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}æë÷: {àéðú1ø øîà "àééøáçì ù2áéúéð úîéà ãò 3 ãçã àîéé÷á 
àëîñ4 - 56 רק בקו אחד,קוים'  שבעולם התוהו לא היו בדרך ג)'ח שבירה ג"ע( ל" ז'כ, 

 כי על , ולהבין הענין,7ק חזר לבראשונה" ובחורבן בהמ,קוין' ובעולם התיקון חזרו בג
 ,ת" תורה בת,ר"קוין חד' והן ג )ב"מא "אבות פ( 'כו על התורה ,דברים העולם עומד' ג

 וכן התורה , נתבטלה העבודה]ק"ביהמ [ ובחורבן,ח בחסד" ג,עבודה בצפון בגבורה
י "'ן הן דברי ר וה,ח"ולא נשאר רק ג ,'כיון שגלו אין לך בטול כו )ב"חגיגה ה ע( כ"כמש

וד  והוא עמ,ח"שבכו על החורבן ואמר להם עדיין נשאר לנו ג 8בן זכאי לתלמידיו
פסחים קיח ( ש" וכמ,עולם חסד יבנה )תהלים פט ג( ש"האחד שאין העולם חסר ממנו כמ

 ש" והוא עולם התוהו כמ,9ו דורות שזן בחסדו"ו כי לעולם חסדו נגד כ"הני כ )א"ע

                                           
הוא לשון המורה על דבר שהיה להם ) וכן תניא ('תאנא'ש ד" ע' אצ"א על ספד"בהגר'  עי1

 שהיו סדורות בפניהם במסורת מהקדמונים  בברייתות דזהו דווקא'שפיא "ע ב ע"ב 'ועי. בקבלה 
הרי היא משנה  ברייתא וא מורה עלהכן  ש)א"ע ב ע"ב (י"נהסוד  הוא ב"תניא"לשון  ).ב"ע צד ע"ב(

שם  'והנה עי). א" ע'ברית יצחק א (לבר מגופאי שהם "ת נהחיצונה וממילא מרמזת על המידו
 ,א"י דא"נהבחינת בן דאצילות וממילא הם "שאומר שכל דברי האדרא דמשפטים עוסקים בזו

בחינת  בוממילא הוא, עיקר עניינו הוא כללות האצילות, ר"מבאר שכל האד) א"ב ע(ע כאן "בבו
  .ק"י דא"נה

 הנוגע ' יאמר ויחדש תיקון א'מ שכל א" באדרא זו עא שהחברים נתקבצו"ע נא ע" ב'עי 2
מרוב ענותנותו " תלמידים"ולא " חברים"י קרא לתלמידיו "רשב.  בהקדמתינו'ועי, לשורש נשמתו

 ' שכן שרשם הוא בי'חברין קדישין'נקראו י "א שתלמידי רשב"ע קיג ע" ב'ועי). א"ע קיא ע"ב(
ביומוי דמלכא משיחא : ב"קל ע לקמן 'עי, אחר' יפ". רעין דלא מתפרשין"א הרי הם "החסדים דאו

. כ"ע, )ירמיה לא" ('ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו"לא יימרון חד לחד אליף לי חכמתא דכתיב 
, א יש צורך בחבורה"שבלימוד עד הגאולה העתידה בב, ונראה לכאורה לומר שזהו שבא לחדש כאן

  .'עהוילמד איש את ר'וצריך שיהיו חברים כדי לקיים 
דהוא " קום"' ב שפי"ע עא ע" בב'ועי. 'אמר לרבי יהודה קום בקיומך וכו: א" לקמן קל ע'עי 3

, כוונתו שמציאותם היא להיפך" ניתיב"וממילא יש מקום כאן לשמוע שה, בסוד עולם התיקון
ל עא "בהגרוהנה יתכן להביא ראיה לדבריו מ. שאנחנו עדיין בעולם התהו ועוד לא באנו לידי תיקון

א "ל נאמן יושב ההוא כפופה בז"ור' כפופה נאמן פשוט כו' פשוטה נ'  נ,ל"ז ,ה ומאי"ג ד"ז לט ע"ת
ל איהו יתיב על "ו כתפארת אדם לשבת בית שהוא יושב בבית והוא נאמן עומד וכמש"וכמש

א היא " שהמציאות של זכלומר .ל"עכ,  שבהו רזא דמהימנותא,כורסייא ושניהם נקראין נאמן
', פי). ה ואמר"ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר 'ועי" (עובר"ו" איש"כ יסוד המכונה "משא, "יושב"

א נמצא במקומו בלי עליה "היא שאין בו עליה וירידה והוא כינוי למציאות בה הז" יושב"מציאות ה
היא של " עומד"ואילו עיקר מציאותו של ה. ר והוא בחינת עולם התוהו"על ידי תוספת מוחין מהג

ש "וזהו שהקשה ר . לאחר התיקוןתמיד אפשר להוסיף מוחיןכן באופן זה ש, "יורדעולה ו"
 .מוחיןסר וחבעומדו מ, בבחינת עולם התוהוהיה תעד מתי המציאות של כלל ישראל , לחברייא

כפי שהדברים מבוארים בדברי , ס בעולם התהו"תחילה היה עסקם בביאור עמידת ע', פי 4
 .9ן הערה  לקמ'ועי, )א"ע ב ע"ב(ק "הרמ
 .ז"א עצמו המובאים בתחילת ביאורו על הת" הם דברי הגר15מכאן עד עמוד  5
 .א"וכן נראה דהוא כוונת הגר, ר"ת ולא בג" שזהו רק בז'ח שבירה ג" ע'עי 6
אחר , ל" וז'ח זיווגים א" ע'ועי. כ"ע, למא לתהו אתחרב ביתא ואתחזר ע:א" קי עז"ת'  עי7

ס לא " וז,א לא יש זווג לנשמות חדשות" גם באו,נ להוציא נשמות חדשות"החורבן שאין זווג לזו
 , לא שוה בשוה ולא בהרכנת הראש,באופן שעתה אחר החורבן לא יש זווג פנימי' אבא בעיר וגו

 .ל"עכ, לא לחיות בלבד ולתת מוחין חדשים להם וגם לנשמות ישנים ליכא א,נ"א ולא בזו"לא באו
כי אמרתי ) תהלים פט( העולם מתחלה לא נברא אלא בחסד שנאמר :ה"ד מ"נ פ" אדר'עי 8

 פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה ,עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם
מקום שמכפרים ]  על זה שהוא חרבי אוי לנו"אר[רבי יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב 

ח "ל בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה זה גמ" א,בו עונותיהם של ישראל
 .שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח

הוא גם בהשפעה  כך ,ח"גדהיינו עמוד  ,של המצות המוטלים עלינו'  כמו שיש עמוד א9
א "ע מ ע"ב' עי, ובעומקם של דברים. דה עמוד השפעת החס"ה' יש רק עמוד אהעליונה ש

ולא היה שורש לדין [, ק כולו שורש רחמים לבד"לה היה עיתחהנה  ו,ק"א הוא על ידי ע"סמיכת זש
קיימא דחד סמכא  אלא הוהלא  לכן .דחסדים לבד' לסטכי אם סמיכה  התהילא  שצא ונמ,]כלל
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זהר ( ש" וכמ,תורה' אלפי' כ התחיל התורה ב" שאח,שני אלפים תוהו )א"סנהדרין צז ע(

 ובחורבן ,10הארץ בהבראם תהו עד אברהם'שמים ו'הולדות 'אלה ת )ב" כד עבראשית
שמעון '  ובאמת בחורבן התחיל אלא שר,אלפין חזר לתהו שסיימה התורה' אחר ד

 , עלמא עילאה,עלמין הן' שג, 11סמכין לעלמא עילאה' והן ג, ש כאן"תיקן בדורו כמ
 12י"ה נ,עילאה)ד(ת סמכין לעלמא " חג,סמכין' א ג" ולכ,' עלמא דנוק,עלמא דדכורא

 13ב"והן בפרטן י, 'סמכין לנוק' י דנוק" נה,דכורא] עלמין[סמכין ל' ת דנוק"והן חג
, ' והן ז, וכידוע)14י"בסוד תש(לאחד '  ובכללן נחשבת הנוק,'דנוק' דדכורא ו'  ו,עמודין

 ויסוד ,יםִלָגְר' והן סוד ג(16, ' אבל בכללן הן ג,עמודים' א על ז" וי]ב"י) [ג"י( על 15ש"וז
 אבות א (ג שאמר" רשב]18ושל) [וכל ()ע" רגל בפמיני עצרת וכנגדן ש)ה"נו( 17'כולל ב

áéúë ש " וז, לתקן בלימוד התורה רגל השני19כ רצה"וע, 'דנוק' הן ג'  על הדין כו)יז
)èé÷ íéìäú (ééì úåùòì úò 'êúøåú åøôä20ïéøéòæ ïéîåé 21àáåçã éøàîå 22 

                                                                                                                         

ק "מכא שייך אף הוא לגילוי של עדהיינו שהחד ס, ] עוד המשך דבריו שם לגבי עלמא דשקרא'ועי[
  .והוא רק של חסד, א"לז

'  אמר רבי יהושע בן קרחה בהבראם באברהם בזכותו של אברהם ועי:ט"פב "יפר "ב'  עי10
ד פומיה דאמה אתגלי חסד "כיון דאתגליא יו] א"ר קמב ע"כתוב באד[ ,ל"ב ז"צ י ע"א על ספד"בהגר

ד דפום " פום אמה ולא אקרי חסד עד דאתגליא יו והאי אמה חסד הוא דאתקרי ותלי בהאי,עילאה
ד דאמה ובהאי חסד דפום אמה "ח דלא אתקרי אברהם שלים בהאי חסד עד דאתגליא יו" ות,אמה

 ולכן לו ,בהבראם באברהם שהוא קיים העולם שהוא חסד עלאה) ב"י' ר פ"ב(ש " וז,אתקיים כלהו
 כריתת הערלה מן המילה שאז יכרתו כל ס" וז,נצטוה המילה ולכן בימיו נסתיים שני אלפים תהו

  .ל"עכ, 'א בלע המות כו"הס
  .ח" דהיינו תורה עבודה וגמ11
 .א"דז 12
   .'א הם באמת ו"בכ' נ ג"ז שיש בדו"כלומר שד 13
לפי שכלל כל , ל"ד וז"צ יח ע"א על ספד" בהגר'ועי, י נמצאו תיבות אלו בסוגריים"בכת 14

א שהן "כ מוחין דז"משא' בבית א) בתפילה של יד(שם  לכן ,' הוא נקודה א)'הנוק (ספירות שלה
  .ל"עכ, בתים' ג לכן הן ד" וכתר ע,ת כידוע"מתתקנין מחג

 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות , תניא רבי יוסי אומר:ב"בחגיגה יב ע 15
יז ארץ  שנאמר המרג, הארץ על מה עומדת על העמודים, ואין יודעות על מה הן עומדות,עומדות

 מים על ההרים , שנאמר לרוקע הארץ על המים,ממקומה ועמודיה יתפלצון עמודים על המים
 רוח בסערה , הרים ברוח שנאמר כי הנה יוצר הרים ובורא רוח,שנאמר על הרים יעמדו מים
 שנאמר ומתחת זרועות , סערה תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא,שנאמר רוח סערה עושה דברו

ים אומרים על שנים עשר עמודים עומדת שנאמר יצב גבולות עמים למספר בני  וחכמ,עולם
 רבי אלעזר בן שמוע אומר על , ויש אומרים שבעה עמודים שנאמר חצבה עמודיה שבעה,ישראל

  .עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולם
 .י"הסוגריים בכת 16
ומתבאר , ם משקים את שמיני עצרתא שכל המועדי"ז ל ע" ת'והנה עי.  יסוד ועטרת היסוד17

 וסוכות הוא תיקון 'ששמיני עצרת הוא תיקון הנוק) ה כתיב עד"א ד" ע'כ(צ "א על ספד"בבהגר
דאיהי חג , ל"א ז" ע'ח א"א על תז" בהגר'ועי, ג שסוכות הוא יסוד" ע'ח א"א על תז" בהגר'ועי, ק"הו
 .כ"ע,  של השם'ע בה"הוא פרצוף בפו של השם ומלכות "ק בוא" מועדים כלולים בו'ל דו"ע ר"בפ

וכמו כן לעומת , ר"סמכין דעלמא עילאה ובסוד חד' ב הם ג"א מ"הסמכין דאבות פ' ג', פי 18
 הסמכין דעלמא 'היאך מתקנים את ג, ע גדול"וצ. 'סמכין דעלמא דנוק' ג הינן ג"סמכין דרשב' זאת ג

  .דדכורא
  .י" רשב19
, )ד" כב עז"א על ת" בהגר'ועי ('הוא כינוי לנוק" עת"נ שכן "דהיינו שצריך לעשות זווג בזו 20

מטעם שזיווגה תלייא לפרקים ואינו תמידי , ]ה לא הוו"ב ד" ב עצ"א על ספד"בהגר דברינו על 'ועי[
ולכן צריך לעשות זיווג על ידי רזין , נ"גרמו לפירוד בזו, ומאחר שהפירו תורתך. א"כפי שהוא באו

ש הוה אמר בר נש לחבריה פתח " ביומוי דר,תאנא: א" מות עט ע עוד בזוהר אחרי'ועי. דאורייתא
שיש , דהיינו. כ"ע,  אל תתן את פיך לחטיא את בשרך,ש הוו אמרי" בתר דשכיב ר,פיך ויאירו דבריך

ואז בזמן גילוי האדרא רבא היה , כ"ויש זמנים שאינם מסוגלים כ, זמנים המסוגלים לגילוי סודות
 .)ב"ע ב ע"ב(זמן מסוגל מאד 
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÷éçã -ב דוחק ואנחנו חייבים"צר ובעההיום ק )ו"ב מט"אבות פ( ש" וכמ,ת"ל השי" ר, 
 ש" כמ-  ÷àæåøë24àîåé ìë éøà ,23יזיף ופרע הפנקס פתוחה )א"עירובין סה ע( ש"כמ

 ואומרת אוי להם לבריות ]ומכרזת [בכל יום בת קול יוצא מהר חורב )ב"ו מ"אבות פ(
ש " כמ, ומהו העלבון שעולבין אותה ששכרה גדול מאד,)'כו(מעלבונה של תורה 

] זהכמֻב[ רי היא ה,כ מניחין אותה"ואעפ' וכל מי שעוסק כו' ח כו" ב לךיןשא) שם(
בכל יום  מכרזת ת קול וב, אפילו בשכר גדול)אותה( בעיניהם שאין רוצים )בזהתנ(

)משלי ג יד( 'כי טוב סחרה כו ,25'קחו מוסרי כו )משלי ח י( ש" וכמ, שכרהגודל
 )טובה( ,26

נגד  -àîåé ìë éø÷ àæåøë ש "וז, 27ליוכיוצא הרבה במש) משלי ח יא(' חכמה כו
 ונגד -  àì÷ç éãöçîå28ïéøéòæ 29ïåðéà ונגד הפועלים עצלים אמר ,והשכר הרבה

 , שאין מגיעין אלא בסוף הכרם-' כו àîøë éìåùá åäðéàå30המלאכה מרובה אמר 
 ויאמר בועז לקוצרים )רות ב ד( ש" וכמ32 מרי דרזא31]ענין) [אינון(' ומחצדי חקלא כו

                                                                                                                         
א "ע ג ע" ב'ועי. 'הוא כינוי לנוק" יומין זעירין"ד ואמר יומין ש" יב עצ"א על ספד"בהגר ב'עי 21

 שהוא ד"ב קכה ע"ה ח"ו דע"לש 'ועי, )א"שהוא כינוי לא" אלף יומין"לאפוקי מ(א "שהם כינוי לז
וג הוא התגברות הקטר" מארי דחובא דחיק"כ "והנה מש. ן בהזדווגותם בסוד קטנות"כינוי לזו

והתגלות , "קצירה"דלקמן המה הגורמים את סילוק הדינים המכונה " מחצדי חקלא"ו, והדינין
  .י מעשיהם הטובים שיהיו בחסד ובסוד גדלות"המוחין ע

דהיינו היצר הרע שהוא מסיגי עולם התהו וכל רצונו אינו אלא להחריב את העולם ולכן יש  22
 ).א"ע ג ע"ב(בטל ויהיה כפוף לקדושה כדי שית, לגלות את התיקונים של עולם התיקון

 היא שעצם החיים היא בחינת מלוה וחובה עלינו 'למימרא שלשיטת רבינו כוונת הגמ 23
 .' רלח סעיף ב'ע ס"י שם וכן הוא בשו"לשלמו ודלא כרש

מבואר בכמה מקומות בזהר שכרוז יוצא ומזהיר את העולם שיטיבו מעשיהם ושיעשו  24
ן "ה במילוי יודי"השם הוי[א "ב קס"הרי הם סוד ע, א"מאורות הפנים דאוז יוצא "וזה הכרו, תשובה

ע ג "ב(ז " כרו'דהוא גי] א"ב וקס"ע' ן שייך לאימא והם בגימ"ה במילוי יודי"והשם אהי, שייך לאבא
 ).א"ע

מדבר ' אבל פרק ג, ששם מדובר בדווקא על לימוד הסודות, א משלי כאן וכן ח יא" בהגר'עי 25
 . פנים לתורה'ועי,  מסחר לזריעהעל החילוק בין

 'אמנם פרק ג, שם מדבר בדווקא על לימוד הסודות, א על משלי כאן וכן ח יא" בהגר'עי 26
 . פנים לתורה'וע, מפרשה על החילוק הקיים בין מסחר לזריעה

הם הרי א "נים דאו ּ אורות הָפּמרמז עלא שזה "ב קס"ע' ז בגימ"א שכרו"ע ג ע"עוד בב'  עי27
  דהיינוח"תשכ' גימובד "ד ותקמ"זה היא קפל וכההפהנה הבחינה ה ו.א"חין ותיקון דזהמו שורש

, א"א אורות פני או"ב קס"באים הע ונגדכולכן , מקור לכח דעמלקהשהוא  א"אחוריים דאובחינת 
 ז" הכרוהרי הוא, )'ח שבירה ב"עז באורך ב"כ' עי( העוקר את קליפת עמלק ר"זכו' שכן המה בגימ

ומבקשת , )ב"צ ח ע" ספד'עי ( באתלטיאתהיא מה שנמצאהרי  ,'הבת קול היא נוקזו  ההנ ו.ל"הנ
  .הרהורי תשובהלו לאדם  הוא שמזדמניםומהכרוז הזה , פ"לתקנה להחזירה פב

והוא . א מחקל התפוחין הקדישין על ידי מעשיהם הטובים"הצדיקים הכורתים את הס' פי 28
א "שכן כל אחזית הסט, הרעים כדי שלא ינקו מהשדהדהיינו שמסירים את העשבים , בסוד ניכוש

 ).א"ע ג ע"ב( והיא המכונה שדה 'הוא ביסוד דנוק
ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני : ב"כ סוכה מה ע"כמש 29

 ,עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן
ולכן , ועוד ירמוז שהם בסוד קטנות. המה אלו העוסקים בסודות התורה" והן מועטים. "כ"ע

 ).ב"ע ג ע"ב(שכן בהם אין פחד מן החיצונים , צריכים לעסוק בדרושי הגדלות ותיקונים עילאין
 מכל הכרם אלא רק מסופו ' זהר הרקיע איתא שהצדיקים אינם יכולים לעקור את הקלי'בס 30

 ).ב"ע ג ע"ב" (בשולי כרמא"כ "וזהו מש) כות שבודהיינו המל(
  .י"ד יותר דהגירסא היא כמו הנדפס ולא כפי שמובא בכת"נראה לענ 31
ע ג "ב ב'ועי. כ"ע,  האי קרא רזא עלאה איהו בין מחצדי חקלא:א" רטז עויחיזהר כ ב"כמשו 32

 - דתפוחין קדישין  נקראת חקל 'והנוק ('א מהנוק" כך נקרא צדיקים שהם כורתים הסט,ל"ז ,א"ע
 'הנה עיו. ל"עכ,  שדהתנקראהיא ו' א ביסוד דנוק"שהרי כל אחיזת סט, )'בערבית ליל שבת כ "שעה

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי  :'הגמאת הוא מביא ש ע"המשך דברי הב
מהן אם שנים הן אני ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני 

השכינה ולא לעמוד בחוץ עם הבשולי את זוכים לתקן האלה שדהיינו . כ"ע, )ב"סוכה מה ע( ובני הן
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מ נזדרע " מ,]האור [ שאף שנגנז,'אור זרוע לצדיק כו )תהלים צז יא( ש"הענין כמ ו,33'כו
 אבל בזמן , ובזמן הבית היו קוצרים בכל יום וזורעין מחדש,בכל יום על ידי הצדיק

 והשתא נזרע וגדל ונושר מאליו וחוזר ונזרע ,34הזה אין העולם ניזון אלא מספיחים
שאף  - àîøë éìåùá åäðéàå ,י דרזיןרי מא ואינו נקצר אלא על יד,כדרך הספיחים

ין אל ש" ר,בסוף הכרם קוצרים מעט 35הקוצרים אינן מגיעין לתכליתה אלא זעיר שם
 וגם אינן ,מגיעין אל תכלית החכמה ולומדין בגמטריאות שהן בסוף הכרם כידוע

ïàì ïéòãé àìå ïçâùà àì] øúà ש " וז,36מבינין על בוריו להשיג הדבר על אמיתתו
àæìéï37) [øúà àåä(úåàéã äîë 38.  

àøãà éáì àééøáç åùðëúà39 -בררין בר מגו מ קראו גרן שבו דשין ו
 ïéçîåøå ïééøù ïéùáåìî4142 åæøãæà ,40)ים(תבנא דאורייתא שבהן מלובש

                                                                                                                         

נהנים מפירות פנימיות המה ה" מחצדי חקלא"ב ש"רכט עע "ב'  ועי,י ותלמידיו" רשבוכרמא זה
  .דברי הרז

ואעלת ,  ותמן אזלת,חולקא דהאי שדה דצדיקייא',  חלקת השדה וגו:ד"ח פה ע" ז'עי 33
מחצדי , תלמידי חכמים, ומאן נינהו, וידעת ביה מאינון קוצרים, ואוליפת אורחיה, בחולקא חדא
, ויאמר לקוצרים, וכמה קדושין, אתא טעין ברכאן, הצדיק בא, אדהכי והנה בועז בא, חקלא איקרון
יהיב להו ברכאן השתא , עמכם' ה, נהדרי גדולה דתמןס, לעילא אינון בי דינא, מאי קוצרים

  . כ"ע, מגו עלמא דאתי, והבין ליה תוקפא לשאבא ממקורא דחיי', ואינון אמרין יברכך ה, וקדושים
שם הלכה ונכנסה לחלק ל ו,של הצדיקיםהוא החלק של השדה הזה ' חלקת השדה וגו: תרגום

. י השדהתלמידי חכמים שנקראים קוצר?  ומי הם. והכירה בו מאותם הקוצרים, ולמדה דרכיו,אחד
 מי ,"ויאמר לקוצרים" .שותוברכות וכמה קדב טעון ,"בא" . הצדיק בא,"והנה בעז בא"בינתים 
 כעת נתן להם ברכות "עמכם' ה" . שםרשא הסנהדרין הגדולה ,למעלה הם בית הדין? הקוצרים

  . מתוך העולם הבא, לשאב ממקור החייםכחנותנים לו  -  "'יברכך ה" והם אומרים ,דושיםיוק
 כן יש מי ,ן במלכות" כמו שיש צדיק אשר עולה נשמתו בסוד מ,ל"וז' ע ד"ח אבי"ע'  עי34

 ואין הגנן זורע גינתו רק גינתו צומחת מן , כי אחר החרבן שאין זווג,ד"שיעלה נשמתו בסוד מ
 ומשם חוזרת וצומחת והספיחין הם נשמות הצדיקים אשר צמחו ויצאו ,הספיחין אשר יצאו בה

ס אור זרוע לצדיק שכבר "ד וז"ן או מ" והם חוזרין לעלות שם בסוד מ,לכותמהגינה העליונה מ
שזה מהרוחא דשדי אבא ' א י"ש גדלות דז" פת'ועי, ל"עכ, נזרע מעיקרא ואינו זורעו עתה מחדש

  .באמא
לא נחית ונהיר אלא כפום : א" זהר בלק קצז ע'ועי, בישעיה כח י' פ הפס"לשון זה הוא ע 35

  .א זעיר שם זעיר שם"ט בגין דלא אשתכח לתתא מהימנותא אלא כד" מ, זעירטלא טפין טפין זעיר
 והוא , סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד,ל"ד וז"ב כח ע"יהל אור ח'  עי36

 ובהן גנוז כל האורה ,ו כמו דברים בטלים"שהן לפי הנראה ח' ס וכו"גנוז ברמז והן הגדות שהן בש
 וזהו מחולל מפשעינו ,משה שלא יגנז הסוד באלו הדברים ולא ניתן לווזה שבקש ' והתורה וכו

 הרמז שהוא קליפה תנינא שבו ',וכו, )ב"פקודי רנד ע(שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו 
א לעמוד על הסוד " וא,ל" והוא קליפה תניינא דאגוזא קשה כאבנא כנ,גנוז הסוד שהוא לפנים

,  וזהו קבורת משה שהוא הסוד הגנוז וקבור ברמז, דרגא דמשהשבתוכו שהוא הלכה למשה מסיני
, א"ח ח ע"א על תז" בהגר'ועי,  לעניני הנסתרים הרמזכי אםם אינדהיינו שהגימטריאות . ל"עכ
  .כ"ע, ספר הזוהר הכל ברמז קשה להבין, ל"וז

 לתיקון  וכל מה שמגיע,י מעשיו יוכל לידע כל סודות התורה"האדם ע, ל"וז, א"ע ד ע" ב'עי 37
  .ל"עכ, כ לאן אתר אזלין"וזה מש, שורש נשמתו

א משם "הסטאת בכדי לבער הנצרכים כל התיקונים על מכונם את  מכירים דיול שאינם " ר38
שכן על ידי  .קוןיצריכים תה המקומות מהם והכל מחמת שאינם משגיחים היטיב לידע ,כנזכר

 ולזה אמר .גע לתיקון שורש נשמתוונכל סודות התורה וכל מה שאת  האדם לידע מעשיו יוכל
  ". אזלין כמה דיאות אתרןלאולא ידעין "

כל ד והוא מקום ,מקום' ה נק"ס ב" שידוע שהצמצום העליון של א, בזהסוד גדולעוד וירמוז 
י " וכן כאן ביסוד דנוקבא הוא צמצום ע, שבלי הצמצום לא היה מקום כלל כידוע,העולמות

 ושם , והם עשו שקיעה וחפירה לגיו ביסודה, שבצמצום העליון כעין שורש הדין,הגבורות שבה
ולא ידעין "ש " וז.כ מקום"גהוא '  ולכן נק,ן"שם בסוד מלעולים הע " ביותמקום לעולמהכ "הוא ג

 ).א"ע ד ע"ב( " אזליןלאן אתר
ערוך שמפרש על ' עי[הוא מלשון עולה בדרך ישר " אדרא" מים אדירים קמב שתיבת 'עי 39

ס "ש שהם חזקים וכלולים מא"ע" אדרא"ולכן מכונים , ]שהוא אדרא] א"ברכות כב ע' עיכד [חצבא 
  .ועד אין תכלית ביושר
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ïåëéðå÷úá43 -משלי ( להנצל מנוקבא'  בעולם העשי,עולמות מלמטה למעלה'  נגד ג

ריך זהירות  ששם צ,'חדה כו' חריתה כווא' ק כונפת תטופנה שפתי זרה וחל) ד- ה ג
)א"ח יב ע"תז( 'ה להנצל ממנה ובה נתנסו אבהן כוגדול

כ כשניצולין ממנה "ואח, 44
ושם '  כו45וע שהוא דקיקדי כי אין יראין מפתויו כ,ין בדכוראוביצירה אז לוחמ

 והן ,דבריאה שהיא נסתרת בעולמות אלו' ציל מלז לה"כ ו,]'כו [)דבריאה (רומחין
ויקרא טז ( מקדש השוכן אתם בתוך טומאותם]ה[ 47 והיא, לה להגין מהם46 וסנדלמנעל

                                                                                                                         
דעלייהו אתמר עינים ,  ווי לון לבני נשא טפשיא אטימין לבא סתימי עינא:ב"לא עז ק"בת'  עי40

תבנא אלין אינון בעירן דלא מסתכלין ולא ידעין אלא ב, להם ולא יראו בנהורא דאורייתא
דחכימין , דאתמר בהון מוץ ותבן פטורין מן המעשר, דאיהי קליפה מלבר ומוץ דילה, דאורייתא

ב אתוון "כ, ואכלין חטה דאורייתא דאיהי מלגאו, דאורייתא מארי דרזין זרקין תבנא ומוץ דלבר
 .כ"ע, ה"דאורייתא דסלקין לחושבן חט

' וכך הוא גי, א נמצא כן בדפוס מנטובאאמנם ל, "וסייפין"בדפוס וילנא מוסיף כאן את תיבת  41
 צורת הלשון כרומח ,ל"זו, ה דאינון כרומחין וסייפין"ג ד"ז נ ע"א על ת"בהגר' עיאמנם . א כאן"הגר

ו "חרב והן כמש' דנק'  וסייף בנוק,ש בדכורא"ח דק" רומח רמ,פ"וסייף והוא תורה שבכתב ובע
 .ע"וצ" סייפין"גם לגרוס משמע שאכן יש  לכאורה ולפי זה .ל"עכ', דאינון כו

 )ג כו"שעה(ות בזמן עשרה הרוגי מלכ'  שהיפי כההתגברות גדולא "לס' תי הי" בזמן רשב42
 כמו )ן א"ד ומ"ח מ" ע'עי( ובוהו  היה חוזר העולם לתוהו'הידוש עצמם על קאת  ושלולי שמסר

את ם גילו י עם החברי"רשבי ש"ע ו.ן מתתא לעילא"העלו ממיתתן י " וע,בעת שבירת הכלים
 ולזה ציוה להם שיהיו ). לט'ג הק"שעה (ל"ש האריז"כמו לא הוצרכו לזה ,הסודות הגדולים

להכניעם כדי כוונות שמסר להם ה היחודים ויינוא וה"להלחם עם הסטכדי מלובשים בכלי זיינם 
ן והיינו א שזיונים הם כלי זיי" ג עצ"א על ספד"בהגר 'עי [זייןה כלי יינום והעליהשלא יקטרגו מ "ע

  ).א"ע ד ע"ב ('פיפיות בידם לעשות נקמה כוהוחרב ) תהלים קמט ו( ]התיקון
 להרוג תכליתו "רומח" ו, הוא מלבוש לאדם להסתירו ממכת חרב וחץ של האויב"שריין"

ם שמות ויחודים כדי להסתירם מן חברילי "רשבמסר ש ,כאןהדבר  וכן .האויבאת ולהמית 
לימוד הסודות הוא רעה גדולה כן  ש,' שבא לעסוק בסוד המי לעהחיצונים המקטרגים מאד 

 ועיקר ביטולם ,להכריתם ולאכפייא לוןמ "ע ודים ועוד מסר להם שמות ויח.י" שנכפיין ע,םחיצוניל
קשת "חצים של ה' גובבחינת (טיפין דדכורא ' הם גהרי דכורא דויסוד  החסדים י אורות"הוא ע
ן "בוה " והוא סוד חיבור מ,)א"ל ע (בתיקונים' א כנז"הסט לשלח למטרא אל חץ כבדו של ")יהונתן

ח עלמין דתליין בפומא "סוד רמב "רומחין"ש " וז.ץ עם הכולל"חהוא ' גין ב"ה וב"ומ ,של התיקון
 ).א"ע ד ע"ב( אמהד

הם שערות הדיקנא וכל הרי  ,ק"התיקונים העליונים של עאת  שרצה לגלות להם מכיוון 43
את  אמר שיזהרו לעשות כן ל,ה החדש"י שם מ"תיקון העולם עאחר להתיקונים שנתהוו 

 אשל' מהחברים גילה תיקון א'  שכל א,ה" לפנינו בעזבארהתיקונים ההם כדקא יאות וכמו שית
של אותו נוגע לשורש נשמתו זה התיקון י ש"רשבעליו לפי מה שהיה יודע '  כל א,גילה חבירו

) ב"לקמן קלב ע' עי (י"ראה רשבש פיונתקן למעלה כאותו תיקון י גילוי הדבר נעשה "וע, תלמיד
 ).ב"ע ד ע"ב(

 .'ובשים שרייןלמ'הדיבור  פירושכאן  עד 44
 נוקביה כלילא בגויה תדיר כמה דאיהו בסטר ,ל"דכורא אקרי סמא :א" קמח עויצאזהר '  עי45

 ל נחש אקרי אשת" נוקבא דסמא, דכר ונוקבא כלילן דא בדא, הכי נמי בסטרא אחרא,קדושה
 רוחא דדכורא דקיק רוחא דנוקבא , קץ הימים תרין רוחין בישין מתדבקן כחדא, קץ כל בשר,זנונים

צ לא "א על ספד"בהגרב'  ועי.כ"ע, בכמה אורחין ושבילין מתפרשא ומתדבקא בההוא רוחא דדכורא
את  א אינן מפתין"דכורין דסכן  ש"זונות"נוקבין ה ו"מרגלים" מכוניםדכורין ה ש,ה והענין"ג ד"ע
נפת "ובסוד מפתין המה הנוקבין וה .שהן דקיקין ואינן יכולין לפתות) שם(ש בזוהר "כמו ,אדםה

אם ה "ב ד"ז קנה ע"א ת" בבהגר'ועי . בנוקביןמהוכל הפיתויים ה)  גמשלי ה ("תטפנה שפתי זרה
  .ל"עכ, דדכורא דהוא דקיק וקרוב לטהר' ל דכורא דמסט" ר,ל"וזאלים גבר 

 ,ט תופר מנעלים שהוא נעל כידוע" מט,ל"וז' ה וחלצה נעלו כו"ג ד" סז עז" תא על"בבהגר' עי 46
ה ל ובהרב" ושכינה מסתתרת בו בגלותא בימות החול היא סגורה ביה כמש,וסנדלפון הוא סנדל

נ "ט וסנדלפון זו"מט, ל"ז ,ג"צ ל ע"א על ספד"בהגר ב'ועי. ל"עכ, ו" ולעתיד לבא יפתח כמשמקומות
ט " מט,א"ו ע"מ פרשת משפטים דף קט"ש בר"דכליל שית סטרין כמ' ט הוא ו" מט,ל"דבריאה כנ

' רגלין ד'  ד,ל הוא נוקבא והארץ הדום רגלי" וסנד,וכן בהרבה מקומות' כליל שית סטרין כו' עבד ה
 ד ח"א על תז"בבהגר' עיעוד ו. ל"עכ, ט וסנדלפון שבבריאה עצמה" והן מט,חיות והן בנוקבא כידוע

 דלכן הן מרכבה לשכינה דאיהי ,ג הארון הן כוללים השרפים וחיות ואופנים"ובים שע הכר,ל" ז,ג"ע
עלמין ראשם בבריאה '  והן מתפשטין בג,ל"ט וסנד"נ מט" והכרובים הם דו,עלמין' מתפשטת בג

  .ל"עכ, 'שרפים וגופם ביצירה ורגלם בעשיה וכו



àøãàä øéàî 

6 

 ,48דבריאה ששם אין רע רק לתקן אותם' כ אמר אזדרזו בתיקוניכון נגד ט"ואח, )טז
 שם 50 נגד כתר ששם הרצון לא המחשבה ואף שכליות ורצוניות- àèéòá49ואמר 

 àúòãá52 ,ב" הוא חו- åðúìëåñá àúîëçá ,51'ש אל עליון גומל כו" כמ,ההתחלה
 åæéçá55 ,54ע" כי אין דעת ספירה בפ,וידע )בראשית ד יז(  בסוד53 הוא דעת והוא יסוד-
 ,ג" חו- ïéãéá57 ,56 גוונין לאתפאר)יחזקאל א כה( אדם)ה( היא תפארת כמראה -

ïéìâøá58 -ה" נו, ééç äéúåùøáã ïàîì ïåëéìò åëìîà]à[àúåîå 59 -הוא מל  '

                                                                                                                         
  . דהיינו מלכות דבריאה47
 .ולכן אין מקום לרומח או שריון 48
 דז קכ"תא "בבהגר' בין כתר לעצה עישהקשר הנה לעניין  ו. עצה'פיב ש"י שבת נה ע"רש'  עי49

 ,ואשקי לכולא 'יועץ דא נהר כו) א"צו לא ע' פ(ש " עצה הוא השקאה כמ,ל"ז, רוח עצהה "דג "ע
 , וכן נקראים כליות יועצות שהן אפיקי מים,והענין שהיועץ הכל ניזונים וחיים ומתנהגים בעצתו

 ,בינה יועץ בשם התואר שיועץ תמיד דלא פסיק'  ונק,כל מצד הנהר מימי החסד דאשקי לכלאוה
ש " וכמ,ל" כי המים הוא העצה כנ, והחסד עצה שם המקרה.ונהר יוצא מעדן אשר לא יכזבו מימיו

דחכמה ' סטמ כי השותה המים אלו יחכם שהם .מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה
  .ל"עכ, הרוצה להחכים ידרים ולכן ושומע לעצה חכם ואת נועצים חכמה ,דהיא בימינא

שלא היו באופן לבד והיו סתומות בדמות נקודות כלה בעולם התוהו היו הספירות יתחוהנה 
 נעשו כולם ,אחר התיקוןל ו.יםה גיד"ח אברים ושס" בדמות פרצוף אדם שלם ברמותמתפשט

אופן  שלהם בםתיקוניהכל את  ולזה סידר כאן .ואמצעקווין ימין שמאל הפרצופים ובדמות ' בבחי
 ר"מחבירו בסוד רה נפרדכל אחד מהם לה היו יתחכן  ש, בעצה אחת'פי "בעיטא"כאן ש "מ ו.יכלל

כל את ליקח א מהם "כרצה אלא לא היה פונה לתיקון חבירו מהם ' שכל אדהיינו  )'ח שבירה ב"ע(
ע ד "ב (ביניהם אהבה ואחדות' ברו מחמת שלא הישנשכלומר  ,האורות לעצמו בסוד וימלוך וימת

  ).ב"ע
ְכִליּות ורצֹוִניּות  50  . שרשם בכתר- ֹשִ
 , עליון על כתר עליון, אל בכתר דידה, אל עליון,ל"ז ,ה וכל"ג ד"ז קמב ע"א על ת"בהגרב'  עי51

ת אחרונו' כ כולל ג" ואח, וזוכר חסדי אבות אבהן דידה,ב דידה כידוע"גומל חסדים טובים חו
 .כ"ע, 'דשניהם יחד ומביא כו

סוד המתקלא ב מה וה,קווין שלוה'  ג ושורש ראשיתמהוה,  מוחין אלו באו אחרי התיקון'ג 52
סיגי מ וא עשוי שה,א"ולכן הסט). ד"ב מ"י פ"ס(כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים דהיינו 

המוחין הנה  ו.מוחיןהם הארה מאין להכן  ש"מלך זקן וכסיל) "קהלת ד יג( נקרא ,מאנין תבירין
י כל " וע,מוחיןמהשפעת הגידים המלאים הי "ת ע" בזיםמתפשטכן  ש,חיות של הגוףה מההאלו ה

אחר ל לכן .מתפרדים והיה האדם מתהיסודות בלא זה היו כן  ש,ז" זבמתקשריםכ "בעאיברי הגוף 
וזהו  [י נתקשרו כולם"ע כן ש,ד"חבסוד  וכל עצה הוא ב,מוחיןה' כל גאת  הזכיר "בעיטא"שאמר 

  ).ב"ע ד ע"ב"] ('בחיזו בידין וכו"טעם המשך הלשון 
 ששם מדבר ,ד דעד דלא"צ א ע"א על ספד"בהגרבכ "כמשו יסוד מכונה הדעת המתפשט 53

א "ז פא ע"א על ת"הגרבב 'וכן עי. יסודשם הוא מכנהו התיקון והוא  עיקר עניינודעת שחלק הב
  .' כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א, והכל אחד,ל"ז ,ה ביה איהו"ד

. בלבדה ביציאת המלכים אלא בתיקון ת לא הידעת ש,ה"הגהבד "צ א ע"א על ספד"בהגר'  עי54
ן אישכן  , שנותן טעם לדברה והמתקלא"א ד"ב עש "וע .ת לספירה בפני עצמה נחשבינהלכן א

 , ולכן אינו נחשב, הם בחיבורעולםלא "באוהנה  ו.' להכריע ולכן הוא כולו טמיר בנוקעניינו כי אם
 פנימיות למעשה אינה אלא שהדעת המתפשט ,ה"וכה "דד "יד עש "וע .יסוד כן נחשבאילו הו

 .ת"הת
 המוחין מאירים בפנים בסוד כן ש. זיו הפניםאהו הרי 'בחיזו'לאחר שהזכיר את המוחין אמר  55

 ,בפנימיות הגוף מתראה בפניםכל ההנהגה הסתומה ש, כך). קהלת ח א( "חכמת אדם תאיר פניו"
והנה כל ענין זיו פנים לא נתחדש כי אם .  בנחת ורחמיםאו בכעס דם שרויניכר אם האהוא שושם 

 ).ב"ע ד ע"ב(לאחר התיקון 
א שהגוונין הם בסוד הדעת " ע'ג ו" יהל אור ח'ועי. שכל היופי טמון בגוונין, א"ע מד ע"ב 'עי 56

כאן הוא עיקר מקום ההתפארות ). א"זהר בראשית טו ע(רא כד מדיד משיחין עביד גוונין לאנה
  .שכן הוא בדווקא בקו האמצעי שם קיים חיבור בין האורות לגוונים

 יד :ידים' ם גינת ה"חגוכמו כן . ת הכוללת את שניהם"ג ות"שכן הידים הינם חו, ת"חג 57
 ).א"ע ה ע"ב ( רמהיד יד החזקה ו,הגדולה

 ).א"ע ה ע"ב(ה והיסוד כולל את שניהם " הרגלים הינם נו'שב, י"נה 58
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תהלים ( ש"כ יד אדם מגעת כמ" וע,60אמית ואחיהאני  ) לטדברים לב( ש"דאצילות כמ

 ראשו ,עולמות' מקומות האדם הוא בג]ו[ 61'והארץ כו' השמים שמים לה )קטו טז
כ " וע,ן שבו" והוא של האדם נר,)'ל ג"ח חשמ"ע(  ורגליו בעשיה, וגופו ביצירה,בבריאה

שהיא (מלכי עלייכו ש למעלה בתיקוניכון וכאן א" וז,'הוא מגיע אבל למעלה הוא לה
 )יורדותד(] יורדתש[ אלא לפי , והיא עול מלכות שמים והוא באלקות,)עליכם

 ,ו"זכות וחובה ח] בה[ואין ' מגעת עדי בבריאה שכינה בתחתונים לפיכך יד האדם
 ובזכות ,דםהא]מ[ )מן(אלא שבחטא היא מסתלקת  ,62לא יגורך רע) תהלים ה ה(

) ש"וז( 64' עלייכו כו]אמליכו) [אמלכי(ש " וז,63ממשיכה עליו בקבלת מלכות שמים
שלא להסתלק ' איני שומע לכם לבטל ממני כו )א"ברכות טז ע( ג" ר]ס שאמר"וז[

 èåù÷ã ïéìî øæâîì66éùéã÷ã ïéìî ïö ïéðåéìò éúéé ïàãçå åäì ,65השכינה
åäì òãðîìå åäì òîùîì67 -נגד '  מילין דקדישין כו, מילין דקשוט נגד אצילות

                                                                                                                         
 מנם א,לבדבא "תיקוני זכאן כי אם את  שתחלה לא רצה לגלות ,משמע זוהר הרקיע'  מס59

א אם לא "תיקוני זאת  לגלות י הדברשהבין שבלתי אפשרדהיינו ' כווכ אמר ווי אי גלינא "אח
 ליכואמ"לה יאמר להם תח ולזה .כמו שמבאר והולךו ,ק"תיקוני עאת גם קודם לכן שיגלה להם 

הם החיים הרי רע הטוב וה הנהגת ה שבידו מסור,א"היינו זד "עליכון למאן דברשותיה חיי ומותא
דודי צח " כ"ובסוד מאמהחסד ודין אינם אלא העמדת המציאות של כל תיקונין דיליה כן  ש,והמות
 שחיים , ועוד.ם וחסד שכולו רחמי,ק"כ ע"משא). ב"קל ע(זאת הבאדרא לקמן ' כמו שיתו "ואדום

ה תהיי "של רשב וכוונתו .ללה שם מיתה כתק שלא הי"כ בע" משא,נ" במלכים דזויםומיתה תלוי
שיוכלו לתקנם כדי נ "שיחול עליהם אור זוכדי  ,א"מרכבה לזלהיות עצמם החברים את שישימו 

  ).א"ע ה ע"ב (י גילוי התיקונים שלהם"ע
 כןול, ולכן בידו החיים והמוות, ס"יקונם תלייא במוחיות המלכים ותש, ועוד יתכן לבאר בזה

י יתגלו כל התיקונים "עכן  ש.ס"עצמם לקבל הארה משורש השרשים דמואת אמר להם שיכינו 
למגזר "לקמן אמר הוא ש כן ל.דינים שבוהא ויתמתקו "יאירו בזהם ז "שעיכך  ,שיתבארו לפנינו

 ).ב"ע ה ע"ב (66לקמן הערה ' עי" דינין דקשוט
 .א"ב ותרומה קנו ע" זהר מקץ רד ע'עי. הוא כינוי למלכות" אני" 60
 'ז כ" ת'ועי, ב" כט עבראשיתזהר כ ב"וכמש, הרי הם שמים וארץ, א" ולא ז'דהיינו שרק נוק 61

 .'א ביחס לנוק"א שהיחס של שמים וארץ בפסוק רומז על ז"ע
  .א" כז עיתבראשזהר ' עי 62
והענין כי ידוע בסדר השתלשלות העולמות שהבחינה העליונה , ל"ז,  נפש החיים א יז'עי 63

דכלהו ) ב"ויקרא י ע(זוהר '  ועי,שבכל עולם מתקשר עם הבחינה התחתונה של העולם שעליו
ל " וכידוע בכתבי האריז,עלמין מתקשרן דא בדא ודא בדא כהאי שלשלת דאתקשר דא בדא

היינו  (,לכות של כל עולם ופרצוף נעשה פנימיות כתר להעולם או הפרצוף שתחתיושחיצונית מ
להעלות כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו בתורה ומצות למדרגה ' שבקבלת האדם עול מלכותו יתב

. ל"עכ, בסוד כתר מלכות) מ"יותר גבוה מזה נעשה לו רצון פנימי לשעבד מוחו ודבורו ומעשיו בתו
 ברגע זה במעשיו דיבורו 'מ לעשות רצונו ית"לת עול מלכות שמים היא עדהיינו שתכלית קב

ומזה הוא . ומחשבותיו יותר ויותר ממה שהיו מעשיו דיבורו ומחשבותיו של האדם עד עכשיו
  .ואז גם נעשה לו רצון פנימי להתעלות, שנעשית לו הארה לנשמה שלו

ז "ולפ. הלימוד יש לעשות את זהדהיינו שיש בדבר זה תועלת בכל רגע ורגע ובפרט בשעת  64
היא לעשות ' שכן ההנהגה המחוייבת מקבלת עול מלכותו ית, דברי הנפש החיים מובנים יותר

 .וממילא יורדת השפעה מיוחדת לנשמה, יותר ממה שמחוייבים מדינא
ג יכול היה לקיימו "ואילו ר, ש מכיוון שלא יתכן שיוכל לקיימו כראוי"דהיינו שחתן פטור מק 65

כמו כן , שהוא חיוב גמור בקריאת שמע, והנה כאן מתבאר שקבלת עול מלכות שמים. אויכר
וכן נלמד מכאן שיש ענין מיוחד , יכולים אנו לעשות זאת לתועלת ותוספת מעלה בכל עת שירצה

 .לעשות זאת לפני לימוד קבלה
באור  ם ולהאיר, משםםתיכרההדינין ולאת  להעביר ממנו ,א"לתקן תיקוני דזכלומר  66

 ).א"ע ה ע"ב (ק"הרחמים דע
י " דרשבויהיזאת נמצאו מלאכין עילאין שבאו לשמוע חידושי רזין דאורייתא מפומה באדרא 67
אף הם י כך יורד שפע לכל העולמות ו"עכן  ש,עילאיןהתיקונין ה בגילוי הסודות וווהם שמחו וחברי

 תההיהוא שזה דבר  של,צדיקיםגילוי רזין דאורייתא הוא למטה למקום  ועוד שעיקר .נהנים מזה
לשמוע רזין   ולכן הם חפצים)תהלים ח ב" (תנה הודך על השמים" באומרם אכיםתאות המל

 ).א"ע ה ע"ב(דאורייתא מפי הצדיקים 
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 )תהלים קג כ( 68 ובעליון הן אותן לשמוע בקול דברו,טה שבהן הקדושיםעולמות שלמ
  .70חסר אף הידיעה'  ובעולם ג,ן שומעין בקביעות)נ( שאי,69חדאין למשמע' ובעולם ב

ø áéúé"äëáå ù71àðéìâ éà éåå øîàå 72 -ולמכסה ) א"פסחים קיט ע( ש" כמ
ש לעיל " רזין כמ]גלילמ) [למגלה( עונשין ]וכמה) [ולמכסה(' עתיק דברים שכיסה כו

, )ב" ערצד(ז "ובא' הולך רכיל כו )א"קכח ע( ש לקמן"כמ]ו[ ,מ" ובכ73)'ב' ב] (ב" עלב[
והענין ' כתיב עת כו'  כו]מתי) [אימת(ש למעלה עד " כמ- àðéìâ àì éà éåå74 ,ואמר

הסתר [כבוד אלקים ) משלי כה ב(לאנשים שאינם ראוים  )א" כח עצו( מ"ש ברע"כמ
 וכמו ,]חקור דבר[ 'כבוד מלכים כו) משלי שם( ]ם[ אבל לאנשים ראויין אליה,)'כו] (דבר

 ש ירא שמא אין כולם הגונים אליה" אבל ר,75כך למסתיר מהגונים' שעונש למגלה כו
àééøáç  ] כבר עאלוא אמר בשבילם והא חברייהו" אבל ר,אשתיקו חבריא [לכן

å÷éúùà ïîú äåäã,ø í÷  'àå àáà"îã äéî÷ àçéð éà ìø  áéúë àä)äë íù (
éé ãåñ 'åéàøéì76á÷ã ïéìçã ïéìà àééøáç àäå "ïåðéà ä77 78 àøãàá åìàò øáëå

                                           
והוא כתר , 'דברו'עצמו נקרא ט "מטשה, ה ועושי דברו"א ד"ז קסא ע"א על ת"בהגרב' עי 68

 הינו עניין לכל 'שומע בקול דברו'וממילא בחינת . ב" ע'צ ל"א על ספד"כ בבהגר"דבריאה וכמש
  .עולם הבריאה

שבעולם היצירה הוא עיקר מקום , חדאן על דשמעין מה דלא ידעוא "לקמן קלה ע'  עי69
  .מאחר שזהו התיקון שלהם, ואלו הם השמחים לשמוע את דברי התורה שלנו, המלאכים

 משיגים בעולמינו דבר מדברי התורה ולכן כאשר,  סתום ואינו נגלה כלל'שכאן דברו ית' פי 70
 .לגבן זהו חידוש גמור

 ש לקמן"כמוחברים ימותו באדרא זו ' ק שג"צפה ברוהמכיוון ש , אפשר ליתן טעם לבכייתו71
 ).ב"ע ה ע"ב(

 ).ב"ע ה ע"ב ( נסתלקה נשמתם בסוד מיתת נשיקה, אור הסודותי גילויויביי ר"עכן  ש72
  .מצויינים כאןבעניי לא מצאתיו בשני המקומות ה 73
את  הגדולים וניםהדיאת להעביר כדי התיקונים את  לגלות ישראה שהזמן גורם שכן  ש74

 ומכיוון שנתגלו הסודות ,)41הערה  (ל"כמשו קיימים בדור ההוא וא שהי"התעוררות קטרוג הסט
 ).ב"ע ה ע"ב(' הידוש על קאת עצמם ר ו למסנגזר עליהםלא 

כ " ואח,א לבד"לגלות אלא תיקונים דזי "של רשב דעתו ה לא היילהתחב, ל"ב ז" ע'ע ר" ב'עי 75
א אם לא שיקדים " דזי שהבין שבלתי אפשר לבאר תיקונ,'אמר ווי אי גלינא ווי אי לא גלינא כו

 תיקון גדול ק שהסכימו עמו מן השמים בזה נעשה" ואחר שראה ברוה,ק"תיקונים דע' לבאר תחיל
ה "אסהדנא עלי שמיא העמיד אצלו הקב) ב"ח ע"לקמן קל( לכן שמח לבו ולזה אמר ,בכל העולמות

. ל"עכ, ה ממה שנעשה תיקון גדול למעלה"לעד שכל כוונתו בגילוי אלה הדברים הוא לשמא דקוב
והוא חרבן ] ללא בית קיבול[ד "ו מ"ה ח"סוד עון קרי שמוריד שם מ, ל"ג וז"ב טז ע" יהל אור ח'ועי

ד ולהגון הוא מצוה גדולה עד מאד "וכל לימוד קבלה למי שאינו ראוי כי כל משפיע הוא מ, גדול
ד לפי שמשים מחשבתו במי שלמטה " והלימוד לאחרים גדול המעלה מאד שלימודו הוא מ'וכו

, אבל כשלומד מעצמו הוא נקבה לבד מקבל מהספר ולא מאדם, ן"ממדרגתו והתלמיד מעלה מ
ש הרבה קבלתי " כמו הגשמים שאינן באין מלמעלה שנדמין לספיחין וזהו מעלה החבורה וזוהוא

כלומר שהמשפיע מקבל . ל"עכ, 'שאז הוא מקבל מאוירא וכו) א" ע'תענית ז (' ומתלמידי כו'כו
ושורש המוחין הוא , ן הגורם להורדת מוחין חדשים"מוחין חדשים בעת השפעתו כבכל עליית מ

 .ס"ווגותו עם המובאוירא בעת הזד
ולכן ) ב"זהר ויחי רכ ע(דינין מתערין הרי  ומבינה ,דבינה של החסדים' אבא היה מסט'  ר76

שהוא מכיוון  "'סוד ה"כאן  מכונהי "רשבשכן ) תהלים כה יד( "ליראיו' סוד ה"התחיל בפסוק 
 וידוע ,)ב" ע נשא קמדזוהר( "שבת" כמו כן מכונה הוא ו).ז"וכדאיתא בסוף אד (בוצינא דאורייתא

 ".סוד"והיינו , י הוא בסוד מידת היסוד"שרשב, הא למדנו]. דבינה [יסודסוד מידת ששבת הוא ב
 ה"הויבשם ' נקהרי הוא הא " וז,א" דזדרגא דדעתבהוא הרי  ,ה"י היה ממשה רבע" ניצוץ רשבהנהו
א המכונה "זת פנימיובסוד הוא י "ללמדינו שרשב ,ה"ויסוד ה" י"רשב שלכן מכונה ,למימרא .ה"ב

עוד טעם להיותו ). ב"ע ה ע"ב (שום אדם בדורובהם  לסודות שלא זכה י"רשב לכן זכה .ה"הוי
כ "ובסוד מאמהשם אלקים ודדינא ' סטבסוד היו היו החברים לה יתחבשמכיוון " 'סוד ה"מכונה 

ם את העולא ושעלה במחשבה לבר) י שם"רש( ואמרו ,' כו"בראשית ברא אלקים) "בראשית א א(
אלה " כ"ה ובסוד מאמה"בה "שם הוידהיינו הנהגת דחסדים  כ נצטרף להם עטרא"במדת הדין ואח

 ).ע שם"ב) (בראשית ב ד" ('אלקים כו' ביום עשות ה' תולדות כו
  . א כאן"הגר'  ליתא בפי'ה אינון"דחלין דקב'הלשון  77
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àðëùî éáã -ל בלימוד המשכן וכליו שהוא האדם העליון" ר,  ïåäðî åìàò ïåäðî
å÷ôð -79' כו)עב] (טב[ג דמאן דעאל ולא נפיק " אע)א" עדקמ(ל "כמש' לא נפקו כו'  ג 

  .80מ כולם כבר עאלו יש לגלות להם" מ,היינו שלא יצא לעולם
úàðàøã äéî÷ àééøáç åðîúà "øå äéøá øæòìà éáø åçëúùàå ù '
øå àáà 'øå á÷òé øá éñåé éáøå äãåäé 'øå ÷çöé 'øå áø øá äé÷æç 'øå àééç ' éñåé

øå 'àñéé -ה כו אמרו שהן נגד שבע81כ" ואף שאח,למטה)ו(ס מלמעלה " נגד ע '
 הן עשר תחתונות 82עליונות'  עליון שזתרצוף יוכ נתעלו לפר" אח,מבינה ולמטה

 שיהיו במחשבה הסכמה נתינת יד הוא - øì åáäé ïéãé"ù83 ,' ז]ו[לכן נשאר)ו(כידוע 
 שכללן ]כחותם[ )'יכחות( וכל , דבוקה למעלהםמחשבות ]ויהי) ['ותהי( ,ש"אחת עם ר

 ,םשליטי]ה[ באצבעות שהן עשר ]יםמתפשט[ )ותמתפשט( וסופן ,הן עשר כחות
 ,ס נשיאת ידים וזקיפת אצבעות"זו ,)משנה ג( י"סא ד"ובפ )א"סז ע( פ יתרו"ש בר"כמ
 כי אין השכינה - ïòáöàå84àìéòì åô÷æ , åìàòå áåáúéå éðìéà éðéá àì÷ç85ש "וז

מ "ב(הפועלים ' חייא בפ'  וכן ר)א" ענ(תזריע ' ש בפ" וכמ,על פועל צדק אשורה אל
 לכן בכל ,]ש"לש) [בפועל צדק(וף  מתחילה ועד ס'ראה שיהי' דשדי כתנא כו) ב" עפה

 בבית מעשי ידי אדם שמא ]להיות) [שיהיה(ם להשראת שכינה לא רצו ַצּוּבמקום ִק
í÷86ø " éìöå ù ,' והסתופפו תחת מעשה ה,בו מעשה אחד שלא בכוונה קדושה' הי

                                                                                                                         

ג "אבות פ('  כוש אם אין חכמה אין יראה" כמ,א"דאו' סטביראת הרוממות הוא והנה שורש 
חסדים דנפקו ' שהחברים היו מיומאחר  .י"גבורה דעהוא מקום ס ששם "מוהוא בושורשם ) ז"מט

 ושורש ,שיתגלו להם רזין עילאיןהם  ראויים ו זבחינה ומ".ה"דחלי דקוב"ם כינ לכן ,א"מיסוד דאו
 ).א"ע ו ע"ב (ם יראת הרוממותמקו ס"מוב ואהאף כל המוחין 

 אבא וכהמשך ' המה דברי מסדר הזהר ולא מדברי ר'וכבר עאלו כו' נראה שדברים אלו 78
" אדרא דמשכנא" אין כוונתו לחלק של הזוהר המכונה 'אדרא דבי משכנא'כ "ומש. לדבריו לעיל

כי אם  חובר לא למימרא שאדרא דמשכנא "והני תיקוני גילה לון אבא" )ב"קכג ע (שם כתובכן ש[
 ).א"ע ו ע"ב(ה ושכינתא "קובדשם היה גילוי , אדרא רבאאלא כוונתו ל, ]י"אחר פטירת רשבל

 .א"לקמן קמא ע, טב ליה דלא אברי 79
 'ויצאו לבחי,  היא שנכנסו להשיג גנזי התורה'על ונפק'שפירוש ,  מים אדירים פו'עי 80

שוו "א בענין "כ הגר" לקמן מש'ועי. 'והבינום על בוריים וראו שהכל א, חיצוניות דהיינו המצוות
 .ל"שלפי דבריו שם משמע שאלה שמתו נענשו על שהגשימו רח, "וידייה
 . מתו'בדף קמד וכוונתו היא לאחר שהג 81
ת שבמלכות "ת שבפרצוף העליון מהם או שמא כוונתו לז"ע אם כוונתו כאן היא לז"צ 82

 .ב"ז ע"א ט"ו ביאורים ח" לש'ועי, שבפרצוף ההוא
את  בכדי לקשר , ולכן יהבו ליה ידין.הכף זכות וכף חובה "הג "ח וה" המהידים הה'  ב83

את ז יוכלו להבין "אור השורש ועימ עליהם עשיושפכדי דעת לגבורות בשורשם ההחסדים ו
 ).א"ע ו ע"ב (הסודות שיגלה להם

והאצבעות הם , א"כתפין דא' בבהוא ג "ב ששורש החו"ע ע ו"ב'  עי האצבעות זקיפתבעניין 84
כן ש, יש לפרש ועוד .הם נתקניםהרי ששורשם פי לכזוקפן ר שא כממילא ,ג"התגלות החו

היה תצריך לזקפם למעלה בסוד נטילת ידים כדי שלא על כן  ו,באצבעות הידים נאחזים הקליפות
 . בהם אחיזהקליפותל

חקל תפוחין ה "ההקליפות מן השדה העליון את  להכרית ז היתה"יתכן לפרש שכוונתם בד 85
חוזרים כ "אח ו,ן"בסוד מושם נזרעים כל הזרעים כן  ש"קלאח" המכונה' יסוד דנוקסוד ב קדישין

את  ובביםהקוצים והחוחים הסאת כרתו משם י וחבריו "הנה רשב ו.וצומחים נשמות חדשות
, לפרש ועוד אפשר ).תחילת ספר הזהר בראשית' עי, א דאצילות"דז' ה הנוק"ה (השושנה העליונה

 וידוע שכל הנשמות העולים ,ל בסוד עליית נשמה"ן ליסוד הנ"שהעלו מ'  כו"ועאלו בחקלא"ש "שמ
 ועוד שכל ".אילני"ים מכונ מה וה, צריכים לעבור תחלה דרך עולם המלאכים,'ן ליסוד דנוק"בסוד מ

 הוא שנכנסו לשדה בין יםפשט הדברפ "עכ . אילנותהמכונהן הוא בחיצוניות העולמות "מ
 ).ב"ע ו ע"ב (ק ברזין עילאיןמוכן להתבודדות ולעסוהמקום מנוחה הוא  שם ,האילנות

" אמר לרבי יהודה קום בקיומך ואתקין כרסייא דא"א " לקמן קל ע'ועי, "יתיב"כלומר שלא  86
 .כ שם"ומש
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äéúåìö87 -ליחד אותם מלמטה למעלה כדרך התפלה שהוא מלמטה למעלה , 
 89 תיקן מלמעלה למטה88)שהוא מלמעלה למטה (]תיקוניםב[ )היקונבת(כ "ואח
 ,' כו90'זה השער לה) כ קיחתהלים (כ לירד "ד שצריך לעלות ואח"ה בכ" וכ,ו"כמש

é ãç ìë øîàå åäééååâá áéúééåù øîàå çúô ïåì áéñðå åäééãé ååù éåô÷åúá éåãé 
)åë íéøáã (ùéàä øåøà äùòé øùà - היה ירא )91ו"מו ח יגש]שמא) [שלא 

ידיהן ) [ידיהון( לכן אמר להשוות ,92 נפקו)לאש( ]לאד[במחשבתם מחמת שהיה בהם 
 ובכל )דברים ו ה( ש" כמ,93לבבות בפלוגתא'  להסכים שני לבבות דלא להוי ב]יחד

ס מחאת " וז,יצרים' אצבעות והן ב' ג בה"ח וה" תליין ה]ידים) [ידיהון(' לבבך כי בב
) תהלים צח ח( ס" וז,ר" כשנתבסם היצה94משמאל] הוא[כף בשמחה כי כל שמחה 

 , ירפאו כל מיםלעתיד לבא ו, כי יש מים מתוקים ויש מים רעים,נהרות ימחאו כף
 אינם חסדים בעצם כי כל יד הוא ,ח" ה95)הוא] (הם[יד ימין )ה(ואף שאמרתי ש

'  וכן ב, גבורות ממותקות שהם חסדים גבי שמאל]שהוא) [אשהן( אלא ,96גבורות
 ש" מ והוא, סם חיים97ט הוא חוויא דחיים"היצרים כידוע שיצ'  וכן ב,ל"מים הנמיני 

קנא קנאתי וזכה לחיים  )יט י' מלכים א(  והוא סוד אליהו,וראה אותו וחי )במדבר כא ח(
 ìñô ,98הוא סוד המגשם בסתרו של עולםש' ש ארור כו" וז,קיולתחת אשר קנא לא

                                           
את להכרית מ "עלהוריד אור עליון כדי  עשה בתפלתו איזה יחודים וכוונות יתכן כי 87

חסדים ה' יאת היינו לקשר ד "כל חד וחד ישווי ידוי בתוקפוי"כ "אחלכן אמר ו ,א"התגברות הסט
  ).ב"ע ו ע"ב (ו"שלא יעשו פירוד חבאופן שורשם בשלמות ל

א שלפני כל לימוד יש להתפלל שיתעורר אותו ענין "א סא ע"ו כללים ח" בלש'והנה יעויין
לעורר את האורות העליונים להשפיע למטה מכח הלימוד , שכן זהו תכלית לימוד הקבלה, למעלה

 .שלנו
 .י ליתא לגירסא זו לגמרי"אמנם בכת. בסוגריים,  נמצא כך בדפוס הישןהמוסגר הוא 88
  .י ישב"ולכן אומר כאן שרשב 89
צדיקים יבאו ' ראשית זה השער לה' בראשית ב: ב"ז יט ע" בתיקו'ועי. י" אדנ'תרעא היא בגי 90

הוא מידת , הרי הוא השער, כלומר שתחילת הדבר. כ"ע, בו דא איהו תרעא דצדיקיא דאית
א ולא "שעל אף שכתוב שכל תיקוני הצדיקים הם בז, ב"ב כב ע"ו כללים ח" לש'ועי. כותהמל
 ".'שער לה "'א הרי הוא בחי"היינו רק דרך המלכות דז, א"ואילו כאן מבאר שהם בז, א"בא

 לפני שהיו נהורא דאורייתא וידעין ברזין עילאין מידיותלכן  ש,ד לא נראה לפרש כן" לענ91
זאת כו שאנשים גדולים כאלה יהיו צריכים לאזהרה " וח, מבני היכלא דמלכא והיו,גילוי האדרא

באים לקטרג '  שהקלי, והוא,סוד גדול ונוראל שכיון בזה , אבל נראה.שכל מתחיל בחכמה יודע
ולכן , עבורם שהוא שבירה גדולה , ברזין דעולם התיקוןבפרט ו,עוסק ברזין עילאיןעל המאד 

ו איזו שהיא "א שתהיה להם ח"לסט שלא יגרמו , ולזה בא להזהירם.לקטרג על האדםהם עומדים 
כאן את לשון אמר ש כן הוא ול. מחשבה פגומהוו או שאר איז"י שום חטא ח"ע' אחיזה ביסוד דנוק

ח שער קליפת "ש בע"כמוא "נ דסט"זוכנגד הם ש "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה"הכתוב 
א מלשון סיגים יהאף  ומסכה , סיגי המלכות דמיתומההכן  ש, מלשון פסולתוא ה"פסל" ו.נוגה

 ויוצא ,הגו סיגים מכסף"ש " וכמ,כמי שמהתך זהב או כסף יוצא סיגו)  הערת המהדיר-ל "ע מנ"צ(
 ).ב"ע ו ע"ב ( נתקנו הכליםיס אז"י מו" דאתברירו הסיגים עכן מכיווןש) משלי כה ד( "לצורף כלי

דכל ה "א ד" דברינו בדף קמא ע'ועי, דמ דף ק לקמןר" דברי האדה מנהון על פי" כדלעיל ד92
  .מאן דעייל ולא נפיק

ולכן . )א" עברכות דף נד( בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע' בכל לבבך וגו ' בגמ'עי 93
י לא יכול היה לגלות כי אם כדי להודיע כי "ל שרשב"אמנם נ.  ידים'י דווקא לב"דימה אותם הרשב
א שזה פירוש החיוב שיהיה "ע רכז ע" ב'ועי,  הידים'ן שמחמתו יש חיבור בין בהם עומדים בתיקו

  ".חכם ומבין מדעתו"זה הלומד מעשה מרכבה 
  .לד' ג הק"שעה' עי 94
 .י"הכת' ד שנכון יותר לגרוס כהנדפס מאשר גי"נלענ 95
  .'ן פרק ז"ח הארת מוחין זו"ע' עי 96
 יהוד שז"כפתח ' ש קלי" וכן ע.חשא דחיי הוא נ בבריאהט"א שמט" ל פתחע"ש אבי"פת'  עי97

  . שמשמע שזהו שורש הטוב שביצר הרע'ע ה" שם קיצור אבי'ועי, ט" זלהמציאות של אליהו
ושם ' ארור האיש אשר יעשה פסל וכו) ז"דברים כ( מאן דצייר ביה דיוקנא :ב" ז עז"ת'  עי98

 למעלה 'א:  הבחנות'זה גיש ב, ל"ז, א"ב יג ע" ביאורים ח'ועי. כ"ע, בסתר בסתרו של עולם
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íùåøúñá 99  åðòå)ñ" ìë à} .קכח, {ùøç éãé äùòî',  בנוק-äëñîå  בדכורא -
íòä ( íìëïîà åøîàå -כו'  בעלמא עילאה הנסתרות לה' )דברים כט כח(.  

ø çúô" øîàå ù)èé÷ íéìäú (ééì úåùòì úò'100,ééì úåùòì úò éàîà  '
ôäã íåùîêúøåú åø101,àìèáúî éäéàã àìéòìã äøåú êúøåú åøôä éàî 102 

îúà ïéîåé ÷éúòìå àã éåðå÷úá ãéáòúé àì éàø103 -והתיקון ,104י"ל לתקן לע" ר 
ג שאין מתגלה " אע,]תיקונוי) [תיקון(הוא להתצמצם ולהתגלות אורו למטה על ידי 

 ,)סוף העמוד( ש למטה" וכמ,י להתגלות אורות התחתוניםדמ צריך תיקון כ"בעצמו מ
מאן דבעי '  כו)תרין אלפי שני( טמירא אתותאנא סליק ברעותא למברי אוריי

ל "ר' ש כאן תורה דלעילא דאיהי כו"וז ,'יתקן בקדמיתא תיקונוי כו ולמעבד לאתקנא
מדרש תהלים ( שקדמו לעולם ים שנהפאל'  ב,106ב" שהן סוד חו105ל"א טמירא הנתאוריי

 ואמר תורה , ושם זה הוא עתיק יומין,שהוא עתיק יומין' כ צריך לתקן לה" וע,)'צ
 אלא לאפוקי תורה ,נ"יל זו אדרבה עיקר תיקון הוא בשב,נ" לאו לאפוקי זו,דלעילא

 úë áé)âì íéøáã (êéøùà êåîë éî ìàøùé108 ,107שבבריאה הניתנה למשה בסיני

                                                                                                                         

ואפילו עקודים הם ,  פרצופים וספירות כלל אלא רק על שם העתיד שיצא מהם'מעקודים אין בחי
ואפילו באצילות אינם על פי , כ רק על דרך ממוצע כי עיקר כל הכינווים הם רק באצילות"ג

מאד לנפשותיכם כ ונשמרתם "ו והאומר כן אין לו חלק באלקי ישראל כמש"תפיסתינו והשגתינו ח
ז הנה בדרך דיבור ואמירה וספירות דברים שהוא בדרך לימוד "אך עכ, כי לא ראיתם כל תמונה

מותר ומצוה להשתמש בכל הכינויים הללו באצילות ולדבר בהם בכל האפשרי ככל מה שנמסר לנו 
 .ל"עכ, י בזהר וכן הם מפורשים כולם בשיר השירים"ל שכולם הם דברי הרשב"בדברי האריז

ש נתיב " בפת'ועי, דזהו איסור על המחשבה, ה מאי בסתר"א ד"ז קיג ע"א על ת" בהגר'עי 99
ה "ב ד"ז ז ע"א על ת" בהגר'ועי.  כט שהאיסור הוא על הגשמת הנקודה הפנימית שבכל דבר'הקלי

 ב"א נד ע"ה ח"ו דע"לש 'ועי, ע באצילות"שנכלל באיסור זה מי שמצייר דיוקנא דבי, ואפילו מכל
  .ס" באיסור זה לצייר דיוקנאות של אצילות באשנכלל
' ונק ששם אבן שתיה שממנה הושתת העולם' היינו נקודת ציון של הנוק, ל"א וז"ע ז ע"ב' עי

 ומה גם שצריך להסתירה מן החיצונים והיא נקודה ודשש ואל יבוא בכל על את הק"סתר כמ
אבן שתיה וכאשר כתוב , ק דבריאה"ד זעירא שהיא מסתתרת בהיכל ק"תתאה חכמת שלמה יו

י יסוד ולזה סיים כאן ואמר כל העם "נ ע"י זיווג זו"שממנו הושתת העולם ותיקון העולם הוא ע
א "י שבזה מתבטלים הקליפות ולכן אצל כל הארורים נכתב אמן שי"ה אדנ"ת הוי" זווגאמן הוא זי

י זיווג " ותיקונם הוא עא שנפלו בעת שבירת הכלים"אחוריים דאו' מלכים וד' ארורים הם סיגי הז
 .כ"ע, נ כידוע"זו

 ).ב"ע ז ע"ב(ה "ה הרי היא מ"ה ב"וצריכים לחברו לשם הוי, ן"היא כינוי לב" עת" 100
 ).ב"ע ז ע"ב (י המוחין"קיומם הוא ענ המה בבחינת התורה שבכתב ותורה שבעל פה ו"זו 101
א "לא היתה מיתה לאוולכן שם יכול לחול שם הביטול שכן , א"שורשו באו" תורה דלעילא" 102

 ).ב"ע ז ע"ב(אלא רק ביטול לאחוריים שלהם בלבד , בעולם הנקודות
ג תיקוני " גלגלתא וייקונית' מהם נעשו זו ,י המתלבש בו"א וע"כל התיקונים יצאו מאשל " ר103
כונתו " ה"עת לעשות להוי"ולכן כשכתוב , הוא רישא דאתתקןהרי ס "מואשר שרשם הוא בדיקנא 

 ).א"ע ח ע"ב(א "זס ולא ל"למו
על רעוא במאיר הספרא  ובפרט מה שכתבנו ,ה דצניעותא"ב ד"צ א ע"א על ספד"בהגר'  עי104

כ " עיוממילא, א"ה הרדל"דתיקוני גלגלתא הוא עתיק יומין התיקון הראשון שורש ה ש,דרעוין שם
  .אחריםהכל התיקונים ל שורש הוא

  .ולםהעאת לתקן כדי י לגלות "רשברצה  דהיינו התורה ש105
א ותאנא כד "כמובא לקמן קכח ע[ס "ב שזהו גילוי של המו"ע ה ע" ב'עיו,  דהיינו הנסתרות106
הרי , שזה גופא הוא הגילוי של הצניעותא, ה דצניעותא"ב ד" ע'צ א"א על ספד" בהגר'ועי]. סליק

 .א"הוא הרדל
בתורה כ שחלק הנגלה ש"ב מש" שער ההקדמות א ע'עי[ן בסיני תיהנגלה שנחלק  דהיינו 107

 ואית :ב"ז ה ע"יקות' עיו ].ואילו חלק הנסתר שבתורה הוא באצילות, הוא תורה דעולם הבריאה
קנני ראשית דרכו ואורייתא דאצילות '  אורייתא דבריאה ה,אורייתא דבריאה ואורייתא דאצילות

, 'ך ומסטרא דילה אתמר על ישראל בנים אתם לה"אלהי'  ובה תמים תהיה עם ה,תמימה' תורת ה
א על "בהגר בליקוטים הנדפסים בסוף 'וכן עי, ה ואורייתא"ב ד"ח מט ע"א על תז"בהגר' ועי. כ"ע

 .ד ודברינו שם" סוף לז עצ"ספד
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 áéúëå)åè úåîù (ë éîêåîéé íéìàá '109 - כ)110 כל הדרגין עת לעשותאןלל כ)ו 
ש " וכמ,'היא נוק'  מי כמוכה באלים כו,א" אשריך ישראל נגד ז,נגד עלמא עלאה' כו
והענין שבשם ' שיוכל לברוא את העולם כו' י כמוכה באלים ה מ))ד"ע' ג( 'א' ז(ח "בז

 כי כל העולמות תחת ,ב" וכל מע,ש בראשית ברא אלקים" כמ,אלקים נברא העולם
 ,כ אין כמוה" ואעפ,111כ אלקים" ג]ת[ והיא מתעלמת בתוכם נקרא,אצילות הן אלקים

) אין(עדה מ בל" מ,ם אלהי]נקראו) [נקראין( פועלים בעולם שלכן 112פ שכולן"שאע
שמות ( ש" כמ, ופועלין הכל,ובכחה נברא הכלאחרונה של השם '  שהיא ה, לפעול]י"א[

 ואז ,א אחרונה אשר בקרבם" והוא ה, ובכח השם פועלין,113כי שמי בקרבו )כג כא
א לית בר מינך "ש מי כמוכה באלים ות" וז,אלים'  אבל בלעדה נק, אלקים)ים(נקרא

÷éáøìå äéî÷ äéáúåà äéøá øæòìà éáøì àø  )ש"וז (,114א"ש מי כמכה בה" וז,'כו
àìåëã àììë ïðà øîàå àøçà àøèñî àáà115 -ר הן כלל כולם בסוד " שג

 )פ"ה] (הכל[כ כלל " והם ג,116 כלל הכל חולם שורק חירק,)א"מב "פי "ס( ש"אמ
 ,באימא עילאה כידוע בסוד אבהן'  וכן נוק,117במחשבה ה ישראל על,מלמעלה למטה

 -  ïéîéé÷ åð÷úúà àúùä ãò118 ואמר ,נ וכיוצא הרבה"רגלים ונר' סעודות וג' וג
 ,119חברים הנשארים'  והן ז,ש"ע )'ריש ההקד( ש למעלה"עמודים כמ' ת שהן ז"הן ז

àìò àééôåðëã àì÷ àì÷ éàî ïù÷ð àãì àã ïúáåëøàå àì÷ éòîù å÷éúùà ä
éôðëúîã120.  

                                                                                                                         
' ס שבפדהיינו .ה וסודותיה נעשו כל תיקוני דאצילותרי עסק התו"שעלכך ראיה כאן  מביא 108

 ,תורה שניתנה להםי ה"עוזאת  ,שאין בכל האומות כמותםלמימרא הזה מדבר בשבח ישראל 
 לא זכה בולתקנם ולהוסיף להם שלימות מה שכדי מסורים ונתונים בידם כל העולמות שבזכותה 
 ).א"ע ח ע"ב( מלבדם שום נברא

שכן אינם כמוחין דגדלות שהם שם , הנגזר משם אלהים" אלם"מוחין דקטנות הינם בסוד  109
 ).ב"ע ח ע"ב(ה "הוי

  .ל"ק כנ"על עה הוא המורה "ה ב"דהיינו שם הוי 110
ה סטרא דדכר אלקים "הוי, ל"ב ז"צ דצניעותא כו ע"א על ספד" בהגר'ועי. א"זביחס לדהיינו  111

  .סטרא דנוקבא
  ).ה בעלי הכחות"ה(דהיינו כל האלים  112
ואפילו אלה , א משייך את זה לכל הנבראים"אמנם הגר. לשים לב שדבר זה נאמר על נביא 113

 .א"שהם שלוחי הסט
 .'כמוך'ולא  114
י "רשבהיה  לכן . בינהבי אבא חכמה ורהא ברי" ור,י היה מסוד הדעת של החסדים" רשב115

אבא לסטרא ' קמיה מצד ימין ורלאליעזר '  ור,ג"באמצע בין חומקומו הדעת כן  ש,יושב באמצע
  ).ב"ע ח ע"ב (אחרא בשמאל

העינים  אבא את 'ר, )א"לקמן קכט ע( אלעזר גילה את המצחא 'שר, א"וכן הוא לקמן קלב ע
א ועמר "קד, י הוא אשר גילה את הגלגלתא"שרשב) 'כ בהק" מש'ועי(ולכאורה נראה , )ב"קכט ע(

ה דתיקוני הגלגלתא הרי הם עיקר "ת ונ"חג, עולה כי בין שלשתם נתגלו הבינה, ואם כן. נקי
 .הגילוי
' אזדרע בגד'  והתחלת כל דבר בג,ל"ד וז"ד עדף '  אופן דא"מא "פי "ס 'ועי. א"ח עז "ת'  עי116

  .ב"ח יט ע"א על תז"בהגר' עיו. כ"ע, ל"ש בסוד החו"והן אמק "שנקודין ח
  . כנגד בינה'וכן נוק, א הוא כנגד חכמה"דהיינו שז 117
 והוא סוד קיום העולם , אתתקנו קיימין,ד"דרגא דחבב מההביחד אבא ש' א ור"י ר"י רשב" ע118
 ).ב"ע ח ע"ב (ד"בחב שהואקוין ימין ושמאל ואמצע ושורשם ' פרצוף בג' בבחי

כ "וכמש,  אחרים'ואילו עיקר התיקון הוא בז,  אבא היו מתוקנים'א ור"י ר"דהיינו שרשב 119
 .ת בלבד"ר נשברו כי אם הז"שלא הג, ביחס לנקודות) 'שבירה ג(ח "בע

 .י"תורה מפי רשבאת ההם המלאכים שירדו לשמוע הרי ה ורתיכוי "ל ששמעו קול קוב" ר120
שכינה ה והוא סוד ,צורך גבוהלבתחתונים השרויה שכינה ההזאת הוא סוד סוד הירידה הנה ו

כ " גה וזה הי.ן אצלה ומקשטים אותה"מעלים מהבגלות דהיא מנדדא מדוך לדוך עם הצדיקים ש
ע ח "ב (ן למעלה"העלו מש ,י התיקונים שנתגלו שם"ה ורתיכוי באדרא זאת שע"ענין ירידת קוב

 ).ב"ע
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éãç121ø " øîàå ù)â ÷å÷áç (éé ' éúàøé êòîù éúòîù)øîà(, íúä 
ìéçã éåäîì äåä úåàé122,çá ïðà àúåáéáàúìî àééìú 123, áéúëã )å íéøáã (

éé úà úáäàå 'êé÷ìà,  áéúëå)íù (éé úáäàî 'íëúà,áéúëå  )à éëàìî (
åâå íëúà éúáäà'124 -מה ( פ בשלח"ש בר"כמ' דנוק' ענין כי חבקוק היה מסט ה

רות דלעילא לישע נתן לו גבו א,125דגבורות חבקוק במספר' ה מסט והענין שהי,)א"ע
 הראי בסוד ,דגבורה'  שכל שמיעה מסט,פ שמיעה"ב )חבקוק ג ב( ש" וז,126לכך היה ירא

 וראה ,ג מלמעלה למטה" וה,מלמטה למעלה' ג מנוק" והן ה, ראובן שמעון,שמיעה
ש וחברייא היו " אבל ר,]127גלגוליםב 'עי .ב.נ [עשרה הרוגי מלכות שהן עשר גבורות

מלמטה למעלה  ,' שהן בסוד אהבה ואהבת כו,'ש ואהבת כו" וז,128עשר חסדים
ø" øîàå çúô ù)àé éìùî ( ãåñ äìâî ìéëø êìåä , מלמעלה למטה,'אהבתי כו

øáã äñëî çåø ïîàðå, àéù÷ àø÷ éàä ìéëø êìåä ) éàîà ìéëø øîúàã ïåéë
êìåä (êìåä ïàî øîéîì äéì éòáî ìéëø ùéà,áùééúà àìã ïàî àìà  

å äéçåøáàìàðîéäî éåä 129,åää  ãò àéîá àøæéçë äéååâá ìéæà òîùã äìî à
äéì éîøã øáì130,î "àîåé÷ã àçåø äéçåø úéìã íåùî è131 -א " דסטרא שמס
ומעשה כשפים  ,)ירמיה ב יג( ן כלים נשברים אשר לא יכילו המים שה,לית קיומא

àîåé÷ã àçåø äéçåøã ïàî ìáà,äéá   áéúë)àé éìùî ( çåø ïîàðå ,יוכיחו
øáã äñëî, çåø ïîàðå àîåé÷àçåøã 132)  åîë)áë äéòùé (ãúé åéúò÷úå 

ïîàð íå÷îá ( àçåøá)ð"àæøá à (àúìî àééìú, áéúëå )ä úìä÷ ( ìàúïú úà 

                                           
חפצה להשתלם כן את ן ו"שיעלה לה מאליו ודל תשוקת השכינה גאת י "אחר שראה רשבל 121

  ).ב"ע ח ע"ב(ן "מ' בחיבא י וכל שמחה ה. אז היה שמח שמחה של מצוה,י"ע
היה ירא חבקוק שמא ימות מחמת ריבוי האור כמו , כלומר שכאשר באה אליו הנבואה 122

 ).ב"ע ח ע"ב(המלכין קדמאין 
עם ה ואחדות "אהבבעולם התיקון שהיה אז שבורא דדכ' מסטשחסדים ' הי'  שהם היו מבחי123

י מסכים וחלונות "חבירו ואז באו האורות בצמצום עאת פונה להשלים ' אצילות שכל אה
 ).א"ע ט ע"ב" (אנן לית לן למדחל"לכן ו ,והתלבשות

המשכת המוחין ב עוסקים" 'אהבתי אתכם וגו"ו" אלקיך' ואהבת את ה"פסוקים אלו '  ב124
 השני מלמדינו ו,ש"ש בכוונות ק"כמו המשכות המוחין הראשון עניינו .ולם התיקוןוגילוי אורות ע

הם סיגי הגבורות סיגי שה "כ או" משא,עולם התיקוןבנשמותיהם שורש ישראל ששל  םשבחעל 
 ).א"ע ט ע"ב( "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי"ס " וז, ושנאהרוד בהם פיההיאשר עולם התוהו 

  .גבורה 125
אין י ש"רשבז "אומר עו, ן קדמאיןהיה ירא שמא ימות כמו המלכישחבקוק  ,ב" עע ח"ב 'עי 126

כאן  לכן הביא .גבורות כחבקוקמסטרא דדחסדים ולא '  מסטמההכן ש, מכךולתלמידיו לירא לו 
 .'פרק הש "כ ק"שעה' עיו ,פסוקים של אהבה המדברים על המשכת מוחיןאת ה

הם לבושי הנשמות של עשרה תלמידי , א"או והעשרה חסדים ד,ל" ז,שם הקדמה כו' עי 127
' ור, אבא' ור, א בנו"ר, והם, ובספר התקונין, הנזכר בזוהר ובאדרא רבא קדישא, ה"י ע"הרשב
 שבגלל זה לא הוצרכו למות כמו ,לטהקדמה גלגולים שער ה' ועי. ל"עכ', יצחק וכו' ור, יהודה
ילוי האדרות היה הזמן גורם שהיו צריכים בזמן ג, ל"ב וז"ע קי ע" ב'והנה עי .מלכותה הרוגי תעשר

 הרוגי ' וזה היה קרוב לזמן שהיו י'לגילוי הדיקנא שהיה אז העולם מתמוטט בסוד עולם התהו וכו
 .ל"עכ, ן דמלכות שנפגמו"ה להעלות מ"מלכות שהוצרכו ליהרג על ק

 .ג שבדעת"ח וה" ההמה היו בסוד ש,א"ע ע ו"ב'  עי128
' בחישאינה כי אם עולם התהו בחינת  היינו " אתיישב ברוחיהלא"' שפי, א"ע ט ע"ב'  עי129
את  יכול לשמור ינו מי שאיינורוחו האת  לכן מי שלא שומר .הרוח' בחיא ווהתיקון ה, הנפש

זהו  ו.עולם התהו' הוא בבחיאז ו, לעצמו והולך ומגלם לאחרים שאינם ראוייםהתיקונים ידיעת 
 .א שהוא לבר"הולכים לסטהים ידהיינו הגילו " לברליהי דרמ"כ "אחמה שכתוב עניין 

  ).א"ע ט ע"ב(א שהוא לבר מגופא שכל אחיזתם בירכין "דהיינו לסט 130
 ]ק"שכן כולל הוא את כל הארת הו [יסודבסוד הוא ועולם התיקון זהו המכונה רוח וכנגד  131

ע ט "ב (כותדמל' מסטוהוא נפש לבד ' לא היה בהם כי אם בחי'  ומלכין קדמאי. רוחהמכונהק "דא
 ).א"ע

  .)ב"ע ט ע"ב (יה לו קיוםעולם התהו שלא הכ "משא ,יה לו קיום דהיינו עולם התיקון שה132
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éôê êøùá úà àéèçì133 -חלאים רעים ) דברים כח נט(קיום כמו '  שנאמן פי
בחיי שמות ' ר( רשיםש המפ" וכן כל אמן וכמ,)ישעיה כב כג(  במקום נאמן)דתי( ,ונאמנים

 à çì÷ (ìò éìîáàî( úéìåàæøá àìà àîéé÷úî àîìò134, éà éëå  ,)איד ל
 àééæøã ïéæø ïéìîá àæø êéøèöàã åìéôà ïàøñîúà àìã ïéîåé ÷éúò

ïéëàìîì135ïéàìò  ëàò"å - ז להזהיר " ואמר כ,ו" כמשזההם ל אצל עסקי העול"ר
תכסון וי' יגלין ביני חבריא כו) ב"ו ע"צ(פ לך לך "ש בס" וכמ,ם]ב[אותם שיכסו בלב

  .מילין בגווייהו
øà"òîùúã àîéà àì àòøàì ïåúéöéã àîéà àì àéîùì ù -ה " שמרע

 וכן ישעיה קרא להם על שלא ,פ"קרא לשמים וארץ לעדות על תורה שבכתב ושבע
ש בשביל הרזין דאורייתא שהן ברית שבין " אבל ר,פ"קיימו תורה שבכתב ושבע

 שבין שמע ישראל 'אחד'הוא סוד  ו,ן קיימא]ה[ שהן במחצדי חקלא דב,שמים וארץ
חגיגה יב (  צדיק שמו, צדיק יסוד עולם, והוא העמוד שבין שמים וארץ,ו"לבין בשכמל

 ,136י העמוד"המקיים שמים וארץ והמחברם ע -÷àäã ïðà  ïéîìò éîåéש "וז )ב"ע
 ]נערל[ )נערו(חנוך  )משלי כב ו( והעמוד הוא ,והעמוד הוא מתקיים על ידי הצדיקים

 ובתוכו צדיק יסוד ,מתחדש בארץ בכל פעם על ידי הצדיקים מכלילא דתתאי ש,'כו
 ]וחידושו שהיא מתחדש) [ידושו שמתחדשחו( ,137 נהר כבר,עולם שהוא מרכבה לו

 ומתקנן השכינה על 138'גם כי יזקין כו) משלי כב ו( , ואם אין צדיקים,על ידי הצדיקים
  139.140'וכי יקרא קן צפור לפניך כ) דברים כב ו( ואז ,ידו

                                           
גילוי סודות ולכן , בין ברית הלשון לברית המעורשכאן מתבאר הקשר ש ,ב"ע ט ע"ב 'עי 133

 .ד"ה וידוע שחב"א ד" טו עצ"א על ספד"בהגר 'ועי. גורם לפגם בברית המעור
סוד הוא שם כן נקרא רזא שהק והוא "י יסוד דא"כל תיקון העולם היה עב ש" עע ט"בב' עי 134

 .אור הגנוז
 להם רזין ים ולכן אין מתגל,ות העולמותישהם באים מחיצונהוא  "מלאכים עילאין"עניין  135

כאן לשמוע רזין לש "הלא לכן באו מ.ש"כמומוחין הפנימיים בהם תליין כן  ש,סתימין עילאין
 ).ב"ע ט ע"ב (י"יה דרשבדאורייתא מפומ

  .154ב הובא לקמן הערה "ז לו ע" ת'ועי, ב"א ע"ז ריש נ"א על ת" בהגר'עי 136
  .א"ז ה ע" בתיקו'ועי. יחזקאל א א 137
 יומין ה עמודא דאמצעיתא דמני, מאי יום, מדת יום שכינתא עלאה:א" קלט עז"ת'  עי138

 ויסוד זעיר אנפין נער , ישראל סבא,אריך אנפין' ת נק" דת,ל"ז,  שםא" הגרר וביא.'כוארוכין ו
, י נערים כידוע" ונה, אב זקן כי כבדו, כי זקן יצחק, אברהם זקן,ת" סבין הן בחג,ישראל ואוהבהו

או על ידי מעשי הצדיקים או : דהיינו שהתיקון יכול שיבא על ידי אחד משני הדרכים. ל"עכ
ס "וז. דהיינו בזכות האבות, ן אם אין צדיקים בדור נעשה התיקון מן השמים למען שמולחילופי

עוד ' ועי. ז לא יסור ממנו בזכות הסבין הזקנים" דהיינו שאפילו שאין זכויות בכ'גם כי יזקין'כ "מש
 .ד על סוד היבום"ז קו ע"א על ת"כ בבהגר"מש

 ולעילא קן דילה ,אן קן דילה דא ירושלם מ, שכינתא איהי שלוח הקןועוד: ב"ז סה ע" ת'עי 139
ן עליה אתמר אל תסתכל בקנקן אלא במה דאית " ודא מטטרו,ההוא דאתמר ביה ונקה לא ינקה

 בכל עץ דא גוף וברית צדיק , ודא איהו כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ,ביה
 אפרוחים תרין , אימא תתאה עץ דא עמודא דאמצעיתא או על הארץ דא,ל" ואיהו כבריתאיהו 

 והאם רובצת דא אימא עלאה שלח תשלח את האם דא אימא תתאה ,דרועין או ביצים תרין שוקין
 ,ל"וזודא איהו כי יקרא קן צפור לפניך בדרך ה "ג ד"א סה ע"ש שם בבהגר" מ'ועי. כ"ע, את ודאי

ן דלא אשתכחת נייחא  בזמ,ל"ט כמש" והוא בגלות שהיא במט,ל שכינה הצפור מקנן בקן דילה"ר
 וזהו בדרך ,ש"ט ע" ואמר למעלה דהוא מט,ט ונאמר ואני בתוך הגולה על נהר כבר"מסתתרת במט

ת דכולן מקננין "ו שהן ז''ומפ'  ומצות שילוח ממנו להחזירה על מקומה ואמר בכל עץ כו,בגלותא
 משולחת משית  והוא להזכיר איך היא,שהוא שכינתא תתאה'  ומשלח את האם ומפ,ט כידוע"במט

קן ) ב"ז סה ע"ת(ש " וכמ,ט היא נע ונד בגלותא"והשילוח מורה שאף ממט' סטרין שהן בכל עץ כו
, ת"א יד שכל זה הוא כאשר יש רק זיווג של ישסו"ח א" ע'ועי. ל"עכ, דילה דא ירושלים ולעילא כו

  .' וג'ח זיווגים א"וכן הוא בע
קים ו ומכאן ואילך מבאר סודות עמ,דראאדברי ההקדמה להכ הוא "עש ,ב"ע ט ע"ב 'עי 140
  .עולמותהבבנין 
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]àðú141ïéæøã ïéæø 142 åëå ')íéëìîä äìàå (- אף שבאדום לא היה רק 
מ כמה מלכים אחרים "גם לאדום לא היה כלל מ' ה ועד לא ייתון בי"קודם משרע

  .]143לאומות היו ולא נכתבו כלל

ø çúô ãë"àøúà òæòãæà ïéæøã éæøá ù –ש עומד "שכן ר,  מרוב הקדושה
 åìçìçúà ïéøáçå, éìâ. )ב"ע ט ע"ב(מרכבתו ה ו"לגלות לעולם את סודות שם הקב

àæøá144 - שדרכם ' היה קטרוג גדול מהקלי, י לגלות את האדרא"החל רשב כאשר
שכן גילוי סודות התורה גורם לביטולם ', לקטרג מאוד על מי שמתחיל לבוא בסוד ה

כ "אמנם אחרי שאכן נתגלו הסודות וכמש, וחברין אתחלחלוולכן הזדעזעה הארץ 
נכנעו הקליפות , )ק ועתיק יומין"שהוא מסודות עולם התיקון מיסוד דא(' זאגלי בר'

 åì úéùàøá( äìàå (áéúë øîàå çúôå).  בדרך אפשר- ב "ע ט ע"ב(ונשברו 
êìî êìî éðôì íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä145åâå ' -  אסור להתבונן באלו

וכן הוא ). ב"חגיגה יא ע(' מה לפנים'של עולם התהו שכן הוא בכלל שאלת ' הקלי
וכן הוא חיוב  "'וכל שלא חס על כבוד קונו וכו"ל "בכלל האיסור הנובע ממאמרם ז

ה הכא "ג ד"ח לא ע"א על תז"בהגר" (כבוד אלקים הסתר דבר"כ "גמור מכח מאמה
ïåúà ïéàëæö ïééìâúà àìã àúééøåàã ïéæøã éæø ïåëì éìâúàã àéé÷éã ). אתמר

éùéã÷ì ïéðåéìò - ולכן .מהמוחין דהיינו ם מפנימיות העולמותנשמות הצדיקים ה 
הוא הרי  , הפרצופיםמיותהמתפשט בפניק "דאהיינו יסוד ד 'רזא דרזין' מתגלה להם
' בחיההם הרי  'קדישי עליונין' ' הנק למלאכיןהתגלהלא ש מה ,םמקור נשמת

ïàî ). ב"ע ט ע"ב (147ב"דחו' וקראם קדישין עליונים שכן הם מסט, 146חיצוניותה
äá çâùé éàäá äëæé ïàîå éà–  שכן ההשגחה היא , היא בעינים 'מאן ישגח'לשון

ויצא ( ק"ש בזוה"היינו כמו. מאידך גיסא עליהם דווקא הוא שנופלת השינה. בעיניים
ניימין דשינתא בחוריהון לא ידעין ולא משגיחין ביקרא   אתערין,)ב"קסא ע

אלא עוסקים בחיצוניות  שאינם עוסקים ברזי דאורייתאדקאי על הללו  ,148דמאריהון
וממילא אלה שאינם  ,א"מוחין ופנימיות דז' שכן רק הרזים הם בבחי, התורה בלבד

' ומאן יזכה'. דורמיטא' עוסקין ברזים חסרים להם מוחין אלו וכאילו ישנים ובבחי
 .)א"ע' ע י"ב (149 נשמתםמחמת שורש יכולים להשיגעוסקים ברזין ואינם היינו ה

îéäî ìò àúåãäñ àåäã àúåð)àúåðîéäîã () ïéîìò ïéòáùå ïúàîì øéäðã
                                           

 ).ב"ע ט ע"ב(י " דהוא נה1ל הערה "כנ 141
 ).ב"ע ט ע"ב(ק שהוא שורש ליסודות של כל הפרצופים "דהיינו יסוד דא 142
 .ו"תלמידיו והלשמכאן ואילך הוא ליקוט מדבריו ודברי . א עצמו"כ מלשון הגר"ע 143
לכאורה יותר נכון , ת"מה פשר תוספת הבי, דהיינו לגלות בסוד" גלי ברזא"ע הלשון "קצת צ 144

, נין דאיהו גלי ברזא לחכימי עליוכמה: א"ד ע"וכן מצאנו לשון כזו בזהר פקודי רל(לכתבה בלעדיה 
א " ע'צ א" ספדא על"כ בבהגר"נראה בדרך אפשר על פי מש). דהיינו שהוא גילה בסודות, ל"עכ

עוד בהמשך ' ועי. א טמונה בחכמה"ה הרדל"ה" צניעותא"וה, שכל לימוד הקבלה מכונה חכמה
, כדי שהסוד ישאר כסוד, שבגלל זה אין מגלין את זאת החכמה אלא לצנועין, )ב" ע'א(דבריו שם 

 . הם עדיין נותרו בתורת סוד, י גילה סודות"ולכן כאשר רשב
" מלכין קדמאין מיתו"צ ש"כ בתחילת הספד"שמש, ה ומלכין"ג ד" ע' בצ"א על ספד"בהגר 'עי 145

א שדבר זה שייך הן "שמשמע מהגר, ש דברינו"וע. כוונתו היא למלכים הנזכרים בפרשת וישלח
) ג"י לט ע"שער מאמרי רשב(י "א דלא כדברי האר"א והן במלכין דא"והן במלכין דז, 'במלכין דנוק

 .א"ורק על מלכי זשלשון זו שבזהר עניינה קאי אך 
ד אות כא ואות "מ פ"ו בביאורים שער מול"ודברי הלש, 'ח שער הזיווגים פרק א" בזה בע'עי 146

 .יב
  .א שקדושה בא ממידת החכמה"ז כח ע" ת'עי 147

ש מעולמות שלמטה "וכ, שייך למלאכים מעולם הבריאה' קדישין עליונים'כאן משמע שהלשון 
  .ע"וצ, דנקט לשון זה לגבי לומדי קבלה ולא לגבי מלאכיםא "ז רצ ע"אבל קשה מדברי האד, ממנה

 .שלא יודעים ולא משגיחים בכבוד אדונם, שישנים בנקבי עיניהם, התעוררו הנמים: תרגום 148
ולכן זכו , חסדים' י היו משורש י"שתלמידי רשב, ה זכאה חולקיכון"ב ד"ח ע" לקמן קל'עי 149

 . להבין את הסודות בשלימות
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îåðã àçøåà øéäð äéïéøéäð áéúëã àåä àãä éúàã àîìòì àé÷éãö äéá 
)ã éìùî ( àçøåà àåää ïî íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä äâð øåàë íé÷éãö çøàå

 áéúëã ïéôà øéòæá âéìôã éçøåà øñéìúå äàî úéùì ïùøôúî)äë íéìäú (
éé úåçøà ìë ' úîàå ãñçåâå åúéøá éøöåðì'(  àìëã-  התגלות הסודות הם

של כל פרצוף  וידוע כי דעת . בדעתהמוחין נכללים' של העולמות וכל גהמוחין 
ק "ולכן מובן השייכות ליסוד דא, 150שעליופרצוף היסוד של עם ה' אהוא ופרצוף 

ג "עטרין חו' במפני שהוא כולל ,  דהיינו עדותסהדותא'  נקדעתההנה  ו.ל"וכנ
 הבו תלויכן מהימנותא ש' א נק"ז .151א" והם סהדותא לאו, עצוםחוד ביום בצאישנמ

וא  עצמו הא"ז ו,א"זבאים מבחינת  והמצות תורהכל ההרי ש ,152אמונת ישראל
 ,א"מיות זדעת המתפשט בפניהרי הוא ה, הסהדותא .תורהשל הנגלה בחינת החלק ה

הוא הרי , מנותאימהל ההתוכן הפנימי של כעל המעיד  והוא ,ות התורההנסתרוהוא 
שהדעת נקראת עדות שכן שורש , עוד אופן בביאור הדברים .כלל התורה והמצוות

תפוחין קדישין ' הרי הוא סוד ב' ובפרט בתיקון ז, א"א הוא בדיקנא דא"דעת דז
   .)א"ע' ע י"ב (153ששם אסהיד גוונא באנפוי

àáåçì áùçúé àìã àäé àåòøá àúåìö àã äàìâì  - התפלל י "רשב
שכן , י סודות אלה"ומדוע גילה רשב . לעוון רזין עילאיןותוגלאת לא יחשב ת "השיש

עמודים : תרגום [סמכין עילאיןתגלו השידהיינו  , עת הארת עולם התיקוןההגיעאז 
בקיימא דחד עד אימת נתיב ' וכמו שהתחיל .שהם סומכים לכל הנופלים] העליונים

יאות של המלכים הקדמאין שנפלו וכידוע הקיום של חד סמכא היא המצ', סמכא
צלותא 'ש " וז.ק"דעה החדש המתגלה במצח הרצון "י הארת שם מ"עותיקונם  ,ומתו

ïåøîéé äîå  .)א"ע' ע י"ב" (עת רצון' ואני תפלתי לך ה) "תהלים סט יד(ש " כמ'ברעוא
øáçàééàéù÷ àø÷ éàäã , éëä áúëîì äéì äåä àì àäã , äîë ïðéæç àäã

àìã ãò ååä íéëìîìàøùé éðáì àëìî éäé àì ãòå ìàøùé éðá ïåúéé  –  כפל
ע "ב(של משה וגם למלכות של דוד מרמז גם למלכות ' לא יהי' 'לא ייתון'של הלשון 

דהיינו למה עניין זה נתבאר דווקא בפרשת וישלח ולא  – àëä éæçúà äîå .)א"עי 
  . )א"ע י ע"ב" (מלוך מלך לישראל"בספר שמואל העוסק בעניין 

àãáåàééøáç åøòúà   àåä ïéæøã àæø àìà- "עניינו יסוד " רזא דרזין
' ע י"ב(שכן הוא שורש כל היסודות וכל התיקונים ' מלך לבני ישראל'ק והוא "דא
ורזא דרזין הוא , 154מלמד שכל רזא הוא ביסוד' רזא דרזין'עוד יש לפרשדלשון ). א"ע

כל האצילות ומחבר את א המתלבש ב"כ היסוד העליון ביותר דהיינו יסוד דרדל"בע
א מתלבש יסוד "שכן ביסוד בינה דרדל' רזא דרזין'ונקרא . ס"האצילות עם עולם הא

 שכן -  àùð éðá ïéìëé àìã .)א"ברית יצחק א ע (155הרזין' א וזהו סוד ב"חכמה דרדל

                                           
אלא שהדעת מתלבשת על היסוד ,  ממש'והנה אין זהפרצוף א. ג" ע'י א"א בס" בהגר'עי 150

 .וממילא מתגלה אורו
 דהוא סהדותא , דהאי בן נטיל סימנין דאבוי ואמיה ואקרי דעת,ל"א וז" עז דף רצא"דא 'עי 151

 .ל"עכ, 'דתרווייהו כו
צ "א על ספד" בבהגר'ועי, ק"א באריכות שמהימנותא הוא כינוי לו"ט ע"ב י" יהל אור ח'עי 152

 .צ" דברינו שם בספד'ועי, ן" שהוא כינוי לזו'ריש פרק ב
 ].הצבע מעיד על הפנים: תרגום[ 153
ודאי מים עליונים אורייתא , רזא דמלה לא תהו בראה לשבת יצרה: ב"ז לו ע"בת'  עי154
דאיהו רזא , נימא דאיהו בין תרוייהו דא יסוד, מים תחתונים אורייתא דבעל פה, דבכתב

ל " ר,ל"וזה דאיהו רזא "דא "ש בביאור הגר" וע.ל"עכ, ואיהו יסודא ועקרא דתרוייהו, דאורייתא
ה יסודא ועיקרא "ובד' וכו, פ במקרא"הקבלה הוא חיבור שני התורות שמביא סודות קבלה שבע

' ל עד שהביאו מן התורה וכו"פ הקשו בכולם מנ"ל הבנה וכן תורה שבע" כי המקרא בלבד ל-' כו
  .ל"עכ, ימי הבנין'  שניהם שלכן נקרא יסוד הבנין של כל זיסוד הוא עיקר

ובביאור הענין של יסוד דחכמה בתוך ". רזא דרזא"ולא " רזא דרזין"ולכן נקט דווקא בלשון  155
 .ג"ד ע"א כ"חבזה ביהל אור ' עייסוד בינה 
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 156יסוד זה נעלם מאוד ואינו מושג כלל לעולמות התחתונים שם אסורה החקירה
לשונות אלו ' ג -  òãðîì àìåéàäá åäééúòãá ùçøîìå òãåîúù ,)א"ע י ע"ב(
א "חגיגה י(ש "והם מרמזים למ, ד"הם כנגד חב" למרחש"ו" לאשתמודע" "למנדע"
וסוד זה אי אפשר . 157לא במרכבה ביחיד אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו) ב"ע

  ).א"ע י ע"ב(להשיגו ואפילו במחשבה 
àðàú158 à÷éúò ïé÷éúòã159 -  דהיינו ) א: פירושים' במצינו לכינוי זה

 כלומר )א"ח ע"רפ(ז "והוא רישא תנינא מתלת רישין הנזכרים באד, אחיווררישא 
ן ותיקון "הרי הוא הדרגה הראשונה שבאצילות בו שייך מושג של זו, 160הגלגלתא

). ה רישא דכסופא"ב ד" ג עצ"א על ספד"בהגר (161א"ואילו למעלה ממנו נמצא רדל
 והזקן לגבי ,)ב"ז מא ע"ת' עי(' זקנים'א מכונים "הנה או' יןעתיקא דעתיק'ובביאור לשון 
עתיקא ) ב). ש"ה וכמ"א ד"ע'  הצ"א על ספד"בהגר(א "ל הוא א"כל הזקנים הנ

א אף הוא "ת דרדל"וז, ק"ע' א דאצילות נק"וטעמו שכן א, 162ק"דעתיקין הוא א
ק הרי "ממילא א. שקדמו לעולם האצילות" זקנים"שכן המה ה, מכונה עתיק יומין

ק הוא שקודם "והנה סדר יציאת א. הוא שרשם הגבוה מהם מכונה עתיקא דעתיקין
). 'ח שער א פרק ב" ע'עי(כ יצאו אורות היושר בתוך העיגולים "יצאו עיגולים ואח

ואילו יושר , ק הקדום"ק שכן הם הא"ולכן עתיקא דעתיקין הוא דווקא העיגולים דא
 ,ובאופן אחר. וכדלקמן" טמיריןטמירא ד"רו י באומ"עליו כיוון רשב, שהוא בפנים

 כלומר "עתיקא דעתיקין" וזהו ,בעיגולים ככל שהעיגול יותר עליון הוא יותר קדמון
שבו העיגולים העליונים עתיקים ועליונים מיתר העיגולים שאף הם עתיקים שכן 

ועל דרך זה מתפרש דטמירו דטמירין הוא כנגד היושר . הם השורש לכל העולמות
   ).ב"ע י ע"ב (163שכן ביושר מה שיותר עליון הרי שהוא יותר נסתר ופנימי, ק"דא

àøéîè ïéøéîèã –) א נקראים "או) א"ל של הגר"על דרך פירושו הנ
 ה צ"א על ספד"בהגר(א "והנסתר שטמון בתוך הנסתרים הללו הוא א, "נסתרים"
  ). ש"וכמה "א ד"ע

                                           
כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה "ב " חגיגה יא ע'עי 156

 'ועי". וי לו שלא בא לעולםאמה למטה מה לפנים ומה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו ר
, שכל האיסור הוא דווקא בהסתכלות חזקה, ש כאן"ה וז"ג ד" כב עצ"א על ספד"בהגרבדברינו על 

 .אמנם ברצוא ושוב מותר
 .ובמעלת עולם התיקון, דהיינו שהוא עומד במעלת המתקלא, ב"ע רכז ע" ב'עי 157
 שהיה להם בקבלהשבכל פעם שמזכירים דבר , ה תאנא"ד ד"צ א ע"א על ספד" בבהגר'עי 158

כל אלו הרזין היו להם בקבלה ]דהיינו ש[, ל"ז, א" ע'ע ב" ב'ועי. 'תאנא'מזכירים אותו בלשון 
,  היא דבר שהיתה סדורה בפניהם מקדמונים'ברייתא', ל"ז, ב"ע צד ע" ב'ועי. ל"עכ, בברייתות

 .ל"עכ, י שהם ברייתא לבר מגופא" תניא הוא בנה,ל" זא" ע'ברית יצחק א' יעוכן . ל"עכ
לא כן כל עוד  ש,א"הכל היה לצורך זו ,אחר שנתחדש העולםלנתהוו דלהלן  התיקונים 159

 א"ה מיתה במלכים דזתהי)) א"ע קפט ע"ב(י זיווג דאוירא ובוצינא "והוא ע (ק"נתגלו תיקונים בע
 ).ב"ע י ע"ב(

לומר לך שהגלגלתא עצמו כולל . א"לת הוא קדולגוסיום הגד ,ג"צ ה ע" על ספדא"בהגר'  עי160
ז "ד שמבאר שאוירא אינו נזכר בא"ז קלח ע"א על ת" בהגר'ועי. א"אוירא וקד, גלגלתא:  חלקים'ג

 .כלל שכן הוא כלול בגלגלתא
 שכן לקמן מבאר האידרא את ענין הפרסא והמלכין קדמאין שיצאו, א"ג בדברי הגר" צע161

, א דאצילות"ואם הכוונה כאן היא לרישא תניינא דא,  דהיינו באורות שקדמו לאצילות'ונשברו וכו
 'והנה עי. מאד קשה יהיה להולמו מה השייכות בין פירושו זה לבין העניין המדובר כאן באידרא

ז "והנה לפ. א דאצילות"שהאידרא חוזר ומבאר את אותה הסוגיא בעניין א, א"עוד לקמן קלה ע
הן ,  הפירושים'ולפי זה ב. ק דווקא"א דא"ד ליישב שכאן המדובר הוא בא"כאורה נראה לענל

 .'עולים בקנה א, ע"א והן פירוש הב"פירוש הגר
לרוב היעלמם לא דברו בהם בזהר ובתיקונים כי אם , ועל אף שיש כמה עולמות שקדמו לו 162

 ).ב"ע י ע"ב(במקומות ספורים ובדרך רמז 
א מדבר על הפירוט "שכן הגר, א"ע סותרים את דברי הגר"ה לומר שדברי הבד אינו נרא"לענ 163

 .'צ שם דף ה" דברינו בספד'ועי, ק"א דא"דהיינו הגלגלתא שהוא חכמה דא, ק"שבתוך א
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 ãòãïéîæ àì164 àëìîã éåðå÷ú –והנה . ת"לכים שהם ז דהיינו תיקון המ
) ב, ק"מכיוון שהיו מסטרא דמלכות דא) א: לשני טעמים עיקריים" מלכא"' א נק"ז

כוונתו כעניין  - ïéøåèò éøåèòå. )ב"ע י ע"ב(א "בעבור שעיקר השבירה אינו אלא בז
ש "ה וכמ"א ד" ה עצ"א על ספד"בהגר" (זיוניהון לא אשתכחו) "א"צ ג ע"בסד(כ "מש
בלשון רבים ומיעוט  'ןעטרי'נקרא שכן דעת , וביאורו. א"וחין דזדהיינו מ, 165)ר"בא

 חשובים 166ב"חוממילא פשוט ש ו,ג"חוה "העטרין ' כולל בשכן הוא , רבים שנים
עטרין שכן הם עטרין ' מוחין בכלליות נק). ב"ע י ע"ב (העטריןאותם העטורים של 

ע קא "ב( דעטרין ולכן מכנם כאן עטרא. ס ואוירא"ושרש המוחין הוא במו, דגופא
שעוד לא יצאה דאצילות ' הנוק' בחיעוד אפשר לומר שעטורי עטורין מדבר על ). ב"ע

ה וארעא "א ד" ג עצ"א על ספד"בהגר 'עי(' והארץ היתה תהו'ז נאמר "לכלל הויה וע
שהיא  ל"האי דמצינו בחזו(כי היא לא יצאה בעולם הנקודות כלל , והטעם). אתבטלת

שכן היא , )כתר שלה בלבדכוונתו אלא ל אין ,)וארעא אתבטלת א"ג עצ "בספד(יצאה 
' ועטורין הם הט, שהיא עטרת בעלה' קאי על נוק' עטורי'ק ולכן לשון "בכלל הו

שאז היו המלכים  - äåä àì àîåéñå àúåøéù). ב"ע י ע"ב( ספירות תחתונות שלה
ד הם "חב(אין ניכר בהם לא ראש ולא סוף באופן ש סתומים ,לבדבבסוד נקודות 

שלא יצאו , עוד אפשר לומר.  אלא מלכות לבדה167)י סוף"ת אמצע ונה"ראש וחג
ובעיגולים אין ניכר לא , בעולם הנקודות אורות היושר אלא אורות העיגולים בלבד

וממילא לא היה בהם חכמה , והנה בעולם התהו עוד לא היו מוחין. ראש ולא סוף
בינה נקראת סיומא שכן בה כל " (סיומא"ולא בינה המכונה " שירותא"המכונה 

ודעת לא נזכרת שכן , )ב קרן ביובל אתעטרא"צ לו ע" סד'עיהדברים חוזרים לשרשם 
ואפילו היו יוצאים הרי שפעמים שהדעת , ל"ב שלא יצאו וכנ"אינה אלא כללות דחו

". חקק"' פי' מגליף' – äéá øòùîå óéìâî äåäå. )א"ע יא ע"ב (168ס"אינה בחשבון ע
ולא , ק באצילות נסתלקו"י דא"לאחר שהאירו האורות הגדולים של נהדהיינו ש

שכל רשימו היא ( רשימו בערך אור המלכות לבד' נשאר מהם למטה אלא בחי
כלומר שהאור הותירו רושם בעביות החשוכה , "מגליף"וזהו עניין . 169)מלכות

אור ה ה"ס ב"ששיער א' פי', משער'וכן הוא . ק כעין החקיקה בחומר"שלמטה מא

                                           
' והנה פי). צ"בלשון הספד" (אתתקן ואזדמן"ש, ה סתרא גו"א ד"צ ה ע"א על ספד" בהגר'עי 164

. היינו הכנתם להתגלות למטה" אזדמן"ו, ד"ג ת"וני גלגלתא וי תיק' ז'כלו, הוא התיקונים" אתתקן"
אלא רק בחינה של השפעה ותוספת במקום ,  אינו באמת תיקון'אזדמן'ב ש"ע טז ע" ב'והנה עי

ה "א ד" ע'צ ה"א על ספד" בבהגר'והנה עי. ולכן לא שייך שם לשון תיקון, שאין חסרון מעיקרא
קאי " אזדמן"ואילו , שכן שם הוא עיקר מקום התיקון, א"קאי על ז" אתתקן"ש, ועיקר התיקון הוא

ויש להעיר שדבריו .  היא רק לעתיד לבא'שכל תיקון הנוק, שכן שם יש רק הכנה לתיקון, 'על נוק
 .א"ז רצב ע"שם מיוסדים על לשון האד

כ "ב מש"ע'  ספרא דצניעותא א'ועי". תיקוני דמלכא"חלוקים מ" זיונים"כאן משמע שה 165
ק "זה הו" מלכין קדמאין"שפירש שה, ומלכין קדמאין מיתו וזיוניהון לא אשתכחוניין א בע"הגר
  .ק"ואילו הזיונין הם המוחין דאותם הו, המלכיות שבהם' ק שבנקודות שיצאו רק בחי"דו

 .'ח מוחין דקטנות א" ע'ג עי"ב וחו"לעניין חו 166
דהיינו אבא , מה תתאהזהו חכמה עלאה וחכ" שירותא וסיומא"' שפי, א"ז רצ ע" אד'עי 167

ע יוצא "פ לפי הב"והנה עכ. ל"ע הנ"ויתכן לומר שזהו המקור לדברי הב.  דאצילות'דאצילות ונוק
 ו"לש' עיו. ב"ז ע"ע קמ"וכן הוא מבואר בב, שלא היה גילוי של הספירות דאצילות לפני התיקון

בלע בן "ו נקראים  אלא היא שלא היה גילוי לשמות הספירות לפני התיקון"יב ע' ה חלק א"דע
 אלא רק בתורת אורות עבים יותר ובבחינת 'כלומר שלא היו גלויים כמידותיו ית ('וכו" בעור

ע "ד שמביא את הב"א ע"ה שם סוף י" דע'וכן עי, א"ע יג ע"כ בשם הב" לקמן מש'ועי) (נפרדים
 ק"ופרטיים של ההמוחין ה  היינו'עטורי עטורין' כן  מה שכתוב לפני, ואם כן.כתנא דמסייע לדבריו

שייך  שבה ,' ואם כן תקונוי דמלכא היינו דנוק.ה וזיוניהון"א ד"צ ג ע"א על ספד"כ בהגר"כמשו
 .ע"וצ, 164 כ בהערה"כמשו "אתתקן"ולא " אזדמן"

 .ה"ב בהגה" א עצ"א על ספד"בהגרדברינו ב' עי 168
  .ס שכל עניינה אינו אלא לגלות את אור הקו"ת דאדוגמת הצמצום במלכו 169
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הנשאר מן הפרסה ולמטה לאחר ההסתלקות של האורות הגדולים שתהיה כפי ערך 
 171'בנוק" משער"א ו"הוא בז" מגליף). ["א"ע יא ע"ב (170האור הנצרך לעולם הנקודות

– àñøô ãç äéî÷ ñéøôå .)]א"א א ע"ה ח"ו דע"לש(
). ב"ע יא ע"ב( ק"דהיינו בא 

ïéëìî øòéùå óéìâ äáå - מלכין"ה ה"ה( אלו הנקודות אורות הרבה יצאו אל ("
ועל ידי הפרסה נחקקו אותם האורות שבקעו , ק"י דא"בבקיעתם את העור של נה

ובאו בשיעור , י הפרסה נחקקו האורות שבקעו דרך שם"שע', גליף'וזהו . דרך שם
אף שביאת האורות לא  - éåðå÷úå åîéé÷úà àì). ב"ע יא ע"ב(' שיער'והיינו , מוגבל

ח "ע(נקודות ראשונות ' ז לא נתקנו אלא ג"בכ, כמה וכמה צמצומיםהיתה אלא לאחר 

àì åì úéùàøá (" åëìî øùà íéëìîä äìàå(ää" ã). א"ע יב ע"ב ()'שבירה ג
íåãà õøàá" –מכיוון שכל א) א: ויש בזה כמה טעמים,  הנקודות נקראים מלכים '

לים את שהיו נוט )ב. נטל לעצמו את כל האורות שירדו ורצה למלוך על כולם
כל נקודה ונקודה לא היה בה אלא את המלכות ) ג. ק"דמלכות דא' אורותיהם מסט

ואחר . כלומר שלא נמשכה מלכותם, שמלכו כבר' אשר מלכו' 'ופי. שלה בלבד
). ב"ע יב ע"ב(' ארץ אדום'א הרי הוא "שהוא מקום אחיזת הסט, ע"מיתתם ירדו לבי

ìàøùé éðáì êìî êìî éðôì –ק ואף הוא "דם שהאיר אור יסוד דאז היה קו"כ'  פי
יסוד , כלומר, והוא מלכא קדמאה, ק"צדי' ך בגי"מל, ועוד. מלך והוא המלך הדר' נק

נרמז ה והוא ,ה"קאי על משה רבינו עוהנה על פי פשט . הראשון של כל העולמות
והוא בסוד המתקלא דעת , 172סוד עולם התיקוןב כי משה הוא ,מלך הדרהכאן בשם 

א " כויקראזהר (" ותרא אותו כי טוב) "שמות ב ב(ש "יסוד וכמד' והוא מסט ,ר"גהכולל 

 והוא אור הגנוז שהמלכים "אמרו צדיק כי טוב) "ישעיה ג י( בסוד  גם כןהוא) א"ע
 דוד על יתפרש עוד ).ואשתו מהיטבאל היא צפורה (דמיתו הם היו מסטרא דחשך

ל המלך לא נמשכה שאומאחר ומלך הראשון נחשב להוא היה כן אף ה ש"המע
' ש הגאון בפי" כמ,בסוד שאול מרחובות הנהרמן המלכין דמתו והוא (מלכותו 

יפה עינים וטוב ) "טז יב' שמואל א(ש "סוד מלך הדר כמב דוד הואלכן  ו,)173ד"לס
. דוד מלך ישראל חי וקיים) תפילת קידוש לבנה( בסוד יתה מת ובו לא נזכר"רואי

 äàîã÷ àëìî , ìàøùé éðáì.)א"ע יג ע"ב(ואשתו מהיטבאל היא בת שבע 
äàîã÷ – ה "ג ד"ע'  בצ"א על ספד"בהגר( דהיינו המלכים שהיו לפני עולם התיקון

וכל ) "ישעיה נד יג(ש " וכמ,ישראל' הנקת "הת בני ,ה"ו הם נ"בני ישראל"). ומלכין
כרובים ה ק היינו"ה דא"נו ו).)ד"לד עח "ז (ה"היינו נו" 'לימודי ה"ו" ('בניך לימודי ה

הזכיר לא הנה האדרא  ו.י של כל העולמות" לכל תנה"קדמאין" והם ,174אנפי זוטרי
 ה התחום בו חל"ה ם תחת הפרסהמקומק ש"י דא" ונה175ת"התאת בחינות  אלא

עולם בן מינו ד אינם שכן ,אין רשות לדבר כללשם  ,מזהכ למעלה " משא,הצמצום

                                           
קאי " גלופי"ש, ה גלופי"ב ד"צ יא ע"א על ספד" בהגר'עי, "משער"ו" מגליף"בעניין הלשונות  170

כ "שכן השערות הם גילויים פרטיים וכמש, על החיוורתי הרי הוא הרקע הכללי לצמיחת השערות
 הרי - כאן היה גילוי כללי , אם כן. ות עצמןהוא לשון המרמז על השער" משער"ו, ב"ז רצג ע"בא

 .'משער'והיינו ה, פ היה גם גילוי של פרטים"אבל עכ, 'מגליף'הוא ה
 ).א"א א ע"ה ח"ו דע"לש(א "א אמנם הם אכן נזכרים לקמן קלה ע"אמנם אין נזכרים כאן או 171
ואנת תניא  ,ואמוראים וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך: א"ט ע" רעכי תצאזהר  'עי 172

'  ועי.כ"ע, דימא דאורייתא מאריה) נחש בריח(לויתן ) משה( בגין דאנת ,דמסייע לך יתיר מכלהו
ג והוא שורש לכל התיקונים "הוא החיוורתא הי" נחש בריח"שה, ד"א ע"צ י"א על ספד"בהגר

 .שלמטה ממנו
ה לעטרה " נוש שעיקר החילוק בין שאול לדוד הוא החילוק שבין"וע. 'ה מלך הו"ד ד" ע'ט 173
 .דיסוד

ד " לג עצ"א על ספד"בהגר ב'ועי, "ואינון אנפי רברבי ואנפי זוטרי" ):ג"לד עדף (ח "תז 'עי 174
 .כ על זה"כ והנה נתתי מש"ה ואח"ד

 . השלישים התחתונים אמנם אין כאן המקום להתעמק בזה'בפרטות אין כוונתו אלא לב 175
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àìååîéé÷úà176 ( ïåø÷úà ïäîùá (ìâã åäìëå  åôé.)א"ע יג ע"ב( כלל האצילות
åîéé÷úà àìå177 - ל " וצמצום הפרסה הנהי חקיק" עהווייתם היתהכל המלכים ש

'  ונק,'כוווישלח בלע יובב ' בשמות המלכים שנרמזו בפכלומר  ,הם אקרון בשמהם
 åäì òðöàå åäì çðàã ãò178 .)א"ע יג ע"ב(' ש הסיגים שיצאו מהם ונעשו קלי"כן ע

–
והוא סוד הטמנת , טמינם בבריאה עד זמן פירוד הסיגיםדהיינו שה" אצנע להו" 

   ).א"ע יד ע"ב(הגוף בקבר 
מכאן ואילך מתחיל לבאר את סוד עולם , כ ביאר את סוד עולם התהו"ע
  .)א"ע יד ע"ב(התיקון 

àåä àðîæ øúáìå ÷ìúñà179éåðå÷úá ï÷úúàå àñøô àåääá  -  אחר
ג "ות הפנימיים של טעמים דס ונזדווגו האור,מרגליון "ק מ"שבירת הכלים העלה א

וזהו מה שכתוב . ה החדש"ה אור מ"ה, ק"ב ואז הוציאו אור ממצח א"עם אורות דע

éìñ ãë àðàúå÷ ). א"ע יד ע"ב(כד סליק ברעותא למברי עלמא ) א"זהר קרח קעח ע(
àúåòøá –על ידי ) ה והוא"ד הגה" ד עצ"א על ספד"בהגר (180ס"ן למו" כאן עליית מ

)'ח נקודות ו"ע( 181ג"וסב "נזדווגו עזה 
ה "מצח הרצון שיצא משם מוהמה שורש לאור  

וזוהי ) א"ע טו ע"ב(עולם התיקון  ה"ה - àúééøåà éøáîì183). א"ע טו ע"ב (182החדש

הנה העולם  –àøéîè éôìà éøú ïéðù  ä÷ôàå). ב"ע ה ע"ב (ס"תורה שיצאה ממוה
אלפיים "וכם מכונים והאלפיים הראשונים מת) א"סנהדרין צז ע(אלפי שנין ' קיים ו

הרי הוא שורש התיקון לומר ) א"ז ט ע"ע(ונמשכו עד אשר בא אברהם אבינו " תהו
שאור התיקון היה בהסתר כל אותם אלפים שנה תהו , לך שזהו פירוש דברי האדרא

, א"פרצופים או' דאור התיקון טמיר בב, פ"ועוד יל. י אברהם"עד שהופיע שורשו ע
שכן הוא אינו דבר פרטי רק , דעת אינו נחשב כאן(ן ולכן טמירא תרי אלפי שני

' וב. ג"ב וס"עיקר התיקון היא מהזיווג של ע, פ"ועוד יל). א"ע טז ע"ב) (ב"כללות חו

ãéî ). ב"ע טו ע"ב(אלה הם האלפיים שנה שקדמו לעולם שתחילתו במידת חסד 
äéî÷ äøîà -מיהק'שהרי רק אז תתכן מציאות של , ק"ן לע" הוא סוד עליית מ' 

  ).ב"ע טו ע"ב(

                                           
 .א גורס את המוסגר"ע יג ע"בב 176
ר עוסק "שמוזכר עניין המלכים באעמים הפ' גכל אחד מ שג"ט ע"י ל"מרי רשבשער מא ב'עי 177

 יש מלכיםמהבחינות האלו ' כל אל ו.'וקנ ב'א וא" בז'א ,ר"ג הוא ב'כאשר א, בבחינה אחרת
של הם י "הבדמלכים ד ,א"זבחינת  של םוישלח המלכים ד: כן הוא מחולק בכתוב בקרא ו.לעצמם

א על " בהגר'והנה עי. ך כלל"תנ במזראינו נ) א"י מכנהו א"במאמרי רשב(ר "אילו המלכין של ג', נוק
 הן המלכים הנזכרים בפרשת וישלח וימלוך -ומלכין קדמאין מיתו , ל"ה ומלכין ז"ג ד"צ ב ע"ספד

ויש להסתפק אם . )א"א ודף קמב ע"א ודף קלה ע"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,וימת וימלוך וימת
וממילא כוונתו לומר שכל שלשת הפעמים , א" אף הוא מדברי הגראפשר לדייק שהכלול בסוגריים

ז " בד'וממילא יתבאר שיש מח, ר הם בבחינת המלכים של פרשת וישלח"שנזכרים המלכים באד
ע אם יש "פ הדבר צ"א עכ"ואם אין הדבר מדברי הגר. א בהבנת דברי האידרא"י לגר"בין האר

 .מחלוקת בדבר אם לאו
 . ב שם"ע קמה ע"א וב"לקמן קלה ע' עי 178
ה "ב ד"צ ג ע"א על ספד" בבהגר'אמנם עי. 'אסתלק בההוא'ד גורס "צ ה ע"א על בסד"בהגר 179

 .'מסתלק בהאי פרסא'רישא שגורס 
 לעיל 'ועי, ה החדש"שהרי המדובר כאן הוא על יציאת מ, ק"ס דא"לכאורה כוונתו למו 180
 דווקא עניינו "ותאעכד סליק בר"ש', ד ב"ן ומ"ח מ"ע' עי. כ בעניין רישא חוורא" מש161הערה 

ן הבאה שלא על ידי התעוררות "שזוהי עליית מ, 'ח נקודות ב" ע'ועי. ן"ווג ללא עליית מיז
  .התחתונים

ס "ג דמו"ב וס"ק אלא לע"ג דא"ב וס"ל לע"א שאין כוונת האריז"א יב ע"ו כללים ח" לש'עי 181
 .ק"דא

 .ס לעולם אינו אלא דרך המצח"שכן גילוי המו, א"אין כאן סתירה לדברי הגר 182
 .י גילה תורה זו בזו האידרא"שכוונתו שרשב, ה פתח"א ד"ח ע"א לעיל קכ" הגר' הק'עי 183
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עד עתה דיבר בכללות קיום העולם אחר התוהו ומעתה מתחיל לבאר סדר 

 àì éòáã ïàîàð÷ú .)א"ע טז ע"ב(ק "פרצופים דאצילות וכל תיקוניהם ומתחיל מע
òîìåáéåðå÷ú àúéîã÷á ï÷úé ã -א ללא שיקדמו " אי אפשר לפעול את תיקוני ז

 –éðöá àðàúàøôñã àúåò184  ïé÷éúòã à÷éúò ).ב"ע טו ע"ב(ק "לו תיקוני ע
מכיוון שהוא מרוחק ונעתק מהפרצופים , ונקרא עתיקא. א שאינו מתלבש"ראש א

àøúñ ). ב"ע יז ע"ב)) (בראשית יב ח" (ויעתק משם ההרה" מלשון(התחתונים 
 ïéøúñã-כמו 185"הנסתרות"א שהם מכונים "שנסתר ומתלבש באו, ק" גוף ע 

 ש בזוהר בהרבה מקומות"כמו "אלקינו' ההנסתרות ל) "דברים כט כח(נאמר ש
 והוא עד ,ק מסתיים עד הפרסא"פרצוף ע) ה סתרא"א ד"ע'  הצ"א על ספד"בהגר(

למטה מזה הוה . והיינו עיקר הפרצוף א" קומת אוהשם מגיעלעד כן  ש,סיום הדיקנא

התיקונים ק מתגלה על ידי " גוף דע- ï÷úúà ïîãæàå186). ב"ע יז ע"ב (לבר מגופה
הלשונות הללו ' ב) ה ומה שחזר"דא " ה עצ"א על ספד"בהגר (דדיקנאדרישא ו

" אזדמן" חלק הראש לא שייך לומר בו רק ןשכ, ק"חלוקות בפרצוף ע' עומדים כנגד ב
ע יז "ב" (אתתקן"ק יש תיקון ממש ועל זה אמר "ואילו בגוף ע. 187דהיינו הכנה לתיקון

î çëúùà àì çëúùà àìå çëúùà øîåìë ï÷úúà ìáà ùî(} :קכח{). ב"ע
òãéã úéìå ïé÷éúòã ÷éúò àåäã íåùî äéì) (òéãé éåðå÷úá ìáà ( àáñ ãçë

ïé÷éúòî ÷éúò ïéáñã188  ïéøéîèî øéîè- ל זקן של "נקרא עתיקא דעתיקין ר ק"ע
' ג .)ואמר טמירה "ג ד" כח עצ"א על ספד"בהגר (כ כאן סבא דסבין"כמשוזקנים 

 רישיןה' הוא סדר ג" טמיר דטמירין"ו" עתיק דעתיקין" "סבא דסבין", ל"הלשונות הנ
 ותיקוני ,דיקנאהס שהוא שורש "מוכינוי לסבא דסבין הוא . א מלמטה למעלה"דא

פנים על ידי קנה ניכרת ב שהִז,הדרת פני זקן) שמות יט לב(ש "סבין כמ' דיקנא נק
 מדות ןתיקואף היא עניינה  כן בדיקנא שת אף היאק ניכר"עבחינת  וכן .הזָקן

נמשכת הארת פנימיות ס "המושמ, הוא "סבא דסבין"עומק נוסף בלשון  .הרחמים
 עתיק" .דהיינו פנימיות הדיקנא, סבא דסבין' לכך נקו ,"משח רבות" הדיקנא המכונה

ק עצמו " וכמו שע.ק" כתר דע, גלגלתאדהיינורישא תניינא כינוי ל הוא "מעתיקין
 הכתר של דהיינודעתיקין כתר שלו עתיקא ה מכונה כמו כן , כתר דאצילותמכונה

). א"ע יז ע"ב ( שהוא טמיר מאד,א"רדלכינוי ל הוא " דטמיריןטמירא" .הכתרים
א "דהיינו רדל, ל"רישין הנ' שזה התיקון דג, ף הדמיון"עם כ" כחד סבא"הלשון 

דוגמת תיקון , ר"הרי הם שורש המתקלא שהתחיל בג) א"ז רפח ע"אד(ס "גלגלתא ומו
). ב"ע יז ע"ב(ר אין חסרון המצריך תיקון "שכן בג, תקלאת הרי הוא עצם המ"החג

189éåðå÷éúáå - שקיט ואינו מושג מה שבמחשבתו הכמו שסבא דעתו סתים ומוחי 
חכמת אדם תאיר ) קהלת ח א(בסוד ( שהוא ניכר בזיו הפנים ,י סימנים"כי אם ע

                                           
  .'סתרא דסתרין'במקום ' סתרא גו סתרא'שם דגורס ' ועי. ב"ע' ד 184
  .נ"נסתרים ומתלבשים תוך זוא "מכיוון שאו, ב שם שמבאר הטעם"ע יז ע" ב'עי 185
  .ר"ש בא"ה וכמ"א ד"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי186
עניינה כאן ההכנה לתיקון " אדזמן"שתיבת , ה סתרא"א ד" ע'צ ה"א על ספד" בהגר'עי 187
 ,ב"ע טז ע"ב 'ועי. וזוהי ההכנה לתיקון אשר שם, א"א אלא רק בז"שהרי אין תיקון בא, למטה

וכל מה שנעשה בו  [שום קלקולשם שאין מכיוון  ,תיקוןצורך בשאין א תיקון במקום ו ה"אזדמן"ש
  ].הנזכר כאן" תיקון"הוא תוספת הארה ויחוד עליון והיינו ה

שכלול , שלומד שזהו העתיק הראשון הרי הוא האור של היום הראשון, ' מים אדירים ו'עי 188
 ".עתיקיןד"ללשון " יןעתיקמ"ז מבואר החילוק שבין לשון "לפ. בזה שהוא יותר נעתק מהנעתק

ע סובל אף את "אמנם פירוש הב. ה במהדורת מנטובא"וכ, "ובסימנוי"ב גורס "ע יח ע"ב 189
 .גירסת דפוס וילנא
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 עצמותו ןאיאף הוא ק "כמו כן ע ,)190באור פני מלך חיים) משלי טז טו( וכתיב ,פניו
י "וע .)ב"ז רצב ע"א(  דאנפויע נהורין דגווני"שדהיינו  ,י הסימנים שלו"אלא עמושגת 

òéãé ). ב"ע יח ע"ב(מתגלים החסדים שלו , הם מדות הרחמיםהרי  ,ג תיקוני דיקנא"י
òéãé àìå –כ על ידי התלבשות " אין אלו הסימנים ניכרים כי אם בהתפשטותם אח

 -) ñ"÷îåñá à(åñë øååçã éøàî191  .)ב"ע יח ע"ב( א"ז מתגלים בז" ואח,א"או
הם הרי י כיסויו "ק ניכרים ע"סוד מדות החסד והרחמים דעש דהיינו ,יחיוורה

 -  åæéçå ôðàã àèéñåáåé193 ).ב"ע יח ע"ב (ג תיקוני דיקנא" ידהיינו 192הלבושים דיקר
ן "ר ועי"ן בג"שי: נהורין הכוללים את כל הפרצוףהע " שם מאירים ש,ק"פנים דעה זיו

áéúé ). ב"ע יח ע"ב(כל מה שנמצא ִּבְפִנימיות הפרצוף ניכר ַּבזיו הָפִנים שלו ו. ת"בז
àééñøåë ìò194ïéáéáù øåð éã àééôëàì  ïåì - הפנים יושבים על הגרון שהוא 
, בגרון נאחזים הדינים ,)א"כה עא "יהל אור ח (יסוד דבינה' בחיושם , התחלת הגוף

א "האש, עוד יש לפרש. )ב"ח ע"ע קכ"ב(י הדיקנא " עומתהפכים לרחמים ומתכפיין
על הכסא א וה א"דאוהנה הגילוי של האור  195דיניואת לבסם מ "עא "יושב על הז

ג "על ידי גילוי יוזאת א "לאכפייא לון ולבסם הדינים על ידי גילויו בזהיא ותכליתו 
שייכות עם שלהם אין , י דבינה"המתקה זו נעשית על ידי נה .196)א"ע יט ע"ב(ד "ת

א סב "ה ח"ו דע"לש(י זה היא שורפת ומכלה את כל הסיגים והזוהמא "וע', הקלי

 ו יתגלהללו - àúìâìåâã àøååç èùôúà ïéîìò éôìà äàî òáøà. 197)א"ע
 החיוורתי 'אלה ד .)ה חד לאלף"ב ד" יב עצ"א על ספד"בהגר (198בימות המשיח

                                           
והוא , 'שמביא את הפסוק הזה לעניין התיקון הז, א"ד דא" דת'א בתיקון הז" לקמן קלא ע'עי 190

 .ו הנהורין"א ממנו באים שע"שורש לדעת דז
 .ו גורס את המוסגרב אינ"ע יח ע"ב 191
 .ד"ג דלבושין דיקר היינו הת" ג עצ"א על ספד"בהגר 'עי 192
 .תואר פניו' ב שפי" ע'ע ק" ב'ועי, ה מאדנין"א ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 193
ו " לש'עי( עור וכן בחינת שם אלקים 'הוא בחי" הכסא"שבחינת , ד"א ס ע"ה ח"ו דע" לש' עי194

והמה המלכים שלא נתבררו , )כ צירופי אלקים"תחלת הקא שבגרון הוא ה"ב קמז ע"ה ח"דע
 מבואר שבחינת 'ל פרק ב"ו שבשער החשמ"ש שמקשה הלש"ועיי. ל" נוגה וחשמ'ונקראים קלי

ומתרץ שהבחינה הראשונה קאי על מלכי עיגולים ואילו הבחינה ,  הבשר ולא עור'הכסא הוא בחי
 .חד להיות העור של האצילותואחר התיקון הם התחברו י. השניה קאי על מלכי יושר

אך מאידך גיסא ידוע הדבר , שכן משמע מכאן שהדיקנא עניינו רחמים, אמנם קשה 195
א "בו נמצאת גבורה דרדל) 261 לקמן הערה 'עי(ס "והמה מותרי המו" קשישין"שהשערות מכונים 

, אלא שהמה שרשים לדינים, ות הדיקנא עצמם הם אכן רחמיםדשער, ד לבאר"והנראה לענ. ע"וצ
 לעיל 'עי(שכן דינים אינם נכפים אלא בשרשם , ומכח זה הוא שהם כופים את הדינים דלתתא

 ).253הערה 
שכן להם אין , י דבינה דווקא"ז נעשה על ידי נה"שמבאר שד, א"א סב ע"ה ח"ו דע" לש'עי 196

ה "ו דע" עוד בלש'והנה עי. א שורף ומכלה את כל הסיגים והזוהמא"ומכח זה הוא שז, 'חיבור לקלי
ד " ס ע'ה חלק א"ו דע" לש'והנה עי. א לגבי המקיפין שמעליו"לעניין מקומו של הז, א"ב קמז ע"ח

 'יא הוא בבחימבואר כי הכורס' פרק ב פרקי הצלם ח שער"שכן בע, שהקשה שיש לכאורה סתירה
 נוגה 'והמה המלכים שלא נתבררו ונקראים קלי). ה"ה ב"ולא שם הוי(ושם אלקים ) ולא אור(עור 

ו "והלש.  בשר ולא עור'מבואר שהוא בבחי' נגה פרק א' אמנם קשה שכן בשער קלי. ל"וחשמ
חר אלא שלא, נגה עניינו במלכי היושר' מתרץ שפרקי הצלם עניינו במלכי העיגולים ושער קלי

  .התיקון הם התחברו יחד להיות העור של האצילות
, א וגם הדיקנא פועלים את אותה ההשפעה"והנה דבר זה שמתבאר כאן שגם הבינה וגם הא 197

ובראש , ן"א וזו"שכן זהו הדבר היחיד שאינו מתלבש תוך או, א הרי הוא הראש"שכן עיקר קומת א
, שכן שם הוא מקום היסוד שלה, ת בגרוןא מסתיימ"והבינה דא, א"ב דא"חו' הוא שנמצאות בחי

. א ובעיקר מיסוד זה הוא שיוצא הדיקנא"ה דא"ועיקר גילוי היסוד היא ההארה שהוא מקבל מהנו
 .א"נמצינו למידים שכל שלשת הבחינות הם משלימים זה את זה להשפיע רחמים לז

א אמנם עדיין "ע ישנם אצל א"לעשד "ת' ד אלה מקבילים ל'ד ש,ג"א שם ריש ע"בבהגר'  עי198
  .א"לא האירו לז
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 חוט השדרה היורד ומהם נמשך, 199 דעת'והם בחי, א"יוצאים מאחורי ראש דא
, ס"שכן שרשם הוא במו, 'אחיוור'ט קרויים גילויים אלה "ומ. להתפשט אל תוך הגוף

 אותיות 'שכן הם גילוי של ד, " מאה'ד"והם מכונים כאן . והוא עצמו רחמים גמורים
שכן הארת , וחשיבותו נערכת במאות ולא ביחידות או עשרות. ה"ה ב"שם הוי

 שכן(וביציאתה למעלה מהקרקפתא ,  חכמה'נו בחיד דהיי"ס עצמה היא יו"המו
בהכרח שבכדי , כלומר בשבילים שבין השערות) תא הוא גילוי מעל הראשחיוורה

ולכן אף , והאוירא מכונה חכמתא עילאה. ס"להגיע לשם יעלו דרך האוירא דעל המו
כ "סהממילא הוא ב.  החיורתי'וכך הוא בכל ד, ' הוא ק' פעמים י'וי. ד"ו' י'הוא בבחי

 פרטיות 'הוא מכיוון שהם בחי, "אלפין"ועניין היותם כביכול מוכפלים ב.  מאות'ד
) א"ג ע"חגיגה י(וכל בחינה שבאה מצד הכתר כל מספריהם באלפים ובסוד , בכתר

 'ג הוא מקום גילוי לתאחיוורג "יכן ש, למספרם זה טעם נוסף .200במופלא ממך
שכן חסד דעתיק מתלבש (ב "וי עה שם הוא במיל"וכל שם הוי, ס"ת שבמו"הויו

 'ב הוא ד"ועיקרו של שם ע). ה וההוא"א ד"צ ו ע"א על ספד" בהגר' עי–בגלגלתא 
ומכיוון שמקומם של החיוורתי הוא במקום עליון יותר מכל , ' מ'ובגימ, ם שבו"היודי

 ).ב"ע יט ע"ב( הרי שמספרם גדול יותר דהיינו רבוא 201ק"המוחין דהיינו בכתר דע

 åøéäðîåàøååéç éàäã ã éúàã àîìòì àéé÷éãö éúøé 'ïéîìò äàî202 -  שרשם
תא בעצמו חיוורה אין). ה חד לאלף"ב ד" יב עצ"א על ספד"בהגר(בלויתן נחש בריח 

מתפשט למטה אלא עומד במקומו הרי הוא מקום הלובן שבין השערות דהיינו 
נו אלא ואין נהנים הצדיקים ממ. מאה אלפי עלמין' הקרקפתא ושם הוא באמת ד

י התפשטות האור למטה הוא "שכן ע,  מאה עלמין בלבד'בערך ד, נהירו בלבד

 âë úéùàøá (ì÷ù úåàî òáøà óñë(ää" ã .)ב"ע יט ע"ב( 203מצטמצם ומתעבה
øçåñì øáåò – "ה חד "ב ד" יב עצ"א על ספד"בהגר (204היינו עלמין דכסופין" כסף

וכאן עניינו חסד , ותה הוא סוד החסד של כלל העולמ"אברהם אבינו ע .)לאלף
י "והוא סוד עלמא דמתקלא שע. י הכולל את כל החסדים של האצילות"עילאה דע

ולכן נאמר לעיל מינה ). ב" סוף י עצ"א על ספד"בהגר 'עי(נתבסמו המלכים דמיתו 
, להורות שהאורות באו בשיקולא, "וישקול אברהם לעפרון) "בראשית כג טז(
שכן מיתת הצדיקים הוא משל למיתת , נים בעפרהוא בסוד הצדיקים היש" עפרון"ו

כ עלו המלכים לאצילות "אח. שם נפרדו מהם הסיגים, כ לבריאה"המלכים שירדו אח
ואחרי שמתו הצדיקים ואתבלע מנייהו . ה"ונתחברו עם האורות החדשים של שם מ

 עלמין דכיסופין ששרשם 'אז מקבלים הם את שכרם על ידי ת, ההוא זוהמא בעפרא
  ).א"ע כ ע"ב (205 .ל"תי וכניוורחמן ה

                                           
 שבצד ימין 'והנה הד.  כלפי אחור' לצד שמאל וד' לצד ימין ד'ד:  חלקים'החוורתא נחלק לג 199

 'ועי.  של האחור המה בבחינת דעת'ואילו הד,  לשמאל המה בבחינת בינה'המה בבחינת חכמה וד
 .ה האי גולגלתא חוורא"לקמן ד
 .א"עלקמן קלו ' ועי, פלא אותיות אלף 200
 .'א ד"ח א"כל החשבון הזה מקורו בע 201
 .ע כוונתו"וצ, א"ח ע"ז רפ"ו בגליונות ציין לאד"לש 202
, לכאורה נראה שכוונת רבינו היא שעל אף שעיקר האור אינו מתגלה כי אם לימות המשיח 203

 .ל" מאות אלף וכנ' מאות ביחס לד'מאלף מאותה האור בבחינת ד' כיום מתגלה חלק א
  .א"ז רפח ע"א וא"קלב ע  לקמןזכרכנ 204
כי סוד מערת , ועניינו הוא.  השקלים נתן אברהם לעפרון עבור מערת המכפלה'והנה אלו ת 205

וזהו סוד , )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ה היא כפולה "שכן כל אות ממילוי שם הוי, ן"המכפלה הוא שם ב
. ות ולהתבלעהרי הם שורשי נשמותיהם של כל ישראל שאף הם צריכים למ, מקום קבורת האבות

ומשם מתחילים , חיוורתי עוברים מאחורי הראש ויורדים עד העורף'  שהד'פי" עובר לסוחר"
ה האי " לקמן ד'עי(להתעגל סחור סחור מצד העורף אל עבר הצד השני של הראש דהיינו המצח 

ומשם נפרד , שזה מתחיל מאחורא ומגיע למצח, ה זנבא"ג ד"צ יא ע"א על ספד"גלגלתא מבהגר
, ש שמתפשט אורם של החיוורתי לתתא לצדיקים"ע" עובר "'כמו כן נק". לסוחר"ס "וז, .)יםלשנ

וכוונתו לגלגלתא שסובב את כל הראש סחור סחור " לסוחר"' ונק, והם שאר גולגלתין דלתתא
 ).א"ע כ ע"ב(
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àúìâìåâá206áúé éôìà øñéìú àîåé ìëá ïé ïéîìò àåáø207 -  כלומר
, )תליסר אלפי רבוא עלמין(תי חיוורג "ולכן נתגלו שם י, הכל מתוקןדאצילות א "בא

בכל "ש כאן "ומ. )ה ומהאי"ד ג"יב עצ "א על ספד"בהגר (208'בו יש רק ט, א"כ בז"משא
ז "כ(ואין הדבר תלוי בתיקון מסוים , שתמיד הם במעלה הזאתעניינו ללמדינו " יומא

 החיוורתי העליונים שכן הם 'א לפעמים מסתלקים ד"אמנם בז. א כדאמרן"הוא בא
. 209)א תלויים במידת קטנותו וגדלותו"ג וגילויי ז"ב חו"סוד מוחין דגדלות חו

,  אורות'בחיואילו החיוורתי עצמם הם , ג החיוורתי"ג הכלים של י"הם י" עלמין"ה
הם , כ"ובגלל שהם במקום עליון כ. והכלים מצמצמים ומעלימים את האור שבתוכם

ובביאור הטעם שדווקא הכלים . ל"עולים לחשבון גדול של אלפי רבוא וכנ
ה וכבר "ד ד"ב ע"צ י" לספד'בפי(א "כ הגר"יעויין במש, 'עלמין'דהחיוורתי מכונים 

זהר (" עולם"ובינה מכונה , א"ינה דרדלתא יסודם בחסד דבחיוור ה' דבחי)אמרנו
כ "משא,  עניינו שיושבים במקומם ואינם מתפשטים'יתבין'. )א" לד עבראשית

שכן אורות החיוורתא נגנזים באוירא , השערות שהם ארוכים ומתפשטים לתתא
éåìò ïéìèðã ). ב"ע כב ע"ב(ק " לָּפנים ולדיקנא דע210ואין יוצא אלא נהירו דקיק

ïéìâø211 ïéëîñå éåìò - נסמכים על ידי האורות כמו בכל ,הרי הם הכלים" עלמין"ה 
כל ירידה של ). ב"ע כב ע"ב(פרצוף שקיום הכלים שבו הוא על ידי האורות שבתוכם 

 212י נקראים סמכין"שכן נה, "סמכין"ולכן נזכרים כאן , י"אורות למטה הוא דרך הנה
זה בכלל התיקון  - øáìã àåääì àìè óéèð àúìâìåâ éàäîå). ב"ע קנ ע"ב(

כוונתו " לההוא דלבר"כ "ומש). ל"א וכנ"דא( "האי גולגלתא"הראשון מתיקוני 
 גלגלתא 'מהאי'כ "מש). ה מליא טלא"ב ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר (213א"לגולגלתא דז

ובאותה מידה שהארת . ס"עניינו לאפוקי מאוירא שמכונה גלגלתא בערך מו
כמו כן סוד הטלא גנוז אף הוא ,  ביסודא ונגנזת"תא הולכת ומתפשטת עד זחיוורה

äéùéøì àééìîå  ).א"ע כח ע"ב(א "א הוא בגלגלתא דא"שכן שורשו של ז, ביסוד
 áéúëã àîåé ìëá)ä øéù' (ìè àìîð éùàøù –  פרצוף יש להקדים שלעולם קיום

 כעיןהוא ו ,נותנת לו מוחין חדשיםהיא  ובכל יום ,אימאהארה מ על ידי הואא "ז
י "ע, תחילת בחינה זומדבר על כאן הנה  ו.)א"תענית ג ע (לעולםעצר  נינוטל שאה

הטלא הוא שיורד  אשר ממנה ,א"ינה דרדלבמהוא הרי למעלה שורש הארת האמא 
  .)א"ע כח ע"ב (א" ומשם באים לזתיקוני גלגלתא'  זדהיינות דילה "לז

                                           
ה וכן הוא "א ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר 'ועי. א"זהו התיקון הראשון דתיקוני גלגלתא דא 206

ת דיסוד דבינה "ל שכוונתו לומר שהז"אמנם נ. א והגלגלתא"ת דבינה דעתיק הוא כתר דא"שז
שם עיקר התיקון הוא הגלגלתא , ל"ז, א י"ש א"וכן הוא בפת. דעתיק הוא אשר מתלבש בגלגלתא

שהוא מקיף לבוא אל גמר התיקון של כלל ,  אלפי שנין'עצמו שהוא סוד גלגל ההקפה של הנהגת ז
שתיקון זה הוא , ונמצא, שכל סיבוב ההנהגה בכל פרטיו הוא עצמו הגורם התיקון, כל הנבראים

אולי יש לגרוס [ולכן הוא מסוד בינה , כולל כל תיקונים הנמאצים באצילות ובכל סיבוב ההנהגה
 .ל"עכ, ב בסיבוב" ימ'ת שבו שכולל כל ז"א סוד כלל הז"דרדל] מיסוד דבינה

 .יםה ובמ"א ד" קמג עז"א ת"בהגר 'עי 207
 .ב" קלה ע'עי 208
 .א אם כי ביתר ביאור קצת"כאן הוא חזרה על דברי הגר 209
לקמן (שזהו כאור הבא מבתר כותלא , ב"ש תיקון כ" פת'ועי. דהיינו תמצית הארה ממנו 210
 זהר 'ועי. שנהירו דקיק הוא הבא דרך שער הפתוח רק בצמצום גדול, א"ע ריג ע" ב'ועי). א"קכט ע

הוא דוגמת ההארה שהיתה " נהירו דקיק"ש, ב"ב יט ע"ה ח"ו דע" לש'וכן עי, ב"תרומה קכו ע
  .בעולם הנקודות

 .וכן הוא בדפוס מנטובא, "רגלין"ל שלא לגרוס "ב כותב שנ"ע כב ע"ב 211
 .'רגלין'ש הגירסא "ז א"פ לפ"ועכ" רגלין"וכמו כן הם נקראים  212
בגלגלתא כתיקון  טלאלאן כחשיב שמזה שהאידרא , ל"ה ונ"ב ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי 213

ס אינו הטלא "הוא ראיה שמו,  כללס"ו ולא הזכירו אצל מ,ואדרבא, ס"ומאת הקודם שהזכיר 
ס עצמו הוא הטלא דבדולחא "שמו) י שם"במאמרי רשב(ל "דבדולחא ודלא כדברי רבינו האריז

  .ואחד מתיקוני הגלגלתא
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äéùéøî øòðàã àìè àåääîå øáì åäéàã àåää  àîìòì àééúî ïåøòúé
éúàã - שכן אחרי שנשברו הכלים של ז, תחיית המתים תלויה בבינה, כלומר' 

עלו מבריאה למעי , בעולם התהו ונפלו משם לעולם הבריאה) נ"כלומר זו(המלכים 
וכמו כן יהיה בגופים של הצדיקים שהם סוד הכלים . אימא ונתקנו שם בסוד פרצוף

 ויתוקנו בסוד ,שבאלף השביעי הם יתעלו מהעפר בתחיית המתים, של המלכים
) áéúëã)äéù"á ä ù (214). ב"כח עע "ב(א "פרצוף חדש על ידי אור דבינה דרדל

ìè àìîð éùàøù ìè éúàìî àìîð àìà áéúë àì( – "משמע על ידי " נמלא
" מלא"האי דנקט לשון ). ב"ע כח ע"ב(ק "דהיינו משרשו שבגלגלתא דע, אחרים

) åë äéòùé(áéúëã  .)א"ע כט ע"ב ('כ לנוק"נתמלא ראשי בכדי להספיק געניינו ש
àøåäð úåøåà êìè úåøåà ìè éë à÷éúòã àúøååçã,  ïéîéé÷úî àìè àåääîå

ïéðåéìò éùéã÷ – או כלך לדרך . ק"תא דעחיוורדהיינו תיקון המלכים על ידי ה
ל בסוד "בטלא דחיוורתי הנ אף הוא שקיומם תלוי 215מלאכיםשכוונתו ל, אחרת

אפילו כולו וכל העולם את הוא החסד המקיים הרי  "עולם חסד יבנה) "תהלים פט ג(
והוא בסוד זיווג לעולם זיווג חיות העולמות אינו נפסק מאחר ו, וזאת .בגלות

 אלפי 'ו – àåäå éðçèã àðî éúàã àîìòì àéé÷éãöì). ב"ע כח ע"ב (המלאכים
 תיקוני 'שהם ו, א"ת דרדל"תלוי בו) א"ז ע"סנהדרין צ(שנין שהעולם מתקיים 

א הרי הוא התיקון "ואילו האלף השביעי תלוי בבינה דרדל, א התחתוניםגלגלת
הרי , והנה בזמן ההוא יהנו הצדיקים מזיו השכינה. והוא הגלגלתא בעצמו, הראשון

ע "ב(והוא המן הנזכר כאן , א דהיינו שכינתא עילאה"הוא זיו החיוורתי דבינה דרדל
לאחר שירד , אור הטלא - ïéùéã÷ ïéçåôúã àì÷çì àìè àåää óéèðå). א"ט ע"כ

ל "דהיינו בחסד הנ,  תלוי בחיוורתי'שכן קיום הנוק. 'נטיף משם לנוק, א"לגלגלתא דז
æè úåîù (ìòúå  ÷ã øáãîä éðô ìò äðäå ìèä úáëù(ää" ã). א"ע כט ע"ב(

ñôñåçî – ואז היה ,  היתה עד עתה בסוד נקודה בהיותה בעולם הבריאה'הנוק
שכן עדיין לא תוקנה ) כלומר זיווג(לא היתה ראויה לזריעה כינויה ִמְדָבּר שממה שכן 

הוא בבוקר שאז עולה מעולם ' והזמן הראוי לתיקון הנוק. להיות בסוד פרצוף
äã åæéçåàåäàðååâ éàäë àìè   ïéðáàã). א"ע כט ע"ב (216א"הבריאה להזדווג עם ז

àçìåãáã217 ä äåâá ïéðååâ ìë àééæçúàãä" ã)àé øáãîá (ãáä ïéòë åðéòåçìå 
מתחילין גוונים אלו  .ה"אותיות הוי' נגד דכ ירוק ואוכם , סומק, חיוור:גוונין 'יש ד –

אינו לעולם כתר והנה  .מחכמההוא לעולם שירותא כן  ש,מחכמה של הפרצוף ומטה
כתר אין ניכרים ב ולכן ,ה"ד דהוי"בקוצו של יורק  והוא נרמז ףמכלל הפרצונחשב 

כן ו .כל הפרצוףאת הכתר כולל שכן  כל הגווניןהוא את  שכולל אלא כלל ניםגוו
 משל גוון מיוחדלו  הכתר שלו הוא גוון חיוור אבל אין ,ק עצמו"בפרטות בעהדבר 
כל הגוונין את כולל מכיוון שהכתר שאלא גוון חיוור הוא בחכמה העיקר כן  ש,עצמו

מידה הרי שמה שנראה ממנו הוא הגוון הקרוב ל, כל הפרצוףאת בעבור שהוא כולל 
ל " ר,'"כהאי אבנא דבדולחא"' הוא "ההוא טלא"ש ולזה אמר .שתחתיו דהיינו חכמה

מצד חיוור הוא אין האמת לאמיתה היא שמ " מ,גוון חיווריש בו דמיון של אף ש

                                           
ל "והנה נ, י"ר על פי האר" האדאמנם הוא מבאר את דברי, ב גורס את המוסגר"ה ע"ע כ"ב 214

ע אם הוא היה גורסו לפי "וכמו כן צ. ע"א וצ"ב הוא דלא כשיטת הגר"כ בדף כח ע"ד שמש"ענ
ואילו בדפוסי אמסטרדם ווילנא הוא אכן , שכן בדפוס מנטובא אכן גורסים את זה, א"שיטת הגר

 .נזכר רק בסוגריים
ואילו עיקר הוויית ,  בעולם הבריאהשבחינה זו עיקר עניינה הוא, ב" לעיל קכז ע'עי 215

  .ל שנקט כאן בדרך של לא זו אף זו"לכן צ, המלאכים הוא בעולם היצירה ומה עניין זה אצל זה
, שמכאן ראיה לכך שכל העולם הזה בכללותו מכונה שדה של תפוחין,  מים אדירים יד'עי 216

 . ליהפך לשדה תפוחיןִמְדָבּרשכן רק על ידי מעשה האדם יכול ה
שאין , ד"ז מו ע"א ת"ובהגר, ה דבדולחא"א ד"ח ע, ה מליא"ב ד"צ ה ע"א על ספד" בהגר'עי 217

 .א כי אם שורש בלבד והיינו בדולח" בא'שום נוק
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עיקר כן  ש,טעם הדבר .כל הגווניןאת כולל הלבד ב תאהוא זהרוריעצמו אלא 
אין שם א "א סוד בינה דרדלכ גלגלתא שהו"א משא"ת דרדל"וב התההנהגה תחיל

 כנודע שלעולם כתר הגילויים אלא דבר נעלםק אינו מכלל " כי כתר דע,הנהגה כלל
ן ני גווי שורש אלא ולכן אין בו גוונין,של הפרצוף שייך למעלה ואינו מכלל הפרצוף

, ב שם משמע שהוא לבן ויש בו גם אודם" לקמן דף קלה ע'עי). א"ע כט ע"ב( לבדב
א "ש א"פת(ובזה רואים את שורש הדין , לול הוא מכל שרשי הצבעיםשהרי באמת כ

  .218)יב
äéìéã àøååç àúìâìåâ éàä219øáéò øñéìúì øéäðà  ìâå ïéô-  כאן הוא

הרי הם שורש חורבן ותיקון העולם , )ולא הארתם(תי עצמם חיוורג ה"מקום הי
 שנין ותיקון אלפי' חרבן העולם של וכלומר , )ה גלופי"ב ד"צ יא ע"א על ספד"בהגר(

ג אלה הם "י. )ד"ב ויב ע"צ סוף יב ע"א על ספד"בהגר (אלף השביעיההעולם של 
א "בהגר(וכן הם שורש כל הגילופין , )ג"ז סוף קלח ע"א ת"בהגר(שורש לכל החסדים 

התפשטות האורות שנתפשטו בכל הפרצופים דהיינו ) ה גלופי"ב ד"צ יא ע"על ספד
 מכיוון שחסד דעתיק 'אחיוור' הגולגלתא הוא .)ל"א הנ"ו בגר"הגהות הלש(כולם 

ה "א ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר(ממילא כל התיקונים שלו לבנים , מתלבש בגלגלתא
ה בגלגלתא "ד(לעיל . ג חיוורתי ובהם עצמות וכלים"ק יש י"בגלגלתא דע). והענין
וורתי  כאן חי'נתבאר עניין הכלים ואילו כאן בא לבאר את עניין האורות ונק) יתבין

 -ãç àøèéñá øáéò òáøàì à ).א"ע כט ע"ב(שעיקרם הם האורות והפנימיות 
נגד כהוא ו). ה בחיזו"וכן ד, ה זנבא"ג ד"צ יא ע"א על ספד"בהגר(דהיינו לצד אחור 

בסיטרא "ס "וז, ב של הפנים"מוחין חוה' ע ואינו בסדר ב"הדעת שהוא עומד בפ
ðàã àøèñá øáéò òáøàìåøáéò òáøàìå éåô  àøèñá). ב"ע כט ע"ב ("חדא

àøçà éðøçñá –  ג "צ יא ע"א על ספד"בהגר(דהיינו צד ימין וצד שמאל שבפנים
ג החיוורתי הם "י .)ג"ש צו ע"הקדו( כנגד לחי שמאל ' כנגד לחי ימין וד'ד, )ה זנבא"ד

ת שבגלגלתא הם דוגמת " ההויו'וג, )ב"ז רפח ע"אד( וחד הכוללן 220ת" הויו'כנגד ג
 וכן כנגד חלקי המוח' שמאל הם כנגד בבשבימין ו' שהד, לתתאהמוחין דאדם ד

ע "ב(221  כנגד דעת שבראששםאשר חלק המוח כנגד לאחורא הוא ' וד, חכמה ובינה
 הוא 'חד לעילא' ה- ) ëøîåìàìéòìã àøèñì(ãçå àúìâìåâã àìéòì  ).א"כט ע

ג " יוהנה. וכולם מתפשטים ממנו, כולל את כולם, א שמתפשט באמצע הראשחיוורה
ל המתפשט באמצע הראש ומקיף "א הנחיוורוה, ג תיקוני דיקנא"החיוורתי הם כנגד י

צ יא "א על ספד"בהגר (222ד"ג דת"את כל הראש מהעורף עד המצח הוא כנגד תיקון י

                                           
 .ובהערה שם, ה בחיזו"ב ד" לעיל קכז ע'עי 218
 .כ כאן"ג גורס כמש"ובדף יא ע, 'חיוורתא אנהיר'ב גורס "צ יא ע"א על ספד"בהגר 219

 . חיוורתין'א פונה לצד אחד וכל אחד מהם ד"חלקים שכ'  לגלכן הם מתחלקים 220
 ).ע שם"ב(ק כנגד חוט השדרה "ודעת המתפשט בו 221
ד התיקון "ואילו בת, מכולם" לעילא"הנה כאן הוא התיקון הכולל את כולם ומקומו הוא  222

 והחילוק ביניהם הוא שבגלגלתא עיקר האור היוצא ממנו משם הוא, הכולל נמצא למטה מכולם
ומהאי גולגלתא נפיק ה " לקמן ד'ובדרך אחר אפשר לומר והנה עי. י"ד הוא או"ואילו אור דת, ח"או

ואם כן , א"והוא יוצא למטה לז, "נחש בריח"שזה החוורתא הוא המכונה , א"שהבאנו את דברי הגר
 ז"א על ת"בהגר' עיעוד . א"ד דא"ג דת"למעשה אף התיקון כולל זה נמצא למטה דוגמת התיקון הי

  .ה תלתין ותרין" דד"קעב ע
איך יתכן שמקומו של החיוורא הכולל הוא למעלה אם , ג שמקשה"ש צו ע"ו הקדו" לש'עי

ג והמה " ארחין הכוללין את כל הי'ג חיוורתא יש ב"שבי, ומתרץ. ס הוא מתפשט למטה"סוכ
והנה ) א"עצז . (ד הכוללים את כולם" המזלות שבת'ן ודוגמת ב"נכללים באחד שכן הם בסוד זו

ונמשך הארחא , שכן לצד הפנים לא היו יכולים לקבל את אורו, ראשו של הארחא הוא לצד העורף
ומתעגל לימין , הוא מתחלק לשנים, וכאשר הוא מגיע לצד הפנים. משם והולך דרך כל הראש

צ יא "והמה הנזכרים בספד, ושמאל מחוץ לכולם ומקיף את כולם עד שמגיע לזנביה שבצד העורף
אמנם האמת ,  תכונות שונות'והנה היותם נחלקים לשנים הוא מכיוון שהמה ב. א גלופי דגלופין"ע

ועל ידי שהוא מקיף את כולם וכולם בתוכו . שכן הנחש בריח עצמו הוא המתחלק, היא שהם אחד
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נה א היותר עליויהוא הנקבה המקפת וג ה"היהחיוורתא ). ה זנבא"ה בחיזו וד"ג ד"ע
éàäîå  ).'א פתח מ"ש א"פת('  באלף הזבאתיד לסוד הנקבה שתתגלה לעוב ,מכולן

ïéîìò àåáø ïéòáùå äàî úìúì éåôðàã àëøåà èùôúà - ע עולמות "הש
ק שאינם מתלבשים בשום פרצוף "ר דע"הם כנגד ג) ן"שי(מאות ה 'ג: חלקים כךתמ

ק "ת דע"כנגד זהם ) ן"עי(עשרות ה 'וז ,ולכן הם בחשבון גדול דהיינו מאות
). ב"ע ל ע"ה חויא דרהיט וב"ב ד"צ לו ע"א על ספד"בהגר (223נ"א וזו"המתלבשים באו

 äåéà êøà éø÷úà .ה תנא אורכא"ב ד"ע עלמין לקמן קל ע"עומק עניין ש' ועי
íéôà,øîåìë  ïéôðàã àëøåà,ïéôðàã àëéøà éø÷úà ïé÷éúòã à÷éúò éàäå  - 

נו דהיינו ימי,  משפיע שפע אפילו לרשעים והוא סוד חסד דבינה'דהיינו שהוא ית
וזהו . שכן תשובה שרשה הוא בבינה) ז"ג י"במדבר רבה פי (224הפשוטה לקבל שבים

 ).ב"ע ל ע"ב (' חיזו דחויא אריך וכו)ב"יא ע(צ "ש בספד"סוד החיוורתי המתפשט כמ
éø÷úà øáìã àåääå  ïéôðà øéòæ-י "שכן הוא מתלבש על הנה" לבר"א מכונה " ז

א על "בהגר ()ב"כא עבראשית זהר ( שהם מתחת לטבור וחשובים כלבר מגופא, א"דא
שכן הוא לא מאריך , דהיינו קצר אפים" זעיר אנפין"והוא ). א ביקירא"צ יח ע"ספד

א על "בהגר(א ומבחינה זו הוא נקרא בשם אלקים "אף לרשעים מאחר והוא דין לגבי א

א הוא רחמים גמורים שכן הוא "אמנם מצד עצמו ז. )ה ועיקר המתקלא"ג ד" ע' אצ"ספד
ה ועל שם תיקונם "ה ב"הם הנקראים בשם הוי, תקן על ידי עטרין דחסדים דדעתנ

לעולם , מכיוון שכך הוא. )ה ואמר לשון"ג ד" ע'צ א"א על ספד"בהגר(א בשם זה "נקרא הז
אמנם כאשר הוא , ה"ה ב"כשעומד בתיקונו נקרא בשם הוי: 'א נמצא במצב א"אין ז

ועל שם . ולו דין ונקרא בשם אלקיםאז כ, בסוד השינה ומסתלקים המוחין ממנו
 à÷éúòã äéìá÷ì). ב"ע ל ע"ב(כ הוא מכונה זעיר אנפין "שיכול גילוי זה להתמעט כ

àéùã÷ã íéùã÷ ùã÷ àáñ – שכן הראש המגולה שבו הוא , "'סבא'"א מכונה "א
רישא בלעולם קבועים . שכן נראה לחוש ששערות ראשו וזקנו לבנים, בבחינת סבא

 מכונה א" אוזהו עניין היות. ד"ג ת"וידיליה מוחין , 225תאחיוורג "י :דברים' גא "אד
חלק הוא ו "קדשים"ל בחינת "ונוסף על הנ". קדוש"המוחין מכונים כן ש" קודש"כאן 
הוא על שם התלבשות זו ו ,א"אוב תמתלבש וז הבחינ .א מהגרון עד הטבור"הא

                                                                                                                         

ג אינו מתפשט למטה "ל שהחיוורתא הי"ר, כ שהוא נשאר למעלה"ומש. לכן הוא כולל את כולם
 חוורתין שבימין 'יון שמקומו כנגד החוטם אלא שהוא מתעגל דרך הצדדים ונכלל בדמכ, ממקומו

אין הכוונה לעילא , "חד לעילא"כ כאן "ואם כן מש.  שבשמאל ומתפשט עמהם כנגד הלחיים'ובד
. והנה כל זה אינו אלא לעניין התפשטות הארתו ולא עיקר הארתו. אלא רק סטרא דלעילא, ממש

ב שכן אין "ולכן היא נחלקת לי,  דהחיוורתא' הנוק'הוא בבחי" נחש עקלתון"שה) ג"צז ע(והיינו 
ג ארחין הרי "וכן הוא מתפשט לתרי. דהיינו להתפשט למטה, )א"תענית לא ע(אשה אלא לבנים 

ה עוסק בה שאינה מתגלית "והיינו אורייתא דאצילות שהקב, א"ג מצות התורה אשר בז"הם תרי
וכל גילוי הארחא , אין הארחא דפלגותא מתגלה למטה כלל) ד"ז עצ(ולפי זה . כי אם לעתיד לבא

אמנם בעיקר . שכל אחד מהם נחלק לפי עניינו, ז לעניין התפשטותם"והנה כ. א"אינו אלא בז
ב בתחילתן שכן "הבריח כולל את כל הי: מציאותם הנחש בריח והנחש עקלתון הם ביסודם אחד

ל שהוא מקיף את "ואילו העקלתון כוללם בסופן כנ, הוא שרשם שממנו הם מתפשטים לכאן ולכאן
  .כולם וכולם מתפשטים דרכו

ע "מובן שהתפשטות הש, ל שצויינו בהערה הקודמת לזה"ש צו וצז הנ"ו הקדו"לפי הלש 223
 ).ג"א י"ח א"ע(ל "וכן הוא באריז,  החיוורתי שבצד הפנים'הנהורין אינו אלא מח

 היא הבינה 'ימין פשוטה'שבחינת , אמרנוה וכבר "ד ד"צ יב ע"א על ספד" בהגר'עי 224
ואם כן זהו , "שקיו דאילנא"הבחינת  יינו שה,ש צמצום יב בבית נתיבות"פת 'ועי. ת"המתפשטת בז

תקוני גלגלתא הכלל כי ' בענין ז, ל"א בליקוט וז" ע'צ ו"א על ספד" בבהגר'ועי. הדעת המתפשט
 'ועי. כ"ע, ת דבינה והיא שביעית להם" הוא ז,ס"ת של כל הע" שהן ז,נ"סוד הדעת שמתפשט בזו

והוא , הפושטת את ידה לשכינתא תתאה" שכינתא עילאה"שהיינו ה, א"כד ע ז"א על ת"בהגר
והחסד שנתגלה שם הוא , א בכללות"והנה כאן הבינה היא הא, ן"כדברינו שזוהי הארת הבינה לזו

 .ל"בחינת פשיטת היד הנ
שבו תמיד יש מוחין " סבא"אן נוסף שיש לו שם על אף שנתבאר לעיל שזה תמידי אמנם כ 225

 .ע ומבאר לקמן"כפי שהולך הב



àøãàä øéàî 

28 

, ל"ים שהם מוחין כנא הם נקראים קדש" שאו,"קודש קדשים"בחינות אלו מכונים ש
פעמים '  גזהוו, 'קדשים מלבישים קדש א' הרי לנו שהב, א"והמה מלבישים את או

 הוא מן הטבור 'דקודשיא'. "קדש קדשים"ס "וז, קדשים' קדוש אחד של ב, קדוש
 ).א"ע לא ע"בש ומתפשטן ו"ה וז"ג ד"צ יא ע"א על ספד"בהגר(נ "ולמטה ומתלבש בזו

ïéôðà øéòæå,ãë  ì ìëúñàéàä,ï÷úúà àúúìã àìë , ïéèùôúî éåôðàå 
ïéëéøàå àðîæ àåääá - והוא על ידי , א"א לא"דהיינו כאשר יש חיבור בין ז

ואז מאירים  ()ה חד רגשא"א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(הסתכלות העיניים של זה בשל זה 
א "בהגר( והכל בתיקון ושלימות 226א"ד בז"ג ת"אז מתגלים י, )א"ע לא ע" ב-א "פני ז

א מקבל "כלומר כאשר ז(ק "א למעלה לע"כאשר עולה ז. )ה והתיקונין"ב ד"צ כה ע"על ספד
 רחמים ה שנעשכלומר" אתתקן"כ "ומש. אז יש עת רצון בעולם) ק"הארה שלמה מע

בדרך ושם מצויים , ק"שכן עיקר תחילת תיקון העולם היה בע, טעם הדבר. ק"כמו ע
א " כאשר עולה ז,ממילא. 227 נהורין דפניםע"ד וש"ג ת" תיקוני הגלגלתא וי'זקבע 

äîë àúòù ìë àì ìáà  .א"באכ" אתתקן"חלה בו בחינת  הוא אף ,זולמעלה 
à÷éúòã - אם מטיבים ש, כך . עבודת ישראלהתלויורק בו , א"בז הכל ההנהגה תלוי
ו "ו מריעים את מעשיהם אזי נותר במקומו ח" ואם ח,ק"א לע" עולה זי אז,מעשיהם

ע "ב(תמיד מצוי בשלימות ק "עאמנם . וממילא פועלת מידת הדין בתוקףואינו עולה 
  ).א"לא ע

àúìâìåâ éàäîå228àúìâìåâì øåéç øáéò ãç ÷éôð  øéòæã àð÷úì ïéôðà 
äéùéø –  ה "א ד" ע' חצ"א על ספד"בהגר(כאן הוא ראשית התיקון של המתקלא

). א כו"ש א"פת(א מסתבכים זה בזה "וזה מתקן את היות השערות דראש דז). בחד
 'הרי הם ד,  צד אחורכלומר, ק" של גלגלתא דע' מצד אדהיינו' חד עיבר'כ "ומש

צ יא "א על ספד"בהגר(א עד שמתגלים בכתפין "מתכסים באווהם  .229תי ששםחיוורה
ומשם יורדים עוד יותר למטה , א"ומשם יורדים לראש ז, )ש רישא"ה וז" דד"ע
 בדברי קום אחרבמש, כאורה יש להקשותלאמנם ). ה זנבא"שם ד) ('כלומר לנוק(

דהיינו דווקא ,  הוא הנחש בריח'העיבר'איתא ש) ה והלויתן"ב ד"שם יב ע(א "הגר
והנראה . ע"אחד ולא כל ארבעת החיוורתי וצחיוורתא כ הוא "ג וא"תא היחיוורה

 עניינו שהם כנגד בחינת העלמין ,'כ שהחד עיבר מכוון על כל הד"שמש, אולי ליישב
ה "ה) א כב"ש א" פת'עיו, א"ז רפח ע"אד(ין שיהיו לצדיקים לעתיד לבא דכיסופ

מכיוון שתכלית שניהם תיקונא , ל דהם באים כאחד"כ צ"וממילא בע. א"תיקונא דז
 והנה על אף - àðáùåç ïåì úéìã àúúìã ïéúìâìåâ øàùì éàäîå230 .א"דז

אף  נקרא הכתר של כל פרצוףכ "אעפ, כתרמקומת ה 'א' בחישגלגלתא אינו אלא 
ע "ב(כאן שנתכווין האידרא  ולבחינה זו הוא. שנמצא בו בערך הפרצוף 'גלגלתא'הוא 
שאר "ל )א"ע לא ע"ב(א "גולגלתא מתגלה למטה דרך יסוד דזל ההארה זו ש. )ב"לב ע

                                           
וכל אימת ,  תיקונים'א עצמו כי אם ט"שלעולם אין בז, ד"ז ע"כא "חכללים ו " לש'עי 226

 .א"א ורק על ידי או"ד דא"ג ת"ג הוא רק מפאת הארת י"שנמצא שיש בו י
ע "בעניין ש' והב.  תיקוני הגלגלתא'ד וז"ג ת"בעניין י' הא, אופנים' ע כאן מפרשו בב"הב 227

שכן כאשר הגלגלתא מתגלה הרי שמתגלים , הפירושים תלוים זה בזה' ולא פליגי שכן ב, הנהורין
 .ע הנהורין"גם ש

ד נמצא שכן "אמנם בדף יא ע, "גולגלתא"ב דאינו גורס כאן " יב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 228
 .יב זה לאו דווקאונראה פשוט שהאופן שבו גרס בדף , גורסו

 מה שכתבנו 'ועי, צ יב המובאים לקמן שזהו נחש בריח"א על ספד"והנה קשה מדברי בהגר 229
  .בדף יא לתרץ סתירה לכאורה זו

. א"א משפיעים לז"ד דא"שמביא מכאן ראיה שהת, ה ואחסין"ד ד"צ ז ע"א על ספד" בהגר'עי 230
דוגמת , ל שנקט לה בדרך משל"א צאל, שכן כאן מיירי בגלגלתא ולא בדיקנא, אמנם קשה מאד
 .השפעת החוורתא
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ואין תיקונה אלא לעתיד , 231'עניינו מאתיים עולמות דנוקאשר " גולגלתין דלתתא
åìë ç øâà ïéáäé àúìâìåâååúø à). ה ומהאי"דב " יב עצ"א על ספד"בהגר(לבא 

ïéîåé ÷éúòì232 - דהיינו כוונת האידרא כאן (א "זמן " העלאת מעניינו כאן "אגר"ה
 .א"זאת ד לתקן "הורדת מאשר תכליתו להביא לידי , י"לע) כאן") גולגלתא"באומרו 

ïéìàò ãë áùåçá àð). א"ע לב ע"ב(ן "המ י שגורם"וכל תיקונו תלוי בתיקוני הע
àèéáøù úåçú - "כלומר שהספירות  מתקלאתיקון בתורת עניינו" עלייה בחשבון 

 .קוין ימין שמאל ואמצע' שבפרצוף יסתדרו בצורה של שיעור קומת אדם בעל ג
ב "ח כ"א בתז"ובהגר, 'ץ פרק ג"ח חזרת הש"פע( הוא כינוי למידת היסוד "שרביט"' ובחי

, א" דא באור החיוורתי הנגנז ביסודשיתקשרוהספירות צריכים בא לבאר שו, )א"ע
ò÷á àã ìéá÷ìå ). ב"ע לב ע"ב(העולם את בכדי לתקן , הוא שורש התיקוןהרי 

 ãë àúúì úìâìåâìààðáùåçá ïéìò - על שם שאור " בקע "מכונה אור זה
הוא נשמות ישראל שורש , אחרבאופן . הראשקרקפת אמצע בהחיוורתי בוקע ועובר 

 הגולגלתין יינו ענייןוה, א" פרטית בז'ישראל הוא בבחי מ'כל אכ שורש "עו, א"בז
וזהו סוד , )ב"ע לב ע"ב(נגד שרשם העליון כ "בקע לגולגלת" ולכן הם נותנים ,ל"הנ

  .233ועיין הערה, מצות מחצית השקל
àììçá÷ àúìâìåâã ø àøéåàã àîå- מתיקוני גלגלתא 'זהו התיקון הב 

 )והוא האוירא, ה החכמה שבו"ה (ק"ד דע"והיו, )ב"צ ה ע"א על ספד"בהגר(א "דא
כלומר שהקרומא מפסיק ). ד דעתיקא"ה יו"ג ד"א ע"צ כ"א על ספד"בהגר(סתום שם 

ג "ח יח ע"א בתז"בהגר (234ס"למו) ד דעתיקא"דהיינו מקום גניזת היו(בין האוירא 
, ה וההוא"א ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר (235ובו מתלבש חסד דעתיק, )ה חד פריסו"ד

ס סתים בגלגלתא מכל סטרוי ואינו ניכר שכן הקרום "המו )ה קרומא"דב "עוכן שם 
צ כג "א על ספד"בהגר (236ואין מתגלה אלינו אלא הקרומא דאזדכך וסתים, סותמו

                                           
 )שמות לח כו (עלמין דכסופין הם נחלקים לשנים בסוד' סוד הת, ל"א כד ז"ש א"פת'  עי231

 שהזכר נסתרס ונהיר ,נ"ל שהם דו"תנינים הנ'  כללות הבואבקע לגולגולת מחצית השקל שה
שהם סוד , דלתתא דלית לון חושבנא והם מאתן עלמין דנחתין לשאר גולגלתין ,לנוקבא דרך דופן

 אלא שהוא בהסתר , שבו זן מקרני ראמים עד ביצי כנים,הנהגת התחתונים בסטרא דחסד הגנוז
 אבל אור הנקבה נתבטל לגמרי עד , אמהוםפנים ואין נסים נגלים עד לעתיד לבא שיתגלה בפ

 .ל"עכ,  ומצות והם מאתן עלמין דכסופין בשביל תורה,לעתיד לבא והוא עיקר שכר המצות
 .א"א ואילו כאן על א"והנה שם קאי על ז, ב שגורס אוראותא" לקמן קלה ע'עי 232
לא יהיה בהם "מ ש"שהוא תיקון לחשבון כלל ישראל ע, ביאור סוד מצות מחצית השקל 233

שכן המגפה היא בסוד עולם התהו הרי הם הבירורים שלא נתבררו , טעם הדבר). שמות ל יב" (נגף
חר שכל חשבון לעולם אינו אלא בסוד מידת המלכות לכן כאן בחשבון מרומזים ומא, כל צרכם

לכן התיקון הוא . וממילא דווקא על ידי החשבון הוא שמתעוררת המגפה, המלכין הקדמאין שמתו
שכן הוא " חצי שקל"וזהו סוד , כדי שיהיה משקל דהיינו בסוד המתקלא, על ידי מחצית השקל

שכן החיוורתי הוא מעלמין דכיסופין " כסף"וכן הוא , ט באמצע הראשגילוי אור החיוורתי המתפש
הרי , י"והם יהבין אגר חיוורתי דהיינו שקלי הכסף לע, וישראל הרי המה הגלגלתין דלתתא. ל"כנ

יהיה המנין , והנה כאן מתבאר שכאשר מונים את ישראל. ן ובסוד הקרבנות"הוא סוד עליית מ
 דמלכות 'וכל חשבון הוא בסט, ביט הוא כינוי למידת היסודדהיינו השר" תחת השרביט"ההוא 

ע "ב(השרביט כמידת המלכות שמקומה הוא מתחת למידת היסוד " תחת"והיינו שהוא , כדאמרן
  ).שם

ס כי אם דרך "דהיינו שהאוירא אינו מאיר למו , והוא בסוד הרקיע המבדיל בין מים למים 234
 ). ב"ב עד ע"ב(ב בענין סירס את הזכר "צ יב ע"א על ספד"כ בהגר" באריכות במש'ועי, דופן

וכן בכל שאר התיקונים שהכל כלול (א "שהוא חסד דדעת דיסוד דרדל, א"ע לו ע" ב' עי235
א יג שחסד "ש א" פת'ועי). א ועתיק היינו הך"א רדל" שכן לשיטת הגר–א "בדעת דיסוד דרדל

שבתיקון , ה ובהן"ד ד" ע' וצ"ל ספדא ע"בהגר ב'וכן עי. הוא המתלבש בקרומא) ולא דיסוד(דעתיק 
ע דברי הבית עולמים דהוא גם סותר דברי "וצ, ע"ואם כן הוא דלא כהב, א"ה דרדל" מתלבש נו'הה

ע מדבר בשורש "ד אולי ליישב שהב"ונראה לענ. א"עצמו בפתחי שערים וגם דלא כשיטת הגר
 .ש מדבר בעצם המידה"המידה ואילו הפת

צ סוף "א על ספד"בהגר' עיו .א דהיינו המצח" היא רק דרך הקדס" כוונתו לומר שהארת המו236
, א" נה ע'ה חלק א" דע' ועי.ת" תיינו שה"רעוא דרעוין" תיבותעל השם הערת הלשם בב ו"ד ע
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אמנם , א כאחד"ס עומדים האוירא והקד"בין הגלגלתא למו. )ש הוא"ה וז"ג ד"ע
 ואת 237הקרומאלא הזכיר האידרא אלא את , מכיוון שהאוירא מצד עצמו הוא נעלם

 כלומר - ëçãäàîéúñ äàìò àúî238). ב"ע לב ע"ב(האוירא הזכיר רק בדרך רמז 
 239ס כאחד"וקאי על אוירא ועל מו, )ה קרומא"ב ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר(אוירא 

ומכיוון שאוירא ובוצינא תמיד בזיווג לכן הזכירם האידרא .  חכמה'שכן שניהם נק
א ונפיק ממנו דרך הקרומא הארה מועטת דהיינו עיקר האור שנשאר באויר, כאחד

שכן הוא , ה"ד דהוי" דמשם אתבני אבא ולכן נקרא יו240ד דאוירא"בלבד והוא סוד יו
ל שהארת " ר-ñô àìã÷  ).א"ע לג ע"ב(א שנסתרת מעין כל "החכמה העליונה דרדל

שכן הוא סוד האור הגנוז המאיר דרך , האוירא אינה פוסקת מלהאיר לכל העולמות
שאור החכמה עילאה סתימאה  כלומר - àì éàäåù çéë). א"ע לג ע"ב(הקרומא 

 לקמן קלו 'עי ('אשתכחו'א שמבואר ש"כ מוחין דז"משא 241אינו שכיח ומושג לנו כלל
עיקר  :אחרפירוש  ).ב" עגע ל"ב (דהיינו שביכולתינו להשיג ממנו תמצית הארה) א"ע

 אמנם כעת אינה עתידברק היה תא "הנהגת אואילו  ,ן"א הנהגת זויז ה"הנהגת עוה
א "ו בהגר"הגהות לש (242אפילו בזמן הזהא " אמנם לפעמים מתגלה הנהגת א.מצויה

א נפסק ויוצא אור " הקרומא דבגלגלתא דז-ôúà àìå ÷ñ). א"צ סוף א ע"על ספד
אמנם .  אידרין' שערים בבינה ובדעת ו'ב שבילין דחכמה ונ"המוחין דרך שם בסוד ל

" סתימאה"ולכן נקרא , ס לא יוצא דרך שם"י ואור המוק סתום לגמר"קרומא דע
אם אכן היה הקרומא ). ה וכל אלו"א ד" כג עצ"א על ספד"בהגרב' ב וכן עי"ע לג ע"ב(

ס והיתה "ס בהארה גדולה מכפי יכולת המו"הרי שהיה מאיר למו" אתפסק"ק "דע
 äéàã àçåî ìò àééôçúà àîåø÷ éàäåé). א יג"ש א"פת(מתבטלת הבחירה 

ëçàúî äàîéúñ - שכן הוא מעלים את האורות שלא , "תיקון" ולכן הוא מכונה
ע לג "ב( נראה יוצא דרך הקרומא ורק אור דקיק ,יתגלו בתוקף שהיו בעולם התהו

àúîëç éàä àéñëúà êë éðéâáå ). ה ואמר אזדכיך"ב ד"צ ה ע"א על ספד"בהגרב "ע

                                                                                                                         

א היא לסתום "כלומר שכאן עניינו לבאר שתכלית הקד, א"א לאו"שהיינו הפרסא המבדלת בין א
  .ש הוא"ה וז"ג ד"ב ריש העמוד וע"ג ע"צ כ"א על ספד" בהגר'ועי, ס בהארתו למטה דווקא"את המו

הוא נחשב לאחד [רק הקרום ש' ה ואמר אזדכך שפי"ב ד" ע'צ ה"א על ספד" בהגר'עי 237
אינו תיקון כן כל עניין קונים שימהתיכול להיות אינו עצמו  האוירא מנםא] מהתיקוני גלגלתא

 .שיוכלו לקבלכדי ט האור ועי מאלא
 'ועי. ל"עכ, 'ב והאי אוירא הוא טמיר דטמירין וכו"ה ע" לקמן קל'עי: ו"גליונות הלש 238
עילאה ' היינו ה'טמירא דטמירין'ה. ה קרומא שמציין דבר זה"ב ד" ע'צ ה"א על ספד"בבהגר

 . סתימות הנמנים כאן'ש שיש בה ב" דכאן ונקראת טמירא דטמירין ע'סתימאה
. א עלאה סתימאה היא כינוי לאויראה ותיקון שחכמת"ג ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר ב'עי 239

מתכללין זה בזה ] ס"אוירא ומו[והן , ל"ז ,א"וגבורה דרדלה "ב ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר 'והנה עי
ב " כמו בכל חו,א"ס שהוא בינה דא"א ונכללין שני האורות במ"ג דרדל" ובהן חו,א"ב דא"שהן חו

 ,'ס נכללין כא"גלה לכן האוירא ומא בחינת נקבה נ" ומפני שאין בא,שנותן חכמה הזרע לאמא
 .כ"ע, 'ל וקרומא נקרא קרומא דחכמתא כו"ואוירא נקרא חכמתא עלאה סתימאה כנ

אתפשטותא , אור דא רזא סתימא, אור דכבר הוה, ויהי אור: ב"ז ע" זהר בראשית ט'עי 240
 בקדמיתא ואפיק חד נקודה סתימא עבק, דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה סתימא

מה , כיון דהאי י אתפשט, וגלי האי נקודה י, רזא דיליה דהא אין סוף בקע מאוירא דיליהמ
  .דאשתאר אשתכח אור

 התפשטות שהתפשטה ונבקעה ,סתוםסוד הוא  אור זה . אור שכבר היה- " ויהי אור: "תרגום
 אחת סתומהלה והוציא נקודה יבקע בתחשם  ,סתוםסוד של סתר האויר העליון התחילה ב

ר ות מה שנ,זו התפשטה'  כיון שי.'לה נקודה זו ייאויר שלו וגה אין סוף בקע מכן ש, שלוסודהמ
  .נמצא אור

עניינו לאפוקי " אשתכח"שהלשון , ב"ע רכט ע" ב'והנה עי. א"ז רפח ע"אמ וכן משמע 241
ל שהוא נמצא לנו "אשתכח ר' ופי, ל"ח שער אריך פרק ב וז" ע'ועי". מתפרשין"ממשמעות הלשון 

 .ל"עכ, 'וכו אלינו בהיותו מתלבש גו ונגלה
ל שאינו מתגלה רק "ש לא שכיח ר"וזמ, ל"ז ,ב" מב עא שם"הגר תיקון כא בדברי ז"ת'  עי242

 .לפרקים לבד
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 àçúôúà àìã àîåø÷ éàäá-הקרומא מכסה אותו ס מכיוון ש"שנקרא מו, ל" כנ
) ה וכדין נגיד"המוזכרים לקמן ד(והקרום הוא שלם דלא אתפתח לשבילין , וסותמו

  ).א"ע לד ע"ב(א "וכמו הקרומא דבגלגלתא דז
éàäå ã àçåîåäéà äéøúàá êéëúùàå èé÷ù äàîéúñ àúîëç éàä 

äééãøåã ìò áè øîçë243 -" אמנם במקום . הן תוקף הדין, ה השמרים"ה" דורדיא
שכן בו מתלבש גבורה (ג שהוא שורש הדין "אע, ס"שכן במו, "שקיט"ו הוא זה עצמ

אלא  {דין ניכרהאין בו עצמו  מ"מ) ס"ה ובמו"ג ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר - א "דרדל
שאין השמרין ניכרין אלא בתחתית , וכיין צלול על שמריו השקועין בתוכו}, נכפף
כמו כן הם , ס"התגלות המושהמה הפועל היוצא של , לכן השערות והזקן. הכלי

ב "ד ע"ח כ"א בתז"וכן בהגר, ה והענין כי"א ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(תוקף הדינין 
 שכן הוא שרשם 244ס" הוא על ידי התעוררות המו'ולכן תמיד ביטול הקלי). ה גליף"ד
הוא סוד ט שערי הבינה ו"ולכן בו נמצאים מ, א"דאס הוא בינה "מו). א"ע לד ע"ב(

ש "פת) (פ ילקוט שמות שצא"ע ( במתנהמשהית של התורה שניתנה לחכמה הפנימה
) משלי יא ב(כ " כמש- éåúòã àáñ éøîàã åðééäå íéúñ äéçåîå íéúñ). 'א ח"א

ק "ס דע"מו, וכמו כן כאן. ח אינו מגלה את חכמתו ודעתו"שת, ואת הצנועים חכמה
ושם . סתירוס הוא המ"ומו, א"ה הרדל"ובו נמצא גילוי הצניעותא ה, הוא סתום

ע לד "ב (245שאינם מתגלים אלא לצדיקים לעתיד לבא, מצויים הסודות הנסתרים
א "מ(שארי אברים מלפעול רצונם וחפצם ) גבילמ( דהיינו שמשכך -êéëùå ). ב"ע

éàäå ). ב"ה ע"ע ל"ב(ב "הם כנגד חו" סתים ושכיך. "או לשון של משכך רוגז, )טו
 ÷ñôúà àîåø÷246ïéôà øéòæî – עשוי חריצים  א"ומא דגלגלתא דזקרכלומר ש

 יש השגה לחכמה שבו מכיוון ממילא .חריצים וממילא אין הקרום סתום כלל
 äéçåî êë éðéâáå). 247ב"ע לד ע"ב(שיוצאת הארת החכמה דרך הקרום הנפסק 

ïéìéáù ïéøúå ïéúìúì ÷éôðå èùôúà – ב "א מוציא הארה דרך הקרום בל"מח ז
. 248 נקודות'ב אותיות וי"כוהם מתגלים באחרת וכל שביל מיוחד להנהגה , מקומות
. )ב"ע לד ע"ב (השבילים ב"ל לכמאירים  בשלימות אזי א" זא אל" אמאירכאשר 

ää" ã)á úéùàøá (ïãòî àöåé øäðå -" ה משקואא וה"הוא כינוי לחכמה דז" עדן 
î"è,íåùî   àîåø÷ã). ב"ע לד ע"ב(א הנקראים גנתא "ת דז" זואהרי ה" גן"את ה

 ÷ñôúàìò àéôçî àìã àçåî – טעם . ס"א נפסק ודלא כבמו"כלומר שהקרום דז
 א"בקרומא דאואילו , שכן כאן עיקר תפקיד הקרום הוא לגלות את האורות, החילוק

  ).ב"ע לד ע"ב(תפקידו הוא העלמתם 
249)ëòå"îåø÷ ôààúúì ÷éñô ( ïðéðúã åðééäå  ïååúà éîåùéøá– האדרא

מכך , וראייתו, 'זה שכתוב רישומי אתוון וכוס סתים מכל סטרוי מ"מביא ראיה שמו
והאותיות הם הכלים , )שכן כתר אינו מכלל הפרצוף(שהאותיות מתחילים מחכמה 

ב "ושם רמוזים ל,  הוא בחכמה'אות א, מ"ד. של הספירות שנבנו על ידי האותיות

                                           
 .ה ואמר"ג ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 243
שזהו מכיוון שכל טעם היותם דינים הוא מכח ריחוקם , ב"ב טו ע"ה ח"ו דע" לש'עי 244

 .ממילא בגילוי השורש הם מתמתקים, שם הדינים מבוסמיםוהרי בשר, משרשם
שכן הסתר זה הוא שמעניק לנו את , הרי שהיה מחריב את העולם, אם הוא אכן היה מגלהו 245

ע לכאורה מהו דבר זה שגם "והנה צ. אפשרות הבחירה שכן הגילויים הגדולים נסתרים מאיתנו
א "קאי על קד" דעת"ואילו , ס"קאי על מו" מוחא"ויתכן אולי לבאר ש, מוחו וגם דעתו סתומים

 .א"שבו גנוז דעת דרדל
 .ל בזעיר"נדצ 246
 .ה וכל אלו"ב ד" כג עצ"א על ספד"בהגר 'עי 247
ב נתיבות הן "ול) ד"כ ע(ח "ש בתז"ג טעמים בכתר כמ" והן י,ל"וז' י א א אופן ג"א ס"גר 'עי 248

 .ב אותיות"עשר נקודות וכ
 .א גורס את המוסגר"ע לה ע"ב 249
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 : אשר כאשר מצוייר כך, ' בעצם ציור הא)א"א מ"י פ"ס(נתיבות פליאות חכמה 
והנה כל זה . וכל האותיות כלולים בחכמה, ' י' ו' ו'שהוא מורכב מהאותיות ינמצא 

ע "ב (והיינו ראייתו, ס הם אינם אלא רשימו דאתוון"אמנם במו, א"ב שבז"התגלה בל
הארת  – éú"äéúååëã úéìã ïéîåé ÷éúòì àîåùéø íéùø å .ו"וכמש) א"לה ע

בחינת הארה זו . עלמתס הוא ברשימו ולא בגילוי שכן הארתו נ"האותיות במו
 האחרונה של האותיות 'ו היא הבחי"שכן האות תי, ו"שברשימו היא בסוד האות תי

טעם . ה המלכות והכללות של כל הארה"דהיינו עניין הרשימו ה, ובה נכללים כולם
וממילא אין יוצאת משם אלא הארה , ק הקרומא לא פסיק"שכן במוח דע, הדבר

 הרי לן שאין יכול לצאת משם אלא ,)א" ע'צ ה"פדס(מועטת דרך הקרומא דאזדכיך 
מוחו  שהרי  גמורותנקודות' ב אותיות וי"נתגלו כא "בז אמנם(. רשימו של האותיות

והוא סוד , א"ו רומזת לקד"שהאות תי, עוד אפשר לומר ).ל" וכנ250ב שבילין"נחלק לל
 המצוה דהיינו" אלקיך' תמים תהיה עם ה) "דברים יח יג( גדולה שבפסוק 'אות ת

מכיוון , וזאת. וכן הוא השורש להנהגת צדיק ורע לו' שלא להרהר אחר מדותיו ית
ק שהוא חותמו "עוד ירמוז לכללות הע. ק סתומה" הבאה ממוחין דע'שהנהגתו ית

 -úåòã íéîú àééìú äéáã  éåøèñ ìëî íéìù(252 ).א"ע לה ע"ב (251ה"של הקב
, )ל"ה ועוד נ"ב ד" ע' הצ"על ספדא "בהגר(ק כלולים בחד מוחא "כלומר שהמוחין שבע
 תמים דהוא ועתה יתבאר אמרו. א"ב שבילין כמו מוחין דז"ואינו נפסק להאיר ל

 דעת 'וא,  דעת עליון הנשאר בראש'א:  דעות'א ישנם ב" שכן בז,דעות שלים
, א"ק מכוסים בקד"מוחין דע. )ה שיתא"ד ד"צ יד ע"א על ספד"בהגר(המתפשט בגוף 

דהיינו ,  מוחין'א מתחלקים לד" מוחין דז'וכן ירמוז לכך שג. טיםוממילא אינם מתפש
êéëùå íéúñå  ).ב"ה ע"ע ל"ב(ק חשיבי חד "ואילו מוחין דע,  עטרין דדעת'ב וב"חו

 èé÷ùå-הוא כנגד " סתים. "ס"ת שבמו" הויו'ד וכנגד ג" לשונות אלו הם כנגד חב' ג
זהר ויחי ( מבינה דינים מתערין שכן, כנגד בינה" ושכיך", חכמה דהיינו חכמה סתימאה

כנגד " ושקיט", 253 ושם הוא מקום השכיכו דרוגזא שכן הדינים נכפים בשרשם)ב"רכ ע
הרי , 254ברצוא ושוב, א שאינו קבוע במקומו אלא מתפשט"שכן לעומת דעת דז, דעת

, דעת מכונה יין - äééãøåã ìò áè øîçë). ב"ע לה ע"ב" (שקיט"ק הוא "שדעת דע
א "בהגר 'עי(שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו ) ב"מגילה טז ע(ל "ש רז"וכמ

כאשר אין רע בתוכו שכן כבר הוציאום " טב"וזהו עניין היותו ). ג" ט עצ"על ספד
ע לו "ב(א "ואז הם שקטים ביחס לתחתונים שכן אינם מתפשטים בז, הגבורות

  ).)א"ע
àðàúàúìâìåâá  àùéøã  ïééìú-  מתיקוני 'הגכאן מבאר את התיקון 

ה "ג ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר(והיינו שערות הראש , א המכונה עמר נקי"גלגלתא דא
וזה , )256א"ע לו ע"ב(א "י והוא מגבורה דדעת דיסוד דרדל"זה מגבורה דע). 255עמר נקי

ïéôìà óìà ). ה עמר נקי"ב ד" ו עצ"א על ספד"בהגר (258ס"והן נפקין ממ 257אור חוזר

                                           
 .248לעיל הערה ' עי 250
 דאמר רבי חנינא ,ריש לקיש אמר תיו סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא: 'כ בגמ" מש'עי 251

 .)א"שבת נה ע( חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת
 .ב גורס את המוסגר"ע לה ע"ב 252
 .244הערה ' עי 253
 .והחיות רצואה "ג ד" יג עצ"א על ספד"בהגר 'עי 254
 אמנם ,ג נימין" הנה מדברי רבינו משמע שהם ענין אחד עם הי,ל"וזשם ש הגהות הלשם "וע 255

  .א"ז משער א"ושם פ' פ י"ש ר"מבו' י אינו כן עי"דעת האר

 .235235235235 לעיל הערה 'עי 256
שיעור הניתן למאורות המשפיעים אל ] ענינו[ ,' אור חוזר וכו,ל"א יד וז"ש א"פת'  עי257

ס " וה, שלא יתגלה עליהם יותר ממדתם כדי שלא יתבטלו, שהוא האור הפנימי שבהם,הנבראים
יותר מן הראוי אל '  כדי שלא יתראה יחודו ושלמותו ית,הסתר האור הגדול ואור הרצון העליון
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òáùå àåáøáùå ùîçå úåàî éöå÷ àåáø éôìà ïéò259éøòùã  - "הוא סוד " אלף
ק הרי שהיא עולה "וכאשר עולה חכמה לע, שהוא סוד אלף פלאות חכמה חכמה

שכן היא מכונה , הוא סוד בינה"  מאות'ז". "אלף אלפים רבוא"לחשבון גדול והיינו 
ה סוד עץ החיים "ה, הוא בדעת" וחמש. "ת"במספר שבע שהרי היא כוללת את כל ז

.  הספירות מחסד עד נצח'והם כנגד ה, )א"ג ע"חגיגה י(ק שנין "כיה מהלך תשאור
) 260 נפש של יעקב'ובסוד ע (' מהם כלול מי'כל א, ת"עניינו כנגד ז" ושבעים"

קוצי "ק והיינו "והנה כולם נכללים בשערות הגלגלתא דע. שיוצאים מן הדעת
האלף ושבע המאות "כ "אמהז רומז למ"שכ, ל יתבאר היטב"והנה בהמשך לקו הנ". דשערי

שהמה , שכן הווים באים מהשקלים, )שמות לח כח( "וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים
 אשר עיקר עניינו הוא להוריד את ,)ה ומהאי גלגלתא"ד(ש לעיל "י כמ"האגר חיוורתי של ע

 ג הנימין"יריבוי שערות כאן הם פירוט ). ב"ו ע"ע ל"ב (א" לזק"פע הארת השערות דעש
כאן מדבר על שערות אילו  ו אגודות של שערותששם הם באמת, א"לקמן קכט עוזכרים המ

כלומר ששערות אלו הינן רחמים גמורים  - é÷ðå øååç ).ג"ש צח ע"ו הקדו"לש (פרטיות
שכן הם , וניכפים מ הדינים כלולים שם בהעלם"מ. ומשולים הם בלובן הצמר הנקי

פ אין שם אחיזה "אמנם עכ. 'מר טב וכוס עצמו הוא כח"ואילו במו. 261ס"מותרי מו
 àøîò éàäë262ë ã êáúñà àìã é÷ð åäéà ).א"ע לז ע"ב" (נקי"ולכן אמר , א"לסט

 äéáåáøò äàæçàì àìã àãá àãáúéðå÷åé äééøåá ìò àìë àìà  ÷éôð àìã
àøòùî àøòùå àîéðî àîéð - דכיין שמתערבבים שערי , הוא" סיבוך"ענין ה

ד וענין "צ ה ע"א על ספד"בהגר(ז "מסתבכים זבו] טהורים וטמאים[ומסאבין 
כלומר שיש בהם (שכן תליין בשיקולא " לא אסתבך"אמנם כאן השערות ). הסיבוך

שהחסדים קיימים גילוי של מתקלא שכן כאשר אין השערות מסובכות זו בזו הרי 
ואז אין הגבורות מתגלים , לחוד במקומם והגבורות קיימים לחוד במקומם

ב עמר "צ ו ע"א על ספד"בהגר(וממילא הדינין נכפין ) יינו המתקלא וה'מסאבין'כ
והוא ענין תיקון המלכים וכן כל שאר התיקונים שבאו כאשר היו האורות . 263)נקי

שכן התערבבות הכלים היא כאשר כל כלי נוטל את האורות , בשיקולא ובסדר נכון
  ).א"ע לז ע"ב ()'ח נקודות ה"ע(ולכן נשברו הנקודות , של חבירו

÷å àöå÷ ìëååàö ùòå äàî òáøà äéá úéàøéøòùã éîéð  -הינם   קוצים
, )כ ציצית פרק ב"שעה(ס "והיינו בעודם בשרשם שבמו, עיקרם ותחלתם של השערות

ע "ב ()ב"צ ו ע"א על ספד"בהגר(א "ס עצמה היא בינה דא"שכן המו,  בינה'ושם הם בבחי
וכולם נקראו על שם החכמה , "קדישין" מוחין נקראו - åã÷ ïáùåçë"ù ).ב"לז ע

                                                                                                                         

 והוא בסוד אור , שלא יתבטל ענין הבחירה והמעשה והוצרך לבוא האור במדה ומשקל,בראיםהנ
 .חוזר וסילוק וצמצום

ס איננו בכלל התיקוני "א שמו"שכן לעיל בתיקון של טלא דבדולחא אמר הגר, ע"לכאורה צ 258
ס הוא "א יד שיישב שמו"ש א" פת'והנה עי. ואילו כאן כותב ששערות הראש נפקין ממנו, גלגלתא

, ר אלא בבחינת הדעת המתפשט"שמצד התפשטותה למטה היא אינה בכלל הג, דוגמת הבינה
 .ס הוא בכלל התיקוני גלגלתא"וממילא כאן המו, ר"אמנם מצד שרשה היא בכלל הג

 .ה וכל קוצא" לקמן ד'לעניין הקוצי עי 259
 .ה וידוע"ג ד" ט עצ"א על ספד"בהגרו, א" זהר משפטים קכג ע'עי 260
 וכפי מספר ,מותרי מוחא) השערות(והענין כי הן , ל"ב בליקוטים וז"ז ע"ג ל"יהל אור ח 'עי 261

 אלא שהן מכחות שבאוירא משכן , וכן השערות שבראש,הכחות שבמוח כן מספר השערות
 'ועי. שהם באים מעכירת ופסולת המוח,  מים אדירים מג'ועי. כ"ע, 'הנשמה והן גבוהין יותר וכו

א ושיוריו מתבקעים ויוצאים "שהיוצא מהשערות אינו אלא תמצית אור ז, ב" עב טו"ה ח"ו דע"לש
 , שלםעולםא י ההכל שערש) ף יד"אח(ש " פת'ועי. לחוץ מגודל ריבוי תוקף האור שבפנימיותם

 .בטעם הבריאה ושורשו'  שיעורי עומק חכמתו יתמהוה
 .ה ועתיק"ד ד"ז קמ ע"א על ת" בהגר'עי 262
בחינה של  ושם אין ,ים לכל המשיגוהתורה גלויטעמי ק "עגלגלתא דבש, א יד"ש א" פת'עי 263

 .ע במבועא דחכמתא סתימאה"ער בתורה יש לו מקור בפל ׁשן כ שכ,ו"חכלל ) דהיינו סיבוך(רע 
 ).א"ב טז ע"ב (אין שני נימין יוצאים ממקום אחד שלא להחריב העולםס ד"דוגמא לדבר מצינו בשו
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וכאן מתגלה הקדושה על ידי גילוי הגבורות שהוא עשיית . ושם הוא מקור הקדושה
} .÷àîéðå àîéð ìëå }èë ).א"ע לז ע"ב ('וממילא נהיה קידוש לשמו ית, דין ברשעים

èéäì264 - שהם שורשי הדינים שכן , ק"כאן רואים את האור החוזר שבשערות דע
 ).ב"ע לז ע"ב(שכן טבע האש הוא לעלות למעלה , א" דרדלהם יוצאים מגבורה

æéðâå íéúñ àîìòå àîìò ìëå ïéîìò øùòå äàî òáøàá –ל " כאשר השערות הנ
והנה בעודם . ואז דרך הגלגלתא, א ומשם דרך האוירא"הם עולים דרך הקד, עולים

 'ן די כחשבו"ובבחינת המספר ת, ה"ה ב"מכיוון שגם באוירא יש שמות הוי, באוירא
ככל שהארת השערות . )ד"כ ג ע"שעה( ה" דמילוי שם הוי אותיות'ה וי"ן דהוי"יודי

 כאשר ,כלומר(ולכן עולים יותר לחשבון גדול , היא מתגדלת יותר ויותר, עולה
ה "שם הוישבמילוי ן "יודי' עלמין הרמוזים בד' ד'  בבחיהיא ,באויראנמצאת ההארה 

 ביציאתו דרך .עלמין' בחשבון מועולה ' ת בינכפל היא ,דרך הקרומא הבעליית. ה"ב
והנה אוירא ).  עלמיןמאות' דבחינת עולה חשבונו לו, ' היא נכפלת שוב ביגלגלתאה

ולכן אמר כאן שהעלמין .  אוירא דלא אתפס)א" ע'ח ע"ז(ק נעלם מאד ומכונה "דע
א "בסוד חסד דרדל" וגניז", 265א"ש שנסתם תוך הקד"ע" סתים", "סתים וגניז"

אשר אינו , ה האור הגנוז"ה, לבש באוירא והוא סוד האור של היום הראשוןשמת
 אבא יונק - ïåì òãéã úéìå ).ב"ע לז ע"ב (266יוצא ממנו כעת אלא נהירו דקיק

ז אבא אינו משיג את "ועכ. 267ד דנפיק מאויר ואשתאר אור"מאוירא הרי הוא סוד יו
ך הקרומא ומתלבש כי אם את האור היוצא מהאוירא דנפיק דר, האוירא עצמו

לכן . ק עצמו" שאין האוירא ניתן להשגה כי אם לע- øá åäéà ).ב"ע לז ע"ב(במזלא 
 èéäìåáòáøà268ò ïéøùòå äàî øáé  ).ב"ע לז ע"ב(ש העלמם "ע" עלמין"כינם כאן 

 'דהיינו בבחינת המספר ד(ן " יודי'ב והם ד"ה דע"ק יש שם הוי"בגלגלתא דע -
ונוספו על , )הספירות שבו' ש כל אחד מי"ע' י פעמים ין הוא " מהיודי'שכל א, מאות
שכן , 'עיבר'ש "ומ. 'ד בעצמו עולה כ" אותיות המילוי וכן מילוי האות יו'זה י

כ בהיותם סתומים עדיין "משא, השערות שעל גבי הגלגלתא מתפשטים לכל צד
òåáî úéà àîéðå àîéð ìëáå  ÷ôðã ).א"ע לח ע"ב(בשרשם באוירא ומוחא 

 àçåîîäàîéúñ - דהיינו בחינת ( שערות הם כלים וצינורות לאור הנובע בתוכם
ואפילו שעיקר המשכת ). א"ח ע"ע ל"ב(ס "מהמו) א"לקמן קלא ע'  עי–המשח רבות 

 שערות הוא על ידי 'אמנם היותם נעשים לבחי, כ כאן"ס כמש"הנימים הוא ממו
שאין הארת  למימרא - àìúåë øúáã ).ד"ח ע"א מ"ו ביאורים ח"לש(א "הקד

שכן אלו האחרונים יוצאים דרך נקבים פתוחים , ף והזקן"שערות הראש כאורות אח
וכוונתו לאחורי הקרומא שהוא סוד כותל ). ה וידוע"ד ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר(

והנה כמו כן הגלגלתא נקרא אף הוא כותלא המקיף . המפסיק בין אוירא לגלגלתא
ס מתתא לעילא דרך " נמשך מבועא ממוםדרכ, ל" הנוהשערות, ס"את האוירא ומו

שנתמעט ' פי" בתר כותלא" ).א"ע לח ע"ב ("בתר כותלא"דהיינו  הקרומא והגלגלתא
 ,ãéâðå øéäðå àîéð àåääáïéôðà øéòæã ïéîéðì  ).ב"ש שער התיקון כ"פת(האור 

å ï÷úî éàäîäéçåî269 –כ "ואח, א" דהיינו הארה הנמשכת דרך אחוריים לנימין דז
ïéãëå  ).א"ע לח ע"ב (270 מוחין'כלומר שהיא מתחלקת לד, א"מוחין דזמתקנת את 

ïéìéáù ïéøúå ïéúìúì àçåî àåää ãéâð -והם , ב נתיבות"א יש ל" בחכמה דז
                                           

  .'כגוונא דאבנין כוה "דא "ז קמא ע"א על ת" בהגר'עי 264
 .ה קרומא"ב ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי, א"ס כי אם דרך הקד"דהיינו שאינו מאיר למו 265
  .דהיינו תמצית הארה ממנו כמבתר כותלא וכדלקמן 266
 .240ב לעיל הערה " זהר בראשית טז ע'עי 267
  .ה כגוונא"א ד"מא עז ק"א על ת" בהגר'עי 268
 .ה בעמר"ג ד"וכן כא ע, ה ותיקון של"ג ד"ע'  גצ"א על ספד"בהגר 'עי 269
א שאז לו "כשנהיר מוחא סתימאה למוחא דז, ל"ה וידוע וז"ג ד" יח עצ"א על ספד"בהגר 'עי 270

 .תיקונין' א שכנגדן ירית עוד ד"ס דא"מוחין וכלא כליל מ' ד
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ב הנתיבות "שכן כל ל. ס שמאירה בהם על ידי השערות"מאירים על ידי הארת מו
הרי , )פ"ה ועכ"ב ד"קכח עדף וכמבואר לעיל  (ס בהעלם בציור האות "כלולים במו
ב נתיבות פליאות " בל)א"א מ"פ(י "ולכן אמרו בס. 271ב הנתיבות שבחכמה"הם שורש ל

 272שעליו נאמר במופלא ממך, ק"שהם מפליאות החכמה העליונה דע, ל"ר. 'חכמה וכו
, א"ב שבילין במוחין דז"ס מאירים ל"על ידי הארת מו). א"ע לח ע"ב ()א"חגיגה יג ע(

אזי , א מוחין"שכן על ידי שיש לז. א"ב השבילין ליסוד דז"א מאירים ל"וממוחין דז
   ).ב"ע לט ע"ב(הוא בגדלות וממילא ראוי לזיווג 

ìëå ïééìúå ïèäìúî àöå÷å àöå÷  ïð÷úúî-  קוצים הינם עיקרם ותחלתם
ושם הם , )כ ציצית פרק ב"שעה(ס "והיינו בעודם בשרשם שבמו, של השערות

ביציאתם לתוך האוירא , כ"אח.  ובסוד בוצינאי שורש הגבורות ששם"ע" מתלהטין"
. בלבד" תליין"דהיינו שמתגדלין קצת וממילא שם הם בבחינת , 'תליין'שם הם 

ואזי הם עצמם , אמנם עיקר הארתם של השערות הוא כאשר הם מתתקנין בגלגלתא
 àøéôù àðå÷úá äàé àðå÷úá273 îçìò ïééô ).ב"ע לט ע"ב" (תיקונים"מכונים 

 àúìâìåâ- שהם מתגלים ויופיים נראה, מצד השערות עצמם" תיקונא יאה"רו אמ .
ועליו בא מאמרו , אמנם המבוע הנמשך מתוך השערות הוא נעלם ואינו מתגלה

 כלומר שמכסין על 'מחפיין על גלגלתא'והנה שניהם כאחד . 274"תיקונא שפירא"
 ).ב"ט עע ל"ב(תא כי אם דרך משיכו דשערות חיוורהחיוורתי דגלגלתא שלא יתגלו 

èñ éàäîå àøèñ éàäî ïéîéðã éöå÷ éð÷úúîøò àã275àúìâìåâ  - ק "שערות דע
כ "וכמש, ה דין ורחמים"ה, ' בחי'א הם בב"והנה כל ענייני ז. א"מאירים לשערות דז

שכן על אף . רישא דמלכא אתתקן בחסד ובגבורה )ב"פטים קכב עשזהר מ(
והוא ,  אינו נמצא אלא בומ שורש הדינים"מ, שבעתיקא כולא ימינא ולית שמאלא

 א"מאיר חסד דבינה דרדלבגלגלתא עצמו  ו.גלגלתאהג "ם עינהשערות העל ידי כך ש
לנו הרי , ס"א מתלבש במו"גבורה דרדל ו,)ה וכבר אמר"ד ד"ב ע"צ י"א על ספד"בהגר(

ע לט "ב(ס והגלגלתא "שכן המה גילוי הארת המו, ג בשורשם" חושערות ביםשנכלל
   ).ב"ע

ìë àðàúå  éø÷à àîéðå àîéð276)ñ"éäéà à ( àòåáîã àëéùî277)ñ" à
ïéòåáîî (278)ñ"áî ïåðéàå àåïéò (äàîéúñ àçåîî ïé÷ôðã ïéîéúñ -  כלומר

שכן . דהיינו מעיין" מבועא"והוא על ידי בחינה המכונה , שהנימים נמשכים מאוירא
ה מבועא "ובו תלייא אבא ה, א"אוירא הוא סוד מים חיים הנובעים מחסד דרדל

. שאוירא הוא סתום ונעלם מאד'  פי'סתימין'כ "ומש. )א"ה ע"ז רצ"אד(חכמתא ד
. )א"ע לח ע"ב(ס כמו שכתבנו " שהמבועין דאוירא נמשכים ממו'פי, 'ס"נפקין ממו'ו

àðàúå  ).א"ע מ ע"ב (279ג גלגלתא"כ נפקין ע"ס נפקין לאוירא ואח"שכן ממו
                                           

 .ב" העולים יחד ל' י' ו' ו' זו האותיות י'שכן כלולים בציור א 271
 .ד"ע' צ ד"א על ספד"בהגר' עי, ס"שהוא המו 272
 .יפה" שפירא"' ופי, )פ תרגום אסתר א יג"ע(ראוי " יאה"' פי 273
הוא בסוד גבורות שכן הוא קאי על סידור " יפה תואר" איתא ש'ב תיקון ז"לקמן קלג ע' עי 274

הוא עניין ליופי " יאה"ז יוצא שהתואר "ולפ, הוא עניין לזיו הפנים" יפה מראה"ואילו , האברים
 בראשית לט 'וכן עי(ה סידור האיברים הנאות החיצוני "ושפירא ליופי התואר ה, המראה הפנימי

והוא כעין " שפיר בריוא ויאי בחזואוהוה יוסף "ותרגומו שם " ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה"ו
הוא ' יאה'א ש"ע מד ע" בב'והנה עי. [ע" וצע כאן"כ בב"אם כן הדברים הפוכים ממש). האמור כאן

כן  ש,דעתהנגד הוא כ' שפירא'אילו ו, בבינההוא שרשם שכל יופי תלוי בגוונים כן  ש,נגד בינהכ
  .]ג"הוא שפירו דגופא והוא כלל חו

 ".על"נדפס " עד"במהדורות הדפוסים אמסטרדם ומנטובא במקום  275
 .א ליתא להך גירסא" ע'ע מ"בב 276
 .א ליתא להך גירסא" ע'ע מ"בב 277
 .א ליתא להך גירסא" ע'ע מ"בב 278
 .317ד מוזכר לקמן הערה "א מח ע"ו חלק הכללים ח" לש'עי 279
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áã éåøòùî"àåä éàî òãåîúùà ð, éà àðéã éà éîçø -  כל ההנהגה מתגלה
ומביא על . ס תליין כל העולמות וכל ההנהגה"ובמו, 280ס"הרי הם מותרי מו, בשערות

להורות שמדותיו של אדם , ")שערוי דבר נש("כך דוגמא לדבר מהאדם תחתון 
 - ïéðù ïéòáøà éåìò ïéøáò ãëî ).ב"ע מ ע"ב(ניכרות על אופן צמיחת שערותיו 

, ומאז מתחילים ימי הזקנה, )ו"ה מכ"אבות פ(ואז הוא בתורת בן ארבעים לבינה 
 שלשים ומשך זמן הזקנה הוא. ק" דע'סט, ומתחילות שערותיו להתהפך לגוון חיוור

. ס"סוד זב האדם הם חיי ותשבעים שנ( ת"והוא כנגד חג,  שנה' שנה עד ע'שנה ממ
íìeò åäéà ãë åìéôàå  äéøòùá ).ב"ע מ ע"ב( )ר" הם נגד ג'והשנים שלמעלה מע

 äéðå÷úá)ñ" àäéð÷åéãá (281)ñ"äéð÷éãá à( -  גם בהיות האדם בחור בשנים
והדבר ניכר דווקא בשערותיו , ניכרים מדותיו בשערותיו אם הם קשישים או שעיעין

'  פי'בשעריה ').ב"ע מ ע"ב(והמוח הרי הוא שורש המידות , הרי הם מותרי מוחא
לקמן קלב (כ "כמש" תיקונין "'שערות דדיקנא שנק'  פי'בתקוניה'ו, שערות הגלגלתא

הרי הם  – éåðéò éðéáâáå ).א"ע מא ע"ב( תיקונין ' דיקנא דכהנא רבה בח)ב"ע
ולכן ניכרים בהם מדות בני , שכן העיניים נפקי מהמוחין, השערות של גביני העיניים

   ).א"ע מא ע"ב(האדם 
ðå÷úá ïééìú éøòùã ïéöå÷å é-א מתפשטים באחוריים שלו " שערות דא

וכן ממתיקים הם את ). ק"העומד כנגד הטיבור דע(א "פשטים עד רישא דזומת
וכן מתקנים הם את . כ יתבטלו הדינים"ועי, א שלא יתאחזו בהם הקליפות"ז שערות

, י הרחמים הגמורים שבהם" ע)ד" יא עצ"א על ספד"בהגר(ק "הדינים של העורף דע
שהשערות '  פי'נויתליין בתקו'ש "ומ. שהמה מכסים על שורש הדינים שבעורף

ושורש , ק"שכולם מיתקנים על ידי ע, כך. מתפשטים למטה לתקן את כל העולמות
עניינם שורשי הארת " קוצין" ש)ה וכל קוצא"א ד"לעיל קכט ע(ל "ס וכנ"התיקון הוא במו
דהיינו שהם  - éåôúë ãò à÷ð øîòë éé÷ð ).א"ע מא ע"ב(ס "השערות שבמו

, ק המכונה כסא דין"ל את הדינים שבגרון דענמשכים על גבי העורף בכדי לבט
מכיוון , וזאת. )ב"לעיל קכח ע(" כורסייא דשביבין די נור"המכונה בלשון האידרא 

éåôúë ãò  ).א"ע מא ע"ב(ומבינה דינין מתערין , )'ח מלכים ח"ע(שבינה ירדה בגרון 
ñ"ã, éôúëã éùéø ãò àìà – '282)ב"ע מא ע"ב( הוא סיום הגרון 'רישי דכתפי .

. כוונתו עד ועד בכלל" עד הכתפים" שהשערות יורדות 'סלקא דעתא'כ שהיתה "מש
שהשערות אינן , ומסקנתו היא. שהם נמשכים על גבי הכתפיים עצמם, כלומר

שכן ידוע שהשערות מתפשטות עד , וקשה. יורדות אלא עד תחילת הכתפיים בלבד
ל "דצ, והנראה. ע"וצ, חוריים ומכסות את כל הא)ז"א פ"ח א"ע' עי(כנגד טיבורא דליבא 

י שמתפשט מפרצוף עליון "וע, א"שהעורף מקביל לגרון שם נעשה הכתר דאו
כ נמצינו למידים שהכתפין נחשבים "ממילא בע. לתחתון הוא קונה ָֹשם ֵֹשם חדש

ולכן השערות שמתפשטים עד הכתפין הם עדיין בבחינת , ק בעצמו"לסיום מקום ע
ולכן כאן הם  (283השערות במקור יציאתם מחיבורם שבגוףהרי הוא ֵֹשם , קוצי דשערי
הוא , ומה שמצאנו שהשערות נמשכות גם על גבי הכתפין והלאה). עדיין נקיים

שכן מעתה השתנו ). כ"וגם אינם נקיים כ( קווצות 'לאחר שכבר יצאו מבחינת בבחי
éæçúà àìã  .ובבחינת השערות המתפשטות עד לטבורא דליבא, 284א"למדריגת או

å÷àìã -  צ "א על ספד"בהגר(צריך שלא יתראה העורף מכיוון ששם הוא שורש הדין

                                           
 .261 ליעל הערה 'עי 280
 .'בדיקניה'א שהנכון יותר הוא לגרוס "ע מא ע"ב' עי 281
א ואילו החלק העליון הוא חלק "שחלק התחתון דהגרון הוא כתר דאו, א מד"ש א" פת'עי 282

 .מהדיקנא עצמו
 .ה וכל קוצא"א ד" לעיל קכט ע'עי 283
 .בחינות של שערות' ג', כ ציצית דרוש ב" שעה'עי 284
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בעד הדינים  כדי להגן כות לכסות את העורףצריהשערות ). ש רישא"ה וז"ד ד"יא ע
 áéúëã íåùî .)ב"ע מא ע"ב(דינים למתקם  בכן השערות מאירות ו,שנובעים משם

)á äéîøé (íéðô àìå óøåò éìà åðô éë - העורףדווקא על ראיה שינופסוק זה ה  
לומר לך שזוהי תוכחה , 285 דווקאא"זפרצוף פסוק זה מדבר בהנה  ו.להיות מכוסה

ונתכסו האודנין בשערות תחת , א"לכלל ישראל על שהפנו עורפם ונתנו כח לסט
ו האזניים מכוסים או שהעורף מכוסה "או שח: שכן זהו המשקל, שיהיו על העורף

 åàøòù àìã ïéðãåàã éåøúáà ÷éìñ ).ב"ע מא ע"ב (ו"שוכמ, ואינו נראה לאויבים
 éåìò àééôçì– ויוכלו , ויסתלקו מהם הדינים, בכדי שיהיו האוזניים פתוחים

, א" דזביעור השערות מעל האודניןוביאור עניין . למטהאורותיהם להשפיע 
וכאשר . )ב"ז רצד ע"אד(ובהם אתבחון בין טב לביש , שבאודנין יש הארת מוחין

א אינו יכול להבחין "ז, אזי מגודל הדינים של השערות, האודנין את ים השערותמכס
על ידי והנה . ואז יתכן לפעמים שאפילו תפילת הצדיקים אינה נשמעת ,בין טב לביש

העורף   אתבהם לכסות, מעבירים את השערות מעל האודניןתורה ומעשים טובים 
שכן גם , ק"ל יש שורש בע"לכל הנוהנה  .286שלא יתגלו הדינים הגדולים שבעורףכדי 

כמה דגלגלתא ובהם האודנין הם חכן ש, שם צריך שהשערות לא יכסו את האודנין
אילו  ו,וממילא הם סתימין מאד, א עילאין"וכן המה שורש לאו .287כלולה הבינה

ממילא צריך שהשערות . ת" ישסושאליו ירדה הבינה דהיינוהעורף הוא כנגד הגרון 
ל ובבחינה עליונה זו הם " חכמה דגלגלתא כנ'ין שכן הם בחילא יכסו את האודנ

שכן מבינה ,  בינה'ולעומת זאת יש לכסות את העורף הרי הוא בחי, רחמים גמורים
   .áéúëã288 úåçå÷ô êéðæà úåéäì289). ב"ע מא ע"ב ()ב"זהר ויחי רכ ע(דינים מתערין 

éåðãåà øúáî ÷éôðã àøòù  àìå÷ùá äéìåë–הוא סוד " שיקולא" ה
ולא . כל מידה ומידה לפי שיעורה ההגון לה, שכן אז באו האורות בסדר נכון, התיקון

 שפליםו הישל חבירשלו והאורות כלל  נוטל 'שהיה כל א, כמו שהיה בעולם התהו
שכן , "בשיקולא"והיינו ). ב"ע מא ע"ב(כ נתרבו בהם האורות ונשברו "ועי, ממנו

ה שורש הגבורות דמדיד "ק ה"הבוצדושם הוא מקום , 290ס"השערות הינם מותרי מו
והנה על אף שכבר . ונותן לכל אחד את הראוי לו, )א"זהר בראשית טו ע(משחתין 

ללמדינו , חזר האידרא לבאר שהשערות דגלגלתא הם בתיקונא, נתבאר הדבר לעיל
. א"שהם בתיקונא אפילו כאשר הם מתפשטים במקום העורף הרי הוא מקום הסט

 .)ב"ע מג ע"ב (א"ם שוים בארכם והם מתפשטים בשוה לזועוד משמע מדבריו שה

                                           
יקודין  המדבר והמצוה בכל הפ'א אינו נזכר בבחי"אה בגין דאיהו ש"א ד" לקמן קלג ע'עי 285

 ). א"ע קה ע"ב(א "ובחינת המדבר עם משה וישראל לא היתה אלא בבחינת פרצוף ז, דאורייתא
וכיצד , שכן כבר נתבאר ששערות הינם דינים וגם העורף הגלוי הוא דין, ולכאורה קשה קצת 286

,  יותר ממותקים מהדין היוצא מן העורףדיני השערותד שיש לומר ש"והנלענ, יבא דין וימתק דין
 .ן הדין בשרשונתק בכךו

 .ה והאודנין"ב ד"ע'  חצ"א על ספד"בהגר 'עי 287
 שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות דני-א) "קל ב( תהלים 'אמנם עי, אין פסוק כזה בידינו 288

' ועי" (יהיו נא עיניך פתחות ואזניך קשובות לתפלת המקום הזה) " ו מ'ב(י " דבה'ועי, "לקול תחנוני
  ).פ"י מהרמ"הר שמביא את הפסוק בדבהעל הז" עטרת צבי"ב

. ל"עכ, שיהיו פתוחים ויסתלקו מהם הדינים ויוכלו להשפיע אורות למטה, ל"ע שם וז" ב'עי
והרי , א"ע שכן הסוגיא כאן היא א"אמנם הדבר צ, א"והנה הפסוק שהזהר הביא למעלה קאי על ז

ע " ב'עי(א "אלא בבחינת זא כלל שכן כל התורה אינה מדברת "אין פסוקים שמדברים בבחינת א
ע הרי שאזני "שכן לפי הב, ועוד קשה. ואם כן לא יתכן שהזהר יביא פסוק לראיה על כך, )א"קה ע

, וכן פירש בפירושו שהאזניים צריכות להיות פתוחות להשפיע, א המה משפיעים ולא מקבלים"א
ל שכוונת הזהר "ה יד שלכאור"ואם כן הנלענ. והרי הפסוק אינו מדבר על השפעה אלא על קבלה

א הפסוקים מדברים על קבלת תפילה "על אף שבז(א "א כל כמה שיש לו דמיון בז"לבאר את ענין א
 ).א"שבוודאי אינו בא

 .ע גורס פתוחות"ב 289
 .261לעיל הערה ' עי 290
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 àã ïî àã ÷éôð àì–שולט במה שניתן לו'אלא כל א,  מעורב בחבירו' שאין הא  .
 הרבה נימין בראתי באדם וכל נימא ונימא ,)א"ז ע"ב ט"ב(ל "כ חז"והוא כוונת מש

שתים  שאלמלי , שלא יהו שתים יונקות מגומא אחת, לה גומא בפני עצמהיבראת
íéìù àðå÷ú  .)ב"ע מג ע"ב (291יונקות מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של אדם

àøéôù àðå÷ú äàé àðå÷ú - כל שלשתם  ולכן ,ד"מוחין חבה' ס נכללים כל ג"במו
נגד כ' שלים': כאן ורמז את שלשתם, צריכים להתגלות בשערות שהם יוצאים ממנו

 .כל המוחין נכללים בחכמההרי  ו'תמים דעים שלים וכו )ב"קכח ע( ל"כמשו ,חכמה
כן  ש,נגד דעתכ' 292שפירא'ו, שרשם בבינהש שכל יופי תלוי בגוונים ,נגד בינהכ' יאה'

שכן הם , "תיקונא"והנה כולם מכונים . ג"שפירו דגופא והוא כלל חורומז על הוא 
 éîçîì áéàú, àúáåàéú ).א"ע מד ע"ב(ושם הוא שורש תיקון המלכים , ס"ממו

öã àúååãçåïéôà øéòæá ïåðéàã àéé÷éã, à÷éúòã éåðå÷úá à÷áãúàìå éîçîì 
äàîéúñ àìëã - ק כנזכר כאן"עהפרצופים אינו אלא לקבל הארה ממגמת  כל, 

 293א"קונוי דאימתתקנן מת אינם נהפכים לרחמים אלא כאשר א"כל תקונוי דזשכן 
 הואות הצדיקים ששורש נשמתם ותא). ה ונקרא"ב ד" ע'צ ג"א על ספד"בהגר(

 מנם א.שרשולר חבהתשוב ולחושק לבבריאה כל דבר כן  ש,ק"דבק בעי ל היא294א"בז
סתימאה 'הוא ק "כן ע ש,בלבד ובתיקוניק עצמו אלא "לידבק בע יכולים ינםאהם 

ר חבהתעלות ולכדי להנה  ו. ולכן אי אפשר להשיגו, שנסתם מכל הפרצופים,'דכולא
בביאור כפל . השמחהרי היא ה" חדוותא"עניין ה והוא ,ן"להעלות מתחילה  יש

א סוד יה' חדוותא'ואילו , ן "היא סוד המתיאובתא , "חדוותא"ו' תיאובתא 'הלשון
למחמי ולאתדבקא בתקונוי דעתיקא "' פי . גבורות' מההבאיםהשמחה והשעשוע 

 הסתכלות פנים גון כ,יהאיין ברו התיקונים שתליינוה" מחמיל", "דכלא סתימאה
 גון כז" זבדבקדרכם לי ש עניינו התיקונים'לאתדבקא'אילו ו, ניןיחא ובעיצבפנים ובמ

ולכן יכולים הם , כלים'  שערות הם בחישכן,  אחרותשערות שנוגעים בשערותה
וממילא כל השגתינו בהם ועליונים יותר  מצחא הםהעיניים והאור אמנם  .לידבק

é"éé÷ ïéøòùã ïéîéð â éàäî éî ).א"ע מד ע"ב (בלבד אינה אלא בתורת הסתכלות
éåôðà ìéá÷ì àúìâìåâã àøèñ éàäîå àøèñ295 - ס"ת במו" הויו'הנה ישנם ג ,

ומהם . ג"ב אותיות ועם כללותם עולים י"והמה י, א"ד דז" המוחין חב'והם כנגד ג
שכן , ק"אמנם ק. שמאל ל'דימין ו ל'ד ,לצד הפנים 'ח, ג הנימין"וזהו י, באים השערות

הם מכיוון של ש"י אלא, ט לא הזכירם האידרא"מ ונמשכים לאחורנימין ש' דיש עוד 
ב "שהם כנגד חו(הצדדים '  שבבהשערותכנגד דעת וממילא הויין בבחינת תולדה של 

 .ב"ס נכללות בשערות החו"שכן סו,  את שערות הדעתלכן לא הזכיר, )וכדאמרן
ל "צ" לקביל אנפוי"במקום  ו,ס"שיש כאן טליישב באופן אחר למימרא אפשר אמנם 

                                           
, 'פשוט שכוונתו לבאר את דברי הגמו, "לא היה האדם מתקיים"ע המדוייקת היא "לשון הב 291

, שאם היו השערות מתערבבות כמו הנקודות שיצאו מהעיניים היה הדבר מחשיך את הנקודות
 .והיה נחרב האדם דהיינו שלא היה התיקון מתקיים, דהיינו האצילות

 .274 לעיל הערה 'עי 292
שכן , ז לכאורה קשה להולמו"וד. א"כלומר על קד, אי על רישא חווראש שהלשון הזו ק"ע 293

והנראה . ה תיקונא תליתאה"א הוא תיקונא תניינא ואילו המדובר בסוגיין הוא בעמר נקי ה"קד
א והעמר נקי הוא "י הקד"ס ע"ד אולי לתרץ ששורש התיקונים הוא זיווג האוירא עם המו"לענ

 .הנולד מהם
 לקמן 'וכן עי, שרשעים הם אלה שנשמתם אינה ממלכא קדישא, ב" עד"ז רצ" אד'והנה עי 294

שרק אלה ) שם(ע "וכתוב בב, א לגבי העתיד לבא שאז יזכו הצדיקים לראות עין בעין"ל ע"ק
ב "ע כאן ובדף מה ע"שכן הב, ז קשה"אמנם ד. א יזכו לראות עין בעין" דז'שנשמתם היא מסט

ואפשר . ע"וצ, לאפוקי אפילו את דור באי הארץ, המדברמשה ודור , מייחס בחינה זו דווקא ליעקב
 .ולכן כל ישראל שותפים באותה הבחינה, אולי ליישב שיעקב הוא שורש לכלל ישראל

 .ה תלתין ותרין" דד" קעב עז"א על ת"בהגר'  עי295
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'  בדהיינו ,"מהאי סטרא ומהאי סטרא" שתחלה אמר כלומר ,296"ל אנפיןיקבול"
ע "ב (נגד הפניםכ שהם ,יםישל האחור'  הדיינו ה"ל אנפיןילקב" ו,הצדדים שבפנים

 àâìôúàì éøòù ïééøù ïåðéàáå ,äàîéúñ à÷éúò éàäá àìàîù úéì ).א"מה ע
השערות מתפלגים הוא שעל ידיהם כן  ש,ד"חב' בחיה' נימין ניכרים גהג "בי -

ז " עכ,אחורבשמאל ודעת בימין והם בב "חוג ש"אעש, כך .צדדים' לאחוריים ולב
 בסוד שורשק הם "בעכל הדינים שכן ,  כללואין שמאלחשיב בימינא כולא חד 

שכן אין . ק אפילו השמאל הוא ימין"שבע,  כךמתמתקים על ידי התיקוניםוממילא 
  כל הקלקולים מתוקניםק"לעולם בע ).א"ע מה ע"ב(מיתוק לדינים אלא בשרשם 

ה "מע בהתפרטות תיקוני אורות "בפבחינה מיוחדת באין הנוקבא ממילא . ועומדים
ק אין "בעש, כך ,יחוד גמורמצויות ב נ"בחינות הדו ק"בע שכן ,ן כשאר הפרצופים"וב

היא כן  ש,בלבדו ק עצמ"ע בתן המושרש"בחינת באת  אלא' אנו מכנים בשם נוק
ז שאין כאן "והנה עכ). א"ש סדר הפרצופים י"פת( בקביעות ה"מאורות י "ע תקנתנ

פ שורש כל הבחינות התחתונות של הימין ושמאל מצוי כאן "עכ,  גלויה'בחינת נוק
 אינה גלויה כאן מכיוון שהיא דוגמת עולם העקודים שבו 'הנוק). 'א ה"ש או"פת(

' אפילו בחיכאן ', פי - éîé àìëàð ).ג"ב סו ע"ו ביאורים ח"לש (297ג"שולט שם ס
אינם השמאל שיש בחינות  וכל .דיןה שורש אינה אלאא רחמים גמורים ויהגבורה ה

 מאמתלבש באק "דע שמאלשיד , מ"ד .ם בפרצופים התחתוניםות התלבשמצד אלא
). א"ע מה ע"ב (שכן המה אחידן דא בדא, ק"חללים דמוחא בע'  ולכן אין ג.'וכו

אמנם , ק"א אין נחשב הדבר שיש שמאל בע"ביחס לז: הכל הוא בערכין, איברא
 - éæçúà àìå éæçúà .298)ד"א ט ע"ו ביאורים ח"לש(ביחס לעצמו בוודאי שיש 

 דדינא שאינו מצוי שם אלא 'כ סט"משא. כלומר החסד המתגלה שם הוא שנראה
, 'לא אתחזי'כ שהחסד גם "וכוונת מש. הוא אינו נראה כלל, ל"בסוד שורש לבד וכנ

אמנם . א"שהחסד שלו אינו מתגלה גילוי גמור אלא מצד התלבשותו באוהיינו 
אלא נראה הדבר שדינין , אפילו התלבשותו באימא אינה מושגת, בסטרא דדינא
 שורשמצד עצמה אין בה דין כלל ואינה אלא  כלומר ש)ב"כ ע"זהר ויחי ר(מתערין מינה 

מם ולא האור שבתוך  דכאן הוא בשערות עצ'האתחזי ולא אתחזי'בחינת . לדינים
ע מה "ב(שכן השערות הם בגדר סתים ולא סתים וכדלהלן , )המשח רבות(השערות 

 אפילו ,ס"דהיינו מצד שורשי השערות שבמו,  מצד עצמו- íéúñ àìå íéúñ ).ב"ע
א " התלבשותו באו'אמנם מבחי.  ואין נראה ממנו שום גילוי כללהחסד שלו סתום

וכל הגילויים "  סתיםלא"הוא  ה המשח רבות"ות הדהיינו מצד פנימיות השער, 'וכו
אפילו בתיקוני , ל" ר- ë äéðå÷úá éàäå"äéá ù ).ב"ע מה ע"ב (.אינם אלא ממנו

אין )  צדדים'דהיינו על ידי שערות הדיקנא המתחלקים לג(ס המתפשטים למטה "מו
   ).ב"ע מה ע"ב(ס עצמו "ש במו"וכ, דינא וכולו חיוור

øùé éðá åáéàú éàä ìòåàôøöì ìà ïåäáìá –" זה הינו תיקון " צירוף
, )ה ונקרא"ב ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר (299הרי הוא שורש כל התיקונים, א"הקד

                                           
אמנם . לא בדפוס מנטובא ולא בדפוס אמסטרדם, גירסא זו לא נמצאת לא בדפוס וילנא 296

 .כ בעצמו"ע העניין קשה מאוד להולמו וכמש"י הבבלי לתקן כדבר
 .'א ריש פרק ב"על שער טנת" מאיר העץ"כ להאריך בזה ב" עוד מש'ועי 297
ח שער " ע'עי(א "ן מצויים בבחינת אב"ה וב"ק מ"מכיוון שבע, עומק נוסף לטעם הדבר 298

הוממילא "ל מן בשמאל ש"ה והימין של ב"ן נכלל בימין של מ"ולכן השמאל של ב, )'עתיק פרק ב
אמנם ). ד"ש נו ע"ו הקדו"לש(חשוב הדבר כאילו שאין שם שמאל שכן כל שמאל הוא גם ימין 

כלומר ושם יש בחינה (א "לכאורה כוונתו שם לומר שדבר זה אינו נוגע כי אם לעתיק ולא לא
א ולא לעתיק "א היא שדבר זה שייך לא"ואילו משמעות שיטת הגר) מסויימת של ימין ושמאל

 .ע"וצ, )ק אין כלל בחינת ימין ושמאל וכולא ימינא"מר שבעכלו(
ושרש תיקון , א"מתאוין לתיקון אשכן המה ה, א"זל היא דלקמן "י"בנ"כינוי האם כן כוונת  299

 'ועי, א" שכן האוירא היא בכלל הרדל'אין'ז שהזכיר לקמן "לכן מאד מובן ד. ש"א היא באוירא ע"א
 .ד"א מח ע"כללים חו "לש
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 ).ב"ע מה ע"ב(ק מושגים כי אם במחשבה "שאין אורות ע'  פי'בלבהון'כ "ומש
 áéúëã)æé úåîù (éé ùéä 'ïéà íà åðáø÷á,æ ïéá øéòéé éø÷àã ïéôðà ', ïéáå 

éôðà êéøàéà éø÷àã ï"ï300 -א שהוא "משום שבו מתלבש הרדל" אין"א מכונה " א
טעם הספק של כלל ). ה ואמר"ג ד" ע'צ א"א על ספד"בהגר(הראוי באמת לכינוי אין 

וזה , ק"מ והמדבר היו בבחינת גילוי אור ע"שכן כל ניסי יצי, א"א ובין א"ישראל בין ז
דבר עם הנה הנהגה שאין לה  ו.על ידי אתערותא דלתתא כלל גילוי שלא יתכן שיבא

ממילא היו כלל ישראל בדאגה תמידית . התעוררות התחתונים לא יתכן שיתמיד
שלא ידעו שעל ידי ביטחון מוחלט , וזה גופא היה חסרונם, שהנהגה זו תיפסק

éàîà  ).ד"ב קלד ע"ה ח"ו דע"לש (301ת אפשר לגרום שהנהגה זו אכן תתמיד"בשי
åùðòúà,éáçá åãáò àìã íåùî àúåá,àðåéñðá àìà , áéúëã )íù ( ìòå

éé úà íúåñð 'éé ùéä øîàì 'ïéà íà åðáø÷á - 302בדבר זה' האת  אסור לנסות, 
   .)א"ע מו ע"ב (303 בהאי מלה לא תשאל)ב"בשלח נב ע( ש בזהר"כמו

áàúåâìô304àçøà ãç ìéæà éøòùã  -א הוא רברבא" בהארחא שבא ,
תי חיוור' בישנם ). ש חד"ה וז"א ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(א הוא דקיק "ואילו בז

 בפלגותא הולך ומתפשטה )א :וורתייחהג "כל יאת  כוללים מההו ,ק"בגלגלתא דע
 ומקיף את כל הראש מהעורף סובבה )ב, סוד לויתן נחש בריחוהוא ב' בקו א דשערי

 הזכר :נ" שורש לזומה וה. והוא בסוד לויתן נחש עקלתון, חלילהועד המצח וחוזר
 ולכן , ונגנזה לצדיקים לעתיד לבאהאור הנקבה נתעלמהנה  ו.בה סובבהולך והנק

 לכן לא דבר . בכללותאלא ברמז' אין מפרטים באידרא את בחינות חיוורתא הנוק
שכן  ,טעם כמוסעוד יש בו הנה  ו.305לבדביושר ב המתפשט אוורתיכאן כי אם מן הח

 'ות כוללות בהשער. 306 שבכל אתר דאית דוכרא אין נוקבא עולה בשם,יש כלל
ובאמצע הראש עובר ,  צדדי הראש'ולכן מתפשטים בב, ג"סטרין דהיינו חו

תא הזאת מתפשטת חיוורוהארת ה.  החסדים של הדעת'הרי הוא בחי, החיוורתא
ס מה שיסוד מכונה "וז. והיינו החסד המקיים את העולם, דרך חוט השדרה עד היסוד

 מכונההוא אף  ]דעתיק [יסוד הנעלה ו,"דרך גבר בעלמה) "משלי ל יט(כ "אורח וכמש
 הזה אתחיוורסוד הש ,כאןהדבר וכן ). איוב כח ז( "נתיב לא ידעו עיט"הוא ואורח 

                                           
וכיוצא בזה , לצרפא בלבהון, ל"ד וז"ו ע"י כ"ליונות מציין כאן לשער מאמרי רשבו ג"לש 300

 .ל"עכ, בקרבנו' דבמעיכון בעיתו למנדע דא דכתיב היש ה, ל"ה וז"ב שורה כ"ח ע"אמרו בשלח קנ
ובאמת הוא ענין גדול , ל" נפש החיים ג יב וז'ועוד עי, ן ועוד"ש ראיותיו מדברי הרמב"ע 301

סר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שם וסגולה נפלאה לה
הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום ' כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה, רושם כלל

ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו , ש"כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית
כן , ה"ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב, צון בעולםמשגיח כלל על שום כח ור

בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו ' יספיק הוא יתב
א פקודא רביעאה "ב סוף ע"וזה הענין הוא גם כן בכלל כוונת הזוהר בהקדמה דף י, שם דבר כלל

הוא האלקים ולאתכללא שמא דאלקים בשמא ' כי ה' ת היום וגוא וידע"כד' הוא האלקי' למנדע דה
וגם , והבן' א יסתלק מעל עלמא כו"נ דכלא חד ולא ישוי פרודא אפילו ההוא ס"ה וכד ינדע ב"דהוי

 קכיון שמשעבד ומדב, יגזור אומר ויקם לו לפעול ענינים ונסים נפלאים היפוך סדור כחות הטבעים
לפעול בסידור , הכל שוה כל רגע' לבד ואצלו יתב'  רק לו יתבטוהר אמונת לבבו באמת בל תמוט
חנינא בן דוסא שהיה גוזר אומר ופועל כפי ' רכמו שמצינו ב, הטבע שקבע או היפוך סידור הטבע

ל הלא "רצונו כל עת היפוך סידור הטבע כאמרו מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק ר
ס "וכהנה רבות אתו כמובא בש, ה בידו"הספיק הבורא בוכן , ל"שוה זה כמו זה כנ' אצלו יתב

  .ל"עכ, מנפלאות עניניו
ק או שאסור באופן כללי לנסות כדי לדעת איזו הנהגה "ע אם כוונתו להנהגת הגילוי דע"צ 302

 .מתנהגת כעת
  ).א"ז רצ ע"א(שזהו בגדר עייל ולא נפיק , ה עיינין"ב ד"ז מג ע"א על ת" בהגר'עי 303
 .ב"וצ' דפלגותא'שגורס , ה בשערא"א ד"ז קמג ע"תא על " בהגר'עי 304
 .ב שמיקומו של החוורתא היא בתוך הנימא האמצעי"ש צט ע" הקדו'עי 305
 .ב"א וקלז ע"זהר תרומה קלח ע 306
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ר "אול מזר (ח" אורנוקט בלשון ו.א"דיסוד דבינה דרדל' מסטהבאים הוא החסדים 
יהי אור ויהי "' הנרמז בפסראשון היום של האור בחסד הגנוז ההוא סוד כן  ש,)סד'חו
  למטההדוכרא מאיראילו  ותהנקבה נגנזכאשר וורתי יחה' בל רמז, פ אור"ב "ורא

 –ïéòáùå ïúàîì øéäðã  ïéîìò ).308ב"ע מו ע"ב (העולםאת לקיים כדי  307דרך דופן
הניצוץ נגנז ר עלמין "בעשכן , ק"ר עלמין הוא מסטרא דבוצד"כל מקום שנזכרים ע

בוצינא ם את הארת הז אותיות התורה המלבישי"והיינו כ. ק"של הבוצד
ארחא דנחש בריח הוא כנגד תורה . )ה ונפיק"ב ד"ח יח ע"א תז"בהגר (309דקרדינותא

והנה . בחינת נוקבא,  דכורא ונחש עקלתון הוא כנגד תורה שבעל פה'בחי, שבכתב
אופן נוסף . ' כלול מי'וכל א, 'ר וכו" בכ310ק"ז אותיות בסוד אי"התורה כלולה בכ

וכל נקודה , ז אותיות יחד עם הנקודות"לות של כללות כ שהוא התג–ר "בביאור הע
תי הוא אור שמאיר מסוף העולם ועד חיוורהאור המאיר מה, אופן שלישי. 'היא י
, א ערכו באלפים"שכן לעולם א, ן ערכם שבעים"א ערכם מאתיים וזו"ואז או, סופו

עריך כ בכל האידרא לה"ומש). ב"ע מו ע"ב311(א בעשריות "וז, א ערכו במאות"או
 מהבחינות העליונות היא עולם מלא ופרצוף שלם 'כן כל בחיש, 'עלמין'בחינות ב

ע "ב ( ששם גניז האורא" דאיסודמ כלומר - äéðîåæã àçøà øéäð"à  ).א"ע מז ע"ב(
,  שאז יתגלה האור שנגנז ביסוד- àîìòì àéé÷éãö äéá ïéøéäðã éúàã .)א"מז ע

ã éìùî ( çøåàå(ää" ã ).א" מז עע"ב (312שלעת עתה אינו מאיר אלא דרך דופן
íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä äâð øåàë íé÷éãö - דהיינו יסוד ועטרת היסוד מכונים 

והם בסוד החיוורתי המכונים , 313)עטרה(וצדק ) יסוד(דהיינו צדיק , "צדיקים"
ל "ר, 'אור נוגה'ומה שדימהו הכתוב ל. שנגנז ביסוד ובעטרת היסוד" ארחא"

, א אלא בתורת מעבר בלבד"ה בירידתה ואינה עוברת דרך אוהחיוורתא אינה משתנ
ה "ר נוג"או מכונההוא  ממילא כאן. 314" על פניו'ויעבר ה) "שמות לד ו(כ "וכמש

אמנם , 'יום'יסוד מכונה . ל" הנר עלמין" והיינו מעלת האור המאיר לער"ע' בגימו
א ודופן ה מאחר שהוא יוצא דרך יכאשר האור הגדול הזה אכן יוצא מהיסוד אז

 åäéðéîçøà à àùøôúà äàî úéùì ).א"ע מז ע"ב(באופן זה  'משתנה ומאיר לנוק
àúééøåàã ïéçøåà øñéìúå  ïéôà øéòæá âéìôã-  החיוורתא המתפשט הוא
תא חיוורוכן כלולה בו תורה שבעל פה דהיינו ה(ל "השורש לתורה שבכתב וכנ

הרי , "ג אורחין דאורייתא"תרי"אשר על כן צריך הוא לכלול בו ). המקיף את הראש
א הוא שמצויים הארחין המתפרשים שכן שם "בז. ג המצות שבתורה"הם סוד תרי

וממילא שם הם , ק אינו נמצא אלא שרשם בלבד"ואילו בע, הוא מקום גילויים

                                           
 .ן"ה והן זו"ב ד"צ יב ע"א ספד"בהגר' עי 307
 .א כו"ש א" פת'עי 308
בבחינה זו הוא  ש,ש בתיקונים"עו .ס"ר העולמות יש פירוט של הארת המו"שבע דהיינו 309

ס "בין מוש הקשר בביאור מנם א.מפי הגבורהלישראל  ניתנהמציאות שהתורה ששהתחדשה ה
  .דרך המצחאהיא ס "התגלות המוכתב שד ש"ז מו ע"א על ת"בהגר'  עי,למצחא

א "והוא כולל את א(ר " הספירות שמכתר עד יסוד שבג'דהיינו שט, ד"ב לט ע" יהל אור ח'עי 310
 'ועי.  בסוד מאות'א בסוד עשירות ונוק"ז, הוא בסוד יחידות)  נכללים במזליןא"א שכן או"ואו

  .ק"וכלהו תליין מן איה "א ד" ע'ז כ"מקורו בת
 מעבר 'א בבחי"ד שהארת החיוורתי עובר דרך או"צ יא ע"א בספד"ש שמביא מדברי הגר"ע 311

 ).א"ע קנ ע"כ לקמן בב"כמש(א עצמו "ז אותיות בז"שכן אז יש כ, א"לבד עד ליסוד דז
 .נ"ה והן זו"ב ד"ב ע"צ י"א על ספד"ש בבהגר"וכמ 312
בגין דתרין דרגין , מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, תנינן: א"ב ע" זהר בראשית ל'עי 313
, וברית דא רחל, אות ברית דא יוסף, דכר ונוקבא, צדיק וצדק, זכור ושמור, מילה ופריעה, אינון

 , בגלל ששתי דרגות הן,נינו מל ולא פרע את המילה כאלו לא מלש: תרגום [ואצטריך לחברא לון
 וצריך , וברית זו רחל, אות ברית זה יוסף. זכר ונקבה, צדיק וצדק, זכור ושמור,מילה ופריעה

 ].לחברם
 .ה אעבר"ד ד"א ע"צ י"א על ספד"ענינו בבהגר' עי 314
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ג "ק כדי שהצדיקים יהנו מתרי"א לע"נכללים בחד אורחא ורק לעתיד לבא יתעלה ז
 מהארחין חיוורתין הפרטיים שבהגלגלתא ההג "רית). א"ע מז ע"ב(המצוות שעשו 

ג הדינים הנובעים "למתק את תרי' פי .בסוד יתיב על כרסייא דשביבין לאכפייא לון
חיוורתין הפרטיים הג "כי אלו תריכאן וזהו שאמרו . א" שבז315משם אלקים
הגילוי  עיקר שכן ,ג ארחין דאורייתא"א דרך הארחא דפלגותא לתרי"מתפשטים בז

ג ארחין "חיוורתין לתריהג " ולכן מתפשטים בו כל תרי,א" אלהים מתגלה בזשםשל 
ה שלהובין "עשו לרשפי אש שלהבת יישיכדי כל הדינין את להמתיק כדי  ,דאורייתא

 והוא מתפשט ,א כלל כולםוההרי ג הוא הארחא דפלגותא "היהארחא . דרחימו
יש חילוק בין אופן קבלת והנה  .כל החיוורתיןאת א "על ידו מקבל זו .א"ומאיר בז

אור ארחא שכן את , א את אור הארחא דפלגותא לבין האור של שאר החיוורתי"ז
י "עמקבל  הוא שאר החיוורתיןאת  מנם א,בלי התלבשות כללהוא מקבל דפלגותא 

 ונהיר ונגיד ,ס"ו ובכל נימא אית מבועא דנפיק ממ.א"ט רע"קכלעיל ש "הנימין וכמ
) íéìäúäë (äéá áéúëã  ).316ד"ש צח ע"ו הקדו"לש('  כוא"בההוא נימא לנימין דז

éé úåçøà ìë 'åâå úîàå ãñç' –" והם נהרין מארחא , א"היינו ארחין דז" 'ה ארחות
תי שהוא חסד דגלגלתא חיוורהוא סוד ה" חסד"שכן " חסד ואמת"ק שמכונה "דע

ש "כמ(א תליא בעתיק" אמת" ו)ש וזעיר"ה וז"א ד"ב ע"צ י"א על ספד"בהגר(א "דבינה דרדל

   ).א"ע מז ע"ב ()ב"בזהר תרומה קמ ע
àúìâìåâã àçöî , ïéåòøã àåòø– א " מתיקוני גלגלתא דא'זהו התיקון הד

א על "בהגר(ת דעתיק "ובו מתלבש ת )ה רעוא דרעוין"ג ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר(
והוא עצמו מתלבש בכל האצילות , )ה ובו"ג ד" ע'וכן ו, ה וההוא"א ד" ע' וצ"ספד

 ")רעוין ("כל הרצונותלשורש כי כאן הוא ה, נמצא). ב" א עצ"א על ספד"בהגר(
ה "ג ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר(דהיינו תיקון כל המדריגות , הפרצופים וההיכלות

כי המצח הוא מקומו של יסוד ,  דעת'כ בבחי"והנה המצח הוא ג. 317)ואמר רעוא
ג שמדרגת המצחא "שאעל "ר, 'מצחא דגלגלתא'והיינו , 318א"דדעת דבינה דרדל

 , הואתיקון כלליתיקון זה ). א"ע מט ע"ב(מ הוא בכלל הגלגלתא "מ, פחותה מן המוח
  וכל התיקונים,א"מתפשטים למטה בזהא "קונים של איתהכל את כולל בתוכו ה

בצמצום שנמשך מסוד הרצון הראשון שרש המצחא .  ענפים ממנואינם אלא ל"הנ
הדעת שהוא גילוי ו 319גילוי הכתר: שני גילויים ש ימצח הרצון שבכל פרצוףב. ס"א

הוא הזיו הנמשך הרי  ,מאיר במצחאה הדעת זה האחרון הוא סוד. במקום הכתר
 ).א טו"ש א"פת (זיואותו הי "ות הרצון הפנימי מתגלה עי והוא בחינת ה,מהגלגלתא

א על "בהגר(ת הכוללם "על שם הת" רעוין "'נק' וממילא כל הו, ק"ת כולל את כל הו"ת

                                           
ם "כ צירופי אלהי" בקאותיות אשרהר " תמה וה,ר דינין"הם תהרי ר "ך ופ" הדינין הם ש315

 .ג דינין"הם תריביחד  ו,ם במילוי"אותיות דאלהיהג " ימהג וה" יואוכללותם ה
ז נקודות "ב החוורתי יש ל"לכל אחד מי: א שמחלק את הפרטים באופן זה"ש צט ע"ע 316

  . כ"ג עה"תרי, ב"כ תרי"סה.  נקודות'ונחש עקלתון ק, ח נקודות"ובנוסף הנחש בריח ס, )ד"תמ(
א וא ה" והנהירו דרדל,א שכנגד המצח" חלק הקדו שזה,ד"א מח ע"ו כללים ח" לש' ועי317

 והוא , והוא הרעוא דרעוין,א"א הנמשך מהדעת דרדל"ת דרדל"תבהוא שורשו ו, האוירא הגנוז בו
בבחינת א ו שהאוירא ה,ג"ז קלח ע"א על ת"בהגר'  ועי.ס"האוירא עם המואת הדעת המייחד 

ג שהאוירא היא הדעת "מח עשם ' עי וכן . דיליהא שהוא הכתר"לרדל ביחס "דעת במקום הכתר"ה
א ואינו מאיר כי אם דרך "א שאור האוירא נסתם על ידי קד"א קב ע"ו כללים ח" לש'ועי. א"דרדל

  .והיינו הרעוא דרעוין, המצח

 .ב"ח ע"ז רפ"באד" טורנא בסימא יאה" עניין 'עי 318
סוד מצח , ל"וז' בפרק תיקון שער הח "עוא בהמקור לכך שמקום גילוי הכתר הוא במצח ה 319

המוחין ' ק שהם בחי"ב הוא בראש א"ע'  והנה לפי שבחי.ותאוכי תרגום רצון רעהוא ' הרצון הנז
צ "א על ספד" בהגר'ועי. ל"עכ , ושם נזדווגו המוחין,הוא מבפנים כנגד מקום המצח' ומקומם הנז

) ב" עח"דף רפ(ז "ש בא"כמא ו"יעותא היא רדלשהצניעותא הנזכר בספרא דצנ, ב" ע'א וא" ע'סוף א
רישא דלאו רישא ולא ידע ולא אתיידע מה דהוי ברישא דא דלא אתדבק לא בחכמתא ולא "

  . במצחאהמתגלהוהוא רעוא דכל רעוין , "'כוובסוכלתנו 
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ת מכונה "שכן היכל הת, והנה מצינו דוגמתו בהיכלות. )ה רעוא דרעוין"ג ד" ע'צ ו"ספד
: אלא שיש חילוק ברצונו זה, ]'שכן זהו עיקר רצונו ית" רצון"ונקרא [היכל הרצון 
היכל "וזהו המכונה .  משה'ובפנימיות נק,  יעקב'נק, כלומר זה שבגלוי, עיקר רצונו
. )ב"ט ע"ז כ"ת(זה מלגאו וזה מלבר , ת"דהיינו דעת ות, )ב"ג ע רנזוהר פקודי(" משה ויעקב

כמו כן היכל הרצון אף הוא עולה למעלה , ג"ת עולה למעלה מחו"וכמו שמצינו שת
ïéôà øéòæã àúåòø  àúåòø àåää éìá÷ì ).א"ע מט ע"ב( מהיכלות האהבה והזכות

 'א התיקון הדהרי הו, א"אזי הוא מאיר למצחא דז, א"כאשר מתגלה מצחא דא -
א על "וכן בהגר, ה מצחא עד"ב ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(א "מתיקוני גלגלתא דז

áéúëã  ).א"ע מט ע"ב(ואז מתבטלים כל הדינים שבו , )ה ואמר"ג ד" ע'צ ו"ספד
)çë úåîù ( ìò äéäåîåâå ïåöøì ãéîú åçö' - ג לרצות "הציץ היה על מצח הכה

מצחא ה "ד )ב"רפח ע(ז "אד 'עי(א "ם מסטוהנה כל הטומאות ה. על טומאת קדשים
וחסד דבגו אוירא הוא חסד . א דגלגלתאחיוורוהיינו סוד החסד עילאה ד, )דאתגלי

י "רש(והוא כעין כוונת הכתוב שלא יסיח דעתו ממנו , והוא מתגלה בתמידות, א"דרדל

ואם היה , שכן החסד הזה הוא המקיים את העולם, וטעם הכרחיות הדבר. )שמות שם
àçöî àåääå  ).ב"ע מט ע"ב (320היה חוזר העולם לתהו, ו" ח'פסק אפילו לרגע אנ

ïåöø éø÷àã - רצון ולא רק יסוד 'א עצמו נק"שאף המצחא דא, האידרא כאן מחדש 
 ).א"ע נ ע"ב ('משום שהמצח הוא גלויא וכו, ת דעתיק" המגלה את אור ת321דעתיק

 àùéø ìëã àééåìâ àåä- א"ע נ ע"ב( 322הוא שפירותא דפרצופא(. àúìâìåâå -  מה
äàî òáøàá àééñëúîã  .)א"ע נא ע"ב (323 מתגלה שם,שמתכסה בגלגלתא

 ïéøùòå324)ð"øùòå à (ïéîìò - ה "ן דהוי" יודי'בסוד ד, כ עלמין"בגלגלתא יש ת
ועוד אפשר לבאר .  תיקוני הגלגלתא'וז, ג החיוורתי"וי, )מאות' דהיינו ד (325ב"דע

ז רצג "ואד, ב"לקמן קלו ע(ד בתי דינים "ובסוד כ, א"זשכוונתו כאן היא לשורש מצחא ד

ועם , )ה ולהיט"לעיל ד' עי( מאות ' עולים לד'הד: שהחשבון הוא כדלהלן, כך. )ב"ע
 -  ìàøùéã ïåäúåìö ìá÷úà àéìâúà ãëå ).א"ע נא ע"ב(כ " הם ת'שורש הכ

מרצה הציץ . והקרבנות עניינם סוד הבירורים העולים, התפילות הם בסוד הקרבנות
אז מדקדקים יותר על , ממילא בזמן שאין גילוי המצח, על טומאת מקדש וקדשיו

אזי , אמנם כאשר מתגלה המצחא, ל"אם הם ראויים הם להתקבל א, התפילות
ואין מדקדקים אם ראוי המתפלל שתפילותיו , בלא עיכוב ומונע מתקבלות התפילות

   ).א"ע נא ע"ב(ל "יתקבלו ברצון א
àéìâúà éúîéà,ù ÷éú,ø "éúîéà úåðééðú ìàù ù,øà "øì ù ' øæòìà
àéìâúéà éúîéà äéøá,à " ìàúòùá äçðîã àúåìöã 326ãàúáù –  החברים

וכאן .  הנוגע לשורש נשמתו' יאמר ויחדש תיקון א'נתקבצו באדרא זו כדי שכל א
לכן תחילה . א בנו שייחוד התיקון השייך אליו הוא תיקון המצחא"י לר"רמז רשב

א ובכך בירר "עד שאמר לר, שתקו, ים וכיוון שלא הבינו כוונתולכל החבר שאל
                                           

 'ועי, 317ד לעיל הערה "א הו"א קב ע"ו בספר הכללים ח"כנראה שזהו מקור לדברי הלש 320
 .א ח"ש א"כ בשם הפת"לקמן מש

 .ב"ח ע"ז רפ"באד" טורנא בסימא יאה" עניין 'עי 321
א על "וכן הוא בהגר, עניינו הדיקנא" שפירותא דפרצופא"שהלשון , א"ט ע" לקמן קל'עי 322

שמבאר שזה הלשון עיקר עניינו , א"ט ע"ע ריש מ" בב' אמנם עי. ה והכל תלוי"א ד"ה ע"צ כ"ספד
הן במצח והן בדיקנא , נתגלה בכל הפרצוף" שפירותא דפרצופא"ל ש"וי, ע"ת וצ"הוא מידת ת

 .ש"וא
ו כללים " לש'ועי. המה אשר נתגלו במצחא, ס הנסתם על ידי הגלגלתא"דהיינו האוירא ומו 323

 .ב"ע מט ע" וכן הוא בב317עיל הערה ד ל"הו
 .א לא גורס את המוסגר"א ע"ע נ"ב 324
 .ה בארבע מאות" לעיל ד'עי 325
א "ע נא ע"ואילו בב, "דשבתא"אמסטרדם ומנטובא הגירסא היא , במהדורות דפוסי וילנא 326

 ".בשבתא"הגירסא היא 
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 ומאיר ,גנוז באויראהא "בא מניצוץ הרדלתיקון המצחא ). א"ע נא ע"ב (327כוונתו
à"î ì"è,à " ì ).'א ח"ש א"פת (יתירה בשבתהנשמה הס "הו, במצח בסוד זיו הפנים

ïéôà øéòæá àúúì àðéã àéìú ìåçã éîåéá àúòù àéääã íåùî - ינא ד
והנה בכל זמן היא טמונה  .328והוא רצועא בישא לאלקאה, א"דלתתא הוא בסוד הסט

, א"ואז יש לה אחיזה בז, אמנם בעת מנחה היא עולה למעלה, 329 דתהומא רבא'בנוק
 )'ש ד"כ ק"שעה(א "והוא זמן סילוק המוחין מז, שכן אז השמש נוטה לרוח מערב

àçöî àéìâúà àúáùáå  ).א"נא עע "ב ('וממילא זהו זמן התעלות הדינים והנוק
ïåöø éø÷úàã - ואז מתגלה , א לעלות ולשלוט על העולם"בשבת רוצה הסט, כלומר

 ,)ב"ז רפח ע"אפירושו ב' עי(והוא סוד הטורנא בסימא יאה , רצוןהמצחא הנקרא 
 éëúùà àúòù àéääá330 .)א"ע נא ע"ב(ה ביסום הדינים "ה, דהיינו חסד עילאה

àæâåø,àåòø çëúùàå  - א "שכן במנחה דשבת עולה ז, א"הרצון נמצא לתתא בז
ושם הוא בבחינת חסד עילאה וטורנא , ה נוצר חסד" ה'ק במזל הח"לדיקנא דע

ר "ובדיקנא הופך הרצון את אותיותיו ונעשה לנוצ. ן"ובסוד רצו, בסימא יאה שבמצח
' èñ íéìäú (éé êì éúìôú éðàå(àúåìö àìá÷úîå,ää " ã ).א"ע נא ע"ב(חסד 

òïåöø ú ,ïåöø úòå331àçöî äàìâì ïéîåé ÷éúòî ,âáå "÷ éàä ï÷úúà ëàø 
àúáùá äçðîã àúåìöá äéøîéîì - ק מתגלה "כוונתו לומר שהרצון עליון דע

דהיינו , "אלקים ברב חסדך", ז יתבאר המשך הפסוק"והנה לפי. ה" הוי'א שנקר"בז
, "רוב חסדך"מתמתק על ידי , א"הרי הוא מדת הדין דתליא לתתא בז" אלקים"ש

ע "ב(שכן אז התפילות מתקבלות , ולכן הוא זמן הראוי להתפלל. דהיינו חסד עילאה
 øà"øì ù 'äéøá øæòìà,ïéîåé ÷éúòì éøá êéøá , çëùú àçöîã àåòø ).ב"נא ע

äéì êéøèöúã àúòùá -להאיר המצחא לאור  גרום צדיקים גדולים יכולים ל
פ במה שנוגע לשורש "יקן דבר זה עכא ת"וכיון שר. על ידי מחשבתם וכוונתםלמטה 
   ).ב"ע נא ע"ב (332לכן ברכו שכאשר יצטרך לזה תתמלא מחשבתו, נשמתו

ú" ç333 øàùá)ñ"àúòùá à ( çëúùà àçöî éìâúà ãë àúúìã
àôöåç334) 335ñ"ú à" øòúà àðéã àçöî éìâúà ãë àúúìã øàùá ç

 àìã ïåðéàì àîìò éáééçì àúåçâùàã àçöî ãéáòúàå çëúùàåéôñëúî 
áåòáãë åäééã"à (– לתתא'והם מכונים כאן . א מתגלים כל הדינים"בגילוי מצח דז' 

                                           
א מתוך ענוותנותו מכיוון שלא רצה לגלות ששורש נשמתו במעלה "ר ר כנראה שדבר זה אמ327

 .כ"עליונה כ
  .א"דהיינו בחינת הדכר של הסט, ' פתח ה'ש קלי" פת'ועי, א"ב ע"ז י" ת'עי 328
ר "אד'  ועי.'חכמה דבריאה דקליבסוד  הוא "תהום רבא"שכותב ש ,'בפרק ' ח קלי"ע 'עי 329

 'ועי. שזהו שורש הטומאה שעיקר עניינו הוא הדכורא, א"א ע"צ ל"א על ספד"וכן בהגר, א"ג ע"קמ
הוא " תהומא רבא"ואילו  ,'יסוד דנוקכינוי ל הוא "תהום"ש ה ואמר" דד"צ טו ע"א על ספד"בהגר

  .יסוד דבינהכינוי ל
 .נבלע' שמשמע משם שפי, א"ע נב ע" בב'ועי, ב"ט ע" לקמן ריש קכ'ועי. שבת' פי 330
ווג יזהשכאן לכאורה נראה ו. היינו זיווג" עת"ש, ה לא הוו"ב ד"צ ב ע"א על ספד" בבהגר'עי 331
א על "בהגר'  ועי".עת רצון" בדווקא מוזכר כאןולכן , הרצוןגופא א הוא "אב דכתר ד"חושל ה

  .נקודות יצאו ללא עת רצוןה ש,ה ובפרשת"ג ד"צ ז ע"ספד
ומכח זה , ל" הנדהיינו שבכחו להגיע למעלת המצחא בכל עת שיעלה ברצונו לגלות את כל 332

אמר רעיא מהימנא בריך : א"ז ד ע" ת'והנה עי. הוא שביכלתו אחרי כן להתפלל על מה שהוא רוצה
אם כן עצם זה , יהא בוצינא קדישא דאמר מלין אלין ליחדא בהון קודשא בריך הוא ושכינתיה

ת לימוד עיקר גודל מעל, ל"ג וז"א ד ע"ו ביאורים ח" לש'ועי, א גילה סוד זה גרם הברכה"שר
 כי בזה מעורר 'הכל באצילות ולהשתמש רק באותן הדברים וכו) דהיינו להסביר(הקבלה לדבר 

 יכול לגלות עד היכן שנשמתו 'לכן יכול כל א. כ"ע, באותן הדברים למעלה שיתפשטו ויתגלו
  .ואחרים עד המקום שהגיע כל אחד ואחד, א השיג עד מצחא דרצון"שר, כך. משגת
 .'בשאר'ורס את המוסגר במקום תיבת ב ג"א ע"ע נ"הב 333
 ".אינון דלא מתכספי בעובדיהון: "ב שמפרשו" לקמן קלו ע'עי 334
 .ב לא גורס את המוסגר"א ע"ע נ"הב 335
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חוצפה . )ב" כא עבראשיתזהר (ק מתחת לפרסא ולבר מגופא "י דע"שכן מקומו הוא בנה
. שכן מורה הדבר על כך שאינו מתבייש מחטאיו, היא סימן למי שבא מסטרא אחרא

 'חילה היו הדינים טמונים בנוק שכן בת'אשתכח'ואומר האידרא שהחוצפא רק עתה 
, ומכיוון שכל גילוי של המצח הוא למעשה גילוי הרצון, )ב"ע נא ע"ב(דתהומא רבא 

 דין ומשפטא אינו אלא "של זעיקרו כן  ש, אשתכחחוצפאא "זבגילוי מצחא דממילא 
עצם  –â äéîøé ( íìëä úðàî êì äéä äðåæ äùà çöîå(ää" ã .)א טו"ש א"פת(

ומתבאר ). ב"ע נא ע"ב(המה הגורמים לשפע הדין בעולם , הרצון הרעהחוצפה וגילוי 
והדכר (א "א הרי היא החלק המפתה שבס" דסט'כאן שבחינה זו שייך לנוק

שכל ענינה הוא להראות לאדם את טעם העוון " אשה זונה" הדהיינו, )336מקטרג
בעוד (וזהו חלק הנחש , ובכך לפתותו שלא יהיה ירא מעונש החטא, כאילו טוב הוא
ñ" à(àúáåàéú àçöî éìâúà ãë àëäå337  .)א"ע נב ע"ב) (מ"הדכורא הוא ס

àúåáéáç(  çëúùà íéìù àåòøå–א אינה אלא להנות מאור המצח " תאותו של ז
והוא בסוד , שכן כולל הוא את כל הרצונות הטובים, "רעוא שלים"ק המכונה "דע

 )ב" זהר תרומה קסט ע'עי(" גבר שלים"ותרגומו , "יעקב איש תם"ת המכונה "מידת הת
 הדינים הקדושים שבמצח –äéî÷ ïééôëúîå åëëúùà ïéæâåø ìëå  ).א"ע נב ע"ב(
הרי הם , והדינים דלתתא". וחמת המלך שככה) "אסתר ז(כ "א נבלעים בו וכמש"ז

éàäî  ).א"ע נב ע"ב( דתהומא רבא 'אתכפיין ונטמנים בנוק, 338סוד רצועא בישא
 àçöî)ñ"àúúìã à (à ïéøäðïéðéã éúá äàî òáø339 - אם לא גורסים 

והוא , א"ק מתגלה הארת חסד עלאה של רדל"אזי הפירוש הוא שבמצח דע" דלתתא"
אמנם ". מאה בתי דינין' ד"ולכן מהמצח הוא שמאירים ומתבסמים . סוד האור הגנוז

,  מוחין'א מאירים ד"אזי פירוש הדברים הוא שבמצח דז" דלתתא"אם נגרוס תיבת 
ק הרי "וכאשר אין הארת מצחא דע,  מאות שכן מוחין הם'שבון דועולים לח

עוד אפשר לפרש באופן .  340"בתי דינין"שמתלהטים כולם בדינא ולכן הם מכונים 
הרי הוא סוד בית דינו של ,  בתי הדינים הללו הם בסוד מידת המלכות'שת, שלישי

ע נב "ב (341 רשימו דכולא' הוא בנוק'וסוד ת. )ה ובית דינו"ג ד"ג ע"ז ל"א ת"בהגר(ה "הקב
' א האוחזים בת" חיילין דסט, של עשו"איש' ת" בתי הדינים הללו הם כנגד 'ת, )א"ע

ãë  ).ח כא"ש פו"פת ( גילויא וחוצפא דלהוןשהוא ,א"בתי דינים שבמצח דז
 ïåöø úò éàä àééìâúàååäìë äéî÷ ïéëëúùî342 - ל"לפני אור הרצון הנ, 

 )æ ìàéðã(áéúëã àåä àãä  ).א"ע נב ע"ב (ורשםם שקטים ונחים ונבלעים בשדיניה
ðéãà áéúé – דהיינו שיש גילוי , 'ספרין פתיחו...': עיקר הראיה הוא מהמשך הפסוק

והמה אורות ). ב"ה טז ע"ר(ה " הספרים הנפתחים בר'של המתקלא הרי הוא ג

                                           
ואילו של דכורא מקטרג ומביא , א מפתה לעבירה"דסט' שהנוק, ג"א ע"צ ל"א ספד" בהגר'עי 336

ורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות במתניתא תנא י", א"ז ע"ב ט" ב' גמ'ועי. דינים על האדם
א על "בביאור הגר 'ועי". ל הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות"אמר ר' וכוונוטל נשמה 

 זוהמא , ישמעאל ועשו, רוצח ונואף,ם ונחש" ס,נ של אדם"יצרין דו' ב, ל"א וז"א ע"ז קנ"תיקו
נפת תטופנה ' רא בכעסני ונוקן התאווני והכעסני דכוהו' וכודאדם וחוה דאתערב בכספא ודהבא 

  .ל"עכ,  עשק ושטנה,יורד ומסטין ועולה ומקטרג' וכו
 .א לא גורס את המוסגר"ב ע"ע נ"הב 337
  .א" שזה כינוי לדכר דסט' פתח ה'ש קליפ" פת'וכן עי, א"ב ע"ז י" ת'עי 338
ת ולכן אינו גורס א(ק "שמצח זה היינו מצחא דע, א"א לב ע" באר יצחק על ליקוטי הגר'עי 339

והוא ,  בתי דינים שהם למטה בהיכל הזכות ששם מקום הדינים והסנהדרין'ומאיר לת) המוסגר
 . ושם הוא נהר דינור, בגבורה
 .ש עוד שכאן הוא סוד הבתים של התפילין"ע 340
 .ב בעניין רשימו דאתוון"ע לעיל קכח ע"כמו שכתב הב 341
 .ה ואמר רעוא"ג ד"ע'  וצ"א על ספד"בהגר 'עי 342
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ע נב "ב( 343 הספרים'שורש ג, ת" ההויו'ושם הוא ג, ס"המוחין המתגלים במצח ממו
יתיב "כשהדין  -  áéúé øîåìë äéøúàá} èë÷: {àðéãåãéáòúà àì .)א"ע

אלא כאשר " ודינא לא אתעביד "סםבומק הוא "שבע ם שרשובמקודהיינו " באתריה
בהיותו בשרשו ). ה ואמר רעוא"ג ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר (344א"לזמתפשט הוא 

דינים דלתתא וה, ק אזי כל הדינים הקדושים נבלעים ואינם מתגלים"שבמצחא דע
כאן בדברי האידרא ). א"ע נב ע"ב( דתהומא רבא 'אתכפיין קמיה ונטמנים בנוק

שהרי על ידי שיש דין יש גם מקום , כ" הטוב שיבוא עי תכליתושורש הדיןש מתחדש
 øúà éàäá íéà÷ àì àøòù àðàúå, íåùî ).א מו"ש א"פת(לזכות להטבה בדין 

àééñëúà àìå àééìâúîã, àéìâúà åìëúñééïðéãã éøàî  ïéëëúùéåé ï-  מכאן
ה ואמר "ג ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר(ראיה שהלשון ציץ נגזר מלשון הצצה והסתכלות 

א יוכל להביט בו ולקבל "הטעם שאין שערות במצח הוא כדי שז). ש" עיירעוא
 מרמז 'דמתגליא'כ "ומש. מהאור העצמי של המצח ולא יהיה מסך המבדיל ביניהם

ומכיוון שאין , א"ת דרדל" מרמז לאור שמתלבש בו הרי הוא ת'לא אתכסיא'ו, למצח
והנה על ידי התגלות המצחא נבלעים . ממילא מתגלים שניהם למטה, שם שערות

 'א לנוק"א יורד הסט"ת דרדל"י התגלות אור ת"ואילו ע, הדינים שבמצח בשורשם
 כאן אלו הוא שבאראורות  'וכנגד ב. והיינו מיתוק אותם הדינים, דתהומא רבא

על ": וישתככין"וכן " ויסתכלין מארי דדינא"האידרא את התיקון בשני חלקים דהיינו 
כלומר שהם " וישתככין"וכן , א"הדינים שבמצח זייבלעו , ידי הסתכלות המארי דינא

 – åãéáòúà àìå ).א"ע נב ע"ב(ל "א וכנ"ת דרדל"י אור ת"ע יתמתקו בשרשם
ע "ב(עלו את פעולתם לעשות דין בעולם לא יפ, ה רצועא בישא"שהדינים דלתתא ה

   ).ב"נב ע
èùôúà àçöî éàä àðàú ïéðéöåáã ïéøéäð ïéôìà ïéòáùå ïúàîá345 

346)ñ"ïéøäðã à (äàìò ïãòî -ר עלמין הוא מסטרא " כל מקום שנזכרים ע
ז אותיות התורה "והיינו כ, ק"ר עלמין נגנז הניצוץ של הבוצד"שכן בע, ק"דבוצד

. )ה ונפיק"ב ד"ח יח ע"א תז"בהגר (347ינא דקרדינותאבוצהמלבישים את הארת ה
שכן עיקר גילוי התורה והמצות הוא בערך , א מתגלים אותיות התורה"במצח ז
שכן , ולכן מתגלים האותיות דווקא במצח. ובבחינה זו הוא כל עבודתינו, א"פרצוף ז

ח "ז(שכל מעשיו נרשמים במצחו , וכן נמצא באדם דלתתא, הוא גלויא דכל פרצופא

úéà àðú  ).ב"ע נב ע"ב(הרי הוא שורש לכל האותיות , ס"ושם מאיר מו, )א"לא ע
 ïãòì øéäðã ïãò- ה צ"א על ספד"בהגר (ס" ראיה שעדן עילאה הוא מומכאן 

ע נג "ב(ולכן אף הוא נקרא עדן , א"הוא מאיר לעדן תתאהדהיינו חכמה דז. )348ג"ע
ס סתים "כלומר שהמו - äàìò ïãò ìààîéúñá íéúñ àåäå àééìâúà 349 ).א"ע

ואין מתגלה ממנו רק קרומא , ואינו חשוב כנמצא שכן הקרום סותמו, בגלגלתא
ולכן הוא נקרא מוחא ) ש הוא"ה וז"ג ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר (350דאזדכך וסתים

                                           
כאן הם כינוי " הספרים"ה וסדר הכל ש"ד ד" ע'וז, ה"הגהד " ע' דצ"א על ספד"בהגר 'עי 343

 .א" ע'ז ה"א על ת"וכן הוא בבהגר, למתקלא
 .244 לעיל הערה ' עי344
 ).ב"ע קז ע"ב ('ספירות נקראים בוצינין מכיוון שהם מגלים את רוממותו יתה 345
 .ב גורס את המוסגר"ב ע"ע נ" הב346
כאן הוא  ש,ש בתיקונים"עו .ס"ר עולמות מתגלים הפרטים של הארת המו"שבע דהיינו 347

 ,ס למצחא"בין מוש הקשר בביאור .מפי הגבורהלישראל  ניתנהמציאות שהתורה מקום הגילוי ש
  .דרך המצחאהיא ס "ד שהתגלות המו"ז מו ע"א על ת"בהגר' עי

  .ס"משמע שבחינת עדן עלאה היא למעלה ממו, אמנם מהמים אדירים עד 348
 ".בסתימו: "א"ע נג ע"גירסת הב 349
א וא ה" והנהירו דרדל,א שכנגד המצח" חלק הקדיינו שה,ד"א מח ע"ו כללים ח"לש'  ועי350

הוא הרי  הרעוא דרעוין יינו וה,א" מהדעת דרדלכתא הנמש"ת דרדל"והוא מת, האוירא הגנוז בו
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:  כסויים'ג המוחא ב"שכן יש ע, 'סתים בסתימא'והנה נקט בכפילות לשון . סתימאה
ïéçøàì àùøôúî àìåë  ïøîà÷ã ).א"ע נג ע"ב( עצמו  הגלגלתא'והב,  הקרומא'א
אלא כולם נכללים שם , א"ב נתיבות כמו שיש בחכמה דז"ק אין ל"ס דע"במו -

י "ושם הוא סוד ש). פ"ה ועכ"ב ד"דף קכח עביאורו לעיל ' עי (בסוד  'בנתיב א
לים וכולם נכל,  דאוירא' מהם כלול מי'א נתיבין שכל א"דהיינו ל, 351עולמות דלעתיד

éåìéáùá ùøôúî àúúìã ïãò éàäå  ).א"ע נג ע"ב( הכולל את כולם 'בנתיב א
 ïéøúå ïéúìúì)øáéò (ïéìéáù - ב " לי"ע ושם מאיר ,א אתפסק" דמוחא דזמאקרו

 òàå"éåìéáùá ïãò éàä ùøôúîã â, úéì .)א"ע נג ע"ב(להאיר בגופא נתיבות 
 ïéôà øéòæ éàä øá äéì òãéã– אין , א מתגלה לתתא"פ שחכמה דז"אע, כלומר

א אלא רק "אין לנו מושג מחכמתו של ז. א"אלא לז, הכוונה לתחתונים ממש
 éåìéáù àìå äéì òãéã úéì àìéòìã ïãòå, øá .)א"ע נג ע"ב(מפעולותיו בלבד 

ïéôðà êéøà àåää -  ולהשיגו א" מציאות איכולין לעמוד עלעליונין ותתאין אין 
ולכן , ס"הוא כינוי למו" עדן דלעילא). " בגיןה ואמר"ג ד"צ כח ע"א על ספד"בהגר(

 'אבא נוטל עט(שכן המה מקבלים הארה משם , ס"א משיגים את המו"ג שאו"אע
שכן , מ אין הארתם זו כי אם בתורת שורש השרשים בלבד"מ, )ג"ואימא ה, דחסדים

 )כ"ה ואעפ"ג ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר(א אינו אלא על ידי הדיקנא "עיקר הגילוי לאו
ס עצמו בהשגה שלמה כי אם "אמנם אין משיג את המו.  מזלות נוצר ונקה'דהיינו מב

ää" ã ).ב"ע נג ע"ב(א "א אף הוא אינו מושג כי אם לז"באותה מידה שחכמה דז, א"א
)çë áåéà (äîå÷î úà òãé àåäå äëøã ïéáä íé÷ìà352, àã äëøã ïéáä íé÷ìà 

àúúìã ïãò,ïéôà øéòæ òãéã  - א"החכמה דזהתפשטות את  "ןהבי"א "זש כלומר 
א נקרא אלקים לעומת "מכאן ראיה לכך שז). ב" ענגע "ב" (דרכה" יינו וה,דרך הבינה

אם הוא בבחינת אריך אנפין או זעיר , והכל תלוי בחוטמא דלהון. ה"א הנקרא יהו"א
àåäå  ).ה וידוע"ג ד"וכן שם כ ע, ה והענין כי"ד ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(אנפין 

î úà òãéäîå÷,àìéòìã ïãò àã ,àìëã äàîéúñ ïéîåé ÷éúò òãéã  –
 'הוא' 

   ).ה כתיב אני"ג ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר (353א"הינו כינוי לא
àøååç àùéøã éåðéò - מתיקוני 'והמה התיקון הה, א"כאן מדבר על עיני א 

ה "ג ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר(וכאן הוא מקום ההשגחה התמידית , א"גלגלתא דא
 ).ה ובהן"ד ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר(א "ה דרדל"ובהן מתלבשים נו). קיחאאשגחא פ

àðéò ìò àúåñë úéì –
דהוא לשון יחיד על אף היות " עינא"נקט כאן בלשון  

מ "רע(שכן העיניים באים מתרין פלגי דגופא , )א"ז רפט ע"אד' עי(התיקון בשני העיניים 
ואילו כאן הכל , ל ימין ושמאלשבדרך כלל מחולקים לבחינות ש, )א"פנחס רלו ע

אלא שלעין ימין יש יותר רחמים ,  עיניים'מ הם ב"ומ. 'ולכן נחשבים הם לא, בימין
בעולמינו יש עת שהעינים נסגרים בסוד ). ה ואמר עינא"ד ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר(

אמנם אם . והוא הזמן של סילוק המוחין בכדי לקבל מוחין חדשים למחרת, השינה
שעל אף , כך. א תמיד"היו המוחין קבועים בז, ל זכאים על ידי מעשיהםהיו ישרא

כ "וכמש. א מוחין אחרים"הרי שמיד היו יורדיםלז, שהיו המוחין מסתלקים בכל לילה
וטעם  ,תקופת תמוזבל שבליל יציאת מצרים היה אותו הלילה מאיר כ"רזבדברי 

העין ). א"ע נד ע"ב(עלה מופלאים מלמושאז היו יורדים מוחין חדשים הדבר מכיוון 

                                                                                                                         

דעת "הבחינת  שהאוירא היא ,ג"ז קלח ע"א על ת"בהגר'  ועי.ס"מוהאוירא עם האת הדעת המייחד 
 שהאוירא היא הדעת ,ג"מח עהוא שם  וכן . דילההוא הכתרהרי א " ביחס לרדל"במקום הכתר

א ולכן אינו מאיר אלא "שאור האוירא נסתם על ידי קד, א"א קב ע"ו כללים ח" לש'ועי. א"דרדל
  .והיינו בחינת הרעוא דרעוין, דרך המצח

עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק , אמר רבי יהושע בן לוי: ב"ג מי"עוקצין פ 'עי 351
  .להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא, )משלי ח(שנאמר , וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות

  .א"ז רצ ע" אד'ב ועי" לקמן קמ ע'עי 352
 .א"שהוא כינוי דווקא לעתיק ולא לא" עתיק יומין"ע שהרי כתוב כאן "צ 353
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ר כאחד "א יש טו"ואילו בז, א הכל הוא לטובה"ולכן בא, מרמז על ענין ההשגחה
כלומר שאין מגיע שום קטרוג לעיני  - àðéò ìò ïéðéáâ úéìå ).א טז"ש א"פת(

כ אין צורך בגבינים שיכסו "וע, ו"ואף אין נאחזים בהם הקליפות ח, א"גולגלתא דא
 'עניינו הוא שיש ב" לית גבינין"וגם " לית כסותא"כ גם "שומ. עליהם להגן עליהם

הינם כנגד . והשערות שעל הגבינין, הגבינין עצמם: א"א שאין בא"דברים על עיני דז
 הוא התעוררות דינים 'הא:  דברים הגורמים סילוק להשגחה והסתר פנים'ב

השערות שכן , ביאור הדברים). ב"ע נד ע"ב(א " הוא קטרוג הסט'והב, הקדושים
איברא קטרוג ). בראשית כז יא" (עשו איש שעיר" ד'דהיינו סט, א"יסודם הוא מסט

שיש בעולם תביעות , א לא יתכן לו בית אחיזה להתקיים אלא על ידי הדינים"הסט
נעוצים בתוך הגבינים  ולכן ראשי השערות של הגבינין, על קלקולים הצריכים תיקון

, א שהגבינים המה כנגד הדינים הקדושיםיוצ. ובסוד עשו דנפיק מיצחק, עצמם
. והשערות של הגבינים המה ביטוי לקטרוג הסטרא אחרא היוצא מתוך דינים אלו

עשן או כל דבר , הם כיסוי לעיניים שתכליתם שלא יגיע להם היזק עין הרע" גבינין"
ובעולמות עליונים המזיק לעיניים הוא מציאות . אחר הגורם לכהיית העיניים

ע נו "ב( ויש לדאוג שלא יפגמו עיניים עילאין 'שאז יש חשש לתגבורת הקלי, העונות
שאז הוא זמן סילוק ההשגחה , וכן משמשים הגבינין לצורך השינה בזמן הגלות). א"ע

àë÷ íéìäú ( ïùéé àìå íåðé àì äðä( î"è, áéúëã ).ב"ע נו ע"ב(והסתרת הפנים 
ìàøùé øîåù,àìéòìã ìàøùé 354 –  הם כעניין תנומה ותרדמהלא ינום ולא ישן ,

 יוסי אומר רבי , כולן לא יאכלו,ישנו מקצתן יאכלו) פסחים קכ(ל "ש חז"וכמ
מסתלקים המוחין ולא , אחרי התפילה, שכן ביום.  נרדמו לא יאכלו,נתנמנמו יאכלו

ואילו בלילה אפילו אותו הרשימו מסתלק , "תנומה"וזהו המכונה , נשאר אלא רשימו
, "ישראל"א מכונה "ז". תרדמה"וזהו , אם קיסטא דחיותא בלבדולא נשאר באדם כי 

א ולו לרגע אחד "ק אינה נפסקת מז"שכן השגחת ע, א"הוא כינוי לא" שומר ישראל"ו
א הפקוחות "דהיינו עיני א – áì äéîøé (úåçå÷ô êéðéò øùà( åáéúë .)ב"ע נד ע"ב(

 úåàðà, éúàã äî ìë .355)ב"ע נה ע"ב ('לעולם ואין השגחתם נפסקת אפילו רגע א
àðéò ìò àúåñë úéì éîçøá,àðéò ìò ïéðéáâ úéìå ,ë " àìã àøååç àùéø ù

 éãéî àòá356)ñ"åøéèð à (–דרחמי 'ה סט"ה, שבאים מן המים  דוגמת הדגים 
שכן עין הרע הוא , ולכן אין עין הרע שולט בהם. ו"שעיניהם פקוחות תמיד כמש

") ש"כ("חינה זו מצויה באופן מיוחד וב. ק"ה מסוד עיניים דא" דעולם התהו ה'מסט
   ).ב בשם זהר הרקיע"עע נה "ב(א חיוורברישא 

ø øîà 'øì ïåòîù 'àáà,àæéîø àéä éàîì  - מהחברים צריכים היו 'כל א 
 אבא שדווקא עליו 'וכאן צוה לר, לגלות את אותו התיקון הנוגע לשורש נשמתם

כן בעולם התחתון מרומז כח הי, ופשר שאילתו הוא. מוטל לגלות את תיקון העינים
– à"ì ììå íéâãàîé éðåð ).א"ע נו ע"ב(זה שבאצילות 

ה "א מלבישים את נו"עיני א 
א "בהגר) (ד"ח לד ע"ש בז"כמ(ה "ח הם כנגד נו"ות, ח"שכן נוני ימא הם ת, א"דרדל

 àðéò ìò àúåñë úéìã,àðéò ìò ïéðéáâ úéìå , àìå .)ה ובהן"ד ד"צ ו ע"על ספד
ïéîééð, àìå  àðéò ìò àøåèð ïééòá- שכן המים מכסים , דגים אינם צריכים שמירה
ס המכונה "שאז הוא חוזר לשרשו במו, וכל דבר שבמים אינו מקבל טומאה, אותם

ס אתברירו "שכן כל הבירורים במו, שכן על ידו מיטהרים כל הטומאות, מים רבים
 ë"ù .)א"ע נו ע"ב(שם ואין פגם מגיע ל, )ביה סליקוה "דד " ע' דצ"א על ספד"בהגר(

                                           
 .ה אשגחא פקיחא"ג ד"צ ו ע"א על ספד" בהגר'עי 354
ו " לש'ועי. א את ההארה הנצרכת עבורו"ס המחלק לז"שזהו עניין למו, 'א ו"ש ז" פת'עי 355

 .ף"ק הינם שורש לאורות אח"ד שכלול בזה שאור העינים דא"ב יח ע"כללים ח
 .ג" ל'מידי'ואילו את תיבת , ב גורס את המוסגר"ע נה ע"ב 356
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à÷éúòã à÷éúò357 - הוא הכתר של ו, )בסוד ספירת הכתר (א"פרצוף א ק הוא"ע
 תיקוני 'וכל ז, ק נקרא עתיקא דעתיקין"ל שכתר דע"כ צ"אם כן בע. כללות האצילות

הגבינים  -àøåèð éòá àìã  .)ב"ע נו ע"ב(ק "הגלגלתא נמצאים כאן בכתר דע
 לשמירה מעין הרע ומכל דבר הגורם 'והב, השינה לצורך 'הא:  דברים'משמשים לב

ëå" çâùî åäéàã ù .)ב"ע נו ע"ב( הוא עניין השמירה 'נטורא'ו. כהיית עיניים
àìëì, äéá ïæúî àìëå - בכללות לצורך קיומו םק הוא המשגיח על העול"ע, 

 הוא כנגד 'לא נאים' – íéàð àìå .)ב"ע נו ע"ב(אפילו כשאין עושין רצונו של מקום 
ää" ã)ã àë÷ íéìäú ( àìå íåðé àì äðä .ל"ורך השינה של תיקון הגבינים וכנצ

ìàøùé øîåù ïùéé,àìéòìã ìàøùé  - "והנה סוד . א"היינו ז" ישראל דלעילא
ודלא , הארה תמידית לצורך קיומוא "זל להאירק "עשקידתו של השמירה הוא 

) âì íéìäú(ë áéú ).א"ע נז ע"ב(ק "כבעולם התהו שם לא היתה עליו שמירה מע
éé ïéò äðä 'åéàøé ìà, áéúëå )ã äéøëæ (éé éðéò 'õøàä ìëá íéèèåùî äîä358, 

ïéôðà êéøàá àä ïéôà øéòæá àä àéù÷ àì,ëòå " ïåðéà ïéðééò éøú ã
åøæçúàå359ãçì  –

שכן הכל , א תרין העיינין עומדים בחד דרגא"כלומר שלגבי א 
 'ה ב"א הם כנגד נו"עיני א).  אתגלייןכדש "ה וז"ד ד"צ כא ע"א על ספד"בהגר(ימינא 

ה ואמר "ד ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר (אלא שעין ימין הוא יותר רחמים, פלגי דגופא
   ).ב"ע נז ע"ב(פ "נ פב" הוא בסוד חזרת זו'אתחזרו'כ "מש. 360)עינא

øååç åâá øååç éäéàã àðéò - ב הם עומדים האחד בתוך השני"כידוע שחו ,
 כלומר דעת - øååç ìë ìéìëã øååçå ).א"ע נט ע"ב (361יכליהנקודה בה, חכמה בבינה

 ).א"ע נט ע"ב(ג " עטרין חו'וכמו כן כולל ב, ב כאחד ומכריע ביניהם"הכולל את חו
äàîã÷ àøååç –

קלו (לקמן ש "כמו ,א"בעיני זשגוונין ה' גכנגד , יןחיוור 'ק ג"יש בע 

 'ג). ה ואמר עינא"א ד" ע' זצ"דא על ספ"בהגר( 362ה"ואבהן דכלילן בנ' נגד גוכן כ ,)ב"ע
וכאן מונה אותם האידרא בסדר הפוך כלומר , ד"ין הנזכרים מכאן ואילך הם חבחיוור

והוא אור חוזר שם , ה שורש הגבורות"ה, ס"מכיוון שהם נהירין ממו, מתתא לעילא
הרי היא שורש , הוא בינה" א קדמאהחיוור"והנה . 363האורות משפיעים באופן הפוך

הוא בסוד גבורה ואש " נהיר" - úéçðå ÷éìñå øéäð ).ב"ע ס ע"ב( 364ותלכל הגבור
כ נחית "שיסוד עולה תמיד למוח ואח, כך. הוא שמאיר ליסוד" סליק"וכוונת , לוהטת

. )ב"זהר פנחס רכג ע(" בינה עד הוד אתפשטת"ובסוד , ה סיום קו השמאלי"ה, בהוד
ה מכיוון שהוא סיומא "נושכן הוא עולה למעלה מ, והנה יסוד נחשב כקודם להוד

" סליק ונחית). "א"ע נט ע"ב ()ב"זהר פנחס רכג ע(וגוף וברית כחד חשבינן להו , דגופא
כ יורדים להאיר "ס ואח"שתחילה הם עולים לשרשם שבמו,  רצוא ושוב'הוא בבחי

                                           
 ".דעתיקין"ב היא "ע נו ע"סת הבגיר 357
 המה 'עיני ה"בבביאור עניין החסרון של בחינת , א"א וכן דף קלז ע" לקמן דף קל ע'עי 358

  .ע שם"כ בב"ובפרט יש לעיין במש, "משוטטים
ה "ג ד"ז מא ע"א על ת" בהגר'ועי". ויהפכו"י שמואל א כה יב ששם הוא תרגום של " ת'עי 359

 .ל עולם התהו נאמר בלשון עברשכל הנאמר בתורה ע, בראשית
 .ה ובינייהו"ד ד"ז צה ע"א על ת" בהגר'עי 360
 שזהו בחינה של יסוד דחכמה הבלוע בתוך יסוד 'ב ריש תיקון ה" ע'ז כ"א על ת" בהגר'עי 361
א "י פ"ס" (חכם בבינה"היא בסוד " נקודה בהיכליה"ד שהמציאות של " ע'ז פ"א ת" בהגר'ועי, דבינה

כ "ע אם כוונת מש"כ צ"וא). 'ה וענין ג"ב ד" יד עצ"א על ספד"בהגר(בתוך תבונה ס "דהיינו יש, )ג"מ
 .ת"לישסו" חוור בגו חוור"כאן 

דהיינו שאמנם נכון הוא שיש שינוי בין הגילויים . ה הם העינים כדלעיל בדיבור הקודם"נו 362
 .א אבל כולם לבנים"אפילו בא

והאורות ההם באים בדווקא , ן"חינת מכל אור חוזר בא על ידי התעוררות התחתונים בב 363
 .בגבורה שכן תכליתם היא ההתגברות על המצב הקיים

ב והשפעת "שכן שורש הדעת הוא למעלה מחו, למימרא שאין שורש השפעה זו בדעת 364
 ).א"ע נט ע"ב(הגבורות הוא מבינה דווקא 
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משם  - ñ"àììëúàì à (ãàøåøöá øéøö365(ñàìú àìë ).ב"ע ס ע"ב(למטה 
זהר ויקהל רה (" צרורא דנשמתין"דהיינו , "צרורא"ונה מאירים הגבורות במלכות המכ

והנה . 366'והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים וכו)  כה כט'שמואל א(ש "כמ, )ב"ע
àðàú  ).א"ט ע"ע נ"ב(שכן דינא דמלכותא דינא , כל ענינה של המלכות היא דינים

àøåéç éàä ùèá -  דאוירא ) ג נעלםדהיינו זיוו(כל נהירו דעינא הוא על ידי בטישו
 - â ÷éìãàå 'éðéöåá ).א"ע ס ע"ב( הוד ויסוד,  הספירות גבורה'וכאן מאיר לג, ס"ומו

ומכאן נובע הכח של הספירות , והוא מאיר על ידי אור דאוירא, ק"ס הוא בוצד"המו
 'שכן הם מגלים את רוממותו ית" בוצינין"ספירות מכונים ה). א"ע ס ע"ב( להאיר

הגילוי כאן הוא מסודר מתתא לעילא  - ø÷àãäåãçå øãäå ãåä ïé ).ב"ע קז ע"ב(
ה מידת הגבורה " ה-כ מנה הדר "ואח , כמשמעו-הוד תחילה מנה את ): ב" ע'ע ס"ב(

שכן הדר של כל דבר , טעם הדבר. 367כ"ק עה" יצח'וכן הדר הוא בגי, העליונה מההוד
. )ה נציצו"ב ד"ח יח ע"זא בת"בהגר( 368וכל הגוונים הם בגבורות, הוא על ידי הגוונין שלו

חדוה . א"מ כאן הוא שרש הצבעים שיש בז"מ, ק"והנה אף על גב שאין צבעים בע
י חיבורם "וע, ג"שם מתבסמין חו,  דיסוד'א מסטישכן כל חדוה ה, 369יסודכינוי להוא 

àúååãçá ïéèäìå  ).א"ע ס ע"ב (371 עולים לבחינת יין המשמח370יחד דרך היסוד הם
àúåîéìùá -  והדין ממותק ויתיב , רחמים גמוריםס כל הספירות "במושכן

ושלימותא אוירא דהיינו , ס"חדוותא היא המו, פירוש אחר). א"ע ס ע"ב(באתריה 
ס שכן "ומנה תחילה את מו. וכאן בא לבאר את הבטישה שלהם, השלימות כל פרצוף
   ).ב" ע'ע ס"ב(כאן מדובר בבינה 

 àðééðú àøååç-ולכן מפרש והולך , ת קו ימין דהיינו חכמה הרי הוא תחיל
הם " סליק ונחית"תיבות  -úéçðå ÷éìñå øéäð  ).א"ע ס ע"ב(את כל גילוי קו הימין 

כ יורדים להאיר "ס ואח"כ שהם עולים לשרשם שבמו"והוא עי,  רצוא ושוב'בחי
ñ"÷éìãàå à(â  ' çöð ïåø÷àã ïéðøçà ïéðéöåá(éôàå ùèáå÷  ).ב"ע ס ע"ב(למטה 

úøàôúå ãñçå – ב" ע'ע ס"ב(ל "שוב הוא מונה מתתא לעילא כנו(.  ïéèäìå
 àúåîéìùáàúååãçá - ושלימותא היא אוירא דהיינו , ס"חדוותא היא המו

א קדמאה הקדים חיוורב. וכאן מבאר את הבטישה שלהם, השלימות של כל פרצוף
וכאן שמדבר בחכמה מפרש , ס לאוירא שכן עסק בקו השמאלי של מידת הדין"מו

   ).ב"ע ס ע"ב(ס "וממילא מקדים את האוירא למו, יןאת קו הימ
äàúéìú àøååç –

 - éìñå úéçðå øéäðå èéäì÷ .)ב"ע ס ע"ב(דהיינו הדעת  

 העטרין 'מאחר והדעת כולל את ב, וזאת. 'להיט'נוסף כאן על שני הקוים הראשונים 
דעת (ולהיט ) דעת דחסדים(וזהו נהיר ,  מוחין'ובכך הוא לבד נחשב לב, ג"חו

                                           
 ".לאסתכלא בצרורא"א "ע נט ע"ב' גי 365
" בצרור החיים"ושרש הנפש הוא , תתקשר בשרשהדדוד " נפש"תפילת אביגיל היתה ש 366

 .כלומר במידת המלכות דאצילות
' הוא שאפשר ליצור מציאות א" הכולל"שכן רק דרך , "עם הכולל"הבנת כל גימטריא שהיא  367

 ).ג"ש צז ע"ו הקדו"לש(ע "ולכן הכולל נחשב הוא כמספר בפ, הכלולה מפרטים רבים
אמנם כל הצבעים האחרים באים בהארה , בגוון לבןשהרי כל חסד הוא פשוט ולכן מכונה  368

וזהו דווקא על ידי מידת הגבורה המגבילה את , מיוחדת ללא פשיטות אלא עם הרכבת הצבע
 .המופשטות לעניינים המסויימים

ז ספירת יסוד נחשבת כאילו היא "עכ, כאן נמנים מלמטה למעלה' ג דלעיל נקט שהבחי"אע 369
' א' והנה כל הקו האמצעי נחשב לבחי. א שיסוד שייך לקו האמצעיוטעם הדבר הו, למעלה מגבורה

 .373 לקמן הערה 'ודעת אכן היא למעלה מגבורה ועי
 .ג והתבסמותם"ג עצמם כי אם על החיבור של החו" לא קאי על החו'הם '370
ה בניקוד אלקים כי טובים "יין המשמח הוי ,ל" זד"ה ע"ז צ"א על תיקו"בביאור הגר 'עי 371

דהיינו שזהו גילוי של הבינה ותיקון של . ל"עכ,  והוא יין המשומר בענביו,אנפין' דודיך מיין ע
 .ה במתנת"ד ד"ז לג ע"א על ת" בהגר'ועי, ל שזהו החיבור והתבסמות"וממילא כנ, ן"הזו
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 דהיינו –àçåîã àúåîéúñî ÷éôðå  .372)ב"ע ס ע"ב(וכנגדם אור ואש , )גבורותד
ומכונה , מלכות - äàòéáù àúéòöîà àðéöåáá ùèáå. )ב"ע ס ע"ב(ב "מזיווג חו

éôàå÷  ).ב"ע ס ע"ב ()ד"ד מ"י פ"ס( " באמצעמכווןהיכל הקודש "בסוד " אמצעיתא"
äàúú àçåîì àçøà -  הזווג נכלל היסוד בגוף והנה לפני". אורח"יסוד מכונה 

ה דעת "ה(ועל ידי המוחין הרי הוא סוד דעת שבו תלוי הזיווג , בסוד אבר מת
ð" àçøåà ÷éôàå à(374). א"ע סב ע"ב (373הוא נהיה חי, )המתפשט בחוט השדרה

ììáäàúú à( –שכן פרצופה מתחיל מחזה , "ליבא תתאה" המכונה ' דהיינו לנוק
ה מקום " אינם ניתנים לה אלא דרך החזה ה' נוקשכל אורות, ועוד. א במקום הלב"דז

 ' כל הספירות דנוק- àúúìã ïéðéöåá åäìë ïèäìúîå ).ב"ב ע"ע ס"ב (375הלב
מכיוון , ועוד. 'על שם סוד המנורה שהיא בנוק" בוצינין"ומכונים , י הדעת"מאירים ע

ועל ידי הארת (, ק" הוא על ידי הגבורות הבאים משורש בוצד'שכל בנין הנוק
 בין מוצעהעין הוא מוהנה הסתכלות  ).א"ע סג ע"ב) (סדים נהירין הבוציניןהח

שכן אינו פעולה מוחלטת ולכלל מחשבה טרם הגיע שכן רק  (המחשבה ובין המעשה
 עומד בין המוחין שבראש שהוא,  לעניין מקומו שבגוף וכן הוא,)כ הלב חומד"אח

 כח הוא שופעי "עואור המוחין  בושמתלבש , עצמו וכן הוא ענין העין .הגוףובין כלי 
'  זיינו וה,)'כמו שיתו(ת "הם שרשי זהרי  ,גווניןה' נרשם ענין זהוא ש ובו ,ראיה

 ø øîà"àåä úåàé ù, ç÷ôé ïéîåé ÷éúòå ).א טז"ש א"פת( הנזכרים לעיל בוציניןה
éì êéøèöúã àúòùá êìò àã àðéòä - לכן , ק"כיון שתיקנת את העינים דע

, שכר מצוה מצוה) ב"ד מ"אבות פ(והוא סוד . ך בשעה שתצטרךיפקח עינא דא על
   ).א"ע סג ע"ב(שממנו נהנים הצדיקים 

 àðàú-  יש מקום לפרש מהו שבא רבי שמעון להוסיף על דברי רבי אבא
 376קוין' ין באופן שאינם בסדר גחיוור אבא את ה'לאחר שפירש ר) א: אופנים' בב

והנה יש לשים לב (לפרשם בסדר קוין ש "בא ר, דהיינו מציאותם קודם התיקון
יאות 'י לעיל ש"כ אמר לו רשב"אעפ, ז שרבי אבא ביאר הדבר בלי לפרש תיקונו"שעכ
 ולא 'תו תאנא'אמנם לפיכך יש לגרוס ).  אבא נכונה'דהיינו שאף דרכו של ר, '377הוא

ת " אבא דיבר בסדר ז'ר )ב. שכן הוא נוסף על דלעיל שכן והא מעין עניינו, 'תאנא'
ע "ב(ק עצמם מהגרון ולמטה "ת דע"י מדבר בז"ואילו רשב, הכלולים בעיינין עצמם

 .והוא סוגיא חדשה לחלוטין וממילא יש לקיים את גירסתינו) א בדרך אפשר"סג ע
øååç åâá øååç - א"ע סג ע"ב (378דהיינו נקודה בהיכליה, חכמה שבבינה.(  øååçå

øååç ìë ìéìëã - א"ע סג ע"ב) (ה חוורא תליתאה"ד( ל"דעת וכנ.(  äàîã÷ àøååç
 úéçðå ÷éìñå øéäð- מתרחצים ומטהריםס ו"תחילה עולים הבירורים למעלה למו ,

ñ"úìúì à(379  øèñìã éðéöåá(àúúì  ).א"ג ע"ע ס"ב(א "ואז יורדים חזרה לז
                                           

 ונחית טוא אשא שאינו במנוחה להיעטרת דגבורות ה, ל"ש פנימיות וחיצוניות יא וז" פת'עי 372
 .כ חסדים מים הם במנוחה והשקט"משא

דעת שלו היא התורה  ללאאחד רגע שיש לו  שאדם ,ב"א ע"ז נ"א על תיקו"בביאור הגר'  עי373
לבד הברית שאינו חי כי אם מ תמיד בתוקפם וכל אבריבחיי חיותו של האדם  ו.אבר מתבבחינת 

הוא אז באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שלעולם יהיה כן הוא  ו.על ידי התעוררות הדעת לזיווג
 והכל אחד כשזה נפתח ,ל"וזה ביה איהו "א ד" פא עז"א על ת" בהגר'ועי, 'זמן התגלות העטרה וכו

 .כ"ע, 'זה נפתח ודעת ויסוד הוא א
 .ב גורס את המוסגר"ב ע"ע ס"ב 374
 ואתפשט רחמי ,ליל בדינא האי תפארת כליל ברחמי וכ, תאנא:ב"דף קמא עלקמן  'עי 375

א על "בהגר 'ועי. כ"ע, בדכורא ואתעבר ונקיב לסטרא אחרא ותקין מעוי דנוקבא בסטרא דדינא
 .א"צ טז ע"ספד

 .ת ויסוד נכללים בקצוות"שכן ת 376
 ".יאות הוא"י כי "שהרי בכל יתר פירושיהם של החברים לא מצינו שאמר עליהם רשב 377
 .361לעיל הערה ' עי 378
 .וכן הוא בדפוס מנטובא, "לתתא"ולא , "דנהיר לתלת"א גורס "ע סג ע"ב 379
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 àìàîù– א"ג ע"ע ס"ב (ק"הוד דעו בינה גבורה(. àøååç éàäá ïçñàå ïéèäìå - 
שרש הארה זו בא ו, דהיינו בינה הכלולה בעין, חיוורן  שמקבלים הארה מגוו'פי

, ל"על ידי הבטישו הנ) ק"כלומר מאוירא עילאה ומבוצד(א שבעין חיוורמהארת ה
éçñàã ïàîë  ).א"ע סג ע"ב(כנגד אוירא " ואסחין", ק"כנגד בוצד" ולהטין"' ולכן כ

ïéáè ïéîñåáá äéôåâ  ïéçéøáå- שמות (בסוד , ס הוא שורש לכל בוסמין טבין"המו
ש "ה וז"ג ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר(והיינו המשח רבות , "בשמים לשמן המשחה) "כה ו

וכל אותם הבירורים , 380המה הבירורים העולים למעלה" בוסמין"והנה ה. )שם
ן הוא "שכן כל שם ב, טעם הדבר. )ד ביה סליקו"צ ד ע"א על ספד"בהגר(ס "אתברירו במו

וזהו , "רוחצות בחלב"והוא סוד . )שם(ס "יא במווכל אתבסמותא שלהם ה, בעינים
ע סג "ב ()ה עיינין"ב ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(" אסוותא דעיינין"המכונה בלשון הזהר 

ת "תחילה היתה הארת העיינין למעלה מן הז - àúéîã÷á éåìò ååäã äî ìò ).א"ע
ולי שצריכים העיניים ליטהר מהח, עוד אפשר לומר. לפני שירדה הארתם לתתא
   ).ב"ע סג ע"ב( קודם לכן 'שהיה שקוע בו על ידי הקלי

àðééðú àøååç - ב"ע סג ע"ב (ל"חכמה כנ(. ÷éìñå úéçð  úìúì øéäðå
àðéîé øèñìã éðéöåá, ïéèäìå ïéçñàåàøååç éàäá ,á éçñàã ïàîë á ïéîñå

ïéçéøáå ïéáè àúééîã÷á éåìò ååäã äî ìò -  זו תוספת הארה על מה שהיה שם
   ).ב"ע סג ע"ב( 381בתחילה

äàúéìú àøååç - ב"שכן הדעת שרשו למעלה מחו, ל"דעת שבעיניים וכנ .
øéäð ðå úéçðå ÷éìñåô åøéäð ÷é ).ב"ע סג ע"ב (חיוור דכליל כל חיוורולכן כינהו 

àçåî ïî åâì åâìã àøååçã -  לגו"ו,  מחכמה- " לגו"וכוונתו , פ"ב" לגו לגו"נקט "- 
שאינו , ס"ל שכאן מדובר על הארת האוירא למו"עי. עניינו דעת" מוחא"ו, מבינה

ס "היינו מו" מוחא"וממילא , ס"ממו" לגו"ו, מקרומא" לגו"והוא , 382אלא נהירו דקיק
שכן שם קיימת אחיזה , א"דהיינו שערות ז - àîëåà àøòùá ùèáå ).ב"ע סג ע"ב(

האי שחור אדום הוא אלא ) "א"נדה יט ע(ובסוד ,  ולכן הם שחורים'של הקלי
וגם על ידי , 383ס"שורשם שבמוהארה מ הוא על ידי 'וידוע כי ביטול הקלי".שלקה

 כלומר שאין -êéøèöà ãë  ).ב"ע סג ע"ב( הרי הוא חסד עלאה 384הארת האוירא
אזי , אלא כאשר יש התעוררות מלמטה על ידי מעשים טובים, השפעה זו תמידית

הארת  - ã àçåîáå àùéøáåàùéø .)א"ע סד ע"ב(א "מתבסמים השערות של ז
, 385שכן ישנם שם דינים דדכורא תקיפין ברישא, א"העיניים מאירה לגלגלתא דז

ק לבסם "הארת עאת ממילא צריך . י דאמא"א עומדים כנגד נה"ד דרישא דז"חבוכ
והזכיר יסוד זה . ד"והמוחין שבו הם חב, הגלגלתא'  פי'רישא'. א"את הדינים של ז

מכיוון , א תליתאהחיוורדווקא ב) א"לתא דזשהארת העיניים ממתקת את דיני גולג(
. ק דכללות האצילות"א הוא ו"וז, ק"והדעת הוא נשמת הו,  הדעת שבו'שהוא בחי

 ).א"ע סד ע"ב(וממילא פשוט שעיקר הארתם אינה אלא משורש הדעת העליון 

                                           
 .ה סוד החכמה"ס ה"א שריח הקרבנות עולה במו"ג ו ע" יהל אור ח'עי 380
והענין שכל מה שהעליון רוצה ליתן הארה , ל" המשך דבריו שכותב בשם זהר הרקיע ז'עי 381

לכן קודם זה סליק ואחר כך , חתיו צריך לעלות למעלה ולקבל מפרצופים העליוניםנוספת למה שת
אלא רק , בחוורא תנינא" סליק ונחית"אמנם לא מצאתי שום גרסא כזו שלשונה , ל"עכ, נחית

 .בחיוורא קדמאה ותליתאה
לקמן קכט " (כמבתר כותלא"שזוהי הארה , ב"ש תיקון כ" פת'עי. דהיינו תמצית הארה ממנו 382

לאפוקי הארה דרך שערים (א שזוהי הארה העוברת דרך שערות בצמצום "ע ריג ע" ב'ועי). א"ע
ב שהארה זו היא בבחינת עולם "ב יט ע"ה ח"ו דע" לש'ועי, ב" זהר תרומה קכו ע'ועי). פתוחים

  .הנקודות ולא בסוד תיקון
 .244 לעיל הערה ' עי383
 .ס"דהיינו זיווג בין אוירא למו 384
 .א"ז ע"א כ"ש בגר"ב וע"צ כו ע"לשון הספד 385
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åøàúùàã ïéøúë úìúì øéäðå - ת יסוד ומלכות"כלומר שהדעת מאירה לת ,
ק נעשה "ת דע"וממילא ת. א על סדר הקויםחיוורת הארות הי מפרש א"ל שרשב"וכנ

א נמצא כתר פרצוף לאה "ובדעת דז(א "ק נעשה דעת לז"וכן יסוד דע, א"כתר לז
אמנם אם ". עטרת"ולכן מכונה ,  כתר'ק נעשית לבחי"ועטרת היסוד דע, )מאחוריו

המוחין ' ן געניינ" תלת כתרין"שה הרי, א"ל היא לכתר גלגלתא דז" הנ'וברישא'כוונת 
éà  ,)א"ע סד ע"ב(א " דהיינו תיקוני ז–äàìâì êéøèöàã äîë  ).א"ע סד ע"ב (ד"חב

éî÷ àçéð386îéúñ ÷éúò ààìëã .   
àðàúå,àðéò éàä íéúñ àì 387 –ק יש הארה והשגחה תמידית " מעיינין דע

ïéøú ïåðéàå,åøæçúàå 388ãçì  , àðéîé àåä àìë ).א"ע סד ע"ב(לשם קיום העולם 
àîù äåä àì àì- והם תרין , א"ה דרדל"ושרשם מנו(א הם תרין עיינין "לגבי א

א הכל הוא "אלא כיוון שבא, ))ה ואמר"ד ד" ו עצ"א על ספד"בהגר. (פלגין דגופא
כד ה "דד "צ כא ע"א על ספד"בהגר. (הרי שלגבן כחד דרגא הן חשובים, ימינא

כי כל עניין היותה אם , העין הימנית היא יותר רחמים מן העין השמאלית. )אתגליין
ע "ב(אבל מצד עצמה היא כולה רחמים , שמאלית הוא רק בגלל היותה שרש הדינים

ושינה ") נאים("תנומה : ' בחי' מנה כאן ב- êéîãà àìå íéàð àì ).א"סד ע
, תנומה היא כאשר מסתלקים המוחין ולא נשאר אלא רשימו דלהון. 389")אדמיך("

 ,àìë ìò çâùà àåäå). א"ע סד ע"ב(ושינה היא כאשר גם רשימו זה מסתלק 
åäìë ïðæúî àðéò éàäã àúåçâùàîå.   

àðàú,éúñà àã àðéò éà íàãç àòâø , åäìë àîéé÷ì ïéìëé àì -  וכמו
שלא יכלו מלכין קדמאין להתקיים מכיוון שלא היתה להם , שהיה בעולם התהו

 , דאשגחותאעיינין'  ז נמצאיםא"בעין דז ).ב"ע סד ע"ב (390א"הארה והשגחה מעיני א
צ ז "א על ספד"בהגר( ק" עינא דעבעניין" עינא"את תיבת פ "זהזכיר האידרא וכנגדן 

צ לא "א על ספד"בהגר (391 שמות'ר ז"יש ליצה,  אלה'וכנגד ז). ה ואמר עינא"א ד"ע
שכן אין , שכן תמיד עיניו פתוחות - âá"àçé÷ô àðéò éø÷à ë .392)ה והענין"ג ד"ע

מכיוון ששורשו הוא בעיני , וטעם הדבר). א"ע סה ע"ב(להן גבינין המכסים עליהן 
שכן מקומו למעלה מכל הפרצופים  -äàìò àðéò ). ד"ב יח ע"ו כללים ח"לש(ק "א
ס "ומו, ס הרי היא נהירו דעינא"שכן בו הארת מו -àùéã÷ àðéò  ).א"ע סה ע"ב(

ועל ידי הגבורות , 393והנה כל קדושה היא מסוד הגבורות. הוא שורש הגבורות
השגחתו מתפשטת  -àúåçâùàã àðéò  ).א"ע סה ע"ב( בעולם 'מתקדש שמו ית

 -   àìã àðéò}ì÷. {êéîãàíéàð àìå  ).א"ע סה ע"ב(לתתא ואינה נפסקת לעולם 

יש כאן  -àìëã àøåèð àåäã àðéò  ).א"ע סה ע"ב( ב מה שביארנו" לעיל קכט ע'עי
,  אור המקיף'חה בבחיאו שזוהי השג: בתרתי" הוא נטורא דכולא"מקום לפרש מהו 

 אלפי שנין בכדי להביא 'ט שהיו במשך ו"או שכוונתו לבחינה השומרת את כל המע

                                           
 .שם משמע דהוא לשון של נטילת רשות מרבו, ב" זהר וירא צו ע'עי 386
 .ג אשגחא" ע'צ ו"א על ספד" בהגר'עי 387
שכל הפסוקים המדברים על עולם התהו נאמרו , ה בראשית"ג ד"ז מא ע"א על ת" בהגר'עי 388

, "ומתחזרן"ע גורס "הב). ב"ע נז ע"ב(פ "נ פב"עניינה סוד חזרת זו" אתחזרו. "ר דווקאבלשון עב
ובדפוס אמסטרדם גורס , "ואתחזרו"ובסוגריים " ומתחוורן"במהדורת דפוס מנטובא הגירסא היא 

 ".ומתחוורן ואתחזרו"תרווייהו כחדא 
 .עינוי דרישאה " לעיל קטע ד'עי 389
 .ק"א אשתיל בע" שזד" ע' כצ"א על ספד"בהגר 'עי 390
דרש רבי עוירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצר הרע : א" סוכה נב ע'עי 391

 'וכו קראו שונא מהשל 'וכודוד קראו טמא  'וכומשה קראו ערל  'וכוהקדוש ברוך הוא קראו רע 
  .'וכו קראו צפוני יואל 'וכויחזקאל קראו אבן  'וכוישעיה קראו מכשול 

 .ה ואמר עינא" ד' זצ"א על ספד"בהגר 'עי 392
 .ברכה וקדושה, בביאור יחוד, ה ודא"ד ד"א ע"ז ל"א על ת" בהגר'עי 393
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כנגד  - àìëã àîåé÷ àåäã àðéò ).א"ע סה ע"ב(את הכל לידי גמר ותיקון בסופם 
) áë éìùî(áéúë éàä ìòå ). א"ע סה ע"ב( שפע קיום העולם שאינו נפסק 'בחי

êøåáé àåä ïéò áåè - שכן החסד (על שם החסד עילאה " טוב עין"ק מכונים "עיני ע
ìà  ).א"ע סה ע"ב. (ה הארת האוירא שמאירה לעין שלו"ה, )394הגנוז מכונה טוב

êøáé àìà êøåáé éø÷ú - אלא , שלעולם אין פרצוף מאיר לתתא מעצמו, הנה ידוע
ואז הוא מקבל מלבד הארה , צריך הוא לעלות עוד יותר למעלה לקבל משם הארה

éø÷úà éàäã , )א"ע סה ע"ב(כ מאיר לתחתונים "ורך עצמו גם תוספת ברכה ועילצ
ïéò áåè,àìëì êøáî äéðîå .   

äàúú àðéòì åøéäð úéì àðàúå –י "שכן הוא בנה, ונקרא תתאה. א" דז
äàçúñàì  .)ב"ע סה ע"ב ()ב"זהר בראשית כא ע(ק הרי הוא לבר מגופא "דע

 àúåîëåàî àúåîéîãàî- סומק , לבן כנגד חכמה: ין מתפרטים כך הגוונין שבע'ד
). ב"ע סה ע"ב(ואוכם כנגד גבורות שבדעת , ירוק כנגד חסדים שבדעת, 395כנגד בינה

ה "ב ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר (396ואפילו ירוק, א הינם דין"כל הצבעים שבעין ז
, א לא צריכים מיתוק כל כך כמו אוכם וסומק"והנה חכמה ודעת דחסדים דז). עיינין

ãë øáúà àøåäð éàäî éæç  ).ע שם"ב( צבעים אלו ' הזכיר האידרא רק בלכן
äàìò àðéòã àøååç ïéò áåè éø÷àã - א אין מקום "כלומר שללא הארה מא

א על "בהגר" ('עורה למה תישן ה) "תהלים מד כד ('והוא בבחי. א בעולם"להשגחת ז
בים מחמת שהם כוא, והוא סוד רפואת העיניים). ה ואמר שם"ג ד"צ ו ע"ספד

ע "ב (397"טוב עין"ס המכונה "ומתרפאים על ידי מים חיים דמו, שמתלהטים בסומקא
 àùéã÷ àã äàìò àðéò øéäð ãë òãéã úéìå, àã äàúú àðéòì éçñàå ).ב"סה ע

åäéà øá - עינא קדישא"ק המכונה "אין מי שישיג האיך מתפשטת הארת עינא דע "
 'ונותן האידרא ב. 398 סוד הקדושהס אשר הוא"מוהוא בא שכן שרשו " לעינא דז-

למעלה מכל כלומר  "עילאה"מכיוון שהוא , 'הא: טעמים למה אינו מושג לתחתונים
   ).ב"ע סה ע"ב" (קדישא "לכן הוא גםו, ס"שכן הוא בא מנהירו דמו, 'והב, האצילות

ïéðéîæå  ïéðåéìò éàëæ àéé÷éãö- 399א" דז'כלומר דווקא אלו שנשמתם מסט 
áð äéòùé (ïéòá ïéò éë  åàøé(ìàúîëçã àçåøá àã éîçî,ää " ã ).ב"ע סו ע"ב(

 ,ק"ס בעינא דע" הארת מוהך מאיראשלעתיד לבא ישיגו הצדיקים הי כוונתו לבאר -
שערי אז יתפתחון כן  ש,א"לתתא לעיינין דזאותה ההארה הלאה  ההיאך מאירכן ו

כשיתגלה החסד ,  לעתיד לבא- éúîéà,éé áåùá  'ïåéö ).א"ע סו ע"ב (ס"דמוחכמה 
ז בא "וע. 400והוא סוד הקמת הקשת בסוף האלף הששי. )א"לקמן קמב ע( בפומא דאמה

                                           
חסד נחית ואתפשט ,  ולא אתפשט לתתא,טוב כליל כלא בגויה: ב"ח ע" תרומה קסזהר'  ועי394
 .לתתא
 .ב שזה אוכם ולא סומק" כב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 395
א הוא כולו "שכן א, ז"א בד"א לא"ומה החילוק בין ז, יהיה דין טעם הדבר כיצד יתכן שחסד 396

. א שאצלו הוא שמתחדש הנהגה של חסד שכל יסוד מציאותו הוא בכך שאינו דין"כ ז"משא, חסד
א החסד נחשב בבחינת דין לגבי החסד "ואילו בז, א החסד הוא בבחינת חסד בלבד"ממילא בא

  .א"שבא
 .ל בטעם הדבר"ואכמ, ה ירוק אדום שחור"ים ה צבע'א שאינו מזכיר אלא ג"ש בגר"ע

 .ה תניא מפני מה"ר ד"שמביא את דברי האד, ה ואמר סתם"ג ד" ע' בצ"א על ספד"בהגר 'עי 397
 .393ל הערה "כנ 398
א "ט ע"קכ לעיל 'ועי, כ לעניין אלה שנשמתם אינה ממלכא קדישא"ב מש"ד ע"ז רצ" אד'עי 399

 .א"להדבק בא) א"שנשמתם מז(לגבי תאות הצדיקים 
 ולקבל תלת גוונין ,ובאלין תלת אתמר שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך: א"ד ע"ז כ" ת'עי 400

' וכואליו בלבת אש מתוך הסנה '  דאתמר בהון וירא מלאך ה,אינון תלת גוונין דשרגא) זמנין(
 בההוא זמנא דיהון נהירין תלת גוונין , דא בת עיןואינון לקבל שלשה גוונין דעינא בלבת אש

דעינא דאינון לקבל תלת גוונין דקשת מיד וראיתיה לזכר ברית עולם ובההוא זמנא כי עין בעין 
' וכנגד ג, "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך"ובאלה השלשה נאמר : תרגום [ציון' יראו בשוב ה

' והמה כנגד ג" אליו בלבת אש תוך הסנה' אך הוירא מל"צבעי הנר שנאמר בהם ' צבעים המה ג
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עד דיתחזי , )א"ה דרדל"דהיינו נו (לא תצפי לרגלי דמשיחא )ב"נח עב ע(מאמר הזהר 
והנה ידוע ). ב"ע סו ע"ב (האי קשת בעלמא מתקשטא בגווני נהירין ויתנהיר לעלמא

) áéúëå)ãé øáãîá  .א"עניינו כאן גילוי מוחין דז" ה"הוי"ו,  יסוד' הוא בחי'ציון'ש
éé äúà äàøð ïéòá ïéò øùà' - שאז הוצרך , זה היה בשעת תיקון חטא המרגלים

מכיוון שהיה קטרוג , וזאת. א"א לגלות את דיקנא דז"ק לז"משה להוריד את הארת ע
ינא נטירא ולכן הוצרך לגלות את בחינת עינא פקיחא ע, שעמד להחריב את העולם

 àáè àðéò àìîìàåäàìò  . כדי להוריד רחמים גדולים אלו401)ב"ע סו ע"ב ('וכו
àãç àòâø í÷éîì àîìò ìéëé àì äàúú àðéòì éçñàå çâùàã –  הטוב העליון

הוא החסד הגנוז באוירא שמאיר דרך הקרומא להעמיד את העולם ומכח בחינה זו זן 
   .)א"ע סז ע"ב(בחסדו כל בשר 

àðàúúåòéðöá àøôñã à )ב"ע ו(àúåçâùà î äàúú àðéò , çâùà ãë
äéá äàìò åøéäð -א "אין מקום להשגחת ז, א" מכאן רואים שללא הארה מא

ו כד אשגח נהיר'כ "ומש, "'עורה למה תישן ה) "תהלים מד כד ('והוא בבחי. בעולם
ג "צ ו ע"א על ספד"בהגר(א "א עם השגחת ז" דהיינו שנכללת השגחת א'עלאה ביה

א על ידי נהירו עילאה "ק מאיר לעינא דז"ומכאן ראיה שעינא דע). אמר שםה ו"ד
 כלומר כאשר הוא משגיח 'כד אשגח'. הרי הוא סוד אור דאוירא הרי הוא האור הגנוז

àåää ìééòå  ).א"ע סז ע"ב ('א נחשבים לעין א"אזי נחשבים עיני ז, ועיניו פתוחות
àìë øéäð äéðîã äàúúá äàìò åøéäð -  מתהפכים כל , א"ק בעינא דז"עכשמאיר

ומהם , א לחד עינא" העיניים דז'ואז נחשבים ב, חיוורהגוונים דבעיינין דיליה ל
, והנה יש עומק נוסף בדברי האידרא והוא. יוצאת ההארה עליה מתקיים העולם

ויסוד דיליה מאיר , חסד עילאה דהיינו חסד דחיוורא דגלגלתא: שישנם כמה בחינות
 'וכבר נת. ס" דבטש במו402 ישנו החסד שבאוירא עצמו ויסוד דיליהוכמו כן. באוירא

 דהיינו כלל 'ההוא נהירו'וזהו ,  שגם חסד וגם יסוד מכונים אור)ה נהיר"ב ד"ע ס ע"ב(
 ).א"ע סז ע"ב( כלומר שמהם מתקיים העולם 'נהיר כלא', 403ל"החסדים והיסודות הנ

ää" ã)íù (éé äúà äàøð ïéòá ïéò øùà' -א התלוי באשגחא " זהשגחת'  פי
 âì íéìäú( ïéò äðä (áéúë ).ה אשגחא תתאה"א ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר(עילאה 

éé 'åéàøé ìà, áéúëå )é ã äéøëæ (ä éðéò 'õøàä ìëá íéèèåùî äîä,  éðéò åëæ
éé 'åéàøé ìà, àðéò àìéòìã,éé éðéò åëæ àì  'úåèèåùî äîä,àúúìã àðéò  – 
א על "בהגר ('ק הם נחשבים לא"רדים ואילו בע איברים נפ'א העיניים הם ב"בז

א מקטרג ולכן הוא רץ ומשוטט ורואה "דכורא דסט). ה כד אתגליין"ד ד" כא עצ"ספד
כאשר . 404)ה והענין שדכורין"ג ד"צ לא ע"א על ספד"בהגר(את מעשי בני האדם 

אזי נקראת כל ההנהגה על , זוכים ישראל במעשיהם ועינא דלעילא מאיר עליהם
 המה 'עיני ה"ואז , א"ק מאיר בז"ואז אין ע, ו לא זכו ישראל"כ אם ח"משא, 405שמה

ממילא יתפרש . ק"א בלבד בלי הארת עיני ע"דהיינו השגחת ז". 'משוטטים וכו

                                                                                                                         

' צבעים של העין שהם כנגד ג' באותו הזמן שיהיו מאירים ג". בת עין"זו " בלבת אש"צבעי העין 
' כי עין בעין יראו בשוב ה"ובאותו הזמן " וראיתיה לזכור ברית עולם"הצבעים של הקשת מיד 

גוונין שבקשת הוא בבחינת הגילוי של ' לוי של גשהגי, ד בפירוש הדברים"והנה הנלענ. כ"ע, "]ציון
, וממילא מאחר ויש תיקון וזיווג, המידות פועלים כאחד בסוד תיקון המתקלא' ת בהם כל ג"החג

 .אמנם כל זה לא יהיה בשלימות כי אם לעתיד לבא. יש גילוי של זרע לשם הולדה
הרי הוא התיקון , "בא עלאהעינא פקיחא עינא ט"שזהו בחינת , ג"ב י ע"ו כללים ח" לש'עי 401

אמנם המעיין יראה פשוט שכאן ". אשגחא פקיחא דלא נאים"ה "א ה" דתיקוני הגלגלתא דא'הה
  .ע"וממילא דבריו צ, א"הוא מקום תיקון עיני ז

 .שהוא תתאה לגבי חסד דחוורא דגלגלתא 402
משפיע שכן הוא ה" חסד תחתון"אם כן לכאורה אפשר לכנות את מידת היסוד שבכל מקום  403
 .למטה
 .א" דרגות דסט' עינין הרי הם ז'ב שמייחס את זה לז" לעיל קכט ע'עי 404
 .א"אלא שהוא נכלל בשל א, א השגחה והארה"דהיינו לאו למימרא שאין בבחינת ז 405
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דהיינו נהירו , ק"שכוונתו לחסד דע"  אל יראיו למיחלים לחסדו'עין ה" הפסוק
 המה 'עיני ה" בבחינת אזי תחת זאת נוהגת הנהגה, וכשהם לא זכו. 406עילאה ותתאה

 -  דאימא והמה בגווני סומק ואוכם 'כי דינים באים מסט, בלשון נקבה" משוטטות
והם , "ארץ"ומלכות מכונה " כל"דהיינו יסוד ומלכות שיסוד מכונה " בכל הארץ"

אזי הארת , א"כל זמן שאין הארה מא. )א"ע סז ע"ב(כל הגבורות ) כללות' פי(חותם 
כלומר שרק החלקים המתוקנים ביותר עולים למעלה , וזר אור ח'א הוא בבחי"ז

את אשר אחון ) "א" ע'ברכות ז ('לקבל את ההארה המגיעה להם על פי דין ולא בבחי
   ).א"פא עא "חביאורים לשם " (אחון

àùéá àðéò äéá àèìù àìã óñåé äëæ äî éðôî àéðúã , äëæù éðôî
äàìò àáè àðéòá àçâúùàì - א בגלל שגרם "ה מאמכאן שיוסף זכה להאר

שכן אכילה , )ט, משלי כב" (כי נתן מלחמו לדל"וזהו סוד הכתוב . לזיווג בעליונים
ס "והוא גילוי דמו, )ה ואמר סתם"ג ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר(היא מלשון זיווג 

 ביעין וחוטמא 'והיינו הגילוי של ב, )ה ואמר דנהירו"ד ד" ע'צ ו"א על ספד"בהגר(
וזו ראיה לכך ). ה תרין נוקבין"א ד"צ ז ע"א על ספד"בהגר(יסוד נפקי ביניהון 

ה כינוי לעינא " ה'עינא טבא עלאה'שצדיקים זוכים להארת עין עילאה מיוסף דהיינו 
ää" ã ).ב"ע סז ע"ב (407 היסודות' ב'על שם הארת החסד עילאה שבו מבחי, ק"דע

)èî úéùàøá (ïéò éìò úøåô ïá óñåé úøåô ïá - טרא דיסודר שרשה מס"כל פו ,
ר תלויה "כל פו. פריות' דהיינו ב" פורת"פ "ולכן הזכיר ב,  יסודות'ושם ישנם ב

ïá àåä éàîà  ).ב"ע סז ע"ב(ק "בהקמת הברית סוד הקשת התלוי בהשגחת עינא דע
éìò úøåô ïéò,äéá çâúùàã ïéò úáñ ìò øîåìë , áéúëå )áë éìùî ( ïéò áåè

êøåáé àåä,î " è)è áë éìùî (î ïúð éëîçìåìãì  – שעל ידי השגחת עינא , ל"כנ
וזהו , כ אכילה"מכונה ג וזיווג, ועל ידי כך הוא ראוי לזיווג, ק נעשית הנסירה"דע

 חיויזהר (דלית לה מגרמה כלום , "דלה ועניה"' שקודם הזיווג מכונה הנוק" לדל"עניין 

   ).ב"ע סז ע"ב ()ב"רמט ע
î"ãç éø÷à è,ú "äéðéòá ç408äàúúã , àðéò úéà àðéîé, àðéò úéàå 

àìàîùã,éðååâ éøúá éøú ïåðéàå ,àìàîù àðéò úéì àëä ìáà , åäééåøúå 
é÷ìñ ãç àâøãá,àðéîé àìëå ,ïéøú àìå ãç àðéò êë éðéâáå 409 - א " עיני ז'ב

אין מתגלים אלא בעולם ו, ר" מיני המים שישנם בעץ הדעת טו'הינם בבחינת ב
ה אל "ב ד"ז צ ע"א בת"בהגר (א עין אחתשכן אפילו בבריאה אין מתגלית אל, היצירה
א אין "אמנם בא). א"ע סח ע"ב( גוונים שונים 'שני מיני מים אלו הינם בב). תאמרו

ה " פלגי דגופא נו'שכן הם ב, ' עיניים שניהם בדרגא א'ועל אף שיש לו ב, הדבר כן
אלא  (חיוורולשניהם גוון שווה דהיינו ). ה ואמר עינא"ד ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר(

 אפילו שאליבא דאמת 'ולכן נחשבים הם לא,  הוא יותר רחמים ממשנהו'שא
 , àðàúå,àã àðéò ,àúåçâùàã àðéò àåäã ).א"ע סח ע"ב(במציאות הם שנים 

øéãú àçé÷ô, ïàãçå øéãú ïàëééç )ñ"ïàæçå à (øéãú - לשונות הללו'ג  :
, וביתר ביאור. ד"וד חבין דעינא שהם בסחיוור 'הינן כנגד ג, וחדאן, חייכאן, פקיחא

ולכן כנגד . ועל ידו נסתמים עיינין, א יש אחיזה לחיצונים"הנה בדעת המתפשט בז
, א דורמיטא וסתימת עיניים"מכיוון שאין בא, "פקיחא תדיר"א כתוב "הדעת שבא

 שמחה סתומה בלב ולא 'הא,  שמחות'ב יש ב"וכנגד חו. אלא ההשגחה היא תמידית
שכן , וכנגד בינה" חדאן"כ " מאשר שמחה בעלמא והיינו משולכן אינו יותר, מתגלה

כ "והשני היא שמחה שמתגלה על ידי שחוק והיינו מש, שם הדינים מבוסמים

                                           
 .א"כלומר שגם מאיר בז 406
  .ה כד אשגח"א ד"ע סז ע" ב'ועי. הן של חוורא דגלגלתא והן של אוירא 407
 .'בעינא'ופעם , 'בעינים'ה כד אתגליין גורס פעם "ד ד"א עצ כ"א על ספד"בהגר 408
 .ש כד אתגלין"ה וז"וכן ד, אתגלייןה "דכד ד "צ כא ע"א על ספד" בבהגר'עי 409
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ובסוד , שכן הוא אינו מושג אלא לעתיד לבא ושם מתגלים, וכנגד חכמה, "חייכאן"
נתו יש לפרש שכוו" חדאן"במקום " חזאן" והנה אם נגרוס". אז ימלא שחוק פינו"

, להשגיח על הפרצופים שתחתיו, 'הא:  דברים'לרמוז על כי העיניים משמשות לב
,  דברים אלה אינם בקביעות'ב, א"בז. להסתכל כלפי מעלה בכדי לקבל שפע, 'והב

éåä àìã  ).א"ע סח ע"ב(ק תמיד מסתכל כלפי מעלה כדי להשגיח לתתא "ואילו ע
äàúúì éëä,á àøååçáå àîëåàáå à÷îåñá ïìéìëã â 'éðååâ - ק יש ג"בעיני ע' 
והאי דלא נזכר ירוק ביניהם הוא .  גוונים'א יש ג"ואילו בעיני ז, חיוורגוונים וכולם 

ע "ב(וכן הוא אינו כל כך נוטה למידת הדין כמותם , בגלל שהוא כלול באוכם וסומק
 .)א"ע סח ע"ב (הגבינין מכסים אותםכן  ש– àçé÷ô øéãú äåä àìå ).א"סח ע

410)ñ"ìã ààðéáâ äé ( àøèåñ àðäáâ úéìã)ñ"àøãåñ éðéáâ äéìë à) (ñ" äéìã à
ïàñëîã éðéáâá äéðéò (àðéò ìò - א מכסים עליהם בסוד שינה "גביני עיני ז

). ק כאן"ת דרך אמת על הזוה"כ בהגה"וכמש, הוא השפה של כסוי העין" סוטרא"ו(
מכיוון , "י למרוםדלו עינ) "ישעיה לח יד(וכמו שנאמר ,  היא מלשון הגבהה'דלית'

ובשינה הם יורדים על גבי העיניים , שהגבינין הם גבוהים מהעיניים ומקיפים אותם
צריך להגביה את הגבינין , שבעת שמתעורר האדם משנתו, ל"ועוד י. ומכסים אותם

ונראה שנכון יותר לגרוס כאותם ספרים . בכדי שיוכל להסתכל, ולסלקם מן העינים
לאשמועינן שהגבהת עיניים גופא אף הוא נפעל על , 'דמכסאןדלי עיניה בגביני '' שכ

וזה , ")דלו עיני למרום"כ יותר נכון בלשון הפסוק "והוא ג(ידי הגבהת גבינין דיליה 
סוד מיתוק הגבורות שכן כביכול הגבינים מפנים את הדרך שתהיה עלינו בעיקר 

 ,'ãî íéìäú ( äîì äøåòéé ïùéú(òå" áéúë ã ).א"ע סח ע"ב(השגחה לטובה 
)èé á íéëìî (éé ç÷ô 'êéðéò -סילוק זמן הוא הרי א יש זמן שעיניו סתומות " בז

שיוצאת הארה מועטת , בבחינת סתימו דעיינין השגחתו אלא שאין, כך, 'השגחתו ית
ז אמר כאן את לשון "וע. ו"המספיקה לקיום ישראל בגלות באופן שלא ִיְכלּו ח

א הוא על ידי הארה "והנה תיקון עיני ז). א"ט עע ס"ב" ('עורה למה תישן ה"הפסוק 
צ טז "א על ספד"בהגר ()ב"ו ע"לקמן קל(" אחיוורויתסחון בההוא "והוא כעניין , א"מא

ואז הוא , ראשית כל מתפקחן עיינין,  ובעת שמתעורר זה התיקון).ה אתייחד"ג ד"ע
ע "ב" (עיניך' פקח ה"ז אמר כאן את לשון הפסוק "וע. עת הזיווג והדינים מתבסמין

   ).א"סט ע
áèì ç÷ôúàã ïàîì úéà ç÷ôúà ãë,å ïàîìáèì ç÷ôúà àìã   - 

ב "צ כב ע"א על ספד"בהגר(א "א לז"הוא כאשר אין גילוי של א" פקיחת עיניים לרע"
ק פקיחו דעינא "שבע, א"ק לז"מתבאר כאן עוד חילוק בין עיני ע. 411)ש בגין"ה וז"ד

 'א יש ב"ואילו בעיני ז, חיוורן כולו גוון שכ, הוא כולו טוב בהשגחה והנהגה אחת
 ' יש ב-  éååç÷ôúàã ïàîì ).א"ע סט ע"ב( ואפילו כשעיניו פתוחות 412מיני השגחה

ואז נעזב , וזהו בסתימו דעיינין. על ידי סילוק השגחתו, עונש טבעי )א: מיני עונש
ה וכמו שהי, למעלה מדרכי הטבע עונש נסיי) ב. גת הטבענהאדם ליד המקרה ולה

והנה כשיש רשעים גמורים הכופרים . א"והוא בפקיחת עיניים דז. לפרעה ומצרים
 ).א"ע סט ע"ב( טבע בלבד ' מענישם בפקיחו דעיינין שלא בבחי'הוא ית, בהשגחה

à÷îåñá áøòúà àðéòå ,äéìá÷ì éæçúà à÷îåñå,àðéò àéñëîå  -  כשהעיניים
ע "ב(עינים מתלהט בסומקא  שבחיוורואפילו ה,  מקבלות את גוון הסומקןנחלשות ה

אלא ' אומות העולם אינם מושגחים מאיתו ית -äéðî áéæúùé ïàî  ).א"סט ע
כל הצלתם אינה יכולה לבוא אלא שאז ,  סתימו דעיינין הרי הוא הסתר פנים'בבחי

                                           
 .א גורס דלית גביני סוטרא"ח ע"ע ס"ב 410
 ".משוטטות בכל הארץ' עיני ה"כ "סוד מאמה ענייןכ לעיל ל"כמשו , שאז יש דין חמורכלומר 411

 אוחזים ' שהוא כל זמן שהקליחמור להסתכל בקשתה האיסור ו שזה,ג"ב פח ע"ה ח"ו דע"לש' ועי
  .א"צ בב"בהם כלומר עד ביאת גוא

 .ואפילו ירוק, א הוא דין"ה עיינין שכל צבע שבעין ז"ב ד"צ כג ע"א על ספד" בהגר'עי 412
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שהמה , אמנם ישראל. וכמו טבע מציאות עובדי האלילים, מקרה והשגחת המזלדרך 
ממילא להם אין קיום אלא על ידי נהירו , והשגחתם גלויהתליין רק בפקיחו דעיניין 

להם לכאורה אין דרך לינצל , "מציץ מן החרכים) "ש ב ט"שיה(דעינא בסתימו בסוד 
 ïéîåé ÷éúò ìáà,àðéòã àáè ,øååç åâá øååç , ìë ìéìëã øååç ).א"ע סט ע"ב(

 éøååç– שמצינו בו גואפילו. ק אין שום דין כלל"שכן בע, א"ק חלוק מז"כלומר דע ' 
ע "ב( יותר חיוור מחבירו 'שכל א, מ הם אינם אלא שורשי הצבעים"מ, ין שוניםחיוור
ואפילו הפחות  –äàëæ  åäééðî øååç ãç äéåìò çâùéã ïàîì äé÷ìåç .)ב"סט ע

 מי -  è áë éìùî(êøåáé àåä ïéò áåè (òå"áéúë éàãå ã .)ב"ע סט ע"ב(שבהם 
כלומר שיקבל , "הוא יבורך"בודאי ש, "טוב עין"ק בבחינת "שזוכה לפקיחת עינא דע

 á äéòùé ( úéáá÷òé äëìðå åëì(áéúëå  ).ב"ע סט ע"ב(ק "הברכות מלמעלה מע
éé øåàá' -' ה ואמר "ד ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר(א " היינו הארת העיניים דא''אור ה

פסוק זה מורה שלעתיד לבא יזכו כל ישראל לאשגחא בעינא טבא עילאה ). עינא
שהוא בנהירו עילאה , אחיוור דגוון 'ויהיו מסט. 413א"ה דרדל" רגלין דנו'תלוי בבה

   ).ב"ע סט ע"ב(דאוירא 
àðàú,ëò "íéúñ à÷éúòã äéîù ã414àìëî , àúééøåàá ùøôúî àìå 

à ïî øáúíäøáàì ïéôà øéòæ éîåàã ãç ø –א ולא "א בשם ז" כוונתו לאמירת א
כוונת האידרא ). ה מכאן דכד"ב ד"צ לד ע"א על ספד"בהגר(א עצמו "אמירה של ז

אמנם יש כמה פסוקים שרומזים (ק נזכר בפסוקים בפירוש "שלעולם אין ע, לומר
שכן כל עניני , א"כל השמות הנזכרים בתורה הם בז). אך רק בדרך רמז, ל"ק וכנ"לע

וכל , ושם הוא סוד הבחירה, שהרי שם מגיע תיקון וקלקול, א"התורה ומצות הכל בז
הכל , ס"ק כמו בקרי"וכל הניסים שנעשו על ידי ע. א"פלאות הכל הוא בזהניסים ונ

דהיינו חוץ ממקום אחד , 'בר מן אתר חד'. א"ק בז" התלבשות ע'הוא בהעלם בבחי
áë úéùàøá ( éá(áéúëã  .ו"כמש) ב"ע סט ע"ב(א שלא בדרך רמז "שם נזכר א

éé íàð éúòáùð',ïéôà øéòæã íàð  -דפומא של תיקון  ההבלים ' השבועה היא בז
, א"ז. 415)ש זכאה"ה וז"ג ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(דהיינו שפתיו , א"ד דא"ב דת"הי

כלומר שנשבע במי , ק"נשבע לאברהם בע, ה סתם בכללות האצילות" הוי'שנק
. 416שכך היא המידה שמי שנשבע לעולם נשבע במי שלמעלה ממנו, שנתלבש בו

) çî íù(áéúëå  ).ב"ע סט ע"ב(בפירוש ק הוא רק ברמז ולא "ואפילו כאן הזכרת ע
ìàøùé êøáé êá,àìéòìã ìàøùé , áéúëå )èî äéòùé ( êá øùà ìàøùé

øàôúà , àã øîà÷ ìàøùéì–  א הוא "שכן ז, א אמר את הפסוק הזה"זכביכול
כלומר , "אשר בך אתפאר", על ישראל דלתתאזאת אמר כאילו ו, ישראל דלעילא

עניינו , "אתפאר"כ "משהנה ו. ק"עילאין מעשעל ידך הוא שאני מתפאר באורות 
וכל , 417ק שתחת הפרסה"ת דע"וכתרו עומד כנגד חלק ת, ק"י דע"א עומד בנה"זהש

" אתפאר"כ "וכן עוד טעם יש למש. ק"ת דע"האורות שלו אינו מקבל אלא על ידי ת
ע "ב(והמוחין הם תפארת הגוף וקיומו , שכן כל המוחין שלו תלויים בעבודת ישראל

                                           
 .ה וזמינין בביאור עניין רגלי משיח" לעיל בד'עי 413
. א שבמלכים קדמאין"ק הוא סתום אפילו בפרצוף א"ששמו דע, ד"ב ג ע"ה ח"ו דע" לש'עי 414

א עצמו "ושם הרי מדובר בא, ד"ד ע"ש י"ו הוא מהמבו"שכן מקורו של הלש, ע בדבריו"אמנם צ
  .מלכים קדמאין' בתיקונו ולא בבחי

. א מתיקון זה"א נהיר לפה דז"שכותב שמפה דא, ה ומפה"ד ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר'  עי415
 .שלו' נוקה וגלגלתא אלא זההתיקוני עצמו חלק מפה ה שאין ,ה וההוא"א ד"ע ושם ' ועי

ק הוא שאמר את השבועה ולא "שע, ה מכאן דכד"ב ד" לד עצ"א על ספד"בהגר 'אמנם עי 416
 .ע"וצ, א"ז

 .שליש תחתון 417
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– åøîà ïéîåé ÷éúò ïðéðúå .)ב"ע ע
ל על " אמר את הפסוק הנ418ק"כלומר שאף ע 

, א"ק הוא על ז"שכן כל כוונת ע, "אשר בך אתפאר"והוא . א"דהיינו ז, ישראל דלעילא
והוא המוציא , )ת"ש הת"ק שבו המכונים ע"כלומר הו(והוא העיקר באצילות 

 ללמדינו -  éàäåøéôù éàäå ).ב" ע'ע ע"ב(והמביא את השפע לעולמות ולישראל 
ק אמר כן כלפי "וגם ע, א אמר כן כלפי ישראל דרי מטה"שגם ז,  הפירושים אמת'שב

וכאשר ישראל משלימים מעשיהם הם גורמים שפע וירידת , שזה תלוי בזה, א"ז
כ נבחרו ישראל להיות לו לעם "שעי, וכל זה נתקן על ידי העקידה, א"ק לז"הארה מע

   ).ב"ע ע ע"ב(
ותחילה מבאר את סוד . ק"ועתה יתבאר תיקון החוטמא דע, אר תיקון העיניםכ נתב"ע

, )ה ובפרשת בראשית"ב ד" ע'ז(צ "א בביאורו לספד"ש הגר"וכמ, הכורסיא שהוא שייך לתיקון החוטמא

וישיבה על , שכן החוטם הוא כלל כל הפרצוף, והוא כסא המשפט. א מכונה כורסיא"שחוטמא דז

ע ע "ב(א שתכליתה אינה אלא לבסם את הדינים שבו " בחוטמא דזק"הכסא היא התלבשות הע

 æ ìàéðã" (åéîø ïååñøåë éã ãò úéåä äæç, áéúé ïéîåé ÷éúòå(àéðú , áéúë ).ב"ע
åéîø ïååñøåë" àåä ïàî –עד "שכן כתוב , שלכאורה קיימת סתירה מניה וביה'  פי

רק בעת רצון ו,  התחתונה בארץמצוי כ הכסא"ומשמע שבד "די כורסוון רמיו
שמשמע , "י יתיב"ע" כתוב שמצד שני.  מתרומםכלומר שהכסא" כורסוון רמיו"

כ שפירושו הוא "בעו(שלעולם יושב הוא על זו הכורסיא כלומר שלעולם מרומם הוא 
ולכן . )ובעת חסד שולט כסא הימין והחסד, שבעת זעם שולט כסא הדין של המלכות

" כסא המושלך"את הרק והנה . מושלך לארץכלומר מי הוא הכסא ה, 'מאן הוא'שאל 
יושב אין צורך לתקן שכן כאמור עליו השני  אתשכן ,  וכדלקמן יהודה'תיקן רהוא ש

 - àã àééñøë ïé÷úàå êîåé÷á íå÷ äãåäé éáøì øîà419 .)א"ע עב ע"ב(ק "הע
והוא כסא ). ה רזא דמלה"א ד"ז מה ע"א על תיקו"בהגר(ק "הכסא הזה הוא הבוצד

והוא שורש הגבורות , )ה והכלל"א ד" ע'צ ו"א על ספד"בהגר(רא להארת האוי
ו "יההוא כנגד אותיות כלל האדם ). ה אלא"ב ד"ז קסז ע"א על תיקו"בהגר(ס "שבמו

הרי הוא עצמו הכסא הזה , אחרונה' ההוא כנגד על הכסא והיותו יושב , שבשם
י שיתקן את " לרי"כאן אמר רשב). ואמר וכתיב ועלה "ב ד"צ כח ע"א על ספד"בהגר(

, "קום"ולכן אמר לו , א"ק לז"תיקון הכורסייא כדי להוריד את הארת החוטמא דע
 על ידי תיקון הכורסייא של 420בסוד עולם התיקון אשר תכליתו לקיימא עלמא

שכן כמו שהנהגת המלך ניכרת על ידי אופן , והנה החוטם מכונה כורסייא. הרחמים
כמו כן הנהגת כל , ת ובצדק ומשפט אם לאואם יושב עליו באמ, ישיבתו על כסאו

ד "הישיבה על הכסא לא תהיה אלא לאחר בירור תתקע. פרצוף ניכרת על ידי החוטם
והוא תיקונו של משה ויציאתו מהגלות ומתוך , הדורות בימות המשיח בסוף הגלות

íù ( ÷éúòå øåðéã ïéáéáù äééñøåë(à" áéúë äãåäé ø ).ב"ע עא ע"ב(הערב רב 
é ïéîåéî àééñøë éàä ìò áéú"è421 - ק על "ט יושב ע"מ, כלומר שכוונתו להקשות

 àéðúã, áéúé àì ïéîåé ÷éúò éà ).ב"ע עא ע"ב(א "כורסייא שאינו שלו אלא של ז
àééñøë éàä ìò,ì ààééñøåë àåää éî÷î àîìò àîéé÷úàì ìéëé  –' י לא "אי ע

ממילא עתיק . 'ו לרגע אא לא היה העולם קיים אפיל"ק בז"לולא השגחת ע',  פי'יתיב
בכדי לבסם את הדינים , א אפילו בזמן שישראל בגלות"יומין יתיב על כורסייא דז

בגלות נעלם היסוד ). ב"ע עא ע"ב (422א"י יתיב על כורסיא דז"כך שגם בגלות ע, שבו
                                           

ויתכן לומר שכאן המדובר . ק"ומדוע מפרשו בע, "י"ע"שכן לשון הזהר הוא , לכאורה קשה 418
 .א"י שעליו מתלבש א"והיינו הע,  תיקוני הגלגלתא שבו'ק הרי הוא בז"ורש תיקון עהוא על ש

 .ה כתיב"ג ד"ז סב ע"א על תיקו"בהגר' עי 419
בתיקוני המצחא " קום בקיומך"שלא נקט באידרא בלשון , ויש להעיר דאכן מדוייק טובא 420

 .והעיניים
 .ה ואמר וכתיב"ב ד" כח עצ"א על ספד"בהגר 'עי 421
 .בהעלם גדולאם כי  422
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והוא ,  המלכות'ושולטים הדינים שבנקב השמאלי שכן בו מצויה בחי, שבנקב הימיני
מקמי '). א"ע עב ע"ב ()'ח שבירה ח"ע( דמלכות לבד 'שהיה מסט, דוגמת עולם התהו

áéúé ãë  ).ב"ב ע"ע ע"ב( כלומר מפני כסא דוד שבנקב השמאלי 'ההוא כורסייא
 äéìò ïéîåé ÷éúò423 àééôëì)ñ"àééôëúà à ( áéëøã ïàîå àééñøåë àåääì

èéìù - אמנם. ו"ק תהיה אף בעת זעם כדי שלא יאבד העולם ח"כ שהארת ע"בע 
ויש דין , ואז הוא יתיב על כורסיא דדוד,  אחוריים'הוא בסוד הסתר פנים ובבחי

àðãéòá  ).א"ע עב ע"ב(ק לבדה "לעתיד לבא תשלוט בחינת ע). ב"ע עב ע"ב(בעולם 
 àééñøåë ìò áéúéå àééñøë éàäî ìéèðã àøçà-א " בזמן ההוא תתבטל הנהגת ז

ה בחינת "ה" כרסייא עילאה"כונה והיא ההנהגה המ, ק בלבד"לגמרי ויהיה בסטרא דע
 הכסאות שבנקב 'הרי הם ב, "די כרסוון רמיו"וזהו מה שראה דניאל . ק"חוטמא דע

ף בגימטריא "א א הוא"שכן כס,  כרסייא'והחוטם נק. א"ימין ונקב שמאל דחוטמא דז
 על ידי 424 הכסאות נכללים בכסא ימין'אזי ב, והנה כאשר יש עת רצון). א"ע עב ע"ב(

 æéîø äàîã÷ àééñøåë425 àìà àèìù àìã ).ב"ע עב ע"ב( ו"וכמש, ק" העהתגלות
ïéîåé ÷éúò äéá áéëøã åäéà.שבנקב 426ק יושב על כסא המשפט" והוא כאשר ע 

וההוא כורסיא דדוד שבנקב השמאלי , שכן אז שולטים החסדים שבו. הימיני
   ).ב"ע עב ע"ב(וכאן החסדים המה השולטים ,  שליט- ומאן דרכיב , אתכפיא

. מבאר בפרטות את תיקון החוטמא גופא, אחר שביאר את סוד הכורסייא
 תיקן את הדבר 'תחילה ברך את רבי יהודה וכפי שעשה לכל החברים לאחר שכל א

שמי שגורם לאיזו המשכה של שפע , כי כן הוא הדבר. הנוגע לשורש נשמתו
ושמו את  ")במדבר ו כז(ובסוד , הוא מקבל את חלקו תחילה, בעולמות העליונים

כלומר שאברך את הכהנים השמים את שמי על , "שמי על בני ישראל ואני אברכם
 à"øì ïåòîù ø 'äãåäé ,êçøà ï÷úúé ,é ÷éúòî êá éúééåïéîå ).ב"ע עב ע"ב(י "בנ
והוא מה שמתלבש בחוטם על ידי תיקון הכרסיא ". אורח"מידת היסוד מכונה  -

 היסוד שבנקב ' העולם על ידי בחיכדי לקיים את, א"ק לז"הממשיך את הארת ע
א "בהגר( שבתיקוני גלגלתא ' וז'והיינו תיקונים ו. כמו שהיה בעת תיקון העולם, הימני

 הנקבים 'והמה ב, והם כנגד מידות היסוד ועטרת היסוד, )ה תרין"א ד"צ ז ע"על ספד
 ,àî äéòùé (éé éðà 'íéðåøçà úàå ïåùàø( úå"ç, áéúë ).ב"ע עב ע"ב(שבחוטם 

ààåä àìë àåä éð427 -  נעוץ סופן בתחלתן באופן ש' א הם 'גילוייו יתכל הנה
 יהן אותיות"אין "- כתר הכינוי ל ו"אני "-מלכות הכינוי ל לכן .)ז"א מ"פ( י"ש בס"כמו

ואת , ראשון' אני ה"והיינו ) ה ואמר הוא"ד ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר (שוות
והוא , עולה ברצוןהוא היותו המעשה תכלית ו, הכתר הוא הרצון". אחרונים אני הוא

, א"הוא א" אני ראשון"והנה הגילוי של . )ש שבירה ה"פת (מלכות בכתרהסוד עליית 
ג "לב ע, ה והישר"ד ד"צ לב ע"א על ספד"בהגר(שכן שם הוא ניכר , והוא בחוטמא

 ).ב"ע עב ע"ב(ק "א נתקן על ידי חוטמא דע"מכאן ראיה שחוטמא דז). ה והישר"ד
úñ àåäåàîèåç éàäá éåøèñ ìëî íé -מ "מ, א כולל את כל האצילות" על אף שא

 ).א"ע עג ע"ב. (ס"שכן שניהם יצאו ממו, הוא עצמו סתים כמו החוטמא שלו
àôåöøô òãåîúùà àîèåçá428 - שם  וכידוע ש.א"ק לז"בין עשיכר הוא הה שם

צ "על ספדא "בהגר( שבו החוטםאורך ש "הוא ע) 429אריך אנפין או זעיר אנפין(פרצוף 

                                           
 .ג"ל" לכפייא"ב גורס את המוסגר ואילו "ב ע"ע ע"ב 423
 .והוא מעין מה שיהיה לעתיד לבא 424
 .וכן הוא גרסת דפוסי מנטובא ואמסטרדם, "רמיו"ב גורס "ע עב ע"ב 425
 .ל הרחמים"נדצ 426
 .ה דעליה"ב ד"ז קכז ע"א על ת" בהגר'עי 427
 .ג דבהון"ז קנא ע"א על ת" בהגר'עי 428
 .ג"ה ואע"ג ד" ע' זצ"א על ספד"בהגר ' עי429
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 תללומכיוון שהחוטמא כ, טעם הדבר). 430ה והישר"ד ד"וכן לב ע, ה והענין"ג ד"לה ע
כן ש, )ה וביה"א ד"ז קע ע"א על תיקו"בהגר (את כל הפנים וממילא את כלל הפרצוף

ועל ידו ניכר הפרצוף אם הוא דכורא או , היסוד כולל את כלל המידותכולל ק "בו
אם הוא , וכל הנהגה של המחשבה ניכרת על ידיו, החוטם הוא זיו הפנים. נוקבא

ש "פת (431 ולכן מכונה החוטמא שפירותא דפרצופא)א"ע עג ע"ב(בכעס או ברחמים 
הנה מצינו שעניין החוטם  ו.)'ף ז"ש אח"פת( 432הרוח' ז הוא דוגמת בחי"וכ. )א יח"א

ויפח באפיו נשמת חיים ) "בראשית ב ז (ש"כמו ,קיום כל הגוףשורש הוא בתורה 
הוא עיקר הרי  , שורה רוח האדםבחוטמא שכן ,טעם הדבר ".ויהי האדם לנפש חיה

   ).א יח"ש א"פת (מדרגתו
 äî éæç àúå}ì÷: {ïéáïéôà øéòæì à÷éúò ,àîèåçã äéøàî àã  –ק " ע

ק "עכן כל החוטמים של כל האצילות שאת חוטמו כולל כן  ש,מארי דחוטמא' נק
ïééç àá÷åð ãçîå ïééç àá÷åð ãçî  ).ב"עע עג "ב( כל הפרצופיםאת כולל הכללי 
ïééçã433 - תיקונים נפרדים 'שכן הם ב, פרט כאן את תרין נוקבין דהפרדשקא 

צ ו "א על ספד"בהגר) (בלשון יחיד" עינא"ובשונה מהעיניים שעליהם נקט בלשון (
א "בהגר( דברים שונים ' תיקונים המשמשים לב'ואכן מונה כאן ב). ה וההוא"א ד"ע

 של תיקוני ' והז'התיקונים המה התיקון הו ).ה ואמר בעינא חד"ג ד"צ ז ע"על ספד
א על "בהגר( הרי הוא החוטמא, הרי הם תרין נוקבין דפרדשקא, א"גלגלתא דא

 ובהם 434 התיקונים דיסוד ומלכות דדכורא'ממילא המה ב). ה תרין"א ד"צ ז ע"ספד
, והנה ).ה וההוא"דא " ע' וצ"א על ספד"בהגר( דעתיק 435מתלבשים יסוד ומלכות

שכן כאן הוא שורש , תכליות נפרדות' הנוקבין דפרדשקא משמשים לב, כאמור
דאי הרי שבוו, ואפילו במקום שהכל ימין ואין שמאל(ההבחנה בין כל ימין ושמאל 
והנה מכאן הוא שנובע ). ד"ב צו ע"ו ביאורים ח"לש) (ל"שהימין הוא יותר רחמים וכנ

ההנהגה היא כמו בדורות ראשונים שחיו , ו מתגלה לגמריוכאשר בחינה ז, א"חיות לז
כ דבחינת "והנה בע ).ב לא ידון"צ לד ע"א על ספד"בהגר(באריכות ימים מופלגת 

היא " חיין דחיין"ובחינת , גרידא היא בחינת הנקב השמאלי של הפרדשקין" חיין"
שכן , ייןראיה לדבר שאין שייך לומר כי בנקב השמאלי הוא חיין דח. הנקב הימני

א הנקב הימני הוא שורש "ובז, א"א המה מקור השפע לפרדשקין דז"הפרדשקין דא
א אין חיות כלל שכן בו הוא שורש "א ואילו בנקב השמאלי של ז"החיים לפרצוף ז

כלומר חיין , כ שבנקב הימיני הוא החיין דחיין"ממילא בע. המיתה בסטרא דמלכות
ר ַעאין ֵׂשא "ד דא"והנה בת ).ב"ע עג ע"ב(א "לשורש החיים המצוי בנקב הימיני דז

מר אז הפה יכול לו ו, רוחא דחוטמא שםכדי שיעבור, וזאת. מתחת לחוטמא
שכן כאן הוא גילוי של סליחת כל  .)קאיםד "צ יח ע"א על ספד"בהגר (436"סלחתי"

 שכן בחינה זו היא 'כתבנו לחיים' 'וכמו כן כאן יש בחי, העוונות שביום הכיפורים

                                           
אמנם משמע שזה שייך בפרט לתיקוני , ג"ה ואע"ב ד" ע' זצ"א על ספד"בהגרכ "וכן הוא ג 430

 .א"אותו מבאר אחר כך בעניין המיוחד לא, א"גלגלתא ולא לפרצוף א
  .א" האי דיקנא שלימותא דפרצופא ושפירותא בז:א"ט ע" קללקמן'  עי431
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע"צ ל"פדא בסוף ס"ליקוטי הגר'  עי432

 הרי לנו שהרוח .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו
שערך החוטמא נמדד לפי ערך ) שם(ומבאר הפתחי שערים , היא הבחינה העיקרית שבכל קומה

  .הרוח שבנשמת אפו
 .ה לא ידון"ב ד" לד עצ"א על ספד"בהגר 'עי 433
א "אין מלכות ניכרת בא: ל"ה ועוד נ"ג ד" ע'צ ה"א בספד" בהבגר'ועי .עטרת היסודדהיינו  434

ד "ונראה לענ. א יב"ש א"פתעוד ' ועי, כ"ע, א בעטרת של היסוד"ושורש המלכות כלול ביסוד של א
  . ששורשו בפה'דכל זה הוא מלבד פרצוף הנוק

 .ונתו למלכות אלא לעטרת היסודא יב שאין כו"ש א" פת'עי 435
ד " דת'שכותב שכאן הוא שורש התיקון הג ,א"ב קט ע"ו כללים ח"לש 'עיו. א"לקמן קלג עכד 436

 .א"דא
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היה  ,זהתיקון לא מלוא). ס מלחמת"ה וז"ג ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(יים שורש הח
ה ואמר "א ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר( )א"לקמן קלג עוכד( פשעבבחינת השפע נשאר 

 בין שני 'בתוך החוטם מפסיק עמוד א -  àîèåç éàä,à÷ùãøô àåä ).דכתיב
י העמוד הזה יש "עו, 437צ"א בספד"כ הגר"וכמש, פירושו עמוד" פרדשקא. "הנקבים

יהי ) "בראשית א ו(והוא סוד . 'כ היה הכל נקב א"שאל,  הנקבים'היכר והבדל בין ב
ד "כך ששני המימות עניינםבסוד מ, "רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים

 'והוא דוגמת היסוד שיש בו ב. 438ואילו הרקיע המבדיל הוא העמוד המפסיק, ן"ומ
äéáã  ).ב"ע עג ע"ב ()ב"בכורות מד ע( להוציא פסולת 'והא להוציא זרע 'הא, נקבים

ïéôà øéòæì àçåø áéùð –צ "א על ספד"בהגר(א דרך הארחא "א לז" כלומר הארת א
א מכונה רוח " שזהנהו. 439)ה לא ידון"ב ד"וכן לד ע, ה ואמר על פשע"א ד"יט ע

שכן .  דחייוהוא בסוד רוחא, ק"ושורשו הוא ברוחא דחוטמא דע, דהיינו יסוד האויר
ïðéø÷å  ).ב"ע עג ע"ב(א " לזהאירהק ולא " הארת רוחא דחיי מעהבעולם התהו נפסק

 äéìñäçéì - שבירת הכלים כן תכלית ש,במלכים ושוברים אותםגמים ונות פוהעו 
 .ו"לתקן או לקלקל חמ שתהיה אפשרות שווה "עטוב ורע ב הה לצורך הבחירתהי

ועל כן . א"ים לברר את הבירורים מהסטוהתשובה מביאה לידי ירידת אורות חדש
ס לאחר שנפלו "ש שיבת הניצוצות לשרשם למעלה במו"ע, "תשובה"היא נקראת 

ונות מסתלקת אמא מעל ועל ידי הע. )ה ביה סליקו"ד ד"צ ד ע"א על ספד" בהגר'עי( 'לקלי
כ חוזרת להיות חופפת עליהם בסוד חזרת המוחין אחר תיקון העולם "ואח, בִנין

נייחא דעילאין "שכן הוא , "נח"יסוד מכונה  -çåø úçð àåäå  ).א"ד עע ע"ב(
מכונה ,  מידת היסוד'ששם הוא מקום בחי, ולכן החוטם. )ב"זהר בראשית מז ע(" ותתאין

 àëäî ÷éôðã àçåøã,éá÷åð ïåðéàî , àçåø ãç .)א"ע עד ע"ב" (נחת רוח"אף הוא 
ïéôà øéòæì ÷éôð - 440 יסוד ועטרת היסוד' בחיוהם כנגד,  נקבים'יש בחוטם ב ,

לכן ). ה ואמר ואתער"ג ד" ע' זצ"א על ספד"בהגר (441 היסוד הוא שורש המלכות'ועט
. 443)ש ג ז"שיה( מיטתו שלשלמה 'והוא בבחי, 442שורשה הוא בנקודה שתחת היסוד

, א"ולכן מהנקב הימני שבחוטם יוצאת הארה לז, א ודכורא" ז'ויסוד הוא כנגד בחי
ואילו מהנקב . חיין דחיין ושם אין מיתה כלל, ח דיסוד" ידי הא הוא על"ובנין הז

תם ס" חיין"ג דיסוד ובסוד "ובניינה הוא על ידי ה, 'השמאלי יוצאת הארה לנוק
ר הרי הוא שורש כל הפגמים ובראשם "ד טו" הוא סוד עה'כי בנוק, והענין). ל"וכנ(

מכיוון , ם הדברטע). משלי ה ה" (רגליה יורדות מות"ועליה נאמר כי , המיתה
וכמו כן המלכין , )ב"חי רמט עויזהר (" דלית לה מגרמה כלום דלה ועניה"שהנוקבא היא 

ע עד "ב( מהם בלבד ' המלכות של כל א'כלומר בבחי, דמיתו היו כולם בסוד נקודות
ñ"ïééçã ïééç éøèñ ìëî åøéç ïéøèñ ìëî ïééç à ( àúðâá äéì (úàìàøò ).ב"ע

ïãòã - הוא כנגד " נהר"ו". ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן) " יבראשית ב(ש "כמ
נהר יוצק "וכעין מה שנאמר , 444שכן נהר הינו כינוי למידת היסוד, בחינת החוטמא

ס לאתערא רוחא "דהיינו מו, "יוצא מעדן"ויסוד הוא הנהר ה). איוב כב טז" (יסודם
י רוחא "שבו עכדי למתק את הדינים , א"דהיינו ז" להשקות את הגן"דחכמתא כדי 

                                           
) ז"ו מ"פ (ש על אהלות"ש הר"פרדשקא הוא עמוד חלול פתוח כמ, ל"וז. ה תרין"א ד" ז ע437

  .ע"וצ, ע"ואם כן זה לכאורה דלא כב, כ"ע
 .ג שאמרנו"ואעה "ב ד"ז ע צ"א על ספד"בהגר 'עי 438
  ).ה ורוח אלקים"ד ד"ח ל ע"א על תז"בהגר(והוא רוחו של משיח  439
 .ה וההוא אוירא"א ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר 'עי 440
שורש המלכות רק  ו,א"אין מלכות ניכרת באש, ל"ה ועוד נ"ג ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי 441
 .א"יסוד של אעטרה דכלול ב
 . המלכות'שהיינו בחי, 'ן פרק ז"ן דזוח הארת המוחי" ע'עי 442
 .א"זהר אחרי מות ס ע' עי 443
 .ג"צ ז ע"א על ספד"וכן הוא בהגר, א"ז ה ע" ת'עי 444
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וכן יש מקום לפרש באופן . שם הוא מקום מיתוק כל הדינים, ק"ס דע"דחיי הבא ממו
" עדן" דחסדים מאבא המכונה 'שכן נוטל עט, א"הוא ז" יוצא מעדן"ה" נהר"שה, אחר

והנה שורש כל החסדים שנוטל ". להשקות את הגן"ש "והוא עניין מ, 'ונותנם לנוק
באותה העת . ל"רוחא דחיי וכנ, בנקב הימני קומוהוא ביסוד עילאה אשר מ א"ז

.  שזהו כינויה'כלומר גינתא דהיינו נוק,  המתעורר לזיווג445היסוד הוא בסוד אבר חי
זהר פנחס (" אבא יסד ברתא"על ידי אבא והיינו סוד ' ז הוא סוד בניינה של הנוק"וכ

 àðîæì àøòúàì ïéîæ äéáã ééçã àçåø ãçåãåãã äéøáì  ).ב"ע עד ע"ב ()א"רנח ע
àúîëç òãðîì - והוא בסוד 'רוחא זה הוא מהנקב השמאלי שם הוא שורש הנוק 

לכן מנקב זה דווקא הוא אשר תימשך למשיח הארה . ד"ומשיח ב" עטרת בעלה"
ס הנמשכת "י הרוחא דנשיב מתמן נמשכת הארה ממו"שכן ע, "למנדע חכמתא"

. היסוד עולה עד הדעתשכן , והוא בסוד הדעת .בשוה מן המוח דרך חלל החוטם
משיח בן יוסף בא מהנקב הימני הרי  :המשיחים'  הנקבים הללו הם שורש ב'והנה ב

יתחברו , והנה אחרי שיופעו שניהם. ומשיח בן דוד מהנקב השמאלי, הוא יסוד יוסף
' ב). ב"ע עד ע"ב(הרי היא התורה " למנדע חכמתא"וכן " לזמנא לבריה דדוד"יחד 

עולה ריח הוא שכאן ל .א"זל' א וא"אל'  א,יי עולם וחיי שעהחכנגד נקבים אלו הם 
סוגי ' יש בכן  ש,ף כאן הדבר מתחלק לימין ושמאלוא, הקרבנות לריח ניחוח

ולכן מקום שחיטתן הוא בצפון שורש (,  חטאת ואשםגוןן כ"לתיקון הב' אה ,קרבנות
á÷åð àåääîå øòúà à ).א יט"ש א"פת ( שלמים ותודה כגון446 לרצוןהשניו) הרע

äàîéúñ àçåîî àçåø ÷éôðå ,àçéùî àëìî ìò äàøùàì ïéîæå -  מדיבור זה
 הרוחין הבאים ' מפרש האידרא והולך את גילוי ד' דעתיקיןרוחא דעתיקא'ה "ועד לד

צ "א על ספד"בהגר (447א" הגבורות שבז'שכן כאשר הם מתגלים אין גילוי לה, א"מא
, ס" לשונות שקאי אמו'המה ג" זמין"ו" נפיק" "אתער). "ה חמשה מלכים"ג ד"לה ע

משם נמשכת הארה . ת" הויו'שכנגדם מושרשים שם ג, ד" המוחין חב'והמה שורש לג
 הוא כנגד חכמה שכן שם הכל 'אתער'לשון . ומשם למלכא משיחא, לחוטמא
 הוא כנגד 'נפיק'ולשון . וממילא אין שייך שם אלא לשון התעוררות גרידא, בסתימו

למימרא שהיציאה היא מהנהר והיינו " נהר דנגיד ונפיק ")ב" רפט עז"אד(בינה ובסוד 
 הוא כנגד הדעת המתפשט בגוף וממילא 'זמין'ולשון ". נהר"בבחינת בינה המכונה 

)  éòùé'àé( éúëãá ).א"ע עה ע"ב(לאשראה על מלכא משיחא , הוא אכן זמין ממש
éé çåø åéìò äçðå' - "ג "יהל אור ח(א "טמא דאס מחו"הינו רוחא דנפיק ממו" 'רוח ה

א על "בהגר(שבו יצא רוח דמשיח , הוא בסוד הדעת וסוד העיבור" 'רוח ה). "א"לה ע
, המוחין: שכן הלב כולל את הכל, היא שורה בלב). ה וביה"א ד"ז קע ע"תיקו

ואליו חוזרים הכל לשוב , וממנו חוזר ומתפשט השפע בכל, והזרועות והשוקים
ה "ונח, היינו רוחא דחוטמא" 'רוח ה). "ה והאי"ב ד" ס עז"א על תיקו"בהגר. (ולקבל

זהר (דהיינו נייחין דעילאין ותתאין , ח הוא כנגד מידת היסוד"נ, רמז נוסף. ם" חוט'בגי

" נחה"וכן . )ב"צ כ ע"א על ספד"בהגר( הוא נשבא דפרדשקא 'והאות ה, )ב"בראשית מז ע
çåø  ).ב"ע עה ע"ב( היסוד 'ה עט"שכן הוא בא מהנקב השמאלי ה, הוא בלשון נקבה

éé úàøéå úòã çåø äøåáâå äöò çåø äðéáå äîëç' -  כאן הוא בבחינת הרוח
ה "ג ד"ז פא ע"א על תיקו"בהגר(הנושבת כאשר לומדים את חכמת הקבלה בגלות 

                                           
תורה דעת שלו היא אבר מת  שאדם רגע ללא, ל"וזב "א ע"ז נ"א על תיקו"בביאור הגר'  עי445
תעוררות הדעת  וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי ה,מת ונקרא
דוד מלך ישראל '  וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו,לזיווג

  .א"י הארת א"כלומר שאין בחינת קישוי ללא הארת הדעתשאינו בא כי אם ע. ל"עכ, חי וקיים
כוונתו לתיקון " ן"לתיקון הב"כ שהחטאת והאשם תכליתם "שמש, ד בביאור דבריו"נלע 446

כלומר לתקן את הניצוצין של " לרצון"כ שהשלמים והתודה המה "ומש, הקלקול שעשינו במעשינו
 .ב"המלכין קדמאין שלא נתקנו במע

  . רוחין'ה הא הכא ד"לקמן ד'  עי447
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ואין מתעכבת ביאת המשיח אלא מחמת החסרון בלימוד חכמת הנסתר ). אינון
,  רוחות'והנה הרוח של המשיח כוללת ו). אה וד"ד ד"ז פא ע"א על תיקו"בהגר(

ק "זהו וו). ה ואיהו"ד ד"א ע"ז פ"א על תיקו"בהגר(ה בעלה של השכינה "ק ה"והיינו ו
הוא כנגד קו " רוח חכמה ובינה" ש'א"כתרין קדישין דז'ה "ש לקמן ד"וכמ, א"דז

רוח "ו, 449הוא כנגד קו השמאל" רוח עצה וגבורה", 448חכמה בחסד ובינה בנצח, הימין
הוא מבועא " 'ויראת ה", ת"הוא בת" דעת. "הוא כנגד הקו האמצעי" 'דעת ויראת ה

 'הרוחות הללו הן כנגד ג' הרי שד" 'רוח ה"והנה בצירוף ל .דבירא דלא פסיק מן בירא
ג "יהל אור ח ()א"לקמן קמ ע(ש " פרשיות שבתפילין וכמ'שהן כנגד ד, ס"א ומו"מוחין דז

הרי הוא " חכמה ובינה: "ס" דברים הבאים ממו'נו כאן ונמ, סופו של דבר ).א"לה ע
 והוא כולל את )א"ה וגבורה דרדל"ב ד" ו עצ"א על ספד"בהגר(ס "א והיינו מו"בינה דא

' מלכים ב(כ "ק שורש הגבורות וכמש"הרי הוא בוצד" עצה וגבורה. "450א"חכמה דא
כבר נאמר ס שכן "ידוע שהוא במו" 'ויראת ה ".451"עצה וגבורה למלחמה) " כיח
והנה בפסוק זה  .דהיינו שירותא דאצילות) תהלים קיא י" ('ראשית חכמה יראת ה"

שכן כל תחתון כולל , כולם נכללים בחוטמא.  תיקוני הגלגלתא'כ את כל ז"כולל ג
,  תיקוני הגלגלתא הוא עצם הגלגלתא'התיקון הראשון מז. את כל העליונים ממנו

שעל כן היא העליונה מכולם , "'נחה עליו רוח ה"כ "וזהו מש, א"הרי הוא בינה דרדל
רוח חכמה "הרי הם , כ הולך ומונה את כל התיקונים כסדרן"ואח, "עליו"שכן היא 

דהיינו " עצה וגבורה"כ "ואח, ק"ב דע"ס שהם חו"ק ומו"בוצד, א"דהיינו קד, "ובינה
נגד תרין  עיינין הם כ'וב, )א"ברכות סא ע(ה הינם כליות יועצות "שנו,  עיינין'ב

במצחא ששם מצוי " רוח דעת. "בשמאל" וגבורה "452הרי הוא בימין" עצה"ו, כוליין
ישעיה יא " ('והריחו ביראת ה"בחוטמא " 'יראת ה"ו, ה דעת עילאה"א ה"ת דרדל"ת
ה מידת המלכות "בנקב השמאל ה" יראה: " נוקבין'והמה ב,  ריחא דחוטמא-) ג

וכל הארת משיח באה מרוחא , ת דכורא"דת 'בנקב ימין סט" ה"הוי"ו, המכונה יראה
ה שמן "שכן הוא משוח בשמן המשחה ה" משיח"ולכן מכונה הוא . ס"דחוטמא שבמו

ס "והנה כל הדינים באים ממו. ס" הרי הוא השפע הנובע ממו453המשח רבות
ולכן יהיה משיח מורח ". ושפט בצדק דלים) "ישעיה יא ד(ק וכמו שנאמר "ובוצד
ã àëä àä ' ïðéøîà àãç àçåø àäå ïéçåø .)ב"ע עה ע"ב ()ב"עסנהדרין צג (ודאין 

úìú éàîà454 -ח כ "א בתז"בהגר(ס " היוצאות ממו455 גוונין דרוח המה הנקודות' ד
 ' אלה הינם כנגד ג'וד , פעמים'ד" רוח"בפסוק זה נזכרת התיבה , 'פי). 'ה מתני"ד ד"ע

וכולם נמשכים . 456ג תיקונים"יולכן הם , )ב"ז רפט ע"אד(ק דכליל לון "ס וע"ת דמו"הויו
כלומר שהוא סותר , 'והא רוחא חדא אמרינן'ז מקשה האידרא "וע. דרך החוטמא

ואף שנזכרו כאן . 'אמאי תלת'ב "וממילא צ, ש תחלה דמחוטמא נפיק רוחא חדא"למ
אינו אחד " 'נחה עליו רוח ה"ש "שמ, 'מ אין בחשבון כי אם ג"מ,  פעמים רוח'ד

                                           
 ).א"ז נה ע"פ ת"ע(בינה הוא שורש הנבאואה  448
נם כנראה אמ, א לא ביאר כאן כיצד מרמזים עצה וגבורה על פרטי הקו השמאלי"הנה הגר 449

 .כנגד מידת ההוד" עצה"היא כנגד מידת הגבורה ו" גבורה"ש
, כ" ע והם בספירות החכמה קדומה שהוא מוחא סתימאה,ל"וזא "ב עי "סא בריש "בהגר'  עי450

 .א חכמה ולא בינהוס ה"ג שמו" יח עח"א על תז"בהגר' עיוכן 
ס הוא שורש "שכן המו.  הדעת'ס הוא שורש לכל בחי"שכן המו, ס"וכמובן שדעת קאי על מו 451

 .ואילו הדיקנא הוא שורש הדעת, הדיקנא
 .שהוא מלשון השקייה, ה רוח עצה"ג ד"ז קכד ע"א על ת" בהגר'עי 452
 .תאנא בצניעותאה " לקמן ד'עי 453
 .ה חמשה"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 454
  .לאפוקי אותיות 455
אי חכמתא סתימאה דביה ג מכילן דרחמי אשתכח בגין דה" בי:ב"דף רפח עז " אד'עי 456

 .מתפרש תלת זמנין לארבע ארבע והוא עתיקא כליל לון ושליט על כלא
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עומק . רוחות' אלא הוא כללא דכל הג, "א חדא אמרינןרוח"מהרוחות והיינו 
ששם , ס" רוחין אלא שהם נחשבים לחד שכן הם באים ממו'שבאמת הינם ג,הדברים

ס הוא חד "שכן מו, כ הם נחשבים לחד"ואעפ,  מוחין'ת כנגד ג" הויו'אמנם מתגלים ג
   ).ב"ע עה ע"ב(חללא 

êîåé÷á éñåé éáø íå÷,ø í÷  'øîàå éñåé,éåîåéá  àì àçéùî àëìîã 
ãçì ãç ïåøîéé - ש לרבי יוסי שעתה יגלה הוא את התיקון הנוגע "ל שאמר ר"ר

 'אמרו תלמיד א, כל אחד מהתיקונים הקודמים, והנה יש לשים לב. לשורש נשמתו
שכן חוטמא באמת , טעם הדבר.  תלמידים'ואילו את תיקון החוטם ביארוהו ב, לבד

ועליו ייחד ,  יהודא בסוד הכורסייא'אותו גילה ר, מיןדהיינו נקב הי,  תיקונים'כולל ב
שכן הוא , י מעניין הנקב השמאלי דווקא"ומכאן ואילך דיבר ר, את הדיבור עד עתה

 àúîëç éì óéìà, áéúëã ).ב"ה ע"ע ע"ב(רוחא דנפיק וזמין למלכא משיחא 
)àì äéîøé (åâå åäòø úà ùéà ãåò åãîìé àìå' -ידי  לימוד תורה כעת הוא רק על 

והיא , )א"א ע" קפוישבזהר ( לית לה מגרמה כלום 'שכן לעת עתה הנוק, פלפול וראיות
, 'והוא בסוד נקב הב, והלבנה מקבלת אורה מן החמה, )א"ז סה ע"ת(דלה ועניה 

 אמנם 457 היא לאתחברא בדכורא'ולכן כל תיקוני הנוק, שאורה לא מתפשט למטה
והיה אור ) ישעיה ל כו(א כתיב שכן על העתיד לב. 458לעתיד לבא הדבר ישתנה

א מהנקב הימיני "ז, 459למימרא ששניהם יקבלו את אורם בשוה, הלבנה כאור החמה
 מהם לקבל רזין דחכמתא חד 'ולכן לא יצטרך כל א, 460 מהנקב השמאלי'ונוק

åòãé íìë éë  ).א"ע עו ע"וב, 462ה ופסקי"ב ד"ז קסט ע"א על תיקו"בהגר (461מחבריה
íìåãâ ãòå íðè÷îì éúåà,ôðã àçåø ïéîåé ÷éúò øòúé àðîæ àåääáå ÷é 

àìëã äàîéúñ àçåîî , äéîò ïåøòúé àúúìã ïéçåø ìë àã óåìùé ãëå- ה' 
לעתיד לבא דוהוא רוחא דחכמתא דיתער מהאי חוטמא , ות לאלו שזוכיםסודמגלה 
בימות המשיח יתפתחו שערי ). ג"ה ואע"ג ד"צ ז ע"א על ספד"בהגר(כאן  הנזכר
יתפתחון תרעי , בשית מאה שנין לשתיתאה ")ב"זהר וירא קטז ע(ש "וכמ, חכמה

כבר נש , ויתתקן עלמא לאעלא בשביעאה, ומבועי דחכמתא לתתא, דחכמתא לעילא
וסימניך , אוף הכי נמי, דמתתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא לאעלא בשבתא

".  רבהנבקעו כל מעיינות תהום', בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו) בראשית ז יא(
ס הוא סתים בסתימו וקרומא לא "שכן המו, הנה טעם נקיטת הכתוב בלשון בקיעה

הוא מכיוון , בלשון רבים" תרעי דחכמתא"ש "ומ. וממילא יש לבקעו, אתפתח ביה
הרי הם תחלת העליה של כל הבירורים ,  נקבי החוטם' תרעין דהיינו ב'שהם ב

ע עו "ב (463"תרעא"הצדיק מכונה והנה ידוע כי מידת היסוד ו. ס דרך החוטם"למו

                                           
,  בהארות המוחין כלל'שאין תיקון לנוק, ש ומההיא"ה וז"ד ד"צ ח ע"א על ספד" בהגר'עי 457

  .וקבלת אור מדכורא, ואין תיקונה כי אם ביציאתה היא מאתלטיא
ר יש צורך "שמכח ההסתר הנגרם על ידי הע, יהה אמר ל"ד ד"ז מב ע"א על ת" בהגר'עי 458

 .כדי להגיע אל התורה, י הפלפול והראיות"בשבירת החיצוניות וזאת ע
, ן דאצילות"שיש מעין הארה זו בכל שבת בזו, ה וזהו סוד"א ד"צ יא ע"א על ספד" בהגר'עי 459

  .אמנם הוא למעלה מזה מאוד, אמנם כאן למרות שהוא כעין בחינה זו
 .א"שכן היום היא אינה מקבלת כי אם דרך ז, זה רק הוא רק לעתיד לבאאמנם כל  460
ידוע שכל אדם מישראל קיבל חלקו בתורה בהר סיני , ל"ז, ב" אפיקי ים סנהנדרין צא ע'עי 461

מעת ) ישעיה מח טז(ש "שכל הנשמות היו שם כמ', את אשר ישנו פה וכו) דברים כט יד(ש "כמ
א והוא התורה " חלקו בתורה שהם אתוון דאורייתא עהואשורשו לפי ' וכל א', היותה שם אני וכו

שהרב הלומד , כ משתכח ממנו וצריך ללמוד מאחרים"למידים עם האדם כשהוא בבטן אמו ואחמש
תורה לתלמידים הוא אור המעורר להדליק ניצוץ נר נשמתו כתר תורה הגנוזה בו משורש אבותיו 

 מלמדו תורה נשאר כח ההוא גנוז וואם אינ, םכפי ערך מעלת הנשמה שהכניסו בו ולפי שרש
 ".חברים"ע אם זהו הטעם שנקראו תלמידיו "וצ. ל"עכ, בנשמתו ואינו יוצא מן הכח אל הפועל

 .שלעתיד לבא יבא הכל דרך משה רבינו, א"ז סוף מו ע" בתיקו'ועי 462
 .ג שזהו כינוי למלכות"ז יט ע"א על ת" בהגר'עי 463



àøãàä øéàî 

66 

ז אינה דומה הארתו "עכ, ס מתלבש בתיקוני הגלגלתא"והנה על אף שאור המו). א"ע
רוחין 'כ "מש. שכן בחוטמא יוצא האור דרך נקב פתוח ביושר. להארת החוטמא

ע עז "ב(ס "ת דמו" ההויו'והמה ג,  הרוחות האחרות הנזכרות' הרי הם ג'דלתתא
, ק של אצילות"א הוא ו"ידוע שז - úë ïåðéà ïàîåïéôà øéòæã ïéùéã÷ ïéø ).א"ע

, א"ק בז"כאשר יאיר אור רוחא דחוטמא דע, לכן לעתיד לבא. ק כתר"וע, ב"א חו"ואו
, ב"שכן בגדלות נעשה מחסד וגבורה חו. א"ק דז"הרי הם ו, יתערון שיתא רוחא

" ח חכמה ובינהרו"ש "והוא מ. ת"ומיסוד ת, ת דעת"ומת, ה נעשים חסד וגבורה"ומנו
כ יהיו בסוד "ואח, ה"הינם נו" עצה וגבורה"א בגדלות ו"שכן אז יהיה ז, ב"כנגד חו

ת "היינו היסוד שנעשה ת" 'יראת ה"ו, ת שנעשה לדעת"היינו הת" רוח דעת. "ג"חו
   .464)א"ע עז ע"ב(והוא כתר רחל , 'ושם נמצאת קומת הנוק. בחזה

 éëäéã ïéðøçà ïéçåø àúéù ïåðéàå465)ñ"ã àéëä (ïåðéà, àúéù ïåðéàå 
ïéçåø,â  ' ïéðøçà úìú ïìéìëã ïåðéà ïéçåø- א "קד תחילת התיקון הוא על ידי

נתגלה חסד תיק יומין אשר על ידיו  אוירא דכיא דגניז בעי"דהיינו ע ,בטש במוחאכש
 ל"הנ' באלו הג. ס"א ומו"קד, א בגלגלתא"ת דרדל"י כך מתלבשים חג"ווהנה ע .עלאה

צ ד "א על ספד"בהגר( הנזכר כאן "תלת כלילן בתלת" ה'ו פיוזה, א"דרדל י"נכללין נה
' גלנחשבים ' בחיה' ו: דברי האידרא אופן נוסף בביאור). 'ה מתקלא קאים וכו"ב ד"ע

 .ו"יהשם ' בחיב כאחד הואהכל הרי ש, ת"י עולים ונכללים בחג" שהנהמכיוון
חוטמא בשס "א רוחא דמיההרי אחרונה ה' ההאות כנגד היא  ,השביעיתהבחינה ו
שכן , ק כלולים ביסוד"שכל הו מכאן). ה והענין כי"ד ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(

ה ובפרשת "ב ד"צ ז ע"א על ספד"בהגר(ת "י הכלולים בחג"היסוד כולל כל הנה
' וכל א תפוחין 'שיש ב, )ב"לקמן קלג ע(מצינו משל לדבר זה בתפוחין . 466)בראשית
א על "בהגר(ק " ו צבעים כנגד'ויחדיו הם וממילא ) ם וירוקלבן אדו(צבעים ' כלול מג

á àé äéòùé ( äöò çåø äðéáå äîëç çåø(áéúëã  ).ה כד סלקא"ג ד"ז לח ע"תיקו
âåäøåáéé úàøéå úòã çåø  '– ק "שהו, א"כוונתו כמו שנתבאר לעיל מדברי הגר

ע עז "ב ('ג וכו"נהיו חו) הרי הם עצה וגבורה(ה "ונו, ב"ג נהיו חו"וחו, עולים למעלה
ל שכורסיא הוא "וכנ –' ã"èë à ä (éé àñë ìò äîìù áùéå(áéúë ïðéðúã  .)ב"ע

' מלכים א(בו  ב ולכן כתי,רסייאושלמה זכה להאי כמתחדש כאן שו .בסוד החוטמא
 ,ס"לרוחא דחוטמא דנפיק ממושלמה שזכה , למימרא ".ויחכם מכל האדם) "ה יא

 דהאי חוטמא האורכיה "הה נהורין " שעואהה "סוד שלמהנה  ו.חכמה עילאהה "ה
 à íéëìî (àñëì úåìòî ùù, àçéùî àëìîå(áéúëå  .)ב"ז ע"ע ע"ב() ב"קל ע(

äòáùá áúéîì ïéîæ. - ואילו , שש מעלות יש כדי לעלות על הכסא של שלמה
ע "ב(שכן המשיח יזכה לההוא כורסיא בשלימות , מעלת המשיח גדולה משל שלמה

 ïåðéà àúéù, ïéîåé ÷éúòã àçåøå .ו"מעלות וכמש' יש זשכן בכסאו ) ב"עז ע
åäééìòã ,äòáù àä - דהיינו , והיא המעלה השביעית, דהיינו הגלגלתא בעצמה

ב "צ ז ע"א על ספד"בהגר (467י עצמו"ושרשו מע, התיקון הגבוה ביותר של הגלגלתא
ת "גח –) øîúàã äîë)468â 'â ïìéìëã ïåðéà éçåø 'ïéðøçà  .ה ובפרשת בראשית"'ד

                                           
  .א שיש כתרין תתאין" קמג ע'ועי, ב שהכתרין המה המוחין"וכן רכ ע, א"ע סד ע" ב'עי 464
 'אמנם במהדורות מנטובא ווילנא מובאים ב, כן הוא עיקר הגרסא בדפוס אמסטרדם 465

 .ע פירוש המילה דיהכי"וצ, הגרסאות
 .ה רוח"א ד"ז קסה ע"א על ת" בהגר'עי, ד ובינייהו"ז צה ע"א על ת" בהגר'עי 466
א שעיקר דבריו הם " בגר'ועוד עי, א לעתיק"הגלגלתא דאלכן הוא מקשר את תיקוני  467

ואילו כאן המידה הכוללת היא בינה הרי , )ולא הדעת(שמידת היסוד דווקא הוא הכולל את הכל 
עליון ה שהיסוד כלומר "שיתא רוחין אחרנין"את בחינת שכאן רואים , למימרא. היא שורש הדעת

 'וכן עי, ה בחד"א ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר' עיו. התחתוןוהוא הדעת המתפשט ', מואף הוא כלול 
  .ג"י ב ע"א בס"בהגר

 .ב גורס את המוסגר"ע עז ע"ב 468
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à"ø ì" àîìòì çåðé êçåø ù ).ב"ז ע"ע ע"ב (כולםאת  ויסוד כולל ,י"נהאת כוללים 
éúàã - בירך אותו : י לכל תלמיד לאחר שגילה את תיקון הנוגע אליו"כך עשה רשב

, "לעלמא דאתי"ואמר דווקא לרבי יוסי שינוח . והמשיך לו שפע מאותו התיקון
ע עז "ב(החוטמא לא יתגלה כי אם לעתיד לבא  שתיקון ) יוסי'ה קום ר"ד(כמבואר לעיל 

   ).ב"ע
ú" áéúë ç)æì ìà÷æçé (éé øîà äë 'çåø òáøàîúååâå çåøä éàá  ' éëå

àëä éãáò éàî àîìò éçåø òáøà,òúé éçåø òáøà àìà øïå469 -י מביא " הרשב
שכן כתיב ,  זה'י שרוחא דחוטמא אכן יתגלה לעתיד לבא מפס"כאן ראיה לדברי ר

ע עז "ב(ס "מושורשה בכבר נתבאר שתחיית המתים והנה  ." רוחות'מד"שהרוח בא 
ולכן , לכל נשמות הצדיקיםהוא וכן , חיות המלכין קדמאיןהוא משם כן ש, )ב"ע

â ' ïåðéà .)א"ח ע"ע ע"ב(ס "אם הכל בא ממו רוחות ' דכים צריט"מ תו היאשאל
à÷éúòã àçåøå470 òáøà àîéúñ –" עליון הינו הקו האמצעי ה" רוחא דעתיקא
åôé ãëã ååä éëäå÷  ).'רוח הה "ג ד"ז קכד ע"א על תיקו"בהגר(ר "ושורש מידות חד

ïéðøçà àúìú åâá ïìéìëã àúìú äéîò ïé÷ôð àã471 - ל "ץ השאלה הנורבתי
ת "דהיינו חג, ' הכלולים בג'בחינת הגבם ינה הרוחות 'דשל "ירוחות '  צריך דט"מ

ה "יש גילוי של הויבצירוף ארבעתם   ממילא.י עלייהו"י ורוח דע"נהאת הכוללים 
   ).א"ח ע"ע ע"ב (ס"מושלימה ששרשה ב
á÷ ïéîæå"åäìëî ìéìëã àçåø ãç à÷ôàì ä – הוא רוח ' חד רוחא'ה

, א דהיינו בחוטמא"יסוד דרדלק ד"ושרשו הוא בשכן , ק"ו' כ בחי"יש בו גו, ק"דע
 ).א"ח עע ע"ב (473הרי הוא הגלגלתא, א" דרדל472הדעתא פנימיות הארה זו היו

 áéúëã)è æì ìà÷æçé (çåøä éàá úåçåø òáøàî,éàá úåçåø òáøà   áéúë àì
ïàë,éàá úåçåø òáøàî àìà ,óìéîì ïåëøèöé àì àçéùî àëìîã éîåéáå   ãç
ãçì –

, א"והענין הוא שכעת ההנהגה היא על ידי ז. ס"שכן אז יתעורר אור המו 
, ומדוע. מוחין בקביעותא "שכן אין לז, כ בעולם"וממילא אין החכמה מתפשטת כ

ואז לימוד התורה הוא , )כלומר בסוד השינה(א הוא בסוד הדורמיטא "שכן בגלות הז
הרי הם הבירורים שמתבררים על ידי העבודה , על ידי הדחק מתוך קושיות ופירוקים

.  מן המוחין'יוצא אור א, ובכל בירור שמתברר.  שבגלות474הקשה בחומר ולבנים
לדכורא שעל ידיו הוא שמתעורר כל ' ן מהנוק" בסוד עליית מעליית אורות אלו היא

והנה לעתיד לבא תהיה ההנהגה על ידי . פ וכל זווג הוא נפעל על ידי מוחין"זיווג פב
ויהיה , שכן שהיסוד יתעורר מעצמו, ואז לא יצטרכו טורח רב להתעורר לזיווג, ק"ע

 åø àäã àçïåäìã ìëî ìéìëã ).א"ע עח ע"ב (475י"תמיד מוכן לזיווג בסוד אבר ח
àìë òéãé ïéçåø -כ סוד "והוא ג. ק"עניינו הדעת המתפשט בכל הו" רוחא חדא" ה
äøåáâå äöò äðéáå äîëç ). א"ע עח ע"ב(הרי הוא דעת עילאה , תיקון הגלגלתא

)çåø (éé úàøéå úòã',éçåø ìëî àìéìëã àçåø íåùî ,âá " òáøàî áéúë ë
úåçåø,ã äòáùá ïìéìëã òáøà ïåðéàã ïøîàã ïéàìò ïéâø.   

àðàúå, àçåîî ÷éôðã ïé÷éúòã à÷éúòã àçåø éàäá ïìéìë åäìëã 
á÷åðì äàîéúñààîèåçã 476 - ס שכן הוא בינה "הארת המו חוטמא מקבל את

                                           
 .ה ורזא"ב ד"ז קג ע"א על ת" בהגר'עי 469
 ".דעתיקא קדישא"ל שמשם משמע שגירסתו "ז הנ"א על התיקו"בבהגר' עי 470
 .ה והענין"ד ד" לה עצ"א על ספד"בהגר ב'ועי, ה מתקלא"ב ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר 'עי 471
 .ת"א בינה דהיינו ישסו"שלפעמים נקרא בדברי הגר 472
 .ה וההוא אוירא"א ד" ע'צ ו"א על ספד" בהגר'עי 473
 .ה ופסקי"ב ד"ז קסט ע"א ת"כדלעיל בשם בהגר 474
  .445לעיל הערה '  עי475
 .חמשהה "ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 476
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, ס עצמו"דוגמת המו, ראשונה של שם' כנגד ה, א"ולכן הוא מכונה באות ה, א"דא
úå" ïéá äî ç ).יקוטב בל"צ כא ע"א על ספד"בהגר ('המכונה אף הוא באות ה

àîèåçì àîèåç,éåøèñ ìëî ïééç ïéîåé ÷éúòã àîèåç ,ïéôà øéòæã àîèåç  
 áéúë)áë á ìàåîù (åâå ìëàú åéôî ùàå åôàá ïùò äìò' ]גחלים : המשך הפסוק

והם , "גחלים"ו" אש", "עשן"הרי הם , א" השלהובין דז'כאן נבחנים ג - ]בערו ממנו
והנה עיקר הכעס של . 477חמה ומשחית, ה אף"ה הלשונות של דין של מעל' כנגד ג

 ")ואש מפיו תאכל("שהוא תלוי גם בפה כאן ג שכתוב "מעלה הוא בחוטם אע
הוא סוד  'אש מפיו תאכל'כ "והנה מש, )ה ואמר תלת"ג ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(

ע עח "ב(א לקבל רצועת מלקות ופתקא דדינא מתמן "א לחוטמא דז"עליית הסט
, כך. ומימין נייחא דרוחא טבא, משמאל נפק תננא ואשא:  נקבים'ם בא ה"בז. )ב"ע

הרי  (478דודי צח ואדום) ש ה י"שיה(ובסוד . חסדים וגבורות: 'א הם ב"שכל תיקוני ז
וכל תיקוניו חסדים , דהוא חיין מכל סטרוי, ק"כ ע"משא, )הם יסוד ועטרת היסוד

וא שהימין הוא יותר ק ה"וההפרש היחיד שיש בין ימינא לשמאלא בע, גמורים
 על -  åôàá ïùò äìò,øåð ÷éìã ïùò àåääîå ).ב"ע עח ע"ב(. רחמים מן השמאל

ובכך נגמרת פעולתו , ידי חרון האף של החוטם פומא גזיר דינא ומבעיר לאחרים
 ,â 'éçñåð(479( åðîî åøòá íéìçâ øúáì àððú ÷éìñ ãë, åðîî åäî ).ב"ע עח ע"ב(

ïùò åúåàî,àîèåç àåääî ,ääî àùà àå -" הוא " אש"הוא השורש ו" גחלים
ג של החוטם מתעוררים על ידי שורש "כי ה, ביאור הענין. הענף היוצא מן הגחלים

ועל . )א"ז רפט ע"אד(שכן לעולם רוחא דחוטמא נפיק ממוחא ,  דגבורות של הדעת'עט
הרי הוא סוד ,  דהיינו על ידי עליית עשן בחוטמא'כו" גחלים בערו ממנו"כן אמר 

 היינו 'ממנו'כ "ומש. ואז עולים הדינים לגבורות של הדעת, א למעלה"עליית הסט
על ידי עליית העשן אל החוטם ועליית האשא שכן  ,מההוא אשא ומההוא תננא

   ).ב"ע עח ע"ב(מתבערים הגחלים  למעלה
àðàú,ä ãë äåäéúåìö äàìöì éòá àáñ àðåðîä áø   ìòáì øîà

íèåçä480à íèåçä ìòáì ììôúî éðà ïðçúî éð -של רב המנונא היתה תו תפיל 
שכן כל שפע והתבסמות של הדינים בא מהיסוד הרי הוא " בעל החוטם"כביכול ל
ס "וכל הבירורים סלקין למו) ה ויסוד עולה"ב ד"צ ז ע"א על ספד"בהגר(החוטמא 

ברכות ' עי(וחכמים הרי התקינו תפלות כנגד קרבנות . והיינו הקרבנות, דרך החוטמא
י "והם בסוד ח, שבכל תפילה של כל יום ויום מתבררים בירורים חדשים, כך, )ב"כו ע

ורזא דצלותא הוא בחוטמא . א"י עלמין ביסוד דרדל"ברכאן דצלותא דצדיק דהיינו ח
תהלים צז " (אור זרוע לצדיק" בבחינת -אור . שכן בחוטמא הוא סוד אור ומים, ק"דע
לשונות ' הני ב). א"ע עט ע"ב(ק "ס בוצד" דמו- ומים , דהיינו חסד דגניז ביסוד) יא

 נקבים 'ב). ג"ה ואע"ב ד" ע'צ ז"א על ספד"בהגר( נוקבין ' הן כנגד ב'מתחנן' ו'מתפלל'
יסוד המידות ד' את בכולל ה ,לבנת הספירה היכל "ההיכל הראשון אלה מקבילים ל

)רמה רמו( ופקודי )ב"מא ע(כ בהיכלות בראשית "כמש' ועט
481

כל  ם הוא עלייתולש, 
ע קיח "ב(דתפילה תלויה ברוחא דחוטמא , עוד יש לפרש). א"ע עט ע"ב (לותיהתפ

çî äéòùé (êì íèçà éúìäúå , ïéîåé ÷éúòì àø÷ éàä(áéúëã åðééäå  ).א"ע
 åøîà–

להורות על כי הוא קאי , "'למען שמי אאריך אפי כו: " בתחילת הפסוק'עי 

                                           
  .ק"לא הארה מעבא "יוצא מזהאין שום טוב ש, ב" לקמן קלז ע'עי 477
מוחא תליתאה כליל לון ואחיד בהאי סטרא ובהאי סטרא ומתפשט בכל : ב"ז רצב ע" אד'עי 478

והוא  נהיר אנפוי ואסהיד באבא ואימא גווני דאנפויון כחדא י כלילן מניה תרי גווניבידגופא ואתע
 . דעות'דעות באקרי 
 .פוס מנטובא ליתאבד 479
 .דהיינו המארי דחוטמא שהזכיר לעיל בראש העמוד 480
 .ב" ע'צ ז"א על ספד"ד בבהגר" הו481
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שכן , "למען שמי"והוא . 482ךהרי הוא אריכו דאנפין שחוטמו ארו, ק"בחוטמא דע
שאין עבודת ישראל מגיעה כי אם , בחינה זו היא למעלה מהשגת עבודת ישראל

ל שעל ידי התפילות "ר, "ותהלתי אחטם לך"ז הוא שאמר כאן "וע. א בלבד"לז
האי קרא עתיק יומין "ולזה אמר ד. א"שעולים למעלה משפיע אני מחוטמא דילי עד ז

àðúòå äàî úìú àîèåçã àëøåà"ä ïéîìò  ïî ïééìîúà  ).ב"ע עט ע"ב" (אמרו
àîèåç àåää - ק כולל "ולכן כמו שע, )א"לעיל קל ע( בחוטמא אשתמודע פרצופא

ה " דנשבא דפרדשקא הם שע'ועם ה, כמו כן הם כלילין בחוטמא, ע הנהורין"את ש
ואין המוחין , ס"ק כולל את כל י"שכן ע, ת" כנגד ז'ר וע" הוא כנגד ג'ש .נהורין

ולכן הם למימרא שכאן מתגלה כללות הפרצוף עם המוחין שבו , נחסרים בו לעולם
ולכן בהם יש רק , ק"א שאין בו בקביעות כי אם ו"כ בז"משא. מתגלים בחוטם שלו

א מתמלא "והנה לפעמים ז. ס" בה'ונ,  ברכאן כידוע' בחסד כנגד ק'ק: ן נהורין"ק
ק "א אתמליין מחוטמא דע"שחוטמא דזדהיינו , "אתמליין"ש "והיינו מ, ע נהורין"מש

– ïéôà øéòæá ï÷áãúî åäìëå ).ב"ע עט ע"ב(
א יתגדל "שז, לעתיד לבא דהיינו 

   ).ב"ע עט ע"ב(ק "ויעלה למעלת ע
 התיקונים 'שכל ז, ואמר. חזר וכללם,  בפרטות הגלגלתא תיקוני'אחר שביאר את כל ז

ך כלל אין הכתר נחשב מכלל בנין בדרו ,ק" דכתר דע' הם מסטשכן, הללו הינם בהעלם יתיר

הוא באתגליא השירותא אמנם , ז הוא מה שלמעלה מהכל ובהעלם"כ . ולכן הוא נעלםהפרצוף

, ל הוא"חילוק הנטעם ה. והוא שירותא דאצילות) 'וכמו שית(ד "ג ת"ישורש ס הרי הוא "ממו

א הוא בבינה  תיקוני הגלגלת'שורש זאילו ו, א" בחסד דרדלשרשותחילת האצילות ש מכיוון

 אלא מצד התפשטותם ג"ת לא שייך ב"תיקון" מושגהשהיא האמת לאמיתה הנה  ו.483א"דרדל

àúçáùåú éàä  ).ב"ע פ ע"ב(ת מחצי פרצופה ולמטה "כ שבינה מתלבשת בז"עי, למטה
 àåä àîèåçã àðå÷úã– מכל התיקוני הגלגלתא אינו מביא כאן אלא את החוטמא ,

ìëå  .)ב"ע פ ע"ב(שבפרצוף מכיוון שהוא היסוד שכן הוא כולל את כל התיקונים 
ðå÷úé ïéîåé ÷éúòã –  ב"ע פ ע"ב(דהיינו כל תיקוני הגלגלתא מלבד החוטמא(. 

ïåæçúà  ïåæçúà àìå-  אמנם במקומם לא ,  בהתפשטותם למטהלאצילותשמתחזין
וכל הגילוי שיש הוא בתורת , דאצילות אין גילוי גמורשהרי אפילו בבינה , אתחזון

למימרא שהוא הרבה  הרבה יותר מבינה בחינה זו גבוההוהרי ,  תשובהבלא 484להשא
הם ',  פי- ïåæçúà ïéãî éøàîì àìëì ïåæçúà àìå .)ב"ע פ ע"ב(יותר סתום 

שכן , "ולא אתחזון לכולא "485ניתנים להשגה רק לחכמים העוסקים ברזין דאורייתא
עוד . א בלבד" בזשכל ההשגחה אין שרשה אלא, אין השגחתם מושגת לתחתונים

שכן , ד בבחינת נעלמים"ג ת" תיקוני גלגלתא וי'ק כגון ז"דכל תיקוני ע, אפשר לפרש
עניינם " מארי מדין"ולפי זה . א"א הוא מושג לז"י או"ורק ע, א"ק סתים באו"ע

                                           
ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לתלת מאה ושבעין רבוא עלמין והאי : ב"ח ע" לעיל קכ'עי 482

 .אתקרי ארך אפים כלומר אורכא דאנפין
אם תיקוני הגלגלתא , להסתפק בדבריווהנה יש לכאורה . א"צ סוף ו ע"א על ספד" בהגר'עי 483

א והדעת המתפשט שבו "ק דרדל"א או שמא המה לבושים לו"ת דבינה דרדל"הם לבושין לפרטי הז
  .א ודברינו שם"ע לו ע" בב'ועי. ולא נתיישב

שאו מרום עיניכם וראו ) ישעיה מ כו( בראשית רבי אלעזר פתח :א"ע'  אבראשיתזהר  'עי 484
 , פתח עינים? ומאן איהו, לאתר דכל עיינין תליאן ליה,עיניכם לאן אתר שאו מרום ,מי ברא אלה

 ההוא דאקרי מקצה ,י" מ? ומאן איהו, ברא אלה, דקיימא לשאלה,ותמן תנדעון דהאי סתים עתיקא
 ואיהו בארח סתים ולא אתגליא אקרי ,השמים לעילא דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא לשאלה

 .כ" ע,י"והאי קצה השמים אקרי מ] דהיינו הגלגלתא לעיל [,ה דהא לעילא לית תמן שאל,י"מ
אדיר במרום  ב'עי ו.'הפרק י "ח עגו"עב  עוד'ועי, נראה ונסתרהוא אינו מוכר אבל וכוונתו שהוא 

 אז ניתן לו , אלא בהתחברו עם החיצונית,הפנימית בעצמו לא סליק בשמא, ל"וז' עמוד פל "לרמח
 ,א" כי מה שנשרש בחכמה סתימתא הוא המתגלה בז, אל הענין ונחזור,שם בבחינת התחברם יחד

י "ס הוא סוד המ" ומה שהוא מבחינת השרש הנמשך מח,ה"אך זה המתגלה הוא בבחינת אל
  .ל"עכ, י" ולהיותו דבר שהוא קיימא ולא קיימא לכן עומד תמיד לשאלה מ,שבשם
 .מארי מדין דידעין ברזין דמאריהון: א" זהר בא לד ע'עי 485
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ולא אתחזון . "486ק"שכן כולם בעלי דין שנקראים אלהים לקבליה דע, א"תיקוני ז
   .)ב"ע פ ע"ב(א "שכן הללו מונהגים על ידי ז, חתוניםכלומר לעולמות הת" לכולא

 . ועתה מתחיל לבא לבאר את תיקוני הדיקנא487 תיקוני הגלגלתא'כ ביאר את כל ז"ע

çúôø "øîàå ù,éåãé èéùåàã ïàî éåå   àð÷éãá- ד "קודם שהתחיל לבאר את ת
וד ע. דהיינו מי שנשבע בדיקנא, ו בדיקנא יקירא"הזהיר שלא לפגום ח, בפרטות

בעבור , ק"והיינו דיקנא יקירא הרי הוא רזין סתימין דע, ירמוז למגלה רזין דאורייתא
) משלי יא ב(ש "וכמ, ס מכונה צניעותא"מווה, 488ס הרי הוא סתימו דכל עלמין"מו
דהיינו שהאורות . ס הוא שורש הדיקנא"והמו) ב"ע פ ע"ב" (ואת צנועים חכמה"

, אותם למעשה הוא מפשיטם את לבושםוהמגלה , מתגלים על ידי היותם לבושים
שאף בזמן ההוא באו האורות , והוא פגם גדול שכן מותירם כעין שהיו בעולם התהו

 שמעשה זה של )ג"ב טז ע"יהל אור ח (לכן אמרו רבותינו. שלא בלבושם ולכן נשברו
שכן אף כאן הוא , ל"ל רח"הוא כעין חטא הוצאת שז גילוי סודות למי שאינו ראוי

, עוד ירמוז למי שמעביר שערות על ידי תער. ס"יפין דמוחין ששרשם במומוציא ט
ל שממידת "וכתב האריז, שזהו פגם גדול מאד שכן נוגע בצינורות שהם קיום העולם

àøé÷é  ).א"ע פא ע"ב( ללא תער כידוע 'חסידות הוא שלא להעביר אפילו שערה א
äàìò - ג, עילאה) יקירא ב)  א:ואלו הם, ג שבחים בדיקנא"הזכיר מכאן ואילך י (

 )ז, דיקנא דלא ידעין) ו, ויקיר )ה, דיקנא דהיא סתים )ד, דיקנא דהיא תושבחתא

חיוורא  )י, דיקנא דהיא תליא )ט, נ"דיקנא דלא הוה ב) ח, דיקנא דהיא תושבחתא
והנה . )ב"ע פב ע"ב(מהימנותא ) יג, טמירו דטמירין) יב, יקירא דיקירין )יא, כתלגא

 ח צ"א על ספד"בהגר(ס שבו היקירו " מכיוון שנמשך ממו'יקירא' הראשון נקרא התיקון

ס הוא "י המו"שכן ע, ועוד ששם הוא שורש הגבורה עילאה. )ה יקירו דיקירותא"א ד"ע
נקרא  - àùéã÷ àáñã ).א"ע פא ע"ב(ושמו מתקדש בעולם ,  פועל דין בעולם'ית

ס ששם שורש "א ממו והו489ס הרי הוא שירותא דאצילות"כך מכיוון שהם ממו
 àîéúñ àøéîè491 àìëã ).א"ע פא ע"ב (490"וקדשת את הלויים"הגבורות בסוד 

                                           
ר "ש בא"ק כמ"א שהוא נקרא אלקים נגד ע" ז,ל"ה ועיקר וז"ג ד"צ א ע"א על ספד" בהגר'עי 486

 .אלקים' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"רזא דע) ב"דף קמא ע(
, שכן לא שייך תיקון באודנין, צ"ז ולא בספד" אמנם תיקון האודנין לא נזכר לא כאן ולא באד487

יש ט "מ, והנה אם כן יש להקשות). ה דעד"ב ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר(א "שהרי אין טב וביש בא
ק "ל דכל תיקוני ע"כ צ"אלא בע. ע"וצ, דמאודנין נפקא) א"יח ע(צ "כ בספד"וכמש, ק"אודנין בע

 והם נמצאים שם מוכנים ומזומנים להנהגת העולם שבאלף ,באצילותלמה שנמצא  שורש הינם
והנה העיקר והקרן של שכר ). ב"ט ע"קידושין ל( עלמא ליכא ולכן שכר מצוה בהאי, השביעי דווקא

ק ואינם מתגלים "וכל העבודות והמצות עולים לאודנין דע, ק דהיינו בעדן עילאה"המצוות הוא בע
לכן . המשמשים להנהגת העולם וקיומו ולשמירת ישראל, ק"כ שאר תיקוני דע"משא. לתתא כלל

ינם שייכים להנהגת העולם הזה כלל לא בהשפעה ולא שכן א, לא הזכיר את האודנין בשום מקום
  ).ב"ע פ ע"ב(ל "בהנהגה אלא כולהו לע

רישא חדא חכמתא סתימאה דאתכסייא : "ב"ז רפח ע"ע אם המקור ללשון זו הוא מאד"צ 488
 ."וחכמתא דא סתימאה רישא לכל רישיה דשאר חכמות ולאו מתפתחא

לת יתחהוא ששם  וכן התחלתה "דא "ע' וב ,דעד דלאה " דד"ע' צ א"א על ספד"בהגר' עי 489
 .המתקלא

דאיהי מסטרא , ודא שכינתא תתאה, "אתה קדשת"צלותא דערבית : ב"ז לג ע" ת'עי 490
והנה פסוק , א"ג ע"ז ס"וכן הוא בת. כ"ע, "וקדשת את הלוים"דאתמר בהון , דתמן ליואי, דשמאלא

ואינו כתוב אלא קרוב , כל המקראאמנם יש לדעת שאין כזה פסוק ב, זה נזכר בזהר כעשרה פעמים
ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל "דוגמת, לזה

" והבדלת את הלוים"וכן , )במדבר ח י" (והקרבת את הלוים"וכן , )במדבר פרק ג יב(" והיו לי הלוים
  ).שם שם יז" (והקדשתי אותם לי"ווכן , )שם ח יד(

 ש טמיר"וזה "ג ד"צ כח ע"א על ספד" בהגר'עי, "סתימא"ו" טמירא"כפל הלשון בביאור  491
אילו  ו,מתלבש תוך הפרצופיםהוא  שמלמד על כך" טמיר"כאשר , "טמיר וסתים"ק מתואר כ"שע

 ). לגודל העלמו"אין" כן מכונה הואש(להשיגו מנעלם הוא שמלמד על כך  "סתים"
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492)ð"àìëî íéúñå øéîè à (– ל שהוא טמירא "ר, 'טמירא סתימא דכלא'ק נקרא "ע
àð÷éã  ).א"ע פא ע"ב(נ ואין מתגלה ממנו אלא ראשו בלבד "א וזו"שמתלבש באו

àúçáùåú àéääã - שכן הוא מגלה , טעם הדבר, "בחתאתוש" הדיקנא מכונה כאן
 לפרצופים 'י ניכרת השגחתו ית"וע. ק ומדות הרחמים שלו"את כל האורות דע

àð÷éã  ).א"ע פא ע"ב( מצד פעולותיו 'שכן על ידיהם אנו יכולים לשבחו ית, שתחתיו
øé÷éå íéúñã493 - שכן שאר , ק הרי שהדיקנא הוא הנעלם ביותר"מכל תיקוני ע

והדיקנא חופף , יברי הפרצוף המתלבשים בפרצופים שתחתיו אה"ה, ק"תיקוני ע
 תיקוני הגלגלתא המה סתימין יותר מתיקוני 'פ שז"ואף ע. מ"עליהם בסוד או

 כי )ה ואמר אתקין"ד ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(אמנם הם אינן נקראים תיקונים , הדיקנא
אבל . פהא כי הם מסתיימים ב"שכן אינם מתפשטים למטה לאו, אם בדרך השאלה

 המזלות דהיינו 'כלל כאן את ב, ועוד. א"אלא הוא חופף על או, הדיקנא אינו כן
וכנגד המזל , שכן הוא מכוסה, "סתים"וכנגד המזל התחתון אמר , "נקה"ו "נוצר"

כלומר שכלול  - éåðå÷ú ìëî ).א"ע פא ע"ב(שכן כבודו מגולה , 'ויקיר'העליון אמר 
הדיקנא  - ïéàúúå ïéàìò ïéòãé àìã àð÷éã .)ב"ע פא ע"ב (494הוא מכל התיקונים

ק "אמחמת היותם עילאין ממנו שכן הם מלבישים את ע"אינו מושג אפילו לאו
נ שהם תתאין ממנו שכן "ש שאינו מושג לזו"ומכ, מחציו העליון ועד הטבור

àð÷éã  ).ב"ע פא ע"ב (495ק מן הפרסה ולמטה בירכין לבר מגופא"מלבישים את ע
ìëã àúçáùåú àéäãïéçáùåú  - שכן אנו משיגים את , הדיקנא הוא תושבחתא

שהרי פעולת הדיקנא , וזה אינו כמשמעו. א"י הוא שאנו משבחין את א"וע, פעולותיו
משם יורדת וא "דאחיך וגרון ל העמשפיהיא תחתונים אלא לאינה מושגת עצמה 

מכונה הדיקנא  לכן. התחתוניםמקבלים הוא ש מהארתםורק , א"אוההארה ל
 ).ב"ע פא ע"ב ('כלומר שורש כל השרשים של הנהגתו ית, בחתא דכל תושבחיןתוש

áð ùð øá éåä àìã àð÷éãäàéàð÷éã äéì éîçîì áø÷éã àùéã÷å 496 –
כלומר  

דיקנא בדהיינו  ם השגה זובמקוגילוי נבואי התקרב לראות שמעולם לא היה אדם ש
השיג אותם במקומם  לא ,גדול מכל הנביאיםה שהיה ,ה"אפילו משה רבעכן  ש,ק"עד

כי תשא שביקש '  בפמרז נא" וע.ש שאר נביאים"ומכ, א"אלא רק בהתלבשותם שבז
שמות ( וכתיב ,"'הודיעני נא את דרכיך כו) "שמות לג יג(באמרו ' משה לידע דרכיו ית

לא תוכל לראות  ")שמות לג כ('  והשיב לו הוא ית,"'הראני נא את כבודך כו) "לג יח
שבקשתו היתה להבין את ) א" ע'ז( ברכות ' בגמ'ועי". י האדם וחיאת פני כי לא יראנ

והוא שירותא דאצילות וחכמתו של , ס"וכל זה תלוי במו, פתרון שאלת צדיק ורע לו
י וחביריו אלא "ולא השיגו זאת רשב. ולא יושג אלא לעתיד לבא, יוצר בראשית
ד "ג ת"י - áìã àøåáè ãò éåøòùá àééìú àéäãà ).ב"ע פא ע"ב(בידיעה לבד 

צ ג "א על ספד"בהגר(א ולא את גופו "והם מלבישים את אורו דא, א"המה לבושי א
ומזל עליון מתפשט עד , ד"ג ת" המזלות כוללים את כל י'והנה ב). ה והדיקנא"ג ד"ע

הרי הוא , ומזל תחתון מתפשט עד טבורא דגופא, ת"טיבורא דלבא הרי הוא חצי הת
דכורא שבמקום מזל עליון דהיינו זכירו אלא של וכאן לא ה. 497ת"שליש תחתון דת

                                           
 .א לא גורס את המוסגר"א ע"ע פ"בב 492
 .ה והדיקנא"ג ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר 'עי 493
 .למימרא שהדיקנא היא כלל כל התיקונים שלמטה ממנו 494
א על "בהגר'  ועי.דיעקב גופא הוה,  דירכא איהו לבר מגופא:ב" כא עבראשיתזהר '  עי495

  .א הוא לבר מגופא"א שז"א לז"שמחלק בין א, י"ה ונה"ד ב" ו עצ"ספד
 . תקונא כליל כלא לא אתידע ולא אתחזי מניההאי: ב"וכן הוא לקמן קלד ע 496
ודלא כשיטת , א"ע הוא למעשה שיטת הגר"כ כאן בב"שמש, ד"א עט ע"ו כללים ח" לש'עי 497
ר ראיה לשיטת "ולכאורה יש כאן בלשון האד, ששני המזלות מסתיימים בטבורא דליבא, ל"האריז
) ב"פ ע(ו "למסקנה לומד הלשפ "עכ( המזלות מגיעים עד טבורא דלבא 'שכן משמע שב, ל"האריז

שם ' עיו). א"וממילא אין כאן ראיה מכרעת נגד הגר, שדברי האדרא לא קאי אלא על המזל העליון
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àøååç  ).א"ע פב ע"ב ()ג"א כד ע"יהל אור ח( לא נזכרת בשם 'שיש דכורא נוק
àâìúë498 -א"ע פב ע"ב(שכן הם רחמים גמורים ,  כל שערות הדיקנא הם לבנים.( 

ïéøé÷éã àøé÷é499 - בהינו בא "הארת אושורש ו, א"א באים מאו"מוחין דז' 
 המזלות הכוללות את כל הדיקנא 'ולכן ב, מוחין הרי המה יקירו דגופאוה. מזלותה

 הדיקנא מתלבש – ïéøéîèã àøéîè .)א"ע פב ע"ב (500"יקירו דיקירו"מכונות יחדיו 
 ).א"ע פב ע"ב(ן "שכן מתלבשים בתוך זו, והם עצמם אף הם טמירים, א"בתוך או

àìëã àúåðîéäîã àúåðîéäî -  אמונת ישראל"כמו הוא  "מהימנותא"ענין", 
 501 הוא ראשית הגילוי המכונה לבושין דיקרדיקנאוה ,ס"ה משיגין את אדרכש
א "כ הגר"דיקנא מכונה מהימנותא וכמש. )מהימנותאד "צ יז ע"א על ספד"בהגר(

שכן כל עבודת ישראל , 502ס"צ שהטעם הוא מכיוון שעל ידיו משלימים את א"בספד
א הוא "וראשית התחלת השפע של ז, אינה אלא לגלות את התיקונים של הפרצופים

ד מגלים ניסים נגלים ולכן מכניס אמונה בלב אפילו "הת ).א"ע פב ע"ב(מן הדיקנא 
   .)ו גליונות"לש (נותאמ ולכן נקרא מהימנותא דמהי,הרשעים
ס "וכן את אורות המו, ומעתה מתחיל לפרשם על הסדר, ד בכללות"כ הוא ההקדמה לת"ע

éàäã  )ב"יז ע( àúåòéðöá àðàú}àì÷. {àøôñã  ).ב"ע פב ע"ב(המתפשטים בהם 
 éåðãåàî ÷éôð àìëã àúåðîéäî àð÷éã- כלומר שהדיקנא שרשו באזנים ,

כל פרצוף תלוי והנה ). ה מאדנין"א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(ומתחיל מיד אחריהם 
 כל האורות הבאים .דמי כולו חרשו נותן) ב"ק פה ע"ב(ל "ש רז"כמדיליה ובאודנין 

תחילת  לכן . שבדעתג"עטרין חו' בדהיינו  ,מזלות נוצר ונקהה' א הכל הוא מב"זל
ן על "דהיינו העלאת מדרך עליית העולמות ומעתה  , מן האודניןהואהדיקנא מוצא 

 ומשם ולעילא ,ל" הדיקנא הנתחילתלעד הוא מתתא לעילא ידי עבודת התחתונים 
 הארת האזנים ).ב"ע פב ע"ב(ם וני לעבודת התחתיך שינואיממילא  ו,ס"א' הוא בבחי
הוא סוד קבלת התפלה ו , מן התחתוניםוהמעשההעבודה את  תקבלהיא המ

                                                                                                                         

עליון עיקרו השהמזל איתא י "שער מאמרי רשבכן ב ש,השיטות דלא פליגי' יישב את בב שמ"פ ע
 . על ידי כפיפת הראשו הלשם שזהפרשוומ, עד הטבורגם  יורד ומגיע עתיםלאלא ש ,עד הלבהוא 

א קאי דווקא היכא שלא כופף את "שכן הגר, א"גרה' בין שי אין סתירה בינו לממילא עולה כי
  .ראשו

וכעין , שכתב כך לאפוקי מלובן הצמר שאיננו לבן כל כך, ד" ע' סוף הצ"א על ספד"בהגר 'עי 498
 .ד"א יט ע" יהל אור ח'ועי. עמר נקי מתיקוני הגלגלתא שהוא לבן כצמר

 .דעדב "צ ח ע"א על ספד" בהגר'עי 499
" יקירו דיקירו"ו, א"א הוא דיקנא דז"שיקירא דז, ה ואמר"ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר 'עי 500

 .א"היינו דיקנא דא
 והענין כי כל אמונתינו ,ק"מ על ו" ענין מהימנותא אמור בכ,ל"א וז"ב יט ע"יהל אור ח'  עי501

ש גדול " כמ,' כי כל האומות משיגין את שמו ית,אומות ובזה אנחנו נבדלים מן ה,ה"הוא בשם הוי
 וכולם אינן שם העצם רק ,ה רק בשאר השמות"רק שאין משיגין את שם הוי' מ כו" ובכ,שמי בגוים

 כי כל השמות אינן רק משותפין ,רק עובדין אותו בשיתוף'  לכן אינן דבקין בו ית,שמות משותפים
 , ולכן הם דבקים בגוף האילן, שהם דבקין בשם זה,ב לא כאלה חלק יעק,ומושאלין מפעולותיו

 ודא ,ה" רק שם הוי,ה לא הזכיר לפרעה" ולכן מרע, שהן כינויין,כ האומות בענפין ועלין"משא
 רק מורה , והוא שם העצם שאינו מושאל מפעולה, אלקינו לבד,אלקינו' ש ה" וז,אקשי ליה מכלהו
ו "הוא'  וכן הוא ניקו, כמו חוה,ו להיות שם"ד לוא"ו ונתחלף הי, והויותו מעצמו,על הויותו תמיד
 שלכן נקרא , ששם נתגלה הויותו,ק כידוע" ועיקר השם הוא בו, וזהו מהימנותא,קמץ על שם זה

, ה כידוע" לפי שכולם בכללות נכללו בשם הוי,ס מהימנותא" ואף אם יקרא לכל ע,ק מהמינותא"ו
  .ד"צ יז ע"א על ספד" דברינו בהגר'ועי, ל"עכ

אלעזר '  ואנא ור,אתריהש ואמר ודאי כל חד וחד ב"אתרגיש ר: ב"ר קלב ע" לשון האד'עי 502
ס "א שמבאר שהם משלימים את הא"ע קיג ע"שם בב' ועי. אבא אשתלים שלימתא עלאה' ברי ור

הוא " משלימים"ה אבן שלמה ש"א ד"ח כט ע"א על תז"וכן איתא בבהגר[דהיינו שהם מגלים אותו 
 'ועי, מהימנותאה "ד ד"צ יז ע"א על ספד" בהגר'ועי, י אתתקנו סמכין"וע, ]המלכותעניין למידת 

 עלה אתמר ותכל , שלימו דתלת אתוון,שכינתא תתאה' מלאכה דתלת אתוון איהי ה: א"ז ע"ז ט"ת
ה " ובה אתקרי הוי,ש לקמן"שבה נשלם השם כמ, ל"ז, א"ש בגר"וע. כ"ע, 'כל עבודת משכן וגו

  .ת"לגבי החג" השלמה"והוא נקרא . יינו שזהו תיקונו וגילויודה. ל"עכ, בשלימו
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 באמצע בין פנים ואחור תעומדהארה זו  לכן .ר" של טושפעההה יניוהצעקה וכל עני
לפנות אם  ולקבוע ,וקבלה זכח להתמצע לפי שם על מנת הם עומדים כלומר ש

הם כלל כל הרי  ,לכן אורות הדיקנא. ו"הסתר פנים חבשמא הם בהארת פנים או ילא
מ "מהנה  ו. בין הפנים והאחור, נמשכים מהאזנים ומתפשטים באמצע,'תמדותיו י
ם חסדים ינהאלו באמת המדות מכיוון ש ,יותר לצד הפניםאורות אלו נוטים 
ם בהאין שייך אם כי , יש בחינת אודניןק "בעוהנה אפילו  ).ף יט"ש אח"פת (ורחמים

'  ב.ק"שכן אין ביש בע) ב"ז רצד ע"אד(תיקון דהיינו שיוכלו להבחין בין טב לביש 
ל  וע,מוחל פתוחין עד  האוזן שנקבי,חכמת הניתוחמכידוע ו ,ס"האודנין נפקין ממו

ק "דעהאודנין ו ,כח השמיעהשורש  ינןהאודנין ה . מבחין המוח בין טב לבישידיהם
אז זכות  ו,א" של הצדיקים דתליין בזביםטוהעשים מהת ייעלעל לשמוע  םמשמשי

דווקא  ולכן כל מהימנותא תליא , למעלה לצורך שכר המצותיםנשארט "המע
הדיקנא סובב את הפה  –àùéã÷ àîåôã äéðøçåñ úéçðå  )ב"פב עע "ב( .באודנין

 .)ב"ע פב ע"ב ()א"בראשית א ע(ש בזהר "ק הוא שורש המלכות וכמ"שכן פה דע, ק"דע
éçðåú÷éìñå  -  התיקונים 'הי "עסביב הפה דהיינו " נחית"כלומר לאחר שהדיקנא 

משני סנטר מה שתחילה עולה כלומר "סליק ונחית"אזי התיקון השישי , הראשונים
א על "בהגר (יורד ומתרחב לכסות את הלחייםחוזר וואחר כך , כנגד הפה צדדים עד

 המה ' והז'ים הו למימרא שהתיקונ'סליק'' פי). ה ואמר סליק"א ד"צ יח ע"ספד
מאחרי האזנים ועד הפה תיקוני הדיקנא הם נחשבים ). א"ע פג ע"ב(למעלה מהפה 

ואילו הללו שתחת הפה נחשבים כאילו יורדים " סליק"כאילו הם עולים והיינו 
 ).ב"ע צח ע"ב(שכן הפה מפריד בין התיקונים לחלק בין בחינותיהם , "נחית"והיינו 

503 àúáåø÷úá éôçå504)éâñ (ñåáãàáè àî505 -  כלומר שהם מכסים את הלחיים
והם מכסים ). ה ואמר חפי"א ד"ט ע"צ י"א על ספד"בהגר" (ערוגת הבושם"המכונים 

. 506והפנים מכונים בוסמא, את כל הפנים שכן התקרובתא הוא של כל הבוסמא
שכן כל השערות הם צנורות של , הטעם שנקראים הפנים המכוסים בזקן בוסמא

והמה נתבררו ממלכי אדום בסוד , כל הבירורים בסוד ריח ניחוחושם עולים , ס"המו
 –) 'ñ"éð÷éãáã à(àøååç507 àøé÷éã  .)א"ע פג ע"ב( עשו איש שעיר) בראשית כז יא(

. ס הרי הוא יקירו דדיקנא"בכח הליחה הזכה הנמשכת ממו, השערות הם לבנות
úéçðå  .)א"ע פג ע"ב(אמנם בזמן עולם התהו ומלוכת מלכי אדום הם היו אדומים 

 àìå÷ùá–שכן נותנים שיעור אל , לכן הם מכונים מדות.  כלומר במדה ובצמצום
לאפוקי , דגופא – àøåáè ãò éôçå .)א"ע פג ע"ב(ס "אור המשח רבות היורד ממו

àøé÷é àð÷éã àåä  .)א"ע פג ע"ב(שהוא יורד עד טיבורא דליבא , 'מהתיקון הח
àîéìù àðîéäî -  שכן בה הוא אמונת ישראל " מהימנותא"הדיקנא מכונה
ג "דהיינו י -é äéá ïéãâðã" ïéòåáî ïéòéáð â .)א"ע פג ע"ב (508ס"המשלימה את הא

                                           
 .ה מהימנותא"ד ד"צ יז ע"א על ספד" בהגר'עי 503
 .א לא גורס את המוסגר"ע פג ע"ב 504
 ,בוסמין דטיפסאה "דב " כב עצ"א על ספד"בהגר ב'ועי. תרגומו קרבן של בסמים טובים 505

. זיו הפנים" בוסיטא"' שפי, ב"ע יח ע" ב'ועי. שמו" בוסמין"בלא שערות שהוא פנים חלק מהכל ש
 .והיינו הביסום דכאן,  הרי הוא הארת הפניםבוסיטא תואר פנים' שפי, ב" ע'ע ק" ב'ועי

ולא " בוסיטא"שהפנים נקראים , ואמר בסחרנהאה "א ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 506
 ".בוסמא"

וכן הוא , 'יקירא דדיקניה' היא וכנראה שלשיטתו הגירסא הנכונה". יקירא"א "ע פג ע"הב' גי 507
 .בדפוס אמסטרדם

אלעזר '  ואנא וראתריהש ואמר ודאי כל חד וחד ב"אתרגיש ר: ב"ר קלב ע" לשון האד'עי 508
ס דהיינו מגלים "ע מסביר שהם משלימים את הא"ושם הב, אבא אשתלים שלימתא עלאה' ברי ור
: א"ז ע"ז ט" ת'וכן עי, מהימנותאד "ז עצ י"א על ספד" בהגר'ועי. כ"ע, י אתתקנו סמכין"וע, אותו

 עלה אתמר ותכל כל עבודת , שלימו דתלת אתוון,שכינתא תתאה' מלאכה דתלת אתוון איהי ה
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ועם , ס"ת שבמו" הויו'אותיות דגהב "והמה כנגד י, ס"נביעין דמשח רבות דמו
ביאור ). א"ע פג ע"ב(ג הכולל את כל התיקונים "כללותם הרי הוא כנגד התיקון הי

א "בהגר(א "א נובע האור לדיקנא דז"שכן מדיקנא דא " מבועין-ן נביעי"כפל הלשון 
 זיווגא עילאה של בטישא תוצאתהוא ן אכד, ל"עי). ה בתליסר"ב ד"ח ע" יצ"על ספד

 נביעין שכן הם אינם אלא 'ובהיותם בשרשם באוירא הם בבחי. ס"דאוירא ומו
ן באוירא הוא שכ, ס הם מכונים מבועין"ובהתפשטותם במו, מעיינות של שפע האור

ע פג "ב(ג "ק הם י"ועם כללות ע, ב אותיות"והמה י, ג"ת דס" ההויו'מקום תחילת ג
ע פג "ב(ג "שבו נמשחו מלכים וכה, בסוד שמן המשחה –àáè úåáø çùîã  .)ב"ע
   . øùò úìúá509àð÷úúî ïéðå÷ú .)ב"ע

510 àìéòìî àøòù ï÷úúî äàîã÷ àðå÷ú– תחילת התיקון הוא 
ויחדיו הם מאירים לדיקנא ולכן הם כלולים בתיקון , וחאמהבטישו של אוירא ומ

 שכן באמת שורשו 'מלעילא'והוא גם . 'מתתקן שערא'כ כאן "והיינו מש. הראשון
àåääî éøàùå  .)א"ע פד ע"ב(ס "האמיתי הוא מעל הדיקנא הרי הוא תיקון המו

 äéùéø øòùã àðå÷ú- ל דהיינו בסוף הפאות אצ, כלומר מיד בסיום שערות הראש
שכן שערות הראש , ט מתחיל הדיקנא מיד לאחר גמר שערות הראש"ומ. האודנין

éìñã÷  ).א"ע פד ע"ב (511ס"ואילו הדיקנא שרשו הוא במו, ק"שרשם בכתר דע
éåðãåàî àìéòì éåðå÷úá  úéçðå- והוא שייך לשערות , אור חוזר" סליק"' פי

הוא ו, יינו אור ישרקאי אדיקנא וה" נחית"ואילו .  הפאות'הגלגלתא אשר סופם בב
שבת ל  (512אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא נימאד, ל"בבחינת מה שאמרו חז

מקום תחילת ו. ליד הנקב שבהם'  פי- ïéðãåàã àçúô éî÷î ).א"ע פד ע"ב) (א"ע
ונמשכים עד לתחילת הפה הרי הוא , שכן שם הם קצרים, הדיקנא הוא אצל האודנין

סוד הנקב כן  ש,נגד נקב האודניןכהוא הראשון תיקון ה). ב"ע פג ע"ב (513'התיקון הב
 ומשם , כל סילוק וצמצוםשורשק "הוא ראשית הבוצדהרי הוא שורש הארת הבינה 

àáè àìå÷ùá àèåç ãçá  .)ב"א מ"ש א"פת (מתחיל ענין הגבול והשיעורהוא ש
àîåôã àùéø ãò - א "בהגר (514"שפירו"צ "מכונה בספד, כ שזה בשיקולא טבא"מש

מה החילוק בין תיקון זה , לכאורה יש להקשות). מקמיה "דד "צ יח ע"דעל ספ
לתיקון השישי ) של שערות שיורדים מהאוזן עד הפה' דהיינו חוט א(הראשון 

והנה לפי הלשון שנקט כאן . ע"וצ) שנמצא באותו מקום רק הרבה יותר שערות(
, חד חוטאשכן כאן המשכת השערות הוא ב, הכל  מתורץממילא, "בשיקולא טבא"

ע "ב (515 השערות מתפשטות'ואילו בתיקון הו, שאין מתרחבים השערות לכאן ולכאן

                                                                                                                         

, ה בשלימו" ובה אתקרי הוי,ש לקמן"שבה נשלם השם כמל "א וז"ש בבהגר"וע. כ"ע, 'משכן וגו
  .ת"כלומר שזהו תיקונו וגילויו וזהו הנקרא השלמה לגבי החג. ל"עכ

 'ה פתח ר"ש שמציין גם כן לסוף העמוד ד"וע, ה בתליסר"א ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 509
 .יצחק

א שהכוונה כאן הוא לשערות "ע פח ע"ג שם הבאנו את דברי הב" לקמן אחרי התיקון הי'עי 510
ואחר כך מבאר את תיקוני המשח רבות הרי הוא סוד , א"א והמה עיקר גילויים שבז"ד דא"דת

  . ב"א עד דף קלד ע"ים המבוארים בנבואת מיכה שהוא מסוף דף קלא עהתיקונ
 .א"דהיינו חכמה דא 511
 ).ב"ע צא ע"ב(שכן הנימים המה השורשים לכל גילויי האורות , "נימא"דווקא  512
ה התיקון היורד בצידי הפנים מהאוזן עד לפה יש ספק באיזה אופן "ה'  הנה לעניין תיקון ו513

והנה מדברי . או ביניהם, או באלכסון להתחבר עם הפה, ה לכיוון הלסתישר כלפי מט, הוא יורד
 .ל כהצד האחרון"ע כאן נראה דס"א וב"הגר

שמשם , ב"ר קלא ע"צ שמציין ללשון האד"א על ספד"ש בהגר"וע,  לשון של תיקוןוא ה514
 ,א"ע פד ע"ב'  ועי.שכל שערה היא לבדה ואינה נדבקת באחרת, משמע שהכוונה כאן שזהו יפיים

 .זה שהם לא פונים לצדדיםיפיים הוא בש
 הוא למטה מראש 'שם משמע שכל התיקון הו, ש"ה ומ"ב ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 515

 .ר עצמו"וכן משתמע מלשון האד, הפה
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 דהיינו 'גה לתיקון  והכנהם הזמנהינה' בהתיקון הכן והראשון תיקון זה ). א"פד ע
תכלית הכל הוא שם כן ממילא כאן מקומו הוא רק עד הפה ש. תיקון ארחא עילאה

 ,לאכפייא דינין דלא ישלטון' הא, בתרתיהוא זה תיקון  תכלית ."סלחתי"לומר דהיינו 
פ מידה "אלא ע, אמנם אין כאן כפרה על העוון ונשיאתו הגמורה(שסובל העוון ' והב

 ).,אינו באתגליא אלא במחשבהבלבד' סבל'זו עדיין רעת העוון קיימת בעולם שכן ה
הוא  ועל ידיוס " ששם גילוי המוודניןמנקב האהוא   גילוי המחשבהלתיתחוהנה 

   ).א מב"ש א"פת (ששומע וסובל
àðå÷úðú éàðé  àîåôã àùéøî àøòù ï÷úúî)÷éìñå516 ( àùéø ãò

ìé÷ù àðå÷úá àîåôã àøçà - אחד הראש המהצומחים  תיקון זה היינו השערות
א על "בהגר() דהיינו השפם( ראש השני של אותה השפהלשל השפה עליונה עד 

, מטהפי לכ של השפה נמשכים קצת  הקצוות'בהנה . )ברישאה "ד ד"צ יח ע"ספד
ך  נמששראשית ,ממילא כך היא המידה. ובאמצע השפה סליק לעילא סמוך לחוטם

ממשיך משם כ "ואח,  הם סלקין לעילאבאמצעו ,שפהה מרישא חדא דהשפם
השערות שלמימרא  ,'מתתקן'ז כאן "עכ "ומש. עד לרישא אחראמטה מתפשט ו

 התיקון הראשון שם השערות סמוכות  דוגמת החוטם והפהביןסמוכים לנקבים 
על ידי בטישו שנתהוותה ס " הארה ממות יוצאלוהנקבים הלדרך ו, לנקבי האודנין

 ,הראשוןתיקון אשר במיותר הרחמים  יםכאן מתגל). ב"ע פד ע"ב(בו דאוירא 
אלא במחשבה מוכן לסבול הכל אינו שהוא בו שממילא דלא כבתיקון הראשון ו

שפה העליונה השערות שעל והמה ה ,בפועלהכל סובל הוא  בלבד ואילו במידה זו
   ).א מב"ש א"פת ( סלחתיהאומר יותר אל הפה ותבו קרןשה

äàúéìú àðå÷ú  úåçúã àúéòöîàî)ñ"éàäã à ( ïéøú úåçúî àîèåç
ïéá÷åð,àçøà àåääá ÷ñôúà àøòùå àçøåà ãç ÷éôð  -  והוא היוצא מתחת

ולא תחת דופני החוטם , ל החוטםוהוא תחת הנקבים ש, נקבי החוטם ועד הפה
שבאמצע הפנויה משערות הוא סוד הארחא ו).  קאיםה"ד ד"ח עצ י"א על ספד"בהגר(

נוקבין שלו דרך אותו ה'  כדי שיתפשט הארת החוטם מבופנויה משערות. השפה
תיקונים ה'  והוא יותר רחמים מב.)א"לקמן קלג ע(  כדי דיימא פומא סלחתי,הארחא

 חיוורין ,אף ששערות הדיקנא הם רחמים גמוריםעל  ש, בזה והענין.הראשונים
ק הרי " ובוצדס"הם באים ממוכן  ש,דיןשל מ יש בהם שורש " מ,)ב"לעיל קל ע( כתלגא

 רחמים ויהיאז  ו, שם שערותושלא יהיצריך ארחא אמנם ב .הוא שורש הגבורות
השפתים '  כי ב, לפומאק"תפשט שם הארת חוטמא דעתש, כך ,מרובים בלי צמצום

 והארחא , למעלה ולמטה517זקן התחתוןהם בסוד שערות דינשערות ההם סביבש
àøòù àñéâ éàäîå àñéâ éàäî àéìîå  ).ב"ע פד ע"ב(שבאמצע נגד היסוד 

à àåääã äéðøçåñ íéìù àðå÷úîàçøå - שהמה , השערות שבצדדי הארחא' פי
, "א שליםבתיקונ"לכן אמר שהוא . מגבילים את הארחא שלא יתפשט יותר מדאי

   ).א"ע פה ע"ב(ל על ידי מדה ומשקל הרי הוא סוד המתקלא "ר
úäàòéáø àðå÷  äøòù ï÷úúî)úéçðå(518àîåô úåçú  -  השערות דהיינו

צ יט "א על ספד"בהגר( עד הקצה השני ' מהקצה האומתפשטים, תחת השפתיםש
ה החלק האמצעי של השפה היא נמוככלומר ש' ונחית'כ "משוהנה  .)ה תחות"א ד"ע

 נקט - àãç àùéøî íéìù àðå÷úá àãç àùéøì ).א"ע פה ע"ב (מהקצוות שלה
והשפה התחתונה ,  השפתים אזלין כחדא'שכן ב, "בתיקונא שלים" כאן בלשון

   ).א"ע פה ע"ב (עליונה הרי היא התקונא תנינא דלעילמשלימה את ה

                                           
 .ב גורס את המוסגר"ע פד ע"ב 516
ד א הוא כנג"שדיקנא דז) ב בכללא חדא"כו ע(צ "א על ספד" בהגר'ועי. דהיינו סביב האמה 517

 .ק"יסוד דא
 .ומנטובא, וכן הוא במהדורות דפוסי אמסטרדם, א גורס את המוסגר"ע פה ע"ב 518
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äàùéîç àðå÷ú519àìå÷ùá àøçà àçøà ÷éôð àîåô úåçú   àçøàã
àìéòìã,éìàå ïàëîå ïàëî àîåô ìò ïéîéùø ïéçøà ïéøú ï –

הארחא התחתון  
והנה על ידי ). ה ואמר נפיק"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר(מכוון כנגד הארחא העליון 

וכמו כן גם הארחא , ארחא דלעילא מאריך אף אפילו לרשעים כשעושים תשובה
 שם אשר, א"ומממתק את הדינים של חוטמא דז, תתאה מועיל להעברת עונות

 ניםתיקוהה מפחותם במדרגה ינ ה'וה' דתיקון ). ב"ע פה ע"ב (520מצויים המקטרגים
 שום פעול שלא ל"עובר על פשע"בבחינת  הוא ראשוניםתיקונים הכן ב ש,'גהו' בה

יש ג ש"אעכלומר ש" לשום שארית בארץ"בבחינת  הוא 'וה' בתיקונים דאילו  ו,עונש
שהם העליון והתחתון שפוון ' ס ב" וז.פ"חיותם עכהשארית לאיזו ר ותעונש אמנם נ

 ,)521 בנטילת לולבמ"דמ "בכוכמו שמצינו  (מעלה ומטההם בבחינת שה "דרגא דנוב
בשורש הדבר  וכן ,נצחאשר בחינת יותר מהוא דין תקיף הוד כאשר בבחינת 

 בכח הוא" ארך"כאשר , ארך ואפיםמדות ה' הם בהרי , אלו התיקוניםדהשורשים 
א "ש א"פת (ארחין' ק בב"הוא נשיבו דרוחא דחוטמא דעהרי  ,עלבפוהוא " אפים"ו

   ).מב
àøòù ï÷úúî äàúéúù àðå÷ú ìéòì òøìî ÷éôðå ÷éìñåà àùéøì 

àîåôã522 - התיקונים 'הרי הם ה, אחר שיורדים שערות הזקן סביב הפה 
א על "בהגר ('בתיקון ו}מילים אלה כתובים בסוף הקטע{" סליק ונחית", הראשונים

  דהיינו איפהראש הפהשעולה עד '  פי'סליק'). ה ואמר סליק"א ד" עצ יח"ספד
" נחית"ו). ה ואמר לרישא"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר (תיקון הראשוןהנסתיים ש
כאן ). ה ואמר"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(ושם הוא מתרחב , שיורד למטה' פי

ום שנסתיים ארחא עד מק, מדובר על זה שהדיקנא יורד והולך למטה באורך וברוחב
צ "א על ספד"בהגר ('שם מגיעים של צדדים של הזקןכא, תתאה דהיינו בשבולת הזקן

,  הצדדים של התיקון הראשון'השערות שעל הלחיים מתרחבים בב ).ה חפי"ב ד"יט ע
 הינם למטה ' וה' ד' ג'תיקונים ב, 'מתתקן שערא'כ האידרא דהוא "זהו עניין מש

כאן הוא למעלה מהפה ברוחב . ל" הנ'קון האמהתחלת הפה שם נסתיים התי
משם ,  שהם למטה' וה'ל מן נגד תיקון ד"ר, כ סליק מלרע לעילא"ומש, הלחיים

כן השערות ש, גדוליםרחמים יותר של כאן הוא גילוי ). ב"ע פה ע"ב (523עולים למעלה
 וכן "ורב חסד"תיקון זה בפרשת כי תשא  ולכן נקרא ,מתפשטים באורך וברוחב

 שעושה חסד לפנים משורת הדין ומשפיע רב טוב בעולם ,"כי חפץ חסד הוא" הבמיכ
 והכל בשביל תיקון העולם כפי השיעור העולה בעומק .ראויים לכךאף שאינם 
שגם כלומר  ,משמאיליםהמיימינים וההצדדים של '  והוא בהסכמת ב,'מחשבתו ית

 ות נמשכשערות ה ולכן כאן,סטרא דדינא מסכים לזה באופן שלא יהיה קטרוג כלל
 ).א מב"ש א"פת (בסנטרשצדדי הפנים והולכים ומתייחדים למטה בשבולת הזקן ' בב
åçáã àúáåø÷ú éôàîñåàáè 524  àìéòìã àîåôã àùéø ãò- ש חפי "מ

והוא , 'תיקון זה הוא בצדדים של התיקון הה. היינו שמכסים את הלחיים, תקרובתא
כ הוא עולה עד לראש הפה שם "חוא, מתחיל מהשפה התחתונה ועד לשיבולת הזקן

והם השערות , )ה ואמר חפי"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(נסתיים התיקון הראשון 
.  הנמשך מן האוזן בשוה' הצדדים של התיקון הא'שעל הלחיים שמתרחבים בב

 מתחיל מכנגד תחתית הסנטר ועולה למעלה עד לשפה העליונה 'שהתיקון הו, נמצא

                                           
 .ה ארחא"א ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 519
 .ממילא יובן שתכלית פינוי השערות הוא בכדי שלא לעכב את ההארה 520
 .כ שער נטילת לולב"שעה' עי 521
 .ה חפי"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 522
 .ו עד החלק העליון שבשפה העליונהדהיינ 523
 .505הערה ' עי 524
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שהשערות מעלין ריחין טבין בסוד " בוסמא טבא"זהו המכונה ו, 'הרי הוא התיקון הא
 àùéøì àøòù úéçðå525 àçúôã ).ב"ע פה ע"ב(ריח הבגדים של הצדיקים 

àîåôã äàúú àçøåàã -  ב"ע פה ע"ב(כלומר עד כנגד הארחא תתאה.(   
àøòù ÷éñô äàòéáù àðå÷ú526 -  דהיינו במקום הפנוי משערות

øú ïæçúàå ïøéôù àáè àîñåáã àúáåø÷úá ïéçåôú ïé ).ב"ע פה ע"ב(שבלחיים 
éæçîì ïàéå527 –  שכן זהו מקום , "תפוחין קדישין"בחינה זו של הלחיים מכונה

זיו הפנים הוא המורה על כלל הפרצוף אם הוא . הארת וזיו הפנים שהם יאן למחזי
מ "ניכרים כאן הגוונים שהם בחדו ע. ואכן כאן כולו רחמים, 528בנחת או בזעף

ולכן ). ב"ע פה ע"ב(כדי שיתגלה זיו הפנים , לכן אין שם שערות, עלמיןלאוטבא לכל 
פניו ' יאר ה" )במדבר ו כה(ש "כמו ,עולםבפנים והשמחה ה הארת  שורש הואכאן

, תיקונים האחריםה' כל והוא את כולל שכן  ,שורש הדבר ).א מג"ש א"פת" ('אליך גו
הרי  531ת"סוד אמ הוא בולכן .530וארץבו נחתמו שמים ו 529והוא גושפנקא דמלכא

 .)מיכה ז כ( ש תתן אמת ליעקב" כמ,לאבותת "השים ההבטחה שהבטיח וקיהוא 
הוא הרי השקר מן העולם ת את "השימעביר הוא שהארת התיקון הזה לכן על ידי ו

וראיתי שיש יתרון ") קהלת ב יג(ש "כמו ,סוד הסרת החושך והעורון וגילוי האור
ז יתבאר טעם נוסף להיות "ועתה לפ ". מן החושךלחכמה מן הסכלות כיתרון האור

י ביטול כח "עהוא ו ,שייך לתיקון הנוקבאכן תיקון זה  ש, בלא שערותהבוסמין
 הנחש אשר פיתה בסוד ,א אחריו"הוא השקר אשר מפתה בנהרי  ,ההכשלה ממנה

כן  ש, הנחש כלל קומתזהו( 532ע דילוגין"הוא סוד חיויא דרהיט בשהרי  ,את חוה
 ע רבוא עלמין אורכא דאנפוי"ממנו מתפשטין שוע נהורין "ושה כולל שנחש דקד

רישין דמסאבותא ' כלל ז ,נגדושכבסטרא הדבר כמו כן הוא ממילא  ,)ב"ח ע"לעיל קכ(

                                           
 .'עד רישא'" לרישא"ב גורס במקום "ה ע"ע פ"ב 525
 .ה תרין"ב ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 526
 .ה ואמר חפי"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 527
מלבד הדמות של הגוף בתבניתו ומלבד הנשמה , ל"וזל בדעת תבונות אות פו "ברמח'  עי528

 ותראי שזהו , הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם הוא זיו הפנים,שבו בצורה אשר לה
 הלא תראי , ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו,המשתנה החי מן המת

תראי פנים שוחקות פנים זועפות  הלא , ולא עוד אלא שמחשבת הלב נראית בו,החולה פניו רעות
 ואין הזיו הזה נמצא לא , כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב,פנים מסבירות

 , כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה, ולא לגוף בפני עצמו,לנשמה בפני עצמה כי הרי זיו של גוף הוא
ח פתחי חכמה אות לב "ל קל"רמחב' עיו. ל"עכ ,אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד

 ולכן , ומכל חוש יוצאות הארות מזה,הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף, ל"וז
   .עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו' יוצאים ד

 .כ"ע,  תליסר עלין אלין רזא דתליסר בחושבנא גושפנקא דמלכא:ב"ג ע" רלפנחסזהר '  עי529
  .ב"ט ע"ע שם רכ"ב וב" עאר קמ"עוד אד' עיו

ד "ג ת" של ייתיתיקון האמשה',  תיקון פתח זש"פת' עיו . התיאור הזה נאמר גם על הדעת530
ד "דהיינו חב(ל תו אמר תרין וחד אשתתף בהו " א:א"ב ע"זהר שלח לך דף קס'  ועי.א התפוחיןוה
 דשמע ,ל אלין תרין שמהן" א,א אינון חד וכד הוו תלת, ואינון תלתא,)א"ד ע"צ י"א ספד"בהגר' עי

 וכד מתחבראן כחדא אינון , ואיהו חותמא דגושפנקא אמת,אלקינו אשתתף' ה' ישראל דאינון ה
  .'חד בייחודא חדא כו

בין הראש ) 'בסוד האות מ(וסוד עניינו הוא החיבור . ש מידת ואמת שבפרשת כי תשא"ע 531
 .הרי הוא הארץ) 'בסוד האות ת(הרי הוא השמים לבין הסוף ) 'בסוד האות א(

,  הוא התנין נחש כידוע,ע דילוגין"חויא דרהיט בש, ל"ב וז"ו ע"צ ל"א על ספד"בהגר'  עי532
ר "ש באד"כמ, ע רבוא עלמין אורכא דאנפין"וכמו שהתנין העליון חוורא דרישא מתפשט ממנו ש

שלש ראשונות , אבותאס דמס"והן ע, ע דילוגין"כן הוא התחתון רהיט ש, ל"ב וכמש"ח ע"דף קכ
', מקפץ על גבעתא דכתיב מדלג כו, דליג על טורין, ל"האחרונות בסוד עשיריות כנ' בסוד מאות וז

  .ש"ע' ב כד נחית חויא אתעביד מקפץ כו"ע' מ דף ס"ש בפרשת א"כמ
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 והוא אתעביד .533בדכורא עולה ומסטיןאילו  שבנוקבא מפתה ו,בדכורין ונוקבין שבו
כ "תפוחין גה'  בב,להבדיל כן כמוו) 534 אף וחמה,הם משחיתהרי  ,יןלתלת גיסטר

כל א ב" הארת כללות ענין אתניכרהוא שבו כן  ש,ע נהורין אורכיה דאנפוי"שאיכא 
 אריך אנפין ואההרי ינו ימתגלה ענש ,כאןהדבר  וכן .נהורין דיליה בזיו הפניםהע "ש

ר "בג' הם שהרי ס "ע עלמין בכללות כל הי"בסוד שו ,מאדבבהתפשטות המאורות 
' בחי' כ הם ו"סה ,אבהן' גבבחינת גוונין ' תפוחין כולל גה' באחד מכל  .ת"בז' וע

ס "בוצינין וה' ז תובבחינ המלכות ה"השביעית ' נכללים בבחי' בחיה' וכל ו, ק"כנגד ו
 ,)שמות כה לב( "'גוו השני דהשלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצ"

ל דכלילן "תפוחין הנה'  ביינווה ,)במדבר ח ב ("'אל מול פני המנורה גו "וכתיב
ק באור "בוצדה "הס " הארת המוכתשם נמשמסוד הבוצינין הוא ש .בתיקון השביעי

נרות ' ז ".באור פני מלך חיים) "משלי טז טו(בחינת שם הוא כן דאוירא הגנוז שם ש
והיינו מידה זו הרי היא , ת"אמ' בגיובבינה כן שם זה הוא ג ש"פ ס"זאלה הם כנגד 

אינו כן הוא  ש, לכן בהתגלותם מתגלה האמת בעולם ומתבטל השקר.'ואמת'מידת 
 התיקוניםיותר מגדול תיקון מדה זאת הוא  .535ל" וכניכול לפתות בנוקבא דיליה

אלא , אין תיקונם מבטל את העוון כן כל המידות שקדמו למידה זו ש,יםהראשונ
 לשלוטד "להניח למה 536או לא דהיינו , או לעבור על פשע,ןוהעואת או לסבול פועל 

במידה זו  מנם א. למרות העוון או להשפיע רב טוב וחסד,העולםאת להחריב ולגמרי 
, כללפועל אין המקטרג כן כאן  ש,א בהארת פנים ובשמחהי ההשביעית ההשפעה

ïåäéðéâá  ).א מג"ש א"פת. (נין קדמאין איתכלילן ביהו לכן כל שית תיק.ל"וכנ
ää àîìò íéé÷úà"ã) æè éìùî(íééç êìî éðô øåàá  -  כאשר נשפע זיו פנים

והוא מה שהיה חסר בעולם , מתקיים העולם על ידיהם, ק לפרצופים התחתונים"דע
ו "והיינו השע ,א וכן שורש קירון עור פניו של משה"והוא שורש דעת דז, התהו

   ).א"ע פו ע"ב ()537ב"קל ע (ל"א כנ"נהורין דא
éøòùã àèåç ãç ÷éôð äàðéîú àðå÷ú - 538 המה השערות של עיקר

שכן שערות , כ המזל העליון"והוא ג. הדיקנא המתפשט מתחת למקום הפה ומטה
ש שסובבים את הסנטר "ע - àð÷éãã éðøçåñ ).א"ע פו ע"ב( השערות עיקראלו הם 
היינו " עד טיבורא"כ "מש -  ìå÷ùá ïééìúåààøåáè ãò ).א"ע פו ע"ב (539מתחתיו

נוצר "תיקון זה מכונה ). ה"ב בהגה"צ יט ע"פדא על ס"בהגר (540עד טיבורא דליבא

                                           
'  ועי.א מקטרג"דסטודכורא , א מפתה"סטד' נוקשה, ה והענין" דג"א ע"צ ל"א ספד"בהגר'  עי533

כנגד (ועולה ומרגיז ) א המפתה"דסט' כנגד נוק( במתניתא תנא יורד ומתעה :א"ז ע" טב"ב' גמב
 .ל הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות"אמר ר' נוטל רשות ונוטל נשמה וכו) הדכורא המקטרג

 , רוצח ונואף,ם ונחש" ס,נ של אדם"יצרין דו' ב, ל"א וז"א ע"ז קנ"א על תיקו"בביאור הגר' ועי
והן התאווני והכעסני ' ל א" כמש, זוהמא דאדם וחוה דאתערב בכספא ודהבא,שוישמעאל וע

  .ל"עכ, יורד ומסטין ועולה ומקטרג עשק ושטנה' נפת תטופנה וכו' דכורא בכעסני ונוק
אריך אפין זעיר ' ולכן נק, ל"זאפין ה "דב "ג ע"צ כ"א על ספד"בהגר' ועי, ב"לקמן קלז ע'  עי534
הוא עשן ואש וגחלי אש שכנגדן הן אף וחמה ' ר תלת שלהובין כו ואמ,ש לאשתמודע"אפין וז

עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ) ח"תהלים י(ומשחית שכולן הן באף וכולן הן בפסוק 
 .ל"עכ, ג דכתיב מפיו עקרא דרוגזא בחוטמא"ממנו ואע

 ".באור פני מלך חיים"הוא אז ש מכיוון ,אינו יכולאף להסטין  ו535
אמנם בלא תיבה זו לכאורה אין לדברים אלו הבנה , היא הוספה שלי מסברא" לא "תיבת 536

  .ש"ש בדברי הפת"עיי, כלל
 .מ"ו ואכ"א יג כתוב שע"ח א"אמנם בע, ה נהורין"על אף ששם כתוב שהוא שע 537
 .ה מזלא"ב ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 538
ס של שערות מתחת לסנטר אם החוטא שבו הוא עובר בצורה של פ, ע צורת תיקון זה"צ 539

, החל מצד ימין של הזקן ועד לצד שמאל כלומר מאוזן לאוזן או דילמא זה תופס רק את כל הסנטר
 .או שהחוטא יורד למטה

והנה מדברי . וןתלקענחש נחש בריח ו'  בבחיהמזלין הם' ב ש,ב"א עט ע"ו כללים ח"לש'  עי540
.  יורד עד החזה ואילו מזל תחתון עד הטבורה וכן הוא משמע שמזל עליון"ד ד"צ טו ע"רבינו ספד
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שתיקון זה , נמצא. א" דחסדים מתיקון זה לתת אותם לז'והנה אבא נוטל עט, "חסד
כי עיקר תכלית החסדים הוא להתפשט (א "שומר את החסדים אצלו לצורך אבא וז

 כלאת תיקון זה כולל ). א"ע פו ע"ב" (נוצר חסד"ולכן מכונה תיקון זה , )לתתא
כולם הם תיקונים וסידורי חסדים ומאורות כן אמנם כן הוא ש ש,יקונים כולםהת

 ולכן הוא מסתיים ,א"זל םלוכאת תיקון הזה הוא הממשיך ה אבל ,ורחמים גדולים
בכל קומת תיקון זה  מתפשט כמו כן .א" קומת זהמתחילמשם כן טיבורא דליבא שב

א לפי מה "יך חסדים לזשאבא הוא הממשמכיוון  ,שםמסתיים פרצופו כן  ש,אבא
יסוד אשר שרשו הוא  , מתגלה חסד עילאהתיקון זהב. ל"וכנמזל העליון השמקבל מ

דיקנא המתגלה בכך  ו,542ן" בסוד רצו541א דאתחזי נהוריה באוירא ובמצחא"דרדל
יותר  ו.ד"חס ר" מתגלה שם ולכן נקרא נוצ עצמואויראה וגם חסד ד,543בסוד נוצר

 והוא הרצון ,ל החסדים הנמשכים בכל הפרצופיםכלחסד הזה הוא שורש ה ,בעומק
בחינה  ו,א"הרוצה בקיום הנבראים ובהשפעתם בשביל תכלית הרצון העליון שברדל

יזל מים ) "במדבר כד ז( מלשון ,ל"לכן נקרא מז .ל" הנכל ההשפעותלמקור הא י הזו
 מהתחתונים שברקיע נקראים כן מצד שההמזלות ה שבאותה המידהש, כך". מדליו

נכללים כולם הנה בזאת  ו.השפע לעולם התחתון בסדר טבעיאת  מונים להורידהמ
כם אחריו ימשמ ו,כולם לרצונואת נחש בריח המהפך ההוא הרי  544בסוד התלי

כל התיקונים הם סידורי אורות המשפיעים ש ,כאןהדבר  כן ,כחיילין בתר מלכיהון
 ,א" ממדרגת זרחמים גדולים למעלהועיקר מציאותם  ,הטבעיהסדר  ישלא לפ

ד "לקמן קל( ל"ז ארז" וע.שידוד כל המערכותשורש שם הוא ולעשות נפלאות בעולם 

שבת ( אמתכן אליבא דש, ת שבהיכל" סו הכל תלוי במזל ואפיל,)ב"ח ע"תיקונים קמ, א"ע
במערכת המזלות שאין שייכות לכלל ישראל  דהיינו ,אין מזל לישראל) א"ו ע"קנ

פ הטבע אין " עשכן .דלעילאקנא ידד באלו המזלות יותלכל קיומם  ו ,הטבעיים
 וכל זיווגא דלהון ).א"ד ע"יבמות ס (האבות עקרים היוכן  ש, כללמציאות לישראל

נוצר דל "מזלות הנה' בסוד זיווגא דבי תלייתם "ע אלאלהוליד תולדות לא יכול היה 
לות ב שהתג"צ רפ"א על ספד"בבהגר' וכן עי, התגלות הדיקנא' שהוא בחיונקה

נושא עון "של כמידות ן מידה זו אי הנהו .545הדיקנא הוא גילוי הניסים הגלויים

                                                                                                                         

ל סותרים את "אמנם דברים אלו של האריז. 'א ג"ב והולדת או, א א"באול "וכן בא בדברי האריז
' כללים כלל אובשער ה ,א"לא עדף ד ו"ל עדף י "מאמרי רשבכן בשער ו' א ה"ח א"בעכ הרב "מש

. הרי הוא טיבורא דליבא, ת" בחצי תחדאכיימים תהמזלין מס'  שבשם נתבאר, 'ו' א ד"והולדת או
 ,י"שער מאמרי רשבכ ב"פ מש"ע :כתב ליישב את הסתירהב ש"פ עא "ו כללים ח" לש'אמנם עי
 ו שזהו"ומסביר הלש, כ" גלפעמים יורד ומגיע עד הטבוראמנם  ,ון עיקרו רק עד הלבעלישהמזל 

כת המזל עליון להיות כאורך שכן כל המש, סתירהכל אין האמת היא ש לכן .על ידי כפיפת הראש
  .ש"ובלא זה היא מסתיימת בחזה וא, התחתון היא באמת רק על ידי כפיפת הראש

מחסד דעתיק יוצאין חמש חסדים והוא חסד עילאה , ל"א וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי541
ומתפשט בדיקנא במזל עליון שנקרא נוצר חסד נוצר הוא , לכן הוא רצון עליון, שמתפשט במצח

  .ל"עכ, צון כידוער
 .לעיל תיקון פתח מב'  דהיינו רעוא דרעוין עי542
  ."רצון" אותיות 543
 ,ג דגילופין" כמו בי,ג"ה בכל י" וכ,ל"ג מזל תחתון כנ"י, ל"ג וז"א ע"צ י"א על ספד"בהגר'  עי544

וא  וה, כמו שני המזלות כידוע,נ" שהן זו,' והן נכללין בא,יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים
 ובו נאחזין כל צבא ,ב מזלות ותלי שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע"כ במזלות הרקיע י"ג

 ונקרא תנין והוא מתפשט באורך ,שכולל את כולם'  א,ה באלו הגלופין" וכ,השמים ונכללין בו
חוורא דיליה ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא" כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן,הראש

 בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי ולארבע ,ליסר עיבר גילופין לארבע עיבראנהיר לת
צדדי ' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב" ר, וחד לעילא דגלגלתא,עיבר בסטרא בסחרני אחרא

 והוא התנין שכולל את כולם והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל ,הפנים וחד על הראש
 .הראש ולכן נקרא תנין

 עד ימיו שכן). א"ז ע"מ פ"ב(ל "כמשרזו הלמאברהם החרק ו, ה זקנהת עד אברהם לא הי לכן545
והיו ' לא ידון עוד רוחי באדם גו" כ"ובסוד מאמה ,א"סטרא דזבעולם אלא מההנהגה לא היתה 
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ואינו את העבריינים סובל ' הוא ית או שפ מידות אלו"כן ע ש,"ועובר על פשע
 "רב חסד546"כאן הוא אמנם  ,י תשובה וכדומה" או שמעביר לגמרי ע,ע"ם לעמעניש

כלומר אפילו שאינו  לכף זכות ואם הוא שקול מכריעש כלפי חסד והמטדהיינו ש
כף בעצמותו  אבא שהוא בבחינת פרצוף חסד מידת זו היא שכן .פ דין"ראוי לכך ע

א " ח, כיצד מטה כלפי חסד)ב" ע'ערכין ח(', ל בגמ"ו חז ואמר.זכות של המתקלאה
 ,העונש לאחר זמןאת שסובל ומניח ' יתהוא ש "נושא" 'פי .כ" עא נושא"כובש וח

 שסובל הוא ,שהוא יותר מן נושא( מהקטרוג  העברייןמסתיר את' יתהוא ש "שבכו"ו
 ונשאר הדין במחשבה עבור ,מ אינו מאיר פניו אליו" אבל מ,עבורושאינו מעניש 

את העבריין מהדין לגמרי וכאילו אין לדין על  שהוא מסתיר ,כ בכובש" משא,חטא זה
  את כל השביןבלמק' יתהוא אז  ש,דת ונקהימ אין זה דומה למ" ומ).מי שיחול
 ,יותוזכנעשות כעונות ה ש,ר בסוד תשובה מאהבהוגמהנקיון השם הוא ו ,בתשובה

   ).א מג"ש א"פת (והכל בסוד החסד המתגלה כאן
äàòéùú àðå÷ú 547 ïééìúã éøòù ïåðéà íò éøòù ïéáøòúîå éøòúî

 àìå÷ùá)ïééìúã (àã ïî àã é÷ôð àìå -  ואותן , "אינון שערי דתליין"עיקרם הם
התיקון ). ה אינון עד"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(בטלין לאלין דתליין " מתערבין"ה

השערות הקטנות המובלעות בתוך השערות הגדולות ', א: מיני שערות' כולל בהזה 
סוגי ' מ ב"והנה מ .המה מסתיימים בשוהו, השערות דתליין בשיקולא', ב. של המזלא

תם המתערבים הם בטילים לאותם שכן או, ל נחשבים לחד תיקונא"השערות הנ
 כי ,שלפניהזו מידה זו אינה מדה גדולה כ). ב"ע פו ע"ב(ל "א הנ"דתליין וכדברי הגר

פ "החסד מן הצדיקים עאת  כה אלא ממשי,ע ככל התיקונים" בפנה עומדתאינ
נוצר "ש " וכמ. ולזרעו אחריו הבאיםכ גם לדורות"אח בכדי שימשך החסדמעשיהם 

                                                                                                                         

 א"רו בסטרא דזותונ' כוופרדשקא דלא נשיב רוחא היינו דד) בראשית ו ג ("ימיו מאה ועשרים שנה
מאברהם הנה באמת  ו)).ה לא ידון"ב ד"ד ע"ל (ובפירוש הגאון שם, )א"ד ע"ל(ה " פד"ש בספ"כמו(

וממילא לא יתכן , זרע ישראלאת להוציא כדי לעשות נפלאות בעולם '  ית'הוצרך הכביכול ואילך 
 .חיין דלעילאבחינת בדהיינו א "אהנהגת יהיו מתקשרין בומאז , א"עוד שההנהגה תהיה בסטרא דז

ואברהם זקן בא "שנאמר ובסוד מה  . אברהםהזקנה שלסוד  יינו וה, במזל עילאהושרשוהממילא 
ד "ש לקמן קל"וכמ (א"אהיינו  ד"ימי קדם"בסוד ו )בראשית כד א" (ברך את אברהם בכל' בימים וה

ה תי נתגל" אברהם הוא הראשון שעשכן ,כל הברכותה את "אברהם אבינו ע ומשם ירש ).ב"ע
  במזלאםא דאתגלייא ש"חסד דאוירא ודרדלכלומר  ,"נוצר חסד"ס " וה, לעולםהחסדהנהגת מידת 

ת "השישהגביהו ל "ואמרו חז ,)בראשית טו ה(" 'גווויוצא אותו החוצה "באברהם  ולכן כתיב .ל"וכנ
ש "כמו ,"כהן"שאברהם נקרא מה שמצינו ס " וז.השרישו במזלא עילאהש 'פי, למעלה מכל המזלות

ל במדרש "ארזו ,' אתה כהן לעולם גו"ולא ינחם' נשבע ה"פ "הע) ר פרשה מו פסקה ה"ב(ל "רז
 רבא כהנא"ס " וה.ר"ג כאדה"לכהשעשאו  "ואעשך לגוי גדול"פ "הע) ילקוט בראשית יב סג(

הרי משח רבות ה בחינת ה"הבגדים של שמן המשחה ה'  חמהההרי  ,"דאתלבש בתמניא לבושין
פ "זקן אהרן שיורד ע"כ "ובסוד מאמה[ו ,עילאהנכללים במזל היורדים לאבא ותיקונים ה' הם ח

הרי , אברהם הוא החסד דאתגלי כאן במזלאו וכל זאת הוא מאחר ,]) תהלים קלג ב(" 'מדותיו גו
ונות תחת הבגדים והעאת מטמין ת כביכול "היות השיסוד דהיינו  "יכבוש עונותינו"דתיקון ה הוא
חתר  'שהוא ית) ב"א ע"רושלמי סנהדרין ני( ל אצל מנשה"עין מה שמצינו שאמרו חזכו ,ל"הנ

ז " קלתולדותעוד זהר ' ועי( .מזלאלתחת מ  העוונותטמין אתשה' פי'  כובודהכא חתירה מתחת כס
דהא בההוא אתר תליין , וחתר חתירה לעילא לגבי מזלא על בנין, דצלי צלותיה,  ויעתר יצחק:א"ע

, אלא ויחתר לו, אל תקרי ויעתר לו, ה"לו יהווכדין ויעתר ', ותתפלל על ה) א א י"ש(דכתיב , בנין
א מקום שאין בו ומזלא הה הנה ו.כ"ע, וכדין ותהר רבקה אשתו, ה וקביל ליה"חתירה חתר ליה קב

 אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא', בגמכ "כמש, בחירה
 ).)א"ח ע"ק כ"מו(

' ה התיקון הו"ה" רב חסד"שמפרשו כאן כאילו הוא תיקון ד, ש כאן"ע גדול בדברי הפת"צ 546
ד נראה שיתכן אולי ליישב שכוונתו "ולענ. ע"וצ' שהוא התיקון הח" נוצר חסד"והרי כאן זהו תיקון 

 'לבין סופו הרי הוא מהתיקון הו' כלומר עד התיקון הו, כאן אינו אלא לחלק בין תחילת הזקן
 ".רב חסד"ש התיקון הראשון שבו דהיינו "ו כולו מכונה עע ובבחינה ז"ואילך דהוא בחינה בפ

ובמקום זה , "מתערי ומתערבין"ה אינון למחוק "ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגרלכאורה כוונת  547
 ".מתערבין"גורס 
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שערות  ו.יותרו יותרכבר הוכן בתחילה נמשך שנמצא שהחסד  ש'פי ,"חסד לאלפים
כאן המדובר הוא  שכן ,א"זדיקנא ד כמו בלא נפקין דא מן דאא "של דיקנא דא ללוה

א אין "בהתגלות הארת אמכיוון ש ,א"אין קטרוג וסיבוך כמו בזא "ובא, א"בתיקוני א
) דברים ז ט(' ותו יתמכח הי אלאכ לחסד הזה " ראויים כנםאף שהבנים איעל קטרוג 

 ומתערבין בין ,קצרותהם  לכן כאן השערות ".לאלף דור' שומר החסד לאוהביו גו"
 ז"ד ו.548ש"כמוהוא נוצר חסד הרי  , כי מדה זאת נמשכת מן המזל,הארוכות

אינון דתליין הם ד הוא מכיוון ,כ שערות אחרות עם אינון דתליין"שמתערבין שם ג
 מאחר שהם במעלת המתקלא  כללקטרוגאין  ושם , מהמזלאהאורות שנמשכו ביושר

אשר אמנם  האורות הרי הם ,כ אינון דמתערבין" משא.ל"ומסתיימים בשוה כנ
כן מצד קטרוג ששל ת ובחינבם יש אך  ,ים להמשיך אל הדורות שאחריהםיראו

ש דמתערבין עם אינון " ומ. רק שניתן להם בזכות אבותיהם,אינם ראוים לכךעצמם 
  בנבואת מיכהיםמכונהם ו, שהחסד של האבות מתגבר עליהםונתו לומר כו ,דתליין

סוד המים התחתונים הנמשכים וב ,נמשכים מימא עילאהכן  ש"מצולות ים"
עיקר התיקון הוא השערות שאינם מעורבים ותליין ). א מג"ש א"פת( .549למטה

 כמו שהיה אחר התיקון שבאו האורות שקודם לכן באו בהארה שאינה, בשיקולא
 משמש במדה הראויה 'ומני אז כל א, ראויה לתחתונים להיות במדה ובמשקל הראוי

בכדי שיהא ,  לאלפים בלבד-לכן על ידי מידה זו מוגבלת מידת הנוצר חסד . לו
שתיקון הוא לעולם שלא יסמכו על זכות אבות יותר , מעתה רק במדה ומשקל

   ).ב"ע פו ע"ב( 550מדאי
 äàøéùò àðå÷ú)ïéáøòúî (ïéúçð àðåøâá ïééôçå àð÷éã úåçú éøòù 

àð÷éã úåçú - א "בהגר (551כוונתו לחלק הגרון השייך לדיקנא, "בגרונא"כ כאן "מש
, כאן אין השערות שוים באורכם כבתיקון התשיעי). ה חפיין"ב ד"צ יט ע"על ספד

שכן , והטעם". מתערבין"ולכן אמר שהמה ,  יוצא מחבירו וארוך מחבירו'שכן כאן א
הוא  ל"והנה מיתוק הגבורות הנ. 552א"כ הגר"ק וכמש" מושרשים בגרון דעכל הדינים

שכן הוא מעלה , "נושא עוון"וזהו עניין היותו , על ידי השערות שהם חפיין על הגרון
, ובסוד כבישת כף זכות לתתא, א"וממילא יורדים החסדים למטה לז, ס"אותם למו

). ב"ע פו ע"ב(תמתקים בשרשם ס ומ"למו) ה כף חובה"ה(א "וממילא עולים דינים דז
 . קומת הגוףהומשם ולמטה מתחיל, )ב"ט ע"זהר ויגש ר( הצואר הוא שפירו דכל גופא

 .הוא כורסייא דשביביןכן  ש,553כל הדיניםשל  הוא מקומםידוע כי הצואר הנה ו
ס השערות " וה,)ב"ח ע"לעיל קכ(  הדיקנא יתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא לוןמנםא

כל הדינים ש כך , הדיקנא השולטים על הגרון לאכפייא דינין דלתמןתחתלו שהל
א "על החיצונים והסט' פחד האת להפיל פעולתה  ומדה זהנה  ו. בשורשםיןמתבסמ

                                           
ולכן , כלומר שהדורות שאינם ראויים כל כך לחסד הם בבחינת קטנים וכן שערות קצרות 548

 . שערות ארוכות'בותיהם שהיו גדולים ובבחיאינם זוכים להארה אלא בזכות א
בעלי שם קבלתם של לכן  ו,'באלף הזב ש"לתחילת העוה נוהוכהעליונים  עיקר המים מנם א549

 .תשובהה
כ יהיו הרשעים מתרבים ומחריבים "שאל, וישתדלו לזכות בכוחות עצמם ואפילו במקצת 550

 .את העולם ברשעם
וכן הוא , והוא החלק התחתון של הגרון, א"אולאפוקי מחלק הגרון שהוא בבחינת כתר ד 551

  .א מד"ש א"בפת
) ראשית מחכמה( ואינו נקרא רישא כי הוא ,א" בינה גרון דא,ל"א ז"א כה ע"יהל אור ח'  עי552

 ולכן כל הגבורות ,י" ובה מתלבש גבורה דע, כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף,רק הוא התחלת הגוף
לכן כל . כ"ע, ' הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו והוא כסא הדין והתחלת,מגרון כידוע

והיינו , א ירדה לשם"דרדל] א"ע לג ע" ב–ת "כלומר ישסו[שכן הבינה , התכשיטין תלויים בצואר
 ). א"ע מא ע"ב(שורש הדינים 

דנפיק מגרונא הוא אשא כידוע שכל , ל"וזה וענין רצוא "דא "ד ע"צ י"א על ספד"בהגר'  עי553
 .ל"עכ, נפקין מגרוןהדינין 
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עת על  ו.מתגדלים ומתגברים עליהםר שכאס גדולת ישראל "ז כי ,שלא ירעו לישראל
' עמי הארץ כי שם הוראו כל ) "דברים כח י (תיקון הזה של הדיקנא כתיבהגילוי 

ובאו "ס "וז. )מיכה ז כ( "'תתן אמת ליעקב גו" כי אזהגויים  ויודעים ,"'נקרא עליך גו
א מתכפייא תחת נוקבא דתהומא רבא "שהסט - )ישעיה ב יט( "במערות צורים

 - " הדר גאונו" ומ,א"מסוד גדלות ז -" 'מפני פחד ה "- 554ומתטמרין הנהו כלבין בישין
 דיתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא תיק יומיןעהרי הוא  ,'ו יתגדולת שמדהיינו מ

אלא  ,זעירין וקצרים שאינם בסוד המשכת השפעהם שערות ה בתיקון זה לכן .לון
יט (צ "ש בספד"כמוש חפיין על גרונא " וז, על הדינים שבגרוןלהגןמצויים שם רק כדי 

תיקון ה ה"העון הכתוב במיכה נושא תיקון ד עין ואינו כ,"נושא עון"ש " והוא מ.)א"ע
כאן הוא אילו  ו,וןוהעאת סובל ' כביכול הוא יתשהוא שם פירושו כן  ש,השני שם

 "נטויות גרון"ש " וכמ,מלשון נשיאות והגבהה לסוד הצואר שהוא בגובה הגוף
ש " וסוד הנשיאות הוא כמ,)שם( "' ציון גונותיען כי גבהו ב"וכתיב ) ישעיה ג טז(
היינו גילוי הקדושה ד , שהדינים מתבסמין בשורשם,)שמות לח כד( "זהב התנופה"

כהמס דונג מפני אש כן "ש " כמ,555בזה יורד ונטמן בנוקבא דתהומא רבאומקטרג שב
   ).א מד"ש א"פת() תהלים סח ג(" 'יאבדו רשעים גו

íéìù àøåòéùá ïøòùúîå àîéð ïî àîéð ïé÷ôð àìã øñ ãç àðå÷ú - 
) שתלויין על הגרון ותליין בשיקולא ולא נפקין דא מן דא( 'הוא ממש כעין התיקון הי

ה "ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר ('שיעורא שלים'והיינו , אלא ששערותיו ארוכות יותר
שכן ראשית כל הם , א"לתיקון הי' וכן יש חילוקים נוספים בין התיקון הי ).רברבן

מכיוון ששערות לים הם רברבן ומתשערין בשיעורא ש, )א"ע פז ע"ב(שווים באורכם 
כ הראשון " משא, לאחר שכבר הוכנעו החיצוניםהם בסוד המשכת השפעאלו 

בסוד ז "זבין ב הם מתערב'בתיקון הי ולכן . החיצוניםתהכנעעצם הוא שעניינו 
סוד הוא בא "בתיקון היכאן אילו  ו,'וסכסכתי מצרים במצרים גו) ישעיה יט ב(

יעורא דלא נפקא נימא מנימא בסוד הטוב  ובש, לכן הם אריכין יותר,המשכת השפע
חסד "מכונה בנבואת מיכה  ולכן הוא .הראוי להמשך ביושר הסדור ולא בערבוביא

ונות וי ע"מתגברים הדינים ביותר עבו עת תיקון ל שכאן הוא ,ועוד ".לאברהם
כן הראשון הוא  ש,ן"עו מכונים בשםגדולים יותר מההמה  ש,ע"ים פשמכונגדולים ה

גדולה יותר והתגברות גדול  מיתוק צריךבתיקון זה  לכן ,זדון  האחרון הואאילומרד ו
א הוא "אף התיקון הי ולכן .ז"דינין המתעוררים עיההחסד כדי לאכפייא יותר של 

   ).א מד"ש א"פת (חפיין על גרונא
ééìú àìã øñéøú àðå÷úïàîåô ìò éøòù  éåøèñ ìëî éðôúà àîåôå - 
ה "ג ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר (556 הבלין דפה' זכאן הוא מקום השבועה על ידי

א התיקונים שלפניו "והוא כולל את כל י, דהיינו שתיקון זה הוא הפה בעצמו, )שפוון

                                           
ותו הוא ירד והכה ,  כל נהורין דהוו נהירין לישראל כלהו אתחשכו:ב"ע'  ובראשיתזהר '  עי554

דדבחין , כד האי נהר הוה משיך מימוי לתתא הוו קיימין ישראל בשלימו, את הארי בזמנין קדמאין
ג "יה והוו חמאן ליה עוכדין הוה נחית מלעילא דיוקנא דחד אר, דבחין וקרבנין לכפרא על נפשייהו

, ולא נפקי לבר, וכל כלבין הוו מתטמרין מקמיה, מדבחא רביץ על טרפיה אכיל קרבנין כגבר תקיף
דלא בעא למיהב ליה טרפיה , איהו נחית לגו דרגין דלתתא וקטיל לההוא אריה, כיון דגרמו חובין

 שמחלק בין אש ,ד" עט"ז ס"א על תיקו"בביאור הגר'  ועי.כ"ע, כדבקדמיתא כביכול קטיל ליה
  ביטוי וזה,צורת כלבשהיה בשל בית שני לבין האש  ,צורת אריהבהמזבח בבית ראשון שהיה 

 ."יןכלב"דהיינו גילוי בבחינת  וכו להיפ"כגבר תקיף"בין לחילוק הקיים 
  .329לעיל הערה '  עי555
וזה אינו שייך כי אם לשפתיים ולא ,  את הענין של הנשיקיןש שמבאר בעיקר"והנה עיי 556

ה "ד ד"צ ח ע"א על ספד" בהגר'ועי. שזהו תיקון הפה, ש"ה וז"א ד"צ ו ע"א על ספד" בהגר'ועי. לפה
 אינו כי אם 'שכן כל תיקון הנוק, 'והוא דוגמת הנוק, שהפה אינו בכלל התיקון, והארץ תנינא

 'א בדף ו"כ הגר"ואילו מש,  לבאר שכאן כוונתו דווקא לשפתייםד"פ זה נלענ"וע. יציאה מאתלטיא
  .צ הוא לאו דווקא"בספד
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לא תליין "דבריו את כפל והנה האידרא  ).ה דיקנא"ג ד"ז קנד ע"א על תיקו"בהגר(
הרי על הפה  שאין שערות גדלים ,' א:דברים' ז על בולרמ" פומא אתפני"וכן ש" שערי
מטה פי לכ אינם תלוים תיםהשפ' ב שגם השערות שעל ,' והב,שפתיםה' הם ב

לקמן קלג (" סלחתי" כדי שיוכל פומא לומר ,רק מסתיימים שםאלא  ההפאת לכסות 

השערות הם שכן  ,טעם הדבר .י נשבא דחוטמא דנפיק דרך הארחא העליונה" ע)א"ע
אף שכבר נתכפרו העונות על  ו,חתי הפה מלומר סלאת והם מעכבים ,דיניםהשרשי 

מר שיאתיקון הפה את צריך עדיין מ " מ,תליתאהעילאה שהוא התקונא י הארחא "ע
 י עונותיו" החוטא עאתנשמע לשלוחי הדין ולא יזיקו הכרוז  ה כדי שיהי,סלחתי

השבועה שנשבע לאבות את  לקיים ,הוא בשביל תיקון הנוקבאכמו כן ). א"ע פז ע"ב(
 והם אשר הסירו ,557 הנוקבא שהתחילו האבות בתיקונהיינו וה,הארץלתת להם את 

שושנה דיתבא על המכונה  ,הוא סוד הפההרי הקוצים הסובבים את השושנה את 
ג תיקונים דסחרין לה מכל "הם סוד יהרי  ,)א" ע'זהר בראשית א( תליסר עלין תקיפין

יתי בין יוחים כן רעכשושנה בין הח" )ש ב ב"שיה (הנה על בחינה זו נאמרו. סטרהא
 'וביה אתרחיצו אבהן לאתלבשא בהאי רוחא דמתפשט לכמה עברין כו, "'הבנות גו

 , הבארות אשר חפרודהיינובתיקון הנוקבא היה  שכל עניינם ,)ב"כדאיתא לקמן קלד ע(
 הפה לא היה בכלל שכן, וזאת .בעולם' כבוד מלכותו יתאת לפרסם בכדי הכל ו

 כי ,)ב"לקמן קלד ע( א דלא אתתקן ולא הוה בה תיקונא דא הו,התיקונים דגלגלתא
 אבל ,מלכין דמיתותיקון ה על ידיבאו אורות חדשים רק בדכורא בעולם התיקון 

 תוספת תיקונים של אורות חדשים לאפקא להלא היתה בה והפה הוא בנוקבא 
הדרך לפניה להיות את  וזה נמסר ביד הצדיקים שיהיו הם מפנים .מאתלטייא

מעלה להיות מוכנים  לשתיקונים ל םו שרשיוהתי מעשיהם י" וע,558 חקלאממחצדי
אינו  עיקר התיקון בה ,ז" עכשיו בזהמנם א.נה לביאה לתיקוןאחר חורבלעולם  רדתל

ו  לאמנםולקבל הארה מהדכורא את " בסוד שמירת הל,השבהרע מ טהרה לאלא
ן הארץ ת לאבות לית"ס שבועת השי"ז ו. שהיא עצמה תשפיע מאומהלמימרא

דיקנא התיקוני מידוע כי השבועה היא הנה  ו.אומין דשלטין בה'  מזלטהרה ו,לזרעם
 ידיה לאומאה כמאן דאומי בתליסר תיקוני ט ומאן דאושי)א"א ע"דף קל(כאן ש "כמ

שמות ( ולכן כתיב ,559 מהימנותא דישראלשורשכאן הוא שכן  ,טעם הדבר .'דיקנא כו
טמון בדיקנא  שכן ,ביאור הדבר ,"את שמו לשואאת אשר ישא ' כי לא ינקה ה") כ ז

עורר עליו הארת שתת ראוי ן הפוגם בשבועה אימנם א,'כמו שיתו ונקה סוד מידת
נזדעזע העולם ש) א"שבועות לט ע(ל "אמרו רבותינו ז ולכן ,הדיקנא לנקותו בתשובה

 ש"וז .תיקוני דיקנאעל ידי  קיום העולם הוא שהרי ,'לא תשא גו' בשעה שאמר ה
תחטאני באזוב ) "תהלים נא ט(מלשון ו ,"וחטאה" )במידות דפרשת כי תשא(

רחצתי את ) "ש ה ג"שיה(בסוד ו ,הנקיון והליבון מכל סיגבחינת א יההרי  ,"ואטהר
כיצד הדבר שייך , בעומק הדברו). משלי ה ה" ('רגליה יורדות מות גו" כי ,"'רגלי גו

                                           
מיד בני ה "ההוציא אותה מאתלטייא הוא שאבינו בכך אברהם הנה הראשון בדבר זה היה  ו557

 . על ידי קניין המערהחת
אינון מרי ' ומחצדי חקלא כו, ל"א שם וז"גרבליקוט ה' עיו .ר"בריש א סודה בעלי מכונים כך 558

מ נזדרע "שאף שנגנז מ' ש אור זרוע לצדיק וכו"והענין כמ' ש ויאמר בועז לקוצרים וכו"א וכמ"דרז
 אבל בזמן הזה אין , ובזמן הבית היו קוצרים בכל יום וזורעים מחדש,בכל יום על ידי הצדיק

ים ואינו  וחוזר ונשרש כדרך הספיח,העולם ניזון אלא מספיחים והשתא נזרע וגדל ונושר מאליו
  .נקצר אלא על ידי מארי דרזין

' ב דיקנא כו"ל ע"ר דף ק"ש באד" כמ,ל" ז מהימנותאה"דד "ז ע"צ י"א על ספד"בהגר'  עי559
וענין ', א דיקנא יקירא מהימנא שלימא כו"א ע"מהימנותא דמהימנותא דכלא ושם בדף קל

וכן , כל מקום מהימנותאנ נקראין ב"ולכן זו, ס"מהימנותא כמו אמונת ישראל שבה משיגין את א
ל לכן נקרא מהימנותא "ודיקנא הוא ראשית הגילוי לבושין דיקר כנ, כל האצילות בכללו שהן גילויו

  .גילוי נאמנות" שבועה"' ופי .ל"עכ', כו
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שבטים דנפקין הב "הם סוד יהרי  ,560ניםתיקוהב "בפה נכללו כל יהנה , לתיקוני הפה
 ïàéå561 øåçñ øåçñ éøòù, )א מד"ש א"פת( ישראלבארץ שתחומין הב " וכן י,מינה
äéì.   

øñéìú àðå÷ú562  úåçúá ïøòù ïééìúãàð÷éãïàëîå ïàëî  -  היינו מזל
ביאור  .צדדי הזקן מימין ומשמאל'  בבוהמה שערות הזקן דתליין ומכוסים, תתאה

מזל העליון ואימא מהמזל ה אבא מ,מזלות נוצר ונקהה' פקין מבא נ" או,הדברים
א עילאין " או.ת"א וישסו"אוה "ה' פרצופי' לב' מתחלקים כל א א"הנה או ו.תחתוןה

ל " חז ואמרו.)' ו'ח נקודות פרקים א"ע( ת בינה דכללות" וישסו, דכללות חכמהמכונים
ש " והיינו כמ,וה זה אצל זהשעומדים בשדהיינו  ,א כחדא שריין" דאו)ב"ז רצ ע"אד(

 .ת"ישסוהדבר ב וכן , הם עומדים בשוה,פרצופין עד החזה'  שהם ב,א עילאין"שאו
אבא יתיב  )ב"טו ע(צ "דפש בס" וכמ,למעלה ואימא לתתאהוא  אבא כללות במנםא

 )ה אבא יתיב"ד ד"טו ע(  הגאון שםכ בביאור"מש' עי ו,ברישא ואימא באמצעיתא
 ,א דכללות" שהם או,ש" והוא כמ.אבאה מתחת ל"ה שאימא מתחלת מטיבורא

א עלאין "אוסוד הארה מהדיקנא אזי מאחר שאבא הוא א "או כאשר מקבלים ממילא
שכן  ,עליוןהמזל ה מאת אורואבא נוטל הרי שומקומו הוא למעלה מטיבורא דלבא 

הם הרי  ושמאל יןקצוות ימה' באת  וכולל ,רוחב הזקן המגולהחלק כל כנגד הוא 
 בונהס ות"הוא ישהרי מזל התחתון ה וכן אימא נטלא מ. ימינא ושמאלאכנגד ,א"או

' בכנגד ימינא ושמאלא יש בחינות כ " ובהם ג,בינה דכללות'  ושניהם נק,שהם לתתא
צד כנגד ההוא ו). ב"ע פז ע"ב" (דתליין שערי מכאן ומכאן"כאן  ולזה אמר ,פרצופיםה

ג "היתיקון זה הנה  ו.אצל הגרוןורי נמצא בצידו האחששל הזקן המכוסה הרוחב 
ה שורש זו "ת ה" שורש הישסוס הארת הבינה עצמה" וה,כולםאת הוא הכולל 

 שורש אור ס"כמו במווהנה עיקר עניינו הוא  .)א"ע' צ כ"א על ספד"בהגר' עי( המזלא
ב " יישנםכמו כן כאן ו ,כולהולב אותיות וחד דכליל "יה "הת "הויו' גשיש בו  ,הבינה

היא הרי ג שבגלגלתא "היחיוורא הנגד כ כ"גהוא תיקון זה ו .ונים וחד דכליל לוןתיק
א וכאן "בינה דרדלשרשה הוא  ששם אלא , לבאלעתידעד הנקבה עצמה שנתעלם 

תכלית כל הוא  תיקון זה .ס"היינו המוד ,א" דאעצמההכללית בבינה היא באה מה
 ,)ב" ע'צ ד"ספד( 'ון דלא הוו גודביה סליק וביה סלקין אינ, הבירורים וכל התיקונים

וזרקתי עליכם מים טהורים " ,)יחזקאל לו כה(ש "כמו ,המתגלה לעתידהתיקון והוא 
ג "התיבה הי והוא ".' אטהר אתכם גווליכםוטהרתם מכל טומאתכם ומכל גיל

 ב דנוקבא" דיקים לכל י"המים"תיבת שבפסוק השני דמעשה בראשית והוא 
ים י ממנה כל הדרכים הראוואחר שיוסרל )א"א ע"צ י"ספד( דאתחריב בתריסר שעתי
 שבסופה יופרכו כל דרכי השקר ז"עוההכמו בהנהגת ו ,שיתאחזו בה החיצונים

שום בנה באופן שלא יהיה בה ייכנסו בה אורות חדשים ות'  ובאלף הז.שנראים בה
בסוד ולכן הוא באלף השביעי דווקא  והוא סוד תשובה עילאה .צד קלקול כלל

אורות שלמעלה מהנהגת ימי ההם הרי  "ימי קדם" ואז יתגלה בה סוד .563ת"שב
מימי " מכונה הוא בלשון הפסוק שבנבואת מיכה ולכן ,עולם בשית אלפי שניןה

סוד גילוי מילוי ה "ה "ה"ונק"ג מידות דכי תשא "לשון הפסוק ביכ סוד "גהוא  ו".קדם
הדבר  וכן , מים חייםממנה שיצאו 565ע"בסוד סלכ "והוא ג .564ן"ה דיודי"שם אהי

א האחוז " יציאתם מן הסיהוא קבלת תשובת החוטאים אחרבחינה זו מש ,ז"בעוה

                                           
 .ה היתה" דא"ע' צ ט"א על ספד"בהגר'  עי560
 ".ויאיין"ב "ע פז ע"ב' גי 561
 .בההואה "ג ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 562
 .ק" בינה עם ומהה'  שכל ז,ה ליקוט" דא"ע' צ ו"א על ספד"בהגר' עי 563
  .ה"ונק' י בגימ"ד ה"י יו" אלף ה564
 .שער הפסוקים פרשת חוקתב ומקורו ,ל עם הכולל"הנ' גימהאותו הרי הוא  565
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ה "יומא פ(ש "כמו , היוצאים מן הסלעל"טהר במים טהורים הניבנפשם וצריכים ל
תשובה וא כינוי למידת הההרי ס אימא " וה.' מה מקוה מטהר את הטמאים כו)ב"ע
כאן כן  ש,צד המכוסה של הזקןבא מה הוא ןלכ. מקבלת ממזלא תתאהאף היא ש

 567 והכסא הזה הוא הגרון כורסייא דשביבין,566כ" לחתור חתירה מתחת כסהכיםצרי
י האי מזלא " וצריך להתכסות מהם ע,)ב"כ ע"זהר ויחי ר( משם כל הדינין מתעריןר שא

 ,נגד הגרוןכ ולכן הוא הצד הפונה .בסוד התשובה שהוא מגין על דינין שבגרונא
היכל כ בסוד "ג ואוה .)ירמיה נ כ( "' יבוקש עון ישראל ואיננו גוואביום הה"ש "מוכ
השביעי הוא היכל היכל ה ו,היכלות' תיקונים הראשונים הם בוהב "יכן  ש,ק"הק
 )ב"ג ע"שבת ל(ל "ש רז"כמו , כן הוא בפרט בכל אדםוהנה .568ג"היתיקון כנגד הק "הק

מלכין ' זבסוד ו ,יש מיתה ויש גיהנםשכן  , והענין.ודשח ב"משפט רשעים בגיהנם י
 שאז ,י המיתה"כורא היה עדתיקון המלכים דהנה  ו.מתו וארעא אתבטלתשדדכורא 

 וארעא . גם הכליםררוכ נתב" ואח,הסיגים ונתבררו האורות ועלו למעלהמהם נפרדו 
א "צ י"ספד( כ" ואח,דאתחריב בתריסר שעתי' אלף הזהי "עהוא  תיקונה ,דאתבטלת

                                           
ונתנו אותה ) למנשה(ר לוי מולא של נחושת עשו לו " א:ב"א ע"ירושלמי סנהדרין נ'  עי566

כיון שלא , ז בעולם שלא הזכירה"שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע, ן תחתיובתוכה והיו מסיקי
בצר לך , הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת

' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה
הרי אני קורא אותו , כח את ברית אבותיך אשר נשבע להםאלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא יש

והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא , אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין
ה רבונו של עולם "והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב, ה"תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב

אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי , בהז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשו"אדם שעבד ע
ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד "מה עשה לו הקב, אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה

עוד ' ועי. כ"ע, הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו, שלו ושמע תחינתו
  .819מה שהבאנו לקמן הערה 

 , סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא ידיע:ב"ח ע" קכלעיל'  עי567
, וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור לאכפייא לון) א בסומק"ס(מארי דחוור כסו 

) ראשית מחכמה(רישא כי הוא  ואינו נקרא ,א"בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח'  ועי.כ"ע
 ולכן כל הגבורות מגרון ,י" כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע,רק התחלת הגוף

  .ל"עכ',  והוא כסא הדין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו,כידוע
ב התיבות " יס"וז. אז הוא זמן כפרת העונותלכן ק ו"קהלפ נכנס הכהן הגדול " לכן ביוכ568

) ויקרא טז ל" (תטהרו' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה"שבפסוק 
' דו) 'ח-'כנגד תיקונים א( בגדי זהב'  חוהם בסוד. ג"נכללים ביהל "ב התיקונים הנ"יכנגד הרי הם 

דוגמת התפילין אלא שהם , ג"ז ע"ז פ"א על תיקו"בביאור הגר' עיו. ב"י-'כנגד תיקונים ט(בגדי לבן 
שהבגדי , א"ו ע"ג כ"יהל אור ח' ועי, שתפילין הם בהיכלות ובגדי כהן בלבושים ולכן רק בזמן הבית

פ דהם אשקיין "ג ביוכ"שמשמש בהם כה) ט"ן דאצילות ושל הדיוט במט"ג הם זו"לבן והזהב דכה
כלומר . ק"ה קה"עולה לבינה ההיא שתיקונה ביום הזה בו ) א"ח ע"צ י"ספד(לגינתא לנוקבא 

של (בפסוק הזה הנה ו. ולכן אין בו אכילה ושתיה, שהגוף עולה מעל למערכת של העולם הזה
שכן שרש זה התיקון הוא בבינה הרי , ט שערי בינה"נגד מכט אותיות "יש מ") 'כפר וכויביום הזה "

, ב"ז ע"א קע"באריכות בליקוטי הגר' עי(ב המזלות "ח הצורות של י"והם סוד מ. ל"ס וכנ"הוא מו
ג "ג כמו בי"בכל י, ל"ג וז"א ע"צ י"א על ספד"בהגר' עי(הנכללים בתלי ) ג"ט ע"ז קי"א ת"ובהגר

כמו שני המזלות , נ"שהן זו', והן נכללין בא, דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים
ובו נאחזין , ין כידועשהוא נקרא תנ, ב מזלות ותלי שהוא כמלך"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא דיליה ) 'ח ב"קכ(ר שם "ש באד"כמ, באורך הראש וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן

אנפוי ולארבע עיבר אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא ד
צדדי '  וארבע וארבע לב, ארבע לאחוריו,ל" ר.ל"עכ, בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא

אורך כל למתפשט הוהוא דמות נחש , כולל את כולםההוא התנין הרי וחד על הראש , הפנים
ם שערי נ ומשלים לחמישי"והוא כלול מדו, ג"יתיקון ההרי הוא ה.)  תניןהוא מכונההראש ולכן 

צ "א על ספד"ובהגר', ץ ה"כ חזרת הש"שעה' עי(והשער החמישים הוא בבחינת נתיב פלא . בינה
הרי הם , ובבחינת חכמה דבגוה סוד נהורא דאוירא) דפס אחרי ההקדמהנה' סוף פרק בשבליקוט ב
והנה . ת אשר שם"ההויו' ב אותיות שבג"ה היוצאים מי"ב צירופי ההוי"ח האותיות שבי"כ מ"ג

ה "שכן הוא כנגד שבת ה', גוושבת שבתון ) שמות טז כג(ולכן מכונה יום זה , ס כולל את כולם"והמ
  .)ל"ש הנ"פת ('האלף הז
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הדכורא את  נת ומתקתהמיתה מכפרבאדם כמו כן ו .'תליסר יקים לון ברחמי כו )א"ע
ח בגיהנם דאתחרב בתריסר "י יב" עתכ הנפש מתכפר" ואח,רוח שבוהסוד בשבאדם 

ב "וי' סוד זב הם ן וכ.י הנהר היוצא מעדן"ע ומתרפא ע"כ עולה לג" ואח,שעתי
 והם בסוד ,מיני דינים דאתדני'  ז,יעידנין יחלפו עלו' דז )א"ז ע"נשא קכ( ק"ש בזוה"כמו

 זה נמשך עד תיקון . בגיהנםודשח כ יב" ואח,מלכין' בזדהוא תיקוני דדכורא 
מזל זה כן  ש,א"ת להלביש את אגומרמקום שאימא ההוא עד הרי טיבורא דגופא ל

ל " כמשרז"ונקה" ולכן נקרא תיקון זה ,הוא הממשיך הגבורות לאימא והיא תליא ביה
 זהו סוד כי , מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים,)א"ט ע"שבועות ל(

 - ïééôçî àøéôù àø÷éá äàé àø÷éá569àøåáè ãò 570 ).א מה"ש א"פת (התשובה
שכן כל הגוונים הינם . כנגד ימינא ושמאלא, שפירו דכל הגוונין הוא חיוור וסומק

. י החסדיםאלא שהם פשוטים ואינם מתחלקים או ניכרים כי אם על יד, 571בגבורות
, כנגד החסדים הרי הוא צד ימין של המזלא: לכן נקט בשני לשונות לגבי זה התיקון

תיקונא "ומצד הגבורות שהם מצד שמאל של המזלא אמר , "תיקונא שפירא"אמר 
 à àìæçúáåø÷ú éôðà ìëî éúàîñåáã à574 ïåðéà øá .573)ב"ע פז ע"ב (572"יאה

ïéçåôú575å àîìòì ïééç ïé÷ôîã ïéøååç ïéøéôù ïéôà øéòæì åãç ïééæçî –  זהו
א " ובדיקנא דז)ה תרין"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר (א"התיקון השביעי דדיקנא דא

כאן עניינו חלק הפנים . )ה בהו"ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(זהו התיקון החמישי 
ושם מתגלה הארת זיו הפנים והוא סוד השמחה שמתגלה , הנותרים פנויים משערות

ע "ב(והנה כל שמחה שרשה הוא הדעת בסוד שמחת הזיווג . וא בנחתבפנים כאשר ה
   .)א"פח ע

א לבסם את "הרי המה הנמשכים לז,  חיצוניות'ג תיקוני הדיקנא בבחי"כ ביאר את י"ע

, עתה מתחיל לבאר את סדר תיקוני הדיקנא בפנימיותם. והמה הנזכרים בפרשת כי תשא, הדינים

 576 שבחא דעתיקא'והם אותם שהזכיר מיכה בבחי, ס"א ממווהוא בסוד המשח רבות שנמשך לדיקנ

 - ïéìà ïéðå÷ú øñéìúá úåáø çùîã ïéòåáî øñéìú ïé÷ôðå ïéãâð ).א"ע פח ע"ב(
ג המעיינות "י שורש הנהו. א"ב דא"חו' ס עומדים בבחי"יש להקדים שאוירא ומו

 כמו )ה ותיקון"ג ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר ב'עי(ת " הויו'שם גשכן יש הוא באוירא ) נביעין(
א דהם תרין ריעין דלא " דוגמת אוס הוא בחיבורא עם אוירא"ולעולם מו, ס"במו

ל "לפי כל הנו.  וממילא מה שיש בזה יש גם בזה)א"ע'  דויקרא( מתפרשין כמאמר הזהר
ס "ג דמו"כנגד יאילו ו, "נגדין"כנגד הארת האוירא אמר כאן שהתיקונים ש ,יתבאר

àúúìã ïåðéà ìëì ïéãâðå,ïéøäðå   àåääá ).א"ע פח ע"ב (577"נפקין"אמר שהם גם 
àçùî578ïéìà ïéðå÷ú øñéìúáã àçùî àåääî ïéçéùîå  -  האור בו עוסק כאן

                                           
 .ה והדיקנא"ד ד"צ ג ע"א על ספד" בהגר'עי 569
 .' דברינו בתיקון ח'עי, לעניין הטבורא 570
 .ה וכל אלו"ב ד"ודף כג ע, ה נציצו"ב ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי 571
 .כ לעניין החילוק בין יאה לשפירא"א מש" לעיל קכט ע'עי 572
 ,' דין וחסד וכו, גוונים סומק וחיוור]'ל ב"נדצ [' עיקר היופי הוא ג,ל"ב וז"ע ריט ע"ב'  עי573

שגוונין הם סוד הדעת כד מדיד משיחין , א" ע'ג ו" יהל אור ח'ועי. כ"ע, ולכן אמר בו יאה ושפירא
  .עביד גוונין לאנהרא

 .505לעיל הערה ' ועי. ופני קרבן של בוסםתרגומו א 574
 .ה חפי"ב ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר' עי575
שתיקונים דמיכה לא נאמרו לצורך תיקון העולם כי , ב"ע צד ע" ב'ועי, ב" לקמן קלא ע'עי 576

שתכלית כל השירים , ב"ע צג ע" ב'ועי. לצורך נחמת ישראל לעתיד, אם לסדר שבחא דעתיקא
ודלא כמשה שרצה לתקן , ס והיינו תיקוני המשח רבות דמיכה"והתשבחות בירורים דסלקין למו

 .א כאן בעולם הזה"את ז
קאי " נפיק"קאי על הבחינות המחוברים לעיקרא דגופא ו" נגיד"א שמבאר כי "ע קמ ע" ב'עי 577

 .על הבחינות שהם לבר מגופא
 . תרגום אונקלוס ויקרא יט לה'ועי, מז שזהו לשון של מדה מים אדירים 'עי 578
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 עניינם 'אינון דלתתא'ס ו"ואילו השמן הוא משל למו, האידרא הוא משל לאוירא
א "שדווקא שערות דיקנא דאריך הינם פנימיות דיקנא דז פ"והנה אע. א"הדיקנא דז

ז מכאן יוצא שיש הארה "בכ, ולכאורה כל הארה באה אליו ממנו בלבד) א"לקמן קה ע(
, שאפילו האוירא מאיר בו, ויותר מכך מתחדש כאן. א"א אל דיקנא דז"ס דא"של המו

   ).א"ע פח ע"ב(ס לעולם בחיבורא "והדבר פשוט שכן כידוע שאוירא והמו
îéúñ àøé÷é àð÷éã íéùøúà ïéìà ïéðå÷ú øñéìúáäà àìëã579 - ק "בע

ג התיקונים "א שי"כ בז"משא(דהיינו שהם בו בקביעות " אתרשים"ג התיקונים "י
שהדיקנא מושג קצת לתחתונים , ועוד יש לפרש כוונתו). 580אינם בו אלא לפרקים

ד הרי הם השערות עצמם מקבלים מקצת "ג ת"שי, ועוד יש לפרש. בבחינת רשימו
ה שורש המשח רבות הוא "ס ה" המושכן, רושם של הארה מהארת המשח רבות

סתימאה ' דדיקנא וכן 'יקירא'מכונה " משח רבות"ה). א"ע פח ע"ב(סתום ונעלם 
א מכונים "או - ïé÷éúòã ÷éúòã ).ב"ע פח ע"ב(ס נקרא כך "ואף המו, 'דכולא

ע "ב" (עתיקא דעתיקין"א נקראים "וכן הדיקנא החופף על או ק"ואילו ע, "עתיקים"
 כוונתו - éøúîïéôðà øéòæã éåôðà ïéøéäð éåôðàã ïøéôù ïéçåôú582  .581)ב"פח ע

, ק הרי הוא התיקון השביעי" התפוחין דע'א מקבל הארה מהארת ב"לומר שפנים דז
ñ" à(ìëå584åçå ø  ).ב"ע פח ע"ב (583ע נהורין"א כח להאיר בש"ועל ידי כך יש לז

øåæéç ( ïùåùå-חיוור וסומקדהיינו גווני '  כולל בעיר אנפין ז) "ג"כנגד חו") שושן ,
 שבפניו יינוהד". דודי צח ואדום) "ש ה י"שיה( בסוד ,גוונים אלו ניכרים בפניו' וב

אם האב והצורת דכן הוא לתתא וממילא , ג"חודעטרין ה' באת כולל המאיר הדעת 
גוונין של ה'  בוהיינו ,א"הוא סהדותא לאוא "דז לכן גם אנפוי .ניכרים בפני הבן

והוא גירסא יותר נכונה  ()פרח (ושושן) כפתור( דגרסינן חיזור א"לנהנה  ו.585הדעת
דהיינו  ,ק"א הם נהירין מנהירו דע"ל שכל הציורים שבז"ר) ע" לשון הב– ד"לפי ענ

נמצאים בפנים  כלומר ש-àúúì ïçëúùàã  .)ב"ע פח ע"ב( תפוחין שלוה' מב
ירין נה "–  äð àåääî ïéèäìúîå ïéøéäðàøåàìéòìã ).ב"ע פח ע"ב(א "דז

 שמקבלים שכן ,586)גבורות (ואש) חסדים( אור מכוניםהם כן  ש,ג" חוגדנכ "ומתלהטין
  הגאוןםפ בש"ש כמ"כמהוא ין י והענ.ל"גוונין הנה' הם שורש בהרי תפוחין ה' מב

אילו  ו,י הגבורות"עהוא  שכל הגוונין ציורם ,)ב"ש כג ע"וע, ה נציצו"ב ד"ח יח ע"בתז(
 ראנקהגילוי הגבורות הוא מקום  ששם ,א" ולכן בז,כללבחסדים אין ניכר שם ציור 

שכן  ,587)ק"כלומר שדווקא על ידי שם אלקים מתגלים גילויי ע (ק" דעהאלקים לקבלי
י "ענעשה לוי הגוונין יגעצם  אמנם. ז הוא לעניין הציור"כ .כל ציורי הגווניןהוא שם 

 שכולו ,ק" בעממילא .בחושך אין גוונין כלל כידועכן  ש,י האור"עדהיינו החסדים 
באור פני מלך ) "משלי טז טו(ז נאמר "וע .א" נהירין כל הגוונין דבזה מיני,חסדים

                                           
 .ה והדיקנא"ד ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר 'עי 579
ג שיש בו " תיקונים וכל הי'א עצמו כי אם ט"שלעולם אין בז, ד"ז ע"כא "ח ו כללים" לש'עי 580

 .א"ז הוא רק על ידי או"וכ, א"ד דא"ג ת"אינו אלא הארת י
 .א וענין" ע'צ ה"א על ספד" בהגר'עי 581
  . דברינו שם'ועי, ה ואמר אתחזון"ב ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 582
ולכן דווקא כאן יש אור חוזר של התקרובתא , דווקא בתיקון זה יש הארת פנים בשלימות 583

 .'א תיקון ו" לעיל קלא ע'ועי. דבוסמא
 ).וכן הוא בדפוס מנטובא" (חיוור ושושן"ב גורס "ע פח ע"ב 584
 , כתרין תקרובין דבוסמא כלהו סהדותא על מה דאמינאאנפוי): א"רצה ע(ז "דכ בא"וכמש 585

 אבל הני תקרובי דבוסמא חוורא וסומקא , ובכלא תליא סהדותא,תליא דהא סהדותא בהו
 .כ"ע ,סהדותא לאבא ואימא סהדותא לאחסנא דירית ואחיד לון

 .ד אור ושמןלעניין אוירא ובוצינא שהם כנג, ה בתליסר תיקונים" לעיל ד'עי 586
ר "ש בא"ק כמ"א שהוא נקרא אלקים נגד ע" ז,ל"ה ועיקר וז"ג ד"צ א ע"א על ספד" בהגר'עי 587

 .אלקים' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"רזא דע) ב"דף קמא ע(
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יוצאים ממנו  יאזוק " דעם פניי"מוארים ע , מלךהמכונה ,א"זאנפוי דל ש" ר,"חיים
   ).ב"ע פח ע"ב (חיים לעולם

àð÷éãá åçëúùà ïéìà øñéìú ïéðå÷ú - כוונתו שבאותה 'אלין' באומרו 
ג הבחינות של "כמו כן י, מידה שתיקוני הדיקנא עצמם מצויים ועומדים תמיד

àð÷éã úåîéìùáå  ).ב"ע פח ע"ב(המשח רבות מצויין אף הם תמיד בדיקנא 
ïîàð ùð øá éø÷úà éåðå÷úá -  שכן על ידיה " מהימנותא"הדיקנא מכונה

 עניינם שכל התורה והמצות עיקר, והוא כלל אמונת ישראל. 588ס"משלימים את הא
ג "ד הרי הם י"ג ת"ועל ידי שהאדם שלם בי. 'אינו אלא להשלים ולגלות את יחודו ית

" נאמן"אזי נקרא הוא , "והלכת בדרכיו) "דברים כח ט(ש "וכמ, ה"מדותיו של הקב
 שמי )א"קכח ע(ועוד איתא לעיל . ק"דתלייא ביה מהימנותא שכן מתקשר הוא בע

, הרי הם המשח רבות, ס"ם לכסות רזין דמוד עשויי"שת, שמכסה רזין נקרא נאמן
וכל זה הוא על ידי , שכן נותנים הם גבול וקצבה לאורות, ולכן נקראים הם מידות

ע פח "ב(דהיינו הפנימיות הנמשכת בהם " שלימות דיקנא"והוא המכונה כאן . ס"מו
 יבחלום אזכמראה זה מי שרואה  - àúåðîéäî äéá éìú äéð÷éã éîçã ìëã ).ב"ע

כלומר ). ה ואמר על"ב ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר ('דשלים במאריה כוהוא ח מובט
שכן הוא מתקשר , והמהימנותא תלויה בו, סימן שהוא צדיק, שמי שרואה כך בחלום

 'למימרא שאינו מבחי, כלומר בעלמא דקשוט, ק הרי הוא מקום המהימנותא"בע
שכן אף האצילות , וועולם האצילות תלוי ב. הרי הוא עלמא דשקרא, עולם התהו

   ).א"ע פט ע"ב (589מכונה מהימנותא
àøôñã àúåòéðöá àðàú )ב"יט ע( àð÷éãá ïééìúã ïéìà ïéðå÷ú øñéìú 

 äàòéáùá àøé÷é590)ïåäðî (àîìòá éçëúùî -591ת" דהיינו בעשי) א על "בהגר
ג "לכן אומרים י - ôúîåúú øñéìúá éçøéîçøã éò ).ה ואמר"א ד"צ כ ע"ספד

, שערי תשובה ופתיחת השערים, והמה שערי בינה, 592ת"ם מעשימדות בכל יום ויו
ואז . )ה כתיב עד"א ד"צ כ ע"א על ספד"בהגר(כ "ביוהא "מוחין דזוהוא בסוד הלידה של 

אלא שמסטרהא , ה"ה ב"שכן עצמות הבינה היא שם הוי, מתגלים הרחמים
ע "ב( גמורים כ הם הופכים להיות רחמים" וביוה)ב"כ ע"זהר ויחי ר(מתעוררים הדינים 

 - àð÷éã éðå÷ú øñéìúá éîåàã ïàîë äàîåàì äéãé èéùåàã ïàîå .593)ב"צ ע
וכבר נתבאר לעיל שמדבר כאן ברזא . פוגם למעלה, בדיקנא") לאומאה("מי שנשבע 

) שמות כ ז(ובעון שבועה נאמר , "ונקה"שאז הוא זמן גילוי מזל התחתון ד, ת"דעשי
והם , ג התיקונים"בו נכללים כל י, ל"קון הנדהיינו שפוגם למעלה בתי, "לא ינקה"

                                           
' אלעזר ברי ור'  ואנא וראתריהש ואמר ודאי כל חד וחד ב"אתרגיש ר: ב"ר קלב ע" האד'עי 588

ס דהיינו "ע שמסביר שהם משלימים את הא"שם בב' ועי. כ"ע,  שלימתא עלאהאבא אשתלים
ז "ז ט" ת'ועי. מהימנותאה "ד ד"צ יז ע"א על ספד" בהגר'ועי. י אתתקנו סמכין"וע, מגלים אותו

 עלה אתמר ותכל כל , שלימו דתלת אתוון,שכינתא תתאה' מלאכה דתלת אתוון איהי ה: א"ע
ה " ובה אתקרי הוי,ש לקמן"שבה נשלם השם כמ, ל"א וז" בבהגרש"וע. כ"ע, 'עבודת משכן וגו

  .ת"דהיינו שזהו תיקונו וגילויו והוא נקרא השלמה לגבי החג. ל"עכ, בשלימו
 .ב"צ ריש פ"א על ספד" בהגר'עי 589
 .ב גורס את המוסגר"ע צ ע"בב 590
יב עד ה כת"בד(בהמשך דבריו ' והנה עי, ד"א כאן משמע שאז מתקנים את הת" מדברי הגר591
. ת עד לפסגת העליה שבשמיני עצרת"שמבואר שיש עוד עליות למדרגות הנעלות מעשי) בערב

, ת"ת המה ההמשך של העלייה למעלה למעלה מעשי"והנה לכאורה נראה שימים אלו שאחרי עשי
ע " ב'ועי. ה בזמנא"ד ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'ועי, ת אין מקום להגיע למעלות אלו"וללא עשי

  . דרגות של גילוי'ונראה שכוונתו לומר שיש ב" כ"ת ויוה"עשי"שכותב 
ואם , ג מדות"שכתוב שלכן תקנו לומר בו י, ה ומתפתחי"א ד"צ כ ע"א על ספד" בהגר'עי 592

 . בהערה הקודמת'ועי, כ"הוא בלשון יחיד משמע שקאי איוה
ד "צ יט ע"פדא על ס" דברינו בהגר'ועי, ע אם הכוונה כאן לבינה עלאה או לבינה תתאה"צ 593

  .ה בזמנא"ד
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ïéôà êéøàá éàä  ).א"ע צא ע"ב(לכן הנשבע פוגם בבחינה זו . סובבים את הפה
ïéôà øéòæá äîëá –תיקונים 'א יש ט"ג תיקונים ואילו בז"א יש י" כלומר שבא 

àìñìñá ìñìñå êîåé÷á íå÷ ÷çöé éáøì øîà  àðå÷úã .)א"ע צא ע"ב(בלבד 
 àëìîã)ñ"á ààð÷éã594 (àùéã÷  ïåð÷úúé êàéä–  לביאור רבי יצחקקודם שיבוא

ג הבחינות דמשח רבות באותה " שעליו לפרש את יי"לו רשבאומר , א" תיקוני ז'ט
, ק כולם"על ידי שיגלה את סדר תיקוני דעו. ק"ג התיקונים דע"המידה שנתפרשו י

 )ב"זהר בשלח נד ע(א מכונה מלכא קדישא "ז. א ובכך יתוקן"תתפשט הארתו לדיקנא דז
æ äëéî (à éî"åâå ïåò àùåð êåîë ì ' áåùé( çúô øîàå ÷çöé éáø ).א"א ע"ע צ"ב(

åâå åðîçøé 'åâå á÷òéì úîà ïúú'595 - ל כמוך -מי א" התחיל רבי יצחק בפסוק
. ג התיקונים הפנימיים של המשח רבות וכמו שיתבאר"שכן הוא מדבר מסדר י, "'כו

כ הזכיר את "אעפ, ר כי אם את התיקון הראשון בלבד יצחק לא ביא'והנה על אף שר
ס בעצמו "והיינו גילוי המו, "ל כמוך-מי א"באומרו את כל הפסוק ד, ג התיקונים"כל י

והנה התיקון הראשון הוא ). א"ע צא ע"ב(והוא כולל את כל שאר התיקונים 
ל -י אמ" דרך שבח 'ולכן נק, שכן ביכולתו לישא עון ולכוף את החיצונים, בסתימו

 ãðúéåæçúà ïéìéëî øñéìú àïàëä , ïé÷ôð åäìëå ).א"ע קיד ע"ב (596"כמוך
éåð÷éúã úåáø çùîã ïéòåáî øñéìúî} àì÷: {ã à÷éúò àùéã÷ àð÷é ïé÷éúòã

éøéîèã àøéîèï597 -והם , ס הוא טמירו מכל האצילות בתוך המשח רבות" מו
שכן נסתר הוא , ןכמו כן הדיקנא עצמו הינו טמירו דטמירי. טמירין בתוך השערות

א הינם טמירין בעלמא "ואילו או,  המזלות נוצר ונקה'ם תליין בבוה, א"בתוך או
   ).א"ע צא ע"ב(נ "והמה טמירין תוך זו, )א" קנד עויצאזהר (דאתכסייא 

àðúíéúñå øéîè àð÷éãã àðå÷ú  -" היינו על ידי פעולת עצמו" טמיר ,
). ש"ה וז"ג ד"צ כח ע" על ספדא"בהגר(וסתים הוא פעולה על ידי אחר הסותמו 

שייך על דבר הנעלם " טמיר"שלשון , וביתר ביאור בחילוק שבין טמיר לסתים היא
אמנם סתים היא גניזה . אם כי ניתן לראותו אם מסירים את המחיצה, מעין הרואה
הרי הוא תיקוני , ל"משח רבות הנ. וקאי על דבר שבלתי אפשרי להשיגו, גדולה יותר

והנה יש . א"והוא טמיר גו דיקנא וסתים באו, ס"א חיות ממו"עים בזהדיקנא המשפי
שכן אין ביניהם מחיצה אלא מחיצת השערות בלבד , א"למשח רבות קצת גילוי לאו

ן יש גם כן את מחיצת "אמנם בין המשח רבות לזו. וממילא שם הוא אינו אלא טמיר
 - îèøéîè àìå øé ).א"ע צא ע"ב(ממילא משם ואילך הוא סתים , א עצמם"האו

שכן הם משיגים את הדיקנא עצמו החופף , ד אינם טמירים לגמרי"א הת"כלפי או
שכאשר , נ"הוא לגבי זו" סתים"לשון  - íéúñ àìå íéúñ ).א"ע צא ע"ב(עליהם 

א על "בהגר( מעבר בלבד 'א בבחי"א הוא עובר דרך או"ק מאיר לדיקנא דז"דיקנא דע

ממילא מבחינה זו מכיוון שאינו אלא דרך מעבר ולא . )ס ויעבור"ה וז"א ד"צ יב ע"ספד
 ).א"ע צא ע"ב(א הוא סתים ולא סתים "יקרא הדבר שביחס לז, השפעה גמורה

òéãé àìå òéãé éåðå÷úá - אמנם , א"מצד תיקוני השערות הוא ידוע ומושג לז
, "סתים" לשונות 'שנקט כאן בג, ועוד יש לפרש. כלל" לא ידיע"בעצמותו הוא 

: ד"הרי הם שורש חב, ס"ת דמו" ההויו'והמה רומזים על ג, "לא ידיע"ו" טמיר"
   ).א"ע צא ע"ב(בדעת " ידיע"ו, בבינה" סתים", בחכמה" טמיר"

                                           
 .א לא גורס את המוסגר"ע צא ע"ב 594
 .ה בתליסר"א ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 595
 .ולאו למימרא שהוא פועל איזו שהיא פעולה' כלו" דרך שבח" 596
 .ה בתליסר"ב ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 597
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 àì àîéðå àîéð ìëå àøòùå àøòù ìëã ïðéðú àä äàîã÷ àðå÷ú
äúøáçì à÷áãúî598 - ואינה , כל בחינה עומדת בזכות עצמה, כמו בשעת התיקון
אלא אפילו השערות , ז"ולא זו בלבד שאינם מתערבים זב. נכנסת בשל חבירתה

אלא יש הפרש אוירא בין כל , הנוגעות לאותה הבחינה אינן מתדבקות זו לזו כלל
ïéîéð åøàùå  ).ב"ע צא ע"ב ('ובחי' בחיוכאילו שיש פרסה בין כל , שערה לחבירתה

 àùéø øòùã àðå÷úî àð÷úàì àð÷éãã- בסיום שערות הראש בסוף כלומר 
שכן שערות , והטעם. כ מתחילים תיקוני הדיקנא"אז מיד אח, הפאות אצל האודנין

ע צא "ב(הראש שייכים למידת הכתר ואילו שערות הדיקנא שייכים למידת חכמה 
הרי הדבר פשוט שאין טבע : כאן בא להקשות קושיא -àìëúñàì úéà àëä  ).ב"ע

ארוכים יותר ומתפשטים שערות הראש רכים ו. שערות הראש ושערות הדיקנא שווה
ïéîéð ìë éà  ).ב"ע צא ע"ב(ואילו שערות הזקן מתפשטים דרך יושר , דרך אחור

éðå àùéø øòùãïéîàîéð ãçá äàìò àøé÷é àð÷éãã 599 åììëúà - אם , כלומר
 )ב"קכח סוף ע(וכדלעיל , )ס"שכן שניהם מתחילים ממו ('אכן הם יוצאים משורש א

) ñ"åì÷úà àì÷úî ãçá à( ).ב"ע צא ע"ב(ם שכאשר הם בשרשם הם מכונים נימי
א על "בהגרכ " וכמש600ס הקרויה מתקלא"אזי גם זה מרמז למו, אם גורסים כך -

 ïéëéøà àì ïéìàå ïéëéøà ïéìà éàîà, éàîà ).ב"ע צא ע"ב ()ה וכן"א ד"ב ע( צ"ספד
ïééù÷å éàä éìåë ïéëéøà àì àð÷éãã ïéîéð, àìà ïééù÷ àì àùéøã ïéìàå 

ïéòéòù – והתירוץ . מה טעם החילוק ביניהם, ל" וכנ'ם הם אכן יוצאים משורש אא
על בביאורו א "הגרכ "וכמש, ששערות הדיקנא הם יותר רחמים משל ראש, הוא
 דרך נקבים פתוחים דהיינו נקבי באים ששערות הדיקנא )ה וידוע"ד ד" ע'ה( צ"ספד
ששערות הדיקנא , ועוד. ואילו שערות הראש צומחים דרך נקבים סתומים, 601ף"אח

ìë àìà  ).א"ע צב ע"ב( אור ישר ואילו של ראש מאיר דרך אור חוזר 'הם בבחי
 àð÷éãå àùéøã ïéìé÷ù ïéîéð- א "דהיינו ששניהם מסתיימים בשוה כנגד רישא דז

 ãâéîì ïéôúë ìò ïéëéøà àùéøã àùéøîòæã àùéøìøé ïéôà  ).ב"ע צב ע"ב(
 éðéâáå äéìéã àçåîì àçåîã àëéùî àåääî ïééù÷ ååä àì êë-  זהו הטעם

א "יורדים לזא "דאשכן שערות הראש , ששערות הראש הינם יותר דינים משל דיקנא
א על "בהגר(א מקבלים מהעמר נקי "מוחין דז). ד וידוע"צ ה ע"א על ספד"בהגר(

דהיינו שהעמר נקי ממשיך את ההארה  ,)602ה בעמר עד אתוון"ג ד"צ כא ע"ספד
א " את המוחין דז603אלא למיזן העמר נקי שערות תכלית אין .א"ס למוחין דז"ממו

ולכן אין שערות . 604כ שערות הדיקנא אשר תכליתם גם לשבור את השונאים"משא
דהיינו  - òå"éëéëø éåäîì ïæçúà ã ).ב"ע צב ע"ב( .הראש קשים כשערות הדיקנא

אתחזן "ורק למראה העין הוא ש, כ רחמים כשל הדיקנא"ששערות הראש אינם כ
   ).ב"ע צב ע"ב (ל"וכנלמימרא שפעולתם אינה לתברא שנאין , "י רכיכילמהו

                                           
ש וריהוא פז "זבדבקים נכ שהשערות לא "שמש, ה מקמי"ד ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 598

 ".שקולא טבא"בעניין ' מה שכתוב בעמוד אל
 .דהיינו שורש השערות 599
 .ש שהוא המתקלא הראשון"דווקא הוא קרוי כך ע 600
ולכן הם נחשבים ,  כלומר שיוצאת הארה דרך הנקבים האלה המצטרפת לשערות הדיקנא601

 .'מ בסוף כלל ה"א אבנ"ו כללים ח" לש'ועי, 'לא
 'ועי, שזה אינו לידת המוחין אלא תיקון המוחין, ה בעמר"ג ד"א ע" כצ"דא על ספ"בהגר 'עי 602

 .ע ראיה לזה"שם מה שהבאנו מהב
ונהיר ונגיד בההוא נימא ) דבתר כותלא(דנפק ממוחא סתימאה : א"זה לשון האדרא קכט ע 603

 . שבילין וכדין נגיד ההוא מוחא לתלתין ותרין,מוחיה) א מתזן"ס(ומהאי מתקן , לנימין דזעיר אנפין
ש "שכן אמנם לשון שבירה שייך כאן וכמ, וקשה קצת, נקט כאן בלשון שבירה לגבי שונאים 604

אך לשון " לתברא ולאכפייא כל גזרי דינין"א הלשון היא "ב שם בעניין דיקנא דא"בדף קלא ע
ואילו " לאכנעא שנאוי"ב "ש לקמן קלט ע"א וכמ"הוא שייך בעיקר לגבי דיקנא דז" שונאים"

 .כ בלשונו"ואולי רבינו לא דייק כ. ע"וצ, ל"וכנ" דינים"א יותר שייך לשון "א דאבדיקנ
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 áéúëã éàî àðàú .)ב"ע צב ע"ב(א "ס למוחא דז"כאן מפרש את סוד נגידו דמו
)à éìùî" (øú õåçá úåîëçåäð", áéúë óåñáìå "äìå÷ ïúú úåáåçøá",  éàä

 äéùéø äéôéñ åàìå äéôéñ äéùéø åàì àø÷- בלשון תחילת הפסוק הוא ', פי
ק וחכמה " המוחין חכמה דע'תחילה מדבר הפסוק בסוד ב. רבים וסופו בלשון יחיד

א הוא מתחת "שכן מקום ז,  חכמות נפרדות'ס המה ב"שקודם הארת מו, א"דז
. א דרך הנימין אזי מתחברים להיות אחד"ס לז"וכאשר נמשכת הארת מו, לטבור

עיקר עניינו קאי על סוד שכן , ובזאת יתבאר עניין נקיטת הפסוק בלשון נקבה
 äðøú õåçá úåîëç àìà, ãéâð ãë ).ב"ע צב ע"ב ('ס שהוא מסטרא דנוק"המו

ôà øéòæã àçåîì ïéôà êéøàã äàîéúñ àçåîîïéïéîéð ïåðéàá ,åìàë  
 àçåî ãç ãéáòúàå ïéçåî ïéøú øáì ïàøáçúî- לבר"א מכונה "כאן רואים שז "

א "ס ומוח דז"כלומר שמו, ו מתחבראןכאיל). א"ה וז"א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(
מכיון שהוא על ידי האמצעי הרי ,  אין זה יחוד גמוראמנם. מתחברים להיות אחד

éâá ï àçåîã àîåé÷á àìà äàúú àçåîì àîåé÷ úéìã ).א"ע צג ע"ב(הם הנימין 
 äàìò- א "בהגר(הרי הוא שירותא דמתקלא , ס"כל קיום העולמות הוא על ידי המו

א הוא "קיום המוחין דז, ויותר בפירוט. )ה וכן התחלת המתקלא"א ד"צ ב ע"על ספד
éàäì éàäî ãéâð ãëå  ).א"ע צג ע"ב(ס "ת דמו" ההויו'והוא נעשה על ידי ג, התיקון

ãç äìå÷ ïúú áéúë - דהיינו בלשון יחיד.   
 ïéîéð ïåðéàá àçåîì àçåîî ãéâðã ïéâáå605) ïéøú øáì ïàøáçúî åìàë

àçåî ãç ãéáòúàå ïéçåîïéîéð ïåðéàá  (úùà àì ïåðéàåçë ïéùéù÷ - י "ע
הוצרכו , מכיוון שכן הוא. א"ס למוחא דז"ק נמשכת הארת מו"השערות דרישא דע

כדי שלא יהיה עיכוב בהארת המוחין , אותם השערות להיות רכיכין ושעיעין
שכן לא היתה , א"לא היו מאירים למוחין דז,  דין'ואם היתה שם בחי. הנמשכין בהם

 î"è, åçëúùà éàã íåùî ).א"ע צג ע"ב(לה הפנימיות של המשח רבות שבהם מתג
ïåäá àçåîì àúîëç ãéâð àì ïéùéù÷, ùð øáî à÷ôð àúîëç úéì êë éðéâá 

 àùéù÷ åäéàã)ñ"àéù÷ à ( áéúëã àæâåøã éøàîå)è úìä÷ ( íéîëç éøáã
íéòîùð úçðá, àúîëç åàì ïùéù÷ äéùéøã éåøòùã ïàî àðôéìåà àëäîå 

ùéúî äéîò àá- והנה ישנה כאן ראיה . טבע הדינים הוא לצמצם את האורות
שאם השערות שלו הם קשישין ותקיפין , י שערות דיליה"שאף האדם דלתתא ניכר ע

ומביא ראיה . שכן אור המוחין שלו הם מצומצמים מאד, לית חכמתא שריא ביה
א ממארי ללמדינו שכאשר האדם הו, "דברי חכמים בנחת נשמעים "'מלשון הפס

òå" àúìòåú éúéîì éëéøà ïåðéà ã ).א"ע צג ע"ב(אין חכמה מתגלה בו , דרוגזא
 àìëì- שכן תכליתם , זהו תירוץ על הקושיא למה שערות דרישא הם ארוכים יותר

א לבד מקבל הארה "שלא זו בלבד שז, ל"ור, לכל הפרצופים 'למיתי תועלתא'הוא 
א בבחינת מעבר "שהם עוברים דרך אופ "ואף ע. א"אלא אפילו או, ל"מהנימין הנ

שכך היא , א נהנים ממנו"מ או"מ, )ס ויעבור"ה וז"א ד"צ יב ע"א על ספד"בהגר(בלבד 
ע "ב(הוא נהנה ממנו ,  עוברת דרך עליול שהיאשכל פרצוף שהארה עליונה כ, המידה

כוונתו  - àìëì éàî,àçåî ïî ïéé÷ùúîã äøãùã àèåç ìò ìòéîì 606 ).א"צג ע
ע "ואם כן צ, א"ל יעלה שעיקר אור הנימין הוא אינו אלא לז"לך שלפי הנשלא יקשה 

למיעל על חוטא "לכן אמר דתכלית האור הוא . א הארה משם"כיצד מקבלים או
הרי הוא סוד , שהארת הנימין נמשכים על העורף מאחור דרך חוטא דשדרה, "דשדרא

                                           
, שכן זה כבר כתוב לעיל, א שכנראה שהוא לא גורס את המוסגר במקומו"ג ע"ע צ"ב' עי 605

 .ושם הוא שמפרשו
י דעליון "ד שכל נה"א כט ע"ו כללים ח" לש'ועי. ה בעמר"ג ד"צ כא ע"א על ספד" בהגר'עי 606
 .מ שהזרע ירד דרכו למטה ליסוד"וזה מתקן את אחוריהם ע, ב דתחתון"עטרין לחונותן 
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א "סובבים את אא ה"ושם הוא מקום או. הדעת הנמשכת מהמוח ועד לטבור מאחור
   ).א"ע צג ע"ב( צדדיו 'מב

âáå" àð÷éãã àøòù ìò àùéøã àøòù éìú àì ã-  זהו הטעם מדוע אמרו
דהיינו חוץ מסגולת קבלת . שיש להסיר את השערות מעל האודנין ולהחזירם לאחור

כדי שלא לערב את שערות הראש , מתבאר כאן טעם נוסף, תפילה שטמון בדבר זה
ואילו הדיקנא מאיר , כן שערות דגלגלתא מאירים באור חוזרש. עם שערות הדיקנא

 –éåøåçàì ïéðãåà ìò ÷éìñå éìú àùéøã àøòùã  ).ב"ע צג ע"ב(באור ישר 
àð÷éã ìò éìú àìå  .)א כב"ש א"פת(א "ובשונה מהחיוורתא שיורדים לפנים דז

 ïéìàá ïéìà àáøòúàì êéøèöà àìã íåùî- א "בהגר(א "א ולא בז"זה רק בא כל
 יוצא בדרך 'כל א - åäééçøàá ïùøôúî åäìëã ).ה אוכמין"א ד"צ כג ע" ספדעל

   ).ב"ע צג ע"ב(המיוחדת לו לבדו 
àðàú,ìúë éøååç åäìë àð÷éãã ïéá àùéøã ïéá éøòù åäìë àâ -ג " אע
לא ז "כ ,)ב"ע צג ע" ב–דהיינו רחמים גדולים  (כלהו חוורן כתלגאש שמבואר כאן

א על "בהגר (יותר חיורהוא הדיקנא אמת היא שה מנם א,א"זל ביחסאמר אלא 
השערות קשות  - éàùéù÷ àð÷éãã åäðéà àðàúååäìë  ).ד וידוע"צ ה ע"ספד

ס להורידו למטה כדי שיוכלו התחתונים לקבלו "מכיוון שעליהן לצמצם את אור המו
כ "אפילו ששערות הדיקנא הינן תקיפין המה ג). ג לבושין"צ ג ע"א על ספד"בהגר(

  î"è,íåùî ).ב"ע צג ע"ב(א " כדי לעשות דין ברשעים ולהשפיל את הסט,רחמים
 ïéôé÷úã àôé÷ú ïåðéàã- ב"ע צג ע"ב (607הם תקיפין כדי לתברא דינים תקיפין.( 

 ïéñçàì608)ð"àúçàì à( é ïåðéà" ïé÷éúòã ÷éúòî ïìéëî â-  הם ממתקים את
ש "ומ. ס"וממ א את ההארה שקבלו"הדינים על ידי כך שהם ממשיכים למדות דז

אחסנתא דאבוי , 609א הם בסוד ירושה"שכל האורות הנמשכים לז,  הוא'לאחסין'
 ,אצל האזנים שַּבָּפִנים –ïééøù éåðãåà éî÷î ïìéëî éðäå  .610)ב"ע צג ע"ב(ודאימא 

שכן , ס" אוירא ומו'שהם מקבלים הארה מבחי, ועוד. דהיינו שהם הולכים בדרך יושר
àìã ïåðéà ïîéúñ ïìéëî éðäå  ).ב"ע צג ע"ב(הם מתגלים בפנימיות האודנין 

 ïéðøçàá ïåáøòúé611)ñ" ïééøù éåðãåà éî÷î àðéðú éëäå àúúì åðéñçúàã à
 ïåðéà åäééãåçìáã íåùî éøòùàìåïéðøçàá åáøòúà ( -  דהיינו שאותם

הם סתימין מאד ואינן מתערבין באחרנין , הרי הם המשח רבות, האורות הפנימיים
ק "חיצוניות השערות דדיקנא דע שבהם אין מתערבים אלא, א"שכן הם תיקונים דז

   ).ב"ע צג ע"ב(
åäééúååë ïéðøçà úéìã àîéú éàå, àì -  כיון שמיכה לא גילה בשבחיו כי

היה מקום לומר שאין בשערות בחינות , אם את הפנימיות הרי הוא המשח רבות
הרי הם השערות " אחרנין כוותייהו"דאית , לכן אמר כאן שאינו כן. חיצוניות כלל

ג המדות לצורך תיקון "והנה מיכה לא הזכיר את י. עצמם שהם כלים אל הפנימיות
שכן כל השירים , )וכדלקמן בעמוד( שבחא דעתיקא לבד 'כי אם בבחי, העולם

                                           
 .ה אינון תליסר"ב ד"כדלקמן קלא ע 607
 .ב לא גורס את המוסגר"ע צג ע"ב 608
א ביטוי יירושה הג ש"ש צב ע"הקדו ' ועי,ה לבושין דיקר"ג ד" ע'צ ג"א על ספד" בהגר'עי 609

 .ם הפסק לעולםהלדברים שאין ל
דהאי בן א "ז רצא ע"ז את לשון הא"שמביא ע, ש כאן"ה וז"ב ד"צ יד ע"א על ספד"ר בהג'עי 610

צ "א על ספד" בהגר'ועי. ש" עיי'נטיל סימנין דאבוי ואמיה ואקרי דעת דהוא סהדותא דתרווייהו כו
 שהן תרין , בדעת]ו" אותיות יה'דהיינו ג [דרגין' ג דאמר ב"ל אע" ר,ל"ז, ו"ואמר ביהה "ג ד"טו ע

 ,דרגין דבן ירית תרין חולקין דבן ובת' מ אינן אלא ג" מ,דרגין'  וכן הפסוק כולל בו ב,א" דאועטרין
ארבע אינון ' נהורין כו' בחללא דגולגלתא נהירין ג) ב"רצב ע(ז "ש בא" וכמ,ו"ולכן כלן כלילן ביה

  .'כמה דאמינא אחסנתא דאבוי ואמיה ותרין גניזין דלהון כו
 .סגרב גורס את המו"ע צג ע"ב 611
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, וכדי להורידם לתתא לתקן את העולם. ס"והתשבחות המה הבירורים דסלקין למו
לכן הזכיר הוא את , א" של דיקנא דזהיה צריך שמשה רבינו ימתק את הדינים

ג המידות הנזכרים בפרשת כי "והיינו י, א"החיצוניות שלהם המתלבשים בדיקנא דז
י "רשב – : àéðúã,àùéã÷ à÷éúòî éîçøã ïìéëî øñéìú ).ב"ע צג ע"ב(תשא 

מביא ראיה מהברייתא שהשבחים שהזכיר מיכה המה המידות הפנימיות ומונה אותן 
  ãç êåîë ìà éî,éøú ïåò àùåð ,úìú òùô ìò øáåòå ).ב"צג עע "ב. (כאן כסדרן

צ "א על ספד"בהגר(ת " הוא כנגד מידת חנון שבכי תשא והיינו ת'ועובר על פשע' –
 òáøà åúìçð úéøàùì,ùîç åôà ãòì ÷éæçä àì , éë ).ה ואמר דכתיב"ד ד"יח ע

úéù àåä ãñç õôç,äòáù åðîçøé áåùé ,àéðîú åðéúåðåò ùåáëé ,ùúå  êéì
é úåìåöîáíäòùú íúàèç ìë ,äøùò á÷òéì úîà ïúú , ãç íäøáàì ãñç 

øñ,øñéøú åðéúåáàì úòáùð øùà ,øñéìú íã÷ éîéî ,à àã ìéá÷ì " íåçø ì
åâå ïåðçå 'àúúì ïåðéàå - א על "בהגר(א " לזק"קונים של משה נמשכין מעיתהג "י

א על "בהגר(א "ג המידות שבמיכה הם בא"וי 612)ס ויעבור"וזה "ד ד"צ יא ע"ספד
א הוא רק על ידי "מכאן רואים שכל הגילויים שבא). ה והתקונין"ב ד"צ כה ע"ספד

א "ובז, דרך המזלין, א"לז, שם הם עדיין נעלמים, א"שנמשכים התיקונים מא, א"הז
   ).ד"ב לח ע"ו כללים ח"לש(הם מתגלים 

øîà àì êéà äùî àîéú éàå613ïéàìò ïéìà  , êéøèöà àì äùî àìà
àì àìà çëúùà àðéãã øú- ג התיקונים "לא היה ראוי להזכיר כאן את י
ואין תכליתם אלא , א"שכן מצד עצמם הם אינם מתלבשים בדיקנא דז, הפנימיים

להעלותם לשלימות הנצחי המושרש , ק בלבד"לעמוד מרחוק להשלים את תיקוני ע
ä éòá àì çëúùà àðéãã øúàáå éë ).ב"ע צג ע"ב(ס לצורך שכר הצדיקים "במו

øîéîì, àééìú äåä àðéãå åáàç ìàøùéã àðãéòá àìà øîà àì äùîå – 
ע צד "ב(א "דהיינו לאחר חטא העגל היה פגם גדול בעולם האצילות ופגם בדיקנא דז

ולא , אמנם התיקונים אז טרם פעלו את פעולתם. א"ואז היו הדינים תלויים בז, )א"ע
éðéâáå  .)ב"ע צד ע"ב (614כ"וכמשוהיה הדבר תלוי בתפילה , היה שם אלא קטרוג גדול

 çëúùà àðéãã øúàá àìà äùî øîà àì êë-ה " כלומר שלכן משה רבינו ע
ע צד "ב(שכן שם דינא אשתכח , א"לא הזכיר אלא את חלק החיצוניות היורד לז

מיכה לא  - äàéáð øãñî ïéîåé ÷éúòã àçáùã àøåãñ øúà éàäá ìáà ).ב"ע
והוא לשם , לית סדר שבחא דעתיקא בלבדאלא לתכ, הזכירם לצורך תיקון העולם

כל השירים והתשבחות הינם בירורים דסלקין ). ב"ע צד ע"ב(נחמות ישראל דלעתיד 
   ).ב"ע צג ע"ב(א "ועניינם שונה ממה שרצה משה לתקן בז, ס"למו

àùéã÷ äàìò àð÷éãã ïéðå÷ú øñéìú ïåðéàå – דהיינו חלק החיצוניות הרי 
פנימיות של דהיינו הה –ïéøéîèã àøéîè  ).ב"ע צד ע"ב(הן השערות עצמם 

הטעם שהדיקנא  -ïéðéã éøæâ ìë àééôëàìå àøáúì  .)ב"ע צד ע"ב(השערות 
, מתגלים רחמיו, הוא שכאשר מתגלה הדיקנא,  דהיינו כבוד-" יקירותא"מכונה 

וכאן בפרט מתגלה כליון . מתגדל בעולם' והרשעים כלין ושמו ית, ונכפין כל הדינין

                                           
 .ה ואמר עובר"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 612
י שמות לג יט " רש'ועי, וכן הוא בתרגום ירושלמי כי משה היה הקורא: ו"ל גליונות הלש"ז 613

ה גם כן אלא שהיה על "ונראה כי היה הקריאה מהקב, כי פירשו רוב המפרשים שהשם היה הקורא
 ועל מה שהראה לו זהו שאמר אני אעביר כל ידי קולו של משה והיה שכינה מדבר מתוך גרונו

ל שימשיך ויתגלה אותם בשם " לפניך ור'טובי על פניך ועל הקריאה זהו שאמר וקראתי בשם ה
ש "ג מכילין דרחמי כמ"א והמדבר היה השכינה עלאה כי בה משתככין הי"ה שהוא בז"ה ב"הוי

 .ל"עכ, ב והיה נמשך ומתלבש הדיבר בקולו של משה"צ פ"בספד
 מיד עמד ,כיון שאמר הרף ממני ואשמידם אמר משה דבר זה תלוי בי: א"ברכות לב ע 614

 והיה אוהבו יושב , משל למלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה,ונתחזק בתפלה ובקש רחמים
 אמר דבר זה תלוי , אמר המלך אלמלא אוהבי זה שיושב לפני הרגתיך,לפניו ומתירא לומר לו דבר

 .לובי מיד עמד והצי
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ד מחזיר את כל "ג ת"גילוי י). א ואמר יקירותא"צ יח ע"א על ספד"בהגר(הרשעים 
ק " התיקונים דע615ב"י). ה ואמר"ב ד" כה עצ"א על ספד"בהגר(הדינים להיות רחמים 
המצווים את שוטרי , וכל גזרי הדינים הינם הדינים הקדושים, עשויים לתברא דינים

כנגד ": ולאכפייא" "לתברא"לכן נקט כאן בכפל לשון . הדין לעשות את פעולתם
דהיינו שבירת כחם , "לתברא"הם באים  ,הסיגים והקליפות הרי הם שליחי הדינים

וכנגד הדינים הקדושים עצמם ). לתברא (616 דתהום רבה'וביטולם להטמינם בנוק
והנה כמו כן אפשר להבין את  ").לאכפייא"והיינו (באים הם לכופם לחסדים , א"שבז

ואילו , הדינים הקדושים נשברים לגמרי ומתהפכים לחיוור: הדברים באופן הפוך
והיינו דוגמת השערות של הדיקנא .  אפילו בעת רצון אינם מתבטלים לגמרי'הקלי

והנה סוד . 617וכל דבר נכרת בשורשו, והם שרשי הדינים, שהם קשישין ותקיפין
. ס"רא ומווכאן הוא זיווג נעלם דהיינו בטישו דאוי, הביסום הזה הוא על ידי זיווג

). ב"ע צד ע"ב (618"טמירו דטמירין"שהוא ) לעיל(וכנגד שורשו העליון הזה אמר 
ו "לש(וממילא אין מקום לשום חסרון , ס"בדיקנא יש גילוי של תמצית אורו של המו

óéñëà àìã ïéøéîèã àøéîè àùéã÷ äàìò àð÷éã éîç ïàî  ).ב"ב טו ע"ה ח"דע
)ñ"éñëúà à (äéðî,âáå "éù÷ éåøòù ìë ëéåðå÷úá ïéôé÷úå ïéù -  כאשר

לכן מי שרואה כן בחלום מובטח . חוזרים כולם לרחמים, א"א בז"ד דא"ג ת"מאירים י
ט מתבטל "כאן מפרש מ). ואמר עלב "צ כה ע"א על ספד"בהגר(לו דשלים במאריה 

וצריכים , והוא שמגודל הארת הדיקנא הם מתביישים, א על ידי גילוי הדיקנא"הס
ק "א רואה את הארת הדיקנא דע"כאשר ז, ועוד.  דתהום רבא'קלהטמין עצמם בנו

, והיינו החיוורא, הרי הוא בחינת החסדים שהם בגוון כסף, אזי מתהפך הוא לחיוור
   ).ב"ע צד ע"ב (619כיסופא דכל כיסופין

}áì÷. {620éàåéëä éà àîéú ,éîëåà ïåðéà àúúìã éøòù àä , àì éàîà 
àãë àã ååä, áéúë àéðúã )ä øéù (å÷áøåòë úåøåçù íéìúìú åéúåöå, áéúëå 

)æ ìàéðã ( à÷ð øîòë äéùéø øòùå-שכאשר , לפי מה שנתבאר:  רצונו להקשות
אם כן , א לחיוור"א מתהפך אף הדיקנא דז"ק לדיקנא דז"יורדים השערות דדיקנא דע

הרי כל מציאותו אינו אלא על ידי , א הוא שחור"כיצד יתכן שמצינו שדיקנא דז
 -  äàúú àð÷éãá àä äàìò àð÷éãá àä àéù÷ àì ).א"ע צה ע"ב(ק "דיקנא דע

מ בירידת האורות למטה "מ, ק"א מושרש בע"מתרץ שאף שכל דבר שנמצא בז
 ומתחת 621שכן הם לבר מגופא, במקום הצמצום הוא שנעשו השערות שחורות

ק למעלה "א עד ע"הוא רק בעת רצון שעולה ז, א הוא לבן"ש שדיקנא דז"ומ. לפרסה
òå" úáéäééúà ìàøùéì àúééøåà úáéäééúà ãë ã ).א"ע צה ע"ב(סה מן הפר

 äðáì ùà éáâ ìò äøåçù ùàá- א על "בהגר( דוגמת השערות שעל עור הגלגלתא
שערות דגלגלתא הם פרטי ). א יד"ש א"פת(א "דז) ה ואיהי"א ד" קמא עז"תיקו

 ן השערותי והחיוורתי שב.מזלותהכוכבים וה בסוד ,חיצונית בסידרי הטבעההנהגה ה
והנה כאן מחדש שכאשר ניתנה ). א נח"ש גדלות דז"פת (פנימיתההנהגה הסוד הינן ב

                                           
 .ג"ל י"נדצ 615
לעיל ' עי. שכן שבירתו היינו תיקונו,  כללקדושהה תלקומשייכות  'לסיגים ולקליאין אם כן  616
  .329הערה 
 .244 לעיל הערה ' עי617
  .ל משמע כפשט הראשון"א הנ"מהגר 618
 .הוא הגלגלתא" כיסופא"ה רישא ש"א שם ד"א וגר" ע'צ ג" ספד'עי 619
  .'וכי'א גורס "ע צה ע"ב 620
ו צ "א בסד"בהגר'  ועי.דיעקב גופא הוה,  דירכא איהו לבר מגופא,ב" כא עבראשיתזהר '  עי621

  .א הוא לבר מגופא"א שז"א לז"שמבאר את החילוק בין א, י"ה ונה"דב "ע
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בצמצום הוא  ורההתהקדום של  ה ושורש.622ק"א שורש בע"התורה לישראל נהיה לז
ותאנא כד סליק ברעותא למברי אורייתא "דרא ית האפתיחז אמרו ב" וע.ה"ס ב"א

ע צו "ב (623א בסוד הצמצוםיית הרצון השעליללמדינו  "'אלפי שנין כו' טמירא ב
תיקון תלוי  היאך יש להקדים, ג אש לבנה"והנה בביאור עניין אש שחורה ע ).א"ע

ן "אחר מיתת המלכים עלה מל :חציו העליוןלהעולם בחיבור חצי המלבוש התחתון 
 624ק"דא ג של חציו העליון"ב וס"עד שנזדווגו ע, לעילא התא מתחת הפרסתמ

חצי המלבוש העליון והנה .  לשם תיקון החצי התחתוןה החדש"מהאת אור והוציאו 
והוא בוקע הפרסא ומאיר סביב  (חסדדהיינו סוד גוון חיוור ב הוא ,הוא הפניםהרי 

והיינו חומר  (אחורייםו דין  דהיינושחורהוא בסוד גוון  התחתון ו וחצי,)האותיות
àø÷òåù éðäã íåùî äìîã  àçåîîã ïéâá éøò ).א"ע צו ע"ב ()דהאותיות עצמם

 åçëúùà- אמנם מקום עמידתם . ס" של שערות הראש הוא מו מציאותםתראשי
כן  ש,שערות הדיקנאמשערות הראש  ובזה הוא שחלוקים ,הוא למעלה על הגלגלתא

שערות הראש נחשבים אף ש זה הנהו .ס ולא מהגלגלתא"ממורק הוא   הדיקנאשרש
לתתא ליתן הארה למוחין יורדים הם לבסוף אף  שמכיווןס הוא "ממוהם כבאים 

 –àð÷éã ïî àìéòì ïåðéàå àúúìã àçåîì àëùîúàì  ).ב"ע צו ע"ב( א"דז
ס היו צריכים שערות הראש לצאת "א מושרשים במו"מכיוון שמוחין דז, כלומר

אמנם מצד מעלתם העצמית השערות הינם . א"בכדי ליתן הארה למוחין דז, ס"ממו
. א"שכן שרשם הוא בגלגלתא ותליין בבינה דרדל, עליונות יותר משערות הדיקנא

שכן הגלגלתא הוא , ע"ס אשר הוא מספירה בפ"כ הדיקנא שששרשו הוא במו"משא
 àåä éåãåçìá àð÷éã, ìëå .)ב"ע צו ע"ב(ס הוא כנגד חכמה "כנגד כתר ואילו המו

åäééãåçìá éøòùå éåãåçìá àð÷éã åçëúùà ïåäéãåçìá éåðå÷ú – ווקא ז הוא ד"כ
אשתכח דיקנא בלחודוי ושערי "ואמר האידרא שחזר עניין מה  בביאור .ק"בע

כ "גזה נמשך הפרש ו , הדיקנאשערותיש הפרש בין שערות הראש ל ,"בלחודייהו
 , ועוד יש לומר.והיינו עניין הכפילות, א"א לדיקנא דז"דז בין שערות הראשלהיות 

ד אלא " שונים מתלא רק שערות הראש שכדי לרמוז על כךמה שכפל דבריו הוא ש
) ה עמר נקי" ה–הכולל בתוכם את שערות הראש (גלגלתא התיקוני ' זבאמת כל 

 א" על אף ששניהם תיקונים ברישא דא,א" הדיקנא דאתיקוניבני מינם של אינם 
   ).ב"ע צו ע"ב(

àðå÷ú àùéøã éøòùã àùéøî éøàùã àðå÷ú äàîã÷ - ל שהתיקון "ר
 àðàúå625 éðå÷ú ìë ).ב"ע צו ע"ב( הראש הראשון מתחיל מיד לאחר סיום שערות

 àìà çëúùà àì àð÷éã)áìã àîåçîà ( àùéøã àçåîî)ñ" éðå÷úî à
àùéøã( - מכיוון שהתיקון היחיד שתחילתו מן האודנין אינו אלא התיקון הראשון, 
וממנו באה ההשפעה ליתר , ס"א לומר שרק לתיקון זה יש הארה ממו"היתה ה

כל התיקונים מקבלים הארה אלא , אר כי אין הדבר כןבא האידרא לבלכן . התיקונים
 ללמדינו שהוא המוח המשפיע לכל "מוחא דרישא" מכונה ס"מושכן ה, ס"ממו

מכיוון שהתיקון ).  כנגד מידת הכתרואשה" מוחין עילאין"ומכונה כך לאפוקי מ(
כלומר חוטם  ( ולא דרך חלונות626ס בקירוב מקום"הראשון הוא היחיד שמקבל ממו

                                           
שעולה מדבריו שאלפיים תורה הם בבחינת עולם , ר"א לאד"מת הגר הקד'עי. והיינו תיקון 622

שעצם התיקון הוא אתעקרו , ה וידוע"ג ד"צ כ ע"א על ספד" בהגר'ועי, התיקון ביחס לאלפיים תהו
 זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא :א"ב ע"ז רצ"א 'ועוד עי. ק"א ואשתיל בשמא שלים בע"הז

  .ואחיד
הדבר הוא שכאשר עולה אורו למעלה ממילא האור שנותר שהרי אם הוא עולה פירוש  623

 .בכלי שלו מצטמצם במקומו
 .ק"ס דא"ג דמו"ב וס"א שבאמת זהו ע"א יב ע"כללים ח' אמנם עי 624
 .ב גורס ותנינא"ע צו ע"ב 625
 .ב שידוע מחכמת הניתוח שהאוזן מחובר למוח"ע פב ע" ב'עי 626
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éëä ùéøô àì àëäå  ).ב"ע צו ע"ב(לכן הוא כולל את כל שאר התיקונים ) האו פ
àã àðå÷ú àìà éåä àì àäã, çëúùà éëä àùéøã éøòùã àùéø ïî úéçðã 

)ïàë øñç (- מ אין "מ, ס"על אף שתחילת מציאותם של כל התיקונים הוא במו
   ).א"ע צז ע"ב(גילוי מהם אצל האזנים אלא התיקון הראשון בלבד 

äîåã äî ìë òãåîúùà àð÷éã éàéåäàùéøá 627 -  ממה שנתבאר לעיל
י הדיקנא הוא שאנו משיגים את "יובן שע, ס הוא שורש לכל הדיקנא כולו"שהמו

ה "ס ב"שכן תכלית הדיקנא הוא גילוי אור הא, והדברים פשוטים. ס"אורות המו
סים  כמו'שהרי תחילה היו כל מדותיו ית,  לבני האדם'ומדותיו והנהגותיו ית

ותיקון הבריאה הוא לגלות , במחשבתו והיו בבחינת מחשבה עלאה ומוחא סתימאה
שכן הם מתקנים ומשלימים את , לכן נקראים תיקונים. מדותיו והיינו גילוי הדיקנא

שכן בו תלויה אמונת , 628ולכן הדיקנא מכונה מהימנותא. ס לברואים"גילוי הא
אלא רק מה שמתפשט , ת"תי במ אין גילויו לפי ערך שלימותו הבל"מ. ישראל

" רישאממה דהוי "ממילא יתבאר האי לישנא דנקט באידרא . לנבראים לפי ערכם
ïéîéúçã ïéîìò óìàã  .)א"ע צז ע"ב(דהיינו מה שמתפשט ממנו והלאה לתחתונים 

629)ñ"ïéîéúç ïéîìò óìà à (à÷æòá  àéëãã- זוהר הרקיע מפרש שהוא סוד ' בס
' גיובן " אחוריים דאלקים דההייינו וה,אחוריים' חיס בב"י המתלבש במו"גבורה דע

' שם כלולים דכן  ש,מוטעו ".עזקא דכייא" המכונה כאןס " מאירים במומה וה".אלף"
' הם דשכן  ,עזקא' בחיבהם ו ,ן"ווי'  דיינו וה,ג"עטרין של דעת חו' ב וב"מוחין חו

' בעל דמרובע ינת בבחהוא ס "המו חשבונינואף שלפי הנה על  ו.:  בצורה זוקווין
 שהוא סוד ראהנוה .ע מה השייכות ביניהם"ה וצעזקא הוא טבעת עגולאילו הון "ווי

 אלא .ד" חבןמוחיה' הם גהרי  ,לבדבת "הויו' ס כי אם ג"אין במוהיא שאמת ה :עמוק
 , נמצא.יותר על העיגול רביעלעולם הוא  והמרובע ,)ג"חו(ם שנימ הלושהדעת כל

 , עיגול היוצא מתוך המרובעהיהיהוא  ,ונעשה מהם עיגול ,קווין' נקח גר שאכש
על הוא רומז בכך  ו,)שהוא עגול מבפנים ומרובע מבחוץ (והוא ממש בציור עזקא

בו נחתמו כל כן עזקא ש מכונהס "מוהנה ו .כמבואר'  גךתושבמוחין ' כללות ד
ו בעומק מחשבתשהנהגת העולם כינוי ל והוא ,הנבראים הכלולים במחשבה עילאה

אלא שממנו נחתמים ומתהווים , ס"במו שכן הוא שאינו מושג לשום נברא' ית
' גבבחינת  עזקא הואהכן  ש, והענין.'כוו ולכן אמר דחתימין בעזקא .הברואים בגילוי

ס "לעולמינו את השגת המומחברים  ה)א"א מ"י פ"ס( ספרים שבהם נברא העולםה
 ראש תוך סוףהם הרי  ,ה ויהיהוהנהגת היה הולהיות ל, שאצלו הכל בבחינת הווה

 ' דצ"א על ספד"בהגר(  ימלוךלךמלך מבבחינת ת "הויוה' גאותיות ד מה וה,של העולם

זהו להמתגלה  אמנם). 630ב"ה טז ע"ר(ה "ספרים הנפתחים ברה' גוכן , )ה וסודו"הגהד "ע
ויש מקום לבחירה שכן יש מושג , תינומכריחס "שבבחינת מוולכן אין ידיעתו  ,לנו

ויעזקהו ) "ישעיה ה ב(כ מלשון "והנה עזקא הוא ג .עבר שאפשר לתקנו בעתידשל 
 כי , והענין. הוא החפירה שחופרים סביב הגפן כדי לשומרו"עיזוק"."'ויסקלהו כו

ברכות לד (יין המשומר בענביו הס הוא סוד " במותא המתלבש"גבורה עילאה דרדל
א כחמר טב דיתיב על  שם הו,א"סטהוהוא סוד הכרם המשומר ממגע ). 631ב"ע

היא ו ,החפירה שסביב הכרםבבחינת  הוא וס עצמ"מוהנה ו. )ב"לעיל קכח ע( דורדייא
לכן ו , אותה מכל צדםסותכ שהוא "עיק " שמירה לבוצדדהיינו ,"עזקא דכייא" מכונה

ועוד יש בזה סוד עמוק  .א" דלא אתפתח קרומא כמו בז,"סתימאה"נקרא הוא אכן 

                                           
 .וא בדפוס מנטובאוכן ה, 'ברישא' ולא 'מרישא'א גורס "ע צז ע"ב 627
  .א" לעיל קלא ע'ועי, ד"צ יז ע"א על ספד" בהגר'עי 628
 .א לא גורס את המוסגר"ע צח ע"הב 629
 .א שם שזהו עצם התיקון"א ובגר" ע'ז ה" ת'עי 630
 .ב" זהר תולדות קלה ע'עי 631
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שקוע לגיו '  יסוד הנוקהנה ו.פרצוף שלםבבחינת ס הוא "מו הנה .ונורא מאדיותר 
בחינת  יינוהו, דילהביסוד וקיבוץ הגבורות הוא המקום ס " לכן במו,י הגבורות"ע

הוא סוד ' לעולם ביסוד הנוקכן  ש, ושם הם אלף עלמין דחתימין בעזקא,עזקא דכייא
 למעלההוא  הורשש, צורת התגלות הגבורות למטה וכל ,)ך"ג מנצפ"י ה"ע(החותם 

 החסדים המתגלים בפומא מהההרי  ,י"ל שד"דכר הוא בסוד אהיסוד הנה  ו.ס"במו
 והיינו , הרי הוא דכורא דלעילאבטישו דחיוורא דגלגלתאמקום ס הוא "מו ו.דאמה

ת "ן דל"ד שי"ף למ"אלהוא י במילואו "ל שד" וא,ס"זיווגא עילאה בטישו דאוירא ומו
 יש לפרש באופן עוד ".ף עלמין דחתימין בעזקא דדכיאאל"ס "וה, אלף' גיובד "יו

כל כן  ש,632א"ף פל"בסוד אלוס עצמו "למוהיא  כוונה ה"באלף עלמין"ש " שמ,אחר
ס "כאשר יוצאים מהמו ו,)ב"ח ע"ח נ"ז( ק דמדיד משחתין"בוצדהוא ב שרשםהאותיות 
אופן ב ותמתחלקהכלולות באלף ולכן האותיות אלף עלמין אז מתגלות ' שהוא בחי

פ " והם ג,ס"ת דמו"הויו' הם גהרי  ,קווין' גצורה של עלי ב מהוה 633ר"ק בכ"אישל 
כלים ' ט, פנימייםכלים '  מטא מהם בנוי"כ ש, השורש לבנין כל פרצוףזהו ו.'ט

כידוע שבנין כל ו ,ר"ק בכ"ב דאי" והוא ממש סוד א.חיצונייםכלים ' ט ו,םיתיכוני
 .ך אותיות" זדהיינו ,כל הכליםאת ק שעשתה "בוצדדהיינו ס "מוי "עהעולמות הוא 

 ציםעונעניין היותם  והוא ,'רק בסתימות ונכללים באות אהינם  כל האותיותס "במו
 ס"ז ו.ר"ק בכ"ב דאי"המשלים לאלף בא' אות אדהיינו  )ז"א מ"י פ"ס( סופן בתחלתם

: כזה( 'ד'ו'א בציור יאלף הוהכאשר ד "נכללים ביוהאלף עלמין  והנה .ף עלמין"אל
 , אשר לעולם צורתה עגולהצורת הנקודהד הינה "צורתו האמיתית של היו והנה ).

עזקא הוא עגול ה שבארכבר נתשכן  ,634"'דחתימין בעזקא כו"כ האידרא "והיינו מש
 שאוירא ,ל" ר.635דנפקין מאוירא ואשתאר אור'  והוא סוד י,'הוא בציור יממילא ו

סוד אבא דנפיק ב והוא ,)וד הטיפה הזרעיתובס ( שבוד"וי הי"ס הוא ע"דבטיש במו
 ,ד"חכמה יו' בחיב ומה שיוצא מאוירא הוא .ק"בינה דע' בחיבס הוא " ומו,'מיני
 ולזה אמר דחתימין ,אוירא דכייאבבחינת הוא ד זה "יו ו.בינה כמבוארשהוא ס "למו

ה ד נעש" שמיו,ד דאוירא"י יו"ס הם חתימין ע" שאלף עלמין דמו,ל" ר,בעזקא דכייא
 לאימא והוא טבעת של כסף אקידושין שנותן אבה והוא סוד טבעת ,ל"כמשו 

ה השורש "ה, ס"דהיינו מו -ïé÷æò ìë ìéìëã à÷æò  ).א"ע צז ע"ב (מעלמין דכיסופין
, 636 מכונים עזקאיןד"בוהנה המוחין ח. הראשון של הגבורות הנמצאים באצילות

שכן מיניה נפיק אבא , ו אויראועוד אפשר לפרש שזה. ס"ושורש כל המוחין הוא במו
ע צח "ב(והוא כולל את כל החכמות של כל הפרצופים , שאף הוא מכונה עזקא

, לכאורה קשה -àëéøà éåä àì éåðãåà éî÷î úéçðã àøòù ìëã àëøåà  .637)א"ע
ט כאן "הרי השערות של התיקון הראשון דדיקנא הם ארוכים ומתפשטים עד הפה ומ

 המזלות אשר 'שכן הם קצרים יותר מב, א קשיא מידיאמנם ל. אומר שאינם ארוכים
àã ÷áãúà àìå  ).א"ע צח ע"ב(א לכנותם ארוכים "ולכן א, התפשטותם עד הטבור

                                           
ל "א שם וז"גר'  ועי.כ"ע, ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה"מן אבגית'  א:ב"ז ע"ז קל"ת' עי 632

' וכו, ס הוא האמון דביה נעשה כל" מ,רישין דביה'  אמון מופלא ומכוסא הן בג,)א"ח ע"ף קלד(
 .ל"עכ, ף מורה על כולם" ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל,ומכוסה הוא אוירא עלאה

, )'ב' א(ר הם כנגד יחידות " הספירות שמכתר עד יסוד שבג'שט, ד"ב לט ע" יהל אור ח'עי 633
וכלהו תליין א " ע'ז כ" מקורו שבתיקו'ועי). 'ר' ק( כנגד מאות 'ושבנוק, )'כ' י(ד עשרות א כנג"ושבז
  .ט"עד תתקצ' והם נכללים באלף מכיוון שאפשר לעשות מהם את כל המספרים מא. ק"מן אי

  .כלומר שאת הֶאֶלף אפשר להעמיד כהאות ָאֶלף 634
 . בחללא דגלגלתאה"ב ד"ונתבאר לעיל דף קכח ע. ב"ז ע" זהר בראשית ט'עי 635
א "א אינה כך שכן בכל מקום שמצאתי בגר"ד ששיטת הגר"אמנם נלענ. ד"ש כד ע" מבו'עי 636

 .ע"וצ, מבארו בבינה ולא בחכמה" עזקא"את עניין ה
שכן יסוד דמלכות מכונה , הוא יסוד דבינה" עזקא רבא"ה, א"ב מג ע"ה ח"ו דע" לש'עי 637

א על " בהגר'ועי. ג שעזקא הוא לשון המורה על בינה"ח כד ע"א על תז" בהגר'ועי". עזקא זוטא"
  . או על עטרת היסוד'שלשון זו מורה על נוק, ד"ז ע"ג ומ"ז ע"ז מ"ת
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àãá638 -ע שכן " עומד בפ'אלא כל א,  אין השערות מתדבקים ומסתבכין זה בזה
) ñ"àìëã à(àìå639  ).ב"ע צח ע"ב(עומד לעצמו הוא עיקר התיקון ' היות כל א

 ïéúçð ïëùîúà ïéãâð ãëî ïéøòù ïéìà640)ñ" ïéøòù ïéìà ïéúçð ãëî àìà à
ïëùîúàå ïéãâð (- שכן ירידתו עד , כלומר ששערות אלו אינם יורדים תחת הפה

 צ"א על ספד"בהגר(" נחית"' ואילו ירידתו תחת הפה מכונה בל" סליק"' הפה מכונה בל

ע צח "ב(ים באמצען שכן הפה מחלק את התיקונ, טעם החילוק. )א ואמר חפי"יט ע
שאף על פי ,  כאן יש חילוק בין שערות הדיקנא לשערות הרישא- ïééìúå ).ב"ע

אמנם החילוק ביניהם , 'ס הם שווים בבחינה א"שבתחלת יציאתם ממקורם שבמו
ניכר בהמשכיות גדילתם ששערות הראש ממשיכים אור ישר ושערות הדיקנא 

   ).ב"ע צח ע"ב(ממשיכים אור חוזר 
ùåàúåøéïìé÷ù éöå÷ ãçå ïéúìú äàîã÷ àðå÷úã  -  לכן התיקון הראשון

שכאן הוא תחילת התיקון הראשון ובו , ועוד. א"ל שכן בגימטריא הוא ל- נקרא א
ומכיוון , )א"א מ"י פ"ס(ב נתיבות החכמה "ס שבו שורש ל"כלול כל הדיקנא ונמשך ממו
פ "והנה אע. א"ם לממילא ה) ב"י ה ע"א בס"בהגר' עי( שנתיב הראשון אינו מתגלה

ב "ולכן הם ל, מ שורש הדין נמצא בהם"ששערות הדיקנא הם רחמים גמורים מ
פירושו " שקילן"כ "ומש. ב שמות אלקים הנזכרים בפרשת מעשה בראשית"בסוד ל

 641ש"סוד יא קווצי הינם ב"וכן יש לפרש שהני ל ).ב"ע צח ע"ב(שהם בסוד המתקלא 
בסטרא והוא  642)משלי ח כא ("ש"והבי ילהנחיל א"'  שנאעלמא דאתיעולמות שב

רך נצכפי הו  בלבדרשימו דלהוןמשם אלא נמשך אינו ז "עוהל ו.ס" מוה" הדבינה
 שכר מצוה בהאי שכן, נותיהם של הברואים בכדי שיהיה להם קיוםוועאת לסבול 

ברישא דדיקנא בסוד נקב  נשאר גנוזוהשכר האמיתי  )ב"ט ע"קידושין ל (עלמא ליכא
 -àîåôã àùéø ãò ïëùîúà  .643)א מב"ש א"פת (שם סליק ולא נחית ד,האודנין
דהיינו השורה , א הקוצין עומדים בתחלת התיקון הראשון אצל האודנין"אלו ל

שתחת השורה ראשונה  והשערות. הראשונה של השערות העומדות תחתיהם בשוה
 - ïéîéð ïéòùúå äàî úìúå ).ב בדרך אפשר"ע צח ע"ב(נמשכים עד לרישא דפומא 
. א קוצים"להוא  וג התיקונים ושתחילת" כולל את כל י'כבר נתבאר שהתיקון הא

א "ג פעמים ל"והמה י, ג התיקונים" מאלו הקוצין כולל את כל י'שכל א, למימרא
, סוד הדבר. ן" שמ'ובגימ, ץ"ג ונשאר ש"הסר ממנו את שורש הי. ג"שעולה למספר ת

שערות אלה הינם ו, ס"שך ממושכן כאן מדבר בסוד פנימיות המשח רבות הנמ
צ " ולכן יש ש,המקיפים את העולםהמה בסוד הרקיעים לכן אורות המקיפים ו
àöå÷ ìëá ïçëúùà  ).ב"ע צח ע"ב ()א" ע'זהר בראשית ד(ם "רקיעין וכמנין שמי

 àöå÷å- והיינו סוד , בעולמות העליונים כל בחינה כוללת את כל האורות שתחתיה
ïéìé÷ù éöå÷ ãçå ïéúìú  ).ב"ע צח ע"ב(האורות זה בזה שמתלהטים העצום ייחוד ה

à ïáùåçë àúúì àééôëàì ïéôé÷ú äàîã÷ àðå÷úá ååäã"ì644 - א "אלו הם ל
                                           

שמביא מימרא זו לבאר את עניין השיקולא טבא , ה מקמי"ד ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 638
. בסוד מתקלאא לבאר איך כל שערה עומדת לעצמה כמו הקוין שנפרדים זה מזה "שבדף קלא ע

 .ב"ז בדף קלא ע"וכמו כן מביא מימרא זו לביאור עניין היות השערות נפרדים זמ
 .ב לא גורס את המוסגר"ע צח ע"ב 639
 .ב לא גורס את המוסגר"ע צח ע"ב 640
ב נתיבות דידיה "ל, ל"וזב "ז פא ע"א על ת"ועוד עיין בהגר. א"א מי"י פ"א בס"בהגר'  עי641

 .ל"עכ, אין דבוק באין'  יש שאאלא שאחד נעלם שם שלכן נקרא
עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל ,  אמר רבי יהושע בן לוי:ב"ג משנה י" פןעוקצי'  עי642

, )משלי ח(" תיהם אמלאוצרולהנחיל אהבי יש וא" שנאמר .צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות
  .ל"עכ

 'ש קלי"פת (ל"ל דסמא" אוהיינו ,א קוצי דשערי"נחש בסוד להאחיזת עשו וכאן הוא מקום  643
 ).' ז'ש קלי"פת(והיינו האחוריים של מדה זו , )'ג

 .ה ואמר עבור"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 644
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א שכן זהו "הקוצין העומדים למתק את כל הדינים ובכך הם משברים את הסט
ל יש -שם א - åäîà"ì ,ìåëé óé÷ú  ).ב"ע צח ע"ב (645תכלית הדיקנא לתברא שנאין

ל זועם בכל - א"בבחינת  'והב, מצד שהוא שם למידת החסד' הא: שמעויותמ' לו ב
ע "ב(חו לזעום ושבכ,  כדאמר כאן'תקיף יכול'דהיינו במשמעות ) תהלים ז יב" (יום

   ).ב"צח ע
 ïéèìù ïéôé÷ú ïéîìò ãçå ïéúìú ïéùøôúî àöå÷å àöå÷ ìëáå

 àðééòúàì-כל ההנהגה שבו טמונה , ס" לכל העולמות ממו646 מהם באה ההשגחה
 ).ב"ע צח ע"ב (647)ב"מנחות כט ע(כך עלתה במחשבה לפני  בסוד,  מחשבה'בבחי

)ñ"àèùôúàì à( 648)ñ"åèùôúàå àéôëàì à (-  עיקר תיקון שערות הדיקנא
בספר  -649ì"ìå øèñ éàäá à" øèñ éàäá à ).ב"ע צח ע"ב(הוא לאתפשט לתתא 

, נמשכים עד הפהזהר הרקיע מבאר שהמדובר הוא בעמידת והתפשטות השערות ה
 'ולא מכסים את האזניים ואין מתפשטים בב, 650ללמדינו שהם באמצע ממש

והנה לפי דבריו נראה שהתיקון הראשון הוא חד . התפוחים כדי שלא יהיו מכוסים
אלא הולכים , "לא בהאי סטר ולא בהאי" ולכן הוא 'חוטא שבאמצע התיקון הו

א בהאי סטר "ל"ל " וצ,ס כאן" שט הייתי אומר,651ולולי דמסתפינא. באמצע עד הפה
ל "רממילא  ו.א"מספר להיותו המורה על ה ונשמט בדפוס הקו ,"א בהאי סטר"ול
 .יםצדדי הפנ'  בבמה המצויים וה,אצל האודניןשלת הדיקנא יהוא תח' אה' תיהש

א בסטר " ולכן אמר שהם ל,א קוצין"וכבר אמר שהתחלת התפשטותם מאודנין הם ל
óìàì ùøôúî äéðî àîìòå àîìò ìëå  ).א"ע צט ע"ב (לאימינא וכן בסטר שמא

 àáø àðåãòì ïéôéñëã ïéîìò- "ונקרא כך מכיוון , ס"הוא כינוי למו" עידונא רבא
. )א"ז רצ ע"אד(ק הוא עידונא רבא "כ שחכמה דע"וממילא בע, "עדן"שחכמה מכונה 

, דכיסופיןק מתארך בכל האצילות ואזי הוא מכונה עלמין "ובא האידרא ללמדינו שע
שכן הכל נכספים , )ב"צ ג ע"א על ספד"בהגר(ס מכונה כיסופא דכל כיסופין "שכן מו

 652ועל ידו אזיל סומקא ואתי חיוורא, ועוד שהם חיוורין בגוון כסף, להנות מאורו
 ' כולם נכללים כאן בתיקון הא–àð÷éãã àùéøá íéúñ àìëå  ).א"ע צט ע"ב(

à éàäá ïìéìëå àôé÷ú ìéìëã" ìë íòå ì ).א"ע צט ע"ב(ד "ג ת"הכולל את כל י
à éàä àã" ïéîåé ÷éúòã éîçøã éîçøì àééôëúà ì- על אף שנתבאר לעיל 

ואז הוא השם ,  רחמים גמורים'מ שם הוא בבחי"מ, ל מורה על שורש הדין-ששם א
 ).א"ע צט ע"ב (653 ודינים נכפים שם במקומם,)ב"השמטות הזהר רנו ע(של מידת החסד 

654)íñáúà (ëúàåäéá èùôúàå ìì - ל אתכפייא לרחמי- ט האי א"מ זהו הטעם ,

                                           
, ד"ל שזה ל"ונ, ה ואינון תליסר"ב ד"ש לעיל קלא ע"כמ" לאכנעה"לא נקט כאן בלשון  645

 ".לתברא שנאין ולאכנעה דינין: "ונראה יותר מדוייק לגרוס שניהם
  .והוא מלשון עיון" לאתעיינא"א תרגום של הו 646
 .ה ולזה אמר"ג ד" ב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 647
 .ב לא גורס את המוסגר"ע צח ע"לכאורה ב 648
 'לא'אמנם בדפוס מנטובא הגרסא היא , כך הוא גרסת הזהר במהדורות אמסטרדם ווילנא 649

 .בלא גרשיים כפולות
אמנם כאן מבואר . הסתפקנו מהו מקומו שם 'א לגבי התיקון הא" דברינו קלא ע'עי 650

 .שמקומו הוא בין התפוחים לאזניים
 .ע"כך הוא בב 651
, ב"ע צד ע" ב'והנה עי. ב לגבי המלבין פני חבירו ברבים"מ מח ע" ב'פ לשון הגמ"הוא ע 652

כל העושה עבירה ומתבייש ) "ב"יב ע( בברכות 'ל כרמז להבנת דברי הגמ"ל הנ"שמביא את דברי חז
ק "ג מדות ופומא דע"יז "עי ומתעוררים ,י תשובה"ענעשה הוא שכן  ," לו על כל עונותיובה מוחלין

והוא , חיוורא כיסופא דכל כיסופין ס ששם הוא רישא" מורתי הא"עזה נפעל  וכל .יימא סלחתי
 .החיוורא הבא לסלק את הסומקא של הדין הקיים מפני החטא

 .617 לעיל הערה 'עי 653
 .א גורס את המוסגר"ע צט ע"ב 654
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ולכן נכלל בו גם שורש הדין ומתבסמא , ס"שכן הדיקנא יוצא מזיווג דאוירא ומו
ולכן נקט תחילה . ג יחד"לרחמים גמורים שכן כל התבסמות היא התכללות של חו

 הזיווג דהיינו(שכן הבטישו והביסום " אתפשט"כ בלשון "ורק אח" אתכליל"בלשון 
   ).א"ע צט ע"ב(כ בתיקון הראשון דדיקנא "מתפשט אח) דאוירא ומוחא
 éàîàãò àîåô -  נותן טעם למה מתפשטים השערות של התיקון הראשון

כדי שיהא הפה פנוי לומר , טעם הדבר. עד הפה ואילו הפה עצמו פנוי משערות
ז הם שרשים "על אף שהשערות הינן רחמים גמורים עכ. )א"כדלקמן קלג ע(סלחתי 
 íù (åâå ïéøôñå áéúé àðéã', àðéã éàî(áéúëã íåùî  ).א"ע צט ע"ב(לדינים 

áéúé,àèìù àìã äéøúàì áéúé 655 - הדינים דלתתא יתבין ואין מקטרגים על 
 ,)א"לקמן קלג ע(משום דספרין פתיחו על ידי פומא דיימא סלחתי , עוונות ישראל

. 656 הספרים על ידי הדיבור של הפה'גשכן אז נפתחים , ז כל העונות"ומתכפרין עי
 'שב:  התיקונים הראשונים לתיקון השלישי'כמו כן כאן רואים את החילוק שבין ב

ונתהווה מקום , יש ארחא לפה' ואילו כאן בתיקון הג, הראשונים תולים את הדין
è äéòùé ( ìà õòåé àìô(ää" ã ).ב"ע צט ע"ב(לומר סלחתי שהוא גמר הכפרה 

 øåáâ-שכן כאן , ל יש משמעות של תקיף בסוד שורש הדין-  ראיה שלשם א כאן יש
כן  ש,ף"א אל"תיקון של סתימת אלף עלמין דחתימין בעזקא דכיא בסוד פלעל מדבר 

ישעיה " (לםרבה המשרה"ם של " סוד סתימת המוהיינואות חכמה יפלפלא הוא סוד 
שורש הדינים א הי כן בחינה זול ש"א קוצין הנ" בסוד ל"ל גבור"א"' ונק, )ט ו
ושם נכלל הדין ,  שהוא שם החסדל-א –  ìààåäãøåáâ  ).ב"ע צט ע"ב (ק"בוצדשב

ñ" à(àð÷åéãá íñáúàå  .)ב"ע צט ע"ב(אלא שהדינים מתבסמין תמן , בסתימו
àð÷éãá ( ïéîåé ÷éúòã àùéã÷- ל הוא רחמים - ק השם א"על ידי הדיקנא דע

 הרי שכוונתו לומר 'בדיוקנא'סא היא אמנם אם הגר. גמורים ואין הדינים ניכרים בו
éî áéúëã àæøå  ).ב"ע צט ע"ב(ס "דוגמת הזיווג שבין אוירא למוביסום זה הוא ש
à" êåîë ì-והיינו הרחמים ,  זה מורה על כח כפיית הדינים כך שאינם מקטרגים

àðå÷úá øîúà ïéîåé ÷éúòá , )ב"ע צט ע"ב(שעדיין לא נתגלו כי אם בכח לבד 
àð÷éãã äàîã÷äàìò àùéã÷ .   

àîìò äàîã÷ àðå÷úî ÷éôðã äàîã÷ – עתה הולך ומבאר כיצד נתקנים 
ס המתגלים בתיקון "ת שבמו" ההויו'העולמות שמזכיר כאן עניינם ג657. עולמות' ג

וכל ההארות הללו , והנה עלמא קדמאה נמשך משורש מוח החכמה. הראשון דדיקנא
והנה בהיותם .  כל העולמותכ אל" המוחין מתפשטים בדיקנא ומאירים אח'של ג
כ מהדיקנא ומטה הם מתחילים "ואח, ס הם בסוד עלמין סתימין דלא אתגליין"במו

מבואר בספר זוהר דהנה , בביאור עניינםל "ועי .)658ב"ע צט ע"ב(קצת להתגלות 
' מגנתבררו שע " העלמין בי'ו העולם הראשון מבין גינה" עלמא קדמאה"הרקיע ש

ומשם ,  דדיקנא'כ נתגלו בתיקון הא"ס ואח"מותבררו במלכים הראשונים שכולם נ
" הוה-ל י-א", בבריאה" י"ל שד-א: "ל- פעמים א' עולמות שהם כנגד ג'נתפשטו בג

ג " דדיקנא נמשכים כל י'תיקון אמאחר שמ. )ע שם"ב (בעשיה" דני-ל א-א"ו, ביצירה
זה הגבורה ובו גנו, )א"לקמן קמ ע(ס שהיא מוחא חדא דכליל תלת "התיקונים מהמו

הרי הם ,  עלמין דגבורות הכלליים' דדיקנא נעשו ג'ממילא בתיקון הא, א"דרדל
 העולמות האלו אינם יוצאים באמת אלא 'ועיקר ג. השרשים דכל הדינים כולם
והוא נמשך לשם על ידי בחינות נהר דינור והיכל , ע"למטה דהיינו בעולמות הבי

                                           
 .א"כדלעיל קכט ע 655
 ' זצ"א על ספד"בהגר 'ועי.  הספרים פתוחים זהו בעצמו התיקון'כלומר שעצם המציאות שג 656

 .א" ע'ז ה"ומקורו מת, ד וסדר הכל"ע
ד לקמן "הוה ואמר "א ד"צ יח ע"א בספד"אמנם כן משמע מהגר, ע עצמו"זהו חידוש של הב 657

 .ה ומהאי תקונא מתכפיין"ד
 .'כ דרושי עמידה דרוש ב"שעה' ועי 658
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 אלה 'ג). א"ב מב ע"ה ח"ו דע"לש (ע"הזכות שיש בכל עולם ועולם מהעולמות בי
שכן העולם הראשון הוא כנגד הדעת והשנים הבאים , מקבילים למלכין קדמאין

 כלומר ששולט על ידי -èéìù  .659)ג"ש נז ע"הקדוו "לש ('ק ונוק"אחריהם הם כנגד ו
ועיקר אור , )א"ע ק ע"ב(ס הוא שורש הדין "שמו, ועוד. הנהגתו ונותן כח לעולמות

שכאן רואים " שליט"וממילא כוונת לשון . א למטה לעולם הבריאה"רד מאהגבורה יו
שכן , א על הבריאה לכפותו ולמתקו בעת הצורך"את שרשו דהיינו שלטונו של א

ה "ו דע"לש( לתקן ולבסם את הגבורות שבבריאה ם עולם הבריאההשורש יורד ע
והנה אור . מ"ופ וא" כל אלו התיקונים הם בסוד או-éìñå úéçðå÷  ).א"ב מב ע"ח

כ אור מקיף שהוא אור חוזר והארתו "משא, פנימי מתפשט בעצמו מעילא לתתא
כנגד האור המקיף " סליק"ו, כנגד האור הפנימי" ונחית"לכן נקט בלשון . היא מרחוק

 'ואילו כאן הוא מסט,  דחכמה' כל אלף הוא מסט-ïéôìà óìàì  ).א"ע ק ע"ב(
אלף "ולכן הם עולים לחשבון , 660כמותס שכולל את כל הח"דשורש החכמה שבמו

ממילא אלף אלפין היא , ד" המוחין חב'שחכמה כוללת את כל ג, ל"ועוד י". אלפין
שם שולט ). א"ע ק ע"ב(ד "כנגד חב, ' ויחד הם ג'ב' כלו" אלפין"ו, אחד' כלו" אלף"

ïááø àåáøå  ).א"ב מג ע"ה ח"ו דע"בלש( אלף 'שבמילואו הוא בגימ, י"ל שד-השם א
 כאשר ,ה"ה ב"ד דשם הוי"והוא סוד יו. 661א"ף פל"מידת החכמה היא בסוד אל -

ולא ( 'ד'ו'האותיות י כלול מף"דהיינו בציור בו האות אל הוא בציור ף "האות אל
עולים , דהיינו אלף אלפין,  ממילא האלפים המיוחדים.' עולה לי'שכל א, נמצא. )'י'ו'י

דהיינו בעלי המלחמות העסוקים  -øú éøàî ïéñé ).א"ע ק ע"ב(לחשבון רבוא רבבן 
והם המגינים על ישראל , 662א לאכפייא הדינים ולתברא שנאין"במלחמה בסט
א הוא "שכן עיקר שורש כפיית הדינים והסט, ומדוע דווקא הם. א"מקטרוג הסט

,  דחכמה'וכן כל העולמות הנאחזים בעלמא קדמאה הרי הוא מסט. 663בחכמה
ואלו העולמות אינם בדיקנא . ם עבורינו מגן ומחסהבהיות" מארי תריסין"מכונים 

כמו כן המה ). א"ע ק ע"ב(והתחלתם ושורשם הוא מכאן , אלא הם לתתא, עצמה
ן "א ומילוי דאלקים דההי"ששרשם מגבורה דרדל" בני אלהים"המלאכים המכונים 

ר כבר נתבא. והיינו האלף עליו מדבר כאן באידרא. ' אלף וא'ובגימ, 664 אחוריים'בבחי
ל -  שמות א'והשם הראשון המבואר כאן כולל את כל ג, ל- שמות א'לעיל שיש ג

והנה בעולם הבריאה עומד הטוב בפני עצמו . ן דהיינו תריס" הם כמספר מג'ובגימ
ו "לש (665ל"וזה נעשה על ידי בעלי התריסין הנ, והרע בפני עצמו ואינם מעורבים יחד

העזקא הוא  - á àèñ÷á ïéãçàúî äéðîåàáø à÷æò ).ב"ב מב ע"ה ח"דע
מארי דהיינו שה). ה קוטרא"ג ד"ח כד ע"א בתז"בהגר (666א"בינה דא, הגלגלתא

                                           
 העולמות האלו הינן המדריגה 'א בביאור כיצד ג"ב סא ע"ה ח"ו דע"באריכות בלש' עי 659

 .ל"זיז שדי ובהמות בהררי אלף ואכמ, השלישית של סעודות לויתן
 .ישיה דשאר חכמותוחכמתא דא סתימאה רישא לכל רל "א וז"ח ע"ז רפ" אד'עי 660
ץ איהו כתר אמון מופלא "מן אבגית'  א:ב"ז ע"ז קל"ת' עי. דהיינו שלעולם הוא קשור לכתר 661

 ,רישין דביה'  אמון מופלא ומכוסא הן בג,)א"ח ע"דף קל(ל "א שם וז"גרה' פי'  ועי.כ" ע,ומכוסה
ישא עילאה לכל  ומופלא הוא ר,ומכוסה הוא אוירא עלאה' וכו, ס הוא האמון דביה נעשה כל"מ

  .ל"עכ, ף מורה על כולם"רישין ואל
 .א"שאלו הינן שתי פעולות של הדיקנא דא, ה ואינון תליסר"ב ד"כדלעיל קלא ע 662
 .מאחר שאין אחיזת החיצונים בחכמה כלל 663
וממילא . ם"ד מ"ה יו"ד ה"ף למ"ן הוא אל"ם דההי"מילוי אלהי: החשבון הוא כדלהלן, כלומר 664

ד "ף למ"אל, ד"ה יו"ד ה"ף למ"אל, ה"ד ה"ף למ"אל, ד"ף למ"אל, ף"אל: ן זהבאחוריים הוא באופ
  .ם"ד מ"ה יו"ה

  . פתח יא'ש נתיב הקלי" פת'ועי, ע"ל ליסוד הב"משמע שהוא מצרף את דברי האריז 665
ס ושורשו הגבוה "שכן השורש הוא המו, ד שכוונתו לומר שזהו בהתפשטותו למטה"נלענ 666

ד לקמן קלה "הו(ד "ז מו ע"א על ת"על פי בהגר, ממנו הגלגלתא עצמוולמעלה , ממנו הוא האוירא
  ).ה הוא טלא"ב ד"ע
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נאחזים בתיקון הראשון דדיקנא ודרכו מקבלים הארה משורשם העליון של תריסין 
והנה כל הארה שמאיר פרצוף עליון בתחתון הוא בצמצום ממועט בכדי . ס"המו

זהר לך לך פג (" קיסטא דחיותא"מלשון " קסטא "אור זה מכונה. שיוכל התחתון לקבל

ס אשר "ואותה הארה מועטת הם מקבלים ממו, קסטא הוא מדה קטנה' שכן פי, )א"ע
 )ה ומהאי"א ד"קלב ע(ל "ש שכולל את כל העזקאין וכנ"המכונה כן ע" עזקא רבא"כינויו 

 ינודהיסוד עזקא בל מתאחדין בקיסטא בעזקא רבא "עלמין הנ' ג). א"ע ק ע"ב(
החותם טבעת הוא עזקא זה  )ב" ע'ז כ"ת("  נעיץ בעזקאמאקוטרא בגול" .ק"בוצד

הרי ע " על האצבנתתי נו וטבעת ז, גבול וציור לעולמות ולנבראיםנתתומדה שנהו
ואילו יסוד דמלכות , עזקא רבא הוא יסוד דבינה ). יא'ש קלי"פת (הוא סוד הדעת
, ע"ות שבכל עולם ועולם מעולמות ביובסוד נהר דינור והיכל זכ, הוא עזקא זוטא

, כך. ומלכות שבאצילותדאצילות ק "ו,  דאצילותוהם נמשכים מגבורות שבבינה
ונהר דינור שביצירה הוא מהגבורות , שנהר דינור שבבריאה הוא מהגבורות שבבינה

 'ק ומלכות מקבלים מג"והבינה ו, ושל עשיה הוא מגבורות שבמלכות, ק"שבו
אשר בו גניז גבורה , ס" המוחין הכלולין במו'ראשון דהיינו מגהעולמות שבתיקון ה

כוונתו שמה שהם , "בעזקא רבא, מתאחדין בקסטא"כ שהם "מש, אם כן. א"דרדל
הוא בסיבת , יונקים ואחוזים ביסוד דבינה דאצילות ומקבלים תמצית הארה ממנו

 'ל גוכ. שכן כאן הוא שורש הגבורות דהבינה, שורשם העליון שבעלמא קדמאה
 'העלמין הללו נמשכים דרך אחוריים דוגמת שרשם הראשון שאף הוא מבחי

   ).א"ב מג ע"ה ח"ו דע"לש(ל "אחוריים דאלקים כנ
àîìò àðå÷ú éàäî ÷éôðã àðééðú - עולם זה נמשך משורש מוח הבינה 
כאן הוא ). 667א"ע ק ע"ב(והוא המתגלה כאן על ידי התיקון הראשון , ס"המושרש במו
טונו על הגבורות שיצאו מכאן כלפי מטה בעולם היצירה בהיכל הזכות מראה את של

ו "לש(א דאצילות "וכאן שרשם הוא בגבורות שבאחוריים דז, ובנהר דינור אשר שם
ע ק "ב(כלומר שההנהגה מתפשטת לתחתונים  -ìùé ÷éôðå è ).א"ב מג ע"ה ח"דע
מו עמהם כדי כ יוצא בעצ"ראשית כל הוא מתגלה בשלטונו עליהם ורק אח). א"ע

והנה הנהגה זו שייכת בעיקר לעולם היצירה שכן שם . שיהיו תמיד תחת השגחתו
לשמור שלא תתפשטנה הגבורות יותר מכפי " נפיק"ולכן הוא , הטוב והרע שקולים

ה "ד( ל" כנמ"פ ואו" דהיינו או-éìñå úéçðå÷  ).א"ב מג ע"ה ח"ו דע"לש(הצורך 

 שערים 'בבינה כלולים נ -ïéùîçå äòáùì ïéâøã óìà  .)א"ע ק ע"ב ()הקודם
ז דרגין המתגלים "יחדיו הם נ, ת"וכמו כן בינה כוללת את ז) ס"ושרשם הרי הוא במו(

. ז עולמות"ולמטה נעשו מאורות אלו נ, ס ומאירים בדיקנא"בבינה הכלולה במו
אלא שהיא שורש לדינים , שכן מצד עצמה בינה היא רחמים, "דרגין"ונקראו כאן 

דהיינו בחינה המביאה לידי דין , מכיוון שהם דרגין אל הדינים" דרגין"ונים ולכן מכ
 'ה שהוא בגימ"ל הוי-כאן שולט שם א ).א"ע ק ע"ב (על אף שהיא עצמה אינה דין

 ,שכן מה שמתפשט על ידי שעולה לשורשו, ז אלפים"כאן הוא עולה למספר נו, ז"נ
ונקראו . 668ל בעלמא קדמאה"ף כנ" אל'ן דאחוריים ובגימ"דהיינו לאלקים דההי

" ה"ל הוי-א"שכן מארי היבבא הללו אינם מתפשטים ויוצאים מהאותיות , 'דרגין'
ה "ה ב"שכן השם הוי, להדיא אלא רק לאחר ההשתלשלות של כמה וכמה מדרגות

àááéã éøàî  ).א"ב מג ע"ה ח"ו דע"לש(הוא רחמים ואילו מארי דיבבא הם דין 
 àééôëàì äéðî ïãçàúîå- לכן , )ב"זהר ויחי רכ ע( וון שמבינה הדינין מתעריןמכי

וזה שייך ,  דדינא'שכן היבבא שרשה הוא בסט, טעם הדבר. נזכרו כאן מארי דיבבא
ובעולם התהו הגבורות קדמו , למלך השני הרי הוא יובב שהוא כנגד הגבורה

                                           
 .ל"אלו הם דברי עצמו ודלא כהזהר הרקיע הנ 667
 .664לעיל הערה ' עי 668
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והיינו המארי דיבבא המושרשים כאן בדיקנא אשר פעולתם היא , 669לחסדים
מלאכים אלה . 670)א"ע ק ע"ב(שכן כאן כל הדינים מתמתקים בשרשם ,  דיניןלאכפייא

חילול התורה וצערן של , הבוכים על חורבן בית המקדש" אבלי ציון"הינם בבחינת 
אמנם המה אינם , והנה יש עוד מלאכים שהם דינים. ישראל כדי לעורר רחמים

àøåéçá àìãå÷á  ).ב"ב מג ע"ה ח"ו דע"לש(יוצאים אלא לאחר סיום הדרגין 
671)ñ"àøæéçá à( - י אורות הדיקנא שהם "אמנם ע, כל הדינים אחוזים בעורף

). ב"ע ק ע"ב(  מתבטלים אותם הדינים)ה תאנא"ב ד"א ע"לעיל קל(חיוורין כתלגא 
והיינו המארי יבבא דכאן , א"א נמתקים על ידי החוורתא דא"הגבורות שבעורף ז

   ).672ב"ב מג ע"ה ח"ו דע"לש(
àîìòéìú ú éàäî ÷éôðã äàúé àðå÷-זוהי הארת מוח הדעת בדיקנא  .
א קצת אחיזה בדעת ובסוד עץ הדעת "ז יש לסט"ועי, א יורד בגוף"והנה דעת דז

עולם זה השלישי מתפשט  -öì" àììéã éøàî ïéôìà å ).ב"ע ק ע"ב (673ר"טו
שם שולטים ומאירים האותיות דשם , מהאחוריים דמלכות דאצילות לעולם העשיה

 'אלף'ממילא הוא מוכפל ב, ן"ם דההי"ושרשם הוא מאלקי, ו" צ'י שהם בגי"אדנל -א
, 'א וגבורות לנוק" חסדים להשפיע לז: עטרין'יש בדעת ב). ב"ב מג ע"ה ח"ו דע"לש(

דהיינו  אדרין של הדעת 'ועם הו, א" צ'י ובגימ"ה ואדנ" השמות הוי'והם כנגד ב
 והיסוד לא נחשב כי הוא כולל את ,ז"צכ " סההם, דעת הוא שורש אליהםהש, ק"הו

א "שכן יש אחיזה לסט, עולמות אלו מכונים מארי דיללא. ו"ממילא מספרם צ, כולם
). ב"ע ק ע"ב (674ושורשם הוא בדעת המתגלה בדיקנא, בדעת מכח התפשטותו בגוף

ז "ה ע"ה,  הגרועה ביותר'ומהם באה הקלי, כאן הוא מקום הגבורות היותר קשים
ñ" àðéñåáë à(éðî ïãçàúîå ' àøèéñå÷ì àèéñåáá675 ).ב"מג עב "ה ח"ו דע"לש(

àøñå÷ì( -) הוא 676וקוסטירא. בוסיטא תואר פנים' פי:) אם הגרסא היא קוסטירא 
ל כאן שהדינים תליין בעלמא תליתאה הנמשך מן הדעת המתגלה "ור. שוטר ומושל

 אם והנה כל אבחנת הנהגת המושל. א"כ בדעת התחתון של ז"בדיקנא ומתגלה אח
:) אם הגרסא היא קוסיטרא). (ב"ע ק ע"ב( במראה פניו תלויה, הוא בזעף או בשמחה

דהסיגים כוונתו לנהירו ) בוסיטא(ודבריו כאן על הפנים , סיג ופסולת קוסיטרא' פי
וכן הוא שורש , ' הנמשך מעלמא תליתאה דהיינו שורש החיות של הקלי677דקיק

   ).ג"ב מג ע"חה "ו דע"לש( לעתיד לבא 'לכפייתם של הקלי
 åäìë ïééôëúî àðå÷ú éàäîå-  יקירותא"טעם היות הדיקנא מכונה "

דהיינו כבוד הוא מכיוון שכאשר מתגלה הדיקנא כמו כן מתגלים רחמיו ונכפין כל 
א ואמר "צ יח ע"א על ספד"בהגר( והרשעים כלין ושמו מתגדל בעולם 678הדינין

                                           
 .'ה ושאר הו"ד ד" ע'צ ב"א על ספד" בהגר'עי 669
הוא מכיוון שבתחילה יצאה הדעת ,  שנזכרים כאן יבבא ויללהז"שד, ש שבירה טו" פת'עי 670

' ג אלא רק ב"ולכן לא היה בבחינת חו, )ה ושאר"ד ד" ע' בצ"א על ספד"בהגר( דגבורות בלבד 'בסט
 .גבורות
 .ב לא גורס את המוסגר"ע ק ע"ב 671
א ו אינה עולה בקנה אחד ל"ושיטת הלש. י אמא"ח שער כה פרק ה שהמיתוק הוא ע" ע'עי 672

ל מבאר שדברי "ח בסוף הפרק הנ"אמנם הע. ל"ע הנ"עם דברי הזהר הרקיע ולא עם דברי הב
 .א"א ומזה הוא מדמה לז"ר איירי בא"האד

 .ה ואבא מקבל"ג ד" ע'צ ד"א על ספד" בהגר'עי 673
מארי "ואילו , המה שלוחי מידת הדין בעולם העשיה" מארי יללה"ש, ע שם"א וב" קלג ע'עי 674
 .דינא קשיא ודינא רפיאכנגד  שהם ,ב" רלא עפנחסזהר ' עיו. ם היצירההמה בעול" יבבא

 .ב לא גורס את המוסגר"ע ק ע"ב 675
אמנם בזהר בראשית , "קוסיטרא"הגירסא היא ) מנטובא ואמסטרדם, וילנא(בכל הדפוסים  676

 .וקשה להכריע, "קוסטירא"א הוא מכונה "ח ע"נ
  .382לעיל הערה ' עי 677
 .244 לעיל הערה ' עי678
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ומכיוון שהם מתאחדים בדעת . עיקר ביטול הדינים הוא על ידי שורשם). יקירותא
י "לכן הם מתבסמין ע, א הרי הוא סוד עלמא תליתאה המושרש כאן בדיקנא"דז

ïéòîãã àøéøîá ïîñáúîå  ).ב"ע ק ע"ב(הארת הדעת של התיקון הראשון דדיקנא 
 àáø àîéá ïéîñáúîã- כל ) ב"ברכות לב ע(ל "ש רז"זהו סוד עמוק של מ

שכן שערי התפילה סגורים הם  ,ביאור העניין. השערים ננעלו חוץ משערי דמעות
 הרי הם הגבינים המכסים על העינים בזמן הגלות ובסוד ,ובסוד גביני עינא

והדמעות ממתקות את , וממילא באותם הזמנים אין התפילה נשמעת. הדורמיטא
 רבי אלעזר מיום שחרב בית ואמר) שם(כ "ופותחות את המסגרות וכמש, הדינים

 ואף על פי . שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי,להיי תפהמקדש ננעלו שער
ושועתי ' שמעה תפלתי ה" שנאמר ,לה ננעלו שערי דמעה לא ננעלויששערי תפ

בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את , ל"וכן אמרו חז". האזינה אל דמעתי אל תחרש
נט ברכות  (בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול

. והמוחין הם רחמים גמורים, שכן הדמעות יורדים מלחות המוח, ביאור העניין, )א"ע
והנה מתבאר . ה"נו' כלומר בחי,  הרגלים'וכנגד ב, קין והבלהם כנגד דמעות ה 'ו ב

ונקט . 679שדמעות אלו נמתקים על ידי המוחין דהיינו ימא רבא דחכמתא' שם בגמ
 'וכמו כן כל י, )ב"זהר וילך רפה ע(א דבירא שכן החכמה מכונה עמיק" מוריד"בלשון 

והנה האידרא  .680 מסטרא דחכמה שבהם)ה"א מ"י פ"ס( עמקים 'הספירות נקראים י
שכן , טעם הדבר. מכיוון שהדמעות הן מלוחות, 'מרירא דדמעין'מכנה את הדמעות 

' עי(ובסוד ברית מלח , ק"ה בוצד"ס אשר שם הוא שורש הדינים ה"שורשם הוא במו
, המקיים את העולם על ידי המתקלא שנותן גבול וקצבה לכל דבר) א"ות ה עברכ

ïàî  ).ב"ע ק ע"ב(ס נתקיימו המלכים "י המו"וכן ע, והמלח עצמו הוא דבר המעמיד
éîç681àøé÷é äàìò àùéã÷ àð÷éãã àã àðå÷ú 682 -  הדינים מתבסמין על ידי

. כספין מיניהכי כאשר רואים הדינים את הארת הדיקנא הם מת, הארת הדיקנא
 הוא בסוד יקירותא 'יקירא'ו, א"ק שהוא נעלה מז" כוונתו לע'עילאה'באומרו 
י עולמות "יקר הוא כינוי למידת החכמה ובסוד ש. )ב"צ ח ע"א על ספד"בהגר(דדיקנא 

àìã  ).א"ע קא ע"ב) (ב"ג מי"עוקצין פ(ה להנחיל לכל צדיק וצדיק "שעתיד הקב
 äéðî óéñëà-י גילויא " ע683ם דביה אזיל סומקא ואתי חיוורא דהיינו הלבנת פני

א מתבייש ונטמן "והסט, דעתיקא שמתלבנים כל הדינים ומתגלה בעולם גוון חיוור
א מחמת גילוי הדיקנא הוא סוד "והנה ענין הכיסופא של הסט. 684 דתהומא רבא'בנוק
וכן הוא בכל התיקונים , א רוצה להתדמות בכל דבר אל הקדושה"הסט: עמוק

ע הנמצאים " עולמות אבי'שכל ד, ם באצילות בבנין הפרצופים וכל ענייניהםהנמצאי
נ "נ כנגד זו"א אלא זו"וכנגד האצילות לא נבנו בסט. בקדושה נמצא גם בהם
להגביה עצמם , ז הם רוצים להדמות כקוף בפני אדם"ובכ, דאצילות ולא למעלה מזה

שכמו , כיסופא דלהוןוזהו . כנגד פרצוף אריך שבאצילות לתקן את השערות שלו
כשרואה אדם גדול ממנו שיש בו מעלות שלא נמצאו , שמצינו שאדם הקטן במעלות

א "רוצים בחינות הסט, ולכן כל עוד אין מתגלה הדיקנא. בו הוא מתבייש ממנו
ותיקון , ק"אמנם כאשר מתגלה דיקנא דע 685להדמות אל האצילות כקוף בפני אדם

מתכספין מיניה ונצרכים להטמין עצמם שלא אזי הם , א"זה הרי לעולם חסר בסט
                                           

  .ה ובהן"ד ד"צ וע"א על ספד" בהגר'ועי, ב" לקמן קלז ע'עי 679
 .)א"דף ב ע(ח "תזה ספרא מה שהביא מ"א ד" ע'צ א"א על ספד" בהגר'עי 680
ואילו בדף קלא , שזו השגת הנבואה, ב"ל קל ע לעי'שכן עי, "מאן חמי"' יש להסתפק מהו פי 681

 .ע כוונתו כאן "וממילא צ. א איתיה באופן שכוונתו לראיה בחלום"ע
 .דיקנאה וה"ד ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר 'עי 682
 .652לעיל הערה ' עי 683
  .329לעיל הערה ' עי 684
 .אינה קושיא אלא בלשון בתמיהא) 'מאן דחמי ולא וכו(למימרא שקושיית הזהר  685
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ñ"àúåøé÷é à ( ïéöå÷ã(àúåøéîè éîç ïàî686  ).א"ע קא ע"ב(, תתגלה בושתם
 éøòùã- קוצים בהיותם מושרשים תוך 'שורש השרשים של השערות הם הנק 

דהיינו האורות הפנימיים של " טמירותא דקווצין"והללו הם , 687אוירא עילאה
 'א הוא בגי"סב –àáñ éàäî ïééìúã  ).א"ע קא ע"ב( ס"הקוצים בהיותם עדיין במו

ק "ל שהשערות דדיקנא תליין מע"ועוד י. בשורשם ובבחינת שם זה הם תלויים, ג"ס
המוחין מכונים עטרין  –ïéøèòã àøèéòá áéúé  ).ב"ע קא ע"ב(המכונה סבא 

 ס ולכן כאן הוא"ואילו שורש המוחין הוא במו, שכן הם עטרין דגופא, )כתרים(
 ש"ק יושב על כורסייא כמ"דהנה ע,  באופן אחרועוד יש לפרש .מכונה עטרא דעטרין

והנה עניין ישיבתו על , )דניאל ז ט" ('ועתיק יומין יתיב וכו, כורסייא שביבין דינור"
ובאותה מידה שכתר . נ"א וזו"ה או"הכסא הוא התלבשותו בפרצופים שתחתיו ה

ק אינו מכלל "כתר דע כמו כן, ף שמעליואינו מכלל הפרצוף שכן שייך הוא לפרצו
, ל"ר, 'יתיב בעטרא דעטרין'ז אמר "וע .י המתלבש בו"א אלא הוא מכלל פרצוף ע"א

הרי , א"ת דרדל"ות. א הרי הוא שורש לכל הפרצופים"ת דרדל"שהכתר שלו הוא מת
,  העטרין יחד'שכולל את כל ז, נמצא. א"ת דרדל"וכולל את כל ז, ק"הוא כתר דע

ס מכונה עטרא "מו - øèòàïéøèò ìëã 688 ).ב"ע קא ע"ב(ראו עטרא דעטרין כ ק"וע
ïéøèò øàùë àìã ïéøèò ïéøèòá åììëúà àìã ïéøèò  ).ב"ע קא ע"ב(דכל עטרין 

 שהרי, ס ממש"נכללו במו, המכונים עיטרין, א"מוחין דזששאין לומר , כלומר -
 'א ובב"א הוא באו"אלא עיקר שורש המוחין של ז. מדרגות רבות מפרידות ביניהם

בכתר הם  ש,ת דגלגלתא" שזלמדינו ל האידרא שכוונת,עוד יש לפרש. 689א"כתפין דא
 אצילותהאינם מכלל ו,  לא נכללו בעטרין,)י" כתרין שבע'שם מאירים זר שא( ק"דע

ק " מחכמה דעאינו אלא ועיקר התחלת אצילות .א"רדלנעלמים דוגמת  םניאלא ה
ט מתחיל "והנה בא לפרש כאן מ.  משםינו אלאגילוי אלת הי ולכן תח,וס שב"מוה "ה

, "עטרין דלא כשאר עטרין"ולכן אמר , א"ס ולא מפרצוף רדל"עולם האצילות ממו
והוא , ס"ל שתחילת כל הפרצופים והמדות וההנהגה אינה מתחילה אלא ממו"ר

 -ïåäðî ïãçàúî àúúìã ïéøèòã ïéøèò  ).ב"ע קא ע"ב( 690שירותא דאצילות
. ה"שכן בהם תלויה עבודת ישראל לאמלכא לקוב, צילות מכונים עטריןספירות דא

, ה"ס ב"ק בכדי להעלות את האצילות לעולמות דא"א המתלבש בע"כל תלוי ברדלהו
שעטרין דאצילות מתייחדים על ידי , ועוד. י עבודת ישראל"ע, שם הם ביחוד גדול

 âáå"ïéðå÷ú éðä ë ïéðå÷ú ïåðéà ).א"ע קב ע"ב(ק "א המתגלה בכתר דע"רדל
àúúìã,ïéãçàúî ïåäðî  -  כאן מתחדש שתיקון הדיקנא מוריד תיקונים לכל

כמו כן כאן מתבאר ). ה ואמר אחסין"ד ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(הפרצופים שתחתיו 
ג "א חזרה לבחינת י"תיקוני ז' והעלאת ט, א" דז'א בט"ד דא"ג ת"עניין התלבשות י

 תיקוני הגלגלתא 'ק הכולל את ז" באותה מידה שעוהנה). ב"ע קד ע"ב (691א"תיקוני א
הוא , אשר משם תיקוני דיקנא דיליה, ק"ס דע"כמו כן המו, הוא שורש לכל העטרין

                                           
 .א לא גורס את המוסגר"ע קא ע"ב 686
 ).' וה'א פרק ד"ח א"ע(ל "ש האריז"ג וכמ"שם הוא בסוד שם ס 687
 .דיקנאה וה"ד ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר 'עי 688
 .ח שער כט פרק ו" ע'עי 689
כלומר ששם הוא אשר , "מדות"ס מכונים "תיקוני הדיקנא אשר שרשם הוא במוג "לכן י 690

, שם אין מדה כלל, א"כ ברדל"משא. והוא שירותא דהנהגה,  של מדה ושיעור וגבול'מתחילה בחי
אמנם מצד התלבשותו בעולם האצילות אנו אומרים דרך . וממילא אין שייכת בו בחינת פרצוף

אבל , ס"שכביכול הוא בעל פרצוף שלם כדי לקשרו עם עולמות האו, משל שיש בו אברים וספירות
 ).ע כאן"ב(בלבד   פרצופים'האמת לאמיתה היא שאין באצילות אלא ה

ג הוא אינו אלא הארת הבאה "וכאשר יש בו י,  תיקונים'א עצמו כי אם ט"לעולם אין בז 691
ה האי "ב ד" לעיל קכח ע' ועי).ד"ז ע"כא "ח ו כללים"לש(א "א הבאה אליו על ידי או"ד דא"ג ת"מי

 .ה ותאנא האי דיקנא"א ד"ולקמן קלט ע, גולגלתא



àøãàä øéàî 

106 

ק אינם דומים לתיקוני "ע 'תיקוני'והנה . שורש לתיקוני דיקנא של כל האצילות
, ג"א מתחלקים לחו"שכן הפרצופים שבז, 'תיקונין דלתתא'הרי הם , א"דיקנא של ז

שכן כל התחלקות דין , ק אשר כולם חסדים ורחמים גמורים"כ תיקונים דע"משא
, של טוב ורע שנתהוותה על ידי שבירת הכלים וחסד הוא מצד בחינת המציאות

   ).א"ע קב ע"ב(א "אמנם עיקר השבירה לא היה אלא בז
úàì êéøèöàã ï÷úúàã éðå÷úàëøá -  מכאן ואילך בא לפרש מה הם

י "ק ומהי התועלת אותה מקבלים הפרצופים שתחתיו ע" עהתיקונים שעושה
שכן תכלית התיקונין הוא לבסם הדינין . 692"לאשפעה ברכאן"ועל זה אמר . הדיקנא

והוא תוספת טובה , והיינו ענין הברכה, ולהשפיע אורות לפרצופים התחתונים
א מקבלים כל "למימרא שמדיקנא דא, הרי הוא מקורא דברכאן, ס"לעולמות ממו

ולכן צריך , נ נמשך מן הדיקנא"וכן זיווג זו זיווגהוויית הפרצופים שפע ברכה לה
ìëã  .)א"ע קב ע"ב(ן " דהיינו יסודות דזו– äëøá éòáã ïàî ).א"ע קב ע"ב(ברכה 

 ïéçëúùî ïàëøá ïåäìá÷á ï÷úúàã ïéðå÷ú693)ïåäéìá÷ì (-  כפי הכנת ישראל
כפי ערך תיקונים , ילא ברכותכן משפיע עליהם מלע, לתתא על ידי התורה והעבודה

 .י כל זיווג"תועליות הנעשות ע' והנה הולך ומונה מעתה ב). ב"ע קב ע"ב(דלהון 
 ãéáòúàã äî ãéáòúàå- דהיינו , זוהי התועלת הראשונה הנעשית על ידי הזיווג
ה "בכל זיווג הנעשה מחיבור מ"). אתעביד מה דאתעביד("עשיית פרצופים חדשים 

 ).ב"ע קג ע"ב. (והם סוד העולמות חדשים הנעשים בכל יום, שלםן נעשה פרצוף "וב
ô÷æ àìë ïéðå÷ú éðäá ìéìë àìëé àôé÷ú àëìîã éðå÷ú éìá÷ì ï- זוהי 

שעל ידי הזיווג גם נתוסף שפע אל העולמות הקבועים , התועלת השניה של הזיווג
 הארתם הנושאים עיניהם לדיקנא שכן ממנו נמשכת, ")כולא זקפין לקבלי תיקונין("

שתכליתם היא לבסם את הדינים של , והיינו תיקוני דמלכא תקיפא. על ידי הזיווג
". מלך במשפט יעמיד ארץ) "משלי כט ד(ובסוד " מלכא תקיפא"ולכן הוא מכונה , א"ז

ק תקיפין "שכן שערות הדיקנא דע ,ק"ועוד אפשר שהכינוי מלכא תקיפא קאי על ע
כל דבר ר לתקן השנאין בשרשם שהרי ורק אפש, 694מ לתברא שנאין"וקשישין ע

ïîñáúà åäìëå àìëã àîéúñ à÷éúò  ).א"ע קד ע"ב (695בשורשואך ורק נכרת 
à÷éúò àëìîã ïéìà ïéðå÷úî.   

àðàú  ).א"ע קד ע"ב( 696ק"א מתבסמין על ידי תיקוני דע"כאן מפרש היאך כל הדינים דז
÷éúò éàà ïé÷éúòã – 697א"ע קד ע"ב( גלגלתא.( ïéùéã÷ã àùéã÷ - 698ס"מו) ע "ב

רק תיקוני הדיקנא , ק"מכל התיקונים דע - ïéðå÷ú ïéìàá ï÷úúà àì ).א"קד ע
דיקנא הוא עיקר ה. 699להתלבש בהםאשר תכליתם והם תיקונים , "תיקונים"נקראים 

ה ואמר "ד ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר( העטרין ' שמהם באה הארת בהמזלות' ב
 כלומר שהיה חוזר - éåä àìëå ïéàúúå ïéàìò åçëúùà àìéåä àìë  ).אתקין

                                           
 .לא נמצאת גרסא כזו בידינו 692
 .ב גורס את המוסגר"ע קב ע"ב 693
 ".ולאכנעא דינין"ל שיש להוסיף "ש שנ"וע. ה ואינון תליסר"ב ד"א ע"לעיל קל 694
 .244 לעיל הערה ' עי695
שמשמע שכל זה מדבר על הדיקנא ולא על , דיקנאה וה"ד ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר 'עי 696

 .ע"כ כאן וצ"ס כמש"גלגלתא ומו
 .ה רישא דכסופא"ב ד"צ ג ע"א על ספד"וכן הוא בהגר 697
 .ד"ע שם לומד קדישא דקדישין ביחס לת"שהב, א" לקמן קלה ע'עי 698
 , ודרכם יתגלה אורםס" בהם אורות המוותלבשא שישתכלית תיקוני הדיקנא הי דהיינו 699
והנה יש . ה ואמר אתקין"ד ד" ג עצ"א על ספד"בהגר 'ועי, כ תיקוני גלגלתא שהם נעלמים"משא

אמנם , ד"ע כאן מעמיד את הסוגיא כאן גם לעניין תיקוני גלגלתא וגם לעניין ת"להתבונן בכך שהב
קאי על " עתיקא דעתיקין"שכן הלשון , ע"ים צא הדבר"אמנם גם בגר. מהמשך לשונו לא משמע כן

כ התגלו קודם "ד אא"א שיתגלו ת"ויש ליישב שכוונתו שא. אוירא שהוא חלק מהתיקוני גלגלתא
  .לכן תיקוני הגלגלתא
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ס " הם ט'תתאין'ו, 700א" היינו הזיונין דז'עילאין'). א"ע קד ע"ב(העולם לתהו ובהו 
שאז אפילו הם לא היו , א"א ואו" היינו לרבות את א'וֹּכָלא הוי'. 'תחתונות דנוק

 כלומר אפילו הנקודות שיצאו בעולם 'ְּכא הוי' כ"ומש. מתוקנים בשלמות הראויה
 פרצופים ולא היו ראויים להנהיג בהם 'שכן לא היו בבחי, לא היו חשובים כללהתהו 

ïéìà ïéøéäæ äîë ãò àéðúå  ).ב"ע קד ע"ב. (ים מתיםיובחייהם קרו, את העולם
 àúúìã øñéìú ãò àð÷éãã éðå÷ú- א לו "ד מאירים לדיקנא דז"כלומר מכיוון שת

). ב"כה "א ד"צ כה ע"ל ספדא ע"בהגר (701ב"וביחד הם כ, תיקונים של עצמו' יש ט
 .ז אומר עד תליסר דלתתא" וע,ק"פרש עד היכן מתפשט דיקנא דעוהנה כאן בא ל

דיקנא הא עם תיקוני " קומת זהק מתפשט עד הטבור שם מתחיל"דיקנא דעכן ש
ק ואז הוא "כאשר הוא מקבל מע, 702ג תיקוני דיקנא"א י" לפעמים יש לזהנה ו.שלו

כ "ומש. ק"ד דע"ואז מאירים בהם ת, ג תיקונים"מתגדל ומתפשט להיות בעל י
ס " דהיינו שהם מקבלים הארה מפנימיותם כלומר מהמשח רבות היורד ממו'זהירין'
  àðîæ ìëå} áì÷: {øñéìúãïéçëúùî ïéìà ,àúúìã ïéìà ïéøéäæ ).ב"ע קד ע"ב(
)àìë( – ק"ג התיקונים דע"אזי מאירים בו י, ג תיקונים"א שלם בי"ל שכל זמן שז"ר ,

והנה .  גילוי'ואז נקרא הדבר שיש להם הארה שהוא בבחי. שכן זוהי תכלית הארתם
ג הרי שאין לו "א לי"שכן בלא עליית ז, 'כלאזהירין אלין דלתתא 'זהו דווקא כאשר 

 àìëå( øñéìú ïéìàã àðáùåçá(703 .)ב"ע קד ע"ב( תיקונים ואין זה כולא 'אלא ט
 àìëî àøé÷é à÷éúò àëìîã àð÷éã çëúùà–  כלומר שעל אף שלפעמים יש

 כאן –ãçá àìë  .)ב"ע קד ע"ב(א "כ בא"אמנם אין זה בקביעות משא, ד"ג ת"א י"לז
שכן , לכן הדיקנא מכונה יחידה. ד" אח'ג בגימ"וי, ד מצויים בקביעות"ג ת"כל י

מזלין הוא ' ה ב"נ ה"הדיקנא הכולל בחינות דוולכן , 704הדיקנא הוא סימנא דזיווגא
àøéîè åäéà  .)ב"ע קד ע"ב (705)ישעיה נא ב(כ כי אחד קראתיו " וכמש, תמידיבזיווג

àøé÷éå - כנודע שכל פרצוף הוא נבחן , ש הדיקנא" יקירא וטמירא והכל ע'ק נק"ע
" טמירא" היא 'הנוק. ק"נ דע"ה זו" פרצופים ה'האידרא כלל כאן ב. 706על ידי הדיקנא

 עולה 'ת דכר אין נוקשכן במקום דאי, שכן לא נתגלה כי אם דכורא לבד, ביה
א "כ ז"משא, 708ס"דהיינו מו, ק הכל תלויה בחד מוחא"כאן בע, ועוד דבר. 707בשם

   ).א"ע קה ע"ב( מוחין 'שתלוי בג
àìëî àøéîèå àøé÷é åäéàã ïéâáå709 àúééøåàã øúàá äéá øëãà àì 

àúééøåàá øëãà àì  àééìâúà àìå- א "בהגר (710א לא מפורש בתורה"פרצוף א

                                           
 .ה וזיוניהון"א ד"צ ג ע"א בספד" בהגר'ועי. ר שהיו חסרים להם"דהיינו הג 700
, א"ד דא"ג ת"ג שיש בו אינם אלא הארת י" היוכל,  תיקונים'א עצמו כי אם ט"לעולם אין בז 701

  .ע דלקמן"כל זה לא כדברי הב). ד"ז ע"כא "ח ו כללים"לש(א "ז רק על ידי או"וכ
) א"בז(ונהירין בו , ל"ה והתקונין וז"ב ד" כה עצ"א על ספד"בהגר 'ועי,  בהערה הקודמת'עי 702

 .ג תקונים"כ י"ג
זהירין : "והוא נקרא כך, של התיבות שלפניווממילא זה המשך , 'כלא'ב גורס "ע קד ע"הב 703

 .וכן הוא גרסת מנטובא ודלא כמהדורות וילנא ואמסטרדם', וכו" אלין דלתתא כלא
 .דהיינו זקן עליון 704
 .ש דקאי על אברהם ושרה"וע 705
שעיקר הפרצוף בתיקונו הוא גילוי , ה ותוצא הארץ"ג ד"ד ע"צ כ"א על ספד" בהגר'עי 706

 .הדיקנא
 .ג"א כד ע"ר ח יהל או'עי 707
 .ל"ה ועוד נ"ב ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי 708
וכעין זה . 'ק לא אדכר באורייתא"והאי ע'ב היא " ע'צ ח"א על ספד"לכאורה גירסת בהגר 709

 .ע וכן הוא בדפוס אמסטרדם"הוא בב
א על "בהגרשכן מצינו ש, ד"ק ולא ת"א לכללות ע"כלומר שכוונתו בהזכירו כאן את א 710

 צ"א על ספד"בהגר 'ועי. ע"מביאו לעניין תיקוני גלגלתא ודלא כדברי הב, ה כלהו" דב" ח עצ"ספד
 .א"שמבארו באופן זה לעניין דיקנא דא, ה דיקנא"ד ד"ז ע"י
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ומה שמצינו שמשה . ק לא אדכר באורייתא"וכן דיקנא דע, )כלהו ב"צ ח ע"על ספד
אינו אלא בחיצוניות דדיקנא שנעשו פנימיות לתתא בדיקנא , ד"ג ת"הזכיר את י

המצוה  המדבר ו'א אינו נזכר בבחי"א. א"שכן כל התורה אינה עוסקת אלא בז, א"דז
בבחינת ה אלא לא הית עם משה וישראל ובחינת המדבר, בכל הפיקודין דאורייתא

 – ìâúà àð÷éã äîåàéé, äàìò àáø àðäëã àð÷éã ).א"ע קה ע"ב(א "פרצוף ז
אבא נכלל במזל ). ה בתליסר"ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר (711דיקנא דאבא עלאה

הוא בחינת הרי תחתון האימא נכללת במזל אילו  ו,דכרההוא בחינת הרי עליון ה
ג " בגדי הכה'כנגד ח, 712 הראשוניםתיקוניםה' כל חאת  מזל עליון כולל .נקבהה
ובאמת . 713שכן התיקונים מכונים בגדים) ידועה ו"דג "צ יח ע"א על ספד"בהגר(

ה "והנה אם כי משה רבינו ע. 714ד" ת'ק אלא ט"בתחילה לא התלבשו על דיקנא דע
א שנעשו פנימיות "ד דא"ג ת"הם אינם אלא חיצוניות י, ג המדות"הזכיר בתורה את י

ככל חיצוניות של בחינה עליונה , א"ולכן נקראים הם על שם ז. א"לדיקנא דז
והנה  .715כ נקראת על שם התחתון"שנעשית פנימיות לבחינה תחתונה יותר ואעפ

,  בגדים בלבד'והוא משתמש בד( מכונה כהן הדיוט ' ונוק716א מכונה כהנא רבא"ז
)). ב"י' ז'  ה'דהיינו תיקונים ג (717ד הפנויים משערות" ת' אלא אותם ד'שכן אין לנוק

). א"ע קו ע"ב(א מכונים כהנא רבא עילאה "א שמתלבשים בדיקנא דז"ד דא"והת
ועל ידו , ס"שכן הוא הראשון לקבלת אור א, 718ג הוא באבא"עיקר הדיקנא דהכה

וזאת על ידי שהוא מקבל מהמזל העליון הרי הוא . ס בכל גילוייו"משתמש אור א
). א"ב קד ע"ה ח"ו דע"לש (719ונים העליונים התיק'וכלול מכל ז,  דדיקנא'התיקון הח

ו כללים "לש (720ס"ג מכיוון שהוא נכנס לפני ולפנים לקבל מאור א"אבא מכונה כה
ו "לש(ק עולה באור האוזן "שאבא דא, ק"והנה בחינה זו שייכת גם בא. )ד"ב עא ע"ח

 àúúìã àáø àðäëã àð÷éãì úéçð àð÷éã éàäîå, àð÷éã .721)ב"ב יז ע"כללים ח
àðäëã ï÷úúà ïéðå÷ú àéðîúá àáø -  כאן רואים שתיקון דדיקנא מוריד

כאן ). ה ואמר אחסין"ד ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(תיקונים לכל הפרצופים שתחתיו 
ïéðå÷ú àéðîú êë ïéâáå  ).ב"ע קו ע"ב(ל " הנ'א הנכללים בח"ד דז" ת'הם בסוד ט

 àáø àðäëì- יקירו "כונה ס ולכן הוא מ"א הוא במזלא היוצא ממו"שורש או
ג עליו מדבר כאן הרי "וזהו בגדי הכה). ב"ז רפט ע"אדוא "צ ח ע"דפס" (דיקירותא

                                           
והוא עניין לאבא יותר , ד שיתכן כי עיקר הכוונה כאן היא לחלק העליון שבדיקנא"נלענ 711

 .שם בדברינו במאיר הספרא' ועי. מאשר לאמא
 .ו שם"א אלא נוסף בהערת הלש" אינו מהגר'הראשונים' מילה 712
 .ב"ז קמט ע"ב ות" פסחים סה ע'ועי". מדו בד"כ "בסוד מאמה 713
 . אשקיין לגינתא'א ט"צ יח ע" ספד'עי 714
ה "צ כ"בספד( א"שכן בגר: א"ל לגר" והנה בזה תתיישב הסתירה לכאורה הקיימת בין האריז715

) שערותלא ולא "פנימיות דזל הכוונהכתוב בפירוש ששש "יי אמנם יעו.והתיקונים עילאיןה "דב "ע
שדיבורו של משה  ל איתא"ואילו בכתבי האריז, א"ג התיקונים דז"איתא שמשה דיבר בבחינת י

  .א"היה בחיצוניות דדיקנא דא
 .עיין בדבריו שם שדבר זה נזכר בכמה מקומות בזהר 716
 .ש"ה וז"א ד" ו עצ"א על ספד"בהגר 'עי 717
 .ל"ה וידוע הנ"ג ד"צ יח ע"א על ספד"גרכ בה"כמש 718
 .722 לקמן הערה 'ועי, ז יוצא לכאורה שבחינת אבא דכאן היא אבא דאצילות"לפ 719
אמנם , א"ב פ ע"וכן הוא שם ח,  ולמטה' תיקונים מתיקון ו' שם שכותב שהוא כולל ח'עי 720

,  התיקונים הראשונים'כאורה סותר עצמו שכן כותב שזהו דווקא בחא של"ב קיט ע"שם ח' עי
ב "י מב ע"ל בשער מאמרי רשב"א הוא כשיטת האריז"ו פ ע"כ הלש"אמנם יש לדעת שמש. ע"וצ

  .ד לעיל בדיבור זה"א שהו"א הוא כשיטת הגר"כ שם קיט ע"ואילו מש
ן של התכללות אורות  נעשית באותו האופ' התיקונים הראשונים בתיקון הח'התכללות ז 721

 ).א"ב מ ע"ו כללים ח"לש(האזניים בחוטם 
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ש שם "ג וז"צ ח ע"א על ספד"בהגר( משח רבות קודשא משך ובו נ722הוא אבא עילאה
âì÷ íéìäú (ìò áåèä ïîùë  ùàøä(ää äéð÷ã ìò úéçð àçùî ãë" ã ).אב

åâå ï÷æä ìò ãøåé' – 723ד"ג ת"דמשח רבות מצויים בפנימיות יג הנביעין "כלומר שי 
ק "אורות הדיקנא דע). ה בתליסר"ב ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(ס "ושרשם במו

ס "א כאשר הארת מו" פנימיות לפנימיות דיקנא דז'מתפשטים ליעשות בבחי
נ תלוי "שגם זיווג זו, כך, 724י התעוררות מעשי התחתונים"מתפשטת להאיר בעולם ע

 íù (úåáøì íâ ãçé íâ íéçà úáù(ðîå" áéúëã ì ).ב"ו עע ק"ב(ק "בדיקנא דע
 àúúìã ìåãâ ïäë–" א שזיווגם תדיר והם תליין בדיקנא"הוא כינוי לאו" אחים .

 àðîæ ìëã ).ב"ע קו ע"ב ()א"קו ע(ל "א וכנ"דהיינו יחד עם דיקנא דז" גם יחד"כ "ומש
ùî àìéòìã ìåãâ ïäë ìåëéáë àáø àðåäëá ùîùî àúúìã àáø àðäëã ùî

 àáø àðåäëá- בכהונא רבא"משמש " כהנא רבא דלתתא"המכונה , א"כאשר ז" ,
אזי , ק"דהיינו כהונתו שבקה,  התיקונים מאימא המתלבשת בו'כלומר שמקבל את ח

ק מתלבש בו ונותן "כלומר שאז גם חיצוניות דיקנא דע". 'ג דלעילא כו"כביכול כה"
שכן , ג דלתתא ממש" על כהוהנה פשטות דברי הזהר כאן קאי. לו כח לזיווג

דלעיל הוא ישראל שהם " אחים"ה' ולפי זה פי, העליונים תלויים בעבודת התחתונים
י חיוורא "כ מתכפרים עוונות ישראל ע"ג ביוה"י עבודת הכה" שע-ועוד . ן"אחים לזו

 -àìëã àîéúñ à÷éúòã àð÷éãã ãç àðå÷ú àã  ).א"ע קז ע"ב(ק דדיקנא "דע
התיקון הראשון דדיקנא כולל את כל ל הוא ללמדינו ש"נהג "הכההזכרת עניין 

à"ø úðà úåàé ïåòîù éáø ì ' àøé÷éá éîçîì ÷çöé ).א"ע קז ע"ב(הדיקנא 
 äàëæå ê÷ìåç äàëæ ïé÷éúòã à÷éúò ïéîåé ÷éúòã éôà øáñå àð÷éãã éðå÷úã

ìåçé÷éúàã àîìòá ïåëîò  - כל תלמיד גילה את התיקון הנוגע לשורש נשמתו .
ואם כן על ידי הארת , י היה הדעת וכל תלמידיו הינם ענפים מנשמתו"שורש רשב

   ).א"ע קז ע"ב(הענפים תתווסף הארה גדולה אל השורש 
àðå÷ú àîåôã àøçà àùéø ãò àîåôã àùéøî àøòù ï÷úúî àðééðú 

ìé÷ù àðå÷úá ø íå÷ ' àð÷éãã àã àðå÷úã àø÷é øé÷åàå êîåé÷á íéà÷å äé÷æç
 àùéã÷- וכאן הרי מדבר בסוד , "יקירותא"ק מכונה "א דעיש להקדים שדיקנ

יקירותא "וממילא פנימיות הדיקנא מכונה , )א"קלב ע, 'תיקון א(ל "הפנימיות כמש
כוונתו לכבוד " קום" מה שאמר לו -ועוד , "אוקיר יקירא"לכן אמר לו ". דדיקנא

ø í÷ '÷æç äé ).א"ע קז ע"ב (725)ויקרא יט לב" (מפני שיבה תקום" הדיקנא ובסוד
 øîàå éøàù)æ øéù ( åú÷åùú éìòå éãåãì éðà-  כוונת רבי חזקיה היא לבאר היאך

.  במעשי בני אדם-ק בפרט "תלוי תיקון המדות העליונות בכלל ופנימיות דיקנא דע
 726נ"א מגיעים כי אם אל זו"שהרי אין מעשי ב, שכן במושכל ראשון אין הדבר פשוט

נ "מותיהם של צדיקים הרי הם בני זוונש. 727ששם הוא מקום הבחירה וכל המצוות
ה "שאין לו להקב, 'ועלי תשוקתו'ולכן , 'אני לדודי'והיינו , הינם חלק אלוק ממעל

דהיינו ) א"ברכות ח ע( אמות של הלכה 'וד) ב"ברכות לג ע(בעולמו אלא יראת שמים 
ק ובפנימיותו "נ תלוי בדיקנא דע"והנה כל זיווג דזו. נ"תורה ומצות שהם כנגד זו

שכן מתקנים מה ,  במעשי בני אדם התלויממילא שפיר שייך תיקון דיקנא, ס"שבמו

                                           
 התיקונים הראשונים 'הרי הוא ח, אין הכוונה כאן לאבא דאצילות אלא לאבא שבדיקנא 722

' ועי". דיקנא דאבא עלאה"ה בתליסר שמכנהו "ב ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'ועי. והמזל העליון
  .711לעיל הערה 

  .א כט"ש א"ב ופת"ע טז ע"ב' עיו.  דהיינו פנימיות הדיקנא723
 .ה ביה סליקו"ד ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר 'עי 724
 .א"ב וקל ע"שכתוב על תיקוני הגלגלתא לעיל קכט ע" קום בקיומך"לאפוקי מ 725
 אבל ,חסד ואילך אמר שהם מ, כי שאל נא לימים ראשונים,ל"וז' הפרק ק "אשער ח "ע ' עי726

 .ה בהאי"ב ד" כ עצ"א על ספד"בהגר 'ועי. ל"עכ, ר"למעלה משם אין שאלה בג
 .א"ע קה ע" לעיל ב'עי 727
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 אין מגיע תיקון א" דאאבל בעצם תיקון הפרצופים, מהדיקנאן צריכים לקבל "שזו
והרי , כ צריכה את התיקון"נ בלבד שכן כל תיקון תלוי בבחינה שנשברה וע"אלא לזו

וזה , נ"לזושפע ליתן כדי הדיקנא צריך אמנם יש תיקונים ש. נ"עיקר השבירה היה בזו
היה ולכן ,  בשעת השבירהחסרונו של הדיקנאהיה זה וממילא , לא היה בעולם התהו

עלי "כ "וזהו מאמה, ד נקראים תיקונים"לכן תיקוני הגלגלתא ות. שייך בו תיקון
ן כדי שיהיו ראויים לקבל אורות "הוא שהתחתונים יעלו מ' שרצונו ית" תשוקתו
זה נגרם על  - éãåãì éðàù íøâ éî, åú÷åùú éìòã íåùî ).א"ע קז ע"ב(ים העליונ

ממילא מכאן ,  אל הצדיקים'כ מתחדשת שם תשוקתו ית"שמיד אח, ידי הצמצום
כאן  -àðéåä ìëúñî  ).ב"ע קז ע"ב(ואילך היה הכל תלוי במעשיהם של ישראל 

ע "ב(פיית המרכבה ולכן אמר שנסתכל בסוד צ, ס"מדבר על סוד הפנימיות דהיינו מו
ס ובסוד "דהיינו אור המו -àøåäð úéîç åøàå728 äàìò àðéöåáã àøé÷é  ).ב"קז ע

,  בוצינין'ששערות הדיקנא עצמן נק, ועוד אפשר לפרש. שמן משחת קודש
 נהירו 'ס עצמו נק"שמו, ועוד אפשר לומר.  נהירו דבוצינין'והפנימיות שבתוכם נק

כי , ועוד אפשר לומר, )תהלים קד כד" (ה עשיתכולם בחכמ" ש"דבוצינין עילאין וכמ
. מכנם בוצינין עילאין, ק" דע'שמדבר בספי, וכאן, הספירות מכונים בוצינין

 ,ס" הגילוי של המודהיינו 'שכן הם מגלים את רוממותו ית, והספירות כונו בוצינין
 עטרהאת אור ה  ראההואחזקיה ש' ר ואמר). ב"ע קז ע"ב (729שם עולים כולם ליתקן

ו "לש(ה "מאור התיקון דשם מיוצא וכל זה , דדעת עלאה) "יקירא דבוצינא"(דגבורה 
אין דבר  -øáéò ïéøùòå äùîçå äàî úìúì ÷éìñå øéäð  ).ג"ב קמ ע"ה ח"דע

יקדם לו זיווג ראשון לעשות שן לזיווג אם לא "היכול לעלות מתתא לעילא בסוד מ
עליון דדיקנא והוא המזל המדהיינו  ,דעת העליוןההנמשך מ ן" ובסוד שם ב'כלי לנוק

" ה עיבר"שכ"ו". סליק"כ "ורק אח" נהיר"לכן תחילה אמר האידרא , כלל הדיקנא
ג "ועם ה, ו" שט'ם ובגי"פ אד" מלכי אדום שכן הם עולים בחשבון ז'הינם בסוד ז

ס "שבמו, ה עיבר"ועוד יש לפרש את עניין השכ. ה" שכ'ך כפולים הרי הם בגי"מנצפ
). ב"ע קז ע"ב( המלכים 'כדי להאיר לכל זה "פ מ" וגילויו הוא ז730ה"ם מהוא סוד ש

 מהם כלול 'וכל א, א" רישין דא'בגהוא שרשם ר שאב נתיבות חכמה " לנםישוהנה 
 ומהם .ב"לעולים  וביחד הם ,א" עטרין דדעת דרדל'והם נמשכים ויוצאים מב, 'מי

ב "ת והנקודות הנכללים בלסוד האותיובהם כן ו,  מאמרות'ב אותיות וי"נמשכים כ
 הרי ' כלול מיב"ל מה'כל אכאשר  ו.פעמים שם אלקים הנזכרים במעשה בראשית

ו "לש( ה" הרי שכ,אותיות דשם אלקים עצמוה ' הבאם נוסיף אתו, ך"שעולים הם ש
ע קז "ב( והסיגים שהיו חופפים על האורות 'הקלי -êåùç ãçå  ).ג"ב קמ ע"ה ח"דע
י המים " ע'פי, ס אתסחו"לאחר שעלו למו -úà äåäñåääá éç àøåäð à ).ב"ע

שכן כל הבירורים העולים מן , ס נתרחצו מן הזוהמא שהיתה חופפת עליהם"דמו
שכן תחילה צריכים ,  אינם ראויים תיכף להיבנות בסוד פרצוף עד הזיווג השני'הקלי

 תחילה צריכים הם להתעכב 'פי, לכן אמר אתסחי בההוא נהורא. הם להתרפאות
 - à÷éîò àøäð àåääá éçñúàã ïàîë  ).ב"ע קז ע"ב( עד לזיווג השני 'ביסוד דנוק

ועוד יש לפרש שזהו שם , בסוד מים הבאים מיסוד דדכורא ונהירין מהיסוד דרך דופן
 )ה"א מ"י פ"ס( עמקים 'וכל הספירות מכונות י, "עמיקא"ס שהחכמה מכונה "למו

) ישעיה מג טז" (במים עזים נתיבהו"ש "וכן הוא מכונה נהרא כמ, 731 דחכמה'ומסט
" לכל עיבר"באומרו  -øáéò ìëì ïéãâðå ïéøäðå ïéâìôúî éåîéîã  ).א"ע קח ע"ב(

והוא . ס"ס המתפשט בפנימיות הדיקנא ממים דמו"ושרשם שבמו, ב נתיבות"רמז לל

                                           
 ".יקירא"ב לא גורס "ע קז ע"ב 728
 .ה ביה סליקו"ד ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר 'עי 729
 .ס"א דרך המו"וכל תיקון העולם בא ממוחין דא, ה עיקר תיקון העולם"ה 730
 .)א"דף ב ע(ח "תזה ספרא מה שהביא מ"א ד" ע'צ א"א על ספד" בהגר'עי 731
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éåìòã äîî  ).א"ע קח ע"ב(שכר הנשמות הבא מעדן עילאה סתימאה ונהרין לאוירא 
ע "ב(ולא נזכר בפירוש מכיוון שהוא נעלם מאד , ס מאור דאוירא"מוממה שמקבל  -

דהיינו בשפה  -à÷éîò äàìò àîéã àúôùá àøåäð àåää ÷éìñå  ).ב"קח ע
, א"ה נוקבא דז"ה, ק הוא שורש למלכות"מכיוון שפה דע,  כן'ונק. העליונה שעל הפה

 שכן 'עמיקא'ו וקרא. 'וסליק'ג המדות סובבים את הפה ובשפה עליונה אמר "ולכן י
ïéøé÷éå ïéáè ïéçúô ìëã732 àçúô àåääá  .)ב"ע קח ע"ב (ס"שורשו הוא במו

ïçúôúà –האור כי "ובסוד " טבין"ס המכונה " כל הבחינות התחתונות באות ממו
ס בתוך "הוא בסוד מו" יקירין"ז "ולפ, כ בסוד אוירא"והוא ג, )בראשית א ד" (טוב

והוא מקום הזיווג דחיך ,  דמלכות קרוי פתחשכן ידוע שיסוד, "פתחאן"הפה המכונה 
 'שכמו שפה התחתון דנוק, )ב"ע קח ע"ב" (דכל פתחין"לכן אמר . זיווג דנשיקין, וגרון

ק הוא המקום בו "כמו כן פה שלמעלה דע, הוא מקום גילוי כל האורות דאצילות
   ).ב"ע קי ע"ב(מתפתחין כל האורות 

àù àðàìé íäî 733)ñ"åäî à ( úéîçã àøùô- בצפיית המרכבה שאל על 
זכריה ד " ('מה אלה אדני כו"כ "וכמש, פתרון המראה שהראו לו וכדרך כל הנביאים

 ,àðééðú àðå÷ú àåä àã øîà àúéîç ïåò àùåð åøîàå åçúô ).ב"ע קי ע"ב) (ד
áéúé734 -שסובל את העוון יותר מאשר , א"ד דא" דת' כאן בא לבאר את התיקון הב

א על "בהגר (735וכאן סובל באמת,  לסבול' של התיקון אשכן ביכולתו, 'בתיקון הא
) ñ"íñáúà à(à" øù÷úà àðãéàä ïåòîù ø .)ה ואמר עבור"א ד"צ יט ע"ספד

ø úðà êéøá àîìò 'ïé÷éúòã à÷éúòì äé÷æç -י שגילו התלמידים " כלומר שע
כ אור התיקון שתיקן אותו והופיע עליהם בפועל "נתגלה ג, ק"את אורות תיקוני ע

ר על שם שהיו הנקודות "בעולם התוהו היו האורות בסוד רה, וד יש לפרשע. ממש
י ותלמידיו נתגלה הדעת "ועל ידי רשב, י היה בסוד הדעת"ורשב, נפרדים זה מזה

והנה דבר זה נזכר דווקא בתיקון . ועל ידיהם נתקשרו הנקודות, א"ק דז"ונתפשט בו
ממילא , התיקון בעולם העליון חזקיה סיפר לו שראה בעיניו את גודל 'לפי שר, 'הב

. האידנא אתקשר עלמא, י ראה את התיקון בעולמות העליונים אמר"ורשב מאחר
, ק הולכים ומתגלים מתיקון לתיקון יותר ויותר"שהתיקונים דע, ועוד יש לפרש

הוא סתום מאד ואינו , הרי הוא תחילת הדיקנא אצל האודנין, שהרי התיקון הראשון
כוונתו היא שעדיין לא עברו , 'אתבסים' והנה אם הגירסא היא .גילוי אלא בכח בלבד

 ואפילו אז לא היה אלא ביסום בלבד שלא 'הדינים לגמרי עד בא גילוי התיקון הג
   ).ב"ע קי ע"ב(יחרב העולם עד שישובו בתשובה 

ø øîà" ïéøáç ïéðéöåá åäìë ù- ולרוב , י כינה את תלמידיו בוצינין"רשב
à÷æò éàäá ïééúàã  ).א"ע קיא ע"ב (736למידיו אלא חבריוענוותנותו לא קראם ת

 àùéã÷- "הרי הוא צורת הטבעת, וכאן הוא כינוי לעיגול, פירושו טבעת" עיזקא .
מכיוון שעיקר עסקיהם היה , ועוד. ש שישיבתם היתה כחצי גורן עגולה"ואמר כן ע

 'ה נוק"ה" עיזקא קדישא"ס המכונה "ק הרי הם גילוי אורות מו"בתיקוני דיקנא דע
 ).א"ע קיא ע"ב) (ירמיה לא כא" (נקבה תסובב גבר" ובסוד. דפרצופא דגלגלתא

 àééîù éìò àðãäñà- כדי לזרזם , גילה להם שרואה את התיקונים בעין ההשגה
, עניינה עדות" אסהדנא. "שיתחזקו לעשות את התיקונים בשלימות ובשמחה רבה

                                           
 .'בהאי פתחא מתפתחן'ב גורס "ע קי ע"ב 732
 .'מהם'ב גורס את המסוגר ולא "ע קי ע"ב 733
 .חזקיה ישב' כלומר ר 734
 .א תיקונא תנינא"לעיל קלא ע' עי 735
 .2לעיל הערה ' עי 736
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ïéàìòã ïéàìò  ).א"ע קיא ע"ב (י היה הדעת" שכן שורש נשמת רשב737ובסוד הדעת
ה " רקיעין ה'והיינו ז, )ב" כט עבראשיתזהר (" שמים "המכוניםא "דהיינו ספירות דז -
ובא להשמיענו שלא נאמר שכוונתו היא לרקיעין דעשיה או של ,  היסוד'ק עם עט"ו

העליונים ביותר הרקיעים דהיינו שהמה " עילאין דעילאין"לכן אמר . שאר עולמות
àðàã  .)א"ע קיא ע"ב (א"דז' נוק - àùéã÷ àòøàåìòäà äàìòã  ).א"קיא עע "ב(

àúùä éîç738 - שתיקנו את מה שלא היה זה זמן רב, זהו גילוי מעלתם הגדולה ,
àîç àìã äî  ).ב"ע קיא ע"ב(י ממש ראה את התיקונים שנעשו "שכן כביכול רשב

 éðéñã àøåèì àðééðú àðîæ äùî ÷éìñã àîåéî ùð øá- היה ניצוץ משהי "רשב 
 - àðàãïéøéäð éàôðà àðéîç 739 àùîùã àøåäðë .)ב"ע קיא ע"ב ()לו' ג הק"שעה(

וכן .  דדכורא'שמשה הוא מסט" פני משה כפני חמה) "א"ה ע"ב ע"ב(ל "כ חז"כמש
) ב"ע קיא ע"ב(זכה לקירון אור פניו כנהורא דשמשא , שהיה ניצוצו של משה, י"רשב

י דעת עליון "ראשון וממנו נמשך זיו הפנים עאשר שורשו הוא האור של היום ה
ôéîì ïéîæã àôé÷ú÷  ).א"ע קיב ע"ב(חכמת אדם תאיר פניו ) קהלת ח א(ובסוד 

 àîìòì àúååñàá-ע "ואז יאירו פניו בש, ק עצמו"א לע" לעתיד לבא יעלה ז
נדרים (ל שצדיקים מתרפאים בה "בסוד הוצאת חמה מנרתיקה עליו אמרו חז, נהורין

 ).א"ע קיב ע"ב (740ך"נ ונשאר אר"א לקח רק ק"שכן בתחילה ז, וזוהי רפואה). ב"ח ע
 áéúëã)â éëàìî ( äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå-  הרי

ïéøéäð éàôðàã àðòãé àðàã ãåòå  ).ב"ע קיב ע"ב(הם ניצוצות הקדושה שיתבררו 
ää ìëúñà àìå òãé àì äùîå" ã)ãì úåîù ( ïø÷ éë òãé àì äùîå øåò åéðô- 

י אכן "שכן משה רבינו לא ידע מקירון אור פניו ואילו רשב, זו מעלה מיוחדת במינה
ביצה טז ' עי(כן הקירון היה עתיד להתגלות ש, והטעם שלמשה הדבר לא נתגלה. ידע

י שלא היו אנשי דורו "כ רשב"משא, ובמשה כל ישראל ראו והכירו במעלתו) א"ע
ולא ראו ולא השיגו את קירון אור פניו של , כ כדור המדבר"גדולים במעלתם כ

   .)בדרך אפשרב "ע קיב ע"ב( להראות לו לעצמו 'ת"לכן כביכול הוצרך השי. י"רשב
 éîç àðàã ãåòå741 ïéìéëî øñéìú éðéòáïéôéìâ éàî÷ - ד האירו "ג ת"י

, הוא סוד הצמצום" גליפו"ועוד יש לפרש ש. י ותלמידיו בפועל ממש"על ידי רשב
ועוד אפשר לפרש שאלו . עצמובהדבר מתגלה י "עכן  ש,דברהת מקום והוא חקיק

 צמצומים 'כ בבחי"ג מכילן גליפין שכן הם ג"ג תיקוני הדיקנא המה המכונים י"י
 -ïéðéöåáë ïéøéäðå  ).ב"ע קיב ע"ב(ס בשיעור ובגבול "י מתגלה אור מו"מכיוון שע

הם .  בוצינין' נקולכן הם, ס שהוא סוד שמן משחת קודש"י מו"הם מאירים ע
ùéøôúà ãëå  ).ב"ע קיב ע"ב(ס "מאירים על ידי אור דאוירא המאיר בבטישו במו

ìë  ïåëéîåôî åäééðî ãç- י א"שכל תיקון שנתגלה ע, זהו מה שכתבנו לעיל לבאר' 
הרי הוא סוד , י הבל פיהם הקדוש"מן התלמידים האיר ונעשה מתוקן בפועל ממש ע

והנה בכל דיבור של פה יש הארה . 742 חסדים' ביההבלים של הדעת ששורשם היה
כל עליית . ולישן ממלל רברבן דהיינו דעת, ב"החיך והגרון שהם חו: ד" מוחין חב'מג
עלה למעלה  - éìúñà÷ ).ב"ע קיב ע"ב(וזוהי עליית נשמה , ן הוא על ידי המוחין"מ

 משמקום הדיקנא מללמעלה ן "המ גיעבה - ï÷úúàå ).ב"ע קיב ע"ב(ן "בסוד מ

                                           
 דהוא סהדותא ,דהאי בן נטיל סימנין דאבוי ואמיה ואקרי דעת: א"ז רצא ע" אד'עי 737

 .דתרווייהו
י "שהרי רק רשב[ל "י ודלא כהרמח"זו ראיה לכך שאין שום מראה ודמיון כלל לדברי אר 738

 ).א"א נז ע"ה ח"ו דע"לש(] ראה את זה
 .א"א ע"כ לעיל ס"ו מציין למש"גליונות הלש 739
כי נדחה קראו ' הכי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם "כ "מאמהש "ע, מלשון רפואה 740

 .)ירמיה ל יז(" לך ציון היא דרש אין לה
 .'השתא תריסר אלין' 'בעיני תליסר מכילין'ב גורס במקום "ע קיב ע"ב 741
 .ר"א לאד" הקדמת הגר'עי 742
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 ).ב"ע קיב ע"ב( תיקוניםג ה"כן הדיקנא הוא מקום גילוי י ש,"תיקון"נקרא אף הוא 
øèòúàå - הרי הוא בגלגלתא , ס המכונה עטרא"שם הם מקבלים את אור המו

ה שורש כל המוחין "ס ה"ולכן מו,  עטרין דגופא'שהמוחין נק, עוד אפשר לומר. ק"דע
כח  - øîèúàå àð÷éãã éðå÷úã àúåøéîèá ).ב"ע קיב ע"ב(מכונה אף הוא עטרא 

ïéðøçà ìëå  ).ב"ע קיב ע"ב(תיקונים משפיע עד פנימיות הדיקנא וכמבואר 
 ïøàúùà- עדיין לא עלו למעלה  אותם התיקונים שלא נתגלו עדיין מפי התלמידים

כאן מתחדש  –øèòúàå øéäð åëééîåôá ùøôúî ãç ìëã ãåòáå  ).ב"ע קיב ע"ב(
מכיוון , ת הם אינם מתגלים אלא על ידי הצדיקים שלמטה שבאצילו'שכל גילוייו ית

מה שנתקן למעלה ). ד"ב קנה ע"ה ח"ו דע"לש (743שהצדיקים הם לבושים לשכינתא
 ).ג"א כא ע"ו ביאורים ח"לש(תלוי בערך הלימוד והעסק שעוסקים בהם למטה 

àëìîë áéúéå  äéìéç åâá-  כשתיקון עומד במקומו שבדיקנא ועושה את פעולתו
כל תיקון לפי הנהגתו המיוחדת , א"פיע אורות למטה כדי לבסם את הדינים דזלהש

והנה ". מלך במשפט יעמיד ארץ) "משלי כט ד(ובסוד , 744"מלכא"מכונה הוא אז , לו
). ב"ע קיב ע"ב(ק כולם נקרא דינים "שכן לגבי ע ,א מכונים מלכים"כל תיקונים דז
אזי דרכו , תו בשעת מלחמהשכאשר מלך מצוי בין אנשי מלחמ, ועוד יש לומר
א הם כופים את כל "שכאשר מתלבשים בז, ק"וכן הוא בתיקונים דע. להנקם מאויביו

ולא , ק"אמנם בגמר התיקון של התלמידים אזי עולה ההארה לדיקנא דע. החיצונים
הרי הוא , שכן גילוי מעין זה לא יתכן אלא בשעת התיקון, י"נתגלתה אפילו לרשב

 - øèòúàå ÷éìñ àùøôúàì íééúñà ãëå  ).א"קיג ע( מתגלה ואכן אז, "מלחמה"ה
ע קיג "ב (745ס כמלך היושב על כסאו"אזי הם מתלבשים בכתר מלכות בהארת מו

' פי - éúéå øîèúàå ï÷úúàå àùéã÷ àøèòáá àùéã÷ àð÷éãã éåðå÷úá ).א"ע
א "כלומר שהם מתלבשים בז, דהם יושבים במקומם על כסא" יתיב בתיקונוי"

 –ïéùéã÷ ïéøáç åæøãæà ãçå ãç ìëì ïëå  ).א"ע קיג ע"ב(ק "רסייא לעהמכונה כו
כ יזדרזו במעשיהם לתקן את "גילה להם שרואה את התיקונים בפועל ממש כדי שעי

 שהם בבחינת 746א" חסדים דאו' שכן הם מי'חברין קדישין'לכן נקראו . מה שצריך
ã ãò àäé àì àã àîåé÷á àä ).א"ע קיג ע"ב ()א"ע'  דויקראזהר (ריעין דלא מתפרשין 

àçéùî àëìî éúééã – א לא יהיו עוד אנשים "כלומר שעד ביאת משיח צדקינו בב
   .)א"ע קיג ע"ב(י "שיזכו למדרגתם של תלמידי רשב

ø íå÷ ' àðú àùéã÷ àð÷éãã äàúéìú àðå÷éú øé÷åàå úåðééðú äé÷æç
ø í÷ àì ãò ' ÷ôð àì÷ äé÷æç-  א"ע קיג ע"ב(בת קול(.  ïéà øîàå ãçà êàìî

úåçéìù éúù äùåò ,ובפרט בעניני הדיקנא,  יגלה מה שנוגע לשורש נשמתו'כל א ,
י שמאחר וראה שרבי "ואפשר מעיקרא קסבר רשב. שכן כל תיקון יש לו שורש פרטי

ולכן , חשב דקיימא ליה שעתא, חזקיה סיפר לו על המראה שראה מחד נהורא יקירא
ùéâøúà  .)א"ע קיג ע"ב(שאר התיקונים מעלתו גדולה מאד וראוי הוא לגלות את 

ø" ù-  א"ע קיג ע"ב(על שטעה בדבר זה(. á ãçå ãç ìë éàãå øîàåäéøúà -  כל
והוא חלקו שקיבל בהר ,  יש לו מקום פרטי ושורש למעלה והוא המיוחד לגילוי זה'א

, הרי הם כללות כל החברים - øå àðàå 'øå éøá øæòìà 'àáà .)א"ע קיג ע"ב(סיני 

                                           
ודאי אינון , בהו חמי בר נש צדיקיא או זכאין די בדרא ואערע כד :ב"ג ע" זהר תרומה קס'עי 743

איהו בסתימו ואינון , בגין דשכינתא אסתתרת בגווייהו, אמאי אקרון אנפי שכינתא ואנפי שכינתא
 ).ו שם"לשון זו של הזהר הובאה בלש (באתגליא

א שזהו גילוי של "א נ ע"ש בגר"וע, ה בריש הורמנותא דמלכא"ב ד"ח נ ע"א על תז" בהגר'עי 744
, א" שבת י עא"יאורי אגדות להגרב הדבר מתבאר יותר באמנם. המלכות של הפרצוף העליון

 .' נוק- " יעמיד ארץ", ק" ו-" במשפט", ר" ג-" מלך: "שפסוק זה הינו גילוי של כל הקומה
ישב על כסאו וכל צבא השמים עמד עליו ' ה ראיתי את ,'הויאמר לכן שמע דבר "כ "כמאמה 745

 .)כב יט' מלכים א" (מימינו ומשמאלו
 .ר" לאד'הקא ב" גר'עי 746
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י הוא "ואילו רשב, ב"א הם בשורשם חו"א ור"שר, ד"חכמים אלו הם בסוד חב' שכן ג
 748ס"שמשלימים א - äàìò àúîéìù íéìúùà .)א"ע קיג ע"ב (747הדעת הכוללם

   ).א"ע קיג ע"ב (749י אתתקנו סמכין"וע
ø íå÷ 'àééç ,ø í÷ 'àééç.øîàå çúô ) à äéîøé(éé ääà øîåàå  ' íé÷ìà

ðà øòð éë øáã éúòãé àì äðä äîë àäå àììîì òãé äåä àì äéîøé éëå éë
 áéúëã àáéãë äìî øîà àåäå àã øîà àì ãò éåîåôî é÷ôð ïéìåìî) à äéîøé

å ( àìà øáã éúòãé àì äðä)ðàúà (ç"àã ìò øîà åäéàã å  éëä àìàú àðà
 äøéîàì øåáã ïéá äî– ל שנרעש ונרתע "ר, "ש"נתרגש ר" חייא ש'אחר שראה ר

, קודם שבא לגלות את התיקון השייך אליו, ק"א ושמיעת הבמחמת גילוי אור הדיקנ
התחיל לפרש את החילוק שבין הגילוי והמראה שהיה לאדון הנביאים לבין זה של 

ועוד .  בואדברש פה אל פה "שהוא לא היה נרתע ומתפחד כלל כמ, שאר הנביאים
למיד ח היה עדיין רך בשנים שכן הוא תלמיד רבינו הקדוש שהיה ת"ל דלפי שר"י

הוא " אמירה" ).א"ע קיג ע"ב(ד הסוד "בפסוק זה ופירשו עדווקא ולכן התחיל י "רשב
דהיינו טיפה ( דחסדים 'א נוטל עט"מכיוון שז, והוא לשון רכה. א"כינוי לבחינת ז

הוא כינוי " דיבור). "כ"ח עה" רמ'ר בגימ"אמו(ח איברים "ומהם נעשו רמ) דאבא
 .)ב"ע קיג ע"ב (750 דגבורות'בניינה הוא מעטוהוא לשון קשה שכן . 'לבחינת נוק

àì÷ àîøàì éòá àìã àåä äøéîà - כמאן דמדבר בלחישו , דהיינו ברחמים
שהאצילות מתגלה והולכת בהדרגה , ועוד יש לבאר. א" דז'והוא מסט, וברחמים

א הם כבר בבחינת מחשבה "או, ק הוא נסתר לגמרי ולא אתפס"ע: מגילוי לגילוי
ר אור מים ורקיע " גילוי גדול יותר ובבחינת אמירה ובסוד אמא הוא"ז, 751והרהור

 הוא בסוד דיבור 'נוק, אמנם כל זה הוא עדיין בתורת לחישו גרידא, )'ד ה"ן ומ"ח מ"ע(
ולכן . והוא בארמות קלא) בראשית לד ג" (וידבר על לב הנערה"כמאמר הכתוב  ממש

ע "ב(י הם בסוד הצמצום שכל גילוי הוא מצד הגבורות הר, דיבור הוא בלשון קשה
הוא גילוי מחשבתו של  - âì÷. {øåáã ïéìî àæøëàìå àì÷ àîøàì éòá{ ).ב"קיג ע

וכן כל דיבור קשה . א הוא גילוי של כל האצילות" דז'שנוק, יוצר בראשית לעין כל
ë úåîù ( íéøáãä ìë úà øáãéå(áéúëã  .)ב"ע קיג ע"ב(הוא בארמותא דקלא 

 øîàì äìàä- שכל דבור שיצא  ל"ש חז"וכמ, ם היה הדבר באתגליאראיה היא שש
וכן מצינו שהתורה ניתנה , )ב"שבת פח ע(ה נתמלא כל העולם בשמים "מפי הקב

 –øåáã àåää åòîù àîìò ìë àðàúå  .)ב"ע קיג ע"ב) (ז שם"ג" (מפי הגבורה"
ìëå åòæòãæà àîìò  øáãéå áéúë êë ïéâáå ).ב"ע קיג ע"ב(דהיינו בארמות קלא 

ë àìåøîàéå áéú - והוא היה תיקון גדול כדי ,  דגבורה'כלומר שהיה הדבר מסט
י כח "א הוא ע"והכנעת הסט. להכניע את הקליפות שהיו מקטרגים על קבלת התורה

ע "ב (752א הוא בגבורות"ושורש הסט, בשרשואלא  אפשר לכרות דבר איהגבורות ש

                                           
 .ז"שגם שם מרמז לד, א" לעיל קכח ע'עי 747
א " בהגר'ועי". אתתקנו סמכין"ז "ועי, א"ה עתיק וא"י לבושיו ה"א ע"שמגלים את הרדל' פי 748

 ,שכינתא תתאה' מלאכה דתלת אתוון איהי ה: א"ז ע"ז ט" ת'ועי, מהימנותאה "ד ד"צ יז ע"על ספד
שבה נשלם , ל"א וז"ש בבהגר"וע, כ"ע, 'דת משכן וגו עלה אתמר ותכל כל עבו,שלימו דתלת אתוון

וזהו הנקרא כאן , דהיינו שזהו תיקונו וגילויו. ל"עכ, ה בשלימו" ובה אתקרי הוי,ש לקמן"השם כמ
 .ת"דהיינו לגבי החג" השלמה"

ש "וע. ש לחברייא עד אימת ניתיב בקיימא דחד סמכא"תניא אמר ר: ר" בריש האד'עי 749
 . סמכין'י תיקן ג"א שרשב"בגר

הוא דברי התורה עצמה ותיבותיה כמו " דבור"ל "וז, כ"ד פ"א למשלי פ" בביאור הגר'עי 750
 .ל"עכ, שהיא ואמירה היא הפנימיות של התורה כוונותיה טעמיה ותכלית של כל דבר

ן היא "זה שכתוב בביאורו שכל עליית מ[ והוא ,ל"ה וז"ב בהגה"ע' צ ד"א על ספד"בהגר' עי 751
, א"א ומחשבה עילאה שהוא רצון בא"שמחשבה והרהור באו, זהר כד סליק ברעותאש ב"מ] ס"למו
 .ל"עכ

 .244 לעיל הערה ' עי752
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ירמיה היה מוכן  -áéúë àëä óåà äðä  äìî àæøëàì øáã éúòãé àì .)ב"קיג ע
 כוליה ירמיה"ש ל"ש חז"כמ, שכן כל נבואתו היה מסטרא דדינא, מאד לתפקיד זה

כדי שלא יתוקד עלמא , לזה צריך כח גדול למתק את הדין). ב"ב יד ע"ב" (חורבנא
 .)ב"ע קיג ע"ב(שלולא זה יתרבו הדינים ואין ביכולתו למתק את הדינים , בשלהובוי

 àîìòì àùã÷ çåøá àçëåàìå- והוא מסטרא דדינא , 'ק הוא ממלכות דנוק"רוה
פ שנבואת "אע -áéúë àä éëä éà éé øáãéå ' øîàì äùî ìà .)א"ע קיד ע"ב(

לא היה משה מתיירא שכן היה , ה היתה באה אליו מסטרא דדינא"משה רבינו ע
שהוריד אז חסדים , וכמו שעשה בעגל ובמרגלים, בכוחו הוא לבסם את הדינים

מה כתיב , תא חזי, ל"ז, וכן מבואר בדברי הזוהר.  לבסם את דיניוא כדי"ק לז"מע
מאריה דביתא מאריה , ם"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהי) דברים לג א(

 )ב"זהר ויחי רלו ע( אישה יקימנו ואישה יפרנו) במדבר ל יד(כמה דכתיב , דמטרוניתא
á äëæ àìã äùîë äàìò äàéáð àåä ïàî àìà" àåäã äéúååë ð .)א"ע קיד ע"ב(

 òæòãæà àìå ìéçã àìå äæøëäá øåáã òîù– א"שורש נשמת משה היה בז ,
נבואת , ל"ועוד י". שמע דבור בהכרזה"אפילו ש, לכן לא דחיל כלל. למעלה מנוקבא

ב "ה נעשים חו"וידוע כי פרקין עילאין דנו, א"ה דז"משה היה מפרקין עילאין דנו
, לכן לא דחיל ,)ב"צ כו ע"ספד(ברישא ותקיפין בסופא  נייחין 'ודינין דנוק, 'ברישא דנוק

åòæòãæà íéàéáð øàùå  ).א"ע קיד ע"ב" (נביאה עלאה"וזהו שכינהו כאן האידרא 
åìéçãá ïéìçãå äøéîàá åìéôà -דרחמי'פ שנבואתם מסט"אע,  שאר הנביאים  ,

ם ששאר הנביאי, ועוד יש לבאר . 753ז לא יכלי למיקם קמיה והוו זעין ודחלין"בכ
שם הדינים תקיפין , 'י דנוק"והם נתלבשו בנה, א"ה דז"שורשם מפרקין תתאין דנו

   ).א"ע קיד ע"ב ()ב"צ כו ע"ספד(מאד 
 àðàúåáúéàðééðúå àð÷éãã äàîã÷ àðå÷754àáúàì  )ñ"àô÷àì à( 

755)ð"äàúééàì à (äàúéìúì – ראשונים אינן אלא הזמנההתיקונים ה'  שב,ל"ר 
 , התיקונים הראשונים הינם הכח לסבול את העוונות'בשכן  .הזה' גה לתיקון והכנה

ת " שהשי, השלישי הוא יותר מזההתיקון ו.ת סובל העוון בפועל ממש"והיות השי
' כבר אין צורך לסבול את העוון שכן הוא יתכביכול  ש, כלומר,מוחל ועובר על פשע

ה " דא"צ יט ע"א על ספד"בהגר(מוחק את העוונות ומתייחס אליהם כאילו אינם 
אלו התיקונים הולכים ומתגלים גילוי אחר גילוי עד הגיעו אל הפה כדי ). ואמר עבור

  על מקומו'דהיינו שיתיישב התיקון הג 'לאתבא'). א"ע קיד ע"ב(שהפה יאמר סלחתי 
הם מקיפים את הרי שפירושו הוא ש, 'לאקפא' ואם הגרסא היא ,)756הערה' ועי(

âì áåéà ( äìà ìë ïä(áéúëã  .)א"קיד עע "ב(התיקון הזה שיהיה יושב במקומו 
 øáâ íò ùìù íéîòô ìà ìòôé- מרחם על בריותיו ומעביר על 'היות הוא ית 

ע "ב( התיקונים הראשונים 'י הכנת ב" הבא ע'הוא על ידי זה התיקון הג, פשעיהם
éçñåð éøú (úå" ååä äàúéìúì éúéîì ïéàîã÷ ïéðå÷ú ïéøúã ç(757 .)א"קיד ע

                                           
 הנביאים מעלות מעלות הן כמו שיש בחכמה חכם ,ל"ב וז"ז ה"יסודי התורה פם " רמב'עי 753

יא וכולן אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום בחזיון לילה גדול מחבירו כך בנבואה נביא גדול מנב
או ביום אחר שתפול עליהן תרדמה כמו שנאמר במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו וכולן 

 הגוף כשל ועשתנותיהם מתטרפות ותשאר הדעת פנויה להבין וכחכשמתנבאים אבריהן מזדעזעין 
ה נופלת עליו וכמו שנאמר בדניאל והודי מה שתראה כמו שנאמר באברהם והנה אימה חשכה גדול

 .ש"וכל זה אינו כמשה שעניינו היה שונה בתכלית ע. ל"עכ, נהפך עלי למשחית ולא עצרתי כח
 .קאיםה "ד ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 754
 .א לא גורס את המוסגר"ע קיד ע"ב 755
מתפשטין ' בהתיקון השערות של הו, ל"נפה כל עד יורדיםראשון התיקון ה השערות של 756

 יהיה פנוי ) תחת נקבי החוטםדהיינו( השפה  בכדי שממש באמצע,אמצע השפהלעל השפה עד מ
 .שםדרך לך הארת החוטם תמשערות ו

וזה מופיע בדפוס אמסטרדם ולא בדפוס , ב אינו גורס את המוסגר"ע קיד ע"ל שהב"נ 757
 .מנטובא
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àúéìú àðå÷ú àåäã ÷éôð ïéá÷åð ïéøú úåçúî àîèåç úåçúã àúéòöîàî ä
àçøà ãç - ה "ג ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(כ "זמן הגילוי של תיקון זה הוא ביוה

 למותרות השנילזרע ו' אה :יש בונקבים '  וב,יסודהמהיורד בסוד קו האמצעי ). ס"וז
' עי(יין דחיין ולכן מחד חיין ומחד ח,קדושיםם נקביה ק שני"ובע). ב"בכורות מד ע(

מפסיקים והיו כלים ' בחים ינ שערות השכן , שערותםלכן אין גדלים ש. )ב"לעיל קל ע
 דהיינו ,ם מבירורי מלכין קדמאיןינ ההשערות שכן ,עודו .ל"כמשהארת האור לפה 

פיע למלכות ללא שהיסוד להיות פתוח להכן צריך  ו.צמצום' גבורות ובחיהשרשי 
ñ"÷ñôúà à ( àçøà àåääá(éñôà àøòùå758÷  .)ב"ע קיד ע"ב (שום הפסק

 áéúëã íåùî ÷ñôúà éàîà)çé æ äëéî ( òùô ìò øáåòå-  אין שם שיער כדי
ה "דד "צ יח ע"א על ספד"בהגר(שיעבור שם רוחא דחוטמא ויאמר הפה סלחתי 

היסוד לעולם צריך להיות פתוח כדי להשפיע למלכות ולכן אסור שהשערות ). קאים
מעיקרא סלקא  -å äéá àøáòàì ï÷úúà àçøåà éàä .)ב" עע קיד"ב(יפסיקו שם 

 שם 'ואילו בתיקון הג, י נבוא לתיקון"שכל תיקוני דיקנא הם שערות כדי שע דעתך
ללמדינו שזה גופא , ולכן בא כאן לאפוקי מסברא זו. אין שערות אז אולי אינו תיקון

, בוי האורותוכאן אין חשש לקלקול מחמת רי. שיהיה פנוי משערות, הוא תיקונו
אלא תכליתו , מכיון שאין תכלית פתיחת היסוד כדי שיתרבו בו האורות וישארו בו

שאין חשש לריבוי האורות בארחא דתחות , וכן הדבר כאן. 'שילכו לנוק, היא אחת
כ כאן דתכליתו הוא "והיינו מש, מכיון שעיקר עניינו הוא להעבירו לזולתו, חוטמא

 áéúé êë ïéâáåúåçú éá÷åð  .)ב"ע קיד ע"ב(ה  דהיינו שילכו אל הפ'לאעברא'
àîèåç759 àçøåà éàä - א"ע קטו ע"ב( הנקבים שביסוד 'מכוון תחת ב(.  àøòùå

 íåùî àçøåà éàäá éáøúà àì)ð"áéúëå úåðåò ùáåë à (-  לכך אין השערות
מחמת ריבוי השפע הנשפע דרך הארחא מן החוטם ואין שום דין יכול , גדלים שם

ñ" à(éîì òùô ìò øáåòå áéúëãïú ãò àøáòà 760 .)א"ע קטו ע"ב(להיאחז שם 
ìò (éúçìñ àîééã àùéã÷ àîåô - דהיינו עשיית הכלי של מלכות על ידי היסוד ,

כאן הוא ). א"ע קטו ע"ב(וכלומר לפלס דרך אל הפה כדי שייפתח ויימא סלחתי 
   ).ב"א מ"ש א"פת(מקום העברת הדינים באופן גלוי 

î úåàñé÷øò äîë àðàú àîåô àåääì ïàëç- רצועות"ערקיסאות"' פי , 
ז "ת(מכונים  הם שלוחי הדיני,ל" ור.761ערקתא דמסאנא) ב"ד ע"סנהדרין ע(מלשון ו

א לעשות "חם מזוכאת הם נוטלים כן  ש"רצועות לאלקאה בהון לחייביא ")א"ה ע"פ
'  דאתיין מסטם שלוחי הדיניכן הםש' מחכאן לההוא פומא' והם .דין בעולם

יותר ה ורצונם ,אין רצונם לעשות דין בעולםוממילא  ,ישין והם מלאכין קד,דקדושה
הן " כ"זהו סוד מש הם נהנים בטובת ישראל והרי אף ש,םשיתבסמו הדיניעז הוא 

שולט  בעת שהדין מנם א).ישעיה לג ז" (אראלים צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון
 כדי שידעו , הדין שיעשה את שלו כי כן שורת, לחייביםלוותר' בעולם אין רצונו ית

 , הם מתבררים מזוהמתםשעיםי עונשי הר"עשכן  ,עוד ו.הכל דאית דין ואית דיין
 ).א"ע קטו ע"ב (זהו סוד גלות ישראל ושעבודםו ,א נכפה ומתבררים הניצוצות"הסט

 åäééðî ãçì éìâúà àìå- הדין נשפע ה כדי שיהי762 הארת הפהתאז מסתלק 
 תסקוק פ"אין הארת חוטמא דעלעולם כתבנו למעלה שאף שהנה על  ו.בעולם

קיום העולם ההשפעה לשם ' אינו אלא בבחיזה כל  ,דרך הארחא פההשפיע אל הלמ
 אבל השפעת ברכה מעבר לעצם החיות של הברואים זה אינו תמידי אלא שלא יחרב

                                           
 .'אפסיק'תיבת ב גורס את המוסגר אם כי הוא אינו גורס את "ע קיד ע"ב 758
 .ה ותא חזי"א ד" לעיל קל ע'ועי, ד" יח עצ"א על ספד"בהגר 'ועי. ולא תחת הדופן 759
 .'עד'א גורס את המוסגר ואינו גורס את תיבת "ע קטו ע"ב 760
 ).י שם"רש(שרוך נעל ' פי 761
 . מהם'דהיינו שהוא אינו מתגלה לאף א 762
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ע קטו "ב (763בסוד אבר מת -ìúñà àäã÷  .)א"ע קטו ע"ב(תלוי ועומד במעשיהם 
שהארת הרוחא דחיי הנשפעת דרך הארחא נבלעת בשורשה  -øèòúàå  .)ב"ע

מצד קיום העולם הוא  -àìå òéãé  òéãé .)ב"ע קטו ע"ב(ס המכונה עטרא "שבמו
דהיינו הברכה הנוספת על עצם ( שפע ' תוס'אמנם בבחי, כלומר לתתא" ידיע"

àøôñã àúåòéðöá àðàú764ëã åäî  áéú .)ב"ע קטו ע"ב" (לא ידיע"הוא ) הקיום
 òùô åëæ àì øáåò åëæ òùô- א "בהגר(א "א לז"זוהי מידת השפעת הרחמים מא

והנה בביאור מהות ). ה ואמר על פשע"וכן ד, ה ואמר דכתיב"א ד"צ יט ע"על ספד
לעיל ( ע נהורין"יש בו שש ש"ע ,ק נקרא אריך אנפין"עיש להקדים ש" פשע"בחינת 

  אשתמודע פרצופאא בחוטמןכשיה מאירים בחוטמא דילה )ה האי גלגלתא"ב ד"קכח ע
'  וע,ד"חבדהיינו ר "גכנגד '  ש:ס שלו"יע נהורין אלו הם כנגד ה"וש. )א"לעיל קל ע(

טמא וחא שב"כ ז" משא,ס"יכל ה בסודלעולם הם ק "עונהורין אלו של  .ת"זכנגד 
כנגד '  ק:קבועים בושכן רק המה ק "וכנגד  שהם ,ן נהורין"קאין מאירין אלא  דיליה
 הנה ו.ל זעירא דחוטמא" ר,א" זהוא מכונה ולכן .ותהאחר' ספיה' הכנגד '  ונ,חסד

 י אז,נ" ויש זיווג בזו,יש עת רצון בעולםכאשר . 765א"מורה על תגבורת הסט' אות פה
 נמצאת' אות פואז ה .ניתן למלכותהע "סוד שפב ו, לבדםנהוריןהע "מתגלים ש

שהוא רזא '  והפ, מתגבריםע"ששהלהורות על כך  ,ע נהורין"שהבאמצע אותיות 
 י אז, הדוריי חטא" ע,בעת זעםאמנם . ת בתוכם ונגנזת נבלע-  א" הסטתדאחיז

 ואז הוא בסוד , גניזת האוריינו והבחינתה גוברתנהורין והע " לש'מת האות פקוד
, ק דרך הארחא"פירושו שעוברת הארת חוטמא דע" עובר"ה). ב"ע קטו ע"ב (ע"פש

ולכן , א אין מקום לדין כלל"בגילוי הא). ב"ע קטז ע"ב(א פשע ואז הוא כבר אינו נקר
כאשר מענישים הטומאה , ועוד). א"ש כד ע"הקדוו "לש(אין שום מקום לפשע 

ז "ש כ"הקדוו "לש(ממילא יוצא שעצם הפשע נהפך לשפע . מתכלית ונגרם תיקון
éù íéã÷àã òôù òùô ìò øáåò òîùî éàî"ôì ï" àìå ãîåò åëæ àì à ).א"ע
ò øáå766)éàä (ïéôà øéòæá –שכן. ד"הרי הם המוחין חב, ל"ר כנ" הם כנגד הג' ש 

' קודמת לש' ממילא בעת הזעם והפ, עיקר ביסום הדינים הוא על ידי המוחין
, ל"ועוד י.  כשמתגברים המוחין' קודמת לפ'ומאידך הש, א"מסתלקים מוחין אלו מז

ע קטז "ב (א" השפעתו לזק ההשגחה היא תמידית ומה שנפסק אינו אלא מצד"דבע
   ).ב"ע

 éá÷åð úåçúî àçøåà àåää úéçð ãë ïéôà øéòæá éàäì éàä ïéá éàî
 áéúë éîèåç)áé øáãîá (éé óà øçéå 'íá767 - ק הוא שורש החיים "ארחא דע

 , הוא ההפך הגמורא שהוא תחת חוטמא דיליה"ארחא דזאילו  ו,כל הדיניםל מיתוקו
 יאכורסיבבחינת הוא א "וחוטמא דז ,הדיניםעיקר התיקון הוא שלא יתפשטו כן ש

 על ידי – êìéå,êìéå éàî , àæâåøã àçåø ÷éôðã .)ב"ע קטז ע"ב( ,למידן עלמא
 îå éá÷åð ïåðéàîïà àìå ìéæà äéî÷ çëùàã .)ב"ע קטז ע"ב(א "ארחא דז השפעת

 çëúùà- הדין כן ול ,עולםמן ה עקרונכלה ומת ,הדין נענש מידת בו המי שפגע
                                           

תורה דעת שלו היא אבר מת  ע ללאאדם רג, ל"וזב "א ע"ז נ"א על תיקו"בביאור הגר'  עי763
 וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת ,מת ונקרא
דוד מלך ישראל '  וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו,לזיווג

 .ל"עכ, חי וקיים
, צ"ר ולא כלשון של ספד"שון של אדר דכאן כל"א שהוא מצטט את לשון האד"ש בבהגר"ע 764

  .ע"וצ, צ כלל"ואכן לא מצאתי לשון זו בספד
 את עאלת]: לעניין דבר זה שכל האותיות רצו שבהם יברא העולם[ב " ע' זהר בראשית ב'עי 765

דהא פורקנא דאנת זמין למעבד בעלמא בי , ניחא קמך למברי בי עלמא, אמרה קמיה רבון עלמין, פ
, אבל בך אתרשים פשע בטמירו, אמר לה יאות אנת, ובי יאות למברי עלמא, ודא הוא פדות, רשים

 . ואפיק ידוירישיההכי מאן דחב כפיף , כגוונא דחיויא דמחי ואעיל רישיה בין גופיה
 .ב גורס את המוסגר"ע קטז ע"ב 766
 .ה קאים"ד ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 767
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) î äéòùé(ää" ã .)ב"ע קטז ע"ב ( מתבטל הרעכ"עיכן  ש,גדולה לעולםהוא טובה 
éé çåø éë ' åððéàå åá äáùð)ñ"åððéàå åá äøáò çåø éë à (– מבאר , ל"כהמשך להנ

יעביר מן  )ה" הוי'א נק"ז (א"רוחא דחוטמא דזכאן שלעתיד לבא בימות המשיח 
א אז הוא נייחא א דכשנשיב רוחא דחוטמ"כ בא"משא. החיצוניםאת כל העולם 

áéúë ïéôà êéøàá  .)ב"ע קטז ע"ב( ונקרא עובר על פשע )א"ז רצד ע"א(ורוחא טבא 
)æ äëéî (áåòåøòùô ìò , áéúëå )æì áåéà (íøäèúå äøáò çåøå -  מהפרדשקא

 לה צ"א על ספד"בהגר(ק ביום הכיפורים "והוא התגלות החוטמא דע, שופע חיים
והפסוק המובא כאן , ק"בואה הוא מחוטמא דעסוד רוחא דנ). ס מלחמת"ה וז"ג ד"ע

   .)ב"ע קטז ע"ב(מדבר אף הוא מרזא דנבואה שנמצאת עכשיו בגלות 
 íúä àçøà àåääá òùô ìò øáåò áéúë àëä àðàúå)áé úåîù ( øáòå

éé ' íéøöî úà óåâðì- ידי על הרשעים נענשיםאז , א"כאשר אין גילוי מחוטמא דא 

 .)א"ע קיז ע"ב(ס הֶדֶבר שיש בעולם " וז להם אפוךמארי ואינו א"דז דחוטמא רוחא
éìú àðå÷ú àåä àãå éàäì éëæã ïàîã äé÷ìåç äàëæäàú) àçøåàã ( àð÷éãã

àøé÷é÷éúòã à÷éúò äàìò àùéã÷ éø øîà "á÷ éàãå ù" äé êì àáèåàì éâñ - 
והנה הארחא מכונה . י"ברכו רשב, אחר שסיים רבי חייא את דבריו בתיקון הארחא

והנה על אף שאין הארת הארחא נפסקת . 768 הוא נמשך מסטרא דיסודשכן, "טוב"
מ זכה רבי חייא לקבל את "מ,  חיות העולם לשם קיומו ההכרחי'ובבחי, לעולם

éãçéå  ).א"ע קיז ע"ב (בעבודת האדםשכן דבר זה תלוי ,  תוספת טובה'הארתו בבחי
êìò àðâàì - ק " עם פה דעא"ל של יסוד דרדל"השמחה הזאת היא בסוד הזיווג הנ

   ).א"ע קיז ע"ב(
 áéúëã éàî àðàúå)àñ äéòùé (ééá ùéùà ùåù',øîúà ïéîåé ÷éúòá , 

àåä àäã769 àìëã àúååãç -  לכן ,)א"ל ע"לעיל ק(בחוטמא אשתמודע פרצופא 
שכן הוא שורש לכל " דהא הוא חדוותא דכולא"ואמר . חוטם מכונה עתיק יומין

ðàú àð÷éãã àçøåà éàä éìâúàã àúòùá à .)א"ע קיז ע"ב(זיווגין שבאצילות 
 àááéã éøàî åäìë ïéîåé ÷éúòã-  א"ע קיז ע"ב(שלוחי הדין שביצירה(.  äììéå- 

ע "ב(שלוחי דין שבבריאה  -àðéãã ïåäéøàîå  .)א"ע קיז ע"ב(שלוחי הדין שבעשיה 
מכיון שכבר , ל אינם יכולים לקטרג על האדם"כלומר שכל הנ - ñïéîéú .)א"קיז ע

דהיינו שלוחי  ('שייך בפרט לקלי" סתימין"ועניין . י אותו הארחא"העונות ענתכפרו 
ע קיז "ב (770 דתהומא רבא'ונטמנים בנוק, שכן הם סתימין ולא אתגליין, דעשיה) הדין

והם מלאכי קדישין ומעתה אין , שביצירה) מארי דינא(היינו אותם  -ïé÷éúùå  ).א"ע
úéìå771 çúôéã  .)א"ע קיז ע"ב(בעולם  שבעשיה לפעול 'להם רשות לצוות אל הקלי

àøèô772 àùàáàì - להאי מצווים  שאינם, דהיינו אותם שלוחי דין שבבריאה
ופעולתם היחידה היא לתבוע דין . שכן זו האחרונה שייכת ליצירה, רצועא בישא

ïàî éàäîå àð÷úì àééìâúà àçøåà éàäã íåùî  .)א"ע קיז ע"ב(ולקטרג 
 ãéçàã)ð"úéçàã à ( øäæàå)ñ" àúå÷éúùì àðîéñ àçøåà éàäã íåùî à

øäæàå éæçàã ïàî àåä éàäîå ( àðîéñ àåäã íéùø àçøåà éàäì äà÷úùì
àùéã÷ à÷éúòã - ב"ע קיז ע"ב(שמניחים את אצבע על הפה , כך משתיקים(.   

 àøòù ï÷úúî äàòéáø àðå÷ú)úéçðå (åô úåçúàî àãç àùéøî 
 àãç àùéøì- לצד 'חתונה והעובר מצד אתיקון זה הוא סוד השערות שבשפה הת 

                                           
 .ודהוא כינוי ליס" טוב"א ש"א ע" זהר ויקרא כ'עי 768
 .'דהא הוא' במקום 'דהאי'א גורס "ע קיז ע"ב 769
  .329לעיל הערה ' עי 770
 .'מאן'א גורס "ע קיז ע"ב 771
ושלח לכם את "ל שזהו לשון של שליחות וכעין לשון אונקלוס שתרגם את הפסוק"נ 772
 ."ןפטר לכון ית אחוכווי "- )בראשית מג יד(" אחיכם
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כ " מכיוון שהוא ג'מתתקן שערי'הוא ). ה תחות"א ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(השני 
ää"ã  åúìçð úéøàùì ).א"ע קיח ע"ב(מסייע קצת לפתיחת הפה דיימא סלחתי 

)æ äëéî (-  ה לרחם על בריותיו הנשארים "ממדותיו של הקב' אתיקון זה הוא
מ " מ,נצליכ ל"אף שהנשארים אין להם זכות כעל  , המקטרג את שלוהעששאחר ל

לכן מכונה מידה זו .  נחשבים גם הם לצדיקים,תוםבערך מה שנשאר בדור י
 ,פעולתואת אף בעת שמתעורר הדין ועושה והנה ). ב"ע קיז ע"ב" (לשארית נחלתו"
 כא 'י א"דבה" (השב החרב אל נדנה" בסודו ,הדיןאת מ אין מניחין אותו לגמור "מ
 אחר העונש שעבר ותרת השארית הנמההכן  ש,ש לשארית נחלתו" והוא מ,)כז

èé á íéëìî ( úéøàùä ãòá äìôú úàùðå(ãë" à .)א מב"ש א"פת (עליהם
 ùîî äàöîðä äàöîðä- מציאה 'הם נחשבים לצדיקים לפי ערך דורם וזהו בבחי 

   .â äéðôö (ùäìåò åùòé àì ìàøùé úéøà(áéúëã úéøàù  .)א"ע קיח ע"ב(
úää àîåô úåçúî àøçà àçøåà ÷éôð äàùéîç àðå÷" ã)æ äëéî ( àì

åôà ãòì ÷éæçä773 - וכאן בארחא תתאה הוא . במידה זו מאריך אף אפילו לרשעים
ומדה זו פועלת תוך כדי , כדי שלא תהיה לדינים בית אחיזה, פנוי משערות

ע קיח "ב(וכביכול אינה מניחתו לפעול דין ' ומשככת את זעמו ית, ד"התעוררות מדה
 - âî÷ íéìäú (åì äëëù íòä éøùà(ø íå÷ 'éñåé,ø í÷  ' øîàå çúô éñåé ).א"ע

ואז הם מתמתקים על ידי , ישראל נידונים על ידי דינים קדושים כאב הרודה את בנו
לכן כל היסורים שלהם שבגלות הם לטובה כדי שיסבלו עונשים מעט , החסדים

éøùà  .)א"ע קיח ע"ב ('שככה לו'כ " מאמהוזהו בחינת. י שכיכו דזעמא"והוא ע, מעט
ééù íòä 'ìàåé÷ - והוא מיתוק דשם אלקים , ק" דע'כל מיתוק הגבורות הוא מסט

ע קיח "ב(ק "א המושרש בע"וכלל ישראל מקושרים בז. ק"ה דע"י שם הוי"א ע"דז
æ øúñà ( äëëù êìîä úîçå(ãë åì äëëù åäî åì äëëù íòä éøùà" à .)א"ע

 äéæâåøî êéëù– שיכוך "ת את כלל ישראל היא בבחינת "כאשר הנהגת השי
 עובר מן ואהש הרי סאתם תשכשמתמלא ,א"קורה לסטמה שהפך זה הרי " מרוגזיה
 .)א"ע קיח ע"ב( 774חמת מלך מלכי המלכיםשככה שאז המן מיתת דוגמת , העולם

ã"ää äéæâåøá êéëù à" ã)àé øáãîá ( âåøä àð éðâøä éì äùåò úà äëë íàå
 àåä àã éðééãã àðéã- נחשבת כדין 'ואילו הנוק, ק" דין לגבי ע'א נחשב כבחי"ז 

וזה , גבורות' ה אתוון דה"כהיא כמו ' דהיינו שהנוקה "ככולכן כינויה כאן , א"לגבי ז
דהיינו בגילוי  - ééù íòä éøùà 'éîçøã éîçø åé÷ìà .)ב"ע קיח ע"ב(דין דדייני 

   ).א"ע קיט ע"ב (אפילו הדינים, רחמיםואז הכל ב, ה אלקים"השם השלם דהיינו הוי
ã"äëëù à,ïäîù ìë ìéìëã àîù 775 - הוא 'ש. ה" שמ'ה הוא בגימ"שככ 

' ושם אלקים הרי כולל במספרו את ב, ה דאלפין"ה הוא הוי"ומ, ן"אלקים דיודי
ק הכולל "והיינו ע, "שככה" שמהן נכללים בתיבת 'הרי שכל ג, י"ה ואדנ"השמות אהי

á÷å" ïéôðà øéòæì äéá çðàå äéæâåø øáòî ä .)א"ע קיט ע"ב (776את כל האצילות
éáòîåø øáìã ïåðéà ìë ìò - א העומדים לבר מתחת "כלומר על תיקונים דז

ללמדינו שאף , ואמר את כל זה בתורת הקדמה, ק ומעביר דינים דיליה"לפרסה דע
ואפשר כמו כן לומר שדרך ארחא . א"תכלית ארחא תתאה הוא לאתבסמא דינים דז

שאין באותו ארחא , י כך מתבסמין דינים דיליה"וע, ק"א לע"תתאה הוא שעולה ז
 àçøà àéðúã777 àð÷éãã äàìò .)א"ע קיט ע"ב(שערות הרי הם שרשי הדינים 

                                           
 .ה ארחא"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 773
 ).'אסתר ב" (כשוך חמת המלך"כ "וכן הוא הענין במיתת ושתי וכמש 774
ל "ממילא צ. כ"ע, א"ו ה"א וא"ד ה"יו,  דכליל כל שמהןשמא: א"ס ע" זהר פקודי ר'עי 775

 .א"אזי הוא מעביר רוגז ומאיר לז, א"ה לגבי ז"הרי הוא שם הוי, ק"שכאשר נתגלה הע
 .ה ויאמר"ב ד"צ יג ע"א על ספד" בהגר'עי 776
ארחא דתקונא קדישא עלאה עתיקא דעתיקיו דאיהו "בזהר מהדורת מנטובא הגירסא היא  777

 .'ארחא דתקונא'ע שגירסתו היא "בב' ועי". נחית בדיקניה
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 àùéã÷)é÷éúòã à÷éúò äàìò ( úéçð åäéàã)äéð÷éãá ( àîèåçã éá÷åð úåçú
é÷éúòã - ה קאים" דד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(ד "דהיינו תיקון השלישי דת(.  éàäå

àìëá ïåðéà ïìé÷ù àúúìã àçøà  àã}âì÷: {àìéòì àúúì àãå - תיקון ה' 
והוא הארחא שמתחיל (מתחת לפה הוא מקומו ו ,'כנגד התיקון הגא היא "ד דא"דת

ולא עד ( וממשיך עד הסנטר )ז"חלקיו אינם נוגעים זב' אשר ב', באמצע התיקון הד
וכמו שארחא דלעילא הוא המקום בו ). ה ארחא"א ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר( )בכלל

א למעלה "אף ארחא תתאה הוא מקום שדרכו עולה ז, ק"עובר רוחא דחוטמא דע
 .)א"ע קיט ע"ב (778י זה הוא מתבסם"וע, ואין לדינים שלו שורש שאין שם שערות

 òùô ìò øáåò àìéòì- א על "בהגר ( הארת החוטם לעבור על פשעכתל שם הול"ר
 ,אףהשכלומר  - åôà ãòì ÷éæçä àì àúúì .)ה ואמר לאעברא" דד" יח עצ"ספד
   .)א"ע קיט ע"ב (מקום להתחזק למעלהאין לו  ,א" דזםהוא סוד דיניהרי 

÷éæçä àì ïðéðúå,à áéäé àìéòìã äîë áúéîì øúà úéà àìã ú àø
àøáòàì, àøáòàì øúà áéäé àúúì êë - מקום נחוהשם  ,כמו בשפה העליונה 

 בשפה תחתונה אף , שיעבור שם ההוא רוחא לאעברא על פשעכדימשערות פנוי 
 י ארחא עליונה"ם עמתקא לאעברא אותם ול" דזםיהיב אתר שדרך שם יעלו דיני

àééìâúà àçøà àìëã àøéîè à÷éúò éàäáã øúà ìëá àðú  .)א"ע קיט ע"ב(
 àúúìã åäìëì áè- והנה . והוא שורש השכר לצדיקים, ס הוא עדן עילאה"מו

הוא טב לכולהו , )והם אותן האורות שנתגלו בדיקנא(ק " שיש גילוי בעבכל מקום
א ולמתק את "י יש להם מקום בהנהגה והמה המתפשטים להאיר בז"שע, דלתתא

אפילו למי  - àèéò éæçúà àäã780 àìëì áè ãáòîì ).ב"ע קיט ע"ב (779דיניו
ורות הרי הם אותן הא -àééìâúà àìå íéúñã ïàî  .)ב"ע קיט ע"ב(שאינו ראוי 

 àèéò úéì781 àåä àìà äéì òãéã ïàî úéìå ).ב"ע קיט ע"ב(שלא נתגלו בדיקנא 
éåãåçìá - תלויהשאינה דהיינו חלק ההנהגה  'ש שדבר זה תלוי בידיעתו ית"כמ 

ע "ב( והוא סוד הידיעה שאינה מכריחה ואינה מבטלת את הבחירה במעשי בני אדם
הוא  - åä àìà äéì òãéã úéì äàìò ïãòã äîëé÷éúòã à÷éúò à .)ב"קיט ע
המה כעין בחינת  ו.ס שלא נתגלה בדיקנא"מובחינת חלק הבשרשו בנעלם נשאר 
 .)ב"ע קיט ע"ב) ( שכר הצדיקים לעתיד לבאבבחינתו( שלא נתגלה עדייןס "מוחלק ה

 áéúë éàä ìòå)áö íéìäú (éé êéùòî åìãâ äî ' êéúåáùçî å÷îò ãàî- 
 .'שלו ית והוא סוד הידיעה . כלל להשגהניתנת האינ' עומק מחשבתו יתדהיינו 

 .וכל אלו התיקונים סובבים אותכן  ש, והוא בסוד הפה,אמירה' כ מה שבבחי"משא
כן שערות הדיקנא כמו  ו,מוצאות הפה' הדהיינו  ,י כלים"א עיאמירה המאחר ו, וזאת
לא באו מלובשים ו שלא נתגלו ,ס עצמם"כ אורות המו" משא.הם כלים ומדותאף 

 המכונהסטרא דחכמה בא מ והוא ".מחשבה"הכתוב ' בלים הם מכונלכן ו ,בכלים
והוא , 782ה מסטרי)ה"א מ"י פ"ס( עמקים' ים ימכונס "יו ,"עומק"ל "בלשון הכתוב הנ

סוד שכאן הוא ל " ר"'בפרוח רשעים כמו עשב כו"ל בתהלים "בהמשך הכתוב הנש "מ
                                           

 .ה"לפי התירוץ השני בריש הד 778
  .ל שזהו בעיקר עניין לארחא"וכנ 779
  . הערה הבאה'ועי, עצה' פי 780
) א"צו לא ע' פ(ש " עצה הוא השקאה כמ,ל"וז' רוח עצה כוה "דג "ז קכג ע"תא "בהגר'  עי781

 והענין שהיועץ הכל ניזונים וחיים ומתנהגים בעצתו וכן נקראים ,ואשקי לכולא 'יועץ דא נהר כו
בינה יועץ בשם ' כליות יועצות שהן אפיקי מים והכל מצד הנהר מימי החסד דאשקי לכלא ונק

 שיועץ תמיד דלא פסיק ונהר יוצא מעדן אשר לא יכזבו מימיו והחסד עצה שם המקרה כי התואר
ש מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה כי השותה המים "ל וכמ"המים הוא העצה כנ

דחכמה דהיא בימינא הרוצה להחכים ידרים ולכן ושומע לעצה חכם ואת ' אלו יחכם שהם כסט
דהיינו " אין עצה"ל ש"וכאן ר.  בגוףדעת המתפשטל הוא כינוי" עצה"יינו ש דה.ל"עכ, נועצים חכמה

 .שאין אפשרות להוריד את הדעת לכלים לקבלו
 .)א"דף ב ע(ח "תזא מ" ע'צ א"א על ספד" בהגר'עי 782
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 .)ב"ע קיט ע"ב (עליונההבה תלוי במחשה) א"ברכות ז ע( "'צדיק ורע לו כו"הנהגת 
øà"ïé÷éúòã à÷éúò íòî éúàã àîìòì êãáåò ïåð÷úúé ù – דהיינו עולם הבא 

   ).ב"ע קיט ע"ב(הרי הוא עדן עילאה שם הוא מקום שכר הצדיקים 
÷éìñå àøòù ï÷úúî äàúéúù àðå÷ú783ìéòì òøìî à784 –  מקומו של

החלק דהיינו ( 'קון ההתיהצדדי מהמתחיל   כולל את כל חלק צורת הדיקנאתיקון זה
 ,) שבסנטרשבולת הזקןל ועד התחתונהשפה הת תימתחהנחשב כפנוי משערות החל 

 מושם נסתיי(הקצוות של הפה ' עד כנגד בכלפי מעלה בהמשכה  לצדדים כיםממשיו
 ."סליק מלרע לעילא"כ האידרא שהוא "והוא עניין מש) התיקון הראשוןשני חלקי 

  אשר משם ולמטה עד סוף הפניםרוחב הפניםל כ לכסות את יםואחרי כן יורד
 àáè àîñåáã àúáåø÷ú éôçå785 .)ה ואמר לרישא"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(

 àìéòìã àîåôã àùéø ãò– דהיינו שמכסים על הלחיים 'חפי תקרובתא'' פי 
 'שכן שניהם מגיעים כא, ונקט בלשון יחיד). ה חפי"א ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(

,  עד לסוף הסנטר)ה חפי"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(חא תתאה למטה מתחת לאר
 àçúôã àùéøì àøòù úéçðå786 .)ב"ע קיט ע"ב(הרי הוא סיום הארחא תתאה 

àîåôã äàúú -  כאן מדובר על שהולך למטה באורך וברוחב עד למקום בו
ה ואמר "ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(מסתיים הארחא תתאה והוא בשבולת הזקן 

   .)לרישא
ø íå÷ '÷úàå àñéééø í÷ àã àðå÷ú ï ' øîàå çúô àñéé)ãð äéòùé (

 áéúëå ùåîé àì êúàî éãñçå)ç ãð äéòùé ( éàø÷ éðä êéúîçø íìåò ãñçáå
 éããäà ïééù÷– וחסדי מאתך לא ימוש'דהיינו , שהפסוק הראשון, קושייתו היא' 

חסדו את ת "ישה הרֶאאז ַיורק  ,עתיד לבא הלע שמדבר למימרא, נאמר בלשון עתיד
 שנאמר " רחמתיךובחסד עולם" סוקפאילו ה ו.כ עכשיו כשהם בגלות" משא,לישראל

 åù÷à àìå, ïðéðúã .'חסדו יתי "ענהגים ו מיינו משמע שאפילו בגלות הי,עבר' לב
ãñç úéàå ãñç úéà, úéà ãñçøáìã ãñç úéàå åâìã .åâìã ãñç , ïøîàã àä 
 ïé÷éúòã à÷éúòã– אכן הוא ו ,א"ק לז"נשפע מעהא  הו"חסד עולם"מתרץ ש

הוא לכן  ו.א"י ז"עהיא ההנהגה כן  ש,אלפי שנין 'ומתנהג גם עכשיו בגלות ובכל 
תהלים (ש " וכמ.ימי בראשית' ודהיינו ק "י ו"העולם נברא עכן  ש"חסד עולם" מכונה
 ,מוק עצ"כ חסדים דע" משא.ק דאצילות"והוא  מחסד ולמטה ,עולם חסד יבנה) פט ג

רק  והוא אשר יתגלה , סתם"חסד"ים מכונהם ו ,א לתתא"ו עדיין בזשלא נתגל
 ' בלי בחיק"מיות עשעומד בפני, ק" הוא ע'חסד דלגו' ).א"ע קכ ע"ב (לעתיד לבא

 א"זדשבדיקנא חסד ה' בחי 'חסד דלבר'' פי. )א"ע קכ ע"ב(א "התלבשות לתתא בז
והוא ) ה ואמר" דג" עכהוכן , ביקיראה "א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(' לבר 'המכונה

 )ב" כא עבראשיתזהר (מכיוון שהוא לבר מגופא " לבר"ומכונה . ק"א בקבלתו מע"בז
éø÷àã àð÷éãã àã àøèñá íéúñ àåäå  ).א"ע קכ ע"ב(ק ולמטה "מטיבורו דע
ï÷æä úàô - 787 להתגלותוומכאן ואילך התחיל, ד סתומים" כל התועד לתיקון זה הי 

   ).ב"ע קכ ע"ב(
á éòá àìå"ðàøèñ éàä àìáçì 788 -שכורת , י זה גורם לפגם גדול" שכן ע

ומה שנדרש עניין . ומעורר את הדינים, את החסדים העליונים כדי שלא יתגלו לתתא
לכן שם ו ,להתגלותשכן כאן מתחילים הם ,  ולא קודם לכן'זה דווקא בתיקון הו

                                           
 ".ונפיק"א שם איתא " קלא ע'עי 783
 .ה חפי"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 784
 .505לעיל הערה ' עי 785
 ".לרישא דארחא" לעיל דף קלא שם כתוב 'עי 786
 .באלין תקרובין דבוסמא שארי דיקנא לאחזאה: א"ז רצה ע"לכאורה יסוד דבריו הוא מאד 787
 .אמנם לא מצאתי כזה בכל הדפוסים, 'דיקנא'גורס " סטרא"ב במקום "ע קכ ע"בב 788
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מ אין "מ ו, לתיקונים הראשוניםות דומן שאינ789 דהזקןפאות אחרות'  בותמתחיל
תו  שתחיל,מזל העליוןה ,נוצר חסדה "ה' חהתיקון הכ גילוי לתתא עד "להם כ

עיקר ביסום הדינים ). ב"ע קכ ע"ב(ע "בפפאה נחשב כ לכן שם הוא . הסנטרבתחתית
דווקא  ולכן הזכיר ,שם מתחיל עיקר הזקןמ לכן ,ואילך' באתגליא מתחיל מתיקון ו

éúòã åâìã ãñç éàä íåùî÷  .)א"עע קכא "ב (איסור השחתת הדיקנאאת כאן 
âáå ïéîåé" äéá áéúë àúúìã ïäëá ë)àë àø÷éå ( íùàøá äçø÷ äçø÷é àì

î åçìâé àì íð÷æ úàôå"úòã ãñçã éåçøåà àìáçì àìã ïéâá èà÷é ïäëã 
éúà à÷ àã àøèñî -  לבד מה מ ,השחתת הדיקנאעל אצל כהן נאמר לאו מיוחד

סטרא דחסד בכהן הוא שורש ה שכן ,טעם וה.ו בלאו שנכתב לכל ישראלילע רשנאס
 כן ש,בדיקנא עוד יותרפוגם את זקנו הכהן י שמשחית "ממילא ע ו,ק"עילאה דע

   .)א"ע קכא ע"ב(יותר מכל ישראל   לדיקנאמחוברהכהן 
àøôñã àúåòéðöá àðàúå790 éðáîìå äàáøúàì ãñç êéøèöà àìëá 

 àîìòî éöúùà àìå äéì àòè÷ì àìå- דיקנא דיליהה "ה ,א"אפילו בחסד דז, 
 .א נאסרו בזה"דז'  שאפילו ישראל דאתיין מסט, והראיה.הזקןאת אסור לגלח 

כן ק ש"דיקנא דעשהוא דינא לגבי  על אף(א הוא חסדים "גם דיקנא דזכן  ש,והטעם
חסד דהיינו הנהגות אלו '  על בא בנויים"ז כי כל ענייני ,791כולו חסדיםק "דיקנא דע

 מנםא . חסדמכונה הוא לכן .)הולא למקטעילדיקנא  הי ולכן אצטריך לרבאה ל,ודין
דכליל כל   מחסד והוא יומאתותחילכן הוא  ש,792 חסד עולםמכוניםא "בזהחסדים ש

ק "כ דיקנא דע"משא .)תהלים פט ג(" עולם חסד יבנה "ש" וכמ,ק דיליה"יומין ו' ו
א נתגלתה  ובחינה זו ל,)ישעיה נד י" ('וחסדי מאתך כו"דכתיב , ה"נקרא חסד דקבה

é ãð äéòùé ( ãñç ùåîé àì êúàî éãñçå(áéúëã éàäå  .)א"ע קכא ע"ב(למטה 
æã àøçà àåä éàäå íìåò ãñç éø÷àã ãñç íìåò ãñçáå ïéîåé ÷éúòã" à-  בכך

 ק נקרא"הקדים לעיל ואמר שהחסד דעהוא החל בכך ש .ל"קושיא הנה את רץתי
 ,יש בזה סוד גדולהנה  ו.)ב"זהר תרומה קמ ע( אמת בעתיקא תליאכן  ש,חסד דקשוט

 לו שה או שמשלם למי שע,תשלום גמולקבל עליו  לםחסד שמצפיעשיית והוא ש
שם כ מי שעושה חסד שאינו ל" משא. אין זה חסד של אמת,עבורו או שעבד ,טובה

לכן לא נקרא ו ,א תלוי בעבודת התחתונים"ש שז" והוא כמ.תשלום גמול כלל' בחי
שם עבודת ל האין מגיעכן  הוא למעלה מן הבחירה ש,ק"חסד דעואילו . חסד דקשוט
חסד הוהוא ,  לכן נקרא חסד של אמת.'לפי ידיעתו יתנפעל רק  והוא ,ישראל כלל

ע קכא "ב (ק"י תיקוני דיקנא דע"תיקון מלכין דמיתו היה עכן  ש,שעושים עם המתים
èô íéìäú (é÷éúòã ÷éúòã ãñç éàäå äðáé ãñç íìåò éúøîà ï(áéúëã  .)א"ע

àåä àúîùðã ééçá àìà øîúà àôåâ ééçá åàì èåù÷ã ãñçå èåù÷ã ãñç - 
כ אינו מזומן להתפשט " והוא ג. לעילכמבוארו גמול שלוםאין עושים לתבאופן זה ש

ק הוא נשמתא "עכן ש, רק מוכן לעתיד לבאאלא  ,גשם וגבול' ז בבחי"עוההבהנהגת 
æ äëéî ( ãñç õôç éë(âáå" áéúë ë .)ב"ע קכא ע"ב(ף לגביו גואינו אלא א "זאילו ו

 àåä– 'שכן מטבעו להיטיב אפילו לאלו , "חפץ חסד"והוא , ק" הוא כינוי לע'הוא
והנה כבר אמרנו שעיקר גילוי . ואינו תלוי בעבודת בני אדם כלל, שאינם ראויים

äàúéúù àðå÷ú àåä àã ). ב"ע קכא ע"ב ('החסדים שלו הוא מהתחלת התיקון הו
úòã àøé÷é àð÷éããé÷éúòã ÷é.   

                                           
 .ן התורה הפאות הנחשבים לזקן מ'מתוך ה 789
 .צ"לא מצאתי דבר זה בספד 790
 .ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ה ועיקר וז"ג ד" א עצ"א על ספד"בהגר 'עי 791
 .ייסא'  רה" לעיל באדרא בד'עי 792
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á ïæçúàå àøòù ÷éñô äàòéáù àðå÷ú ' àúáåø÷úá ïéçåôú
àîñåáã793ïøéôù 794 -ומכיוון שאין שם .  זהו המקום הפנוי משערות שבָפנים

ודרך שם הוא שניכר בכל פרצוף מה , שערות מתגלה שם בקיעת האור שבָפנים
יקון הפרצוף והוא כינוי לת,  יפה תואר'שפירן'' פי. אם הוא בזעף או בנחת, עניינו

ק הנותנים לכל אבר ואבר שיעור "ואברים דיליה על ידי הגבורות הרי הם בוצד
יפה מראה ' פי -éæçîì ïàéå  ).ב"ע קכא ע"ב(ולכן מכח זה הוא יפה תואר . וגבול

 .)ב"ע קכא ע"ב(ובבחינת האור של היום הראשון , ח"דהיינו זיו הפנים התלוי בה
ø çúô" øîàå ù)á øéù (öòá çåôúëåâå øòéä é 'æ çåôú äîä úìúá ìéìë 

éðååâ795 -" והרי יש ב, ר"ד צבעים כנגד ח'ולכן יש בה ג, א"הוא כינוי לעד" תפוח' 
ז "ולפ, )י"כנגד נה' ת והב"האחד כנגד חג (ק" צבעים כנגד ו'וממילא יש שם ו, תפוחין

רשם והנה בשו). ה כד סלקא"ג ד" לח עז"א על תיקו"בהגר( תפוחין 'ט יש ב"יתבאר מ
אמנם נכלל בהם . 796א" צבעים הרי הם לבן ואדום הבאים מאו'של דברים יש רק ב

 'ומעיקרא הב. ה הדעת וכנגדו יש גוון שלישי הרי הוא הירוקא"גם מוח שלישי ה
אך כאשר הלבן והאדום נעלמים , צבעים הראשונים מכסים עליו והוא אינו נגלה

אשר בא הזמן לגאול את ישראל והיינו כ, ועולים למעלה הירוק נותר גלוי למטה
והוא , ת"ל הינם בסוד חג"הגוונים הנ' כל ג). ה ירוקא"ד ד" נט עז"א על תיקו"בהגר(

דהיינו בהתגלות היסוד , )ה ואייתי"ד ד"ז עח ע"א על תיקו"בהגר (797מ"דרגא דרע
á÷ êë"éðååâ àúéù ìéìë ïéçåôú ïéøú ä  ïéìà ïéçåôú ïéøúå ).ב"ע קכא ע"ב(

àðå÷ú ïåðéàãæ  ' àðéîàã ïéðå÷ú àúéù ìëã àììë ïåðéà- תיקון זה כולל את ו' 
æè éìùî ( éðô øåàá( ïåäéðéâáåíéé÷úà  .)ב"ע קכא ע"ב(התיקונים הראשונים 

 íééç êìî- א תלויים בו"ואם כן נמצא שאף חיין דז. א תלוי בתיקון זה"דעת דז ,
äî àðàúå ïé÷ôð ïéçåôú éð .)א"ע קכב ע"ב(שכן התפוחין מגלים את זיו הפנים 

àîìòì ïééç798 -" שכן בו תלויה הנהגת העולם הזה 799א"הוא כינוי לז" העולם 
בעת שהאדם שרוי בעצבות אזי כל  - ïéôà øéòæì åãéç ïééæçîå .)א"ע קכב ע"ב(

והוא בסוד סילוק , הרוחין דנפקין מלבא לאיברין מתכנסים בלב וכעין השינה
, גלים מהלב אל האיברים שבחוץאזי הכחות מת, וכשהאדם בשמחה. המוחין

לכן הדבר ניכר מיד . ואז האדם כאילו מתעורר משינתיה. והנשמה מתיישבת במוחין
והיינו סוד ברכת כהנים התלויה , הארת הפנים תלויה בתיקון זה. 800בפניו המאירים

   .)א"ע קכב ע"ב(בדיקנא 

                                           
 .505לעיל הערה ' עי 793
 .ב דה תרין"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 794
 .ה וריח"ב ד"ז עט ע"א על ת"ובהגר, ה תרין"ב ד"צ יט ע" על ספדא" בהגר'עי 795
 .ב"ה ע"כ קל"כמש 796
' הוא גהרי  כאשר נתגלה המתקלא ,ואם כן, )ב"ע פה ע"בבהוא וכן ( כוונתו לדעת המתפשט 797

  .השורשנתגלה שם צבעים ה
 .ה ואמר אתחזון"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר 'עי 798
 .א מקצה העולם ועד קצה העולם"נא עח ריש "א על תז"וכן הוא בהגר 799
מלבד הדמות של הגוף בתבניתו ומלבד הנשמה שבו , ל"זל בדעת תבונות אות פו "ברמח'  עי800

בצורה אשר לה הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם הוא זיו הפנים ותראי שזהו המשתנה 
 הלא תראי החולה פניו החי מן המת ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו

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 

 אבל הוא בפני עצמה כי הרי זיו של גוף הוא ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה
, ל"ח פתחי חכמה אות לב וז"ל קל"ברמח' עיו .ל"עכ, הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד

' הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף ומכל חוש יוצאות הארות מזה ולכן יוצאים ד
 .עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו
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 áéúë)å øáãîá (éé øàé ' áéúëå êéìà åéðô)åè æè éìùî (éðô øåàá êìî 
íééç - באור פני  "מצד אחד נאמר :ז"רצונו להקשות שהדברים נראים כסותרים זא
פניו משמע ש כאןמו, והרי החיים הנזכרים כאן אין תנאי נזכר לקיומם "חייםמלך 

' רגע אל אפילו תה נפסקת היםאוחיות לעולם ה כת נמשל ידיהםעו ,נהירין תדיר' ית
 משמע שיש ,)במדבר ו כה ("פניו אליך' ר היא" כתיבאמנם מד .היה העולם חרבו "ח

ת את "אזי מאיר השירק בעת רצון כשיש זכות בישראל ו שאין פניו מאירים ניםזמ
שקרא  ,מתרץ - ïéçåôú ïéøú ïåðéà ïéìà êìî éðô øåàá801 .)א"ע קכב ע"ב(פניו 

כל ו , עצמוק"הם דעללמדינו ש "'ואלין תרין תפוחין כ "-  "'באור פני מלך כו"ד
ם הי ואין מעש,י התחתונים" כי אין שם פגם ע,ם תדיראינק ה"ונים דעתיקה

נאמר שלעתים  ומה ש. וממילא נהיר תדירשם כללל יםאדם מגיעהבני של  הבחיריים
הוא מסתלק ואינו מאיר לפעמים  ש,א"מזדנפסקת א יההכוונה  ,ק" הארת עתנפסק
 ך א,טובה' תוס' חי זה הסילוק אינו כי אם בבהנה ו. מכח עבירות התחתוניםאליו
àúáåø÷úã  .)א"ב ע"ע קכ"ב ( לא נפסק לעולםזהשפע קיום העולם ' בבחי

 àîñåáã- שכן שם מתחברים הלחיים לתתא בתחתית , אמר דבר זה בלשון יחיד
 התפוחין עומדים למעלה 'ב). ה חפי"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(הסנטר 

 -éé øàé àðéîàã ' øáìã íéðô êéìà åéðô .)א"ע קכב ע"ב(בתקרובתא דבוסמא 802
, שכן זיו הפנים נמשך מן המוחין, והטעם. שיש זמן שהארתו נפסקת, א"ל של ז"ר

אמנם . והם מגלים את כחם בזיו הפנים, מכיוון שכל הנהגת הגוף היא על ידי המוחין
ואז עלמא בדינא אתדן , כ זיו הפנים דיליה"מסתלק ג, א"בעת שמסתלקים המוחין דז

תהלים ( ודבסו "עולם"ת מכונינוקבא  - áúî ïéøäð ãëãêø àîìò .)א"ע קכב ע"ב(
 יחדוה אזבברצון ושרוי כאשר הדכורא . )א"זהר בראשית לד ע(" 'מן העולם כו) "קו מח

 àðàúå, éðéöåá éðäã ïîæ ìë .)א"ע קכב ע"ב (הוא סימנא דזיווגא ויש שלום בבית
 ïéøéäð øáìã- ל  שמתקיימים עמכיווןבוצינין '  ונק.הק דילי" ו,א" דזרות ספידהיינו

 .)א"לקמן קלו ע( י הדעת דמלייא אדרין ואכסדרין" שבילי המוחין הנשפעים בו עידיהם
àìå êøáúî àîìò ìë  .)ב"ע קכב ע"ב (803ים שמן מסטרא דחכמהמכונהמוחין 

àîìòá àæâåø çëúùà - א "א מאיר על ידי המוחין והוא סימן להיות ז"פרצוף ז
רצונו של  עושים, מו שהיה בזמן שישראל היו שרויים בארצםבמצב של זיווג וכ

 דתהומא רבא 'שכן היה טמון בנוק, )א"הרי הוא הסט(אז לא אשתכח רוגזא . מקום
כ "שפע ואחא "מז 'הנוקמקבלת ובשעת הזיווג . וכמו שהיה בזמן שלמה המלך

 ,זהמתיקון הוא שורש התורה ו. וכל רוגזא לא אשתכח, מחלקת שלל לכל העולמות
ח "הכנגד  ,ברותיד' ידהיינו בבחינת  והוא מסוד הדעת ,תורת אמתהוא מכונה ולכן 

øáìã éðä éà äîå  .)ב"ע קכב ע"ב) (משלי ו כג" (תורה אור" הוא מכונה לכן .ג"וה
ëàò àøéãú ïàãçã àøéãú ïéøäðã ïéçåôú ïéøú êë"å - ק הוא השורש של "ע

. פניו תמידאת ין קבועים בו ומאירים  לכן המוח. ושם אין הזיווג נפסק כלל,האור
 ולפעמים ,א"מתגלה אורו לזבו  שיש זמן שאלא ,ל"בסוד שמחת הזיווג כמשוהוא 
   .)א"ע קכג ע"ב (א"מסתלק מזהוא 

 àúååãçá ïéôà øéòæ éæçúà ïéìà ïéçåôú ïéøú ïééìâúà ãë àéðú-  הוא
 והלב ).ח אקהלת " (חכמת אדם תאיר פניו" בסודו ,סימן שהמוחין קבועים בו

àúúìã ïéðéöåá ïåðéà ìëå  .)א"ע קכג ע"ב (חו לכל האיבריםוכאת  משפיע
 àúååãçá- י "עאלא נהירין אינם  ,ל"כמשובוצינין '  זמכוניםא ה" גופא דזאפילו

ניכר זיו על ידיהם  ו,בראששר "כל הנהגת הגוף מתגלה תחילה בגכן  ש,אור פניו
                                           

 .ה חפי"א ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר 'עי 801
, החלק העליון שהוא ללא שערות: 'והלחיים נחלקים לב, דהיינו החלק העליון של הלחיים 802

 .והחלק התחתון שהוא עם שערות
צ יט "א בספד"ב וכן הוא בבהגר"וכן הוא בקלד ע, ב בענין משח רבות" לקמן דף קלא ע'עי 803

 .ה ואמר נגדין"ג ד"ע
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àúúìã ïåðéà ìëå  .)א"ע קכג ע"ב (וףי איברי הג"חו עוכ משלים כ" ואח,הפנים
ïéøäð - ל עוד כ.סוף האצילותבהיא לתתא הרי  , של הנוקבארותספיה כל דהיינו 

 -ïéîéìùå ïàãç ïéîìò ìëå  .)ב"ע קכג ע"ב (804יתבא בחשוכא'  הנוקי אז,שאין זיווג
ìëî  .)ב"ע קכג ע"ב (אפילו המלאכיםוות מאחר הזיווג נהנים כל העולכן לש

å àúåîéìù àãç àúòùá ïééìîúà åäìë ÷éñô àì åáéè ìëå ïéøäðå ïàãç àìë
àãç àúòùá ïàãç åäìë - והב,  השפע המגיע להם עצמם'א:  דברים'מנה כאן ב' 

   .)ב"ע קכג ע"ב(שנוספת הארה בעולמות העליונים 
ú"âáå ïéøäð àìã ïîæ úéàå ïéøäðã ïîæ úéà øáìã íéðô ç" áéúë ë

)äë å øáãîá (éé øàé 'à åéðô êéì)æñ íéìäú ( àìã ììëî äìñ åðúà åéðô øàé
ôú ïééìâúà ãë àìà àøéãú éåäïéçå ïéîéúñã ïéçåôú ïéìà àðàú àìéòìã 

 àøéãú ïéøååçå ïéøéäð- ולכן כאן הוא שורש , ג"דהיינו הדעת הרי הוא שורש החו
א קיא "ו כללים ח"לש(ז כאן הם תרוייהו נהרין וחיוורין תדירא "ועכ, "צח ואדום"ה
ïéàîã÷ ïéðå÷ú àúéù ìëå øáéò ïéòáùå äàî úìúì ïéøéäð ïåäðîå  .)ד"ע

 áéúëã àåä àãä ïìéìë äéá àð÷éãáã)æ äëéî ( åðîçøé áåùé- ל שישוב "ר
 áåùé", ììëî" .)805א"ע קכד ע"ב (להתפשט לתתא ממה דהוה סתים בקדמיתא

ïééìâúà ïéðîæå ïéøéîè ïéðîæã, àåä àëä "åðîçøé áåùé",ä àúúìã éàäáå  àå
"úîàå"806 - לעד ואין לו הפסקהקיים  הוא דבר "אמת"ל ד" הרי קי,יש להקשות, 

ודברך אמת וקיים 'דימים נוראים ג בנוסח התפלה "ו אנשי כנהקבעוכמו שמצינו ש
 ,הוא הדבר שכתבנו למעלהד ל"וי . אמרינן דזימנין טמירין אנוןט"מ, כ"א ו.'לעד

 וזה אין לו הפסק ,לקיום העולםהוא ' אה :'בחי' יש בא "הבאים לזק "תיקוני עבש
' בחיאילו הו. 807"ואמת"והיינו בחינת  ) אפילו כשאין עושים רצונו של מקום עולמית

והוא זמנין ,  דברכאן לזיווגרוטובה ונהי' א תוס"ק הוא להשפיע לז"של תיקוני ע' בה
 ú àåä àãàðå }ãì÷. {äàòéáù ìéìëã÷ ).א"ע קכד ע"ב(טמירין וזמנין אתגליין 

ù àúé– א"ע קכד ע"ב(ו "בתוספת וי" אמתו" ולכן נקרא( . ïéçåôú ïéøúá
ïé÷éúòã à÷éúòáã.   

àðå÷úàð÷éãã äéðøçåñ éøòùã àèåç ãç ÷éôð äàðéîú 808 -ד " כל ת
וכאן , המזל העליון והמזל התחתון,  מזלות הן שבהן נכללין הכל'וב. נכללים במזל

חלק הכאן מתחיל ).  בחיזוה"ג ד"צ יא ע"א על ספד"בהגר(עוסק במזל העליון 
 בתחתית הסנטר תו שתחיל,הוא כל עובי הזקן עצמוהרי של הדיקנא  809השלישי
 כוונתו 'נפיק'כ האידרא "מש. טיבורא דליבאלארחא תתאה ונמשך עד הבסיום 

 'סוחרניה'' פי) א"ע קכד ע"ב. (810שהוא נפיק לחוץ להתפשט מתתא לעילא
àøåáè ãò àìå÷ùá ïééìúå  .)א"פו עע "ב (מתחתיו שהשערות סובבים את הסנטר

÷àðå÷ú ïé÷úà éøá øæòìà íå  .811)ה"א בהגה" יט עצ"א על ספד"בהגר(דליבא  -
                                           

  .י מעמידתם פנים בפנים כאשר הם שווים בקומתםוהוא לאפוק, א" זהר בראשית לב ע'עי 804
 .ש אתחזון"ה וז"ב ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 805
ג מידות הנמנות "א וי"ד דא"ג ת"זו ראיה נוספת לכך שהפסוקים של מיכה המה כנגד י 806

 ).ב והתקונין"צ כה ע"א על ספד"בהגר(א "א הבאים בהארה מא"בפרשת כי תשא המה תיקוני ז
ולכן , ק"א נשרש בע"שכן תחלה לא היה ז, תחדש לאחר תיקון דמעשה בראשית דבר זה נ807

ואילו עולם התיקון מכונה עולם , "עולם השקר"נקרא לכן עולם התהו ומתו המלכים בעולם התהו 
מ נשארת בו מקצת "מ, א לאחר התיקון"על אף שלפעמים מסתלקים המוחין מזוהנה . האמת

 אלא "מיתה"הדבר ' לכן לא נק). א"זהר לך לך פג ע(דחיותא ובסוד קיסטא , הארת הדעת שבגופא
 . דהיינו תרדמהרק דורמיטא

 .ה מזלא"ב ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 808
' ח-'ומתחתית הסנטר עד טיבורא דליבא המה התיקונים ו', ו- 'עד הסנטר המה התיקונים א 809

 . פאות'ובסוד ה
 .ל מעילא לתתא"אמנם נדצ, ע"כך הוא בב 810
 .ו" בשם הלש'א בעניין תיקון הח" דברינו לעיל קלא ע'עי 811
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 øæòìà éáø í÷ àã)äéøá (ìæîá éåìú ìëä øîàå çúô812 - כלומר כל העולמות ,
שכן ידוע שעולם האצילות הוא כנגד מידת חכמה , והטעם. העליונים והתחתונים
ה מידת חכמה דאצילות אשר "ה, הוא תלוי בפרצוף אבאו, דכללות כל העולמות

ע קכד "ב (813ד דנפיק מאוירא"ושורש לשורשו הוא ביו, שורשו הוא במזל העליון
כולם הם תיקונים וסידורי חסדים כן  ש,הכלאת תיקון זה הוא הכולל ). ב"ע

 לכן הוא .א"זלהכל עד את  תיקון זה ממשיך מנם א,ומאורות ורחמים גדולים
מתפשט כן הוא  ו.א" קומת זתתחילואילך היא משם כן  ש,טיבורא דליבאב מסתיים

 שאבא )א פתח מא"גדלות דז) (טיבורא דליבאבמסתיים פרצופו ש(בכל קומת אבא 
מזל  לכן נקרא .מזל העליוןה שמקבל מחסדיםא לפי ה"החסדים לזאת הוא הממשיך 

זיה נהוריה באוירא א דאתח" יסוד דרדלה" ה ובו מתגלה חסד עילאה,נוצר חסדזה 
 חסד דאוירא מתגלה כן ו,ר"מתגלה בדיקנא בסוד נוצכן  ו.815ן" בסוד רצו814ובמצחא

כל לחסד הזה הוא שורש כן ה ש,העניןביאור  ו.ד"חס 816ר" ולכן נקרא נוצ,שם
הרצון הרוצה בקיום הנבראים גופא  והוא ,החסדים הנמשכים בכל הפרצופים

כל למקור הכאן הוא לכן  .א"ברדלובהשפעתם בשביל תכלית הרצון העליון ש
ס "וה .817)במדבר כד ז( "יזל מים מדליו "ל מלשון"מזהוא  מכונה  ולכן,ההשפעות

                                           
ש שהוא שהוא נובע "ע" נוזל"שהוא מלשון " מזל"לשון ' ג שפי"א כח ע"ו כללים ח" לש'עי 812
 .תמיד

אתפשטותא , אור דא רזא סתימא, אור דכבר הוה, ויהי אור: ב"ז ע" זהר בראשית ט'עי 813
בקע בקדמיתא ואפיק חד נקודה סתימא , דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה סתימא

מה , פשטכיון דהאי י את, וגלי האי נקודה י, מרזא דיליה דהא אין סוף בקע מאוירא דיליה
, כד אשתכח מניה נקודה קדמאה י, מההוא רזא דההוא אויר סתימאה, דאשתאר אשתכח אור

 .ואמרה "ב ד" ע'צ ה"א על ספד" בהגר'ועי, כ"ע, אתגלי לבתר עליה מטי ולא מטי
מחסד דעתיק יוצאין חמש חסדים והוא חסד עילאה , ל"א וז"ע' צ ד"א על ספד"בהגר'  עי814

ומתפשט בדיקנא במזל עליון שנקרא נוצר חסד נוצר הוא , לכן הוא רצון עליון, שמתפשט במצח
  . ל"עכ, רצון כידוע

 .פתח מבא "ש שער א"פת' עיו . דהיינו רעוא דרעוין815
  .ן"רצו אותיות ר הוא"שכן נוצ 816
מצד שהמה מורידים שפע לעולם ,  הטעם שהמזלות התחתונים שברקיע נקראים כןכ" וזהו ג817

, ל"ג וז"א ע"צ י"א על ספד"בהגר' עי( נכללים בסוד התליהם  כ"אעפ ו,התחתון בסידור הטבעי
 את ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים"כמו בי, ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(

ב "י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כמו שני המזלות כידוע, נ"שהן זו' והן נכללין בא, כל הגילופים
ה "וכ, ובו נאחזין כל צבא השמים ונכללין בו, שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, מזלות

 כל וממנו מתפשטים, והוא מתפשט באורך הראש, שכולל את כולם ונקרא תנין' א, באלו הגלופין
חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, הגילופים לכאן ולכאן

לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד 
והוא התנין , צדדי הפנים וחד על הראש' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, לעילא דגלגלתא

הרי הוא .) ל"עכ, והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל הראש ולכן נקרא תנין, את כולםשכולל 
 , כמו כן כאן.ונמשכים אחריו כחיילין בתר מלכיהון, הנחש בריח המהפך את כולם לרצונו

אלא ברחמים גדולים העליונים , ם סידורי אורות המשפיעים שלא לפי הסדר הטבעיינהתיקונים ה
ל "ז ארז"וע. שידוד כל המערכותלולכן שם הוא שורש . לעשות נפלאות בעולםכדי , א"ממדרגת ז

, )א"ו ע"שבת קנ(שכן אין מזל לישראל , )ב"ח ע"ז קמ"ת ("ת שבהיכל"ואפילו ס, הכל תלוי במזל"ש
 פ הטבע אין מציאות לישראל"כי ע, כלומר שלעולם אין ישראל תליין אלא באלו המזלות דלעילא

להוליד תולדות היה תלוי בכדי וכל זיווגא דלהון , )א"ד ע"יבמות ס(ם היו  האבות עקריכןש, כלל
לכן עד אברהם לא היתה . ל דהיינו נוצר ונקה ובסוד החסד והנפלאות"מזלות הנה' בסוד זיווגא דב

שכן עד ימיו , טעם הדבר). א"ז ע"מ פ"ב(ל "ש רז"ואילו מאברהם ואילך התחילה הזקנה וכמ, זקנה
והיו ימיו ' לא ידון עוד רוחי באדם גו"ש "וכמ, א"ה ההנהגה אלא מסטרא דזה לא הית"של אאע

ש "וכמ, א"ואז נותרו בסטרא דז' דלא נשיב רוחא דפרדשקא כו, )בראשית ו ג" (מאה ועשרים שנה
שכביכול הוצרך , ה ואילך"והנה מאברהם אע). ב"ד ע"ל(ובפירוש הגאון שם ) א"ד ע"ל(ה "ד פ"בספ
כלומר , זרע ישראל בסטרא דנפלאותלאור עולם את להוציא מ "ע בעולם ת לעשות נפלאות"השי

והיינו . הוצרך להשרישם במזל עילאהוכדי לעשות זאת , א בחיין דלעילא"שיהיו מתקשרין בא
והוא , )בראשית כד א" (ברך את אברהם בכל' ואברהם זקן בא בימים וה"שנאמר , עניין הזקנה שלו

שכן אברהם היה , ומשם ירש את כל הברכות). ב"ד ע"לקמן קל(א "דא" ימי קדם"בסוד תיקון ד
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 שמן המתקדשים על ידיבגדים ה'  והם ח, דאתלבש בתמניא לבושיןרבא כהנא
ים אל היורד 818תיקונים הנכללים במזל עילאהה' הם חהרי  ,)משח רבות(המשחה 

הנה תיקון ו. 'פ מדותיו גו"זקן אהרן שיורד ע") ים קלג בתהל (כ"אמהמבבחינת אבא 
שכביכול  התיקוןהוא כן  ש".יכבוש עונותינו"המכונה בנבואת מיכה תיקון ה הואזה 

חותר חתירה " 819 בירושלמיש"מובבחינת (ל "בגדים הנלתחת מונות והעאת מטמין 
ן איהנה ו .א" כלומר בזמזלאלתחת ממטמין אותם דהיינו ש ")'כ כו"מתחת כסה
 ממתיןוהעוון ם או שסובל כן בה ש, נושא עון ועובר על פשעותדיממידה זו כ

כאן הוא אילו  ו,ט"מעי תשובה ו"לגמרי עאת העוון או שמעביר , עליועניש להמ
חסד ה כאן שכן , לכף זכותומכריעכבר אם הוא שקול ש כלפי חסד ה מט"רב חסד820"

כיצד מטה ' ז בגמ"ו ע ואמר.המתקלאזכות של ה כף דהיינואבא בבחינת פרצוף הוא 
את שסובל עניינו  "נושא" ',פי ).ב" ע'ערכין ח (א נושא"א כובש וח" ח,כלפי חסד

 מן  האדם שמסתיר אתעניינו "שבכו"אילו  ו,העונש לאחר זמןאת ומניח העוון 
שאינו מעניש עניינו סובל כן  ש".נושא"מידת מגדול יותר חסד הוא לגמרי והקטרוג 

 , ונשאר הדין במחשבה עבור חטא זה,מ אינו מאיר פניו אליו" ממנם א,עבורו
 דומה וזמידה אין עדיין מ "ומ .לגמריאת העוון הוא מסתיר ם  ש,כ בכובש"משא

בסוד תשובה ו מוחלטשם הוא נקיון וקבל בתשובה תהוא מעל ידה  ,למדת ונקה
 מתגלה כאןבסוד החסד ההוא  והכל ,ז"ש אח"זכיות כמכעונות ה ים שנעש,מאהבה

ñ åìéôàå" ú .)ג"א ה ע"ו כללים ח"לש (821ס"שורש המזלין הוא במו .)א מג"ש א"פת(
 ìëéäá- והנה על פי . ת קדוש תלוי במזל"כיצד יהיה ס, לפי פשוטו הדבר קשה

שכן התורה נפקא , ת הוא בבחינת אבא דאצילות"שכן הס, הסוד הדבר מבואר

                                                                                                                         

א דאתגלייא שם "דהיינו חסד דאוירא ודרדל, "נוצר חסד"ס "וה. י נתגלה החסד"הראשון שע
ומלמד שהגביהו למעלה מכל , )בראשית טו ה" ('ויוצא אותו החוצה גו"לכן כתיב בו . במזלא

ו "ר פמ"ב(ל "ש רז"וכמ,  שאברהם נקרא כהןס מה שמצינו" וז.המזלות והשרישו במזלא עילאה
ל במדרש "ארז: נוסף כאן מהדפוס הישן" ['ולא ינחם אתה כהן לעולם גו' נשבע ה"פ "עה) ה"פ
  ].ר"ג כאדה"פ ואעשך לגוי גדול לכה"ע) ילקוט בראשית יב סג(

ומהאי דיקנא נחית , דיקנא דכהנא רבא עלאה,  מה דיקנא אתגלייא:ב"ב ע" קללעיל'  עי818
ובגין כך תמניא תקונין , דיקנא דכהנא רבא בתמניא תקונין אתתקן, דיקנא דכהנא רבא דלתתאל

'  ועי.כ"ע', ד כשמן הטוב עלה ראש יורד על הזקן וגו"לכהנא רבא כד משחא נחית על דקניה הה
וידוע שאבא נכלל במזל עליון שהוא בחינת דכר ואימא נכללת , ל"ג וז"ח ע"צ י"א על ספד"בהגר

  .תיקונים כידוע' חתון שהוא בחינת נקבה ומזל עליון כולל כל החבמזל ת
ונתנו אותה ) למנשה(ר לוי מולא של נחושת עשו לו " א:ב"א ע"ירושלמי סנהדרין נ'  עי819

כיון שלא , ז בעולם שלא הזכירה"שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע, בתוכה והיו מסיקין תחתיו
בצר לך , בי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסתהועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה א

' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה
הרי אני קורא אותו , אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם

כי השרת מסתמין את החלונות שלא והיו מלא, אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין
ה רבונו של עולם "והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב, ה"תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב

אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי , ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה"אדם שעבד ע
 מתחת כסא הכבוד ה חתר לו חתירה"מה עשה לו הקב, אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה

עוד '  ועי.כ"ע, הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו, שלו ושמע תחינתו
וחתר חתירה לעילא לגבי מזלא על , דצלי צלותיה, ויעתר יצחק,  דבר אחר:א"ז ע" קלתולדותזהר 
אל , ה" ויעתר לו יהווכדין', ותתפלל על ה) א א י"ש(דכתיב , דהא בההוא אתר תליין בנין, בנין

 .כ"ע, וכדין ותהר רבקה אשתו, ה וקביל ליה"חתירה חתר ליה קב, אלא ויחתר לו, תקרי ויעתר לו
 אמר רבא חיי בני ומזוני לא :ל בגמרא"חזכ "כמשו, וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה

  ).א"ח ע"ק כ"מו( בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא
נוצר "הרי הוא תיקון ד" רב חסד"ש כאן שמזכיר את עניין תיקון ד"רי הפתע גדול בדב"צ 820

דהיינו מתיקון , שכן סופו. ויתכן ליישב את לשונו בכך שהוא מחלק בין תחילת הזקן לסופו". חסד
 .ע"פ צ" רב חסד ועכ'כ הכל הוא בבחי"יש לו גדר אחר ואעפ,  והלאה'ו

 מיוחס לדכר שבו הרי 'ולכן המזל הא,  בזיווגשכן הם תמיד, ע"זה אינו סותר את דברי הב 821
 . שכן הוא שורש הגילוי בפועל'והמזל השני מיוחס לנוק, הוא השורש של עצם המזלין
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ע קכד "ב ()א"א ע(צ "א על ספד"גרש בריש בה"מאבא ואילו חכמה מכונה ספר וכמ
, )ו"ח נקודות פ"ע(ספר תורה  שיסוד אבא הוא המכונה כאן, ועוד אפשר לומר). ב"ע

àðîé÷åà àã äìî  .)א"ע קכה ע"ב ()ב"זהר בראשית לז ע(שכן מידת היסוד מכונה ספר 
àúåòéðöã àøôñá822ñ ïðéðúå ìæîá éåìú ìëä éëå àìëúñàì úéà àëäå "ú 
ùã÷ å÷úøðå ùã÷ ùã÷ ìëéääå – נרתיקו"אזי , עניינו פרצוף אבא" ספר" אם "

עניינו יסוד דאבא " ספר"אם הו. הוא יסוד דאמא" היכלו"ו, הוא יסוד דאבא
וההיכל הוא כינוי , 823אזי הנרתיק הוא כינוי ליסוד דאמא, א"המתפשט עד חזה דז

ונרתיקו ", "קודש"ת ולכן הוא "ק הוא הס"עוד אפשר לומר שע.  הנבנית על ידו'לנוק
 .)ב"ע קכה ע"ב ('והיכלו הוא כינוי לנוק, ק"א שהרי הוא לבוש לע"ההיינו ז" קודש

 áéúëå)å äéòùé (÷÷ øîàå äæ ìà äæ àø÷å"ñå ïåðéà úìú àä ÷" ïåäéìá÷ì ú
 ùã÷ àåäå ùã÷ ìëéääå ùã÷ å÷úøð- הקדושות שבתורה הינם כנגד מידות 'ג 

י הוא מקום זיווגא דרוחא ברוחא הר, ד שכן שם הוא משכן הנשמה"המוחין חב
ולכן המלאכים בשירתם . ומהם שורש המלאכים, ד" נשיקין שהוא בחב'בבחי

äøåúäå  ).ב"ע קכה ע"ב( הקדושות כדי לקבל שפע ממקורם 'אומרים את אלו ג
âá äðúð ' äùìù íéîéá úåìòî ùìùá úåùåã÷–" תורה : ך"הם תנ"  קדושות'ג

, )ה"ז פ"ר פי"ב" (ות חכמה של מעלה תורהנובל"ל "ש חז"הוא בסוד חכמה כמ
וכתובים הוא בסוד , "מבינה נביאים ")א"ז נה ע"ת(ש "וכמ, ונביאים הוא מסטרא דבינה

" ויכתב ספר זכרון לפניו" נ"שכן כתיבה היא כינוי ליסוד וכמש, א"היסודות דאו
 'א: ה להר סיני" הפעמים שעלה משה רבינו ע'הם ג"  מעלות'ג"ו. 824)מלאכי ג טז(

לשם , 'ב, )ה"ב בהגה" ע' אצ"א על ספד"בהגר( דיבור 'והוא בסוד דעת ובבחי, ת"קודם מ
לוחות "והמה המכונים בכתוב (, א שבניינו מאבא" דז'קבלת הלוחות הראשונות מסט

 אשר בניינה הוא מאמא ' דנוק' לשם קבלת הלוחות השניות והם מסט'וג, ")הברית
 ùìùá äðéëù, ïåøàå úåçåì ).א"ע קכו ע"ב(" לוחות האבן"והמה המכונים בכתוב 

ñá ìëéäå" àéìú ú- ק אשר שם הוא "עיקר מקום השראת השכינה הוא בבית קה
ארון , ת והלוחות כנגד חכמה"כאשר הס. ת שכתב משה והארון"ס, מקום הלוחות

ע "ב (825ק בעצמו וכנגד אמא"והיכל הוא קה, ת כנגד יסוד דאבא"הוא נרתיקו של ס
é äéîøé ( ïàî åúçú ìà íéîùä úåúåàîå(àå áéúëå ìæîá àéìú åäé .)א"קכו ע
äéàãå àøôñá àðîé÷åà éëä àìà àìæîá àéìú éåäì åììä úåùåã÷á 

àúåòéðöã )א"יט ע(ã éøòù ìëã àùéã÷ àøé÷é àèåç éàä ã äéá ïééìú àð÷é
 ìæî éø÷úà- ולכן , ג התיקונים" הכולל את כל י826א"ד דא" דת'הרי הוא התיקון הח

î" ïéùãå÷ éùã÷ ìëã íåùî è .)א"ע קכו ע"ב (827כונה יקירא דדיקנאהוא מ
 ïééìú àìæî éàäá àéùãå÷ã- ד ובסוד ג" הקדושות של התורה הם חב'סוד ג' 

ונקט . ד המאירים שם"ב ת"ב אתוון הרי הוא שורש י"ס והמה י"ת דבמו"ההויו
   ).ב"ו עע קכ"ב( אתוון 'ה מתחלקת לד"שכן כל הוי, בלשון רבים" קדשי"בלשון 

ñå"òà ú" ìëéäì ìééòã ãò ïéùåã÷ øùò äéìò ìç àì ùåã÷ åäéàã â– 
וכנגד זה יש לו , ל"ה כנ"ה ב" של שם הוי'ת הוא בחינה של אבא כנגד האות י"ס
ק דמדיד משחתן "דהיינו בוצד, ס"ציור כל הפרצופים הוא על ידי מו". עשר קדושין"
מכיוון , ס מתגלה במזלא"ומו. םי נבנים כל הכלים ושיעוריה"וע, )ב"ח נח ע"ז(

לכן רק לאחר כניסתו להיכל הרי הוא יסוד , ס"ת דמו" ההויו'שכלולים במזלא ג

                                           
  .מזלא דכלא תלייא עד לבא ביה תליין עלאין ותתאין: א"יט ע 822
  .ת"ש שכוונתו לישסו"ע 823
 .ע"וצ, ב"ל שכוונתו לזהר בראשית לז ע"נ 824
 .שמשמע משם שהוא כנגד יסוד דאימא, ת"ה וס" לקמן ד'עי 825
 .כלומר ולא מזלות הרקיע 826
  ".יקירא קדישא דכל שערי דדיקנא"כ כאן "ס מש"וז 827
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ואילו כל ,  הקדושות שבאבא שכן בבחינתו הכל כלול בטיפה אחת'יש לו את י, אמא
éø÷úà ìëéäì ìééòã ïåéë  .)א"ע קכז ע"ב(ההתפרטותו שלאחר מכן תלויה באמא 

åã÷ùúåùåã÷ øùòá  ïøáçúà ãë àìà ìëéä éø÷úà àìã àìéòìã àðååâë 
 ìëã àùéã÷ àøé÷é àèåç éàä åäéàã ìæîá éåìú ìëä àðàúå úåùåã÷ øùò

éìæî ïééìú äéðîã íåùî ìæî éø÷à éàîà äéá ïééìú ïéøòù –ב " יסוד כולל י
ב המזלות בסוד "וכנגד י, )ב"זהר בראשית מד ע(" כליל בשית וקיימא בשית"שכן הוא 

והוא כנגד חודש העיבור , ן הוא כללות היסוד" שבין שני הווי' ועניין הא".ו"וא"
שכן , ב המזלות דלתתא יונקים משם"כל יו, ה תנין השמים"וכנגד התלי ה, שבשנה

יזל "והנה הם מכונים מזלות מלשון הכתוב . ב התיקונים הנכללים שם"הם בסוד י
והם מקבלים , א הוא משםשכן כל שפע שבעולם דלתת, )במדבר כד ז" (מים מדליו

ïéàìò äéðî éìæîå  .)א"ע קכז ע"ב(את כח ההנהגה הזו משורש האי מזלא דדיקנא 
 ïéàúúå- "שרשים'והנה לכל דבר יש ב. ן"היינו זו" תתאין"ו, א"היינו או" עילאין  :

כאן עוסק בשורש המציאות של .  שורש הנהגתו'והב,  שורש מציאותו העצמי'הא
 'כל מלי דעלמא עלאין ותתאין'ש אחר כך "ומ. ין עצמםהמזלהעולמות שהוא מ

שאין  -âáå" àééìú éäéà ë .)ב"ע קכז ע"ב(כוונתו לשורש הנהגתם וכל צרכיהם 
אשר תליין , הרי הם השערות המתפשטות מעילא לתתא, ד כמו תיקון זה"בכל ת

כ "משא, ועיקר שורש ההנהגה איננה אלא משם, בכדי להשפיע שפע לכל העולמות
ע "ב( פרטיות לשם תיקון שלימות שפע ההנהגה 'ר התיקונים שאינם כי אם בבחישא

å ïéàúúå ïéàìò àîìòã éìî ìë ïééìú äéáååìéôàñ " ìëéäáù ú .)ב"קכז ע
øèòúîã – כלומר אפילו אבא עילאה שהרי מקבל הוא את הארתו משורש אוירא 

àì úåùåã÷ øùòá  .)ב"ע קכז ע"ב(א המכונה עטרה "והוא יסוד דבינה דרדל, עילאה
 äéììëî ÷éôð–  ב"ע קכז ע"ב(אפילו זיווג אבא ואמא תליא במזלא( . øàù íò

éàäá ïééìú åäìëå ïéùåã÷.   
ïàîå828ää ïééôëúîå äéî÷î ïåäéáåç ïùáëúà àðå÷ú éàäì éîçã " ã

)èé æ äéëî (à åðéúåðåò ùåáëé"ø ì" ÷éúò ïéùéã÷ã àùãå÷ì éøá êéøá ù
àìëî - הדיניםאת  עניינם לכפות ו,רות התלויים לתתא השעיינותיקון זה ה. 
 ואחיזת ,א"לת רישא דזיתחלעד ה "ה ,מזלות מתפשטים עד טיבוראה' בכן  ש,והענין

 ולכן צריכות השערות לירד דיליה  ברישא,א" בשערות השחורים של זיאהקליפות ה
תיקון את המי שרואה בחלום של האדרא היא שאפשר שכוונתו ו .עד לשם לאכפיין

   ).א"ע קכח ע"ב (זה של מזלא עילאה הוא סימנא דאתכפיין חובין דיליהה
àðå÷ú àã ïé÷ôð àìå ïééìúã éøòù ïåðéà íò éøòù ïéáøòúî äàòéùú 

àã ïî - אלו דתלייןבאותן המתערבין בטלין אילו  ו, הם אינון דתלייןםעיקר 
והמה , ת המזלו'היינו השערות שבין ב. )ה אינון"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(

. השערות הזעירין המתערבין ובטלים באותם השערות דתליין ולא נפקין דא מן דא
הני דתליין שאינם : מיני שערות הנכללים בכללא חדא' המזלין ב' אם כן יש בין ב

כשיש . ה התיקון התשיעי"ויחדיו הם תיקון אחד ה, בטלים ושערות זעירין דבטלים
 'ן תלוי בזיווג ב"וזיווג זו, א"נ דסט"פיין זונ דקדושה אזי אתכ"זיווג למעלה בזו
ותיקון זה של קיום זה הזיווג בין המזלין הוא שערות אלו . המזלות דדיקנא
 אמר רבי יוחנן אוי לה )א"סנהדרין קו ע(ל "ש רז"והוא כמ.  המזלות'המחברים בין ב

ן  מי מטיל כסותו בי,מצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לבניוילאומה שת
ø íå÷ 'àáà,ø í÷  ' àáà ).א"ע קכח ע"ב (לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זה

øîàå, ïéìà )ïåðéà (íé úåìåöî ïåø÷à ïééìúã ïåðéà íò ïéáøòúîã éøòù, íåùî 

                                           
 .'וכל מאן'א היא "ע קכח ע"הב' גי 828
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àçåî éøúåîî é÷ôðã829 -ס " שערות הללו של תיקונא תשיעאה נקראו מותרי מו
אמנם . ס"ש הארה מועטת ממוובהם י, מכיוון שאינם חשובים כל כך, יותר מאחרים

 המזלות הם מקבלים את עיקר הארת 'וב, התיקונים האחרים הינם גדולים יותר
 àøúà éàäîåøåéî830 éáåç ïéòáúã éøàî ìë  ).א"ע קכח ע"ב(כ "ס עאכו"מו

øà ïééôëúîå àùð éðáã" ùêéøáïéîåé ÷éúòì àäú .   
àðå÷úéùò øéøòù ïéúçð äà ÷éã úåçúðúåçú àðåøâá ïééôçå à àð÷éã 

ושערות אלו , 831היינו השערות הקטנות שתחת הזקן על חלק הגרון השייך לדיקנא -
הדינים נאחזים ). ה חפיין"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר (832אינם שווין זה עם זה

 ובבחינת כורסייא )'ח שער הצלם פרק ג"ע' עי( שמות אלקים דקטנות 'בגרון בסוד ג
שם מתהפכין לרחמים , ק"יון הוא בגרון דעושרשם העל, )ב"לעיל קכח ע(דשביבין 

זהר (ומבינה דינין מתערין . 833ק שירדה בגרון" בינה דע'והוא בחי, ומתכפיין על ידו

). ב"ע קכח ע"ב (834ולכן הם נכפים על ידי שערות הדיקנא הגדלים שם, )ב"ויחי רכ ע
ובגלל זה הם קטנים שכן אין עיקר תכליתם להמשיך שפע אלא להגן על הדינים 

) á äéòùé( ø íå÷ 'äãåäé,ø í÷  'äãåäé, øîàå çúô .)ד"א מ"ש א"פת(שבגרון 
éé ãçô éðôî øôò úåìçîáå íéøåö úåøòîá åàáå 'åâå' -  כאן הוא הגילוי הכללי

א על "בהגר (835של הדיקנא שפעולתו להוריד את הרשעים ולהעלות את הצדיקים
 אז יכנעו כל ,יד לבאלעתודבר זה יתקיים ). ה ואמר יקירותא"א ד"צ יח ע"ספד

בחינת  הוא "צור" .א" מצד הסטתחזקק יבקשו לה"ג מחריבי בהמ" וכל העו,הקליפות
לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של "837ל "ובסוד מאמר רבותינו ז, 836'דקלי' נוק

הוא יסוד " מערות צורים"ו, ' דקלי'א שירדה לנוק" דז'ס דנוק"ובסוד ט" ירושלים
אלא , י חפירה דשקיע לגיו" ע'בונים את יסוד דנוקשכן גבורות . ' דקלי'דנוק

א הוא סוד מערה ששם המים "ואילו בסט, שבקדושה הוא בסוד באר מים חיים
בלשון ז "דאמר נדרא יאב –'  éðôîãçôéé  .)ב"ע קכח ע"ב(אינם חיים אלא מכונסים 

כך היא אלא . א"לחיזוק הסט טעם יהיה' פחד הש הכיצד יתכןלהקשות  ,מהית
" לפני שבר גאון"שנאמר  כענין , שכל מי שסופו להתחלש מתחזק תחלה,המדה

כן ביום  ש"'מפני פחד ה" ו כוונת האידרא בהביאו את דברי הפסוק וז,)משלי טז יח(
ע קכח "ב (הרשעיםאת א לערוץ "דז'  הקשים מסטםהדיניאת ת "שי ישפיע הההוא

שכן , א שהוא לבר" זדהיינו -éé ãçô øáì åäéàã ïàîã òãéúà àä ' éø÷úà .)ב"ע
 .א"זחוטמא דב שורש זה הפחד הוא ו,ק הרי הוא לבר מגופא"י דע"עומד הוא בנה

 "מן השמים' גפרית ואש מאת ה"בסדום ועמורה של  םעונששורש  היהשם 
 "תמן" דב"לקמן קלז ע' עי(" דנפקא מתמן תננא וגחלי דנורא"דהיינו ) בראשית יט כד(

                                           
, ס"שם משמע שכל הדיקנא כולו הוא מותרי המו, ה לבושין"ג ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר 'עי 829

 .261  לעיל הערה'עיו. ולאו דווקא תיקון זה
 .ב"ע עב ע"ב 'ועי, מושלכים' פי 830
והיינו החלק התחתון של , א"א מד שהיינו לאפוקי שלא נטעה שהוא כתר דאו"ש א" פת'עי 831
 . היינו סיום הגרון'רישי דכתפי'א "כ לעיל קכט ע"ב שמש"ע מא ע" ב'ועי. הגרון

  .א" לעיל קלא ע'עי 832
 .ת ושם הדינין מתערין"א דהיינו ישסו"ע מא ע" לעיל ב'ועי, 'ח דרושי הצלם ב" ע'עי 833
 .244 לעיל הערה ' עי834
ל שהוא משום שאין בתיקון זה "ואולי י, ט לאנתגלה דבר זה כי אם דווקא בתיקון זה"ע מ"צ 835

 .שפע אחר אלא כנעת הרע
 ".דרך נחש עלי צור"כ "א שם שזהו סוד מאמה"ג וגר" ע'ח ח" בתז'עי 836
ישבו שתיהן , אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן,  קסרי וירושלים:א"ע' מגילה ו'  עי837

שנאמר אמלאה , חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן, אל תאמן
, ל"ז', ח מיעוט הירח פרק ב"ע' ועי. כ"ע, בה זואם מליאה זו חר, אם מליאה זו חרבה זו, החרבה

וזהו ענין , שהוא כדוגמתה בעולם הטמא דאצילות, עשייה שבאצילות ונתלבשה בנוקבא דקליפה
  .ל"עכ, ל לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים"אמלאה החרבה שארז
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כן ש ק"גרון דעבא הם "א דזמיוצאים מחוטהדינים השל  םשורשהנה  ו.)חוטמאא קאי
 .)ב"ע קכח ע"ב (838דקדושה'  בסטמתקיםי שמת" בשורשם עם ניכפיםכל הדיני

 åðåàâ øãä ïåø÷úàå àð÷éã úåçúã éøòù ïåðéà åðåàâ øãäîå- 839"הוא " הדר
והנה הלבוש אף הוא כינוי . 840והוא שורש לשבירת הרשעים, כינוי למידת נצח

éøú  äàøéùò àðå÷ú .)א"ע קכט ע"ב(הוא אחד מהלבושים והגאות , 841לנצח
)æ äëéî (á÷òéì úîà ïúú àðå÷éú  ãñç àîéð ïî àîéð é÷ôð àìã øñ ãç

íäøáàì - א הם " אלא ששערות התיקון הי'א הוא כעין התיקון הי"התיקון הי
ה "ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(הם קצרים ' ארוכים ואילו שערות התיקון הי

 הוא 'נה שני התיקונים הם בסוד השערות שעל הגרון אלא שהתיקון היוה). רברבין
א הוא השערות שעל "ואילו התיקון הי, שערות המתערבין דא בדא ונפקין דא מן דא

א "תיקון הי).א"ע קכט ע"ב ('הגרון דתליין בשיקולא והוא ממש להיפך מהתיקון הי
   ).ד"א מ"ש א"פת(עניינו המשכת השפע לתחתונים ולכן הם ארוכים 

àðå÷úàîåô ìò éøòù ïééìú àìã øñéøú ,ïéøèñ ìëî éðôúà àîåôå 842 
א על "בהגר (843דוגמת הפה,  אין להם שערות' תיקוני הדיקנא היורדים לנוק' ד-

צריך וממילא ' יסוד דנוקתיקון הפה הוא דוגמת ). ש אם יהיו"ה וז"א ד"צ ו ע"ספד
ו "ות יסוד דדכורא נשפעים חאם היו שם שערות היו אורכן  ש,לבערא שערא מתמן

 כגון ,שערותמ הפנויים מקומות נם עודדיקנא ישהג תיקוני "יין  שב על גבאףו. ץלחו
הוא מקום כ הפה " משא, מקומות פרטייםאלא םמ אינ" מ,תפוחיןה' הארחין וב' ב

הדיקנא סובבים חלקי כל למעשה  ו. האחריםתיקוניםהב " נכללים כל יבוכן ש ,כללי
כל שאר כלומר ש –äéì øåçñ øåçñ éøòù ïéàéå  .)ב" קלא עע"ב (הפהאת 

ב כולל את כל התיקונים "שהתיקון הי, כך, )ב"ע קלא ע"ב(התיקונים הם בשביל הפה 
והם תיקונים אשר , כל חלקי הדיקנא עומדים סביב לפומא קדישא. שקדמו לו

בכך בפה  ו)א"לעיל קלג ע(תכליתם אינו אלא לבסמא דינים כדי שהפה יאמר סלחתי 
ïéâá  .)א"ע קכט ע"ב(נגמר התיקון לאפקא כרוזא לתתא דכבר נתכפרו כל העונות 

 àúåçøè çëúùà àìã- ולא יהיה שום צמצום וגבול , כדי שיהיה הפה פתוח
והנה על אף  -êéøèöàã äîë  .)ב"ע קלא ע"ב(שיעכב את השפעת אורות הפה 

שזה היה תיקון , ה"ס ב"שעיקר תיקון שערות הדיקנא אינו אלא לצמצם את אור א
אלא , וכאן אין שערות. 844שכן אז הוא אתלבש בלבושין דיקר, העולם אחרי התוהו

שהשערות יהיו סובבים את הפה בכדי לצמצם , כך שיערה חכמתו של יוצר בראשית
ע קלא "ב(כך שרק מקום הפה יהיה פתוח ,  עד שיעור מוגבל'את אור שלימותו ית

ð"øúá à ( çëúùà àúåçøè àðéã(øééî à÷ éàîá àúåçøè øúàá àðéã é .)ב"ע
 ïæçúà éîçø àìë àäå ïåðéà àðéã åà ïåðéà àçøè àð÷éãã éøòù éëå- 

ירידת את מונע ההוא המקטרג והרי  לא שייך אלא במקום שיש דין "טרחותא"
שואל האידרא כ " א,מיםם צינורות השפע והם רחינון ששערי דדיקנא הו וכי.השפע

àìã àìà  .)א"ע קלב ע"ב (להשפיע למטהמהפה עים את מונהיאך יהיו הם ה
 àáåùéá çøèúà)ñ"åùðá àáà845 (ïéôà øéòæã àçåøã - אף שהשערות הם  על

                                           
 .834ד לעיל הערה "ב הוב"ה ח"ו דע" לש'עי 838
 .ה ואמר על"ב ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 839
 .ה מלך חמישי"ג ד" ט עצ"א על ספד"בהגר' עי 840
 .'ה מלך הה"ג ד" ע' טצ"א על ספד"בהגר 'עי 841
 .ה שפוון"ג ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 842
 'דוגמת הנוקוכ, שהפה אינו בכלל התיקון, ה והארץ תנינא"ד ד" ח עצ"א על ספד"בהגר 'עי 843

כ התיקון הוא "ד לבאר שכאן בע"פ זה נלענ"וע,  אינה אלא יציאה מאתלטיא'שכל התיקון דנוק
 . זה לאו דווקא'כ בדף ו"ומש, דווקא השפתיים

 .ד שהוא התחלת התיקון"שכוונתו באומרו שהוא הת' א שם שפי"א וגר" ע'צ ג" ספד'עי 844
 .'בישובא' ולא 'בנשיבא'א גורס "ע קלב ע"ב 845
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נותנים מדה וקצבה כן הם  ש,"מדות" מכונים לכן הם .מ הם שרשי דינים" מ,רחמים
שיהיה יכול לנשב כדי  ,מקום הפה להיות פתוח ופנויממילא על  ו,ק"לאורות דע

   ).א"ב ע"ע קל"ב (א" לזרוחא
àçåø àáùð íéùã÷ ùã÷ äàìò àùéã÷ àîåô éàäî àðàúã846 - 

מכיוון ) ומפהה "ד ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר (א"ק נהיר לפה דז"דעכלומר דפה 
יהל (א דרך הפה הרי הוא שורש הדיקנא "א לז"שכאן הוא שורש הלבוש שמלביש א

ת " הויו'כן כל הדיקנא כלול מגש,  קדושות'והנה נזכרו כאן ג). ד"א יט ע"אור ח
 'והבל זה כולל את ג, מן הפה יוצא הבל. וכמו כן כל הדיקנא כלול בפה, ס"דמו

ולכן אמירה היא בפה והוא בדרגא , ר"ה אש מים ואויר ובסוד אמ"היסודות ה
ז "ש בא" מכונה קודש קדשים דעייל תמן כהן גדול וכמ'שיסוד דנוק, ל"ועוד י. ת"דחג

äéá ÷øúéàã àçåø àçåø éàî  .)א"ע קלב ע"ב ('פה אף הוא בסוד נוק וה,)ב"רצו ע(
éàäîå ïéôà øéòæ äéá ùáìúîã  .)א"ע קלב ע"ב (847שנשפע מן החוטם אל הפה -

àúúìã ïåðéà ìë ïéùáìúî àçåø848 - דהיינו הנביאים המקבלים את רוח ה' ,
 מקבלים שכן נביאים. ק"ששורשו בהאי רוחא דפומא דע, א"הרי הוא רוחא דנשיב מז

àåää ãëå  .)א"ע קלב ע"ב(ומבינה יוצאים הנביאים , )א"ה ע"ז נ"ת(ש "מיסוד אימא כמ
ð àçåø÷éô øáéò óìà äòáùå ïéúìúì ùøôúà -והוא , ז" ל'ל ובגימ" בסוד הב

כלומר שההבל היוצא מהפה . שהוא מאימא שמשם הנביאים, 849ג"מילוי דשם ס
ק תמן לא "כ בע"משא.  אלף עיברז"ושם הוא מתפרש לל, א"ק מתיישב בפה דז"דע

אדרא דמשפטים קכג (שמתבאר , ז"וביאור עניין מספר ל. אתפריש כלל ושם הוא ביחודא

 טיפין דמוחא והם 'ן דהיינו ג"והדעת הוא בסוד יודי, שדעת גנוז בפומא דמלכא) א"ע
 .)א"ע קלב ע"ב(ת "ק ובעטרת היסוד ז"ובהתפשטו בגוף בו, ' ל'ן ובגי" יודי'ג

ùôúàå è)ñ"àùøôúàå à (äéøúàì éåãåçìá ãç ìë850 - מתפשט לקצה 'כל א 
 -  éæçúàã ïàî ìëå851 ùáìúà äéðî àùáìúàì .)ב"ע קלב ע"ב(המיוחד לו 

ע קלב "ב (852ה"שכן הלבושין שורשם בנו" לבוש"וכינהו . מקבל משם הראוי לנבואה
ìòå  àìå ÷éôð äéçåøã íåùî àùéã÷ àîåô ìò åçëúùà àì ïéøòù àã .)ב"ע

òá äéãäá àáø÷ìå äéá àáøòúàì àøçà äìî é-  טעם אחר מדוע מבאר כאן
הוא דמתערבין ) מראה בחלום(שדרגא דחלמא , שכן יש להקדים. אין שערות בפה
ובה אחידין סטרא , )א"זהר ויצא קמט ע( 'כי חלום הוא בעלמא דנוק, ביה מלין אחרנין

ועולה בעלמא ) ב"נז עברכות (אז טעים טעמא דמותא , לכן בעת השינה. דמסאבותא
, כל מיליו קושטא, כ נבואה"משא. א"דהיינו דסט, אתערבין ביה מלין אחרנין, 'דנוק

àåä àãå  .)א"ע קלג ע"ב(שכן הוא מצוי למעלה מזה דהיינו בעלמא דדכורא 
 àìëã àúåøéîè- שיש וא "ק מתפשט לתתא בז"שלא נטעה לומר דהבל דפומא דע

א " והבל זה דנפיק הוא בפה דז,וא טמירו מכולאה הפבאמת המכיוון ש .גילוי לפה זה
  דוגמת]חלילהוחוזר  מהפנינושם  כ" החוצה ואחף נוש'פי [מטי ולא מטיבתורת רק 

 'רק בבחי -àúúì àìå àìéòì àì ÷áãúà àìã  .)א"ע קלג ע"ב(ק "הבל פה דא
 -  ïéîéúñã àîéúñá íéúñ àåäå853òãéúà àìã .)א"ע קלג ע"ב(מטי ולא מטי 

                                           
 .ה והארץ תנינא"ד ד"צ ח ע"א על ספד" בהגר'עי 846
  .ד"דת'  לעיל תיקון ג'עי 847
 .ע" דאצילות ולבי'ד דכוונתו בזה לנוק"נראה לענ 848
 .ו"ג חסר כ"דהיינו ס 849
אמסטרדם ומנטובא אינו , אמנם בדפוסי וילנא, ב גורס וכל חד מתפרש לאתרוי"ע קלב ע"ב 850

 .כן
 ".דחזי"ב "ע קלב ע"ב' גי 851
 .'ה מלך הה"ג ד" ע' טצ"א על ספד"הגרב 'עי 852
 .'ס"סתימא דסתימין היא מו'ה ועוד ש"ג ד" ה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 853
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ז אפשר "ממילא לפ .מסתיים בפהו א"במערכת המוחין דאש 'וא פרצוף נוקס ה"מו
   ).א"ע קלג ע"ב (ס"רוחא דפומא שורשו במוש לומר

}ãì÷: {àã àðå÷ú äéá äåä àìå ï÷úúà àìã àåä -  הפה אינו בכלל
שכן כל התיקון שלה אינו אלא יציאה מאתלטיא אבל לא , 'דוגמת הנוקהתיקון 

לכן אין הפה בכלל ). ה והארץ תנינא"ד ד"צ ח ע"ספדא על "בהגר(תיקון בעצם 
 אתתקנת לאחר שנבררו 'ועל אף שגם הנוק. תיקוני הגלגלתא שכן הם רק בדכורא

, אמנם זה אינו תיקון משלה אלא מהדכורא בלבד, המלכים על ידי זיווגא דדכורא
 הוה לא'וזהו עניין אמרו כאן ,  דגבורות'והיא נשארת בסטרא דחושך שיש בה רק עט

 )ñ"øáìã àåääî ÷éôðã à(øáì ÷éôðã çåø êë ïéâáå  .)ב"ע קלג ע"ב ('ביה תקונא
éé äô éø÷úà éðîéäî éàéáð äéá ïéùáìúîå '-  הנביאים אינם מקבלים נבואתם

א "אלא רק על ידי התפשטותו בז, שכן הוא טמירא ולא אתדביק, ק"מצד הפה דע
ל שהם מקבלים "ר, "יאי מהימנינב"לכן הם מכונים . הוא שהם מקבלים את נבואתם

). מלאכי ב ו" (תורת אמת היתה בפיהו" נ"וכמש, א שעליו נאמר שיש אמת בפיו"מז
שכן , ה"והיינו בפה דהוי, 854דעת דגניז בפומא דמלכא) א"אדרא דמשפטים קכג ע(וכן 

 -ùøôúà àì ïé÷éúòã à÷éúò éàäá ìáà  .)ב"ע קלג ע"ב(א "ה הוא בז"סתם הוי
. ק אין מקום לנביאים להגיע לשום השגה כלל"ורשו שבפה דעבהיות הרוחא בש

כדלעיל קלד (ז אלף עיבר " אינו מתפרש ללק"בעשכן , 'לא אתפרש'כ כאן ש"והיינו מש

 - åäéà øá äéçåø òãéã ïàî úéìå  .)ב"ע קלג ע"ב (855אלא שהוא ביחודא חדא, )א"ע
ם אלא את הידים א אינם מלבישי"שכן אפילו או. ל שאף לפרצופים אין השגה בו"ר

 ואי א"ל שבחינת רוחא דפומא גבוהה מאו"וממילא צ,  ולא את הפה856ק בלבד"דע
àîåôã àðøçåñ ïéìé÷ù éåøòù êë ïéâáå  .)ב"ע קלג ע"ב(ה אפשר להם להשיג

ñ ìëî éðôúà àîåôåéåøè - מכיוון שעיקר ,  לכך שאין שערות בפה'זהו טעם ג
 מכונים מדות ג מידות הרחמים"ין ולכ, תיקונם של שערות הדיקנא הוא לאתגליא

åöéçøúà éàäáå  .)ב"ע קלג ע"ב(כ הפה שהוא סתימא ולא אתגליא "משא, ס"של א
 ïéøáéò äîëì èùôúîã àçåø éàäá àùáìúàì àðúäáà-  הפה הוא בסוד

 הוא בטחונם של 'אתרחיצו'' פי. כללא דאבהן ושם הוא בחינת שבועת האבות
שכן בו היא הארת , תם היא בהבל הפהוהתלבשו, האבות בשבועת ארץ ישראל

 .)ב"ע קלג ע"ב(ב אותיות "ל לי"ר" מתפשט לכמה עיברין"ת ש" ההויו'ה ג"ס ה"המו
 øñéøúã äàìò àùéã÷ àðå÷ú àåä àãå éåðøçåñá ïéìé÷ù éøòù ìëã øúàá– 

צ ו "א על ספד"בהגר(ב התיקונים שלפניו "פה כולל את כל יכלומר שכאן רואים שה
é åìùìúùà ïàëîã"é àìéòì ïéîåçú á" ïéîåçú á ).857ם יהיוש א"ה וז"א ד"ע

àúúì858 - ד יוצאים מפה "ב ת"ב התחומין דלתתא הרי הם הארת י"כאן מתבאר שי
" תחומין"ומכונים ). ק"ומפה דעה "ד ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר(א "א לפה דז"דא

é" ïéîåçú á ).ב"ע קלד ע"ב(ס ונותנים גבול וקצבה לאורו "מכיוון שהם מדות של א
éì"àúäáà éèáù á859 - ג אין "ואילו התיקון הי, ב תיקונים"למעשה יש רק י

י ניתנה "א). ה וכן התחלת"א ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר(עניינו אלא לכלול את כולם 
ää" ã .)ב"ע קלד ע"ב(ב שבטים "על ידי שבועת האבות הרי היא הפה ונתחלקה לי

)ë æ äëéî (ì úòáùð øùàåðéúåáà -מכונהלכן ו הבלים' זסוד א ביהה  השבוע 

                                           
  .'דנפיק לבר'כנראה לכן הוא שגורס כמוסגר במקום  854
וממילא אין יכולת השגה לתחתונים שהרי אין התחתונים משיגים בייחוד את כללותו אלא  855

 .רק פרטים ממנו בלבד
 ).א"ע פא ע"ב(גוף שכן הגוף נכלל בתיקון הדיקנא ולא את ה 856
א "ה שבא ובהגר"א ד"ז קמז ע"א על ת"בהגר, 'ה היתה וגו"א ד"צ ט ע"א על ספד" בהגר'עי 857

 .ה ושבעה תיקונים"ג ד"צ יט ע"על ספד
 .א"ב ע"ב קכ" ב'י עי"ב גבולין דא"ב גבולי אלכסון י"י: ו" גליונות הלש'עי 858
 .א"ח ע"עיל ע ל:ו" גליונות הלש'עי 859
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אשר נשבעת " בסוד ,בפההוא  סוד השבועה .מלשון שבעהשכן היא  ,"שבועה"
וכאן ). ה וכן הוא"ד ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר (ק"הוא תיקון פה דעהרי  "לאבותינו

   ).ה שפוון"ג ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(הוא מקום בחינת זיווג הנשיקין 
àðå÷ú øñéìúã - 860 ג אין עניינו אלא לכלול "והתיקון י, ב תיקונים"רק ייש

ה צד "זהו המזל התחתון ה. )ה וכן התחלת"א ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר(את כולם 
ם סתומה "והוא סוד מ, ג התיקונים"והוא שלימו דכל י. הזקן המכוסה שכנגד הגרון

ם "שכן אימא תליא בדיקנא במזלא תתאה והיא בבחינת מ, 861דאלקים דדיקנא
. א הרי הוא הדעת מטיבורה ולמטה"ומתלבשת בז, 862סתומה דרביעא על בנין

 .)ב"ע קלד ע"ב(א עילאין "ת דוגמת הבמזל עליון שנכללים בו או"ונכללים ישסו
 ïàëîå ïàëî àð÷éã úåçúã éøòù ïééìú-  הצד התחתון המכוסה מכאן ומכאן

àø÷éá  .)ב"עע קלד "ב( הצדדים 'והוא המתקלא הכולל את ב, בימינא ובשמאלא
 àøéôù àø÷éáå äàé-  ואילו . מצד גילוי השערות עצמם" יאה"התיקונא כאן הוא

ואותו הוא שתיאר , המבוע הנמשך אל תוך השערות הוא נעלם ואינו מתגלה
ãò ïééôçå 863 .)א"ב וכן קלה ע"ע לט ע"ב" (שפירא"האידרא את התיקונא בכינוי 

àøåáè864á àîñåáã àáåø÷ú éôðàî ïééæçúà àìå  ïøéôù ïéçåôú ïåðéà ø
 ïéøååç-  צ כב "א על ספד"בהגר" (בוסמין" מכונהבלא שערות שהם פנים חלקי הכל

à" éàäá çëúùàã ïàîã äé÷ìåç äàëæ ïåòîù ø ).בוסמין דטיפסאה "דב "ע
 ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ äéá ïðàã äàìò àùéã÷ àøãààîìòáå éúàã - 

ה " בראש בכך שהטעימם הקבהחברים שתיקנו את אלו התיקונים קבלו חלקם
ג נהרי "ב הוא בבחינת י"שכן העוה. ב בהשגת רזין דאורייתא"בעולם הזה מעין העוה

והוא מה שנקט כאן בלשון , ג נביעין דמשח רבות"דאפרסמונא דכייא דהיינו י
ג "שכן עיקר גילוי י, ג"ולכן הזכיר את העניין זה כאן בתיקון הי". ובעלמא דאתי"

ïéáúé ïðàã  .)א"ע קלה ע"ב (865ות הוא דווקא בתיקון זהנביעין דהמשח רב
ùåã÷áàïì øçñà äàìò àùà äàìò 866 – אורות הדיקנא האירו עליהם כלומר ש

ס שהיא קדושה "שכן אורות הדיקנא הם ממו, "עילאה"ומכונה כאן . בסוד מקיפים
א הגורסים כך "לס - )ñ"ïì øçñàã äàìò àùà ïéá à( .)א"ע קלה ע"ב(עילאה 

ע קלה "ב(ולכן נמשך משם אשא לאסחרא לון , ס הוא שורש הגבורות"ו שמוכוונת
ע קלה "ב(ה המשח רבות "כלומר הפנימיות ה – ìë àäå867 ïéàìò ïéðå÷ú .)א"ע

                                           
 .בההואה "ג ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 860
 .ד"ג ת"והמה כנגד י, ג אותיות"א פרק יא שמילוי אלקים הוא י"ח א" ע'עי 861
 ).ע כאן"מהב(ה לגבי אבא יתיב "ד ד"צ טו ע"א על ספד" בהגר'לעניין יתר ביאור עי 862
 .וילנאאמסטרדם ו, ודלא כדפוסי מנטובא, "תליין"א "ע קלה ע"הב' גי 863
 .'א בתיקון ח"כ לעיל קלא ע" בדברינו מש'עי, בעניין טבורא 864
  .ג"א יט ע"ב ובגר"צ יט ע" ספד'עי 865
 מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה ,תנו רבנן): ב"יד ע( חגיגה ' גמ'עי 866

בה אמר מהלך בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכ
לו לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו אמר לו רבי תרשיני 
לומר לפניך דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף 
וישב על האבן תחת הזית אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור אמר אפשר אתה דורש במעשה 

 על החמור מיד פתח רבי אלעזר בן בה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכמרכב
ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו 

מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה ' שירה מה שירה אמרו הללו את ה
'  על ראשו ואמר ברוך הקומר הן הן מעשה המרכבה עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשמלאך מן האש וא

אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה דורש 
ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו 

הוא מכח זה " נאה מקיים" שהיותו 'ומשמע בפשטות מהגמ. כ"ע, ךשאלעזר בן ערך יצא מחלצי
 .א"ע שם קמא ע"ש לחברייא וב"ה אמר ר"ב ד" לקמן קלד ע'ועי. שירדה אש מן השמים וסיבבתם

 ".וכל הני"א "ע קלה ע"הב' גי 867
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כלומר שמתפשטים לתוך השערות  –àð÷åéãì ( åð÷úúà àùéã÷ àð÷éãã(868 .)א"ע
  869åøçñàå åøèòúàååäééúëåãì .)א"ע קלה ע"ב(עצמם על ידי הגילוי של החברים 

   ).א"ע קלה ע"ב(ק " נקבע במקומו שבע' כל א–
äàé àðå÷ú àåä øñéìúã àðå÷ú éàäå  ïãéçà äéáã870 åäìë àìë

 äéìá÷ì àùéø ó÷æîì ïéôñëúî- ולכן , ס"כל העולמות כסיפין לקבל הארה ממו
והנה ). ב"ע קלה ע"ב ()א"ש בבהגר"ב וע" ע'צ ג"ספד(כיסופא דכל כיסופין  מכונה הדיקנא

משם תליא אימא הדבר משם הוא שכן  וטעם  מלמעלהנכפיםא "ינים והסטהד
י שרשי "א נכפה ע"הסטוזהו עניין היות  ,)ב"זהר ויחי רכ ע(  מתעריןםשממנה דיני

ע "ב (ראשם להסתכל כלפי מעלהאת מתביישים להרים  ולכן 871 הקדושיםםהדיני
ìú äéðî ïãéçà ïéôà øéòæáã ïåðéà ìë ïééìú äéðî ïéàúú ïéàìò ïéé .)א"קלו ע

ד "צ ג ע"א על ספד"בהגר(ד מורישים שפע לפרצופים שתחתיו "מכאן מוכח שת -
 ,כל העולמות בהאי תיקונאתליין היאך והולך פרש מעתה הנה ו. )ואמר ואחסיןה "ד
 ןכש ,א" ולא הזכיר או.ס"ה הארת המו"ה, ק"בוצדמקום ההוא א "כן בדיקנא דאש

חופפת התחת הדיקנא מם ואחידן שם ממש רק עומדיאלא  שם "תליין"הם לא 
לא  לכן .סתיים הדיקנאמ שם ,א ולתתא"א מתחיל מטיבורא דא"זהרי  ש.עליהם
כ "ומש.  בעלמא תלייהאלא אליו שייכותלו  שכן אין ,א תלייא בדיקנא"שזאלא אמר 

äéá ïéæéðâ ïéàúúå ïéàìò ïéæðâ ìëå  .)ב"ע קלה ע"ב(א "ד דז" ת' כוונתו לט'כל אינון'
גניזין "' פי). כ"ה ואעפ"ג ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר (872כלומר שהכל תלוי בדיקנא -

גנזין "ו, ס הרי הם המוחין שגרמו לבירור הניצוצות"הוא התיקונים דמו" עילאין
גנזין "ס דהיינו ב"שכר הצדיקים הוא במו. הוא הניצוצות עצמם שעלו לשם" תתאין
ביה " -ïìéìë äéáåéàäá  àìë äéðî àìæúîã àìæî  .)ב"ע קלט ע"ב" (עילאין
ט "ומפרש מ. א" הם עולים כמספר מזל'ת ובגימ" הויו'שמזלא כולל ג מכיוון" כלילן

נהר דנגיד ונפיק ) ב"ז רפט ע"אד(והוא בסוד , משום דמתזלא מיניה, איקרי מזלא
 àúîéìù àðå÷ú àåä àã, íéìùàã .)ב"ע קלט ע"ב(דמימוי נפקין ונגדין לכל עיבר 

ïéðå÷ú ìëìàìëì íéìùà àã  -ù øîåìë הוא התיקון האחרון הכולל את כולם ,
   .)א"ע קלט ע"ב(וכן משלים הוא את התיקונים דהפרצופים התחתונים 

 .)א"ע קלט ע"ב(חוזר לבארם על דרך כלל , אחר שביאר את כל התיקונים בפרטות
àðàúïéàîã÷ ïéîåé íã÷ éîé ïåø÷à ïéðå÷ú ïéìà ,éàîã÷ã 873 -  ימי "בחינת

ד "ג ת"י). בני קדםה "א ד"ז לח ע"א על תיקו"בהגר(א "היא בסוד כתר וא" םקד
מימי 'ג והוא כנגד קרא ד"שכן נכללים במזלא הרי הוא תיקון י" ימי קדם"קרויים 

אלה התיקונים כולם ). ה דאקרון"ב ד"ח כ ע"א בתז"בהגר( שבנבואת מיכה 'קדם
א בחינת יומין קדמאין ק הרי הו"מכיוון ששרשם הוא בע, "ימי קדם"מכונים 
שמדבר , וכאן. ק"ק דע" ושרשו הוא ו874 ימי בראשית'א הוא כנגד ו"כי ז. דקדמאי

ק בבחינה שאינה מתלבשת בשום "ת דע"בסוד הדיקנא ששרשו הוא למעלה מז
 דהיינו שהם בו בקביעות ואפילו –åçëúùàã ïåðéàå  .)א"ע קלט ע"ב(פרצוף כלל 

                                           
 ".אתתקנו לדיוקנא דדיקנא"א "ע קלה ע"הב' גי 868
 ".אתעטרו"א "ע קלה ע"הב' גי 869
 וכן הוא בדפוס 'כיסופא' וגורס במקום זה 'כלא כלהו מתכספין'אינו גורס א "ע קלו ע"ב 870

 .מנטובא
 .244 לעיל הערה ' עי871
צ "א על ספד"בהגר' ועי, א"א ודעת דז" עטרין דאומההגניזין ג ש"ז מא ע"א על ת"בהגר'  עי872

  .ד"א ע
שהמה קדמאין אצל " קדמאין"שפירוש לשון , ה ומלכין"ג ד" ע'צ ב"א על ספד" בהגר'עי 873

 .א שם"ש הגר"ש שהסתפקנו אם כוונת דברי האידרא כאן למ"וע, המלכים שהם קדמו לעולם הזה
 ימי בראשית וימי 'א הרי הם ז"ת דרדל"ג שזה קאי על הז" ע'צ ריש ד"א על ספד" בהגר'עי 874

 .קדם
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ימי "מכונה  - æáíìåò éîé ïåø÷à ïéôà øéò875 .)א"ע קלט ע"ב(בשעת דורמיטא 
 .)א"ע קלט ע"ב( אלפי שנין 'מכיוון שעל ידם מתנהג העולם בסדר זמנים של ו" עולם

 ïé÷éúòã à÷éúòã àð÷éãã àðå÷úá ïð÷úúî åäìë íã÷ éîé ïéìà àðàúå
 ïéøéîèã àøéîè)åäá ìéìë (- ב "שי, וביאור הענין". ימי קדם"ד מכונים "ג ת"י

ובהיכל ,  ההיכלות הראשונים עד להיכל הרצון'אשונים הם כנגד והתיקונים הר
ו כפולה והשביעי כולל את כולם במקביל "והוא ו. ב"הרי י, 'הרצון עצמו ישנם עוד ו

 המלכות ' כאן הוא מקום בחי–ïåäì ìéìë øñéìúã éàäå  .)א"ע קלט ע"ב(ג "לי
א " ע' בצ" על ספדא"בהגר(והיא פרצוף בפני עצמו וכוללת את כל שאר הבחינות 

ס "וד של המ" המלכות של תוהוא, כולםאת כולל  ג"תיקון היה876. )ה וכן התחלת"ד
àì àîåé àãå øîúàã äîë  .)ד"ב לב ע"ו כללים ח"לש (א"כתר של הזהוהוא 

éãäá ìéìëúàåäéàìë ìéìë àåä àìà  - 877 זהו סוד יום השבת שאינו בכלל ימי
כמו כן ). א" ע'ז ג"ע(ש "מי שטרח בע רק, שכן בו אין פעולה ומלאכה כלל, השבוע

   .)ב"ע קלט ע"ב(רק כלי המוכן לקיבול , באלף השביעי אין בחירה ולא עבודה כלל
 íåé éø÷úà àåää àìéòìã ïéðå÷úá ïéîåé ÷éúò øòúàã àðîæ àåääáå

äéð÷éã øé÷åàì ïéîæ äéáã ãçà -  דהיינו " יקירותא"והנה הטעם שהדיקנא מכונה
, והרשעים כלין, 878וכל הדינין נכפין, תגלה הדיקנא מתגלים רחמיושכן כאשר מ, כבוד

ומעין זה . )ה ואמר יקירותא"א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(מתגדל בעולם ' ושמו ית
אז אין גילוי של זכר ו, )ה והוא כולל"א ד"צ לד ע"א על ספד"בהגר(מתגלה בשבת 

לכן שבת מכונה בינה . גאלא אדרבא הם מחוברים יחד בזיוו, ונקבה הנפרדים זה מזו
בדומה לאלף השביעי שאף הוא , )ה דאקרון"ב ד"ח כ ע"א בתז"בהגר(ועולם הנשמות 

ולכן הוא , ג דכליל כולהו"והוא כנגד התיקון י,  יומין קדמאין'יום מיוחד ולא נכלל בו
 ראוי להטיב לתחתונים מחמת ןוהנה אפילו בזמן שאי). ב"ע קלט ע"ב" (אחד"יום 

 "לאוקיר דיקניה"כ "מש יינו וה'יש גילוי של טוב למען שמו יתכ "אעפחסרונם 
 ãé äéøëæ" (ééì òãåé àåä ãçà íåé'" àåä(áéúëã àåä àãä  ).א לז"ש א"פת(

àìëî øéúé éåãåçìá - שכן הוא ,  שהוא מופרש מכל התיקונים הקדמאיןדהיינו
 ה כלל אין פעולה ומלאכשבתבהרי ימי השבוע שדלא אתכליל ב, סוד יום השבת

ב "ש שכולל את י"כמ -àìë ìéìëã àåä  .)ב"ע קלט ע"ב ('הוא'ולכן הוא מכונה 
והיום השביעי כולל ,  אלפי שנין'וכמו כן האלף השביעי כולל ו, התיקונים הראשונים

 879'הוא'ואומר זה פירוש שני בתיבת . ב"הרי י, לכל יום יש לילה עמו.  ימין דחול'ו
 דבינה דקיימא 'כלומר שהוא בסט -àåäéø÷úàãùá  àòéãé àî  .)ב"ע קלט ע"ב(

אמנם אין זה גילוי גמור ובבחינת לשון נוכח , ומתמן אתחלתא דגילויא, 880לשאלה
 לתיבת 'והוא פירוש ג. "]הוא["בבחינת לשון נסתר ,  אלא רק אתחלתא,"]אתה["
 - äìéì àìá íåé úéìã äìéì úéà íåé úéàã øúàá ïðéðúã  .)ב"ע קלט ע"ב ('הוא'
י "ע, א שבבחינה זו היא שורשה של הנהגת טוב ורע"ק דז"שיום ולילה הם בול "ר

àø÷éã àäé ïîæ àðîæ àåääã íåùîå  .)ב"ע קלט ע"ב (882 דמתפשטן בגופא881ג"חו
àð÷éãã,çëúùé éåãåçìá àåäå , éø÷à íåé úéìã äìéì àìå íåé àì éø÷úà àì 

ïìéã àøèñî àìà,ïìéã àøèñî àìà éø÷à äìéì úéìå  - ינה שבמוחין הנהגת ב
                                           

 .מההה "א ד"צ לה ע"א על ספד" בהגר'עי 875
 .ה מתרין"א ד"ז קנט ע"א על ת"בהגר 'עי 876
 .ס שאמרו"וזב "צ יא ע"א על ספד" בהגר'עי 877
 .244 לעיל הערה ' עי878
 .' פעמיים ו'בגימ" הוא"שכן  879
  .484לעיל הערה ' עי 880
 .דדעת 881
ג שזהו החילוק הקיים בין אשא ואוירא לאשא דכיא ואוירא "צ ד ע"א על ספד" בהגר'עי 882
 .ומה שנותר למעלה אין בו צד רע כלל, שמה שמתפשט בגוף יש בו צד רע, דכיא
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שכן , לכן אין שייך שם לא בחינת יום ולא בחינת לילה, .אינה לפי הנהגת התחתונים
זמין לאוקיר "אז , כ לעתיד לבא"משא. א בהם מתנהג העולם הזה"ק דז"מצד ו הללו

   ).א"ע קמ ע"ב(שזמן זה אינו לפי הנהגת בני האדם והוא בלחודוי ישתכח , "דיקנא
ë ìéìë àðå÷ú éàäã íåùîåìàäéðî éæçúà àìå òãéúà àì 883 - אינו 

מתראה אפילו בדרגא דנבואה אפילו למשה שכן הוא לא השיג מהדיקנא אלא את 
øáéò øñéìúì àúåáøã àçùî ãéâð äéðîå  .)א"ע קמ ע"ב (884א"התפשטותו בז

 àúúìã ïåðéà ìëì ïéòåáî- ס בפנימיות השערות "כאן מבאר את השפעת מו
ה ואמר "ג ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר( מכל השמנים והוא השמן הטוב, ומכונה שמן

כמו כן כאן בשורשו כל , א ונותנת לו מוחין"כמו שאימא מתלבשת בז). נגדין
àçùî àåääá ïéøäðã  .)א"ע קמ ע"ב (885א הינם מהאי מזלא"התיקונים דז

886)åð÷úúà(  äàìò àùéã÷ àð÷éã àð÷úúà ïéìéà ïéðå÷ú øñéìúá-  המשך
אמנם פנימיות דיקנא , א" רבות נעשה פנימיות לדיקנא דאל והוא שאותו המשח"הנ
àð÷éã éàäáã ïéðå÷ú ïéìàå  .)א"ע קמ ע"ב(ק "א הוא שערות הדיקנא דע"דז

 øáéò äîëì ïúçðå ïð÷úúî- א מקבל מההוא משחא על ידי שערות "פ שז"אע
שכן ,  התלבשות ככל פרצוף המתלבש בפרצוף התחתון ממנו'זה אינו בבחי, הדיקנא

כל ש, יש לפרשועוד . כללא "ואינו מתלבש בתוך הז, א הוא מגולה"נא דאהדיק
א "א מפסיקים בין א"אורק  כןש, בלבדא " דרך אונהא הי"א אל ז"הארת הדיקנא דא

 'שכן הם תליין בב, א"באו -ïéèùôúî êéä ïåæçúà àìå  .)א"ע קמ ע"ב (887א"לז
שהרי עומד הוא , א"לז -ïé÷ôð êéäå  .)א"ע קמ ע"ב( אבל לא אחידן ביה ,המזלות

 - åàìë888 åîéúñà .)א"ע קמ ע"ב(ה מתחת הפרסה ולתתא "ק ה"לבר מגופא דע
ל הוא בלחישו דלא ידעין ביה עילאה " המזלות הנ'וכן זיווגא דב. א"אפילו מאו

א אינם מקבלים מזיווגא דלהון כי אם באמצעות זיווג החיך "כך שאפילו או, ותתאין
ע "ב(הוא רזא דזיווגא שהוא בטמירו  - ëîå àìåøîèúà .)א"ע קמ ע"ב (889והגרון
נ "נקראים זו, א"ק מלביש את רדל"כשע -à÷éúò éàäì øúà òãéã úéì  .)א"קמ ע
ת " משיג את זק"ז אין ע"ועכ . אחידהק דבי"מקומו של עהוא  י"ע וה,י"עא "דרדל
 אינם מתלבשיםעצמם ל "ת הנ" שזאלא, לא זו בלבד ו. בלבד עצמואת אלאא "דרדל

מתלבש אכן  ומה ש.890 דיליהתיקוני גלגלתא'  בז,ק" דעברישאאלא  ,ק כלל"בגוף הע
 .)ב"ע קמ ע"ב (ל"ת הנ"זהארת התפשטות ה אינו אלאק עד החזה "בגופא דע

                                           
 .ה ואמר וסתים"ג ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 883
 ,ה"ו משה רבעאפילכן  ש,ק"שיג נבואה בסוד עהמעולם לא היה אדם ש, ב"ע פא ע" ב'עי 884

י "אלא רק ע גילויים כפי האור האמיתי שלהםאותם את שהיה גדול מכל הנביאים לא השיג 
'  כי תשא שביקש משה לידע דרכיו יתרשת בפמרז נא" וע.נביאיםהש שאר "ומכ. א"התלבשותם בז

 ,) יחשמות לג" ('הראני נא את כבודך כו"וכתיב ) שמות לג יג( "'הודיעני נא את דרכיך כו"באמרו 
 ברכות שזו היתה ' גמ'ועי". לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי" ת"שיוהשיב לו ה

ס שהוא שירותא דאצילות "וכל זה תלוי במו. בקשתו להבין את עומק ההנהגה של צדיק ורע לו
י וחביריו לא היה כי אם "ומה שהשיגו רשב. וזה יושג רק לעתיד לבא, וחכמתו של יוצר בראשית

 .ידיעה בלבדב
ר כאן על המזל "ה בההוא שאינו מפרש את דברי האד"ג ד"צ יט ע"א על ספד" בהגר'עי 885

והנה המתבונן ביתר עומק יראה כי למעשה שני הפירושים עולים . התחתון אלא על כל הדיקנא
 .הוא המגלה את כל הדיקנא, ע"הרי הוא המזל הנזכר כאן בב, ג"שהרי תיקון הי. 'בקנה א

 .א גורס את המוסגר" עע קמ"ב 886
והנה לא ירדתי ". ק"א מתחילין להלביש מידים דע"או"א הוסיף כאן ש"שהגרי, בפנים' עי 887

א כי אם "א המה המלבישים את גוף דא"שלא או) א"ע פא ע"ב( לעיל בדבריו 'ועי, לסוף דעתו
 .הידים שכן הגוף נכלל בדיקנא

 .'מכלא'א "ע קמ ע"הב' גי 888
 .ה וענין"א ד"צ יד ע"א על ספד"ב ובהגר" יט עח"א על תז" בהגר'עי 889
 .א" ו עצ"א על ספד"בהגר 'עי 890
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øîúàã äîë ïìéìë ïåäìë ïåäìã àúåèéùôá - א "ת דרדל"בהתפשטות ז
   .)ב"ע קמ ע"ב(כלילן כל פרצופי האצילות , ק"המתלבשים בגופא דע

 òãéúà àìå òãéúà- אוירא ובוצינא הינם ב שלו " חו:א"ר דרדל" גדהיינו
נהירו דלהון ' ק עצמו בבחי"קצת ידיעה לעמ יש בהם מנם א.שאינם מתלבשים כלל

 אלא ,הק עצמו דלית דידע לי" שקאי על ע, עוד יש לפרש.891באוירא ובוצינא
א מלבישים אותו " או,כל האצילותאת ק כולל "ע: בפשיטותא דיליה כולהו כלילןש

 קצת "אתיידע "ק"אמנם ע זה באופןהנה  ו.נ מטיבורו ולמטה" וזו,עד הטיבור
ק "עהוא לזה ש" לא אתיידע "כוונת ז"פול. שכן האצילות מתלבש עליו, לאצילות

ת "זכוונתו ל -øéîè àìå øéîè  .)ב"ע קמ ע"ב (ז"עוהההנהגת כללי לפי פועל אינו 
 אלאמתלבשין אינם  אבל הם עצמם ,ק"פא דעמתלבשין וטמירין גו גוה ,י"דע
áî äéòùé( "éé éðà ' àåä (éø÷úà äéìò .)ב"ע קמ ע"ב(. 892אתפשטותא דלהוןב

ïúà àì øçàì éãåáëå éîù"893 - 894א"הוא גילוי של א" ה"אני הוי", כלומר 
ש למעלה "ה וכמ" הוי'ק אכן לפעמים נק"וע). ה והישר"ג ד"צ לב ע"א על ספד"בהגר(
י "ס(" נעוץ סופן בתחילתם"שכן , ן"י בסוד אי" אנ'ונק. בתיקון החוטמא )ב"ע עב ע"ב(

' פי". אני" ה מכונה 895ק"הרי הוא מלכות דא, א"ועוד שהוא תלייא ברדל, )ז"א מ"פ
וקאי , מ שהוא חכם ועשיר וכדומה"ד' הוא מה שמשיגים ממנו ית" ֵׁשם", 'הוא שמי'

י מדותיו "שמושג ע, ק"הרי הוא הבחינה בה תלויה שמו של ע, על הדיקנא
והנה הדיקנא מכונה . ל" התיקונים הנ896ב" ובסוד י'הוא' 'המתפשטים לתתא ונק

ע קמ "ב ('לאחר לא אתן', ז בא לשון הכתוב"וע. ואינו מתלבש בשום פרצוף, כבוד
, ף"לאסיום ב' לאו'דהיינו  ,בהכתי -íéìäú ( åðçðà àìå åðùò àåä ÷(áéúëå  .)ב"ע

 ל ידועכן  ש,' והמכונה באותא "סוד זב הוא ,ו"אבו' לוו'רי הקאילו  ו,ק"קאי על ע
מ " ומ, תלייןה וכל נשמתין דישראל בי.ק" התלוי בהארת הוז"עוהההנהגת חלה 

 מכונהק " לכן ע.יחודא דכולאהוא  ששם ,'אהאות הוא סוד הרי ק "שורשם הוא בע
 ׂ.)ב"ע קמ ע"ב(ה אין השגכן בבחינה זו  ש,קריבתיב ולא ק בכ"מתגלה הע ולכן ,יחידה

 áéúëå)æ ìàéðã ( áéúé ïéîåé ÷éúòå- כמו מלך , נודע כללנו ואיהיתיב באתרי 
 אותם היושבים שם ורואים פני אלאאדם רואין אותו ה שאין בני ,על כסאוהיושב 

 כתלג חיוור יהלבוש"ש שם " והוא מ,י הדיקנא" עאלא וגם להם אינו מושג .המלך
הרי הוא הגילוי , א"דהיינו א –äéøúàá äéì òãéã úéìå áéúé  .)ב"ע קמ ע"ב" ('כו

áéúëå çéëù àìå áéúé  .)ה בגין דכתיב"ב ד"צ יא ע"א על ספד"בהגר(ג "דתיקון הי
)èì÷ íéìäú ( éë ìò êãåàúåàøåðåâå éúéìôð ' –  לשון הפסוקים והנה להלן
חד  לא נכ,אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד": מלואםב

 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם ,עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ
 שכוונת הכתוב הנה מתבאר באידרא כאן ו".אחד בהם} ולו{יכתבו ימים יצרו ולא 

לא  ("שבין הידיעה והבחירה") ונפשי יודעת מאד("סוד יישוב הסתירה לפרש את 
כ אין " וא,א" הוא בזהחירוד הבשס, ")נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בתחתיות ארץ

אינו אלא בחינה  שהרי הזמן הוא , של עבר הווה עתידהזמןמושגי לפי אלא ידיעתו 
יצירה ' א הוא בחי"זכן ק ש"וה כנגד "ה 'ימים יוצרו'ש " והוא מ.לבדבא "זשל 

                                           
א יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו "ב דרדל"והכלל מחו, ל"א וז" ע'צ ו"א על ספד" בהגר'עי 891

ולא " ס"מו"ולכן כנראה שהגירסא הנכונה כאן היא . ל"א עכ"ב דא"ס שהן חו"באוירא ומו
  ".בוצינא"

א מתלבשים דווקא בתיקוני גלגלתא ולא בגופא "ת דרדל"א שז" ע' וצ"ספדא על "בהגר 'עי 892
 .ת ועד בכלל"א עד חג"ת שעתיק מתלבש בא"ב שז" ו ע'ועי. א"דא

 .ה בהיום ההוא"ב ד" יא עצ"א על ספד"בהגר 'עי 893
 .ע" בב'ואז זה כמו הפירוש הב 894
 .ה ואמר פעם"ג ד"צ א ע"א על ספד" בהגר'עי 895
  .'הוא' 'דהוא גימ 896
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ד "ק שהוא אח"עוכנגד  'ולא אחד בהם'כ "זהו מאמהק ו"הידיעה הוא בע .דאצילות
 לכן אין ידיעתו . המפריד ומפרט את הזמן לחלקים הנמניםהזמן' בחיאינו בבלבד ו
פסוק זה מלמדינו : אופן אחר). ב"ע קמ ע"ב (ת כללאין ידיעתו מושגשכן  תינומכריח

   ).ג"א עח ע"ו כללים ח"לש(הוא גילוי דאור הייחוד הרי , גילוי הקו האמצעיעל 
øîàø "ò ïàîç ïåúàã àã àñéøô ñéøôúà ãë àééøáçì ù àðì-  והנה
שרשם עולה  מפי הצדיקים ים היוצא, חידושי רזין דאורייתאל ידיעש897,יש להקדים

ועל ידי עסק . א" המוחין לזבושי ומהם נעשו ל,תיקונים גדוליםללמעלה וגורם 
ש בעסק רזין דאורייתא התלויין בטיפין "ומכ, התורה גורמים הם לבירורי הניצוצות

מתוך אותם חידושי רזין  והנה. 898י"בבחינת אבר חוהם גורמים שיהא היסוד , דמוחין
א להגין על הלומדים מאש של מעלה "דאורייתא נעשים אורות המקיפים את ז

שגמרו  אחרוהנה ל .כלומר להגן עליהן מהקטרוג של צבא מעלה, הסובבת אותם
 ,חידושים שלהם למעלה בפועלאת הק והאירו "תיקונים דעהביאור כל החברים את 
. ון לבאר להם איך כל האורות האלו משפיעים לזה העולם התחתוןבא רבי שמע

 ל כאילו"י חידושי תורתם וכנ"כל החברים עהשיגו והחל לבאר לגבי הדבר אותו 
 עליהם נהל הארת המקיפים שהג"ר, ' דאאתפריס פריסאכד 'ש " והוא מבהשגת העין

ז " וע.899ה עלי קרומא דחפייא,סוד הלבושים דמוחיןבכן הוא כמו  ו. אותםהוסובב
 שכן כביכול יש כאן פרוכת 'והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש כו) שמות כו לג(נאמר 

 מתש שהדיקנא מסתיי"כמודנחתו כל תיקונים בגוה י "ת לנה"המבדילה בין חג
 הוצרך ,דיקנא שלוהא להאיר בתיקוני "תפשט לזשאורו י עלה ברצון וכש,900פרסהב

ìë åúçðã àðéîç àðà  .)א"ע קמא ע"ב( א"לבקוע הפרסה ודרך שם יאירו בז
 äååâá ïéðå÷ú- י החברים עלו "אלו שנתחדשו עההתיקונים י ש"כלומר שראה רשב

ע "ב(א  הפריסיינולבושים חדשים למוחין והל נעשושם מוחין ולבסוד הבירור עד 
 - ) ñ"àùåã÷ã àèéñåá à(àåä êéøá àùãå÷ã àðéöåá àúëåøô ãçå  .)ב"קמא ע

הרי ( "אתפרוכ" הר היאך נעשו לבושין וזהו על ידי הפרסא והיינומפרש יותר בביאו
כינוי  ואשמן הכן  ש"ה"בוצינא דקוב"מכונה כאן גם  והוא ,)ל"הוא רקיעא חדא הנ

 ואבו המצוי  והנר שהשמן ,)תהלים קט יח" (וכשמן בעצמותיו"ש "כמו ןמוחיל
בהם  ,חרותאות הנה לנדפס במהדורו .נרתיק החמה כמבוארה "ה ,הלבושיןבבחינת 

לעיל קכח ( ש"כמו תואר פניו הכוונה היא שכביכול זהו "ה"בוסיטא דקוב" הגירסא היא

 והנה ).קהלת ח א" (חכמת אדם תאיר פניו" ש"כמו ,בוסיטא דאנפוי בעניין )ב"ע
ע "הוא שהרי  901'ואמת 'תיקוןבהדעת שורש  ולכן ,זיו הפניםשורש להמוחין הם 

 øáéò òáøàì ïéëîñ òáøàá àñéøô .)ב"ע קמא ע"ב (ק" זיו פנים דע דהיינונהורין
 äì÷. {àëîñ ãç{ .)ב"ע קמא ע"ב(ן " היורדים לזו902ג"ב וחו" הסמכין הם החו'ד -

àìéòì àúúî áéúé àåä - העמודים הללו עומד תחת 'ראשם העליון של ד 
, א"ם דז"וכולם יחד בסוד חגת, וחלקם התחתון עומד על הארץ, הפרוכתא דפריסא

למטה מהפרסא שהרי נמצא ת "ועל אף שידוע לנו שהחג. הוא תחת הפרסהשראשם 
את ת שלו גדלים לתפוס " החגיא בגדלות אז" כאשר זמנםא, ד נמצאים שם"החבאף 

סוד בהם הרי , )ב" ע'זהר בראשית א(והיינו סוד אבהן דעאלו במחשבה , ד"מקום החב

                                           
 .ע שכותב שפירוש זה הינו בדרך אפשר"בב' עי 897
תורה דעת שלו היא אבר מת  שאדם רגע ללא, ל"וזב "א ע"ז נ"א על תיקו"בביאור הגר'  עי898
 וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת ,מת ונקרא
דוד מלך ישראל '  התגלות העטרה וכו וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן,לזיווג

  .א"וזה הרי אינו שייך כי אם בהארת א, דהיינו שאין קישוי ללא הארת הדעת. ל"עכ, חי וקיים
 .'א ו"ח א" ע'עי 899
  .ושם הרי נמצא הפרסא" עד הטיבורא"כתוב שהוא  900
 .'הרי הוא התיקון הז 901
 .ג דדעת"א וחו"דהיינו העטרין דאו 902
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עאלו " במעלה של )ת"א החגיההרי ( המרכבה יא בגדלות אז" וכאשר הז.המרכבה
ד "הוא מקום החבהרי למעלה למערכת המחשבה הם  כלומר שעולים ".במחשבה

מלאכים הוא כינוי ל. יעה "אמגרופי"'  פי-àéôåøâî ãçå äéãéá  .)א"ע קמב ע"ב(
' ונק. 903ן שתחת הכסא"ארגמה המלאכים "ה ןמגרופי' הם דשם  ,'שתחת הנוק

 הוא נוקבא הרי ,בהם את המזבחלדשן אשר תכליתם  904הם היעיםכן מגרופין ש
גבורות שבה אשר הוא מורה על ההוא מזבח הנחושת הרי  ,)'ח לולב פרק ג"פע( א"דז

 והקרבנות הם .נחושתהש "נח' יניקת הקליהוא משם ר שא ,גוון דדהבאשכן הוא ב
למעלה לריח האימורים עולים כנגדם  ו,'נוקד ליסוד למעלהבירורים העולים הרזא ד

 .905ש"נחוהן "שטמחמת ה ,סוד הדשןב ו,צהחוה תהפסולת נידחיאילו  ו,'ניחוח לה
 שחרב תה וע.הדשן אל מחוץ למחנה שם שורים הטמאיםאת לכן היו מוציאין 

הנה  ו.כל הבירורים למעלהאת  והם מעלים ,ם במקום קרבנותינלות היק התפ"בהמ
את לקין  המסמה לכן ה,ן"ארגמה "הרגלי המרכבה ' י ד" עותידוע כי התפלות עול

רשעים נענשים על מעשיהם ר השא כ,י זה מתמתקין הדינים" וע.הדשן מעל המזבח
 .)א"ע קמב ע"ב (םכלזכדהיינו יסורי ישראל בגלות כעין זה הוא תכלית  ו,הרעים

 éçúôî òáøà àéôåøâîáå- כל אכן ל ש,'חיות היה נכלל מכל הדה' מאלו ד' כל א '
 מהם יש ' שכן לכל אלכל חדוהוא  .906דם ואריהא, נשר, ורשדהיינו פני  ,אנפין' יש ד

ועל , ת"וכנגדם היא כל ההנהגה הרי היא חג, ה שלמה"פרצוף שלם הרי הוא הוי
 'ולכן הם מכונים מפתחות שבידם מסורה כל הנהגתו ית. גביהם המלכות המגלה

,  דהיינו שהם חדים'שנינן' –ñ"ïééðù à ( éåøèñ ìëî(ïðéðù  .)א"ע קמב ע"ב(
ל שלכל מפתח " ר'שניין'ואם הגירסא היא . 907ה מסוד המזבח" ה' דנוק'סטדאתיין מ

 .)ב"ע קמב ע"ב(שכן כל צד הוא בחינה אחרת , 'מכל סטרוי'כ "ומש. מסור עניין אחר
øô ïãçàúîåñ àúúì àìéòî äì ïéúçðå à- ק בוקע דרך הפרסה עד "אור דע

 - éìúå àðééðú àëîñì ïëåäàòéáøå äàú ).ב"ע קמב ע"ב (סמכיןה' בואו אל ד
ע "ב(ה שלימה "ם המבטאות הוי" מהם כולל את המידות חגת'שכל א, 'ל שהם ד"כנ

   .)ב"קמב ע
 éëîñã éìâø øñéðîú ïãéçà àëîñì àëîñ ïéáå- ב מלאכים "ישנם ע

וכל ' ובכללות הם ד, ה"והמה בית הדין של הקב, )ב"זהר וירא קז ע(דאחידן בכורסייא 
 ñ"á ààèéñåá(àôéìâã àðéöåáá ïéøäðúîå909 908 .)ב"ע קמב ע"ב(ח " נתפרט לי'א

ïéôéìâã (ãì ïëå àñéøô àåääá ' øáéò-  והם מקבלים את הארתם מכח האורות
א "ם דז"ק מאירים דרך הפרסה לחגת"שכן כל אורות ע, העליונים החקוקים בפרסא

י ראה היאך עלו "שרשב' פי -äìò ïéøäðã ïéðå÷ú ïéìà àðéîçå  .)א"ע קמג ע"ב(
ååäå  .)א"ע קמג ע"ב(ק "יקונים שגילו החברים מעל הפרסא לשרשם שבעאלו הת

 äéøúàá ãç ìë à÷ìúñàìå àøèòúàì àðîåôã éìî ïàëçî- ת ותאו
 הם אף כדי ש,ז יתאמצו יותר להאירם"שהצדיקים שבעוההיא העולמות העליונים 

                                           
א הרי אינו נכלל בו ולכן אין מחשיבים כי " הפרצופים וא'וא כנגד הן ה" אותיות ארגמ'ה 903
 ).ה ועד"א ד"ח מב ע"א על תז" בהגר'עי( מגרופין 'אם ד

 .א תרגום אונקלוס לשמות כז ג" ת'עי 904
 .ן" שט'ן בגימ"הדש 905
אדם שהוא '  הוא שמא מפרש גי,ל"ז, ועל כולהו פני אדםה "א ד"ז יא ע"א על ת" בהגר'עי 906

פנים כולן של ' ד' חיות הן ובא'  הכסא שהויה שלו הוא פנים הרביעי והוא פני אדם שדאדם על
וכן יד , ב" עצ יג"א על ספד"בהגר' עיו. ל"עכ, 'ה דמות א"ד ד"וכן יד ע, אדם ובשני כולן של נשר

 . לארבען'ה דמות א"ד ד"ע
הוא מציאות של כל דבר וכן ,  עניינה מיעוט וצמצום ודין'שכן הנוק, 'חוד הוא עניין של נוק 907

 .חד שהוא מצומצם בצורתו וחותך
 .'סמיכין ונהירין בההוא בוצינא' 'ומתנהרין בבוצינא'א גורס במקום "ע קמג ע"ב 908
 .א לא גורס את המוסגר"ע קמג ע"ב 909
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, תלויים בעבודת בני אדםאינם א "והנה על אף שתיקוני א .יקבלו משורשם העליון
כ צריך "אעפ אמנם .910ן"בזוי התורה והמצוות אלא "עבני אדם משפיעים אין  ןשכ
ואין תיקון יכול להיות שלא על ידי מעשי , א לתיקונים כדי לעלות למאצילו"הא

נ לעלות "זוצריכים א "ממילא כדי לתקן את הא. נ"התחתונים דהיינו עליות זו
 אופן מיוחדודבר זה שייך ב .יותרלמקום גבוה יותר על ידי מעשים מיוחדים ונעלים 

הם כן ש,  התפילה והמצוות וכן הייחודיםכוונותהעסק ב וקבלהחכמת הללומדי 
 .)א"ע קמג ע"ב (911 יותר למעלהיםקו האמצעי העולהדעת ובחינת ספירת השייכים ל

 àðå÷ú àåääá ï÷úúàå øèòúàå ÷éìñ ãçå ãç ìë àðîåôî ïð÷úúî ååä ãëå
 ìëî àëä ï÷úúàã)ñ"áäá àìëã ì ( ïðéî ãçã àîåô-  מכאן נלמד על מעלת

כ מצוות שאינם גורמים אלא "משא, לימוד התורה שכן היא גורמת לזיווג דנשיקין
 שכן תורתם היתה 912י וחביריו היו פטורים מכל המצוות"לכן רשב. לזיווג דגופא

 מהחברים את תיקונו היה התיקון 'ולאחר שסיים כל א). א"שבת יא ע(אומנתם 
א למתק את הדינים "ק ומאיר משם לז" עולה ויושב על מקומו המיוחד לו בעכביכול
  åô çúô ïðéî ãçã àúòùáåàîàðå÷ú àåääá àð÷úì .)ב"ע קמג ע"ב(שבו 

 äéúëåãá à÷ìñ ïéãëå ïåëéîåôî ÷éôðã äìîì äëçîå áéúé äåä àðå÷ú àåää
øèòúàå -  כף היה  תי, המיוחד לוהתיקוןאת לגלות אחד החברים בעת שהיה רוצה

משם  נשפע עליהם ה והי,תיקונים עילאין והוו מצפאן שיצאו הדברים מפיהםבחשק 
   ).ב"ע קמג ע"ב (913אל הפועלמהכח מחשבתם את שיוכלו להוציא כדי סיוע שפע 

 ïéëîñ ìëå914 ïàãç ïàëîå ïàëî- ה שעבר"ד(ל "הרי הם מלאכי השרת כנ( 
ìò  .)ב"ע קמג ע"ב(ר תורתם והיו נהנים מאו, ב מחנות השכינה שהיו שם"דהיינו ע

ïåëéì÷ì ïéúééöå åòãé àìã äî ïéòîùã915  ïéëéúø äîë- מרכבות של השכינה ,
éé÷î àëä ïé .)ב"ע קמג ע"ב (916ם שלם"ל כולל בו חגת"ן הנ" מהארגמ'שכל א

                                           
הטוב יצילנו ' וה, ח סתומים קצת כאן ופירשנו כפי שהיה ביכלתינו"דבריו של הריא 910

 .משגיאות
ה "שמחלק בין מה שאמר מרע, ר שמעון לשמיא"ה א"א ד"אדרא קכט ע הקדמת ה'עי 911

ש שאין צורך שישמעו השמים "לבין מה שאמר ר" ותשמע הארץ' האזינו השמים וכו"בהאזינו 
ון שהם משפיעים וכיממ " מ,ם בעבודת בני אדםיק אינם תלוי"תיקונים דעהאף שהנה על ו. והארץ

 ".תר למעלהעוד יו"לעלות נ " זונ אזי צריכים"לזו
 .יאיר עיני' ע בדבר שכן לא מצאנו כזאת בשום מקום אחר וה"צ 912
אשר  וזה שתקנו נוסח ברכות המצות, ל"זב "ה ע"הגה ב' פרק ו'שער א נפש החיים 'עי 913

תיכף , כי מעת שעולה על רעיון האדם לעשות מצוה, וכן וקדשתנו במצותיך, קדשנו במצותיו
עליון וממשיך משם על עצמו אור מקיף וקדושה עליונה נעשה רישומו למעלה במקור שרשה ה

 יומא לט(ל "וכתוב מפורש והתקדשתם והייתם קדושים וכמאמרם ז, חופפת עליו וסובבת אותו
כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה רוצה לומר שמלמעלה נמשך עליו הקדושה ) א"ע

תיב והתקדשתם והייתם קדושים מאן כ) ב"דף לא ע(ש בזוהר צו "משרשה העליון של המצוה כמ
דהא קדושה דמאריה ' מקדשין ליה מלעילא כו', דמקדש גרמיה מלרע מקדשין ליה מלעילא כו

אי עובדא דלתתא היא בקדושה אתער קדושה לעילא ואתי ושריא עליה ואתקדש ', שריא עליה כו
ובפרשת קדושים , ]ןי ביומא שלא משמע כ"שונה מרש, שאותו דבר הוא להיפך [עיין שם' ביה כו

נגיד ונפיק ושריא עלויה רוח ', בשעתא דבר נש אחזי עובדא לתתא בארח מישור כו) ב"דף פו ע(
ובההוא עובדא שריא עליה רוח קדישא רוח עלאה לאתקדשא ביה אתא ' קדישא עלאה כו

דמשיך עליה רוח ) א"דף קכב ע(ובפרשת נשא ', לאתקדשה מקדשין ליה דכתיב והתקדשתם כו
ועל ידי זה הקדושה והאור , שא עלאה כמה דאת אמרת עד יערה עלינו רוח ממרום עיין שםקדי

' ואתם הדבקים בה) דברים ד ד(וזה שאמר הכתוב , הוא דבוק כביכול בו יתברך גם בחייו, המקיף
  .ל" עכ,וזה האור מקיף הוא לו לעזר לגמור המצוה, חיים כלכם היום, גם בעודכם, אלהיכם

 . ליתא'מכאן ומכאן'ג התיבות "ע קמג ע"בב 914
ודבר זה אינו תלוי כי אם באדם ולא , דהיינו שעצם הגילוי של הסודות הוא בכלל התיקון 915
ש "וע, ב" ע' דהזהר' זכר בריש הקכנ הגדלות של חידושי תורה לכאורה מכאן מתבארו. במלאך

  .לאכיםל שמעלת דבר זה הוא למעלה ממדריגת המ"וכנ, שזהו בבחינת זיווג דנשיקין
  .'ה דמות א"ד ד"ד ע"ז י"א על ת" בהגר'עי 916
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 ïåëéðéâá- שאם לא כן היה הזמן גורם , דהיינו להגן עליהם שלא יקטרגו עליהם
àîìòì ïåúà ïéàëæ  .)ב"ע קמג ע"ב( הרוגי המלכות 'יא ובסוד "שיהיה כח גדול לסט

 ïéùéã÷ ïéìî åäìë ïåëéîåôî é÷ôðã éìî åäìëã éúàãïéìî ïàèñà àìã ïøùë 
àìàîùìå àðéîéì - ולכן עלה הבל פיהם , 917ה הקו האמצעי"שהם שייכים לדעת ה
á÷"ä  àåäã ãò éìî éðäì úééöå òîùîì éãç .)ב"ע קמג ע"ב(למעלה בסוד הדעת 

918îâà ø)ñ"øæâà à (àã àîìòì éã àðéãú àøçà àðîæ ïåøîéú é- א "זיווגי או
, ד דהיינו זיווג דחיך וגרון ולישן"ן תלויים בחידושי רזי דאורייתא התלויים בחב"וזו

éìî éðä ìë  .)ב"ע קמג ע"ב (919וזיווג זה גופאהינו שכר הצדיקים לעולם הבא
 áéúë åëééìò ïéùéã÷)æ øéù (åâå áåèä ïééë êëçå' - ד"פסוק זה הוא כללא דחב :

 920א"דהיינו שאין בה מגע לסט' טוב'" (כיין הטוב", דהיינו חיך וכנגד חכמה" וחכך"
כנגד ") מישרים"ה מקום ה"ה(בקו האמצעי  הוא" הולך דודי למישרים", כנגד בינה

åìéôàã íéðùé éúôù ááåã éàî íéðùé éúôù ááåã  .)ב"ע קמג ע"ב(דעת 
åôù ïùçøî éúàã àîìòì÷ àúééøåà åëééúåäéî -  כאשר אין הדעת מתפשט

ד "ובהתפשטותו מתעורר זיווג דחב.  דורמיטא שאין לו דיבור'אזי הוא בבחי, א"בז
ונוסף אור , ה זיווג דנשיקין"שכן הוא כח הדיבור ה, "דובב שפתי ישנים"והוא ה

וזהו הכתוב . וממילא הם עושים ייחודים למעלה גם לאחר פטירתם, בנשמותיהם
   ).ב"ע קמג ע"ב(עיל באידרא די הוא גזר דינא דתימרון להנהו מילין ל

 ïéôà øéòæã éåðå÷ú ï÷úîì àúòã åðååëúàå åð÷úúà àúùä-  מכאן
צ "א על ספד"בהגר(א נכללים בדיקנא "שכן או, א"א ולא או"א בא ז"שאחרי פרצוף א

ונים י ציוה כאן לחברים שלאחר שהשיגו את התיק"הרשב). ה ביקירא"א ד"יח ע
ואמר עוד שיקשרו עצמם לשרשם . א"א צריכים הם להוריד אותם גם לז"האלה בא

שכן אז היה העולם מתמוטט כעין מה , וטעם הדבר. י עצמו"דהיינו בנשמת רשב
לכן אמר להם . שהיה בזמן התהו אז היה ללא מתקלא וכמעט שנחרב העולם

ה " ה921ם של הדעת החסדי' בשורש נשמותיכם שיחדיו היוו את י'פי, "אתתקנו"
א ויתוקן "כלומר שיורידו דעת לז" יתכוונו דעתא"ז "ועי. שורשים לכל נשמות ישראל
éåðå÷úá ùáìúé êéäå ï÷úúé êéä  .)א"ע קמד ע"ב(העולם על ידי המתקלא 

 ïéîåé ÷éúò éðå÷úî- א"מכיוון שלא היו מושרשים בא, זהו טעם למיתת המלכים ,
ה "ה -÷ïéùéã÷ã àùéã  .)א"ע קמד ע"ב(ן וממילא לא היה גילוי מהדעת העליו

 -ïéøéîèã àøéîè  .)א"ע קמד ע"ב(ת " הויו'ה ג" הקדושות ה'הדיקנא שהוא בסוד ג
 ).א"ע קמד ע"ב (922א"ר דא"ג -àìëî àøéîè  .)א"ע קמד ע"ב( תיקוני גלגלתא 'ז

 àúáåç àúùäã923)ñ"àúîëç à ( äàèùå÷ àðéã øæâîì åëééìò-  תיקון זה
,  מכיוון שהם היו בסוד הדעת וכן היו כללא דכל נשמות ישראל,היה מוטל עליהם

דינא "וזהו בחינת . כדי שלא יחזור העולם לתהו ובהו הרי הוא עלמא דשקרא
 לשון - àøéôùå äàé .)א"ע קמד ע"ב(א " בדינים דז'שלא ייאחזו הקלי, "דקשוט

ע "ב(יברים קאי על תואר וחיתוך הא" שפירא"ואילו לשון , שייך בזיו הפנים" יאה"
וכן , הדיקנא והמוחין, של הגלגלתא -äééøåá ìò ïéðå÷ú ìë àð÷úàìå  .)א"קמד ע

ע קמד "ב(ק "שכולם נתקנו מע,  פרצוף'התקשרות ספירות הנקודות לעשותם בבחי

                                           
 ' בהק'ועי, ה ועיקר ענין"ה ד"ד בהגה" ע'צ א"א על ספד" בהגר'ועי. הרי הוא עצם התיקון 917

 .ש"ה קם ר"א ד"האדרא קכח ע
 ".אגמר"ב גורס דווקא את המוסגר ולא "ע קמג ע"ב 918
 ".א די לעלמא דאתידינ"דהיינו שחידושי התורה המה הפועלים את השכר וזהו  919
 .וכן הדבר בצד שמאל שהוא בצד הגבורות, שהרי יין הוא דבר שאפשר לאסור במגע 920
  .ומה שהבאנו שם, ה אשתיקו"א ד" קכח ע' לעיל בהק'עי 921
א "א שכוונתו לרדל"ח ע"ז רפ"ע מהאד"ה מעתה מתחיל שמביא הב" לקמן בעמוד ד'עי 922

 .ס"גלגלתא ומו
 .ת המוסגרא אינו גורס א"ע קמד ע"בב 923
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 éøàã éðå÷úî ïéôà øéòæã éðå÷úê ïàëî éåðå÷ú åèùôúàå åð÷úúà ïéôà .)א"ע
 ïàëîå- ן בעולם התהו כל ההתפשטות לא היתה שכ, דהיינו מימין ומשמאל כאחד

דהיינו כעין מראה צורת  -á åæéçë" ð .)ב"ע קמד ע"ב(אלא מצד הגבורות בלבד 
ן "ועוד שבתחילה בעולם הנקודות היו הספירות בסוד ב.  קווים'האדם שהוא בעל ג

ועוד . ה"ואילו עתה לאחר התיקון הם בבחינת צורת אדם וכמניין מ, ה"כמניין בהמ
ה של התיקון "ן ומ"החיבור של ב ם לרמז על"ן אד"תרגומו ב" בר נש" ד,יש לפרש

ñ"àôìùîå à ( àøéîèã àçåø äéá925 ïéøéîè ìëã(àèìùîì924  .)ב"ע קמד ע"ב(
והוא מקום כל ,  נפש לבד'לא היה בהם כי אם בחי, כלומר בעולם התהו, בתחילה -

 הכולל את כל )טמירא(ק "שהוא מיסוד דא, שכן אז לא נשיב רוחא דחיי, הפגמים
הרי , דהיינו מלכות -àééñøåë ìò áúéîì ïéâá  .)ב"ע קמד ע"ב) (כל סטרין(ק "הו

היה ראוי לישב נרק לאחר שנעשו הנקודות בצורת אדם דהיינו ש. א"הוא הכסא לז
  של אדם ואין לאדם מקום יותר מאשרמקומול הוא כינוי" כסא" והרי .על הכסא

) à ìà÷æçé(áéúëã  .)ב"ע קמד ע"ב(זיווג כינוי לישיבה על כסא היא ולכן זה , אשתו
äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå – א "אדם הוא כינוי לז

   ).א"ה וז"א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(
 ïéð÷åéã ìë ìéìëã íãà äàøîë- א דאצילות כולל את כל הספירות"ז .

 א"א וא"שלו נכללים באוד "וחב, 'י שלו נכללים בנוק" והנה,ת"שכן עצמותו הוא חג
ה כולל "ה ב"כוונתו ששם הוי -ïäîù ìë ìéìëã íãà äàøîë  .)ב"ע קמד ע"ב(

äéáã íãà äàøîëñ ïéîéú  .)א"ע קמה ע"ב ()'י א א אופן ה"א ס"בהגר(את כל השמות 
 ïéàúúå ïéàìò ïéîìò ìë- והמה יורדים ,  כלים פנימי תיכון וחיצון'א הם ל"ס דז"י

וכל כוונת , א"א ואו"המה א" עילאין"ה". תתאין"והמה ה, ע" בי עולמות'להתלבש בג
עולה אם . א לצורך הנהגת התחתונים"הפרצופים העליונים היא להעניק עטרות לז

ìë ìéìëã íãà äàøîë  .)א"ע קמה ע"ב(א הוא כללא דכולא "שדווקא פרצוף ז, כן
 ïéæø–א "יסוד דז, חזה שלוא המסתיימים ב"יסוד או: כל היסודות' פי 'כל רזין'כ " מש

ב "כלל בזה את י - àãúåøîà .)א"ע קמה ע"ב(ויסוד דלאה , שעלה בגדלות בחזה
 .)א"ע קמה ע"ב(ת גלגלתא "ז -åð÷úúàå  .)א"ע קמה ע"ב(ק "ד שנכללו בפה דע"ת

 àîìò éøáà àìã ãò- שכן בו מושרשים ימי העולם וכדלעיל " עולם"א מכונה "ז
מן המלכין קדמאין עלו של "ר - òàå"åîéé÷úà àìã â ).א"ע קמה ע"ב ()ב"קלד ע(

ה "מלוי שם מה "הה " בסוד חוונעשאז הם  ו,ה"ונתבררו ונתחברו עם שם מ' הקלי
   ).א"ע קמה ע"ב ()'ח תיקון פרק ג"ע' עי(

 .א" עיקרו בזהסוד עולם התוהו ושבירת הכלים שהיאת לבאר האידרא מעתה מתחיל 
 ñã àúåòéðöá àðàúàøô927 ïéîæ àì ãò ïé÷éúòã à÷éúò ).א"ע קמה ע"ב(926

                                           
 .ב לא גורס את המוסגר"ע קמד ע"ב 924
 .'מכל סטרין' גורס 'דכל טמירין'ב במקום "ע קמד ע"ב 925
לבאר קודם שהתחיל ) א"קכח ע (דראיפ שכבר דיבר ברזא דעולם התוהו בריש הא"אעהנה  ו926
 מה וה,ק"עפרצוף מה שהיה חסר בעולם התוהו באלא את ר יאבלא  למעלה ,ק"תיקונים דעאת ה
 ,א" בזכאןהדבר  וכן . הנוגע אליו דווקא לכן הוצרך לדבר שם מסוד שבירת הכלים,דיליה ניםתיקו

'  הנוקצוףבביאור פר) א"קמב ע ( וכן לקמן,א"ענין התיקונים שנתחדשו לזדווקא את  לפרש באש
ענין השבירה היה בכל עומק הענין הוא שכן  .ל" ענין המלכים דמיתו לטעם הנדווקא את ביאר

 עד לא הוה )ב"א ע (צ"ש בספד"כמואחרת ' בבחיחלה השבירה בכל פרצוף אלא ש ,םהפרצופי
א "בהגר' עי (רישין' לא נתקנו בו גכן  ש"לא הוה מתקלא"ק "דבע' פי ,'מתקלא לא הוו משגיחין כו

 ,ר"קווין חד' בסוד גו .)ה שם דהיינו הזיווג דאוירא ובוצינא"והגה, א לא"ה בא"א ד"צ ג ע"על ספד
 "לא הוו משגיחין אפין באפין"א " ובאו.מתקלאה דהיינו תחילת. א" דזד"מוחין חבה' א דג שרשה"ה
כן  ש,"וארעא אתבטלת"אמר '  ובנוק,"ומלכין קדמאין מיתו"א אמר " ובז.א"אבלהיות חזרו כן ש

 הזכיר כאן בכל אחד כך ל.ד"ש כל זה בביאור הגאון לס" וכמ.לא מלכה כלל בעולם התוהו
 הם סתימין שכן ,רבאא לא הזכיר כלל באדרא "אואמנם את  .וד שבירת הכליםסמהפרצופים את 

 ).א"ע קמה ע"ב (ז"ר והזכירם באד,במזלא
 .צ שבידינו"לכאורה לא נמצא בספד 927
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ïéëìî éðàá éåðå÷ú928 -כאן מתבאר שתיקון האצילות מתחיל מרישא חוורא  
א "בהגר (930א"והוא המכונה עתיקא דעתיקין וכן הוא מכונה א, 929שהוא רישא תנינא

התיקון הוא גילוי מלך ). ר"ש בא"ה וכמ"א ד"וכן ה ע, ה רישא"ב ד"צ ג ע"על ספד
 ).ש מלכין"ה וז"ד א"כז עצ "א על ספד"בהגר( המלכים 'ימו חו התקיעל ידיו, הדר

ז " רישין המבוארים באד' דאתתקן בג'א:  מיני תיקונים'בעולם התוהו חסרים היו ג
ק עצמו שכן בו " רישין הוא תיקון לע'ג. ד"ג ת" י'ג, תיקוני גלגלתא'  ז'ב, )א"רפח ע(

 רישין אלו נעשה 'י ג"וע. ס"א גלגלתא ומו"נתגלה לראשונה מתקלא על ידי רדל
 'ז .ו אתתקן בתלת תלתה כולה דבגיני931כ"וכמש, מתקלא בכל פרצופי דאצילות

 שלא 'נוקהלצורך היו ד "ג ת"יאילו ו,  המלכים שמתו' זלצורךתיקוני גלגלתא היו 
 ח"הה "ה אורות חדשים ממש א"זאחר התיקון באו ללוהנה . יצאה כלל בעולם התהו

אלא אורות  לה אורות חדשים שאין' כ נוק" משא,אצילותשיוצאים מיסוד דבינה ד
 גבורות אלאמקבלת אינה אחר התיקון היא לאפילו ש, כך . מאתלטייאןדנפקקדומים 

ממילא  .גאו דזיואא ברז"מקבלת מזהיא דחסדים ש' י עט"עהוא  וכל תיקונה ,לבדב
ת "זל א"שבאו אורות החדשים מיסוד דבינה דרדל, ק"היתה בתיקון ע אותה מידה

 בדיקנא אין וכן.  לתקנוא"ח שירדו לז"דוגמת ההונעשו אצלו לתיקונים  דגלגלתא
האורות ו, ל"לגבי תיקוני הגלגלתא וכנ'  שכן הוא בבחינת נוקאורות חדשים

  דגבורות לבד'ה עט"ס ה"ברזא דפרצוף על ידי המושם נתקשרו המה שהקדומים 
כונו ו . רזא דזיווגא שלהםנוייוה, מזלותה ' גניז חסד עילאה מבמנם בדיקנאא

' אורות של כל זאת הנטל מהם ' כל אכן  ש) א:טעמים מלכים לכמה התיקונים
היו רק כל האורות העליונים ההם  ש) ב.932נקודות כמלך המושל בעם שהכל שלוה

האורות הכן  ש) ג".מלך במשפט יעמיד ארץ"ש "כממשפט עניינו ומלך  933דדינא' בסט
האור ) א:  מיני אורות האירו לנקודות'ג .934ק"דמלכות דא' יו מסטהעליונים ההם ה

האורות שעלו למעלה מן הפרסא על ידי ) ב. הראשון שנשאר שם מן הטיבור ולמטה
כ יצא אור חדש שבקע חזרה דרך אותו הפרסא והאיר אל "ג ועי"ב וס"זיווג ע

שון והנה האור הרא. ף שנתחברו עם האור שיצא מן העינים"אורות אח) ג .הנקודות
והוא המבואר כאן בלשון , שמן הטיבור ולמטה היה מקום הבנין של אלו הנקודות

כאן מתגלה האור השני שהאיר  -ïéëìî ñðë  ).ב"ע קמה ע"ב ('באני מלכין'
ק יצא "ג דא"ב וס"י זיווג ע"הרי הוא האורות שעלו למעלה מן הפרסא וע, לנקודות

ע "ב (935 להאיר אל הנקודיםה ובקע חזרה דרך אותו הפרסא"מהם אור חדש של מ
 שהאיר אל ' זהו האור הג- ð"ïéëìî óéìâ à (ïéëìî øòùîå936( .)ב"קמה ע

                                           
 .ה וענין"ד ד"צ ב ע"א על ספד" בהגר'עי 928
  .א"קדהוא ההרי  929
תוב בפירוש כנראה שכאן כ, א"ע אם יש הוכחה מדברי הזהר שזה שונה מדף קכח ע" צ930

הערה בשם השער מאמרי ב  דברינושם'  ועי.א" בדף קכח עהמבוארענין הוזה אותו , רישא חוורא
  .א"א ע' ה חלק א" דעו"לש' ועי, ג"י לט ע"רשב

האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד רישא והוא : ב"ז רפח ע"כנראה כוונתו לאד 931
תיקא קדישא אתרשים בתלת אוף הכי כל שאר רישא עלאה לעילא לעילא ובגין דע) א והוא"נ(

 . בתלתלןניה כלייבוצינין דנהרין מ
  .ה והענין הוא"ד ד" ע'צ ב"א על ספד" בהגר'עי 932
  .ק הרי הוא גבורות"ה שהכל מושרש בבוצד"ב בהגה" ע'צ ג"א על ספד" בהגר'עי 933
זה מדבר גם על ע כאן שמרמז ש" בב'ועי. ה ומלכין קדמאין"ג ד" ע'צ ב"א על ספד" בהגר'עי 934

ביאור ענין זה ' עי(בחינת המלכים שיצאו מהאמה וגם על בחינת המלכים שיצאו מהעיניים 
  ).ה לא הוו משגיחין"ב ד"בהרחבה במאיר הספרא ב ע

שכן אם מדבר כאן על , "גליף מלכין"כ שאין לגרוס בדיבור הבא "אמנם אם נימא כן בע 935
 .ים שכן הם אינם נמצאים אלא בעולם התהוהתיקון הרי שלא יכולה להיות התלבשות במלכ

) א"כ בדף קכח ע"שכן דברים אלו דומים למש(מכיוון שלכאורה מדבר כאן מעניין המלכים  936
גליף "ש ועיין שם שמבאר ,א" א ע'ה חלק א"וכן הוא הגירסא בדע. נראה שיש לגרוס את המוסגר
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, כוכפי צור' ליתן לכל א' משער'ולכן זה בדווקא לשון , ף"דהיינו אורות אח, הנקודות
 .)ב"ע קמה ע"ב ()'ח נקודות ב"ע' עי(ף "אין כל הנקודות שוות בנטילת אורות אחכן ש

: נות בהם נקט האידרא לתיאור המלכים עד עתה היא באופן זה הלשו'כוונת ד
קאי על מלכין " גליף מלכין"ו, על מלכין דאמא" כנס", קאי על מלכין דאבא" באני"

ååä àìå  .)א"א א ע"ה ח"ו דע"לש ('קאי על מלכין דנוק" משער מלכין"א ו"דז
 éçãã ãò éîéé÷úî937)ñ"çðàã à ( ïåì–ה בונה "בשהיה הק ל"כ חז" כוונתו למש

עד "כ "ומש). ה וענין"ד ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר) (ז"ג פ"ר פ"ב(עולמות ומחריבן 
שכן אצל המלכים , שנדחו למטה לעולם הבריאה, כוונתו לכלל המלכים" דדחי לון

, ו"אמנם לא היתה זו שבירה גמורה ח, נחשבת למיתה, ירידה לעולם השפל מהם
שעליו למות , ודוגמת האדם התחתון, אלא שנפילה זו גופא היתה תיקון להם

שמדובר כאן על אחוריים , אחר' פי. כ לקום לתחיה"ולהתבלע בעפר כדי שיוכל אח
 כאן מדובר - ïåì òðöàå .)א"ע קמו ע"ב(א שלא ירדו אלא רק נדחו ממקומם "דאו

דהיינו בסוד " אצנע"וזהו עניין מה שנקט בלשון .  המלכים שירדו לבריאה'על ז
כאן מדבר על הבניין המתחדש  -àðîæ øúáì  ).א"ע קמו ע"ב(הקבורה בעפר 

) åì úéùàøá(ää" ã .)א"ע קמו ע"ב(ק "בתחיית המתים על ידי רוחא דיסוד דא
 øùà íéëìîä äìàååëìîíåãà õøàá 938 - מוסיף על הענין " ואלה" ד'ו' פי

õøàá  .)א"ע קמו ע"ב(א שירדו למלכות דאצילות "דהיינו האחוריים דאו, הראשון
ïîú ïéîéé÷úî ïéðéã ìëã øúàá íåãà – צ "א על ספד"בהגר( 939זהו שורש הדינים

ז "א על תיקו"בהגר( בינה 'הוא כינוי לבחי" ארץ אדום). "ש ומההיא"ה וז"א ד"ט ע
ללמדינו שהמלכים יצאו ובא האידרא , )ה ולבתר"א ד"וכן קלד ע, ה ויישם"ד ד"צט ע

ווג דזטרם הק "בוצדהמלכים הוא ברש ווהנה ש. "ארץ אדום"בחינת מבינה הרי הוא 
 והנה תחילה לכולם יצאה עטרא ,)ה ונפיק"ב ד"ח יח ע"א בתז"בהגר (940עם אוירא

ה עד "ב ד"ח יח ע"א בתז"בהגר (דכרה'  ללא בחי'נוקה' חיא בידגבורות הרי ה
באמא בסוד העיבור בבטן ' היו תחי' ת דאצי"זשכמו בקדושה  ,כלומר. 941)אתבסמו

 בסוד העיבור בארץ אדום'  תחיונ שלו הי"דושה ,א"סטדבר ביה הה כמו כן ,דילה
שכל מציאותם , "דכל דינין מתקיימין תמן"כ "והנה ביאור מש. )' א'ש נתיב הקלי"פת(

 דמלכות שם מצויים כל הדינים אפילו לאחר 'בסטשל המלכין קדמאין היתה 
קיום לכל מקום ה שמלכותם היתה בבריאה אשר שם הוא ,עוד יש לבאר. התיקון

 .)א"ע קמו ע"ב ()'פרק גח מיעוט הירח "ע' עיו( "אימא דמקננא בכורסייא"הדינים בבחינת 
 ï÷úúà ïé÷éúòã à÷éúò àøååç àùéøã ãò åîéé÷úà àì åäìåëå-  תיקון

את לכן התחיל ו 942והאי חסד מתלבש בגלגלתא, המלכים הוא גילוי החסד עילאה
הוא   מכונה ולכן.ל" כנ"'שא חוורא כולא אתקיימו עד דרי" כאןש "כמבו והתיקון 

כל לג "ומהן מתפשטין חו. דעתיקת "זה "ה ,ימי בראשית' זדהיינו  ,תיק יומיןע

                                                                                                                         

ב "צ יא ע"א על ספד" בהגר'והנה עי. 'מלכי נוק לע קאי "משער מלכין"א ו" מלכי זקאי על "מלכין
ב שהוא מרמז "ז רצג ע" א' עי'משער'ולעניין , היא לשון המרמזת על החיוורתא" גליף"ש, ה גלופי"ד

 . על שערות
 .א לא גורס את המוסגר"ע קמו ע"ב 937
 .ה ומלכין שהיינו המלכים הנזכרים בפרשת וישלח"ג ד" ע' בצ"א על ספד"בהגר 'עי 938
ולשון , כ לקמן רזא חדא אתר דכל דינים מתקטרין תמן" את זה למשש שהוא מקשר"וע 939

ה בראשית דהיינו הבינה המתפשטת במלך הראשון הרי "א ד" ע'ש ח"וע, מתקשרים קאי על דעת
 .א בהתחלה שהם באים יחד" ע' וצ"א על ספד"בהגר 'ועי, הוא הדעת

 .ה"ב בהגה" ע'צ ג"א על ספד" בהגר'עי 940
דלא ו, בפרשת וישלחש בבחינת המלכים דהיינו ,ומלכיןה "ג ד" ב עצ"א על ספד" בהגר'עי 941

  .א"לעיל קכח ע' י עי"שער מאמרי רשבל ב"דברי האריזכ
סוף כן בו, ה קרומא" דב"צ ה ע"א על ספד"בהגר' עיו .נאיא הרישא תניוההרי א " דהיינו בקד942

  .בגלגלתאשא "קדלאוירא ולו כוונת "גלגלתא"בלשון  כאן נקטשה ומ, ה וההוא"דא "ו ע
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ãë  .)943ה ומחסד"ב ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר (הפרצופים ומזדווגין ומתבסמין
ïéàúúå ïéàìòã ïéðå÷ú ìë ïé÷ú àúúìã ïéðå÷ú ìë ïé÷ú ï÷úúà -" עילאין "

ע קמו "ב(המה אלו שלמטה מן הפרסה " תתאין"ו, ה מהפרסההם הבחינות שלמעל
   ).945א"א ו ע"ה ח"ו דע"לש(ת "זה ז" תתאין"ר ו"זה ג" עילאין", ל"עוד י. 944)א"ע

 àîò úéì àúéîã÷á àåä ï÷úúà àìã àîòã àùéø ìë àðôéìåà ïàëî
àð÷úúî,úî åäìë ï÷úúî åäéà éàå ïð÷ú, àúéîã÷á ï÷úúî àì åäéà éàå 

ì àîò ïéìëé àìàð÷úúà, éåðå÷úá àåä ï÷úúà àì ãòã ïéîåé ÷éúòî ïìðî 
 àð÷úúàì åòáã ïåðéà ìë åð÷úúà àìåää åáøçúà ïéîìò åäìë" ã)íù (

øåòá ïá òìá íåãàá êåìîéå - ה הדעת "ה, הוא מקביל לדרגת משה רבינו
א על "בהגר, א"ב ב ע"וכן יהל אור ח, ה בראשית"א ד"ז קו ע"א על תיקו"בהגר(

ìëã øúà àåä àãç àæø íåãàá êåìîéå  ).946ה ומלך הראשון"דד "צ ב ע"ספד
 ïééìúå ïîú ïéøè÷úî ïéðéãïîúî -  צ ט "א על ספד"בהגר(זהו שורש כל הדינים

א ובדרך "א היו אב"הו אפילו הארת אוובעולם הת). ש ומההיא"ה וז"א ד"ע
נת התפשטות הבינה היא בבחי). ה ולזה אמר"ג ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר (947אחוריים

ק " גנוז בוצד,כלומר ביסוד דבינה, במעיהו .שהרי הדעת נובע מהבינה, המלך הראשון
א על "בהגר (כאןהרמוז  הדעת דגבורות יינו וה.הוא תחילת התגלות הדיניםהרי 
והכה "עיקר תכלית מיתוק הגבורות היא פיזורם ובסוד . )ה בראשית"א ד" ח עצ"ספד

" 'ושחקת ממנה הדק כו"הקטורת מעשה ד ובסו )עמוס ו יא" (הבית הגדול רסיסים
יתפרדו כל "ש "כמוא "לעשות פירוד בסטשכן עיקר תיקון הגבורות הוא  )שמות ל לו(

ש " וז.ז"נתחברו זב בעולם התוהו נתגברו הדינים ומנם א.)תהלים צב י(" פועלי און
   ).ב"ע קמו ע"ב ('מתקטרן אלף אלפין מארי דיבבא כו' דבגיני

øåòá ïá òìá,ðàú  ïéôé÷úã àôé÷ú àðéã úøæâ àåä à- יש את  במלך זה
ולכן נקט , דגבורה' אלא מסטאורות  ו בעולםאז לא הישכן  ,ג"כל ההשל קיבוץ ה

והוא ) ה שיתא אלפי"ג ד"וכן ט ע, הגההד "צ ב ע"א על ספד"בהגר (948'גזרת'בלשון 
 äéðéâáã .)ב"ע קמו ע"ב(שכן הוא כלל אז את כל המלכים , שורש כל הדינים

äììéå àááéã éøàî ïéôìà óìà ïøè÷úî949, äáäðã éàî äáäðã åøéò íùå 
 äáä ïéã øîåìë- הנםיש, עניין אותם המלכים שנזכר שם עירם בפסוק הוא כך ' 

הנה ו. ת"ת כלולים בת"והנה החג. ת ומלכות"חג,  דעת:'בחינות המכונות באות ה
שם מצוי , ובסוד הדעת) ב"ב ט ע"יהל אור ח' עי( כלת משה הוא בסודהמלך הראשון 

, )במדבר יב א" (האשה הכושית אשר לקח"וזה סוד , תוקף הגבורות והחושך
 השורשכלומר , במקומה לקח משה את התורה שבעל פה שהיא ממעייני הישועהש
ואחר מיעוט הירח עיקר .  שבאצילות' נוק'היא בבחי" אשה"הנה  ו.כולו טובעולם של

הוא " תהו. "950"חשך"ו" בהו"ו" תהו"ה " ה' בחי'ושם כלולים ג, מקומה הוא בבריאה
והם ,  הדעת'וחשך בחי,  אבות'א בחי"בהו שייך לעד,  המלכות'י בבחי"כנגד שם שד

ודין הבה הוא לשון שכל , 'ב פשוטות בנוק"וי, א" כפולות בעד'ז, ש בדעת" אמ'ג
 מקום נפילת הדעת הוא במלכות .)א בראשית לו לא"אד(הדינים מתקטרין שם 

שם ב נקראבמלכות שמושרשים כל הדינים הם כן  ש, דנהבההמכונהיאה והיא דבר
                                           

 .א"ת דא"א ולא על ז"ת דרדל"קאי על ז" עתיק יומין"ג שהכינוי " שם ריש ע'עי 943
אמנם הפשטות היא שזה בבחינת , ק"ג שהוא בבחינת טבור דא"ב עה ע"ו כללים ח" לש'עי 944

  .א"טבור דא
 .ע"א משמע כב"ב עא ע"ו כללים ח"אמנם מלש 945
  ."'קטרין אלף אלפין וכומתמן מת"לקמן  שכתוב היא ממה יתול שראי" נ946
 .ולא היה שם בחינת פנים כלל, שכן כל העולם היה רק דינים 947
 . לשון של דיןואא שה"א יט ע"חיהל אור ' עיו 948
 .674 לעיל הערה 'עי 949
 .דהיינו חשוכה" כושית"היא אכן " אשה"ונראה לכאורה לדייק דלכן ה 950
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שמות אחד מהמלכים שנזכר בהם  כל .)ב"ע קמו ע"ב(ה " דנהב'גימבהוא הרי י "אדנ
ו "לש (951 משם על תוקף הדינים הקשים אשר יצאו ונמשכו בא הדבר להורותםהערי
" ב"ה" "ב"ה" -ë éìùî ( áä úåðá éúù ä÷åìòì áä(ãë" à .)ב"ב ח ע"ה ח"דע

 'שכן הכל הוא מסט. ר" שמותיו של היצה' מדורי גיהנם וז'כנגד ז ',פעמים ז' עולה ב
 ' של הדעת וז'ז:  מלכים כפולים'והיינו ז, שנכללו כולם בדעת,  מלכין דמיתו'דז

 'שכן היו מסט" בנות"וכונו . ב"ב ה" הבנות של הגיהנם ה'והיינו ב, המלכים עצמם
, ץ"ז וג"כנגד בחינת האותיות שעטנ,  לבד' לבד וב'וצורתם ה, ן"ב בסוד שם 'דנוק
àì äéá àáùéúàì ÷éìñã ïåéë  ).ב"ע קמו ע"ב (952 האחרונים קשים יותר'ז ב"ולפ

 íéà÷- שכן , כשרצה למלוך על כל אותם האורות שקיבל לא אתיישב ביה מלכות
בחינת קיימא שכן היה ב -í÷éîì ìéëé äåä àìå  .)ב"ע קמו ע"ב(כבר מת ונשבר 

 שאין בדעתו דהיינו, ] לעולם אינו דעת שלם'דעת דקלי[). ב"ע קמו ע"ב(דחד סמכא 
 כד אזיל יהיב , לא בדכורא ולא בנוקבא,א קביעות כלל"סטהרי אין ל ש,ישוב קיים

 והוא .ש" יעו)א"קנה ע( 'ל בתיקונים תיקון ע"ש רבינו הגדול ז"כמו ,כד יהיב אזיל
ת להיט ונחיולעולם הוא בבחינת א אשא שאינו במנוחה בסוד עטרת דגבורות שהו

 ז"ת( במנוחה והשקטלעולם הם ומים שהם בבחינת חסדים הכ " משא,)ב"קכט עלעיל (

 ì íãàã íåùî àîòè éàî åáøçúà ïéîìò åäìëåà .)ח יא"ש פו"פת ()א"נא ע
 ï÷úúà- שהיו תחילה בסוד , ועוד. ם" אד'ה בגי"ה ה"דהיינו אורות של שם מ

àðå÷úã  .)ב"ע קמו ע"ב( קוים דהיינו פרצוף 'ואילו בתיקון הם בסוד ג, דותנקו
 ìéëéå àìë ìéìë äéð÷åéãá íãàã}äì÷: {àìëäéá àáùéúàì  – מכיוון שצורת 

ן "כמו כן האורות שבו דהיינו חלקי הנראדם הוא פרצוף שלם בכל האיברים שלו 
לכן יכול הוא לסבול את  ו,ברים במספר ותכונהיאבעל  שלם פרצוף שבו אף להם יש

   .)ב"ע קמו ע"ב(האורות היורדים אליו מלעילא 
 àáùéúàìå í÷éîì åìéëé àì çëúùà àì íãàã àã àðå÷úã ïéâáå

åìèáúàå,ñ åìèáúàå "ã953 ,ïìéìëúà íãàá åäìë àäå, åìèáúà àìà 
íãàã àðå÷ú éúééã ãò àðå÷ú àåääî å÷ìúñàå -  כאן עוסק בתיקון החסד

àð÷åéã éàä àúà ãëå  .)ש מלכין"ה וז"א ד"צ כז ע" על ספדא"בהגר(שבפום אמה 
åøæçúàå åäìë åììëúà954é÷ì àîå àøçà - ואז נעשו , ה"נכללו באורות דמ

 åîñáúà ïåäðî, ïåäðî .)א"ע קמז ע"ב (955 פרצופים'בצורה אחרת דהיינו בבחי
åîñáúà àìå åîñáúà,ììë åîñáúà àì ïåäðîå  - בכל מלך יש את כל ג' 

א על "בהגר(ובלעם הינו החלק של המלך הראשון שלא נתבסם כלל , ההדרגות האל
, 957"אתבסמו ולא אתבסמו"ק "ו, 956"תבסמוא"ר "ג). ה ומלך הראשון"ד ד"צ ב ע"ספד

                                           
א שרק המלכים שבמידות הקו האמצעי כתוב " ע' שם ח'ועי. א"ז מלשון הגר"ש שדייק ד"ע 951

 .בהם את שם עירם
 'ועי.  האחרונים המה יסוד ועטרת היסוד'ה שאלו ב"א בהגה" ע'צ ג"א על ספד" בהגר'עי 952

 ,ה השבירה הגמורהתבהם היש שבירה יא ש" פת'ועי, א"ח נב ע"א על תז"שם מה שציינו לבהגר
כהאי אומנא   ויצא משם,ז"ן ע"סוד שטב בכח הסטרא אחרא שהוא ים בלועהם היו שמרכלו

 .ה"ש הרב זללה"ץ כמ" גיינו וה.דאכתיש בפרזלא ואפיק זיקין לכל סטר
 .ה ומלכין קדמאין"ג ד"צ ב ע"א על ספד" בהגר'עי 953
 תרגום 'עי, בעולם התהו הכל נאמר בלשון עבר, ה בראשית"ג ד"ז מא ע"א על ת" בהגר'עי 954

 .יונתן לשמואל א כה יב שזה מלשון היפוך
וכן הוא (א שבתיקון הם נהפכו משמות מלכי אדום לספירות "ב ע"א י"ה ח"ו דע"ולפי הלש 955

 ).ב"ע קמז ע"בב
  .ה" בתיקון המ956
 .וכאן הוא המקום לעבודת האדם, ה" ואפילו אחרי תיקון המ צריכים עוד תיקוןםהכן  ש957
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, האורות נזדככו ועלו למעלה). ב"ב ל ע"יהל אור ח (958"לא אתבסמו כלל"' נוקאילו ו
, כלומר. אלופי עשוא " הרי הם י'ומהם נבנו הקלי, ואילו הסיגים לא אתבסמו

שכאשר עלו האורות המזוככים אזי נשארו הסיגים באור מועט לשם חיותם ההכרחי 
את ראוי לבנות מהם שבעת התיקון לא עלו כי אם האורות ש, ועוד יש לפרש. בלבד

 כללות הנשמות יינו וה,עדיין לא נבררו אזשן "מחלקי הכ " משא,פרצופי העולמות
ביד ' זה הניח הוא יתכן דבר  ש.ה"ס ב"רצון אא ב" מן הסטתהעדיין לא עלש

 "לא אתבסמו כלל"שאמר הוא ש ועליהם .ותמצהי הבחירה בתורה ו"התחתונים ע
   .)959א"ע קמז ע"ב ( מעט מעטםר ביד התחתונים לבררותנשל "ר

úîéå áéúë àäå àîéú éàå,éøîâì åìèáúàã úîéå ,éëä åàì , ìë àìà 
à÷ äéá äåäã äàîã÷ àâøãî úéçðã ïàîäúéî äéá éø – ללמדך שנשמות 

ואילו כליהם הם שנפלו למטה לבריאה , המלכים חזרו למעלה למקומם שבאצילות
, שכן רק בבריאה יש מיתה ולא באצילות) ה שביעאה"א ד"צ יא ע"א על ספד"בהגר(

א "צ כט ע"א על ספד"בהגר(וירידתם של כלי המלכים לבריאה היא גופא מיתתם 
 'ה בחי"ה,  חכמה'באצילות יש בחי). ב"ז מד ע"א על תיקו"וכן בהגר, ש חב"ה וז"ד

שכן החכמה תחיה בעליה וממילא בבחינה זו היא חיה לעולם ואינה נשברת או , חיה
 ב 'ה חלק א"ו דע"לש(היותם למעלה היא מלכותם ְכּרגע ). ב"ע קמז ע"ב(נופלת 

כ לא "ע וא"הרי יצא ונעשה אז על ידיהם כל השרשים דכל מציאות הבי). א"ע
דהיינו השר  -á úåîù ( íéøöî êìî úîéå(ãë" à .)ו גליונות"לש(נתבטלו לגמרי 

äåäã äàîã÷ àâøãî úçðã  .)ה ומלכין"ג ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר(של מצרים 
á ïåø÷úà íãà ï÷úúàã ïåéëå äéáïäîù ïéðøçà - כאשר נהיה האדם ,'פי 

הרי ,  השיעור קומהתיקוןב זהו החידוש של הוויית האשההנה  ו.נ"מתוקן בסוד זו
,  יעקב'בבחי" בת מי זהב",  יצחק'בבחי" בת מטרד",  אברהם'בבחי" מהיטבאל"היא 

א בראשית לו "אד (960א"ה אוירא דכיא שנכלל בעד" החסדים ה'הוא בחי" מלך הדר"ו
 היו תחילה בסוד 'ה דעת וחסד וכו"ז ששמות הספירות ה"כלומר שטעם ד ).לא

, שכן היו נקראים על שם הסיגים שהיו מעורבים בהם עדיין, 'השמות בלעם יובב וכו
àîåé÷á åîñáúàå  .)ב"ע קמז ע"ב(הרי הם מלכי אדום שהיו בפועל ממש לתתא 

 äéá- ת קיימא ָא"ה "ה ,בריתה בסוד "קיומא" מכונה יסוד הנה ו.דחסדים' י עט"ע
 מכונה ו). י כהמשלי" (צדיק יסוד עולם"כ "בבחינת מאמה ו)ב"זהר ויצא קנג ע(" ה"דקוב

 961ת"ברי' גיובה גידים "ח אברים ושס" ברמ,י נתקנו בסוד פרצוף אדם"שעמכיוון  ךכ

                                           
צ ח "א על ספד"בהגר' עיו .ק" הולגביכלי קיבול בתורת ם אלא רק אין להם תיקון בעצכן  ש958

א "צ י"א על ספד" בהגר'ועי.  נתקנת כללינה יוצאת מאתלטיא ואה"בסשהיא ש והא "ה וז"דד "ע
  .א שלעתיד לבא יהיה להם תיקון אמיתי ולא רק בתורת בית קיבול"ע

שכן מהא שכתוב כאן , ע"וצ". מנהון אתבסמו ומנהון דלא אתבסמו"ע היא "הב' והנה גי 959
כ בספרו את לשון "ל שמש"כ צ"אע. א"נראה שגרס כגרסת הגר" לא אתבסמו כלל"בפירוש 
מנהון אתבסמו , מנהון אתבסמו"ל "וצ, הוא טעות" מנהון אתבסמו ומנהון לא אתבסמו"האידרא 

 ".ומנהון לא אתבסמו כלל, ולא אתבסמו
' ל שהם כנגד ג" הנ' נוק' בחי'הכולל את ג, ר דכ'ה בחי"ה,  משה רבינו'והוא כנראה בחי 960
 .האבות
כי כולם הן תולדות , שכל אבר יש לו איכות, סוד הענין, ל"וזג "ז ע"ג ל"יהל אור ח' עי 961

, ובפנימיות פועלת האיכות ובחיצוניות האיברים, וכל אחד יש לו פנימיות וחיצוניות, הספירות
ולכן המצות בלא כוונה , א כוונה מיוחדת"ש לכא הוא מעשה מיוחד וי"שכ, ג מצות"ה בתרי"וכ

ועוד יש , ם"אף לעכו, ג איכות בנפש קבועים בגוף"ג אברים בגוף ותרי"תרי', כגוף בלא נשמה וכו
והן , אלא מושפעים מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו, ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש"תרי

ידוע שכל דבר שהוא כפול בא השני בגולם ', וזה אור הלבנה בשלימות וכו, באין מעשיית המצות
ג "הברית ובו נכלל כל התרי' והוא עט', ג איכות השניים באים באבר א"שתרי, וכן הוא כאן', וכו' א

י כמו כל האיברים אלא "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש', מצות גדולה מילה וכו
כ "ג הוא בעטרה ובזה ג"צוה המשלמת תריומצות המילה שהיא מ', י וכו"בעשיית האדם מצות הש

של ' שהוא הנוק, ת"ג מצות וזהו ברי"שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי, ל"הכלל הנ
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 , האמיתיומםמקה "העלו לאצילות כלומר  – åäééúëåãá ïéîéé÷å .)ב"ע קמז ע"ב(
ה תעלייתם לשם לא הייש להעיר שאמנם . ק מטבורו ולמטה"אאת והלבישו 

באופן ואם כי , בשוהה "רו עם אורות דמן שעלו לא נתחב"האורות דבו, 962שלימה
היו הם  אמנם בפרטיהםן "א דב"אועם עתיק התחברו ה "דמ א"והאהעתיק כללי 

לפי אחד כל ) 963ב"במ' א א"ח טנת"ע' עי(א לקח פרטים אחרים "וכשונים לגמרי 
ז "וע, אלפי שנין' והצריכים לצורך עבודת היו מה שה "ס ב" שגזר עליהם אומםמק

לצורך זמן במקום המיוחד לו היו ן "מאורות דב' ל כל א" ר" בדוכתייהווקיימין"אמר 
   .)ב"ע קמז ע"ב(העבודה 

ïéàîã÷ ïî ïéðøçà ïäîùá ïåø÷úà åäìëå -ת "תיקון הז כלומר ב
ולא ' חכמה וכו, שמות הספירות כגון כתרה עולם האצילות נקראו ב"דנקודות ה

ו נקראים בשעת יציאת הנקודות אשר בהם הי, 'יובב וכו, שמות המלכים כגון בלעב
 ונקראו אז בשמות ).ד"א ע' ה חלק א"דעו "ולש, ב"ע קמז ע"ב (ומלוכתם ושבירתם

 חלק ה"ו דע"לש (964ס"האבהם מכיוון שלא התייחד של רשעי מלכי אומות העולם 
 עד דלא הוה מתקלא ופירושו הוא שלא היו )ב" ע'א(צ "ז שכתוב בספד"ד ).ד"יא ע' א

ב "ה ח"ו דע"לש(וממילא לא היה גילוי של הדעת עילאה , דמתקלאהספירות ברזא 
 ותעתידהנקודות בולא היה , כלומר שלא היה בעולם אפילו שם אצילות) א"קח ע

ות אימצ וכל .965)ב" עז ע'ה חלק א"ו דע"לש(להיות אצילות שום בחינת אלקות כלל 
á àåää ø .)א"ש פו ע"הקדוו "לש(ברמז ובהעלם אלא היה לא הספירות בהם 

äéá áéúëã) åì úéùàøá (ìàáèéäî åúùà íùå -  כאן מתבאר שהיסוד נחלק
א "בהגר( חכמה דידה 'והוא בחי, א" דז'ונכלל עם עטרת היסוד הרי היא נוק, לשנים

עולם שורש דהיינו הוא כל סוד המתקלא ו967. 966)ה מלך השמיני"א ד"צ י ע"על ספד
 אלו הם 'ב ('יסוד ועטשהם  ,הדר ושם אשתוה "הנ "דובבחינת התיקון דאתתקן 

 "הדר"הוא  כינויו של היסוד בבחינה זו ).)א"ב נא ע"ו כללים ח"לש(ן "ר דב"ה וט"מ
הזקן שסביב הפה הוא הנה ו, )א"שבת קנב ע (הדרת פנים זקןל "כ חז"משבסוד 

המתקנות את ג מידות " כמו שיש לזקן העליון יממילאו,  התחתוןזקןמקביל ל
ג מידות לתקן את ברית " שיש יתחתוןב ן הדברככ ש"בעמציאות ברית הלשון 

ן  וכ.)א"נדרים לב ע (ג בריתות"גדולה מילה שנכרתו עליה יד ל"ש רז"המעור וכמ
 מלכין דאתבטלו הכי , בפומא דאמה,ואתתקן באמה" )ב"כו ע( צ"בספדמצינו 

קלא  וענין תיקון המת.ק"ה דרך יסוד דא"כלומר שבתיקון יוצא תיקון המ, "אתקיימו
 ,ד"חבה "ה 968טיפין דמוחין'  גתיסוד כוללמידת הידוע שכן  ש,יסוד הואהי "ע

                                                                                                                         

וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו , ל"י כנ"בסוד תש, היסוד שבה נכללת לאחד
 .ל"עכ, זכר בלא נקבה

 .כמו שיהיה לעתיד לבא בביאת משיח 962
 וכתרים ,ן"ר מתגין דב" וד,ן"ר מנקודות דב" וג,ן"ראשונות מטעמים דב' עתיק לוקח ה: ל"ז 963

ת " ואמא ו,ן"ת דנקודות דב"ואבא לקח ז, ן"אחרונות דטעמים דב' א לקח ה" וא,ן"של אותיות דב
 ונוקבא עשירית אותיות ,ן"דאותיות דב) ת"א ז"נ) (ן"ת שהם אותיות דב"ו(ת "א ו" וז,ן"דתגין דב

 ,ה"א נקודות דמ" וא.ה"ה לקח עתיק טעמים דמ"ואמנם משם מ) א העשירי דאותיות"נ(ן "דב
 .ה" ונוקבא עשירית אותיות דמ,ה"ת אותיות דמ"א ו" וז,ה"א לקחו תגין דמ"ואו

  .ע כאן"ש שמציין לב"ע 964
 ).ג"א עז ע"ה ח"ו דע"לש(' ח שער השבירה פרק ב"ר הנזכר בע"י לרה"וזהו החילוק בין רה 965
והיא כנגד , "שבע"והיא בת של פרצוף אימא המכונה , כן היא מכונה בת שבע אשת דודו 966

דוגמת בת שבע שתחילה היתה אשת אוריה החתי , )ב" ע'צ ח"ספד( דנפקא מאתלטייא 'האי נוק
 ).ב"ע קמז ע"ב(א "תחת רשות הסט

  .כ שם"א ומש"ז רצב ע" אד'עי 967
בעלות חסד כלול מהם עד המוח למשוך  ,ל"ז) ב"ה ע(י לבראשית " שער מאמרי רשב'עי 968

 והם שלש טיפין ,מהם הטיפה זרעית מושך טיפה כלולה משלש טיפות בסוד חולם שורק חיריק
ו "צ ט"א על ספד" בהגר'עיו. כ"ע, 'וכומוחין חכמה ובינה ודעת ' דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג

 .ה דכתיב זה"א ד"ע
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'  גיינו וה.970י" בסוד אבר ח,י"ח' גיוב 969ן"ווי'  ונעשו בו בסוד ג,ן"יודי' גובבחינת 
' שהנהגתו בבחינת ג והוא המתקלא ,א" דס971 דאזדריקו מקשת לפלח חץ כבדוציםיח

' שמות אלה הם כנגד בחי' גה –ãøèî úá áäæ éî úá  )ב"ע קמז ע"ב(. ר"חדמידות 
יצחק ד' נוק 'בחיהיא מטרד , אברהםד' נוק 'ל היא בחי"מהיטבא,  האבות'גשל ' הנוק

)א"ב ע"ז רצ"אד( דינין דטרדא לכלא ש"כמו(
 .יעקבד' נוקבחינת הוא " מי זהב"ו, )972

כלומר " יושב אוהלים" סוד היות יעקב ווזה, רחמי ודינאהם כנגד  "זהב" ו"מי"והנה 
א בראשית "אד) (בראשית כה כז (973של רחמים' דין והב' הא, אהלים' הוא יושב בב

 î"ïéðøçà øàùë åìèáúà àì éðäã íåùî èî "è øëã äåäã íåùî .)לו לא
ëã àìà à÷ìñ àìã àøîú éàäë àá÷åðåø àá÷åðå -  ך "פ ש"הם בסוד בהרי

" צדיק כתמר יפרח" ודסב והוא . שנמתקואחרונים וה, הראשונים שלא נמתקו:דינים
י מלך " שע,)ויקרא כג מ" (פרי עץ הדר וכפות תמרים" הרי נאמר ו,)תהלים צב יג(

 ללמדינו שהצדיק 974בלשון רבים" כפות" הם מכוניםנ בזיווגא ולכן "הדר סלקין דו
âáå" àúùä ë .)א"ע קמח ע"ב(כפות ' הוא התמר ומחולק הוא מראש לב

 åäá áéúë àì àá÷åðå øëã åçëúùàãåîéé÷úàå ïéðøçàë äúéî, àì ìáà 
 íãàã àð÷åéã ï÷úúàã ïåéëå íãàã àð÷åéã ï÷úúàã ãò åáùéúà-  דהיינו

 בשונה – åøæçúà976 àøçà àîåé÷á åîéé÷úàå .)א"ע קמח ע"ב (975ברזא דזיווג
ע קמח "ב(כ נהיו לפרצופים "שכן תחילה היו נקודות ורק אח, ממה שהיו בתחילה

ע קמח "ב(מם שבאצילות בקיומא דתרין סמכין  דהיינו במקו– åáùééúàå ).א"ע
   .)א"ע

                                           
א "ד וז"ק נקרא יו"ע: ב"ה כ"דא "ה ע"צ כ"ל ספדא ע"בהגר' ועי. ק"דהיינו בהתפשטותם בו 969

ולכן ' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ח ד"א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי. כ"ע', ו
 ולית נימא ונימא :א"ז ע"ז ל"בת 'ועי. ל"עכ, ' והקול הוא באריכות לכן הוא בצורת ו,'הוא בצורת י

דסלקא ' מבועא דיליה י' עלאה והאי נימא איהי ודשערה דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא 
 .באוירא עד אין סוף ונחתא עד אין תכלית

רגע בלא תורה ודעת הוא אבר ] האדם[ כשהוא ,ל"וזב "א ע"ז נ"א על תיקו"בביאור הגר'  עי970
וכמו שכל האברים הם תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו ' ש מה דגי הים כיון כו" כמ,מת' מת ונק

ולכן ' ובניהו בן איש חי כו' ה באדם הרשעים בחייהם כו" וכ,י התעוררות הדעת לזיווג" עחי כי אם
ז שערלה חופפת על העטרה והוא כתנות עור של הגוף וצריך לפושטו עד "אינו נשאר הגוף חי כ

, כי אמילם דוד מלך ישראל חי וקיים' שהוא זמן התגלות העטרה סבוני כו' לעתיד לבא בזמן התחי
 )ב"יא ע(שמות ' פבש "ה כמ"עיקר הלויתן הוא בדעת דרגא דמרע, ל"ב וז"ב ע" שם מ'עיו. ל"עכ

ה אתר דחכמה עילאה וההוא נהר מתחברן כחדא ולא מתפרשין לעלמין מבית "מבית לוי דא קב
אלא שהנהר הוא הולך בכולם נקרא ) ב"קעד ע(שלח ' וכן בפ' וכו לעלמא ולוי דאשרי לויתן לחיד

ר החי על שם האי נ' י נהר ונקאמ כי הצדיק אין פעולתו לשמש אלא בה"ל בת"על שם צדיק וכמש
, ל"וזב "א ע" נ עוד שם'ועי. ל"עכ, 'והאדם ידע כו' דעת וידע אדם כו' כי אז נקרא אבר חי ונק

 וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית ,מת תורה דעת שלו היא אבר מת ונקרא שאדם רגע ללא
 וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא , התעוררות הדעת לזיווגשאינו חי כי אם על ידי
 .ל"עכ, דוד מלך ישראל חי וקיים' זמן התגלות העטרה וכו

משלי ז (" עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא"כ "פ מאמה" והוא ע971
זריק לגביה דא בתר דא בצלותיה  דאתא רעיא מהימנא ונטיל חץ חד ועד: א" ע'ז ל" תיקו'ועי. )כג
 .ל אל אחר"עד יפלח חץ כבדו דחויא דאיהו סמא) ד"הה(

 .במאיר הספרא שם' ועי, ד בליקוט" ע'צ ב"א על ספד" בהגר'עי 972
 .דהיינו שהוא יונק גם מבחינת האהל של אברהם וגם מבחינת האהל של יצחק 973
 'ועי.  מים אדירים קעג- נתיםכף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בי) ב"י פ"ס(כ "כמש 974
 והוא ,שהמתקלא כף זכות וכף חובה, ל"והמתקלא הוא ביסוד כמש, ל"ב וז"ע' צ א"א על ספד"בהגר

 .ל"עכ ,ג" חו, זכר כף זכות ונקבה כף חובה,זכר ונקבה
שהוא נקרא אדם ללמדינו , ל"ועי). בראשית ה ב" (ויקרא שמם אדם"כ "והוא כעין מאמה 975

, ל"א וז"ע רל ע" ב'עי. זה תחת זה כפי שהיה בעולם הנקודות'  ולא בסוד קו אשהוא בסוד פרצוף
וזה , דהיינו בדווקא בזיווג, כ זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם"נ כמש"שם אדם מורה על דו
 .א"ה ע" מ'א ולכן היא בגימ"בדווקא עם הארת א

 .359לעיל הערה ' עי 976
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 .א בכל בנין פרצופו"תיקון זאת  מתחיל לבאר ,ענין שבירת הכליםאת אחר שביאר 

 והוא . של אותו הבניין בשורש השרשיםדווקא ו,א"הוא כתר דזהרי  ,והתחיל בבנין הגלגלתא שלו

 סוד זהו וביארנו שם בארוכה ש,ג אתתקן"רישא דמלכא בחו )ב"קכב ע( ש באדרא דמשפטים"כמ

א דגניז "דחסדים הוא מאוירא חסד עילאה דרדל' שורש עטכן  ש,זיווגא ובטישו דאוירא ובוצינא

àðàú  ÷éìñ ãë .)א"ע קמח ע"ב (978א"גבורה דרדלנמצאת הס ששם " מו977 ובוצינא הוא,שם
àøååç àùéøã àúåòøá979äéø÷éì àø÷é ãáòîì  – א שהוא "דיקנא דז דהיינו

 הוא 'רישא חוורא', )ה ואמר כל מה"א ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר (ק"ל עלבוש ש
אף שכל והנה על . 980ן שבמוחין"שם עלה מל ו,חסדיםוק שכולו גוון חיוור "רישא דע

 אבל ,ן דרחל"נשמות מ' בבחיאלא  אינו כל זה, נ תליין בעבודת ישראל"תיקונין דזוה
י מעשה התחתונים שעדיין לא " עלאש ,ס" תיקונם היה ברצון א,נ עצמם"פרצופי זו

 יינו וה,ק"עאת שים יא מלב"שאוכוונתו היא , 'כד סליק'כ "ומש. באו לעולם
' הם בבתלויים  כן ו,י ניכר כבודו בעולם"שעמכיוון  ,981לבושין דיקרהמכונים 

בשמועה זו  – ïéîæå ïé÷ú .)ב"ע קמח ע"ב (א"נ הם לבושין לאו" וזו,מזלות דדיקנאה
 תיקוני גלגלתא 'זקאי על " זמין"אילו ד ו"ג ת"על יקאי  "תקין" )א: יםפירוש' מצינו ג

 תיקון לעולם עניינו הריש, 982 תיקוןשון שייך ליןתיקוני גלגלתא א'  בזשכן. א"דא
ד שבהם שייך לשון "כ ת"משא, 983הוא גילוי ואילו הגלגלתא הוא טמירא דטמירין

) ב ).ר"ש בא"ה וכמ"א ד" ה עצ"א על ספד"בהגר(גילוי שכן אינם טמירין כולי האי 
 שייך לומר יןא ק"עכל באלא אף , ג"הנה האמת היא דלא זו בלבד שאין גילוי בת984

' נקהוא ש מכיוון , לתחתונים986ם גילויוק אין ש"עמ שכן למעשה ,985תיקון ממש
אין שם כי אם למימרא ד .)א"זהר ויקרא יא ע( א זמין לאתגלייאנדאש "עק "אקיבשם 

כ לשון זמין קאי " וממילא בע.988'וזמין'בלשון  כאן נקטלכן ו, 987נ"והזמנה לתיקוני ז
א הוא שיצאו הנקודות שלא היו "שכן בז, נ"כלל התיקונים הם לזו) ג. ן"אזו

י עטרא דחסדים שהיה חסר לו בעולם " עבאוא " תיקונים דזהנהו .מתוקנים
האיר בו  לכן הוצרך ל.990דבוצינא' מסטה "ה דינאד' יצאו בסטאז  שהרי ,989התוהו

                                           
 .ס"ל שכוונתו ששורשו במו"לכאורה צ 977
 .ה וכלל כל"א ד" ע'צ ו"א על ספד" בזה בהגר'עי 978
 .ה ונפיק"ב ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי 979
ן למוחין "והנה בעניין עליית המ. ה רישא שזהו האוירא"ב ד" ע'צ ג"א על ספד" בהגר'עי 980

, ס"ה ביה סליקו שהוא עולה למו"ד ד" ע' ד'ישכן ע, צ"א על ספד"ק מצינו סתירות בדברי הגר"דע
 .ד איך שישבנו הסתירה"דברינו בדף ד ע' א וע"שהוא עולה לרדל, ה ביה סליקו"דב "יז ע 'ועי

. ע"א וצ"ד ולא או"ג ת"היינו י" לבושין דיקר"ה לבושין ש"ג ד" ע'צ ג"א על ספד" בהגר'עי 981
 .ן מהדיקנא"א הוא שמקבלים זו"ק דרך אוויתכן לתרץ שכאן הוא המשך של גילוי הדיקנא שהרי ר

 ).צ כאן"א על ספד" על בהגרו"לשהערת ה(ל שיתגלה הוא עצמו כמו שהוא במדרגתו " ר982
 .ג"קאי על ת" זמין"ד ואילו לשון "קאי על ת" תקין"שלשון , יוצא אם כן 983
השני והפירוש , ר"ש בא"ה וכמ"א ד" ע'צ ה"ל בספד"א הנ"פירוש זה הוא על פי לשון הגר 984
 .ה ועיקר"א שם ד"פ המשך דברי הגר"ע הוא ע"של הב
 .ה וכן התחלת"א ד" ע'צ ב"א על ספד" בהגר'עי 985
א לאו שבו תלוי המתקלא "ז שאמרנו ברדל"וכ, ל"ז וז"ה וכ"ג ד" ע'צ ד"א על ספד" בהגר'עי 986

 אבל תליית ,שביה לא יצדק לומר אפילו תליא רק שכל מה שלמטה הכל שורשו למעלה בהעלם
לעיל ב (ג שאמרנו " אע,א מתחיל המתקלא"א ובחסד דא"ק א"המתקלא והתחלת התיקון הכל מע

 אבל מתחיל ,מוחין אינו אלא שורש השרשים' ס תליא המתקלא שורש הג"שבמ) א"א ודף ד ע"ע
א הן מוחין "ג שבא"א שהן המתקלא בדעת שביניהן וחו" או,מחסד ואף שם אינו אלא בהתלבשות

 .ג שורש המתקלא"א לפיכך חו"רש אולהן כידוע והן שו
 .ה סתרא"א ד" ע'צ ה"א על ספד"וכן הוא בהגר 987
 .ק"קאי על תיקוני ע" זמין"א וה"קאי על תיקוני ז" תקין"דהיינו שה 988
 .ה ובו"ה ד"ד הגה" ע'צ ב"א על ספד" בהגר'עי 989
 .ה כן משמע"ב הגה" ע'צ ג"א על ספד" בהגר'עי 990
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אמנם . 'ןיתק'לכן דווקא בהם שייך הלשון .קן אותוי תכ"עי ו,אור דאויראאת ה
שכן בתחילה , ק" שלא מלכה כלל היו צריכים הזמנה ושורש למעלה בע'אורות הנוק

' הוא עטהרי הזמין אור דבוצינא ואז  .שורש כלל ולכן לא יצאה' לא היה לנוק
אינה אחר התיקון לואפילו כך ש ,אשיצאה מאתלטימאז דגבורות שנתחדש לה 

 נקט בלשוןהוא ש העלילכן  ו992 וכל תיקונה הוא מדכורא,991גבורותאלא מקבלת 
 'חד ניצוצא' - éôàåàöåöéð ãç àúåðéãø÷ã àðéöåáî÷  .)ב"ע קמח ע"ב ('וזמין'

 993ס"מוד ובבוצינא .אלקיםשבשם אותיות ' הכנגד ג " והם ה,ם אלקיםהוא כינוי לש
 .א" לתתא בזואחר שירדל אלא 994עדין אין חילוקי גווניןם שבאשר הם כלילן בחד 

 רק סתום מאד , כללאין דין נגלהק "בעלמעלה שכן  "חד ניצוצא"שהוציא אמר ו
נקודות אלקים ' עדיין לא נתגלה כי אם בבחי ו995בגחלתש הניצוץ הסתום עיןכו
אה  בקריאלאניכר ממילא אינו  ו,קוד אלקיםיה בנ"א הויי ה996 אימאוהנה .לבדב
ק דבפומא "הוא בוצדהרי  ,997א בפהי כל קריאה השכן , והענין.לא בכתיבהולבד ב

 הרי הוא 998ק איננו כלי חשוך"בוצד). ב"ע קמח ע"ב (ך"מנצפובבחינת אותיות א "דז
ø÷úúà äéá áùð )ñ" à(999 .)א קפ"מ(מוגבל , שהוא אור" נר"אלא , העדר האור

ï÷úúà (- דהיינו , א" רוח הוא בזוידוע כי,י רוחא" האי ניצוצא עטאתלה
ושם נתלהב , ששם נתפשט ממש, א"שההתלהטות באה על ידי נשיבו דרוחא בז

, 1000ה היכלא דמשה" רצון ה'דעת נק - äéúåòø ÷éìñå .)א"ע קמט ע"ב(בסוד האש 
 דגבורות שבו שביה סליק בסוד זהב ' שמביא כאן הוא מצד עט'סליק'ולשון 
דהיינו שאור  - úìúì èùôúàå øáéò ïéòáùå äàî .))א"ע קמט ע"ב (1001התנופה

) ז" ל'גי(ל "י הב"עתחילת ההתפשטות היא : והחשבון הוא כדלהלן, ע"זה נחלק לש
את  יםללו כם וה.ע עיבר"שעולים הם וממילא ' כלול מי'  וכל א,רוחא דפומאה "ה

כן  ש, וכולם נכללים בגלגלתא,'עכנגד ת "זאילו  ו,תלת מאהכנגד ר " ג,א"ס דז"כל י
 וכבר .טוריס תחתונות הוא בפ"טאילו  ו,כל הפרצוףשל  הכתר הוא כללות לעולם

                                           
 .ב"ר קמא ע"ה ועיקר שמביא ראיה לדבר מאד"דג " ע'צ א"א על ספד" בהגר'עי 991
 .ה מההיא"ד ד" ע'צ ח"א על ספד" בהגר'עי 992
 .ה נציצו דכל נצוצין"ב ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי 993
 צינאוב העילא טהירוב גליפו גליף דמלכא ורמנותאה בריש: א"ו ע" ט זהר בראשית'ועי 994
 אוכם ולא רוויח לא, אזקתבעי יץנע גולמאב קוטרא ס"דא מרזא דסתימו סתים גו פיקנ ותאנדקרדי

 נביעו נפיק בוצינאעביד גוונין לאנהרא בגו  אחמשי מדיד דכ ,ללכ גוון ולא ירוק ולא סומק ולא
 ובההוא :)ב"ו ע"קס(ז "בת' עיו. כ"ע, ס"דא מרזא סתימין גו סתים לתתא יןנגוו בעוטאצנה דמי

 יהל 'ועי. )א"י הזנלפ(לאתפארא קדמיה ) ת"חג(מתלת גוונין ) השכינה(נטלת היא ) של היחוד(זמנא 
 ".כד מדיד משיחין עביד גוונין לאנהרא"א שגוונין המה בסוד הדעת " ע'ג ו"אור ח
 דאש אית ליה תלת גוונין חוור וירוק :)'תיקונא תנינא אחרי תיקון ע(ב "א ע"ז קס"יקות 'עי 995

דאיהי ) חמש('  חמשה כחושבן ה ואינון דבקין בגחלת דאיהו סומקא הא,ואוכם ורביעאה תכלת
 .'אמונה דקודשא בריך הוא דאיהו ו

 .ה והכלל כי" ד'צ ו"א על ספד" בהגר'ועי. ק הוא שרשה"שכן הבוצד 996
 ".ספר וסיפור"כ לפרש את עניין "א מש" ע'צ ריש א"א על ספד" בהגר'עי 997
 .כ"ע, פתיא אוכמא עיינין אוכמין חשוכין תמן לילית דאיהי חשוכא אפילה :ד"ג ע"ח ל"ז' עי 998

 . כלי חשוך"פתיא אוכמא"' פי
 .א גורס את המוסגר"ע קמט ע"ב 999

והוא היכל , ק הוא בבחינת דעת"שהיכל ק, ה וכן הוא"א ד" ע'צ ו"א על ספד" בהגר'עי 1000
 .דמשה רבינו

 אמאי אקרי זהב התנופה ולא אקרי הכי כסף , ויהי זהב התנופה:ב"ד ע" רכפקודיזהר '  עי1001
 ולא אקרי הכי כסף התנופה , זהב התנופה ונחשת התנופה, תרין אינון דאקרון הכי אלא,התנופה

) כגוונא( דהא אית הכי לתתא ולאו איהו זהב , בגין דאיהו אסתלקותא לעילא,אלא אלין אקרון הכי
 , ואיהו רזא דחשבנא דא, ובכל אתר תנופה איהו ארמותא לעילא ולא לנחתא לתתא,דארמותא

 ואיהו דהב ארמותא ודא איהו דהבא דכל מה ,)דא(תיכין כלהו קיימי בארמותא דכל אלין דרגין ור
 וכד איהו בארמותא כדין איהו דהב טב ברזא ,דמתפשטא לתתא אסתים חיזו וטיבו ונהירו דיליה

 . וכל ההוא דלתתא סוספיתא דדהבא ואיהו התוכא דיליה,דנהירו דיליה
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ממנו באה  לכן ,ק" דבוצדבורותי הג"א הוא ע"ין הכלים דזיאמרנו שעיקר בנ
עומד הל בכתר שלו "ר -íéà÷ àöåöéðå  .)א"ע קמט ע"ב (ע עיבר" לשותתפשטהה

 .)א"ע קמט ע"ב( דהיינו מעליו 'קאים'כ "והיינו מש, ג הפרצוף ואינו מכללא"ע
éøàùå1002 àéëã àøéåà ÷éôð - ואילו , ח הגנוזים באבא"אוירא הוא שורש ה

צ "א על ספד"בהגר( ומהם נתקן הגלגלתא, ג הגנוזים באמא"ק הוא שורש הה"בוצד
 המכונהק והוא מוח חכמה "אוירא עילאה דעהמדובר כאן הוא ב). ה וכדין"ד ד"כב ע

אבא דנפיק כנגד פרצוף  1003ד דנפיק מאויר" יו הוא בסוד"נפיק"כאן ש "מלכן ו, ר"או
דהיינו " ואפיק" נקט האידרא בלשוןק "בבוצדהנה ו. א"נתן מוח חכמה לזומתמן 

 שהפרש גדול יש בין ,העניןו .כלומר בלשון הווה" ונפיק"נקט כאן אילו  ו,בלשון עבר
 ואינם עוד במתכונת בירידתם למטהמשתנים הגבורות כן  ש,חסדים לגבורות

אור שנברא ביום ראשון היה ל ש"חזש "כמו ,חסדיםהכ " משא,תם הראשונהעצמו
למימרא שעד סוף העולם הוא אותו  ,)א"חגיגה יב ע (מאיר מסוף העולם ועד סופו

שהוא נותר אפילו עתה ל " ר"נפיקו" נקט בלשון לכן .ואין בו שינוי כלל, אור נברא
ע קמט "ב (נים לתחתוניםשהוא ירד מעליו למרות 1004עצמותו' בבחיכאן בתחתונים 

וכנגד חכמה , ה שהוא עיגולא"ה ב"ד שבשם הוי"כי הוא בסוד יו -àìâìâúîå  .)א"ע
ה "ה ,'בהאלו מל כי " ר,קאי למטה' ומתגלגלת'שתיבת לפרש ויותר נכון . ד שבשם"יו

את כתר הסובב וכעין  ,עיגול'  בבחי שהואק" גלגלתא דעיתאוירא ובוצינא נעש
כי , הואהענין עומק  ו.''מתגלגלא ואתפשט ונפיק חד גולגלתא כוו'ש " והוא מ,הראש

ע קמט "ב (א"אינו מכללא דז כן ש,ר"עיגול שאין בו היכר קווין חד' הכתר הוא בבחי
ãç  .)א"ע קמט ע"ב( חיצוניות 'ובבחי -éôðå ï÷úúà äéá áùð÷ 1005 .)א"ע

ìâìåâàúàôé÷ú ,ïéøèñ òáøàì èùôúàå  - א"פח עז ר"אד( רישין' ק הם ג"בע(, 
ח "צ י"א על ספד"בהגר( מוחין כלולים בו' מ ד" ומ,חד גלגלתא לבדדהוא א "כ בז"משא

שבאו דינא דגילוי תיקוני  א"היה בז שכן" תקיפא"והנה נקרא כאן . )ה וידוע"ג ד"ע
   .)א"ע קמט ע"ב (ק שכולו חיוור"כ גלגלתא דע" משא,בוצינאהמ

 àöåöéð áéàúùà àéëã àøéåà éàäáå-  ג"חו' בחי' ול מבלא כ"זאף שעל, 
 אלאם בו אינג "האילו הדחסדים לבניינו ו' א מקבל עט" זכן ש,חסדהוא מ עיקרו "מ

עיקר הנהגת כן  ש,טעם הדבר .)ה ואמר לשון"ג ד" ע'צ א"א על ספד"בהגר( בכלילות לבד
 ש"כמו ,י חסד גמור"שלא יתנהג עהוא תיקון העולם מכיוון ש ,א"י ז"העולם הוא ע

צ "א על ספד"בהגר ()א"ג ע"תענית כ ( טובה אין יכולים לקבלרובעת עליהם השפ ל"חז

שיהיה הכל בצמצום כדי  , באופן כללי גבורותם בו גות לכן נכלל.)ה ואמר לשון"ג ד" ע'א
בהאי אוירא " לכן אמר ד.ה"ס ב"שיעור הראוי לפי עומק מחשבתו של אהלפי 

 סומקא הוא , והאי שמשא,א"הוא זהרי סוד אור השמש ב ו,"אשתאיב ניצוצא
היא ש , הוא להיפך'נוקוהנה  . ואור השמש הוא אור דאוירא, בה ניצוצא1006דאשתאב
 וישבזהר (  דלית לה נהורא מגרמה כלוםכאחשוה "ה ,ק"וצדבדהיינו סיהרא בעיקרא 

א י ולכן הלבנה ה,חסד כליל בה' מ קצת בחי" ומ. כלומר שעיקרה דינים)א"א ע"קפ

                                           
 ).ז"ה כ" ל'בי " תרגום רב יוסף לדבה'עי(לשון של התחיל  1002
אתפשטותא , אור דא רזא סתימא, אור דכבר הוה, ויהי אור: ב"ז ע" זהר בראשית ט'עי 1003

בקע בקדמיתא ואפיק חד נקודה סתימא , דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה סתימא
מה , פשטכיון דהאי י את, וגלי האי נקודה י, מרזא דיליה דהא אין סוף בקע מאוירא דיליה

, כד אשתכח מניה נקודה קדמאה י, מההוא רזא דההוא אויר סתימאה, תכח אורדאשתאר אש
 .ה ואמר"ב ד" ע'צ ה"א על ספד" בהגר'ועי. כ"ע, אתגלי לבתר עליה מטי ולא מטי

, ג שזה בגלל שאין שם דין כלל" ע'צ ד"א על ספד" בהגר'עי" דכיא"בביאור עניין היותו  1004
 .הוא רק אוירא ולא דכיאששם , א"ג דדעת דז"לאפוקי מחסדים מהחו

 .וכן הוא בדפוס מנטובא, "נשב ביה אתתקן" במקום 'ואתפשט'א גורס "ע קמט ע"ב 1005
 .ב"ט ע"וכן מצינו בזהר לך לך פ, ל שזהו לשון של התכללות"נ 1006
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 - ñ"ìéìëúàå à (äéá,ñ äéá " ã(ìéìëå ãçàúàå1007  .)א"ע קמט ע"ב(ת חיוור
א שאינו מכללות פרצופו "ש כתר דז" ומכ,חסדיםהוא  א" של זעיקרוושהרי כולו 

 -äéá øîèúà àìà  ).ב"ע קמט ע"ב (שם כולו רחמיםשכן  ,ת דאימא" מתאלא
ע "ב ('אינו נגלה עדיין עד שמתגלה בנוקמ "מ שאלארק ,כח הדין כלול בואמנם מ "מ

נכלל בו שמצד הדין  -éåøèñá èùôúà àúìâìåâ éàä êë ïéâáå  .,)ב"קמט ע
ע "ב ()ב"ח נח ע"ז(משחתין  הוא קו המדה דמדידהרי נתפשט הגלגלתא ש  הואק"בוצד

שכן היא מכונה  –ïéøéîèã øéîè àåä àøéåà éàäåã ïéîåé ÷éúò  .)ב"קמט ע
 האוירא הנזכר כאן ).ה קרומא"ב ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר(חכמתא עילאה סתימא 

 דהיינו שהוא 'י"דע'). א"ב קט ע"ה ח"ו דע"לש (1008א"ס המתלבש בא"הוא אור הא
ואפילו , א"כלומר שהוא נכלל ברדל, )א"א מה ע"ו כללים ח"לש(א "נמשך מרדל

ממילא עיקר הארתו הוא , ומכיוון שהוא דכר. א"ס אינו משיגו אלא דרך הקד"המו
ז "כ באד"א כמש"הרי הוא הדעת אשר ברישא דא(דהיינו דעה עלאה , מלמעלה ממנו

א מח "ו כללים ח"לש(  הבאה מאור התיקון הרי הוא הקו האמצעי))ו"גליונות לש(
אוירא דלא ") א"ח ע ע"ז(מכיוון שהוא " האי אוירא הוא טמיר דטמירין"והנה ). ד"ע

 -æéðâã àçåøá äá  ).ב"א סא ע"ו כללים ח"לש(ואינו יכול להתלבש בכלי " אתפס
י הגבורות " וע, וכן כאן הוא גנוז בהאי גלגלתא.אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבאהסוד 

נהורא ). ב"ע קמט ע"ב(ל "שכן הוא שורש לקו המדה הנקצת גילוי א "לזנמצא 
עכשיו  .)'א ח"ש א"פת(שכן הוא נעלם " אתלבש" נקט בלשון ולא ,א גנוז בו"דרדל

 מוחין הרי הם ' סטרין כאן הם ד'ד ).ב"ע קמט ע"ב (א" מוחין הכלולין בגלגלתא דז'מפרש כל הד

àúìâìåâ éàäá  ).ה ואבא מקבל"ג ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(ן "א וזו" הפרצופין או'שורש לד
 ãç øèñî àùà åèùôúà– ע "והנה צ. ג שבדעת"א נעשה מחו"עיקר גולגלתא דז

. א"תא דזב לגולגל"ט אינם מתפשטים חו"ר ומ"א את כל הג"הרי יש בגולגלתא דא
ב לאוירא ואשא "אוירא דכיא ואשא דכיא שהם בבחינת חו ל שיש לחלק בין"וצ

שהעליונים , )ואבא ה"ג ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר (ג שבדעת"בסתמא שהם בבחינת חו
כלומר שהם עומדים במקומם ואינם " קאים" מציאותם היא שהם 'דכיא'שהם 

ה וכדין "א ד"צ כג ע"ל ספדא ע"בהגר(ואילו אוירא ואשא מתפשטים , מתפשטים
כן  ש,אשא סתם'  ונק,דגבורות של הדעת' עטדהיינו " אשא"כ האידרא "מש ).אוירא

ע קמט "ב ( סיגים בהתפשטו בגופא והוא מסטר שמאלא של הגלגלתאצתבו היו ק
àøéåàå  .)ב"ע קמט ע"ב( דחסדים של הדעת מימינא 'עט -ãç øèñî àøéåàå  )ב"ע

àéëãèñ éàäî äéìò íéà÷  ø- כ " דחסדים והוא ג'מוח חכמה העומד למעלה מעט
מוח בינה העומד  - øèñ éàäî íéà÷ àéëã àùàå .)ב"ע קמט ע"ב (1009בסטר ימינא
   .)ב"ע קמט ע"ב( מוחין שלימים 'הרי ד.  דגבורות בצד שמאלא'למעלה מעט

 àùà àåä åàì àìà àëä àùà éàî-  לזה , "בוצינא" אשא מכונהולמה
  גמוריםרחמיםאינם דינים אלא אמת הם אליבא דל ש" ר,"אשאאלא לאו הוא "אמר 

) ð"àöåöéð à(àã àðéöåá ìáà1010  .)א"ע קנ ע"ב(מושרש בהם ששורש הדינים 
 øéäð àéëã àøéåàá ìéìëúàã–  ולכן הוא מכונה  , הארההוא מחוסרבוצינא

אינה כל הארה דילה ממילא  . גוון חשוך"קרדינותא"ופירוש , "בוצינא דקרדינותא"
 .)א"ע קנ ע"ב (י דאתכליל באוירא"ענהיר  אמר שלכן ,מאור דאויראאלא  באה

                                           
 .ב לא גורס את המוסגר"ע קמט ע"ב 1007
 עלאה בין אור דא רזא סתימא קאי על אוירא, ל"ג וז"א ח ע"כנראה שמקורו מיהל אור ח 1008

ל "ואתפשט ממנו מהאי אוירא הנ, ס סתים דסתימו כמבואר שם" רזא דא'גולגלתא ומוחא והוא נק
והוא אתפשט מרזא דסתרא דאויר עלאה והוא זווג הנעלם דמטי ולא מטי ,  שהוא חכמה תתאה'י

 . ל"עכ, דאוירא ומוחא
א דהיינו " ע'צ ו"ספדא על "ה ואבא שציין מקומו בבהגר"ג ד" ע'צ ד"א על ספד" בהגר'עי 1009

 .ע"א וצ"א ולא מוחין דאו"עטרין דאו
 .א לא גורס את המוסגר"ע קנ ע"ב 1010
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 ïéîìò ïéòáùå ïúàîì- הם כל הרי ר " בכ1011ק"ב דאי"הוא רזא דכל אתוון א
 וכתר . עלמיןר"עהרי שיחד הם ' כלול מימהם ' כל אכאשר א "הכלים דפרצוף ז

ת "ד חג"בפרט בחבכ מתפרש " ואח, ושם הוא בכלל,א הוא כלל פרצופו"גלגלתא דז
âáå çëúùà éåøèñî àðéãå" éø÷úà àúìâìåâ éàä ã .)א"ע קנ ע"ב (י"נה

àúìâìåâàôé÷ú  - ק הוא גילוי הדינים " בוצד,י אתוון"מצד הצמצום הנמצא ע
" גלגלתא תקיפא"כאן  הוא מכונה ולכן ,בגלגלתאשלת גילויים יא ותח"לתתא בז

 הרי הם כנגד – éôìà äòùú ïéáúé àã àúìâìåâá ïéîìò àåáø ).א"ע קנ ע"ב(
צ יב "א על ספד"בהגר) (התיקונים שבו' כנגד ט (' בחי'א שכן יש בו ט"חיוורתא דז

 'א הד"שכן בז. שתיקונים אלו נמצאים בו בקביעות" יתבין"' פי). ה ומהאי"ג ד"ע
והנה התיקונים כולם נקראים . דהיינו בגדלות, האחרים אינם באים כי אם לפרקים

 האלפין 'ט). ב"ע קנ ע"ב(וון שהם נובעים מבינה הרי היא עלמא עלאה מכי" עלמין"
והדבר מלמדינו שכל תיקון , ה אלקים"ה הוי" שמות אלו ה'הינם גם כנגד אתוון דב

ע "ב ()ה הבאה"ד( הגוונים דלקמן 'ב וזהו סוד. 1012א הוא שיתוף הרחמים עם הדינים"ז
מעניין הרגלין שבהם נעשית כאן מדבר  –éåìò ïéëîñå éåìò ïéìèðã  .)א"קנא ע

י "שהנה, וכן הדבר כאן. )ב"זהר פקודי רסא ע(" סמכין דגופא"ההליכה והם מכונים 
éàäá  .)ב"ע קנ ע"ב(א "ת דתבונה הנעשית גלגלתא לז"החדשים נסמכים בגופא דת

 óéèð àúìâìåâ1013 àùéøî àìè àøååéç– זהו חלק מהתיקון הראשון של תיקוני 
א על "בהגר ()ג"י כג ע"שער מאמרי רשבל "כ האריז"שכמ (1014ס"הגלגלתא ולא המ

ועל ידי החסד , א"כאן הוא מקום חסד דבינה דרדל). ה מליא"ד ב"צ ה ע"ספד
øéãú äéðî éìîúàã  ).ב"ע קנ ע"ב (''דאתמלי וכו'ולכן ממנו . מתקיים העולם

äàéçàì àééúéî ïéðéîæ àìè éàäîå .  
 éðååâ éøúá ìéìëúàã àìè àåäå- וור יחה "ה תרין גוונין יםיכרכאן נשל "ר

י התפשטות הבוצינא "ע). טלא ה"א ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר (1015וסומק של טלא
àøèñî  .)ד"ז ריש מו ע"א על תיקו"בהגר (1016כ בהתפשטות האוירא"יש דין משא

 éøååéç åäìë ìéìëã äéååâá øååéç àøåéç àùéøã)éøååéç åäìëå(, ãë ìáà 
ïáùééúà1017ôà øéòæã àùéø éàäá  àçìåãá éàäë à÷îåñ äéá éæçúà ïé

àøååéç àðååâá à÷îåñ àðååâ àééæçúàå øååéç åäéàã.   
 áéúë êë ïéâáå)áé ìàéðã ( ééçì äìà åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå

íìåò ïåàøãì úåôøçì äìàå íìåò,àã ïéâá íìåò ééçì åàéæçú àøååéç àåääì 
 ïéôðàã àëéøà ïéîåé ÷éúòã øèñî éúàã– ק שכן הוא " לע' חיווראההוא' כוונת

ע "ב (1018ק"תיקון המלכים דמיתו היה על ידי שנשתרשו בע וכן, שורש אריכו דיומין
 - ïéôà øéòæã à÷îåñ àåääì åàéæçúàã ïéâá íìåò ïåàøãì úåôøçì  .)ב"קנא ע

                                           
, א"א ואו"וזה כולל א(ר " ספירות מכתר עד יסוד בג'דהיינו ט, ד"ב לט ע" יהל אור ח'עי 1011
 מקורו 'ועי.  בסוד מאות'ונוק, א בסוד עשרות"ז, והוא בסוד יחידות) א נכללים במזלין"שכן או

  ".ק"וכלהו תליין מן אי: "א" ע'ז כ"יקובת
 .ה" שמות הוי'א שהמה למעשה ג"ג התיקונים שבא"לאפוקי מי 1012
שכן , ע אם בדווקא השמיטו"וצ, ל שלא גורס תיבה זו"ה ונ"ב ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי 1013

 .ה מליא טלא"א גורסו שם בד"ועוד הרי הגר, הוא קיים בכל הדפוסים שבידינו
 .א"א מביאו לעניין תיקוני גלגלתא דא"והגר, א" דוגמת תיקוני גלגלתא דאכלומר שזהו 1014
 .א"והוא אינו כהטלא שבתיקוני גלגלתא דא 1015
 ,בוצינא הוא יסוד הבינה ומתגלה בגלגלתא בטלא דבדולחא, ל"א וז"א ו ע" יהל אור ח'עי 1016

תיקוני ' וא הדעת דזא וה"הוא יסוד דבינה דרדל ל הגולגלתא"ג וז" כד עא"חיהל אור '  ועי.ל"עכ
מתלבש יסוד דבינה ונעשה ) בגולגלתא(ובו , שהוא אוירא שם מתלבש חסד' גלגלתא כי בתיקון ב

  .ת כידוע"כי הדעת הוא שרש ז' לו דעת וכו
כ "ד הלשון היא כמש"ז מו ע"ובת, "אתיישבא"ה מליא גורס "ב ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר 1017
 .למעלה
  . בעתיקא קדישא תלייא ואחיד זעיר אנפין:א"ב ע"ז רצ"א 'עי 1018
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וכן הם היו , ח הניצוצין דסלקין מתמן"על ידי רפ" לחרפות" המלכים היו 'הסיגים דז
מי שהטבע הוא  שכן סתמו עיניהםנו בגוון סומקא הביט על ידי ש1019"לדראון"

: סופו של דבר .והעושה כן מתעוור , כהות אינו יכול להסתכל באור השמשושעיני
גוון החיוור ההוא שבהם הרי הוא  הטוב ,ק"עיניים דא' יצאו מבחישהמלכין קדמאין 

ארץ ' הוא בחיהרי (האדום הגוון  שמתלהטים מ,הסיגיםאילו  ו, נתברר- דעינא
) åë äéòùé(ää àìè àåääá ìéìë àìëå" ã .)ב"ע קנא ע"ב (לגמרינסתמו  )אדום

ïéøú úåøåà êìè úåøåà ìè éë – ומקרא זה שבישעיה נאמר על . חוורא וסומקא
àì÷çì àîåé ìë óéèð óéèðã àìè àåääå  .)א"ע קנב ע"ב(תחיית המתים 

 íéçåôúã- כן בבחינה זו ש,טעם וה.1020"חקל תפוחין קדישין" מכונה' יסוד דנוק 
י "ה אדנ" והוי,א"ה באו"ה והוי"שמות אהיה' ותם אורות דאצילות הנכללים בדח ואה

' נכללים בה בכן  ש,חקלא דתפוחין' נקש הוא ש"ע ו.ל"חק' גיבהם יחד  ו,נ"בזו
øéäðà àúìâìåâ éàä à÷îåñå àøååéç éðååâë  .)א"ע קנב ע"ב (גוונים חיוור וסומקה

 éøúáéðååâèñ éàäì øèñ éàäìå ø - כ "וכמאמה, כל פרצוף כלול בחכמה שבו
 ' חיוורתי דגלגלתא הנמשכים מג'רמז כאן לט). תהלים קד כד" (כולם בחכמה עשית"

 ' אותיות וא' של ח)1021 הגוונים'היינו ב (ת" הויו'הרי הם ב, ת דבגלגלתא"ההויו
ע קנב "ב(ב שקדמו לו "ג הכולל את כל הי"דוגמת התיקון הי, הכוללת את כולם

   .)א"ע
÷ éåôðàì àúìâìåâî èùôúà àéëã àøéåà éàäîå" ïéîìò àåáø ð ïéâáå

 ïéôà øéòæ éø÷úà êë–זו אמנם כאשר הארה , ע נהורין"בשהוא א " הארת הא
ולכן הוא ן רבוא עלמין " קאלא אין באנפוי אזות צטמצממהיא א "לראש ז המגיע

וביאור זו  . )ש כאן"א וז" יב עצ"א על ספד"בהגר (שנקרא פרצוף זה זעיר אנפין
 הוא כנגד שאר 'ונ,  הוא ביטוי לספירת החסד שכן הוא כללא דכל יומין'ק, הבחינה

ביחד הם , ק"ד וו" ת'א ט"והנה ישנם בז). א"ע קנב ע"ב(י "הקצוות דהיינו גבורה תנה
א פא "ו כללים ח"לש(' א כלול מי"נ דכאן כאשר נחשב שכ"ו והיינו הק"עולים ט

פ "נ להפכם להיות פב"י תיקון זו"א ע"א להרע לסט" הארת החוטמא דזזוהי). א"ע
åèùôúà êéøèöàã àúòùáå  .)ף יז"ש אח"פת(א "וכן על ידי התגלות דיקנא דז

 ïé÷éúòã é÷éúòã éåôðàá çâùàã ïéâá àðîæ àåääá ïéëéøàå éåôðàééçå ñ
àîìòì.   

éáäéå àúúìã ïåðéà ìëì øáéò ãç ÷éôð àúìâìåâ éàäîåï øâà 
åàøàúåàïéîåé ÷éúòì 1022 -א"ע קנג ע"ב(א לתמן " כדי להעלות את ז(.  ïéìàò ãë

 àðáùåçá}åì÷. {úåçú àèéáøù -  א על "בהגר(שרביט הוא כינוי למידת היסוד

                                           
עד דכל חייבין דגיהנם דתמן , והיו די ראון, והיו דראון לכל בשר: א"א ע" זהר תרומה קנ'עי 1019

 .שהרשעים בגיהנם מקבלים עונשים ואומרים די לראיה זו' פי. כ"ע, יימרון די ראיה דא
רכאן חקל תפוחין א ומתב"ק לז"ח כל יומא ויומא נשיף טלא מע"ות: 'א ב"בשלח ס זהר 'עי 1020

 ' אחרונה שכינה וכו'א וה"ו ז" מוחין דיליה סוד יה'ג, ל"א וז" ע'א ו" יהל אור ח'ועי, 'קדישין כו
 דרגין אלו מתגליין בה שבהן סוד 'י דעלה כידוע דג" מלכות חקל תפוחין קדישין בסוד נה'ולכן נק

 חקל תפוחין ' מלכות נקרל"א וז" ע'ב כ" יהל אור ח'ועי,  דברים של התפוחים'המוחין שהן ג
 ' אבות שהן ג' גוונין של התפוח ג'ת ששם ג" שדה תפוחין נגד חג'י ששם נק"קדישין חקל נגד נה

י "וכל זה בפרצוף שלה שהן נגד נה, ד בסוד שמן משחת קדש במוחין"גווני הקשת קדישין נגד חב
ב "ע לעיל קכח ע" ב'ועי, י"ד שכל זה הוא בדווקא נה"ג ע"ב ל" יהל אור ח'ועי. כ"ע, )א"ז(שלו 

 .א"שהתפוחין הם של דיקנא דא
 גוונים דהיינו אדום 'שמבאר שלמעשה יש רק ב, ה ירוקא"ד ד"ז נט ע"א על ת" בהגר'עי 1021

 'אלא שב, אמנם נכלל בהם גם מוח שלישי שהיא ירוקא, )ב"ה ע"כ קל"כמש(א "ולבן הבאים מאו
 .אדום נשאר הירוקוכאשר הולך הלבן וה, הצבעים האחרים מכסים עליו

ט שם הגירסא היא חוורתא ואילו כאן נקט "שם מתבאר מ, ב כל הסוגיא" לעיל קכח ע'עי 1022
). ע שגורס אוראותא" בב'ואילו כאן עי, א גורס חוורתא" שם שהגר'ועי" (אוראותא"בלשון 

נם אמ. א"א ואילו שם איירי בא"שכאן איירי בז, ולכאורה נראה לבאר החילוק בין שני המימרות
 ".אוראותא"ע פירוש תיבת "פ עוד צ"עכ



àøãàä øéàî 

157 

úåîù  (àã ìéá÷ìå .)א"ע קנג ע"ב(דהיינו יסוד דדכורא ) ה המלך"א ד"ח כב ע"תז
çì( àðáùåçá ïéìàò ãë àúúì úìâìåâì ò÷á - לכאן ' חיוורתי לכאן וד'  דישנם
החיוורתא הכוללת א יהובחינה זו המבוארת כאן , כולםאת  כולל באמצע' וא

א "ק מתפשט לגלגלתא דז"החיוורתי דבגלגלתא דעהנה  ו. באמצע הראשתהעובר
ה "ה , ונשמתין דישראל.א" והוא גניז ביסוד דז,)ב"עקכח ( ל"כמשולתקנא רישא 

הוא שם כן  ש,ל"היסוד הנה "הות שרביטא גולגלתין דלתתא עאלין בחושבנא תח
ק מתפשטים " החיוורתי המתפשטים לאחורי העורף דע' מד–עוד . זרע ישראלשורש 

ò÷á éàäå , )א"ע קנג ע"ב (1023א ומשם לשאר גולגלתין דלתתא"תחילה לגלגלתא דז
ïéîåé ÷éúòì äéðî çëúùà àúåàøåà øâà.   

ע קנג "ב (ד שבו"מוחין חב'  מפרש הגא שהוא גלגלתא שלו"כתר דזאת עניין אחר שביאר 

 1024ד"ה חב"ה - áçììàâ àúìâìåâã  'åäá àçåî àééøùã åçëúùà ïéììç ).א"ע
הרי הם כנגד , א"א בתיקון הראשון דתיקוני גלגלתא דז" דזא הנמצאים בגלגלתא"דז

כאן מתבאר שהטלא דבדולחא ). ה תלת"א ד"כג ע צ"א על ספד"בהגר(ו "אותיות יה
ב " ע' הצ"א על ספד"בהגר (1025א"א ולא לאו"ישא חוורא ממשיך לזל היורד מהר"הנ
 אלא ,ה בגויס"ק הוא בחד חללא וחד מו"עכן  ש,ק"א מע"זשתנה בזה נ). ל"ה ונ"ד

 בו ,א"בז ואילו , דביהת"הויו'  בג,שורש השרשים' בבחיומוחין ' סתימין גששם 
ה "ה יןוק' לגחללא דגלגלתא מתחלק , של התחתוניםעיקר ההנהגה מושרשת 

 ובהם מתלבשים המוחין שלו ונעשים ,א"א נכנסים בז"י דאו"נהוהנה . ר"חדהנהגות 
 םי שלה"אורות נהכן  ש,עצם מעצמיו ממש ומתרוקנים מן האור שלהםלא "בז

 בהם נכנסים ,חלליםה'  גיינורים ריקנים והותנכליהם למעלה מן הפרסה ועולים 
 הארהנותר ללא א " לעולם אין זנםאמ ו.'ושריא בהו מוחא'ש " וז,א"המוחין דז

אפילו הנה ו .י התלבשות" ע והן בגידולם מוחיותבעשייהן  וי דאימא במוחי"נהמ
י דאימא "נהדחיצוניות פ "עכ נכנסים בו ה בסוד העיבור בקטנות גמורא" זבהיות

ל "פ עולה מכל הנ"עכ .א"דז מוחיןהי ד"נההאת הן מהווים ו ,י"י דנה"נהדהיינו 
י " כנגד נהחללים'  גא"זראש  בישלעולם נמצא ש .י דאימא"צר מנהא נו"שראש ז

אחר גמר ציור ל שתיכף ,הוא אף בחוש הראותכן והנה  .מוחיןמצויים ה ובהם ,ל"הנ
חללים ' ג'כאן  אמר כן ול. דהיינו חללים ומוחיןאלההדברים הכל את הולד יש בו 
 .)א"ע קנג ע"ב (לםואין חסרים לעותמיד נמצאים דהיינו שהם '' אשתכחו כו

åø÷åî åäééìò àééôç ÷é÷ã à- שכן הוא , א"כאן מתבאר שישנו חסרון בקרומא דז
דהיינו שיצא לא שלם ולכן לעתים יוצא אור , וממילא עלול הוא ליפסק" דקיק"

, "קשישא סתימא"שמבאר לקמן שהוא  א"כ בקרומא דא"משא. המוחין לחוץ
א "צ כג ע"א על ספד"בהגר (1026 זיכוךעל ידי ובבחינה זו אין שום יציאת אור שלא

והנה במוחין  . ניצוצות וכלים,אורותה "ה, שלש בחינותבכל דבר יש ). ה וכל אלו"ד
' גמהניצוצין נעשו  ,ל" כני דתבונה" מנהיםחללי גלגלתא הנעש' ם גינה הכלים

מוחין ת דהיינו ה"ה ההוויו"א ה"אורות דז ו, דינים, והם משמות אלקים,יןקרומה
הם חפיין על מוחא בסוד קו לכן משם אלקים הם  שהקרומין הנה מכיוון ו.םהפנימיי

ע "ב (ממציאותוו "חיתבטל אז ויותר מדאי שלא יתפשטו המוחין בגופא כדי  ,המדה
 ïéîåé ÷éúòë àîéúñ àùéù÷ àîåø÷ àì ìáà, àçåî éàä àã ïéâáå .)א"קנג ע

 øéäðå èùôúà)ñ"÷éôðå à ( ïéìéáù ïéøúå ïéúìúì- ב אלקים דעובדא " לס"ז
 ,משמות אלקיםהוא ם שורש ש,י הקרומים"נפתחים עב השבילין ה"ה ל"הדבראשית 

 הלב ל" חזש"כמ(בינה ה "הבא יהוא דבהון נהיר ללדחכמה שבילין הב "וענין אלו ל

                                           
 .ה בחיזו"ג ד"צ יא ע"א על ספד" בהגר'עי 1023
 .זכרים כאןנחללים הה'  דהיינו ג1024
 .ס ויעבור"ה וז"א ד"צ יב ע"א על ספד" בהגר'עי 1025
 .ה"ב ד" ע'צ ה"א על ספד" בהגר'עי 1026
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שכן  ,בחיבורא עם חכמההיא בינה הוא שא "בזדווקא  ולכן )).א"ברכות סא ע (מבין
בינה שלו ה חק דלא אתפת"ס דע"כ במו" משא,יןליב שבילין א"לנהירא מאיהי 

ää" ã ).א"ע קנג ע"ב ( ירדה בגרוןאלא שהיאנשארה בגלגלתא בחיבורא חדא ו
)á úéùàøá (ïãòî àöåé øäðå – "וכאן הוא עניין לחכמה  . הוא כינוי לחכמה"עדן

ג ע קנ"ב(ב שבילין באים להשקות את הגן "לכן הנהירו דל, וגן הוא כינוי לבינה, א"דז
   ).א"ע

úìúá àðàúå  ).א"ע קנג ע"ב( המוחין בכללות מפרשם בפרטות 'אחר שביאר את ג
âìåâã ïéììçàúì ò÷áúî ãç àììçî àééøù àçåî 1027)ñ"èùôúîå à(  ãç

ãì àòåáî ' ïéøèñ-  דאת  תלולא כי וה,ה"הוישם כל את  תחכמה כוללמידת '
 .)א"ע קנג ע"ב(ה " בה"יהושבשם ד "נכללים באות יוכולם  ו,ג"ב וחו"חוה "המוחין ה

 éàäá àééøùã àçåî àåääî ÷éôðåç ïéçåø ïéìéáù ïéøúå ïéúìú àìì
àúîëçã.   

1028àììçî àøçà àòåáî ãç èùôúîå ò÷áúî àðééðú -  מוח דהיינו
 המידות הינםבחכמה והנה  .ה" בה"הויראשונה של שם ' הוא אות ההרי בינה 

 ן"ן ווי"ובהיותם בבינה נעשו מיודי ,1029ד"של היוקוצין '  בג,קוי ההנהגה' בכלילות ג
בבחינת יוצא מעדן שהוא הנהר הב שבילין ו"י אתפתחא דל" ע)ן"ווי' יש ג' באות ה(
 אבא ואילו, א"זפנימיות  אימא מתפשטת בלותבכללות אציהנה  ו.1030'דנפיק מי' ו

מכיוון ד "לכן בחכמה הוא ברזא דיו. חיה' אור מקיף בבחי' בבחיא אינו אלא "לגבי ז
ברזא ומתפשטת הכ בינה " משא, מקורא דמבועאאינו אלא ו,באתפשטותאלא א הוש
 ,1031 מפתחאהיא מכונהלכן ו .י יסוד דחכמה"פתיחת יסוד דבינה הוא ע שהרי, 'דו
' ï ïéçúôúîå 'ï ïéìàî ïéòøú .)ב"ע קנג ע"ב ('כווומתפתחין ) ש"עיי, כ"אח(ש "וז

ï ïãçàúà ïéòøú 'ï àúééøåàã ïéîåé 'àìáåéã ïéðù - ט "מכנגד טות הם ישמ' ז
 ,דיסוד אימא ואבא'  סלקין לשער הניאז' נה ובשנה .'פעמים ז'  זשערי בינה שכן הם

ï ' ïéîæã ïéøã óìà .)א"ע קנד ע"ב (אפיק עבדין לחירושכן אז  "יובל" הוא מכונהואז 
á÷"äéá àééøùìå äéì äéçåø àáúàì ä –ם כל הנשמות שיתעלו שםאלו ה 

   .)א"ע קנד ע"ב (1032ק"ה חרבן עולם הואז יהיכן ש, לשרשם
áïéàøãñëàå ïéøãà ïéôìà óìà ïé÷ôð äàúéìú àììç –  דהיינו הדעת

ֶאֶלף הוא ). ה שתא אלפי"ג ד" וכן ט עומלך הראשוןה "ד ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר(

                                           
 .לא גורס את המוסגר א"ע קנג ע"ב 1027
א בתליתאה וממילא לכאורה נראה שגם כאן יסבור חללבד גורס "צ ב ע"א על ספד"בהגר 1028

 .ע"לגרוס כן וצ
דהא רזא דיליה מראש ' אלקינו יי'  כל יחודא שלים הכא איהו יי:ב" רג עבלקזהר  'עי 1029

דא רישא עלאה אוירא דסלקא אלקינו דא גזעא ' צורים איהו ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא יי
שער מאמרי ' עי .רזא דא אתייחד ביה כדקא יאותדא שבילא דלתתא ועל ' דאתמר גזע ישי יי

' מוחין חכמה ובינה ודעת הנז' שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן גדהיינו ב "י ה ע"רשב
א "נ(ו " קוצא לתתא וגי,קוצא לעילא: על שלשת חלקיהד עצמה " ונרמזים ביו,באדרא רבא

יהל אור ' עיו. ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ'  הנז"שא וגזעא ושבילאיר" יינו וה.באמצעיתא) ושוריק
 ,ד" גזעא גוף היו,ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון"באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"ח

 ובקוצא נקשר ,ד הוא חכמה" כי גזעא גוף היו,ר"ד התחברות כל ג" ולכן ביו,ושבילא קוץ התחתון
א שהוא "א של השם שהוא קוץ הימין של ה"ינה בה והוא נעיץ ב, ובשביל התחתון בינה,כתר עליון

 .ל"עכ, כידוע' י
 , ולית נימא ונימא דשערה דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה:א"ז ע"ז ל"בת 'עי 1030

 .דסלקא באוירא עד אין סוף ונחתא עד אין תכלית' מבועא דיליה י' והאי נימא איהי ו
ש "שדעת גנוז באימא וממנה יצא כמ, ל"וזה ואמר דהא "ג ד"ו ע"צ ט"א על ספד" בהגר'עי 1031

י אתפתחת שהוא "כמו עובר בבטן אמו וע'  וההוא דעת גניז באימא כו)א"קכג ע (משפטים שם' בפ
א " בהגר'ועי. ל"עכ, ל והוא פטר רחם דילה והוא המפתח דפתח לה וסתים לה"בוכרא דילה כמש

 .א"ב שיסוד דאבא היינו הדעת המתפשט עד מוחין דז"ז כ ע"על ת
 .ה שביעאה עלייהו"א ד" יא עצ"א על ספד"בהגר' עי 1032
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הוא מוח הדעת ). י"א ה"ה ה"ד ד"שם כג ע( שכן יש בו אלף אדרין 1033כינוי לדעת
יש בו כן נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדרין שומניה , ה"בה "ויהשבשם ' אות וכנגד ה

' א ונוק" אברים דזיינו וה, בוותוהתפשטי "ע והוא עיקר בניינא דגופא ,ג"עטרין חו' ב
שכן , הוא כינוי לעטרין דחסדים "אדרין). "א"ע קנד ע"ב (הנבנים בכל סידורי ההנהגה

כך ש ו נידוא ושם ה,התבואהכמו שגורן הוא מקום אסיפת ו , גורןתרגומו הוא
הוא " אכסדרין. "אכילת בני אדםשם  לאוצר לר לבר והאוכל נשמתמתבררשהפסולת 
הקיטון העומד הוא אלא  ע" בפאכסדרא אינה בית דירה דגבורות שכן 'כינוי לעט
, י התחברו עמו" עביתש ה"עלהקרא הוא  ו ותיקונ, ומצד עצמו אינו כלוםלפני הבית

לית לה הרי היא מצד עצמה  ו,'לנוקין דגבורות שהם הולכים כמו כן בעניין עטר
טיפה י "אלא בהתחברותה לדכר עתיקונה ואין  )א" קפא עוישבזהר ( מגרמה כלום

' הם בכן אלף אדרין ואכסדרין שהם ). ב"ע קנד ע"ב(והם הכלים של הדעת . דחסדים
כל ומר שכל -åäééìò àééøù àúòãã  .)ש שבירה יט"פת (א"עטרין דגניזין בא

 כ נשמתא" משא,לבדבגופא בחינת הוא ב, ל"שבתוך הכלים הנאברים החילוקי 
מציאות אחת  אמנם היא עצמה לפי הכנתורק שממלאה את הגוף בכל אבר ואבר 

ע קנד "ב(כנשמה הדרה בגוף  -åäá éøãå  .)ב"ע קנד ע"ב (1034 ללא חילוקפשוטה
ñ"äéøåãî à ( éàä ïéá àììç éàä ïéáå àììç(éøù àììç éàäå1035 äéììç  .)ב"ע
הוא מקומו  ו,חללים הראשוניםה'  במות מקונגדשל המוח הוא ממוצע ' חלל הג -

הוא  ולכן ,ב ומזווגם"בין חושקו האמצעי ההוא הרי  ,הדעתהוא  וכן .באחורי הראש
ïéøèñ ïéøúî ïééìîúàå  .)ב"ע קנד ע"ב (ג ימינא ושמאלא"עטרין חו' כלול מבעצמו 

 ïéøãà ïåðéà ìë- ע קנד "ב (א לקבל בהם הדעת"אדרין הם הכלים דאתבנו בזשל "ר
 –ãë éìùî (â ïéìéàå åàìîé íéøãç úòãáå ' àôåâ ìëá ïéèùôúî(ää" ã .)ב"ע

שכן הם , ק נראה כעין זה"גם בע והנה. כאן מוכיח שהמוחין מתפשטים בכל גופא
ב " עצ כא"א על ספד"בהגר(א "ק להוריד מוחין לז"ר לכל הגוף דע"מתפשטים מהג

ק והוא שרשם שבראש וכן מתפשט כענף בגוף "הדעת כולל את כל הו. )ה מתפשטן"ד
פ שבראש נותרים רק הדעת המתפשט "אע. 1036)ה שתא"ד ד"צ יד ע"א על ספד"בהגר(

àøèñ éàäìå àøèñ éàäì  .)1037ב"ע קנד ע"ב(ד "אמנם דעת תחתון כולל חב ב"וחו
מתפשטים בכל העטרין  .ל"כמשומוחין ה' גאת כוללים העטרין דדעת ' הוא בהרי  -

כל קיומא כן ש -àôåâ ìë ãéçà ïåðéàáå  .)א"ע קנה ע"ב(הגוף בימינא ושמאלא 
 כןול, י מוחין"הוא עלשני ' ת א"של פרטי זקישורא וכן , י מוחין" עינו אלאדגופא א

לא היו מוחין נתפרדו אתוון ולא היו ם בעולם התוהו שואכן  .אמר דבהו אחיד גופא
ìëáå éåøèñ ìëî àôåâ åäá ãéçàå  .)א"ע קנה ע"ב( .פרצוף' בבחיז "בזקשורים 

ïçëúùàå ïèùôúà àôåâ - המוחין מתערבין בהםהיו בכללות ש בלבד  זולא, 
 בו איןבכל הגוף ש' אין לך בחיכן  ש,אפילו בכל פרטי איבריהםהם מאירים אלא 

   .)א"ה עע קנ"ב( כלל בלעדי זה אין להם חיותכן  ש,ל"מוחין הנה' הארת ג
את  בא לפרש ,ד" חבמוחין' כתר שלו וגה ,א"גלגלתא דזעניין כללות את אחר שביאר 

 שהם היותר עליונים ותליין , ומתחיל בשערות הגלגלתא.י בקיעת המוחין לחוץ"האורות שיצאו ע

, ה קוצין נימין ושערות" ה)ה יתבין קוצין" לקמן ד'עי( מיני שערות 'יש גהנה ו .בגלגלתא בכתר

 .כפי מספר שיעורי האורות הנמצאים במוחיןומספר השערות הוא  ,תחיל כאן בשערות הגדולותומ

כ " משבסודואחיזת הקליפות הוא מקום  כי שם הוא  וטעמו אוכמיןות הםהשערדיעויין לקמן ו

                                           
  . במקום הכתר1033

 .'אות ג' ח שער העיבורים פרק ד"מקור לענין זה בע' עי 1034
 . וגם לא את המוסגר'חלליה'ב אינו גורס "ע קנד ע"ב 1035
 .ה ואמר"ג ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 1036
 .ד"י ד ע"א בס" מקור נאמן לדבריו בבהגר'עי 1037
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כלומר כידוע שאדום הוא הצבע המרמז , 1038)א"נדה יט ע(  שחור אדום הוא אלא שלקההאי ל"חז

 á àðàúàúìâìåâ àåáø éôìà óìà àùéøã ).ב"ע קנה ע"ב ( בכללווהשחור, לדינים
ïááø àåáøå  àãá àã ïéáøòúîå àãá àã ïéëáúñîå ïîëåà éøòùã éöå÷– זהו 

א "כ בא"א אינם דוחין את החיצונים משא"שנימין דז, א"א לגבי א"חיסרון בז
א על "וכן בהגר, ה עמר נקי"ג ד"וכן ה ע, ה מתקלא"ג ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(

, שכן בו נאחזים טהורים וטמאים כאחד, עניין הסיבוך' פי). א אדהכי"ז קמג ע"תיקו
כמה מיני רחמים וכמה מיני דינים ומארי , והן מתפרשין לכמה מדריגות כידוע

כאן השערות תלויים על ). 1039ה וענין הסיבוך"ד ד" ה עצ"א על ספד"בהגר(מתקלא 
השערות  ,)ה אוכמין"א ד" כג עצ" על ספדא"בהגר(גבי האזנים כדי שלא יוכל לשמוע 

 כח מסתבכין מא השערות"כן בזש, טעם הדבר .ק"אינם בסידור נכון כמו בעא "של ז
היה מהם  שכל אחד ,כמו שהיה בעולם התוהוויניקת הקליפות דאזלין בערבוביא 

והנה כתוב כאן גם  .)'ח נקודות ה"ע( ולוקח את האורות של חבירו נכנס בגבול חבירו
 הוא בקדושה בכלילות האותיות 'לרמוז שא" מתערבין"וגם ש" מסתבכים"ש

כאן הוא השורש של הנהגת ). א"ע קנו ע"ב( דאחידן בהו ' הוא בקלי'והב, וכדלקמן
 -ïéîéðì àðáùåç úéìå  .)א יד"ש א"פת(וכל מה שנראה עיוות הדין , צדיק ורע לו

ן דאורייתא שאין להם גבול הרי הם כל פיקודי, דהיינו כל ההנהגות דכלילן במוחין
מנחות כט " (תילי תילי הלכות על כל קוץ וקוץ" ל"ס מאמרם ז"וז). א"ע קנו ע"ב(
 כאן –á ïãéçàã àöå÷å àöå÷ ìëã ïåä ïáàñîå ïééëã .)א"ע קנח ע"ב) (ב"ע

, )ואבאה "ג ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר(א "מתבאר החסרון המצוי בשערות הראש דז
ד " ע' הצ"א על ספד"בהגר( 1040ומארי מתקלא, דינים, רחמיםשכן יש כאן עירבוב של 

' דקדושה ונמשכים מג'  דאתיין מסט1041 נשמות ישראלס"וז). ה וענין הסיבוך"ד
כ "הנה מש ו.1042)דברים ד ו" ('רק עם חכם ונבון כו" כ"ובסוד מאמה ,ד"מוחין חב

ע "ב (ה"נפשין דאוגם  משם יונקים ,דאחידן בהו'  הקליהוא מחמת "מסאבן"שהם 
וכן מלאכים לטוב , לכן כאן הוא שורש המציאות של יצר הטוב ויצר הרע). א"קנו ע
ïãçàúà ïàëîå  .)א נו"ש גדלות דז"פת(שורש לכחות הטומאה הוא הרע ו. ולרע

 àéëãá àúééøåà éîòèåïáàñî ïåðéàã ïéøèñ ïåðéà ìëá àáàñî -  השערות
 , בדכיו ובמסאבואיהורה כל התהוא ש ו זכח בחינה ומ,אותיות התורהכנגד  מהה

 1043מותרו אסור ,פסולו כשר ,טהורוטמא '  בבחי,את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו
נקו מהם יא כדי שלא י"ולכן יש צורך לתקן השערות דז. א"לאסתמרא מסטז כדי "וכ

   ).א"ע קנו ע"ב(' הקלי
éïéáú ïéôé÷úå ïéëáúñî éöå÷ - כ "שעה(ים חלק'  לגותא מתחלק"שערות דז

נימין ה'  ב.1044 והם אריכין ומתפשטין עד כתר רחל, עצמםהשערות'  א:)' בציצית
' מבחיהבאים קוצין תקיפין ' ג .יניקה'  והם מבחי,לבדבמתפשטים עד כתר לאה ה

אותם  כלומר (לבדבא " על ראש זאשר אין מקומם אלא והם דינים גמורים ,גדלות
כאן שאלו האחרונים ומבאר , )שערות היושבות על הגלגלתא ולא מתפשטין כללה

                                           
וכן בשער מאמרי , ה חד רגשא"א ד" ע"צ כ"א על ספד"ל מובאת בבהגר"ן זו של חזלשו 1038

ולכן , שאורות המאירים דרך נקבי הראש באים מבקיעת המוחין בלבד, ב"ע קסט ע" ב'ועי, י"רשב
  . דקדושה' מסט'כ הם אינם אלא שורש הקלי"אעפ, "שערין אוכמין"כאן על אף שהם 

  .ש בדברינו" ע1039
 .תנא בכל קוצאה "ת לקמן דלשון זה מובא 1040
 .א"ששרשם בז 1041
והיכן רמז ) חכם ונבון(שהרי אין מבואר בפסוק זה כי אם רמז לחכמה ובינה , ע לכאורה"צ 1042

וממילא נכלל , ב כאחד" הצדדים חו'ל שעיקר הראיה היא מזה שהעם שייך לב"ואולי צ. כאן לדעת
 .בהם דעת

 .ק"הם מרמזים לו' מא טהור וכואלו ט' בחי' ו שו"א פתח כ"ש נתיב א" פת'עי 1043
 .ל שהם בבחינת עיבור"ולכאורה צ 1044
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àöå÷å àöå÷ ìëáå ïéôé÷ú ïåäðîå ïéòéòù ïåäðî  .)א"ע קנח ע"ב(הם תקיפין 
 óé÷ú øáéâë ïééìúå ïèäìúî ïéìú ìò ïéìú ïéîéð ïéáúé- אפילו כלומר ש

והם . כלולים בקוצין אף הם ,  יניקה שהם שעיעין קצת'הבאים מבחי, הנימין
א הם "אמנם ברדל. א"ורה דרדלק הם מגב"הגבורות שכן שערות דגלגלתא דע

א כבר נתגלו כגבורות ממש "ואילו בז, פ שורש הדינים נמצא שם"אבל עכ, חיוורין
כל דבר נכרת  -ïéáø÷ çöð éøàî  .)א"ע קנח ע"ב( יונקים מהם 'עד כדי כך שהקלי

מציאות  ששורש , כלומר.)א"ע קנח ע"ב(  ולכן מהם נענשים הרשעים1045בשורשו
מכיוון ששורש  ממילא .זכרים כאןנ השערות הםההרי דינים  הישורשבא והרשעים ה

מקום כ "כ שורש הדין אזי נמצינו למידים שהשערות הוא ג"מציאות הרע הוא ג
 ממילא אין להם מציאות יכאשר כורתים אותם משרשם אזו . של הרשעיםתםכרתה

 וכיון שכל .1046השערות הם יופי לאדם -àøéôù àðå÷úá äàé àðå÷úá  .כלל
כ השערות שהם " א.1047ק" דעהאלקים לקיבליא נקרא "כן ז ש,א הם דינים" זתיקוני

צא הוא בכך שיו ובחור שיופיעין ה וכ, שלויופיגופא ה ם ה,ל"וכנ" נצחי קרבא"
 א"קאי על זמקרא זה  ו,)משלי כ כט" (תפארת בחורים כחם"ש " וכמ,למלחמה

íéæøàë øåçá (éôé÷úå ïéáøáøää ï" ã) øéù(àôé÷ú  .)א"ע קנט ע"ב (1048דווקא
á (íéæøàë øåçá – "א " להלחם עם הסט"תקיפא)א"ע קנט ע"ב(.   

 àøèñ éàäì àøèñ éàäî ïéìú ìò ïéìú ïééìúå éøòùã ïéöå÷ ïéð÷úúî
ää àúìâìåâ ìò" ã)íù ( íéìúìú åéúåöåå÷- שמות ' הם בהרי א "הפאות דז' ב

åáîî ïéëéùîã íåùî ïéìú éìú ïéáúé àðàúå ïéò ).א"ע קנט ע"ב (1049אלקים
 àòåáîî àçåî éèäø úìúã ïéàéâñã ãç àììçàúìâìåâã –  מתבאר כאן

א השערות יוצאות ממוחא חדא ואילו "שבא, א"א לשערות ז"החילוק בין שערות א
כל חללא .  )ה עמר נקי"ב ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר( המוחין 'א הם יוצאים מג"בז

 ,םשערי'  בינה נמוחומ, ב שבילין"שכן ממוח חכמה נפתחין ל, כולל כמה מבועין
,  היינו חללא דחכמה'חללא חד דגלגלתא'. וממוח דעת אלף אלפין אדרין ואכסדרין

ע "ב( הוא המוח שבתוך החלל אשר משם נמשך האור לפנימיות השערות 'מבועא'
נמשכים למעלה בסוד אור שהם ל "ר -àúåëéùîá éøòù ïëùîúà  .)ב"קנט ע

ïéìú ïéãáòúîå  .)ב"ע קנט ע"ב (קיףחכמה הוא אור מכן  ש,א"מקיף על ראש ז
àììç éàäî ïëùîúàã ïéòåáî äîëî ïééìúã - ב שבילין " מל"ןכמה מבועי"' פי

   ).ב"ע קנט ע"ב (דחכמתא
 àðééðú àììçî–  ב"ע קנט ע"ב(בינה(.  ïëùîúàå ïéòåáî ïéùîç é÷ôð

 àúåëéùîá ïéòåáî ïåðéàî éøòù– נרמז) אתמשכן במשיכותא(כפל הלשון מ 
ם נמשכים עד מבועי שה)'כ ציצית פרק ב"שעה, ח תפילין יב"פע(ל "ברי האריזשורש לד

 ïéðøçà ïéöå÷á ïéáøòúîå ïééìúã ïéìú ïéãáòúàå .)ב"ע קנט ע"ב (1050ראש לאהל
אמנם  ,ז" זבמתערביםאכן גלגלתא הם ל השערות הנמצא בתוך השרשם שב' פי –

                                           
 .244 לעיל הערה ' עי1045
תיקונא יאה היא מצד השערות עצמם שהם מתגלים וזה יופיים של , ל"ב וז"ע לט ע" ב'עי 1046

, ועליהם נאמר תיקונא שפירא, גליםומבוע הנמשך תוך השערות הם נעלמים ואינם מת, השערות
 .והם מחפיין על גלגלתא דמכסין על החיוורתי דגלגלתא שלא יתגלו כי אם דרך משיכו דשערות

ר "ש בא" כמ,ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"זל "ה ועיקר וז"ג ד"צ א ע"א על ספד" בהגר'עי 1047
 .אלקים' התרין שמהן דאתקרי שם מלא ' א כו"ק ורזא דז"רזא דע) ב"דף קמא ע(

 .ה והכל תלוי"א ד"ה ע"צ כ"א על ספד" בהגר'עי 1048
האלה הינם דינים והוא הפך שם " שמות אלקים' ב"ד ש" ע'כ פ" שעה'ועי, א"א י"ח א" ע'עי 1049

אמנם שם מבאר את כל , שזהו שורש הדיקנא, א פתח מו"ש א" פת'ועי, ה שהוא רחמים"ה ב"הוי
 .א"ואילו כאן מבאר זאת בז, א"זה לעניין א

 .ע"לא הבנתי בעניי מהו הקשר בין הרמז להנלמד והי 1050
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ע קנט "ב (הלשני'  אהככל שהם נמשכים יותר למטה יותר ניכר החילוק בין שער
   .)ב"ע

éàøãñëàå ïéøãà ïéôìà óìà é÷ôð äàúéìú àììçîï – זהו דעת 
ה ומלך "ד ד" ע' בצ"א על ספד"בהגרוכן , ה עד אתבסמו"ב ד"ח יח ע"א על תז"בהגר(

ע קנט "ב(וכמו שהדעת הפנימי נמשך לאלף אלפין אדרין כן הוא בשערות .) הראשון
ïéìú ìò ïéìú ïãéáòúîå (äìëî àúåëéùîá éøòù ïëùîúàå å1051 .)ב"ע

ïéðøçà ïéöå÷á ïéáøòúîå (âáå"ïéìú ìò ïéìú ïéöå÷ ïåðéà ë – ג שהם "אע
   ).ב"ע קנט ע"ב(ז בגלגלתא הם מעורבים "עכ, נמשכים יותר משאר שערות

 ïëéùî åäìëå- בשיעור ו םבמדריגותאלא ש , המוחין נמשך'אור כל ג
 .)ב"ע קנט ע"ב(וצאים מבחינתם  היכן הוא בשערותו . הוא שהם חלוקיםהמשכתם

âî ïëùîúàã ' ïééìú éöå÷ ïåðéà ìëå ïéîéð ïåðéà ìëå àúìâìåâã àçåîã ïéììç
 ïéðãåàã àøèñì ïééôçå- א השערות מעכבות את השמיעה "כאן מתבאר כי בז

פיאות שלו ה' בל והכוונה, )ה אוכמין"א ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(א "כ בא"משא
למשמע הוא האודנין תיקון  כי ,העניןביאור  ו.על האודניןהמתפשטים לתתא ומכסין 

 הדינים י אז, וכשיש קטרוג.)ב"ז רצד ע"אד( ולהבחין בין טב לביש )ב"ז לב ע"ת( צלותין
איכה ג " (סכותה בענן לך מעבור תפלה"ש "כמו נשמעות ינןאשהתפילות גורמים 

 ענן המכונים מה וה,ין שהם דינים תקיפ,י השערות" והוא סוד כיסוי האודנין ע,)כד
תיקונא הנה  ו).ב"ברכות לב ע ('ק נפסקה חומת ברזל כו"מיום שחרב בהמ ש"וכמ

 ולסלקא לון לאחור על העורף )א"ז רצג ע"אד( לאעברא שערי מעל אודנין הוא דלהון
 ואז האודנין פתיחין .מתמתקים בשורשםוהקליפות שאחידן שם את לבסם כדי 

ובבחינת בינה דמוחין הפתח הארת הוא מקום  באודנין  כי, והענין. עולותתוהתפלו
כ "בע , שהאודנין הינם הפתח לחללי מוחאלפי). ב"ע קנט ע"ב (אוזן' גיה ב"הג "ם סֵׁש

ש "פת ( בהעיקר התפילה הוא הכוונהש הרי שפשוטאזנים שאם התפילה נכנסת ל
שתבער  כלומר -è ìàéðã ( òîùå êðæà é÷ìà äèä(âáå" áéúë ë ).א נז"גדלות דז

אף שעיקר הארת הנה על  ו,התפלות כידועאת השערות מעל האודנין ותשמע את 
שמות '  גיינומוחין נכללים בו והה' מ כל ג"מ ,ג" שם ס בבחינתהאוזן הוא מבינה

מ גם חסד " מ,םם דיניינגלגלתא ההששערות על גב  והנה אף .ך"אזנ' גיובה "הוי
' בב השערותמתגלים ולכן  .1052ג"חו' בחיא הולכים ב"תיקונים דזהכל  שכן ,נכלל שם

) ð"àééìú éàäáå à(ïééìú ïéìú éàäáå 1053 .)ב"ע קנט ע"ב (פיאות ימין ושמאל
å àøåäð àìàîùå àðéîéç àðéãå éîçø àëåù- ימין : א"ק דז"כלל כאן את כל ו

ע קנט "ב(ת ויסוד "ורחמי ודינא כנגד ת, ה"נהורא וחשוכא כנגד נו, ג"ושמאל כנגד חו
א "א לז"חילוק זה שבין א - ëåà÷éúòá àìå éàäá éìú àìàîùå àðéîé ì .)ב"ע

אלא שגילוי הדינים הזו , 'אמנם עיקר גילוי הדינים הוא רק בנוק. הוא באופן כללי
 1054 דגבורות מאחורי חדוי דנקיב תמן'א את עט" מקבלת מז'שכן הנוק, א"תלוי בז

   .)א"ע קס ע"ב(
îã ÷é÷ã àçøåà ãç éæçúà éøòùã àúåâìôá àçøà àåääî àãçàú

ïéîåé ÷éúòã1055 -ק שנתגלה במזל העליון " זהו שורש צבא השמים וגילוי הקק
 ג" תרי' הרי הוא בגית"דרגא דצדיק בריכלומר הפלגותא היא . )א"קלד ע(כמובא לעיל 

                                           
 .ב גורס את המוסגר"ע קנט ע"ב 1051
 השמות 'וב. כנגד שיתוף הרחמים והדין אלקים ה"וי הא הוא"ולכן השם השייך לתיקון ז 1052

 .א ונשלם"שכן על ידיו נתקן ז" שמא שלים"האלו יחד מכונים 
 .ב גורס את המוסגר"ע קנט ע"הב 1053
 .ה ואמר לשון"ג ד" ע'צ א"א על ספד" בהגר'ועי,  מים אדירים עאלקמן' עי 1054
 .ה בשערא"א ד"ז קמג ע"א על ת" בהגר'עי 1055
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 1057"'מלא כל כו"כ "המשך מאמהו יינ וה1056בין הצבאותהוא עומד ו ,)עם הכולל(
זעיר '  פי,הוא ארחא דקיקהארחא א "זב). תלת וויןה "ג ד"ז קמא ע"א על תיקו"בהגר(

תיקונים הכל  .1058)א"ע קס ע"ב (ההוא ארחא דעתיק יומיןב והוא מתאחדא ,וקצר
 וכמו , שיש קצת שינויים ביניהם כמבואראלא ,א"ק יש דוגמתם בז"הנמצאים בע

ק " של ע.א"ק יש חד ארחא וכמו כן יש חד ארחא בז"שבפלגותא דשערי דגלגלתא דע
שבשערות גלגלתא ג הוא מכיוון "וחלוקתה לתרי, 1059ל" כמשא"לשל זא שורש הו
ן  ודוק בלשו.ן דאורייתא וטעמי אורייתאי רז,כל אתוון דאורייתאל הוא שורשא "זד

כאן אילו  ו,"אזיל חד ארחא"ק אמר "בעכאשר עסק  )א"קכט ע(  שלמעלה,האידרא
כלומר  "דאזיל" אלא מצד ק"תיקוני עכן אין גילוי ל ש,"אתחזי" א נקט בלשון"בז

כאן כן  ש,"אתחזי"בלשון  א"האי דנקט בז ממילא פשוט ו,א"לאתפשטא לתתא בז
øñéìúå äàî úéù ïùøôúà àçøà àåääîå  .1060)א"ע קס ע"ב( .לו גילויבאמת יש

 ïéçøà- ז "א על תיקו"בהגר(מאירים כאן ה )ב"לעיל קלה ע' עי(ר עלמין "ששרשו מהע
והמצות עצמם  ,ת של התורהומצוטעמי הל מה כינוי ההשערות, )ה כזרע"ג ד"סא ע

 מה הכן המצוות ש,)דברים כח ט" (והלכת בדרכיו" כ"אמהמעניין  ארחין כמכונים
הוא השביל שבין הרי ופלגותא דשערי , ה אנהיג בהון עלמא"אורחין ושבילין דקוב

ת וכל ענייני מצותכלית הנה  ו. כאחדמצוותהג "כל תריאת כולל ה 1061השערות
  אינו אלאכלל תיקון העולםכן  ש,ק"עלא למעלה עד "זאת להעלות כדי תורה הוא ה

áéúëã àúééøåàã éãå÷ôã ïéçøàá ïéâìôúàã  .)א"ע קס ע"ב (ק"להשרישו בע
)äë íéìäú ( úåçøà ìëéé ' úîàå ãñç- ה סתם בכל התורה כולה" הויראא נק"ז. 

ע "ב (1062הלקים לקבליא אקרי א"ק וז"ה הוא בע"אמת עיקר שם הויד מנם אליבאא
שם הוא חסד כן  ש,ק"ארחין מתעלים למעלה לארחא דעהג "אלו תרי). א"קס ע
 הואק "עאילו  ובלשון הכתוב" חסד" ולכן הוא מכונה  חיוורא דגלגלתא,עילאה

 ת"בריה "הג מצוות "י תרי"ע - åéúåãòå åúéøá éøöåðì .)ב"ע קס ע"ב (1063"אמת"
באופן שהברית היא , ג המצוות"כנגד כל תרישכן מצות מילה שקולה , )כ"עה ('גיב

ג ארחין " תריה דוגמת ההוא ארחא דמתפרשין מיני,ג הם פרטיו"הכלל והתרי
ביסוד לעולם  הנה .''לנוצרי בריתו כו'ש " וז,כלולים בההוא ארחא בכללא חדאה

 וכן ממש ההוא ארחא אתאחדא בארחא ,ו ההוא אמהגמתגלה טיפת החסד דגניז ב
   .)ב"ע קס ע"ב (א חסד עילאה חיוורא דגלגלתא הוםדעתיקא שש

 äììéå àááéã éøàî ïéôìà óìà ïãçàúî àöå÷å àöå÷ ìëá àðú-  זהו
מן השערות והם הקליפות יונקים . )ה עד אתבסמו"ב ד"ח יח ע"א על תז"בהגר(דעת 

 .)ב"ע קס ע"ב ( תקיפאאגבורד א דאתיין מסטר1064נקראים מארי דיבבא ויללאה
å àöå÷ ìëá ïééìúã ïéôé÷ú ïåðéàî àöå÷- ב"ע קס ע"ב( דגבורות 'מסט(.  ïåðéàîå

 àì÷úîã ïåäéøàî ïéòéòù-  מאריהון " ומהם יונקים ,דחסד'  מסט"שעיעין"הם
' מתקלא דאתבסמו בסטההוא ששורשו עולם התיקון '  דאתיין מבחי"דמתקלא

                                           
 .ה"דהיינו היסוד שבין נו 1056
 .הרי הוא הפסוק המורה על הארת דעה עלאה שבתוך כל הדברים הגשמיים 1057
 .ע אם כוונתו כאן לשיער או לחוורא"א נח וצ"ש גדלות דז" פת'עי 1058
 .'ג וכו"ה האי ארחא אתפרש לתרי" דא"עט " דף קכ1059
 .ע אם כוונתו כאן לשיער או לחוורא"א נח וצ"ש גדלות דז" פת'עי 1060
כ קצת הגהתי כאן את לשון "וע, צ"ע עצמו הדברים אינם מובנים כה"בב, וזאת למודעי 1061

ו פ כל הרוצה לעמוד על דברי הרב עצמ"עכ. הרב למען ירוץ המעיין ויבין את עיקרי הדברים
 .ישמרני מכל מכשול וטעות' וה, לבדקם אנא יעשה זאת

ר "ש בא"ק כמ"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ה ועיקר וז"ג ד"צ א ע"א על ספד" בהגר'עי 1062
 .אלקים' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"רזא דע) ב"דף קמא ע(

  ).א"ע מז ע"ל בלעי' וכן עי" (אמת בעתיקא תליא: "ב" זהר תרומה קמ ע'עי 1063
 .674 לעיל הערה 'עי 1064



àøãàä øéàî 

164 

ñ"åäééðéá àì÷úî åäéàå àúåîéçøã ïåäéøàî à( âá" ë( ).ב"ע קס ע"ב (1065דחסד
àìàîù úéàå àðéîé úéà –כג צ"א על ספד"בהגר(א בו אין שמאלא " ודלא כא 

   ).ה אוכמין"א ד"ע
úåçâùàã àúåçâùà àúìâìåâã àçöîà –א " כאשר מאיר מצחא דא

וכאשר הוא . א מתהפך אף הוא לרצון"א אזי כל הרצון מתגלה ומצח ז"למצחא דז
ה "דב "צ כג ע"על ספדא "בהגר( א"י מצח דז"אזי מתגלים הדינים ע, אינו מאיר

הוא מתחיל מיד כן  ש,המצחמפרש את עניין האורות הבוקעים מתחילה ). מצחא
הללו  ו,ל המוחיןש העיבקהוא תחילת ה שם ,השערות של הגלגלתאלמטה מן 

דווקא ה מתגלה " לכן עיקר השגחתו של הקב.אתפילין דריש'  שם בבחיםמאירי
אשגחותא '' נקט בל). ב"ע קס ע"ב( י מוחין"א עיה כל השגחהכן  ש,בבחינה זו
ע "ב( .ם כחם משםטליושכל המשגיחין על העולם נמכיוון ,  בכפל הלשון'אדאשגחות

 יא אז"ק במצח דז" הארת מצחא דעתכשמתפשט -àééìâúî àìå  .)א"קסא ע
אינו מתגלה א "מצחא דזל ש " ר,''ולא מתגלייא כו'ש כאן " והוא מ.דיניןה תבטליםמ

ïéëéøöã àðîæ àåää øá  .)א"ע קסא ע"ב (ק"הארת מצחא דעלבדו בלי כלילות 
àã÷ôúàì àéáééç ïåäéãáåòá àðééòìå - שהרי אינו , כמו שהיה בעולם התהו

ף הוא אורות "שכן באח, דומה בקיעת המוחין במצח לבקיעתם בשאר נקבים
 שהארתו ,א" לכן בז.במצח הוא זיו בעלמאואילו ההארה , 1066הפתוחים דרך נקבים

הוא  שם עיקר התיקון ,ק הוא להיפך"בעאילו  ו, הוא דינא תקיפא,ק"עמועטת מ
éàä àééìâúà ãë àðúå  .)א"ע קסא ע"ב ( מסכים ולבושיםדרך האורות כנסושי

 àðéãã ïåäéøàî ìë åøòúà àçöî- א מתגלה הארת יסוד דאימא"במצח ז .
 הואדגבורות של היסוד '  עטהרי שדווקאהארה בעלמא ומכיוון שאיננו אלא 

àðéãá àîìò ìëå  .)א"ע קסא ע"ב( החסדים הם יותר סתומים שכן ,מתגלה ש
 øñîúà- נמסרים  או שלא מיחו ברשעים ה" כשןואפילו הצדיקים שיש להם עו

 åì÷: {øá àéää{ .)א"ע קסב ע"ב (1067א"מתגלה מצחא דזר שאכבידי מידת דין 
 ìàøùéã ïåäúåìö å÷éìñ ãë àúòù–עת רצון דהיינו בתפילת ציבור שאז הוא  ,

. כ בכוונה עדיין זכות הציבור מעלה אותה לעילא"עד כדי כך שאפילו אם איננה כ
 .)א"ע קסב ע"ב (1068אמנם תפילת היחיד אם איננה בכוונה אזי לא סלקא לעילא

á ìò àîçøì éòáå ïéîåé ÷éúò éî÷ìð éå- ק"ה מצחא דע"דהיינו מצח הרצון ה .
באותה  1069ק"י יסוד דגניז במצחא דע"עמתבסמין הדינים  ו,עת רצון בעולםואז יש 
 .)א"ע קסב ע"ב (1070ק"י מצח ויסוד דא" דמלכין דמיתו עם שנתבסמו הדיניהמידה

                                           
 ."לית חושבנא"' כ בפי" משגולגלתאתאנא בה " דברינו לעיל ד'עי 1065
 .ל אורות גדולים דרך נקבים פתוחים"נדצ 1066
  .ע"וצ, ה דמתכסיא"א ד" לעיל קכט ע'עי 1067
רבי אבא פתח ואמר ',  בניו ויאמר האספו וגו יעקב אלויקרא: א" זהר ויחי רלד ע'עי 1068

ואקשו ביה , האי קרא אוקמוה, פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם) תהלים קב יח(
אלא כל , מאי פנה, או שמע, הקשיב מבעי ליה, פנה, )אלא תו אית ביה סטר קורדיטא(חברייא 

 דעד לא ,אלא בחילא תקיפא,  דיחיד לא עאל קמי מלכא קדישאצלותאו, צלותין דעלמא צלותין
ואסתכי בחובוי ובזכותיה , ה ואסתכי בה"אשגח בה קב, עאלת ההיא צלותא לאתעטרא בדוכתה

) מבני(דצלותא דסגיאין כמה אינון צלותין דלא , מה דלא עביד כן בצלותא דסגיאין, דההוא בר נש
מהפך , ה אל תפלת הערער בגין כך פנ,ולא אשגח בחובייה, ה"ועאלין כלהו קמי קב, מן זכאין אינון
, ומאן ההוא בר נש דצלי צלותא דא, ואסתכי בה במה רעותא אתעביד, )בזכותיה(ואסתכי בה 

בגין דלא בזה , מאי טעמא, בגין כך ליבעי ליה לבר נש דלצלי צלותא בצבורא, ומאן אינון עובדוי
 . ורעותא דלבאונהאף על גב דלאו כלהו בכו, את תפלתם

 ".כד פשט חד טורנא"בעניין , א"ז רפח ע" אד'עי 1069
ד "כ הוא אומר תכ"ואח, שהרי הוא מתחיל ביסוד הגנוז במצח, דבריו כאן קצת סתומים 1070

פ מכאן משמע שדעת "עכ. 'ק שמצד עצמם אינם מאוחדים במקום א"ק ומצח דא"שיש יסוד דא
וכן , ק"אע הוא שהיסוד הנזכר אצל התיקון אינו היסוד שנתגלה במצח אלא יסוד של הגוף ד"הב
 .ב שהיסוד שבתיקון יצא דרך האמה"א קא ע"ו כללים ח" לש'עי
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àðéã êéëúùàå ïéôà øéòæã éàäá øéäðå ïéåòøã àåòøã àçöî éìâ -  כל אור
על הנה  ו.י"יום הראשון דאגניז לצדיקים ביסוד דעהאור של ה ה"הדחסד ' הוא בסט
) 'ן פרק ה"ד ומ"ח שער מ"ע' ב עי"ר וק"בסדר של אמ( במים ם החסדיידי גילוי

   ).א"ע קסב ע"ב(אשתכיך דינא 
 àøòù ãç ÷éôð àçöî éàäá-  א"זדמצח  שבההארהכבר כתבנו שעיקר 

חד שערא מהמצח נפיק  כן ול.א"דעת דזהמתלבש ב דיסוד אימא רההוא מגבו
השערות הם ). א"סב עע ק"ב (דגבורה' סטמאתיא הוא שכן אף  ,מוח בינהששרשו ב

של  מבינההמגלה אור ' אהשער ההוא החד שערא  ו,בינההסוד השערים של ב
שייכים הט שערי בינה " מנם יש,ביאור העניין .החכמה העליונה הגנוזה בתורה

על ו, ל" הנותנים מקום לכפירה רחת החיצוניותוחכמ הלעים מלמדלעולם הזה והם 
לעתיד לבא  ו.אמונה ופנימיותכולו הזה ש' אהרי הוא השער ה' שער הנגביו קיים ה

 המאירוהיא  ,ת החיצוניותו החכמהפנימיות שלא יההרי  ,תגלה חכמת התורהת
 .המצחא דמתפשט ביל חד שערא דנפיק ממוחא דאפיק חמשים תרעין יינו וה.במצח

èùôúîã  ).א נד"ש גדלות דז"פת ('כבוד הב יכירו כולם י אז,זיו הזההגלה יתכאשר ו
î äéá ïéòøú ïéùîç ÷éôàã àçåî-  זהר פנחס רכג (מכיוון שאמא אתפשטת עד הוד

ג דמתפלגין כל חד "והמה ה,  היסוד הינן מידות הכוללות בלבד'שכן יסוד ועט, )ב"ע
ãéáòúà èùôúà ãëå  .)א"ע קסב ע"ב (שערי בינה' נלהיות בסוד עולים בכך  ו'לי

ðéàì àîìò éáééçì àúåçâùàã àçöîïåá éôñëúî àìã ïåäéãáåò1071 -  כאן
ולכן נפיק . ק"וגבורה דע, הוד דאימא, א"בינה דז: ה"כלול כל קו השמאל דהיינו בג

הרשעים את ל להעניש "ר, מיניה שערא לאעברא מצחא דאשגחותא לחייבי עלמין
כן  ש,מצחםאת  מגלים מההממילא דווקא  ו.נות באתגלייא בלא כסיפוועושים עוה

כל בהנמצאים פנים ה והם עזי ,1072ם במצחא דלהוןונות הנרשמיואינם יראים מן הע
â äéîøé ( äðåæ äùà çöîåä êì äé(ää" ã .)א"ע קסב ע"ב (1073ר"עהמובאים דור 

íìëä úðàî - שכן דכורא הוא  1074וזה קשה יותר מדכורא, א" דסט'והוא שם לנוק
   .)ב"ע קסב ע"ב( היא באתגלייא ' ואילו נוק1075בחשאי

öîã øúà éàäá íéà÷ àì àøòù àéðúå ïåðéàì àééìâúàã ïéâá àç
åäééáåçá ïéôéöçã -  אין שם שערות מכיוון שהמצח הוא מקום של אשגחותא

 זה גם שורש ו,א"זשל שערות הראש  בנאחזים הקליפות). ב"ע קסב ע"ב(דכולא 
á÷ øòúîã àúòùå" íò àòùòúùàì ä .)א נג"ש גדלות דז"פת (ביטולם

                                           
דאינון מלאכי , כלבין דאינון חציפין: "ב" סו עז" תיקו'ועי, ה חוצפה"ב ד" לעיל קכח ע'עי 1071

שאפשר לשלוט  "כלבין חציפין" וזכרם נ ששלישיתלסעודה " אתקינו סעודתא" פיוטב'  ועי".חבלה
א על "בהגר'  ועי.רעוא דרעויןבחינת  יתתגלמאז כן ש השלישית עליהם בשעת עריכת הסעודה

ש " כמ"דרגין דחציפין" מה מכוניםעקב שלהם וה' בחיהוא א "דסה וכאן נשלמו "דא "צ יא ע"ספד
כ " ואח])ב" מט עסוטה(" אבעקבות משיחא חוצפא יסג"' ל בגמ"חזש "וז[) א"ר קכט ע"א(בזוהר 

ושור ' קליפות שור חמור כלב וכו' ל ג"ג וז"ג ח ע"ח יהל אור 'עיהנה  ו.כרת הערלה ויתגלה החסדת
דהיינו . כ"ע', ם ונחש וכו"מדות הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס' וחמור הן ב

 .וכאן העמוד המאחדם, צדדים' שהיא כמו פרצוף של ג' כאן הדעת דקלי
 .ב"מ ע"ז ק"ויקא על ת"בהגר' עי ו,א" עא"זוהר חדש פ׳ יתרו לנזכר ב 1072
 .ה לא הוו"ב ד" ע'צ ב"א על ספד" בהגר'עי 1073
ל " כנ,ל"ז, זנביה בפומיהה "דב "ו ע"צ ל"א על ספד"בהגרכ ב"ובסוד יותרת הכבד וכמש 1074

 והיא בפומיה ,ל זנביה הוא יותרת הכבד שהיא זנביה כידוע" ור,שמתעגל עכנא שזנביה בפומיה
ש "י נושך את האדם כמ"ל שע" ר- ואמר בשנוי ,י מקטרג"וע) 'משלי ה(שפתי זרה ' נפת תטפנ

יורד ) א"ז ע"ב ט"ב(ש "ה וכמ" וכהיא חרביה דמ,'עם חמת זחלי עפר ושן בהמות כו) ב"דברים ל(
ש " וכמ,י הוא יורד ונוטל נשמה"ה הוא עולה ומקטרג בשנו"י מפתה בפומי"ה שע"ומסטין הוא זנבי

 .ל"עכ, ין גיסיןה נקיב בתר"ה הוא שטן הוא מ"ל הוא יצ"הנ' על ג
 .ה והענין שדכורין"ג ד" לא עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1075



àøãàä øéàî 

166 

àéé÷éãö1076éåôðàá ïéîåé ÷éúòã éäåôðà ïéøéäð  äéçöî àéìâúîå ïéôà øéòæã 
ïåöø úò éø÷úà ïéãëå àçöî éàäì øéäðå1077 - מתגלה עת י אז,בחצות הלילה 

עת  ובפרט ב.כל הדיניםאת  מתקיםת מ"י ת"ק שע" דאתגלייא מצחא דע,רצון בעולם
ס דילה "טאת  תיקונים לשכינה להעלות בעשייתת גדול מאוד "התכח  אז ,1078ההיא

ש " עהואעתיק יומין הכינוי . )ב"ע קסב ע"ב (ון המלכיםדוגמת תיקב ו,שירדו לבריאה
 ' ית שלורצוןה ומצחא דיליה הוא ,ב" של העוהבסוד הנצחיותואריכו דיומין 

ה " השעשוע דקוביינו וה.בצחצחות נשמות הצדיקים בשכר מעשיהםאור להשפיע 
 תןק על חור פ"ע יונ"ושעש וכמו שרמז הכתוב, ע נהורין"ע בסוד ש"עם הצדיקים בג

éìú àðéãã àúòùå àúòù ìëå  àçöî éàäå .)א נד"ש גדלות דז"פת) (ישעיה יא ח(
àééìâúà ïéôà øéòæã, àìå àðéã êéëúùàå ïé÷éúòã à÷éúòã àçöî àééìâúà 

 ãéáòúà-  ר "ב (בהבראם באברהםל "חזש " כמ,י חסד עילאה"עהוא תיקון העולם
ה ושם "ב ד" ע'צ י"א על ספד"רבהג( דהוא קיים עלמאמכיוון , דבריהם' פיו )ט"ב פ"פי

ומעתה  ,1079ק"א בע"אחר התיקון נתחדש שנשתרש זרק ל שנתבארכבר הנה  ו.)עירו
את צדיק אחד המקשר די במ " מ,ו"מעשיהם חאת אפילו בעת שהתחתונים מרעים 

 וכן .כדי שבזכות זה יתקיים העולם, י מעשיו" עק"עבא "זאת ומייחד למעלה העולם 
ם לות במקום הקרבנות תקנוי תפ,ק חרב" שבהממעתהו(לם עול קיום ישבקרבנות 

כאן ש "זהנה  ו.לת ישראל המגלה עת רצון בעולםיי תפ"עכן  ו)).ב"ברכות כו ע(
 ,א"ז מתגלה מצחא דז" ועי,א"י הסט"יש קטרוג עכאשר ל ש" ר"שעתא דדינא תלי"דב

ש "כמו .'ק מצחא דיליה ואשתכיך דינא"וגלי ע ',בעולם' תיכף מתעוררים רחמיו ית
 ת נפסקה אינוזהנהגה  ו.העמדהקיום ו' בבחיועולם  הלעק הוא המשגיח "פ שע"כמ

   .)א"ע קסג ע"ב (1080לעולם
éàä àðàú  .)א"ע קסג ע"ב(כאן מתחיל לפרוט את מארי דדינא דתליין במצחא 

 é÷îåñã é÷îåñ óìà ïúàîá èùôúà àçöî-  שם הוא בם שרשכל הדינים
היינו  ו,אלף'  ובחושבן גדול עולים ר,'ר' גיב  הוא1081 ואלקים באחוריים,אלקים

). א"ע קסג ע"ב (1082שכן משם יונקים החיצונים,  תוקף הדיניםה"ה" סומקי דסומקא"
במצחו הוא מראה שכן  ,דעת שהוא במקום הכתרהסוד הוא בהזיו המתגלה במצחו 

ו  כל עניניים והוא כמו באדם למטה שניכר. הרצון המתגלה בודהיינודינים גדולים 
הוא  וכן )ב"מ ע"א ובתיקונים ק"א ע"זוהר חדש פ׳ יתרו ל(  שבמצחושרטוטיןהי "ומדותיו ע

כל אלו הדינים  -äéá ïìéìëå äéá ïãçàúàã  .)א נג"ש גדלות דז"פת (א"כאן בז
àúåùø úéà ïéôà øéòæã àçöî àééìâúà ãëå  .)א"ע קסג ע"ב(כלולים במצחא 
 àáøçì åäìëì- בעת התגברות ) א"ע קסג ע"ב(נים שכן הם יונקים משורש הדי

ד " מסוד תתקעבאופנים שבדור שה והם עזי ,הרשעים בעולם בלא בושת פנים
סוד הנפשות מעולם התהו שלא ה "ה , שנבראו קודם שנברא העולם ומתודורות

עומק  שבהפנימירצון המתגלה אז  ו.ן"מסוד שם בהיוצאים  הסיגיםהם הרי  ,נתבררו

                                           
הרי הוא עור " כתנות עור"שבביאת משיח יחזרו ה, ש"ה ומ"ג ד"צ יב ע"א על ספד" בהגר'עי 1076

ס זמן שחוק "שז, ס"ה וז"ד ד" עוד שם יב ע'ועי. ואז הוא זמן השעשוע, "כתנות אור"האדם להיות 
במדרגת השגה (שאז יתגלו חידושי תורה , ה ויהא חדי"א ד"ז מד ע" תיקוא על" בהגר'ועי, הלויתן

 ).אחרת לגמרי
היא לשון המורה על " עת"ד, ה לא הוו"ב ד"צ ב ע"א על ספד" בהגר'ועי, א" לעיל קכט ע'עי 1077

 .א שתכליתו לגלות את המצחא"ב דכתר דא"וכאן המדובר הוא בזיווג של חו, זיווג
 .דהיינו בחצות 1078
  . זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד:א"ב ע"ז רצ"א 'עי 1079
בכל יומא ויומא דינא תלי בעלמא בגין דעלמא על דיקנא אתברי : ב" ל עצוזהר '  עי1080
 .וקיימא
  .'ר' ם גימ"י אלהי"ה אלה"ל אל"א' א 1081
 ).א"ע קסג ע"ב" (אלהים אחרים"המכונים  1082



àøãàä øéàî 

167 

 והוא . העולםןלבערם מבכדי ם אותם רשעיעשות משפט ב לדהיינוא "זמחשבתו של 
 מהם הסיגים ו שהיה בשביל התיקון שיסתלק,בסוד מיתת המלכיםוחורבן שלהם ה

àééìâúà ãëå  .)א נג"ש גדלות דז"פת (והרע וכן כאן מתגלה המצח לחרבא כולא
åòøã àçöîàïéëëúùî åäìë ïéãë àçöî éàäì øéäðã ïéåòøã  -  שכן כולם

   .)א"ע קסג ע"ב(שרשם נבלעים ב
 àçöî éàäá ïéçëúùî éðéã éúá òáøàå ïéøùò àéðúå-  ג "הדהיינו

רגלים וגופא ' ידים וב' בכנגד ה "ת נ"ם חגינהאלו ג " וה.המתפשטים ביסוד אימא
באמצע ש ובגופא ,ןב פרקי" יישנםה "ג נ"חל שכנגד "איברים הנבוהנה  .ןבאמצע

 .ב" י'העולה בגיו " ומכונה באותת "לכן תו ,ןב גבולי אלכסו"ית אף שם יש "שכנגד ת
 )ב"ג ערצ( ז" ומבואר באדר,"ד בתי דינא"כ"לג מאירים במצח ונעשים שם "ואלו ה

 ,1083אימאדיסוד סוד ד ספרים הם ב" הכ.ד ספרים דכלילן באורייתא"שהם כנגד כ
בתי דינא בחינת  עיקר . על התורהרד בתי דינא למי שעוב"נגדם נרשמים ככולכן 

 דכל ,1084דינא דמלכותאה בחינת "ה ,י"שם אדניש את בה כן  ש,א"א בנוקבא דזהו
שם כמו כן  ו,ג" בה כלילן כל ה.)א"זהר השמטות רנח ע( מאני קרבא אתמסרון בידהא

åäìëå  .)ב"ע קסג ע"ב (ד בתי דינא"הם כשל אותיותיו הרי ד צירופים "י כולל כ"אדנ
 çöð ïåø÷à1085)ñ"çöð éø÷à ãç ìëå àçöî à (- מלשון והוא )ויז ) "ישעיה סג ג

אותיות ה -ïéôàã ( çöî àåä(ïéôåöø ïååúàáå    . )ב"ע קסג ע"ב (1086"נצחם
 כי , והענין.ח"ח הוא מצ" וממילא נצ1087ותן מתחלפ"ם ונו"מהרצופות בזה אחר זה ה

בינה כנגד ' נו ,1089"דוממת' מים מ"כנגד חכמה בבחינת '  מ,1088ב"ן הם חו"ם ונו"מ
 היא הארת מוח הבינהאמנם  ,המוחין' ים כל ג במצח מאיר.ה שערי בינ'נבבחינת 

ובבחינת ה "נוכנגד ן הם "אותיות מה'  כי ב,ביתר ביאורו .1090השולטת העיקרית
 נמצא )ה דאימא"כלומר בנו(  ובהם)ב"חגיגה יב ע(חיים דטחנין מנא לצדיקים ירה

עולים '  מינכלליםכאשר  ו,ס" דישנםעד נצח מחסד ו שכן ,ן" ממכונה ו.א"ב דז"חו
 ). שערי בינה'נוכנגד ( ' נ עולים'נכללים מיכאשר  ו,ס"עד הוד הם הומחסד  כן ו,'מ
ין זה רצופהספירות שני שהינם ה "הם נוהרי ' פין הוא מצחוובאתוון רצ'כאן ש "וז

, נצח מפנימיות האצילותה'  בחימסתלקתאז , בדורמיטאהם זעם ה ובעת .אחר זה
 לכן .ח" עולה למעלה להיות מקיף ומתגלה במצהואח  הנצבהסתלקות ו.וההוד נשאר

åðééäå íéçöð ïåðéàã çöð úéàå çöî úéàå  .)ב"ע קסג ע"ב (ח"למצח "הנצמתחלף 
éøúàá àôåâá ïåäðî ïèùôúîå àçöîá ïåðéàå íéçöð çöð ïðúãïïòéãé  -  נצח

דהיינו  ,"נצח נצחים" מכונה ולכן ,א"ן דז"פרקין ומתלבש בחח' דאימא מתחלק לג
 העליון שמתלבש בחכמהפרק ההוא הרי  והזכיר אחד בלחודוי ,נצח חד נצחים תרי

מתפשטים הם בגדלות אילו בהיותם  ו,במצחאאלא ם ואזי אינבדורמיטא כאשר הם 
   .)א"ע קסד ע"ב (בגופא

                                           
 ".ה"כד"ו" ד"כ"א בעניין "ו ע"ז ט" ת'עי 1083
 .ה ולאסתכלא"וכן בהקדמה ד, ה תלת בתי"ג ד" לו עצ"א על ספד"גרבה 'עי 1084
 .ב לא גורס את המוסגר"ע קסג ע"ב 1085
 ". שהוא תוקפו ונצחונו של אדם,דמם", ל"י שם וז" רש'עי 1086
 .הרדווליסה "ב ד" ע'תוספות ערכין דף י 'עי 1087
דעת יא נובעת מקו שהיסוד כנגד מידת הק " וצדי,ינהבכנגד ן " נו:ח"אתוון נצ' גכנגד  והם 1088

ג שיסוד עליון הוא " ע'י ב"א בס" בהגר'וכן עי,  שיסוד היא דעתב" כד עא"ח יהל אור' עי [א"דז
ת א הגובריהכן  ש'קודמת לאות ח' אות נאמנם במידת נצח ה .חכמהכנגד  ת"י וח,]דעת דתחתון

 .ל"וכנ
 'ש,  דוממות'א מ אויר'ש א" ִאמות אמ'א שמעמיד את הג"ב מ"י פ"מקור לשון זו הוא ס 1089
 היא בסוד קו ימין הרי 'והאות מ.  אש' מים ש' אויר מ'כ נחלקים ליסודות דהיינו א"והם ג, שורקת

 ).ב"ז קכ ע" עוד בתיקו'א ועי"ש בגר"עי(הוא חכמה 
 .ה ואינון חמש"א ד"ו ע"ז ל"א על ת" בהגר'עי 1090
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 áéúëã éàî àéðú)åè à ìàåîù (ø÷ùé àì ìàøùé çöð íâå  íçðé àìå
 íçðäì àåä íãà àì éë- טלה ממנו יל שחטא בעמלק ונזה נאמר על שאו

שאול מרחובות " בסודו ,1091הוד דאימא'  ששאול היה מבחי,ביאור הדבר .מלכותה
ואם היה מקיים את  ,דשמאלא' ה מסטת וכל מלכותו הי).בראשית לו לז" (הנהר

אזי היה מתקן את הנצח והיו נכללים ,  להכרית את זרעו של עמלק בשלמות'ציווי ה
ה " דהוד ה'ה שלא עשה כך הוא שלא נשאר אלא סטומז, בו גם נצח וגם הוד

 .)א"ע קסד ע"ב (דימינא' מסטהיא ד "מלכות בשכן , וכך היה עד שבא דוד. השמאל
 àôåâá èùôúàã çöð àåää ìë àðîé÷åà àæø éàä- ז שנצח דאימא "כ

ודבר זה תלוי . רחמים בעולםיש בגדלות והוא א " זי אז,א" דזף בגותתפשטמ
 ïãéîì àîìò ìò éìúã ïéðîæ, èøçúîå áúå .)ב"ע קסד ע"ב (בתשובה שהיא אימא

àðéã ãéáò àìå,î ïéáééú éà " ìéëéå íãà éø÷àã àúëåãá éà÷ã íåùî è
àèøçúàì - שכן משם הוא שורש ישראל המכונה , "אדם"א מכונה "גופא דז

יבמות " (ה קרוים אדם"אתם קרוים אדם ואין או, אדם אתם" ל"ש חז"וכמ, "אדם"
, ה דילה"א על ידי נו"אימא אחידא בזכיון שו, ה" מ'והנה אדם הוא בגימ. )א"א ע"ס

אימא עילאה ה כנגד "הכ אחידן בתשובה "גלכן ישראל , א"ישראל אחידין בזוגם 
   .)ב"ע קסד ע"ב ('ויכיל לאתחרטא'כאן ש " וז.מתפשטת בוה

ùàø éø÷úàã øúàá éà ìáà,) àçöî éàäá(  éàä àééìâúàå éæçúà
çöð,åä åàì  àèøçúàì øúàå ïãéò à- א "כאשר נצח דאימא מסתלק מפנימיות ז

 לכן לאו עידן הוא . אתגלייא בלי לבוש,בסוד אור מקיף עד למעלה ברישא במצחא
והנה לישראל לית להו .  נסתלקה ממנו,אימא עילאהה "ה , כי התשובה,לאתחרטא

לא אין להם וממי, א"שכן הם בדרגא דאדם בפרצוף ז, אחיזה בימינא דהיינו בנצח
î" øúàî äåä àìã íåùî è .)ב"ע קסד ע"ב(ה אימא עילאה "אחיזה בתשובה ה

íãà éø÷àã, éåãåçìá àçöî àìà àîèåçå àôåöøô éìâúà àì àäã -  הנצח
לבד באור מקיף ' בחיבהוא כן  ש, במצחאלאפרצוף בל לא אתגלייא בשום מקום "הנ

 בנפרד משאר הפרצוף החוטםאת הזכיר הנה  ו.)1092בסוד התפיליןמה שמצינו  עיןכו(
כ " משאהוא בכללא דאדםלכן  ו)א"לעיל קל ע( פרצופאכלל בחוטמא אשתמודע ן כש

íãà éø÷à àì àôåöøô çëúùà àìã øúàáå,âáå " àì ë .)א"ע קסה ע"ב(המצח
íçðäì àåä íãà,àôåâ éðå÷ú øàùáã çöðë  - בתוכחת שמואל ' מקרא זה נא

נפגם הנצח ,  בעמלק שלא הרג את כולוי חטאו של שאול"לשאול למימרא ליה שע
 העולם התוהו וקיימא דחד סמכא' בבחיהנצח ר ותנואז  ,לא אתקשר בימינאשכן 

אלא הוא , ל לא נכלל בכללא דאדם"נצח הנלכן ה ו.)א"לעיל ריש האידרא דף קכח ע' עי(
   .)א"ע קסה ע"ב(ז עד שבא דוד וגילה את התיקון בעולם "כ. נותר לבר מגופא

éåðéòã  ïéðééò øàùî ïééðúùî àùéø– מתיקוני גלגלתא 'זהו תיקון ה 
 'בב). עיינין עדה "ב ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(וכאן כל הגוונים הינם דינים , א"דז

זה וכל , עץ הדעת טוב ורעשל ' בחיה' והם שורש לב מיני מים 'א ישנם ב"העיניים דז
ז צ "א על תיקו"בהגר ()ב" כד עז"ת(א "זמקננא שם ) דהיינו עולם היצירה(ט "במטהוא 

 עד כאן לא שכן ,ברישאשהחל גילוי המוחין ש בתיקון זה הוא). ה אל תאמרו"ב ד"ע
 א לכן כאן הוא אתחלת,רק בסתימואלא דרך נקבים פתוחים ההשפעה ה תהי

א " זו חילוק נוסף ביןזהו .א בעייניןיכל השגחה הן כש ,א"בזשדגילויא של ההשגחה 
לעיל " ( עינאדח"כביכול בעל ק הוא " עכןול לו חסדים גמוריםק כו" עןכש, ק"לע

                                           
 .ה מלך ששי"ד ד" ע'צ ט"א על ספד" בהגר'עי 1091
ב "צ דף ב ע"א בספד" בהגר'ועי. ין שמתווספים באדם בעת עבודתושכאן מתגלים המוח 1092

  .ה"בהגה
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 ה בבחינתא הוא השגח"זאילו  ו,חסדיםה "ה' השגחה אשכן הוא בעל  ,)1093ב"קכט ע
לכן נחשב הדבר  ו. הוא שורש הבחירהשםכן  ש,ג"חוה בחינת "ה  כאחדטוב ורע
מתגלה  הוהואהדעת כל ההשגחה היא מן  ש,נמצא. ג"ה חו" עיניים ה'א ב"שיש לז
המתפשט '  א: דעת'בחי'  ביינו וה,ר"הדרכים טו' מתפשט בגופא ומנהיג בבובעיינין 

ע "ב (מאיר בעייניןהר בראש הוא חלק הנות ואותו .1094ר בראשותנה'  והב,בגופא
, ג העינים" הגבות שע' שרקותא פי–ïéðééò ìòã àúáâáã àúå÷øù  ).א"קסה ע

ה "ב ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר (1095א"א מלהסתכל ברדל"והמה המונעים את עיני ז
הגבינין הם מליין עיינין  - ïìçëîïìçëî ïéðééò ìëã  àúîëåàá .1096)שריקין

והעיניים הם , 1098)יחזקאל א יח" ('וגבותם מלאות עיניים כו" כ"וכמש, 1097דאשגחותא
ע "ב) (דינים' בחישם הוא בהכל כן ש(לכן אף השערות שם הם שחורות , שחורות
" כוכבי ומזלי דלית לון חושבנא"כ "כמש –ïééìú éøòùã ïéìú ìò ïéìú  .)א"קסט ע

ע קסט "ב(א בדורמיטא "והוא שורש להשגחת העולם בחיצוניות כאשר ז. )ב"ז לב ע"ת(
 הגבינים והשערות הינם תיקונים לעיינין שלא –  ðå÷ú ïåðéàåïéïéðééò ìòã .)א"ע

גבינים העליונים  ה– àùéøá àçöîã ).א"ע קסט ע"ב (1099א"יסתכלו למעלה ברדל
הם נוגעים , כאשר הם נפתחים. הם בתחילת המצח והם תמיד נסתמים ונפתחים

 הוא ,)וממילא זמן התגלותו(והנה עיקר זמן הנגיעה במצח . כ מסתלקים"במצח ואח
א הארה "ומקבלים ממצחא דז, אז הגבינין נוגעים במצחא ונמתקים, בחצות הלילה 

חוץ , ואז העונש הוא בדרך הטבע, נין סתימיןבעת הדין העיי. ק"שמקבל ממצחא דע
 ).א"ע קסט ע"ב(שאז יש עונש אפילו כאשר העינים פתוחות , מעת זעם של ממש

 åäééååøúî ïãçàúîå– מכיוון , ומתאחדים. א" העינים דז' מב'מתרוויהו'' פי
שהרי , א ולמטה"ג דז"שכן אין אחיזתה אלא מחו, א"א אין שלטון לסט"שבעיינין דז

äàî òáùåéôìà1100âùàã éøàî ç àúå  ).ב"ע קסט ע"ב(ן אין להם אחיזה במוחי
וכאשר . ברזא דדעתהוא  "אלף" ו,1101עיינין דאשגחותא' נגד זכמאות ' הם זהרי  -

והוא  ,)משלי כב ט" (ב עין הוא יבורך"טו"ק בסוד " נהיר עינא דע,א"מתפקחן עינוי דז
ע "ב (מאות מארי דאשגחותאז "י י" עיןמתבסמהם ו, ל"ז מאות הנ"עולה בחשבון י

 תליין בשערות שעל ' מאה וכו' אותם ז– )ïéðééòã éñéøú ìòã(1102 ).ב"קסט ע
שכן הם עיקר עניינם הוא להלחם ולהעניש את  "תריסין"ונקראים , ל"הגבינין כנ

שהם בקצה ) הריסים' פי(כאן הוא מקום השערות שעל גבי הגבינים . הרשעים
   .)א"ע קע ע"ב(ע " שרי אוה'שיה בו נמצאים עושם הוא סוף עולם הע, הגבינים

כאן מתחיל . עד כאן ביאר את המארי דאשגחותא התלויים בשערות שעל גבי הגבינין

שהם  -ïéèäì ïéðééòã àúåñëá  .)ב"ע קע ע"ב(לבאר את אלו שתלויים בגבינים עצמם 
 - àåáø äàî òáøàå óìà  .)א"ע קעא ע"ב( דבוצינא ' דגבורות הבאים מסט'בעט

נ " ואז זו,העיניםאת  והגבינין סותמים ,בסוד דורמיטאהוא א "שולטים בשעתא דז
ג " והם ה,דגבורה לבד שליט בשניהם'  ועט,א"אב בבחינת 'משמשים בכותל א

                                           
 שלפי שכולם אלא, עיינין' מ כלילן ביה ב"לבד מבק הוא חד עינא "פ שעיינין דע" אע1093

חד " הם מכוניםלכן , פלגי גופא' בה "הא "ה דרדל"נוב שרשםו, חסדים גמורים ונכללים בגוון חיוור
  ).א"ע קסז ע"ב ("עינא

 .ה שתא"ד ד"ד ע"צ י"א על ספד" בהגר'יע 1094
  .א"א לז"בין אהעומדת  מחיצה יהוא נט שז"ש גדלות דז"פת'  עי1095
 .ה והן כנגד"ג ד"כב ע צ"א על ספד"בהגר 'עי 1096
 .ע"והי, ע עומק העניין הזה"צ 1097
 .האמורים שם המה הגבינין" גביהן"שה, ש כאן ברח"וזה "ג ד"ב ע"צ כ"א על ספד" בהגר'עי 1098
 .ה שריקין"ב ד" כב עצ"א על ספד"הגרב 'עי 1099
 .ע"צ וצ"וכן הוא בספד" ואלף"ל " נדצ1100
 .צ"א על ספד" בדף קכט שציינו לבהגר'ועי. ב וכן כאן בסוף העמוד"לעיל קכט ע 1101
 .א גורס את המוסגר"ע קע ע"הב 1102
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'  וד,1103הוא יומא דכליל כולהו יומיהרי  והם אלף בחסד ,ה"ת נ"מתפשטים בחגה
סוד זמן ד הוא הרי ,ובגלות. )ב" קע ע'עי( ודהצח ונ, ת"ת ,גבורהדהיינו ס "מאה בד

השיב אחור ימינו מפני  "נאמרש ועל זמן זה הוא ,דחסד'  עטת מסתלק,הדורמיטא
 דהיינו, לבדב תמין ואין כאן כי אם יד אחי ואז הגבינין סת,)איכה ב ג" (אויב

ïãçàúîã  .)א"ע קעא ע"ב (בלבדאלא דיןואין כאן הנהגה של חסד מכאן  שנעדרת
åñë åäðéàã ïéðéáâá àú- העליונים  הגבינין י אז,א פקיחין"כאשר עינוי דז

כ " משא. והוא סוד ביסום הדינים,ואין נוגעים זה בזהזה מזה ים דנפרוהתחתונים 
ובסוד חיפוי שמים ,  זה בזהגביניןמתאחדין הממילא  ו, אז הדינים גוברים,בשינה
פילו א -åäééìò ïéîåé ÷éúòã àðéòã àúåçâùàå  .)א"ע קעא ע"ב (1104בעננים

שם א ל"ק משגיח על עינא דז"כ עינא דע" אעפ,כשהדינים גוברים וישראל בגלות
ע קעא "ב ( וכן לקיום הפרצופים שלא יתבטלו כאשר היה בעולם התוהו.םמקיו

 àúåñë ïåðéà ïé÷ìñã àúòùáå1105øòúàã ïàîë éæçúà ùîéúðà  .)א"ע
ç÷ôúàåàï àçé÷ô àðéòì ïàîçå - א "עיני אמכח הארת ). ב"ע קעא ע"ב(ק "דע

א "ואלמלא זה היתה השגחת ז, א "יש השגחה על העולם התחתון על ידי עיני ז
). ה ואמר שם"ג ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר) (תהלים מד כד" (עורה למה תישן"בבחינת 

א "שכן בלא זה יש כסותא על עיינין דז, רק בעת פתיחת עינים יש גילוי להשגחה
אשר  ,בסוד הנסירההיא  העינים תחיפת). גיןש ב"ה וז"ב ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(

יש מאידך  ו, דקדושהנ"זוין  יש זיווג בשכן ,הדינין מתבסמיןכן והגבינין מתפרדין ש
 .)ב"ע קעא ע"ב (י כסותא דעיינין" עין עד עתהחדואיו מא שה"נ דסט"פירוד בזו

 àáè àðéòã àøååç ãçá ïçñúàå-ק כולו "אמנם בע, א" גוונים הם בז' שכן הג
 –ä øéù ( áìçá úåöçåø(ää" ã .)ה ארבע מלכין"ד ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(לבן 

ה "ב ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(ק "א מתסחאן בחלב דאמא דהיינו בחוורא דע"עיני ז
 ה באא"אמ. )א"ע קעב ע"ב ( והוא חלבא דאימא עילאה,ק"ס הוא בינה דע"מו). עיינין

א "שלא יגרום הסטכן  ו,ו"לו חישראל שלא יכאת  לשמור יתתמידהההשגחה 
 עיני אף שמתגורהנהגה זו  ולפעמים .חסד העליוןהמסוד   והוא.הכלאת להחריב 

א "ש א"פת( אף בזמן שאינם זכאין כל כך ההיה השפעת טובתשכך  ,חיםוא יהיו פק"ז
 -) ð"àáè àðéòã äàîã÷ àøååçá à(äàîã÷ àìéòìã àøååçá áìçá éàî  ).יז

 העליון ששרשו הוא במוחא עילאה דהיינו חכמתא עלאה כאן הוא עצם כח הראיה
çëúùà àúòù àéääáå  .)ב"ב פח ע"ה ח"ו דע"לש(אשר שורשו באוירא עלאה 

 éîçøã àúåçâùà- ס נשיאת כפים בברכת כהנים שהוא באופן שלארמא ימינא "ז
âáå" àúåìö ë .)א"ע קעב ע"ב(ק "לעינא דע א"והיינו הרמת עינא דז, על שמאלא
 ìàøùéãàøååç àåääá ïåçñúéå ç÷ôéã ïéâá à÷ìñ – שבא  זהו תיקון הנסירה

א "פ על ידי גילוי החיוורא דא"ן להיות פב" חוזרים זויהעל ידו,  הדורמיטאאחרי
לגרום , וזו היא תכלית כל התפילות). ה אתייחד"ג ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר(

 ,)ãî íéìäú" ('áéúëã "ùéú äîì äøåòéé ï .)א"ע קעב ע"ב(נ "לנסירה ולזווגא דזו
àøååç àåääá ïåçñúéå éåðéò ç÷ôéã äöé÷ä - זהו כשאין דמעות לתקנו שיסתכל 

שכן בגלות אין ניסים ורק הטבע ). א חד רגשא"צ כב ע"א על ספד"בהגר(א "בעיני א
דהיינו שיש רק , הם בסתימו, שהם שורש כל הניסים, א"ואילו עיני א. הוא נגלה

 ïç÷ôúî åàì éåðéòã àðîéæ ìëå, ïåäéøàî ìë .)א"ע קעב ע"ב(נסים נסתרים 

                                           
חסד בפום , ל"ה וכאן וז"ד ד" ע'צ י" ספד'ועי.  שזהו חסד פרטי'כ פרק ג"כ יוה" שעה'עי 1103

 שהוא יומא דכלהו יומין , והוא אור יום הראשון שאדם רואה מסוף העולם עד סופו,ל"מה כנא
ג "א כ"ש א" פת'ועי. משמע שזהו חסד של העולם העליון. ל"עכ, ק שהן כל העולם"שכולל כל הו

 .שמשמע מדבריו דלא פליגי
 ". תפילהסכותה בענן לך מעבור ")איכה ג כד( על הפסוק 'ש תיקון ח" דבריו בפת'עי 1104
 .ד גורס אתחזי"ובדף לה ע, 'אתחזא'ש אשגחותא גורס "ג וז"צ וע"א על ספד"בהגר 1105
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ìàøùéì åäì ïééôë ïéðéãã,åäééìò ïéèìù ïéîò øàùå 1106 –ואז מתפללים לה  '
 דהיינו שמקבלים הארה –éåðéò ç÷ôéã àðîæáå  .)א"ע קעב ע"ב" (עורה למה תישן"

אז מתגלה ההנהגה שלמעלה  å,)ה ואמר שם"ג ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר(א "מעיני א
ñ" à(î øçúñàå ìàøùé ìò éîçøå àáè àðéòá ïçñú .)א"ע קעב ע"ב( הטבע מן

øäæúàå ( àðéò– כוונתו לומר שאז הם פונים איש אל " אסתחר" אם הגרסא היא
הרי הוא , כוונתו היא שיתגלה בהם נהירו דעינא" אתזהר"ואם הגרסא היא . אחיו

 שאז כאילו – øàùá ïéî÷åð ãéáòåïéîò  ).א"ע קעב ע"ב(האור של היום הראשון 
ע הבאים משם "לכן אוה. ה"יתבטל שם אלקים שכן יתמתק בשורשו שבשם הוי

ע קעב "ב(כדי שלא יהיה העולם מתנהג על ידי כוכבים ומזלות , אלקים יתבטלו
 , äì íù (äöé÷äå äøéòä,ì äøéòä äàçñúààøååç àéääá(ää" ã .)א"ע

ïåì ïééôëã ïåðéàì ïéî÷åð ãáòîì äöé÷ä.   
ë éåðéò ÷åøéå íëåàå ÷îåñá íéðåé éðäë ïéøéôù ïåæçúà ïç÷ôúà ã– 

קודם הנסירה כן  ש.א"כל הגוונין הכלולים בעיינין דזאת בפרטות והולך פרש עתה מ
עטרין של ה' בינה ובדהיינו מוחין ' הם גהרי  ,גוונין סומק וירוק ואוכם'  גהמאירין בי

אחזה בו שכן השינה  כאילו נחשב הוא מאיר בו ולכן נוחכמה איהמוח הנה  ו.הדעת
 ,דחיים' חכמה הוא סטהמוח ו, )ב"ז ע"ברכות נ' עי(במיתה ' מס' א איההשינה 

והשפירותא היא כלילות של הגוונים , )קהלת ז יב" ( בעליהחיהוהחכמה ת"ש "כמו
שכן היונים המה הדוגמא לאיחוד ,  יונים'הרי הוא הזיווג כהני ב, 1107לבן ואדום

 1108ה"ות הנכללים בנואבה' נגד גכגוונין ' נראין גא "בעינים דז. )ב"ע קעב ע"ב(בזיווג 
1109øååç àã àðéòå  àìà éìâúà àì ).א ואמר עינא" ע' זצ"א על ספד"בהגר(

úîå àáè àðéòá ìëúñà àðîæáñ ïàç- א על "בהגר(א "כלומר בהארת הא
 והוא, א"א בלא גילוי מא"שכן אין גילוי לחיור בז1110) ה חד רגשא"א ד"צ כב ע"ספד

ה "האוכם הסומק וה ניגוו ינו המיתוק ו"רחיצה"ל עיקר הצריך שכן ,בלשון נקבה
ע "ב(ועטרא דגבורות שהולך למלכות ) סומק(הנוקבין שבספירות והם בינה ' בחי

ìë  .)ב"ב פח ע"ה ח"ו דע"לש(עיקר כח הראיה הוא מכח הגוון השחור , )ב"קעב ע
ìâúîã ïéðååâ ïåðéàî øååç àåääá ïéðååâ ïåðéà ïéé-  עכשיו מפרש האידרא את כל

הם חיין הרי  ,ת"מתפשטין בזהמוחין ה' גדהיינו שהם כנגד .  הגוונין בפרטות'ג
אותיות ה' זה "ה ,ת"זשהם כנגד  ,ץ"ז ג"שעטנאותיות זיינין של ה' סוד גב ו,1111דגופא

ם ינאותיות השכן ה .א" כלל פרצוף זאב אותיות התורה שהו"סוד ככן הם בו .ל"הנ
ף "אלה "ה , וברזא דחכמה,1112 כלל כל האותיות הריאיה' אות אה ו,ת"זסוד ב

גוון ב והוא אסתלק למעלה ,)תהלים קד כד" (כולם בחכמה עשית" ש"כמו .1113א"פל
 ים ונשאר,)חכמה אסתלק מינהשהרי  ,ה דאימא"רזא דשם אהיבהוא לכן ו (חיוורה

האותיות ' שבז) ניםהגוו' וג(הזיינין '  כנגד ג'פ ז"גה "ה ,לבדבא אתוון "כלמטה 
 , אוכם וירוק,גוונין סומקה' ל מג"ר 'דמתגליין'כ כאן "והנה מש .ל"ץ וכנ"ז ג"שעטנ

                                           
 .ה וזה האוכם"א ד" כב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1106
 .אדום כאן כולל אדום ירוק ואוכם 1107
 .ה ובהן"ד ד"צ ו ע"א על ספד"כ בהגר"ה כמש"שעינים הם נו 1108
צ כאן גורס "א בספד" ואילו הגר'וחוור' 'חוור ועינא'ב שגורס במקום "ע קעב ע"ב' עי 1109

 .וכן הוא בדפוס מנטובא" חיוור"וכנראה שלא גורס את תיבת " ועינא"
 .א" ע'צ ריש ז"א על ספד" בהגר'עי 1110
 .ע"וצ, "חיין דגופא"ולא " חיי המלך"ושם איתא , ה"א בהגה" ע'צ ג"א על ספד" בהגר'עי 1111
א על "בבהגר' ועי,  כוללת את כל האותיות'שהאות א, ה דכלא"א ד"ז טו ע"א ת" בהגר'עי 1112

 .א שם הדבר מפורש יותר" ע'י ו"ס
ל "א שם וז"גר' ועי. כ"ע, ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה"מן אבגית'  א:ב"ז ע"ז קל"ת' עי 1113

' וכו, ס הוא האמון דביה נעשה כל" מ,רישין דביה'  אמון מופלא ומכוסא הן בג,)א"ח ע"דף קל(
 .ל"עכ, ף מורה על כולם" ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל, עלאהומכוסה הוא אוירא
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כל לא נהיר תמן דכ חכמה " משא. והם מתגליין,ג"עטרין חוה' שהם ברזא דבינה וב
äòáù ïé÷ôð  .)א"ע קעג ע"ב ( אותם בפרטותט ומפר,ק" שלא נהיר גוון חיוור דעזמן

àúåçâùàã ïéðééò àîëåàî é÷ôðã }æì÷. {àðéòã – כאשר הגוונים דלעילא 
ד " כג עצ"א על ספד"בהגר( ים בפועלאזי העבירות של בני האדם הם גלוי, נראים

, )ה והן כנגד"ג ד"כב עצ "א על ספד"בהגר( עיניים 'בכל גוון ישנם ז ).ואמר וויה "ד
 על ותידמעה'  עיני הת הבחינות שלשבעיוצאים שבעה גלדי עינא שמשם ה "ה

משגיחים על כביכול ה מההו). שבעהה "א ד"צ לו ע"א על ספד"בהגר (אדםהמעשה 
 והם נפקין . על עלמאגחא לאששתפקידם הואמלאכים ה'  זמה והמעשי העולם
מביאים ההמה ' עיני ה'  אלו ז.דמלכות' בסטו ,דגבורות' הוא עטהרי מגוון אוכמא 

ה "ה 1114אלקיםדן נקודות " ייבסודם הו ,סנהדריןה'  לפני עדםאני הכל מעשי באת 
 ובבחינת גוון אוכמאב ם והשמרים ה.ם"ן אדו"ייכעין  , והוא גוון סומקא.דבינה' סט
 ää"ã .)א"ע קעג ע"ב) (א"נדה יט ע(ל האי שחור אדום הוא אלא שלקה "כ חז"מש

 íéðéò äòáù úçà ïáà ìò)â äéøëæ (-  ל"יין הנהסוד שמרי בא יההאבן הזאת, 
ומכונה אבן בסוד שם  ,1115משם נשתת העולםכן  ש,"אבן שתיה" בסוד  אבןמכונהו
נ "כאשר היא בדורמיטא שכן אז גוון אוכמא שליט וכן זו, ה המלכות"ן ה"ב

 המה אזלין ושטאן ' עיני ה'או אז אלו ז,  דגבורות' בסט'משתמשים שניהם בכותל א
וכדלקמן שאבן " (בת עין"בסוד " על שבעה עינים"וכן הוא . ויש דין בעולם, בעלמא

 1116א" רכו עש בזוהר ויחי" כמ,העין הוא גוונא דעלמאשכן ) ובת עין היינו הך
ולכן בת העין היא בגוון אוכמא ומצויה באמצע העין בנקודה האמצעית , ש"יעויי
 שאמר שאוכמא הוא )ג"י כה ע"שער מאמרי רשב(ל "כל זה הוא לפי שיטת האריז. [שבה
ע "ב] (1117 הדברים להיפך)א"צ כב ע"ספד(א "ם לפי הגר וסומקא הוא בבינה אמנ'בנוק

א " דהיינו הצבע השחור שבעיני ז–àðéòã àúîëåà úçà ïáà ïàî .)א"קעג ע
הגוון השחור נפרד שכן , א"וכאשר נגלה הלובן של א. )לקמן' עי(הנזכר בגוונא תניינא 

ה חד "א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(וגווני סומק וירוק נכללים בלבן , הוא שמרי הדין
 והסומקא וירוקא המה כנגד מילוי 'אוכמתא הוא בינה וכנגד האות ה). רגשא

ועניין ההפרשה של האוכמתא דכאן הוא ). א"ע קעג ע"ב (1118ד"ד של היו"האותיות ו
לפעמים הנה ו). א"ע קעד ע"ב( דבינה נכפים כל החיצונים 'שכן מסט, לעשות נקמה

ראים את  אותם שהם רשעים גמורים ומהיינוד ,ז"ה מעניש את הרשעים בעוה"הקב
מעשיהם לכל את ה מגלה " והקב,מעשיהםאת במחשך ועושים  לטוביםעצמם 

בינה ה ואז ).יחזקאל ג כ" (ונתתי מכשול לפניו' ובשוב צדיק כו" ש"כמו ,ז"בעוה
   .)ב"קעג עע "ב (1119יםרשעהדגבורה על ראש ' להביא דין מסטכדי מתגלה לתתא 

                                           
וכל נקודה הרי , )חולם וחירק, סגול, )של החטף(שבא ( נקודות בֱאִקים 'יש ז: וזה חשבונם 1114
 . עשר'ד שהיא בגימ"היא יו

 ".ציון"א שזוהי המכונה נקודת " עוד לה ע'ועי, ב"ז קי ע" ת'עי 1115
, וכל גוונין הכי אינון דאסחרו,  דעינוי דבר נש חיזו דעלמא ביה אתחזי: ולהלן לשונו באורך1116

גוונא אחרא הוא יבשתא , חוורא דביה הוא ימא רבא אוקינוס דאסחר כל עלמא בכל סטרוי
גוונא אחרא תליתאה היא , הכי הוא גוונא בין מיא, ויבשתא קאים בין מיא, דאקיפו מיא

 גוונא רביעאה היא חיזו דכל עינא ואקרי ,יתא דעלמאדא ירושלם דהיא אמצע, במציעותא דביה
דא ציון דאיהי נקודה אמצעיתא , וחיזו יקרא מכלא, דבההוא בת עין אתחזי פרצופא, בת עין

  .דהיא שפירו דכלא וחיזו דכלא, ותמן שריא שכינתא, דחיזו דכל עלמא תמן אתחזי, מכלא
והעיקר , ל"א וז"ע' ה ג"צ הגה"א על ספד"כ בהגר"כמשו תשולטהיא ההאוכמתא ש דהיינו 1117

ז "ר וא"ש בא"קרדינותא עטרא דגבורה לבד ולכך לא אתקיימו כמדכי בתחלה היה בסוד בוצינא 
' מוחין ג' עטרין סוד המתקלא ג' נ בכתר שהן ב"ס דו"עד דנחית אוירא עלאה חסד ונתקיימו וז

 .ת"הויו
 .ה וגוון"ב ד"צ כב ע"א על ספד" בהגר'עי 1118
 .ה הבא המדבר בעניין גוון סומק"ל עניין זה יוצא דווקא מהד"לשיטת האריז 1119
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äø äòáù ïé÷ôð à÷îåñîïéèé1120 - ע "ב(ת שהבינה מאירה בהם "כנגד הז
ð"ïøçñã à ( øèñìã àùàá ïéèäìúîå àìàîù øèñì(ïéëîñã1121  .)ב"קעג ע
 ïåôö-  בבינה כאשר הם  הליתחכן ש). ב"י ט ע"א בס"בהגר(צפון הוא כנגד גבורה

 באתפשטותא דלהון בסטר ,כ" ואח.שרשים שםמוהדינים אם כי , גמוריםהם רחמים 
ע "ב ( נהר דנגיד ונפיק)ב"ז רפט ע"אד(מכונה  בינה . הם מתלהטים,רהגבוה ה" הצפון

) ã íù(àéáééçã ïéçøà äàìâì àîìòá àèùôúàì ïãçàúîå,ää " ã .)ב"קעג ע
éé éðéò äìà äòáù 'õøàä ìëá íéèèåùî äîä –א מקטרג" שכן דכורא דסט ,

 והענין ה"ג ד"צ לא ע"א על ספד"בהגר( את מעשי בני האדם יםורוא ולכן הם רצים
ושבעה נרותיה עליה , שזכריה ראה במראה הנבואה את המנורה, והענין). שדכורין

ל בביאור גוון "ולכן היא של זהב וכמש, וענין המנורה הוא הרי בסוד בינה, 'וכו
   ).ב"ע קעג ע"ב(סומקא 

ôð à÷åøéîïé÷ ïéøéäè äòáù )ñ"ïéøéäð à (-  הוא כנגד " טהירין"עניין
' מ בין ב"ע הנפק"וצ( .הם כינוי לחסדים המכונים אור" נהירין ".הנקרא טהירו, ת"הת

) ð"øèñì ïàøçñã ïéèéäø à(øèñìã àøè÷ã1122  .)א"ע קעד ע"ב) (הגרסאות
 àîåøã-  וכוונתו של האידרא , )ב"י ט ע"א בס"בהגר(דרום הוא כינוי למידת החסד
' בהוא  "קטרא"הו ,והוא בסוד מידת הנצח) דרום( נוטה לצד החסד 1123ת"תהיא שה

 .)א"ע קעד ע"ב (בדרוםשדחסדים ' עטוכאן הכוונה היא בעיקר ל ,ג"עטרין חוה
àèùôúàì ïãçàúîå1124 ïéá áè ïéá àùð éðáã ïéãáåòå ïéçøà äàìâì àîìòá 

 ùéá-  ת "תסוד מידת ה והוא ב.דרחמי'  כאן הוא סטשכן ,"דחייביא"כאן לא הזכיר
 ולכן נקט כאן ג" כולל חות"תהן כש ,טוב ורעדדרכים ה'  העולם בבה אתשמנהיג
ãì áåéà ( ùéà éëøã ìò åéðéò éë(áéúëã  .)א"ע קעד ע"ב(בסתמא " ארחין"בלשון 

åâå' – או ההנהגב דרכים' יש ב שכלומר [מגלים על העבירותכולם הגוונים א כל "בז 
ויש הנהגה שהיא כפי המעשים של , "לבן"הוא מכונה בלשון אז  חסד והשכול

מתגלים ים זמן שליטת הגוונורק ב, יםגוונ  הדבר כאילו יש שםאז נחשבהתחתונים ו
הנה ו). ה ואמר ווי"ד ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר (]של התחתוניםבפועל העבירות 

וכל צעדיו יראה בין טוב ובין " ש שם"כמ) ת"ת(כ כאן קאי בעיקר על גוון ירוקא "מש
   .)א" קעד עע"ב) (איוב לד כא) (ורע ת שכולל טוב"מידת הת כלומר" (רע

à ãëåúèåù÷ éøàî ìëì àçâùàì ïéçëúùî àøååçá ïàçñ1125 
 ïåäðéâá àîìò àáèåàì–משתכחין לאשגחא'שהם , א" כאשר יש גילוי של עיני א' ,

ק "ע). ה וזה האוכם"א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(א "אזי יש סילוק לגוונים של ז
. )ב"הר תרומה קמ עז(  דאמת בעתיקא תליאעמיםפה ש בזוהר כמ"כמו "אמת" מכונה

 אתגלי לאוטבא לכל אינון מארי קשוט י אז,ק"חיוור דעהגוון הלכן כאשר מתגלה 
אז מתגלה הנהגתו כן  ש. על ישראלב וכל אשגחותא הוא לט,לאוטבא עלמא בגיניהון

                                           
ע קעג "ב' עיהנה  ו. שפעותלשון של מקורו זלכאורה  שד"עננלז "לפ, א" ריח עויחיזהר '  עי1120

ש שהם רצים וממהרים לחתוך "ע "רהיטים" הם מכונים ו,נקודות של אלקיםה' סוד זב מההשב "ע
וכן ). אסתר ח יד" ('יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך וכו' הרצים וכו"כ "את הדין ובסוד מאמה

י שם דהיינו מקום "רש' ועי" (רהטים בשקתות המים"ב שם מבואר שהוא מלשון "ע קעב ע" ב'עי
דהיינו השפעת ( מים אדירים ריח שזהו רמז למרוצת המוח 'ועי, )שם המים עוברים במרוצה

  .שכן דרך השכל הוא להשיג במרוצה) המוחין
 .ב לא גורס את המוסגר"ע קעג ע"ב 1121
 .א לא גורס את המוסגר"ע קעד ע"ב 1122
ת הפרטית "ק או הדעת ולא ספירת ת"ל שכוונתו כאן שירוקא הוא כללות הו"ד כנ"נלענ 1123

 ).ש"ה וז"ג ד" יג עצ"א על ספד"בהגר 'עי(
ן  ואינו כ'ומתאחדים לאתפשטא' במקום 'ומתפשטין'א גורס "ע קעד ע"נראה לכאורה שהב 1124

 . בכל הדפוסים
שכן , מזה יש ללמוד לכאורה שהיינו הך ו. ללומדי קבלהכינוי וא שזה" נו עבשלחזהר '  עי1125

  .ל" הנת כל אלומדי הקבלה המה המגלים לעולם
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ע קעד "ב ()בה האמת היא נעדרת(השולט בזמן הדורמיטא מזל הפ " עאינהש' ית
אז מתגלה הנהגתו  - ã àúåçâùà ìëåàåääååç ìàøùé ìò áèì éåä àø ).א"ע

 דרגא דישראל דהיינו ,1126הה דעיינין עצמ"הוישם הוא הרי  ,פ מזל" עינהשא' ית
 גוון - ïé÷àòã ïàîì à÷îåñá çâùàå1127 åäì .)א"ע קעד ע"ב (ה"דתליין בהוי

ומאז העולם מתנהג בגילויא דטוב , והוא אזיל העניש לרשעים, סומקא אתפרשא
ל שבגלות מצרים היו "ר - ":â úåîù" (éúéàø äàø(ää" ã .)א"עע קעד "ב (1128ורע

, ק" דחיוורא דע'מסט -äàø"1129  ïåì àáèåàì" .)א"ע קעד ע"ב(העיינין סתימין 
ק הוא "שכן ע, בלי להורות על מיהו שראה, בסתמא" ראה"ולכן נקט בקרא בלשון 

קא מצד דסומ' מסט -éúéàø-  ïåì ïé÷òãî ïåì àî÷ðì  .)ב"ע קעד ע"ב(סתימא 
") ראיתי"ולכן הוא בלשון של הוראה על הרואה  (1130א עצמו"הגבורות שהם דרגא דז

áéúë êë ïéâáå éé ïùéú äîì äøåò ' äøåò çöðì çðæú ìà äöé÷ä .)ב"ע קעד ע"ב(
 äöé÷äå)ãî íéìäú (– "לטב ' א-" והקיצה" "עורה )לרשעים( לביש 'וא) לצדיקים (

יין בפקיחו דעיינין וגחה לישראל התלהש) א -àúåçâùà éøú  .)ב"ע קעד ע"ב(
עצמם הוא הנהגת הטבע והמזלות הרי  הגבינין ת הסר)ב ,למעלה מן המזלותהמצוי 

 .)ב"ע קעד ע"ב (טנהוןה אתכפיין ונחתין משול"ז או"ועי, בהשגחה פרטית על ישראל
 ïéçé÷ô éøú- נ משמשים " שאז זו,כ בדורמיטא" משא.עיינין הם פתוחיםה' ב

מה צבי הזה כשהוא ישן עינו אחת פתוחה  ל"חזש "כמ, דגבורות' סטב' בכותל א
éîçø ïáè éøú  .)א"ע קעה ע"ב) (ט"ח פי"ש רבה פ"שיה('  וכוועינו אחת קמוצה

ïéî÷åðå -  הנה  ו.ג" שהוא נוקמא דעו"הקיצהה "הוי"והוא הנלמד מלשון הכתוב
 טובה והיזכן  ש, דרחמיראשהוא סטג "אע ,ה" בה" בשם הוי הנקמה והדיןתלה את
ואז הוא גופא רחמי לישראל , א כפוף לקדושה" כלים והסטע"אוהר השאגדולה כ

   .)א"ע קעה ע"ב(ה בהדי הדדי "ונוקמין לאו
 ,מוחין' גכנגד גוונין הם ה' כבר כתבנו שאלו גהנה  ו.ל"גוונין הנה' כל גאת מפרש עתה 

ע קעה "ב( )ל"חכמה לא אתחזי כמשוח כנגד מגוון חיוורא שהוא (עטרין של הדעת ' בינה ובדהיינו 

 .הוא בינההרי מתחיל בגוון סומקא  - ÷àðååâ à÷îåñ åâá à÷îåñ äàîã ).א"ע
שהוא סוד דם ב והוא ,)ב"זהר ויחי רכ ע( ממנה דינין מתעריןכן הוא סומק שהנה ו

קו ה בכל תבינה מתפשטהל ש"ר' גו סומקאבסומקא '. 1131דאתיא מבינהמכיוון אדום 
 –ïé÷îåñ ìë íéúñå ìéìë  ).ב"ע קעה ע"ב (גוון זהבב דינים מה וה,דשמאלי עד הוה

ע קעה "ב(אמנם שם הם סתומים שכן היא עצמה רחמים , בה נכללים כל הדינים
 שכן בבינה אין ניכרים הדינים עד שמתפשטים עד הוד –ïæçúà àì äéî÷î  .)ב"ע
 – àå àîëåà àèåç ãç øçñà à÷îåñ àåääã äéðøçåñäéì óé÷ .)ב"ע קעה ע"ב(

נקבה תסובב "הרי הוא המלכות שמקבלת את כל הדינים מבינה ומקיפתה בסוד 
   ).ב"ע קעה ע"ב() ירמיה לא כא( 1132"גבר

                                           
 .א"מ פנחס רכט ע"וכן רע' ח נקודות א"ע' עי 1126
 .א"וכן זהר שמיני לח ע,  תרגום אונקלוס לבמדבר י ט'ועי. פירוש שמצערים 1127
א "שכן לדברי הגר, כ קשה"אמנם א, א"זה הוא לפי שיטת הגר' ע כאן כותב שפי"הב 1128

א "ל שכאן לפי הגר"ואולי צ. ה חד רישא השחור הוא שמתפרש ולא האדום"א ד"צ כב ע"בספד
 .ע"פ הדברים צ"ועכ, המלכות מתפשטת לדון את מי שמצער את ישראל

 .נם לא נמצא גרסא כזו בכל הדפוסיםאמ, ' לאוטבא- סתם " ראה"'ב שגורס "ע קעד ע"ב' עי 1129
ואפילו . א דווקא"שכל עונש הוא מכח פרצוף ז, ע אם מתכוון לרמוז כאן על עומק נוסף"צ 1130

כשמתגלה הדיקנא מתגלה רחמיו ונכפין כל , ל"זה ואמר "ד ד"ז ע"צ י"א על ספד"כ בבהגר"מש
א "ולא בא, א" המתלבש בזא"כוונתו ששורש כליון הרשעים הוא בא. ל"עכ, הדינין והרשעים כלין

 .עצמו
א כאן "שכן לפי הגר. ה עינוי"ל ד"א וכנ"ל ולא לשיטת הגר"כל זה הוא לפי שיטת האריז 1131

 .ז מצד עצמם הם קדושים"ועכ, העטרין דגבורות כוללים את כל הדינים
 .'ח שבירה ח" ע'לעולם הנקבה סובבת את עיקר הגילוי ועי 1132
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àðååâàðáàë àîëåà àðééðú 1133 àîåäúî ÷éôðã ãç –" הוא "תהומא 
כתיב כן  ו,)משלי ג יט" (בדעתו תהומות נבקעו"ש "כמו ,א"מוח בינה דזבסוד 

 .)ב"ע קעו ע"ב( 1135גוון אוכמאלשורש  והוא ,1134)הלים לו זת" (משפטיך תהום רבה"
ובזה יתבאר  ,"תהומא" המכונה ממוח בינה תיוצאכן המלכות שהיא בגוון אוכמא ש

מלך של שכל אלף שנים נגמר בירור ) ה שתא"ב ד"צ ט ע"א בספד"בהגר(תוב כמה ש
כאשר  –ãç àáø àîéá íéðù óìàì ïîæ  ).א"ע קעז ע"ב( ממלכי אדום שלם

 נפיק האי אבנא מתהומא י אז, ימא רבאהמכונהס "מוה "החיוורא התגלה הארת מ
éàä ÷éôð ãëå  .)א"ע קעז ע"ב (סיגי הדינים מתפרשין מבינה ונחתין לתתאכן ש

úà àðáàà àîé ìò àô÷úå àùâø –ד " גוון אוכמא מתפרש שכן אינה נכללת ביו
 בגין אחד רגש ")ב"כא ע( צ"ש בספד"כמ' על ימא'והוא . ה חיוורא עילאה"ה

 ,"ימא רבא"הוא הרי  ,ס"י מו"שכל פרישו דזיקין דאתדעכו הוא עכלומר  ,"לאתפרשא
מפרש מעתה  ו.שםיש  ולכן רגשא גדול .)ב"לעיל קלב ע( ך עיבר"דשם זריק ניצוצין לש

 ìæà éäåìâìâå àîéã äéì÷åà .)א"ע קעז ע"ב (היאך פרשא גוון אוכמא מעינאוהולך 
òîúùàåààáø àðåðì  ïúéåì éø÷àã – הארת החוורתא תאיר עד עטרת יסוד 

כאשר ) ה"ב בהגה" יב עצ"א על ספד"בהגר(דהיינו לעתיד לבא בימות המשיח , א"דז
כאן  המכונהק " אל עינא פקיחא דע"ימא רבא"' נקהס "חיוורא ממוה הארת כתהול

הרי  ,תאמחיוורא דגלגלהוא כל חיוורא כן שורש  ש"לויתן"כמו כן '  ונק".נונא רבא"
 àîåäúî ÷éôðå, àìâìâúî àðáà éàäå .)א"ע קעז ע"ב (1136סוד לויתן כידועבהוא 

 àîéã àô÷åúá- א"ע קעז ע"ב(ס "על ידי הארת מו(.  øáì ÷éôðå-  שהסיגים
 ëã àîëåà àéäåì äéî÷ ïéîéúñ ïéîëåà .)א"ע קעז ע"ב (1137נדחים לחוץ כמבואר

1138)ñ"äî÷ ïéîéúñ ïéçøåà ìëã äåî÷åà àäå à (ä êëåàðéòã àúåîëåà àé - 
כל הסיגים וכל כן  ש,דבינה' סטמ שהוא ,)תהלים יח יב( "'ישת חושך סתרו כו "ש"כמ

ש "כמוארץ אדום בדינין מתקטרין תמן האתר דכל ה "ה ,מלכי אדום נפקין מתמן
ע קעז "ב (''אוכמא וכו' הוא  ולכן גם אוכמא דעינא דאתייא מתמן,מ" ובכ1139ז"באדר

 ñå ìéìëã àîëåàïéîëåà øàù ìë íéú, øçñà àîëåà àåääã äéðøçåñå .)א"ע
 à÷îåñ àèåç ãç)ñ"ãç øèñì à (àîëåà àåääì óé÷àå -  לעולם אזלין בינה

סומקא ,  סובב את חבירו'לכן כל א. ן שבשם" ההי'ולכן הם כנגד ב, ומלכות כחדא
   .)א"ע קעז ע"ב(לאוכמא ואוכמא לסומקא 

àðååâíéúñå ìéìëã é÷åøéã à÷åøé äàúéìú ïé÷åøé ìë  - דחסדים 'עט 
 'ת ובכל ג" המוחין מתפשטין בכל ז'מכיוון שאלו ג, 1140ת המכונה ירוק"הוא כנגד ת

' גוונין דעינא מכל חד נפקא ז'  כמו כן ג,ת"מוחין מתפשטין בכל זה' שגכמו . הקווין
ïéèåç ïéøú åøçñà à÷åøé àåääã äéðøçåñáå  .)א"ע קעז ע"ב (עיינין דאשגחותא

àèåç  .)א"ע קעז ע"ב(ת מצוי באמצע בין בינה למלכות "ה ת"ם ה דחסדי'עט -
                                           

 'ה מאן אבן א"ד לעיל בריש העמוד ד"הו,  רגשאא חד"צ כב ע"א על ספד" בהגר'עי 1133
מאז לגמרי מהעין נפרד ההפרישה של האוכמא מקום א וכאן הללמדינו ש, מאוכמתא דעינא

  .א" האשנתגלה
 .ה חד רגשא"א ד"צ כב ע"א בספד"כל זה נמצא בגר 1134
 ,)שאא חד רג"ב ע"צ כ"א על ספד" בהגר'ועי (ס"מוה "ה ,חכמהכינוי ל הוא "ימא רבא"הנה  ו1135

 דיניםהכן אוכמא וה גוון ים ואז מסתלק.ימא רבא דחכמתאה "החיוורא ההארת שורש שם הוא ו
הדינים היוצאים מתוך הגוון השחור דהיינו ). ב"ע קעו ע"ב(באר יתעוד כמו שו ,סומקאהשל גוון 

] ה והענין"א ד" לא עצ"א על ספד"בהגר 'עי[יורדים לבינה דבריאה ולא לחכמה ,  דאצילות'נוק
 .)ג"ב צג ע"ה ח"ו דע"לש(

 .ה ויודע ששני"ג ד" יא עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1136
 .צ"א על ספד"בריש העמוד מדברי הבהגר 1137
 .א לא גורס את המוסגר"ע קעז ע"ב 1138
 .א"ר דף קמב ע"ז רק באד"לא מצאתי באד 1139
 .והוא כולל את כל הבחינות האחרות של ירוק הנמצאים 1140
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ãç øèñì à÷îåñ,ãç øèñì àîëåà àèåç ãçå ,à÷åøé àåääì ïéôé÷àå  – אין 
   .)ה וזה האוכם"א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר( פועל ללא חבירו 'גוון א

 àøååç øçúñà ãëå– כאשר הגוון הלבן מתגלה אין מקום לשלטונו של אף 
גלות הלבן הכולל את זמן הת). ה וזה האוכם"א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(ר גוון אח

 1141חסדים'  דים בהן מתגל,סוכותחג הכ ל"הוי הימים שבין 'כל הגוונים הוא בד
ק שהם כולם "כאשר מתגלים תיקוני ע). ש בהון"ה וז"ד ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(

) ד"ר גם תיקוני גלגלתא וגם תכלומ(א "זא מתהפך לטב וכל תיקוני " גם זי אז,חסדים
אזי כל  פניו למטה את הלבןכאשר מאיר גוון : וכן הדבר כאן. ק"עתיקוני  כמוגדולים 

שכן כך מתגלה  ,'אות צה דסוב והוא .א"שאר הגוונין הופכים אף הם ללבן בהארת א
גוונין ' ן רמיזין ג"בינה ובנוה "ה 1142ן"ד אחזיר אנפוי לנו"יוכ שהאות "עי, אות זו

 'נשבו בינה כנגד כפופה הוא ' נ, הנה בביאור פרטיו ו.ן"במילואו הוא נו (ינאדע
. ו"חבבינה אחיזה א "שם לסטכן אין א כפופה שיהו ,דנוצר חסד' נוכן כנגד  םשערי

הוא ן פשוטה " ונו.דחסדים' עטת ופנימיותו הרי הוא "התהוא כנגד כאן ' אות והו
משלי ה (כ "בבחינת מאמהשטת לתתא ומלכות דמתפה שורש ה"הדגבורות ' עטכנגד 

וכל הדינים שבעיינין  -àðéò éøçúñàå 1143 ).א"ע קעז ע"ב) ("מותת ורגליה יורדו ")ה
אין  -àúúì ïéò÷úùîå ïéçëúùî àì ïéðååâ ïåðéà ìë  .)ב"ע קעז ע"ב(מתבסמין 

 זוהמא דדהבא אשתקע 1144 וכל הדינין מסתלקין וסוספיתא,חיור לבדאלא גוון ניכר 
 דמעין דמתבסמן בימא רבא'  בסוד בוהנה ביסום זה נעשה .1145הומא רבאדת' בנוק

חכמה ה "הקעו בימא רבא יהבל ששאת  ,1146קין והבל ובדוגמת )ב"לקמן קלז ע(
הנה מה  ו.בינה שבבריאהה "הבתהומא רבא שיקעו קין אילו את  ו,1147שבבריאה

 שקין 1148א"רש הג"כמו ,דברים' בהוא כנגד ' משתככין ומשתקעין 'שנקט בכפל לשון
כן  ש"ומשתקעין"נגד קין אמר כ לכן .הוא שורש הקליפות והבל שורש הדינים

" וחמת המלך שככה"  בסוד"אשתככו"נגד הבל אמר כ ו,א נעשה כפוף לקדושה"הסט
וכל זה אמור אפילו לגבי  .ב שבבריאה"חול כוונתו' לתתא'כ "והנה מש). אסתר ז י(

 הוא נכלל ממילא אף ו,קצת דין יש בומ מ" מ,א"הטוב שבז שהוא ג"שאע, גוון הירוק
עוד אפשר לפרש כיצד הירוק נחשב דין וממילא נכלל בתיקון על ידי הלבן  .בחיוורא

בין גוון חיוור לגוון סומק שממוצע ה אלאירוק שכן אין , להפוך אף אותו ללבן
ע "ב (חיוורלהוא אף נעשה כ "בעאוכם הסומק וה ממנו ים כאשר נפרשאם כן ,ואוכם

 àîëåà à÷åøé à÷îåñ ( àøååç àåää øá éæçúà àìøéäðã ÷éúòî(1149 .)ב" עקעז
 ïéîåé-úåù÷äì ùé äðäå  , òîùî ïàëîùלא אתחזי אלא חיוורא בלחודוי, 

דהיינו גוונין מתפרשין ' לקמן אמר שרק באילו  ו,משמע שגם ירוקא מסתלקוממילא 
סומקא '  בחיירוקאאסתליק מכאשר שלעיל ש "מלפי  מנם א. בלבדסומקא ואוכמא

ע קעז "ב( .1150 הרי הדבר מיושבלבדברא שבו וחיואלא נשאר ממילא לא ואוכמא 

                                           
 .'ד השייכים לנוק" הת' הימים האלה נתגלו ד'שבד, ה כתיב"א ד"צ כ ע"א על ספד" בהגר'עי 1141
  .'ב צדי צדי אנת וכו" ע' זהר בראשית ב'עי 1142
 ).כן גרסת דפוס מנטובא ודלא כדפוס וילנא(ב גורס אתסחי "ע קעז ע"ב 1143
  .פסולת' פי" סוספיתא"ו, ב שזה הלשון קאי על העגל"ו ע" זהר פקודי רל'עי 1144
  .329לעיל הערה ' עי 1145
  .ה והענין"ג ד"א ע"צ ל"א על ספד" בהגר'עי 1146
  .ד וכן עשו"א ע"צ ל"א על ספד" בהגר'עי 1147
ו שם ששזהו לשון "והנה עיין בגליונות הלש .ה והענין"א ד"א ע"צ ל"א על ספד" בהגר' עי1148
  .ג"י ז ע"שער מאמרי רשבל ב"האריז

 .ת המוסגרב גורס א"ע קעז ע"ב 1149
 ,'י"ורא דנהיר מעו אתחזי בר ההוא חיאל'אמר ד דכאןפל לשונו ככ "מתורץ גז "והנה לפ 1150

הגוונא  מדבר מכאן ש,ש"מלפהוא וביאור העניין  .''רא כוולא אתחזי בר ההוא חיו'כ אמר עוד "ואח
. הליתחבזה לא היה כן דבר  ש,ק"י אסתכלותא דעיינין דיליה לעינא פקיחא דע"ורא שנתחדש עוחי
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 רא נהירין עייניןוי גילויא דחיו"ל ע"ר -àúúìã ïåðéà ìë äéðî ïéøéäðå  .)ב"ע
' כן מאלו גכמו  . ,)דלתתא(ת "הארה לכל זמהם  תמתפשטולכן  ,מוחיןה' מהארת ג

 .ל"גוונין כמשה' עיינין דאשגחותא דנפקו מג'  זרא נהירין כלוגוונין דכלילן בחיוה
דוגמת עולם התוהו ככ הוא ממש "ר והתגלותו אחוענין הסתלקות גוון חיוהנה ו

 עולם ם ונסתלק מה,ע" שבירת הכלים שנפלו בביתה שתחילה הי,ועולם התיקון
ð"àåä à ( øá àééæçúà àðååâ úéìå( ).ב"ע קעז ע"ב (דרגא דחכמהבהאצילות שהוא 

åääç àé éåãåçìá àøåå- ולכן ,  הירוקא לא נותר אלא גוון חיור בלבד'גם מבחי
ïåäéøàî ìë å÷ìúñà êë ïéâáå  ).ב"ע קעז ע"ב (''כ וכו"ובג'סמוך לכך המשיך ואמר 

àãçë ïéîåàú ïåðéàã àîëåàå à÷îåñã.   
ää" ã)ã øéù (äöçøä ïî åìòù úåáåö÷ä øãòë êéðù, íìëù 
úåîéàúî,äöçøä ïî éàî ,åääî äàìò àùéã÷ àðéòã àúåçñà à - אלו ב' 

י חיוורא דעינא דכל עיינין אתסחו " נסתלקו ע'פי, עלו" תאומים"הגוונין המכונים 
ה "ה ,ד עילאה"י יו"עבא א הוא "מתגלה בעיינין דזהור וחיגוון שמכיוון , וזאת. י"ע

àãá àã ïáøòúî úåîéàúî íìëù  .)א"ע קעח ע"ב(ק "חיורא דעינא פקיחא דע
ãúàå àãá àã ï÷á– ע "ב( ן דאזלין כחדא" ההי'ובסוד ב,  הגוונין סומקא ואוכמא'ב

 ,úåîéàúî íìëù úøîà úàå úåáåö÷ä øãòë êéðù øîàã äîå .)א"קעח ע
äàìò àðéòã àúøååçá ïçñà ãë ïéðééòã àøååç àåääë ïåäìã àøååç øîåìë - 

שנייך כעדר "ש "א למ"ת יש לאסחותא דעינא דזו מה שייכ, הפסוק זהלהוקשה לו ע
כלומר חיורא "ז מתרץ " וע.העוסק בכלל בתיקון השיניים ולא העיניים" 'הקצובות כו

ב שיניים הם "שכן ל, וורא דעייניןיחלרא דשניים ו חיוכוונתו להשוות את "'כודלהון 
לכן השיניים הם .  עילאה'ס וכנגד י"התלויים במו, ב נתיבות החכמה"ברזא דל

ס לברר את כל "שכן זהו עניין המו, ם"רר בירורי דצחשטוחנים את האוכל כדי לב
שכן שם יש כביכול ריחיים הטוחנים " שחקים"ה מכונים "דנו, ל"ועוד י. הבירורים

בנים ככצמר הרחלים שמ דהיינו 'כעדר הקצובות'והם , ן לצדיקים לעתיד לבא"מ
רמיטא  כי בדו,א" לא אחידן סטהבידגוון חיור הוא לעניין כל  וכן .אותם למילת

ש " וז.םכל החיצוניאת דוחה הס "י הארת מו"כ מתגלה ע"ואח ,אסתליק לעילא
 אומר על ולכן .ס שורש כל הלובן העליון"ש שעלו למעלה למו" ע'שעלו מן הרחצה'
ה ת שנתגל"עדר הקצובות"דהיינו  לחיוור "דאתהפכן"גוונין אוכמא וסומקא ה' ב

   .)א"ע קעח ע"ב (חכמה דשלטא' בהם בחי
æ àãå àúîëçã àçåøá éæçîì àéé÷éãö òãðîì ïéðéî–שכל ,  הצדיקים

לעתיד לבא , י חיוורא עילאה"נ ובירורי הניצוצות ע"ימיהם עסוקים בתיקון זיווג דזו
 ,ורא גילויא דחכמהוחיי "עא "יזכו להשיג כיצד מתאחד עינא פקיחא בעינא דז

נ שבגלות "גא דזואז יהיה רזא דזיווכן  ש.א"ק בעינא דז"שיתגלה עינא פקיחא דע
 רואים מסוף וי יהי"שע, )ב"זהר תרומה קסו ע(ה לא עאל בגינתידההוא גננא בבחינת 

למחזי  'אמרז "עו ,ד"אות יוהי גילויא ד"יאירו עיינין דלהון עכן  ש,העולם ועד סופו
ãë" à .)ב"ע קעח ע"ב(ק "חכמה דעה "ה ,ל" אור דאוירא הנדהיינו' ברוחא דחכמתא
àøé ïéòá ïéò éëå) ãð äéòùé(,éúîéà , áåùá éé 'ïåéö) íù( -  יתגלה אשר כדהיינו

) ב"ע קעח ע"ב (ק"א תליא בעינא פקיחא דע"פקיחו דעינא דזכן  ש,ל"אור דיסוד הנ
ע קעט "ב ( לרחמיםכוה ויתהפ" ויתמתקו הדינים ברזא דהויראחיוהכאשר יתגלה 

 ãé øáãîá (ïéãëå ïéðééòã àúåçé÷ô(' éé äúà äàøð ïéòá ïéò øùà áéúëå .)א"ע
 áèì- לרחם על ישראל כדי  ,א לטובהיא ה"מדריגה זאת דפקיחו דעיינין דזשל "ר

àúåçé÷ô úéàå áèì ïéðééòã àúåçé÷ô úéàå  .)א"ע קעט ע"ב (ק"י חסדים דע"ע

                                                                                                                         

 תתהווה שלא ועתה צריך ,אסתלקו' אמר שכל הגשכן , הרי הותיר מקום לספק  כךאחראילו ו
ולית גוונא מתחזייא "אמר הוסיף ו כן ל,תלקוכ דרק סומקא ואוכמא אס" שאמר אחממה הסתיר

 ).ב"ע קעז ע"ב( וכדאמרן לבדבור וחיהגוון הירוקא נשאר רק ה'  שגם מבחילמימרא". 'כו
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 ùéáì ïéðééòã- א על "בהגר (1151א"פקיחת עיניים לרע הוא כאשר אין גילוי לא
 שפקיחת עיינין לביש )א"סט ע( למעלה' כבר נתה והנ). ש בגין"ה וז"ב ד"צ כב ע"ספד
 ).ב" נדרים ח ע'עי (נרתיקהה מוציא חמה מ" שהקב,טבעדרך הפ " עונש שלא עהוא

כ " משא,י המזלות"טבע עהפ " עיםדורמיטא דעיינין סתימין מתנהגכן הוא בעת הש
 'åâå åðéúåîîåù äàøå êéðéò ç÷ô áéúëã äîë áèì .)א"ע קעט ע"ב (כשנפתחים

)ãè ìàéð( - יינין וע,שינה' א בבחי" זה אז הי, שבבבלדניאל התפלל על הגלות 
ק "בהמאת שיפקח עינוי לטב לבנות א "על זהיה מתפלל דניאל  ו.דיליה סתימין

אשתכח  פקיחא ואז מכונהחכמה ה' בחיה ב"הק "תליא בחיורא עילאה דעש
, א זה לא קאישזה בל -ùéáìå áèì àëä àãå  .)א"ע קעט ע"ב (אתבסמותא דדינא

 הגוונין אוכמא וסומקא 'י שמתגלה גוון חיוור מתפרשים ב"שע, ש לקמן"וכמ
א כופה "כלומר שבכל מקום שישראל מתגדלים אזי הסט. ויורדים על ראש הרשעים

" 'אמלאה החרבה וכו"כ "וכמש, א נכנעים"אותם וכל אלה שמתאחדים עם הסט
קסרי וירושלים אם יאמר לך " :'גמ בל"כ חז"מש' ועי) ב"ע קעט ע"ב) (יחזקאל כו ב(

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 

ïðàù äåð íìùåøé äðàøú êðéò áéúëå  .)א"מגילה דף ו ע"(אם מליאה זו חרבה זו
)âì äéòùé (–" ק " הוא כינוי לבחינת ע"שאנן)ש "ה וז"ב ד" כג עצ"א על ספד"בהגר

כאשר עין ש ,ל" ור.ק כמו שמפרש והולך"אז יתגלה גוון חיורא דעינא דעו, )למרתת
מתא שפירתא יעול" המכונה'  נהירין לעיינין דנוקי אז,א"ק מתגלה בעיינין דז"דע

 'מר רק מעטכלו, דהיינו שאין לה שנים אלא אחד בלבד, 1152"דלית לה עיינין
. )ב"ע קעט ע"ב( דחסדים 'א היא מקבלת גם עט"ורק בזיווגא עם ז, דגבורות

ìá ìäà  .)ב"ש קו ע"הקדוו "לש ('היא בסוד חדר החיצון דיסוד דנוק" ירושלים"
ä àä çöðì åéúåãúé òñé ìá ïòöéàëàã àìá àã ãéáòúà àìã ùéáìå áèì .   

àøôñã àúåòéðöá àðú )א"כג ע(äðàøú êðéò åäî  ïðàù äåð íìùåøé 
àåä ïðàù äåð íìùåøé éëå, áéúë àäå )à íù (äá ïéìé ÷ãö1153  øúàáå

 àåä ïðàù åàìå èå÷ù åàì ÷ãö çëúùàã- א בנוקבאיירושלים הכן  ש,קשה, 
 "נוה שאנן" יכולה היא להיות מכונה כיצדכ "דגבורות וא' דדינא מעט' הוא סטהרי 

 וסוד צדק הוא ,''ב צדק ילין בה כווהא כתי'ז אמר " ע.שמשמעו חסד ושלוה והשקט
àìà  .)ב"ע קעט ע"ב(ך שלה " מנצפ'חדשות מההראשונות והגבורות ה' ב' יבחב

 øîúà ïéîåé ÷éúòì ïðàù äåð ïðàù äåð íìùåøé äðàøú êðéò-  כבר נתבאר
 "צדק"אילו  ו, רחמים ושלוםמרמז על "שאנן"הנה הכינוי , שהאידרא בא להקשות

הוא " נוה שאנן"וכאן מיישב כי הכינוי . ניהם כינוי לירושלים וכיצד יהיו שהוא דין
). 'ואמר כתיב עיניך כוה "ב ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(ק והוא רחמים "בבחינת ע

 ,לאו שקיט ולאו שאנן הואבוודאי ש ואז  היא בחסרון ובפיתוי'והנה תחילת הנוק
 ושוקט עוריו מנשאנן מואב"ש "כמו ,םמותקיכל שקיטו הוא כאשר הגבורות מכן ש

נוה שאנן ' אלא עיניך כו" רץ לזה תי).ירמיה מח יא" ('יין המשומר כו' אל שמריו כו
 ,ס" ממוהחיורא דעינא פקיחא דיליה שבאההוא הארת כן  ש"לעתיק יומין אתמר

                                           
 וג שזה"ב פח ע"ה ח"ו דע" בהערה בשם לש,ה חד רגשא"א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר'  עי1151

  .האיסור חמור להסתכל בקשת
ל הצבי הזה כשהוא ישן " אמרו רז,ל" וזא"ע ל ע"ב'  עיוהנה. א"ה ע" זהר משפטים צ'עי 1152

ג " וה,עין ימין' הויות גי' ח ה"ג ה"עינים הם חו'  והענין כי ב,עינו אחת פתוחה ועינו אחת סתומה
 ועכשיו הדכורא בסוד הסירוס ומכונה בשם שינה ולכן אז עינו אחת פתוחה ,ן שמאל"הויות עי' ה

 ולכן ,' והמים שהם גבורות גשמים ניתנים לנוק,יה שהחסדים נגנזים בגו,ועינו אחת סתומה
כ " ואעפ, כי אם עין אחת מקבלת מדכורא,נקראת הנוקבא עולימתא שפירתא דלית לה עיינין

  .מתמן' ח מן החלונות מנקבי הדופן דנהיר לנוקמשגי
 .ס ונמליך מלך"ה וז"ב ד"צ י ע"א על ספד" בהגר'עי 1153
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ע "ב ()ב"לעיל קכח ע( יין המשומר בענביו כחמרא דיתיב על דורדייאבבחינת ושם הוא 
 הארת העינא – ìàá çâùéãïéðééò ïé (åääãà ïðàùå èé÷ù àðéò(1154 .)א"קפ ע

שם ס ד"נגד מוכ "שקיט"ולכן אמר , ס"פקיחא הוא מה שמקבל מזיווג דאוירא ומו
הוא סתימו הרי נגד אוירא כ "ושאנן" , כחמרא על דורדייאהשקיט ויתיב באתריהוא 

 אוירא דלא אתפסהוא  שכן ,"שאינן"אלא שאנן  ועתה מעתה אל תקרא ,דכולא
àã àúåçâùàî ìéèð àìã àðéò éîçøã àðéò  .)ב"ע קפ ע"ב ()א" ע'ח ע"ז(כדאמרן ו

 àøçà àúåçâùàì - הנהגת בבחינת  שינוי ו ואין ב,ק כולו רחמים וחסדים"ע
å áéúë êë ïéâá .)ב"ע קפ ע"ב ( פקיחו לטב ולבישהא שאית בי"טוב ורע כמו בזה
)ë âì äéòùé (ñç äðéàøú êðéòøåé " êéðéò àìå ã- ד "חסר יוהוא  בפסוק בתיהכ

 שהקרי )ב"שם כג ע( הגאון'  ועיין בפי,)א"כג ע(צ "דפ וכן הוא בס.ק"לרמז על עינא דע
 דבר וכן ה.תחאעין לרמז על " עינך"הוא  בהכתיאילו  ו,עיינין'  בדהיינו" עיניך"הוא 

בגוונא כולם ימינא כן  שסלקין בחד דרגא שאלא ,עיינין'  שבאמת שם הם ב,ק"בע
 לכן . לחדםנחשביהה "נוז הם בבחינת "בכפלגי גופא ' הם בג ש"אעשבאופן ים חסדד

שכן הוא אינו נגלה  (בקרידהיינו  ,בסתימואילו  ו, הוא חד,דהיינו בכתיב, באתגליא
 תמתפשטא "ארת עיני אהכאשר  ,ועוד .עיינין' בהם , )כ יוציא הדבר בפיו"בכתוב אא
שורש ' בבחיהן ק "עיינין דעה' באז  ו,ניםמושג לתחתוה "קרי"'  הוא בבחיילתתא אז

øîàã äîå  .)ב"ע קפ ע"ב (עיינין' נחשבים לבהם מצד זה ו ,א"עיינין דזה' לב
 ïåéö àìå íìùåøé-" וכן הם כנגד . הם כנגד המידות יסוד ומלכות" ירושלים"ו" ציון

 .)ב"ע קפ ע"ב(לירושלים דווקא  ולכן מיתוק הדינים הוא עניין, חסדים וגבורות
1155 àééôëàì êéøèöà éëä}æì÷: {àðéãìäìò àîçøìå äá çëúùàã  -  כדי

רא ותליא בפקיחו דעיינין ופקיחו דעינא חיודהגבורות על ידי זיווגא את  מתקל
ע "ב (להשפיע עליה נהירו דעינא פקיחותא לטב' ולרחמא עלה'' ופי .דעתיקא קדישא

   .)ב"קפ ע
 áéúë àðàúå)àé íéøáã (ä éðéò 'øî äá êé÷ìà úéøçà ãòå äðùä úéù

äðù - מכיוון '  באים לנוק,"אלקיך' עיני ה"הרי הם בחינת , א"כל הדינין דעיינין דז
וזהו עניין מה ,  על ידי פתיחו דעייניןהוא' ביאתם לנוקו, הדגבור'  אתיא מסט'נוקשה

עיינין כן ש, "מראשית השנה עד אחרית שנה"שהאידרא הביא כאן את לשון הפסוק 
' מתפשטים בנוקהאוכמא וסומקא ה "הגוונין ה'  הדינין דביינו וה,' בנוקא מאירים"דז
,  כנגד אמא עילאה ואמא תתאהן"ההי' הם בהרי  ,בסוד מן העולם ועד העולםו

א דרגא יהשכן  "הראשית שנ" מכונהמלכות הנה  ו.וכנגד העולם הבא והעולם הזה
מכיוון " (ת שנהאחרי"ואילו בינה מכונה , קדמאה לאעלאה לפתחא דמהימנותא

ää" ã(1156 .)א"ע קפא ע"ב) (אחרי העבודההבא  המנוחה סוף הדרך ומקום ואשה
)à äéòùé (ùà äáã äá ïéìé ÷ãöúéøúà éøàù ìëî øéúé ïéðéãã éøæâ çë( 

1157)ð" áéúëã à)àë à äéòùé ( øéúé ïéðéã éøæâ åçëúùà äáã äá ïéìé ÷ãö
 áéúë àðúå éøúà øàù ìëî)áé àé íéøáã (éé éðéò 'àéùøî äá êé÷ìú äðùä 

ä éðéò àúùä äðù úéøçà ãòå ' áèì äá ïéðééòã àúåçé÷ô ïéãëå äá êé÷ìà
éîçøå àðéã àìàîùå àðéîé åäá úéàã ïéâá ùéáìå (– היא ' בבחינה זו הנוק

אותה העת היא ו, א ושניהם משתמשים בכותל אחד"שכן אז היא באחורי ז, דינים
ובבחינת , כן כל הדינים מצויים רק בהש, בה דינא שלטא" בראשית השנה"בבחינת 

 כלומר –äá çëúùé éúàã àðîæìå  .)א"ע קפא ע"ב(1159. 1158דינא דמלכותא דינא

                                           
 .ב גורס את המוסגר"ע קפ ע"ב 1154
 ".דהכי"ב "ע קפ ע"הב' גי 1155
 .א לא גורס את המוסגר"ע קפא ע"ב 1156
 .'מראשית השנה' ותנא וכו'אמנם אינו גורס ה, א גורס את המוסגר"ע קפא ע"ב 1157
 .ה דין בגלותא"ד ד"ו ע"ח ל"א על תז" בהגר'עי 1158
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א ובבחינת " תעמוד כשוה בין שוים עם ז'ונוק, ק"א לעילא לפרצוף ע"שאז יעלה ז
 'ק יאיר בנוק"אז ע. 1160שני המאורות הגדולים והיא תהיה עמו בחיבורא חדא

נ "שזיווגא דזו, כך .)א"ע קפא ע"ב(בקביעות  ק"פקיחא דעעינא בחינת  טושלתו
יהיו  ו,ולא יהיה ביניהם פירודא כלל) א עתה"כדוגמת זיווגא דאו( בתמידות תהיה

ãç àðéò àðéò éîçøã  .)ב"ע קפא ע"ב (ק"י חסדים דע" תמיד עמתקים מתדיניהם
ää ïé÷éúòã à÷éúòã"ã) ãð íù(êöá÷à íéìåãâ íéîçøáå , çø øîàã ïåéë íéî

íéìåãâ åäî,éîçø úéàå éîçø úéà àìà , ïåø÷à ïåðéà ïé÷éúòã ÷éúòã éîçø 
íéìåãâ íéîçø, íúñ íéîçø ïåø÷à ïéôðà øéòæã éîçø )ðäî" íåùî àåä à

éîçøå àðéã àìàîùå àðéîé äéá úéàã (– שכן , א מכונים רחמים סתם"רחמי דז
 אמנם הם נחשבים,  עיניים'ק יש ב"שגם בע והנה על אף. א צד של גבורות"יש בז

âáå" êöá÷à íéìåãâ íéîçøáå ë .)א"ע קפא ע"ב( שכן שם הכל ימינא, לחד עינא
ïéîåé ÷éúòã - וכל גדלות , אריך אנפיןמכונההוא כן  ש"רחמים גדולים" מכונהק "ע 

   .)א"ע קפא ע"ב (דיליה' הוא מסט
àðàú ïéøú ïàøù àîëåàå à÷îåñá åäééðî ïéðååâ ïéøúá ïéðééò éðäá 

òîã ïé–א על "בהגר (1161ה"ות הכלולים בנואב' נגד גוכגוונין ' א נראין ג"בעינים דז
 העיינין הם שכן ,א"ה דרדל" נויםמתלבשא "בעיני א). ה ואמר עינא"א ד"צ ז ע"ספד

הן לבר כן  ש,סוד קין והבלבדמעות שהן השתי כ בבחינת "ג והן ,ה"נולעולם כנגד 
אבנין אוכמא ה' בוהם בבחינת ).  מתלבשה ובהן"ד ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר (מגופא

השמות ' דינין דבה' ן בואינכמו כן  ו,1162וסומקא דאתפרשין באסחותא דימא רבא
ל "הנכל והנה  .אוכם וסומקה בבחינת הגוונין "התתאה ' עילאה וה' הכנגד אלקים 

שם כולו חיים שכן לו הלהדמעין את צ "ח א" בעהמנם א.'כור "ה טו"דע' טמסהוא 
 ïéùãå÷ã àùãå÷ éòá ãëå1163 ìò àîçøì ).ה ואינון"ב ד" ע'ז צ" על תיקוא"בהגר(

ìàøùé1164úàì ïéòîã ïéøú úéçà áàáø àîéá àîñ, àîé àáø àîé ïàî 
 äàìò àúîëçã–1165 הדינין'ועל ידו מתפרשין ב, ס"ה מו"ה, א"דהיינו חכמה דא 

ñ" à(àøäðá ïåçñúéã øîåìë  .)ה חד רגשא"א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(
øååçáà (ì åäì íçøîå àáø àúîëçî ÷éôðã àòåáîáìàøùé – דהיינו שהם 

ע "ב(אלא בהארת חיוורא דעינא פקיחא שבא משם , ס עצמו"לא מתבסמים מהמו
   ).ב"קפא ע

                                                                                                                         
ב עיינין דתליין בשם "וע) דיינים וראש בית דין ונשיא' דהיינו ע(ב דסנהדרין "הרי המה ע 1159

י והם אותיות שניות "ב אומין נגד ישראל ותליין בשם אדנ"כ ע"הם ג, ל"ב וז"ע קע ע" ב'עי(י "אדנ
ב "ך ומילוים זה י" אותיות מנצפ'י היא ה"ד דאדנ" שאוכאן כותב, ו"ד ללו"ן יו"ת נו"ף דל"דמילוי אל

אמנם מקום הסנהדרי הגדולה , פ שהיה סנהדרין בכל עיר ועיר"ואע, )כ"ע, ב"י זה ע" של נ'ועוד ס
  .היה בירושלים

ויעש רבויא ותקונא , ם את שני המאורות הגדולים"ויעש אלהי: א" ע דף כבראשיתזהר  'עי 1160
רזא דא שמא שלים כחדא , בקדמיתא בחבורא חדא, אורות הגדוליםאת שני המ, דכלא כדקא יאות

) א דאתרביאו"נ(דאתבריאו , הגדולים, ג דלא איהו באתגליא אלא בארח סתים"אע, ם"ה אלהי"יהו
צ "א על ספד" בהגר'ועי. כ"ע, אלין שמהן, לאתקרי בהו שמא דכלא מצפץ מצפץ, בשמא דא כדא

ג שנכנסים "שהחו, כך". שני המאורות הגדולים" כנגד א המה"ה ויאמר שהעטרין דאו"א ד"ז ע"ט
לממשלת " המאור הקטן"ו) כנגד חסדים" (לממשלת היום" "המאור הגדול"א המה בחינת "לראש ז
  ).כנגד הגבורות(הלילה 
  .ב"כ כאן או לדף קלו ע"א התכוין למש"הגרע אם " צ1161
 'תתאה כו' עילאה וה' הגד כנלוחות שהן האבנין דה'  ביינוהא שם ד"המשך דברי הגר' עיו 1162

 .'וכובא יבתי ל' בבהמצויים שני בית בית ראשון ו בתי המקדש 'כנגד ב והן ,ו"וכמש
 ".ה"קב"ב "ע קפא ע"הב' גי 1163
ב "ה ע"א ושם קצ"ו ע"ב ויקהל קצ"ט ע"א וי"ח ע" פרשת שמות י'ב ועי" ע'זהר בראשית ד 1164

 .'בנוי'ב דגורס " קפא עע"ב' ועי). ו"גליונות הלש(א "ג ע" עוד לקמן קמ'ועי
 .והסומק נכלל בלבן,  שם שהאוכם מתפרש ונדחה'עי 1165
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àîèåç1166àøôñã àúåòéðöá àðàú  )א"כג ע(ïéôðà øéòæã àîèåç , 
 àôåöøô òãåîúùà àîèåçá-א "בהגר( 1167 לכן מידת היסוד מכונה הדרת פנים

ע "ב(והוא היסוד , החוטמא הוא כלל הפרצוףועוד שכן  ).ג"ה ואע"ב ד"צ ז ע"ספדעל 
מתחיל אינו העינים שכן הוא תיקון תיכף אחר הוא א "תיקון חוטמא דז). ב"קפא ע

דהיינו  -äìî àùøôúà àîèåç éàäá  .)ב"ע קפא ע"ב( ,סיום העיניםאלא לאחר 
ע קפב "ב ()א דיימא סלחתי"ג עלעיל קל(שהחוטם מאירה לפה אשר בכוחו הוא מדבר 

אפילו שיוצאים  דהיינו ש–' áë á ìàåîù (åâå åôàá ïùò äìò(áéúëã  .)א"ע
א על "בהגר( אמנם עיקר יציאת הדינים הוא מהאף )'לקמן תננא וכו(דינים גם מפיו 

 היוצאים מחוטמא ' מדורי הגיהנם הוא הג'עיקר ז .)ה ואמר תלת"דג "צ כג ע"ספד
). ה ואמר ותהר"ב ד"צ כז ע"א על ספד"בהגר( אשא וגחלי דנורא ,ה תננא"ה, א"דז

א "והוא בבחינת פה דז, ג" ה'ואין דיבור אלא לשון קשה ובבחי, כאן הוא סוד הדיבור
 - åôàá ïùò äìò, 1168ììëúà àððú éàäáà àøåðã éìçâå àùà .)א"ע קפב ע"ב(

 1169רו נשחת במקו רעשכן כל דבר, א" מלכי סדום הם מסטרא דחוטמא דז'ה
והוא ברזא דקרבנות העולים ). ס מלחמת"ה וז"ג ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(

וכאשר אינם מטיבים את מעשיהם אזי הולך בעקימו . ק בדרך ישרה"לחוטמא דע
ע "ב(א הרי הם בחינות דאשא וגחלי דנורא "ג דחוטמא דז"ו ומתעוררים ה"א ח"לסט

 'וכנגד ג,  טיפי מוחא'אים גל ממנו יוצ"וזהו בבחינת מידת היסוד וכנ, )ב"קפב ע
הלשון המלא של הכתוב ). א"ע קפג ע"ב(אשא וגחלי דנורא , ה תננא"ל ה"הדברים הנ

למימרא שהאש אינו בחוטם אלא , "עלה עשן באפו ואש מפיו"המובא כאן הוא 
. לכן אמר שהאמת היא שבתננא דחוטמא הוא שנכללים אשא וגחלי דנורא, בפה

כאשר יש תיקון וזיווג ו. כ הוא נגמר בפה"בחוטמא ואחכ שתחלת הרוגז הוא "אלא ע
, א ולא לכלל ישראל"אזי מתגלים הגחלי דנורא לסט, א"פ והתגלות דיקנא דז"נ פב"זו

ñ" àîèåçá à(úéìã1170  .)ף יז"ש אח"פת( )ב"לעיל קלה ע(ן הנהורין דיליה "והיינו ק
ôúà àîèåç éàäî éåá÷åðá ïéã÷åúî ïéáåäìù úìú àôåöøô òãåîúùàùïè 

 áéúëã àøåðã éìçâå àùàå àððú éðååâ úìú)á ìàåîù'è áë  ( åôàá ïùò äìò
úéìå ( àððú àìá àùà àìå àùà àìá àððú- "ואילו , הוא בחוטמא" תננא

 'ושם הוא בבחי, ושלוחיו גומרים את הדין, א"כ יוצא הדין לסט"אח. הוא בפה" אש"
 -  ñ"÷éìãúà àå (éåîèåçî é÷ôðå(å÷éìúñà åäìëå 1171 .)א"ע קפג ע"ב(גחלי אש 

ע קפג "ב(ז כולם כלולים בחוטם "עכ, פ ששלוחי הדין מקבלים מן הפה"דהיינו שאע
   .)א"ע

 ïéìà úìú åøáçúà ãë àðàúå-  ע קפד "ב(דהיינו הדינים המתלהטין
שכן נכלל הוא  -àîèåç èî÷úà àîèåçî ÷éôðã àððú éàäá ïìéìëã  .)ב"ע

 .)ב"ע קפד ע"ב( קמיטו דחוטמא 'בחי דשמאלא שאינו בדרך מישור כי אם ב'בסט
 à÷îåñå àîëåà àððú ÷éôðå áéùðå- ב"ע קפד ע"ב(ה גווני דדינא "ה(.  éøú ïéáå

)ð"éøúá à (åâéðåúéçùîå äîéçå óà äéì ïðéø÷å 1172áéúë äîéçå óà àîéú éàå  

                                           
אמנם בדפוסי וילנא ואמסטרדם אכן , ב ובדפוס מנטובא אין נמצאת תיבה זו"ע קפא ע"בב 1166

 .נקטו לה
 והוא , שלכן סריס אין לו הדרת פנים זקן,י יסוד"הדר זיו הפנים הוא ע, ל"א ז"ע ל ע" ב' עי1167

 מרמז לבחינת 'הדרת פנים'ש, ה היתה"א ד" ע' לקמן ט'ועי. ל"עכ,  זקן התחתוןבסוד מלך הדר
 ".המלך הדר"

 .'תאנא'א מוסיף כאן תיבת "ע קפג ע"ב 1168
 . כל רע כאשר שרשו מתגלה הוא נכלל בטוב ומאבד את מציאות הרע שבו, כלומר 1169
ע קפג " הוא בבוכן, ה חמשה אינו גורס את המוסגר"ג ד"צ לה ע"א על ספד"לכאורה בהגר 1170

 .א"ע
 ".כולהו אתדליקו מחוטמא"א "ע קפג ע"הב' גי 1171
 .ס מלחמת"ה וז"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1172
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)è íéøáã( äîéçäå óàä éðôî éúøåâé éë –  מציאות הדינים היוצאים מחוטמא
 הינה חלק מעצם מציאותו ולעולם אינה נפרדת )א"ן דחוטמא דזה שלהובי"ה (א"דז

שם (ס "הוא ממודק "שיבו דחוטמא דעוהיו מחריבים את העולם אלמלא נ. ממנו
ע קפה "ב()  הנזכר כאןא" דזבחוטמאנכבה האש שהוא שי "עו ,מיםבבחינת הוא 

בתננא דחוטמא אתכלילו אשא וגחלי  -à÷îåñå àîëåà àððú ïåðéàã  .)א"ע
סומקא הוא גחלי אילו  ו,תננא עצמוהאוכמא הוא דתננא ש ל"ממילא צ .וראדנ

מנלן שעושה דהיינו  -ðî úéçùî" ì .)א"ע קפה ע"ב (הוא גוון סומקכן דנורא ש
) âé úéùàøá(áéúëã  .)א"ע קפה ע"ב ( והוא האשא עצמו שנכלל בתננא,כליון

éé úçù éðôì ' äøåîò úàå íåãñ úàå ÷éìã àøåðá úéçùîä úçùàã÷åî - 
שכן היא מכלה " משחית"ולכן מכונה , י אשא" עהמצינו שסדום נשחתכלומר ש

   .)א"ע קפה ע"ב(לגמרי 
 ïåðéà ïàøåáâ ùîç àðàúåéàäá ïéôðà øéòæ -  בפרטות את מפרש עתה

בחינות ' ונוסף עליהם עוד ב ,שלהובין דחוטמא' גה "ה( ,א" דזנכללים בחוטמאהג "ה
ובחוטמא אשתמודע , כאן הוא מקום תחילת גילויים. ה"נת "הם חגהרי  )ה"דהיינו נו
לכן נרמזו דווקא ). 'א ס"ש גדלות דז" פת- ולכן ממנו נבנה כל הפרצוף (פרצופא 
 .)'א ס"ש גדלות דז"פת( ם"אלקידשם אותיות ' הכנגד הם ו) א"ע קפה ע"ב(בחוטמא 

óìàì å÷ìúñàå1173 ïàøåáâ äàî òáøàå - םדיניהר "פ פ" הדהיינו כמספר 
, 'כלול מההגבורות ' מה'  כל אשכן ,העניןביאור  ו.1174ך"מנצפאותיות ' נרמזים בהה

וכולם נכללים ,  הנזכרים לקמןמקומות' א בה"ג מתחלקים בז"אלו הש מכיוון
 הנקבים ' לשון רבים המורה על ב–éåîèåçá ïàèùôúîå  .)א"ע קפה ע"ב(בחוטמא 

 והוא -àîåôá  .)א"ע קפה ע"ב(נ דהיינו יסוד ועטרת היסוד " דו'הרי הם בחי, שבו
זהר ' עי( והדעת גנוז בפומא, הדעת' ג הם בבחי"שכן הה, הגבורות' התגלות ההמשך 

âáå ïéòáöàá ïéãéá éåòåøãá" ììîé éî áéúë ë .)א"ע קפה ע"ב ()א"קכג עמשפטים 
éé úåøåáâ ')å÷ íéìäú(1175 -  ק ולכן "הוא בינה דעהרי ק "בוצדוס "מודהיינו בחינת

ישעיה מג " (ובמים עזים נתיבה"כ "ובסוד מאמה ם עילאה"יבבחינת  והוא ,י"אקרי מ
 בו ,סוד הפהב שהוא "ימלל" ואמר ,"'י ימלל גבורות ה"מ"כאן דווקא  אמר ן לכ).טז

דעת הבו גנוז כן א ש"בפה דזוק "מתגלה בפה דע' ו. דיבור' בבחיוג "גילויא דההוא 
' רק בבו ו"וי גבורות חסר בל התורה כתי לכן בכ.)א"אדרא דמשכנא קכג ע( 'הוא והרי 

צ יד "ספד( כאן הוא סוד הדיבור שהוא שכן, כאן' אה :'מקומות נזכרו גבורות מלא ו

לכן  .'והאות  דסו וב1176 הדעת שמגלה את הארת המוחיןה"ה לישן ממלל רברבן )ב"ע
 ותחלת , שאינה מתחלקתהוא בסוד גבורה חדאהמוחין עצמם ' שהוא בבחיק "בוצד

áéúë úøåáâ  .)א"ע קפו ע"ב(א " דזבחוטמא  הוא רק למטהגבורות' להקותם התחל
 íúä áéúëå úåøåáâ àëä áéúë)ã"èë à ä (éé êì ' éëä àìà äøåáâäå äìåãâä

åáâ éø÷à àãçë ïàøåáâ åäìë ïàøáçúà ãë àðàúäøàãç  – ביסוד נמצא 
דהיינו ). ה תרין נוקבין"א ד"צ ז ע"א על ספד"בהגר( הגבורות 'הקיבוץ של כל ה

הם נכללים בגבורה עילאה ו). ה חמשה"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר(א "בחוטמא דז
ה הגדולה "ג ה"הל שה" ר,"'הגדולה והגבורה כו' לך ה"ים ולכן אמר מתקמתשם ו

, ה"ה ב"ת והנצח וההוד כולם נכללים למעלה ומתבסמים בשם הוי"והגבורה והת
   .)ב" קפו עע"ב ("'וכו' לך ה"ולכן כתוב לעיל מינה 

                                           
וכן שהמדובר כאן הוא באש " אלף אלפין"ב שמשמע מדבריו שהגרסא היא "ע קפז ע" ב'עי 1173

 .ע"וצ, "לפיןאלף א"ולא " אלף"ע היא "אמנם כאן גירסת הב. ה הבאה"ולא בתננא כמו שכתוב בד
 .ה תרין נוקבין"א ד" ע'צ ז"א על ספד" בהגר'עי 1174
שכן , שבפירוש פסוק זה זה הוא מסביר כל מהלך בנין העולמות, א"ב ב ע"ה ח"ו דע" לש'עי 1175

 .כאן הם בכך שיצאו הנקודות" גבורות"ה
 .א"שם בבהגר' עי 1176
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 éåîèåçî àúçðì ïàéøù ïàøåáâ åäìëå-  יםשהם מתרבהוא תוקף הדין 
בו מתחיל כן  ש,חוטמאב תחלתם הוא .מתפרדיםהם יורדים למטה הם כאשר כ ש"עי

 ìëì àåáø äàî òáøàå ïéôìà óìà ïééìú éàäîå1177 .)ב"ע קפו ע"ב (אףהחרון 
 åäééðî ãç- לכן . ג"והן ה,  בבהילוא נמצאים חמשה מלכין דקיימין"בחוטמא דז

צ "א על ספד"בהגר(ר " פעמים פ'מספרו הוא אלף אלפין וארבע מאות שכן היינו ה
 וכל ם כל מארי דינימתפשטיםכלול מכולם ומהם ' כל א). ה חמשה מלכים"ג ד"לה ע

àððú éàäáå 1178 .)א"ע קפז ע"ב(אלף וארבע מאות שוטרי הדין שהם בחשבון 
 éåîèåçî ÷éôàã- ה אלף אלפין ותי נפקין מינ,נפיק מחוטמאכמו שמאשא ד '

האלף נכללים ומתלהבים ביחד עד שעולים למספר אלף .  כמו כן הוא מתננא,גבוראן
הרי נקבים דחוטמא ' ל בב"לשון רבים רב" חוטמוי"נקט  ).ב"ע קפז ע"ב(אלפין רבוא 

ון  ותחלת גילוי הגבורות הם בחוטם ששם הוא חר,היסוד' נ יסוד ועט"דו' יבחבהם 
 ,)א"ג ע"אדרא דמשכנא קכ(שכן דעת גנוז בפומא דמלכא , כ מתגלים בפומא" ואחאף

ïéôìà (óìà ïééìú1179  .)א"ע קפה ע"ב(  דגבורות שבדעת הוא תחילת הגבורות'ועט
àåáø ( äàî òáøàå1180)ùîçå ( éàäî ïééìú ïàøåáâ åäìëå àã äøåáâ øèñã

 àîèåç-  הגבורות דאחידין  אותם ביאר את שם ,עיללזאת אף שכבר אמר על
íéìäú (áéúëã  .)ב"ע קפז ע"ב ( דאחידין בתננאלו באעוסקכאן אילו  ו,באשא
äî÷ (åâå êéùòî çáùé øåãì øåã '- י " הם אחידים עםכל המארי דיניכן ש

, 'יגידו'כ "ומש .לשון רביםב "וגבורותיך"ש " והוא מ,השתלשלות הגבורות למטה
 מלשון הוא 'ישבח מעשיך'כ "ומש. עלה למטהמלא המשכה מיהגדה ההיינו שכל 

' שבכל דור אנו מורידים הארה מסט' ופי, 1181)תהלים סה ח( "משביח שאון ימים"
כלומר ההארה  (הרוחא דשביק בהשכן על ידי " מעשיך "'והארת הדכורא נק. דדכורא

 )'מוחין דצלם פרק וח "ע'  עי–שאבא נותן לאימא בביאה ראשונה לעשותה כלי 
מוציאין כלומר ש "'וגבורותיך יגידו כו" כ" ועי.מעשיךהדכורא '  נק ולכן,נעשית כלי

 סוד הקרבנות עצמם העולים מה וה,הגבורות הצריכים להתברראת א "מהסט
שורש  -àã äøåáâ éøàù ãëå  .)ב"ע קפז ע"ב (י תננא דמדבחא"להתבסם ע
כל כן  ש,הגבורות הוא בנוקבאשכן מקומם העיקרי של  ,1182חוטמאב ואהגבורות ה

" להט החרב המתהפכת" תהנוקבא נקראוהנה  .1183מארי זיינא מלכא פקיד בידהא
כל הפגמים כן  ש,1184היא מתהפכת תמיד מדינא לרחמיכן  ש,)בראשית ג כד(

באצילות לפעמים היא  כך לפי.היא מתהפכת תדירהלוא  ו,בהמושרשים קונים יוהת
 היא חרון אף הגבורות של החוטם בסוד ותכאשר מתעורר והוא , בבריאהיםולפעמ

ע קפח "ב(ובעת התיקון היא בבחינת זנב לאריות , 1185ראש לשועלים'  בבחיבבחינת

                                           
 .אמסטרדםוכן הוא בדפוסי מנטובא ו. 'לכל' במקום 'בכל'א גורס "ע קפז ע"ב 1177
 .'ומהאי'ב "ע קפז ע"הב' גי 1178
פ "ועכ, ה חמשה"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'והנה עי. ב גורס את המוסגר"ע קפז ע"ב 1179

 .ע לעניין הגרסא"צ
 .ב גורס את המוסגר"ע קפז ע"ב 1180
 .י"ש ברש"ועיי, דהיינו מלשון השפלה 1181
 .ס"ה וז"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1182
כמה אלפין כמה רבבן דמשיריין קדישין אית ליה ,  רבי אבאאמר: ב"ע ' זהר בשלח נ'עי 1183

, מארי דיבבא, מארי דיללה, מארי דזיינין, מארי דעיינין, מארי דאנפין עלאין, לקודשא בריך הוא
 .ועילא מנייהו אפקד למטרוניתא לשמשא בהיכלא קמיה, מארי דדינא, מארי דרחמי

ג " שהוא להט החרב המתהפכת אע,ל" וזיןכהפומתהפך ה "א ד"ה ע"ז קנ"א ת" בהגר'עי 1184
' ר אית למאן כו"דא רזא דגלגולא דיצה' וברי כו' ב א"ל קל"רא ועוכ בדכ"'מ ג"מ' דהוא בנוק

 .ל"עכ, א והשדים"דמתהפך מצורה לצורה וכן כל עניני הס
 ואת המאור הקטן סיהרא ,את המאור הגדול שמשא, ל" וזא"ו ע"צ כ"א על ספד"בהגר 'עי 1185

א אחרונה של " דבאצילות נקראת ה, ונקראת שם אלקים, שנעשית ראש לשועלים,עוטהבמי
 .ל"עכ,  זנב לאריות,ה"הוי
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ð"ïéúçðå à ( áøçä èäìì ïúçðã ãò(åäìë ïàèùå ïèäìúî ïàøåáâ 1186 .)א"ע
úëôäúîä - ה בסוד אלף " אתמכונה ולכן הנוקבא .יורדים אל הנוקבאכלומר ש

' שקליכך להיא  כוונתוש, לפרששר  עוד אפ.ל" הנ)ח עמידה פרק יח"פע( ה גבוראן"ת
קליפה לפעמים נכללת כן ש ,)' ג'ח קלי"ע(" להט החרב המתהפכת" אף הוא מכונהנוגה 

   .)א"ע קפח ע"ב (האחרות' קליה'  בגפעמיםבקדושה ולזו 
 áéúë)èé úéùàøá ( äæä íå÷îä úà åðçðà íéúéçùî éë- המלאכים 

כל השחתה שכן  ,ואשא דחוטמאכוחם מתננא את ו ינקסדום ועמורה את שהשחיתו 
אף המשחית והשם הוא סוד כן  ש, אפילו בכליון הרשעיםא"סטהוא ב שרשה

' נוגה ומשם לקלי' לקלייוצאות הגבורות  אמר שתחילה כך ל.)לעיל בעמוד( חימההו
âé íù (úçù éðôì éé ' íåãñ úà(áéúëå  .)א"ע קפח ע"ב (1187האחרות רצועא בישא

äøåîò úàå, áéúëå )èé íù (ééå 'äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä, àðàú éëä àìà 
åëå íéòùøì ïééã àì 'î éëôäîã àìà"îì ø"ä, áéúë àäå éëôäî êàéäå 

)â éëàìî (éé éðà 'éúéðù àì,÷éúòã ÷éúòã àðîæ ìëá àìà   àøååç àùéø
)àééìâúà (- לא קלקול ולא לשם  ואין שייך ,ו" עצמו אין שום פגם חלותאציב

פ שבאמת כל ענין הקלקול והתיקון "ש כמ"כמוענין עמוק ל הוא מנם כוונתו א.קוןית
 ל ידיהםי שבירת הכלים שע" ע, הבחירה של ישראלכחמהוא למעלה מהמגיע 

'  רק בגה סוד שבירת הכלים הי. ותיקוןלקולקשל ת ו למציארהה הבחיתנעש
ע "בי' רק בחיבה רו ותשנכך אצילות ה'  מהם בחיה והיינו שנסתלק,ע"עולמות בי

הוא ' ד" למדהדת הרחמיםדמהפכי מ'' פי .אצילותה'  בחיה שחזרה והתיקון הי,לבד
ק שלא יאיר בתיקונו "עהארת הוא הרי  ר"סילוק מדהלגורמים על ידי החטא ש ש"מ

כן הדבר בא  ש,ד"ר הוא מדה" שמצד זה אנו יכולים לומר שגם מדה, נמצא.א"על ז
אינו משגיח על בעת מכך שאלא שכעת הארתו נו, מאותה בחינה ומאותם פנים

'' לא שניתי כו' והיאך מהפכי והא כתיב אני ה'כ "אחש " וז,ו"ברואיו ומסתיר פניו ח
 לבחינה זו ה ואין מגיע, כתיב שאין בו שינוי,ה" הוים שבו סתם ש,א" שאפילו בז,ל"ר

' אלא בכל זימנא דעתיק דעתיקין ',ז מתרץ" וע.ק"ש בע" וכ,קוןיו ולא ת"לא קלקול ח
כן ש )ב"ז מא ע"ת(ם  זקנידהיינו" עתיקין" מכוניםא ש"ק שמתלבש באו" כלל עהוא

 א"אוי שמתלבש ב"א ע" באים לז,ק שהם רחמים"ל שתיקונים דע" ר,כולם רחמים
וכל הדינים , ואז נעשים דינים בכולא, והוא אפילו בדור שכולו חייב, )ב"ע קפח ע"ב(

והוא עניין הכתוב שרשעים , א"ז לעולם אין נעדרת מכאן הנהגת א"עכ. א"הם מז
àåòø  .)ב"ב קלח ע"ה ח"ו דע"לש (1188מהפכים את מידת הרחמים למידת הדין

ïéåòøã  àìëá åçëúùà ïéáøáø ïéîçø ïééìâúà-  עת רצון הוא בחינה של
 ולכן נקרא ,הוא שורש של כל החסדיםוהנה  . חסד דגניז במצחאעמשפיאז בעולם 

 נותק הם הכ"כל תיקונים דעשכן , וד טעם לזה הכינויוע. )ב"ז רפח ע"אד( רעוא דרעווין
àééìâúà àìã àúòùáå  .)א"ע קפט ע"ב (א"לתיקוני חסדים ורחמים הנמצאים בז

 ìë1189 ïéðééæ)ñ"ïéðéã à ( ïéðéîæ ïéôà øéòæã- ו אלא "קלקול חוא אין שינוי "גם בז
  שבאמת אין דין, נמצא.הסתר פנים מעולמות דלתתא' מה שמסתלק בבחימצד 

àåää àðéã ãéáò éîçø ìåëéáëå  ).א"ע קפט ע"ב (רק הכנה לדיןכלל אלא א "בז
àìëã à÷éúò – א"ע קפט ע"ב( דהיינו כשאינו משפיע לתחתונים.(   

                                           
 .א לא גורס את המוסגר"ע קפח ע"ב 1186
  .א" שזהו בחינת הדכר של הסט'פתח ה' ש שער הקלי" פת'ועי, א"ב ע"ז י" ת'עי 1187
א המאיר את דרכם למידת "והמה הופכים את הארת הא, א"כאן היינו ז" רשעים"כלומר ה 1188

 .הדין
 .גורס את המוסגר" זיינין"א במקום "ע קפט ע"ב 1189
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ïéåòøã àåòø ïé÷éúòã à÷éúò àééìâúà ãë àéðúã -  עתיקא דעתיקין
 הי האי אוירא אחזכןו. שכן הוא נעלם ומקומו למעלה מכל התיקונים, 1190הוא אוירא

מכונה  ולכן , עתיקין הרי מכוניםד "ג ת" וי,)'א ו"ח א"ע(  בתיקוני דיקנא במזלאהנהורי
 דל בסו" ר,מתגלה במצחאכן  ש"רעוא דרעוין"כ " גמכונה ו. עתיקא דעתיקיןהאוירא

ïåø÷úàã éðéöåá åäìë  .)א"ע קפט ע"ב (1191ס"מושבק "הבטישו דיליה בבוצד
 ïéøéäð àã àîùá- גוונין ' בחיבק שהם בעצמם "צדאורות של בוכלומר ה

 י החסדים"מתגלים עו ,1193ק"דבוצד' סטהוא בם שרשכל הגוונין כן  ש.1192כיןוחש
ס נמשך "בטישו דאוירא ומו' מבחי -àìëá åçëúùà éîçøå  .)א"ע קפט ע"ב(

éìâúà àìã àúòùáå  .)א"ע קפט ע"ב (י החסדים בכל אצילות"מיתוק הדינים ע
 ïéøéîèã àøéîè– נמשך י אז,ק"בטישו על בוצד' מאיר בבחירא כאשר אין האוי 

 כאן נקטשבזה דוק הנה  ו. מתבסמיןםדיניה ין וא,נ דאצילות"כל זולמכאן פירוד 
כ "ל שא,ס"לעולם בטישו דאוירא ומו באמת אין נפסקכן  ש,'טמירו דטמירין'בלשון 

 ותיחיצונה' בבחי' אה ,זיווגים' א שיש בהם ב"בסוד זיווגא דאוו , נחרב העולםההי
הוא הרי ' בהזיווג ה ו,לעולם נפסק נו וזה אי, זיווג חיות העולמותמכונה ה,שלהם
ע "ב (1194 לפרקיםסק וזה נפ,טבהה פתחדש נשמות ולתוסותכליתו לפנימיות ' בבחי

כאשר אין מתגלה הפנימיות  - éðéã ïéøòúî éðéöåá ïéìà ïøäðúà àìåï ).א"קפט ע
ו עדיין אינם יורדים לתחתונים לפעול דין  אם כי בנקודה ז, דיניםמתעריןאזי , שבו

 ולמותלתתא בע -àðéã ãéáòúàå  .)ב"ע קפט ע"ב(אלא רק מתהוות מציאותם 
 יש לייחס ו זבחינהמ -àðéã éàäì íéøâ ïàî  .)ב"ע קפט ע"ב (י שלוחי הדין"ע ע"בי

éìâúà àìã ïéåòøã àåòø,âáå " ïéëôäî ë .)ב"ע קפט ע"ב (ק"דין אפילו לע' בחי
àéáééçàðéãì éîçø .   

 àëä øîàã äîå)ãë èé úéùàøá (éé úàî ' ïéôà øéòæá íéîùä ïî
 øîúà- כ" מדכתיב אח,ק" קאי על ע)בראשית יט כד" (המטיר' וה"מוכח דקרא ד 

לומר  תוב וכוונת הכ,א"קאי על זכן מקרא זה האחרון  ש,"'מן השמים כו' מאת ה"
 ,דהוא מה שלא אתגלי לתתא ק"עמצד הנהגתו את העולם בבחינת פרצוף , ת"השיש

 áéúëã òîùîåïî ùà íéîùä  .)ב"ע קפט ע"ב (א גפרית ואש על סדום"המטיר מז
íéîå,àðéãå éîçø ,ììë àðéã äéá úéìã ïàî à÷ôàì  - בפועל כלל ק אין דין"בע 

ת "השינאמר שהמטיר ש כן כך משמע ממה ש,א"אלא מצד מה שמסלק הארתו מז
   .)ב"ע קפט ע"ב(י של דין שרק אז יש גילו,  דווקאא"מזאש 

 øéòæ àîèåç éàä àðàú-שכן חוטמא הוא , א" הכוונה כאן לכלל פרצוף ז
ה ובפרשת "ג ד"צ ז ע"א על ספד"בהגר(ולכן הפרצוף נקרא על שמה , עיקר הפרצוף

ל שכל " ור,ש שהוא קצר קומה" עך כוהוא מכונה ,א"זהכוונה כאן לפרצוף ). בראשית
 שיש ,זהו עצם הדיןכן ש, וטעם הדבר הוא .ים ופחותיםכוחות שלו הם אורות קצרה

וכאשר מתארך .  בערכם ושיעורם האמיתישלא יתגלו בעולםכדי  באורות הגבלה
 והוא ,מתבסם הדיןבכך  קצת וצטנןהחוטם הוא מועיל שכאשר יוצא האש הוא מ

שאין האש והתננא נפיק בבהילו באופן  ,ת אפיים שמאריך אף לרשעיםוסוד אריכ
ג "א נמצאים ה"בחוטמא דז. )ב"ע קפט ע"ב (א חוטמא דיליה זעיר"כ ז" משא,כ"כ
 àððú éøàù ãëå}çì÷. {à÷ôàì ÷éôð  ).ה חמשה"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר(

áòúàå åìéäááéàðéã ã -אם היה החוטם שכן , ועוד.אינו מאריך אף כללכן  ש 
נש נמשך מעט מעט  העוה והים בפרעונםמתארכיהיו הדינים שבחוטם גם  י אז,ארוך

                                           
 .ה רישא דכסופא"ב ד"צ ג ע"א על ספד" בהגר'עי 1190
 .ס"ק אינו שם נרדף למו"שהבוצד, ה והכלל"א ד" ע'צ ו"א על ספד" בהגר'עי 1191
 .ים שבמלכותה אתפחיא דהיינו הצבע"ב ד"ח כג ע"א על תז" בהגר'ועי. ב"ז קמד ע" ת'עי 1192
 .ה נציצו"ב ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי 1193
 .ה ואמר"ג ד"ד ע"צ י"א על ספד" בהגר'עי 1194
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 ,àððú ÷éôé àìã àîèåç éàäì áëòî ïàîå .)ב"ע קפט ע"ב ( בעגלהכמו שהי
àùéã÷ à÷éúòã àîèåç,àìëî íéôà êøà àåäã  -  ה "ה ,י חסד"עוהוא נעשה

 ונעשה גם ,מאריך אףהוא שז "עיכן  ו.תננאה האשא וים נכבועל ידיו ,מים 'בחי
לשון רבים ב הוא" ארך אפים"דת מיו, ק"עד חוטמאך אפין כמו יא אר"חוטמא דז

   .)ב"ע קצ ע"ב( נחיריים שבו 'בגלל הב
ïðéðúã àæø åðééäå,éé  'éé 'åäééååâá àîòè ÷éñô1195 - ני השמות הללו ש

ז ומלר ,הויי ויש פסיק טעמא בגו,ק"על ע'  וא,א"על ז' ה א"הוי, א "ק וז"עכנגד הם 
ג "שאלו י, והעניין .ק"ף עא באמצע פרצו"ק לז" בין עתסוד הפרסה המפסק לע
 ולכן הזכיר 1196א"זק ל"ההורדה של האור מע עניינםה "תיקונים שהזכיר משה רבעה

øúà åäìëá  .)ב"ע קצ ע"ב( שכן המה עיקר העניין ושרשו, שמותה'  אלו בהתחל
 åäééååâá àîòè ÷éñô éðîæ éøú øëãà àîùã-  בנשמות הצדיקים  דוגמתומצינו

 תסוד הפרסה המבדלבכ " שהוא ג,מא בגוייהו ויש פסיק טע פעמים'באף הם ' נזה
 1197מן החזה ולמעלה'  וא,מן החזה ולמטה' אה ,רוחין שיש לכל צדיקה' בבין באמצע 

 íäøáà íäøáà ïåâë,á÷òé á÷òé ,åîù ìàìàåîù , ÷éñô åäìë .)ב"ע קצ ע"ב(
åäééååâá àîòè ÷éñô àìã äùî äùîî õåç åäééååâá àîòè,î " íäøáà è

íäøáà,íéìù äàøúá íéìù àì äàîã÷ , ïéâáå éðåéñð øùòá íéìù àúùäã 
àúéîã÷ãë åäéà äåä àì àúùäã åäééååâá àîòè ÷éñô êë -  רחמים בלבד

וכמו כן . ג"ש שכולל חו"ע" איש תם"לכן מכונה יעקב . וכמו כן דין לבדו" שלים"אינן 
שכן אברהם לא היה שלם עד שעקד את יצחק , "אברהם אברהם"כאן לעניין אמירת 

א הינם "א הם רחמים גדולים ואילו של ז"שכן תיקוני א. רכו נכלל חסד עם גבורהשד
   ).ה וענין שמא"א ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר (1198גבורות

á÷òé á÷òé,íéìù àì äàîã÷ íéìù äàøúá , óñåéá øùáúà àúùäã 
ù äéìò úàøùåàúðéë - ב"ע קצ ע"ב ( ממנו כאשר יוסף נעלםהשנסתלק(. ãåòå, 

íéìúùà àúùäãàìéòìã àðååâë àùéã÷ àðìéà àòøàá ,ïéîåçú øñéøúá , 
ïéôðò ïéòáùá,àúéîã÷á äåä àìã äî , àì äàîã÷ íéìù äàøúá êë éðéâáå 

íéìù, åäééååâá àîòè ÷éñôå - "שכן , הוא כנגד מידת המלכות" בתריסר תחומין
והנה  .)ה וענין"ג ד" ע'י( צ" לספדרושוש הגאון בפי"וכמ' דנוק' שבטים היו בסטהב "כל י

ה אתפשט האי "ב ד"לקמן קמא ע( ולמטהשבו  מן החזה ,א" בזהחילמת' ומת הנוקק

ה "ו ה"פ כ"דהיינו בה "ת דנו"הויו'  שהם ב,נפש של יעקב' סוד עב 'הנוק ו,)תפארת
ו בדרוש "ש הרח" כמ,' עכ"סה ,ח"הם יהרי  )עד החזה(ת "תה ד"הוישלישי ' וב, ב"נ

 ,עד החזה'  וכאשר נשלמו בכל קומת הנוק.חסדיםהתחלקות הלגבי  )'פרק א( אונאה
א כדי להשפיע הארה "דז' למעלה מן החזה בסטשאז נתעלה יעקב למעלה לשורשו 

                                           
 .ה והתיקונין"ב ד" כה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1195
 .ה והתיקונין"ב ד" כה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1196
ת היא הנהגה לפי דרכי ההנהגה של העולם הבא ואילו "ת היא שחג"י על החג"מעלת הנה 1197

ת מתגלה בפועל המעשה והקלקולים הנעשים "שכן בחג. י הינם הביטוי של העולם הזה"מידות נה
אמנם לכן אין הקלקול מתגלה כל כך , א אשר שם הוא עומק הדין"על ידי היצר הרע ואחיזת הסט

וזה הוא סוד שמירת הכלים התחתונים על . ר"שכן נסתר העונש מן הרשעים והכל בא ממוזג טו
א אינם על פי סדר מעשה התחתונים אלא הוא דבר "שכן או, א שירדו למטה"ים דאוידי האחורי

והוא מכסה על הנהגת העולם הזה בכדי שלא יתנהג המשפט , שהינו למעלה מבחינת עבודה
כ לא היה "ויש מיזוג באופן שאל, בעולם הזה בגלוי ממש בבחינת צדיק וטוב לו רשע ורע לו

 ). ש שבירה כד"פת(חירה העולם מתקיים והיתה מתבטלת הב

ל הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים והן "ג ז"צ לח ע"א בספד"א בסוף בהגר" ליקוטי הגר'ועי
ב "וכן בעה,  מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים'ג, ' כלילין בג'ק ג"ו

י כולם " אחרות בנה' ולכן גא בכלם"ז א"אבל התחתונים בעה, בגן עדן העליון וגיהנם ובינונים
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, ממוזגים

א אלקים "ה וז"ק נקרא הוי"ע, ל"ה והענין וז"ד ד"ה ע"צ ל"א על ספד" בהגר'ועי. א"לגבי א 1198
 .אלקים' אלקים את האדם עד תקונא דשמא שלים ה' וכתיב וייצר ה) ב"דף קמא ע(ר "ש בא"כמ
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, )א"ג ע"זהר משפטים קכ' כל( גנוז בפומא דמלכאה דעתהשפעה זו היא ה .נפש' לכל ע
 נפש 'עוהיינו  ,'ע' גיובס "פ י"הם זהרי  ,הבלים דנפקין מיניהה' ושם הוא סוד ז

ב דדיקנא הוא הדעת "יה קון לעיל בתית"נכמשו ,דאתזנו בההוא רוחא דפומא
הם הרי  ,"ב תחומין"דאשתלים אילנא כגוונא דלעילא בי"כאן ש " וז.א"ות של זיפנימ

 שבאדם כוחות' עהוא כנגד  "ענפין' ע"כ "משו .1199ת"בתדהיינו א "גבולים שבזהב "י
éñô àîòè ìàåîù ìàåîùî äéåâá" äàîã÷ íéìù äàøúá è÷  .)א"ע קצא ע"ב(

íéìù àì,àéáð äåä àì ïëì íãå÷å äàéáð àåä àúùäã ä.   
 íéìù ãéìéúàã àîåéîã åäéååâá àîòè ÷éñôà àì äùî äùî ìáà

 àåä áåè éë åúåà àøúå áéúëã äåä)á úåîù (-  כלומר שהשכינה שרתה עליו
יה למעלה מן ח אשר בחינתו מצו" דטוב דהיינו בעה'ונתאחז מיד בסט, מעת שנולד

 ÷éé àëä óåà 'éé 'åäééååâá àîòè ÷éñô, íéìù äàîã .)ב"ע קצ ע"ב(א "החזה דז
åäìëá íéìù äàøúá –לכן יש , א"ק בז"ג תיקונין דע" שכן כאן הוא נהירו דנהיר י

ה "ב ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר(א " לז'א וא" לא'א: ה" פעמים הוי'קודם התיקונים ב
שכן הם , ממטה למעלה,  מזכירם הכתוב מבסדר עולהבקריאה לצדיקים). והתקונין

כ הסדר "בע, ד"ג ת"אמנם כאן שמדבר בירידת הארת הי. עולים ממדריגה למדריגה
   .)א"ע קצא ע"ב(הוא יורד מעילא לתתא 

 øéòæì ïéîçø àùéã÷ à÷éúòî ïåì àúçðì øîà àðéã øúàá äùîå
ïéôðà -" הדין שנתעורר בחטא העגל והיה צריך לעורר כנגד. א"דהיינו ז" אתר דינא 

 – éîçøã ïìéëî úéçàã äùîã àìéç äîë ïðéðú éëäãàúúì  ).א"ע קצא ע"ב(
 ìëוהנה על אף שמשה היה אחוז בגבורות. ק דנשיב לפה"זה הוא על ידי חוטמא דע ,
øéòæá à÷éúò éìâúà ãëå  ).ב"ע קצא ע"ב(ק "ז היה בכוחו להוריד חסדים דע"עכ

ïåæçúà éîçøá àìë ïéôà,å ÷éôð àì àððúå àùàå êéëúùà àîèåç - כל 
 כמו " ברחמיוןאתחז" ואז .ודיניאת לבסם וא "ם להתגלות בזתכליתק "תיקונים דעה
 שהדינים ,ל" ר.'וחוטמא אשתכך'כ "והיינו מש, כח שלוחי הדין לפעול ב ואין ,ק"ע

 ãë"à ).ב"ע קצא ע"ב ('לא נפיק'כ ד" וזש לחוץים יוצאנםנבלעים בשורשם ואי
äúåêì íèçà éúì) çî äéòùé (- למען שמי אאריך אפי כו'הוא  רישיה דקרא'', 

ז " ועי,ה אריך אנפין" ה1200ק"רוחין דחוטמא דע' דבסוד  שהוא ,ה" למען שם הוי',פי
 . ולא נפיק בבהילו,מתארך חוטמא דיליהבכך  ו,א" עד חוטמא דזכים רחמיונמש

ס " הארת מוהתשובה שמאירהזמן הוא אז כן  ש,כ" זה הוא ביוהיגילולזמן הנה הו
 דהיינו 1201 ושערי תשובה פתוחיןאתרייהוס תייבין כולהו ל" שבמו,ק"דבחוטמא דע

   ).ב"ע קצא ע"ב(שהם כעין שערים ,  נוקבין'ב
àîèåçã ïéá÷åð ïéøúá àðàúå,èéäì àððú ÷éôð àá÷åð ãçá  - מנקב 

ש "ומ. אכ כמו אש"לכן יוצא משם תננא שאינו דין כ, ימין שהוא אתבסים יתיר
כ "ואעפכי הם כלולים זה בזה , שכן אין עשן ללא אש,  שהוא בסוד אש לוהט'להיט'

 - àáø àîåäúã àá÷åðá àò÷úùîå ).א"ע קצב ע"ב(העשן יוצא מנקב אחר 
צ טו "א על ספד"בהגר" (תהום רבה"יסוד דבינה נקראת ו ,' הוא יסוד דנוק"תהום"

                                           
' עי, ת וביסוד ומלכות"ב תחומין בת"ב של הדעת שהן י"י, ל"ג ז"י ג ע"א בס"ר בהג'עי 1199

ו "בלש'  ועי.כ"ע, ב היא בדעת ששרשו בכתר"ם יֵׁש, ל" וז'ג אופן א"מא "פי "סעל א "גרבביאור ה
ואילו כאן בדברי , ביסודהוא ב "ם יֵׁש נחוניא בן הקנה ש'שמקשה מתפילת ר, ג"א נה ע"ביאורים ח

ואם הוא מיוחד ,  הואא אחד"שכל העד, ו"הלש ומתרץ .ב ששם זה כולל את כל הקומהא כתו"הגר
והנה מצאתי . א"ש דברי הגר"וא, ליסוד הרי שבאותה מידה הוא מיוחד לכל הקו האמצעי כולו

 והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת ,ל"וזה ביה איהו "א ד"פא עז "א על ת"ראיה לדבריו מבהגר
ת ויסוד אשר שניהם הם בקו "ת, ל"א וז"א סט ע"ו כללים ח" עוד בלש'עי[ל "עכ, 'ויסוד הוא א

 יציאות ונבחנו לשניים שהרי הם 'האמצעי ואין יתרון ומעלה מזה על זה אלא רק מה שיצאו בב
 ].כ"ע, שני ספירות מיוחדים

 .ה והענין"ד ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1200
 .ה כתיב"א ד" ע'צ כ"א על ספד" בהגר'עי 1201
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). ש קינא"ה וז"ב ד" כז עצ"ל ספדא ע"בהגר(זהו המקום של קין ). ה ואמר" דד"ע
כמו בקדושה שכל הדינים . 'א שהוא בבינה דבריאה דקלי"ומשם נשפע הדין אל הסט

 שקיע 'בבחידיליה הדינים האלה יצרו את היסוד יחד עם זאת ו, 'הם ביסוד דנוק
 הדינים יצרוא " בסטמו כןכ, בסוד הצמצוםו, )ולכן נקראת נקבה(כנקב דצורתו , לגיו
àá÷åð ãçîå  ).א"ע קצב ע"ב( שקיע לגיו' דיליה בבחי' אות של יסוד דנוקהמציאת 

 ÷éôð1202àùà  àèäìúîå éåáåäìùá ãé÷åàã)óìà òáøàá ( òáøàå óìàá
ìò äàîïéî àìàîù øèñáã - "וא וה, שבחוטמאנקב השמאליזה ה" חד נוקבא 

 ,"אלף עלמין דבסטר שמאלא' דאוקיד בשלהובוי ומתלהטא בד" מר לכן א. יתירףתקי
 לומר שטעם היותם ואפשר ,נקב השמאליהמיוצא הם יונקים מן האש שכן ש

נשבא ' ק הוא ה" הוא משום שכבר נתבאר שבחוטמא דע,אלפין' במספר ד
בנקב '  וד,ראא דכו"דז' בנקב הימיני סט'  ו:ו"דציור בהוא ' ההאות  ו,דפרדשקא
לי שביסוד והוא כנגד הנקב השמא) א"ע קצב ע"ב (היסוד נוקבא' עט השמאלי

íéøâã ïàîå  .)ב"ע קצב ע"ב(והוא שורש האש של הגיהנם , המוציא את הפסולת
éé ùà éø÷à éàäá àáø÷ì' - נו לעורר האי אשא דנפיק מחוטמא ומי שגורם בעו

אקרי ' -   דיליהםא שהוא מבסם לדיני" מז1203אבהארת אאת  יםסירמדשמאלא ' מסט
' כל שאר אישין' אמר –  øàù ìë ãé÷åàå àìëàã àùàïéùà ).ב"ע קצב ע"ב ('אש

íñáúà àì àùà éàäå  ).ב"ע קצב ע"ב (כל הגבורות נכללין בגבורות דחוטמאכן ש
àçáãîã àùàá àìà, àìà íñáúà àì àøçà àá÷åðî ÷éôðã àððú éàäå 

 àðáø÷ã àððúá1204)àçáãîã( –בא ,  דאבא' כלומר על ידי הכהנים שהם מסט
 ,ס"ולים בסוד הבירור למעלה למון הע"הם גבורות של שם בהרי רזא דקרבנות 

   ).ב"ע קצב ע"ב (ס"הארת מומקום  שם הוא ,ק"ועיילין לחוטמא דע
ééìú àìëåïàîèåçá  -א על "בהגר(שהכל תלוי בו ,  החוטמא הוא היסוד

ç úéùàøá (éé çøéå ' úà(áéúë êë ïéâá  ).ה ובפרשת בראשית"ג ד"צ ז ע"ספד
ïééìú àîèåçá àìëã ççéðä çéø - שהוצרך , אחר שיצא נח מן התיבההשזה הי 

 ק"אז לא נשיב רוחא דחיי מחוטמא דעו , בדור המבולוהדינים שנתעורראת לבסם 
çøàìàà÷îåñ àùàå àððúá àîèåç éàä 1205  ìá÷úà êë ïéâáå ).א"ע קצג ע"ב(

àåòøá - א"ע קצג ע"ב (1206לשאוב את הדינים למעלה להתבסם בשרשם.(  éàäå
)àåä ( áéúëã)áé øáãîá ( øçéåéé óà ')àé íéøáã (éé óà äøçå ')áë úåîù (

 éôà äøçå)å íéøáã (éé óà äøçé ïô ' ïéôà øéòæá àìëøîúà  à÷éúòá àìå - 
כ אין "אעפ, א"וכל הדינים הם מז, שכן אז נעשו דינים בכלא. אפילו בדור שכולו חייב

שהרשעים מהפכים את מדת , )ב"קלז ע(ל "א אלא כנ"כאן הפקעה של הנהגת א
   ).ב"ב קלח ע"ה ח"ו דע"לש(למדת הדין הרחמים 

 áéúë àðàú)è ìàéðã (òîùå êðæà é÷ìà äèä , éàä1207)ñ" àðàú à
 àâøã àøôñã àúåòéðöá)ñ"àîé÷ò à (åäéà àãå ùéáå áè òîùîì à÷éîò( 

ðãåàà1208 éøòù úåçú ãéáòúàã - ולא , א" דתיקוני גלגלתא דז'דהיינו תיקון ז
שכן כאן יש שייכות לטוב , כ כאן"ד וכמשא בלב"א אלא בז"נזכר תיקון אודנין בא

 א"שעל א מכיוון, )ה למשמע טב"ג ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(א "כ בא"ולרע משא
כי שורש כל העבודה והבחירה הוא  והטעם , משפיעים כלל התחתוניםיאין מעש

                                           
וכן הוא בדפוס ".  אלפין עלמין דבסטר שמאלא'להיט בד"ב הגירסא היא "ע צב ע"בב 1202
 .מנטובא
  ".א"א"ל " נדצ1203
 .ב לא גורס את המוסגר"ע קצב ע"ב 1204
 .ל"דהיינו גם האש וגם הקרבנות כנ 1205
 .244 לעיל הערה ' עי1206
  . המוסגרב לא גורס את"ע קצג ע"ב 1207
 . כ כאן"ג גורס כמש"אמנם בדף כג ע, "אודנין"א " כג עצ"א על ספד"בהגר 'גי 1208
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 ,לשון יחידב "אזנך"והנה בפסוק נאמר . ת"ע ומל" בסוד מם שה,נ" בזואינו אלא
 וחדוותא דלא אב הם תמיד באחדות"חוו ,ב"ובסוד חא הם "אזני אש ש"והוא כמ
ש כאן " וז.לכן נכללים בחדו ,)ב"ז רצ ע"אד(  ואזלין כחדא)א"ע'  דויקראזהר ( מתפרשין

שכן הם , ולכן הם בסיום הגלגלתא. ל"סוד הנ פי הלשהוא עבלשון יחיד ' האי אודנא'
ת דגלגלתא "החוטמא הוא סיום זבאותה המידה ש, ר"ר וכוללים את כל הג"המוחין ג

, והנה תחילת הדיקנא הוא מאודנין. א"ד דא"ב ת"וכמו כן פה הוא סיום די, א"דא
éøòùå  ).ב"ע קצג ע"ב(ד הקדים לו את תיקון האודנין "לכן קודם שיבאר את ת

äéìò ïééìú -א על "בהגר(א מפריעים לאזניים לשמוע " מכאן ראיה שהשערות דז
והמה הדינים , 'הם שורש הקליא "השערות דז). ש חד"זה ו"א ד"צ כג ע"ספד

 ).ב"ע קצג ע"ב. (הגורמים סיתום לאודנין שלא יעלו אליו תפילות ישראל
1209)òîùîì àåä àðãåàå (åàâì ïéîéùø éîåùøá ãéáòúà àðãåàå - כל מעשי 

שכן , והנה המצוות בבחינת אותיות. םמשפיעיושם הם , נ"בני אדם עולים עד לזו
וכל . מכיוון שהם נכתבו בתורה על ידי אותיות, צמם הינם אותיותהמצוות בע

ה קו המדה בה מודדים את כל "ק ה"ששורשה הוא בוצד, האותיות נפקין מבינה
 ).ב"ע קצג ע"ב (1210אמנם בעודם בבינה הם רק בסוד רשימו דאתוון. נ"איברי זו

1211 ãéáòã äîë1212)ñ"éøàáã à (àîé÷òá àâøã –ים  חורי האזניים נבראו עקומ
ולכן לא יוכלו לעלות לבית המלך ,  מהו דרך כניסתו ועלייתו'כדי שלא ידעו הקלי

ל דהם אתעבידו "קאי על האודנין ר -) éàäìå éàäì(1213 ).א"ע קצה ע"ב(לקטרג 
רשים לכל ו שהם ש,ג"חווכנגד ימין ושמאל דן יאודנה' ברשימין מכאן ומכאן בב

î" è ).א"ע קצה ע"ב (מעלה במוחין אתבחין לבבחינה זו ו. התחתונים טב ובישימעש
 àîé÷òá1214)ñ" àìå àçåî äéá ïéçáéå àçåîá àìòàì àì÷ áëòúéã ïéâá à

åìéäáá) (ùéáå áè òîùîì ïéâá( - ה היי אז, פתוחים ביושרםאם היו הנקבי 
הם הרי  ,הכליםשכן  , והענין בזה. מתבחן בין טב לבישהנפיק בבהילו ולא הי

 ואין אור .אור הנשמה דבפנימיותאת לצמצם  הם סתימין כדי ,איברים דגופא
הם סוד החושים הרי  ,בגלגלתאשי הנקבים הפתוחים "הנשמה מתגלה כי אם ע

 אור הנשמה מתגלה ה הי, ואם היו נקבי האודנין פתוחים ביושר.כל דברבהמבחינים 
 ולכן אצטריכו להיות ,כ" מעשיו ראויים כאיןביותר ומתפשט לתתא אפילו למי ש

 ומבחין בין טב ,בזה נעשה צמצום וגבול בהתפשטות אור הנשמהכן  ש,יועקימין לג
 ,א לפי המשפטיהההנהגה א "בז). א"ע קצה ע"ב( התחתונים ילביש כפי מעש

בעקימו הם  ולכן האודנין .פ הדין"עאם הוא קבל תפלתם ושתתם יולהבחין אם ראוי
   ).'א נ"ש גדלות דז"פת( 1215בעומק הדיןייעשה דווקא  כדי שהדבר

àðàúåïéôãâã éøàî ïåðéà ìë ïééìú ïéðãåà åâáã àîé÷ò éàäî   - 

ל מן הנטיפו דמוחין " ר,ד"ווגא דמוחין חביזב דהיינוהמלאכים תליין במוחין 
ם שרש שרתהשלאכי הם מהרי  גדפין בעלי תליין ובו ,ש"כמושבפנימיות האודנין 

                                           
 .ג לא גורס את המוסגר"ע קצג ע"ב 1209
 .ה והיינו"ב ד" לעיל קכח ע'ועי, א"ז עג ע"א על ת" בהגר'עי 1210
 .אמנם לא מצאתי בשום גרסא כך, 'וכמה' במקום 'כמאן'א גורס "ע קצה ע"ב 1211
 . גורס את המוסגרא לא"ע קצה ע"ב 1212
 .א גורס את המוסגר"ע קצה ע"ב 1213
כדי שלא יצא האור ממנו " עקימא"שהאוזן הוא , ה דרגא"ג ד"צ כג ע"א על ספד" בהגר'עי 1214
אמנם לא , סגריםמוה' באת לפי זה יש לגרוס פ "עכ. ולכן ביכלתו להבחין בין טב לביש, בבהילו

 כן אין הוכחה גמורה שאכן זו היא גרסת ואם. צ"א על ספד"נזכרו דברי האידרא הללו בבהגר
שלא גורס את המוסגר הראשון אמנם גורס הוא את המוסגר , 'א נ"ש גדלות דז" פת'ועי. א"הגר

ואילו ,  בדפוס מנטובא שאינו גורס כי אם את המוסגר השני'והנה עי. א"ע קצה ע"וכן הוא ב, השני
 .שני נמצא אצלו בסוגרייםכאשר ה, בדפוס אמסטרדם גורס דווקא את המוסגר הראשון

 .ש באידרא כאן"כמ, כוונתו לעיון הדין במתינות ולא בבהילות 1215
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é úìä÷ (éìåé íéîùä óåò éë ìå÷ä úà ê(åäá áéúëã  .)א"ע קצה ע"ב (ג"מחו
øáã ãéâé íéôðë ìòáå - כל את  לקבל דטאסין באוירא ,ענין עפיפתם הוא

, משם עיילין לאודנין. דם ומעלים אותם למעלהאני הבפיות  מיםיוצאהבורים יהד
א בסוד "והם עולים לאו, נ"קול ודיבור הם זו. )ב"ז רצד ע"אד(ואתבחין בין טב לביש 

 - óéèð àðãåà åâáâî 'çåîã éììçé ïéðãåàã àá÷åð éàäì  ).א"ע קצה ע"ב(ן "מ

א על "בהגר( 1216ין במוח וסלקין לחדוי תלם ולכן ה,תיקוןב  צורךא עילאין אין"אוב
י "ע - àîé÷ò àåääá àì÷ ìééò àôéèð àåääîå ).1217ה והאודנין"ג ד" ח עצ"ספד

'  בגמוחין שה, התחתוניםימוחין ניתן כח לאודנין להבחין במעשה' נטיפו מג
הוא  ,ולא הזכיר דיבורגרידא  "עייל קלא"אמר ה יש לדייק את מה שהנ ו.1218דרגין

 אודניןהם עולים לעילא לו דאצילות ת"חגבסוד א שהוא "דרגא דזבש שקול הוא "כמ
 נםנ אי" זו עניינו הוא כי'מההוא נטיפו דעייל'וממילא יובן כי . ד"מוחין חבה בסוד "ה

 א עצמם"הם הארה מזיווג אורד אליכן ת אם אלאא "ן לאו"עולים למעלה בסוד מ
 éøöúàåóùéá ïéáå áè ïéá àôéèð àåääá , áéúëã áè ).ב"ע קצה ע"ב(תחילה 

)èñ íéìäú ( ìà òîåù éëíéðåéáàéé ', áéúëã ùéá )àé øáãîá (éé òîùéå '
çéåøéé ùà íá øòáúå åôà ' – כאן רואים מהו הכח להבחין בין מתיקו למרירו ובין 

י חכמה "שמבחין עדהיינו , )1219ה דעד יקירו"ב ד" ח עצ"א על ספד"בהגר(טב לביש 
ש גדלות "פת ( לעשות לאיש כדרכיו כיצדר"דרכים של חד' ובינה ודעת שרשי הג

 ולכן תפילת העני ,מעומקא דליבאש אלא התפילותאין עולים אל האודנין ). 'א נ"דז
   ).ב"ע קצה ע"ב(מ "ש בזוהר בכ"מוכלהתקבל יותר קרובה 

íéúñ àðãåà éàäåøáì  -  ובו כליל בינה,דרגא דחכמהבהאודנין הוא . 
, לבדב מציאותה אלא  ממנה ואין מושג, ואין שם השגה,1220חכמה הוא בסתימווהנה 

כ "וכמש, י שביל דקיק דנפיק לאימא"ואף זאת אינו מושג אלא על ידי נהירו זעיר ע
äì åâì ìééò àîé÷òå àåä ).ב"ע קצה ע"ב ()איוב כח יב(" והחכמה מאין תמצא"

àçåî ïî àôéèðã àá÷åð ,øáì ÷åôé àìã åàâì àì÷ ùðëîì ïéâá -  העקימו
 , שלא יפוק בבהילו המצוי באודנין באופןדרגא דאבחין בין טב לבישבחינת הוא 
אינו והוא .חללין' מגהבאים מוחין ' הוא טיפה דגהרי  ,הוא בנטיפו דמוחאדל "כמש

 ,המצוות למעלה תין הוא סוד עלי וכא.' יתשבתובעומק מחהוא תלוי שכן מושג כלל 
כ " ואח,בסוד אור מקיףעוד להיות כ עולים " ואח,א"מהם מוחין לזתחילה נעשים ש

שכלהמצוות  'דלא יפוק'' פי). ב"ע קצה ע"ב (ס"מסתלקים עוד לעילא לעילא עד א
עולים הם לעולם  אלא ,והתפילות העולים אל המוחין שוב אין יורדים לתתא

 אין בבחינה זו - éåøèñ ìëî íéúñå øéèð àäéå ).א"ע קצו ע"ב (ממדריגה למדריגה
כדי  ולכן הנקבים צרים וסתימין לתתא ,ר" לגהאין להם עליכן  ש,א"עולה קטרוג הס
אלא  ,רושםעושה לעולם לה של ישראל יתפוהנה  ).א"ע קצו ע"ב (שלא יעלו שם

ו ישראל  עד שיצתרפלאחר זמןוממתנת  תשמראיננה נענית מיד אלא נ שלעתים
 .נסתמו שערי תפילהנראה הדבר כאילו מבחוץ אילו  ו,ותתמלא סאתם של רשעים

                                           
תכלית צורתם .  הצדדים ימין ושמאל'א עומדים בב"אזני ז, ד אולי לפרש דבריו"נראה לענ 1216

א אזי הם עולים "והנה כאשר הם נתקנים על ידי קבלת שפע מא. זו היא שיוכל לשמוע טוב ורע
 .'בו מתאחדים כל הקצוות להיות למציאות א, ואז הם בבחינת מתקלא, ות אחתלהיות למציא

א "צ מוקים לה באו"א שם בביאורו לספד"א ואילו הגר"כאן באידרא עוסק באודנין דז 1217
 .ש במאיר הספרא מה שביארנו בענין"ועי, עלאין

ום ורק אז אפשר להבחין במעשה התחתונים באופן שלא תהיה ההנהגה נוטה מדי לש 1218
  .לא חסד ולא דין, קצה

הוא א " של זכן טבעוש' אודנא נטיף'המכונה את החלק הזה גם א הביא " שהגרש"ע 1219
כ "כמש(' אמוח מרק א שמקבל "כ א" משא,מוחין'  שהוא מקבל מגמכיוון , בין טב לבישלהבחין

  .)ד וענין"ה ע צ"א על ספד"בהגר
 .ג" ע'צ ריש כ"א על ספד" בהגר'עי 1220
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 âá"àæø àåä ë1221 ).'א נ"ש גדלות דז"פת (פי עומק חכמתו של יוצר בראשית לז ע"כ
 ïéæø éìâîã àåääì éåå, ïàîã ).א"ע קצו ע"ב( כלומר שבהם תליין רזין דאורייתא -

éòìã àðå÷ú ùéçëà åìéàë ïéæø éìâîãàì, ïå÷ôé àìå ïéæø ùðëîì ï÷úúàã 
øáì - וגורם , א"שכן פוגם הוא בשרשם של הסודות שהרי הוא מוסר אותם לסט

   ).א"ע קצו ע"ב(א עליה למקום הסודות "לסטשתהיה ו "ח
ïéçååöã àúòùá àéðú1222ìàøùé  à÷àòá,ïéðãåà ìòî ïééìâúî éøòùå , 

ïéðãåàá àì÷ ìééò ïéãë,óéèðã àá÷åð àåääá  àçåîî - בפרטות כאן פרש בא ל
והוא . נשמעים התפילות ועביד נוקמין ברשעיםכ "עיהיאך עייל קלא לגו אודנין ו

מחשבה זרה ובלי של  בעאקו מעומקא דליבא בלי שום תערובות ווחיןכאשר צ
 , ואז שערי מתגליין מעל אודנין,'כל המסכים והקליאת  אז הם בוקעים ,ותפני

 עולה התפילה לתוך נקבי האודניןבכך ו, דניןהאופתח  מכסים על למימרא דאינם
ב המכונה "נעשה זיווג חו - ñ"ùèáå à (àçåîá(ùðëå 1223 ).א"ע קצו ע"ב(

íîçúàå àîèåç øòæúàå àîèåçã éá÷åðá ÷éôðå  ).א"ע קצו ע"ב (1224בטישו
1225)ð"èî÷úàå à (- דדינא קצר אפיים שלא להאריך עוד לרשעים ואז ' נעשה בסט

 }:קלח{). א"ע קצו ע"ב (שלהובין דשם' ורות שהם גל שנדלקים הגב" ר,אתחמם
ïéá÷åð ïåðéàî àððúå àùà ÷éôðå,ïéøòúîå  ìëïàøåáâ  ïéî÷åð ãéáòå - הרי הם 

ïåðéàî ïé÷ôð àì ãòå  ).א"ע קצו ע"ב( אותיות אלקים ' גבורות אשר כנגדם יש ה'ה
 àððúå àùà ïéá÷åð- ס הוא כוע הריחבירואת  על כי ציערו אדםשומע אשר כ, 

מפרש שורש הנה כאן  ו.מנחיריויוצא עשן ויורדים דמעות מעיניו זה ומחמת כעס 
 הבאים מעיןז נגדין תרין ד"במוחין ועיזאת שמעורר , זה לעילא באצילותדבר 

מתאוה ' הוא יתכן ש.  וכן יוצאים אשא ותננא מנקבי חוטמאמנטיפו דמוחין
ירמיה (ז " עיואז ,ן עילאיןלתפילתם של ישראל בגלות שיעלו תפילתם למעלה למוחי

ùèáå àìéòì àì÷ àåää ÷éìñ  .1226)ב"ע קצו ע"ב (ועיני מקור דמעה) ח כג
1227 àçåîã àçéøá)ñ"àçåîá àùéøá à(ïéðééòî ïéòîã ïéøú ïéãâðå  -בחכמה  ,

 דהיינו על ידי ,"ןונגדין תרין דמעין מעייני. " המוחין'הרי הוא המוח הראשון מג
' דמעות הם סוד בה' בכן ש, ם דמעות מנטיפו דמוחיןההתעוררות שיש במוחין יורדי

ש " והוא כמ.הם מתבסמין במיין דימא רבא דחכמתאו ,גוונין דעינא סומקא ואוכמא
חכמה דגלגלתא ובינה ' בחיבאודנין הם '  שב,)ה והאודנין"ב ד"צ ח ע"דפס (הגאון

צאים הדמעות  ואז יו,י קלא דעייל לאודנין נטיף טיפה דמוחין"עשל " ור.הכלילא ביד
  יוצא הצער מלבוהי הבכי" שע,ל ומתמתקים כנראה בחוש"גוונין הנ' מן העינים מב

" לבר" -øáì ïåì ãéâðã àì÷ àåääá àùàå àððú éåøéçðî ÷ôðå  ).ב"ע קצו ע"ב(
   ).ב"ע קצו ע"ב(א שאליו נדחים הסיגים "דהיינו לסט

åàá ìééòã àì÷ àåääáã ïøòúîå ïàëùîúà ïéð1228)ñ"òúî àïéáø( 
éàä éìåë, áéúë êë ïéâá "éé òîùéå 'åçééé ùà íá øòáúå åôà ø'" ) àé øáãîá

à (- ותבער בם"ואזי , כ אשא דחוטמא"שעל ידי דעייל קלא באודנין יתחמם אח ."
àéääá  ).ב"ע קצו ע"ב(י נטיפו דמוחין של שם "שהכל תלוי באודנין ע, נמצא

                                           
. ה זו דווקא היא המחברת את השגותינו לגילויים של הבחינות העליונותכלומר שבחינ 1221

 .א בעניין רזא דרזין" לעיל קכח ע'ועי, הוא כינוי למידת היסוד" רזא"
 .ש חד"ה וז"א ד" כג עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1222
 ".וכנש"ולא " ובטש"א שהוא גורס "ע קצו ע"משמע מדברי הב 1223
 .שכל בטישה היא זווג נעלםה וכבר "דא "יג ע צ"א על ספד"בהגר 'עי 1224
 .א משמע שאינו גורס את המוסגר"ע קצו ע"מדברי הב 1225
 .ה חד רגשא"א ד"כב עכן ו, ה ובהן"ד ד"צ וע"א על ספד"בהגר'  עי1226
 ".בריחא דמוחא"ב גורס את המוסגר ולא "ע קצו ע"ב 1227
 .ב לא גורס את המוסגר"ע קצו ע"ב 1228
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ã äòéîùäàì÷ àåä  àçåî øòúà1229)àìë (- ן  המוחי'כל ג)ב"ע קצו ע"ב( , àðú
 áéúë"êðæà é÷ìà äèä) "â àì íéìäú (- זה מעמיד פרש שפסוקבא כאן ל 
חסר ומשמע חד ותיבת אזנך כתוב  "י אזנךקהטה אל"כתיב שכן כאן אכן  .סתירה

כאן ז מתרץ " וע. אודנין'ב משמע ,'כו' אזני הכתיב  אילו בשאר מקומות ו,אוזן
כ "וכמשחד היות אאודנין דשם סלקין לה'  דב,חדא יש רק אוזןא עצמו "שבאמת בז

חכמה דגלגלתא ובינה ' כי הם בחי.  דרגא דעקימא למשמע טב וביש)ב"כג ע(צ "בספד
ñ" à(ïéëøà øîåìë1231  ).ב"ע קצו ע"ב (1230הבן בחכמהכ "וכמש הכלילא ביד

ïéðãåà (-א" מסתלקין המוחין מזי אז, כאשר אין ישראל עושים רצונו של מקום, 
ועל זה התפלל דניאל שהיה בגלות בבל . ודנין דתליין שם מסתלקיןולכן גם הא

ובזה יתעלו תפילות , א"ואז המוחין יחזרו לז, א"שיחזור אור החכמה להאיר לז
ïéôãâã ïåäéøàî ïåðéà àåáø óìà äàî úéù  ).ב"ע קצו ע"ב(ישראל לעילא 

ïéðãåà ïéìàá ïééìúã,éé éðæà ïåø÷úà àìëå ' - "על אודנין ר מדב אינו "'אזני ה
, ולכן כאן הוא בלשון רבים .ם אלא על מאריהון דגדפין דמקבלים מש, ממשא"דז
 ולכן הם נהנים מתפילתם של .ב" שמקבלים ונהנים מזיווג חורתהשלאכי הם מו

äèä øîúàã äîå  ).ב"ע קצו ע"ב" ('אזני ה"ולכן מכונים , שמשם הוא חיות, ישראל
éé 'êðæà, êðæàøîúà ïéôà øéòæá  -  ב"ע קצו ע"ב(דהיינו בלשון יחיד.(   

àçåîã àììç ãçã àøèñîã  ïé÷ôðã ïéòøú ïéùîçîå ïéðãåà ïééìú
àììç àåääî –ג "צ ח ע"א על ספד"בהגר( אבא כליל באמא 1232א עילאין" גם באו

, ' אותיות הראשונות שבשם עיקרן הוא במוח וגילויים הוא באות ה'ג). כ"ה ואעפ"ד
 ב כלילן זה בזה"חו, )א"ה ואמר ה"ד ד" כא עצ"על ספדא "בהגר(ס "וכל זה הוא במו

היא הרי י אימא " עאלא ת מושגה וחכמה אינ,)ב כחד נפקין וכחד שריין"ז רצ ע"אד(
י "דבה אתפתחין ע, ' דאות ה' שערים מסט'לכן נפתחים בבינה נ. 1233לחכמההיכלא 

. לת בהם שערים והחכמה נכל'ד ונעשים נ" מיו'ונכלל ה, ד דחכמה"שביל דקיק יו
ש שעיקר "כמומשם תליין אודנין ו ,שם בינהש' מחלל ב דהיינו 'חד חללא'כ "ומש

באמת כן  ש, האודניןנתא בחייבינה עצמה השמר לו אין ו.דבינה' גילויים הוא בסט
 והם .ת"רק מסטרהא מצד התפשוטתה בזאלא כ אין השגה כלל "בבינה עצמה ג

שערי ט "מ'  פעמים ז'דהיינו ז, ת"בזוא "דנפיק מינה לתתא בזשערי בינה ' נבסוד 
 אינו מושג כלל והוא בבינה עצמה, הרי הוא השער החמישיםשער העליון ה ו,בינה

 הארה וכח כת נמשםל מש" ר- ñ"úéà à (ãç àòøú(àåä àã1234  ).ב"ע קצו ע"ב(
 שעיקר הז מביא ראי" וע,ז הוא מבחין בין טב לביש" ועי, אל האודנין1235רההבחי
çúôúàå ÷éôðå ãéâðã  ).א"ע קצז ע"ב ('אזן מלין תבחן' דבינה'  הוא מסטרההבחי

àðãåàã àá÷åð àåääá - הוא מסט"דנגיד" :ד"נגד חבכלשונות ' גנקט כאן ב  '
 בדעת "תפתחאו", "נפיק" ובבינה שם הוא . לתתא לבינההדחכמה והוא באתפשטותי

 áéúëã éë ïéìî ïæà ).א"ע קצז ע"ב (מפתחא דכליל בשית) ב"צ טז ע"ספד(הוא ש
ïçáú) ãì áåéà (-  בלשון יחיד וגם בלשון נקבההן " אזן"בפסוק זה נזכרת תיבת 

 ת מושגנהאינכן  בחשבון שהשחכמה אינ, לעילטעם שכתבנו ה והוא מ").תבחן("
 הכל בין טב ריףתצי א" וע,לחכמה'  שהיא נוק, מבינהמתחילה רה ועיקר הבחי,כלל

 כל דבר ם שבו מצרפי,רהלשון בחימ שהוא "תבחן"' פי ו.נקבה'  ולכן הוא בללביש

                                           
 .ב גורס את המוסגר"ע קצו ע"ב 1229
 .ה והאודנין הן"ג ד" ע'צ ח"א על ספד" עוד בהגר'ועי. ד"א מ"י פ" ס'יע 1230
 .ב גורס את המוסגר"ע קצו ע"ב 1231
  .ש"עיי, ו שם"כתבנו בנוסח זה מכח הערת הלש 1232
 .א שם"ובגר" נקודה בהיכליה: "א"ז יד ע" ת'עי 1233
 .א לא גורס את המוסגר"ע קצז ע"ב 1234
 . לקמן'ועי, היינו ההבחנה בין טב וביש 1235
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 זו -) æ íéìäú (úåéìëå úåáì ïçåáå áéúëå ).א"ע קצז ע"ב(ל " אלידע אם הוא טוב
àúåèùôúàã àøèñîå  ).א"ע קצז ע"ב(ראיה נוספת שבחירה הוא בסוד בינה 

 àôåâá åèùôúàã ïéòøú ïéùîçã àììç àåääãøúàáàáìã , èùôúî éøàù 
òøú ïéùîçã àììç àåääïé -  הארתה   בלב כי אםתבינה עצמה מתפשטהאין

י "עהוא  ויולישגאלא  חכמהבהאודנין הוא סוד שעיקר לעיל  בארנתש זהו ו,לבד
כללא דכל מצוי  שבו ,חכמהה שרשו האמיתי הואה שרבחיה סוד וזהו ,בינהה

 äðéçá äéá éø÷ àðãåàå, éø÷ àáìáå ).א"ע קצז ע"ב (האצילות ובו אתבחין הכל
ðéçá äéáä, ïéèùôúî ãç øúàîã íåùî - ומחכמה דאגניז ,שניהם נפקין מבינה 

ñ" àúåèùôúàã àøèñîå àðãåàã àá÷åð àåääá à(1236 .)א"ע קצז ע"ב (תמן
 àã ìòå éøàù àáìã øúàá àôåâá èùôúà ïéòøú ïéùîçã àììç àåääã

 áéúëã äðéçá äéá éø÷ àáìáå äðéçá äéá éø÷ àðãåàá)â ãì áåéà (éë ïæà 
å ïçáú ïéìî áéúë)é æ íéìäú (åáì ïçåáå ãç øúàîã íåùî úåéìëå ú

ïéèùôúî(.   
àøôñã àúåòéðöá àðàú )ב"כג ע( íåùîçáà àã àðãåàã é ïéáå áè ïéá ï

ùéá –כל , )ה דעד"ב ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר (1237א" זהו הטעם שאין אזניים בא
הקוין ימין  ' מבםתיקונים דיליה ההלכן כל ו ,ק" בו,א"י ז"הנהגת העולם הוא ע' בחי

 שם אתבחין ,אודנין ימינא ושמאלא' ישנם בו הנה כנגד ו. חסד ודין, טוב ורע,ושמאל
 ).א"ע קצז ע"ב(ת "תתא בזוכפי הבחנת האודנין הוא מתעורר ל, כל עבודת ישראל

àðéãå éîçø àìàîùå àðéîé ùéáå áèã àøèñ úéà ïéôà øéòæáã àìë êë - 
א "ת זג הנהשכן "רחמי ודינא, מאלאימינא וש, טב וביש"שילש דבריו לומר 

 ונשפע , ותובע דיןא"לאזני ז א"הסטעולה  ,נותועוהגוברים ר שא כ:' לגתמתחלק
 רע ראא וזה נק"סטתביעת ה מה נקיההיתעונש להנקם מרשעים כדי שהקדושה 

 אלא ,ויש שאין נשפע עונש להנקם". טב וביש" והיינו הבחינה המכונה כאן ממש
נשמת הצדיק תזדכך שכדי  , יסורים של אהבהניןעכו ,דקדושה'  מסטעצמו באהדין 

ימינא "והיינו הבחינה המכונה כאן ,  קדושיםם דיניבחינה זו מכונה ו. יותרעוד
 ,טוב הנשפע לתתאהאפילו בשפע הנה יש צורה של דין המחלקת ו". ושמאלא

ד ניתן קצבה לחסדים "מצד מדהאך  ,מצד החסד דרכו להשפיע בלי גבולאמנם ש
ק שבה נעשו הכלים "דבוצד' סוד קו המדה מסטב ום התחתוניכולתשיתפשטו כפי י

והיינו בחינת  ,ם וכל זה הוא לפי הכנת התחתוני.גבול לכל דברה ובה ניתן ,דאצילות
 1238א" דזדחוטמאשלהובין '  ענין גולומר שזהכמו כן אפשר הנה ו". רחמי ודינא"

והנה כתוב בליקוטי ). א"ע קצז ע"ב (ל" הנםדיניאופני ה' התעוררות גסוד שהם 
בבריאה הוא  "רחמי ודינא" :א"בזא ש"דסט ע"ש על בי"ר י"ק ט" בענין ח1239א"הגר

טב " סטרא דמקום, ב" בדרגא דחו רחמיהששם כולו טוב רק שזה דינא קדישא וז
ימינא "ואילו  ,ג" בדרגא דחור"טומתחילה בחינת חלוקה ל והוא ביצירה שם "וביש

 והוא בדרגא  שזה ימינא וזה שמאלאאלאכולא רע הוא  ששם הבעשיהוא  "ושמאלא

                                           
 .א משמע שאינו גורס את המוסגר"ע קצז ע"מדברי הב 1236
 .א"כמו שיש בז" טב וביש"שכן שם אין בחינת  1237
שבדף " משחית"ו" חימה" "אף"הרי המה כנגד בחינות הדין " עשן אש וגחלי אש"דהיינו  1238

 .ב"ז ע"קל
ויצירה  , בריאה כלו טוב,ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 1239

'  ג,הכללות'  שהן ג,ה" ונו,ג" וחו,ב שניהם רחמים" ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע,ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי. ל"עכ,  ובקריאתו, והשם בכתיבתו,ק" אקי,' ונוק,א" ז,א" א,שמות שכוללן הכל

ע למעלה "ת ביעולמו' גנ והן ב"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח
 ,א" כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב,שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים

 ,דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק" והן אותיות ח,'ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
 כי אין  אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא,ר"אתוון ט'  ושם ב,ונחש ר מטה"ה טו"וביצירה ע

  .ל"עכ, ה"ר ומנח" או,ש"אתוון י'  ושם ב, כי היא מסתלקת קודם החטאלםבה חטא לעו
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 àçåîá ìéìë àðãåà éàäå, àçåîá ììëúàã íåùîå ).ב"ע קצז ע"ב( ה"דנו
á ìééòã àì÷á ìéìëúà ãç àììçáåäé, äéá éø÷ àðãåàáå äòéîù , äòéîùáå

äðéá ìéìëúà,òîù  ïáä øîåìë  - ב " והם חו,סוד חכמה דגלגלתאבאודנין הם ה
חללא ה "הבינה גם ה תנכללובמוח זה . )'א פרק ג"ח שער ז"ע(  חכמהמכוניםהעילאין 

חכמה אינה כן השהחכמה ל מצד " ר, ומשום דאתכליל במוחא בחללא חד.תרעין' דנ
 שם מתעכב שהקול ,ל" ר.ה מצד זה אתכליל בקלא דעייל בי,לבדבבינה ה אלאנגלית 

החכמה לבדה היה השפע יורד שכן מצד , ת"ואינו יוצא בבהילו להשפיע מיד שפע לז
, ולכן האודנים נעשו בעקימו, אמנם מצד הבינה יש מקום להבחין בין טב לביש, מיד

ñ" à(çëúùà  ).ב"ע קצז ע"ב ('הבן'כ "והיינו מש. והשפע מתעכב מלרדת
ìëúñàå1240 (ì÷úà àì÷úî ãçá àìëã -ב הם "חושכן  ,1241ב כלולין זה בזה" חו

ìîååäéøàîì ïéìà ïéïïéøàîã 1242  ïáäéúà ).א"ע קצח ע"ב (מתקלאהסוד ב
 òãðîìå àìëúñàìå òîùîì– ל שאין מוסרין סתרי תורה אלא לחכם "ש חז"כמ

' כ כאן ג"וזהו מש, ד"שהוא בסוד כללות המוחין חב) ב"חגיגה יא ע(ומבין מדעתו 
ולבי ראה "כ "כמש( דחכמה 'מסט" ולאסתכלא" דבינה 'מסט" למשמע: "לשונות

   ).א"ע קצח ע"ב(דדעת ' מסט" ולמנדע", )1243) טזת אקהל" (הרבה חכמה ודעת
ú"áéúë ç éé 'åâå éúàøé êòîù éúòîù') â ÷å÷áç (–  שכל הראימכאן 
äàéáð ãëã òãåîúùà àø÷ éàä  ).א"ע קצח ע"ב (א תליא באודנין"הנהגת ז
 àùéã÷)ñ"àðîéäî à(1244òãéå ìëúñàå òîù  -ד "נגד חב לשונות כ' נקט כאן בג

 וזהו עניין מה  והיינו שעלה ברזין עילאין דתליין באודנין.ל" וכנ)וידע, אסתכל, שמע(
 ò íéà÷åì áéúë ïéìà ïéðå÷ú ).א"ע קצח ע"ב (''וקאים וכו' ז"שממשיך ואומר אח

éúàøéïîú ,ïéôà øéòæá éàä äéî÷ øáúàìå àìçãì àåä úåàé  øîúà -  אחרי
 ששם אתבחין ,ש" והוא כמ".יראתי"כתיב אזי " שמעתי שמעך"ל דקאי על קרא ד"הנ

מי שאינו  לעאפילו וחסד גמור הוא  הכל םק ש" ואינו כמו תיקוני דע,בין טב לביש
íù (éé 'êìòô  íéðù áø÷á(áéúë äî òãéå ìëúñà ãë  ).א"ע קצח ע"ב (כדאי

øîúà ïéîåé ÷éúòì éàä åäééç –  י תיקוני "א ע" שיתבסמו תיקוני זהתפללחבקוק
ע "ב (רחמים ויתהפך כולו לחיוורכולו  הא יהי" גם זבכך ו,ק שהם רחמים גמורים"ע

ìëáåàðîæéé çëúùéã  'éé'1245åéá "ä ã"ìã óìàá åà éðîæ éøú à" ú  ).א"קצח ע
åéå"ä ã"ïé÷éúòã à÷éúòì ãçå ïéôà øéòæì ãç à1246 , ìò óàåáâãç åäìëã , 

åø÷à àîù ãçå -וזהו , א"ק וחד בז"מ חד הוא בע"מ,  אף שהם שוים באותיותיהם
, ה" באותיות הוי'י וא"שכן אפילו כשאחד הוא באותיות אדנ, 'דכלהו חד' עניין אמרו

   ).א"ע קצח ע"ב(א "ק וז"והם בע, 'וחד שמא אקרו'מ בקריאה הם חד וזהו "מ

                                           
 .א לא גורס את המוסגר"ע קצח ע"הב 1240
א שלכן נקראים " ע'צ סוף ב"א על ספד" בהגר'ועי. ללא תלות בעבודת התחתונים, תמיד 1241

ה "ב ד"ז רצ ע" אד'ועי. מידישכן דודים זיווגם הוא רק לפרקים ואינו ת, "דודים"ולא " רעין"הם 
 .כחד נפקין וכחד שריין

שמגיה , א"ע קצח ע" ב'אמנם עי. א"ד ע"וכן הוא לקמן קמ, כן הוא הגירסא בכל הדפוסים 1242
ל לחכמים "ור, 'למארי מידין'ל" למאריהון דמארין"את לשון האידרא מסברא דנפשיה ומשנה מ

 .ליוניםשלהם ניתנו אלו הרזין ע, העוסקים במדות העליונות
 .ה ואמר"ג ד"ב ע"צ כ"א על ספד" בהגר'עי 1243
 .א לא גורס את המוסגר"ע קצח ע"ב 1244
הוא הם כל אחד מ שבחינות של מתקלא' א שיש כאן ב"צ ריש יב ע"א על ספד"בהגר'  עי1245

 .ה והתקונין"ב ד"צ כה ע"א על ספד" בהגר'ועי, ע"ה בפ"וישם הגילוי של 
 .א"ק וא"הוא כינוי לע" עתיקא דעתיקין"ש, ועניןה "א ד" ע'צ ה"א על ספד" בהגר'עי 1246
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éé áéúëã àðîæá àìî íù éø÷à éúîéà ïðéðúå 'íé÷ìà1247 àåä éàäã 
àìî íù, àìëã ÷éúòã1248,ïéôðà øéòæãå ,éø÷à àìî íù àåä àìëå  –א " ז

éø÷à àì øàùå  ).ה והענין"ד ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(א "א אלקים לגבי אנקר
 àðîé÷åàã äîë àìî íù)á úéùàøá (éé òèéå ' úåòéèðá àìî íù íé÷ìà

àúðâ - ב"ח ע"ע קצ"ב (1249ק"א בע"זה מורה על הזמן שאשתיל ז(. éé øúà ìëáå '
àìî íù àéø÷úà íé÷ìà,éé  'éé 'ä àìëàåàììëá   àðîæ àåääåéø÷à ø ïéîç

àìëá – הא, ה"ה ב"ג המידות שבפרשת כי תשא נאמר פעמיים שם הוי"באמירת י' 
éé ' êìòô ).והתקוניןה "ב ד"ה ע"צ כ"א על ספד"בהגר (א"והשני כנגד ז, ק"כנגד ע

 åäééç íéðù áø÷á)â ÷å÷áç (øîúà ïéîåé ÷éúòì -א " חבקוק התפלל שישתרש ז
êìòô ïàî  .)א"ע קצט ע"ב(ארה משם ובכך יזכה לה") קרב שנים("ק "בע") פעלך("

úåéðåîã÷ íéðù ïåðéà íéðù áø÷á ïéôà øéòæ1250íã÷ éîé ïåø÷àã ,  ïåø÷à àìå
 íìåò úåðù–" שהם קדמאין לכל , א"ת דרדל"הוא כינוי לז" שנים קדמוניות

 'שכן הם ו, 1251"ימי קדם"ולכן מכונים הם גם . א"ומשם נמשכת חיות לז, האצילות
ה פנימיות "ה, שהם פנימיות השנים העליונים" בקרב שנים"והיינו , ימי בראשית

 íã÷ éîé ïåðéà úåéðåîã÷ íéðù, éîé ïéìà íìåò úåðù ).א"ע קצט ע"ב(א "וחיות דז
íìåò,íéðù áø÷á àëäå  – "שבהם מתנהג העולם ושם יש , א"הם בז" שנות עולם

גה כלל ושם אין לנו הש, א"ת דרדל"שהם בז,  ימי בראשית'כ בו"משא, לנו השגה
 -  íéðù ïàî,åîã÷ íéðù úåéð,åäééç  ïàîì,ïéôà øéòæì åäééç ).א"ע קצט ע"ב(

äéìéã åøéäð ìëã  ).א"ע קצט ע"ב(א "א שבזה תלוי חיות ז"דהיינו פנימיות דז
âáå åîéé÷úà úåéðåîã÷ íéðù ïåðéàî"åäééç øîà ë,øåëæú íçø æâåøá   àåääì

 ïé÷éúòã à÷éúòã äàìò ãñç-שהוא ,ל חסד דגלגלתא" ר,ה לההוא חסד עילא 
פומא ב והוא חסד דגניז ,ל" הנןאלפי שני' הם והרי  ,1252יומא דכליל כולהו יומין

ק "ובע ,ק"ק דכליל כל הו"חוטמא דעובסוד  , ביסודה" ה)א"ג ע"זהר משפטים קכ( דאמה
השנים "כל את כולל הל "ל להשפיע מחסד עילאה הנ"ר, 1253תיקוני גלגלתא' והוא 

øòúà äéáã  ).ב"ע קצט ע"ב (א" של זםהדיניאת להמתיק כדי  ל" הנ"קדמוניות
àìëì ïéîçø - ב"ע קצט ע"ב(נ דאצילות וגם לנשמות דלתתא "כלומר גם לזו.( 

àîçøì úåàéã ïàîìå àîçøì éòáã ïàîì -פ " עת מתנהגנהק אי"עחינת  ב
 כלומר שאינו מובן למטה כל ההנהגות עבודת התחתונים ואין שם השגה כלל

 ,)א" ע'ברכות ז ('צדיק ורע לו כו סוד טענתבהוא כן  ש, משם לתחתוניםהיוצאות
פ טעם כמוס "ענכון ואמת הכל  ובסדר נכוןהוא הכל שבאמת לאמיתה מ בודאי "ומ

   .)ב"ע קצט ע"ב ( שהוא נסתם מעין כל חיאלא
את תיקוני א עתה מתחיל לבאר "תיקונים דגלגלתא ורישא דזהכל את אחר שביאר 

 ה לא היילהתח ב- àðàúøà "àéîù éìò àðãäñà ù .)ב"ע ר ע"ב( הדיקנא שלו

                                           
 'ועי. כ"אלקים סטרא דנוקבא ע, ה סטרא דדכר"הוי ,ל" זב"צ כו ע"א על ספד"בהגר'  עי1247

א " ושערא דז,דחסד' א הוא מסט"שערא דאשאפילו , ל"ה עתיק וז"ב ד"ז קמג ע"א על ת"בהגר
  .דגבורה' מסט

 .ב"ז ע" לעיל קל' עידשם זה הוא כינוי לבחינת עתיקא דעתיקין 1248
 .ה וענין שמא"א שם ד"א ובהגר"צ כה ע" עניינו בספד'עי 1249
הוא כינוי לתיקוני " שנים קדמוניות"ש, ה אם יהיו"ד ליקוט ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי 1250

 ).ד"הן תיקוני גלגלתא והן ת(א "א
 את עומק ונראה אולי לבאר". ימי קדם"א מכונים "ב שכל תיקוני א"ד ע" לעיל קל'עי 1251
 מקורו 'ועי, ד"א דרך תיקוני הגלגלתא ות"א בהתלבשותו בא"שיש כאן גילוי של רדל, העניין
 .ג" ע'צ ריש ד"א על ספד"בבהגר

 והוא אור יום ,ל"חסד בפום אמה כנ, ל"ה וכאן נשלמו וז"ד ד" ע'צ י"א על ספד" בהגר'עי 1252
ק שהן כל "ומין שכולל כל הו שהוא יומא דכלהו י,הראשון שאדם רואה מסוף העולם עד סופו

 .ל"עכ, העולם
 .ה ובפרשת בראשית"ב ד" ע'צ ז"א על ספד" בהגר'עי 1253
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ווי אי  )ב"ז ע"לעיל קכ( כ אמר" ואח,לבדבא "תיקוני זאת לגלות אלא י "של רשבדעתו ב
א אם לא " זיתיקונאת  לבאר לא יתכןשהבין שכלומר  ,'גלינא ווי אי לא גלינא כו

 ,ו עמו מן השמיםק שהסכימ"אחר שראה ברוהל .ק" תיקוני עאתשיקדים לבאר 
דהיינו שכביכול  ,"אסהדנא עלי שמיא" אמר ,תיקון גדול בכל העולמותז "עינעשה וש

 לשמא לא היה אלאשכל כוונתו בגילוי אלה הדברים עליו ד ֵעה ְל" הקבאתהעמיד 
עוד יש לפרש באופן  ).ב"ע ר ע"ב (עשה תיקון גדול למעלהיי שכלומר כדי ,ה"דקוב
ואשים דברי בפיך "ש "כמו , בורא שמים חדשים, התורהי חידושי סודות"עש, אחר

חידושים שנתחדשו ה ולזה אמר כאן שכל ,1254)ישעיה נא טז" ('לנטוע שמים כו' כו
כן את כל זאת  ש,כ" עיןתקנ ש"השמים"את לעדות על כך  והעמיד ,י הם אמיתיים"ע

דהיינו מלאכי  -  ÷àðìòã ïéìà ìëìå1256ïéîéé ).א"א ע"ע ר"ב (1255ק"ראו ברוה
שכל  - ïéìà ïéìî ïàãçã ïéîìò åäìëá ).ב"ע ר ע"ב(השרת שנמצאו שם 

ע רא "ב (1257נתחדש כאן שהם גרמו לזיווג. העולמות שמחים ונהנים מהחידושים
כן  ש.כמעיין הנובערבי שמעון ק נוססה בו ונעשה " רוה- éìî éàáìá ïàãçå ).א"ע

של וברשותה  ,)א"ברכות לא ע (אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה
àúëåøô åâáå  àñéøôã äàìò ).א"ע רא ע"ב (מה שגילהאת גילה הוא ש השכינה

òð àð-למעלה משם הכל . 1258א"ב וקלא ע"קל עכדלעיל " פריסא עלאה" זהו ה
מתטמרין 'המתנגד מאד לגילויים האלה שהם  א"סתום כדי שלא ישלוט שם הסט

כן מעיקרא דברים  ש. שנתגלו דהיינו המילים הללו– ïéøîèúî ).א"ע רא ע"ב (''וכו
א "ע ר"ב (א" ולא יקטרג עליהם הסטישאלא ישלוט בהו עינא בכדי שנכסו אלו 

י "הם עולים למעלה למעלה עד לח,  דווקא על ידי כך שהם מתטמרין- ïé÷ìñå ).א"ע
 àìëã à÷éúò åäì æéðâå ).א"א ע"ע ר"ב(ל דגניזין ברזא דאוירא ובוצינא "עלמין הנ

ìëî íéúñå æéðâ à- גניז"אמר ' גניז וסתים מכולא'ש "מו .גלגלתאדת "שעולים לז" 
 ).א"ע רא ע"ב (1259נגד מוחא סתימאהכ "וסתים" ,הוא גניזא מאודכן נגד אוירא שכ

àììîì àðéøù ãëå ,øòúî ïéùéã÷ ïéìî éðä ìëã àéøáç ïéòãé ååä àìïéàëä  
äàëæ  ).א" עע רא"ב (1260ל" כנק"כוונתו לגלות כל תיקונים דעב ה לא היה תחיל-

àëäã àééøáç ïåëé÷ìåç –א"א ע"ע ר"ב (1261חסדים עילאין' נשרשים ביכן הם  ש.( 
éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïåëîò é÷ìåç äàëæå –והוא  ,סוד הדעתבהוא י " רשב

                                           
כי כאשר "ועל דא כתיב , מההיא מלה דאתחדש באורייתא: א" ע' זהר בראשית ה'עי 1254

עשיתי לא , )ישעיה סו כב(" 'השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני וגו
ואשים דברי בפיך "ועל דא כתיב , עביד תדיר מאינון חדושין ורזין דאורייתאד, כתיב אלא עושה
 כמה ' וכוהשמים לא כתיב אלא שמים, )שם נא טז(" לנטוע שמים וליסוד ארץ, ובצל ידי כסיתיך

אל , עמי אתה, ולאמר לאינון תרעין ומלין דמצויינין אלין על אלין, ולאמר לציון עמי אתה, דאתמר
, מה אנא במלולא דילי עבדית שמים וארץ, למהוי שותפא עמי, אלא עמי אתה, תקרי עמי אתה

 אינון דמשתדלי ןזכאי, אוף הכי את, )תהלים לג ו(" ה שמים נעשו"בדבר יהו"כמה דאת אמר 
 .באורייתא

למימרא שרק , הוא לשון של עדות יחיד" אסהידנא"ב משמע ש"שכן מדלעיל קלב ע, ק"צע 1255
 .ואילו כאן משמע שכולם ראו, לא רואיםכ אחרים ש"הוא רואה משא

 .'דקיימין' אלא 'דעלנא קיימין'ב שאינו גורס "ע ר ע"ב' ועי. שבגללינו הם קיימים' פי 1256
ולכן כולם , ומוריד שפע לכל העולמות, כלומר שלימוד חכמת הקבלה גורם זיווג למעלה 1257

 .שמחים בשלימותם
  .א"ה ע"ב ודף קל"ד ע"ל קל" נדצ1258
, ע"אמנם לכאורה צ. ס"ן עולה למו"שכל מ, ה ביה סליקו"ד ד" ע'צ ד"על ספדא " בהגר'עי 1259
אלא . א"שם כתוב שזה הכוונה כאן היא לרדל, ה ביה סליקו"ב ד"ז ע"צ י"א על ספד" בהגר'שכן עי

 .א"א דרך הקד"וגורם לזיווג בינו להארת הרדל, ס"ן עולה למו"ל שכוונתו היא שכל מ"כ צ"בע
 .בור המתחילכוונתו לתחילת הדי 1260
 .ה אהבתי אתכם"א ד"ח ע" לעיל בהקדמת האידרא קכ'עי 1261
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 ,ב"בעוההן ז ו"בעוהעמהם הן  והוא בחיבורא חדא ,המאיר בהםשל החברים שורשם 
   .1262)א"א ע"ע ר"ב. ( יצאו'משורש אכן כולם ש

ø çúô"øîàå ù ééá íé÷áãä íúàå 'åâå íëé÷ìà ')ã íéøáã (-  קודם
 ,"'ואתם הדבקים כו"סוק פלבאר את התחיל מ ,א"תיקוני דיקנא דזאת באר יבוא לש

ïàî  ).א"ע רא ע"ב (ז"א בגוונא דאדם ממש בעוה"תיקונים דזהר כל ואיבכהקדמה ל
åäá áéúëã ìàøùéë àùéã÷ àîò  êåîë éî ìàøùé êéøùà)âì íù ( áéúëã

éé íéìàá äëåîë éî' )åè úåîù (-לאחר שביאר את כל התיקונים בצורת האדם  ,
אזי , וכאשר האדם מקיים התורה ומצוות. התבאר שהאדם אכן נברא בצלם אלקים

ללמדינו שאשרי מי " אשריך ישראל"ולכן יש לשבח . מתגלים בו הגילויים הללו
ע "ב(וכמו שמפרש והולך , ים בו גילוייםשכן אז אשריו שהרי מתגל, שנוהג כישראל

ל "ר - ïéã àîìòá àùéã÷ àîùá àåä ïåäìã àúå÷áãúàã íåùî ).א"א ע"ר
הכל תלוי כן  ש,'ין בו יתזאחוהם  כ"אעפ ,הם מלובשים בחומרבו  ש,ז"אפילו בעוה

 פשטיםמואז יהיו כן  ש-  úé éúàã àîìòáåøéàëäî ).ב"ע רא ע"ב(בישראל 
כ " משא.שלא יתפרדו כללכך  ,תיהם צרורות בצרור החיים נשמונהייהת ו,מחומר

} .קלט{ ).ב"ע רא ע"ב(ו " ח'ונות לפעמים הם נפרדים מאתו יתוי ע" שע,ז"בעוה
1263íúäãàé÷éãö äéá ïéøéøöã àøåøö àåääî äéðî ïùøôúî àì  -  שורש

 טיפה דמוחין להוליד 'שכן בזיווג נותן הוא לנוק, א"נשמות ישראל הוא ביסוד דז
רבים ' והיינו דנקט בל. וכך היא המידה בכל מצוה שאנו עושים, ה נשמותממנ

ää" íé÷áãä íúàå ã ).ב"ע רא ע"ב (1264כאחד) נ"כנגד דו( כנגד צדיק וצדק 'צדיקיא'
ééá') ã ã íéøáã(,ééì íé÷áãä áéúë àìå ',ééá àìà  'ùîî -  בה"מדכתיב'" 

 ה הי,"'לה" כתוב הכ אם הי" משא. ממש לעלמין' ית דבוקים בוישראלמשמעו ש
 ה הי"'לה" כתוב האם היש, ל"י ועוד .ו"ח'  ממנו יתמשמע שלפעמים מתפרשין

מכילתא (ש "כמו ,דמות אליויל' דביקות במדותיו יתהמצד שכוונת הדבר היא משמע 
   ).ב"רא ע ע"ב (ממש'  משמע בה"'בה"כ מדכתיב " משא.'מה הוא רחום כו) 'השירה ג
' פרצוף נוקכן  ש1265א ספירת מלכות"ואין בז, א"ס של ז" טא כוללים את כל"ד דז" ת'ט

דיקנא  :ב"קכב עש בזהר משפטים "וכמ, ס והעטרה נכללת ביסוד"א לי"זאת משלמת היא ההכללי 

בינה (ואמא בתרין הא חמשה ) ת"חכמה חסד ות(אתפלג נהירו דאבא בתלת נהורין ' וכודמלכא 

ד " ת'שכל ט, עלה בידן. 'וכוהא שיתא ) כתר(רא  נהודחסד וגבורה בח) י"ומהם נעשו נה, וגבורה

 ).ב"ע רא ע"ב( א"א הבאים ממוחין דאו" נהירו דאומכוניםב ה"נעשים על ידי המוחין הרי הם חו
àùéã÷ à÷éúòã äàìò àøé÷é àð÷éã ïî úéçð ãë àðàú1266 -א יש " בדיקנא דא

ף הוא המשח רבות מתחלק א. 1267ג נביעין דמשח רבות"ג תיקונין שבהם נגדין י"י
אמנם ). ה בתליסר"ב ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(א "ס לדיקנא דז"ונביעין ממ, ג"לי

'  ומהן נעשו ט,א"לזק "מענפקין דתשעה מבועין על א ומדבר "כאן הוא דיקנא דז

                                           
, ל"וז, ג"ב טז ע"הוא המבואר ביהל אור ח, י"מעלתו המיוחדת של רשבבהבנת ' אופן ב 1262

ד לפי שמשים מחשבתו במי שלמטה "הלימוד לאחרים גדול המעלה מאד שלימודו הוא מ
הוא נקבה לבד מקבל מהספר ולא מאדם אבל כשלומד מעצמו , נ"ממדריגתו והתלמיד מעלה מ

ש הרבה קבלתי "וזהו מעלת החבורה וז, והוא כמו הגשמים שאינן באין מלמעלה שנדמין לספיחין
 .ל"עכ, )א"תענית ז ע (' ומתלמידי כו'כו

פ " בדפוס וילנא שם הגירסא שונה מכפי שהבאנו כאן והוא ע'עי, לעניין דיוק הגרסא כאן 1263
 .א"מ בדברי הגר"ו כן מכיוון שכן מדוייק בכדפוס מנטובא ונקטנ' גי

בגין דתרין דרגין , מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, תנינן: א"ב ע" זהר בראשית ל'עי 1264
, וברית דא רחל, אות ברית דא יוסף, דכר ונוקבא, צדיק וצדק, זכור ושמור, מילה ופריעה, אינון

 .ואצטריך לחברא לון
 .'רק אח שער דרושי הצלם פ"ע' עי 1265
 .ה ואמר כל מה"א ד" כד ע,ואמר ואחסיןה "ד ד"צ ג ע"א על ספד" בהגר'עי 1266
  . הדיקנאפנימיותהוא הנסתר בזה ב ש"ע טז ע"ב' עי 1267
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ארבע עד ה "דב "צ יח ע"א על ספד"בהגר (1268הן תמיד בור שאא "זדיקנא תיקונים ל
. א" דז'א אל ט"ד דא"ג ת"דמשח רבות היורד מי דהיינו סוד נהירו 'כד נחית'). לגנתא

ק הוא מכונה "לכן אפילו לגבי דיקנא דע, "יקירא"א מכונה "מכיוון שגם דיקנא דזו
ס ששם הוא בסוד " משום דנגיד ממו"קדישא"כאן קראו . )ב"ע רא ע"ב" (עילאה"

" טמיר" - àìëî øéîèå íéúñ ).א"ע רב ע"ב (ת"הויו' גוכנגד קדושות '  גתשוקד
ש "ה וז"ג ד"ח ע"צ כ"א על ספד"בהגר (1269הוא על ידי אחר" סתים"ו, הוא מצד עצמו

רק ו , הדיקנאתא אינם מלבישים א" שאפילו או,שאינו מתלבש כללכלומר , )טמיר
מזלות ה' נגד בכ' סתים וטמיר'בכפל לשון  ואמר .1270בו ונכללים יו תחתםמכוסי

ואילו בעילאה , זלא תתאה יתיר ממ"טמיר" מזלא עילאה הוא . כלל הדיקנאםשה
 ,מזלא תתאה תליא אימאבועוד כי , ושורשו הוא באוירא דלא אתפיס, תליא אבא

 הוא סתום בקרומאכן  ש"סתים" והוא המכונה כאןס "ק מו"והוא שורשה מבוצד
   .àùéã÷ úåáøã àçùî ïéôà øéòæã àð÷éãì ).א"ע רב ע"ב(

àåàîéú éåééçì àìà äîìù øîà àìå çëúùà àì àð÷éã )  éø÷ àìå
éãàð÷( - ל שלא נזכר זקן "ר, לא אשתכח)ג"חוץ מזקן הכה, )' ית1271אצל מידותיו 
). ה דיקנא עד"ד ד"צ יז ע"א ספד"בהגר (1272)תהלים קלג ב" (זקן אהרן"ה בחינת "ה

הקדים לכדי דבריו את  האידראהפסיק , א"והנה לאחר שהזכיר שיש דיקנא לז
 כן המקור ש,"א"דיקנא דז" דבר כזהשהרי לכאורה לא מצינו כלל שיש הקשות ול

ושם כלל ) ה יא ולהלן(א הוא במה שגילה שלמה המלך בשיר השירים "לכל תיקוני ז
 אלאא "שבאמת יש דיקנא בזומבאר והולך . מאסתברק הלחיים אלא דיקנאלא נזכר 

 )ב"כח ע( àøôñã àúåòéðöá àðàú éëä àìà ).א"ע רב ע"ב (שלא נזכר מגודל יקרו
ק "שתיקונים דעלא זו בלבד שלמימרא " דיקנא לא אדכר"ב "כ שם פ"מש דהיינו -

 אלא )ב"ב ע"לעיל קל( ק בכללו לא אדכר באורייתא"כל עכן  ש, בקרא כללמזולא נר
øëãà àìå æéðâå øîèàã äî ìë  ).א"ע רב ע"ב(ל " וכנא לא נזכר" דיקנא דזלואפי

àééìâúà àìå, àìëî àøé÷éå äàìò éåä äìî àåää )íåùî( -  ליכא מידי דלא
עין כו ,רוש שלא נזכר בפיאלארק .,מ בתורה"נרמז בכבוודאי ק " וע,רמיזא באורייתא

שהזכיר ' כוו "ראשו כתם פז) "ש ה יא ולהלן"שיה(ה "שהזכיר שלמה המעמה ענין 
 )שם יג(ברמז כי אם נזכר אינו רק אילו הדיקנא  ו,רושאלו בפיהתיקונים את ה

מגודלים בשערות ש ל"ראמנם רומז לכך שהלחיים ,)גשם י" (לחייו כערוגת הבושם"
 âáå"íåùî àð÷éãå æéðâå íéúñ àåä ã ).א"ע רב ע"ב ( תיקונים דדיקנאיינוםהוש

àúåîéìùå àçáù àåäã -  כן  ש,א"דיקנא דזכוונתו שהרי שראוי היה להזכיר את
ז " וע. הדיקנאזכרכ למה לא נ" וא,1273ירוש תיקוני גלגלתא דיליה נזכרו בפאפילו

דותיו י מורים על מדיקנאהכן תיקוני ל ש" ר,"שבחא"הוא דבר ראשון תירץ משום ד
 ,ל"כמשוס שלו "כל טאת כוללים ה דיליה םהם אורות מקיפיהרי  ,א"של זהפנימיות 

 'ושלימותא'ומלבד זאת הוא גם . צחא שנאיןנא כבחור במלחמה ל"ובזה ניכר ז
ע "ב(א דיקנא כלל "אמת אין לזשכן בקטנות ב, א בגדלות"להורות על שלימותא דז

                                           
 .האי דיקנאוותאנא ה " עוד לקמן ד'עי 1268
ואילו כאן נקט להיפך " עתיקא טמיר וסתים"ד נקט בלשון "צ ריש פ"ט בספד"ק מ"צע 1269
 ".סתים וטמיר"שהוא 

 .'אב ואם מהאי מוחא כוה "ד )א" עדף רצב(ז "אד' עי 1270
 .ו שם"מהגהות הלש 1271
א "ב שם משמע שלא נזכר בחינת פרצוף א"כ לעיל קלב ע"א מציין למש" שם שהגר'עי 1272

א "א אינו הְמָצֶוה ומגלה את התורה אלא רק הז"כוונתו שהא' א שפי"ה ע"ע ק" ב'ועי. בתורה כלל
 .א הרי הוא דיקנא דכהנא רבא"א שהוא שורש לדיקנא דז" דאאמנם כן נתגלה החלק של הדיקנא

 ".ראשו כתם פז"ש "בקרא דשיה 1273
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הדיקנא הוא כבוד  - àééìâúà àìå àø÷ äéæðâ àôåöøô ìëî àúåøé÷éå ).ב"ב ע"ר
   ).ב"ע רב ע"ב (1275ש הדיקנא"מכיוון שעיקרו של כל הפרצוף הוא ע. 1274לאדם

 àðàúåå àôåöøôã àúåîéìù àð÷éã éàä– ויעקב איש תם" כתוב "
וכל ענייניו בשנים הרי , ג"יינו שכולל חודה, "גבר שלים"ותרגומו , )בראשית כה כז(

 àúåøéôùå .)ב"ע רב ע"ב(ה אלקים "והיינו גם סוד שמא שלים דהוי, הם חסד ודין
òæãøéïéôà  – ממילא , וכיון שהדיקנא הוא עיקר הפרצוף, פאר ויופי" שפירותא"' פי
צ "א על ספד"בהגר (1277"תפארת"א מכונה הוא " ובז1276"עתיקא"א הוא מכונה "בא

כן הדיקנא כמו  ו).משלי כ כט" (תפארת בחורים כוחם"ש "כמו .)ה והכל"א ד"כה ע
עיקר והנה .ש"ע'  והכל הולך אחר הסיום ונק,חזה שלוה ה"ת ה"בתשלו מסתיים 

, 1278)ש ה י"שיה" (דודי צח ואדום"כ "וכמש, אודם ולובןה "הגוונים ה' בבהיופי הוא 
 äòùúá ï÷úúàéðå÷úï àð÷éã øéäðã àúòùá  ).ב"ע רב ע"ב(ג "ת כולל חו"שכן ת

 äàìò àçùîã ïéòåáî øñéìú ïéãâð ïéôà øéòæã àð÷éã éàäá à÷éúòã àøé÷é
ïéðå÷ú ïéøúå ïéøùò äéá ïéçëúùîå àð÷éã éàäá1279 - מבועין נפקין ה תתשע

צ יח "א על ספד"בהגר (1280 תמידמצויים בוא ה"תיקונים לזה'  ומהן נעשו ט,א"לז
ת " ההויו'כאן הוא התיקון הנעשה על ידי גהתיקון , )ארבע עד לגנתאה "ב ד"ע

בשעתא אמנם . )ק"ה ותיקון של ע"ג ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר (1281א"שבמוחא דא
א "זליש אז כן תיקונין שהג "כל יא "בז יםנכללאזי  א"זמוחא דק ל"עס ד"מודנהיר 
א כוללים את "ד דז" ת'ט). ה וידוע"ג ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר (1282מוחיןה'  דאת כל

ונכללת ביסוד , ס"ו לעאותמשלמת ועטרת היסוד , ק ומוחין"ה ו"א ה"ס של ז"ל טכ
וזהו , ש כד נחית"מה "הלענין הראשון האידרא חוזר והנה כאן ). ב"ע רא ע"ב(

ע "ב(א " של ז'ק וט"ג דע"שם נכללים י, א" בסיום הדיקנא דזשעוסק,  כאןמתבארה
ג שיש בו אינם אלא מכח "וכל הי.  תיקונים'א עצמו אלא ט"לעולם אין בז). ב"רב ע

ïéøùò ïéãâð äéðîå  .1283)ד"ז ע"כא "חכללים ו "לש(א "א בז"ד דא"ג ת"הארת הי
àùéã÷ àúééøåàã ïååúà ïéøúå - א "בהגר(א "ב האותיות שבז"כאן הוא שורש כ

   ).ב אתוון"ה כ"א ד"צ כה ע"על ספד
זכיר משה בפרשת שלח ואילו מה שה, הם השערות) מן המיצר' בפ(ד שהזכיר דוד " ת'ט

 - àð÷éã éàä àðàúåéåðãåàî ÷éôð  ).א"ע רה ע"ב (1284היא המשח רבות שבפנימיותם
והם כללות דכל הדיקנא , ד"ה חב" חללי מוחא ה'שכן באודנין הוא מקום הנטיפו דג

'  גוהיינו ,נגד הסנטרכמאודנין עד ' נחית 'התחיל - éìñå úéçðå÷ ).א"ע רד ע"ב(

                                           
 ).א"ב ע"שבת קנ" (הדרת פנים זקן"ס "וכדאיתא בש 1274
א וכן הוא "תקונין דדיקנא הוא כלל הז' ט: ל"ה ותוצא וז"ג ד"ד ע"צ כ"א על ספד" בהגר'עי 1275

ופירושו שזה , א ובמזלא אתכלילן"רצוף ושם אוא הדיקנא עד טיבורו והוא עיקר פ"בכל פרצוף בא
 .כ"ע, שזה התגלות המוחין שלו שממנו בא כל שאר תיקוניו, כלל הפרצוף בתיקונו

וכולו , כלומר שהוא נעלם מכל מושג תחתון וחיצוני" נעתק"דהיינו היופי כאן הוא היותו  1276
 .עליון ופנימי

 .פארכלומר שהיופי האמור כאן היינו הדבר שבו הוא מת 1277
מוחא תליתאה כליל לון ואחיד בהאי סטרא ובהאי סטרא ומתפשט : ב"ב ע"ז רצ" אד'עי 1278

נהיר אנפוי וכלילן כחדא ) ב שזה צח ואדום" מים אדירים ר'עי( ן מניה תרי גווניבידבכל גופא ואתע
 ת היא באמת"ל שהת"אם כן צ. ל"עכ,  דעות'דעות בואסהיד באבא ואימא גווני דאנפוי והוא אקרי 

 .ק"ת הרי הוא הדעת המתפשט בו"הפנימיות של הת
 .ב"ה כ"א ד"כה ע, ה ואמר ואחסין" עד ד' גצ"א על ספד"בהגר 'עי 1279
 .האי דיקנאוותאנא ה " עוד לקמן ד'עי 1280
  .צ שמציין לכאן"א על ספד" על בהגרו"רות הלשעה'  עי1281
 .צ"א על ספד" דברינו בהגר'עי 1282
 .ה תאנא אי עתיקא דעתיקין"א ד" קלב עודף, ה האי גולגלתא"ב ד" קכח ע'עי 1283
ב עניינו שערות "ש כאן ובדף קלט ע"והנה מ. ה בתליסר"ב ד"צ יח ע"א בספד"כ בגר"וכמש 1284

 .ובדף קמ וקמא מדבר על המשח רבות, א"דיקנא דז
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ו "כמש'  וכודשם חפי תקרובתא' דהבתיקון ' וסליק'כ "ואח .תיקונים הראשוניםה
 áåø÷úá éôçåúàîñåáã à1285, àîñåáã àáåø÷ú éàî,ãë "à ).א"ע רד ע"ב(
)ä øéù(íùåáä úâåøòë åééçì ,úåâåøò àìå  -א" דדיקנא דז' דהיינו התיקון הד ,

ה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(הרי הוא כיסויים של צלעות הלחיים בשערות 
מכיוון , בלשון רבים" בוסמין"בלשון יחיד ולא " בוסמא"הסיבה שאמר ). ןעלעי

). ה חפי"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר( לשבולת הזקן שתחת הארחא 'שמגיעין כא
   ).א"ע רד ע"ב(חד מתקלא סלקין בכלומר ש

ïéðå÷ú äòùúá  .)ב"ע רד ע"ב( תיקונים בפרטותה' כל טאת עכשיו מתחיל לפרש 
ï÷úúà – ל"תיקונים כמשה'  טהק דנגיד לי"מעכלומר תתקן מלעילא ל שא"ר, 

éøòùá ïéôðà øéòæã àð÷éã éàä  .)ב"ע רד ע"ב (1286ג"הוא בישק "כ ע"משא
1287)àð÷éãã ( éîëåà–שהם ללא שערות ' לאפוקי מהתיקונים הנמשכים לנוק )ע "ב

) íù( óé÷ú øáâë øéôù àðå÷úá àð÷úúî1288éæçîì øéôù , áéúëã .)ב"רד ע
íéæøàë øåçá1289 - ב"ד ע"ע ר"ב (א שיש בו גבורות להלחם בשנאין"זה קאי על ז.(   

äàîã÷ àðå÷ú1290úúî ï÷ àìéòìî àøòù - השערות ואתיקון זה ה 
האודנין הרי הוא  אצלכלומר שמקומם  'מלעילא'והם , המתחילין אצל נקבי האזניים

 ,éôðàöåöéð àåää  àúåðéãø÷ã àðéöåá÷ .)ב"ע רד ע"ב (1291ב" המוחין חו'הארת ב
àéëã àøéåàã àììëî ÷éôðå, ìòã ïéöå÷ úåçúî àùéøã àøòù úåçúá ùèáå 

 ïéðãåà–א "אבא טמיר יתיר ונכלל באימא והיא מתלבשת בז  זו דוגמת היות
הוא  השורשכן  ש"ניצוצא" היא המכונהבינה ). בהוה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(

המתפשטים לתתא  ,1292ב"חושבכ אוירא בסוד בטישו עילאה " שם נכלל ג,ק"מבוצד
חכמה לעולם נשאר בראש ואינו והנה  .ב"מוחין חוה'  שם מאירים ב,א"עד אודנין דז

úéçðå  .)ב"ע רד ע"ב (אורות החכמהאת רק בינה דנפקא מחכמה מגלה ו ,יוצא כלל
àîåôã àùéø ãò éîéð ìò éîéð ïéðãåàã àçúô éî÷î - ין  בחילוק יש וזנקודה ב

 הם נימין על א"אילו בז ו,בשיקולא טבא בחד חוטא תליין שערי ק"בע ש,ק"עלא "ז
   .)א"ע רה ע"ב (מורה על ריבוי הדיניםה דבר ,נימיןגבי 

 àøçà àùéø ãò àîåôã àùéøî ÷éìñå àøòù ÷éôð àðééðú àðå÷ú
àîåôã àçúôã,ô úåçúî úéçðå å àøçà àùéø ãò àî- א" דדיקנא דז'תיקון ב 

 השפה וכן הסובב את, השפה העליונהמעל סובב זה ה :ק"כולל שלשה תיקונים של ע
ארחא מפסיק בשפה האין א "בז ש.1293ארחא שבשפה התחתונהה כן ו,תחתונה

ה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר( שם כלל ארחאה ואין נמצא רושם של ,התחתונה
 ולכן השערות ,א אין ארחא תתאה כלל"בזכן ש, ל"להנוהטעם ). מרישא עד אשתכח

כ "ומש.  להיות לתיקון אחדשפה עליונההם של שפה תחתונה מתחברים עהשעל 
כחצי עיגול עד סוף השפה לצד בעולים למעלה לצד החוטם  דהיינו ש''נפיק וכו'

 -  ïéîéð ìò ïéîéð ).א"ע רה ע"ב (השפה התחתונהגם את  ומשם נחית ומסבב ,הפה
 וראשון עדיין לא נתגלהיקון בת - àøéôù àðå÷úá .)א"ע רה ע"ב ('כמו בתיקון א

                                           
 .505לעיל הערה ' עי 1285
 .אשקיין לגינתאה " ד'א ט"צ יח ע"כ בספד"כמש 1286
 .ב גורס את המוסגר"ע רד ע"ב 1287
 .ה באלין"ג ד"ד ע"צ כ"א על ספד" בהגר'עי 1288
 .א"ד דז" דת'שזהו בעיקר עניין לתיקון ד, ה עלעין"ב ד" כד עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1289
 .נימיןה "ב ד"צ כד ע"א על ספד" בהגר'עי 1290
 .ד הוא באודנין"ושורש הת 1291
. ס"שזהו לשון שכוונתה לזיווג שבין אוירא למו, ה האי"א ד" ע'צ ד"א על ספד" בהגר'עי 1292

אין כזה עליון ש שבזיווג ',וביאר לי חכם א .ווג נעלםי זעניינה שכל בטישה ,ה וכבר" דא"יג עש "וע
 ".בטישה"ולכן מכונה הפעולה הזו כינויה , בשני' ששני הפכים נוגעים א, משיגים כי אם הכאה

 .ע שם" ובב' לקמן תיקון ד'ועי, סנטרע אם תיקון זה נמשך עד ה"צ 1293
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כ כאן התחיל " משא,ניןשם הוא במקום המיצר אצל האודכן  ש,כ תיקונים דיליה"כ
   ).א"ע רה ע"ב ( שפיראדווקא כאן נקט בלשון ולכן ,א להתרחב ולהתגלות"שפירו דז

 ÷éôð ïéá÷åð ïéøú úåçúî àîèåç úåçúã àúéòöîàî äàúéìú àðå÷ú
 àçøà ãç–א"ע רה ע"ב(ארחא שעל השפה העליונה  דהיינו ה(. ùå ïéøéòæ ïéøò

 àçøà àåääì ïééìî ïéôé÷ú-  לארחא עליונה ק"ארחא עליונה דעיש חילוק בין 
 , שהם זעיריןאלא יש שערות א"בזכ " אין שערות כלל משאק"בארחא דע ש,א"דז

ק נשיב רוחא דחיי "מחוטמא דעשכן  ,חילוק זה וטעם .ארחאהובזה ניכר קצת 
 ,יהא מקום פנוי לאעברא רוחאכדי שכלל  ולכן אין גדלים שם שערות ,לפומא

 לכן ,שםאשר דינים החוטמא דיליה נפיק תננא ואשא וכל מ ש,א"כ כאן בז"משא
 אבעת רצון גם מחוטמוהנה . 1294כ תקיפין לתברא שנאין"גדלים כאן שערות שהם ג

פ " עכקטניםהם שערות ה לכן ,)א"רצד ע( ז"ש באדר"א נשיב רוחא ונייחא טבא כמ"דז
 øàùå àåääã äéðøçåñ àñéâ éàäîå àñéâ éàäî ïééìî ïéøòù .)א"ע רה ע"ב(

àçøà, ììë àúúì éæçúà àì àçøàå - דהיינו שמתחת , מה שלא נראה לתתא
ב "צ כד ע"א על ספד"בהגר(אמנם למעלה אכן נראה , לשפתיים לא נראה הארחא

 çðã àìéòìã àçøà àåää àìàúé ïúååôùã àùéø ãò ).מתחות עד אתחזיאה "ד
ää àòé÷ù ïîúåàçøà àå - ב"לקמן קמ ע( למאן דבעי זמאכאן בארחא הוא לאג(. 

כל שכן  ,שקיעהוא  ולכן ההוא ארחא ,ל שבזה מראה דין לפקוד על שונאיו"ר
   .)א"ע רה ע"ב (1295הגבורות הם שקיעין לגיו

 àáåø÷úã éåòìòá éôçå ÷éìñå ï÷úúàå àøòù ÷éôð äàòéáø àðå÷ú
àîñåáã1296 - בין  חילוק יש בדבר זההנה  ו.יםהלחיאת מכסים השערות  ההרי הם

ואילו  ,לחודב )לחיים ("עלעין"האת  אלא "חפי"לא השערות כאן כן  ש,ק"עא ל"ז
   ).א"ע רה ע"ב ( דהיינו במקום הסנטרארחאמקום העד הם מכסים ק "בע

îç àðå÷úéïàëîå ïàëî ïéçåôú ïéøú ïééæçúàå àøòù ÷éñô äàù1297 - 
תפוחין ה' הוא סוד בו) בהוב "צ כד ע"על ספדא "בהגר(א " דדיקנא דז'זהו התיקון הה

גווני ו ,גילוי הדעתמקום א הוא "פנים דזה ש, והענין.ם משערותישל הפנים הפנוי
 כתרין תקרובין דבוסמא אנפוי )א"רצה ע(ז "כ באד"וכמש, א דאסהיד באנפוי"דאו

כי דעת , וביאור העניין. תליא  דהא סהדותא בהו,כלהו סהדותא על מה דאמינא
 רותגבוהמאבא ובאים חסדים שכן הא "או לע עדות מה וה,ג"עטרין חו' א כולל ב"דז

בעת רצון ו, 1298זיו הפנים שלועל ידי כל הפרצוף מתראה כוחו הרי  ו,מאימאבאים 

                                           
א אלא "שלא מצינו לשון שבירה בדיקנא דז, ב ואמר על האי"ה ע"צ כ"א על ספד" בהגר'עי 1294

: וזה לשונם, )ב"א וע"קלט ע(ז " מקומות באדרא שם נראה ד' שם שמביא ב'ועי, רק לשון הכנעה
 שפיר כחד גיבר תקיף מארי נצח אינון שערי דתליין כלהו בשקולא' וכותקונא תשיעאה ) א"קלט ע(

ותאנא בצניעותא דספרא כל מאן דחמי בחלמיה דדיקנא דבר נש עלאה אחיד ) ב"קלט ע. (קרבין
' המבואר בב. כ" עינדע דשלים הוא עם עלאי וארמיה תחותיה אינון דמצערין ליה ' וכובידיה

אמנם . המצערין אותוומכניע תחתיו את , מנצח בקרב' מקומות אלו שזו היא הבחינה בה הוא ית
. א לפעול שהרע לא יתקיים"אלא שיש יכולת ביד א, כ שיש כאן משמעות של שבירה"ל כ"אינו נ

 .א אי אפשר לעשות להם עצמם כלום כי אם להכניעם"אמנם מצד הז
כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל , ל"א וז"ז קמט ע"א על תיקו" בהגר'עי 1295

 .שקיעה וכל רחמי באמה דדכוראדינין בערוה דכלא 
 .עלעיןה "ב ד"צ כד ע"א על ספד" בהגר'עי 1296
 . ליתא'מכאן ומכאן'ב "ע רה ע" בב1297
מלבד הדמות של הגוף בתבניתו ומלבד הנשמה , ל"זאות פו ל "לרמחבדעת תבונות '  עי1298

שבו בצורה אשר לה הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם הוא זיו הפנים ותראי שזהו 
שתנה החי מן המת ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו הלא תראי המ

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 

י הרי זיו של גוף הוא ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה לנשמה בפני עצמה כ
, ל"ח פתחי חכמה אות לב וז"קלב' עיוכן  .ל"עכ, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד
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כך  סהדותא למראה הפנים מהווהואז  ,חדכאא "א או"נהירין בזא ו"יש זיווגא באו
ע "ב (גוונין חיוור וסומק' ן בו בא שמאירי" הארה בזפתתוסשם א ל"אושיש זיווג ב

בדינא לנצחא שרוי א " בשעה שזעוסקכאן  -à÷îåñ àãøå éàäë ï÷îåñ  .)ב"רה ע
 שכן ,והוא נדמה לשושנה בשעה שהוא שרוי בדינא .דגבורות' סטבהוא ו, 1299שנאין

דגבורות של ' הוא מעט' ין הנוקיוכל בנ, )א" ע'זהר בראשית א(  שושנהמכונה' נוקה
ïîúî ïéèäìúîã ïéîìò ïéòáùå ïúàîá ïèäìúîå  .)ב" רה עע"ב (1300הדעת

1301)ñ"ïåäðî à( –הדעת בכל משם מתפשט ו, ל שסוד גילוי הדעת הוא בפנים" כנ
וכל אחד , ר" בכ1302ק"ב דאי"ז אתוון דא"י כ"ידוע כי כל פרצוף נבנה עוהנה . הפרצוף

   .)ב"ע רה ע"ב ('מהם נכלל מי
 àèåç ãçë àøòù ÷ôð äàúéúù àðå÷ú– א " דדיקנא דז'ו התיקון הוזה

הזקן חלק הוא סוד כל  'חד חוטא'ה. )בחד עד חדוויה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(
  באמצעתהפרסה המבדלמצויה  שם ,חזהלעד משם  ומתפשט ,סנטרלהתלוי מתחת 

 'קומת הנוקהוא עיקר מקום  ולתתא ם ומש,א"שם הוא עיקר קומת זל עד .הגוף
ע רז "ב (1303כלומר שהוא כולל את כל הדיקנא -ã äéðøçñá àð÷éã .)א"ע רז ע"ב(
 שהתיקון ק"כ בע"משא(  בלבדעד החזהדהיינו  - ïééìúå1304 éåòîã àùéø ãò .)א"ע

דהיינו ). (בחד עד חדוויה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר) (הזה הוא עד טיבורא דגופא
 ל עד"ר) )ד"ט ע"א ע"ו כללים ח"לש(ה סיום החזה "עד הגומא שתחת הלב ה

ס שלו "כל הפרצוף בטאת הדיקנא כולל כל זה הוא מכיוון ש .1305לת המעייםיתחל
 יש ק"כן בע ש,ק"עא ל"חילוק בין ז יש הנה בתיקון זהו. מסתיים בתפארתהוא ולכן 

 שכן אינו כולל מזלא חדאהכל כלול בכאן אילו וא "שכן הוא כולל את או תמזלו' ב
   .ò úéçð àìåàøåáè ã, )א"ע רז ע"ב(א בלבד "אלא את ז

äàòéáù àðå÷ú1306àìã  àîåô ìò éøòù ïééìú, ìëî éðôúà àîåôå 
éåøèñ äéì øåçñ øåçñ àðå÷úá éøòù ïéáúéå -  תיקון זה אין בו שערות והוא

גם כאן הוא גילוי כן  ש,יןי והענ. משערותותשפתיים הפנויה' בדהיינו  , עצמוהפה
' הם בסוד זוהשפתיים . )א"ג ע"זהר משפטים קכ( דעת גניז בפומא דמלכאשכן  ,הדעת

תיקונים הכל את לל וכה' זהתיקון ה כאן הוא שכן ,הבלים דנפקין מפומאה
ת דבינה "זי "עסוד גילוי הדעת ב והוא ,1307הבלים'  זההראשונים ולכן נפקין מיני

 אורת מבחוץ בסוד "זאת ף מקיהארת התיקון הזה ההנה  ו. דגופאס"ו ביםמתפשטה
 אלא , עד הפה ממשם מתפשטינםהשפה איגבי  גם השערות שעלוהנה . מקיףה

                                                                                                                         

' הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף ומכל חוש יוצאות הארות מזה ולכן יוצאים ד
  .שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתועולמות של ראיה 

, "לנצחא שנאין"ט שמחלק בין הארת השערות הרי הוא "א פתח מ"ש גדלות דז" פת'עי 1299
שבאים על ידי תפילות והוא האור הפנימי שבשערות שתכליתו להיטיב " משח רבות"לבין הארת ה
 .לכלל ישראל

 .ה ואמר"ג ד" ע'צ א"א על ספד" בהגר'עי 1300
וכן הוא , ה בהו שנראה מדבריו שלא גורס את המוסגר"ב ד"צ כד ע"א על ספד"רבהג 'עי 1301

 .ב"ע רה ע"בב
  .310לעיל הערה ' עי 1302
כאן הוא לשון " סחרני"א ש"ח ע"צ י"א על ספד" בהגר'ועי". סביב"תרגום התיבה זו הוא  1303

 .הכולל את כולם
  ".ותלייא"א "ז עע ר"הב' גי 1304
 .ה ותאנא האי דיקנא" לעיל ד'עי 1305
 .שפוון עד אתפנוןה "ב ד"צ כד ע"א על ספד" בהגר'עי 1306
 )א"כ ע"ק(ט "ש בתיקונים תיקון ס"הנשיקין הם כפולים וכמ, ל"ז וז"ד י"ן ומ"ש מ" פת'עי 1307
נחתין ' זהבלים אינון כפולים שבע הבלים סלקין שבע נחתין שבע סלקין מלבא לפומא ו' אלין ז

 .'מפומא ללבא כו
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 אלאהשערות אין  ו,פומא אתפנא מכל סטרויכך ש ,במקום הפהמקום פנוי נשאר 
   ).א"ע רז ע"ב (פהלסביב מרק 

äàðéîú àðå÷ú1308 àìã÷ ïééôçîã àð÷éã úåçúá éøòù ïéúçðã - מהה 
כל ר באהצואת  ות והם מכס,תחת הזקןשר אקטנות המכסות את הצוהשערות ה

ìò ïéîéð ïé÷é÷ã éøòù åäìë àéæçúà àìã  .)א"ע רז ע"ב ( בעורףלואפיו ,סביבותיו
ìî ïéîéðïéééåøèñ ìëî  - ולכן אינם נראים מתחת לזקן , שערות אלו קטנים הם

   .)א"ע רז ע"ב(
äàòéùú àðå÷ú1309) ïåðéà íò éøòù ïéáøòúî(1310 ïøáçúîã )ð" à

ïëùîúà(1311àééìòî àìå÷ùá åäìë éøòù 1312) ñ"àééìî à(1313 -  תיקון זה
ין י השערות דתלדהיינול " ור.ג"יהו' טהתיקון הם כנגד הק " שבע,תיקונים' כולל ב

 ð"íò à(1315 ïåðéà (ãò1314 .)א"ז ע"ע ר"ב (שערות דמתערבין עמהםה וגם ,בשיקולא
 øéôù àìå÷ùá åäìë ïééìúã éøòù-  דהיינוכאן הוא סיום הדיקנא שבחזה 

ובסוד בין הצדדים ת הוא המכריע "וון שהתמכי,  כלומר יופי'שפיר'והוא , בתפארת
ויופי הוא כאשר כל הגוונים והצדדים השונים נמצאים במקום הראוי , המתקלא

ע "ב(ג כולל את כולם "ק שכן התיקון הי" התיקונים כמו בע'וכאן נכללים כל ט. להם
 ïéáø÷ çöð éøàî óé÷ú øáéâ ãçë, ïé÷ôðå ïéãâð ïéìà ïéðå÷ú äòùúá .)ב"רז ע

è 'áîø çùî àåääîå àìéòìã úåáø çùîã ïéòåúåáàúúìã ïåðéà ìëì ïéãâð  
   ).ב"ע רח ע"ב (' תיקונים דנוק' דהיינו לד–

è ' àã àð÷éãá åçëúùà ïéìà ïéðå÷ú- ותהשערות הם חיצוני עצם, 
נגדא הוא כאן ולכן , א"ק לז" מע הארה פנימית ממבועין דמוחיןתם נמשכתוכוב
והנה אפילו . לח שרשתה בפ"ים שהזכיר משה רבעתיקונה'  טיינו וה,משח רבותד

אינם בו בקביעות שכן באים הם בסוד מוחין , א"ג תיקונים בז"שלפעמים יש י
øá (éø÷úà àã àð÷éãã àðå÷ú úåîéìùáå  .)ב"ע רז ע"ב(דגדלות שאינו תדירי בו 

àúúì ùð1316 ( óé÷ú øáéâ-  1317תקונין נקרא גבור תקיףהמאן דזכי לאלו) א "בהגר
צ כה "א על ספד"בהגר(א הן לאכנעה שנאין " דזד"ת). באליןה "ג ד"צ כד ע"על ספד

 'שכאשר יש לו את כל ט, דהיינו שכן הוא באדם דלתתא, )ואמר עלה "ב ד"ע
àð÷éã éîçã ïàî ìëã  .)ב"ע רח ע"ב(אזי הוא גבר שלים לנצחא שנאין , התיקונים

 àôé÷ú äøåáâ äéá àééìú äéîåé÷á àîéé÷-  דיקנא בקיומא  בחלומומי שראה
א על "בהגר ( תקיפא לנצחא שנאיןהלו שיש בו גבורהוא  סימן ,תיקוניםה' בכל ט

àðå÷ú ïàë ãò  .)ב"ע רח ע"וכן יותר מפורש בב, ה ואמר על"ב ד"ה ע"צ כ"ספד
ïéôà øéòæã äàìò àð÷éãã.   

äéøá øæòìà éáøì ïåòîù éáø øîà, éøá íå÷ )àùéã÷ (ìñìñ  àðå÷ú
 àð÷éãã1318)ð"àëìîã à( àùéã÷ - תיקונים ה' סדר טאת תחיל לפרש עתה מ

א "דז' טכנגד שהם ) תהלים קיח( "'מן המיצר כו"סוק פהלו על סדר המקראות של הל
א על "בהגר ( בגלל שהיה אדמונייהצורך של דוד לזה ההעצם ). ב"ח ע"ע ר"ב (עצמו

                                           
 .יןרזעיה "ג ד"צ כד ע"א על ספד" בהגר'עי 1308
 .רברביןה "ג ד"צ כד ע"א על ספד" בהגר'עי 1309
  .א לא גורס את המוסגר"ז ע"ע ר"ב 1310
  .א לא גורס את המוסגר"ז ע"ע ר"ב 1311
  .ליתא" מעלייא"א לשון "ז ע"ע ר"בב 1312
  .א לא גורס את המוסגר"ז ע"ע ר"ב 1313
  . ליתא'עד'לשון א "ז ע"ע ר"בב 1314
  .א גורס את המוסגר"ז ע"ע ר"ב 1315
 .ב גורס את המוסגר"ח ע"ע ר"ב 1316
 .וכן הוא בדפוס מנטובא, א גורס את המוסגר"לפי זה נראה שהגר 1317
 .'דמלכא קדישא'ב ליתא "ח ע"ע ר"בב 1318
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א "ה דזמהחזשא "זד'  נוקבסודדוד היה מכיוון ששכלומר ). ה כתיב"ג ד"צ כד ע"ספד
כמי הוא " סלסל"' פי. )א"ע רט ע"ב (אחיזת החיצוניםהוא מקום ולמטה ושם 

 .מכל זוהמאלנקותם  זה מזה ומקשט אותם השערותמפריד את ושמסלסל בשערו 
 כמו כן ו,ע"בפהדיקנא כל תיקון ותיקון את א יתקן "ן שרוכיושמ, העניין לכאןכן ו

 .א" יכולת בידו להלחם בסטהבזה יהיו, ק"טין דמשח רבות דנגיד מעושי קע"ימשוך ע
א " הסטה שהי,כותהרוגי מל' יהריגת אחר שהיה לזמן ההיה הצורך באותו כן ש

באותם  -ïéìà éåðå÷úá  ).ב"ע רח ע"ב (1319ש בריש אדרא זו"כמומתגבר מאוד 
èì÷: {í÷ø  ' øæòìà{ .)ב"ע רח ע"ב(התיקונים של המשח רבות שהזכיר קודם לכן 

÷ øöîä ïî øîàå çúôé éúàø"é áçøîá éððò ä"åâå ä ' íéáéãðá çåèáî ãò
è àëä àðú ' àã àð÷éãáã ïéðå÷ú- ומה , ד שהזכיר דוד הם השערות" ת'אלו ט

 ).א"ע רה ע"ב(שהזכיר משה רבינו בפרשת שלח הוא תיקוני המשח רבות שבהם 
ïéîò øàùìå ïéëìî øàùì àçöðì ïéâá àëìî ãåã êéøèöà ïéðå÷ú éðäì - 

ש "פת (דות שלוי ענין הדיקנא הוא גילוי המ.עשה בעת גמר גדלותו נא"דז דיקנא
   .)א מט"גדלות דז

ú"è éðä øîàã ïåéë ç 'ì ïéðå÷úá éðåááñ íéåâ ìë øîà øú- י "ע
 אשר ,' מעלמא דנוקהה הי" שדוד המע, והענין.םהחיצוניאת  כופה ההדיקנא הי
'  שכן הקליאתדמו עלמא ,ר"ד טו"עהובבחינת מן החזה ולמטה הוא א "מקומה בז

להמשיך תמיד  משתדל דוד ה ולכן הי.,מן החזה ולמטה' נוקאת  ם ומסבביםזיואח
 שהוא מן החזה ,א עצמו"והוא השתדל להוריד לה הארה מז ,לה חיים מלעילא

דוד  הלא היולכן . א משם" לדחות אותם ולהכרית הסט, ששם הדיקנא,ולמעלה
שבו , א"דהיינו בדרגא דז -éé íùá ' íìéîà éë ).א"ע רט ע"ב (מותאטועם טעמא ד
éðä øîà  .)א"ע רט ע"ב(ואומר דוד כי בזה יכרית אותם , ה"ה ב"עיקר שם הוי

 ïéðå÷ú1320àðëéøèöà éàîì àðéîàã, éðåááñ íéåâ ìëã íåùî - שיונקים מסט' 
 àã àð÷éãã àðå÷úáå,è  'éé íù ïåðéàã ïéðå÷ú', ïåðéöùà .)א"ע רט ע"ב(דיליה 

 àîìò ïî- טז 'י א"דבה" (מן העולם ועד העולם"בסוד ו "עולם" מכונהא שמנוקב 
   .çé÷ íéìäú (éé íùá 'íìéîà éë(ää" ã .)א"ע רט ע"ב ()א" לד עבראשיתזהר () לו

àøôñã àúåòéðöá àðúå )ב"כד ע(, ãåã øîà ïéðå÷ú äòùú - תיקונים ' ט
ה שקיו "ם משכנגד (ם "פ אד"ק וג"שמות והם ו'  והם בו,מוחיןה' גק עם "אלו הם ו

כנגד ) הרי הוא פנימיות הפרצוף וממנו משקים לכל גופא, )א"ט ע"ז י"ת( דאילנא מלגיו
 - àùéã÷ àîùá ïåðéà àúéù àëä  .)ב"ע רט ע"ב (םי הוא אדם של"עו ,מוחיןה' ג
ן "ה במילוי אלפי"ה ב"ה שם הוי"ה ,ה"תליא בשם מהוא  ו.א בצלם אלקיםנבראדם ה
úéùã  .)א"ע רי ע"ב (נ"כללא דזווא "ה דבז" עיקר הויהואו ,)א"ו ה"א וא"ד ה"יו(

 íãà úìúå ååä ïäîù- ופשט ,  התיקונים על הסדר הזה'חושב כאן את כל ט
אלא אפילו  ,לא מבעיא אדם: הכתוב בתהלים הוא שהוא נוקט בלשון לא זו אף זו

 ולכן. ר"ד טו"ק בסוד עה"ג מתפשט בגוף דהיינו בו"שכן הדעת בבחינת חו, נדיבים
פ שהוא "שכן אע ,אף הוא אין תיקונו בטוח, שהוא בגופא, אמר שאפילו הדעת

àîéú éàå  .)ב"ע רט ע"ב(הוא מסתלק עם המוחין הראשונים בעת זעם , מתפשט
ú ïåðéà ïéøúàúìååä ,ååä íãà ììëá íéáéãð àäã  -  שכן " נדיבים"דעת מכונה

ג "והיינו חו, )לי כדמש" (ובדעת חדרים ימלאו"ש "וכמ, אף הדעת עצמו הוא תרי
מ הדעת נחשב "ללמדינו שמ" בכלל אדם הוא"כ "ואעפ, המתפשטים בגופא למטה

   .)ב"ע רט ע"ב(בכלל המוחין 

                                           
 .ש"ה חדי ר"א ד"א קכח ע"הגר' לעיל בפי'  עי'עי 1319
 .'דאמינא למאי'א ליתא "ע רט ע"בב 1320
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ïäîù àúéù àðú1321  áéúëã)çé÷ íéìäú (éúàø÷ øöîä ïîé " äãç, 
áçøîá éððòé " äïéøú,éé  'úìú àøéà àì éì,éé  'òáøà éøæåòá éì, úåñçì áåè 

ééá 'äùîç,çì áåè ééá úåñ 'àúéù,éé áéúëã úìú íãà  ' äî àøéà àì éì
ãç íãà éì äùòé,ééá úåñçì áåè  'éøú íãàá çåèáî,ééá úåñçì áåè  '

úìú íéáéãðá çåèáî.   
úå" àîùá àìà øëãà àì àëä íãà øëãàã øúà ìëáã äìîã àæø ç

àùéã÷, éø÷à àìã íåùî éæçúà éëäã )äåä(1322äéì éæçúàã äîá àìà íãà , 
éæçúà éàîåàùéã÷ àîù äéì , áéúëã )á úéùàøá (éé øöééå ' úà íé÷ìà

íãàä,éé àåäã àìî íùá  'íé÷ìà ,âáå äéì éæçúàã äîë"ëä ëà øëãà àì 
àùéã÷ àîùá àìà íãà - א "צירוף זבחינת מתגלה ב כאן רואים כי שמא שלים

צ "א על ספד"בהגר(א "א נשתל בא"והז, א"והוא נהיה אחרי הארת הבינה בז, א"וא
 ל"ש רז" כמ,יודין דוייצר'  ב כנגדיצירות' הוא סוד בו). ה ואמר תשעה"ד ד"כד ע
ר "ט ויצה"היצרים יצה' בבסוד  והם ).א"ברכות סא ע (דו פרצופין נבראבר "אדה

 סוקשכאן לא אדכר אדם בפלומר  שכוונתו , והענין בזה.חסדים וגבורותדהוא כנגד 
רק אלא דיין לא נזכר שמא שלים שם עכן  ש,)תהלים קיח" (מן המיצר"של  ןראשוה
השם ). א"ע רי ע"ב(ה בשלימותו "עד שנזכר שם הוי" אדם"ולא נזכר , לבדבה "י
   ).ו גליונות"לש(ב "א ע"ש לקמן קמ"ן וכמ" הוא כנגד דו'ה אלקים"הוי'

ä ïî áéúë àðúåîé éúàø÷ øö" ä-  נזכר מדועהטעם כאן את מפרש 
צדדיו ' לת הדיקנא בבי בתח כאן מדברכן ש, והוא.לבדבה "ן שם יוראשה סוקבפ
 ולכן ,לבדבמיצר '  שם הוא בבחי, למטהאצל האודנין ועדיין לא נתפשט התיקוןש

é áçøîá éððò"ä,é éðîæ éøú " ä .)א"ע רי ע"ב (ה"גילוי לשמא דהויעדיין  הלא הי
é"ä,éåòìò éøú ìéá÷ì 1323 åäá ïãçàúà éøòùã – ה הוא גילוי של שם חסר"י ,

שכן אז , א"ד דז"אזי נתגלו הת, וכאשר נתגלה שהשערות נמשכים, ן"וללא תיקון ז
ïàëùîúà éøòùã àîçãîå  .)א"ע רי ע"ב(ה בשלמותו "יש גילוי של שם הוי

ïééìúå,éé øîàå éøàù  'àøéà àì éì,éé  ' éøæåòá éì-  על דרגא זאת דוד אמר
 א" מסט"לא אירא"אז ו ',כלומר לנוק" לי" - א" שהוא ז"ה"ויה" ,' דיליה דאחיד בנוק

י מחיית " והוא ע,נ" דזותל שמורה על שלימו"ר -øñç àìã àîùá  .)א"ע רי ע"ב(
היה הדיקנא  התחיל, ועוד. י תיקונא דדיקנא" דאתכפייא ע,א"סטה ה"ה ,שם עמלק

 ,כ" ואח.ה לבד" שם יאלא לא אדכר ,כ"כגילוי מוחין ל העדיין לא היכן  ש"מיצר"ב
הרי  -àùéã÷ àåäã àîùá  .)א"ע רי ע"ב (דלא חסרה שמא " אקרי הוי,בהתרחבו

àã àîùáå  .)א"ע רי ע"ב (א"מורה על שלימות זו ,הוא שם העצם דלא אשתני כלל
øëãà1324íãà .   

 íãà éì äùòé äî øîàã äîå- פנימיות '  הוא בבחילותאציעולם ה
והנה  .גוף ונפשהמורכב מ , והוא ממש בציור אדם דלתתא. עצמות וכלים,וחיצוניות

שקיו ה "ה ,ה" דלגיו הוא שם מה" שם הוישכן ,'אחדות אהוא ב הכל לותבאצי
ע הוא " מה שמתפשט בבישכן ,אדם' בחיבהכלים הם אילו  ו,)א"ט ע"ז י"ת( דאילנא

ועל הכסא דמות כמראה אדם עליו " ז נאמר" וע.כלים שבו'  בג,לותהכלים דאצי
וראית "ה למשה "ש הקב"וד מסב ו,ראה לנביאיםנ היה כך ו,)יחזקאל א כו" (מלמעלה

, לבדב שאין השגה לנביאים כי אם בכלים ).שמות לג כג" (את אחורי ופני לא יראו
éëä  .)א"ע רי ע"ב(ע "ואפילו זה אינו במקומו שבאצילות אלא רק בהתלבשותו שבבי

                                           
 .ה כתיב מן"ג ד"צ כד ע"א על ספד" בהגר'עי 1321
 .א לא גורס את המוסגר"ע רי ע"ב 1322
 .א" לעיל קלט ע'ועי, ְלַחָיִים' פי 1323
 ".אקרי"א "ע רי ע"בב' הגי 1324
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àëìîã ïéùéã÷ ïéøúë ïåðéà ìë àðúã àåä1325 -ע "ב(אצילות הכלים של ה ה" ה
 שם אדם מורה על שלימות הפרצוף -ïð÷úúà ãë íãà ïåø÷úà éåðå÷úá  .)ב"רי ע

ìéìëã àð÷åéã  .)ב"ע רי ע"ב( .בקטנות לא אקרי אדם כללכן  ש,ס עם המוחין"בכל ט
 àìë-  ת אצילות בכללוהכל  לערק אלא פרצוף אדם אינו מורה על פרצוף מיוחד

' בחישל "ר - àôìùîã äîå1326 àùéã÷ àîù éø÷úà åäá .)ב"ע רי ע"ב(
 שקיו דאילנא מלגיו) ם"בסוד אד(ה "הוא שם מהרי  ,ה" בה"שם הויב' יות נקהפנימ

 פנימיות בבחינת ,נרתיקוכעין חרב הנתון בנמשל ל והוא .מתפשט בפנימיותה
 ם"ה ואקרי אד"פנימיות וחיצוניות יחד אקרי הויוהנה לעולם כללות  .ותוחיצוני

äéáã äîå  .)ב"ע רי ע"ב(א "ק דז"נרתיק והוא כינוי לו -àøòúå  .)ב"ע רי ע"ב(
åãé éø÷úà"ã,äéáã äîå àøòúã àììëá íãà éø÷úàå ,) ñ" óéìúùàã äîå à

åãé éø÷úà äéáã äîå àøòú àùéã÷ àîù éø÷úà àøòúî" íãà éø÷úà ã
äéáã äîå àøòú àìëá ( ïéìàåäòùúéåàðù àòðëàì àëä ãåã øîàã ïéðå÷ú  

הוא הרי  ,הפרצוף עצמו יפרטאת א ולא "הדיקנא דזאת  הזכיר ט"כאן ממפרש  -
 שהדיקנא כולל תירץז " וע. בגדלותעל שלימות הפרצוףמורה ה , שהזכיר כאן"אדם"ה

åøé÷éá äéì øé÷åàå àëìîã àð÷éã ãéçàã ïàîã ïéâá  .)ב"ע רי ע"ב (הכלאת 
äàìéò,àëìî ïî éòáã äî ìë ,äéðéâá ãéáò àëìî  – כל ההנהגות וכל דבר כן ש

   .)ב"ע רי ע"ב (נכלל שם
î"èàôåâ àìå àð÷éã ,àð÷éã øúá ìéæà àôåâ àìà , ìéæà àì àð÷éãå 

 àôåâ øúá-  נגד כ והוא מתפשט ,תפארתה ה"הכלל הדיקנא נכלל בתיקון האחרון
וכמו ע "בפפרצוף להיות כ וממקום שנסתיים הדיקנא מתחיל הנוקבא ,)דגוף (תפארת

ירות שהם הכוללים שש ספ[תא ותשעה דדיקנא יכל השאת תפארת דדיקנא כולל ש
ד "צ כד ע"א על ספד"בהגר( תפארת דגופאהוא לעניין כן ]  מוחין'עיקר מציאותו וג

הארת נמצאת מתחיל מאודנין ששם ה 1327כל הפרצוףאת  כולל אהדיקנ). ה ותוצא"ד
י שתחת "אורות נהוהנה  .הפרסהנמצאת שם ר שא עד החזה תמתפשטהמוחין ' ג

' בבחיו מן האור נים ריקו נשארי"נהאילו ה ו,הפרסה עולים למעלה מן הפרסה
 זקןלבין נער ההבדל שבו ניכר כן  ש,י הדיקנא" ענת כל הנהגת האדם נבח.פתתוס

ñ" øúá àôåâã àøåãä ìëå àôåâ ìëã àø÷éò åäéà àð÷éãã à(1328 .)ב"ע רי ע"ב(
àééìú àð÷éãá àìëå ìéæà àð÷éã) (ìå"àôåâ ãò àð÷éãå ïî â ( éúà éðååâ éøúáå

àðáùåç éàä,÷ãë ãç ïøîà,ïéøú ,é éúàø÷ øöîä ïî "ãç ä,é áçøîá éððò " ä
éøú,ä  'úìú àøéà àì éì,òáøà íãà éì äùòé äî ,ä  'ùîç éøæåòá éì, éðàå 

àúéù éàðåùá äàøà,äá úåñçì áåè  'äòáù, çåèáî íãàáàééðîú , áåè 
ééá úåñçì ' äòùú íéáéãðá çåèáî)ñ"äá úåñçì áåè à 'æ íãàá çåèáî '

äá úåñçì áåè 'ç ' íéáéãðá çåèáîè'(1329 - לו הפסוקים יאאת רש האדרא פי
לי בעוזרי הוא '  הסוקשפ (כמו שהזכיר לעיל' אה :אופנים' תיקונים בב' על סדר ט

   .)א"ע ריא ע"ב(אופן אחר במפרש עוד כאן  ו,)תיקונים' חד והשאר כל פסוק ב

                                           
ב דהיינו "א וכן רכ ע"ע סד ע" ב'ועי, א"כ יש כתרין קדישין דז"ב שכמו" לעיל קל ע'עי 1325

  .ןכ כתרין תתאי"א שיש ג" לקמן קמג ע'ועי, מוחין
ה "לפעמים זהו המוחין והוא גילוי דשם הוי. דהיינו מה שמסתלק, מלשון הורדה וסילוק 1326

 .ה"ב
 .ה והכל"א ד" כה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1327
 .ד שנראה מדבריו שאינו גורס את המוסגר"צ כד ע"א על ספד" בהגר'עי 1328
 לתיקון "מבטוח בנדיבים' טוב לחסות בה"המאחדת את הגירסא לכאורה שנראה הנה ו 1329

ע מציין את המקור לשיטה זו "הב( 'א המחלקת אותה לב"הס'  יותר מאשר גיונהנכאחד היא 
 וזה לא ,עשרה תיקונים נמצינו מונים ש בפנים"לפי מכן  ש,) אמנם לא מצאתי דרך אמתת"בהגה

 ).ע שם"ב(וקשה מצינו בשום מקום 



àøãàä øéàî 

207 

é éúàø÷ øöîä ïî"éøééî à÷ éàî ä, ìò àëä øîàã äî ìë ãåã àìà 
ðå÷ú øîà÷ àã àð÷éãã à– אותו ואז םבביו סוע שהי"י אוה" עדוד צר להכשהי 

כח דהיינו  ,"התרפית ביום צרה צר כחכה"ש "מובבחינת  ,'אחידין בנוק'  הקליהיו
י שמתרפין מן " עהוא'  הצרה לכח הנוק וכל,"כה" המכונה' הנוקכח  שהוא ,ה"כ

' הנוקכ יורדת "עיעמלק ואין השם שלם ואין הכסא שלם ושולט  שאז ,התורה
מן "ס " וזאמר דוד על דרגא דיליהכוונת מה ש ו וזה. דאסירא עמהון בגלותא,לבריאה

 ולכן .ה" שאין בו אלא האותיות י שאין השם שלם,"ה"קראתי י"אז שכן  "המצר
ø ' äãåäé(1330 .)א"ע ריא ע"ב( התפלל לקבל כח מהארת הדיקנא לנצחא שנאין

øîà (é éúàø÷ øöîä ïî" ä- ראשון שמתחיל התיקון הזה על פסוק פרש י מ"ר
י " והוא ע.מיר בלא התרחבותט'  שם הוא עדיין בבחי,ל"כמשואצל האודנין 

 , תפילתוהי נשמע" וע,לו למעלה לאודנין דעייל בעמיקא דאודניןעתפילותיו ש
éøàùã øúàî  .)א"ע ריא ע"ב (מקמי פתחא דאודניןלהאיר והתחיל תיקונא דדיקנא 

àèùôúàì àð÷éã,úà àåäã ø 1331 ïéðãåàã àçúô éî÷î ÷éçã- אודניןהמ' פי 
חכמה ' בחיבלמעלה שאודנין הם '  שכבר נת, ועוד. שהם בעמיקא הרבה לגיועצמם

 - àùéøã éøòù úåçú àìéòî  .)א"ע ריא ע"ב" (רחוק" מכונהחכמה שכן  ,דגלגלתא
 קנאשהוא בתחילת הדיועוד טעם לכך הוא מכיוון  ".רחוק" חכמה מכונהלכן של "ר
 ñ"øúáå à( èùôúàã(âáå"é øîà ë"é ä"éðîæ éøú ä, øúàáå 1332 .)א"ע ריא ע"ב(

éé øîà àèùôúàì éøàùå éåðãåàî úéçðå àð÷éã 'àøéà àì éì, øúà àåäã 
 àìã1333éçãì) ñ"÷éçã à (- כן  ש, והענין.1334ה שמא שלים" שם הוילהשם נתג

הם הרי  ,ה"ו דעתין דעטר' ב ו,ב"וחמוחין ' ה ב" י, מוחין'במורה על ה "ב ה"שם הוי
' ההתיקון הבדיקנא הוא שלת גילוי הדעת י והנה תח.אלוהעטרין ה' נ הנבנים מב"זו
לא עדיין  שם ,לת הדיקנאי לכן בתח,נתרחב הזקןבו  והוא במקום ש,תפוחיןה' בבש

כ בגילוי הדעת למטה "אחאילו  ו,לבדבה " יכי אם אותיותנתגלה הדעת לא נזכר 
כן  ש,אדםבשם  ולכן אתקרי ,עטרין של הדעתה'  ביינו וה,ו בשלמותה"נזכר שם הוי

íãà (åëå êéøèöà éàä ìëå '1335 .)ב"ע ריא ע"ב ('אדם הוא שלימו דדכר ונוק
 àúåèùôúà ìòå éø÷úà- י יכניע " שע,שהוא הוצרך לאתפשטות הדיקנא בדעת

 מחץ ראש על"בסוד ו, שלהםי נטילת הדעת "הוא ע'  ידוע כי הכנעת הקלישכן .עמין
éàä  .)ב"ע ריא ע"ב (1336א" דאהדיקנאגילוי קאי על ד )ו תהלים קי (' כו"ארץ רבה
êéøèöà (ëìî äéúåçú òðëàì ãåãïéàã àð÷éãã àø÷é ïéâá ïéîòå  – י "ע

   .)ב"ע ריא ע"ב(המוחין הרי הם יקירו דדיקנא 
àøôñã àúåòéðöá àðàúå )א"כה ע(,äéîìçá éîçã ïàî ìë , àð÷éãã 

éá ãéçà äàìò ùð øáã äéã- לכן .החיצוניםאת  שהדיקנא כופה בארכבר נת 
 , אדם דלעילא,א" דזכלומר , דיקנא דבר נש עילאההרואה בחלום דאחיד בידיה

חא צ הוא סימנא דנהה דאחיד בידיז ו.ל"כמשוש גילויא דדיקנא "וקראו בשם אדם ע
èéùåàã åà  ).ב"ע ריא ע"ב (י הדיקנא"מלחמה בידו עהוא עושה כן  ש,'קרבא כו

 äéì äéãé- ב"ע ריא ע"ב (י הדיקנא"עמלעילא  עליו םוא סימן דמגיניוה(.  òãðé
 éàìò íò àåä íéìùã–  אדם "כי הדיקנא מורה על שלימותא דפרצופא המכונה

א כדי "ד דז" ת-äéì ïéøòöîã ïåðéà äéúåçú äéîøàå  .)ב"ע ריא ע"ב" (שלם
                                           

בריך "שם איתא , והאי דזעירה "א ד" לקמן קמ ע'והנה עי. א גורס את המוסגר"ע ריא ע"ב 1330
 .ש"ה אמר ר"ש כדלעיל ד"א בר"ומשמע שהכל הוא מר, "ברי

 .וכן הוא בדפוס מנטובא, "רחוק"א "ע ריא ע"ב' גי 1331
 .ב לא גורס את המוסגר"ע ריא ע"ב 1332
 . וגורס את המוסגר 'דחיל'ב אינו גורס "ע ריא ע"ב 1333
 .ה"לאפוקי משם י 1334
 .ב גורס את המוסגר"ע ריא ע"ב 1335
 .א"ה וכן עשו וזהר בראשית מא ע"ב ד"צ לב ע"א בספד" בהגר'עי 1336



àøãàä øéàî 

208 

àð÷éã ï÷úúî àðú  ).ואמר עלה "ב ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר(להכניע שונאים 
 äàìò-  משח רבות דנגיד ' תיקונים דדיקנא בבחיה' סדר טאת לפרש עתה מתחיל

ה " שהזכיר משה רבע)במדבר יד יח" (' וכו אפיםךאר' ה" סוקפהק על סדר "מע
תיקונים עילאין דנגיד ' ל בט"ר -ïéðå÷ú äòùúá  .)ב"ע ריא ע"ב (מרגליםפרשת הב

 ,כל תיקון הוא בלבושיםכן  ש,ק"ינו דיקנא דעהידל דיקנא עילאה " או דר,ק"מע
ק "עאף כאן  ו.י התחתון המלביש אותו"העליון מתגלה עבו התיקון שאופן שזהו 

àð÷éã àåäå  .)ב"ע ריא ע"ב (הם לבוש אליוכן  ש,א"ל דז" ר,תיקונים' י ט"תקן ענ
èá ïéôà øéòæã 'ï÷úúî ïéðå÷ú.   

àðå÷ú} î÷. { äàîã÷- ב"ע קיא ע"ב(משח רבות ד ('כאן מבאר תיקון א(( 
 ,àìéòî àøòù ï÷úúî .) נימיןה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "דדיקנא דז

ïéðãåà ìò ïééìúã éöå÷ úåçúî ïéðãåàã àçúô éî÷î ÷éôðå, éøòù ïéúçðå 
àîåôã àùéø ãò ïéîéð ìò ïéîéð.   

 éøòùã ïéöå÷ã ïéîéð ìëî øéúé ïéôé÷ú àð÷éãáã ïéîéð ïéìà ìë àðàú
àùéøã,  ïéëéøà àùéøã éøòùå)ïééôëå (ïéëéøà åàì éðäå – על ידי שערות הראש 

 éøòùå àùéøã .)ה בעמר"ג ד" כא עצ"א על ספד"בהגר (1337א"מתפשטין המוחין דז
éùéù÷ ïåäðîå éòéòù ïåäðî ï– בשערות הראש יש חילוק בין עיבור ליניקה 

ע ריב "ב(א בגדול שכן אין דיקנא אל, אמנם בשערות הדיקנא אין הבחנה כזו, וגדלות
 –àúòùáå1338 ïéôà øéòæã éøòùì ïéîåé ÷éúòã éøååç éøòù ïëùîúàã  .)א"ע

ה וידוע "ד ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר(, 1339א"כאן מתבאר ששערות הראש יוצאים לז
א על "בהגר (1340 מוחין'א ד"כדי שיהיו לז, א"י ירידת המוחין לז"דהיינו ע). שהדיקנא

א מעיקרא היו כלולין " המוחין דז'י שד" וזאת ע).ה וגוון חוורא"א ד"צ כב ע"ספד
 'א עוד ד"ואז יורש דיקנא דז. א"א מאיר למוח דז"ס דא"ואז מו, א"ס דא"במו

היה הוא א הוא בבחינת מוחין דגדלות ביחס למציאות בה " שזכלומר, תיקונים
י "ע). ה וידוע שאבא"ג ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(שהיה מוחין דקטנות , קודם לכן

 גוון 'כ בחי"שהוא ג, א"ס דרך השערות החיוורין מתגלה מוח חכמה בז"רת מוהא
 היינו המוח 'בחוץ' –) ë à éìùî(áéúë  äðøú õåçá úåîëç ).ב"ע ריג ע"ב(חיוור 

 'ה ד"ד ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(א שהם בחוץ " מוחין דז'א שמשתתף עם ג"דא
חכמה היו נקראים ה עדיין התגל שלא נתמןזל  וכ,כל המוחין נכללין בחכמה). מלכין

 ובהתגלות ,)ס"הויות שבמו' כלומר ג (ס"הסתומים תוך מו מוחיןה' ש ג"עא "מוחין דז
çúîã ïéôà øéòæ éàäá õåçá éàîá ïø .)ב"ע ריג ע"ב" (ותחכמ"כולם ' החכמה נק

éøú éçåî,ñ éçåî éøú "éçåî òáøà àîéà àìà ã, ïéôà øéòæá ååäã éçåî úìú 
ç úìúá åçëúùàåàùéøã àúìâìåâã éìì,î ãçå àçå1341 äééøåá ìò èé÷ù –ג ' 

ש "ה וכמ"א הגה" ע'צ ג"א על ספד"בהגר (1342ס מתחבר עמהם"ומו, א"המוחין הם בז
והוא בכלל התיקון הראשון , א"דגלגלתא דז) ו"יה(ד "ז הוא כנגד חב"כ). ויתנצלו

 נחלקים א"מוחי דז. )ה תלת"א ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר(א "דתיקוני גלגלתא דז
 הכולל את כולם 'ב וא"ס שהנחלק אף הוא לי"כמו מו, ב וחד הכולל אותם"לי

                                           
ו שזהו הזרע היורד "ש בלש"וע, א שהתפשטות זו היא דרך החוט השדרה"ש בגר"ע 1337

 .מהמוחין
א "צ כב ע"א על ספד"אמנם בבהגר, ה וידוע"ד ד"צ ה ע"א על ספד"כן הוא הגירסא בבהגר 1338

 ".דאתמשכו"ה וגוון ההגירסא היא "ד
 ).א שם"הגר(א "שכן הדיקנא יוצא לאו,  הם פחות רחמים מדיקנאולכן 1339
שאינו מדבר כאן על עצם המצאת המוחין מאין , ה בעמר"ג ד"א ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 1340

 .ע" שם שהבאנו את דברי הב'ועי, ליש אלא על תיקון המוחין בגדלות
 שכן שם נכללין הכל בחד א"שאין מתקלא בא, ל"ה ועוד נ"ב ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי 1341

 .מוחא
 .'ונהיו ד 1342
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ס הכולל את הגלגלתא "הוא מו 'חד מוחא'. )ה תרין הוו"ב ד"צ יג ע"א על ספד"בהגר(
ס הוא השורש לכל "וזהו הטעם שמו, )ג"א צב ע"ו כללים ח"לש (1343ס"והאוירא ומו

 שכן הוא מצומצם גבולוא שורש ה הא ששם" שהרי הוא שורש למוחין דז–גבול 
êùîúàã éçåî úìú ìë ìéìëã  .)ג"א צד ע"ו כללים ח"לש (מצד עצם מהותו

ïìé÷ù ïìéìë ïëéùî äéðî1344äéáã éçåî úìúì ïéôà øéòæ éàäì éøååç éøòùá  
שכן שם הוא , הרי הם סוד המתקלא, ס"ת דמו" הויו' דהיינו שנמשכת הארת ג–

 ïéôà øéòæ éàäá éçåî òáøà ïçëúùîå, êë ïéâá .)ב"ע ריב ע"ב(תחילת המתקלא 
 àùéã÷ àîù åäá ìéìëúàã ïéìéôúá ïéáéúëã úåéùøô òáøà åîéìúùà

ïéîåé ÷éúòã,ïéôà øéòæå ïé÷éúòã à÷éúò  -  א על "בהגר(תפילין הם כינוי למוחין
   ).ש"ה וכמ"א הגה"צ ג ע"ספד

ä éàäãàå àùéã÷ àîùã àúåîéìù - א "כלומר שמא שלים כאשר ז
é çë íéøáã ( íù éë õøàä éîò ìë åàøå(áéúëã  .)א"ע ריג ע"ב(ק "אשתריש בע

éé ' êîî åàøéå êéìò àø÷ð- לנוק'כאשר מתגלה שמא שלים אזי בורחים כל הקלי ' 
 éé íù',éé íù  'ùîî, éúá éèéäø òáøà ïåðéàã .)א"ע ריג ע"ב (1345דתהומא רבא

 ïéìéôúã- ג "צ ד ע"א על ספד"בהגר (1346ן"וא וז"ומהן נעשו או, ג"ב וחו"הרי הם חו
 בתים רהיטי 'ובד, ה בפני עצמה" פרשיות דתפילין הוא הוי'ד. )ה מתקלא קאים"ד

âáå" õåçá úåîëç ë .)א"ע ריג ע"ב(ם יה אלם לבושי'לדשם נהיים הרי הם , מוחא
 äðøú- ושם נאמר ,"סתימאה"הוא  מכונהלכן ו ,ק עצמו אין גילוי כלל"בע 

מציאותו כן  ש"יש" מכונהחכמה כן ה ש,)איוב כח יב" ('ו תמצא כיןוהחכמה מא"
 מציאותועצם  לואפישק "כ בע" משא,א"זה אינו אלא בחכמה דזאמנם  .ושגתמ

ïé÷éúòã à÷éúò àäã ïéçëúùî àëäã  .)א"ע ריג ע"ב(ת  מושגה אינגרידא
ïéîéúñã àîéúñ1347 çëúùà àì -  א"ע ריג ע"ב (אין בנמצאשדהיינו(.  ïéîæ àìå

éã àúîëç äéì-  אף הנה על  ו.א"שאין מתפתח לשבילין כמו חכמה דזכלומר
רק דרך דופן אלא  ,משמ אינו דרך שערים ובקעים מ" מ,שהוא מאיר דרך השערות

   .ùøôúà àìå àìëã àîéúñ àúîëç úéàã íåùî .)א"ע ריג ע"ב (הגלגלתא
 ïéòåáî òáøà ïëùîúà ïéôà øéòæ éàäá ïéçåî äòáøà åøáçúàã ïéâáå

øàì äéðî øáéò òá-  עטרין '  מזרח ומערב הם בסוד ב.ב"חוהם כנגד צפון ודרום
הוא עצמה י "או ,י שהוא במערב" ולכן הנהר הרביעי הולך לצד א,נ"מתפשטים בזוה
 הכל המוחין כלולים תחיל -àòåáî ãçî ïùøôúîå  .)ב"ע ריג ע"ב ('נוקסוד ב

   .âáå åäìëî ÷éôðã"òáøà ïåðéà ë .)ב"ע ריג ע"ב (בחכמה
å àúîëç éàä àðàú1348òáøàá àìéìëúàã - אשר האיר אור דהיינו כ

' ה וד"אז נשלם שם הוי. 'ם דחשובים ה יויחד,  המוחין'הכוללת את כל ג ס"מוה
שהשערות הם  – éøòù éðäá àëùîúà1349 .)א"ע רטו ע"ב (ע" ונשלם אבי,מוחין

נמשכים ה, )ב"ע ריד ע"ב (הם מבועין דחכמתאהרי  ומשם יוצא אור המוחין ,חלולים
מיוחד לדבר מהם ' כל אאשר הם צינורות ההשפעה הרי  ,בפנימיות חלל השערות

 כפי ששיערה חכמתו של ,כפי שיעורי ההנהגות והאורות הנצרכים לעולםופרטי 

                                           
ואז , א" רישין בריש א'שזהו דווקא כאשר אין כי אם ב, א"א ס ע"ו כללים ח" לש'ועי 1343

 .ס נחשב כחכמה ולא כבינה"המו
 .ד ושם הוא הלשון משיכין דנהורין שקילן"י נה ע" מאמר רשב'עי: ו"גליונות לש 1344
  .329לעיל הערה ' עי 1345
  .1120לעיל הערה ' עי 1346
ה "ג ד" שם ח ע'אמנם עי. ס"שלשון זו קאי על מו, ה ועוד"ג ד" ה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1347

 .ד ועיין"כ שלשון זו קאי על ת"ואעפ
ה בעמר גורס "ג ד"וכא ע, "דאתכליל"כמין אוש "וזה "א ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר' גי 1348

  .דאתכללא
 .ז"א על תיקו"כ בשם בהגר"ה מש" סוף הד'ועי. א"דז 1349
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 םדיניההשערות הם שרשי כן  ש,'בהני שערא כו מוחין 'אתמשכן הד, יוצר בראשית
שהמה  א יונקים הקליפות" דזרישאלכן משערות ו, שהרי הם נותנים גבול לשפע

ð" à(ïéìú ìò ïéìú ïééìú ïåðéàã  .)א"ע רטו ע"ב(התוצאות של הדינים והגבולים 
àåä(, ïéôé÷úå ïééù÷ åäìëå - בהאיר ו, קשיותם היא מחמת היותם שרשי הדינים

 ë åãéâðå åëùîúàåì .)א"ע רטו ע"ב( של מלכין דמיתו םאור החכמה נמתקו הדיני
 éåøèñì ãç- י קו " אתמשכו ונגידו כל חד לסטרוי עי אז, נמתקו הדיניםכאשר

 לכן .ל"כמשונביעו דבירא ה "הדבוצינא דבינה בהארת אור החכמה ' מסטה "ההמדה 
 דבינה' מסטדהיינו  "ונגידו" ,דחכמה' מסטדהיינו  "אתמשכו"אמר נקט בכפל לשון ו

 הוא ה ושערהרל שעכ –åäééðî ïééìú ïááø àåáøå ïéôìà óìàå  .)א"ע רטו ע"ב(
 ההנהגה ימספר השערות הם כפי שיעורולכן ' הנהגה אחרת ששיערה מחשבתו ית

שאין למימרא  -àðáùåçá ïåäúéìã 1350 .)א"ע רטו ע"ב ('ששיערה מחשבתו ית
 דבר זה נסתר שכן , שהרי לא ביאר מספרם בשום מקום,םחשבונם מושג לתחתוני

 .)א"ע רטו ע"ב ('ר חכמתו יתעליונה כפי שיעוהמחשבה ה בעומק ותלוי ,מכל עין
ää"íéìú éìú íéìúìú åéúåöåå÷ ã) äéù"àé ä ù (– ואין להם דהיינו שהם הרבה 

   .)א"ע רטו ע"ב(חשבון 

óé÷ú ùéîìç éàäë øáúàì ïéôé÷úå ïééù÷ åäìëå àøðè éàäëå  éäéàã
 àôé÷ú- והשערות עצמם יוצאים דרך , נקבי השערות דרך  מבועיןכיםנמשס "ממו
אתבר ה "דא "צ יג ע"א על ספד"בהגר (1351הנזכר כאן" שבירה"וזהו עניין ה, החוורתא

מכיוון  , שהוא בקושי דרך השערותההוא סוד הארת החכמה המאירו). רישיה
ע "ב (ט"עמבי טורח רב במצות ו" עאלא אין בטבעם להשפיע ,השערות הם דיניםש

 .)טינרא(סלע והמעכב את הארתם מכונה כאן , הארת החכמה מכונה מים. )א"רטו ע
ãò  .)ב"ע רטו ע"ב(  מהסלעיצא מיםשלהיות יכול חכמה בבינה לא ה הקודם שהאירו

 àøòù úåçúî ïéòåáîå ïéá÷åð ïéãáòã- הרי  " מים מן הסלעאיוצ" כאשר דהיינו
ïéôé÷ú ïéòåáî ïéãâðå  .)ב"ע רטו ע"ב (אור החכמה דנהיר דרך השערותמשל להוא 

 øèñå øèñ ìëì øáéòå øáéò ìëì- הוא צינור מיוחד שערה ושערהכל של "ר 
 ינןהיו שערות -ïëåùçå éîëåà éøòù éðäã ïéâáå  .)ב"ע רטו ע"ב (והנהגה פרטית

 áéúë .)ב"ע רטו ע"ב (ק"מבינה מבוצדדהיינו דעולם התוהו ' דינים תקיפין מסט
 êùç éðî úå÷åîò äìâî)áë áé áåéà (- והשפע העובר דרך , כל מוחא מכונה ימא

א " קמג עז"א על תיקו"בהגר" (מגלה עמוקות מני חושך"הוא הנקרא כאן השערות 
 אור שכן גילוי מים דרך השערותובהתגלות אור החכמה יצאדהיינו ש). ה ובמים"ד
 1352ה מסטרי)ה"א מ"י פ"ס( עמקים'  יהמכוניםס "יכל וכמו  ,"עומק" מכונהחכמה ה
 תה היו וז, יצא הבירורבהתגלות אור החכמה - øåàì àöåéåúåîìö  .)ב"ע רטו ע"ב(

 ההיי שאשרמעבורינו יותר הוא טוב  שההבחירהוויית  דהיינו ,תכלית שבירת הכלים
   .)ב"ע רטו ע"ב (מתוקן בטבעו

אר י החכמה מבועא דנפיק בהם בא לב"עאחר שהקדים מענין שערות הראש והארתם 

 .)ב"ע רטו ע"ב (הפיאות'  מיד אחר סיום שערות הראש בביםלי מתחםשערות הדיקנא שה' בחי

 ïéôé÷ú àð÷éãã éøòù éðä àðúå1353)éãåçìá (àùéøã éøòù øàùî1354 – שערות
 משום שהם מתפרשין , עומדים לבד ואין מתערבין עם שערות הראשהדיקנא

הם  -ïçëúùîå ïùøôúî åäééãåçìá éðäã íåùî  .)ב"ע רטו ע"ב (בלחודוהי
                                           

 ".דלית להון חושבנא"א "ע רטו ע"ב' גי 1350
ל משמע "א הנ"אמנם בדברי הגר, א"דאבשערות א ולא "שערות דזבאדרא ב איירי הכא 1351

  . א"שמדבר בשערות א
 .)א"דף ב ע(ח "תזה ספרא מה שהביא בשם ה"דא " ע'צ א"א על ספד" בהגר'עי 1352
 .ב גורס את המוסגר"ע רטו ע"ב 1353
קשים יותר מאשר , הן של הדיקנא והן של הראש, א"אמנם הדינים היוצאים משערות ז 1354

 ).הן כסדרוה "ג ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "הדינים שבשערות א
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של מקורות ה ים יוצא משם,במוחיןש בשורשם ,'אה :מקומות' מתפרשין זה מזה בב
לשערות הראש ושרשים בפני עצמם בודאי יש שרשים מיוחדים שכן  ,השערות
מקומם כאשר יוצאים אל הפועל הוא , 'והב. לשערות הדיקנאבפני עצמם  מיוחדים

' פי ו.נמצאים במקומםשל "ר' ומשתכחן'כ כאן "ומש. שכן זה בראש וזה בפנים, שונה
ה "הת "זהמדריגת '  והב,הראשה "הר "מדריגת ג' אה ,' שכל פרצוף מתחלק לב,הענין
 ושל ,ר"גהרי הוא  מקיפים על הראש אהגלגלת שערי :כאןהדבר  וכן .לבדבגופא 

 ומשם ,הפרצוף מסתיים עד החזה(הזקן מתפשט עד טיבורא דליבא שהוא כל הגוף 
'  והוא בחי,לתולגו ששערות הראש הם רק על הג, ועוד).ולמטה הוא לבר מגופא

של הדיקנא אילו השערות  ו,כלל הפרצוףנחשב בר של הפרצוף שלעולם אינו הכת
של ס "כל טאת כוללים ועד הטיבור ונמשכים מן המוחין הוא  םאתיצי תתחיל

 ,א הוא מן התבונה"זדכתר והנה  .ל"כמשותיקונים דדיקנא ה'  טיינוהו ,הפרצוף
תוקף הם שורש שם השערות אשר לכן ו ,)ב"זהר ויחי רכ ע( דינים מתעריןהומשם 
 .)ב"ע רטו ע"ב(1355 כל החיצוניםאת  כופהאדרבא ש ,הדיקנא ערותכ ש" משא,הדינים

åäééçøåàá ïéôé÷ú ïåðéàå,ïéôé÷ú éàîà  ,àðéã åäìëã íåùî àîéú éà, åàì 
éëä, éîçø åçëúùà ïéìà ïéðå÷úá àäã 1356)àðéãå (- ט"שבא להקשות מ' פי 

 .)ב"ע רטו ע"ב (ם דינים גמורים יותר משערות הראש שהקיפים תששערות הזקן
ùîã éøäð éòåáî øñéìú ïéúçðã àúòùáåàçéîçø åäìë ïéìà  - קושיא ' פי

ע רטו "ב (כ אמאי הם תקיפין" וא,אז מתהפך כולו לרחמיםכן ש, גדולה עוד יותר
   .)ב"ע

àìà ïéôé÷ú åäìë àð÷éãã éøòù éðä ìë àðàú - עתה מתחיל לתרץ ,
ואילו בהתפשטותם , 1357הן יותר רחמיןכן  ש,ל זקןשערות הראש רכין משומקדים ש

כאשר מתגלה הדיקנא מתגלים ). ומהה "ד ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר (1358זה הפוך
î" ïåðéà ìë è .)ה ואמר"א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר (1359רחמיו וכל הדינים נכפין

àðéãì àééôëàì ïéôé÷ú éåäîì ïééòá éîçøã, àä àðéã åäðéàã ïåðéà ìëå 
éà ïéôé÷ú ïåð-  דהם  גופא שאותם השערות,המדההיא  ך כ, שאדרבאוצוריתוזהו 

 , והענין.1360ל לאכפייא דינין ולתברא אותם" ר,תקיפיןכ "ג בעיין למהוי ,רחמים
 ,שורש הדיןאת  יש גם חכמה באמנם. בדיקנא הוא מסטרא דאבאשהרחמים ' שבחי

 .1361 דבר בשורשוכלעל ידיו נמתק סוד גבורה עילאה והוא  הריס "דמו' והוא מסט
הוא שורש שם כן  ש,ס"דמו' סטכח י הרחמים דדיקנא מ"דינים אתכפיין עהלכן כל 

הדין יכול להתגבר על  ש העולם הואטבעש עלה ברצונוכך . םמיתוק כל הדיני
עבודת דבר תלוי בהו הרחמים באותה מידה שהרחמים יכולים להתגבר על הדין

 וכן ,ח לרחמים לאתתקפא על דינא ניתן הכימטיבין מעשיהם אזר שאכש ,ישראל
ד של מעלה אין עונשים פחות " לכן ב. ורצון כללה שייך בחירהכ לא יהי"אלו ,להיפך

 להתגבר על יצרו ולכפות בכוחו ו,דיקנאהכל תיקוני לאדם את אז יש כן  ש,שנים' מכ
 ,ïéøèñ ïéøúî ïéôé÷ú éåäîì ïééòá êë ïéáå êë ïéáå .)א"ע רטז ע"ב (הרע לטוב

á ãë àðéã ìò ïéçöðå ïéôé÷ú éîçø ïéîçø àîìò éò– 'יינו ענ 'בעי עלמא רחמין

                                           
ג " דאבא והםחסדי 'המהוא  א"זבניין  שכן ,דין ורחמיםשל ' בחיה' שם נמצאים בלכן  1355
 ).ב"ע רטו ע"ב (שמא שליםה "הה אלקים "שמות הויה'  סוד במההיחדיו  ו,דאימא

 .ב גורס את המוסגר"ע רטו ע"ב 1356
ס באור ישר "אורות מואת מצמצם הרי דיקנא ה, בדיקנאמו בצמצום ככ "כאין צורך כן  ש1357

משוערים שערות הראש הם יוצאים מאורות הו, תיקוןה אורות יינווה. לקבלםא " אוכדי שיוכלו
 .אור חוזרבסוד כדי קיום ו

 .שערות הראשממאשר גדול יותר יש גילוי מאורות הדיקנא  שכלומר 1358
 .244 לעיל הערה ' עי1359
 .ה ואינון תליסר"ב ד"כדלעיל קלא ע 1360
 .1359ה שהבאנו לעיל הערה "ו דע" לש'עי 1361
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וכן הארות דאבא ' רחמי תקיפין ונצחין על דינא' ואז , הטוביםמעשיהםהתעוררות 
 éã éòá ãëåàð, àðéã .)א"ע רטז ע"ב ( וזהו תיקון העולם,של אמאאלו מתגברים על 

 éîçø ìò çöðå óé÷ú- דינא  'י אז,ין להלחם בשנאיןישראל רוצים דר שאכשל "ר
 והוא לפי ,ק"א עצמו בלי גילוי ע"נמצאים בדיקנא דז' בחי' בלנו ש הרי .''תקיף כו

רחמים מתחזיין ושל השערות של ה י אז,כאשר מטיבים מעשיהםשעבודת ישראל 
כאשר רוצים ש ,ו" חהיפוךב  הדבר וכן.הדין אין מראין כוחם והם נבלעים בדיקנא

ע רטז "ב (רחמים לא מתגליין כללהשל אילו של הדין אתחזיין ו השערות יבדין אז
âáå"ïéøèñ ïéøúî ïéôé÷ú éåäîì ïééòá ë,éîçø åòá ãëã   ïåðéàã éøòù .)א"ע

 àéæçúîå ïéîéé÷ éîçøá)ñ"àøçàúîå à ( éîçø ååä àìëå éøòù ïåðéàá àð÷éã
 שהיו ואז השערות, אזי כולו חיוור, א"ק בדיקנא דז"כאשר מתגלה דיקנא דע –

àð÷éã àééæçúà àðéã àééòá ãëå  .)א"ע רטז ע"ב(פועלים דין פועלים רחמים 
àð÷éãá íéé÷úà àìëå éøòù ïåðéàá.   

 ãëåààùéã÷ àð÷éã éìâúàøååç  -  כאן הוא מקום התגלות של דיקנא
כל שערות בו ש) ה והתיקונין"ב ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר(א "א בדיקנא דז"דא

 מצד מעשיהם 'אה :נותבחי'  והוא בב. מתהפכים לחיוור,ניםשל הדיאלו  גם ,הדיקנא
'  והב,כמבוארכאחד ק "מעוא " מזים רחמרגורמים לעורה, של הדור בכלל יםהטוב

משה דוגמת  צדיק בדור ה שיש איזמצד מעשיהם אלא לכך יםכשאין התחתונים ראוי
ע רטז "ב (א"ק בדיקנא דז"ג תיקונים דע"הארת יאת מוריד ' ה בדור המדבר שהי"רבע

ועמוקים מים עזים יש  ,ס"הארת מוב - ä ìëéð ïééçúñîå ïéøäðúî éðä ìëå ).א"ע
 ומתהפכן ,"מתנהרין ומסתחיין"י " ומהארה זו באים אותם המים אשר עמ"ש בכ"כמ
éçúñàã ïàîë  .)א"ע רטז ע"ב (נאי שמשם אור המאיר לבוצ,י הארת אוירא"ע

äéá äåäã äîî à÷éîò àøäðá,ë åîéé÷úàå çëúùà àðéã úéìå éîçøá åäì - 
ïéøäð ãë äòùú éðä ìëå  .)א"ע רטז ע"ב (צילותאה שהוא עמיקא דכל ,ס"ל ממו"ר

éîçøá ïééçúñà åäìë àãçë - א"נפקין לזדמשח רבות תשעה מבועין של "ר, 
ארבע עד ה "ב ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר (א"ז להקבועים שתיקונים ה' ומהן נעשו ט

   .)לגנתא
âáå" øîà ëàøçà àðîæ äùî,éé  ' àì úîà åìàå ãñç áøå íéôà êøà

éúòî ïéøäðã ïìéëî äòùú ïåðéà äìîã àæøã íåùî øîà÷÷ ïéôà øéòæì ïéîåé 
הזכיר לא  ובפרשת שלח ,ג תיקונים"יבפרשת כי תשא מה שהזכיר ממלבד של "ר -

ה הארת "ה ,א"דמשח רבות דזתיקונים '  טועניינם ,לבדתיקונים ב' טכי אם 
תהלים ( "מן המיצר"בפסוקי ה "תיקונים שהזכיר דוד המעה'  וט.הםיות שבפנימה

äùî øîà ãëå  .)א"ע רטז ע"ב( של השערות החיצוניותתיקוני ' ם טינה' כו) קיח
àðééðú àðîæ ïéôà øéòæá éçëúùîã àð÷éã éðå÷ú åäðéà øîà ïéðå÷ú äòùú, 

ïéîåé ÷éúòî ïéúçðå, ïéøäðå }î÷: {äéá,âáå " àééìú úîà ëà÷éúòá, àúùäå 
úîàå äùî øîà àì -  ולכן שם נזכר ,א"היותם מאירים לתתא בזאת כאן הזכיר 

מתפשטין הג דעתיקא " ילרמז על ,א"לז' ק וא"לע' אדהיינו  ,פעמים' בה "שם הוי
 כי אמת , והענין.לבדבא " שהוא ז,ה"ה ב"שם הוי'  וכאן הזכיר פעם א.א"לז

שבו אינם תיקונים הג " שי,ק" עממילא . דבר קיים שאינו משתנה לעולםתומשמעו
 , שאין בו קביעות כלל,א"כ ז" משא.אמת'  נק,שםלואין פגם מגיע , משתנים לעולם

ג " גם בו יש יי אז,ק" ולפעמים כשמאיר בו ע,תיקונים' טרק לפעמים יש בו כן ש
   .)ב"ע רטז ע"ב" (אמתו"מידת  ולכן לא נאמר בו ,תיקונים 

 øéòæã àùéøã éøòù àðúïéòéòù àìå ïéìú ìò ïéìú éùéù÷ åäìë ïéôà, 
äéá ïéçëúùî éììç úìúá éçåî úìúã àðéîç àäã ,äàîéúñ àçåîî ïéøäðå, 

êéëùå èé÷ù ïéîåé ÷éúòã àçåîã íåùîå  äééãøåã ìò áè øîçë-  כאן מפרש
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ק נמשכים "שערות דעש , 1362ק"א קשישין יותר משל ע"שערות זש כךלנוסף טעם 
שרשי ה "הת "הויו' אף שיש שם געל  ו,חכמה' בחיב 1363מוחאס הוא חד "מוו ,ס"ממו

 ועיקר הגילוי ,ת מתפשטהחכמה אינוהנה  .בחד חללאמצויים מ הם " מ,חיןמוה' ג
סתימא דאיהי ' אות יכנגד ה לכן חכמה הוא .מבינהאלא  המתחילאינה והתפשטות 
 לכן .ןקווי'  לגתבינה מתחלקשכן ' אות הבינה שהיא כנגד הכ " משא,מכל סטרוי

 מתחלק נוסתום ואישם  המוח ממילא ,לבדבחכמה ה כי אם ת בו שאין ניכר,ק"בע
והחכמה מאין "  בהב ולכן כתי,לבדב' אות יהבסוד וחד מוח א באלאחללים ' לג

 השערות דנפקין שאף ממילא יתבאר ).איוב כח יב (' כו"תמצא לא ידע אנוש ערכה
חללין '  שבו הם ג,א"כ ז" משא,א מתפשטים לתתנםמשם הם שעיעין ומתקמטין ואי

הוא הארת הרי השערות משיחין במשחא אין כן וכמו  ,מתחיל הגילויושם  ,ממש
 עניינו 'תלת חללי'כ "ומש.  ולכן הם תקיפין ומתפשטים לתתא, מעטאלאחכמה ה

 יש ממילא ,מוחיןה' הם שרשי גהרי  ס"מות ד"הויוה' מקבלים הארה מגלרמז שהם 
כ "ומש. 1364ק" כמו בעבאותה מידה אבל לא ,משח רבותדהפנימיות מהכ "בהם ג

 éåøòùåäìë  ).ב"ע רטז ע"ב (חכמה מתגלההששם רק  הוא משום 'שקיט ושכיך'
áè àçùîá ïéçéùîå ïéòéòù1365 ,âáå" áéúë ë)æ ìàéðã (à÷ð øîòë äùàø  - 

הם שערוי גם  ממילאחכמה מתגלה הששם רק משום  והנה. הדחכמ' שמן הוא מסט
שמן דהיינו  ,על הראשששמן הטוב ההוא סוד הרי  ,"חין במשחא טבשעיעין ומשי"

 םהדיניכן  ש, משום דמשיחין במשח טב שאין בו פסולת"ינק"הוא ו .המשחה
שכן . א"א לשערות א"והנה כאן רואים את החילוק שבין שערות ז. כמוסים שם

אין שבו הוא ש" טב"וה, ס הרי היא ממידת חכמה ונקרא שמן"א יש הארה מהמו"בא
   .)ב"ע רטז ע"ב (בו דינים

ïéùéù÷ ïéôà øéòæã éàäå ïéùéù÷ àìå,éèî÷úî àìå ïééìú åäìë àäã , 
âáå"÷éôðå ãéâð àúîëç ë -  אור חכמה ל ש"י" נגיד ונפיק"בביאור כפל הלשונות

שם אין  להתפשט בגוףכדי  בדעת "ונפיק"כ " ואח.י בינה"א ע" במוחין דז"נגיד"הוא 
שכן , קשישין כשל הדיקנאהראש  ין שערותאש באר ומ.כ" כמעטאור השמן מת

ע רטז "ב (מבינה ולמטההוא ש שכל גילוי "כמו משפיעים למטהשערות הדיקנא 
כ "שם אין גילוי ככן  ש,ק"ל חכמה דע"ר - àúîëçã àúîëç àì ìáà  .)ב"ע

ע רטז "ב( כי אם חכמה בלבד  מתגלה שםאיןל " ר,חכמתא דחכמתא'  ולכן נק,לבינה
 שם יםשאין דין וכעס נמצא' אה :'בחי' בדהיינו  -ã àèé÷ùå àëéëù éäéà .)ב"ע
אין מתפשט לרמז ש "שקיטא"היא '  והב,"שכיכא"והיינו , הדין בלוע בשורשוכן ש
åäéà øá ïéîåé ÷éúòã äéçåî òãéã úéìã àðéðú àäã  .)ב"ע רטז ע"ב (כ לתתא"כ
 -  áéúëã éàäå " íé÷ìàäëøã ïéáä1366 .)ב"ע רטז ע"ב ( שאין מתגלה לתתא-
אלא  בעצמההחכמה  את  משיגנול שאי" ר," דרכההבין" והוא ,א" זיינו ה"אלקים"

áåéà ( " åäåàäîå÷î úà òãé" .)ב"ע רטז ע"ב ( דרך בינההרק מה שמתפשט ממנ
çë (– ס"הוא מוהרי  ,שורש החכמההיינו " מקומה" ידע את ,"הוא" מכונהק ה"ע, 

 "אלקים" בתל שתי"ר - òæáøîúà ïéôà øé1367 .)ב"ע רטז ע"ב (שאבא נפיק מתמן
 לבדבו ידרכאת  אלא ק"עב ת משגנהאיא "זש, לן הרי .א"זשם לא י כאן הכרתהנז

                                           
 שמי ששערותיו רכיכים ושעיעין הם ,דבר זה נראה בחושהנה ו, ל"ז, ע"מוסיף כאן הב 1362

ע בכוונת "והי. כ כשהם קשים ותקיפין" משא,כ" נמשכים בהתפשטות למטה כנםמתקמטים ואי
 .מראה להיפך" חוש"דבריו שכן לכאורה ה

 .ל"ה ועוד נ"ב ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי 1363
 .ה והמתקלא"ד ד"צ א ע"א על ספד"בהגר'  עי1364
 .ב"כדלעיל קכח ע 1365
 .א"ז רצ ע"ב וכן אד" לעיל קכט ע'עי 1366
 .ס"ה וז"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1367
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á÷ì éøá êéøá ïåòîù éáø øîà" ïéã àîìòá ä .)א"ע ריז ע"ב() ולא את עצמותו(
éúàã àîìòáå.   

ôã àùéøî ÷éìñå àøòù ÷éôð àðééðú àðå÷úå àøçà àùéø ãò àî
 àîåôã àçúôã–  ותיקון זה כולל שלשה תיקונים של .א" דדיקנא דז'בההוא תיקון 

א "כן בז ש,ארחא שבשפה התחתונהאת ההשפה תחתונה וגם את  גם יםסובבהק "ע
 מפסיק בשפה התחתונהנמצא כלל אפילו בתורת רשימו וממילא אינו ארחא האין 

ò àîåô úåçúî úéçðå ã .)מרישא עד אשתכחה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(
øéôù àðå÷úá ïéîéð ìò ïéîéð àøçà àùéø - אצל האודנין לא שראשון התיקון ב

' בהתיקון שמגיע לשם הוא במיצר עד כן  ש,א"כ שפירותא דדיקנא דז"נתגלה כ
והנה תכלית . התחיל להתגלותאז  ש)תהלים קיח ה" (ה"ענני במרחב י" עליו נאמרש

ה האי "דלקמן ' עי (פירותוולכן גבורתו היא ש, א הוא לנצחא שנאין"דיקנא דז
 למימרא שכאן ''כד תקונא דדיקנא דא מתתקן וכו' כ לקמן"משוזהו , )תקונא יאה

   .)א"ע ריז ע"ב(הוא מקום התגלות בחינת המלך היוצא למלחמה 

àáà éáø íå÷,ø í÷  ' ï÷úúî àã àð÷éãã àðå÷ú ãë øîàå çúô àáà
 àëìîã àðå÷úá1368)ñ"ïéëìî éðå÷úá à (1369)ñ"àðå÷ú ãë à ï÷úúî àã 

éæçúà àëìîã àð÷éãá ( éæçîì øéôù óé÷ú øáâë-  היופי הוא על ידי הנהגת
וכמו כן כאן הוא התגלות הניצוח הן מצד הדין בו היה מנצח את , הדין ורחמים יחד

áø  .)א"ע ריז ע"ב(והן מצד החסד אשר על ידיו עושה משפט וצדקה לעמו , האומות
 èéìùå- "שכן על ידיו שולט על , ע"בדין לאוה" יטושל", בחסד לכלל ישראל" רב

 æî÷ íéìäú(, ãëå( ää"çë áøå åðéðåãà ìåãâ ã1370 .)א"ע ריז ע"ב(החיצונים 
äéá çâùéå àùéã÷ àøé÷é àð÷éã àðå÷úá íñáúà, ìà äéìéã åøéäðá éø÷à 

åâå íåçø '- הרי הם , א" שבא' וה' ד'א כולל את התיקונים ב"דהיינו שתיקון זה שבז
. שכן כולל הוא ארחא תתאה, "אפים"לכן מכונה גם כאן ". אפים"ו" ארך" "רחום"

, ק"א מקבל את הארת ע"וכאשר ז, ע"א שהוא תיקון בפ"כ ארחא עליונה שבז"משא
 ',ל רחום וכו-  בשמות א'א ונק"ג אף בז"ואז הם י, ק"ג תיקונים דע"אז נהרין ביה י

בו קצת שיש מורה ו ,יים אפמכונהן זה ו והנה תיק.תיקונים' לג' התיקון הבמתחלק ו
, )ד"ז פ"ר פס"ב( שמאריך אפו וגבי דיליה אלא  שלשונו מורה על כעס וחרון אףדין
רחמים הויותר טוב נעשה הוא כן  ש,"רחום"הוא '  נקיק אז"י ע" כשמתבסם עמנםא

י דיקנא "כאשר מתבסם ע -ï÷úúà àðééðú àðå÷ú éàäå  .)א"ע ריז ע"ב (מתגלים
øéäð ãë  .)א"ע ריז ע"ב (כמבוארורחום ה "ה בשם אחר ' אתתקן ונקי אז,ק"דע

úòã åøéäðá÷é ãñç áø éø÷à ïéîåé - שקאי על ומרלכן אין  ש.הוא ענין אחר 
אחר אלא שהזכירו כאן שכן ל. 'ק הוא תיקון ו"בעש "ורב חסד"תיקון כן  ש,'תיקון ב

רחום ו דהיינק אז איקרי בשמא אחרא "י דיקנא דע"כד אתבסם ע' שביאר שתיקון ב
חידושו  ו.ק"עלא "זין  ביםשינויה מדבר בכל , הואיל ופסיק בהאי מילתאכןלו ,ש"כמו

כאשר תיקון ). א"ע ריז ע"ב( על שמה  איקריי אז,ק" שכד אתבסם ונהיר מע,כאן הוא
 ,דעתיקא' שערות שעל הלחיים מקבל נהירו מתיקון וא דהיינו ה"דדיקנא דז' דה

éø÷úà àãá àã éìëúñî ãëå  .)ב"ע ריז ע"ב(ד רב חס' אתהפיך גם הוא ונק
úîàå àøçà àðå÷úá - בשם ' נקדיליה תפוחין קדישין ה' תיקון באין א "בז

הארה זו  אמר שכן ל.)ב"זהר תרומה קמ ע(  כי אמת בעתיקא תלייא,ק" כמו בע"ואמת"
 ק"א בפנים דע" פנים דזלותסוד הסתכשהוא בל " ר,"כד מסתכלין דא בדא"באה רק 

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

 .בדיבור הקודם" שליט"הוא המכונה " רב כח"
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א "זשכלומר  - )ñ"ïéôðàã åøéäð àã à(äéôðà åøéäð àäã1371  .)ב"עע ריז "ב(
ולא שהוא עצמו , )ב"ע ריז ע"ב (דיליהמאיר בפנים שק "פנים דעההארת את מקבל 

   .)א"ע ריז ע"ב(בעל תיקון ואמת 
éø÷úà ïåò àùåð àðàúå - א שאין בו ארחא פנוי משערות "כ בז"משא

אינו כן הוא נושא עוון ש' נקא "דז 1372'בהן תיקוה לכן אין .שערות זעיריןבהוא מלא ו
à÷éúòã àðååâë àðééðú àðå÷ú àã  .)ב"ע ריז ע"ב (הכנה לאעברא על פשע

 ÷éôðã àçøåà àåää íåùî ìáà àùéã÷- גדול "כ "מאמהש " ע"ורב"' ל שנק"ר
ע ריז "ב (רשעיםהתוקפא דדינא לנקמא מעל  שמורה ,)קמז התהלים (" אדונינו ורב כח

 דדיקנא 'גהתיקון ה הוא – àðå÷úá àîèåçã ïéá÷åð ïéøú úåçú äàúéìú .)ב"ע
ïéøéòæ ïéôé÷ú ïéøòùå  .)מתחות עד אתחזיאה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "דז

òùô ìò øáåòå ïåò àùåð àëä ïåø÷úà àì àçøåà àåääì ïééìî  åîéé÷úàå
àøçà øúàá.   

ההפרש ו כן מבאר את כמ ו.א" דדיקנא דז'גהתיקון את המפרש בפרטות מכאן ואילך 

הוא כאן אילו  וחד הוא תיקון א"ורב חסד" ק"ש שבע"כמו ,ק"א לע"שבין זהנוגע לתיקון זה 

מכאן  ולכן מפרש , והוא חסד סתם,ע"בפ הוא תיקון "חסד"כן  ש, נפרדיםתיקונים' מתחלק לב

איקרי ' גה ולהיות שכאן בתיקון .ורב חסדמידת בין לבין חסד סתם הקיים ההפרש ואילך את 

ה חסד דבתרימידת  ואינו מחובר עם ע"תיקון בפהטעם למה כאן ורב הוא את  לכן מפרש ,"רבו"

ïéîåé ÷éúòã ãñçá ïìéìë íéãñç ùîçå ïéòáùå äàî úìú àéðúå  .)א"ע ריח ע"ב(
מקומות ' גהרי ישנם  ו.פ חסד"סוד הבהיינו ד ,א כמבואר"כאן רמז על פרצוף רדל -
לים וכלהה "הם שעואומר האידרא כאן שארתו רושם הא את "רדלמשאיר ם ש

ג "ח וה"י ה" ענת שכללות כל הנהגת האצילות נבח,והענין. ל"בשורש חסד עילאה הנ
א "ח הוא בחסד דרדל"שורש הכאשר  ,בחסד ודיןשהוא הוא כל הנהגת העולם הרי 

 .כל האצילותלשורש ה "ה אוירא ובוצינא יינו וה,א"בגבורה דרדלהוא ג "ושורש ה
שורש הוא  שם ,באוירא עילאה' אה :מקומות' א מתגלה בג"חסד הזה דרדלה ההנו
רפח ( ז"ש באדר" וכמ,במצחא'  והב,ד דנפיק מאויר"נטיל מתמן בסוד יודח דאבא "ה

דהא רישא עילאה דאסתים לעילא דלא אתיידע פשיט חד ' א כוי מצחא דאתגל)ב"ע
 'והנה לכל א. מזלות' בבדיקנא ב'  והג.'טורנא בסימא יאה דאתכליל במצחא כו

שהוא (ס "ויחד עם ש, ה"ת נ" ספירות עיקריות חג'משלשת המקומות הללו ישנם ה
ïåø÷à åäìëå  .)א"ע ריח ע"ב(ה "הוי שע) א"חסדים שברדל' כלומר ה, פעמים חסד' ה

 éàîã÷ éãñç- הת דילי" וכן ו,א שאינו מכלל האצילות" רדלף שהוא בפרצוכיווןמ 
ע "ב" (חסדים הראשונים"ל " החסדים דחסד הנכונו לכן 1373שיתימי ברא'  והמכונים

 ,ל"סוד הנההוא מרמז על  - )èô íù" (áéúëã "íéðåùàøä êéãñç äéà .)א"ריח ע
ובבחינת  ,1374א"פלבסוד  הוא "אויר"ד' אשכן ל "ה הוא בחסד הנ" דתיבת איף"אלכי 

 ,ל"ות הנמקומה' ח המתגלים בג" המיםפע' ה הוא סוד ג" וי.פלאות חכמה עילאה
שהרי העולם מתחיל מאבא , קדמו לעולםכן הם  ש"חסדים הראשונים"בחינת  מהוה

מתלבשים הם כ "אח -àùéã÷ à÷éúòã ãñçá ïìéìë åäìëå  .)א"ע ריח ע"ב(
ע ריח "ב (ה"בשם י' נקהוא  ולכן ,אבא דאצילות מלביש אותוכן  ש,א"בחסד דא

ע "ב(ש תוך כל האצילות ש שהוא מתלב"ע, ק"כך מכונה ע -àìëã àîéúñ  .)א"ע
שכן הוא , א"כך מכונה חסד דז - íìåò ãñç éø÷à ïéôà øéòæã ãñçå .)א"ריח ע

   .)א"ע ריח ע"ב(חסד שהעולם מתנהג על פיו 

                                           
 .ב לא גורס את המוסגר"ע ריז ע"ב 1371
 .דהיינו הנרמזים בפסוקים שבנבואת מיכה 1372
 .ג" ע'צ ריש ד"א על ספד" בהגר'עי 1373
א בכתר דהוא פלא ל דאלף הו"ואמר דאיהו פלא ר, ל"א ז"ז קנט ע"א על תיקו" בהגר'עי 1374

 .כ"ע, במופלא ממך



àøãàä øéàî 

216 

úåòéðöã àøôñáåà )א"כה ע(  äéá éø÷1375á äàîã÷ ãñç÷éúòã ïéîåé 
 íúñ ãñç ïéôà øéòæáå ãñç áø– בהינם" חסד"ו" רב"א "כבר נתבאר לעיל כי בז ' 

ה ואמר "ב ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר ('א שבו הם תיקון א"כ בא"משא, תיקונים
שלימות ההוא לפי כן  ש,יום הראשון הנגנז משמש לעתיד לבאהחסד של . )דעלאה
חסדים המתגלים הנה ה ו.לויתןהסוד סעודת ב ו,א שכר הצדיקיםיההרי  ,תהנצחי

 והוא ,בו הבחירה והעבודהר שאז דרך מסך "מאיר בעוהה השמש ורסוד אב םא ה"בז
 ז נאמר" וע. כשאין ראוייםלו אפי,כל בשרלהעולם וזן בחסדו את החסד המקיים 

ורב "ק נאמר " בעמדוע ובזה מבואר הטעם ,)ישעיה נד ח" ( רחמתיךעולםובחסד "
ה "ק מתגלים כל שע"עדיקנא ד בשכן , סתם"חסד"א אקרי "בדיקנא דזאילו  ו,"חסד

 .ב עם הכולל"ור' מגיובראשון היום הר של "אוהסוד בהוא י הר ,חסדים הראשוניםה
 הגת בשיעור מועט לפי הנאלא שלא נתגלו בו כל החסדים ,א"דזבתיקונים כ "משא

 דאמר ,צ" מספדהראיהאידרא ז מביא " וע. סתם"חסד"הוא  מכונה ולכן ,התחתונים
 ואקרי ,אנהיר - וכד אצטריך נהירו ,חסד סתם -   בזעיר, רב חסד אקרי,דעילאה"שם 

 ויש צדיק בדור וכדומה שגורמים , שכאשר העולם צריך לרחמים,ל" ר".רב חסד
אז כן  ש,ק"רב חסד כע  אקריא"חסד דז אפילו י אז,א"ק בז"ג תיקונים דע"הארת יל

 )א"צ כה ע"ספד(  ולכן אמר,"אור" המכונהראשון היום החסדים של ה בו םמאירי
 -  "ãì úåîù" (ãñç áøå(âáå" àëä áéúë ë .)א"ע ריח ע"ב" ('אנהר ואקרי כו"

בתיקונים ' א נק" שאז ז,א"ק דנהרין בז"ג דע"סוד יב שהם ,ג דכי תשא"הוא ביכן ש
" áéúëå"íéôìàì ãñç øöåð  .)ב"ע ריח ע"ב" (ורב חסד"'  ולכן גם הוא נק,אלין

)íù (íúñ - מתרבים החסדים , א"א מקבל הארה מא"דהיינו שכאשר ז)ע ריח "ב
   .)ב"ע

1376 à÷ìãàìå äéì àøäðì ãñç éôìë äèî ãñç áø éàä àðîé÷åàå
éðéöåá - בוצינין'מאיר לכל הנשמות שבאותו דור המכונים " רב חסד"דהיינו שה' ,

". אור"ל המכונה "שכן כולם מקבלים את החסד הנ, 'בוצינין'וכן נקראו העולמות 
שכן , ק" מעי החסדים ששרשם"ומאיר זה החסד לבוצינין כדי לבסם את הגבורות ע

ש "למדהיינו  , חוזר לענין ראשוןתהעוהנה  .י הדיקנא"ק ע" דע'כל זיווג הוא מסט
מטה כלפי " הוא אינוכאן כן  ש,ק" כמו בע"עובר על פשע"' לא נק' גהשבתיקון 

' שהחסדים גוברים הוא מסטבאופן  כלפי חסד ה וכל הטי. הוא בשיקולאאלא ,"חסד
 דינים מהשם שערין מליין והכן ש' גהאן בתיקון כהוא דווקא  ולכן ,ק"דגילויא דע

   ).ב"ע ריח ע"ב (גדולים
 ïéøéòæ ïéøòùå àîèåçã ïéá÷åð ïéøú úåçú úéçðã àçøåà éàä àðúã

÷à àì àçøà àåääì ïééìîéøìò øáåò àçøà àåää   òùô- אינו דומה כן ש
 תחות  משום דנפיק,' הא:'בחי' הדין בבנמצא  א"זבלכן  ו,ק"לארחא דעא "ארחא דז

שלהובין ' ג', והב ,א הוא גבורות"בחוטמא דזכן  ש,התרין נוקבין דפרדשקא דילי
éøúá äéì àøáòàì øúà úéìã  .)ב"ע ריח ע"ב (' כו"'ויחר אף ה" נאמר הםשב

éðååâ,íåùî ãç  1377 àøáòàì àéù÷ øúà àåä àçøà àåääá çëúùàã éøòù
הוא  שדרך שם ,םהיות מכוון תחות נקבי החוטלש שהמקום גורם לו "הוא כמ -
והנה לפי ). ב"ע ריח ע"ב (עבראאקשיא לדאתר הוא  לכן שם .נפיק רוגזא דחוטמאד

פ " יש בהאי אתרא עכ'שערי דאשתכח בההוא'הגרסא דכאן המוסיף את התיבות 
ולכן הוא מקום . משום שיש בו דינים היוצאים מתחת נקבי החוטם, שערות זעירין
úéçðã íåùî ãçå  .)ב"ע ריט ע"ב(י השערות שכן הרוח מתעכב על יד, שקשה לעברו

                                           
 .'לחסד'אמנם בדפוס וילנא הגירסא היא , א וכן הוא בדפוס מנטובא"כן הוא הגירסא בגר 1375
ואם כן , 'לכלהו בוציני'שגורס כאן , ה ואמר דעלאה"ב ד" כה עצ"א על ספד"בהגר 'והנה עי 1376

מהאי אתבסם חסד לנהרא בהאי ורב חסד 'ל דלכאורה כוונתו לגירסת דפוס מנטובא שגירסתו "נ
  .'לכלהו בוציני

 .'שערי דאשתכח בההוא' במקום 'דההוא'ב מביא גרסא נוספת שלשונה "ע ריח ע"ב 1377
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øéúé àìå àîåôã àùéø ãò àçøåà àåääã àøáòà - דינים' י ב"ואז מתלהט ע: 
שורש הדינים ה "הג "סבבחינת שם מחובר עם החוטם הו העליון הי קצ"ע' אה

גילוי הדינים הוא מקום ן ששם "שם בובבחינת בפה הוא ' קצה הבה ו,דנפקין מתמן
 פועל עדיין אין ם כי א,בחוטםבעיקר ניכר הדבר בכעס הוא אדם ר השא וכן כ.בפועל

כ "עי יוי דברו קשות בפ" ונגמר ע,)ב"זהר ויחי רכ ע( דינים מתעריןה שמשם אלא ,דין
   .)א"ע ריט ע"ב (מצוה לשלוחי הדין לפעולש

òå"íéðùåù åéúåúôù áéúë ã) äéù"âé ä ù( àãøåë ïé÷îåñ -  מביא
היינו שהם סומקין ד ,'ש שפתותיו שושנים כו" ממ,א" דזבפהראיה שהדינים הם 

" מור" -øáåò øåî úåôèåð  .)א"ע ריט ע"ב( שורש המלכותהוא שם כן  ו,כוורדא
וכאן החסדים נבלעים בעת הרוגז , )אור נערב ערך הכינויים' עי ( דחסד'הוא מסט

הקדמת עיין ב -óé÷ú à÷îåñ  .)א"ע ריט ע"ב" (עובר"הוא " מור"ולכן ה, והדין
 ,' דין ורחמים כוהי אית ב"שושנה אית בה סומק וחיוור אוף כנששם ' הזוהר שכ

סומק ה וןגואת שושנה אינו מכהה ההחיוור דללמדך ש' תקיף'כ כאן סומקא "ומש
דיני את  אין החסדים ממתיקין שכן , והענין.הסומקא מתלהט ביותר, אדרבא ו,הדבי

 .)א"ע ריט ע"ב (ק"תיקונים דעהג "יי "א ע"כאשר מתבסם דיקנא דז אלאהמלכות 
 àëäã àçøåà éàäå1378 éðååâ éøúáàì) ñ"àìå íéæâà éðååâ éøúá à (íñáúà, 

àçøà éàäá äéãéá ùèá éðîæ éøú àîæâàì éòáã ïàî ïàëî - מידהההיא  ךכ 
 ,שיעשה לו רעבאופן להגזים בכעסו על איזה איש הוא רוצה ר שאכש ,באדם הגשמי

   .)ב"ע ריט ע"ב (פעמים' ארחא בהו באותו על חוטמהוא  מראהתחילה 
÷éìñå ï÷úúàå àøòù ÷éôð äàòéáø àðå÷ú1379 – דהתיקון ההוא  זה' 

והנה בביאור  ).עלעין עד ומהאי גיסאה "ב מד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "דדיקנא דז
 דיבר בהאי אורחא ה כי תחיל,' כו"וסליק ונחית) "ח"בגרסא שהיתה לגריא(ש "מ

השערות שעל הלחיים שהם למעלה מן את עניין כשיו מבאר  וע,שהוא עד הפה
שפה ההשערות שתחת את לל גם וכ' בהתיקון ה והוא ש,"וסליק" לכן אמר .השפה

 . שמדבר בשערות שעל הלחיים הנמשכים עד סמוך לסנטר,כאןאילו  ו.התחתונה
ע ריט "ב ('מהתיקון הב למעלה ולמטה מקומות דהיינו' וא בבהתיקון זה  ש,נמצא

צ יט "א על ספד"בהגר( הרי הוא הלחיים –àîñåáã àáåø÷úá éåòìòá éôçå  .)ב"ע
לשון ש כאן ב" ומ,)ש ה יג"שיה" (לחייו כערוגת הבושם"ש "מוכ ,)ה חפי"א ד"ע
 )ש תקרובתא"ומה "ב ד"צ יט ע"ספד(  בלשון יחיד כתב הגאוןדהיינו" תקרובתא דבוסמא"

 ממילא אחדלר ושם הם מתחברים תיימין אצל הסנטסהלחיים מ'  משום שב,הטעם
עיקר  -àéæçúàì àøéôùå äàé àðå÷ú éàä  .)ב"ע ריט ע"ב(חשבינן להו כאחד 

 שתיקון זה ,כן כאןכמו  ו.דין וחסדכנגד סומק וחיוור ה "ה , גווניםבריבויהיופי הוא 
 .י הדינים הנמצאים בו" שהחסד הוא בצמצום עכוונתו לומר , סתם"חסד"' נק

החסד תכלית  ש,ל" ר. סתם"חסד" המכונה וזהוהגוונים '  ביםל שכאן כלו,ונמצא
נקט  ולכן ).משלי כ כט" (תפארת בחורים כוחם"ש " וכמ,הוא להלחם ולנצחא שנאין

היותם בעלי הוא ) א"דהיינו ז( יופי הבחורים שכן" יאה ושפירא למחזי"בלשון  כאן
מקום ההוא שהרי הלחיים עיקר הדיקנא הוא מאחר שתיקון זה ו .כח למלחמה

ãåä  .)ב"ע ריט ע"ב (ולכן דווקא בו הוא שמופיע שבח זה, שערותהמרובה ביותר ב
 àåä øãäå)ñ"äàìò ãåä à(.   

 øèòúàå ÷éôð äàìò ãåä àéðúå- בפרצוף "ואתעטרנפיק "ק "וד דאה' פי 
הוד ל ד"עוד י). ב"ע ריט ע"ב (מלכות תליא בהודשכן  ,ק"הוא מלכות דאהרי א "רדל
 ומשם ,"עטרין וכתרין" מכונים א"ד דז"חבוהרי  ,א" בבינה דז"ואתעטרנפיק "ק "דע

זקן מכונה ה לכן .ל"כמשומוחין ה' הדיקנא מאיר מגכן  ש, בדיקנאחדאנגיד לאתא

                                           
 .'בתרי גווני לא'א גורס את המוסגר ולא גורס "ע ריט ע"ב 1378
 ".ונחית"ב "ע ריט ע"ב' גי 1379
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 ,ל" כנבינההי " הוא עמוחיןעיקר גילוי הוהרי  ,מוחיןה'  מגכלולהדיקנא כן  ש,הוד
לעיל  בארכבר נתהנה  ו.י הבינה" המעוטרת עהודהש "ע' נקכאן לכן הדיקנא 

סוד  ב ומהאי תליין הוד והדר, שערות הלחייםאלוסוד בלת גילוי הדיקנא הוא ישתח
א "י גבורה דרדל"ע -ãéâðå  .)ב"ע רכ ע"ב (1380.ל"כנו הים מבינה דיליויא הבנ"ה דז"נו
 .נמשך בלחיים' פי -ñ"àïéòìòã äàéì  ( éåòìòá(àãçàúàì1381  .)ב"ע ריט ע"ב(

תיקונים דמשח ה' ט' מדבר בבחיהרי  וכאן ,ק"א הם מע"רות ז כל אושכן ,והענין
הוא הרי (א "של ז' דהתיקון ל ש"צ ובפשטות ,ק"א דנגיד מתיקונים דע"רבות של ז

 'תיקון ד לכן. הוא שערות הלחייםכן אף  ש,ק"דע'  נמשך מתיקון ו)שערות הלחיים
 'להתאחדא' הוא ולכן כאן, ק" דע'ש תיקון הו"ע" הוד והדר"א מכונה "דדיקנא דז

 ï÷æ ãåä éø÷úàå, ïééìú øãäå ãåä éàäîå .)א"ע רכ ע"ב(ק "דהיינו עם הלחיים דע
, היכר הדיקנאמקום עיקר הוא  ולכן שם , בלחייםואהשל הדיקנא ריבוי השערות  -
' בחיבל שהם "ש הוד וגבורה הנ" ע"הוד והדר" ראנקהא "דז' דהתיקון המכאן נמשך ו

 רעכל כן בבחינה זו  ש, מיתוק הדיניםה הישם ,רבא ואד.ק לא נתגלו" ובע,דינים
 כחמרא על ,שם הדיניםאשר ס "ק נמשך ממו"דיקנא דעש ווןכימ 1382נכרת בשורשו

הוד ' נקהם  ולכן ,א נתגלו הדינים"של ז' דה וכאן בתיקון .)ב"לעיל קכח ע(א דורדיי
הידור ה ויופיהכל כן ש, )משלי כ כט( "כוחםתפארת בחורים "כ "מאמהש " ע,והדר
åäá ùáìúàã éùåáì ïéìà  .)א"ע רכ ע"ב(לעשות נקמה בגוים הוא בכוחו א "של ז

ע "ב(ק ומתלבש בו " דע'א הוא המשח רבות היורד מתיקון ו"ד דז" דת'התיקון הד -
 זהר 'עי(פורפירא זה מין לבוש יקר  - àøéôøåô ïåðéàå1383 àëìîã àøé÷é .)א"רכ ע

ע רכ "ב(קנא מכונה כן כאן בגלל ריבוי השערות ותיקון זה של הדי, )א"לט עבראשית 
ולכן , הוא כינוי לגבורה" הדר" - ã÷ íéìäú" (øãäå ãåä" úùáì(áéúëã  .)א"ע
åäá ùáìàã ïéðå÷ú  .)א"ע רכ ע"ב(ל שמתכוין כאן לספירות גבורה והוד "צ

ïéð÷åéã ìëî øéúé íãàã àð÷åéã éàäá ï÷úúàå - שום בעל חיבכן לא מצינו ש 
 נברא בצלם דםהאשכן , טעם הדבר .אדםה כמו וטריתיקוני דיקנא בפ לו ושיהי

 אדםה "הא " תיקוני זי אתלבש בתיקונא יקירא דמלכא בציור פרטממילא ,אלקים
 םאדם הוא ממש דוגמא דפרצופיה שדיוקן ,מ בזוהר ובמקובלים"בככמובא  דלעילא

   .)א"ע רכ ע"ב (העליונים
 àðàúå}àî÷. {äéàéäðá øäðúà ãë ãåä  äàìò àð÷éãã åø)ð"àã à (– 
ע רכ "ב(ק "כאשר מקבל את הארת תיקוני דע, 1384הוד זקן' הוא בחיא "תיקון זה של ז

א "ד שהיו חסרים בז" ת'דהיינו ד -ïéøéäð ïéðå÷ú øàùá èùôúàå éàä  .)ב"ע
שם מקום השמן , ס"ש שבאים ממו" ע'נהירין'ונקראים . א"בשעה שאין מאיר אליו א

 àñéâ éàäî ïåò àùåð àåä, øáåòå .)ב"ע רכ ע"ב(י אור האוירא המאיר לעולם על יד
àñéâ éàäî òùô ìò,âáå "áéúë åééçì ë - כלומר שאחרי הארת . בלשון רבים

ע "ב(ה נושא עוון ועובר על פשע "א ה" התיקונים דא'א מאירים בהם ב"הדיקנא דא
   .)א"רכא ע

àøôñã àúåòéðöáå )ב"יח ע(úøàôúå øãäå ãåä éø÷à ,àäã  úøàôú 
òùô ìò øáåò àåä,øîàðù ) èé éìùî( òùô ìò øåáò åúøàôúå – ל "ר

                                           
 ' טצ" על ספדא"בהגר 'עי (ה" שלבושין הם בנוא" הגרש" כמ,לבושין דאתלבש בהוה מה וה1380

בין ש ההפרש ו זהןכש ,תיקונים דאתלבש בהוהמה הנון פורפירא יקירא י וא).'ה מלך הה"ג ד"ע
בראשית ג  (' כו" ערוםהוהנחש הי" כ"אמהמובבחינת  ,אין מלבושים א"סטל שכן ,א"קדושה לסט

ש " כמ,דברים אלו' אל בהיא  ו ולכן תאות.ה"כ פ"ר פ"ש בב"וכמו כן נקצצו רגלי הנחש וכמ) א
 ).א" ע'ברכות ו ( הני ברכי דרבנן דשלהי,'הני מאני דרבנן דבלו כו' ל בגמ"חז

 .א לא גורס את המוסגר"ע רכ ע"ב 1381
 .244 לעיל הערה ' עי1382
  . בגד חשובוז שזה"פט "פה ודברים רבה "פו "פויקרא רבה '  עי1383
 .ג"ש כד ע"ומבו'  פרק זא סוף"ח שער א"ע' עי 1384
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ואמר ה "ד ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר (1385 תפארתא מכונה"ד דא"דת' התיקון הגש
ע רכא "ב(ק עניינו רחמים וסליחת עוון "עיקר התפארת של ע, )'דכתיב ותפארתו כו

א "כלל דיקנא דז –àðàúå äàòéùú àðå÷úá àìà àðîé÷åà àì úøàôú  .)א"ע
גמר הוא שם , א" דזת הגוף"והוא מתפשט כנגד ת, ת"נכלל בתיקון האחרון הנקרא ת

' מתחיל פרצוף הנוקומשם גופא , ואילך הוא לבר מגופא ומשם ,א"עיקר פרצוף ז
מתחיל ואילך א ומשם "הדיקנא מסתיים במקום גמר עיקר פרצוף אשבו א " אכעין

ה "ד ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר (נא שתיתאהתקוכ לקמן ב"מש' ועי, א"זפרצוף 
ãë" ì÷úúà ãëå úøàôú éø÷à ïîúå íçë íøåçá úøàôúå à ).ותוצא

ïé÷ìñ ãç àì÷úîá1386 – א "בא: ת שלו"כל פרצוף מגלה את המיוחד לו בת
ø øîà" àáà éáø úðà úåàé ù .)א"ע רכא ע"ב(א הדינים "החסדים ובז

äéðî ïé÷ôð ïàëøá ìëã àùéã÷ à÷éúòî àëøáúàì.   
 ïàëîå ïàëî ïéçåôú ïéøú ïåæçúàå àøòù ÷éñô äàùéîç àðå÷ú– 

פסיק '). בהו עד כוורדאה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "בדיקנא דז' תיקון ההיינו 
 àãøå éàäë ï÷îåñ,ñ à÷îå .)א"ע רכא ע"ב( דהיינו שאין גדלים שם שערות 'שערא

ïéîìò ïéòáùå ïúàîá ïèäìúîå,øäð ãë ïéçåôú éøú éðä  ïé)1387éøèñ ïéøúî (
ע רכג "ב( דחסדים 'ה עט" דאור ה'כאשר מקבלים את הארת האוירא מסט1388 –
éúàå à÷îåñ êùîúà à÷éúòã ïéàìéò ïéùéã÷ ïéçåôú ïéøúã åøéäðî  .)ב"ע

àøåéç - ה תרין"ב ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר(א "ד דא" דת'התפוחין הן בתיקון הז( ,
   .)ב"ע רכא ע"ב(אמנם הוא נכלל בלבן , םכלומר שיש צבע אדו, שם עובר גוון אדום

 áéúë éàäá"éé øàé 'êðçéå êéìà åéðô) "äë å øáãîá( -  בתיקון זה
ששרשם באור , דהיינו עטרת דחסדים ועטרת דגבורות,  התפוחין'רואים את ב

êøáúî ïéøäð ãëãò àúòùáå àîì  .)ב"ע רכג ע"ב ('יאר'וזהו סוד  דאוירא
 áéúë à÷îåñ åãáòúàã)åë íù( éé àùé 'êéìà åéðô, àìå ÷ìúñé øîåìë 

ëúùéç àîìòá àæâåø -  תיקון ל לא וכוונתו "דאתעביר"ל "צ" דאתעבדו"במקום
א אלא תיקון "תיקון זשם  לא רק להארה ל, כלומר.א" לעלייה לא אלא,'יאר'ל ב"כנ

ïéøåäð ïåäìë àðàú  .)ב"ע רכג ע"ב(א עצמו " כך שהוא עולה למעלת אגדול כל
òî ïøäðúàã éàîã÷ éãñç ïåø÷úà àùéã÷ à÷éú-  דהיינו שלא לפי הנהגת

 דהיינו אלו - ïåðéà ïéâáå íìåò éãñç ïåðéà ìë ïéøäð .)א"ע רכד ע"ב(העולם הזה 
א אינו אלא "כאן מתבאר שמצד עצמו ז). א"ע רכד ע"ב(שכן לפי הנהגת העולם הזה 

   .)ג"א פ ע"ו כללים ח"לש(חסד 
ç ãçë àøòù ÷éôð äàúéúù àðå÷úàð÷éãã äéðøçñá éøòùã àèå – 

אינו ו) א"ע רכד ע"ב(תיקון זה מתחיל מן הסנטר . א" מדיקנא דז'והתיקון ההוא רי ה
ב "צ כד ע"א על ספד"בהגר (1389ק שהוא עד הטבור"כ בע"משא,  עד החזהנמשך אלא

, כל הפרצוףאת הדיקנא כן לעולם כולל  שחילוק הוא טעם ה.)בחד עד חדוויה "ד
שכן רק משם ואילך .  עד הטבורהרי הוא כל גופא אתהדיקנא  כוללא " באממילא

 מנם א.א להתלבש עליו וממילא אינו חשיב כגופא אלא לבר מגופא"מתחיל פרצוף ז
ק הם "והנה בע. 1390'נוקה  פרצוףמתחילואילך משם כן שבלבד עד החזה הוא א "ז

ן הם דהיינו הצד המכוסה שבזקן והצד המגולה שבו וכא.  תיקונים'חשובים לב

                                           
נושא עוון מהאי גיסא ועובר על פשע מהאי "לעיל  מה שאמר האידרא מאד מובן ז"לפ 1385

 שורשו יינו ה"ועובר על פשע מהאי גיסא" ,א"ת דז" תיינו ה"נושא עוון מהאי גיסא", "גיסא
  .א"באש

 .שלוא הוא כולל את כל הדיקנא "ובז, א"ד דא" התיקונים הראשונים דת'דהיינו ג 1386
 ".מתרין סטרין"ב "ע רכג ע"ב' גי 1387
 .ה אמר"ב ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1388
  .א גורס את המוסגר"ז נראה שהגר"לפ 1389
 .ה ותוצא"ד ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר 1390
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ñ" àìå éåòîã àùéø ãò ïééìúå à( .)א"ע רכד ע"ב(נחשבים להיות תיקון אחד 
éø÷àã àåä àã àðå÷ú àðú àøåáè ãò úéçð ( ùîçî ãç åäéàå ï÷æä úàô

 ãñçá ïééìúã ïéàô1391)éîçøáå (- דהיינו שהם מאירים למטה בסוד אור ישר, 
 הם עצמם דינים והנה אף על פי ששערות הזקן. ת הראשואור חוזר כשערבסוד ולא 

' אמנם כאן בחי, דיןשל '  הוא בחיוזרחר  כל אוכןש, ולכאורה היה אורם צריך לחזור
àìáçì éòáà àìå  .)א"ע רכד ע"ב ('דין שלהם היא היות זה שהם שוברים את הקלי

êë ïéâáå øîúàã äîë ãñç éàä) èé àø÷éå(áéúë êð÷æ úàô úà úéçùú àì  
מכיוון שעל ידיו בא , על הדיקנא יש לאו מיוחדשכן דווקא , כלומר בלשון יחיד -

שכן מעביר על פשע אפילו כאשר נעשה במרד , החסד הגדול ביותר מכל התיקונים
   .)ב" עע רכד"ב(

àîåô ìò àøòù ïééìú àìã äàòéáù àðå÷ú, ìëî éðôúà àîåôå 
éåøèñ, äéì øåçñ øåçñ àðå÷úá ïéøòù ïéáúéå –  מתיקוני 'הזתיקון ההוא זה 
א אשר "והוא פה דז). שפוון עד אתפנוןה "ב ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "דזדיקנא 

שבכל מקום שיש בו גילוי של הדעת אין שערות שכן השערות , בו גניזת הדעת
וכמו כן כאן בפה הרי הוא מקום להארות זיווגי הנשיקין . מעכבות את פעולתו

 íå÷ éáø í÷ äãåäé éáø .)ב"ע רכד ע"ב(וצריך שהשערות לא תפרענה , 1392והדיבור
 øîàå çúô äãåäé)ã ìàéðã ( àîâúô ïéøéò úøéæâá-  זהו סוד המלאכים

 ø óìà äîëïáá ïùðúî .)א"ע רכה ע"ב(ל "היוצאים על ידי הפה בדיבורו וכנ
1393)ñ"ïáùéúî à ( àîåô éàäá ïîéé÷úîå– אלו המלאכים שנבראו ומתקיימים 

זיווג , א שיש שני מיני זיווג"וזה מרמז לדברי הגר. על ידי הנשיבו דרוחא דפומא
ע "ב (1394שהזיווג התמידי הוא כנשימת האדם והוא רק כדי קיום. דיבור וזיווג תמידי

âì íéìäú ( ìë åéô çåøáå(ää äô ïåø÷à ïåäìëå äéðî ïééìúå" ã .)א"רכה ע
 íàáö– ע רכה "ב ('כל המלאכים הנבראים על ידי זיווג הפה דנשיקין נקראים פה ה

ן ומשם ולמטה לצורך המלאכים הללו "א לפה דזו"ה נמשך מפה דא"אור המ. )ב"ע
ה "ו דע"לש(לכן המלאכים הללו שייכים באופן מיוחד לשירה ). היוצאים מנהר דינור(

ïééìú øáìã ïåðéà ìë ïùáìúî àîåôî ÷éôðã àçåø àåääîå  .)ב"ב סא ע"ח
àîåô éàäî –בחישכן הם מ, "לבר"ומכונים ,  רוחא דפומא מתלבש במלאכים' 

ñ"àçåø à ( èùôúà ãë(àîåô éàäîå1395  .)ב"ע רכה ע"ב(חיצוניות העולמות 
 àðîéäî éàéáð äîë äéá ïùáìúî àçåø éàä– הוא סוד הנביאים הגדולים 

 בעצמו הוא 'שאינם מקבלים את נבואתם על ידי מלאך אלא רק דיבור פיו ית
עצמו הרי הוא א "ונקראים נביאי מהימני שכן נבואתם מז. המתלבש ברוחא דנביאי

 'ואמת'ששורש הבל הפה הוא מסוד דעת עליון מתיקון , ל"ועוד י. 1396סוד מהימנותא
 éé äô åäìëå 'ïåø÷úà,ã øúàáå àçåø àì ÷éôð àáøòúà1397 .)ב"ע רכה ע"ב(

 àøçà äìî– הרי הוא קירוב בשר , בסוד הזיווגהוא  כל מקום שיש גילוי דעת
אז ההארה היא  פ בקומה שוה"ם פבזהו תיקון המתקלא כאשר עומדיכן  ו.בנשיקו

, 1398 שיצמצמו את הגילוי ויבררו את הדינים מהאוראינו צריך לשערותו בשלימות

                                           
 .א גורס את המוסגר"ע רכד ע"ב 1391
 .'ה וענין ג"ב ד"צ יד ע"א על ספד" בהגר'עי 1392
 ".מתנשבן ומתקיימן" ובדפוס אמסטרדם "מתנשבן ומתקיימין"א "ע רכה ע"ב' גי 1393
 .'ה וענין ג"ב ד"צ יד ע"א על ספד" בהגר'עי 1394
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רכה ע"ב 1395
 .אריכות בא"ב יט ע"יהל אור חב'  עי1396
 ".מתערבא"א "ע רכו ע"ב' גי 1397
 ).ע כאן"ב(אין מקום לזיווג , ובעת הבירור כגון בשעת צער ומלחמה 1398
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 úåéô(1399 ïàëçî(åäìëå  .)א"ע רכו ע"ב(שם מקום לקטרוג החיצונים אין שכן 
÷éôðã àçåø àåääá àùáìúàì – ע "ב( כלומר בעת הדיבור הרי הוא עת הזיווג

   ).א"רכו ע
ù àðå÷ú éàäåàúéù åäìë ìò àèéì, åäìë ïîéé÷úî àëäã íåùî 

 ïãçàúîå–כמו כן ,  כולל את כל התיקונים הראשונים1400ג"שהתיקון הי, ק" כמו בע
êë éðéâáå  .)א"ע רכו ע"ב(  התיקונים הקודמים לו'כאן תיקון הפה כולל את כל ו

àîåôã äéðøçåñ ïéìé÷ù éäåøòù, ìëî éðôúàå éåøèñ , éàäå ìò àèéìù àðå÷ú
äìëå, ïãçàúîå åäìë ïîéé÷úî àëäã íåùî - ולכן , זיווג לא שייך בעת הבירור

הרי היא עצם מקום הזיווג , לבין הפה, הרי הם השערות, צריך להפריד בין הבירורים
ד " מוחין חב'א הם מסוד ג"ד דז"והנה ת. 1401 הבלים'ובסוד ז, וגילוי הדעת

ø øîà" ù .)א"רכו עע "ב(ולכן כולם מתאחדים בדעת שבפה , ת"המתפשטים בז
àùéã÷ à÷éúòì úðà êéøá.   

àðå÷úàð÷éã úåçúá éøòù ïéúçðã äàðéîú  –  החתיקון ההוא הרי' 
והוא  .'לא ינקה'וזהו תיקון ד). יןרזעיה "ג ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "מדיקנא דז

שכן  ,מענישםהוא התיקון ה ,אדרבאו, אינו מנקה את אלה שאינם שבים בתשובה
 éæçúà àìã àìã÷ ïééôçî, àéðúã ).א"ע רכו ע"ב( ם הדינים שבגרוןכאן הוא מקו

 éåôò àìå óøò àì äìòîì ïéà- והשערות שעל גביו , החיצונים אחוזים בעורף
שכן הוא מכוסה , ולכן שם אין נראה העורף, מחפיין עליהם כדי שלא ינקו מהם

 ובאלכן ש, )עייפותשם כלומר שאין (כ שאין למעלה עורף או עפוי "ומש .בשערות
÷ñ"çöðã à ( éáø(çâàã àðîæáå1402  .)א"ע רכו ע"ב(השערות הוא לוחם מלחמה 

 àúøåáâ äàæçàì íåùî éæçúà-אזי אין צורך ' בשעה שמנצח ומשבר את הקלי 
 .)א"ע רכו ע"ב(שכן אין מי שיכול לעמוד כנגדו , וניכרת גבורתו, בחיפוי השערות

ïðéðú àäã,äéðî ïéãçàúà ïéîìò óìà ,ää "ã) ã øéù( åéìò éåìú ïâîä óìà 
íéøåáâä éèìù ìë,åä àæø ïâîä óìàå ààøôñã àúåòéðöá 1403, éèìù ìë 

äøåáâ øèñî åúàã íéøåáâä ïàøåáâ ïåðéàî ãç – הוא " אלף עלמין" בחינת
שבהתפשטותו של האלף , ֶאלף-בסוד ַאֶלף, שם כל הגבורות נכללים כחד, ס"בסוד מו

ושורש אלף העלמין .  הרי הוא אחוריים דאלקים,למטה הוא במספר אלף) אחד' גי(
   .)ב"ע רכו ע"ב(הוא בעורף 

äàòéùú àðå÷ú, ïëùîúàã )ñ"ïøáçúîã à ( íò àéìî àìå÷ùá éøòù
ïééìúã éøòù ïåðéà, øéôù àìå÷ùá åäìë – הרי , א" מדיקנא דז'הטתיקון ה הוא

מיד שכן ת, שלימותא דכל פרצוף, א"ת דז"בסוד ת, הוא סיום הדיקנא שבחזה
 .)רברבין עד בשקולאה "ג ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(התחתון כולל מה שלמעלה 

 óé÷ú øáéâ ãçë- הכל כן  ש,ג שדבר זה כבר נאמר על כל הדיקנא בכללות"אע
 àééáø÷ ïçöð éøàî, åäìëã íåùî .)ב"ע רכו ע"ב (היותו סוף התיקוןנקרא על שם 

ïééìúã ïåðéà øúá ïëùîúà éøòù,àá åäìëã àììëå ïééìúã ïåðé, àìëå 
 êùîúà)ïàë øñç (- מ ליכלל בתיקון זה "כל שערות הדיקנא נמשכים לתתא ע

א מכונה " ז– )ë éìùî" (áéúë àã ìòå" íçë íéøåçá úøàôú .)ב"ע רכו ע"ב(
 áåè øåçáë íéä ìò äàøðå( .)ה והכל תלוי"א ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר(ת "ת

                                           
 .את המוסגרא גורס "ע רכו ע"ב 1399
 .א הקודמים לו"כ תיקון הפה וכולל את כל הי"שכן הוא ג, ב"ל י"נדצ 1400
 .ש זכאה"ה וז"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1401
 .א לא גורס את המוסגר"ע רכו ע"ב 1402
 . לא מצאתי מקומו1403
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ää"ã(1404áéúë  "íéæøàë øåçá) "ä øéù(éâë ïàøåáâ ãéáò øá, àåä àãå 
éîçøå àúøåáâå àìéç úøàôú – א"ע רכז ע"ב( דהיינו כאשר שניהם פועלים יחד.(   

אחר שביאר את כל התיקונים  ).א"ע רכז ע"ב(א ונשתלם פרצופו "ד דז"כ ביאר את ת"ע

 ביניהם אלאואין שם חילוק , 'תחילה מפרש שבאמת באצילות הכל קיים באחדות א, א"ק ודז"דע

ע רכז "ב(א "ק ודז" דע– àðúøà "ïéðå÷ú éðä ìë ù ).א"ע רכז ע"ב ( בלבדרתם למטהבהא
àðéòá  .)א"ע רכז ע"ב( התיקונים האחרים הנכללים בהם –ïéìî éðä ìëå  .)א"ע

àì÷úîá åì÷úàã ïåäéøàîì äàìâì –צדיקים שתיקנו את ל" למאריהון"'  פי
הרי שהוא , שאינו עושה כןומי . ואז הם עולים בסוד עולם התיקון, המוטל עליהם

, ו מלמדים רזי תורה למי שאינו בתורת עולם התיקון"והנה אם ח. בסוד עולם התהו
ולא "ל "ש חז"וזהו כעניין מ. הרי שהוא נותן מוחין לעולם התהו וגורם לפגם גדול

, ד"שכן יש בו רזא דחב, )ב"חגיגה יא ע" (במרכבה ביחיד אלא לחכם ומבין מדעתו
1405ð" à)ñ" à(åìàò àìã ïåðéàì àìå  ).א"ע רכז ע"ב(ון ומתקלא והוא בסוד תיק

àìå (å÷ôð àìå åìàòã (å÷ôðå åìàòã ïéìàì àìà, ÷éôð àìå ìééòã ïàî ìëã 
éøáà àìã äéì áè – וכן , הכוונה היא לאלו שאינם מורגלים ברזין דאורייתא

ולא  שעלה למרכבה 'אחר'לעוסקים בהם ואינם יודעים לצאת בשלום וטועים כמו 
כלומר שמי שנכנס בעולם הזה , 'טב ליה דלא אברי'עליהם אומר האידרא ש. נפיק

, ולבסוף נותר שם בלי שתקנם,  כדי לברר את ניצוצי נשמתו בשרשו'לעמקי הקלי
מכיוון שהרי כל , וזאת. הרי שסופו הוא שישאר שקוע שם ולא יצא משם לעולם

והנה לא זו בלבד שאדם . יךתכלית ביאתו לעולם לא היתה אלא לברר את מה שצר
הוסיף להם כח והוריד לשם עוד ניצוצות של , אלא אדרבא', זה לא תיקן את הקלי

לכן רק באדרא הוא שגילה . שהרי נשאר שם,  נוספיםוגרם לשבירת כלים, קדושה
ומה . 1406שלא כבשאר חלקי ספר הזהר, בפירוש את העניינים האלה של הפרצופים

דוגמת לשונות המקובלים שהיו , אינו אלא ברמז, תשבכל זאת גילה בשאר מקומו
. שכן שעדיין לא האיר המתקלא בעולם, ל שלא דברו בענין הפרצופים"לפני האריז

ע רכז "ב (ל"שכן עתידים הדברים להתגלות לאריז, 'בעינא לגלאה'וזהו ביאור הלשון 
ויצאו , תורהי וחבריו להשיג את גנזי ה" דהיינו שנכנסו רשב'דעאל ונפיק'' פי). ב"ע

א "מ ('וראו שהכל א, והבינוהו על בוריו, להתבונן בבחינות חיצוניות דהיינו המצוות
   .1407)צא

ïéìî ìëã àììë  ïé÷éúòã à÷éúò1408 ãç àìë ïéôà øéòæå– ק "על אף שע
 וכן אף ,)ב"ע רכז ע"ב (אחד' הוא גילוי אחד של המ הכל "א חלוקים זה מזה מ"וז
 ותקשכן כולם אל ,תאחכבחינה  חשוביםולם ז כ"עכ, א"א בז"פ שמתלבש א"ע

חשובים כל הגילויים מאצילות ומעלה כולם פ ש"והנה אע). א"ע רכח ע"ב( במהותם
צ "א על ספד" בבהגרמבוארז " ועכ.1409בהעלםהוא  א"אבגילוי והוא  א" זמנםחד אכ

                                           
 .ב גורס את המוסגר"ע רכו ע"ב 1404
ז אין "אמנם לפ, המוסגרב לכאורה נראה שיש לגרוס את "צ כד ע"א על ספד"לשון בהגרמ 1405

וכן משמע ממים אדירים , 'דלא עאלו'ב אכן גרסתו היא "ע רכז ע"אמנם ב. 'דלא עאלו'לגרוס לפניו 
 .'עאלו ולא נפקו'ב שגם שם הגרסא היא " לקמן קמד ע'ועי. שכן העיקר הוא שעאל ולא נפק, צא

עשה אלא בתורת שכן גילוי הדברים הללו של הפרצופים באדרא הוא חידוש גדול ולא נ 1406
ה ווי אי גלינא ווי "ב ד" לעיל קכז ע'עיו. שכן היה הדבר צורך גדול"  הפרו תורתך'עת לעשות לה"

 .אי לא גלינא
א " החברים שבדף קמד ע'ה מנהון עאלו שכותב שג"ב ד" האידרא קכז ע' לעיל בהק'עי 1407

טעותם היתה בכך שהם ש, ה יתיב" שם ד'ועי". עאלו ולא נפקו"היו בגדר , שמסופר עליהם שמתו
 .הגשימו
 .וכן הוא בדפוס מנטובא, 'א"בז'א "ע רכח ע"ב' גי 1408
 ).ו כאן"לש(הנעלם הוא השורש של העתיד להתגלות  1409
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 מעלות המדירגות השונות של הספירות והפרצופים  ביןהבחיןלשיש ) 1410ה"פ(
כולם גילויים של שכן ). ב"א נד ע"ה ח"ו דע"לש(  בחינות רבותםלו הכאי באצילותש

ו "לש(למטה בבחינת גילויים הם ביניהם  מצוייםאשר וכל החילוקים , ס"מלכות דא
,  בבחינת עברםה נקודות – àìëäåäéåä àìë 1411 àäé àìë  .)א"א כ ע"כללים ח

 מצד כולם אחדו .ק הוא בבחינת העתיד"ה הוא בבחינת הווה ותיקון הע"תיקון המ
ע "ב (שכן אין בחינות עבר הווה ועתיד בעצמות האור אלא רק בכלים, עצם מהותם

 éðúùî àìå éðúùé àì, íéìúùà ïéìà ïéðå÷úá ï÷úúà àðù àìå .)א"רכח ע
ïéð÷åéã ìë ìéìëã àð÷åéã, ïäîù ìë ìéìëã àð÷åéã – צורת האדם הגשמי כולל 

והוא , )' פרק ו'ח שער א"נפה ()א"קלה ע(כ לעיל "בו את כל הצורות כדלקמן וכמש
שכן , הוא כולל את כל השמות. א ובכל פרטים"ק ושל ז"נתקן על ידי התיקונים של ע

ועוד . שכן כולם נתנו בו את חלקם, וטעם הדבר הוא. הוא נתן שמות לכל הנבראים
ע "ב( ע"בביש צורותכל הכן ו, שאדם כולל את כל השמות שבאצילות, ירמוז לזה

ð" ìë äéååâá à(àð÷åéã}àî÷: {éæçúàã àð÷åéã éàäë éåðååâá 1412  .)ב"ערכח 
ïéð÷åéã (-שכן כל הצבעים והכלים . אלא רק שורשי הצבעים,  אין באצילות צבע

éàä ïéòë àìà éåä àð÷åéã éàä åàì  .)ב"ע רכח ע"ב(ע "בעצמם אינם אלא בבי
àð÷åéã –  מדותהוהנהגות ל הכלהם הרי , ספירותה' יהגוונים שבאצילות הם בסוד ,

 , דין באצילות כללשהרי לא יתכן, ע לכאורה"צ מנםא .למימרא שכולם נמצאים בו
כל ההנהגות מושרשים אמת הדבר ש ש,אועומק הענין ה אלא .כולו קדושכן ש

 ואין חילוק בין חסד לדין והכל ,בהשוואה אחתכולם אמנם שם מתנהגים  ,באצילות
ושם אכן , גוונים' בחיבם כשונים זה מזה ומתגליע הם "בהתפשטותם בביו .חסד

   ).ב"ע רכח ע"ב (נבחנים דינים
ע "ב ('א וממילא הן גילוי לנוק"מכאן ואילך עוסק האידרא בבחינות שהן לבר מגופא דז

 ïéøúëå ïéøèò ïøáçúà ãë, 1413àìëã àúåîìùà àåä ïéãë,ïéâá 1414 ).א"רכז ע
á åììëúàã ïéàúúå ïéàìòã àð÷åéã éåä íãàã àð÷åéãã äé– ירדה  הנה בשבירה

,  כמו כן האדם-פ "א נחסר הזיווג פב"ולאו, ק יצאו ללא מוחין"הו, ' לקלי'הנוק
, וזהו הנאמר כאן. 1415הרוח נפגמת והנשמה מסתלקת, שכאשר חוטא הנפש נכרתת

, )א"דהיינו ז(ר של הרוח "הם ג" כתרין"ואילו , ' ספירות דנוק'ט" עטרין"' שכן פי
ìéìë àð÷åéã éàäã ïéâáå  .)ב"ע רכח ע"ב(א " בדרגא דאוהוא" אשלמותא דכולא"ו

ïéàúúå ïéàìò,éåðå÷ú àùéã÷ à÷éúò ïé÷úà ,ïéôà øéòæã àðå÷úå , éàäá 
àðå÷úå àð÷åéã – צורת העולמות נבראה לפי מה ששיערה המחשבה העליונה 

   ).א"ע רכט ע"ב(שהאדם צריך 

 àîéú éàå, ïéá äî ).ב"עע רכט "ב(א "ק וז"עכשיו מפרש בפרטות את ענין חיבור ע
éàäì éàä, àãç àì÷úîá àåä àìë – כל מה שנעשה הוא לכוונת הוראת 
, פירוש הדבר. )ב"ע רכט ע"ב(וכל השינויים אינם אלא מצד המקבלים , 'שלמותו ית

כי הם אחד , א יחד"א וז"הכל הוא מתוך הנהגת בחינות א, שכל מה שנעשה בהנהגה

                                           
 רק שאינו דבוק ממש ,מ דבוק הוא בו"א מ"ק לז"י שנתפרש המסך בין ע" אעפ:ב"ג ע" ל1410
ש בזוהר הרבה " כמ,פרצוף אחרא נכללין בו ואינן נחשבין ל" שלכן או,א למעלה מהקרום"כמו או

 וכן הוא , וכנגד זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ובין קדש הקדשים,ש למעלה"פעמים וכמ
, י" והוא המסך בין משכן לחצר אהל מועד ששם הוא נה,ל" ושם עמידתה כנ,א לנוקבא קרום"בין ז

 .ל"עכ
 .ב"ה ע"די רלש בפרשת פקו"כמ, ן"וכן הוא הזו. א"צ ע"ר: ו"גליונות הלש 1411
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רכח ע"ל שב"לכאורה צ 1412
 . ליתא'כדין הוא'א "ע רכט ע"בב 1413
 ".כ"ובג"א "ע רכט ע"ב' גי 1414
 .א"ט ע"א כ"יהל אור ח 'עי 1415
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ð"ïðî à (1417 éåçøà ïùøôúà1418)ð" à(ìáà ïàëî1416  .)ב"ב קלח ע"ה ח"ו דע"לש(
éîçø ïèùôúà (–וטובו ית' ק רואים את מדותיו ית" כלומר שבע ')ב"ע רכט ע"ב(. 

 ïàëîå1419)ð"ïðîå à ( àðéã çëúùà– ולא מתפרשין דינא"אשתכח דינא"א "מז , 
 ,ק"עם הפנימיות שמתפשט בעעם החסד ' הדין הוא אשבאמת עצמות פנימיות 

שצריך להיות ' להיטיב לזולתו כפי ששיערה מחשבתו ית' ונה אכובשהרי הכל הוא 
ל מצד הכלים " ר"משתכח" רק "מתפרשין" ולכן לא שייך לומר בו הי הבחיר"ע
 -  àã ïî àã ïééðù ååä ïìéã àøèñîå1420 ).ב"ע רכט ע"ב(א "חיצוניות של זהו

ע "ב(תיקון וחילוק אינו אלא מצד הכלים ולא מצד האור כלל , דהיינו שכל פירוד
ו "לש(א "וגילוי הדין אינו נעשה אלא בז, א הדינים נעלמים מאד"בא). 1421ב"רכט ע

 áéúëå àùéã÷ àì÷ç éãöçîì øá åøñîúà àì ïéìà ïéæøå .)ב"ב קלח ע"ה ח"דע
éé ãåñ ' åéàøéì)äë íéìäú (- א "שכן הם כורתים את הסט, כך מכונים הצדיקים
נקראת כאן ' הנוקוהנה . 'קא הוא ביסוד דנו"שהרי כל אחיזת הסט, 1422'מהנוק

הוא הרי , נהנים מפירות פנימיות דברי הרזהצדיקים  אלו והנה .)א"ע ג ע"ב( 1423שדה
ל  שםתופסים את עומקהשכן המה " ה ליראיו"סוד הוי"וכמו כן דווקא . 'הגילוי דנוק

á úéùàøá ( éøúá(éé øöééå áéúë ' íãàä úà íé÷ìà .)ב"ע רכט ע"ב (1424יםדברה
éãåé"ï, íéìùà  àðå÷ú åâ àðå÷ú– א על "בהגר (1425א אלקים" וז,ה"ק נקרא הוי"ע
א מלביש את "כאשר הז,  וביחד היינו שמא שלים1426)ה והענין כי"ד ד" לה עצ"ספד

ק "עכ ש"דהיינו שעי. 1428)ה ואמר תשעה"ד ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר (1427א"א
ה "דב " כח עצ"א על ספד"בהגר(ן נשלמת צורת אדם דאצילות "ב וזו"חומתייחד ב

ואילו ,  הספירות'שכן תמיד יש לו את כל י, 'ק הוא בסוד האות י"והנה ע). אתתקן
א הוא "והנה תיקונו של הז.  ספירות'שכן תמיד יש אצלו ו, 'א הוא בסוד האות ו"ז

ולכן כאשר הוא בהתלבשות ונתינת ,  ספירות'על ידי תוספת המוחין ובכך יש לו י
 -à÷ðôùåâã à÷øáè  .)ב"ע רכט ע"ב ('יהמוחין הוא הופך להיות בסוד האות 

כ קראו כאן "ועי, שכן כל אותיות החותם קבועים בנחתם, חותם של טבעת
והיינו בסוד אוירא שבו ). ב"ע רכט ע"ב ('שהוא עגול ובצורת האות י, "גושפנקא"

 ' בחי'הנה יש ב - øöééå àåä àãå .)ד"ב ל ע"ה ח"ו דע"לש(א "הארת הרדל
, א"א נקרא על שם ז"ואז הא, א ולתקנו"ליתן מוחין לז, 'א: א"א בז"בהתלבשות א

                                           
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רכט ע"ב 1416
 ".אתפרשו"ב "ע רכט ע"ב' גי 1417
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רכט ע"ב 1418
 .ורס את המוסגרב לא ג"ע רכט ע"ב 1419
 .א"ו ע"ה בפרשת תרומה קע"וכ: ו"גליונות הלש 1420
 .ח פתחי החכמה אות מב"ש שמביא מקורו מקל"ע 1421
שכן לימוד הסוד שייך באופן מיוחד לתיקוני מלכות דאצילות , דהיינו המלכות דאצילות 1422

 .ע"כ לומדי הנגלה שהם מתקנים בבי"משא
 לעיל 'עי(שכינה ולא לעמוד בחוץ בשולי כרמא זוכים לתקן את ה י ותלמידיו"כלומר שרשב 1423

אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי : ל על זה"ע שמביא את דברי חז"ש בב"ועי). ב" קכז ע'בהק
 'ועי). ב"סוכה מה ע ( אם שנים הן אני ובני הן,'וכו , ראיתי בני עלייה והן מועטין,שמעון בן יוחאי

  .החברים'  אבא הינם כלל כל י'ור, ר שמעון" אלעזר ב'י ור"א שרשב"קכח ע
 .ה"ה ב"דהיינו הגילויים דאצילות הנקרא בשם הוי 1424
 ועם מוחין נקרא ,א ללא מוחין נקרא אלקים" שז,ב"ה כ"ב ד"כה ע צ"א על ספד"בהגר'  עי1425

 .ה"הוי
 .ה ויהי כן"ד ד"כ ע ,ה ועיקר המתקלא"ג ד"צ א ע"א על ספד" בהגר'עי 1426
, "שמא שלים"שאף הוא מכונה , ה בניקוד אלקים"דהיינו הויא מבינה "לאפוקי מיציאת ז 1427

 .ה וידוע"ג ד" ע'צ כ"א על ספד" בהגר'ועי
 .ה וידוע"ג ד"צ כ ע"א על ספד"וכן בהגר 1428
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א נקרא על שם "ואז ז, א עצמו כדי שיוכל להעניק שכר מלא"שיהיה שלימות בא, 'וב
   .)ב"ע רכט ע"ב) (והוא צורה גו צורה(א "א

äîì ïéãåé ïéøú,ïéôà øéòæã àæøå àùéã÷ à÷éúòã àæø 1429, 1430 øöééå
 äøåö åâá äøåö øö éàî)éå àåä àãåøöé(,äøåö åâá äøåö åäîå ,ïäîù ïéøú , 

 íù éø÷úàãàìîéé  'íé÷ìà,éãåé ïéøúã àæø àåä àãå "ï, åâ äøåö øöã øöééåã 
 äøåö- הנכללים , א"ובשונה מאו, א מבחוץ"א מתלבש על א"זו ראיה לכך שז

). ה ביקירא"ב ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(בדיקנא ונקראים על שמו של הדיקנא 
'  íéìù àîùã àðå÷ú1431éé .)א"ע רל ע"ב(בא בתוך רחם אמא דהיינו טיפה דא

åìéìëúà äîáå íé÷ìà,äàìò àð÷åéãá , øëã ìéìëã íãà éø÷àã àã 
àá÷åðå1432,íãàä úà áéúë àã ìòå ) æ á úéùàøá(,àá÷åðå øëã ìéìëã , úà 

 äéðî ÷éôðã àðéæ éâñîìå à÷ôàìåãã"ð –והיינו , נ והמוחין שלהם" דהיינו גוף דזו
ק נקרא "וזו ראיה לכך שע, )את כלה "א ד"צ כח ע"א על ספד"בהגר ('זינא'כ כאן "מש

הנה ו). ה והענין"ד ד" לה עצ"א על ספד"בהגר(א נקרא בשם אלקים "ה וז"בשם הוי
ו "ואם ח. שכן אשתו וילדיו של האדם כלולים בעצם מציאותו, ר" סוד מצות פווזה

ם האדם שבו וממילא הוא  מפקיע את שאואזי האין האדם מקיים את המצוה הזו 
גם  דבר אינו שייך רק לפירותיו הרי הם ילדיו אלא, בעומק העניןו.  מתבחינתב

 .שפע למטהכן עשיית המצוות גורם להורדת ש, מצוותתולדות מעשיו הרי הם ה
ע רל "ב (ן ותולדותיו"שעצם מציאות האדם כולל זו ,בבריאת האדםיש ורמז לזה 

   .)א"ע
àð÷åéã äîãàä ïî øôòâá åàð÷åéã , à÷øáè íééç úîùð åéôàá çôéå 

 åâá åâ à÷ðôùåâã- 'ה ז" הוא כנגד מלכי אדום ה' עפר מן האדמה'וייצר וכו' 
ק אשר משם בא רוחא דחיי " הוא בסוד נשיבו דרוחא דחוטמא דע'ויפח'. נקודות

והיינו , 1433ק"א בע"י שנשתרש ז" הוא כנגד חיות המלכים ע'ויהי האדם'. א"לאפיו דז
זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם "כ "וכמש, נ" שם אדם המורה על חיבור דוסוד
דהיינו אוירא הנמשך " טברקא דגושפנקא). "א"ע רל ע"ב (1434)בראשית ה ב" (אדם

הרי הוא הרושם של , וזהו הטברקא.  אחזי נהוריה בהאי אויראא"רדלוה, א"מרדל
ר כח "אן הוא שיש לאדהומכ). ד"ב ל ע"ה ח"ו דע"לש(החותם מהפנימי לפנימי יותר 

מכיוון שבריאתו היא חתימה אחת אשר כל העולמות [, לתקן את כל העולמות
 äîì àã ìëå, ïéâá .)ג"ב ק ע"ה ח"ו דע"לש (]ל"כאחד וכנ" גו בגו"מוטבעות על ידה 

àôìúùàì  àîéúñã íéúñ äéá àìééòìå1435äàìò -  כלומר שבכל זיווג משתתף
 –ïéîéúñ ìëã àôåñ ãò  .)ב"ע רל ע"ב (1436ס"מוכלומר על ידי , )א"ע רל ע"ב(ק "ע
 הרי הוא –) ää" ã)íù (íééç úîùð åéôàá çôéå(1437 .)ב"ע רל ע"ב(א "ת דרדל"ו

 ééç ìëã àúîùð, àéääî ïééìú àúúå àìéòã .)ב"ע רל ע"ב(ס "רוחא דמו

                                           
 .ה ויהי כן"ד ד"ע' וכ, ה וידוע"ג ד"כ ע, ה ועיקר"ג ד"ע'  אצ"א על ספד"בהגר 'עי 1429
כאן שבאותה המידה שהאדם מתקן ה שמביא ראיה מ" נפש החיים שער א פרק ה בהגה'עי 1430

 .ק"את נשמתו כן מתקנת האצילות את א
 .א" ע'א ובראשית כ"ב ע"א ופקודי רס"א ע"תרומה קס: גלינוות הלשם 1431
 .ה ואם אל"א ד" לז עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1432
  . זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד:א"ב ע"ז רצ"א 'עי 1433
שם מבואר ו "ש יה"ה וז"ב ד"צ כח ע"א על ספד"הגר על במיוסדזה פירוש  של"לכאורה צ 1434

  .ק"נתייחד בתוכם עק "עשש "עאז קראן אדם ש
 ".עלאה"ה לא גריס "בנפש החיים שער א פרק ה בהגה 1435
 הוא הנשמה ,ל" וז' פרק ז'ש שער ג" הקדו'ועי. ה עוד"ג ד" ה עצ"א על ספד"בהגרוכן הוא  1436

 וכן מזה האור הוא שורש נשמת כלל )א"עקנב דף (ק בהעלותך "לנשמה דאורייתא שאמרו בזוה
 .ר"ש באד" וכמ,ישראל

 .ב"ע רל ע"וכן הוא בב, נפש החיים שער א פרק ה גורס את המוסגר 1437
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 àúîùð1438äá éîéé÷úîå - ס המתפשט בכל "ועוד ירמז לחוט דא. ס"במו
   .)ב"ע רל ע"ב(העולמות 

åäéç ùôðì íãàä éäé,òìå à÷øúàì ééðå÷úá àìéï àã àðååâë –  דיוקנא
ע רל "ב(בכדי שיהא בית מושב לנשמתו , דגוף האדם מכוון בתיקונים האלה דלעילא

 ð"àéääî à (àúîùð, àôåñ ãò àâøãì àâøãî(àéääì àôìùàìå1439  .)ב"ע
 ïéâøã ìëã–ן " נר כאשר מיתקן על ידי התיקונים האלה אזי מקבל את כל חלקי

éåäéã ïéâá  .)ב"ע רל ע"ב(שכן נשמת האדם כוללת את כל העולמות , בכל הבחינות
 àìëá àçëúùî àúîùð àéää-  האדםגוף תוך שרויה בהנשמה עצמה אינה, 

' רה במקומה בכל הבחיותנעצמה  והיא ,א סוד הפנימיות של כל העולמותיאלא ה
שים באדם להנהיגו מתלבהמה ה ורק ניצוצות ממנה ,בכל עולם ועולםששבה 

 ".משתכחא בכולא"בכל העולמות אמר ששל שורשה ל "הנ'  ועל הבחי,ולהשלימו
 ,בעולם האצילותשו  נשמתשורשאת  מתקן האדם והעבודה רהי הבחי"עהנה ו

הם מונהגים כן  ש,אצילותהמ תולדותמה ה העולמותשכל הפרטים שיש בכל מכיוון 
אצילות לכח האדם  הטובים מוסיף י מעשיו" שע, נמצא.ל ידו וקשורים לשרשםע

 פת תוסת מתפשטשםומ ניתוסף כח בכל קומת נשמתו על ידי כך ו,נשמתול וממילא
àèùôúîå  .)ב"ע רל ע"ב (םפנימיותכל העולמות דרך הנשמה אשר נמצאת בלטובה 
àìëá,ãç àãåçéá àìë éåäîìå 1440 -שכן הוא מוריד את ,  בו תלוי כל העולם

 àîìò ïî àãåçé éàä ÷éñôã ïàîå, ïàîë\ .)ב"ל עע ר"ב ('השגחת אחדותו ית
àã àúîùð ÷éñôã,éàäî øá àøçà àúîùð úéàã éæçîå , éöúùé êë ïéâáå 

ïéøã éøãì àîìò ïî äéðøëåãå àåä - שכן בדרגות אלו אין קלקול , דהיינו כרת
א והופכת להיות בבחינת "והנה על ידי הכרת יורדת הנפש לסט. 1441אלא סילוק בלבד

   .)ב"ע רל ע"ב ('ראנשמתא אח'
ועל אף שלא גמר לבאר את כל בנין . א" דז'עתה מתחיל לבאר את סדר בנין פרצוף נוק

 'מתחיל לבאר את נוק, א"מ כיון שכבר סיים לבאר את תיקוני דיקנא דז"מ, א עצמו בידיו ורגליו"ז

àììë ïé÷úå éøàù íãà éàäá  ).א"ע רלא ע"ב( א שכן תחילתה הוא בסיום הדיקנא"דז
ãøëã àá÷åðå – ש מים"וזה "ב ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר( דהיינו חסדים וגבורות .(

ן " אחוריים דזוה נתחזקובתיקון זכן ש, פ"נ שיהיו פב"כאן צריכים לתקן את דו
 אחיזה לחיצוניםמקום יש א "בקומת זו(,  לחיצונים אפשרות אחיזהבאופן שלא יהיו

כן ש, א"פ אלא אב"י הנסירה לא היו פבלפנשן "דווקא זו הנה ו).א" למעלה מזכ"משא
רק בפנים ו,  לדחוק את החיצוניםהיה בהם כחאחוריים שלהם חלשים ולא היו האז 

 נתקן על ' פרצוף נוק-éåðå÷úá àð÷åéã ï÷úúà ãë  .)א"ע רלא ע"ב (שלהם היה כח
כאשר ). ה כתיב עד"א ד"צ כ ע"א על ספד"בהגר (1442ידי הגבורות בשמיני עצרת

תחיל ובאחוריו מ ,א" דזבתפארתדהיינו  ,א שסיומם בחזה"י דיקנא דזנשלמו תיקונ
, ' כאן הוא מקומו של הנוק– åéøàùéåøåçàì  éåãçî .)א"ע רלא ע"ב ('פרצוף הנוק

והוא ענין הגומא שבין צלעות , )כ"ה וע"א ד" כו עצ"א על ספד"בהגר(מהחזה ולמטה 
הוא לעולם במקום נקב  'כי מציאותה של הנוק. הנקרא בשם טבורא דליבא, הלב

 ם נחשבים הםי בכללות" שהנהצד זהומ[ת "י שבחג"ושם הוא שורש הנה, וגומא
ובדווקא , )א"ב קנח ע"ה ח"ו דע"לש( ]ת"דחג'  נוקםתכנואפשר ל' נוקאחת של ' בחיל

                                           
 ".ומתקיימין ביה"ב "ע רל ע"ב' גי 1438
 .נפש החיים שער א פרק ה לא גורס את המוסגר 1439
 ".ולמהוי הוא בלחודוי"ב "ע רל ע"ב' גי 1440
' ר ממילא נכרת הנפש וכו"הכרת תכרת הנפש זה סילוק נו, ל"א וז"ט ע"א כ"יהל אור ח 'עי 1441

 וכן .ל"עכ, והרוח הוא בכלל העונשים, אבל הנשמה אינה בכלל עונשין שמסתלקת מיד כשפוגם
 .ד"ע' ג ג"הוא ביהל אור ח

ב שזהו עוד מלפני "ז ע"צ ט"א על ספד"כ בשם בהגר"ה תאנא מש"ב ד" לקמן קמא ע'עי 1442
  .הנסירה
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øúàá ïéòåøã ïéøú ïéáî  .)ב"ב י ע"ו ביאורים ח"לש(ו "מלפנים ולא מאחור ח
åø÷úàã àð÷éãã éøòù ïééìúã úøàôú ï- מתחיל מאחרי גמר 'פרצוף נוק 

דיקנא . )ה ותוצא"ד ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(שכן הוא פרצוף חדש , א"הדיקנא דז
א על "בהגר(ת שם "שכן אין גילוי הת, א"לאפוקי מא, ת"א הוא במקומו של ת"דז

ושם , ת"א נקרא ת"התיקון האחרון דדיקנא דז. )ה ואמר ביקירא"ב ד"צ יח ע"ספד
עד ). 'כ פי"ה וע"ג ד"צ כה ע"א על ספד"בהגר(ת דגופא " בת'נ כא"ין דומתפשט
א "ז נ"א על תיקו"בהגר(א " תיקוני גלגלתא כל עוד היא באחורי ז'אין לנוקלנסירה 

כאן מולבש , ת" דהיינו בשליש עליון דת'מבין תרין דרועין'). ה ועוד שמעו"א ד"ע
וכאן הוא ,  הרי הוא סיום פרצופוא"ת דז"וכן כאן הוא מקום גילוי ת, יסוד דאבא

 נעשה 'כתר דנוק. 1444)א"ע רלא ע"ב( המזדווג עם לאה 1443א"בחינת יסוד עילאה דז
ו "לש(והיינו בחינת כתר מלכות , א"ג דא"הרי הוא מהתיקון הי, א" דז'מתיקון ט
יסוד אימא ' פי - ïéãç ïéøú ïé÷úå úøàôú éàä èùôúàå .)ד"ב לב ע"כללים ח

ãáòå éåøåçàì óìúùàå  ).ב"ע רלא ע"ב( הדדים 'ן את בתיק ת"המסתיים בת
àá÷åðã àúìâìåâ, éåøèñ ìëî àîéúñ àìë – דהיינו בתחילה היתה סתומה ללא 

דהיינו שהיא נוצרה מלכתחילה . )ה וזהו"ד ד"טז עצ "א על ספד"בהגר (1445כל תיקון
שכן בתחילה היתה , )ה כתיב"ד א"צ כ ע"א על ספד"בהגר( תיקונים 'חסרה ו

ועדיין לא היו , סתומא מכל סטרוי רק בשערות) א"בעודה מאחורי ז ('לגלתא דנוקהג
ה "ג ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר (1446שכן עדיין לא היו בה נקבים, בה תיקוני גלגלתא

àøòùá  .)ב"ע רלא ע"ב(והתיקונים הללו לא נגלו בה שלה עד הנסירה ) ויאמר
àùéøã àôåöøôá,øàôú éàäá åãéáòúà àãç àììëáå íãà ú1447 øëã 

 àá÷åðå–ש מים "וזה "ב ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר(ג ביחד "ת היא גילוי של חו" הת
   .ãî äéòùé(1448 (ää"úéá úáùì íãà úøàôúë ã, )כ"ה וע"ג ד"כה ע, טבאן

בביאור , כ"ואילו דרועין וידין יתבארו אח, 'מפרש כאן בקיצור את כל הקו האמצעי דנוק

ãëàá÷åðã àùéøã àôåöøô éøáúà  , ãç àééìú ).ב"ע רלא ע"ב(א "דרועין וידין דז
 ïéôà øéòæã éåøåçàî éøòùã àöå÷– ות השעראזזה נקרא קוצא דשערי ש 

מים אדירים (ב שבילין " שערי הבינה אתקשרו בל'שכן נ, ' נכללים כא1449והקוצים
שערות אלו מכסות על לאה כדי שלא ינקו ממנה  -àá÷åðã àùéø ãò éìúå  .)יח

' אמנם את שערותיה של רחל עלה ברצונו ית,  היא דינא קשיאשכן, החיצונים
אלא רק שורש דינים בלבד ,  כלל'כדי שלא תהיה שם יניקה לקלי, לעשותם אדומים
 .)א"ע רלב ע"ב) (א"ט ע"נדה י(האי שחור אדום הוא אלא שלקה  ל"ובסוד מאמרם ז

éðååâ åâá ïììëã é÷îåñ åäìë àäùéøá éøòù åøòúàå,ää "àø úìãå ã êù
 ïîâøàë)ã øéù (éðååâ åâá ïìéìëã éðååâ ïîâøà åäî1450 - הגוונים 'הרי הם ה 

, 1451ת הגוונים"דהיינו דל, "דלת ראשך" סוד יינווה, ן"ק ובסוד ארגמ"ששרשם בבוצד
   ).א"ע רלב ע"ב (1452)דהיינו אדום (ארגמןכל הגוונים כלולים בצבע ' בנוקהנה ו

                                           
 .היינו ישראלד 1443
 . אתה'ה ובי"ג ד"ז לט ע"א על תיקו" בהגר'עי 1444
,  עד ביאת משיח'שמשמע שאין תיקוני גלגלתא דנוק, ב"ז ריש קז ע"א על תיקו" בהגר'עי 1445

  .ע"וצ
 .א"ז נא ע"א על תיקו" בהגר'עי 1446
 .א מכונה אדם"ה ביקירא שז"א ד"צ יח ע"א על ספד" בהגר'עי 1447
 .ה ואמר אצל"ב ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר' עי 1448
 .נימין ושערות, הרי הם קוצים,  בחינות בשערות'כ ציצית פרק ב שיש ג" שעה'עי 1449
 .ה נציצו"ב ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי 1450
 .903לעיל הערה ' עי 1451
 .הגוונים כלולים בתכלת' א שכל ד"כ בז"משא 1452
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úøàôú éàä èùôúà àðàú1453 áé÷ðå àáìã àøåáèî òúàåøá àñéâá 
 àøçà- ב "טז עצ "א על ספד"בהגר (1454א"א דרך ז" נבנית על ידי הארת או'הנוק

ג "צ כה ע"א על ספד"בהגר(סיום הדיקנא מקום בנוקבא אתפשט ). ש ונהיר"ה וז"ד
ת בגופו של "שהוא מגיע עד מקום הת  מכיווןת"מכונה תהדיקנא ו, 1455)'כ פי"ה וע"ד
ה כל "ב ד"ז קנא ע"א על תיקו"בהגר ('וקמקום כתר דנב ושם גופא הוא ,א"ז

ק "ולמטה כנגד מלכות דעא "מטיבור ז הוא 'מקום עמידת גופה דנוק). מרגניתא
א " מטבורא דז'מקומה זה של הנוק). כ נסתיים"ה וע"א ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר(

שכן זו היא צורת כל השתלשלות העולמות . ואפילו בעת התיקון, ולמטה הוא לעולם
וכן עולם , א שאמא עומדת מטבורו של אבא ולמטה"דוגמת או, פיםוהפרצו

ה וכן "א ד" טז עצ"א על ספד"בהגר(וכן הוא בכל פרצוף ופרצוף , ק"האצילות לגבי א
ת "הוא מאחורי הת) ב"ח ע"א ס"ו כללים ח"לש'  עי-ת "דחג ('תחילת בנין הנוק). הוא

כל זה עובר דרך הקו . )ה וכל הזוקף"ג ד"ז קמב ע"א על תיקו"בהגר(בטיבורא 
והנה ). ב"ב י ע"ו ביאורים ח"לש(פ "א וגם בבחינת פב"האמצעי גם בבחינת אב

 כאשר וכן ,ביציאתם לחוץנ "זועומדים א הוא גם לפני הנסירה כאשר "עמידתם אב
אינו מחמת פחד  א כשהם בבטן אמא"נ בבחינת אב"היות זו אמנם .נ בבטן אמא"זו

 'אלא מחמת זה שעיקר מציאותה של הנוק, ) הנסירהם לפניתדיכמו עמ (החיצונים
. ע הרי הם העולמות הנפרדים"שם היא שורש לעולמות בי, א"אינו אלא מאחורי ז

ו ביאורים "לש(כ שתצא בהסתר פנים כדי שאכן יהיו עולמות אלו נפרדים "ולכן בע
' גלכל  ו,י"ת נה"ד חג"הם חבהרי פעמים מתקלא ' א יש ג"בקומת ז, )א"ב יא ע"ח

 היסודעטרת ות "כנגד חגהטבור , ד"ב כנגד ח הפהיינוהו, ע"בפ' מהם יש בחינת נוק
' הוא בחיעניינו וכאן ,  רביעא לכל תלת'בחיא "ז ה ע" והוא הנקרא בת.י"כנגד נה

ïé÷úåî ãò àá÷åðã àôåöøô  .)ב"א סח ע"ו כללים ח"לש( ת"שבסוף חג' נוקה
 àøåáè– א על "בהגר(טה מעוי בדעת אתתקן ומשם ולמ, ת הוא בטיבורא"סיום הת

כאשר האותיות , ה"ה ב"א נכלל בשם יהו"ת דז"ת). ה ועוד שמעו"ד ד"ז נ ע"תיקו
. י דבינה עליהם"ד בהתלבשות נה" בחינות חב'ושם נמצאים ג, ו הם בו עד הטבור"יה

א "ז צט ע"א על תיקו"בהגר ('ומשם ואילך התחלת הנוק,  מוחין דיליה'וכן הוא בג
ובטבורא , א שארי"מטבורא של ז' פי -íéìù àøåáèáå éøàù àøåáèîå  .)ד"ה א"ד

, אין כוונתו לשליש התחתון הידוע כמקום הטבורא" בטבורא"כ "ומש.  שלים'של נוק
הרי הוא מקום , אלא לתחילת השליש השני הרי הוא בחזה דהיינו טיבורא דליבא

ôúà åú úøàôú éàä èù .1456)א"ע רלב ע"ב(א "ת דגופא דז"ת דדיקנא וכן ת"ת
úàåúàøåëãã éåòî ï÷ -  וכן כל ,א ונוקביה כאחת"זכלומר אשתלימו פרצופי 

כ "ופירוש מש). ואמר כדה "ד ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר (תקוני גופיהם נעשין כאחת
, הרי הוא מקום גילוי הדעת שהיה ריק קודם לכן, מטיבורו ולמטה" גופיהם"א "הגר

éàäá ï÷úúàå ìééòå  ).א"ע רלב ע"ב( שלו ת היא בחצי התחתון"והתפשטות הת
àúéîçøã àøèñ ìëå ïéîçø ìë ø -א"ע רלב ע"ב(ק " בדעת נכללים כל הו(.   

éîçøã éøàî óìà äàî úéù ïãçàúà ïééòéî éðäá àðàúå, ïåø÷úàå 
ïééòéî éìòá, áéúëã )àì äéîøé (ø åì éòî åîä ïë ìòíçéé íàð åðîçøà  ' - 

ח שער הצלם "ע(. ק"ובסוד ו) א"ב יח ע"יהל אור ח (מידת היסוד הוא בסוד שש מאות

וכאשר כל אחד , 'ובסוד ו,  ולמטהא"דז והנה יסוד אבא מאיר ללא לבוש מהחזה )ג
 אף המה בכלילות הוא 'וכל י,  ספירותיהם'מהם לחוד הוא בשלימות דהיינו בכל י

                                           
כן טז ו, ה"ה וכ"ד ד"צ יד ע"א על ספד"בהגר' עיו .דעת המתפשטלת "תרו כוונתו כאן באומ 1453

  .ש ונהיר"ה וז"ב ד"ע
' ד שכל התיקונים האלה לנוק"ה אתייחד יו"א שם ד" גר'ועי, ש שזה היה קודם הנסירה"ע 1454

 .הם עוד מלפני הנסירה
 .א" נבנית מאחוריים דז'ר שהנוק"שמוכיח מאד, ד"ז מה ע"א על ת" בהגר'עי 1455
  .ה וכן הוא שכן הוא בכל הפרצופים"א ד"צ טז ע"א על ספד" בהגר'עי 1456
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 וזהו שורש . מאות אלף אדרין'והיינו הו, והרי דעת ממלא אלף אדרין.  מאות'עולה ו
 'וסוד מציאותו של משה אשר שרשו בבחי, ששים רבוא הנשמות של כלל ישראל

ìéìë úøàôú éàä àðàú  .)ב"ע רלב ע"ב(וכולל את כל נשמות כלל ישראל , הדעת
 àðéãá ìéìëå éîçøá– רחמי צריך להיות כלול מהוא  ו,ו האמצעי הוא המכריעהק

דהיינו ביסוד , ים כשני בחינות נפרדיםאלה מופיע' בחי' והנה ביסוד ב. ודינא כאחד
'  וכומלכיםהשני אלו הם ' בחי' בת " ובת).בסוד דינא(ועטרת היסוד ) בסוד רחמי(

והנה קודם לכן היתה ). ה הספירות הן"א ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר (לקמןש "כמ
ולכן מעיקרא היא אשר היתה נקראת שמא , ת עצמה כלולה ברחמי ובדינא"הת

נ עד הנסירה הוא שנוטל הבכור "ולכן מכח מציאותם של זו. 'נוקכ "משא, שלים
 –א "ה העטרין דאו"ה (הדיניםאת הרחמים וגם את כלומר גם , נוטל פי שנים

א "כל הרחמים הם בזואז ' את הדינים לנוקהוא ואז מעביר , )ד"י ו ע"א על ס"בהגר
 דינים אלה הם .1457)'ה ואמר ה"ד ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר ('וכל הדינים הם בנוק

, )ה ויאמר אלקים"א ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר(' דהיינו העטרין דנוק' תיקוני דנוק
ה "ב ד" כו עצ"א על ספד"בהגר( בסוד הגבורות 'א הוא בסוד החסדים ונוק"ולכן ז

, א ולמטה" יציאתה מן החזה דז'ונוק, 1458א"דדיקנא דזת "ת'  פי'ת"האי ת'. )ש מים"וז
 'ולכן שם עומדים ב, ג"ובדעת כלילן חו, ילוי הדעתמשום ששם הוא מקום ג

éîçø èùôúàå  .)ב"ע רלב ע"ב( מהגבורות 'ונוק, א מן החסדים"ז, הפרצופים
áé÷ðå øáòúàå àøåëãá øèñìà àøçà –  י היסוד"הוא ע 'בנוקנתינת הגבורות, 

 על ידי ו, 1460זהו סוד הזיווגו ,)1459הנזכר כאן (י תפארת הוא רק הארה לבניינה"עכן ש
). ש שליט"ה וז"א ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר(זה אשתיל כל גופה ואורותיה בדעת 

ואילו , "אתפשטו"והיינו  הם בירידה והתפשטות 1461א"חסדים הבונים את זוהנה ה
כ האידרא "ו משיינ וה, למאצילה והמה תמיד בעליה'הגבורות בונות את נוק

" לסטרא אחרא" לבוא לנקב י"ע א"כלומר שהגבורות עוברות דרך ז, "אתעבר ונקיב"
àá÷åðã éåòî ïé÷úå  .)ב"ע רלב ע"ב(' ה מקום הנוק"א ה"כלומר לאחוריו של ז

àäòî åð÷úúàå àðéãã àøèñá –הוא על ידי הגבורות ' תיקון פרצוף הנוק 
   .)ה כתיב עד"א ד"צ כ ע"א על ספד"בהגר(בשמיני עצרת 

éðå÷ú ïéòáøàå àéðîúå ïúàîá äéøèñá àøåëã ï÷úúà àðàú ïìéìëã ï
äéá,åâì ïåäðî ,øáì ïåäðîå ,éîçø ïåäðî ,îå ïåäð àðéã - איברים הח "אלו רמ

החסדים לגו הנה קודם הנסירה היו  ו.ג"מעורבים מחוההם מסוד הצלם של המוחין 
ע רלג "ב ( באחוריים וניכרים, לברמההגבורות האילו  ו,שאין ניכרים כלללמימרא  ,
כל הרחמים  – åäìë}áî÷. {àðéããåãçàúà  àá÷åðã éåøåçàã àðéãá  .)א"ע

ה "ד ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר ('א וכל הדינים שרשם הוא בנוק"שרשם הוא בז
א "לכן מתדבקים בבחינת אב, דהיינו מכיוון שהדינים המה באחוריים). 'ואמר ה

 èùôúàú åãçàúàå ïîú .)א"ע רלג ע"ב ('אתאחדו'כ כאן "והיינו מש, 'בכותל א
àäøèñá åèùôúàå – 'בעודם בבחינת ' עניינו נתינת הגבורות לנוק'בסטרהא 

   ).א"ע רלג ע"ב(א "אב
 àúééøò äùîç àðàúå)ð"ïéðå÷ú à ( äùîç ïéðéãã àøèñá äá ïééìâúà

ä ïéðéãå ')ð"àäðéãå àðéãã àøèñá à ( àéðîúå ïéòáøàå ïúàîá ïèùôúà

                                           
 .ה ואיהי קרח"ג ד"ז לח ע"א על ת" בהגר'עי 1457
ת דדיקנא "ה ותוצא שהתיקון האחרון דדיקנא מכונה ת"ד ד"צ כד ע"א בספד" בהגר'עי 1458

 .א"ת דז"והוא עומד כנגד ת
 .א כא ומה שהבאנו שם" דז'ש נוק" בפת'ועי. וכאן הוא מקום הנסירה, א"בבחינת אב 1459
  .פ"פב 1460
 ).ב"ע רלב ע"ב(של רחמים ' א הוא בחי"ז ז"א עכ"ן בבחינת אב"אפילו בהיות זו 1461
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 ïéçøà- כך ,1462ח האיברים דיליה"א מגדלים את רמ"ח של ז"באותה מידה שה 
' ה הה" המקומות הנזכרים ה'אמנם עיקר גילוי הגבורות הוא בה. 'ג דנוק"עושות ה

 äåøò äùàá ìå÷ àðàú éëäå, äùàá øòù .)א"ע רלג ע"ב(ו "וכמש" ערייתא"
äåøò,äåøò äùàá ÷åù ,äåøò äùàá ãé , äåøò äùàá ìâø - העריות 'ה 

,  מקומות באשה'ם בהוהם מתגלי, 'ג הבונים את פרצוף הנוק"הנזכרים כאן הינם ה
, ר מתאחד בהם ולכן לעולם צריכים הם להיות מכוסים"והמה המקומות שהיצה

 צריך ליגנז 'קול' באותה המידה שדעת גנוז בפומא דמלכא כמו כן ה-" קול: "וכדלהלן
צריכים להיות ' שערות דנוק - 'שער'. גילוי הדעת שלהמקום הוא הרי ' בפומא דנוק

אילו היו הקליפות נאחזות  ש)ג"כ א ע"שעה( ל"האריזש "כמהוא  והטעם ,לגאו
עיקר  -  'שוק'. היתה אחיזתם מרובה מאודכן  ש, חרבם העולההי' שערות הנוקב

כ " בחינת מאמההמתחיל שםאשר  ,ולמטה' דנוק חזה תחתר הוא מ"ד טו"עהבחינת 
, אצבעין' ג בה"גילוי ההוא מקום  בידידוע כי  -  'יד'). משלי ה ה" (רגליה יורדות מות"

òàã" ïéìà ïéøúå àðøáç äåéðù àì ïéìà ïéøúã â .)א"ע רלג ע"ב(וכן הוא ברגל 
ïåðéà äåøòî øéúé - העיקריים שהם כנגד 'דהיינו שיד ורגל הם נוספים על ג 

   .)ב"ע רלג ע"ב (1463ת"חג
àðàúåàøôñã àúåòéðöá  )ב"כו ע( éåðå÷éúá ï÷úúàå àøåëã èùôúà 

 àéëã àúåñëã àðå÷ú ï÷úúà- מלך הדרה "ה ,כאן הוא מקום תיקון המלכים, 
כל ברית ). ש מלכין"ה וז"ד א"כז עצ "א על ספד"בהגר(בפומא דאמה  הגילוי שדהיינו

החסדים מכונה ' בעוד בחי', הנוק' הוא בחי" כסותא דכיא" .נ"היא חיבור של זו
 עולםאילו  ו,'נוקסוד עולם התהו הוא ב, 1464)א"י ז ע"א על ס"בהגר( " דכיאמהא"

כאן איירי בתיקון יסוד ). ה תהו"ג ד" כג עח"א על תז"בהגר (התיקון הוא בדכורא
אתפשט 'כ כאן "ס מש"וז, ולכן כל הפרצוף קרוי על שמה, א הכולל את כל פרצופו"דז

זיווג גילוי פומא דאמה לשם  לשם למטההמתפשט  1465י"בסוד אבר חדהיינו  'דכורא
שכן אבא , ש הארת יסוד דאבא"ע -ã äîà àéåä éàäå àéë .)ב"ע רלג ע"ב ('עם נוק

ע רלד "ב" (אמה דכייא" על שמו 'ולכן גם היסוד נק, 1466"דכיא" דאוירא 'הוא מסט
החסדים בונים  – àøïéîìò àéðîúå ïéòáøàå ïúàî äîà àåääã äéë1467 .)ב"ע

ח איברים נכללים ביסוד שכן "וכל רמ, ח האיברים שלו"א וכוללים את כל רמ"את ז
רוכב על כאן הוא מקום התגלות המשיח ה). ב"ע רלד ע"ב(רצוף הוא כללות כל הפ

). א יט"ש א"פת (חסד עילאההוא שורש ל כן כאןם ש"ח דאברה"רמה כנגד "ה ,ר"חמ
ל שכל הכחות וכל המדות הנכללים בו מגלים "ר, ועניין היותו כולל את כל האיברים

זהר בראשית " (ר"אב"הנה האמה מכונה  ו.נקבה שלובכוחם ביסוד הזה ליתנם את 
י שנעשה "עו , אותהופר דנוקבא וח"ר"בא"את ההוא העושה כן זה  ש,)ב"ג עדף 

 ,)א מז"ש גדלות דז"פת (כל המאורותאת  דילה "ם"רח"תקבל ב י"בסוד חהאבר 
åäìëå  .)א"ב נא ע"ו כללים ח"לש (1468ה"ר מ"ח עלמין הם בסוד אברהם אב"והרמ

                                           
 ).ח"רמ' ובגי(ם "ובסוד אברה 1462
  .ת"חגכנגד  קול שער ושוק הם ע כיצד"צ 1463
 .ה תלגא גו"ב ד"ח כג ע"א על תז" בהגר'עי 1464
א "בביאור הגר' עיו. מכונה היסוד בעת הזיווגשכך , ה דנונא"ב ד"ז מב ע"א על ת" בהגר'עי 1465

 וכל האברים ,מת תורה דעת שלו היא אבר מת ונקרא שאדם רגע ללא, ל"וזב "א ע"ז נ"על תיקו
 וכן הוא באדם עד ,תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת לזיווג

למימרא . ל"עכ, ד מלך ישראל חי וקייםדו' לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו
  .שאין קישוי בלא הארת הדעת

 .ה מתקלא"ג ד"צ ד ע"א על ספד" בהגר'עי 1466
 .א"ז ע"א וי" ע'בראשית ד: ו"גליונות הלש 1467
ח נסירה " ע'ועי". ה ושדי באבר ואתעביד אברהם"ה מ"כי נטל קוב: "א" הזהר ד ע' הק'עי 1468

לת י תחדהיינו,  חסדולת הגילוי בפועל וזהיתחהוא  וכאן, החסדשל גילוי האברהם הוא  ש'ח
 .התיקון
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åé éø÷úàã äîàã àîåôá ïééìú"ã – ששם , המשכת הטיפה אל היסוד תכלית
כדי ) ה פומא דאמה"ה( היסוד 'כ מתגלים בעט"ואח, ח עלמין"מתקבצים כל רמ

הוא  'י, ד מתגלה באופן כזה"פומא דאמה אתקרי יו. )ב"ע רלד ע"ב ('ליתנם לנוק
ג הנמשכים מלמעלה "ד הוא כנגד גילוי העטרין דחו"וגילוי הו, בסוד מידת החכמה

כאן הוא המקור לדברי ). ב"ב ד ע"ה ח"ו דע"לש( מיניה למעלה ואתמליא החכמה
והנה יש ). א"ב נא ע"ו כללים ח"לש( לאחר התיקון ' שיסוד ועטרה נעשו א1469א"הגר

ויש . א"מהיכן נעשה עטרת היסוד דז, ' המלכיות כבר ניתנו לנוק'אם כל י, להקשות
ר " דהט מלכיות הפרטיים' מהט'ט1470:  אחרות' בחי'שיש לעטרת היסוד י, לתרץ

ן הניתן "ר דכתר דב" הוא מהט'וא, א לאחר התיקון"ן שניתנו בכתר דז"דכתר דב
åé àééìâúàã ïåéëå" äéîåô ã ).ג"ב נז ע"ו כללים ח"לש( לאחר התיקון 'בכתר דנוק

äîàã, äàìò ãñç éìâúà –  הוא הרי  ,י חסד דאתגליא בפום אמה"ענתקן הכל
הרי ) שם עירוה ו"ב ד"צ י ע" על ספדא"בהגר (י החסד נתקנו הכל" וע,עטרת היסוד

פומא ). ה ורזא דמלה"ג ד"ז עד ע"א על תיקו"בהגר (1471 נהיריןןקשת בגווניההוא 
מלכין שכן  . וניתן לאדם לתקנופת עליוערלה חופה לכן ,מלכות' בחיהוא דאמה 

 וזהו תכלית כל ,חסדשם הבמילה אתגליא שכן  , שכן נתקנודאתבטלו הכא אתקיימו
 , עולם התוהוהאדם הוא בבחינתערלה שם הבעוד הנה  ו. לדרגא זוהאדם לתקנא

ה ברית "ג ד"ז עו ע"א על תיקו"בהגר ( אישראונק' כו ד"וכשנימול אתגליא חסד יו
 ולא אתגליא ,גנוז באמהה החסד יינו וה, ביסודוגנזנעד הוד וס מחסד " כל הה).אש

א על "בהגר (' אמה כוד דפום" ולא אקרי חסד עד דאתגלי יו.'וכואלא בפום אמה 
דהיינו שמידת  - åä ãñç äîà éàäåà éø÷úàã .)ש וזעיר"ה וז"א ד"צ יב ע"ספד

, שכן שם גנוז החסד) ולא העטרה(היא מכונה חסד , דהיינו האמה, היסוד דווקא
שזה קאי גם על , או אפשר לומר. ד"ואילו העטרה שלו מכונה חסד רק בגילוי היו

íåô éàäá éìúå  .)א"ע רלה ע"ב (1472 זמן שאין זיווגהיסוד עצמו הנקרא אבר מת כל
äîà,åé àééìâúàã ãò ãñç éø÷à àìå "äîà íåôã ã –הרי ,  הארת החיוורתא

ס מחסד עד הוד וגניז "כל האת לוקחת , יוצאת מכל הקומה, היא בינה דגלגלתא
א על "בהגר ( ולא אתגליא אלא בפום אמה,גנוז בפום אמהה והוא החסד ,ביסוד

   ).ש נטיל"ה וז"א ד" ע יבצ"ספד
úå" íéìù íäøáà éø÷úà àìã ç àåääáåé àééìâúàã ãò ãñç" ã

 äîàã– אור שרואה מסוף העולם) "א"יב ע( החסד האמור כאן הוא הנזכר בחגיגה "
ää íéìù éø÷à éìâúàã ïåéëå" ã .)ה חד לאלף"ב ד"צ יב ע"א על ספד"בהגר ('וכו

íéîú äéäå éðôì êìäúä) æé úéùàøá(,ùîî íéîú  - קודם "ש במדרש "כמ
 והוא סוד ". ואחר שנימול הלך לפניו,שנימול אברהם היה הולך אחורי השכינה

 , ואז אברהם,א"נ אב"וזוהיו  , ראוי לזיווגה שכל זמן שלא נתקן היסוד לא הי,עמוק
א עם השכינה שהיא "כלומר היה אב" אחורי השכינה" מסתכל ה הי,דדכורא' סטה "ה

 ,)áë á ìàåîù (éðåòî äøîúùàå åì íéîú äéäàå áéúëå .)ב"רלה עע "ב ('הנוק
àôéñå àùéø éøééî à÷ éàî,åé éàä éìâã ìë àìà " äéìééò àìã øîúñàå ã

åéì"éúàã àîìòì íéìù éåäéì àøçà àúåùøá ã,ééçã àøåøöá øéøö éåäìå , 
øëð ìà úá ìòáå áéúëã àøçà àúåùøá éàî) á éëàìî(, áéúë êë ïéâáå 

ú äéäàååì íéî) á ìàåîù'ãë áë (,åéã àééåìâá íéîú àåäã ïåéëã " ã
éðåòî äøîúùàå.   

                                           
 .ה מלך השמיני"א ד"צ י ע"בספד 1469
  .א"ז קה ע"א על תיקו" בהגר'עי 1470
 .א"ז פז ע" תיקו'עי 1471
 .1465לעיל הערה ב "א ע"ז נ"א על תיקו"בביאור הגר'  עי1472
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 ).א"ע רלו ע"ב ('מפרש אף את תיקון יסוד דנוק, אחר שביאר את תיקון יסוד הדכורא

 àã äîà èùôúàã ïåéëå–החוצה אמה שלוההחסדים הוציאו את  באותה מידה ש 
הגבורות הם ן כ ש,בהש שביסוד השקיעהאת כחות הגבורות עשו כמו כן , והאריכוהו

תיקון ). בעטפוי שקיעיןה "א ד"צ כז ע"א על ספד"בהגר (סוד הצמצום והשקיעהב
ודווקא על ידי התפשטות האמה כאשר הוא ,  נעשה על ידי ביאה ראשונה'יסוד דנוק

àìàîùá ïàøåáâ ïåðéàî äøåáâ øèñ èùôúà  .)ב"ע רלו ע"ב (1473בגדר אבר חי
 àá÷åðã– ותיקונה הוא ,עטרא דגבורה לבד' מקבלת הנוקתיקון לאחר ה אפילו 
מפי ' הגבורות באו לנוק. )ה והארץ"ד ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר(א "בזלאכללא 

וזהו מאינון ). דהיינו בזיווג הראשון(ג עצמיים "היסוד ובסוד הזיווג שנתן לה ה
והנה יסוד דידה מכונה . 1474גבוראן שתחילה לא ניתנו לה כי אם הארתם בלבד

 .)ב"ע רלו ע"ב(ח "כמו שיסוד דדכורא מכונה ימינא שכיוון שבו מתגלים ה" שמאלא"
 ãç øúàá àá÷åðá ò÷úùàå-  וכאן יש השפעה של , 1475"מקום אחד"יסוד נקרא

עוד אפשר לומר שכאן . 1477 דרך פי היסוד ולא דרך דופן1476מים ולא של אור
ע רלו "ב" (מקום אחד"ולכן יחדיו הם מכונים , נ לאחד על ידי זיווג"מתחברים הדו

המקור של האשה הוא  - ùøàåéúåñë àúééøòá íïààá÷åðã äôåâ ìëã 1478 .)ב"ע
ה ואמר "א ד"צ כז ע"א על ספד"הגרב(א " זתכל קומאת א והוא כולל "ליסוד דזכסות 

ע רלו "ב(שהרי כל בנין הפרצוף מתגלה ביסוד נקראת כסות ' וכל קומת נוק, )בעטפוי
שרשן דינין הלכן כל ו .כל שקיעה הוא דין –ò éø÷à øúà àåääáå äåø äìëã .)ב"ע

  והוא סוד הזיווג לאתבסמא,כל רחמי באמה דדכוראאילו  ו, דכלא שקיעה,בערוה
 òðöàìøúà à éø÷àã äîà àåääì .)ה עמוק"א ד" קמט עז"א על תיקו"בהגר(

 ãñç - דאז כרוזא נפיק כו )' פרק ב'שער הקלי( ח"ש בע"כל זיווג הוא בצניעות כמ', 
במקום שלביא ולביאה מזדווגים זה בזה מי שם "ל "חז כ"משעין  וכ.א מסתלק"וסט

 החסד למי התגליצניעות היסוד הוא שלא תכלית  ו)א"ו ע"סנהדרין ק" ('כסותו כו
àîñáúàì ïéâá  ).א"ע רלז ע"ב (א"סטבם ששרשלאותם דהיינו  , ראוינושאי

ïàøåáâ ùîç ìéìëã àã àøåáâ, åéàä ùîçá ìéìë ãñçïéãñç , àðéîé ãñç 
 àìàîù äøåáâ–  אילנא ה "ב ד"צ לו ע"א על ספד"בהגר (נוקבאאת יסוד מבסם

ד "מבבחינת גבורות ' הנוקנותן חסדים והדכר בזיווג ). ה אי עד"ב ד"כז ע, דמבסם
ח "ג וה"היש ). ה ואחיד לתתא"ד ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר ( ומתבסמים יחדן"ומ
ה "ב ד"ח יח ע"א על תז"בהגר( אפילו אוירא ובוצינא ,' דכר ונוקיש בהש' כל בחיב

 דהיינו גבורה 'יסוד נוק" שמאלא"ו, הרי הוא חסד, א"יסוד ז" ימינא"' פי1479 ).ונפיק

                                           
 .1465ב לעיל הערה "ב ע"ז מ"א בת" בהגר'עי 1473
 .ש שליט"ה וז"א ד"צ טז ע"א על ספד" בהגר'ועי. א"כאשר היו אב 1474
למנדע דאית אלהא ,  תליתאהפקודא: א"ע מביא ראיה לדבר זה מזהר בראשית יב ע"הב 1475

באינון שית סטרין עלאין , אותרברבא ושליטא בעלמא ולייחדא ליה בכל יומא יחודא כדקא י
ולכוונא רעותא לעילא בהדייהו ועל דא אחד , ולמעבד לון יחודא חדא בשית תיבין דשמע ישראל

תיבין ודא הוא דכתיב יקוו המים מתחת השמים אל מקום ) כשית, א"נ(אצטריך לארכא ליה בשית 
, לשית סטרין כדקא יאותלמהוי בשלימו ) יראה(יתכנשון דרגין דתחות שמיא לאתאחדא ביה , אחד

 .ועם כל דא בההוא יחודא
נ נבראו אבל "הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו, ל"וזג "ז פט ע"א על ת" בהגר'עי 1476

ל "והענין כי לויתן הוא צדיק כמש, סרס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא
ג "עיטרין דחו' ל והנה אור ומים הן ב" ועטרה כננ אמה"והוא זו' לויתן לעילא דא צדיק כו' ב ב"נ

אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך ' והיו ראוין להיות שם ולהזדווג וליתן שניהם לנוק
 .ל"עכ, בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים

 .נ" זוה והן"ב ד" יב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1477
ו " בא ל'ג ועי"א ע"כ ק"כ יוה"ש בשעה"כ כמ"ז הנה גנוז שם החסד ג"ועכ: ו"גליונות הלש 1478

 .א"ע
 .ה ואחיד"ד ד"ה כד נחת וטז ע"א ד"צ כט ע"א על ספד" בהגר'עי 1479
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אדם הוא  -  àã íñáúààãáïéøúî ìéìë íãà éø÷àå éåøèñ  .)א"ע רלז ע"ב(
ה "חו' גי(ט "הוא י) ם דהיינו דכורא וחסדים"אד' גי(ה "ולכן מילוי דמ, ג"כללא דחו
 – åäìëá êë ïéâáåëïéøú  .)א"ע רלז ע"ב ()'ח תיקון פרק ג"ע() וגבורות' דהיינו נוק

à÷éúò àëìîã éåðå÷ú ïéîæ àì ãò  ).ב"ע רלז ע"ב(דהיינו בעולם הנקודות 
 ïé÷éúòã– שכן עדיין לא , "מלכא"א המכונה "ק תיקונים לז"כוונתו קודם שהכין ע
ïéîìò äðá  .)ב"ע רלז ע"ב(ד " תיקוני גלגלתא ותשכן טרם נתגלו, ק"א בע"נשתרש ז

ïé÷úàå  .)ב"ע רלז ע"ב(וכן בנין איברי הפרצופים , דהיינו חיבור השברים זה בזה -
 ïéðå÷ú- א על "בהגר(ואז הכל בתיקון , כאשר יש מתקלא אזי יש תיקון ליסוד

ק עטרין שכן היא מקבלת ר, א" הוא להתכלל בז'תיקון הנוק). ה דעד"ד ד"צ א ע"ספד
דהיינו נתינת המוחין , )ה והארץ"ד ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר(דגבורות ולא דחסדים 
 -àîñáúàì àá÷åð àåää àîéé÷úàì  .)ב"ע רלז ע"ב(בהם ושאר תיקונים 

ע רלז "ב(ן "בבחינת שם ב, ' דנוק'שכן הם מסט, 'המלכים הראשונים מכונים נוק
 -é÷úàå äàìò ãñç úéçðã ãò åîéé÷úà àìå àá÷åð éðå÷ú åîñáúàå åîé .)ב"ע

ז מא "א על תיקו"בהגר(בדברי הזהר כל הנאמר על עולם התוהו נאמר בלשון עבר 
ועוד יש לפרש . נתינת המוחין'  פי'אתבסמו'ו, קיום'  פי'אתקיימו'. )ה בראשית"ג ד"ע
בתחלה ). ב"ע רלז ע"ב (' היינו תיקוני דנוק'אתבסמו'ו, א" היינו מלכים דז'אתקיימו' -

 לבד ולכך לא אתקיימובעטרא דגבורה ה "הקרדינותא ד בסוד בוצינא ו המלכיםהי
שורש התיקון הוא בחסד דעתיק וזהו ). מ בכתבים"כ הגההב "צ ג ע"א על ספד"בהגר(

כ כאן "מש). ה ומחסד דעתיק"ב ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר(החסד הנזכר כאן 
ק של "והמה הו, יקוןחדשים שלא היו קודם התהאורות האותן קאי על " דנחית"

תחילת התיקון היא ). דלא הוו והוו ויהוייןה "ד ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(המלכים 
  והוא החסד דאתקיימו ממנו המלכים,ממנו מתחיל האצילותר שא ,א"חסד דרדלב
 אפילו -  éàäáãñç éø÷àã äîà .)ה ומחסד דעתיק"א ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(

ואתבסמותא דילה תליא בזיווגא ,  דגבורה'ארת בסט היא נש'לאחר התיקון של הנוק
התיקון ). ה והארץ"ד ד" ע' חצ"א על ספד"בהגר(דדכר שבאופן זה נותן לה חסדים 

   ).ס ימות"ה וז"ב ד"צ י ע"א על ספד"בהגר (מלך השמיניהמתחיל מ
ää"íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå ã) åì úéùàøá(1480 øúà 

 ïîú ïéçëúùî ïéðéã ìëã1481)ðàå àúúà éðå÷ú ïå-  כאן מתבאר שכל המלכים
àìà áéúë àì åéä øùà  .)ב"א ה ע"ה ח"ו דע"לש, ב"ע רלז ע"ב ('היו בסוד נוק

åëìî øùà (– ללמדינו שלא נמשכה מלכותם )ב"ע רלז ע"ב(.  ãò åîñáúà àìå
äîàã àîåôá áùéúàå ãñç éàä ÷éôðå àìë ï÷úàã,ää " úîéå ã– הן המלכים 

ה "ג ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר" (וימת"-"וימלוך"בלשונות ח הנזכרים בפרשת וישל
ולכן כתוב , וכולם מלכו זה תחתיו של זה ולא היו בסדר קווין, )ומלכין קדמאין מיתו

 –  úîéååîéé÷úà àìã,àðéãá àðéã åîñáúà àìå  .)ב"ע רלז ע"ב" (וימת"א "עכאו
שכן , ור באחורא היו אח"כל היות עולם הנקודות בסוד הגבורות הוא מאחר שאו

לקבל אלא על ידי אמא  לא יכלה ממילאו, האור ממועטשל אבא היה  יובאחור
א "בהגר(ובמיעוט הארה גדול בלבד  דינים כי אם יהם תולדותוהילא  לכן .יהאחור

ק שבה " המלכין מתו מכיוון שהיתה חסרה הארת ע.)ה ולזה אמר"ג ד"צ ב ע"על ספד
ע "ב ()ב"זהר תרומה קמ ע(אמת בעתיקא תליא שכן  ,אמתההרי הוא סוד ,  דחסד'סט

 'טעם מיתת המלכים הוא מכיוון שהיו כולם דינים מסטממילא מובן ש .)ב"רלז ע
   .)א"ע רלח ע"ב(דמלכות 

àîéú éàå, áéúë àäå åäìë àðéãã éëä éà )æì åì úéùàøá ( êåìîéå
øäðä úåáåçøî ìåàù åéúçú,àðéã éæçúà àì àäå , øá àðéã åäìë àðàú 

                                           
 .ה ומלכין דהיינו המלכים הנזכרים בפרשת וישלח"ג ד" ע' בצ"א על ספד"בהגר 'עי 1480
 .ב גורס את המוסגר"ע רלז ע"ב 1481
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çîäàøúá íéé÷úàã ã,øäðä úåáåçøî ìåàù éàäå , àåä àã  àøèñãç, 
ñãèùôúàã àø éôðå÷øäðä úåáåçøî , äðéá àåä àãå1482 - הוא " נהר" הלשון

ש פו "הקדוו "לש(יסוד דבינה דהיינו ) א"ע רלח ע"ב( דיסוד 'בסוד רחמי הבאים מסט
ïéðéöåáå ïéøäðã àîìò éøèñì ïéòøú ïéùîç äðî ïéçúôúîã,ä ä" ã .)ב"ע

øäðä úåáåçøî.   
åîéé÷úà àì åäìëå, åìèáúàã àîéú àì – באמת לא נתבטלו המלכים 

ומהם נבנו הפרצופים באתחברותא , ן שלהם חזרו ועלו"אלא ניצוצי הב, לעולם
 äá åîéé÷úà àìã àìàéà .)א"ע רלח ע"ב(כ יוצא לא שייך בהם ביטול "וא, ה"דמ

 àá÷åð øèñáã åëìî–א על "בהגר (' דנוק'ות בסט כל המלכים היו בסוד מלכ
דנוקבא ' מלכות בסט' דבר זה שיהיו הכלים רק מבחי). ה ומלכין"ג ד"צ ב ע"ספד

אזי אין , וכאשר נתקנו. נ"י חיבורא דזו"ע  אלא הוא הדבר שלא היה לו קיוםלבדב
וזהו כעין ביטול , )כלומר שאין עיקר המציאות קרויה על שמה( עולה בשם 'הנוק

 כאן –øòúàã ãòèùôúàå1483  åäìëî äàøúá éàä  .)א" עע רלח"ב(לבחינתה 
ה וענין "ד ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר(ק "הוא מקום גילוי היסוד הרי הוא כלל כל הו

ק היה בבחינת אבר "ויסוד דא, ק" דמלכות דא'בתחילה היו המלכים בסט). המלכים
 אמנם כשהתעורר היסוד להיות אבר חי אזי נהיה מקום לזיווג וממילא. 1484מת

 èì íù (øãä åéúçú êåìîéå,øãä éàî , ãñç(áéúëã  .)א"ע רלח ע"ב(לתיקון 
äàìò –לא אתקיימו המלכים בעולם התהו ,  במלך הדר' מכיוון שלא היה תיקון נוק

   .1485)כ"ס ג"ה וז"א ד"צ י ע"א על ספד"בהגר(
åòô åøéò íùå1486 , àùãå÷ã àçåøì éëæã ùð øá éòô éàäá -  כל אדם

מה האדם את כל תקן מ והוא כאשר .ל"ש האריז"כמוק "והול להשיג מדריגת רכי
 .ן"ה וב"שורש נשמתו בסוד חיבור מלסוד הבירור הנוגע עניין לעולם לבא שבעבורו 

ד "מאליו  יורד ,םודיי יח"ן למעלה ע"נשמתו בסוד מהאדם את מעלה ר שאכ, אזי
 אדםעולם אמנם הכל הועל אף ששפע הזה יורד ל  עילאהחסד ה מהאי"משם מ

  האדםק השורה על" והוא סוד רוה.להתחיאת השפע הוא מקבל  הגורם להשפעתה
ל שבעטרת "וכאן הוא מקום הגילוי של חסד עילאה הנ, דיסוד' להשיג רזי תורה מסט

שהוטבו הדינים על , מלשון הטבה -ìàáèéäî åúùà íùå  .)ב"ע רלח ע"ב(היסוד 
על שורש דהדר שהוא מחסד  מלמד 'ושם עירו פעו', )א"ע רלט ע"ב(ידי החסדים 

 1487 דתיקון'נוק, )א"ב ו ע"ה ח"ו דע"לש(ס "עלאה דכל עלאין דהיינו מרזא דאור א
ן בשרשם "ה וב"זיווג דמ -àãá àã åîñáúà ïàëá  .)ד"ב מא ע"ו כללים ח"לש(

ולא ,  זיווג'מכאן הם יצאו בבחי). א"ע רלט ע"ב(ק הינם יסוד ומלכות דיליה "שבא
ק עם "דהיינו בסוד בוצד, )ב"א ה ע"ה ח"ו דע"לש(ר המלכים בבחינת טיפת קרי כשא

ìàáèéäî åäìåëá áéúë àìã äî  .)ג"א ה ע"ה ח"ו דע"לש(הארת האוירא 
àãá àã àúåîñáúà,äøåáâ øèñîã ïéðå÷ú ãøèî úá  –  אפילו אחרי התיקון

                                           
 .ה מלך הששי"ד ד"צ ט ע"א על ספד" בהגר'עי 1482
ב כן " ע'אמנם בדף י, "ואתפשט"ה וענין המלכים לית ליה "ד ד" ע' בצ"א על ספד"בהגר 'עי 1483

 .גורסו
תורה דעת שלו היא אבר מת  אדם רגע ללא, ל"וזב "א ע"ז נ"א על תיקו"בביאור הגר'  עי1484
שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת  וכל האברים תמיד בתוקפם לבד הברית ,מת ונקרא
דוד מלך ישראל '  וכן הוא באדם עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו,לזיווג

 .ב" שם פ ע'ועי. ל"עכ, חי וקיים
אם כן כיצד . והיה רשע, היה בן אדם" מלך הדר"שמקשה שהרי , ג"ב ט ע"ה ח"ו דע" לש'עי 1485

כ "כן הוא ג, ומתרץ שבאותה מידה שישנה בתיקון דקדושה.  הבינהיתכן שהוא מרומז בתיקון
 .ר נתקן היצר בתורת פרצוף שלם"שעל ידי חטא דאדה, 'תיקון דקלי

 .ה ושם עירו"ב ד"צ י ע"א על ספד" בהגר'עי 1486
  .ו"ן וכן הוא בהרבה מקומות בלש"ר דב"דהיינו ט 1487
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ורק ממנו , ואתבסומתא דילה בזיווגא דדכר,  דגבורה' היא נשארת בסט'של הנוק
" מהיטבאל"השם ). ה והארץ"ד ד" ע' חצ"א על ספד"בהגר(בלת חסדים היא מק

 אחרונה ' עניינה גבורה והיא כנגד ה'מהי'". ל-א"ו, "טב", "מהי: " חלקים'נחלקת לג
א על "בהגר( הם כנגד מידת החסד 'ל"א'ו 'טב'השמות ' ואילו ב, ראשונה'הכלולה בה

 הייתה הל שתחיל" רהגבורדטר מסהבאים תיקונים ). ס ימות"ה וז"ב ד" ע' יצ"ספד
 מכונהאימא אילו  ו. כלא חיבורא דאוירא,לבד דגניז גו מעוי דאימאבדבוצינא ' מסט

י "ֵמ -áäæ éî úá  .)א"ע רלט ע"ב (1488ערי בינהט ש"ממצויים שם כן  ש,"ד"מטר"
 .)א"ע רלט ע"ב(ק "בוצד,  דבינה'וזהב הוא מסט, דגניז באוירא הוא כינוי לחסד

ìëúàå åîñáúà àãá àã åìé– והוא מתקוני נוק,  דגבורה'תחילה הם יצאו בעט' ,
, )ה ונפיק"ב ד"ח יח ע"א על תז"בהגר( דחסד והוא מתיקוני דכורא 'כ יצאו בעט"ואח

. 'והוא סוד ביסום הגבורות דנוק, נ ובכל הפרצופים"כוונת האידרא שהיה זיווג בזו
, ן"ה וב"ות נעשה מחיבור מ פרטית שבכל האציל'שכל פרצוף ופרצוף וכל בחי, ועוד

 áäæ éî,àðéãå éîçø ,  ãòïàë .)א"ע רלט ע"ב" (אתכלילו"ש כאן "והיינו מ
àøåëãá àúúà å÷áãúà  éåøèñáîùøôúéïé÷åùá ïéòåøãá ï –  אינו כל חיבורם

פירוד יש רגליים ב בזרועות ומנםא ,קו האמצעיסוד ההוא בכן  בגופם שאלא
ן "זודאיירי הכא באופן ש ,או כלך לדרך זו).  דאואמרה "דג " כז עצ"א על ספד"בהגר(

בידין דהיינו  ,םיהקצוות בך א,' בכותל אבאחורייםיש חיבור רק שכן אז א "הם אב
   .)א"ע רלח ע"ב (תפרשיןמ הם ,ורגלין

òåøãàäàîã÷ àòåøã àìàîù ãç àðéîé ãç àøåëãã } áî÷: {úìú 
á åìéìëúàå äéá åøù÷úà ïéøù÷ ' ïéòåøã– הוא יד שמאל "זרוע"שמ "מצינו בכ 

אמנם מצינו את השם  ,)ישעיה סב ח( "'בימינו ובזרוע עוזו כו' נשבע ה"ש "כמוא "של ז
דגבורה ' סטבחינת  לכינויהוא כן שטעם הדבר שם הוא  אך, כ"גידים ה' בעל  "זרוע"

גבורה כינוי לא ו ה" ימיןרועז"ולכן ,  ימיןהמכונהדחסד ' כ בסט" משאג"חושב
åìéìëúàå  .)ב"ע רלט ע"ב( בגבורהשגבורה כינוי לא וזרוע שמאל האילו ו, שבחסד

ñ" ã- ג "כולל בו חוהת "כ גופא ת" משא,ם נפרדים זה מזהינידים הה'  ב.ג"חוב
' סט סכמתהלזה מתרץ שאין הכלילות אלא ו ,ג אין שייך כלילות"כ בחו" א.חדכא

' â àìà .)ב"עע רלט "ב(חסד  הכלולה בורהגבורה מצד הגבסטרא ד בלפעולדחסד 
âå àðéîéá ïéøù÷ 'àìàîùá ïéøù÷ â 'âá ïìéìëúà àðéîéã ïéøù÷ ' ïéøù÷

àìàîùã âáå"ãç àìà áéúë àì àòåøã ë - "וישנו גם , הוא פרק היד"דרועא 
דין ה' בבחי משתווים ג"חודווקא על כך ש בתורה מורה כר הנזרועמ שם ז" מ,בימין

úåîù ( "'éá áéúë àì àðéîé ìáà àìà òåøæ ä"éé êðéîé .)ב"ע רלט ע"ב (שבהם
åè (-  והנה  .י אימא "עהוא מ הכל " ומ.חכמה נחית בימינא ובינה בשמאלאשכן

א על "בהגר ( והיא סיוע אליה,דשמאלא אתכליל בימינאמכיוון  כותבין בימין כ"אעפ
 דשמאל נכללים 'דהיינו אפילו שהעיקר הוא בימין אבל ה). ה ואיהי"ב ד"ז קב ע"תיקו

÷éé ïéîé 'âá éø÷úà ' ïéøù .) תתאה'ה ה"ד ד"ז קב ע"א על תיקו"בהגר(בימין 
 àúäáàãåðéñçàãïåäé÷ìåçì   - האבות'פרקים כנגד ג'  מהידים כולל ג'כל א  ,

א על "בהגר( החיות 'הוא כנגד האדם שמעל הג, והפרק הרביעי הרי הן האצבעות
   .)ב"ע רלט ע"ב(ת "חסד כולל את כל החג, )ו"ה דאינון כוז"ב ד"ז לט ע"תיקו

 ïéçëúùî àúìâìåâã àçåî ïéììç úìúá àä àîéú éàå- אבהן הם ' ג
 ועוד שאחר הגדלות .'בכוונות אלקי אברהם כוש "וכמ חללי דגולגלתא' ד בג"בחב

כ " וא,ד"מוחין חבה' קרומות לגה הכלים ומה וה,ד"חבלת ונעשו "חגה נתעלו יאז
ע "ב (ד"מוחין חבה'  שבהם גםלליחה'  גצמם הם ע,אבהן' הם גהרי  ,ת"נמצא שחג

ד הם עצמם " חב–â åäìë àðàú ' àôåâ ìëá ïøù÷úîå ïéèùôúî .)ב"רלט ע
 –àôåâ ìëå  .)ב"ע קלט ע"ב( ת"והדעת כולל את חג, מתפשטים למטה בסוד הדעת

                                           
 . הנותרות הינן מלשון דיורין'ר"ד'והאותיות  1488
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 úìú éðäá øù÷úà, êë ïéâáå àðéîé àòåøãá ïøù÷úîå .)ב"ע רלט ע"ב(ק "כל הו
åã áéàúãøîàå  éðéîéì áù) ÷ íéìäú(, àúäáàã ïåäîò øáçúà àåäã íåùî 

 ïîú áéúéå- א"ע רמ ע"ב(י "תיקון הנהב אייריוכאן , כל ישיבה היא ברגלים(. 
 àúîéìù àéñøåëì- ב"ע רלט ע"ב (1489 היא רביעא לכל תלת'דהיינו הנוק(.  ïéâáå

áéúë êë åâå íéðåáä åñàî ïáà') çé÷ íù(àðéîéì áéúéã íåùî  –מיאוס" ה "
התקשרה  לאחר הביסוםו, בבחינתה שבעולם התוהו' אבן'המכונה ' נוקלכאן הוא 

   .)א"ע רמ ע"ב (1490לראש פינה -האבן שמאסו הבונים ולכן היתה ,  בנצח'הנוק
 ïéîéä õ÷ì êìøåâì ãåîòúå çåðúå áéúëã åðééä)áé ìàéðã (-  ענין

 בו סיגי ים הוא מחמת שעדיין מעורב,הגלגול וכל העונשים העוברים על הנפש
 כענין ,י גופא אחרא" ולכן צריך להשתלם ע.)'ח נקודות פרק ד"ע( המאנין תבירין

 , הוא נח,כל ניצוצי נשמתואת כ מי שכבר השלים " משא.המלכים שאתבנו מחדש
 .)א"ע רמ ע"ב( בלי שום מעכבים בימינאמיד הוא מתקשר שכן  ,ואינו צריך גלגול

àëìîã àúåáéáçì éëæã ïàîë øîåìë,äé÷ìåç äàëæ  àëìî ùéøôã ïàîã 
äéðéîé,äéðéîé úåçú äéì ìéá÷å .   

 àðéîé éàäåãë àèùôúà ïéøù÷ áéúé - ורא מתפשטים כהדרועין בד
 הם מתפשטים י אז, אחידין בסוף האצבעות של הידייםם וכאשר אין החיצוני,לתתא

ו " יש חשש שחי אז,א"יש תגבורת הסטר שאכ כ" משא.י שלו"לתתא להאיר לנה
הידיים למעלה למקום המוחין את  ים מגביהואזאחיזה שם  שהיא איזו להם היהי

' כאשר אין הקליו. ם משולשליהוןי ובזה הם יורד,םששם אין אחיזה כלל לחיצוני
 אז אין ,ע נכנעים תחת ישראל" ואוה,1491דתהומא רבא'  בנוקםמתגברין והם סגורי

כדי  פרקי הידים 'היו יורדים לתתא גשל " ר,"קשרין אתפשטו"ולכן אז . ' וכומלחמה
äéãé èéùåà àì àòåøãå  .)א"ע רמ ע"ב ('דרגא דנוקהוא ב ושם ,י"להאיר לנה

1492)ñ"áéúé èéùåà àì àòåøãå åèùôúà àì ïéøù÷å à ( ïøîàã ïøéù÷ úìúá
 -àéáééç ïéøòúî ãëå  .)א"ע רמ ע"ב(כלומר שאין צורך להרים את ידיו למעלה  -

 - àîìòá ïèùôúîå  .)ב"ע רמ ע"ב(כאן יש צורך להרים את ידיו כלפי מעלה 
 .)ב"ע רמ ע"ב ()א" לד עבראשיתזהר ( המכונה עולם 'הרי היא מקום הנוק, י"בנה

øçà úìú ïéøòúîð àéù÷ àðéã ïåðéàã ïé- אשר משם , א" פרקי זרוע שמאל דז'ג
 ,שמאליד ימין מסייע ליד כאשר  -àòåøã èéùåàå  .)ב"ע רמ ע"ב(יונקים החיצונים 

ות מאחר שנכרת שורשם מותקי גבורות מ"ע'  הקליות ונכרת,םקדושי נין הם דייאז
ב של "י מוחין דחו" שנמתק עכיוון מ,נופלים משרשיהם'  ואז הקלי.ומגביהם למעלה

 ,àåä àðéîé ãé àòåøã èéùåà ãëå .)ב"ע רמ ע"ב (יניקה לקליפותאין הראש ששם 
éé òåøæ éø÷úà ìáà '-  ב"ע רמ ע"ב(הימין נשתנה לדינא להנקם בשנאין(.  êòåøæ

 äéåèðä- ע רמ "ב( דאחידן תמן 'נטויה להתעלות למעלה כדי להכרית את הקלי
ð" úìúå àðéîéã ïéøù÷ úìú åìéìëúàå äéá åøù÷úà ïéøù÷ úìú à(1493 .)ב"ע

âá àìàîùá ïéøù÷ 'âá àä àîéú éàå ïåäé÷ìåçì åðéñçàã àúäáàã ïéøù÷ '
â åäìåë àðàú ïéçëúùî àúìâìåâã àçåî éììç 'î ìëá ïéøù÷úîå ïéèùôú

 àðéîé éàäå àðéîé àòåøãá ïéøù÷úîå àúìú éðäá øù÷úà àôåâ ìëå àôåâ
 ïéøù÷ áéúé ãëàì ïøîàã ïéøù÷ úìúá áéúéå èåùåà àì àòåøãå åèùôúà 

                                           
ב "לעניין שם בן י, ה והספירות"א ד"צ ב ע"א על ספד" בהגר'ועי. א"ז ה ע"יקו ת'עי 1489
 .אותיות
 ".נעימות בימינך נצח"בעניין , כ"ה ואח"א ד"צ י ע"א על ספד" בהגר'עי 1490
  .329לעיל הערה ' עי 1491
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רמ ע"ב 1492
 .ב שאין לגרוס את המוסגר"ע רמ ע"י הבנראה מדבר 1493
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 àòåøã èéùåàå àéù÷ àðéã ïåðéàã ïðéøçà úìú ïéøòúî ïéøòúî àéáééç ãëå
éé òåøæ éø÷úàå 'äéåèðä êòåøæ(.   

âã àðîæá 'ìàâá ïìéìëúà ïé ' àðéã ãéáòå àðéîé àìë éø÷à ïéðøçà
éîçøá,éé êðéîé áéúëã àåä àãç  'çëá éøãàð,éé êðéîé  'áéåà õòøú)  úåîù

å åè( , åäá éîçø ïøòúîã ïéâá- למימרא שבתיקון גם " ימין"פעמים ' נקט ב
 àðàúåéàäá äàî úìú ïãçàúî àðéîé  .)ב"ע רמ ע"ב(השמאל נקרא ימין 

óìà ïéòáùå àðéîé ïåø÷àã àåáø - "ח "הוא כינוי למידת החסד וה" ימינא
כ "סה,  שבאוירא'ה י"ועם שורש החסד ה, ס"ד הוא ש"פ חס"ה. דדכורא נכללים בו

ד " הוא יו'שכן צורת א, ד" וברזא דיו'שורש אוירא ברזא דא. ע"הוא עולה למספר ש
 .)א"ע רמא ע"ב(ד אלפים "כאשר כל ריבוע הוא יו, ע אלף רבוע"ולכן הם ש, 

 óìà äùîçå ïéðîúå äàîå1494àåáø -והנה שם . ל במילואו"ה הוא כחשבון א" קפ
והיינו הכלילות של ימין , אמנם כל מילוי היא דין, ל הוא בסוד מידת החסד"א

, ה ולא אלקים"כלומר שם הוי -' éé òåøæ éø÷àã òåøæî .)א"ע רמא ע"ב(בשמאל 
. ה"ה ב" הוא גילוי של תיקון ושל שם הויהריג "שכן כאן הוא מקום הכלילות של חו

éàäîå éàäî  .)א"ע רמא ע"ב(להלחם בשנאין וכאן תכליתו של גילוי זה הוא 
 àòåøæ àééìú– א"ע רמא ע"ב( דהיינו מימין ומשמאל(.  úøàôú éø÷à éàäå éàäå

áéúëã äùî ïéîéì êéìåî) âñ äéòùé(àðéîé àä ,àìàîù àä òåøæ , áéúëã 
 åúøàôú òåøæ)íù (- àãá àã - "מוליך לימין "תפארתו" ו"זרוע ) זרוע של

ז עד "א על תיקו"בהגר (גבורה ותפארת דאתכלילו כולהו בימינאש דהיינו ,)תפארת
   .)ד מוליך"ה בג"ג ד"ע

 àãéá àðàúåàìàîù, éøàî àåáø ïéùîçå äàî òáøà ïãçàúî 
ïéñéøú  àòáöàå àòáöà ìëá ïãçàúî- ה "פ שם אלקים ה"ג הם בסוד ה"ה

כאשר תסיר את שורש ,  פעמים שם אלקים'ה האותיות של ה"ועם כ, ל" ת'בגימ
, הענפים מתפשטים למטה לשלוחי הדין' ורק כ, ג עצמם הרי הם הגבורה בעצמה"הה

אמנם באצבע הם ,  פועל מעצמו'והנה כל א. ן"ולכן הם עולים ביחד למספר ת
áå àòáöàå àòáöà ìë .)א"ע רמא ע"ב ('מתאחדן'כ כאן "והיינו מש, מאוחדים

ùòøïéçëúùî ïéñéøú éøàî ïéôìà ,àãéáã ïåðéà äîë áåùçå ÷åô .   
 àùéã÷ àòåéñ éø÷à àðéîé àåääå- קשרין דימינא ' גכ לעיל ש"זהו מש

ïéøù÷ úìúî àðéîéã àòåøãî éúàã  .)ב"ע רמא ע"ב (דשמאלא' נכללים בג
1495)òàå"àòåéñ éåä ãé éø÷àã â (-  כ הוא עושה "אא" יד"לעולם אין מכנה הכתוב

וטעם הדבר הוא שכן תחלה צריך האדם , ואילו כאן אינו כן. את הדבר בעצמו
) ð"áéúëå à(áéúëã  .)א"ע רמב ע"ב(ורק אחר כך מסייעין אותו , להתחיל מעצמו
êîò éãé äðäå) â á ìàåîù(,òáøàå óìà éàäî ïãçàúîå 1496 àéðîúå àåáø 

 àîìò ìëá ïéòåéñã ïåäéøàî ïéôìà äàî ùîçå- א "בכל יד יש כו, ד"כמנין י
'  ועוד ב,אצבעותה' פרקין בכף היד עצמו שם מתחברין ה' ד באצבעות וה"י(פרקין 
' ומסט ,ד מאות"ד פרקין דאצבעות מתאחדין י"די'  ולכן מסט,)זרועבקנה ובפרקין 

נוסף עליהם  ו, בפרטותעד כאן .'וכוק אלפין " הם ת,פרקין של היד עצמו' דה
והמה שעוזרים לאדם , הם תמניאהרי פרקין של היד ' אצבעות וג' הם ההרי בכללות 

כללות שמאלא  -éé ãé ïåø÷àå 'äàìò,éé ãé  ' äàúú .)א"ע רמב ע"ב(בעבודתו 
 תתאה הוא 'ויד ה,  דקדושה'להעלות את האדם לעילא לסט, בימינא הוא יד עילאה

הומא רבא  דת'א להורידה לתתא לנוק"להכרית את הסט, כללות דימינא בשמאלא
 הויה במקנך 'כ הנה יד ה"כמש -òàå"éé ãé øúà ìëáã â ' àìàîù .)א"ע רמב ע"ב(

                                           
 .א לא גורס רבוא"ע רמא ע"ב 1494
 .א גורס את המוסגר"ע רמב ע"ב 1495
 .'מאה'א "ע רמב ע"הב' גי 1496
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éé ïéîé åëæ ' éø÷àå àòåéñ éåäå àòåøæá àãé ììëúà .)א"ע רמב ע"ב) (שמות ט ג(
 ïéîé- פי). א"ע רמב ע"ב(ט "ר אתכפייא ליצה"והיצה, אז הגבורות נכנעים לחסדים '
ע רמב "ב( נכללת בדכר 'שכן הנוק, ת והיינו התיקוןשכאן הזיווג הוא בשלימו, אחר

אז הימין נכלל בשמאל וכביכול מסכים עמו להעניש  - éé ãé åàì éàå 'äàúú .)ב"ע
 בור ולא באר 1497דהיינו זיווג הגלות שהוא בסוד, אחר' פי). א"ע רמב ע"ב(את האדם 
ì ïééù÷ ïéðéã ïéøòúî ãë àðàú àúçà .)ב"ע רמב ע"ב(ן "ג משם ב"מסטרא דה

áàîìòéé ãåñ áéúë àëä  'åéàéøéì) äë íéìäú (- םיררו מתעםכאשר הדיני 
ג משם "סטרא דהמהגלות של זמן וג וזיהא יה האחת: זיווגשל ' בחי' בעלמא יש ב

י "כאשר יש קטרוג גדול עא י הההשניהבחינה  . זיווג מינה ובהוא וה,א" ללא זן"ב
 ,קשיםדינין בעולם מתעוררים  ו,ן"נפסקת הארה זו של שם ב י אז,נות מרוביםועו
   .)ב"ע רמב ע"ב (1498ב"עאמור קה ' ש בפ"כמו "ליריאיו' סוד ה"נאמר הוא שז "וע

àðàúåàøôñã àúåòéðöá  )ב"כו ע(  àøåëãî ïéçëúùîã ïéðéã ìëã
 àùéøá ïéçééð àá÷åðî ïéçëúùîã ïéðéã ìëå àôåñá ïéçééðå àùéøá ïéôé÷ú

 àôåñá ïéôé÷úå- מצם האור מטיבורו ולמטה הצטק "אמצעי דע בקו השכן ,הענין
א "רישא דזאילו  ו,צמצום הוא דיןהנה  ו.ת ויסוד ומלכות ונשארו ביסוד"מחצי ת

 עומד ,הוא גופא דילההרי ' כן סופא דנוקכמו  ו.הוא דיןאף  לכן ,ת"תההוא בחצי 
 ,ק"נגד יסוד דעכא ורישא דנוקבא עומדים " וגופא דז,כ דין"הוא גהרי מלכות הנגד כ

והנה ). 'ואמר דינין דדכורא כוה "א ד"צ כז ע"א על ספד"בהגר (שם המים הם רחמים
, שלפני הנסירה יש בדכר דינין ולאחר מכן, עניינו הנסירה" נייחין ותקיפין"הלשון 

ע "ב( היו הדברים להיפך 'ואצל הנוק, ' לצורך הנוק'שכן הוא נתן את הגבורות לנוק
נ "נם מן הפרסה ולמטה הוא נקרא על שם זואמ, א"אין דינין בא. )ב"רמב ע

דהיינו מסטרא , "דכוראממשתכחין "י בלשון "ולכן נקט הרשב, המלבישים אותו
. א בשערות דיליה"אז יש לחיצונים הדינים מקום אחיזה ברישא דז, פ"דדכורא פב

 .)א"ע רמג ע"ב(שכן שם הם מתמתקים , הם ביסוד דיליה" נייחין בסופא"וה
éáòúàã àìîìàåàãçë åã,ìáñîì àîìò ïéìëé àì , é÷éúòã ÷éúòã ãò 

àãçë àîñáúàì ïåì øáçå àã ïî àã ùéøô àìëã àîéúñ –הוא  נסירה 
ואז הזכר נותן , ]ב"ע רמג ע" ב-א "לשרשם שבקד [א"כשמוחין דאבא מסתלקים מז

ממילא מעתה אין להם . ואילו בו עצמו נשארו החסדים, 'את הדינים שלו לנוק
וכל זה נעשה על ידי . פ"יכול ננסרו זה מזה כדי להביאם להיות פבדיבוק יחד וכב

 'עתיק דעתיקי'). ד"ה אתייחד יו"ג ד"טז עצ "א על ספד"בהגר(א "א לז"הארת עיני א
א שכן האוירא מכונה "הוא בחינת מוחין דאבא כאשר מסתלקים לשורשם שבקד

   .)ב"ע רמג ע"ב( עתיקא דעתיקין )ה רישא דכסופא"ב ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(
ëåãåã ìéôà ïåì ùéøô ø ïéôà øéòæì àèéî- דהיינו שבאותה העת אבא 
). ה אתייחד"ג ד" טז עצ"א על ספד"בהגר(א "שכן הוא הסתלק מלהאיר לז, אינו מאיר

א "אמנם דבר זה הוא רק אחרי שהז, כאן לראשונה נוצרה האפשרות לקיים זיווג
 מקבלת את ' לקמן שהנוק' יעויוהנה.  את הגבורות'קיבל את החסדים והנוק

, )ה אתא מפתחא"ד ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר (1499הגבורות שלא על ידי הדכורא
 -àá÷åðì ùéøôå  .)ב"ע רמג ע"ב(דהיינו שאין הארת העיניים היינו סילוק המוחין 

                                           
כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת " כ"כמש 1497

 ).ירמיה ב יג" (נשברים אשר לא יכלו המים
א פתח כבוד אלקים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר כבוד רבי חיי:] ולהלן לשונו[ 1498

חברייא  'וכואלקים הסתר דבר דלית רשו לבר נש לגלאה מלין סתימין דלא אתמסרו לאתגלייא 
ביומוי  'וכוש שארי בגויה "דידעין ארחין ושבילין למיהך בארח מהימנותא כדקא יאות כגון דרא דר

פיך ויאירו דבריך בתר דשכיב הוו אמרי אל תתן את פיך שמעון הוה בר נש אמר לחבריה פתח ' דר
 .כלומר שסוגיא זו סתומה היא ואין לדבר עליה כלל. כ" ע'וגו

 .ה אתחשכת" סוף ד'ועי. אחרי הנסירה' פי 1499
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ע "ב(והמה התיקונים שלה , 1500תכשיטין דילה, ג"והם ה. 'דהיינו נתינת הגבורות לנוק
 àîàäðå÷ú ìë äì ïé÷úàå éåøèñã éåøåç, äéìéã àîåéì àòðöàå .)ב"רמג ע

àøåëãì àäúéîì,ää "éé ìôéå ã 'ïùééå íãàä ìò äîãøú íé÷ìà) á úéùàøá( 
א "ה ד"א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(א ולמטה "א מכונה אדם מטיבור א" ז–

 זהו –) ãî íéìäú ('éé ïùéú äîì äøåò áéúëã àåä éàä ïùééå åäî .)ביקירא
   ).א"ע רמד ע"ב(דהוה סגור לפני כן " פקיחו דעיינין"ת בחינ

 àá÷åð àéä àã úçà éàî åéúåòìöî úçà ç÷éå– הרי היא הנסירה 
ולכן לכאורה היה , א"והוא נעשה על ידי או). ה אתייחד"ג ד" טז עצ"א על ספד"בהגר(

אמנם הפסוק הזה  . דהיינו בלשון רבים'ויקחו אחת מצלעותיו'צריך לכתוב בפסוק 
 עולה בשם 'ובאתר דאית דכורא אין נוק, א הזדווגו"נאמר בלשון יחיד מכיוון שאו

נ "שעל אף שמעיקרא כאשר היו זו' פי"  מצלעותיו'א"כ "ומש. )'כ אסרו חג פרק ג"שעה(
 רק ביחס למציאות ו זהמנם אהיתה הנוקבא חשובה לפרצוף שלם, א"בבחינת אב

שורש הוזהו , אם נקודה אחת בלבדלא היתה כי היא פ " פב'בחיממ "מ, א"של אב
הן ראשונות הספירות ה'  אלא רק ט, שאינו סר ממנה בחסרונה'נוקהראשון ל

 בתחילה לא –à÷ìñå  .)א"ע רמד ע"ב ( בעת חסרוןות בסוד תוספת ומסתלקותבאש
ואחר כך עלתה לבנות , א" כי אם נקודה בלבד וכנגד עטרת היסוד דז'היתה הנוק

  àð÷úúàå,òé÷ù àäøúàáå .)א"ע רמד ע"ב( עד החזה פרצוף אשר גודלה מגיעה
ãñçå éîçø1501,ää "ã  äðúçú øùá øåâñéå)á úéùàøá( –א נמתק " לא כל הסט

ואילו , "ויסגר בשר תחתנה"כ "בחינת הבשר נמתקת וכעניין מש, על ידי הנסירה
" באתרהא). "ה וכן עשו"א ד"צ לב ע"א על ספד"בהגר (1502חלק העצמות אינו נמתק

). א"ע רמד ע"ב(פ " שנשלם על ידי זיווג פב1503של פעולת הנסירהם החתך הוא מקו
כ "משא, ה"ה ב"כאן הנסירה נעשית בגדלות שכן הכל נעשה על ידי שמות הוי

áéúëå  .)ב"א סא ע"ה ח"ו דע"לש(בנקודות שהתיקון נעשה על ידי שמות אלקים 
øùá áì íëì éúúðå íëøùáî ïáàä áì úà éúåøéñäå) åì ìà÷æçé (–  זו ראיה

   ).א"ע רמד ע"ב( דחסדים 'לכך שבשר הוא מסט
 àúòùáåéòá ãëã ïéìåòìòå ïéãùå ïéçåø éøá äåä àúáù ìòéîì – אין 

 'ו. )1504ה ואמר כד"ג ד"צ כט ע"א על ספד"בהגר(גוף לדברים שנבראו בין השמשות 
בשעתא דכד בעי למיעל "לכן כאן בסוף היום השישי . ק"ימי בראשית הם כנגד ו

נזכרו כאן , שהוא כנגד החלק התחתון של מידת היסוד הרי הוא זמן הערלה" שבתא
" רוחין בישין ועלעולין וקטפורין"הרי הם , דהיינו רוחות שדין ועלעולים, ' בחי'ג

ע רמד "ב (1505א" שלהובין היוצאים מחוטמא דז'והם ג, )א"כז ע(צ "הנזכרים בספד
 ,ל"ר –ïåì íééñ àì ãòåã ãòäðå÷úá àúéðåøèî úúà äéî÷ úáéúéå à  .)ב"ע

א על "בהגר ('ל ומתייחד בנוק"לזיווג כנהוא  מוכן י אז,החסדיםא את "הזאחר שקבל 
àúòùá  .)א"ע רמה ע"ב( דהיינו שנשלם פרצופה ,)ואחיד לתתאה "ד ד"צ טז ע"ספד

                                           
הכלה העליונה תעדה כליה ותקשט עצמה ואז יזדווג עמה , ל"וז' ד ב"ן ומ"ח מ"ע'  עי1500

נ והם "מ' יונה הם הנשמות הצדיקים העולין בה בבחיונודע כי קשוטי כלה העל, ומשפיע בה
  .ל"עכ, גורמין לזווג עליון

 .ד"ח שפור ריש פ"ג ופע"כ צא ע" שעה'א ועי"ב פ"ח שער ל" ע'עי: ו"גליונות הלש 1501
 ענין חוה שניה בזהר 'עיו, )ע ח"ש קיצור אבי"פת" (חוה שניה"וחלק זה הנמתק הוא בחינת  1502

 .'ה ורחל פרק בח שער לא"א וע"בראשית כח ע
אלהים את הצלע רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב ' ויבן ה: א"ברכות סא ע 'עי 1503

בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב ויסגור בשר תחתנה אלא למאן דאמר זנב מאי ויסגר  'וכו
ום בשר תחתנה אמר רבי ירמיה ואיתימא רב זביד ואיתימא רב נחמן בר יצחק לא נצרכה אלא למק

 .חתך
שלא היה מכיוון  בכלל המלכים שמתו ם וה.לל גופא קדישאכ בינםשהם א, א"בגרשם '  עי1504

  . הוא שמירה לעולם להם גוף וזיווגין שאזהא ש"ע רמה ע"ב'  ועי,'בהם נוק
 .ב" לעיל קלז ע'עי 1505
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ïåì çðà äéî÷ úáéúéã,åðéàì ï åîéìúùà àìå ïàééøá –שכן לא היה ,  והטעם
מכיוון שבעת , ד בפומא דאמה"הרי כבר נתגלתה האות יוש, להם גופא מכללא דאדם

ח הארת המוחין "ע(א אתרחקת מתמן "וסט, הזיווג כרוזא נפקי למחמי ביקרא דמלכא

 àëìî íò úáúé àúéðåøèîã ïåéë}âî÷. {åøáçúàå ïéôà  .)א"ע רמה ע"ב ()'פרק ב
ïéôàá ,àãá àã åîñáúà åøáçúà ãëå,äéá íñáúà àìëã àîåé ,âáå " ë
ñáúàïéàúúå ïéàìò åð÷úúàå àãá àã ïéðéã åî - כאן ,מלכין הקדמאין דמיתו 

 א"כז עצ "א על ספד"בהגר (פומיה דאמהחסד דהוא הרי אתקיימו בסוד מלך הדר 
 שהדכורא נותן את החסדים והנוקבא נותנת את הגבורות ל"ר). ש מלכין"וזה "ד
ע " בי'תתאין'ו, צילות א'עלאין'' פי). ואחיד לתתאה "ד ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר(
   ).א"ע רמה ע"ב(

כל  על מיוסדים ו,צ"דפסדר המבואר בסה ממש על כיםדרא הוליי כאן בא"רשבהדברי 

' ש הגאון בפי" וכמ, כל העולמות וכל הנבראים,כל התורהנמצאת תמצית בו כן  בראשית שרשתפ

ע "ב (קין והבל ואילךוכאן הולך ומפרש את כל מהלך סדר תיקון העולם מלידת . ש"יי יעוצ"דפלס

 òá à éà éæçîì àùéã÷ à÷éúò)א"כז ע( àøôñã àúåòéðöá àðàúå .)א"רנד ע
 àã ïéìà ïéøú å÷áãúàå ïéðéã åîñáúàá àðéã àá÷åðã àøèñî ÷ôðå àã

 àôé÷ú1506)ìáñîì àîìò ìéëé àìã(1507 -  רצה)וחבר ,לידע אם אתבסמו) ק"ע 
מזה  ויצא ,הוא סוד הדיניןכן  ש,הי לכן חויא בא על, והואיל שלא נתבסמת עדיין.לון

 .1508דתהומא רבא' נוקסוד קין הוא בהרי  ש,לשון קינא דמדורין בישיןדהוא מקין 
ב "צ כז ע"א על ספד"בהגר(ן שלהם קההוא קין  ו,א"טשם הן מדורין בישין דסהנה ו
 הזכרים היינו קין והבל הנזכרים 'ב.  נקבות' זכרים וב'א יש ב"בסט). ואמר איה "ד

שהוא ( כאן כולל גם את הוד 'הנוק). ה והענין כי"א ד"צ לא ע"א על ספד"בהגר(לקמן 
ת "ולכן הפרידם השי. וגם את עטרת היסוד שהוא בסוד בת זוגו של ערל, )בסוד קין

א משמע שקין בימין ולא "והנה על אף שבגר). א"ע רמו ע"ב(שלא יזדווגו יחד 
) ã úéùàøá(áéúëã  .)ב"ע רמו ע"ב(שני הדברים אמת , כ כאן"בשמאל כמש

 åúùà äåç úà òãé íãàäå–ה "א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(א נקרא אדם " ז
ב "ה ח"ו דע"לש(וכאשר בא האדם על חוה אזי התערב זרעו עם זרע הנחש , )א"וז

דהיינו שרצתה להכניע אותו  -' åâå éúéð÷ øîàúå ïé÷ úà ãìúå øäúå .)ב"קמח ע
àìå ìéëé äåä1509 àìã íåùî ìáñîì àîìò  .)ב"ע רמו ע"ב(לצד הקדושה 

úîñáúà,àéù÷ àðéãã àîäåæ äá ìéèà àôé÷ú àéåçå ,âáå " ìéëé äåä àì ë
àîñáúàì –עיקר ). ב"ע רמו ע"ב(לכן לא אתבסם כלל ,  קין הוא בסוד הגבורות
היה על ידי ו .הגבורות שבו' והוא בחי, שהתגלה בקיןהוא היצר הרע ' בחיתיקונו של 

ואז לא היה ליצר הרע גוף להתלבש בו בזה ,  אדם עם חוהכך שלא היה מזדווג
   .)ד"ב קמז ע"ה ח"ו דע"לש( יצר הרע היה שרוי מחוץ לאדםהיה  ו,העולם

 àéù÷ éåðéãá óé÷ú àéù÷ óé÷ú ÷ôð àá÷åðã øèñî ïé÷ àã ÷éôð ãëå
éåðéãá – רוח העיקר את הוא לקח כן  ש,נוטל פי שניםהוא ולכן , הוא הבכור קין

הארה שהבעל נותן באשה שהיינו ה 'פי ש'ן פרק ח"ד ומ"ח שער מ"ע' עי (הדשדי בגוי
דינים מאשר יותר מהנחש פי שנים קין ולכן קיבל , )בביאה ראשונה לעשותה כלי

לרמז על כי דיניו כפולים הם , "תקיף וקשיא" והיינו עניין מה שכפל את הלשון ,הבל
ר יצא קין נחלשה חוה  כאש–úîñáúàå úùìçúà ÷ôðã ïåéë  ).ב"ע רמו ע"ב(

). ב"ע רמו ע"ב( ושדיא בגויה דקין, הרי הוא חיותא דחוה, בגלל הרוחא שיצא ממנה
                                           

 .א גורס את המוסגר"ע רמו ע"ב 1506
 העולם כדי להוציא את עלה ברצונו לתקן את, ק את הפגם הגדול הזה"כאשר ראה ע 1507
 ).ג"ב קמז ע"ה ח"ו דע"לש(הסיגים 
  .329לעיל הערה ' עי 1508
עלמא למסבל משום דלא ' במקום ''לאתבסמא משום דחויא וכו'ב גורס "ע רמו ע"ב 1509

  .' וחויא,אתבסמת
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והיינו , ונעשה קצת תיקון למעלה, נהיה ביסום לכל הקומה, כאשר יצאו הסיגים
ז דחזי "ל שנה שפירש האדם מאשתו והוליד רוחין ושידין ולילין על ידי ש"הק

וכל זמן ( רוחות הזכרים מתחממים ומולידים ממנה לאונסיה וכמו כן חוה היו
והנה על אף ). שהיתה הזוהמא נאחזת בהם אזי היו אסורים זה על זה כמו זבה ונדה

אמנם לאדם וחוה היה דבר זה לתיקון שכן על ידי זה , שבכל אדם זהו פגם גדול
. והלואי שהיו עושים כן מתחילה. כ את שת"נדחה מהם הרע לחוץ והולידו אח

שכן היה תיכף לאחר החטא , היינו שלא היו מזדווגים תיכף ומיד בלידת קין והבלד
 – àã øúáåøéúé àîéñá àøçà ú÷éôà  .)1510ב"וע, ד"ב קמז ע"ה ח"ו דע"לש(

ג "צ כז ע"א על ספד"בהגר( מקין  והוא אתבסם יתיר,בימא רבאדהבל הוא מדוריה 
ñ" à(àéù÷ àôé÷ú äåäã äàîã÷ ÷éìñå,ïéðéã ìëå  åáøòúà àì 1511 .)ה והבל"ד

åòøòúà(  äéî÷1512) ñ" ïéðéã ìëå à)àì (äéîò åøòúà (– 'לשון   הוא'אתערב
ç ã úéùàøá ( äãùá íúåéäá éäéå( ú"ë äî çáéú .)ב"ע רמו ע"ב ( מנגדדלעמו

 àìéòì òãåîúùàã äãùá- שם שייכות חרישה וזריעה, 'דהיינו יסוד דנוק ,
ע "ב(ן "כדי שלא תוכל להעלות מ, הוקרבנו של קין היה כדי לעקור את הרוח דבגו

 'כלומר שהם מקבלים מהתיקון הז -íéçåôúã äãù éø÷àã äãùá  .)ב"רמו ע
äéðî àéù÷ äåäã íåùî äåçàì àðéã éàä çöðå  .)ב"ע רמו ע"ב(א "ד דא"דת

äéúåçú äéøîèàå äééôëàå.   
á÷ éàäá øòúàã ãò"÷åðá äéò÷ùå äéî÷î äéøáòàå ä ' àáø àîåäúã

א על "בהגר(הוא בחינת הקן שלהם " קין"ו 1513א"מדורין בישין דס המקום ואשם ה -
א על "בהגר(הוא כינוי לבינה דבריאה " תהומא רבא). "ה ואמר"ב ד"צ כז ע"ספד
ש "פת(נ " הזמן לשיקוע הזה הוא רק כאשר יש זיווג זו.)ה והענין"א ד"צ לא ע"ספד
 כינוי לחכמה הוא" ימא רבא" –àáø àîéã àòå÷ùá éåçàì ìéìëå  .)ז"ף י"אח

 מידת - ïéàìò ïéòîã íñáîã1514 .)ה והענין"א ד"צ לא ע"א על ספד"בהגר( דבריאה
 ð ïéúçð ïåäðîåïéúîù .)א"ע רמז ע"ב(א "החכמה ממתקת את הדינים דעיינין דז

éåçøåà íåôì ùðéà àîìòì - ההולכים אחר 1515דהיינו שקין והבל המה המרגלים 
, כל שרשי הנשמות הם מקין והבל. םבני האדם לראות את מעשיהם ולקטרג עליה

   .)א"ע רמז ע"ב(ולכן הולכים הם אחריהם שכן הם תולדותיהם 
òàå" ïåðéà ïéøéîèã â- מכל מקום על ידי .  דתהומא רבא'דהיינו בנוק

ואין נטמנים שם אלא בעת רצון כמו בשבת , עוונות הדור הוא שהם יוצאים משם
 .)א"ע רמז ע"ב(ה בימות יהושע ושלמה או בזמן דור של צדיקים כמו שהי, וכדומה

ãç àôåâ åãéáòúàå àãá àã ïéèùôúî , ïåäúîùð ïéúçð àôåâ éàäîå
ïåäéååøúî àçåø éôé÷ú àéáééç àééòéùøã,ñ àãçë " àìà ããçå éåøèñì ãç 

 éåøèñì– קרבנו של ש מכיוון ,צמר ופשתים טעם להיות שעטנז איסור על חיבור
 ואלמלא מזדווגין יחד ,יה היה צאן שממנו הצמרהשל הבל קרבנו קין היה פשתים ו

א "בהגר(,  בתמיה'ד"כחדא ס'לכן נקט כאן בלשון . 1516לוומחריבין את העולם כהיו 
 פלגי 'ה הרי הם ב"קין והבל המה בסוד נו). ס שעטנז"וזה "א ד"צ לב ע"על ספד

 כל אלא. שכן אם היו מזדווגים היו מטשטשין את העולם, ואין ביניהם חיבור, גופא
   .)א"ע רמז ע"ב( מהם יצא לבדו בקו משלו באופן שבו שאין ביניהם חיבור 'א

                                           
 .1507 לעיל הערה 'ועי 1510
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רמו ע"ב 1511
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רמו ע"ב 1512
א על "בהגר" (שנים אנשים מרגלים"תיקון מקום זה נעשה על ידי יהושע כאשר שלח את ה 1513

 ).ש עד"ה וז"ד ד" לד עצ"ספד
 .ה חד"א ד"צ כב ע"א על ספד" בהגר'עי 1514
 .ה ואמר אתקין"ד ד"צ כז ע"א על ספד" בהגר'עי 1515
 .א ומחריב את העולם"א וחיבורם יחד היה גורם תיקון לסט" הצדדים של הסט'הרי הם ב 1516
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 éø÷àã àùéã÷ àôåâ éàäî ïåäúîùð éôìùîã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ
 àìë ìéìëã íãà–הרי הוא הגוף , ת" שכן באים הם מהיסוד אשר שרשו הוא בת

שהוא לבר ה "ששורש נשמותיהם הוא מנו, כ קין והבל ושאר הרשעים"משא. ל"הנ
 'וכו" אתם קרוים אדם) "א"סא ע( ביבמות 'ועל דרך זה הוא שנאמרה הגמ. מגופא

øúàïéøèòã ïàøáçúî ïéùéã÷ ïéøúëå  àì÷úàã àøåøöá ïîú  .)א"ע רמז ע"ב(
)ñ"àìëúàã à( - שם כל האורות מתחברים יחד,ת"דהיינו ת ) ב"ע רמז ע"ב(. 

 àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ)ð"àééøáç ïåúà à (ä ìëã çåøá åøîúàã ïéùéã÷ ïéìî éð
 äàìò àùéã÷- ואכן כל לימוד הנסתר . הרי הוא פנימיות דאצילות, דהיינו חכמה

, ק"הוא כנגד הדיבור הרי הוא רוה" 'מלין קדישין דאתמרו וכו"ו. 1517מכונה חכמה
ïììëúà ïéàìò ïéùéã÷ ìëã çåø  .)ב"ע רמז ע"ב. ( דחכמה' הבאה מסט'והוא בנוק

äéá,åëì ïééìâúà  åäì ïéúééö ïéàúúå ïéàìòã ïéìî -  והנה זו החכמה מכונה
וכל זה , ה"דהיינו הכח של האדם שמספרו מ" ה"ח מ"כ"שכן היא בנוטריקון " אדם"

והיינו עניין , הוא להיפך מהרשעים שאינם נכללים ברזא דאדם אלא בסוד הפירוד
" ן ותתאיןעלאי"כ "והנה מש. 1518"כל קדישין עלאין אתכללן ביה"מה שכתוב כאן ש

א "כנגד ז -ïéøàîã ïåäéøàî ïåúà ïéàëæ  .)ב"ע רמז ע"ב (1519היינו המלאכים
ה "כך מכונים הצדיקים ה -àì÷ç éãöçî  .)ב"ע רמז ע"ב(המשגיח על העולם 

שכן .  המכונה שדה'א מהנוק" על שם שהם כורתים את הסט1520"מאריהון דמארין"ה
ל הרי הוא תיקון "ם בתפוחים הנכ הם אוחזי"ועי, 'א הוא ביסוד דנוק"כל אחיזת סט

 îãïéì ïåòãðú ïéìà ïåìëúñúååäá 1521 ïåòãðúå .)ב"ע רמז ע"ב. (א"ד דא" דת'ז
 ïåëéøàîì- והנה . א לראות"שכן כעת הכל מלובש בגוף וא, דהיינו לעתיד לבא

, ק"א לע"ויעלה ז, ק בעיינין"שכן אז יתגלה חוורא דע, גילוי זה מכונה ראיה
 .)ב"ע רמז ע"ב(וזהו סוד השכר הנצחי . ק" יהנו מאור עא"והצדיקים ששרשם בז

 àðéòá àðéò ïéôàá ïéôà- א"ע רמח ע"ב(א "א בז"דהיינו א(.  ïåëæú ïéìî éðäáå
éúàã àîìòì,ää " ã)ã íéøáã (åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå',éé  ' ÷éúò

íé÷ìàä àåä ïéîåé,àéîìò éîìòìå íìòì äéîù êéøá ãç àåä àìëå  - כלומר 
ויש זיווג עם כל הפרצופים שלמעלה , ן"ק עם זו"אז מתייחד ע, שכאשר יש זיווג

עד עתה : סיכום .1522)א"ע רמח ע"ב(ובכך גם נתווסף ברכה והארה בכל העולמות , מהם

' פרצוף הנוקאת תיקוני  ביאר ,א"דיקנא דזהתיקוני את אחר שגמר לבאר ל ש, הכל כסדרביאר את

 , וביאר.ש לעיל"כמות "נ בכללא חדא אתעבידו בת" משום דזוסיום הדיקנאהוא ב הלתיתחאשר 

דרועין את ה אחר כך ביאר .קו האמצעי גופא דדכורא דבוקין כחדאהעם ' קו האמצעי דנוקהכל ש

סוד הנסירה את  ביאר ,ת דדכורא"חגאת כללות אחר שביאר ול . שם הם מתפרדין,דדכורא

סוד קין והבל שיצאו את ואגב ביאר ( אדכור גופא דילה אתפרש מאףשללמדינו  ,מאחורי חדויש

   ).דזיווגא דלא אתבסם' מסט

 øîà ).א"ע רמח ע"ב(דוכרא השוקין של את הלדבריו הראשונים לבאר הוא חוזר עתה ו
ø" àåäã íãàã àð÷åéã àúúì ïéàìò àìéòì ïéàúúå àúúì ïéàìò àðéîç ù

                                           
 .א" ע'צ א"א על ספד" בהגר'עי 1517
 שם 'ועי, ע נכללים בהם"דהיינו שגם הבי, "בהמה בכללא דאדם"ב "צ כז ע"כ בספד"וכמש 1518

 .א"עוד בדברי הגר
 .היינו נשמות הצדיקים" תתאין"כים והיינו המלא" עילאין"ד ש"נראה לענ 1519
 ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני :ב" סוכה מה ע'עי 1520

,  אם שנים הן אני ובני הן, אם מאה הם אני ובני מהן,עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן
שכינה ולא לעמוד מבחוץ עם הבשולי הזוכים לתקן את ה, י ותלמידיו"והיינו עיקר עניין רשב. כ"ע

 ).ב"ע רכט ע"ב(הנהנים מפירות פנימיות דברי הרז , )א"ע ג ע"ב(כרמא 
מנטובא , אמנם בדפוסים וילנא, "ברזא דחכמתא"א מוסיף כאן תיבות "ע רמח ע"ב 1521

 .א"ואמסטרדם ז
 .יד שמעמיד את דברי האידרא כאן שעוסק בכל העמוד האמצע"א לו ע"ה ח"ו דע"לש 'עי 1522
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 åäìëã àììë äàìò éðå÷ú)øñç(1523 –מתלבש על א "וז, י הם לבר מגופא" נה
מכיוון שזוהי , "אדם"ת מכונה "ת). א"ה וז"א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(א "י דא"הנה

ומאחריו אינו נחשב כי אם לבר , הבחינה האחרונה מכללא דאדם בה נתכללו כולם
וכאן מתבאר . וזהו שוקין דדכורא, ה קין והבל" המרגלים ה'והיינו בחינת ב, מגופא
, בבחינת תתאין למעלהי הם "ולכן הנה, ת"חגכללים בחתונים נס עליונים ות"שכל י

ה "ד ד" כז עצ"א על ספד"בהגר( המה בבחינת עילאין למטהב "ה כח"והעליונים ה
 ,)é éìùî (íìåò ãåñé ÷éãöå áéúë àðàú .)א"ע רמח ע"פ ביאור הב"ע, ואמר

àãçë àôåèø÷á úéù ìéìëã , ùù éãåîò åé÷åù áéúëã àåä éàäå)ä øéù (– 
כולל ' ושהוא בסוד האות  וכן צדיק .שית פרקיןודרועין ' כולל בה' ועצם הת הוא "ת
ה מידת " הששבחינת של הם עמודים שה ,"שוקיו עמודי שש"בבחינת  ,שוקין' ב

וכאן הם ,  זעירא דכליל שית'והיינו הו). ה וצריך"ג ד"ז צד ע"א על תיקו"בהגר(היסוד 
   ).א"ע רמח ע"ב(ת "י הנכללים בת"הנה

 àðàúåàøôñã àúåòéðöá )ב"כז ע( ììëá ïéàìò ïéøúë åìéìëúà íãàá 
èøôáå,å àáãí ììëå èøôá ïéàúú ïéøúë åìéìëúà -  לפעמים אין נמשכים

הרי הוא כל , 1524י כל הכתרין תתאין"ואז נכללים בנה, י כי אם הדינים לבד"מכל הנה
ïéøúë  .)ב"א עא ע"ו כללים ח"לש ()ב"ס ע( זהר אחרי מות 'ועי.  הספירות דלהון'י

ììëá ïéàìò, ïéðå÷ú éðä ìëã àð÷åéãá øîúàã äîë 1525)ñ"ïéð÷åéã à( – 
 .)ב"ע רמח ע"ב(ה "ה ב"ובו הוא עיקר גילוי שם הוי, הרי הוא דיוקנא דאדם, ת"בת

èøôá,ïãéã ïòáöàá ,ùîç ãâðë ùîç ,ïéìâøã ïéòáöàá ïéàúú ïéøúë , 
 àì àôåâ àäã ììëå èøô ïåðéàã1526 åäééãäá éæçúà- ר שאינו מכללא כלומ

י הינם " נה–àôåâî øáì ïåðéàã  .)ב"ע רמח ע"ב(י הינם לבר מגופא "שכן נה, דאדם
שכן , "אדם"ת הוא המכונה "ות, )א"ה וז"א ד"צ יח ע"א על ספד"בהגר(לבר מגופא 

והמה בחינת . ואחריו הוא לבר מגופא, הוא האחרון מכללא דאדם בו נתכללו כולם
שתכליתם אינו , )ה ואמר אתקין"ד ד"צ כז ע"א על ספד"בהגר( המרגלים קין והבל 'ב

וכן כללים , ד"ש יז ע"הקדוו "לש(לעניינים השפלים הימנו  אלא לקשור את האדם
ל בפשטות אינו שייך אלא לביצים ולאמה שהם לצורך "והנה כל הנ). ב"א מד ע"ח

אלא שעיקר האדם , אמנם לכאורה הרגלים הם אכן לצורך האדם עצמו, תולדות
ה תכליתם הוא להעתיק אותו ממקום למקום "ואילו הרגלים בס, ת"אינו אלא החג

אין  - âáå"àôåâá ååä àì ë,éðî åéãòà àôåâã åäé .)ד"א ל ע"ו כללים ח"לש(
 משום דהם לבר , בצלם אלקיםבראאינם בצורת אדם שנכן  ש,גופא כתרין תתאיןל

   .)ב"ע רמח ע"ב (מגופא
íåéá åéìâø åãîòå éàî éëä éààåää ) ãé äéøëæ(, àôåâã åéìâø àìà  - 

 הרי כל קיומם 'היאך יתכן שהרגלים יוכלו לעמוד כנגד הקלי, שאלת האידרא היא
,  אחידן ברגלין אינו אלא בזמן בגלות'שכל מה שהקלי, ותירוצו הוא. אינו אלא משם

א שום "ואז לא יהיה לסט. א"אמנם בגמר הגלות יתבררו הרגלין ויסתלקו מהסט
ïåäéøàî  .)ב"ע רמח ע"ב(ה יהיו נכללים בכללא דהאדם "שכן הנו, חיזהמקום א
 ïéðéãã)ñ"ïéøàîã à (íéìâø éìòá ïåø÷àå ïéî÷åð ãáòîì, ïéôé÷ú ïåäðîå 

ïéàúú ïéøúëá àúúì éã ïéðéãã ïåäéøàî ïãçàúîå – ה נמתקים"אחר שנול, 
 שכבר ,ו" חא" ולא דסט,מאריהון דדינין' נקהם  ואז ,בכללא דאדםהם  נכללים יאז

י " והוא ע,' נוקמין בקלישויעהוא שי " לכן ע.נמתקו הרגלין ואין להם אחיזה שם

                                           
 .בדפוס מנטובא לא גורס את המוסגר 1523
ה "א ד"וכז ע, כ"ה וע"ב ד"צ כו ע" ספד'ועי, א"ב שכוונתו כאן לכתרין דסט"ע קנא ע" ב'עי 1524
 .אי עד

 .ב לא גורס את המוסגר"ע רמח ע"ב 1525
 .אמנם אין נמצא כן בכל הדפוסים" אתחזי"במקום " אתאחד"ב גורס "ע רמח ע"ב 1526
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 ,"םבעלי רגלי"כאן ים מכונ והם . דאחזין בדינים קדושים,משםם יונקיהשלוחי הדין 
דהיינו . א"אתעביד נוקמין בסטהוא דהם על ידי ו,ראה דדכו" שיונקים מנו,ל"ר

 דתהומא 'ונשארים בנוק, ים למשטטא בעלמאששומרים עליהם שלא יהיו יכול
   .)א"ע רמט ע"ב( וימא רבא 1527רבא

עתה מפרש את סוד הורידין , לאחר שסיים לבאר את כל פרצוף הדכורא בכל איבריו

àìéòìã éðå÷ú ïåðéà ìë àðàú  .)א"ע רמט ע"ב(דדמא דמתפשטים בכל האיברים 
 àùéã÷ àôåâáã)àá÷åðå øëãá (ïî àã êéùîúà íãàã àììëàã , ïãçàúîå 

àãá àã ,àãì àã ïå÷ùàå1528 - הם ) מתאחדן ואשקון, אתמשיך( בחינות אלה 'ג
 ,àãìå àãì ïéãéøåã ïéôè÷á àîã êùîúàã äîë .)ב"ע רמט ע"ב(נ "כנגד נר

àëäìå àëäì,àøçà øúàì àã øúàî , ïé÷ùî ïåðéàå 1529)ñ"ïéèñ÷ à ( àôåâã
1530)ð"àôåâì à (àãì àã ïéé÷ùà,àãì àã ïéøäðî ,ðàã ãò ìò åäìë åøéäî ïé

ïåäéðéâá ïàëøáúîå -  ב"ע רמט ע"ב(זו תוספת על העיקר(.   
 ïéøúë ïåðéà ìë àðàú}âî÷: {àìã àôåâá åììëúà - הנוקבין 'דהיינו ב 

ורחוקים .  דנפש דאתפשט מאצילות'והם מסט, 1531'א הרי הן בסוד שוקין דנוק"דסט
נ "ע ר"ב( חכמה  שעניינו הסתלקות אורות1532 דקדושה בסוד טומאת המצורע'מסט

 ה"חי' לבחית ללא חיבורא מבסוד טומאת  –ïéáàñîå ïé÷éçø åäìë  .)א"ע
 .)א"נ ע"ע ר"ב(ע "ה בחינת חיה שבעולמות אבי"ה דאצילות ' שהוא מסטי"שבנרנח

 ïéìî ïåäðî òãðîì ïåäéáâì áø÷éã ïàî ìë ïáàñîå-  בפשטות הכוונה היא
àðàú  .)א"ע רנ ע"ב(מאת קרי וכמו כן מרמז הוא לטו, למשתמש בשמות הטומאה

íéîëç éãéîìú éáâì ïåäìã àúáåàéú éàî, àôåâ åäá ïîçã íåùî àìà 
àùéã÷,àôåâ àåääá åäá àììëúàìå  - כל הגדול "ל "כאן מתבאר כעין מאמר חז

   ).א"נ ע"ע ר"ב) (א"סוכה נב ע" (מחבירו יצרו גדול הימנו
 ïéùéã÷ ïéëàìî àä àîéú éëåãúéìðàôåâã àììëá ïåä, àì çã"å, éà 

 éîéé÷úî àìå ïéùéã÷ ååä àì àùéã÷ àôåâã àììëî øáì ïååäéì–  מלאכים
חסד  (הקוין ימין ושמאל' כלומר ששרשם הוא בב, א"ם דא בידיםנאחזיקדישין 
ורק ישראל . ת" ואינם באים מהקו האמצעי הרי הוא כללא דגופא דהיינו ת)וגבורה

שכן כל חיות ,  במעלתם מהמלאכיםוממילא עולה שישראל גבוהין, שרשם הוא משם
ה ואמר "א ד"צ כח ע"א על ספד"בהגר( דגופא דדכורא דווקא 'וקיום הוא מסט

 הרי ,גוף "הגוי"' פי -) é ìàéðã(ùéùøúë åúééåâå áéúëå  .)ה ועוף"וכן בד, אתקין
åáâå áéúëåú íéðéò úåàìî í .)א"ע רנ ע"ב (גופאבחינה של  מלאכיםשיש ל

)à ìà÷æçé (- אם . כ יורדים"ואח, ב"שהמלאכים עולים לשרשם שבחו, ו בזהכוונת
 ìàéøáâ ùéàäå, àììëá åäìë .)ב"ע רנ ע"ב(בהכרח שהם שייכים לבחינת גוף , כן

íãàã, àôåâã àììëá ïåäúéìã éðäî øá - הוא הכינוי למלאכים" איש"הרי ש .
, ג"מכיוון שמלאכים הם בסוד חו, ומהו הטעם שדווקא גבריאל הוא המכונה איש

, ועיקר ההתעוררות לחיבור הוא מהגבורה, ג יורדים להתחבר על ידי היסוד"והחו
פ מוכח "עכ. ש מידת הגבורה"ודווקא גבריאל הוא שקרוי ע, )1533בסוד גבורת אנשים(

ה והם לבר "כ כתרין תתאין שהם נו"ומשא, ג הינם בסוד כללא דגופא"שאף חו

                                           
  .329לעיל הערה ' עי 1527
 .ב"א ע"רצ: ו"גליונות הלש 1528
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רמט ע"ב 1529
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רמט ע"ב 1530
 .ה כד נחית"ד ד" כח עצ"א על ספד"בהגרהוא בונה את זה על פי דברי  1531
 .ה ואמר"ד ד"ז ע"צ כ"א על ספד" בהגר'עי 1532
 ).ה כי הא"ב ד" יבמות סה ע' תוס'עי(קישוי ' פי 1533
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מכיוון  – ïéáàñî ïåðéàã, ïáàñîå åäééãäá áø÷éã ïàî ìë ).ב"ע רנ ע"ב(מגופא 
   .שם הוא מקום נפילת המלכין דמיתו, שהם בסיום האצילות ממש

ñáúà àìã àìàîùã àçåøî åäìë àðàúååî íãàá –יצאו ' הקלי 
וזהו עניין ). ה ואמר כד"ב ד"צ כט ע"א על ספד"בהגר(ק ללא זיווג "בבבחינת טפ

ון אתפשט נפש שמאלא ואחר שחטא אדם הראש. )א"ע רנ ע"ב (1534 דווקא'לנוק
שורש קין והבל  – ôðåé àùéã÷ àôåâã àììëî÷ ).ב"ע רנ ע"ב( 1535דרגא דבריאה

àìå  .)ה ובהם מתלבש"ד ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר(הוא ברגלין שהם לבר מגופא 
äéá å÷áãúà ïéçëúùî âáå" ïéìééòå àîìò ïéñàèå ïéìæàå ïéáàñî åäìë ë

÷åðá ' àáø àîåäúã– שכולם מתבארכאן ו,  נוקבין' וב דכורין'א יש ב"בסט 
וכאן מצאו , )ה והענין"א ד"צ לא ע"א על ספד"בהגר (מתחברים יחד להוליד תולדות

הרי  -äàîã÷ àðéã àåääá à÷áãúàì  .)א"ע רנא ע"ב(מין את מינם ואתחברו 
אזי , וכאשר נכללים בקן הזה, מכיוון שהוא הקן שלה" קין"ונקרא . הוא הדין הקשה
éôðã÷  .)א"ע רנא ע"ב(ינים את כחם להתפשט בכל העולם דלתתא משם נוטלים הד
 àôåâã ììëá ïé÷ éø÷àã àìå ïçøôå àîìò ìë ïéñàèå ïéèàùå àúúìã

 àôåâã àììëá ïà÷áãúî- ולא , א"דהיינו בז, דהיינו שרוצים לעלות לדכורא
שכן אין להם את היכולת לעלות לשם ונשארים , א"מתדבקים בכללות גופא דז

לשון קינא הוא מ "קין"השם . )א"ע רנא ע"ב( דתהומא רבא 'ה בנוק"במקומם ה
 מדורין וא מקום ושם ה,1536דתהומא רבא' נוקסוד קין הוא בכן  ש,דמדורין בישין

éðéâáå  ).ואמר איה "ב ד"צ כז ע"א על ספד"בהגר ( והוא קינא דלהון,א"טבישין דס
å àìéòìã ïééøùî ìëî øáì ïåðéà êëàúú,ïåðéà ïéáàñî ,á  õåçî áéúë åä

åáùåî äðçîì) âé àø÷éå (- נ " דהיינו דו' שהם ד'כאן הוא שורש מראות הנגעים ב
מכיוון שהוא , )ב"נדרים סד ע(מצורע חשוב כמת  ולכן, נ"אשר בכל אחד מהם דו

א "והנה הזכר והנקבה דסט). א"ע רנא ע"ב(שהרי אינו בכלל דגופא , בעלמא דמותא
ולכן לעולם , של זה הוא בארץ ושל זה הוא באוירשכן מקומו , הם נפרדים זה מזה

   .)ב"ע רנא ע"ב(אין זיווג ביניהם 
ä éø÷àã àçåøáåá øéúé íñáúàã ì–  צ "א על ספד"בהגר(מאשר של קין

àôåâã àììëá  .)ב"ע רנא ע"ב(ולכן הוא בכללא דגופא , )והבל הואה "ג ד"כז ע
øéúé ïîñáîã ïéðøçà ïé÷ôð àùéã÷,àìå àôåâá ï÷áãúîå ï÷áãúî  - כלומר 

הללו המכונים ' קליה'  שהרי ב,אינם בכללא דגופא) קין והבל כאחד(מ שניהם "מש
 ואינו ,דמלכות' סטב שהוא ,לבדביסוד ד' בעטאלא  דבוקים אינםמילה ופריעה גם 

הרי  ,1537ערל ובת זוגוה "הדרגין ' נגד בכון שהם וכימ ,מ" ומ.ראדדכובכללא דגופא 
 הוא היסוד' בעטאלא אין להם אחיזה כן  ש,"מתדבקןמתדבקן בגופא ולא "הם ש

ואילו ,  דהבל'דהיינו הקלי - àøéåàá ïééìú åäìë1538 .)ב"ע רנא ע"ב(עיקר אחיזתו 
ב " לה עצ"א על ספד"בהגר( החלקים של דור הפלגה 'והיינו ב, של קין הוא בארעא

 אלה  דהיינו שאינם נכללים עם–ïéáàñî ïéìàã àììë éàäî ïé÷ôðå  .)ס"ה וז"ד
ïéòîùã äî ïéòîùå  .)ב"ע רנא ע"ב(ולכן הם מתבסמין קצת ,  דקין'שהם מסט

àìéòîàúúå åäì éøîà÷ã éòãé åäééðîå  -  ע "ב(לכן הם יודעים קצת עתידות
   ).ב"רנא ע

                                           
א דף כט "ואין בזה סתירה לגר, ה והענין כי"א ד"צ לא ע"א על ספד"וכן משמע מבהגר 1534

 .ב דף ט"ה ח"ו דע" לש'עי, א" דסט'ל היא זיווג עם הנוק"שהרי כל שז, שכותב שזה טיפת קרי
 'ועי.  ואמר חדה"ד ד" כח עצ"א על ספד"בהגר 'עי[שם סוד בהמה דרביעא על אלף טורין  1535

ובחינת שתים נשים זונות ]. ן לתקן העליונים מתוך הקרבנות"ד שזה ההעלאת מ"ב קנו ע"ה ח"דע
 ).ע כאן"ב(אף היא בסוד בהמה דרביעא 

  .329לעיל הערה ' עי 1536
 ".ערל ובת זוגו"א בעניין " עז קכו" עוד בתיקו'ועי, ל"א הנ"צ כז ע"א על ספד" בהגר'עי 1537
 .ב"ח ע"א ומ"ה ע"כ: ו"גליונות הלש 1538
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זיווג השלישי את ה מפרש עכשיו ,הזיווגים של קין והבל' בשל סוד הכל את אחר שביאר 

 שהם כללא ,נ" ואז אתחברו זו,דיסוד'  מסטהואהרי היה ש ,למאאז אתבסים עכן  ש.של שתדהיינו 

 לותאציהבריאה עם ה החדתייה ואז ,כ בזיווגא דקין והבל שנפקו מכללא דאדם" משא,דאדם

åîñáúàã ïåéë  )א"כח ע(  öá àðàúåàúåòéðàøôñã ).ב"ע רנא ע"ב (ד"ש בס"כמו
íãàã àììë àìéòì,àá÷åðå øëã àùéã÷ àôåâ ,ú àðîæ åøáçúà äàúéì, 

àìëã àúåîñáúà ÷ôðå,ïéàúúå ïéàìò ïéîìò åîñáúàå , ììëúùà ïàëîå 
 àîìò–  ולכן דורשים את שמו של . פ"שכן זהו זיווג פב ,שת נתבסם עלמאבלידת

ה "ב ד"צ כח ע"א על ספד"בהגר) (א"ד פי"ר פי"ב" (הושתת העולםשממנו "שת 
ומכסיא ה "ד ד"צ ל ע"א על ספד"בהגר(זיווג העיקרי שכן הוא תולדת ה, )אתתקן
. ן תתאין"א עלאין וזו" או ונכללו,נ"א בזו"ואתתקנו עלמין ואתחברו או, )לאמא

הוא שעיקר העולם הוא נשמות " ומכאן אשתכלל עלמא"כ "עומק נוסף במש
 רוחו, )ג לו"שעה(אותו שרש נשמה את יש ה "עשת ומשה רבינו לוהרי , הצדיקים

ל הצדיקים מתייחסים כי כ, נמצא )'ג כ"השע( כל צדיק וצדיק בתוך מתלבש משהד
ïøáçúîå àùéã÷ àôåâã àøèñî àúúå àìéòìã  .)א"ע רנב ע"ב (אחרי שת

àôåâ ãç åãéáòúàå àãá àã ïãçàúîå ïéîìò,àôåâ ãç åäìëã ïéâáå  -  דהיינו
עליהם נאמר , לאפוקי מאותם שאינם מכללא דגופא, שאז נעשה זיווג בכל העולמות

   .)א"ע רנב ע"ב) (תהלים צב י" (ןיתפרדו כל פועלי או"
 àúðéëùàìéòì -  ומכסיא ה "ד ד"צ ל ע"א על ספד"בהגר(אימא עילאה

 .)ומכסיא לאמאה "ד ד"צ ל ע"א על ספד"בהגר (' נוק–àúúì àúðéëù  .)לאמא
á÷" àìéòì ä-  ומכסיא לאמאה "ד ד"צ ל ע"א על ספד"בהגר(אבא(. á÷" àúúì ä

 àôìùîå àçåø, àìééòå .)ומכסיא לאמאה "דד "צ ל ע"א על ספד"בהגר(ק "ו -
 àôåâ ãçá- שאין , א אלא לאחר הזיווג כמו באדם התחתון"הרוח אינו ניתן בז

àì åäìëáå  .)א"ע רנב ע"ב(לזרע האב רוח חיים עד שמזדווג עם טיפת האשה 
ãç àìà éæçúà1539÷÷ "éé ÷ ' åãåáë õøàä ìë àìî úåàáö)å äéòùé ( àìëã

àôåâ ãç àåä - נ"ק וזו"עבחינות '  מגהלוהכל 'לת כל האצילות בפרצוף אאז נכל ,
ע רנב "ב ()א מכיוון שהם נכללים במזלין"או רמז ללאו(פעמים '  ג"קדוש"זכר נולכן 

   .)1540ב"ע
ïåéë àðàú  .)ב"ע רנב ע"ב ('כאן מפרוש בפרטות את סוד הזיווג ותיקון יסוד דנוק

 àãá àã åîñáúàã1541)å÷ð íò êì äùòð áäæ éøåú áéúëóñëä úåã) à øéù(( 
המכונה  ק" דבוצד'הרי הם שורות האותיות הרי הם מסט, ל שורות של זהב"ר -
 'דהיינו שהם אתבסמו בסט" עם נקודות הכסף. "והוא כלל כל הגבורות, "זהב"

éîçøå àðéã åøù÷úà  .)ב"ע רנב ע"ב (1542שורש הרחמים, דנקודות הרי הם מאוירא
1543)ñ"éîçøá àðéã àîñáúà à (– דהיינו אוירא ובוצינא ,בשרשם )ע רנב "ב

 .)ב"ע רנב ע"ב(בזיווגא דלהון , נ"דהיינו בזו - áúàåúîñ àøåëãá àá÷åð .)ב"ע
 àì êë éðéâáåà÷ìñàã àìá àã ,àã àìá àã à÷ìñ àìã øîú éàäë  -  אין

, לכן אין ביטוי לאותיות בלא נקודות.  בלא דכר'וכן לנוק, 'מציאות לדכר בלא נוק
   .)ב"ע רנב ע"ב(ודות בלא אותיות ואין מציאות לנק

ïðéðú éàä ìòå, íãàã àììëî àîìò éàäá äéîøâ ÷éôàã ïàî -  מי
 הלית לי, )ואינו אנוס על הדבר(ר " כלומר שאינו משתדל לקיים פושאינו בזיווגא

                                           
  . ש"ועיי, 'בכלל אדם'ד גורס כאן "א ל ע"יש להסתפק אם הגר 1539
 .ה ויאמר"ג ד" יצ"א על ספד"בהגרפ "ע 1540
 .ב גורס את המוסגר"ע רנב ע"ב 1541
 הרוצה :ב"ז קיח ע"ת 'עי, לעניין מקור דבר זה שכסף הוא כינוי לחסד וזהב לגבורה 1542

 ורזא דמלה , וביצחק אצטריף, באברהם אתלבן אדם,להחכים ידרים דאיהי חכמה ואיהי מחשבה
 .ל"עכ,  וכור לזהב דא יצחק, מצרף לכסף דא אברהם,מצרף לכסף וכור לזהב

 .ב לא גורס את המוסגר"ע רנב ע"ב 1543
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 וצריך , פירוד ואינם בכללא דאדםכן הם ש,"משטטי עלמא"שהם ' כמו הקליו ,נייחא
אז  -àîìò éàäî ÷éôð ãë øúáì  .)ב"ע רנב ע"ב (ןוקיתבא לידי להתגלגל עד שי

àì  .)ב"ע רנב ע"ב] (א"דף קא ע[כ בסבא דמשפטים "וכמש, 'הוא יורד לעלמא דנוק
àùéã÷ àôåâ éø÷àã íãàã àììëá ìééò,íãà ïåø÷à àìã ïåðéàá àìà , ÷éôðå 

àôåâã àììëî.   
éîçøá àðéã åîñáúàã óñëä úåãå÷ð íò êì äùòð áäæ éøåú àéðú, 

éîçø äéá ååä àìã àðéã úéìå - נעשית לבית קיבול אלא 'כלומר שאין הנוק 
שכן הוא בא , אמנם יש בזה גם חסדים. והיינו נתינת הגבורות, בביאה ראשונה

ן כדי להזדווג "ולכן יש לו יכולת בכח להעלות מ, מדכורא ושרשו הוא באוירא
 åúá êééçì ååàð áéúë éàä ìòåíéæåøçá êøàåö íéø .)ב"ע רנב ע"ב(בדכורא 

)éäù"é à ù(,åâå êì äùòð áäæ éøåú áéúëã åîë íéøåúá  ')àé íù ( íéæåøçá
 óñëä úåã÷ð íò áéúëã äîë)íù (– 'ים נמצאיהם ועל,אכילהההם איברי ' לחייך 

משלים זכרים כאן הם נאשה הה שכל תכשיטי ,או וטעם הדבר ה.התכשיטים
' בחיבהם אף  בקרבנות גון ברוחניות ככן כל אכילהכמו  ו.ן"של העלאת מ לאופנים

בכדי  לעשות בירור מכלים שבורים אינה אלאהאכילה תכלית  שהרי ,ן"העלאת מ
הרי הוא מקום  -êøàåö  .)א"ע רנג ע"ב (םהימעלאת הבחינות שלתקן להעלותם 
àã àá÷åðã àììëá  .)א"ע רנג ע"ב (1544והוא מקום קיבוץ כל הגבורות, 'יסוד דנוק

 àúéðåøèî- ן היא מכונה " מקושטת בכל תיקוניה ובסוד המ'ר הנוקכאש
éá çëúùà  .)א"ע רנג ע"ב(שכן אז היא מוכנה לזיווג במלכא קדישא , "מטרוניתא"

 àìéòìã àùã÷î- שהיא בית , "בית המקדש"ומכונה , ק ובסוד בינה"דהיינו קה
לל נ נכ"ל שבזיווג זו"כנ -àúúìã íìùåøéå  .)א"ע רנג ע"ב(לחכמה הנקרא קדוש 

ñ"àìëã àùã÷î àåä à ( úîñáúàãî àã ìëå àùã÷îå( .)א"ע רנג ע"ב(ק "ע
íãàã àììë ãéáòúàå àøåëãá,àúåðîéäîã àììë àåä àãå  , éàî

àúåðîéäî,àúåðîéäî ìë çëúùà äéåâáã  - פרצופי 'שכן כאן נכללים כל ה 
   .)א"ע רנג ע"ב(האצילות 

) êééùìô 'àöú éë1545 (ð àúîùðå íãà éø÷àã ïàî àðàúå äéðî ú÷ô
 úéîå- ב"ע רנג ע"ב (1546ר שבחטאו אתפשט את הלבושין שלו"דהיינו אדה(.  øéñà

 àòøà ìò äðéì äéì ãáòîì àúéáá äéì úáéîì- מתדבקת בו'שאז הקלי  ,
 , àôåâ éàäã àø÷é íåùî,àðì÷ äéá éæçúé àìã .)ב"ע רנג ע"ב(ובייחוד בלילה 

ïéìé ìá ø÷éá íãà áéúëã) èî íéìäú(,÷é àåäã íãà  ïéìé ìá àø÷é ìëî ø
î"ãáòé éàã íåùî èéåîãð úåîäáë ìùîð éëä ï, àììëá ååä àì éøéòá äî 

íãàã, àùéã÷ àçåø åäá éæçúà àìå - שנפל , אחר שמת נמשל כבהמותכלומר ל
óåà  .)ב"ע רנג ע"ב(ובדרגא דחכמה , הארה מאצילות" רוחא קדישא"' ופי. לבריאה

 éøéòáë àëä-  ב" רנג עע"ב(גויים ורשעים כאחד(. àçåø àìá àôåâ, àôåâ éàäå 
àðì÷ äéá éæçúé àì àìëã àø÷é àåäã.   

àøôñã àúåòéðöá àðàúå )ב"לד ע( ïàî ìë ãéáòã àôåâ éàäì äðéì 
 ïéîìòã àôåâá àúåîéâô ãéáò àçåø àìá àùéã÷–פגם רמת הלנת המת גו 

  לכך בהלנתו הוא גורםממילא ,כל אדם מושרש באצילותשכן  ,שרשו למעלהל
 ïéâá àäã} ãî÷. {àã ãéáò àì .)ב"ע רנג ע"ב(ט דאצילות סאוחזים בהחיצונים ש

                                           
א "אור חיהל  'עי. א מד שלכן מקומם של רוב התכשיטים הוא בצואר האשה"ש א" פת'עי 1544

א "חסר בהעתק תיבה אחת אבל בס(א ואינו נקרא רישא כי הוא "בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"כ
רק הוא התחלת הגוף כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה ) 'איתא כי הראשית מחכמה רק כו

י ולכן כל הגבורות מגרון והוא כסא הדין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא "מתלבש גבורה דע
 .ל"עכ', די נור וכושביבין 
 .אמנם אינו נמצא בדפוס מנטובא. בדפוס אמסטרדם' כן הגי 1545
 .ה כד חב אתפשט שמאלא"א ד" כט עצ"א על ספד" בהגר1546
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 äá ïéìé ÷ãöã àòøàá àùéã÷ àøúàá äðéì- בירושלים שם הוא דרגא ' פי
 שכן )א"זהר בראשית לב ע( ,)ישעיה א כא" (צדק ילין בה"דשם , 1547 דאצילות'דנוק

ñ"ã÷ àøúëì à àòøàá àëìîã àùé( ).א"ע רנד ע"ב ('הוא כינוי לנוק" צדק"
 áéúëã)à äéòùé (äá ïéìé ÷ãö ( àð÷åéã éø÷úà àø÷é àôåâ éàäã íåùî

 àøéòá ïî ãçë éåä äðéì äéá ãéáò éàå àëìîã1548)ää" ã)èî íéìäú ( ìùîð
 úåîäáë)ò"ë (åîãð(.   

כל את  ומבאר ,סוד הנפיליםעתה את  מפרש ,סוד קין והבל ושתאת אחר שביאר הנה לו

סוד את  ובזה יכלול ,ף פרשת בראשיתסוכל הפרשה עד את ויפרש בו ענין חטא דור המבול 

ב "צ לא ע"בספד(היא א "דעת הגרוהנה  .י התורה והשלמת תיקונו עד ימות המשיח"התיקון ע

,  דלהון'אלא הם רק מסט,  המרגלים ובני אלקים'שעזא ועזאל אינם ב )ה ואמר"ד
מזיווגיהם , א" דסט' נוק'דם ב דכורים אל בנות הא'כלומר שכאשר באו בני אלקים ב

 íãàä úåðá úà íé÷ìàä éðá åàøéå àðàú ).א"ע רנד ע"ב(אתילידו אלו הנפילים 
)å úéùàøá (–" הם קין והבל " בני האלקים)ה ואמר"ב ד"צ לא ע"א על ספד"בהגר .(

, והם שרויים מעולם הבריאה ולמטה, 'א דקלי"ב דז" האנשים הם בסוד חו'אלו ב
,  דנחש שבא על חוה'א דאצילות והם מסט" שכנגד ז' הקלישכן שם הוא מקום

ולכן אף הם בבחינת , והם מהנחש שהוא זכר,  הנקראת בשם אלקים'ונולדו מנוק
ויצאו מהם עזא , ולכן הם מכונים בני האלהים, 'אלא שהם נולדו מהנוק, זכרים

 ).ב"ב סג ע"ה ח"ו דע"לש(והם הבנים של בני האלקים , ועזאל הרי הם הנפילים
÷åðá åìôðå åøîèàã ïåðéà ' àáø àîåäúã- הבל שהוא 'כלל בזה גם את קלי 

. קיןקליפת הוא הרי העיקר את אלא שהבל אתבסם יותר ולכן הזכיר  בימא רבא
ולא ,  דתהומא רבא'הבל בנוק' והנה קודם שהרשיעו אנשי דור המבול איטמר קלי

íãàä (úà íãàä úåðá 1549 .)ב"ע רנד ע"ב(היה להם חיבור עם בנות האדם כלל 
òåãéä (- האדם הידוע"ר הרי הוא " שהם מרוחא דאתפשט מאדה'הרי הן נוק ."

 .)ב"ע רנד ע"ב(ומכונה אדם , ה בריאה דאתפשט מאצילות"ה, ן"והוא בסוד שם ב
åâå íìåòî øùà íéøåáâä äîä íäì åãìéå áéúëå ')ã å úéùàøá (– מהה 

 בסוד "גיבורים" ראו ונק.ת האדם דאתו מחיבורא דבני האלקים עם בנוםהנפילי
 שיתן הוו כחושבן ,"ששים גיבורים סביב לה"עליהם נאמר  ,"מגבורי ישראל"

 'כלול מימהם ' כל אכאשר  ,ק"ודהיינו  ,א"דז'  והם מסט.1550צ"דפש בס" כמ,דלעילא
  עולםאף הוא מכונה א"וכמו כן ז, אצילותה –íìåò éø÷àã àåää  .)ב"ע רנד ע"ב(
הבחירה , כל הנהגת העולם. )המה הגבוריםה "א ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר(

ïðéðúãë  .)ב"ע רנד ע"ב" (ימי עולם"א מכונים "לכן תיקוני ז. א"והעבודה תלויים בז
 íùä éùðà íìåò éîé- ב"ע רנד ע"ב" (ֵׁשם"המכונה '  דנוק'מסט(.  å÷ôð ïåäðî

àééòéùøá à÷áãúàì àîìòì ïéãùå ïéçåø –א"ורא דסט הרוחין ושדין המה הדכ .
   ).ב"ע רנד ע"ב(א " דסט'נוק, הם הזונות, ואלו שנדבקים בבני אדם

ã ïéðøçà ïéìà à÷ôàì õøàá åéä íéìéôðäàìæò íéìéôðä õøàá ååä " à
àæòå" ìãõøàá ååä1551 ,øîúà àìëå àåä àæøå õøàá ååä àì íé÷ìàä éðá – 

א " לה עצ"א על ספד"בהגר(ובנות האדם  ל הם הבנים של בני האלהים"א ועזא"עז
 . משמע שעכשיו אינו כן, עברבלשון" הנפילים היו בארץ" אמר תובהכ, )ה המה"ד

אלא  ,דקדושה' בסטהיו  התחלב ,ל"א ועזא"הם עזהרי  ,שהנפיליםאלא הענין הוא 

                                           
 .ונראה שכוונתו היא כמו שכתבנו, "'דאצילות נוק"' ע הגי"בב 1547
אמנם בדפוס מנטובא הוא . א גורס את המוסגר וכן איתא בדפוס אמסטרדם"ע רנד ע"ב 1548

 )".כ"ע"(א לל
 .ב גורס את המוסגר"ע רנד ע"ב 1549
 .ה וכן סוד"ד ד" כט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1550
 .ה המה הגבורים"א ד"צ לה ע"א על ספד" בהגר'עי 1551



àøãàä øéàî 

249 

ם נולדו ד בנות האכן ש,אמנם קשה . ואפיל להון מקדושה,קטרגו על בריאת האדםש
זוהמא דאטיל הים הם מסוד האלהבני  וכן ,1552רוחא דאתפשט מאדם כד חבי "ע

הרי הם נולדו  ,ל"א ועזא" עז קודם בריאת העולם היאך היו,ע" צכ" וא.נחש בחוה
 תרין )א"לא ע(צ "דפש בס"כמ הוא  אבל הענין.ל"ים ובנות האדם כמשהמבני האל

סוד ב ם ה"תרין מתחבקין"וביאר שם הגאון ש ,'וכומתחבקין הוו לעילא לתתא נחתי 
 דושתםנפלו מק ,י הקטרוג" ע,כ" ואח,דקדושה' היו בסטהם  התחילה בהנ ו.ב"חו

 ב"שאף הם בסוד חו, אלקים עם בנות האדםהדבני ' וירדו לתתא באותם שבאו מסט
ל שחולקא טבא "ור ,'ב דנוק"נוקבין הם חו'  בוכן. בבחינת תהומא רבא וימא רבא

דנפק מבני ' סטהוא בו ,ירת עפראואבד ונחת לתתא מסטרא דקדושה דהוה בהו 
ל בארעא קדישא בסטרא דקדושה "ר" הנפילים היו בארץ"כ "ומש. 'כווים האלה

ע רנד "ב( דקדושה 'כ בני האלהים שמעולם לא היו בסט"משא, כ נפלו משם"ואח
   .)ב"ע

éé íçðéå áéúë 'õøàá íãàä úà äùò éë )íù (-  מדקדק בלשון הכתוב
 íãà à÷ôàìõøàá éåä àìã àìéòìã , íçðéå . הוא לכאורה מיותר'בארץ'שתיבת 

éé ' øîúà ïéôà øéòæá éàä- שירמוז שלא היה ביטול כי אם לאותם , יישובו הוא
 דנפילים 'משטטי בארעא ומסטבבחינת ונשארו , הנשמות שנכרתו כעת משרשם

, א"כ ז"משא. עד שחזרו ונתקנו, דווקא בארץ ולא לעילא" האדם בארץ"ס "ל וז"הנ
המוכן לצורך הנהגת , שארו כל תיקוני הפרצוף דיליהבו נ, ה אדם דלעילא"ה

 åáì ìà áöòúéå, àìà øîàð àì áöòéå .)א"ע רנה ע"ב(הנשמות אחר התיקון 
áöòúéå,úìî àééìú äéáã áöòúà åäéà à - א עצמו הגיע "ל שכביכול בז"ר

é÷åôàì  .)ב"ע רנה ע"ב(ובו תלויה החיות , שכן הלב הוא שורש לכל האיברים, הפגם
 ïàîî åáì ìà áöòúà àìã- כפי הנהגת  שאין הנהגתו, ק"כ ע"כלומר משא

א הוא "לבו של ז -åáì ìà àìà áéúë àì åáìá  .)ב"ע רנה ע"ב(התחתונים 
וחיותו מיניה ככל האיברים אשר חיותם הוא , ק הכולל את כל האצילות"מלכות דע

ìá÷îå (ìì éàä éæçàã äéøàîì àá(áöòúàã ïàîë1553  .)ב"ע רנה ע"ב(מן הלב 
ïéáì ìëã.   

éé øîàéå 'åâå äîãàä éðô ìòî éúàøá øùà íãàä úà äçîà ' à÷ôàì
 àìéòìã íãà- ומבחינה זו הגיע זה הפגם , א"העוונות של דור המבול גרמו פגם בז

" לא ידון רוחי באדם"ש "וכמ, א"שכן הוא סילק את תיקוניו מז, כ"ק ג"עד לע
ולכן לא . ק"וחא דחיי מחוטמא דעדלא נשיב ר, דהיינו אדם דלעילא) בראשית ו ג(

, "האדם אשר בראתי"ב אלא "וכיו" אשר באדמה"או " האדם אשר בארץ"נאמר 
, א"ל שלא יתלבש רוחי בז"ר, "לא ידון"ש "ומ. א"דהיינו האדם דלעילא דהיינו ז

וכפי שיצאו , שהרי הם נצרכים לשם השלמת העולם, א עצמו לא התבטל"שבנין ז
ולא בטלו כי אם , כ" ובכך יתוקנו כל הנשמות של דור המבול ג,כ על ידי נח ובניו"אח

ונשארו בבחינת בריאה לבד ,  דאצילות'ז שהיו נפרדים מסט"וכן יתוקן ד. לפי שעה
ל "ר, "מעל פני האדמה",  דבריאה'דהיינו מסט" אשר בראתי"כ "וזהו מש, 'וכו

îéú éàå àúúìã íãà à .)ב"ע רנה ע"ב" (אדמה"המכונה ,  דאצילות'שנכרתו מנוק
ììë à÷ôàì åàì éåãåçìá - לא היה פגם כלל, ה אדם דלעילא"ה, א"כוונתו שבז ,

ל שלא מיעט את האדם דלעילא בפועל על ידי מיחוי "ר, "לאו לאפקא כלל"והיינו 
שהרי , פ"והענין כיצד אירע פגם זה עכ. 'אמנם כבר הגיע לשם עצבות וכו, וביטול

ה "א הגיע איזה פגם כש"הכרח לא ימלט שגם לזוב, א הוא לפי הנהגת התחתונים"ז
השפעת העליונים תלויה באותם  - àã àìá àã íéà÷ àìã íåùî .)ב"ע רנה ע"ב(

   .)ב"ע רנה ע"ב(תיקונים דלתתא 

                                           
 .ש"ה וז"א ד" כט עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1552
 .ב לא גורס את המוסגר"ע רנה ע"ב 1553
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ìîìàåàéúñ äîëç àìëã àî, àùéøîë ï÷úúà àìë - ס נעשה "במ
די התורה כלל תיקון העולם נעשה על י). 'ה א"א ד"ז קלח ע"א על תיקו"בהגר (הכל

 .)ב"ע רנו ע"ב(ה אוירא "ה, דהיינו החכמה העליונה ,)ב"ע רנה ע"ב(ס "דנפיק ממו
ää"äîøò éúðëù äîëç éðà ã) ç éìùî(,éúðéëù àìà éúðëù éø÷ú ìà 1554 

)ñ"éúðëéù à( - ל שבה אתיישב עלמא "ר)א"ע רנו ע"ב.(   
 íãà éàä àìîìàå– ם"ה אלהי"הוי( כוונתו למציאות השם השלם (

ת " הויו'ס יש ג"במו -àîìò íéà÷ àì  .)ה ואם לא"א ד"צ לז ע"א על ספד"בהגר(
ובו נברא ונתקן העולם . ה"ה נוטריקון כח מ"ה, ולכן היא מכונה חכמה, ה"דמילוי מ

â íù ( áéúëå(ä"éé áéúëã ä ' õøà ãñé äîëçá .)א"ע רנו ע"ב(ח אתוון "בסוד כ
éé éðéòá ïç àöî çðå') å úéùàøá (-  שסוד הקמת הברית הוא על ידי כאן מתבאר

   .)א"ע רנו ע"ב (1555שכן יסוד אתער על ידי ראיית עיניים, ראיית העינים
 àçåî éàäá ïééìú ïéçåî ïåäìë àðàúå- הגוונין דעינא 'דהיינו שכל ג 

àìëã àììë àåä äîëçäå  .)א"ע רנו ע"ב(א מתמתקים על ידי חיוורא דביה "דז
àåä, óé÷úúà äáã àîéúñ äîëç àãå -  ע "ב(כאן נכלל בו שורש תוקף הדינים

ניתן קיום , כלומר שעל ידי שנתגלתה הארתו -íãàã àðå÷ú ï÷úúàå  .)א"רנו ע
ãç ìë äéðå÷ú ìò àìë àáùééúàì  .)א"ע רנו ע"ב(המכונה אדם , א"לתיקונים דז

äéøúàá,ää "ã) æ úìä÷(íëçì æåòú äîëçä  –א " דהיינו מלכים דז)ע רנו "ב
ומשם נמשך , ס נותן עוז למידת החכמה וכנגדו פרצוף אבא"המו שכאן מתבאר). א"ע

 .)ג"א סא ע"ו ביאורים ח"לש ('הרי הוא הנוק, "עיר"והם שולטים ב, א"ס דז"העוז לי
 íéèéìù äøùòî- דאוירא שהם החיות של ' נקודות שהיו בעולם מסט'דהיינו י 

' השולטות והיינו פי הספירות 'הרי הם י) ב"ע רנו ע"ב) (הרי הם הכלים(האותיות 
 כלומר – íãàã àîéìù àðå÷ú ïåðéàã .)ב"א סא ע"ו ביאורים ח"לש" (שליטים"

   ).ב"ע רנו ע"ב(שזהו כלל מעלת האדם כאשר הרוח מתלבש בו 
àçåø íéà÷ äéðî åâìã àðå÷ú àåä íãàå – 'על כל פרטי '  פי'ואדם

 ää"éå íéðéòì äàøé íãàä éë ãé 'ááìì äàøé(1556 .)ב"ע רנו ע"ב(האיברים שבו 
)æè à ìàåîù(,åâì åâìá åäéàã ( –" הרי הוא בחינת הכלים שמבחוץ אינו " אדם

 .)ב"ע רנו ע"ב(כפי ראות עיניו , אלא רק את החיצוניות בלבד, משיג את הפנימיות
çúà íãàã àðå÷ú éàäáåéæàúåîéìù ,àìëã àúåðîéäî  ,íéà÷ã ìò 

àééñøåë,äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîãå áéúëã  )à ìà÷æçé (-  כאשר כל
דהיינו בחינת עולם , אזי הם בסוד אדם היושב על הכסא, העולמות הם בשלימות

àéîù éððò íò åøàå áéúëå  .)ב"ע רנו ע"ב (1557האצילות היושב על עולם הבריאה
 àåä äúà ùðà øáë)æ ìàéðã (- אז יתגלה , "שמים"מן ה" עננים"כאשר יסתלקו ה

, הם סתימין בבחינת עננים המסתירים את השמיםשכן לעת עתה העיינין , המשיח
éäåîã÷å äèî àéîåé ÷éúò ãòå  .)ב"ע רנו ע"ב(ולא נתגלה עדיין תיקונא דאדם 

éäåáø÷ä - ע רנו "ב(והיינו זכיית המשיח בבחינת יחידה , ק"לע א"שכן אז יתעלה ז
   .)ב"ע

אילו  ו,לותל בכל תיקוני עולם האצי"כל הדרושים הנכבדים הנאת אחר שחתם ל

אלא את  וכאן לא בא אלא לגלות , בלבדצ" כי אם בספד,ע לא דיבר כאן"עולמות בי' מתיקונים דג

 ).א"ע רנז ע"ב ( את שאמר להלןאמרהוא ש לכן .ה" שהוא עלמא סתימא דקוב,לבדב לותענין האצי

 ïéìî ïàîéúñ ïàë ãò- "כ "משא, "סתימאן מילין"כלומר באצילות הוא ש" כ"ע
ע רנז "ב(שם יש רשות לדבר בגילוי גמור , ה עולמות דפירודא"מבריאה ולמטה ה

                                           
 .ג"ל" שכינתי"א גורס את המוסגר ו"ע רנו ע"ב 1554
 .ה ואמר סתם"ב ד" ב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1555
 .ב גורס את המוסגר"ע רנו ע"ב 1556
 .ה ואמר בהמה"ד ד" כח עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1557
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 - ïéîòè ïøéøáå, ïåäá éòèé àìå ïåäá çâùéå òãéã ïàîã äé÷ìåç äàëæ .)א"ע
ו לא דיבר נכון "ואם ח, וכל דיבור בונה שם, הנה דיבר כאן על עולמות עליונים מאד

 'וברירן טעמין'אמר כ "ואעפ. )א" ע'זהר בראשית ה(אזי בונה הוא עולמות של שוא 
וכל דבריו ,  דבר בו'כי רוח ה, ו"דהיינו שהיה בטוח שלא היה שום טעות בדבריו ח

להסתכל ' פי, 1558"זכאה חולקיה מאן דידע וישגח בהון"לכן אמר . ק ממש"היו ברוה
åáéäéúà àì ïéìà ïéìîã  .)א"ע רנז ע"ב(כ לא יטעי בהון "ואעפ, בפנימיות הדברים

ïéøàî éøàîì àìà1559 - או שלהם נתגלו כל , אלו שיש להם את כל המדות טובות
 שכל –àì÷ç éãöçîå  .)א"ע רנז ע"ב(והיינו בסוד המתקלא , האורות במדה נכונה

דהיינו סוד זריעת , ובזה גורמים הם לזיווג. מגמתם היא לבער קוצים מן הכרם
,  כלומר שלא טעו בשום דבר–å÷ôðå åìàòã  .)א"ע רנז ע"ב(השדה העליונה 

ע "ב) (ב"חגיגה טו ע( שנכנס בשלום ויצא בשלום  עקיבא'ובבחינת מה שאמרו על ר
 ואההרי ,  חיצוניות'ויצאו לבחי, את גנזי התורהשכן הם נכנסו להשיג ). א"רנז ע
íéøùé éë áéúëã  .)א צא"מ ('הכל אאין סתירה ביניהם ווראו ש, המצוותקיום 

éé éëøã 'íá åìùëé íéòùåôå íá åëìé íé÷éãöå) ãé òùåä (- איןשלכך  ה ראיזו 
הנה , וביתר ביאור ".מחצדי חקלא"'  בבחיואראוי לגלות דברים אלו אלא למי שה

גחלים "זה כן על ידי לימוד  ש,מי שעוסק בחכמה זאת לעמתעוררים מאוד ' הקלי
ל ידי עמן העולם מתבערים הם  ו',של הקלי) משלי כה כב" (אתה חותה על ראשו

 והם ,רוצה לבטלםהלקטרג על האיש הזה  הוא 'של הקליל מגמתם  ולכן כ. זהלימוד
 בתוך ם המעורבים הסיגיתערובבסוד ת  כמה דברי שקרו בהראות, אותוםמטעי

כ הצדיקים " משא". יכשלו בםםנאמר ופושעיהוא ש ועליהם .ניצוצי הקדושה
 ותלוגבהם את בזה מרחיבים כן  ש, להםלגלותהיא מצוה גדולה אשר  ,הגדולים

 ".צדיקים ילכו בם"נאמר הוא ש ועליהם .קדושה ומבערים קוצים מן הכרםה
תכליתו ' אה ,צינורות' יסוד יש באבר הבש )ב"בכורות מד ע( יש להקדיםהענין בביאור ו

כל והנה  .מפסיק ביניהם'  ודופן א,י הגוףמותראת  פלוטל'  והב,להשפיע לקדושה
 ל"ו חזז אמר" וע.ר הגנוז ביסוד"א אוז הו" כל רןכש ,דיסוד' רזין דאורייתא הם בסט

 ' כו"ם להשתמש באותו אור עמד וגנזו לצדיקיםיה שאין הרשעים כדאי"ראה הקב"
סוד  והוא , רזין דאורייתא דאתגניזו בלבושין ופשטי דאורייתאיינו וה,)א"חגיגה יב ע(

  יכולים לתפוסנם והרשעים אי.ישרה שהוא בדרך ,ביסוד ש הימינינקבגניזת האור ב
 והנה מי שמגלה רזין של התורה למי .לבדבכי אם בלבושא דאורייתא את הדברים 
נקב דהיינו בסוד ה ,ה ישרהדרך שאינבהולך כן  ש,פגם גדולל גורם ,שאינו ראוי

'  כו"דנהמא 'ווי למאן דמזלזל בפירורי" )א"רמד ע( פנחס' מ פ"ש ברע" וכמ,השמאלי
 ,בנקב הימינידהיינו ולכים בקו המישור  המההכן  ש,'ש כי ישרים דרכי ה" וז.ש"יעו

צדיקים ילכו " ולכן ,תוך היסודבא מתגלים "כל אורות זכן  ש,"'דרכי ה"ושם הם 
ופושעים יכשלו "כ " משא,הם תליין באורח מישור ויכולים ליהנות משםהרי  ,"בם
   .)א"ע רנז ע"ב (נקב השמאליסוד  הרי הם ב,"בם

ø äëá àðàú" äéì÷ íéøàå ù- ק שיסתלקו מקצת מן "נצה בו רוהכאן נצ
àééøáç åæéðâúà àëä ïééìâúàã ïìéã ïéìîá éà øîàå  .)א"ע רנז ע"ב(החברים 

 éúàã àîìòã àøãàá- כמו שהיו אלו החברים יחד בחיבורא חדא בעולם הזה ,
 החסדים של 'הרי הוא סוד י, שהרי הם באו משורש אחד, כמו כן יהיו לעולם הבא

 àîìò éàäî å÷ìúñàå,äåä øéôùå úåàé , àìã ïéâá .)א"ע רנז ע"ב (1560הדעת
 àîìò éðáî ãçì ïééìâúà- שכן היה קטרוג גדול עליהם שלא לגלות סוד זה ,

 éá éøãä øîàå øãä, éìâ àäã .)א"ע רנז ע"ב(י צידק עליהם את הדין "ובזה רשב

                                           
 .א" דבריו לעיל קכח ע'עי 1558
 ".מדין"א "ע רנז ע"ב' גי 1559
 .כו' על פי דברי שער הגלגולים הק, א שם"א ובהגר" קכח ע' הק'עי 1560
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ïéîéúñ ìëã àîéúñ ïé÷éúòã à÷éúòã äéî÷1561, éìéã àø÷éì àì àäã 
àðãéáò,àø÷éì àìå àáà úéáã , ïéìà àééøáçã àø÷éì àìå -  מאחר שכוונתו

ואכן מצוה גדולה היא ללמד את מי שראוי . דהיינו לצורך תיקון הדור, היתה לטובה
כוונתו היא לתיקון המדות  -éåçøåàá ïåòèé àìã ïéâá àìà  .)ב"ע רנז ע"ב(

יכולת מי שהיה  - éåøèìô éòøúì àôåñëá ïåìòé àìå1562 .)ב"ע רנז ע"ב(העליונות 
, בידו בעולם הזה לידע את סוד תיקון המדות העליונות ושיעורו של יוצר בראשית

שלא , היה מובטח -ïåäéãéá ïåçîé àìå  .)ב"ע רנז ע"ב(נדחה מלמעלה , ואינו יודעם
é÷ìåç äàëæ  .)ב"ע רנז ע"ב(יגדל שכרו יותר , אלא אדרבא, ו"יהיה נענש על ידי זה ח
éúàã àîìòì ïåäîò - כך יהיו לעולם ,  עתה במחיצה אחת בעולם הזהכמו שהם

   .)ב"ע רנז ע"ב(הבא 
ãà àåääî àééøáç å÷ôð àì ãò àðúàøåúéî  ø 'øá éñåé 'øå á÷òé '

øå äé÷æç 'àñéé,àñøô àåääá ïéùéã÷ ïéëàìî ïåì ïéìèð ååäã àééøáç åîçå  - 
מקום  שהם היו ב) כו'שער הגלגולים הק(ל "כ באריז"ה וכמש" אלה הם בסוד תנ'ג

øàå" ù .)ב"ע רנז ע"ב(ואלו הם שעלו ולא נפקו , המגולה שם הוא ריקן מן האור
åëëúùàå äìî,øîàå çååö ,ç àîù " àùðòúàì àðìò øæâúà äøæâ å-  פחד

 .)ב"ע רנז ע"ב(שמא היה גדול מכפי שיכלו לסבול , שנסתלקו מחמת הגילוי הגדול
ìò äùî íéà÷ã àîåéî éìâúà àìã äî àðãé ìò éìâúàã áéúëã éðéñã àøåè 

éé íò íù éäéå 'éì íéòáøàå íåé íéòáøàäìåâå  ')ãì úåîù (-  בלוחות שניות
   .åùðòúà àã ïéâá éà àëä àðà äî). ב"ע רנז ע"ב(

àì÷ òîù,ø úðà äàëæ "ù,ê÷ìåç äàëæ , êãäá ïéîéé÷ã ïéìà àééøáçå 
לה עוד י למעלה גדו"בגלל זה נתעלה עתה רשב, שאדרבא, יצאה בת קול לבשרו -

 כתר של הפרצוף 'י בבחי"שכן תחילה היה רשב. יותר מהמעלה שהיתה לו בתחילה
של הפרצוף  ת"ומעתה נתעלה לבינה של הפרצוף העליון שכן רק ז, 1563התחתון

, ' י'י עם החברים בבחי"ד שלכן בתחילה היה רשב"ונלע. העליון מתלבשים בתחתון
ע רנז "ב" (זכאה חולקך ודחברייא"כ "שוזהו מ. 'ולכן לא נשארו כי אם ז, ת"ונתעלו לז

àìéòìã àìéç ìëì éìâúà àìã äî ïåëì éìâúà àäã} ,ãî÷: {ìáàú " ç .)ב"ע
 äéúìã áéöé åøéòöáå äðãñéé åøåëáá áéúë àäã)å òùåä (-  היה עונש על מי

, י"וענין היות חומות יריחו דווקא בכניסת א. 'שכן היתה חרם לה, שיבנה את יריחו
לכן דווקא . 1564הכרובים ולהט החרב המתהפכת שבפתחו של גן עדן 'הוא בסוד ב

כדי שלא יהיה , חרים את העיר שלא לבנותההוא אשר ה, 'שהיה בדרגא דנוק, יהושע
שכולם היו , וכן של נדב ואביהו, י"וזה סוד מיתת תלמידי רשב. א"על ידיו בנין לסט

ëå" å÷áãúà óé÷úå éâñ åòøáã ùïåäúùôð , àúòùá .)ב"ע רנז ע"ב(ה "בסוד נו
 åáéñðúàã àã- ואף זה היה , כלומר שבעת הרצון שהיה אז הוא שעלו נשמותיהם

וזהו . על ידי מיתת נשיקה שהוא בסוד היכל הרצון אשר שם הוא שורש הנשיקין
 וכמו ).א"ג ע"זהר משפטים קכ( הרי הוא הדעת הגנוז בפומא דמלכא 1565מקומו של משה

àäã ïåä÷ìåç äàëæ  .)א"ע רנח ע"ב ()ג לו"שעה(י שהיה בסוד שורש נשמתו "כן רשב
 å÷ìúñà àúåîéìùá-  דהיינו שהם תיקנו והשלימו את כל הניצוצות שהיה מוטל

                                           
ג שהיינו "א ו ע"ה ח" דע'ועי. ס"הוא כינוי למו" ןסתימא דכל סתימי" ש' מים אדירים ו'עי 1561

 ה צ"א על ספד"בהגר 'ועי, א"ש המתלבש ומיוחד ברדל"ס ית" לאור אתוכוונל ש"נה צוה. א"רדל
להראות את שורש ו "ונראה לכאורה לומר שעומק כוונת דברי הלש. ס"ל שהיינו מו"ה ועוד נ"ג ד"ע

 .ס"הזיווג שבמו
) דהיינו הלומדים את חכמת הנסתר(שהזוכים לבינה , א שם"א ובהגר"ח כא ע" בתז'עי 1562

 .אינם מתביישים להכנס לעלמא דאתי
 .  אתמנואנאתה "ר ד" לאד'א בהק" גר'עי 1563
 .ד"ח מז ע"מדרש הנעלם בזו' עי 1564
 .ג"ב כה ע"וכן ביהל אור ח, ב" היכלות פקודי רנג ע'עי 1565
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åäééî÷ ååäã ïåðéàì ïë äåä àìã (1566 .)א"רנח ע(עליהם לתקן לפי שורש נשמתם 
åúéî éàîà( - טעם למיתתם שהיתה מיתת נשיקה  כאן הוא)א"ע רנח ע"ב(.   

ã ãåòá àðàú ïéàúúå ïéàìò åùéâøúà ïéìî ïééìâúà- שדבריהם  כלומר
והנה כאשר העולם העליון . והיה יחוד עצום למעלה, היו בוקעים את כל העולמות

ע "ב(ובכך נתקנים עליונים ותחתונים , אזי עולה העולם התחתון לקראתו, מתוקן
כולם כן  ש,בעולם המלאכים וכל המרכבה' אפי –) ïéëéúø ïåðéàã(1567 .)א"רנח ע

øòúà àì÷å  .)א"ע רנח ע"ב ( בפי הצדיקיםיםמתגלהתורה הי חידושי " עניםנה
 ïéîìò ïéùîçå ïúàîá- עולמות'הרי הם ה, כלומר שכאן מתבאר סוד תיקון הכל  ,

 'והנה כל פרט הוא בעל י. ה" פרצופים וביחד עולים כ' מהם כלול מה'כאשר כל א
הוא כינוי לדעת הגנוז בפומא " קלא"ש, ועוד יש לפרש. ן"ספירות בשלמותו הרי ר

נתעורר אותו הדעת , י והחברים"ועל ידי ההבלים דנפקין מפומא דרשב, דמלכא
 פרצופים 'שכן בה, ן עלמין"ולכן אתער קלא בר, הגנוז בפומא דמלכא והאיר ביסוד

ïéìî àäã  .)א"ע רנח ע"ב(ס " מהם י'ויש בכל א, ח" יסודות הכוללים ה'יש ה
úà àúúì ïé÷éúò ãòå ïééìâ1568)ð"ãåòå à ( ïåðéàá åäééúîùð ïîñáúî ïéìàã

 ä÷éùðá åäééúîùð à÷ôð ïéìî-  כל הסודות הינם גילויים של היסוד אשר שרשו
ה נסתלקו " תנ– øù÷úàå1569 àñøô àåääá .)ב"ע רנח ע"ב(הוא בנשיקין שבפה 

 àìéòì ïåì ïé÷ìñå éàìò éëàìî åäì ïéìèðå ).ב"ע רנח ע"ב (לשורש האורלמעלה 
והיינו שעלו . עליון מזיווג היסודותהשהוא זיווג , שכן הם באים מזיווג הנשיקין -

 ובפרט, ן לשכינה"שכן מיתת צדיקים הוא בסוד מ, עד הדעת על ידי המלאכים
   .)ב"ע רנח ע"ב(י "צדיקים כתלמידי רשב
ïéìà éàîàå,å÷ôð àìå ïìàòã íåùî ,àðã úîã÷ ïî àøçà àðîæ , 

ðå åìàò éðéøçà åäìëåå÷ô,øà "àúìú éðäã ïåä÷ìåç äàëæ äîë ù, äàëæå 
éúàã àîìòì àð÷ìåç,ééá íé÷áãä íúàå øîàå úåðééðú àì÷ ÷ôð àã ïéâá  '

íåéä íëìë íééç íëé÷ìà) ã íéøáã (- ה שבמקום "דהיינו אלו שהם בבחינת תנ
 ולא היה ביכלתם לקבל אורות גדולים כל כך שירדו אליהם, זה הוא שנתרוקן האור

, לכן זכה חולקיהון. ללא גופםולכן נתעלו למקום שהאור בו רב , בעלי גוףבהיותם 
ואתם "כ "וזהו סוד מאמה, כ יותר"שכן מיתתם היתה לטובתם שכן נתעלו עי

   .)ב"ע רנח ע"ב ('וכו" הדבקים
1570 ïéçéø ÷éìñ éìëúñî ååäã øúà ìëá åìæàå åî÷- "הוא כינוי " ריח

כך , כן באותה המידה שריח עולה לחוטמאש. ן ובסוד הקרבנות והקטורת"לעליית מ
ס "ה הארת המו"ה, שם הוא המקום שבו נשבא דפרדשקא, ק"ן עולה לחוטמא דע"מ
ש וחבריו " שהרי ר–øà" ïðéâá êøáúî àîìòã äðî òîù ù .)ב"ע רנח ע"ב(

ע "ב(הרי הוא מקור הברכות , ס"והורידו אליו את הארת מו, תיקנו את כל העולם
 -  äð ååäååäìëã éåôðà ïéø,åäá àìëúñàì àîìò éðá ïéìëé ååä àìå .)ב"רנח ע

ושם כתיב ,  תפוחין'ק בב"ושורש הדעת הוא בע, י היה ניצוץ משה בסוד הדעת"רשב
כמו כן כאן האירו . ע נהורין עילאין"שכן שם מתגלים ש, )במדבר ו כה("  פניו'יאר ה"

בני עלמא "יו יכולים ולכן גם בהם עצמם לא ה, י"כל החברים על ידי שרשם שברשב
   .)ב"ע רנח ע"ב" (לאסתכלא בהו

                                           
 .א גורס את המוסגר"ע רנח ע"ב 1566
 .ת המוסגרא גורס א"ע רנח ע"ב 1567
 .א לא גורס את המוסגר"ע רנח ע"ב 1568
 .'ואתקשרו'ב "ע רנח ע"ב' גי 1569
קמו ולא הוו 'ואילו בדפוס מנטובא הגירסא היא , 'קם ולא הוו מסתכלי'ב "ע רנח ע"ב' גי 1570

 .'מסתכלי בכל אתר דלא סליק רוחין
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åìàò äøùò àðàú,å÷ôð òáùå ,ø éãç äåäå "áéöò àáà éáøå ù, àîåé 
ø áéúé äåä ãç"äéîò àáà éáøå ù,øà " ååäã àúìú ïéìàì åîçå äìî ù

 àø÷é ïéâá àìéòìã ïéøãàå ïéæéðâ åäì ïééæçîå ïéàìò ïéëàìî ïåäì ïéúééî
ïåäìã, éìééò ååäå àéëã àðåîñøôàã éøåèá ïåì,àáà éáøã äéúòã çð  - 

י עשה יחוד כדי שיתגלו אליהם נשמות הצדיקים האלו שעלו למקום "כלומר שרשב
למקום שם המלאכים לא יכולים , אחרי כן עלו עוד יותר. שיכלו המלאכים להגיע

לו  כלומר שע'סלקין' )א"לעיל קמד ע(כ "והיינו מש, )טורי דאפרסמונא(היו להגיע 
, ע"שהמלאכים אין להם מציאות אלא בעולמות בי, מעצמם בלא שיתוף המלאכים

והוא המכונה כאן (א "ואילו צדיקים גדולים מתקשרים באצילות ביסוד דז
   .)ב"ע רנח ע"ב") (אפרסמונא דכייא"

ø éáî àééøáç åãòà àì àîåé àåääî àðàú" ù-  והנה על אף שהיו
שכן , 1571' דאורייתא לא גילה כי אם לאותם זאמנם רזין, י תלמידים אחרים"לרשב

ø äåä ãëå" ù .)ב"ע רנח ע"ב(ראה שהם ראוים לכך שהרי היו משורש נשמתו 
ïéæø äìâî,ïåðéà àìà ïîú ïéçëúùî àì , äòáù ïåòîù éáø åäì éøà÷ äåäå 
éé éðéò ïðà 'éé éðéò äìà äòáù áéúëã ')ã äéøëæ (– י ותלמידיו גרמו לגילוי "רשב

øîúà ïìòå,à " ø .)ה ואלין"ג ד"ז מא ע"א על תיקו"בהגר ()ת"דהיינו ז(  סבין'הז
 ïàøäðã éðéöåá àúéù ïðà àáà- י הוא בבחינת בינה והתלמידים "ל שרשב"כנ

 àìëã äàòéáù àåä úðà äàòéáùî, úéì àäã .)א"ע רנט ע"ב(ק "הם בבחינת הו
ì àîåé÷àúéùäàòéáùî øá ,äàòéáùá éìú àìëã .   

éøà÷ äãåäé éáø úáù äéì - א"ע רנט ע"ב(ל "לבינה וכנ(.  àúéù åäìëã
ïéëøáúî äéðî,ééì úáù áéúëã  'ééì ùã÷',ééì úáù äî  'ùã÷,ø óåà " ù

ééì úáù 'ùã÷.   
øà" çëúùà àì éàîà éøòùã äéøàî ïöøç øéâç àåää ìò àðäååú ù

 ïéùéã÷ ïìà ïéìî ïééìâúàã àðîæá ïìéã àøãà éáá– י תמה על "דהיינו שרשב
שכן הוא בדרך כלל נמצא בכל מקום שמגלין , 1572ט שלא בא לאדרא זאת"ו זלאליה

àúà éëäãà  .)א"ע רנט ע"ב(שכן אז יכול הוא להתלבש בתוך גוף , רזין דאורייתא
éåôðàá ïéøéäð éøåôè÷ úìúå åäéìà,à "ø ì"î ù" øî çéëù àì èàèåãø÷á 

)ñ"àîèø÷á à (àìåìäã àîåéá äéøàîã àôéìâ.   
à"áù éáø êééç ìá÷ éî÷ åøéøáúà ïéîåé ò" ïçëúùéå ïåúééã ïåðéà ìë ä

äéîò,ïåëìã àøãà éáá ïåúìééò àì ãò , øéù÷ ïéîæ àçëúùàì àðéòáå 
 éåôúëá)ñ"à1573 øéè÷ ïéãëå ïîú ïéîæ àçëúùàì äéî÷ àðéòáå äåä àðàå 
éåôúëá (á÷ éðøãù àîåé àåääã àðìéëé àìå" àðåðîä áøì ïéñð ãáòîì ä

àá åøñîúàã éåøáçå àáñ àðåîø)ñ"ààéðåø÷á  (àëìîã, åäì àðùéçøàå 
 íéòáøà åúéîã éåøè÷á åøè÷úàå àëìîã àìëéäã àìúåë åäì àðéîøã àñðá

éëùãøô äùîçå, àðéîøå éåøáçå àðåðîä áøì àð÷éôàå )ð"àðëéìåàå à ( ïåì
åðåà úò÷áì,ïéîåé àúìú åìëà àìã àééîå àîäð åäééî÷ àððéîæå åáéæúùàå , 

àîåé àåää ìëå1574á àì åäééðî àðìéã.   
 àééøáç ïî úìúå ïéëîñ ïåðéà ìë åìèðã àñøô àðçëùà àðáú ãëå

äìò,á÷ã à÷ìåç åøîàå ïåì àðìéàùå "øã àìåìäî ä"éåøáçå ù,  úðà äàëæ
                                           

 .'ל ו"נדצ 1571
   .שם מצינו שאליהו בא פעמים רבות, ז"ודלא כבתיקו 1572
ל ואנא הוה זמין תמן ובעינא "ל שכן צ"נ, ל"פוס וילנא שכתוב כאן בגליון בזהבבד' עי 1573

  . וכדין קטיר בכתפוי'קמיה לאשתכח
 .'בכתפוי'וכנראה שזה התחלת הסוגרים שנגמרים 

  .ר נאמר ביום אחד"מכאן משמע שכל האד 1574
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ø"éã àééøáç ïåðéàã à÷ìåçå ê÷ìåç äàëæå ùïéáúêî÷ , åð÷úúà ïéâøã äîë 
éúàã àîìòì ïåëì,åëì àøäðì ïéðéîæ ïéøåäðã ïéðéöåá äîë , úå" ïéã àîåé ç

êåîç øéàé ïá ñçðô éáøì ïéøúë ïéùîç åøèòúà êðéâá, äéîò àðìéæà àðàå 
 ï÷úúàå äéúëåã øéøá àåäå àéëã àðåîñøôàã éøåèã éøäð ïåðéà ìëá)ñ" à

åëå øéøá àäã àðéæç àä àðàå'( - ניש שם , דבינהאי עלה אז לסטר"רשב  '
ע "ב (כתרין'  נהולכן אעטרו לי ,י" הארה מחתנו רשבאף הואי קיבל " ורפב.שערים
   ).א"רנט ע

à" àéé÷éãö ïéøåè÷ ì- ח "י שאל את אליהו אם יש לצדיקים עליה בר"רשב
כוונתו לשאול אם עליית הצדיקים הוא , כלומר. הרי הם זמני עליית העולמות, ושבת

והתעלותם , ק"שכן כל משך זמן העולם הזה הוא בבחינת ו, על דרך עליית העולמות
וכמו כן הוא לצדיקים שבאותו . ר"ה ג"שלמעלה מזה הוא בבחינת המוחין הלעולם 

 .)א"ע רנט ע"ב) (א"ז ע"ברכות י(הזמן יהיו בבחינת יושבים ועטרותיהם בראשיהם 
 ïéøèòã àôåèø÷á- זה פירוש שוכוונתו  )כלומר תוספת מוחין (קשר של מוחין' פי

 äî÷. {ùéøá éçøé{ .)א"נט עע ר"ב (הצדיקים מעוטרים באותם הכתריםעניין היות 
ïéîåé øàù ìëî øéúé éúáùå éðîæáå,à " øáìã ïåðéà ìë óàå ì-  אפילו אלו

ורק הרשעים , ח ושבת"הם עולים למעלה בר, שאינם זוכים לראות את פני השכינה
' åâå åúáùá úáù éãîå åùãçá ùãç éãî äéäå áéúëã .)א"ע רנט ע"ב(מבחוץ 

)åñ äéòùé (ë ïééúà ïéìà éà"àéé÷éãö ù - כן ש.שהם צרורים בצרור החיים 
 ,הנשמות'  ואפי. גם כןכל הקדושות למעלהעולות  זי א,הקדושה מתעלהר שאכ

הם הרי ש ,קדושהשל  שיש בהם ניצוץ מןזל כהרי ש ,'שקועים בקליושהם בגיהנם 
   ).ב"ע רנט ע"ב(בהם  הקדושה אשר כחעולים מ

äîì åùãçá ùãç éãî, àúäáà éøèòúîã íåùî  àùéã÷ àëéúø- 
א הרי הם בסוד "ת דז" לחג' עולה הנוק)'ח א"ח ר"פע(בתפילת שמונה עשרה , ח"בר

 åúáùá úáù éãîå,äàòéáù øèòúîã , ïåðéà ìëã .)ב"ע רנט ע"ב(האבות 
åé àúéùïéîåâå éòéáùä íåé úà íé÷ìà êøáéå áéúëã ') á úéùàøá (–  שבת

כ "ומש.  שיהיה באלף השביעיושם כולם סלקין לאתרייהו כמו, הוא ברזא דבינה
שכן הוא ,  עולה לאבא כדי לקבל משם ברכות'שבשבת הנוק,  ללמדך בא'וכו" ויברך"

   .)ב"ע רנט ע"ב(מקור כל הברכות 
ø àåä úðàå" àìëî øéúé ùã÷úîå øèòúî àäú àúéùã äàòéáù ù

 ïéðåãò úìúå- ב"ע רנט ע"ב(ב " המוחין כח'דהיינו ג(.  äàòéáùá ïéçëúùîã
ïðéîæ úàø÷å áéúëå éúàã àîìòì êðéâá àðãòúàì àéé÷éãö ïéìà àééøáç 

ðò úáùìâéé ùåã÷ì  ' ãáåëî)çð äéòùé (–דחכמה ' כלומר מסט )ב"ע רנט ע"ב(. 
éé ùåã÷ àåä ïàî',ø àã  'éàçåé ïá ïåòîù,ø÷àã é àîìòáå ïéã àîìòá ãáåëî 

éúàã.   
ãòàáø àùéã÷ àøãàä ïàë   
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àùéã÷ àèåæ àøãàä   
 àðàú ).מים אדירים נא( א"ז הוא לפרש את שיעור הקומה דפרצופי או"ת האעיקר כוונ

øã àîåé àåääá''àì àòá ùñ àîìò ïî à÷ìú- יום המיתה הוא תכלית האדם ,
 מלכות של 'בחיהרי הוא , של שיעור קומת האדם) י"מתוך נרנח(והוא בחינת יחידה 

ל היה להשיג בכל ימי ולכן השגתו ביום זה גדולה יותר ממה שיכו. העולם העליון
'  ùðëúà éåìî øãñî äåäååø éáì àééøáç "ù1576ø äéî÷ ååäå .)'א ג"מ (1575חייו

øå äéøá øæòìà 'àúéá àéìî äåäå àééøáç øàùå àáà.   
ø éåðéò óé÷æ"àúéá éìîúàã àîçå ù,ø äëá "àøçà àðîæá øîàå ù 

éòøî éáá àðéåä ãë ,áã ãòå éàî÷ øéàé ïá ñçðô éáø äåä  àðøéø)ד"ח יח ע"ז(
éàúëåã,àúùä ãò éì åëéøåà ,éàî÷î àùà øçñà àðáú ãëå 1577,ìòîå î ïé

÷ñôúà àì,àúåùøá àìà ùð øá ìàò äåä àìå , ÷ñôúàã àðéîç àúùäå 
äåààúéá éìîúà .   

ø éåðéò çúô éáúé ååäã ãò"àîçã äî àîçå ù, àúéáá àùà øçñàå 
åäìåë å÷ôð,àúùàå øàáà éáøå äéøá øæòìà éáø å1578àééøáç øàùå  åáúé 

éàøáà.   
øà"÷çöé éáø àëä éà éæç ÷åô äéøá øæòìà éáøì ù, àðáøòî àðàã 

äéì,éàáâì áéúéå éåìî øãñéã äéì àîéà ,äé÷ìåç äàëæ ,ø í÷ " áéúéå ùêééçå 
éãçå1579,àééøáç ïåðéà ïà øîà , óé÷æ äéî÷ åáúé ïåì ìéòàå øæòìà éáø í÷ 
éåãé1580ø "àúåìö éìöîå ù,ééøáç ïåðéà øîàå éãç éåäå  éáá åçëúùàã à

àëä ïåðîãæé àøãà.   
åäìë å÷ôð, éáøå äãåäé éáøå àáà éáøå äéøá øæòìà éáø åøàúùàå 

àééç éáøå éñåé,÷çöé éáø ìàò éëäãà ,à "ø ì"ê÷ìåç úåàé äîë ù, äîë ç åãé
àîåé éàäá êì àôñåúàì éòá,äéî÷ øæòìà éáøå éåôúë øúá àáà éáø áéúé .   

                                           
 .א"עניין זה באריכות במדרש הנעלם וירא צח ע' עי 1575
וביאר שם , "חקלא ביני אילני ויתבובעאלו ", ר איתא"האדשבריש , יש לשים לב לכך 1576

כלומר ולכן לא למדו בתוך בנין הבנוי על ידי בני , כי אין השכינה שורה אלא על פועל צדק, א"הגר
 .ז משמע לכאורה שלא היה מקום לחסרון זה"ואילו כאן באד, "חקלא"אדם אלא ב

 והיה ,יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמורתנו רבנן מעשה ברבן ): ב"חגיגה יד ע('  בגמ'עי 1577
מהלך בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה אמר 
לו לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו אמר לו רבי תרשיני 

חנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף לומר לפניך דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור מיד ירד רבן יו
וישב על האבן תחת הזית אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור אמר אפשר אתה דורש במעשה 

 על החמור מיד פתח רבי אלעזר בן במרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכ
תחו כולן ואמרו ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה פ

מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה ' שירה מה שירה אמרו הללו את ה
'  על ראשו ואמר ברוך הקומלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה עמד רבן יוחנן בן זכאי ונש

נאה דורש אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש 
ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו 

ע שם "ש לחברייא וב"ה אמר ר"ב ד"ר קלד ע" לעיל אד'ועי. ל"עכ, שאלעזר בן ערך יצא מחלציך
 .א"קמא ע
 .אבא כוללים את כולם' אלעזר ור' י אמר שהוא ור"שרשב, א"ר קכח ע" אד'עי 1578
ולא כתוב " חדי"י רק "שם כתוב שרשב, א"ר קכח ע" אד'שכן עי,  להקשות לכאורהיש 1579

י שכל שמחה היא "שמחת רשבאת עניין ' פיש ב"ע ח ע"ב' עיו. ע מה החילוק"שחייך כמו כאן וצ
. ן פי כמה וכמה"וכאן ביום מיתתו מאחר שהוא עלה בדרגה כה עליונה יכול לעורר מ, ן"מ' בחי

ל "וזה אינו שייך אלא ביום המיתה כנ, וך הרי הוא גילוי של השמחה כלפי חוץואולי יש ליישב שחי
 .ז"בריש האד

ואילו כאן , "אצבען זקפו לעילא"ב ששם כתוב "ר קכז ע" אד'שכן עי, יש להקשות לכאורה 1580
 .84שם הערה ' עי. ע החילוק"וצ, "ידוי"זוקף את 
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øà"àåä àúåòøã àúòù àúùä àä ù, àìá ìòéîì àðéòá àðàå 
éúàã àîìòì àôåñë1581, àðéòá àúùä ãò ïàéìâ àìã ïéùéã÷ ïéìî àäå 
àúðéëù éî÷ äàìâì,àîìòî àð÷ìúñà àúåòéøâá àäã ïåøîéé àìã , ãòå 

øéîè ïòëïéúàã àîìòì åäá ìòéîì éàáìá ååä .   
áåúëé àáà éáø åëì àðøãñà êëå,éòìé éøá øæòìà éáøå 1582, øàùå 

ïåùçøé àééøáçåäééáìá , äéøá øæòìà éáø áéúéå éåôúë øúáî àáà éáø í÷ 
äéî÷, à"øúà àåääá áéúé àøçà àäã éøá íå÷ ì,øæòìà éáø í÷ .   

ø óèòúà" øîàå çúô áéúéå ù)åè÷ íéìäú (é åììäé íéúîä àì" àìå ä
äîåã éãøåé ìë,åììäé íéúîä àì  é"íéúî ïåø÷àã ïåðéà éàãå àåä éëä ä, àäã 

á÷"éø÷à éç ä,å íééç ïåø÷àã ïåðéà ïéá éøàù àåä, ïåø÷àã ïåðéà íò àìå 
íéúî,åñå äéôáéúë àø÷ã ,äîåã éãøåé ìë àìå , äîåãì ïéúçðã ïåðéà ìëå 

ïåøàúùé íðäéâá,á÷ àäã íééç ïåø÷àã ïåðéà éðàù "ïåäéø÷éá éòá ä.   
øà" àúòù àéðù äîë ù}çôø. {àãàøãàî ,á÷ ïîãæà àøãàáã " ä

éåëéúøå,á÷ àä àúùäå " äî ïãòã àúðâáã àéé÷éãö ïåðéà íò éúàå éëä ä
 àøãàá åòøòà àìã- שם לא גילו את סוד נשמות הצדיקים , דהיינו האידרא רבא

, á÷å"äéìéã àø÷éî øéúé àéé÷éãöã ïåäéø÷éá éòá ä .)א"ע רנט ע"ב (1583כמו כאן
íòáøéá áéúëã äîë,òì çìôîå øè÷î äåäã "æ,á÷å "äéì êéøåà ä, ïåéëå 

äéãé èéùåàãäéãé ùáééúà äàéáð åãòã éìá÷ì , áéúëã )âé à íéëìî ( ùáéúå
åâå åãé',òì çìôã ìòå "áéúë àì æ,äàéáð åãòì äéãé èéùåàã ìò àìà , 

á÷ àúùäå"äéîò ïàúà åäìëå ïìéã àø÷éá éòá ä.   
àëä àáñ àðåðîä áø àä øîà, äéðøçñå ò'ïéøèéòá ïôéìâ é÷éãö , 

éæã àøäéæî ãçå ãç ìë ïéøäðîåéúòã àïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ à÷1584 ,
åäåààîéà àðàã ïéìî ïéìà àúååãçá òîùîì éúà .   

àëä øéàé ïá ñçðô éáø àä øîà áéúé äåäã ãò,äéúëåã åðé÷úà , 
àúéá éìåôéùá åáúéå åî÷å ïîú ååäã àééøáç åòæòãæà, éáøå øæòìà éáøå  àáà

 äéî÷ åøàúùà)ð"äéîò à (øã"ù.   
øà"ù,øáç ìëã àðçëúùà àøãàá ïåäîò àðàå éøîà ååä àéé, àúùä 

 àîéààðàéìåìîì ïéúééö åäìëå éàãåçìá ,ïéàúúå ïéàìò , àîåé é÷ìåç äàëæ 
ïéã1585.   

ø çúô" øîàå ù)æ øéù (åú÷åùú éìòå éãåãì éðà, àðøè÷úàã ïéîåé ìë 
á÷á äéá àðøè÷úà àøéè÷ ãçá àîìò éàäá"ä ,âáå" åú÷åùú éìòå àúùä ë

                                           
 ".וידעי רזא דחכמתא למיעל בלא כסופא לעלמא דאתי: "א"ח כא ע" תז'יע 1581
והנה לכאורה נראה על , )ותרגום איוב פרק ה פסוק ז, ב" זהר לך לך פח ע'עי(יעמול ' פי 1582

ותפקידו , דרך אפשר שתפקידו של רבי אבא היה לגלות את החכמה והיינו כתיבת עצם הדברים
 . מתוך דבראלעזר היה לעמול להבין דבר' של ר

 "והמשכילים") ג דניאל יב(" 'והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע וגו"כתיב : ז" ריש תיקו'עי 1583
 רשותא אתיהיב לון ולאליהו , יזהירו כד אתכנשו למעבד האי חבורא,אלין רבי שמעון וחבריא

  ועלת על, ולכל מלאכיא באתכסיא ובארח שכל,עמהון ולכל נשמתין דמתיבתאן לנחתא בינייהו
 כל שם בדרגא ,כלא יהיב רשו לכל שמהן קדישין ולכל הויין ולכל כנויין לגלאה לון רזין טמירין

 ורשותא יהיב לעשר ספירן לגלאה לון רזין טמירין דלא אתיהיב רשו לגלאה עד דייתי דרא ,דיליה
 .דמלכא משיחא

ג דהיינו "א ו ע"ה ח" דע'ועי, ס"הוא כינוי למו" סתימא דכל סתימין"ש'  מים אדירים ו'עי 1584
 .א"רדל

' מהם יאמר ויחדש תיקון א' כדי שכל א] רבא[החברים נתקבצו באדרא , א"ע נא ע" ב'עי 1585
מהתלמידים גילו את תיקוני גלגלתא ' יש להעיר שלא כתוב בפירוש שא[הנוגע לשורש נשמתו 

י "א שרשב"עז "ע ק" ב' עי-י עצמו "ל שאלו התיקונים שייכים לרשב"ולכאורה י, א ועמר נקי"דקד
י "ומה שנתגלה כאן הוא גילוי של רשב, ]היה בבחינת הדעת וכל תלמידיו היו ענפים מנשמתו

 .בלבד
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דנים אותו בכל מדריגה אם אכן ראוי הוא , גה כשהאדם עולה ממדריגה למדרי-
ואז אפילו נטיה הקלה , כ ביום המיתה שהוא יום הדין לאותו האדם"כואוע, לעלות

, 'לכן אמר שכל ימיו היו קשורים ברצונו ית. שבקלות עושה רושם לטוב או למוטב
 -äéìéã àùéã÷ àúòéñ ìëå àåäã  .)'א ג"מ(וממילא אין לו עתה ממה לפחד כלל 

שכן ביום המיתה האדם הוא . היא השכינה וכל הצדיקים שבגן עדן" סיעתא"ה
àçáùå ïéîéúñ ïéìî äåãçá òîùîì åúà  .)'א ד"מ(בבחינת העולם העליון 

ùéã÷ à÷éúòãà ïéîéúñ ìëã àîéúñ –א " כאן הוא מגלה את סוד פרצופי א
סתימא "ו, א"הרי הוא או, "מילין סתימין"ואלו הם ה. ר"א שאותם לא גילה באד"ואו

, ר דיליה בלבד"א כי אם בג" באז אינו עוסק"באדוהנה . א"הרי הוא א, "דכל סתימין
ואין . שכן הם מגלים את נפלאותיו והעלמו, ק"שכן המה המגלים את השבחים של ע

א "מ (1586ק עצמו אינו מתגלה כלל אפילו לעליונים"שכן ע, "ק"מילין דע"הם מגלין 
הנעלמת  קאי על הבחינה" עתיקא"ד , הוא"שאעתיקא קדי"טעם השם והנה ). 'ד

, פירוש אחר). 'א ה"מ () השערותכלומר(קאי על הבחינה הגלויה שבו " קדישא"ו, שבו
ש המתלבש "ס ית"א על אור איוהכוונה ה, א"היינו רדל" סתימא דכל סתימין"

 רצון –ùéøô àìå àìëî ùøôúàå ùéøô  ).ג"א ו ע"ה ח"ו דע"לש (א"ומיוחד ברדל
רצונו נמשך להתגלות , ז"ועכ. שכן הוא נסתלק ונסתם, הוא מופשט ונסתרל -הא

' ומונה ט הולךכאן  ).'א ו"מ ('לא פריש'כ "והיינו מש, לעולם על ידי התורה והמצוות

 –áãúî äéá àìë àäã÷  .)'א ח"מ(ה כד אתתקן "בדבחינות המוזכרים  'כנגד הטשבחים 
áãúî àåäå÷  .)'א ו"מ( מן הארץ שנשמתו מן התורה וגופו, כלומר האדם" ביה"

 àìëá– 'א ו"מ(בתורה ומצוות שלו ,  דהיינו האדם מתדבק בכולה'הוא'(. àìë àåä 
   ).'א ו"מ (' וזהו רצונו ית–

   ).'א ו"מ(כ הוא כלל הספר ומכאן ואילך מתחיל לפרש ולפרט את הדברים "ע
 ïé÷éúò ìëã à÷éúò-" תק הוא לשון המורה על דבר שנסתלק ונע" עתיק

מורה על הדבר אותה הבחינה " עתיק דכל עתיקין"מכאן נלמד שהלשון . ממקומו
הרי הוא האור שנברא ביום הראשון , הראשונה שנסתלקה קודם לכל הסילוקין

, דהיינו התורה -ïéîéúñ ìëã àîéúñ  .)'א ו"מ(ל "ואחרי כן נגנז לצדיקים לע
לא ) ס"נגד כתר ומוכ(' יתוחכמתו רצונו אמנם . שטעמיה סתומים באותיותיה

א שיש בהם "ס דא" דהיינו ט–ï÷úúà àìå ï÷úúà  .)1587'א ו"מ(  ממנהוסתלקה
כאן ). ה לא אתאחד"ד ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(כעין מתקלא אם כי לא ממש 

וכגון , מתבאר שיש בחינה מסויימת של תיקון אפילו במקום שאין חסרון כלל
àîéé÷ì ïéâá ï÷úúà  .)ר"ש בא"כמה ו"א ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר(ברישא חוורא 

 àìë-  א ו"מ(שיהיה קיום העולם'(. çéëù àìã ïéâá ï÷úúà àìå - אינו ,פירוש 
פירוש אינו מצוי ). 'א ו"מ(לומר שהוא נעלם כ, )א"ע לד ע"ב ( ומושג לנו כללמצוי

א לא יהיה "ן אבל הנהגת א"ז הוא רק הנהגת זו"והכוונה הוא כי עיקר הנהגת עוה
ל "ש לא שכיח ור"וזמ' כ וכו"א ג" אמנם לפעמים מתגלה גם עתה הנהגת ארק לעתיד

   .)א"צ סוף א ע"דפסעל א "בהגר ו גליונות"לש (1588שאינו מתגלה רק לפרקים לבד
è ÷éôà ï÷úúà ãë ' ïéøåäð– כאן מתבאר שמחכמה ולמטה מתחיל גילוי 

ש אפילו ס הוא שור"שהמו וכן, )ה דצניעותא"ב ד" ע' אצ"א על ספד"בהגר(השם 
א הינו השורש לכל "ס דא"ט). ה ביה סליקו"ד ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(א "ס דא"לט
 צ"א על ספד"בהגר (1589והחכמה שבו הוא הרישא תנינא,  של כל בחינה ובחינהס"ט

                                           
 .ן"א או זו"ק עצמו אלא רק באופן של התלבשות באו"דהיינו שאינו מתגלה כע 1586
תוך בשמתלבש פירושו " טמיר"ש ,ואמר טמיר וסתיםה "ב ד" כח עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1587

 ".ןאי" מצד זה הוא מכונהלהשיגו שמנעלם מורה על כי הוא " סתום" ו,הפרצופים
 .ב"ב ע"א מ"ז עם בהגר" תיקו'עי 1588
שכן , ס"ד שכותב שזה מו" ע'א בדף ד"א אם כן קשה מדברי הגר"רישא תניינא הוא קד 1589

ואילו כאן מבאר שתחילת החכמה שבאריך , ס הוא תחילת גילוי החכמה דהיינו רישא תניינא"מו



àøãàä øéàî 

259 

 , דאריךחכמההוא ס "ו ומ,א"כתר של אהאוירא הוא ). והשרשים לכלה "ה ד"ג ד"ה ע
כ בחשבון של "ס הוא ג"ומוה ,היכלין' טן וה א"הוא שירותא דאואילך ס "וומן מ

מלכות של פרצוף '  הוא בחישכן ,כתר לעולם אינו מן החשבוןוהנה ה .1590'הט
פ יש לדעת "אמנם עכ). ה ואתעבידו"ג ד"ח יח ע"א על תז"בהגר( נוהימשלמעלה 

שכל האורות הללו אינם אלא שרשי אורות ולא אורות ממש כך שאפילו הכינוי אור 
אמנם אפשר להשיגו בכללות . א מאיר"לפי שאין מושג כיצד הא, ואינו שייך בה

 האורות הללו מאירים 'והנה ט". נהורין"ז מכונים " נקודין ולכן הם בכ'בסוד ט
 - äéðî ïéèäìã  .)'א ז"מ( לתחתונים להראותם כיצד יש להשיג את הרצון העליון

כמו שיש באש  ו,אורות אלו מנהגם כמנהג האש' שכן ט .ותשורפאורות אלו ש' פי
כן הוא , ")להטין ("תוהשניה ששורפ") נהורין(" ה שמאיראחתה תכונות 'של מטה ב

ענין  .)'א ח"מ( 1591ניםדיה ויםחסדה 'חי בהםהרי  ,האורות' ה ט"באש של מעלה ה
הוא הכיסוי והלבוש לרצון כדי שתהיה יכולת לתפוס , הכח המדמהש הוא ,"להטין"ה
המציאות דווקא שהוא מחויב , יון נולדת חמימותמכח זה של הדמ,  בשכלת הרצוןא

  לקבל ולהשיג עוד'א: דברים 'נולד חשק לבחמימות זו ומ. ל"כנומכח המקבל 
 - éåðå÷úî  .)'א ט"מ( להשפיע לאחרים 'והב,  מחמת גודל המתיקותמהרצון העליון

של הם באים מן הרצון ומן הלבוש , כלומר. מתקונוי,  אלותכונות' במאין באים ', פי
היה תכלומר שהלבוש הוא התיקון להרצון כדי ש, ונויאותו הרצון והיינו תיק

" מיניה"'  פי–äéðî ïéøåäð ïåðéàå  .)'א ט"מ (הארתואפשרות לתחתונים לקבל את 
ג " תיקוני גלגלתא וי'הרי הם הז, א"כלומר מתיקוני דא). 'א ט"מ(ק "שמקבלים מע

 'ד -îúäðïéø  ïéèùôúîå ïéìæàå ïéèäìúîå .)א"א כו ע"ו ביאורים ח"לש(ד "ת
שכן עיקר האור הוא באצילות ומשם . ע" עולמות אבי'כנגד ד, לשונות נקט כאן

א "אפילו לסט -øáéò ìëì  .)א"א כו ע"ו ביאורים ח"לש(הלמטה האור פוחת והולך 
 –øáéò ìëì ïéøåäð äéðî ïéèùôúàã àðéöåáë  .)א"א כו ע"ו ביאורים ח"לש(

ïåðéàå  .)א"א כו ע"ו ביאורים ח"לש ('ומיניה מתנהרין וכו, ל"הנס "הנהורין הינם הט
ïéèùôúîã ïéøåäð ,ïåì òãðîì ïåáø÷é ãë, éåãåçìá àðéöåá àìà çéëù àì  - 

 ,àùéã÷ à÷éúò àåä êë .)ב"א כו ע"ו ביאורים ח"לש(שכן הם בטלים לאור הנר 
 äàìò àðéöåá àåä– 1592וםא עצמו הוא סת"אמנם ברדל, א"א מתלבש בא"הרדל 

י יש "שכן ע, בוצינא הוא כינוי ללבוש). ה דצניעותא"א ד"צ א ע"א על ספד"בהגר(

                                                                                                                         

ס הנזכרים "שהרישא תניינא וכן המו, 'כ בדף ד"ד שאולי יש ליישב כמש"ונלענ. א"הוא בקדאנפין 
 .ס"כוונתם לזיווג של אוירא ומו

ח "תזדברי ה פ"המה עעיקר דבריו והנה נכון הוא ש .ס דאצילות"ש שמשמע שמדובר בט" ע1590
ז כי אין המדובר ז כאן אז לכאורה הוא מתכווין לרמו"מדברי האדראיה שם  הוא מביא מנם א,שם

א שאף הוא מקשה שמצד אחד מביא "א כו ע"ו ביאורים ח" לש'והנה עי .ע"וצ, א"ס דא"כי אם בט
א "ח א"ואילו מצד שני את דברי הע, ס דאצילות"ח שהמדובר כאן הוא בט"א על תז"את דברי בהגר

פירושו " קןכד אתת"כ "שמש, ו ליישב ביניהם"ומבאר הלש. א"ס דא" המבאר כי המדובר הוא בט'ב
 נהורין הם אכן 'והט. שכן מעתה יהא אפשר לקבל מאורו, וזה תיקון לעתיק, א"שנתלבש עתיק בא

א "א המתלבש באו"הרי הם כל חלקי הכתר הרי הוא א, ס דאצילות מחכמה ולמטה"נהורין דט
 שכן למעלה מזה, וטעם הדבר הוא". נהורין"שכן הוא חיות דכל האצילות והמה המכונים , ן"וזו

שכן המה , א בהם"י ייחודו של א"ע" נהורין" הספירות דאצילות 'ומעתה כונו כל ט, הוא נעלם
כ "ומש". ואינון איקרון שמא קדישא"והיינו דכתיב לקמן . ה"ה ב" האותיות דשם הוי'כללות ד

עניינו הארה הנמשכת על ידי הכאת האור " להט"שכן לשון , ע"כוונתו לפעולתם בבי, "דלהטין"
  .ה לאו אינון"ד ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'ועי.  למרחוקהמתפשט

 ).'א ח"מ(וכן הוא בסוד אור וחושך  1591
"  נהורין'אפיק ט"ה דצניעותא שמבאר כדאיתא לעיל ש"ב ד"צ א ע"א על ספד" בהגר'עי 1592

והנה לכאורה יש . 1590ד בהערה "ו הו"והוא לכאורה ראיה לדברי הלש, א"ס דא"ס וט"עניינו מו
ה ואתעבידו "ג ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'ועי. ס" ספירות אם תחילתו במו'כיצד יש רק ט, להקשות

 שכתר לעולם אינו מן ,א"ס הוא שירותא דא" ומן מ,ס חכמה" ומ,א"אוירא הוא כתר של א, ל"וז
היכלין ' טס והן "א שירותא ממ" באנו וכןממלכות של פרצוף שלמעלה מ' החשבון אלא הוא בחי

  .'כ בחשבון של הט"ס הוא ג"מ
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 -ïéîéúñ ìëã àîéúñ  .)'א ט"מ (1593ק"והלבוש הראשון הוא בסוד ע, לאור אחיזה
פ אנו "אמנם עכ. ואין מי שישיגנו, מ הוא סתימא דכל סתימין"מ, פ שנתלבש"אע

 הלשונות 'פירוש ג, ה סופו של דברוהנ). 'א ט"מ(יודעים שהוא שרש לכל השרשים 
" סתימא דכל סתימין"ו, א"הוא רדל" בוצינא עלאה"ו, א"ק הוא א"ע: הם כדלהלן

א "ה א" הרישין ה'והנה יותר נראה לומר שהם כנגד ג. ק עצמו"הוא כללות הא
ïåðéà øá çéëù àìå  .)ב"א כו ע"ו ביאורים ח"לש(א "ורדל, )א"קד(ן "אי, )ס"מו(

èùôúîã ïéøåäð ï- שכן הכל הוא ברצונו , והרצון בכללם,  הנהגות'כלומר ט
הם אכן , ומחמת שהם מתפשטים בעולם -ïøéîèå ïééìâúîã  .)'א ט"מ(הפשוט 

אך מצד פעולותיו הוא מתגלה , שכן מצד עצמו הכבוד הוא טמיר, "מתגליין וטמירין"
והם ,  הגוףס דאצילות וכנשמה בתוך"דהיינו שאין משיגים אותם אלא בי, )'א ט"מ(

ומאז כל , נתגלה ליקרא בשם, שכן על ידי שנתלבש בהספירות, ה"ה ב"גילוי דשם הוי
, ונעשו הוא והם חד, ה מצד עוצם יחודו בהם"ה ב"ס נקראו בשם הוי"כללות הי

שרק שם הוא , ע"בסוד בי" טמירין). "ב"א כו ע"ו ביאורים ח"לש" (טמירין ומתגלין"ו
מצד פעולותיו " מתגליין"ו, א בבחינת מלכות דאצילותי הרי הו"מתגלה בשם אדנ' ית

על  –  éàåïåðå àùéã÷ àîù ïåø÷à àìëãç .)ג"א כו ע"ו ביאורים ח"לש(ע "שבבי
שכן עיקר הגילוי אינו מתחיל אלא מהמלכות ,  ממשגלויהוא אינו , א נתגלה"אף שז

תורת גם כאן רואים מתקלא שהוא ב). ה ואמר טמיר"ב ד" כח עצ"א על ספד"בהגר(
שכן אפילו שעיקר מציאות השם , ה"ה ב"וזהו הגילוי של שם הוי,  בחינות ושורש'ט

דהיינו שכאן הוא השם ). 'א י"מ(שהרי כאן הוא שורשו , א דאצילות"הזה הוא בז
מה שכתוב כאן ' וזהו פי. 1594ס שמתגלה בשם הזה על ידי יחודו באצילות"דא
ו "לש" (כלא חד"ס המה "האור אה דאצילות ו"ה ב"דהיינו ששם הוי, "כולא חד"ש

   .)ב"א כו ע"ביאורים ח
 åàéøáúàã ïéâøã ïåðéàã éàîã÷ éøôñá àðøáç éøîàã äîå- ש "וכמ

à÷éúòå  .)'א י"מ (1595)א"חגיגה יב ע(' וכו" עשרה דברים נבראו ביום הראשון"ס "בש
 ãçå ãç ìëá åäá éìâúà àùéã÷-  כלומר שרצונו ויכולתו מתגלים בכל דרגא

' פי -àùéã÷ à÷éúòã ïéðå÷ú ïåðéàã íåùî  ).'א י"מ( בפני עצמה 'חיודרגא כב
ולכן הם , הלבושין אשר שם כדי לאפשר לנו להכיר את רצונו ויכלתו האינסופיים

שכן השמות השונים הם לפי , "שמא קדישא"והיינו , "דרגין דאתבריאו"מכונים לעיל 
 'וי, ן זולת רצונואמנם שם העצם אינו מורה אלא על שאי. הפעולות השונות

והמה מהווים את תחילת , הדברים שנבראו הינם דברים המקיימים את העולם לעד
 .)'א י"מ(הדברים הכוללים את הכל 

1596àðãéò àúùä åàì ïéìî éðäì, àäã 
éëä àðòãé àìã äî àðéîçå àùéã÷ àøãàá ïåì àðéîà, íéúñà àúùä ãòå 

 éàáìáäìî , àðà àúùäåéàãåçìáëìî éî÷ àðãéäñà àùéã÷ à, éðä ìëå 
ïéìà ïéìî òîùîì åúàã èåù÷ éàëæ - מה שלא 'א:  גילויים'כלומר שיש כאן ב 

ועתה , והיה סתום בלבו עד עכשיו,  מה שידע ולא גילה'והב, י עד עכשיו"ידע רשב
   .)א יא"מ(הוא מגלה 

àúìâìåâ àùéøã –א "והוא בכלל קומת א,  הרישין' מג1597 זהו הרישא תנינא
ה "ב ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(א "ולמעלה ממנו הוא רדל, האצילותשממנו מתחילה 

                                           
 .א שלפניו ברורה מאוד כוונתו"לפי הגר 1593
כ שהאצילות הוא אלקות "שלכן בע, ב"א לא ע"ב וכללים ח" נב ע'ה חלק א" דבריו בדע'עי 1594

  .גמור
אלו הן ואמר רב יהודה אמר רב עשרה דברים נבראו ביום ראשון ו:] ולהלן לשונו באורך[ 1595

  .שמים וארץ תהו ובהו אור וחשך רוח ומים מדת יום ומדת לילה
דאינון הא אמינא לון באידרא קדישא ואמינא מה דלא ידענא עד הכא  "'מים אדירים י' גי 1596

 ).ודלא כגירסת הדפוסים ('וכו" ועד השתא
  .צ"א על ספד" דברינו בהגר'ועי. א"דהיינו גולגלתא או קד 1597
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 1598והנה אליבא דאמת הגלגלתא דרישא חוורא היא האוירא שבתוכה). ונקרא כסופא
, דהיינו שישנם גולגלות רבים -çåé àøå ).ה קרקפתא"ד ד"ז מו ע"א על תיקו"בהגר(

äéá åàì  .)א יא"מ(אמנם החסד הראשון אשר מקומו כאן הוא הנקרא רישא חיורא 
 àîåéñå àúåøéù– סוד עץ וב, נובע תמידההוא סוד המעיין כן אין בו ראש וסוף ש

כלל הגלגלתא  - éåôè÷ã àøèìå÷1600 .)א יא"מ (1599גינתאדהחיים שהוא במציעא 
כאן  -øéäðúàå èùôúà  .)א יא"מ (1601'הוא כאשר נתלקט להיות בקשר וחיבור א

ã àéé÷éãö ïåúøé äéðîå ' äàî .)אא י"מ (1602הוא השורש הראשון לכל הגילויים
ñëã ïéîìòåïéô1603 éúàã àîìòì – 'צ רישא "ובספד.  היינו מרישא חוורא'מיניה

' ת). ה ונקרא כסופא"ב ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר(זה מכונה כיסופא דכל כיסופין 
שכן שם הוא תחילת , טעם הדבר". שקל הקדש"ושם הוא סוד , 1604ל"שק כמנין הוא

אמנם אין מגיע לעולם הזה כי אם מחצית מהעולמות . 1605מתקלאהתיקון הרי הוא ה
ומהאי גולגלתא נפיק חד עיבר " וזהו העניין שנתבאר בדברי הזהר). א יא"מ (1606הללו

וכן הוא , א כב"ש א"פת ()ב"ר קכח ע"אד("  אנפין לתקנא רישיהדזעיר חיור לגולגלתא
 ôè÷ã àøèìå÷ éàäîéåøååç àúìâìåâ àéäã à, ìë àìè óéèð ).ו"בגליונות הלש

 ïéôðà øéòæ àåääì àîåé-" והוא בסוד התנין שהוא , אהגלגלתכלל  הוא "קולטרא
 ה"א ד"וכא ע, קולטראה "ד ד"צ יב ע"א על ספד"בהגר (1607ג החיוורין"הקשר של כל י

 íéîù éø÷úàã øúàì, äéáå .)ה קוטרא"ג ד"ח כד ע"א על תז"ובהגר, בקטפוי
 àééçàì àééúéî ïéðéîæàðîæìéúàã , íéîùä ìèî íé÷ìàä êì ïúéå áéúëã 

)æë úéùàøá (-  כל הדברים הבאים לעולם בהשפעה מעליון לתחתון בכללות
וזהו מה שנאסר , ל מלאכות"ורמז לדבר הוא שכלל העולם נברא בט, "טל"מכונים 

והן נכללות , ל אותיות" מילואיהם הרי הם ט'ת בד" הויו'והנה שרשם הוא בד. בשבת
והנה כל דבר שיורד הוא .  ובסוד הגלגלתא חיוורא1608'יהי אור'ד באור הראשון בסו

                                           
, נכלל בגלגלתאכבר שמכיוון ז "דזכר באנ ינוד שאוירא א" קלח עז"וא על תיק"בהגר'  עי1598

א "בהגר' ועי, א"ב שהאוירא הוא נעלם ולכן אין מדברים כי אם בקד" ה עצ"א על ספד"בהגר 'ועי
 .א"בקדהוא סיום הגלגלתא שג "צ ה ע"על ספד
 גילוי אור ה"ה, ופירושו הוא שהגלגלתא כולו גילוי חסדים בלי גבול. א"זהר שלח קנז ע 1599

 .ס"א
ציפויו החיצוני בביצה  ( פני לחםתחי לשון של טמפרש שהוא ש,א"י פסחים לו ע"רש'  עי1600

ה "דא "צ כא ע"א על ספד" בהגר'עי. ההדבקשביארו בלשון דרך אמת הגהת ' כן עיו, )או בחלב
 שקוטפא נקרא גולגלתא , אמר בקטפוי דקטפין הוא קרומא דאוירא,ל"בקטפוי עד בסטרוי ז

  .)משמע שזה לשון של כיסוי כמו בעריכת הלחם(
 כא צ"א על ספד"בהגר 'ועי. א"שהקשר הוא הקד, ה קטרוי"ד ד" יב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1601

 .ה בקטפוי"א ד"ע
 והנה . שכל העולם קאי על סנפירא"מ כי תצא רעט ע"רעכ ב"א יא דהוא מש"במ' עי 1602

דהיינו שכל העולם קאי על יסוד דבינה , ה יסוד"א ד"צ יג ע"א על ספד" בהגר'עי, בפירוש העניין
 .וכאן הוא השורש הראשון להתגלות, ה רישא תנינא"ה, א שנתלבש בגלגלתא"דרדל

  .ד השמיטו"ובדף יב ע, "דכסופין" גורס ב" ע'צ ג"א על ספד"בהגר 1603
שלאחר שהאורות הפנימיים עושים את כל הפעולות הנצרכות , ג"א כח ע"ו כללים ח" לש'עי
ונתקנים שם להיות עלמין דכסופין , הם חוזרים למקורם הנעלם, ופים ולעולמות שלמטהלפרצ

 .הנזכרים כאן
 ).א שם"מ(ר " וכן הוא כמנין סנפי1604
 .ה עד דלא הוה"ב ד"צ א ע"כ בספד"כמש 1605
. ה ומהאי דגולגלתא"ב ד"ר קכח ע" אד'ועי, ש האלף"ה וז"ג ד"צ יב ע"א על ספד" בהגר'עי 1606

והוא מזהר חיי שרה ) (ש ח יב"שיה" (ומאתים לנוטרים"ו סוד מחצית השקל וכן א יא שזה"מ' ועי
  .)ב"קכד ע

 .ג המשפיע למטה"החוורא הי דהיינו 1607
 ).בית יצחק שם(ן "ה ב"ג מ"ב ס" ע' בגימ'יהי אור '1608
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 1610"שמים "'ל הוא בגימ" פעמים ט'ס מה שי"וז, 1609עשירית משורשו העליון ממנו
 .)א יג"מ) (ש ה ב"שיה" (ראשי נמלא טל"כ "כמאמה -äéùéø àééìîúàå  .)א יג"מ(

ïéçåôú ì÷çì óéèð ïéôà øéòæ àåääîå,äî ïéøéäð ïéçåôú ì÷ç ìëå àìè àåä  - 
הוא " שדה"אבל עצם הכינוי . 1611"שדה של תפוחים"כל העולם הזה בכללות מכונה 

קיום בו נעולמינו זה כפי מעשיגם לשפע ומשם הוא שבא , סוד גן עדן התחתון
התיקונים כפי ע " ג'בחיבנהיה ההזה בעולם  ןתיקואז נעשה ו, מצוותהתורה וה

   .)א יד"מ( 1612 בההנעשים
çå àùéã÷ à÷éúò éàääá äàîéúñ äàìò àúîëéà àúìâìåâ à çëúù

 ,גלוי לנו נואיהוא  ו.לתולגוהוא סתים בגו,  הרישין'בגס הוא הראש התחתון ש"מ –
א על "בהגר (1613 קרומא דאזדכך וסתיםממנו כי אם ואין מתגלה ,ו הקרום סותמןכש

והנה על ידי הגלגלתא אפשר למצוא ולידע קצת ). ש הוא"ה וז"ג ד"צ כג ע"ספד
ס יוצאת מהגלגלתא "הארת המו. )א יד"מ(והיינו שורש וכלל החכמה , ' יתמחכמתו

àééìâúà àì à÷éúò éàäá éàãå  .)א יז"מ(להתגלות לתחתונים על ידי השערות 
éãåçìá àùéø àìà –א תלוי " שהמתקלא של הא)ב"צ ג ע"בספד( ג שאמר" אע

א "בהגר (1614לבד ממנו כי אם ראשו ב ולא נגלה כלל,נראהגופו אין , דעתיקבגופיה 
ת הראש עד תימתחהחל א "א מלבישין את א"וא). ולא אתחזיה "ד ד"צ ד ע"על ספד

 1615לכן אינו נראה אלא ראשו. מטיבורו ולמטהמלבישים אותו נ " וזו,טיבורל
א מתפשטים בגופו ומשם "מוחין דא). 1616ויאמרה "ב ד"צ יג ע"א על ספד"בהגר(

). ה מתפשטן"ב ד"צ כא ע"א על ספד"בהגר(א כלל "אין מזכירים את גופו דא. א"לז
א הוא "היינו שהמתגלה מא, ס אלא הראש"פירושם של הדברים שאין מתגלה מהמו

א "עיקר עצמות א). א יד"מ( שבו 'בפועל'הרי הוא ההתחלה שלו ולא ה,  שבו'בכח'ה
                                           

 .שכן כל תולדה יוצאת מהמלכות והמלכות היא עשירית של כל קומה, והדבר מובן 1609
 .ולכן מה שיוצא ממנו הוא עשירית שלו והיינו הטל" םשמי"א מכונה "והנה ז 1610
  .216ובהערה , ע שם"ובבב "ר קכח ע" אד'עי 1611
המצוות אשר קדשנו   וזה שתקנו נוסח ברכות,ל"ה וז" בהגה' פרק ו' נפש החיים שער א'עי 1612

לה על רעיון האדם לעשות מצוה תיכף נעשה רישומו במצותיו וכן וקדשתנו במצותיך כי מעת שעו
למעלה במקור שרשה העליון וממשיך משם על עצמו אור מקיף וקדושה עליונה חופפת עליו 

כל ) א" עיומא לט(ל "וסובבת אותו וכתוב מפורש והתקדשתם והייתם קדושים וכמאמרם ז
 עליו הקדושה משרשה המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה רוצה לומר שמלמעלה נמשך

כתיב והתקדשתם והייתם קדושים מאן דמקדש גרמיה ) דף לא(ש בזוהר צו "העליון של המצוה כמ
אי ' דהא קדושה דמאריה שריא עליה כו' מקדשין ליה מלעילא כו' מלרע מקדשין ליה מלעילא כו

יין שם ע' עובדא דלתתא היא בקדושה אתער קדושה לעילא ואתי ושריא עליה ואתקדש ביה כו
נגיד ונפיק ושריא ' בשעתא דבר נש אחזי עובדא לתתא בארח מישור כו) דף פו(ובפרשת קדושים 

ובההוא עובדא שריא עליה רוח קדישא רוח עלאה לאתקדשא ביה ' עלויה רוח קדישא עלאה כו
דמשיך עליה רוח ) א" עדף קכב(ובפרשת נשא ' אתא לאתקדשה מקדשין ליה דכתיב והתקדשתם כו

עלאה כמה דאת אמרת עד יערה עלינו רוח ממרום עיין שם ועל ידי זה הקדושה והאור קדישא 
' ואתם הדבקים בה) דברים ד ד(המקיף הוא דבוק כביכול בו יתברך גם בחייו וזה שאמר הכתוב 

אלהיכם גם בעודכם חיים כלכם היום וזה האור מקיף הוא לו לעזר לגמור המצוה ועל ידי הגמר 
ל הבא ליטהר מסייעין אותו גם מושכת "וירים ראש עליון ועל זה אמרו זהאור מתחזק יותר 

וגוררת את לבו מזה לסגל עוד כמה מצוות אחר שהוא יושב עתה בגן עדן ממש חוסה בצל כנפי 
הקדושה בסתר עליון אין מקום להיצר הרע לשלוט בו ולהסיתו ולהדיחו מעסקהמצוות זה שאמרו 

ליו לבו בעת עשיית המצוה יבין וירגיש בנפשו שהוא מסובב שמצוה גוררת מצוה וכאשר ישים א
ה אלההמצוות אשר יעשה אותם האדם וחי "ומלובש כעת בהקדושה ורוח נכון נתחדש בקרבו וזש

 .בהם בהם היינו בתוכם ממש שהוא מסובב אז בקדושת המצוה ומוקף מאוירא דגן עדן
 האוירא ינו הי"ילאה סתימאהחכמתא ע"ב כותב ש"ע צ דף ו"א על ספד" שהרי בהגרע"צ 1613
  .ס"ולא מו
 .א כאחד"א ואת א"א מבאר כך את רדל"שהגר,  דברינו שם'עי 1614
א הוא מתלבש בהאורות "שכל מה שלמטה מרישיה דא, ב"ב ב ע"ו כללים ח" לש'עי 1615

  .ואינו מתגלה בעצמו אלא רק בהם ועל ידיהם, היוצאים ממנו
 .ה וכל הכלל"ג ד"צ יז ע"א על ספד"גרבה 'ועי. ח"א על תז"ש מה שהבאנו מבהגר"ע 1616
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וכן אורם , ס"אוירא ומו, ה גלגלתא"ה,  הרישין שבו'הוא ג, ורוממות מעלתו
 .)ג"א כט ע"ו כללים ח"לש(ד "ג ת"ג נימין וי"ג חיוורתא וי" הם יהרי, המתפשט מהם

 ìëì àùéø åäéàã ïéâáàùéø - לכן לא נתגלה ממנו , דהיינו שורש לכל השרשים
שנסתלק כ - éá àùéø éäéàã äàìò àúîëçä íéúñ .)א יד"מ(אלא השורש 

חכמה ונמצא כי הרצון וה. נסתלקה החכמה ונסתמה גם יאז , דהיינו הכתר,העתיק
àçåî éø÷àå  .)א טו"מ(והחכמה היא גילוי אליה , אלא שהרצון הוא העיקר,  המה'א

äàìò,àîéúñ àçåî ,èé÷ùå êéëùã àçåî  - מוחא : " במוח' בחי'נבחנו כאן ג
שם כל עוד המחשבה , "מוחא סתימא. "שהוא עליון על כולם ומקבל תחילה, "עילאה

פ כאשר היא " ניכרת המחשבה עכאמנם על ידיו, שרויה במוח היא עדיין סתומה
שמשכך את שאר האיברים מלפעול רצונם , "מוחא דשכיך. "יורדת ממנו לאברים

בבחינת  ינםהין מוחכל הוהנה מצד עצמו ). ד"חבכנגד  אלה הם 'ג (1617וחפצם
ולכן לית דידע ,  בעת הפעולה כשאר אבריםיםשתנמו ים מתנועעםאינכן ש, "שקיט"

øá äéì òãéã úéìå  .)א טו"מ(כפי שיתבאר לקמן ו 1618ליה כאשר הוא נשאר במח
åäéà - א על "בהגר(ה "הוי ה ולא"ולכן השם השייך אליו הוא אהי, א אינו מושג"הא
 האינהמחשבה סתימאה היא מחשבה עילאה ש). ש באתוון"ה וז"ג ד"צ כח ע"ספד

   .)ה ההוא"ג ד"ח יח ע"א על תז"בהגר (לאדםניכרת 
ïôìâúà ïéùéø úìú - להתגלות בגק דאתתקן במתקלא"עקון של זהו התי ' 

תיקונים ה'  מזהראשוןתיקון ה). ותיקון שלה "ב ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר (1619רישין
א על "בהגר( שכאן רישיןה'  מג הראשוןשארה ה"ה, הגלגלתא עצמודגלגלתא הוא 

 'א שעמידתו הוא בהנהגה בבחינת ג"כמו בא). בחד גולגלתאה "א ד"צ ה ע"ספד
àã  .1620 )וענין כלל ופרטה "ג ד"צ כז ע"א על ספד"בהגר(א "א ובז"הוא באוכן , קוים

 àã ïî àìéòì àãå àã ïî åâì-  ג "רישא דלא אתיידע הוא עוהנה מקומו של
בחינה של שם אין ו) 'ואמר אם כוה "דג "צ כב ע"א על ספד"בהגר(א " דאגולגלתא
בסוד וזמן של הנהגה אין ש מכיוון ,ימין ושמאל ואין ניכרים בחינות של 1621מתקלא

לכן אנו . חרשורש לענין אהוא  דבר ודבר שםכל כן  ש,הנהגה לשתיקונים ושרשים 
 ,א" הוא בגופא דאמתקלאמקום התחלת ה ".זה לפנים מזה"מדברים בהם בסוד 

ו "לש ('קו אמתקלא זו היא בבחינת ). 'א ז"ש א"פת (מחסד שבו ולמטהדהיינו 
ëç àãç àùéø åàìå àééñëúàã äàîéúñ àúî .)ב"א פו ע"כללים ח
àçúôúî1622 - ה לההוא"א ד" קכז עז"א על תיקו"בהגר(ס הוא שורש החכמה "מו( .

א על "בהגר (1623א"ס הוא במדריגה התחתונה מגלגלתא ורדל"כאן מתבאר שמו
לכן . לכן גם בשרשם הוא כך, 'ווהנה כל הגילויים הם בסוד ג). ג" סוף קלח עז"תיקו
 .)א טז"מ" (ולאו מתפתחא "'ג, "דאתכסיא "'ב, "ימאהסת "'א:  בחכמה עצמה'יש ג

                                           
  .אמנם רצון המוחין גופא ודאי שפועל כאן, כלומר מלפעול את רצון הרוח 1617
 .ב"ע שם לה ע"ב והב"ר קכח ע" אד'עי 1618
 ).ש הוא"ה וז"ג ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר ('הוא' הרישין מכונים 'כל ג 1619
שהמה ' פי" העילות" שאחריו הם 'והב" (עילת כל העילות"הכינויים '  אלה הם כנגד ג'ג 1620

 ' ועי,)ה דהוא"ב ד"ח יא ע"א על תז"בהגר" (מכוסה"ו" מופלא", )סיבה ושורש לשאר הספירות
  .ה ונהיר"ג ד"ח יח ע"א על תז"בהגר

  .א אין מתקלא"שבא, ל"ה ועוד נ"ב ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר 'עי 1621
ש "א גורס כמ"ם בדף קכז עאמנ, "מתפתחי חכמתא"ג גורס "ז קלח ע"תיקוא על "בהגר 1622
 .למעלה
 .דהיינו כאשר משפיעים למטה, ךלהיפ הוא לפעמיםש ש" וע1623
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äéùéø ìëì àùéø äàîéúñ àã àúîëçå1624úåîëç øàùã  –כאן נכללים כל ג ' 
   .)א"ב פז ע"ו ביאורים ח"לש(וממילא כלולים בזה כל החכמות , הרישין

÷éúò äàìò àùéøà àùéã÷ – ה "ב ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר( רישא חוורא
, "רישא עילאה: " בחינות'וגם כאן נבחנו ג, וא שורש הבינהכאן ה). רישא דכסופא

àùéø ïéîéúñ ìëã àîéúñ  .)א טז"מ" (רישא דכל רישא", "סתימא דכל סתימין"
àùéø ìëã1625 - א "בהגר(ס "אוירא ומו, וכאן הם גלגלתא,  בחינות'כל רישא כולל ג

ולמעלה " רישא דכל רישא"א זהו "גלגלתא דא) ה בהיכלא"ב ד" קלח עז"על תיקו
רישין ' ג ).ה רישא דכסופא"ב ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר(ס "א המכונה א"ממנו רדל

 1626 משערי הבינה'והוא בכלל השער הנ, בסוד הספיקות שאין אדם יכול להשיגאלה 
א " ר):א"רלט ע(מה שכתוב בזהר פקודי '  עי– çôø: {àùéø àùéø åàìã{ .)א טז"מ(

ס דכל קשורא ויחודא "עד אל "א) ן"ה משאלוהו עד היכן עול ('ש כו"שאיל לר
עד , ושלימו לאצנעא בההוא צניעו דלא אתדבק ולא אתיידע דרעוא דכל רעוין ביה

והוא רעוא דכל רעוין המתגלה , כאןש "כמודלא אתיידע  רישאופשוט דהיינו  .כאן
àìå  .)ה ואמר פעם"ג ד" ע'וכן א, ה דצניעותא"ב ד"צ א ע"א על ספד"בהגר(במצח 
ìå òãéàã àùéøá éåäã äî òãéúà à1627 –אמנם גופו ,  הראש הוא שאינו נודע

). ה והשרשים"ג ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר(א וממילא הוא נודע "הוא שורש לא
 אינו וא מצד עצמ"הרדלכן  ש. באויראתא המתלבש"להארת הרדלהיא כאן כוונתו 

במקומו הוא ן כ ש.'ולא ידע'ב עליה ו ולכן כת,א מתפשט למטהוידוע אפילו כאשר ה
 מאיר דרך מסךהוא הרי מתפשט באוירא דאזדכך א ואשר הכרק  ו,לאו רישא כלל

מציאות שנעשתה על כל האת  לההמעהבחינה א הוא "רדל ).ב"א כג ע"יהל אור ח(
הדבר  ו. והשכרהנצחיותעולם אל ובחירה זמן התחתונה התלויה ב הנהגידי הה

מכיוון  ו.ת התחתוניםם של עבודר שלו כל התיקוני"גנעשה על ידי שנשרשים ב
ולכן , י העבודה הזאת והנהגת הזמן" הכל אל הנצחיות עולההיאך עשאינו נתפס 

 àúîëçá ÷áãúà àìã1628 àìå .)ן יח"ד ומ"ש מ"פת(הוא שלא נודע כלל 
åðúìëåñá - א "מ(ב וגם מתפשטת למטה "חו מחברת אתה 1629עת של מטהודלא כד

סוק דלהלן מדבר על מי שמנסה להשיג לאו למימרא שהפ – ìòåàã éø÷à  ).טז
øáãîá  (êîå÷î ìà êì çøá .)א יז"מ(י קורא עליו כך "פ רשב"א אבל עכ"ברדל

âë (- ואסור לו לאדם לעלות יותר משרשו, א הוא שורש הנשמות וההשגה"רדל 
חגיגה יא (ל להרהר מה למעלה "מה שאסרו חז והוא בכלל. א ולמעלה"דהיינו מהרדל

" ונדעה ונרדפה"ש "וכמ,  אכן מצוה היא לרדוף ולהשיגא"דלהראמנם עד ). ב"ע
כאן מתבאר כי הארת עיני  - )à ìà÷æçé(áåùå àåöø úåéçäå  ).א יז"מ) (הושע ו ג(

                                           
. ש למעלה"א גורס כמ"ואילו בדף קכז ע, "רישא לשאר"ג גורס "ז קלח ע"על תיקוא "בהגר 1624

ד גרסתו היא "ואילו בדף קלח ע, "רישא דכל רישין"ה בהיכלא שם גורס "ב ד"תיקונים קלח ע 'ועי
 .אןכ כ"כמש

כי הרישא תניינא ) והנקודה המפסיק הוא טעות סופר(הוא נמשך לעיל : ו"גליונות הלש 1625
 אבל הרישא 'ה עד דרישא דכסופא כו"א ד"צ פ"א בספד"היא נקרא רישא דכל רישא כן כתב הגר

ח שער "ל בע"ו ז" אמנם הרח'א היא נקרא רישא דלאו רישא כו" העליונה על כולם שהיא רדל'הג
ד אמנם "א פ"ש שער א"ש וכן במבו"א ע" כתב כן אלא רישא דכל רישא קאי על רדלב לא"א פ"א

 .ש"א ע" מבואר כהגר'ב כללא דעתיקא בתרין הוא כו"לקמן ע
 .ע פתח כו"ש אבי"עניינו בפת' ועי, הצחצחות שלמעלה מהכתר' ג' והמה בחי 1626
 .ה נהורא"א ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי 1627
ב הוא גורס "אמנם בדף כב ע, 'לא בחכמתא'ה דצניעותא גורס "דב "צ א ע"א על ספד"בהגר 1628

 .כ למעלה"כמש
אמנם במהדורא הישנה הלשון הוא , "למעלה"במהדורא החדשה של המים אדירים איתא  1629

 .כ כאן ולכאורה זה נראה טוב יותר"כמש" למטה"
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). ה ואמר לא"ב ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר" (רצוא ושוב" הוא בגדר 1630א"א לעיני ז"א
א ובגלל הפרסה "ס ולכן הם כביכול רצים לקבל שפע מרדל"החיות המה בחינת מו

פ "אמנם הם מקבלים איזה חיות והארה משם עכ. אינם משיגים וממילא שבים
" שבים"ו, להשיג את שורשם" רצים"הם , )ה ההוא נהירו"ד ד"ח יח ע"א על תז"בהגר(

 àùéã÷ à÷éúò êë ïéâáåïéà éø÷à, àééìú äéáã  .)א יז"מ(מלהשיג יותר משרשם 
 ïéà– אין מתגלה כן  ש,הוא המחשבה הסתימאהעיקרו אשר ע "כ לען מרמז "אי

ע "צאמנם , )ספראה "א ד" א עצ"א על ספד"בהגר (ומציאותעצם אפילו ו, ממנו דבר
אינו א הושמכיוון נקרא אין הוא הגופא דעתיק ש א"מצאנו בדברי הגרשכן , לכאורה

הוא הרי (ינא ירישא תנכן כמו ו .)ה מתקלא קאים"א ד" ח עצ"א על ספד"בהגר(נראה 
 .)ה אני ראשון"ב ד"ח יא ע"א בתז"בהגר (איןאף הוא  מכונה) ס"ירא ולא המוהאו

ח "א תז"בהגר (ס"ומאיר למו, א"מרדלמאיר  ו,אינו נתפסכן  נקרא אין ש1631אהאויר
צניעותא בתליא דא "צ היא א"דפבסבה מדובר הצניעותא  והנה )ה דנהיר"א ד"יט ע

ג "צ א ע"א על ספד"בהגר(' איןדביה תליא 'כ כאן "כמשו, א"רדלהאמיתית הרי היא 
 א"רדלשרישא ד כשם .)ה ההוא נהירו"ד ד"יח עח "א תז" בהגרוכן, ה ואמר פעם"ד

מכונה ק "עהוא ש ול שמ וע,"דלא הוי"כן גופא דיליה נקרא כמו  ,"דלאו רישא"נקרא 
 .)ה ומחסד"ב ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(א "מכיוון שהוא מלביש את גופא דרדל אין
ביה ' .)א יז"מ (1632מציאותםכי אם את משיגים  איןוממנו  שאין מה להשיג ,ןִיַא' פי

א רישא וה'  י,א" רדלה"ה' אה "ן ה"רומזות על שורשי האין "איאותיות ', תליא אין
   .)א יז"מ (1633ס"א מווה' ון, חוורא

 ïéîéð ïåðéà ìëå éøòù ïåðéà ìëå- בחינות עיקריות' השערות נחלקים לג 
השערות נותנים שיעור וגבול . נימין וקוצין, ה שערות" ה)'רק בכ ציצית פ"שעה' עי(

ָערֹות מכונים ְֹשָעִרים, הנותנים מקום להשגת החכמה שכן הם אמצעים , ולכן הְשֹ
, לכן הגבול לשיעור החכמה מכונה שערות(אשר דרכם אפשר לבוא אל החכמה 

הנימין ). ן זכרדהוא בלשו" שערים"ואילו ההמשכה משם מכונה , דהיינו בלשון נקבה
והשערות , 'והקוצים מי, ן" שבאי' מהאנמשכים והן ובחינהמבדילין בין כל בחינה 

שכן ,  כליל להון בשערי)ב"קמא ע(ר "ואילו באד, והנה הקוצים אינם נזכרים כאן. 'מן
זהו , 'עלם יותר מהי הוא למעלה והוא בסוד פלא ונ'פ שהא"ואע. הם סתומין מאד

àçåîî  .)א יז"מ(  בסוד הדעת מתגלהכ הוא"אמנם אחבאיכות הארתם שבשרשם 
 ïé÷ôð äàîéúñ)ïééìú (- שכן על ידיו הוא שמאיר , ס"א הוא במו"עיקר תיקון א

 שבגלגלתא )ב"קכח ע(ר "כ בא"וכמש, )ה ותיקון של"ג ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(למטה 
ערות שהמה בסוד הש, ת"ה ובסוד צבאו" הרי הם נו'דרישא תליא אלף אלפים וכו

ומכאן הוא שכל המשכת ). א יז"מ(ויניקתן היא ממוחא , המצויים על הגלגלתא
א "מ (1634 שערי הבינה'הוא על ידי נ) הבאה על ידי המשכת השערות(השגת התורה 

                                           
 מגיעים נםהם איש, כך ).ה בריחתם למקומם"ה (א"א ושבים לז"א רצים לא"עיני זש כלומר 1630

  .א"אף פעם לרדל
 .א"ה קד"ב ד"צ ה ע"א בספד"בהגר' ועי". א"קד"יתכן שיותר מדוייק לומר  1631
ה מציאותרק עצם  אלא ה מהותתאין ניכרעל חכמה ש, ב" כא עצ"א על ספד"בהגר 'ועי 1632

א "וקשה שהרי ההגדרה של הגר. וכאן ההשגה ממנו היא פחותה אפילו מכך, לידע שהיא קיימת
 .ע"א לכתר וצ"היא גופא הגדרת המ, )דיעת עצם המציאותי(לחכמה 
אמנם . א"הרי הוא חכמה דא, הוא בעיקר כינוי לאוירא' אין'א שה"א יב ע"ה ח"ו דע" לש'עי 1633

ק המתלבשת "הוא ההארה של מלכות דא' אין'א שעיקר עניין ה"א כח ע"ו ביאורים ח"בלש' עי
 שעיקר -,ד ביישוב הסתירה"והנראה לענ. ע"צו, א"ואותה הארה היא גופא הרדל, ר דאצילות"בג
א דאחזי נהוריה בהאי "אמנם הוא הנמשך מרדל, הוא באמת אינו אלא האוירא עלאה" אין"ה

, "ס" הוא א'אין'ל "ר" :'אין קדוש כהה "ב ד"ז יג ע"א על תיקו" בהגר'והנה עי). א ו"ח א"ע(גלגלתא 
  .'צ א"א על ספד" בהגר'ועי

 .קודםה ה"כ לעיל ד" מש'עי 1634
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 - ñ"ïéáúé à ( àìå÷ùá(1635 .)א יח"מ(שכן אין כאן דין כלל  - ìëååä ïéòéòù .)יח
כמו  -àìã÷ éæçúà àìå  .)א יח"מ(דהיינו כפי כח המקבל , הכל הוא במשקל

ופירושו הוא , )א"חגיגה טו ע (' וכו" ולא עורף ולא'אין למעלה לא וכו"ל "שאמרו חז
א בתכלית אמנם מי שהו, טבעולעשות נגד ההתגברות שקשיות עורף עניינה הוא 

א שהכל הוא "ולכן למעלה בא, אינו צריך לזה כלל, הטוב ואין חפץ לעולם בדבר רע
כל  -àåä àìë  .)א יח"מ (ן שייכת המציאות של קשיות עורףבתכלית הטוב אי

ïéâá  .)א יט"מ ('של הטוב האמיתי ועצם רצונו ית' גילויים אשר שם הינם בחיה
ã÷ à÷éúò éàäã éåä ãçá àùé-  ואין , טובהגילוי של  'א' בחיהוא שכן כאן הכל

בורות הוא שורש הג -ïéîìòì éîçøî àéðù àìå åãéçá àìë  .)א יט"מ( הדין ניכר
וכשנתמלא חשקו מזה באים , שכן החפץ והחשק באים מחמימות האש, ק"בסוד יצח

כ לעולם הם בשמחה בלא "אעפ, פ שיש שם דינים תמיד"והנה אע. השמחה והצחוק
כל ההארות שלמעלה  – øùò úìúá1636 çëúùà ïéîçøã ïìéëî .)א יט"מ(שינוי 

וא שנתגלו רחמיו אלינו ועל ידי ועל ידיהם ה, ג מידות הרחמים"י י"נמצאות אצלנו ע
äàîéúñ àúîëç éàäã ïéâá1637 äéáã  .)א יט"מ(המדות יכולים לקבל את רחמיו 

 òáøà òáøàì ïéðîæ úìú ùøôúî– ס הכולל ג"מובא היא "תחילת התיקון של א' 
ה "ד ד"צ א ע"א על ספד"בהגר(ה בפני עצמה היא מתקלא "וכל הוי, ת"הויו

ס אלא מוח "והנה אפיל שאין במו). וכןה "א ד"צ ב ע"א על ספד"וכן בהגר, והמתקלא
שורש המזלות הוא ). ה קוטרא"ג ד"ח כד ע"א על תז"בהגר ('אבל היא כלולה מג, 'א

ב כמניין "וביחד עולין י, ת" האותיות של ההויו' פעמים את ד'שכן יש שם ג, ס"במו
). ה היתה"דא "צ ט ע"א על ספד"בהגר ()ג הכוללם"ונוסף עליהם התיקון הי(ד "תה
יש ). ש שם"ה וז"ג ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר(ס "יוצאים ממו ג התיקונים שבדיקנא"י
פ "עכ, ה מוחא חדא"היא בסק "ואפילו שמוחא דע,  המוחין' חכמות היוצאות מג'ג

ה "א ד" קכז עז"א על תיקו"בהגר(ת " הויו' מוחין דביה ג'הוא שורש למציאות של ג
א על "בהגר(ג " הם עולין י וביחדבכתרהוא  ועיקר שרשן ב שבדעת" יוהיינו). 'לקבל ג

ק הרי למעלה מבוארים רק "ג בע"דברי האידרא באים לתרץ היאך ישנם י ,)ד"י ג ע"ס
כלומר  [ס אלא בחכמה עצמה"וזה אינו במו, ' שכן החכמה עצמה היא שנחלקת לג'ג

ב "ן יש יולכ, ע"ה בפ"מהם הוא בחינה של שם הוי' ס וכל א"במו' בחי' שיש ג
כ כאן חכמתא סתימאה "מש. )א יט"מ (]ג"המה עולים י. ועם אחד הכוללם, מדרגות
הוא  אלא ,ק"א דאצילות על ידי מלכות דא"ק שמתלבשת בא"חכמה דאאיננה 

היא דוגמת וכוונתו לומר ש, )ס שבו"והוא המו(ק "א דא"הרישא תליתאה דמוחין דא
ו "לש( מנם עיקרו נשאר למעלה א,שכן שכן מציאותה נמשכת ממנו ,ק"חכמה דא

דהיינו חסד  -  åãç1638àìë ìò èéìùå ïåì ìéìë à÷éúò .)ב"א כח ע"ביאורים ח
דהיינו תיקון (דרגא דעתיקא והוא , הרי הוא תיקון דמלך הדר, עלאה דנחית במזלא

כן הדבר ). ה היתה"א ד"צ ט ע"א על ספד"בהגר (תיקוניםהב "דכליל לכל י) ד"ג דת"י
ח כ "א על תז"בהגר(ג כולל את כולם "והי, ב פרטים"שיש בו י, ג"בכל בחינה של י

. 1639)ה ותיקון של"ג ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר( כתר מלכות 'והוא בחי, ) אלין'ד ד"ע

                                           
 .מים אדירים יח גורס את המוסגר 1635
ג הסדרים של "ג האלה מקבילים לי"שי) א"וכן שם יט ע(ג "א יח ע"ו כללים ח" לש'עי 1636

נקודות ואצילות ולמעשה המה , ק"ף דא"שכן הוא עיקר ושורש לכל האח, ק"ס דא"ב שבמו"עסמ
 .שורש לכל ספר הכללים שלו

ה "ג ד" ע'ד ודף ג"צ א ע"א על ספד"ואילו בהגר, "ביה"א גורס "ז קכז ע"א על תיקו"בהגר' גי 1637
 .כ למעלה"ותיקון גורס כמש

ה "א ד"ה היתה וכן ב ע"א ד"אמנם בדף ט ע. ב"צ יג ע"א על ספד"וכן הוא הנוסח בבהגר 1638
  ".והוא"ה ותיקון גורס "ג ד" ע'וכן וג

סוד הן ביות הח .' וכלל כולם הוא חיה א,חיות' ראשים של ד' דהחיות שבמרכבה הינם  1639
זה הפך המזלין שם הכולל הוא  (כולןאת כליל ד וחד עתיקא ,)ת"הויו ('ד' זמנין ד'  ג הכולל בוס"ומ
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ובביאור הדבר כיצד הוא ". כליל ושליט"ובכל זאת הוא , הוא מלשון סילוק" עתיק"
, )סתלק ממנו שורש נשמתובלידתו מ, שכן האדם, "ה-מבשרי אחזה אלו"הרי ש, יתכן

ובכל זאת הוא כולל את כל העולמות כולם ויכול לשלוט עליהם בהתדבקו 
   .)א יט"מ( 1640ת"בהשי

úåâìôá øéäðã àçøà ãçà éøòùã –  כאן הוא תכלית התשוקה של כל
ה רישא "דהיינו תיקון הרישא חוורא ה, שכן כאן הוא מקום תיקון אריך. העולמות

ונקרא ה "ב ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר (1641נתקנים כולםא "וכאשר נתקן א. תנינא
ה כלל " ה)א"לעיל רפח ע(וכמו הקולטרא דקטפוי , כאן הוא כללות השערות). כסופא

,  האותיות'ולכן יש מספר שערות כמס,  האותיות'והשערות הם בבחי. הגלגלתא
 àçåîî é÷ôðã .)א כ"מ (1642'וכמו כן כאן הוא שורש כל האותיות הרי הוא האות י

éúàã àîìòì àéé÷éãö äéá ïéøéäðã àçøà àåä, øåàë íé÷éãö çøàå áéúëã 
åâå äâåð') ã éìùî(,òå "éé ìò âðòúú æà áéúë ã ')ãé çð äéòùé (- ז "כאשר כ

ומאירים לשערות הרי הם , ר נהורין"הרי שאז הן בסוד ע, 'האותיות נכללים בי
אז תתענג "וזה סוד . מהומזה יודעים הצדיקים כיצד להשיג את דרך החכ, האותיות

, ה הוא ביטוי לעצם הרצון המהוה את הכל"ה ב"שכן שם הוי, )ישעיה נח יד" ('על ה
 'וא כנגד קוצו של יה  דשעריבפלגותאש הארחא הזההנה ו. והוא סוד ושורש לכל

 והנה בעולם הזה .ית הכליהוהוא שורש לשם כן ש, "ה"על הוי" בסודא ו וה,שבשם
ואילו לעלמא דאתי ישיגו ,  אינו אלא בדברים המתהויםהשגותיהם של הצדיקים

ïééìúã ïéçøà øàù ìë ïéøäðúî àçøà éàäîå  .)'א כ"מ(משרשי הדברים האלו 
ïéôðà øéòæá - הרי הן הדרכים העומדים לצדיקים להלך , ג ארחין"א תליין תרי"בז

הרי הוא אותיות (ג המצוות המתנהרין מהשרש שלהם "בעולם הזה על ידי תרי
   .)א כא"מ ()תורהה

 ïéáñã àáñ à÷éúò éàä-  מחמת שנעתקו ממנו הימים " עתיק"זקן מכונה
והוא פעל בהם את  דהיינו שכל ימיו שלימים" בא בימים"ואם הוא . שעברו וחלפו

מכיוון שהשיג עתה מחדש את מה , מטעם נוסף" עתיק"אזי מכונה הוא , שלימותו
המה  נולד וםו תלמודו ושלמותו עמהשנעתק ממנו קודם לכן בעת היוולדו דהיינ

א "מ) (ב"קידושין לב ע" (זקן שקנה חכמה"ל "וזהו שהגדירו חז,  ממנוונשכחאשר 
והיינו מלכות , דהיינו הכתר העליון לכל העליונים -àìéòì äàìò àøúë  .)כא
 -ïéøúëå ïéøèò ìë äéá ïéøèòúîã  .)א כא"מ(ס "שעולה למעלה עד א, ק"דא

 בתוך הראש של האינש, כתרה הוא כעין ו.למעלה שמתעטרין ביההוא כינוי " עטרא"
שורש לו יש אם כי ש, הוא קיום מצוה ולימודה דוגמא לכך .צורת האדם אלא מעליו

אפילו כאשר והנה  .לעתיד לבאאלא רק  עכשיואותו בשלמות אין משיגים אמנם 
נוע כ כתר נוסף שבינתים יהיה מ"ז יהיה אח"עכ, ל" לענשיג את הכתר הזה

עד להאי כתרא עלאה , וכן הלאה והלאה, מהשגתינו ונצטרך לזכות להשיג אף אותו
 'בבחי -) ïøäðúîå(ðéöåá ìë ïéøäðúîïé ïéèäìúîå äéðî 1643 .)א כא"מ(ל "הנ
ואילו המצוות ונשמות בני האדם , "תורה אור"וזהו בסוד , פ ובסוד אור ממש"או

אם כי , "נהירין" פ מכונה"לכן האו. שכן הם מאירים מכח התורה, "נר"הינם בבחינת 

                                                                                                                         

א על "בהגר, ה תרין"ב ד"צ יג ע"א על ספד"בהגר ()למטה מכולם ואילו כאן הוא למעלה מהכל
ב "דהיינו י,  טעמיםג"והנה ישנם י. ))ג" סוף קנח עז"א בתיקו"בהגר' עי(ג ריש העמוד " קמ עז"תיקו

 ).ה אית"א ד"ח כא ע"א על תז"בהגר(וכעין מה שאירע כאן ,  שכולל את כולם'וא
 .שכן ככל שהאדם מתגבר יותר על טבעו יש בו יותר יכולת לשנות את טבעו 1640
ב "צ ג ע" על ספדא"בהגר ( מאות עלמין דכסופין לעלמא דאתי'ומזה יורשים הצדיקים ד 1641

  ).ונקראה "ד
ד הוא ראשית לכל האותיות שאין אות בלתי אם קדם "היו, ל"א וז"י ט ע"א על ס"ר בהג'עי 1642

 . ל"עכ, לה נקודה והנקודה היא שרשם וחיותם
 .מים אדירים כא אינו גורס את המוסגר 1643
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והמה כנגד , "מתלהטים"ו" מתנהרין", האור נחלק לשני פעולות המתוארות כאן
הרי הם בסוד שמות , מ"העטרין והכתרין הם או, פ זה"לכן לגבי או. חסדים וגבורות

והמה , המלאכים אשר מהם נפעלו אותן הדברים שמקיימים על ידיהן את מצוותיו
והם סוד טעמי המצוות , 'דם ומקיפים אותו בקיימו את מצוות ההשומרים על הא

אין לומר , ו"ס ממש ח"ד שזה הכתר הוא א"שס' פי -àðéöåá àåä àåäå  ).א כא"מ(
דהיינו שאפילו הכתר , "בוצינא"אלא הוא . ס"שכן יש כאן גבול וזה לא יתכן בא, כן

והנה . ארתם משםמקבלים את ה פ שכל ההארות כולם"ואע, אינו אלא בבחינת נר
א "מ ('הוא'שכן כאן הוא הכלי והאור בהעלם בסוד , פעמים'  ב'הוא'נקט כאן בלשון 

ה "ה( שבעתיקא ' בחי' לשונות אלה הם כנגד ג'ג -òãéúà àìã àøéîè äàìò  .)כב
" אור צח", "אור קדמון) "ב"ז קלג ע"תיקו( המכונים 1644והמה) א וגלגלתא"קד, ס"מו

   .)ïøäðúîå ïèäìúî äéðî ïéðéöåá øàù ìëå(1645, )א כב"מ" (אור מצוחצח"ו
 à÷éúò éàä àùéã÷ àùéø ãçá ïìéìëå ïéùéø úìúá çëúùà–  התיקון

במתקלא שלו , )והמתקלאה "ד ד"צ א ע"א על ספד"בהגר (ק"של המתקלא מתחיל מע
א "והוא דוגמת המתקלא שבז). ותיקון שלה "ב ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(גופא 

 השרשים 'הקיים אצלו על ידי הימצאות ג, )ה וענין כלל"ג ד"ז ע כצ"א על ספד"בהגר(
ושורש כל , )קרומא דאוירא(ת "שורש כל ההויו)ס"מו(דהיינו שורש כל החכמות 

א "מ ('חד רישא'כ כאן "והיינו מש, א"והנה כולם נכללים ברדל). גלגלתא(הידיעות 
 עילויים ' גנמנו כאן -ð"àåäå à ( àìéòì àìéòì äàìò àùéø(1646åä àåä ).כב

 úìúá íéùøúà àùéã÷ à÷éúòã ïéâáå, ïéøäðã ïéðéöåá øàù ìë .)א כב"מ(
éìëïì úìúá - שכן ,  קווין'ק דהיינו בצורת ג"ר בע"ק היא כמו הג"ת דע"צורת החג

, ק ואינו מושג"פ שנסתלק הע"והנה אע). ב"ע יז ע"ב(ק הוא שורש המתקלא "ר דע"ג
) בוצינין(לכן הנרות . 'וק הוא בתלת בחימ הרשימו שנותר במקומו לאחר הסיל"מ

פ "ואע. האדם והעולם, התורה: ז ומאחיזים את האור המה תלת"המתדבקים זב
מ תיבות ואותיות התורה הינם נרות "מ, שהתורה היא אור גמור ולא נר בעלמא

אמנם מכיוון . שתכליתם להאיר את הגנוז בה וממילא נחשב הדבר שבחינת נר לה
להם , ביחס לאדם ולעולם" אור"לכן היא מכונה , דם את הדרךשהתורה מאירה לא

 à÷éúò ãåòàùéã÷  íéùøúà .)א כב"מ(אין אור אלא מה שהם מקבלים מהתורה 
 ïéøúá– הוא , ז שזכר כאן רק תרין כאשר כל בחינת מתקלא הוא נבחן בתלת"ד

לכן  ,ה ביניהםהכרעה אלא ן מציאותואיוהיסוד , נ"מכיוון שעיקר המתקלא הוא זו
צ "א על ספד"בהגר(ולכן הדעת אינה נחשבת כספירה בפני עצמה , 'כולו טמיר בנוק

) נ"זו(דהיינו הניכר  -ïéøúá à÷éúòã àììë àåä  .1647)ה וכן התחלת"א ד"ב ע
 ïéàìò ìëã äàìò àøúë,éùéø ìëã àùéø ï, àåääå .)א כג"מ) (יסוד(והנעלם 

òãéúà àìã àã ïî àìéòì éåäã, ïéðéöåá øàù ìë êë ïéøúá ïéîéúñ - ג "אע
ונעלמים , נגלים מצד מציאותם: מ הם נגלים ונעלמים כאחד"מ, שהבוצינין סתימין

   .)א כג"מ(מצד עילתם 
ãåò, ãçá íéúñàå íéùøúà àùéã÷ à÷éúò - ק בכל "הרשימו שמותיר ע

ק כל "שכן לגבי ע, והם חשובים כלבוש אחד. הבוצינין ומתלבש ומסתתר בהם
 .)א כג"מ" (שמו אחד"וזה סוד הגילוי של , אינם אלא אחדהעולמות בכללות הם 

 ãç àåäå–נ בשעת הזיווג" כלומר שכאשר הם מתחברים בחיבור בבחינת דו ,
ה וכן "א ד" ע'צ ב"א על ספד"בהגר) (בראשית ב כד" ('והיו לבשר א"כמאמר הכתוב 

                                           
 .ב"ז קלג ע" תיקו'עי 1644
 .מים אדירים כב לא גורס את המוסגר 1645
 ".וההוא"במקום " והוא"מים אדירים כב גורס  1646
 .ה גוון"ג ד"ז קעב ע"א בתיקו"בהגר 'עי 1647
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àìëå  .)א כג"מ" ( אחד'ה"דהיינו שהעתיקא הוא אחד בסוד הגילוי של . 1648)התחלת
ãç àåä1649 - וכן על , )דברים ד לה" ( הוא האלקים'ה" בסוד 'כ א"ההנהגה והרצון ג

 - ïéøù÷úî ïéùã÷úî ïéðéöåá øàù ìë êë  .)א כג"מ(זה הדרך בכל עולם ועולם 
 .)א כג"מ( תרי הוו וחד אתחזרו 1650בסוד - çá ïéøãäúîåã .)א כג"מ(מתייחדים ' פי

ãç ïåðéàå - א כג"מ ('שהכל א(.   
 àçöî éø÷à ïåöø àùéã÷ à÷éúòá éìâúàã- זהו מצח הרצון המתגלה 
והוא התיקון , ת מכונה רצון"שכן ת, א"ת דרדל"ובו מתלבש ת, במנחה דשבת

). ה רעוא דרעוין"ג ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר (1651א"הרביעי מתיקוני גלגלתא דא
א צ "א על ספד"בהגר(והוא כלל האצילות , תכלית האצילות שיתלבש בו האי רישא

ח יח "א על תז"בהגר(נסתם בתוך המצח ס ו" בממתלבשא "רדל). ה דצניעותא"ב ד"ע
א "והיינו גילוי הצחצחות הרי הוא רדל, ראשית הגילוי הוא מצח). ה גליף"א ד"ע

  ִמַצחו שמרמז בכינוי מצח דהיינוהזווזהו אפס קצהו מאותה הצחות , והרצון העליון
א "מ (א"דהיינו רדל -ìéòì íéúñàã äàìò àùéø àäã òãéúà àìã à .)א כג"מ(

 וכל ,שהרישא סתוםכאן זה שמבואר והנה  - àðøåè ãç èéùô1653 .1652)כד
על ראיה לכך שהתלבשותם היא ישנה  ,התלבשות היא בטורנא המתפשט מהרישא

 ה"א ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(ראשו על ולא ) 1654א"המכונה רדל(גופיה דעתיק 
 המתגלים יםיגילואוצרות ה על הממונה' חיבבוהוא , תרגומו שר" טורנא. ")1655ואף

àçöîá ìéìëúàã äàé àîéñá ,òø åäéàã ïéâáåå ìëã à .)א כד"מ (מלעילא
ïéåòø, àçöîá ï÷úúà - והוא , "רצון של כל הרצונות"מחמת שזהו ה, כלומר

וכן , והרצון הוא כלל הכל מכיוון שכל ההנאות תלויות ברצון, תכלית וכלליות הכל
שכן ,  נתקן על ידי המצחא המעשים כולם נכללים ברצון לכן הואכל הדיבורים וכל

ולכן צריך שיהיה הרצון העליון , וזה סוד הבחירה. זהו המקום באדם בו תלוי הרצון
 והוא 'שכן שניהם רוצים בדבר א, 'הגנוז דבוק ממש ברצון האדם ויהיו שניהם א

ן לגמרי אלא כאשר אין ודבר זה אינו נתק. בריתו] ן"אותיות רצוה "ה[ נוצר 'בבחי
א "מ(ומנהיג הוא את כל אבריו ברצונו הטוב בלבד , רצונו של האדם ברע כלל וכלל

 –  ñ"àèéñôá óéìâúà à(,ïåöø éø÷à àçöî éàä(àèéñåáá àééìâúàå1656  .)כה
, וכאן כוונתו היא לאור המתנוצץ במצח. הרי הוא מראה אור הפנים ,'בוסיטא'ה

ובמעלה רמה כזו ,  והוא סוד הבושה והיראה,1657שעל ידיו הוא שמתגלה רצונו
וגילוי .  הענוה הניכרת על ידי המצחהבושה והיראה מתאחדים למידה אחת הנקראת

אנו קורין זה הקצת . "ספר הזכרון"בחינת יסוד דעתיק המכונה בזה שבמצח הוא 
 שכן 'דהיינו בירור מהות רצונו ית, בסוד טעמי המצוות,  רצון-מהמצח העליון 

 הוא השורש של אותו תו ושרשם של המצווסודם. ת הינם יסוד ועיקר הרצוןהמצוו
דהיינו הרצון של  -éìâúà àã ãëå  .)א כו"מ(  הרצון של כל הרצונות'הנק, העיקר

                                           
 .ה וכלא חד"ב ד"ח יא ע"א על תז" בהגר'עי 1648
 .ש"עיי, "דכולא הוא חד והוא חד"ב שהיתה גרסתו "ח יא ע"א על תז"משמע מדברי בהגר 1649
 .ב" ע'ח נ" ז'עי 1650
  .א"ר קכט ע"א'  עי1651
ה "ב ד"צ א ע"פדא על ס" בהגר'ועי,  אויראיינושהה ואמר "דב "ה עצ "א על ספד" בהגר'עי 1652

  .כ באריכות"מש, "רעוא דכל רעוין ביה"דצניעותא על המילים 
 .א"ב שהוא עטרין דאו"ד ע"ח כ"א על תז" בהגר'ועי.  דזהו מידת היסוד'א ו"ח א" ע'עי 1653
 .עתיקהר דעתיק ולא כל "א גוא ה"שרדל, 'בשער המלכים פרק ח ל"זארידברי ה ולא כ1654
  . כאן הזהרריאת דב ל"זהארייבאר ע איך "צאמנם 

 .ה וכאן בגלגלתא"א ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר 'עי 1655
 .מים אדירים כו לא גורס את המוסגר 1656
וזהו סוד הרצון . אם כי נותר ממנו מקצת רשימו, התורה משתכחת ממנו, כאשר נולד אדם 1657

 ).ל"א הנ"מ(שורש נשמתו של כל יהודי , הרי הוא האמונה
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òøàå ø ìëã ïéåò .)א כו"מ (1658הרי הם טעמיהמצוות שכסה עתיק יומין, ק"ע
 ïéîìò åäìëá çëúùà- עיקר הטוב של כל וכן, אז נתגלה הרצון של כל הרצונות 

, התפילה היא רצונו של האדם - ìëå ïéìá÷úî àúúìã ïéúåìö .)א כו"מ(הטובות 
 מתדבק רצון האדם אזי, את מה שהוא רוצהת "מהשיהאדם מבקש כאשר שכן 

לא ב םעצמלכשלא " פני ז–ïéôðà øéòæã éåôðà ïéøäðúîå  .)א כו"מ ('ברצון ה
' בחיבו, עולמות נוקביןבבחינת המה  אזו, ם סומקין כורדאינהא "הארת מצחא דא

על ידי  ינו בא אלאכל אור שיש בהם א ו,דיןמידת הברא בשעלה במחשבה ליהעולם 
ואז יתמשך הסומק ויבוא , 1659נהוריןהר "בחינת עישנה את שבו , א"מצח הרצון דא

שכן התחברו הדין והחסד וממילא אז  -çëúùà éîçøá àìëå  .)א כז"מ(החיוורא 
, כאשר מצח הרצון מתגלה - ïééôëúàå ïøîèúà ïéðéã ìëå .)א כז"מ(הכל ברחמים 

א "מ(א "שכן הרע בתכלית הוא העזות המתגלה במצח דז, אזי אין מקום לרשעים
   .)כט

äçðîã àúåìöã àúòùá àúáùá,ïéøòúî ïéðéã ìëã ïãéò àåäã , 
ïéîìò åäìëá ïéîçø åçëúùàå ïéðéã ìë ïééôëúàå àçöî éàä àééìâúà, 

âáå"à ëàðéã àìá úáù çëúù,ì ààúúì àìå àìéòì , íðäéâã àùà åìéôàå 
 ò÷úùà1660 )ñ"êëúùà à (äéøúàá,àéáééç ïéçééðå .   

 àúáùá åãçã àúîùð óñåúà àã ìòå–  מנחה הוא זמן הבעת תפילת
 נההדינים ולכן בימות החול יששל  ולכן אז יש התגברות ,סילוק האור מן העולם

שהרי אז הדינים ממותקים , מתגבר הרצון הראשון אבל בשבת .תגבורת הדינים לרע
 àúáùã éúãåòñ úìúá éãçîì ùð øá éòáå, àúåðîéäî ìë àäã ).א כט"מ(

 çëúùà äéá àúåðîéäîã àììë ìëå- חלקי היום' סעודות השבת הינם ג'ג  ,
ת "ג ר"ענ, ג שבת"הרי הם סוד ענ, ]התגלות מיעוט והעלמה[ של אור ' בחי'בסוד ג

אמר  ,ל"ז וכמאמר חז"היפך הע, והוא סוד האמונה). ב"ז יג ע"תיקו' עי (ן'הר ג'דן נ'ע
 אפילו עובד עבודה זרה , כל המשמר שבת כהלכתו,רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

àøåúô àøãñì ùð øá éòáå  .)א כט"מ ()ב" עשבת קיח( ' וכואנוש מוחלין לו] כדור[
åäá éãçîìå àúåðîéäîã éúãåòñ úìú ìëéîìå.   

îàáø øéïåòîù ,àëäã ïéìà ìëì éìò àðãäñà , àì éàîåé ïî àäã 
â ïéìà àðìéèá 'éúãåòñ,àúáùá àúéðòúì àðëéøèöà àì ïåäéðéâáå , åìéôàå 

àðëéøèöà àì éðéøçà éîåéá,ë "àúáùá ù, àúåðîéäîì éëæ åäá éëæã ïàîã 
àúîéìù.   

 àúéðåøèîã àúãåòñ ãç- ותכליתה ללמדינו , זו סעודת ליל שבת
 השוכן בתוך ' רצונו ית'והוא בבחי, לם הזה הוא סעד לקיום רצון הבוראשהעו

, בעולם' כדי לקיים את המצוות המביאים לגילוי טובו ית, וביתר ביאור. העולם הזה
וזה הוא עניין סעודת . ל- שכן הם סעד לקיום רצון הא, צריכים את טובת עולם הזה

, זה לאחר ביטול היצר הרעל הוא שנתענג על טובת העולם ה-שרצון הא, השבת
רומז על  "נפש"ו, ואז באה לו נפש יתירה. שהשבת היא עת מזומנת למנוחה ממנו

 ויכול יהיה לקבל את טובת העולם הזה ,1661לשון מנוחהוהוא מ" וינפש"לשון הכתוב 
שם הוא מקום העבודה , והנה עיקר בחינה זו הוא בסוד ציון. כ לא יסור לבבו"ואעפ

כי בחינה זו היא " מטרוניתא"ומכונה כאן . כן בבית הזהוהקרבנות למי ששו
וכן על ידיו נתגלה שמו בסוד , המשמרת אותנו תמיד למען היות לנו קיום בארץ

                                           
 .א"פסחים קיט ע 1658
 .א" ער קכט" אד'עי 1659
 .מים אדירים כט לא גורס את המוסגר 1660
אמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם : א"ביצה טז ע' גמ' עי 1661

 .ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש
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ס השכינה "וז, )יהושע ז ט" (ומה תעשה לשמך הגדול"כ "ובסוד מאמה, כבוד מלכותו
 àùéã÷ àëìîã àúãåòñ ãçå, àúãåòñ ãçå .)א ל"מ. (השוכנת עמנו תמיד

îéúñ àùéã÷ à÷éúòãàïéîéúñ ìëã  - זו האחרונה היא הסעודה השלישית ,
מ "מ, ק"והגם שאז נגלה ע. א שכן נתמעט ממנה האור אחר זמן המנחה"שהיא כנגד ז

והנה התפילה . שכן אין אנו ראויים לו עדיין, אצלנו הוא מתגלה במיעוט אור
סעודת שחרית היא ולכן , שכן אז נתווסף האור, העיקרית של השבת היא המוסף

éëæé àîìò àåääáå  .)א ל"מ( 1662מכיוון שהוא לאחר המוסף, כנגד סעודתא דעתיקא
 ïéìàì åäá- ללמדינו , )ישעיה נח יא" (והשביע בצחצחות נפשך"כ "הוא סוד מאמה

היות כולם כלולים ,  הסעודות'סוד ענין ג). 'ב" צחות"ו' א" צח" ("צחות "'שהם ג
. 1663העולמות' שיית המעשים שבעולם הזה הכלול מגבנפש מכיוון שהכל תלוי בע

והנה על ידי . וכולם נכללים בעולם הזה, ן'הר ג'דן נ'ת ע"ג ר"וכולם הם בסוד ענ
ויהיה לו גם אז , לם הזה זוכה האדם לעצמות העונג בההוא עלמאמעשיו שבעו

תיו שעשה בעולם הזה וכן כל צער שקיבל וכל מצוש דהיינו[ העולם הזה לסעודה
ïééôëúà ïéðéã ìë àééìâúà ãë ïåöø éàä  .)א ל"מ(] ייחשבו לשכרולם הזהבעו

ïåäéìùìåùî - ושורש הדינים הוא במצחא , דינים אינם מתמתקים אלא בשורשן
לכן הוצרך . שכן מה שנתמעט מגילוי הרצון לא היה אלא כדי שתהיה בחירה, א"דז

והוא המקום בו , הרעלהיות העדר של גילוי הטוב וממילא נהיה שם מקום לאחיזת 
א "מ(ו "דהיינו או עול מלכות שמים או כפירה ח, אינו חל אלא או העזות או הרצון

   .)לא
 àùéã÷ à÷éúòã àðå÷ú–שכן משם הוא , ס"ק הוא במו" עיקר תיקון הע

ה "ג ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(מאיר בתיקוניו לתחתונים על ידי שערות הראש והזקן 
סוד הרצון הראשון  -á ï÷úúà ïéðå÷ú ìëã àììë ãç àðå÷ú .)ק"ותיקון של ע

, ר" שנצטוה בה אדה'דהיינו על ידי סוד המצוה הא, 'היה צריך להיות נתקן בתיקון א
àéäå  .)א לב"מ(ה מצַות האמונה "ה, ֹותווהוא כלל כל המצ, כ היה התיקון"ועי

äàîéúñ äàìò äîëç1664 øàù ìëã àììë -המצוות נתגלו על ידי חכמתו ית ' .
כן החכמה העליונה שעל ידו , הנה כמו שמצוה זו של האמונה היא כלל כלהמצוותו

 - àîéúñ ïãò éø÷à éàäå  .)א לב"מ(הוא כלל כל החכמות , היה גילוי מצוה זו
àåäå  .)א לב"מ(שכן הוא כלל הכל באחדות גמור , מלשון קשר ויחודהוא  1665עדן

àùéã÷ à÷éúòã àçåî, øáéò ìëì èùôúà àçåî éàäå - גמת מוח האדםדו ,
כמו כן מתפשט אור מהשגה זו לכל החכמות , אשר משם שופעת חיות לכל איבריו

ס טעמי "וז. ומשם בא העדן והמתיקות לכל מצוה ומצוה בטעמיה, ולכל התורה
) ויקרא יח ה" (אשר יעשה אותם האדם וחי"וכן , שכל טועמיה חיים זכו, המצוות

, תמעטה ההשגהנ שנתמעט האור לאחר - ôúà äéðîèù àøçà ïãò .)א לב"מ(
והנה יש . א"זהוא בבחינת ומאחר הסילוק ואילך השגחת העולם . והטוב הסתלק

הרי הוא " עדן"הבחינה הכללית מכונה : ו בחינה כללית ובחינה פרטיתבחינה זב
מ כאשר יודע את "ד, העדן התחתון שנתפשט מחמת השגת כלליות החכמה העליונה

                                           
ה יגלה לנו "ר שהקב"הוי,  אמנם יש לנו לדעת שיש בזה כמה סתירות ממקומות אחרים 1662

 ).א כאן"מ(ק "מסתורין מהתוה
, מחשבה ומעשה, חלקים דהיינו רצון'  העולמות ישנם ג'שאף אצלו כנגד ג, וכן הוא באדם 1663

 ).א כאן"מ(וכנגדן יש תורה מצוות ומדות 
א " בהגר'אמנם עי, ס"ג שכאן קאי על מו"צ ג ע"א על ספד"שהרי לעיל הבאנו מבהגר, ע"צ 1664

ע " ב'ועי, הוא לשון המורה על אוירא" חכמה עלאה סתימאה"שהביטוי , ה קרומא"ב ד" ע'צ ה"ספד
 .ב ותרין רעין דלא מתפרשין"דכן המה חו, ששניהם אמת, א"לג ע

כורך ומקשר ,  כשעוסק בתורה-עדינו העצני : "שמואל ב פרק כג פסוק חעל י "רש' עי 1665
 שלא תצא כל ,' קישור כימ-ת כימה מעדנו" :י איוב פרק לח פסוק לא"רשוב "עצמו כתולעת

 ."קורותיו ויחריב את העולם בצינה
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. )א לב"מ( .א כל מצוה ביתר שאת בכל פרטיה ודקדוקיהסודות התורה אזי מבין הו
 -  óìâúà ïãò éàäîå ].והבחינה הפרטית היא כל מצוה ומצוה לכשלעצמה[

דרכי "לכן ו, עלו בהם קמשוניםש מאחרו, בחרבן נסתמו הגילויים שבאו מלמעלה1666
שכן ) איכה שם" (כל שעריה שוממין מבלי באי מועד"ו, )איכה א ד" (ציון אבלות

עוד  לו יםנולד כןו. הדרכיםונתפנו  ונתרחבו נתקנוכאילו גת החכמה העליונה בהש
והוא על ידי חקיקת , 'ישיג ויהלך בדרכי היוסיף ודהיינו חידושים איך , נתיבות

 ".אתגלף"והיינו ,  ועשיית רושם במקום שלא היתה חקיקה קודם לכןהחכמה בתוכו
   .)א לב"מ(

àåääå} èôø. {àùéø àùéøáã àîéúñ òãéúà àìã à÷éúòã ,1667 ãë
àðøåè ãç èéùô1668 –  צ "א על ספד"בהגר (א"רישא דלבס הוא "ומדתקונין שורש

ג "חוה "ה ,בוצינא דקרדינותא ואוירא דכיאכלומר מה). ה האי מתקלא"א ד"ד ע
ח יח "א על תז"בהגר (1669א"ס של א"ו במהבטשאשר משם הגיעה הארה ש ,א"דרדל

הוא הטורנא הרי  [א נפיק אוירא על מוחא"מרדלכלומר ש). ה עד אתבסמו"ב ד"ע
א "ז ע"צ י"א על ספד"בהגרוכן ב, ה בוצינא"ב ד"ח כד ע"תזעל א "בהגרב' ועי –ל "הנ
על ו, ])א לג"מ (1671 גוף וברית חשבינן חדשכן, ת דעתיק"הוא תו, 1670ה האי מתקלא"ד

 א"רדלואז , )ה וענין רצוא"ד ד"צ יג ע"א על ספד"בהגר(ס "ס בא"ידו מתקשר המו
האוירא , )ה גליף"א ד"ח יח ע"א על תז"בהגר(במצח מתגלה  וס"מתלבש בתוך מו

 1672ס עצמו הוא שורש הגבורות"ואילו מו, ס הוא שורש החסדים"שבין הגלגלתא למו
ב "הוא בעצם זיווג של חו, ס"זיווג דאוירא ומו). ה ובטש"ב ד"ח יח ע"א על תז"בהגר(

. )'ה וענין ג"א ד"צ יד ע"א על ספד"הגרב (ק"בעביותר שעליון הזיווג ה והוא, א"דא
א הרי הוא הראש שהוא "ר דא"פירושו הוא הג, 'רישא סתימא'היות השורש ב

ולא , א"והנה עיקר התיקון תלוי בגוף רדל). א לג"מ(המקום הסתום ביותר באדם 
 .. )ה אתקלו ביה"א ד"ז ע"כן י, ה ואף שאמרנו"א ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(בראשו 

ï÷úî äåäã àøäðàì -  א "מ(כלומר שכאן הוא תחילת התיקון שהתחיל להאיר
אור היסוד הכולל את  -ïéøéäð äîëá øéäðúàå óìâúàå àçåî éàäá ùèá  .)לג
אמנם במוח הוא סתום . ב" דעת הכוללת את חו'ונעשה שם לבחי, ה בא למוח"נו

 ביאה לכן עיקר החקיקה והגילוף הם במצח בסוד. ואינו יכול להתגלות אלא במצח
. )א"קכט ע(ר "ר הנהירין שבאד"והיינו ע, בכמה נהיריןכ אתנהיר "ואילו אח, ראשונה

ר שם הוא בהעלם "כ באד"משא, אמנם כאן מבאר יותר בעניין הבטישות שבמוחא
 יוצא האור מהמצח, ל"דהיינו שאחרי הבטישות הנ -íéùøàå ÷éôàå  .)א לג"מ(

כמראה הפנים  -á àèéñåá .) לגא"מ(על המצח בגילוי " רשימות"ועושה מעין 
ל ששם במצח מתגלה מה "כנ -àçöî éàäá àã  .)א לג"מ(שמגלה על הפנימיות 

 ïåöø éø÷àã àøåäð ãç äéá íéùøúàå, èùôúà ïåöø éàäå .)א לג"מ(שיש במוח 
àð÷éãá àúúì, äàìò ãñç éø÷àå àð÷éãá àáùéúîã øúà àåää ãò – חסד 

                                           
אמנם אינו ברור כלל מהו גדרו של כל " נתיבות"ו" דרכים"ה "בחינות ה' א מזכיר כאן ב"המ 1666

 .מהם' א
א על "אמנם בבהגר. 'כד'ה האי מתקלא משמיט כאן את תיבת "א ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר 1667

 . א גורסו"ח יח ע"תז
 שכוונתו למידת 'א ו"ח א" ע'עיו, א"ב דהיינו עטרין דאו"ד ע"ח כ"א על תז" בהגר'עיו 1668
 .היסוד

שכן מהם , א"ב דרדל"ששורש הזיווג הוא בחו, ה והכלל"א ד" ו עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1669
היא " א"ג דרדל"חו"כ למעלה "ל שכוונת מש"ממילא צ. ס"יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו באוירא ומו

 .א"גבורות דרדללחסדים ו
 .ש גרסתו"ע 1670
 .ב" זהר פנחס רכג ע'עי 1671
  .שורש הזיווגהוא  לכן כאן 1672
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נזכר ה "חסד עילאה" יינו וה.מצחא ובדיקנא והוא מתנוצץ ב,מתלבש באויראדעתיק 
א על "בהגר (א"חסד דאאת לכן הוא מלביש ו , מתנהיר ונפיק אבאל ידו וע,כאן
א הוא שתולים את "והנה על אף שאמרנו שמרדל). וחסדה "ב ד"צ ו ע"ספד

ה "א ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר(פ אין תלייה זו מרישיה אלא מגופיה "עכ, התיקונים
ד יש צינורות אשר תכליתם הוא להוריד את "ג ת"בי -à àãå ãñç øöåð åäé .)ואף

נוצר "הרי הוא המזל המכונה ,  אלינו במדה ובגבול במקום התגלות היסוד'רצונו ית
וכאן הוא יסוד , )ן"ר הוא אותיות רצו"נוצ( הוא לעשות חסד 'שכן רצונו ית". חסד

, שבאבא הוא בסוד טיפהאלא , שהחסד העליון הזה נתגלה בו בפומא דאמה, דאבא
 ,àééìâúà ãë ïåöø éàäáå .)א לג"מ(והיינו בסוד אימא " לאלפים"ומשם בא למידת 

ïééôëúîå àðéãã éøàî ïéìëúñî - עוון נושא"אחיזת הדינין הוא ממידות ד "
וכאשר . וכנגדו התשובה, "ונקה"ואילו יסוד דאימא הוא מידת , "וחטאה" "ופשע"

לפי ששורש השרשים , אזי כולם מתכפיין, 'נו יתעושה מאהבה עד שמגיע לרצו
   .)ש" יעוייא לג"מ(ל "שלהם הוא משם וכנ

 àùéã÷ à÷éúòã àùéøã éåðéò– א "בהגר (ס"וממבאה עין העליון ארת הה
לכן נקט כאן בלשון , א יש רק עין אחת"לא, )ואמר דנהירוה "ד ד"צ ו ע"על ספד

 מכונה בשם 'והנה השגחתו ית. )יןכד אתגליה "ד ד"צ כא ע"א על ספד"בהגר (1673יחיד
פ במצח "ועכ.  במוח היא סתומה מאד'ואפילו שההשגחה הבאה על ידי רצונו ית, עין

שכן ההשגחה האמיתית , אמנם אין זו השגחה ממש, 1674"ציץ"יש קצת גילוי המכונה 
 אלא , דגופאיה הן תרין פלג"נו -ïìé÷ù ãçá ïéøú  .)א לד"מ(אינה אלא בראיה 

נחשבים למידה  ם לכך ה,ימינאהם כאן שניהם אמנם  ו.זה שמאלאשזה ימינא ו
אלא ששל ימין הוא יותר רחמים , שני עינים הןהאמת לאמיתה היא שמ " ומ.אחת

 בחינות 'והנה על אף שההשגחה היא בב). ה ואמר עינא"ד ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר(
לא להכניע את וכל מציאותו אינו א, א השמאל נכלל בימין"בא, דהיינו חסד ודין

" תדיר"הוא  -àøéãú ïéçâùàã  .)א לד"מ(שכן שם הוא שרשם , היצר הרע והדינים
, והוא בסוד יסוד דעתיק,  ולא מחמת עבודת כלל ישראל'מחמת בריתו והבטחתו ית

למען שמו ' מ במקרא"כ בכ"אמהמכעניין  והיינו ,שהוא למעלה מהשפעת מעשינו
àìå  .)א לד"מ (תלות בעבודת כלל ישראלת ללא "כלומר שהשפע בא מהשי, ''וגו

 ïùéé àìå íåðé àì áéúëã íéàð)àë÷ íéìäú (- בחינות של הסתר 'יש ב 
וכנגדם . 'יישן'והיינו , ויש סילוק המוחין, 'ינום'והיינו , יש כיסוי העיניים: להשגחה

ת "פ קיום מצוות ל"ואילו ע, ע יש גילוי או סילוק המוחין"פ מ"שע, ת"ע ול"יש מ
עיקר  - ìàøùé øîåù, àùéã÷ ìàøùé .)א לד"מ(ע אם יש קטרוג וכיסוי העין נקב

מדבר על כאן והנה . 'שישיגו את השגחתו ית,  הוא בשביל ישראל'רש רצונו יתוש
, ישראל זוטאבבחינת  כלומר שאינודהיינו ישראל סבא , "ישראל קדישא "בחינת
מר הנהגת ישראל סבא הוא כלו) א לד"מ ()הושע יא א(" כי נער ישראל"בסוד שהוא 
 מתבארוכאן . דאצילותי "נהבסוד נער ישראל הוא אילו  ו1675 דאצילותת"חגבסוד 

äéì úéà àì êë ïéâá  .1676ת"הנהגת חגאת  אפילולהשיג היא שתכלית כלל ישראל 
úåñë àìå àðéò ìò ïéðéáâà - "הרי הם לבושין , "גלדי עינא"הוא כינוי ל" כסות

   .)א לד"מ(והגבינין המה המכסים על האור , לאור בכדי להתגלות במדה

                                           
  .ל"ט וק"ר קכ"דאאת דברי המביא ש ש" ע1673
דהיינו " הצצה"הוא מלשון " ציץ"ש, ה ואמר רעוא"ג ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר' עי 1674

 .הסתכלות
אריך אנפין ישראל ' ת נק" דת,ל"וזדמיניה יומין ארוכין ה "א ד"ז קלט ע"א בתיקו" בהגר'עי 1675

 אב זקן כי , כי זקן יצחק,ת אברהם זקן" דסבין הן בחג, ויסוד זעיר אנפין נער ישראל ואוהבהו,סבא
  .י נערים" ונה,'כבדו כו
 .1197לעיל הערה ' עי 1676
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 àåääî øéäðå óéìâúà àçå– התגלות הלובן שבוי "מסתלקין ע גווני עינא, 
המוחא אין ). ה וזה האוכם"א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר (ס"ובמהלובן ההוא תלוי ו

וכאשר נחקק אזי נהיר ממה , לו דבר מעצמו והכל הוא ממה שהאוירא חקק בו
כנגד ( בחינות 'השגחתו נחלקת לג - àìéòã ïéøååç úìúáä .)הא ל"מ(שקיבל 

ולכן שלשתם מכונים כאחד , אמנם כאן כולם הם בתורת חסד גמור, )ר"חד
 .)א לה"מ(א " הגוונין דז'שכן הם שרשים לג" תלת"כ נקראים "והנה אעפ, "חיוורין"

ïéôðà øéòæã ïéðéò ïééçúñî àã àøååçá,áìçá úåöçåø áéúëã  )ä øéù (– 
" מסתחיין"ה ,)ה ואמר דנהירו"ד ד" ע' וצ"א על ספד"בהגר(בחינה זו איננה תמידית 
ð" à(àåäã  .)ה חד רגשא"א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(עניינו סילוק הצבעים 

àåääá (äàîã÷ àøååç, ïéøäðå ïééçúñà ïéøååç øàùå - אינם  שאר החוורין
אלא ,  ואינם אלא דיניםתם מציאועצםמצד ) חסדים' כלומר בחי, לבנים' פי(חיוורין 

שפיע מההחוורא קדמאה שהיינו רחיצתם וליבונם על ידי ' אסתחיין'שעל ידי ש
אם  אשר על כןו.  הם נמתקים והופכים להיות חסדים הארת חסדים מלמעלההןעלי

המה לכן . היה מתהוה מהם דין בירידתם, היו מאירים למטה ללא הלבנה זוהם 
כל  - ïéðéöåá øàùì .)א לה"מ" (נהרין"כ הם "רק אחו, "אסתחיין" כיםמתחיל

כמו כן חיות האדם היא . הרי הם נרות ובהם נאחז האור, "בוצינין"העולמות מכונים 
   .)א לה"מ(הרי הוא האור , 'כנגד רצונו וחכמתו ית, "נר אלקים"

 àúëøáã àòéáð éø÷à àçåî-  כאן מפרש איך כל הברכות והטובות
ק "שכן עצם המקור הוא מוח דע, 'רי הוא השגחת חסדו יתה, ק"תלויים בעין דע

ìëã àòéáð  .)א לה"מ(עיניים ה מה ה,וממילא מקור גילוי אורו,  לבושומנםא
 åçëúùà äéðî ïàëøá-  אשתכחו(כלומר שרק נביעת הברכות היא אשר נמצאת (

àçåî éàäã ïéâáå  .)א לו"מ ('ס ית"מכח הא והיא באה. ולא עצם הברכות, שם
èéäìá â ' àðéòã ïéøååç - ולכן שם הוא . בעין חוורין ש'המוח סתום ומתגלה בג

שכן שם הוא , "להיט"ומכונה , פךיו לה"אם הוא להטבה או ח, עיקר שורש ההשגחה
 ìú àðéòáä äéá .)א לו"מ(ן "דהיינו העלאת המ, שורש האש של שלהובי דרחימו

àúëøá, àðéòã åøååç ïééìú àçåîá àäã – דרגא דתרין ביעיןב ,ןים הישני עינ, 
לכן כמו כל זיווג הם .  ומתארך מהן וכולל אותן,יסוד נפיק ביניהוןה "הוחוטמא 

צ ז "א על ספד"בהגר(תלויים במוח בדרגה דדעת שהוא פנימיות היסוד בכל מקום 
   .1677)ה וביסוד קיבוץ"א ד"ע

 ïéôðà øéòæá çâùà ãë àðéò éàä1678)ïéîìò (1679)ñ" ïéôðà ïøäðúà à
åãçá åäìë ( åãçá åäìë ïøäðà- פ רוב " הנסתרת שע'א הוא כינוי להשגחתו ית"ז

הרי , שכן הפנימיות, לכן הוא מכונה זעיר אנפין. נראית כדרכו של העולם הטבעי
ק מאירה שלא על "וכאשר השגחת ע.  אין מתגלה ממנה כי אם מעט'היא רצונו ית

שכן כל העולמות , "כולהו בחדו"אזי , "אתנהרן אנפין"פי הטבע הרי הוא בחינת 
 .)א לו"מ(והבריות שמחין מפני שהטוב מתרבה בעולם בכל מיני טוב שיש בעולם 

 àìàîù äéá úéì àðéîé àìë àåä àã àðéò-  א לו"מ(ולכן הוא בלשון יחיד(. 
ïéðååâ éøúá éøú àìàîùå àðéîé àúúã ïéðééò.   

ðöáàúåòéàøôñã  )ב"כ ע(é àäã àðôéìåà  'é äàìò 'ä äàúú 'àìòä ä '
å äàúú 'å äàìò 'äàúú,à ìë ïåðé ïééìú à÷éúòá ïéàìò – כאן מתבאר 

 'ה ה"א ד"צ כא ע"א על ספד"בהגר(א "א הינו שורש למתקלא דז"שהמתקלא דא

                                           
 .ה חד רגשא"א ד"צ כב ע"א על ספד" בהגר'עי 1677
 . אדירים לו לא גורס את המוסגרמים 1678
 . הוא משמיט'אנהרן כלהו בחדו עינא'מים אדירים לו גורס את המוסגר ואילו  1679
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 1680א"ד דז"א הוא דוגמת חב"ר דא"והג, )ש בגלגלתא"ה וז"ג ד"וכן שם ע, עלאה
א על "בהגר(א "ן דאוהיינו סוד מזלי, 1681)ה והוא דרגא"ב ד"צ ט ע"א על ספד"בהגר(

 בעצמו רק א"אאין מתקלא באמנם אליבא דאמת ). ש אתייחד"ה וז"ג ד" טז עצ"ספד
לא ה "ג ד"וכן ד ע, ואמרה "א ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(א "בהתפשטותו שבמוח דז

 ùîî ïåðéà àìà ïééìú åàì ïåðéà ïéôðà øéòæá, àùéã÷ à÷éúòáå .)אתאחד
ïééìú,î àééñëúà à÷éúòã àîù àäã àìë,çëúùà àìå , ïååúà ïéìà ìáà 

 ïåîéé÷úéã ïéâá à÷éúòá ïééìúãïåðéààúúìã ,ïåîéé÷úé àì éëä åàì éàã   - 
דהיינו , )ש ואמר"ה וז"ג ד"צ כח ע"א על ספד"בהגר(א "זא אלא דרך "אין גילוי לא

עצם . 1683)ג כד אתגלי"כא עצ "א על ספד"בהגר (1682ו"יה 'הרי הוא בחי, במתקלא שבו
אינו תלוי ש כלומר היה הוה ויהיה' בחיב הוא 'שכן רצונו ית, ה"ויהרצון נקרא ה

 'אה: ' והנה בחינה זו נחלקת לב.מחד אמנם הוא כולל את כל ההוויה מאידךבזמן 
 הגלוי יכול 'ורצונו ית.  היותה שורש להנהגת העולמות'והב, רצונו הפועל בגילוי

כ היא "ואח, ' האות ישכן יש חכמה הסתומה במוח בסוד, ה"ה ב"ליקרא בשם הוי
 הרי היא 'ומשם היא יורדת בקו הגרון בסוד האות ו,  הבלים'מתפשטת בלב על ידי ה

וביחד היינו גילוי ,  מוצאות הפה דהיינו דיבור'כ יורדת לצאת בה"ואח,  קול'בבחי
 דעתיקא לא רמיזא 1684ש"וכמ, א ליקרא בשם כלל"בעתיקא א. ה"ה ב"דשם הוי

אמנם בחינה . ה"ה ב"כן שיקרא בשם כלל ואפילו בשם הוילכן לא ית. באורייתא כלל
   .)א לו"מ(לכן הכל תלוי שם , ת"זו היא שורש לכל ההויו

 àééìâå íéúñ àùéã÷ àîù êë ïéâáå- א וגם "כלומר אנו קוראים גם לז
 .1685)א לז"מ ('דהיינו מרצונו ית,  באו'שכן כולם משרש א, ה"ה ב"א בשם הוי"לא

úòã äéìá÷ì íéúñã àåääàùéã÷ à÷é,àìëã àîéúñ , àåääå 1686) àééìâúà
àééìúã äéðéâá (1687)ñ" àåääã éðéâá éìâúàã à1688)àééìâúàã (àééìúã (

 ïéôà øéòæá- ק "אין הכוונה לע, ה למקום הנעלם"ה ב"ז שאנו קוראים בשם הוי"ד
שאף הם נעלמים , ק"אלא כנגד הנעלמים שהם דוגמת ע. שכן אינו רמיזא כלל, ו"ח

ה שם "ט חשוב שם הוי"ז מובן מ"ולפ. ק"ערכנו הם בבחינת עמאתנו וממילא ב
 'בין בבחינות הנעלמות בין בבחי,  בשם זההא לקרות"לפי שאין בחינה שא, העצם

שבכל ברכה  כלומר -àééìâå íéúñ ïééòá ïàëøá ìë êë ïéâáå  .)א לז"מ( הנגלות

                                           
אמנם אין , א"א הוא משל ודוגמא למה שקורה בבחינת א"שכן ז, על אף שאמת הדבר הפוך 1680

 .ולכן מבחינתינו המה משל ונמשל, א"לנו השגה בא
באותה חדש ששממשמע שלכאורה , ש אתייחד"וז ה"ג ד"צ טז ע"א על ספד" בהגר'עי 1681
ו של כל בחינה קשורה " שיהלמעלה למעלההוא כן שתחתיו א "זלו של עתיקא קשור " שיההמידה

  .לבחינה שתחתיה
ז שבעתיקא "ש טמיר שמביא מהאדרא כאן פירוש לד"ה וז"ג ד"צ כח ע"א על ספד"בהגר' עי 1682

א הוא "ו בא"וכנראה שכוונתו שגילוי של יק, א"אלא בז) צ שם"לשון הספד(לא מתיישבן באתרוי 
,  דברינו שם'עיאמנם . ז"ואתא למימר שאין גילוי לד, צ"הנזכרת בספד" התיישבות"עניין ה' פי

אמנם יתכן . ק כמו שמשמע כאן"ולא לכל הע, א"שדבריו שם מייחסים בחינה זו דווקא לרדל
 .ה ואמר פעם"ג ד" א עצ"א על ספד"בהגר 'עי, "ביה תליא אין"שחסרון המתקלא שם הוא מכיוון ש

  .ה ואמר צרירא"א ד"כא ע, 'לעילא כו' וה "ד ד"צ כא ע"א על ספד"בהגר 'עי 1683
 .ב"אדרא רבא קלב ע 1684
רק על ידי " וגליא", "סתים"שהוא , ה"שכוונתו היא לשם מ, ב"ב יט ע"ו כללים ח" לש'עי 1685

 שם קכו 'ועי. י"אינו כי אם על ידי שם אדנוכל גילויו , ה סתים"ששם הוי, ג"שם לא ע' ועי. ן"הב
 'והנה עי. ה סתים"על שם השם אלקים שמתגלה כאשר שם הוי, ל מכונה אלקות"שגילויו הנ, ד"ע

י הרי הוא שם "ואין מתגלה אלא בשם אדנ, ע"שהם טמירין בבי, ג"א כו ע"ו ביאורים ח"לש
שמשייך את זה , ג"א מז ע" ביאורים חו" לש'ועי. ע"ומתגליין מצד פעולותיו בבי, דמלכות דאצילות

  .בכל מקום ומקום יש מקצת גילוי ומקצת סתימה, סופו של דבר. לכל האצילות בכללות
 .מים אדירים לז גורס את המוסגר 1686
 .מים אדירים לז לא גורס את המוסגר 1687
 .מים אדירים לז לא גורס את המוסגר 1688
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ה "ג ד" כח עצ"א על ספד"בהגר(א "זגם את בחינת ק ו"ע 'עלינו להזכיר גם את בחי
וכן , א" כנגד פרצוף ז'אתה'דהיינו שבכל ברכה יש להזכיר לשון נוכח דהיינו , )ואמר

כי אין הברכה תלויה אלא בדבר , ק" כנגד בחינת ע'אשר קדשנו'לשון נסתר דהיינו 
àùéã÷ à÷éúòá (ïééìúã ïîéúñ ïååúà ïéìà1690  .)א לז"מ (1689הסמוי מן העין

1691 ïééìú éàîà ïééìú1692é 'é àîéé÷ì 'àúúìã (- בחינה זו הסתומה אף מכיוון ש
 לכן אין די ,"תליין בעתיקא"רק אלא , עדיין אינה בעתיקאא "זה "אתוון הדהיינו 

כ " שאל.וצריכים נמי לכתוב שהם תליין בעתיקא, "סתומים וגלויים"בלומר שהם 
ה מורה "ה ב"ה כלל שהרי שם הוי" היה לנו לקרות את אלו הסתומים בשם הויא"א

אם לא היו תלויים למימרא ש. 'דבוקים ברצונו יתהאתוון דהיינו ש, יומו הנצחיעל ק
ñ" àçöîá àúìâìåâá éàãå à(1693 .)א לז"מ( לא היה להם קיום כלל 'ברצונו ית

é àéìú ïéðééòá ')ñ"éàîà à (éì àîéé÷ì àééìú àîà 'àúúìã(.   
 àîèåç–אתיקוני גלגלת של 'זה ו'וה ניםתיקוהתיקון הכולל את ה ו זה 

 ש"ובחינה זו מכונה חוטם ע .1694)ה תרין נוקבין"א ד" ז עצ"א על ספד"בהגר(א "דא
ה "בה "הוישם  ' כלומר בחי,ג"ה דס"הויבסוד ם הוא "חוטו. שמשם מתגלה הרוח

הזו ועל ידי ההסתלקות , מעלה ואינו מתגלה למטההאור לאחר שסג לה ותשנתהו
נעלם ממילא ג ו" ס'בחיבהוא  כן אף ש,נעלםהוא  הכלי הנה אף ו. כלי'נתהוה בחי

וברוח הזה , הוא נשיבת הרוחהרי פעולת החוטם את הוא עושה פ "עכ מנם א,מאתנו
א והחוטם ה - àîèåç éàäá, à÷ùãøôã àá÷åðá .)א לז"מ(הכל של חיות התלוי 
 אשר שם גנוז חסד ,שורש אבאה "הא "סוד קדוב ,1695"מגדל הפורח באויר"בסוד 
המגדל כן ש, 1696 מגדלואותגנוז בהא "סוד יסוד דרדלא הו דפרדשקא ' ונוק.א"דרדל

øéòæì ééçã àçåø áéùð äéáã  .)א לז"מ (1697והיסוד נבנה מבינה, בינההוא עצמו 
 ïéôà– ק שהוא בשלימות ביום "והוא התגלות החוטמא דע, חייםבא  מהפרדשקא

א "בזששורש גילוי הדינים  .)ס מלחמת"ה וז"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר (הכיפורים
àîèåç éàäáå  .)א לט"מ( ובו שורש הדינים בפועל ,הוא האףהרי הוא בחוטמא 

ä àééìú à÷ùãøôã àá÷åðá'1698 – רוחא  היא בסוד חוטמא ושם מושרש 'האות ה
 נקבים שניהם 'בבו  שיש ג"והנה אע). ה והענין"ד ד" לה עצ"א על ספד"בהגר (ס"ודמ

 ä àîéé÷ì' àøçà .)א לט"מ(ע "בפכבחינה נחשב  מהם אינו 'כל א לכן ,כחדפועלים 
 àúúìã- וכן פנימיות וחיצוניות ה בסוד "ה, יסוד ומלכותבחינות  מהנוקבין הה 'ב

הוא חיי הרי מזבח החיצון בהסליחה הוא כן שורש ש, מזבח הפנימי ומזבח החיצון
שכן הארות . אילו חיים באים מהמזבח הפנימי הרי הוא מזבח הקטורתו, 1699דחיי

ממקום רחוק וגבוה יותר מאשר ההארה  ות הכלי לעולם באותהמחיות את חיצוני
 äàîéúñ àçåîî ÷éôð àçåø àãå,çåø éø÷àå à .)א לט"מ(הכלי  הבאה לפנימיות

                                           
  .ל למעלה בעמוד"ס כנ"הרי הוא המו 1689
 .ם לז גורס את המוסגרמים אדירי 1690
 .ליתא" תליין"במים אדירים לז  1691
 .לית ליה" 'י"מים אדירים לז האי  1692
 .מים אדירים לז לא גורס את המוסגר 1693
 .א"ר קל ע" לעיל אד'עי 1694
  .'ה וענין ג" דא"ד ע"צ י"א על ספד"בהגר' ועי', ח צלם פרק א"ע'  עי1695
 .ה תרין"א ד"צ ז ע"א על ספד"על פי הבהגר 1696
והוא סוד , ו דאהלות"ש רפ"שפרדשקא הוא עמוד חלול כמ, ב"א לט ע"ו ביאורים ח" לש'עי 1697
 לקיימא 'ושם תליא ה, א"שזהו מלכות דרדל, ב"ש צז ע" הקדו'ועי.  דהיינו רוח החיים שבו'האות ה

  .הרי היא מלכות דאצילות,  דלתתא'ה
 של יום 'ה' שזהו הא"ע עד ע" ב'ועי, ה ואמר אנקיב"ד ד"כא עצ "א על ספד" בהגר'עי 1698

 .ששי'ה'
 .ב"ר קל ע"אד' עי 1699
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 ééçã- וחד " :)ב"קל ע( ר"זכר באדנ הה רוח החכמהיינוו,  והוא הפנימי' הנקב הבוזה
א "מ( ימאההוא החכמה סתהרי ס "ממוהוא  שרשו האמיתי לכן ".רוחא דביה זמין

ש "מוכ - àçéùî àëìîã àðîæá àúîëç òãðîì ïéðéîæ àçåø éàäáå .)לט
 .)א לט"מ(מלך המשיח הישרה על ש הרוח וזהכן  ש"ובההוא זמנא יתער" 1700ר"באד

áéúëã  çåø åéìò äçðåéé'åâå äðéáå äîëç çåø ' )àé äéòùé (- רוחות ה 'על ידי ד
   .)א מ"מ ("'רוח ה"לים בוכלהרוחות  'גכן כל ש, ה"ה ב"ויהאת שם האלה ידעו כולם 

ïéøèñ ìëî ïééç àîèåç éàä1701 -  ס בד"ראשית התפשטות המוהוא כאן' 
אפילו  -àîéìù åãç  .)א מ"מ(החיים הוא שורש  לכן שם ,ות וכולם טוב,רוחותה

çåø úçð  .)א מ"מ(לימות שבכשהיא  השמחה תמשם נולדכן  ש,טובהוא רוח צפון 
 – ïéôðà øéòæã àîèåçá àúååñà .1702)א מ"מ ("וונחה עלי" כ"אמהמעין כ -
, )ה והישר" דד" לב עצ"א על ספד"בהגר (רפואה לכל המחלות תנמצאק "חוטמא דעב

ה "ד ד" לה עצ"א על ספד"בהגר (הרי הוא שורש התיקון, 'שם השורה ששם מכיוון 
 אורכא , כלומר.א" אא בשם"מחמת זה יתכנה ז ו,א" אז יהיה נחת רוח לז.)והענין

 'åâå åôàá ïùò äìò áéúë àðîé÷åàã äîë .) מא"מ (1703א"אפים של זהרפואה לו
)áë á ìàåîù (– אף" שכנגדן הן "גחלי אש" ו"אש" ו"עשן"א הם " שלהובין דז'ג" 
בהם  נאמר שג"עאוהנה  . שכולן הן באף,)א"טז ע(ז "תהנזכרים ב" משחית" ו"חמה"ו
אף הוא שורש ה .)1704אמר תלתה ו"ג ד" כג עצ"א על ספד"בהגר (עיקרם באף" פיו"

סוד רוח וברוחין ה 'וכולם נתקנים על ידי ד, 1705בחימה ומשחיתהוא  כו והמש,הכעס
ה שיש ז -) çî äéòùé( êì íèçà éúìäúå áéúë àëäå .)א מ"מ(חכמה סתימאה 

קרבנות י "ע על ידי תפילתו או הדיניםוהמתקת  הוא מחמת העברת , חוטם'כאן בחי
   .)א מ"מ(כולו טוב להיות הופך הוא אזי ו או תורה

ä íé÷åà àáñ àáéé áø éáã àúãâàã àøôñáå 'àîåôá, àì àëäå 
éëä àîéé÷úî,  àôøèöà àìå)ñ"éøèöà ààðë(1706,òà "à÷ìñ ãçáã â, àìà 

äá 'àéìú àðéã,àéìú àîèåçá àðéãå ,åôàá ïùò äìò áéúëã ,éàå   àä àîéú
ìëàú åéôî ùàå áéúë,àéìú àîèåçá àæâåøã àø÷ò .   

ú ìëé÷ù àçåîá àùéã÷ à÷éúòã ïéðå÷è ïð÷úúî íéúñå – קיום ב
ת "לוהנה קיום ה. ת"למצוות ע ו"מוקיום דתורה לימוד ה:  בחינות'תורה יש גה

ואילו . 'שקיט'כ דהמוחא הוא "משלעשות והיינו מ להמנע םטבעיה תרי שבי"נעשה ע
המוחא כ ש" והיינו משהצנע לכתובסתימו לעשותם צריכים כראוי ע "משם קיום ל

ïéðå÷ú ìëå  .)א מא"מ ("ןנמתתק"התורה לימוד וכולם על ידי , "סתים"הוא גם 
ïéôðà øéòæã,ïð÷úúî äàúú äîëçá , áéúëã )ã÷ íéìäú ( äîëçá íìë

 úéùò- אף ללא ,המצוותא על ידי לימוד התורה וקיוםוא ה"כל תיקון הזש כלומר 
וונותיהן ופנימיותין אבל כ, רק בחכמה תתאההוא זה כל  מנם א.שום כוונה כלל

 .עולים לשרשםהם הוא הסודות הנעלמים ואז הרי  ,ק"ס דע" על ידי מוניםנתק
 äå' àììë .)א מא"מ (1707עליונההבחכמה הוא זה כל ו, עליית העולמותעניין  יינווה

                                           
 .ב"קל ע 1700
 .ס מלחמת"ה וז"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1701
 .ה תרין"א ד" ע' זצ"א על ספד"בהגר 'עי 1702
 .ע אם כוונתו לומר שאז לא תהיה בחינת מטי ולא מטי אלא שהכל ינוח על מקומו"צ 1703
 .ה ואמר ותהר"ב ד" כז עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1704
 .ב"ר קלז ע"אד 1705
 .מים אדירים מא לא גורס את המוסגר 1706
ואורייתא ,  חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו:ב"ו ע"ז כ"תיקו' עי 1707

א שהן "ל לאו"ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא
פרצוף שם ' ועי, רוחובנשמתו של אדם שורה במוחו וש' ף פתח ג"אחש "פת'  ועי.כ"ע, 'לעילא וכו

מקיים [ואם ' מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז"ז
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 éàãå àìëã- א סוד הנוקי ה'אות הכן ה ש,'סוד הנוקאת  מפרש ,א"א וז"אחרי א' ,
נחשב הדבר  ולכן .'השגחתו יתאת  העולם המקבל יינודה ,הוא כללא דכולאהרי 

הרי היא (ברצונו ת "כן השי ש,' ונקודה שבתוך הד'בכל דבר בעולם יש דכאילו 
ä ïéá äî 'äì',ä  ' àðéã àëäã .)א מב"מ ('הדבחינת על ידי בעולם פועל ) הנקודה

äðî øòúà,éîçø åâ éîçø àëäãå  – ג שהוא"ס'  דחוטמא הוא בחי'העל אף ש 
כ כאן " וזהו מש. כולו רחמיםממילאא " אמנם מאחר שהוא בא,דיןמידת ה לעניין

   .)א מב"מ" (רחמי גו רחמי"הוא חוטמא ש
 àùéã÷ à÷éúòã àð÷éãá– גם סימן א ווכאן ה, כבוד לאדםסימן א והזקן ה

 .)ואמר יקירותאה "ד ד" יז עצ"א על ספד"בהגר(ת הדינים יגילוי רחמיו וכפיעל 
על ידי בטישא הנעשית תלבשת באוירא המא "מרדלהשפעה  הם דיקנאשערות ה

, ה פנימיות הבריות ותכלית בריאתןתנתגלכן על ידיו לבוש הפנימי שה והוא .ס"במו
àìæî àìëã åøé÷é ìë àéìú  .)א מג"מ(א " כל כחות הסטיםועל ידי גילויו נכנע

 éø÷à àìëã– ואמר כלאה "דג " יט עצ"א על ספד"בהגר (1708ג נכלל הכל"יה במזל ,
הוא הרי  "ונותינוויכבוש ע"קרא דסוד ה "ה 'חהתיקון ה מזל זה הוא .)ה בההוא"וד

את לל וכ' חהמזל  ולכן ה, והוא שורש הגבורות.)א"ברכות י ע ("כבשי דרחמנא"סוד 
 שכן גזרה חכמתו אלא , אפשר להשיגו הוא דבר שאי"מזל" .)א מה"מ (1709כל הדיקנא

 ר"כ באד"כמשו הכבוד דהיינו שורש - æî àð÷éã éàäîàúåøé÷é àì .)א מז"מ ('ית
ועל בגדי הכהן הגדול נאמר ". יקנא נחית לדיקנא דכהנא רבאמהאי ד" :)ב"קלב ע(

 - ð"àøé÷é àìæî éàäî à ( ïéøé÷é ìëã(1710 .)א מה"מ ("לכבוד ולתפארת"שהמה 
 . כלל כל הדיקנא1711 המזל הואשכן , הכבוד של כל הכבוד נובעהמזל עצמושכן מ' פי
 עיקר שכן , בלבד בכללותכי אםהדיקנא בפרטות את  מזכיר ינואהנה האדרא זוטא ו

 åäìë éàúúå éàìò éìæî .)א מו"מ( והם נכללים במזלא ,א"ז מדבר באו"האד
 àìæî àåääì ïéçéâùî-  וכן ,עולם העליוןהצורת כעין א ועולם התחתון ההצורת 

הוא רצונו הרי  ,מזל הזהולכן כולם מחכים ומצפים שיתגלה ה, מעלהלהוא למעלה 
àìëã ééç àééìú àìæî éàäá  .)א מו"מ(ק " במדותיו הנעלמים הנקראים ע'ית

 éðåæîàìëã - ק "מו(" י לאו בזכותא תליא אלא במזלאנבני חיי ומזו"ל "חזכ "כמש
  בני חיי ומזוניובו תלויים, רצון העליוןההוא הרי  ,המזל הזהש כלומר .)א"כח ע
כנגד א ו ה"היה" ":היה הוה ויהיה"בסוד והמה  .היורד מלמעלה השפע  כלל כלדהיינו

, "יהיה" הוא כנגד "בני"ו, "והוה" הוא כנגד "חיי",  האדםלפניהוא נברא כן  ש,"מזוני"
àìæî éàäá  .)א"ע קלה ע"ב(ג "כלומר מהמזל הי, )א מו"מ ('והם באים מחסדו ית
àòøàå àéîù ïééìú,àåòøã ïéîùâ  ,àìëã éðåæî æî éàäáàì, àìëã àúåçâùà 
ïééìú àìæî éàäá,ïéàúúå ïéàìò ïéìééç ìë  -  על ידי הדיקנא יוצאין האורות

   .)לבושין דיקרה "דג " ג עצ"א על ספד"בהגר(לכל העולמות מהמזלא 
}èôø: {úìú àìæîã àð÷éãá ïééìú àáè úåáøã àçùîã ïéòéáð øùò 

 àã àøé÷é-  הוא ושרשם , ד"ג ת" יתפנימיונביעין דמשח רבות שהם הג "יהוא כאן
התיקון משפעים וכולם נובעים ומו) ה בתליסר"ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר(ס "מוב

                                                                                                                         

בדחילו ורחימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד מוחין ] המצוה במחשבה שהוא
  .ל"עכ, בחינת נשמה שבו

  .ג הוא כלל הכל וכל הנהגת האצילות הוא ממנו"ד שתיקון י"עב לב "ו כללים ח" לש'עי 1708
ז נ "י אד"ושער מאמרי רשב, ח זווגים פרק ו"ל בע"כ במים אדירים הוא כדברי האריז"מש 1709

 .ז"א כאן חולק ע"אמנם לכאורה הגר, ב"ע
וכן הוא במים , ה ואמר כלא לכאורה אינו גורס את המוסגר"ג ד"צ יט ע"א על ספד"בהגר 1710

 .ם מהאדירי
אמנם . ג" או למזל י'ר אם כוונתו למזל ח"כמו שמצינו למעלה שיש החולקים בכוונת האד 1711

 .ל שדבר זה סותר את שאר דבריו"ד אינו נ"לענ
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 'החשאחרי שאמר והנה  .)ה ואמר נגדין"ג ד" יט עצ"א על ספד"בהגר (1712ג"הי
øéòæì ïé÷ôð åäìëå  .)א מז"מ(ג נכללים בו " חזר ואמר שכל הי,הנכללים במזל זה

 àìà åäìë àîéú àì ïéôðàæá ïçëúùî åäééðî äòùú"à,ïéðéã àééôëàì  - 
ה "ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר (1713א" לזתיקונים' כים רק טהולהתיקונים ג "מתוך י

 יח צ"א על ספד"בהגר(עיקר גילוי הדיקנא והוא  בכפיית הדינים ' כבודו ית.)ארבע עד
 ' בנוקן נטמא" הסטיאז, פ"נ פב"זושל כאשר יש זיווג והנה  .)ה ואמר יקירותא"א ד"ע
ף "ש אח"פת(זכר כאן נא ה"דיקנא דזה "המתגלה סוד הזיו המקיף ו ,תהומא רבאד
   .)יז

)ãëå (àìå÷ùá àééìú àìæî éàä1714 àøåáè ãò - עליון המזל ל כוונתו
טבור (עד הלב הוא עיקרו אמנם  ,)דגופא(עד הטבור לפרקים מתפשט דמעיקרא 

עד התפשטותו היא  ,קולאי בשהואהרי בתיקונו דהיינו כאן אבל  . בלבד)דלבא
 .1716)ד"ב קי ע"ה ח"ו דע"לש (1715טבור ממשדהיינו התפשטות תמידית עד לטבורא 

 ïééìú äéá àùåã÷ã ïéùåã÷ éùåã÷ ìë– הרי היכל השביעי הנגד כג הוא "מזל היה
, ק ולא בבריאה" בעהוא ובגלל ש.קדשי קדשיםמכונה  ולכן הוא , דבריאהק"קהוא 

כולם כן ש, )ה ושבעה"ד ד" יט עצ"א על ספד"בהגר(דש ו ק פעמים'נחשב הוא לג
 -  èéùô àìæî éàäá1717å÷ã àúåèéùô àøèäàìò 1718 .)א מח"מ(תלויים במזל 

א "בהגר(חכמה ב היא אתגליאבאילו  ו1719א"בטמירא היא ברדלשלת האצילות יתח
הוא הרי נ "דוסוד תיקון המתקלא בלומר ש וכוונתו .)ה שלכן"ב ד" א עצ"על ספד

 שרש .)האי מתקלאה "ד ד" ג עצ"א על ספד"בהגר (א"י ברדלו תל,ןעיקר התיקו
ב " ד עצ"א על ספד"בהגר (בבחינה זו ואא ה"הם מוחין דזהרי הזיונים של המלכים 

ש "כמו ,ת"הוא תהרי  מתלבש ברעוא דרעוין  דעתיקת"חסד דז .)אתקלו ביהה "ד
התפשטות וא א וה"באוירא דקדזה מושרש  וכל ,ת כליל בחסד לימינא"לקמן שת

האור של סוד זה ו, )ה מתקלא קאים"ב ד" ד עצ"א על ספד"בהגר (כאן הנזכרא "הקד
ג " יח עח"א על תז"בהגר, ה מתקלא"ג ד" ע' דצ"א על ספד"בהגר (1720יום הראשוןה
) א"מרדל( האוירא אורהא ויציאת " הזדככות הקדמבאר את עניין כאן ).ה וההוא"ד

ס " במל כלולה"הנאוירא והארת ה, )ואמר ה"ב ד" ה עצ"א על ספד"בהגר (דרכו
) )ה וענין רצוא"ד ד" יג עצ"א על ספד"בהגר(ס "א מכונה א"הארה זו של הרדל(
 יב צ"א על ספד"בהגר(ומשם יורד במזלא , )כ"ה ואעפ"ג ד" ח עצ"א על ספד"בהגר(
האודנין ומשם נפקין , )ה וההוא"ג ד" יח עח"א על תז"ובהגר, קטרויה "ד ד"ע
א על "בהגר(  האוירא"קוטרא"' פי. )כ"ה ואעפ"ג ד" ח עצ"א על ספד"בהגר( הדיקנאו

הוא א " מוחין דזשורש .)ב"א ז ע"יהל אור ח( 1721א" ולא קד)ה קוטרא"ג ד" כד עח"תז

                                           
  .ד"ב לה ע"ו כללים ח"ובלש, א"ע קלה ע"וכן הוא בב 1712
 .ד"תלמשח רבות ולא היא ל כוונתו כאן דבריו לעיללפי  1713
 .א"ב ע"י נ"מרי רשב שער מא'עי: ו"גליונות הלש 1714
ודלא כדברי , לפי זה צריך לומר כדברי המים אדירים שהמדובר כאן הוא במזל העליון 1715

 .ד שמפרשה במזל תחתון"ב לה ע"ו כללים ח" לש'אמנם עי. א שפירשה במזל התחתון"הגר
 .540הערה ' עי 1716
ד "אמנם בדף יב ע. א"א ו בדף יז ע"ב וכא ע" ע'צ א"א על ספד"כן היא הגירסא בבהגר 1717

 ".פשיט"משמיט את תיבת 
א שבו נתלבש "קוטרא הוא לשון קשר וכללות והכוונה הוא על הקד: ו"גליונות הלש 1718

 .ה מתקלא קאים"א ד"ד פ"א ס" בגר'א עי"הכללות דרדל
 .רה הקודמתו שבהע" גליונות הלש'ועי, הרי הוא הקוטרא עלאה האמור כאן 1719
 'אמנם עי, א ולא בעניינינו"צ נאמרו בביאור חסד דרדל"א על ספד"דבריו אלו שבבהגר 1720

 .א"ח שזה קאי על האוירא ולא חסד דרדל"א על תז"לקמן מהבהגר
יהל אור (א וכמובא לקמן "הנזכר בזהר בראשית טו ע" גולמא"א עצמה היא ה"שכן הקד 1721

 ).ב"א ז ע"ח
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ה "א ד"צ יז ע"א על ספד"בהגר (1722ס"האוירא דרך הקרומא למוה של זבבטישו 
, )א"כא ע(צ "בספדכ "וכמש ,א" אשר בקד'סוד היקוטרא הוא ב. 1723)אתקלו ביה

זהר (ובסוד , הראשוןחומר ה ונהראשונקודה היוון שהוא בבחינת כמ "קוטרא" מכונהו

 ולכן בהאי מזלא .ממנוהארה הדיקנא מקבל הנה  ו.קוטרא בגולמא )א" טו עבראשית
 רצון הנעלםהא תכלית יההרי א "הארת רדלאת יש בו כן  ש,א" הארת קדתמתפשט

òãéúà àìã  .)א מח"מ (1724א" רדליינוהו -ø ìëã àùéø àåää ïéùé .)א מח"מ(
 ïéòãé àìå òãåîúùà àìå- דלא : "א"הזכיר כאן שלש בחינות שישנם ברדל

, )כנגד יצירה( בהיכר מראה -" לא אשתמודע"ו, )כנגד עשיה( בפעולותיו -" אתידע
דהיינו גם  -ïéàúúå ïéàìò  .)א מט"מ ()כנגד בריאה ( בידיעת השכל- " לא ידעין"ו

גדול ככל שיהיה  ,נתו לפי בחי' כל א,כים והנשמות וגם בני האדם והגלגליםאהמל
àìæî éàäá àìë êë ïéâá  .)א מט"מ(א כלל וכלל " הרדל את יודעואינו משיגאינו 
ééìú ï– שבו הם תלויים והמזל .1726כאןש "כמו במזלא כלילן 1725רישיןה 'כל ג ,

תלי הוא נקרא , אחרוןא המזל הוההרי , שממנו מקבלים הם את כל שפעם, כלומר
א "וכן מוחיה דז, א אתכלילן במזלא"או .)היתהה "א ד" ט עצ"א על ספד"בהגר(

ון וכיוהנה מ). ה לבושין דיקר"ג ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר(אתתקן מההיא מזלא 
כולם שהוא שורש הכל הרי הוא כלי הרצון הנעלם הרי  ,א"שהמזלא תלוי ברדל

   .)א מט"מ(כ "תלוים בו ג
ð÷éãáâ àã à' ïèùôúî àðéîàã ïéùéø - שאין התפשטות  כלומר

 הרישין היא 'תיקון ג. )א מט"מ(ס "גלגלתא ומוגם לאלא , א"מגיעה רק לקדא "רדלה
éàäá ïøáçúî åäìëå  .)ב"ע קמה ע"ב(ב שלא היה קודם לכן "בכלל תיקון דשם מ

 äéá ïéçëúùîå àìæî- אמנם כאן יש , בשרשםל סתומים מאד "ר הנ"הג
ïéâáå  .)א מט"מ(הם בגדר נמצאים ולא נעלמים מכח זה  ו,ם גילוי במקצתאותמציל

 àìæî éàäá àúåøé÷éã åøé÷é ìë êëééìúïà÷éúò éàäá ïééìúã ïååúà ïéìà 1727 
כולם את ל וכלשאין עניינה אלא לג "יעוד תיקון  ו,ב תיקוני דיקנא" ינםיש -
המלכות בסוד א והר השלשה עשתיקון ה .)ה כד בעאן"א ד" כ עח"א על תז"בהגר(

 ,' נתפרש לדותכל אש, ו" רק יההוא ולכן עיקר השם .וא פרצוף בפני עצמוהוממילא 
כן לעולם  ש.ג ארחין"ג נימין וי" וכן י,ג תיקונין"יסוד בשהוא  ,ב"וזהו סוד שם י

, )ה וכן התחלת"א ד" ב עצ"א על ספד"בהגר( כלל כולם אלא והשלשה עשר אינ
א " דאד"ושורש היכי  מתבאר כאן .1728)א מט"מ ('לוי כבודו יתזה תלוי כל גיתיקון בו

ïééìú åäìåë  .)ש אתייחד"ה וז"ג ד" טז עצ"א על ספד"בהגר(א " דקדד"וביהוא 
 àìæî éàäá ïøáçúîå àð÷éã éàäáïéðøçà ïååúà àîéé÷ì äéá ïééìúå - כלומר 

 ,במזלאים נכללים נ כל התיקו.)'ה וג"ב ד" ע' טצ"א על ספד"בהגר(א "דזאתוון 
כאן כמו כן מתבאר  ו.ד"ג ת"ובהם נכללים כל י, אותיות של השםהובמזלא תליין 

ר המשיך שא כ,ממילא .א"של אבין האותיות א ל"ו של ז"יההאותיות בין שהקשר 
פ את שם "אמר בתחילה לכל  ,א"לזק "של ע ג התיקונים"ה את י"רבינו עמשה 

 אלא פירשלא ם  ש,שלחפרשת לכן ב ו.א"ק והשני כנגד ז"האחד כנגד ע, ה"ה ב"הוי

                                           
 .ד"דף ג עצ "א בספד"הגרמה שהבאנו לעיל מב'  עי1722
 .ואמר צריראה "א ד"צ כא ע"א על ספד" בהגר'עי 1723
אמנם לפי דבריו . ע"וצ, א"א דווקא ולא של רדל"שהוא לשון של קד, א" סוף רפח ע'עי 1724

  .העניין מיושב היטב, א שבו"א היא מהרדל"לעיל שעיקר הארת הקד
 . ויאמר אלקיםה"ב ד" יג עצ"א על ספד" בהגר'ועי. ר דאצילות"גכלומר  1725
וממילא יוצא מזה שהם , פירושו שהם נבלעים שם ואינם מתגלים" במזל תליין"כ ש"מש 1726

 .מקבלים שפע מהמזל התחתון כלומר התחתון המזדווג בעליון כדי להוציא הארות
 .ה והוא דרגא"ב ד"צ ט ע"א על ספד" בהגר'עי 1727
ע קלה "ואילו מהב, ד"ב ת" יהיינו" יקירו דיקירותא"צ משמע שה"א על ספד"מדברי בהגר 1728

  .ע"וצ, א משמע שהיינו המשח רבות שבהם"ע
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ולכן משה , א"א לאלו של א"ד דז"אין הגילוי של החיבור של הת וממילא  תקונין'ט
א "בהגר (1729 בלבד'עם אפכי אם במידות דפרשת שלח ה "שם הוי לא אמר ה"רבינו ע
   .)ס ויעבור"א וז"יב ע וכן 'ה וג"ב ד" ע' טצ"על ספד

éìñ àì éìîìàã÷ à÷éúòá ïååúà ïéìà  ïéðøçà ïéìà ïéîéé÷ àì-  כל כח
דהיינו , תיקאה שבע"הוישם בזכות ה  אינו אלאבמזלאה "בה "הוישם של ההשפעה 

 , éé êéøèöà ãë äùî øîà êë ïéâáå'éé 'àðîéæ éøú .)א מט"מ (ס עצמו"במו
åäééååâá àîòè ÷éñôå,àééìú àìæîá àäã àìë  - קודם שיחטא'אני ה"ש "כמ  "

 לאחר שיחטא ויחזור 'ואני ה", ק"רת עאהלא שלא צריך "זד בסו 'פי ,)ב"ה יז ע"ר(
הפסיק טעמא , )א נ"מ(ק כדי להתקיים "הארת עאת אז צריך כן ש, )שם" (בתשובה

 ,éàúúå éàìò éôñëúî àìæî éàäî .)א"ע פח ע"ב(בגלל הפרסא המפסיקה 
 äéî÷ ïééôëúîå- התגברות על כח ל וממילא 1730 או יראת העונשםמגילוי זה נגר

 äàëæ éàäì éëæã ïàî äé÷ìåç .)א נ"מ( הבושה דהיינואו יראת הרוממות , דותהמי
   .)א נ"מ(ל "בושה הנלדהיינו ליראה ו -

àùéã÷ à÷éúò éàä,ïéîéúñ ìëã àîéúñ , çëúùà àìå øëãà àì – 
 ,בשביל זההוא ז " שעיקר כוונת הא,א"אופרצופי ענין את מפרש מתחיל ועכשיו 

א הם "אועל אף שגם ו, סתום מכל סתימיןה שהוא ,ק"לכן התחיל לחזור ולדבר מעו
 ïéâáååäéàã ìëì äàìò àùéø  .)א נא"מ(ק סתום "הם העמ אפילומ " מ,סתימין
ïéàìò,àôåâ àìá àãç àùéø øá øëãà àì ,àìë àîéé÷ì  –ג שאמר " אע

הוא ולכן  .גופיה אין נראה ולא נגלה כללפ "עכ ,שורש המתקלאהוא דעתיק גופיה ש
, )ולא אתחזיה "דד " ד עצ"א על ספד"בהגר ("אריש" כינויבאלא  באדרות זכראינו נ

 נגלה ןאיש'  פי'לא אדכר'כ כאן "מש. עליונימבין השרשים השורש הראשון דהיינו ה
א "מ (םנעלהוא  כי עצם רצונו , ולא גופו,שהוא שורש הכלהידיעה   ממנו כי אםלנו
י חסד עילאה דנפיק "ע וק"עקן תחילה נת – àìëî æéðâå íéúñå øéîè éàäå1731 .)נא

 ' ג.)אתתקן ואזדמןה "דא " ח עצ"א על ספד"בהגר(ממזלא קדישא ו נתקנו המלכים 
   .)א נא"מ (1732 רישין'נגד גכהם " גניז"ו" סתים", "טמיר"הלשונות 

àìëã äàîéúñ àçåî àåääá ï÷úúà éåðå÷ú1733 -  על ידי שדהיינו
 .)א נא"מ ( בעולם רצונולגילוירש  ושוהליהוא תחהרי  ,ק" תיקוני עוס התחיל"המו

ìò ãñç ÷éôðå ï÷úúàå èùôúàãäà äàúúå –תלויים בגוף דעתיק תיקונים ה 
ס " שהמומתבארכאן  ו)ואף שאמרנוה "א ד" ד עצ"א על ספד"בהגר (וולא בראש

סוד תיקון המתקלא ב. )ה ותיקון של"ג ד" ג עצ"א על ספד"בהגר (1734ר"הגאת מתקן 
האי ה "ד ד" ג עצ"א על ספד"בהגר (א" תליא ברדל, שהוא עיקר התיקון,נ"דו

עליון ה החסד יינו וה,ת דעתיק"הוא חסד דזהרי  , באויראהגנוזהבינה  ..)מתקלא
א "בהגר(בינה דגילוי חסד  והיינו )וכברה "ד ד" יב עצ"א על ספד"בהגר( כאן מבוארה

הוא הרי  ,א חסד דעתיקאו המבואר כאןחסד הה. )ה וכבר אמרנו"א ד" יג עצ"על ספד
עצם הוא " חסד עילאה"והנה .  של היום הראשון שנגנזחסדה דהיינו ,גלגלתא חוורא

ר שאינו מסתלק ותא הרשימו שנו ה"תתאהחסד "האילו ו, אור דיום הראשוןה

                                           
 וכאשר היל ש"כ צ"בע ממילא .ה"ה ב"ויבכל זיווג דמזלין יש גילוי של שם הש כלומר 1729

 ה"הוישם ם ימר בו פעמינאולכן , היה זיווג דמזלין שבובכל פעם  ,א"זוא " של דיקנא דאניםתיקו
  .מתקלאל הארה שה היא "כל הויכן  ש,ה"ב

  .הוא לשון המורה על כניעה" מתכפיין"ש,  מים אדירים רכח'עי 1730
 .מים אדירים נא מוסיף כאן פסיק 1731
 .ס"גלגלתא ומו, א"דהיינו רדל 1732
 .מים אדירים נא מוסיף כאן פסיק 1733
 .כ בהערות הלשם" שם מש'ועי. א דאצילות" דז1734
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 àå èùôúà äàìò ãñçåúï÷ú1735 àçåîá àìë ìéìëúàå .)א נא"מ(לעולם 
àã äàîéúñ – א על "בהגר(א "לאושמתפשט בדיקנא הוא ס "הארת מומבאר ש כאן

אור הראשון הסוד בס "חסד הראשון עצמו נכלל במוה .)ה ותיקון של"ג ד" ע' גצ"ספד
בחינת החסד ההנה  ו.לפנימיות וחיצוניותדהיינו  ,' בחי'נחלק לבזה  וחסד ,נגנזש
 אינוסתום והוא  החסד עלאה מנםא, מזה קיים העולםכן  כלל שהחיצונית לא נגנזה
הוא כאן  -àã åøéäðá àã àøååç ï÷úúà ãë  .)א נב"מ (למי שזוכהאלא תגלה מ

 כאן .1736)ה ולא אתידע"ד ד" יח עח"א על תז"בהגר(הארת מחשבה עילאה מקום 
 ,"כד אתתקן חוורא"' והנה פי . אתפשט ואתכליל ואתתקן האי חסדכיצדמפרש 

בנהירו ' . חוורא דגלגלתא, הוא החסד'חוורא דא'ו, יינו שהתפשט החסד והטובענ
ùèáã ïàî ùèá  .)א נב"מ (ונוקיס על ידי ת"סתום במוה וזאור הגנוה הוא סוד 'דא

àçåî éàäá1737 –והוא הנזכר (התיקון הראשון  :א דאצילות" באתיקונין נתקנו ' ב
ה "ה (תרין רישין וחד דכליל לוןדהיינו  ,היא המתקלאהרי נ "דובחינת  הוא) כאן
ה "ה (י לבושין בצינורות דקין" עשיוצאה מהוא השני התיקון  .)ס"א ומו"א קד"רדל

א יהבטישה ה .)ה ותיקון של"ג ד" ג עצ"א על ספד"בהגר ()שערות הדיקנא והגלגלתא
 סוד הסירוס יינו וה,נגנז בתוך האויראההוא יסוד דחוורא הרי  ,נעלםהזיווג הבסוד 
ה  וז.א"רדלהארת ה גילוי ה מקום"האוירא הי "ס ע"ו ושם בטש במ,זכרלויתן השל ה

א "וכן שם יד ע, וכברה "דא " יג עצ"א על ספד"בהגר ("מאן דבטש" כ כאן"וש משפיר
 צ"א על ספד"בהגר (ולא באוירא עצמה, א"על ידי הקדאין בטישה אלא  .)'ה וענין ג"ד
א "בהגר(ס "אוירא ומוהדיקנא הוא בזיווג שורש ש מתבארכאן  .)ה ואזדכך"ב ד" עה

øéäðúàå àøçà àçåî àøé÷é àìæîî àééìúå  .)כ"ה ואעפ"ג ד" ח עצ"על ספד
ïéìéáù ïéøúå ïéúìúì øéäðå èùôúàã –  א כלולין במזלין"אוש מתבארכאן ,

 האי מוחאאתנהיר כאשר ו .)ואמרה "ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר (1738א" זכ"משא
   .)א נד"מ(עושה נפלאות אז ו, 'מתגלה האור על ידי גבורת ה

 øéäðúà ãë–א נד"מ(ס " מו(.  àìæîî øéäðàøé÷é – ל "אור ניסי הנה ה"ה
א על "בהגר( במזלא כלילןד דאת" חבדהיינו - â åøéäðúà' ïéàìò ïéùéø .)מא נד(

 ïéùéø ïéøú1739 ãçå .)א נד"מ(  רישין' ג'אז נתהוו בבחיו .)ה אתקלו"ב ד" ד עצ"ספד
ïåì ìéìëã,äéá ïìéìëúàå ïééìú àìæîáå 1740 – ז שאמרנו "ד מתבארכאן אף מ

ה "ג ד" ע'ג, 1741ה בעמר"ג ד" כא עצ"א על ספד"בהגר(ם במזלא א נכללי"שאו, לעיל
א על "בהגר (ו" שמקבל מתיקון דעמר נקי את הארת אותיות יהא" זכ"משא .)לבושין

והנה המתקלא כאן דומה למתקלא שבגופא . )ה בעמר עד אתוון"ג ד" כא עצ"ספד

                                           
ג "צ ג ע"א על ספד"ובהגר, אלא משנה הגירס, ואף שאמרנוה "א ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר 1735

 ).וכן הוא במים אדירים נב (גורס ואתקן, ה ותיקון של"ד
  .ה סלקא"ב ד"ח כד ע"א על תז" באריכות בהגר'עי 1736
זהר בראשית ופקודי ראיות מש שמביא "עה סלקא "ב ד"ח כד ע"א על תז" בהגר'עי 1737

 ".מחשבה דלא אתיידע"היא ב שהבטישה
 לקמן רצ 'אמנם עי. ס"כ מו"ב נתיבות חכמה משא" נחלק ללא"ב שמוח ז" לעיל קכט ע'עי 1738

 .ע"ס וצ"א ולמו"ב נתיבות שייך אפילו לחכמה דא"א שחילוק לל"ע
 .ג משמיטו" ע'אמנם בדף ח, "מתרין סטרין"ד גורס " ע' גצ"א על ספד" בהגר1739
ח א כ"ו כללים ח"לש(א אינו המזלין "ל שבחינת הדעת שבין או"מכאן ראיה לשיטת האריז 1740

והנה ). א ומזלין"ר היא או"ה ותיקון ובהערת הלשם שם שהג"ג ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר' עי ו- ג "ע
ואילו , מ דצלם"שכן המזלין הינם מקיפים בסוד ל, א יש מקום לעיין במהות הדברים"לשיטת הגר

כ הם אותה הבחינה אלא שהמקיפים נמשכים פנימה "ואעפ,  דצלם'א הוא צ"הדעת המייחד את או
ח "א כ"ו כללים ח"לש(ולכן נקראים הם מזלין , שכן הם משפיעים תמיד, א"נהפכים לדעת שבין אוו
אמנם ציינו הדברים , קיצרנו כאן ויש כאן הרבה מה לבאר. ד"ב לג ע"ו כללים ח"ד וכן הוא לש"ע

 .)בתורת מראה מקום והרוצה להבין הדברים לאשורם יעיין במקורות המצויינים כאן
א לא גורסו שם וממילא יוצא שכאן "ל שהגר"ונ, מציינת ענין הזה בדף רצביש גירסא ש 1741

 .הוא המקור היחיד לענין זה
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שאין  ק מכאןדויימכמו כן  .)וענין כללה "ד ד" כז עצ"א על ספד"בהגר (א עצמו"דא
הוא הרי והמזלין , הוא הכתרהרי א " והוא א,קו האמצעיגילוי לקצוות אלא על ידי ה

בורא י המזלין מגיעים עד ט'שבלכך מכאן ראיה ו .)ג"ב קו ע"ו ביאורים ח"לש(הדעת 
àééìâúàì éøàù ïàëî  .)ד"א עט ע"ו כללים ח"לש (השושם בם מסתייבא וידל

îéúñ àìæî åäéàã àð÷éãã åøé÷é ïð÷úúî ïåðéàå äà– אירס מ" שהמוכלומר 
äîë  .)ש"ה ואמר כ"ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר(א "והוא שורש לאובדיקנא 

äéá ïéøèòúî ïéùéø úìú àùéã÷ à÷éúòã  ïéùéø úìúá àìë éëä-  התיקון
תלת תלת סוד הכל באת הוא לתקן עניינו  ו.ש כאן"כמו ,ק"של המתקלא מתחיל מע

àãá àã åäìë ïééìú ïøäðúà ãëå  .)והמתקלאה "ד ד" א עצ"א על ספד"בהגר(
ïéùéø úìúá,ïåì ìéìëã ãçå ïéøèñ ïéøúî ïéøú  –מתקלאהוא בסוד הא " א, 

   .)ה וענין כלל"ד ד" כז עצ"א על ספד"בהגר (1742א"דוגמת ז
 àùéã÷ à÷éúò ïàî àîéú éàå– שמכיוון שהמצוות , סלקא דעתך אמינא

אזי , 'והרי הוא ורצונו א, קות ברצונו הנעלםהמעשיות הנעשות על ידי גשמיות דבו
ú" ç .)א נד"מ(לכן ממשיך ואומר כדלהלן , ו גשמיות ורוחניות הם דבר אחד"ח

òìàìéàìéòì 1743 òãéúà àìã úéà, àìå òãåîúùà, íéùøúà àìå –  הוא סוד
' פי 'עיאתייד'כ כאן "והנה מש. א אחזי נהוריה בהאי אוירא" שהרדל,א"א ורדל"קד

 ' פי'אתרשים'ו, שלא ייוודע אפילו באופן כללי' פי 'עיתמודשא', חדתבידיעה מיו
 - àìë ìéìë àåäå .)א נה"מ(סוד נקודה ובמו יאפילו ברשה ו"שאין מזה ידיעה כש

א על "בהגר (והוא כלל האצילות ,א"דלתלבש בו האי רשי היא האצילות יתכלת
דהיינו  - ) ñ"àïééìú(ïìéìë äéá ïéùéø ïéøúå1744  .)ה דצניעותא"ב ד" א עצ"ספד

. )א נה"מ(א "ברדל כלוליםס " גולגלתא ומוולכן ,א"סוד האוירא שבו מתפשט הרדל
 àìë ïéãëå1745)àãç (ï÷úúà éëä.  àåääå-  תכלית ההוא א עצמו "הרדלשדהיינו

אסור  -àðééðîá åàì àììëá àìå  .)א נה"מ(סופי נהאי 'ה רצונו ית" המתהנעל
ס "אפילו א ו.ולא שייך בו בחינת מספר  כללמנהדבר הנ נוי אשכן ,בולדבר ולהרהר 

 - ïáùåçá àìå  .)1747א נה"מ (1746 לאו שירותא וסיומא ביהשכן ,ין שייך לכנותוא
àìà  .)א נה"מ( נקודות וקוין גון כ,שניתן לחשוב ולהרהר בודבר שייך בחשבון 

àáìã àúåòøá1748,éðåùìá àèçî éëøã äøîùà éúøîà øîúà àã ìò  
)èì íéìäú(.   

éùã øúà åøéäð àåä àìæîî øéäðúàã àùéã÷ à÷éúòî çëúùà àúåø
àúîëçã,øáéò ïéøúå ïéúìúì èùôúàã  – עילאה( ראשית הגילוי הוא מחכמה ,
ק "ע .)ה שלכן"ב ד" ע'וכן א, ה ספרא"א ד" א עצ"א על ספד"בהגר ()1749ס"דהיינו מו

לו אי ו,מציאותואת עצם אפילו כן אין משיגים  ש,'אין'נקרא ) שהוא כנגד הכתר(
 כא צ"א על ספד"בהגר() תחילת מציאות( החכמה עלאה הוא שירותא לאשתכחא

א אור יי המזלא ה"ק ע"מתגלה מעה  ראשית המציאות.)ש בגלגלתא"ה וז"ב ד"ע
ה "בדלעיל הנזכר מוח הראשון ל אין כוונתו כאן .ב עיבר"מתפשט ללההחכמה 

א "מ(סוד האין ה "ה ד"קוצו של יוכן שם מדובר ב ש'ואתנהיר ותליא ממזלא יקירא'

                                           
 ).א" לקמן רצ ע'עי(ן "ולא הוי אלא כעין דו, א נסתם מהשגתינו"שהרי א 1742
 'אמנם בדף א, פ"ב" לעילא לעילא"א במקום "פ" לעילא"ד גורס " ע'צ ג"א על ספד"בהגר 1743

 .כ כאן"ב גורס כמש"ע
 ".ותלין"מים אדירים נה ' גי 1744
 .מים אדירים נה לא גורס את המוסגר 1745
 .ה בהאי"ב ד" ע' כצ"א על ספד"בהגרוכן , ב"צ לח ע"א בסוף ספד" ליקוטי הגר'עי 1746
מספר "מורה על " כללא"ו" מספר פרטי"מורה על " מניינא"ש, א מבאר כאן ביאור נוסף"המ 1747

  .ע"פ הדברים צ"עכ, תכן שכוונתו לספירות פרטיות וכלליותאמנם י, ואינו נהיר לי כוונתו, "כללי
  .הרהור הלב" רעותא דלבא"' א שפי"א יב ע"ו כללים ח" לש'עי 1748
 .ה ולא אתידע"ד ד"ח יח ע"א בתז"ה דתמן ובהגר"א ד" קכז עז"א על תיקו"בהגר' עי 1749
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האור היוצא דרך הקרום  – äéáã åøéäðî äàîéúñ àçåî àåääî à÷ôðå .1750)נט
ס היא הארת "האור שבמו .)ה ואמר אזדכך"ב ד" ע' הצ"א על ספד"בהגר(נכלל באבא 

אין מזל "ל "כ חז"ובסוד מש" אין"הוא כן ושם במזלא לא אשתכח כלל ש, א"הרדל
   .)א נט"מ ()א"ו ע"שבת קנ( "ישראל

 àúéîã÷á øéäð àùéã÷ à÷éúòã äîå1751)ñ"àúîëçá à ( àéä àã - 
שכן על ידי  [ שעכשיו נתגלה דהיינו גילוי נעלםן"ק מאיר תחילה בסוד אי"מה שע

ק לא "הע מנםא, ]תוספת אורות מלמעלה יכולים התחתונים לקלוט את גילויו
 àééìâúàã äîî àúåøéùå .)א נט"מ (נשתנה למציאות אחרת ונשאר במעלתו

1752äåäïéùéø úìúì ãéáòúàå 1753 -  כן  ש, שרשין'בגלעולם הוא ראשית הגילוי
 'הוא האות וכאן  -ïåì ìéìë àãç àùéøå  .)א נט"מ (1754 נקודות'אין נקודה ללא ג

ל "ועוד י .)ה ועלייהו"א ד"קכז ע ז"א על תיקו"בהגר(ב " חו אתהדעת הכוללכנגד 
זהו שרומז עליו האידרא באומרו ו(ף "האלכעניין והוא , הכלאת לל וכהק "דהיינו ע

כן אור המוחין  ש העליוןסוד הפלאדהוא ) דהיינו ראש האותיות" רישא חדא"שהוא 
 כולם תכלית ו. מחשבה ודמיון, זכרוןה"ה' בחי 'גכי אם נשתייר ברשימו לא נסתלק ו

 ïéôðà øéòæì ïèùôúî úìú ïéìàå1755 .)א ס"מ(ק "ה ע"ל ה"העליון הנ הפלא תהשג
 כז צ"א על ספד"בהגר(א "שורש למה שנכנס לראש זהוא א "ר דא" שג כאן רואים-
ס "להשיג עד אהוא  יכול זהכח גילוי מ – àìë ïéøäð ïéìàîå .)וענין כללה "דד "ע
   .)א ס"מ(אין תכלית משם עד ו

îëç éàä óéìâúààú÷éôðå ãéâðã àøäð ãç ÷éôàå  - מבאר והולך כאן 
ד " ג עצ"א על ספד"בהגר(תחתיו שופים שהדיקנא מוריד ומוריש תיקון לכל הפרצ

א על "בהגר(א "אבא לרישא דזמ ת שהתבונה מתפשטוכן מתבאר ,)ה ואמר ואחסין"ד
 ישא "אדתיקון האחר והנה הדבר נעשה באופן של .)ה ומתכסיין"דד " טו עצ"ספד

וכן מתבאר  .)ה כלל בזה"דא " יז עצ"א על ספד"בהגר(א "א לז"להמשיך מוחין מאו
והנה  .)ה תלת עד"א ד" כג עצ"א על ספד"בהגר(א "א מקבלים מא"מוחין דזה 'גשכאן 

עצם שם להיא  נעשית ,א"נכנסת בראשו של זורביעא על בנין לנחתא  בינהכאשר 
וזה ה "דב " טו עצ"א על ספד"בהגר (גופא דיליהלי דילה נעשין "נהשכן  ,מעצמיו

שכן סדר ,  עליהםת ורוכבתמתלבששעל ידי בינה א "ז בנת החכמה נתק.)יקרא
 1756ירו דחכמתאהנלשם כ נמשך " ואח,בינהבהם  כת נמשהדברים הוא שראשית כל

 ואפילו ,נ" זוהוא לשם תיקון עיקר המתקלא .)ה לאתקנא"ד ד" יז עח"א על תז"בהגר(
 שהיא אם הבניםה "הי הבינה " על נעשה"הנכל  ו.נ" בשביל זואינו אלאא "אודזיווג 

                                           
  .ג"ב נא ע"ה ח"ו דע"לש' עי 1750
 .מים אדירים נט גורס את המוסגר 1751
 .'הוה ו'רים נט ליתא במים אדי 1752
 .ש בגלגלתא"ה וז"ב ד" כא עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1753
דהא רזא דיליה מראש ' אלקינו יי'  כל יחודא שלים הכא איהו יי:ב" רג עבלקזהר  ' עי1754

דא רישא עלאה אוירא דסלקא אלקינו דא גזעא ' צורים איהו ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא יי
כל יחוד שלם : תרגום [דלתתא ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאותדא שבילא ' דאתמר גזע ישי יי

זה ראש ' שהרי סוד שלו מראש צורים הוא ומתייחד בראש בגזע ובשביל ה' אלקינו ה' ה: כך הוא
זה שביל שלמטה ועל סוד זה התייחד בו ' העליון אויר שעולה אלקינו זה גזע שנאמר גזע ישי ה

'  שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג,ל" זב"י ה ע"בשער מאמרי רש 'ועי. כ"ע, ]כראוי
ו "ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"באדרא רבא ונרמזים ביו' מוחין חכמה ובינה ודעת הנז

'  ועי.כ" עב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' באמצעיתא והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז) א ושוריק"נ(
גזעא , ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון"באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"יהל אור ח

, ד הוא חכמה"כי גזעא גוף היו, ר"ד התחברות כל ג"ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון, ד"גוף היו
א של השם שהוא קוץ הימין "והוא נעיץ בינה בה, ובשביל התחתון בינה, ובקוצא נקשר כתר עליון

 .ל"עכ, כידוע' א שהוא י"של ה
 .ה אתקלו"ב ד" ע'צ ד"א על ספד" בהגר'יע 1755
 .'תו אתגלף'ה הבא " ד'עי 1756
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א "בהגר (נ"מתפשטת בזוה) דברים לב יא (" גוזליו ירחףכנשר יעיר קנו על" בבחינת
 'גהם  כיםלכך צריו מוחין ' חסרים גהיומלכין ה 'זל .)ה ועיקר"ג ד" א עצ"על ספד

 הם "מותשלש ִא"ש ,י"ס' פיב] א"הגר[ש " וכמת" וכל מוח ומוח מתפשט בכל ז,זיונין
א " ג עצ"ספדא על "בהגר (ת"מתפשטין בכל זה מההו ,לכה שרשב שהן "נגד כחכ
 על ידי באה לעולם אלא ינהכאן שכל מציאות דאמא אכמו כן מתבאר  .)ה"הגהב

ד "יוב ש'ואות  הלסודמרמז  'חד נהרא'כ " מש.1757)א" יא ע'ה חלק א"ו דע"לש(אבא 
את ונהר יוצא מעדן להשקות "בסוד  -àúðâ äà÷ùàì  .)א ס"מ() ק"הו' דהיינו בחי(

 .)'א ס"מ ()'הנוק' דהיינו בחי(ד" של היו'וד האות דן הוא בס"הג, )בראשית ב י" (ן"הג
ïéôðà øéòæã àùéøá ìééòå,àçåî ãç ãéáòúàå 1758 -נחקק החכמה  אחרי ש

א "ברישא דזהוא  נכנס י אז, כלי לקבל ולהשפיע'ונתהוה בחיא "במוחין דאו
דהיינו  -êéùîúà ïîúîå  .)'א ס"מ(לקבל חכמה שיכול  מוח 'בחישם לואתעביד 

àôåâ ìëá ãéâðå,é÷ùàå  ìë ïàòéèð ïåðéà,ää " àöåé øäðå ã .)' סא"מ(יתגדל 
åâå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî' )á úéùàøá (– "א "זכינוי לפרצוף  הוא "הגן)א "בהגר

, דותיג מ"הם היהרי דות יסוד כללי המבהנטיעות הם  ,)ה וזה"ב ד" טו עצ"על ספד
על פי א להתנהג בהם  ול,חכמהעל פי ה מידותהאת להנהיג הוא  עיקר החכמה שכן

   .)א ס"מ(בסוד נגה ו ,סוד השכל והאורה "ה ,ן" וזהו סוד הג.רצונו הטבעי
àúîëç éàä óéìâúà åú,ïéôðà øéòæã àùéøá ìééòå êùîúàå , 

 àøçà àçåî ãéáòúàå1759)ääàåàøçà (,ùîúàã åøéäð àåää êî é äéð– ' האי
ו אלא הוא בש ב מתלנואיעצמו הוא ש ,על הכסאהיושב דם כמשל א  הוא'חכמתא

 הנהירו דמתפשט מיניאת ה ואין אלו שתחתיו מקבלים ממנו אלא ,יושב מעליו
' הא: בחינות של הארת החכמה' והנה יש ב .)ה לבתר"ד ד" יז עח"א על תז"בהגר(

' והב, אור החכמה העליונה דאינו גלוי כי אם לחכמים בלבד והוא אור החכמה עצמה
  היאתוכוונהנה כאן ו. רת לכלל התחתוניםהוא הארת החכמה היכולה להיות ניכ

 לבדבכלי אין משיגים ממנה אלא  ו, אלא לחכמיםת ניכרהשאינ חכמהה' בחיל
 כלומר כלי ,לבדבמוח אינו אלא הוא ו .המורה על היות בתוכה פנימיות נעלמת

, מעמיק בהכאשר הוא חכמה את המוכן לקבל אם כי הוא  , בלא אורחשוך
 שניהחכמה האור הלא כדכל זה ו .מיניה עיקר הנהירווכשמעמיקים בה אתמשכא 

 .הרשימו ניכרז "עכ , האוראחר סילוקל אף "נפיק לאשקאה גנתא" ו," נהרהמפיק"ש
 – åôéìâúà ïëéùî ïéøú ïéìàåàøéáã à÷éîòã àùéø ãçá ïøáçúî  .)א סא"מ(

עץ " א מכונים"דזדעת של אילו המוחין  ו,"עץ החיים"ים א מכונ"דזב "חומוחין 
, ב"מקבלים מחוהג "כ החו" משא,בדעת יש אחיזה לחיצוניםכן ש ".הדעת טוב ורע

 צ"א על ספד"בהגר (א"המוחין ברישא דזשל התחברות ולכן דווקא במוח הדעת יש 
והוא ). ג"א כב ע"יהל אור ח(עניינו הדעת " עמיקא דבירא" .)ה ואבא מקבל"דג "ד ע

úåîåäú åúòãá áéúëã  .)הומאה גו ת"א ד" כ עח"א על תז"בהגר(גניז בבינה 
 åò÷áð)ë â éìùî (- המכונההוא יסוד דבינה הרי  ,'א יסוד דנוקו כאן ה"תהום"ה 

תהום התחתון בדעת ודהיינו בתהום ה" תהומות"שני הבהיא  העיבקה ו,"תהום רבה"
 סוד וזהל ד"ועוד י .)ה ואמר דהא"ד ד" טו עצ"א על ספד"בהגר ('יסוד דנוקה "ה

קהלת ז " (עמוק עמוק מי ימצאנו" בסוד הואשרשו ש ,1760 העליוןהפלאה "הף "האל

                                           
והנה בתחילה רשימו זה לא היה כי אם . אחרי שנתגלה האור הוא הסתלק והשאיר רשימו 1757

לכן אמר . ומעתה הוא כלי שתכליתו לקבל מהחכמה העליונה, נקודה לגבי מה שהיה לפני כן' בבחי
דהיינו ). א"א מ"י פ"ס ('ב נתיבות פליאות חכמה חקק וכו" לכלומר שנחקק בסוד" אתגליף"עליו ש

 ).א ס"מ(שהתלבש החכמה ברשימו 
 .ה אתקלו"ב ד"צ ד ע"א על ספד" בהגר'עי 1758
 .מים אדירים סא לא גורס את המוסגר 1759
ל דאלף הוא בכתר דהוא פלא "ואמר דאיהו פלא ר, ל"א ז"ז קנט ע"א בתיקו"בהגר' עי 1760

 .כ"ע, במופלא ממך
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כ "ובסוד מש , תהום עליון ותהום תחתון, תהומות'בסוד בהוא פ "ב" עמוק" .)כד
 .)א סא"מ ()א"חגיגה טו ע" (וביניהם כמלא נימא, מים עליונים ומים תחתונים"ל "חז

àøçà àçåî ãéáòúàå ïéôðà øéòæã àùéøá ìééòå,éùîúà ïîúîå  åâì ìééòå ê
 àôåâ–  א על "בהגר (ענף בגוףבתורת כ מתפשט " ואח,בראשהוא הדעת שורש

, )א ונפיק" יח עח"א על תז"בהגר (דעת מתפשט בכל .)שתא נפקיןה "דד " יד עצ"ספד
ïéøãà ïåðéà ìë àééìîå  .)ב" ע'ב ד" חה"ו דע"לש (מוח הפנימי של כל הגוףוהוא ה

àôåâã ïéøãñëàå,ää " ã)ãë íù (áååàìîé íéøãç úòã -  פנימיות הדעת הוא
   .)שתא נפקיןה "דד " יד עצ"א על ספד"בהגר(ק "כל הואת ולכן הוא כולל , א"של ז

 ïéøäð ïéìàå-דהיינו אכסדריןההם האדרין והרי  , וכן חדרי הדעת,ד" חב 
 ðîåøéä1762 àçåî àåääã .)א עג"מ (1761סוד האדם אשר על הכסאוב, איבריו וגידיו

 äàîéúñ äàìò- נוצר המזלות  'בא על ידי "דהיינו מן האור אשר בא לשם מרדל
 àùéã÷ à÷éúò àìæîá øéäðã, àãá àã àìëå .)א עג"מ (1763תעֹוַּבַט ה'דוונקה 
ïééìú,àãá àã øù÷úàå ,àãá àãå ,ãç àìëã òãåîúùéã ãò , àåä àìëå 

à÷éúò1764, }öø. {àìåíåìë äéðî ùøôúà , ïéøåäð úìú ïéìà - א עג"מ(ד "חב(. 
øäð ïäáà ïåø÷àã ïéðøçà úìúì ïé- ו "יהד מאירים ל"ו של חב"כאן רואים שהיה

 שכל , שכל עיוני: שכלים'דהיינו ג, )ה תלת"א ד" כג עצ"א על ספד"בהגר(ת "של חג
 ותם הפעולות הנולדרי הה - ïéðáì ïéøäð ïéìàå .)א עג"מ(המחשבה ושכל המעשה 

ãë  .)א עד"מ ('ינו רצונו יתדהי -ãç øúàî øéäð àìëå  .)א עד"מ(שכלים ה 'מג
à÷éúò éàä àééìâúà, ïååòøã àååòø - הוא הרי הצמצום  :בחינות ה'דהיינו ב

א "מ (רעוא דרעויןמ -øéäð àìë  .)א עד"מ (רעוא דרעויןהוא ההרי והשפע , העתיק
 . דווקא הצמצום מחמתשמחההיא תכליתו  - àúîéìù åãçá çëúùà àìëå .)עד
.  בעולם חושך ואפשרות לטעות וממילא חיובי עבודההוא שישבגלל הצמצום כן ש

שהוא יותר טוב ממה [טוב מאד ' מדרגה שנקלמעלה יש ממילא מחמת דבר זה 
א "מ(בו יליש שמחה בובהשגתו  היגיעה שאין ניתן להשיגו כי אם על ידי ]שנברא

   .)עד
 ïãò éø÷à àúîëç éàä- ד "חבהבחינות  'גאת  הדהיינו החכמה שהוציא

התקשר מעדנות " כ"כעין מאמהוא מלשון יחוד ו ה"עדן"הנה  ו.תגלף בהל ונ"הנ
ïãò éàäå  .)א עד"מ( ס"מו כולם יונקים משכן, )י שם"רש' איוב לח לא ועי" (כימה

 ïîéúñ ìëã äàîéúñ äàìò ïãòî êùîúà–הוא העדן עלאה הרי (ס " מו
 לכן .ד מוחאלכן נכללין בחו ,א אין מתקלא" באשכן ,א"ב דא"חואת כולל ) סתימאה

דאתנהרין ממוחא נפקין כחדא ואתכלילן ) כאןהמבואר העדן בסוד  םההרי (א "או
ראשית  - àäîåé àúåøéù éø÷à ïãò .)ל"ה ועוד נ"ג ד" ה עצ"א על ספד"בהגר (בחד

 –à÷éúòá  éø÷à àì .)ה ספרא"א ד" א עצ"א על ספד"בהגר (הגילוי הוא מחכמה
 .ולבושיהחכמה ן מתגלה לתחתונים כי אם האי ו,רישא דלא אתיידע נעלם מעיני כל

א " א עצ"א על ספד"בהגר(שם הוא סתום מ " מ,א"מתלבש באא "רדלג ד"אעוהנה 
 ,) שנסתלקעל חלק האור המורה( עתיקא מכונה 'אותה בחיוהנה , )דצניעותאה "ד
 עליית האדם וכן העולםוהנה גם לאחר  . כללא" ז'תלבש בבחישי יתכןלא ממילא ו

  ממנו בעולם העליון"ךהשביע בצחצחות נפש" 'לו בחיאצשאר ולם תלע, לשרשו
א "מ (כדלקמןושירותא וסיומא ליה  ולא הוי לקרותו בשםלו אי אפשר אשר שם 

                                           
 )ה הקודם"בואר לעיל דכמ( 1761
 .ה אתקלו"ב ד" ע'צ ד"א על ספד" בהגר'עי 1762
 .א" זהר תוספות רעא ע'א ועי"ז קו ע" תיקו'עי 1763
 ,ב מתפשטין בכל והן הכל" שכח, ושלש אמות כוללין הכל,ל"ג וז"י ו ע"א על ס" בהגר'עי 1764

ורה יש לתקן את כ לכא"וא, ע אם כוונתו לכאן"וצ. ל"עכ, ז אשתכח דכולא הוא עתיקא"ש בא"וכמ
 .הגרסא



àøãàä øéàî 

287 

 àì1765àîåéñå àúåøéù éåä 1766,àîåéñå àúåøéù äéá éåä àìã ïéâáå , àì .)עד
 äúà éø÷à– א עד"מ( לא נתלבש בהם שכן 1767אותיותהז "סוד כלל כוב(. ïéâá 

àééìâúà àìå àééñëúàã, àåä éø÷àå -  מאתנושורש הנעלמים שהוא כלומר 
øúàîå  .)א עד"מ ('הוא' כנותוכן אפשר לנו לל . בלבדמושגים בשכל רוחניבחוש ו

àúåøéùã äúà éø÷à çëúùà,áà éø÷àå , áéúëã )âñ äéòùé (åðéáà äúà éë 
 'אות יבסוד היינו דה, רותאי ולכן אבא הוא ש,סתום במוח אבאהוא  א"זבתחילה  -

 צ"א על ספד"בהגר(א "הוא שם הזהרי  ,ה" בה"היא האות הראשונה של שם הויהרי 
זה שכאן כינה את  ו.א"זאינה אלא ב 'תהא'הבחינה של הנה  .)ה בהאי"דג "כ ע

ד " מח עז"א על תיקו"בהגר( רק על ידי דנחית בימינא דכהנא ו זה,"אתה"השירותא ב
נקרא והוא מאחר ש שלא תאמר ,שורש הגילוי אלא כינוי לאינו "אב" .)ד"ה הוא וב"ד

   .)הא ע"מ(ילוי גמור גהוא בהרי ש ,"אתה "בלשון נוכח
äúà éø÷à ïéôðà øéòæ àìëã àììë àáñ àáéé áø éáã àúãâàá, 

÷ à÷éúòàùéãàåä éø÷à àééñëúàã ,øéôùå , àã øúàá ïðéø÷ àúùäå 
äúà çëúùà àúåøéùã,òà "àééñëúàã â1768 ù éåä äéðî áà éø÷àå àúåøé– 

 לפי שממנו -ïäáàì áà àåäå  .)א עה"מ (ז איקרי אב"ובכ, לכן הוא מכונה אתה
א "מ ("אב לאבהן" מכונה כאן לכן הוא , אבהן'מאירים לגהנהורין ה תלת יםמתפשט

 –çë áåéà ( àöîú ïéàî äîëçäå(áéúëã àùéã÷ à÷éúòî ÷éôð áà éàäå  .)עה
ה ועיקר "ג ד" א עצ"א על ספד"בהגר (1769 כאןמירטהוא  אבא ם כיא ,א נולד מבינה"ז

ש "כמו , הכל ובו מתחיל,הויגלהיא פ שמציאותו " ואע,אינו מושגאבא , )המתקלא
ש "יובבחינת , שאינה מושגת והוא ראשית .)איוב כח יב(" והחכמה מאין תמצא"

 .)ש בגלגלתא"ה וז"ב ד" כא עצ"א על ספד"בהגר (1770ק שנקרא אין"ל מע" ר,מאין
ש "וזה "דד " כא עצ"א על ספד"בהגר(חכמה ספירת הבאין גילוי של השם  1771לכן
ה "ד ד" יז עח"א על תז"בהגר (" על הכסאיושבהאדם ה"וחכמה הוא בבחינת  ,)בגין

 ,"לא אשתמודע" לכן ,ק"אב נפיק מעמאחר ש – âáå"òãåîúùà àì ë .)לבתר דרכיב
 מהותה הרי היא) מתקלאה ועיקר ה"ג ד" א עצ"א על ספד"בהגר( א" אפילו לזכלומר

   .1772)א עה"מ(העצמי 
ú"äëøã ïéáä íé÷ìà áéúë ç )íù(, ùîî äëøã –א " נודע לזינו אבא א

òãé àåäå ìáà  .)ה ועיקר"ג ד" א עצ"א על ספד"בהגר( שהוא טמיר מכיוון) אלקים(
äîå÷î úà,å÷î äî ùîî –א "בהגר(א "אמשיג את החכמה ד ו,'הוא' מכונהק " ע

 .)כתיב אניה "ג ד" כג עצ"א על ספד"וכן בהגר, ה ועיקר המתקלא"ג ד" א עצ"על ספד
 'הוא'מכונה ר " אחרת דג'ואמר שם בבחי, 'אתה' מכונה וחכמה 'הוא' מכונהכתר 

ëå" äëøã ù .1773)ה ועוד"ג ד" פח עז"א על תיקו"בהגר ('אתה' ואילך מכונהומחסד 

                                           
 .מים אדירים עד גורס ולא 1765
 ".שירותא וסיומא"א מכונים "ב שאו"ע יב ע" ב'עי 1766
', ועד ת' דהיינו מא, ז אותיות" מרמז לכ'אתה'ש, ה בראשית"ג ד"ז צח ע"א בתיקו" בהגר'עי 1767

 .ך"אותיות סופיות מנצפ' וה
ולא " אתה" הוא המכונה ה הקודם איתא ששורש הגילוי"שכן בד, והנה לכאורה קשה 1768

ולכן יש מקום , ז הוא ראשית הגילוי"עכ, א הוא הגילוי"שעל אף שז, ויש ליישב. הגילוי בעצמו
  ).א שם"מ (לקרותו עיקר הגילוי ויש מקום לקרותו שורש הגילוי

ששם מדובר על תבונה , ה מתכסיין"ד ד"צ טו ע"א על ספד" שם שהבאנו את דברי בהגר'עי 1769
  .א"א לרישא דזהמתפשטת עם אב

 .א דביה תליא אין" לעיל רפח ע'עי 1770
ה "א ד"צ ו ע"א על ספד" בהגר'ועי. מכיוון ששורש החכמה הוא באוירא דלא אתפס, כלומר 1771
 .וההוא

 .ע"ס וצ"א שמשמע שהמדובר הוא במו"ע לח ע" ב'עי 1772
 .ה ורזא"ד ד" פט עז"א על תיקו" בהגר'עי 1773
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)ñ"ëå ùîî äîå÷î äëøã àìå ùîî äîå÷î à"äëøã ù (ëå" àåää ù äîëç
àùéã÷ à÷éúòá äéá àîéúñã - הבחינה  : בחכמה' בחי' בנםו שישכוונת

עשה אותם ת אשר וכריולותיה הנעדרכה של החכמה והתפשטותה ופהיא  הראשונה
הבחינה ו, )א"זפרצוף  כלומר " הביןאלקים"כביכול  ו דבר אשר אותווזה(בחכמה 

   .)א עה"מ( ושרשה "מקומה"ו יינוה, מהותה של החכמה עצמההיא  השניה
àìëã àúåøéù äîëç éàä, ïéìéáù ïéøúå ïéúìú ïèùôúî äéðî 

)ïéçøà àìå ïéìéáù1774(,úìéìëúà åäá àúééøåàå ,ååúà ïéøúå ïéøùòá ï øùòå 
ïøéîà,ïäáàì áà äîëç éàä 1775 - ינםב נתיבות החכמה ה"כאן רואים של 

אמנם  .)ןה כד בעא"ד ד" יט עח"א על תז"בהגר(נקודות ה 'יואותיות הב "השורש לכ
א וגילוי " שירותא דמוחין דזוזהו, )א עו"מ(ב שבילין " למתפרשין ין א1776מעדן עלאה
א על "בהגר (1777מחכמההוא ן " ששירותא דזו,)ד" ע'א ט"ה ח"דעו "לש(האצילות 

 , עדן דלתתאיינו וה,'אין' בבחינת גלויהחכמה האף ה, )לעולםה "דג " קנח עז"תיקו
' ה ג"השרשים ה 'רש לגוששהוא  כלומר ,"רשיםוהשרש וש"היינו ו , אב לאבהןובסוד

 äîëç éàäáå, àúåøéù .)א עז"מ(ל "שכלים הנה ' והם בעצמם ג,ש"אמאמות 
çëúùà àîåéñå,âáå "äàúú äîëç äàìò äîëç ë, éø÷à äîëç èùôúà ãë 

 ïäáàì áà-  חכמה העלה כנגדה ת ו,עליונההחכמה הושפע עליו תכלומר כאשר
 .)א עח"מ(בסתמא  אבהן מכונהוהתחתון ,  אב דאבהןכונהמ העליון י אז,התחתונה

éàäá àìà ìéìëúà àì àìë,úéùò äîëçá íìë áéúëã ) ã÷ íéìäú(1778.   
ø ó÷æ" éåãé ù .)א עט"מ( החכמות 'א והתפשטות ב"כאן מתחיל לפרש את ענין או

éãçå,äàìâì àåä ïãéò éàãå øîà , àã àúòùá êéøèöà àìëå – בשעת מיתה 
 ú"çàùéã÷ à÷éúòã àúòùá ,ïéîéúñ ìëã äàîéúñ , àòá .)א עח"מ(

úàìú àìë àð÷– א עט"מ( שיתקיים מ"ע ,דהיינו שיהא בסוד התיקון(.  ïé÷úà
 àá÷åðå øëã ïéòë- הנה  ו.התיקוןעיקר מהות  וזהו ,נ"כל המתקלא הוא בסוד זו

ממילא , ן ממש"בבחינת דו ס אין חלוקה"ומאחר שבמו, ס"א במווההתיקון כאן 
ה וכן "ב ד" ב עצ"א על ספד"בהגר (1779ו" וכמש"נ"כעין דו" הזה הוא רק התיקון
ר שאא "דהיינו בא - àá÷åðå øëã åìéìëúàã øúàá1780îéé÷úà àì à .)התחלת

 ,"יחידה" א"מכונה אולכן , "נ"כעין דו"ולכן באמת הוי רק ,  בזכר'הנוקכלולה שם 
אפשר לעולם הזה ואי , פרצופים נפרדים הצריכים חיבור' נ שבו ב" אין הדוכןש

 -   àøçà àîåé÷á àìà,àá÷åðå øëã ïéòë .)א עט"מ(להתקיים על פי בחינה זו 
 'בדבר אהם ז עדיין נכללים "אבל עכ, בפני עצמומהם הוא אכן  'דהיינו שכל א

שיהא אור באופן קא והוא דוהאמיתי ן "ענין תיקון דו .)א פ"מ) (ד"יוובסוד האות (
הם שני אז  ו.' נוק'ע בבחי" בכלי בפנרהאור הגבו ו, דכר'ע בבחי"החסד בכלי בפנ
כ " אלא שאח, נפרדים פרצופים'ן בב"עומדים הזולכן  ו,ע" בפנ'ל אכלים מיוחדים כ

 אין להם ,ס"ד דהיינו במו האורות כלולים בכלי אח' כאשר במנםא. ז"זבמתייחדים 
ין כלי  וא, זה חסד וזה דין,גדים זה לזהו הם שני הפכים המנןכשמקומם בקיום 

עולם העקודים שם דהיינו  ,'לא אתקיימא'כמציאות דבו  ולא .כאחדיכול לסובלם ה

                                           
 מהם הוא למעלה והשני 'שא, "ארחין"ו" שבילין" בין ג שיש לחלק"י ד ע"א על ס" בהגר'עי 1774
 .ס"מרמזים על מו" ארחין"א ו"הם מרמזים על ז" שבילין"ד ש"ונלענ, למטה

 .ה וסלקא"ג ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'וכן עי, ה זה יאמר"א ד"צ טו ע"א על ספד" בהגר'עי 1775
 .ל"ס כנ"דהיינו מו 1776
 .' משמע שבכתר הכל א1777
 .ה זה יאמר"א ד" טו עצ"דא על ספ"בהגר 'עי 1778
ובאמת . למימרא שאין שם בחינות אמיתיות של זכרות ונקבות וזיווג" נ"כעין דו"כלומר  1779

ניכרת ' א אין הנוק"שטעם הדבר הוא שבא', נ"כעין דו'יעויין במים אדירים שמפרש את התיבות 
 .לעצמה אלא היא נכללת בזכר

 .כ למעלה"ל המים אדירים עט גורס כמשאב, ן"א ובתר דאתכלילו דו"נ: ו"גליונות לש 1780
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עם אור הבינה הוא בכלי החכמה  שכן ,וביאור הדבר .דן בכלי אח" דו'לים כל בחיוכל
, עם רשימו דידהאור החסד בכלי הבינה נמצא  באותה מידהו. רשימו דאור החכמה

' והנה לעולם כל א. בכלי היסודנמצא ות אור המלכוכן הלאה כל הספירות עד ש
שאין , נמצא. כ יורד לכלי התחתון ממנו"ל עולה משם לשרשו ואח"מהאורות הנ

 הם שכןעולים ויורדים  בו הם אלא הם תמיד במצב, לשום אור קיום במקום קבוע
 ממוצע בין 'בבחיהוא כל עולם העקודים ממילא יוצא כי  .יוצאים מהכלי בכל עת

 רצוא ושובבחינת בשאף הוא  א"ס ברדל"והוא דוגמת התלבשות האת ק לאצילו"א
   .)ג"א ו ע"ה ח"ו דע"לש(

 àìëã àììë äîëç éàäå–אלא ,נ"שורש דווהא ס "מו ,ס"ויצאו ממא " או 
 צ"א על ספד"בהגר (א כחדא נפקין וכחדא שריין"לכן אופ "עכ , שםשאין נקבה ניכרת

 øéäðúàå à÷ôð ãëàùéã÷ à÷éúòî, àìà øéäðúà àì  .)ל"ה ועוד נ"ג ד"ה ע
 àá÷åðå øëãá- הוא נכלל אז  , קודם צאתו משרשו'אה :הארהב בחינות 'יש ב

 .כליל ' הנוקתייעששתכליתה והוא סוד ביאה ראשונה , בשרשו והאור בשלימות
אור  'ומאיר בבחיהאור  שאז חוזר ,' הב'בחיה והי ז,ונסתלקהאור כ כאשר יצא "אח

א "מ ( שמצויים זה לזה בזיווג תדירדכר ונוקבאשל  אופןב הארתו היאואז , 1781חוזר
א על "בהגר (הם נפרדיםכ "יוצאים יחד ואחתחילה ב "חו –èùôúà äîëç éàä  .)פ

çëúùàåã äðéá áà äîëç àåä àá÷åðå øëã  .)ה ומתחיל מראש"ב ד" יז עצ"ספד
 íà-  ב  והוא הא,ק" לו מעהכלל החכמה שבאה "הנ "דושל בחינות את היש כאן

הרי  והכלי עצמהוא  'והב, סוד הרשימו שהניח בביאה ראשונהובוהוא שורש הכל 
, דהיינו כלל פרטי החכמה, שהיא כלי הגבול לחכמה, א האםיההרי א כלל הבינה וה

 åì÷úà àì÷úî ãçá äðéáå äîëç, øëã .)א פ"מ (וכאן הוא מקום לכל התבוננות
 àá÷åðå- א פא"מ( זו גדולה מזה ולא לא זה גדולה מזו , שהם שויםכלומר(. 

 íéé÷úà àìë åäééðéâáå1782àá÷åðå øëãá, éàä àìîìàã àìïéîéé÷úî 1783 – 
ה והמתקלא "ד ד" א עצ"א על ספד"בהגר (1784מתקלאבסוד הוא  דאצילות ד"חב

יד , האי מתקלאה "דד " ז עצ"א על ספד"בהגר (חכמההוא לת המתקלא יתח .)הוא
   .)ה האי במתקלא"ב ד"ע

ìëì áà àã àúåøéùïäáà åäìëì áà à,àãá àã åøáçúà , àã åøéäðå 
àãá - מהם עומד  'כל אבמציאות בה ב הם "החועתה עת כן ל ש,דהיינו לעתיד

שכל ' פי 'דא בדא'כ " ומש.פנימיותםב 'פי 'נהירו'ו, גופםב 'פי 'אתחברו' .בפני עצמו
 וגלואז ית, 1785)ד"א מ"י פ"ס" (הבן בחכמה חכם בבינה "ש"מובבחינת שני מאיר ב 'א

éë áéúëã íà äðéá áà äîëç (1786 .)א פא"מ(הפרטים דרכם אפשר להבין הכלל 
àø÷ú äðéáì íà )á éìùî( ( åøáçúà ãë- לאין הם רעין דלא יא ע"אפילו שאו

úèùôúàå åãéìåà  .)א פד"מ(ת יש חילוק וחיבור "ישסוב מנםא, מתפרשין
 àúåðîéäî- אז ממילא ו, הכללאת הפרטים בין ו מבחינ יא" אוכאשר יתחברו

אמונתינו  שכן ,בהולדה ין הדברים תלויים לנו אמנםא,  ברורה מראשהאמונהתהיה 
ב "כפי גודל החואצלינו תפשט ימה שקיבלנו מהאבות יגדל וו, מאבותינובאה לנו 

, להקשות וונתוכ -äðéá åäî éðàú éëä àáñ àáéé áø éáã àúãâàá  .)א פב"מ(
àãá àã øáçúà ãë àìà,åé " ã .)א פג"מ( 'בינה'מדוע כינויה של פרצוף אמא הוא 

                                           
שהדבר בא מתוך התעוררות התחתונים לזיווג " אור חוזר"' ד שכוונתו בהאי דנקט בל"נלענ 1781

 .ן ולא בגדר כד סליק ברעותא"בבחינת מ
ש "ה האי גורס כמ"ב ד"ובדף יד ע, "דכר"ה והמתקלא גורס "ד ד"צ א ע"א על ספד"בהגר 1782

 ).וכן מים אדירים פא(כאן 
 .מים אדירים פא מוסיף כאן פסיק 1783
  .א ומזלין" על אומוקים להש שהלשם " ע1784
  .א בליקוט"צ ו ע"א על ספד" בהגר'עי 1785
 .מים אדירים פא גורס את המוסגר 1786
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äá"à, ú÷éôàå úøáòúà ïá, úãéìåàå - גהרי הםלשונות ' הרי נקט כאן בג ' 
 עיבור שניכר 'ב, "אתחבר" דהיינו  קליטת הזרע שאינו ניכר אלא למבינים'א :'בחי

 ' בחי' גמההכנגדם  ו".אולידת "'ג,  שכן אין רואים את הולד בהעלםם כילכל א
 .ומה שנתגלה לכל,  מאותה החכמהמה שנתגלה לחכמים, שורש החכמה: שבחכמה

בעיבור באמו אילו ו, בהעלםהוא  הכל 'יאות  שב,ה ובן"יבחינות אותיות וכן הוא ב
רק , לא נתווסף שום אברהרי  ובלידה .' תוך ג'גבסוד  הם מנם א,ק"כל וכאן את יש 

âáå" éø÷à äðéá ë .)א פד"מ (יצא לפועל כל מה שהיה מוכן בבחינות הקודמות בכח
é ïá"ä –  ן "בה "ה בסוד בינה ,א"ז אתבתוכה  וכוללת ,בינהבסוד א יא ה"ההאות

 ,åçëúùà àìëã àúåîéìù .)א"ה ואמר ה"א ד" כד עצ"א על ספד"בהגר (ה"י
åäééååâá ïáå ïøáçúîã åäééååøú.   

1787àúåîéìù çëúùà åäééðå÷úá àìëã àììë 1788)ð"é ïá à"ä åäééååøú 
 ïøáçúîãàììë àìëã àúåîéìù çëúùà åäééðå÷úá åäééååâá ïáå (1789 àìëã

 .)א פה"מ( שלימותא דכולא וכלל הכל בינה היא אז ה,ה"בתיקון המ אחר שנתקן -
íàå áà,úáå ïá ,éã÷ì øá äàìâì åáäééúà àì ïéìà ïéìî éùïéðåéìò 1790 

å÷ôðå åìàòã1791 - לבחיאחר כך ויצאו , גנזי התורהאת הם נכנסו להשיג כן ש' 
ושאין הגנזים אלא  'וראו שהכל א, ין על בוריםונ והבי,דהיינו המצוות ,יצוניותח

 מהדהיינו שיודעים שה -á÷ã éåçøà ïéòãéå" ä .)א צא"מ(הפנימיות של המצוות 
åäá ïàèñ àìã  .)ד"א ה ע"ו ביאורים ח"לש(מהדברים הנעלמים מעיני כל בריה 

àìàîùìå àðéîéì, áéúëã )òùåä ãé (ëøã íéøùé éëéé é'åâå íá åëìé íé÷éãöå ', 
 éåçøåà òãðîì éëæã ïàîã äé÷ìåç äàëæ- א צ"מ ('דרכי ה(.  éòèé àìå éèñ àìå

åäá -" ודאי יבא לידי קיצוץ ב כן במזיד ש.בשוגגהוא  "טעי"ו, במזידהוא  "סטי
הדבר בספק ויתכן שיבא לידי בשוגג ואילו , והיינו סטייה בפועל ממשבנטיעות 

   .)א צ"מ( מילא אינו אלא טעותקיצוץ בנטיעות מ
 ïåðéà ïéîéúñ ïéìà ïéìîã- הם דברים  האדרא הזאתדברי כלל ש כלומר

 שהם ולאלאלא  נוניתלא  לכן .סתומים ומלובשים בשמות אשר אפשר לטעות בהן
 ,צדיקים הזכיםהדהיינו  -åäá ïéøéäð ïéðåéìò éùéã÷å  .)א צ"מ(קדושים עליונים 
åøéäðî øéäðã ïàîë  .)א צ"מ(הקדושה את ל מוכנים לקבהאשר הם כלים 

 àðéöåáã-  וחכמתו הגנוזה שם היא הנהירו דביה , בוצינאמכונה  המציאותשכלל
 øñîúà àìå÷éôðå ìàòã ïàîì àìà ïéìà ïéìî , ìàò àìã ïàîã .)א צ"מ(

ôðå÷1792 éøáà àìã äéì áè – חכמת את מי שלומד  "קימאן דלא עאל ונפ"' פי
עולם פשוטי ולהלבישם בלהכניסם כדי  הדברים מהסתרםהנסתר ולא מוציא את 

                                           
 .מים אדירים פד לא גורס כללא דכלא 1787
 .מים אדירים פד לא גורס את המוסגר 1788
 .מים אדירים פד גורס כאן דכלא כללא דכלא 1789
ושם נתבאר , מלאכים" קדישי עליונין"' שפי, א" לעיל קכח ע'שכן עי,  להקשותוהנה יש 1790

, כ בשם המים אדירים" לקמן מש'אמנם עי. ע מכאן"וצ, שהם אינם שייכים להשגות חכמת הקבלה
ומשמע שהוא , י כאן לבאר שצריך שיהיו לאדם מידות טובות כמידות הקדישין"שכוונת רשב

ותראה , ל" וז' מסילת ישרים פרק ו'ועי. טובות למידות המלאכיםמדמה את החיוב באימוץ מדות 
 כח עושי דברו גבורי )תהלים קג(שנאמר בהם , ]זריזות [שהמלאכים נשתבחו במדה הטובה הזאת

והנה באמת עיקר . ל"עכ, והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק) יחזקאל א( ואומר ,לשמוע בקול דברו
ר כלל "והדוגמא ליצירה שאין לה שייכות ליצה, יצר הרעהמידות טובות הוא הריחוק הגמור מה

. כ כלי קיבול ללמוד קבלה"ולכן ברור הדבר שיש לידמות אליהם כדי להיות אח, ה המלאכים"ה
 .ש"אמנם להם עצמם אין שייך הלימוד הזה כלל וא

 .ר לעניין עאלו ונפקו"ב באד" קכז ע'עי 1791
 צ"א על ספד"בהגר 'ועי. ב"ר דף קמד ע"וא באדוכן ה ,"דעאל ולא נפק"מים אדירים צא '  גי1792

א שעצם המציאות של מידת היסוד הוא " ע'וכן הוא בזהר בראשית נ, ה ואמר והחיות"ד ד"יג ע
 .ו"א מ"י פ" ס'ועי, "עייל ונפק"
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ïéìîã ïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúò éî÷ àéìâ àäã  .)א צא"מ(המעשה 
á÷ã åìéçãå àúåîéçøã àúåîìùàá éàáìá ïéøäð ïéìà" àëäã éðá ïéìàå ä

 å÷ôðå åìàò àäã åäá àðòãé- א צב"מ(הכל את גילו כבר ר "באדכן ש(.  ïøéäðúàå
ïéìî ïéìàá åäìëá àìå - על  ףשכן חכמת האמת מתגלית באופן שבו הכלל מוסי

יותר בדברי גדול  עומק לא באה לגלות כי אם שכל חכמת האמת , כלומר.הפרט
גלות לו יבהלחשוב שו "חממילא ו .בפני עצמה חכמה נפרדת ינהואעצמם הפשט 

ר לא "באד אמנם מכיוון ש.עד אזבטל מה שהיה בידו יחכמה ופנימיות גדולה יותר י
 נכללו באדרא רבא שכן "ולא בכולהו" לכן אמר כאן ,בפרטותא "נתגלו ענייני או

, א"ענין אואת קצת הוא שכלל ושם , י שם"רשבבמזלות אשר גילה א "בחינות או
 - êéøèöàã äîë àúåîéìùá åøéäðúà àúùäå  .)א צג"מ(לא בפרטות אמנם 

àåääá ïåäîò é÷ìåç äàëæ . )גא צ"מ(ר "א שהיה חסר באד"דהיינו אחרי גילוי האו
àîìò.   

 ø øîà'ïåòîù , àðéîàã äî ìë .)א צג"מ(א "א וז"כאן מתחיל ומפרוט את ענין או
àùéã÷ à÷éúòã1793,ïéôðà øéòæã àðéîàã äî ìëå , ãç àìë - זוהי הקדמה ,

ו "אבל ח. אלא שזה נתגלה יותר מזה, שאין שינוי בין בחינה פנימית לבחינה חיצונית
א "מ (1794 דהיינו במחשבה העליונה'כלא חד'כ "ומש.  זה מזה כללאינם נפרדים

, והנה דווקא הקו האמצעי אפשר לומר שכולו חד ושאינו בבחינת נפרדים. 1795)צג
בלי הקו האמצעי לעולם הם בבחינת , לכשלעצמםר שאכ קוים דימין ושמאל "משא

אליו  כןול, עולם האצילות הוא בסוד אלקות). א"א כב ע"ו כללים ח"לש(נפרדים 
א "ה ח"ו דע"לש(ז צריכים ליתן כאן חילוקי מדריגות "ועכ, הוא שמכוונת כל העבודה

 àì}öø: {àééìú äéá  .)א צג"מ(בדיבור אין חילוק  -äìî ãç àåä àìë  .)נד
 àãåøéô- א צג"מ(שכן הנגלה והנעלם כולם אחד , כלומר בפועל(.  àåä êéøá– 

 'הוא'דהיינו  –äéîù êéøá  .)א צג"מ (ס"המתברך מהא, ק הנעלם" דהיינו ע'הוא'
בהם מתפשט , ע" עולמות בי'כנגד ג -ïéîìò éîìòìå íìòì  ).א צג"מ(הנגלה לשכל 

 ú"åéá ìéìëúà áà éø÷àã àã àúåøéù ç"ã, àééìúã .)א צד"מ ('רצונו ית
 àùéã÷ àìæîî- שורשה  ).א צד"מ(א בפרטות "עכשיו מתחיל ומפרש את עניין או

ולשם , א דאצילות"הרי הוא חכמה דא, א"זל עליון הכלול בקדשל החכמה הוא במ
ש "וזה "ג ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר(א "מסתלקת החכמה אחרי נתינת המוחין לז

אמנם אליבא . דהיינו הסתלקות החכמה לדיקנא כדי לקבל מוחין חדשים). אתייחד
, א נקודהראשית הגילוי הי). ג"א ז ע"יהל אור ח(א "דאמת שורש המוחין הוא בקד

בינה נכללת . )א צד"מ (1796ד" קוצין דיו'הרי הם ג,  רישין'ושם במזלא אתנהירו ג
âáå"åé ë" ïååúà ìéìë ã ).ה ולכן בכלל"ג ד"צ ל ע"א על ספד"בהגר(ד "באבא ביו

ïéðøçà,é 'àìëã àôéñå àùéø  - "שכן גם המלכות מכונה , הוא המלכות" סיפא
   ).א רתיכאה נפק"א ד"ח כד ע"א על תז"בהגר(חכמה 

øäð àåääåàãéâðã  – כ "ומש. ד"נובע מתהמשח רבות כינוי לא ו ה"נהר"ה
ה "ג ד" יח עצ"א על ספד"בהגר (א"לקמן שהוא משקה לגנתא כוונתו שהוא הולך לז

ונתגלה משך נשהוא עניינו  'ידגדנ'כ "משו , עלאה'הבסוד א ו ה"נהר" ה.)ארבע עד
 -éúàã àîìò éø÷à  .)א צד"מ(ה מוציא ממנו למט -éôðå÷  .)א צד"מ (למטה
 והוא סוד עולם הבא ,ד"יוהאות  בשםד ש"ואותיות  הנכלל ב'האות הבסוד  דהיינו

א "מ(ד "ו-  אל ה' דהיינו מהי,תמיד יש השפעה מחכמהכן ש -øéãú éúàã  .)א צד"מ(
 -àé÷éãöã àðåãò àåä éàäå  .)א צד"מ ('היהשפעת דהיינו  - ñô àìå÷é .)צד

                                           
 .ב"א ע"א ולקמן רצ"ג ע"ש קמ"ב וע"א ורע"ר קמים אדירים ע"באד: ו"גליונות הלש 1793
 . כלא חד'דעתיקין וכועתיקא : א"ר קמא ע" אד'עי 1794
 .א"א כ ע"ו כללים ח"וכן הוא בלש 1795
 .1029 לעיל הערה 'עי 1796
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איוב ( "התקשר מעדנות כימה" מלשון ,והוא לשון של חיבור, "עדן"המכונה היינו ו
 - éúàã àîìò éàäì äàëæì, ÷éñô àìå àúðâì øéãú é÷ùàã .)א צד"מ() לח לא

 תבעולם הבא היא תמידיאילו  ו, בסופו של דברנפסקת עבודת הצדיק בעולם הזה
דהיינו  -) çð äéòùé(åéîéî åáæëé àì øùà íéî àöåîëå áéúë äéìò  .)א צד"מ(

) á úéùàøá(åéá éøáà éúàã àîìò àåääå"ã,ää " ã .)א צה"מ(בלי הפסק כלל 
ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå.   

é'å ïååúà ïéøú ìéìë " ã-  א ונוק"בחינות של זד הם "ושתי האותיות' 
א "בהגר ('ובסוד ק הם "ס דו"כללות הטכן ש) ה קוטרא"ג ד" כד עח"א על תז"בהגר(

ג "והנה אע .'יסוד ב וא ותיקונו וקיומו ה,הוא נברא, )'ה ואמר ד"ג ד"ע יח צ"על ספד
 היוצא 'לאות ה הכוונה שם היא, 'שלקמן איתא שהעולם הבא הוא בסוד האות ה

 ïðéðú àáñ àáéé áø éáã àúãâàá, éàîà .)א צה"מ(ד "ד שבתוך היו"מהאותיות ו
å"åéá ïìéìë ã"ã,ð àìà äòéèå éø÷à éàãå àúðâã ' – א "בהגר (א"זכינוי לוא גן ה

היושב על חוג "סוד בנטיעות הם כקרני חגבים , )ה וזה יקרא"דב " טו עצ"על ספד
 'אה :עיגולה של ציורבחינות ה ' ביינו וה,)ישעיה מ כב" (הארץ ויושביה כחגבים

 .לת העיגוליעליונה שממנה תחההנקודה היא  'והב, יתעמצאדה הונקה ה"ההמרכז 
וביניהם נוצר קו המתקן את , ן"י והאי"ה המה בסוד האנ הנקודות האל'והנה ב

 ,' ã éäéàã àøçà àúðâ úéà' ,å éàäîå'ã àéé÷úùà .)א צו"מ(הקרני חגבים 
 äòáøà éäéàã)ñ"íéùàø à(1797 –ספירות' שנבנית מד,' דמכונה באות ' הנוק  

 'דה "ה, )ה ואמר"ג ד" יח עצ"א על ספד"בהגר ()'הפרק מ "מולח "ע - א "י דז"תנה(
 והן , שהיא בחינת כתר מלכות,יורדים לנוקבאו תחתוןה הנכללים במזל התיקונים
 'דוכן כנגד  .)וידוע שאבאה "דד " יח עצ"א על ספד"בהגר (י" פרשיות דתש'דבבחינת 

 צ"א על ספד"בהגר(א "אונמצאים בדיקנא ד ,א"זדיקנא ד ביםחסרה ,' דנוקהתיקונים
, והיינו גנתא אחרא,  ניזונים משםשגם הם, ול רוחות העיג'הם דו, )ה ואמר"ג ד"יח ע

 על כלליתההשגחה וממנו יוצאת הסוד עיגולים וב ,סוד חיצוניות הכלי באהרי הו
ז שכאן בגנתא "אבל עכ ,גמורהאחדות ה בסוד מהות והקו הדוקנה 'בכן  ש.הברואים

 היסודות 'כנגד ד, 'אלא בסוד הד, כלפי הקו אין זה פירוד גמור, הם בפירוד
 - ) é á úéùàøá( 'åâå ïãòî àöåé øäðå áéúëã àæø åðééäå .)א צו"מ(אשונים הר

ïàî  .)ה ולאן"ד ד" ק עז"א על תיקו"בהגר(א "דעת המתפשט בין אוהא והנהר ה
ïãò,äàìò äîëç àã ,é àãå ',å÷ùäì úïâä úà ,å àã ' –א "בהגר( גן מכונהא " ז

, ' øàì äéäå ãøôé íùîåíéùàø äòá,ã àåä àã .)ה כתיב עד"ב ד"כ ע צ"על ספד
åéá ìéìë àìëå"ã – צ"א על ספד"בהגר(הכל את  תשחכמה כולליש כאן  עוד ראיה 

   ).א צז"מ (1798ד עצמו בתלת קוצין דיליה"כלומר ביו, )ה זה יאמר"א ד"טו ע
à êë ïéâáåéø÷ àìëì áà - א צז"מ( שורש הכל ה"ה(.  ïäáàì áà - 

לת ידהיינו אפילו תח -åøéù àìëã àú .)א צז"מ ( עצמםרשיםו אפילו לשכלומר
àìëã àúéá1799,åé éàäî " àîåéñ ã .)א צז"מ(דהיינו ראשית המציאות , הגילוי
àìëã,úéùò äîëçá íìë áéúëå  )ãë ã÷ íéìäú (-  כלל הבית הנבנה הוא

וכל מציאות האותיות , 1800'לא יב שאין אות ,'בישהם  דוגמת כל האותיות ,מבנין אב
   .)א צז"מ(ן " קיבוץ של הרבה יודימהה

 òãéúà àìå àééìâúà àì äéøúàá- והטעם , צריכים בינהט"מ ביאור וזה 
 , אפילו חכמת אדם במקומו אינו נגלה ברמיזה,שהחכמה בשרשו לא אתידעהוא 

                                           
 .גורס את המוסגר, ה לא"ד ד"צ יח ע"א על ספד"כנראה שבהגר 1797
 .1029 לעיל הערה 'עי 1798
ד שירותא "מהאי יו' ואילו 'דכתיב בחכמה יבנה בית': ים צז מוסיף תיבות אלומים אדיר 1799

 . הוא מסגיר'וסיומא דכלא
ד הו ראשית לכל האותיות שאין אות בלתי אם קדם "היו: ל"וז, א"י ט ע"א על ס" בהגר'עי 1800

 .ל"עכ, לה נקודה והנקודה היא שרשם וחיותם
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æéîøúà àîéàá øáçúàãî  .)א צח"מ(מה שיש בכח החכמה לעשות והיינו 
 àîéàá-  קהלת  (" פניוחכמת אדם תאיר" י אז,אדם התחתוןהכאשר מתפשט בלב

âáå" àììë àîéà ë .)א צט"מ( המבינים ברמיזה , ונתגלה לחכמים גדולים,)ח א
 àìëã-  מה שמתפשט כי אםהחכמה אין מתגלה מ שכן ,כללשורש היא הבינה 

 הוא מה שיודעים מן החכמה בבירור -òãéúà äá  .)א ק"מ(ומתלבש בבינה 
א "מ(י הבינה "עהוא  הכל ,מה שיודעים ברמיזא -æéîøúà äáå  .)א ק"מ (מהבינה

כל תכלית כוונת  - éø÷à äîëç àìëã àîåéñå àúåøéù, éáåä àìë íéúñ .)ק
 בסוד םלו וכ,וכח מהותם סתום שם, סוד בינהברצון הבורא גנוז בגבולי הברואים 

כלומר ראשית ואחרית השגת האמונה ורצונו  - àùéã÷ àîù àìëã .)א ק"מ(בינה 
   .)א ק"מ( מהווים את כל הברואים ' ורצונו יתשהאמונה, ה" בה"הוא שם הוי

àðæéîø àúùä ãò, ïéîåé ïéìà ìë àðéîà àìå - ר לא גילה בפרטות "באד
 - ïéôìâúî àðãéàäå1801 ïéøèñ .)א ק"מ(ה "בה " האמונה בשם הויה כלולכיצד

 .)א ק"מ (' להלוך באמונת הכיצד יש , דהיינו כל האופניםהצדדיםכל דהיינו שנתגלו 
é' ìéìë  äîëç éàäá-  נכלל בהאי ' אלא האי י, בעצמה'החכמה אינה ישדהיינו 

 ורצונו , יסודות' ד,כלל הבריאהה "ה ,' הוא סוד ד'ה - ä' àîéà àã .)א ק"מ(חכמה 
א "מ(ה ובן "דהיינו י - äðéá ïðéø÷å .)א ק"מ ('נעשה הממנה  ו,'סוד יב בתוכה 'ית
שהבן , אמת נכללו בבינהבבנים שה - å"ä àîéàî ïøèòúîã ïéðá ïéøú ïéìà .)קא

דהיינו גם  -àìëî ìéìëúà äðéáã ïðéðú àäå  .)א קב"מ( הבת ת ובו נכלל,'הוא הו
åé"àîéàá àøáçúîã ã,á ïé÷ôîå "ï,äðéá åðééäå ,à " á .)א קג"מ(הבן וגם הבת 

àå"í,é ïåðéàã "ä,åäééååâá ïá  -  עיקר  שמתבאר כאן .)א קג"מ(בכלל הבן היא הבת
  כי הוא,רק הבן לבדמהם לא נזכר ,  והבן נכלל בהם,א" על שם אוהואבינה ה
 , אלא בסוד נקודה לבד, כללה שאז הנוקבא עדיין לא נבנת,מדרגת עיבור ראשוןב

   .)'א ט"ש או"פת ( פסיעה לברבמדריגתוהיא 
àìëúñàì úéà àúùä,äðåáú éø÷àå äðéá , àìå äðåáú éø÷à éàîà 

 äðéá-  א קג"מ( שם תבונה ת נמצאט"מ הכל לכלהינה אם בינה(.  äðåáú àìà
á ïéøúì à÷ðéã àúòùá éø÷àð ïé-  אבא מטיבורו ולמטהאת אימא מלבשת, 

 טו צ"א על ספד"בהגר (1802 מטיבורה ולמטה,הוא הדעתהרי  ,א"והיא מתלבשת בז
 עליון בסיוע סנ בדרך הוא נוותיק ,גמור ברע שרשנשאדם והנה  .)ה אבא יתיב"דד "ע

 .לבדב בז״תהינה  שהנהגתו האדם כח לפי האינכן הנהגה זו ש .״רג ע״ידהיינו 
ש בית "פת( כאן תזכרנה תבונה 'בחיפעולה של  יינוההנהגה זו של תיקון האדם ו

 ושלמות וכל ןשיהיה להם תיקוכך  ,נ שלמות"ים לזומעניקא "או .)'נתיבות צמצום ד
ולהיות נכללים א צריכים לירד למטה " לכן או.א" באויםהסדרים הטובים הנמצא

יסוד  .)'א ט"ש או"פת(כאן המבואר היניקה עניין  יינו וה,נ"ת המתפשטים בזו"בישסו
 ולכן הוא הנותן כח כללי לאורות של ,כחות של הפרצוףהכל את כולל דבינה 

 ,כאןש "כמוא לפי ערכו "יסוד דתבונה המתלבש בזהיא פעולת כן כמו  ו,א"מדרגות ז
ענפים את עניין ה בארכאן מ). 'א ז"ש ז"פת (נה לתבונהבחינה הממוצעת בין ביהוא ו
ש גדלות "פת( בסוד הנהגת הזמן )א"של א (ים של הנצחיותיהגילואת מצמצמים ה
 á"áå ï"å ïåðéàã ú"ä, åäðåáú éø÷à àúòù àéää, ïéìàá ìéìë àìëã ).א כב"דז

ïååúà,á "áå ï"å ïåðéà ú" ä-  לוייגבכי יותר  אם ,הבן ובת באמאנכללים גם אז. 
בידינו להבין מזה בקטנותינו כבני מה שאמנם , הבנההניתן לוהנה בינה היא כלל ה
  כאן עיקר.)א קג"מ( התבונה יינווה, הבינה כללאפס קצהו מהעולם הזה אינו אלא 

                                           
הוא כינוי לחיוורתי " גלופי"ש, ה גלופי"ב ד" עצ יא"א על ספד" בהגר'עי, לשון מגליף' בפי 1801

שכן השערות עצמם הינם הגילויים , הרי הם הרקע לשערות דהיינו הגילוי הכללי של הרחמים
 .הפרטיים

א " דברינו בהגר'ועי, ת" שהאמא האמורה כאן היא באמת בבחינת ישסו'א י"ש או" פת'עי 1802
  .צ שם"על ספד
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ãç àìëå  .)'א ט"ש או"פת(לעיל דבינה ודלא כה ,ן"על זוקאי  "בן ובת"כ על "מש
äðåáú åðééäå àììë - א קד"מ(יקה  הינהרי היא(.   

øîà àáñ àðåðîä áøã àøôñá,ùã äîì éìâã äàîã÷ àðå÷ú àëìî 
 äôé êðä øîàåéúéòø )à øéù ( àåä éàäî- "תבונה מ מבינה וכלומר "מהאי

 äìë éø÷à àðééðú àðå÷úå, éäéàã .)א קד"מ( א"מציאות הזלשניהם שורש ש
àúúìã àá÷åð – כללות  אשר ב,בעולם הזהעלינו ש ההשגחהרש ו שהרי היא

àá÷åð éàäì åäééååøúã éøîàã ïåðéàå  .)א קה"מ(ן " דב'נוקה "ה ,"בת" כינויה הוא
ïåðéà àúúìã,éëä åàì ,äã "äìë éø÷à àì äàîã÷ à,äå " éø÷à äàøúá à

 äìë- 1803וזה סוד זיווג חיצוני שהוא בלתי הפסק ,יא תדירוא ה"ווג דאוי זשכן, 
ד ומארחוק  במקום ם כייותר א גבוהמקום הוא ב נה שרשו וה.בסוד קיום העולםו
עצמו כלי במאיר בחיצוניות הכלי מרחוק ואינו דבוק המקיף האור הקיום סוד שם ל
סוד הזיווג ב אז הוא שכן ,ט"וד חדשים ושבתות ויוובס -ïéòéãé ïéðîæì  .)א קז"מ(

כל בשר  אדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו יב והיה מכ"אמהכמוהפרטי 
 שייך הזיווג ז –) ïéàéâñ ïéðîæì(1805 .)א קז"מ() 1804 סוישעיה(להשתחוות לפני 

àäã  .)א קז"מ( רצונו של מקוםאת  כאשר ישראל עושים ,פעמים רבות גם בחול
äîò øáçúà àì àøåëãã ïåðéà ïéàéâñ ïéðîæ1806 ÷ìúñàå äðéî, àðîæ àåääá 

 áø÷ú àì äúàîåè úãðá äùà ìàå áéúë)çé àø÷éå (- כלה" כינויה הוא" 
תמיד כל ישראל חפצים הוא ששורש הרצון מכח  שכן ,"לך נפשיתה לכ"לשון מ

 àá÷åð úàëãúàã àúòùá, éòá àøåëãå .)א קח"מ ('רצון האת לעשות 
äîò àøáçúàì,ìë éø÷à ïéãë "ä,ìëë "àééúà ùîî ä - יושבת היא דהיינו ש

שבעה ימי בישראל עושים תשובה ופורשים מן העבירות והוא סוד זה ש . נקיים'ז
   .)א קט"מ(בראשית 

1807)ìáà ( ïéîìòì åäééååøúã àúåòø ÷éñôà àì àîéà éàä- זיווגם כן ש
וא מה היווג זה וז, ו היה נחרב העולם"ואם היה נפסק ח, יכלל והוא זיווג ,יתדירהוא 

 – ëïé÷ôð ãç .)א קי"מ( חיות העולמות אשר תכליתו" זיווג חיצוני" שאנו מכנים
 נ"דושל בחינת שורש יש ס "במל כרחך שעוממילא ב ,ס"ויצאו ממא הם "אוכשיצאו 

א כחדא " ולכן או,שםנקבה ניכרת ה שאין אלא ,)שכן אין ולד שאינו כעין המולידו(
 ב"על בזיווג "י כ"וכמו .)ל"ה ועוד נ"ג ד" ה עצ"א על ספד"בהגר (נפקין וכחדא שריין

 כעין הוא" כחד נפקין"כ "מש .)ב"מ עא וכן דף "יח עב "ו כללים ח"לש(ק "ג דא"וס
ב "ו כללים ח"לש ("תרי רעין דלא מתפרשין"הינם א " שאו)א"ויקרא ד ע (כ בזהר"מש

 –ë ïééøù ãç .)ד"ב קנח ע"ה ח"ו דע"לש(למטה מאבא היא ז אמא "עכו, )א"קכב ע
 לכן ,א כחדא שריין" הואיל ואו,א לא היו משגיחין אפין באפין"אולפני התיקון 

של זיווגם  .)א לא"ה בא"א ד" ג עצ"ל ספדא ע"בהגר (1808השובהם שניבהוא החסרון 
 בסוד ,זיווג זה הוא נעלם מאדכן  ש, והוא בחשאי.לא פסיק לעלמיןותדיר הוא א "או
 וכך .)ה וענין רצוא"ד ד" יג עצ"א על ספד"בהגר ( כללת מושגהשאינהעליונה חכמה ה

 - àìà àã ïî àã ÷éñôïéîìòì1810  .1809)א לו"ש א"פת(נ לעתיד לבא "יהיה זיווג זו
 .א מימין ואמא משמאל"אאת  על אף שאבא מלביש , המבדלת ביניהם'אין בחי

                                           
 .ה כמה אלף"א ד"לעיל קמא ע' עי 1803
 .א"ר קמה ע" אד'עי 1804
 .מים אדירים קז גורס את המוסגר 1805
 .ב" ע'בשלח ס, א"קצז ע, א"עט ע, א"לעיל עד ע: גליונות הלשם 1806
 .מים אדירים קי גורס את המוסגר 1807
 .א"כלומר שהם היו בסוד אב 1808
 קוים 'ב בסדר ג"ג שמעמיד את דברי האידרא על עניין היות חו"א עד ע"ו כללים ח" לש'עי 1809

 .ע אם כוונתו שהדבר הוא בדווקא"אמנם צ. ' קו אולא
 .א" בשלח נה ע'ב ועי"לעיל סא ע: ו"גליונות הלש 1810
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א "מ( אלא ימין ושמאל מחוברים ודבוקים זה בזה , הפסק ביניהם' אין בחימנםא
 àã ïî àã ÷ìúñà àìå,âáå "é øäðå áéúë ëåïãòî àö, àìå øéãú àöåé .)קיא

 ÷éñôà- א קיג"מ(באים לאימא ההמים בחינת  יהוז(. ää"ã øùà íéî àöåîëå 
 åéîéî åáæëé àì)àé çð äéòùé (- המים היוצאים מאימא בחינת  יהוז)א קיג"מ(. 

âáå"úéòø áéúë ëé àúåîéìù àúåãçàá ïééøù äåçàã àúåòøá - ם ינא ה"או
בפסוק זה שבשיר  .)וזהו חכמה בבינהה "ג ד" יד עצ"א על ספד"בהגר( רעין 'ב

 , נישוק וחיבוק, זיווגכנגד "תמתי" "תירעיי" "אחותי " לשונות'גנקט ב השירים
 ,éø÷à àëä ìáà äìë .)1811א קיג"מ(רעים דלא מתפרשין בבחינת ובשלשתם הם 

äìë àéä äîò àøáçúàì àøåëã àúà ãëã,ùîî àééúà éäéà äìëë ,âáå " ë
 äîìù ùéøô éá÷åðã ïéðå÷ú éøú- וכן לבסוף,תייש בתחילה קראה רעי"בשיה , 

 ועד שנכנסו , אמא עלאה'תי הוא בחיי שרעילמימרא, "כלה"באמצע קראה אילו ו
,  במקום המשכןכי אם 'ה הפרטיות והפנימיות של השגחתו יתתלא נתגלעדיין י "לא

 הבגלות חזרכ "אחו, "כלה" בחינתבהיא נתעלתה להיות י "אאילו לאחר שנכנסו לו
 éäéàã ïéâá àîéúñ àúéîã÷ã àðå÷ú .)א קיג"מ(בלבד  "יתיירע"היות בבחינת ל

îéúñà,éàä éìåë íéúñ àìå øéúé ùéøô àðééðú àðå÷úå  , ìë àéìú øúáìå
àìéòìã àéääá àçáù,øá äîàì àéä úçà áéúëã ääúãìåéì àéä  )å øéù( ,

àîéà éäéàã ïéâáå,òá àøèòúî èäìëã àø ,åéã àúåòøå" äðî ÷éñôà àì ã
ïéîìòì,äúåùøá áéäéúà ,àìëã åøéç ìë ïéãáòã åøéç ìë , åøéç ìë 
áééçãàé, àìëì äàëãì -  מקוה ישראל הס"בשכ "וכמש ,מקוה לכולהוהוא כאן', 

) ב"יומא פה ע (מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל
סוד וב ,כ"זה סוד יוהו -) æè àø÷éå(íëéìò øôëé äæä íåéá éë áéúëã  .)א קטו"מ(

 יעשרה ימים אחריינו דה ,אחר שנתולהשמש  אור  קבלתה בבחינת"ה ,אימא עלאה
 .)א קטו"מ(עולם הבא ו ,ע" ג,סוד בינהוב ,עולם העליוןה והוא מקבל מ,מולד הלבנה

 áéúëå)äë íù ( àéä ìáåé äðù íéùîçä úðù úà íúùã÷å- כ הוא בכל "יוה
 ן"ושער הנובסוד ה ,א בינה דבינהו יובל המנם א,ק" ֵאם הו,הוא בינההרי  , ושנהשנה

 æé äéîøé(, àåää íåùî( ìáåé éàî,ãîë "åéùøù çìùé ìáåé ìòå à .)א קיז"מ(
÷éñô àìå øéãú éúàå ÷éôðå ãéâðå éúàã øäð -" דהיינו לעלמא דאתי" פסיקולא . 

   .)א קיז"מ(מוביל הוא תמיד כן  ש"יובל" הוא מכונהולכן 
 áéúë}àöø. {éë êìå÷ ïúú äðåáúì àø÷ú äðéáì íà )á éìùî (–  חוזר

וכאן , ין הכלהיעני "עהפסיק אותו  ,ן הבינהיעניאת לפרש ינו דהי ,לענין הראשוןכאן 
 ,àø÷ú äðéáì íà éë øîàã ïåéë .)א קיז"מ(בין בינה לתבונה שההפרש מפרש את 

äðåáúì éàîà, àðéîàã äîë àìë àìà - היא אכן אם בינה  ,רצונו להקשות
מה עצ שהבינה ,כמו שפירשהביאור הוא  אלא ,תבונהצורך ב יש ט"מ ,שורש הכל

וההבנה הן ועצם היניקה , שאינה מובנת, אלא בתורת מקיף בלבדאינה נגלית 
  הוא כללי יותר'קול' ש,אוהספק הכאן  -äàìò åäééðî éä  .)א קיז"מ(מהתבונה 

ובדרך ,  מיליםללאהוא  "קול"אילו  מילים וי"עהוא  'תקרא'כן  ש,"האיקר"אשר מ
 אלאבינה א לקרוא ל"א ש,למימרא. כלל הסדר הוא שהולכים מהכלל אל הפרט

 äðåáúî äàìò äðéá, íàå áà äðéá .)א קיז"מ(הקול של התבונה בקיעת אחר ל
ïáå,é "äíàå áà ,åäééååâá ïáå  –ן "להיות שורש לזוהוא ין האימא ותיקונה י בנ

 ïéðáã àììë àìë äðåáú,úáå ïá ,å "ä, çëúùà àìå .)ג"ב פ ע"ו כללים ח"לש(
 àîéàá àìà íàå áà– א"וז, אבא מטיבורו ולמטהעל מא מכסה לל שאזהו בג, 

ה אבא "דד " טו עצ"א על ספד"בהגר(אותה מטיבורה ולמטה מכסה  ,דעתההוא הרי 
ה " ו:פרטותב כללא דבנין בכללות ואלא הה איננ כל התבו.)ש אבא"ה וז"וד, יתיב

                                           
  .ע"רבינו לא פירש מהו החילוק ביניהם וצ 1811
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ע אינם נמצאים כאן אלא רק אימא "א בפ" או'בחי .1812 בן ובת בפרטות,בכללות
 îéàãà .)א קיח"מ( מתבוננים בואלא לאחר שמובן שאינו דהיינו דבר , בכללות

 àééìâúà àìå àòéáø éàãå-  ו זהמנם א.רובצת ונותנת להם תבונההדהיינו בינה 
ïéðá ïéøúã àììëã çëúùà  .)א קיח"מ(תוספת החכמה בו  תבהעלם ולא ניכר

äðåáú éø÷à, äðéá éø÷à ïáå íàå áàã àììëå -  הבן "לל כאת חוזר ומפרש
יוצא מזה  ו.הוא הבינההרי בן הא ו"כללות אוכן את  ו, התבונההרי הוא "והבת

ט הוא "מ, הוא בתבונההבן עיקר ון שוכישמ ,'והב,  הבתהיכן ' א: שאלות'בלשאול 
   .)א קיח"מ (בבינה ובתבונה

 àììëàì éòá ãëå–  הבן והבת(התבונה חלקי  שיעלו 'רצונו יתהיה כאשר (
éàäá àìë  .)א קיח"מ(או כשלא זוכים ) ן לאימא"להיות מ(ינה בסוד הששלשרשם 
ìéìëúà -  א קיח"מ(בבינה עילאה כולם אז נכללים(.  ïåø÷à ïáå íàå áà éàäå

 úòãå äðéá äîëç- הידיעה ש ווןכימ דעת ת נקרא,הוא מביןעל ידה  אשר ,התבונה
ïéâá îéñ ìéèð ïá éàäã éåáàã ïéð .)א קיח"מ(ידיעת הדבר על תכליתו עניינה 
 äéîàååúòã éø÷à,äñ àåäã àúåã åäééååøúã –  כן  ש,א"זנכללין בו "יההאותיות
א "א מקבל מאו"מרמזים לירושה שזה "יו , של השם'ובסוד האות הוא א "פרצוף ז

' והאות  והוא עצמו בסוד ,ה"הרי המה כנגד האותיות ידהיינו העטרין שלהם 
  כלילן בדעת לבדו"יההאותיות  'כל ג .)ואמר וכלאה "דב " יד עצ"א על ספד"בהגר(
 שהוא 'פי" 'האי בן נטיל סימנין וכו" .)ואמר כלאה "דג " טו עצ"א על ספד"בהגר(

 .)ד" ו עי"א על ס"בהגר (' לנוק את הגבורות שבהם ומעביר,א"העטרין מאואת לוקח 
 àøëåá éø÷à ïá éàäå– הרי  ,ל"כננוקבאהארה לגם ו של דעת נכללת "ואאות ב

 כא צ"א על ספד"בהגר(ניזונת  'מנו הוא שהנוק ומ,)ג"חו (בן הנוטל שני חלקיםה הוא
 ã úåîù(, ïéâáå åäéàã( ìàøùé éøåëá éðá áéúëã .)ה ואמר לשכללא"דג "ע

ïé÷ìåç ïéøú ìéèð àøëåá, éåøèòá éáøúà ãëå –  א"זלא "אותרין עטרין דאחסינו 
כלומר ["  שמים בתבונהכונן"בסוד ו ,מתפשט בכל הגוףה) מוחין(הוא עדיו 

] א המכונה שמים על ידי התבונה שהוא שורש התגלות המוחין"לזההתפשטות היא 
 תלת" ה–ïé÷ìåç úìú ìéèð  .)וזיוניהוןה "דא " ג עצ"א על ספד"בהגר( )משלי ג יט(

עטרא דחסדים ועטרא דגבורות ועתיק  מה ה"תרין חולקין" וה.ד"חבהם  "חולקין
ה "ב ד" ד עצ"א על ספד"בהגר(א "מוחין דזל מה שורשוה, יומין הכולל את שניהם

ïé÷ìåç úìúå ïé÷ìåç ïéøú êë ïéáå êë ïéáåàìëå äìî ãç ,äå à é .)אתקלו ביה
äåáàã àúåøé éðä éàäåúéøé äéîàå  – א" עטרין דגניזין באו'סוד הדעת הוא ב ,

ספות לה ובתיקון נו,  בחינות'א היא למעשה ז"כן מציאות ז ש,א" תוספת על הזואוה
 כאן .) ועיקר עניןהגההד " א עצ"א על ספד"בהגר(' להשלימן לי  בחינות'עוד ג

 ג צ"א על ספד"בהגר (שתחתיו שתיקון הדיקנא מוריד שפע לשאר הפרצופים מתבאר
   .)ואמר ואחסיןה "דד "ע

àúåøé éàî,ïáì åðéñçàå åäééååâá ïéæéðâ ååäã ïéøèò ïéøú àã 1813 – ז "ד
כ " הוא כמשגם של הדכורא וגם של הנוקבא,  החלקיםשניא מקבל תחילה את "שז

אחר כך רק לדכורא ותחילה כניסת המוחין ו .1814)בראשית ג טז(" והוא ימשל בך"
א ויאמר " טז עצ"א על ספד"בהגר( .ה של הלבנהותמעטסוד התא ו ה,'לנוקממנו 
 צ"פדא על ס"בהגר(ק מאמא " ובוצד, אוירא דכיא מאבאיינו עטרין אלה ה' ב.)אלקים

 .)ק"אוירא דכיא ובוצד(עטרין השני את דעת כולל ו ,1815)ה אתקלו ביה"דא "יז ע
                                           

נ "ן ולכן הוי בכלל זיווג דזו"ת הוא כעין זיווג מוחין דזו" שזיווג דישסו'ח זיווגים ב" ע'עי 1812
  .א"ולא בכלל זיווג דאו

 .ב"י ריש ו ע"על סא " בהגר'עי 1813
מקבלת '  שאז הנוק,ק"תיקון של שבה ענייןלכ "משה וזהו "א ד"יא ע צ"א על ספד"בהגר'  עי1814

  .א"מבינה שלא על ידי הז
 .ג ריש העמוד"ז קמ ע"א בתיקו" בהגר'עי 1815
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 יד צ"א על ספד"בהגר (1816דעת המתפשט בגוףהשם ומ ,א"ן גניזין במעוי דאועטריה
ת הם "ולכן הז, ח"ג וה"א דהיינו ה"עטרין דאוהארה מיש ת " בז)ה כאן"וכה "דד "ע

א על "בהגר ('גבורות כא' חסדים ובחי' בחימהם ' וא'  שכן יש לכל א כפולות'באמת ז
כאן  – áàã àøèñî àãàãñç éø÷àã àøèò ãç äéååâá æéðâ äåä 1817 .)א"י ו ע"ס

 .1818)ד" ו עי"א על ס"בהגר(ג "שורש הההוא עטרא דאמא אילו ו, ח"שורש ההוא 
 äøåáâ éø÷àã àøèò ãç àîéàã àøèñîå– הוא עטרא הרי  ,ק" בוצדדהיינו

äéùéøá ïéøèòúî åäìëå  .)נפיקה ו"ב ד" יח עח"א על תז"רבהג(דגבורה של הדעת 
ïåì ãéçàå ,ה "ה ב"מתגלית הנהגה של שם הוי, א"כאשר הבן יורש את העטרין מאו

ה מאי "א ד" קטז עז"א על תיקו"בהגר ()'א ונוק"כלומר חסדים וגבורות יחד עם ז(
   .)מזלא

äéìò íàå áà ïéìà ïéøäð ãëå, àùéøã ïéìéôú ïåø÷à åäìë – תפילין הן 
 ' ב:תפיליןה בתי ' דוהיינו ,)ש"ה וכמ"א הגה" ג עצ"א על ספד"בהגר(מוחין כינוי ל

àìëå  .)ה מאי" דג" קנט עז"א על תיקו"בהגר ( עטרין דכתר' וב1819א"אחסנתין דאו
ïá ìéèðàã  – ונותן לנוקב,ג"חוה "הנוטל שני חלקים וממילא  ,א הוא בן בכור"ז ' 

דהיינו כל  -àìë úéøéå  .)'הה ואמר "ד ד" כו עצ"ספדא על "בהגר (הגבורותאת 
הבת  - éàäåúéøé àúøáì  .)א קכח"מ( ]1814הערה ' א עי"כל הארת האו [הירושין

ïæúà äéðî àúøáå1820ëòå " ïàëî ô .)א קכח"מ( היא חיצוניות כלל כל העולם
àúøá àìå úéøé àøá,øé àøá àúøá àìå äéîàìå éåáàì úé, ïæúà äéðîå 

àúøá, áéúëã äîë )ã ìàéðã ( äéá àìëì ïåæîå1821) éàäå éàä ìë àîéú éàå
àìë ãçå ïåðéà ãçá ÷ãöå ÷éãö ïåø÷à(.   

íàå áà éðä1822 ëàãá àã ïøáçúîå ïìéì - ת "א עילאין וישסו" אודהיינו
רק ת הם "ישסוילו או, א כלילן ממש"או. )ה מה זאת"ד ד" קי עז"א על תיקו"בהגר(

עולם הי של "נהעל פי ותמיד כל עולם מתנהג , א"י דאו"הם הנהכן ש, מתחברים
 -  áàåàøéúé øéîè .)א קלג"מ (א"א יש שייכות לז"י דאו"לכן לנה. שלמעלה ממנו

 – à àìëåãéç àùéã÷ à÷éúòî .)א קלג"מ(י דבינה "י דחכמה גנוז בנה"דהיינו שנה
והנה  .)ה אתקלו ביה"ב ד" ד עצ"א על ספד"בהגר (1823א"הוא באא "מוחין דזורש הש
ין מתיקון מוחאת המקבל אינו נכלל כאן אלא א "זאמנם  ,א נכללים במזלין"או

àéìúåá àùéã÷ àìæî  .)בעמר עדה "דג " כא עצ"א על ספד"בהגר (דעמר נקי
øé÷éà ïéøé÷é ìëã – י מזלא" ע אין באה הארתם אלאס"וא דמתנהרין ממ"אפילו או 

עיקר  -àúéá ïéð÷úî íàå áà ïéìàå  .)ה לא אתאחד"ד ד" ד עצ"א על ספד"בהגר(
 àðéîàã äîë, äîëçá áéúëã .)א קלג"מ(ל " הבת הנדסוב , הוא לביתתיקוניםה

úéá äðáé,ïðåëúé äðåáúáå ,íéòðå ø÷é ïåä ìë åàìîé íéøãç úòãáå  ) éìùî
ãë(,êðèáá íøîùú éë íéòð éë áéúëå  )áë íù(, 1824)ëã àììë éðä äîë àì

 àðéîàã-  א קלה"מ (]מלכותדהיינו  [ת"וביד "חבדהיינו  'דמנה כאן( . ïééìúå
àøé÷é àùéã÷ àìæîî.(   

                                           
 'עיו, ג" קמ עז"א על תיקו"בהגר( דעות 'רמז לב, "עדות"הם מכונים ואותם העטרין  1816

 ).ה עד אתבסמו"ב ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי, ה ונפיק"ב ד" עח יח"א על תז"בהגר
 .וזיוניהוןה "א ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר 1817
 .ה ואיהי ברכת"ב ד"ז קב ע"א על תיקו" בהגר'עי 1818
 ).א כאן"בהגר" (נעשה ונשמע"כתרים דה'  ביינוהו 1819
 . )א קכח"מ(ולכן הוא שהבן חייב במזונות הבת  1820
 .ורס את המוסגרמים אדירים קלב לא ג 1821
  .ש שם"וזה "ג ד"צ ח ע"א על ספד" בהגר'עי 1822
 .ה וכד בעי"ל בד"דהיינו מהעטרין הנ 1823
 .מים אדירים קלה גורס את המוסגר 1824
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øà"ì àøãàá ùààìë àðéìâ , ãò ååä éàáìá ïéøéîè ïéìî éðä ìëå 
àúùä, àðéòáå àøîèàì éúàã àîìòì ïåì –לא ביאר מזה כי אם את  ר" באד

 .)א קלה"מ(לכן דברו בהעלם אבל לא בגלוי ו ,א" נכללו אוהםבאשר  ,יןין המזליענ
àðì ìéàù àúìàù ïîúã íåùî, áéúëã äîë )âì äéòùé ( êúò úðåîà äéäå

åâå úòãå úîëç úåòåùé ïñåç' -  אמר רבא בשעה שמכניסין  'ש בגמ"מעין כוהוא
 עסקת בפריה , קבעת עתים לתורה,אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה

 ' ואפילו הכי אי יראת ה, הבנת דבר מתוך דבר,פלפלת בחכמה , צפית לישועה,ורביה
עיקר  -éðéî ïééòá äîëçå  .)א קלה"מ) (א"שבת לא ע(  אי לא לא,היא אוצרו אין

דהיינו  כי לתכלית זה נבראת ,השאלה בעולם הבא היא על החכמה מה שחידש
י  לפנ,עכשיווהנה  -á÷ã àúåòø àúùäå" éàäá ä .)א קלה"מ( התורה ילחידוש

תלמודו ויגלה מה שביכלתו על שיחזור הוא ה " רצונו של הקב,י"תו של רשבהמית
לא יבושו כי ידברו " כ"אמהמוכ - éåøèìô éî÷ ìåòéà àôåñë àìá àä .)א קלו"מ(

   .)א קלו"מ) (תהלים קכז ה(" את אויבים בשער
à éë áéúë"éé úåòã ì' )á à ìàåîù( ,úòãä àåä éàãå úåòã, ìë úòãá 

îúà éøèìôïééì,ã áéúëåàìîé íéøãç úòãáå  - גם של ,דהיינו שיש כאן גילוי 
 .)'כ פי"ה וע"ג ד" כה עצ"א על ספד"בהגר( שלימות יינווה,  וגם של גבורות,חסדים

א הוא הדעת הכללי " ז.)א קלו"מ(שצריך לידע הדבר  ו ומה,עכשיו מפרש מהו הדעת
 âáå"ë (úòã1825àøçà àéìâúà àì , àäã( .)א"ב נו ע"ה ח"ו דע"לש(דאצילות 

 äéá ìéìëúàå äéååâá ìéæà àøéîè- א קלז"מ( דעת עליון 'פי(.  øéäð úòã
 ïéçåîá– ע" נחשב לספירה בפ אינואהו לכן ,ת"תהפנימיות  דעת המתפשט הוא, 

ב " טו ע,ה כאן"וכה "דד " יד עצ"א על ספד"בהגר(כאן ש "כמות דעת "התלכן מכונה ו
א "מ(מתפשט בכל הגוף הוא  כ"ם כי אח א,במוחא עיקר הדעת מאיר .)ואמר וזהה "ד

   .)'àìë àôåâá àçåîá 1826éé úåòã ìà éë(àìë àçåîá èùôúàå . )קלט
éé úåòã ìà éë ïðéðú àúãâàã àøôñá',úåãò àìà úåòã éø÷ú ìà , 

ïé÷ìåç ïéøúã àúåãäñ àìëã àúåãäñ àåäã,ãë "ãò í÷éå àúå á÷òéá 
)çî íéìäú (òàå"àøôñá äåî÷åà äìî éàäã â àøçà àðååâá àúåòéðöã - עי '

íúä  .)א קמ"מ(על תפילין מפרשו כאן אילו  ו,ציציתסוד ה על פרשומש 1827שם
 íéìù äéøúàá- "א קמא"מ ל"הבחינה הנכוונתו לחיצוניות " התם באתריה(. 
 øéôù àìë àëä- א קמא"מ (בפנימיות' פי(. éåä àìëå – כי החיצוניות ,והכל אמת 

   .)קמאא "מ(  על הפנימיותהדיעמ
äìî íéúñà ãë - הנה  ו.כלומר כאשר הדיבור הזה הוא בסתר ולא בגלוי

ואין עושין רצונו  ,כאשר אין מקיימים המצות'  א:דרכים' דבריו בבאת אפשר לפרש 
åäìë íàå áà éàä  .)א קמא"מ(כאשר משיגין את סוד הדבר על בוריו ' ב, של מקום

ïîéúñ åäá àìë ïìéìë åäá,ïåðéàå  æîá ïîéúñ àùéã÷ àì- א נכללים "וא
רצון הסוד  -ïìéìë äéá ïîéúñ äéá ïé÷éúò ìëã à÷éúò  .)א קמא"מ (1828במזל

א "מ( הכל סתום שם ,עדן עילאההמכונה מצחא דעתיקא דהיינו  ,העליון הסתום
 -àåä êéøá  .)א קמב"מ( הנעלם והנגלה ,'הכל א -éåä àìë àéä àìë  .)קמב

הוא ולכן , א הנגלה אצלינו"סוד ז -øá äéîù êé .)א קמב"מ(ק "סוד עהוא בהנעלם 

                                           
כ במים אדירים והיינו "שהכוונה כאן לדעת עליון וכמש, א"ב עח ע"ו כללים ח"לש 'עי 1825

 לעולם נעלם בכל פרצוף והעיקר ל שהדעת הוא"ר: ו" גליונות הלש'ועי. א באוירא"הארת הרדל
ב והוא אוירא עלאה אוירא "ר לעיל קלה ע"הוא כי הוא הטמיר דטמירין דעתיק יומין שאמר באד

  .דלא אתפיס
 .ולא את שאר המוסגר" 'ל דעות ה-כי א"מים אדירים גורס רק  1826
 .ה ארבע מלכין"א ד"צ לה ע"ספד 1827
 רישין עלאין תרין'  יקירא אתנהירו גכד אתנהיר נהיר ממזלא, ל"ב וז" לעיל רפט ע'עי 1828

 .ל"עכ, רישין וחד דכליל לון ובמזלא תליין ואתכלילן ביה
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 'ג סודב והם , כלומר לעולם ועד–  íìòìéîìòìåïéîìò  .)א קמב"מ(נקרא בשם 
   .)א קמב"מ(א "בבעל ידי משיח צדקינו ל "לעויתייחדו , 1829ע"עלמין בי

 úåàé àøãàã ïéìî ìë-  1830היא מלשון עולה בדרך ישר" אידרא"הלשון 
ïéìî åäìëå  .)א קמב"מ(ביושר , ס ועד אין תכלית" מא חזקים וכלוליםדבריושכן 

ïéùéã÷,àìàîùìå àðéîéì ïàèñ àìã ïéìî ,ïéîéúñã ïéìî åäìë , ïééìâúàå 
å÷ôðå åìàòã ïåðéàì,àåä éëä àìëå ,ïéìî ïéìà ïééñëúî ååä àúùä ãòå , 

äàìâì àðìéçãã,ïééìâúà àúùäå , éî÷ éìâå )àëìî (àùéã÷ à÷éúò,àäã   àì
ìéã àø÷éìò àáà úéáãå éàðãéá, éåøèìô éî÷ àôåñëá ìåòéà àìã ïéâá àìà 

àðãéáò,á÷ã àðéîç àä ãåòå "åäìë ïçëúùî àëäã èåù÷ éàëæ éðä ìëå ä, 
ã àìåìä éàäá ïàãç åäìëã àðéîç àäã éãé ìò ïéîëúñîééì, ïéðéîæ åäìëå 

}àöø: {àåääáé÷ìåç äàëæ éìéã àìåìéäá àîìò  - התחברותי םכלומר ביו 
   ).א קמג"מ(התדבקות רוחא ברוחא דהיינו  ,בסוד נשיקיןוי  נשמתרשולש

à"àáà ø,àã äìî íééñ ãë ,àùéã÷ àðéöåá  - בוצינא"מכונה י "רשב "
בפרשת " אור"נזכרת התיבה פעמים ש' ה הרמוזים בח דדעת"השם על , דהיינו מאור

äàìò àðéöåá,øà  íé .)א"ע ו ע"ב(  של מעשה בראשיתראשוןהיום הבריאה של ה
 êééçå äëáå éåãé-  א שלא גילה "ענין אואת נתן שבח והודיה על שגילה עתה

àòá  .)א קמג"מ(א ויניקתו " סוד זאת ר אינו בא לבאר אלא"באדשמכיוון  ,ר"באד
àãç äìî äàìâì,éàîåé ìë àðøòèöà àã äìîá øîà , éì ïéáäé àì àúùäå 

 àúåùø- א קמג"מ(נ "א ושרשי זו" כלליות אולגלות את(.  ùéçøå áéúéå ó÷úúà
 äéúååôùá- תפילה בלחש ל כוונתו כאן היא ו.ז" לגלות דהתפלל שתנתן לו רשות

 .להוריד אורהיא  תכלית השתחויה זו -ïéðîæ úìú ãéâñå  .)א קמג"מ( לקמן 'ועי
יש עוד הנה  ו.וסף לו אור מלמעלהו ית,כל שהאדם מכניע את עצמו למטהכן כש

 .ואז יכול לקבל עוד יותר, ן"מובבחינת ת נפשו א מסירי שהשתחויה ה,טעם בדבר
כל וכדי שי, א"ק ואו" עה" האורשל  ' בחי'להוריד גהוא  פעמים 'גטעם השתחויתו ו

 -  á ìéëé äåä àìå" ðàìëúñàìäéøúàá ,ë "éá ùä .)א קמג"מ (הלגלות ענין ז
  תפילהיהוז - éàä ìëì úéëæã àîåô àîåô øîà .)א קמג"מ ( שכזהשירד אור גדול

 א" עם זפנים בפנים' להעמיד את נוק ,ץ" בסוד חזרת הש,בגלויובקול רם הנאמרת 
 êòåáî åáéâðà àì,÷ñô àìå ÷éôð êòåáî , àöåé øäðå ïðéø÷ êìò .)א קמג"מ(

ïãòî )á úéùàøá(,åéîéî åáæëé àì øùà íéî àöåîëå áéúëå  )çð äéòùé (- 
לא "הפסוק בישעיה כ "ש מיינווה,  ינבע מיםמבועהלעולם  כלומר ש"לא אנגיבו"

 ' בהרי הם, "' וכוונהר יוצא"בבראשית  שאמר הפסוקהוא " נפיק"על ו, "יכזבו מימיו
' בעטרין ו' ב כלומר, 'הנחלקים לד, ג"ג והתגלות החו" שורש החודהיינו' בחי

   .)א קמג"מ (אחסנתין
 àðãéàä- א קמג"מ(י "של רשביום המיתה ב(.  ïéîåé ìëã éìò àðãäñà

 àðîéà÷ã-  א קמג"מ(בעולם הזה(.  àã àîåé éîçîì àðáéàú-  שזו תכלית
כל של  פו כי זהו סו,)קהלת ז א" (טוב יום המות מיום הולדו" ש"כמו ,האדם הצדיק
 ð"àã àæø äàìâì àúåòø à(, àìå(1831 .)א קמג"מ(בסוד יחידה ו ,אדם ותכליתו

 éúåòøá ÷éìñ)ð"éãéá à(1832, àðãéàä øá - זה מזמןדלגלות סוהייתי חפץ ' פי , 
 ייו נתנו לשעכו .רשותלי  נהלא ניתעדיין  שכן ,בידיה תלא עלעד עתה  מנםא

כל יום כן ש -àîåé éàä øèòúî àã àøèòá àäã  .)א קמג"מ(רשותובידו לגלות 
àðéòá àúùäå  .)א קמג"מ(זה היום ה הגילוי של ווזה, של עצמומים ייש לו גילו

                                           
 .עדן נהר וגןאשר כינויים  1829
 ].א"ברכות כב ע' כד עי" [חצבא"אידרא הוא ' ערוך שמפרש שפי' עי 1830
 .מים אדירים קמג גורס את המוסגר 1831
 ".ובידי"מים אדירים קמג ' גי 1832
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á÷ã äéî÷ ïéìî äàìâì"ä,øèòúî åäìë àäã  éùéøá ïé– יום ה ול שזה"כנ
àì àîåé éàäå  .)א קמד"מ(שרשו ביום זה להוא דבוק שכן , שלוביותר גבוה ה

àøçà àîåéë äéúëåãì ìòéîì ÷çøúé,àã àîåé ìë àäã 1833  àîéé÷ éúåùøá– 
 ,ïéìî äàìâì àðéøù àúùäå .)א קמד"מ (מושל ביהבחירה כח ביום זה אין שכן 

àã àîìòì àôåñëá ìåòéà àìã ïéâá éú- לגלות בזה היוםימאחר שהתחלת , 
 שלא היה לי רשות יםות דברל התיר לי לג,השלא אעלה למעלה בבושהוא  'וחפץ ה
àäå  .)א קמד"מ( אתבייש , ואשתוק באמצע הענין, ואם לא אגלה. עד עתהלגלות

àîéà àðéøù - א קמד"מ(זה גילוי בהוא  'מסתמא רצונו יתו(.   
ôùîå ÷ãö áéúëèñç êàñë ïåëî  êéðô åîã÷é úîàå ã)èô íéìäú ( - 

 .)א קמה"מ(הנגלה החלק הנעלם וגם החלק  גם ,כל האצילות בפסוק זהאת כלל 
 éåçøåà éîçîì éàäá ìëúñé àîéëç ïàî1834)ñ"éåðéã à(1835 äàìò àùéã÷ã 

ïéàìò éøúëá ïéøèòúîã ïéðéã èåù÷ã ïéðéã,àðéîç àäã 1836 ïéðéöåá åäìëã 
ïéøäð – מלובשים בדיקנא אלא אינם נגלים א "שכן או ,א"זא ל"יש חילוק בין או

א על "בהגר( א מבחוץ" אאתמלביש א "ואילו ז,  ונכללים בו ונקראים על שמו,א"דא
 ïéøéîè ìëã àøéîè äàìò àðéöåáî, ïéâøã åäìë .)א"ב וז" יח עצ"ספד

 àøäðúàì1837)ð"àøäðàì ïéâøã ïåðéà åäìëå à(,áã àøåäð àåääáå ìë àâøã 
ã äî àééìâúà àâøãåàééìâúà -  מאיר בשם הממונה על הכלומר בזה האור

 'בבחיו ,המצוהאותה האור יתגלה סוד וטעם אותו  ועל ידי .איהמסויימת ההמצוה ה
àã àøåäð ïãéçà ïéøåäð åäìëå  .)א קמח"מ(המצוה את אותה מעלת המקיים 

àã àøåäðá1838 - הן על ידי ו, נאחז באור המדותהמצוותאורש כלומר
עוררים א מ" זמאידך תיקוני ו,א"א משפיעים לז" תיקוני א.) קמחא"מ (המצוותנתעלו

àã àøåäðå  .)א"ב כב ע"וכן כללים ח, ב" קלח עב" חה"ו דע"לש(א " אאת הארת
 àã àøåäðá-  א קמח"מ(דהיינו אור המדות באור התורה(.  àãá àã ïéøäðå-  אור

ìå ïùøôúî à .)א קמח"מ (המצוותומשם לאור, התורה חוזר ומאיר לאור המדות
àã ïî àã1839 - אינו שאפילו אור התורה , כך .הוא סוד הנפשהרי  ,דהיינו מן הנר

   .)א קמח"מ (ה"דהוא אותיות תפיל, ה"בפתילכי אם נאחז 
 àðéöåáå àðéöåá ìëã àøåäð-  מן אינו פורש הנהורא של הבוצינא

האיר נר ל אלא ינוא, הוכל מה שאכן נתגל. כמו כן האור אינו פורש מן הנרהבוצינא ו
א והבוצינא ה -àëìî éøúë àëìî éðå÷ú ïåø÷àã  .)א קמח"מ(ות הפנימיאת 

כהונה כתר  ,תורהכתר  : כתרים הם' גשכן, "תיקוני מלכא וכתרי מלכא"בבחינת 
 והיינו ',יו ית מדותן הןוהתיקוני עצמ,  ומצוותם תורה תפילהוכנגד ,מלכותכתר ו

ìë  .)א קמט"מ(עלים על ידי המדות תמם כן כולש, עולה על גביהןהכתר שם טוב 
 øéäð ãçå ãç- א "מ (יבור בעניין המצוהדבמצוה ומעשה ה בהכל מדה ומדה מאיר

. )א קמט"מ(ויש לו אחיזה באור העליון  -åâì åâìã àøåäð àåääá ãéçàå  .)קמט
ùøôúî àìå  .)א"ב כב ע"ו כללים ח"לש(ק "בפנימיות אהנמצא ס " הקו דאדהיינו
 øáì- ת נפרד ינהז היא א"זה באור העליון שבעליונים עכויא אחפ שה"אע

 âáå"÷ìúñà àâøã ãçá àìë ë, äìî ãçá àìëå .)א קמט"מ(מהחיצוניות 
                                           

 .'דא'ד ליתא לתיבת במים אדירים קמ 1833
 .מים אדירים קמה גורס את המוסגר 1834
ה לימוד הנהגת העולמות "ה, "אורחות"דהיינו , מדבר כאן בשני בחינות של לימוד התורה 1835

 .)א קמה"מ( ה חיצוניות התורה דהיינו לימוד דיני התורה"ה" דינים"ו) והיינו הנסתר(
 ".אמינא"מים אדירים קמז ' גי 1836
 . לא גורס את המוסגרמים אדירים קמז 1837
חיצוניות של כל פרצוף ועולם  שה'ח ב"ח פו"כ בע"מש'  שזהו פי' פרק ה'ח שער א" נפה'עי 1838

 . ונעשה לו לפנימיות ונשמה,מתפשט ומתלבש בהפרצוף והעולם שתחתיו
 .א"קמג סוף ע: ו"גליונות לש 1839
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øèòúà,àåä ãç äéîùå åäéà àã ïî àã ùøôúî àìå  - "היינו הנעלם "איהו ,
   .)א קנ"מ(גלה הנהיינו " שמיה"ו

 àëìîã àùåáì éø÷à àééìâúàã àøåäð–א מבחוץ"א אתא מלביש " ז, 
 נכללים בו ונקראים על ,א"לבשים בדיקנא דאתמאלא  שאינם נגלים ,א" אוכ"משא
 גופא מה ההםיישמות הקדושים וכינוה .)א"וזה "דב " יח עצ"א על ספד"בהגר(שמו 

) äî àåä àøåäð àåääá(åâì åâìã àøåäð, 1840 .)א קנ"מ(דות ימה וםלבושיה
 íéúñ àøåäð- א קנ"מ(האור הגנוז גופא   הוא,האור הפנימי שבפנימיות(.  äéáå

 àééìâúà àìå ùøôúà àìã àåää àéøù- ו יתדהיינו החסד הראשון למענ' ,
 .)א קנ"מ ('להתקיים אפילו רגע איכול העולם אין  זה וזולת. והוא אזיל עם כולהו

àùéã÷ à÷éúòî ïéøäð ïéøåäð åäìëå éðéöåá åäìëå,ïéîéúñ ìëã àîéúñ , 
 äàìò àðéöåá- הנקרא בוצינא עלאה,ק"פנים דעהים מוארים מאור כל הפרט , 

 ëåã åäìë ïìëúñî ïéøåäð çëúùà àì ïèùôúàã .)א קנ"מ(סתימא דכל סתימין 
àééìâúà àìå øîèàã äàìò àðéöåá øá - ת רצונו ימציאות אמיתית כי אם יןא' 

   .)א קנ"מ(ן הנעלם אשר אותו אי אפשר להשיג בשום אופ
ø÷éã ïéùåáì ïåðéàá,ùåáì èåù÷ é,èåù÷ éðå÷ú , èåù÷ éðéöåá - ג' 

א "מ( מדות ותורה ,כנגד מצוות הם"בוציני"ו" תקוני", "לבושי"ה "ו האללשונות 
 ïéðéöåá ïéøú åçëúùà,àëìîã àééñøåëã àðå÷ú , èôùîå ÷ãö ïåø÷àå .)קנא

  כאחדםבוציניה  ושני, והמצוותתורהוכן ה, מעשההבור וידכנגד ה ' הבוצינין הם ב-
àúåîéìùå àúåøéù ïåðéàå  .)א קנא"מ) ("צדק ומשפט"ד(בתיקון המדות תלוים 

ìëá1841 àúåðîéäî - א קנא"מ ("צדק ומשפט" הכלומר(.  ìë ïéøèòúî éðäáå
 àìéòìã ïéðéãàúúå,÷ãöå èôùîá íéúñ àìëå ,ïæúà èôùî éàäî   - 

כנגד  ( וצדק)כנגד הצדק (צדיקוכן המה מכונים , "צדק"א הגילוי של הו ה"משפט"ה
המה בסוד ו .)א קנב"מ(ולה והא עת שלא  שמחמתוא העיקרוהצדק הכן  ש).המשפט

צדיק ) תהלים פט טו(" צדק ומשפט מכון כסאך"דכתיב כ ,כסא הכבוד של המלך
   .)1843ג"אעה ו"ב ד" ז עצ"א על ספד"בהגר( 1842וצדק

íìù êìî ÷ãö éëìîå äì ïðéø÷ ïéðîæìå )ãé úéùàøá(, ïéøòúî ãë 
 èôùîî ïéðéã- א קנד"מ(ג העולם על פי התורה שמתנה(.  éîçø åäìë-  גם

 åîéìùá åäìë ,éàäì íñáî éàäã, ïéðéãå ÷ãö .)א קנד"מ(עשו ברחמים יהדינים י
ïéð÷úúî,éîçøá åîéìùá àîìòì ïéúçð åäìëå , ïéãëå )éø÷à ( àúòù

àá÷åðå øëã ïøáçúîã,àúååãçáå éîçøá åäìë ïéîìò ìëå 1844 -בסוד שלמה  
א "מ (שהרי זוהי תכלית בריאתםבשרשן בחינות אלו מתקו ז נתשכן א ,המלך בשעתו

   .)קנה
ãëåàîìò éáåç åàéâñà ,àùã÷î úáàúñàå , ïî ÷çøúà àøåëãå 

 àá÷åð-  א קנה"מ(דוגמת נדה(.  àøòúàì àéøù àôé÷ú àéåçå-  נחש הדהיינו
א "מ(זנונים של התנין הגדול אשר בים האשת היא  ביהנוקו .אשר ביבשהדכורא 

                                           
 .מים אדירים קנ לא גורס את המוסגר 1840
 .כן הוא בדפוס אמסטרדםו, 'דכל'מים אדירים קנא ' גי 1841
בגין דתרין דרגין , מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, תנינן: א" זהר בראשית לב ע' עי1842

, וברית דא רחל, אות ברית דא יוסף, דכר ונוקבא, צדיק וצדק, זכור ושמור, מילה ופריעה, אינון
ה יסוד "ה" צדק"ו" צדיק "שני הכינויים" צדיקים"' א שפי"ע מז ע" ב'עי. כ" ע,ואצטריך לחברא לון

, לבתר אתערא ימינא גניזא, משיח בן יוסף אתי ויפרוק קדמאה: ב"ח פח ע" ז'ועי. ועטרת היסוד
משיח בן : תרגום [דאיהו גניז לצדיקים, ועל דא תנינן. צדיק וצדק, דאיהו גנוז לתרין צדיקים הללו

, צדיק וצדק, לשני צדיקים הללושהוא גנוז , לאחר שהתעורר הימין הגנוז, יוסף בא ויגאל תחילה
 "].גנוז לצדיקים"ועל זה שנינו שהוא 

סותרים לכאורה את הבנת , ז כאן"א מיוסדים על דברי האד"הגרש שדברים אלו של "עיי 1843
  ).יסוד (הוא צדיק" משפט"ו, )מלכות(הוא צדק " צדק", ואדרבא, א כאן"המ

 .ה ואמר"ד ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר 'עי 1844



àøãàä øéàî 

302 

 פוגעים ,כאשר אין צדק -ãö éàäî àðîæ àåääá ïæúîã àîìòì éåå÷  .)קנו
éìéáç äîë  .)א קנו"מ(עמי הארץ ב בצדיקים ולא ,ע"באוהבישראל ולא הדינים 

àîìòá ïéøòúî ïé÷éøè,àîìòî ïé÷ìúñî ïéàëæ äîë ,äîì êë ìëå , ïéâá 
àá÷åð ïî àøåëã ÷çøúàã, àã ÷ãöá áø÷ àì èôùîå - מתרחק מן 'רצונו ית 

 הניסים זה סוד ההעלמה של ו.כלל ישראלומ  מכנסת ישראל' כבוד ה,המקום
 âé éìùî(, èôùîã(  á äôñð ùéå áéúë éàä ìòåàìèôùî .)א קנז"מ(ים ויהגל

÷ãö éàäî ÷çøúà,àîñáúà àìå ,àøçà øúàî à÷ðé ÷ãöå  -  דהיינו על פי
   .)א קנט"מ(א נגד משפט התורה "קטרוג הסט

òå" úà àëìî äîìù øîà ã éìáä éîéá éúéàø ìëä)æ úìä÷ (– 'ימי' 
 נחלק יללבאזהארת המח  הבאר שאכ דהיינו שהבליםההם כלל כל הרי לשון רבים ב

ñá"ì à" ìáä â( åâå å÷ãöá ãáåà ÷éãö ùé', àã ìáä .)א קנט"מ(  הבלים'לזהוא 
àã1845(àëìî éôà ïåø÷àã àìéòìã íéìáäî àãç ìáä , àúåëìî åäéà àãå 

àùéã÷,òúî àéä ãëã å÷ãöá ãáåà ÷éãö ùé áéúë éåðéãá àø) åè æ úìä÷(, 
î"÷ãöî ÷çøúà èôùîã íåùî è,âáå "èôùî àìá äôñð ùéå éø÷à ë.   

ú"á÷ã àîéçø àîìòá äàìò äàëæ çëúùà ãë ç" ä-  דהיינו צדיק
 åìéôà ãë .)א קס"מ(עד שיהא אהוב למעלה כ "כ למדרגה עליונה גיע שי,גדול

éåãåçìá ÷ãö øòúà, àîìò ìéëé äéðéâá àáæúùàì, éòá àåä êéøá àùãå÷å 
äéø÷éá,éôúñî àìå  }áöø. {ïîàðéã  - ובסוד יסורין של , דהיינו ללא משפט

àåää ãëå . )א קס"מ(עולם לו יהיה רווח בזכות ו,על עצמוהצדיק אהבה שמקבל 
äéîåé÷á àîéé÷ àì äàëæ, åìéôà éôúñî 1846 äéá í÷éîì ìéëé àìå èôùîî

ë"÷ãöá ù. àëæ àåää ãëåäéîåé÷á àîéé÷ àì ä, åìéôà éôúñî 1847 èôùîî
ë äéá í÷éîì ìéëé àìå"÷ãöá ù.   

 øîà àúéîã÷á àëìî ãåã)åë íéìäú (éé éððçá 'éðñðå, àì àðà àäã 
÷ãö éàäî åìéôà ïéðéã ìëî àðéôúñî,ëå "äéá àðãéçàã ù1848, áéúë äî 

)æé íù (êéðô äæçà ÷ãöá éðà,îì àðéôúñî àì éàãå ÷ãöá í÷é øúá éåðéãá 
éôúñî èôùîî åìéôà áçã, áéúëã )âî÷ íù (êãáò úà èôùîá àáú ìàå.   

ú"ä÷ãö éø÷à ïéãë èôùîî ÷ãö éàä àîñáúî ãë ç, àîìòå 
ãñçá àîñáúî -  א קסא"מ ( שמתנהג העולם לפי חוקיםמשפטפ "עולא רק(. 
 äéðî àéìîúàå-  שכן חסדמידת הלכי אם  כתשייאינה מילוי התפשטות עד כדי 

 תק את הדינים המצויים כברמאין ביכולתה כי אם לצדקה ואילו  ,הוא בלי גבול
 - )âì íù(  éé ãñç èôùîå ä÷ãö áäåà áéúëã'õøàä äàìî .)א קסא"מ(
ת "רה "ה , ביחדוכאשר יש משפט צדקה וחסד, מדת החסדכינוי לא ו ה"אוהב"

éìò àðãäñà  .)א קסא"מ( עיקר התיקון ווזה, מצח הרצוןבארץ תגלה מ י אז,ח"מצ
 àîìò ìò øòèöî àðéåä éàîåé ìëã–צער ויסורין כדי ע "עהיה מקבל  י" רשב

àìã  .)א קסא"מ ("מצטער על עלמא"ש י"וזהו חסד דרשב,  לעולםשלא יארע דין
 ÷ãöã éåðéãá òøòé- א קסא"מ(מחמת דין הקורה  מקרה רע וזה(.  ãé÷åé àìå

ìòàî éåáåäìùá - יא וה,צדקשלהבת של הה בגלל  שבאה לעולם שריפהיהוז 
הוא סוד  -) ì éìùî (äéô äúçîå äìëà áéúëã äîë .)א קסא"מ( נוגה 'קליבסוד 

מראה את ששורפת בהבל פיה על ידי הפיתוי שלה א "סטד' נוקהש ,ל" הנדינוי דצדק
   .)א קסא"מ( שלהובי דצדק יש בה ןכגופא שצדק כאילו היא מידת העצמה 

                                           
 .ים קנט לא גורס את המוסגרמים אדיר 1845
 ".במשפט"מים אדירים קס ' גי 1846
 ".במשפט"מים אדירים קס ' גי 1847
א וכן בפרשת פנחס "ב והשמטות רנט ע"ב ופרשת ויחי רמח ע"לעיל מ ע: ו"גליונות הלש 1848

 .ב"ריג ע
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ãç ìë íåôë äàìäìå ïàëî,à÷îò àøéá íåôë ,  úéà àã àøãá àäå
âàì ïåîå÷éã ïåðéà ïéøéòæå ïéàëæ äéáð à àîìò ìò-  הוא הבאר כן איכות לפי

היה תכן , לפי ערך הצדיקים היונקים מן הבאר ושואבים ממנהשדהיינו , ועומקמידת 
 זה צאן "עאנא "-ìòåò ïéåéæ äòáøàî àðà  .)א קסב"מ ('התגברות הדינים והקלי

 כלם מבאי שהדינים כלומר , רוחות'דדהיינו " יויןארבעה ז"מוהם באים , ישראל
   .ñ"ïééòá àðìòå àîìò ìò à(1849 ()א קסב"מ(עולם הקצוות 

ò" ïãéçà ë1850 éìî àãá àã- אחזים זה נק "א וע"ר איך אונתבא תהעד ע
ïùøôúîå  .)א קסב"מ(בעניינם י " רשבדברי תורתו של על ידי םרובי חיה וה,בזה

 àùéã÷ à÷éúòá ïéîéúñã ïéìî- א "מ(ק "מתגלין מילין שהיו סתומין בעש כלומר
כ "געצמם מצד  שהם ,א"אפילו מאוכלומר  "סתימין" - éúñ ìëã àîéúñïéî .)קסב

êéäå  .)א קסב"מ(ל "רצון הנעלם הנהסוד הוא בק "שהעמכיוון  , והטעם.סתימין
ïéìàá ïéìà ïãéçà, ïééìâúà àìã ïåðéà ïéôðà øéòæã ïéìî äàìäìå ïàëî 

àøãàá – לכן אמר כאן שלא יבאר כי אם את מה שלא  ,א"על הזכבר  דיבר ר"באד
ן ר אי"באד - åð÷úà àì ïîúå éàáìá ïéîéúñ ååäã ïåðéà .)א קסב"מ(ביאר שם 

א "מ(עכשיו יגלה אמנם  .ךרוצה כל וגלנת לא  עוד כי,ןכל צרכ ות מתוקנבחינות אלו
 'כל תיקון כולל ב –ïéìî ïéîéúñ ïàë ãò ( ïééìâúàå åð÷úúà àúùä(1851 .)קסב

 ושני, תגלההבחינה תש, 'ב, ה כל צרכהכלול בת ת שהבחינה הנתקנ,' א:חלקים
 -åäìë ïéøéøáå ïéîéúñ ïéìî åäìëå  .)א קסג"מ(ר " היו חסרים באדהחלקים הללו

ואילו , "ברור"אלא החלק החיצוני ביותר שלהם בלבד הוא ה , בהם גלויןדהיינו שאי
של וגורלו  חלקו וזה -é÷ìåç äàëæ  .)א קסג"מ( לגמרי" סתומה"עיקר מהותם 

àúåøé åúøéã ïåðéàå  .)א קסג"מ( שנפלו לו בנעימיםה בסוד העטרין שלו "ה ,י"רשב
 àã-  א קסג"מ( עיטרא בחינת וזאין ו,  הבאיםדורות הלכתלמידיו ודהיינו( .áéúëã 

åâå åì äëëù íòä éøùà' )ãî÷ íéìäú(.   
àäéà÷éúòá íàå áà àðîé÷åàã  à àåä éëä éðå÷éúá ïãéç– כלל הכתר 

ד נפקין "ת -) ð"ïé÷ôð à(ïééìú ïéîéúñ ìëã äàîéúñ àçåîî àäã  .)א קסג"מ(
òàå" à÷éúòã â(1852 .)א קסד"מ(ס "במו -äéá ïãçàúîå  .)א קסג"מ(ס "ממו

éåãåçìá ï÷úúà àùéã÷ ( ïåìëúñé ãëå)ìëá (éìî, éåãåçìá à÷éúò àåä àìë 
א "מ (מתהוא השגחתו הנעלהרי  , ותיקוניו1853קרצון המסתלהסוד בהכל הוא  -

ט השמיט "מע "וצ, 'יהיה' 'פי -àäé àåäå  .)א קסד"מ ('היה' 'פי -éåä àåä  .)קסד
äéá ïéðå÷ú éðä ìëå  .)א קסד"מ (1854ס"טהוא  ואפשר ש,'והוה' את היותו

1855) ïîéúñ äéá ïãéçà- א קסד"מ( הם נעלמים תיקונים הכן אףש(.  ïùøôúî àì
î äéðîàçåñ äéá àéìú àìå àéìâúà àì äàîéú (à"àå á" àçåî éàäî í

å÷ôð,ïãéçà äéáå ïééìú äéáå  – ג " ח עצ"א על ספד"בהגר(ד "ג ת"א יוצאים מי"או
במזלין נמצא  ו,א נכללין במזלין"שאובאופן  ,)ה וידוע"ד ד"וכן ה ע, ש שם"וזה "ד
ב "עבשם אבא ש שור. )ואמר אדםה "דב " יח עצ"א על ספד"בהגר(ס "המושל גילוי ה

ïéôðà øéòæ  ).א"א ט ע"ה ח"ו דע"לש(ג שבו "סהוא בשם אמא אילו שורש  ו,ס"דמו
 ãéçàå àééìú àùéã÷ à÷éúòá- כלול בדיקנא ינו וא,א"י דא"א מתלבש על נה"ז 

                                           
 .מים אדירים קסב לא גורס את המוסגר 1849
 ".מילי"מים אדירים קסב ' גי 1850
 .גורס את המוסגרמים אדירים קסב לא  1851
 .מים אדירים קסד לא גורס את המוסגר 1852
" ויעתק משם ההרה"כ "מלשון העתקה ועקירה ממקום וכמאמה, "עתיק"והיינו עומק לשון  1853

  ).בראשית יב ח(
 ואין אני 'יהיה' בסוד 'יהא'והוא , 'הוה' בסוד 'הוי'א הוא "נ, ל"נכתב בגליון המים אדירים ז 1854

  .ל" עכ,'יודע למה חסר היה וכו
 .מים אדירים קסד גורס את המוסגר 1855
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ה "בה "נגלה בשם הויאינו ק "עולכן  ,)ה ואמר אדם"ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר(
 'ק"ע'כוונת לשון  .)ה ואמר דאתגליא"ג ד" כח עצ"א על ספד"בהגר(א "על ידי זאלא 
א "אואילו ו, נ"אה הוא זובתכלית הברי' שכן עיקר רצונו ית, 1856א"רדלל אהוכאן 
הרי ס "מועל ה מתלבשיםדהיינו , תלייןא "לכן או . בלבד מעברבחינת באלאם אינ

ד עו .)א קסד"מ (בריאהדרצון א שהוא "א מתלבש על הרדל"זו, בריאהד ההוא חכמ
 ימי 'בוהמושרשת א " הנהגת זהבו תלוי ,גלגלתאדת "היינו בז 'ק"בע', יש לפרש

ז "ועכ, דכאן מיירי בהארת החיוורתא והנימין', עוד פי. )1857א כט"ש א"פת (המעשה
 'תלייא'כ כאן "מש). ד"א כז ע"ו כללים ח"לש(א "א אינה אלא על ידי או"כל קבלת ז

עניינו שפע הבא אליו על ידי " אחיד"ו, ימיןא מהחיוורתי והנ"כוונתו לשפע היורד לז
עניינו " תלייא). "ב"וכן כג ע, ב"ב יד ע"ו כללים ח"לש(א המתלבשין בו "י דא"נה

עיקר עניינו קאי על לעתיד לבא אז לא " אחיד"ו, עכשיו כאשר הוא במקומו למטה
אלא הכל , של תחתון בעליון כלל" תליה"יהיו בחינות של מעלה ומטה ולא תהיה 

א "תושלם מדריגת ז, א"י דא"על ידי נה, ל"לע). ב"שם יד ע(יהיה באחדות גמורה 
שכל ' פי" ביה תליין". )ד"שם יט ע(א גם בחיצוניות הכלים "להתעלות למדריגת א

àðîé÷åà àäå . )ג"א כז ע"ו כללים ח"לש(א "ן מהמזלין אינו אלא דרך או"קבלת הזו
îéàøãàá éì.   

ôðå ìàòã ïàîã äé÷ìåç äàëæïéçøåà òãðéå ÷é, àðéîéì éèñé àìã 
àìàîùìå,éøáà àìã äéì áè ÷ôðå ìàò àìã ïàîå , áéúëåéé éëøã íéøùé éë ' 

)ãé òùåä(.   
 éáø øîàïåòîù ìëúñî äàø÷ éàäá àîåé ìë àðéå,ééá áéúëã ' 

åçîùéå íéåðò åòîùé éùôð ììäúú )ãì íéìäú(,àìë àø÷ íéé÷úà àðãéàäå , 
ééá'éùôð ììäúú , éàãå àãéçà äéá éúîùð àäã,àèäì äéá , ú÷áãúà äéá 

 ,úìãúùàå .)א קסד"מ(נ "נגד נרכ" אתדבקת" "להטא" "אחידא" ' בחי'גמנה כאן  -
 àäøúàì ÷ìúñú àã àúåìãúùàáå- ה לנשמהנשמהנגד כ ,זו בחינה רביעית .

ם רעין יננשמה לנשמה ההה ושכן הנשמ, 'ביה אשתדלת'ולכן לא נקט כאן בלשון 
 'בחיה ' אותיות כנגד ד' ד,"ה תתהלל נפשי"בהוי" כ"ו עניין מאמהוזה, יןדלא מתפרש

åòîùé  .)א קסד"מ(שבשם ד "קוצו של יוכנגד היא הרי  , יחידהתנכללבו  ו,ל"הנ
åçîùéå íéåðò, àéé÷éãö éðä ìë - א קסד"מ( עשה  מצוותדהיינו בעלי(. á ìëåéð 

 àùéã÷ àúáéúî-  א קסד"מ(דהיינו בעלי תורה(. ëæå ïéà-  דהיינו בעלי תשובה
עולם השהם מ - ïééúàã, àåä êéøá àùãå÷ íò àúùä .)א קסד"מ(שנזדככו 
åäìë . )א קסד"מ(עלמא דאתכסיא ה "ה ,לאהפרצוף סוד ובסוד ענוה בהעליון 

ïàãçå éìî ïéòîù,ééì åìãâ êë ïéâá 'åéãçé åîù äîîåøðå éúà  )íù(.   
øàá åëìî øùà íéëìîä äìàå áéúë øîàå çúôíåãà õ ) úéùàøá

åì(1858 ,ää"åéãçé åøáò åãòåð íéëìîä äðä éë ã )çî íéìäú(,øúà ïàá åãòåð , 
íåãà õøàá,ïîú ïéãçàúî ïéðéãã øúàá  ,é åøáòåéãç, êåìîéå úîéå áéúëã 

åéúçú,åæôçð åìäáð åäîú ïë åàø äîä ,åäééøúàá åîéé÷úà àìã  -  בסוד מים
 ,א מלכו"המלכים דז -àëìîã ïéðå÷úã ïéâáà àìú åð÷ú  .)א קסט"מ (תחתונים

àúø÷å  .,)ועיקר התיקוןה "א ד" ה עצ"א על ספד"בהגר (תיקוןלהם חסר היה אלא ש
 åðîãæà àì éåøåùå àùéã÷-  היו א מלכו ו"הזכן מלכי  ש,א נגד נוקב"נואזדמ"אמר

 רקק להכין עבורם "עהצריך  ולכן,  לא מלכו כלל'נוקמלכי ה מנםא,  תיקוןיםחסר
מ לקבל "דהיינו תיקון המספיק כדי לעשותה לפרצוף שלם ע [תיקוןשורש האת 

                                           
ק הוא כינוי "א ע"שכן בדברי הגר, א"שדבריו אלו הינם בפשטות נגד דעת הגר, יש לדעת 1856

  .יאיר עיני' א וה"א ולא לרדל"לא
 .ה וידוע"ד ד"וכן ה ע, ש שם"וזה "ג ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר' עי 1857
 .ומלכין קדמאיןג "צ ב ע"א על ספד"בהגר 1858
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דהיינו לקבל את הארת הבינה בעצמה  [עיקר התיקוןאת ולא ] א בלבד"הארה מז
  לעתיד לבאאינו אלאעיקר התיקון כן  ש,]א הרי הוא עיקר התיקון"שלא דרך ז

 'ää" ïë åðòîù øùàë ãåâå åðéàø .)ועיקר התיקוןה "א ד" ה עצ"א על ספד"בהגר(
)è çî íéìäú(,åîéé÷úà àì åäìë àäã  ,àúùä úîéé÷úà àéäå, àøèñá 

äîò àéøùã àøåëãã,ää "øãä åéúçú êåìîéå ã,ò íùå åøéåòô , åúùà íùå 
áäæ éî úá ãøèî úá ìàáèéäî) èì åì úéùàøá(,éàãå áäæ éî , äîë 

àøãàá àðîé÷åàã1859
ה "דא " כז עצ"א על ספד"בהגר(תיקון המלכים הוא כאן  –

   .)ש מלכין"וז
1860)àäå (øîúà àáñ àðåðîä áøã àúãâàã àøôñá, åéúçú êåìîéå 

øãä,éàãå øãä ,ãë "øãä õò éøô à) âë àø÷éå(,ìàáèéäî åúùà íùå ,ãë " à
 íéøîú úåôë- והמה בסוד עטרת היסוד ,  שלו'התגלה יחד עם הנוק" מלך הדר"ה

והוא בבחינת מלכות , "הדרפרי עץ "והנה המלך הדר עצמו מכונה כאן . 'א ונוק"דז
צ י "א על ספד"בהגר ('והוא לעולם אינו נפרד ממלכות נוק, ה עטרת היסוד"א ה"דז
, הוא בלשון נקבה" כפת"שכן , נ"דוהוא רמז ל" כפת תמרים. ")ה מלך השמיני"א ד"ע

א "מ (כ הזכר"ואח, כאשר תחילה יוצאת הנקבה, הוא בלשון זכר" תמרים"ואילו 
 .)א"ב מב ע"ו כללים ח"לש(אל יוצאת ביחד עם המלך הדר תמיד מהיטב. )קעג

 çøôé øîúë ÷éãö áéúëå)áö íéìäú (àá÷åðå øëã éäéàã1861-  כוונתו לומר
לכן גילוי של תיקון האצילות נתגלה בצורה של כל תיקון הוא תולדה של זיווג ש

דהיינו יסוד " צדיק כתמר). "ד"ב ט ע"ה ח"ו דע"לש(זיווג המצויים באיש ואשה 
   ).ג"ב לב ע"ו כללים ח"לש(ועטרה 

 ãøèî úá úàéø÷úà éàä- אמנם, ן דנקודות" ב'היא יצאה מבחיפ ש"אע 
 ïéãøèã øúà àåääî úá1862 àìë .)א"ב ה ע"ה ח"ו דע"לש (ממותקתהיא יצאה 

áà éø÷àå à÷áãúàì ëøò ùåðà òãé àì áéúëåäíééçä õøàá àöîú àìå  
)çë áåéà(, - שהואסוד אבאבהשיג תורה וחכמה ולבשכינה דבק ירודים להכל ט  

נגד הנפש כ -ã" ïéðéã ïéãçàúî àäøèñîã àîéàî úá à .)א קעג"מ (םשורש
} :ãøèãà }áöø .)א קעד"מ(אימא הוא בושורשה   ותיקוןלא דעתכאשר היא בעצמה 
àìëì -  א קעד"מ (כל ההולכים אחרי ההבל הגשמיאת שדנים ומכים(.  áäæ éî úá

ש "כמו ,'היא בת חכמה דטרדין למצאה כור שא ,'ל הנוקעקאי  'מהיטבאל בת כו -
אימא  שכן ,בת אימא' פי" בת מי זהב" .)איוב כח יב( ' כו"והחכמה מאין תמצא"

 ,היא עצמה רחמיםשכן  ,)גבורות ("זהב"ו) חסדים ("מי"יינו ג וה"כלולה בחו
 צ"ספדא על "בהגר( קוד אלקיםיה בנ"הויקראת בשם והיא נ, דינין מתעריןומסטרהא 

 ,1863כעסבסוד ה הוא "זהב" ו,התאוהבסוד  הוא "יֵמ", בצד הרע). בליקוט ד" ע'ב
הוא ה "י התבסמותה בחסדים של מ"ע). א קעד"מ ( הדינים שטרדין לכולאמהוה
שהיא  -ïéôðà ïéøúá à÷ðéã  .)א" יש תיקון"פת (ב"י זה"מבת ל' הנוקנעשית ש

 דהיינו ).א קעד"מ (ל" כנ' בחי' מבלכן היא כלולה,  אש ומים, פנים'בביונקת מאימא 
והמה , ואזי הגבורות עצמן האירו אף הן, ותגבורות מבוסמה ומהיטבאל יצאי "עש

ãñçá ïéðååâ ïéøúá åøéäðã  .)א" ע'ב ה" חה"ו דע"לש ( יותר מהחסדיםמעולות
àðéãáå -  תרין"ה בילאכ מאיר "הוא גהרי ש ,סוד הדעתהם בשכל בהמוחין שבעת 

                                           
 .ב" עקלה 1859
 .מים אדירים קעג לא גורס את המוסגר 1860
 .א"ב ופרשת לך לך פב ע"לעיל קלה ע: ו"גליונות לש 1861
כלא 'במקום " למצאה"ע אם כוונתו לגרוס כאן "וצ, ד בליקוט" ב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1862

 .'לאתדבקא
ח "ז קי"קותי 'ועי, הוא כינוי לדין" זהב"ו, א במשלי א ג שכעס הוא כינוי למשפט" בהגר'עי 1863

 .הוא כינוי לתאוה" מים"ש, א משלי ט יז" בהגר'ועי". זהב דא יצחק: "ב"ע
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את התחתונים ' הנהגתו יתלכן כל ,  אלו'בחי' ר שהמוחין מתגלים בבומאח ."גוונין
   .)א קעד"מ (הבחינות חסד ודין' בב אלא םאינ' אותו יתהשגתנו וכמו כן 

 àîìò éøáà àì ãò– א "בהגר (פ"שלא היו פבבעת א דאצילות "אוב איירי
 ,העולם שנברא על מה שהיה לפניאסור לדבר ). וענין המלכיםה "דד " ב עצ"על ספד

שאסור לדבר על דהיינו ) ב"יא עחגיגה  ("מה לפנים"האיסור לשאול  בכלל וזהכן ש
אין " עד לא אברי עלמא"כ כאן "ולכן מש. התיקוןלתחילת גילוי קודם מה שאירע 

א "אווכוונתו היא ש ).א קעד"מ(ר בלבד "כי אם ליצירת אדה, כוונתו לבריאה בכלל
ב "א פ" חה"ו דע"לש (עיגוליםהא דמלכי "אופ עם "שלא היו פבהמה יושר הדמלכי 

 כאן – ïéôðàá ïéôðà ïéçéâùî ååä àì,éàîã÷ ïéîìò êë ïéâáå ï åáøçúà .)ג"ע
א "בהגר(מכיוון שקדמו לעולם התיקון " קדמאין"ומכונים . מיתת המלכיםמבאר את 

 ,åãéáòúà àðå÷ú àìá éàîã÷ ïéîìòå .)ומלכין קדמאיןה "דג " ב עצ"על ספד
ìã àåääåïé÷éæ éø÷à àðå÷úá äåä à,ïéöåöð , àôöøî àðîåà éàäë )ñ" à

æøîàúô(,àðîá ùúëà ãë  øáéò ìëì ïé÷éæ ÷éôà àìæøôã1864 - ס הוא "ומ
, 1866 שלא נתקנו כללהבחינות מה ה"זיקין" ה. נעשה הכלשעל ידיו 1865"ןמוא"' בחי

 לא נתקנו כללהרי  ת"אינו מבין מדוע בראם השי ש, של עשוווהאומן הוא שר
ïéøéäðå ïéèéäì ïé÷ôð ïé÷ôðã ïé÷éæ ïåðéàå  .)'ה א"א ד" קלח עז"א על תיקו"רבהג(

 éàîã÷ ïéîìò ïåø÷à ïéìàå øúìàì ïéëòãå- שמקומם בני קדם  והוא בבחינת
 שמסר אברהם אבינו לבניו כששלחם לארץ סוד שמות הטומאהב, ן"אחורי בהוא מ

ביטול את הם להם גרהוא אשר סוד התלהטותם וממשלתם  ). קעזא"מ(בני קדם 
 בתחלה שכן ,המלכים מתו –åîéé÷úà àìå åáøçúà êë ïéâáå  .)ש שבירה יא"פת(

לא "לבסוף  לכך ,לבדבעטרא דגבורה ה "ה ,קרדינותאד בסוד בוצינא והיהם 
 ג צ"א על ספד"בהגר (נתקיימואז  ו,חסדדהיינו עד דנחית אוירא עלאה  "תקיימוא
,  שאינו מקום יישובמקום מדבר, רבןווד החבגלל שהם מסהם נחרבו  ).ה"הגהבב "ע

ï÷úúàã ãò  .)א קעח"מ(ם לקחו ישראל את ֶעְדָיהוא אשר  ]כשנתקנו [ודווקא משם
 àðîåà ÷éôðå àùéã÷ à÷éúò- לא אתקיימו עד דרישא " )א"קלה ע (ר"ש באד"כמ

) ã"àðàî à(1868 .)א קעח"מ (1867ה" ע הוא אברהם אבינו"אומנא" ה".חיוורא
äéúåðîåàì - א קעט"מ (העולםאת ו ברא מענ עיקר כלי אומנתיה ולזהו(.   

ïìéã àúéðúîá àðéðú éàä ìòå,á ïé÷éæ ÷éôà àöåöéðã ïé÷éæ) ð" à
ïéöåöéð ïé÷éæ ÷éôà àðéöåáã ( øáéò ïéøùòå äàî úìúì-  ז היה כדי לברר "כהנה

יהל  ('היו מעורבין בדינין לכן נשברו וכוכן הם  ש, בעולם התהופסולת מתוך האוכל
מתפשט הכ ניצוץ "רוח יש גה ובאותו , רוחשנווץ י בכל ניצ.1869)א" ע'ב ל"אור ח

                                           
ס הוא הבירור דאפיק זיקין לכל סטר כהאי אומנא והם האבנים "במו, ל"ב וז"ע צז ע" ב'עי 1864

ס הם בסוד אבנים מפולמות " ושם במו,ן דעולם התהו שמתבררים שם"ומכשולים מסוד שם ב
ה " ולכן תחלה הוצרך משה רבע,פ"ש כמ"עזים נתיבה תהומא עילאה כמ ובמים וצאשמהם מים י

 והיה צריך להכאת הפטיש כהאי אומנא דאכתיש בפרזלא ,להכות בצור שלא נתקן עדיין לגמרי
 .ל"עכ, כ לא הוצרך אלא דיבור ופיוס לחוד בסוד הזיווג"ואח

 יום יום משחקת ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים" )ח ל(משלי מקורו בלשון הכתוב ב 1865
 ".לפניו בכל עת

 .ה מנהון אתבסמו"ב ד"ר קלה ע" אד'עי 1866
 .אלא שכאן הוא בזיווג עם האוירא, ס"ל הרי הוא מו"זהו אותו האומן הנ 1867
 .מים אדירים קעט גורס את המוסגר 1868
כל המלכים הראשונים קודם התיקון היו בסוד נקודות , ל" וז'ן פרק ב"ד ומ"ש מ" פת'עי 1869

כ "ן ואח"יות שבהם לבד כי לא נתגלה בהם רק כח הדין והסילוק וצמצום לבד בסוד בבחינת מלכ
י מחשבה דנוקבא חכמה "ה ולכן גם כל הבירורים הם עולים ע"בתיקון נתגלה בחינת דכורא שם מ

דבמחשבה ) ב"ב ע"ז רצ"אד(ש " לבד שמחשבה דילה הם עצמם סוד המלכים הראשונים וכמשבה
ב נתיבות שכלולים שם "והם בסוד ל' ר כהאי אומנא דאכתיש בפרזלא כוך עיב"זריק ניצוצין לש

ך ובהם "ש' הם גי' הוא בסוד נקודה י'  המדרגות באותיות ונקודות וכל אכלבחכמה שבהם היה 
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 ïé÷éæ ïåðéàå,ïåø÷à éàîã÷ ïéîìò , åúéîå .)א קעט"מ (ך ניצוצין"מאותו הרוח לש
 øúìàì– "עולמות שקדמו לזה העולםם יות הש"ע נקראים "מלכין קדמאין 

ובסוד אותיות  ,נין קשיןדיהם גבורות ה 'ה ).והןה "ד ד" ב עצ"א על ספד"בהגר(
כאן  שותהאחרונהספירות  'בכנגד  ם ה'ץ'גאותיות  ו.'ז'נ'ט'ע'בסוד שו ,'ז'ע 'ן'ט'ש

א " ג עצ"א על ספד"בהגר (1870הניצוצין דאתדעכוה "ה כללות כל הגבורות ואהעניינן 
בבחינת  הוא מנם א,קיים לעולם ועד השהוא אור קדו" ניצוץ). "ש שבעה"ה וכמ"הגה

 ואשהמכיוון או אפשר לומר שהוא נקרא זיקין , לבדבבדרך מעבר יינו דה" זיקין"
éôð øúáì÷  .)א קעט"מ ( לשעה אינו אלא הואולכן, קיים רק מחמת חטאו

1871 àðîåà)ñ"àðàî à ( äéúåðîåàì- הדרהמלך סוד בכ כאשר בא הצדיק "אח 
 àá÷åðå øëãá ï÷úúàå, íéé÷úà àúùä åúéîå åëòãúàã ïé÷éæ éðäå. )א קעט"מ(

àìë.   

 àúåðéãø÷ã àðéöåáîðàöåöéð ÷ô,àôé÷ú àùéèô , éæ ÷éôàå ùèáãïé÷ 
éàîã÷ ïéîìò – "ה מנ ומ,דנפיק מבוצינא דקרדינותא דגניז באמאג "ה הוא "ניצוצא

בבחינת  ואהו, )ה וכדין"דד " כב עצ"א על ספד"בהגר(לקמן ש " כמנתקנה הגולגולת
, )ג" ריש יח עח"א על תז"בהגר ('הנוקמעי בתוך השרויים  'כללות זרע דכר ונוק

) ã"éëãúîå à(éáøòúîå 1872 .)א קפ"מ ( אור עם גבולדהיינו , נרק הוא"בוצד
àéëã àøéåàá, àãá àã åîñáúàå - 1873 דגנוז באבאח הם אוירא דכיא"ה 

א "בהגר(א " דאועטריןלומר כ –áà øáçúà ãë"îéàå à" à .)א" ז עי"א על ס"בהגר(
 – øî àåä áà àåääåã àçåðâïéîåé ÷éúòá æé ,åàøéåà éàä äéá .)ד" ו עי"על ס

שם ר משא (א" והן גניזין במעוי דאו,עטריןהשני את  תכוללהדעת ההוא כאן  "בן"ה
 הנזכרים "בוצינא דקרדינותא" ו"אוירא דכיא" והן ,) בגוףתדעת המתפשטיוצאת ה

א "בהגר (שורש אבאהוא א " קד).ה כאן"וכה "דד " יד עצ"א על ספד"בהגר (1874כאן
 מו ז"א על תיקו"בהגר (שורש אבאהוא אוירא , )ביה סליקוה "דב " יז עצ" ספדעל
àåúìéìë1876 áìöåðéà , éåòîá æéðâã àúåðéãø÷ã àðéöåáî ÷ôðã .1875)ד"ע

 àîéàã– יינו וה,]ה שורש הגבורות"ה [ס"וג במ" הותמגבורה דעתיק מתפשט 
 מתפשט כ" ואח,תחתוןהבמזל היא  ותותפשטהנה תחילת ה ו.בוצינא דקרדינותא

ג " ה עוכן, ומחסד דעתיקה "דא " ד עצ"א על ספד"בהגר(ונגנז שם  במעוי דאימא
א על "בהגר (ת דחכמה" בזיםכלולהת דבינה "זכינוי לא והבוצינא  ה,)ס שם"ובמ
 עשה הציור והגבולא במעוי דאימא הוא שנ"בהיות ז ).ה ליקוט בענין"א ד" ו עצ"ספד

åìéìëúàå åäééååøú åøáçúà ãëå  .)'א א"ש ז"פת(בפרטי איבריו דהיינו מדריגותיו 
 àãá àã– ה וענין "ד ד" כז עצ"א על ספד"בהגר ( מתקלאק"מתבאר כי יש בע כאן

 åâ ÷éôðìôé÷ú ãç àúìâà,éåøèñá èùôúàå 1877, àãå àã àøèñá àã .)כלל
                                                                                                                         

 ם ושורש הגבורות שהוא העיסה וכלל המדרגות של המלכים"פ אד"מלכים בסוד ז' נכללים כל הז
המצוות  י"ליית המחשבה שהאדם מקשר מחשבתו לקדושה עי ע"ס כל העליות ובירורים ע"וז
ד לעשות עוד מצוות ותיקונים בסוד "ק התורה מוריד עליו הארה יתירה בנשמתו בסוד מסוע

 .ששכר מצוה מצוה) 'תנחומא ויקהל א(
  .שהיו חסרים מוחין' שפיש " ע1870
 .ג"ל" אומנא"מים אדירים קעט גורס את המוסגר ואילו תיבת  1871
 .ג" ל'ומתערבי'ים קפא גורס את המוסגר ואילו תיבת מים אדיר 1872
 .ה מתקלא" דג"צ ד ע"א על ספד"בהגר'  עי1873
  ".רוחא דגניז" ה את ענייןראב שמב"לעיל קלה ע'  עי1874
שכן כל , מתיקוני גלגלתא' א שאין האוירא נחשב לא"ה קד"ב ד"צ ה ע"א בספד"בהגר' עי 1875

ולכן מצאנו כמה פעמים , )ן לנו השגה באורוובלעדיו אי(א "הארה הבא ממנו הוא למעשה מקד
 .תיקונו והתגלותו, שכן זהו עיקר האור, א וכן להיפיך"שאוירא נקרא קד

 ".ואכליל"ד גורס "י ו ע"א על ס"אמנם בהגר. ג"ח ריש יח ע"א על תז"בהגרכן הוא  1876
רא גלגלתא חוורא וכאן בסטרוי ונק, ל"ה וכל אלו וז"ב ד" כב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1877

 .גלגלתא תקיפא
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àã àøèñá - גלגלתא  כמו כן, ג"חובסוד אוירא וניצוצא הם הנה באותה מידה ש
åçëúùà ïéùéø úìú àùéã÷ à÷éúòã äîë  .)א קפו"מ(ג "וחבסוד הם ומוחא 

ãçá,àðéîàã äîë ïéùéø úìúá ïîãæà àìë êë  - הם א"זששורשיו של  כלומר 
   ).א קפו"מ(ג "גלגלתא תקיפא וחו: 'ג

î àìè óéèð àúìâìåâ éàä- דהטלא דבדולחא אינו לכך כאן ראיה מ
הארה הוא  אלא ,ס"המושהטלא הוא ) צ"י בספד"מאמרי רשבשער (ל "כשיטת האריז

àøååç àùéøî  .)ל"ה ונ"ב ד" ה עצ"א על ספד"בהגר ( מהגלגלתאהמגיעהמיוחדת 
)äéì ãéçàå (- 1878ק"דהיינו מגלגלתא דע )א קפו"מ(  éøúá éæçúà àìè àåääå

 éðååâ- שונה משל  חוור וסומק של טלאה "ה , תרין גווניןיםניכרא "בגולגלתא דז
טלא עד א " כג עצ"א על ספד"בהגר (סומק' בחיבא שהכל חוור ורק מושרש שם "א

התפוחין הם  -ïéùéã÷ ïéçåôúã àì÷ç ïæúî äéðîå  .)א קפז"מ(ג "חו בסודו, )גווני
àìè éàäîå  .)א קפז"מ ('אמתו'ה " ה'תיקון הוגוונין דפנים הנכללים בה 'ו

 éúàã àîìòì àéé÷éãöì àðî ïéðçè àã àúìâìåâã- יש , שהוא סוד שמים,א"בז 
äéáå  .)א קצ"מ (לצדיקיםמהטל מן טוחנים ם הל "שלע "שחקים" הנקראת בחינה

àééçàì àééúî ïéðéîæ -  א קצב"מ (ר"היא גהרי טל של תחיה(.   
àðîæ àåää øá àìè éàäî ìôðã àðî ïîãæà àìå1879, åìæàã àðîæá 

øúà éàäî àìëã à÷éúò åäì ïæå àøáãîá ìàøùé,øúáì çëúùà àìã äî , 
ää"ã) æè úåîù( éððä íéîùä ïî íçì íëì øéèîî,ãë " à)æë úéùàøá ( ïúéå

åâå íéîùä ìèî íé÷ìàä êì',àðîæ àåääá éàä ,à àðîæì àøç íéù÷ ïðéðú 
 éî÷ íãà ìù åéúåðåæîá÷" ä- להם קשה ,'דהיינו לצדיקים העומדים לפני ה 

הרי הוא , תיקאשהם ניזונים מע, שכן המזון שלהם מצוי במקום רחוק מאד ,המזון
àééìú àìæîá àäå,éàãå àðîæá ,òå " éðåæîå ééç éðá ë .)א קצב"מ(נה סוד האמו

ìî àééìú àúåëæá åàìúàúìî àééìú àìæîá àìà à, éàäá ïééìú àìëå 
àðîé÷åàã äîë àìæî -  את  מצםצשעניינו ל ,נוצר חסדתיקון דסוד המזל הוא

   .)א קצג"מ( באופן שיוכל להיות מושג על ידי התחתונים  בגבול'חסדו ית
 àúìâìåâ éàä ìò ïéëîñå ïéìèð ïéîìò àåáø ïéôìà äòùú– יןלנט'' פי' 

ובסוד אדנים ועמודים  'ןסמכי' 'פיו, )כלומר שהמה פועלים ( חסדיםיינווהנוסעים 
 -àìëá ìéìëúà àéëã àøéåà éàäå  .)א קצד"מ ()כלומר שאינם פועלים (גבורות

ïåéë  .)א קצה"מ( עלאה  היורדת מאוירא כל טפה וטפהי" עהבאה ,הוא סוד החכמה
àìëî ìéìë àåäã,úà àìëå ìéìëäéá ,ïéøèñ ïéøúì éåôðà åèùôúà , éøúá 

ïéøåäð, àìëî ïìéìë -  נהוריןן"סוד קוב ,)ש ה י"שיה(" דודי צח ואדום"בסוד  
à÷éúòã ïéôðàá éåôðà åìëúñà ãëå  .)א קצה"מ (א" באנפוי דזיןדמתפשט
àùéã÷,éø÷à íéôà êøà àìë ,à êøà éàî  íéô)äéì éòáî íéôà êéøà ( àìà

ïðéðú éëä,ïéâá  àéáééçì äéôà êéøàã,ïéôðàã àúååñà íéôà êøà ìáà ,  àäã
çëúùà àìà àîìòá àúååñ,éçâùàã àðîæá àìà ïïéôðàá ïéôðà .   

àììçáïéøåäð úìú ïéøéäð àúìâìåâã  - א"ד שבגלגלתא דז" חבדהיינו 
 àîéú éàåïåðéà òáøà úìú , äîë .)ה תלת"א ד"כג ע צ"א על ספד"בהגר(

àðéîàã äéîàå éåáàã äéúðñçà,ïøèòúîã ïåäìã ïéæéðâ ïéøúå   äéùéøá åäìë
ה ואמר "ב ד" יד עצ"א על ספד"בהגר (ו"נקרא יההוא  ולכן ,א"א יורש מאו"ז -

ה "דד " כז עצ"א על ספד"בהגר (א"דזתלת מוחין בעצמם  מהק ה"י דע"נה .)וכלא
ונמצא אם כן . ג" בחינות הרי הם חו' והדעת כולל ב,"תלת"ד המה ה"חב. )וענין כלל

ה "ג ד"לו ע, ו"ואמר ביהה "ג ד" טו עצ"א על ספד"בהגר" ( ארבע אינון- תלת "שה

                                           
 .ה רישא"ב ד" ע' גצ"א על ספד"בהגר 'עי 1878
 .ב"בשלח סא ע: ו"גליונות לש 1879
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מוחין ' דוהנה לעניין ביאור מהם  .1880)ה ונפיק"ב ד" יח עח"א על תז"בהגר, תלת בתי
ק "וי מעגילתוספת ד והרביעי הוא "בהמוחין ח' אלה יתכן לומר שהם נחלקים לג

הדעת של  גילוי יש בוכל מקום ש). וגוון חווראה "א ד" כב עצ"א על ספד"בהגר(
א "בהגר (' לכלאשלים' דהוא) א"רצג ע(כ לקמן "יינו משג וה"חובחינה של  נה גםיש

 מוחיןל  כינויםינתפילין ה –àùéøã ïéìôú ïåðéàå  ).'כ פי"ועה "דג " כה עצ"על ספד
 , éåøèñá ïøáçúî øúáì,ïéøäðå .)ש"ה וכמ"א הגה" ג עצ"א על ספד"בהגר(

 àúìâìåâã éììç úìúá ïéìàòå–א ר"מעל באר יצחק (ד " חב(.  ãç ìë ïé÷ôð
 éåøèñá–א ר"מבאר יצחק על ( ודעת כליל להון ,שמאלבה נ ובי,ימיןב  חכמה(. 

ôåâ ìëá ïéèùôúîåà – וכל מוח , זיונין'לכך צריך גו , מוחין' חסרים גהיו מלכין 'ז 
מות ישלש א ).1881ש"ה וכמ"א הגה" ג עצ"א על ספד"בהגר (ת"זהח מתפשט בכל ומו

הן מתפשטין בכל כן  של דבר שהן אמות לכ,ב"נגד כחכם ינה, ב"א מ"י פ"הנזכרים בס
 והגוף ,מתפשטים בכל הגוףשהם המוחין שזהו עניין  )א" ע' וי"א על ס"בהגר (ת"ז
   .)ה ואמר"ג ד" יח עצ"א על ספד"בהגר(הם  בלוית

øáçúî ïéìàåééçåî éøúá ïï,ïåì ìéìë äàúéìú àçåîå  , éàäá ãéçàå
àøèñ éàäáå àøèñ,èùôúîå ïéòúàå àôåâ ìëá ãéáî ééðååâ éøú äéðï ïìéìë 

àãçë1882 - חיבור . )א רב"מ" (צח ואדום"ה "ה גוונין ' בו בובכל דבר צריך שיתכלל
ש "פת(לקים ה וא"הוא בחינת החיבור של שמות הוישל מוחין המתפשטים בגוף 

å éø÷à àåäå éåôðàã éðååâ àîéàå àáàá ãéäñàå éåôðà øéäð .)א עד"גדלות דז
úåòã1883 ,á'úåòã  -  היא מעידה על כן  ש,"עדות"אותיות ב היא "דעות"תיבת

 א"מאובאו אליו שהם שבה  סדים והגבורותחעל ידי הא "אוהימצאותם של 
ש "ה וז"ב ד" יד עצ"א על ספד"רבהגוכן , ה ותרוייהו"ג ד" קיד עז"א על תיקו"בהגר(

תאת דעת הכוללשני הדעות הם  – )á à ìàåîù( ' áéúëåä úåòã ìà éë'åâå  .)כאן
א "מבאר יצחק על (גבורה בחסד את ה תללוכהשניה היא הדעת ה ו,החסד בגבורה

 הדעת הכללי דאצילותבבחינת א הוא "זכן ש, )ו גליונות"לש (1884 דעתמכונהא "ז. )ר
 רצונו ,א"בז -  éðååâ éøúá åäéàã ïéâá,úåìéìò åðëúð åì .)א" ענוב "ה ח"ו דע"לש(

א "מ (ת ותחבולותוכן יש בו פעולות ערמומיהנה כמו  ו. האמיתי נסתלק ונעלם'ית
את לל ו כ'אהאות  – à÷éúòì ìáà1885äàîéúñ àùéã÷ ,åðëúð àì  óìàá .)רב

 .)א ר"מ על באר יצחק( ו" למהא ה" בזמנם א,' וכולם כלולים בא,כל הדעות בכח
î"éàäì åðëúð è, é÷ìåç ïéøú úéøéã ïéâá – דירית תרין חולקין ,הדעת הוא זכר 

 ãéñç íò áéúëåãñçúú  .)ה וזה יכתוב"ב ד" טו עצ"א על ספד"בהגר (בסוד זכר
åâå' )áë á íù (- ה "הקבאף  , משורת הדיןםלפניבהנהגה של לך אם חסיד מתה

   ).א רג"מ (ק" הנהגת עיהוז בשורשו ו,לפנים משורת הדיןמתנהג עמו 
åî÷åà èåù÷á àäååäàééøáç  - א רג"מ (שיעקב נהג ברמאות(. áéúëã 

á÷òé ãâéå }âöø. {ìçøìàåä äéáà éçà éë   àåä ä÷áø ïá éëå)èð úéùàøá( , ïá
÷çöé ïá áéúë àìå ä÷áø,àúîëçá àæéîø àìëå æîø , íéìù éø÷à éàä ìòå 

ì àìë- כלומר שהוא וזה שלים לכלא, ג"חובו   גילוי הדעת ישיש בוכל מקום ש 
ג " כה עצ"א על ספד"בהגר(מתקן את כל הצדדים דהיינו גם החסדים וגם הגבורות 

                                           
 .ה דעל כן"ב ד"ז פט ע"א על תיקו" בהגר'עי 1880
 .י שמציין לכאן"א על ס" בהגר'ז ועי"כ באד"ש שמציין כמש"ע 1881
 צ"א על ספד" בהגראמנם, צ"א על ספד"י של בהגר"ז ובכת"א על תיקו"כן הוא בבהגר 1882

 ".כליל בחדא"ב גורס "יד ע) הנדפס(
". דעת"ב גורס " יד עצ"א על ספד"בהגראמנם , ז המובא כאן"א על תיקו"כן הוא בבהגר 1883

 .ע נהורין"ב שהוא כינוי לש"ע יח ע" ב'ועי
 .ה כאן"ה וכ"ד ד" יד עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1884
 ".בעתיקא"מים אדירים רג ' גי 1885
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 éæçúà äéáåàúåðîéäî  ,âáå"ãâéå áéúë ë1886 áéúë àìå á÷òé .)'כ פי"ועה "ד
øîàéå.   

àúìâìåâã éììçá ïéìàòå àùéøã àøèòá ïéøäðã äîë éðååâ éðä, éëä 
ôåâ ìëá ïéèùôúîà,àîéúñ àùéã÷ à÷éúòì åäá ãéçàúà àôåâå , åðëúð àì 

äéì ïàéé àìå,çëúùà ãçá àìë àäã ,àìëì åãéç ,àìëì íééç , àéìú àì 
àðéã äéá,éàäá ìáà ,éàãå úåìéìò åðëúð åì  - לא " הוא כתיבבהאי קרא ה

המכונה עתיקא קדישא סתימא לרמז על שורשו שביינו ענו, ' בא"נתכנו עלילות
שם שכן , כפשוטו" לא נתכנו עלילות"אכן  ושם .פלא וסתוםרמז להוא ש, ' אבאות

ק "מתגלה והוא שא "רק בזו, אי אפשר לבעלי גוף להתנהג במדות עליונים נעלמים
   .' ומכונה באותא "זכן ש, נתכנו 'לו'הקרי הוא שולכן ) א רה"מ ("עלילות" היינווה

öå÷î ïéôìàå ïååáø ïåðéà ìë ïééìú àùéøã àúìâìåâá ïåðéàã ïéøòùã é
îå ïéîëåàïéëáúñàãá àã ïãéçà àãá àã 1887 -  מתבאר אחד החילוקים כאן

. )ה עמר נקי"ג ד" ה עצ"א על ספד"בהגר(א " לשערות אא"שערות זשישנם בין 
כן של שאר  ו,השורש של צדיק ורע לוהוא כאן ). א רז"מ (1888 דבוקים'פי "אחידן"

ïãéçàã  .)א יד"ש א"פת(דין  התעיוומהם שיש בהנהגת עולם שנראה מקרים 
 àáàî äéùéøá øèòîã äàìò åøéäðá- הכוונה  ין וא.מוח אבאב אחוזים מהה

 היורד מעטרין  והוא סוד החסד,סוד הכתרב,  ליהעטרא דמעטרל אלא ,מוח עצמול
 àáàî øéäðúàã àçåîîå, åøéäðî ïéîéð ìò ïéîéð ïé÷ôð øúáì .)א רז"מ(דאבא 

 øàùîå àîéàî äéùéøá øèòúîã éçåî– 'מהמוח מה שיורד  עניינו 'משאר מוחי
שאינו בא   דעתואין ל שמכיוון, א"הנה בז ו.נכלל באמאהדעת ה מוח יינו וה,עצמו

ïãéçà åäìëå  .)ז"א ר"מ" (שארי מוחא" נקט בלשון לכן ,תיקוןאלא על ידי 
 àáàî ïãéçàã éøòù ïåðéàá éëáúñîå- ז באחדות"ואותן דאמא נאחזין זב ,

 ,àãá àã ïéáøòúî ïåðéàã ïéâá. )א רז"מ(שערות הנאחזין באבא ומקולעין ב
àãá àã ïéëáúñîå,âá ïãéçà éçåî åäìëå àúìåâìå  àçåîáäàìò.   

 éçåîá ïãéçà àçåîã éììç úìúî ïëùîúà ïëéùî åäìëå-  כלומר
 כיוון מ,בשערות הנאחזים באבאגם  נאחזים ,נאחזין באמאההשערות אותן 

 –àáàñîá àéëãá àãá àã ïáøòúî  .)א רז"מ(ז "זבזים ומם אחצשהמוחין ע
' כחות הטומאה וע' וכן יש ע, ט פנים טמא"ומט פנים טהור "מדהיינו שיש בתורה 

ïéæøå ïéîòè ïåðéà ìëá  .)א ריג"מ(  כאןז"זב מעורביםה והמה כחות הקדושה
 ïééìâúîå ïéîéúñ-  סודות סתומים שאי אפשר יש מהם בחינות שהם כלומר

 'âáå"éé éëðàá éæéîø éçåî åäìë ë .)א ריג"מ (שיש להשיגןמהם   ויש,להשיגן
åëå êé÷ìà' – הם כ שיש ל"בע ממילא ,גלגלתאהכל מצוה רמוז במוח ושורש מאחר ו

éììçá ïéìàòå àùéøã àøèòá ïéøäðã äîë  .)א ריג"מ(עשרת הדברות בגם רמז 
àúìâìåâã.   

øèñì ïééìúå ïééôç ïéîëåà ïéöå÷ ïåðéà ìëàïéðãåàã  - קוצין אוכמין"ה" 
 âáã àðîé÷åà àäå"áéúë ë éé äèä' êðæà .)א ריד"מ (1889ינם בסוד מאללי ארעאה

òîùå) á íéëìî 'æè èé(,àðîé÷åà ïàëî , äéðãåà àëìî ïéëøéã éòáã ïàî 
äéìá÷ì,àëìîã äéùéøá ìñìñé ,éåðãåà ìòî éøòù äðôéå , àëìî äéì òîùéå 

éòáã äî ìëá -  א "מ (ון הדבוק בוועלנקותו מ יומדותיפשפש במעשיו ובשדהיינו
   .)ריד

                                           
היא לשון המלמדת על רזא " הגדה"אן ראיה לכך שמביא מכ, ח שער א פרק יג"נפה 1886

 .ב" המציין כאן לזהר ויחי רלד ע'בפירוש באר יצחק על מים אדירים עמוד ר' ועי. דמילתא
  .ש חד "ה וז"א ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר' עי 1887
 .גולגלתאתאנא בה "א ד" לעיל קלו ע'עי 1888
  .א"א דסטשהיינו דכור, ה ויראו"ב ד"צ לא ע"א על ספד" בהגר'עי 1889
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 àçøåà ãç àãçàúî éøòùã àúåâìôá-  הוא סוד הנקודה האמצעית
 ïéîåé ÷éúòã àçøàá, éåçøåà ìë äéðî ïùøôúîå. )א ריד"מ(סוד התלי וב

 àúééøåà éãå÷ôã)åäééìò ïðîúàå(.   
àááéã ïåäéøàî ìë1890 àöå÷å àöå÷ ìëá ïééìú àììéå – מתבאר כאן 

 המתפרשים לכמה , בין טהור לטמאחיבור שיש ,א"בשערות דזנוסף הקיים חסרון 
àúùø ïéùøôî ïåðéàå  .)ה וענין הסיבוך"ד ד" ה עצ"א על ספד"בהגר(דרגות 

 ïéçøà ïåðéà ïéòãé àìã àéáééçì - אינם יכולים'דרכי האת  היודעים שכן  
ã éìùî(, ïéìà ìëå  ïééìú( ää"äìôàë íéòùø êøã ã .)א רטז"מ(להתפתות 

ïéôé÷ú ïéöå÷á,âáå "ïéôé÷ú åäìë ë -  א ריז"מ(הם הערב רב הרי(.   
àì÷úîã ïåäéøàî ïãçàúà ïòéòù ïåðéàá àðîé÷åàå1891 -  דהיינו שהכל

מאריהון דמתקלא " גורס ים אדיריםהמוהנה  .ינושכלנו בשיקול דעתופי כחנו הוא כ
קיפין אשר בהם הקוצין הת שכן השערות הללו הם שעיעין והוא היפך, "דרחימותא

äë íéìäú  ( éé úåçøà ìë áéúëã'ç ãñúîàå .)א ריח"מ(ל "הרשעים הננאחזים 
é(, ïéîéúñ ïéçåîî ïéëùîã ïéâá êë ìëå - מחמת הוא ם תשגשורש ה שכלומר

 - àçåîã éèéäøã  .)א ריח"מ ('משכין ממוחין סתימין'אלו השערות עצמן היות 
âáå" ë .)א ריח"מ(שיג במרוצה הלהוא דרך השכל כן  ש,במרוצת המוחתרגומו 

éçëúùî éåçøåà íåôë ãç ìë - במדה שאדם מודד כו) ב"סוטה ח ע(כ "כמש' 
 , áàçåî ãç, îïòéòù ïéöå÷ ïåðéà,àì÷úîã ïåäéøàî ïëùîúà .)א רכ"מ(

éé úåçøà ìë áéúëã'úîàå ãñç  –בבחינת  שהן  מוחין'א נפקין מג"שערות דז
 לכן . בלבד'ס שהוא מוח א"ממואלא  יןיוצאאין שערותיו א ש" אכ"משא, ר"חד

 צ"א על ספד"בהגר(א יש גם דינים " זשערותשאילו ברחמים והם א "של אהשערות 
ך מסוד שנמהמוח השערות היוצאות מה מפרש שוהנה כאן .)ה וענין הסיבוך"ד ד"ה ע

 .)א רכ"מ( המתקלא הרי הוא מציאות התיקון מארי כיםומהם נמש,  שעיעיןאבא הם
ðú àçåîîàðéé,ïéôé÷ú ïéöå÷ ïåðéàá ,ììéå àááéã ïåäéøàî ïééìúå ïëùîúà à 

 .)'ושאר הוה "ד ד" ב עצ"א על ספד"בהגר (מארי דיבבה ויללה הן מסטרא דשמאלא –
åìùëé äîá åòãé àì äìôàë íéòùø êøã åäá áéúëã) èé ã éìùî( , à÷ éàî

éøééî - מצד אחד  ש,הות שהפסוק לכאורה סותר עצמו מרישיה לסיפיקשכוונתו לה
" לא ידעו במה יכשלו"אומר כי כ " ואח, דהיינו מזידיםשהם רשעיםבפירוש כתוב 

  àì àìàåòãé,òãðîì ïàòá àìå ïéòãé àì øîåìë  .)א רכב"מ (דהיינו שוגגים
åìùëé äîá,åìùëé àîéàá àìà äîá éø÷ú ìà , øèñá ïéãçàúîã ïåðéàá 

àîéàã ,àîéàã àøèñ éàî ,àôé÷ú äøåáâ,àúî äðéî  àááéã ïåäéøàî ïãç
 àììéå- יח ח"א על תז"בהגר( מתו המלכים מחמתן הגבורות שותמכח אמא בא 

לא יתכן  כן בבחינה זו גופא ש,אמא עצמהאין כוונתו שאפשר להיכשל ב. )ב ונפיק"ע
 דיניםכלומר מה ,רק מסטרהאאלא , אין שם אחיזת חיצוניםשכן , לטעות

   ).א רכב"מ(אפשר להכשל הוא ש מסטרהא יםמתעוררה
 àúéòöîàá ïåðéàã ïéöå÷ ïåðéàá äàúéìú àçåîî-  א "מ(סוד הדעת

השופטים סוד דהיינו  -) ïéøàîã(ïéãéîã ïåäéøàî ïééìúå ïëùîúà1892  .)רכג
גם כן ש - éäð ïéôà ïåø÷àåïéø ïéøéäð àìå .)א רכג"מ(ל הדעת במשקשוקלים ה

                                           
 .א"ר קלב ע" לעיל אד'עי 1890
שמשמע שהמארי , ה וענין סיבוך"ד ד" ע'צ ה"א על ספד"ובהגר, א"ר קלו ע" דברינו אד'עי 1891

 .א"מתקלא מתחברים בשערות דז
 .מים אדירים רכג לא גורס את המוסגר 1892
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éìùîã ( ìâòî ñìô (áéúë éðäáå  .)א רכג"מ (.1893טוב ורעשל  ' יש בחיבדעת
 ïéöå÷ ïåðéàá çëúùà àìëå êìâøåéøòùïàùéøã 1894.   

àúìâìåâã àçöî  àã÷ôúàì àçöî1895)ñ"àø÷òúàì à ( ìò àéáééç
ïåäéãáåò, àìã ïåðéàì ïéðéãã ïåäéøàî ïéøòúî àééìâúà àçöî éàä ãëå 

 ïåäéãáåòá ïéôñëúî– 1896כל דינין דעלמא משתכחין כד אתגלייא האי מצחא 
 àãøååë à÷îåñ àçöî éàä, àúòùáå ).ה מצחא"ב ד" ע כגצ"א על ספד"בהגר(

ã àçöî àééìâúàãà÷éúò,àâìúë àøååç úøãäúà àçöî éàäá , àéääå 
ò àúòùú àìëì éø÷à ïåöø -  כ "כמשו, ציבורהאו במנחה בשבת או בתפילת

   .)א רכד"מ() א" ע'ברכות ח( איזהו עת רצון בשעה שהציבור מתפללין' ל בגמ"חז
éáã àúãâàã àøôñá øîà àáñ àáéé áø î àçöî çöî éëæ çö

 à÷éúòã- מצחא "לאפוקי מבחינת (א המטיבה " מצחא דזדהיינו ששורש הארת
" מצח"א מכונה "מצח דזומצד זה בלבד הוא ש, ק אליה"היא הארת ע) ל"הנ" סומקא

סד דהיינו שהוא לשון תיקון חחחחדקה וצצצצשפט ממממת "או על ר, 1897להורות על לשון צחצוח
הנה ו. )א רכד"מ(צ "מדהיינו  - ç éãùà åàì éàå' ïååúà ïéøú ïéá .)א רכד"מ (עליון

 לכן ו, הכל לפי המעשה, שםה שכלל הנהגתו מאיר,עניין הארת זיו המוחין שבמצח
והנה לעניין  .1898 במצחועל פי הרשוםאדם את כל מעשיו של ה ותראיכולים לאנו 

'  דא כנגדשהו, 1899ה"בסוד מצויש להקדים שהזיו שבמצח הוא , מהו שרואים
 ואכן במצח רואים .העטרין' ה כנגד ב"וו, ב"ה כנגד חו"ה י"ה, ה"האותיות דשם הוי

 המתלווים ה באהבה ויראה" וי, ומצוותבתורהה "יות והעונות שהם בסוד ווהזכאת 
 עושה תיקונים במאורות בכללהה שלמה "הוילמעשה א ילכן כל מצוה הו ,למעשים

 ואז ,ו נרשמים העונות במצח" חיאז, ישראללא זכי כד והנה ). א נג"ש גדלות דז"פת(
הדרכים ' באת כולל שא "רצון של זה כי כן הוא , את החוטאו להענישנרצועולה ב

יינו החטא הו . כאן'לצ' דאשדי בין מ' החעניין  והוא ,של שכר ועונש לפי המעשה
כי " כ"בסוד מאמהו ,' בצהדצלם מאיר'  שאין המ באופןמבדלתה מחיצה שהוא

 .)א נד"ש גדלות דז"פת () בנט ישעיה( "ובין אלקיכםמבדילים ביניכם היו עונותיכם 
ãë"áàåî éúàô õçîå à) ãë øáãîá (-  הוא עניין היותו מול " מצח"הסוד

, ט שערי טומאה"ט בבחינת מ"מ' ה בגי"ב ה"ששם הוא מקום אחיזת מוא, העורף
א " משה היתה במצח דזאחיזתשהוא לכן ". ב מול בית פעור"ערבות מוא"ובסוד 

   .)א נג"ש גדלות דז"פת ( המוחיןוזיאת מאיר הבמצח דהוא ) א רכד"מ(
 ïéôåöø ïååúàá çöð éø÷àã àðîé÷åàå-  ט "מההאדם את כאשר משיג

מסוד נעשה  הרי ש)בשבירת יצרו(ט פנים טמא "מ ו)בהשגת תורה(טהור פנים 
לומר שהוא לוקח את כ[ח "נצהנעשה מהם  ו)ט"פ מ"בסוד ב(אורות ח "צח "המצ

äîëå  .)א רכז"מ(] 1900ח"צ' בסוד נ" נצח"והיינו ה' ט לנ"ח ועולה עמם ממ"הארת הצ
 ååä íéçöð- ט "מהמ' וא' צריכים שכל א, ל"ט הנ"מהמבכל מדה ומדה ש כלומר

צח ישנש "ע, "נצח"אזי נחשב הוא לו, ,פעמים טהור יתגבר על בחינת טמא שכנגדו
 -àøúàá ( ÷ìúñà àøçà çöðá(òàå"âàøçà çöðã  1901 .)א רכז"מ(נגדו כשאת 

                                           
 .)א רכג"מ(אחד הביטויים לדעת הרע הינו הערב רב  1893
 .ה חד ארחא"א ד"צ כג ע"א על ספד" בהגר'עי 1894
 .מים אדירים רכג לא גורס את המוסגר 1895
  .לרצוןהוא הכל ם לעולם א ש" אודלא כגילוי מצח 1896
 .ב"ר קלו ע"אד' עי 1897
 .א"א ע"ח ל"ז 'עי 1898
' ה רק שב"היא אותיות הוי" מצוה", ל"ל פרשת בראשית וז"טעמי המצוות להאריז' עי 1899

  .ש"ת ב"אותיות ראשונות נתחלפו בא
  ).הערת העורך(ם "לם המע להיכן נע"וצ 1900
 .מים אדירים רכז לא גורס את המוסגר 1901
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ל את שכנגדם "ט טהור הנ"א מהמ"כל או ונצחשעד שלא י, מוסיף על הקודם
אפילו ניצחון של בחינה אחת מהם מ "מו. רוניצוח גמנחשב הדבר ל אינו בטומאה

 .)א רכז"מ (' מתקרב להיות דבוק ברצונו יתפ רצונו"עכ ןכש, נצחשל  'בחינחשבת ל
íéçöð úéàå àôåâ ìëá ïéèùôúîã ïéðøçà - ה בחינות "ה ( דצלם'סוד צב דהיינו

הבחינות ' טשכן כל , פרקי דנצחכ "ג מכונים מהוה, )א"הצלם הנכנסים בפנימיות ז
וכמו כן המה . ים את הצד הרע הנמצא במקום שאליו הם נכנסיםהם מנצחשב

 קיים תמיד הרצון העליוןש שהם מעלים אור למעלה למצח שהוא ה"מכונים נצח ע
 , äçðîã àúåìöã àúòùá àúáùã ïéâáå,ïéðéã øòúé àìã ïéâá .)א רכז"מ(

 äéìéã àçöî àùéã÷ à÷éúò àéìâ- אינם נמתקים אלא לעולם הדינים כן ש
 הדינים – åãéáòúà àìå åëëúùàå ïééôëúà ïéðéã ìëå .)א רכז"מ (1902בשרשם

   ).א רכז"מ( נכנעים והנה יש בהם צורך לעולם אמנם רק אם יהיו. הינם כעס ותאוה
ë ïééìú àçöî éàäá"ïéðéã éúá ã – ד "וכן כ, י"ד צירופי אדנ"וכנגדם יש כ

ע קסג "ב(ד ספרים ששרשם ביסוד דאמא "וכן כ) א רכח"מ(ו "אותיות שבבשכמל
ש "פת (בגילויו מתבטלין הני כלבי דחציפין -ïåäéãáåòá ïéôéöçã ïåðéà ìëì  ).ב"ע

 ,âò íéìäú (øîàåå äòã ùéå ìà òãé äëéà ïåéìòá(áéúëã äîë  .)א נג"גדלות דז
ïåðéà íéøùò àäå,ã ' }âöø: {äîì,ãã ïåäéìá÷ì ' àúúì àðéã úéá úåúéî 
 àìéòìî ïééìúã- אותיות שם ' כנגד דד" ב מיתות'כאן בסוד המצח נאחזים ד 

 .)א רכט"מ(תפילות ותיקון חצות ה 'גו  הציצית כנפות'דהם ם וכן כנגד, י"אדנ
åøàúùàåïéøùò ,âáå "íéìùéã ãò äàìò àðéã éá ïéùéðòî àì ë 1903)ð" à

ïéøùò(ëì à÷ìñå  'ïéðù,ëã ïåäéìá÷ì  'àðéã éúá,  ïìéã äàîéúñ àúéðúîá
ëã ïåäéìá÷ì ïðéðú"àúééøåàá ïìéìëúàã íéøôñ ã.   

ïéðééòàùéøã  – א רכט"מ ("עין"מכונה ההשגחה ה סוד(.  àìã ïéðééò ïåðéà
 àéáééç åäééðî ïéøîúñî-  הבא  (ים מעונשירא ינםעושים עבירות ואהרשעים

והוא כמו שמפרש  א"אינן משמרין את עצמם מהשגחת עיני ז שכלומר, )א"מז
כלומר שמראים  [''עיינין דניימין וכו'מכיוון שהעיניים הם האידרא והולך שהוא 

ïéîééð àìå ïéîééðã ïéðééò  .)א רל"מ( ]אינם רואים בעת הסתר פניםשכאילו עצמם 
והנה אמנם בהשקפה ראשונה נראה . ההשגחה הסרת יא ה1904כל שינה ותנומה -

כאן  איןו, אינם ניימיןהיא שהם אמת אילו ה ו".ניימין"א הם "הדבר כאילו עיני ז
לפעמים ש ,עוד יש לפרש כוונתו .ית של ההשגחה אלא רק הסתרתהתיהסרה אמ

âáå"ë åéðéò åø÷à ëíéðåé,íéðåé éàî ,ãë " à .)א רל"מ (ןניימין ולפעמים לא ניימי
 åúéîò úà ùéà åðåú àìå)äë àø÷éå(1905, òå"é äàøé àì åøîàéå áéúë ã"äåâå ' 

)ãö íéìäú(,áéúëå  åâå òîùé àìä ïæà òèåðä' )íù( -  ם ינהההשגה עיקר שרשי
על ידי ( ושל רוח ,)ראיהי "ע (חומר דהיינו השגה של ,ב"חוכנגד והם , אזןהעין וה

   .)א רלג"מ) (שמיעה
 àðéò ìòã àðå÷ú– שכן העיניים המה מארי , גבות העינייםה "ה

 ùîã éøòùïøò àøåòùá .)ה והן כנגד"דג " כב עצ"א על ספד"בהגר (1906דאשגחותא
ïéøòù ïåðéàî -  א רלו"מ(ריסים הדהיינו(. æå óìà ïééìú'äàî   éøàî

 àáø÷ àçâàì àúåçâùàã-  יש  בשרשם מנם א,רותָתמֹוהם השערות לעולם

                                           
 .244 לעיל הערה ' עי1902
 .המים אדירים רכט לא גורס את המוסגר 1903
  .ה ותאנא"ב ד" לעיל קכט ע'עי 1904
אבל , מן החושךשזה יראה שנמשך ,  לפי ראות עיני הדמיון הגשמי המה צער'השגחתו ית 1905

לשון (כדי שהיראה והחכמה יהיו שוים , זה באמת סוד היראה שהוא כלי לחכמה והוא העין השני
 .)א רלב"המ

 שהוא למעלה מהשגתם א"רדליסתכלו ב שלא  באופן גבול לראיהנים נותכלומר שהם 1906
  .א" בלשון הגרש"עו
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 éãëåïîéé÷ å åäìë .)א רלו"מ(מתמתקים בשרשם הבסוד הדינין ו ,ךבהם צור
ïéðééò ïéç÷ôúîå ïåäéìùìåùî - ידי אלו על ' אויבי ה על יםמשגיחהעינים ו

   .)א רלו"מ(השערות 
ïéðééò ìòã àúåñë, åäá ïãçàúî ïéðéáâ - 1907ם העפעפיםינהגבינים ה 

àå ïéñéøú éøàî ïååáø óì .)א רלו"מ( לבוש העינים מה וה,סגרין ופתחין תמידד
åäá ïãçàúà,ïéðééòã àúåñë ïåø÷à ïåðéàå ,éé éðéò ïåø÷àã ïåðéà ìëå ' àì 

 ïéç÷ô- א רלז"מ(סוד התנומה ב(. úà àìåïåøò - 1908סוד השינהב) א רלז"מ(.  øá
éàìòî éàúú ïåðéà ïùøôúî ïéðéáâã éúåñë ïéìàã àðîæá, àúòùáå 

àì øúà ïéáäéå éàìòî éàúú éðéáâ ïùøôúàãàçâù, éæçúàå ïéðééò ïéç÷ôúî 
 äéúðéùî øòúàã ïàîë- הם הרי (הגבינין ת את "השימפריד כביכול אז כן ש

 רצונו  ומגלה אתיוצאהכרוז כ הואועל ידי כך  .םמשברהוא כאילו  וז"זמ) הגבורות
 'וייקץ כישן ה" בסוד , ומשגיח בדין, משינהות ואז העינים אדומ. והשגחתו'ית

שכן הוא  סובב' אסתחרו ''פי –ïéðééò åøçúñà  .)א רלז"מ ()סהתהלים עח " (כגבור
 .)א רלז"מ ()עיגוליםשהוא בחינת (השגחה הכללית מרמז לסוד ההוא ו ,העייניןסביב 

 àçé÷ô àðéòì àîçå- א רלז"מ(פרטית ההשגחה הוא רי הה(.  àøååçá ïçúñàå
 äéìéã- א "מעיני א  הבאהא על ידי הארה"תיקון עיני זמבאר את עניין  כאן

 בגלוי 'שאז השגחתו ית -ïééçúñà ãëå  .)ה אתייחד"ג ד" טז עצ"א על ספד"בהגר(
 ãî íù (òäøå(ìàøùéì ïéðéãã ïåäéøàî ïééôëúà,âáå " áéúë ë. )א רלח"מ(

éé ïùéú äîì'åâå äöé÷ä '.   
òáøàïéðééò ïåðéàá ïééæçúà ïéðååâ , åã ïéøäð ïåðéàî'ïéìéôúã éúá , 

çåî éèéäøá ïéøäðãà – הם הרי התפילין בסוד  הם , שלא היו בנקודות,הזיונין
 ,א"קדשל ה תוהזדככוי "ע .)'ש ז"ה וכמ"א הגה" ג עצ"א על ספד"בהגר(מוחין כינוי ל

עינים לס ויורד " ממ הבאי חוורא דעינא"ד זה נתגלה ע" ויו,מוחבד ש"יוהמתגלה אז 
' א ישנם ד"בעינים דזוהנה  .)וגוון חווראה "א ד" כב עצ"א על ספד"בהגר (א"דז

ה חסדים "וגוון חיוורא ה [ שכולם הן דינין,תלת גוונין הן סומק ואוכם וירוק: גוונין
 דגלגלתא ' תיקון ההעינים הוא ].)וגוון חווראה "א ד" כב עצ"א על ספד"בהגר(
 ,בתי דתפילין' מאינון נהרין דו"כ כאן "ממש .)עייניןה "ב ד" כג עצ"א על ספד"בהגר(

 צ"א על ספד"בהגר( א"א תלויים בשל א"מתבאר שמוחין דז" רהיטי מוחאדנהרין ב
 תהדעת כוללו, ב"דהיינו חו( א" דז רהיטי מוחא'המאירים בד ) מלכין'ה ד"ד ד"לה ע

 להשיג בסוד םשהם רצימכיוון  "רהיטי מוחא"הם  ונקראים ).ג" דהיינו חו בתים'ב
ב הם בבחינת "שכן חו ,יםרק רצכי אם  וכאן אינם שבים ".והחיות רצוא ושוב"

אשר שבעה גלדי עינא  – ' æ'ä éðéò ïåø÷àã .1910)א רלח"מ( ותמיד בזיווג 1909אחים
 לו צ"א על ספד"בהגר (אדםבני ה מעידין על מעשה "'עיני ה"שבעה מתגלים משם 

 àðéòã àîëåà ïååâî é÷ôð àúåçâùàå, àðîé÷åàã äîë .)ה שבעה רהיטין"א ד"ע
àøãàá1911  áéúëã)â äéøëæ (ìò íéðéò äòáù úçà ïáà – שבע ישכל גוון ב 

מהשחור שבעין יוצאת כל , )ה והן כנגד"דג " כב עצ"א על ספד"בהגר (1912עינים
א "מ( חוץ משחור כלומר - åäééøèñá ïéèäìúî ïéðååâ ïåðéàå .)א רמ"מ(ההשגחה 

   .)רמ
                                           

 ה"וכן שם בד.  העינים הן שערות שמכסין,ל"וזעפעפי ה "א ד" ע'ז כ"א בתיקו" בגר'עי 1907
 . הן בשר שמכסין העינים,ל"וזכרובי 

 .1152 לעיל הערה 'עי 1908
 .ה וכן"א ד" ב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1909
ן " היודי'ם היא מוחין ללא לבוש דהיינו ד" דצל'שהאות ם, א יט"ש גדלות דז" פת'עי 1910

 . המוחין' דובסוד, ב"ה דע"דהוי
 .א"ר קלז ע"א 1911
 .ב"ר קלו ע"לעיל א' עי 1912
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øàî ïéðøçåà ïé÷ôð à÷îåñîéàðéãì àúåçâùàã , ïåø÷à ïåðéàå )ã" á ä
æè (éé éðéò 'õøàä ìëá úåèèåùî,èåùî àðéã åäìëã ïéâá íéèèåùî àìå úåè.   

ð à÷åøéîôùéá ïéáå áè ïéá ïéãáåò äàìâì ïéîéé÷ã ïéðøçåà ïé÷, 
 áéúëã)ãì áåéà (ùéà éëøã ìò åéðéò éë, ïåø÷à ïéìàå )ã äéøëæ (éé éðéò '

íéèèåùî,úåèèåùî àìå íéèèåùî ,ïéøèñ ïéøúì ïåðéàã ïéâá ,èì áùéáì .   
ååçîéîçø ïåðéà ìë ïé÷ôð àø,ïàáè ïåðéà ìë , àîìòá éçëúùîã 

ìàøùéì åäì àáèåàì, ïééçúñà ïéãëå 1913)ð"ïøçúñà à ( éðååâ úìú ïåðéà ìë
 , åäééìò àîçøì,àãá àã ïéáøòúî ïéðååâ ïéìà .)א רמג"מ (שחורואדום ירוק  -

 äéìéã éðååâî äéøáçì óéæåà ãç ìë àãá àã ï÷áãúàå-  כל גילוי של אדום
 àøååçî øá, ïìéìë åäìëã .)א רמג"מ (אחריםם ה הגווניירוק או שחור כלול משני

êéøèöà ãë äéá, àîìò éðá ìë ïéìëé àì àúúìã ïéðååâ ìë àìë ìò éôç àåäå 
àøçñàì1914ñì àîëåàì àøååç ïåì à÷îå à÷åøéìå - אי אפשר ש, כוונתו לומר

àúåçâùàá àëäå  .)א רמד"מ(הצבעים שלנו משחור אדום וירוק ללבן את להפוך 
 ãç- א רמד"מ ('דהיינו בעין א( .àøååçá ïééçúñàå ïãçàúà åäìë.   

àçâùàì àøååçã ïéðååâ ïééòá ãë øá ïéëëúùî àì éåðéáâ, ïéðéáâã ïéâá 
éðååâ åäìëì àçâùàì øúà ïéáäé, àçâùàì ïéìëé àì øúà ïéáäé àì ïåðéà éàå 

ïéðéáâ àìëúñàìå ,ç àúòù ïéëëúùî àìå ïéîéé÷ àìàúîéìù àã, àìà 
ç÷ôïé1915ïéîúñå , ïéç÷ôå ïéîúñ - תמיד ולא מגולין,אינן מכוסין תמידא "עיני ז , 

àçé÷ô àðéò íåùî  .)ואמר לאב " כב עצ"א על ספד"בהגר (אלא סתמין ופתחין
 åäééìò éà÷ã-  א " לו עצ"א על ספד"בהגר(אין השגחה אלא כאשר העינים פתוחות

 –à ìà÷æçé( , àðîé÷åà àä( òå"éçäå áéúë ãáåùå àåöø úå .)ה ואמר ולא"ד
 והחיות רצוא 'רישא דלא רישא ולא ידע ולא אתיידע מה דהוי וכו" :ב"לעיל רפח ע

íìùåøé äðéàøú êéðéò áéúë  .)ה ואמר לא"ב ד" כב עצ"א על ספד"בהגר ("ושוב
 ïðàù äåð)âì äéòùé (– "1916צדק הוא דיןאילו  ו,רחמים ושלוםכינוי ל הוא "שאנן 

 éé éðéò ãéîú áéúëå' êé÷ìà .)'ואמר כתיב עיניך כוה "דב " כג עצ"א על ספד"רבהג(
åâå äðùä úéùøî äá' )àé íéøáã (-  המרמז על  ,"'עיני ה" מפרש את הכתובכאן

 "עינך"כתוב ם מפרש את הלקמן שלאפוקי מהך ד, א" דזכלומר , עיינין' בהיות לו
 -ïë àéòá íìùåøé àäã  .) רמדא"מ ( יש רק עין אחתק"לעשכן לשון יחיד דהוא 

ãö áéúëã÷  .)א רמד"מ ( מושגחת בעינא פקיחא דרחמילהיותצריכה אכן ירושלים 
 äá ïéìé)à äéòùé (- "של תהיה  'ו ית שעינהבקשה היאו, 'נוקהוא כינוי ל "צדק

ירושלים היא כן ש, )א רמד"מ (ראה בירושליםי ת,1917"נוה שאנן"בסוד הוא הרי  ,ק"ע
 ,âáå"ïåéö àìå íìùåøé ë .)ב"ש קו ע"הקדוו "לש ('יסוד דנוקחדר החיצון דה

åâå äãôú èôùîá ïåéö áéúëã' )íù(, àìëã éîçø -  לציון דהיינו)די ) יסוד
   .)א רמה"מ (ק" צריכים גילוי של עיןוא) א"ז(משפט בגילוי של 

êéðéò,  êðéòáéúë, àìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúòã àðéò – וכן ,תפילתנו 
 'éé éðéò àúùä .)א רמה"מ (ק" דע'גילוי דעין איהיה ל "לעשהיא  ,'הבטחתו ית

ùéáìå áèì äá êé÷ìà,éæçúàã äîë  1918) àëäå à÷åøéìå à÷îåñì
 ãë éçëúùî àì éåðéáâ àøååçá ïééçúñàå ïøçúñà åäìë àãç àúåçâùàá

àçâùàì ïéðååâ ïééòá (âá" åîéé÷úà àì ë– ירושלים )א רמה"מ(. øéãú àîåé÷á, 

                                           
 .מים אדירים רמג לא גורס את המוסגר 1913
  ".לאסחייא"גורס " לאסחרא"א שבמקום "מ' עי 1914
 .א בגדלות"כאן היא היות ז" עיינין פקיחין"א יז שכוונת "ש א" פת'עי 1915
 .א" כינוי לזהוא" צדק"ואילו , א"הינן כינויים של א" שלום"ו" נוה שאנן"לכן  1916
 .ה ואמר כתיב"ב ד" כג עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1917
 .מים אדירים רמה לא גורס את המוסגר 1918
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ú êéðéò íúäåíìùåøé äðéàø,ì àìë áè,éîçøá àìë ,áéúëã   íéîçøáå
êöá÷à íéìåãâ )ãð íù( – שניהם נכללים בא,  עיניים'א ב"ג שיש בא"אע') א "מ

   .)רמה
éé éðéò ãéîú ' äá êé÷ìà ).א רמה"מ(עכשיו מפרש מהו שורש השגחת ירושלים 

äðùä úéùøî) áé àé íéøáã(,à øñç úéùøî  'áéúë,óìàá úéùàø àìå ,àî  ï
àéä,ä "àúúìã à ìàøùé úøàôú õøà íéîùî êéìùä áéúë àìéòìå ) äëéà

á( – "פרטית ה ההשגחבסוד ה הוא" תפארת ישראל)א רמה"מ(.  àîòè éàî
íéîùî êéìùä õøà,ùéáìà áéúëã íåùî } ãöø. {íéîùúåøã÷  )ð äéòùé(, 

àúåøã÷á ïéðééòå,åôçúà àîëåà àðååâá .   
äðùä úéùøî,éá ïéìëúñî øúà ïàî éé éðéò ïéìà íìùåø' - כיון מ

מקשה שכיצד זה  ,כלומר שהעינים בלא כיסוי"  בהך אלקי'עיני ה"ששאומר תמיד 
  חפויים בגוונא אוכמאנין בקדרותאיעידהיינו ש" שמים קדרות"שוהרי כתוב יתכן 

 ùøéôå øæç,äðùä úéùøî ,óìà àìá àðéã àåäã , ãçàúà àðéãå .)א רמח"מ(
 àäøèñá- א רמח"מ (' ללא גילוי הא,דהיינו בינה(. òà" ùîî àðéã àåä åàìã â - 

 äðù úéøçà ãòå, äðù úéøçà .)א רמח"מ(שורש הדינין אינו אלא הוא כלומר ש
çëúùà àðéã éàãå, áéúë àäã )à äéòùé ( ïéìé ÷ãöäá,äðùä úéøçà àéäã  

   .)א רמח"מ( אדון כל הארץ ,י"דהיינו אדנ -
ú"à ç'ïåùàø éø÷à éåãåçìá , øëã æéðâå íéúñ óìàá1919 , àìã äî
 òãéúà-  יהיה בסוד האש , שיהיה לעתיד לבא'עיני'גילוי ההוא מקום כאן' 

øúàá óìà éàä øáçúà ãë  .)א רמח"מ(" ראשית"ל" רשית"המשלים את ה
 àøçà- א רמט"מ ('רשית'דהיינו ב(. úéùàø éø÷à,àøáçúàã àîéú éàå ,àì , 

äéì øéäðå äéá àéìâúà àìà, éø÷à ïéãëå úéùàø, àì úéùàø éàäá åìéôàå 
íìùåøéá çâùà,úåä àìîìàã , àøéãú úîéé÷úà éàäá - נאמרלכן ללמדינו ש 

מקצת  שאלא , מעולם'אבחינת יע שלא נתחבר עדיין בד להו,'לא אב "רשית"בפסוק 
 .)א רמט"מ( בסוד קרי ולא כתיב , שנהיר ביה מרחוק'סוד האברצונו שנשתייר הוא 

 úéùøî ìáàáéúë - א רמט"מ(א " גילוי האאין בוכן ול(.  áéúë éúàã àîìòìå
)àî íù (åâå íðä äðä ïåéöì ïåùàø' - הנעלם אשר היה במחשבתו'רצונו ית  

   .)א רמט"מ (בגילוייהיה בציון ל "לע ,מעיקרא
ïéôðà øéòæã àîèåç1920 ,òãåîúùà äéá àôåöøô ìë àôåöøôã àðå÷ú, 

àîèåç1921  äàîéúñ àùéã÷ à÷éúòã àîèåçë àì àãïéîéúñ ìëã, àîèåçã 
 íééçã íééç à÷éúòã)àìëì(,àìëì ïééçã ïéçåø ïé÷ôð ïéá÷åð ïéøúî àäã , 

ùò äìò áéúë ïéôðà øéòæ éàäáïåâå åôàá '1922 )áë á ìàåîù (- שלהובין 'ג 
 אמנם )'לקמן תננא וכו( שיוצאים דינים גם מפיו ג"עאדהיינו ש . מחוטמאיםא יוצא"דז

ואמר ה "דג " כג עצ"א על ספד"בהגר( מהאף אלא יוצא אינועיקר יציאת הדינים 
אף וכעס מקום של  מצד עצמו הוא ם כיא, א"לזק "יש הארת רוח חיים מע. )תלת

ע "ב (אשאיוצא  הנקב הימני ומ,נקב השמאלי יוצא תננא וגחלי דנוראהמ. )א רנ"מ(
   .)ב"עח ע

 éðååâ ìë àððú éàäá1923)ð"éðååâ éøú à ( äéá ïãéçà-  וני  גו'גבדהיינו
 )אף חמה ומשחית ( מיני דינים'א רואים אותם כג"בזאילו ו,  אבות'סוד גובהקשת 

                                           
א "את הארת הרדל" גניז"ו, א"בקד" סתים"שכן הוא , א דקאי על האוירא"ר קכט ע" אד'עי 1919

 .הטמון בו
 .ה חמשה מלכין"ג ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר 1920
 .והענין כי ה"ג ד"צ לה ע"א על ספד"בהגר 'עי 1921
 .ס מלחמת"ה וז"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1922
 .ב"ע קפד ע"וכן הוא בב, מים אדירים רנא לא גורס את המוסגר 1923
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ïåäéøàî äîë ïãéçà àðååâå àðååâ ìëá  .)א רנא"מ( )ד"ע ושפ"ז ג"ע (עבירות' וכן ג
àéù÷ àðéãã,àððú àåääá ïãéçàã  -  ובהם , תוכלליהבחינות ה מה ה'גהאלו

,  אין נזכר כאן אש כלל כי אם תננא בלבד.)א רנא"מ (עבירות והדינים שאר הנאחזות
âáå"ë ( àìå(1924 .)ב"ע קפז ע"ב (משל אשאדינים  יוצאים יותר מתננאשכן 

 àúúìã àçáãîã àððúá àìà åäìë ïéîñáúî- אלו הדינים אינם כן ש
שכן אז הוא אינו , עשה בשוגגכן היה המ אלא אם ,המזבחעבודת נמתקים על ידי 

עמוד העשן הוא . )א רנא"מ( של פיתוי ועצת הנחש אלא רק תוצאה, זדון לבו שלו
  ומקבל משם עטרא דחסדים, למוחא לחכמהסליקדבהתבסמות הדינים דחוטמא 

א "דהיינו שהאש של מעלה מבסמת את האש היוצאת מחוטמא דז, )ב"ע קפד ע"ב(
  òå"å áéúë ãééé çø'ççéðä çéø úà. )א"ע קפז ע"ב(והיינו בחינת נהר דינור 

)ç úéùàøá(,çåø úçð àðéã éøàîã àúåîñáúà ççéðä åäî .   
éé çøéå'éø úà çççéðä ,ïáø÷ä çéø úà , çéø úà àìà áéúë àì 

ççéðä,àîèåçá ïãéçàã ïàøåáâ åäìëã ,ïîñáúî åäìë åäá ïãçàúàã ìëå , 
 àãçë ïãçàúî ïàøåáâ äîëå-  אילו  כ,'אלדהיינו שהגבורות מתאחדים ונעשים

áéúëã  .)א רנב"מ ('גבורות ההיו למעשה  שהם הנתגל בזאת ו,רצון יחידהיה לכולם 
éé úåøåáâ ììîé éî' åúìäú ìë òéîùé )å÷ íéìäú (-  מולל "ימלל היא מלשון

   .)א רנב"מ (הגבורות צריכים כתישה ומלילהכן ש, )ב"יב עביצה " (מלילות
 ïéùà øàù ìë àìëàã àùà ÷ôð àá÷åð ãçî àîèåç éàäå-  דהיינו

 - àððú àá÷åð ãçî  .)א רנג"מ( הנכללת בדכורא 'היא הנוקהרי  ,"'כבוד ה"בחינת 
א "מ (שכן בזמן הכעס יוצא עשן מנחיריו, הוא האףהרי  ,לת הכעסיתחרי היא ה

גם האש וגם שדהיינו  - àçáãîã àððúå àùàá çëúùà éàäå éàäå .1925)רנג
àééìâúàå  .)א רנג"מ( משתככים על ידי האש והעשן של המזבח  של הדיניםהעשן

àùéã÷ à÷éúò éàä, àìë êëúùàå - 1926'על ידי אש ועשן המזבח נתגלה כבוד ה 
 רפואה לכעס יהוז -) çî äéòùé( êì íèçà éúìäúå øîúàã åðééä .)א רנג"מ(

   .)א רנג"מ(הבא מן האף 
å êéøà àùéã÷ à÷éúòã àîèåçà íéôà êøà éø÷àå èùôú–  בחוטם

ה ובפרשת "ב ד" ז עצ" ספדא על"בהגר (ק חוטמא אריך"בעכן  ש,אשתמודע פרצופא
אז  – øéòæ àîèåç éàäå,éøù àððú ãë , àðéã ãéáòúàå åìéäáá ÷éôð .)בראשית

 , שאז דנין את כל האדם וקיימין כל המקטרגין,חמשה מלכין קיימין בבהילו
ואז מוחלין לכל העוונות , ק" עד שמתגלה חוטמא דעוממתינין עד שיצא הדין

 éàäì áëòî ïàîå, àîèåç .)ס מלחמת"זה ו"ג ד" לה עצ"א על ספד"בהגר(
 à÷éúòã-  א רנד"מ (גלה חסדו וישתככו הדיניםתזה גורם שישדבר דהיינו(.  àìëå

 àééøáç åøòúàå àøãàá àðéîàã äîë-  אחיזת מצויה שם מבואר שבו
 הכי את"בסוד , הרי הוא ראשית הגילוי, ה" שהם סוד את,א" והו"יף ת"אלהאותיות 

   .)א רנד"מ) (ישעיה סג טז" (אבינו
ðîä áøã àøôñáåàðå àáñ – ביניהם'שני חללים ודופן איסוד ב יש , 

שני נקב  ו,ימיןמשפיע לאחד בו נקב  ,כמו בחוטםוהוא  ,חוץפי לכושניהם נקובין 
ה תרין "א ד" ז עצ"א על ספד"בהגר(א שכולו ימין "כ בא"משא, שפיע לשמאלמ

מדבר סבא  מנונאהב ראילו  ו,עםבעת זעל מציאותם י מדבר "רשבוהנה  .1927)נוקבין

                                           
 .ב גורסו"ע קפד ע"אמנם ב, מים אדירים רנא לא גורס את המוסגר 1924
א איתא שהוא בשעת "ר קל ע"ושם באד, א שכאן המדובר הוא בשעת הזעם"ע עב ע" ב'עי 1925
 .א"ע קפד ע" עוד ב'ועי. ןהתיקו

 . באר יצחק דהיינו נחת רוחא דחוטמא'עי 1926
 .ה ומארי"ד ד"ז פט ע"א על תיקו" בהגר'עי 1927
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 íé÷åà éðä àùàå àððú ãçî éá÷åð éøú .)א"ע קפד ע"ב (1928מבנין החוטם עצמו
 àáè àçåøå àçééð ãçîå– 'א "ש א"פת( של זמן המשיח  הוא'נייחא ורוחא טבא

ימין : דהיינו שכאן ניכר ההבדל בין ימין לשמאל -àìàîùå àðéîé äéá úéàã  .)יט
 1929'חמה'הוא  והשני ,'אף'הוא  חדאה שעיל למנםא,  גבורותהוא חסדים ושמאל הוא

áéúëå 1930 .)א רנד"מ(הכל דין כן  ש,ימין ושמאלבהם בחינות של לא שייך לומר 
)ñ"áéúëã à ( ïåðáìë åì çéøå)ãé òùåä (- והן  ,בעלי תשובהכאן הוא במדובר ה

דהוא בסוד (  בינהין שער" ונו, חכמהב נתיבות"לי "עזיווג את ה ריח לתקן אשר יעלו
 æ øéù(, àá÷åðá äîå( áéúë àá÷åðáå íéçåôúë êôà çéøå. )א רנד"מ() ן"נו-ב"ל

éëä,äéá ïëù ìë ,øîà÷ øéôùå .   
éé çøéå øîàã äîå' ççéðä çéø úà - לפי מה שאמר לעילשאלתו היא ' פי. 

 .ששניהם נייחילומר  שפיר שייך , תננאדאשא ומחנפיק מחד נוקבא שכן אם נאמר ד
אין יוצא כי  ומהשני ,'מנקב אנפקין  ותננא א שאש סבאפי דברי רב המנונא למנםא

 ,éøèñ éøúá ççéðä .)א רנו"מ (מדבר בפסוקאיזה ניחוח ע על "צריחא טבא אם 
àã àçééð ãçàééìâúïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ à÷éúò , àçééð àåä éàäã 

 àìëì àúåîñáúàå-  כן  ש,א"בזהגבורות שנייחא כל אז ק "בהתגלות עשכלומר
ãçå  .)א רנו"מ(מזבח העלאת ריח ניחוח בי " ע שבאק"גילוי עעל ידי כולם מתבסמין 

àúúìã àúåîñáúà, àçáãîã àùàå àððú àåääá - ון שנתסבמו הדינים וכימ
  עיקר הנייחאאמנם .א"נקב השני דזמהק ו" יורד גילוי ונייחא מע,י המזבח"ע דלתתא

ïéâáå  ïéøúî åäéàã .)א רנז"מ(מנוחה והטוב  היםיורדמשם שני ה על ידי הנקב הוא
ïéøèñ,øîúà ïéôðà øéòæá àìëå ççéð áéúë  - הוא ,ק"בזה שנתגלה עכן ש 

   .)א רנז"מ(א "נייחא לז
 ùéáå áè òîùîì ïéðãåà éøú–  אין בא "באאמנם  ,א"בזזה אינו אלא '

øúå åäééåå .)ה למשמע"ג ד" כג עצ"א על ספד"בהגר(טוב הוא שם הכל כן אודנין ש
ãçì ïé÷ìñ1931 - והיינו , יין במוחאו תלםהשכן  ,תיקוןצורך בא עילאין אין "אוב

 'éé äèä áéúëã .)ה והאודנין"ג ד" ח עצ"א על ספד"בהגר(כאן ' דכ" סלקין לחד"
 òîùå êðæà)î"èé á (-  אזנך"דהיינו  מדין ורחמים השהתפילה כלולרמז בכתוב "

 åâì àðãåà,ìú äéìéã åâá éàéïéîé÷ò ïéîéùøá , àì÷ áëòúéã ïéâá .)א רנז"מ(
àçåîá àìòàì,äéá ïéçáéå  àçåî,åìéäáá àìå , àì åìéäáá éåäã äìî ìëã 

àúîéìù àúîëçá äåä -  שכן ראשית יש , תיכףלשמוע א "של זשאין דרכו
   .)א רנח"מ (הישמעלברר שהוא ראוי ללשקול את הדבר ולהבינו כדי 

ôãâã ïåäéøàî ìë ïééìú ïéìà ïéðãåàî àîìòî àì÷ ïéìèðã ïé-  דהיינו
א "מ (1932הן בסוד הלבושין המכסין את התפילה "בעלי כנפים" מכוניםכים האמל

 ' ïåø÷à éëä åäìëå,éé éðæà 'åâå ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë åäá áéúëã .)רנח
)é úìä÷( -  אזנים 'ה עשה אותם לבחי"הקבכן ש, "'האזני "ים מכונכנפים הבעלי 

óåò éë  .)א רנח"מ(להעלותו למעלה לקבל צלותהון דישראל  אשר עניינן הוא
ìå÷ä úà êéìåé íéîùä,àéù÷ àø÷ éàä ,àëä àëéà ìå÷ éàî àúùä , àäã 

ìì÷ú ìà êìî êòãîá íâ áéúë àø÷ã àùéø, áéúë êòãîá )ë é úìä÷ (
åâå êáëùî éøãçáå',ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë àîòè éàî , àëéì àäå 

àì÷ àëä - כי עוף" אמר , שהוא במחשבה'במדעך'נגד שהרי כ, הקשותרצונו ל 
כי אם קול כלל שם אין הרי  ,"יוליך את הקול" "עוף השמים"שכ איך אמר " וא".'וגו

                                           
 .א"ע דף עב ע" עוד בב'עי 1928
 .ש כאן"ב כתוב אף וחימה כמ"ר קלז ע"ואילו באד, "אש ותננא"לעיל בעמוד כתב  1929
 .'וכתיב'מים אדירים רנד גורס את המוסגר ולא  1930
 .ש דרגא"ה וז"ג ד" כג עצ"א על ספד"הגרב 'עי 1931
 .ע מאי קאמר"וצ 1932
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 á áéùçã äî ìë éàãå àìà"ð, ìëúñéã äî ìëå .)א רנח"מ(בלבד במחשבה 
éåáìá, äéúååôùá äéì ÷éôàã ãò äìî ãéáò àì  äéá ïååëúà àì àåäå-  כל

 ,מ"סוד אוב ,שליטת עוף השמיםהוא  ושם ,אוירבסוד השהאדם חושב הוא מה 
  עיקר המצוהינומכאן שכל כוונה היא רק לתוספת וא, )א רנט"מ(שאינו נכנס בכלי 

 àøéåàá àò÷áúî ÷éôàã äìî àéääå }ãöø: {àìæàå. )'ח פרקים פרק ה"נפה(
àîìòá àñèå à÷ìñå,àì÷ äéðî ãéáòúàå ,äéì ïéìèð àì÷ àåääå  éøàî 

ïéôãâã,àëìîì äéì ïé÷ìñå ,éåðãåàá ìééòå ,ää "éé òîùéå ã'íëéøáã ìå÷ ìà  
)ä íéøáã(,éé òîùéå 'åôà øçéå  )àé øáãîá( ,âáå" éòáã àúåòáå àúåìö ìë ë

á"á÷ éî÷î ð"ä,äéúååôùá ïéìî à÷ôàì éòá ,ïåì ÷éôà àì éàã , äéúåìö åàì 
àúåìö,àúåòá äéúåòá åàìå ,ïé÷ôð ïéìîã ïåéëå  ïé÷ìñå àøéåàá ïéò÷áúî 

àì÷ åãéáòúàå ïéñèå,ìéèðã ïàî ïåì ìéèðå ,øúàì ïåì ãéçàå ' 1933)ð" à
àøúëì (àëìîã àùéøá àùéã÷.   

ïéðãåàì àôéèð óéèð éçåîã éììç úìúî - כלילןד ד" חבמהחללים הה 'ג 
àåääå  .)ב"ע קצז ע"ב ( דבינה'מסטהוא מ עיקר תיקון האודנין " ומ.ל"כמשובאודנין 

éø÷àúéøë ìçð ,ãë "úéøë ìçð à )à íéëìî'æé (,ïéðãåàã àúåøë øîåìë , 
éò àì÷åìé àîé÷ò àåääá –  וזה , בין טב לבישלהבחין הוא אזניים התיקון תכלית

áàúùàå  .)ה דעד יקירו"ב ד" ח עצ"א על ספד"בהגר (1934א"אינו שייך כי אם בז
àôéèð àåääã àøäð àåääá, áè ïéá ïéçáúàå ïîú áëòúà ïéãëå ùéáì1935 - 

ס וילנא כתוב מתוך "בש[ ברכת הבינהולכן ברכת הבדלה היא שמיעה שייך להבדלה 
א " קסח עז"א על תיקו"בהגר( ]א" ברכות לג ע–שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה 

 ãì áåéà(,îå "ïçáú ïéìî ïæà è, íåùî( ää"ïçáú ïéìî ïæà éë ã. )ה מאש"ד
àã àúåîé÷òá àôéèðã àøäð àåääá àì÷ áëòúàãïéðãå,åìéäáá ìééò àìå , 

âáå"ùéáì áè ïéá ïéçáúà ë ,1936ìåëàì íòèé êéçå,î "ëàì íòèé êéç èìå, 
àôåâá åìéäáá ìééò àìå ïîú áëòúéã ïéâá,òå "÷éúî ïéá ïçáúéå íòèé ãå 

åøéøîì.   
ïéðøçåà ïéá÷åð ïééìú ïéðãåàã àá÷åð éàäá,ïéðééòã àá÷åð , àá÷åð 

àîåôã,àîèåçã àá÷åð  - שהם נמשכים ג"אעתפעלים על ידי האזניים מעיניים ה 
על ידי התלבשות אינו אלא גילויים של העיניים ה משום שכל ,ריותגבוה ממקום 

ף "דאחכל אורות לשורש ההמה אזנים הו, )ב" עפב "ו ביאורים ח"לש( ף"אורות אחב
àá÷åðá ìééòã àì÷ àåääî  .)ב" עכבב "ו כללים ח"לש( זכר שהכל תלוי בונולכן 

ðãåàãïé,àì÷ àåääî ïéòîã ïéòáðå ïéðééòã éá÷åðì ìééò êéøèöà éà , éà 
ò êéøèöàìééàì÷ àåääî àùàå àððú é÷ôîå à÷ùãøôã àîèåçã àá÷åðì , 

ää" ã)àé øáãîá (éé òîùéå 'éé ùà íá øòáúå åôà øçéå' ,êéøèöà éàå, ìééò 
 øæâå ìéìîå àîåôã àá÷åðì àì÷ àåääî ïéì)ð"ïéøæâ à (àì÷ àåääî, àìë 

äéðî ùéâøúàå àôåâ ìëá ìééò ïéðãåàã àì÷ àåääî, àìë )ñ"àééìú äîë à (
 àðãåà éàäá àééìú– א "מ() חבקוק ג טז(" שמעתי ותרגז בטני" וכמאמר הכתוב

תלויים ) עיניים אזניים וחוטם(כל אורות הראש  -éåìî øéèðã ïàî äàëæ  .)רסד

                                           
אמנם המים אדירים ". לאתר" גורס את המוסגר ולא את תיבת 'פרק ה) פרקים(ח "בנפה 1933

  .וגם את המוסגר" לאתר"רנט גורס גם את 
 . הוא עניין לאורות האוזן'יטעם ויתבחן'ש שמבאר שגם הכתוב לקמן "ע 1934
שכן שם . ס"שהאוזן הוא מקום ממנו בוקע המו, ה"א בהגה"ע ט צ"א על ספד"בהגר 'עי 1935

 .הוא דאתבחין במוחא
וחיך יטעם 'ה דעד משמיט את התיבות "ב ד" ע'צ ח"א על ספד"לכאורה נראה שבהגר 1936

, וכן הוא בדפוס מנטובא, ' בגין דיתעכב תמן ולא עייל בבהילו בגופאולט חיך יטעם לאכ"לאכול מ
 .אי על בחינת האזניים בלבדולכן לכאורה דברי האידרא ק



àøãàä øéàî 

320 

ò"éúë ã òøî êðåùì øåöð á .)א רסד"מ (1937בפה שהוא המוציאם מהכח אל הפועל
 äîøî øáãî êéúôùå)ãì íéìäú( - "שתי מידות רעות מהה" מרמה" ו"רע 

האדם מתחבר שבה הצורה  היזו כן ש,בדווקאבדיבור ו ,בין אדם לחבירושישנם 
שפיו ולבו שוים דהיינו  ,"רע" הוא או בבחינת , הלא טובאופן בוהחיבור ,אחריםל

מיותו רע בפנישהוא למימרא , "מרמה"או בבחינת , דוגמת הלשוןבו, להרע לאחר
 א"גרבה1938( במידות כעס וקנאהש שני החלקים מהוה .טובכ עצמו מראהש אלא

   .)יב  בוכן, כב  בוכן, יג משלי ח
äòéîù äéá éø÷ àðãåà éàä éçåî ïåðéà ïìéìëúà äòéîùáå –  והאודנין

אחד כא עילאין נקראין שניהן "אושכןבו כלולה בינה אשר  ,הן חכמה דגלגלתא
äîëç  ).והאודניןה "דג " ח עצ"א על ספד"בהגר(והמה כוללים דעת , חכמה

 òîåù áì êãáòì úúðå áéúëã äéá ìéìëúà)à íéëìî'â  (-" כאן המבואר  "לב
חכם "בבחינת  , כאשר הוא נכלל בבינהיינו וה, שלונתיבותהב "לה "ה ,א בחכמהוה

ב הוא השומע את מה רק הל, אשר ללא שמיעת קול, והיינו השמיעה. 1939"בבינה
 'à ìàåîù(êãáò òîåù éë øáã øîà úàã äîë äðéá  .)א רסד"מ( שבלב חבירו

â (åðçðà íéòîåù éë )á íéëìî'çé (, 1940àìë ïééìú éðäáå - פירושכן  בינה שוזה 
 )ã éìùî(ãë úòã" éøîà ç÷å éðá òîù à .)א רסה"מ(השמיעה כאן הוא הבנה 

úååöîåéêúà ïåôöú  )á íù(,ú àìë àä ïéðãåàá ïééì – כל העליונים 
   .)כ שאינן"ואעפה "דג " ח עצ"א על ספד"בהגר(א " דאבאודניןוהתחתונים תלויים 

ïéúåìö ïééìú àðãåà éàäá ïéúåòáå - הנה  ו.דהיינו תפילות ותחנונים
 .)א רסה"מ (דברהלאותו האדם מאד צריך ר שאכהוא ההפצרה  "תחנונים"עניין 

àçé÷ôå ïéðééòã - א רסה"מ ( הוא על ידי האוזן,יינין להשגיחפקיחת הע(. ä àã
 áéúëã àåä)î"èé á (éé äèä'äàøå êéðéò ç÷ô òîùå êðæà , äéá àìë àä 

àðãåà éàäá àééìú, øáì ïé÷ôð àìã ïéàìò ïéæø ïééìú –א על "בהגר(ס " מוו זה
 âá"äéá ïéîéúñ ïéæøã àæøå åâì àîé÷ò àéä ë, éåå .)כ"ה ואעפ"ג ד" ח עצ"ספד

åääìïéæø äìâî à1941 –  א על "בהגר (לא לגלות רזיןשא וברית הלשון העיקר
 ïéæø ùéðë àðãåà éàäã ïéâáå, åâìã àúåîé÷òå. )ה ואמר והחיות"ד ד" כב עצ"ספד

ìéèðïåì ,åäééçøàá ïéîé÷òã ïåðéàì ïéæø éìâ àì ,ïéîé÷ò àìã ïåðéàì àìà , 
ää" ã)äë íéìäú (éé ãåñ'íòéãåäì åúéøáå åéàøéì ,éìèðã ïéìî éìéèðå éåçøà .   

åìéäáá ïåì ïéìééòå ïéìî éìèð åäééçøàá ïéîé÷òã ïåðéàå, åäá úéìå 
àáëòúàì øúà,äéá ïéçúôúî ïéðøçà ïéá÷åð ìëå , àá÷åðá ïéìî ïé÷ôðã ãò 

ôãàîå - וכל דבר נעלם ,ברשותויהיה לבו ש ו, הוא להיות מושל ברוחו'דרך ה 
להיות מוציא הוא הגם שטבע רוח האדם  והנה .)א"ח ח ע"ז( גליאלביה לפומיה לא 

לשבור הוא  דרך הצדיק מנם א, חפץמה שלבואת  )או אל הדבור(כח אל הפועל המ
אין חייבי דרא  -àøã éáééç åø÷à ïéìàå,á÷ã éàåðù " ä .)א רסו"מ(טבעו את 

 ïðú ïìéã àúéðúîá, åìéàë .)א רסו"מ(אפילו האפיקורסין והמינין , יותר מהם
ïéøåáâ ìéè÷, òì çìô åìàëå"æ,àø÷ ãçá àìëå ,áéúëã   êîòá ìéëø êìú àì

                                           
ה הינם כנגד ברית הלשון וברית המעור שכן ברית המעור הוא המוציא "ה והמיל"לכן הפ 1937

זכאה איהו מאן , ל"ג וז"ג ע"ז נ"תיקועל א "גרהב' עיו, ז"ו מ"י פ"ס' עי, לפועל של מערכת הגוף
, למא דא וחד בעלמא דאתיחד בע, דתרוייהו מגינין עליה, א"דנטיר ברית מילה ואורייתא דאיהו עד

והוא , וברית המעור מוליד בגופני והוא העולם הזה, והן שתי בריתות ברית הלשון וברית המעור
וזה מוליד ' עלאה וכו' והוא בפה ה, ב"וברית הלשון מוליד ברוחני העוה, תתאה העולם הזה' בה

 .ל"עכ, בנים וזה תלמידים הנקרא בנים
 .א הללו" לדברי הגרהמים אדירים הוא שמציין כאן 1938
 .א בליקוט" ע'צ ו"א על ספד" בהגר'ועי. ס"כלומר יש 1939
 .'ובהני תליין כלא'כנראה שהמים אדירים רסה לא גורס  1940
 .א אבא"ל ר"ה א"ד ד" קז עז"א על תיקו" בהגר'עי 1941
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éé éðà êéòø íã ìò ãåîòú àì') èé àø÷éå(, àø÷ã àùéø éàä ìò øáòã ïàî 
àìë ìò øáò åìéàë - ולכן הוא הגורם הכל , כי הלומדים ממנו יצאו לדרך אחרת

   .)א רסז"מ(
øáã äñëî çåø ïîàðå áéúë åäééìòã àéé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ ) éìùî

àé(,îàð ïóéìúùà àùéã÷ äàìò øúàî ïåäìã àçåø àäã éàãå çåø ,âáå " ë
 ïåø÷à çåø ïîàð-  בכל  " עליוכן נאמר ש,1942שורש נשמת הצדיקיםמשה רבינו הוא

ושורש , "נאמן רוח"כ "מי שמכסה דבר נקרא גהנה ו, )במדבר יב ז" (ביתי נאמן הוא
שורש ה "ה ,א עיקר גופא דמלכא שהו,א דאצילות בסוד יסוד דאבא"זבה היה "מרע

 àðîé÷åà àã ïîéñå,  ìë àåääãïéæø äìâî, òåãéá .)א רסח"מ( האמיתי 'רצונו ית
úîùðãààùéã÷ àëìîã àôåâî åäéà åàì 1943 ,âáå"àæø äéá úéì ë, àìå 

àåä àæøã øúàî,äéúîùð ÷åôéú ãëå ,àëìîã àôåâá à÷áãúà àì , àì àäã 
àåä äéøúà, ùð øá àåääì éåå - נפש , אחדשכן המה ,וש לגופו ונפכלומר 

éåå  .)א רסח"מ(לרוחו המתפשט בו  - éååäéì  .)א רסח"מ(שיתופא דגופא 
äéúîùðì, ïéæø ïéñëîã àéé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ -  של בני האדם " רזין"כלומר

ïéæø (àåä êéøá àùãå÷ã ïéàìò ïéæø ïëù ìë  .)א רסח"מ (1944בענייני דעלמא
àùéã÷ àëìîã ïéàìò (ééìò áéúë åä)ñ äéòùé ( íé÷éãö íìë êîòå-  כי הצדיק

 .)א רסח"מ(ושמירת הסודות היא בכלל שמירת הברית , הבריתאת הוא שומר 
õøà åùøéé íìåòì - א רסח"מ() משלי ב כב( "הרשעים מארץ יכרתו"כ "משא(.   

}äöø. {éåôðà1945 àîñåáã ïéáåø÷ú ïéøúë –  כאן מתבאר עניין הלחיים
 'ההתיקון וזהו ה ,)ה חפי"א ד" יט עצ"א על ספד"בהגר (וסמאהמכונים תקרובין דב

מ אבא טמיר " מ, שונים גוונין'אפילו שמשמע שהם בהנה  ו.א"מתיקוני דיקנא דז
 צ אינו נזכר כי אם הצבע אדום"וכן בספד, א" והיא מתלבשת בז,ונכלל באימא

אים גם הדעת רושל גילוי שיש  כל מקום .)ה בהו"ב ד" כד עצ"א על ספד"בהגר(
כ "ובבחינת מאמה, 1946)'כ פי"ה וע"ג ד" כה עצ"א על ספד"בהגר(חסדים וגם גבורות 

לשון וכעין , "ערגה"רומזת ל "ערוגת"תיבת , )ש ה יג"שיה" (לחייו כערוגת הבושם"
 דהוא עניין )תהלים מב ב(" 'כן נפשי תערוג וגו, על אפיקי מיםכאיל תערוג "הכתוב 

וזהו , רמז הכתוב שעיקר הפנים דהוא בלחיים ו,ת"לאיכות פנימית של חיבור לשי
והנה אותם .  שכלל הדיקנא נכלל בלחיים)א"קלא ע(ר "כ באד"עניין לאנפוי וכמש

וכן עיקר תכלית הדיקנא הוא . דוגמת ערוגת בשמיםוכ ,סוד פנימיותב םהפנים ה
דהיינו על מה שאמר  -àðéîàã äî ìò àúåãäñ åäìë  .)א רסח"מ(להדרת הפנים 

 , בסוד עדותעושים שם רושםכר בפנים וי הכל נ,' ריח וכו, ראיה, על שמיעה,ללעי
א "מ() ישעיה ג ט" (הכרת פניהם ענתה בם"כ "וכמאמהא בפנים ושכן עיקר העדות ה

העדות תלוי  דהיינו - åäá àúåãäñ àäã àéìú, àúåãäñ àéìú àìëáå .)רסט
א "מ(פה המצח וה ,נייםעיה ,שערותה ,אזןבתלויה עדות ה עיקר אמנם כל הפניםב

 מהה -àîéàå àáàì àúåãäñ à÷îåñå àøååç àîñåáã éáåø÷ú éðä ìáà  .)רסט
àúåãäñ  .)א רסט"מ(ב "מחועל ידי השפעה תמידית  לו פועטרין שנתווסה

 ïåì ãéçàå úéøéã àðñçàì- שהמה הקשר  [ ממש הנגלות והמצוותדהיינו התורה
   .)א רסט"מ( ]ת לכלל ישראל"התמידי בין השי

                                           
שנשמת משה רבינו מתלבשת בכל הצדיקים שבכל דור , ו" לדמהשער הגלגולים הק 'עי 1942

 .ודור
 .א לעניין ביאור שורש נשמתם של קין והבל"יל קמג ע לע'עי 1943
 .ר"א על הקדמת האד" בהגר'עי 1944
א על "אמנם בבהגר. )כ"ה וע"ג ד"וכן כה ע(ה בהו "ב ד"צ כד ע"א על ספד"וכן הוא בבהגר 1945

 ".אנפין"ה חפי גורס "א ד"צ יט ע"ספד
 .א"ב כ ע" יהל אור ח'עי 1946
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éñøô äîë àðîé÷åà ïìéã àúéðúîá àäå à÷îåñì àøååç ïéá1947 ,
ìëúàåïìé àøåçã àøèñá àãçë äéá -  אשר  ,בן המקיף את האודםוהלדהיינו
הוא איננו , אמנם באמצע דהיינו במקום האדום ,הוא לעצמו בלי תערובתבן ושם הל

úà ãëî øéäð ï .)א רסט"מ (הגוונים לבן ואדום כאחד' רק אדום אלא הוא כלול מב
 à÷éúòã àøååçã åøéäð– יט צ"א על ספד"בהגר(א "ד דא" דת'זהתיקון דהיינו ה 

 , à÷îåñ ìò àøååç àåää àééôç,çëúùà åøéäðá åäìëå .)ה תרין עד"דב "ע
éé øàé áéúë ïéãëå'êéìà åéðô  )å øáãîá(, ïéðéã ïééìú ïéàéâñ ïéáééç ãëå 

àîìòá, àìëá àúåøéâñ úçëúùà 1948)ñ"àîìòá à (- הוא א "שבזבן ולה
 ואז הוא בסוד נגע לבן "בעלמא"דהיינו  חיצוניותהן בו" בכולא"דהיינו בפנימיות 

בתוך  וטמון מבפנים שהטוב סגורש "והנה הוא מכונה סגירותא ע ."סגירותא"ה ה"ה
) ð"ìò à(ôçå ïéôðàá èùôúà à÷îåñåé ìë à .)א ער"מ( ה הנגע הגלוי"הדינים ה

 àøååç- רעא "מ(וד הדינים בס(. àðéãá çëúùà àìë ïéãëå,éé éðô áéúë ïéãëå ' 
òø éùåòá )ãì íéìäú() áéúë äàð÷ éãâá í÷ð éãâá )èð äéòùé( ( éàäá àìëå

 àééìú- לכן הם ,) להפנות או להסביר-מה זה  (1949ר עלמין"ע ביםהפנים מתלהט 
   .)רעא "מ(להכריתם בכדי ע "בעושי ר

àìëá àåä àúåãäñ àã ïéâáå,éøàî äîëå äîë  éðäì ïàôçî ïéñéøú 
éðååâ, éðååâ éðäì ïàôöî -  והם מצפים, )ישעיה ו ב" (ובשתים יכסה פניו"בסוד, 

אז כולם מתנהרין  -éðååâ ïéøéäð ãë  .)רעא "מ( יאירו כולם י אז, פניו'שכאשר יאר ה
 åãçá åäìë ïéîìò ìë,àøååç øéäðã àðîæá , àåääá åæçúà àìë. )רעא "מ(

àðååâ,åñá éæçúà ãëå îà÷,àðååâ àåääá åæçúà éëä àìë .   
àð÷éã éøàù àîñåáã ïéáåø÷ú ïéìàá1950 ïéðãåàã àùéøî äàæçúàì 

àîñåáã àáåø÷úá ÷éìñå úéçðå – להתגלות ו הפנים התחילאלועל ידי כלומר ש 
   .)א רע"מ(א "דיקנא דזהתיקוני 

ïéøòù àð÷éãã ïéîëåà –  טםמהנעשו  ו,א"לזמהם תשעה מבועין נפקין ' 
והנה  .1951)ארבע עדה "דב " יח עצ"א על ספד"בהגר (א"זהמצויים תמיד ב םתיקוניה

 ,הם נצרכיםכ בשרשן "אעפ , דינים רעים מאודמהא ה"על אף ששערות דיקנא דז
 .)רעא "מ() איוב יב כב( "מגלה עמוקות מני חשך ויוציא לאור צלמות"בסוד ו

 øéôù óé÷ú øáéâë øéôù äàé àðå÷úá- ויש מהם  יש מהם שהם רחמים שכן
גבורי "רק אלא ו " ח' אינם קלי,הם קוצי דשעריהרי  , השערות עצמם.שהם דינים

שצריך גבורה כלומר  .)משלי כ כט( "תפארת בחורים כחם" אשר ,)תהלים קג כ" (כח
. )א רע"מ(דינים של  האחיזשם יש כ "אעפ מנםא, ללחום במלחמת התורהכדי 

àäá à÷éúòã äàìò àð÷éãã úåáøã àçùîð÷éã é éæçúà ïéôðà øéòæã à
øéäðå.   

èá àð÷éã éàäã åøéôù'çëúùà ïéðå÷ú ,úåáøã àçùî ãëå àùãå÷  
àð÷éã éàäá øéäð àùéã÷ à÷éúòã àð÷éãã ïéòéáð øùò úìúã,ë åçëúùà " á

å÷úïéð,åäìë ïéëøáúî ïéãëå ,éàäá àëøáúî àáñ ìàøùéå , ïîéñå ) úéùàøá
çî (á ìàøùé êøáé ê–תג נביעין דמשח רבו" נגדין י,א"דאג תקונין שבדיקנא "בי, 

 .)ה בתליסר"ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר (ג תיקונים"המשח רבות מתחלק ליאף ו
 כה צ"א על ספד"בהגר(א "ד דא"ג ת" ויא"ד דז" ת'טכנגד  ינםא ה"בזשאותיות הב "כ

                                           
י ולא שמעתי ואין לי לומר דברים שאין לי סמך זאת לא מצאת, ל" מים אדירים רסט וז'עי 1947

 . יגלה לי למצוא החפץ הסתום'וראיה כלל כי אל בינתך אל תשען ואין אני יודע דבר זה ה
 . ואינו גורס את המוסגר'עלמא'מים אדירים ער ' גי 1948
 .309לעיל הערה ' עי 1949
 .ה חפי"א ד"צ יט ע"פדא על ס"בהגר 'עי 1950
 .ה ואמר כל"א ד"צ כד ע"א על ספד" בהגר'עי 1951



àøãàä øéàî 

323 

 'והוא בחי ,1952תיקונים 'בו טאשר  ,ן"סוד מטטרובא הוא "ז. )אתווןה "דב "א כ"ע
ש "עג " ס'מגיוב, א" ישראל סב'בחיב וושרש, 1953"נער ישראל"בסוד א ישראל זוט

להוריד השפעה מישראל סבא ולחברה  יתכןי תפלות " עמנם א.סתלק ונעלםמש
   .)א רעא"מ( א"לז

 ïéðå÷éúî åäìëã àùéã÷ àøãàá àðîé÷åà àã àð÷éãã ïéðå÷ú ìë
åð÷úà àùéã÷ à÷éúòã, ïéâá ïîú éìâúà àìã äî äàìâì àðéòá àëäå  ìòéîì

 àð÷éãã ïéðå÷ú ìë àä àôåñë àìá–א "בהגר( למטה תיקונים יםא בא"ד דא" מת
àð÷éãã ïéðå÷úî åäìëã àðîé÷åà  .1954)ה ואמר אחסין"ד ד" ג עצ"על ספד

1955àùéã÷ àøãàá àðîé÷åà àùéã÷ à÷éúò.   
è ïåðéà àúéù' ïåø÷à –  מתפרשין ה) ק"ו(ששה למעשה א הן "דזד "תתשעה

הדיקנא נכלל  .)אמרוה "ג ד"יח ע צ"א על ספד"בהגר(חין תוספת מועל ידי  לתשעה
 .)ותוצא הארץה "ד ד" כד עצ"א על ספד"בהגר( תפארת המכונה  שבואחרוןהבתיקון 

והן הן השמות הגנוזים , 'כל השערות המה שמות וׁשערים להשיג את רצונו ית
א שם הרי הו, ה"ה ב"וכן הם נעלמים בשם הוי, 'הרי היא עצם רצונו ית, בתורה

" מן המצר" הנזכרים בפסוקי ת" הויו'בוהדיקנא ולכן כאן נכלל , 'העצם של רצונו ית
ùèáå àúåðéãø÷ã àðéöåá àöåöéð àåää ÷ôð äàîã÷ àðå÷ú  .)א רבע"מ(

àùéøã àøòù úåçúá1956 ïéðãåà ìòã ïéöå÷ úåçúî –נתעברה ת הבינה " בעשי
' פי .)ה נכתב"ה הגה"ד ד" כד עצ"א על ספד"בהגר (א" לזשתםוריהג תקונין ו"בי

הנולד דיקנא הוא . )ה ונפיק"ב ד"ח יח ע"תזא "בהגר(שהבוצינא נתקן על ידי האוירא 
 úéçðå1957 .)א רעג"מ( המתלבש במלאכיו 'הוא רצונו יתהרי , אוירא וניצוצאזיווג דמ

 ïéðãåàã àçúô éî÷î- שערות בין בן לאסשורש היראה הוא בין שערות הראש דמ
 בין דבור ניםחיב הממה וה,)ב"לעיל רצד ע(סוד כרותא דאודנין  והן ,דכייןדהפאות 

   .1958àîåôã àùéø ãò. )א רעד"מ(דבר טוב להיפוכו 
àùéã÷ à÷éúòî àã àðå÷ú àä1959 ,àì àìæî ãéâð ãë àìà çëúùà 

àúîëçã àòåáî àåää äéðî àééìúå àùéã÷ à÷éúòã,) øñç ( àîéà ãë
àéëã àøéåàá úìéìëúàå àëùîúà1960,é÷ð àøååç àåää àîéà è1961 àöåöéðå 

àðå÷ú ãç ãéáòúàå àãá àã ãçàúàå ú÷ôðå úìàò –  על ידי ההתבסמות
   .)ה ונפיק"ב ד" יח עח"א על תז"בהגר( עלמין קדמאין נותק דכיא נאבאויר

ç éî÷î ãç àéñëúàå àã ìò àã à÷ìñ êéøèöà ãëåàã -  הוא אלקים
לומדים ר שאכש ,מ"תוהדבר בקיום  וכן .זה יריםאת זה ישפיל ואת   אשרשופט

                                           
והנה ענין זה נזכר כמה פעמים .  הברכות'א שם שאומר שכמו כן הוא סוד ט"במ' ועי 1952

י ברכות תפילת "ט הינם כנגד ח"פעמים ט' אמנם מצינו שב. מ וכוונתו אינה נהירה לי"בדברי הגרמ
 שבשם המלאך 'פ ט"ס ב"א שם שז"עוד במ' ועי. 'רות פרק דח שער הזמי"וכן הוא בפע, העמידה
 .דדיקנא' דרישא וט' והמה כנגד ט, ן"מטטרו
אריך אנפין ישראל ' ת נק"דת    ,ל"וז דמיניה יומין ארוכין א" ע קלטז"א על תיקו"בהגר' עי 1953

ן כי ת אברהם זקן כי זקן יצחק אב זק"סבא ויסוד זעיר אנפין נער ישראל ואוהבהו דסבין הן בחג
 .ל"עכ, י נערים"ונה' כבדו כו
 .ה והתקונין עלאין"ב ד"צ כה ע"א על ספד" בהגר'עי 1954
ה ואמר אחסין "ד ד"שם דף ג ע' אמנם עי. ב"צ דף כה ע"א על ספד"וכן הוא הגירסא בבהגר 1955
 ".עתיקאדדדיקנא "דגורס 

 .'ואתכלילת באוירא דכיא וניצוצא אעלת ונפקת'מים אדירים רעג מוסף כאן  1956
 ".נפקין"מים אדירים רעד ' גי 1957
 ".ונחתין"מים אדירים רעד מוסיף כאן את תיבת  1958
 'ק ותליא מיני"ק אשתכח כד נגיד מזלא דע"הא תקונא דא מע: "מים אדירים ערה' גי 1959

 ".מבועא דחכמתא ההוא חיוורא נקיט אימא וכד אתאחד דא בדא אתעבידו חד תיקונא
 . אתפשטה כד"ג ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי 1960
 .ה ונפיק"ב ד"ח יח ע"א על תז" בהגר'עי 1961
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בזמנם שכאשר הם נעשים  , הוא במצוותוכן, לומדים יורדים וכאשר לא ,מתרוממים
âáå" àìë ë .)א ערה"מ (ם יורדיםבזמננעשים  כאשר אינם ו,יםלעתמהראוי להם 

 ïéî÷åð ãáòîì ãç êéøèöà- שבזה נתגלה לכל שהוא אדון כל הארץ,י"סוד אדנ , 
בסוד  -àîçøì ãçå  .)א רעו"מ( )ב"ז ג ע"ת(י "ה אדנ" הוי'ובסוד מלאך דהוא בגימ

 'טדהיינו ל – áéàú éàä ìòå àðîé÷åàã äîë àëìî ãåã .)א רעו"מ(ה אלקים "הוי
   .)ה כתיב"ג ד" כד עצ"א על ספד"בהגר(א "ד דז"ת

è àð÷éã éàäá 'åçëúùà ïéðå÷ú, ïéèùôúîå åäá ïééìúã ïååáø àúéù 
 àôåâ ìëá–  וכן של , ר מצוות"תוהוא כולל , ק"ובמספר שש ריבוא טמון הענין של

 )ב"ב ע"א כ"יהל אור ח 'עי( ב אותיות" ששים אותיות דמילוי כוכן, שש מאות אלף העם
ואז הם , וגם בפנימיותחיצוניות האלה הם גם ב' הו' ובחי .המתפשטים בכל גופא

 ïééìú ïééìúã àúéù ïéìàå .)א רעו"מ ()א"זהר יתרו צא ע(ב מצוות פנימיות "יבסוד 
 ïéîñåáã àáåø÷ú úåçúã éøòùá– א על "בהגר(מוחין בלבד בלא ק "דהיינו ו

 והם סוד ,)ישעיה ו ב" ( כנפים' כנפים ו'ו"סוד בהם הרי , )ואמרה "ג ד" יח עצ"ספד
úìúå àøèñ éàäî úìú  .)א רעו"מ (1962רשותה הבחירה ור הוא שורששא ,ב"שם מ

àøèñ éàäî - שכן בכל  . בחינות'ה ומדה יש גכל מדכן ב ש.גוונין שבפניםה 'גד גכג
 – åøé÷éáåú÷éãã ààð ïéðøçà úìú ïééìú .)א רעז"מ( 1963ת"דבר בעולם יש חג

 ,ד ולתפארתוהלבושין הן לכב. )ואמרה "ג ד" יח עצ"א על ספד"בהגר(דהיינו המוחין 
 , נמשכת הארה מהעליונים לתחתוניםהנה על ידיוו .בשבולת הזקןהוא ועיקר הכבוד 

 מן סוקיבפ( כדלקמן וכנגדן אמר דוד ' בחי'גתחתונים כלולים מהוגם עליונים הוגם 
הכל את כולל ההוא הפה  -ïååôùá àìéòì ãç  .)א רעז"מ( 1964פעמים אדם' ג) המצר

   .àøåáè ãò ïééìúã ïéøòù ïåðéàá ïéøúå. )א רעז"מ(
éðä ìëå àúéù,â 'âå ïàëî ' éøòù ïåðéàá ïåäìë ïééìúå ïëùîúà ïàëî 

ïééìúã,ùôúîå  àôåâ ìëá ïéè- ששלפי שאלו הוהנה  . משמאל'ג מימין ו'ג 
ל כאשר " הנ' כד אתמשכן בהו הו,)ה הקודם"ל בד"נכ ( אדם' בחי'בגמתלבשים 
ïåðéà àúìú éðäã ïéâáå  .)א רעז"מ(אדם הוא בשם  נקרא ,'רצונו יתמתלבש בו 

åäìëî øéúé àð÷éãã åøé÷éá –א " המקבילים למוחין דזהתיקונים ' דהיינו ג
מ שאדכר "בכ -àùéã÷ àîù åäá áéúë  .)'ה ואמר ד"ג ד" יח עצ"א על ספד"בהגר(

 .)א רעז"מ(נעלם שם  וזהכן ה ש" ולא בי,ה" בה" לא אדכר אלא בשם הוי,אדם
éúàø÷ øöîä ïî áéúëãé " äéé'ì éàøéà àì  )çé÷ íéìäú(, àðîé÷åàã àäå 

éúàø÷ øöîä ïî àøãàáé "ä, èùôúàì àð÷éã éøùã øúàî,äã  øúà àå
)ñ"÷éçã à (àåä øéôù ïéðãåà éî÷î ÷éçø - מקום שורש והולך את  מפרש כאן

 עד שצריך ,כ" כהמה מתחילים ממקום צראשר  ,הוא סוד השמותהרי  ,הדיקנא
   .)א רעח"מ(ה "שם ידהיינו  ,שם נעלםב' ו יתלהתפלל ולקרות ל

 àúåøéùã íé÷åàå øîà éëä àáñ àáéé áø éáã àúãâàã àøôñáå
àð÷éããäàìò ãñçî , áéúëã )ã"èë à ä (éé êì' úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä 

åâå'  àåä àìëå-  א רפא"מ(כלומר והכל אחד(.  éøàù éëäå- כאןכלומר שמ ,
 à äòùúåïëùîúàð÷éãá ïééìúå , ïéðãåà éî÷îå. )א רפא"מ(לתן יתחוא ה, מחסד

éøàù éëä.   

                                           
 ידוע כי שם ,ל"ב וז"ע קמט ע"ב' עיוהנה . 'ח שבירה פרק ב" ע'ועי, א" זהר תצוה קפז ע'עי 1962

 שם ,'והארץ היתה תוהו כו' ב היוצא מפ"דגבורה והוא שם מ'  והוא מסט,ב הוא ברישא דמלכא"מ
 ,דבוצינא'  והם הדינים שנכללו בגלגלתא מסט,כ נפקא מאתלטייא" ואח, בעולם התוהוהב הי"מ

 'ועי. ל"עכ, כולו תוהו' ב שנה שלפני"ד שבו נרמז שם מ" והוא בהר,שמשם היה כח עולם התוהו
ר לא "שהגוהוא מרמז על כך  ,'ן ללא מילוי הי"בלמעשה א וב ה"שהשם מ, ג"ב ד ע"ה ח"ו דע"לש
 . במלכי עיגוליםויצא

  ).א שם"מ(ותורה , ת"ל, ע" כנגד מהבחינות הללו המה' והנה ג 1963
 .שבתהלים" מן המצר"הנזכר בפסוקי " אדם" פעמים 'ב לעניין ג"ר קלט ע" אד'עי 1964
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àøçà øúàá àìà ïéîéé÷úî àì àîåé÷å,ãëå àðîé÷åàã äîë  êéøèöà 
 àìæî àééìâúà éîçøì àîìòà÷éúò –  גילוי  ו, נקרא רב חסד,ק"דיקנא דעגילוי

ìëå  .)ה ואמר דעלאה"ב ד" כה עצ"א על ספד"בהגר (א נקרא חסד סתם"דיקנא דז
 éçëúùî éîçø åäìë ïéôðà øéòæã àøé÷é àð÷éãáã ïéðå÷ú éðä- א מתגלה "ז

הרי  ,ג"מזל היהמדהיינו  ,ק"מדיקנא דעהארה מקבל ר הוא שכא םומתנהג ברחמי
 לכן אמר .התיקונים שבו ' טכיםנמשמזה החסד ואת מקבל ש ,סוד נוצר חסדהוא ב
 àðéãì êéøèöà ãëå,àðéã àééæçúî , ïéãëå .)א רפא"מ ("שארי" שמחסד לעיל

ìàøùéã ïåäéàðùì ïéî÷åð ïéãáò,ì ïåðéàåäì ïé÷òã , }äöø: {ìë àð÷éãã åøé÷é 
ðéà ïééìúã éøòù ïåðéàáåä,ïééìú éàäá àìëã íåùî  –א אין " בגילוי דיקנא דא

וד בהכ, )ה ואמר"דא " יח עצ"א על ספד"בהגר(רצון הוא  אלא הכל ,מקום לדינים
הכבוד ניכר שם אין כן הפה שאת  מזכיר ינו וא,1965דיקנאהוא בשרשם והתפארת 

   .)א רפא"מ(בלבד אלא הרצון 
ïéùéù÷ åäìë ïéôðà øéòæã àð÷éãã éøòù éðä ìë ïéôé÷ú -  שמתי "בסוד

àúòùá ïéðéãì ïééôëà åäìëã íåùî  .)א רפא"מ) (ישעיה נ ז ("פני כחלמיש
 éìâúà àùéã÷ àìæîã- תיקון סוד ה ב"העליון החסד את הך לגלות יכאשר צר

àáø÷ àçâàì àòá ãëå  .)א רפב"מ( נכנעים כל הדינים והמקטרגים ,"נוצר חסד"
é÷ú øáâë éæçúà àð÷éã éàäáó,ð éøàî àéáø÷ ïçö,àî èéøî ïéãëå ïèéøîã , 

ùéìâàã ïàî ùéìâàå1966.   
ééðú àðîæ äùî ïøîà ïéðå÷ú äòùú éðäð êéøèöàã àúòùá à

éîçø åäìë ïåì àøãäàì,òàã "àúùä ïøîà àì ïéðå÷ú øñéìúã â, àðååëá 
àúìî àééìú,ïååëúà àìæîá àìà àøëãàì ïéðå÷ú éðäá ìåòéé àì àäã , 

ää äéì øëãàå"ð ìãâé äúòå ãéé çë à' )ãé øáãîá(,éé çë ïàî ', éø÷àã àåää 
îàìæàã àìéçã ïéîéúñ ìëã àîéúñ àùéã÷ ,àã åøéäðå ,éìú àìæîî  - 

אשר המה א "משערי דזהיא י "חטאו במרגלים בגלל שחשבו שגם יניקת אישראל 
 כדי להבין כימידות הג "ם להתחזק באמונה ביעליה ההיממילא ו, איכוכביא ומזל

דינין ' טפייא כם לאתכלית ש'טכי אם זכר לא  וכאן .ק"על ידי ע הואי "הנהגת א
גלותו נכנעים יבהו , חסד עליון,ק"עמזלא ד מהבא "'כח ה" ושרשם הוא המכונהא "דז

 התיקונים ' טכלומר -àã øëãàå àã äùî øîàã ïåéëå  .)א רפג"מ(כל הדינים 
בכח המתלבש  ' יתנו כלל רצו,ק"הוא מזלא דעהרי  ,"'כח ה"שרשם שבא ו"דז
כל את להכניע א בכדי "המאיר בזק " בזה שיתגדל מזלא דעונתוכוהיתה  ו.גבורהבו
ïéôðà øéòæá ïééìúã ïéðå÷ú äòùú éðä øîà äéá ïååëúàå  .)א רפג"מ( . הדינים'ט

åäìë åøéäðéã ïéâá,àðéã çëúùé àìå ,òå "éìú àìæîá àìë ã - למזל עליון 
א "מ( 'ואתכוון ביה'ולכן נקט כאן בלשון  ,1967 בלבד אלא רק כוונה, אין אמירהק"דע

   .)רפג
øù ãë àð÷éã éàäééâë éæçúà àøòúàì éøòù ïøáéé÷ú ó, éøàî øáéâë 

 ïéáø÷ çöð-  תקיף ההוא כגיבור בחיצוניותו אז  חולצמהזקן כשמתחיל שער
çùî ãéâð àð÷éã éàäá  .)א רפג"מ(בפנימיותו הוא כולו חסד אילו ו, טיל אימהמה

éúòî úåáøã äàîéúñ à÷–א "בהגר(א פנימיות השערות דדיקנא ו המשח רבות ה
ãë"à  ï÷æ ï÷æä ìò ãøåé ùàøä ìò áåèä ïîùë. )ה בתליסר"ב ד" יח עצ"על ספד

ïøäà )âì÷ íéìäú(.   
                                           

ע שכן לא "וצ, שבשבולת הזקן' בחי' אלו כבוד ותפארת מרומזים בב' בחי' שם שב' עי 1965
  .ע"בחינות בשיבולת הזקן והי' שמענו שיש ב

ליסוד " אגליש"א ו"דהיינו שערות ראש דז, מז לדכוראמר" מריט"א ש" זהר ויחי ריז ע'עי 1966
 ).א"ע ד ע"ב(הרי הוא מקום אחיזת חיצונים ' דנוק

ל שאין דיקנא "או שמא ר, א"ק לאמירת ז"ע אם כוונתו לומר כי יש לחלק בין אמירת ע"צ 1967
 .א מתגלה כי אם על ידי כוונה"דא
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éøòù ïéìàï ïååôù ìò ïééôç àì –  א "דדיקנא דז 'זהתיקון ההוא הרי
השפתיים הם בסוד נצח שכן  .)שפוון עד אתפנוןה "דב " כד עצ"א על ספד"בהגר(

ורק השפתיים , )ולכן אין שם שערות (ולכן אין שם אחיזה לדינים פרטיים, והוד
א "מ(ובסוד קול היוצא מבין שני הכרובים , )הראש' ביחס לכל בחי (עצמן המה דינים

 ä øéù (íéðùåù åéúåúôù, ïååôù( àãøååë ïé÷îåñ åäìë ïååôùå, áéúëã .)רפה
äøåáâ ïùçøî,ëç ïùçøî àúî,ùéáå áè ïééìú ïååôù ïåðéàá ,åîå ééç àú, 

 àúåøòúàã ïåäéøàî ïééìú ïååôù ïéìàî-  א "מ(על ידי דיבור לב האדם מתעורר
éøàî(  éúá ìëá àðéã(òúî ïååôù ïéìà ïéùçøî ãëãø øæâîì àìë ïé1968 .)רפו

ïéðéã - את אור ים הדין והמשפט המגבילובסוד ,כים את הדיבורתופתיים חהש 
 והמשפט הזה הוא . לו גבול ומדה כדי שיהיה אפשר להשיגוםמעניקיפע והחסד השו

 )שכן אז יש קטרוג (לכן הוא צריך שמירה, )דהיינו חיבור של חסדים וגבורות (בצדק

) âáå ïåäá ïåäéøåãîã"ë (ïéøéò ïåø÷àã, áéúëã )ã ìàéðã(1969 ., )א רפט"מ(
åâå øîàîáå àîâúô ïéøéò úøæâá'.   

øéò éàî,ãâàã àøôñá ãë àú" à)çë à ìàåîù ( ïéøòúîã êøò éäéå
àìéòì åîéçøúà àìã ïåðéàì ïéðéã, âá" åááã éøàî ïåðéàã ïéìà ïéøòúî ë

)ñ"åäì à) (åäìëã(,ëòå "àðéãå éîçøá éðååâ éøúá ã,òå "ùéã÷å øéò ïåø÷à ã, 
 éîçøå àðéã-  יושבים בלשכת הגזית למגזר מילין המה ההגבורים אנשי השם

   .)א רפט"מ (בורים הכובשים את יצרםילהיות גהם ים צריככ "עו דקשוט
àîåô éæçúà ïååôù ïéìàáå,àîåô ïî ÷éôðã àçåø çúôúà ãë , äéá 

 ïááøå óìà äîë ïéùáìúî- ואמרו , "' כואלף אלפין ישמשוניה) "דניאל ז י(ש "כמ
èùôúà ãëå  .)א רצ"מ( )ב"חגיגה יג ע" ( לנהר דינור-ישמשוניה "' ז בגמ"ע

á ïéùáìúîéðîéäî ïàéáð äé,éé äô åäìëå ' ïåø÷à -  היאהסתכלות הנביאים 
הנעלם ' רצונו יתאחר שכי אם להיה רואה הנביא לא היינו שד ".מראה"בסוד 

כ "א ואח"נמשך מפה דאה " אור המ.)א רצא"מ(ה " ונשתייר בסוד כ,נסתלק משם
האלה לכן המלאכים ו) שיוצאים מנהר דינור(לצורך המלאכים הללו ן "מפה דזו

 .)ב"ב סא ע"ה ח"ו דע"לש(שכן הם באים מסוד הגילוי שבפה שייכים לשירה בפרט 
ôð ïéìî ãëïé÷àîåô ïî ,ïååôùá ïéùçøúîå ,ïéôìà éøñ éðîú åäìëì ïéøäðúî  

ïéîìò -  תמונה שאין והיא  ,ו"יההאותיות סוד בא י ה,ת האמיתי'יתתמונת רצונו
והוא השורש לכל , 'לל רצונו יתשכן אינו מבאר אלא את כ, בה גשם כלל וכלל

 ששה נם ישתיבה כזו ובכל , אותיות' מגהפחות שהיא 1970תיבהשכן אין , הדיבורים
åäìë ïéøè÷úîã ãò  .)א רצא"מ (תיבהח אותיות בכל "ישישנם  הרי .צירופים

àãçë,ïòãåîúùàã ïéìéáùå ïéçøåà øñéðîúá  - כל נביא השיג בדמיון ט' 
' א לב"אלו נחלקים כ' וט . גוונין'כלול מגמהם  'נין וכל א גוו' ג דהיינומראות כפולים
ן " טתי'סוד בבהם הנה  ו. וביחד עולין תמניסר,פנימיות וחיצוניותבחינות דהיינו 

   .)א רצב"מ( י ברכות"חוכן , ט"דמט
àã àîåôì ïàëçî àìëå, 1971)àãá (ïáøáø ììîî ïùéìá -  הלשון

 'פי - áàøèåòá àøäéèã àøèé÷ .)א רצב"מ(ז "זלנעלם הנגלה ואת ה תמחבר
 ä øéù(, íé÷úîî( òå "áéúë ã íé÷úîî åëç.)גא רצ"מ(דיבורו ל מחוברשרצונו 

éàãå,åëç éàî ,ãë "ìåëàì íòèé êéçå à )ãì áåéà(,íéîå ùà íéãîçî åìëå , 
 ïð÷úúî àééîå àùà)ñ"áãúîå àï÷ïàéå  (éåøåééöá ïàéå, ïøáçúî éðååâ àäã 

àãçë.   

                                           
 .מים אדירים רפט לא גורס את המוסגר 1968
 .ט לא גורס את המוסגרמים אדירים רפ 1969
 .אותיות' שאין פועל שהוא פחות מג) שמות כג כב(אבן עזרא ' עי 1970
 .מים אדירים רצב לא גורס את המוסגר 1971
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îã ïîéùø ïååúàá åëçïéãéìâ éåøèòá ïôìâú,äçà "ïåøâá ò,à ' ãéøèã 
 ïéëìî í÷äîå ïéëìî àãòäîå ïéëìî)á ìàéðãàë ( – רומזת' אהאות ', פי 

לשונות לגבי ' הנה הפסוק נקט כאן בג ו.כלל הכל ומלך על הכלהיא ' אכן  שותמלכל
) מקיים ("מהקם"וכנגד היה ) מכלה( "העדאמ" ,כנגד הווה) עוסק ("טריד: "המלכות

 ç' àçåøá ãéìâ àùàá ùéáë øéèòå ÷éìñå úéçðå ãéøèã .)א רצה"מ( .נגד יהיהכ
קראת נהיא ולכן , מטהפי לכי אם כ הפתוחאינה  ודיה צד'ג ממה סתו'חהאות  -
ותיקונו , תאאדם לצאת הרג עליהם ומפתה טהשטן מקכן  ש.1972ת על שם דנחית"חי

נקב שבצד לכוונתו  - ä' àá÷åðì øéèñ àîéàã à÷åðé .)א רצה"מ ('האות בהוא 
 ,àáø àá÷åðì èùôúà .)א רצו"מ(סוד התשובה בהוא יניקה דאימא ד, 'האות ה

àùéã÷ àúø÷ã àúáåàéúá,øè÷úîã é1973 àãá àã ïéøúà - דהיינו הנקב 
ירה בסוד בחירה ח לבית הבותהתפשטההוא ותכליתו  ,הוא נקב גדולש ,שלמטה
ãë" øä à .)א רצו"מ (השאם יבחר בקדוב הבורמהשפעה לאדם  יההתשכך  ,ורשות
 øåîä äðåáìä úòáâ)ã øéù (- שכן הצדיקים נקראו , וא כינוי לצדיקר המור הה
הוא  וגבעת הלבונה, )כ פורים א"שעה' עי" (מר דרור"שכן מעשיהם בסוד , בשמים

ישעיה " ( כשלג ילבינום כשניאם יהיו חטאיכם"כ "ש מאמה"ע, כינוי לבעל התשובה
צדיקים , ינקא לכולאואכן אימא  . שהיא כולה לובןמאאישיניקתם מ ש"ע) א יח

שגם הצדיקים וגם הבעלי תשובה לטובה הוא כאן הכל ו .ובעלי תשובה כאחד
 -  ò' ïéèéäø àñôéùá àôéìâ àñôéèã àøäéè .)א רצו"מ( מתקנים את העולם

 'ועט " שמות דמט'ע בסוד ,בשבעין בחינות )מתלבש' פי (היינו אויר הנתפס ונחקק
 מתאחדים לתתא ,בושענפים ה 'שב -éåøèñì ïãçàúî ïéôðòã  .)א רצו"מ (נפש

 בסוד יםתייחדהמ סד ודיןחשל בחינות ה ' הם מב נפש'עכן כמו ו, 'אות עתמונת הב
' פי(ונחקק , כלומר שהוא מתפשט לרוחין - ïéôéìâ ïéçåøì .)א"ז ד ע" ת'הק( ישראל

   .)א רצז"מ (1974 נפש'עב) מתלבש
ùã ïååúàã éæøá àäåïååúà ïéìà åøèòúà àëìî äîì,ã 'ãá 'ëéâ " ÷

êéçá,ãë "ìåëàì íòèé êéçå à åâå çìî éìáî ìôú ìëàéä' )å áåéà(,  áéúëå
 äéäåíåìù ä÷ãöä äùòî) áì äéòùé(, )èé íéìäú ( áø æôîå áäæî íéãîçðä

åâå íé÷åúîå' - דוגמת המלח , ע"אותיות אחהה 'דאת  ותק ממתיק"יכאותיות ג
על ידי כן  ש,לשון רביםבדווקא נקט לה  -éàãå íé÷åúî  .)א רצז"מ ("לתפ"למאכל ה
êãáò íâ øîà àëìî ãåã  .)א רצז"מ (ותלבחינות רבהאורות נחלקים  הגבורות

åâå íäá øäæð'.   
åäá äàòèàì àìã åäá àðøäãæà àîåé ìëã éìò àðãäñà, àîåé øá 

àéðåøîã àúøòîá àëìî éøèò àðøéèòã ãç, àùàã àðéöåá àðéîçå 
úî àééðåøéîã àéúåôà àèäì)ð"àúøòîã à(, àîåé àåääî àðòæòãæàå 

åäá éàúòãá àðøäãæà, éàîåé ìë ïåì àð÷éáù àìå - י פעם "אפילו רשבד' פי
 וטעה , והיה מתכוין בכוונת הכתרים,שר כתרים לקונו בסוד התפלותואחת היה ק

 äàëæ àëìîã à÷éúîá øäãæàã ïàî äé÷ìåç, åäá íéòèå .)א רצט"מ(בזה 
ãë÷éæç,éé áåè éë åàøå åîòè áéúë àã ìò 'åâå ' )äéòùéãì ( -  מאן "כתב

 כי אם "ראיה"כן אין ש, " למלכא גופיהמאן דחמא" ולא "דאזדהר במתיקא דמלכא
וכל השגתינו את מלכו של עולם  ,אין נבואהשכבר אחרי החרבן אנחנו  ו,נבואהב

שית כעין ראיה אלא כל כאן השגה חו ואין, היא התורההרי חכמה  י"עאלא  האינ
 אצל דוד מנם א.בעלמא" טעם" והיינו בחינת אמונתו וקבלתנוהשגתינו היא על ידי 

שיש לו גם את השכלת האמונה " טעמו וראו" כ"את שתי הבחינות דהיינו משיש 

                                           
 ).ת"ש כ"ר י"ק ט"ד ענין ח"ב מד ע" יהל אור ח'עי(ק "והוא רומז על הח 1972
 ".דמתקרי"מים אדירים רצו ' גי 1973
  .א"והוא בבחינת ז, םנפש שירדו עם יעקב למצרי' הרי המה סוד הע 1974
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 'åâå éîçìá åîçì åëì áéúëå .)א רצט"מ(ה לו נבואה תהיכן ש, וגם השגה חושית
)è éìùî (- הכל אשכןמצא הכלנ שם , התורהפשטיל כוונתו ') א רצט"מ(.   

 úòãá àøåëã èùôúà- זה יתוסף  כי , בדעתינןהתפשטות ההכל הגדלות ו
. שכן כל הספירות נמצאו בעולם הנקודות מלבד הדעת שנוספה רק בתיקון [תמיד

ïééìîúàå  .)א רצט"מ (].לכן אין קיום כי אם כל זמן שהדעת נמשכת מלמעלה
 ïéøãàå ïéøãñëà– בחי' בהנה  ו.סוד היכלב ואדרין הם ,בית' אכסדרה הוא בחי '

 .)א ש"מ (תורה שבכתב ותורה שבעל פה' בחיכן ב ו,ראיה ושמיעה' בחיבאלה הם 
בית ' יבחבא יהעזרה הכאשר  , של בית המקדשלהיכל ורהזעלבית והיכל מקבילים 

השגה הת ליתח -éøù àúìâìåâã àùéøî  .)באר יצחק שם(לה היכל הוא פנימי הו
וכל מה , ]ב"חו' בחיבשהוא  [מה שגילה לו כברמתוך דהיינו  ,היא מרישא דגלגלתא

èùôúàå  .)א ש"מ (] תוספת הדעתדהיינו [ת"ע לגלגל"הוא בסוד בקז "עשיתווסף 
 àìëáå éåòåøãå éåãçî àôåâ ìëá- מתפשט הוא שמה שהשיג בדעת ש כלומר

אין לנו כן  ש,חזה ולמטהמהוא ה עיקר הראיה ו. והם בסוד הנבואה והראיה,בכל
áãúà éåøåçàî÷  .)א ש"מ( .גה אלא במה שהוא מתחת לחזה שהוא לבר מגופאשה

 àúåðéãø÷ã àðéöåáã àöåöéð- כי אם  ינהאכן היא  ש,'גילוי הנוקעניין  פירוש וזה
אז היא  ו,ידיעת כל התורהעם  האדם וצרכן נכמו  . המחוסרת מילויכלי ריק

א "מ (ביותר התחתונה 'הבחי והי וז, אחוריים'ר בבחיותנא הואז  ו, ממנותכחתשמ
היא  ' כשהנוק– éôàå àèäìå} åöø. {àúìâìâ éåøèñ ìëî àîéúñ àãç÷ .)שא

ותיקונה היא נסירתה , קונין דגלגלתאיא היא גולגלתא סתימא בלא ת"אחורי ז
 ñ"åúéçðå à( éøúã(åøéäðå  .)ה ויאמר"ג ד" כו עצ"א על ספד"בהגר (ותיקוני גלגלתא

 äá ïôéìâ éçåî- דעת הרי ה ש, דעתתזכרנ לא נה תיקויאחרשא "ן נוקבא דזיבבני
נשים "  בסוד, עטרת דגבורותבה אלאאין שכן  , הספירות שלה בחשבוןהשלה אינ

 ,àøåëãã éåøèñá ú÷áãúàå .)1975ש שבירה יז"פת) (ב"ג ע"שבת ל( " קלותעתןד
éúîú éúðåé éø÷úà êë ïéâá )ä øéù(, éø÷ú ìà úîéàãå éúîåàú àìà éú.   

 éðååâ äéá ïìéìë àá÷åðã éåøòù)ñ"éðååâ åâá éðååâ à(,áéúëãë   úìãå
 ïîâøàë êùàø)æ íù(,è÷úà áâ ùîçá äøåáâ øïàøå - הינם ׁשערי " ֹשערוי"ה

זהר ' עי ( גוונין'וכן הם בסוד ה,  בכללות'והמה בסוד האות ה, הבינה שנבראו בעולם
'  סוד ההיינוו, )ב"א וע"זהר צו כז ע' עי ('ות כבוד ה דמ של מראות'הו )ב"שלח קע ע

áãúàå àäøèñá àá÷åð úèùôúàå÷ éåøèñá ú .)א שג"מ(ן "מלאכים ארגמ
 àøåëãã- היא מנםא, י הוגדרה והוגבלה בגודלה וגבולותיה"אהגם שכלומר ש 

לא נבנה בית המקדש שכן עדיין  1976מקום ארעיובבחינת , עדיין בסטרוי דדכורא
 ïéôàá ïéôà äéîò àøáçúàì úàéúàå éåøèñî àùøôúàã ãò, ãëå .)א שג"מ(

îî àôåâ ãç ïééæçúî ïøáçúîù - גורם להשגה ' א לנוק"החיבור הקיים בין ז
לא וב. והשכלתינו אותה דרך כח המדמה יהיו שווין' שכלית בהירה שבו רצונו ית

ן וממילא אי, אין גילוי על האמת לאמיתה אלא דרך מחיצה ומסך ,זהחיבור 
  בלבד שאינו ברור ויש מקום לטעות דרך דמיוןכי אם הנבראים משיגים באתגליא

   .)שדא "מ(
 éæçúà éåãåçìá øëã àðôéìåà àëäîôàôåâ âì1977 ,éîçø åäìëå, êëå 

àá÷åð,ùîî àôåâ ãç àìë éæçúà àãçë ïøáçúî ãëå ,àåä éëäå , àëä óåà 
 øëã ãëøáçúààôåâ ãç àåä àìë àá÷åðá ,çá åäìë ïéîìòå åã, åäìë àäã 

ïëøáúî íéìù àôåâî.   
                                           

 .'א פרק ד"ח שער ז" ע'עי 1975
 .שהוא בסוד יניקה, ה"ש הוי"ה וז"ד ד" כ עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1976
ג שמצינו "ב אע"ב כב ע"ו כללים ח" לש'ועי, ה וכן התחלת"ב ד"צ ב ע"א על ספד" בהגר'עי 1977

 שער 'שהוא בחיא אינו אלא דרך המלכות "כ בז"מש, א"א ולא בא"שכל תיקוני הצדיקים הם בז
 .'לה
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éé êøá ïë ìò àæø åðééäå'åäùã÷éå úáùä íåé úà  )ë úåîù(, àäã 
íéìù àôåâ ãçá àìë çëúùà,àëìîá ú÷áãúà àúéðåøèî àäã , çëúùàå 

ãç àôåâ,àîåé éàäá ïéçëúùî ïàëøá ïë ìòå .   
 éø÷à àá÷åðå øëã çëúùà àìã ïàî àëäîåâìôàôåâ , àúëøá úéìå 

á àéøù íéìù øúàá àìà àøéñçå àîéâô äìî– א שו"מ( בית המקדש(.  äìîá
äìî úåâìôå äìî úåâìôá àìå íéìù,ïéîìòì íéé÷úà àì , ïëøáúà àìå 

ïéîìòì,àåä àøåëãã éåðî àìë àá÷åðã éåð , ïòãåîúùàå éìî àðîé÷åà àäå 
àééøáç éðéá - כפי ערך קיום המצוה בשמחה,ה בבעליםשוטיה תלוייכל היופי וק , 

   .)א שו"מ(שוטיה יהם גווניה וקהרי  ,יראהבבאהבה ו
 àúúìã ïåðéà ìë ïãçàúî àá÷åð éàäî-  של ישראל כל אחיזתן ויניקתן

 על אינו אלאזה וכל  , כל קבלת הבריאה היא מהבינה).א שו"מ(ק "מביהמאינן אלא 
השליטה היא באצילות , )א"קכ עב "ה ח"ו דע"לש ('בנוקשידי כלילותה וגילויה 

 'נוקהביד היא שליטה הע ולמטה "מביואילו ,  בזיווגיחדנמצאים ן "ה וב"משר כא
 ïé÷ðé äðî,ïéáú äáå 1978,äå àé íà úàéø÷úà .)ג"כז עב "ו ביאורים ח"לש(בלבד 

åäìëì,àôåâì íà àøçàã äîë , äðî àôåâ ìëå )ñ"äðî àúðâ ìëå àúðâì à (
 à÷ðé- א שו"מ(ת כלומר הארץ הגשמי( , åäìëì íà éàä êëàúúìã ïéðøçà.   

áéúë  úà éúåçà äîëçì øåîà)æ éìùî(, äîëç úéàå äîëç úéà – 
הוא שהיא  ולכן ,כן היא ראשית הבריאהכמו  ,אצילותהא ראשית יחכמה ההכמו ש
éø÷úà àá÷åð éàäå  .)ב אתוון"ה כ"ד ד" כט עצ"א על ספד"בהגר ("ראשית" מכונה

àøçà éáâì àøéòæ äîëç1979 - והיא ,)משלי ג יט" ( בחכמה יסד ארץ'ה" שכן 
והיא , שארצה בהבכדי להגשים את תכליתה דהיינו  "רצון"לשון רמז ל "ארץ" מכונה

היא ממנה וכל מה שמשיגים ,  בכללותכי אם ת מושגהחכמה עליונה שאינהדוגמת 
י " דאדנ' יובבחינת האות. 1980)א שז"מ(אפס קצהו מהחכמה העליונה אינה אלא 

חכמה זעירא הרי היא בבחינת , )ג"ב יב ע"ו ביאורים ח"לש(ה " דהוי'מהייונקת שהיא 
òå"áéúë ã  íéãùå äðè÷ åðì úåçà .)ג"ב קא ע"ה ח"ו דע"לש(ששורשה בחכמה 

åâå äì ïéà' )ç øéù( îúà àúåìâá àã àäãêù -  בגלל הגלות אין לה שדים
   .)א שז"מ(להניק 

 éàãå äðè÷ åðì úåçà- פ כן " ואע"אחות"הוא בחינת ' השגת חכמה מנוק
 ,קטנהאמנם  שהיא ,'יאות דוגמת ה -÷éæçúà äðè  .)א שז"מ" (קטנה"היא נקראת 

 כלומר –àéä àáøáø ìáà  .)א שז"מ (1981כל האותיותאת  תללוהיא ככ "אבל אעפ
סוד בא י שהמכיווןגדולה למעשה היא קטנה כנראית לנו ל "הנ' יאות הפי ש  עלאףש
 -àéä äàéâñå  .)א שז"מ (]שכינהי לכינוא שזה "א רלו ע"זהר ח' עיו[ ים הגדולה

 ל"הנדכל היא כללות כן  ש,כל הכחות נמצאו בהכן  ש,שיש בה בחינות רבותכלומר 
א "מ (כלל הכלהיא וממילא  - àìëî ìéèðã åîéìù àéä àäã  .)א שז"מ( ו"כמש

 "י חומה"אנ"הנה ו, 1982אפילו בגלותדהיינו  -) íù( äîåç éðà áéúëã äîë .)שז
 úåìãâîë éãùå, ïééìî àäã éãùå .)א שז"מ (כ צירופי אלקים"סוד קכ ב"ק' בגי

åðéàïàìëì à÷ðéì ,úåìãâîë ,÷ôðã ïéáøáø ïéøäð ïåðéàã éäàìò àîéàî   - 
   .)א שח"מ (הממונים על כחות הטבע 'ההעליונים של  מותשהוא בסוד ה "זומגדל ע"

                                           
 .א ובה אתברין"נ: ו"גליונות לש 1978
 .ב"א ופקודי רלה ע"א רכג ע"לעיל סא ע: ו"גליונות לש 1979
לכן , שהחכמה אינה מתגלה כי אם על ידי המלכות ולא בעצמו, ד"ב כא ע"ה ח"ו דע" לש'עי 1980
 .לכן אף היא מכונה חכמה. פ שהוא אינו בן מינה" כח להוליד זכר אע'יש לנוק
 .ג"י ח ע"א על ס" בהגר'עי 1981
  .ז מנא ליה"ע ד"צ 1982
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 àðñçàã àúåøéá àìàîùå àðéîéá àøåëã èùôúà åú- וד הזרועות בס
 .)א שח"מ(השמאל בימין ר נכלל שכא - úà éðååâ ãëååøáç .)א שח"מ (1983יםידהו

 úøàôú éø÷à- א שח"מ ()ישעיה סג יב" (זרוע תפארתו" כ"ש מאמה"ע(.  ï÷úúàå
 àôåâ ìë- הרי , אין של זה הנס הנעשה על ידי המצוה ההיכ יודע סוד העני"חוא

ם בקרבו"כ "הוא פנימיות הענין בסוד מאמה א "מ ()ישעיה סג יא" (דשואת רוח ק הֹשָ
א "מ(סוד בית הבחירה ב ,ר"דהיינו עץ הדעת טו -àáøáø àðìéà ãéáòúàå  .)שח
 והיא דבוקה בעץ החיים ,'רצון הבורא יתנמצא בה כן ש -äàéå øéôù óé÷úå  .)שח

 , ענפין ופירי,באילן יש עלין -) ã ìàéðã(àøá úåéç ììèú éäåúåçú  .)א שח"מ(
ל איזהו "כ חז"וכמש, עשירות חכמה וגבורהה " שיש באדם ההשבחים' רמז לג מהוה

היא הרי  ,'ביראת העצמו מדבק נה הוה, )א"ד מ"אבות פ ('איזהו עשיר וכו' גיבור וכו
ïåøåãé éäåôðòáå  .)א שט"מ(אין מחסור ליראיו הרי ש ,העץ השתול על פלגי מים

 àéîù éôåò- פורחים שכן  ,כמהבעלי החכינוי לם ינצפרים הכן  ש, החכמותרי הןה
מעשיות ה  של המצוותהם הפירותהרי  - äéá àìëì ïåæîå .)א שט"מ(באויר הם 

   .)א שט"מ(
éåòåøãàìàîùå àðéîé ,ãñçå íééç àðéîéá  - המצוותשכרה "ה  

 להיות לו לזרוע ולסיוע לעשות אלא הרי תכליתו אינו , בתורה בעולם הזהותהכתוב
 וכל זה ,קללותהח "ל צדהיינו כ -å äúéî àìàîùá äøåáâ .)א שט"מ ( מצוותעוד
 úòãá ï÷úúà éåòî, ïéøãñëà ìë ïééìîúàå .)א שט"מ ('פקד ביד הנוקהו

ïéøãàå,åàìîé íéøãç úòãáå áéúëã àðéîàã äîë  )ãë éìùî( –  מכאן מתבאר
 ם בקרבוהֹשָ"בסוד , )ב"ע רא ע"ב(שתחילת התפשטות הדעת היא מהחזה ולמטה 

 'יראת העל ידי  ,אפילו האברים שטבעם רעשדהיינו , ) יאישעיה סג" (את רוח קדשו
הכל ז נכלל וא, )א"ז כט ע"ת(" ה זרוע תפארתו"ימין מש"בחינת לאף אותם מוליך 
חכמה בתורת ולא , ת מצוותהתגלות התורה בתורהוא מקום  כאן .)א שט"מ(בימין 

   .)'א כ"ש גדלות דז"פת(
 ïé÷åù ïéøúá àôåâ èùôúà åú- תורה  מרמזות על ההמה"שוקין"ה

 אשר שם מבוארים מסעות בני ישראל, חומש הפקודים שכן כלול בה [שבכתב
 נעלםהוא  םנסתראשר  ,1984ברייתותב, תורה שבעל פה כן עלו ]י הרגלין"הנעשים ע

ïééìåë ïéøú åäééðéá ïãçàúîå  .)א שיא"מ) (ש ז ב"שיה" (חמוקי ירכיך"בסוד ו
àøåëãã éòéá ïéøúå ,åáøå àçùî ìëãú1985 àìéçå )åëããàø ( åäá àôåâ ìëã
ïéìééç ìëã ùðëúàïåäðî ÷éôðã ,äîà íåôá àìë ïééøùå ïé÷ôð ,âáå " ïåø÷à ë

 úåàáö)ñ"âáå äîà íåôá àìë ïééøùå ùðëúà åäá àôåâ ìëã à" ïåø÷à ë
é÷ôð ïåäðî ÷éôðã ïéìééç ìëã úåàáö (åãé úøàôú ãåäå çöð ïåðéàå" çöð ã

âáå úåàáö ãåäå"åãé ë" úåàáö ã- הם מכונים ולכן ,ה שהן עבדין תולדין"נו 
   .)ה זהיר"ד ד"ח יז ע"תזא "בהגר(יוצאים מהיסוד ש ש"ע ות-צבא

åëãã äîààøãåñé éø÷àå àôåâ ìëã àîåéñ , íñáîã àâøã àåä àãå 
àá÷åðì,ãåñé éàäá àá÷åð éáâì àøåëãã àúáåàéú ìëå , øúàì àá÷åðì ìééò 

 ïåéö éø÷àã– ה אי "ב ד" כז עצ"א על ספד"בהגר (באבערייתא דאמה מבסם לנוק
 àá÷åðã àúåñë øúà àåä íúäã,àúúàì íçø úéáë ,âáå "éé ë' úåàáö .)עד

ãåñé éø÷à –ד "ש מ"פת(איברים הח " כל רמיםשבו כלולש "ע , היסוד נקרא רחם
   ).'ן ד"ומ

                                           
ד בביאור כוונתו על דרך "ויראה לענ. דהיינו מצוות והתורה, שבהם ירותא: א"נוסף במ 1983
ולימוד התורה הוא הירושה כלומר , שעצם הזרועות הם מקום המצות הנעשה בידים, אפשר

 .ת"א היורדים בתוך החג"העטרין דאו
 .1עי לעיל הערה  1984
 .ה תרין נוקבין"א ד"צ ז ע"א על ספד" בהגר'עי 1985
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áéúë éé øçá éë' åì áùåîì äåà ïåéöá )íéìäú áì÷( - החו יש בכשכן 
זהר ( אין לה כלוםמעצמה  מנם א.' בכל הבחיו ולגלות,'צונו יתרלאור את להוציא 

ãë  .)א שיג"מ(נותנים בה בסוד עבודת האדמה ר שאכאלא  ,)א"א ע" קפוישב
àúéðåøèî úùøôúà,àúáù éìòîá ïéôðàá ïéôðà àëìîá úøáçúàå , 

àôåâ ãç àìë ãéáòúà, äééñøåëá àåä êéøá àùãå÷ áéúé ïéãëå - כ "משא
ם "יהאל -íéìù àîù àìë éø÷àå  .)א שטז"מ ('ס חסר א"כאלא  אינו ש,בזמנינו

êéøá àùéã÷ àîù  .)א שטז"מ (ה היושב עליו" הויה הוא השם"וקב, א" הכס'גיב
 ïéîìò éîìòìå íìòì äéîù- "גהלשון משולשת כנגד " לעלם ולעלמי עלמין' 

 àã àîåé ãò àð÷éìñ ïéìî ïéìà ìë, åäá øèòúàã .)א שטז"מ(ע "עולמות בי
éúàã àîìòì,àëä ïééìâúà àúùäå ,é÷ìåç äàëæ  -  את הסודות שלא גילה על

   ).א שטז"מ( בכדי שיתעטר בהם ויתלבש בהם לעולם הבא ,מיתההעד שעת 
 åçëúùàå ïàëøáúî ïéîìò ìë àëìî íò úøáçúà ãë àúéðåøèî éàä

àìëã àúååãçá }åöø: { àúìúá ìéìë àøåëãã äîë- א דאצילות מתפשט "ז
 המתגלה 'רצונו יתה "ה, ד"חב -àúìúá àúåøéùå  .)א שיח"מ (ר"חדבחינת ב

 ,כל העולמות כולםכלומר שכך מתנהגים  -éëä àìë êë  .)א שיח"מ (בהעלם
בסוד ו ,כאן אין פיסוק רגליםכן י ש"נהכאן נחשב אין  ו.ר"ד המתלבשים בחד"בחב

אף ש - éëä àôåâ ìëã àîåéñå .)א שיח"מ) (יחזקאל א ז" (ורגליהם רגל ישרה"
àìà àëøáúî àì àúéðåøèîå  .)א שיח"מ (ה"ו ובפרט בנ,ל"יסוד נכלל בכל הנה

ïéìà àúìúã àììëá,ãåñé ãåä çöð ïåðéàã ,á àëøáúîå àîñáúîå à øú
 àúúìã íéùã÷ä ùã÷ éø÷àã- דה כל כבּו"בבחינת , יתגלה מקום כבודוכדי ש

כל ש מכיוון "קדש הקדשים"כאן נקרא הנה  ו).תהלים מה יד" (בת מלך פנימה
 .)ג"נג עב "ה ח"ו דע"לש (ה"דהיינו בגילוי המ, )א שכא"מ (ים קדושהמכונהמוחין 
áéúëã éé äåö íù éë' úàäëøáä  )âì÷ íéìäú(, àìéòì ïåðéà ïéâøã ïéøú àäã 
 àúúå- א "מ(ולא מצד עצמה , שם את הברכה" 'וה הצ"א מחמת שיכל הקדושה ה

   .)שכא
âáå"á ïîú ìòéîì àúåùø úéì ëãñçã àøèñ ïî éúàã àáø àðäë ø, 

ãñç éø÷àã àåää àìà àìéòìã øúà àåääì ìééò àìã ïéâá, ùã÷á ìééòå 
 íéùã÷ä-  א שכב"מ ( ולא בדרך מעלה וגדולה,ויובדרך ציאלא נכנס אינו הוא(. 

 úîñáúîå- א שכב"מ(ק "האי קדהדהיינו  ,'מתברכא ומתבסמא האי נוק(.  àá÷åð
 .)א שכב"מ(ו ג בעבודת" כשהיה יוצא מפורש מפי כה' השםב בנקבו ,סוד הגבורות -

 àëøáúîå-  א שכב"מ(דהיינו מידת היסוד  "ציון"הברכה הוא למידת.(  ùã÷ éàä
 íéùã÷ä- א שכג"מ (ד"בח ' בחי' גדהיינו(.  åâá- סוד פנימיותכלומר ב) א שכג"מ(. 

ïåéö éø÷àã øúà åâì,ïåðéà ïéâøã ïéøú íìùåøéå ïåéö ,éîçø ãç  çåãàðéã , ïåéö 
 áéúëã)à äéòùé (äãôú èôùîá ïåéö, áéúëã íìùåøé )íù (äá ïéìé ÷ãö, 

 àåä àëä àá÷åð éáâì àøåëãã àúáåàéú ìëå àðîé÷åàã äîë- כל שכן 
åäì ïðéø÷å  .)א שכה"מ (חסדיםבחינת  וזכר הוא ,נקבההוא על ידי התגלות הזכר 

 äëøá- א שכו"מ (בלת מן הזכרמה שמקאת  היא מגלה שכן, ר" זכ'ה בגימ"ברכ(. 
 ïëøáúî åäìëå ïéîìò åäìëì ïëøá é÷ôð ïîúîã- הברכות  וומשם יתגל

 éàä ùã÷ éø÷à øúà, àøåëãã íéùã÷ ìëå .)א שכו"מ ( לכל העולםנהצאתו
éîàã àâøã àåääá ïîú ïéìééòàð -  ועיקר רצונו , עקרת הביתהוא בחינת שם

   .)שכוא "מ (נפלאותיואת לגלות במקום ההוא הוא  'ית
àøåëãã àúìâìåâã äàìò àùéøî ïééúà åäìëå, éàìò éçåîã àøèñî 

äéá ïééøùã,àôåâ éôééù ìëá äëøá àéää ãéâðå , úåàáö ïåø÷àã ïåðéà ãò  - 
 כןש [זמןבם תלוייה 1986שהוא כסוד הנביאים וסוד הברייתות, ה"הרי הוא סוד נו

                                           
  .1לעיל הערה ' עי 1986
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 " בלבדושעחומשי תורה וספר יה' אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה"
 תורהבסוף להבנת הלחזור לאינו כי אם צורך בנביאים הכל שכן , )ב"נדרים כב ע(

דרך את התורה נלמד לבא ברייתות שהרי לעתיד וא לעניין הוכן ה, וקיומה כראוי
ה "ב ד"ז קסט ע"תיקו' עיו .תורה שבעל פההולא דרך עמל של גופא תורת משה 

,  שלהםחיצוניהבפן כי אם נגלים  אינם והמה .ז הן הן גופי תורה"ועכ, ]ופסקי
ולכן אין שום ,  גופאהוא תורת משההרי   כל כבודה בת מלך פנימה'שרשם הוא בחיו

אינה כי שהרי כל מציאותם ,  שלא רמיזא באורייתאפ" או תושבעמצוה מהנביאים
 .)א שכז"מ(של אותו הדור המקבלים כפי השגת מתגלה לחוץ ה הפנימיותתולדת  אם

åää ìëåïîú éùðëúî àôåâ ìëî ãéâðúàã åãéâð à,òå "úåàáö ïåø÷à ã, ìëã 
 ïé÷ôð ïîú ïéàúúå ïéàìòã úåàáö-  הוא אות "אות ד-ל לשם צב"ביאורם זבסוד

øúá åãéâð àåääå  .)א שכח"מ( )ב"מ פנחס רכט ע"רעא "חגיגה טז ע(" בצבא שלו
 äéì ïééøù ïîú ùéðëúàãàåääáàùéã÷ ãåñé ,àøååç àìë ,âá "÷à ëãñç éø, 

ãñç àåääå1987 íéùã÷ä ùã÷ì ìééò, áéúëã )â âì÷ íéìäú (éé äåö íù éë' úà 
íìåòä ãò íééç äëøáä.   

à" àùéã÷ àðéöåá íééñ àì àáà ø– ח דדעת "על שם הי קרוי כן "רשב
 éåìî åëëúùàã ãò íééç øîéîì,å ààðáúë àð, áúëîì àðøáñ .)א"ע ו ע"ב(

éôè,àùéø àðôé÷æ àìå àðòîù àìå ,äðã éâñ äåä àøå, àðìéëé äåä àìå 
ìëúñàìà,øîàå éøà÷ã àì÷ àðòîù àðòæòãæà éëäãà , )â éìùî ( íéîé êøà

åâå íééç úåðùå', àøçà àì÷ àðòîù )àë íéìäú (åâå êîî ìàù íééç'.   
àúéá ïî àùà ÷éñôà àì àîåé àåää ìë, äéáâì éèîã ïàî äåä àìå 

åìéëé àìã,äéðøçåñá äåä àùàå àøåäðã ,åää ìë àòøà ìò àðìéôð àîåé à, 
àðéòâå,÷ àðéöåáì àðéîç àùà ìéæàã øúá àùéã,  ÷ìúñàã íéùã÷ä ùã÷

àîìò ïî,òúà ïéëééç éåôðàå äéðéîé ìò áéëù óè.   
ïåì ÷éùðå éåãé ìéèðå äéøá øæòìà éáø í÷, úåçúã àøôò àðëéçì àðàå 

éåìâø,àììîì åìéëé àìå éëáîì àééøáç åòá ,äéëáá àééøáç åøàù ,áøå  é
ïéðîæ úìú ìéôð äéøá øæòìà,äéîåô çúôîì ìéëé àìå , øîàå çúô øúáì 

ååä úìú àáà àáà,åøæçúà ãç , ïò÷úùî ïéñàè ïàøôö àúåéç ãåðú àúùä 
àáø àîéã ïàá÷åðá,àîã ïééúù åäìë àééøáçå .   

øîàå éåìâø ìò àééç éáø í÷, ìëúñî àùéã÷ àðéöåá àúùä ãò )ñ" à
ìãúùî (ïìò,ò àåä åàì àúùä ïã,äéø÷éá àìãúùàì àìà ,øæòìà éáø í÷  

øå 'àì÷éñã àø÷éèá äéì åìèð àáà.   
àîï àîç )ñ"àéáåáøòå àøåòøò à (àééøáçã àéáåáøò,ìëå   äåä àúéá

ïéçéø ÷éìñ,äééøåôá äéá å÷éìñ ,ø àìà äéá ùîúùà àìå  'øå øæòìà 'àáà, 
 åäá àãøèå øôëã ïéñéøú éøàîå ïé÷éøè åúà)ñ"äå àéãøèå éøôöã àåå ( éðá

ïîú øá÷úé àìã åáéùçã ïéøéè÷á ïéçååö àéðåøî,ô ÷ôðã øúá àééøå äåä 
äéî÷ èéäì äåä àùàå àøéåàá ÷éìñ, åùðëúàå åúàå åìåò àì÷ åòîù 

 ïåòîù éáøã àìåìéäì)æð äéòùé (íúåáëùî ìò åçåðé íåìù àáé.   
 æéâøî õøàä ùéòøî ùéàä äæ àúøòîá àì÷ åòîù àúøòîì ìàò ãë

ô äîë úåëìîî ïéëëúùî àòé÷øá ïéøè)ñ"ïéçëúùî àìå à ( ïéã àîåéá
áùø àðã êðéâá"úùî äéøàîã éçáäéá , àìéòì äé÷ìåç äàëæ àîåé ìëá 

äéì ïøîúñî ïéàìò ïéæéðâ äîë àúúå, øîúà äéìò )áé ìàéðã ( õ÷ì êì äúàå
ïéîéä õ÷ì êìøåâì ãåîòúå çåðúå.   

ãòàèåæ àùéã÷ àøãàä ïàë    

                                           
 .ה בראשית"ד ד"ז פה ע"א על תיקו" בהגר'עי 1987


