תפוח עקבו של אדה"ר מכהה גלגל חמה של עכשיו שהוא נרתק שלו כמ"ש למעלה )פתח
יז( וז"ס נש"ר שהוא סוד או"ר שמ"ג ,ומזיו הזה היה מדרגת משה רבע"ה ,כי קר"ן עור פני משה
 3377עי' שבת ק"ה ע"ב.
 3378עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם
מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של
אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא
אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם
חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא
ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 3379עי' דברים לב יא.
 3380יאהלוההי"ם באחוריים ,שהוא י' י"א יא"ה יאה"ל וכו'.
 3381צל"ם בגימ' ק"ס ,עם הכולל קס"א ,שהיא גימ' אל"ף ה"י יו"ד ה"י.
 3382ז' פעמים מ"ט היא שמ"ג.
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וגו' )שמות לד כט( וז"ס מ"ש )חולין קל"ט ע"ב( בשג"ם זה משה ,וכתיב )שמות לג יב( ידעתיך
בש"ם שג"ם זה הב"ל.3383
וחשמ"ל הזה הוא מאיר לנשמות הצדיקים בעוה"ב בסוד חלוקא דרבנן שהוא תיקון
הצל"ם שלו והוא סוד טלית של ציצית שעושה לנשמתו ע"י התרי"ג מצות ,והוא מ"ש )דברים
לב יא( יפר"ש כנפיו וגו' ,שהוא סוד ציצי"ת כמ"ש רבינו הגדול בפ' האזינו )אופן ב'( והוא
מלבו"ש של הנשמה ,וכמו שהיה הנשמה שלו מלובש במלבוש דאימא ,כמו כן היה לבוש
כתנות אור 3384בגופו של אדה"ר שהוא צלם הזה של אלקים.
ואחר חטאו אז נסתלקו המוחין ממנו למעלה ,ואז נסתלקה הארת הנשמה ממנו ונשאר
בו רק סוד רוח לבד ,והוא מ"ש )בראשית ג ח( וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך בג"ן לרו"ח
היו"ם בסוד רוח שבו לבד ,והוא גי' עו"ר שהם כתנות עור והיינו ע"י שמסלק ממנו הנשמה ....
לא היה מאיר הזיו וצלם אלקים חוץ מגופו ,ונסתלק ממנו כתנות אור ,ונשארו ערומים ,והוא
מ"ש )בראשית ג ז( וידעו כי ערומים הם וגו' ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות ,שכאשר
נעשו בסוד ערטילאין 3385ונסתלק הגנת אימא ,אז נאחז בו קליפת נוגה שבו חטא בסוד נחש
דפתי לאתתא במה שהראה לה קצת טוב שבו ,כמ"ש )בראשית ג ו( ותרא האשה כי טוב העץ
למאכל וגו' ,וכמ"ש )סוטה ג' ע"ב( כורכתו ומלפפתו כו' ,והוא משכא דחויא 3386עור של הנחש
שנתלבש בו ,שיצה"ר נשאר דבוק בגופו ,לא מבחוץ ,עד שממילא נמשך אחר כל תאוה כמ"ש
כמה פעמים ,שנסתלק ממנו חכמת ובינת התורה שמשם היה כחו חזק שלא להתפתות אחר עצת
הנחש ומחקר שכל האנושי ,והוא מ"ש רז"ל )ברכות מ' ע"א( ויתפרו עלי תאנה ,בדבר שחטאו
כו' ,שעץ שאכל ממנו אדה"ר תאנה היה ,שבתחלה היה לבוש בלבוש צל"ם אלקים דאימא בסוד
ג' שמות אהי"ה בג' גילופין בסוד )תהלים ח ב( אשר תנ"ה הודך על השמים שהוא הוד וזיו
הפנים שהיה לו מקדם ,ועכשיו נעשה בסוד תאנ"ה בסוד )סנהדרין כ"ט ע"א( כל המוסיף גורע
 3383עי' קהלת ב טו ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יתר
ודברתי בלבי שגם זה הבל ,עכ"ל ,ועי' מגלה עמוקות אופן ר"י ,וז"ל ,תשכח תמן חמשה חומשי
תורה על ידי מ"ט שערים שזכה בהם משה ,לפי שהיתה הנהגת משה על ידי מטטרון כמו שהאריך
בזה בציוני פרשת שמות ,לכן אמר שלא תצא עוד כצאת העבדים ויתנהג על ידי מ"ט ,אבל לעתיד
ואהביו כצאת השמש בגבורתו )שופטים ה ]לא[( דמתרגם יונתן שם שהוא גם כן שמ"ג פעמים כל
כך גדול ,וזהו סוד שגילה קהלת אמרתי שג"ם זה הב"ל )קהלת ב' ]טו[( רצה לומר שגם הוא משה
הוא גלגול של הבל ,ואמר שגם ,ולא אמר בשג"ם ,עכ"ל.
 3384עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם
מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של
אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא
אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם
חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא
ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 3385עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג וז"ל ,וכן סוד הלבושין בג"ע הכל בסוד המצות שהן בעולם
הבריאה לבושא דשכינתא ולבושין דאדם ,ושם שכר ועונש ,וז"ס נשמות דאזלין ערטילאין ,כי
לבוש שלהן בקליפה ,וכל התורה ומע"ט הכל תלוי בלבושין אלו ,כמש"ל בפרשת בראשית הנ"ל,
וז"ס ומעיל קטן תעשה לו אמו ,כי באמא תליא מלתא ,ולכן אמר ומעיל קטן כי שם הוא המאור
הקטן ,עכ"ל.
 3386עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה ,והם
כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' ,וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי
היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג
וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא
החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב(
מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור
ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש
בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד
ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא
למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל
עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
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בסט"א כנודע בסוד 3387י"א יריעות עזים ,והיא קליפת נוגה שנקראת כן כמ"ש )שופטים יד ד( כי
תואנה הוא מבקש ,שהוא הפיתוי של יצה"ר בסוד עירוב טו"ר.
ולבוש הזה נמשך מסוד מוחין דקטנות דאלקים והוא סוד אלהי"ם דההי"ן בסוד )משלי
ל יט( דרך נח"ש עלי צו"ר ועם צל"ם הוא גי' תאנ"ה ,והיינו צל"ם דקטנות דאלקים ,וז"ס כתנות
עור משכא דחויא ,3388וז"ס הזוהמא שהטיל נחש בחוה ,והיינו שכל הבנים הנולדים מן האשה
נתערב בגופם מקליפת נוגה הזה הנמשך מסוד צלם דקטנות כמ"ש )תהלים נא ז( הן בעוון
חוללתי ובחטא יחמתני אמי ,שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא )קהלת ז כ( והוא מ"ש
הרב ז"ל 3389שפיתוי הנחש לחוה הוא מזיווג יסוד דקטנות שהוא סוד נחש ,שכמו שנעשה למטה
כמו כן היו במאורות העליונים שנסתלק מז"א צלם אלקים דאימא מפנימיות מוחין דגדלות בסוד
אהי"ה דיודי"ן שהוא השמירה למאורות שלא יקטרג הסט"א ,ונמשך הצלם מסוד הקטנות לבד
ונשאר רק ניצוץ א' לשמירה שלא נתבטל בנין הקדושה ח"ו ,והוא סוד הצפרנים הנשארים
בסופי האצבעות ששם יניקתם ,והוא ג"כ בכל לילה שאז מסתלקים המוחין בעת השינה ,ואז
חיילין דסט"א מסבבים לגופא דב"נ כמ"ש בזוהר 3390ובבקר אז חוזרים המוחין להאיר בו ואז
נמשך הארה מלבוש העליון על גופו ,והוא סוד )ברכות ט"ו ע"א( יפנה ויטול ידיו ומברך מלביש
ערומים ,והבן מאד.
פתח כה
עור החשמ"ל הזה הוא בב' דרגין ,ב' לבושים ,זה ע"ג זה שהוא העור והשערות ,והענין
כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( שקליפת נוגה הוא היונק מסוד מוחין דקטנות דעיבור ויניקה
שהם ב' מדרגות ,משא"כ כשבאים מוחין דגדלות אז נדחים החיצונים לגמרי ואין להם יניקה רק
מאחוריים דחשמ"ל כדי חיותם לבד ,והיינו שאז אף שהקדושה גובר מ"מ הסט"א אינו מתבטל
מכל וכל ,רק נשאר מציאותם לבד כ"ז שלא נגמר הבירור לגמרי עד לע"ל ,ונמצא שיניקת
הסט"א עיקרו מב' בחינות של עיבור ויניקה ,והם ב' המדרגות של השערות והעור והוא סוד
)בראשית כז יא( עשו איש שעיר ,שכמו בקדושה השערות הם שיעורי פרטי המאורות שדרך שם
בוקעים פנימיות האורות שבגוף מן הנר"ן שבו ,כידוע שהשערות נצמחים מהבל הפנימי ,שבוקע
דרך נקבי הפארו"ס שבעור ,והם בסוד אותיות התורה הנכתבים ע"ג הקלף שהוא העור והם
פרטי ההנהגה והמדות שניכרים באדם בב' דרכים ,או בקווין ושרטוטין שע"ג העור או בשערות
שלו בקשושין או בקמיטין באריכות או בקצרות ,וכן במראה שלהם בגוונין כמ"ש בתיקונים
)ק"מ ע"ב( ובזוהר פ' יתרו )ז"ח ל"א ע"א( באורך.
וכמו כן הוא במאורות העליונים כחות השפע הנראה בחיצוניות הכלים שהם המדות
והם כוכביא ומזלי דלית לון חושבנא 3391וכמו כן נמצא יניקת הסט"א מאלו הכחות ,שכמו
בקדושה הוא כלל ופרט והוא העור החיצון והוא מלבוש הכללי של המאורות והשערות מתגלה
בהם בפרטיות כל שער יש לו מקור מיוחד בדבר פרטי בבריאה ,כמו כן הוא בסט"א כלל ופרט,
והוא מ"ש בעשו )בראשית כה כה( כולו כאדרת שער ,שהשערות הם מותרי המוחין 3392והם
 3387עי' ע"ח מלכים פרק י'.
 3388עי' לעיל הערה .3386
 3389עי' ספר לקוטי תורה להאריז"ל פרשת חקת וז"ל ,ענין חטא מרע"ה שחטא בסלע הוא
ממש חטא אדה"ר שנזדווג קודם שבת וגרם להזדווג יסוד דקטנות עם השכינה שמכונה בסוד נחש,
עי' בכונות הפסח ,וזה ענין חטא שבא נחש על חוה ,וכן הוא הענין בהכאת הסלע ממש שהוא רחל
במטה שהוא יסוד דקטנות עם השכינה שמכונה בסוד נחש ,עי' בכונות הפסח וכו' ,וכתיב דרך נחש
עלי צור שהוא ביסודות דקטנות דזו"ן ולא כתיב דרך נחש עלי סלע ,שהוא בגדלות הנוקבא ,לכן
הכה ב"פ בסוד אין האשה מתעברת מביאה ראשונה ,עכ"ל.
 3390בראשית דף י' ע"ב.
 3391עי' תיקו"ז ל"ב ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ סוף כ"ב ע"ג.
 3392מקור הלשון מהאד"ר קל"ד ע"א ,וליתר עומק עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"ג הלבושין הן
י"ג תיקוני דיקנא ,שעל ידיהם יוצאין האורות לכל העולמות מן המזלא ,ויוצאין ע"י השערות
צינורות דקין וע"י התלבשות בשערות ,ועי"ז יוכלו כל העולמות להתקיים ,ועוד שהשערות הן
עצמן מותרי המ"ס והן קשישין ותקיפין והן שרשי הדין ,אע"ג שהן בעצמן רחמים גדולים ועי"ז
יכולין לקבל אור החסד שבתוכן ,עכ"ל ,ועי' מים אדירים של הגרמ"מ משקלוב דף מג ,שהם
מעכירת ופסולת המוח ,ועי' עוד יהל אור ח"ג ל"ז ע"א בליקוטים.
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הסיגים שיצאו לחוץ ,והם בסוד נעלם של שם אדנ"י בגילופין ,שעיקר כחם כאשר הנוקבא אינה
שלמה בגילוי כחותיה ,וט"ס שלה שקועים בסט"א בסוד רו"ת 3393שהיתה בקליפת מואב
באתלטיא עד שיצתה משם ונשלם מלכות בית דוד בסוד )תהלים קיח יט( פתחו לי שערי צדק
וגו' ,והוא סוד תרע"א אדנ"י בגילוי מילואין שלה ,3394והוא התע"ר המעביר את השער כמ"ש
)ישעיה ז כ( ביום ההוא יגלח ה' בתע"ר השכירה וגו' ,והוא מ"ש אדר"ת שער שהסט"א אזיל
בגריעו כידוע ,וז"ס ת' איש של עשו שהוא לבוש ש"ק מנוצה של עזים כמ"ש )בראשית כז יא(
עשו איש שעיר ,וע"ז נאמר )אסתר ד ב( כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק שהוא תרע"א
דמלכא אדנ"י בגילופין ,והנה עם אחוריים דאלקים דקטנות נעשה בסוד שק"ר שהם סוד ד'
כנפות של המלבוש ד' פעמים כנ"ף הוא גי' שק"ר ,והם המדות המגונות שבנפש שהם נמשכים
מן הסט"א שהם בקצוות המלבוש החשמ"ל הנ"ל בסוד ד' מדות דד' גוונין שהם כלל מרכבה
טמאה שלהם )יחזקאל א ד( רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב וגו' ,שמדות של
האדם ניכרים בשערות שלו מדות טובות הם בסוד שערות דקדושה ולהיפוך מראה השערות
מדות רעות שבנפשו ,והם לבושים שלו מדו כמדתו 3395וידוע כי השערות בוקעים בעור מרוב
החום שבגופו ,שכל מי שחומו מתגבר יותר יש לו ריבוי שערות על גופו ,ולכן עשו שיצא מתוקף
הגבורות ויצא הראשון אדמוני היה כולו כאדרת שער.
ולכן לנגדו נתנו ב' מצות לישראל תפלין וציצית להגן על הנוגה בב' מדרגות שלו עור
ושערות ,שהוא אות וזכרון למצות ה' שעי"ז יתקן האדם לבוש נשמתו ,והם הבירורים של
קליפת נוגה ,התפלין בסוד עור כמ"ש למעלה )בפתח הקודם( שהוא חשמ"ל דקדושה להלבישו
בסוד כתנות אור שהוא זיו הפנים המאיר במצח בסוד ש"ע נהורין וכללות ד' אותיות הוי"ה שהם
ד' פרשיות וד' בתים לבושין דד' אותיות אהי"ה נעשה חשמ"ל שהוא צלם אלקים שע"י כתיב
)בראשית ט ב( ואימתכם וחתכם יהיה וגו' ,וכמ"ש )ברכות ו' ע"א( וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עליך וגו' ,אר"א אלו תפלין שבראש ,וציצית הוא לבוש החיצון על עור האדם ג"כ בד'
פעמים כנ"ף גי' ציצית ,והם בסוד השערות כמ"ש )יחזקאל ח ג( ויקחני בציצית ראשי וגו' ,והם
תלוים בד' דתפלין כמ"ש בספ"ד )ל"ה ע"ב( ד' מלכין נפקין לקדמות ד' צרירין בהו כמ"ש רבינו
הגדול בביאורו שם 3396כמו שהם השערות קשורים בעור האדם.
והנה כבר כתבנו בכ"מ שעיקרי המדות הרעות והמעשים הם פוגמים בנפש שהוא נפש
הבהמיית שבאדם שנולד עמו )בראשית ח כא( כי יצר לב האדם רע מנעוריו וגו' ,והרוח נתנה בו
לתקן הנפש ע"י תרי"ג מצות שהם תרי"ג איכות שברוח שמאירים לנפש ,3397והנשמה נתנה
באדם מדרגה למעלה ממנו לסיוע העבודה והם בסוד ג' עלמין בי"ע ,ולכן המצות הם בציצית
)במדבר טו לט( וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ,והם תרי"ג גי' ציצית עם ח' חוטין וה'
קשרים והם נגד היצירה ששם הרוח והוא עיקר בנין האדם וגופו ,והתפלין הם בסוד המוחין
לשמירה בעבודה בטהרת המחשבה ולהתקשר ביחוד ה' ואהבתו ,ולכן הוא נגד בריאה בראש
בג"ר ,אך בעשיה שהוא בסוד הנפש שם אין כנגדם במצות ,לכן שם נאחזים החיצונים וצריכים
לתיקון להיות נכלל עם הרוח ,שנוקבא לית לה מגרמה כלום 3398כמ"ש.

 3393עי' מגלה עמוקות אופן קצז.
 3394עי' זהר ח"א כ"ג ע"ב וז"ל ,תרעא דאיהו אדנ"י דהכי סליק לחושבן היכ"ל ודא איהו אדנ"י
שפתי תפתח ,עכ"ל.
 3395עי' פסחים ס"ה ע"ב.
 3396וז"ל ,ארב"ע מלכי"ן נפקי"ן לקדמו"ת ארב"ע ,הן ארבע ציצית שתליין בעינים בסוד
וראיתם אותו כידוע ,שלכן נקרא ציצית לשון הסתכלות ,וכל סוד הציצית הוא בסוד העינים,
לקדמו"ת ארב"ע הוא ד' בתים דתפלין ,שהן ד' מוחין כידוע ,וכמש"ל ,והעינים נפקין לקדמות ד'
מוחין כנ"ל ,ואמר בהו"ן תליי"ן כנ"ל בה"ו צרי"רן שהן קשורין בד' כנפות הטלית שהן ד' ראשין
דמוחין ,שבע"ה רהיטי"ן הן שבעה חוטין של לבן ,שחוט תכלת חופה עליהן כמ"ש ברמב"ם ,ז'
חוטים של לבן וחוט א' של תכלת שהוא נגד כסוי עין ,והן ל"א קיימי"ן בדוכתיי"הו שהן פתיל וז"ש
בפרשת שלח )דף קע"ה ע"א( תאנא ברזא דבספרא דצניעותא ארבע מלכין כו' ושם הכל ברזא
דציצית ,עכ"ל.
 3397עי' לעיל הערה .202
 3398עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
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וכבר ביארנו בנתיב שבירת הכלים )פתח ד( שעיקר הפגם והשבירה בפועל אינו אלא
בנפרדים שהם ג' עלמין בי"ע שהוא סוד נפילת המלכים שם ,משא"כ באצילות אין שייך שבירה
ופגם רק בסוד הסתלקות שאין אור האצילות מתגלה עליהם ,ובזה אנו מדברים בבחינת שבירה
ופגם בהם ,שהוא החשך הנמצא שם להסתיר אורות שלהם ,והוא מ"ש הרב ז"ל כאן ,שבאצילות
אין כנגדם רק עור האדם כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה 3399ששם הכל בסוד יחוד העליון
ואין רע נפרד שם ח"ו ,משא"כ בבריאה ויצירה הרע אחוז בלבושין שלהם ,רק שבבריאה הוא
בסוד עור לבד שהוא רק בדרך כלל ,ולכן נגדו צריך הגנה בסוד תפלין לבד ,אבל ביצירה ששם
הרע מגולה בפרטות שהם ג"כ סוד השערות ,לכן צריך שם ב' הגנות ,תפלין וציצית ,וגם בהם
אין אחיזת הסט"א רק בלבושין החיצונים שלהם שהרי שם הם השרפים ומלאכים וחיות שאין
בהם יצה"ר וחטא ,ונמצא שאין בעיקר בנינם צד רע רק מה שנגרע אורם ע"י קלקול התחתונים
שהם לבושין שלהם ,אבל בעשיה שם נפשות בני אדם שהרע שקוע בהם בעצמו ,לכן בעשיה שם
אחיזה שלהם בכלים עצמם וצריך תיקון בסוד יפנה כו' שכתב הרב ז"ל.
ואלה הם סוד ג' חשמלים שכתב הרב ז"ל שהם לבושין לג' חלקי נר"ן שבאדם ,והם
בסטרא דקדושה מגינים על האדם מאחיזת הסט"א כל ימי חייו ,והם מאימא בסוד )תהלים לט ז(
א"ך בצל"ם יתהלך איש וגו' ,והוא סוד גילופי אהי"ה ופשוטו הוא סוד א"ך ובהסתלק ג' נר"ן
ממנו מסתלקים ג"כ מבחוץ הצללים האלה שבהם תלוי כל חיות האדם וקיומו מסוד אימא בסוד
התשובה כמ"ש ,ודי בזה ועיין זוהר ויקהל 3400בסוד החשמלים ובסוד יריעות דמשכנא בביאור
רבינו הגדול ז"ל פרשת תרומה.

 3399עי' ב"ר פרשה כא פסקה ה.
 3400דף רג ע"ב.
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נתיב אבי"ע
פתח א
ארבעה עולמות אבי"ע הם סוד מאורות וכחות אצילות אלקותו ית' מה שניתן רשות
להשיג בהם כפי רצונו ית' ,מה שהמציאו הנבראים והמשגיחים ומסדרים אותם לכל פרטיהם זה
נקרא אצילות ,ובריאה הם השרפים והכסא ומחצב הנשמות ,ויצירה הם המלאכים והיכלות
שלהם וחיות הקודש ,ועשיה סוד האופנים ומדורין דלהון וכל פרטיהם וצבא השמים וגלגלים
וכוכבים ומזלות וגם כל דצח"ם וד' יסודות ארמ"ע וכל פרטיהם ,וכל עולם ועולם הוא נחלק לד'
מדרגות שהם הנשמות וגופים ומלבושים והיכלות וכל א' הוא מד' מדרגות ,והכל נבנה ע"ש
הוי"ה ב"ה וב"ש שהוא הנושא כל המציאות כמ"ש )ישעיה מג ז( כל הנקרא בשמי ולכבודי
בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ,והיינו הנשמה הוא נרנ"ח ,ויחידה הוא מדרגה יותר עליונה אינו
מכלל בנין אותו מדרגה ,אלא בסוד רצון החופף עליו לקשרו בעולם שלמעלה ממנו ,והוא בסוד
עתיק וא"א שהם נכללים ביחד כמשנ"ת במקומו )פרצופים פתח ה'( והוא כמו חומר היולי
שהוא שורש הד' יסודות כולל כל הצורות שבהם ,והוא סוד אי"ן ואנ"י 3401נעוץ סופם
בתחלתם 3402והוא חזרת הגלגל אל שרשו.
וכן הגוף של המאורות הם הכלים מדות ההנהגה והמאירים לנבראים להמציאם
ולהנהיגם ,והם ג"כ מתחלקים לד' חלקים חו"ב וזו"נ ,כמשנ"ת כל א' במקומו ,והם סוד שיעור
קומה של יוצר בראשית שכל מה שנזכר בפרקי היכלות בשיעור המדה הכל בכלים שהם כחות
הגבול והמדה שניתן לכל מאור כמה יתפשט ,והוא נעשה ע"י בוצד"ק דגניז במעוי דאימא והם
רל"ו אלפים פרסאות ,והיינו כי האברים נחלקים לרמ"ח ,ורל"ו הם פרטיים וי"ב כלליים ,כמו
שהם במצות י"ב שרשים ורל"ו ענפים כמ"ש בזוהר פרשת יתרו )צ"א ע"א(.
וכמו שהם בסוד היושר דעולמות סוד אורות פנימיים וכלים שהם כחות ההנהגה
וממציאי הנבראים וכח יחוד הרצון של א"ס המתלבש בהם כמשנ"ת במקומו )ז"א פתח א'( כמו
כן הם בסוד עיגולים ג"כ כלים ואורות ,והכלים דעגולים הם הנקראים היכלות כמו למטה שאדם
דר בבית ובהיכל ,שהיכל הוא העיגול הסובב את האדם בכלל שהאדם היושב בתוכו מסדר
עניניו בפרט והוא העיקר והבית והיכל שדר בו כולל כל עניניו ושומרם בו בכלל ,וכמו כן הוא
בכל העולמות כמו באצילות ,כלים של היושר הם פרטי המאורות ומדות ההנהגה בציור אדם
ע"פ דרכו בסוד העבודה בתורה ובמצות ,והוא העיקר בכוונת אצילות כחותיו ית' ,והעגולים
הוא כלל ההנהגה שלא ע"פ דרך התורה והמצות והוא לשמור הבריאה בכלל ,ולכן הוא הסובב
כל מאורות אצילות דיושר ,והם נקראים היכלות דאצילות ,וכן הוא בבריאה ,השרפים ורוחין
עילאין ,והיכלות שבהם השרפים והרוחין כמ"ש בפרשת בראשית )מד ע"ב( ופקודי )רנ"ט ע"ב(
יעו"ש ,והם מאורות הסובבים וכוללים כל השרפים ומשרתים עליונים שבהם בכלל ,וכן הוא
ביצירה במלאכים וחיות ומדורין שלהם הם סוד עגולים ויושר ,שהשרפים ומלאכים עצמם הם
משרתים אל ההנהגה בציור אדם וע"פ ענין עבודתו בפרטות ,והיכלות ומדורין שלהם הם הכלים
בכלל ,וכן הוא בעשיה בסוד אופנים ,ובכוכבים ומזלות ורקיעין הסובבים ,שהלבוש הם הכלים
אל אור מקיף דיושר ,שכבר נתבאר )עגו"י פתח ה'( שאור מקיף הוא מה שאינו יכול להאיר אל
הכלים שהוא למעלה ממדרגתם המסודר לעומת כלי המעשה ,אלא הוא בסוד כח הבלתי בעלת
תכלית המשקיף עליהם להחזירם אל היחוד הנצחיי ,ופעולות ומדות המסוגלים לזה הם נקראים
לבושים והם סוד )ילקוט ישעיה תקו( עשרה לבושים שנתלבש הקב"ה ,שכל מדה ופעולה
הנעשה ע"י התחתונים בסוד הגבול ,נרשם שרשו בסוף כח המקיף המעלה הכל אל הנצחיות ואל
סוד היחוד ,וז"ס )ישעיה נט יז( לבוש בגדי נקם של הקב"ה ולבוש גאות.3403

 3401עי' תיקו"ז ז' ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה אדנ"י מתתא לעילא מן אנ"י עד אי"ן עשרה
מעילא לתתא ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"א וז"ל ,נעוץ סופן בתחלתן כמ"ש בס"י,
שלכן מלכות אני ,וכתר אין ,באותיות שוות כידוע ,וכמ"ש באד"ר דף ק"ל ע"א ות"ח כתיב אני ה'
ראשון ואת אחרונים אני הוא כלא הוא ,עכ"ל.
 3402עי' ס"י פ"א מ"ז.
 3403עי' פסיקתא רבתי לז.
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ואלו הלבושים הם דבוקים אל הגוף רק אינם מחוברים בו כמו הגוף אל הנשמה ,והוא
כמ"ש במקומו )פנימיות וחיצוניות פתח יג( שאור המקיף אינו דבוק אל הכלי שהוא למעלה
ממדרגת הגבול רק חופף עליו מרחוק למה שיהיה אח"כ לעתיד כאשר יהיה עליית העולמות
למעלה ממדרגתם ,שזה נעשה ע"י האמצעיים המסוגלים לכך שהוא מה שנקח מן הגבול ונרשם
בבלתי גבול ,ולכן הוא סוד לבוש שבין אור המקיף ובין הכלים ,ולכן הוא דבוק ואינו דבוק אל
הכלי רק סמוך לו ,וכמו שההיכל הוא סביב הלבוש מבחוץ ,כמו כן הכלים דאו"מ הם בפנים
סמוך אל הכלים דיושר ,והכלים ואו"מ דעגולים הם מקיפים סביב האו"מ דיושר ,שאף שמדרגת
היושר יותר גבוה ממדרגת העגולים כמשנ"ת במקומו )עגו"י פתח ג'( היינו שמצד היושר כל
שהוא יורד במדרגה הוא יותר חיצון ומלביש לפנימי ,והיינו שהיושר הוא הבא בדמות אדם שכל
שהוא יותר עליון הוא יותר נעלם כיון שהפנימי עצמו נכנס בתחתון ממנו ,שכל מדרגות שלו הם
ג"כ בתחתון רק בכח יותר מגולה ,משא"כ בעיגולים שאינם על סדר דמות אדם ע"פ העבודה,
הם בדרך עילה ועלול סיבה ומסובב שאין התחתון סובב העליון לכוללו בתוכו אלא העליון
עומד עליו מרחוק ,ונמצא שכל שהוא יותר עליון הוא כולל יותר ,וסיבה לתחתיו ,ומקיפו
מסביב ,לכן בעיגולים הם בהיפוכא שכל שהוא יורד במדרגתו הוא יותר פנימי ,ור"ל שבאמת
הוא יותר נגלה ויותר עב מן העליון ,שהרי בערכנו התחתון יותר קרוב לנו מן העליון ,ד"מ
הרקיע המסבב הארץ התחתון המוקף מן העליון הוא נראה לנו משא"כ עליון ,ומ"מ נקרא פנימי
לפי שהעליון הוא מקיפו מסביב ואינו נכנס בתוכו ממש ,והבן דברים אלו מאוד.
פתח ב
כבר ביארנו בנתיב הקודם )פתח כג( שמעמד בנין הקליפה הוא באמצע בין הכלים
החיצונים של העולם ובין אור מקיף שלו ,ולפי מה שביארנו בשער הקודם שהלבוש דאותו עולם
הוא הכלי של אור מקיף והוא יותר יורד במדרגה ומתקרב אל הכלים דיושר ,לכן הסט"א מקומו
בין הכלים ללבושים דאותו עולם ,והוא על סדר שכתב הרב ז"ל בסדר הלבשת הפרצופים,
שא"ס הוא מתלבש בבחינת יחידה דא"ק ויחידה שלו בי"ס שלו ואח"כ בעתיק דאצילות כו' עד
נוקבא דאצילות ,ומבחוץ לכלים חיצונים דנוקבא דאצילות עומד הסט"א שנגד אצילות ג"כ
בבנין שלם כדמות הקדושה ,והוא שורש כתר דקליפה על גוף חיצון דנוקבא דקדושה ועליו כתר
שלו ועליו כל י"ס ,וכן כל פרצופים שלו עד נוקבא דסט"א קליפה דאצילות ועל כולם חופה
לבושין דסט"א בהיפוכא מפנימיים ,שלבוש נוקבא דקליפה על גוף נוקבא דיליה ועל הלבוש
בחינת היכלין דנוקבא דקליפה ,ועליהם לבוש דז"א דקליפה ועליהם היכלין דיליה וכן עד"ז עד
למעלה ,ובסיום כל דרגן דסט"א דאצילות הם לבושין דנוקבא דקדושה ועליהם היכלין דנוקבא
דקדושה ועליהם לבושין דז"א דקדושה כו' ,וכן עד"ז עד סוף המדרגות.
ולבאר דברים אלו צריך להקדים שלא תטעה ח"ו בדברי מרן הרב ז"ל לחשוב שממש
בסיום מדרגות דכלים דאצילות שם עומדים סט"א דאצילות שלו קודם בנין ג' עלמין בי"ע
דקדושה ,שזה אינו ח"ו ,שהסט"א עיקר מקומה בתחתיות כל מדרגות דקדושה בסוף העשיה
ממש בסוד )בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב דלחיך עפר דרגלין ,3404וכמו שמבואר בכ"מ
בדברי הרב ז"ל עצמו ,אבל כוונתו בזה הוא שצריך שתדע שכל חילוקי העולמות והמדרגות
שיש בקדושה בד' עולמות אבי"ע ,יש כנגדו בנין שלם ג"כ מסט"א שהוא הרע המתנגד,
ונמצאים בו ג"כ כל אלו המדרגות ממש כקוף בפני אדם ,והוא סוד אדם בליעל כמ"ש )קהלת ח
ט( עת אשר שלט האדם באדם וגו' ,וכמ"ש )קהלת ז יד( את זה לעומת זה עשה האלקים וגו',
והיינו שלפי מדרגות הקדושה שהוכנו בשביל הנהגת העולם כחות אצילות ית' וכחות הנבראים
והמשרתים שהם מכוונים לפי ענין העבודה וע"פ מספר התיקונים של המצות ולפי חלקי
האורות המורכבים באותיות התורה ,נמצא לנגדו כח הרע שהוא בא מסוד העדר הקדושה ,והם
הקלקולים והפגמים שנעשה בהם ע"פ הרע הגובר באדם ,שנגד כל מאור נמצא מקטרג הגורם
חושך בעדו והוא הנברא ונתקן ע"י חטא האדם ,שכמו שנחשך מאור פרטי הנוגע באבר
שבנשמתו שמתקלקל ע"י אותו עון ,כמו כן נמצא קלקול במאור שבאותו עולם שמשם מחצב
נשמתו.

 3404עי' ח"ג ס"ג ע"א.
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ד"מ אם פוגם בנפשו שבעשיה ע"י עון מעשה בפועל ,פוגם במאור שממנו מקור נפשו
בעולם העשיה כל א' לפי מקורו ומקומו ,ואם פוגם בדבור פוגם ברוחו וע"י נפגם שרשו בעולם
היצירה ,והוא ע"י הקליפה שמתגבר נגדו בעשיה או ביצירה ,וכן אם פוגם במחשבה שהוא פגם
בנשמתו נעשה פגם נגדו בעולם הבריאה ,ומתקומם נגדו קליפה שהוא נגד עולם הבריאה והוא
סוד מ"ש רז"ל )ערכין ט"ו ע"א( גדול האומר בפיו יותר מהעושה מעשה כו' ,שבמעשה הוא
מגביר ובונה כח הסט"א שבעולם העשיה ,משא"כ בדיבור פוגם ביצירה ,ובמחשבה רעה ח"ו
פוגם יותר ,וכן כל אדם לפי מדרגתו אם נשמתו מבריאה או מיצירה או מעשיה ,ולכן הצדיקים
הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה 3405יותר ,שחטאם פוגם יותר למעלה.
והנה הגם שנגד אצילות לא שייך פגם שהרי החיה שבאדם אינה מתלבשת בו כלל וא"כ
אין שייך שם קלקול וחטא ,מ"מ הלא ידוע שחו"ב 3406הם ריעין דלא מתפרשין ,והם אזלין כחדא
וחיה מאיר בנשמה ומחוברת לו לעלמין ,וע"י הפגם שנמצא בנשמה במה שאינה מאירה בכוחו
מסתלק ג"כ קצת המשכת הארה מחיה לנשמה מה ששייך להארת הרוח ,והם בסוד חזרת הזיווג
דאו"א לחדש הנשמות שנפסק ע"י העונות ,ורק זיווג דחיות העולמות לא נפסק מהם כידוע וכן
הוא בסוד הארת נשמה לנשמה עם הנשמה ,והוא סוד הקלקול בעולם התהו דלא הוו משגיחין
אפין באפין 3407בזיווג פנימי שלהם ,וכמו כן הוא בסוד אצילות שעיקר הפגם אינו אלא בג'
עלמין בי"ע שהם הנבראים ממש ,והפגם שאנו מדברים באצילות הוא שאינו מאיר בבריאה
והבריאה נפרדת מאצילות בסוד זיווג פנימי שלהם ,והוא סוד נפילת הכלים מאצילות לבריאה,
והוא מ"ש בזוהר )ח"א כ"ג ע"ב( דכד חב אדם אפשיט לשכינתא מלבושהא שהוא סוד נפש חיה
שלו ,שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם סוד אצילות ובריאה בצלמינו כדמותינו ,3408וכד חב
פרחא מיניה זיהרא עילאה נשמתא לנשמתא ,והוא סוד המיתה שנגזר עליו ,והוא סוד השבירה
שנפלו הכלים בבריאה ונסתלק הארת האצילות מהם.
וכמו שהיה באדם כן למעלה נפרדה בריאה מאצילות ,שבאמת אין שום פגם באצילות
ולא מיעוט ,ואינו תלוי במעשה התחתונים כלל וכל מה שאנו מדברים שם בבחינת פגם הוא
בסוד המאורות שנעשה חושך נגדם ואינם מאירים בבריאה כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בספד"צ פ"ד
)כ"ט ע"ב( 3409ע"ש באורך ,והוא ממש כענין ליקוי המאורות ,3410שאין הלקוי והחשך בהם
עצמם אלא צל הארץ או של הלבנה שעומדת נגדם ואינם מאירים לארץ למטה ,וז"ש שהוא
הקליפה דנגד עולם האצילות ר"ל כח המקטרג ותובע דין שמאורות דאצילות לא יאירו
בעולמות ,אבל באמת עיקר הסט"א הוא רק נגד ג' עלמין בי"ע לבד ,וכמשי"ת במקומו בס"ד
)נקודות פתח ז'(.
פתח ג
ועתה נבוא לבאר דברי מרן הרב הקדוש ז"ל במ"ש שהקליפות מקומם בין הכלים
החיצוניים דמדרגה התחתונה שבקדושה ובין הלבושין שהם כלים של אור מקיף דבחינה
התחתונה דקדושה ,והיינו שמקום הוא לעולם המונח והסיבה הכוללת ומקיים אותו שהוא נקרא
מקומו וסיבתו ,והיינו שכמו בשורש השרשים למעלה למעלה סוד הצמצום שהוא מקומו של
עולם העליון וכל התחתונים הוא מקום החלל והרשימו שע"י שנעשה שם מקום ריק ופנוי נמצא
מקום לעמידת העולמות ,וכתבנו שם )צמצום פתח ה'( שהוא סוד סילוק כח הבלתי תכליתי במה
שנטה רצונו בבחינת גבול ותכלית לפי הנראה לנבראים ,היה זה סיבה ומקום לנבראים בעלי
 3405עי' ב"ק נ' ע"א.
 3406עי' זהר ח"ג ד' ע"א.
 3407עי' ספד"צ ב' ע"א.
 3408עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ד וז"ל ,אדם הראשון שהוא בצלם אלקים דיוקנא הוה
באצילות ובריאה ,שהם כללא חדא ,ועל שניהן אמר בצלמנו כדמותינו ,שהן זו"נ והן שני רוחין
דאצילות נשמתא קדישא דבריאה נפש חיה ,עכ"ל.
 3409וז"ל ,באצילות שם אין פגם ,ואין שם לא מיעוט ,ואין תלוי במעשה התחתונים כלל,
כמ"ש בתקונים הרבה פעמים כידוע ,וכמ"ש בזוהר הנ"ל ,דהפגם הוא דאפשיט השכינה מלבושהא,
דאדם דאצילות לא חטא ,וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה קודם החטא כידוע ,וכן בכל נשמה
דאצילות כידוע ,וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא הפירוד ,עכ"ל.
 3410עי' תז"ח ל"א ע"ד.
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גבול ותכלית ,כמו כן אנו מדברים שבמקום שנסתיים הקדושה וכו' היינו מה שהמציא מקום
סילוק כבוד קדושתו ית' במה שהעמיד רצונו ורצה במציאות העדר וקיום כח קלקול ומפסיד את
הנבראים להמציא כח בנין הסט"א וכל דרגין ומדורין דיליה שהוא נקרא העדר ממש ,ר"ל
שמציאותו תלוי בסילוק והעדר השגחתו הקדושה להניח לרע לעשות את שלו בסוד הבחירה
הנמצאת ,ושיהיה רצון נמצא המתנגד לרצונו ,והכל בשביל תכלית הטוב כמו שביארנו במקומו
באריכות )צמצום פתח ד'( נמצא שזה נקרא מקום פנוי וריק מהקדושה אשר שם נמצא כל בנין
הסט"א ,אבל במקום שיש קצת גילוי לאור קדושתו שם אין להם מציאות ,כמ"ש )תהלים סח ג(
כהמס דונג בפני אש יאבדו רשעים מפני אלקים ,ולכן עיקר מקום מציאותם בסוף עולם העשיה
שבו הסתיר הוא ית' גילוי כחו וגבורתו ,שיהיה נראה כאלו ח"ו העולם נמצא במקרה ולית דין
ולית דיין ואין השגחה ולא שכר ועונש ,ובזה נמצא התגברות לצד הרע שהוא מחטיא האדם
בבחירחו ומענישו ,והוא כביכול עומד מרחוק ומשקיף עליהם ומסתלק מהם עד שיהיה נשלם
זמן סיבוב ההנהגה ,והוא סוד האור מקיף ,שכל מדריגה שבכל עולם אור הקדושה מקיף עליו
מרחוק כמו אור מקיף דנוקבא דעשיה עומד מרחוק מן הכלים דנוק' דעשיה ונמצא שהמקום
שביניהם ר"ל הוא הזמן הנמצא בין תחלת הנהגת הזמן שהוא זמן גילוי הכלים והפעולות ,ועד
סוף הזמן של ו' אלפי שנין שאז התחלת גילוי אור המקיף שהוא גדול ממדריגת פעולת הכלים
בין כך ובין כך ,נמצא מציאת שליטת הסט"א בזמן ובמקום שכח קדושתו יתברך וגבורתו נסתר
מן הנבראים.
ונמצא ממ"ש מבואר לנו שבאמת מקום ומציאת הסט"א הוא למטה בסוף מדרגות
הקדושה בסוף העשיה במקום חלל וריק ששם הוא מקומם ,והוא מ"ש )ישעיה מ יז( כל הגוים
כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו ,ורק ניצוץ קטן פנימי דקדושה מתלבש בהם בסוד )נחמיה ט ו(
ואתה מחיה את כולם שהוא רצונו במציאותם להיות נמצא רצון מתנגד בשביל הבחירה ,אך כיון
שנגד כל עולם ועולם לפי מדרגתו נמצא כך כח בנין מהסט"א שהם ד' עלמין אבי"ע דקדושה
לנגדם ג"כ ד' עלמין אבי"ע בסט"א בסוד הקטרוג והפגם כמו שביארנו ,שכל עולם הוא מדרגה
אחרת והפגם והקלקול אינו שוה בהם ,שבעשיה למטה הוא עצם הקלקול בעונש וחטא ממש,
וביצירה הוא רק בסוד הפגם שנוגע אל המשרתים ע"י עונות בני אדם שיורדים ממדרגתם ,וכן
בבריאה באופן אחר נשגב ממנו ,ובאצילות בסוד הסתרת השגחה לבד ,לכן אנו מדברים בערך
כל עולם שהסט"א שכנגדו הוא בין כלים היותר תחתונים שבו לסוד הלבושים כלים של אור
מקיף שלו ,אבל מ"מ עיקר מקומם הוא למטה בתחתית העשיה כמ"ש הרב הקדוש ז"ל במ"א
)מבו"ש מ"ה ע"ג( ואין הדברים סותרים זה את זה.
אך כל זה הוא כאשר העולמות הם בפגם ע"י קלקול העונות ,שאז אין חיבור בדרגין
דקדושה זה בזה שהם בסוד שברי כלים שרחוקים מיחוד העליון שאינם נמשכים אל יחוד רצונו,
אז כאלו יש הפסק בין עולם לעולם ,ר"ל שאין התחתון יכול להתחבר ולהכלל בעליון ממנו ,רק
כל א' לדרכו פונה ואינם מכוונים אל התיקון והיחוד ,ואז יש איזה קטרוג המפסיק ביניהם שאין
יכולים להתיחד ,כמ"ש )ישעיה נט ב( כי עונותיכם מבדילים וגו' ,וז"ש שקליפה דאצילות
מפסיק בין אצילות לבריאה הוא הקטרוג שנגדו שלא יאירו המאורות אל השרפים ועלאין תתאין
וקלי' דבריאה מפסיק בין בריאה ליצירה שנותן קטרוג שלא יאיר בריאה ביצירה וכן בין יצירה
לעשיה ,אבל כשיש איזה תיקון ע"י מצוה ועבודה שנעשה קשר ויחוד בין דרגין דקדושה בסוד
התכללות היכל בהיכל שכולם פונים אל היחוד ,אז מסתלק הקטרוג הגורם הפסק ופירוד בין
העולמות ודרגין דקדושה ,ואז כל הקדושה וכל הד' עולמות דבוקים ומיוחדים זה בזה והסט"א
נופל למדרגה תחתונה שאין יכול להרים ראש לקטרג למעלה ,ונמצא רק מציאותו לבד ככלב
הקשור בשלשלת לצורך זמן שאח"כ עד שיבוער לגמרי מן העולם ,ואז כל הד' דרגין אבי"ע שלו
הם מקיפים רק למדרגה התחתונה נוקבא דעשיה דקדושה ,והבן דברים אלו כי א"א להרחיב
הדיבור יותר.
פתח ד
וצריך שתדע שמה שאומרים שהקליפות שבכל עולם הם מסבבים אותו אינו סוד
הלבשה ממש ,שהרי אין להם אחיזה בכל המדרגות שבכל העולם אלא ממדרגות תחתונות שבו,
והוא כמו בכל פרצוף שהתחתון אינו מלביש העליון אלא מחציו ולמטה ,כמו נוקבא דז"א
שעומדת מן החזה ולמטה ,וכתבנו בכ"מ שבכל פרצוף יש פרסה המפסיק באמצע שמשם
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מסתלקים האורות ונשאר רק רשימו לבד מה ששייך לתחתון לפי הדרגתו ,וכמו כן הוא בקליפה
שכנגד כל העולם שהוא עומד אחורי אותו העולם מן החזה ולמטה כמו באצילות שאין להם
אחיזה וקטרוג אלא כנגד זו"נ שהם עומדים מתחת הטבור והפרסה של א"א כמו שנתבאר
במקומו )נקודות פתח ז'( שא"א הוא המונח הכולל כל הנהגות הנבראים בב' המדרגות ,א' ע"פ
העבודה של הו' אלפי שנין והוא מדרגות דו"נ שהוא ע"י כיסוי וצמצום האור הגדול שבו,
וחסדים הגדולים שבו נעלמים ואינו נשפע לנבראים אלא לפי ערך הראוי לתיקון העבודה והוא
סוד הצמצום בחזה שלו ע"י הפרסה שהוא פרכת המבדיל בין הנהגה שלמעלה מן ערך העבודה
לבין ערך הראוי לעבודה ,3411והוא סוד זו"נ שעומדים שם מן הפרסה ולמטה ,ואף שאו"א הם
נותנים לו מוחין לזו"נ ,הוא ג"כ בסוד תיקון העבודה לבד והוא מה שיורדים לזו"נ במקומם,
אבל או"א עצמם הם עומדים למעלה מן הפרסה שהם מוכנים ליתן עטרות להנהגת הנבראים
לאחר זמן כלות העבודה ,שאז יהיה להם עליה למעלה ממדרגתם בבחינת קיבול שכר ,ונמצא
שבמדרגה זו אין שייך למציאת הסט"א מאחר שאין צורך לבחירה ועבודה כלל ,ונמצא שאחיזת
הסט"א קליפות דאצילות וקטרוגם הוא למטה מן הפרסה דא"א שהוא בכלל האצילות מחציו
ולמטה ,ומשם מתחיל קומת אדם בליעל דאצילות כמו בקדושה נוקבא עומדת מן החזה ולמטה
דז"א.
וכן הוא בכל עולם ,כגון בבריאה עומדת אדם בליעל דבריאה מחציו ולמטה שהם זו"נ
דבריאה שהם תרין רביין דתחות נוקבא דאצילות מט"ט וסנד"ל 3412ד"ו פרצופים דבריאה שהם
מוכנים להנהגת עולם התחתון ,מאחר ששם אחיזת הסט"א אינו בבחינת קטרוג ותביעת דין כמו
באצילות אלא בבחינת פגם ומיעוט לגמרי ,אין שייך שם מיעוט רק במה שנמנע שפע למשרתים
במה שהם ממונים להשפיע לנבראים שהם ב' רביין הנ"ל שעומדים בכלל להנהגת העולם ,אבל
לא במאורות העליונים שבהם שהם או"א דבריאה.
והוא ג"כ בסוד האורות שלמטה מן הפרסה דכלל א"א דבריאה והיינו מה שמצטמצם
ויורד הארה מה ששייך ליצירה ,ונמצא שבעיקר עולם הבריאה אין להם אחיזה למנוע אורם,
שהרי המאורות שלמטה מן הפרסה אינו נחשב לאותו עולם כלל אלא למה שתחתיו ,וז"ש
שבריאה כולו טוב כמשי"ת במקומו בס"ד )שבירה פתח כח( ועוד שהרי בריאה הוא בסוד
הנשמות שאין שם פגם ע"י חטא ,רק שע"י חטא הם מסתלקים מן הרוח ,3413והפגם הוא מה
שאין מתוסף הארה ותיקון לנשמה ע"י העבודה ,ועד"ז הוא אחיזת הסט"א בבריאה שלא יהיה
לו קשר עם אצילות בסוד תוספת הארה שהוא סוד זיווג חו"ב בבחינת תוספת חידוש נשמות ,רק
נשארים בבחינת זיווג חיותו 3414העולמות ,ולכן אנו אומרים שבאמת בריאה כולו טוב בסוד ב'
אתוון י"ש 3415כמשי"ת במקומו בס"ד )שבירה פתח כח(.
 3411עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ג ע"ב וז"ל ,אתפרש ואתדבק לא אתפרש ממש  -ר"ל 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.
 3412עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ב וז"ל ,סוד ב' עמודים שהבית נכון עליהם ,יכין ובועז ,הן זו"נ
שתחת המלכות ,שהיא נקראת בית כידוע ,והיא קביע על ב' רביין ,והן זו"נ דבריאה מט"ט
וסנדלפון דבריאה ,שהן זו"נ דבריאה כמ"ש בתז"ח צ' ע"ב רביין קביען תחותה כו' ע"ש ,עכ"ל.
 3413עי' 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.
 3414נדצ"ל חיות.
 3415עי' 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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ואף גם מדרגת פגם זה אינו אלא מחצים ולמטה שהוא כמו בסוד נה"י דאימא ונה"י
דאבא שמאירים בזו"נ בסוד נתינת המוחין ,משא"כ בחצים למעלה שבאו"א ,ונמצא שגם בנה"י
דאו"א ששייך שם פגם אינו אלא בסוד הסתלקות תוספת אור בסוד המוחין שהם נותנים לזו"נ,
והוא סוד הסתלקות הנשמה מן הרוח שרק בחינה תחתונה של הנשמה מתלבשת ברוח של
האדם.
וכן הוא ביצירה באדם בליעל שבו ,ששם הפגם הוא פגם ממש בסוד עץ הדעת טו"ר
שנמנע חוקם של המשרתים בסוד כביכול נתמעטה פמליא של מעלה ,ובסוד )ישעיה לג ז( הן
אראלים צעקו חוצה ,וגם זה במה שמקבלים כח העונש להשפיע למטה הוא ג"כ מסוד חצי
התחתון של כלל היצירה אבל חציו העליון הוא טוב והם בסוד בתי גוואי ששם עוז וחדוה
במקומו ,3416וכן הוא בעשיה דקליפה ששם עיקר הפגם ממש ,ומקומם בסוף העשיה למטה
בארץ ובשמים בסוד אחורי זנבא דשוליהון דכוכביא 3417ובארץ על האדם ובאויר ובד' יסודות
כמשי"ת במקומו )שבירה פתח כא(.
ועכ"פ תראה שהתחלת בנין הסט"א בכלל כל ד' עולמות שלו מתחילים מחציו דאצילות
ולמטה ,והיינו מה שנשפע אורם לבי"ע ,ורק באחוריים של כל מדרגות הקדושה שהוא בסוד
הסתר פניו ית' ,והיינו שקיום כל הסט"א ובניינו אינו בכוונה מכוונת מעצם רצונו ית' בשביל
קיום הרע ,רק בשביל תכלית הטוב ע"י החזרת הרע לטוב ,ונמצא שעיקר כוונת רצונו הפנימי
של המאציל אינו לקיום הסט"א ,אדרבא עיקר פנימיות כוונתו לבטל הרע שבני אדם יתגברו על
יצרם לבער הרע מן העולם ,רק שדרך אחוריים והסתר פני הקדושה הוא שיהיה נמצא מציאות
הסט"א לשעתו בשביל הבחירה ,והוא כמו האב הכועס על בנו ומוסרו לשוטרי הדין ,והוא חוזר
פניו ממנו ,שעי"ז נמסר בידם לעשות בו כרצונם ,ועיקר כוונתו כדי לחנכו ע"פ דרכו ויסור
מדרכיו הרעים ,וכן לפעמים מוסרו לעבדים ומשרתים לפתותו לחטאים כדי לנסות בנו ולברר
טוב לבו ודרכו כדי להרבות שכרו ,וז"ש הרב ז"ל שכל קומת הקליפה הוא כדמיון אדם בליעל
שעומד אחורי אדם דקדושה כו' ,והבן מאד מאד.
פתח ה
ועתה נבאר דברי הרב הקדוש ז"ל במ"ש ,לפרש לפי מה שנתבאר שכל קומת הסט"א
בכל ד' עולמות אבי"ע שלו הם עומדים ומתלבשים זה בזה ומקושרים יחד ועומדים בין הכלים
דקדושה ד' עולמות ובין הלבושים ואורות המקיפים שלהם שזה א"א כיון שהלבושים ואורות
המקיפים סובבים מב' קצוות הראש של עולם ההוא ,דרך משל הלבושין ומקיפים של עולם
הבריאה דקדושה סובבים על ראש הבריאה נמצא שהם מפסיקים בין הפרקים ,והיאך יכול
להתלבש חלק אצילות דסט"א שעומדים בין הכלים ולבושים דאצילות בתוך חלק הבריאה
דסט"א שעומדים בין לבושין וכלים דבריאה ,וכן ביצירה ועשיה ,וכתב ע"ז שהענין שיש חלונות
ופתחים מעולם לעולם ,ודרך אותם החלונות ופתחים יכולים להתחבר יחד כל החלקים דבנין
הסט"א שיהיה בדמות אדם שלם כולל כל הד' עולמות שלו וכל דברים אלו צריכים ביאור להבין
משל ומליצת הדברים.
אבל הכוונה בזה הוא כמ"ש למעלה שסוד אורות המקיפים שעל הכלים הוא השקפת
רצונו ית' בקיום בנין הקדושה ,שאף שניתן רשות ובחירה וניתן כח לרצון המתנגד לטוב
ולקדושה לעשות את שלו ,מ"מ אינו מניחו לגמרי אלא הוא כמו הכלב הקשור בחבל ארוך מאד
שראש החבל ביד האדם המנהיגו ,והכלב הולך לדרכו עד כלות מקום הקצה השני של החבל,
ובכל מקום הליכתו יכול להזיק כרצונו ,אבל אח"כ בכלות המקום אין לו שליטה כלל ,ואז האדם
 3416עי' גמ' חגיגה ה' ע"ב וז"ל ,ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ,אמר רב
שמואל בר איניא משמיה דרב מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו ,מאי מפני גוה אמר
רב שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים ,רב שמואל בר
נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים ,ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא ,והאמר רב
פפא אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא ,שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו לא קשיא הא
בבתי גואי הא בבתי בראי ,עכ"ל.
 3417עי' זהר ח"ג קפ"ד ע"ב וז"ל] ,לגבי ראית בלק בכישוף[ בעד החלון נשקפה ותיבב אם
סיסרא )אלא( דא )ס"א ודא( חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון
אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא ,עכ"ל ,ועי' תז"ח יז ע"ג.
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מושך בקצה הא' שבידו את החבל ,ונוטל שליטתו ממנו ,וכמו כן הוא ענין זה שסוד אור ניצוץ
דקדושה שתוך הסט"א הוא סוד החבל הקשור בו בסוד )תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה,
ומניחו לשלוט כל זמן הבחירה ,ונמצא שבאמת קשר הקדושה וכל העלמין אינו נפרד א' מחברו,
שגם התחתונים היותר במדרגה שבהם אחוז הסט"א בחוזק גדול ,מ"מ קשורים הם בחבל
הקדושה המתפשט בשלשלת כל העולמות עד ראש המדרגות להתקשר ביחוד א"ס ב"ה עד
שע"י קשר ויחוד הזה חוזרים הכל לשרשם ויתבטל אח"כ הרע מן העולם ,וזה מה שקשה קושיא
עצומה שהוא שמאחר שהסט"א סובב כל עולם ועולם בכל צד גם למעלה בראשו ,דרך משל
בעולם העשיה מקיף הסט"א לפגום גם במדרגות עליונות שבו ועולה עד למעלה ממדרגת ראשו
לגרום מחיצה מבדלת בין עולם היצירה לעשיה שלא יאיר בעשיה ,וכן עולה ומקיף כל עולם
היצירה עד למעלה מג"ר שלו וגורם פגם להיות מבדיל בין בריאה ליצירה ,וכן בין אצילות
לבריאה ,א"כ ממילא גורם ח"ו הפסק הקשר בסטרא דקדושה להיות בבחינת שברים ח"ו
שנעשה פירוד בין המאורות והחלקים ,שהרי כך היה הרצון של א"ס ב"ה ליתן שליטה לרע כ"כ
ולהיות הבחירה חפשיית ,ואם כן היאך אנו אומרים שהמדרגות של הקדושה מקושרים זה בזה
להחזירם ליחוד העליון לבסוף ,אבל הענין שבאמת זהו מעצם נפלאותיו ית' ,שאף שמניח
לסט"א לשלוט ולעשות כל מה שברצונו כ"ז הו' אלפי שנין ,מ"מ זה עצמו הוא לרע לו ומן
הקלקול יבוא התיקון ,וכך נעשה כל הבנין להיות נשפע יחודו ית' בדרך הסתר נעלם מעיני
הנבראים היאך הקדושה עצמו מתפשט מראש לסוף ,קשור ביחוד עצום בוקע דרך כל קטרוג
ואחיזת הסט"א שלא היה נפסק הקשר הזה ,והוא סוד החלונות ופתחים שבין עולם לעולם
שדרך שם מתייחדים יחד.
ובזה יתבאר גם דבריו במ"ש לפרש להיפוך ,כיון שהעגולים והאור מקיף הם מקיפים
מסביב כל עולם ועולם וא"כ היאך יתקשר קומת הסט"א זה בזה קליפה דאצילות עם קליפה
דבריאה וכן ביצירה ועשיה ,והתירוץ על זה ג"כ שהם מתקשרים דרך החלונות הנ"ל ,והיינו
שכבר נתבאר שאור מקיף הוא השומר מסביב שלא ישלוט הסט"א שליטה גמורה ,א"כ כיון
שיש שמירה לעשיה וכן ליצירה ובריאה מסוד אורות המקיפים ,ואם כן קשה היאך אנו אומרים
שהבחירה חפשיית והרע יכול לשלוט לעלות ממדרגה למדרגה לקלקל גם בעולמות שלמעלה
ממקומם האמיתי ,שהרי מקומם הוא בתחתית העשיה במקום היותר שפל במקום חלל וריק
שבין כלים דעשיה ובין לבושים ואור מקיף שלהם ,והשמירה סובבת מעל מדרגות העליונות של
העשיה שלא יהיו יכולים לעלות שם ,וא"כ במה יעלו למעלה ,וע"ז כתב שהכל הוא דרך
החלונות הנ"ל ,והיינו שההגנה של אור מקיף והלבושים הוא שלא יהיה הפגם בעולם העליון
כדרך שהוא בתחתון רק על אופן נשגב ממנו כמ"ש )בפתח הקודם( שבעשיה למטה הוא
הקלקול בעצם בעונש הרשעים ובחטא ופגם הנפשות ,משא"כ ביצירה ששם הם מלאכים שאין
בהם יצה"ר וחטא כלל ,רק הוא בסוד מיעוט הארה וירידתם ממדרגה למדרגה במה שהם
משרתים לתחתונים ,וכן בבריאה הוא סוד חסרון זיווג הנשמות ולא בבחינת ירידה בעצם כמו
שהוא ביצירה ,וכן באצילות הוא באופן אחר בסוד קטרוג ותביעת דין מן המאורות ,וז"ש
שהלבושים ועגולים דקדושה מפסיקין בין עולם לעולם ,אבל באמת יש פתח וחלון בין כל א'
וא' שהוא ירידת רצונו ליתן רשות לסט"א לעשות את שלו שעי"ז נמשך דבר מדבר ,שהקלקול
שביצירה נמשך ע"י קלקול שבעשיה ,וכן שבבריאה ע"י קלקול שביצירה וכן כל המדרגות ,וזהו
סוד קישור בנין הסט"א שמקושר ד' עולמות שלהם זה בזה עד למעלה.
וזהו ג"כ ענין התקשרות אדם דיושר של כל העולמות זה בזה אף שהעגולים מפסיקים
בין כל א' ,והיינו שסוד היושר הוא מה שמסודרים המאורות ע"פ סדר דמות אדם לפי עבודתו
ומעשה המצות ,משא"כ העגולים הם בסוד יציאתם הראשונה שאינו תלוי בעבודה שהם כל
העולם סיבה לחברו בדרך עילה ועלול לא בסוד התלבשות ,ומ"מ אין מדרגת העגולים דוחה
מדרגת היושר ואין הנהגת העגול המקיים הבריאה בטבעו שלא ע"פ עבודה דוחה ענין הנהגה
שתלוי ע"פ עבודה ,רק שכל א' מהם הוא השתלשלות שלם בפ"ע ,והוא ענין קשר של היושר זה
בזה דרך החלונות שבוקע דרך העגולים שהוא עיקר מרכז האמצעי בכוונת מציאות העולמות,
הכל בשביל האדם שיתנהג כל העולם ע"פ דרכו ,ודי בזה.
פתח ו
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בנתיב הקודם )פתח יז( נתבאר בסוד החשמ"ל שהוא עור החיצון של הכלים ששם הוא
אחיזת קליפת נוגה ,והענין כי קליפת נוגה הוא הקליפה היותר דקה ,והוא סוד כח הרע המפתה
האדם אל החטא ,ובתחלת אחיזתו לאדם אינו מפתה אותו למרוד נגד בוראו ח"ו כי לא ישמע
לו ,רק מרמה אותו במה שמראה לו שיש בדרך זה מצוה או שמסתיר ממנו הרע שבו ,וכמ"ש
)משלי ד יט( דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו ,וכתיב )ישעיה ה כ( שמים חשך לאור
ואור לחשך וגו' ,ולכן נקרא קליפת נוגה ,והיינו שמה שאינו אור בעצם רק שקצת מזהיר בו מן
האור הגמור נקרא נוגה ,ובאמת עצם העון והרע נקרא חשך שרחוק מאור קדושה עליונה והוא
העדר כרוך בטבעו כמ"ש )ב"ר פ"ג פ"ח( והארץ היתה תהו ובהו וחשך וגו' ,זו מעשיהם של
רשעים.
והנה באמת אם היו דרכי התורה וכל נתיבותיה גלויים כפי מה שהם ,לא היה יכול
היצה"ר לפתות האדם ולרמות אותו שהיה רואה ומכיר מיד מה שהוא רע ומה שהוא טוב ,וגם
אם היה ההשגחה גלויה לעין כל על כל ההנהגה תיכף המשפט הראוי לו ,לא היה לו כח לפתות
האדם ,אבל לפי שהיה עצם הרצון העליון שיהיה הבחירה נמצאת ,הסתיר הוא ית' דרכי התורה
כמ"ש )משלי ה ו( נעו מעגלותיה לא תדע וגו' ,וצריך טורח רב ופלס ואבני משקל לידע כל דבר
על בוריו ולהנצל מעצת היצה"ר ,וכן דרכי ההשגחה הם נסתרים מעיני האדם בשביל הבחירה,
והוא סוד עור האדם שהוא החיצוניות שבגוף ,וכן הוא במאורות באצילות ההסתר שכנגד מדת
השגחה והסתר מאורות התורה שכל דרכי התורה ופרטיה הם עצם מאורות העליונים בפרט,
ולכן שם יניקת קליפת נוגה ממעט הארה שבעו"ר שהוא סוד הו' שבהם ,והיינו קצת הטוב שבו
מרמה את האדם ,ומלבוש החיצון דאימא חופה עליו להגן כדי שלא יהיה לו שליטה גמורה
בסוד )שמואל א' ב ט( רגלי חסידיו ישמור ,שמי שהוא צדיק בדרכיו ואוחז בדרכי המאורות
העליונים שלא יהיה נכשל בפיתוי הנוגה בשגגה ,והוא סוד רפ"ח ניצוצין של המלכים שנשארו
לברר ,והוא כל ענין העבודה של האדם לברר מדותיו הטוב מן הרע שבכל מדה ומדה ,שבנפש
האדם יש בו טו"ר כגון הכעס והנקם לנקום מרשעים ומעושי עול וכדומה ,מדת הגבורה לעמוד
לימין אביון משופטי נפשו ,וכן להיפוך במדות טובות יש בו מן הרע כגון הרחמים והחמלה על
הרשעים כמ"ש )דברים יג ט( לא תחמול ולא תכסה עליו ,וכתיב )משלי יב י( ורחמי רשעים
אכזרי ,והוא סוד הבחירה והעבודה לברר הטוב מן הרע ,וכן בדרכי התורה להבדיל האמת מן
השקר לברר כל מצוה בפרטותיה ,והוא מ"ש בזוהר )ח"ב רג ע"ב( דבהאי נוגה פתי חויא לאתתא
כמ"ש )בראשית ג ו( ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וגו'.
והוא סוד כלל בנין התחתונים שנתקלקלו ע"י חטא הנחש שבזה נפגמה נוקבא דאצילות
שהיא העולה ויורדת ע"פ המעשים של התחתונים ,והוא הקשר שביניהם ובין המאורות ,והוא
שע"י קלקול החטאים גם מה שקבלה הנוקבא מן המאורות עליונים בתחלה אינו בא לכלל ברכה
ותיקון כמ"ש רז"ל ,ע"פ )דברים יא יב( עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה וגו' )ר"ה י"ז ע"ב(
עתים לרעה כו' ,הרי שהיו ישראל צדיקים בתחלת השנה ונגזר עליהם רוב גשמים ,ואח"כ קלקלו
מעשיהם הקב"ה מוריד אותם בהרים כו',
וזה ענין החסרון והפגם במאורות ,שלפעמים העונות גורמים פירוד בין דו"נ דאצילות
שהנוקבא אינה מקבלת כלל הברכות וההשפעה לצורך התחתונים ,ולפעמים שתחלה היו
התחתונים מתוקנים כראוי וקבלה הנוקבא הברכות בסוד טיפת הזיווג ,ואח"כ גרם החטא אין
השפע בא למטה בסידור נכון לכל מקום הראוי לו ,שהוא סוד ציור הטפה ברחם נוקבא ששם
מסודר בסוד פרצוף שהוא סדור הברכות והמאורות על מכונם לכל א' כפי הראוי לו ,שע"י
העונות יוצא הטפה שלא בציור הראוי ,והוא סוד פליטת ש"ז שכתב הרב ז"ל שאין הטפה נגמרת
ברחמה ויורד למקומות החורבה לסט"א ,וכן השפע שקבלה הנוקבא בשביל ישראל יוצא למקום
אשפה וחורבה לאו"ה המצירים את ישראל ,וכן ענין משיח שנקרא בר נפלי )סנהדרין צ"ו ע"ב(
שבכל דור ע"י ת"ח וצדיקים שבדור הם עושים תיקונים לשכינה שהיא תקבל השפע הראוי
לגילוי המשיח ,ואח"כ ע"י עונות הדור אינו נשלם ונעשה בסוד נפל ,בכל זמן שהיה ראוי
למשיח שיתגלה בעולם ולא נשלם גילויו לבא ,נתהפך לרעה ח"ו על ישראל שהוא בסוד פליטת
ש"ז שיורד למקום שאין ראוי ,ואז )איכה א ה( היו צריה לראש וגו' ,כמו שראינו בעוה"ר כמה
פעמים ה' ירחם.
פתח ז
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כל הכלים של כל המאורות הם נחלקים לשלשה בסוד עי"מ כמו שנתבאר בכ"מ ,והם
בסוד נר"ן ,אבל הפנימיות שבהם הוא סוד נשמה לנשמה והוא מדרגה אחת ,אינו נחלק לג' כמו
הכלים ,והוא כמו שאנו רואים בגוף האדם למטה שהוא מתחלק לג' ראש בטן גויה ,שכל א' הוא
חלק בפ"ע ומיוחד בפעולותיו ,משא"כ הנשמה שבו הוא אחד ,ומה שאנו קוראים אותו בסוד
נר"ן הוא שלפי ערך המקומות שהם מאירים בגוף ,שבראש הם מאירים בחושים ונקראים בשם
נשמה ,ובלב ברצון המתעורר בסוד רוח שהם חג"ת גויה שלו ,ובכבד בסוד נפש החיוני בטן
שלו ,לפי ענין התלבשו באותו אבר ,כך משתנה פעולתו שם ונקרא בשם אחר.
וכך הם בסוד ג' חלקי הכלים במאורות ,שכל א' הוא פעולה מיוחדת בפ"ע ,אבל האור
שבכלים אין בו שינוי כי הוא מסוד יחוד א"ס המתפשט בהם בסוד שורש הקו הנמשך תוך
הרשימו והחלל של כל העולמות ,ולכן הוא נקרא בחינת נשמה לנשמה נגד הכלים ,שאין השינוי
בעצמות רק בכלים לפי הארתו בהם ולפי הכנת הכלים עצמם ,והוא סוד מדרגת חיה שבכל
פרצוף כידוע שנר"ן מתחלקים בג' חלקי הכלים והחיה הוא מאיר בכולם בשוה ,וז"ס הפנימיות
של אצילות שהם הויו"ת שבתוכם ,ונכלל בשם הוי"ה אחד ,שהי' הוא בכתר וחכמה ,וה' באימא,
ו"ה בזו"נ ,וכן הוא בכל עולם ועולם ובכל פרצוף ופרצוף בפרטות.
נמצא שכמו כן הוא בכלל בד' עולמות אבי"ע ,שבי"ע הם נר"ן ובהם סוד עיקר
השינויים וכל הפעולות נגלים כל א' לפי מה שהוא שהם עצם הנבראים שנבראו ממש ,משא"כ
אצילות הוא כחות אלקות הנראה בדרך הארה והתנוצצות בפועל ממשי כפי רצונו ,והוא נקרא
חיה לנגד בי"ע ,שבאמת אין הפרש מדרגות באצילות כחותיו ית' רק לפי ערך הארתם והבטתם
אל הנבראים ,וזה שכתוב למעלה שבריאה הוא סוד לבוש אל האצילות ,ופגם אדה"ר היה דפרח
מיניה זיהרא עילאה 3418מדרגת חיה שהוא סוד פירוד הבריאה מן האצילות ,אבל באצילות עצמו
איהו וחיוהי חד בהון 3419ואין שם פגם וקלקול כלל ח"ו ,שגם הכלים הם נקראים אורות ולא
כלים שהם עצם כחות אלקות ,רק שכלים הם בסוד כחות בגבול ושיעור לפי ערך התחתונים
שמתחלק על פי ערך בעלי עבודה ,אבל האורות הוא סוד היחוד א"ס המתלבש בהם ,שפועל
הכל לפי התכלית העולה לסוד יחוד הרצון שהוא הקו הנמשך ברשימו ,והבן.
פתח ח
ענין הקומה דסט"א שהוא בין הלבושין ובין הכלים דעולמות דקדושה ,הוא מבואר
בדניאל בחלומו של נבוכדנצר שראה ארבע מלכויות השולטים על ישראל ,והוא מה שכתוב
בדניאל קודם שהודיע החלום )דניאל ב כ( ענה דניאל ואמר ,להוא שמיה די א-להא מברך מן
עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא דיליה הוא ,והוא מהשנא עדניא וזמניא מהעדה מלכין
וגו' ,הוא גילא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שריה ,והענין כי הצלם שראה
נבוכדנצר כולל כל קומה דסט"א בכל ד' עולמות שלהם שהוא דמות אדם שלם שהוא אדם
בליעל ,והוא קליפת נוגה של כל הדרגין שלהם שהוצרכו ישראל לירד שם בגלות לברר את כל
הבירורים שבו ,ע"י הנסיונות במה שהיו סובלים עול אומות אשר רוצים לבטל תורה ומצות
מישראל ,ואעפ"כ בקושי השיעבוד מקיימים מצותיו והתורה מתפשטת בהם ביותר ,בזה נמשך
שורש הקדושה שבנוגה אל שורשו ,ומבדילים הרע מן הטוב ,וזה סוד הגדרים 3420והסייגים שהיו
 3418עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב וז"ל ,ואין ראשית אלא נשמה ,ואורייתא טפילה לנשמה,
ר"ל דנשמתא הוא דאצילות ואורייתא הוא דבריאה ,שבה שכר ועונש כנ"ל ,ואמר שם בגין דאיהו
מאילנא דחיי דלא תליא מיניה זכות וחובה ,לא אגרא ולא עונשא דאינון ע"ה טו"ר כו' ,עש"ה ולכן
ח"ב אד"ם אתפש"ט שמאל"א ,והוא נפש הנ"ל ואתפשטו אינון בלא גופא ,ר"ל כל הבאין מנפש
הבריאה בל"א גופ"א לפי שנפקו מכללא דאדם ,שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם כנ"ל,
ועכשיו נפרדה נפש בהמה מאדם ואינן בכללא דאדם ,וכן למעלה נתפרדה בריאה מאצילות ,וזהו
הפירוד דמטרוניתא מבעלה בכ"מ מהזוהר ותקונים כי באצילות שם אין פגם ואין שם לא מיעוט,
ואין תלוי במעשה התחתונים כלל כמ"ש בתקונים הרבה פעמים כידוע ,וכמ"ש בזוהר הנ"ל דהפגם
הוא דאפשיט השכינה מלבושהא דאדם דאצילות לא חטא ,וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה
קודם החטא כידוע וכן בכל נשמה דאצילות כידוע ,וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא
הפירוד ואינון דמתפשטו בלא גופא הן הרע שמהן שדין ולילין ,עכ"ל.
 3419עי' תיקו"ז ד' ע"ב.
 3420עי' גר"א תז"ח ל"ד ע"א וז"ל ,בכל דור ודור עבדין גדרות חדשים לפי שהדורות מתמעטין
והולכין והערב רב מתגברין צריך לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו הע"ר וכו'.
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חכמי ישראל מוסיפים על התורה והמצות להגן מן הנחש שהוא דבוק בכלים החיצונים של ז"א,
שהכלים הם סוד פרטי המצות ודרכי התורה שהם עצמם חלקי מאורות עליונות שבהם היה
הבריאה וכל הנהגתם תלוי בהם ,והכלים הם פעולות המאורות שנפעלים ע"י המצות כמ"ש כמה
פעמים.
ואורות שבתוך הכלים הוא בסוד חיה בחינת החכמה שבהם הכולל ג' חלקי הפרצוף,
והוא סוד פנימיות התורה וטעמי המצות שהוא סוד רצון הפנימי של הקו הנמשך בכלים שהם מן
הרשימו ,והתורה בעצמה חיצוניות שבה נחלקת לג' דרגין תורה נביאים וכתובים ,שהם ראש
בטן גויה של ג' חלקי הפרצוף אוריין תליתאה 3421והם תרי"ג לעומת תרי"ג אברים של הפרצוף.
והגדרים של המצות הם בסוד החשמ"ל דאימא המגין על הכלים שלא יהיה שליטה
לסט"א שם ,והוא בסוד תוספת הארה על הכלים שהיא למעלה מגבולם מגדר החיוב ,והצורך
לבריאה ולהנהגה ,והענין כי המצות בעצמם כפי חיובם הם גורמים תיקונים למאורות של זו"נ,
אבל המחשבה הטהורה מה שעושה אותם בדחילו ורחימו זה למעלה מגדר החיוב והם סוד
הפירות של המצות שמגיע לאו"א ,ששם המחשבה וסוד אהבה ויראה כידוע ,3422וזה ענין
הגדרים שהוסיפו חז"ל על המצות שבזה מראים שישראל מקיימים המצות לא על צד החיוב,
אלא מצד אהבה ויראה ,שלכן מוסיפים על החיוב.
וז"ס מה שכתב בפרשת קדושים )ויקרא יט ב-ג( וידבר וגו' קדושים תהיו וגו' ,וסמיך
ליה איש אמו ואביו תראו וגו' ,שענין הקדושה דכאן ,ר"ל להוסיף פרישות בכל דבר לאסור
עצמו גם במותר לו ,והוא בסוד היראה העליונה המתיירא שלא יחטא בעיקר ולא מצד יראת
העונש והוא דרגא דאימא ,וז"ש איש אמו ואביו תראו וגו' ,לכן ע"י הגדרים האלו מורידים
תוספת הארה מאו"א מקום שאין קטרוג לסט"א ,שהרי באם העבודה על אופן זה אין שייך פיתוי
יצה"ר לומר שיש היתר בדבר ,מאחר שאין פורש מן העון מצד יראתו בעונש ורוצה באמת העון
אם לא היה עונש בדבר ,אלא פורש מצד יראה עליונה ,ולכן נעשה מזה חשמ"ל להגן מן
החיצונים.
3423
והוא סוד כתנות או"ר סוד גד"ר שמהפך העו"ר לאו"ר ,וז"ש )שיה"ש א ב( ישקני
מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין ,ואמרו )ע"ז ל"ה ע"א (3424חביבים דברי סופרים יותר מיינה
3425
של תורה ,שסוד חו"ב הוא זיווג דנשיקין שהוא סוד החיבור של זו"נ דביקות רוחא ברוחא
 3421עי' שבת פ"ח ע"א.
 3422עי' לעיל פרצוף ז"א פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג' מדרגות ,מחשבה ,דבור
ומעשה וכו' ,ואם ]מקיים המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו ,הוא מתקן המצוה בגדלותה
ובשלמותה ,הוא בסוד מוחין בחינת נשמה שבו ,ועי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,דהיינו הדרך היחידה לעשות מצוה
בגדלותה ובשלמותה היא בידיעת חכמת האמת ,ואז היא פרחה לעילא ,ועי' שער הגלגולים הק'
י"ח וז"ל ,האדם מתעסק בעשית המצות לבד ,הנה הוא זוכה אל הנפש הנקרא עשיה ולא יותר וכו'
ואם ישתדל עוד האדם הזה לעסוק גם בתורה ולומד והוגה ושונה בה תמיד בתורה שבע"פ ועוסק
תמיד לשמה בה ,אז יזכה גם אל הרוח שהוא מן יצירה וכו' ,ואם ישתדל עוד האדם הזה ויעסוק
בחכמה הנעלמת ובסודות התורה אז יזכה גם אל הנשמה שהיא מן הבריאה ,ותאיר הנשמה ברוח
שבו ותוסיף מעלה על מעלתו וחכמה על חכמתו ,ואז נקרא אדם שלם אשר עליו נאמר ויברא
אלהים את האדם בצלמו ,עכ"ל.
 3423עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד שמ וז"ל ,וזה ממש בחינת זמן הגלות ,שאין מזכירין ו"ה כי
אם י"ה ,כי הי"ה פועל בסוד יניקה מבחוץ ,ותראה שהבן פטור מן המצות עד י"ג שנה ,אך האב
חייב ללמד את בנו תורה ,והיא בסוד י"ה שבו באה היניקה כל הזמן ההוא ,וזה מכינו אחר כך
לקבל התלבשות המוחין בו בזמנו ויהיה לעבודה ולמצות ,וזה סוד ,תלמוד גדול שמביא לידי
מעשה )קדושין מ ב( ותראה כי בסוד העיבור היה הכל בסיתום גדול ,ואחר כך התחיל האור
להתקרב ,ואז הגבורות נעשו גדירות לפני הס"א ,בסוד השס"ה מצות ל"ת ,וזהו ענין גד"ר שעולה
או"ר ,כי זה היה בזמן שהי"ה שהוא סוד תורה אור היה מאיר ברשימו ,קודם שיפעול הו"ה ,כי
בחיצוניות של הו"ה היה הי"ה מאיר ,כמו שהוא הז"א בזמן עיבורו ,שהאור דאו"א הולך מעט מעט
ומברר הדין ומבסמו ,עכ"ל.
 3424וז"ל הגמ' :מאי כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני
הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה ,עכ"ל.
 3425עי' זהר ח"ב קכ"ד ע"ב.
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בחביבותא עילאה ,וזיווג דנשיקין הוא נעשה מסוד כוונת פנימיות המצוה במה שעושה אותה
בשמחה ובאהבה ,והוא סוד הארת בינ"ה ,וז"ש כי טובי"ם דודיך וגו' ,ואלו הגדרים הם מגינים
בהיות ישראל בגלות שקועים בקומת אדם בליעל שהוא הנחש שלא לטמא המקדש ,ולכן )קהלת
י ח( ופורץ גדר ישכנו נחש.
והנה נבוכדנצר ראה בדרגא דיליה סוד הקומה שלמה דסט"א ושכח החלום והפתרון
בסוד אחוריים דחו"ב שנפלו ג"כ בשבירת הכלים בסוד תשכ"ח ,3426עד שבא דניאל והשיג כל
הענין של שלשלת הקדושה שהוא עובר דרך כל הקומה דסט"א ע"י החלונות הפתוחים מעולם
לעולם ,שדרך שם בוקע האור דרך כל העיגולים ומחיצות שהם בסוד חש"ך בסוד )תהלים יח
יב( חשכ"ת מים עבי שחקים מנוגה נגדו עברו ברד וגחלי אש סוד מלחמת הקדושה עם הסט"א,
והוא סוד גלות ישראל באדם בליעל לעשות מלחמה עם הסט"א בסוד )דברים כ א( כי תצא
למלחמה וגו' ושבית שביו )פתח ט( והוא מ"ש דניאל אחר שהשיג כל מראה החלום ופתרונו על
מכונו ,אמר.
פתח ט
)דניאל ב כ( ליהוי שמיה די א-להא מברך מן עלמא וגו' ,הוא סוד היחוד והתיקון
הנעשה בכל הכלים של הד' עולמות מן עולם העליון עד התחתון ,והוא בשם אלקים שבכלים,
והברכה הוא ע"י התלבשות אדם דקדושה באדם בליעל בסוד חכמה וגבורה ,שהנה כח הגבורה
הם בכלים החיצונים בשם אלקים שבהם תיקון המצות והעבודה והם מסוד הצמצום והגבורות,
והחכמה הוא סוד מאורות פנימיים שבכלים שהם בסוד חכמה כ"ח מ"ה ,והוא סוד חכמה
עליונה הגנוזה בטעמי המצות ותיקונם היאך ע"י עושים מלחמה ,והם בסוד קשתא וגירא
ורומחא 3427שהם רמ"ח מצות וסוד תיקון עטרת הברית להעביר הנוגה האחוז בעור הערלה
שמתגלה גוונין נהירין של הקשת ,וזורק חץ לפלח חץ כבדו 3428של הסט"א ,וכן סוד גילוי רמ"ח
עלמין 3429בפומא דאמה ,ואמר שאף שגם לקומת הסט"א נמצא חכמה וגבורה ,שהרי הבחירה
חפשיית והסט"א יכול ג"כ להתגבר על הקדושה וגם סוד החכמה כמ"ש )בראשית ג א( והנחש
היה ערום וגו' ,שבו מרמה את האדם בפיתויין דיליה ,אבל באמת אין החכמה והגבורה שלו
בעצם שהרי הוא עצמו סוד העדר וכמ"ש )ישעיה מ טו( הן גוים כמר מדלי וגו' ,והוא סוד מה
שנמשך מסוד אחוריים דנפש האדם בעור שלו ,שניצוץ הבלא דגרמי של הנפש מדם האדם הוא
בעור ומשם הוא חיות הקליפה ע"י ניצוץ הקדושה שבתוכה הנמשך משם אלקים באחוריים,
והם ב"פ אלהי"ם בסוד )בראשית ג טו( ואתה תשופנו עק"ב ,וכל א' בסוד ק"ך צירופים הם סוד
עמל"ק משורש נחש יצא צפ"ע 3430ואחוריים דשם אהי"ה שהוא בין הלבושים דאימא חשמ"ל
שלה ובין עור החיצון של הגוף ,וז"ש כמ"ר מדל"י וכשח"ק מאזנים נחשבו ,והוא סוד בגדים
בלוים ושחקים ישנים שבהם נאחזים במלבוש החיצון של בחינת יניקה ועיבור ,אבל לא מוחין
חדשים דגדלות שבו סוד בגדים חדשים חשמ"ל דאימא.
והמוחין הם בסוד מאזנים שהם המתקלא שנתוספו בעולם התיקון ,אבל הסט"א הוא
השחקים של המאזנים טקלא דעשיקת נשמתין 3431והוא בסוד )ישעיה סד ה( וכבגד עדים כל
 3426עי' ע"ח שבירה ב'  -יו"ד ,יו"ד ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י אחוריים באבא ,ואחורי
אמא כזה ,אל"ף ,אל"ף ה"י ,אל"ף ה"י יו"ד ,אל"ף ה"י יו"ד ה"י אשר שניהן גי' תשכ"ח ,עכ"ל.
 3427עי' תיקו"ז מ"ה ע"א ,וגר"א שם ,ועי' עוד רע"מ ח"ג רע"ב ע"א.
 3428עי' משלי ז כג.
 3429עי' שער הפסוקים חיי שרה וז"ל ,רמ"ח כמנין אברהם ,כשיורדים למטה בפומא דאמה
דאורכיה רמ"ח עלמין כנזכר באדרת נשא ,ושם נתפשטו ה' חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד
שהוא יוסף ,עכ"ל ,ועי' אד"ר דף קמ"ב ע"א וז"ל ,ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן
בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא ,והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין
ותמניא עלמין ,וכלהו תליין בפומא דאמה ,דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי
חסד עלאה והאי אמה חסד הוא ,עכ"ל.
 3430עי' ישעיה יד כט.
 3431עי' זהר ח"ב צה ע"ב וז"ל  ,האי טקלא לא שכיך לעלמין ונשמתין סלקין ונחתין עאלין
ותבין ,ואית נשמתין עשיקין כד שלטא אדם באדם דכתיב )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם
לרע לו ,ועי' לקוטי תורה להאריז"ל פרשת בלק וז"ל ,ויקר אלהים אל בלעם ,דע כי באו"א לא יש
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צדקותינו שהוא מסוד הטוב שבקליפת נוגה דפתי לאתתא ,וכיון שכן שאין החכמה והגבורה
בעצם בסט"א שהם באמת סוד ההעדר הגמור ורק שרצונו ית' הוא המקיימם בסוד )תהלים קג
יט( ומלכותו בכל משלה ,נמצא שלבסוף יחזור הרע לקדושה ,שבודאי לא ניתן לו שליטה גמורה
ח"ו רק בשביל הטוב דעתידין לאפכא מרירו למתיקו וחשוכא לנהורא ,כי הקדושה הוא עצם
החכמה והגבורה ,משא"כ הסט"א כמ"ש )עובדיה א ח( והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר
עשו ,הוא הסרת חכמה ובינה שלהם בסוד )קהלת ד יג( מלך זקן וכסיל )עובדיה א ט( וחתו
גבוריך תימן ,הוא הסרת הגבורה מהם שלבסוף גלגל ההיקף יהיו מתבטלים ויהיו ניקח גבורתם.
ואמר )דניאל ב כא( והוא מהשנא עדניא וזמניא ,שכבר נתבאר בכ"מ שסוד הזמ"ן הוא
הרכבת מ"ה וב"ן 3432שעל ידם נעשה שינוי בכל הזמ"ן של ו' אלפי שנין בסוד התיקון הנעשה
מעט מעט ע"י התורה והמצות ,שבכל רגע ורגע נעשה תיקונים חדשים שהם זיווגים חדשים
בסוד מ"ה וב"ן שאין יום דומה לחברו ואין שעה ורגע דומה לחברתה ,והוא סוד הבירור כל זמן
הגלות עד ימות המשיח שהוא הבירור מכל קומת אדם בליעל מראש ועד העקב ,שכפי ירידת
המדרגות כך הוא שינוי הזמנים ,וכמ"ש )קהלת ז י( אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים
מאלה כי לא מחכמה שאלת וגו' ,והוא שלא נתמה על מה שאנו רואים שהנשמות יורדים
ממדרגתם ובכל דור מתמעט החכמה והיראה ,עד שבעקבות משיחא הדורות שהם בעת ההוא
המינים והאפיקורסים והמלשינות והרע גובר בעולם ,לא תאמר היאך יהיה התיקון עי"ז והיאך
נצפה על זמן התיקון וימות המשיח ,כי באמת כן צריך להיות לפי המדרגות בסוד הבירור מצלם
אדם בליעל ,שהנשמות שבאים אז הם מסוד העקב דקדושה ולכן אז מתרבה העזות והמינות ואז
קרוב לימות המשיח שיהיה נגמר הבירור ,כמו שאנו רואים בסוד צלמו של נבוכדנצר שיורד
ממדרגה למדרגה וברגלוהי הוא חסף די פחר והוא עפר דרגלין דלחיך האי נחש 3433כמ"ש
בזוהר ,ואמר ,מהעדה מלכין ,הם מלכי קדמאי סיגי עולם התהו מהקם מלכין בסוד מלך הדר
שע"י הגלות נעשה הבירור והתיקון בהדרגה להכין כסא למלך המשיח בסוד עטרת היסוד,
באמת הוא חכמה עמוקה בסוד מו"ס שמשם כל הבירורין סלקין 3434אנון דלא הוו כו' ,והיינו
שמו"ס שם מסודר כל ענין שליטת הסט"א שהוא בא מסוד הגבורות ששרשם במו"ס ,ושם הוא
קו המדה שנתן מדה וגבול לכל שליטה של מאור דקדושה ולהיפוך ח"ו לכל כח הרע ,ושם
מסודר שורש התיקון והטוב שיהיה ע"י הבחירה ,והיאך רצון א"ס ית' מניח לרצון הרע לשלוט
ואעפ"כ קשור השלשלת בקדושה שלבסוף יחזור לטוב שזה נעלם מעין כל חי היאך יכול להיות
כן ,והמו"ס הוא נקרא עמיקתא ומסתרתא ,3435שכל י"ס דאצילות נקרא י' עמקים מסטריה ,וכל
עומ"ק הוא בסוד גבור"ה 3436שהוא בסוד הרשימו וצמצום סילוק כח הבלתי בעל תכלית כמ"ש
במקומו )צמצום פתח ה'( ולכן נקרא י"ס מדותיו של הקב"ה ,שנעשו ע"י קו המדה בגבול
ושיעור לכל איש ולכל נברא לפי הראוי לו ולפי ערך העבודה ,וכל כח פעולות המאורות הם
נשרשים במו"ס בסוד )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית ,בדרך נסתר והעלם ,ואמר ,ידע מה
בחשוכא היא כל בנין הסט"א שהוא סילוק והעדר האור ,ומן החשך יצא האור כמו שע"י הגלות
יהיה תיקון למשיח ,וז"ש )דניאל ב כב( ונהורא עמיה שריה.
פתח י
ארבע עולמות אבי"ע הם מתחלקים במדרגתם זה מזה שאלו בכלל הם בסוד שם הוי"ה
אחד הכולל כולם ,והם בסוד חו"ב וזו"נ דכללות העולמות ,וכלל א"ק הוא מסוד שורש
העולמות בסוד הנצחיות שלהם ועד עולם האצילות הוא בסידור הנצחיות כפי העליה שיהיה
פרודא דלא איתפרשין לעלמין ,וכל הנשמות היוצאות מאבא מקבלתם אמא ,אבל בזו"נ בעה"ר
מבדילים ,ואפי' בשעה שיש זווג והעון מפריד אלוף ,אותה הנשמה אינה נכנסת בנוקבא ויוצאה
לקליפת נוגה ,והולכת לגרים או לחסידי א"ה ,וז"ש והנה דמעת העשוקים ,וזהו ענין טקלא
דעשיקיא ,ובבלעם נאמר ויקר ,כי היה מדבר עמו ע"י הקליפה ,ונקרא דיבור בטל כי גם פה המדבר
דברים בטלים הוא בטל וחמור מקרי לכן אמר ויקר ,עכ"ל.
 3432עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תמג.
 3433עי' דניאל ב מא.
 3434עי' ספד"צ ד' ע"ב.
 3435עי' זהר ח"א צ"ח ע"א שזה שם של סודות התורה.
 3436עי' ס"י פ"א מ"ה ובהגר"א שם.
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לכל העולמות לעתיד ,והוא מ"ש הרב ז"ל שאור העליון מהמאציל הוא מתפשט עד אבא שהוא
חכמה דאצילות בלא מסך כו' ,והיינו שהמסך הוא כח הגבול והזמן שניתן לנבראים שזה מתגלה
מאצילות ולמטה והיינו מחכמה דאצילות ,אבל כתר שבו שהוא א"א הוא סוד בחינה עליונה
שבו תכלית הרצון שבו מקושר עתיק שהוא המעביר כל הנהגת הזמן אל הנצחיות ,כמו שמלכות
דאצילות היא עשויה לעלות ולירד ולהעלות כל התיקונים וקישוטין של הנבראים שנעשה ע"י
העבודה ,כמו כן מלכות דא"ק שהוא ג"כ מסוף עולמות א"ס הוא מעלה תיקוני המאורות של
אצילות שנעשה ע"י שלמות העבודה אל מדרגות עליונות שבא"ק בסוד הנצחיות שהוא סוד
שכר העבודה ,וז"ש שמאבא ולמטה הולך האור במדרגה שהוא ע"פ הזמן ,והיינו שאבא מאיר
באימא ואימא בז"א וז"א בנוקבא ,שבכל פרצוף יורד האור יותר במדרגה ,שמתקרב יותר בגבול
ומדה לפי ערך התחתונים ורק שההפרש ביניהם שג"ר חו"ב מקבלים האור בהרחבה יותר שהם
גדולים במעלה שאין קטרוג הסט"א מגיע שם ,משא"כ בזו"נ שהם לפי העבודה ממש ,לכן האור
יורד בהם דרך חלון שהוא יסוד אימא ,ור"ל שיסוד שלה הוא הרחם שנותן סדרים למאורות של
זו"נ כפי ערכם ,כמו העובר שהוא מצוייר ברחם אמו בערכו בקטנות ,שהיא המודדת כל אברים
שלו כל א' לפי המדה הראוי ,וכמו כן הוא בסדור מאורות של זו"נ ,ומ"מ אין שינוי בפרצופים
דאצילות במהות האור ,שכולם כחות פעולותיו ית' רק שזה במיעוט וזה בריבוי ,משא"כ עולמות
בי"ע שהם נפרדים ממש אין בהם האור הפנימי כמו שהוא באצילות ,שהרי הם נפרדים ונבראים
ממש חוץ ממנו ,וז"ש הרב ז"ל שעולם הבריאה הוא מקבל הארותיו ע"י מסך ,והמסך הזה ג"כ
נעשה ע"י אימא שהיא קו המדה לכל הנבראים ,והמסך הוא סוד מחיצה מבדלת שאין כחות
פעולות המאציל מתראה בהם כפי מה שהם ,אלא בערך מה שהם נבראים ,ומסך הזה הוא נקרא
נעל שהוא למטה תחת הרגלים של זו"נ ,והיינו סוד המאורות שלהם שיורדים להאיר בבריאה
שאינם מאירים כפי מדרגתם העצמי רק בסוד מסך שעשתה אימא כמ"ש ,שהוא מסוד שם
אהי"ה דההי"ן גי' נע"ל ,והוא הנועל וסותם בפני המאורות.
וקו המדה הזה שעשתה אימא לעשות מחיצה מבדלת שלא יתפשטו פעולות מאורות
האצילות כפי מה שהם רק בערך הראוי לבריאה ,הוא עצמו עשה מסך מבדיל נגד המאורות
דזו"נ בפני הסט"א בסוד החשמ"ל ,שלא יהיה להם כח גדול ,והיינו כמ"ש בכ"מ שהסט"א אף
שהוא רצון וכח מתנגד לקדושה ,מ"מ מציאותו הוא מרצון הקדושה שהוא המקיימו ונותן לו כח
הזה ,אבל ניתן לו הכח במדה וגבול עד כמה יגיע כח וגם זמן מוגבל למציאת הסט"א ,והוא ג"כ
מה שיש כח במאורות עליונות להעלים פגם העונות מן המקטריגים שלא יתבעו דין ,והוא סוד
מ"ש )מיכה ז יט( יכבוש עונותינו כמ"ש רז"ל ,שהקב"ה כובש עונות של ישראל תחת מעטה
לבושו ,והוא לבוש החשמ"ל הנ"ל שמסתיר מאורות עליונים מפניהם שלא יגיע שם קטרוגם
כ"כ.
והוא מ"ש הרב ז"ל שפני הסט"א אל האו"פ ואחוריהם אל המקיף ,שאין יכול להסתכל
נגד אור מקיף שכחו ואורו גדול ,וכוונתו בזה שאור המקיף הוא רם ונשא מערך המדות שניתנים
להנהגת התחתונים לפי המעשה ,שמצד זה יש מציאות לסט"א ,אבל המקיף הוא כח המנושא
מערך הנהגה זו ,ואדרבא הוא מבטל מציאותם כמו שיהיה לע"ל ,ונמצא שפניהם עומד רק נגד
הכלים ,ואו"פ המוגבלים לפי מדות הזמן ,אבל לא ניתן להם שליטה גמורה כמ"ש ,רק שאם
העונות ח"ו גורמים וניתן רשות לסט"א לתבוע דין ע"י ריבוי הפגמים כמו שהיה בזמן חורבן
בהמ"ק וכדומה ,אז נסתלק מחיצה זאת ואימא מסלקת מן המאורות כח ההסתר הזה ,אז הם
תובעין דין ועושים את שלהם ,והוא סוד הסתלקות האם מעל הבנים שזכר בזוהר ובדברי הרב
ז"ל.
ומלבוש הזה שכתבנו שאימא עושה לזו"נ להיות מחיצה נגד קטרוג הסט"א הוא נעשה
מסך ובחינת נעל שעולם הבריאה מקבל הארה ממסך הזה הוא מועיל ,שאף שבעולם הבריאה
יש פגם ע"י הקליפות ,אין זה פגם גמור ,שהרי בריאה רובו טוב ואין הרע שם רק במקרה,
משא"כ ביצירה ששם הוא טו"ר בשוה ,ובעשיה רובו רע וכמשנ"ת במקומו בס"ד )שבירה פתח
כח( בסוד אתוון י"ש ט"ר ח"ק ,הוא מ"ש הרב ז"ל שהבריאה מקבלת הארתה ע"י מסך )לבד(
]להם[ בבחינת קירוב מקום שקרובה להארת אימא שדוחה הסט"א ,משא"כ יצירה מקבלת ע"י
מסך ת"ת דבריאה שת"ת בו יש אחיזה לסט"א בסוד הסתלקות המוחין וכדומה ,ובעשיה מקבל
הארתו ע"י מסך וריחוק ומיעוט שהוא מקבל הארתו ע"י נוקבא דיצירה ,שלעולם הנוקבא הפגם
בה ביותר שט"ס דילה יורדים לקליפה כמשנ"ת במקומו )שבירה פתח יח( ולכן כח הזה נמשך
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ג"כ בעשיה ששם עיקר מדור הקליפות ,ויתבאר עיקר ענינם לפנינו בנתיב מקום בנין הסט"א
בס"ד.
פתח יא
כבר נתבאר למעלה בנתיב שבירת הכלים )פתח יב( בסוד נפילת המלכים לבי"ע ,שדבר
זה היה ההפרש בין שעת השבירה ושליטת התהו לזמן התיקון ,שאף שגם אחר התיקון נמצא כח
הסט"א שגרם פגם וקלקול וירידת האורות ומיעוט וחסרון ,ואדרבא עיקר השבירה היה להמציא
כח הסט"א ,מ"מ יש הפרש גדול ביניהם ,שבעת השבירה היו מאורות וכחות פעולות אצילות
מדותיו ית' עסוקים להוציא הרע ,וא"כ היו כולם פונים רק לענין הזה ,ובבחינה זאת היה שיעור
המאורות במחשבה בסוד הסתלקות אצילות כחותיו מן הנבראים ,שעיקר הוצאות הרע הוא ע"י
סילוק והעדר כחו ית' שהוא עצם הקדושה ,שהסט"א הוא רק בנין העדר ותהו ממש ,וזה נקרא
נפילת הכלים לבי"ע שאצילות נסתלק מהם.
אבל כיון שיצא הרע אל הפועל ,אז אדרבא היה התיקון ,והיינו שהרי כוונת הוצאות הרע
היה בשביל התיקון ותכלית הטוב שיצא מזה ,וא"כ מעתה עסוקים המאורות בתיקון העולמות
והנבראים ,שאף שיש לפעמים פגם וקלקול במאורות אין הקדושה ח"ו יכול להתבטל ,ואדרבא
מן הקלקול יוצא התיקון ע"י חזרת הרע לטוב בסיבוב גלגל הנהגת ו' אלפי שנין ,שגם כל
הקלקולים יהיו מתוקנים בסוד התשובה מאימא עילאה שהיא נותנת תיקונים לכל כלל המאורות
דאצילות ולכל העולמות ,ואור אימא קשור לעולם בפעולות מאורות האצילות שבקשר הזה
נקשר הסט"א שלא יהיה שליטה גמורה וסוף כל סוף יחזרו ישראל בתשובה ,וכמ"ש )יחזקאל ב
לג( חי אני וגו' אם לא ביד חזקה וגו' ,וכמ"ש )סנהדרין צ"ז ע"ב( שמעמיד עליהם מלך כהמן
כו' ,וכן יסורי הגליות והשעבודים הם מנקים אותם מעונותיהם ,ועי"ז נעשה הבירור והתיקון,
וכן בכל אדם בפרט כמ"ש )שמואל ב' יד יד( וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח ,שע"י עונש
הגיהנם והגלגולים הולכים הנשמות ומתבררים מכל סיגים שלהם עד שלסוף סיבוב ההנהגה יהיו
כל הנשמות זכים וטהורים בכל קומת אדם דנשמות עד העקב דעשיה.
ונמצא ,שעכשיו אין כאן נפילה מאורות דאצילות למטה לבי"ע ,שהרי עדיין מאיר בהם
אצילות כחותיו ,והקדושה מאצילותו ית' דבוק בנבראים לעולם ואין מסתלק מהם ח"ו ,והם
עסוקים רק לתקנם ,והכל בכח אימא שהיא עשויה בתיקון הזה לבוא לידי תכלית התיקון באלף
הז' ,שאז יתברר שם ב"ן לגמרי ויעלה לאימא לס"ג בסוד )ספד"צ ל"ו ע"ב( קרן ביובל אתעטר,
דנוקבא סלקא לאימא עטרת בראש בעלה ,שהרע החוזר לטוב הוא במעלה יותר מהטוב העצמי,
והוא סוד עליית שם ב"ן למעלה.3437
ואחר שהבנת דבר זה על בוריו ,תבין סוד המעקה שכתב הרב הקדוש ז"ל שנעשה בין
אצילות לבריאה שלא יפול הנופל ממנו ,שלא יהיה שבירה גמורה ח"ו כמו בעת התהו ,והיינו
מסוד הנע"ל והמסך שנעשה מאורות מלבוש חיצון דאימא להגן בעד הסט"א שלא יהיה לו
קטרוג ואחיזה גדולה במאורות ,שהמחיצה הזאת עושה שהסט"א האוחז בנבראים שהם בי"ע
לא יעלה לאצילות ,לסלק ח"ו כחות פעולות אצילות מנבראיו להחריב העולם לגמרי ח"ו ,והוא
מ"ש שכח נעל הזה שהיה ראוי להתפשט למטה עד סוף העשיה ,הגביהו למעלה בסוד כותל נגד
אצילות גבוה י' טפחים ,ר"ל שאף שנעשה מחיצה בין אצילות לבי"ע שכח אלקותו ית' אינו
מתגלה בנבראים רק בבחינת הסתר והעלם כדי שיהיה הסט"א יכול לשלוט שהוא מקומם
בבי"ע ,וכח הזה היה מתפשט עד סוף המדרגות שהוא סוד בנין כל צלם דסט"א מראשו עד סיום
רגליו ,מ"מ אין בנין זה עשוי שיהיה לעולם כך ,אלא אדרבא הוא מסתלק תמיד למעלה ,ר"ל
שהמאורות עוסקים עתה תמיד להעלות הניצוצות שנפלו למטה למעלה לתקן הרע ולהעלותו
לטוב ,והוא מ"ש שנסתלק הנעל הזה למעלה ונעשה הגנה וכתלים שלא יפלו מאורות האצילות,
ר"ל שלא יהיה בהם נפילה וחסרון והסתלקות ,ונעשה המעקה הזה מסוד ג' הויו"ת דס"ג מ"ה
ב"ן שהם ג"פ ע"ב כמשנ"ת בענין רפ"ח ניצוצין במקומו )שבירה פתח כט( והיינו כמ"ש כמ"פ
שד' גילופין דע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,הם בד' עולמות אבי"ע ,ונמצא שג' שמות הנ"ל הם בבי"ע
ששם עיקר הקלקול והפגם ,ואלו המאורות הם בסוד ירידה ע"י העונות וקלקולים ,והם שעלו
למעלה ממקומם לאצילות שהוא סוד התיקון הנעשה תמיד והוא מאימא.
 3437עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"א.
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והוא סוד התורה שנתנה לישראל אחר הב' אלפים שנה תהו ,והובטחו ישראל )דברים
לא כא( כי לא תשכח מפי זרעם ,שבזה נעשה התיקון וקשר הקדושה שיהיה גאולה לישראל,
ונמצא שבמה שהוריד הקב"ה אור קדושת התורה לישראל למטה ,גורם עליה לישראל למעלה,
והוא סוד )שמות יט ב( וירד ה' על הר סיני ומשה עלה אל האלקים ,וכמ"ש במדרש )ש"ר פי"ב
פ"ג (3438משל למלך כו' בני רומי לא ירדו כו' ,וכן כאן ירידת המסך דאימא שהוא המסך אור
הגורם תיקונים ודוחה את הסט"א שנתפשט למטה ,גרם להם עליה מתתא לעילא ,ונעשה מזה
תיקון שהוא המעקה שלא יפול הנופל ממנו ,ונקרא ג"כ מעק"ה שהוא בסוד אור חוזר בסוד
גבור"ה ,והוא כלי זיין ושמירה למאורות העליונים ,והבן.
פתח יב
עוד כתב הרב ז"ל בסוד המעקה שהוא מאורות של שם ב"ן ,כי אורות דס"ג מ"ה ב"ן
הם שנתפשטו מן האצילות אל הג' עולמות בי"ע ,חזרו האורות למעלה ונשאר שם מ"ה מלבוש
לבריאה ואורות של ב"ן עלו למעלה לאצילות בסוד מעקה ,וכיוון בזה ג"כ דבר עמוק ,והוא
מ"ש בשער 3439הקודם שעיקר התיקון והעליה הוא לאורות דב"ן שהוא המדרגה התחתונה
בקדושה בחינת נוקבא דלית לה מגרמה כלום 3440שהוא מאיר בעולם העשיה ,שלכן בו העלם
כחו וגבורתו ית' עד שעי"ז מתרבים הרשעים והסיגים שאומרים ידיהם רמה ולא ה' פעל כל
זאת 3441ולכן עיקר מקום הסט"א וכל המסטינים וכל כחות פיתוי היצר הוא בו ,וזה צריך תיקון
ביותר ע"י ישראל בתורה ומצות שמראים גם במקום הזה המשכת כחו וגבורתו ית' ,ולזה היה
תכלית כוונתו ית' להיות יתרון החכמה ממקום הסכלות והאור מן החשך 3442ולכן בגמר התיקון
אורות של ב"ן יעלו למדרגה יותר עליונה מאורות של מ"ה ,בסוד עטרת בעלה לשם ס"ג.
והנה עיקר הכוונה במציאות העולמות היה שהסט"א יהיה לו שליטה בנבראים ,וידוע כי
עיקר השליטה שלו בסוד נפש ורוח של האדם שהם בסוד זו"נ ,שעיקר הקלקול בעצם וראשונה
בנפש שהיא יורדת לקליפה ממש בסוד הכרת ואבדון הנפש ח"ו ,וברוח הוא פגם וחסרון בסוד
הסתלקות ג"ר שלו ,אבל בנשמה אין פגם רק שהנשמה מסתלקת בעת החטא ואינו מאיר
ברוח.3443
וכן הוא בעולמות שעיקר מקום הסט"א בעשיה ולכן רובו רע ,משא"כ ביצירה הוא
טו"ר שניהם מושלים בו שאין הרע פוגם בו בעצם כ"כ ,אבל בריאה אין הפגם רק בסוד
הסתלקות ,3444וכמשי"ת עוד במקומו בס"ד ונמצא שב' עולמות יצירה ועשיה הם מגולים נגד
הסט"א שיכול לפגום בהם ,אבל עולם הבריאה נשאר מכוסה שהוא נסתר מפגם הסט"א ,רק
תחלת התפשטות של אורות ס"ג מ"ה ב"ן שנתפשטו גם ליצירה ולעשיה היה בשביל השמירה
שלא יהיה להם שליטה גמורה להחריב גבול הקדושה לעולם ח"ו כמ"ש ,ואורות של ב"ן הם
 3438וז"ל ,ויאמר ה' אל משה נטה ידך על השמים ,הה"ד )תהלים קלה( כל אשר חפץ ה' עשה
וגו' ,אמר דוד אע"פ שגזר הקב"ה )שם קטו( השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם ,משל למה"ד
למלך שגזר ואמר ,בני רומי לא ירדו לסוריא ובני סוריא לא יעלו לרומי ,כך כשברא הקב"ה את
העולם גזר ואמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם ,עכ"ל.
 3439נדצ"ל בנתיב.
 3440עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 3441עי' דברים לב כז.
 3442עי' קהלת ב יג.
 3443עי' 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.
 3444עי' 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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שעולים עוד יותר למעלה עד לאצילות ,והיינו שכוונת המאורות של אצילות כחותיו ית' היה
בשביל עליית ב"ן למעלה למעלה מאורות של מ"ה ,ולכן כתב כאן שאורות מ"ה עולים לס"ג
שבבריאה ואורות ב"ן עולים יותר למעלה ממ"ה.
כמו שיש מעקה בין אצילות לבריאה ,כמו כן יש בין עולם לחברו והיינו בין בריאה
ליצירה ,שכל עולם הוא נבדל מחברו בענין מציאות הסט"א שאין השליטה בכולם בשוה כמ"ש,
וזה ענין המסך שבין עולם לעולם בהדרגת המאורות שנעשה בכל מעקה ושמירה שלא יפלו
המאורות שלשם לעולם שתחתיו ,ר"ל שלא יהיה שליטת הסט"א שם כמו בעולם שתחתיו ,והכל
בסוד העליה של המאורות ממטה למעלה ע"י העבודה ומצות של ישראל כמ"ש ,וענין המעקה
והמסך הזה שגבול ומדה נתן המאציל ית"ש בכח הסט"א בשליטתו ,שלא יהיה גילוי גדול
למאורות עליונים שבאצילות למטה לנבראיו ,שאם היה השפע היורד יותר מדאי ,היה כח יותר
לסט"א לפגום יותר ,כענין רוב שלוה לרשעים שגורם להחריב העולם כמו שהיה בדור המבול,
וגם הכח שניתן להם לא ניתן רק בצמצום וכח מועט כפי ששיער א"ס ית' זמן שליטתם כל ימי
עולם בו' אלפי שנין ,ואם היה ניתן להם כח מקדושה יותר משיעור זה ,היה להם קיום עולם ח"ו
לעלות למעלה ממדרגת הזמן ,וגם אם היה נסתר כח שפעו וגבורתו ית' לגמרי מהנבראים ,היה
ג"כ חורבן העולם שהיו הרשעים מתגברים בעונותיהם ואין מתייראים מן הדין והעונש ,לזה
הוצרך ית' להראות גבורתו בעתים מזומנים כמו שהיה עונש של דור המבול והפלגה ואנשי
סדום ולפרעה במצרים ,וכן בעת שהיו ישראל בארצם ,והיה מתראה כמה נסים ונפלאות בעולם
שעי"ז נתקדש שמו הגדול בעולם עד שעי"ז נשתרשו ישראל באמונת התורה והמצות ,רק
הרשעים הגמורים הכופרים בהשגחתו ית' מצד שאין גילוי זה מתמיד רק לפרקים ועי"ז נמצא
שליטה לסט"א ופיתוי היצר אבל לא לגמרי ,שבכלל ישראל אוחזים בתורה ובמצות ודבוקים
באמונתו ית' ,ועי"ז נעשה הבירור.
וז"ש הרב ז"ל שהמעקה אינו מחיצה גמורה ,רק שיש בו נקבים נקבים בסוד )שיה"ש ב
ט( משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים ,אף שהוא עומד אחר כתלנו ואף שהוא עובר שם ,אינו
בדרך נפילה ,שהרי מחיצה יש כאן רק שנראה גבורתו ית' לפרקים גם דרך המחיצה ,ואם היה
ניתן כח מאתו ית' לסט"א שגם בעת גילוי נפלאותיו וקדושתו יהיה להם שליטה ,לא היה
מציאות תיקון לעולם שהרי ע"י גילוי הזה כעת הרשעים חוזרים בתשובה וחוזרים מקלקולם,
והיינו במה שעשה הוא ית' גבול לשליטתם ע"י אורות אימא שמשם הנפלאות וסוד התשובה,
ושם אין להם אחיזה ,שכך ניתן הגבול שלא יהיה קטרוג ופיתוי יצה"ר רק בהסתר הנפלאות וכח
הקדושה ,משא"כ אם היה ניתן להם השליטה גם בעת הגילוי שאז היה נקרא שיש להם אחיזה
גם באימא שהוא למעלה מהנהגת הזמן.
ונמצא שאם לא היה המעקה כלל והיו אורות דאצילות מגולים לגמרי היה בסוד נפילה,
משא"כ עכשיו שנעשה מסך שלא יהיה להם שליטה בגילוי נפלאותיו ,וגם אם היה נסתר גילוי
הזה לעולם ג"כ לא היה תיקון ,וזהו מעומק חכמתו ית' בגבול ומדה שנתן למאורות ,ודי בדברים
אלו לחכם ומבין מדעתו.3445
פתח יג
יש הפרש בין העולמות אבי"ע בחילוק הפרצופים שלהם ,כי בבריאה א"א ואבא שבו
אין נגלה בהם כל הי"ס רק ו"ק לבד ,משא"כ מאימא ולמטה נגלים שם כל הי"ס ,וביצירה גם
בינה שבו אינה אלא מו"ק וא"א ואבא שבו אינם אלא בבחינת תלת כלול בתלת ,ובעשיה אבא
שבו הוא בבחינת נקודה אחת וא"א ג' כלול בג' וכן אימא וזו"נ שבו ,והם בחינת מלכות שבכל
פרצוף כמ"ש בכ"מ ,שג' תחתונות נה"י הוא סוד מלכות שהוא תמיד בנה"י למטה מן החזה.
והכוונה בזה שכבר נתבאר )פתח י'( שד' עולמות אבי"ע הם יורדים במדרגה זה מזה,
שבאמת כל הפעולות וכל הדברים שהוכנו לצורך הבריאה וההנהגה נסדרו באצילות ,ואח"כ הם
עצמם נצטיירו בבריאה ,ושוב אח"כ ביצירה וכן בעשיה ,שלכן נקרא בריאה חותמא דציירא
דמלכא 3446וכן יצירה ועשיה ,ולכן כל א' מהם יש בו כל הפרצופים וספירות וכל הפרטים
 3445עי' חגיגה י"א ע"ב.
 3446עי' תיקו"ז ד' ע"א וז"ל ,ואי תימא דרזא דא חזא יחזקאל לא הוה אלא דמות דאלין חיוון
ולא דחזא חיוון אלא כמלכא דשלח שטר בחותמיה ודיוקנא דמלכא רשימא על שעוה מחותמיה,
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שנסדרו באצילות ,רק שכל מה שיורדים העולמות במדרגה ,נתמעט בהם הארה ושלמות גילוי
הקדושה ,שבאצילות כל הפרצופים הם שלמים בכל מדרגות אורותיהם שהוכנו לפי הצורך
לנבראים גם בתכלית שלימותם ועלייתם ,ורק שכל מה שאנו מדברים בסוד סילוק המוחין
ומיעוט האורות ,הוא בבחינת הסתלקות הארתם לנבראים ,משא"כ בעולמות עצמם שם יש
חסרון ופגם בעצם ,רק שהפגם וחסרון בכל עולם יותר מתרבה כל שמתקרב יותר אל התחתונים,
ולכן בבריאה לא באו כל אורות של הפרצופים כולם לידי גילוי ,והטעם כי באצילות נמצא גילוי
חכמתו של יוצר בראשית שהם כחות פעולותיו המסודרים בחכמה עליונה ובכחות אצילות
מתראה בהם החכמה של מדות הפעולות כפי מה שהם ,והוא מ"ש שחכמה מאיר באצילות והוא
יו"ד של השם ,משא"כ בנבראים אין מתגלה בהם אלא פעולות אצילות ית' בבחינת סדר
הפעולות ,אבל לא החכמה הגנוזה בהם ,שהרי הם מקבלים הפעולות לפי ערכם והשגתם לא כפי
סדורם במחשבה וחכמה עליונה.
והוא סוד המסך שבין אצילות לבריאה שאין נגלה שם כחות פעולות אצילותו ית' כפי
מה שהם רק בשינוי לפי ערך הנבראים ,ואינו מאיר בבריאה רק ציור המחשבה בפרטות שהוא
נעשה ע"י אימא שהיא נתנה גבולם ומדותם כפי מה שהם ראוים לנבראים ,וז"ש שאימא מקננא
בכורסייא 3447ולכן בא"א ואבא דבריאה אינו נגלה בהם הג"ר שהם עטרות של הפעולות רק אחר
היותם יורדים במדרגה בסוד הפעולות עצמם שהם סוד אימא וזו"נ שלה ,שם יכולים כל
המדרגות לבוא לידי גילוי ,כי מאחר שא"א ואבא מדרגתם גדול מאוד גם באצילות ,שהם בסוד
התיקונים הגדולים ומאורות עליונים שלמעלה מהשגת הנבראים ,כי כתר הוא אין וחכמה אינו
מושג רק מציאותה לבד בכלל ולא בציורה הפרטי ,3448לא היו יכולים להוציא מדרגתם לגילוי
בנבראים שהם בריאה ויצירה כו' רק במדרגה פחותה שבהם שהם בסוד הו"ק לבד ,משא"כ
מאימא ולמטה ששם נתגלה יותר באצילות שהרי אימא קיימא לשאלה 3449ומתפשטת במעשה
בסוד הו"ק ,לכן היו יכולים לחתום דוגמתם בציור גם בנבראים ,שבבריאה נתגלה באימא וזו"נ
כל פרטי מאורותיהם ,וכמו שבאצילות הארת או"א לזו"נ היו בסוד הרכנת הראש 3450ר"ל רק
בבחינת ו"ק שלהם אבל ג"ר שבהם לא בא לידי גילוי בזו"נ ,כמו כן למטה בבריאה לא האיר
באימא וזו"נ רק ו"ק לבד.
וביצירה ירד האור יותר במדרגה שאימא דאצילות לא גילתה כחה רק בבריאה ,לכן
נשלם שם גם פרצוף אימא שבו ,משא"כ ביצירה רק ז"א מקנן שם 3451לכן גם אימא אין כל
כחותיה גלוים שם רק הו"ק שלה לבד וכן זו"נ שלהם כי רק אור הו"ק דאצילות מתגלה בהם,
והטעם ששם הם המלאכים המשרתים לעולם התחתון ,ומט"ט הוא שר העולם שהוא בסוד ו"ק
כידוע בכ"מ בזוהר ששליטתו בימות החול שהם ו' ימי המעשה שאין מתגלה בהם רק אור הו"ק
לבד זמן העבודה ,משא"כ בשבת שהוא סוד הארת הבריאה שבו מתגלה מעין אור עוה"ב מסוד
התיקונים שיהיו לעתיד ובסוד נשמה יתירה המאירה בשבת ,ולכן ששם בבינה וזו"נ כל הג"ר
ג"כ מתגלים בהם כדי להאיר לישראל בשבתות ויו"ט משא"כ ביצירה שהוא בשביל שימוש
ימות החול לבד ,ולכן גם א"א ואבא שבו אין יכולים להוציא כל אור הו"ק שלו ,שאם היו מגלים
כח כל הו"ק שלהם היו זו"נ של יצירה נתקנים יותר בכל אורותיהם כמדרגת האור המאיר ביום

דבספירן דאצילות איהו דיוקנא דמלכא ממש ובספירן דבריאה חותמא דמלכא ובספירן דיצירה
ובמלאכין דאינון חיוון ציורא דחותמא בשעוה ,עכ"ל.
 3447עי' תיקו"ז כ"ד ע"ב ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ג'.
 3448עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"ב וז"ל ,שע"ק נקרא אין שאפילו מציאותו אין משיגין,
והחכמה עלאה הוא שירותא לאשתכחא כמ"ש בא"ז דף רפ"ט ע"ב אתר דשירותא אשתכח כו' הוא
נהירו דחכמתא ושירותא ממה דאתגלייא הוה כו' ,וגם הוא אינו מושג כמ"ש שם דף ר"צ ע"א והאי
אב כו' ובג"כ לא אשתמודע ואע"פ שמציאותו נגלה ובו מתחיל ,כמ"ש )איוב כ"ח( והחכמה מאין
תמצא והוא ראשית י"ש מאין ,ר"ל מע"ק שנקרא אין כנ"ל ולכן נקרא ראשית ונקרא יש ,אבל ממנו
ולמטה הוא יש מיש והוא תהו חומר הראשון שנקרא גולם שאין ניכר מהותו אלא מציאותו ,עכ"ל.
 3449עי' לעיל הערה .211
 3450עי' ע"ח מוחין דצלם פרק ג'.
 3451עי' ע"ח אבי"ע עשיה פרק ג'.
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השבת כידוע ששבת הוא הארת בינה בהו"ק שבה לזו"נ 3452שהם סוד הו' ככרות של הג' סעודות
דשבת ,3453ואין מתגלה בהם רק מדרגה התחתונה שבהם שהוא בחינת מלכות שהיא עומדת רק
בג"ת שבהם.
ובעשיה שירד האור יותר במדרגה ששם עיקר משכן הסט"א והוא במדרגת נפש לבד
מאצילות שמאיר בהם והוא מלכות דמקננא באופן ,ולכן רק הג"ת נה"י משכן המלכות הם
מאירים בעשיה ,ושם בעשיה חכמה העליונה דקדושה נעלם מאד ,כי הוא משכן הסט"א סוד
חכמת חיצוניות אשר משם נמשכה חכמה באומות בדרכי הטבע שעי"ז באו בהכחשת השכר
ועונש הנמשך מסוד הנהגת הכוכבים ומזלות מזנבי שוליהון ,3454ומשם היה חכמת חרטומי
מצרים ולהטיהם ,ומשם חכמת כל בנ"י קד"ם 3455בסוד שם ב"ן שבעשיה ובסוד ע"ב קד"ם
שהוא אחוריים דהוי"ה פשוטה דב"ן ,שהוא רק רשימו אחוריים דחכמה עליונה שהוא נתעלם
מהם לגמרי ,שלכן נקרא )קהלת ד יג( מלך זקן וכסיל.
וחכמת היצירה תלויה בחכמה עליונה אלקית המאיר באצילות ,וזה לא ניתן בגלוי רק
לשרידים אשר ה' קורא בבחינת אמונה לישראל ע"י חכמת התורה ,וז"ש הרב ז"ל שביצירה לא
נתגלה בחכמה שבה רק סוד נקודה אחת לבד ,וכמו שנתמעטו אורות הפנימיים בג' עולמות
הנ"ל זה אחר זה ,כמו כן בערך אורות המקיפים שעליהם ,כל שירד במדרגה אורות המקיפים
שלהם כמ"ש הרב ז"ל.
פתח יד
וסוד הגדול הזה רמזה התורה בהליכת יעקב לחרן כמ"ש )בראשית כט א( וישא יעקב
רגליו וילך ארצה בני קדם וגו' ,שהליכתו שם היה לברר נשמות י"ב שבטים וכלל נשמות ישראל
שהיו שקועים בסט"א ,והכל בעולם העשיה ששם עיקר מקום של הסט"א ,וידוע שיעקב הוא
בסוד ז"א דאצילות שהוא הו"ק שבהם הבחירה והעבודה שע"י תלוי כל בירור הזה ,ורגלין
דיליה הוא סוד נוקבא דמקננא בעשיה ,ושם הוא נחש הכרוך בעקב דיעקב ,וע"י הליכתו שם
3456
העלה ניצוצין דקדושה מהם למעלה ,וז"ש וישא יעקב רגליו וגו' ,וסוד בני קדם כבר נתבאר
שהוא שם ב"ן ואחוריים שלו סוד קד"ם והם ממלכין קדמאין ,וכתיב )בראשית כט ב( וירא והנה
באר בשדה ,באר הוא חכמת התורה שהוא )במדבר כא יח( באר חפרוה שרים ,כי בתחלה היתה
באר חכמה עליונה גנוזה ע"י קלקול הדורות מדור אנו"ש ולמטה אשר )בראשית ד כו( אז הוחל
לקרוא בשם ה' ונמשכו אחר חכמות חיצוניות ,והוא סוד )תהלים מ ג( בור שאו"ן ז"פ אדו"ם
שהם ז' מלכין קדמאין ,והוא )משלי כג כז( באר צר"ה נכריה אשר שם )משלי ל יט( דרך נחש
עלי צו"ר )ירמיה ב יג( בורות נשברים אשר לא יכילו המים )בראשית לז כד( והבור רק אין בו
מים שהוא התורה רק נחשים ועקרבים יש בו.3457
ובאר החכמה עליונה גנוזה בסוד נקודה אחת לבד ,והוא סוד )בראשית כט ב( והאב"ן
גדולה על פי הבאר ע"י קלקול מהסט"א סוד מ"ח צורות שבמזלות 3458אחוריים של מ"ח ש"ב
שהם טיפין היורדים מג"ן עדן העליון שמהם היה יניקת מ"ח נביאים כמ"ש במדרש הנעלם )חיי

 3452עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,וכמ"ש בס"ד בסופו ,קרן ביובלא אתעטר עשיראה
באימא כו' וכלא תייבין לאתרייהו כו' ע"ש ,וזהו סוד השבת ,אלא ששבת אינה חוזרת לשרשה אל
בינה אלא בינה מאיר לה שלא ע"י ו"ק ,ששת ימי המעשה ,והיא שוה לגביה ,לכן זמן הזיווג בו,
אבל העה"ב דוגמת יה"כ ששבה אל אמה ,ואז צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן )ברכות י"ז א'(
עטרת בעלה ,עכ"ל.
 3453עי' לעיל פנימיות וחיצוניות פתח ה'.
 3454עי' זהר ח"ג קפ"ד ע"ב וז"ל] ,לגבי ראית בלק בכישוף[ בעד החלון נשקפה ותיבב אם
סיסרא )אלא( דא )ס"א ודא( חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון
אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא ,עכ"ל ,ועי' תז"ח יז ע"ג.
 3455עי' מלכים א' ה י.
 3456בפתח הקודם
 3457עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 3458עי' באריכות בליקוטי הגר"א קע"ז ע"ב ,ובהגר"א תיקו"ז קי"ט ע"ג.
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שרה קכ"ה ע"א( והם בסוד ג"ן סדרים דאורייתא ,3459וחכמה עליונה גנוזה שם בסוד אב"ן שלכן
לא נתנה תורה בדורות הללו שלא ישתמשו בהם לרעה ח"ו ולא יוציאו דברי אלקים חיים
3461
למינות 3460בסוד )שיה"ש ד יב( ג"ן נעול אחותי כלה וגו' ,והוא סוד חותם ציון וירושלים
שלא ינקו החיצונים ממנה ח"ו ,וז"ס מ"ש )חולין קל"ג ע"א( כל הלומד למי שאין הגון כאלו
זורק אב"ן למרקוליס ,שמסיר האב"ן מן הבאר הנ"ל שיהיו יכולים להתקרב שם ח"ו בסוד
)תיקו"ז כ"ה ע"א( מחלליה מות יומת ,מאן דעייל לחלל דילה נקודה עילאה חכמת התורה שהיא
בסוד אני ה' ,וז"ס מרקולי"ס גי' מו"ת ,שמגדל בנין ע"ז שלהם עי"ז ,ולא היה גילוי לתורה
בעולם התחתון עד שבאו האבות שהם היו שורש המתקלא בג' קווין שמהם נבנה כל בית
ישראל ,וז"ש )בראשית כט ב( והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה ונאספו שמה כל העדרים
וגללו את האבן וגו' ,והוא מ"ש 3462באר חפרוה שרים אלין אבהן שהוא באר מים חיים ,ולזה זכו
ישראל בקבלת התורה ,ואלו לא היה חטא מי מריבה ,היתה חכמה עליונה נתגלה לישראל בסוד
הדבור אל הסלע והיה נתקן כל הפגמים ,והיו כל העולמות מתוקנים שגם עולם העשיה היה
מתוקן בגילוי כל אורותיו ,וע"י שהכה בסלע חזר ונסתם בסוד אב"ן הנ"ל ,רק ע"י טורח רב ע"י
תלמידי חכמים שבדורות שהם מוציאין טיפין טיפין ממנה כמ"ש בתיקונים )מ"ד ע"א(.
ועוד תדע ענין ההפרש בירידת המדרגות בד' עולמות הנ"ל כמ"ש ,שבאצילות נתגלה
אור חכמה העליונה בכל הפרצוף שבו ,כי הם עצמם כחות פעולות אלקית שאין שייך שם מסך
ומחיצה מבדלת ,רק שהפעולות יורדות במדרגות שכל פרצוף מתקטן גילוי הפעולה בו וכח
האור עצמו מתראה גם בפרצוף התחתון ורק שהשינוי ביניהם בבחינת ריבוי ומיעוט ,והוא סוד
החלונות והנקבים שזכר הרב ז"ל ,שבינה מקבלת האור ע"י הרחקה אבל לא ע"י חלון ,וז"א ע"י
חלון ,ונוקבא ע"י נקב ,והוא משל ודמיון שאין כל כחותיו מתגלים בזו"נ רק בבחינת חלון
שמצטמצם האור כמו השמש המאיר דרך חלון ונקב צר.
וענין החלון והנקב הוא שג"ר שהם כחות שלמעלה ממדת הזמן הראוי לתחתונים אין
שם צמצום והארה ,ושם מתגלה כחו וגבורתו כפי עליית הנבראים בעוה"ב באלף השביעי ,רק
שגם העליה הוא מדרגות רבות ,שתחלה עולים לאימא ואח"כ לאבא באלף השמיני כידוע,3463
אבל זו"נ שם בא גילוי האור בגבול ומדה של הנהגת הזמן שהוא סוד החלון שעשתה אימא
לז"א שמקבל ממנה ,ונוקבא שהיא המביאה כל הכחות לתחתונים מצמצמת האור כפי ירידתו
מיסוד דז"א לבד שהוא בסוף נקב צר מפי היסוד ,עד ימות המשיח שאז יתגלה האור בהרחבה
יותר ,אבל בבי"ע ששם הם נפרדים ממש אנו אומרים שבא ע"י מסך ,ובכל עולם נתוסף מסך א',
שבבריאה מאירה שם בינה דאצילות ע"י מסך שלה שהוא עולם הנשמות כפי מדרגתם העצמי,
אבל ביצירה נתוסף מסך א' שבינה דאצילות מאירה ע"י ז"א ,וז"א מאיר ביצירה והוא סוף
מדרגות הרוח שרק ו"ק שלו הם השולטים ורק ע"י תיקון המצות מוסיפים ג"ר של הרוח ע"י
הנשמה שמתלבשת בו ,ועשיה ירדה עוד מדרגה אחת שרק מלכות דאצילות מקננת שם ,והוא
מדרגת הנפש שעיקר מה שנשאר בה תמיד הוא בחינה נקודה א' שבה ,אבל ט"ס שלה יורדים
לקליפה ע"י פגם ,וע"י תיקון המעשים נשלמת בכל הי"ס ,והבן דברים אלו מאד.

 3459זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 3460עי' רש"י )ר"ה י"ז ע"א ד"ה המינין( תלמידי יש"ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים
לרעה ,עכ"ל.
 3461דהיינו חותם בתוך חותם עי' לעיל נוק' דז"א פתח י"ג.
 3462עי' זהר חדש נ"ג ע"א וז"ל ,אמר לה קב"ה לכנסת ישראל ,תחת אבותיך ,אינון אבהן
עילאין ,דאודיעו לך בעלמא ,ואתקינו לך ,על כולא יהיו בניך ,תשיתמו לשרים ,דאינון אבהן
עילאין ,דכתיב בהו באר חפרוה שרים דאתקינו לה בכולא וכולא להאי באר ,כנסת ישראל אתקרי,
עכ"ל.
 3463עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ד ע"ג וז"ל ,שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו"ק ,שהעולם מתנהג
בהן ,כמ"ש בפ"א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו' ,ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין ,כמ"ש
בברית מנוחה )בהקדמה( דג' אלפי שנין יהיו בסוד ג' מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו ,ולכן
יהיו אחר התחדשות העולם כמש"ל שם ,עכ"ל.
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פתח טו
עוד יש הפרש בין הד' עולמות מ"ש הרב ז"ל  ,שבאצילות רובו טוב ומיעוטו רע
והרע אינו מעורב עם הטוב ,ובבריאה חציו טוב וחציו רע ואינו מעורב יחד ,וביצירה ג"כ חציו
טוב וחציו רע אבל מעורבים יחד ,ובעשיה רובו רע ומיעוטו טוב ומעורבים יחד ,וכל אלו
הדברים הם סודות נסתרים בסוד הבחירה ויצה"ר ויצה"ט שבאדם ,והוא מ"ש בכ"מ שיצירת
האדם קודם החטא היה זך וטהור ,והיינו שיצה"ר לא היה דבוק בגופו בטבעו להיות נמשך
מעצמו אחר תאות מגונות ולמרוד ביוצרו ח"ו ,אלא היצה"ר היה עומד חוץ ממנו כמו מי שרואה
אש בוער לפניו והבחירה בידו להפיל עצמו בתוך האש ולהיות ניזוק ,משא"כ אחר שאכל
מעה"ד שהמשיך עליו כח הרע שהיה דבוק בנפשו בטבע להיות נמשך אחר תאות ומדות
מגונות ,שלכן נגזר עליו מיתה לו ולזרעו אחריו שאין מיתה בלא חטא 3465שהוא הרע הדבוק
בנפשו שהוא מעלמין דמיתו ,שהמיתה הוא לטובתו להיות הרע נפרד ממנו ,והוא זיכוך הנפש
בגיהנם והגוף בקבר.
וסוד זה היה בשבירת הכלים שתחלה היו הסיגים מעורבים בהם ,וע"י השבירה נפרד
הרע ונתברר הטוב לעצמו ,והיינו שתחלה היה שיעור המחשבה כל המאורות בסוד הקלקולים
היותר גדולים שיכול להיות ,שיתערב היצה"ר עצמו בקדושת הנפש כמו שהיה באמת אחר
החטא ,ואם לא )היה( השיעור כן בחכמה עליונה לא היה יכול להיות כן ולא היה חטא עץ הדעת
פוגם כלל ,אבל רצון העליון היה בזה שיהיה יכול להיות כן שהבחירה יהיה חפשית גם בזה,
ואח"כ בסוד התיקון היה שיעור המאורות שמן הרע יצא התיקון ,והיינו שהטוב יהיה מבורר מן
הרע.
ושיעור המאורות של אצילות הם בעצם הטוב הגמור כמ"ש )תהלים ה ה( לא יגורך רע
ואמרו )שבת קמ"ט ע"ב( לא יגור במגורך רע ,רק שעכ"פ נמשך מרצון הטוב הגמור שיהיה הרע
נמצא כן במציאות ,אבל עיקר הכוונה היה שלא יפעול הרע כלל רק בני אדם יתגברו על יצרם
ולא ישמעו להם ,נמצא שבגדר זה הם אצילות כחותיו ית' כשהוא בגלוי לנבראיו כשהם באופן
הזה ,לכן אנו אומרים שאצילות רובו טוב ומיעוטו רע ,ר"ל שכן היה כוונת אצילות כחותיו ית'
שיהיה הרע בטל נגד הטוב ולא יהיה נשאר רק מציאותו קיים בשביל הבחירה וקיבול השכר ,וגם
אינו מעורב בטוב ר"ל שמאורות האצילות הם כפי סוד הבירור וכמו שהיה ראוי להיות אילו לא
חטא האדם ,שאז קודם החטא היה לו נפש חיה זיהרא עילאה דביה 3466שהוא סוד חיבור אצילות
בבריאה ,שכחות פעולת אצילותו ית' היה מושג לאדם קודם החטא וחטאו גרם שלא יאיר אור
אצילות בבריאה ,אבל באצילות עצמו הוא רק טוב ואין שייכות לרע כלל רק בסוד הרצון שרוצה
בקיומו כמ"ש.
אבל עולם הבריאה שהוא מהנפרדים ,שם נמצא רע בעצם ,והיינו בסוד הפגם שהוא
במאורות של הבריאה עצמה ,ונמצא שיש שם ב' דרכים או התיקון או הקלקול ,ולכן אנו אומרים
שהרע שוה עם הטוב ,אבל אין הרע מעורב שם עם הטוב שכבר נתבאר )עגו"י פתח ב'(
שהבריאה היא בסוד הנשמות ,והנשמה בעצם אינה מקבלת קלקול כלל רק שאם האדם חוטא
היא מסתלקת ממנו ,ומה שאנו קוראים בה פגם היינו במה שאינה נתקנת ע"י העבודה ואין לה
3464

 3464עי' ע"ח הק' לשער ציור העולמות וז"ל ,בבריאה הקליפה מועטת מן הקדושה ונפרדת
ואינה נדבקת וביצירה הקלי' והקדושה בשיקול א' ואינן מתערבים ובעשיה הקליפה מרובה על
הקדושה ומעורבים טו"ר בבחינת הלבושים ולא בבחינת הכלים והעצמות ח"ו ,עכ"ל ,ועי' סדר
אבי"ע פרק ד' וז"ל ,האצילות רובו טוב ומיעוטו רע ,ואפי' אותו רע אינו מעורב עם הטוב,
והבריאה חציו טוב וחציו רע אבל אינן מתערבין יחד ,וביצירה חציו טוב וחציו רע והם מעורבים
יחד ,והעשיה רובו רע ומעוטו טוב ומעורבים יחד ,עכ"ל ,ועי' עי' שער הקלי' פרק ג' וז"ל ,כי הנה
בעולם אצילות של הקדושה הטוב מרובה על האצילות של הטומאה ואינם מעורבים כלל הקדושה
עם הטומאה ,ובעולם הבריאה הקדושה מרובה על הטומאה של הקלי' דבריאה אמנם הם מעורבים
יחד ,וביצירה הוא מחצה על מחצה וגם הם מעורבים יחד טוב ורע ,ובעשיה הקלי' מרובה על
העשיה של טהרה וגם הם מעורבים יחד ואין שום דבר בעולם העשיה שלא יהיה מורכב מטו"ר,
עכ"ל.
3465
עי' שבת נ"ה ע"א.
 3466עי' זהר ח"א כ"ג ע"ב ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב ,ועי' ספר גלגולים פרק יט.
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עליה ,וגם אין יכולה לקבל אור האצילות שהוא סוד מה דפרח ממנה זיהרא עילאה 3467והוא
בסוד חסרון הזיווג באו"א דלא הוו משגיחין אפין באפין ,אבל שבירה בעצם לא היה בג"ר ,שלא
נפלו למטה לקליפה כמו הז"ת ,וכן הוא בנשמות ע"י החטא שעיקר הנפילה והפגם ברוח ונפש
אבל בנשמה הוא בסוד ירידה לבד שנפרדת מהארת האצילות ,ולכן אנו אומרים שהרע אינו יכול
לכנוס בנשמות עצמם לפגום בהם.
וביצירה שם ג"כ הרע מעורב עם הטוב שהוא בסוד הנהגת העולם אחר שחטא אדה"ר
בעץ הדעת שהוא במט"ט ביצירה שהוא מטה הנהפך לנחש ומנחש למטה 3468שהרע מעורב עם
הטוב ,והיינו שיצה"ר מראה לאדם על מצוה שהיא עבירה ועל עבירה שהיא מצוה ,והוא כפי
הכנת בריאת האדם ע"י זוהמא שהטיל נחש בחוה ,שכל הנולדים נולדים בחטא כמ"ש דוד
)תהלים נא ז( הן בעון חוללתי וגו' ,והוא הנהגת העולם עתה בו' אלפי שנין ע"י מט"ט בעולם
היצירה ,משא"כ אם לא היה חוטא היה הנהגת העולם מעולם הבריאה ששם הרע נפרד מן הטוב
כמ"ש.
ובעשיה ששם עיקר מדור הקליפות וכח הרע שליטתו בעולם המעשה ,לכן כאן הוא
רובו רע והטוב שבו מעט ,שזהו עיקר העבודה להוציא יקר מזולל ולגלות הקדושה אף במקום
שהוא בהסתר גדול ,משא"כ ביצירה משם הנהגת אדם ושורש יצירתו שניתן בו כח הקדושה ג"כ
ויצה"ט ויצה"ר ביחד ,לכן אנו אומרים ששם הם בשוה ,וכן עיקר הפגם הוא בנפש והוא מדרגה
למטה מן האדם שהוא נפש הבהמיית שלו ,ותיקונו הוא במה שנשתתף בו הרוח והוא יצה"ט
שניתן בו כשמגיע לי"ג שנה ,ואז שני הדרכים אצלו בשוה בסוד הבחירה ואז הנהגתו מעולם
היצירה שהבחירה בידו בשוה לשני הצדדים ,משא"כ כשנולד דאז יהבין ליה נפשא מסטרא
דבעירא ואז רובו רע ,שכן האדם כשנולד שאין בו עדיין יצה"ט אז )איוב יא יב( עיר פרא אדם
יולד ואין בו נטיה רק לרע ,שלכן צריך חנוך וליסרו בשבט מוסר שעי"ז מכניסים בו הארת הרוח
מעט מעט ,עד שנשלם לי"ג שנה שאז א"צ לסיוע אביו ואמו ,והבן דברים אלו מאוד.
פתח טז
שני מיני זיווגים הם באו"א דאצילות ושנים בזו"נ ומשם נמשך ההפרש בין ד' עולמות
זה מזה ,והוא ,שבחינה א' באו"א הוא כשהם שלמים בקומתם בסוד או"א עילאין ,והב' בבחינת
קצרי הקומה והוא מן החזה שלהם ולמטה שהם נקראים ישסו"ת ,וכן בזו"נ א' בבחינת פב"פ
בכל גובה קומתם ,וא' בסוד זיווג דמן החזה ולמטה ובסוד אב"א ,ובאצילות מאיר מסוד זיווג
העליון דאו"א עילאין שמשם נמשך הארה לזו"נ להוציא נשמות חדשות של הצדיקים ומסוד
זיווג תחתון שלהם בבחינת ישסו"ת נמשך הארה לבריאה לאו"א דשם ליתן מוחין לזו"נ שלהם
להוליד נשמות המלאכים חדשים ,וזיווג עליון דזו"נ הוא לצורך עולם היצירה לצורך עצמו,
ומזיווג תחתון שלהם לצורך עולם העשיה לצורך עצמו.
והכוונה בזה כי הנה כבר כתבנו כמ"פ שהנשמות מעלתם גדולה מאוד מכל הנבראים
ומהמלאכים ,שהם תכלית כוונת הבריאה ,והמלאכים הם משרתים לנשמות ,והוא מ"ש )ב"ר
פ"א פ"ד( ישראל עלו במחשבה ,ובמלאכים אמרו )חגיגה י"ד ע"א( כל דבור ודבור שיצא מפי
הקב"ה נברא ממנו מלאך א' גו' ,והוא סוד זיווג הנשיקין ,שכבר נתבאר )פנימיות וחיצוניות פתח
יג( הסתירה בדברי הרב ז"ל שכתב שזיווג הנשיקין משם המלאכים ומזיווג הגופני הם הנשמות,
ולפעמים כתב שמפנימיות הוא הנשמות ומחיצוניות המלאכים ,שהענין כי זיווג הנשיקין הוא
בב' אופנים ,שבכל דבר יש מחשבה ודבור ומעשה ,והדבור הוא ממוצע בין המחשבה למעשה
שמשמש למחשבה כדי לגלות ולהביא המחשבה לפועל ,וזיווג הפה הוא כולל ב' זיווגים ,א'
בתחלת יציאתו בחיך וגרון ששם מסתיים כח המחשבה שרוצה להכניסו אל הדיבור ,והוא
ראשית מקור מוצאות הדבור באחה"ע גיכ"ק ,ולכן אמרו שהם סוד יסודות דחו"ב והם בגי'
אוי"ר ע"ה שהם עדיין בכח אויר והבל לבד ,סיום המחשבה ותחלת הדבור ,ואח"כ בדבור ממש
נעשה זיווג ע"י לשון ופה שיוצא הדבור לפועל ,ואח"כ הוא המעשה.
וכן הוא בשורש מאורות העליונים ,שהנשמות הם הראשונים תכלית במחשבה עליונה
להוציאם לפועל ,ולכן יציאתם בסוד זיווג חיך וגרון שהוא תחלת שורש זיווג הפנימי ,משא"כ
 3467עי' זהר ח"א כ"ג ע"ב.
 3468עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
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המלאכים הם משרתים להם ,הם בסוד זיווג הדבור שבפה ולשון והוא גילוי המחשבה כבר
לפועל ,אבל עדיין אין הדבר בא לידי גמר מעשה ,שהמלאכים אין גומרים מחשבתו של יוצר
בראשית שעיקר כוונתו בעבודה ,והם סוד הנשמות שנגמרו אח"כ בזיווג הב' הגופני שהם בזו"נ
למטה שבו המעשה בו' ימי בראשית שבהם היה המעשה ובהם ההנהגה בעולם המעשה.
וכמו שהוא בסוד ב' זיווגים בראש ,א' בחיך וגרון והב' בפה ולשון ,כמו כן הם ב'
מדרגות באו"א א' בבחינה עליונה שבהם שהם סוד או"א עילאין והב' בישסו"ת בחינה תחתונה
שבהם שלהם ב' שרשים בזיווג דא"א בב' זיווגים שבפה שלו )ועי' באריכות בביאור רבינו
הגדול ז"ל לספד"צ פ"א 3469בענין זה( שהם ב' שרשים א' ליציאת נשמות והב' למלאכים ,וכמו
כן נעשה אח"כ בזו"נ בב' זיווגים בפה נגד שורש הנשמות ,ואח"כ למלאכים ,וזיווג הג' שהוא
הגופני הוא לנשמות להביאם לידי מעשה ,והיינו שע"י זיווג זה התחתון ניתן כח אל הנשמות
שיהיה להם שייכות התחברות בגוף המעשה שיהיה להם תיקון ע"י המעשה.
ולכן אמרו שישראל הם נשרשים במחשבה שהוא זיווג הראשון דחיך וגרון סיום
המחשבה ,והמלאכים יוצאים בסוד הדבור זיווג הב' חיצוניות דנשיקין ,ולכן נרמז בתורה בריאת
האדם ב' פעמים א' קודם המלאכים וא' בסוף ימי המעשה ,והיינו שביום ראשון נבראו הנשמות
כמ"ש במדרש )ילקוט בראשית א ב( בראשית וגו' בשביל ישראל שנקראו ראשית כו' ,והם
הנשמות שנאצלו ע"י זיווג פנימי דמחשבה בחיך וגרון ולכן לא נזכר בהם מאמר ,ואמרו )ר"ה
ל"ב ע"א( בראשית נמי מאמר הוא אבל אינו רק במחשבה לבד ,והם ב' ראשית ר"ל ב' מדרגות
חיך וגרון שהם סוף המחשבה ותחלת הדיבור ,ולא נזכרו בפירוש יציאת הנשמות ,שעדיין לא
נגמרו עד זיווג הב' הגופני כמ"ש ,ואח"כ ביום ב' ויום ה' נזכרו בריאת המלאכים כמ"ש רז"ל
שהם לא היו יכולים לצאת ע"י מאמר ראשון שלא נתגלה עדיין רק במחשבה לבד עד שנתגלה
בבחינת מאמר ,ואח"כ ביום ששי נזכר בריאת האדם בפועל וגם הנשמות כמ"ש )בראשית ב ז(
ויפח באפיו נשמת חיים שהוא גמר בריאת הנשמות ע"י זיווג גופני ביסוד דזו"נ שהוא יום
הששי ,שבזה נעשה התחברות לנשמות עם הגופים ,ונמצא שב' המאמרים של מרן ז"ל אמת.
פתח יז
ומעתה תבין כאן דברי הרב ז"ל )הולדת או"א וזו"ן פרק א'( במ"ש שזיווג עליון דאו"א
עילאין ששרשם בסוד זיווג עליון דנשיקין בחיך וגרון ,הוא לצורך זו"נ דאצילות עצמם להוציא
הנשמות ,משא"כ זיווג ב' שלהם שהוא בחינה שניה של זיווג הדבור הוא שורש לישסו"ת ,ולכן
הוא מועיל לבריאה לצורך נשמות המלאכים ,והענין בזה כידוע שהוא בסוד )ס"י פ"א מ"ד( הבן
בחכמה וחכם בבינה ,3470שאו"א עילאין שניהם הם בחינת חכמה דכללות ,אבל ישסו"ת הוא
חכם בבינה שניהם בינה דכללות ,והם בסוד יו"ד ה"י ,שו"ד הוא צורת ה' נעלמת בי' דחכמה
ונקרא ע"ש חכמה ,וי' דמילוי ה"י חכמה הנעלמת בבינה ונקרא ע"ש ,וכבר ביארנו )פתח י'( שד'
עולמות אבי"ע הם בכללות ד' אותיות הוי"ה ,שאצילות יו"ד חכמה דכללות והוא סוד כללות
עיקר מחשבתו של יוצר בראשית וסדרי פעולותיו שהם בשביל העבודה ונשמות ישראל ,ושם
המאורות בסוד התכלית סוף המעשה במחשבה תחלה ,ולכן בו זיווג עליון דנשמות ישראל ,אבל
בריאה הוא ה' בינה דכללות העולמות ,והוא סוד הדבור שממנו יוצאים מלאכים שהם שלוחים
אמצעים מהמחשבה לבא לידי פועל מעשה הנגמר ע"י הגופים שבהם נקשרים הנשמות.

 3469עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ד וז"ל ,וענין רצוא ושוב שבדעת כאן ,כי שורש או"א
והתחלתם בפה ,לכן זיווגם העליון הוא בסוד נשיקין ,ושני מיני זיווגים יש בפה א' בחיך וגרון והוא
זיווג נעלם מאד ,ומשם יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא פסק וכו' ,ויש זיווג אחר בפה והוא
בסוד הדבור חיך ושנים ולשון חיך ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב וז"ל ,זיווג יותר חיצון
בסוד הדיבור וזיווג העליון הוא בסוד חכמה בסוד )ס"י פ"א מ"ד( הבן בחכמה ולכן הוא נעלם וכאן
הוא בסוד הבינה בסוד וחכם בבינה ולכן הזיווג הראשון לא פסק תדיר שהן ריעין דלא מתפרשין
)זהר ח"ג ד ע"א( אבל זיווג הזה אינו אלא בשעת הדיבור וכידוע שזיווג הבינה אינו תדיר ומסוד זה
הזיווג יוצאין מלאכים כמ"ש )חגיגה יד ע"א( כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב"ה יוצא ממנו מלאך
כו' ומזיווג הראשון יוצאין ממנו נשמות שהן בבריאה שורש המלאכים שהן ביצירה ,עכ"ל.
 3470עי' בהגר"א על ספד"צ יד ע"ב הנ"ל הערה הקודם.
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וידוע כי כל זיווג של כל עולם הוא בשביל התולדה לעולם שתחתיו ,ועולם הבריאה
הוא עולם הנשמות ,והוא סוד חו"ב שדינן כחדא ולא מתפרשין לעלמין 3471שהם נשמות
הצדיקים שבכסא הכבוד הקשורים במחשבה עליונה פעולות המאורות מאצילותו ית' כמ"ש
)שמואל א' כה כט( והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך ,ולכן זיווג זה עליון הוא
באצילות להוליד נשמות שמקומם בבריאה ,וסוד צרו"ר החיי"ם הוא ,כי כלל האותיות הם תצ"ו
חיילין ,3472והם האותיות שהם עדיין בשרשם הראשון בחיך וגרון סוד זיווג חו"ב עילאין
ששניהם נקראים בשם חכמ"ה גי' החיי"ם שהוא עיקר החיים כמ"ש )קהלת ז יב( והחכמה תחיה
בעליה ,והם נשמות דפרחין באויר"א עילאה גי' אחה"ע גיכ"ק מגדל הפורח באויר 3473אבל זיווג
ב' של או"א שהם ישסו"ת שניהם נקראים בחינת בינה דכללות שמאיר בבריאה ,הוא כדי להוליד
בעולם שתחתיו ביצירה ששם משכן המלאכים המשרתים.
ונודע שכלל הג' דברים של מחשבה דבור ומעשה הם בג' חלקי הפרצוף ראש בטן גויה,
שמחשבה בראש ג"ר דמקנן בבריאה 3474ושם מדור הנשמות שיצאו מזיווג המחשבה דמאורות
האצילות ,וגויה הוא בחג"ת שהוא ברית הלשון בין ב' הידים כמ"ש בס"י )פ"ו מ"ז( והוא סוד
זיווג הדבור ,וחג"ת מקנן ביצירה 3475ששם מדור המלאכים ,והם הגדפין ב' הידים כמ"ש )ברכות
ד' ע"ב( ועוף יעופף וגו' זה מיכאל וגבריאל מיכאל באחת וגבריאל בשתים ,והם הראשים
והשרשים של כל המלאכים ומשרתים הסובבים את הכסא בסוד ב' מדות של ההנהגה חו"ג שהם
משרתים אל פעולות האלו ,וזיווג תחתון גופני הוא בבטן נה"י רגלין דמקננין בעשיה.
והוא סוד מ"ש הרב ז"ל )סדר אבי"ע פרקים ד' ,ה'( שב' זיווגים דזו"נ הם בב' עולמות
יצירה ועשיה ,והיינו זיווג עליון של זו"נ כשהם שווים בקומתם הוא לצורך חיצוניות עולם
היצירה ,וזיווג ב' מן החזה ולמטה לחיצוניות של עשיה ,והיינו שלעולם או"א הם סוד מוחין
פנימיות דכלל העולמות וזו"נ הם הגופים שלהם ,ולכן ב' הזיווגים של או"א הם לצורך פנימיות
של הנשמות ופנימיות של מלאכים דבריאה ויצירה ,וב' זיווגים של זו"נ שהם בחינת גופים
חיצוניים ,הם לצורך ב' החיצוניות של יצירה ועשיה.
והיינו שסוד פנימיות של המלאכים הם סוד המלאכים חדשים הנבראים תמיד ע"י
המצות של ישראל ועבודתם ,שע"י המצות מורידים מוחין חדשים בכל זמן ,כי מוחין פנימיים
הם גילוי כחות פנימיות של אצילות כחותיו ית' ,ועיקר פנימיות כוונתו בשביל התורה והמצות,
ולכן גם המלאכים חדשים הנבראים ע"י המצות הם באים מן פנימיות המוחין שהם מאו"א ,אבל
זיווג דזו"נ שהם בסוד ו"ק שלהם לבד ,לכן הם משמשים לצורך חיות העולמות לבד שהם יצירה
ועשיה שהוא לקיומם כפי עיקר בריאתם קודם שניתן תורה לישראל ,רק לצורך קיום הבריאה
שקיימים בשביל ישראל ובשביל העבודה שיעשו אח"כ ,וכ"ז שאין העבודה נשלמת אז קיימים
בבחינת חיצוניות כפי הבריאה של ו' ימי בראשית לבד בסוד )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה,
ובחינה עליונה שבהם הוא יצירה שהוא בסוד חג"ת שבהם ובחינה ב' מן החזה ולמטה שהם
נה"י ,לכן הם משמשים ליצירה שהוא בסוד חלק הב' של גוף דכללות וחג"ת ועשיה שהיא בסוד
חלק שני נה"י ברגלין ,וז"ש מרן הרב ז"ל שזיווג ראשון דדו"נ מועיל ליצירה לסוד ו"ק בבחינת
יניקה ,וזיווג ב' לעשיה לבחינת תלת כלול בתלת ,והבן.
פתח יח
כל ד' עולמות אלו הם קשורים זה בזה ,שכמו שמלכות דא"ק נעשית עתיק לאצילות
ומתלבש בכתר שלו ,כמו כן בחינה תחתונה של אצילות ,היינו נקודה אחרונה של מלכות דידה
 3471עי' זהר ח"ג ד' ע"א.
 3472עי' מדרש ויקרא רבה פ"ב פ"ח וז"ל ,הראהו כל המרכבה אמר לו בן אדם זהו כבודי
שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העולם ,כלום פיחת כבודי ובית שכינתי לכם ,שנאמר )שם מג(
ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו ,שמא תאמר אין לי מי שעובד
אותי ,כבר יש לי לפני ד' מאות ותשעים וששה אלפים של מלאכי השרת שהם עומדים ומקדשים
שמי הגדול בכל יום תמיד ,מיציאת החמה ועד שקיעתה ,ואומרים ק' ק' ק' משקיעת החמה ועד
יציאתה ואומרים ברוך כבוד ה' ממקומו ,עכ"ל ,עי' לעיל או"א ט"ז.
 3473עי' חגיגה ט"ו ע"ב ,ועי' ע"ח צלם פרק א' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"א.
 3474עי' ע"ח שער השמות פרק א'.
 3475עי' ע"ח אבי"ע עשיה פרק ג'.
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יורדת לבריאה ונעשית ראש לשועלים 3476ונעשית שם בסוד עתיק ,וכן מלכות דבריאה נעשית
עתיק ליצירה ,וכן מיצירה לעשיה ,וענין הקשר הזה כבר נתבאר )בית נתיבות צמצום פתח ט'(
שכל תכלית כוונת מציאות העולמות היה בשביל גילוי יחודו וטובו לזולתו ובשביל הבחירה
והעבודה להפך רע לטוב ,וענין זה היה סוד עולם האצילות שבו מסודרים כחות פעולותיו ית'
כפי הראוי לנבראים בגבול ושיעור ,ובסוד שורש הוצאות הרע לצורך הבחירה והעבודה ,אבל
א"ק הוא סדור המאורות בבחינת נצחיות בסוד התשלום שכר לעומת העבודה ,שעי"ז יעלו מסוד
גבול לבלי גבול ומבחינת זמן לבחינה שלמעלה מן הזמן ,ולכן הוא מסודר ג"כ בסוד פרצופים
וספירות בדרך השאלה אף שאין שם ענין זה ,שכל השמות הללו הם כחות הראוים לפי העבודה
והשייך לתחתונים ,אעפ"כ לפי שע"י ערך העבודה כך נרשם למעלה בסוד הנצחיות ,אנו
מדברים בו ג"כ בסוד פרצופים וספירות וכחות פעולות.
ובחינת עתיק של אצילות הוא בחינה תחתונה של סדור הנצחיות הזה שהוא מתקשר אל
הגבול והנהגה הזמניית כדי לקשר הזמניית עם הנצחיית שהוא השייך לאצילות בסוד בחינה
אחרונה של מלכות דא"ק והוא הרדל"א כמשנ"ת ענינו במקומו )פרצופים פתח ה'( וכמו כן יש
שייכות והתקשרות למאורות האצילות שהם כחות פעולות אלהיות אל הנבראים עצמם ,שרצונו
ופעולתו מקושר בהם להיות נרשם כל עניניהם במאורות האלהיים לפעול ע"י כפי מה שהם
ראוים ,והוא בחינה אחרונה של המלכות שהוא המאור העשוי להוריד כל ההנהגה אל
התחתונים ,ולכן כתב הרב ז"ל )סדר אבי"ע פרק ו'( שהיא בקעה המסך ונכנסה בעצמה אל
הבריאה ,אף שכל אורות האצילות לא בקעו המסך עצמם ,רק זיום האיר דרך מחיצות המסך.
והיינו ,שהבריאה אינם אלקות רק כחות נפרדים ונבראים מן האין אל היש ,ובחינת כח
אלקותו ית' עצמו שוכן בנבראיו לקשרם אליו בשביל קשר היחוד ,ולפי שנטות כחות אלקותו
אליהם אינו אלא בבחינה תחתונה מאד הראוי להם ,לכן אנו אומרים שרק נקודה תחתונה של
מלכות דאצילות שוכנת בבריאה ,שדבר זה הוא מתמיד אף בעת שאינם ראוים התחתונים ע"פ
עבודתם ,מ"מ קשר הנבראים אין נפרד מיחוד אלקותו ית' ,שכל הגלגל של כל הנבראים פונה
אל תכלית הזה שלבסוף יתקן הכל ויתגלה יחודו ית' השלם אבל  ....עבודה בתחתונים וע"י
חוטאים אז  ....היחוד הוי"ה הקשור בבריאה עולה למעלה בסוד פרצוף כמ"ש הרב ז"ל )שעה"כ
עמידה פרק ב'( שבכל בוקר ע"י תפלת שחרית היא עולה ונעשית פרצוף למעלה ומתגלה היחוד
ביותר ופועל תיקונים במאורות העליונים בסוד ירידת המוחין והזיווגים ,ומ"מ אף שעולה,
נשאר בחינה תחתונה זו מקושר בבריאה לקיימם בשביל תיקונים אחרים העתידים להיות ,ושם
נסתרת בסוד אסת"ר שהיא שושנה בין החוחים 3477כ"ז שלא נשלמו כל התיקונים הצריכים בכל
הזמן של שית אלפי שנין ,ולפי ערך התיקונים האחרים שלא נתקנו עדיין היא בסוד ראש
לשועלים נקודה אחת ,וכן בחינה תחתונה דבריאה נעשה עתיק ליצירה שהם עולם הנשמות
מקושרים במשרתים שהם משועבדים לנשמות וכן המשרתים עם עולם התחתון ,והוא עתיק
דעשיה שנעשה מבחינה תחתונה של מלכות דיצירה.
ועל אופן הזה כל העולמות מקושרים יחד בקשר אמיץ שלכן העבודה של התחתונים
גורם שינוי תיקון או קלקול ח"ו בכולם כמ"ש ,ומזה נעשה שורש גם לתחתונים שהם צל ודמות
של כל העולמות להיות מקושרים זה בזה והם בסוד דצח"ם ,שיש בחינה ממוצעת בין כל א' וא'
כמ"ש הטבעיים וכמ"ש ג"כ מרן הרב ז"ל )דרושי אבי"ע פרק א'( שהקוף אמצעי בין מדבר לחי,
ואדני השדה בין חי לצומח ,ואלמוג בין דומם לצומח ,כי הד' אלו הם נגד ד' עולמות אבי"ע וד'
אותיות הוי"ה ית' ,ולכן ע"י האדם המדבר ועבודתו גורם תיקון לכל הדצח"ם ולהיפוך ח"ו גורם
קלקול בכולם.
וכמו שיש בחינה ממוצעת בין א"ק שהוא מדרגה למעלה מסדר הד' העולמות וביניהם,
כמו כן יש בחינה ממוצעת בין הנשמה שהוא נגד הגופים סוד בחינה בלי גבול ובלי זמן ,והוא
בחינה תחתונה שבנפש האדם שמתלבשת בגוף האדם שהוא במדרגת אצילות נגד הדצח"ם,
 3476עי' 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 ,ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי"ע ,ששם שועלים מחבלים
כרמים ,דבאצילות לא יגורך רע כמ"ש בתיקו"ז ובתז"ח בכמה מקומות ,עכ"ל.
 3477עי' זהר ח"א א' ע"א.
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והוא סוד שם הוי"ה שלמה הכולל כל העולמות קוצו של י' נגד א"ק וד' אותיות הוי"ה בד'
עולמות אבי"ע ,וע"י קשר הזה עולים ונכללים עולם א' בחברו בסוד התפלות והמצות שנקשרים
היכלין בהיכלין ,והם סוד העמודים שבין היכל להיכל ובין עולם לעולם כידוע.
בפתח יט
נוקבא דז"א דאצילות הוא הנושא וסובל כל הג' עלמין בי"ע וכל אשר בהם ,והם סוד
הל' כלים שלה שהם מתלבשים בבי"ע שהם הכלים שלה שמתחלקים לג' חלקים פנים ואחור
ואמצעי ,שי' כלים הפנימיים ירדו ונתלבשו בי"ס דבריאה ,וי' האמצעים ביצירה ,וי' החיצונים
בעשיה ,והם ג' אותיות הו"ה של הוי"ה בלי ניקוד שמאירה בהם ונעשה שם בסוד נר"ן ,וי'
דהוי"ה זאת היא הנשמה לנשמה ,והענין כי הויו"ת שבי"ס דאצילות הם משתנים לפי הנקודות
שבהם ,שהנקודות הוא רוח החיים של האותיות כמ"ש כמ"פ ,והוא הכח החדש שבכל ספירה
וספירה ,והוא כח חדש בפ"ע ,ונוקבא היא הוי"ה כוללת כל הכחות ולית לה מגרמה כלום 3478רק
מה שמקבלת מפעולות שבז"א ,וגם מתחדש בה השפע בכל זמן לפי ענין העבודה ,ולכן אין
שייך בה נקודה קבועה כלל.3479
ואלו הל' כלים שבנוקבא הם כללות כל הי"ס שהם כל כללי הכחות שבאצילות
שמתחלקים על ג' מדרגות של הג' עלמין בי"ע ,והם נעשים כחות אלקות בכל העולמות ,שעד
מדרגת הנשמה שבהם הוא אלקות גמור ומנשמה ולמטה הם נבראים נפרדים ממש ,והיינו שכל
נברא וכל מדרגה שבעולמות אלו ניכר בהם כח אלקי שבלתו אין לו קיום בסוד )נחמיה ט ו(
ואתה מחיה את כולם ,ואלו הל' כלים הם סוד שלשים מעלות שהמלכות נקנית בהם 3480שזהו
גילוי מלכותו בעולם ואפילו בנין הסט"א קיומו ע"י כח אלקות כמ"ש )תהלים קג יט( ומלכותו
בכל משלה ,שכן רצונו ית' בקיומם כ"ז העבודה והבחירה ,והנה מזה תבין כל סוד השמות שזכר
הרב ז"ל בכל המדרגות שבכל הפרצופים ובכל העולמות ,שענין השמות הם מורות על כחות
פעולות שבהם מתראה א"ס ית' לנבראים כפי נטות רצונו אליהם ,ומקור כל השמות הוא שם
הוי"ה ב"ה וב"ש 3481שמורה על כלל הבנין של י"ס כחות פנימיות שבהם ,שבזה משתנה
השגתנו ברצונו בג' חלקי הזמן הי"ה הו"ה ויהי"ה ,ושם בפנימיות נכלל הכל בהוה שהוא
למעלה מן הזמן ,ובחיצוניות משתנה לכמה דרכים בסוד מילוי של השמות או בריבוע ואחוריים,
וכן מתחלקים לשמות אחרים שהוא עשר שמות שאינם נמחקים ,וכל זה הוא בכלל ,ובפרטות
מתחלקים השמות עד אין מספר כל מאור וכל פעולה לפי עניינו משתנה שמו ,וכן הוא בנבראים
3482
כפי שינוי פעולתם ,כך הוא שינוי שמם ,וזהו היה חכמתו של אדה"ר שקרא שמות לכל דבר
שהשיג כל חכמת הבריאה בכללו ובפרטו ,וכן משה רבינו ע"ה הגיע למדרגה זאת רק שהשיג
סוד אחוריים וכלים החיצונים של המאורות אבל לא הפנימיות שבהם ,וע"ז נאמר )שמות לג כ(
וראית את אחורי ופני לא יראו ,וכתיב )שמות לג יב( ואתה אמרת ידעתיך בשם וגו' ,והוא כלל
כל השמות של כל המדרגות וכמ"ש לו הקב"ה )שמות לג יט( אני אעביר כל טוב"י על פניך
וקראתי בשם ה' לפניך וגו' ,והוא כלל הבריאה שבמעשה בראשית שנאמר בהם כי טוב וכולם
חיים וקיימים בשם הוי"ה ית' ,והם נכללים בסוד כ"ז אותיות שבתורה שמהם יצאו כל היצור
וכל העתיד לצור ,שכולם יוצאים משם אחד שהוא שם הוי"ה ב"ה.
ומשם סוד כל שמושי השמות שכתבו המקובלים שפועלים בהם ,שכל דבר וכל פעולה
יש לו מאור מיוחד שממונה עליו אם לחסד אם לדין או לרחמים ,וכן בכל פעולה ופעולה לפי
המזוג המדות שבו ,ומשם חכמת העשבים 3483שאין לך עשב למטה שאין לו כוכב הממונה עליו
כו' ,וכל כוכ"ב כולל עולם שלם נבנה מכ"ב אותיות התורה ,ושם הוי"ה הוא מרכזו שהוא
נשמתו הפנימי המחיה ומקיים אותו שלכן נקרא כוכ"ב ,3484וכל עשב הוא מסוגל לדבר פרטי,
 3478עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 3479עי' תיקו"ז קנ"א ע"א שאין למלכות ניקוד.
 3480עי' אבות פ"ו מ"ו.
 3481עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' כל השמות הכל בשם הוי"ה ב"ה.
 3482עי' בראשית ב כ.
 3483עי' ב"ר פ"י פ"ו.
 3484עי' יהל אור ח"ג לג ע"ג.
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ושימושי השמות צריך לקשרם במקורם מעולם לעולם עד מקור כל השמות הוי"ה ב"ה ,והכל
לפי שינוי הנקודות שבהם ,שכל שם מורה על ענין הרכבת הכחות שבו שהוא מצוייר בציור
האותיות שבשם ההוא ,ולפי שכל העולמות וכל המאורות תלוים בנשמת האדם שהוא מרכז
הפנימי היורד דרך כל המדרגות בסוד נר"ן ,ולכן כולם נשמעים לדבריו באם הוא צדיק בדרכיו
ותמים במעשיו ,שכל הג' חלקי נר"ן מאירים בו ויכול לקשר כל המדרגות שבכל הג' עלמין בי"ע
וליחדם במקור הפעולות באצילות כחותיו ית' ששם הוא שמו הגדול ,והוא מ"ש )תהלים צא יא(
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך וגו' ,כמ"ש )שמואל א' ב ט( רגלי חסידיו ישמור וגו'
שאחיזת הסט"א הוא ברגלין ,3485והוא בעולם העשיה ,ויצירה הוא בסוד חג"ת שהם הידים,
וז"ש )תהלים צא יב( על כפים ישאונך פן תגוף באבן רגליך ,והוא אבן מכשול 3486צור נגף,
וחשב כל הדרגין דסט"א במ"ש על שחל ופתן וגו' וכמ"ש במ"א ,והוא מ"ש )שם יד( כי בי חשק
וגו' אשגבהו כי ידע שמי וגו' ,שיכול לכלול כל השמות בשם הוי"ה ית' ,ולאיש כזה מותר לו
לשמש בשימושי שמות כמ"ש רז"ל על רבי עקיבא )חגיגה ט"ו ע"ב( הניחו לזקן זה שראוי
לשמש בכבודי ,משא"כ מי שאינו במדרגה זו ומשמש בשמות נכשל באבן נגף שהוא מתדמה אל
הקדושה כקוף בפני אדם כמו כל הדרגין דקדושה ,ויכול לטעות ח"ו )ולהכשל בם( לעלות
לעורר בה טומאה שלהם ה' יצילנו )וישמרנו( ואין להאריך בדברים הנוראים האלו יותר.
פתח כ
כלל השמות עניינם כמ"ש הרב ז"ל הוא ,שכל )הפרצופים( ]הספירות[ דא"א ודאו"א
ודז"א יש לכל א' בחינות נרנ"ח וכן ג' מקיפים לג' חלקי נר"ן ,משא"כ בנוקבא יש נרנ"ח אחד
לכל הי"ס שלה גם מקיף לכל הנר"ן ,והטעם ,שכל הפרצופים כל א' מהם יש לו כחות פרטיות
בפ"ע שכל ספירה הוא כח פרטי משמש לצורך הבריאה ,ולכן כל א' מוגדר בנרנ"ח פרטי וכן
באור מקיף פרטי ,משא"כ ענין הנוקבא הוא כח א' כללי לבד והוא סוד הנהגה בכלל פירוש
השגחתו על התחתונים ושכינתו בקרבם ,וזה נקרא שכינה ,שבהיות המאציל פועל בבחינה זאת
נקרא ששוכן בברואיו ,והוא בדרך כלל ,שכך ישגיח לצדיקים לשלם שכר טוב כמו על הרשעים
להפרע מהם ואין בזה שינוי מענין לענין ,וכן יקבל התעוררות ממעשה הצדיקים והתעוררות
ממעשה הרשעים בהשואה אחת ,שבבחינת קבלת ההתעוררות אין חילוק בין זה לזה ,גם יש
מקיף כללי לכל מאורות דז"א מסוד אימא ,וכן כל המקיפים של נר"ן שלו כולם הם מאימא
כמש"ל )גדלות דז"א פתח מא( שסוד אור פנימי שבכלים הוא השקפת רצונו ית' שפועל
בפעולותיו ומדות לפי ערך העבודה הראוי לתחתונים בזמן ,ומצמצם רצונו כפי גבול הנבראים,
אבל אור המקיף הוא המשקיף הטוב היוצא מן העבודה שהוא בבחינת קיבול שכר שלעתיד
באלף השביעי שהוא בינה ,ולכן כל המקיפים הם בסוד שמות אהי"ה שמורה על מה שעתיד
להתגלות אח"כ ,3487משא"כ הנהגת הזמן של ו' אלפי שנין הוא בהוה ולכן הם בסוד שם הוי"ה,
ורק שבו נכלל גם ההיה והיהיה ,שהזמן נעשה בסוד הקשר ממה שהיה כבר בעולם התהו ובמה
שיהיה אחר התיקון בסוד יהיה ,אבל עיקר עניינו כפי מה שהוא עתה בזמן בהוה ,ולכן עיקר
הוראת שם הוי"ה הוא בהוה ,ולע"ל באלף הז' אז )ירמיה לא כא( וברא ה' חדשה בארץ נקבה
תסובב גבר ,שבאלף הז' תעלה נוקבא לאימא להיות עטרת בעלה בסוד )ברכות י"ז ע"א( צדיקים
יושבים ועטרותיהם בראשיהם כמ"ש כמה פעמים ,שהם בסוד אורות דב"ן שיהיו מתוקנים ע"י
התחתונים שזהו במעלה יותר ממה שהיה בתחלה טוב ולא היה שייך בו קלקול ,כמ"ש )בראשית
רבה פרשה ט פסקה ז( טוב זה יצה"ט מאוד זה יצה"ר ,והארכתי בזה בכמה מקומות.
עוד כתב הרב ז"ל שהשמות שבנו"ה שבזו"נ בכל מדרגות שלהם אין בהם סוד מילויים
כי הם בסוד )ויק"ר פ"ל פי"ב( ערבי נחל שאין בהם לא טעם ולא ריח ,והוא סוד עמוק ,כי ידוע
ונתבאר ג"כ בחיבור זה בכמה מקומות ,שהנהגת עוה"ז הוא ע"י נו"ה שהם בסוד ב' צבאות
 3485עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 3486עי' יהל אור ח"ב כ"ב ע"ב וז"ל ,הוא היכל רביעי שנקרא אבן מכשול כמש"ש היכלא
רביעאה כו' דאקרי אבן מכשול ,ואמר צור שהוא בסטרא דגבורה כידוע ,והוא היכל רביעי ,והוא
מפתה למאן דעסיק באורייתא כמ"ש שם ,עכ"ל ,ועי' ח"ב לח ע"א.
 3487עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ב וז"ל ,וכן השמות מורין כן ,אקי"ק שאהיה אח"כ ולא עכשיו,
עכ"ל ,על פי דברי הזהר )ח"ג י"א ע"א( וז"ל ,א-היה בקדמיתא סתימו דכלא ,אנא הוא מאן דאנא,
לבתר אשר אהיה ,אנא זמין לאתגליא לבתר ,אהיה בתראה ,עכ"ל.
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מעלה ומטה ,והם ב' כרובים מט"ט וסנד"ל 3488שהם בשמים ובארץ כמ"ש )יחזקאל א טו( והנה
אופן אחד בארץ ,שבהם צריך המדות להיות ממוזגים בסוד צדיק ורע לו כו' ,בסוד דעת
המתהפך שהוא בבטן במעיים ,שכן ראוי לפי ענין ההנהגה שלא יתבטל הבחירה ,ועיקר גילוי
המדות הם בחג"ת הנהגת עוה"ב ששם )ירמיה יז י( משלם לאיש כדרכיו וגו' ,ונמצא שאין
המדות דנו"ה נשלמים כראוי ואין מתמלאים בפעולה הראוי לפי בחינת תשלום שכר.3489
ונקרא בשם צבאות בסוד צבא מעלה וצבא מטה המכוונים זה לזה ,והם כוללים כל
הפרטים שבכל האותיות שהם תצ"ט ופלגא מכאן ותצ"ט ופלגא מכאן ,בסוד היאורין שכתב
בפרשת וארא כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים 3490בכ"מ ,והא' המשלים לכאן ולכאן הוא לויתן
נחש תַ נִינַא דאורייתא 3491סוד נשמת משה שכולל ב' הצבאות ביחד ,והם בסוד ב' דרגין של
האותיות בסדר א"ב ובסדר תשר"ק ,ולכן הרגלין הם נכללים ביחד כידוע ששם א' כולל אותם
והם תרין פלגי גופא ,כי הידים יכול לשמש בא' בלא חברו ,משא"כ ברגלין אין קיום לא' בלא
חברו.
וז"ס עולם התהו שנקרא )ע"ח שבירה פרק ג'( קיימא דחד סמכא שהיה בסוד תשר"ק
לבד ,שהאורות היו הולכים ומתמעטים שהעליון כולל כל התחתונים ,והיו בסוד נקודות כלליות
לבד ,והוא בסוד חזרת הגלגל באחור שמשם הוא נמשך כל הקלקולים וסוד ההפסד והכליון,
ולכן היה בהם בחינת מיתה ושבירה שאין יכול לעמוד על רגל א' ,משא"כ בעת התיקון שהיה
חיבור מ"ה וב"ן בסוד ב' צבאות בסוד חיבור האותיות והרכבת השערים של הגלגל בפנים
ובאחור בסוד )במדבר כד כא( אית"ן מושבי"ך 3492והוא כלל המלבו"ש הנארג מכלל האותיות
כידוע והוא סוד המלבושים שהם בנו"ה וכמבואר בהיכלות ,ששם הם סוד המלבושים הנעשים
3493
ע"י תורה ומצות אל הנשמות ,וזה אמר בלעם על הקיני שנפרד מקין שהיה קינא דמסאבותא
מסוד זוהמת הנחש שהטיל בחוה ע"י הנחש שקלקל העקב ,ויגע בכף ירכו וגו' )בראשית לב כה(
ונשאר אחד בסוד )דניאל י ח( והודי נהפך עלי למשחית )איכה א יג( כל היום דוה ,והיה בסוד
קיימא דחד סמכא ,והטוב נברר ביתרו שנכנס בצלא דמהימנותא בסוד אור מקיף דאימא )דברים
לב יא( כנשר יעיר קנו וגו' ויפרש כנפיו וגו' ,וז"ש )במדבר שם( ושים בסל"ע קנך בסוד אור
מקיף דשם אהי"ה בגילופי יודי"ן שעי"ז נשמר מן החיצונים ,כמו כלל נשמת ישראל שהם מסוד
התיקון ומעותדים להתקן לגמרי לעתיד ולחסות בצל אימא עילאה דשלטא ביומא שביעא כידוע.
פתח כא
דעת דז"א בג' כלים שבו שמות ב"ן ס"ג ע"ב גי' פז"ק ,והוא שם הששי שבמ"ב והוא
ביסוד ובו תלוי סוד קץ הגאולה שבו יג"ל פ'דיון ז'רע ק'דושים ,כי הדעת מתגלה ביסוד שלכן

 3488עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ג וז"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.
 3489עי' ליקוטי הגר"א בסוף ספד"צ ל"ח ע"ג וז"ל ,הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים ,והן
ו"ק ,ג' כלילין בג' ,ג' מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים ,וכן
בעה"ב בגן עדן העליון ,וגיהנם ,ובינונים ,אבל התחתונים בעה"ז א"א להתנהג בהם ,ולכן מתנהגים
ע"י נה"י כולם ממוזגים ,ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר ,עכ"ל.
 3490עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 3491עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א וז"ל ,ואמוראים וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך ,ואנת תניא
דמסייע לך יתיר מכלהו ,בגין דאנת לויתן )נחש בריח( דימא דאורייתא מאריה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א
על ספד"צ י"א ע"ד.
 3492עי' זהר ח"ג רע"ח ע"ב.
 3493עי' זהר ח"ב קע"ח ע"א.
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3494

הזיווג הוא מכונה בשם דעת )בראשית ד כה( וידע אדם וגו' ,והוא סוד ברית הלשון והמעור
מכוונים זה כנגד זה ,והוא סוד הטפה דדעת כולל ג' טפין חב"ד שמתגלים בי' בג' נקודין דביה
בעטרת היסוד שהוא חצי השני של השם הנ"ל ,החסד בו שם אלו"ה ,שבחסד תלוי חיבורא
דדו"נ שהם ו"ה כמ"ש בזוהר )ח"ג ע"ז ע"ב( דאתי חסד ופריש גזעין ,שאחר הנסירה באה פב"פ
עמו ,והוא ג"כ סוד לבוש הנשמה וחותמא אור של יום ראשון שמאיר בכל הימים עד היסוד,
)ובדעת שורש שם נורא א' המסוגל למקשה לילד סוד קפ"ו ,שסגירת הרחם הוא בסוד )ב"ב ט"ז
ע"ב( אילה שרחמה צר ע"י נחש דקטנות יסוד הגבורות הקשות הסוגרים הרחם בסוד )משלי ל
יט( דרך נחש עלי צו"ר שהוא אלקים דההי"ן ,ונפתח ע"י החסדים העליונים רחמי דעתיקא
שמשם נמשך אור דרך מחיצה לחסד הראשון המקיים העולם המאיר בדעת ,שהוא סוד לויתן
דלעילא ומתגלה ביסוד ,והוא מפתחא דכליל בשית 3495וע"י נפתח הרחם ,וז"ס יציאת מצרים
ע"י משה שהוא הדעת שיציאת מצרים היה בסוד הלידה פתיחת הרחם ,וכן גאולה העתידה ג"כ
סוד הלידה כמ"ש )ישעיה סו ח( כי חלה גם ילדה ציון את בניה ,וכתיב )ישעיה כו יז( כמו הרה
תקריב ללדת וגו' ,והוא בשם הנ"ל וג"כ ע"י גילוי הדעת ע"י משה כמ"ש )בראשית מט י( כי יבא
שיל"ה ,3496וכתיב )ישעיה יא ט( ומלאה הארץ דעה וגו'(.
והנה שמות הכתר של ז"א בג' כלים שלו הם שמות ס"ג ואהי"ה בגילופין שהם בסטרא
דבינה כמ"ש במקומו )גדלות דז"א פתח נב( שבינה נעשה כתר לז"א וגילוי אורותיה הם בכתרו,
וכן לעולם גלגלתא הוא בסוד עומר לגולגלת סלע דאימא כמ"ש בתיקונים )ל"ז ע"א( ובביאורי
רבינו הגדול שם )ד"ה אתקרי קומה( ,3497וכמו בשרשם למעלה יסוד דרדל"א דבינה שלה
בגלגלתא דא"א ,ולכן בינה וכתר שניהם שם א' של אהי"ה וכולם מורים על סוף התיקונים
שלעתיד אחר תיקון כל מאורות של ב"ן וכלות הנהגת הזמן של ז"א ,והוא תכלית הרצון שלו
במה שעתיד להתגלות ,וב"ן יעלה לס"ג.3498
ושמות החכמה מילוי מ"ה דהוי"ה בסוד חכמה כח מ"ה ,וכן בינה הכל שמות אהי"ה זה
ידוע ,ושמות הגבורה בסוד שם אלקים בנקודות או בגילופי יודי"ן ,ובאחוריים הפנימי סוד שם
י"ה ,והוא כמ"ש )שיה"ש ח ו( שימני כחותם וגו' כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה
כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבת י"ה ,כי עיקר האהבה הוא דביקותא דרוחא ברוחא בסוד
אש ואש דבאיש ואשה שבהם ב' אותיות י"ה ,שמצד הדין הנמצא במאורות שהוא גורם חסרון
בתחתונים תשוקת הנבראים ומאורות התחתונים למלאות חסרונם ,והוא סוד )בראשית ג טז( ואל
אישך תשוקתך בסוד הצמצום וחפירה שביסודה שרצונה להתמלאות מיסוד דדכורא ,והוא סוד
כוונה פנימיית של הגבורות כדי שיתגבר התשוקה בתחתונים להתמלאות מאור עליון מבאר מים
חיים.
שמות נו"ה כבר ביארנו )יעקב ולאה פתח כ'( שהוא צבאו"ת שנכללים ביחד כי משם
יצאו צבאות ה' מעלה ומטה ,וכמ"ש )ברכות ל"א ע"ב( שעד שלא באתה חנה לא היה אדם
שקרא להקב"ה צבאות כו' ,כי היא היתה מתפללת על הבנים שהוא במקום הזה ששם בישול

 3494עי' בהגר"א בתיקו"ז מז ע"א וז"ל] ,התלמידים[ הם נק' בנים והענין כי בנים נק' מצד
הגופים ,ותלמידים נק' בנים מצד החכמה שהוליד להם ,והוא רוח הפנימי דבהן ,והן ברית הלשון
והמעור ,ששניהם הם דעת המוליד ,אלא שזה מוליד בגופני הזרע שהוא גופני מוליד בגופני,
והדבור שהוא רוחני מוליד רוחני ,עכ"ל.
 3495עי' ספ"ד ט"ז ע"ב.
 3496גימ' משה ,עי' תז"ח כז ע"ב.
 3497וז"ל ,קומה בראש והיא הבינה ,שהיא גלגלת הראש כידוע ,וכמו שמפרש והולך והוא
אותיות מקוה כמו שמפרש והולך ,עכ"ל.
 3498עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,אלף השביעי תליא במלת בראשית ,שהיא עלייהו,
כמ"ש לעיל ,בראשית ברא שית עלייהו ,והיא בינה כנ"ל ,והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי,
שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ"ש
בס"י ,והוא סוד וחד חרוב ,והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו"ק ,וז' הוא מלכות,
ומלכות תליא בבינה ,וחוזרת אל שרשה ,וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,
רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה ,כמ"ש בר"מ )תרומה דף קנ"ח ע"א( ע"ש ,ועה"ב
הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה ,והיא אשת חיל עטרת בעלה ,אז ובינה שלטא ,וכלם חוזרים
לבינה ,לבטן אמם ,עכ"ל.
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הזרע בב' כליות ,3499שהדעת הוא כל פנימיות של פעולת המאורות של ו' ימי בראשית ונמזגים
כל המדות יחד בנו"ה שהם בהנהגת עוה"ז ,שצריכים להיות ממוזגים למטה כ"ז שאין העולם
בתיקון הראוי וכ"ז שהבחירה שולטת בסוד דעת המתהפך כמ"ש )בפתח הקודם( אבל פנימיות
שלהם הם כל א' לבדו ,שהטוב הנשפע לרשעים הוא לרע להם ,והרע הנשפע לצדיקים הוא עצם
טובתם ,רק שאין מתגלה כן למטה בעוה"ז ,לכן בב' כלים התיכון והחיצון שבהם שהם סוד ו"ק
שלהם שבהם מנהיגים עוה"ז בו' ימי המעשה שהם ו' אלפי שנין ,אבל הפנימיים שבהם שהם
בסוד חב"ד שמורה פנימיות הכוונה שבהנהגה זאת של עוה"ז הוא רק בשביל התיקון כמו
שיהיה אח"כ ,המדות כל א' בפני עצמו לשלם שכר טוב לצדיקים וישראל יתענגו על רוב שלום
והדין הגמור לרשעים ולאו"ה ולכן הפנימיים שלהם כל א' בפ"ע.
3500
ושם היסוד החיצון שד"י בגילופין ובו אמר לעולמו די במתיחת הרקיע שהוא יסוד
שכולל כל הרקיעים ,וגם הוא מורה על כח השידוד של המערכות וכל הנהגת הטבע ,שלכן נקרא
כל הנסים אותות שהוא על סוד אות ברית שבו ,ובו נקשרו ישראל שהם למעלה מן המזל ובו
גילוי האור של יום הראשון בעטרת הברית ,והפנימי שבו הוי"ה אדנ"י שע"י הוא זיווגא דלהון
ולכן הוא בכלי הפנימי שלהם שבו תלוי הזיווג ,ולכן שם השם בשילוב ,וז"ס 3501הסוכה מעורו
של לויתן שעושה לצדיקים לע"ל ,שאז יתגלה פנימיות אור היסוד שמוציא חמה מנרתיקה והוא
יושב פתח האהל כחום היום 3502וסוכה הוא שילוב השמות הנ"ל.
ושם החיצון דיסוד דדכורא הוא עצמו הפנימי דיסוד דנוקבא שמאיר לה שם דרך דופן
וממלא לה בסוד )בראשית מט כה( ברכו"ת שדי"ם ורח"ם שהם ב"פ שד"י הנ"ל גי' ברכו"ת ,כי
שם צוה ה' את הברכה )תהלים קלג ג( ולכן בברכה זו בירך יעקב את יוסף כמ"ש )בראשית מט
כה( ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת כמ"ש )תענית כ"ה ע"ב( האי רידיא דמיא
לעגלא שהוא בכור שורו וגו' לתהומא עילאה כו' ,ובסוף אמר )שם כו( תהיינה לראש יוסף וגו'
בעטרת היסוד שבו ממלא לנוקבא באלו הברכות ,והבן.
פתח כב
שני מיני מקיפים יש באצילות ובכל העולמות ,א' בסוד אור ישר וא' בסוד אור חוזר
ממטה למעלה ,ואור מקיף הישר הוא מקיף לכל אצילות בכלל ,ואור מקיף השני הוא מה שנכנס
בתחלה בספירות שאינם יכולים לסובלם אז נשאר מקצת בתוכם ואח"כ חוזר המותר לאחוריו
למעלה ,ואו"מ הזה הוא מקיף רק לאותו ספירה שנכנס בו ,והם בפרטות לכל ספירה או"מ
החוזר מיוחד ,וכל אלו דברים נפלאים בסתרי החכמה ,שכבר נתבאר במקומו )עגו"י פתח ה'(
ענין הכלים ואורות הוא שהכלים הם עצם המדות וכחות פעולות המאציל ב"ה שבהם מתראה
לנבראיו בדרך הארה והתנוצצות ,ממש כפי המדה והשיעור שניתן לכל פעולה ולכל מאור כפי
הראוי לנבראים לקבל בהם הזיו הזה ,וענין מה שנקראו כלי"ם הוא ג"כ סוד עמוק ,שהנה בא"ב
דא"ת ב"ש כו' י"ם כ"ל הם מרכז האמצעי שלהם שבו הם מסתיימים והוא סוד המדות של
המאורות שעשה ע"י אימא שבה גנוז הבוצד"ק שורש המאור הראשון הנעלם במו"ס שהיא
חכמה העליונה הסתומה וגנוזה ,ששם מבואר בחכמה עליונה עד כמה צריך להגיע כל מדה
ומאור שיעור התפשטותו לנבראים ,וכמה פרטים והרכבת כחות צריך שיהיה בו וכמה דרכים
שישמשו להנהגת העולמות בכל הזמנים ,ושם הם בתכלית ההעלם בסוד טעם המדות האלו,
אבל אח"כ באימא שם ציור המדות ברחם שלה בסוד )ישעיה מ יב( מ"י מדד בשעלו מים וגו',
שחשב שם ה' דברים בסוד ה"ג דמנצפ"ך שמשם שורש האותיות בה' מוצאות ,שהאורות הם
עצם פרטי הכחות כולם שמהם יצא כל היצור וכל הדבור ומתחברים אח"כ בכל כלי בצירוף
אותיות הראוים לאותו כלי כפי שיעור הכחות הראוי לו ולפי ענינו.

 3499עי' רע"מ פנחס רל"ה ע"א וז"ל ,תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא
ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה ,עכ"ל.
 3500עי' חגיגה י"ב ע"א.
 3501עי' ב"ב ע"ה ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ יב ע"ג.
 3502עי' נדרים ח' ע"ב.
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וכלל המדות הם ה' שהם בסוד ה' גוונין 3503שהם בשורש בוצד"ק שע"י קו המדה
מתגלה בהם הגוונין כל א' לפי מדתו אם לחסד אם לדין או לרחמים או בהתמזגות ,ואלו הגוונין
הם חשוכים בעצמם בסוד חשכ"ת מים ורק שהם מאירים ע"י אור מאוירא עילאה ,והוא טיפת
אבא שברחם אימא שע"י נעשה הציור ברחם שלה ,שבי' הם בכלל בטיפה וברחם הם בסוד מ"ם
סתומה ברבוע וכמ"ש בתיקון ל"ז באריכות ,3504ושם הוא הטיפה יוצא מאו"ר למי"ם ,וכמ"ש
)ישעיה יא ט( ומלאה הארץ דעה כמי"ם לי"ם מכסים ,שהם מכוסים שם ברחם שלה בסוד מ' יום
של יצירת הולד ,והוא מ' סאה דשיעור מקוה כקומת כל הפרצוף כמ"ש )עירובין ד' ע"ב( שכל
גופו עולה בהם.
ועצם המדות הם סוד כ"ל בה' ספירות חג"ת נ"ה שיסוד אינו רק כללות המדות לבד,
ולכן הם נקראים כלים והם י' כלים של י"ס של הפרצוף ,וכל א' יש בו כח חו"ג שהם משורש
א"ב וא"ם מסוד אוירא ובוצד"ק ,וידוע כי החסדים הולכים ביושר א"ב כו' והגבורות דאימא
בהיפוכא בתשר"ק ,ומזה סוד חיבור א"ב דא"ת ב"ש ,ואלו הכלים אין מתגלים לנבראים כי אם
ע"י מדרגה תחתונה שבהם לבד בסוד גילוי מלכותו ית' אלינו ,שמתגלים ע"י הנוקבא שהיא סוף
כל המדרגות וכח האחרון שבכל המאורות ,ולכן נקרא כלים.
אורות הפנימיים שבכלים כבר אמרנו )עגו"י פתח ז'( שהוא סוד רצון א"ס ית' הנעלם
בכל כח פעולה ומדה שפועל לפי יחודו ית' ,והשינוי אינו אלא בפעולות עצמם לפי הנראה לנו
בערכנו ,ורצונו ית' פועל בהם כל א' לפי המדה שלא לגלות רצונו ית' יותר רק להשאיר כח כל
מאור להתראות לנו בדרך גבול והשגה ועי"ז נעשה יחוד ומתמלא רצונו ית' ,והוא ממש כנשמה
המתלבשת בגוף ופועלת כל כח אבר ואבר לפי עניינו ,ואור פנימי הזה הוא ג"כ בגבול לפי ערך
המדה ההיא שהוא רצונו המקיימו.
ואור המקיף הוא כח העליון שהוא למעלה מגדר המאורות שהוא סובב עליו שישקיף
עליו בכח הזה לנשאו למעלה למדרגתו כפי ענין העליה שיהיה לעולמות ,וכל עולם יש לו אור
מקיף לפי ערכו ,ד"מ א"ק שהוא במקום החלל של הצמצום שהוא מה שנטה רצונו בסוד הגבול
אל הנבראים והנמצאים במקום חלל הזה ,עליו אור המקיף הוא א"ס שהוא כח בלתי בעל תכלית
המשקיף אל כל המדרגות של העולמות להביאם אל היחוד הבלתי בעל תכלית ,ואור מקיף של
האצילות הוא מאור של א"ק שהוא סוד המאורות הפועלים לפי הנצחיות כפי השכר של העבודה
כמ"ש בכ"מ ,ואו"מ הזה הוא המשקיף על האצילות שהם פועלים לפי העבודה להביאם אח"כ
למדרגת הנצחיות בסוד קיבול שכר ,וכן הוא באצילות עצמו בחילוק הפרצופים שלו ,שכתר שלו
שהוא א"א שפעולתו בסוד החסדים הגדולים והטוב הגמור ,הוא משקיף על או"א כדי לתקנם
שיהיו ראוים לעלות לעתים המיוחדים לכך אל גילוי החסדים ההם ,וכן או"א לזו"נ ,וכן הוא
בכל העולמות ובכל המדרגות ,שאו"מ שלו הוא מה שהוא בעליון בסוד או"פ ,ששם הוא בגילוי
בסדר פעולה נגלית הוא מקיף על התחתון ,שכ"ז שאינו עולה שם אין יכול לקבל מדרגת גילוי
אור ורצון הזה עד שיעלה שם בעת עליית העולמות ,ואז נתגלה בו כח העליון ורצונו ממש בסוד
או"פ.
גפתח כג
ולהבין ענין המקיפים על בוריים נראה הדברים מהאדם הגשמי וענין כניסת אור הנשמה
בו ,שנר"ן הם מתלבשים בגופו בג' חלקים שבו בראש בטן גויה ,ויש לו שני מקיפים עליונים א'
בחינת יחידה וא' בחינת חיה ,והיינו שהנר"ן שבו ,אין להם אורות מקיפים שהם מוגבלים לפי
ערך הגוף להראות כחותיהם בגוף ,רק לפי ערך המעשה ולפי עבודתו שהם פועלים באברים
ובחושים לפי כחם ולא לפי ערך הנשמה עצמה ,אבל בחינת חיה שבו לא נכנסה באדם כלל
ואינה מתלבשת בגוף ,כי אם היה מתלבש בו היה מתבטל עניינו ולא היה פועל בדרך גוף וכחות
שלו ,רק בענין רוחני בהזדככות החומר לגמרי ,וכמו שיהיה באלף השביעי לאח"כ שיתבטל
 3503עי' תיקו"ז ל"ז ע"ב וז"ל ,והאי נקודה בתר דאתפשט מהאי אור אתלבשת בגוונין ארבע
בהיכלא עלאה ומאי איהי )נ"א ניהי( ב' ,ועלה אתמר בחכמה יבנה בית ורזא דהאי נקודה איהי
מדיד חמש גוונין ,ועלייהו אתמר מי מדד בשעלו מים ,עכ"ל.
 3504נראה שצ"ל תיקון עי' דף קנ"ח ע"א ,או תיקון יט דף לז ע"א ובהגר"א שם לז ע"ב ד"ה
אינון.
738

פתחי שערים

המעשה לגמרי ,אך שקודם שחטא אדה"ר שהיה בו ג"כ בחינת חיה זיהרא עילאה דיליה 3505הוא
רק מדרגה תחתונה שבו שהוא סוד קוצו התחתון של יו"ד 3506שמאיר בה' סוד יסוד דחכמה
בבינה ,קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא ,3507אבל עיקר ציורו והנהגתו היה בסטרא דבינה בנשמה
שבו ,כמ"ש )בראשית ב ז( וייצר ה' אלקים את האדם וגו' ,וכ"ז שבחינה תחתונה של החיה היה
בו היה זך וטהור ורחוק מן החטא ,שיצה"ר היה חוץ ממנו כמש"ל באורך )מ"ן ומ"ד פתח ד'(.
וכמו באדם כשהוא בבטן אמו אז )נדה ל' ע"ב( נר מאיר על ראשו וצופה מסוף העולם
ועד סופו כו' ולומד כל התורה כולה ,וחוזר ומסתלק ממנו כשנולד כדי שישאר על בחירתו ובזה
יהיה לו הכנה להגדיל עצמו ולהשיג כל מה שחסר בתחלה בעת לידתו )ממה( ]ומה[ שהיה לו
בתחלה בעת העיבור ,שאל"כ לא היה יכול להשיגו כמ"ש )קהלת א ט( מה שהיה הוא שיהיה
ואין כל חדש וגו'.
וכמו שהוא עתה באדם במדרגת נשמה שבו ,שאין הנשמה כולה מתפשטת בו רק בחינה
תחתונה שבה ,ותחלה בעיבור היתה מאירה כולה בגופו ,כמו כן היה באדה"ר קודם החטא
במדרגת חיה שבו ,שקודם בעת שהיה מוטל גולם הראה לו דור דור ודורשיו גו' 3508וכל מה
שעתיד להיות ,והוא סוד כניסת החיה בכל גופו ,והוא סוד צמצום אור החיה להאיר בו מה
שיהיה יכול האדם אח"כ להשיגו מעט מעט ,ואח"כ כשקם על רגליו היה בסוד הלידה נסתלקה
ממנו מדרגת חיה שבו והאירה עליו למעלה בסוד אור מקיף והוא הזיו שהיה לו קודם החטא,
ורק בחינה תחתונה של החיה נשאר קשורה בנשמתו בסוד זיווג חו"ב ,ואח"כ כשחטא שפרח
ממנו זיהרא עילאה נגזר עליו מיתה בסוד )איוב ד כא( ימותו ולא בחכמה ,ונמצא שמדרגת חיה
שנשאר מקיף עליו מלמעלה ,היה כדי שע"י עבודתו בג"ע יזכה שתאיר ותכנוס אח"כ בגופו
ממש ,וז"ס כניסתו לג"ע כמ"ש רז"ל )ברכות ל"ד ע"ב( היכן היה אדה"ר ,בגן ולא בעדן,
ובעוה"ב זוכים הצדיקים לעדן שהוא )ישעיה סד ג( עין לא ראתה וגו' ,שגן הוא דרגא דבינה
ועדן הוא חכמה 3509שהיה בסוד אור מקיף עליו ,והוא סוד החופה שעשה הקב"ה לאדה"ר בג"ע,
והם עשר חופות 3510בסוד י' דחכמה שהוא מקיף דחיה.
ונודע כי עליית האדם במעשיו לזכות לשכרו בתענוגי הנשמות אינו שוה בכל הפרטים,
שהרי הנר"ן שלו אינם מקבלים העונג בשוה ,שהנפש הוא בג"ע התחתון והרוח במדרגה יותר
עליונה והנשמה שלו עולה עוד יותר למעלה ,כי הכל לפי הסדר והגבול שנעשה לכל מאור ,וכמו
שהוא לצדיקים בפרט כמ"ש )שבת קנ"ב ע"א( כל צדיק וצדיק נותנים לו מדור בפ"ע ,כמו כן
הוא בפרטות בכל אדם כל אבר וכל מאור שבנר"ן שלו מקבלים העונג והעליה כ"א לפי מדרגתו
ולפי עבודתו ,והכל היה מצד כניסת החיה להאיר בהם בעת העיבור כפי שיעור התפשטות
הארתה בנר"ן כל א' לפי מה שהוא ,כמו כן נסתלקה למעלה בסוד או"מ ,שיהיה חופף עליו
ומשקיף שיגיע אח"כ למדרגה זו שכבר היה בו מקודם אחר שיתקן מעשיו ,וכל זה במדרגת חיה
שבו שהיא או"מ לכל מדרגה כפי מה שהוא ,ולא בכולם בשוה.
והיינו שבחינת חיה נעשה אור מקיף אל הנשמה לבד ,שהנשמה תשיג עונג שלה לעלות
במדרגת חיה ,וכמו שגם תחלה האירה החיה רק בנשמה ,וכמ"ש בכ"מ שמה שהתינוק במעי
אמו משיג השגה יתירה ,אינו השגה בגוף רק השגת הנשמה לבד ,כמו אדם הישן שנפשו עולה

 3505עי' זהר ח"א כ"ג ע"ב ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב ,ועי' ספר גלגולים פרק יט.
 3506עי' בהגר"א על ספד"צ י"ד ע"ג וז"ל ,בי' בקוצו התחתון כלול בינה ,וכמ"ש בזוהר ויקרא
)דף י' ע"ב( יו"ד דשמא קדישא אתקשר בג' קשרין בגין דהאי יוד קוצא חד לעילא וקוצא חד לתתא
וחד באמצעיתא ,בגין דג' קשרין אשתלשלו בה חד קוצא לעילא ,עכ"ל.
 3507עי' זהר ח"א ט"ו ע"א וז"ל ,דאין סוף קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא לא חוור ולא אוכם לא
סומק ,עכ"ל.
 3508עי' סנהדרין ל"ח ע"ב.
 3509עי' א"ז ר"צ ע"א.
 3510עי' זהר ח"א צ"ד ע"ב וז"ל ,אמר רבי אבא ודאי כך הוא ויאות מלה ,ומאן דלא אמר הכי,
אפיק גרמיה מעשרה חופות דזמין קב"ה למעבד לצדיקיא בעלמא דאתי ,וכלהו מתקשרן בהאי,
ובגיני כך עשרה מלי דמהימנותא אית בהאי קרא ,אשרי תבחר ותקרב וגו' ,עכ"ל.
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למעלה ומשיג שם דברים נפלאים 3511ואין הגוף מרגיש כלל ,וכמו כן היה באדה"ר בהארת החיה
בנשמתו בעת שהיה מוטל גולם ,שרק הנשמה שלו השיגה זה ,והנשמה נעשה אור מקיף אל
הרוח ,שהרוח יעלה למדרגת הנשמה אחר כך ע"י עבודתו ,וכן הרוח נעשה או"מ אל הנפש בסוד
תיקון מ"ה וב"ן לתקן נפש הבהמיית להעלותה אל מדרגת רוח האדם ,אבל היחידה עליונה
שבה' חלקי הנשמה לא נכנסה מעולם תוך האדם ,שאינה לפי ערכו כלל אלא הוא בסוד מקיף
כללי לתקן כל החלקים שבו בסוד היחוד הגמור שהוא תכלית התיקון ,שבזה אין הפרש בין
המדרגות ,שכל הנרנ"ח יעלו כולם בשוה אל גילוי יחודו ית' ,והוא סוד היחידה שהיא אור מקיף
על כולם בשוה.
פתח כד
ואחר שביארנו לך סדר מדרגות החיה ויחידה באדם התחתון ,נבין מזה המשל מה שהוא
במאורות העליונים בפרצופים שבאצילות כמ"ש למעלה )עגו"י פתח ח'( שהכלים הם אברים
וגוף הפרצופים שהם כחות פעולות ומדות המאציל ית"ש הפועלים בנבראים בדרך התנוצצות
והארה ,ואו"פ שבהם הם נר"ן שמתלבשים בג' חלקי הפרצוף ,שכל פרצוף מתחלק לג' מדרגות
כמשנ"ת במקומו )או"א פתח ח'( והם כחות א"ס ית' המתעלם בפנימיות כחות המתגלים שהם
פועלים בדרך שאינו נראה ומושג לנו מה שנתקן ע"י העבודה לצורך גילוי היחוד.
ויש להם ג"כ ב' מקיפים א' מקיף תחתון סוד חיה שבהם שהוא אור גילוי הרצון הראוי
להתגלות בפעולות ובכלים אלו ע"פ סדר העליה והתיקון שיהיה להם ע"י מעשים טובים של
ישראל ,וכבר ניתן הכנה להם להאיר כמו שיאירו אחר התיקון ,והוא סוד סוף מעשה במחשבה
תחילה )עי' תיקו"ז ז ע"א( ,והוא סוד כניסת או"מ זה בתחילה בכלים ,אבל אח"כ נסתלק ,שאם
היה נשאר בכלים בהארה זו לא היה ענין הבחירה והמעשה ,שהרי לכך נסדרו שעלייתם יהיה
ע"פ מעשה התחתונים ולא מעצמם ,אבל מחשבה זו ששיערה גילוי או"פ בהם כפי העליה
שאח"כ היא עשתה הכנה ותיקון שלסוף הכל יעלו אל מדרגה זאת ,וכניסת או"מ זה בפנימיות
הכלים היה כפי שיעור לכל מדה ומדה ,שהרי עליית המאורות אחר התיקון שע"י המעשה אינו
שוה בהם שהוא כפי המדרגות שלהם שזה למטה מזה ,ולכן גם מה שנעשה עליהם אח"כ בסוד
או"מ ג"כ אינו שוה ,ד"מ או"מ דיחידה שנכנסה תחלה בכתר של הכלי נעשה אח"כ או"מ רק
לכתר לבד ,והיינו במה שתחלה ניתן גבול אל או"מ שיהיה לפי פעולות המאורות התלוי בעבודה
ולא לפי ערך כח א"ס הבלתי בעל תכלית שאינו לפי ערך העבודה ,וז"ש מרן הרב ז"ל שאם לא
היה נכנס תחלה או"מ בכלים היה נשאר מקיף לכל האצילות ,ולא היה חילוקי מדרגות כלל,
והוא כמ"ש שענין כניסתו בתוך הכלים היה הכנה שיהיה נתקן העליה הזאת ע"פ מעשה
התחתונים ,שאם לא היה הכניסה תחילה בכלים לא היה יכול לעלות ע"י התחתונים רק בסטרא
דלעילא ,ולא היה בערך התחתונים ולא בסדר המדרגות שהוא תלוי ע"פ מעשה ,וז"ש הרב ז"ל
שע"י כניסת או"מ תוך הכלי נתצמצם אורו ,ושוב בחזרתו וסילוקו לא נשאר מקיף רק כפי ערך
כניסתו בו לבד ,והוא בסוד או"מ דחיה שמאיר לנר"ן כל א' לפי מדרגתו ואינו מקיף כללי לכולם
בשוה.
והמקיף עליונות שבמאורות הוא מה שאינו תלוי במעשה התחתונים ובעליה שלהם
בסוד תענוג ע"פ קיבול שכר רק בסטרא דלעילא ,ור"ל כח יחודו ית' המקיף לכולם בשוה ואינו
בסדר המעשה והיחוד הזה ,הוא שוה בכל המאורות בשוה ,שכך קשור יחודו ית' במדרגה
התחתונה כמו שהוא בעליונה ,וכך היה רוצה במציאות מאורות התחתונים על מדרגתם כמו
שהיה רוצה בעליונה ,ולכן אור מקיף זה הוא בשוה לכל המאורות שתחתיו ,משא"כ או"מ
החוזר שהוא מה שעולה מסוד תיקון המעשים שהוא מצדנו ולא מצדו ית' ,לכן בכל ספירה
ומאור נעשה או"מ חוזר מיוחד אליו לבד.
אך הפרש יש בין אורות המקיפים העליונים ,שכל שהוא יותר עליון הוא יותר כולל,
ד"מ אור א"ס ית' המקיף את כל הצמצום והחלל של מציאות כל העולמות הוא מקיף על כולם,
והוא מ"ש שמקיף על כל קומת א"ק שהוא ממלא את כל החלל ,שהרי א"ק סובל כל העולמות
 3511עי' בגר"א במשלי )יט כג( שנתן הקב"ה באדם בטבעו שישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה
של מעלה ,ושם מגלים לה רזי תורה ,מה שאי אפשר לאדם ללמוד בשבעים שנה לומד שם בשעה
אחת ,אך מאותו הלימוד לא בא לו שום שכר כלל אלא שזה הלימוד הוא השכר בעצמו ,עכ"ל.
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אבי"ע וכל פרטיהם כמשנ"ת במקומו )עגו"י פתח א'( והיינו כל מה שנמצא תוך הצמצום וכל
המדרגות הפרטיים של מציאות צמצום בלתי תכליתו ית' ,ואו"מ שעליו הוא השקפת יחודו
הבלתי בע"ת שכוללם ,שאף שצמצם כח כל יכלתו ורצה בצמצום מציאת גבול ,מ"מ אינו מסלק
רצונו הבלתי בע"ת מהם ,שהרי כולם הם בשביל גילוי יחודו ית' ,ומצדו ית' אין הפרש ואין גבול
ואין אפס זולתו כקודם הצמצום ממש ,כמ"ש בזה באריכות הגאון מוהר"ח מוולאזין ז"ל בנפש
החיים )שער ג' פרקים ד-ו( וזה הוא מדרגת או"מ של א"ס המקיף כל הרשימו.
אבל או"מ של העולמות התחתונים אינו עד"ז ,שהרי או"פ שיוצא מיסוד דא"ק הוא
נעשה או"מ על אצילות ,וכן בפרטות בכל פרצוף שאור היוצא מיסוד דא"א מקיף לאו"א ולזו"נ
וכן כולם ,אבל ענין או"מ זה העליון שבהם הוא ג"כ מכח הקו הנכנס תוך הרשימו שהוא כח
יחודו ית' הנראה במאורות בבחינת גבול לפי ערכם ,והוא עצמו פועל דרך יחודו הנשגב
ומתעלם מן הפעולות הנראים לנו ,אבל הוא פועל ומתגלה בהם בערכם לבד ,ומכל עולם ופרצוף
עליון יוצא או"פ שלו להיות בסוד או"מ על התחתונים ,והיינו שאף שהוא בבחינת גבול ושיעור,
מ"מ מה שנכנס ממנו להשלים העולם שתחתיו הוא חלק הפחות שבו שהוא ראוי לעולם
שתחתיו לפי הדרגתו ,אבל רוב ההשקפה נשגב מן התחתונים ,אבל מ"מ אף שנשגב זה מן
התחתון ,מ"מ מקבל שלמות ממנו בסוד השמירה ,והם תיקונים שנשגבים ממנו היאך הם
מתקנים המאורות ודבר זה מה שנעשה במעשנו רק מצדו ית' ,ולכן נקרא אור מקיף הישר ,וזה
האו"מ הוא כולל כל מה שתחתיו בשוה ,מאחר שאינו לפי המעשה שיהיה לכל מאור לפי עניינו,
והפעולה הזה ניתן למאורות ,שאם יהיה להם עליה יהיו הם נכנסים בהם בסוד או"פ ,ד"מ כאשר
יעלה ז"א לאו"א אז או"מ שלו שבא מפנימיות או"א נעשה בו או"פ ,ר"ל שמתגלה תיקונם
ושלמותם בעצם המאורות של ז"א ,וכן הוא בכל הפרצופים ,ורק שקודם עלייתם הם עליהם
בסוד או"מ ליתן להם תיקונים לעליה זאת שהוא בסוד הסיוע לישראל לקיים מצותיו ית' ,כמ"ש
)יומא ל"ח ע"ב( הבא לטהר כו' ,וכמ"ש )איוב מא ג( מי הקדימני ואשלם נתתי לו בית כו' ,והבן
דברים אלו מאד.
פתח כה
אור מקיף השני הזה שנכנס תחלה בכלי וחזר ממנו ,נעשה בסוד שערות על הגלגלתא
של הפרצוף כמ"ש בכ"מ ,שהשערות הם מותרי מוחא 3512שהיינו כל הדרכים של פעולות
פרטיות שבפרצוף נסדרים הם במוחין ,כמו שאנו רואים שהמוח בו מסדר האדם כל הדרכים וכל
מה שמסדר שם הוא בחכמה בשביל איזה תכלית נכבד שיודע שיהיה לו מזה ,ואלו הכחות הם
עולים ומתראים אח"כ בשערות שלו ,שכל שער הוא מורה על כח פרטי שהוא כלול במוח,
וכמ"ש )ב"ב ט"ז ע"א( שכל שער ושער יש לו גומא בפ"ע והוא מעיין א' של חכמה ,ולכן ע"י
השערות ניכר אדם בטבעו ומדותיו וכל דרכיו כמ"ש בזוהר פרשת יתרו )ע' ע"א( ובתיקון ע'
שער ,שכל א' כולל
)תיקו"ז קמ"ג ע"א( על פסוק )שמות יח כא( ואתה תחזה וגו' ,ולכן נקרא ֹ
שׁער א' בחכמה עליונה.
והשערות הם צינורות וכלים שדרך שם בוקע או"פ שיוצא לחוץ מה שאין החכמה
משיגו ,והוא בסוד החכמה שתופס בקצת ממנו כמבתר כותלא ,והשאר לא ניתן לכח השגה,
וכמו שאנו רואים באדם שאם מעיין באיזו חכמה או באיזה מחשבה ,שלפעמים מאיר במחשבתו
כלל הדבר של החכמה והמחשבה שרוצה לצייר ,ושוב מתעלם ממנו ואינו נשאר במחשבתו רק
רשימו שלו לבד ,והוא ג"כ בסוד או"מ החוזר שלפעמים מאיר נשמתו בו בהשגה זאת ליתן לו
הכנה ,כאשר יטריח עצמו אח"כ ישיגו על בוריו ,ולכל אלה הדברים יש שורש במאורות
העליונים שגם בהם נכנס בפנימיותם אור גדול ממדרגה שלמעלה כדי ליתן להם הכנה לעלות
אח"כ ע"י הטורח ועבודה של התחתונים שיכניס הארה זאת ויהיה קבוע בפנימיותם.
וזהו ההפרש שנעשה באו"מ הזה שתחלה בעת שנכנס אל הכלים נכנס בכלל ,אבל
כשיצא יצא בחילוק מדרגות ,והיינו שהגוף כבר נתבאר )עגו"י פתח ח'( שהם הכלים של
המאורות כל א' הוא פרט בפ"ע שהם חילוקי האברים וחילוק האיכיות שבגוף ,שכל כח וכל
 3512עי' 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' ,עכ"ל.
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מאור יש לו פעולה מיוחדת והארה בפ"ע לנבראים ,כל מאור וכל כח לפי העבודה והמצוה
המסוגל לזה ,וכשנכנס בו האו"מ קודם שנכנס שלא היה בערך הכלי כלל ,לא היה בו סידור
חילוק פרטים לפי ערך כחות הפעולות של הכלים ,משא"כ כשנכנס ושוב יצא בסוד אור חוזר
אחר שנתצמצם בכלים ,קנה בו כח חילוק המדרגות ,והיינו שגם במה שמאיר על הכלים יהיה
הארתו באו"מ ג"כ בחילוק הפרטים שהוא לפי ענין העליה של הפרצוף למעלה ,יהיה ג"כ
עלייתו בדרך חילוק מדרגות לכל צדיק וצדיק ולכל מצוה כפי ענינו ,והוא הסוד מ"ש רז"ל על
פסוק כי הולך האדם לבית עולמו )3513ויקרא רבה פרשה יח פסקה א( משל למלך כו' כשהם
נכנסים נכנסים בשער א' וכשהם יוצאים הם יוצאים כל א' בשער מיוחד והם סוד השערות,
שאו"מ הזה בוקע כל הארה בפ"ע דרך שער מיוחד הכל לפי מה שעשה הכנה בעת היותו
בפנימיות שהיה מסודר ע"פ הפרש הפרטים כמ"ש ,ועד"ז הם כל המקיפים בכל הפרצופים,
שמא"א יוצא אור מקיף לאו"א ,והיינו מיסוד שבו מאיר או"פ שלו ומתחלק לב' חלקים בימין
ושמאל לאו"א ,וכן מאו"א לזו"נ וכמ"ש הרב ז"ל באורך ,וע"י המקיפים האלו נקשרים כל
הפרצופים להיות נכללים ועולים זה בזה ,ולעולם בכל פרצוף ג"ר שבו הם לבד וז"ת שבו לבד
)שבהם( יש או"מ א' לכולם ,שהרי הז"ת כולם הם גוף א' כללי המתחלק לז' מדרגות בסוד ו"ק
שבו ,רק שיורדים כל א' במדרגה יותר ,אבל כולם משמשים ענין א' ,והבן זה.
פתח כו
עולם הבריאה נקרא כסא הכבוד וכאן מתחיל הנפרדים והם הנבראים היותר עליונים
שיצאו מכח פעולות אורות האצילות ,וכל הכחות שבאצילות כולם נחקקו בדיוקנם ממש
בבריאה ,ויש בהם כל המדרגות וכל ענייני פרצופים וספירות כמו שבאצילות ,רק ששם באצילות
הוא אלקות והם כחות פעולות המאירים בדרך הארה בערך הנבראים ובאמת אין בהם פירוד
ושינוי כלל מצ"ע רק בערכינו לבד ,וכאן בבריאה הם נפרדים ממש ,ושם מתגלה כבוד המאציל
בגילוי פעולותיו כמלך היושב על כסא מלכותו ,ושם הם השרים היושבים ראשונה במלכות והם
משמשים לי' המאורות שבאצילות ,ונקרא הכס"א בסוד אלהי"ם 3514ששם מתגלה כחו וממשלתו
ית' ,וגם כי שם הם ששים גבורים סביב למטתו שלשלמה 3515בחדר המטות 3516שהוא בהיכל
ק"ק )והם( ]וגם[ הנחשבים בזוהר פרשת וירא ובכ"מ ,ושם אימא מקננא 3517סוד שם אהי"ה כ"א
הסובב אותם הששים גבורים הנ"ל ,ולכן נקרא כסא.3518
ושם הוא מקום מחצב הנשמות שהם נקראים כבוד כמ"ש )תהלים נז ט( עורה כבודי
וגו' ,וגם כי אצילות ובריאה הם בסוד חו"ב 3519דכללות העולמות כי או"א לא מתפרשין
לעלמין 3520וכן הבריאה באצילות ,שבאמת אין רע מגיע לבריאה כ"כ כי הוא כולו טוב ,רק מה
שאנו אומרים שיש פגם בבריאה וסט"א נגדו ,אינו רק בסוד שאין מקבלים תוספת שלימות
מאצילות והוא בסוד זיווג הנשמות ,משא"כ דחיות העולמות אין בהם פירוד כלל וכמ"ש
למעלה באורך )פרצופים פתח ג'( ולכן נקרא כסא לכבו"ד שהוא חכמה שנקרא כן בסוד ל"ב
נתיבות.
והנה בינה מקננא בכרסיא שהיא במדרגת בינה כמ"ש ,והוא סוד ה' עילאה שצורתו ד"ו,
והוא שהאיר בבריאה שמתחלקת ג"כ בסוד ד"ו ,והם ד' סמכין ושית דרגין כמ"ש הרב ז"ל ,שד'
סמכין הם ד' ראשונות שלה כחב"ד ושית דרגין הם ו"ק שלה ,והם נכללים כולם בסוד ז' היכלות
 3513וז"ל המדרש בשלימות ,כי הולך האדם אל בית עולמו ,בית העולם לא נאמר אלא בית
עולמו ,מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו ,משל למלך שנכנס למדינה ועמו דוכסין
ואיפרכין ואיסטרטיוטין ,אף על פי שהכל נכנסין בפילון אחד כל אחד ואחד שרוי לפי כבודו ,כך
אע"פ שהכל טועמין טעם מיתה כל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו ,עכ"ל.
 3514עי' תיקו"ז ד' ע"ב.
 3515עי' שיה"ש ג ז.
 3516עי' מלכים ב' יא ב.
 3517עי' תיקו"ז כ"ד ע"ב ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ג'.
 3518נדצ"ל כס"א.
 3519עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ד וז"ל האצילות ובריאה הם באחדות ,ואצילות סוד החכמה
ובריאה היא סוד הבינה וחכמה ובינה הן רעין דלא מתפרשין ,עכ"ל.
 3520עי' זהר ח"ג ד' ע"א.
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שבבריאה ,כמ"ש בזוהר פרשת בראשית )מד ע"ב( ופקודי )רנ"ט ע"ב( באריכות ,בהיכל ק"ק הם
ג"ר שבבריאה ,ונחשבים לד' שהדעת לפעמים נחשב ולפעמים אינו עולה בחשבון ,ואלו הד' הם
כלל כולם והם בסוד ד' אותיות אנכ"י שבי' דברות ,כי סוד אנכי הוא תחלת גילויו של השם
שתחלה בבריאה ,וכל התורה שנתנה לישראל נקראת אורייתא דבריאה ,3521והטעם כי שם
התורה והמצות פועלים בעצם ,משא"כ אצילות שם נאמר )מלאכי ג ו( אני ה' לא שניתי )איוב
לה ז( אם צדקת מה תתן לו וגו' ,ורק מה שאנו אומרים בהם עליה וירידה פגם וחסרון אינו רק
כמו ד"מ האב הרוצה בטובת בנו ומצטער אם אינו מוכן לקבל הטוב ורק בערכנו הנבראים,
וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל באורך בספד"צ פ"ד )כ"ט ע"ב (3522דשם כל הפגמים בסוד לבושא
דאדם דאפשיט לשכינתא מלבושהא והוא נפש החיים ,וז"ס אנכ"י שבו כלל כל הי' דברות
שבהם תר"ך אותיות 3523נגד תרי"ג מצות וז' מצות דרבנן ,3524וכולם נכללים בתיבת אנכ"י גי'
כס"א ,והם ג' אותיות אי"ן הם דעת בא' שכולל אלף אדרין כו' 3525וי"נ חו"ב ,וכ' הוא כתר וכן
כ' שלו הוא כלל הכסא כמ"ש בהקדמת הזוהר )ג' ע"א( בההיא שעתא נחתא מן קדמוהי את כ'
מעל כורסיא כו' ,ואי"ן הם כח"ב והם בהיכל ק"ק והם בסוד אנ"י דאדנ"י 3526שהיא יורדת שם
בג"ר דבריאה כמשי"ת בסמוך )פתח הבא( בס"ד.
וענין ירידתה שם להיות ראש לשועלים כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו שם ,3527שכמו
שבחכמה דאצילות נעשה כל האצילות ,כולם בחכמה עשית ,3528כמו כן בה נעשה כל הבריאה
והיא ראשית הגילוי ,וכל הבריאה של כל העולמות הוא ע"י כ"ב אותיות ולכן כ"ב אותיות ,הם
בחכמה כמ"ש בס"י )פ"א מ"א( בל"ב נתיבות פליאות חכמה כו' ,והם י"ס בלימה וכ"ב אותיות,
וכן בחכמה תתאה נוקבא ג"כ ל"ב נתיבות שבהם נבראו הנפרדים ,והוא מ"ש בספד"צ שם )כ"ט
ע"ב( כ"ב אתוון סתימין כ"ב אתגליין י' סתים י' גליא ,כמ"ש רבינו הגדול שם באורך 3529ע"ש,
 3521עי' תיקו"ז ה' ע"ב ואית אורייתא דבריאה ,ואורייתא דאצילות ,עכ"ל ,ועי' תז"ח מ"ט ע"ב
וז"ל ,ואורייתא טפילה כו' שאורייתא הוא בבריאה שלכן בה שכר ועונש ע"ה טו"ר כמש"ל ונשמה
מאצילות וכו' ,וע"ז הכריח התורה בין לטוב ובין לרע אבל לא הכריח שיזכו לנשמה אם לאו כמו
שמפרש והולך וכו' ,עכ"ל.
 3522וז"ל ,והענין כי גם הבריאה כוללת דכר ונוקבא טוב ורע דכורא טוב ונוקבא רע אור וחשך
זו"נ ולכן הנקבה נתפתה וע"י הנקבה חטא ונמשך הטוב אחר הרע ובאותן לבושין חטא ובאותן
לבושין תליין כל החטאים והמצות ושכר ועונש ,עכ"ל.
 3523עי' שער מאמרי רשב"י ב' ע"ב וז"ל ,פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר"ך אותיות כמנין
כתר ,עכ"ל.
 3524עי' אריז"ל לקוטי תורה ,ספר משלי ,וז"ל ,עולה ברי"ת עם הכולל כמנין תרי"ג ,משום שבו
מתקבצים חו"ג יחד דהיינו מ"ע ומל"ת כנ"ל ,עכ"ל ,ועי' מגלה עמוקות אופן ע"ג שהם נט"י,
עירובין ,ברכות ,נר שבת מגילה חנוכה והלל ,והרמ"ע מפאנו )מעין גנין ח"א כוונת הברכות( מוציא
נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות וצומות.
 3525עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא
שרייא עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א
גרס כך בזהר[ אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין,
עכ"ל.
3526
עי' תיקו"ז ז' ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה אדנ"י מתתא לעילא מן אנ"י עד אי"ן עשרה
מעילא לתתא ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על ספד"צ כ"ד ע"א וז"ל ,נעוץ סופן בתחלתן כמ"ש בס"י,
שלכן מלכות אני ,וכתר אין ,באותיות שוות כידוע ,וכמ"ש באד"ר דף ק"ל ע"א ות"ח כתיב אני ה'
ראשון ואת אחרונים אני הוא כלא הוא ,עכ"ל.
 3527עי' 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 ,ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי"ע ,ששם שועלים מחבלים
כרמים ,דבאצילות לא יגורך רע כמ"ש בתיקו"ז ובתז"ח בכמה מקומות ,עכ"ל.
 3528עי' תהלים קד כד.
 3529ל' ע"א וז"ל ,כ"ב אותיות בחכמה עלאה כ"ב אותיות בחכמה תתא' מלכות י' סתים י'
גליא ,ר"ל ע"ס סתים בחכמה ע"ס במלכות חכמה תתאה ,וכמו שחכמה נקרא יו"ד של השם ע"ש
ע"ס שכולל כמ"ש בפרשת ויקרא דף י' ע"ב ,תנן יו"ד אשתכללו ונפקו מהאי יו"ד דהי' עשיראה
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ולכן נקרא כסא לכבו"ד שהיא נוקבא שנקראת כבוד ה' ,וכל התורה ידוע שבה נבראו כל
הנבראים ונכללים בכ"ב אותיות והכלל שלהם הם באותיות שבי' הדברות ,והם בסוד ו"ד הנ"ל,
ד' סמכין ושית דרגין שהם כלל י"ס שבו.
וכבר נתבאר למעלה במקומו )פתח יב( כמ"ש שבינה מקננא בכרסיא ,שבבריאה לא
נתגלו כל פרטי המאורות כי אם מבינה ולמטה לבד ,ולכן כל הד' ראשונות שבה הם נכללים
בבינה והוא היכל השביעי ק"ק שהוא עצמו בינה וכולל כל הד' ראשונות ,ותנה"י דנוקבא דז"א
הם נעשים בסוד נשמה פנימית בבריאה ,כנודע שכל בחינה תחתונה שבפרצוף עליון מתלבש
אח"כ בתחתון ,וכן כאן בחינה תחתונה שבנוקבא שהוא מן החזה ולמטה שלה מאיר שם ,והם
נחשבים לי"ג וכמו למעלה באצילות י"ס שבו וג' צחצחות שע"ג הכתר בסוד רדל"א שהוא
בחינת מלכות העליונה דרדל"א כמו כן הוא כאן ,וז"ס י"ג אתוון דמילוי אלהי"ם שמאיר בכסא,
והם י"ג עלין דסחרין לשושנ"ה שהיא בחינת אסת"ר בחינה תחתונה שבנוקבא מסוד תרע"א
דגילופי אדנ"י 3530שיורדת בבריאה שושנה בין החוחים כמ"ש בהקדמת הזוהר )א' ע"א( ובה
התחילה התורה בראשית וגו' שהיא ראשית לנפרדים חכמה תתאה והוא התחלת אורייתא
דבריאה ,ולכן הקדים תחלת ג' תיבות בראשית ברא אלקים נגד ג' הנ"ל ,ואח"כ חושב י"ג תיבות
נגד י"ג עלין דסחרין לה ,והם עלין תקיפין מסוד אלקים הכס"א כידוע.
דפתח כז
ולדעת רבינו הגדול ז"ל בביאורו לספד"צ פ"ד )ל' ע"ב( ,הוא באופן אחר קצת בביאור
דברי הזוהר )ח"ב מג ע"א( ואלו ואלו דברי א"ח ,והוא במ"ש שם )ספד"צ( ד"ו תרין קפלין כו',
כי ד' אותיות הוי"ה בכלל ד' עולמות אבי"ע ויו"ד הוא באצילות וה' בבריאה ,ויו"ד יסוד מלכות
דאצילות הוא שירדה לבריאה ,שכל בחינה תחתונה שבעליון יורד אל עולם שתחתיו ויו"ד הזאת
היא חכמה תתאה מתלבשת בבריאה ,כסא הכבוד ,והכסא יש לו שית דרגין וד' סמכין ,כי הכסא
עצמה היא בינה שבבריאה שבה מקנן אימא דאצילות 3531ולכן נקרא כל הבריאה ע"ש ,ו' דרגין
וד' סמכין הם זו"נ שבבריאה ,ו"ד שהם מט"ט וסנדלפו"ן שבבריאה ,תרין רביין דקביעין תחות
נוקבא דאצילות מט"ט הוא ו' דכליל שית דרגין ,וסנד"ל הוא נוקבא והארץ הדום רגלי 3532ד'
רגלין ד' חיות ,שנוקבא לעולם בד' תחתונות של הדכורא.
ולפי שיטתו לא חשיב כלל ברעיא מהמנא כאן הי"ס דבריאה ,רק סוד זו"נ שלו לבד
שהם משמשים לאצילות שבהם הנהגת העולם ,שאף שעיקר מט"ט וסנד"ל הם ב' עלמין יצירה
ועשיה הוא בכללות שב' עולמות הנ"ל הם בסוד זו"נ דכללות ,אבל בריאה הוא בסוד אימא,
וכמו שבאצילות זו"נ היה תחילה ברחם אימא בעיבור בסוד ד"ו פרצופים באות ה' שבאימא ,כי
שם הנוקבא ע"ג דכורא עטרת בעלה כמ"ש בכמה מקומות ,שמצד אימא הוא הנהגת עוה"ב,
באלף השביעי 3533תהיה מדרגת הנוקבא למעלה מדכורא שהוא סוד תיקונים של ב"ן שיעלה
לס"ג עטרת על גבי שם מ"ה.
ולכל דבר צריך הכנה בתחלה ,כמו בעת עיבור באדם התחתון שבהיותו ברחם אמו שאז
מראים לו שכרו בג"ע 3534ונ"ר דלוק על ראשו 3535הוא סוד הנפש שבו למעלה מן הרוח והוא
ר"ת נ'פש ר'וח ולעולם נוקבא נקראת נר כידוע ,והוא סוד ג' שילובין 3536דג' שמות בסוד נישוק
וחיבוק וזיווג ,ג' הויו"ת וג' שמות אהי"ה אלהי"ם אדנ"י בג' חלקי הפרצוף ג"ר וג' אמצעיות
וג"ת ,והיא דולקת ומאירה בעטרת על ראשו כו' ,ואח"כ כשנולד אז נשכח ממנו ,והנפש יורד
דאתוון כו' ,ועשרה שמות כלהו סתימין בחד וכלהו סתים ביו"ד ושם למעלה וחמא דכלהו עלמין
כו' על י' קיימו כלהו כו' ,וכן היא נקראת ג"כ יו"ד ע"ש ע"ס שכוללת כמש"ל פ"א י' בתראה
שכינתא לתתאה ,עכ"ל.
 3530דהיינו אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד.
 3531עי' ע"ח שמות פרק א'.
 3532עי' ישעיה סו א.
 3533עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א.
 3534עי' תנחומא פקודי ג'.
 3535עי' נדה ל' ע"ב.
 3536עי' ע"ח זווגים פרק א'.
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ממדרגתו למטה מן הרוח וצריך להיות נתקן ע"י הרוח בסוד תיקון ב"ן על ידי מ"ה ,ומה שהיה
בעיבור היה הכנה למה שיהיה אח"כ ,וכמו כן היה במאורות עליונים שבהיות זו"נ באימא בסוד
העיבור ,שם ניתן להם תיקונים והכנות שיהיו ראוים אח"כ לעלות למדרגת אימא בסוד הנהגת
אלף השביעי שתהיה הנוקבא למעלה ממדרגת דכורא.
משא"כ בחכמה שהיו כלולים בכח בטיפה ,היה שורש למה שיהיה הנהגת זו"נ בו' אלפי
שנין ,ולכן שם ו"ד במילוי יו"ד שהו' קודם לד' ,וכן בלידה נפיק דכורא מקודם והם ו"ה זו"נ,
וז"ס שחכמה שורש לז"א ובינה לנוקבא ,שחכמה הוא המסדר הנהגת שליטת הדכורא בו' אלפי
שנין זמן העבודה ,אבל אימא היא המסדרת עניינם כמו שיהיה באלף השביעי בזמן קיבול שכר,
כי העבודה הוא בדכורא ונוקבא במנוחה שבת ,כתפארת אדם לשבת בית ,3537כל כבודה בת מלך
פנימה )תהלים מה יד( וכמו שהיה באצילות בסוד השיעור וסידור פעולת המאורות בכחות גילוי
אלקותו ית' ,כמו כן היה אח"כ גילוים לפועל ,שבבריאה שהוא הארת אימא דכללות שם הם
מט"ט וסנד"ל 3538בסוד העיבור לבד ,ולכן שם סנד"ל ד' קודם לו' מט"ט ,והם ד' סמכין ואח"כ
ו' דרגין ,ושם הם נכללים כחדא בעולם א' כמו זו"נ באימא שהם ד"ו פרצופים כחדא ,ואח"כ
בסוד הלידה יצאו בב' עולמות נפרדים מט"ט ביצירה וסנד"ל בעשיה שהם זו"נ דכללות ,ובזה
מתורץ מ"ש בכמה מקומות בזוהר ובתיקונים שאלו הב' הם ביצירה ועשיה ,ובמקום אחר משמע
שהם בבריאה ,אבל הוא כמ"ש ששם הם בסוד העיבור לבד ,בשורש ונקראים ע"ש אמם לבד
ועיקר גילוי הנהגתם הוא בב' עולמות הנפרדים.
ועל סוד הנורא הזה הוא שארז"ל )חגיגה י"ג ע"ב( והנה אופן אחד בארץ זה סנדלפון
כו' שעומד אחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו מתפלתם של ישראל ,והוא כמ"ש שסנדלפו"ן
הוא דרגא דנוקבא ד' דלית לה מגרמה כלום 3539בעשיה ששם הוא עיקר משכן הנוקבא שכינה
השורה בישראל להיות נתקן ע"י עבודה שלהם בסוד תיקוני ב"ן ,והוא עומד אחורי עולם
היצירה ששם המרכבה בסוד החיות כידוע ,וכן הנוקבא עיקר מקומה באחוריים דדכורא דבוקה
אב"א בד' ספירות תחתונות שבו ,ותלוי תיקונה בישראל שע"י עבודתם עושים הנסירה להביאה
פב"פ בסוד הזיווג ,וע"י התיקונים הם עושים תיקונים לב"ן דרגא דנוקבא ,עד שבסוף כל
התיקונים תעלה בסוד עטרה על רישא דדכורא תגא בראש ס"ת 3540שאז אין זמן עבודה ,דאין
משתמשין בתגא ,והוא מ"ש )שם( שקושר כתרים לקונו סוד הנפש שעולה אל הנשמה בבריאה,
ודי בזה במקום שאמרו לקצר.
פתח כח
סוד מיעוט הירח כבר נתבאר במקומו )שבירה פתח טו( שאף שלא היה עדיין אדם
שיגרום קלקול המאורות בחטאו ,מ"מ היה זה הכנה ושורש שמאורות הנוקבא לא יצאו
בשלמותם רק במדרגה תחתונה שבהם ,והשלמת החסרון יהיה ע"י ישראל שהם ימלאו פגימתה
כמ"ש )חולין ס' ע"ב( הביאו כפרה עלי כו' ,והוא מ"ש שאמר לה הקב"ה ,ישראל יהיו נקראים
ע"ש כו' ,ונתנה לישראל למנות בה המועדים ,שכל המועדים וכו' הם תיקונים של השכינה והוא
ענין ירידת נוקבא דאצילות בבריאה בהיכל ק"ק ,וכן בכל העולמות מלכות דבריאה בהיכל ק"ק
דיצירה ,ומלכות דיצירה בהיכל ק"ק דעשיה ,והיינו שנוקבא בעצמה הוא שורש מאורות שנתנו
ביד ישראל למלאות חסרונם ותלוים בעבודה ,ולכן היא ירדה תמיד למטה לשכון עליהם
וקשורה בעבודתם ,והכל שורש למה שהוא בנשמות ישראל כדי שיהיו קשורים כל המדרגות זה
בזה ,כל עליון נשלם ע"י התחתון.
וכמו שהוא נשלם ע"י ,כמו כן הוא נותן להיפוך תיקונים לתחתון בסוד הסיוע מלמעלה
לתקן ,והוא כמו באדם שהרוח קשור בנפש והנשמה ברוח והחיה בנשמה ,והיינו שעיקר
 3537עי' ישעיה מד יג ,ועי' בהגר"א תז"ח כז ע"א ד"ה לא תהו כו' לשבת יצרה – כמ"ש כתפארת
אדם ת"ת לשבת בית שכינה אז לא תהו ,עכ"ל.
 3538עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ג וז"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.
 3539עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 3540עי' לעיל הערה .583
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הקלקולים הם בנפש והרוח ניתן באדם לתקן הנפש בסוד זיווג מ"ה וב"ן דו"נ ,ומ"מ עיקר
התיקון בנפש שבו עיקר העבודה וכל המעשה והמדות ,ונמצא שאף שהרוח הוא מתקן הנפש,
אעפ"כ בבחינה אחרת אנו אומרים שהרוח נתקן ע"י ,והיינו ע"י המעשה שבנפש נתקן גם הרוח
בסוד הארת ג"ר שבו ,וכן הנשמה קשורה ברוח שהוא המסייע את הרוח להיות נמשך אחר
הטוב ,כי ברוח הם ב' דרכים טו"ר הרצון הפונה לשני הצדדים ,משא"כ בנשמה אין בה רע רק
מסתלקת קודם החטא ,ונמצא שבבחינה אחת אנו אומרים שהנשמה נותנת תיקונים ברוח ונפש
ובבחינה אחרת אנו אומרים שהנשמה מקבלת תוספת תיקון ע"י הרוח ,והיינו ע"י הבחירה
הטובה והעבודה נתוספו בנשמה עטרות ומאורות ממדרגות עליונות מה שלא היה לה בתחלה,
והוא מה שאנו אומרים שכל מדרגה יורד למטה ,שהנשמה יורדת להאיר לרוח להיות נתקן ע"י,
והרוח בנפש וכן החיה בנשמה.
אך יש הפרש בין המדרגות ,כי ידוע שהנשמה עצמה כולה אינה מתחברת עם הרוח כי
היא נשארת בשמים רק בחינה תחתונה שבה מתלבשת ברוח ,וכן הרוח בנפש אינו מתלבש בו
רק בחינה תחתונה לבד מתלבש במעשה ,אבל עיקר הרוח נשאר במקומו בלב ברצון ,משא"כ
החיה עם הנשמה הם אזלין כחדא שהם ריעים דלא מתפרשים 3541וכל מדרגות החיה מקיפים
ומאירים לנשמה ,והנה כמו כן הוא בסדור העולמות ,שאם השכינה נוקבא דאצילות שהיא
במדרגת חכמה יורדת לבריאה לקבל תיקונים ע"י התחתונים ,ובבחינה אחת אנו אומרים להיפוך
שהיא יורדת כדי ליתן להם תיקונים ,והוא סוד ירידתה לברר בירורים ,והיינו בסוד סיוע עליון,
אבל עיקר התיקון ניתן לתחתונים והם מוסיפים הארה לשכינה שתאיר בכל מדרגותיה ותוכל
להעלות מ"ן למעלה ולהוריד השפע אח"כ לתחתונים ,ולפי שהשכינה דאצילות עם בריאה הם
אזלין כחדא שהרי הבריאה בעצמה היא טוב וכמ"ש כמה פעמים ,ולכן אנו אומרים שכל
מדרגות הנוקבא יורדות לבריאה ,ר"ל שכל כחות י"ס שבה מאירים בבריאה ,משא"כ בשאר
עולמות אין יורד רק בחינה תחתונה שבמלכות שבו למטה לב' הדרכים לסיוע לעולם שתחתיו
וגם להיות נתקן ע"י ,והוא כמו בחינה תחתונה שבנשמה שמאיר לרוח ובחינה תחתונה שברוח
שיורד להתלבש בנפש.
והנה לכאורה יש סתירה בדברי הרב ז"ל למ"ש במקום אחר )דרושי אבי"ע פרק ב'(
שרק בחינה תחתונה שבמלכות דאצילות היא שירדה ונעשית עתיק לבריאה ,וכן כתבתי למעלה
בשם רבינו הגדול ז"ל 3542שבחינת יסוד דנוקבא הוא שירד למטה ,אבל שני הדברים הם אמת כי
ב' מדרגות הם ,א' מה שנעשה עתיק שדבר זה אינו אלא לקשר עולם בעולם וכמו שהוא בכל
העולמות שהם עולים בסוד היחוד ,אבל כאן מדבר ממדרגה אחרת בסוד השכינה שיורדת בסוד
גלות לצורך בירורי המלכים שצריכה כל המדרגות שלה לצמצם בערך הנבראים לקבל מהם
התיקון ,והוא מה שמעלים אותה אח"כ בסוד פרצוף לאצילות כמבואר בכוונת התפלה ,והבן זה
מאד ,וענין אלו ההיכלות וכל הפרטים שבהם מבוארים שם בזוהר ובביאור רבינו הגדול ז"ל
באריכות.
פתח כט
בכל הג' עלמין בי"ע יש בהם ג"כ עצמות וכלים ,וכן הוא בכל דבר גם בנבראים
התחתונים כמו בדצח"ם שיש בכל א' נפש פנימי ,נפש הדוממת בדומם ונפש הצומחת בצומח
וכן בחי ומדבר ,כי הוא סוד התנוצצות הזיו הבוקע מן הקו הנכנס אל הרשימו שהוא רצונו ית'
המשתתף אל הנבראים ,והוא המקיימם.
וכן בעולם הבריאה ג"ר שבו והם הכלים שלהם הם סוד ג' שמות אכתריאל י"ה הוי"ה
צבאות ,ששם הראשון הוא בכתר שבו ונשאר בו 3543גי' מ"ב כידוע ששם זה הוא שם בסוד
השרפים )ישעיה ו ב( שש כנפים שש כנפים לאחד וגו' 3544שהוא שם מ"ב שמתחלק לז' שמות
 3541עי' זהר ח"ג ד' ע"א.
 3542ספד"צ ל' ע"ג.
 3543דהיינו אכתריא"ל חוץ מכתר שהם איא"ל.
 3544עי' תיקו"ז כ"ו ע"א וז"ל ,אולפין רזא דאינון ח' חוטין לכל סטר לקבל ,ארבע אנפין וארבע
גדפין דכל חיה ,ובחושבן זעיר דחנוך ,א"ז איהו שד"י ,אז ישיר בכל אתר ,ואמרו מארי מתניתין ,כל
מאן דפחית לא יפחות משבע ,וכל מאן דאוסיף לא יוסיף על י"ג ,ואינון שבע לקבל שבע ימי
746

פתחי שערים

וכל א' מו' אתוון ,ולכן נרמז שם זה בתחלת הבריאה במע"ב מב' של בראשית עד ב' דובה"ו,3545
שתיבה בראשית דכאן הוא חכמה תתאה דנוקבא דאצילות שנעשה ראשית לבריאה בסוד עתיק
ומתלבש בכתר שלו בסוד )תהלים צא א( יושב בסת"ר עליון ,והוא מ"ש בצל שד"י יתלונן ,ששם
שד"י הוא ביסוד דנוקבא דאצילות 3546וחותם שלה נחתם שם בבריאה והוא צל ודמות שלו ,וגם
שם סוד שם המרגלא אהי"ה יה"ו ששם זה שולט בשבת שמשם יוצאים ז' שמות דמרגלאין,
והוא מאיר בשבת כמ"ש בזוהר ורעיא מהמנא פרשת יתרו )צ"ב ע"א( וגם בסוד אהי"ה אשר
אהי"ה בינה דמקננא שם ,והוא מאיר ביום שבת וכן בשבת הגדול באלף השביעי ,רק שבשבת
מאירה למטה במלכות ,והוא בסוד שם מ"ב בפרשה ראשונה בק"ש ,וד' דאח"ד גדולה 3547הוא
כתרא דמלכותא שיורדת שם ,ודל"ת במילואו הוא סוד צ"ל שד"י ושם יורדת בלילה וז"ש
יתלונן.
ועל סוד זה )ברכות ז' ע"א( אמר ר' ישמעאל כה"ג ,פעם אחת נכנסתי כו' וראיתי
אכתריא"ל כו' יושב על כסא רם ונשא כו' ,שכסא עצמו הוא ד' ראשונות שלו כמ"ש למעלה
)פתח כה( ואמר לי ישמעאל בני ברכני כו' בסוד ברכת כהנים ,והם ס' אתוון דברכת כהנים ס'
אייליתין דסחרין לכורסיא 3548ואמר יה"ר שיכבשו רחמיך כו' בסוד י"ג מדות שבכתר.
י"ה היא חכמה ,הוי"ה הוא בנקודת אלקים בבינה ,צבאות בדעת כמ"ש רבינו הגדול ז"ל
בליקוטים )כ"ז ע"א( ,ועיין מ"ש בביאורו למסכת ברכות ,3549וצבאו"ת סוד הדעת שכולל ב'
עטרין ומשם הזרע ,ולכן )ברכות ל"א ע"ב( עד שבאתה חנה כו' שהתפללה על הבנים ,והוא
3551
בסוד תצ"ט ופלגא 3550מכאן ומכאן שנכללים בדעת דרגא דמשה שהוא הדעת אלף אדרין
ת"ק ות"ק ,שמשה הוא א' המשלים לכאן ולכאן ,וכן כאן בכתר נכללו חו"ב ביחד שהם ב' שמות
י"ה הוי"ה וא"ל דשם הנ"ל ,וא' שמקודם הוא הדעת דסלקא לכתר ,שכל המוחין נכללים
בגלגלתא כידוע ,ששם הם מוחין עילאין מאד והם שרשים דלהון ,לכן נרמזו כאן באותיות
הנשארות בשם כתר.
בראשית דרמיזין לשבע שמהן אבגית"ץ וכו' ,ועלייהו אתמר שרפים עומדים ממעל לו ,שש כנפים
שש כנפים לאחד ,דבהון פרחת צלותא לעילא ,ואינון תמן מ"ב לקבל מ"ב אזכרות דאינון בתפלין
דיד ותפלין דרישא ,ועלייהו אתמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' וכו' ,עכ"ל.
 3545עי' שער מאמרי רשב"י ג' ע"ד וז"ל ,כד אזדרע שמא גליפא מפרש במ"ב אתוון בעובדא
דבראשית ,הענין הוא שהם מיין דכורין המתפשטי' משם ההויה ,שהרי ה' יוד הא ואו הא ,יוד ואו
דלת ,הא אלף ,ואו אלף ואו ,הא אלף ,הרי מ"ב אותיות ,עם מלויו ומילוי דמילויו ונזרעים בתוך
שם מ"ב הנז' במע"ב היוצא מבראשית עד ב' דובה"ו ,עכ"ל.
 3546עי' ע"ח קלי' פרק ג'.
 3547עי' שעה"כ ק"ש פרק ו' וז"ל ,הלבושין של המוחין הם ד' שמות אהיה ,ונמצא כי כל קבלת
לאה הוא מאלו הד' שמות אהיה ,ובתחלה היא מקבלת כללותם בלבד ולוקחת הד' אלפין אשר
בארבע שמות אהיה אשר אלו הד' אותיות הם היותר מעולות ,ומשם נעשה כתר שלה ,וזה תכוין
בד' דאחד ,שהם ד' אלפין הנז' ,אבל תכוין כי היא ד' גדולה ,פי' כי כל מוח מאלו הד' מוחין כולל
כולם כמבואר אצלינו בדרוש הציצית ,עכ"ל.
 3548עי' זהר ח"ג ס"ח ע"א.
 3549פרק ה' אות ו' ,וז"ל ,לא היה אדם שקראו צבא-ות  -ששם מקום הבנים ,והוא שם הדעת,
דמהלך ת"ק פרסה אברים של זו"נ ,עכ"ל ,ועי' פירוש ר"א שם וז"ל ,ששם מקום הבנים נו"ה ,והוא
שם הדעת דמהלך ת"ק פרסה ,כמנין צבאו"ת עם התיבה ,כי שם הדעת מחבר שמים וארץ א'ת
ה'שמים ו'את ה'ארץ וצבאו"ת הם צבא מעלה וצבא מטה וכו' ,עכ"ל.
 3550עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 3551עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא
שרייא עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א
גרס כך בזהר[ אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין,
עכ"ל.
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ומט"ט וסנדלפו"ן הם הכלים דזו"נ דבריאה כמ"ש למעלה )פתח כו( שהם ב' רביין
דקביעין תחות נוקבא דאצילות שמקומה בק"ק ,והם שני כרובים שעל הארון כידוע 3552בסוד
3554
)שמואל ב' כב יא( וירכב על כרוב וגו' דחד כרוב אסתלק ,3553שהוא מט"ט שר הפנים
ונשארה בסטרא דנוקבא לבד ,ובחינה נר"ן של הבריאה שהוא הפנימיות שלהם הוא עד"ז,
שהנפש הוא מהתנוצצות י' כלים דאצילות ,שהרי מאורות פעולות של האצילות שהם בבחינת
גבול ושיעור הם מאירים בדרך התנוצצות לנבראים ,לכן הם נעשים נפש ופנימיות לכלים
דבריאה ,ורוח ונשמה שלהם הם מסוד חיצוניות ופנימיות של בינה דאצילות.
ועולם היצירה כבר נתבאר שו"ק מקנן שם 3555ושם הוא מט"ט המושל בכל אשר לו,
עבדו זקן ביתו 3556ונקרא בשני שמות א' בשם נע"ר וא' בשם זק"ן ,והיינו כאשר עולה לסוד
הבריאה כמ"ש )בראשית ה כד( ויתהלך חנוך את האלהי"ם שנעשה משמש לכסא כמ"ש רבינו
הגדול ז"ל בספ"ד פ"ה ,3557כידוע שמט"ט בעצמו הוא במדרגת ו"ק וראשו בבריאה בסוד הג"ר.
והענין כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים שלעולם האמצעי הוא העיקר ,3558ואלו הג'
עלמין בי"ע הם גוף אחד שלם כולל כל הנבראים כמו האדם למטה שמתחלק לג' מדרגות ראש
בטן גויה שבהם נר"ן ,והרוח הוא עיקר האדם ,ונפש שלו הוא למטה ממדרגתו שבא להשתלם
ע"י ,ונשמתו הוא למעלה ממדרגת האדם ובאתה להשלים אותו ,וכמו כן הם הג' עלמין שבהם
ממשלת מט"ט כולל כל הג' הנ"ל ,שרגליו בעשיה למטה בסוד בטן שלו והוא סנדלפון ,ורוח
הוא העיקר והוא מדרגת עצמו ביצירה ונקרא מט"ט כליל שית סטרין ,וע"י עיקר הנהגת העולם
התחתון בו' ימי החול ובו' אלפי שנין שהוא בב' הדרכים של חסד ודין שהוא סוד עה"ד טו"ר,
מטה הנהפך לנחש ונחש הנהפך למטה ,3559ששם לעומתו שליטת הנחש בסטרא דרע כמשי"ת
במקומו בס"ד )פתח ל'( והוא )בראשית ג כד( להט החרב המתהפכת ,ושם הוא נקרא נער בסוד
היניקה בו"ק ,ובגדלות אז עולה בסוד ג"ר שלו בבריאה שהם במדרגת אימא שנעשה עצם
מעצמיו בסוד המוחין ,ושם הוא נקרא זקן ביתו ,שאו"א נקראים זקנים 3560כמו באצילות
שנכללים בסוד הדיקנא.
הפתח ל
עולם המלאכים הוא ביצירה שמט"ט הוא כוללם ולכן נקרא שר העולם ,שהמלאכים הם
משרתים להוציא פעולות מאורות העליונים של זו"נ ולכן נקרא כל א' מהם מלא"ך בסוד ב'
שמות הוי"ה אדנ"י ,ושם הוא סוד ד' חיות המרכבה בד' פנים שלהם שהם כלל ד' פרצופים נגד
ג' קווין של הפעולות חד"ר והרביעי המקבל ,והם ג"כ כלל ד' מלאכים הכוללים הידועים בסוד
 3552עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ג וז"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 ,ועי' בהגר"א בתז"ח ד' ע"ג וז"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.
 3553עי' בהגר"א בתיקו"ז כז ע"ג ד"ה בבית ראשון.
 3554עי' זהר ח"ג רי"ט ע"א.
 3555עי' ע"ח אבי"ע עשיה פרק ג'.
 3556עי' זהר ח"א קכ"ו ע"ב.
 3557ל"ו ע"ג וז"ל ,כתיב ויתהלך עד בשמו  -הוא עולם היצירה והוא חנוך כידוע וז"ש חנוך
לנער כו' לנער הידוע כו' ,ועיין בזוהר רות דף ס"ו ע"ג כתיב ויתהלך חנוך את האלקים עד בגין
דאתמשכא לתתא ,את האלקים ולא את ה' ,ר"ל שנעשה משמש לעולם הבריאה שנקרא אלקים,
ולא לאצילות שנקרא ה' ,כנ"ל ואיננו בשם זה כו' ר"ל שנקרא בשמא דמטרוניתא כידוע וזהו כי
לקח כו' ,עכ"ל.
 3558עי' 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.
 3559עי' זהר ח"ג רנה ע"א.
 3560עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"א.
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ארגמ"ן ,ואף שעיקר שם מלאכים הוא ביצירה ,מ"מ גם בריאה ויצירה הם בכלל ,רק שאותם של
הבריאה נקראים שרפים ושל יצירה חיות ושל עשיה אופנים.
והיינו שבבריאה הוא סוד שם אלהי"ם ,הכסא ,ושם אש שלמעלה ,וע"ז נאמר )תהלים
קד ד( עושה מלאכיו רוחות הם ביצירה שהוא בסוד רוח ו"ק באמצע ,אבל משרתיו הם אותם
שבבריאה שהם אש לוהט ,והענין שכמו במלכותא דארעא יש לו ב' מיני עבדים הא' הם
המשרתים אותו בבית מלכותו רואים פניו היושבים ראשונה במלכות ,והב' הם אותם שמנהיגים
המדינה ונשלחים לכל דבר אשר יצוה עליהם המלך לבני מדינתו ,והם נקראים שלוחים
ומלאכים ,וכן הוא למעלה במלכותא דרקיע שהשכינה היא אשר יורדת לבריאה בהיכל ק"ק
בסוד הכסא ,שם הם משרתיו והם בסוד ב' כרובים עליונים מט"ט וסנד"ל אשר שם שהם
משרתים לשכינה בסוד )תהלים יח יא( וירכב על כרוב.
והשכינה היא בסוד אש אוכלה ,כמ"ש )דברים ד כד( כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא וגו',
שהוא האש האוחז בנ"ר שהם בסוד נ'פש ר'וח ,והיא אוכלת קרבנין שהם סוד התפלות במקום
קרבנות תקנום 3561שהם הכל בסוד היכלות דבריאה כמ"ש האריז"ל באריכות בסוד התפלה ,ושם
ג"כ סוד הנשמות שקרויים נר ובהם אחיזת השכינה ,וצריך להוסיף שמן בנר שהם התורה
והמצות בכל יום שלא ישרוף הנר כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בביאורו להיכלות באורך ,3562והם
העולים בסוד הבירורים שהם מאכ"ל השכינה בסוד זיווג ב' שמות הנ"ל מ"ה וב"ן 3563לחבר
בריאה ואצילות ביחד אדם ובהמה תושיע ה' 3564בהמה בכללא דאדם אשתכח כמ"ש בספ"ד
פ"ד )כ"ח ע"ב( ובביאורו שם ,והוא אש של מעלה שע"ג המזבח ששורף הקרבן ,ולכן נקראו
שרפים.
והם ב' הכרובים שביניהם הוא מקום השכינה כמ"ש )במדבר ז פט( וישמע את הקול
מדבר אליו מבין שני הכרובים וגו' ,שהשגת משה רבע"ה היה בבריאה כידוע 3565והוא סוד
נקודה אות ב' דבראשית שהוא שב"א בסוד ב' אש ושם ותר"ב 3566חכמת שלמה 3567שהיא נקודת
מלכות היורדת לבריאה ,כי חכמ"ת אלהי"ם בקרבו 3568לעשות משפט כמ"ש בספ"ד בביאור
רבינו הגדול שם ,3569והוא סוד ב' דבראשית חכמה תתאה נקודה שהיא יורדת להתלבש בין ב'
הכרובים הנ"ל ,והם נושאים נקודה זו ע"ג ובו התחילה התורה שהיא אורייתא דבריאה ,והם
בסוד את השמים ואת הארץ ד"ו פרצופים דבריאה ,ושם הוא סוד שם מ"ב שהם השרפים
)ישעיה ו ב( שש כנפים שש כנפים לאחד וגו' ,3570והם בסוד גומרין דאשא הנזכרים בזוהר פרשת
צו )ל' ע"א( והם ה"ג דבחג"ת נ"ה ,ונו"ה נכללים בחד כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים והם
בסוד ה' אותיות אלקים שבכסא ,והוא מ"ש בדניאל )ז ט( כורסיא שביבין די נור וגו'.
ובעשיה הם נקראים אופנים שהם ד' אופנים הכלולים בסנדלפון ,והנה אופן אחד
בארץ ,3571ושם הם מים שמגלגלים האופנים בסוד מים שתחת לרקיע תחת הפרסה בסטרא
 3561עי' ברכות כ"ו ע"ב.
 3562עי' יהל אור ח"א ט"ז ע"ד.
 3563עי' רמ"ע מפאנו תיקוני תשובה פרק יט.
 3564עי' תהלים לו ז.
 3565עי' ע"ח זווגים ו' שמשה זכה לבינה.
 3566עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ד'.
 3567עי' מלכים א' ה י.
 3568עי' מלכים א' ג כח.
 3569ל"א ע"ב וז"ל ,זכה שלמה לישב על כסא ה' וירש סיהרא וזכה לחכמה זעירא חכמה הנ"ל
לכן אתבסמו הנוקבין שהן רוחין דבריאה וז"ש בגינהון כתיב כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו  -וגו'
שהוא חכמה דבריאה שנקראת אלקים ,עכ"ל.
 3570עי' תיקו"ז כ"ו ע"א וז"ל ,אולפין רזא ,דאינון ח' חוטין לכל סטר ,לקבל ארבע אנפין וארבע
גדפין דכל חיה ,ובחושבן זעיר דחנוך א"ז איהו שד"י ,אז ישיר בכל אתר ,ואמרו מארי מתניתין ,כל
מאן דפחית לא יפחות משבע ,וכל מאן דאוסיף לא יוסיף על י"ג ,ואינון שבע לקבל שבע ימי
בראשית ,דרמיזין לשבע שמהן אבגית"ץ וכו' ,ועלייהו אתמר שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים
שש כנפים לאחד ,דבהון פרחת צלותא לעילא ,ואינון תמן מ"ב ,לקבל מ"ב אזכרות דאינון בתפלין
דיד ותפלין דרישא ,ועלייהו אתמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' וכו' ,עכ"ל.
 3571עי' יחזקאל א טו.
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דמלכות ,ושם הוא סוד מקו"ם מקומו של עולם התחתון אשר נעשה בסוד הצמצום בסילוק
האורות למעלה מן הפרסה והוא גי' אופנים ,וז"ס מ"ש )חולין צ"ב ע"א( ברו"ך כבו"ד ה'
ממקומ"ו ,ואמרו שאופנים הוא דאמרי ליה ,ושם הם בסוד מים ֹבּכִ י"ם 3572ר"ת של הפסוק הנ"ל.
אבל )חולין שם( השרפים הם אומרים קק"ק וגו' בסוד היכל ק"ק שהוא כולל ג"ר דמקנן
שם ,3573וז"ס התורה שנתנה באש ,מבריאה ,מימינו אש דת למו ,3574ושם היא כתובה באש
שחורה ע"ג אש לבנה ,3575והוא ג"כ בסוד שרפי"ם שהם תר"ך אותיות שבי' דברות וכלל הי'
דברות ,והוא סוד נקודת י' חכמה דאצילות שירדה לאכתריא"ל כתר דבריאה ששם גנוז חכמתו
של יוצר בראשית ,וביצירה הם נקראים ג"כ חיות והם אחורי שם שד"י אותיות שאחריהם ובסוד
)יחזקאל א יד( והחיות רצוא ושוב כמ"ש )תז"ח מ"ב ע"א( רצוא בנוריא"ל ושוב במטטרו"ן,
וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בספד"צ פ"א 3576על זה ,כי מט"ט הוא יסוד דיצירה דדכורא שבו ,וד'
חיות הם בנוקבא ,ומצד היסוד דדכורא הוא שם שד"י גי' מט"ט ,ואינו כלול בחיות ,וז"ש ושו"ב
גי' שד"י במט"ט ,וכשהוא עייל לנוקבא אז נקרא נוריא"ל גי' רצו"א ,ואותיות שאחרי שד"י הוא
גי' חיו"ת והוא בסוד מ"ם סתומה ד' כנפות הארץ שהם ד' חיות גי' ד' פעמים ק"ו שהם ד' קווין
של מ"ם סתומה דנוקבא.
פתח לא
ונקרא ג"כ מטטרו"ן ש"ר הפני"ם 3577גי' אלף חסר חד 3578שהוא בסוד ב' צבאו"ת תצ"ט
ופלגא מכאן ,ותצ"ט ופלגא מכאן והם בסוד ב' התנינים שביאורין 3579שהם נו"ה ,מעלה ומטה,
שמלאכים בשמים נקראים בשם צבאות וכן ישראל למטה בארץ ,3580ומט"ט הוא יסוד 3581כ"י
כ"ל בשמים ובארץ ,שגופו נשאר בארץ ונפשו בשמים שהוא חנו"ך 3582מן הארץ ונהפך ללפי"ד
א"ש גי' אותיות שאחרי שם שד"י בסוד חיו"ת הנ"ל.
וז"ס הגדול והנורא מ"ש בזוהר )ח"ב קמ"ה ע"ב( דשלמה כל יומוי הוי משתדל למיתי
אלף לגבי כל"ה בחותמא דגושפנקא טמירא כו' ,כי ידוע שהם כ"ז אותיות עם מנצפ"ך והם
בחשבון תצ"ט ופלגא ,וכן בהיפוכא בסוד תשר"ק ג"כ כ"ז והם בסוד דו"נ איהו בנצח ואיהי
בהוד ,3583וא' בסוף משלים לאלף משמש לכאן ולכאן הוא בדרגא דיסוד המחבר כל היאורין יחד
בסוד הנה"ר שנמשכים בו כל היאורין ,כי נו"ה הם אפיקי ים ,כאיל תערוג על אפיקי מים וגו'
)תהלים מב ב( ,והם תרין עוזלין דאיילתא ,3584משוה רגלי כאילות וגו' )שם יח לד( ,וסוד כל"ה
 3572עי' ר' בחיי ויקרא ב יג ,וכן ע"ח כללים פרק ב'.
 3573עי' ע"ח שמות פרק א'.
 3574עי' דברים לג ב ,ועי' רש"י שם.
 3575עי' אד"ר קלב ע"א ועי' תיקו"ז קמא ע"א.
 3576י"ג ע"ג וז"ל ,ואמר והחיות כו' כמ"ש בזוהר רצוא בנוריאל ושוב במט"ט ,והענין כי מט"ט
הוא יסוד דיצירה כידוע ,וארבע חיות הן בנוקבא ,והוא יסוד דדכורא רק שכליל בנוק' כמו כל יסוד
דדכורא ,וכל יסוד יש בו שני בחינות א' דדכורא וא' דנוק' שהוא כלול בה ,עכ"ל.
 3577עי' זהר ח"א קכ"ו ע"א.
 3578עי' ע"ח שמות פרק ז'.
 3579עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 3580עי' ביאור אגדות להגר"א ברכות פרק ה' אות ו'.
 3581עי' דה"י א' כט יא.
 3582עי' זהר ח"ג קפ"ט ע"ב.
 3583מובא בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד ,וכן ע"ח אנ"כ פרק ט'.
 3584עי' תיקו"ז קכ"א ע"א וז"ל ,כד האי רוחא אחיד בעמודא דאמצעיתא אתמר ביה קול ה'
בהדר ,כד אחיד בתרין שוקין דאינון צר"י אתמר בהון קול ה' יחולל אילות דאינון תרי עוזלי
דאיילתא תרין אחים איש באחיהו ידובקו ,עכ"ל ,ועי' שם בגר"א וז"ל ,דידים יכולים לשמש זה
בלא זה ושם שמאלא נכלל בימינא והוא עיקר ,משא"כ ברגלין דשניהם כחדא נמנים והן אחים
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הוא בנו"ה שהוא ר"ת נ"ה והוא בקדושין לבד שאז היא נקראת כלה ,ואח"כ בביאה שאז נותן
בה הטפה מיסוד או וככל"ה תעד"ה כלי"ה )ישעיה סא י( והוא 3585ר"ת נה"י ,והם סוד הנקודות
המאירים באותיות שהוא הטפה פנימיות דיסוד שנמשך מחכמה ,והוא סוד הארת הדעת בה,
ומלאה הארץ דעת כמים וגו' )ישעיה יט א( ,והוא סוד דרגא דמשה שהוא הדעת 3586והוא נקרא
טמירו דגושפנקא 3587שהוא חותמא דגושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,3588והוא האלף שזכה
לה בסוד א' דויקרא 3589שמשלים לב' צבאות הנ"ל ,והנה מט"ט הוא כולל ב' עלמין והמיחד בין
ב' צבאות שמים וארץ כולל ב' הצבאות ומש"ה הוא ר"ת מ'טט ש'ר ה'פנים 3590שהוא אלף חסר
חד דב' צבאו"ת ,והוא שרשא דיליה הדעת אל"ף דמשלים לאלף ,וידוע שהוא היה סוד המטה
שנשתמש בו משה ,מטה הנהפך לנחש כו' 3591שהוא בב' סטרין שהוא עץ הדעת טו"ר ,ובקדש
אם היה מדבר אל הסלע היה מגיע למדרגה עליונה מאד.3592
והענין סוד נורא ועצום ,כי תחלה נתנה התורה בסוד )שמות לב טז( לוחות אבן והמכתב
מכתב אלקים חרות על הלוחות וכו' ,וסוד ב' הלוחות הם בדרגא דנו"ה והם סוד מ' וס'
שבלוחות ,3593שהם מט"ט וסנד"ל ב' כרובים 3594שהם ב' הצבאות שהם בסוד אותיות לבד בלא
תאומים ,ור"ל דלכן נאמר בהם לשון רבים איילות וז"ש איש באחיהו ידובקו וכמ"ש משוה רגלי
כאילות דהן אילות ,עכ"ל.
 3585כלי"ה גימ' ר"ת נה"י.
 3586עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ד וז"ל ,מחללא תליתאי נפקין אלף אלפין כו'  -והוא בלעם בן
בעור כנגד הדעת שאמר ויודע דעת עליון ,נגד משה שהוא מסוד הדעת כידוע ,ואמרו ולא קם נביא
בישראל כמשה בישראל הוא דלא קם אבל בא"ה קם ומנו בלעם ,עכ"ל ,וכן שם י"א ע"ד ,בלעם נגד
משה בדעת שהוא אחורי הראש ומשה בפנים כידוע ,וז"ס כי פנו אלי ערף ולא פנים )ירמיה ב'(,
עכ"ל.
 3587עי' בפתח הבא.
 3588עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 3589עי' יהל אור ח"א ט"ו ע"א.
 3590עי' שעה"פ פרשת בהעלותך.
 3591עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
 3592עי' תיקו"ז מ"ו ע"א וז"ל ,והאי סלע לא נפיק מיניה אלא טפין טפין זעיר שם זעיר שם,
וכמה מחלוקות על אלין טפין ומאן גרים דא המורים )ע"ר – בי' הגר"א( דאתמר בהון כל המורה
הלכה בפני רבו חייב מיתה ,ובגין דא שמעו נא המורים ובגינייהו ויך משה את הסלע במטהו
פעמים ,דאם לא דמחא בה לא הוו טרחין ישראל ,ותנאים ואמוראין באורייתא דבעל פה דאיהי
סלע )שהוא המט"ט – בי' הגר"א( אלא אתמר בו ודברתם אל הסלע ונתן מימיו ,בלא טורח ,ויהיה
מתקיים בהון ולא ילמדו עוד וגו' ,והוה נפיק מיא בלא קשיא ומחלוקת ופסק ,עכ"ל.
 3593עי' ע"ח זווגים פרק ו' ,ועי' לעיל ז"א פתח כ"ח.
 3594עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ג וז"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
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נקודות ,והם בסוד והמשכילי"ם סוד ב' כליות יועצות חכמה ,3595והנה סוד כס"א הם ג' עלמין
כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליקוטים שס' של כס"א הוא סנד"ל וכ' של כס"א מט"ט שהוא כרוב קל
שלו והם בסוד ס"ם חיים ,ולפי שמחוץ להם שרו של עשו הידוע ,לכן אינם שלמים עד שיתעלו
לבריאה שם עלמא דחירו ושם מ' וס' שבלוחות בינה ותבונה שהם עומדים בנס ,וא' שבכס"א
הוא בריאה ששם מקנן שם אהי"ה ,3596אלף בינה א' דאנכי שבו נתבסם העולם עלמא דחירו,
ע"ש )בהערותי( שהארכתי בביאור דבריו.
והנה לוחות הראשונות נתנו להם מסוד מ' וס' מט"ט וסנד"ל דו פרצופים שבבריאה
בסוד א' דאנכי ,ולכן זכו לחירות ממלאך המות ,3597שהוא נחשא דמותא ס"ם שמחוץ לב' עלמין
שהם יצירה ועשיה ,וזכו לס"ם חיים שהוא על נס ,והיה כל הנשוך וראה אותו וחי ,3598שבבריאה
כולו טוב שאצילות נהיר ביה ,והם סוד הנקודות דחכמה שמאיר בבינה ,שאו"א הם ריעים דלא
מתפרשין ,3599והם סוד ב' לוחות שזכו לב' יודי"ן שבא' מים עליונים ומים תחתונים ,3600ושם
הוא בחיבורא דלא מתפרשין ,והם )חגיגה י"ד ע"ב( אבני שיש טהור שאין שם אחיזה לסט"א
כמ"ש ר' עקיבא לתלמידיו )שם( אל תאמרו מים מים ,שנאמר דובר שקרים וגו' ,ולכן זכו כולם
לשמוע י' הדברות מפי הקב"ה בעצמו שהם בסוד נקודות האותיות בדבור ,ועיין בתיקונים )צ'
ע"א( בודאי אבני שיש אנון י' י' כו' ,ואנון רמיזין באות א' רישא וסופא י' ,ו' נטוי בינייהו איהו
עץ החיים מאן דאכיל כו' ,בגין דאורייתא מתרין לוחין אלין היה משה נחית לון לישראל ולא זכו
ואתברו כו' ויהיב לון אחרנין מסטרא דעץ הדעת טו"ר דמתמן אתייהבית אורייתא באיסור והיתר
כו' ,ובג"ד אמר ר' עקיבא לתלמידיו כשהגיעו לאבני שיש כו' ואי תימרו דהא אסתלק עה"ח כו'
דובר שקרים כו' ע"ש ,ופירש רבינו הגדול שם )צ ע"א ד"ה ואינון( שלוחות ראשונות נתנו
מסטרא דבריאה דשם עץ החיים כולו טוב ,והם סוד ב' יודי"ן של הא' ,ו' בינייהו הוא הכתב
שעליהם ,ולוחות שניות היו בסטרא דיצירה במט"ט ששם עץ הדעת טו"ר ,ושם מבחוץ הוא
השקר דשם אית פרודא ,והוא נחש עקלתון דהוא דובר שקרים שהוא אוחז בעץ הדעת טו"ר,
משא"כ בבריאה שם דובר שקרים לא יכון וגו' ,ובעץ הדעת ב' לוחין הם בסוד ב' ההי"ן יעו"ש
באריכות.
פתח לב
והנה לולי חטא מי מריבה ,היו זוכים למעלתם הראשונה שקודם חטא העגל לסוד
התורה בבריאה עץ החיים וכמ"ש בכ"מ בתיקונים )מ"ד ע"א( וע"ש באריכות בביאורי רבינו
הגדול ז"ל ,3601שהיא ברתא דמלכא סיהרא דעץ החיים ,כל כבודה בת מלך פנימה )תהלים מה
יד( ,ההוא נקודה דלגאו שהיא נקראת כבוד כו' ,והוא סוד גילוי כבוד נוקבא בבריאה שהיא
שוכנת על ו"ד שהם תרין רביין ס"ם דבריאה ב' לוחות הראשונות ד"ו פרצופים כמ"ש ,ונקודה
בהרבה מקומות ,וסנד"ל הוא נוקבא ,והארץ הדום רגלי ,ד' רגלין ד' חיות ,והן בנוקבא כידוע ,והן
מט"ט וסנדלפון שבבריאה עצמה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א תז"ח ד' ע"ג וז"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.
 3595עי' ברכות ס"א ע"א.
 3596עי' ע"ח שמות פרק א'.
 3597עי' שמות רבה פרשה לב פ"א.
 3598עי' במדבר כא ח.
 3599עי' זהר ח"ג ד' ע"א ,ועי' ע"ח עקודים פרק ה'.
 3600עי' רע"מ ח"ג רכג ע"ב.
 3601מ"ב ע"ד ד"ה דיהבין ליה וכו' וז"ל ,אפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע
וכו' ,לא עאל לארעא קדישא עד דיזכה לה דמתרין לוחין דאתברו פרחה מיניה וכו' ,ועתה מתכסה
בסלע דמט"ט וכו' ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א תיקו"ז מ"ג ע"ג ד"ה דא קולמוס וז"ל ,שותפא דעבד גרם לך
למחטי בסלע בגין דמטה דאתמסר לך הוה דאילנא טו"ר מט"ט טוב ס"ם רע ,וכען דחזרת בתיובתא
ואתדבקת באילנא דחיי הא נפקת מעבד ואתהדרת בן לקב"ה וכו' ,דכל ענינו )דמשה( תליא
בישראל דלוחות הראשונות ניתנו לו מעץ חיים וכיון שחטאו בעגל נשברו ואתיהיב לון בסט' דע"ה
טו"ר וכו' ולכן לא יגלה עה"ח עד לע"ל ,עכ"ל.
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זאת כוללת חו"ב ,אצילות ובריאה ,3602שהם סוד כבו"ד ,כ"ב אותיות עם י' נקודות שהם בבחינת
דבור ,שלכך זכה להלכה למשה מסיני בגילוי כלה דיליה 3603בדבור שהשכינה מדברת מתוך
גרונו ,ואז היה זוכה לסוד א' של כסא שהם בסוד אלף טורין 3604בסוד המרגלא בבריאה,3605
והוא בסוד )בראשית לד ג( וידבר על לב הנערה שנע"ר הוא ביצירה 3606במט"ט בשית סטרין
ה"פ די"ן דאדנ"י ומיתוק סוד ה' דנער"ה ה' אלפין דילה ,והוא בסוד מיתוק הגבורות בסטרא
דאימא בשם א' דאהי"ה דמקננא בבריאה ,והוא סוד )במדבר יב א( אישה כושית אשר לקח,3607
ואם היה מדבר אל הסלע שהוא בסוד גילופי דאהי"ה דיודי"ן ,היה זוכה לנשואין שלה ,והוא
סוד י' דנותן לה בזיווגא בסוד כלי"ה שהם נה"י כמש"ל )בפתח הקודם( והיו ישראל זוכים
להשגת התורה בבחינת כלת משה הפנימיית הלכה למשה מסיני כמו שהיה בלוחות הראשונים
שהיו שומעים הדברות מפי הקב"ה.
והוא סוד )תיקו"ז כ' ע"ב( קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא ,שעזקא הוא בסוד אימא
דבריאה ס' דאפרסמון 3608ושם האותיות בסוד הקידושין טבעת הקידושין שהם בסוד כל"ה בב'
צבאו"ת של האותיות ,וקוטרא הנ"ל הוא י' כלת משה הפנימיית בבחינת נשואין בסוד הדבור
שהיא קשורה בכסא הכבוד בסוד חו"ב כמ"ש ,והוא י' בזיווגא שהם הנקודות של האותיות בסוד
הדיבור שהוא הטיפה בזיווגא ,והוא בטמירו בסוד ברתא דמלכא דיתבא על מגדלא ,3609שהמגדל
 3602עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ד וז"ל האצילות ובריאה הם באחדות ,ואצילות סוד
החכמה ובריאה היא סוד הבינה וחכמה ובינה הן רעין דלא מתפרשין ,עכ"ל.
 3603עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו,
ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו',
אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 3604עי' זהר ח"א י"ח ע"ב תדשא הארץ דשא עשב וגו' השתא אפיקת חילא באינון מיין
דאתכנשו לאתר חד ,ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה טמירין עלאין וחיילין קדישין די
כל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמאריהון ,ורזא דא
)תהלים קד יד( מצמיח חציר לבהמה וגו' דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין לה בכל יומא
ההוא חציר ,וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי
בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ג וז"ל ,ויאמר עד
דאתכלל בכללא דאדם  -כאן התחיל בבי"ע ואמר תוצ"א האר"ץ נפש חי"ה למינ"ה הוא נוקבא
דז"א ,כמש"ל נפש חיה דא דוד מלכא ובה נכללת בריאה כסא הכבוד ,וזהו בהמ"ה ,ועיקר נפש חיה
הוא על בריאה כמ"ש למטה ,ומשם אתפרש בהמה ורמש כו' כמ"ש למטה ,וז"ש היינו דכתיב אדם
ובהמה תושיע ה' ,ר"ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות ובהמה הוא עולם הבריאה ,לבוש לעולם
האצילות ,ואמר חד בכללא דאחרא משתכחא ר"ל שנאמר אדם ובהמה נכללו ביחד ,וכן האצילות
ובריאה הם באחדות ,ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה ,וחכמה ובינה הן רעין דלא
מתפרשין ,והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אלף טורין כמ"ש בפרשת בראשית דף י"ח ע"ב,
עכ"ל )וע"ש בהמשך שמקשר את זה לקרבן(.
 3605עי' שעה"כ קבלת שבת פרק א'.
 3606בהגר"א על ספד"צ ל"ו ע"ג וז"ל ,כתיב ויתהלך עד בשמו  -הוא עולם היצירה והוא חנוך
כידוע וז"ש חנוך לנער כו' לנער הידוע כו' ,ועיין בזוהר רות דף ס"ו ע"ג כתיב ויתהלך חנוך את
האלקים עד בגין דאתמשכא לתתא ,את האלקים ולא את ה' ,ר"ל שנעשה משמש לעולם הבריאה
שנקרא אלקים ,ולא לאצילות שנקרא ה' ,כנ"ל ואיננו בשם זה כו' ר"ל שנקרא בשמא דמטרוניתא
כידוע וזהו כי לקח כו' ,עכ"ל.
 3607עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר )לאפוקי אבות שהם בטבור ולכן זכו
לא"י( והוא הדעת דמשה שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה לדיבור ,והוא אשה
הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ כנ"ל ,עכ"ל.
 3608עי' זהר ח"ב קכ"ז ע"ב ,ועי' ע"ח זווגים פרק ד' וה'.
 3609עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ב ז"ל ,אמר לון ,ההוא חויא דאתון מגיחין קרבא ביה איך
אשתזבתון מניה דאיהו בלע וקטיל ,ולא עוד אלא דאיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין דקא אתיין
אבתריה ,וברתא איהי על מגדלא דפרח באוירא ,ומכריזין בכל יומא ברקיעא ,דכל מאן דקטיל
להאי חויא דיהבין ליה לאנתו בת מלך פנימאה ממשבצות זהב לבושה ,והאי זהב איהו ז' ימי
בראשית ה' חמש אור ב' איהי ב' מן בראשית ,עלה אתמר יפה כלבנה תורה שבעל פה קראן לה
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הוא הכסא כידוע שהוא באימא ,והיא בת מלך פנימה ,וכאשר חטא במי מריבה ע"י הערב רב
דפגמו ביה ,לא זכה לנשואין דילה רק היא ארוסה בסוד הקדושין לבד בסוד האותיות שהם בסוד
כל"ה כמש"ל )בפתח הקודם( שמה שנשאר לנו רק בסוד האותיות הכתובים בלוחות ולא בסוד
הדיבור ,וגם זה רק בסוד לוחות השניות בסטרא דעץ הדעת טו"ר ,כי דרכי התורה נעלמו מאתנו
ולא נשאר רק בסוד תורה שבע"פ בסטרא דמחלוקת הללו מטהרין כו' )חגיגה ג' ע"ב( והוא
ביצירה במט"ט בסוד נער בלי מיתוק שהם ,3610בעלי תריסין דאתכנסו תמיד על האי סלע לתברא
לה ולהוציא מינה פסוקות פסוקות ,שגם משה שזכה לסוד ארוסין נגנז בסוד כל ההולך על גחון
)ויקרא יא מב (3611שהוא הנחש סמ"א דמותא שהוא סביב מבחוץ למט"ט ,ולכן שם אתהפך
ממטה לנחש ,ואין מוצאין הלכה ברורה מצד השקר של הנחש הסותם מעיינות החכמה ,וא' של
הכס"א שהוא סוד חותמא דגושפנקא סוד הדעת דממלא לה נסתלק ,ונהר יחרב ויבש )איוב יד
יא( ,ואז )תהלים קא ז( דובר שקרים וגו'.
וזהו היה כל ענינו של שלמה המלך ע"ה שרצה לתקן זה ולזכות לדרגא דמשה להלכה
למשה מסיני 3612ולא השיגו כמ"ש )קהלת ז כג( אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני ,וזה שכתוב
שרצה להוריד א' לגבי כל"ה שהוא סוד י' פנימאה שבכס"א שהוא טהירו ,וז"ש קוטרא דנעיץ
בעזקא שהוא בטמירו דגושפנקא כו' ,שהוא חותם של אמת שהוא עץ החיים ,והוא בסוד אהי"ה
פעמים אהי"ה דאימא א' שבכסא ,ובסילוק א' נשאר מת בסוד נחש שהביא מיתה לעולם.
ומט"ט בבריאה הוא נחשא דחיי 3613בסוד כרו"ב ק"ל שלו שבו רוכב הקב"ה ושט בח"י
אלף עלמין 3614שהם מט"ט ,דמטטרון גי' נחש שהוא עומד על נס מ' וס' ד"ו פרצופים
שבבריאה ,והוא נקרא שר הפנים )זהר ח"ג רי"ט ע"א( שהוא בסוד ב' פנים ב' יודי"ן של הא' ,ב'
לוחות הנ"ל בסוד )משלי כז יט( כמים הפנים לפנים וגו' כמ"ש שהם )חגיגה י"ד ע"ב( אבני שיש
טהור כו' ששם המים ביחודא חדא ,וכאשר עולה לבריאה אז הוא משמש לו ונכלל במדרגתו
העליון ,וכולל גם סנד"ל עמו בזיווגא דדו"נ בסוד ב' צבאות הנ"ל ,והא' טמירו דגושפנקא א'
דכסא משלים אותו לאל"ף ,שמיחד ב' צבאות בסוד אלף אדרין של הדעת 3615בסוד ב' כליות
שהם ב' פעמים כרו"ב שמתמלאים ע"י הי' ,טיפה דחכמה עילאה.
במתיבתא ,ובגין דא כרוזא כריז ,כמה גברין כמה מארי תריסין אתכנשו בבי מדרשא לאגחא קרבא
עם חויא בגינה ,וכמה תריסין אתעבידו פסקות בגינה דברתא דמלכא ,ויפן כה וכה וירא כי אין
איש ,לית בהון דקטיל לחויא עד דייתי ההוא דאתמר ביה ויפן כה וכה ויך את המצרי ,ובגין דא
אתמר עד כי יבא שיל"ה ,שיל"ה מש"ה דאיהי מורשה דיליה ובגין דא בגיניה אתמר ביה ,עד כי יבא
שיל"ה דיליה )נ"א דילה( ודאי איהו קטיל לחוייא ,עכ"ל.
 3610עי' תיקו"ז מ"ג ע"א ובגר"א שם.
 3611עי' קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ט ע"ב וז"ל ,וז"ס וא"ו
דגחון גדול האיש מה גדול ,והוא אמצע של תורה לויתן נחש בריח הבריח התיכון ,כמש"ל ושם
קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ"ל בז"ח בשלח ,והוא הולך בגלותא בת"ח ומתגלה בהם והכל
ברמז כנ"ל וכמ"ש בפ' משפטים ברע"מ וז"ש הולך על הגחון שעל הגחון הולך בגלותא ,עכ"ל.
 3612עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ד לעיל הערה .3603
 3613עי' פירוש הגר"א להק' האד"ר קכ"ז ע"ב ד"ה יתיב בגווייהו וז"ל ,ב' היצרים כידוע שיצ"ט
הוא חוויא דחיים סם חיים והוא מ"ש וראה אותו וחי ,עכ"ל.
 3614עי' שער מאמרי רשב"י כ"ה ע"א וז"ל ,ודע דהאי נונא מטטרו"ן דיוקנא דצדיק חי עלמין,
דאיהו הוא דאפיק האי גוון תכלא ,ונמצא שהוא בבריאה ,בשית דרגין לכרסיא ,וממנו היצי' שהוא
עץ הדעת טוב ורע ,כי סמוך לו הקליפות ,והיא מתכסה בתכלת ,זה הבא לה על ידי מטטרו"ן,
דיוקנא דיוסף הצדיק ,כדכתיב והוא נער ,וזמ"ש דיוסף חפי על אימיה שלא יסתכל בה עשו ,סטרא
אחרא בישא ,ונתכוונו למה שכתבנו ,ותכלת זה נמצא בדג שבים כנרת ,והוא בחלק זבולון שהוא
ירכא שמאלא ,הוד ,ובה היה אוחז דוד והיה הכנור מנגן מאליו ,ולפיכך היה דוד אדמוני בסוד
ההוד ,שהוא דין ,וממנו התעוררו' לזווג בחצי הלילה ,שהיה קם דוד בסוד שמאלו תחת לראשי,
ועל ידו הקב"ה שט בי"ח אלף עלמין ,כי על ידו מתעורר צדיק חי העולמים ,ולפיכך הי' דוד חי
וקיים כי על ידי ההוד מתעורר היסוד שהוא חי העולמים ,ובדיוקנא דיליה מטטרו"ן בבריא' והוא
ההוא נונא דנפיק על ידי ים כנרת והוא התעוררות ההוד שבבריא' ,עכ"ל.
 3615עי' א"ר קל"ו ע"א וז"ל ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא
שרייא עלייהו ודרי בהו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד בהגה"ה ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב' חו"ב ,ואמר הקב"ה לאלף כל
ייחודי לא יהיה אלא בך ,והוא הכתר שהוא הדעת ,פלא ,אלף ]ולא אלף אלפין וכנראה שהגר"א
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ודעת הוא חותמא דגושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא 3616ד"ו פרצופים הנ"ל ,והוא
בסוד הוי"ה הוא האלהי"ם ,שהוי"ה באצילות ושם אלהי"ם בבריאה 3617שהם חו"ב ,ושם הדעת
באמצע בסוד הבאר כמ"ש )במדבר כא יט( וממדבר מתנה וממתנ"ה נחליא"ל ,שהמתנה הוא
3618
ברתא דמלכא ,דמאן דקטיל להאי חויא יהבין ליה ברתא דמלכא ,ונחליא"ל הוא שמא שלים
הנ"ל ,והוא גם כן בסוד זיווגא דהוי"ה אהי"ה עם ל"ב נתיבות חכמה ונ' שערי בינה ,והם נחלי
א"ל הנובעים ממעינות החכמה שבאימא נעשו שם בסוד נחלים והם ל"א נתיבות והראשון הוא
שביל גנוז נתיב לא ידוע עיט 3619ולא שזפתו עין אי"ה ,3620ומנחליא"ל במו"ת הוא שמא שלים ד'
פעמים בסוד קשירו דכל דרגין )ד'( ]ב'[ פרצופין דאצילות ודבריאה ,ועיין מה שכתב רבינו
הגדול בביאורו לשירת הבאר.
והנה ממ"ש תבין שסוד מטטרו"ן במקומו ביצירה הוא כולל טו"ר ב' הדרכים והם סוד
3621
)יחזקאל א יד( החיות רצוא ושוב ,רצו"א בנוריא"ל ושו"ב במטטרו"ן )תז"ח מ"ב ע"א(
שהוא מתהפך ממטה לנחש ומנחש למטה ,3622שכאשר מסתלק משרשו מבריאה ופונה למטה
לעשיה אשר שם הנח"ש בסטרא דרע ,אז מסתלק ט"ט ממנו שהוא סוד ח"י שבטוב כי סטרא
דמותא שלטא ונשאר בסוד רמו"ן לבד 3623והוא נוריא"ל והוא בסוד )משלי ל יט( דרך נח"ש עלי
צו"ר ,אבל כאשר שב לשורשו לבריאה ששם הטוב הגמור ואז הוא בסוד נחשא דחיי שחוזרים
בו ט"ט שבפנימיות ,אז הוא בסוד ושו"ב גי' שד"י כמש"ל )פתח כט( והוא סוד חיו"ת עם טו"ב
גי' אמ"ת שהוא חותמו אמ"ת שבכסא ששם החיים כמ"ש.
פתח לג
גרס כך בזהר[ אדרין ואכסדרין ,ואמר שם שבריאת העולם ע"י ב' וא' והוא המתקלא בג' קוין,
עכ"ל.
 3616עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 3617עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ג.
 3618עי' זהר ח"א ד' ע"א.
 3619בהגר"א ס"י פ"א מי"א וז"ל ,כל נתיב כלול מעשר ונתיב אחד לא ידעו עיט והנמצאים
בשכל הן במנין י"ש ,עכ"ל.
 3620עי' איוב כח ז.
 3621עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ג שכתב שהוא מייחד או"א והוא צדיק בין או"א כמו שיסוד
בין זו"נ וז"ל ,ועליו נאמר וירא אלקים את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק כמ"ש אמרו צדיק כי
טוב וז"ש אמרו צדיק כו' ושלשה אור שבכאן הוא חב"ד ואמר והחיות כו' כמ"ש בזוהר רצוא
בנוריאל ושוב במט"ט ,והענין כי מט"ט הוא יסוד דיצירה כידוע ,וארבע חיות הן בנוקבא ,והוא
יסוד דדכורא ,רק שכליל בנוק' ,כמו כל יסוד דדכורא וכל יסוד יש בו שני בחינות א' דדכורא וא'
דנוק' שהוא כלול בה ,עכ"ל.
 3622עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
 3623עי' יהל אור ח"ג ל"א ע"א באריכות.
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והנה בבריאה הוא סוד שם א"ל שד"י במילואו גי' מטטרו"ן ,3624ש"ר הפני"ם שהוא
אלף יאורין חסר חד 3625הנ"ל ,ובפשוטו הוא גי' משה שהוא ר"ת של שם הנ"ל שהוא סוד לוית"ן
הכולל דמשלים לאלף 3626לכאן ולכאן ,וכשתסיר מהם סוד ר"ת שהוא מש"ה ,נשאר בו סוד
נח"ש וצו"ר ,והם כלל הג' עלמין בי"ע שנכללים בו שראשו הוא בבריאה בסוד א"ל שד"י שהוא
מש"ה שזכה לבריאה 3627ואמצעיתו סוד נח"ש ביצירה שהוא כולל טו"ר דחיי ודמותא ב'
הנחשים ,והנשאר הוא רצ"ו בנוריא"ל בעשיה ,ועל סוד זה ארז"ל )חגיגה ט"ו ע"ב( ור' מאיר
היכי גמיר תורה מפומיה דאחר כו' ,ר' מאיר רמו"ן מצא תוכו אכל קליפתו זרק כו' כי אחר
טעותו היה בסוד עץ הדעת במט"ט כמ"ש )חגיגה ט"ו ע"א( חזה למט"ט דיתיב כו' ,אמר ש"מ
שני רשויות הם ,ואמרו ,אחר קצץ בנטיעות ,והוא כמ"ש )חגיגה י"ד ע"ב( שר' עקיבא הזהירם
בסוד אבני שיש טהור שלא יאמרו מים מים כו' ,והוא סוד גדול ונורא מקום להבת שלהבת וראוי
היה להעלים דבר זה ,אבל כתיב )קהלת ג ז( עת לחשות ועת לדבר ,כי לפי העת והזמן שרבו
המלעיגים על דברי חכמינו הקדושים אשר רוח ה' דיבר בם ,תיפח רוחם ונפשם של הרשעים
האלו אשר לא ידעו ולא יבינו ,בחשכה יתהלכו ,וכדי להראות עומק דברי קדשם ,אבל קצת
כמציץ מן החרכים.
והענין ,שכבר כתבנו בכ"מ שסוד הבחירה הוא חללה של רשו"ת שאלמלי כל הימים דיו
כו' )שבת י"א ע"א( והוא סוד הממשלה והרשות הנתונה שיהיה רצון מתנגד לקדושה והיאך
נמצא רצון רע מתנגד אל רצונו ית' ,ובאמת הכל נמשך מסוד רצונו ית' והוא מדברים הנעלמים
היאך רצון הרע הזה קשור ברצון העליון ושם בשרשו כולו טוב ,והוא בסוד אבני שיש טהור
שבבריאה דו"נ שהם כח התחתונים בסוד הבחירה שלהם הוא נוקבא ,וכח הדכורא רצון העליון
בסוד מ"ה ,והם מ' וס' שבלוחות שהם עומדים בנ"ס לנסיון ,והתחתון הוא סוד ס' בעיגולא בסוד
הצמצום והחלל שמשם הרשות והעליון ,סוד מה שאמרו י"ם ישוב ,3628שניתן בארץ ג"כ בערך
הבל של הצמצום שהוא הקו המתלבש בו בערכו ,ומשם שורש יצה"ט ויצה"ר שבאדם שניהם
תלוים בבחירה ושניהם אין להם מקום אחיזה שאין להם הכרח ,רק העליון הוא בריבוע ,וכמה
מרובע יתר על העיגול ,רביע ,3629שצד הרע אין לו אחיזה כי אם בג' עלמין בי"ע בסוד נר"ן
שבכלים ,אבל הטוב מחבר אצילות על בי"ע כמ"ש בסוד שבירת הכלים ובסוד התיקון ,ובשרשם
בבריאה גם הס' הוא טוב ,ושניהם בחיבורא בסוד זיווג דזו"נ מ"ה וב"ן ,שהרי זהו ברצון
הקדושה שיהיה נמצא צד הרע ,רק שלא יהיה לו שליטה ,שצד הטוב יגבר עליו ובזה יתמלא
יותר רצון ה' ,ונמצא ששם אין פירוד ואין התנגדות ביניהם ,ולכן שם הוא סוד עץ החיים ,חירות
ממלאך המות כו'.3630
והנה ר' עקיבא כשעלה במרכבה נכנס בשלום כו' )חגיגה ט"ו ע"ב( בסוד ט"ט
דמטטרו"ן שהוא בסוד ב' הדרכים הנ"ל ששם שניהם טובים ,נחשא דחיי בסוד ח"י שבו יסוד
הפנימי דאצילות דנוקבא שמתקשר בבריאה ,והוא בשלום והוא יסוד הבריאה התלוי בקדושה
עילאה ,והכיר היאך הכל יוצא משם א' ,והיאך הרע הוא קשור בקדושה ושם הוא בסטרא דטוב,
וז"ש 3631צבאות ,אות הוא בצבא שלו ,והוא בסוד המטה אשר ניתן למשה אשר תעשה בו את
האותות בסוד נחש התלוי בנ"ס ,והוא סוד צב"א עם שד"י גי' או"ת והוא או"ת הברית ,ושם אין
הערלה חופה על אות הברית ,והוא סוד קליפת נוגה שנכללת בקדושה ,והוא דרגא דר' עקיבא
שהיה בן גרים ולכן נקרא עקיבא בן יוסף ,והוא סוד ב' פעמים בשלו"ם חשמ"ל פנימאה בסוד
המלבו"ש שהוא בנו"ה כידוע ,והם מ' וס' הנ"ל ,וז"ש נכנס בשלום בסוד מ' ויצא בשלום בסוד
ס'.

 3624עי' תיקו"ז ע"ד ע"א.
 3625עי' זהר ח"ב כ"ז ע"ב ,עי' פע"ח ציצית פרק ו' שמטטרו"ן שר הפנים ,מספרו אלף ע"ה.
 3626משה הוא הא' של ויקרא לעיל א"א פתח כא.
 3627עי' ע"ח זווגים פרק ו'.
 3628הכת"י לא ברור.
 3629עי' סוכה ח' ע"א.
 3630עי' שמות רבה פרשה לב פ"א.
 3631עי' חגיגה ט"ז ע"א.
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אבל אחר נמשך אחר הערלה שהציץ בסוד עץ הדעת טו"ר ,ולא ידע היאך בקדושה
שניהם כאחד טובים ,ואמר כיון שהיה בבחינת תשלום שכר לישראל שהוא הבחירה חפשית,
הבין שהרע הוא רשות בפ"ע וקצץ בנטיעות ,וז"ש חזי דיתיב מט"ט דאתייהב ליה רשו"ת
למכתב זכותא דישראל ,אמר גמירי ,דאין למעלה לא עורף ולא עיפוי ולא תחרות כו',3632
שבקדושה אין שייך רע כלל ואין שם מדרגת אחוריים ולא חלישות כח ,ח"ו וא"כ היאך יכול
להיות לרע שורש בקדושה ,ואמר ש"מ שב' רשויות הם ,וחשב שהרע רשות בפ"ע ,והוא ממש
חטא אדה"ר שנמשך אחר עץ הדעת ונמשכה ערלתו בסוד קליפת נוגה בסוד נחשא דמותא א"ל
אח"ר שהוא עמל"ק נח"ש הקדמוני שעומד אחורי הכסא ,וע"ז אמר שר' מאיר שלמד תורה
מפיו ,רמו"ן מצא בסוד נוריא"ל 3633שבו היה חטאו של אחר ,אבל הוא תוכו אכל סוד ט"ט שבו
נחשא דחיי ,אבל קליפתו זרק סוד חיצוניות הרמו"ן ,והוא ממש מדרגתו של ר' עקיבא שנככס
בשלום ויצא בשלום בסוד מט"ט כמש"ל.
וז"ס מ"ש )חגיגה ט' ע"ב( אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים
ואחד ,כי ס' ומ' הם בב' עלמין יצירה ועשיה ששם יש טוב ורע ,ושם עמלק בסוד השכחה שהוא
מאחוריים דע"ב קס"א בסוד תשכ"ח ,3634שבכסא הוא סוד חו"ב כמ"ש למעלה )בפתח הקודם(
ושם באחוריים הסט"א קיימא ,ולכן כתיב )דברים כה יז( והיה בהניח וגו' תמחה וגו' לא
תשכ"ח ,שהוא עומד אחורי הכסא כמ"ש ,וכ"ז ששמו של עמלק קיים אין הכסא שלם ,3635שחסר
הא' שהיא בבריאה ששם הם ביחודא והוא סוד א' הנ"ל ,ולכן השונה פרקו מאה פעמים ואחד
הוא בסוד הזכירה בכסא בסוד עץ החיים ששם מעיין החכמה.
פתח לד
ולכן ברפידים ששם כתיב )שמות יז ו( והכית בצור וגו' ,ששם )משלי ל יט( דרך נחש
עלי צור ,היה צריך הכאה במטה ששם בדברים לא יוסר עבד )משלי כט יט( וכתיב שם )שמות
שם( ויקרא למקום מסה ומריבה וגו' ועל נסותם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם אין ,והוא בסוד
עץ הדעת הנ"ל שעמדו על סוד הבחירה שכתבנו לחקור אם הוא רשות בפ"ע ח"ו או לא ,ואם
רצון ה' קשור בלב ששם שני היצרים שהם בסוד י"ש דעלמא דאתי בבריאה ,ולכן כתיב אח"כ
)שמות יז ח( ויבא עמלק ,שתיכף נתעורר הנחש הקדמוני ,וכתיב )שמות יז ט( ויאמר משה אל
יהושע וגו' מחר אנכי נצב על ראש הגבעה וגו' ,והוא בדרגא דיליה בבריאה בסוד אלף טורין,3636
ומטה האלקים בידי ,להפך הנחש למטה )שמות יז טו( ויבן משה מזבח וגו' ויקרא שמו ה' נסי
וגו' ,שהם מ' וס' שבנס עומדים ,ואמר )שמות יז טז( כי יד על כס י-ה וגו' שכ"ז ששמו של
עמלק קיים אין הכסא שלם ,ונסתלק א' שבכסא כמש"ל )בפתח הקודם(.

 3632עי' חגיגה ט"ו ע"א.
 3633עי' ע"ח כסא הכבוד פרק ז'.
 3634עי' ע"ח שבירה פרק ב'  -יו"ד יו"ד ה"י יו"ד ה"י וי"ו יו"ד ה"י וי"ו ה"י אחוריים באבא,
ואחורי אמא כזה ,אל"ף אל"ף ה"י אל"ף ה"י יו"ד אל"ף ה"י יו"ד ה"י אשר שניהן גי' תשכ"ח.
 3635עי' תנחומא כי תצא יא.
 3636עי' זהר ח"א י"ח ע"ב תדשא הארץ דשא עשב וגו' השתא אפיקת חילא באינון מיין
דאתכנשו לאתר חד ,ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה טמירין עלאין וחיילין קדישין די
כל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמאריהון ,ורזא דא
)תהלים קד יד( מצמיח חציר לבהמה וגו' דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין לה בכל יומא
ההוא חציר ,וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי
בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ג וז"ל ,ויאמר עד
דאתכלל בכללא דאדם  -כאן התחיל בבי"ע ואמר תוצ"א האר"ץ נפש חי"ה למינ"ה הוא נוקבא
דז"א ,כמש"ל נפש חיה דא דוד מלכא ובה נכללת בריאה כסא הכבוד ,וזהו בהמ"ה ,ועיקר נפש חיה
הוא על בריאה כמ"ש למטה ,ומשם אתפרש בהמה ורמש כו' כמ"ש למטה ,וז"ש היינו דכתיב אדם
ובהמה תושיע ה' ,ר"ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות ובהמה הוא עולם הבריאה ,לבוש לעולם
האצילות ,ואמר חד בכללא דאחרא משתכחא ר"ל שנאמר אדם ובהמה נכללו ביחד ,וכן האצילות
ובריאה הם באחדות ,ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה ,וחכמה ובינה הן רעין דלא
מתפרשין ,והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אלף טורין כמ"ש בפרשת בראשית דף י"ח ע"ב,
עכ"ל )וע"ש בהמשך שמקשר את זה לקרבן(.
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וכן כאן באחר שטעה בעץ הדעת טו"ר אז )חגיגה ט"ו ע"א( אפקוהו למט"ט ומחיוהו
שיתין פולסי דנורא ,בסוד הכאת המטה בצור ,והם ג"כ בסוד ששים מסכתות בתורה שבע"פ
שבו מתכנפין כל בעלי תריסין למחאה להאי סלע ,3637וידוע כי סוד התשובה הוא באימא
דמקננא בבריאה ,3638והוא סוד הקשר שברצון העליון דקדושה שבתוך הסט"א שע"י יוחזר כולו
לטוב בסוף התיקון ,והוא בסוד היחוד בא' של הכסא ,אבל ע"י שטעה וחשב שיש רשו"ת אחר
שולט שאין לו שורש וקשר ביחוד העליון ,לכן נמנע ממנו דרכי התשובה ,והוא מ"ש )חגיגה
ט"ו ע"א( שיצאתה בת קול ואמרה ,שובו בנים שובבים חוץ מאחר.
וממה שכתבתי תבין סוד השכחה שבאתה בתורה ע"י מיתת משה ,שבתחלה זכה בחייו
לכלתו 3639הפנימיית בסוד האירוסין שהיא בבריאה בסוד )תיקו"ז כ' ע"ב( קוטרא נעיץ לעזקא,
שהוא פנים דחו"ב שמאיר שם ,לא היה שכחה ולא היה מחלוקת וריב בתורה שזכו לסוד באר
רחובות שאין שם שטן ופגע רע ,ותורה שבכתב עם תורה שבע"פ היו מיוחדים ,שהיו משיגים
כל תורה שבע"פ מתוך תורה שבכתב שהאירה חכמה עליונה בהם שהוא א' דכס"א ,והוא סוד
ע"ב קס"א זכו"ר ועם כס"א הוא סוד שד"י מטטרו"ן ,ואז נקרא 3640זקן ביתו ,זקן שקנה חכמה
המושל בכל אשר לו ,והוא דמשק אליעזר שדולה ומשקה מתורת רבו כו' 3641מסוד מעיין
החכמה הבאר הנ"ל.
והוא מ"ש )בראשית כד ב( שים נא ידך תחת ירכי וגו' ,שהוא יסוד דאצילות שמאיר
במט"ט סוד יוסף )בראשית לז ג( כי בן זקונים הוא לו וגו' ,והוא מ"ש )בראשית כד ג( ואשביעך
בה' אלקי השמים והארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני וגו' ,שאשה הוא סוד כלה
הנ"ל שבבריאה היא בת מלך פנימה בתולה ואיש לא ידעה 3642מעין סתום וכו' ,והוא אשה
כושי"ת 3643סוד נערה הנ"ל ,וסוד השבועה הוא בכס"א בא' של הכס"א ששם הם נכללים דו"נ
מט"ט וסנד"ל ב' כרובים 3644הנ"ל שהם בסוד שמים וארץ ,וכמ"ש )שמות יז טז( כי יד על כ"ס
י"ה מלחמה וגו' ,שנשבע למחות שמו של עמלק שהוא הכנעני מלך ערד נחש דעץ הדעת טו"ר
שגרם מיתה לעולם בסוד )בראשית ו יג( ק"ץ כל בשר ,וכתיב )הושע יב ח( כנע"ן בידו מאזני
מרמה וגו' ,שהוא החכמה לאדם בשני הדרכים של טו"ר וכמ"ש )בראשית ג א( והנחש היה
ערום וגו' ,והשבועה הוא סוד החזרת הרע לטוב דסלקין לבריאה 3645ויזכו לה לע"ל לכלה
 3637עי' תיקו"ז מג ע"א ובהגר"א שם ד"ה ובגין ההוא.
 3638עי' תיקו"ז כ"ד ע"ב ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ג'.
 3639עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו,
ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו',
אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 3640זהר ח"א קכ"ו ע"ב.
 3641רש"י בראשית טו ב.
 3642בראשית כד טז.
 3643עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 3644עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ג וז"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 ,ועי' בהגר"א תז"ח ד' ע"ג וז"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.
 3645עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א.
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הפנימיית שזכה לה משה בתחלה שאין שם רע כלל ,ויהיה נשלם הכס"א בסוד הא' יחודא
דלהון ,וז"ש )שמות יז טז( מלחמה לה' בעמלק מדור דור ,שהם סוד בעלי תריסין דאגחן קרבא
גם ההוא חויא בתורה שבע"פ ששם סוד הריב כמ"ש )מיכה ו ב( שמעו הרים את ריב וגו' ,כמ"ש
שם בתיקונים )מ"ג ע"א( באורך ובביאורי רבינו הגדול ז"ל שם ,והוא סוד הסלע שהכה משה
שנזדמנה לו סלע אחרא נוקבא דיצירה ששם שליטת הנחש בעץ הדעת טו"ר והוא האשה אשר
בסוד כנע"ן.
וסוד יצחק ידוע שהוא מדרגת הנשמות לעוה"ב שיעביר הסט"א מן העולם ,ואז
)בראשית כד ב( לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני וגו' ,רק בת מלך הנ"ל שבבריאה שהיא בסוד
ע"ץ החיי"ם ע"ב קס"א סוד זכו"ר ,אבל ע"י שהכה בסלע ונגזר עליו מיתה שנזדמן לו נוקבא
דיצירה ששם הריב ומחלוקת ושם הוא פירודא ,נגנז ע"ץ החיים ונשאר רק אחוריים בלבד
דחכמת ובינת התורה בסוד תשכח ,כי נעשה פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ ,ואין
יכולים להשיג תורה שבע"פ מתוך תורה שבכתב ,ולכן תיכף בימי אבלו של משה נשתכחו ג'
אלפים הלכות 3646והוא מ"ש )יהושע א א( ויהי אחרי מות משה וגו' קום עבור וגו' ,וארז"ל
)רש"י יהושע א ב( שאמר לו צא וטורדם במלחמה ,והוא קרבא דהאי חויא במט"ט ,ולכן כתיב
שם )יהושע ה יג( וירא וגו' והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו וגו' ,שהוא במט"ט
דיצירה להט החרב המתהפכת ,3647ממטה לנחש ומנחש למטה ,3648לכן אמר לו )יהושע ה יג(
הלנו אתה אם לצרינו וגו' ,ואמר לו )יהושע ה יד( לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי וגו' ,בימי
משה רבך כו' ,3649שבימי משה נשתמש בסוד הבריאה כלתו בסוד אירוסין ,וסוד תשכ"ח הוא
ב"פ השט"ן בסוד ב' הבארות שטנ"ה ועש"ק כמ"ש )בראשית כו כ( ויריבו עליה וגו' ,אבל לע"ל
כתיב )ירמיה לא לב (3650נתתי תורתי בלבם ועל לוח לבם אכתבנה וגו' ,והבן דברים אלו מאד.
פתח לה
בג' עלמין בי"ע הם ג' שמות ,ש'מעאל בבריאה מ'טטרון ביצירה י'הואל בעשיה והוא
סוד )תהלים צא יד( אשגבהו כי ידע שמ"י ,וכבר נתבאר )פתח לא( שבבריאה הוא חותמא
דגושפנקא 3651אמ"ת אהי"ה פעמים אהי"ה דמקננא שם ,3652והוא גי' שם הנ"ל השולט שם והוא
בסוד אוז"ן חוט"ם פ"ה ,שראיה הוא באצילות ששם הם מדות ההשגחה לנבראים ושם י' שמות
 3646עי' תמורה ט"ו ע"ב.
 3647עי' בראשית ג כד.
 3648עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
 3649עי' תנחומא משפטים יח.
 3650וז"ל הפסוק :כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה' נתתי
את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם ,עכ"ל.
 3651עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 3652עי' תיקו"ז כ"ד ע"ב ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ג'.
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הוי"ה בי' נקודות הידועים והוא סוד )שמות ג ד( וירא ה' כי ס"ר לראות ,שמשה רבע"ה השגתו
בבריאה כמש"ל )פתח לג( ואוזן הוא בבריאה שם קבלת התפלות בסוד ז' היכלות אשר שם
כידוע שמקשר היכלין בהיכלין ,וחוטם הוא בריחא בסוד יצירה ששם הוא מזב"ח )תהלים קיח
כז( א"ל הוי"ה כו' אסרו חג בעבותים ,ופה בעשיה ששם מקננא נוקבא תורה שבע"פ קרינן לה,
והוא שם יהוא"ל סוד אליהו שם ב"ן ,והוא סוד סנדלפו"ן שר היע"ר ששם תוקף כל הדינים סוד
פ"ר דמנצפ"ך ,ושם הוא חזיר מיע"ר )קידושין ל' ע"א (3653ושם )תהלים קד כ( תשת חשך ויהי
לילה בו תרמוש כל חיתו יע"ר ,ושם הכנעני מלך ער"ד עם סוד חוטא דקדושה שמקיימו סוד ו',
כל שקר שאין אמת בתחלתו אינו מתקיים ,3654והוא ו' אות אמת נעשה ערו"ד כמ"ש )ברכות ל"ג
ע"א( אין ערוד ממית אלא החטא ממית שהוא ע"י אחיזתו בקדושה בסוד ו' הנ"ל ,ושם הוא סוד
)בראשית לז כד( הבור ריק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו ,3655שהוא בסוף הקדושה
למטה מן הפרגוד שדרגא דנוקבא מן הפרסה ולמטה ,והוא סוד )בראשית א ט( יקוו המים מתחת
השמים אל מקום אחד ותראה היבשה וגו' ,וז"ש )רש"י ברכות שם( ברחב"ד דאברי לין עינא
דמיא תחת רגליו ,ונמצא הערוד מת שהוא היה מוריד המים למטה מן הרקיע ,והוא סנד"ל על
העקב ששם הם עקביים דקומת כל הקדושה בסוד )בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב ,והוא
אחוריים דשם ב"ן ששם חכמת בנ"י קד"ם ממלכין קדמאין ששם הוא סוד חש"ך העלם האור,
ונשאר ו"ר לבד גי' בנ"י קד"ם וכמ"ש למעלה )פתח יג( בסוד )בראשית כט א( וישא יעקב את
רגליו וילך ארצה בני קדם וגו' ,ששם הם רגלים שלו בסוד עקב דיעקב.
ועיין בכתבי רבינו הגדול ז"ל ובליקוטים 3656בסוד אתוון ח"ק ט"ר י"ש שהם בג' עלמין
הנ"ל בב' דרגין ימינא ושמאלא שבהם ,שבעשיה הוא ח"ק שניהם בסטרא דרע ימינא חנף ,כי
נופת תטופנה שפתי זרה )משלי ה ג( במעט הטוב שבו מפתה לאדם ,ובשמאלא הוא ק' לשון
שקר המקטרג ,וביצירה הם ט"ר שהם שני הדרכים טו"ב ור"ע שחציו טוב וחציו רע ,ובבריאה
בסוד י"ש דעלמא דאתי ,ושם שניהם טובים כי הוא סיהרא דעץ החיים אשר שם )תהלים ה ה(
לא יגורך רע ,ורק שנחלקים שזה נקרא ימינא וזה שמאלא ר"ת י"ש ושם ר"ז עלמין בימינא סוד
או"ר וק"ג בשמאלא בסוד מנח"ה ועג"ל ,3657וע"ז נאמר )משלי ח כא( להנחיל אוהבי י"ש וגו',
שהוא בינה בעלמא דאתי דמקננא תמן ,ודי בזה ליודעים.

 3653שזה אמצע התהלים ,ועי' לעיל יעקב ולאה פתח יח.
 3654עי' רש"י במדבר יג כז.
 3655עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 3656עי' 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.
 3657עי' ספר ליקוטי הש"ס להאריז"ל  -מסכת ברכות וז"ל ,אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי
בלילה ,וענין ש"י עולמות הם מתחלקים לג' חלקים ,ק"ג לכל א' מהם בחג"ת ,והנה הת"ת הוא
מטה כלפי חסד ונעשה שם לב' חלקים ק"ג ק"ג בגימ' או"ר ,ואותן ק"ג הנשארים בגבורה הוא מנין
עג"ל ,עכ"ל.
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נתיב הקליפות ומרכבה טמאה
פתח א
אחר שביארנו לפניך בנתיבות הקודמים באריכות השתלשלות העולמות והפרצופים
דקדושה נבוא לבאר דברי הרב הקדוש ז"ל כמ"ש בסוד הקלי' ומרכבה הטמאה ,שזה לעומת זה
עשה האלקים ,3658וכל הדרגין אשר בקדושה נמצאים שם ,כי הוא סוד הרצון המתנגד לקדושה
אשר המציא המאציל ית' לצורך הבחירה ונק' רשו"ת 3659אשר יצא מן החלל שורש צמצום רצונו
הבלתי בע"ת ,שמזה נתהוה שורש לז' מלכין קדמאין דזו"נ דאצי' אשר נשברו ומסיגים שלהם
נעשה בנין הסט"א שהם נקראים בשם מלכי אדום שנז' בתורה בפ' וישלח ,והם ז' ראשים של
הנחש 3660ר"ל ז' שרשים שלהם ,שכמו שכל הנבראים וכל הנהגתם תלוי בז"ת של אצי' שבהם
העבודה בכל ו' ימי בראשית בו' אלפי שנין כמו שנת' במקומו )שבירה פתח ה'( כמו כן שליטת
הרע המתנגד תלוי ג"כ בז"ת של הסט"א שהם הגורמים חושך במאורות.
והם כלל דו"נ סמאל ובת זוגו 3661כמו שית' באריכות בס"ד ,ובב' מדריגות הם גורמים
קלקול בסדור הנהגה הטובה בקדושה ,הא' ,בסוד הפיתוי לאדם בנוקבא שלו ,3662כמו הנחש
שפיתה לחוה ואדם לעשות נגד רצונו ית' ,והב' ,בסוד הקטרוג במה שתובע דין ,שהם דו"נ
כמ"ש )ב"ב ט"ז ע"א( הוא השטן הוא יצה"ר כו' ,וכמו בקדושה ז"ת דאצי' היו תחי' באמא
בסוד העיבור בבטן דילה ושם היה סדור אברים שלהם וגלוי פרטי המאורות להיות בסוד פרצוף
שלם ראוי להנהגה ,כמו כן הסט"א דו"נ שלו היה תחי' בסוד העיבור בארץ אדום ,אתר דכל
דינין תקיפין תמן 3663והדינים הגדולים הקשים בסופה דלהון ,בסוד ארץ ,3664שם נעשה שורש
לסט"א רצועא בישא לאלקאה 3665וכן סוד הפיתוי שלהם ושליטת רצון וממשלה שלהם הוא ע"י
צמצום המאורות למטה בבטן ארץ העליונה.
ועליהם נאמר )במדבר כא יד( על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה כו' ,ואמרו
)ברכות נ"ד ע"א( שני מצורעים שהיו מהלכים בסוף מחנה ישראל כו' ,והוא סוד המלחמה שבין
סט' דקדושה לסט"א בכל ימות עולם כמ"ש )שמות יז טז( מלחמה לה' בעמלק כו' ,שהוא מסוד
תוקף הדינים בהעלם האור )שהם ב' אלפי"ן באור( 3666ונשאר בסוד נוגה לבד ,והם א"ת וה"ב

 3658עי' קהלת ז יד.
 3659עי' בית נתיבות צמצום פתח ט' ,ונוק' דז"א פתח כו ,ואבי"ע פתח לב.
 3660עי' ענינו במגלה עמוקות ס' קץ וז"ל ,מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש
של ז' ראשים ,וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו יש לי רב אחי ,שרמז על
רב אחא שהפיל ז' ראשין דיליה ,כי שבע יפול צדיק וקם )משלי כד טז( ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב
ע"ד וז"ל ,בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו' והן ז' דרגין של הס"א וכו' והן ז' היכלות
דמסאבותא וכו' ,עכ"ל.
 3661עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ה ע"ב וז"ל ,וז"ס דור הפלגה ,שאמרו ונעשה לנו שם ,שהן היו
מסט' דקין כידוע ,והן בארץ ,ומסטרא דהבל הן אותן שתלוין באוירא ,כמו שכתוב בא"ר )קמ"ג
ע"ב( ובזוהר ,ורצו להתחבר יחד ,שלכן רצו לבנות מגדל גבוה עד ההוא אוירא ,וז"ס עיר ומגדל
שהן דכורא ונוק' כידוע ,והן קין והבל ,ורצו להביאו כל השם אלקים דקדושה להם כידוע דהן
נכללין בשם זה וזהו סוד אתא חויא כו' ,עכ"ל ,כאן רואים שהחיבור של עיר ומגדל היה חיבור של
קין והבל שהם דו"נ דסט"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז י' ע"א וז"ל ,דצריך לאנפא ליה חרבא לשית
סטרין דאינון שמיא וארעא שמשא וסיהרא כסא דין וכסא רחמים לאעברא סמא"ל ונח"ש מנייהו
דמסטרא דלהון שליט סמא"ל ובת זוגו ,עכ"ל ,מכאן רואים שהדו"נ דסט"א הם סמא"ל ובת זוגו.
 3662עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג וז"ל ,והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות ,כידוע
שדכורין דס"א אינן מפתין לאדם כמ"ש בזוהר שהן דקיקין ,ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין,
נפת תטפנה שפתי זרה )משלי ה'( וכל הפיתויים הוא בנוקבין ,ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל
באשה זרה וכו' ,אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע ,ויבאו בני האלקים להתייצב על ה' והן
מאללי ארעא ,עכ"ל.
 3663עי' אד"ר קל"ה ע"א.
 3664עי' בהגר"א בתיקו"ז צט ע"ד ד"ה ויישם.
 3665עי' תיקו"ז י"ב ע"א.
 3666הסוגריים כתובים בכת"י וכנראה שכוונתו היתה למחקו.
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נוגה של ב' או"ר והם בסופ"ה דכל הדרגין 3667מסוד אדנ"י ואלקי"ם 3668והם בסוף מחנ"ה
ישראל בסיום הקדושה מסוד ק"ג עלמין דשמאלא 3669והם דו"נ שלהם ,א"ת וה"ב הוא תה"ו
ובה"ו וגם בסוד י"א אלופים של עשו שהם אותיות ו"ה נגד דו"נ דקדושה ונשאר גי' ת"ג בסוד
כל אלוף מלכותא בלא תגא )סנהדרין צ"ט ע"ב( וכל שליטתם הוא בעת שזו"נ מסתלקים מאו"א
שהם י"ה ,כ"י ראת"ה גויי"ם בא"ו מקדש"ה )איכה א י( שגויים מפסיק בין י"ה לו"ה ,שכבר
נתבאר במקומו )גדלות דז"א פתח יז( שאו"א הם הנותנים תיקונים למאורות של זו"נ והם
עטרות שלהם בעת שישראל מושלים על הסט"א ואז השם בשלימות שמאורות האצי' הם
במקומם בלי פגם ליתן חיות ושליטה לקטרוג הסט"א ,אבל ע"י עונות ישראל שגרמו קלקול
בז"ת של הנהגה נסתלקו מהם העטרות בסוד )איכה ה טז( נפל"ה עטר"ת ראשנ"ו ,ואז פנו
המאורות למטה ליתן תוקף לצד הרע המתנגד לקדושה ,והוא בסוד נפילת המלכים כמו בעת
התוהו כמ"ש )ירמיה ד כג( ראיתי את הארץ והנה תהו כו' ,והוא נרמז בס"ת של פסוק הנ"ל,3670
והוא סוד נתינת כח לי"א אלופים שלהם.
והוא מ"ש הרב שבאצי' אחיזת הסט"א מזו"נ ולמטה ואין הדבר כמשמעו ח"ו שהרי שם
נאמר )תהלים ה ה( לא יגורך רע ,אבל הוא בסוד תביעת דין מה שתובעי' בקיטרוגם שאין
המאורות מאירים בכל פרטיהם ונעשה מחיצה מבדלת ביניהם והוא החש"ך אשר גרם להם,
משא"כ בג' עלמין בי"ע יש קלקול גמור ,שאף שבבריאה אין שם רע בעצם כמ"ש למעלה
)שבירה פתח כח( מ"מ יש שם קלקול במה שאין להם תוס' עלי' ותיקונים ,והוא כמו הנשמה
שמסתלקת מן החוטא 3671וזהו קלקולה במה שאינה יכולה להתחבר עם הרוח לתקנו ולהתקן
ע"י ,וזה סוד ק"ך צירופי אלקים שהם משתלשלים בזו"נ דאצי' ולמטה 3672שמהם יש להם
אחיזה והם ה"ג של מנצפ"ך 3673ונודע כי הם כפולים בסוד עק"ב ,3674ואתה תשופנו עקב 3675והם
ב"פ ק"ך סוד עמל"ק 3676שעומד אחורי הכסא שכן כ"ז ששמו של עמלק בעולם אין השם שלם
ואין הכסא שלם 3677עד שיהי' גמר התיקון וישלם השם והכסא.
פתח ב
ואמרו רז"ל )ב"ב ע"ד ע"ב( לויתן דו"נ נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה היו מטשטשים
את כל העולם כולו הרג את הנקבה כו' וסירס את הזכר כו' ,הנה דבריהם אלה הם כגחלי אש
בוערות ויראתי לגשת אל הקודש לדבר מזה הסוד הנורא והעצום ,שהרי אדון הנביאים כתיב בי'
)שמות ד ג( וינס משה מפניו כו' ,3678אך כבר כתבתי כמ"פ שבזה"ז עת לעשות לה' בשביל תיקון
 3667עי' זוהר ח"ב נ"ו ע"א.
 3668עי' ליקוטי תורה פרשת חוקת.
 3669ספר ליקוטי הש"ס לעיל הערה .3657
 3670נפלה עטרת ראשנו.
 3671עי' 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.
 3672עי' שעה"ק שער א פרק ו.
 3673עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד צז וז"ל ,הנה תראה כי פרגוד הוא מס"ך ,והוא עולה ק"ך,
והם ק"ך צירופי אלהי"ם ,שבכאן התחילו האלהי"ם להתגלות ,בסוד המלכין קדמאין כמו שתשמע
עוד ,וגם פרגוד הוא פ"ר י"ג ,והסוד פ"ר מנצפ"ך ,והם ה' אותיות אלקי"ם ,ובמלואו הוא י"ג
אותיות כזה אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם ומכאן יוצאין המלכין קדמאין ,עכ"ל.
 3674עי' ע"ח מוחין דקטנות פרק ב'.
 3675עי' בראשית ג טו.
 3676עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד שמז וז"ל ,כבר אמרנו איך ביניקה מתגלין ג' פעמים ק"כ
צירופי דאלהים ,ובב' מהם שהם אותן שהיו כבר בעיבור אוחז עמלק ,אך בצירוף הג' אין לו
שייכות ,ושם מתחזק המשיח ונכנע עמלק ,ולכן עמל"ק עולה ב"פ ק"ך ,אך נאמר במשה במלחמת
עמלק ,ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נס"י )שמות יז ,טו( שעולה פעם אחד ק"ך ,והוא הק"ך הג',
עכ"ל.
3677
עי' תנחומא כי תצא יא.
 3678עי' שעה"כ פסח פרק יב.
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הדור ולסתום פיהם של הרשעים הגדולים אשר גברו בעיתים הללו בעקבות משיחא והם הם עזי
פנים שבדור 3679שבאים מן הנחש האחוז בעקב ועומדים לצודד נפשות יקרות להמשיכם אחרי
הבליהם ולהטיל מום בקדשי שמים ,והם אשר באו על התורה שלא כדרכה ,והם הרשעים
ששרשם מן המגדף שהי' בזמן דור המדבר שכתוב בו )ויקרא כד י( ויצא בן אשה הישראלית כו'
ויקוב את השם וכו' ,כמ"ש בזוהר )אמור ק"ו ע"א( מהו ויקוב כו' לאגנא על אמי' ,3680שהוא הי'
מסט' דקין ,קינא דמסאבותא ,מן הנחש שהטיל זוהמא בחוה 3681ולייט לה' תתאה ,ונקב שם,
בסוד מחללי' מות יומת שהיא מעין חתום 3682בתולה )בראשית כד טז( ואיש לא ידעה כו',
וכמ"ש )מלכים ב' יב י( ויקוב חור בדלתה ,והוא סוד )נדה ס"ו ע"א( שראתה טיפת דם כחרד"ל
לסאבא מקדשא ,כי הנה כל דבריהם הקדושים בתושבע"פ ברזא דנוקבא שהיא מפרשת דרכי
תורה שבכתב שהם ה' ספרים ,ה' קצות חג"ת נ"ה ,ויסוד דדכורא הוא המחבר תורה שבכתב עם
שבע"פ בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם 3683שע"י מוציאים פרטי פירושי המצות של התורה,
והוא ביסוד אשר נכרתו עליו י"ג בריתות 3684ובו נתגלה טיפת יו"ד דחכמת התורה אבל אור
התורה נשאר גנוז בתורה שבכתב ואין מאיר לנוקבא רק דרך דופן ,3685ויוצא בסוד מים למליא
להאי באר 3686יסוד דנוקבא ,שהם הדרשות שהוציאו ע"י י"ג מדות אלו שהם מבוארים בתורה
שבע"פ בו' סדרים שלה והם סוד ו' תי' דשמע ישראל כו' ,יחודא עלאה 3687ואח"ד הוא ביסוד
דדכורא שנכנס לתוך הנוקבא ,והוא תורת כהנים שהוא בכלל תורה שבע"פ ,והוא בסוד ו' תי'
דבשכמל"ו ,יחודא תתאה 3688והם בסוד )תהלים קיח כ( ז"ה השער לה' צדיקים יבואו בו,
ובחלופא דא"ל ב"ם הוא ע"ץ ע' בדכורא וצ' בנוקבא והוא התורה )משלי ג יח( עץ חיים היא
כו' ,שאור התורה נשאר גנוז ע"י עו"ר ,ע' דעור דערלה הוא המכסה עטרת הברית ,שכ"ז
שהסט"א יש לה שליטה א"א לאור הפנימי של התורה להתגלות ויוצא רק בבחי' מי"ם סוד צ'
 3679עי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"ב וז"ל ,ובאותן השנים )של אלף הה' והו'( מתגלגלים כל
התתקע"ד דורות שהן הע"ר שהן הנשמות מעולם התהו ,כמ"ש )חגיגה י"ד ע"א( שתלן בכל דור והן
הן עזי פנים שבדור ,ואמרו )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו' וכמ"ש בר"מ פ' נשא דף
קכ"ה ואתהדרו אינון ע"ר רעיין על ישראל כו' ע"ש ,עכ"ל.
 3680עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ה ע"א וז"ל ,כמ"ש בפרשת אמור )דף קו( ויקוב בן האשה
הישראלית את השם ,מהו ויקוב כו' עד בעלמא דין ובעלמא דאתי ע"ש ,והענין כי היה מסטרא
דקין כידוע ,בסוד המצרי שהוא קין ,שלכן הרגו משה על דאטפת כו' ,והוא בע"ה טו"ר דכאן ,וה'
תתאה מתלבש כנ"ל ,ולכן לייט לה' תתאה ,ונקב כמ"ש שם ,שהיא מעין חתום ,ואיש לא ידעה,
וערות אמך לא תגלה ,והוא היה הרע של קין ורצה להקרב הרע לשם כנ"ל בפ"ג ,אתא חויא כו'
וקינא דזוהמא כו' וזהו השם סתם כנ"ל ה' שם ה' דאתלבש בשם ,עכ"ל.
 3681עי' שבת קמ"ו ע"א.
 3682עי' תיקו"ז כ"ה ע"א.
 3683עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג.
 3684עי' נדרים ל"א ע"ב ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב.
 3685עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש
והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב
ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין
את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם
היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע
שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין
לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא
סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל,
שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי
היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן
בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד
לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה
כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח
ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 3686עי' זהר השמטות רס"ב ע"א.
 3687עי' זהר ח"א י"ח ע"ב.
 3688עי' זהר שם.
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לנוקבא ,והנה יש שני מים ,מיין טבין ומיין בישין 3689כמ"ש )בראשית א כ( ישרצו המים וכו',
והם התנינים הגדולים כו' אשר שרצו המים כו' ,והם בב' דרגין ,א' בקדושה ,הם תורה שבכתב
ושבע"פ שהם לוית"ן זו"נ נבראו ,בסוד אותיות התורה כ"ב הם לוית"ן והם בכתב ,ותורה
שבע"פ ג"כ באותיות בדבור אבל אינו בכתב ,ותורה שבע"פ נתעלמה לגמרי ולא ניתן לכתוב
ואין מוצאים הלכה ברורה וכמ"ש )עמוס ח יב( ביום ההוא ישוטטו רבים לבקש דבר ה' ולא
ימצאו כו' ,דבר ה' זו הלכה כו' )שבת קל"ח ע"ב( ונגנז עד לע"ל שאז יתגלו טעמי תורה ,והזכר
תורה שבכ' שנסתרס ואינו מאיר רק דרך דופן ע"י אותיות התורה שמאירה בי"ג מדות אבל אין
מתגלה עיקר אורה והיא לא נתעלמה לגמרי ולא נשתנה מכפי נתינתה בסיני אפי' אות א' ,אך
נגנזו ונסתתרו בה מעיינות החכמה סוד טיפה דמוחא בסוד יאור התנינים ,3690ומתיקות התורה,
והוא בסוד מים טבין.
אבל יש כנגדו מים בישין מסוד )בראשית לז כד( הבור ריק ,3691דו"נ דסט"א ,שמהם
יוצא ג"כ ב' תנינים כמו שית' בס"ד )פתח הבא( והוא בסוד חכמה חיצונית בכל דרכי' ,באלקות,
ובטבע ,שהם בסוד שמים וארץ והם אשר בנו שמים של שוא )זהר ח"א ה' ע"א( וארץ תהו ובהו,
ויחפאו דברים אשר לא כן ,3692בטיפת מוחם המזוהם שהם מיין בישין אל אלקי ישראל והוציאו
דרכי תורה שבכ' למינות 3693שלהם בסוד עשו וישמעאל בכל אמונת כוזבות בסוד נעץ קנה
בי"ם 3694והם בסוד ב' מוחין חו"ב דדכר דסט"א כמו שית' בס"ד )פתח ז'( נגד התורה שכתוב
בה )דברים ד י( כי הוא חכמתכם ובינתכם כו' ,וכמש"כ )משלי ד ה( קנה חכמה קנה בינה כו'.
והשני הוא אותם הנמשכים אחר חכמת הטבע ,והם רשעים שבדור שנדבקו בישראל
בסט' דערב רב ,המלעיגים על דברי חז"ל והמכחישים האותות והניסים ,והמכחישים דברי חז"ל
בתורה שבע"פ ועל דבריהם הסתומים באגדה ,שהם ביסוד דנוקבא שהם סתומים וחתומים בסוד
)איוב לח ח( ויסך בדלתים ים כו' ,ואיש לא יבא אל החצר הפנימית אשר לא כדת ,3695והם
העומדים בפרוזדור בחכמה חיצוניות ורוצים להמשיך חכמה הפנימית הגנוזה בדבריהם ביסוד
הפנימי שלה לחוץ לעשות בהם כחפצם ודימו אותם כפשוטם ומהפכים המים לד"ם ועושים
פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ ,והוא בסוד שליטת מלכי אדום בשם ב"ן דלית לה
מגרמי' כלום ,3696ואין חכמה ובינה בעולם בלי חכמת התורה שהוא משם מ"ה אשר משם נמשך
ג"כ הנהגת הטבע שתלוי בהשגחה העליונה וז"ס טומאת המקדש והנקב שעשה בשם ,בסוד
)שבת קמ"ו ע"א( בא נחש על חו"ה והטיל בה זוהמא ,שו"ה שלה הם תורה שבכ' ושבע"פ
כמש"ל והח' הוא בפרוזדור ,על המשקוף ועל שתי המזוזות ,וכל הנשים מטמאות בבית
החיצון ,3697והוא ח' של חוה והוא נשיך לה בשיניו בערייתא דילה ,3698סוד ש"ן של נחש 3699וח'
שבו הוא ח' של חו"ה ארס נחש בין שיניו עומד.3700
 3689עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא  -ר"ל
חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא
בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים שביסוד א' מוציא
זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
 3690עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"ב שכל השערות הם נהרות ,ובתוכם התנינים.
 3691עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 3692עי' מלכים ב' יז ט.
 3693עי' רש"י )ר"ה י"ז ע"א ד"ה המינין( תלמידי יש"ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים
לרעה ,עכ"ל.
 3694עי' שבת נ"ו ע"ב וז"ל ,אמר שמואל בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ,ירד גבריאל ונעץ
קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול ]של רומי[ ,עכ"ל ,ועי' זוהר ח"ג רנ"א ע"ב וז"ל ,רבי
שמעון פתח ואמר ,גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים ,גער חית דא חיה דאתאחד בה עשו,
קנה תנינן ,דביומא דנסב שלמה מלכא בת פרעה בא גבריא' נעץ קנה בימא רבא ,ועלי' אתבני
קרתא דרומי ,מאי קנה דא דכורא דהאי חיה בישא דאית ליה סטרא זעירא באחדותא דקדושה,
ודאי איהו קנה דנעיץ בימא רבא ,ובג"כ איהי שלטא על עלמא ועל שולטנו דא כתיב קנה וסוף
קמלו ,קנה שולטנותא וראש לכל מלכוון ,עכ"ל.
 3695עי' אסתר ד יא.
 3696עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 3697עי' נדה מ' ע"א.
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פתח ג
והוא מ"ש הכתוב )ויקרא כד י( ויצא בן אשה ישראלית כו' ,שיצא ממחנה ישראל שהי'
בסוד מ"ם סתומא מרובעת בפנימיות יסוד דידה מוקפים בא"ש וענ"ן שהוא שם מ"ב 3701שהוא
כלל תורה שבכתב שמתחיל בב' ,ותורה שבע"פ מסיים במ"ם סתומה ,ה' משם הקודש ,והם
הגבורות דמנצפ"ך ב' פעמים הסותמים רחם דילה בשני צירים ובשני דלתות כמ"ש )איוב לח ח(
ויסך בדלתים ים ,שהיא )שיה"ש ו יא( גנ"ת אגו"ז 3702הסתומה ,כמ"ש )שה"ש ד יב( ג"ן נעול
אחותי כלה כו' ,וב' צירים וב' דלתות הנ"ל )נוק' דז"א פתח כב( הם ב' פעמים כ"ב אתוון ושם
הם בסוד ד"ם טהור בבית הפנימי שלה ואוגדות פתחיהם לבעליהם ,3703שאין אשה מגלה בשרה
אלא לבעלה ,3704והוא סוד מ"ש )פסחים מ"ט ע"ב( תורה ציוה לנו משה מורשה כו' ,א"ת
מורשה אלא מאורסה כו' )ברכות נ"ז ע"א( וכל הלומד תורה לכותי וכו' 3705והוא תורה שבע"פ
שלא ניתן להם רשות להכנס שם ,והמגדף הי' בן איש מצר"י בסוד ש"ם ,מסט' דקי"ן ,מזוהמא
דאטיל נחש בחוה מסוד ע"ץ הדעת שהוא ע"י שנמשך האדם אחר מחקר שכל אנושי ונמשכה
ערלתו ,3706וכמו שנתגרש אדם מג"ן עדן )בראשית ג כד( וישכן כו' את להט וכו' לשמור את דרך
ע"ץ החיי"ם ,חכמ"ה ובינ"ה עליונה של התורה ,עד ששב בתשובה אח"כ והוליד ש"ת כדמותו
כצלמו בסוד )סוכה מ"ט ע"א( השיתין מחוללי' עד התהום ,וקין יצא מזוהמא דילי' והסיגים
שלו נכנס במגדף והטוב נתקן ביתרו כידוע 3707ולכן כמו כן נתגרש ממחנה ישראל מג"ן נעול
הנ"ל ובזה רצה לבנות לו עיר ומגדל ,3708וביתא באוירא דעלמא 3709לחבר שמים וארץ של תוהו
בסוד שני דרכי מינות הנ"ל )פתח ב'( ובזה )ויקרא כד י( ויקוב את הש"ם וכו' ,שרצה לפתוח
צי"ר של המ' של הדלתות הנ"ל שביסוד ,חכמה של תורה שבע"פ וכמ"ש )בראשית יא ד(
 3698עי' זהר ח"ב נ"ב ע"ב וז"ל ,וכד בעיא לאולדא היא סתימא מכל סטרין ,כדין אתייא ושויאת
רישה בין ברכהא וצווחת ,ורמת קלין וקודשא בריך הוא חייס עלה ,וזמין לקבלה חד נחש ונשיך
בערייתא דילה ,ופתח לה וקרע לה ההוא אתר ואולידת מיד ,עכ"ל.
 3699עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ח ע"ד וז"ל ,שן דארס נחש בין שיניו ,דמוץ ותבן הן זו"נ של
ס"א ,והן ח"ט דחטה ,כמ"ש בפ' בלק וברע"מ פ' פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן ,והן בין
שן ושן] ,וזה שהזו"נ של הסט"א מפתה ומקטרג עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג והענין[ עכ"ל.
 3700עי' ב"ק כ"ג ע"ב.
 3701עי' ביאור אגדות של הגר"א ברכות מג ע"ב אות ו'.
 3702עי' שעה"כ לילה פרק ד' וז"ל ,כל זה נעשה ע"י עונותינו ,ולכן צריך שיכוין באופן זה,
שהנה ע"י עונותינו גרמנו שיפלו הנשמות למטה בקלי' ויתערבו טוב ברע כנודע ,ולסיבה זו הוכרח'
רחל הנז' לירד למטה בגלות ולכנס בין הקלי' כדי ללקט ולהוציא משם אותם הנשמות וז"ס אל
גנת אגוז ירדתי כו' ,עכ"ל ,ועי' זהר ח"א י"ט ע"ב.
 3703עי' עירובין כ"א ע"ב.
 3704עי' זהר ח"ג כ"ח ע"א.
 3705עי' תוס' ב"ק ל"ח ע"א וז"ל ,וא"ת והא אמרינן בחגיגה )דף יג( המלמד תורה לעובד
כוכבים עובר בעשה דמגיד דבריו ליעקב )תהלים קמז( עכ"ל.
 3706עי' סנהדרין ל"ח ע"ב.
 3707עי' שער הגלגולים הק' ל"ו וז"ל ,יתרו הוא קין ולכן נקרא קיני ,גם נקרא יתרו יתר ו',
בסוד וישם ה' לקין אות יתירה זו ו' ,כנזכר בתקונין דף קי"ח ע"א ,והנה קין נתערב מטוב ורע,
והרע בא במצרי ונהרג ע"י משה ,זה הבל על דבר שלומית בת דברי ,מדה כנגד מדה כי גם הוא הרג
להבל ,על התאומה יתירה ,והטוב של קין בא ביתרו ,ונתן בתו למשה לתקן ענין התאומה הנזכר
וכשהרג משה את המצרי נתקן ,עכ"ל.
 3708עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ה ע"ב וז"ל ,וז"ס דור הפלגה ,שאמרו ונעשה לנו שם ,שהן היו
מסט' דקין כידוע ,והן בארץ ,ומסטרא דהבל הן אותן שתלוין באוירא ,כמו שכתוב בא"ר )קמ"ג
ע"ב( ובזוהר ,ורצו להתחבר יחד ,שלכן רצו לבנות מגדל גבוה עד ההוא אוירא ,וז"ס עיר ומגדל
שהן דכורא ונוק' כידוע ,והן קין והבל ,ורצו להביאו כל השם אלקים דקדושה להם כידוע דהן
נכללין בשם זה וזהו סוד אתא חויא כו' ,עכ"ל ,כאן רואים שהחיבור של עיר ומגדל היה חיבור של
קין והבל שהם דו"נ דסט"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז י' ע"א וז"ל ,דצריך לאנפא ליה חרבא לשית
סטרין דאינון שמיא וארעא שמשא וסיהרא כסא דין וכסא רחמים לאעברא סמא"ל ונח"ש מנייהו
דמסטרא דלהון שליט סמא"ל ובת זוגו ,עכ"ל ,מכאן רואים שהדו"נ דסט"א הם סמא"ל ובת זוגו.
 3709עי' בכורות ח' ע"ב ,ועי' בהגר"א על האגדות שם.
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ונעשה לנו ש"ם כו' ,והם הנפילים אשר היו בארץ אנשי הש"ם מבני אלקים אשר באו אל בנות
האדם כו' )בראשית ו ד( כמו שית' בפתחים הבאים בס"ד ,ולכן כתי' )ויקרא כד( הוציא את
המקלל כו' ורגמו אותו אב"ן כו' .שהוא האב"ן אשר על פי הבאר ,3710כמו שית' במקומו )פתח
יג( ומשם ניצוץ ע"ר בדור האחרון הרשעים הגמורים אשר הוציאו שם רע על בתולת ישראל והם
מסוד מיין בישין 3711אשר שאבו ממקור משחת ועל סוד הזה כתי' )שמות טו כג( ויבאו מרתה
ולא יכלו לשתות מים ממרה כו' ויורהו ה' עץ כו' ,כי חכמות חיצוניות בלא תורה הם מיין בישין
בסוד ב' התנינים אשר שם מסוד )בראשית לז כד( בו"ר רי"ק אשר אין בו מים רק נחשים
ועקרבים כו' ,3712שהוא מסט' דשמאלא בב' עלמין יצירה ועשיה אתוון ר' ק' ,3713והי' אשר בו
הוא מסוד חכמה אשר ממשיכים לסט' דשמאלא בסוד טיפת קר"י שלא ע"פ תורה שבע"פ רק
בסוד צנור השמאלי 3714אשר בו מים בישין והנה עט' היסוד דדכורא שהוא המחבר שמים וארץ
תורה שבכתב ושבע"פ הוא בסוד ת' כידוע שהם בסוד ד"ו ,ו' ביסוד וד' בעט' ,וכשמסתלק סוד
צ' מי"ם והוא רק בסוד ערלה המקפת היסוד והוא סוד הסתלקות מי"ם ממנו נשאר רי"ק ,ולכן
שם נמצאים התנינים נחשים השרפים ולכן כתיב )שמות ט כג( ולא יכלו לשתות כו' ויורהו ה'
עץ ,ב' תורות ,שבכתב ושבע"פ ,בסוד מים טבין ואז )שם כה( וימתקו המים ,ולכן מסוד זה הוא
מים המרים שנשים הם נבדקים בזה לבעליהם )במדבר ה כז( והיתה אם נטמאה האשה וכו' ובאו
בה המים המאררי"ם למרים ,וסוד לוית"ן נחש בריח דכו' דסט"א אשר בא עלי' והטיל בה
זוהמא מיין בישין הנ"ל ,ומן העפר אשר יהי' בקרק"ע המשכן בסוד גנ"ת אגו"ז הסתומה אשר
מבחוץ הוא נחש אשר עפר לחמו )ישעיה סה כה( והוא ש"ן של נחש 3715שנשך בח' של חוה
וגרם מיתה לחוה ע"י שהטיל בה זוהמא ולכן יש בזונה הזאת )במדבר ה כב( ובאו בה כו' לצבות
בטן ולנפל ירך כו' ,בסוד האשה זונה )משלי ה ג-ה( כי נופת תטופנה כו' ואחריתה מרה כלענה
כו' רגלי' יורדת מות ,והוא מן החזה ולמטה בבט"ן ויר"ך בסוד אר"ץ כי הוא נוטל את חלקו
והוא ג"כ בסוד חוה ראשונה שנדחה לחוץ בסוד לילית אר"ץ כנע"ן לילית והם ז' אומות אשר
שם ,ז' ראשין דחויא ,3716אשר שלטו בה עד שנכנסו לארץ ואז נבדקה הנוקבא וכן הי' בדיקת
ישראל כשיצאו ממצרים בספירת ז' שבועות במרה קודם מ"ת קודם כניסתם לארץ וז"ש )שמות
טו כה( שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו.
 3710עי' בראשית כט ב.
 3711עי' בראשית יא ד ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא
חיה בישא  -ר"ל חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון
שנסתלק נמצא בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים
שביסוד א' מוציא זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
 3712עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 3713עי' 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 ,ועי'
ברמח"ל על הפסוקים ]חיל בלע ויקאנו מבטנו ירשנו אל[ )כ טו( אותיות ח"ק בהם אוחזת הס"א ח'
כי הוא הוד ק' כי בנין הס"א נעשה מן הג' אותיות האחרונות שהם ר' ש' ת' ועי' משלי שם ר'
הראש ש' הגוף שהם הג' קוים ת' הרגלים זהו בנינה
 3714עי' בכורות מד ע"ב.
 3715עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ח ע"ד וז"ל ,שן דארס נחש בין שיניו ,דמוץ ותבן הן זו"נ של
ס"א ,והן ח"ט דחטה ,כמ"ש בפ' בלק וברע"מ פ' פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן ,והן בין
שן ושן] ,וזה שהזו"נ של הסט"א מפתה ומקטרג עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג והענין[ עכ"ל.
 3716עי' ענינו במגלה עמוקות ס' קץ וז"ל ,מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש
של ז' ראשים ,וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו יש לי רב אחי ,שרמז על
רב אחא שהפיל ז' ראשין דיליה ,כי שבע יפול צדיק וקם )משלי כד טז( ועי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב
ע"ד וז"ל ,בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו' והן ז' דרגין של הס"א וכו' והן ז' היכלות
דמסאבותא וכו' ,עכ"ל.
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וצריך שתדע כי תחי' אחיזת הקלי' הוא בשערות דרישא דז"א 3717בסוד )בראשית כז יא(
עשו איש שעיר כו' )שם כה כה( כולו כאדרת שער כו' ,כי השערות הם מותרי מוחא 3718הנדחים
לחוץ מסוד חב"ד ,אחוריים שלהם ,כי הם עצמם אין להם חב"ד כי אל אחר אסתריס ,3719מלך
זקן וכסיל ,3720והם אוחזים בחכמה הנדחת לחוץ בגלגלתא שהוא גלגל היקף המזלות וכוכביא
דלית לון חושבנא 3721ובסוד הנחש תלי ,תנין השמים ,3722ולכן אין להם השגה בפנימיות רק
בחיצוניות לבד ,וזהו ענין כל חכמת הפלוספיא בכוכ"מ ובכל דבר שמשערי"ם בשכלם ע"פ
גשמיות הענין והם השערות עצמם ולא בפנימיות המוחין אשר בהם כי השערות הם סוד הכלים
ופרטי הנהגה הטבעית שכל שער יש לו גומא 3723מעיין חכמה הנובע שם מן המוח שהוא
פנימיות הגנוז בכל פרט ופרט מהנהגה הטבעית וכל שער הוא כח א' המשפיע לארץ כמ"ש
)בראשית רבה פ"י פ"ו( אין לך עשב כו' שאין לו כוכב המכה בו ואומר לו גדל ,והם אוחזים
בכלים שלהם לבד שאין שם רק רושם של חב"ד בסוד שע"ר ,כי חכמה הוא הוי"ה ותמורת
הוי"ה בסוד מצפ"ץ 3724שהוא בסוד הב' פאו"ת בשם אלקים 3725שהם בשני מאורות הגדולים
הכוללים כל המזלות וכוכבים והוא למטה מן הגלגלתא סוד גלגל המזלות שהם יודעים רק
מאחורי הפרגוד כמ"ש )איוב ד יב( ואלי דבר יגונב ותקח אזני שמץ מנהו ,ובינה בסוד נקודת
אלקים באחורים הוא ר' ,והדעת בסוד ז' נקודות ע' כידוע ולכן השערות עצמם אין בהם חיות
ולא הרגשה כלל כי אינם נחשבים רק לבר מגופא וכן סט' דעשו הוא הוא בדרגא דמותא
וכשתסיר ח"י מעש"ו הוא נח"ש כי חיותו של נח"ש הוא ע"י שנוטל חיים מן האדם והוא
ממותרי מוחא שבהם תלוי החיות והם ד' חיות ד' מוחין 3726וז"ס גדול מ"ש )במדבר כא ט( ויעש
משה נחש נחושת וישימהו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי כו' ,כי דור המדבר זכו למזון
 3717עי' ת בגדלות דז"א פתח נו.
 3718עי' ע"ח א"א פרק יא ,ועי' 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' ,עכ"ל.
 3719עי' זהר ח"ב ק"ג ע"א וז"ל ,תא חזי כתיב ,ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ,נהר דא לא
שכיך לעלמין מלאפשא ולמסגי ולמעבד פירין ,ואל אחר אסתרס ,ולית ליה תיאובתא לעלמין ,ולא
אפיש ולא עביד פירין ,דאלמלי עביד פירין יטשטש לכל עלמא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה
ע"ג וז"ל ,הסריס אין לו זקן ,וזקן הוא סימני גדלות כידוע ,והוא הדעת כידוע ,בסוד ידע את חוה
אשתו ,וידע את אשתו ,כי הזרע הוא חו"ג מיין דכורין ומ"נ הן חו"ג ,ולכן אל אחר שאין לו דעת,
אסתרס ,כידוע בסוד גם בלא דעת נפש לא טוב )משלי י"ט( עכ"ל.
 3720עי' קהלת ד יג.
 3721עי' תיקו"ז ל"ב ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ סוף כ"ב ע"ג.
 3722עי' 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.
 3723בפני עצמו  -ב"ב ט"ז ע"א ,עי' לעיל אח"ף פתח י"ד.
 3724עי' ע"ח א"א יא וז"ל ,כי אין הדין נמתק אלא בשרשו ,והנה לפי שמציאות פאה זו היא
מלכות ,והמלכות הוא דין ,ונקרא אלהים כנודע ,כי ג' אלהים הם א' בגבורה ב' בהוד ג' במלכות,
לכן המלכות של י"ס דרישא עלאה הוא אלהים גימטריא פא"ה ,רק שהוא במלוי יודי"ן להיות בסוד
ראש ,וזהו בז"א ,אך בא"א הפאה הוא שם מצפ"ץ כנ"ל ,והנה ב' פאות הם בב' צדדי הראש והם
סוד שני המאורות הגדולים ,מצפ"ץ מצפ"ץ כנזכר זוהר בראשית דכ"ב ,והם ב' שמות קודם י"ג
מכילין דרחמי ,שהם ה' ה' אל רחום כו' ,ופי' הענין הוא כי ז"א יצא ממצפ"ץ הימיני ונוקבא
ממצפ"ץ השמאלי ,עכ"ל.
 3725עי' גדלות דז"א פתח נז.
 3726עי' בהגר"א על ספד"צ כ' ע"ב וז"ל ,המוחין נקראין חיות ששם חיה כמש"ל ושם ד' מוחין
שהן ד' חיות ,עכ"ל.
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דאילנא דחיי והוא המ"ן שלא היה פסולת כמדריגת אכילת אדם בג"ע קודם החטא והוא לח"ם
מן השמים ,3727ג' הויו"ת דג' מוחין ,3728והמ"ן הוא צ' דצל"ם 3729לבושי המוחין שבו נתגלם
מזון העליון ,והי' בעלות שכבת הט"ל כו' )שמות טז יד( והוא סוד יו"ד ה"א וא"ו והוא מעשר
משמ"ן סוד שמי"ם כמ"ש )שם( הנני ממטיר לכם לחם מן השמים כו' ,כמ"ש )תהלים קלג יג(
כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם ,אבל ע"י שחטאו
במה שדברו בלחם הקלק"ל ,3730שהוא בסוד הדעת ובקשו מאכל גשמי שיש בו פסולת שבזה
סוד השערות דאחידין בי' דכיין ומסאבין ,3731הנשפע ע"י הכוכבים ומזלות לכן באו )במדבר כא
ו( הנחשים השרפים כו' ,ואז )שם( וימת עם רב מישראל ,דאחזו בסט' דמותא והנה אחיזת עשו
ונחש בסוד ל"א קוצי דשערי 3732שהוא א"ל דסמא"ל ,וגם בסוד אחוריים ,דס' ומ' סתומה אשר
הם עומדים בנס ואין להם על מה שיסמוכו ולכן רדפין אבתרייהו לינק משם אבל נסתמו שערי
ציון וירושלים ואבד העצה מבנים נסרחה חכמתם ,3733כי החכמה והבינה בציון וירושלים כמ"ש
)ישעיה ב ז( כי מציון תצא תורה כו' ,וז"ס סתימת השערים 3734ואין השערים נפתחים כי אם ע"י
גלוי בינה ותבונה ,ס' ומ' סתומה ,עיגולא וריבועא ששם הוא בסוד )מיכה ז טו( כימי צאתך
מארץ מצרים אראנו נפלאות ,וז"ש )מגילה ב' ע"ב( מ' וס' שבלוחות בנס הם עומדים ,ואז נמחק
סמא"ל ונעשה תמורת ס' ומ' סתומה סוד ח"י א"ל והוא בסוד גילוי מ"ט ש"ב ,וז"ש )במדבר כא
ח( והיה כל הנשוך וראה אותו וחי ,וז"ס מ"ש בזוהר )ח"א רי"ז ע"א( עד דלא מריט רישא
דמלכא ולא גליש למטרוניתא ,כי הוא בסוד העברת השערות שעל הראש הדוכרא שהם מותרי
מוחא דבי' אחידין דכיין ומסאבין וכן לשערות דנוקבא בציון וירושלים דבה ששם הוא שליטת
הנחש והוא סוד בשמ"ת אשת עשו גי' ציו"ן ירושל"ם שנגדם הם סוד אלוף מגדיאל אלוף עירם
)בראשית לו מג( שהם עיר ומגדל אשר בנו דור הפלגה אנשי השם באוירא דעלמא בפרוזדר
החיצון וע"ז ניבא עליו עובדיה )א ד( אם תגביה כנשר ואם בין הכוכבים שים קינך משם אורידך
נאום ה' ,שהם כוכביא ומזלי דלית לן חושבנא 3735שמשם אחיזתם והבן.
פתח ד
וסוד מיין טבין מיין בישין הנ"ל )בפתח הקודם( הוא כמ"ש )בראשית א ו( יהי רקיע
בתוך המים כו' ויהי מבדיל כו' ,וכתיב )שם ט( יקוו המים מתחת השמים כו' ,כי הנה סוד בנין
הקלי' נעשה ע"י הבוצד"ק שורש גבורה עלאה אשר ע"י נעשה כח הצמצום והגבול והסתלקות
גלוי הקדושה בסוף המדריגות למטה מן השמש אשר נראה לבני אדם מסוד הנהגת צדיק ורע לו
רשע וטוב לו שח"ו אין השגחה ואין שכר ועונש שבזה כח לסט"א לפתות האדם ,וזה הי' הכל
לטובה בשביל הבחירה כמו שהארכנו בכמה מקומות.
והנה בנין הקלי' הוא נגד ג' עלמין בי"ע אבל עיקר מקומם הוא למטה בסיום כל דרגין
דקדושה רק שקטרוגם והקלקול עולה גם למעלה ,והנה שמים הם שני מדריגות ,שמי"ם ושמי
 3727עי' שמות טז ד.
 3728עי' שעה"כ קידוש פרק א'.
 3729עי' לעיל א"א פתח יא ויב.
 3730עי' במדבר כא ה.
 3731עי' א"ר קל"א ע"א.
 3732עי' אד"ר קל"ב ע"א וז"ל ,ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן בכל קוצא וקוצא ,תלתין וחד
קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א"ל ,עכ"ל ,עי' ע"ח א"א פרק
י"א.
 3733עי' ירמי' מט ז.
 3734עי' רמח"ל תקט"ו תפילות  -תפילה פדת וז"ל ,הרי שכינתך שנא' בה אני חומה שכך היא
מוקפת גבורות ודינים לד' רוחותיה ,שנא' בהם ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל ,שלא להניח
לס"א ליכנס בה כלל ,גן נעול וכו' גל נעול מעין חתום ,וזה מ' סתומה דאלהים ,אבל למטה
בירושלים שלמטה נא' בה טומאתה בשוליה ,וזה חומות ירושלים שנבקעה שרוחותיה פרוצים במ'
סתומה ,וא"ת שכן הוא למעלה ח"ו לא כן אלא שחת לו לא בניו מומם שהרי חשך למטה ירד
ולמעלה נשאר הכל בקדושה ,עכ"ל ,ועי' עוד מים אדירים )להגרמ"מ( שחומות ירושלים הם בחי'
ציון.
 3735עי' תיקו"ז ל"ב ע"א ,ועי' בהגר"א על ספד"צ סוף כ"ב ע"ג.
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השמי"ם ,שז' רקיעים הם ה' רקיעים בפ"ע חג"ת נ"ה והם נק' שמים ,וב' רקיעים תחתונים יסוד
ועט' והם נק' שמי השמים ,3736וסוד שמי"ם הוא כלל הג' עלמין בי"ע שבהם שמעאל מטטרון
יהואל ,3737ואח"כ הוא מ"ם סתומה ששם סיום דרגין דקדושה והוא הפרסה המפסיק באמצע
הפרצוף שהוא בחזה דמלכות שמקננת בעשי' ,וג' קווין של המ"ם סתומה העליונים הם חג"ת
שלה וקו התחתון הוא הפרסה ובזה נפסקים כל האורות דקדושה ושם למטה מן הפרגוד הם כל
החיצונים והקלי' שהם שוכנים אחורי שוליהון דזנבי דכוכבים ומזלות ,3738והם בסוד נו"ה של
מלכות דקדושה שבעשי' ששם הם תנינים הגדולים ,לויתן ובת זוגו ,קין והבל ,3739שהם בנו"ה
רגלי' יורדת מות 3740כמו שית' עוד בשערים הבאים בס"ד ,והנה עיקר האורות של נו"ה נסתלקו
למעלה מן הפרסה ונשארים ה' שמים למעלה מן הפרסה וז"ש )בראשית א ט( יקוו המים מתחת
השמים כו' אל מקום אחד כו' ,ונשארו מים תחתונים והם בסוד הנהגת המזלות וכוכבים בסוד
התלי 3741שהוא המקיף והמתפשט והם בסוד רשימו דאורות נו"ה דקדושה שהם תנינים שבמים
התחתונים ושם הם מיין בישין )בראשית א כ( אשר שרצו המים למיניהם ,כל' הקלי' ודרגין
דלהון ,שעיקר מקומם באחוריים דכוכבים ומזלות שברקיע הששי ביסוד ובוילון עט' היסוד והם
נק' שמ"י השמים שהם עומדים נגד ג' עלמין בי"ע שהם ג' שמות הנ"ל ונחסר מהם המ"ם
סתומה שהם במקום החלל הפתוח ששם סלוק גילוי כח אור קדושתו ית' וסוד המ"ם סתומה
הוא בב' דלתות וב' צירים 3742בסוד שד"י ואדנ"י שהם ב' דלתין וסוד י"ש ואנ"י.3743
והענין כי )קידושין ל"ט ע"ב( שכר מצוה בהאי עלמא ליכא שלכך נגנז אור השגחתו
למטה בשביל הבחירה שלא לשלם השכר בעוה"ז ובסוד )רש"י שמות ו ב( אנ"י ה' נאמן לשלם
שכר בעת דסלקא נוקבא לעלמא דאתי בג"ר בסוד אי"ן 3744כיו"ב ,ואז היא עטרת בעלה בבינה
ושם נהנים מסוד י"ש מעלמא דאתי ,ולמטה הם נגנזים בסוד ב' דלתות הנשארים והם בסוד ב'
שמות הנ"ל ,ששד"י מורה על שפעת שדיים המשפעים ומניקים לכל העולמות 3745ושד"י בכוחו
ית' ,ואדנ"י מורה על השגחתו ית' שהוא אדון על כל המעשים ,ואלו ב' הכוחות נסתרים בעולם
התחתון בסוד ב' דלתות ואעפ"כ רישומא דלהון ניכר גם בעוה"ז להנהיג עולמו בסוד הש' של
רישומא דג' אבהן שמנהיג עולמו בחסד ודין ורחמים ,ולפעמים נפתחים הדלתות ע"י זכירת
ברית אבות ונעשים ניסים ונפלאות בעולם לצורך ישראל כמו שהי' במצרים ובכל הזמנים ,ולכן
גאולת מצרים היתה בסוד הלידה ונפתחים ע"י תוקף השיעבוד בסוד ציר"י לידה ,והם שני
צירים ,א' ,בקוצו של ד' למעלה ,וא' ,בקוצו למטה ,שכל זמן שנסתם המקום למטה שאין
מעוררים ישראל לפתוח שערי רחמים ,גם למעלה נסתמים ולכן )שמות ב כג( ויהי בימים הרבים
ההם כו' ויזעקו כו' ותעל שועתם כו' ויזכור אלקים את בריתו את אברהם כו' ,שע"י שנפתחו
שערי רחמים בתפילת ישראל נפחת גם ציר של מעלה.
 3736עי' בהגר"א על תיקו"ז נ"ו ע"ד שגם בשמים יש דכר ונוק' והן שמים ושמי שמים.
 3737עי' ע"ח סדר אבי"ע פרק ו' ועי' לעיל אבי"ע פתח לה ,ועי' תיקו"ז ק"ב ע"א.
 3738עי' זהר ח"ג קפ"ד ע"ב.
 3739עי' בהגר"א על ספד"צ לב ע"ב וז"ל ,וז"ס בתרעומת איוב וגלה לו הקב"ה סוד לויתן
ובהמות בהררי אלף והענין כמש"ל כי לויתן זו"נ הן התנינים קין והבל ,עכ"ל.
 3740עי' משלי ה ה.
 3741עי' 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.
 3742עי' לעיל נוק' דז"א פתח כ"ב.
 3743עי' ליקוטי הגר"א קי"א ע"א ובהגר"א על תיקו"ז צ' ע"א.
 3744עי' תיקו"ז צ"א ע"א.
 3745עי' לעיל גדלות דז"א פתח מג.
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וז"ס אות המטה שנהפך לנחש כו' 3746כמ"ש )ב"ב ט"ז ע"ב( אילה זו רחמה צר כו'
והקב"ה מזמין לה נחש כו' ומכישה ברחמה כו' ,והנחש הזה הוא התלי ,תנין השמים ,שכולל כל
המזלות ,שבגלות נסתם הרחם ונשארו בהנהגת הטבע למטה מזה ברקיע ווילון ועי"ז שאין מזל
לישראל גרם להם תוקף השעבוד והנשיכה הגדולה עד שצעקו ישראל למעלה ונפתחו שערי
רחמים והוא המטה סוד ו' ,מפתחא דכליל בשית 3747שע"י נפתחו ב' הצירים וב' הדלתות והוא
מה שנהפך הנחש למטה בידו של משה וירדו מים העליונים שעל השמים ועי"ז שבר מטה רשע
כח התנינים אשר שרצו מים התחתונים למיניהם ע"י שליטת הטבע והוא פרעה שנק' )יחזקאל
כט ג (3748תנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו .וז"ס אחר אות התנין שנהפך למטה הי' מכה הראשונה
בדם )שמות ז יז-יט( ונהפכו המים אשר ביאור כו' על נהרותם ועל אגמיה"ם ,והוא נהר ,ב"ד של
מעלה מאחוריים דאימא שהוא הסוד ד"ם שמשם ביטול כוחות של הסט"א ,שמשם שורש
הנפלאות כי אימא עד הוד אתפשטת ,3749בה' שמים העליונים והוא סוד אג"ם אחורי ב"ד של
מטה שנתגלה למטה ושבר כל כוחם ,וע"י מכה זו כתי' שם )שמות ז כא( והדגה אשר ביאור
מתה ,שהוא נוקבא דסט"א כמ"ש הרב ז"ל בכוונות )פע"ח מצות פרק ז'( שהוא מה שיצא
ממלכות דקדושה והכה את כתר דנוקבא דקלי' ,כידוע שדג ודגה הם דו"נ דסט"א ,3750וע"י
התנין שנהפך למטה נכנע דכורא דסט"א ובמכת דם נוקבא שלה ,והם בסוד מיין בישין כמ"ש,
וז"ס ב' פעמים הנזכר בתורה ,א' ,ביום שני )בראשית א ו( יהי רקיע בתוך המים כו' ,והב' ,ביום
חמישי )בראשית א כ( ישרצו המים כו' ,והם בסוד ב' מיני מים הנ"ל ,שיום ב' הוא בגבורה ושם
הוא גלוי בוצד"ק אשר עשה קו המדה וההבדל בסוד הצמצום בתוך הפרצוף ע"י הפרסה שבין
מים עליונים למים תחתונים ,ויום ה' הוא בהוד שתחת הפרסה במקום שנסתיים קו המדה של
אימא ונעשה שם חלל ומקום פנוי שעי"ז יש אחיזה לסט"א ברגלין 3751בנו"ה ,ועיקר אחיזתם
בהוד ,כל היום דוה )איכה א יג( ,ושם הם מיין בישין וסוד התנינים אשר שרצו למיניהם כמו
שנת'.
פתח ה
ואלו שני תנינים הם בסוד נח"ש ושט"ן כמ"ש במ"א )שבירה פתח ט"ו( במ"ש )ב"ק
כ"ג ע"ב( ארס נחש בין שיניו עומד שהם בסוד ב' פעמים ש"ן ונשאר ח' ט' שהוא הממית,3752
והנה בנחש הוא נ' כפופה והוא נחש עקלתון ,ובשט"ן נון פשוטה והוא נחש בריח ,ובנח"ש הנ'
בימינא ובשט"ן הוא בשמאלא והוא סוד גדול כמ"ש )שבירה שם( שהם דו"נ דסט"א ב' נשים
זונות וב' אנשים מרגלים ,3753שהזונות הוא בסט' דנוקבא שהם מפתים האדם לכל חטא ועון
ומתחיל בסט' דימינא במה שמראה לו עצת טוב כמ"ש )משלי ה ג( כי נופת תטופנה שפתי זרה
 3746עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
 3747עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ז ע"ד ,ועי' שם ט"ו ע"ג וז"ל ואמר דהא אתפתחת ליה דנפיק
מינה  -שדעת גנוז באימא וממנה יצא כמ"ש בפ' משפטים שם 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 והוא ענין יעקב ולאה וכמ"ש בתקונים דהוא פתח וסגיר וכמ"ש בתיקון ה' )כ
ע"ב( בקדמיתא איהי מ"ם סתימא וכד אתפשט קו דאיהי ו' מן המדה איהי אתפתחת כו' ואמר שם
מ"ם סתימא מפתחא דילה מאי ניהו פתח ודא ו' כו' וכן בתי"ט )לו ע"ב( ובזמנא דההיא מ"ם
סתימא אתפתחת כו' ו' דאיהו מפתחא דסתים לה כו' ,עכ"ל.
 3748עי' יחזקאל כט ג וז"ל ,דבר ואמרת כה אמר אדנ"י ה' הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים
הגדול הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני ,עכ"ל.
 3749עי' זהר ח"ג רכ"ג ע"ב.
 3750עי' תיקו"ז ס' ע"ב.
 3751עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 3752כלשון הגמ' ברכות ל"ג ע"א וז"ל ,אותו ערוד נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש אמר
להם ראו בני אין ערוד ממית אלא החטא ממית ,עכ"ל.
 3753עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג וז"ל ,והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות ,כידוע
שדכורין דס"א אינן מפתין לאדם כמ"ש בזוהר שהן דקיקין ,ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין,
נפת תטפנה שפתי זרה )משלי ה'( וכל הפיתויים הוא בנוקבין ,ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל
באשה זרה וכו' ,אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע ,ויבאו בני האלקים להתייצב על ה' והן
מאללי ארעא ,עכ"ל.
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כו' וחלק כו' ,ואח"כ )משלי ה ה( רגלי' יורדת מות ,כמ"ש )שבת ק"ה ע"ב( כך דרכו של יצה"ר
היום אומר לו עשה כך כו' עד שאומר לו לך עבוד ע"ז והוא עמל"ק אשר מעק"ל לאדם דרכי ה'
ועומד על פרשת דרכים בסט' דימינא כמ"ש )במדבר יג כט( עמל"ק יושב בארץ הנגב ,והשני
הוא דכורא שהם המרגלים ומשגיחים על מעשה בני אדם ועולים ומסטינים למעלה ונוטל רשות
ויורד ונוטל נשמה ,3754ולכן הוא נו"ן פשוטה ראשו א' בשמים וראשו א' בארץ והוא נחש בריח
וגם בסט' דשמאלא שהוא רצועא בישא לאלקאה ,3755וז"ש )ב"ב ע"ד ע"ב( שאלמלא נזקקין זה
לזה כו'.
הענין כי זה ההפרש שבין ישראל לאו"ה שבהם כתיב )ישעיה ח כא( והיה כי ירעב
והתקצף וקלל במלכו כו' ,ונמצא ששניהם שולטים ביחד המחטיא והמעניש ,אבל בישראל גם
בעת שלא היו עושים רצונו של מקום בעת שהי' המקטרג שולט והיו נענשים אז לא שלט בהם
המפתה כי הכירו שיד ה' עשתה זאת וחזרו בתשובה 3756ושוב כאשר הי' להם קצת מנוחה היו
חוזרים וחוטאים וכמו שהי' בזמן השופטים ובזמן מלכי ישראל הרשעים וכן בכל הדורות,
שבאמת נתקדשו ישראל במתן תורה בסוד אירוסין 3757לסט' דקדושה ונעשה פירוד בסט"א
בדו"נ שלהם בסוד )תהלים צב י( יתפרדו כל פועלי און שאין לשניהם שליטה ביחד על ישראל,
והפירוד הזה הוא ניצוץ מסט' דאימא מדריגת התשובה ששם אין אחיזה לסט"א ,והוא
שמתלבש בישראל לעוררם לתשובה ע"י היסורים והעונשים מצד שורש האמונה הקשור בלבם,
שאין הסט"א נאחז בנפשותם לגמרי ח"ו להכחיש ההשגחה וקדושה עליונה ,והוא סוד הארת
הנשמה שמתלבשת ברוח ונפש שהם דו"נ דקדושה שבהם נדחים סמאל ובת זוגו ,שהם אוחזים
ברוח ונפש ,ועי"ז אור הזה שמאיר בהם הרג את הנקבה שאינה יכולה לפתות עוד לחטוא וסירס
את הזכר שאין העונש ח"ו לכלות לגמרי רק בסוד )שה"ש ה ד( דודי שלח ידו מן החור כו'.
וסוד ח"ר הנ"ל הוא כמ"ש בסוד אתוון 3758ח"ק ט"ר שהם בעשיה ויצירה שבהם הרע
משא"כ בבריאה כמ"ש למעלה )אבי"ע פתח לד( והח' הוא בימינא בנפש שהוא התאוה הדבוקה
בו מסט' דאשה זונה הנ"ל ובזה גורם לסאבא מקדשא סוד הרוח דנוקבא דקדושה דאצי' דמקננא
תמן בסוד המשקוף ושני המזוזות והם נה"י דידה ,ועי"ז תובעים דין מדכו' דקדושה דאצי' וניתן
רשות להאי רצועה בישא סט' דשמאלא דביצירה שהוא הר' דט"ר ,והוא סוד הכ' )שה"ש ה ב(
אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק כו' ,שהוא סוד הפירוד שעשה בין דו"נ שלהם מסוד ו' ,חותמא
דגושפנקא ,3759סימנא דחיים שנכנס בין הח' לר' ע"י שלשלת שקבע הקב"ה בנשמותיהם של
 3754עי' ב"ב ט"ז ע"א.
 3755עי' תיקו"ז י"ב ע"א.
 3756עי' גדלות דז"א פתח עי' שזה הש"ך ניצוצין שיוצאים מהבוצד"ק.
 3757עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו,
ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו',
אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 3758עי' 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.
 3759עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
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ישראל עד שאמרו )ברכות נ"ז ע"א( שאפי' פושעי ישראל מלאים מצות כרמון ,שאף שאנ"י סוד
הנפש נוקבא היא ישנה בעונותיהם בסוד שס"ה ל"ת ,אין זה אלא בגדר שינה אבל לא ח"ו בבחי'
מיתה ממש כאו"ה שהם בסוד מלכי אדום אבל נשאר ניצוץ הקדושה קבוע בלבם בסוד הרוח
שאיזה ניצוץ מן הנשמה קבוע בו שיהי' לו תיקון לבסוף ע"י תשובה וכמו שהוא בכלל ישראל
כמ"ש )יחזקאל ב לג( אם לא ביד חזקה כו' ,וז"ש )שיה"ש ה ב( ולב"י ע"ר בסוד רמ"ח מצות
וע' פנים של תורה והוא מ"ש )שם( קו"ל דוד"י דופק לעוררם בתשובה בסוד אימא עלאה שם
אהי"ה בגילופי' יודי"ן שהוא אשר הבטיח הקב"ה למשה )שמות ג יד( אהי"ה כו' ,ר"ל שהוא
יהי' קשור עם ישראל בגלותם שלא יהי' כלים ח"ו ע"י הסט"א בהבליהם ובפתוים שלהם ,וסוד
הו' הזה הוא קשור תמיד ברו"ח כמ"ש למעלה בנתיב עיבור יניקה ומוחין )גדלות דז"א פתח יג(.
שזה הי' ענין התיקון שאף בהיות המאורות בשפל המדריגה מ"מ יש בהם רשימו של
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המוחין וכמו בלילה בעת השינה שהמוחין נסתלקו למעלה מ"מ רשימו שלהם מאירים בו"ק
והוא איזה ניצוץ מהתיקון שנשאר קשור בישראל שהסט"א לא יהי' לה שליטה גמורה ח"ו בסוד
מיתה ושבירה לגמרי כן יוחזר הכל לטוב ע"י התשובה לבסוף ,וכן איזה ניצוץ מהנשמה נשאר
קבוע תמיד ברו"ח של האדם שעי"ז בא לו תמיד הרהורי תשובה בסוד הכרו"ז 3761מסוד ע"ב
קס"א דחו"ב שהוא הנשמה והוא ו' של הרוח דנפיק מה' דנשמ"ה כידוע שהוא ו' ז"א דנפיק
מה' אימה עלאה ,ואמרו )ב"ב ע"ד ע"ב( שהרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל והוא כמ"ש
שעיקר הסט"א הוא בשביל תכלית הטוב לשלם שכר לצדיקים ולכן הוצרך להרוג את הנקבה
שהיצה"ר ופיתוי' דילה לא יהי' להם קיום נצחי ח"ו אלא שבסוף יתבטל ע"י הקדושה שקשור
בהם כמ"ש שהרע עצמו יוחזר לטוב וע"ז אמר חבקוק )חבקוק ג ד( ונגה כאור תהיה קרנים מידו
לו ושם חביון עוזו ,שנוגה הוא אשה זונה 3762כו' דפתי לאתתא שמראה לו קצת אור ובאמת הוא
חשך וכאשר יתוקן הרע אז תחזור לאור ממש וזה בא ע"י שלשלת הקדושה בסוד )תהלים קג יט(
ומלכותו בכל משלה וז"ש )חבקוק ג ד( קרני"ם מידו לו בזה ישבר שיני רשעים שהם של נח"ש
ושט"ן ושם חביון עוזו )שם( הקדושה הגנוזה במקום חש"ך הנ"ל ודי בזה במקום שאמרו לקצר.
פתח ו
ועתה נבוא לביאור דברי הרב הקדוש ז"ל ,והוא כי כלל קומת הסט"א הוא ג"כ כדמות
הקדושה בג' עלמין בי"ע אך יש הפרש ביניהם כיתרון האור מן החושך ,שבקדושה כל מה
שהעולמות הולכים ויורדים במדריגה האור מתמעט בהם שהקדושה מסתיר כוחו בהדרגה כדי
להמציא הגבול והמדה וכח הרע על מקומו כמו שביארנו בזה בכ"מ ,אבל הסט"א שהוא הרע
היוצא מכח הקדושה הוא בהיפוכא ממש שהרי בכל מקום שהאור מתמעט שם החושך מתגבר
יותר ויש לו כח יותר גדול ולכן נגד אצי' אין להם אחיזה רק נגד דו"נ לבד כמו שנת' במקומו
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 3760עי' ע"ח נסירה פרק א'.
 3761עי' זהר ח"א רכ"ד ע"א וז"ל ,רבי יהודה פתח ואמר )ישעיה מב יח( החרשים שמעו
והעורים הביטו לראות ,החרשים שמעו אלין בני נשא דלא צייתין למלולי אורייתא ולא פקחין
אודנייהו למשמע לפקודי דמאריהון ,והעורים דלא מסתכלין למנדע על מה אינון קיימין דהא בכל
יומא ויומא כרוזא נפיק וקרי ולית מאן דישגח ,עכ"ל ,ועי' לעיל אח"ף פתח ז' ,ועי' מ"ן ומ"ד פתח
יח.
 3762עי' בהגר"א על תיקו"ז נ"ה ע"ב שהנחש פיתה לחוה ,ונחש היא לא סמאל ,ולכן מפתה
ולא מקטרג ,ועי' גר"א שם ד"ה ויותרת הכבד ,שנחש היא זונה.
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)אבי"ע פתח ד'( שהם מאורות ההנהגה המכוונים לעומת העבודה והבחירה שבהם יש שליטת
הרע אבל לא באו"א ומאורות יותר עליונים שהם מנושאים מערך העבודה והבחירה ,אבל
בבריאה שם מתחיל הפירוד והנבראים עצמם יש להם אחיזה גם באימא שלהם ,והיינו שכח
החכמה וחיה עליונה מסתלק ואינו מאיר לנשמות בסוד חו"ב ולא הוו משגיחין אפין באפין
ונשארים בסוד זיווג חיות העולמות לבד 3763שזה נק' מדרגת בינה שלהם וזהו הפגם בשלמות
שאין להם תוס' הארה וחיות מסוד חיה העליונה ,וביצירה שם הרע מתגבר יותר כי הם בסוד
הרוח שבו עיקר הפגם יש להם אחיזה יותר גם בבחי' חכמה שלו משא"כ בכתר שהוא בחי'
עליונה יותר ,ובעשי' ששם עצם מקום הרע הוא אוחז בכל דרגין דקדושה שבו גם בא"א ורק
בבחי' עתיק שבו אין להם אחיזה והוא סוד קשר הקדושה שכתבנו שהוא בחי' עליונה מהרוח
שנקשר בנפש בל יאבד לגמרי ח"ו ,וכמו שיש היכלות בסט' דקדושה בכל הד' עלמין כמו כן הם
בסט"א ,ורק שז' היכלין דסט"א אין עומדים רק נגד ו' היכלות התחתונים דזו"נ דקדושה כי
היכל ק"ק הוא מדריגת בינה שהוא עלמא דחירו כמ"ש בכ"מ.
ועוד יש הפרש שבקדושה בכל פרצוף יש בו ג' מוחין חב"ד משא"כ בסט"א אין בהם
דעת והענין בזה שחב"ד הם שרשי מדות ההנהגה של חד"ר ועטרות שלהם וכולם פונים אל
הטוב והתכלית הגמור שהוא בסוד ההכרעה של המדות לכל צד כפי הזמן הצריך לזה ולפי
מדריגת כל אדם וכל עולם במקומו ,שהכל פונה אל כוונה אחת לגלוי הטו"ב הגמור שהוא סוד
שם אהו"ה של הדעת שהוא חותמא דגושפנקא אמת 3764שהוא ענין קיום וחוזק ולכן הדעת הוא
קיום 3765לקיים המין וההולדה שהוא ע"ץ החיי"ם שמיחד חו"ב והוא ע"ב קס"א או"ר הוי"ה
ולכן הזיווג הוא נקרא דעת ,אבל הסט"א הוא מצד הרע הגורם סתירה וביטול לכל המדריגות
והוא סוד השבירה וכל מדה פונה בפ"ע אור 3766בשביל תכלית טוב ולכן אין להם קיום והעמדה
וסוף כל סוף יתבטל הרע ולכן אין להם דעת ואף שמבואר בדברי הרב ז"ל 3767שגם בסט"א יש
דעת שהוא מלך בלע בן בעור ,אינו דעת אמיתי רק סוד חשך המסתיר דעת דקדושה הגורם
פירוד בין הדבקים לשעתו אבל אין להם דעת עיקרי לקיום המדריגות שלהם והוא סוד עולם
התוהו שלא הי' בו דעת שהוא המתקלא המכריע לכאן ולכאן והענין כמ"ש בס"י )פ"א מ"א(
שהעולם נברא בשלשה ספרים וכו' ,והם ב' ספרים ,בכתב האותיות על הספר ,והב' ,בקריאת
האדם בכתב והוא גלוי המחשבה בציור בסוד בינה ,והג' ,הוא בסוד ספר השלישי שהוא הדבור
 3763עי' ע"ח זווגים פרק א'.
 3764עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 3765עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ג וז"ל )רש"י בראשית א א( ראה שאין העולם מתקיים בדין
שיתף כו' ,שחסד נותן עושר יותר מדאי ,ודין נותן ריש ,ושניהם אינן טובים לעולם כמ"ש )משלי ל(
ריש ועושר אל תתן לי הטריפני לחם חקי ,וזה חק כדי צרכו וכ"ה בכל המדות ,ועי"ז נתקיים
העולם ,וזהו כל התיקון כמו שמפרש והולך והוא כלל כל האצילות והדעת הוא המכריע ,עכ"ל.
 3766נ"ל למחוק המילה 'אור'.
 3767ע"ח נקודות פרק ד'.
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שמחבר ב' הספרים ביחד ,3768והם בסוד נפש ורוח שהאותיות הם בנפש והנקודות הדבור הוא
רוח וכתיב )תהלים צו ה( כי כל אלוהי העמים אלילים ,אלמים ,ורוח אין בהם )יחזקאל לז ח(
והוא מ"ש בזוהר )ח"ב ק"ג ע"א( אל אחר אסתריס ולא עביד פירין.
ויש בזה עוד סוד כמוס והוא מ"ש רז"ל )קדושין מ' ע"א( מצוה יש לה קרן ויש לה
פירות עבירה יש לה קרן ואין לה פירות וכו' ,וכתבנו במ"א )באפיקי ים לקדושין שם( שהענין
שנשמות ישראל נשרשים בקדושה והמצוה שעושים הוא בישוב והסכמה שתחילה מחשב בכלל
ואח"כ מצייר בפרטות המצות בכל דיניה ופרטותיה ואח"כ עושה כהסכמה לעשות רצון קונו,
והוא סוד חבור חו"ב ע"י הדעת העולה לרצון העליון בסוד הכתר שהוא התכלית אבל עבירה
אינו עושה אלא לפי תגבורת יצרו בשעתו בלא הסכמת הרצון האמיתי ,כמ"ש )סוטה ג' ע"א( אין
אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות ,בסוד )משלי יט ב( גם בלא דעת נפש לא טוב ,ולכן מצוה
יש לה קרן שהם התיקונים שעושים ע"י המצוה במאורות העליונים שבהם תענג הנשמה
בעוה"ב ,והפירות הוא ההסכם והמחשבה הטובה שלו שבזה עושה פירות ע"י הדעת משא"כ
עבירה שאין בו הסכמה ורצון אמיתי אין לה פירות.
פתח ז
ואלו הם סוד שנים אנשים מרגלים ושתים נשים זונות שכתב הרב ז"ל שהם ב' מוחין של
הדכו' דסט"א וב' מוחין דנוק' שלו ,שהשני זכרים הם המרגלים לראות בכל מעשה בני אדם והם
המסטינים שלו כמ"ש למעלה )פתח ה( והם בימינא ושמאלא בשני דרכים של הנהגת האדם
בחסד ודין והם בסוד אחיזתם בב' הידים) 3769משלי ל כח( שממית בידים תתפש כו' ,שהם
באברהם ויצחק שיצאו מהם ישמעאל ועשו ,חמור ושור ,בסוד ב' שמות א"ל ואלקי"ם שהוא
סוד אלו"ף וכמ"ש )פתח א' (3770בסוד אלופי עשו ,כל אלו"ף הוא מלכותא בלא תגא ,3771שזה
היה מיתתם שניטל מלכותם מהם שלא היה להם דעת קיום 3772שהוא עולה בכתר ,ועיקר
אחיזתם בסופי הידים בצפרנים שבאצבעות כשהם יורדים למטה נגד הרגלים כמ"ש בכ"מ ששם
הוא מקומם של הקלי' דרדפין בתר רגלין ,3773והם בסוד העינים שרגליים תלויים בהם 3774והם
המשגיחים על מעשיהם והם בסוד העננים שמכסים השמים כרובי עינא ועפעפי עינא 3775שע"י
קטרוגם גורמים חושך וסילוק השגחה העליונה ,ואלו שני המרגלים הם קין והבל בסוד בני
3777
האלהים אשר באו אל בנות האדם )בראשית ו ד( ,3776כי הם מסוד קין נחש שבא על חוה
 3768עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"א.
 3769עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ד.
 3770עי' לעיל שבירה פתח יד.
 3771עי' סנהדרין צ"ט ע"ב.
 3772עי' בהגר"א על ספד"צ י' ע"ד וז"ל ,י"א אלופים של בני עשו ,והן י"א סמני קטרת שהן
נשארו מבירורי המלכים שנתקנו במלך השמיני ,ובתחלה היו בסוד מלכים בהיות האורות בתוכם,
ואח"כ כשנסתלק האור היה מאיר להם בבחינת תגין ,ואח"כ נתקנו האורות ונסתלקו למעלה
ונשארו הסיגים וז"ש )חלק צט( כל אלוף מלכותא בלא תגא ,עכ"ל.
 3773עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד צט וז"ל ,נ"ה שהם לבר מגופו ,ושם כתוב שמור רגליך
כאשר תלך אל בית האלהים )קהלת ד יז( כי הרגלים הם ההולכין מן הז"א אל הנוק' ,ושם צריך
שימור מן הס"א הרודפת אחר הרגלים בסוד נחש כרוך על עקבו )ברכות ל' ע"ב( עכ"ל ,ועי' עוד
בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ד.
 3774עי' שער מאמרי רשב"י א' ע"ג וז"ל ,שפירת' דלית לה עיינין ומקרה הרגלים יקרה לעינים,
כי פסיעה גסה סוד הקליפה נוטלת אחד מת"ק ממאור עיניו של אדם ,כי גם הוא יגיענו פגם
ברדתה לקליפות ,עכ"ל.
 3775עי' לעיל הערה .548
 3776עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ב וז"ל ,בני האלקים דאטמרו כו' הן קין והבל כנ"ל,
והנפילים הן בני של בני האלקים שבאו אל בנות האדם ,כמ"ש הנפילים היו בארץ כו' אשר יבאו
בני האלהים אל בנות האדם וילדו להן המה הגבורים כו' ,וכמ"ש בפרשת בראשית דף ל"ז ע"א,
א"ר יצחק עזא ועזאל כד נפלו כו' ,עד נפילים הכי אקרון ,ואמר שם המה הגבורים ,שתין הוו
בארעא כו' עד סביב לה ,והוא כמש"ל דהיא אולידת כהאי חיה דאולידת רוחין סגיאין כו' ,והן
ששים כמש"ל והן מסט' דבני אלקים שהן בחו"ב ימא רבא ותהומא רבא כנ"ל ,עכ"ל.
 3777עי' שבת קמ"ו ע"א.
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מסט' דנוקבא 3778והם נאחזים בנו"ה והם תרין דמעין דנפלין לימא רבא ותהומא רבא חו"ב
דבריאה כמ"ש באריכות בפי' רבינו בס"ד פ"ד )ל"א ע"א (3779והם נק' מרגלים חרש ,3780שדרכם
של מרגלים בשתיקה שהוא סוד הסתר גילוי השגחה מעיני האדם שאם היה האדם יודע שעיני ה'
המה הולכים בצידו לא היה חוטא והם הולכים בשתיקה כאילו אין רואים מעשה בני אדם כמ"ש
רבינו שם ,וסוד חרש הוא כי התחלת שורש מקורם בראשין הוא בסוד אחוריים דל"א קוצי
דשערי 3781שאחורי האודנין בתיקון הראשון דדיקנא ,3782שהוא נמשך מקמי פתחי דאודנין וצריך
לבער השערות מאחורי אודנין כדי שלא יהי' קטרוג לשמוע תפילת ישראל לעורר הרחמים,3783
אבל המקטרגים האלו הם באים מסוד השערות שהם מכסים האודנין שלא יתגלו הרחמים למטה
ולכן נקראים חרש.
וז"ס הכ' )יהושע ב א( וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים כו' ,כי שם
בשטים שלטו בהם הנשים זונות בפיתויים דלהון בסוד כזבי בת צור כמו שית' עניינם בסמוך
בס"ד )פתח יט( ולכן ע"י שלטו הדוכרים המקטרגים והוא סוד מ"ש אח"כ )במדבר כה יז( צרור
את המדינים כו' ,דהוא הי' ראש אומת בית אב במדי"ן בסוד שתי פעמים ב"ן שהם בני האלהים
שהם מעוררים מדנים בין ישראל לאביהם שבשמים ,ב"ן אותיות דאחוריים דאלקים כידוע,3784
והוא השט"ן נחש בריח כמ"ש למעלה )פתח ה( והוא סוד השטי"ם ,ויהושע שהי' בסיהרא בא
מיוסף דכורא תיקן המרגלים ושלחם מן השיטי"ם שלא להשטין עוד ,וגם א' מן הב' זונות תיקן
בסט' דימינא כמ"ש רבינו הגדול שם באריכות 3785בסודות נוראים עד מאוד ,והוא סוד שנקרא
יהושע בן נו"ן שהם ב' התנינים ,נחש עקלתון בימינא תיקן לבד ,אבל לא השמאלא ,אבל בדכו'
תיקן שניהם גם השמאלא שהוא נחש בריח נו"ן פשוטה דבשמאלא ,והימינא תיקן בסוד )יהושע
ב יב( אות אמת ,סימנא דו' דשם הוי"ה תקות חוט השני שנתן לרחב הזונה 3786כמ"ש רבינו שם
)ל"א ע"ג( והוא סוד הו' שבין הב' נונין הנ"ל והוא בגי' ק"ו סוד תקות חוט כו' ,ולכן לקחה
יהושע לרחב וגיירה ונסבה לי' לאתתא כמ"ש רז"ל )מגילה י"ד ע"ב( שמשם יצתה חולדה
הנביאה בן תקו"ה בן חרח"ס כו' )מלכים ב' כב יד( והשני מרגלים הם כל"ב ,ופנחס זה אליה"ו,
ששניהם בסוד שם ב"ן 3787שהוא תיקן חטא שטי"ם )במדבר כה יא( בקנאו את קנאתי כו' ,וכן
כלב בן יפונה )סוטה י"א ע"ב( שפנה מעצת מרגלים כו' ,וע"י נתגרשו בנ"י האלקים מאללי
ארעא הנ"ל ,וכן כל"ב פינח"ס שניהם גי' ב' פעמים עי"ן שהם ב' עיניים של דמעין הנ"ל בסוד
)שמות ג ד( כי ס"ר לראו"ת ,והם גם כן ב' מוחין חכמ"ה בינ"ה שהם גי' ב"פ ע'.
ואלו שניהם הם נגד ב' הדכורי' שהם בסוד קין והבל ,שהבל בימינא נמתק ביותר,
משא"כ קין וכמ"ש רבינו הגדול שם )ספד"צ י"ב ע"ב( בסוד הרג את הנקבה וסירס הזכר ,ורחב
לא יכלה לתקן רק הא' ולכן כתיב )יהושע ב ד( ותצפנו כו' ,והוא פנחס זה אליהו משא"כ כלב,
 3778עי' לקוטי תורה להאריז"ל פרשת בראשית וז"ל ,ארז"ל אחר שבא נחש על חוה הטיל בה
זוהמא וילדה קין והבל ,עכ"ל.
 3779וז"ל ,קין והבל הן נאחזין בנו"ה כמ"ש לעיל )סוף פ"ג( והן תרין דמעין ,קין שורש הקליפות
והבל שורש הדינין כידוע ,והן נופלין לימא רבא שהן שני גווני עינא כמ"ש לעיל )פ"ב( ועינים הן
נו"ה ולכן הן נאחזין בנו"ה ,ושרשי הגוונין אמרנו לעיל )שם( א' בימא רבא חכמה וא' בבינה תהום
רבה ,עכ"ל.
 3780עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג.
 3781עי' אד"ר קל"ב ע"א וז"ל ,ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן בכל קוצא וקוצא ,תלתין וחד
קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א"ל ,עכ"ל ,ועי' ע"ח א"א פרק
י"א.
3782
עי' אד"ר ק"מ ע"א.
 3783עי' אד"ר קל"א ע"ב.
 3784עי' ע"ח מוחין דקטנות פרק א'.
 3785ל"א ע"ג וז"ל ,והמרגלים נמתקו בימי יהושע כנ"ל ,וז"ס וישלח יהושע שנים אנשים
מרגלים הן בני אלקים הנ"ל ,קין והבל ,ויבאו בית אשה זונה ושמה רחב ,וישכבו שמה והוא מזונות
הנ"ל ,ויראו בני האלקים את בנות האדם ויקחו כו' ,לכן וישכבו שמה ואז התחילו ג"כ הזונות
להתתקן ,רק שאחת בלבד התחילה להתתקן לכן לא נגמרה התקון עד שלמה ,עכ"ל.
 3786עי' יהושע ב יח.
 3787ע"ח קליפות פרק ד'.
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שהם הי' ימינא ושמאלא נגד שור וחמור ,עשו וישמעאל ,3788שלכן הכניעו אותם ,וחמור הוא
בימינא מסט' דאברה"ם והוא סוד ארי"ה שהוא ראי"ה ,והשור מעשו בסוד שו"ר והוא ג"כ
מלשון ראי' )בראשית טז ז( על העין בדרך שו"ר ,ורק שהוא תרגום של ראי"ה ,סט' דשמאלא,
שאין לו שורש כ"כ בקדושה כמו הימיני שהימיני נתבסם יתיר והוא סוד מ"ש )סנהדרין ק"ה
ע"א( בלעם חגר ברגלו אחת הי' ,סומא בא' מעיניו הי' ,שבלעם הי' אחורי דעת דקדושה וכבר
נת' )בפתח הקודם( שבסט"א אין שם מתקלא ואין לו דעת כי הוא נסתרס ולא עביד פירין שאינו
בא לידי גמר מעשה שאין הקטרוג שלו פועל בעצם רק בסוד )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם
באדם לרע לו )משלי כה כא( אם רעב שונאיך האכילהו לחם כו' כי גחלים אתה חותה על ראשו
כו' ,והוא נטילת הדעת מראשו) 3789תהלים עד יג( שברת ראשי תנינים כו' )תהלים קי ו( מחץ
ראש כו' ,כי עי"ז הוא עובר ובטל מן העולם ,והוא סוד השעיר ששולחין לו דורון )ויקרא טז כב(
ונשא השעיר עליו את כל עונותם כו' ,והוא סוד הפיכת קללת בלעם הרשע מקללה לברכה כו'
)דברים כג ו( והוא הסירוס של הזכר ,והנקבה סט' דימינא שבו נתבסם ונכלל בקדושה בסוד
)ויקרא טז ח( שעיר א' לה' כו' ,ולכן נשאר ברגל א' ובעין א' ,וכן כל הליכת יעקב לחרן הכל סוד
גלותם של ישראל ,וסוד הדורון ששלח לעשו ועי"ז )סוכה נ"ב ע"א( וה' ישלימנו לך שנעשה
אח"כ מליץ על ישראל ,בסוד )צפניה ג ט( אז אהפך אל עמים שפה ברורה יחד לקרוא כולם
בשם ה' כו' ,כי סמא"ל בגילופין שלו סמ"ך מ"ם אל"ף למ"ד גי' שפ"ה והוא המלמד קטגוריא
על ישראל ולהיפוך מיכאל אפטורופסא רבא דישראל מלמד סנגוריא והוא בגילופין מ"ם יו"ד
כ"ף אל"ף למ"ד ג"כ שפ"ה רק שמיכאל בסט' דימינא וס"מ מסט' דשמאלא וד' אתוון שבו כל
א' מספר כ"ו בסוד ב' פעמים ב"ן שהם בנ"י אלקים כנ"ל.
פתח ח
ועתה בוא ושמע דברי אלקים חיים ותראה נועם זיו תורתנו הקדושה והמרגליות היקרים
הגנוזים בה ,כי הנה כתיב בפ' תצוה )שמות כח לא-לב( ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת
והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע כו' ,והענין
כי המעיל מכפר על לשון הרע 3790והוא הס"מ קטיגור של ישראל ,3791והנה סוד בהמה דרביעא
על אלף טורין 3792הם נוקבין דסט"א שהם בהמות בהררי אלף )תהלים נ י( ,שג"כ זכר ונקבה
נבראו כמ"ש רבינו שם )בהגר"א בספד"צ ל"ב ע"ב (3793באריכות שהם בבריאה ,והנה סוד אלף
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עכ"ל.
 3789עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"ב וז"ל ,וזהו הסירוס שאמרו מחץ ראש דדכורא ,והוא גחלים
אתה חותה על ראשו והוא נטילת הדעת ,שמוחין חו"ב הן במחשבה והדעת מתפשט בגוף ובא לידי
מעשה כידוע ,וכן הוא ביעקב בענין לקיחת הברכה שני גדיי עזים כו' וכמ"ש בר"מ פרשת אמור דף
צ"ח ע"ב עד צ"ט ע"ב כל המאמר ע"ש ,עכ"ל.
 3790עי' זבחים פ"ח ע"ב.
 3791עי' לעיל הערה  3762שכתוב בהגר"א בתיקו"ז שסמא"ל הוא המקטרג.
 3792עי' זהר ח"א י"ח ע"ב תדשא הארץ דשא עשב וגו' השתא אפיקת חילא באינון מיין
דאתכנשו לאתר חד ,ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה טמירין עלאין וחיילין קדישין די
כל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמאריהון ,ורזא דא
)תהלים קד יד( מצמיח חציר לבהמה וגו' דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין לה בכל יומא
ההוא חציר ,וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי
בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ג וז"ל ,ויאמר עד
דאתכלל בכללא דאדם  -כאן התחיל בבי"ע ואמר תוצ"א האר"ץ נפש חי"ה למינ"ה הוא נוקבא
דז"א ,כמש"ל נפש חיה דא דוד מלכא ובה נכללת בריאה כסא הכבוד ,וזהו בהמ"ה ,ועיקר נפש חיה
הוא על בריאה כמ"ש למטה ,ומשם אתפרש בהמה ורמש כו' כמ"ש למטה ,וז"ש היינו דכתיב אדם
ובהמה תושיע ה' ,ר"ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות ובהמה הוא עולם הבריאה ,לבוש לעולם
האצילות ,ואמר חד בכללא דאחרא משתכחא ר"ל שנאמר אדם ובהמה נכללו ביחד ,וכן האצילות
ובריאה הם באחדות ,ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה ,וחכמה ובינה הן רעין דלא
מתפרשין ,והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אלף טורין כמ"ש בפרשת בראשית דף י"ח ע"ב,
עכ"ל )וע"ש בהמשך שמקשר את זה לקרבן(.
 3793וז"ל ,וז"ס בתרעומת איוב ,וגלה לו הקב"ה סוד לויתן ובהמות בהררי אלף ,והענין כמש"ל
כי לויתן זו"נ הן התנינים קין והבל ,בני אלקים ,ובהמות בהררי אלף הן הנוקבין ,רוחין דשמאלא
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טורין הם ז' שמות דמרגלאן גי' תכל"ת ,3794וסוד אהי"ה דאלפין קנ"א הם אלף ,והוא סוד
מעי"ל ,והנה ע"י שהאדם נמשך אחר פיתוין דנוקבין דסט"א שהם ב' נשים זונות עי"ז גורם
אח"כ שהדכורי' המרגלים הם נעשים מקטרגים עליו והוא סוד חיבורא דדו"נ דסט"א ועיקר
כוונת קטרוגם ח"ו לאבד את האדם שלא יהי' לו תקומה שהם הרשתות שעושים לו )קהלת ט יב(
כצפרים האחוזות בפח כהם יוקשים כו' ,כמ"ש בשערים 3795הבאים בס"ד.
וידוע כי תכלת הוא סוד מדה"ד )זהר ח"א נ"א ע"א( גוון תכלא דשאצי כו' ,והוא האש
הסובב את הפתילה כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא )דברים ד כד( ,והוא אש אוכלה אש )יומא כא
ע"ב( ,שעי"ז מזכך את האדם ומטהרו והוא סוד השלהוביתא המגרש הקלי' מן הרגלים כמו
שית' בסמוך בס"ד )פתח כד( כי עזה כמות אהבה כו' רשפי"ה רשפי אש )שה"ש ח ו( הוא
)ויקרא כו כה( חר"ב נוקמת נקם ברי"ת של שכינ"ה גי' רשפי"ה והוא סוד שורש האש שיוצא
מבוצד"ק שגנוז במעוי דאימא ,סוד התשובה שהאדם מתעורר עי"ז ,והוא סוד הסירוס של הדוכ'
דסט"א שא"י להזדווג עם נוקבא שלו להוציא פרי מחשבתו אל הפועל ,והוא סוד וידוי דברים
של השפה כמו בשעיר המשתלח שעי"ז נסתרס והוא שנכנס בין דו"נ דסט"א ועושה פירוד
בינהם ,וז"ס )שמות כח לב( והיה פי ראשו בתוכו שלא יהי' יכול לקטרג והוא הסירוס שלו שהוא
נטילת הדעת ברית הלשון )שם( שפ"ה יהיה לפיו סביב כו' ר"ת סמא"ל לילי"ת שהם דו"נ
דסט"א ונעשה פירוד ביניהם בתיבת כפי שהוא באמצע שעיקר הוא שמירת הלשון שהוא בדעת
שע"י עון לה"ר גורם ג"כ דלטורי' של הנחש שהם בני האלקים קין והבל שבאו מנחש שבא על
חוה 3796שבאמת אין לנחש דיבור רק ע"י דיבור רע של האדם כמ"ש בדניאל )ז ח( בחיה רביעית
ואלו עיינין לה כעיני אנשא ופום ממלל רברבן ,כמ"ש )תהלים יב ד-ה( לשון מדברת גדולות
אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו כו' ,והוא בסט' דקין שהי' מכחיש השגחה
3797
ואמר לית דין ולית דיין שבזה עושה דבור לנחש בסוד כ"ז אתוון בנקודות הם ר"ע עלמין
ולכן נקרא לשון הר"ע והם נח"ש וכ"ז נעשה שפ"ה ,סמא"ל במלוי שלו כמש"ל )בפתח הקודם(.
והנה ב' השפתיים הם נו"ה שהם ערבי נחל 3798והם התנינים הגדולים שחיותם במים,
ואמרו )ערכין ט"ו ע"ב( מרפא לשון עץ חיים מה תקנתו שלא יבוא לידי לה"ר יעסוק בתורה כו',
שהוא ברית הלשון הדעת והם ת"ח שנק' תנינים למה נמשלו ת"ח לדגים שבים כו' ,3799שהדעת
הוא בבטן בנו"ה שהם היאורים 3800דמתמליין מן הנהר בסוד אלף יאורין חסר חד כמ"ש למעלה
)אבי"ע פתח לג( והם בסוד הדבור באתוון שהוא )אד"ר קל"א ע"א( מליא אדרין כו' אלף אדרין
כו' ,והתורה היא שמירה מאשה זרה כמ"ש במשלי )ז ה( לשמרך מאשה זרה כו' ,שהוא המפתה
לאדם והם נוקבין דסט"א דאתייא מרוחא דשמאלא דאתפשט כד חב אדם 3801והם נגעי בני אדם
דבריאה ,שנקראת בהמה בהררי אלף דרביעא על אלף טורין כמש"ל במאמרים הנ"ל ,ובכ"א בחינת
זכר ונקבה ,כמ"ש לעיל וז"ש )ב"ב ע"ד( אף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה נבראו ,סירס את הזכר
וצינן את הנקבה שלא יזדווגו זה לזה ג"כ כנ"ל ,עכ"ל.
 3794עי' זהר ח"ב צ"ב ע"א.
 3795נדצ"ל בשערים.
 3796עי' שבת קמ"ו ע"א.
 3797עי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין,
ומניה נהיר ארחא דז"א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ו ע"ג
ואמנם טעם מנין ר"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך וכל אחת כלולה
מעשר הרי רע עכ"ל.
 3798עי' זהר השמטות רס"ב ע"א.
 3799עי' רע"מ ח"ג מ"ב ע"א.
 3800עי' בהגר"א על ספד"צ ט"ו ע"ג וז"ל ,ואמר דהא אתפתחת ליה דנפיק מינה  -שדעת גנוז
באימא וממנה יצא כמ"ש בפ' משפטים שם 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 והוא
ענין יעקב ולאה וכמ"ש בתקונים דהוא פתח וסגיר וכמ"ש בתיקון ה' )כ ע"ב( בקדמיתא איהי מ"ם
סתימא וכד אתפשט קו דאיהי ו' מן המדה איהי אתפתחת כו' ואמר שם מ"ם סתימא מפתחא דילה
מאי ניהו פתח ודא ו' כו' וכן בתי"ט )לו ע"ב( ובזמנא דההיא מ"ם סתימא אתפתחת כו' ו' דאיהו
מפתחא דסתים לה כו' ,עכ"ל.
 3801עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א וז"ל ,והענין כי בס"א שני דכורין ושני נוקבין וכו'
והדכורין הן קין והבל שהן מסט' דנחש שבא על חוה וכו' והן תרין דמעין ,קין שורש הקליפות,
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כמ"ש )שמואל ב' ז יד( והוכחתיו בשבט אנשים ,הם ב' מרגלין שהם המקטרגים והמענישים,
ובנגעי בני אדם ,הם בנות אדם שהם תרין רוחין נוקבין דהוו אתיין ומזדווגין עמי' כו' ומתעברין
מנייהו ואולדין רוחין כו' ,3802כמ"ש רבינו הגדול שם 3803באריכות ,והם סוד ב' הצפרים שהם
באים לטהרת הנגעים כמו שית' בסמוך בס"ד )פתח יד( והם בסוד טומאת קרי שהדעת יוצא
שלא בסט' דנוקבא דקדושה בסוד השכינ"ה שהוא שפ"ה שעי"ז עושה דבור לדוכ' דסט"א
לקטרג עליו וגורם ח"ו זווג לדו"נ שלהם בסוד תני"ן עו"ר בסוד ב' שפו"ת.
וז"ש )שמות כח לב( והי' פי ראשו בתוכו לשמור מלה"ר התיקון לזה שפ"ה יהיה לפיו
סביב לשמור טיפה דדכורא ליתן לשכינ"ה ולא בסוד קרי ח"ו לאתרא בישא והם ב' השפתיים,
ערבי נחל ,בב' תורות שבכתב ושבע"פ ,איהו בנצח ואיהי בהוד ,3804בסוד חשמ"ל שהוא
מלבו"ש דקדושה שפשטו מאדם כד חב ,והם סוד מלבושים דאימא שהלבישה את יעקב בנה
הקטן ,ומעיל קטן תעשה לו אמו )שמואל א' ב יט( ,והם בסוד המצות מלבושין בציצית בבריאה
בסוד אלף טורין הנ"ל שהם מעי"ל תכל"ת כמש"ל )ז"א פתח לו( וז"ש )שמות שם( שפה וכו'
לא יקרע שלא יהי' בסוד קר"י ובסוד קריעת המלבושים כמו בחטא אדה"ר כמש"ל )ז"א פתח
לה( וכמו שצריך שמירה לברית המעור ליתן לנוקבא דקדושה ולא בסוד קרי ח"ו ,כמו כן צריך
שמירה לברית הלשון ג"כ בסוד השכינ"ה כלת משה 3805הפנימית בתורה וגם שלא לגלות רזי
תורה למאן דלא אצטריך כמ"ש באריכות באד"ז )רצ"ד ע"ב( דלא לגלי רזין לאנון דעקימין
באורחייהו אלא לאינון דלא עקימין הה"ד סוד ה' ליראיו כו' ,וכן בסוד דיבור לה"ר דאיקרי רע
כמ"ש )תהלים לד יד( נצור לשונך מר"ע ,והם ר"ע עלמין בסט"א נגד כ"ז אותיות התורה שהוא
נח"ש וכ"ז שהוא מילוי סמא"ל שפ"ה ולכן כתי' שפ"ה יהי' לפיו סביב בסט' דקדושה ,וכמו
שיש שמירה למטה ברחם דנוק' בסוד מ"ם סתומה כמו כן הוא בפה שורש עליון של נוקבא ג"כ
בסוד מ"ם סתומה כמ"ש רז"ל )שבת ק"ד ע"א( מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר
סתום ,שצריך לסתום הפה ולא להפתח רק בסט' דקדושה ,וז"ס חשן ואפוד הנתונים ע"ג המעיל
)שמות כח כח( וירכסו את החשן בטבעות האפוד כו' ,שהם זו"נ 3806כידוע שחיבורם תלוי ע"י
המעיל שהוא שמירת הלשון ועי"ז נעשה פירוד בין דו"נ דסט"א וז"ס תיבת כפי המפסיק ביניהם
ע"י שמירת הפה שברית הלשון נגד ברית המעור מכוונים זה נגד זה והבן דברים אלו.
פתח ט

והבל שורש הדינין כידוע וכו' ,שקעום הקב"ה לקין בנוקבא דתהומא רבא )בינה דבריאה עי'
בהגר"א על ספד"צ לקמן( ולהבל בשקועא דימא רבא )חכמה דבריאה לקמן בהגר"א על ספד"צ(
וידוע שבינה מינה דינין מתערין ,משא"כ בחכמה ,לכן הבל דאתבסם יתיר הוא בימא רבא ,וקין
בתהום רבה משפטיך תהום רבה ,עכ"ל.
 3802עי' זהר ח"א נ"ד ע"ב.
 3803עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"ב הנ"ל הערה  ,3793ועי' שם ל"א ע"א לקמן הערה .3801
 3804מובא בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד ,וכן ע"ח אנ"כ פרק ט' ,אבל בזהר לא מצאתי.
 3805עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 3806עי' זהר ח"ב רל ע"ב.
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ושני מוחין דנוקבא דסט"א הם סוד בנות האדם מרוחא דאתפשט מאדם כד חב 3807והם
נקראים נגעי בני אדם שהם הזונות דאתדבקין עמי' והם סוד שתי בנות לוט ,3808הצעירה
והבכירה ,שהם נגד רחל ולאה דקדושה כמו שית' )פתח הבא( ואלו הם מדות הדבוקות בנפש
שהם שרשי כל המדות הרעות שהם בסוד אש ומים ,ימינא ושמאלא ,בתאוני וכעסני ,כמ"ש
במדרש הנעלם פ' לך לך באריכות ,והם שני הדברים שהזהיר שלמה במשלי )א י-יא( כמ"ש ,בני
אם יפתוך חטאים כו' אם יאמרו לך לכה אתנו נארבה לדם כו' ,והב' ,לשמרך מאשה זרה כו',
והוא התאוני והם בסוד בנות לוט שמהם יצאו עמון ומואב ,כי הם סוד בנות אד"ם בעת
דאתדבקו בי' בלבושו דאפשיט כד חב ,אבל הם אחוריים דאד"ם בסוד )בראשית ג יד( ארו"ר
אתה מכל הבהמה כו' ,והוא נק' לו"ט שהוא באתלטייא והם ל"ט קללות שנתקללו הנחש וחוה
ואדם והם ל"ט מלאכות בימות החול כמ"ש )בראשית ג יט( בזיעת אפך כו' ,והו' שבאמצע הוא
נהירו דקיק מן הקדושה שבהם 3809בסוד )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם.
ועמו"ן הוא נגד לאה ,אחורי בינה ,בסוד אחוריים דשם ס"ג ,ומואב סוד הבכירה אחורי
דרחל כמ"ש )בראשית לו ל( הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ,שהוא אחורי ת"ת בחזה
ששם מקום רחל נוקבא תתאה כמ"ש רבינו הגדול בפי' שם ,3810והם כמו בקדושה ,שלאה היא
עלמא דאתכסיא 3811ולכן קראה אותו בצניעות בן עמי ,והבכירה סוד רחל שהיא למטה במקום
גלוי ונגדה בסט"א קראה אותו בגילויא ובחציפה מואב והוא בסוד התאוה כמ"ש )משלי ז יג(
העיזה פניה ותאמר לו כו' ,כי הצעירה נגד לאה 3812היא מסוד חכמה דנוק' דסט"א בימינא שהיא
אינה קשה כ"כ ,משא"כ הבכירה בסוד בינה דידה בשמאלא ,בכיר"ה גי' רח"ל ,רק דשם בסט"א
הוא בגריעו לכן הוא פחות א' מרח"ל ,ויה"י או"ר ,משא"כ בסט"א חשך אוכמא ,טחול שהוא
שחוק הכסיל ,3813הצלחת הרשעים בעוה"ז 3814שבזה היא מפתה את האדם והוא קצת הטוב
שמראה לו כמ"ש )משלי ז יח( לכה נרוה דודים עד הבוקר ,והוא בעוה"ז בלילה אוכמא )שם יז(
נפתי משכבי כו' ,והוא מ"ש )בראשית יט לד( נשקנו יין כו' כמ"ש )ברכות נ"ז ע"א( יש שותהו
 3807עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א וז"ל ,משפטיך תהום רבה ,ושם נו"ה דאצילות יורדין בסוד
ורגליה יורדות מות ,וכ"ז הוא בבריאה בסוד ע"ה טו"ר ,ואלו הן בני אלקים שנפקו מאלקים מס"ט
דנוקבא ומנחש כנ"ל ,ואמר שם :ותנא כלהו מרוחא דשמאלא דלא אתבסם באדם ,עד ומינייהו
ידעי דקאמרי להו ,והן מרוחא דשמאלא דאתפשט מאדם כד חב ,והוא נפש חיה דבריאה נוקבא,
והן בנות האדם ,והן שני רוחין ,והן מזנין ומתדבקין עם אדם ואתיילדן נגעי בני אדם כנ"ל ,וכמ"ש
בפרשת א"מ ד' עו ,ותרין רוחין נוקבין הוו אתיין ואזדווגן עמיה ואולידו כו' ,עד ומתעברן מינייהו
ואולידן רוחין ,ולכן נקראו זונות דאתדבקו באדם ,והן יורדין לתהומא רבא ולימא רבא ,אחת אל
קין ואחת אל הבל כמ"ש בא"ר שם ,ועיילין בנוקבא דתהומא רבא לאתדבקא בההוא דינא קדמאה
דנפיק בכללא ,עכ"ל.
 3808עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,ידוע ששתי בנות לוט הן נגד נשי יעקב ובכירה שילדה
מואב הוא מתחיל אחורי הת"ת בחינת רחל כידוע שלכן נקרא מואב מאב ודבוקה בת"ת ,עכ"ל,
ועי' שער הפסוקים  -פרשת וירא וז"ל ,והנה הם נאחזות בסדר מורד הגבורות כי תכף ברדתם אל
מקום לאה נאחזות שם ונעשות בחי' מואב )נלע"ד שצ"ל עמון  -זה לשונו של השעה"פ( ואח"כ
ברדתם אל מקום רחל נאחזות שם ונעשית בחי' עמון )נלע"ד שצ"ל מואב( ובבחי' זו תקרא
הבכירה לאה והקטנה רחל וכעד"ז קדם קליפת עמון למואב ,עכ"ל ,ועוד עי' מדרש הנעלם ח"א ק"י
ע"ב וז"ל ,רבי אבא אמר מאי דכתיב )משלי ל טו( לעלוקה שתי בנות הב הב אלו שתי בנות לוט
דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם ,עכ"ל ,ועי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור )אור
תורה אות נז( ועי' יהל אור ח"ב מ' ע"ד שזה ב' בנות שאומרות הב הב.
 3809עי' ע"ח חשמ"ל פרק ג'.
 3810בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג.
 3811עי' זהר ח"א קנ"ד ע"א.
 3812עי' שעה"פ פרשת וירא.
 3813עי' בהגר"א על תיקו"ז נ"ה ע"ג וז"ל ,סם ונחש הן ישמעאל ועשו רוצח ונואף ונמש"ל
בתל"ז ואיהי יותרת נוק' דנחש זונה שחוק הכסיל וכו' ,עכ"ל.
 3814עי' ברכות ז' ע"ב וז"ל ,אמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו
שנאמר יחילו דרכיו בכל עת ולא עוד אלא שזוכה בדין שנאמר מרום משפטיך מנגדו ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז נ"ה ע"ג.
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וטוב לו יש שותהו ורע לו )תהלים עה ט( כי כוס ביד ה' כו' אך שמריה ימצו ושתו כל רשעי
ארץ ,והוא סוד כבד וטחול ,שכבד הוא סומקא יי"ן ע' ערקין דכבד 3815והוא כעס של הצדיקים
שרע להם ,והוא )תהלים שם( יין חמר ,כוס של פורעניות שלהם בעוה"ז ,והשמרים הם
בטחול 3816שנוטלת שיורין של הכבד והם תמצית הדמים שהוא הטוב של הרשעים שבהם
משחק הקב"ה בעוה"ז כדי לטורדם מעוה"ב וע"ז נאמר )קהלת ז ג( טוב כעס משחוק ,טוב כעס
שכועס הקב"ה על הצדיקים משחוק שמשחק עם הרשעים כו' )שבת ל ע"ב( ,כמ"ש בתיקונים
ובר"מ בכ"מ )ח"ג רל"ב ע"א ,וע' תיקו"ז נ"ה ע"ב( ובאלו שני הדברים מפתה את האדם לומר
ח"ו דלית דין ולית דיין ע"י בלבול ההנהגה ,והם ג"כ בסוד ב' תנינים נו"ה שהמדות מהופכים
והוא מ"ש שם) 3817משלי ז יט( כי אין האיש בביתו הלך בדרך למרחוק.
והם ב' כוחות של הנוקבין כעס ושחוק הכסיל ,ועיין בתיקון מ"ח בביאורי רבינו שם
)צ"ו ע"א( בארוכה דכבד מרה וטחול הם נגד ג' דרגין דענ"ג דאתהפיכו לנג"ע ,וכבד הוא דרגא
דאמצעיתא ומרה וטחול הם ב' נוקבין נגד ה' עילאה ותתאה ,וע"ש שכבד הוא דכורא דסט"א
באמצעיתא בת"ת ו' שהם ב' דכורין שבו ,שהוא השטן שעולה ומסטין ויורד ונוטל נשמה ,וע"ש
בדף מג 3818קצת באופן אחר ,דכבד ומרה הם דו"נ שבדכורא סמא"ל ,כבד הוא א"ל דכורא שבו,
וס"מ מרה נוקבא שבו ,וטחול ויותרת הכבד הם דו"נ שבנוקבין שטחול הוא דכורא שבה,
ויותרת הכבד נוקבא שבה והם בסוד מחלת ולילית ,והכוונה בזה כמש"ל )פתח ז( שב' דכורים
הם המקטרגים ,מאללי ארעא ,שהם העונשים של החטאים והנה העונשים הוא על ב' דרכים ,א',
ביסורים בעוה"ז ,והב' ,היא מיתה ושניהם הם בסט"א דכו' שבו שהם לטובת האדם כמש"ל
)פתח ה( כי גחלים אתה חותה כו' )משלי כה כא( אבל יסורים הם יותר טובים ממיתה ולכן הם
נק' דכורים ,ומיתה הוא נוקבא שבדוכרא ,כי בסט"א הנוקבין יותר גרועים כמ"ש בכ"מ וית' עוד
)פתח יא( והוא סוד כבד ומרה ,שכבד הוא כעס שכועס על הצדיקים בעוה"ז ביסורים ,ומרה הוא
חרבא דמה"מ 3819שממנה מת כו' ,והוא נוק' שבו וע"ז נאמר )תהלים פט לג( ופקדתי בשבט
פשעם ובנגעים עוונם ,כמ"ש )שבת נ"ה ע"א( אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עון ,והוא
שבט יסורין דכו' שבו ,ונגעים הוא מיתה כמ"ש )נדרים ס"ד ע"ב( מצורע חשוב כמת ,והוא
נוקבא שבדכורא ,אשה רעה צרעת לבעלה )יבמות סג ע"ב(.
פתח י
ויותרת הכבד עם הטחול הם ב' נוקבין שהם המפתות לכל עון וחטא ,והם בב' דרגין,
א' ,בסוד יסורי הצדיקים שבעוה"ז שע"י הם זורקים ארס לומר שח"ו אין שכר ועונש ,לית דין
ולית דיין ,בסט' דקין שהכחיש ג"כ ענין השגחה כמש"ל )פתח ח( והב' ,בסוד שחוק הרשעים
בהבלי עוה"ז והוא פתוים דזונה )משלי ז יח( לכה נרוה דודים )שם יז( נפתי משכבי כו' )שם יד(
זבחי שלמים עלי כו' ,והוא המתאוה שבאדם למשוך אחר תענוגי הזמן והוא מסט' דהבל )קהלת
א א( הבל הבלים וכו' ,והם הבלי עוה"ז ,והם סוד גאוה וכעס ,ימינא ושמאלא ,אש ומים,
שיותרת הכבד הוא גסות הרוח דבי' להעמיד בשכלו ח"ו להכחיש השגחה ואומר )תהלים עג
כה( מי לי בשמים כו' ,וטחול הוא שחוק הכסיל )ברכות ס"א ע"ב( טחול שוחק ,הבלי עוה"ז
והוא דכורא שבה שאינו קשה כ"כ כענין גסות הרוח שמזה בא ח"ו לידי כפירה גמורה ,משא"כ
בתאוני בתענוגי הזמן ,והם בסוד מ"ש שם רבינו 3820שהיא יהבית שיורין לבעלה בתר דעבדית
ניאופין עם הכבד יהבית שיורין לבעלה טחול ,והוא כמ"ש שלוקחת מדכו' שלה בסוד היסורין
שבכבד של הצדיקים שבזה מפתה את האדם להכחיש בהשגחה ושיורין דילה הם פיתויים
משלות הרשעים שהוא שחוק שבטחול שבזה מפתה ג"כ ,אבל אינו כ"כ רע כמו הראשון
שלעולם הנוקבא בסט"א קשה יותר מן הדכורא שבו.

 3815עי' תיקו"ז נ"ט ע"א.
 3816עי' זהר ח"ג רל"ה ע"א.
 3817נ"ל למחוק המילה 'שם'.
 3818בדפוס תיקו"ז עם בהגר"א זה דף נ"ה ע"ב.
 3819עי' ע"ז ב' ע"ב.
 3820עי' בהגר"א בתיקו"ז נ"ה ע"ג.
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ובזה תבין סוד קלי' עשו וישמעאל שעשו הוא בע"ז רוצח וישמעאל ניאוף ,לא תרצח
ולא תנאף ,והם ימינא ושמאלא ,שור וחמור ,3821שעשו הוא שור בצפון והוא סוד השגחת העונש
של הצדיקים ומשם בא ח"ו לידי ע"ז בהכחשת השגחה בסוד עג"ל ק"ג דשמאלא 3822וישמעאל
חמור בימינא בדכורא )יחזקאל כג ב( אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם ,וכתי'
)בראשית כא כט( ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים ,והם בסוד נחש ועקרב כמ"ש )ברכות ל"ג
ע"א( אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ,ל"ש אלא נחש אבל עקרב פוסק ,ופי' רבינו הגדול שם
)תיקו"ז מ"ב ע"א( הנחש הוא מה שנמשך בתר ענוגין דהאי עלמא והוא פתויין דילי' )בראשית ג
ו( ותרא האשה כי טוב העץ למאכל כו' ,ועקרב הוא עקר בית"א סוד ע"ז שהיא קוצו של ד'
דאחד ונעשה א"ל אח"ר ח"ו ,עמל"ק משורש נחש יצא צפ"ע ,3823שהוא מעשו שקשה יותר
והוא סוד מ"ש )ירמיה ב יט( ודעי וראי כי ר"ע ומ"ר עזבך את ה' אלקיך ולא פחדתי אליך כו',
שהראשון בתר ענוגין דהאי עלמא הוא רע והשני יהא מר כמ"ש שלא פחדתי אליך כו' ,שמכחיש
בהשגחה ואומר מי לי בשמים וכו' ,וכן שור וחמור ,שור באש משמאלא כמ"ש )סנהדרין י"ח
ע"ב( בצפר בתלגא כו' ואח"כ שלח משכי' כו' ,והוא חם בטבע משא"כ חמור במים הוא קר
מאוד )שבת נ"ג ע"א( חמרא בתקופת תמוז קריר לי' ,וכן עקרב באש דעוקציה מנח בנהר דינור
)ברכות נ"ח ע"ב( וכן בכלל הם ב' יצרין בימינא ושמאלא א' בעצלות בביטול מ"ע וא' בשמאלא
בחמימות אש התאוה למהר לשפוך דם ולעבור על ל"ת בקום ועשה.
ובזה תבין הסתירה בכ"מ בתיקו"ז 3824וברע"מ בענין זה רק שלפעמים הוא מדבר
בכללות כבד וטחול שהם סמא"ל ונח"ש דו"נ ולפעמים מדבר בפרטות שהוא נוק' דדכורא ודכו'
דנוקבא ,ועיין מ"ש רבינו בפי' למס' ברכות )דף נט אות לב( בסוד מוריד שני דמעות לים הגדול
כו' ,שהוא ,א' ,על שמצערים ישראל בגלות ,והב' ,על שאין מניחין אותן לעסוק בתורה וכמ"ש
)חגיגה ה' ע"ב( על שאפשר לו לעסוק ועל שא"א לו כו' ,יעו"ש שהם סוד ב' נוקבין בישין והוא
כמ"ש שזה בסוד נוקבא דדכר והוא סוד מרה חרבא דמה"מ וכמ"ש )שמות א יד( וימררו את
חייהם כו' ,כמ"ש בתיקו"ז שם )נ"ו ע"א( ובתי' מ"ח )צ"ו ע"א( דמרה איהו גיהנם ,והוא סוד
הגלות שבירר אברהם במקום גהינם 3825וז"ס כבד כועס ומרה זורקת בו טיפה ומניחתו )ברכות
ס"א ע"ב( שדכו' הוא המקטרג ותובע דין על ישראל והגלות שנגזר עליהם הוא מבטל הקטרוג
והוא הדורון שנותנים לו בסוד נוקבא דילי' שאשה טובה דקדושה מתנה טובה אבל אשה רעה
צרעת לבעלה )יבמות ס"ג ע"ב( )משלי כה כא( כי גחלים אתה חותה כו' ,והוא בסט' דע"ר
בגלותא בתראה דדחקין לישראל שהם נק' צרעת )יבמות מ"ז ע"ב( קשים גרים לישראל
כספחת ,3826והם סוד נג"ע ר"ע ה' כתות שבהם שחשבם בזוהר )ח"א כ"ז ע"ב( ובתיקונים )צ"ז
ע"ב( ושני דמעין הנ"ל הם בסוד ב' התנינים והם ד"ג ודג"ה שהם קין והבל שהם ב' דמעות
דבעיינין כמ"ש למעלה )פתח ז'( בשם רבינו בפי' לס"ד )ל"א ע"א( ועיין עוד בפי' לפ' הרואה
)אות א'( שכ' שם שחמור ושור הם ימינא ושמאלא וחמור קשה יותר שהוא אבות הטומאה ועשו
שור אבות נזיקין ,והוא מ"ש )תנחומא פנחס ג'( שגדול המחטיא לאדם יותר מן ההורגו ,שחמור
התאוני לטמאות האדם בחטא ושור הוא כעסני המקטרג וכמ"ש ברע"מ פ' משפטים )ק"ב ע"א(
ורדו בדגת הים דא ישמעאל מסט' דנחש כו' ובבהמה אלין בני עשו דשלטנותיה בכל הארץ כו',

 3821עי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג
בין שור וחמור )אור תורה אות נז(.
 3822עי' ספר ליקוטי הש"ס להאריז"ל  -מסכת ברכות וז"ל ,אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי
בלילה ,וענין ש"י עולמות הם מתחלקים לג' חלקים ,ק"ג לכל א' מהם בחג"ת ,והנה הת"ת הוא
מטה כלפי חסד ונעשה שם לב' חלקים ק"ג ק"ג בגימ' או"ר ,ואותן ק"ג הנשארים בגבורה הוא מנין
עג"ל ,עכ"ל.
 3823עי' ישעיה יד כט.
 3824עי' גר"א נ"ה ע"ב.
 3825עי' ב"ר פמ"ד פכ"א.
 3826עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ז ע"ב וז"ל ,ע"ר לאו אינון מזרע דאבהן דאינון גרי צדק ,שהן
בנוק' ה' זעירה ,והן קשין לישראל כספחת ,שהזהירו מלקבל וכו' ,וכל הגלות וחורבן בהמ"ק וכל
הצרות הכל ע"י קיבול מרע"ה לע"ר וכל עזי פנים ורשעים שבדור הן מנהון ,עכ"ל.
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והם )ישעיה כז א( תנין אשר בים ולויתן נחש כו' דיבשה ,ולכן נק' בכירה בסט' דישמעאל
התאוני שהוא קודם לעשו ,והצעירה עשו ואינו קשה כ"כ כמ"ש.
פתח יא
ונבוא לביאור דברי הרב ז"ל במ"ש בסוד הג' עלמין שהם שרשים לג' דאצי' ,בינה וזו"נ,
שאלו ג' הם כלל הכל כמ"ש בכ"מ שכל דבר נחלק לג' ראש בטן גויה שהוא גוף שלם והם בסוד
נר"ן שבהם אבל חכמה סוד חיה אינה מתלבשת בגוף רק עומדת לסוד השלמת המאורות בסוד
זיוגא דזו"נ דלא מתפרשין ,והם ג"כ שרשים לג' עלמין בי"ע שהם כלל כל הנבראים ,שאימא
וזו"נ דאצי' שורש להם והוא בסוד הארת החיה לנר"ן כפי שרשם ,וז"ס ג"כ במ"ש )ס"י פ"א
מ"א( בל"ב נתיבות חכמה חקק כו' ,שהם הו"ה שבשם הוי"ה באצי' ,סוד נר"ן של החי' ,חכמה,
3827
שמאיר לנר"ן דג' עלמין בי"ע ,שהם ג"כ ג' אתוון הנ"ל הם בסוד י"ו למעלה י"ו למטה
ושורש העליון חי' שבחינת חכמה עליונה איננו מתלבש בנבראים ונשאר באצי' בסוד חכמת
הבריאה וסוד המחשבה שלהם והוא י' עליון של הוי"ה דאצי' ,וכל יו"ד צורתה בא'  ,וציור א'
ג"כ י"ו למעלה י"ו למטה כידוע
חכמ"ה.
וסוד אלו הג' עלמין מבוארים בדברי הרב ז"ל שהם מסוד ל"א קוצי דשערי 3828דתיקון
3829
ראשון די"ג מדות שהם מתחילין מן האודנין והם מסוד אלף עלמין דחתימין בעזקא דכייא
שורש גבורה דבמו"ס שמשם הי' שורש לקו המדה להוציא בסוף המדריגות כח הסט"א ומשם
הוא קיומם בסוף כל האחוריים ,והוא סוד א"ל דסמא"ל 3830שהוא כח קיומו והם סוד אחוריים
דמילוי אלקים דההי"ן 3831וע"י קו המדה יצאו הנבראים הנפרדים שהם בי"ע וכן קיום הסט"א
שהם אחורי ג' עלמין הנ"ל וכן ביטולם אחר היקף גלגל הזמן תלוי בשורש הזה וז"ס א"ל לשון
חוזק וקשה כמ"ש )יבמות כ"א ע"א( אל קשה ואלה קשה מאל קשה עונשם של מדות כו',
שגורם קלקול לסוד המתקלא וגורם ח"ו שבירה בסוד )בראשית לו לא( ואלה המלכים כו' ,שהם
היו בסט' דנוק' משא"כ אחר התיקון נתקנו בסט' דדכורא והם נמשכים מן האודנין עד רישא
דפומא 3832כידוע שסוד אז"ן חוט"ם פ"ה הם בינה וזו"נ ג' עלמין בי"ע הנ"ל ותיקון זה שורש
להם כמ"ש ,והם ג' פעמים א"ל שהם ,א"ל שד"י ,א"ל הוי"ה ,א"ל אדנ"י ,שהם בג' הנ"ל ,שא"ל
3835
שד"י הוא בדעת 3833נגד ג"ר דרגא דמש"ה שזכה לבריאה כידוע 3834והוא א' זעירא דויקרא
והוא סוד אלף טורין בבריאה 3836כמנין מילוי ב' שמות הנ"ל והם אלף אלפין מארי תריסין כו'
)אד"ר קל"ב ע"א( שבריאה כולל כל הג' עלמין כמ"ש למעלה )אבי"ע פתח ל( בסוד ג' אתוון
שהם נכללי' בחכמה ,פלא ,ולכן נק' נתיבות פליאו"ת

 3827עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן א'.
 3828עי' אד"ר קל"ב ע"א וז"ל ,ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן ,בכל קוצא וקוצא תלתין וחד
קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א"ל ,עכ"ל.
 3829עי' אד"ר קל"ב ע"א וז"ל ,תקונא קדמאה תקונא דשארי מרישא דשערי דרישא ,ותאנא כל
תקוני דיקנא לא אשתכח אלא )מחומא דלב( ממוחא דרישא )ס"א מתקוני דרישא( והכא לא פריש
הכי דהא לא הוי ,אלא תקונא דא דנחית מן רישא דשערי דרישא הכי אשתכח )חסר כאן( ומהאי
דיקנא אשתמודע כל מה דהוי ברישא דאלף עלמין דחתימין )ס"א אלף עלמין חתימין( בעזקא
דדכיא ,עזקא דכליל כל עזקין ,אורכא דכל שערא דנחית מקמי אודנוי לא הוי אריכא ,עכ"ל.
 3830עי' זהר ח"ב רפ"א ע"ב וז"ל ,כל אלופי עשו מעמלק הוו ,ולעילא עמלק סמאל עמל נחש
און ומרמה ,דמפתי ליה לב"נ למחטי לקב"ה ,עמל קס"ם ק' מן עמלק ס"ם מן סמא"ל ,נח"ש א"ל
מסמאל )כאן חסר( עכ"ל.
 3831עי' ליקוטי הגר"א ק"צ ע"ב.
 3832עי' ספד"צ כ"ד ע"א.
 3833עי' ע"ח שער הצלם פרק ג'.
 3834עי' ע"ח זווגים פרק ו'.
 3835עי' יהל אור ח"א ט"ו ע"א וז"ל ,לאחזאה דאשתלים ההוא אלף ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
תיקו"ז קל"א ע"א.
 3836עי' לעיל פתח ח'.
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כס"א שהוא כסא עצמו וב' כרובים מט"ט וסנד"ל 3837דשם כידוע ,שזו"נ הם בסוד עיבור במעי
אימא וכן ב' עלמין יצירה ועשי' שהם ב' רביין דקביעין תחותה ושם אימא מקננא בסוד הגנה
סוכת שלם כו' ,והם מג"ן ותריס ,גי' ג"פ א"ל דבג' עלמין הנ"ל והם מתאחדין בקיסטא בעזקא
רבא 3838סוד עזקא הנ"ל ,הוא בוצד"ק ,קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא 3839והוא החותם ומדה שנתן
גבול וציור לכל העולמות ולכל הנבראים וטבעת הזה הוא נתן על האצב"ע שהוא סוד הדעת,3840
א"ל שד"י ,חותמא דגושפנקא דחתים בי' שמיא וארעא ,3841וכמ"ש )אבות פ"ג מ' י"ז( אם אין
בינה אין דעת ,והוא שם הדעת בגלופין ,וז"ס שם א"ל שד"י שבזה אמר לעולמו די 3842ונתן מדה
לכולם ,וסוד טבע"ת הוא דע"ת וז' שמות דמרגלאן ,3843שם אהי"ה בגלופין הוא ג"כ אלף כמ"ש
בכ"מ.
3844
ועלמא תניינא הוא ביצירה סוד א"ל הוי' ,ולכן שם נז' אלף דרגין והם מארי דיבבה,
והם סוד שני אנשים מרגלי' שיצאו מאחורי עלמא תניינא שהם המקטרגים והם סוד )ברכות ס"א
ע"ב( כבד כועס וכמ"ש )בפתח הקודם( וכמו שית' עוד )פתח יט(.
ועלמא תליתאה הוא א"ל אדנ"י בעשי' ששם מקננא נוקבא ולכן שם מתאחדין צ"ו
אלפין מארי דיללה וכו' )אד"ר שם( והוא בסוד טחול לילי"ת שמביא יללה לעולם 3845והוא
שחוק הכסיל מ"ש הבכירה )בראשית יט לב( נשקנו יין כו' ואמרו )יומא ע"ו ע"ב( שיין מביא
יללה לעולם ,והוא סוד עצבין ,מרה שחורה ,ואמר שם )באד"ר( דמהאי תיקונא מתבסמין כולא
ומתכפיין במרירא דדמעין דמתבסמין בימא רבא כו' ,והוא כמש"ל )פתח ז( שהם בסוד ב'

 3837עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ג וז"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 ,ועי' בהגר"א תז"ח ד' ע"ג וז"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.
 3838עי' אד"ר שם.
 3839עי' תיקו"ז כ' ע"ב.
 3840עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ב.
 3841עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח חו"פ
פרק ו' ,ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ל ,הנה אצב"ע סודו אל"ף ה"י וי"ו ה"י ,ונקרא
גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,ובאמת הוא ר"ת את השמים ואת הארץ ,וסוד זה כי הנה היד
היא כללות אחד ומתחלקת לה' אצבעות ,וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך )תהלים ח ד(
והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע )בראשית א ז( ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש
בן עזאי את העולם ,וזה כי הנה כתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( והיינו שבריאת העולם
היה בסוד דבור ,והיינו כי מן הפה יצאו הדברים ,אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם ,אך
להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה ,וזה נעשה על ידי הידים שהם חג"ת ,והם באמת מגיעים
הדברים לבחינת עשיה ,ובלא כן לא היו נעשים וכו' ,והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו',
והוא ממש חילוק של הדעת ה"ח וה"ג ,וכן הידים חו"ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם
נאמר מזה ומזה הם כתובים )שמות לב טו( כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי' בנוק'
מתקשרות הבחינות זו בזו ,וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד ,וזה ממש החותם של אהו"ה
שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ ,ולכן הוא ר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,וזהו
הנחתם בה' נגד ה' ,ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על תיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא
טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ ,בדעת
יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל.
 3842עי' חגיגה י"ב ע"א.
 3843עי' זהר ח"ב צ"ב ע"א ,ועי' ליקוטי הגר"א קפט ע"א.
 3844באד"ר.
 3845עי' בהגר"א על תיקו"ז ס"ו ע"א.
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התנינים דקין והבל דנחתין בימא רבא ותהומא רבא ,3846והם כוללים ב' הדכו' וב' נוקבין וכמו
שית' עוד.
והוא מ"ש הרב ז"ל שעולם העליון ותחתון הוציאו ב' נוקבין דסט"א אחורי זלפה
ובלהה ,כמש"ל )פתח ט'( שהם סוד מרה וטחול ,והם ב' עונשים ,א' ,בעוה"ז שחוק הכסיל ,וא',
בעוה"ב מיתה חרבא דמהמ"ו ,והענין בזה שכמו בקדושה דו"נ דאצי' כל א' כולל ב' פרצופים
שדכו' הוא ישראל ויעקב דו"נ שבו וכמו כן נוקבא כוללת ג"כ ב' לאה ורחל שהם דו"נ
שבנוקבא 3847וכמו ששם לאה נמשכה מסוד אחוריים דמלכות דתבונה שהוא בסוד )שמות טו א(
כי גאה גאה הכרת השגחתו ית' מצד הנפלאות ורחל הוא מצד מלכותו וממשלתו בהנהגה
טבעיות והם בסוד ענוה ויראה כמו שנת' שם במקומו )יעקב ולאה פתח יד( וכמו כן בסט"א הם
בהיפוכא ג"כ עד"ז ,שבדכורא הם ב' ג"כ ,ב' מרגלין ,והם דו"נ שבו ,כבד ומרה ,והם בב'
עונשים ,ב' מיני קטרוגים ,והם בהיפוכא דכו' שבו בסוד כבד כעס ביסורים של הצדיקים בעוה"ז
שהוא בסוד נה"י למטה שהוא הנהגת עוה"ז ,ומרה במיתה בנוקבא שבו סוד ס"מ שהוא הנהגת
עוה"ב בסוד גיהנם ומיתה נגד חג"ת ,וכן הב' נוקבין הם בסוד פיתויים דסט"א ג"כ בהיפוכא ,א'
יותרת הכבד בסוד נוקבא דידה נגד רחל היא למעלה בהכחשת השגחה עליונה מצד עונש
הצדיקים ,וטחול בסוד שחוק שמשחק עם הרשעים למטה בעוה"ז בענוגין דהאי עלמא והוא
דכורא שבה כמ"ש למעלה )פתח י( ובאמת כשיש גלוי מצד הנפלאות בעולם מסוד הנהגת
עוה"ב טוב לצדיקים ורע לרשעים אז אין פיתוי ליצה"ר ואין להם מקום רק מסוד הנהגת עוה"ז
במה שרואים בלבול סדר ההנהגה ומזיווג והתהפכות המדות ,לכן אנו אומרים שצפור העליון
שנגד לאה באחוריים ירד למטה נגד עולם התחתון נה"י שהוא הנהגת עוה"ז ,והוא מ"ש
דהסט"א אוחזת ברגלין 3848לבד ולא בחג"ת כמ"ש כמ"פ ,ומ"ש הרב ז"ל בסוד בלהה וזלפה
שהוא ענין עמוק ,כי הנה ידוע שג' עלמין בי"ע הם בסוד אמה ועבד ושפחה ,שב' הם נוקבין
אמה ושפחה ,3849בריאה ועשי' ,בסוד ב' אמהות ,בינה ומלכות ,לאה ורחל ,ועבד הוא דכורא
במטטרו"ן יצירה עבדו זקן ביתו.3850
פתח יב
ובוא וראה דברי אלקים חיים כי אמה היא ג"כ שייך בבת ישראל כמ"ש )שמות כא ז( כי
ימכור איש את בתו לאמה ,וכתי' )שמות כא ז( לא תצא כצאת העבדים כו' ,משא"כ עבד ושפחה
הם בסוד )בראשית ט כה( כנען עבד עבדים וכו' ,ולפעמים נק' ג"כ עבד עברי בשם זה משא"כ
שפחה אין בת ישראל נק' בשם זה רק בשם אמה והוא כמ"ש למעלה )פתח ה'( בשם רבינו
הגדול בסוד ג' אתוון ח"ק ט"ר י"ש שהוא בג' עלמין ,שבעשי' ימינא ושמאלא שניהם רע כי שם
עיקר מקום הסט"א ומשכנו ,משא"כ יצירה כולל שניהם טו"ר עה"ד ימינא טוב ושמאלא רע והם
ט"ר ,ובריאה שם שניהם טובים בסוד נשמה רק שזה ימינא וזה שמאלא בסוד י"ש ,והטעם כי
חו"ב הם ריעים דלא מתפרשין 3851ואצי' ובריאה הם תמיד ביחד 3852רק בסוד זיוג הנשמות
חדשות זה נפסק והוא בסוד ירידת נוקבא דאצי' לבריאה בסוד )שה"ש ב ב (3853שושנ"ה בין
החוחים ,אסת"ר נקודה אחת ,והוא ענין נפלא ,כי השגחה והנהגה עליונה הוא מסוד אצי'
כוחותיו ית' רק באם השגחתו גלויה וישראל הם במעלה העליונה אז ניכר קדושתו ית' וממשלתו
היחידה ואז נק' שנוקבא במקומה באצי' בסוד פרצוף שכל כוחותי' גלויים בפרטות ,אבל אם
 3846וז"ל ,קין והבל הן נאחזין בנו"ה כמ"ש לעיל )סוף פ"ג( והן תרין דמעין ,קין שורש הקליפות
והבל שורש הדינין כידוע ,והן נופלין לימא רבא שהן שני גווני עינא כמ"ש לעיל )פ"ב( ועינים הן
נו"ה ולכן הן נאחזין בנו"ה ,ושרשי הגוונין אמרנו לעיל )שם( א' בימא רבא חכמה וא' בבינה תהום
רבה ,עכ"ל.
 3847עי' ליקוט בסוף פ"ב בהגר"א על ספד"צ.
 3848עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 3849עי' זהר ח"ב צ"ד ע"ב ,ועי' פע"ח חו"פ פרק ו'.
 3850עי' זהר ח"א קכ"ו ע"ב.
 3851עי' זהר ח"ג ד' ע"א.
 3852עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ח ע"ד וז"ל האצילות ובריאה הם באחדות ,ואצילות סוד החכמה
ובריאה היא סוד הבינה וחכמה ובינה הן רעין דלא מתפרשין ,עכ"ל.
 3853עי' הק' זוהר א' ע"א.
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ישראל אינם במעלתם הוא סוד מיעוט גלוי כבוד השגחתו ומלכותו מתגלה רק בסוד נקודה לבד
והיא ירידתה לבריאה שגילוי אצי' כבודו ית' מתעלם ונסתר ,והוא סוד אסת"ר יורדת בהיכל ק"ק
בכתר דבריאה סוד אכתריא"ל 3854שהוא יושב בסת"ר עליון ,ונוקבא דאצי' הוא נק' בת והוא
בסוד נקודה למטה בעט' היסוד כמ"ש בכ"מ שהם בג' מקומות שורש הנוק' בת ואחות ואם,
בעט' ובחזה ובדעת בפה ,3855והוא מ"ש )שמות כא ז( וכי ימכור איש את בתו לאמה ,שהוא
הנקודה הנ"ל שיורדת לבריאה ושם נעשה בסוד אמ"ה שאינה בגילוי כבוד מלכותו ית' כמו
באצי' דכתי' )תהלים מה יד( כל כבודה בת מלך פנימה ,והוא הסתרת פניו ית' והוא בסוד מא"ה
בסו"מ דב' רביין שתחת הכסא ,3856והוא ג"כ בסוד א"ם ה' עילאה דמקננא תמן ושם אין פגם רק
סוד מיעוט גילוי כבודו בסוד פרידותו מאצי' ולא נשאר רק בסוד זיוג חיות העולמות כמ"ש
למעלה )אבי"ע פתח ד'(.
וביצירה הוא עב"ד ששם הוא השגחה ע"י שליח ששמו כשם רבו ,3857מלאך הברית,
בסוד שד"י והוא עה"ד טו"ר ,לפעמים בסוד מטה ולפעמים בסוד נחש הסט"א ,3858והם ב' דרגין
של עבד ,או עבד עברי בסט' דטוב שבו ,ועבד כנעני בסט' דנחש רע שבו משמאלא בסוד
)בראשית ט כה( ארור כנען )שם ג יד( ארור אתה מכל הבהמה כו' ,וכתיב )הושע יב ח( כנען
בידו מאזני מרמה כו' ,כמ"ש )בראשית ג א( והנחש היה ערום ,והוא )בראשית ו יג( ק"ץ כל בשר
שגרם מיתה 3859ושם הם בסוד ב' מקטרגים מאללי ארעא בצד הרע שבו ב' דכורין ,וכן עב"ד
כנענ"י סוד עו"ר של הנחש 3860שהם בסוד ב' העיניים ,קין והבל ,רק שהם מחשיכים אור העינים
לאשגחא בסט' דסומקא ואוכמא שהם תרין דמעין דנפלין לימא רבא ולתהומא רבא ,3861וסוד
עב"ד עבר"י הוא נח"ש הנהפך למטה ונפקא מאתלטיא ,בסט' דטוב שבו.
ושפחה הוא בעשי' ושם עיקר מדור הקלי' ושליטתם בסוד )משלי ל כג( ושפחה כי
תירש גבירתה ,והוא הנהגת הרע ושליטתו בעולם ושם שניהם בסט' דרע והוא שם )שמות יא ה(
בכור השפחה אשר אחר הרחיים ,שהם סוד שחקים נו"ה ,כמ"ש שנה"י הם בעשי' והם אחוריים
שלהם ,השפח"ה הוא לב"ן ב"ן נחו"ר הוא סוד נג"ע רע"ה שהם שתי בנותיו שבאחוריים שלהם
הם ב' נוקבין דסט"א שהם נגעי בני אדם ונחור הוא גי' אלקי"ם 3862והוא סוד פיתויים שלהם
)משלי ה ג( כי נופת תטופנה כו' ,מראה קצת טוב ומרמה את האדם בימינא שבו סוד ח' דח"ק,
 3854עי' פע"ח זמירות פרק ד' ,עי' לעיל אבי"ע פתח כח.
 3855עי' רע"מ תרומה קנח ע"א שמוש מנא ותגא.
 3856עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ב וז"ל ,ואמר תרי"ן קפלי"ן כידוע שסוד ב' עמודים שהבית
נכון עליהם יכין ובועז ,הן זו"נ שתחת המלכות ,שהיא נקראת בית כידוע ,והיא קביע על ב' רביין,
והן זו"נ דבריאה מט"ט וסנדלפון דבריאה שהן זו"נ דבריאה ,כמ"ש בתז"ח דף צ' ע"ב רביין קביען
תחותה כו' ע"ש ,עכ"ל.
 3857סנהדרין ל"ח ע"ב
 3858עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
 3859עי' זהר ח"א ל"ה ע"ב.
 3860עי' ע"ח קליפת נוגה פרק ד' וז"ל ,אח"כ עשה לו ג"כ מלבוש אחר מקליפות נוגה ,והם
כתנות עור ,וכנגד הלבוש דכתנות אור ג"ע הארץ וכו' ,וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי
היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה ,ועי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג
וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא
החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב(
מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור
ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש
בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד
ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא
למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל
עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 3861עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א וז"ל ,קין והבל הן נאחזין בנו"ה כמ"ש לעיל )סוף פ"ג( והן
תרין דמעין ,קין שורש הקליפות והבל שורש הדינין כידוע ,והן נופלין לימא רבא שהן שני גווני
עינא כמ"ש לעיל )פ"ב( ועינים הן נו"ה ולכן הן נאחזין בנו"ה ,ושרשי הגוונין אמרנו לעיל )שם( א'
בימא רבא חכמה וא' בבינה תהום רבה ,עכ"ל.
 3862עי' שעה"פ פרשת וירא וז"ל ,והנה נחור יש בו אותיות חרן וכו' ,עכ"ל.
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ורגלי' יורדת מות בגיהנם בשמאלא )ישעיה ה יד( ופערה פיה לבלי ח"ק ,הוא סוד )ויקרא יג מב(
נגע לב"ן אדמד"ם ,וכתי' )ויקרא יג ג( ושער בנגע הפך לבן ,שהם מסוד אחוריים דאחוריים
דל"א קוצי דשערי 3863הנ"ל מארי דיללה ,והם אחוריים דזלפה ובלהה שהם ב' נוקבין ולכן הם
ב' שערות בנגע ,והם במוח חו"ב דנוק' דקלי' ימינא ושמאלא לובן ואודם ,והם שני )קהלת ט יב(
צפרים האחוזות בפ"ח ,ב"פ ד"ם 3864כמו שית' בסמוך )פתח יז( ולכן נקרא אדמד"ם ,ולב"ן הוא
ל"ב נתיבות ונ' שערי בינה בקדושה שמשם הם שתי בנותיו לאה ורחל ,ובסט"א הם אחוריים
בסוד ב' שפחות ,והיינו כי לא"ה ורח"ל עצמם הם סוד ב' נוקבין דקדושה דאצי' סוד ב' הנהגות
מצד הנפלאות ומצד הטבע שהם עצמם מתלבשים בעשי' בהנהגת העולם ,והנהגה הזאת היא
נעלמת בהנהגת העולם והם סוד זלפה ובלהה שהם אחוריים דב' נוקבין הנ"ל הנגלים והם בסט'
דקדושה ,זלפה בבריאה באחוריים דלאה שהוא הכס"א שם אלקי"ם עם לא"ה גי' זלפ"ה והוא
הנהגה העליונה בסוד הנפלאות הנגלה לנו ב' רביין מט"ט וסנד"ל שבכסא ,ובלה"ה הוא
אחוריים דרחל בעשי' הנהגה הטבעיית הנגלית ,והם נוקבין של קין והבל שהם ב' דכורין ,נמצא
שבלהה נוקבא של הב"ל ונוסף בה ה' דנוקבה ונק' בלהה ,וקין בסט' דלאה ,בינה שם אהי"ה
דיודי"ן ,ולכן מאחוריים של ב' הנ"ל יוצאים ב' נוקבין דסט"א שהם באים לפתות האדם ע"י
סידור ההנהגה הטבעית שבנה"י שבעשי' שהוא סוד יסורי הצדיקים להרבות שכרם בעוה"ב
בסט' דבינה לאה ,ובסוד שלות הרשעים בעוה"ז שהם בעינוגי עוה"ז בסט' דהבל ,והוא מ"ש
הרב ז"ל שהם ב' ציפרים ב' מוחין דנוקבא וצפור העליון ירד נגד התחתון ,היינו ששניהם הם
שולטים בסוד הנהגת עוה"ז והוא מקומם בעשי' ושם הוא בסוד ב' שפחות ששניהם בסט' דרע
כמש"ל והם נק' שני צפרים.
פתח יג
כי הם בסוד עון לה"ר שהם נוקבין בפומי' מפתה ובזנבא דילי' מחי  ,שוחה
עמוקה פי זרות זעום ה' יפול שם )משלי כב יד( ,כי ידוע שנוקבין הם בסוד בור ,3867שבקדושה,
הם בסוד באר ,תהומא עילאה ותהומא תתאה ,כמ"ש בכ"מ שנוקבא הם בסוד הגבורות שעשו
יסודה שקיע לגיו 3868בסוד הצמצום והסילוק ,3869ובסט"א ,הוא באר צרה נכריה )משלי כג כז(,
בור שחת ,והוא סוד הכ' )שמות כא לג( כי יכרה איש בור ונפל שמה שור או חמור וכו' ,והם ב'
משיחין כמ"ש ברע"מ )ח"ג רע"ט ע"א( והענין כי בבית ראשון הי' עון ע"ז וג"ע ,בסוד שור
חמור ,ישמעאל ועשו ,שהם ב' תנינים הנ"ל ,ובבית שני הי' עון לה"ר בסוד כלב שנפיק משו"ר
וחמו"ר וכולל שניהם 3870וכמ"ש )ירושלמי פאה דף ד' ע"א( שקול לה"ר כע"ז וג"ע כו' ,וגרמו
ג"כ דנפלו ב' משיחין בבו"ר הנ"ל ,והם בסוד ב' תהומות ,ומשיח ב"ד הוא בלאה ומשיח ב"י
ברחל ,ולכן משיח גנוז בהיכל ק"ן צפור 3871שהוא בבריאה בסוד צפור הנ"ל וק"ן הוא אהי"ה
דההין אימא דמקננא שם ,ולכן קץ של משיח ב"ד גנוז וסתום כמ"ש )סנהדרין צ"ז ע"א( מקרא
זה נוקב ויורד עד התהום ,כמ"ש רבינו הגדול בפי' לתיקונים )מ"ד ע"א ד"ה תתן להם( שצריך
3865

3866

 3863עי' אד"ר קל"ב ע"א וז"ל ,ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן ,בכל קוצא וקוצא תלתין וחד
קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א"ל ,עכ"ל.
 3864עי' ע"ח מוחין דזו"ן פרק ז'.
 3865עי' זהר ח"ב רס"ח ע"ב.
 3866עי' זהר ח"ג קי"ט ע"ב וז"ל ,חויא כד איהו )ד"א בדינא( כפיף רישא לעפרא סליק זנבא
שליט ומחי לכל אינון דאשתכחו קמיה ,אוף הכי השתא בגלותא כהאי גוונא רישא כפיף לעפרא
וזנבא שליט מאן עביד לזנבא דיסתליק לעילא ושליט ומחי ,רישא דאתכפיא לתתא ,עכ"ל ,ועי'
בהגר"א על ספד"צ י"א ע"ד.
 3867עי' פרדס שער כג פרק ב.
 3868עי' בהגר"א בתיקו"ז קמט ע"א וז"ל ,כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל
דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא.
 3869עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"א.
 3870עי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג
בין שור וחמור )אור תורה אות נז(.
 3871עי' ע"ח א"א פרק יד ,ועי' זהר ח"ג קצ"ו ע"ב.
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לנקוב הסלע דיצירה עד הבריאה כי אינו מגולה בתורה שבע"פ במשנה במט"ט ביצירה ,רק
בבריאה ,והוא מ"ש )3872ז"ח ח' ע"א( לבא לפומא לא גלי.
וסוד תהום הוא ביסוד אימא דבריאה והוא שם בדרגא דלאה )בראשית מט י( עד כי
יבוא שיל"ה 3873שהוא א"ל שד"י עלמא עלאה כמש"ל )פתח יא( וידוע כי כל תהומות הם בפה
וברחם ששניהם הם בסוד נקב ושם הם ה"ג בפה בה' מוצאות בסוד מנצפ"ך 3874וכן ברחם דנוק'
ג"כ בסוד מנצפ"ך מ"ם סתומה בב' דלתות וב' צירים ,3875וכן הפה חללא דאגוזא 3876ג"כ סוד
מ"ם ,והוא מאמר סתום 3877ובקדושה הם בסוד באר שלפעמים צריך שיהי' סתום ולפעמים פתוח
כמ"ש )בראשית כט ב-ג( והאבן גדולה כו' ונאספו כל העדרים כו' ,והוא בדבור בפה ,כלת משה
הפנימית בתורה ,בסוד לאה ע"י מארי תריסין דאתכנשו על האי סלע כו' 3878וכן למטה ברחם
בזיוגא ע"י נה"י )במדבר כא יח( באר חפרוה שרים וכו' ,ואז הוא מאמר פתוח 3879ושלא בשעת
הזיוג צריך שיהי' סתום )שה"ש ד יב( גן נעול כו' ,וכן למעלה בפה בדבור כמ"ש )תהלים נח א(
האומנם אלם כו' )חולין פ"ט ע"א( מה אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם אבל צדק
תדברון כו'.
3880
ובסט"א הם בסוד בור מסיגי הגבורות שאין בהם מים רק נחשים ועקרבים כו' ,
כמש"ל למעלה )פתח י'( שעקרב בע"ז בבור העליון ונחש למטה בבור התחתון ,והם סוד
הבארות שחפרו עבדי יצח"ק בנחל שהם הגבורות והם שלוחי הדין וכ' הראשונים 3881הם עשק
ושטנה והם בית ראשון ושני ,ה' עילאה וה' תתאה 3882שהעליון בסוד ע"ז דכו' תהומא עילאה,
והתחתון בסוד לה"ר )משלי כב יד( פי זרות כו' )שם ז ה( לשמרך מאשה זרה כו' ,וכל א' כולל
שנים והם ב' בור ,א' בור מלא ,וא' בור חסר שהם דו"נ של נוקבין דסט"א שא' אינו קשה כ"כ
והוא חכמה שלהם צפור העליון וכמ"ש )יומא ט' ע"ב( בירה תוכיח שחזרה לראשונים כו',
ואמרו )שם( ראשונים שנתגלה עונם כו' ,ומבואר בכתבי רבינו 3883ע"פ )ויקרא יא ד-ז( את הגמל
כי מעלה גרה הוא כו' ואת החזיר כו' ,כי הגמל יש לו סימן טהרה בפנים והחזיר מבחוץ ,והם
בסוד ישמעאל ועשו ,ישמעאל בבית ראשון ועשו בבית שני ,וזהו ענין )שמות כא לג( כי יפתח
איש בור מלא שהחפירה מבפנים ורק מבחוץ סתום בכיסוי והוא בבית שני בסוד האשה זונה
שמרמה האדם בפיתויין שלה כנ"ל ,והוא בבית שני ,בפיו שלום ידבר את רעהו ובקרבו ישים
ארבו כו' )ירמיה ט ז( וכמ"ש )תהלים יב ד( יכרת ה' שפתי חלקות כו' ,והוא ק' דח"ק דעשי'
שהוא צפור השמאלי איש לשון כמ"ש רבינו בליקוטיו וע"ז אמר )שמות כא לג( כי יפתח איש
בור וכו' ,מלא שסימן טהרה מבחוץ ,או כי יכרה איש בר ,חסר שבפנים הוא סתום ואינו מלא רק
כרהו מעט וכמ"ש )ב"ק נ"א ע"א( להביא כורה אחר כורה כו' ,והוא סימן טהרה בפנים ,וסי'
 3872עי' גר"א משלי כ ל וז"ל ,תורה שבעל פה מפרשת תורה שבכתב ,וזה שאחז"ל לבא לפומא
לא גליא ,כלומר שלא ניתן לתורה שבעל פה לגלות מה שבתורה שבכתב ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א על
ספד"צ ו' ע"א.
 3873גימ' משה )תז"ח כז ע"ב(.
 3874עי' ע"ח טנת"א פרק ג'.
 3875עי' לעיל נוק' דז"א פתח כ"ב.
 3876עי' רע"מ ח"ג רכ"ז ע"ב וז"ל ,ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא ,דאינון תהו
קו ירוק קליפה ירוקא דאגוזא ,תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין וכו' רביעאה
תהום חלל דאגוזא ביה קול דממה דקה תמן קא אתי ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 רנ"ד ע"ב( עכ"ל.
 3877עי' שבת ק"ד ע"א.
 3878עי' תיקו"ז מ"ג ע"א ובגר"א שם.
 3879עי' שבת ק"ד ע"א.
 3880עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א.
 3881עי' רמב"ן בראשית כו א.
 3882עי' תיקו"ז ע"א ע"ב.
 3883בפירוש על סוף סבי דבי אתונא.
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טומאה בחוץ בבית ראשון שאינו קשה כ"כ ,ולכן הוא ב"ר חסר ,והוא ג"כ בסוד פתיחת הפה
פיתויים דיצה"ר להראות קצת טוב בזה כמ"ש )ירמיה מד יח( ומעת חדלנו לקטר למלכת השמים
חסרנו כל ,שחשבו ע"י ע"ז להשפיע להם עושר ותענוגי הזמן בסוד )משלי ז יח-יט( לכה נרוה
דודים כו' כי אין האיש בביתו כו' ,שנמסר ההשגחה למשטרי השמים וע"ז נק' זנות כמ"ש
)דברים לא טז( וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ כו' ,והוא בסוד ח' דח"ק )ישעיה ט טו(
כי כולו חנף וכו' ,ואעפ"כ כל א' כולל ב' נוקבין ,בבית ראשון ע"ז וג"ע וש"ד ,לא תרצח לא
תנאף ,ישמעאל ועשו ,ובבית שני לה"ר שקיל כנגד כולם ,וכן בגלותא בתראה מוסרים ומלשינים
והמינים ואפיקורסים שנתרבו בעקבות דמשיחא להכחיש השגחה עליונה ובו שליטת עשו
וישמעאל והם ב' בורות ,בו"ר ,שח"ת הם ר"ת וס"ת של שור חמור ,ובו"ר ,באמצע סוד כלב
הנ"ל דנפיק מנייהו ,ולכן )שמות כא לג( ונפל שמה שור או חמור ב' משיחין הנ"ל שהם מב'
נוקבין דקדושה ,וז"ס מ"ש )סנהדרין צ"ח ע"א( דמשיח יתיב על פתחא דרומי ,שהוא סוד נקבה,
תהום תהומא רבה ,והם ב' תהומות רומי זעירתא ורומי רבתא ,3884וב' משיחין הם ג"כ סוד ב'
ציפרים ב"פ צפו"ר ,שלו"ם שלו"ם יעשה לו כו' )ישעיה כז ה( כמ"ש )סנהדרין צ"ט ע"ב( או
יחזיק במעוזי וכו' משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה ,שהם בסט' דקדושה ב'
תהומות ,להתיר פה של מעלה ופה של מטה ,פה אלמים פה עקרות 3885כמ"ש )ישעיה ט ה(
ונגלה כבוד ה' כו' כי פי ה' דבר כו' ,שהוא גלוי השגחה מצד הנפלאות בסוד לאה ,משיח ב"ד,
כמ"ש )מיכה ז טו( כימי צאתך מארץ מצרים וכו' ,ופה עקרות דקיבוץ גליות ,כי חלה גם ילדה
ציון את בניה כו' )ישעיה סו ח( שהוא ע"י משיח ב"י ברחל.
פתח יד
ועל סוד הנורא הזה דבר דוד המע"ה ברוח קדשו )תהלים קכד( לולי ה' שהי' לנו כו' אזי
חיים בלעונו וכו' ,והוא סוד נפילתם בבור הנ"ל והוא סוד נפילת יונה במעי ד"ג ודג"ה דו"נ
דסט"א ב' תנינים הנ"ל כמ"ש בפירושי על יונה באריכות ,אזי המים שטפונו כו' ,והם סוד מיין
בישין 3886ששם התנינים וכמ"ש אזי עבר על נפשנו המים הזידונים וכמ"ש ,נחל"ה עבר על
נפשנו ,מסוד אחוריים דג' עלמין הנ"ל )פתח יא( ג"פ א"ל ,אבל הקדושה שקשור בנו בסוד
השלשלאין תקיפין דקשורים בו הם מג"ן בעדם ואמר' ,ברוך ה' שלא נתננו טרף לשיניהם' ,סוד
ב"פ ש"ן דנח"ש ושט"ן 3887וכן ר"ת שלא נתננו טרף ר"ת שט"ן ,ואמר' ,נפשנו כצפור נמלטה
מפח יוקשים' ,בסוד כצפורים האחוזות בפ"ח דנלכדים בנוקבא דתה"ר 3888כמו שית' לפנינו
בס"ד )פתח ח'( והוא הרשת שעושה נוק' דסט"א לרגלי בני אדם )בראשית ג טו( ואתה תשופנו
עקב ,ולע"ל אז 'הפח נשבר ואנחנו נמלטנו' כו'.
וז"ס צפרים שמביא המצורע אחרי טהרתו כמ"ש )פתח ח'( שהם נגעי בני אדם והם
בסוד הלשון ,ומביא ב' ,א' נשחט וא' נשלח על פני המדבר ,כמו סוד ב' השעירים א' לה' וא'
לעזאזל ,שהם בסוד קין והבל ,ב' תנינים ,א' נהרג וא' נסתרס ,כמ"ש רבינו הגדול באריכות בפי'
3890
לס"ד שם ,3889והם ג"כ בסוד ב' משיחין שכל גלות ישראל הוא בערב רב שהם סוד הנגע רע
 3884עי' תיקו"ז ע"ח ע"ב וז"ל ,ערלה ופריעה שמענא דאינון רומי רבתא ורומי זעירתא בזמנא
דמתעברין מעלמא אתגליא אות הברית ,עכ"ל ,ועי' תיקו"ז פ"ז ע"א שערלה ופריעה הם עשו
וישמעאל.
 3885עי' מנחות צ"ח ע"א.
 3886עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא  -ר"ל
חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא
בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים שביסוד א' מוציא
זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
 3887עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ח ע"ד וז"ל ,שן דארס נחש בין שיניו ,דמוץ ותבן הן זו"נ של
ס"א ,והן ח"ט דחטה ,כמ"ש בפ' בלק וברע"מ פ' פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן ,והן בין
שן ושן] ,וזה שהזו"נ של הסט"א מפתה ומקטרג עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג והענין[ עכ"ל.
 3888עי' זהר ח"א קצ"ה ע"ב.
 3889עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ב וז"ל ,וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ"ל באמצע הראש
והוא העובר ,והן זו"נ הזכר עובר והנקבה מסב' בסוד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א( ואמרו )ב"ב
ע"ד ב'( לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין
את כל העולם כולו ,מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל ,והענין אם
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וכאשר יכלו מעלמא אז יהי' התיקון והוא ע"י ב' משיחין ,וז"ש )ויקרא יד ,ג-ד( וראה הכהן והנה
נרפא נגע הצרעת כו' ,ואז ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות ,ב' משיחין ,שבסט"א שם
רגלי' יורדות מות )משלי ה ה( אבל הם בסוד החיים ,וא' נשחט ,משיח ב"י שנהרג ,וא' נשלח,
נשאר חי על פנ"י השד"ה ,שע"י יהי' נפתח הרחם חות"ם שביסוד דנוקבא שהוא פנ"י השד"ה
שמשיח ב"ד הוא מפתח דילה שפותח רחמה ,בסוד נח"ש דמכיש ברחמה 3891גי' משי"ח ושם
סוד שדה חרושה ,3892חקל תפוחין ,ושם סוד שם שד"י בב' צירין וב' דלתות והוא פותח מ"ם
סתומה דילה ,סוד מ"ם סתומה דלםרבה המשרה כו' )ישעיה ט ו( וז"ס שו"ר חמו"ר שע"י הי'
גלות האחרון שהם נגעי בני אדם כמ"ש ,וז"ש )ויקרא יד ג( כי נרפא נגע הצרע"ת גי' שו"ר
חמו"ר ,ונג"ע הוא מה שנתהפך מענ"ג 3893שהם בג' עלמין עדן נהר גן ,בינה וזו"נ ,בג' עלמין
בי"ע ,שאחוריים דלהון הם ב' נגעים הנ"ל ב' נוקבין שא"ת ובהר"ת באחוריים דלא"ה ורח"ל,
כמו שנת' במקומו באריכות )יעקב ולאה פתח כד( והם עשו וישמעאל ,וספחת הוא באמצע
בעלמא תנינא שהם ער"ב ר"ב שנתערבו ונדבקו בישראל שהם בסוד ב' המרגלי' ,כי עשו
וישמעאל הם נגד אברהם ויצחק שור וחמור ,משא"כ ע"ר בסט' דיעקב ,שלכן הם מעורבים
בישראל ,ועליהם אמרו )יבמות מ"ז ע"ב( קשים גרים לישראל כספח"ת כמ"ש רבינו הגדול בפי'
למס' ברכות ,3894והם שני מרגלים שהם יצאו אחורי דע"ת ות"ת דדכורא ז"א ,והם משה ויעקב,
משה בדע"ת גי' ער"ב ר"ב שהוא קיבלם שלכך נגזר עליו גלותא בע"ר ,ת"ח שבדור שהם
מבוזים בעיניהם כמ"ש בתיקונים ורע"מ בכ"מ ,3895וכן נגד יעקב שנתערבו בישראל והם
מתדמים להם ונכנסו לברית התורה כמותם וכמ"ש )ישעיה יד א( ונספחו על בית יעקב.
וע"ר הם בב' דרגין ,א' ,על ת"ח שבישראל במה שמבזים אותם ומבזים תורה שבע"פ
ועל דברי חז"ל באגדות שהם סתומים וחתומים ברזין עילאין 3896והוא גלותא דמשה דלבוש
היו נזקקים זה לזה ,ר"ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב ,כידוע
שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ"ש )תענית כ"ג ע"א( השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין
לקבל ,וז"ס שית אלפי כו' וחד חרוב ,כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד ,ואינו יוצא ממנו ,והוא
סוד הסירוס שאין היסוד מוליד ,והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה ,ומלחה לצדיקים לע"ל,
שאז יתגלו שניהם ,והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה ע"י פי
היסוד מ"מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן
בחסדו כל בשר ,מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד
לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה ,אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע"ל ,ולכן הנקבה היא גבורה
כנ"ל ,וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ"ל ,ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו' )אד"ר קכח
ע"ב( והן מאתן עלמין ומאתן דנוק' הוא כלו לע"ל והוא בשמירת התורה ומצות ,עכ"ל.
 3890עי' זהר ח"א כ"ז ע"ב וז"ל ,דבזמנא דערב רב דאינון )סי' נג"ע ר"ע( נ'פילים ג'בורים
ע'מלקים ר'פאים ע'נקים ,בין ה' ה' ,לית רשו לקב"ה לקרבא בינייהו ,עכ"ל ,ועי' בתיקו"ז צ"ז ע"ב
וגר"א שם וז"ל ,מפ' בפ' בראשית שם דעמלקים רישין דבני ישראל בגלותא כלי חמס וגוזלים לעניי
ישראל ,והן מסט' דדור המבול ונשמתין דילהון ונצטרפו במצרים ונפרד הרע בע"ר ,וכד קביל לון
משה ע"ה נתערבו נשמתן בישראל והוא הגלות הזה וכו' ,נפילין הן דאזלין בתר זנות והכן בתר
בצעין דהאי עלמא אשה זונה מסט' דילין ,גבורים הם אנשי השם דכל עובדיהון בשביל לעשות לון
שם מסט' דדור הפלגה ,רפאים שאינן רוצים לעשות ג"ח וצדקה והם בעלי תורה ,ענקים הם
מזלזלים ת"ח ,עכ"ל.
 3891עי' ב"ב ט"ז ע"ב וז"ל ,אילה זו רחמה צר וכשכורעת לילד אז הקב"ה מזמין לה נחש
ומכישה ברחמה ואז נפתח רחמה ויולדת ,עכ"ל.
 3892עי' לעיל או"א פתח ב'.
 3893עי' זהר ח"א כ"ו ע"ב ,ועי' לעיל תיקון פתח י"ט ,ועי' בהגר"א ס"י פ"ב מ"ד שאין למעלה
מענג ואין למטה מנגע.
 3894פרק הרואה אות א' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ז ע"ב וז"ל ,ע"ר לאו אינון מזרע דאבהן
דאינון גרי צדק שהן בנוק' ה' זעירה ,והן קשין לישראל כספחת שהזהירו מלקבל וכו' ,וכל הגלות
וחורבן בהמ"ק וכל הצרות הכל ע"י קיבול מרע"ה לע"ר ,וכל עזי פנים ורשעים שבדור הן מנהון,
עכ"ל.
3895
עי' באריז"ל שער הגלגולים הק' כ' ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[
אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות
אורו בת"ח ושם מחולל מפשעינו ,עכ"ל.
 3896עי' יהל אור ח"ב כ"ח ע"ד ז"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
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בצולמא דלאו הגונה לי' במאמרים שבפשוטם הם מגנים אותם )ישעיה נג ג-ד( לא תואר לו כו'
נבזה וחדל אישים כו' ואנחנו חשבנוהו נגו"ע כו' ,סוד נגע הנ"ל ,והב' ,הוא בישראל בע"ה שהם
המוסרים ומלשינים גופם וממונם ,והם ב' מסטינים ,א' ,בת"ח שבאורייתא לסוד הנשמה ,והב',
בגופא שהם דע"ת ות"ת ,יעקב בגופא משה בנשמתא ,3897ועתה בוא וראה גנזי תורתנו הקדושה
היאך כל סוד הגלות והגאולה נגנז כאן בפ' נגעים וסוד טהרת המצורע ,כתיב )ויקרא יד א(
והובא אל הכהן כו' ,והוא אליה"ו זה פנחס 3898כמ"ש )במדבר כה יב( הנני נותן לו את בריתי
שלו"ם ,שהגלות ע"י לה"ר ושנאת חנם והגאולה ע"י שלום סוד ב' פעמים צפו"ר הנ"ל כמש"ל
)בפתח הקודם( ולכן כתיב )מלאכי ג כג( הנני שולח לכם את אליהו כו' והשיב לב אבות כו',
וכמ"ש רז"ל )עדויות פ"ה מ"ז( אליהו אינו בא לרחק ולקרב כו' כי אם לעשות שלו"ם כו' ,ולכן
כתיב )ויקרא יד ד( וציוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים כו' ,שהם ב' משיחין הנ"ל ,וע"י
יתוקנו ב' הדברים הנ"ל ,א' ,בתורה שעתיד לבארה כמ"ש רבינו הגדול בפי' לפ' דברים ע"פ
)דברים א ה( הואי"ל משה באר כו' ,שהוא סוד אליה"ו ,יעו"ש ,והב' ,בגופא שיעשה שלום
ויבער הע"ר מעלמא ,והם ב' שלומות ,א' ,בתורה שלא יהי' מחלוקת עוד ,בגילוי כלת משה,
הלכה למשה מסיני ,בדעת נגד לאה ,3899בא"ר שנלקה משה ע"י ,והב' ,לבער הע"ר המסטינים
והמקטרגים כמ"ש ,וז"ס )במדבר יט ו( עץ ארז ואזוב ושני תולעת שמביא המצורע שהם נגד ג'
עלמין הנ"ל ,עץ ארז נגד ת"ת כידוע ,ואזוב ביסוד עט' שם נוקבא תתאה 3900ושני תולעת בפה,
תהומא עלאה בלאה נגד דעת דגניז בפומא דמלכא ,3901וסוד )ויקרא יד ה( מים חיים כו' ,הוא
לדחות מיין בישין שמשם ב' התנינים הנ"ל והם בב' דרגין של ע"ר ,א' ,המינים והאפקורסים
השואבים ממקור משחת ,מים סרוחים ,חכמת חיצוניות שבזה הבאישו מים קדושים של התורה,
והב' ,בסוד המלשינים והמסטינים שהם נק' ג"כ מיין בישין כמ"ש )סנהדרין ז' ע"א( האי תגרא
דמיא לבדקא דמיא כו' ,שלכן כפל דוד בדבריו ואמר לולי ה' כו' בקום עלינו אד"ם ,שהם בסט'
דערב רב בסט' דיעקב וישראל כמ"ש )יבמות ס"א ע"א( אתם קרוים אדם כו' ,משא"כ עשו
וישמעאל שהם שור וחמור' ,3902אזי המים בלעונו בחרות אפם בנו' ,שהם המלשינים והמוסרים,
והב'' ,אזי עבר על נפשינו המים הזידונים' ,המינים והאפקורסים שהם מזיקים בנפש מלגאו
אחורי דעת בפה נגד משה כמ"ש ,ודי בזה בדברים הנוראים האלו.
פתח טו
ואופן השני שכתב הרב ז"ל בסוד הציפורים הוא שיש ג' דכורים וג' נוקבין ,והם ב'
ציפרין ,א' ,נגד נה"י דבינה המתלבש בחב"ד דז"א ,והב' ,נגד נה"י דז"א המתלבש בנוקבא ,ונגד
נה"י דרחל למטה יצא לילית חוה ראשונה ,ובאמת יש ליישב בזה הסתירה למ"ש באופן הראשון
שהכל א' ,כי נודע שלאה היא מאחוריים דתבונה מנה"י שלה המתלבש בחב"ד דז"א ושם ציפור
הא' ,והב' ,רחל היא עומדת נגד נה"י דז"א ,והם ג"כ בסוד ג' עלמין הנ"ל ,שז"א כולל ג' עלמין
בסוד ג' חלקי הפרצוף שהם ראש בטן גויה ,שחב"ד שלו הוא ראש והוא מאיר בבריאה ,ובטן
האורה והתורה וכו' ,וזה שבקש משה שלא יגנז הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו ,וזהו מחולל
מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו ,עכ"ל.
 3897עי' תיקו"ז כ"ט ע"ב וז"ל ,יעקב מלבר משה מלגאו ,עכ"ל.
 3898עי' ת"י שמות ו יח.
 3899עי' שער מאמרי רשב"י כ"ט ע"ד וז"ל ,ושנינו בפ' ויקרא בדף ד' ע"ב וז"ל ,ת"ח כד נחתת
שכינתא למשכנא כתיב כלת משה חסר וא"ו ,כלת משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה
כד"א כנסת ישראל וכלא חד מלה ,ולמלכא עלאה אתמר כו' עכ"ל ,ירצה כאשר ירדה שכינה למשכן
נזדווגה עם משה ולפיכך כתיב כלת משה לומר שהיתה כלתו אבל רזא דמלה סוד אחד גדול לומר
שעלה משה בסוד הדעת ונזדווג עם הכלה העליונה שהיא נקראת כנסת ישראל וזכה לבינה כנודע,
ולפיכך אנו אומרים ישמח משה במתנת חלקו דהיינו בינה כנז' בתיקונין ,וזמ"ש ולמלכא עלאה
דהיינו דעת אתמר הנה גם כן כאן נתבאר כל מה שכתבנו דכנסת ישראל היא בינה ,עכ"ל.
 3900עי' זהר ח"ג נ"ג ע"ב.
 3901עי' זהר ח"ב קכ"ג ע"א וז"ל ,ופומא בהו תלייא ,פתיחותא דפומא ,מאי פומא ,אלא דעת
גניז בפומא דמלכא ,דאקרי פשיטותא דתפארת ,דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה ,דכתיב )משלי
כד ד( ובדעת חדרים ימלאו ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ספד"צ ו' ע"ג.
 3902עי' בהגר"א על ספד"צ ל"ב ע"א וז"ל ,כי האבות הן אדם כידוע ועשו וישמעאל הן ימינא
ושמאלא כידוע שור וחמור ,עכ"ל.
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שלו נה"י הוא מאיר בעשיה ,והם ,עלמא דאתכסייא בחב"ד מחשבה ,ועלמא דאתגליא בנה"י
ברגלין ,והם סוד לאה ורחל ,שרחל היא בדרך בפרשת דרכים ,והוא סוד )בראשית מח ז( כברת
ארץ לבוא אפרת"ה ,שהם במקום שמתגלים כל המוחין דאו"א שהם שמהן דלהון רל"ב ותנ"ה
ומשם הוא בנין דרחל מתחת החזה סוד שם אדנ"י דאתנטילת מז' שמות הנ"ל ,וז"ס כבר"ת
אר"ץ כו' שהוא אדנ"י כבר"ת הוא סוד אפרת"ה ,ואר"ץ הוא מן החזה ולמטה בבט"ן ויר"ך
שהוא אר"ץ ,והג' הוציא סוד לילי"ת ,חוה ראשונה ,והיא בבריאה ,ובאמת אין כי אם ב' נוקבין
בסט"א ,רק שהם בכל הד' עולמות בי"ע והשלישית שהוא מנה"י דנוקבא שהיא מתלבשת
בבריאה נקראת ע"ש הבריאה והיא העליונה שבבריאה ונחשבת לכאן ולכאן ,ונמצא שבאמת אין
כאן כי אם שנים נגד כל עולם ,א' ,בבינה שבו ,וא' ,נגד מלכות שבו ,שהם ב' תהומות עילאה
ותתאה כמ"ש למעלה )פתח יג( באופן הראשון.
וג' דכורים הם ג"כ באופן זה שנים אחורי הדכורים באצי' שהם שני מרגלים הנ"ל ,והג'
הוא אדם קדמאה בעלה דלילית חוה ראשונה שיורד ג"כ בבריאה בבינה תהומא עילאה שנקרא
נוקבא דתה"ר.
וענין אדם ולילית הוא כמ"ש למעלה בשם רבינו הגדול שחטא אדה"ר הי' בנפש
הבהמיית שלו שהוא נפש מסטרא דבריאה מן הנפרדים שהיתה דבוקה תחילה בסוד חי"ה שלו
דאצי' שהי' דבוק באלקות וגילוי שכינה שהיה לו תחי' כשהי' בג"ע ומשיג כוחות אצי' כל
הנבראים ושרשיהם ופעולתיהם ,שהוא סוד השמות שקרא לכל דבר ,כמ"ש רז"ל )בראשית רבה
פי"ז פ"ד( שאמר הקב"ה למלאכים חכמתו מרובה משלכם כו' ,והוא כי המלאכים הם מסוד
בי"ע בג' דרגין ,שרפים וחיות ואופנים ,ולא הי' להם דבוק והשגה באצי' כוחות פעולותיו ית',
רק אדם שאצילותו הוא סוד חכמה העליונה ,וכשחטא אז אפשיט מלבושא דילי' 3903ונתגרש
מג"ע והוא פרידתו מאצי' ולא הי' לו השגה הראשונה והוא זיהרא עלאה דפרח מיני' ,3904וזה הי'
סוד מיתתו שנפל מאצי' לבריאה כמו בסוד מלכין קדמאין שנשברו ונפלו בבריאה ,דכל מאן
דנחית מדרגא דהוה בי' ,קרי מיתה כמ"ש באד"ר )קל"ה ע"ב( וזה הוא ענין עולם הג' נה"י
דנוקבא שירדה לבריאה ,והוא בסוד ירידתו שהנוק' נעשה בסוד נקודה בבריאה ונסתלקו ט"ר
דילה ונפלו לסט"א ע"י חטאו ,והוא סוד נה"י שלה כמו שנת' במקומו ,והסט"א שנדבקו בנפשו
הבהמית שנפשט מדרגא דאדם ,הוא סוד הג' שהוא בנוק' דתה"ר בבינה שבבריאה ,וכן היא
לילית חוה ראשונה שנפלה לקלי' לגמרי.
וכבר ביארנו למעלה )פתח י'( באריכות שנוקבין דסט"א הם קשים יותר מן דכורים,
כמ"ש )תנחומא פנחס ג'( גדול המחטיא לאדם יותר מן ההורגו ,והוא כי מצד הדינים הגדולים
שבדכו' שהם נותנים כח לשוטרי הדין והם כוחות המסטינים והמענישים לאדם שבזה הם
 3903עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"א וז"ל ,משפטיך תהום רבה ,ושם נו"ה דאצילות יורדין בסוד
ורגליה יורדות מות ,וכ"ז הוא בבריאה בסוד ע"ה טו"ר ,ואלו הן בני אלקים שנפקו מאלקים מס"ט
דנוקבא ומנחש כנ"ל ,ואמר שם :ותנא כלהו מרוחא דשמאלא דלא אתבסם באדם ,עד ומינייהו
ידעי דקאמרי להו ,והן מרוחא דשמאלא דאתפשט מאדם כד חב ,והוא נפש חיה דבריאה נוקבא,
והן בנות האדם ,והן שני רוחין ,והן מזנין ומתדבקין עם אדם ואתיילדן נגעי בני אדם כנ"ל ,וכמ"ש
בפרשת א"מ ד' עו ,ותרין רוחין נוקבין הוו אתיין ואזדווגן עמיה ואולידו כו' ,עד ומתעברן מינייהו
ואולידן רוחין ,ולכן נקראו זונות דאתדבקו באדם ,והן יורדין לתהומא רבא ולימא רבא ,אחת אל
קין ואחת אל הבל כמ"ש בא"ר שם ,ועיילין בנוקבא דתהומא רבא לאתדבקא בההוא דינא קדמאה
דנפיק בכללא ,עכ"ל.
 3904עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב וז"ל ,ואין ראשית אלא נשמה ,ואורייתא טפילה לנשמה,
ר"ל דנשמתא הוא דאצילות ואורייתא הוא דבריאה ,שבה שכר ועונש כנ"ל ,ואמר שם בגין דאיהו
מאילנא דחיי דלא תליא מיניה זכות וחובה ,לא אגרא ולא עונשא דאינון ע"ה טו"ר כו' ,עש"ה ולכן
ח"ב אד"ם אתפש"ט שמאל"א ,והוא נפש הנ"ל ואתפשטו אינון בלא גופא ,ר"ל כל הבאין מנפש
הבריאה בל"א גופ"א לפי שנפקו מכללא דאדם ,שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם כנ"ל,
ועכשיו נפרדה נפש בהמה מאדם ואינן בכללא דאדם ,וכן למעלה נתפרדה בריאה מאצילות ,וזהו
הפירוד דמטרוניתא מבעלה בכ"מ מהזוהר ותקונים כי באצילות שם אין פגם ואין שם לא מיעוט,
ואין תלוי במעשה התחתונים כלל כמ"ש בתקונים הרבה פעמים כידוע ,וכמ"ש בזוהר הנ"ל דהפגם
הוא דאפשיט השכינה מלבושהא דאדם דאצילות לא חטא ,וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה
קודם החטא כידוע וכן בכל נשמה דאצילות כידוע ,וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא
הפירוד ואינון דמתפשטו בלא גופא הן הרע שמהן שדין ולילין ,עכ"ל.
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נופלים ואתברו משולשוליהון 3905כמ"ש )משלי כה כב( כי גחלים אתה חותה על ראשו כו' ,אחר
שקיבל האדם עונשו נמצא שלא נשאר לו שורש בקדושה כלל והוא כלה ומת ,משא"כ הנוקבין
שהם בסוד פתויי האשה זרה להחטיא האדם ,בזה הם נשרשים בקדושה שע"י החטא נותנים
להם כח יותר בסוד )קהלת י א( זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח כו' ,והוא מ"ש הרב ז"ל
שהדכורים שהם המרגלים ואדם קדמאה הנ"ל לא נשאר להם שורש בקדושה וירדו למטה,
משא"כ הנוקבין ,והוא סוד מ"ש שהם הציפרים שנגד אצי' ,אף שנת' שאצי' שם 'לא יגורך רע'
ועיקר מקום הסט"א ופגם שלהם הוא רק נגד בי"ע ,אבל הכוונה הוא בסוד קיטרוג שלהם לתבוע
דין שזה עולה עד מאורות ההנהגה שהם זו"נ דאצי' ,ונמצא עולים דברי הרב הקדוש ז"ל בקנה
אחד ואין בהם סתירה כלל.
פתח טז
שני מרגלים שהם הדכו' דסט"א הם עולים ביום ויונקים מדדי בהמה שביסוד נוקבא
דקדושה ,ושתי הצפרים שהן הזונות עולים שם בלילה ויונקים משם ,והוא ענין עמוק ,והוא
כמ"ש שהזכרים הם המקטרגים ומזכירים עונותיו של אדם למעלה ותובעים דין ,והנה ידוע שיום
ולילה הם סוד דו"נ של הקדושה ,וכ' רבינו בליקוטים )יהל אור ח"ג י"ג ע"ד( יום ולילה
מתחלקים לד' חלקים והם ד' עתים שביום ,מן הבוקר עד חצי היום הוא משפיע לכל א' חוקו וזן
בחסדו כל בשר ,ומחצות היום עד הערב הוא בסוד אור חוזר ,והם ב' שמות א"ל אלקים שהם
חו"ג ,שא"ל הוא כוחו הגדול שמשפיע לכל א' די מחסורו בלי הביט אל מעשיהם ,ואלקים הוא
ע"ש השגחה בתחתונים במעשיהם והוא אור חוזר שמקבל מעשיהם ומ"מ גם בעת ההיא הוא
משפיע ,והלילה הוא שם הוי"ה ,שמהוה בכ"א ונשאר השפעתו בו והוא קבלת הנוקבא השפע
בה והוא סוד העיבור ,ומחצות ואילך מוציאה גידולה והשפעתה ,והוא הלידה והוא שם אדנ"י,
אדון הכל כו' ,יעו"ש באריכות.
ולכן נגד כל א' יש ב' בסט"א ,נגד ב' דרגין של היום שהם ב' דרגין של דכורא ,יעקב
וישראל ,שהם המשפיעים ,נמצאים בסט"א ב' מקטרגים לקבל שפע עונשים או חסרון השפעתה,
והוא סוד )משלי ל כח( שממית בידים תתפש )שם טז כח( ונרגן מפריד אלו"ף ,שהם א"ל
אלקי"ם.
אבל הב' ציפרים שהם ב' זונות המפתים הם שולטים בלילה שאז זמן התגברות כח הדין
וגילוי השפע מה שניתן כבר לנבראים ,והם בב' דרגין בסוד יסורי הצדיקים וגדלות הרשעים
שהם פתויים דילה ,והוא מ"ש שלמה המע"ה בסוד הב' זונות הנ"ל )משלי ז ד( אמור לחכמה
אחותי את ומודע לבינה תקרא ,שהם סוד חו"ב דקדושה דנוקבא דאצי' ,שנגדם הם ב' מוחין
חו"ב בנוקבא דסט"א ,וז"ש )שם ה( לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה ,שאשה זרה
היא פתויים להכחיש ח"ו השגחתו וליתן הממשלה לזרים ,כוחות הטבע והכוכבים ומזלות,
והשני בתאות והבלי עוה"ז במה שאמריה החליקה ,וכמ"ש למעלה )פתח י( והם השולטים בב'
חצאי לילה ,שעד חצות הוא יותר קשה ממה שהוא אחר חצות ,והם בסוד המחשבה והמעשה,
בסוד עיבור ולידה כמ"ש )תהלים ז טו( והרה עמל וילד שקר ,שעון ע"ז וכפירה בהשגחה הוא
בסוד המחשבה כמ"ש )יחזקאל יד ה( למען תפוש את בית ישראל בלבם כו' ,שבו מצרף מחשבה
למעשה ,3906והוא נק' עמל ואון ,כמ"ש )במדבר כג כא( לא הביט און 3907כו' )ותרגם אונקלוס
שם( לית פלחי גילולים כו' ,ובחי' השניה בסוד ניאופים בתענוגי הבלי עוה"ז ,שחוק הכסיל ,הוא
הלידה במעשה שנק' שקר שאין לו רגלים וקיום )ירמי' יז יא( עושה עושר ולא במשפט בחצי
ימיו יעזבנו כו' ,וכבר נתבאר )בפתח הקודם( שהם בסוד אחוריים דלאה ורחל ,שלאה שליטתה
בחצות הראשון ורחל בחצות השני כידוע.3908

 3905עי' זהר ח"ב ל"ז ע"ב.
 3906עי' קדושין ל"ט ע"ב.
 3907ביעקב ולא ראה עמל בישראל.
 3908עי' שעה"כ סדר שבת פרק א' וז"ל ,והנה בתפלת ערבית אז חוזרת רחל להקטין עצמה
ולהיות אב"א עם יעקב בלבד למטה מן החזה ,ולכן אז הוא שליטת דינין גמורים ואז הוא לילה
וחשך ממש ,וענין החשך והדינין התקיפין האלו נמשך עד חצות לילה ,עכ"ל.
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וזהו שאמרו שתי בנות לוט )בראשית יט לב( לכה נשקנו יין הלילה כו' ונחיה מאבינו
זרע ,סוד העיבור והלידה ,וכמ"ש )תהלים לו ה( און יחשוב על משכבו כו' ,והוא בעת תחילת
השינה בחצות הראשון ,ואח"כ )שם( יתיצב על דרך לא טוב ,בקומו משנתו במעשה ,וסוד או"ן
ועמ"ל הם קי"ן והב"ל שהם ב' עניינים הנ"ל ,קין הכחיש השגחה והבל הוא הבלי עוה"ז
ותענוגיו )ישעיה כב יג( הרוג בקר ושחוט צאן כו' ,ואמר )משלי ז ו( כי בחלון ביתי בעד אשנבי
נשקפתי ,בסוד )שה"ש ב ט( משגיח מן החלונות כו' ,והם בסוד נו"ה ששם העיניים בסוד קין
והבל ,3909תרין דמעין דנחתין לימא רבא ותהומא רבא שהם חו"ב דבריאה ששם נשקעים וכמ"ש
)יהושע ב טו( בשני אנשים מרגלים שבאו לרחב הזונה שהיא בסוד הזונות הנ"ל ,ותורידם בחבל
בעד החלון ,שהם היכלות דנו"ה ובהם נאחזים קין והבל והורידתם לנוק' דתהו"ר 3910שבהן
רגליה יורדות מות )משלי ה ה( כמ"ש רבינו הגדול בפי' לס"ד פ"ד שם )ל"א ע"ג( ובריאה הוא
בית של נוק' ,היכל ק"ק בחו"ב ,דשם הוא מדריגת שלמה )דה"י א' כט כג( וישב על כסא ה' כו',
והוא תיקן הזונות )מלכים א' ג טז( אז תבאנה כו' ,כמ"ש רבינו שם )ספד"צ ל"א ע"ב( ונתבסמו
3911
בימיו ,ולכן הזהיר כאן ע"ז ,וכתיב )משלי ו ז( וארא בפתאי"ם כו' ,בסוד פתי"א אוכמא
הנמשכים בסוד לילית טחול שחוק הכסיל )שם ח( עובר בשוק אצל פנה ,כמ"ש )בראשית ד ז(
לפתח חטאת רובץ ,והוא בסוד נפש הבהמיית שלו שהוא למטה במקום הגלוי בפרשת דרכים ,כי
הקדושה )תהלים מה יד( כל כבודה בת מלך פנימה )שה"ש ז א( חמוקי ירכיך כו' ,משא"כ
בסט"א הוא בחציפו כמ"ש )ירמי' ג ג( ומצח אשה זונה כו' ,שהיא תובעת בפה ,והוא זוהמא
שנדבקה בנפש הבהמיית שבאדם )משלי ז ט( בנשף בערב יום כו' ,כמ"ש שהזונות שולטים
בלילה בב' דרגין ,א' ,בחצי לילה הראשונה הוא נק' נש"ף בער"ב יו"ם שאז יסתלק הרוח
למעלה ונשאר רק נפש הבהמיית שהוא סוד ירידת נוקבא דאצי' בסוד נקודה לעולם הבריאה
ששם בהמות בהררי אלף ,בער"ב יו"ם הוא חש"ך שהוא סוד שליטת הג' קלי' חמו"ר שו"ר
כל"ב )שם( באישון לילה ואפילה ,הוא חצי האחרון של הלילה )שם י( והנה אשה לקראתו שית
זונה ונצורת לב ,והם ב' הנ"ל ,התאוה הוא אחורי רחל במקום גלוי ,בפועל ,במעשה למשוך בתר
ענוגין דהאי עלמא ,והוא בסוד תהומא תתאה שהוא שי"ת ,שיתין המחוללין ויורדים עד התהום
)סוכה מט ע"א(' ,ונצורת לב' שהוא החטא במחשבה בסוד אחורי לאה ,עלמא סתימא בסוד
הכחשת השגחה ודרכי המינות ח"ו שהם נצורים בלבו ומחשבתו )שם יא( הומיה היא וסוררת
כו' ,שהיא מורדת על בעלה דבתר דעבדת ניאופין עם הכבד יהבית שיורין לבעלה טחול כמ"ש
למעלה )פתח י'( וז"ש )שם( בביתה לא שכנו רגליה ,שהיא מזנה תחת בעלה והוא סוד דיבוקה
בפתויים דכבד וכמ"ש )רע"מ פנחס רל"ד ע"ב( כל הכועס כאילו עובד ע"ז )שם יא( פעם בחוץ
פעם ברחובות כו' ,שהוא להט החרב המתהפכת )בראשית ג כד( מדכר לנוקבא ומנוקבא לדכורא
וכמ"ש בסוד תיקון ע' )תיקו"ז קנ"ה ע"א( כד אזיל יתיב וכד יתיב אזיל ,שהם השרצים
המתנענעים תמיד יעו"ש בפי' רבינו.
פתח יז
וסוד דדי בהמה כו' ,הוא כמ"ש במקומו )א"א פתח ב' ,וז"א פתח ב'( שביסוד נוקבא
דאצי' הוא ב' דלתות וב' צירים שהם בסוד ב' פעמים שד"י בסוד מ"ם סתומה שהם ב' פעמים
מנצפ"ך וב"פ כ"ב אתוון שבהם נתן מדה וציור לכל הנבראים ולכל הפעולות שבזה אמר
לעולמו די )חגיגה י"ב ע"א( והוא כלל הנהגת העולמות בב' הדרכים בחסד ודין מה שקיבלה
מדכר בב' דרגין בסוד אור ישר מבוקר עד חצי היום בסט' דאברהם ובסוד אור חוזר בסט' דיצחק
מחצי היום עד הערב ,והם בסוד א"ב ותשר"ק סוד הגלגל פנים ואחור 3912שהם ב' דלתי"ן הנ"ל
בציור זה

שהתחתון בהיפוכא באור חוזר והם נק' דדי בהמה ,ר"ל ב' דלתי"ן בסוד שם ב"ן

 3909עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"ד.
 3910עי' אד"ר קמג ע"א וז"ל ,עד דאתער בהאי קב"ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק' דתהומא
רבא ,ועי' ע"ח קליפות ב' ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ז ע"ב.
 3911עי' ז"ח ל"ג ע"ד וז"ל ,עיינין אוכמין חשוכין תמן לילית דאיהי חשוכא אפילה פתיא
אוכמא ,עכ"ל ,פתיא אוכמא היינו כלי שחור ,וזה גם מוזכר בתיקו"ז קמ"ג ע"ב ,ועי' גמ' ע"ז טז
ע"ב.
 3912עי' ס"י פ"ב מ"ד.
793

פתחי שערים

שבה והוא בסוד היסוד בפרוזדור ששם כל הנשים מטמאות בבית החיצון 3913בסוד ד"ם ,ב"פ
כ"ב אתוון הנ"ל ,כאשר יונקים משם החיצונים שהם )בראשית ו ד( בני האלקים אשר באו כו',
שהוא נחש דאטיל זוהמא בחוה 3914שמשם נמשכה סוד טומאת נד"ת שהוא חות"ם דמנצפ"ך
מסיגי הגבורות ,והוא סוד קטרוג הנ"ל ,מרגלים ,שלא ישפיע הדכורא השפע שלו בב' הדרכים
שבו ,באור ישר ואור חוזר שז"ס טומאת נדתה שגורם שלא יזקק לה בעלה ,ונרגן מפריד
אלו"ף.3915
וז"ש הרב שהב' מרגלים עולים שם ביום והם עולים בחשאי שהקטרוג הוא בלא הרגש
לאדם למטה ,משא"כ הנוקבין פיתויי דילה הם בקלא בעזות בחציפו ,העיזה פני' ותאמר לו,3916
שמתגלי' לו פתויין דילה ודבוקין בנפשו ,והזכרים הם הרואים מעשה בני אדם בשתיקה שאין
האדם מרגיש בזה כמ"ש למעלה )פתח ז'( בשם רבינו שזה הוא לטובת הנבראים שיתעלם ענין
זה מהם שיהיה הבחירה מסורה ויקבלו שכרם ,וגם הכח שניתן להם אינו בגלוי פנים בהשפעה
גדולה רק במקרה והזדמן ,כמ"ש רז"ל )ויק"ר פ"א פי"ג( ע"פ ויקר אלקים אל בלעם ,כאדם הבא
על פלגשו ,והוא מ"ש שיום שאין הדינים מתגברים כ"כ כו' ,שהרי יום הוא דרגא דדכורא שהוא
סוד החסדים ותיקונים של הבריאה ולכן אין ניתן מהם הכח לסט"א רק בדרך גניבה בצנעא שלא
יהי' להם כח גדול וגם הסט"א אינו יודע שקטרוג הזה הוא לרע להם כמ"ש )קהלת ה ט( עת
אשר ישלוט האדם באדם לרע לו כו' ,וסוד חר"ש הוא כמ"ש למעלה )פתח יא( שאזן חוטם פה
הם בינה זו"נ ועיקר אחיזת הרע הוא בזו"נ ברוח ונפש לבד ,אבל אימא הוא סוד התשובה
הדוחה את החיצונים מקוה המטהר את הטמאים ,והוא סוד דין המשמח 3917שע"י העונש המגיע
בעד העוונת הם מזדככים והוא לרע לסט"א ,ונמצא שהם חרשים שאין להם הארת האזן ,שמצד
הארת בינה שבאוזן הם מתבטלים ,והוא סוד הכ' )תהלים נח ה( כמו פתן חרש יאטם אזנו כו',
ונק' ג"כ חר"ש היפוך שח"ר שהוא סוד התפילה של ישראל לעלות אל האודני"ן וע"י הקטרוג
שלהם הם מכסין האודנין אשר לא ישמע לקול מלחשים ,שלא יתקבלו תפלות ישראל והם
בשחרית ומנחה ,כי ידוע שב' מוחין חו"ב הם מאינון אודנין בימינא ושמאלא דבי' אתבחין בין
טב לביש ,דשם נטיף נטיפו דמוחין ,3918והמרגלים הם אחוריים דחו"ב דדכו' והם שערות
המכסין על האודנין ,וז"ס הקטורת המכפר על לה"ר ,כמ"ש )יומא מ"ד ע"א( יבוא דבר
שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי כו' ,ואמרו )ערכין ט"ז ע"א( הא בצנעא כו' ,שהוא קטורת
בשחרית ובין הערבים ,שחרית ומנחה ,אברהם ויצחק ,שבהם שליטת המרגלים המדברים לה"ר
על האדם בחשאי ,והם תרי"ג מצות רמ"ח מימינא מאברהם ושס"ה משמאלא מיצחק והם בסוד
קטרת שק' מתחלף בד' בא"ת ב"ש כידוע.
אבל התרין צפרים שהם ב' נוקבין דסט"א שליטתם בלילה בסוד הפתויין דסט"א ,א',
בחצות הראשון שהוא צפור השני שהוא בחי' בינה שבה בסט' דלאה 3919נוק' דילה שהוא סוד
הפתוי בהכחשת השגחה נגד קין בסוד קלקול המחשבה כוחו בחצות הראשון ,וצפור הא' ,סוד
ימינא דכו' שבה סוד פתוי שחוק הכסיל בענוגין דהאי עלמא שהוא סוד העצלות וכבדות
בעבודת ה' הוא בחצות השני ,וכמ"ש )משלי כו יד( הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו וכו'
)משלי ו ט( עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך ,והוא כוחו בקדרותא דצפרא עת העמידה
להיות גבור כארי לעורר השחר לעבודת ה' ,והוא בטחול ,שבתאי ,בבטלה יסוד העפר ,מרה
שחורה וכבדות ,ופתויים שלה בתחילה הוא מסטרא דטוב שבה שמראה היתר לאדם וקצת מצוה
בדבר לפי דעתו בחלקת לשון נכרי' ,אבל אח"כ היא מפתה אותן לרע הגמור והוא סוד חצי
קומת הו"ק דסט"א העליון שבה שעולה עד האצי' ,ר"ל שמראה לו טוב ,אבל לבסוף רגלי'
יורדת מות )משלי ה ה( שרגלין דילה הוא סוף המעשה כמ"ש )שבת ק"ה ע"ב( היום אומר לו
 3913עי' נדה מ' ע"א.
 3914עי' שבת קמ"ו ע"א.
 3915עי' משלי טז כח.
 3916עי' משלי ז יג.
 3917עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע'
אנפין והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל.
 3918עי' אד"ז רצ"ד ע"ב.
 3919הכת"י לא ברור.
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עשה כך ולמחר כו' עד שאומרת לו כו' ,והוא סוד המו"ת תהו"ם ,והוא מ"ש הרב ז"ל שרגלין
דילה אתלכדן בנוקבא דתהומא רבא בבריאה ,ששם הם שברי כלים ,והוא סוד )משלי ז ט( בנשף
בער"ב יו"ם שהוא חש"ך על פני תהו"ם.
וזה סוד מ"ש בזוהר )ספד"צ כ"ז ע"א( דינין דדכורא תקיפין ברישא ונייחין בסיפא,
דנקובא באיפכא ,והוא כמ"ש שהב' מרגלים כוחם מדכו' דז"א לקטרג על האדם להענישו והוא
קשה בתחי' ,אבל ע"י העונש טוב לו לבסוף שמתנקה מחטאיו ונדחה ממנו טומאתו והרי
שהסט"א בתחי' הוא מתגבר ולבסוף נחלש כוחו ומתבטל ע"י העונש שעובר מן העולם ,אבל
דנוקבא שמשם הם הזונות המפתים המחטיאים האדם שאחיזתם בנוקבא ,בתחי' הוא מתוק
קצת ,אבל לבסוף רגלי' יורדת מות )משלי ה ה( מחטיא אותו ביותר וגם שע"י שנמשך אחר
הזונה היא מלפפתו וכורכתו לגיהנם שהוא תהו"ם הנ"ל ,שכמו היכל ק"ק בבריאה הוא בסוד
ג"ע העליון לנשמות הצדיקים ששם צרורים בצרור החיי"ם סוד חכמ"ה ,אצי' המאיר בבריאה,
כמו כן בסט"א בהיפוכא ,גיהנם של מעלה הוא נגד היכל הנ"ל שהוא בינה שהוא תהו"ם של
מעלה ותהו"ם של מטה הוא גיהנם של מטה והם ב' ציפרים הנ"ל ,וענין מה שמתלכדים רגליהם
שם הוא ,כמ"ש בכ"מ שבאמת הגיהנם וכל עונשי הרשעים הוא לטובתם לזכך הנשמות לבלתי
ידח ממנו נדח ,שהוא שלשלת הקדושה שנתקשר בסט"א ,שלסוף כל הסיבוב יתבטל הרע ויחזר
הכל לקדושה ,והנה תאוות הסט"א הוא להיפוך לבטל כל בנין הקדושה ,וזהו סוד מה שרצונם
של הזונות לעלות לאצי' בכל קומתם ,אבל אין עולה מחשבתם לצאת אל הפועל דלבתר אתלכדן
רגלייהו בנוקבא דתה"ר ,ר"ל שהוא מה שלבסוף הסיבוב יתבטלו ואין יכולת בידם ח"ו לבטל
3920
בנין הקדושה ,וז"ס מ"ש )ע"ח קלי' נגה פרק ז'( שהם חגרין ואין להם קיום ,שקרא לא קאי
כי לע"ל אז )תהלים פב יב( אמת מארץ תצמח )משלי יב יט( שפת אמת תכון לעד ,3921והבן.
פתח יח
קודם חטא אדה"ר בתחי' בריאתו היו כל מדריגות הקדושה מתוקנים ,והסט"א לא הי'
לה שום תיקון ,רק יצא מציאותם לבד שהוצרכו להיות בסוד הבחירה ,כמ"ש כמ"פ והוא מ"ש
הרב ז"ל שדו"נ דקלי' לא הי' רק בסוד נקודות ,היינו דכו' שלו בסוד ו' נקודות דו"ק ונוקבא שלו
בחי' נקודה אחת ,והוא שורש הראשון שלהם כפי בנין מציאותם ונוקבא שלו שהוא המפתה לא
הי' בה כח כלל ,שהרי האדם הי' בתכלית הטוב ולא היה לו נטי' בנפש הבהמיית שלו למשוך
בתר פתוים דילה ובתר עינוגין דהאי עלמא ,רק שהי' בנפש שלו רק כח הכנה לבד באם יפתנו
יצרו אז יהי' יכול לחטוא ,שאל"כ לא הי' בגדר בחירה כלל ,והוא סוד נקודה אחת דנוקבא
דסט"א שהוא אוחז בו בנפש הבהמיית של האדם אבל ט"ר דנוקבא לא יצאו אל הרע ,והוא
מובלע בכח הקדושה ,והוא מ"ש שהנחש הי' הולך תחי' בקומה זקופה ,3922והיינו שהי' עיקרו
טוב והוא כמ"ש )סנהדרין נ"ט ע"ב( חבל על שמש גדול שהי' בעולם ,כמ"ש רבינו הגדול בפי'
למס' ברכות פ' הרואה )אות כב( והיינו כמ"ש בכ"מ שקודם החטא שלו לא הי' יצר האדם תקוע
בנפשו והי' בניקל להזהר מפתויים דילי' 3923ונמצא שזה הי' טובתו לסיוע בתורה ומצות יעו"ש
באריכות.

 3920עי' שבת ק"ד ע"א.
 3921ועד ארגיעה לשון שקר.
 3922עי' רש"י סוטה ט' ע"ב.
 3923עי' נפה"ח שער א' פרק ו' בהגה"ה וז"ל ,והענין ,כי קודם החטא ,עם כי ודאי שהיה בעל
בחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להטיב או להיפך ח"ו ,כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה,
וגם כי הרי אחר כך חטא ,אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו ,כי
הוא היה אדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כחות הקדושה לבד וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים
ומזוככים טוב גמור בלי שום עירוב ונטיה לצד ההיפך כלל ,וכחות הרע היו עומדים לצד וענין
בפ"ע חוץ ממנו ,והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח"ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס
אל תוך האש ,לכן כשרצה הס"א להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות לא כמו שהוא עתה,
שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו ומתדמה להאדם שהוא עצמו ,הוא הרוצה
ונמשך לעשות העון ,ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו עכ"ל ,וע"ש שמקורו מע"ח קליפת נוגה ב'
ובגלגולים א'.
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אבל אחר שחטא ואכל מעה"ד שאז נתגבר בי' הסט"א למאוד ,ודרגין של הקדושה
נעשה בהם פגם ,והיינו שגרם חשך כנגד מאורות העליונים שלא יאירו אל הנבראים ,והוא לאור
א"א דאצילות דכתי' )תהלים יח יב( ישת חשך סתרו ,והוא סוד הנהגתו העליונה בסט' דטוב,
כמ"ש במקומו )ז"א פתח א'( שזה הפרש בין א"א ובין ז"א ,שהנהגת א"א הוא מנושא מכל
קלקול ופגם ושם כולו טוב ,ואם הי' הנהגת הבריאה ע"י מאורות שלו לא הי' מיתה ושום רע
בעולם ,והוא כפי מה שיהי' הנהגת הבריאה באלף השביעי ואח"כ ,שאינו לפי הבחירה והנהגת
ו' אלפי שנין ,וקודם החטא של אדה"ר הי' השפעת הנבראים כולם ע"י גילוי מאורות של א"א,
ולכן הי' כולם בתכלית התיקון והטוב ,והוא מ"ש שא"א הי' מאיר באצי' בגלוי ,ואדה"ר הי'
בג"ע וכל הצמחים ובעלי חיים היו מתוקנים ולא הי' בהם שום סיג ופסולת כי כולם הי' נשפעים
ע"י גלוי כח פעולת האורות שלו ,משא"כ אחר שחטא שאז נכנס פגם בנפשו ונגזר מיתה לו
ולדורותיו וגם נתקלקלו כל הנבראים ע"י וכל הדצח"ם שהם מעורבים בקלי' וסיגים ,כמ"ש
)בראשית ג יח( וקוץ ודרדר כו' ,וכן הי' שינוי במזוג האוירים וביסודות ובגרמים השמיימים,
שנתעלם אותה ההנהגה הגלוי' של א"א ,וניתן כח ההנהגה לזו"נ ,שבהם הוא שינוי לטוב ולרע
ע"פ הבחירה וע"פ עבודת האדם ,ומ"מ המאורות עומדים להיתקן והוא ע"י התורה והמצות
שנתנו לישראל לעשות התיקון בהדרגה בהתלבשות הנהגת ז"א בו' ימי המעשה ,והוא מ"ש הרב
שא"א מתעלם ומתלבש באו"א כו' ,ר"ל שמגלה כוחו בהדרגה ובהעלם ,שבעוה"ז אין מתגלה
כוחם כלל רק מוכנים ליתן תיקונים לזו"נ ע"י המוחין חדשים שנכנסים בו בכל זמן ע"י או"א
בהעלם ומתגלים אח"כ בעוה"ב ,ודבר זה גרם פגם בנוקבא דאצי' ,היינו שכל ט"ס שלה נסתלקו
ונשאר רק נקודה אחת לבד והוא שנוקבא היא המאיר המנהיג הנבראים ומגלה בהם כח פעולות
אצי' כוחותיו ית' המסודרים שם בז"א ,שאינה מגלה בנבראים רק בכח היותר תחתון שבה לעת
הפגם הגדול שמתרבים החטאים והם הרעות שהגיעו בכל הדורות ובגלות ישראל ,שע"י כח
התגברות הסט"א שנעשה ע"י שורש הראשון מאכילת עה"ד יכול להגיע כח הפגם כ"כ ע"י רוב
החטאים להגלות ישראל ולהחשיך גילוי מלכות ית' בעולמו ,וישראל יהי' בתכלית ירידת
המדריגות נשארים רק מציאותם לבד ,וכן גילוי מלכותו ית' מתעלם רק נשאר בסוד אמונה קבוע
בלב ישראל ,וכל זה מצד העלם אור א"א שאם הי' הוא מתגלה הי' מתבטל כח הנהגת הזמן
שהרי אינו תלוי במעשה ,והי' מתבטל הסט"א והקדושה הי' גלוי' בעולם ,אבל לא כן הי' הדבר,
שהרי עיקר מציאות הסט"א הי' שהי' באמת יכול להחטיא האדם ע"י עה"ד ויגרום הקלקולים
הגדולים ויתעלם הנהגה השלימה הזאת עד לעתיד וכמ"ש.
פתח יט
ולעומת זה נבנה קומת נוקבא דסט"א שנעשית פרצוף שלם מכל י"ס ,והיינו שנתחזק
כוחה בפיתויים דילה להחטיא את האדם בחטאים היותר גדולים שבעולם ,והיינו שכל כח גילוי
מלכות הקדושה שהי' ראוי להתגלות בעולם ,ע"י העוונות הגדולים כביכול נשפל מלכות שמים
ומתגבר ממשלת מלכות הרשעה שהיא עושה את שלה ,והוא כח הע"ז שמתגבר בעולם ,והוא
כמו בדור הגלות האחרון שגברה המינות ואפיקורסת בעולם ליתן ממשלה לכוחות הטבעיים
ולהכחיש באותה של מלכות שמים ,והם סוד ב' דמעות שאמרו רז"ל )חגיגה ה' ע"ב( א' על בית
ראשון וא' על בית שני כו' ,ואמרו ג"כ )שם( שלש דמעות הללו כו' וא' על גלות ישראל כו',
והוא כמ"ש )פתח טו( שהם בגלל ג' נוקבין דסט"א ,ב' הם באחוריים דלאה ורחל שהם בית
ראשון ובית שני ,ה' עלאה וה' תתאה ,שהם ב' דמעות מסוד העננים המחשיכים מאור ב'
העיניים בסוד נו"ה ,קין והבל ,ב' התנינים ,כמ"ש למעלה )פתח יא( והם בסוד עשו וישמעאל
כמ"ש ברע"מ פ' פנחס )רנ"ב ע"א( והם עננים דמחשיכים העיניים רומי רבתא ורומי זעירתא
ואסייתא דלהון מרה דעגלא ,שם ירעה עגל ושם ירבץ כו' )ישעיה כז י( ,משיח בן דוד ומשיח בן
יוסף ,שור וחמור ,שהם נגדם כמש"ל )פתח יג( והשלישית הוא לילית ,חוה ראשונה ,שהוא
הטחול שהוא בתהום בינה דבריאה דקלי' שהוא גלות ישראל בבית הסוהר שבתאי אוכמא
דטחול והוא המו"ת ,והוא כוללת ב' דקדושה לא"ה ורח"ל ,חורבן בית ראשון וחורבן בית שני,
והוא מ"ש )ירמיה יג יז( כי נשבה עד"ר ה' ואמרו )חגיגה שם( מאי מפני גוה מפני גאותה של
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מלכות שמים שנטלה ונתנה לאו"ה ,סוד 3924לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים ,כמ"ש
הרב ז"ל שט"ס דקדושה דמלכות שמים שנפלו ונתלבשו בנוק' דסט"א שנתגדלה ע"י ,והוא
כמ"ש שכח גילוי קדושת מלכותו ית' שהי' גלוי בזמן שליטת ישראל שהכל הכירו כבוד שם
קדשו ,לעומתו נתהפך וניתן גדולה וממשלה לסט"א עד שאומרים )ישעיה סו ה( למען שמי
יכבד ה' כו' ,ואומרים שהאמת אתם 3925וכמ"ש בזוהר )ח"ב קפ"ח ע"א( שאמר ההוא מינאה
ע"פ שפת אמת תכון לעד כו' ,וצו"ר הנ"ל הוא כזבי בת צור שהוא לשון שקר בסוד )משלי ל יט(
דרך נחש עלי צור ,שכוחה נמשך ע"י חטא עה"ד בפיתוי הנחש והוא עון פעו"ר ,כמ"ש )ישעיה
ה יד( ופערה פיה לבלי ח"ק ,שהוא ח"ק גיהנ"ם בעשיה ,שנמשך ע"י כזבי והוא השקר הגובר
בעולם וכתי' )ישעיה נט טו( ותהי האמת נעדרת ,שעשתה אמת עדרים והלכה לה 3926כמ"ש
)ירמיה שם( כי נשבה עד"ר ה' ,נוקבן דקדושה לאה ורחל.3927
ובדכו' דסט"א נעשה ג"כ תיקון ע"י חטא עה"ד שבתחי' הי' בסוד נקודה לבד ונעשה
ג"כ פרצוף שלם בי"ס בכלים שלו רק האורות שלו לא נשארו רק ו"ק לבד ,והוא כמ"ש )פתח
ה'( כי הדכו' שבו הם המרגלים והמקטרגים שע"י העונות נתגבר כוחם לשלוט ,אבל אין זה הכח
רק בכלים שהוא הפעולות שלו מה שעושה בקטרוגו ,אבל כבר נת' שהעונש המגיע לאדם ע"י
החטא אינו בכוונת הרע הגמור ח"ו ,שהרי בהיפוך הוא שהעונש טוב לאדם ,והוא לרע לו לאדם
בליעל ,כי גחלים אתה חותה על ראשו )משלי כה כא( ,ולכן נק' )קהלת ד יג (3928מלך זקן וכסיל
והוא שאין לו מוחין שא"י שהוא לרע לו ,וז"ס כוונה הפנימית שבהם ,שהם אורות שלו ,אינו רע
רק בסוד הפעולה של הו"ק ,משא"כ במחשבה שהוא ג"ר מוחין שלו אין לו ,ולכן נק' הנוקבא
דסט"א יותרת הכבד 3929שהיא במדריגתה יותר רע מדכר שלה כמ"ש )פתח טו( שהנוקבא הוא
סוד הפתוי והמחטיא האדם שהוא באמת רע הגמור גם במחשבה והדכורא הוא סוד כע"ס ,כבד
כועס 3930אבל התקון בסט"א לא ניתן רק בזו"נ שלהם משא"כ באו"א וא"א לא היה בהם שום
תיקון כלל ,והיינו שלא ניתן הממשלה לסט"א בעולם רק בו"ק שהם ו' אלפי שנין זמן הבחירה,
אבל באלף השביעי ואח"כ ,יהיה תיקון הבריאה בכלל ויתבער רוח הטומאה כי לסוף הכל יוחזר
לקדושה משא"כ אם היה ניתן התיקון גם בג"ר שלהם שהם בסוד הנצחיות אז הי' הרע ג"כ
שולט בבחי' הנצחיות והיה נחרב בנין הקדושה לגמרי ח"ו ,ומה שנמצא מציאות א"א ואו"א גם
בקלי' דאצי' היינו בסוד הקטרוג בינה ,שגם בהנהגת הזמ"ן 3931של ו' אלפי שנין מאירים איזה
תיקונים דא"א ואו"א דאצי' בזו"נ שהם המוחין שנותנים לו בכל עת שהוא לצורך תיקון הנהגת
הזמן עצמו ובזה הם גורמים חושך ומיעוט גילוי הארתם בו"ק בהנהגת הזמן ,אבל לא בבחי'
עצמם של א"א ואו"א מה שיאירו לנבראים אח"כ בהנהגת נצחיות שלאחר אלף השביעי נגד
אותם המאורות אין להם קטרוג ,וז"ש הרב שרק מציאות א"א ואו"א הוה בקלי' דאצי' אבל לא
בתיקון.
וע"ז אמר הכתוב )עובדיה פסוק ד( אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך משם
אורידך כו' ,כי פשט הכ' הוא על אדום שחשב שממשלתו יהי' לנצח על ישראל ,כמ"ש )שם ג(
זדון לבך השיאך שוכני בחגוי הסלע מרום שבתו אומר מי יורידני ארץ כו' ,שע"י שמלכות שמים
דקדושה וגאותם של ישראל נשפל למטה ,נתעלה הוא להיות מרום שבתו כמ"ש )מגילה ו' ע"א(
אמלאה החריבה כשמליאה זו כו' ,ועי"ז חושב שא"א עוד להורידו לארץ ,שהרי כל מה שישראל
יורדים יותר והסט"א מתגבר להחטיאם הם מתחזקים יותר וכמו כן הוא בשרשם למעלה שע"י
 3924עי' מגילה ו' ע"א וז"ל ,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 ,ועי' ע"ח מיעוט הירח פרק ב' ,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.
 3925עי' ע"ש רש"י.
 3926עי' סנהדרין צ"ז ע"א.
 3927לא"ה ורח"ל בגימ' עד"ר.
 3928עי' שם ברש"י.
 3929עי' זהר ח"ג רל"א ע"ב.
 3930עי' ברכות ס"א ע"ב.
 3931שהוא חיבור של מ"ה וב"ן ,עי' תיקון פתח י' ועי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד תמג.
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שמלכות שמים דקדושה נתמעטה בסוד נקודה אחת לבד והסט"א עלתה בסוד פרצוף גמור חשב
לקחת לו ממשלה נצחית לתקן גם בחי' א"א ואו"א שבו ,וז"ש אם תגביה כנשר שהוא נש"ר
דאימא ,3932ואם בין כוכבים כו' ,סוד השערות דגלגלתא דא"א שהם כוכבים ומזלא דלית לון
חושבנא ,3933שענין השערות האלו הם שיעורי אורות חכמה עליונה הסתומה מעין כל חי שהם
נותנים תיקונים לנשמות ישראל בסוד היקף החוזר לנצחיות ,ומשם הוא ירידת הסט"א )ישעיה
כה ח( בלע המות לנצח )תהלים קי ו( מחץ ראש על ארץ רבה כו' ,וז"ש משם אורידך נאום ה',
ואלו התיקונים של השערות הם הנותנים נצחיות לכל המדריגות והם נשארים כמוסים ונעלמים
לעוה"ב ,והוא סוד או"א שהם נכנסים תחת שערות דגלגלתא דא"א ,אבל זו"נ הם נשארים
חלקים בלא שערות שאין אלו התיקונים נמשכים בעת הנהגת הזמן של ו' אלפי שנין עד לע"ל,
משא"כ בסט"א כל ממשלתם הוא רק באותם ו' אלפי שנין לכן הם בסוד השערות זו"נ שלהם
כולו כאדרת שער )בראשית כה כה( ,והיה רצונו להיות בתיקון ג"כ בחי' ג"ר שלו בסוד אלו
השערות ,והוא ג"כ סוד מ"ש )עובדיה פסוק ב'( קטן נתתיך בגוים כו' ,שהוא בבחי' קטנות חלק
לבד ,והשערות שלו הם ענין חכמות חיצוניות הנמשכים מענייני הטבע למטה בו"ק לבד ,ורצונם
לעלות בשכלם גם בעניני אלקות מה שאחורי הטבע והם סוד השערות של גלגלתא דא"א ואו"א,
אבל בזה כתי' )שם ח( והאבדתי חכמים מאדום כו' ,וע"ז כתוב משם אורידך כו' ולבסוף כתיב
לא יהיה שריד לבית עשו כו' ,שיתבער לגמרי ,והבן.
פתח כ
כלל הסט"א הוא ד' מדריגות והוא נקרא מרכבה טמאה כמו בקדושה ,ד' מדריגות ,ד'
חיות ,והם מ"ש ביחזקאל )א א( ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים וכו' ואראה
מראות אלקים והנה רוח סערה באה מן הצפון )שם ד( ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב
3934
ומתוכה כעין החשמל כו' ,והוא כי יחזקאל ראה גלות השכינה שהוא סוד אנ"י ,שד' דאדנ"י
מורה על המרכבה דקדושה שנתעלם ,וסוד אנ"י נשאר בגלותא נקודה דילה מלכות שמים
שירדה בעוה"ר ונשאר רק מציאותה באמונה בלב ישראל וצדיקים שבדור ,ושם ראה כל
המרכבה דקדושה באמצעות המרכבה טמאה דסט"א ,וז"ש נפתחו השמים ואראה מראות
אלקים ,והנה תראה נפלאות שב' תיבות אלה ר"ת וס"ת הוא לילי"ת חייבתא ,מלכות הרשעה,
ובאמצע נשאר או"ר מ"ה שהוא הקדושה ,או"ר אד"ם שהוא מכוסה בלבושין נוכראין ,3935שהוא
סוד עו"ר ,שהם ג' עורות 3936וא' קליפה דקה החופה על הבשר ,והוא מ"ש ,וארא והנה רוח
סערה כו' ,והענין כי כבר כתבנו בכ"מ ששורש הכל הם ד' דרגין שהם ד' יסודות ארמ"ע בעולם
השפל וכן דצח"מ ,וכן הוא בכל עולם ועולם וכל פרט שבו ענין ד' יסודות אלו ,רק שכל עולם
היסודות שלו לפי מדריגתו ,ושורש הכל ד' חיות שבמרכבה ,ושורש השרשים ד' אותיות הוי"ה
כידוע.3937

 3932עי' ע"ח פנימיות וחיצוניות פרק ח'.
 3933עי' תיקו"ז ל"ב ע"א ,עי' בהגר"א על ספד"צ סוף כ"ב ע"ג.
 3934עי' בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"ג שזהו מלכות ,ואי"ן דאדנ"י היא כח"ב.
 3935עי' יהל אור ח"ג ג' ע"ג ד"ה האדם ואשתו  -מרע"ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש ,ולא
כמ"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו' ,עי'
בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם ,וזהו גלותא דיליה בגלות
רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ,ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו
כו' לא תואר לו כו' עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א בתיקו"ז מ"א ע"ב שמחולל מפשעינו היא הצער של
ת"ח בעולם הזה ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 ,עכ"ל.
 3936עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד י' וז"ל ,ואפרש לך עתה ענין הכסויים האלה ,כי הנה כמו
שהיו"ד כוללת תלת קוצין ,שהם סוד התלת גוונין של הקש"ת ,כנגד זה יש ג' כסויים ,שלהעבירם
צריך מילה ופריעה ואטיפו דדמא ,וסודם עשו וישמעאל וערב רב ,והם ממש מקבילות לג' אבות,
עכ"ל ,וכן עי' יהל אור ח"ג כ' ע"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ז ע"א.
 3937עי' ע"ח אבי"ע פרק א'.
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וכן הוא בסט"א ג"כ ד' מדריגות של ארמ"ע והוא מן הצפון שהם באים מסיגי הגבורות
מסוד הסתרת הקדושה מה שנגנז כל מאורות עליונים ונשאר מקום וחלל וריק שבהם מציאות
הסט"א שהם אין ואפס וכמ"ש )בראשית א ב( והארץ היתה תהו ובהו וחושך וכו' ורוח וכו',
שהם סוד ד' יסודות שלהם כמבואר במקום אחר ,3938והוא מ"ש 3939שהעולם מסובב ,רק בצפון
הוא פרוץ ,שהוא חלל הנ"ל שהקדושה הוא בסוד ב' ,בית בישובה ,והסט"א הוא חורבה
ומציאותה בשביל הבחינה לנסות בהם בני אדם והוא כו"ר הברז"ל שע"י מוציאים הסיגים ויוצא
הכסף נקי כמ"ש )משלי כה ד-ה( הגו סיגים מכסף כו' הגו רשע לפני מלך 3940כו' ,ואמר שם
)פסוק ב'( כבוד אלקים הסתר דבר כו' ,שהוא ענין העמוק הזה היאך יצא הסט"א משורש
הקדושה להיות מתנגד נגד רצון הטוב ,ואמר שזה הוא הטוב ,כדי שע"י יהי' הבחינה כסף
מסיגים ויכון בחסד כסאו ,שהוא כאשר ימחה שמו של עמלק ויהי' הכסא שלם והוא כסא
המשפט ,יושב על כורסייא דשביבין ,3941לאכפייא לון נהר דינור נגיד ונפיק מן קדמוהי כו',
שהוא יוצא מזיעתם של חיות ,3942מסוד היראה וגבורה ,שמצד הגבול והמדה וצמצום המדריגות
אין א' יכול לכנוס לפנים ממחיצתו ,והוא יראה עילאה ,ומן הצמצום הזה נמשך יראה תתאה
שהוא 3943יראה רעה מהאי רצועא בישא לאלקאה חייביא ,שהוא הסט"א ,והוא נהר דינור
המפסיק בין מדריגות הקדושה למקום החלל ששם מציאות הרע ,והוא כמו נהר פרת המפסיק
בין א"י לבבל כמ"ש רבינו הגדול ,3944והוא סוד נהר כבר שהוא נהר שכבר היה מעולם
התוהו.3945
וכלל הסט"א הם ,ג' רעות לגמרי ,והרביעית היא טו"ר והוא נקרא קלי' נוגה ,וסוד הנוגה
הוא הממוצע בין אור לחושך ,שאור הוא מציאות הטוב בעצמו בסוד יה"י או"ר מד' דרגין
דקדושה שהם ע"ב ,ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,וחשך הוא העדר האור כמ"ש )ישעיה מ יז( כל הגוים כאין
נגדו כו' )משלי ד יט( דרך רשעים כאפילה כו' ,והם כלל ג' דרגין חמור שור וכלב 3946שהם נגד ג'
קווין דקדושה ,ג' חיות ,אריה שור נשר ,דרגא דג' אבות חג"ת ,שחמור ושור נגד חו"ג אברהם
ויצחק כמ"ש למעלה )פתח יד( והם ב' הידים ,וכלב בלשון המכריע בנתיים ,כמ"ש )שמות יא ז(
לא יחרץ כלב לשונו כו' ,וכמו שיתבאר ענינם בס"ד )פתח כב( והרביעית הוא נוגה שפי' שבעצם
אין לו אור רק שמקבל אור החוזר והוא מתהפך מחשך לאור ומאור לחושך ,ונקרא נג"ה שהוא
בהיפוכא דהג"ן כמ"ש )בראשית ג כד( וישכן מקדם לגן עדן את להט החרב המתהפכת ,שג"ן
הוא נוקבא דקדושה ,מלכות שמים בגלוי בהשגת כבודו יתברך ,וכאשר נתגרש משם הושם
לנגדו קלי' נוגה הזה שתיטול ממנו חכמתו העליונה בהשגת כבודו ונשאר בסוד חכמה חיצוניות
שיש בו טוב ורע ,שבטוב שבו מפתה את האדם להיות נמשך אחריו כי בתחילתו הוא טוב ומתוק
האור לעינים )קהלת יא ז( ,שבזה חטא ממש )בראשית ג ו( ותרא האשה 3947כו' ונחמד העץ
 3938עי' שיח יצחק ר"צ ע"א.
 3939עי' ב"ב כ"ה ע"ב.
 3940ויכון בחסד כסאו.
 3941עי' דניאל ז ט-י ,ועי' אד"ר קכ"ח ע"ב וז"ל 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 ,עכ"ל ,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 כידוע
והוא כסא הדין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו' ,עכ"ל.
 3942עי' חגיגה י"ג ע"ב.
 3943עי' זהר ח"א י"א ע"ב.
 3944עי' יהל אור ח"ג י"ב ע"ד וז"ל ,ירדן וכו' הוא נהר דינר שצריך לעבור בו קודם שבאין לא"י
ארץ החיים עה"ב ,עכ"ל.
 3945עי' זהר ח"א פ"ה ע"א ,ועי' בהגר"א בתז"ח כ"ז ע"ד וז"ל ,נהר הוא מט"ט כלול כל החיות,
מסט' דימינא נקרא נהר פלגיו ומסט' דשמאלא נהר דינור ומסט' דעד"א נהר כבר ,עכ"ל.
 3946עי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג
בין שור וחמור )אור תורה אות נז(.
 3947כי טוב העץ.
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להשכיל וכו' ,וחכמת התורה הוא הג"ן )משלי יב ד( אשת חיל דקדושה ,שהוא ג"ן סדרים
וה' חומשים שהוא טוב האמיתי ,את האור כי טוב )בראשית א ד( ,כמ"ש )משלי לא יא( בטח בה
לב בעלה כו' גמלתהו טוב ולא רע כו' ,שע"י האמונה וקשר הנפש בתורה אינו יכול ליפול ברעה
ח"ו ,אבל קלי' נגה ,חכמה חיצוניות דאשה זרה אף שיש בה קצת טוב מ"מ אם הוא מקשר נפשו
בתורה אז אינו יכול להיות נכשל ואז מהפך הנג"ה לאור ואז מתהפך מנחש למטה ,אבל באם
אינו קשור כ"כ בסט' דקדושה אז יכול ליפול ברעה ח"ו ,ומן החקירה יכול לבוא לידי כפירה
בתורה וע"ז ממש שהם ג' קליפות האחרים כמו שית' ,והוא )בראשית ג כד( להט החרב
המתהפכת שחרב הוא התורה כמ"ש )תהלים מה ד( חגור חרבך על ירך כו' ,והוא אשת חיל ,חרב
נוקמת נקם ברית )ויקרא כו כה( ,ולהט של החרב הוא נגה הנ"ל שנראה לבני אדם קצת אור והוא
מתהפכת לשני צדדים לטוב ולרע ,והוא סוד )בראשית כט ג( האב"ן שעל פי הבאר ,שמי שנמשך
אחר האב"ן ,נג"ה הזה ,אינו יכול לשאוב מים מבאר מים חיים ,שהוא להט החרב שע"י אינו
יכול לכנוס אל תוך הג"ן עד אשר יאספו העדרים וגללו את האבן ,שהם מארי תרסין ת"ח שבדור
העומדים בפרץ להסיר כל מכשול ,והשיבו את האבן למקומה ,שהוא סוד החזרת הנגה לקדושה
לכלול הכל בחכמת התורה ,והוא הסרת הערלה וגילוי הברית כמו שיתבאר בס"ד )בפתח כב(.
פתח כא
וזה סוד ענין משה רע"ה אשר הושלך ליאור )שמות ב ה( ותרד בת פרעה כו' ,והיא בתיה
בת פרעה )שם פסוק ב'( ותרא אותו כי טוב הוא כו' ,שכאן מבואר כל סוד הנורא הזה ,כי הנה
משה רבינו ע"ה הוא לויתן תַ נִינַא דאורייתא 3949והוא אור הגנוז ששרשו מחיוורא דגלגלתא
שורש כל התיקונים לכל הקלקולים שנעשה ע"י הסט"א שעלי' נאמר )משלי ד יח( וארח צדיקים
כאור נגה הולך ואור עד נכון היום ,שכל התורה והמצות הם הכל תיקונים אל הרע ולהפך החשך
לאור ,מרירו למתיקו ,והרע לטוב ,כי שורש הכל הם אוירא ובוצינא דע"ק 3950שהם שורש חו"ג
של כל העולמות ,והשערות הם הגבורות מבוצד"ק ושיעורי הכוחות אשר נעשה ע"י קו המדה
ממו"ס ששם גנוז גבורה עילאה והם שורש אותיות התורה שערי חכמה עליונה הגנוזה,
והחיוורתי דגלגלתא הוא בקיעת האוירא עילאה שבוקע דרך הגלגלת והוא אור פנימי של התורה
3952
הגנוז באותיותיה והוא או"ר י' דנפיק מאוי"ר 3951והוא גנוז בכ"ב אותיות שהם תצ"ו חיילין
שהוא בסוד לוית"ן והוא נשאר גנוז ,רק נהירו דקיק בוקע ומתפשט עד יסוד דז"א שמשם ניתן
תורה לישראל ע"י משה רע"ה שהוא בדרגא דיסוד א"ל שד"י ,והוא ביום ששי בסיון בחודש
השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים )שמות יט א( ,שהוא בהיפוכא ,התנין הגדול הרובץ
בתוך יאוריו )יחזקאל כט ג( ,אחר שספרו נ' יום לצאת ממ"ט ש"ט שלהם ,ופרעה הוא הכולל
גולגלתא דסט"א אשר אמר לי יאורי וכו' )שם( ,והכחיש במציאות ה' והשגחתו ,ומשה רע"ה הי'
כלל תיקון כל העולמות והוא מ"ש )שמות א כב( היאורה תשליכוהו ,שהוא סוד אויר הנ"ל ,ובת
פרעה היא קלי' נגה שהיא מסוד לילית דפתי לחוה ,והיא הדבוקה לבשר עט' הברית כמו שית'
בס"ד )בפתח הבא( ומשה הוא בשר הפנימי כמ"ש )בראשית ו ג( בשגם הוא בשר כו' ,ולכן רצה
 3948זה הנ"ג פרשיות שבתורה שבכתב )זהר ח"א ק"ד ע"ב( ואע"ג שיש באמת נ"ד נצבים וילך
הם א' )בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג( ,ועי' בתיקו"ז ל"ח ע"א וז"ל ,שכינתא תתאה דאתקריאת ג"ן
כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא ,עכ"ל.
 3949עי' זהר ח"ג רע"ט ע"א וז"ל ,ואמוראים וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך ,ואנת תניא
דמסייע לך יתיר מכלהו ,בגין דאנת לויתן )נחש בריח( דימא דאורייתא מאריה ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א
על ספד"צ י"א ע"ד.
 3950עי' בהגר"א על ספד"צ ו' ע"א וז"ל ,וההוא אוירא עילאה אוירא דלא אתפס ז"ת דחכמה,
ממנו התחיל שורש ה"ח ,וא"א להתלבש כלל רק באוירא תניינא ,שהוא בקד"א שהוא אור דנפיק
מאויר ,וכל רדל"א הוא ע"ש החכמה שבו ,כי הראשית הוא בכל פרצוף מהחכמה אבל כתר שבו
א"א לדבר בו אפילו דרך רמז ומחשבה כלל ,עכ"ל.
 3951עי' לעיל הערה .74
 3952עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
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לתקן את הנגה ע"י ע"ר שקיבל ,ולכן נק' )ויק"ר פ"א פ"ג( בתיה בת פרעה בתו של הקב"ה
שהיא היתה יצירה ראשונה מסוד נוקבא דקדושה שע"י חטא הנחש נעשה לילית שנתגדלה
במקום מלכות דקדושה ולכן כתיב )שמות ב ב( ותרא אותו כי טוב הוא ,ואמרו )מגילה י"ד ע"א(
שנתמלא כל הבית אורה ,שהוא היה בסוד אויר העיקרי בדרגה דטוב והוא המקום שכל האורות
נפתחים ונכללים בו ,והיינו שהאור נשאר גנוז בצדיק ומאיר מבתר כותלא ,והוא בשר החופה על
העטרה ,והוא מדריגת משה שכל אור התורה נתגלה ע"י ,והוא סוד החשמ"ל שהוא עו"ר ,והם
אותיות התורה הנארגים בסוד המלבו"ש ,והם כ"ז אותיות בכלל ר"ע עלמין ,3953והו' באמצע
הוא ו' דכל הולך על גחון ,3954שהוא משה לויתן ,והוא בסוד היכל לבנת הספיר כמ"ש
בהיכלות 3955שהוא יסוד ועט' היסוד ,ושם לנגדו עומדת קלי' נוגה שהוא סוד האשה זונה שלקח
הושע הנביא בהאי היכלא ,כמ"ש בהיכלות 3956והיא הנגה הנ"ל.
ומשה תיקן הנגה והפכה לאור והוא סוד שנתגיירה בתיה והוא סוד מדרגת משה ,אור
הגנוז במים כמ"ש )שמות ב י( כי מן המים משיתהו ,שהוא לויתן דימא רבא דחכמתא 3957והוא
בעט' היסוד יוצא מים ושתה העם ,ונגד הנקב השמאלי 3958עומד הנוגה להמשיך לסוד מיין
בישין 3959שמשם התנינים סוד פרעה וחרטומי מצרים ,והוא סוד האותות שעשה במטה הנהפך
לנחש ,3960ומנחש למטה שהוא נוגה הנ"ל ,שבהם סמאל ולילית פנימיים שהי' מלאך מגורש מן
השמים כו' ,שהוא טוב ורע ,ומשם הוא סוד הגרים וסוד עקיבא בן יוסף שהוא בפ' )תהלים צז
יא( או"ר זרו"ע לצדי"ק ולישר"י ל"ב שמח"ה ,שעקיבא בן יוסף הוא כלל תורה שבע"פ כמ"ש
במס' מנחות )כ"ט ע"ב( שהי' דורש כתרי אותיות ,שהם מסוד אור הנשפע מחיורא דגלגלתא
דרך השערות שהם אותיות התורה ,והכתרים הם מאור החוורתי דכתר עילאה והוא חסד עילאה
דגלגלתא שנק' אור והוא זרוע לצדיק ,ונשאר גנוז שם ויוצא בסוד המים ושם הוא דרגא דר"ע
והוא בס"ת של הפ' הנ"ל ,והוא בדרגא דמשה שנתנה התורה ע"י ,כי מן המים משיתיהו ,והוא
בחסד ,היכל אהבה ,וכן ר"ע יצתה נשמתו באחד ונתקשר באהבה וכמ"ש רבינו באריכות בפי'
להיכלות )ח"ב כ"ט ע"ג( וכמ"ש ג"כ בליקוטים )ליקוטי הגר"א דף צב( שהוא סוד החשמ"ל
אותיות עקיב"א בא"ל ב"ם שהוא הי' גר צדק מקליפת נוגה שחזרה לקדושה וחזר מנוגה לאור,
והוא ר"ע שנכנס בשלו"ם ויצא בשלו"ם ,והוא בחשמ"ל ,בשר עטרת הברית ,ואמר 3961אות הוא
בצבא שלו ,והוא הי' מהטוב של הנוגה שנתהפך לקדושה ולכן נק' בן יוסף בדרגא דילי' ,ואמרו
רז"ל )יבמות ט"ז ע"א( ששמו הולך מסוף העולם ועד סופו ,שהוא אור הראשון שהי' מאיר
מסוף העולם ועד סופו 3962שהוא מאיר עד עט' הברית ששם שורש הנוקבא תורה שבע"פ ,ולכן
אמרו )יבמות ס"ב ע"ב( שהי' העולם שמם עד שבא ר"ע כו' ,ועשה יסוד לתורה שבע"פ לכוללה

 3953עי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין,
ומניה נהיר ארחא דז"א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ו ע"ג
ואמנם טעם מנין ר"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך וכל אחת כלולה
מעשר הרי רע עכ"ל.
 3954עי' קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ט ע"ב וז"ל ,וז"ס וא"ו
דגחון גדול האיש מה גדול ,והוא אמצע של תורה לויתן נחש בריח הבריח התיכון ,כמש"ל ושם
קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ"ל בז"ח בשלח ,והוא הולך בגלותא בת"ח ומתגלה בהם והכל
ברמז כנ"ל וכמ"ש בפ' משפטים ברע"מ וז"ש הולך על הגחון שעל הגחון הולך בגלותא ,עכ"ל.
 3955עי' יהל אור ח"ב י"ז ע"א.
 3956עי' יהל אור שם י"ז ע"א וי"ז ע"ג.
 3957עי' בהגר"א על ספד"צ י"ג ע"א שזה המו"ס.
 3958עי' בכורות מד ע"ב.
 3959עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא  -ר"ל
חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא
בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים שביסוד א' מוציא
זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
 3960עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
 3961עי' חגיגה ט"ז ע"א.
 3962עי' חגיגה י"ב ע"א.
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בתורה שבכ' בסוד אח"ד ,3963י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם ,והם כתרי אותיות שדרש בהם על
כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות ,3964ועיין שם )בהיכלות פקודי שם( בפי' רבינו באריכות
בסוד הד' שנכנסו לפרדס שהם ג' הראשונים בג' קלי' ,ענן ,ורוח ,ואש מתלקחת ,ור"ע ברביעית,
ונוגה לו סביב ,ואח"כ יצא בשלו"ם ,בחשמ"ל הנ"ל ,שנוגה הוא עור הזך ודק שמפסיק בין ג'
קלי' האחרות ובין חשמ"ל וכ"ז שנוגה מפסיק ואינו נכלל בקדושה הוא גורם פירוד בזו"נ ,והוא
סוד תורה שבכתב ושבע"פ דלית פירודא בנייהו וכל תורה שבע"פ היא רמוזה בכתרי אותיות
שהוא תגא דס"ת וכל פרטי המצות הם בסט' דנוק' שהיא מפרשת כל פרטי מאורות דדכורא,
וסוד הגדרים 3965שעשו חכמים לתורה הם בסוד החזרת קלי' נוגה לקדושה לעשות שמירה
לתורה שבכתב שלא יתאחדו בהם ג' קלי' האחרות ,והוא סוד גד"ר גי' או"ר ,ולכן )קהלת י ח(
פורץ גדר ישכנו נחש ,3966שהנחש הוא הנוגה שנהפך לרע דפתי לאתתא והצדיקים הם המהפכים
הנוגה לטוב ע"י תורה שבכתב ושבע"פ וע"י שמירת הגדרים ולכן אמר )משלי ד יח( וארח
צדיקים כאור נוגה כו' ,והבן.
פתח כב
כבר כתבנו )פתח כ'( שג' קלי' הראשונים הם עצם הרע שאין בהם טוב כלל וקלי' נוגה
כלול טוב ורע ,והם בסוד ד' דרגין כמ"ש רבינו 3967שג' הראשונים הם סוד חש"ך חמור שור
כלב ,עשו וישמעאל בחו"ג ,וערב רב בסט' דיעקב ,והרביעית הם ישראל שלמדו ממעשיהם ,והם
ב' קלי' מוץ ותבן ,3968והשלישית סובין ומורסן 3969שבחטה עצמה שנדבק בה והם ע"ר שנדבקו
בישראל ,והרביעית 3970הוא שאור וחמץ שנתחמץ מחמת דבר אחר ישראל שלמדו ממעשיהם,
כמ"ש רבינו בפי' למס' ברכות )פרק הרואה אות א'( והוא נוגה הנ"ל ,ואלו ג' שהם עצם הרע הם
הערלה המקפת את הברית ,והם ג' דברים ,מילה ,ופריעה ,ואטיפו דדמא ,3971כי מילה ופריעה
הם מוץ ותבן ,עשו וישמעאל ,שא' הוא ערל והב' מהול אבל לא בפריעה והוא קלי' דקה יותר,
זה בע"ז וזה בג"ע ,והם העומדים מבחוץ שו"ק הם התפשטות כל דרגין של הקדושה עד וילון
שהוא הפרגוד המפסיק בין הקדושה ובין הסט"א ולהם ניתן הממשלה בעולם כל זמן הגלות
שאז הסט"א שלטא ופושטים ברוב הישוב ב' תנינים ,א' ,דים ,וא' ,דיבשא 3972דו"נ שלהם ,בסוד
)ישעיה מב כד( מ"י נת"ן למשיסה יעקב ,והם ברזל ועפר שבאצבעות הרגלים בצלם
נבוכדנצר.3973
והשלישי הם ערב רב שהם הגרים שנספחו על בית יעקב מסט' דע' אומין באחוריים
דיעקב נגד שבעים נפש שלו ,והם ג"כ המושלים על ישראל ומצירים אותם הם סוד נג"ע ר"ע
חמש כיתות שחשבם בזוהר )ח"א כ"ז ע"ב( ובתיקונים )צ"ז ע"ב( והוא סוד אטיפו דדמא שצריך
 3963עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ו ע"ג.
 3964עי' עירובין כא ע"ב.
 3965עי' גר"א תז"ח ל"ד ע"א וז"ל ,בכל דור ודור עבדין גדרות חדשים לפי שהדורות מתמעטין
והולכין והערב רב מתגברין צריך לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו הע"ר וכו'.
 3966עי' ע"ז כז ע"ב וז"ל ,אמר מר לא עברת על דברי חביריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו
נחש ,עכ"ל.
 3967עי' יהל אור ח"ג ח' ע"ג חשך ג' קליפות שור חמור כלב ומהן באה ש'כ'ח'ה בבא כ' באמצע
שמחצי פומא וכו' אותיות האמצעיות כידוע ,עכ"ל.
 3968עי' בהגר"א על תיקו"ז ל"ח ע"ד וז"ל ,שן דארס נחש בין שיניו ,דמוץ ותבן הן זו"נ של
ס"א ,והן ח"ט דחטה ,כמ"ש בפ' בלק וברע"מ פ' פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן ,והן בין
שן ושן] ,וזה שהזו"נ של הסט"א מפתה ומקטרג עי' בהגר"א על ספד"צ ל"א ע"ג והענין[ עכ"ל.
 3969עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"א ע"ב.
 3970עי' בהגר"א על תיקו"ז נ"ז ע"ג.
 3971עי' ברמח"ל אדיר במרום עמוד י' וז"ל ,ואפרש לך עתה ענין הכסויים האלה ,כי הנה כמו
שהיו"ד כוללת תלת קוצין ,שהם סוד התלת גוונין של הקש"ת ,כנגד זה יש ג' כסויים ,שלהעבירם
צריך מילה ופריעה ואטיפו דדמא ,וסודם עשו וישמעאל וערב רב ,והם ממש מקבילות לג' אבות,
עכ"ל ,וכן עי' יהל אור ח"ג כ' ע"א ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז פ"ז ע"א.
 3972עי' ישעיה כז א.
 3973עי' דניאל ב מב.
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להוציא הדם הרע שבערלה שהדם ההוא נבלע בגוף ,וע"י ישראל למדים ממעשיהם שהוא קלי'
נוגה שיכול להתהפך אל הרע והוא השלישית שנקרא אש מתלקחת ואז נג"ה עם א"ש נעשה
נח"ש הדבוק בערלה והוא שט"ן ,וע"ז נאמר )יחזקאל א יג( ונגה לאש ומן האש יוצא ברק,
שהוא סוד אש ומים ביחד שע"י יוצא הברק מן העננים ,שהם עשו וישמעאל ,קין והבל ,שהם
יצאו מאש ומים של הנחש דאטיל זוהמא בחוה ב' התנינים הנ"ל ,כי העננים הם המכסים על
עטרת הברית שהוא הקשת )בראשית ט טז( וראיתיה לזכור ברית עולם ,והוא לויתן דקדושה
וק"שקש"ת שלו סימן טהרה נדחה לחוץ שהם ק"ש וקש"ת כמ"ש )עובדיה פסוק יח( והי' בית
עשו לק"ש ,וישמעאל )בראשית כא ב( ויהי רובה קש"ת ,והם שמסירים אותו מן הלוית"ן ונשאר
טהור ,והם הדבוקים באותיות התורה לדרכי המינות שלהם ,שהם סוד תצ"ו חיילין דכ"ב
אותיות ,3974והמלעיגים על תורה שבע"פ שהם משימים פירוד בין דו"נ סוד )משלי טז כח( ונרגן
מפריד אלו"ף.
והרביעי סוד נוגה הוא קלי' דקה למאוד וצריך לזה שמירה גדולה כי הוא מדמה עצמו
לכל דרגין דקדושה והם אותם התועים מן הדרך וחושבים שכן דרך התורה ורצון ה' ,ובאמת
הוא אש זרה אשר לא ציוה ה' ,שעיקר אש הוא היורד מן השמים שהוא בתורה שנתנה באש
והמצות הם בסטרא דנוקבא וצריך לעשות זיווג ביניהם כי אין למצוה קיום בלא תורה ,אבל מי
שרוצה להדבק במצות בלא תורה הוא סוד אש זרה שהוא נג"ה וא"ש שמתחבר עמו סוד נח"ש
שבא על חוה ,3975שמקבלת הטיפה שלא ע"י דוכרא רק בסוד פיתויים של נח"ש שממציא דרכים
חדשים שלא ע"פ התורה רק שמדמה עצמו לקדושה ,והוא גורם להחמיר במה שהקילו חכמים
ולהקל במה שהחמירו חכמים והוא להט החרב המתהפכת ,3976והם סוד בגדי עשו בגדים אשר
לקח הנחש מן האדם ונתלבש בהם ,3977שהתורה הוא מלבו"ש דקדושה והוא החשמ"ל פנימאה
שהם חיות אש ממללות 3978שגורמים חיים לכל הנבראים והוא סוד כסותה )רות ג ט( ופרשת
כנפיך על אמתך ,והם כתנות אור ,כי טוב ,והם בהיפוכא בסוד חט"א ומלבו"ש דנחש סוד בגד"י
עש"ו שהם לבוש קדרו"ת וש"ק של ישמעאל ועשו שהוא יותר"ת הכבד דעבדת ניאופין עם
כבד 3979בסוד א"ש זרה שבכבד ואח"כ יהבית שיורין לבעלה ,טחול שחוק הכסיל והיא מחל"ת
בת ישמעאל והוא סוד לילי"ת ,פתי"א אוכמא ,3980שהיא היפוכא דסוד )שיה"ש ד יב( אחות"י
כל"ה סוד תלמו"ד ,שהם תכשיטי הכל"ה ,כף למד ,3981ה"ה כ"ף למ"ד ה"ה ,צד"ק לבשת
וילבשני )איוב כט יד( ונגדו סוד נג"ה ,נו"ן גמ"ל ה"י ,וכל זה בסט' דער"ב ר"ב שהוא אחורי
הדע"ת והם השונאים ומבזים לת"ח וצדיקים שבדור והם כמה מדריגות והוא תהום חללא
דאגוזא 3982שג' קליפין דאגוז הם ג' קלי' הראשונים והרביעית הוא תהום הנ"ל והוא גלות
 3974עי' יהל אור ח"ב א' ע"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ק גי' אלף והן א' שהוא אחד ,וז"ש
במ"ר )ויקרא ב( שתצ"ו חיילות משבחים להקב"ה ועוד ה' כפולות כמנפ"ץ מספרם ג' אלפים וחצי
שהם ג' וחצי ועם תצ"ו )מא' עד ק' גי' תצה( הן תצ"ט ופלגא והן היאורים כנ"ל )זהר ח"ב כ"ז ע"ב(
ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א' כסדרן וא' תשר"ק בזו"ן והן אלף חסר א' וז"ש תצ"ט
יאורין ופלגא בסטרא דא וכו' ,ע"כ.
 3975עי' שבת קמו ע"א.
 3976עי' בראשית ג כד.
 3977עי' רש"י פסחים נ"ד ע"ב וז"ל ,ד"ה בגדו של אדם הראשון  -שהיו חקוקות בו כל מין חיה
ובהמה ,והוא נמסר לנמרוד על כן יאמר כנמרוד גבור ציד )בראשית י( ועשו הרגו ונטלו ,לפיכך היה
איש ציד ,והן שכתוב בהן החמודות אשר אתה בבית )שם כז( ואני שמעתי בגדיו של אדם הראשון
היינו כתנות עור שהיו לו ,עכ"ל.
 3978עי' חגיגה י"ג ע"ב.
 3979עי' תיקו"ז נ"ה ע"א ,ועי' זהר ח"ג רל"א ע"ב.
 3980עי' ז"ח ל"ג ע"ד וז"ל ,עיינין אוכמין חשוכין תמן לילית דאיהי חשוכא אפילה פתיא
אוכמא ,עכ"ל ,פתיא אוכמא היינו כלי שחור ,וזה גם מוזכר בתיקו"ז קמ"ג ע"ב.
 3981נראה למחוק 'כף למד'.
 3982עי' רע"מ ח"ג רכ"ז ע"ב וז"ל ,ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא ,דאינון תהו
קו ירוק קליפה ירוקא דאגוזא ,תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין וכו' רביעאה
תהום חלל דאגוזא ביה קול דממה דקה תמן קא אתי ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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
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הרביעי הזה הכל בסט' דע"ר שמשה הוא בגלותא דשם נפלת ה' זעירא דאברהם כמ"ש בזוהר
)ח"א כ"ה ע"א(.
פתח כג
וצריך שתדע כי קלי' נגה הזה שנתערבה בקדושה ובה סוד כל הבירורים וסוד מלבושים
של הנשמות בסוד חשמ"ל כמ"ש בכ"מ שהנחש שפיתה אדם וחוה הלך עמהם ברמאות כמ"ש
)בראשית ג א( והנחש היה ערום כו' ,במה שדימה לו גוונין כעין הקדושה כמ"ש )שם ה( כי יודע
אלוקים כו' והייתם כאלקים וכו' ,והראה לו טוב בזה במה שטוב העץ ונחמד להשכיל שטבעו
הי' ליתן תשוקה לאדם לחקור בשכלו במה שהוא למעלה ממדריגתו בענייני האלקות והשגחה,
שמזה בא האדם ח"ו לידי טעות ואח"כ לידי כפירה וע"ז גמורה שהם ב' קליפות האחרות ,והם
סמאל ולילית דו"נ דקלי' נגה כמ"ש )פרקי דר"א פי"ב( שבא סמאל ורכב על הנחש ,ומזה צץ כל
עון וחטאת ברשעי הדורות שטעו בה וכל אותם ההולכים אחרי שכלם ונוטים מדרכי תורתנו
המסורה לנו מפי חכמינו הקדושים ,הכל הם בסוד נגה הזה להעמיד על שכלם אף שמכוונים
לשם שמים לפי דעתם ,כמ"ש )משלי ה ג( כי נפת תטופה כו' ,ואח"כ )שם ה( רגלי' יורדות מות
בסוד ג' קליפות האחרות.
וכן סוד העגל שעשו ישראל במדבר ע"י הע"ר ג"כ הי' תחילת כוונתם לש"ש לפי דעתם
בסוד כבוד חונה בצורת גויה 3983לומר הלא אלקות נמצא בכל דבר כמ"ש )נחמיה ט י( ואתה
מחיה את כולם ,והוא בסוד בע"ל צפו"ן במקום חש"ך ,ומקשרים מחשבתם לקדושה אשר
מתלבש בו הוא והטוב שבנגה שהוא ע"ז גמורה ,כמ"ש הגאון מור"ח בספרו נפש החיים )שער
ג' פרק ט'( והוא השור שגנבו ממרכבה מהשמאל ,צפון זהב יאתה )איוב לז כב( ,למשוך
האלקות גם במקום חש"ך אשר שם מקום הפרצה בשמאל והוא ק"ג עלמין 3984דשמאלא בסוד
מנח"ה עג"ל שלכן עשו אותו במנח"ה ,והי' ע"ר עושים בכישופים 3985שהי' אומר אנכי כו' בכח
הטוב שבנוגה ,הקדושה אשר הי' מתלבש בו ,ובזה הטעו את ישראל לומר שאין בזה ע"ז וחשבו
שגם מדריגת משה הי' באופן זה על השכינה שהיתה שורה בקרבו וחשבו הע"ר לעשותו אלוה
ממש ולכן אמרו )שמות לב א( קום עשה לנו אלהים כו' כי זה משה האיש וכו' אשר העלנו
מארץ מצרים ,אף שנאמר )בהגדה של פסח( ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך כו' ,וכן כאן
בעגל אמרו )שמות לב ד( אלה אלהיך ישראל כו' אשר העלוך כו' ,ונטו מדרכי התורה אשר
ציותה )שמות כ ד( לא תעשה לך פסל וכל תמונה ,וכן בכל הדורות בזמן מלכי ישראל ובבית שני
הצדוקים והבייתוסים שנטו מדרכי תורה שבע"פ וכפרו בה.
וכן בעקבות משיחא בסוד המינים ואפיקורסים אשר מצאו לבוש הקדושה אשר משה
רע"ה קבור באתר דלאו דילי' והוא קבור בגיחון ,נחש ההולך על גחון ,3986וצריך לברר האור
שבו שהוא מה שנשלך משה ליאור ,התנין הגדול ,והם דבקו בלבוש והמשיכו האור אל הלבוש
בסוד נג"ה והם ההולכים חשכים ואין נוגה להם 3987ומעמידים הכל על דעתם והם עצמם הער"ב
ר"ב אחורי דע"ת 3988התורה ותופסים דבריהם כפשוטם ,והם סוד השערות וצפרניים שאוחזים
הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו ,וזהו מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו
)פקודי רנ"ד ע"ב( עכ"ל.
 3983עי' אבן עזרא שמות לא יח.
 3984עי' ספר ליקוטי הש"ס להאריז"ל  -מסכת ברכות וז"ל ,אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי
בלילה ,וענין ש"י עולמות הם מתחלקים לג' חלקים ,ק"ג לכל א' מהם בחג"ת ,והנה הת"ת הוא
מטה כלפי חסד ונעשה שם לב' חלקים ק"ג ק"ג בגימ' או"ר ,ואותן ק"ג הנשארים בגבורה הוא מנין
עג"ל ,עכ"ל.
 3985עי' ליקוטי תורה כי תשא.
 3986עי' קידושין ל' ע"א שזהו חצי אותיות התורה ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ט ע"ב וז"ל ,וז"ס וא"ו
דגחון גדול האיש מה גדול ,והוא אמצע של תורה לויתן נחש בריח הבריח התיכון ,כמש"ל ושם
קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ"ל בז"ח בשלח ,והוא הולך בגלותא בת"ח ומתגלה בהם והכל
ברמז כנ"ל וכמ"ש בפ' משפטים ברע"מ וז"ש הולך על הגחון שעל הגחון הולך בגלותא ,עכ"ל.
 3987עי' ישעיה ו י.
 3988עי' שער הפסוקים פרשת שמות וז"ל ,ובזה תבין ,למה נקראו ערב רב ,וכמ"ש בזוהר
פרשת תשא כי יש ערב רב ,וערב זעיר ,והענין הוא ,כי יש נשמות דהשחתת זרע ,מן החסדים
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בהם שהוא לבוש שנתלבש אדה"ר וכמ"ש במ"א )אפיקי ים גיטין ס' ע"ב( במ"ש 3989האי אתתא
דמקני בה חויא תשקול ממזיא וטופרה כו'.
וז"ס מ"ש הרב )קלי' נוגה פרק ב'( ז"ל שבתיה בת פרעה לקחה למשה מן התיבה שהיא
קלי' נוג"ה ועי"ז נדבקו בו הע"ר ובסנה חזר ותיקן קלי' נוגה והוא הצרעת ששבה כבשרו ואמרו
רז"ל )ע' רש"י שמות ד ו( שנידון בצרעת על שאמרו על ישראל והן לא יאמינו לי כו' ,וכל אלו
סודות נוראים בדרכי החכמה הנפלאה ,והוא כי ענין מה שנגזר על משה ועל ישראל )שמות א
כב( כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,הכל פי' רמז למה שיהי' בגלות האחרון וכמ"ש )סוטה
י"ב ע"ב( שראו שמושיעם של ישראל ילקה במים והוא חטא מי מריבה שנגזר עי"ז במשה שיהי'
בגלותא ביני ערב רב ,3990שאם היה מדבר אל הסלע אז הי' אור התורה מתגלה 3991משא"כ
כשלקה במטה אז נגנזו המים בסוד עה"ד טו"ר במט"ט שמבחוץ הוא הנחש וסט"א ונתלבש
ונגנזו טעמי תורה בסוד הגדה המושכת לבו של אדם כמים אבל בסוד התיבה ,והתיבה הוא
שמירה גדולה למשה שהי' ממש דרגת תיבת נח ,שמשה הי' בסוד נח ,בשגם הוא בשר 3992כו',
והוא בסוד חשמ"ל בשר הידוע ,וכמו שהי' נח צריך שמירה בתיבה שהוא השכינה שהולכת בכל
דרגין דסט"א כענין מחיצה מבדלת ,והוא מקום מנוס ומסתור מן הסט"א שהוא התפשטות
נוקבא בבחי' אחת שאפי' בתוך הסט"א ובזמן הגלות תפרוש מן האחרים מי שיזכה להיות חוסה
בצילה ,ואעפ"י שהם בתוך הקלי' יקרא שהם חוץ מן הקליפות ,ולכן כ"ז שהמבול היה על הארץ
שהוא התפשטות הסט"א בארץ נעשה התיבה שמירה לנח שהוא השכינה בלבוש חיצון שלה
סוד חשמ"ל להגין עבורו כמ"ש )בראשית ז טז( ויסגור ה' בעדו ,וז"ס תיב"ה שהוא בתי"ה הנ"ל
קלי' נוגה שמבחוץ לבשר הנ"ל והיה צריך נח להיות נגנז ,וז"ס מ"ש )סנהדרין ק"ח ע"ב( שנאסר
נח בתשמיש בתיב"ה ,ולא שמשו המאורות אז ,שהיה זמן השבירה ,רק נח ובניו סוד ג' גווני
הקשת הם היו בסוד המתקלא אבל עדיין גנוזים ונסתרים ע"י נוגה ,אבל אח"כ כשנולד משה
במצרים שבא לתקן הנשמות של ישראל שהם היו נשמות של ע"ר דור המבול ,כידוע שנתקנו
אז ,ולכן נגזר עליהם היאורה תשליכוהו אבל משה הצילם ,והוא סוד התיב"ה שעשתה לו אמו
מהארת אימא שהוא מלבו"ש פנימי ,חשמ"ל עלאה ,שהוא מאחוריים דשם אהי"ה כמ"ש )שמות
ב ג( ותקח לו תיבת גמ"א ,3993והוא סוד אג"ם אחורי מלכותא עילאה ,כמ"ש )שם( ותשם בסו"ף,
שהוא אג"ם ,ותחמרה בחמר ובזפת שהוא שם השילוב דהוי"ה אדנ"י כמ"ש הרב ז"ל והוא ממש
כעין תיבת נח שהי' בסוד שילוב ב' שמהן כמ"ש )בראשית ו טו( שלש מאות אמה אורך כו' ,רק
התחתונים המתפשטים בגופא דזעיר ,ויוצאים דרך יסוד הנקרא ו' זעירא ,ואז אוחזים בהם
הקליפות ,ומתערבים טוב ברע ,ונקרא ערב זעירא ,ואלו שבדורו של משה ,היו מן הדעת העליון
עצמו כנז"ל ,והנה הדעת ו' רברבא ,והת"ת ו' בינונית ,והיסוד ו' זעירא ,ולכן היו נקראים ערב רב,
ולכן ערב רב הם בגימטריא דעת ,עכ"ל.
 3989עי' שבת ק"י ע"א וז"ל ,האי איתתא דחזיא חיויא ולא ידעה אי יהיב דעתיה עילוה אי לא
יהיב דעתיה עילוה ,תשלח מאנה ונשדייה קמיה ,אי מכרך בהו דעתיה עילוה ,ואי לא לא יהיב
דעתיה עילוה ,מאי תקנתה תשמש קמיה ,איכא דאמרי כל שכן דתקיף ליה יצריה ,אלא תשקול
ממזיה ומטופרה ותשדי ביה ,עכ"ל.
 3990עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם ,וזהו גלותא דיליה
בגלות רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ,ושם מחולל מפשעינו
ובחבורתו כו' לא תואר לו כו' עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א בתיקו"ז מ"א ע"ב שמחולל מפשעינו היא
הצער של ת"ח בעולם הזה ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 ,עכ"ל.
 3991עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"ד וז"ל ,כל הלומד תורה בפני ע"ה כאלו בועל ארוסתו בפניו,
ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה ,אל תקרי מורשה וכו',
אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה ,וכמ"ש כי אם בתורת ה' כו' ,בתחילת תורת ה' ואח"כ היא
תורתו ,וכמ"ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו ,אבל לברתא דמלכא לית דזכה
לה עד דיקטול לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש תז"ח
שם ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ,ואיהי ארוסה למשה
הלכה למשה מסיני ,עכ"ל.
 3992עי' חולין קל"ט ע"ב וז"ל ,משה מן התורה מנין בשגם הוא בשר ,עכ"ל.
 3993עי' ע"ח כללים פרק ג'.
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ששם הי' מבחוץ סוד קלי' נוגה שהוא מבית ומחוץ בכפ"ר משא"כ במשה שהי' בסט' דאימא
שהיא דוחה את החיצונים.
פתח כד
וכל זה היה בסוד הגלות האחרון שמשה הוא סוד פנימיות אור התורה ,הדעת פנימי
דחו"ב עילאה ,שע"י שהכה בסלע נגנזו טעמי תורה בסוד אותיות התורה מבפנים שהוא חמ"ר,
רמ"ח אור דאברה"ם ,ובזפת מבחוץ הוא סוד הגדות בתורה שבע"פ בצולמא דלאו הגונה
ליה ,3994כמ"ש כי )ישעיה נב יד( משחת מאיש מראהו )שם נג א( לא תואר לו ולא הדר כו',
והתיבה הוא השמירה מאימא שלא יאחזו בו החיצונים והענין כמ"ש במ"א במ"ש )ע' תנחומא
וירא ה'( שתורה שבע"פ לא ניתן ליכתב כדי שלא ידעו בה אותם שאינם ראוים אליה ,כי הוא
סוד )זהר ח"ג כ"ח ע"א( נוקבא שאין מגלה בשרה אלא לבעלה כו' ,ובשביל אריכות הגלות
שהי' גורם שכחה ח"ו התירו לכתוב בסוד אותיות ותיבות אבל עשו לה הגנה במה שהלבישו
אור הפנימי בלבושים חיצונים דלאו הגונה לי' ,שעי"ז הם מגנים אותה וממילא היא בורחת
מפניהם כמ"ש )שבת ק"י ע"א( דשקלה ממזיא וטפרה ותימא דשתנא אנא ,והוא הזפת שמבחוץ
שמגין שלא יזיקו מיין בישין 3995את משה שהם לבושין שחורים שלו המגינים ומכסים אור תורה
הפנימי שלא יהי' לה אחיזה לחיצונים.
וכתיב )שמות ב ה( ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור כו' ,והם בסוד קלי' נג"ה שהם
הע"ר הנמשכים מסוד פרע"ה הער"ף 3996אחורי הדעת ,שנמשכו אחר תנין נחש הטמא הרובץ
בתוך יאוריו ולקחה אותו מן התיבה ובאו על התורה שלא כדרכה ועי"ז סתמו מיניה זיהרא
עלאה דהוה ביה ,והוא שערי חכמה עליונה שנסתתמו ע"י הע"ר ,והוא סוד הצרעת ,ונספחו על
בית יעקב )ישעיה יד א( ,ספחת כמ"ש למעלה )פתח יד( שאין להם אמונה ,כי אמונה הוא סוד
קוצו של ד' דאחד ,3997שהוא עט' היסוד חשמ"ל עלאה ,ושם שורש הנוקבא והוא חיבור תורה
שבכתב ושבע"פ ,שנקודה זאת אינו סר מישראל לעולם והוא סוד חיבור ב' שמהן הוי"ה אדנ"י
שהוא חשמ"ל הנ"ל ,3998ו"ה ו' סדרים עם ה' חומשי תורה ,אבל ע"ר ,עם לא אמו"ן בם ,3999והם
בסוד הצרעת על בשר הברית עטרה הנ"ל שצריך לקוץ הצרעת כי מילה דוחה צרעת ,והוא
בסיום אלף הששי אשר אז מתגברים בעקבות משיחא המינים והאפקורסים ,אשר גם בביאת
משיח הם מכחישים והרבו לדבר על תורה שבע"פ ,תיפח רוחם ונשמתם ,והם בסוד עקרב
דעק"ר ביתא ובעת קץ בסוד עט' הברית אז יקוץ הבהרת דימחו ע"ר מעלמא כמ"ש בזוהר )ח"א
כ"ח ע"ב(.
ועליהם אמר משה )שמות ד א( והן לא יאמינו לי כו' ,והשיב לו השי"ת מה זה בידך וכו'
ויהי לנחש כו' ,שהוא נוגה שמתהפך לטוב ולרע ואח"כ ויהי למטה בכפו ,שחזר לקדושה,
ואח"כ אמר לו השב ידך על חיקך כו' והנה מצורעת כשלג ,הראה לו גלותא דיליה בין ע"ר
 3994עי' זהר ח"ג ר"פ ע"א.
 3995עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ל ,בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא  -ר"ל
חו"ג ,והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ"ל ,ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא
בו דין ,כל סילוק הוא בסוד דין ,לכן בו מים טבאן מים בישן ,והוא סוד ב' נקבים שביסוד א' מוציא
זרע ושני כו' ודופן א' ביניהם ,עכ"ל.
 3996עי' ע"ח קלי' נגה פרק ב'.
 3997עי' בהגר"א על תיקו"ז מ"ב ע"א ד"ה לא יפסיק וז"ל ,כל זמן שמאמין באחדותו ית' ,אפילו
עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו' ,ונכלל
תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ"ל ,והענין כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
לעלמין ,כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה ,כיון שתמיד
ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר
הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ו ,וזה הוא סט' דנחש
בשאר עבירות ,אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר אז
הקוץ )דהיינו האמונה( ח"ו מסתלק מצדו ,וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף
במדרגתו ,ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"א ע"י
הזיווג ,עכ"ל.
 3998עי' בהגר"א על תיקו"ז כ"ו ע"א.
 3999עי' דברים לב כ.
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בגלותא בתראה ,ואח"כ ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו ,בעת קץ שהרע יתבער מעלמא ונגה
יחזור לקדושה כמ"ש )חבקוק ג ד( ונגה כאור תהיה ,והוא בסוד התשובה שלו ע"י התיבה שהוא
חשמ"ל עילאה הארת אימא שבזה הובטחו ישראל שלבסוף כל המדריגות יתוקן כל הרע וכמ"ש
דוד ג"פ סבוני ,4000נגד ג' קלי' הראשונים ואח"כ נגד הרביעית )שם יג( דחה דחיתני לנפול כו',
שהוא התהום שאין לו קץ ח"ו כי הוא הולך בערמה וקשה לשוב ממנה ,שמראה לאדם שהוא
דרך הטוב וע"פ גדר הבחירה של הו"ק קשה הדבר לתקן ,אבל בתחי' ניתן תיקון לזה שהוא
הארת אימא שהוא התשובה והוא מה שגילה השי"ת תחי' בסנה בשם אהי"ה אשר אהי"ה ואמרו
)ברכות ט' ע"ב( אהי' עמהם בגלות כו' ,והוא מ"ש שם וה' עזרני ,כמ"ש )סנהדרין צ"ז ע"ב( אם
חוזרים בתשובה מוטב ואם לאו מעמיד מלך כהמן כו' ,ע"י זכות האמונה שנשאר בישראל בעת
תוקף הגלות והוא מ"ש כמ"פ ברע"מ )ח"ב קי"ד ע"ב( על משה קדם דחזרת בתיובתא כו',
שהוא בעת שהוא בין הע"ר ,והוא סוד ברית הלשון ג"כ דבגלותא הוא כאלם לא יפתח פיו
וכמ"ש משה )שמות ו יב( ואני ערל שפתים ,כמ"ש בזוהר וברע"מ )ח"ג כ"ח ע"א( ובתיקונים
)תז"ח ח' ע"ב( 4001כי כבד פה בתורה שבכתב ,וכבד לשון באורייתא דשבע"פ ,והוא סוד גניזת
אור תורה שעי"ז )שמות יא ט( לא ישמע אליו פרעה כו' ,שהם ע"ר דאתיין מסטרי' וכן אמרו שם
דעתיד לקום כבד פה 4002כו' ,והוא בעת קץ קודם שיתבער ע"ר מעלמא ואז אליה"ו עתיד לבאר
דבריו בסוד )דברים א ה( הואי"ל 4003מש"ה באר את התורה כו' ,כי אליהו הוא מלאך הברית
)מ"א יט י( קנא קנאתי לה' כו' ,והוא נחשא דחיי 4004וע"י יתבערו אותם דאתיין מסט' דנחש
הקדמוני הנושך בעקב ,בעט' הברית ,סוד ערלה.
והוא מ"ש )עדיות פ"ה מ"ז( שאליהו אינו בא לא לרחק ולא לקרב כו' ,אלא לעשות
שלום בעולם שהוא חשמ"ל בשלו"ם בעט' הברית כמ"ש )במדבר כה יב( הנני נותן לו את בריתי
4005
שלום ,וז"ס השלהוביתא דאשא בע"ש שהוא קלי' נוגה הרוצה לעלות למעלה בסוד ע' גוונין
הכלולי' בו ויורד אש מלמעלה ודוחה אותו כמ"ש הרב ז"ל )שעה"כ דרושי סדר שבת דרוש א
ענין קבלת שבת( בכוונת רחיצת חמין שע' הוא בסוד כתנות עו"ר של הנחש שהם מתעוררים
בסוף אלף הששי ע"ש במנחה קודם שיתגלה משיח שהוא סוד תוס' קדושת שבת לפני אלף
השביעי ,והשלהוביתא הוא כח הדין וסוד הארת תשובה עלאה מאימא שהוא שלהבת י"ה
מאו"א והם ג' מלואים די"ה שהם ב' שמות הוי"ה אדנ"י בשילוב שהוא חשמ"ל הנ"ל שמשם
בא סוד זיווגא דאו"א ע"י שיסיר הערלה מן הברית כמ"ש )ישעיה כה ח( וחרפת עמו יסיר כו',
ומחה ה' דמעה כו' ,שהם ב' דמעות של קי"ן והב"ל 4006והוא סוד הבירור ותיקון של חטא הנחש
ע"י טוב שבהבל שנתקן ,וע"י שת שנולד בדמותו כצלמו שהוא דרגא דמש"ה ג' שמות שלו
והוא סוד שלהב"ת ש"ת הב"ל ,4007וכן בעקבות משיחא בסוד ע"ש במנחה הם אוחזים
 4000עי' תהלים קיח יא-יב.
 4001עי' גר"א ח' ע"א וז"ל ,ד"ה דתרווייהו כו' ר"ל שתי התורות תורה שבע"פ נקרא פה שכינה,
כמ"ש בהקדמה שנייה של תיקו"ז ,ותורה שבכתב עד"א נק' לשון ,ובגלות הזה הוא בבעלי התורה
בשניהם בכבדות ,בתורה שבע"פ בקושיות כנ"ל ובתורה שבכתב ספר הזהר הכל ברמז קשה להבין
וז"ש וחכימא ברמיזא ,עכ"ל.
 4002עי' אד"א דברים א ה וז"ל כתב בזהר )ח"ג כח ע"א( שעתיד משה לעמוד כבד פה בתורה
שבל פה ,וכבד לשון הוא תורה שבכתב ,ואליהו עתיד לבארם שלא יאמרו אחר הוא ,עכ"ל.
 4003עי' אדרת אליהו שם שהואי"ל מרמז לאליה"ו.
 4004עי' פירוש הגר"א להק' האד"ר קכ"ז ע"ב ד"ה יתיב בגווייהו וז"ל ,ב' היצרים כידוע שיצ"ט
הוא חוויא דחיים סם חיים והוא מ"ש וראה אותו וחי ,עכ"ל.
 4005עי' זהר ח"א ק"ז ע"ב.
 4006עי' לעיל פתח ז'.
 4007עי' שעה"פ שמות וז"ל ,כבר הודעתיך ג' גלגולי משה שנרמזו בג' אותיות שמו ,והם מש"ה,
והם נוטריקון 'משה 'שת 'הבל ,והם ממטה למעלה בסדר תולדותם ,ואמנם לא נתקן עדיין במשה
רק ב' אותיות ראשונות של שת והבל ,והם ש"ה שבמשה ,ועדיין היו אותיות תבל מן שת והבל
חסירי התקון ,עד הזמן הזה ,ולכן נגלה אליו בלבת אש מתוך הסנה ,לרמוז כי אלו האותיות של
תבל שהם בלתי מתוקנים ונתחלפו בצרוף לב"ת אש ,על שם כח הדין כי לא נתקנו בו עדיין ,ואז
נתבסם משה ונתקרב אליהם ולקחם ונשלם תקון שת והבל לגמרי במשה שהוא גלגולו השלישי,
עכ"ל.
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ברגלין 4008דקדושה והסט"א רוצה לעכב ביאת משיח ע"י פתויין דילי' ,בסוד הרשעים הגוברים
בעולם שרוצים להתחבר עם נוגה ג' קלי' הראשונים והשלהוביתא מטהרת הרגלים ע"י מים
חמין שהם אש ומים דקדושה ע"י ת"ח שבדור שמתחזקים באמונה לעשות רגלים לתורה
שבכתב ושבע"פ והוא סוד )שמות ג ה( של נעליך מעל רגליך כו' ,שכתב הרב ז"ל שהוא הנגה
הנהפך לקדושה ,ודי בזה במקום שאמרו לקצר.
פתח כה
קליפת נגה הזה הוא כולל קומה שלימה והוא סוד צלמו של נבוכדנצר שבה ראה כל ד'
מלכיות השולטים על ישראל ,ששליטתם על הקדושה הוא באמצעות קלי' זאת ,שיש בה קצת
טוב ומשם נמשך חיות ומזון לג' קליפות הראשונות ,והוא סוד קצת מדות טובות שנמצא
באומות ע"י השכינה שהוא עם ישראל שם בגלות ,והוא מ"ש בזוהר )ח"ב קל"ט ע"א( דהוא גוון
נחשת דאצטבע בהו למיזן לון ,כי הצלם ראשו דהב טב וחדוהי וידוי די כסף ומעוהי די נחש כו'
)דניאל ב לב( ,כי כמו שבקדושה נחלק כל פרצוף לשנים ,עד החזה הוא דכורא שבו ומן החזה
ולמטה נוקבא שבו ,והם כסף וזהב 4009סוד הטוב שבו שהוא יונק מחו"ג דקדושה אברהם ויצחק
ומן החזה ולמטה הוא נחשת שכבר נת' למעלה )פתח ה( בסוד ח"ק ט"ר שהוא בעשי' ויצירה,
שעשי' שניהם רע וביצירה השמאל שבו ר' דט"ר ,והם כמ"ש שהגוף הוא ט"ר שהוא האמצע
והוא טוב ורע ,ולמטה בבטן בסט' דרע ,ושניהם הם סוד ח"ש ונ' הוא נוק' דקדושה דנפלת תמן
בגלותא ונעשה נח"ש ,ות' הוא נוק' דנגה נעשה נחשת והקליפה עצמה הוא סוד תח"ש ,והוא
ער"ל וחשמ"ל שהוא הערלה החופה על הברית אבל הנ' דשכינה היא השומרת הקדושה שם,
שיצאו משם לבסוף ,והוא ע"י שמירת התיבה מאימא עלאה שגם היא עוזרת אל השכינה שהיא
ממקום שאין להם שליטה שם והוא ס' דסומך ה' לכל הנופלים ,כמ"ש רז"ל )ברכות ד' ע"ב(
מ"ט לא נאמרה נו"ן באשרי מפני שיש בה כו' ואעפ"כ חזר וסמכם ברוח הקודש ,והוא נחש
העומד על הנ"ס ומשם הוא סוד מ"ש )יומא ס"ט ע"ב( ה"ן ה"ן גבורותיו כו' ,שהם בסוד נ"ס
הנ"ל )אבי"ע פתח לב(.
והיינו כי סוד השליטה בגלותא על קלי' נוגה שהוא הרקיעין דעשי' והם מ"ח צורות
שבמזלות עם ז' כוכבים שבסט' דקדושה ,הם כוכבים ומזלות הנימנים בהיכל לבנת הספיר
ביסוד ועט' כמ"ש )בראשית א יז( ויתן אותם אלקים ברקיע השמים וכו' ,והוילון הוא חשמ"ל
דקדושה בעט' היסוד והוא סוד אמונה הנ"ל ,אבל כוחות הנגה ושליטת האומות בערלה שעל
הברית הוא מכוכבים ומזלות חיצוניים שהם חמה בישא וסיהרא בישא 4010שעליהם נאמר
)ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה כו' ,שהם בחיצוניות שלהם ,אבל מה שדברו רז"ל הכל בסוד
פנימיות שלהם וזה ענין חכמת התכונה האמיתית שדברו רז"ל 4011שע"ז הרבו לדבר הרשעים על
גודל חכמתם ז"ל ,ולא ידעו ולא יבינו עומק דבריהם שהם דברו הכל בפנימיות שלהם כו' ועל
אותם חיצוניות אמר שלמה )קהלת ה ז( אם עושק רש כו' כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים
עליהם ,ואמרו כמה הם גבוהים נ"ה כמ"ש רבינו הגדול בפי' לשה"ש ,4012והוא בסוד ממשלת
 4008עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג.
 4009עי' תיקו"ז קי"ח 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
 4010עי' זהר חדש ל"ב ע"ב וז"ל ,לקותא דסיהרא טבא דיעקב ,ומאדים איהו עשו ,ומאדים
דסטרא טבא ,לקותא לסיהרא בישא ,דמונין לה אומה דישמעאל ,עכ"ל ,עי' תיקו"ז נ"ז ע"ב וז"ל,
חמה בישא גיהנם סם המות נוק' בישא ,עכ"ל ,ועי' גר"א שם נ"ז ע"ד ד"ה חמה בישא נוק' דס"ם
סם המות כנ"ל וכו'  -שהלבנה חלקם של ישראל אבל חמה עי' שמות לה והיא מושלת על עי'
אומין ,עכ"ל.
 4011עי' פסחים צ"ד ע"א ,ועי' לעיל עגו"י יב.
 4012לא מצאתי בפי' הגר"א בשיה"ש אצלנו ,אבל עי' בבאר יצחק ליקוטי הגר"א קעג וז"ל ,בפי'
הגר"א לשה"ש ע"פ שמוני נוטרה את הכרמים וז"ל ,והנה אמרו ע"פ כי גבוה מעל גבוה שומר כו'
כמה גבוהים נ"ה ,והענין כי יש מ"ח צורות בשמים המנהיגים את העולם והם י"ב מזלות וכ"א
מיימינים וט"ו משמאלים הם מ"ח וז' כוכבי לכת הם נ"ה והוא ית"ש אל אד"ן על כל המעשים וז"ש
נוטרה את הכרמים ויש בהם הי"ם אותיות השימוש כי כן ג"ר דשמא אדנ"י והם בחי' שמים ,וכרם
י' אות רביעי שלי לא נטרתי ,וביאור דבריו כי אלו נ"ה הם נגד דרגא דשמים שהם חג"ת והם אד"נ
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הנגה והוא עושק טיקלא דעשיקת נשמתין כו' ,4013והם בסוד ה"ן ,אבל הפנימיות הוא בסוד
כל"ה בקדושין )פסחים מ"ט ע"ב( תורה ציוה לנו משה מורשה כו' ,מאורסה ,שהוא בעט'
הברית ,עזקא ,טבעת קדושין שבה עשה אותה כלי ,והיא השומרת ישראל שהם תוך הערלה תחת
ממשלת האומות שמתנהגים ע"י כוכבים ומזלות טבעיים ואין מזל לישראל ,4014רק בסוד
הפנימיות כמ"ש )ישעיה מא א( מי העיר ממזרח צד"ק כו' ,והוא מה שמתלבש במלוי נגה ,נו"ן
גמ"ל ה"י ,וע"י נשמרים שהמזל והטבע לא משליט עליהם לכלותם ח"ו והוא סוד אד"נ דאדנ"י
שמתלבשת בהם ,אבל י' פנימי דילה שם נאמר )ישעיה מב ח( אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא
אתן ,ואף שיש בהם ג"כ נגד י' דאדנ"י שהם ד' חיות ארי"ה דו"ב נמ"ר והרביעית אין להם שם
רק )דניאל ז ז( קרנין עשר לה ,י' הנ"ל ,אינו אלא בחי' החיצונה ולא הפנימית שהוא כלת
משה 4015המאורסת לו והיינו שהם יכולים לשלוט על ישראל ולהחטיאם כמ"ש )ברכות י"ז ע"א(
שאור שבעיסה ושיעבוד מלכיות כו' ,אבל נקודה הפנימית דילה בסוד אמונה וסוד ברית וסוד
כלל התורה שנכלל הכל בנקודה זאת כמ"ש )דברים לא כא( כי לא תשכח מפי זרעו כו' ,אין להם
שם אחיזה ולכן הוא בסוד אסת"ר שנתנה לאחשורוש סוד )שה"ש ב א( שושנ"ה בין
החוחים ,4016אבל קוב"ה אסת"ר לה מאחשורוש כמ"ש בזוהר )ח"ג רע"ו ע"א( ועל סוד זה אמרו
רז"ל )יומא ס"ט ע"ב( ב' פעמים הן הן גבורותיו ה"ן ה"ן נוראותיו ,כי כבר נת' )פתח יט( שב'
דמעות הם ,א' ,על מקדש ראשון ,וא' ,על מקדש שני ,והם ב' ההי"ן אימא וברתא ,כמ"ש )רות א
יט( ותלכנה שתיהם כו' ,בגלותא ,כמ"ש תיקונים )פ"ד ע"א( כי מקדש שני נוקבא בה סוד היראה
ומקדשי תיראו כמ"ש בזוהר בהקדמה )ו' ע"א( וסוד גבורותיו הוא באימא ,ששם שורש הגבורות
לעשות דין ברשעים ,ומשם סוד הנפלאות ולכן 4017דניאל לא אמר הגבור ,נכרים משעבדים בבניו
איה גבורותיו ,וירמי' אמר נכרים מקרקרים בהיכלו איה נוראותיו ,ואנשי כנה"ג אמרו הן הן
גבורותיו כו' ,והוא סוד חשמ"ל דאימא המכסה הקדושה ומפסיק בין קלי' נוגה ובין הקדושה
שהוא סוד תיבה הנ"ל כמ"ש למעלה )פתח כג( והבן כל זה.
פתח כו
כל ענין עבודת האדם יסוד הבחירה הכל הוא בקלי' נגה כמ"ש בכ"מ שזה הי' ענין
הוצאת הסט"א כדי שאדם ע"י מעשיו יהפך הרע לטוב ,והוא סוד כל המדות שצריך האדם
לתקן ,כמ"ש רבינו הגדול 4018בביאור מ"ש )שבת קי"ד ע"א( איזה ת"ח המקפיד על לבושו
להפכו ,שהמלבושים נקראים מדות כמ"ש )ויקרא ו ג( מדו בד ,וכמ"ש )איוב כט יד( צדק לבשת
דשם אדנ"י ומשם אחיזת הנהגת עכומ"ז שמתנהגים בטבע מסטרא דשמים כי לית להם מגרמם
כלום שאין להם תורה ועבודה אבל י' דאדנ"י היא דרגא דכנ"י שהם בארץ ,ולכן מצידם ישראל
שפלים מכל האומות שהם בארץ נפשם משא"כ נפש של או"ה משמים ,כמ"ש רבינו שם באריכות,
אבל ע"י מעשיהם עולים למעלה מן השמים שהיא סוד י' דאדנ"י זרקא שעולה ע"ג אבהן תגא
בראש ס"ת אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה ,עכ"ל.
 4013עי' זהר ח"ב צה ע"ב וז"ל  ,האי טקלא לא שכיך לעלמין ונשמתין סלקין ונחתין עאלין
ותבין ,ואית נשמתין עשיקין כד שלטא אדם באדם דכתיב )קהלת ח ט( עת אשר שלט האדם באדם
לרע לו ,ועי' לקוטי תורה להאריז"ל פרשת בלק וז"ל ,ויקר אלהים אל בלעם ,דע כי באו"א לא יש
פרודא דלא איתפרשין לעלמין ,וכל הנשמות היוצאות מאבא מקבלתם אמא ,אבל בזו"נ בעה"ר
מבדילים ,ואפי' בשעה שיש זווג והעון מפריד אלוף ,אותה הנשמה אינה נכנסת בנוקבא ויוצאה
לקליפת נוגה ,והולכת לגרים או לחסידי א"ה ,וז"ש והנה דמעת העשוקים ,וזהו ענין טקלא
דעשיקיא ,ובבלעם נאמר ויקר ,כי היה מדבר עמו ע"י הקליפה ,ונקרא דיבור בטל כי גם פה המדבר
דברים בטלים הוא בטל וחמור מקרי לכן אמר ויקר ,עכ"ל.
 4014עי' שבת קנ"ו ע"א.
 4015עי' זהר ח"ג ד' ע"ב וז"ל ,תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא ,כתיב כלת משה חסר ו' כלת
משה ודאי ואוקמוה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל ,וכלא חד מלה ולמלכא עלאה
אתמר ,דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל ,מלכות ,ועי' עוד בהגר"א על תיקו"ז
צ"ח ע"ד וז"ל ,משה של כתר ,והוא הדעת דמשה ,שהוא הפה ,פה אל פה אדבר בו ,ולכן הוא זכה
לדיבור ,והוא אשה הכושית אשר לקח ,כלת משה ,והוא הוריד השכינה לארץ ,עכ"ל.
 4016עי' זהר ח"א א' ע"א.
 4017עי' יומא ס"ט ע"ב.
 4018עי' משלי לא יא בליקוטי רמ"מ.
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וילבשני כו' ,וסוד צד"ק כבר כתבתי )בפתח הקודם( שהוא מלוי דנג"ה ,והוא סוד בגדי ישע
4019
כמ"ש )ישעיה סא י( שוש אשיש כו' כי הלבישני בגדי ישע ,והוא סוד הוי"ה ואדנ"י בהכאה
שהוא חשמ"ל כנ"ל וכן חשמ"ל עם ב' שמהן ה' הוא סוד יש"ע ,והיינו שכל המדות שנמצאים
באדם ,כעס ,וחמלה ,ואכזריות ,ורחמים ,וכדומה ,יש בכל א' טוב ורע ובהם הנגה מפתה לאדם
וצריך לברר המדות לטוב ובהם עושה מלבושים לנשמתו ,וכן בסוד רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת
שהוא תיבת גמא הנ"ל )פתח כג( ותחמרה בחמ"ר ובזפ"ת 4020כמ"ש בזוהר )ח"ב י"א ע"ב( הכל
בסוד הטוב מן הרע שבנוגה.
והענין לבוש הנשמה הוא מאימא כמ"ש הרב ז"ל )מ"ן ומ"ד פרק י"ב( שהם לבושי
המוחין כי הנשמות קודם שבאו לעולם הם אזלין ערטילאין ,4021וכמ"ש )בראשית ג ז( באדה"ר
כשחטא וידעו כי ערומים הם ,שבתחי' הי' לו נשמה מאצי' ולבושהא מבריאה שהוא נפש חיה
שלו וכשחטא אפשיט מלבושהא והיינו שנסתלק ממנו נשמה דאצי' ואינה יכולה להאיר בנפש
הבהמיית שלו מאחר שנתקלקל נפשו ,ונמשך אחרי תאוות ומדות רעות שהנגה עשתה לו ונבלע
בנפשו בכח גדול מצד הטוב והרע המעורב בו ,4022ולכן מן חטא אדה"ר והלאה כל הנולדים
בעולם צריכים לתקן את אשר נתעות ,והיינו ליטול אלו הלבושים מן הנגה ולבררם בסוד הטוב
כדי לחבר הנשמה להאיר בהם ,ונעשה הטוב שבירר ממדות שבנפשו לבוש לנשמתא דאצי'
בסוד מ"ה וב"ן ,אדם ובהמה תושיע ה' )תהלים לו ז( ,ותיקון אלו המדות הוא ע"י התורה שנתנה
לישראל ,והאדם ע"י עסקו בתורה הוא יודע להפריש בין הטוב ובין הרע ,שהנגה אינה יכולה
לפתותו ולרמות אותו בסוד השקר ועי"ז מקיים כל הרמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת ועושה לבושא
לנשמתא והתורה הוא מחו"ב שלמעלה )דברים ד ו( כי היא חכמתכם ובינתכם כו' ,והם בסוד
או"א המדריכים האדם בקטנותם כמ"ש )משלי א ח( שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך
כו' ,והם ב' תורות ,שבכ' ושבע"פ ,כי חו"ב הם הדוחים את הסט"א ואין להם אחיזה בו והוא
מ"ש )קדושין ל' ע"ב( בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין ,שהם א"ש ומי"ם העליונים מחו"ב
שמשם ב' עטרין חו"ג של הדעת ,להזהר ממצות ל"ת ולקיים מ"ע ,וע"ז אמרו )קדושין שם( אם
אבן הוא ,בעצלות מסוד הנגה מסוד טחול 4023שהוא אבן המכביד את האדם למשוך בתר ענוגין
דהאי עלמא ומתעצל בקיום מ"ע ,נימוח ע"י מים חסדים של הדעת ,ואם ברזל הוא בסוד כבד
כועס ,4024מתפוצץ ע"י אש התורה עט' דגבורות שנא' )ירמיה כג כט( הלא כה דברי כאש כו',

 4019עי' בתיקו"ז כ"ו ע"א ,והיינו י' פעמים א' ועוד ה' פעמים ד' ועוד ו' פעמים נ' ועוד ה'
פעמים י'.
 4020עי' שמות ב ג.
 4021עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ג וז"ל ,וכן סוד הלבושין בג"ע הכל בסוד המצות שהן בעולם
הבריאה לבושא דשכינתא ולבושין דאדם ,ושם שכר ועונש ,וז"ס נשמות דאזלין ערטילאין ,כי
לבוש שלהן בקליפה ,וכל התורה ומע"ט הכל תלוי בלבושין אלו ,כמש"ל בפרשת בראשית הנ"ל,
וז"ס ומעיל קטן תעשה לו אמו ,כי באמא תליא מלתא ,ולכן אמר ומעיל קטן כי שם הוא המאור
הקטן ,עכ"ל.
 4022עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ט ע"ב וז"ל ,ואין ראשית אלא נשמה ,ואורייתא טפילה לנשמה,
ר"ל דנשמתא הוא דאצילות ואורייתא הוא דבריאה ,שבה שכר ועונש כנ"ל ,ואמר שם בגין דאיהו
מאילנא דחיי דלא תליא מיניה זכות וחובה ,לא אגרא ולא עונשא דאינון ע"ה טו"ר כו' ,עש"ה ולכן
ח"ב אד"ם אתפש"ט שמאל"א ,והוא נפש הנ"ל ואתפשטו אינון בלא גופא ,ר"ל כל הבאין מנפש
הבריאה בל"א גופ"א לפי שנפקו מכללא דאדם ,שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם כנ"ל,
ועכשיו נפרדה נפש בהמה מאדם ואינן בכללא דאדם ,וכן למעלה נתפרדה בריאה מאצילות ,וזהו
הפירוד דמטרוניתא מבעלה בכ"מ מהזוהר ותקונים כי באצילות שם אין פגם ואין שם לא מיעוט,
ואין תלוי במעשה התחתונים כלל כמ"ש בתקונים הרבה פעמים כידוע ,וכמ"ש בזוהר הנ"ל דהפגם
הוא דאפשיט השכינה מלבושהא דאדם דאצילות לא חטא ,וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה
קודם החטא כידוע וכן בכל נשמה דאצילות כידוע ,וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא
הפירוד ואינון דמתפשטו בלא גופא הן הרע שמהן שדין ולילין ,עכ"ל.
 4023עי' לעיל פתח יז.
 4024עי' ברכות ס"א ע"ב.
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והם ב' בנות לוט ,הכעסני והתאוני ,שנתקיים ע"י התורה שהם מחו"ב והוא סוד חיבורא דאצי'
ובריאה נשמתא ונפש הבהמיית ,אדם ובהמה תושיע ה'. 4025
ולכן ע"י אימא נעשה לבוש לנשמה והוא סוד חשמ"ל דאימא שנכנס ומכסה על
הקדושה להפסיק בין הקדושה ובין נגה הזה שלא יהי' לה שליטה עליו ,ובאמת הוא סוד
התשובה שכל דבר שנתקלקל וחוזר ונתקן הוא בסוד התשובה ,וכן כל הבירורים של הנשמות
הכל מה שנתקלקל ע"י חטא אדה"ר וחוזרים ונתקנים צריך סיוע מאימא בסוד התשובה כמ"ש
)שבת ק"ד ע"א( הבא לטהר מסייעים אותו ,והוא המברר מלבושים שלו שאבדו תחי' ,שכל
הנשמות הי' נכללים תחי' בנשמת אדם ,כמו שכל הגופים של ב"א היו נכללים בגופו ,4026וידוע
כי התורה הוא כלל המלבוש שנארגת מאותיות בסוד רל"א שערים פנים ואחור ,4027והוא כלל
תורה שבכתב ושבע"פ שהוא ב' שמהן הנ"ל ,וכלל המלבושים הוא בב' מזלות של הדיקנא,
שהוא שורש חו"ב ושם המדות מתוקנים להעביר כל רע ,ובמזל עליון הם ח' בגדים 4028בסוד
בגדי זהב של כ"ג שהם בסוד ח' אתוון דב' שמות הנ"ל ,ואח"כ ד' בגדים באימא במזל תחתון
בסוד שם אהי"ה שבו נכנס לק"ק ביום הכפורים בסוד התשובה שהוא ונקה הכולל הכל ,ואלו
הם הכוללי' כל המדריגות שהם ג' שמהן הנ"ל שכוללים ג' חלקי הפרצוף ראש בטן גויה והם
לבושין דנר"ן כמו שית' בפתח שאחר זה בס"ד ,ואלו י"ג תקונים הם סוד י"ג הויו"ת גי' לבו"ש,
ולבושין האלו הם מתפשטים לעולם הבריאה ששם הוא לבושא דאדם דנשמתא ,והוא סוד שם
מ"ב דשם אקי"ק אשר אקי"ק ועם לבו"ש הנ"ל הוא סוד בגדי יש"ע והוא הסיוע לנשמות
לעשות ולברר מלבושים שלהם מן הנגה.
פתח כז
סוד הבירור הזה ניתן לישראל לתקן כל הצלם דנגה והוא הולך ומתברר מעט מעט עד
ימות המשיח שע"ז אמרו )יבמות ס"ב ע"ב( אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף ,שהוא
קומה שלימה דנשמות שהיו נכללים באדה"ר שנפלו בנג"ה הזה ,כי ג' קלי' הראשונות הם הרע
הגמור והם סוד 4029אש ,רוח ,ענן ,והרביעית ונגה לו סביב ,4030ונפשות או"ה הם מג' הראשונים
ונשמות הקדושות דישראל בנגה ,הרביעית ,וכ"ז שלא נתברר הנוגה ,אז ע"י הקדושה שנבלע בו
דבוקים הג' קלי' בנגה ויש להם שליטה שהם הרצועא בישא לענוש ע"י ,שע"י זה מתנקים
מעונותיהם ,והוא סוד הכ' )תהלים ז י( יגמר נ"א ר"ע רשעים שהוא ר"ת נגה אש רוח ענן ,והם
ג"כ בסוד קומת הצלם דנבוכדנצר ,והם ד' חיות המושלים באדם והרביעית אין לה שם* וקצת
יש לה צורת אדם ,עינין כעיני אנשא ופום ממלל רברבן )דניאל ז ח( ,והוא הרביעית שהי' בו
קצת טוב בסוד אחינו שנשתמד ,והוא בסוד הנגה שנתדבק אל הג' קלי' האחרות וישראל שהם
בגלותא ביניהם הנשמות שנולדים בכל דור הם מה שמתבררים מן הנגה.
ובתחי' יוצאים ערומים ,וע"י תורה ומצות שעוסקים בהם הם מתקנים הלבושים
ומבררים אותם מן הנגה והם כתנו"ת או"ר שהיה בתחילה לאדה"ר שהם מסוד ש"ך ופ"ר
ניצוצין ,ומהם נעשה מלבוש נארג מסוד האותיות שהם מתחלקים לתס"א סוד )דניאל יב ג(
והמשכילי"ם יזהירו כו' ,כמו שנת' במקומו )פנימיות וחיצוניות פתח יז( והוא בס"ת הם ש"ך
ופ"ר ,ור"ת כלל האותיות ,ובאמצע הם תס"ב שערים המתגלגלים בסוד כ"א פעמים כ"ב
כידוע ,4031וז"ס לבוש ציצי"ת בד' כנפי בגדיהם שהוא מלבוש הנשמה ע"י המצות )במדבר טו
לט( וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' כו' ,והם סוד ש"ך ופ"ר הנ"ל ,והוא סוד הכנ"ף
 4025עי' ספד"צ כ"ח ע"ב וז"ל חד בכללא דאחרא משתכחא בהמה בכללא דאדם אדם כי יקריב
מכם קרבן לה' מן הבהמה )ויקרא א ב( משום דאתכלל בכללא דאדם ,עכ"ל ,וע"ש בגר"א )כ"ח ע"ד(
וז"ל האצילות ובריאה הם באחדות ,ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה וחכמה ובינה הן
רעין דלא מתפרשין ,עכ"ל.
 4026עי' לעיל בית נתיבות עגו"י פתח א'.
 4027עי' ס"י פ"ב מ"ד.
 4028עי' בהגר"א על ספד"צ י"ח ע"ג.
 4029עי' יחזקאל א ד.
 4030עי' ע"ח קלי' נוגה פרק ב'.
 4031עי' ס"י פ"ב מ"ד.
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תכל"ת שהוא בבריאה ששם הם המלבושים כמו שנת' במקומו )אבי"ע פתח י'( והוא מ"ש
)מנחות מ"ג ע"ב( תכלת דומה לים כו' ורקיע לכסא הכבוד ,ודומה לספיר כמ"ש )שמות כד י(
והוא סוד היכל לבנת הספיר שנגד שם עומדת הנגה והוא טיקלא דעשיקת נשמתין שהוא
4032
מתדבקת שם בהיכלא הנ"ל ,וכבר כתבנו )א"א פתח מד( ששורש הלבו"ש מי"ג תיקונים
שהם המאורות בהיכל הנ"ל בסוד וקנה הכל ,4033והם י"ג בריתות על המילה ,4034והם סוד ח'
חוטין וה' קשרים ,שח' במזל עליון וה' במזל תחתון ,בסוד אחד דק"ש ,ולכן תרי"ג אברים תליין
ביסוד ועט' 4035וכן תרי"ג איכות ברוח המאירים בנפש ע"י קיום הברית ,4036שבלעדי המילה אין
הרוח מאיר בנפש ואין המצות פועלי' כלל בנפש כמו שנת' במקומו )תיקון פתח ג'( כי צריך
להסיר הערלה שהם ג' קלי' הראשונים והנגה לכלול בקדושה שהוא סוד הפריעה שפורעים
האור ומגלים העט' והעור נכלל שם בקדושה הם י"ג עם ת"ר הנ"ל.
וסוד הד' כנפות הם קצות המידות הטובים הכלולים בד' יסודות ארמ"ע שבאדם ,שכל
יסוד מוליד מדות אחרות ,כגון ,כעס מיסוד האש ,ותאוה ממים וכדומה ,והם כלולים בטו"ר
ומקצוות של אלו המדות שהם המלבושים שבתחי' הי' אדם כולו טוב וכל המדות שבו הי' כולם
בטוב הגמור ואחר החטא שהוא נחש הנושך בעקב ,בסופי המדות ,להמשיכם לצד הרע והוא
סוד אחיזתם בצפרנים שהוא הנשאר בסיום הלבוש הראשון שהי' לאדה"ר ובזה הוא מחטיא
האדם כמ"ש )ירמי' יז א( חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפורן שמיר ,ולכן צריך לעשות
ציצית על ד' כנפי הבגדים שהם ד' יסודות וד"פ כנ"ף הוא סוד ש"ך ופ"ר ,ציצי"ת הנ"ל ,שבהם
הבירור והרע של נגה הוא סוד ק"ך צירופי אלקים מז"א של בריאה ולמטה שהם כלים החיצונים
שלהם וחוץ מהם החשמל שהוא הסיוע דאימא שמשפעת שם להפסיק בין כלים דקדושה לבין
הנגה וכמ"ש לעיל )פתח כו( והנגה הוא אלהים אחרים נגד ק"ך הנ"ל שבהם ת"ר אותיות סוד
שק"ר ,טו"ר מעורים ביחד ,וצריך לזה לבוש דקדושה בתורה שהוא ג"כ סוד ש"ך ופ"ר תורה
שבכתב ושבע"פ מחו"ב ועם ו' ה' ,ו' סדרים וה' חומשי תורה הוא תור"ה כמ"ש רבינו הגדול
בליקוטים )יהל אור ח"ב כ"ב ע"ב( 4037וע"י התורה יכול לברר הטוב מן הרע ולהבדיל האמת מן
השקר והוא בירור המדות שלו וכבר כתבנו )בפתח הקודם( שג' הקלי' הראשונות הם אש רוח
ענן ,ג' יסודות אר"מ ,והרביעית נוגה הוא יסוד עפר ,ששם הם סוד מנצפ"ך פ"ר דינים וע' כוחות
בנגה שנעשים חד מדורא שהוא מה שנתחלף כתנות אור בכתנות עו"ר ,והוא נחש הנ"ל כמ"ש
)בראשית ג יד( ועפר תאכל כו' ,בעפר שחרות הצפורנים משם הבירור ממלכין דמיתו כמ"ש
)דניאל יב א( ורבים מישיני אדמת עפר כו' ,והוא סוד המיתה של האדם שגופו הוא חשמ"ל
דנגה ,כתנות עור ,שצריך לאתבלא הזוהמא בעפר והרע יקח את שלו ומלבישים אח"כ את
הנשמה בלבושין דג"ע מסוד עפר דקדושה מהטוב שבו שבירר לו ע"י המצות והוא הנגע
שבבית ,וכתיב )ויקרא יד מ-מב( וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע וכו' ועפר אחר יקח וטח את
הבית ,שכבר נתבאר )פתח כד( שהצרעת הוא קלי' נגה יסוד המיתה הוא דורון שנותנים לו כמ"ש
בזוהר )ח"ג ס"ג ע"א( ארמי לי' גרמא לכלבא ולחיך עפר דרגליך ,וזה ענין פרה אדומה שהוא
לטהרת טומאת מת כמ"ש )במדבר יט יז( ולקח מעפר שריפת החטאת כו' ,שהשריפה שלו הוא
סוד הבירור הטוב מן הרע דנגה כמ"ש הרב ז"ל ,והרע שבו נשרף ונבלע באש מתלקחת שהיא
הקרובה לנוגה ולוקחת דילה בסוד א"ש נג"ה ,4038ונח"ש עפר לחמו )ישעיה סה כה( וכן כתיב
)בראשית ג יד( ועפר תאכל כל ימי חייך ,והוא באמת דוגמת מיתת המלכים שהרע שבהם נתברר
לעצמו והטוב לעצמו וע"ז נאמר )דניאל יב א( ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם
 4032עי' בהגר"א על ספד"צ ה' ע"ד שי"ג תיקונים גי' לבו"ש.
 4033עי' שעה"כ עמידה פרק ב'.
 4034עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב.
 4035עי' בהגר"א על ספד"צ ז' ע"ג וז"ל ,אמר באד"ר דף ק"ל חד רוחא נפיק לז"א כו' וחד כו'
לבריה דדוד כו' לפי שהן יסוד כלל הז"א ועטרת המלכות כנ"ל ,וז"ש )חגיגה י"ד ע"א( כרסוון א' לו
וא' לדוד ,עכ"ל.
 4036עי' לעיל הערה .202
 4037וז"ל ,תורה הוא כוש ופרה כמ"ש במ"א ,וכידוע שתורה הוא זו"נ שבכתב ובעל"פ ,והנה
שכ"ה ופרה הם מאו"א כמש"ש ,וההי"ן של פרה הוא ה' אחרונה של השם שכוללת ה' אותיות
מנצפ"ך וכו' וזהו תורה ת"ר הן האורות עצמן ו"ה הן כללות הנ"ל וכו' ,עכ"ל.
 4038עי' תיקו"ז ח' ע"א.
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ואלה לחרפות ולדיראון עולם ,ותחיית המתים הוא בסוד גוף חדש מזוכך כמו מלבוש הראשון
שהיה לאדם כתנות אור שלו ,וע"ז אמרו )כתובות קי"א ע"ב( עתידים צדיקים שיעמדו
בלבושיהם וכו'.
*הגה"ה וסוד הנגה כבר כתבנו שהוא חיה הרביעית שאין לה שם ,והוא עיקר הנגה
הנחש שהיה מרמה לאדם ונטל הבגדים שלו ,4039והוא אחינו שנשתמד ,והוא ושמו נרמז בסוד
)בראשית ג א( והנחש היה ערו"ם 4040מכל חית השדה ,שלכן היה לו קצת דרגין מאדם עיינין לי'
כו' ופום כו' )דניאל ז ח( ,שכן הנחש היה מדבר ,ולכן היה משתדל יעקב ליטול ממנו
הברכות 4041ונשאר בסוד )בראשית ג יד( ארור אתה מכל הבהמה כו' ,ונטל ג"כ ממנו הבגדים
)שם כז טו-טז( בגדי עשו בנה החמודות ואת עורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת
צוואריו ,והוא )דניאל ז יט( שנין די פרזל שלו בפה בדבור ,וטופרי די נחש בידי שבהם אחיזתו
במעשה ובדיבור שהלך עמו ג"כ בשני דברים אלו בערמה ועי"ז לקח ממנו הברכות והבן זה.
פתח כח
ובירור הזה הוא בג' עלמין בי"ע שבכולם מתפשט החשמ"ל דאימא בסוד קומה שלימה
דראש בטן גויה ,שהם לבושי נר"ן שמתפשטים בג' עלמין בי"ע ומברר הטוב מנגה שבכולם,
והיינו שכלל עבודה של ישראל הוא בג' דברים במחשבה ודבור ומעשה שהם נר"ן ,וג' חלקי
הגוף ,מחשבה בראש ,ודבור בגוי' בידים ולשון חק מכריע בהם ,ומעשה בגוף בבטן ורגלין,
והיינו שע"י המחשבה טובה של האדם בתורה ומצוות הוא מברר הטוב שבנגה של עולם
הבריאה ועושה לבוש לנשמה ,והמחשבה הזה באמת הוא כלול משנים שהם בסוד חו"ב דהם
ריעין דלא מתפרשין 4042והוא סוד דחילו ורחימו של תורה ומצות ,4043י"ה של השם ,ולכן אהבה
ויראה הם משולבים זה בזה כמ"ש במ"א )אפיקי ים קידושין ל' ע"ב( והוא נשמה וחיה ששניהם
נכללים בחד ,וע"י הדבור בתורה מברר הטוב שבנוגה דיצירה ,לבוש הרוח ,וע"י מצות מעשיות
הטוב שבנוגה דעשי' לבוש הנפש ,וגם הם כל א' כלול משנים ,שדבור בתורה הוא בתורה
שבכתב ושבע"פ ,ובמצות מעשיות במ"ע ומל"ת ,והם בסוד ג' ח"ק ט"ר י"ש שבג' עלמין שהם
ימינא ושמאלא שבכל אחד כמ"ש רבינו הגדול בליקוטים.4044
 4039עי' רש"י פסחים נ"ד ע"ב וז"ל ,ד"ה בגדו של אדם הראשון  -שהיו חקוקות בו כל מין חיה
ובהמה ,והוא נמסר לנמרוד על כן יאמר כנמרוד גבור ציד )בראשית י( ועשו הרגו ונטלו ,לפיכך היה
איש ציד ,והן שכתוב בהן החמודות אשר אתה בבית )שם כז( ואני שמעתי בגדיו של אדם הראשון
היינו כתנות עור שהיו לו ,עכ"ל.
 4040גימ' יש"ו.
 4041עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ס אחיזת ס"א בלבושין ,כמ"ש )ברכות ו' ע"א( הני מאני
דרבנן דבלו מחופיא דידהו ,וכמ"ש בפ' משפטים )קי"ב ע"ב( חמו חבריא מה כתיב ותקח רבקה את
בגדי עשו בנה הגדול החמודות כו' ע"ש ,והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה כמו שרימה
הנחש לאדה"ר ,כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה ,שיעקב שופריה דאדם )ב"ב נ"ח ע"א( ועשו
של הנחש ,כמ"ש שם )קי"א ע"א( בהג"ה ת"ח מה כתיב ,ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו' ,עד סוף
כל הג"ה ע"ש ,ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל ,ועשו נטל בגדיו של אדה"ר שנתפתה אחר
הנחש ולקח הס"ם ,והוא עשו והוא בגדי החמודות ,ולכן נטל יעקב ממנו ולקח הברכות ,וז"ש חיה
טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"ל והוא נפש הנ"ל ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על
ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו פורה דרכתי )שם(
שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור בפרשת משפטים )קי"א
ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי' עד דאתא שמואל ,מאי
בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו' ,ושם בד' קי"ב ע"ב מה
כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני מאני דרבנן דקא בלו
מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא
ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל.
 4042עי' זהר ח"ג ד' ע"א.
 4043עי' תיקו"ז כ"ו ע"ב וז"ל ,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' ,עכ"ל.
 4044עי' 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'
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והענין בזה כי בכל דבר יש מ"ה וב"ן שהרע עיקר אחיזתו בב"ן והמ"ה הוא תיקונו
ומוסיף בב"ן אורות חדשים ,והוא הכל בסוד הבחירה שבשבילו נברא האדם ,והוא ענין )תהלים
לד טו( סור מרע ועשה טוב ,שתחילה צריך לנקות אורות דב"ן ולהוציאם מן הרע ואח"כ מוסיף
בו אורות חדשים מה שלא היה לו בתחילה שזה גורם לב"ן שלא יחזור לקלקלו ויהיה נתקן
בטוב הגמור ,והם סוד השמירה במל"ת להיות סור מרע ולהפריד כל מדה רעה ובזה יוצא נפשו
מן הסט"א ,ואח"כ בקיום מ"ע בפועל מוסיף הארה בנפשו ,וכפי חלקים שבנפשו שצריך לברר
מן הנגה כך הם מספר ימי חייו 4045שנקצבו לו שבכל יום מברר בירורים חדשים כמ"ש בכ"מ,
ונמצא שכל ענין ביאת אדם בעוה"ז לתקן מה שנתקלקל וגם להוסיף תיקונים אחרים כדי שלא
יוסיף ליפול בסט"א.
4046
והוא ממש סוד התשובה שזדונות נעשות זכיות והיינו שעושה תשובה מאהבה
שהוא מוסיף גדרים וסייגים לכל דבר שלא יהי' נכשל בחטא ,והוא ממש סוד מ"ה ב"ן שבמה
שחוזר מחטאו ומתודה בפה הוא מוציא מן הסט"א והוא ב"ן שיוצא מהשבירה ,והגדרים
שמוסיף הוא בסוד הארת מ"ה ,וסוד התשובה א"א להיות כי אם ע"י אור אימא שהוא חשמ"ל
4047
המגין עליו שהוא לבוש המוחין ,שהרי תיקוני ב"ן שנותן לו מ"ה דדכורא הם בסוד הזיונין
שהוא ע"י המוחין שנתנו בו והמוחין באים מלובשים באורות אימא והוא הסיוע לאדם לברר
הנר"ן שלו ,והם בסוד רפ"ח נצוצין שהם מחשמ"ל ב' שמות הוי"ה אדנ"י בג' עלמין בי"ע הם ג'
פעמים צ"א ,ועם שורש חו"ב שהם י"ה ריעין דלא מתפרשין הם רפ"ח ,ויחוד הוי"ה אדנ"י
שבכל עולם הוא חיבור מ"ה ב"ן שבו מברר הלבושין ,והוא צל"ם אלקים של האדם שע"י כתיב
)בראשית ט א( ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ כו' ,שהוא המגין על הקדושה מסוד ד'
מלכיות ד' קליפות הנ"ל ,שצלם זה הוא אהי"ה דאימא וכאשר מתחבר הצלם עם הרפ"ח הטוב
המתברר הוא נעשה סוד דמו"ת ,קס"א ורפ"ח.
וחשמ"ל דנוגה הוא צל"ם טמא גי' צדי"ק למ"ד מ"ם שהוא נח"ש ,וכאשר מתחברים
רפ"ח עם ע' דנגה דהם ע' גוונין שנעשים מדורא חדא נעשה ג"כ נח"ש ,שניטל צלם אדם ונדמה
לו כחיה ,ולכן שם הם ד' חיות והם ד"פ ח"י ,ע"ב אומין עם עשו וישמעאל ,4048והוא הצלם
שראה נבוכדנצר והרביעית הוא כנגד כולם וכנגדם בקדושה ע' נפש עם יעקב ואברהם ויצחק הם
ע"ב ,והם סוד רפ"ח ניצוצין שמחברים ד' פעמים ע"ב שנפלו מסוד שבירת הכלים.4049
ואלו הם סוד הגדרים שעשו חכמים 4050לכל המצות שבתורה כמ"ש )ויקרא יח ל(
ושמרתם את משמרתי ,שהוא למעלה מגדר החיוב 4051שבתורה ,שהחיוב הוא לפי גבול האורות
שבזו"נ לפי התחלקות אברים שלהם שבהם נתקנים המאורות שלהם ,אבל הגדרים הוא מ"ש הכ'
)ויקרא יט א( קדושים תהיו כו' ,להוסיף קדושה יותר והוא בסוד אורות דאימא שהם למעלה
מגבול החיוב שבזו"נ ,וזה נק' צדקה שמוסיפים על החיוב בתוס' זהירות ופרישות ומילי
דחסידותא ,וע"ז נאמר )ישעיה סא י( כי הלבישני בגדי יש"ע ,הם אורות של זו"נ הוי"ה אדנ"י
בהכאה ,מעיל צדקה יעטני ,הוא סוד הגדרים שעי"ז מוריד הארת אימא והוא לבוש נה"י שלה
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.
 4045עי' ע"ח שער הצלם א' וז"ל ,כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין ,ובכל גלגול
וגלגול באים מקצת מהם ,וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה ,כך
הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא ,לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי
)רכ"ד ע"א( כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו ,עכ"ל.
 4046עי' יומא פ"ו ע"ב.
 4047עי' בהגר"א על ספד"צ ג' ע"א וזיוניהון לא אשתכחו.
 4048עי' אדרת אליהו על דברי הימים א' פ"א פי"ג.
 4049עי' ע"ח רפ"ח פרק ה'.
 4050עי' גר"א תז"ח ל"ד ע"א וז"ל ,בכל דור ודור עבדין גדרות חדשים לפי שהדורות מתמעטין
והולכין והערב רב מתגברין צריך לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו הע"ר וכו'.
 4051עי' לעיל אבי"ע פתח ח'.
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שנעשה שמירה למוחין ,והוא באורות אהי"ה דההין גי' מעי"ל בסוד )ש"א ב יט( מעי"ל קטן
תעשה לו אמו ,ונק' מעיל צדקה שעושה צדקה עם קונו ,וזה נק' כתנות או"ר ,גד"ר ,חשמ"ל
עלאה דאימא ,שמגין ומפסיק בין אורות הקדושה לבין חשמל דנגה ,ולכן )קהלת י ח( ופורץ
גד"ר ישכנו נחש ,שע"י הגדר מזדכך הנגה ונדבק בקדושה שאורות אימא מטהר ומעלה הטוב
שבו ודוחה הרע לחוץ ,משא"כ כשמסתלק הארת אימא בסוד סילוק המוחין למעלה ונשאר
בסוד נח"ש דקטנות ומתדבק הנג"ה לא"ש מתלקחת ונעשה נח"ש ,ולכן בעל תשובה צריך
להוסיף עוד גדרים שהתשובה הוא שצריך לעלות לאימא מקום שהסט"א אין לה שליטה שם כדי
לתקן את אשר הגביר כח הסט"א ,וצריך להוסיף גד"ר להמשיך או"ר חשמ"ל דאימא לשמירה
שלא יוסיף עוד לחטוא והבן דברים אלו מאד.
פתח כט
פסל ומסכה הם זו"נ דנוגה והם בסוד עגל שעשו במדבר וסוד ב' עגלים שעשה ירבעם,
שכבר כתבתי למעלה )בפתח כז( שנוגה הוא המרמה את האדם ומראה לו טוב בזה ,ואין בזה
עון ,והיינו שבכל מעשה צריך האדם לחקור הרבה ע"פ חכמת התורה שבכתב ושבע"פ וע"פ
הכללים והגדרים שעשו חז"ל ,ואחר ההסכם וישוב הדעת אז יעשה ,ובאופן זה לא יבוא לידי
חטא ,שהדעת הוא מסוד המתקלא 4052שנתחדש אחר התוהו שע"י נתקנו המלכים ולכן הסט"א
הוא בלא דעת 4053כמ"ש )קהלת ד יג( מלך זקן וכסיל ,והם אותם שעושים מעשיהם במהירות
ובהלה רק תיכף שנופל לו במחשבתו ,והוא פתוי היצה"ר שמראה לו היתר בדבר שהוא אחוריים
דחו"ב ואין בהם דעת כמ"ש )משלי יט ב( גם בלא דעת נפש לא טוב ,והוא סוד שרץ השורץ
ורוחש על הארץ ואינו עומד בישוב הדעת ולכן הסט"א נק' אוכמא בלא רגלין ,כמ"ש )שבת ק"ד
ע"א( שקרא לא קאי ,שהוא קיימא דחד סמכא ,משא"כ אמת ,דכל מה שהוא בלא ישוב הדעת
אין לו קיום ,והוא הסט"א שאין לו מנוחה וישוב הדעת ,להט החרב המתהפכת )בראשית ג כד(
מדכורא לנוקבא ומנוקבא לדכורא כד אזל יתיב וכד יתיב אזל ,כמ"ש רבינו הגדול בפי'
לתיקונים תיקון ס"ט) 4054קנ"ה ע"א( שהוא מתהפך ג"כ באדם ממדה למדה ,והכל לרע שאינו
עושה בישוב הדעת להבדיל בין אמת לשקר ובין טוב לרע לפי מה שנופל לו בדמיונו ,והוא
הולך בחשך ואין נוגה לו שמהפך הנגה לקלי' הרעים ולכן נק' אוכמא בלא רגלין.
והוא סוד פסל ותמונה שעושה דמות לפעולת מאורות דקדושה דאצי' שהם עצמם סוד
המצוות ועניני השגחה ויציאת הנבראים והשגחתם בפרטות ע"י דמיון שקרי מענייני תאות
עוה"ז והבליו להיות נמשך אחריהם ,וחשבו להוריד השפעה עליונה ע"י הכבוד השורה בהם
בסוד )תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה ,שהוא סוד כל עניני ע"ז שחשבו להוריד שפע מהם,
רק שזה ההפרש בין ע"ז ממש לענין העגל ועגלי ירבעם ,שע"ז עצמה הוא בחיצוניות הכלים
עצמם של הנבראים שדבקו באלהים אחרים שהוא אוחז בכלים חיצונים ,בסוד ק"ך צירופי
אלקים שמז"א דיצירה ולמטה ,והוא מה שעבדו למלאכים אשר בשמים וכוכבים ומזלות שהם
מתחילים מז"א דיצירה ולמטה ,אבל ענין העגל שעשו במדבר הי' בפנימיות הקדושה אשר בהם,
שבזה פיתה אותם הנוגה שאין בזה חטא שעושים תמונה רק לדמיון בלבד ,וז"ס מה שאמרו
בעגל )שמות לב ו( חג לה' מחר ,בסוד הוי"ה פנימיות שבהם ,וכן בעגלי ירבעם שחשב להטעות
ישראל ונמשך אחר פיתוי הנגה שאין בזה חטא כלל כמשנ"ת ,וזה נקרא פסל ומסכה וכמ"ש
רשב"י בעת שגילה להם האידרא )אד"ר קכ"ז ע"ב( ארור האיש אשר יעשה פסל וכו' ושם בסתר
כו' ,ר"ל בנקודה פנימיות הקדושה שמתפשט בכל דבר ,שאף שגדול כח הנביאים שמדמים צורה
ליוצרה ,וכן רשב"י שדבר בתמונת אדם בכל ענינים שדברו המקובלים אינו אלא בסוד שיעורא
דליבא ,בסוד שרשי דמות אדם וכח פעולותיו אשר שרשים האלה הם כוחות אצי' ית' ,כמו שנת'
 4052עי' בהגר"א על ספד"צ א' ע"ד וז"ל ,הגהה  -ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת שע"י הזיווג
באו"א ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין ,עכ"ל.
 4053עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ג וז"ל ,הסריס אין לו זקן ,וזקן הוא סימני גדלות כידוע,
והוא הדעת כידוע ,בסוד ידע את חוה אשתו ,וידע את אשתו ,כי הזרע הוא חו"ג מיין דכורין ומ"נ
הן חו"ג ,ולכן אל אחר שאין לו דעת ,אסתרס ,כידוע בסוד גם בלא דעת נפש לא טוב )משלי י"ט(
עכ"ל.
 4054נדצ"ל ע'.
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בחיבור הזה בכל דבר באריכות ,אבל לא ח"ו במעשה לעשות ולהתדבק בחיצוניות הדבר בכדי
שעי"ז יתקשרו בפנימיות.
וענין התמונה הזאת שהסט"א מפתה האדם הוא נק' פסל ומסכה בסוד עמוק מאוד ,כי
כבר נת' למעלה )צמצום פתח ט'( ששורש קו המדה שע"י יצאו הנבראים בגבול ושיעור וסוד
כוחות העולמות ואצי' לפי מדת הנבראים הוא ע"י הבוצד"ק ושורש הצמצום וסוד הגבורות
שעשו גבול להתפשטות כוח המאורות ,וכח הצמצום הוא סוד )שמות לד א( פסל לך כו' ,כמו
האומן העושה כלי שפוסל ומחתך וזורק הפסולת כדי שיצא הכל לפי מדתו הראוי לו ,ומסכה
הוא התוכא דדהבא 4055שכח הגבורות הוא זהב כמ"ש )איוב לז כב( מצפון זהב יאתה ,שמשם
יצא הגבול והמדה ומשם בסוף הגבורות והתפשטם ע"י הצמצום בסוף המדרגות יצא עולם
הגשמי בתמונה ודמות ממש ,וזה נק' התוכא דדהבא ששורש הגבורות הוא ה"ג דבוצד"ק ה'
אותיות אלקים ,ואח"כ בהתפשטם הם ק"ך צירופים ,ומזה סוד מסכ"ה ועי"ז הטעו ע"ר בכח
הנוגה את ישראל לעשות עגל של זהב בסוד שור מהשמאל לעשות עגל בסוד 4056כבוד חונה
בצורת גוי' שהוא הפנימיות שמתגלה בכח הצמצום הגדול.
והם סוד פסל דכורא ומסכה נוקבא ,שדכורא הוא בולט ונוק' שוקע וכן פסל הוא צורה
הבולטת ומסכה הוא שוקעת כמ"ש )שמות לב ד( ויצר אותו בחרט ,שחרט הוא הכלי המקבל
השוקעת ומה שניתן בו הוא יוצא בולט בבחי' פסל ,והוא סוד ע"ז וג"ע שהם ב' בנות לוט,4057
והם הע"ז בדכו' ותאוה למלאות תשוקת הזונה בנוקבא ג"ע בענוגין דהאי עלמא והוא כמ"ש
רבינו הגדול וגלה לתלמידיו 4058בשם הגאונים שאחרי הש"ס ,שכל ע"ז צריך להקדים לו סוד
ג"ע והוא מ"ן ומ"ד דסט"א ,וז"ס חר"ט שהוא אוי"ר והוא בנין של דור הפלגה עיר ומגדל
כמ"ש )בכורות ח' ע"ב( בני לן ביתא באויר"א דעלמא ,והוא סוד תהו"ם חללא דאגוזא ,4059והוא
המו"ת של האשה זונה )משלי ה ה( רגלי' יורדות מות ,וסוד ח"ט של חר"ט ח"ט 4060של נח"ש
ושט"ן ור' הוא אחוריים דאלוקים ,וכן היה סוד העג"ל של הע"ר בכדי להתיר להם עריות וענוגין
דהאי עלמא 4061שחשבו להמשיך הקדושה ע"י ציורין דהאי עלמא ,ולכן כתיב )שמות לב ו(
ויקומו לצחק ,והוא שחוק הכסיל )שם יט( וירא את העגל ומחולות ,והוא שחוק הכסיל טחול,

 4055עי' זהר ח"א ס"ב ע"ב.
 4056עי' אבן עזרא שמות לא יח.
 4057עי' בהגר"א על ספד"צ ט' ע"ג וז"ל ,ידוע ששתי בנות לוט הן נגד נשי יעקב ובכירה שילדה
מואב הוא מתחיל אחורי הת"ת בחינת רחל כידוע שלכן נקרא מואב מאב ודבוקה בת"ת ,עכ"ל,
ועי' שער הפסוקים  -פרשת וירא וז"ל ,והנה הם נאחזות בסדר מורד הגבורות כי תכף ברדתם אל
מקום לאה נאחזות שם ונעשות בחי' מואב )נלע"ד שצ"ל עמון  -זה לשונו של השעה"פ( ואח"כ
ברדתם אל מקום רחל נאחזות שם ונעשית בחי' עמון )נלע"ד שצ"ל מואב( ובבחי' זו תקרא
הבכירה לאה והקטנה רחל וכעד"ז קדם קליפת עמון למואב ,עכ"ל ,ועוד עי' מדרש הנעלם ח"א ק"י
ע"ב וז"ל ,רבי אבא אמר מאי דכתיב )משלי ל טו( לעלוקה שתי בנות הב הב אלו שתי בנות לוט
דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם ,עכ"ל ,ועי' 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' ,עכ"ל ,והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור )אור
תורה אות נז( ועי' יהל אור ח"ב מ' ע"ד שזה ב' בנות שאומרות הב הב.
 4058עי' הגרמ"מ מים אדירים רסז.
 4059עי' רע"מ ח"ג רכ"ז ע"ב וז"ל ,ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא ,דאינון תהו
קו ירוק קליפה ירוקא דאגוזא ,תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין וכו' רביעאה
תהום חלל דאגוזא ביה קול דממה דקה תמן קא אתי ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 רנ"ד ע"ב( עכ"ל.
 4060עי' בית נתיבות שבירה פתח כט.
 4061עי' סנהדרין סג ע"ב וז"ל יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו
עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא ,עכ"ל.
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ושם ג"כ סוד מרה שחורה ,והוא סוד מחל"ת ולילי"ת נוקבין דסט"א ,והדכו' בסוד ש"ד ,והם לא
תרצח לא תנאף ,וכן הי' בעגל בחור כידוע 4062וז"ש )שם ד( ויעשהו עגל מסכה דו"נ כמ"ש.
פתח ל
וכן היה סוד שני עגלים שעשה ירבעם ,א' בבית אל וא' בדן ,והם א' בדרום א"י וא'
בצפון ,והוא היה ג"כ בסוד נגה בפנימיות והוא שחשב לעשות צורה למלכות יוסף בכור שורו
ולהיות נמשך למלכא ממלכות בית דוד שחשב לעשות  ....שידעו שממשלתו עליהם ,וחשב ג"כ
שהשכינה תשרה בצורה הזאת כמו בסוד הכרובים  .....בבית המקדש ,ובאמת שם הי' ע"פ
הדבור משא"כ חוץ למקום בהמ"ק הוא ע"ז ממש ,כמ"ש רז"ל ע"פ )רש"י שמות כ כ( אלהי
כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם ,וכמו שהי' הכרובים בבהמ"ק א' מימין וא' משמאל שהם דו"נ
כידוע ,אבל שם הארון באמצע ,הדעת המכריע ,ובסט"א שאין בו דעת 4063שם ב' עגלים שהם
ג"כ דוגמת כרובים ,שהרי יחזקאל הפכו לכרוב 4064ולכן שם א' בבית אל שחשב ששם מקום
מוכן להשראת השכינה כמו שהי' בבית אל במראה הסולם שראה יעקב )בראשית כח יב( והנה
מלאכי אלקים כו' ,וא' בדן בצפון להשפעת עושר ותענוגי עוה"ז כמ"ש )איוב לז כב( מצפון זהב
יאתה כו' ,והוא גילוי עריות )בראשית מט יז( יהי דן נחש עלי דרך וכו' ,וז"ש )מלכים א' יב
ל( 4065וילכו כל העם עד האחד אשר בדן ,שכל ענינם היה בשביל עושר עוה"ז וחיצוניות שהוא
ג"ע ,וכן היה כל ע"ז של מלכי ישראל וסוד הבע"ל שעשה אחאב הכל בסוד ק"ב חרובין,4066
הקיטע יוצא בק"ב שלו ,4067שהוא אוכמא בלא רגלין ,שהם היו כוונתם לקשר סוד פנימיות
הקדושה עם החיצוניות בבחי' דמות ותמונה ,ובאמת צריך להסיר החיצוניות וצריך לכוון לבו
למקום בסוד ביטול כל המדריגות ,ואין עוד מלבדו מצדו ית' ובזה מתבטל כח ע"ז וכישופים
שלהם כמ"ש הגאון מור"ח בספרו שם )נפה"ח שער ג' פרק י"ב( וסוד בע"ל וק"ב חרובין הוא
התמונה מה שנמשך מאחוריים דאחוריים דד' שמות הוי"ה שהם ק"ב אותיות שבהם ,שד' שמות
אלו כוללים כל הדרגין שהוא בציורין דהאי עלמא ,וע"ז הסוד כיוונו בתיקונים )קי"ט ע"א(
בסוד בעלי קבין שהם נשמות הצדיקים שבאו לעוה"ז בהתלבשות גוף חומרי בסוד )זהר ח"א ו'
ע"א( טעין חמרי ,וכל הרשעים שבכל הדורות הם בסוד )חגיגה י"ג ע"ב( תתקע"ד דורות שקדמו
אשר קומטו ולא עת ,מסוד שברי כלים ,והם בסוד קשה עורף ועזי פנים ,4068דו"נ דסט"א ,כמ"ש
)ישעיה מח ד( וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה ,שבמצח הוא עזות כמ"ש )ירמיה ג ג( ומצח אשה
זונה היה לך ,והוא המפתה כמ"ש באשה זונה )משלי ז יג( העיזה פניה ותאמר לו כו' ,וקשה
עורף בדכורא והוא המקטרגים והמסטינים שהם סוד י"ז רשתין שנתבארו בזוהר )ח"א י"א ע"ב(
והוא סוד גי"ד ברזל כו' ,ולכן נגדם הגנה בתפלין על המצח ,וקשר של תפילין ממול עורף,
שתפילין הוא אות על התקשרות ישראל ביחודא עלאה דקוב"ה ,וכל המצות והתורה הכל הוא
כדי לברר הטוב מן הרע ,לאפכא מרירו למתיקו ,והכל ע"י התורה שבזה יודעים היאך לברר,
והוא סוד שני גדיי עזים )בראשית כז ט( שאמרה רבקה ליעקב כו' ואעשה אותם מטעמים לאביך

 4062עי' סנהדרין ז' ע"א וז"ל ,וירא אהרן ויבן מזבח לפניו מה ראה אמר רבי בנימין בר יפת אמר
רבי אלעזר ראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור ,עכ"ל.
 4063עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"ג וז"ל ,הסריס אין לו זקן ,וזקן הוא סימני גדלות כידוע,
והוא הדעת כידוע ,בסוד ידע את חוה אשתו ,וידע את אשתו ,כי הזרע הוא חו"ג מיין דכורין ומ"נ
הן חו"ג ,ולכן אל אחר שאין לו דעת ,אסתרס ,כידוע בסוד גם בלא דעת נפש לא טוב )משלי י"ט(
עכ"ל.
 4064עי' חגיגה י"ג ע"ב.
 4065לשון הפסוק הוא :וילכו העם לפני האחד עד דן.
 4066עי' ע"ח אנ"כ פרק ג' שזהו גימ' של ג' מילוים של ע"ב ס"ג מ"ה שהיה חסר לז"א לפני
התיקון.
 4067עי' שבת ס"ה ע"ב.
 4068עי' גדלות דז"א פתח נג ,בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א וז"ל ,ואתה תשופנו עקב ודא גרם
שכינתא בגלותא דאתמר בה עקב ענוה יראת ה' ,והן דרגין תתאין דס"א בחי' עקב שלהם ,והן
דרגין דחציפין כמ"ש בזוהר וז"ש )סוף סוטה( בעקבות משיחא חוצפא יסגי ואח"כ יכרתו הערלה
ויתגלה החסד ,עכ"ל.
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כאשר אהב ,בסוד שני שעירים של יוה"כ ,והם דו"נ דנגה כמ"ש הרב ז"ל )קלי' נגה פרק ט'(
שהטוב שבהם נעשה מטעמים למתק כח דין של מעלה ,והבן מאוד.
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נתיב קיצור אבי"ע
פתח א
האדם הוא חותם של כל הנבראים 4069והוא התכלית ,וניתן בעולם העשיה בסוף כל
המדרגות ,והוא מרכז הפנימי ,והוא סוד סוף מעשה במחשבה תחלה )עי' תיקו"ז ז ע"א(,
ששורש הראשון של הצמצום מלכות א"ס הוא סיום האחרון מה ששיער בו הגבול והתכלית הוא
בשביל האדם והבחירה שיהיה יוצא הרע בסוף המדרגות ,והוא יחזיר אותו לטוב כמ"ש בחיבור
הזה באורך ,והוא נרמז בסוד ציור אות א' ,שי' העליון מורה על נקודה העליונה מרכז העליון
במלכות א"ס רצונו ית' שרצה במדת הגבול והשיעור ,והוא נקודה מחשביית ואינו נתפס בהשגה
חושיית ,וכמו כן אין נתפס ברעיון איך יצא מדת הגבול מרצונו הבלתי גבול ותכלית ,ונקודה
התחתונה של הא' הוא עולם העשיה סוף כל מדרגות הקדושה ,והוא ג"כ בסוד חלל וצמצום
שנסתלק הקדושה בכדי שיהיה מקום למציאת הסט"א שמקומם כאן ,וכמו שבצמצום העליון
נשאר רשימו מאור א"ס שהוא סוד התקשרות הבלתי בע"ת בו שיחזור אח"כ לבלתי תכלית ,כמו
כן במקום מציאות הסט"א שהוא חלל ומקום ריק לגמרי נשאר ג"כ רשימו של הקדושה בהם
בסוד )תהלים קג יט( ומלכותו בכל משלה ,שנותן להם מקום קיום בשביל תכלית הטוב שיצא
מזה לתקן הכל לקדושה ,וכמו שבצמצום העליון יוצא קו א' מא"ס בתוך החלל שהוא ענין קשר
יחודו ית' הפועל בשיעורי מאורות הגבוליים לפי ערכם ,ובפנימיית פועל לפי שורש הבלתי
תכלית להחזיר הכל ליחוד העליון ,כמו כן האדם הניתן פה בעולם התחתון הוא ג"כ סוד הקו
הממלא כל מקום חלל מקום הסט"א והמגלה האור במקום חושך ע"י מעשיו הטובים ותורה
ומצות ,שהם הכל לפי ערך מה שצריך לתקן כל מדרגות הסט"א ולהפכו לטוב הגמור ,והוא הו'
שבא' שבין הב' יודי"ן.
ונמצא שמדרגת האדם כולל וחובק בו כל העולמות העליונים ותחתונים משורש
השרשים שמן הצמצום ולמטה עד סוף כל מדרגות דעשיה ,שהרי כולם תלוים בו להמשיך סוד
הקו היוצא מא"ס בהם ,ולכן התחיל השם ית' בנתינת תורתו לישראל בא' דאנכ"י ,כמ"ש בזוהר
בהקדמה )ג' ע"ב( שאמר לה כל יחודי לא יהיה אלא בך ,שהוא האדם ע"י תורה ומצות מגלה
יחוד א"ס בסוד קו הנמשך בעולמות להחזיר הכל אל היחוד ,וכמו שהאדם הוא מדרגה נפלאה
שכולל וחובק בו כל המדרגות ,כמו כן ניתן מקומו בעולם התחתון בעוה"ז השפל שהוא ג"כ צל
ודמות מכל העולמות והמדרגות ,רק שעוה"ז העצמי הוא בסוד החיצוניות והאדם הוא הפנימיות
שבו.
ונחלקו המדרגות שבעולם התחתון לד' שהם דצח"ם שהם נגד ד' עולמות אבי"ע וד'
אותיות הוי"ה ,והיינו שכבר נתבאר )נקודות פתח ז'( שעיקר הנבראים עצמם הנפרדים הם בי"ע,
וסוד נר"ן ואצילות הוא השלמת הנפרדים שהוא כחות אצילותו ית' שהם בדרך הארה להשפיע
לנבראים ולחיותם ולתקנם ,וכמו כן הוא האדם הוא בד"מ סוד אצילות המתקן הדומם והצומח
והחי שהם נגד בי"ע ,וכמו שאצילות מתחלק בסוד נר"ן שבו בג' עלמין הנ"ל ,כמו כן האדם
מתפשטים כחות נפשו באלו הג' מדרגות ,והוא שהאדם יש בו ג' נפשות של דומם צומח חי,
והיינו נפש המקיים כחות הרכבת ד' יסודות שבו הוא הדומם ,ונפש הצומחת שבו מתגדל ונפש
החיוני שבו ,ועל כולם יש בו נפש המדברת ובג' נפשות הראשונות שבו נותן חיים לאלו הג',
והמדברת שבו הוא בסוד נשמה לנשמה אור מקיף עליהם שהוא למעלה ממדרגתם ,וע"ז נאמר
בבריאת האדם ב' מדרגות ,הא' כתיב )בראשית א כד( תוצא הארץ נפש חיה למינה וגו' ,ואמרו
במדרש )תנחומא תזריע א'( זו נפשו של אדה"ר ,ואח"כ בבריאת האדם כתיב )בראשית ב ז(
ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ,והיינו שג' נפשות הראשונות שבו הם מחלק
הנבראים התחתונים שהם מן הארץ ,ואח"כ ניתן בו נפש עליונה במה שנבדל בזה מכולם והוא
נפש המדברת שבו ,והוא נעשה בסוד נפש חיה לנר"ן ,וז"ש ויהי האדם לנפש חי"ה שהוא
מתקנם.
וכמו שאצילות המאיר בבי"ע הוא לתקן השבירה שתחלה נסתלק אצילות מהם שהוא
ענין נפילתם בבי"ע ,ובתיקון אח"כ חזר אור אצילות והאיר בהם ,כמו כן האדם נברא בעוה"ז
 4069עי' תיקו"ז י"ט ע"ב וז"ל ,אלין ארבע אתוון דשמא קדישא יקו"ק ,דנהיר בהון ,מלכא
דכלהו חיוון דא אדם ,דאיהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א ,דסליק בחושבן חד ,דמות אדם דא שכינתא
קדישא ,דאיהי דיוקניה ,איהי חותם דיליה )דמות דיליה( ועלה אתמר שימני כחותם על לבך ,עכ"ל.
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לתקן הקלקולים שהם בדצ"ח ע"י חטא אדה"ר שנתקלל הדומם כמ"ש )בראשית ג יז( ארורה
האדמה בעבורך ,וכן הצומח כמ"ש )בראשית ג יח( וקוץ ודרדר תצמיח לך וגו' וכן החי ,והאדם
בתורה ובמצות הוא מעלה אותם כידוע בסוד הגלגולים שבהם ,וכמו שיהיה אחר התיקון הגמור
לע"ל כמ"ש )שבת ל' ע"ב( עתידה א"י שתוציא כו' ,וכן הבעלי חיים )ישעיה יא ו( וגר זאב עם
כבש וגו' ואריה כבקר יאכל תבן וגו'.
ולכן נקרא בשם אדם כמ"ש למעלה )פנימיות וחיצוניות פתח א'( שבי"ע הוא בסוד
דצ"ח ,שבריאה נקרא בהמה בכללא דאדם אשתכח ,4070שהוא נפש הבהמיית שהיה תחלה בכלל
באצילות לבושא דאדם ושם בבריאה )תהלים נ י( בהמות בהררי אלף ,אלף טורין ,ויצירה הוא
צומח שהוא עץ הדעת טו"ר מט"ט הנהפך לנחש ומנחש למטה ,4071וכשנכלל בבריאה בסוד
ראש שלו הוא נקרא ח"י והוא ט"ט שבו הפנימיות וזיז שד"י עמדי ,4072אבל חיצוניות רמו"ן שבו
הוא צומח ,ועשיה הוא הדומם והוא אבן שם ב"ן ,אבל אד"ם הוא במדרגת אצילות המאיר
בכולם ,נפש חיה העליונה וכמ"ש.
פתח ב
עולם העשיה כבר מבואר בדברי הרב ז"ל שהוא ג"כ י"ס ,ובחינה התחתונה שבו הוא
שמים וארץ שנזכרו בפרשת בראשית ,והם בסוד דו"נ שהם ו' ד' כידוע ,שדכורא הוא ז"ת ו"ק,
ועטרת היסוד ונוקבא ד' ,שהוא נגד תנה"י שלו מן החזה ולמטה ,ולכן בשמים הם ז' רקיעים
שהם ו"ק ,וילון הוא השביעי עטרת היסוד ,וכמו שביסוד הוא קיבוץ כל המדרגות וכל האברים
בסוד ברי"ת תרי"ג 4073שהטיפה שבו נמשך מכל הגוף ,וכן למעלה קיבוץ כל פרטי המאורות הם
בו ומשם נותן לנוקבא ,כמו כן כאן ברקיע הששי שם כוכבים ומזלות ,4074שהם כל הכחות
המשפיעים לארץ הזו )בראשית רבה פרשה י' פסקה ו'( שאין לך עשב למטה שאין לו כוכב
המכה בו כו' ,והם המשפיעים ומנהיגים הארץ ,ובאמת אם היה מתגלה כחם למטה היה נשפע
אור גדול בעולם ,וכן היה קודם חטא אדה"ר שהיו כל הדברים שבארץ מתוקנים ,אבל כשחטא
נמשכה ערלתו ,4075ונעשה כיסוי ואוטם על היסוד שהוא הרקיע ,ואין הכוכבים ומזלות משפיעים
בגלוי לארץ ,ולכן נתקלקלו כל הדברים שהם בארץ עד לע"ל שאז יעביר הערלה ויתגלה שפעם
ביתר שאת ,ולכן יחזרו כל הדברים שבארץ לתיקונם הראשון.
והערלה החופה על היסוד הם השדים שהם למטה מן הוילון ,שוילון הוא חשמ"ל
בעטרת היסוד 4076דקדושה והוא הפרגוד המפסיק ,והשדים הם שומעים מאחורי הפרגוד מה
שנגזר למעלה מה שניתן כבר לכוכבים ומזלות ,וזה ענין מ"ש )חגיגה י"ב ע"ב( וילון נכנס
שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מע"ב כו' ,והיינו כמ"ש בזוהר )ח"א רג ע"ב( שבלילה
נסתמים כל השערים וחשוכא פריס גדפוי כו' ,והוא כי יום ולילה הם דכר ונוקבא ,וביום,
הכוכבים ומזלות שברקיע משפיעים לארץ באור ישר עד חצות ,ובאור חוזר מחצות ואילך,
ובלילה הארץ מקבלת השפע בתוכה בסוד העיבור עד חצות ,ובסוד הלידה מחצות ואילך ,כמ"ש
רבינו הגדול בליקוטים ,4077ולכן אז שולטת הנוקבא ומסתלק שפע השמים וחשוכא פריס ,ואז
נסתמו שערי שמים ע"י הוילון ,ואז השדים שבאויר מתפשטים תחת הוילון ושומעים מאחורי
הפרגוד ,והם החלומות של האדם בעת שנפשו עולה למעלה ואינה יכולה לבקוע האוירים

 4070עי' ספד"צ כח ע"ב.
 4071עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
 4072עי' תהלים נ יא.
 4073עי' לעיל הערה .202
 4074עי' חגיגה י"ב ע"ב.
 4075עי' סנהדרין ל"ח ע"ב.
 4076עי' לעיל פנימיות וחיצוניות פתח כ"א.
 4077עי' יהל אור ח"ג י"ג ע"ד וז"ל ,ד' עתים שביום ,חצות הראשון דאברהם מדת החסד ,תפלת
שחרית דאברהם ,אור ישר ,שהחמה הולכת ומתפשטת בעולם ,ונותן לכל דבר חוקו ,ומחצות היום
והולך וחוזר למכונו והוא אור חוזר ,ומ"מ מאיר לעולם אלא שבאור חוזר והוא מדת יצחק תפלת
מנחה וכו' ,עכ"ל.
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ולדחות כחות הטומאה ,אז השדים נוטלים אותה ומראים לו מה ששומעים מאחורי הפרגוד
ממה דאתי לזמן קרוב.
אבל אח"כ ביום הבוקר אור מתגלה ,אור החסדים שביסוד ,אז זמן השפע ואז נקרע
הוילון החשמ"ל ונכלל בקדושה ,ונדחים החיצונים השדים ע"י תפלות ישראל שעולים באויר
השמים ,ודוחין את השדים אשר שם ועושים מקום פנוי באויר ,ועולים ע"י מלאכים קדושים
בסוד )קהלת י כ( כי עוף השמים יוליך את הקול וגו' ,ועי"ז )חגיגה שם( מחדש בכל יום מעשה
בראשית ,ואעפ"כ אינו משפיע לארץ השפעה שלמה ,כי עיקר האור נשאר גנוז ביסוד ברקיע
ואינו מאיר רק מבתר כותלא בסוד מים ,4078והוא סוד הגשמים שיורדים לארץ שע"י מתברכים
כל הדברים שבארץ כמ"ש רז"ל ,והוא בסוד מ"ד ומ"ן עולה מלמטה מן התהום כמ"ש )תענית
כ"ה ע"ב( אין טיפה יורדת מן השמים עד שב' טיפין כו' ,ונתבאר במקום אחר )אפיקי ים בכורות
נ"ה ע"ב(.
וערל"ה הנ"ל הוא סוד ש"ד משד"י שי' הוא עטרת הברית עצמו דקדושה שבו הטיפה
יו"ד דמוחא ,והם השולטים באויר ובארץ שהיא דרגא דנוקבא סוד ד' שהם ד' יסודות ארמ"ע
שבה ,כי עיקר אחיזת הקליפה הוא בנוקבא בתנה"י מן החזה ולמטה ,ששם היה סילוק האורות
ע"י הפרסה למעלה מן החזה ,והפרסה מפסיק בין אורות העיקרים של הדכורא ובין אורות
השייכים לנוקבא ,והוא כאן ג"כ הוילון המפסיק בין שמים לארץ.
והשדים למטה מן הפרגוד כמ"ש ויש בהם ד' מדרגות ,4079שיש שהם קרוב ליסוד האש
ויש באויר ויש שדים ששוכנים במים כמ"ש בכמה מקומות בש"ס ,ויש בארץ בעפר במקום
החורבות שהם בד' דרגין של הנוקבא ,ויש בהם כמה מדרגות ,הא' בסוד דוכרין והם המזיקין
לבני אדם ,והב' בסוד נוקבין שהם המפתים ומזנין עם בני נשא ומחטיאים אותם ,ויש בנוקבין
ג"כ שני מדרגות זו"נ דנוקבין נגד שתי הזונות ,והם המזנים עם אנשים בסוד טומאת קרי ,והב'
בנשים לטמאות אותן והוא בהרהורי מראות הלילה ,ובהם יש להם שליטה בילדים הנולדים
מהם דחייכאן בהו וקטלין להו בסוד מחל"ת ולילי"ת ,4080והוא בסוד רגליה יורדות מות )משלי
ה ה( בסטרא דלילית אמן דשדים כידוע.
וז"ס שמים וארץ שהם דו פרצופים ,השמים בסוד ס' בעיגול והארץ סוד מ' סתומה
מרובעת ,שלכן עיגולא רהיט רבועא לא רהיט 4081והארץ לעולם עומדת 4082וכמ"ש רבינו הגדול
בזה בביאורו לתיקונים )קנ"ח ע"א ד"ה מבועא דמיא( ובכמה מקומות ,והוא בסוד ד' בעטרת
היסוד והרקיעים ביסוד ,וה' רקיעים העליונים הם חג"ת נ"ה וערבות בינה וכוללת כל הג"ר והם
ג"ר של שמים ,ולכן שם גנזי ברכות ונשמות של צדיקים בג"ע העליון בסטרא דבינה ,והארכתי
בזה במקום אחר )שבירה פתח ה'(.
פתח ג
וכמו שהוא בכלל הד' עולמות אבי"ע שבעת השבירה נסתלק אצילות מג' עלמין ,וז"ס
מיתתם ושבירתם שנסתלק מהם חיותם שהוא פעולות השלמות מאצילות ונשארו בגדר בי"ע
לבד ,כמו כן הוא באדם שהוא כולל הד' עלמין ,שאם הוא צדיק אז נפש העליונה המדברת שבו
מסטרא דקדושה מאירה בו בכל הג' נפשין האחרים המקיים והצומחת והחיוני ,והיינו שהוא
פועל בכל אלו הכחות בסטרא דקדושה לצורך העבודה וע"פ התורה והמצות ,ואז נקרא חי
ממש ,אבל אם הוא רשע אז הוא בסוד השבירה ,שמסתלק מדרגת האצילות ממנו שהוא נפש
חיה שבו חלק אלוק ממעל ,שהרי אינו מאיר בג' נפשות הנ"ל ע"פ התורה ,רק בגדר בהמה חי
מרגיש בעניני תאוות עוה"ז ,והרי הוא בגדר מת ממש שנפל לבי"ע לבד ,ולכן )ברכות י"ח ע"ב(
הרשעים בחייהם קרויים מתים ,ואינו בגדר אדם כמ"ש )יבמות ס"א ע"א( אתם קרוים אדם כו',

 4078עי' בהגר"א בתיקו"ז פ"ט ע"ג וז"ל ,האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג
והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים ,עכ"ל.
 4079עי' ע"ח קיצור אבי"ע פרק א' שהם ארמ"ע.
 4080עי' בהגר"א על תיקו"ז נ"ה ע"ג.
 4081עי' ספר הבהיר אות קיד ,ועי' בבית נתיבות שבירה פתח ד'.
 4082עי' קהלת א ד.
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ונשאר בסוד בהמ"ה ,והוא סילוק מ"ה מעולם התיקון ונשאר בסוד ב"ן לבד ,והוא מ"ש בזוהר
)ח"א כ"ג ע"ב( דאפשיט לבושא דיליה שהוא נפש הבהמיית דבריאה מן נפש האדם דאצילות.
וכל תיקון האדם הוא לברר המלבושין שלו שאבד ע"י חטא האדם ,והיינו כמ"ש
במקומו )פנימיות וחיצוניות פתח י"ח( שחטא עץ הדעת שגרם זוהמא בנפש הבהמיית שלו
להיות נמשך בטבעו אחר תאוות מגונות ונתקלקלו כל הג' נפשות תחתונות שלו ,ולכך צריך
האדם לטרוח הרבה ולתקן מדות הנפש שבו ע"י חינוך התורה והקדושה שיהיה רגיל ונמשך
אחר נפשו העליונה שעי"ז הם עצמם נעשים מתוקנים ,וע"י ההרגל ושבירת מדותיו מזדככים
כמו האדם קודם שחטא בעץ הדעת ,וה"ז בירור ג' נפשות נעשו מלבושים אל נפש העליונה
שהוא מדרגת האדם ,והוא חיבור אצילות עם בי"ע ומהפך הרע לטוב.
וז"ס בירור צל"ם שלו שהם ג' שמות ס"ג מ"ה ב"ן שהם בג' עלמין בי"ע ,ובאדם הם ג'
נפשות שהזכרנו שהם נעשים לבוש וצל"ם אל מוחין הפנימיים שהוא סוד ע"ב דאצילות נפשו
העליונה שהוא בא מסוד חכמה עליונה יו"ד של השם והוא כ"ח מ"ה 4083שלכן נקרא אד"ם ,והם
מ"ה זיני נהורין שבהם נברא העולם ,4084שהם הפנימיות של מ"ב כ"ב אותיות וי' נקודות וי"ג
טעמים שהם סוד המוחין ג"ר ,והם מאירים בנפש העליונה של האדם ,ובזה הוא מתקשר אל
מדרגת הנצחיות להיות חי לעד בסוד קוצו של י' שהוא הכתר שלו תכלית העולה ברצון העליון
שהוא עולה בשורש עולם א"ק ששם הנהגת הנצחיות כמו שנתבאר במקומו )פרצופים פתח ה'(
והוא שורש רצון הראשון של האדם שבשבילו היה כל אצילות העולמות וכל הנבראים ,שלכן
נקרא אדם קדמון ,ונגד זה סוד אדם הראשון מדרגתו קודם החטא.
ומקום המובחר לעבודת האדם הוא באה"ק וירושלים שהוא הפנימיית של מלכות
נוקבא תחתונה דעשיה ,והוא מרכז כל הארץ וכולל כל הדרגין כמ"ש )תהלים פז ה( ולציון יאמר
איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון ,שכל הדברים הנמצאים בארץ הם כלולים שם ,והיא ג"כ
כוללת כל דרגין דקדושה של כל העולמות ,ובהמ"ק במקום אבן שתיה הוא נקודת יסוד שבה י'
דאדנ"י ומקדשי תיראו 4085והיא חכמה תתאה דידה ,ולכן אמרו )קידושין מ"ט ע"ב( עשרה קבין
חכמה ירדה לעולם ט' נטלה ירושלים כו'.
והיא ממש מדרגת אדם נפש חיה שגורמת חיים לכל ג' נפשות התחתונים ,ולכן שפע כל
הארצות הוא ע"י ירושלים וא"י וכמ"ש )תענית י' ע"א( כל הארצות מתמצית של א"י היא שותה,
ולכן שם מקום ישראל שנקראו אדם ושם עיקר קיום התורה ומצותיה והעבודה בירושלים
בבהמ"ק לברר נפש הבהמיית בסוד בירור ב"ן ע"י אדם שם מ"ה ,ולכן נקראת )גיטין נ"ז ע"א(
ארץ צבי שאיננה תחת המקום רק מתרחבת ומתגדלת לפי שיעור הקדושה שבה ,וכמ"ש )אבות
פ"ה מ"ה( לא אמר אדם לחברו צר לי המקום כו' ובעזרה עומדים צפופים גו' ,וכ"ש בק"ק מקום
ארון אינו מן המדה 4086כלל ,כי נר"ן הם מלובשים בגוף והם מוגבלים במדת הגוף ממש ,אבל
מדרגת חיה דרגא דאצילות הוא בסוד אור מקיף ואינו מתלבש כלל בגוף ,ולכן אינו תחת הגבול
והמדה ,וכן מדרגת ישראל אשר לא ימד ולא יספר )הושע ב א( ,שאינם נכנסים בסוד מדה ומספר
כלל בעת שעושים רצונו של מקום 4087שהם במדרגת חיה ,כמ"ש )הושע ב א( והיה במקום אשר
יאמר וגו' יאמר להם בני אל חי וגו' ,וכן סוד תחית המתים יקומו שם ע"י גלגול מחילות ,שתחית
המתים הוא בסוד תיקון הלבושים דנר"ן ויתעלו במדרגת אדם נפש חיה כמ"ש למעלה ,ושם
בירושלים יקבלו נפש חיים שלהם ,וא"י נגד חו"ל הוא בסוד אצילות שהוא מתלבש בבי"ע
ומקנן שם ,וכמו כן השפעת אה"ק מתפשט בכל הארצות שהם בי"ע נגדה ,רק שהארץ עצמה
הוא הכלים חיצונים דכללות אבי"ע שבה )והדצח"ם( ]וירושלים[ הם הפנימיות שבכלים.
וכמו שיש בחינה ממוצעת בין עולם לעולם שהוא בחינת מלכות של עולם העליון
שנעשה עתיק וכתר לעולם התחתון ,כמו כן יש בחינה ממוצעת בדצח"ם בין זה לזה ,שבין

 4083עי' זהר חדש ל"ד ע"ב וז"ל ,ובינה כח כ"ח אתוון דקרא קדמאה דבראשית ,כ"ח מ"ה דאיהו
חכמה מחשבה ,עכ"ל ,ועי' ע"ח א"א פרק ה'.
 4084עי' זהר ח"א נ"א ע"ב.
 4085עי' ויקרא יט ל.
 4086עי' יומא כ"א ע"א.
 4087עי' יומא כ"ב ע"ב.
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המדבר לבע"ח הוא הקוף 4088והוא נגד עתיק דבריאה שנעשה ממלכות דאצילות ,ובין הבע"ח
לצומח הוא אדני השדה נגד עתיק דיצירה ,ובין הצומח לדומם הוא אלמוג נגד עתיק דעשיה,
ובזה מתקשרים כל הדצח"ם זה בזה כדי שיהיו נכללים באדם ,שע"י עבודתו מעלה אותם
לקדושה עליונה בסוד הקרבנות כידוע שכל אלו היו נכללים שם ,שדצ"ח הם המלח שעל הקרבן
והמנחות ונסכים והבהמה ,הם בי"ע ,והאדם המקריבו ומביאו הוא האצילות המתקן את בי"ע
בסוד תיקון השבירה ,ונקרא קרבן להוי"ה קריבו דכל ד' אתוון ,וכל המצות שאדם עושה הוא
מתקן הדצח"ם ,שבכל א' מהם יש מצות פרטיות בקום ועשה ול"ת להתרחק מהם ,ובזה מברר
הטוב שבהם בסוד הנגה ומסיר הרע מהם ע"י זהירת הלא תעשה.
פתח ד
ענין הבירור והתיקון בעבודת האדם הוא העיקר בנפש שבו ,והוא כמו שבכלל העולם
השכינה דאצילות היא מתפשטת בבי"ע והיא דבוקה בהם שהיא שורש התחתונים והיא
מתפעלת ע"י ,והיינו שכשהם מתוקנים אז נרשמים כל התיקונים בפרצופה בסוד קומה שלימה
בכל י"ס ,שנעשית בנין שלם בתכשיטהא ותיקונהא כמשי"ת במקומו באריכות ,ואם ח"ו
התחתונים אין מתוקנים ,אז האורות מתקטנים ואין השכינה יכולה להראות תכשיטין דילה
למעלה ,שאין מעשים במה לעורר מ"ד ,בסוד מ"ש )שיה"ש ח ח( אחות לנו קטנה וגו' ,והיא
נעשית נקודה אחת לבד ,והיא נקראת )דברים ד כד( אש אוכלה כו' כמ"ש רבינו הגדול )יהל אור
ח"א ט"ז ע"ג( שמעשים הטובים של התחתונים הם נקראים מאכל השכינה ,וכמו האש הדבוק
בפתילה שצריך להוסיף בו שמן ,שאם כלה השמן הוא שורף את הפתילה ,וכמו כן הוא בנפש
האדם ממש ,כי הנר"ן שבו שבג' מקומות במוח לב וכבד הוא כמו אימא וזו"נ דאצילות והנפש
השורה בכבד הוא האוכל ,שמבחר המאכל המתברר נשלח ע"י גידים אל הכבד ,והכבד שולח
המובחר שבו אל הלב ומן הלב ,מתברר המובחר שבו אל המוח ,והוא כמו למעלה שהשכינה
היא מקבלת המע"ט מן התחתונים ומעלה המובחר מהם לדכורא ,והוא מעלה מובחר שבו
לאימא ,שכל פרצוף הוא מקבל לפי ערכו מן המעשה הטוב וכל א' הוא במדרגה יותר כידוע,
שהמעשה עצמו ,המצות ,הם עולים לנוקבא ,ותורה בדכורא ,ומחשבה הטובה לאימא.
ובאמת כל החטאים הם בנפש שבכבד שבו הם המדות והתאות ,והוא כולל ד' יסודות
שהם ד' ליחות ונקרא ד' מרות ,ירוקה אדומה לבנה ושחורה שהם נגד ד' כללות המדות
שבאצילות חג"ת ומלכות המקבל והם נגד ד' חיות המרכבה ,וכמו שמד' חיות אלו השפעות כל
נבראי מטה וכן מד' ספירות שבאצילות שורש כל המאורות והשגחת כל העולמות ,כמו כן אלו
ד' מרות כוללים כל כחות הגוף ושינוי הגוף ,הוא ע"פ ד' מרות אלו לפי ערך המרה המתגבר בו,
והם בד' אברים שבו ,ריאה בו מרה לבנה יסוד המים ,וכבד מרה אדומה יסוד האש ,ומרה ירוקה
נגד רוח ,וטחול שם מרה שחורה והוא בתחתית הגוף שואב מותרי דם שבכבד ,והוא נגד מלכות
גוון חשוך דלית ליה מגרמה כלום.4089
וכבר נתבאר במקומה )נוק' דז"א פתח ח'( שנוקבא שרשה ובניינה הוא מגבורות וז"א
הוא עיקרו מחסדים ,וצריך זיווג ביניהם שעי"ז נתקנת הנוקבא והגבורות מתמתקים ע"י
החסדים ,וכמו כן הוא באדם ממש ,שהכבד שהוא עיקרו גבורות גוון אדום והדם שבו שורש
הנפש ,והלב שם הרוח דרגא דדכורא ולכן הריאה שהוא יסוד המים חסדים הוא מנשב על
הלב 4090וגורם לו קיום ,והלב בניינו מן החסדים שמקבל ע"י הריאה ,וצריך שיהיה מיזוג וזיווג
בין הכבד והלב ,היינו שכל המדות שבנפש יהיו פועלים ע"י הרצון הטוב שבלב ואחר ישוב
הדעת לא במהירות ,כי טבע האש שלא יהיה שקט רק מתלהב במהירות ומזה כל הקלקולים,
משא"כ טבע המים הם בהשקט ובמנוחה ,ורצון שבלב צריך שיהיה נידון ע"פ שכל שבמוח
ששם הנשמה שהוא סוד המוחין דאימא שמאירים בז"א לצורך תיקונו.

 4088עי' אבי"ע פרק א'.
 4089עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 4090עי' בהגר"א על תיקו"ז ע"ח ע"א ד"ה וההוא נורא.
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והנה כמו בכללות העולמות השכינה שהיא בגלותא מתלבשת בלבושין נוכראין
שהוא הנגה שמבחוץ שהשכינה מתלבשת בה בסוד )ישעיה נ ג( אלביש שמים קדרות ,וע"י
מתלבשת בבי"ע לברר הנשמות מן התהו דאצטבע בגוון נחשת למיזן להו ,4092כמו כן באדם
עיקר נפש האדם הוא נפש ממלכות דעשיה שמתלבשת ע"י קליפת נגה בתוך נפש הבהמיית
שלו ,והיינו שנפש הבהמיית היא כלולה מד' יסודות ארמ"ע שהם ד' אופנים דעשיה סוד ד' של
נוקבא כמבואר במקומו ,ונגה מתלבשת בנפש הבהמיית בסוד יצה"ט ויצה"ר שהוא עץ הדעת
טו"ר.
ויצה"ר הוא מקרב השמרים והזוהמא מנפש הבהמיית אל נפש העליונה דעשיה ,והוא
כמו הנפש הבהמית כשהיא ניזונית ממאכל רע מזיק אל הגוף וגורם לו חלאים רעים ,כמו כן
מדות המגונות ותאוות רעות הנמשכים מנפש הבהמיית ע"י פיתוי היצה"ר שהוא הרע שבנגה
הוא מתקרב אל נפש העליונה והיא מתקלקלת ע"י וזה נקרא חולי הנפש ,ואם יצה"ט מתגבר
באדם ,אז הוא מברר מבחר הטוב שבנפש הבהמיית ונעשה מזון טוב אל נפש העליונה דעשיה,
וכמו שיש בגוף חולי הכולל כל הגוף עד שיכול להמיתו לגמרי ,וחולי פרטי לשעתו או לגרום
קלקול באבר אחד פרטי והכל ע"י המאכל שהוא אוכל ,שיש מאכל הממית כמו סם המות ויש
שגורם חולי לכל הגוף ויש לאבר פרטי ,וכמו כן הוא ממש בחולי הנפש העליונה ,שיש מדות
ועבירות גדולות הנמשכים מנפש הבהמיית ע"י יצה"ר ,הרע שבנגה שהוא גורם אבדן הנפש
לגמרי והוא כרת הנפש שנפסק הקשר שיש בינו ובין רוח העליונה שבלב ,והוא בסוד נוקבא
שיורדים ט"ס שלה באתלטיא ,ויש מה שגורם לה קלקול לבד על איזה זמן עד שתשוב הרוח
אח"כ להתחבר עמה כפי ערך החטא ,והוא כמו בכלל הנוקבא שנפרדת מז"א במשך ימי הגלות
כפי הזמן הקצוב ,ואז נידונית הנפש בגיהנם ועי"ז היא מזדככת ,ויש שגורם קלקול לאבר פרטי
שבנפש וצריך לטהרו ע"י העברה בנהר דינור או ע"י יסורים בעוה"ז וכדומה.
וסוד התשובה הוא בנין הנפש ע"י מדרגה יותר גדולה ע"י הארת הנשמה בטהרת
המחשבה ולעשות גדרים וסייגים ופרישות רב יותר מן החיוב המוטל על האדם ע"פ החיוב
בדרכי התורה ,והוא סוד בנין נוקבא ע"י אימא כמ"ש )בראשית ב כב( ויבן ה' אלוקים את הצלע
ויביאה אל האדם ,שהיא הנסירה ע"י שנבנית במוחין דאימא ואז ראוים לזיווג ,וכמו כן הוא
שהנפש ומדות שבו שעי"ז נתקטנה הנפש צריכה להתגדל ע"י שבירת היצר מגדרים וסייגים
ובקדושה וטהרה יתירה ע"י הארת הנשמה יותר מכחו בסוד מ"ש )יומא ל"ח ע"ב( כל הבא
לטהר מסייעים אותו ,ואח"כ שנתקנת ע"י התשובה אז ראויה להתחבר עם הרוח.
פתח ה
כבר כתבנו )שבירה פתח ג'( שזה ההפרש שהוא בין קודם חטא אדה"ר לאחר חטאו,
שתחלה היה נפשו הבהמיית ג"כ זכה וטהורה ואינה נמשכת מעצמה אחר תאוות מגונות ,רק
שיצה"ר היה חוץ מגופו ולא היה לו רק בחירה ורצון חפשי לבד לעשות רע ,משא"כ לאחר
שאכל מעץ הדעת שאז נכנס יצה"ר ונבלע בגופו ממש ,שנפשו הבהמיית נתקלקלה ונוטה
מעצמו אחר תאות רעות.
והוא ממש מ"ש במקומו )גדלות דז"א פתח כו( מה שגרם חטא אדה"ר בסוד התפשטות
חו"ג של הדעת בז"א דאצילות ,שבתחלה היו החסדים יורדים בתחלה ואח"כ הגבורות ,ואז היו
הגבורות מתמתקים ע"י החסדים שהיו שם כבר ,והיינו שכח הטוב והתיקון היה מקדים לעשות
הכנה במאורות שהסט"א לא יוכל לקטרג שם ,כיון שאין להם שורש בחסדים רק בגבורות ,ואז
 4091עי' יהל אור ח"ג ג' ע"ג ד"ה האדם ואשתו  -מרע"ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש ,ולא
כמ"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו' ,עי'
בהגר"א על תיקו"ז מ"ג ע"ג וז"ל] ,אורו של משה[ אינו מאיר לעולם ,וזהו גלותא דיליה בגלות
רביעי ,וכל מ"ש בזהר ובר"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ח ,ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו
כו' לא תואר לו כו' עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א בתיקו"ז מ"א ע"ב שמחולל מפשעינו היא הצער של
ת"ח בעולם הזה ,עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"ב כ"ח 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 ,עכ"ל.
 4092עי' זהר ח"ב קל"ט ע"א.
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גם כשנתפשטו הגבורות וניתן כח לסט"א ,לא ניתן להם כח להתגבר על הקדושה רק בכח מועט
בסוד הערה בלבד להסית לאדם לחטוא ,אבל לא להתגבר עליו בתוקף ועוז ,משא"כ אחר שחטא
שאז עי"ז ניתן כח לסט"א לתקוף בו ,וכמ"ש )סוטה ג' ע"ב( באשה זונה כשבא עליה אז כורכתו
וקשורה בו ככלב ,ונותן קדימת שליטה אל הרע ,ושליטתם הוא ע"י שורש הגבורות ,וז"ש
שהגבורות ירדו תחלה בז"א ור"ל קדימת מעלה והתגברות ,וצריך לזה טורח רב בחסדים
שיוצאים אח"כ ,ותיקונים גדולים צריך האדם לעשות עד שהסט"א יהיה נדחה ממנו ,וז"ש
הכתוב )בראשית ח כא( כי יצר לב האדם רע מנעריו ,וארז"ל )סנהדרין צ"א ע"ב( משעה שננער
ממעי אמו ,והיינו שניתן קדימה ליצה"ר שאף שהתינוק כשנולד ואין בו דעת בבחירה ורצון
חפשי ,אעפ"כ הוא נמשך אחר תאוות גופו הרעים ,ועיר פרא אדם יולד 4093הרי שהתאוה שגובר
בו אינו מצד הבחירה רק מצד טבעו ממש ,הרי שכבר יצה"ר נכנס בו בפנימיותו וקשה לפרוש
ממנו ,וז"ש שבתחלה היה יצה"ט ויצה"ר שניהם טובים ור"ל שיצה"ר היה לטובת האדם נחשא
דחיי 4094בשביל הנסיון ,אבל לא היה בחפצו להכריח האדם ולהמשיכו אל הרע רק לומר לו לבד,
ואם ימאן בזה לא יכריחנו עוד ,ולא היה לו בגדר שונא ורע ,4095משא"כ אחר חטאו שכמעט היא
מוכרח ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא )קהלת ז כ( ,אז נקרא בגדר שונא ורע
גמור ,שיצרו לא נמתק ע"י הטוב שהוא כח הקדושה שהם החסדים.
וכ"כ גבר הזוהמא וכח התאוה באדם ,שגם הטוב שבו ויצה"ט ,גם כשרצונו לעשות
מצוה וטובה ,לפעמים יש בו קצת מן הרע שאינו עושה המצוה בשלמותו או לאיזה פניה משום
כבוד וכדומה מצד שהרע גובר בו ,והוא מ"ש הרב ז"ל שגם החסדים היה בהם קצת אחיזה ע"י
שירדו הגבורות תחלה ,והוא ג"כ כוונת הכתוב ,אשר יעשה טוב ולא יחטא ,ר"ל שלא יהיה איזה
חסרון ופגם בהטוב והמצות שהוא עושה מלשון )מלכים א' א כא( והייתי אני ובני שלמה
חטאים ,וז"ש שאחר חטא עץ הדעת נעשה יצה"ר רע והוא נקרא ש"ד משד"י מלשון שודד
וחומס שהי' דשד"י הוא טיפת החסדים שביסוד 4096שהם ממתקים את הגבורות ,וע"י חטא
אדה"ר נסתלק הי' שהגבורות לא היו ממותקים כמ"ש.
והוא ענין הערלה הדבוקה בברית כשנולד האדם ,שהערלה היא מגברת כח התאוה
באדם כידוע וע"י המילה מחלישים כחו ,והוא סוד גילוי הי' דשד"י בפומא דאמה ,ובזה
מתמתקים הגבורות ונכנס בו הרוח לתקן הנפש ,ומוחין דגדלות נכנסים בו עד י"ג שנים שאז
נגמרים החסדים להתפשט בו ואור הנשמה מאיר ברוח ואז יצה"ט נכנס בו ,והיינו שהמלאכים
הטובים שהם בטוב שבנגה מתגברים על היצה"ר שהוא הרע ,והוא נרמז בפסוק )בראשית א ט(
יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה וגו' ,שהמים שמתחת השמים הם מיין
בישין אשר שרצו המים למיניהם שהם השדים וכחות הקליפות שבארץ שהם כחות התאוה
הדבוקים בנפש שהיא בעת הלידה בסוד נקודה קטנה בקצה הרוח שהוא עטרת היסוד שהוא
הארץ ,וע"י המילה מסירים המים רעים ואז ותראה יבש"ה גי' יצ"ר טו"ב ,שעי"ז נחלש כח
היצה"ר ומתגלה י' דשד"י עד שעי"ז היצ"ט יכול להתגבר על יצה"ר ולהפכו מש"ד למלאך,
וז"ש )בראשית שם( אל מקום אח"ד שהוא גילוי עטרת הברית י"ג בריתות שנכרתו על
 4093עי' איוב יא יב.
 4094עי' פירוש הגר"א להק' האד"ר קכ"ז ע"ב ד"ה יתיב בגווייהו וז"ל ,ב' היצרים כידוע שיצ"ט
הוא חוויא דחיים סם חיים והוא מ"ש וראה אותו וחי ,עכ"ל.
 4095עי' סוכה נ"ב ע"א.
 4096עי' זהר ח"א רי"ד ע"ב וז"ל ,תא חזי באנפוי דאינשא שמא דקב"ה ,וחסרא יו"ד מניה ולא
אשתלים ,אתא אברהם וחבב לקב"ה ,ואמר ליה בך אשתלים שמא ,ואתגזר ואשתלים שמא ביו"ד
דמילה באנפוי דאנשא שי"ן דשד"י וד' חסר יו"ד אשתלים ביו"ד דמילה ,עכ"ל ,ועי' ברמח"ל אדיר
במרום עמוד ו' וז"ל ,ונפרש כל זה בסוד השם שד"י שהוא ציור הדמות שזכרנו ,הנה התרי"ג של
לחם עוני בסוד ש"ד משד"י ,והאחרון שבהם הוא העטרה בסוד י' דשד"י ,והתרי"ג של מצוה הם
תלוים כלם בי' זאת דשד"י ,והנה בציור של ש"ד נמצא עדיין בחינת הרע ,כי אדרבה בעבור כן
הונח בדרך זה לתת מציאות ליצה"ר ,וזהו גם כן לאומות העולם כי זה הדמות ניתן להם ,אך היו"ד
דשד"י אינה מתגלית בציור הזה אלא בדרך מצוה ניתן גילוי היו"ד ,במצות הברית מילה ,ובה
נתלים אחר כך כל המצות ,ואי אפשר להשיג כל השלימות הזה של המצות אלא מי שיש בו
השלימות הזה של המילה ,ולכן לאומות העולם כתוב לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום
)תהלים קמז כ( עכ"ל.
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המילה ,4097ויצה"ר הזה נעשה מלבוש נפש הבהמיית שהוא נמשך מטבע היסודות ארבעה ,שהם
עושים בו אלו המדות המגונות כגון כעס מיסוד האש וכדומה ,וגם מסוד מחשבת אביו ואמו
בשעת הזיווג 4098כמ"ש )תהלים נא ז( הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי 4099וגו' ,כמבואר
במקומו )ז"א פתח כא( שלבוש הנפש נעשה מאו"א כמו בגדלות שמוחין שלו נכנסים בלבושי
הצלם דאו"א בנה"י שלהם וכן יצה"ט שבאדם שנכנס בו ג"כ ע"י אביו ואמו במה שמחנכין
אותו ומייסרים אותו עד י"ג שנים בחכמה ובמוסר כמ"ש )משלי א ח( שמע בני מוסר אביך ואל
תטוש וגו' ,ובזה ממשיכין לו נשמה ונפש מסטרא דקדושה ובהם נעשה יצה"ט שבו ,ומי שגובר
בו אז כח האם שהם הגבורות ,יצה"ר מתגבר עליו ביותר ,משא"כ מי שכח אביו גובר בו יצה"ט
מתגבר בו ,וכמ"ש )משלי י א( בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו ,וכמ"ש בזוהר בראשית
)כב ע"א( ,דאמרה אימא בתר דעבדית ליה בדיוקנא דילי כו'.4100
פתח ו
וצריך שתדע כי כלל גוף האדם נבנה מרמ"ח אברים ושס"ה גידים והם חו"ג של הדעת,
כמו שז"א דאצילות הוא נבנה ע"י ב' טיפות דחו"ג דאו"א ,שאבא נותן טיפה דחסדים ואימא
גבורות כמשנ"ת במקומו )או"א פתח ג'( בס"ד ,כמו כן האדם אביו מזריע לובן שבו ואימא
אודם )נדה לא ע"א( ,ועיקר בנין הגוף ואבריו הם מאבא ,שכל האברים היו כלולים כולם בטיפה
דאביו כידוע בחכמת הניתוח ורק שהם בכח ,וכשהוא ברחם אמו אז מטיפת אודם שבה נעשה בו
הגידין שבהם מעבר הדם שע"י מתגדלים האברים ,שמהדם נעשה בשר והוא ג"כ דינים לכן בו
שולט כח הכליון יותר במהרה אחר המיתה ,שהבשר מתרקב ,ונשאר עצמות ויש להם קיום יתר,
כי עיקר הכליון והקלקול הוא בסיגי הגבורות שמהם נפקא הסט"א ,וכמו שבשרשו אבא יתיב
ברישא )ספד"צ טו ע"ב( ומתכסיא מכאן ומכאן ,שחכמה גנוז באימא ואימא מלבשת אותו
מבחוץ שהחכמה מתגלה ע"י הבינה ,כמו כן באדם העצמות הם מבפנים והבשר מלבישו מבחוץ
והעצם נכסה ,כי אבא טמיר יתיר 4101ואימא קיימא לשאלה ,4102והאברים נחלקים לרמ"ח כמו
שהם בנפש ממש רמ"ח כחות פרטיים שכל כח מתפשט באבר אחד ,והם לעומת רמ"ח מצות
עשה שע"י כל מצוה מתקנים אבר א' בנפשו ,והם החסדים הנותנים תיקונים להגבורות בסוד
מ"ה המתקן את הב"ן ,והגידים הם במספר שס"ה לא תעשה שהם השמירה אל החסדים מבחוץ
בסוד )משלי כז ה( תוכחת מגולה ואהבה מסותרת ,והיינו לדחות הרע האחוז בגבורות ולהשמר
מהם ,והוא כמו הגידים שמהם הדם סובב כל האברים ונותן להם חיות ושמירה שלא יתקלקלו.
ולכן הנשים חייבות בכל הלא תעשה 4103ובמצות עשה אינן חייבות כי אם במצות
פרטיות ואותם שאין הזמן גורם ,והיינו שמעט החסדים שקיבלה הנוקבא מדכורא בעת שנבנית
ממנו שזה נשאר בה בקביעות ,לכן גם המצות שהם בקביעות חייבת בהם ,משא"כ מצות עשה
שהזמן גרמא הם בסוד מוחין המתחדשים בדכורא בכל עת וזמן שעושה המצות ההם ,והם
עיקרם בדכורא ואינו נותן לנוקבא רק בסוד מיתוק לבד לגבורות שבה לכן היא פטורה ,והיא
נכללת בדכורא כמ"ש )ברכות י"ז ע"א( הני נשי במאי זכיין ,באתנויי בנייהו כו' ומנטרו
לגברייהו כו' ,וכמ"ש )ברכות נ"א ע"ב( אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של
 4097עי' נדרים ל"א ע"ב.
 4098עי' ר' בחיי בראשית ל לח וכן אגרת הקודש להרמב"ן ,וכן עי' בהגר"א על תיקו"ז ס' ע"ד
טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית ,והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה ,והוא שאור
שבאדם יסודו של יצה"ר ,ולכן אמר במ"ה שצריך להתקדש מאד בזיווג ,ואז הבנים לא ישלוט בהן
יצה"ר ,עכ"ל.
 4099עי' שער הגלגולים הק' ל"ח וז"ל ,וכן דוד המלך ע"ה ,לא יצא מן החיצונים ,אלא באותו
מעשה הנזכר לרז"ל על פסוק הן בעון חוללתי ,שחשב ישי אבי דוד שבא אל פילגשו ,והיתה אשתו
ממש ,וכן אשתו ראתה טפת דם בסוף הזיוג ,וזש"ה ובחטא יחמתני אמי ,כי אלולי כך ,לא הניחוהו
החיצונים לצאת לעולם ,עכ"ל.
 4100וז"ל הזהר ,הה"ד )שם י א( בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו ,איהי אמרה בתר
דחוביה תליא באמא ולא באבא ,אנא בעינא למברי ליה בדיוקנא דילי ,עכ"ל.
 4101עי' אד"ז רצא ע"א.
 4102עי' לעיל הערה .211
 4103עי' בהגר"א על תיקו"ז קט"ו ע"ד ד"ה ואיהי שעתא.
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איש ,ומה גם שחסדים שנותן לנוקבא אינם חסדים גמורים ,אלא רשימו שלהם ,שהרי עיקר האור
נשאר גנוז בו ואינו יוצא ממנו אלא בסוד מים לבד שהם הגבורות של החסדים ,כמו שביארתי
בכ"מ בשם רבינו הגדול 4104ולכן גם המצות שהזמן גרמא מקבלות הנשים שכר ומברכות
עליהם ,אבל אינו דומה מי שאינו מצווה ועושה למי שהוא מצווה ועושה )קידושין לא ע"א(.
והנה מצינו שהחסדים וגבורות שהם סוד מ"ה וב"ן ,כל א' יש בו מעלה על חברו ,כי
בזמן הזה כל ו' אלפי שנין כל זמן שהגבורות של ב"ן לא נגמר תיקון שלהם ,אז החסדים יותר
גדולים מן הגבורות ,משא"כ לע"ל באלף השביעי שאחר גמר התיקון ,אז יעלו הגבורות של ב"ן
יותר ,שאינו דומה מה שהוא טוב בעצמו למה שיש בו רע ונתהפך לטוב כמו שנתבאר בכ"מ,
ולכן לע"ל אז נקבה תסובב גבר 4105בסוד תגא בראש ספר תורה 4106שב"ן יעלה לס"ג לאימא
למעלה ממדרגת מ"ה ,וזהו הענין שמצינו כמו כן במצות עשה ולא תעשה ,שמצות עשה גדול
יותר ממצות לא תעשה ,שהרי קיי"ל דעשה דוחה את לא תעשה ,ולפעמים מצינו להיפוך שלא
תעשה יותר חמורה ,שהרי אמרו )יומא פ"ו ע"א( עבר אדם על מצות עשה ושב אינו זז משם עד
שמוחלין לו ,משא"כ בלא תעשה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ,והיינו שכעת בזמן התיקון
אז מצות עשה יותר במעלה שהם סוד מעלת מ"ה על ב"ן ,אבל בסוד התשובה שהוא הארת
אימא ותיקון הרע להפכו לטוב ,צריך יותר טורח לתקן הלא תעשה והגבורות בהסרת הרע משם,
כי צריכים להעלותם למעלה לסוד אימא שם ס"ג באלף השביעי שהוא בסוד יום הכפורים שאין
בו שימוש ,תגא בריש ספר תורה ,ואין בו אכילה ושתיה רק צדיקים יושבים ועטרותיהם
בראשיהם.4107
וז"ס מה שכתוב )זהר ח"ג רכ"ח ע"ב( שמ"י עם י"ה שס"ה ,זכר"י עם ו"ה רמ"ח ,כי
הלא תעשה הם הגבורות שעולה למעלה למדרגת או"א גן ועדן 4108שהם בסוד י"ה של השם,
משא"כ מצות עשה הוא למטה בסוד ז"א שהוא מ"ה על ב"ן ו"ה ,וכמ"ש )פסחים נ' ע"א( זה
שמי וזה זכרי ,לא כשאני נכתב אני נקרא ,נכתב אני בי"ה כו' ,וכמ"ש )שם( לא כעוה"ז עוה"ב,
עוה"ז נכתב בי"ה ונקרא באד' ,אבל לעוה"ב כו' ,והיינו שבעוה"ז דכורא נעלם יותר ומתגלה ע"י
נוקבא שהיא לבושא דיליה חרבא בנרתיקה 4109שם אדנ"י וה' בהיכל קדשו 4110אבל לעוה"ב ,אז
תתעלה נוקבא למעלה לעוה"ב לאהי"ה אימא ,ואז יוציא חרבא מנרתיקה ויתגלה שם הוי"ה
בעצמו ,ולכן הלא תעשה בסוד התיקון של ב"ן הוא נרמז בשמ"י ,משא"כ מעלת החסדים
דדכורא מ"ה בשם זכר"י.
ועוד יש בזה סוד כמוס ,כי בעוה"ז בו' אלפי שנין שיצה"ר גובר והסט"א שולט ,א"א
להתקיים העולם ע"י הנהגת הגבורות וצריכים מיתוק והוא סוד הסיוע משמים לאדם ,כמ"ש
רז"ל )קידושין ל' ע"ב( יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול
לו כו' ,משא"כ בעוה"ב שאז וביער רוח הטומאה 4111לא יהיה האדם צריך סיוע מלמעלה ,כמ"ש
)יחזקאל לו כז( ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וגו' ,והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו' ,וז"ש
הרב ז"ל שלכך זכר"י עם ו"ה ,שהחסדים עיקרם למטה מן החזה במקום המגולה ששם ו"ה זו"נ,
משא"כ הגבורות נשארים במוחין במקום המכוסה שהוא י"ה ,והוא כמ"ש שמקום המגולה הוא
סוד הנהגת עוה"ז בנה"י ששם הוא החלל וצמצום האורות של הקדושה ,שלכך הסט"א שולט
בו ,ולכן צריך שם חסדים למתקם כו' ,כמ"ש )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,ואמרו )רש"י
 4104עי' תיקו"ז פ"ט ע"ג.
 4105עי' ירמיה לא כא.
 4106עי' לעיל הערה .583
 4107עי' ברכות י"ז ע"א.
 4108עי' שער מאמרי רשב"י ב' ע"ג וז"ל ,עוד שמעתי בזה כי הנה האדם בעשותו המצות גורם
שני זיווגים עליונים ,האחד הוא זווג אבא ואימא ,והשני זווג ז"א בנוקביה ,האמנם זווג אבא
ואימא נעשה ע"י קיום האדם מצות לא תעשה ,וזיווג ז"א ונוקביה נעשה ע"י קיום האדם מצות
עשה ,ואל זה רמזו רז"ל באומרם שמי עם י"ה שס"ה כו' ,הורו בזה כי מצות לא תעשה שהם שס"ה
תלוים בשתי אותיו' י"ה ,שהם אבא ואימא ,אבל מצות עשה שהם רמ"ח תלוים בשתי אותיות ו"ה
שהם זו"ן ,עכ"ל.
 4109עי' זהר ח"ג רע"ד ע"ב.
 4110עי' חבקוק ב כ.
 4111על פי זכריה יג ב וז"ל ,ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ.
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בראשית א א( בתחלה עלה במחשבה להבראות במדה"ד ,ראה שאינו מתקיים ,שיתף מדה"ר
כו' ,והיינו שבעוה"ז שהוא עולם המעשה א"א להתקיים הנהגת הנבראים בגבורות לבד וצריכים
מיתוק החסדים ,אבל במקום המכוסה בג"ר שהוא בעוה"ב באלף השביעי ששם אין מגע לסט"א
כלל ,אז הגבורות יכולים לגלות כחם ושליטתם לבדם ,לכן שמ"י עם י"ה הם שס"ה ,והבן מאוד.
פתח ז
האדם כשנולד ובא לעולם אז יוצא ובת זוגו עמו כמ"ש )סוטה ב' ע"א( מ' יום קודם
יצירת הולד בת קול מכרזת בת פלוני כו' ,והוא בסוד הנפש שלו שיוצא מן השכינה כלול מחו"ג
שהוא דו"נ כמו דו"נ שיוצאים מאימא בסוד ו' של הה' ,שהנוקבא עמו בסוד פסיעה לבר ,והיינו
שגם בנפש האדם נקשר נפש הנוקבא בנפשו בבחינה תחתונה שבו בסוד נקודה תחת עטרת
היסוד ,וכמו שהיה ביצירת אדה"ר שאמרו )ברכות ס"א ע"א( ד"ו פרצופים נבראו ,והיתה כלולה
בו בסוד צלע אחת )בראשית ב כג( עצם מעצמי וגו' ואח"כ ננסרה מעמו ונבנית ע"י או"א פרצוף
שלם ,וכן בכל אדם נוצר נפש אשתו עמו ואח"כ היא נפרדת ממנו ומגדלים אותה אביה ואמה,
ואח"כ מביאים אותה אליו ,כמ"ש )בראשית ב יח( אעשה לו עזר כנגדו ,ואמרו )יבמות ס"ג ע"א(
זכה נעשית לו עזר ,לא זכה ,כנגדו ,והענין בזה כמ"ש )פתח ה'( שזה היה ההפרש מה שקודם
חטא אדה"ר לאחר החטא ,שקודם חטאו היו הגבורות ממותקות וטהורות ,שהרי הסט"א הנמשך
מסיגי הגבורות לא היה דבוק בנפש האדם רק עומד מבחוץ ,ולכן היו הגבורות ג"כ קדושים
וטהורים בסוד זיווג מ"ה וב"ן במתקלא בחיבורא חדא ,והיו הגבורות לשמירה לקיום המצות
עשה שהם החסדים ולעזר ממש בסוד נחשא דחיי 4112שעומד לנסיון ,ומזה היה נמשך שגם
יצה"ר שבאדם שבא מהגבורות לא היה כרוך כ"כ בנפשו להחטיאו ,רק לפתותו בדרך נסיון ,ואם
ישמע ישמע ואם יחדל יחדל ,כמשל הזונה עם בן המלך שכתוב בזוהר )ח"ב קסג ע"א( ,וז"ס
הכתוב )תהלים לד טו( סו"ר מר"ע ועש"ה טו"ב שסוף תיבות הוא עז"ר והוא בסוד או"ר ע',
שאור הוא כתנות אור 4113שהיה אדם מלובש בו ,והם לבוש החסדים והוא סוד שם אלו"ה לבוש
הנשמה מחסדים בגילופין אל"ף למ"ד ו"ו ה"ה גי' או"ר ,והע' הוא מסוד הנג"ה ע' כחות
שבה 4114שהם ע' כחות שבנפש שהם היו נמשכים וטפלים אל האו"ר שלו ונעשה בסוד עז"ר.
אבל ע"י החטא שנתגבר יצרו ונתקלקל עד שנעשה רע גמור ושונא אל האדם להמשיכו
לטומאה ,ונסתלק עיקר כתנות אור שלו שהוא א' דאו"ר ונשאר ו"ר עם ע' דנגה ונעשה כתנות
עו"ר ,כמ"ש )בראשית ג ז( ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם ,שנסתמו עיניהם מלראות
בקדושה בסוד עננים המחשיכים 4115אור הע' ,4116ונסתכל בסטרא דטומאה ונעשה בסוד עִ ֵור,
והענין כי הגבורות עצמם בסוד בוצד"ק גוון חשוך שהם ה' גוונין ה' גבורות ,אבל הגוונין
סתימין ומאירים ע"י אור דאוירא עילאה שהוא סוד שורש עליון של חיבור החו"ג משורש אוירא
ובוצינא ,וע"י שנתקלקלו הגבורות לא האיר אוירא בבוצד"ק ונעשים חשוכים ,ואין הגבורות
נמשכים ורוצים להיות נתקן ע"י החסדים כי הסט"א שולט שם ,ולכן גם למטה נוקבא שלו היא
כנגדו ,ולכן מי שהוא צדיק בארץ ובירר הטוב שבנגה וסילק כחות מדות הרעות הנטועות בנפשו

 4112עי' פירוש הגר"א להק' האד"ר קכ"ז ע"ב ד"ה יתיב בגווייהו וז"ל ,ב' היצרים כידוע שיצ"ט
הוא חוויא דחיים סם חיים והוא מ"ש וראה אותו וחי ,עכ"ל.
 4113עי' בהגר"א על ספד"צ י"ב ע"ג וז"ל] ,ומ"ש[ לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם
מאד ,שמילה נק' בשר ושם מתגליא החסד כנ"ל ,ועורו הוא עור הערלה ,והוא בסוד כתנות עור של
אדה"ר שאמרו )סנהדרין ל"ח ע"ב( מושך בערלתו היה ,ובתחלה היה כתנות אור כמ"ש בזוהר ,והוא
אור הגנוז ,ואח"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"א ,עכ"ל ,ועי' שם כ"ט ע"א וז"ל ,ידעו
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם
חטאו וכמ"ש בתז"ח דף פ"ה ע"ד ופ"ו ע"א ופרשת בראשית דף כ"ב וכ"ג כד מטא לעלמא דפרודא
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא
ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך ,עכ"ל.
 4114עי' פנימיות וחיצוניות פתח יח.
 4115עי' נתיב הקלי' פתח כב.
 4116נדצ"ל העין.
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הבהמיית ,אז כתיב )תהלים קט כב (4117ונפשו חלל בקרבו ,שצד הרע יצה"ר שבו נסתלק וזכה
לגבורות ממותקות שהוא יצה"ר הטוב כמ"ש )ברכות נ"ד ע"א( בכל לבבך בשני יצריך כו'.
והענין כי ג' מדרגות באדם ,צדיק ובינוני ורשע ,כמ"ש רז"ל )ברכות ס"א ע"ב( צדיקים
יצה"ט שופטם ,רשעים יצה"ר שופטם ,בינונים זה וזה שופטם ,והוא סוד עמוק ונורא בענין ג'
מדרגות דג' עלמין בי"ע ח"ק ט"ר י"ש שכתבנו כמ"פ בשם רבינו הגדול ז"ל ,4118כי בבריאה הוא
י"ש ימינא ושמאלא שניהם טובים והם סוד ב' כרובים דתחות נוקבא דאצילות מט"ט וסנד"ל
כו' ,4119וביצירה הם ט"ר ימינא טוב ושמאלא רע ,כי היא מטה הנהפך לנחש ומנחש למטה,4120
ובעשיה ח"ק שניהם רעים.
והוא מכוון במאמרם הנ"ל שהצדיקים שזככו נפשם הבהמיית עד שחזר יצה"ר שבהם
לטוב ,הם עולים לבריאה בסוד מט"ט שעולה לבריאה) 4121בראשית כד ב( עבדו זקן ביתו ,והוא
מ"ש אברהם )שם( שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך וגו' ,אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני
וגו' ,שהוא מ"ש בסוד )יבמות ס"ג ע"א( זכה נעשית לו עזר ,שנוקבא שלו אינו מסטרא דארור
כנען חויא בישא כו' ,4122כי אז מט"ט נכלל ביסוד דאצילות ששם מתגלה אברהם בפתח האהל,
והחסדים ממתקים הגבורות בהסרת הערלה ,והוא שנכלל תחת ירכו והוא בסוד יצחק גבורות
ממותקות דיין המשמח ,4123ולכן אמרו שצדיקים יצה"ט שופטם ,שמתברר ומהפך היצה"ר גם כן
לטוב.
אבל הבינונים הם בסוד יצירה ששם טו"ר שולטים ביחד להט החרב המתהפכת
)בראשית ג כד( ,וזה צריך סיוע משמים להתגבר על יצרו כמ"ש )תהלים קט לא( כי יעמוד לימין
אביון בסטרא דטוב שבו להושיע משופטי נפשו.
אבל הרשעים הם בסוד ח"ק בעשיה שיצה"ר נתגבר עליהם וחזרו כולם רע והוא סוד
ח"ק גיהנ"ם ,וז"ס שם נג"ד יכ"ש 4124שהוא מן החזה ולמטה בסוד עץ הדעת טו"ר ששם הוא
כנגדו ובו מלחמה מימינא טוב ומשמאלא רע ,כמ"ש בתיקונים )צ' ע"ב( עץ הדעת מימינא חיי
ומשמאלא מותא ,והוא נגד ,ששם הנחש הנהפך ממטה והוא נושך את האדם והוא סוד יכ"ש.
ובמה שכתבתי תבין דברי הרב הקדוש ז"ל מ"ש בביאור דברי התיקונים )קי"ג ע"א(
אלין שדים מסטרא דשמאלא ואלין מלאכים מסטרא דימינא ,שאין הכוונה שהמלאכים הם בימין
ממש ושדים בשמאל ממש ,אלא שחו"ג מתפשטים בכל עץ הדעת ומהחסדים נעשו מלאכים
 4117לשה"פ ונפשי חלל בקרבי.
 4118עי' 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.
 4119עי' בהגר"א על ספד"צ ל' ע"ג וז"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 ,ועי' בהגר"א תז"ח ד' ע"ג וז"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.
 4120עי' זהר ח"ג רנ"ה ע"א.
 4121עי' תז"ח מ"א ע"ג וז"ל ,שית יסוד שהוא שית בו"ק והוא כלול מכל הו"ק ו' זעירא וכן
מט"ט בדרגא דצדיק וכלול ו"ק של יצירה ו' אותיות של מטטרו"ן וז"ש דא מט"ט וז"ש בראשית
שהוא קדם לכל בריה והוא זקן ביתו קודם לכל ,עכ"ל ,ועי' בהגר"א ס"י פ"א מ"ו.
 4122עי' זהר ח"א עט ע"ב.
 4123עי' בהגר"א על תיקו"ז צ"ה ע"ד יין המשמח הוי"ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע'
אנפין והוא יין המשומר בענביו ,עכ"ל.
 4124שבתפילת 'אנא בכח'.
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ומגבורות שדים כו' ,והוא כמ"ש שהכוונה מי שהוא צדיק אז יצה"ר שבו ג"כ נתקדש בסטרא
דימינא ,שנמתק ע"י החסדים שבימין כמ"ש )ברכות ס"א ע"ב( יצה"ט שופטם ,משא"כ בשדים
ברשעים שכולו גבורות דשמאלא השולט על החסדים דימינא שהרי גם המלאכים הם בסוד
הגבורות שלו ,כמ"ש בעצמו שהוא בסוד )יבמות ס"ג ע"א( זכה נעשית לו עזר כו'.
פתח ח
והוא סוד ב' נשים שהזכיר בזוהר )ח"א כ"ח ע"א( א' מבחינת עצם וא' מבשר ,כמו
שהיה באדה"ר שחוה ראשנה היתה מעצם ונעשית לילי"ת ,והשניה נמתקה קצת ,והוא כמ"ש
שבעת שחטא אז ניתן בו יצה"ר בסטרא דרע שהוא מדין קשה מנחש דשדי בה זוהמא והוא
בסוד עצ"ם שהיא מאחוריים דאלהי"ם בסוד אלהי"ם אחרים ,ואחר שחזר בתשובה תיקן קצת
הגבורות ואז נתנה לו חוה שניה בסוד מיתוק הגבורות קצת ונקראת בשר כמ"ש )א"ר קמ"ב
ע"ב( ויסגור בשר תחתנה דבאתרהא שקיע רחמי וחסד ,והוא בסוד ש' דמילוי אלקים ור'
דאחוריים וב' כוללים ,שע"י אלקים בגילופי יודי"ן נמתק קצת כידוע.
ועל סוד הנורא הזה רמזו רז"ל )פסחים פ"ג ע"ב( בענין גיד הנשה ,שני גידים הם פנימי
סמוך לעצם אסור וחייבים עליו ,חיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבים עליו ,והענין כי שס"ה
גידים כבר נתבאר )פתח ו'( שהם בסוד הגבורות ,ובסוף הגבורות הוא הסט"א יצה"ר שהוא נושך
בעקב ,והוא גיד הנשה שנאסר לאכילה לישראל שהוא עצם הרע והוא נעשה ע"י סמא"ל שרו
של עשו שנאבק עם יעקב ,שיעקב הוא סוד אדה"ר ועשו הנחש כמ"ש במקום אחר באורך )יעקב
ולאה פתח א'( בשם רבינו הגדול ז"ל ,4125וסוד גי"ד הוא י"ז רשתין 4126של הסט"א שבזה פורש
רש"ת לרגליו ע"י יצה"ר ,ולכן נקרא גד"י ,איש שעיר ,4127שהוא גי"ד הנ"ל ,והוא ח' ט' של
נח"ש ושט"ן 4128ארס שבין שיניו כו'.4129
וידוע כי כחו של יצה"ר ביותר ע"י גי"ד הנשה וכולל בו כל השס"ה גידין שהוא סיומא
דלהון ,ולכן נקרא השטן בגי' הכי הוי ,רק שבגיד א' אין לו שליטה כלל ועי"ז נקשר ככלב
הקשור בשלשלת שלא יהיה יכול להחריב העולם לגמרי ,ולבסוף יוחזר לטוב ,והוא בסוד הארת
אימא שעושה לבוש להגין בעדו בסוד יוה"כ מסוד עוה"ב ששם הוא מפלתו ,כי גחלים אתה
חותה וגו' )משלי כה כא( ,ולכן ארז"ל )יומא כ' ע"א( השט"ן בגי' שס"ד ,דביוה"כ לית ליה
רשות לאסטוני ,והוא השעיר ששולחין לו דורון סוד גד"י גי"ד הנ"ל שעי"ז מתבטל ,ולכן הם ב'
גידים בסוד ב' דרגין של יצה"ר ,א' הנמשך מעצם מסוד הרע הגמור ,ולכן אסור וחייבים עליו,
וא' סמוך לבשר שהוא נמתק קצת לכן אסור ואין חייבים עליו ,והמיתוק כבר כתבנו )אבי"ע פתח
לא( שהוא בסטרא דאימא בסוד אות סמ"ך דבה כמ"ש )תהלים קמה יד( סומך ה' לכל הנופלים,
שע"י אחיזת סמא"ל בגיד הנשה כתיב )בראשית לב כה( ותקע כף ירך יעקב בסוד )בראשית ו ד(
הנפילים וגו' ,ואח"כ )בראשית לג יח( ויבא יעקב של"ם בסוד ש"ע נהורין) 4130בראשית לב לא(
ויזרח לו השמש וגו' ,מסוד קן צפו"ר דאימא ,4131ועי"ז נתבטל כח ע"ש של עש"ו ,וז"ש בזוהר
)ח"א ל"ה ע"א( ויסגור בשר תחתנה דעד כאן לא אדכר אות ס' באורייתא אבל סמ"ך דא עז"ר
כו' ,והוא בסוד בש"ר שנמתק ונעשה עז"ר.

 4125עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ג וז"ל ,יעקב שופריה דאדם )ב"ב נ"ח ע"א( ועשו של הנחש
כמ"ש שם )דף קי"א ע"א( בהג"ה ,ת"ח מה כתיב ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו' עד סוף כל
הג"ה ע"ש ,עכ"ל.
 4126עי' זהר ח"א נ"א ע"ב.
 4127עי' בראשית כז יא.
 4128עי' בית נתיבות שבירה פתח כט.
 4129עי' ב"ק כ"ג ע"ב.
 4130עי' א"א פתחים כ"ו ומ"ז.
 4131עי' ע"ח א"א פרק יד ועי' זהר ח"ג קצ"ו ע"ב ,עי' לעיל נתיב א"א פתח יט.
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והענין ,כי הגבורות ידוע שהם בסוד ר"ע עלמין 4132מכ"ז אותיות שבתורה ,ומשם
אחיזת הר"ע ,ומיתוקו הוא ע"י הארת אימא שהוא בסוד ז' שנכנס תוך ר"ע ונעשה סוד עז"ר,
והם סוד ב' שפחות שפחה בישא ושפחה טבא שכתוב בתיקונים )קע"א ע"ב( כמ"ש הרב ז"ל,
וע"ז נאמר )תהלים לד טו( סור מרע ועשה טוב וגו' ,להפך מסוד ח"ט לטו"ב ,וכמ"ש ביעקב
כשנתברך מיצחק )בראשית כז ט( וקח לי שני גדיי עזים טובים ,ר"ל להפך ב' היצרים לטוב
לעשות מטעמים ליצחק שורש הגבורות העליונות ,ובזה תיקן מה שפגם אדה"ר בחטאו והרויח
הברכות שאבד ע"י הנחש שהוא עשו ,והם הבגדים שלקח ממנו 4133כמ"ש בכ"מ.
וסוד מיתת האדם הוא נמשך מסיגי הגבורות שהוא אש היסודי שבנפש הבהמיית
שהולך ושורף ליחות הטבעי שבאדם בכל יום ומשם הוא מת ,והוא סיגי הגבורות שבאש ,שכח
הזה הוא שורף הנפש ,וז"ס מראה הסנה שהראה הקב"ה למשה )שמות ג ב( והסנה בוער באש
והסנה איננו אוכל ,וארז"ל )ש"ר פ"ב פ"ה( שתמה משה מדוע לא יבער הסנה והשיב לו הקב"ה
כך דרכו באש של מעלה כו' ,והוא כי אש שלמטה שבו הכליון הוא מצד הסט"א שהוא מסיגי
שם ב"ן של הגבורות והוא אש של גיהנם והוא ג"כ צריך בטבע הנפש באדם שז"ס )קהלת ז א(
ויום המות מיום הולדו ,אבל אש של מעלה הם הגבורות ממותקות שבהם סוד החיים ,והראה לו
הקב"ה שמשה תיקן קליפת נגה שהוא הסנה וכמ"ש )שמות ג ה( של נעליך מעל רגלך כי המקום
אשר אתה עומד עליו אדמת קוד"ש הוא כמ"ש הרב ז"ל )קלי' נגה פרקים ב' ,וה'( בסוד בתיה
בת פרעה.
פתח ט
ודע כי כמו שד' חיות שבמרכבה הם בכל עולם מד' עלמין אבי"ע כמו באצילות שהם
חגת"ם מדות ההנהגה ,וכן בכסא ד' רגלין ,וכן ביצירה ד' חיות שנא"ן ובעשיה ד' אופנים ,כי
אלו הם שרשים דכולא ,והם ג"כ סוד ד' מלאכים הנושאים את הכסא שהם ארגמ"ן ,ומהם נשפע
הכח לדצח"ם שבארץ ולד' יסודות ארמ"ע ,ומד' מלאכים קדושים אלו הם ד' יסודות דדכיו
שבאדם שמהם נמשכים כל המדות טובות שבו לצורך העבודה ,כמו ביסוד האש התשוקה
והאהבה ליוצרו ולקיום מצותיו ולעסק התורה כמ"ש )ירמיה כג כט( הלא כה דברי כאש וגו',
ואמרו ג"כ בתלמידי חכמים )תענית ד' ע"א( אורייתא הוא דמרתחי להו ,וכן ענין הכעס וקנאה
לנקום מרשעים ולבער החוטאים ,ומיסוד המים להשמר מתבערת יצרו שהם המים המכבים האש
הרע שבו וכן בכל היסודות כל א' לפי ענינו ,ולעומתו הם באדם ד' יסודות מטבעיים רעים
שמהם נמשכים כל המדות רעות כמשנ"ת למעלה )תיקון פתח יב( וכן לעומתם יש ג"כ ד'
משחיתים כמו בסטרא דקדושה סוד ארגמ"ן ,והם ע'ון מ'שחית א'ף וח'מה ,ולכן נגדם ד' מיני

 4132עי' א"ר קכ"ט ע"א וז"ל ,בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין,
ומניה נהיר ארחא דז"א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי ,עכ"ל ,ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ו ע"ג
ואמנם טעם מנין ר"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ז אותיות התורה עם מנצפ"ך וכל אחת כלולה
מעשר הרי רע עכ"ל.
 4133עי' בהגר"א על ספד"צ כ"ו ע"ב וז"ס אחיזת ס"א בלבושין ,כמ"ש )ברכות ו' ע"א( הני מאני
דרבנן דבלו מחופיא דידהו ,וכמ"ש בפ' משפטים )קי"ב ע"ב( חמו חבריא מה כתיב ותקח רבקה את
בגדי עשו בנה הגדול החמודות כו' ע"ש ,והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה כמו שרימה
הנחש לאדה"ר ,כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה ,שיעקב שופריה דאדם )ב"ב נ"ח ע"א( ועשו
של הנחש ,כמ"ש שם )קי"א ע"א( בהג"ה ת"ח מה כתיב ,ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו' ,עד סוף
כל הג"ה ע"ש ,ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל ,ועשו נטל בגדיו של אדה"ר שנתפתה אחר
הנחש ולקח הס"ם ,והוא עשו והוא בגדי החמודות ,ולכן נטל יעקב ממנו ולקח הברכות ,וז"ש חיה
טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"ל והוא נפש הנ"ל ,עכ"ל ,ועי' עוד בהגר"א על
ספד"צ ט' ע"ד וז"ל )ישעיה ס"ג( הדור בלבושו שהוא נצח כנ"ל ,והדר לבושו פורה דרכתי )שם(
שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו' ואוריד לארץ נצחם ,וז"ס האמור בפרשת משפטים )קי"א
ע"ב( ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב ,וההוא ירך הוה בחלישו דילי' עד דאתא שמואל ,מאי
בחלישו ,דלא משיך נבואה ,כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו' ,ושם בד' קי"ב ע"ב מה
כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו' ,באלין לבושין דיליה גזל כו' ,ובג"כ הני מאני דרבנן דקא בלו
מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו' ,ע"ש וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא
ממנו שמואל כידוע ושם ג"כ ,עכ"ל.
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קרבנות ע'ולה מ'נחה א'שם ח'טאת שהם באים על חטא לטהרת הנפש לנקותה מן החטאים
שנדבקו בה.
וד' חיות שבמרכבה הם פני אריה פני שור פני נשר נגד ג' יסודות ,מים באריה אש בשור
ונשר באויר ,ופני אדם הוא בעפר והוא תכלית כולם כמ"ש )בראשית ב ז( וייצר ה' אלקים את
האדם עפר מן האדמה ,והוא העולה על כולם אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה )תהלים קיח
כב( ,וידוע כי נפש האדם הוא הנותן חיות לכל הדצ"ח ,וכל היסודות של בעלי חיים יש בהם
בכל א' ממדות הנטועים באדם ,והם כמו הקווין הנמשכים ממרכז שבעגולה ,ולכן גם בד' חיות
פני אדם כולל כולם.
וכן לעומתם בסט"א ג"כ ד' חיות ג' הראשנים א'ריה ד'וב נ'מר והם ג' אותיות ראשונות
דאדנ"י ,והרביעי הוא סוד אדם בליעל ולכן אין לו שם ,שאינו צורת אדם גמור רק קצת עיינין
ליה כעיני אנשא ופום ממלל רברבן )דניאל ז כ( ,והוא סוד סמא"ל שהוא המקטרג ורואה בעינים
שלו ואח"כ מקטרג בפיו ,והוא נחש ביסוד העפר כמ"ש )ישעיה סה כה( ונחש עפר לחמו.
ומד' חיות שבמרכבה דקדושה נמשך הטוב שבד' יסודות שבאדם ומד' חיות של מרכבה
טמאה הרע שבו ,והם סוד ד' אותיות של סמא"ל ,וכל אות שבו הוא כ"ו כקוף בפני אדם כמו
בקדושה הם ד' הויו"ת ,והוא סיגי הגבורות שם אלקים והרע של אד"ם ,ושניהם בגי' סמא"ל
והוא אלוהים אחרים ואדם בליעל.
פתח י
ותדע עוד שכל הנבראים וכל העולמות הכל הם מחומר וצורה שהם עצמות וכלים ,כמו
שורש הראשון שנעשה בסוד הצמצום שהם בסוד קו ורשימו ,שמן הרשימו הם שורש כל הכלים
והגבולים ,ומן הקו הם שורש כל פנימיות הפועל בכלים שהוא התכלית שלהם הכל לצורך
העבודה ,כמו שביארנו במה שיש די בחיבור זה ,והנה כמו כן הם בכל עולם ועולם ,שכן הכסא
והמלאכים הם ג"כ חומר וצורה ,וחומר של המלאכים הוא לבוש שלהם שבזה מתלבשים כשהם
נעשים שלוחים לפעול שליחותם בעולם התחתון ,וגם בהם ד' יסודות כמ"ש )תהלים קד ד(
עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט וגו' ,אבל היסודות שלהם הוא לפי ערך חומרם שהוא
רוחני ,וכן בכל עולם הרכבת ד' יסודות שבו לפי ערכו כמו באצילות ששם אנו מדברים בענין
מדות ההנהגה בדרך הארה וגילוי הד' יסודות חגת"ם ,שבו הם ג"כ מדות הנהגה חד"ר והמקבל
הכולל כולם ,שלעולם יסוד עפר הוא מתפעל מג' יסודות הראשונים ואין בו משל עצמו כלום,
רק הוא הנשאר בסיום המדרגות של הג' יסודות הראשונות ,והיינו שכל יסוד כולל כולם ,שבאש
יש מים ורוח ועפר וכן בכולם ,ויסוד העפר הוא קיבוץ חלקי העפר שבג' היסודות ,והוא סוד
מדרגת מלכות שבאצילות שהוא חלק האחרון שבג' מדות חג"ת שהם אבהן כידוע שהם ג'
שמות א"ל אלהי"ם הוי"ה כשתסיר מהם ג' הויו"ת שבכל א' הנשאר שבהם ,הוא אדנ"י כמ"ש
רבינו הגדול ז"ל בליקוטים )יהל אור ח"ג יא ע"א( ,והוא סוד שם של י"ב הידוע שהם ג' הויו"ת.
ונוקבא הוא אות הרביעית של הג' שמות שהיא רביעאה לכל תלת 4134שהם בסוד ג'
חילוקי הזמן הי"ה הו"ה יהי"ה 4135שהם חג"ת ,שהיה במה שכבר היה בעולם התהו שהוא סוד
שורש המלכות למטה בעטרת היסוד שלא היה בה רק נקודה אחת והיתה באתלטיא ,והוה הוא
בהנהגת הזמן של ו' אלפי שנין שבו הנוקבא בסוד פרצוף עד החזה בת"ת ,שאין שני מלכים
משתמשים בכתר אחד ,4136ויהיה הוא הנהגת אלף השביעי שאז תעלה הנוקבא לבינה כתר על
הראש ,4137והוא ה' אחרונה של הוי"ה ראשונה ,שג' אתוון יה"ו הם בחב"ד ונוקבא ה' אחרונה,
 4134עי' תיקו"ז ה' ע"א.
 4135עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג'.
 4136עי' חולין ס' ע"ב ,ועי' בהגר"א על ספד"צ ב' ע"א וז"ל הספירות הן הולכין בתלת תלת
חב"ד חג"ת נה"י ומלכות היא רביעית שכוללת את כולן וכמ"ש בתז"ח )דף ד ע"ב( דתשע ספירות
אינון משולשין בעד"א כג"ד ח"ח"נ" ב"ג"ה" כ"ת"י" ומלכות עשירין לון ורביעין לון וז"ס שם של י"ב
שמלכות היא כלולה בכל קו האמצעי שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם ביסוד היא עטרת
היסוד ובת"ת שם שני מלכים ]משתמשים בכתר א'[ כו' דבוקה עמו וכמ"ש בא"ר )דף קמא ע"ב(
תאנא האי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר כו' ותקין מיעוי
דנוקבא כו' ,עכ"ל ,ועי' ע"ח תיקון נוק' ב'.
 4137עי' בהגר"א על ספד"צ י"א ע"א.
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וכן הוי"ה שניה בהו"ה 4138בחג"ת ,והוי"ה ג' בהיה בנה"י כמו שנתבאר בכ"מ ,ונמצא שלעולם
יסוד העפר הוא השיורים שבג' היסודות ,ולכן עיקר שם הוי"ה הם רק יה"ו ,וה' אחרונה אין בה
חידוש )כלל( רק כפולה ונכללת מהם.4139
וכן בד' מלאכים שתחת הכסא ,מיכאל וגבריאל ואוריאל הם נגד ג' יסודות אש מים רוח
שהם ג' מדות חד"ר ,ורפאל הוא יסוד העפר מלכות ,שעפר נקרא אפר 4140והוא פ"ר דמנצפ"ך
שבעשיה סנדלפו"ן ,ושם א"ל שבכולם הוא הקדושה העליונה מניצוץ השכינה שמתלבשת בהם
שהוא נקרא א"ל.
ואלו הם מלאכים הקבועים שהם המדות הקיימים בהנהגה לעולם ,וכל מלאך שמו מורה
על פעולתו ,שזה יסוד השמות מקדושת לשוננו הקדוש שאינו הסכמיי אלא אותיות שבו הוא
מורה על הרכבת הכחות שבו לפי ערכו ,ולכן מיכא"ל מורה על חסד יסוד המים שהוא בהשקט
בשלוה ומנוחה ,שהמים יורדים למקום נמוך והוא מורה על השפעתם למטה לנבראים והם
אותיות מ"ך שבו ,והי' היתירה מורה על הרכבת י"ס שבו ,וכן גבריא"ל עיקר השם שבו גב"ר
כמ"ש )איוב ג ג( ולילה אמר הורה גב"ר ,שהוא מלאך הממונה על הריון ,בסוד הציור בנוקבא
ע"י כח הגבורות ,והוא שכוי ,תרנגול הקורא בלילה שנקרא גבר 4141שאז שליטת הגבורות ,והוא
סוד השלהוביתא שמעורר התרנגול תחת כנפיו כמ"ש בזוהר לעורר בני אדם לעבודה ,וכן הי'
4142
שבו על כח י"ס שבו ,וכן אוריא"ל מורה על יסוד אוי"ר רוח שבו ת"ת ,והוא או"ר בסוד יום
שבו אור דרגא דת"ת ,וי' שבו על כח י"ס ,ורפאל יסוד העפר ואין בו י' כי לית ליה מגרמיה
כלום 4143רק הכללות מג' הראשונים.
אבל המלאכים שאינם קבועים אין להם שם מיוחד שהם נבראים בכל עת ע"י חידושי
המצות וחידושי תורה של ישראל ,שבזה עושים תיקונים חדשים בכל עת שאינו לפי הנהגה
טבעיית הקבועה בכל זמן ,ולכן הפעולה והתיקון שעושים אינו קבוע אלא משתנה לפי ענין
הפעולה של התיקון ,וגם אינו מתגלה רק נשאר למעלה בסוד שכר הצדיקים ,והם סוד המלאכים
ששמם פלאי ומכוסה כמו שמצינו במלאך שנראה למנוח שאמר לו )שופטים יג יח( למה זה
תשאל לשמי והוא פלאי ,שהוא היה נברא מאיזה מצוה שעשה ,שבשבילו זכה שיצא ממנו
שמשון שיהיה נזיר אלקים להושיע את ישראל ,וכן הם כל המלאכים הנבראים ע"י דבור של
האדם ומעשה שלו ,כפי המאורות שמאירים ע"י מעשיהם כך הם ברישומי האותיות של השם
שלהם.
ומזה תבין סוד פעולת השמות ע"י הקמיעות ולחשים ,שע"י טוב הכוונה בהם כפי
שורשם ומקשר מחשבתו הזכה לפי קדושת האדם המזכירו ,הוא מעורר המלאך והעולם
והמדרגה שממונה עליו ,ומחשב השם בשורשו בשם הוי"ה ע"פ נקודותיו הידועים לכל פעולה
ופעולה שהוא סוד העצמות המתלבש בהם בסוד נר"ן שבכלים ,ועי"ז פועל בשמות ,וכמ"ש
חז"ל )ברכות ז' ע"ב( לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ ,אל ת' שַ מות אלא שֵ מות.
ורמזו בזה סוד עמוק מאד ,שהרי נתבאר )פרצופים פתח א'( שכל הפעולות הכל הם
בכלים שהם חלקי הגבולים וכן המלאכים וכל הנבראים כולם הם יצאו בכח הצמצום ומקום
חלל וריק בהסתלקות הבלתי בעל תכלית שבהם ,ואלו הם סוד האותיות המתחברים ונעשים
שמות ,שכל אות מורה על חלק פעולה וגבול משוער בפני עצמו ,ונמצא שע"י השמות שהוא
חלל הריקני ,משם נעשו שמות של כל הפעולות ,וכל השמות נקשרים בשם הוי"ה ית' שהוא
מקור לכולם ,4144והוא סוד עצמות מסוד הקו הנכנס ברשימו הזה שהוא פועל בכל עולם ובכל
מדרגה ופעולה לפי ענינו שהוא סוד שינוי הויו"ת ע"י הנקודות וכפי צירופם ,והיינו שד' אותיות
אלו הם שורש לד' יסודות ארמ"ע שבכל עולם ועולם ,וכמו שלמטה משתנים הדברים ,שיש
 4138נדצ"ל בהוה.
 4139עי' בהגר"א על ספד"צ כ"א ע"א וז"ל ,שני ההי"ן אלו א' הן כי מלכות נכללת בבינה ,ולכן
בע"ק ובז"א לא אשתכחו אלא ג' אותיות יק"ו שה' אחרונה בכלל ה' ראשונה ,עכ"ל.
 4140גמ' שבת י"ח ע"א.
 4141עי' פסחים ב' ע"ב.
 4142עי' בהגר"א על תיקו"ז ע"ה ע"ג ד"ה יום דא צדיק.
 4143עי' זהר ח"א קפ"א ע"א.
 4144עי' בהגר"א ס"י פ"א מ"א אופן ג' כל השמות הכל בשם הוי"ה ב"ה.
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שכח האש גובר בו ויש מים ויש רוח ויש עפר ,ולפי מיזוג היסודות ומה שמתגבר בהם כל א' ,כך
הוא שינוי סדרם ,וכמו כן הוא בשורש סדור ד' אותיות הוי"ה ,וכמו שיש שורש ראשון לד'
יסודות לצורה וחומר שלהם והוא חומר היולי 4145שבו כל היסודות נקשרים ביחד בהעלם ,וכן
בציורה של הד' יסודות צורה כללית ,כן יש שורש ראשון לד' אותיות הוי"ה והוא קוצו של י'
כתר יחידה שבו נכללים לסוד היחוד לקשרם בשורש יחוד העליון ,ובזה נקשר עולם בעולם
ומדרגה במדרגה וכן בהיכלות ומלאכים ,כמ"ש )ישעיה ו ג( וקרא זה אל זה וגו' ,שע"י יחידה
שבהם חומר היולי של המלאכים וצורה הכלליית שלהם ,מתקשרים זה בזה.
פתח יא
וכמו שיש ד' יסודות בכל נברא ובכל מדרגה וכולם נקשרים בשם הוי"ה ב"ה המקיימם,
כן יש כח ההפסד בכל דבר והוא סוד הסט"א שהוא בציור כל מדרגות הקדושה ,רק שהם בסוד
כח ההפסד שבהם והגורם קלקולים ,ושורש קיום שלהם ע"י אדם למטה בעבודתו ליוצרו ,וכן
כח ההפסד של כולם ע"י אדם בליעל שהוא סמא"ל בד' אותיות שבו ,שכל אות הוא כ"ו בסוד
שם הוי"ה כקוף בפני אדם ,והיינו שגם כח הקיום של הסט"א הוא ע"י המאציל ית"ש בסוד
)נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם ,רק שאין בו רק רושם בלבד ,ולכן שם הוי"ה המאיר בו אינו
אלא בסוד חשבון ומספר בלבד ,והוא בבחינת )תהלים קג יט( מלכותו ית' אשר בכל משלה,
ומסמא"ל הזה משתלשלים כל כחות ההפסד שהם שמות הטומאה של השדים ומזיקים וכל
הקליפות שיש להם לכל אחד שם מיוחד כפי כח ההפסד שיש לו ,ויש להם לכל אחד כח הד'
יסודות וכן השדים ,ומה שכתב הרב הקדוש ז"ל )קיצור אבי"ע פרק ח'( שיש שהם רק מיסוד
האש ואויר לבד ויש שנפשם נפש דומם ושוכנים במחילות עפר ויש ביסוד האש ,אין כוונתו
שאין בהם רק יסודות אלו לבד ,אלא שעיקרם מיסודות אלו ,אבל מעט נכלל בהם מכל הד'
יסודות.
וכל המזיקים ושדים הם בחיצוניות הכלים ,ויש ג"כ בבחינת פנימיות והם סוד הפנימיות
של שצ"ם חנכ"ל שיש בהם מלאכים טובים ורעים כגון סמא"ל למאדים כו' ,וכידוע שכוכב
מאדים מורה על שפיכת דמים ומלחמות ופורעניות ,ולכן סמא"ל ממונה עליו עשו אדמוני שופך
דם ,והרע שבהם סוד ע"ז ,והוא מ"ש רז"ל )שבת קנ"ו ע"א( האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד
דמא ,אך שהאדם הישראלי בסוד הבחירה שבו ,יכול לברר הטוב שבו מן הרע ,והוא מ"ש )שם(
או טבחא או מוהלא שהוא הטוב שבנגה ,שתולדת האדם ע"פ השעה ושליטת הכוכב אשר בו
הוא לפי שורש נפשו בחינת נוקבא שבו שהיא שעה העומדת לאדם ובו תלוי כל בחירתו וכל
הנהגתו וכל סיבותיו ומאורעותיו הכל לפי שרש הזה ,אבל הרוח שבאדם בחינת דכורא שבו אינו
לפי השעה אלא לפי היום ,ולכן אמרו )שם( לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם ,ועין ביאורי
רבינו הגדול ז"ל לתיקונים תיקון ס"ט באריכות )קט"ז ע"א ד"ה מאי מזלא(.
וע"ז אמרו )שבת שם( אין מזל לישראל ומ"ש יש מזל לישראל ,ובאמת אין מחלוקת
ביניהם אלא אלו ואלו דא"ח ,שבסוד הרוח שבו אין למזל שליטה עליהם ,אבל מצד הנפש
נוקבא יש שליטה למזל ,והכל תלוי ברוח שהוא עיקר האדם והוא סוד מ"ה המתקן את הב"ן,
שכל עניני האדם תלוי לפי הבירורים של נפשו שיצא מן התהו ונתברר ובו תלוים כל קורותיו
והוא מזל שלו ,ורוח סוד מ"ה שבו שמתקנו ,הוא מהפך המזל.
וכמו שהאדם הוא חובק וכולל בתוכו כל העולמות וכל מדרגות הקדושה ,כמו כן נדבק
בו כח הרע מיצה"ר וס"ם שכולל כל בנין מרכבה טמאה שלהם בכל דרגין שלהם ,והם בסוד ג'
עלמין בי"ע בסוד ח"ק ט"ר י"ש שנתבאר למעלה )פתח ז'( שח"ק כולו רע וט"ר טוב ורע וי"ש
כולו טוב.
וכן הוא באדם ,כשנולד אז נכנס בו נפש התחתון מסוד עולם העשיה ששם כולו רע,
ולכן אין לו אז רצון טוב וקדושה רק כולו נמשך אחר תאוות בהמיית כא' מבהמות וחיות יער
והוא סוד ב"ן מעשיה מפ"ר אשר שם ,4146ואז יצה"ר שבו הוא הדבוק בו שהוא נכנס באדם ע"י
חטא עץ הדעת ,וחלק הנפש דעשיה ג"כ הולך ונכנס בו מעט מעט עד י"ג שנה שהוא נפש הזן

 4145עי' לעיל הערה .77
 4146פ"ר בגימ' סנדלפו"ן  -ע"ח כסא הכבוד פרק ז'.
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והדומם ,ואח"כ נפש החי ואח"כ שכל המעשה ,והכל בעניני עוה"ז שכולם ד' דרגין ד' אופנים
דעשיה ושורש ד' יסודות דצח"ם שבו.
וכשהגיע לי"ג שנה מתחיל לכנוס בו הרוח מעולם היצירה סוד ט"ר והם יצה"ט ויצה"ר
שבאים אז ,והוא יצה"ר אחר שהוא מה שהיה בתחלה קודם החטא שעומד בחוץ ומפתה האדם,
והם ב' הכחות שברצון הקשור בב' חללים שבלב אם לעשות או לא ,כמ"ש )קהלת י ב( לב חכם
לימינו ולב כסיל לשמאלו ,אבל יצה"ר הראשון שבאדם הוא נטוע בנפש האדם עצמו לעשות
מעשה בהמה ,ולכן אז אין לו יצ"ט שכולו רע כמ"ש ,אבל ברוח הוא רצון בחיריי שהוא כח
האדם שאין דבר זה נמצא בבהמה ,ויש בו כח הטוב והרע ,והוא סוד עיקר מדרגת האד"ם סוד
מ"ה ,4147אבל כשזוכה ע"י מעשיו הטובים וע"פ התורה וקדושה שבו ,שנכנס בו הנשמה מסוד
עולם הבריאה סוד י"ש הוא כולו טוב ,ואז )תהלים קט כב (4148לבו חלל בקרבו ויצה"ט שופטו,
שהנשמה הוא למעלה ממדרגת אדם סוד שם ס"ג דאימא שמרחיק הרע ,ועליו נאמר )שמואל א'
ב ט( רגלי חסידיו ישמור.
פתח יב
כבר ביארנו )בית נתיבות צמצום פתח ד'( שהאדם כולל כל הנבראים והוא ע"י ד'
מדרגות של דצח"ם שבו ,וכל א' מתלבש בחברו כמו בעולם האצילות שנוקבא מלבשת ז"א עד
החזה ,וז"א לאימא ,ואימא לאבא עד טיבורו ,כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בספ"ד פ"א )ח' ע"ב(
יעו"ש ,וכמו כן הכל הם באדם ,וד' יסודות ארמ"ע בכל א' ,והיינו שהדומם הוא כולל כל הד'
יסודות שהם חלקי העפר שבכולם ויש בו נפש הדוממת המקיימו ,והוא בחינת מלכות שנוטלת
מכולם והוא נגד עשיה ,והצומח הוא כולל שניהם ,שיש בו כח הרכבת הד' יסודות שהם החומר
של הצומח ובו נתוסף ג"כ נפש הצומחת והוא מתלבש בנפש הדוממת ועומד למעלה ממנו,
והוא נגד ז"א המתלבש בנוקבא עד החזה ,והחי הוא יסוד הרוח שבכולם ויש בו ב' נפשות,
הראשונים חומרו וגידול שבו ובו נתוסף רוח החיוני שמתלבש בב' נפשות הראשונים והוא
למעלה מהם ,והמדבר הוא האדם יש בו ג' נפשות הראשונים ,שהרי יש בו חומר הד' יסודות וכח
הצומח והחי ,ונתוסף בו כח השכל והמדבר שבו ,והוא מתלבש בג' נפשות הראשונים נגד
אצילות ,והוא יסוד האש שבכולם ולכן האדם הולך בקומה זקופה ,שיסוד האש טבעו להגביה
ולעוף למעלה ,והוא כח השכלי שבו.
וכל אלו הדרגין הם בעניני עולם השפל ,ונתוסף בו נפש עליונה מאופנים דעשיה שבו
משכיל לעשות רצון ה' ע"פ התורה והמצות ובו הוא מכיר את בוראו ,וגם הוא כולל ד' יסודות
שע"י כח הד' יסודות הוא עובד את ה' במדות הנמשכים ע"י הד' יסודות אלו ,כמ"ש בזה למעלה
)פתח ט'( והוא סוד הנפש העליונה ,ואח"כ קונה הרוח מעולם היצירה ,ושם הם המלאכים
המתלוים עם האדם ושומרים אתו כמ"ש )תהלים צא יא( כי מלאכיו יצוה לך לשמרך וגו' ,וגם
הם נכללים מד' יסודות רוחניים והוא עיקר מדרגת האדם ,ואח"כ יכול לזכות למדרגת נשמה
מעולם הכסא והוא מדרגה עליונה מאד שעי"ז נקרא עבד בסוד )בראשית כד ב( עבדו זקן ביתו
4149
שנתבאר ענינו למעלה )פתח ז'( ומשם יכול להגיע להארת האצילות להיות נקרא בשם בן
בסוד כח מאורות אצילות כחותיו יתברך ,ה' יתן חלקנו עמהם ויאיר עינינו בתורתו אמן סלה.

 4147עי' 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.
 4148עי' ברכות ס"א ע"ב וז"ל ,תניא רבי יוסי הגלילי אומר צדיקים יצר טוב שופטן שנאמר
ולבי חלל בקרבי ,עכ"ל.
 4149עי' תיקו"ז ו' ע"א וז"ל ,בגין דא כבוד חכמים ינחלו ואוקמוהו רבנן דמתניתין אין כבוד
אלא תורה ואית כבוד נברא ואית כבוד נאצל מסטרא דאורייתא דבריאה ,אתמר בישראל כי לי בני
ישראל עבדים ,ומסטרא דאצילות ,בנים אתם לה' וגומר ,עכ"ל.
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פתחי שערים

א מכאן עד סוף הנתיב כתוב בכותרת נתיב פו"ח וסוד החשמ"ל
ב מכאן עד פתח כב איתא בכת"י שזהו נתיב האבי"ע וסוד השמות
ג מכאן עד פתח כו איתא בכת"י שזהו נתיב אבי"ע וסוד המקיפים.
ד מכאן עד פתח כט איתא בכת"י שזהו נתיב אבי"ע ,וסוד הכסא.
ה מכאן עד סוף הנתיב איתא בכת"י שזהו נתיב האבי"ע ללא תוספת.
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