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  . ספרא דצניעותא ספרא דשקיל במתקלאתאנא
.  וארעא אתבטלת, וזיוניהון לא אשתכחו, ומלכין קדמאין מיתו, לא הוו משגיחין אפין באפין,תאנא דעד דלא הוה מתקלא

לא  מתק, אתקלו ביה אינון דלא אשתכחו,האי מתקלא תלי באתר דלא הוי. עד דרישא דכסופא דכל כסופין לבושין דיקר אתקין ואחסין
  .סתרא גו סתרא אתתקן ואזדמן. ביה סליקו וביה סלקין דלא הוו והוו ויהויין . לא אתאחד ולא אתחזי,קאים בגופיה
עמר נקי תליין ) ג. (]איהו ליתא' י תי"בנ[ קרומא דאוירא אזדכך וסתים איהו) ב(. בחד גלגלתא מליא טלא דבדולחא) א(

אשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא אשגחותא תתאה ) ה(.  אתגליא בצלותא דתתאירעוא דרעוין) ד (]'י אינון עמר כו"בנ[ בשקולא
  . תרין נוקבין דפרדשקא ואתער רוחא לכלא) ו ז. (באשגחותא דעילאה בנהירו דביה

דעד . כלהו לתתא ותליין משבעה דגלגלתאבראשית ברא שית עלייהו . שתא. בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ
  .'מן האדמה אשר אררה ה )בראשית ה כט( א דאתלטיא נפקא דכתיבהיוהא אתמר ומה. לאו בחושבן והארץ תניינא. תאיקירו דיקירו

שתא אלפי . דיקירותא  תליסר תליין בתליסר דיקירו,היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים
תליסר . 'היתה תהו וגו) בראשית א ב(י ואתחרב כלא בתריסר שעתי דכתיב שביעאה עלייהו דאתתקף בלחודו. שנין תליין בשתא קדמאי

בגין דכתיב ברא ולבתר כתיב היתה דהא הות ודאי ולבסוף תהו ובוהו וחשך .  וקמו כל אינון שתאאיקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמית
  .) יאישעיה ב(לבדו ביום ההוא ' ונשגב ה

אעבר וזעיר . )י אחורי כתפין"נ(אכתפין זנבא ברישא רישא אחזר . טאן לכאן ולכאןבחיזו דחויא אריך ומתפש. גלופי דגלופין
אתבר רישיה במיין דימא רבא דכתיב . קולטרא בקטרוי סנפירא בעדבוי. חד לאלף יומין זעירין אתגליא .נטיל וגניז )י וזעים נטיר"נ(
ודמות על ראשי החיה ) יחזקאל א כב(א " ראשי כד,ם כתיב חסר תנינ,תרין הוו חד אתחזרו. שברת ראשי תנינם על המים) ד יגתהלים ע(

  .רקיע
לבתר אתחזרו חד . כי הוא אמר ויהי הוא בלחודוי ויהי בלחודוי) תהלים לג ט(היינו דכתיב . ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור

  . שכינתא אשתכח ובחד מתקלא אתקלו' כמה דה. בתראה שכינתא לתתאה' י' י'ו'ה'י' י'ו'ה'י
. ) יישעיה ג(וירא אלקים את האור כי טוב אמרו צדיק כי טוב ) בראשית א ד(כדכתיב )  ידיחזקאל א(חיות רצוא ושוב וה

שתא נפקין  .ין רחימין דמתחבקיןֵרְתּה ְּכ"אחתא ומודעתא כלילן דא בדא בי. 'האי במתקלא סלקא קדמאי בלחודוי וכלא לחד אתחזר ו
אני וזה יקרא בשם יעקב וזה ' זה יאמר לה) ישעיה מד ה(דכתיב  .ה"ין לישן דא סתים בין ילישן ממלל רברב .מענפא דשרשא דגופא

  .ובשם ישראל יכנה יכנה ממש' יכתוב ידו לה
אבא יתיב . סתים לאימא דהא אתפתחת ליה דנפיק מינה .ו כלא כלילן בלישן"אני אחתא וכלא אתמר ביק' זה יאמר לה

  .  ומכאן ווי למאן דגלי ערייתהוןברישא אימא באמצעיתא ומתכסיין מכאן
משלי י (דכתיב ) י שליט דכר בנוקבא שלימו דכר ונוקבא"בנ(ויאמר אלקים יהי מארת ברקיע השמים שליט דכר בנוקבא 

אתחשכת . ד בלחודוי ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא"אתייחד יו. ד בתרין ונהיר ומעבר לנוקבא"נהיר יו. וצדיק יסוד עולם) כה
ואחיד לתתא להאי ולהאי ווי למאן דגלי . אתא מפתחא דכליל בשית ומכסייא פתחהא. א ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוינוקב

  .פתחהא
  

  . ספרא דצניעותא ספרא דשקיל במתקלאתאנא
עד '  כמו משלי שלמה כו, כמו כל התחלות, הוא כמו הקדמה- עד במתקלא '  כותאנא

' תיבות עד במתקלא נגד ה'  והן ה.א וכן כל הספרים, הקדמה למשלי במה הספר מדבר,'יראת ה
'  ה,פרצופים שכוללים כל האצילות'  שהן כנגד ה,חומשי תורה'  שהם נגד ה,פרקין של זה הספר

  .ד"ה עם קוצו של יו"אותיות הוי'  ד,ק"ע וא" שכוללים כל העולמות אביולמותע
י "ינו מתגלה אלא ע שהמחשבה הוא סתום באדם וא, ספר הוא גילוי המחשבה-ספרא 
 והן .3זהרש ב" ולאשתמודע ליה כמ2 וברא את העולם לגילויו נתגלה1ס" וכן א.דבורו או כתבו

                                                           
ס "ואפילו א' ה אין לחשוב בו כלל וכלל וכו"ס ב"כי א, דע, ל"ב ז"לקמן בליקוטים לח ע' עי 1

א לתארו "אבל באמת לאמיתה א, ס"אמנם המאציל מכונה בשם א, כלומר. ל"עכ, אסור לקרותו
ח "ע' עי(ס המקיף "ב שא"א יג ע"ו כללים ח"לש' עי). ב"א א ע"כ בביאורים ח"וכ(אפילו בתואר זה 

ס הממלא את "ואילו א, הוא חוט הסובב את החלל ולא כל המציאות חוץ מהחלל) 'ענף א' שער א
ינו א' ס"א'אם כן עולה ברור שהכינוי . ובו הרי היה הצמצום, החלל אינו אלא האור שנתגלה

 .אלא להארה היוצאת ממנו' מתייחס למאציל ית
ש תמיד כי הוא הענין דהעבודה צורך גבוה כנודע "ט נתוסף גילוייו ית"י התורה ומע"כי ע 2

 ).ו"לש(
נחית תמן ואתקרי ,  בתר דעבד האי דיוקנא דמרכבה דאדם עלאה,ל" וזב" מב עפרשת בא' עי 3

במדות דיליה בכל מדה ומדה וקרא אל אלהים שדי בגין דישתמודעון ליה , ה"בההוא דיוקנא יהו
כפום , איך יתנהג עלמא בחסד ובדינא, בגין דישתמודעון ליה בכל מדה ומדה, ה"צבאות אהי

ישעיה (ואיך יתקיים , דאי לא יתפשט נהוריה על כל בריין איך ישתמודעון ליה, עובדיהון דבני נשא
ירד , ה הצורה של המרכבה של אדם העליוןאחר שעשה אות: תרגום[, מלא כל הארץ כבודו) ו ג

בכדי שיכירו אותו במידות שלו בכל , באותה צורה ) בהתלבשו(ה "ונקרא בשם יהו) התפשט אורו(
איך יתנהג , כדי שיכירו אותו בכל מדה ומדה, ה"ת אהי"י צבאו"ם שד"ל אלהי"ונקרא א. מדה ומדה

איך יכירו ,  יתפשט אורו על כל הבריותשכן אם לא. כפי מעשיהם של בני אדם, העולםבחסד ובדין
לשון , כלומר. ב"וכן הוא בזהר ויקרא יא ע. ל"עכ.] כ מלא כל הארץ כבודו"ואיך יתקיים מש, אותו

לא ' גילויו'אמנם לשון . 'מתבאר בזהר היטב שעניינו להודיע את שמותיו ומידותיו ית' אשתמודע'
  .'לאשתמודע'ע מהו עניינו החלוק מ"וצ, מצאתי בזהר

. הרי הם שמותיו וכינויו, דברים' שתכלית הבריאה היא לגלות ב' י פרק א"ח עגו"והנה איתא בע
היינו ' לאשתמודע ליה'היינו שמות ו' גילויו'ש', א עולים בקנה א"ח והגר"ע אם דברי הע"וצ

  .כינויים
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 וברא את )א"א מ"פ( י"ש בס" כמ.6 על ידי שני דברים אלו5 שמפרש והולך גם כן4התיקונים
 ,מחשבתונתגלה ' ספרים וסיפור הוא כי בדיבור בפעם א'  ועניני ב.עולמו בספר וספר וסיפור

 ושני , אבל עדיין סתום הספר, אחד כשכותב ונתגלה מחשבתו בעולם,פעמים' אבל בספר בב
 שבהם ,י" בס8ש"כמ ד" והם חב.7' אבל בדיבור כולל שניהם בפעם א, אז נתגלה,כשקורין הספר

בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות ' ה) משלי ג יט(ש "נברא העולם כמ
 שאין מתגלה כלל אפילו ,10ע"אשית הגילוי של המחשבה סתימאה שהוא כ והן ר.9נבקעו

 13 וחכמה הוא ספר החתום שאין מתגלה רק מציאותה ולא מהותה.12 ולכן נקרא אין11מציאותה

                                                           
ה ולזה "ד ג" לקמן ב ע'עי). ו"לש(י התיקונים נתגלה למטה "כי ע, ל הגילויים הם התיקונים"ר 4
  .שיהיה לתחתונים תפיסה בוא צמצום האור כדי ושעיקר התיקון ה, אמר
 .)ו"לש(' וברא את העולם' קאי על מה שכתב מקודם 5
ד כמו שמבאר והולך "שהם חב, ספר וספר וסיפור' אשר בפרטיות הם ג, שהם כתב ודיבור 6

 ).ו"לש(
, ודעת הוא בסוד רוח ונקודות, תיותב הם בסוד נפש ואו"שחו', פרק ו' ש נתיב הקלי"פת' עי 7
שכן הוא , ובו הוא עיקר התיקון. הדעת והרוח הוא מה שהיה חסר במלכין קדמאין ולכן מתו' ובחי

 .גופא המתקלא המתבאר כאן
 ' אופן אא"א מ"רבינו עצמו שם פ' וכוונתו למה שפי' כמו שכתבתי'הוא  ת"לכאורה פירוש הר 8

ר "א: "א"מדרש הנעלם ג עשכן הוא מפורש ב, ע"ורה הדבר צלכא, אמנם אם כן הוא. ג"דף ב ע
 ,כנגדם בחכמה בתבונה ובדעת, בספר וספר וספור, ה את עולמו"דברים ברא הקב' בג, יהודה

בדעת דכתיב בדעתו תהומות , ]יסד ארץ כונן שמים בתבונה[' בחכמה וגו' דכתיב ה, בחכמה
  .א שרבינו עצמו מביאו"ע' לקמן דף ד' ועי" נבקעו

ר שהם "הם נגד ג] דברים אלה שמים ארץ ותהום' ג [,ל"משלי שם וזעל א "גרביאור ה ' עי9
את ' כי ששת ימים עשה ה'  אתה עשית את השמים וכו, וכנגדם בעולם שמים וארץ וימים,ד"חב

כל את אלה כוללים דברים ' שג' ה עמוד ב" בהגהלקמן' ועי. ל"עכ, 'השמים ואת הארץ את הים וכו
ן ושותף " זו,בכל דברן הוא  וכ,ל"ד וז"ד עדף ' א אופן ד"מא "פ י"א על ס"עוד בבהגר 'עי ו.םהעול

שמות '  וכן בספירות ג,'ת י"ושותף השלישי השי' דברים וכו' אביו נותן ה) א"נדה לא ע (,'הג
 ,ספר וספר' נגד ה' ה בלוחות ה" וכ,ב" ומילואן ל,'ה הוא שותף הג" אהי,י"ה ואדנ"המיוחדין הוי

הזהר ' הק(ש " כמ,'ן ויחודן בא" לכן הכל זו,' וסודן שנברא העולם בב,כ במאמר כל העשר"ניתנו גו
 ,ר" והיא המתקלא ומתנהג העולם בחד,'ושם היחוד וכו' ובך אתחיל אנכי כו' כל יחודי וכו) ב"ג ע

 ,'בג והתחלת כל דבר ,'וכו] הגבור והנורא[ הגדול ,'ג לא אמרו אלא ג"ה ואנשי כנה"ולכן מרע
 ]א"ז ח ע"ומקורו מת, לאדרא שכותב שזה חולם שורוק חירק' הק' עי[ק "חשנקודין ' דאזדרע בג

 , וספר המעשה, ספר במחשבה וזהו וירא אלקים כי טוב,והן מחשבה ודיבור ומעשה' וכוש "והן אמ
  .ל"כ ע, אומר ועושה וסיפור ויאמר,ב" והן בחו,'ויעש כו

וכמה , דתמן מחשבה סתימאה, שריא ברישא דבר נשכתר עלאה : ב" דף עו עז" ת'עי 10
הכתר : תרגום [כתר עלאה מלבר, אין סוף אתקרי מלגאו, כך איהו סתים, דמחשבה איהי סתימא

אין . כמו שמחשבה סתומה כך הוא סתום, ששם המחשבה הסתומה, העליון שורה בראש האדם
 שעיקר ,ב"א צד ע"ו כללים ח" לש'יוהנה ע. כ"ע, ]וכתר עליון חלק החיצון, סוף נקרא חלק הפנימי

א על "בהגרמו הוא "של הלשמקורו ד ש"ונלענ ,נעלםס "ממושלמעלה וכל מה  ,ס"הכתר נתגלה במו
א שהוא " דאחכמההוא ס "וא ומ"כתר דאהוא אוירא ם מבואר ד ש,ה ואתעבידו"ג ד"ח יח ע"תז

 ו"לשהאמנם .  החשבוןהכתר לעולם אינו מןכן א ש" דאאס הוא שירות"ו ומן המ,כתר דאצילות
  .באצילותכן הדבר  אבל ,ק"אשם על מדבר 
והאמת הוא המחשבה סתימאה שבמוחא (ד המחשבה של האדם שנעלם מזולתו " והוא ע11

 כי הוא הרצון שקודם למחשבה אשר ,מציאותה גם מהאדם עצמו עלאה של כל אדם הנה נעלם
אשר כותב מחשבתו בספר אז נתגלה כ כ" ואח,מציאותה' אפי) האדם גופה אינו מרגיש מזה כלל

א על "בבהגר 'עי). ו"לש ( אבל מהותה לא נתגלה רק אחר שרואין מה שכתוב שם,מציאותה בעולם
 כמו באדם המחשבה שרוצה לעשות הדבר והרצון הוא ,ל"ה בריש הורמנותא וז"א ד"ח נ ע"תז

 כתר הוא התחלת .ראשונות'  והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב,קודם למחשבה
א  הוא "ד שאולי מקורו של הגר"ונלענ. ל"עכ, הרצון והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו

  .'ה בלחודוי וכו"נ לתתא אית ליה מחשבה סתימאה דלית דידע בה בר קב"וב: ד"ח מד ע"בז
כדלקמן ד א ו"דהיינו שבו תלוי הרדל. כ"ע, אין דביה תלייא איןק אקרי "ע :ב"ז רפח ע"דא' עי 12

  .ה ומחסד"ב ד"ע
כשהוגים בספר ותופסים את מהות הענין הרי שהתפיסה כבר יצאה מתורת חכמה , דרך משל 13

, ע פתח יב"ש אבי"פת' ועי. תפיסת מהותו של דבר' שכן בינה היא בחי, ונכנסה להיות בתורת בינה
ו "לש' ועי. ידחכמה היא השגת מהות המחוסרת צורה וציור הנצרכים בכדי לתפסו בשכל אנוש
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 ודעת הוא הסיפור שמוציא . ובינה הוא ספר השני שהיא מתגלה לאדם הקורא.14שלכן נקרא יש
אדם ) )ב"ב ע( א"דף עג ע(ח "ש בתז" כמ,ש חכמה" וידוע כל הספירות נקראין ע.15ומגלה לכל

כלם ) תהלים קד כד(ש "וכמ 16ה מסטרישר ספירותהגדול חכמה ועשר חכמות אתקריאו ע
 וכן כל האצילות .'ב נתיבות פליאות חכמה חקק כו" בל)א"א מ"פ( י"ש בס" וכמ,בחכמה עשית

ס בחכמה האציל כל "א התלבשות ל ידי דע17ח"ש בע" וכמ.ד שבשם שהיא חכמה"ש יו"נקרא ע
אתר דשירותא ) ב"רפט ע(ז "ש בא" כמ18 וכן ראשית הגילוי הוא מחכמה.האצילות ומתלבש בהן

                                                                                                                                                                      

ולכן היא , שמבאר שמהות החכמה אינה מגולה וכל גילויה אינו אלא במלכות, ד"ב כא ע"ה ח"דע
  ".חכמה זעירא) "ב"ב רלה ע"זהר ח(מכונה 

 כפום דרגא דיליה דאתקרי :ב"רנז עבזהר פנחס ' וכן עי). ו"לש (א"מ פנחס רלט ע"רעש ב"כמ 14
וזו היא חכמה , הנקראת יש מאין) של החכמה(תו לפי מדרג: תרגום[ יש מאין ודא חכמה עלאה

 .ל"עכ, ]העליונה
הם כנגד שלב ההבנה הספרים ' בכתב שש, ג"דף ב ע' א אופן א"מא "פ י"א על ס"בבהגר ' ועי15

 למסקנות שכל מהכח אל הפועלמצוי בהאת מוציא הסיפור הוא הדעת אילו ו, השכלית בלבד
 וידוע שהדעת ,ל"ד ז" לקמן יד ע' ועי.בחדא מחתא ההשגיש כאן מעלה של גילוי ובכך ו, מעשיות

 ,א ואתעביד מוחא אחרא"ז שם ועייל ברישא דז"דש בא" כמ,כ מתפשט ענף בגוף"שרשו בראש ואח
 .ק"ו לאהמוחין מיש גילוי על ידי הדעת  , שכאןזאת אומרת .ל"עכ' ומתמן אתמשיך ועייל לגו כו

שהוא ממש כעומק " לכל"צאה והגילוי הוא רבינו שההו ד מדוייק היטב מה שכתב"עתה לענו
והדברים נפלאים עוד  ".כל"ק והיסוד הכוללם המכונה בחינת "משמעו שהגילוי הוא לבחינת הו

שמתקלא ' בפתח ש תיקון " פת'עי(א הזיווג ושעיקר המתקלא ה) ה דעד"ד ד"א ע( לקמן 'עי, יותר
ד "ש בס"הזיווג הוא במשקל כמ, ל" וזג"ב לב ע"יהל אור ח' ועי). ן"ה וב"החיבור של מעצם א וה

ש כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע "י אמ"ש בס"וענין המשקל הוא כמ, דעד דלא הוי מתקלא
ח והנקבה היא "שהזכר הוא חסד דכליל ה, כי הזיווג הוא למזוג גבורות בחסדים, והענין. בינתיים

וזהו כל התיקון שיהיו ' א וכו"קמב ער "כ באד"והזיווג הוא לאתבסמא יחד כמש, ג"גבורה דכליל ה
והנה לפי זה הדברים מאירים שדברי רבינו מדוקדקים שהגילוי הוא אכן . ל"עכ, ממוזגין בשוה

הרי היא המדה המכריעה בין חסד וגבורה ומזווגת ביניהם והוא אכן , למידת היסוד, כלומר. 'לכל'
  .'כל'מכונה 

כי כל ז "ע וכותב ,ח"התזאת דברי  שמביא א"ע' ו דף 'ב אופן ב"מא "פ י"א על ס"בבהגר ' עי16
 ,ש כולם בחכמה עשית" כמ, כל ספירותיהחכמה נאצלומה ו,חכמהה "הד "ש יו"ענקראת האצילות 

  .ד נקודין דנפקין מחכמה"והן יו
שם בביאור  ' ועי.'מאמרות הן עשר ספירות שכלולים בחכמה וכוה'  שיב"סח עז "בת 'עיוהנה 

ו  נתגללאס " שכל הי)א"א מט ע" חכללים(ו "ומבאר הלש ).כליל עשר ספירןה " דד"סח ע(א "הגר
ה מרוב  לעשרהספירות יכולים להתחלקהכתר לא היו מידת מצד כן  ש,החכמהמדת על ידי אלא 

 ניכר אינו יכול להיותאבל הכתר , הכתרגם את ספירת  יםמאמרות כוללה'  ועל אף שי.אחדותו
  .המאמרות'  יבכללהוא כתר ד ,א"ח ב ע"א על תז"בבהגר עוייןואכן י .אחר שנגלה החכמהאלא ל

ל "וז. )ו"לש( ק"ל בחכמה דא"ש בחכמה ר"ומ', ע ב"ואבי', אבקיצור אצילות שער סדר  17
ס כולם " האצילות וזםק זה האציל תחתיו עול"ס בכח התלבשותו בחכמה דא"אור א) 'אצילות א(

התלבש בחכמה דהיינו שרק על ידי זה אפשר כ ש" שמש,'ע ב"אביל ב"זו. ל"עכ, בחכמה עשית
 ועל ידי התלבשות בבינה אפשר לעולם הבריאה לקבל הארה ,ס"לעולם האצילות לקבל אור א

  .כ עוד בביאור כל העניין"ד מש"י ט ע"א על ס"בבהגר'  ועי.ל"עכ, 'משם וכו
שפעו ' י היינו בבח,ק"בא' פ שאמרנו חכמה ובינה וכל הספי"אע, ל"ב ז"שם י ע' והנה עי

  .כ"ע, בתחתונים והכל לשבר האוזן כידוע
לעיל הערה ' ועי, ש דכתב שהכתר הוא נעלם"יעוי. )ו"לש(ב " לא עבראשית הטעם בזהר ' עי18

על א "בהגרב' כן עיא ו,א" דווקא בזומשמע שזהם ש' ח שער דרושי הצלם פרק ו"ע' אמנם עי. 16
  . הכתר נעלםןא אי"א שבא"י ח ע"ס

ד " ויו,בבריאה' ד הוא באצילות וה" ויו,ע"עולמות אבי' ה בכלל ד" הוי,ל"ע כו וז"ש אבי" פת'עי
 , שכל בחינה תחתונה שבעליון יורד אל עולם שתחתיו,יסוד מלכות דאצילות הוא שירדה לבריאה

ספר הוא גילוי המחשבה וידוע שכל  ,ל"א וז"ע קכה ע"בוכן הוא ב. ל"עכ, ד הזאת היא חכמה"ויו
כמו שיסוד אבא הוא ', וכו, ונמצא שיסוד אבא הוא גילוי המחשבה, הפרצוף מתגלה ביסוד שלו
ח "פע' עי [ד של השם"ד שהוא סוד ספר גילוי המחשבה חכמה יו"ש יו"גילוי כל הפרצוף ונקרא ע

ה הכללי "שבשם הוי' ן וכן הישהחכמה המדוברת כא, ח"עולה אם כן לדברי הגריא .ל"כע, ]ב"קיא ע
ממילא אולי יש לדייק באופן זה את לשון רבינו שנקט שהגילוי הוא . עניינן יסוד מלכות דחכמה

על פי נראה לדייק  ועוד). 718הערה  'עיו(שכוונתו לחלק פרטי מהחכמה הכללית ,  כלומרחכמהמ
נו ביכלומר אותה המציאות המלמדת כי יש חיבור  ',ספרוספר 'המציאות של ע שכל "הבכ "מש

  .ות שלהם שכן זהו גילויים של זה כלפי זה היא רק דרך היסוד,לבינה
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ומהאי עדן איקרי שירותא בעתיקא לא ) א"רצ ע( וכן ,' כו21 דחכמתא20הוא נהירו'  כו19אשתכח
 ,שבשםד " והוא יו.22'כולה לא אתכליל אלא בהאי כו' האי חכמתא שירותא דכולה כו' אקרי כו

  . וזהו ספרא23ד ולכן נקרא כל לימוד הקבלה חכמה"ס הוא יו" וכלל כל הע,התחלת השם
 וחכמה גילויו ולבושו , שהוא נעלם מעיני כל24 הוא רישא דלא אתיידע-דצניעותא 

 )א"רצ ע( ז"ל בא" כנ,26מ שם סתום" מ25א"ג דמתלבש בא" אע.ל"להתגלות בתחתונים כנ

                                                                                                                                                                      

דשם ' שהוא אות י(כ בעניין ההתפשטות הראשונה "ג מש"א יז ע"ו כללים ח"לש' והנה עי
השרשים לאותו עולם אשר אליו הוא ' אלא רק בבחי, שאין להבחין שום בחינה בו עצמו) ה"הוי

ה איננה "ה ב"שבשם הוי' שכן האות י, ואחר העיון נראה דהוא ממש כדברינו לעיל. מתפשט
א והיינו יסוד "ספירת החכמה כולה אלא רק מה שאנו משיגים ממה שהחכמה מורידה מעצמה לז

הספירות הוא ' רש כל יב ששו"א סב ע"ביאורים ח' ועי]. ג"ש מ ע"וכן הוא בהקדו[דחכמה וכדאמרן 
  .וכדאמרן, והיא עטרת יסוד דחכמה, החכמה המתגלה בתוך הבינה

 .מקום שהראשית נמצאת: תרגום 19
 .טיפה דזיווגהא ו שנהירו ה,ב"ע רא ע" ב' עי20
, ה ולא אתידע"ד ד"ח יח ע"א על תז"וכן בבהגר, ה דתמן"א ד"ז קכז ע"א על ת"בבהגר ' עי21
שם הבאנו עוד כמה , ז"דברינו על האד' ועי. א"רי הוא חכמה דאה, ל דמיירי באוירא"ז צ"דלפ

 .ראיות ליסוד זה
אותה חכמה תחלת הכל ' בעתיק לא נקרא וכו, ומאותו עדן הוא אשר נחשב התחלה: תרגום 22

  .'הכל לא נכלל אלא בזה כו' וכו
 דברי שכן, ואם כן דברי רבינו מדוקדקים להפליא. כאן מדובר בחכמה דאצילותש, ז"באד' עי

י "וכן הוא בס (א"חכמה דאקאי על  )רפטדף (ז " האד,ק"חכמה דאעל מדבר שהביא רבינו ח "הע
לומר לך , חכמה דאצילותמדבר על  )ז רצ"דהיינו מה שמביא רבינו מהאד (כאןאילו ו, )א"ש בהגר"ע

  .שיסוד זה אחד הוא בכל העולמות
ה כנגד חלקי הנסתר והנגלה והמ, ב שיש תורה דאצילות ותורה דבריאה"ע' ז ה"ת' עי 23

אזי , ם"ע במקביל למידות חבת"והנה אם מעמידים את עולמות אבי). ב"ק א ע"שעה' עי(שבתורה 
שכן מידת החכמה היא , נמצינו למדים שתורת הנסתר קרוי חכמה. אצילות הוא כנגד חכמה

  .שרשה
ויתכן . ק" וצע,ב שספר הזוהר נקרא כך על שם מדת היסוד"ז א ע"א על ת"בבהגר' אמנם עי

והיינו ,  שעל אף שהלימוד נקרא חכמה עיקרו הוא התגלות החכמה18ש לעיל בהערה "לומר כמ
ש החכמה דרוחא דהיכלא דא " ספר הזהר נקרא ע,ל"ג ז"ב כא ע" יהל אור ח'עיו. היסוד שלו

הוא והוד  עניינה" היכלא דזהר"ש, בהיכלות שם יתבארוהנה להמעיין . כ"ע,  נקרא זהר]תנינא[
  .  חכמה ונתלבשה החכמההת נתגלהםשבה "נו' שהם בבחיח " ענין תווזה,  הלבוש'בחי

ז מובן שבמדה זו הוא שמתגלה כל "ולפ, א"שחכמה הוא לבוש לרדל, שלכןה "ב ד"א עלקמן  'עי
  .הנעלם
 המאיר , הזהר,רביעיה] י אש שבשלהבתמינ' בעניין ה[, ל"א וז"י י ע"א על ס"בבהגר' עי

 ובהעתק השלהבת , והיא בעצמה אינה שם,משלהבת שאין יכולת להשיג איך בא האור משלהבת
 כי הן , זהררה ולכן קראו בתיקונים בהקדמה כל ספי,זהר' כ האור נגד חכמה והיא נק"מעתיק ג

  . ל"עכ, בחכמה
 שחסד ,ב" לקמן ה עוכדמשמעעתיק  כל הא בדברי רבינו הוא"והנה בעניין מהות הרדל 24
א אינו רק חלק הראש של עתיק "כ שהרדל"חסד בע' ואם יש לו ספי ,א מתלבש בגלגלתא"דרדל

ג "ג עלקמן  'עיעוד  ו.אלא הינו בעל שיעור קומה שלימה לעצמה בבחינת פרצוף, ר"דהיינו ג
משמע , לתחתונים תגלהשלו משרק הרישא מכיוון א "ב שנקרא רדל"ז רפט ע"מאדשמביא רבינו 

ר "הגאיננו כי אם א "רדלש' ח מלכים ח"ע' שכן עי, ל יש להסתפק"אמנם בדברי האריז. שיש לו גוף
 .שם משמע כדברי רבינו) ק"במ(' אריך פרק ב' מנם עי א,בלבדשל עתיק 

וכן משמע . א הוא לבושו"א שכן הא"א הוא בא"לכאורה מתבאר כאן דהגילוי של רדל 25
ופירש  , דביה תליא אין'אין'ק נקרא "ע) ב"רפח ע(ז "את לשון האד' דפיג "א עלקמן כ רבינו "ממש

וממילא הוא עצמו אינו , בעצמוא אינו הצניעותא "אד, נמצא. א" רדלהוא' אין'א ו"ק הוא א"דע
בכדי לגלותו אלא הוא לבושו  לבושו א"אמנם אין הא(' אין'של ה לבושו שכן אינו אלא 'אין' 'בבחי

 שלמעלה ממנו , שממנו מתחיל האצילותאריך ,ל"ב ז"לקמן ג ע' וכן עי). תום בוכל כמה שהוא ס
  .א הוא הנחשב לתחילת האצילות"אם כן א. כ"ע ,נ ולא תיקון" לומר בו זוי אפשרא וא"רדל

ולכאורה סותר את שביאר כאן , א"הוא חכמה ולא א' ספרא'רבינו לעיל שה' ט כ"ע מ"אמנם צ
כ "ויש ליישב דמש). דהספרא הוא חכמה דאצילות, ה כניש לון"ד ד"ע' נח "א על תז"בבהגר' וכן עי(

ל וזהו "כנ' ספר'אמנם יש התחלה באתגליא והיא ה, א זוהי ההתחלה הנעלמה"א בא"דנתלבש רדל
בחינה הוא השעתיק ' אפתח א "אשער ש "פתכ ב"מש' עי, ביתר ביאורו. דווקא בחכמה דאצילות

שהעתיק , ד"יוצא לפ .ס"לקשר האצילות באותכליתו  ,צילותס ולא לא"ק ושייך לא"תחתונה דאה
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 ,29'בגין דאתכסיא ולא אתגליא כו'  ובגין כו28 וסיומא לא אקרי לא הוי שירותא27אקבעתי
 31 הוא בוצינא עילאה סתימא דכל סתימין ולא שכיח30עתיקא קדישא) א"דף רפח ע(ש "וכמש

 והם ,32קדישא} ב"א ע{בר אינון נהורין דמתפשטין דמתגלין וטמירין ואינון אקרי שמא 
 והחכמה הזה הוא ,'רין כונהו' ש שם לעיל אפיק ט" וכמ.מחכמה ולמטה שמשם מתחיל השם

 זהרש ב" ורישא דלא אתיידע נקרא צניעותא כמ,ל"ספרא לצניעותא שבה מתלבש ומתגלה כנ
ס דכל קשורא ויחודא ושלימו לאצנעא "ל עד א"א' ש כו"א שאיל לר"ר) א"פקודי דף רלט ע(

                                                                                                                                                                      

אבל בעצם הוא אינו , ש לעיל"אמנם הוא כתר המתגלה בחכמה וכמ' א"רדל'שאותו מכנה רבינו 
א וכמו "ומה שמתגלה ממנו הוא רק התלבשותו בא, ק"מתגלה באצילות כלל שכן הוא שייך לא

  .שביאר כאן
ל "ש רז" כמ,שקנה חכמה ודעתו סתומה ואינו מתגלה כללח "זקן הוא ת, ל"וזב "ע לד ע" ב'עי

ואת צנועים חכמה שמעלימים  )משלי יא ב( וכתיב ,'אין אדם עומד על דעת רבו וכו) ב"ז ה ע"ע(
ס הוא " ומו,א" ושם הוא גילוי הצניעותא שהוא רדל,ק הוא סתום"ס דע" וכן כאן מו,הסודות
 ושם הסודות הנסתרים שאינם ,ש"ד יעו"לס'  בפיש הגאון"צניעותא דספרא כמ'  ולכן נק,מסתירו

 ולמכסה עתיק )א"פסחים קיט ע (ז נאמר" וע,ל בסוד יין המשומר בענביו"מתגלים רק לצדיקים לע
' נ פ"ש במדה" כמ,ל" והוא סוד השמחה והשחוק שיהיה לע,דברים שכיסה אותם עתיק יומין

דות השחוק והשמחה שיהיה בעולם ואלה תולדות יצחק בן אברהם אלה תול) ב"קלה ע(תולדות 
י ושם הוא בסוד ישחק בשין בינה שין שורקת "ס ששם גבורה דע" והענין שיצחק הוא סוד מו,'כו

כחמר טב על דורדייא והוא בן אברהם סוד אוירא ) ב"ר קכח ע"אד( כ"והוא סוד יין המשמח כמש
  . ל"כע, ס הוא תחת האוירא"ל ומו"י כמש"ששם חסד ע

הרי היא ', ספרא'ה:  לכאורה מתחדשת כאן דרך אחרת לגמרי בהבנת דברי רבינו,ח"ד הגריא"לפ
א דאצילות ולא חכמה דאצילות כמו "חכמה דא' הרי הוא בחי, ס"הוא המו, א"הלבוש לרדל
והנה לענין ). ס"ת דמו"ההויו' ה הינם ג"הספרים של ר' א שג"ע נב ע"עוד ב' וכן עי(שמשמע כאן 

  .601לקמן הערה ' א ע"א או חכמה דא"ס עניינה בינה דא"אם מו
הלבשת כ "משא, א" של רדלחכמה שהיא לבושו וגילויומלאפוקי ד דלכאורה אתא "נלענ 26

מגלה שיש מורה וד ש" קוצו של יודוגמת , סתימה על כך שישגילוי שאינה אלא א"א את רדל"הא
  . מה הוא ולא נגלה,נקודה בעלמא, שם דבר

עתיקא הוא ' שבחי, כ על כך במים אדירים עמוד עד"מש' ועי. ש בלשון הזהר" ע,א" דהיינו א27
ולא נשאר לו אלא להֹשביע בצחצחות , א"ז' חלק האור שנסתלק ואי אפשר שיתלבש כלל בבחי

ותא ולכן לית ביה שיר, "סוף"ו" ראש"דוגמת , ואי אפשר לקרותו בשם, נפשו בעולם העליון
, א"ולכאורה אפשר להבין מדבריו שכוונתו לא. 'ָשם סתום'א "כ הגר"ונראה דהוא מש. וסיומא

  .ש"והיינו כמ
ראשית וסיום של : תרגום[" שירותא וסיומא דכלא" שמהחכמה נמצא ,ב"ז רצ ע"אד' עי 28
 .ים שירותא וסיומאמכונא "ב שאו"ע יב ע" ב'עיכן ו, ]הכל

לכן הוא מכוסה ולא ' ובגלל וכו, לא היה התחלה וסוף, )בשם(בעתיקא לא נקרא : תרגום 29
  .'מגולה וכו

ק הוא "עיקר ע, ל"ז' א ב"ח א"ע' ועי. א"שכתב שזהו כינוי לא, ה למשמע"ג ד"לקמן כג ע' עי 30
אמנם בבחינת היותו מתלבש תוך , ק ולמטה המתלבש בעתיק"שהוא מטבורא דא, ס עצמו"הא

  .כ" ע,ק"הנהו תלת רישין נקראים גם הם ע
ה נשתדל לבארו לקמן הערה "ובע, ס"שלענין זה אפשר לכנותו מו[והנה לענין מה שהבוצינא 

אוירא הוא , ל"ה אתעבידו וז"ג ד"ח יח ע"א על תז"בבהגר' א עי"הספירות דא' כולל את כל ט] 330
א שכתר לעולם אינו מן החשבון אלא הוא "רותא דאס הוא שי"ומן מ, ס חכמה"ומ, א"כתר של א

כ "ס הוא ג"היכלין מו' ס והן ט"א שירותא ממו"וכן בא, מלכות של פרצוף שלמעלה ממנו' בחי
  . ה ביה"ד ד"ע' וכן הוא לקמן ד. ל"עכ', בחשבון של הט
ף נראה אולי לבאר שד, ט הביא רבינו גם את הזהר בדף רפח וגם את הזהר בדף רצ"ובביאור מ

אילו בדף רפח מדבר על , שזה סתום וזה לא, רצ מדבר על חכמה דאצילות ביחס לכתר דאצילות
  .ששניהם סתומים, א"א ביחס לכתר דא"חכמה דא

א " אבל הנהגת א,ן"ז הוא רק הנהגת זו" והכוונה הוא כי עיקר הנהגת עוה, פירוש אינו מצוי31
 ' ועי,א"ש רבינו במ" וכמ,כ"א ג" א אמנם לפעמים מתגלה גם עתה הנהגת,לא יהיה רק לעתיד

ל שאינו מתגלה רק לפרקים לבד "ש לא שכיח ר" וזמ,ב"תיקונים תיקון כא בדברי רבינו מב ע
וכן משמע , כלומר שאין לנו השגה בו ,א שפירושו אינו שכיח ומושג לנו כלל"ע לד ע" ב'עי ו).ו"לש(

  .א"ז רפח ע"אדמדברי ה
ולא נמצא חוץ מאלה אורות , ום מכל הסתומיםסת, ק הוא הנר העליון"ע: תרגום 32

 .והללו נקראים השם הקדוש, שמתגלים ומסתתרים, שמתפשטים
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ש "כמדלא אתיידע  והוא רישא, 33בההוא צניעו דלא אתדבק ולא אתיידע דרעוא דכל רעוין ביה
רישא דלאו רישא ולא ידע ולא אתיידע מה דהוי ברישא דא דלא אתדבק ) ב"דף רפח ע(ז "בא
 36ש" כמש,והוא רעוא דכל רעוין שהוא מתגלי במצחא, 35' בחכמתא ולא בסוכלתנו כו34לא

                                                           
) א דעולה"נ(הא קשורא דכלא , אמר, רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון: ולהלן לשונו באורך 33

ל עד "א, אתדבקותא דרעותא דכהנא וליואי וישראל לעילא. לאתנהרא, אתקשר בקדש הקדשים
 קשורא ויחודא ושלימו לאצנעא בההוא צניעו דלא אתדבק ולא אתיידע דרעוא דכל רעוין ס דכל"א

גורם להתקשר בקדש ) העולה(למדנו שהקשר שנעשה על ידי הכל , ש"א שאל את ר"ר: תרגום [ביה
התדבקות הרצון של הכהנים ולוים וישראל למעלה עד איפה היא . כדי לקבל הארות, הקדשים

תכליתו להצניע , שכל קשר ויחוד ושלימות, עד אין סוף) ר ביארנו שהיא עולההרי כב(, ל"א? עולה
 .כ"ע] לפי שהרצון של כל הרצונות נמצא בו, באותו מקום הצניעות שאינו מושג ולא נודע מהותו

  . והוא מקומו של הרעוא דכל רעוין, א" שהצניעותא היינו רדלכאן ראיהלכאורה מ
  :תירות להבנה זוס' שכן מצינו ב, והנה יש להקשות

  . א"לקמן הרי מבואר שהרעוא דרעוין הוא גופא הרדל) א
והוא הרי מקום חיצוני יותר , ל איתא בפירוש שהרעוא דרעוין היא המצחא"ז הנ"באד) ב
  .א"מרדל

 בבחינת ,א"הרדלשל א גילוי וין הו שהרעוא דרע,א נג"ש גדלות דז" פת'עי, והנה בביאור העניין
מקורו '  עי-" דעת במקום כתר"דהיינו  (כתרספירת  הספירות במקום'  בין ינמנהדעת יות ספירת ה

שכן כמו שהדעת טמון בכח בכתר והוא , ד"וממילא יתיישב הכל בס). ג" קלח עז"א על ת"בבהגר
ומקום גילויו לעולם חיצוני הוא מהדבר אותו הוא , כלומר שדרכו הוא שמשיגים את הכתר, גילויו
, א שכן הוא גילוי שלו וזהו שאמר שזהו מקומו"דרעוין הוא עצמו הרדלכן כאן שהרעוא , מגלה
  .כ בהכרח שמקום התגלותו הוא המצחא החיצוני ממנו"ואעפ

הנזכר לעיל דהוא ' אין'שה, ד"ח יח ע"א על תז"בבהגר' שכן עי, והנה עוד יש להקשות
  ).דהיינו החכמה(א עצמו אלא האוירא "הצניעותא איננו הרדל

ואוירא , ל"ז) לקמן בליקוטים בסוף הספר' ואיתא נמי בליקוט א (ג"ז עטב " אור חיהל' אמנם עי
ונמשך האור מלמעלה כמו שהוא , ס"נהיר במ. ס"א שהוא א"מרדל] דהיינו, ס"ממו[שרשו מלמעלה 

, כלומר. א דרך האוירא"ל שעומק כוונתו הוא להארת הרדל"ועולה מכל הנ. ל"עכ, מאיר בתחתון
. א"א אור הרדלו שאוירא ה,'א ב"ש א"פתוכן איתא ב.  אלא בהתלבשו באויראא"אין גילוי לרדל

ר "א אלא רק דרך האוירא מאד"מביא ראיה לכך שאין גילוי לרדל) ד"א מח ע"כללים ח(ו "והלש
  .ש"עיי' ב והאי אוירא טמיר וכו"קלה ע

שחסד ב " ד ע לקמן'עי, א ומה מגלה הרעוא דרעוין"והנה לעניין בירור מה מגלה האוירא מרדל
ת דעתיק הוא "ות, ת דעתיק עצמו"וכן החסד דעתיק מתלבש בת, דעתיק מתלבש באוירא
  .שמתלבש ברעוא דרעוין

עד תירץ שמגיעים  ו,ן"מה יםעד היכן מגיעפקודי שהביא רבינו כאן מקשה הזהר והנה 
את דברי משוה  ש)ב"ב ג ע"כללים ח(ו "לש' עי, בביאור עומק הדברים .ס"הוא אהרי הצניעותא 

ולא עד הצניעותא , ס"מון עולה ל"כל המשם כתוב ש, ד ביה סליקו" לקמן ד עכ"הזהר פקודי למש
 גם אוירא 'ביה סליקו'ב יםנכללא "לפי הגרש) 518הערה ( מה שכתבנו שם 'עיוהנה . א"שהוא הרדל

שכן לפני כן הכל נעלם (ן הראשונים "הזו' ס הם בחי"ירא ומושאו ,ל"יהל אור הנ 'עיו. ס"וגם מו
העומד ] א"דהיינו קד[ס שעולה עד ההוא פרסא "ן עולים עד למו"כאשר מ, ולכן). באחדות אחת

. ד אליה"ן לזיווג שלה עם האוירא כדי להוריד מ"הרי שהוא עצמו מעלה מ, בינו לבין האוירא
  .ד לכל העולמות שתחתיה"וממילא יורדים מ

ממילא כמו כן , א הוא מקור ושורש לגילוי האוירא"ל נראה לכאורה שבכך שהרדל"לפי כל הנ
, ג שהחכמה הוא הנותן לבינה"אע, דוגמת כתר שהוא שורש לחכמה(ד שיורד "הוא השורש לכל מ
לפני תיקון ( אוירא נוקט בלשוןכל פעם שבא ש"א מה ע"ו ביאורים ח" לש'עי) [אמנם שרשו בכתר

הארה זו היא ו, ] בזיווגס שמאוחד עם האוירא"ג דמו"ב דס"על נתו האמיתית היאכוו) ה"המ
מתחבר עם ) ב ואמר"לקמן ה ע' א עי"או קד(האוירא ל ד"ממילא צ .רעוא דרעויןשמתלבשת ב

ע קפט "ב' עי] (ל בזה"וגם בשערות הראש ודיקנא אבל אכמ[והזיווג שלהם מתגלה במצחא  ,ס"המו
   ).א לקמן"ש הגר"כמ (רעוא דכל רעויןגופא היא והמצחא , )א"ע

' העולמות ושורש הרצון שלו יתא התיקון לכל ירעוא דרעוין הבחינת ג ש" לקמן ו ע'ועי
' ועי. ל מדברי רבינו ביהל אור"ס הוא השורש לכל זיווג וכנ"שכן הזיווג שבין אוירא למו. בתיקונם

  .524עוד הערה 
פ שמתעבה "ל אפילו למטה אינו מושג אע" ור, בסוכלתנו הוא באמא, בחכמתא הוא באבא34
 ההוא רעותא דלא , רבינו ביהל אורל"וז ).ו"לש(ב "א כג ע" כן ביאור רבינו יהל אור ח,למטה

אותו רצון שלא נודע : תרגום[  והוא אוירא עלאה דלא אתפס לעלמין,אתיידע ולא אתפס לעלמין
 ואמר לעלמין אפילו כשמתפשט ,]והוא אויר העליון שלא נתפס לעולמים, פס לעולמיםולא נת

 רישא דלאו רישא ולא ידע ולא ,א"ז על רדל"ש באד" וז,כ בניצוצא דלמטה ידיעא" משא,למטה
, ראש שאינו ראש: תרגום[ 'כו לא אתדבק בחכמתא ולא בסוכלתנוד ,אתיידע מה דהוה ברישא דא
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 ,39' כו38ובגין דאיהו רעוא דכל רעוין'  דאסתים לעילא דלא אתיידע פשיט חד כו37רישא עילאה
) ב" רפט עףד(ש שם " והוא כלל האצילות כמ,40בו הכל להתלבש בו האי רישאוכל האצילות כול

 והוא ,41'ח לעילא לעילא אית דלא אתידעא ולא אשתמודע ולא אתרשים והוא כליל כלא כו"ת
   .וזהו ספרא דצניעותא, )ה ספרא"דא "א ע( ל"י חכמה כנ"מתלבש בכל האצילות ע

אין מוסרין ) א"קידושין עא ע(ש " כמ,43לפיכך אין מגלין זאת החכמה אלא לצנועין42
ואת צנועים ) משלי יא ב(ש " וכמ,'משרבו הפרוצין כו) 44שם(ש " וכמ,אלא למי שהוא צנוע

                                                                                                                                                                      

 והענין כי במקומו הוא ,]ולא נדבק לא בחכמה ולא בבינה, ה שהיה בראש זהולא ידוע ולא נודע מ
 והוא ברישא , אמר ולא ידע,ירו דפריסוה וכשמתפשט באוירא דאזדכך והוא נ,לאו רישא כלל

 ,ס אמר למטה שאפילו המחשבה עצמה לא ידע"כ במ" ואח,' ואמר כאן כלא בסתימו כו,תניינא
כ " משא, וכאן הוא דלא אתיידע שמתלבש בדבר אחר,ידעואמר האי נהירו דמחשבה דלא אתי

 .ל"עכ, 'למעלה שלא נתלבש עדיין וכו
ולא יודע ולא נודע מה שהיה באותו ראש שלא נדבק לא בחכמה , רישא שאינו ראש: תרגום 35

 .ולא בבינה
מצחא דאתגלי בעתיקא קדישא : ולהלן אורך לשון האידרא, כאן קיצר רבינו. ב"ז רפח ע"אד 36

 פשיט חד טורנא בסימא יאה דאתכליל , דהא רישא עלאה דאסתים לעילא דלא אתידע,ן אקרירצו
' עי, פנים' בוסיטא פי(ובגין דאיהו רעוא דכל רעוין אתתקן במצחא ואתגלייא בבוסיטא , במצחא

שהרי ראש העליון סתום למעלה ולא , ק נקרא רצון"מצח שנתגלה בע: תרגום[) ד"לקמן סוף טו ע
ובגלל שהוא הרצון של כל הרצונות נתקן במצח , מבוסם נאה שנכלל במצח' שר איצא , נודע

 .]ונתגלה בפנים
 ם של רישא תנינא ֵשהוא' רישא עילאה'כתב בפירוש  ש,ב"לקמן ג עכן  ו,א"ז רפח ע" אד' עי37

כאן אילו ו, )ג"לקמן ה ע' א עי"אוירא וקד, הבחינות גלגלתא' והוא כולל ג ( רישא חווראהרי הוא
) הכולל הארת האוירא(א "שהקד, 33 הערה לדברינו למעלהנוספת  ראיה וזו, א"ייחס אותו לרדלמ

  .א"מכיון שמאירה בו הארת הרדל, א"אף הוא מכונה רעוא דרעוין כהרדל
  .33 לעיל הערה ינו וכדבר,אויראהוא כינוי ל' רעוא דרעוין'שה ואמר "דב " לקמן ה ע' עי38
ובגלל שהוא הרצון של כל ' פשט אחד וכו, הראש העליון שסתום למעלה שלא נודע: תרגום 39

 .הרצונות
והוא נמשך , )24ש לעיל הערה "כמ(עניינו פרצוף עתיק ' א"רדל'ש, ה ואף"א ד"ע' לקמן ד' עי 40

א על "בבהגר' ועי, ולכן כל עולם האצילות מתלבש עליו, והוא מקום האצילות. ק"עד סוף רגלין דא
  ).של העתיק (כל הספירות הם גלוייו, ל"ד וז"י י ע"ס

  .'למעלה למעלה יש שלא נודע ולא מתיידע ולא נרשם והוא כולל הכל וכו, בא וראה: תרגום 41
, מים אדירים נה' ועי. 33הערה  וכדברינו , עצמו ולא על מצחאא"רדלדבר על הז כאן מ"האד

 .א אחזי נהוריה שם"שהרדל, א"ז לקד"שכוונת האד
  .מיקום הקטע הזה עם הקטע הבאמחליף י "בכת 42
הצנועין הלימוד ישאר במעלתו אצל שרק מכיון , "אלא לצנועין"הטעם שאין לגלות הדברים  43

 הערההובא לעיל  (ב"ע לד ע" בבש"וכמ ,נשאר סתום, א"ס שאפילו שהוא מלביש לרדל"דוגמת המו
רק באצילות ובעולמות דאור ] של קבלה הם[נושאי הענינים , ל"ב וז"א נז ע"ה ח"ו דע"לש' ועי). 25
משום שכל נושאי הענינים שאנו מדברים בהם הוא , קרא חכמת הקבלה בשם נסתרולכך נ, ס"א

והרי הוא נעלם , מעולמות העליונים אשר למעלה למעלה אשר אין השגה ותפיסה בזה לשום בריה
. ל"עכ, ק הרי הוו כל נושאי הענינים שבהם גלוים לכל"כ כל חלקי הנגלה מתוה"משא, ונסתר מהכל

 והשיב כמו שזיווג ,מאי בושה שייך בתורה, ל"א וז"ל ר"ה א"ד ד"קז עז "א על ת"בבהגר' ועי
ה בגילוי הסוד " וכ,ל אז לא יתבוששו" ולע,ר שנולד באדם"באשתו נולד עתה הבושה מחמת היצה

כ "ש מש"יעויי, ל"עכ,  וכל זמן שאנו מלובשין באלו הקליפות צריכין אנו להתבושש ולכסות',וכו
 .באורך
 . בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות היו מוסרין אותו לכל אדם,רבנןתנו : 'ל הגמ"וז 44

 והצנועים שבכהונה מבליעים אותו ,משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה
 .בנעימת אחיהם הכהנים
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כבשים ללבושך דברים שהן ) א"חגיגה יג ע(ש " כמ45 ועיקר החכמה הזאת להצניע,חכמה
   .פרא דצניעותאכ נקרא ס"שלכן ג, )ש ד יא"שיה( 46 דבש וחלב תחת לשונך,'כבשונו של עולם כו

 שניהם 49 וכן,48 ושירותא בגילוי הוא החכמה,47א"והתחלת האצילות בטמירו הוא רדל
ש " וכמ,ל" ועיקר התלבשו בחכמה כנ, זה בטמירו וזה בשירותא דגילוי, כלל כל האצילות50הם
 בהאי מזלא פשיט פשיטותא דקוטרא עילאה ההוא רישא דכל רישין דלא )ב"ז רפט ע"אד( שם
 52'ק דאתנהיר ממזלא הוא נהירו דחכמתא כו"כ אתר דשירותא אשתכח מע" אח ואמר,51'כו
  .ש"ע

א "פ( י"ש בס" כמ, בכף מאזנים,53 כל האצילות תולה במשקולת-ספרא דשקיל במתקלא 

מקום  חכמה מים בינה אש ודעת ִב,ש"מ" והם שלש אמות א,ד" בספר וספר וסיפור שהן חב)א"מ
 שתים רוח מרוח שלש מים מרוח ,)ב"י - י"א מ"י פ"ס(  שם56ש" כמ55 רוח מרוח, אויר54הכתר

ש יסודן כף זכות וכף חובה "מ" שלש אמות א)א"ב מ"פ(  ואמר שם,*ד" והן חב,ארבע אש ממים
 ,58ה"קוין חסד דין ורחמים שהן השלשה ספרים שנפתחין בר' ל ג" ור,57ולשון חק מכריע בנתים

                                                           
ד "שת, א שמי שמכסה רזין נקרא נאמן"כתוב באדרא רבא קכח ע, ל"ב ז"ע פח ע"ב' עי 45

, ולכן נקראים מדות שנתנו גבול וקצבה אל האורות, ס שהם המשח רבות"ועשויים לכסות רזין דמ
וכדי שהמשח רבות ישאר במעלתו ', משח רבות'עיקר החכמה הוא להיות כלי ל, כלומר. ל"עכ

  .1789ה בתליסר בענין משח רבות הערה "ב ד"לקמן יח ע' ועי. חייבים להצניע אותו
 אמר להו תנינא בהו דבש וחלב תחת ,אמרו ליה ליגמרון מר במעשה מרכבה: 'ל הגמ"וז 46
 , כבשים ללבושך,רבי אבהו אמר מהכא , דברים המתוקין מדבש וחלב יהו תחת לשונך,לשונך

  .כ"ע, דברים שהן כבשונו של עולם יהיו תחת לבושך
רון הצניעות בחכמה זו וגילויו למי ב על חומרת חס"ז רצד ע"א ואד"ר קלח ע"אד' והנה עי
ולכן מי , שסודות התורה הם בכלל ברית הלשון, ה ואמר והחיות"ד ד"לקמן כב ע' ועי. שאינו ראוי

יותר מהם ] רשעי הדור[אין חייבי דרא , ל"מים אדירים רסו וז' וכן עי. שלא מצניע הוא מפר ברית
א שכתב "ע קצו ע"ב' ועי. ל"עכ, ן והמיניןאפילו אפיקורסי] אלה שמגלים חכמה זו למי שלא ראוי[

ב באריכות "א וע"ע ט ע"ב' ועי. ל"א רח"על ידי חסרון בצניעות נגרמת עליה ותיקון פרצוף לסט
' נאמן רוח'ד הוא שהחילוק בין תיקון צורת אדם לחרבנו הוא דאם האדם הוא "ותו, לשונו שם

ואם הוא מחסיר בנאמנות זו אזי הוא , אזי הוא עומד בצורת תיקון, כראוי' צניעות'ושומר על ה
  .מחריב את צורתו

לקמן ' והוא ליקוט א(ד "ב טז ע"כ בשם היהל אור ח"ד מש"א מח ע"ו כללים ח"לש' עי 47
כאן היא תחילת , אם כן. ת דמלכות דעקודים"א דאצילות יצא מהתנוצצות הז"שהרדל, )בליקוטים
 .ותשכן מקום עולם העקודים הינו מעל לאציל, האצילות

והנה . )ו"לש(ד "ב קיז ע"ה ח"ש בדע"ז בבריאה הוה שם שירותא בגילוי מהבינה כמ" וכן עד48
עולם האצילות יכול  בחכמה ס"ות ארק על ידי התלבשש' ע ב"ח אבי"ענראה דיסוד דבריו הוא מ

 וכן יצירה על  בבינהס" אעל ידי התלבשותועולם הבריאה אינו יכול לקבלו אלא  ,ס"אמלקבל אור 
  .ס במלכות"י התלבשות אור א"ק ועשיה ע"ס בו"י התלבשות אור איד

 .'והן'י כתוב " בכת49
 .י"בכת' הם' נמחק 50
אותו ראש של כל הראשים שלא , באותו מזל התפשט התפשטות של הקשר עליון: תרגום 51

 .'וכו
  . ק שמאיר ממזל שהוא הארה דחכמה"מע, מקום שההתחלה נמצאה: תרגום 52

ט הביא רבינו ראיה "ע מ"וצ, 30ל הערה "א כנ"לחכמה דא" חכמתא"כאן בוכוונת לשון הזהר 
 .לדבריו דווקא מכאן ולא מחכמה דאצילות כדלעיל

ב "ד עדף ' א אופן ד"מא "פ י"א על ס"בהגרמשהבאתי , )9הערה (בהרחב דבר יעויין לעיל  53
  .ה כף זכות כף חובה ולשון חק מכריע בינתים"הכללים הללו ה' בנוי על גשכל העולם כולו 

ד שזהו מכיון שהדעת נוצרה מהעטרין "ה א ע"לקמן בהגה' ועי, 'ח מוחין דצלם ח"ע' עי 54
  .א ששרשם מהכתר"דאו

הוא מובנים דבריו כאן שולכן  , כתר'הרוח המדובר כאן הוא בחי שאיתא י"על סא "הגרבב 55
  ).33לעיל הערה ' עי" (דעת במקום הכתר"גופא בחינת 

  .והכוונה לביאור רבינו על ספר יצירה שם' כמו שכתבתי'ת הם "ל לכאורה שפירוש הר" נ56
 ' וכן עי. דעת המתפשט'יהוא בח' לשון חק' ש,כו בבית נתיבותפתח ש פרצופים " פת' עי57

לומר לך . כ"ע, ת" המתקלא הוא סוד הדעת המתפשט בז,ל"תיקון כו זנתיב הש בית נתיבות "פת
כ הינו מוליד "כמו, קוין' בנוסף להיותו מעמיד את הצורה דג, הרי הוא נקודת התיקון, שהמתקלא

  .ומגלה את הארת צורה זו לספירות שתחתיו
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ש " כמ60 העולם59ז נתקיים" ועי,נתייםי במים חסד אש גבורה אויר ממוזג בין חום לקור מכריע
א "עד' בעובדא דבראשית הוה מחלוקת שמאלא בימינא כו) א" ע)יז( דבראשית דף י(בזוהר 

 , וכן בהרבה מקומות,61דאיהו יום תליתאי עאל בינייהו ואפריש מחלוקת ואסכים לתרין סטרין
 ולכן נקראו כף ,64אלאג בשמ"ח בימינא וה" ה63 ומתגלין באצבעות62ב מלבישין את הידים"וחו

 וכן ,65ש למטה כי הלשון יורד בתוך הגרון בין הידים" ודעת הוא הלשון וכמ,זכות וכף חובה
ה "ה והחיות רצוא ובד"בד) ג"יג ע((ש למטה " וכמ67הלשון} ג"א ע{י " בפה ע66עיקר זיווגם
  .68נקרא לשון) )ד"יד ע( לישן ממלל

                                                                                                                                                                      
דאי אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של  רבי כרוספאמר: ב"ה טז ע"ר 58

א שם "א ובגר"ע' ז ה"ת' והנה עי. כ"ע, רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים
הוא " ספרים נפתחים' ג"ב שהמציאות של "ע צט ע"ב' וכן עי, הוא גילוי של המתקלא" ספרים' ג"ש

דהיינו ',  ממילא דווקא שם יש גילוי של כל שלשת הספרים כא,ה נהיה תיקון לעולם"מכיון שבר
  .ימין שמאל ואמצע

ספרים כף '  והם ב, שהכל נכתב בפרקי היד,וכל מעשיך בספר נכתבין, ל"זא "ע רמב ע"ב 'עי
ס בעלי גדפין " וז, וספר השלישי בלשון חק מכריע בנתים דעת המכריע באמצע,זכות וכף חובה

ידים שהם הגדפין '  ב,ב"דחו' בעלי גדפי מסט'  והם ב, כל מעשיוםי עם האדם וכותבםההולכי
 דיצירה ם כי בעלי גדפין הם מלאכי, וכן הנשמה מעידה בעצמה על מעשיו הוא בסוד הדעת,כידוע

כ נשמתא הוא בסוד הדעת שעולה " משא,א המקנן ביצירה" דרגא דז,ג"שאין אחיזתם אלא בחו
ב דלא "ה חו" והם י, הם תמיד בחיבורא כידועלותואצי ובריאה ,למעלה בבינה דרגא דבריאה

'  והרי הם ג, ולכן נשמתא הוא בדעת,א" או,ב" וכן הדעת תמיד מכריע בין חו,מתפרשין לעלמין
ז אמרו " וע,א"ה לעיין כל מעשי ב"ספרים הנפתחים בר' ס ג" וז,א"שבהם מעידין על מעשי ב' ספרי

  .ל"עכ, ל והיד כותבת"רז
ולכאורה לפי זה הוא אמור . של בינוניםהוא הקו האמצעי והוא ר האמצעי ספהנה נתבאר דה

הוא צריך להיות עליון , איברא אדרבא. שכן הוא בדעת, היה להיות שפל יותר מספרן של צדיקים
שער ש "פתב 'עיו .א הרי הוא נקודת שורש התיקון של כל השיעור קומה"מכיוון שהוא מעד, יותר

שבמקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים  הבינונים באמצע מכיון  דכתב שדווקאא"לפתח א "א
לקבל את הארת הדעת למקום גבוה יותר  עולים שבעלי תשובה כלומר .יכולין לעמודגמורים 

ביחס  (על ידי אמא שאין בה חטאהוא א " שתיקון הז,'הפתח א "זש שער "בפת יעויין עוד ו.עלאה
  . ממדרגת צדיקים גמוריםההגבו ל התשובהבעמדרגת  ולכן ,)ת"לחג

 .'תקייםמ' 'הגיי " בכת59
הולדת שורש לקיום המין וממילא שהמתקלא עניינו  ,ש פנימיות וחיצוניות י" פת' עי60

דהיינו שאין בעולם קיום , שקיום הוא מכח עלייה בכתר', פרק ז' ש נתיב הקלי"פת' ועי. תולדות
והקו האמצעי הוא , ממקום עליון יותרלשום דבר מכח עצמו אלא לעולם הוא מכח קבלת הארה 

 ,א"ב קו ע"ו ביאורים ח" לש'אמנם עי. שבכל דבר שעולה לקבל שפע זה לתכלית קיומו' לבדו הבחי
על ידי שכוונתו לומר שאין סיבה לעולם להתקיים אלא , שהבין את דברי רבינו באופן אחר

הא מקום לבחירה וזכות של  ובאופן זה י, בחירהנטות לימין ושמאל כלומר על ידיהאפשרות ל
  .המקבלים

עמוד האמצעי שהוא יום ' במעשה בראשית היה מחלוקת בין שמאל לימין וכו: תרגום 61
 .המחלוקת ויישב את שני הצדדים) בין בעלי(השלישי נכנס ביניהם והפריד 

 .א"ב דאצילות מלבישים את הידים דא"כלומר חו 62
גילוי מחשבותיו הינם  שרוב , עצמואדםענין זה במשל ל שרואים ,א"א ס"ש גדלות דז" פת' עי63

  .אצבעותיועל ידי מעשה 
א יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו באוירא "ב דרדל"והכלל מחו, ל"וז ,והכללה "דא " לקמן ו ע' עי64

ב דעולם "שהם חו, א"כ אתגניזו באו"ואח, ג"ומשם חו, י"ג דע"והן בחו, א"ב דא"שהן חו, ס"ומו
 710לקמן הערה ' ועי. ל"ג דיליה עכ"א שהן חו"ב דז"כ בחו"ואח, א"ג דא"בחווהן , האצילות בכללו

עטרין  א הרי הם"עניינם החלק התחתון דפרצופי או 'ג דיליה"חו'הכ בביאור דברי רבינו אלו ש"מש
ונקראים , א" פנימיות הדעת דזא שנעשים"דהיינו הארת החסדים וגבורות היוצאים מאו [א"אוד

פ אין הגילוי אלא "א מלבישים על כל הידים אבל עכ"ולפי זה יתבאר דאמנם או]. א"עטרין כלפי ז
 .א"בחלק המלביש את האצבעות שכן שם נמצא החלק התחתון דפרצופי או

דעת כוונתו ל' בתוך הגרון'נראה דלשון רבינו  ולכן , מתפשט בגוףלשון שה,א" לקמן טו ע' עי65
ומאד מובן על פי דברינו לקמן , ת"א שהבינה שירדה בגרון עניינה ישסו"ע לג ע"ב' ועי .המתפשט

  .ש" יעוי86הערה 
 .הערה הבאה' עי,  חוץ ממנואבל יש עוד זיווג, הוא בפה ב"חודזיווג ' עיקר'ל ד"ר 66
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השפעת ) א"תענית כג ע(ש " כמ,ייםואמר לשון חק לפי שבחסד אין יכול העולם להתק
 כעסת אין )תענית שם( ש" כמ, וכן בדין אין יכולין להתקיים,עליהם רוב טובה אינם יכולים לקבל

 שחסד נותן עושר .'ראה שאין העולם מתקיים בדין שיתף כו) 69מ"ר בכ"במ(ש " וכמ,'יכולין כו
ריש ועושר אל תתן לי ) חמשלי ל  (ש" כמ, ושניהם אינן טובים לעולם, ודין נותן ריש,יותר מדאי

 וזהו כל התיקון .נתקיים העולם70ז " ועי,ה בכל המדות" וכ, וזה חק כדי צרכו,הטריפני לחם חקי
א "ג חסדים לז" והדעת הוא המכריע ובו כלול חו, והוא כלל כל האצילות,כמו שמפרש והולך

 כף ,73 כלל האצילות והשם נמצא כי במתקלא.)ב"רצא ע( ז" וא72ר"ש באד" כמ,71'וגבורות לנוק
ג נכללין " המתקלא שכל ה75 והנוקבא היא כלל.74ה"נ ו" ולשון חק זו,ה"ב י"זכות וכף חובה חו

 במתקלא נגד ,א"ש דשקיל נגד ז" וז,76ת הוא השוקל ומכריע" ות. שהיא כלל הכלכידוע ,בה
 רק עטרא  והיא, מקבל כל התרין עטרין77 והוא, והן כלילין שניהן במשקולת של הדעת,'נוק

  .)ב" קפז עכי תשאמ "ער( כידוע 79א נקרא שקל הקדש והיא מחצית השקל" לכן ז78דגבורה

                                                                                                                                                                      
זיווג זה הוא , זיווג על ידי דעת עליון והוא בראש' א: א" באויווגיםז'  שיש ב,ב" לקמן יד ע' עי67

וממילא אינו , והוא רק בשעת דיבור, י הלשון ודעת המתפשט"זיווג בפה ע' ב. תמידי ללא הפסק
אמנם הבאת העולם לידי תיקון ושלימות לעולם אינו , קיום העולם תלוי בזיווג התמידי. תמידי

ע צט "ב' י וע.)ד"יג ע' עי(א "דא שבגרון א" זה הזיווג הראשון הוא מאושורש.  אלא על ידי הדיבור
א "שזיווג או, ש שבירה טז"פת' ועי. ז"מו "פי "בסהנזכר ברית הלשון א שבפה הוא "זיווג אוא ש"ע

  .א"כ הזיווג התדירי שהוא אב"משא, פ ולכן זהו זיווגם העיקרי"שבפה הוא זיווג של פב
כ הערה "משש " ע, ולא דעת המתפשטא היסוד דדכוראון הו שלש,ג"א וטו ע" לקמן טו ע' עי68
1579.  

 ולא אמר -ברא אלהים ל "וז[י בראשית א א "זו אלא ברש' אצלינו במדרש רבה לא נמצא כגי 69
והקדים מדת שבתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין וראה שאין העולם מתקיים ' ברא ה

אמנם בלשונות ] אלהים ארץ ושמים' והיינו דכתיב ביום עשות ה. רחמים ושתפה למדת הדין
 ). ועודפסיקתא רבתי פרשה מ(מ "שונות נמצא בכ

בתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין וראה שאין 'ל "כ חז"מש, לפי העניין יתבאר 70
' שיתף עמו מדת הרחמים'ואילו , ן שמתוקאי על עולם הנקודות והמלכין קדמאי' העולם מתקיים

' נתקיים העולם'שעל ידיהם הוא ש, ה ומלך הדר"י התגלות שם מ"הוא התיקון דמעשה בראשית ע
  ).ח שער השבירה פרק ו"ע' וע(

שעיקר הגבורות נשארים בזכר ורק הארתם היא שיורדת ' פרק ג' ח שער תיקון הנוק"ע'  עי 71
 .'לנוק

 ואתפשט רחמי בדכורא ,האי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינאתאנא , ל"ב וז"א ע"קמ 72
זו , למדנו: תרגום[ לסטר אחרא ותקין מיעוי דנוקבא בסטרא דדינא) א ונהיר"ס(ואתעבר ונקיב 

הזכר ועוברות ומנקבות את צד ' ומתפשטים הרחמים בבחי, התפארת כלולה ברחמים ובדין
 .ל"עכ, ]ובזאת נתקנו מעי הנקבה בצד הדין, האחור

  .ה"כלל שם הוידהיינו  73
א "הרי הם פנימיות פרצופי ז', ג והם מתחלקים לבחינות דכר ונוק"דהיינו שיש בדעת חו 74
 ).ג"לקמן לו ע(' ונוק

 אך ,ש למטה בסמוך" כמ,נקרא רק מחצית השקלהוא ה ו, הגם שאין לה רק עטרה דגבורה75
 והיא איתנטילת ,קוין'  שהם ג,ה"ת נ"גבורות שהוא מהגבורות דחג' מכיון שבניינא הוא מהה

  . )ו"לש(י בזה בארוכה קצת תא כתב" ובמ, והכללות של כולם,כ הרי היא הסופא דילהון" א,מכולהון
וזהו  ,ההעברה לתחתוניםבאשר היא נקודת  ,כלל המתקלאהיא  'שהנוק, ד לפי דבריו"ונלענ

שכן רק הגבורות ,  שונה מהחסדיםזה סגולת הגבורותבו, )60ל הערה "כנ(עצם ענין המתקלא 
ואכן עיקר תוצאת הזיווג תמיד נמצא אצל (יכולים להעביר הארה לתחתונים באופן שיוכלו לקבלו 

ס "א הוא במו"שעיקר תיקון א, ה ותיקון"ג ד"ע' ומצאתי ראיה לדברים מהך דלקמן ג). האשה
ו כללים "לש' ועי). א"ס היא הגבורה שבא"שמו, א"א פה ע"אורים חבי' ועי(ומשם מאיר לתתאי 

  .א בכל עולם ועולם הוא כלל כולם וגילוי של כולם"דז' ג שנוק"ב כא ע"ח
ת נקרא דעת כדאיתא לקמן יד "ות, דעת המתפשט' עומק כוונתו לבחי' ת"ת'בכותבו כאן  76

  . ת"שכן הדעת הוא פנימיות הת, וטעמו. ה"ה וכ"ד ד"ע
  .א" ז77
 .א"דף טז עיתבאר לקמן  78
 ,הדעתש כלומר. כ"ע , במשקל הוא דעת בדכורא שקל הקדש כידוע,ל"ג ז"לו עלקמן  ' עי79

 יש א"שכן לז, א"לזבעיקר  הוא שורש , ולכן כשמתפשט.ן" הוא הנשמה של הזו,שהוא המכריע
 .יש רק גבורות' לנוקאילו  ו,ג"חו
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 דעת שוקל בין שני 80דשקיל במתקלא, ואמר פעם אחר ספרא על ספר השני שהיא בינה
דצניעותא ) ב (',ספרא נגד חכמה שהיא שירותא י) א (,פרצופים' תיבות נגד ה'  ואמר ה,הספרים

כ "ובג'  כו81רישא דלא ידע) ב"דף רפח ע(ז "ש בא" כמ,א" רדל,יא הצניעותאא שבו תל"נגד א
ד ובו תליא " והתחיל בחכמה שהיא שירותא יו',והיא קוצו של י, 82 תליא איןהק נקרא אין דבי"ע
) ה (', ו,ל" מכריע כנ, שקל הקדש,א" ז,דשקיל) ד (',ספרא נגד בינה ה) ג (,83ד"ק קוצו של יו"ע

  .ל"פרקים כנ'  וכנגדן חיבר ה,'ל ה"לל המשקולת כנכ' במתקלא נגד נוק
ומלכין '  דעד דלא הוי מתקלא כו)ב"ב ע( ו" כמש,84נ"ועיקר המתקלא הוא בשביל זו

כ " הוא ג,ב לא הוו משגיחין אפין באפין"כ על חו"ג דאמר ג" ואע,ת"קדמאין מיתו שהן ז
טז ((ש למטה " כמ85ין ולקיימםנ כי הזיווג הוא אינו רק להוליד בנים ולתת להם מוח"בשביל זו

דברים ( כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף , אם הבנים,י הבינה" והכל הוא ע,)ה אתחשכת"בד) ג"ע
 נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא 87ז שם"ש בא" וכמ,כידוע 86נ" שהיא מתפשטת בזו,)לב יא

 אבל אבא ,'ר יוצא כוד ונה"ונגיד בכל גופא ואשקי כל אינון נטיעאן הה' א כו"ועייל ברישא דז
כ "והחכמה מאין תמצא ובג) איוב כח יב(ק דכתיב "והאי אב נפיק מע) א"רצ ע(ש " כמ88טמיר

                                                           
 .)ו"לש( ג" וכן הוא בספר הליקוטים קלט ע80
ראש : תרגום[  ולא ידע ולא אתידע מאי דהוה בהאי רישא, רישא דלאו רישא,ז"ל האד"וז 81

 .כ"ע ,]שאינו ראש ולא יודע ולא נודע מה שהיה באותו הראש
לקמן ( ועליו נאמר ,א שאינו מושג כלל"מתלבש רדל) א"בא(ל שבו " ר,ל" זב"ע טז ע"ב ' עי82
 ' ועי,א לשון התלבשותו ה'תליא'ולה אם כן דלשון ע. ל"עכ, 'ברח לך אל מקומך') ב" כב עצ"בסד

  .ק"ל כוונתו שהחכמה לבוש לע"ולפי הנ' ק"חכמה ובו תליא ע'א "המשך לשונו של הגר
כן  ש,ו בדבריו"וכמו שבאר הלשח "בשם התז) 16הערה (כ לעיל " החכמה קודמת לכתר כמש83

  .וי החכמה יש גילוי של הכתררק אחרי גיל
 מההכן  ש,ן"ו בז הינם ברזין עליונים)א"קכח ע(ר "ד האת דיבורי תחילט"מ יתבאר לפי זה 84

שכן הוא עיקר , ק"בוהוא  שעיקר השם ,א"ב יט ע" יהל אור ח' ועי.כ כאן" והתכלית וכמשהעיקר
  .הגילוי כדאמרן

זיווג דעיבור ראשון : מיני זיווגים' ומר יש גכל.  וקיום,מוחין,  גוף הבנים:דברים' גנמנו כאן  85
לקמן ' עי(זיווג דעיבור שני ועניינו הולדת המוחין והשפעתם בבנים , שעניינו עצם הולדת הבנים

' עי(א "וזיווג תמידי ועניינו קיום מציאות התחתונים והוא על ידי זיווג אב, )ה אתחשכת"ג ד"טז ע
  ).'ז' ח שער מלכים פרק ו"ע'  ושני עיבביאור ענין עיבור ראשון) (לקמן דף יד

ת המה "וכידוע שישסו. ת"ישסוהוא כינוי ל 'כנשר יעיר' 'שבחי מבאר ש,א לח"ש א" פת' עי86
ולכאורה יש לומר שרבינו בא לחדש שהמדובר כאן הוא דווקא יסוד , א"התחתונות דאו' הבחי
  .ה הבחינה התחתונה שבהן"ה, דבינה

'  והוא הדעת דז,א" ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל,ל" זב"כד עא " יהל אור ח'והנה עי
 ובו מתלבש יסוד דבינה ,י" כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע,תיקונים דגולגלתא

לכן , וקאים בתוך יסוד דבינה דלא מתפרשין, עיקר הדעת הוא יסוד דחכמה. 'וכוונעשה לו דעת 
  . ל"עכ, אינו אלא בדעת יסוד שלהת "והתגלות הבינה בז. על שמה' נק

ובאמת  .שורש הדעת המתפשטלבחינת היותו ' בינה'כאן באומרו כוונתו ד, עולה מדברי רבינו
ליסוד דבינה ' בינה'כוונתו כאן באומרו , ביתר פירוטו. בינהנקרא  דעת המתפשטא ש"ו עלקמן  'עי

א והוא "בשים בדעת עליון דזת מתל"וישסו, ת"ומתלבשים שניהם בישסו, שנכלל בה יסוד דחכמה
וממילא במקומות רבים בדברי רבינו כאשר ). ה כאן"ד וכ"לקמן יד ע' עי(מתלבש בדעת המתפשט 

או שמא ליסוד בינה , בתחילה יש לעיין אם מתכוין הוא למידת בינה הכוללת', בינה'מזכיר 
תחלפין פעמים ל דלכן הוא שהשמות הללו מ"ונ. ל"כמתבאר כאן על כל בחינות התלבשותה כנ

  ).76ל הערה "ת כנ"ולעתים ת(ת "ולעתים ישסו, שלעתים תיקרא הדעת בינה, רבות בדברי רבינו
 ועייל ברישא , ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתאתאתגליף האי חכמא :ב" רפט ע87

ד " הה,אינון נטיעאן כל אתמשיך ונגיד בכל גופא ואשקי ומתמן ,דזעיר אנפין ואתעביד חד מוחא
התלבש אותו חכמה והוציא נהר אחד : תרגום[ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ) בראשית ב(

ומשם נמשך ויורד בכל גוף , א ונעשה מח אחד"ועולה בראש דז, שיוצא ויורד להשקות את הגן
עניינו התבונה ' חד נהרא'שה, ה ומתכסיין"ד ד"לקמן טו ע' עי. כ"ע, 'וגו] ומשקה כל אלה הנטיעות

שהחד נהרא , ה וזה יקרא"ב ד"לקמן טו ע' ועי. א"המתפשטת יחד עם הארה מאבא לרישא דז
  .86וכדברינו הערה , א"י של בינה שנעשים גופא דז"עניינו נה

דכאן ' אבא טמיר'שבחינת ה כ"ממילא בע, וד דבינהא יסי הל"הנ' חד נהרא'בחינת ה אם 88
א כד " יהל אור ח'עיו .הגלוי'  הנוקהדכר שבו לא נזכרת כאשר' שכן בחי, יסוד דאבאדווקא  עניינו

  .ד"לקמן טו ע' ועי, 86ל הערה " הנג"ע
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) שםאיוב (ח כתיב "ת )א"ז רצ ע"אד(  כמו שמפרש והולך,89א"ל אפילו לז" ר,לא אשתמודע
א רז) ב"דף קמא ע(ר "ש בא"ק כמ"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ל ז" ר,'אלקים הבין דרכה כו

והוא  )א"ז רצ ע"אד(  ואמר שם,'אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"דע
 ועיקר ,)ב"כג ע( ב"ש לקמן סוף פ"ק נקרא הוא כמ"ל ע" ר,90'ידע את מקומה מקומה ממש כו
,  ספראפעמים' ש ב" וז,92נ" ואמא להתפשט בזו, ולהתגלות91חכמה הוא להתלבש הצניעותא

 וספרא השני ספרא דשקיל , ספרא דצניעותא על חכמה בשביל צניעותא}ד"א ע{הראשון 
 שהיה משמע ,ש ספרא דצניעותא" ולא אמר ספרא דמתקלא כמ,במתקלא בשביל המתקלא

  .93 אלא הספרא נשקל ונתגלה במתקלא וזה דשקיל במתקלא,שהוא גילוי המתקלא
י נתן " וע,ל"ספרים של המשקולת נברא העולם כנ' ד שהם ג"י חב" וע-ה "הגה*

' אצבעות בזו וה'  ה, ששני הידים הן כעין שני לוחות,'כף כו 94ספרים שהן' ב הן ב" שחו,התורה
י " והתורה נתנה ע,)שמות לב טז(  והן הכותבין מכתב אלקים חרות על הלוחות, כמו בלוחות95בזו

ני  ובו נכלל כל שבש, והוא הלשון,96י דבור עשרת הדברות לישראל" וע,מכתב על הלוחות
                                                           

 פירוש ).ו"לש(ד "א יא ע" יהל אור ח' ועי,ד"ריש פ וכן ב,ה לא אתחזי"ד סוף ד" לקמן ד ע' עי89
ד כתוב שאסור להסתכל "ובריש פ, ד איתא שאפילו חכמה לא אתיידע ממה נהיר"ע' לקמן ד: דבריו

 ".שמים" א בבחינתהומזה למעלה  ון" זואינו אלאשכל עולם וביהל אור מבואר , מבינה ולמעלה
ב "ה ח"ו דע" לש'ועי.  התלויים במעשה התחתוניםר שבו " אינו יכול להשיגם כי אם גא"ואפילו ז

. השורש שורשאת ולא ה שורשאלא את  ה מכיראינה שמכאן לומדים שכל בחינה ' דכג"כג ע
א אינו יכול להכיר אלא את שורשו דהיינו יסוד דבינה ולא את שורש שרשו הרי "ל שז"ממילא צ

  .הוא יסוד אבא
 רק ,החכמה ממש ל שאין משיג" ר', דרכההבין' והוא א" הוא ז'אלקים' ,ל"ב ז"ע רטז ע" ב' עי90

ס "ל שורש החכמה שהוא מו" ר'והוא ידע את מקומה' ,ק" אבל ע.מה שמתפשט ממנו דרך בינה
  .ל"עכ, שאבא נפיק מתמן

  .'בו צניעותא' 'י הגי"בכת 91
 .ת"ה ישסו"לאמא תתאה ה' אמא'כ "משכוונתו ב, 86אם כדברינו לעיל הערה  92
 .והוא המתקלא, נ"כלומר שכאן יש גילוי של הבינה תתאה בזו 93
 ".כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתיים: "א"ב מ"י פ"ס'  עי94
והשני הוא אותו , הוא ספר כפי שהוא כתוב' שא, הספרים' לעיל ביאר רבינו את עניין ב 95

והנה מבואר כאן כי אף שני הלוחות מקבילים . רא על ידי אחריםהספר מבחינת הבנתו כפי שנק
שעל הלוח הימיני , ע קצת כיצד הדבר מקביל לפי חלוקת הכתוב שם"לשני הספרים אמנם צ

  . על הלוח השמאלי כתובים המצוות שבין אדם לחבירוו, כתובים המצוות שבין אדם למקום
נון לימינא וחמשה לשמאלא ואינון דשמאלא  הכי תאנא חמשה קלין אי):ב"עפד (יתרו זהר ' עי

כלילין בימינא ומן ימינא אתחזי אינון דשמאלא והכא כולא איהו ימינא ואתכלילן אלין באלין מאן 
של ) חקוקות בלוח(חמשה קולות היו , כך למדנו: תרגום[ 'הא כיצד כו' דא חמי כו' דהוה מסט

ומן הימין היו נראים אלו , יו כלולים בימיןואלו של השמאל ה. של שמאל) היו בלוח(הימין וחמשה 
ש ושם "ע] 'מי שהיה בצד זה ראה וכו. וכאן הכל הוא של ימין ונכללו אלו באלו, שבשמאל

' במכילתא כיצד ניתנו עשרת הדברות חמשה על לוח אחת וחמשה על לוח אחת כתיב אנכי ה
 וכנגדו לא תנאף ךלהיה יא כתיב ל' אלהיך וכנגדו לא תרצח מגיד הכתוב שכל מי שהוא שופך כו

' ועי, ב"ז עב ע"א על ת"מבהגר ('ואומר שני שדיך כשני עפרים ואומר ידיו גלילי זהב כו' מגיד כו
  ).ה ומינייהו"א ד"ז טו ע"א על ת"עוד בבהגר

דעשרת הדברות ' דיבור'והנה יש לדייק בלשון רבינו שנקט שעיקר הדברות קאי על ה 96
שכן דווקא בדיבור יש חיבור של גילוי המחשבה לקליטתו , וחותלישראל ולא על כתיבתו על הל

  .'ספר'ו' ספר' 'הבחי' א ואילו הלוחות עצמם הם ב"המבואר לעיל א ע' סיפור'ה ה"ה
וכל העם ראים את ') שמות כ טו(יש לעיין בפסוק , דעשרת הדברות' דיבור'בביאור בחינת 

י "רש' פיו .' העם וינעו ויעמדו מרחקהקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא
 היוצאין מפי -  את הקולות . רואין את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר-רואים את הקולות 

 - את כל הדברים האלה ה וידבר אלקים "בד) שם שם א(י לפני זה "רש' ל' וכן עי. כ"ע, הגבורה
ל עוד "כ מה ת" א, לומר כןה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם"מלמד שאמר הקב
  . כ"ע,  שחזר ופירש על כל דבור ודבור בפני עצמו,אנכי ולא יהיה לך

אין בנבואת הנביאים , ל"ז) פרק לא' שער ד, מ אבן גבאי"לר(ק "עבה' ובביאור גדרי הדברים עי
, וזה בא מקול למעלה, אלא זה בא מיחוד פנימה, ו"והשגותיהם מדריגה בכלל הבריאה הגשמי ח

שהרי , וזה רוח הקודש,  במעמד הר סיני]ות שהיו[וזה הקול, למעלה אין קול ודיבור נחלקיםו
אם כן . ל"עכ, ומדבר מאליו, המדבר ברוח הקודש לא ישמע קול אלא הרוח ההוא תבא בקרבו

אי 'ולכן היה גילוי מה ש, ק"הנבואה המבוארת בעבה' יוצא שהדיבור של עשרת הדברות היה בבחי
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 ,שכולם בלשון 98מוצאות'  וכן בלשון בה,97ח פרקין" לכן בידים נכלל כל האותיות בכ,הלוחות
שמיך מעשה אצבעותיך ' וימיני כו' אף ידי כו) ישעיה מח יג(ש "וכן העולם נברא בידים כמ

  .'בדבר כו) תהלים לג ו(ש "י הדבור כמ" וע,)תהלים ח ד(
  

 ומלכין קדמאין ,ן אפין באפין לא הוו משגיחי,תאנא דעד דלא הוה מתקלא
  . וארעא אתבטלת, וזיוניהון לא אשתכחו,מיתו

 ולפי שהיה להם הדבר ,עם אחרת מכאן מתחיל הספר לפיכך חוזר לומר תאנא פ-תאנא 
  . לכך אומר תאנא99בקבלה

 ,נ" והענין הוא זו,ר"קוין חד' ל ג" מתקלא הוא מאזנים הנ-  100דעד דלא הוה מתקלא
 וצריך למכריע ביניהם כלול משניהם , אור וחשך101 דין שהן יום ולילהדדכר הוא חסד ונקבה

אתפשט  )ב"כו ע( ג"ש לקמן פ" כמ102י נתקנו כולם" וע,'והוא יסוד עולם צדיק והוא מבסם לנוק
 מפורש שתיקון ,דכורא ואתתקן בתיקונוי באמה בפומיה דאמה מלכין דאתבטלו הכא אתקיימו

 הלשון חק שמכריע 103 והוא,י שלא היה המתקלא"יתו עהוא ביסוד ושם נתקנו כל המלכים דמ
ח "ז( ה"נו'  מקבל מלמודי ה,)א" סא עאחרי מות זהר(  שיסוד נקרא לשון למודיםכידוע ,נ"בין זו

נ האמה ופי " כי בו זו,104ג" והוא כולל חו,)א" סא עאחרי מות זהר( ה" והשפתים הם נו,)ד"לד ע
 עד 105 לכן ערלה חופפת עליו שהם לשמאלא,ורותא בו גב" שהיא מלכות ז, עטרת היסוד,האמה

) א"פקודי רנח ע(ש בזוהר " כמ, נתקן כלאה אז מתגלה חסד בפום אמה ובי,שמעבירין הערלה
 וכד איהו ,' איהו נטיל כלא בגין דכלא איתקן בגיניה כו,106יוסף הצדיק איהו שלימא דכלא

                                                                                                                                                                      

סיפור שמבאר ' וזהו בחי, והוא גופא ראיית הקולות היוצאים מפי הגבורה' ומר כןאפשר לאדם ל
 ).סיפור' היא הבחי' א שאמירת עשרת הדברות בפעם א"ע נח ע"ב' עי(כאן רבינו וכדאמרן 

 .א"זהר פנחס רמה ע'  עי97
  .'א ג"ח טנת" ע' עי98
 הוא בעבור שכל אלו םרי במלת תניא לפי פשוטן של דב]ר"אד [התחיל, ל"וזא "ע ב ע" ב' עי99

שברייתא , ב"ע צד ע"ב' ועי, ל"עכ, ש בזוהר בכמה מקומות"הרזין היו להם בקבלה בברייתות כמ
י " תניא הוא בנה,ל" זא"ע'  ברית יצחק א'וכן עי, ל"עכ, היא דבר שהיתה סדורה בפניהם מקדמונים

  .ל"עכ, שהם ברייתא לבר מגופא
ה "א ד"כ לקמן ג ע"כמש, ק"ה הזיווג שבין אוירא לבוצדעניינ' עד דלא הוה מתקלא'לשון זו  100

שלא היו שום ) 170 ו126לקמן הערות ' עי(ו "והנה על פי דברי הלש. ה שם"ובהגה, א לא"בא
א "ק ואו"ה הבא היא לאוירא ובוצד"יקר כוונתו כאן ובדל שע"צ, פרצופים באצילות עד התיקון

  .ק"דא
 .)ו"לש( המכריע ביניהם הוא מעלות השחר עד הנץ וכן בין השמשות 101
 מוכחמכאן פ "עכ. ה והכלל הוא"א ד"לקמן ו ע' ועי, דהיינו כל העולמות מתחתיו' כולם' 102

 15לעיל הערה ' ועי. )ירה טזש שב"וכן כתוב בפת(אלא זיווג גרידא  מכריע איננהשעצם המתקלא 
  .106לקמן הערה ' ועי, כ בשם היהל אור"מש

והדבר סותר לכאורה את . מדת היסודעיקר ענין המתקלא הוא לכאורה עולה מדבריו כאן ד 103
מ שהמדובר הוא בדעת "רבינו דעיקר עניין המתקלא הוא דעת וכדברינו בכדבריו עד עתה דביאר 

ויש ליישב . ל"ושוב קשה כנ' דעת הוא הלשון'ב כתב ד"סוף א ע' וכמו כן עי). 57הערה (המתפשט 
דעת וממילא כשמדבר שכן הדבר פשוט שיסוד הוא תכליתה של התפשטות ה, דלמעשה היינו הך

רבינו שהיסוד מקביל ללשון שכן בשניהם ' ד שכ"לקמן כו ע' עי, וביתר עומק. מזה כוונתו גם לזה
א "פא עז "א על תיקו"ז בבהגר"כ ע"מש' ועי. ברית המעור' ברית הלשון וא' א, שייך עניין הברית

  .כ" ע,' ודעת ויסוד הוא א, והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח,ל" זה ביה איהו"ד
  .יסוד כולל חסדים וגבורותכלומר שה 104
בדפוסים , א"לד ע(ם ש בתיקוני"כמל "זא "י ו ע"סא ל"בהגר ' עי. לשמאלה נוטיסוד כלומר 105

 )ב איתא כגירסת רבינו"אמנם בזהר בראשית בהשמטות רנב ע, ש"שלנו לא נמצא כהאי לישנא עיי
  .ת נטל לימינא ויסוד נטל לשמאלא"דת

דלכאורה דיש להסתפק אם כוונתו ליסוד , בלשון רבים' הם'רבינו באומרו ע בכוונת "אמנם צ
 'ח דקיימא ליה כסברא האחרונה עי"ונראה אולי לומר מלשון הגריא. י"ועטרת היסוד או לכל הנה

  .כ"ע, י הוא לשמאלא"ת הוא לימינא ויסוד שכולל נה" חג,ל"ב ז"ע קכא ע"ב
אינה פעולת מדת ' שלימא דכלא' לשון ותמשמעא ש" יז עבראשית ו,א" רו עויגש זהר ' עי106
 .וממילא על ידי כך נתקנה כל הקומה, אלא הארת העליונים שיורדים ליסודבעצמה היסוד 
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כ בכולהו כתרים עד לא זמין "ובג) א"דף קמב ע(ר "ש בא" וכמ,ש" ע107'אתתקן כולא מתקני כו
 תקוני נוקבא 109 ואתקיימו ואתבסמו108 ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה,'תיקונוי דמלכא כו

 קודם ,)ישעיה מה יח (112 והוא הסוד לא תהו בראה לשבת יצרה,111' כו110בהאי אמה דאקרי חסד
אתנסיבו הוא  וכד , דאתחרבו עלמין והארץ היתה תהו,)ד"ז ע( ש למטה"דאתנסיבת היא תהו כמ

דאינון דאתנסיבו דשקלי במתקלא דכורין ונוקבין ) א"פקודי דף רנה ע(ש בזוהר " כמ,המתקלא
) תהלים סב י(ד " וע,113כחדא'  ואינון חבורא דדכר ונוק,'דא עם דא ואילין אקרון מאזנים כו

  *.ש"ע' במאזנים לעלות כו
 ולכן דעד ,א"ווג באו הזי)שעל ידו( י" שע, ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת- ה "הגה*

י נתקיימו מלכין " שע,נ" וכן הוא מוחין דזו,דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין
 וכן ,ולכן דעד דלא הוי מתקלא מלכין קדמאין מיתו, )א"ד ע( ש למטה"נ כמ" שהן זו,קדמאין

 לשון  והוא,114 שקל הקדש, והדעת נקרא מתקלא,י המוחין שהן הדעת"נ הוא ע"הזיווג של זו
בראשית ד (,  ולכן הזיווג בלשון דעת,' לישן ממלל רברבין לישן כו)ב"יד ע( ש למטה" כמ,115חק

 כי ,117 ולכן לא נחשב דעת בספירות, לא היה בעולם התהו116 וסוד זה הדעת,'וידע אדם כו )כה

                                                           
לפי שהכל נתקן , )האורות(הוא לוקח את כל ). האורות(הוא שלם מכל  יוסף הצדיק :תרגום[ 107

 ]וכשהוא מתתקן אז הכל נתקנים', בגללו וכו
, ע לכאורה"וצ. אויראעניינו ה 'חסד עילאה' ש,)ב"ז רפט ע"אדוכן הוא ב (ג" לקמן ה ע' עי108
שורש הראשון שה ויש ליישב. ה"י אורות מ"ר כאן בפירוש מבארו לעניין תיקון המלכים ע"דבאד

כ "וכן הוא ג (ג"ז עטב "יהל אור ח' עי (א מאויראוה) ה"והוא נמי שורש אורות מ(דאורות הדכורא 
ה "א המופועל הב וגילויו ,)ן הראשונים"הזו' ס הם בחי"שאוירא ומו ,)קוטיםלקמן בלי' בליקוט א

 .ר"מה שכתבנו על האד, ה ומחסד דעתיק"א ד"לקמן ד ע' וכן עי. החדש
' נוק' לבחי' אתבסמו'ו, א דנקודות שמלכו ומתו"מתייחס לז' אתקיימו'ש, ב"ז ע"ע רל"ב'  עי109

  .דאתבטלת
הובא לשונו (א " יז עבראשיתזהר כ ה"נה יש להקשות ממשה ו.יסודכאן עניינו מדת ה 'חסד' 110

ל "פשוט כנל "י ו.'שלימא דכלא' בעצמה קרויה חסדמדת הגם משמע מדבריו שש, )106 לעיל הערה
 מידי וממילא לא קשיא, חסד עליוןהרי הוא ההשרש העליון את  הוא מגלה ,שכאשר מתגלה היסוד

 ,כי החסד והיסוד הם הכל אחד, ל"א ז"ע ל ע"תנא דמסייע לדברינו מלשון הב' ועי. שכן היינו הך
 .ל"עכ, טיפין דמוחא'  והם ג,גווני הקשת'  ג,מוחין'  ויסוד כולל כל הג,שחסד גנוז ביסוד

 תרין עד לא זמין תקונוי דמלכא עתיקא דעתיקיןכובגין כך בכלהו : ולהלן אריכות לשונו 111
בנה עלמין ואתקין תקונין לאתקיימא ההוא נוקבא לאתבסמא ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה 

עד שלא , ולכך בכל הכתרים: תרגום [ אמה דאקרי חסדבהאיואתקיימו ואתבסמו תקוני נוקבא 
ואחר כך התקין תקונים שתתקיים אותה הנקבה בכדי , הזמין תקוני המלך זקן הזקנים בנה עולמות

ועל ידי כך נתקיימו ונמתקו תיקוני הנקבה באותה , לא נתקיימו עד שירד החסד העליוןשתתמתק ו
 ].אמה שנקרא חסד

 שנאמר לא תהו ,והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה: ל"ב ז"חגיגה ב ע' והוא מגמ 112
לשבת 'ן הרי הוא המתקלא האמור כאן הרי הוא ה"דהיינו הזיווג של זו. כ"ע, בראה לשבת יצרה

 .'לא תהו בראה' 'הוא גופא המפקיע מידי המציאות של עולם התהו והופכו לבחי', רהיצ
ואלו נקראים , זכרים ונקבות זה לעומת זה, השקולים במאזנים, אלו שנישאו :תרגום[ 113

 ]וזהו החיבור של זכר ונקבה כאחד' מאזנים וכו
  .ה ואמר פעם" דג"לעיל א עעניינו  ' עי114
  .יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בנתיים, ש"מות אמשלש אא "ב מ"י פ"ס'  עי115
מלכין קדמאין דעולם התהו הוא בלע בן בעור והוא ' הרי המלך הראשון מז, ע לכאורה"צ 116

מדובר מיישב שהדעת הש שבירה יז ש" פת'ועי. ה ומלך"ד ד"לקמן ב ע' דעת דעולם הנקודים ועי
 שיצא בעולם התהו והוא המלך הראשון בלע בן ואילו הדעת ,דחסדים' על דעת מסטכאן קאי 

  ).ב"א סט ע"ה ח"ו דע"וכן הוא בלש (דגבורות' מסטהוא , בעור
א הרי "ואו, א"בין אוש נקודת החיבור אינו אלא דעת ש,טעםעוד מביא א "סוף ב עלקמן  117

י "שכן אין כח החיבור מתגלה אלא ע, ולכן אין לדעת אף פעם גילוי לכשלעצמו, תמיד מחוברים
  .ז"ב עוד טעם לד"לקמן סוף לח ע' ועי .הפירוד לפרקים

 נחשב לספירה בפני ות ולכן אינ" שדעת המתפשט הוא פנימיות הת,ד"יד עלקמן  'הנה עיו
ת "כ שדעת הוא בכלל הת"משד ש"ב קו ע"ו ביאורים ח" לש'אמנם עי .ת"ה שכן הוא בכלל התעצמ

 נכלל ,הרי הוא הוא המזלין, בל הדעת עליוןא, דהיינו המתפשט, פרטידעת האינו מדבר אלא מה
   .בכתר
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ק "א נקרא ו" שלכן ז,כל מה שלא היה בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין
ש "א כמ" דגניזין באו118עטרין'  וסוד הדעת הוא ב,ס שלימות" שלאחר התיקון יש בו עג"אע
 שלכן ,121 אוירא ובוצינא,ק" והתרין עטרין באין מע,120א"ר דז"א והן ג"ת דאו" והן ז,119ז"בא

ה " ואמר הקב,' דעלמא אתברי באת ב123ש בפרשת בראשית"ס מ" וז,122הדעת במקום הכתר
 ואמר ,ב" חו,' והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב,124ךלאלף כל ייחודי לא יהיה אלא ב

 והוא הכתר שהוא הדעת פלא אלף אדרין ,ה לאלף כל ייחודי לא יהיה אלא בך"הקב
  .קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב" ואמר שם שבריאת העולם ע,125ואכסדרין

                                                                                                                                                                      

מנו נמנית אמנם למעלה מ,  ולמטהעולם האצילותמ רק הואז "ד שכ"ש סח ע"הקדו' אמנם עי
  .הדעת לספירה בפני עצמה

 עטרין'  שלכן נק]דאימא [היסוד דידה' ג של הדעת הם בעט" עטרין חו,ל"ב וז"ע כו ע" ב' עי118
ק הרי הוא הדעת עצמו ובו "עטרין אלה הם פנימיות הו' שב, חיצוניות יאש פנימיות ו"פת' ועי. כ"ע

 .עטרין' ולכן נקרא ב, ג כידוע"חו
 מאי ירותא דא אחסנתא דאבוי ואימיה ,י ירותא דאבוי ואמיה יריתנוהאי ה, ל"וז א" רצא ע119

חד עטרא דאקרי  ואחסינו לבן דא מסטרא דאבוי הוה גניז בגוויה ,ותרין עטרין דהוו גניזין בגווייהו
 וכד נהרין אלין , וכלהו מתעטרין ברישיה ואחיד לון, ומסטרא דאימא חד עטרא דאקרי גבורה,חסד

  וכלא נטיל בן דא וירית כלא ואתפשט בכל גופא,אב ואם עליה כלהו אקרון תפילין דרישא
ני כתרים וש, זוהי האחוזה של אביו ואימו, מהי הירושה, ואלה הם ירושה של אביו ואמו: תרגום[

ומצד אמא , שנקרא חסד' והורישו לבן זה מצד אביו היה גנוז אצלו כתר א, שהיו גנוזים אצלם
וכאשר מאירים אלה האב , וכולם מעטרים את ראשו והוא מחובר אליהם. שנקרא גבורה' כתר א

נקראים תפילין של ראש ואת כולם הבן לוקח ויורש הכל ומתפשט בכל ) כאחד(כולם , והאם עליו
  . ל"עכ, ]ופוג

וכן הוא , ק"העטרין הללו הינם אוירא דכיא ובוצד' שב, ה אתקלו"א ד" לקמן יז עוהנה יעויין
. ה ואמר אחסין שהעטרין שרשם בדיקנא"ד ד"ע' כ לקמן ג"וקשה ממש. ה כאן"ה וכ"ד ד"לקמן יד ע
א "ע' מן ולק' ועי(ומשם יורד השפע לדיקנא , ק"ששורש התיקון הוא באוירא ובוצד, ויש ליישב

  ).ה והכלל"ד
עיקר הדעת הוא יסוד דחכמה וקאים , ל"ג וז"א כד ע"יהל אור ח' ועי. 267לקמן הערה '  עי120

ת אינו אלא בדעת יסוד "על שמה והתגלות הבינה בז' בתוך יסוד דבינה דלא מתפרשין לכן נק
  . ל"עכ, נאושם עטרא גבורה מבוצי, שלה

אם כן , ק"והנה ידוע שהיסוד כולל את כל הארת הו. א"העטרין הם הארת היסודות דאו', כלו
ש בהמשך "והנה ע. א אפילו שאינם אלא מהיסוד"ת דאו"לכאורה אפשר לומר שהעטרין הם הז

א "דהיינו שמיסוד דאו. כ"ע, ולעולם יסוד דפרצוף שלמעלה הוא דעת שלמטה, ל"דברי היהל אור ז
' ועי, א"ר דז"כ בכלל הג"אפשר לומר שהעטרין ג, ולכן אם דברינו לעיל כנים, א"וצרו מוחין דזנ

  .1551וכן לקמן הערה , 87לעיל הערה 
והם , ת ודעת המתפשט"ק והם ישסו"ר לו" גממצעים בין' א שיש ב"א עב ע"ו כללים ח"בלש' עי

א הנזכר "מוחין דז' בד) 118ל הערה "דעת המתפשט והוא העטרין כנ(ג "והחו) ת"ישסו(ב "החו
  .א"ח דרושי הצלם פ"בע

  .והכללה "א ד" לקמן ו ע' עי121
  ).'ח מוחין דצלם ח" ע'עי( כן זהו שורשו ש122
 ).ו"לש (ב"ג עזהר בראשית  123
 .דאנכי' כאן היא הא' ש בזהר שהא"ע 124
מתלבש והכתר , )א"ר קלו ע"אד' עי(עניינו הדעת " אלף" וה הכתרעניינו "פלא"ש כלומר 125
ג שבדעת המתפשט "ח וה" ההםההרי  ,"אלף אדרין ואכסדרין"בוהיינו כניסתו של הפלא בדעת 

כן  ש,הוא הפלאהרי כתר עליון הוא בהדעת המתפשט   מתבאר כי שורש וכאן.בתיקון המתקלא
  .ב שבכתר" הרי הם החוהאוירא ובוצינאזיווג  מבאהדעת המתפשט 
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 128כלי המכריע יתקיים ה" שע,'כף זכות כו127  הוא ליתקן הכל בתלת תלת126והמתקלא
דף רפח (ז " ואמר בא,)ב"ג ע( ש למטה"ק כמ" והתיקון של המתקלא מתחיל מע,)ג"א ע( ל"כנ
ק תלת רישין " כמה דע)ב"רפט ע( ואמר שם ,129'ק אשתכח בתלת רישין כו"האי ע) ב"ע

 רישין תרין מתרין תתלוכד אתנהרן תליין כולהו דא בדא במתעטרין ביה הכי כלא בתלת רישין 
בגין דהאי חכמתא ) ב"דף רפח ע( אמר שם ,ק" וכן התחלת התיקון בע,130לוןסטרין וחד דכליל 

כ "ה בעצמה ג" וכל הוי,132ת"הויו'  שהן ג, דביה מתפרש תלת זמנין לארבע ארבע131סתימאה
ב בחד מתקלא אתקלו "חו) א"דף רצ ע(ש " כמ, הוא מתקלא133ד" וכן חב,)ג"א ע( ל"מתקלא כנ

 ,א" דא136ה"ונ הן בנ" וזו,א"ת דא" והן בחג,135' ונוק134ר ובגינייהו כלא אתקיים דכ,דכר ונוקבא
 , וכן הוא בכל העולמות בתלת תלת,א הוא מייחד ביניהם" ויסוד דא,137איהו בנצח ואיהי בהוד

                                                           
ם  שמכאן מוכח שלא היה שום גילוי לשום פרצוף או ֵשׁ,א"ב ע"י' ה חלק א"דעו "לש'  עי126

כל שכן  ,אלא לאחר התיקוןהיה לא   תלתתלתהעמדה ב שהרי כל ,)א"אפילו ברדל (לפני התיקון
ה היא בעצם "כל הויכן למעשה  ש,ה" בה"הויהוא בשם  וכן . של תלת תלתגילויא ופרצוף ה
אמנם דבריו .  על שם העתידאותם בחינות שנזכרו במציאות שלפני השבירה אינן אלא ו.מתקלא

לא הזכיר ", ל"ה עד וז"ב ד"שכן לכאורה כתוב בפירוש בדברי רבינו דלא כדבריו לקמן ג ע, ע"צ
  ".פרצופים' לם התהו רק ההבעו

 ".כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתיים", א"ב מ"י פ"ס'  עי127
  .המין וממילא הולדת תולדותזה עניינו קיום  שקיום ,ש פנימיות וחיצוניות י" פת' עי128
  .א"ש רפח ע"ע, ס" אוירא ומוא"רדל דהיינו 129
וכאשר מאיר כולם , ראשים' בג] יםנכתר[כך כולם , ראשים' ק נכתר בג"כמו שהע: תרגום[ 130

  .]שכוללם' צדדים וא' ראשים שתים מב' בג, תלויים זה בזה
 .ל למזלין"וזו הארת התלת רשין הנ

מתקלא ', כלו. )ו"לש(' ה, א ד"ח א"ש ע" כמ, וכן ברישא תנינא,כ בהרישא קדמאה" וכן הוא ג131
כיר רבינו קודם לכן א שהז"מלבד המתקלא שיש בכתר דא, ס עצמו"זו היא המתקלא שבמו

אמנם באותה מידה יש מתקלא בשאר . ס אינה אלא פרט אחד ממנו"והמו, ב"ז רפט ע"מהאד
 .אמנם שם המתקלא בהעלם, א ואוירא"הרי הם רדל, רישין

 ולא םֵׁש ובו הגילוי הוא בתורת ת שבו"הויוה' געניין  ו וזה,ס"במוש מדובר מהמתקלא כאן 132
אבל הוא עצמו אינו , ורישא הוא גילוי על קיומו של דבר נעלם, גלהם הוא דבר הנֵׁש(בתורת רישא 

אינו  א"בבחינות העליונות של אהמתקלא כן ש, תחלת התיקוןאינו אלא  והמתקלא כאן ).גלוי
ס "ב שלמעלה מהמו"ב ג ע"ו כללים ח"כ הלש"מש' וכן עי. א"כמו שיתבאר לקמן ד עורש ושאלא 

  .מחולקות כלללא ניתן רשות להבחין בשום הבחנות 
  .ס"ב דמו"ת הללו הינם סמ"ההויו' ד שג"ב ג ע"ו כללים ח"לש 'עי

' ועי, ש היינו שהמזלין הם שורש הדעת"ה וז"ג ד"לקמן יג ע' עי. )ו"לש(א והמזלין "ל או" ר133
 .371לקמן הערה 

ה האי "ב ד" וכן הוא בלשוון רבינו לקמן יד ע,"'דכר ונוקב"בזהר מהדורת וילנא  'הגי 134
 .במתקלא

ובגללם הכל מתקיים בבחינת זכר , נשקלו זכר ונקבה' חכמה ובינה במשקל א: תרגום[ 135
  ].ונקבה

. 'מצד דוכ' ומבחינים בה צד נוק,  איןתורת בההמתקלא הראשונה שאיננמצאת דהיינו שכאן 
 . למימרא שכאן יש שמאלא-'  עתיקאלית שמאלא בהאי'א "ר קכט ע"האד' וכן נראה מל

 .י"ל נה"צלכאורה  136
 ,בשם הזהרועוד כמה מקומות ' כ ט"ח אנ"עמובא ב" איהו בנצח ואיהי בהוד"מושג זה של  137

, ג"ב לב ע"ו כללים ח"לש' איברא עי. ולא מצאתיאמנם חפשתי בספרי הזהר המצויים בידינו 
י איהו קודשא בריך הוא ושכינתיה "ק אדנ" יקו חזיתא, ז"ל הת"א וז"ז לד ע"שמביא מקור לזה מת

י לשמאלא ואינון אספקלריא המאירה ואספקלריא שאינה מאירה "ק לימינא אדנ"בתרין שוקין יקו
ה ושכינתו בשני שוקים "י הוא הקב"ה אדנ"בא וראה הוי: תרגום[ י"בצדיק תרוייהו חד יאקדונק

בצדיק שניהם יחד , והמראה שאינה מאירהואלו הן המראה המאירה , י בשמאל"ה בימין ואדנ"הוי
 כי , והענין.ק"ה אקי"ל בהוי" ר- 'והיא משבחת כוה "ל רבינו בביאורו שם ד"וז. ל"עכ, ]י"יאקדונק

ש בפנים " וז. כי איהו בנצח ואיהי בהוד,ה"י שרשם בנו"ה אדנ"ב והוי"ק שרשם בחו"ה אקי"הוי
 איהו : ואולי מכאן-הערת העורך . (ל"עכ, ' כוה ושכינתיה בתרין שוקין"י איהו קב"ה אדנ"ח הוי"ת

לח מסטרא דחכמה איהו קר מסטרא דאימא איהו בחמימו סגי בגין דאויר קדמאה נטיל בעמודא 
 נטילת , דאיהי חמימא, ואימא, נטיל בחסד ונצח, דאיהו קר, וחכמה,דאמצעיתא ונטיל בצדיק

בגלל , הוא בחמימות מספיקה. אהוא לח מצד החכמה הוא קר מצד אימ: תרגום[ .ורה והודבבג
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וסדרא לאו איהו אלא בתלת תלת סדרין } א"ב ע{כל סדרא ) א"פקודי רכח ע(ש בזוהר "כמ
 138אוכלא איהו חד דכר ונוקב' ן אינון כו וכל סדרא וסדרא דאיהו לכל סטר תלת סדרי,'אינון כו

  .ש"ע
 139 ומלכות היא רביעית,י"ת נה"ד חג" חב,הספירות הן הולכין בתלת תלתוכן כל 
 ,ד"א כג"דתשע ספירות אינון משולשין בעד) )ב"ד ע( ג"עג ע(ח "ש בתז" וכמ,שכוללת את כולן

 שמלכות היא ,140ב"של יס שם " וז, ומלכות עשירין לון ורביעין לון,"י"ת"כ" ה"ג"ב" נ"ח"ח
 , ביסוד היא עטרת היסוד, שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם,כלולה בכל קו האמצעי

תאנא האי תפארת ) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" וכמ,142 דבוקה עמו141'ת שם שני מלכים כו"ובת

                                                                                                                                                                      

ואימא . לקח בחסד ונצח, וחכמה הוא קר. שהאויר הקדמון לקח מעמוד האמצעי ולקח בצדיק
  )ב"ז קכד ע"יקות -]לקחה גבורה והוד, שהיא חמה

ד (ש בתיקונים "וכמ, כידוע) א"דא(ידים ' הן בב) דאצילות(א "או, ל"ד ז"ב לב ע"יהל אור ח' עי
' עי(ל "עכ, נ ברגלין איהו בנצח ואיהי בהוד"נא ואמא נחית בשמאלא וזוחכמה נחית בימי) א"ע

לעולם הוא ' דעיקר יניקת הנוק, א לגבי עניין איהו בנצח ואיהי בהוד"ב טז ע"ו כללים ח"לש
. ן מתלבשים על הרגלין"הנה נתבאר כאן שזו). א"י דא"ן נמצא בכל רוחב נה"ואפילו כשזו, מההוד

' איהו בנצח ואיהי בהוד'ש, משמע. מול השני' ועומדים הם א, גלים שווהוהנה בבחינה זו אורך הר
א על "בבהגר' אמנם עי. א"כקומתו של ז' וקומת נוק, פ"ן הם פב"ה כאשר זו"הוא מציאותם של נו

עומדים ' א ונוק"הוא דווקא כאשר ז" איהו בנצח איהי בהוד"שבחינת , )ה לזמנין"ב ד"קג ע(ז "תיקו
, )נמצא למעלה מהשני' ן בצורה בה א"כלומר העמדת זו(דול והמאור הקטן בצורה של המאור הג

ולכאורה הדברים ). כלומר כאשר הם עומדים פנים בפנים(המאורות הגדולים ' ולא בבחינת ב
  . נראים כסותרים זה את זה

מאור גדול ומאור קטן ממילא ' שם אין בחי, א"ה דא"שהיהל אור מדבר בנו, והנראה אולי לחלק
ה דאצילות שם יש "ז מדבר על נו"ואילו בביאור התיקו, פ ובאותה הקומה"תמיד עומדים פבהם 

אמנם . הוא דווקא כאשר הם זה למעלה מזה" איהו בנצח ואיהי בהוד"ולכן שם . עליות וירידות
  .ע"צריך אני לרב בזה וצ

צד שלש וכל סדר וסדר שהוא לכל ' סדרים וכו' ג' כל סדר וסדר אינו אלא בג :תרגום[ 138
 ]סדרים וכולם אחד זכר ונקבה

 .)ב"א סח ע"כללים ח (ם הראשונישלשתהמגלה את היא ו 139
ש נקודות טז "פת' ועי', רביעא לכל תלת'נקראת ' נוקשה שמבואר שם, א" ה עז"יקו ת' עי140

'  הג,בטבור'  הב,בעטרת היסוד' הא, א"שרשים ומקומות אשר היא דבוקה בז' נוקבא יש לה ג, ל"וז
שבהיותה נקודה ,  שלכך נקראת נקבה כנודע, כי עיקר יציאתה הוא במקום שיש נקב,והענין ,בפה

ובהתגדלה ,  כתרה במקום פה הטבור, וכשהיא פרצוף עד החזה למטה,לבד היא בעטרת היסוד
  . ל"עכ,  בסוד כלת משה,א"לגמרי כתרה נגד הפה יסוד אימא שבדעת דז

 ' ועי.כ"ע, ב היא בדעת ששרשו בכתר"ם יֵׁש, ל"וז' ג אופן א"מא "פי "סעל א "גרבביאור ה 'עי
ואילו כאן , ביסודהוא ב "ם יֵׁשנחוניא בן הקנה ש' שמקשה מתפילת ר, ג"א נה ע"ו ביאורים ח"בלש

והנה ראיה לדבריו .  הואא אחד"שכל העדו "הלש ומתרץ .כתוב שהוא תופס את כל הקומה
 והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא ,ל"וזה ביה איהו "א ד"פא עז "א על תיקו"מבהגר

ת ויסוד אשר שניהם הם בקו האמצעי ואין "ת, ל"א וז"א סט ע"ו כללים ח"עוד בלש' עי[ל "עכ, 'א
יציאות ונבחנו לשניים שהרי הם שני ספירות ' יתרון ומעלה מזה על זה אלא רק מה שיצאו בב

דעת ספירת לשאין כוונתו , י"א בס"ק דברי הגרד עומ"ל יתבארו בטוטו"לפי כל הנ]. כ"ע, מיוחדים
  . כאחדיסודות "מכתר דעת תהבנוי  א"ד אלא לכללות כל הע,בפרט

וכנראה כוונת , )ב"ס עדף (חולין ' הנזכר בגמ' מלכים המשתמשים בכתר אה' בדהיינו עניין  141
  . ידיהד' נוק ות עצמו" תרבינו דהם

ז ומשם "א הוא הנהגת עוה"וף התחתון של זחצי פרצ, ל"א לח ז"ש גדלות דז"פת' והנה עי
 וחצי העליון הוא , שבה שהיא מסודרת להעביר הנהגה זו לתחתונים,מקבלת הנוקבא בחינת רחל

 , ולכן נגדו הנוקבא בחינת לאה סוד גאותו של מלכות שמים,ב הנהגתו מצד הנפלאות"הנהגת עוה
 ,ז הוא כתר של רחל"גת עוהת שהוא התחלת ושורש הנה" שליש התחתון של תחינתונמצא שב

אלפים שנה הוא דוקא הנהגה זו ' א שהוא הנהגת הזמן של ו"והרצון של מדרגה זו ותכלית של ז
 שהיו רואים תיכף שכר ,ב בעולם היה הבחירה מתבטל" שאם היה גילוי הנהגת עוה,ז"של עוה

הגת הזמן הוא  ונמצא שעיקר הרצון של הנ,כ" היה שכרם גדול כאכ ל" וא,המצוה ועונש העון
ס מה " וז,א בכללו" כתר של רחל שהוא רצון של הנהגה זו הוא עצמו הרצון של זולכן, י"הנהגת נה

א שהוא "ת דז" משליש תחתון של ת, והיינו,דא נעשה מדבר אח"שאנו אומרים שכתר רחל וכתר ז
 הם ששני מלכים) ב" ע'חולין ס(ש " והוא מ,י"ז נה"בחינה עליונה החופף על הנהגת עוה

ב הכולל "ז עם קו האמצעי של הנהגת עוה" ונכלל רצון הזה של הנהגת עוה,'משתמשים בכתר א
 ,ר ימצא מקום להחטיא" שתכלית רצון הזה כדי שיהיה הבחירה יותר והיצה,ת"קווין של חג' כל הג
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  וכן,143'ותקין מיעוי דנוקבא כו' כליל ברחמי וכליל בדינא ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר כו
ת שהוא שם "הויו'  וזה הסוד ג,וראית את אחורי) שמות לג כ(, כידועבדעת סוד קשר של תפלין 

 אתר דאינון תלת יודין  בכלה"ה" הו"ו"ה ו"ה" הי"י"ד י"כג) 144ג"עח ע(ח "ש בתז" כמ,ב"של י
  . שכינתא תתאהה"ה"ה' י כו"ת" כו"ו"ו' ה כו"ג" בה"ה"ה' נ כו"ח"ח' כו

ג מכילן דרחמי אשתכח בגין "בי) ב"דף רפח ע(ז "אמר בא ,ס"וכן התחלת המתקלא במ
 והוא עתיקא כליל לון ושליט על ,דהאי חכמתא סתימאה דביה מתפרש תלת זמנין לארבע ארבע

א כאן כלילן במוחא "מוחין דמתחלקין בז'  והן הג,146ה הוא קומה שלימה" כי כל הוי,145כלא
 ש שם"א כמ" ומתפשטין בכל גופא דז,)ד"א ע( ש"ס כמ"א מתנהרין ממ" וכל המוחין דז,חדא

 וכן ,ה"נ ו" ודעת כולל זו,ב"ה חו"א ימינא ושמאלא י" שכ, שלימאה והן קומ,ש" ע)ז שם"אד(
ז "אד( ש" וז,כידוע 147 דעתיקא דכליל לון הוא בסוד כתר מלכות,ו"ה"ד י"מוחין הן הן חב' הג

י שמלכות אינה רק כלל  ולפ,ומלכותו בכל משלה) תהלים קג יט(  שליט על כלא בסוד)ל"הנ
'  לכן העיקר אינו רק ג,ע כוללת כל הפרצופים שנכלל באדם" שלכן היא פרצוף שלם בפ148כולם

ג נימין " וכן בי,ג תיקונין"ב בי" וזהו סוד שם י,מוחין ואתפרש הכל לתלת תלת' ו ג"ה"אותיות י
כ כל "ובג) ב"פט עז ר"אד(ג "ש בתיקון י" כמ, שהשלשה עשר אינה רק כלל כולם,149ג ארחין"ובי

 אלין אתוון דתליין ,150בהאי מזלא תליא, )ד"ה ע( ל"ב תיקונים כמש" שהן הי,יקירו דיקירותא

                                                                                                                                                                      

מלכים משתמשים ' ב'ל של "הנ' שהבחי, היוצא מדבריו. ל"עכ, ב יותר"ז יתרבה שכרם בעוה"ועי
 .ורק לעתיד לבוא הוא שתנהג הנהגה זו בגלוי,  היינו בשרשם-' תר אבכ

א "ר לקמן דהיינו ירידת עטרין דאו"ועניין דברי האד,  הנסירהקודם מייריכאן כן  ש.א" אב142
  .ואשר עניינה להביא לידי הנסירה

 זכר ועוברות' ומתפשטים הרחמים בבחי, זו התפארת כלולה ברחמים ובדין: למדנו: תרגום[ 143
 .]ובזה תיקן מעיה דנקבה, )ועושה נקב(לצד אחור 

  .מִי' הך ָלָמ' הך ֶלֶמ' הת של "הויו' גזהו א ש"ש בגר"עו. ב"טז עדף בדפוס שלנו  144
בגלל שאותה חכמה סתומה שבה מתפרד שלשה , של רחמים נמצא כליםג " בי:תרגום[ 145

   .]והוא זקן הכולל את כולן ושולט על הכל' ד' פעמים לד
נקודות עולם ה בכינוישום שייכות לאין לעולם  שמכאן רואים ש,א"יב ע' ה חלק א" דעו" לש'עי
ארבע ארבע  (נתגלושכן כל השמות ו .פרצופיםולא כינויי  לא שמות ספירות ,בלבד' נקודות'אלא 

ששם , ה ואמר לשון"ג ד"וכן מבואר לעיל א ע.  בלבדתיקוןלא נתגלו אלא בתורת ) הנזכר כאן
 .א גילוי של המתקלאה הו"הוי

  .ר ומלכות"שכן אותיותיו הם כנגד חד 146
 כי הוא ,'ל שהכתר הוא המלכות על כל הט" ור,)א"ז יט ע"תיקו ( הנזכר בתפלת אליהו147

  .)ו"לש( וכן הוא בקבלת הראשונים שקורין לכתר בשם מלך עליון ,מהמלכות דהעליון
שהוא , ג"קאי על המזל הי' כתר מלכות' 'שכאן בחי, ד"ב לב ע"ו כללים ח"לש' עי, ובאופן אחר

ד וממילא הוא המייחד "זהו התיקון האחרון מת, לומר לך. ס"ג תיקונים דנפקין ממו"כולל כל הי
ובחינה זו של הכתר . א דאצילות והוא הכתר הכללי"והוא גופיה א. את כולם ומקשר אותם למעלה

סוד  והוא, כל הנהגת האצילות ממנושכן . שכן הוא כלול מכולם ושולט על כולם', מלכות'מכונה 
  ).ס"ה וז"ב ד"ע' לקמן ט' עי(ן "י ואי"אנ

שהוא [ֶשָיִקים ברחמים בסוד ונקה , והתליסר, ל"ז' לקמן ליקוטים בסוף הספר ליקוט ז' והנה עי
א "ואז יחזור ההנהגה לא', וזרקתי עליכם מים טהורים כו) יחזקאל לו כה(בסוד , ]התיקון האחרון
', נעוץ כו) ז"א מ"י פ"ס(בסוד , ע"שכן מלכות דמלכות מגיע לכ, בסוד כתר מלכות' זלאחר האלף ה

והוא [הנקבה  -עולה על כולם בסוד עטרת בעלה ] ג"תיקון י[ ,ל"מא זפרק א "ש א" פת'ועי. ל"עכ
 דכליל ]ל"ג הנ"ומרמזת לתיקון הי' והארץ היתה וגו' ג דהפס"והוא תיבה הי[' המים' בתתי] עניין
  .הכל

ואין , שכן היא כללות כולם, "לית לה מגרמה כלום "א" קפא עוישבזהר כ ב"והוא עומק מש 148
 .לה גילוי פרטי מצד עצמה

וזהו עניין . ה ותיקון"ג ד"ע' לקמן ג' ועי, ס"ד דמו"הבחינות נימין ארחין ותיקונין הינם חב' ג 149
ד "שכן הוא גופא החבס יש בו מתקלא לעצמו "ג שהמו"ב וצד ע"א עט ע"ו כללים ח"כ הלש"מש

א "רישין בא' ולכן מתוך הג). א"ר קמ ע"אד(' מוחא חד דכליל תלת'ומבאר דהוא עניין , הנזכר כאן
מכיוון שזהו החלק של , ס הוא שיצאו כל האורות"דווקא ממו) ס"א גלגלתא ומו"רדל(דאצילות 

 .ר השייך למושגי גבול ומדה שכן מתוכם רק הוא כליל תלת"הג
שהמזל כולל הוא ' במזלא תליא'ביאור לשון בדרך כלל ג ש"והנה אע .ג"הייקון התהוא הרי  150

ב "אלא כוונתו שהמזל התחתון הוא כללות כל י. כאן אין הדבר כן ,)ד"סוף טו ע(כדלקמן וא "או
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דף קלד (ר "ש בא" וכמ,152' כלהו תליין בהאי דיקנא ומתחברן בהאי מזלא כו,151בהאי עתיקא
 ,154' לא אתכליל בהדייהו אלא הוא כליל כלא כו153ודא יומא' והאי דתליסר כליל להון כו) ב"ע

 ש שם" כמ,155ב"ולכך אינן אלא י, )ה ואמר פעם"ודה ואמר לשון " דג"א ע( ל"כדמיון הנקבה כנ
ב תחומין "ב תחומין לתתא וי"ב תחומין לעילא וי" דמכאן אשתלשלו י, למעלה)ב"ר קלד ע"אד(

 והשלשה עיקרן הן ,ס והן שלשה"ע, 157ל" והן עשר כנ156ב"ג הן י" נמצא י,ב שבטי אבהתא"לי
 ועיקר ,ולא אתחזי לבר'  ולכן הוא כולו טמיר בנוק,נ כי היסוד אינו רק להכריע"שנים זו

 כי הוא ,158ע" וכן בדעת לכן דעת לא נחשב לספירה בפ,המתקלא והתיקון אינו אלא הגילוי
 ,)א" ד עויקרא זהר(  והן ריעין דלא מתפרשין, סתים לאימא)ב"טו ע( ש למטה"טמיר באימא כמ

 דהן דודים 162נ"כ זו" משא,161נתיב לא ידעו עיט )איוב כח ז(א  והו,160 לעולם נעלם159והוא
 דיסוד הוא רק ,נ"מ עיקרן אינו אלא זו" אבל מ,ע" לכן נחשב יסוד לספירה בפ,דזיווגם לפרקים

דף (ז "ש בא" וכמ,)ז"ג מי"אבות פ( ' אם אין בינה כו,164 וכן דעת בבינה,163כידוע' לתיקונא נוק
ק אתרשים " עוד ע,ת כל שאר בוצינין דנהרין כלילן בתלתק אתרשים בתל"ובגין דע165) ב"רפח ע

 כך כל שאר ,'ק אתרשים ואסתים בחד כו" עוד ע, כך כל שאר בוצינין סתימין בתרין,'בתרין כו

                                                                                                                                                                      

ג "ג שעיקר גילוי י" כאן בתיקון י,ל" באופן זה דווקא וזא"ע קלה ע"בוכן הוא מבואר ב. התיקונים
  .ל"עכ, 'ג נביעין כו"י' ז בהאי מזלא תליא כו"ש באד" כמ,רבות הוא בהאי מזלאנביעין דמשח 

ובמזלא , ל"ס ויעבור ז"ה וז"א ד"לקמן יב ע' עי. א"ה תלוי בהתגלות א"כלומר דשם הוי 151
 רק ,בעצמו] א"בא[שאין מתקלא בו , ל"ה ואמר תלי ז"א ד"ד ע' ועי. כ"ע, תליין אותיות של שם

  . לא באריך עצמו-א "המתקלא הוא גלוי בשם היוצא מא, כלומר. כ"ע, הפשיטותא דאתפשט מיני
כולם תלויים באותו זָקן , אלה אותיות תלויים באותו זֵקן, באותו מזל תלוי: תרגום[ 152

 .]ומתחברים באותו מזל
 .ב"ע קלט ע"ב' עי, דהיינו שבת 153
ויום זה אינו ' וכו) שוניםב תיקונים הרא"כלומר הי(ג כולל אותם "הי) תיקון(ואותו : תרגום[ 154

   .]'נכלל עמהם אלא הוא כולל את כולם וכו
אשר ) 1789לקמן הערה ' עי(ר כאן מדבר על בחינת המשח רבות "א שביאר שהאד"ע פח ע"ב' עי

ד דהשערות " ולא מת,שכן הם פנימיות השערות, ג מידות שבנבואת מיכה"יסוד עניינו יוצא מהי
 .ג מידות דפרשת כי תשא"עצמן אשר יסוד עניינן יוצא מהי

 .ג היא כללות כולם"ואילו הי, ב מגלים דבר חדש"הי 155
  .ב"נמצא שהמספר האמיתי הוא י, ב"ג אינו אלא כללות י"ב מכיוון שהי"ג הן י"י 156
 .ב" שם יבעניין ,ה הספירות הולכים" דא"לעיל ב ע ' עי157
לעיל ' ב, כ הכא"מש' א: טעמים מדוע אין דעת נמנית לספירה בפני עצמה' קר גמצאנו בעי 158

 מכיוון שדעת - ד "לקמן יד ע' וג, כיוון שדעת אינה נמצאת אלא בזמן שיש תיקון - ה"בהגה ד"א ע
שמה שאין , ד"ב קו ע"ו ביאורים ח" לש'אמנם עי. (ת"המתפשט אינה נחשבת אלא לפנימיות דת

  .) בכתרת אבל הדעת שבראש נכלל,לדעת המתפשטאלא נוגע אינו  רותדעת נחשב בכלל הספי
  . הדעת159
  .)ו"לש(ב "ג עצקבלק  ו,ב" סא עאחרי מות ו,ב"ט עכ בראשיתזהר '  עי160
 .ג שזהו יסוד דחכמה שבתוך יסוד דבינה"ז ריש כ ע"א תיקו"בהגר' ועי 161
  .'א ונוק" ז162
ונקרא היסוד ביחוד ' כווא "עת דנפיק מאול הד"ר, ל"וזה ברא "ג ד" ק עז"א על ת"בבהגר ' עי163

דהיינו דווקא  [ והוא אינו חי אלא בסוד הדעת אבר חי, שבו מתקבץ כל הנהרות שהוא הדעת,נהר
 .ל"עכ, ' ובסוד והאדם ידע כו, ובריאתו הוא בשביל זה,]בשעת זיווג

עלמא ב על צדיק דלעילא קיימא "ש בתיקונים א ע" וז,ל"ג וז"א כד ע" יהל אור ח' עי164
 וכן , עליו קיימא בינה בסוד אם אין דעת אין בינה, והוא הדעת שהוא יסוד דחכמה,דאתכסייא

א על "בבהגר' ועי. ל"עכ,  אם אין בינה אין דעת,וזהו' היסוד לא קאים בתוקפי אלא בזיווג הנוק
 ושם ,ה וכאן הוא יסוד דבינ,הענין כי לעולם יסוד בחינת רקיע, ל"ה ואמר הרקיע וז"ב ד"ז א ע"ת

 ודעת המתפשט הוא זוהר הרקיע של , ומשם מתפשט הדעת למטה,ג סוד הדעת"ח וה"גנוז ה
 .'וכו,  שהוא דעת, והוא דרגא דמשה,הדעת למעלה ביסוד

ס "אוירא ומו(א קיים זיווג במוחין שלו והוא בצורת מתקלא "שבא, דברי האידרא' פי 165
' עי(צדדים וצד שלישי העומד ביניהם ' וג בין בדהיינו שיש זיו, )א"ושלישי שביניהם הרי הוא הרדל

 .וכן הוא בכל הספירות והפרצופים, )ב"ע' לעיל ג
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} ב"ב ע {,)בראשית ב כד( בשעת הזיווג והיו לבשר אחד'  והוא חיבור דכר ונוק,166'בוצינין כו
 כד דכר אתחבר בנוקבא כלא הוא חד גופא ,'כו מהכא אוליפנא )א" עדף רצו(ז "ש בא"וכמ

דף רצ (ש " כמ,נ וזה הוא כל התיקון"נ לכן כל המתקלא הוא בסוד זו" ועיקרן זו,ש" ע167'כו
 ,'כו'  בעא לאתתקנא כלא אתקין כעין דכר ונוק168ק סתימא דכל סתימין"ח בשעתא דע"ת) א"ע

  .169לא אתקיימא אלא בקיומא אחרא כעין דכר ונוקבא
 )משלי כט יא(  בסודכידוע ,ל" הנ171ספרים' ב ב"ל חו" ר- 170גיחין אפין באפיןלא הוו מש

 וצדיק אנת 173ל צדי צדי אנת"א) ב"דף ב ע(ש בהקדמת הזוהר " וכמ,172וחכם באחור ישבחנה

                                                           
וכן הזקן . כל שאר הנרות המאירים כלולים בשלשה, ק מצטייר בשלש"ובגלל שהע: תרגום[ 166

, וכן הזקן הקדוש נרשם ונסתם באחד. כך כל שאר הנרות סתומים בשנים' הקדש נרשם בשנים וכו
 ]. שאר הנרותכך כל

 ].'כאשר זכר מתחבר בנקבה הכל הוא גוף אחד וכו' מכאן למדנו וכו: תרגום[ 167
 יראה שרבינו כתב שםהנה המתבונן ו, ס" מוסתימא דכל סתימין היינוג ש"ה עלקמן  ' עי168

נ אבל לא שבאמת יש "וקצת משמע דהיינו רק כעין דו', נ"כעין דו'במקום ההוא הוא  שהמתקלא
כעין 'ובאמת יעויין במים אדירים שמפרש התיבות .  ממש של זכרות ונקבות וזיווגשם בחינות של

  .ניכרת לעצמה אלא נכללת בזכר' א אין הנוק"שבא', נ"דו
 ויתכן ,א"ס המתלבש ברדל"אשהסתימא דכל סתימין הוא ה, ג"ו ע' ה חלק א"דעו "לש 'הנה עיו

  .ס" להראות את שורש הזיווג שבמוושכוונת
הכל נתקן כעין זכר , הסתום של כל הסתומים רצה ליתקן, ק" וראה בשעה שהעבא: תרגום[ 169

   .]ולא נתקיימו אלא בקיום אחר כעין זכר ונקבה' ונקבה וכו
א או "על אדקאי או , דרכים' שמפרש את דברי הזהר בב )ד"ע' כ (י תרומה"מאמרי רשבשער ' עי

אוירא על דקאי דווקא  ל"ס) שמע קצתאם כי גם כאן הדבר מ, ג"לקמן ה ע( רבינו מנם א.על אבא
, גרסאות' ביש שם בזהר שכן יש לך לדעת ד, אמנם אפשר ליישב דאין כאן מחלוקת. א" דאס"ומו

בקיומא אחרא ') א"ס(' והב'', בקיומא אחרא דכר ונוק') וילנא' וכך נמצא אצלינו בזהר מהד(' הא
 .א"כמו הסרבינו היא  וגירסת אילוווילנא ' גורס כמו שמופיע במהד ל"יז האר.'' דכר ונוקכעין

בהבנת מאמר זה של רבינו בביאור דברי הספרא דצניעותא יש ראשית כל להקדים שמצינו  170
  :א עמוק מקודמו"וכ, דרכים בהבנת יסוד מימרא זו אהיכא קאי' לפחות ג

א "ואחוריים של אמיירי ב' לא הוו משגיחין אפין באפין'כ "מבאר דמשש' ש נקודות י" פת'עי) א
א עצמם הינם לעולם בבחינת תרין רעין דלא "שכן מבואר בזהר שאו ,)'ח נקודות א"ע' עי (שנפלו

לא הוו 'ש' ש תיקון ט" פת'וכן עי, 180ו לקמן הערה "הערת לש' עי). (א"זהר ויקרא ד ע(מתפרשין 
א פרק "ח שער או"ע' עי [לא שייך קלקולעצמם א "אוכן ב ש,ת"ישסוקאי על ' משגיחין אפין באפין

  ].)'ח
ד "ש בס"ס ושם הוא בסוד הסתכלות לבד כמ"סוד בטישו דאוירא ומו, ל"ב ז"ע כז ע"ב' עי) ב

  .א"צ מדבר במוחין דא"לפי זה עולה כי הספד. ל"עכ, לא הוו משגיחין אפין באפין
' ת לא היו מביטים להאיר זה בזה ולהשלים כל א הנקודו,ל"זעניין זה ו' דפיב "ע ד ע"ב' עי) ג

ששורש החסרון של השגחת אפין  ,ביאר יותר) ג"ב עט ע"ביאורים ח(ו "ובלש. כ"ע, את חבירו
שגם הם לא היו משגיחין אפין , א"ן דאו"באפין שבמלכי עיגולים ומלכי יושר הוא עצם עליית מ

וכן , א" וכן פב עד"יד ע' ה חלק א"דע' ועי. ן בנפרד זה מזה"מהם העלה מ' דהיינו שכל א, באפין
היסוד , דנקודים והם האורות שיצאו דרך הטבור שמלכי יושר שם נתבאר, א"א צ ע"כללים ח

עיגולים הא עם מלכי "היו אב - ) ב"במ' א א"ח טנת"ע' עי(ן דאבא "והם תולדת המ, ג"והצפר
ו "וכן הוא בלש. ק"ן דאמא דא"מוהם תולדת ה, אורות שנפלטו דרך העיניים' דנקודים הרי הם הי

ב "דהיינו ע, ק"א שבא"שמבאר שכאן מדבר על או, )ד"א מד ע"וכן כללים ח, ד"ב צ ע"ביאורים ח(
ן "שמבאר כי על ידי עליית מ, ש בדבריו"וע. א דאצילות"ולא באו, ק"ג דא"ג דס"ק וס"ג דא"דס

כלומר שגם , )א דאצילות"א שבא"שהם האו(ק "ס דא"דאבא נתעורר איזה יחוד דאוירא עם המו
  .א"אב' ק היו בבח"ב דרישא דא"החו

  .ב"א מט ע"באריכות ביאורים ח' בביאור הסוגיא של מלכי יושר ומלכי עיגולים עי
' ועי. א"ע קכה ע"בשם הבמה שהבאנו  ,18 הערה א ראשית גילוי מחכמה" לעיל סוף א ע' עי171

ולא הזיווג , דהוא זיווג לפרקים) ב"לקמן יד ע' עי(הספרים הוא זיווג דנשיקין ' שב' ש שבירה י"פת
 ).א"זהר ויקרא ד ע (ריעין דלא מתפרשיןהתמידי של תרין 

 השביח את הבינה , כי חכם שהיא חכמה,וחכם באחור ישבחנה ,ל"ז' ח כללים א" ע' עי172
שבאופן זה רואים את החסרון ',  התיקון פתח אש שער"פת' ועי. ל"עכ, א"והאיר בה בסוד אב

 וממילא לכאורה הדברים .ת"ש דברינו שהחסרון באמת אינו בבינה אלא בישסו"ע, שבבינה
  .עומדים בסתירה להערה הקודמת

 , ופן אחד לשמאל, פן אחד לימין, כי צדי יש לו שני פנים, נוטה לשני צדדים'אנת' ש,ל" ר173
הפנים שהם '  כי ב,הפנים מתייחדים בך לאחד'  כי באמת הנה ב,ת אמנם צדיק אנ,ש צדי צדי"וז
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כ "ר דו פרצופין בראו ובג"ה לאדה" ורזא דא כד ברא קב,'אבל אנת צריך למיהוי טמירא כו
נ קודם הנסירה וכן " והוא בזו,ש" ע174'הדרו אנפין באנפין כוד מהדר לאחורא ולא את"אנפוי דיו

 ודע כי כל זמן ,תרעין' בינה נ' חכמה נ' ש שם י" כמ,נ"י'  וכן מרמז הצ,175א בעולם התהו"היו או
א לא משגיחין " ואו,)ישעיה מה יח (176 בסוד לא תהו בראה,נ נקרא עולם התהו"שאין זיווג זו

עמכם שהוא '  פנים בפנים דבר ה)דברים ה ד(  בסוד,בפנים פנים אפין באפין שהוא סוד זיווג
שסוד זיווגם הוא בסוד נישוק  חומשי תורה'  דברות וה177' י, שמשם ניתנה התורה,א"זיווג או

 ,ישקני מנשיקות פיהו179 ,ג פה אל פה אדבר בו)במדבר יב ח(  והן פנים בפנים בסוד,178כידוע
שאין נכנס בירושלים ) א"תענית ה ע(ש " כמ,180א"ן אוכ אין זיווג בי"ונ ג"ז שאין זיווג בין ז"וכ

ובזמנא דהוה תהו אמר אלקים לנח ) )א"כז עדף ( ב"פא עדף (ח "ש בתז" וז,181'של מעלה עד כו
' אלפים תהו וב'  ב,אלפים שנה בלא תורה' ש על ב" וכמ,182'ודא ממלל על סוף יומיא כו' כו

                                                                                                                                                                      

הפנים הוא רק על מה שהיו קודם '  כי ב, ונעשים שם אחד,ג מתייחדים בהצדיק שהוא יסוד"חו
 .)ו"לש(י היסוד "פ ע" פבדכ נעשים אח" אבל אח,לכאן' לכאן ופנים א'  פנים א,הנסירה דו פרצופים

וסוד זה ' אבל אתה צריך להיות טמון וכו, וצדיק אתה, י אתה"צד, י"צד, אמר ליה: תרגום[ 174
ד חוזר לאחוריו ולא "ובגלל זה פניו של היו, שני פרצופים בראו, ר"ה לאדה"כאשר ברא הקב

  ].חוזרים להיות פנים בפנים
 ).ו"ל' ח סי" אוי"ב' ועי (ן"פונה לנוי אינו "שבצדד "היול ש"יזארמקור דברי ה כאן הוא

א לא אתהדרו אנפין באנפין " שהקשה על מה שכתב כאן דאוד"פא ע' ה חלק א"עדו "לש'  עי175
שיש  ,רץיות. פ"א פב"היה זיווג אואכן שבהולדת הנקודות ' ח שבירה א"כ בע"ממש בעולם התוהו

פ ואילו מלכי "שמלכי העיגולים יצאו שלא בדרך זיווג פב, לחלק בין מלכי עיגולים למלכי יושר
ו שאפשר לתרץ "ש והלש"שהבאנו את דברי הפת, 170לעיל הערה  ' ועי.פ" פביושר יצאו דרך זיווג

 .ת לא"פ ובישסו"א עילאין היה הזיווג פב"שבאו
ת לשבת בית "ש כתפארת אדם ת"כמ, ל"ז] בראה[ה לא תהו "דא "ח כז ע"תזא "בהגר ' עי176

'  וייצר הש"כמ, ל"יצרה ז] לשבת[ה "ובד). ב"ר קמא ע"כן הוא באדו(ל "עכ, שכינה אז לא תהו
ר "דבאכ "כמש, ה אלקים הוא שהיה התיקון דמעשה בראשית"ובגילוי הוי. ל"עכ, אלקים את האדם

 .'אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"רזא דע )ב"דף קמא ע(
 .)ו"לש(' מא שהיא החומשי תורה נגד א'  וה,' נגד אבא שהוא י177
שיקין שהוא זיווג רק  וזיווג הנ, והוא זיווג היסודות זיווג תמידיא" באוב שיש" לקמן יד ע' עי178

ש " מפת67מובא לעיל הערה  (א נישוקופ ה" ופב,א"הזיווג תמידי היא אבנתבאר דכאן ו .לפרקים
א ונשיקין הוא "שזיווג תמידי הוא באו, הזיווגים והוא'  אופן אחר בביאור בוהנה יש). שבירה טז

ואמנם נראה דיתכן שבעומק הענין שני , )180מובא בגליונות הלשם לקמן הערה (ת "בישסו
  .הביאורים מכוונים לדבר אחד

ש דבריהם "עיי, ד"א פ"ר פ"שיהש(מדרש את לשון ה שמביא ,א"שם בהגר' ועי, ש א ב"שיה 179
והיו למדים ולא , אלהיך נתקע תלמוד תורה בלבם' בשעה ששמעו ישראל אנכי ה) הנפלאים באורך

 המעלה של ו וז.כ"ע',  וכו בשעה ששמעו ישראל לא יהיה לך נעקר מלבם יצר הרע' וכוהיו משכחין
   ).ה אוירא דכיא ואשא דכיא" דג"לקמן ד ע' עי(  כללשם חסרוןשייך א שאין "או

 זיווגהאצלו  ש,משהמעלת הגילוי ללגבי שנאמר ' פה אל פה' רבינו את הפסוק ביאה והנה לעיל
ש "שיההמתבארת ב הבקשה ולכאורה כוונתו לומר שהוא גופא עומק .בדרגה של פנים בפניםהיה 

וכן של כלל ישראל , משהפ כעין הגילוי של "שנבוא לידי מעלת זיווג פב' ישקני מנשיקות פיהו'
 .פרק טז' ח שער א"נפה' ועי. במתן תורה

 ,ת"א עלאין לישסו" אך יש חילוק בין או,ל"א הן תרין ריעין דלא מתפרשין וכנ" הגם שאו180
ח "וכן הוא בע [)ו"לש(' אבל וכו'  שם סמוך לסופו ולכן וכו' עי,ה והחיות"ד) ג"יג ע(ש לקמן "וכמ

  ].'א פרק ח"שער או
זהר נשא ' ועי. הוא כל זמן החרבן' אין נכנס'כ "שמש', ח זווגים א"ע' ב ועי"ז יט ע"ת'  עי181
ה דעלאי לא מתברכי אלא בגיניהון דישראל הוא שלא "תניא כמה חביבין ישראל קמי קב: ב"קמז ע

יכנס בירושלם של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלם של מטה שנאמר בקרבך קדוש ולא אבא 
 דשכינתא הכא בגלותא שמא דלעילא לא אשתלים וכל תקונין לא אתקנו בעיר כלומר כל זמנא

ה שהעליונים לא "כמה אהובים ישראל לפני הקב: תרגום[ כביכול אשתאר שמא קדישא חסרא
שלא יכנס בירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלים , והוא. מתברכים אלא בגלל ישראל

כל זמן שהשכינה כאן בגלות השם , כלומר, "]רבקרבך קדוש ולא אבא בעי"שנאמר , של מטה
  .כביכול נותר השם הקדוש חסר, וכל התיקונים לא נתקנו, העליון לא נשלם

  .]בזמן שהיה תהו אמר אלקים לנח וכו וזה מדבר על סוף הימים: תרגום[ 182
זהו עניין  ו.לתהוהכל חזר בחורבן  מנם תורה אנותזמן אלפיים שבדהיינו אפילו שהיה תיקון 

 .זמן של תהוהוא ח שעקבתא דמשיחא "כ בתז"מש
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 183 כי התורה נסתיים ונעלם,)א"ז ה ע"א ע"חלק צז ע(אלפים ימות המשיח ' אלפים תורה וב
שיצאו אין תורה ואין משיח הוא תהו בגלות שאין '  ובעונותינו כו,כידועאלפים שנה ' בסוף ד

 ובאותן השנים מתגלגלים כל ,ש"ע' ברמז בסוף יומיא כו'  והכי אחזי לי)ח"תז( ש שם" וז,זיווג
שתלן בכל ) 185א"חגיגה יד ע(ש " כמ, שהן הנשמות מעולם התהו184ר" שהן הע,ד דורות"התתקע

 ,'בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו) )ב"מט ע( סוטהסוף ( ואמרו ,דור והן הן עזי פנים שבדור
 אשר 187 והן,ש" ע186'ר רעיין על ישראל כו"ואתהדרו אינון ע) ב" ענשא דף קכה(מ "ש בר"וכמ

 ,188ריו יתן בעתו אשר פ)תהלים א ג( בסוד כידוע שעת הוא זיווג ,)טזאיוב כב (קומטו ולא עת 

                                                           
אלפים ואילך הוא ' שלא ניחא ליה למימר שהתורה מסוף ד, ל"משמע דר. )ו"לש(ל ונשלם " צ183

 כיון שגלו ישראל מלכה ושריה בגוים ,ל"ז א" לשנווהקדמתבח "הגרכ "וכן יעויין מש. בבחינת נעלם
' צבאות הפליא חסדו עמנו וכו'  לולי ה,ו"פ ח" ולא כהן מורה הן גוענו אבדנו תורה שבע,אין תורה

וטרם נגנז האור עוד הורשו להתבונן על פי סברתם ולקבוע לנו הלכתא כמאן ולהוסיף לנו מימרות 
 ומיום שנסתם ונחתם התלמוד בבלי נסתם כל חזון מלחזות להבין ,א ורבינא סוף הוראה"עד ר

  . ו"רסת הלשומשמע כג. ל"עכ, ולהורות מדעתינו רק כעורים נגשש
כיון ) ב"חגיגה ה ע(ש " בחרבן נתבטלה העבודה וכן התורה כמ,ל"ר ז"לאדא "הגר'  הק'אמנם עי

' כ התחיל התורה ב"אלפים תהו שאח' ש ב"כמ' ח וכו" ולא נשאר רק ג,'שגלו אין לך בטול וכו
משלי על א "וכן בבהגר. ל"עכ, אלפים חזר לתהו שסיימה התורה' ובחרבן אחר ד' אלפים תורה וכו

 וזהו הלך בדרך מרחוק צרור הכסף לקח ,כ ובינת נבוניו תסתתר" כמש, ועכשיו אין בינה,ל" וז)ז כ(
 כלומר שהתורה חתומה עכשיו , הוא נגד תורה שנקראת צור תעודה חתום תורה בלימודי,בידו

, ל"זיז ש שבירה "פת' וכן עי. ל"עכ, ואף אם תיגע עצמך לא תדע כי מלכה ושריה בגוים אין תורה
 ,ד" שלא היה חבהוא ו, לא היה זיונים]כלומר כשחזר העולם לתהו באלף החמישי [בעולם התהו

' ל לכאורה עולה כגירסתינו ודלא כגי"ומכל הנ. ל"עכ, ק ותורה מן השמים"שהוא נבואה ורוה
  .ו"הלש

ח לז " תז' ועי, שאמר שם רבינו ובהנהו אשר קומטו לא כהנך שכתוב יפול,ב" קיט עז" ת' עי184
כללים (ו " לש' ועי).ו"לש(ב " כח עבראשית זהר ' ועי,ע"ב וצ"א טל ע"ה תמחה ושם טל ע"ב ד"ע
א הוא "עומק כוונת הגר , והערב רב היינו הךד דורות" שעל אף שכתוב כאן שהתתקע)א"א קו ע"ח
מלכי מלא ועיגולים הדהיינו ממלכי ,  הדעת הרעכן שניהם באים מצד ש,בשרשם הם אותו דברש
 .ר"כ הע"משא, ל"ד דורות יתוקנו לעת"התתקעשכן , בפועל יש חילוק גדול ביניהם מנם א.יושרה

 שנאמר אשר קומטו ולא ,ורב אחא בר יעקב אמר על אשר קומטו: ל באורך"וז, כאן קיצר 185
 תניא אמר רבי שמעון החסיד אלו תשע מאות ושבעים וארבע דורות , נהר יוצק יסודם,עת

 , עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור,ודם שנברא העולם ולא נבראושקומטו להיבראות ק
  .והן הן עזי פנים שבדור

 ]וחזרו אלה להיות ערב רב רועים על ישראל: תרגום[ 186
 .)ו"לש(ד "ג לח ע"לח ע, ב"ח לח ע" וביאורו תז,א" נח עאחרי מות זהר ' ועי,ג" לקמן ז ע' עי187

דא עתו ( מאן עתו ,כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו :א" נח עאחרי מותל הזהר "זוהנה 
 ובגין כך כלהו מחכאן להאי עתו כלהו דאתזנן לתתא ,דא מטרוניתא דאקרי עתו דצדיק) דצדיק

זוהי המלכה ? "עתו"מה זה " כולם אליך ישברון לתת אכלם בעתו: "תרגום[ מאתר דא אתזנן
ממקום זה הם , וכל הניזונים למטה" תוע"ובגלל זה הכל מחכים לאותה , הקרויה עתו של הצדיק

   .]ניזונים
 באצילות ששם אשר פריו יתן בעתו בעתו דצדיק ,ל" ז,ה תעלא"א ד"ח לח ע"תזא "בהגר 'ועי

 ורזא דמלה בזאת יבא אהרן אל ,ג" לח עשם ו. ששם הוא העת שיבוא אל הקודש,ש לעיל"כמ
 בכל , שעם בעלה נקראת זאת-'  כובזאת,  ואל יבא בכל עת אל הקודש,ובלא בעלה אתמר -הקדש 

ש בתיקונים והן " פלגו רחמים ופלגו דינא זה נגד זה כמ- '  זמנין עת כוח"כ, ו"ח עתים כמש" כ-עת 
ח ימים פלגו במילואה ופלגו בחסורה ועיין "נות הלבנה שהולכת בכחח מ"כללים שלה שהן נגד כ

להראות בא  ,שני המקורות הללובציינו כאן את , ו"הלשיוצא אם כן ש. ל"עכ,  שםםבתיקוני
  .א במלכות דאצילותו ה,)זיווגהרי היא ה(ששורש דכל עת 

 מקץ ,ב"ז ע"וירא קטוכן הוא בזהר (מלכות הוא כינוי ל "עת" ש,ד" כב עז"א על ת"בבהגר ' עי188
ל מלכות "ר, ל" זעתו של צדיקה "דא " מג עז"א על ת"בבהגר ' ועי.)ב"עה "תרומה קנ'  ופ,א"עח "קצ

של 'חייבת להיות , הרי היא המלכות' עת, 'אם כן. ל"עכ,  עת של צדיק וצדיק הוא הלויתןהוא
כלומר שאין ליסוד את , ממילא נמצינו למידים שכאשר אין לצדיק את עתו. הרי הוא היסוד' צדיק

, ל"ועניינה ממש כעניין הוצאת שז. 'קומטו ולא עת'הרי שבמקומה עומדת בחינה של , המלכות
, ע שיטתו של רבינו ממה שהובא בהערה הקודמת לזו"וצ. לקבל הזרע' דדכורא ואין נוקשיש יסוד 

. כלומר לא הנוקבא קרויה עת אלא הזיווג של הזכר עמה דווקא, עניינה זיווג" עת"שם משמע ש
שיש לו זמנים מכוונים לתיקונו שיוכל להשפיע , א"שעת הוא מקרה בז, ד אולי ליישב"והנראה לענ

וזאת על ידי החיבור עמו , א להשלים את עניינו"כלומר העת מזומנת לז. ים לתקנםברכה לתחתונ
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 וכן כל הקליפות נקראים ,191אחוריים'  והן נק,190 והן יצאו בלא זיווג רק אחור באחור,189עת רצון
 ,193כידוע והן בסוד אחוריים בסוד פעור , וכן אלהים אחרים192' השיב אחור כו)איכה ב ג(אחור 

 וכל ,194פנה אלי וחנני) טזתהלים כה ( ולזה אמר דוד ,א"לפי שיצאו מעולם התהו שהיו אב
נקרא '  נוק, וכן בקדושה כל שהוא יותר באחור הוא דין,הדינין באחוריים וכל הרחמים בפנים

 שני כתובים המכחישים )ספרא ויקרא(  והן, מתקלא המכריעה שלא היה וכל זה הי,195אחורי
 ולא יכלו להאיר זה בזה , שחכמה הוא רחמים כף זכות ובינה כף חובה ואין מכריע,' כו196ז"זא

  .יםדרך פנ
א שזיווגם "שזה ידוע כי השגחת פנים בפנים קאי על או' ואמר סתם לא הוו משגיחין כו

) )ב"ג ע( ג"עג עדף (ח "ש בתז" והן נקראין פני האדם כמ,בסוד הנישוק ל" כנ,הוא אנפין באנפין
 והכל ,שהן בראש והן שני הפנים של הראש' ב דאינון אנפין כו"ופניהם איש אל אחיו אינון חו

ב מתעוררין ומורידין " כי כשהיסוד מתעורר אז המוחין חו, במתקלא זיווג שלמטה ביסודתלוי
וראיתיה לזכור ברית ) טזבראשית ט (ש " כמ,198 וידוע שכל הזיווג תליא בראיה,197כידועהטפה 

} ג"ב ע{ בסוד ולא קמה 201 ידוע הקמת ברית בזיווג,))יא( יגשם  (200 והקמותי את בריתי,199עולם

                                                                                                                                                                      

אמנם כאשר , א קיים"לעולם הז: וממילא יתבאר. המזומנת לזיווג' נמצא שהעת היא נוק. דווקא
הרי שאין לו , ואם אין בו את אותה העת.  יש לו מלכות וממילא גם זיווג כהוגן-' עת'יש לו 

  .ל"ל וכנ"ם זיווג אין לו וממילא אין לו השפעה אלא בבחינת שזהמלכות וכמובן שג
א שהם " שזיווגה תלייא לפרקים דלא כמו באו, והטעם.נקראת עת' נוק, ל"זב "ע ב ע" ב' עי189

   .כ"ע, לא מתפרשין לעלמין
יש גילוי של הרצון הרי ש ,נ"יש זיווג בין זודהיינו כאשר  ',עת' שבשעת ה,הוא' עת רצון'פירוש 

לומר לך שעניין עת קאי גם על ). א"ז כ ע"א על ת"בבהגר' עי(גילוי מהרצון והוא הכתר א הוו
אלא אפילו בזיווג , ן הוא לפרקים"שלא זו בלבד שזיווג זו, כלומר. הזיווג עצמו וגם על הרצון שבו

  ).ב"ר קלה ע"אד' עי(נ עצמו פעמים שיש בו רצון ופעמים שאין "הזו
זיווג הוא הרי (לא נישוק אלא שהוא ל ,א"שיש זיווג תמידי בין או) 178הערה (ל " כנ190

 ו עניין וזה,מלכותשם ה תלא הישכן , קרי'  ולכן היו בבחי,נ" בין זוחיבור ולכן לא היה .)ת"ישסוד
  .'בלא עת'

א שנפלו במיתת "שהחלק דאו', ח נקודות ג"ע' ועי. א" דהיינו שהם באים מהאחוריים דאו191
 .המלכין קדמאין הוא האחוריים שלהם

 מאי , ובגלותא השיב אחור ימינו מפני אויב, ורזא דמלה אחור וקדם צרתני:א" סד עז"ת'  עי192
 , ובגין דלא יסתכלון בשכינתא דאיהי למערב, דכל אלהים אחרים אינון לאחור,ל"אויב דא סמא

וסוד הדבר : תרגום [דא אסור לצלאה למערב דאיהו אחור ובגין ,דאיהו אחור שוי לה בימינא
שכל אלהים , מ"זהו ס, "אויב"מהו ". ובגלות השיב אחור ימינו מפני אויב, אחור וקדם צרתני"

, שהוא הנמצא באחור שמו בימין, כדי שלא יסתכלו בשכינה שהיא למערב, אחרים פונים לאחור
מקום נוצר , פ" פבאין זיווגאשר כש, ל"ר .כ"ע ,]ובגלל זה אסור להתפלל למערב שכן הוא אחור

 .וכאשר נוצר להן מקום הרי שהן תמיד מתהוות, קליפותהוויית הל
  .יסוד דאחורים' שפעור הוא כינוי לבחי, 'ח ציור העולמות א" ע' עי193
 .ממילא יש הנהגה של חן, כלפי התחתונים' דהיינו שכאשר יש פנייה מצדו ית 194
,  וקדם,לגבי נוקבא, אחור, א אחור וקדם צרתני"כד: ג"ירים סו עמדרש הנעלם שיר הש'  עי195

אחור לגבי : תרגום[ דא נוקבא דהות מאחורא, וראית את אחורי,  ודא איהו דכתיב,לגבי דכורא
  .ל"עכ, ] זו נקבה שמצויה מאחור- וזהו שכתוב וראית את אחורי , וקדם לגבי זכר, נקבה

  .'ער עולם העשיה פרק וח ש"ופע', ח שער השבירה פרק ג"ע'  עי196
דעת המשכת א וטיפה העניין ירידת ה ש,'ן א"ח פרצופי זו" וכן ע,ה וידוע" דד" לקמן יד ע' עי197

 , כשזה נפתח זה נפתח, והכל אחד,ל"זה ביה איהו "א ד" פא עז"א על ת"בבהגר 'הנה עיו. המתפשט
ונקרא ' כווא "עת דנפיק מאול הד"ר, ל"ז ,ה ברא"ג ד" ק עעוד שם' ועי. כ"ע, 'ודעת ויסוד הוא א

  והוא אינו חי אלא בסוד הדעת אבר חי, שבו מתקבץ כל הנהרות שהוא הדעת,היסוד ביחוד נהר
עולה שיסוד . ל"עכ, ' ובסוד והאדם ידע כו, ובריאתו הוא בשביל זה,)דהיינו דווקא בשעת הזיווג(

 .בשעת הזיווג ודעת המתפשט עניין אחד להם
 . ליסודת יורד,היא הדעתהרי  , ואחר כך המתקלא,זיווג היסודות שורש הוא א"אוזיווג  198

ראיה על ידי ש' וכן פרצופים ב' ש נקודות ו" פת'ועי, שם העינייםאשר פנים ב ואא ה" באוהזיווגו
  .ד"היא מגופא והמתקלא , ן" העלאת מהוא שיש

גילוי תיקון וא ה' וראיתיה לזכור ברית עולם'כ "דעניין מש,  ח פתחתיקוןשער הש " פת' עי199
 סוד בנין והוא ,אש השנה כעין התיקון הראשון לנקודות בעולם התהורשבא כל שנה בה "המ
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 ,203הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבוני) ה ו  השיריםשיר(ש " וכמ,)יאיהושע ב  (202'עוד רוח כו
ואחרי ' ולא תתורו כו' על פ) ב"ברכות יב ע(ש " וכמ, דאתוקד מוקדין דלבאי204זהרואמר ב

 ,205 וכן כאן באשגחות עינא עילאה עינא פקיחא אשגחותא דרחמי תליא כל הזיווג,'עיניכם זו כו
י " בן פורת עלי עין שהוא פרה ורבה ע)בראשית מט כב(  סוד יוסף והוא,ש"ז ע"ר ובא"ש בא"כמ

 עינא בישא משום הדתניא מפני מה זכה יוסף דלא שלטא בי) א"קל ע(ר "ש בא" וכמ,עין עילאה
טוב עין הוא )  טמשלי כב( וכתיב ,207'ד בן פורת כו" הה206שזכה לאשתגחא בעינא טבא עילאה

                                                                                                                                                                      

א שכל הצורך בקשת הוא בזמן שאין "זהר ויקרא טו ע' ועי). 'שם פרצופים ב (בשלימותה' הנוק
  .תיקון בתחתונים

והנה . ורש הזיווגמה שייכות יש בין ברית דקשת לבין היות ראיית הקשת ש,  לכאורהע" צ200
מי קשת בגוונוי חתמן תנינן מאן ד) ב" ריד עפנחס] (איתא בזהר [,ל"ב ז"ע סו ע"בכ ב"יעויין מש

י " ר.'ה בארעא כו" בגין דדא איהו ברית קיימא קדישא דשוי קוב,אצטריך לברכא ברוך זוכר הברית
' כא לאלקאה ליחב לקבליה אתא מל'  דכל זמנין דברי,אמר קשת אתא לאגנא על עלמא למלכא

 דכתיב . מלכא חמי לה סליק רוגזא דבריה וחדי בה,מטרוניתא בלבוש יקר דמלכו' אתגליא עלי
צריך ) מאירים(שם שנינו מי שרואה קשת בגוניה : תרגום] [כ"ע, [' כו'וראיתיה לזכור ברית עולם'

רבי ' כוולברך ברוך זוכר הברית משום שזהו ברית הקים הקדוש ששם הקדוש ברוך הוא בארץ 
יוסי אמר הקשת באה להגן על העולם למלך שכל הפעמים שבנו חטא כנגדו בא המלך להלקותו 
התגלתה עליו המלכה בלבושי כבוד של מלכות כשהמלך רואה אותה מסתלק הרגז של בנו ושמח 

ש שסוד הקשת הוא נהורא דשמשא "והוא מ]. וראיתיה לזכר ברית עולם) בראשית ט(בה שכתוב 
ה בארעא "ז אמר דשוי קוב" וע. והוא מה שניתן לנוקבא בסוד מים,]אור הזכר בנקבהה "ה [במיא

ווג דנהיר לנוקבא דרך יי הז" והוא ע,שבירת הכלים מחדשלו " שלא יגרום ח,והוא הגנה ממי המבול
מ מועיל הארתו לשלא "ווג מי שאף בעת שאין ז, והוא תלוי בראית העיינין בסוד הנסירה,דופן

 רִאיית הקשת היאש, לכאורה דלפי דבריו יש לבארנראה וה. ל"עכ , מכל וכליתבטל פרצופה
 ,)והוא לימוד הזכות על קיום הבריאה בלי תלות במעשי בני אדם (ן מעצם הבריאה"העלאת מ

שכן זה תלוי במעשי הצדיקים ודבר זה , ולא כדי להוליד תולדות, כדי קיוםאמנם מיירי בזיווג רק 
  .א"ר לך לך קיז עזה' ועי. עוד לא התחיל

הלשון (מולידות ) ברית הלשון וברית המעור(הבריתות ' שב, א"י ז ע"א על ס"בבהגר'  עי201
 .כל העולםל קיום ישבריתות ה' י אלו ב"וע, )תלמידים והמעור בנים

 .אין כח בדינים לפעול ולהזדווג, שבזמן הזיווג בצד הקדושה, לקוטי תורה שם'  עי202
', ש פרצופים ב"פת' ועי, ובביאור עניין הראיה. יהשהזיווג תלוי ברִא נוספת לכךיה  רָאוהיא 203

 , ומתאוה להדבק בהאותהרואה הוא  ו, באה לפניו מקושטתשהיאי "זיווג הזכר עם הנקבה בא עש
השכינה למעלה שהיא המאור המקבל את ז " בונים עי,י שהתחתונים מטיבים דרכיהם"כמו כן ע

', שם נקודות ו' וכן עי. ית ומתקשטת לפי מעשה התחתוניםתבננ והיא ,עבודת התחתוניםאת 
  .ן"שראייתו ביופיה הוא העלאת מ

 דבשעתא דאלין עיינין , הסבי עיניך מנגדי:להלן לשון הזהר באורך ).ו"לש(א "פד ע קדושים 204
 ובסגיאות , כדין מתערין בלביה קסטין דבלסטראי ברחימותא עלאה,ה"מסתכלי ביה בקב
 אסחר עיניך לסטר אחרא מני דאינון , אמר הסבי עיניך מנגדי, עלאה לגביהשלהוביתא דרחימו

ה  מתעוררים "בשעה שאלה העינים מסתכלים בו בקב: תרגום[ מוקדין לי בשלהובי רחימותא
הסבי עיניך "אמר , ומרוב שלהבת האהבה העליונה אליו, חיצים של קשתות בלבו באהבה עליונה

 .ל" עכ]שכן הללו שורפים אותי בשלהבת של אהבה, מניהסיטי עינייך לצד אחר מ" מנגדי
ה הם "ונו, נצח והוד בקומה של תיקוני הגלגלתא' הוא בחי' עינא פקיחא'ש, ב"ע' לקמן ו'  עי205

, ל"עוד אפ. ז יובן למה בהן תלוי כל הזיווג"ולפ). א"מ פנחס רלה ע"רע' עי(הביעין שמבשלים הזרע 
ובזה הוא שורש לכל , ן תמידי שמקיים את העולם" מא שהמה המעוררים"שהכל תלוי בעיני א

  ).ע בהערה הבאה"ב' עי(זיווג תחתון 
 והנה .ס"מוהארת ה אשגחא דעינא טבא עילאה היאש, ה ואמר דנהירו"דד " לקמן ו ע' עי206

חוורין ' ג, ל"זא "ע נו ע" ב' עי.זווגמיוחדת על עניין הברכה היתה  לו לכן דווקא , זודרגאיוסף זכה ל
י " כי ידוע כי היסוד מתעורר ע,ז אתייליד יוסף" ועי,ה"בסמוך בעז' אבהן כמו שית'  דרגא דגנגד

 ואמרו שמשון , וכתיב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם,'ש העין רואה כו" וכמ,ראית העין
 ואין ההשגחה נפסק ,ק הזווג מתמיד כי שם העינים פקוחות תמיד" ולכן בע,'הלך אחר עיניו כו

ס ברכת יעקב ליוסף " וז,יוסף' ס גי"הויות דאוירא ומו'  הם ו,ס אתייליד יוסף" וז.רגע אחת' יאפ
  .ל"עכ, ל"ה הנ"בניו והם סוד הנערים נו' במה שבירך ב

מפני שזכה להיות מושגח בעין , מפני מה זכה יוסף שלא שלטה בו עין הרע, למדנו: תרגום 207
 .הטובה העליונה
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 אשר הוא 208הלחם)  ובראשית לט(ש "ווג כמיוד הז והוא ס, כי נתן מלחמו לדל,ט" מ,יבורך
  .אוכל

 לפי שלא היו עדיין התיקונים , שזיווגם תליא בהשגחה,ולזה אמר משגיחין אפין באפין
 וכל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ,נקבי העין

 וכן היתה תחלת ,209ל האור וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים לקב,ובלבוש
 211 להעלים האור למעלה ואזדמן210 ולכן בהתחלת התיקון פרס חד פרסה,הכוונה בצמצום האור

 שלא יכלה לקבל האור , ולכן כשלא היו התיקונים לא היו משגיחין אפין באפין,תיקונים' בז
י " רק עכ לא יכלה לקבל בפנים שלה" לפי שבאחור שלו האור מועט ואעפ,א"מפנים שלו רק אב

 ה ולכן הי, שנתעבה האור עיבוי אחר עיבוי והיתה מקבלת האור בסוד דינים אחוריים,אחור שלה
 תאנא ,'וימלוך באדום רזא חדא הוא אתר דכל דינין כו) א"דף קלה ע(ר "ש בא" כמ,העולם תהו

 213נאולא אתבסמו דינא בדי' אתר דכל דינין כו) א"דף קמב ע( וכן ,212'הוא גזירת דינא תקיפא כו
 ,' ראה שאין העולם מתקיים כו,215ד"בתחלה רצה לברוא במדה) 214ר"במ(ס שאמרו " וז,'כו

                                                           
 האי פתחא אשתמודע ,)ב"רלה ע(ל "וז. )ו"לש( מאשר שמנה לחמו  זהר ויחי על הפסוק' עי208

 וההוא אתר , ודא הוא עמודא מאינון דקאים עלמא עלייהו,תדיר לברכאן דעלמא ואקרי אשר
 מה דהוה ,הדא הוא דכתיב מאשר שמנה לחמו) ההוא (, מההוא אתר אתקן,דאקרי לחם עוני
בגין דאריק וארמי ביה ) שמנה(פנג ) עונג(ם אתהדר לח] בחסרונה' דהיינו דנוק[לחמא דמסכנא 
 דמנה אתזן , מאן מלך דא כנסת ישראל, וסופא דקרא אוכח והוא יתן מעדני מלך,ברכאן ותפנוקין
 ומנה נפקי אמרו אי , ודא יהיב להאי מלך כל ברכאן כל חידו וכל טיבו הוא יהיב,בתפנוקי עלמא

ח זה נודע תמיד לברך את העולם ונקרא פת: תרגום[ לא אתינא לעלמא אלא למנדע דא טב לן
מאותו מקום , ואותו מקום נקרא לחם עוני, והוא עמוד מאלה שעומדים העולם עליהם, אשר
בגלל שרוקן , חזר להיות לחם שמן, מה שהיה לחם עוני" מאשר שמנה לחמו"והוא שנאמר , נתקן

זהו , "מלך"מיהו ה" ני מלךוהוא יתן מעד: "וסוף הפסוק מוכיח, לתוכו ונתן בו ברכות ותענוגים
וכל , כל השמחה,  כל הברכות- ואת זה נתן למלך זה , כנסת ישראל שממנה ניזון בתענוגי העולם

אם לא באתי לעולם אלא , )א מאלו ששמעו דרוש זה"כאו(אמרו . הטוב הוא נותן וממנה יוצא
  .ל"עכ, ] טוב לנו-לדעת דבר זה 

 התיקון הוא המעטת האור והתעבותו אחר ענין, ל"ז' ח שער הנסירה פרק ד"ע' עי 209
 .אחרת' התלבשותו תוך בחי

לא זמין תקונוי ד עד ,דטמירין  עתיקא דעתיקין טמיראתאנא: ל"א וז"ר קכח ע"אד'  עי210
והוה מגליף ומשער ביה ופריס קמיה חד פרסא , דמלכא ועטורי עטורין שירותא וסיומא לא הוה

עד שלא הקרה תיקוני מלך , זקן הזקנים טמון הטמונים, למדנו: תרגום[ ובה גליף ושיער מלכין
ופרס לפניו כעין פרוכת , והיה מחוקק ומודד בו, ראשית וסיום לא היה עדיין, ועטורי העטורים

ק "ר מדבר בפרסא דא"שכן האד, ויש כאן חידוש. ל"עכ, ]חקק ומדד מלכים) על ידה(ובה , אחת
  .שהוא מדבר במלכי יושראם כן צריך לומר , והוא לפני יציאת הנקודות

 אין שום קלקולכן  ש. תיקוןצ"שלכאורה א תיקון במקום עניינו 'אזדמן' ש,ב"ע טז ע" ב' עי211
או שמצד עצמם באמת : ו ואין החסרונות אלא באחד משני אופנים"בעצם הבחינות העליונות ח

הם חיסרון או שבאמת יש ב, אין בהם חיסרון כלל אלא שמצד התגלותן לתחתונים אינם בשלמות
אלא שביחס לתחתונים חסרונם כל כך דק עד שהוא לא נחשב כחסרון כלל ואינו צריך תיקון אלא 

, ג והוא מקום שאין בו חסרון"ת' במקום שרוצים לתקן את הז, א"ולכן כאן בכתר דא .לצורך עצמו
שנוקט בו הזהר " אזדמן"ד שלשון "ש כב ע"מבו' ועי. 2729לקמן הערה ' ועי', אזדמן'נוקט בלשון 

 .'א"נמצא ומושג על ידי שנתתקן באלו התיקונים דרישא דא'כאן הוא לשון של 
 וימלוך באדום רזא חדא הוא אתר דכל דינין מתקטרין תמן ותליין:) השלמת דברי האדרא( 212
 דבגיניה מתקטרן אלף אלפין מארי ,תאנא הוא גזירת דינא תקיפא דתקיפיןבלע בן בעור , מתמן

הוא מקום שכל הדינים מתקשרים שם ותלויים ', סוד א, "וימלך באדום: "תרגום[דיבבא ויללה 
למדנו שהוא גזירת הדין הקשה שבקשים שבשבילו מתקשרים אלף אלפים , "בלע בן בעור. "משם

ולם התהו היה בבחינת מכאן ראיה שכל מה שהיה בע]. )דהיינו דעת דטומאה(בעלי יבבה ויללה 
 .א"א היו אב"ולכן אפילו או, דינים

 א"או כוהפנ בכך ו,ה"המגילוי אורות הוא הרי בפומא דאמה שעד שהגיע הגילוי והוא  213
  . העולםפ ולכן התקיים"פבלהיות 
 ולא -ברא אלהים ל "וז[י בראשית א א "זו אלא ברש' אצלינו במדרש רבה לא נמצאת כגי 214

 עלה במחשבה לבראותו במדת הדין וראה שאין העולם מתקיים והקדים שבתחלה' אמר ברא ה
אמנם בלשונות ] אלהים ארץ ושמים' והיינו דכתיב ביום עשות ה. מדת רחמים ושתפה למדת הדין

 ). ועודפסיקתא רבתי פרשה מ(ל "מ בדברי רז"אחרים נמצא בכ
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 ,217'שעלו במחשבה כו) א"יד עחגיגה (ד דורות שאמרו " והן סוד תתקע,216והוא סוד זה העולם
) ב" עמנחות כט(ע "ז נאמר על ר" וע,כידוע 218ך ניצוצין"והן סוד ניצוצין דאזדריקו במחשבה ש

וסליק ' ח כו"ות) ב"דף רנד ע(ש בזוהר פקודי " כמ, משום הניצוציןכידוע 219הכך עלה במחשב
ב " ל221ב אלקים דינין" והן ל,220'כגוונא דא סליק במחשבה כו' גו מחשבה ואפיק ניצוצין כו

  .ך ניצוצות"נתיבות שכל אחד כלול מעשר הן ש
 ,לוך וימת הן המלכים הנזכרים בפרשת וישלח וימלוך וימת וימ- ומלכין קדמאין מיתו 

 ואמר ,223ש"ע) א"דף רצב ע(ז "ובא) 222א"א ודף קמב ע"א ודף קלה ע"דף קכח ע(ר "ש בא"כמ
                                                                                                                                                                      

ונראה שבא לפרש . ואילו רבינו לא גרס כן 'עלה במחשבה'נוקט בלשון  י אצלנו"ברש 215
א "גרבביאור ה 'ועי. שעלייה במחשבה עניינה דבר שהוא למעלה מהמחשבה והיינו הרצון, הדברים

 כמו באדם המחשבה שרוצה לעשות הדבר והרצון הוא ,ל"ה בריש הורמנותא ז"א ד"ח נ ע"תזעל 
תחלת ראשונות כתר הוא ה'  והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב,קודם למחשבה

  .ל"עכ, הרצון והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו
  ).ה"הוא תיקון המ ( דאמהאים ללא הגילוי של פוממצויבו אנו זה עולם ל םוקיכלומר שאין  216
 .ב"ב לו ע"ה ח"וכן הוא בדע, אם כן המה שגרמו השבירה 217
אשר היתה מא הוציאה ניצוצות אלה כאו, 'מחשבהעלה ב'בחינת  דהיינו שנברא העולם ב218

 הניצוצין והסתלקות הרע מהם וריסוד ביר] ך ניצוצין"הש[הם ל "א ו וז"ש ז"פת' עי(  עם אבאא"אב
הניצוצין ). כ"ע, מלכין שבהם כללות כל הסיגים' ם והם הז"פעמים אד' ך דרגין שהם כמספר ז"בש

 גילוי לאלו אם כן יוצא שתמיד יש, ]וממילא גרם לשבירה [ שיצא בעולם התהו בחסרוןהאור הינם
ולאו למימרא דבאים בגלל (א "שכן הם תולדת הזיווג דאחוריים דאו, הניצוצין עד התיקון העתידי

  .והם הדרגה הצריכה תיקון, )וממילא היה גילויים לפרקים, ן"העלאת מ
מהם ' ב נתיבות החכמה עליונה וכל א" בלך ניצוצין הם"הש ש,א"ב ל ע" יהל אור ח'הנה עיו

ך "הש ש)ב"עשם (ש עוד "אמנם עיי ).ק"ך ניצוצין באים מבוצד"שהש' ח ה"ח רפ" ע'ועי ('כלול מי
אמנם , ב נתיבות"לשלהם המה אשר יסודם בשרשים שה, ביאור הדברים. מלכיםה'  חניצוצין המה
  .מלכיםה' חשל הניצוצות הוא  כלי הקיבול

או מזה דינים וממילא יצ, א בשורש הענין של בריאת העולם"אבזיווג  תהנהגהרי הוא  219
 םשכולל "ל שכולם סלקין במחשבה כנ"ר, ל"ה כדין קיימי ז"ד ד"ח יח ע"זתא "בהגר ' ועי.גדולים

, ל"ס כנ" בנהורין שנקרא א, ומחשבה אתעטר במחשבה עילאה.ס כך עלה במחשבה" וז,קיימין בה
 שםכ "ין משעי ,ד" כוונתו לדבריו לקמן ד עמראה לכאורה כי 'סלקין במחשבה' הנה הלשוןו. ל"עכ

' עי[' ס"א'ולכן הוא נקרא כאן  ,א" וזה כבר בגדר רדל,ס" זיווג אוירא ומוושזהלבאר  )518הערה (
שכן (ס המיוחד באוירא "ב דמו"אוירא הרי הוא ע' ס עניינו בחי"א שזה הא"א מג ע"ו כללים ח"לש

ג "ב וס"וביציאת המלכים כל הזיווגים לא היו אלא בע, ה"ס עד לתיקון המ"אין זיווג בין אוירא למו
' ד שמשם שורש הנקודות ובבחי"ב עט ע"ביאורים ח' ועי). ד"א מט ע"עוד ביאורים ח' עי) (ס"שבמו

,  לנו כללנות מובאינןש'  של רצונו יתותהנהגהוא היסוד לאם כן כאן ]. 'כך עלה במחשבה לפני'
א " כאשר אוהשורש לזו ההנהגה נתגלתה ו.על גבוה עמוק עמוק מי ימצאנוהוא במקום גבוה מו

מקום אין ממילא ו, )ב"ר קמא ע"אד( בגלגלתא אלא זהו גלגלתא סתימא שאז אין נקבים, א"היו אב
  .שלא נתגלה למשה רבינו' ג שבחינה זו היא שער הנ"י ד ע"א על ס"בבהגר' ועי. גילוי להנהגה כלל

הרוגי המלכות הרי הם בחינת '  שבזמן שהתחילה הגלות התחדשו יב"עב ל " יהל אור ח'ועי
הרי הוא , ]א שם"א וגר"א מ"י פ"ס'  עי–נתיבות חכמה [ב " שבה מצויים ל-" עשרה מגו מחשבה"

לכן , אז התחיל שוב להתנוצץ סוד עולם התוהו בבחינת מהלך דשית אלפי שנין. ל"ך ניצוצין כנ"ש
, ן"ועל ידי כך בררו את הניצוצין בסוד מ, למסור גופם למלכות הרשעהליהרג ו' היו צריכים אלו הי

ן המה במחשבה "והנה כל הבירורין בסוד מ. ס דעולם התהו"ובנשמתם השלימו ותיקנו את הע
  .דהיינו שזוהי עליית הניצוצין לתוך המחשבה, "כד סליק במחשבה"כ "וזה מש, כידוע

ק כדי ליצור את עולם "י דא"של דבר מנהד שזהו מה שעלה בסופו "א א ע"ה ח"דע' ועי
  .'ח שער הנקודות פרק ב"ס כפי שנתבאר בע"ויצא דרך העינים כאשר הגיע למו, האצילות

 ].באופן זה עולה במחשבה' ועולה תוך מחשבה והוציא ניצוצין וכו' בא וראה וכו: תרגום[ 220
ב נתיבות " ללוהם מקבילים, ב הפעמים שמופיע שם אלקים במעשה בראשית"דהיינו ל 221

 .א"י עם בהגר"בריש ס' ועי, החכמה
ויעויין בכולם שלכאורה נראה שאין מדברים אלא , ר"מקומות באד' רבינו הזכיר כאן ג 222

הפעמים שנזכר ' שכל אחד מג, ג"י לט ע"ל בשער מאמרי רשב"כ האריז"אמנם יעויין מש. א"מז
מהם יש סוגיא אחרת ' ובכל א', נוקא ו"ז, ר"הבחינות ג' ר מכוון כנגד אחד מג"עניין זה באד

', י הוא סוגיא של נוק"ואילו הך דדה, א"עניין המלכים שבפרשת וישלח נוגע לז: מסוגיות המלכים
 .452לקמן הערה ' ועי, ך כלל"א אינה נזכרת בתנ"והבחינה השלישית של א

שבירת א ל"ז שיש חילוק בין שבירת ז"האדדברי ר את אשמב, ה ועיקר"דא " לקמן ה ע' עי223
  .'ש"ע'וכנראה שזו כוונתו בהוסיפו כאן ', נוק
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דף (ר "ש בא" כמ,' שיצאו בסטרא דנוק224מלכין לפי שיצאו כולם בסוד המלכות שבהם לבד
 ,225 ואמר קדמאין קודם עולם התיקון,'כו' דלא אתקיימו בהאי מלכו דבסטר נוק) א"קמב ע

 והארץ היתה 226ש" וכמ, לפני מלך מלך לבני ישראל שהוא עולם התיקון)ו לאבראשית ל( ש"כמ
מלכא ' ואלה המלכים כו) א"דף קכח ע(ר "ש בא" וכמ,)ה בגין"ב ד"יא ע( ש למטה" וכמ,כבר

 ואמר ,'עלמין קדמאין אתחרבו כו) ב"דף רצב ע(ז "ש בא" וכמ,'לא אתקיימו כו' קדמאה כו
ואי תימא והא כתיב '  כולקא דעתךואתבטלו ס) ב"קלה ע (ר"ש בא" כמ,ל שירדו למטה"מיתו ר

 ה אלא כל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי בי, וימת דאתבטלו לגמרי לאו הכי,וימת
ש "ל שר של מצרים כמ" ר,227הא וימת מלך מצרים דנחית מדרגא קדמאה דהוה בי" כד,מיתה

  ).א"שמות יט ע(בזוהר 
א נקרא מלך " שז,229 שכל ישראל בני מלכים,228א"של זק " וכידועוענין המלכים הוא 

 עד שבא מלך השמיני הדר ,מלכים שנאמר בהן וימת'  והן ז,230ק"כל הו} ד"ב ע{ודעת כולל 

                                                           
לא ס "ה דמו"בתחילה אפילו מלכי יושר שמקורם מהמש, א"פה ע' ה חלק א"דעו "לש'  עי224

 .א"וזהר הרקיע קנד ע' שבירה חח "עוכן הוא ב. בלבד' אלא בסוד נוק, היו בסוד פרצוף
ד נקראים "ויתכן שגם ת. ע"וצ" ימים קדמאין"א מכונים "ד דא"שגם ת, ב"ר קלד ע" אד' עי225

  .כך מאחר והם השורש של המציאות של האצילות
 קבלו הארה משורש , שכאשר יצאו המלכים דרך העינים,א"ב פא ע"ו ביאורים ח" לש'עי

ם מצד היותם שמלבד החסרון שיש ביציאת המלכי, ונראה בפירוש הדברים. ק" דאהעיניים
שכן הם , יש בהם גם כן מעלה נוראה מאד, שנמצאים בעולם הקודם לעולם התיקון' קדמאין'

לכן הם . נבראו תחילה והם עצמם מהווים שורש לכל מה שיהיה בשית אלפי שנין דעולם התיקון
 הערה שםשהבאנו  ו" הלשדבריבה בגין ו"ב ד" יא עלקמן 'ועי .מושרשים בדרגה הקודמת לתיקון

1237.  
 זהר ' ועי.ה לפני השמיםארץ נבראה שית הלל בית ראי שזוב"ירושלמי חגיגה י ע' עיו 226

 והארץ דא ארץ עלאה דלית לה נהורא ,והארץ היתה תהו ובהו כדקאמרן: ב" לט עבראשית
ובוהו וחשך היתה דייקא לבתר  והשתא תהו , כבר הות כדקא יאות, היתה בקדמיתא,מגרמה

 .ל"עכ,  ארבע יסודי עלמא דאשתכללו בה, תהו ובהו וחשך ורוח,אזעירת גרמה ואזעירת נהורא
 זו הארץ העליונה שאין לה אור -" והארץ: "כמו שאמרנו" והארץ היתה תהו ובהו: "תרגום[

, היתה דייקא" וחשךתהו ובהו "ואילו עתה , כבר היתה מתוקנת כראוי,  מתחילה-" היתה", מעצמה
יסודי העולם ' ד, "תהו ובהו וחשך ורוח "- לאחר שהקטינה את עצמה והקטינה את הארתה 

  ].שנתקנו בה
 - " וימת", "וימת"ואם תאמר הרי כתוב ', וכי יעלה על דעתך שנתבטלו וכו: תרגום[ 227

ה קוראים אלא כל מי שירד ממדרגה הקודמת שהיה עומד ב, אין הדבר כך, שנתבטלו ומתו לגמרי
 .]ואומרים עליו שמת כמו שנאמר וימת מלך מצרים שירד ממדרגה הקודמת שהיה עומד בה

וזיוניהן לא ה "דא " לקמן ג ע'ועי (א"ק של ז"והמלכות של הת ובחינ' ו ד דהיינו"נלע 228
מלכות דגבורה , חסד יצא מלכות דחסד דחסדבמלך , פירוש הדבר). 265ש הערה " וכן עייאשתכחו

, ק"הספירות דהו' וכן הלאה עד סוף ו' וכן במלך גבורה יצא מלכות דחסד דגבורה וכו' דחסד וכו
ב שבו "שם מל "ג וז"י ו ע"א על ס"בבהגר' אמנם עי. ו בחינות של מלכות"כ יש כאן ל"ולמעשה סה
ה הוא עם " ומ,ס דנשמה" שהוא ע,מאמרות' ויב נתיבות " והן ל,)א"זהר תצוה קפז ע (נברא העולם

, כלומר. ל"עכ, ימים' ס כי עשרה מאמרות נכללין בו"ק שלו הן ע" כי ו,מוחין שבאין לו חדשות' ג
' ג הו"ר ע"אינו רק תוספת הג, הרי הוא התיקון והמוחין הנזכרים כאן, ה"שמחדש רבינו ששם מ

' ספירות שבו' הפרטיות שבכל אחד מהו' חיהב' אלא הוא אף תוספת תיקון לכל אחד מי, מלכין
שכן כל אחד , כ שישנה כאן התפרטות גדולה יותר ממה שהבנו קודם לכן"בע, ואם כן. מלכין
  .ספירות במלכין קדמאין' י' ב שמבאר את היות בחי"א יא ע"ה ח"דע' ועי. 'ל מתפרט לי"ו הנ"מהל

ד אדם דאינון ישראל אית לון " ובג:ב" כז עבראשית זהר ' והנה עי.א"שבת קכח ע' פ הגמ"ע 229
 ואיהי מטרוניתא מלכות ,ם היא למחזיקים בהיעץ חי) משלי ג יח(יחודא באורייתא דאתמר בה 

יש להם יחוד , הרי הם ישראל, ובגלל זה אדם: תרגום [דמסטרהא אתקריאו ישראל בני מלכים
ות שמצדה נקראו ישראל דהיינו מלכ, והיא מלכה" עץ חיים היא למחזיקים בה"בתורה שנאמר בה 

 ,ל" זא"א פד ע"ליקוטי הגרח בפירוש הבאר יצחק על "כ הגריא"מש ' עיוכן. כ"ע, .]בני מלכים
 והם מלכי ,ז אמרו כל ישראל בני מלכים הם" שע,ן"נשמות ישראל שהם בסוד בירורי נצוצות דב

ישראל יסודם , סופו של דבר. )יאפתח תיקון שער הבית נתיבות (ש "פתכן הוא בו, ל"עכ, קדם
ת " כתב רבינו ששורש נשמת כלל ישראל הוא בתא"לקמן כח עד, וקשה. מסטרא דמלכות דווקא

והנראה דמדקדוק דברי רבינו כאן אפשר ליישב שכוונתו לבאר שבשרשם כלל . וקו האמצעי
היא בבריאה והמה " בני מלכים"שבחינת ' ח נסירה ג"ע' ועי. ת"ה הת"ק ה"ישראל הם ממלכויות דו

  .ן דאצילות"ן לזו"מעלין מ
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 אז ,כידועשהיא אשתו מהיטבאל '  של הנוק232ק" וכן ו,231ק של המלכים בסטר דדכורא"שהוא ו
 אפין באפין ומתקלא לא היה א משגיחין"ז בשביל שלא היו או" וכ,*נתקיימו בסטר דדכורא

עד לא אברי עלמא לא הוו ) ב"דף רצב ע(ז "ש בא" וכמ,)ה וזיוניהון" בד)א"ג ע((ש למטה "כמ
ר "ב(ס בונה עולמות ומחריבן " וז,233'כ עלמין קדמאין אתחרבו כו" ובג,משגיחין אנפין באנפין

ולא הוי מתקיימי ' כועד לא זמין תקונוי באני מלכין ) א"דף קלה ע (234ר"ש בא" כמ,)ז"פג "פ
' דהוה לבושה תהו כו'  אלה תולדות כוהורזא דמל) )א"כז ע( ב"פא עדף (ח " וכן אמר בתז,235'כו

ה בונה עולמות " והוה קב,ל שלא יצאו"ק הנ" והן ו,236'בגין דהוה בעלה לעילא סתים כו
ש " כמ,238י נתקן"ק של עולם התיקון וע" שהוא התחלת ו,237'הוה שירותא מחסד כו' ומחריבן כו

עד דאתער האי בתראה מכלהו דכתיב וימלוך תחתיו ' דלא אתקיימו כו) א"דף קמב ע(ר "בא
 ש שם" כמ,ק ואז נתבסם הכל" ונתגלה ביסוד שהוא כלל הו,' כו239הדר מאי הדר חסד עילאה

                                                                                                                                                                      
כא לקמן  'ועי. ק"הוא הפנימיות של הוכן  ש,"מלך" כנות אפשר לאף את מידת הדעת ולכן 230

 .ג"ע
, ק"ק של כל אחד מהו"והתיקון הוא הו, ק"ומלכים עצמם היו המלכויות של ההש דהיינו 231

 . הוא דכורא עצמוק"הואילו ו
כ שבעולם התהו היא יצאה "הרי בע, ק שלה"הוא בו' ותיקון הנוק,  אם כדברי רבינו כאן232

אלא ' שבעולם התהו לא יצא מהנוק, ה וארעא"א ד"והנה עיין לקמן בדברי רבינו ג ע. במלכות שלה
והדברים לכאורה . הספירות התחתונות שלה' וממילא התיקון שלה הוא ט, הכתר שבה בלבד
. המלכיות שלה' בו' ו יצאה נוקשבעולם התה' ח שבירה ח"וכן יעויין בע .ע"צנראים כסותרים ו

שם פנימיות ' והנה עי. ק של המלכיות שלה"כ שכוונתו שהתיקון הוא בו"ולכאורה ממילא בע
והנה לכאורה יש מקום לבאר שדברי . א"א ג ע"כפי שנתבאר לעיל מדברי הגר' דכ' וחיצוניות ו

כי אותה הסתירה ואם כן מצינו , ח בשער השבירה"א כאן עולים בקנה אחד עם דברי הע"הגר
  . ע"א וצ"ל והן בדברי הגר"קיימת הן בדברי האריז

לעיל הערה '  ועיג"פב ע' חלק אה "דע(ו "והנה כבר נתייסדו פעמים רבות בחיבור זה דברי הלש
ומלכי עיגולים ) וראדכ(הרי הם מלכי יושר , אופנים במלכין דמיתו' שמאריך לבאר שיש ב) 170

האי : ל"א כאחד רמזו בסתירתם זו לחילוק הנ"ל והגר"שהאריז, ז נראה לכאורה ליישב"ולפ). 'נוק(
מלכים בסוד ' שם היו ו,  דווקא למלכי דכוראכוונתו 'בסטר דדכורא'צ "רבינו בביאור ספדכתב ד
וכדברי ', וא'  שבכל אק"ק והתיקון הוא בו"מהו' ובעולם התהו יצאו במלכות הפרטי שבכל א, ק"ו

ק " שגם הם יצאו במלכות הפרטי שבו'נוקם מסטר דמלכי' יש עוד ו אמנם .ל בשבירה ח"האריז
ואין כוונתו למלך ', וא' ק הפרטי שבכל א"והיינו הו, והם נתקנו באשתו מהיטבאל', דבסטר נוק
ל בפנימיות " והאריזא"כ רבינו לקמן ג ע"וזוהי כוונת מש. ס בתיקונה"שנתווסף לה ט' הפרטי דנוק
 .וחיצוניות ו

עד שלא נברא העולם לא השגיחו זה בפניו של זה ובגלל זה עולמות הראשונים : תרגום[ 233
  .]נחרבו

לעיל  רבינו דבריאם נדייק מ מנם א. לא היו משגיחין פנים בפנים' בחיואיזב התבאר לא ז"באד
אם  .א"אוז מדבר ב"יעלה כי האדהרי ש, בחינת פניםם למותא שייכים בעצ"ה ואמר שאו"ב ד"ב ע

פ "עכ אבל ,נ" בזוותיקון הי וההזהר שעל אף שעיקר הקלקולדברי מחדש ל רבינו כוונתיתבאר ד, כן
 .א" מזה באושורשו היה למעלה

 .צ שאין בידינו"ש שמביא לשונות בשם הספד"ע 234
  .]'מים וכוולא היו מתקיי' עד שלא זימן את תיקוניו היה בונה את המלכים וכו: תרגום[ 235
עד ' צ" בספדכ" משו ביאור וזה,ס"א ומו"תיקון קדב ר עוסק"שהאד ה רישא"ב ד"לקמן ג ע' עי

 .'מתקלאדלא הוה 
ובגלל שהיה בעלה למעלה ' שהיה לבושה תהו וכו' אלה תולדות וכו, וסוד הדבר: תרגום[ 236
 .]סתום

 .]היה ההתחלה מחסד' ה בונה עולמות ומחריבן וכו"והיה הקב: תרגום[ 237
ועל אף ששרשם ', א ונוק"כנראה שכוונת רבינו להוכיח מכאן שעיקר התיקון הוא זיווג ז 238

  .ל"א כנ"כ באו"ס ואח"א ומו"בקד
מהו ". וימלוך תחתיו הדר"עד שנתעורר האחרון מכולם שנאמר ' לא נתקיימו וכו: תרגום[ 239

  ]'הוא חסד העליון וכו, הדר
ה החדש שכולו חסדים עליונים " המו אלא זה, איננו החסד הפרטי שבמלכים"חסד עילאה"

 אהוא פומהרי  רת היסודמעטה "אורות המן ונתגלו "המלכים שהיו מלכיות דבוחלוק משאר 
 .שהחסד עילאה הוא גילוי של האוירא ,ר שם"ואד, מ בכתבים"ה וכ"ה ד"א הגה"ג ע 'ועי. דאמה



àøôñä øéàî  

29 

ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו ואתבסמו ' כ בכלהו כתרים כו" ובג)למעלה בעמוד(
  .240'בהאי אמה כו' תקוני נוק

 ש" כמ,' שהיא בת חכמה דטרדין למצאה כו,'על הנוק'  מהיטבאל בת כו- 241ליקוט*(
 243 והוא,י" מ, בת מי זהב בת אימא והיא הזהב,242'לא כו'  והחכמה מאין תמצא כו)איוב כח יב(

ה " הוי245' דהיא עצמה רחמים ומסטרהא כו,244י זהב"ג מ"י אימא היא כלולה בחו" מ,ם"הי
  .))ראשית ב יאב(  והוא הנהר הראשון אשר שם הזהב,ל מים המגדלת הזהב" ור,אלקיםבנקודות 

 כמו מלך שמקבל הכל ,246א קיבל האורות של כולם וזהו וימלוך" שככידועוהענין הוא 
 וכולם נשברו ונפלו כליהם בבריאה ואורות ,ומחלק לעבדיו וכן מלך השביעי לתת למלכות

  . דוגמת המיתה247נסתלקו למעלה

                                                           
נתקיימו ) ז"עי(העליון וולא נתקיימו עד שירד החסד ' ולכן בכל הכתרים וכו: תרגום[ 240

 .]'ונמתקו תיקוני הנקבה באמה זו וכו
ו "לש' ועי. לידי תיקונה' באיזה כח הביאה מהיטבאל את נוק באר להואהליקוט עניין זה  241

לכן היא צריכה . אבל היא יצאה ממותקת, ן דנקודות"ב' שהיא יצאה מבחי, א"ב ה ע"ה ח"דע
 .בשונה מהמלך הדר שהוא כולו רחמים,  דין ממותקובכך היא, להיות גם מחסדים וגם מגבורות

 , בת מההוא אתר דטרדין כלא לאתדבקא,האי אתקריאת בת מטרד: א" עז רצב"אד'  עי242
בת " בת טרד"זו קרויה : תרגום" [ ולא תמצא בארץ החיים,לא ידע אנוש ערכה" וכתיב ,אב ואקרי

א ידע אנוש ערכה ולא תמצא ל"ונאמר . מאותו מקום שמתאמצים כולם לידבק בו ונקרא אב
 :והרי הפסוק במלואו, )יג, כח יב(והנה הפסוק המובא באדרא הוא מאיוב . כ"ע, "]בארץ החיים

] א"י ו ע" סא" בהגר'עי,  של החכמה-  [והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה לא ידע אנוש ערכה'
א שעניין "ממנו למד הגרוהנה הדבר פשוט מהשוואת הלשונות שהמקור . 'ולא תמצא בארץ החיים

וכן , שכן שם הוא מבואר להדיא, ז"הוא מהאד, הוא בחכמה ההיא שטרודים למצאה' בת מטרד'
דהיינו , שאחריהם'' וכו'פשוט שעיקר הראיה מאיוב אינו מהתיבות שהביא בפירוש אלא דווקא מה

כ אין "ואעפהמלמדים שחכמה הוא דבר שטרודין למצאה '', לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא וגו'
  .יודעים ערכה

 דא חכמתא 'ים'" :א"זהר אחרי מות דף נח ע' ועי .חכמהכוונתו למדת  'ם" היהואו'בלשון  243
הרי לכאורה הדבר הוא שלא , ע כוונת רבינו מה רוצה ללמדינו כאן"פ צ"אמנם עכ". עילאה

וכמו שבמילוי ', ים'ולכן היא הפך ה', מי'ויתכן לבאר שהוא רוצה לבאר מדוע אימא מכונה . מעניינו
הרומזת עליו באה לפני אותיות ' האות י, ד ראשונה שבשם שהוא כנגד חכמה"ה יו"ה ב"שם הוי

שהיא כנגד , י הראשונה שבשם"ומאידך בה, )ל"ש האריז"וכמ(' ד שבו שהם יחד נראים כאות ה"ו
ר בראשית ל זה' ועי. המרמזת על הבינה' המרמזת על החכמה באה אחרי האות ה' הי, מדת הבינה

 .ם"י שהיא בינה כאשר היא מתפשטת הופכת לי"א שהמ"ע
 ,הרחמיםהוא  'יֵמ'. אדינו ביסום של רחמי עניינו' מי זהב'ש, ס ימות"ה וז"דב " לקמן י ע' עי244

מצרף לכסף דא , ורזא דמלה מצרף לכסף וכור לזהב: ב" קיח עז"כ בת"כמשו ,א הדיןו ה'זהב'וה
  .וכור לזהב דא יצחק, אברהם

   ].כ"ע [דינין מתערין:] המשך הציטוט [245
אורות של ההאורות של אלה שתחתיו יחד עם את קיבל '  שכל א,'שבירה אח "כ בע"כמש 246
ולא , שכל מלך ומלך קיבל את כל האורות בכדי למלוך על כולם, ג"א ע ע"ה ח"ו דע"לש' ועי .עצמו

  .היה זה ביכלתו של אף מלך לבדו ולכן נשברו
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני : א"ר קכח ע"אד' עי, דברי רבינובביאור יסוד  247

בשמהן ) ולא אתקיימו(וכלהו דגליפו , מלכא קדמאה לבני ישראל קדמאה, מלך מלך לבני ישראל
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום : "תרגום[ עד דאנח להו ואצנע להו אתקרון ולא אתקיימו

וכולם , הראשונה" בני ישראל) "בחינת(הראשונה ל" מלך) "חינתב" (לפני מלך מלך לבני ישראל
ע "ב' ועי. כ"ע, ]ולא נתקיימו עד שהניח להם והצניעם, )הכתובים בתורה(נקראו בשמות , שנחקקו

אלא שעלו , שאין הכוונה שהאורות שלהם נעלמו' ולא אתקיימו'שפירש את דברי האדרא , א"יד ע
  ). וכדברי רבינו כאן(וונה כלומר שגופם הוא שירד למטה הכ' אנח להו'ו, למעלה למקום צנוע

 וכיון שירדו אל ,נ של עולם האצילות"ת שהם הנקרא זו"ז' בחי, ל"ז' ח א"רפח "ע' והנה עי
 כשמת שאז נפרדת נפשו ,ז"והוא אצלם כדמיון אדם התחתון בעה' וכוהבריאה נקרא אצלם מיתה 

 ישוב , שהוא עפר, וגופו.אל האלקים אשר נתנה ותשוב למקומה האמיתי ,מגופו ונפשו מסתלקת
 כי , וכך אירע אל המלכים האלו, וענין זה נקרא מיתה.אדם' אל הארץ ויורד ממדרגתו שהוא בחי

 שהם הכלים , אמנם גופם. עלו אל מקומם הראשון שהוא אצילות, שהם אורות שלהם,נשמתן
שהיה במלכים עלייה , דברי רבינוואתיא כ. ל"עכ, שלהם ירדו לעולם הבריאה ושם היה קבורתם

נ "המ' אמנם בחי, ל"ז ,'תיקון אוכן הוא בדברי הרב בשער ה. ושבירה וירידה לכלים בלבד, לאורות
 וזכור ,אורות למעלה בבינה'  הוא עצמו ענין עליית ז,שאמרנו לעיל שעלו לצורך הזווג העליון
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בלע בן בעור תאנא הוא גזירת ) א"דף קלה ע(ר "ש בא" כמ,248ך הראשון הוא דעתומל
 הבחללא תליתא) א"דף קלו ע(ש שם " והוא הדעת כמ,' כו249דבגיניה מתקטרן אלף אלפין' כו

 והוא בלעם בן בעור כנגד ,251' נפקין אלף אלפין כוהושם מחללא תליתא'  כו250נפקין אלף אלפין
 נגד משה שהוא מסוד הדעת , ויודע דעת עליון)במדבר כד טז( ר שאמ,)'ח נקודות ד"ע( הדעת
 בישראל הוא דלא קם ,ולא קם נביא בישראל כמשה) ספרי סוף פרשת ברכה( ואמרו ,252כידוע

 ר"ש בא" כמ, והוא בקליפה יצא מכח מלך הראשון דלא אתבסם,ה קם ומנו בלעם"ואבל בא
  *.254ל בכל מלך ומלך" ר253ללומנהון לא אתבסמו כ'  מנהון אתבסמו וכו)ב"קלה ע(

ר "ש בא" כמ,דגבורה'  לפי שאז לא היה אלא מסט,255ג" ובו קיבוץ כל הה-הגהה *(
  .)' כו256 הוא גזירת)ל"ר הנ"דא( ש"וז' ז בסטרא דנוק"ובא

 לפי שהוא ,257ל שגבורה מלך קודם לחסד" ונ,ק מחסד עד יסוד"מלכים בו' ושאר הו
ש " וכמ, שהן מסטרא דשמאלא258י דיבבה ויללה וזהו יובב מאר,בעולם התהו קדמו הגבורות

                                                                                                                                                                      

 כי ,ס מכתר עד מלכות"תוקנו כל הי והנה בזווג זה צריך שי,נ"הקדמה זו מה הוא ענין העלאת מ
  .ל"עכ, ה"ש בע"ק כמ"ג דא"ב ס"נ אלו היה למעלה בע"העלאת מ' ר אינן מתוקנים ולכן בחי"ג' אפי

 ולכן אין להם ,ז בהיותם למטה ממקומם נחלש כוחם מעט" עכ,ל"ז' ח שבירה ג"עאמנם יעויין ב
כ " וע,טעמו וכחו בו חזקת אשר עמד במקומו ולא נשתנה " אבל אור הת,כח לעלות למעלה

משמע שהאורות נשארו . ל"עכ, בראותו עצמו בלתי כלי אפשר לו שיעלה למקום אשר יצא משם
והנה . והוא גם לכאורה סתירה בדברי הרב עצמו. ודלא כדברי רבינו, באצילות ולא עלו למאציל

ניינים שונים או אם הם שני ע, ח"לכאורה הדברים יהיו תלויים כיצד יתיישבו שני מאמרי הרב בע
  . שהם מפרשים זה את זה
הוא שנשארו " עלייה למקומם"ה' ח שפי"שכוונת דברי הרב בשער רפ, ואולי אפשר ליישב

  .באצילות וממילא דבריו שם עולים בקנה אחד עם הכתוב בשער השבירה ואין בידינו להכריע
ה כתב שלא "ד בהגה" ע'שכן לעיל א, שלכאורה יש סתירה בדברי רבינו, ש שבירה יז"פת'  עי248

לא היה כ כוונת רבינו לעיל לומר ש"שבע, ויישב, ואילו כאן מבאר להיפך, היה דעת בעולם התהו
או שהיה דעת עליון שבראש בלבד ולא , לבדב יצא בסוד עטרא דגבורות כן ש,בשלמותוהדעת 

 .דעת המתפשט
הוא גזירת דין הקשה : ולמדנ" בלע בן בעור: "תרגום[ מארי דיבבא ויללא:) המשך הדיבור( 249

ג "לקמן ט ע' עי.  דעת דקליפהוהם ,]שבשבילו מתקשרים אלף אלפים בעלי יבבה ויללה, שבקשים
, ה כאן"וכן הוא בהגה, ר הנזכר כאן"ומביא ראיה מהאד, ג"שמלך הדעת כולל את כל הה, ה שתא"ד

 .הערה הבאה' ועי
נלמד  כ"בע , אכסדרין'לף אלפיםא' המזה שדעת דקדושה מוציאל ש"ר ו. דעת דקדושה והוא250

ממילא נמצינו למידים שהמלך . שכתוב אצל המלך הראשון אף הוא יסודו מהדעת 'אלף אלפין'שה
  .'דעת דקליהראשון הוא 

 .]'מהחלל השלישי יוצאים אלף אלפים וכו' בחלל השלישי יוצאים אלף אלפים וכו: תרגום[ 251
ותורה , קצוות' שמצוות עשה ולא תעשה הם ב', ש תיקון ז"וכן פת, 'ן א"ח מוחין דזו"ע'  עי252

  .ה הוא שהוריד את התורה מן השמים"ולכן משה רבינו ע. מכריעה ביניהם
 ומנהון לא , ומנהון אתבסמו ולא אתבסמו,מנהון אתבסמו" שגורס ,ב"ב ל ע" יהל אור ח' עי253

אילו ו, 'תבסמואתבסמו ולא א'ק "והו, ר נתבסמו בתיקון"גשק וליחבאר את ה ומ".אתבסמו כלל
,  שלא גורס כדברי רבינור"ד האל ע)ב"לג ע(י " שער מאמרי רשב'אמנם עי. 'לא אתבסמו כלל'' נוקה

  .'מנהון אתבסמו ומנהון לא אתבסמו'אלא רק 
  . ומלךבכל מלךכאן קיימים  וזכרנש' נוקוק "ר ו" בין גיםחילוקשה כוונתו היא 254

הוא שורש שבו ו'  הנוקו וזה,לא נתבסם כללחלק שה: חלקים' ג והנה נתבאר שיש במלך הדעת
ועוד חלק שנתבסם לגמרי והוא לכאורה , משהוהוא שורש ויש חלק שנתבסם ולא נתבסם , בלעם

נ "אמנם יעויין מש. ג"השרשו ב  שבמלך הזה'שהנוק,  כאןה" בהגה' ועי.שורש הגילוי דעתיד לבא
 .ג"ח עם הה"משה שייך לה ד'ן א"ח מוחין דזו"עבשם ) 252הערה (לעיל 

  ).ח"ולא הה(ג שבדעת "אלא כל הה, כמו שאר המלכים ספירת המלכות לא רק 255
לספירת המלכות ג ולא רק " וזה מרמז לכל הה.דינא תקיפא דתקיפין:] המשך הציטוט[ 256

ש תאנא הוא גזירת " וז,ל" וזב"ע קמו ע" ב' עי).גבורה דכל הגבורות במשמע' דתקיפין'תקיפא (
  .ל"עכ,  שהוא היה כולל כל המלכים, שורש כל הדינים,דינא תקיפא דתקיפין

דהיינו שבמוחין דגדלות חסד קודם לגבורה ואילו במוחין [ד "ז בשער הכוונות פג ע" עד' עי257
בספר דמאין ענין המלכין ק מבואר וכך. )ו"לש(] כ בענין המוחין"ג[ד "ופט ע] דקטנות הדבר להיפך

   ).ד"א לו ע"ו כללים ח"מלש(ג "י סב ע"וכן הוא בשער מאמרי רשב, וישלחפרשת הליקוטים 
היה ולא כך , שנצח יצא בגבורה והוד בחסדכך  ,ה נתחלפו"ד שנו"א ע ע"ו כללים ח" לש'עי

  .1076לקמן הערה ' ועי, עצם מציאותםב השבירהיה גורם , כךיה אילו ה ש, דדעתג"בחו
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 באינון קוצין תקיפין אתמשכן ותליין מאריהון דיבבא 259ממוחא תנינא) א"דף רצג ע(ז "בא
 שהשערות )'ח מלכים ב"ע(  וידוע,260'גבורה תקיפא מינה מתאחדן מאריהון דיבבא כו' ויללה כו

זה בא מאדום חמוץ בגדים מי ) ג-ישעיה סג א(ש " כמ,ש מבצרה"וז, 261הן מבירורי המלכין
  .262'ואדרכם באפי כו'  מדוע אדום ללבושך כו,מבצרה

  . בדרום תימנה,ש מארץ התימני" וז,והשני הוא חסד
ואינון זיקין עלמין קדמאי ) ב"דף רצב ע(ז "ש בא" כמ263והן עולמות שקדמו לזה העולם

  .264אקרון ומיתו לאלתר
 שלא יצאו ,265 שחסרו להן,ר" ג,חין זיוניהון הן המו-לא אשתכחו } א"ג ע{וזיוניהון 

 בסוד ,שמתפשט בכל הגוף**  והוא עדיו,א" דאחסינו ליה או267והן תרין עטרין* ,266ק"אלא ו

                                                                                                                                                                      
ס על הפסוק ואלה " ליקוטי הש'עי. יבבהמו ששמו מורה דהוא מלשון כו ,דיןעניינו  יובב 258

שהם , )א"קיז ע(ע "שם בב' ועי. מיני דינים' א שיבבא ויללא הם ב"ר קלג ע"ד א'וכן עיהמלכים 
  .הם דינא קשיא ודינא רפיאמינים אלו ' בב ש" רלא עפנחס זהר 'ועי, שלוחי הדין שבעשיה ויצירה

והנה מוחא תנינא הרי הוא המח השמאלי . א"ת שבז"ר שבראש הוא שורש לחג"בחינת חד 259
  .שבראש ולכן הוא שורש הגבורות

גבורה ' מהמח השני באלה הקוצים החזקים נמשכים ונתלים בעלי יבבה ויללה וכו: תרגום[ 260
 ].'חזקה ממנה מתאחדים בעלי היבבה וכו

כן הגבורות  ש,שהמלך השני הוא דיןלכך ראיה לנו מעתה יש לכאורה יוצא ש ,אם כןו 261
 ,ל"א כג ז"ש א"פת' ועי. שהשערות הם פועל יוצא מהמלכיםכתוב כאן  ו', תקיפיןקוצין' מכונים

 שהם ,א"י מעשה בנ"ן מבירורי המלכים ע" בסוד העולה בבחינת מ,השערות עיקרם בסוד אור חוזר
  .כ"ע, א בסוד גילוי היחוד לסייע לעבודה"ת אורות דאהגורמים האר

 בסוד בצירת ענבים השחורות מצד הדין ,מבצרה, ל"וז) ג"סב ע(י " שער מאמרי רשב' עי262
  .ל"עכ, שמשם ממותרי הדינים הוא גבורה תקיפא) א" אפיקי ים מכות יב ע'ועי(הקשה 
וכן מאידך , מו אלא רק לקמןט מביא רבינו את העניין הזה כאן שנראה שאינו מקו"ע מ"צ 263

המלכים ' ט אין מבאר רבינו אלא את ג"ל שזהו המקום לעסוק במלכים מ"אם  ס, גיסא אינו מובן
  .הראשונים

 .]ומתו מיד, עולמות קדומים נקראים, ואלה הניצוצין: תרגום[ 264
כן אם . מוחין' בלע בן בעור היה משמש לבחיבעולם התהו  ש,ד"א לח ע"ו כללים ח" לש' עי265

ג שביאר שאמנם "א פח ע"ה ח"ו דע"לש' ועי. ש שחסרו להן מוחין"ומהו ז, יוצא שהיה להם מוחין
לא "וזהו עניין ש, כ חסר היה בהם את עיקר הנשמה הפנימית"אמנם אעפ, היו להם מוחין

 ".אשתכחו
' עי(דמלכות ' שם נתבאר שהנקודות יצאו בסט, ה ועניין המלכים"ג ד"ע' לעיל ב' עי, קשה 266

  . ע"ק וצ"ש כאן שיצאו הו"ולא כמ) 229 228שם הערות 
) ה ועניין המלכים"ד(שהמלכות המבוארת לעיל , והנראה היה אולי ליישב בהשקפה ראשונה

כ כאן שיצאו "וזהו עניין מש' דחסד מלכות דגבורה וכודהיינו מלכות , ק"עניינה המלכיות של הו
ר בלבד "שכן פשטות הסוגיא כאן היא שהג, ז אינו"אמנם לכאורה ד. ק"כלומר מלכיות דו, ק"הו

' שחסרו לו הנוק, ר הוא שהיה חסר"כ נאמר שכוונת רבינו בכך שהג"אא, ק"הוא שחסר ולא הו
  .ד הפרטיים שבו"דחב

ר " שהן ג,אלהים דויכולו'  ג,ר"באין לו ג] ה"בתיקון המ[כ "ואח, ל"ג וז"י ו ע"א על ס"בבהגר' ועי
משמע . ל"עכ, ה כידוע שכל עליון כולל כל התחתון"ר כוללות כל המ"והג, ה"וזה מ', ביום הז

, ס"ר כולל את כל י"אמנם הג, ר"ספירות שלימות ולא רק של ג' ה הוא ביטוי לי"שהשם במילוי מ
עוד שם ' ועי. ס היו חסרים בעולם התהו"ובאמת כל י, ר בלבד"ל שם גולכן לא נקראו כי אם ע

  .מ"ואכ' יום השביעי'פעמים שנאמר ' השמות אלקים לבין ג' י שמחלק בין ג"בדברי רבינו בס
ק "ר דו"ל אם בעולם הנקודות יצאו ג"שיש סתירה בדברי האריז ,ב"יט ע' ה חלק א"דעו "לש 'עי
ו "לש 'עי, באופן אחרו. א"אודא ו"אר ד"גר ביחס ל" לגים נחשבנםי אויצאשר "הגומיישב ש. או לא

מלכי ב אבל .נשברושלהם ת "הזרק  ו,מור והם נתקיי"יושר יצאו עם הגהג שמלכי " כ עשם
ואילו כאן על , מדבר על מלכי יושר' מלכים קדמאין מיתו'כ "כ מש"וא. ר כלל" גועיגולים לא יצאה

  .מלכי עיגולים
מלכים ' 'שכאחר אלא ל 'וזיוניהון לא אשתכחו'לא כתב  ט"מ, ע"עצמו צצ "והנה דברי הספד

קודם כל יש לבאר את יציאת המלכים , הרי סדר ביאור הדברים צריך להיות הפוך', תויקדמאין מ
 :א"ר קכח ע"ד א'ועי. ע"וצ, ה השבירה"ה, כ יש לדבר ממה שהיציאה גרמה"ורק אח, באופן חסר

היינו " עטורי עטורין"שבדברי רבינו א "לקמן ה ע' ועי ["עטורי עטוריןעד לא זמין תקונוי דמלכא ו"
לא זמין ("שתחילה מונה את מיתת המלכים , כלומר שגם שם הסדר הוא הפוך] דהכא" זיוניהון"

. ל"ע כנ"למימרא שגם שם הסדר הוא הפוך וצ". עיטורין"כ מנה את הפגם ב"ואח") תיקונוי דמלכא
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וכד אתרבי ) א"דף רצא ע(ז "ש בא" כמ,269י המוחין"ע) משלי ג יט (268כונן שמים בתבונה
 ירותא דאבוה  והאי והאי הני,270תרין חולקין ותלת חולקין כלא חד מלה' בעטרוי נטיל תלת כו

'  מסט,)ב"לקמן ד ע( ש" כמ272ג" והן חו,ש" ע271' מאי ירותא דא תרין עטרין כו,ואמיה ירית
כ " ואח,א אנפין באנפין"ס ומגדילין את או"ק ממ" יורדין מע274 והן,ש" ע273'דאבא הוה גניז כו

 276ג" חוה ולא אתכלילו בי275ק" המתקלא בעה וכאן שלא הי.כידוע ו,ז שם"ש בא"א כמ"יורת ז
 וידוע שהמוחין הן חיי .א"ג לז"א אנפין באנפין ולא ירדו חו"ולכך לא היו או, ש למטה"מכ

 ובינה נקראת חיים ,והחכמה תחיה בעליה) יבקהלת ז (ש " כמ,ב שנקראו חיים"האדם בסוד חו
 וכן , ונקראת אלקים חיים, חיים שמיה,ומה שמיה דההוא נהר) א" נח עאחרי מות(ש בזוהר "כמ

 ואינון חיי המלך ולכך 278)ב"יתרו דף צא ע(מ "ש בר" כמ,כידוע 277ין חיי המלךהמוחין נקרא
  . מיתו המלכים279כאן שלא אשתכחו

                                                                                                                                                                      

שכן יש לדבר על מלכי יושר לפני שמבאר את עניין מלכי , בןל מו"ו הנ"אמנם על פי הלש
  .העיגולים

תרין 'דהיינו ה' זיוניהון'והם עצמם ה, א"ר דז"א הם ג"אות ד"ה שהז" בהגהד" לעיל א ע' עי267
שנקט  למרות ש,א"א טז ע"ו ביאורים ח" לש'ועי. ר שלו"א להיות הג"א שיורדים לז"דאו' עטרין

דהעליון ת " שהזכ" אלא עי בין עליון לתחתוןכ אין חיבור"אעפ ,ר"ת וג"זרבינו כאן בלשונות 
אמנם ,  להאיר בה את כחו של העליוןר דתחתון" לגתשנכנסוטיפת זרע זו היא  , זרעיםמוליד

  ].ב"ח אצילות פ"ש דמוכיח זאת מע"עיי[ת עצמו יורד כלל "בוודאי שאין הז
תרין עטרין דהוו , ל"ז) א"ז רצא ע"רי האדוהוא מיוסד על דב(ה כאן "ה וכ"ד ד"ד ע"לקמן י' ועי

 שהוא דעת ,]שני כתרים שהיו גנוזים בתוכם והורישו לבניהם: תרגום [גניזין בגווייהו ואחסינו לבן
והם , א"א הם היסודות דאו"דהיינו שהעטרין דאו. כ"ע, א" והן גניזין במעוי דאו,שכולל שני עטרין

מכיוון שאת כל מציאותו , לכן דעת מכונה עטרין. תשיש בו חסדים וגבורו, מורישים הארה לדעת
  .)118ועיין הערה (וזהו עניין העטרין כאן הרי הוא שורש הדעת המתפשט . הוא יורש משם

מה  וה,בונהות ס"ישהרי הם  ,א"אויסודות ד א המה"א מורישים לז"העטרין שאו דהיינו ש268
והוא בסוד (הדעת המתפשט את  א" הראש דזמולידומבחינתו זו הוא ש. א" מוחין לראש זםמורישי

  .'אות ה' ח עיבורים ד"בע' ועי. א"בכל הגוף דז) 'שמים'
 .א"א נולד דעת שמתפשט בכל הגוף דז"א במוחין דז"כלומר שעל ידי הארת האו. א"דז 269
' והא, היא חסדים וגבורות דדעת' הבו, ד"היא חב' הג, ל"ה אתקלו ביה ז"ב ד"לקמן ד ע'  עי270

' תלת תרין וחד'בזה יתבאר עניין . כ"ע, א"והם זיוניהון דמלכים שהם מוחין דז, היא דעת עצמה
  .דהכא

שני חלקים ושלשה חלקים וכולם דבר ' לקח שלש וכו, וכאשר מתרבה בכתרים :תרגום[ 271
 .]'י הכתרים וכוזהו שנ, מהי הירושה. וזה וזה הינם ירושה של אביו ואמו, אחד

  . חסדים וגבורות272
  .ד"ע' י ו"א על ס"בבהגר' ועי. ומאמא גבורות, חסדים 273
לכאורה  ו.ק אוירא ובוצינא" שהעטרין באין מע,ה ועיקר ענין"ה ד"ב בהגה" לעיל א ע' עי274

 א אולי יש ליישב לפי האמור לעיל ו.ע"וצ, ס"מהמוהוא הכל ד' ם כב ש"ד עסותר את עצמו לקמן 
, א מהאוירא ובוצינאו ה העיקריהזיווג הראשוןאבל  ,ס"מהמוהוא תחילת התיקון מנם אד ש"ע

שמבאר את כל מהלך , ה והכלל"א ד"ע' ו' ועי. ב" עכ בדף ד"שוז, ס"אלא שאין גילויו אלא ממו
 .העניינים

  . בעמוד זהלמטהוכן מתבאר  .ס" היינו במו'לא הוה מתקלא' צ"פד בסכ"דעניין מש ,לומר לך 275
לעשות זיווג ) א"דהיינו הדעת דרדל(שלא נכללו חסדים וגבורות לבאר אה שכוונתו  נר276

 .ה והכלל"א ד"ע' וכדלקמן ו, ס"במו
 בין דמיניה משמע דיש לחלק, ה ואמר דכתיב" דב" לג ע'ועי, ה והחיות"ד ד"לקמן יג ע'  עי277

הבאים ממוחין , חיי המלךהרי הוא ' וחי לעולם'כח של הש ,אוהו .'חיי המלך' 'בחי ל'חיי אדם' 'בחי
ואילו לעניין ). שחיי מלך הם בחינת תפילין, א נב"ש גדלות דז"פת' ועי(פ "י זיווגם פב"א ע"דאו

כוונתו כינוי (שחיי אדם , ה וענין רצוא"ד ד"כ לקמן יג ע"מש' עי" חיי האדם"ביאור מהי בחינת 
הערה ' עי( דלא מתפרשין לעולם ,א בזיווג"א המצויים בבחינת זיווג אב"באים מאו) לִחיּות האדם

שהחילוק בין חיי אדם וחיי המלך הוא  שמשמע ,ה ואיהו"ג ד"ח טז ע"א על תז"בבהגר 'ועי). 67
 .יןבין קדושה לחולהחילוק שדמיון כ

 ,ר" קטירין כחושבן ונדח שייפין ותריסר" רזא דרמ, ואינון חיי מלכא,נדר איהו לעילא: ל"וז 278
ח אברים ושנים "סוד של רמ, נדר הוא למעלה ואלה הם חיי המלך: תרגום [ועל דא חמיר משבועה

כל : א" רנה עפנחס זהר 'ועי. ל"עכ ,]משבועה) הנדר(ולכן חמור הוא ' ר"ונד'עשר קשרים כמנין 
י חיי המלך -עצמו אדנ המלך , וכל הנודר כאילו נודר בחיי המלך,הנשבע כאילו נשבע במלך עצמו

 ,ה דאיהו תפארת" כל הנודר בהוי:ב"ערנה  ש"וע. כ"ע, ה"כי ידור נדר ליהו) שם ל(ה ובגין דא "יהו
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 ,'ץ'ג' ז'נ'ט'ע'שבעה אותיות צריכין שלשה זיונין ש )ב"מנחות כט ע( ש" וכמ-הגהה *(
ש "כמ 280ת"זיונין וכל מוח ומוח מתפשט בכל ז' מוחין לכך צריך ג' מלכין שהן חסרים ג' והן בז

 דבגדלות מסתלקין ומתכנעין ,א" להלחם בס282 והן כלי זיין,זיונין' מוחין הן ג'  לכן הג,281ז"בא
מ "ואמרו מ) 284ג"פח ע(ח "ש בתז" וכמ,כידועד "מוחין חב'  כמו הג283'לימינו כו'  והן א,א"הס

שהן ' ז'נ'ט'ע'מלכין שהן דינין לכן הן אותיות ש'  והן ז,'אלין תגין אינון זיינין כאדם שאוחז כו
 שהן 286האחרונים' הוא ב' ץ' וכן ג,'ז'נ'ט'ע'בסוד ש' ז'ע' ן'ט' ש,285כידועגבורות דינין קשין ' ה

ואינון זיקין עלמין קדמאין ) ב"דף רצב ע(ז "ש בא" כמ, הניצוצין דאתדעכו,כללות כל הגבורות
 נחתכו כמה כאן(ש וזיוניהון " וז,כ אתתקנו במוחין והן הזיונין" ואח,ש"ע'  כו287אקרון ומיתו

 )א" עדף רצא(ז "ש בא" וידוע שהתפלין הן מוחין כמ,תפילין דרישא) 288תיבות וכך מתחיל
 ואמר ,291ש"ע) א"קמ ע(ר " ובא290)ב" עגדף רצ( וכן שם ,ש" ע289'כלהו אקרון תפלין דרישא כו

                                                                                                                                                                      

 וכל הנשבע באלקים כאילו נשבע במלך ,א חיי המלך"ו ה"א וא"ד ה"כאילו נודר בחכמה דאיהו יו
 .כ"ע, עצמו

שהרי הם ', חיי המלך'ולא ' י אדםחי'לא , כלומר כאן במלכים לא היתה אף בחינה של חיים 279
 .נשברו ומתו מיד ולא התקיימו באצילות כלל

, 265לעיל בהערה  וכפי שכבר העלינו, א"ק דז"ומה' וא' ר של כל א"גהזיונין הללו הינם ה 280
  .266עוד הערה ' ועי. ש"עיי

וכנראה כוונתו בציינו את דף . ב"ב ע"ב ורצ"ט ע"א מציין מקורו ברפ"י ו ע"א על ס"בבהגר 281
: ל"ב מכוון לכאורה לזה"והציון לדף רצב ע". ואלין תלת מתפשטן לזעיר אנפין: "ל"ב לזה"רפט ע

מאירים : תרגום[" אנהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא נפקין כל חד בסטרוי ומתפשטין בכל גופ"
  .]בצדו ומתפשטים בכל הגוף' ועולים בשלשת חללי הגולגולת יוצאים כל א

ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר " , ותא חזי מה כתיב בהו:א" קצד עכי תשא זהר 'עי 282
 בגין דלא ישלוט בהו ההוא חויא , דאתעברו מנייהו אינון מזיינין דאתחברו בהו בטורא דסיני,"חרב

שעברו מהם כלי , ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, בא וראה מה כתיב בו: וםתרג[ בישא
  .]זיין אלו שנחרבו בהם בהר סיני כדי שלא ישלוט בהם אותו הנחש הרע

  .לשמאלא ולקמיה' וא:] המשך הדיבור[ 283
' דהיינו יסוד בתוספת י' היא ו' א שהאות ז"ש בבהגר"וע. ב" עמזבדפוסים שלנו הוא בדף  284

צדיקים יושבים ) א"ברכות יז ע(ל "כ חז"וזהו כעניין מש. ל גביו ובכך הוא עטרה מעל ראשוע
 .ועטרותיהן בראשיהן

רצועה לאלקאה איהי שפחה בישא שעטנז , ל"א ז"ג ע"ז י"ת' ועי. ופרק ח נקודות "ע'  עי285
כידוע והיא ז "ן ע"השפחה בישא היא שעטנז שט, ל"א שם ז"בבהגר' ועי. ל"עכ, כלילא משור וחמור

  .ל"עכ, כלילא משור וחמור דאינון תרין פגעין בישין
ע "ב' ועי. הינם יסוד ועטרת היסוד) ץ"ג(אחרונים ' והב, ה"ת נ"דהיינו חג, ג"ז הם ה"ן ע"שט 286
היה ] ץ"ג[בהם , ל"א ז"ש שבירה י"פת' ועי, הניצוצים האחרונים הם היותר קשים' ב שב"קמו ע

ויצא משם , ז"ן ע" היה בלוע בכח הסטרא אחרא שהוא סוד שטששם, והיינו, השבירה הגמורה
 .ל"עכ, ה"ש הרב זללה"ץ כמ"והוא ג, כהאי אומנא דאכתיש בפרזלא ואפיק זיקין לכל סטר

  ].ואלה הניצוצין עולמות קדומים נקראו ומתו: תרגום[ 287
 .המלכים' ז הזה קאי על כל ז"שדברים אלו של האד, ד"לעיל ב ע' עי

ץ כלהו זיינין אינון חד "ז ג"נשעטב "ז סט ע"ש בת"וכמ, לא אשתכחו ''יתה הגיל שה"אולי צ 288
 .'ועשרין לקבל חד ועשרין אזכרות

ג שנכנסים לראש "ב וחו"שתפילין אלה הינם החו, ה מאי"ב ד"ז קנט ע"א על ת"בבהגר'  עי289
ר "שון האדוכן משמע מל, ה ונפיק"ב ד"ח יח ע"א על תז"וכן הוא בבהגר. בתים' א ולכן הם ד"ז

 .עצמו
בתי דתפילין דנהרין ' מאינון נהירין ד, ארבע גוונין אתחזיין באינון עיינין: ולהלן לשונו שם 290

בתי תפילין שמאירים ' מהם מאירים ד. ארבע צבעים נראים באלו העינים: תרגום[ברהיטי מוחא 
  .ג"ב חו"ואף כאן משמע שזה חו. כ"ע, ]בחריצי המוח

ע מוחי תלת מוחי דהוו בזעיר אפין ואשתכחו בתלת חללי דגולגלתא ארב: ולהלן לשונו שם 291
 שקיט על בורייה דכליל כל תלת מוחי דאתמשך מניה משיכן כלילן שקילן וחאדרישא וחד מ

 בגין כך ,בשערי חוורי להאי זעיר אפין לתלת מוחי דביה ומשתכחן ארבע מוחי בהאי זעיר אפין
 דאתכליל בהו שמא קדישא דעתיק יומין עתיקא ,אשתלימו ארבע פרשיות דכתיבין בתפילין

ומוח אחד , חללי גולגולת הראש' א ונמצאים בג"מוחין שיש בז' ג: מוחין' יש ד: תרגום[ דעתיקין
המוחין שנמשך ממנו המשכות כלולים במשקל בשערות ' השוקט על מכונו והוא כולל את כל ג

הפרשיות הכתובות ' ובשביל זה נשלמו ד, זהא "מוחין בז' ואז נמצאים ד, א"מוחין דז' הלבנים לג
ולכאורה נראה . כ"ע, ]שנכלל בו השם הקדוש של זקן הימים הרי הוא זקן הזקנים, בתפילין
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 וידוע ,293ב"ב לקבל שמא דמ" ולקבלייהו חד ועשרין אזכרות דתפלין דיד דסלקין כלהו מ292שם
  .)294ב הוא על עולם התהו"שסוד שם מ )א"וה קפז עתצזהר (

) א"שבת פח ע( ואמרו ,' ויתנצלו בני ישראל את עדים כו)שמות לג ו( ש" וכמ-הגהה **(
ועתיד '  מישראל שני כתרים כו'ל אה וקשרו לכ"ר מ"בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס

 המוחין שהן עטרות  והן,295 שעל ראשם,ה להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם"הקב
ש " כמ299 ואלו הכתרים זכו בלוחות,298' כו297חיין לעולם בסוד חיי המלך  שלכן היו,296א"דאו

'  והן ב, ודבור העשרת דברות בסוד סיפור,ב"ספרים בסוד חו'  הן ב300 והלוחות,'בשעה כו
 ,את עדים  ונאמר,כי כתרין ועטרין הן אחד) ליקוט ()ה"א בהגה"א ע( ל" כנ301כתרים' עטרין ב

 )שמות יט ו( ש"כתרים הן מ'  אמר שאלו ב302ב"ד ח" פנא דבי אליהו ובת,א וזיוניהון"ואמר בת
ברכה נחית בימינא דכהנא וקדושה נחית 303, ב" והן חו,ממלכת כהנים וגוי קדוש' ואתם כו

ש " והייתם לי סגולה וכמ)שמות יט ה( ש" כמ,א"דא' כ לכתר הג" ורמיז ג,'בשמאלא דלויה כו
 והן ,כתרים הן'  ג)ג"ד מי"אבות פ( אמרוש , והן שלשה, שהשלשה שנים הן304ש" ועמש,ח"בתז

                                                                                                                                                                      

רצה להביא ראיה מפורשת על כך שעיקר עניינו הוא , בהביאו דברים אלו של האדרא, שרבינו
 .ב"ע ריב ע"ב' ועי. ס"א עם הגילוי דמו"ד דז"חב

. 'שם'ז תקשה תיבת  "אמנם לפ. ב"ז סט ע"אלא רק בת, יבות אלו באדרא כלללא מצאתי ת 292
  .ז הנזכר לעיל בקטע המחוק"ל דקאי אלשון הת"ואולי צ

  .ב"ב כנגד שם מ"א אזכרות דתפילין של יד שעולים כולם מ"וכנגדם כ: תרגום 293
 והוא ,שא דמלכאב הוא ברי"שם מידוע כי , ל"ז, ב"ע קמט ע"ב' וכן עי. 'ח שבירה פרק ב"ע' עי
 בעולם הב הי" כידוע ששם מ,'והארץ היתה תוהו כו' ב היוצא מפ" והוא שם מ,דגבורה' מסט

 שמשם היה כח ,דבוצינא'  והם הדינים שנכללו בגלגלתא מסט,כ נפקא מאתלטייא" ואח,התוהו
 .ל"עכ,  כולו תוהו כידועהב שנה שלפני"ד שבו נרמז שם מ" והוא בהר,עולם התוהו

' עי, ]ה כללי השמות"ב ד"ז כ ע"א על תיקו"בהגר' עי[ב "ד הרמוז בתחלת מע"הר בסוד ב294
שזהו המולד של , ה לתקופות"א ד"ה ח ע"ר' תוס' עי, ד"בענין בהר). ו"לש(ג "ב ד ע"ה ח"ו דע"לש

ד "ן ללא מילוי היו"ב היא למעשה שם ב"ש ששם מ"ע, ה"כ בדע"ומש. השנה שלפני בריאת העולם
  .ר לא יצאו במלכי העיגולים"שכן הג, )ה"ו ה"ה ו"ה' י(

  . נמחק'שעל ראשם'י " בכת295
א ולכן נקט שהם "ש שהם מעל הז"וע, ים עץ החייםמכונא "ג שעטרין דאו" לקמן ד ע' עי296

  .'מעל ראשם'
  .277 ולעיל הערה ג" לקמן ד ע' עי,"חיי האדם"' מבחי לאפוקי 297
  .ד באמת אין גירסת הדפוסים מובנת כלל"ולענ, נמחק'' כו'י התיבה "בכת 298
לא ) השניות שזכינו בהם(ואילו הלוחות , שהרי אמירת נעשה ונשמע היה בשבועות, קשה 299

ואם תקשה לך שמפשטות הפסוקים . וכנראה שכוונתו לאמירת עשרת הדברות. כ"ירדו עד יוה
ב שם מבואר "זהר לך לך פה ע' עי, לפני שבועותל אמירת נעשה ונשמע היתה "ולשונות חז

 .שאמירת נעשה ונשמע היה ביום מתן תורה גופא
 .ל דכאן מיירי בלוחות האבן"צ, לאור הספק בהערה הקודמת 300
 .גבורותוחסדים דהיינו כתרים ה'  במההו ,עטריןה' א בוההרי  דהיינו הסיפור 301
  .וטא זלכאורה כוונתו לתנא דבי אליהו" ב"ח"באומרו  302
אימא נחית בקדושה דליואי '  וכו בימינאחכמה נחית בברכה דכהנא: א" ד עז"ת'  עי303

אימא יורדת בקדושה של הלויים ' חכמה יורדת בברכה של הכהן בימין וכו: תרגום[א משמאל
  .ע אם כוונת רבינו כאן לתקן את הגרסא שם"וצ. כ"ע, ]משמאל

ושם לא מזכיר , ד"יאורו שם חוץ מדף יא עלא בספר ולא בב, ח"לא מצאתי מעניין זה בתז 304
שם כתוב , ה חירו"ב ד"ז קה ע"אמנם יתכן שכוונתו לביאורו לתיקו. 'שהן ב' רבינו בפירושו עניין ג

שהוא בעצבון ' ה איסור והיתר כו"חשיב ששה דברים נגד ששה שבע, ל שם"ז, יסוד זה בפירוש
 ,כתרים שזכו ישראל בלוחות הראשונות'  ב שהן, חירות משעבוד מלכיות,ה" ואמר חירות ממ,ל"כנ

'  והוא דכורא ונוק,'ה כו"ואין מ' ש אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה כו"וכמ
 ושני ,ד"ת כ"ל בר" כמש, כללא דשבעין אומין פלחי כוכביא,'דנוק'  דשעבוד הוא מסט,דביה

 וזהו חרות , שהתורה לא נשתכחה כלל ועוד,ה" כי יד על כס י,ה עלמא דחירו"די' הכתרים הן מסט
ש " וכמ,ש והייתם לי סגולה"וכמ' הן ג'  שאלו הב,כידוע'  חקוק על לוח לבם כתר הג,על הלוחות

 .ל"עכ, 'ש כל הכתוב לחיים כו"ל כמ" והכל יחזרו לע,ד"ס דנהירו בה ונעשו אח" והן ט,א"במ
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מוחין הן '  שג306ר"ש בא" והענין כמ,'ש וכתר שם טוב כו" וז,305 בסוד התפליןכידוע' כ ד"ג
  ). העולה על גביהןם טוב וזהו כתר ש,'א ונעשין ד"ס דא"א ומתחבר עמהן מ"בז

 )א" קפא עוישב זהר( ל מגרמא כלום" דל,308 היא לא מלכה כלל- 307*וארעא אתבטלת
 ולפיכך לא ,ק מתו היא לא באה לכלל הויה" לפיכך כאן שמלכים דו,אלא מה שמקבלת מבעלה

 ,' והארץ תניינא לאו בחושבן כו)ב"ח ע( ש למטה" וכמ,נזכר מלוכה והויה בתורה עליה כלל
ודות שהן זיוניהון ק שלשה נק" ושל ו,נקודות נשארו למעלה'  וט,והיא יצאה רק נקודה אחת

 לא באו 311פרצופים' בכאן כל הה310 וקחשיב ,309א בה הויה כלל"א'  ונשארה רק בנקודה א,ל"הנ
  . וכל מה שלמטה הוא יותר בחסרון,**לכלל תיקון
'  וח, במותן312 שמנה שרצים שמטמאין, וכנגד הסיגים שיצאו מהם ומארעא-הגהה *(

' ר כלי א" ונגד ג,ומתכות'  ח,ועצם'  ז,ונתר'  ו,חרסו'  ה,ובגד'  ד,ושק'  ג,ועור'  ב,עץ'  א,כלים
  .)313ואדמה'  ג,ואבנים'  ב,גללים

 כמו הצמצום ,כ בענין הזה הסתלקות ותיקון" ג315 היה314 וכן למעלה-הגהה **(
  .)כידוע וכן דרך פרסה ובכל העולמות ,והורדת השפע דרך קו

                                                           
  .נון ארבע אי- ואי תימא תלת , תלת נהורין: ב"ז רצב ע"אד'  עי305
 .291ד לעיל הערה "א הו"מ ע"ק 306
שכן שם הוא , שזהו הטעם שיצא הרע לפועל דווקא בעולם התוהו, ש שבירה כז"פת'  עי307

 .מקום שהשפע יוצא באופן שבו כנסת ישראל לא תקבלו
א בדברי "אמנם במק. א"יע קה עשביאר שכן איתא בזהר הרק, ב"ש דף פט ע"ו הקדו"לש'  עי308
, כלומר שהיה מלכות גם במלכים, מבואר שבעל חנן הוא המלכות) ח"ב פ"ב ח"ש ש"מבו(ל "האריז

  .ע"וצ
שכן לשאר המלכים היה שורש ', שהחסרון הגדול ביותר היה בנוק, א"א פח ע"ה ח"ו דע"לש' עי

  .וצא כי לעשירית לא היה שורשממילא י. במלכי יושר' ף וג"באח' ס ג"במו' שהם ג, מקומות' בט
סוף ' עי[' לכן לא נאמר בה הויה כלל'וגורס , ס"שיש כאן ט, ב"ב נד ע"ו כללים ח"לש'  עי309

, ולכן לא נחשב הדבר שיצא לכלל הויה, ומבאר שהנקודה שיצאה היא הכתר, ]ה הבא"העמוד בד
דהיינו , זו' נקודה אחת'ש, ועוד. שורש בלבד' שכן לעולם אין הכתר יכול להיות מציאות אלא בבחי

  ).ש שבירה יח"פת(ק "היא בכלל הו', הכתר שבנוק' בחי
  .'כאן' 'י הגי"בכת 310
אמנם יעויין . ה עד"וכן משמע לקמן ד, משמע מכאן שהיתה בחינת פרצופים קודם התיקון 311

 . שם משמע לא כך' ח מלכים ה"בע

שכותב , ב"ב פא ע"ו ביאורים ח"של' עי: ל"ו שם מצינו כעין סתירה זו הנ"ויעויין בכתבי הלש
שלא היה גילוי לפרצופים או שמות , א"יב ע' ה חלק א"בדע' אמנם עי. פרצופים בנקודות' שהיו ו

ולכן אין מקום , לא היה אלא לאחר התיקון) א"אפילו ברדל(שהרי כל מתקלא , לפני התיקון
, ה"ה ב"וכן שם הוי, לתשכן אין פרצוף כי אם  המציאות של תלת ת, לפרצוף או שם או ספירה

ומה שכן נזכר שם לגבי בחינות עליונות , )ג"כמבואר לעיל א ע(ה היא בעצם מתקלא "שכן אף הוי
  .יאיר עיני' וה. יותר הוא רק על שם העתיד

' את הגמזה פ "באר ע שמ,א כו"ש א" פת'ועי. )ו"לש(כ כותב כך "ב שג" זהר הרקיע קנ ע' עי312
שכן יש שמונה שרצים כנגד , ן טעמים" תלמיד שהיה מטהר השרץ בקמ" שהיה לר,ב"ן יג עיעירובב
. 'כנגד נוק' מארעא'מלכים ו' כנגד ז' מהם '–' מהם ומארעא'לשון רבינו ' וזהו פי', מלכים ונוק' ז

וטהרתם על ידי , )א"ר קלו ע"עניינו באד' עי(א "והם בבחינת הטומאה הנאחזת בשערות הראש דז
וזהו טהרת , )ב"ר קלה ע"אד' וכן עי, א פרק יד"ח א"עענינם ' עי(א "דזן אורות דחוורתא "הארת ק

 ).נחש בריח שבחוורתא(א על ידי הנחש עלאה "הנחש דסט
 .א שאדמה היא כנגד בינה"ע ריד ע"ב' עי. ר אינם מקבלים טומאה"ואותם הג 313
או  ,צילותכפי העליות בפרצופי אשב " שער הכוונות עד ע' וכן עי. דהיינו למעלה מהאצילות314

 ממנו כן עולים בדרך זה בכל העולמות שלמעלהכמו , בזמנים שונים או בתיקונים של דרי מטה
אבל לא , שכותב שכן הוא למעלה למעלה', ן ז"ד ומ"ח מ"ע' ועי ).ב"ב עד ע"ו ביאורים ח" לש'ועי(

. ומהאמנם מדברי רבינו כאן נראה ששייך להשיג גם שם מהו צורת השיעור ק. נמסר לנו כיצד
, מבאר איך כל צורת ההנהגה באצילות נכונה גם למעלה ממנה שו"דברי הלש יסוד וזהנראה שו

 'עי(ק "ס דא" המולמעלה למעלה בקדש עד) ובעיקר בספר הכללים(והולך ומפרש זאת בספריו 
   .)247הערה 
 .י" נמחק בכת315
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כך מיתו המלכים  ולפי,317 שורש הדינין316'שלא נכלל בו נוק* א לא הוה מתקלא"בא
א כחדא " הואיל ואו,ו משגיחין אפין באפיןוא לא ה" ובאו,318שלא היה להם שורש למעלה

 ,א מיתו המלכים" ובז,320אחוריים' כ היא מקבלת מב" ואעפ,לכן החסרון בהם שוין 319שריין
 אבל זיוניהון לא אשתכחו , ואמר במלכים מיתו שמלכו ומיתו לאלתר,ובמלכות ארעא אתבטלת

 כי אותן שבאו בעולם הקדם בתחילת הבריאה אותן ,ק"א נקרא ו" באו לעולם ולכן ז לא,כלל
 וכן במלכות נקודה ,י מעשה התחתונים" תלוי ע322 אבל מה שבאו אחר התיקון,321אינן נחסרין

בעולם } ב"ג ע{ כשרשעים 323 ולפיכך,)ה שעבר"סוף ד( ל"אחת בה בקביעות ותשעה תלוי כנ
א "א ואו" אבל א,)ב"ב ע( ל"אלפים תהו כנ'  וכן ב,ל"הו כנ נקרא עולם הת,324ד דורות"תתקע

                                                           
 , והם יצאו בהנקודות,'ן שהוא הנוק" נמצא עדיין רק המלכיות דב כי מתחילה לא היה316

הרי יצאו וירדו '  כי הרי כל מה שנתהוה מבחינת הנוק,ונמצא שלא היה לנקודות שורש למעלה
כ כשנתהוו הדר ומהיטבאל "אבל אח) מ"עש' א שלא תאמר וכו" זהר הרקיע קז ע'עי (,בהנקודות
 כי לאחר התיקון נתכלל ונתאחדו כל ,לה למעלהן נשאר שורשם לעולם גם למע"שהם הדו

 'ועי, ב"ע' ג עד ו"ה ע' ה חלק א" דברינו בזה דע' ועי,הפרצופים ביחד והיו כל אחד כלול מכולם
  .)ו"לש(ש ותמצא עיקר סוד עומק הדברים בזה "ב ע"א יד ע"ח

ק "הוא אדה: ד"ח לט ע"תזמ  הוא'נוק' א בחי"כ שלא היה בא" שמש,ג"ה ע' ה חלק א" דע'עי
 בגין ,]א שם"גרבה -דהיינו עולם התהו [הוה בני עלמין ומחריבן ] א שם" בהגר–ק "מלכות דא[

 'ועי. כ"ע,  בגין דעד השתא לא הוה שלים בנוקבא דיליה,דעילת העילות לא הוה משתתף תמן
  .כלל' ג שמשמע שלא היה תיקון לנוק"לקמן כו ע

ביחד יצא א ל) מלכי יושר(ן הפנימי " שהברתאת אומז) א"א נא ע"ביאורים ח (ו" לפי הלש317
ו ביאורים "וכן הוא בלש (ס"וכל זה במו, ק"טפבבחינת ולכן יצא , )מלכי עיגולים(ן החיצוני "בהעם 

ולכן אצלם מצינו בחינה מסויימת של , מ"ת לעיל בכ"א כמשנ"א היו אב"והנה או). א"ב צג ע"ח
שכן לא יתכן שיש , ק בעלמא והדבר קשה להולמו"ואילו באריך לא מצינו ולא מידי אלא טפ, זיווג
א שבוודאי היה זיווג חיצוני "א מה ע"ו כללים ח"לש' ועי. א"א חסרון גדול יותר מאשר באו"בא

, אמנם יש לזכור. ל"ס וכנ"ורק במלכי עיגולים הוא שלא היה שום זיווג ורק יצאו ממו, במלכי יושר
כ יש להבין שדוגמתם מצוי "אבל אעפ, ק"רם שבאו מצינו שהוא מדבר במקו"שבהרבה מדברי הלש

  .כ"באצילות ג
נכלל בזה שלא היה למלכות שורש בעקודים כפרצוף בפני עצמו אלא כעטרת היסוד שלו  318
 ).ג"ב סו ע"ביאורים ח(בלבד 
הזיווג התמידי של ' הוא בחי' כחד שריין'ש, ה וענין"ד ד"לקמן י ע' ועי, ב"ז רצ ע"אד'  עי319

 .א"או
אזי הארת אבא , א"א הם אב"וכאשר או. ג"וכן הוא לעיל ב ע, אמא דאצילות פירושו 'היא' 320

  .לאמא היא מאחוריים דאבא לאחוריים דאמא
 ,ל"ד ז"א עלעיל  'ועי .אינם תלוים במעשה התחתוניםכן  ש, שאין בהם עליה וירידהדהיינו 321

 .ק"א נקרא ו" שלכן זכל מה שלא היה בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין
 שבאו אחר לכן הואו, ר וצאצאיו"עשות על ידי אדהי וזה צריך לה.ה"אחרי גילוי המדהיינו  322

אפילו (ע " לבייםנוגעהתיקונים הכל כי   שם נתבארד"א קד ע"ו כללים ח" לש' עי. דווקאהתיקון
מה שנוגע ו אילו, ר"תיקונם תלוי באדהולא נתקנו במעשה בראשית ) ע שבתוך האצילות"הבי

  .במעשה בראשיתשה " נתקן באור המ)ע"אפילו האצילות שבבי( , עצמהלאצילות
 העולה , הקו האמצעי העיקרי היותר פנימי,שהוא הדעת עלאה( משום שכל המתקלא 323

 והוא התרין עיטרין והמוחין דגדלות , ומלייא אדרין ואכסדראין,לעילא לעילא ונחית לתתא לתתא
 וכשאינם זכאים ,הנה הוא תלוי רק במעשה התחתונים) דהמלכות] נותתחתו' ל ט"נדצ[ר "והט

כ הרי נמצא כשהרשעים " וא, ונשאר רק אותן האורות שהיו בעולם התהו,מסתלק ועולה למעלה
  .)ו"לש(נקרא עולם התהו ] דהיינו כאשר עיקר התגלות של צורת אדם היא ברשעים[בעולם 

, קוים' בעולם התוהו לא היו בדרך ג, ל"ר וז" האדיעויין בביאור רבינו להקדמת, ובהרחב דבר
הוא עולם ', וכו, ק חזר לבראשונה"ובחורבן בהמ, קוין' ובעולם התיקון חזרו בג, רק בקו אחד

ש "וכמ, תורה' אלפי' כ התחיל התורה ב"שאח, )א"סנהדרין צז ע(ש שני אלפים תוהו "התוהו כמ
' ובחורבן אחר ד, רץ בהבראם תהו עד אברהםהא'שמים ו'ולדות ה'אלה ת) ב"זהר בראשית כד ע(

תניא אמר רבי שמעון , ל"ב וז"ג ע"חגיגה י' גמ' וכן עי, ל"עכ, אלפין חזר לתהו שסיימה התורה
 ולא ,קודם שנברא העולם החסיד אלו תשע מאות ושבעים וארבע דורות שקומטו להיבראות

א על "בבהגר' ועי. כ"ע,  פנים שבדור עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור והן הן עזי,נבראו
ד דורות הוא עכשיו בסוף הימים בעקבות משיחא חוצפא "רוב מאותן תתקע, ל"ב וז"ז ע"ח כ"תז

 .ל"עכ, מ ועכשיו הוא התהו"ר שאמר בר" שהן הן עזי פנים שבדור והן הע)חגיגה שם ( ואמרו,יסגא
 .217הערה ' עי 324
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 ופעמים הרבה ,326ר"ש שאין פגם מגיע בג" וז, שיצאו מתחלתן שלימין325לעולם הן שלימין
ת שחסרים מוחין "כ בז" משא,327 היינו בסוד המתקלא ואפין באפין,ר"אמרו בזוהר שאפילו בג

  .328א אין מגיע"ר של ז"אפילו בג
 עטרא 330 והעיקר כי בתחלה היה בסוד בוצינא קרדינותא,329יםמ בכתב" כ-הגהה *(

 ,עד דנחית אוירא עלאה חסד ונתקיימו 332ז" וא331ר"ש בא" כמ,דגבורה לבד ולכך לא אתקיימו
  .)335ת"הויו' מוחין ג'  ג334 סוד המתקלא333עטרין'  שהן ב,נ בכתר"ס דו"וז

                                                           
 שהרי זכר , תיקוןלא צריךש גמור צוףר שהם עומדים בשלימות כפו למימרא אבל לא.ס" בי325

 .תיקונםאת כאן 
באצילות לא ' :א" רכה עפנחסמ "רעשמביא מקור לזה מד "ב סח ע"ו ביאורים ח"לש'  עי326

 וברכה ואפילו ס ותוספת אור"אמנם לענין הגילוי דאור א. ב"זהר ויצא קנט ע' ועי, 'מטי ביה חובין
מכיוון שכל , וזאת. דבר זה לעולם אינו בא אלא על ידי מעשה בני אדם, בבחינות העליונות ביותר
  .אמנם כל רע אינו מגיע לשם. העולמות קשורים זה בזה

לא הוו 'א הוא דחל החסרון של "ובאו', דלא הוה מתקלא'א הוא דחל החסרון "דהיינו שבא 327
  .א מספר הספירותוהמהם לעולם  נחסרמה שלא אמנם . 'משגיחין אפין באפין

ר אין מושגים כלל "ג, ל" זד"א יא ע"יהל אור ח' עי.  לעילא אלא מסתלקים,פגםאין מגיע  328
וכן באדם נשמה ' וכו, והן נקראים עולם, נ"והתחלת העולם אינו אלא מזו, וכלל בכל עולם ועולם

ר עצמן אינן "בל הנשמה עצמה שהיא גא, ר של הרוח של האדם"חיה יחידה שכללם הנשמה היא ג
', והן בחטאי האדם מסתלקין בסוד מוחין וכו, ס איש האלקים"וז, והן אלקות, באים באדם כלל

 .ל"עכ', בסוד שיחת לו לא וכו, ר של הרוח עולין למעלה ואין פגם נוגע בהן רק סילוקן מאדם"ג
' ה חלק א"דעו "לשב' ועי, ב" עב וקד"זהר הרקיע קג ע מוא מביא"ב צג ע"ביאורים חבו " לש329

   .ב"י תרומה ז ע"מאמרי רשבשער ממקורו  מביא ,ג"ה ע
 .מיתוקה ללא תהי' הטעם לשבירה הוא משום שהנוקר שא שמב,ז"ש שבירה כ" פת'והנה עי

מותקת שכן ה מתלא הי ' נוק:'ל ושל רבינו כא"של האריז, השמועות' באת  אפשר לקיים לפיכךו
וכדברי רבינו ' לכן נחשב הדבר כאילו כלל לא היתה נוק. ל"ה וכדברי האריזלא היה לה שורש למעל

ל שהיא אכן "ממילא צ. פ היה ללא הארת דכר"עכ' מה שכן יצא מהנוק ו.ל"כאן בשם כתבי האריז
 .ק לבד"אמנם רק בסוד בוצד, היתה שם

מכיוון , ק בלבד"ב שהמלכים היו בסוד בוצד"א צ ע"ו כללים ח"פירוש הדבר מבואר בלש 330
אמנם . דכר שלה דהיינו אוירא' ק אינה יכולה שתוליד שום דבר ללא הארה מבחי"הבוצד' שבחי

לכן כל מהות המלכים נקראת . פ"א ולא פב"בעולם הנקודים הזיווג שבין אוירא לבוצינא היה אב
שכן כל , ש האוירא"ולא ע) שכן היא שורש להן(ק דווקא דהיינו הגבורות "על שם שרשם שבבוצד

ולכן אינה נחשבת כמיוחסת . הארה שהגיעה להם מהאוירא לא היתה כי אם דרך אחוריים שלו
  .אליו כלל אלא מתבטלת בהארת אחורי הבוצינא

ס " שגילוי אור א,)א"יב ע' ה חלק א"דעוכן הוא ב (ב"א וע"א נ ע"ו ביאורים ח"לשאמנם יעויין ב
 מנם א.ה דהיינו תיקון המלכים" מ בהתגלות שםס" עם המוי זיווגו" עא"קדבא בקרקפתא ווה

ללמימרא .  ולכן לא נתקיימו,ס" בלא הארת אס" מהמואלאהיה לא  כל שפעם ,ביציאת הנקודות
ואין לומר שלרבינו . ק"ס הוא הבחינה העושה את הפעולה אותה מייחס רבינו לבוצד"ו מו"שלהלש

ק הינו "דמבואר שהבוצד, שםש דנפיק וכן בליקוט "ה וז"ב ד"לקמן כא ע' שכן הנה עי, היינו הך
א "ע' לקמן ו' ועוד עי. ק"ס אינו אלא מלבוש לבוצד"שכן מתבאר שם שהמו, ס"שונה מהמו' בחי

דהיינו , אמנם מדברי רבינו כאן משמע שזה גבורות(ק היא גבורה דעתיק "שבוצד, ה והכלל"ד
פ בוודאי מתבאר "אבל עכ, והם מתלבשים זה בזה, א"ס היא בינה דא"ומו) ע"וצ, עטרין דגבורה

  .שכן סותרים הם את דברי רבינו, ע"ו צ"כ דברי הלש"וא. מדברי רבינו שהם אינם אותו הדבר
שכאשר הספירות עומדות בצורה של תיקון הרי שגבורה , ו"והנראה לתרץ את דברי הלש

וממילא , מגלים על הדעת עלאה שהיא באה מזיווג דאוירא ובוצינא) וכן העטרין דגבורה(דעתיק 
עניינו הוא , ס"מו' ו נוקט בל"ק והלש"בוצד' א נוקט בל"ומה שהגר. ס"מתפשטת משם למו

ק "א מזכיר את בחינת בוצד"והגר, ג"ע' א לקמן ריש ג"כ הגר"כמש, ס הוא תחילת הגילוי"שהמו
  . וניחא הכל, שהיא תחילת בחינות הגבול בכלל

 בנה עלמין ואתקין תקונין עד לא זמין תקונוי דמלכא עתיקא דעתיקיןתאנא : א"קמב ע 331
 ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה ואתקיימו ואתבסמו ,לאתקיימא ההוא נוקבא לאתבסמא

זקן , עד שלא הכין הושלמו תקוני המלך: למדנו: תרגום [תקוני נוקבא בהאי אמה דאקרי חסד
ולא . מתקאותה הנקבה  בכדי שתת) תיקוני(הזקנים בנה עולמות והתקין תקונים בכדי שתתקייו 

, ]ואז נתקיימו ונמתקו תקוני הנקבה באותו אמה הקרויה חסד, נתקיימו עד שירד החסד העליון
 .'אלא על תוצאתה הרי היא הנוק, ק"המעיין בדברי האדרא יראה כי אינו מדבר על הבוצד. כ"ע

 וההוא , ועלמין קדמאי בלא תקונא אתעבידו,ובגין כך עלמין קדמאין אתחרבו: ב"רצב ע 332
כד אכתש במנא ) א מרזפתא"ס( כהאי אומנא מרצפא , נצוצין,א הוה בתקונא אקרי זיקיןדל
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  .עד דרישא דכסופא דכל כסופין לבושין דיקר אתקין ואחסין

 336 לפי,א עד סוף כל העולמות" עכשיו מתחיל לפרש התיקון והמתקלא מא- ' עד כו
'  לא הזכיר בעולם התהו רק הה,ס של האצילות בלבד" בו אלא עהשעולם התהו לא הי

  .337פרצופים
רישין '  מג338 רישא תניינא, רישא חורא, הוא עתיקא קדישא- רישא דכסופא דכל כסופין 

אי א ו" שלמעלה ממנו רדל,339ממנו מתחיל האצילותא ש" והוא א,)א"דף רפח ע(ז "בא' הנז
) א"דף קכח ע(ש שם " כמ,ק מתחיל התיקון"ר שמע"מ בא" וכ,340נ ולא תיקון" לומר בו זואפשר

                                                                                                                                                                      

 ואלין , ואינון זיקין דנפקין נפקין להיטין ונהירין ודעכין לאלתר,דפרזלא אפיק זיקין לכל עיבר
 ובגין כך אתחרבו ולא אתקיימו עד דאתתקן עתיקא קדישא ונפיק אומנא ,אקרון עלמין קדמאי

א דבוצינא "נ( ועל האי תנינא במתניתא דילן דניצוצא אפיק זיקין בזיקין , לאומנותיה)א מאנא"ד(
 , ואינון זיקין עלמין קדמאי אקרון ומיתו לאלתר,לתלת מאה ועשרין עיבר) אפיק זיקין ניצוצין

 והני זיקין דאתדעכו ומיתו ,לאומנותיה ואתתקן בדכר ונוקבא) א מאנא"ס(לבתר נפיק אומנא 
ובשל כך הוא שהעולמות : תרגום [פק ניצוצאנם כלא מבוצינא דקרדינותא והשתא אתקיי

ואותו שלא היה בתיקון מכונה זיקים . והעולמות הראשונים נעשו ללא תיקון, הקדמונים נחרבו
ואותם זיקין , וניצוצין כמו אותו אומן צורף שכאשר הכה בפטיש הברזל הוציא זיקין לכל צד

ובגלל זה נחרבו , והללו נקראו עולמות ראשונים. ירים ונכבים מידיוצאים לוהטים ומא, שיוצאים
ועל זה למדנו במשנה שלנו שניצוצים יוצאים . ק ויצא אומן לאומנותו"ולא נתקיימו עד שנתקן ע

לאחר מכן יצא . ואלו הזיקים עולמות הראשונים נקראו ומתו מיד, כ צדדים"זיקין בזיקין לש
עכשיו מתקיימים כולם ) מתו(ואלה הזיקים שדעכו ונכבו , בההאומן לאומנותו ונתקן בזכר ונק

  ].מהנר החזק ויצא הניצוץ
ב "שהעטרין הם עטרין מעתיק שנכנסים להתלבש בחו, ה וזה הכלל"א ד"ע' לקמן ו'  עי333

 .א"דא
כאחד בסוד ימין ושמאל ' שכן כאשר באים ב. 'עטרין חשובים ג' כוונת רבינו לבאר כיצד ב 334

 .ע"מתקלא וממילא חשוב עצם המיצוע ביניהם לבחינה בפהרי שהם בסוד ה
' ה שלא היתה בחי"הנזכר כאן בהגה(שמה שהיו גם ללא זכר , א"א פב ע"ה ח"ו דע"לש' עי 335
) יושר(' בפנים'כ שיש נקודות "מובן ממש) כנזכר לעיל בדברי הספר גופא(' וגם ללא נוק) החסד

', ה' א סי"ה ח"דע' ועי. ואלה מבחוץ היו ללא דכר, 'אלה שבפנים היו ללא נוק). עיגולים(' בחוץ'ו
 .ג"וכן פב ע

ש רבינו לעיל " וכמ,כ"ל שהגם שבחינת חסרון ותיקון הנה היא גם למעלה מאצילות ג" ר336
ז " וע,ש"סמוך לסופו ע' ח עקודים ה"כ בע"ה ג" וכ,'כ כו"ה המתחיל וכן למעלה היה ג"בסמוך בהגה

 משום שאינו מדבר אלא רק ,א"נו מתחיל הספרא אלא רק מאז הנה אי"בא רבינו ליתן טעם דעכ
לבד ב ובעולם התהו לא היה בו אלא עשר ספירות דאצילות ,מהתחלת עולם התהו ולהלאה

  .)ו"לש(
לעיל הערה ' ועי. 'וזהו הפרצוף הו, והוא בכלל עתיק. )ו"לש(א כלום " ואינו מדבר גם מרדל337

311.  
והנה . והוא הרישא תניינא, א"שהרישא חוורא הוא חכמה דא, ס"ה ובמו"ג ד"לקמן ה ע'  עי338

', א: אופנים' א מצינו ד"הרישין דא' א לברר מהם ג"ל והגר"כאשר נבוא לעיין ברחבי כתבי האריז
א "קמן דף כא על(ס "א גלגלתא ומו"קד', ב, )ב"וכן לקמן דף ה ע' א ג"ח א"בע(ס "א ומו"גלגלתא קד

 ). כאן(ס "א ומו"א קד"רדל', ד, )'ץ פרק ז"ח חזרת הש"בפע(ס "א גלגלתא ומו"רדל', ג, )בליקוט

אם הוא גלגלתא או שמא הוא , אופנים עיקריים יש במהות הרישא תניינא' פ נראה שב"עכ
ז קלח "א על ת"יש להקדים שכתוב בבהגר, והנה בביאור עניין הרישא תנינא בכלל. קרומא דאוירא

, ס"ה ובמו"דג "ה עלקמן ' ועי. שכן אוירא כלול בגלגלתא, ז כלל"ד שאוירא אינו נזכר באד"ע
שביאר בפירוש שבאמת לאמיתה , א"א יט ע"ו כללים ח"לש' ועי. א"שסיום הגלגלתא הוא בקד

וממילא פשוט שאם כולם אחד הרי . א"גלגלתא ואוירא וקד: רישא תנינא כולל את כל השלשה
אמנם לעניין ביאור מתי . כנות את הרישא תניינא בכל אחד משלשתם והכל יהיה אמתשאפשר ל

א יש "ל בפשיטות להציע שכאשר מייחסים את הרישא תנינא לקד"נ, הדבר נקרא כך ומתי כך
  . א"מקום לייחס את הרישא קמא לגלגלתא ואז נאמר דגלגלתא כולל את הרדל

  .ע"וצ, ין הוא כינוי לדיקנאכסופא דכל כסופ'ב שהלשון "ע קלה ע"ב' ועי
כל האצילות את  והוא כולל , הנהגת הגבולה מתחילא"אמש', א פתח א"ש א"פת'  עי339

 הוא תחלת קו המדה ששם ,ס"במוהוא ת "והויה' גילוי ג, ל"שם פתח כב ז' ועי. פהמתפשט עד סוו
 . והוא שירותא דאצילות,של הנבראים

  .)ו"לש(א "הר הרקיע דרישא דכסופא הוא רדל בזל"יז בא לאפוקי ממה שאמר בפירוש האר340



àøôñä øéàî  

39 

תאנא ) א"דף קלה ע( וכן שם ,341מסתלק בהאי פרסה ואתתקן בתקונוי' תאנא עתיקא דעתיקין כו
וכלהו לא אתקיימו עד '  מלכין כובצניעותא דספרא עתיקא דעתיקין עד לא זמין תקונוי באני

דרישא חורא עתיקא דעתיקין אתתקן כד אתתקן תקין כל תקונין דלתתא מכאן אוליפנא כל רישא 
רישא עילאה ' תלת רישין כו) א"דף רפח ע(ז "ש בא" דכל רישין כמ343 והוא רישא,342'דעמא כו

א "לה ממנו רדל והוא רישא לכל האצילות שלמע,ק סתימאה דכל סתימין רישא דכל רישא"ע
  .ל"ש עולמות שלמעלה כנ" וכ,ס"נקרא א

ומיניה ירתין ' ז שם גולגלתא דרישא חיורא כו"ש בא" כמ,ונקרא כסופא דכל כסופין
 חד ארחא דנהיר )ב"רפח ע(  ואמר שם,344צדיקייא ארבע מאה עלמין דכסופין לעלמא דאתי

שתכח אלא לעילא לעילא  ולא י346)א" עדף קעח( וכן אמר בזוהר קרח ,345'בפלגותא דשערי כו
 ,ק" וכל הכסופין נכספין הכל לע,347'באתר דכמה נהורין ובוצינין וכמה כסופין שארן ביה כו

 ,האדרות' א כלהו מתהדרין לרחמין כמו שהאריך בב"א כד מתתקנן מתקונוי דא"דכל תקונוי דז
 350 שם ואמר,349' לצרפא בלבהון כו348ועל האי תאיבו בני ישראל) א"דף קכט ע(ר "ואמר בא

                                                           
 עד לא זמין תקונוי , תאנא עתיקא דעתיקין טמירא דטמירין:ר שם"האד יעויין בלשון 341

 והוה מגליף ומשער ביה ופריס קמיה חד פרסא ,דמלכא ועטורי עטורין שירותא וסיומא לא הוה
ד ואלה המלכים אשר מלכו " הה,מו ובה גליף ושיער מלכין ותקונוי לא אתקיי,]ק"דהיינו פרסא דא[

ולא ( מלכא קדמאה לבני ישראל קדמאה וכלהו דגליפו ,בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל
 ולבתר זמנא ואסתלק בההוא , בשמהן אתקרון ולא אתקיימו עד דאנח להו ואצנע להו,)אתקיימו

שלא הושלמו תיקוני עד , זקן הזקנים טמון הטמונים: למדנו: תרגום [פרסא ואתתקן בתקונוי
ופרס לפניו כעין פרוכת . והיה מחוקק ומודד בו, תחילה וסוף טרם היה, המלך ועטורי העטרות

ואלה המלכים אשר "הוא הכתוב . ואלו התיקונים לא נתקיימו, על ידה חקק ושיער מלכים, אחת
בני ) "נתבחי(הראשון ל" מלך) "דהיינו בחינת" (מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל

ולאחר זמן , ולא נתקיימו עד שהניחם והצניעם, וכולם שנחקקו בשמם נקראו. הראשון" ישראל
שכן לדברי רבינו , והדברים קשים להולמם. כ"ע, ]באותה פרוכת ונתקן בתיקוניו) האורות(ועלו 
', עתיקא דעתיקין'ה "מיירי ברישא חוורא ה) ר"ש באד"ה וכמ"א ד"וכן הוא לקמן ה ע(כאן 

ולא נהירא היאך . כלומר שהאצילות כבר נתהוותה, א דאצילות"אבפשטות כוונתו לרישא חוורא דו
והוא טרם יציאת הנקודות שורש , ק עסקינן"שבאבפריסת הפרסה ר "לדברי האד הרי ,הדבר יתכן

ר לומר שמדבר על רישא "ואולי אפשר ליישב שרבינו בא לחדש בכוונת דברי האד. האצילות
ו שהתיקון "לדברי הלשגדול מקור יתכן לומר שכאן מצאנו , אם כנים הדבריםו. ק"חוורא דא
  .שבוס לאוירא "בין המועל ידי הזיווג שק "א דא" באיההראשון ה

 כל רישא דעמא דלא אתתקן הוא בקדמיתא לית עמא : דבריו שם בהמשך הזהרל" ז342
 לא יכלין עמא  ואי איהו לא מתתקן בקדמיתא, ואי איהו מתתקן כלהו מתתקנן,מתתקנא

היה בונה , עד שלא השלים תיקוניו, זקן הזקנים: למדנו בספר הצניעות: תרגום[, לאתתקנא
ואחר שהוא ,  נתקן- הרי הוא זקן הזקנים -וכולם לא נתקיימו עד שהראש הלבן ' המלכים וכו

כל ראש עם שלא נתקן הוא בתחילה : מכאן למדנו. תיקן את כל התיקונים שלמטה ממנו, נתקן
ואם הוא נתקן אזי כולם מיתקנים ואם הוא לא מתקן עצמו תחילה אין , אין העם יכולים להיתקן

 .כ"ע, ]העם יכולים להתתקן
 אלא שמה , לא פירש כן,א"ז מד ע"י אד" וכן במאמרי רשב,'א ב"אח "ע ל"יז אמנם האר343

ז "י שם באד אמנם הוא כ,'א ד"ש א" וכן מבו,ש"א ע"שאמר רישא דכל רישין הוא קאי על רדל
 כי ,א שורה לו מבואר כדברי רבינו כאן" וכן שם ע,'ש כללא דעתיקא בתרין הוא כו"ב במ"ח ע"רפ

א נקרא רישא " כי רדל, וכן משמע פשטות הדברים,ש"רישא דכל רישין קאי על רישא תניינא ע
  .)ו"לש( דלאו רישא

וכן כתוב . )'א ה"ח א"ע' עי (א" ראש דאחיוורתא הנמשכים מהאוירא לאחורי' דל כוונתו 344
 והוא ,החוורתאהרי הוא ', חד ארחא' שהביא את לשון האדראדבריו המשך ל כווזה, ב"לקמן יב ע

א כא "ש א"באורך בפת' עי( .בשערות אלא בין השערותשורשו אינו  ששל האלף השביעיהתיקון 
  ).ר פרטישהחוורתא היא גילוי כללי והשערות הם גילוי יות, החילוק שבין שערות לחוורתא

ברית יצחק א ' ועוד עי. שהגלגלתא כולל את כל הגילויים של חכמת הקבלה, א כו"ש א"פת' עי
שכן הוא אוירא , שהגלגלתא נקראת כסופא דכל כסופין מכיוון שהיא השורש לכל התיקונים, ב"ע

  .עילאה והשורש לזיווג הראשון
 .שמאיר באמצע השערות' דרך א: תרגום 345
 .' ודעת וכומה שאין שם חכ,הנםי ביחס לגדןגן ע שם מדובר על 346
דברים [במקום שכמה אורות ונרות וכמה כיסופים , ולא ימצא אלא למעלה למעלה: תרגום[ 347
 .]שורים בו] רצויים
 .ק"הנזכר כאן מרמז לו' בני ישראל' 348
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א למחמי "תקונא יאה תקונא שפירא תאיב למחמי תיאובתא וחדותא דצדיקייא דאינון בז
  .351ולאתדבקא בתקונוי

תלת רישין ) א"דף רפח ע(ז "ש בא" כמ,רישין' ק דאתתקן במתקלא ג"ותיקון של ע
} ג"ג ע{ ואמר ,353ק אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד" האי ע)ב"רפח ע(  ואמר שם352'אתגלפן כו

תרין מתרין סטרין וחד דכליל לון ' ק תלת רישין מתעטרין ביה כו" דע354כמה) ב"ף רפט עד(שם 
 ועיקר תקונוי ,)ב"א ע( ל" וזהו המתקלא כמש,355 כלילןה והוא כליל כלא תרין רישין בי,'כו

שזה , 358ר"ובא 357םש ש"י שערות הראש והזקן כמ" שמשם מאיר לתתאי בתקונוי ע356ס"במ
 והיא ,ק אתתקן בתקונא חד כללא דכל תקונין" תקונא דע,)ב"ח ערפ( ש שם" כמ359עיקר התיקון

 .361'ק כו" והוא מוחא דעה והאי אקרי עדן סתימא, כללא דכל שאר360חכמה עילאה סתימאה

                                                                                                                                                                      
  .]ועל זה חשקו בני ישראל לצרף בלבם: תרגום[ 349
והוא התיקון , ש הרי הוא התיקון דעמר נקישם מדובר על שערות הרא. למעלה בזהר קרח 350

  .א"העליון שבא
ושמחת הצדיקים שהם , והם נחמדים למראה, תיקון יפה, בתיקון נאות) ונתקנים: (תרגום[ 351

 .]א לראות ולהתדבק בתיקוניו"בז
שלשה ראשים נחקקים זה בתוך זה : תרגום [דא לגו מדא ודא לעילא מדא:] המשך הציטוט[ 352

 ממילאו, גלגלתאלעל שמא "רדלה עניינו 'לעילא מן דא' ש,ג" לקמן כב ע'והנה עי .]וזה למעלה מזה
קוין ימין שמאל ' ג שאין עמידה בצורת ג"שאע ,הרי לן .ס"מוה והגלגלתא נמצאים 'לגו מן דא'

 .ז קיים בו מושג המתקלא" וכמו כאן שהם זה לפנים מזה ובכמתקלאעדיין יש מושג של , ואמצע
 זיווגעיקר עניינו אינו אלא ה אלא ,ימין שמאל ואמצעמ אינו רק צורה המורכבתמתקלא , לומר לך

לקמן ' ועי, וענין כללה "ג ד"כז עדבריו לקמן ' ועי. שניהםאת כולל ה' צדדים וא' בשבו לעולם יש 
  .'א פתח ז"ש א"פתכ בשם " מש430הערה 
  .]  נמצא בשלש ראשים וכלולים באחדק"הע: תרגום[ 353

ורבינו מבאר כאן שינוי מהרגיל . א"חללים כמו שיש במוחין דז' ואין גילוי לג', כאן כולם מוח א
א "ובשונה מהקורה בז' מתאחדים להיות מציאות א' שכן כאן כל הג, אצלינו בסוגיית המתקלא

 .ל בהערה הקודמת"וכנ
. זהו שרשו, אלא אדרבא, א"נה משל הצורה בזלמימרא שאין צורה זו של המתקלא שו 354

ובאדרא שם מתבאר שכמו שיש בבחינה עליונה זו המפורטת כאן צורה של מתקלא כן הוא בכל 
 .הבחינות התחתונות ממנו

שנים משני צדדים ואחד כולל אותם ' כמו שזקן הקדש שלש ראשים נכתרים בו וכו: תרגום[ 355
  .]ים בושני ראשים נכלל. והוא כולל הכל' וכו

, מים אדירים נה' ועי. א"ז כאן קאי על רדל"ה דצניעותא שם מבאר דהאד"ב ד"ע' לעיל א' עי
כ "מ לומר דמש"ואולי אפשר לבאר דכוונת הגרמ. א"ז כאן מרמז לאוירא שבו מתפשט רדל"שהאד

 .א"היינו ברדל" בחד"שכולם כלולים 
  .א" דארישאד'  הנוקס הוא"המוא ש"א פה ע"ו ביאורים ח" לש' עי356
דהוה מתקן   כד פשיט חד טורנא, סתימא דברישא דעתיקא דלא אתידערישא: א"רפט ע 357

ואפיק וארשים כבוסיטא דא בהאי  , בטש בהאי מוחא ואתגלף ואתנהיר בכמה נהירין,לאנהרא
 והאי רצון אתפשט לתתא בדיקנא עד ההוא אתר ,מצחא ואתרשים ביה חד נהורא דאקרי רצון

כאשר פשט , הראש הסתום שבראש הזֵקן שלא נודע: תרגום [רי חסד עלאהדמתישבא בדיקנא ואק
והוציא ונצטייר כצורת , הכה באותו מוח ונחקק והאיר בכמה אורות, שהיה מתקן להאיר' שר א

ורצון זה התפשט למטה בזָקן עד לאותו , שנקרא רצון' פנים זו באותו המצח ונצטייר בו אור א
 ].עליוןמקום שמתיישב בזקן ונקרא חסד 

א שמדבר "וקלא ע, שם המדובר הוא בשערות הראש, א"קכט ע: מקומות' נראה דכוונתו לב 358
 .על הדיקנא

 .עיקר המתקלא והתיקון אינו אלא הגילויש ,ה וכן התחלת" דא" ב עלעיל'  עי359
ב "ע' לקמן ו' שכן עי, אמנם אין הדבר כן. ס"מו' מתוך לשון רבינו כאן משמע שפירושו בחי 360

אלא נראה לבאר שכוונתו . בפירוש דחכמה עילאה סתימאה היא האוירא' שכ, א"גבורה דרדלה ו"ד
  . ס" וזהו המו-' ק"במוחא דע'ז "למה שכתוב בהמשך דברי האד' ס"עיקר תיקונוי במו'כאן ב

א ו שעולם הבא ה,)א לה"א(ש "פתל על פי דברי ה"אולי י, ואם נקיים את ההבנה הפשוטה
ועוד . א"ס הוא דווקא בזיווגו עם האוירא דרך קד"עיקר התיקון שבמו, ם כןא. ס"פנימיות אור המו

א "וכן הוא בבהגר(ב ולכן הם תמיד בזיווג "שאוירא ומוחא הם חו, א"ע לג ע"כ בב"ל לפי מש"אפש
הכוונה לכלול את ' חכמה עילאה סתימאה'כ כאן "וממילא יש מקום לומר שמש, )א"י ח ע"על ס

  .שניהם כאחד
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 שכל מוח הוא פרצוף ,362מוחין דכלילן בחד'  שהן ג,ת"הויו'  שהן ג,ג"ותקונוי דמשתכח בי
 בסוד כתר ,365כידועק במקום מלכות "ע והוא ,364מוחין' כולל את כל הג'  וא,363ל"שלם כמש

ג מכילן דרחמי אשתכח בגין דהאי חכמתא "בי) ב"דף רפח ע(ש שם " כמ,)א"ז יט ע"ת( מלכות
ס יוצאין "י מ" וע,366'סתימאה דביה מתפרש לתלת זמנין ארבע ארבע והוא עתיקא כליל לון כו

דף (ר "ש בא" כמ,367א"א ובדיקנא לאו" בנימין מאיר לז,הנימין ודיקנא להאיר לכל הפרצופים
 ,א"ס דבתר כותלא ונהיר ונגיד לנימין דז"ובכל נימא ונימא אית מבועא דנפיק ממ) א"קכט ע

וחסד עלאה אתפשט ואתקן ) ב"דף רפט ע(ז " ואמר בא,368'ומהאי מתקן מוחיה וכדין כו
 וכן ,371ד" והן חב, תליין370 ובמזלא369'רישין עילאין כו' אתנהירו ג' ס כו"ואתכליל כלא במ

                                                                                                                                                                      
והיינו החכמה , שהוא כולל את כל התיקונים' ק נתקן בתיקון א" התיקון של הע:תרגום[ 361

 .]ק"והוא מח דע, וזהו הנקרא העדן הסתום, כלל של כל השאר, העליונה הסתומה
 .ב"ז רצב ע"אד'  עי362
 .כ מתקלא שהוא פרצוף"ה בעצמה ג" וכל הוי,ל" זה והמתקלא" דד" א ע363
  .ג" יעולה) תחתוןהזל הרי הוא המ(המלכות ק בתוספת שכן רב "ילמעשה א וג ה" כמו שכל י364
 כי ,'א ב" אל"יז ומפרש האר,'נהורין כו' אמר אפיק ט) א"רפח ע(ז " כי שם באד,ל בזה" ר365

 אך רבינו מבאר כי כללותו הוא משלים ובסוד , כי מלכות לא נתגלה שם,'א הוא משלים לי"רדל
מוחין הרי '  ויותר נראה שכוונתו הוא כי הג,יוןל שהוא כולו כללות המלכות דהעל" ור,כתר מלכות
 והרי לא נחשב ,מלכיות שהיא הרביעית לכל תלת' י עם הג"ה דת"ן בג"ב חח" והוו הי,ד"הם רק חב
) כי הוא כולו רק פרצוף המלכות דהעליון(ג "ז אמר כי הכתר היא כללותם והוא הי" וע,הכתר כאן

ז שם " וזהו שמסיק באד, כולם וכולל את כולםל שהכתר הוא המלך על" ור,ובסוד כתר מלכות
'  כי הוא מהמלכות דעליון ולכן הוא המלך והכתר על כל הט,והוא עתיקא כליל לון ושליט על כולא

  .)ו"לש( התחתונים
 ,ל" שבו חסד עלאה כנ,ג"ל כלם יתחדשו בתיקון הי" ר,ל"ז ,תליסר יקיםה "דב "יא עלקמן  'ועי

 שבו לא , אבל אלף השביעי מלכות לא חשיב,שמות שבהן נבראוק וכל הנ"י יתחדשו כל הו"וע
 ומההיא ,ש לעיל והארץ תניינא לאו ממניינא" וז, רק יצאו כלם ונבררו מהקליפות,נבראו נשמות

 והוא ,ז כבראשונה" וכל הנשמות של ששת אלפים שנה יתחדשו ויצאו אל העה,דאתלטיא נפקא
ל והוא תיבת "ג כנ"י תי"כ נתקנו ע" מזלות ואחב" שארעא אתבטלת בי,דוגמת אחר עולם התהו

  . ל"עכ, ]המים[
 ,ג הוא מזלא תתאה שערות של הדיקנא דנחתין עד טיבורא" תיקון י,ל"א מה וז"ש א" פת'ועי

ס "כמו במו, ס הארת הבינה עצמה" ותיקון זה הוא הכולל כולם וה,והוא צד המכוסה שאצל הגרון
 והוא נגד ,ב תיקונים וחד דכליל לון" כמו כן כאן הם י,להוב אותיות וחד דכליל כו"ת י"הויו' ג

  .ל"עכ, ג שבגלגלתא שהיא הנקבה עצמה"חיוורא הי
' לפי שזו החכמה הסתומה שבו מתחלקת לג, )א"א(ג מדות הרחמים נמצא "בי: תרגום[ 366

  .]'וזה העתיק כולל אותם וכו' ד' פעמים לד
 לכך מאיר ,כ הנימין" משא, דרך פנים כי הוא יוצא,רחמיםתר  משום שהדיקנא הוא יו367

  .)ו"לש(ה עמר נקי "דג "ה עז לקמן "ש רבינו כ" וכמ,א" והנימין לז,א"הדיקנא לאו
בכל שערה ושערה יש מעיין שיוצא מהמוח הסתום דרך כותל ומאיר ונמשך : תרגום[ 368

 .]'א ומזה מתקן את מוחו ולכן וכו"לשערות דז
' ראשים עליונים וכו' והאירו ג' ס וכו"קן ונכלל הכל במווהחסד העליון התפשט ונת: תרגום[ 369

 .]ותלויים במזל
שכן מזל הוא מלשון , עניינו שהוא נובע תמיד' מזל'שלשון , ג"א כח ע"ו כללים ח"לש'  עי370

 .נוזל
כ "אמנם יעויין במש. מכאן משמע שהמזלין והדעת היינו הך. )ו"לש(א ומזלין " שהן או371
, ג"א כח ע"ו כללים ח"לש' ועי, א אינו המזלין"שהדעת שבין או) י"שער מאמרי רשב(ל "באריז

ז "שמבאר שפשטות לשון האד, ה ויאמר"ב ד"לקמן יג ע' וכן עי. ז כאן ראיה לשיטתו"שמביא מהאד
אפילו לדעת רבינו הויין הדעת , כ"א. אפילו הדעת תלוי במזלין, כלומר, ר תלויין במזלין"היא שהג

א עד "שאין זיווג או, ש היינו"ה וז"ג ד"וכן משמע מלקמן יג ע. לוקים זה מזהוהמזלין שני עניינים ח
  .שכן המזלין הם שורש הדעת ובהם תליא זיווגם, שיצא הדעת ואז אתכלילו במזלא

א "והדעת המייחד את או, מ דצלם"ה ל"שכידוע המזלין הם המקיפים ה, ד"בכללים שם ע' ועי
ום לומר ששתי הבחינות היינו הך אלא שהמקיפים נהפכים ז אכן יש מק"וממילא לפ. דצלם' הוא צ

ולכן נקראים . א בתמידות"ובאופן זה הופכים המזלין להיות הדעת הקיים בין או, לאורות פנימיים
א פה "עוד ח' ועי, ד"ב לג ע"ו כללים ח"וכן הוא לש(שכן הם נוזלים ומשפיעים בתמידות ' מזלין'

  .'א אות ד"א כ ע"וכן בביאורים ח, ג אות יד"כללי חו'  הצלם בח שער דרושי"בזה בע' וכן עי). ד"ע
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'  מצחא ועינא פקיחא כו373 וכן כל התיקונין,372ר"ש שם ובא"תקונין כמ' א בט"איר הדיקנא לזמ
' בנימין וא'  א,ג" יפעמים' ס ג"ונפקין ממ' וא'  בכל א)א"קכט ע( ר"ש בא" כמ,ס"כולם נפקין ממ

 ושני תיקונין ,374מוחין הכלולין ביה'  נגד ג,בדיקנא' י הנימין מתחלקין הארחין וא"בארחין שע
 ז" ואמר בא,)ה"חילת הדת( ל" כנ376נ שהיא המתקלא תרין רישין וחד דכליל לון"דו'  א,375תקנונ
י " והשני שיוצא ע,א כמו שמבואר שם" והוא רדל,' בטש מאן דבטש במוחא כו)ב"רפט ע(

  .ו" כמש377לבושין בצינורות דקין
 ,יקנאג תיקוני ד"והלבושין הן י, ל" הוא התיקון כנ-  378לבושין דיקר אתקין ואחסין

י " וע,י השערות צינורות דקין" ויוצאין ע,379י יוצאין האורות לכל העולמות מן המזלא"שע
 ועוד שהשערות הן עצמן מותרי ,ז יוכלו כל העולמות להתקיים" ועי,התלבשות בשערות

 יכולין 381ז" ועי,ג שהן בעצמן רחמים גדולים" והן שרשי הדין אע, והן קשישין ותקיפין,380ס"המ
ט "ותאנא אינהו דדיקנא קשישאי כלהו מ) ב"דף קלא ע(ר "ש בא" כמ,סד שבתוכןלקבל אור הח

 בהאי מזלא תליין שמיא 383)א"דף רפט ע(ז " ואמר בא,382'משום דאינון תקיפא דתקיפין כו
 בהאי מזלא תליין כל חיילין , בהאי מזלא אשגחותא דכלא,וארעא גשמין דרעוא מזוני דכלא

 ,ש"א אתתקן מוחיה מהאי מזלא ע" וכן ז,אתכלילן במזלאא " דאו385 ואמר שם,384עלאין ותתאין
  .386כ כלא בהאי מזלא תליא" בג,ואמר שם

                                                                                                                                                                      

הרי הם הפרצופים , א"א ואו"שמכאן רואים שכל הגילוי מא, ג"ב קו ע"ביאורים ח' והנה עי
שכן אין שולט שם אלא , ושם אין גילוי לקצוות. אינו אלא גילוי דקו האמצעי, הכלליים דאצילות

א לא נגלו "ולכן או" כחדא נפקין"א "שאו) ב"ז רצ ע"אד(וב ולכן כת. הקו האמצעי והאחדות בלבד
 .כלל כפרצופים בפני עצמם שכן הם נכללים במזלין בייחוד תמידי בקו האמצעי

  .ה וידוע"ג ד"לקמן יח ע' ועי. )ו"לש(א " קלט ע372
  . דגלגלתא373
 ).ב"וכן כז ע, ג"וכן יט ע, ב"א עט ע"ו כללים ח"לש(ס "ד דמו" דהיינו החב374
 ומאמרי ,'א ג"אח "ל בע"שמצא מקורו נאמן בדברי האריז ,ד"נט ע' ה חלק א"דעו "לש'  עי375

 .ג"ר ל ע"י אד"רשב
  .א הוא בבחינת השותף השלישי"ורדל, ס"ל דהיינו הזיווג דאוירא ומו"נ 376
בפנימיות ' הא, תיקונים' מהם כולל ב' אם כן יוצא שכל א.  הראש הדיקנא ושערותם שה377
 . לחוץ דרך השערות והדיקנאוהשני בגילויו, הראש
' אחסין'ה ואחסין שפירוש "ד ד"לקמן ז ע'  עי).מלשון נחלה או ירושה(' והנחיל'פירושו  378

 ,ג"ש דף צב ע"ו הקדו" לש'ועי. דהיינו שיש תיקון למעלה מהדיקנא וממילא יורדת הארה למטה
 דרך העקודים ק"אור האאת  תמקבלאלא ק עצמו " את האת משגהאצילות אינהשפירוש הדבר ש

"  והוא ידע את מקומההאלקים הבין דרכ"בעניין ג " א עלעיל 'ועי. ירושה שאין לה הפסקתורת ב
  ).90(הערתנו שם ' וכן עי
  .ד לקמן"הו, א"ז רפט ע"אד' עי. דהיינו תתאה 379
ש " פת'ועי. דהיינו מעכירת ופסולת המוח, מגמים אדירים ' עי',  תיקון טא"ר קלד ע"דא'  עי380

 כמו שאנו ,שהיינו כל הדרכים של פעולות פרטיות שבפרצוף נסדרים הם במוחין, ל" וזע כה"אבי
שפירושו תמצית , ב"ב טו ע"ה ח"ו דע"לש' ועי. ל"עכ, רואים שהמוח בו מסדר האדם כל הדרכים

  .וקף אור שבפניםאורו ושיוריו המתבקעים ויוצאים לחוץ מגודל ריבוי ת
, וגם על ידי רחמים, שזה מגביל את האור הגדול הזה, גם על ידי התקיפות והדין שלהם 381

 .הממתקים את זה האור
משום שאלה קשים , ומה הטעם. של הזקן קשים כולם) השערות(אלה : ולמדנו: תרגום[ 382

 .ר כאן בא לבאר למה שערות הדיקנא קשים יותר משל הראש"האד.] שבקשים
). ג"לקמן יט ע' עי ( היינו מזל תחתון'הכל תלוי במזלא'ל "עניין מה שאמרו חזכאן ראיה שמ 383

 ).א"ע קלה ע"בוכן הוא ב( וכאן הוא המקור לכל השפע היורד לעולם התחתון הגשמי
במזל זה ההשגחה על , במזל הזה תלויים שמים וארץ גשמי רצון ומזון של כולם: תרגום[ 384

 .]ל כחות עליונים ותחתוניםבמזל זה תלויים כ, הכל
' שני ראשים וא: תרגום [תליין ואתכלילן ביה תרין רישין וחד דכליל לון ובמזלא: ב"שם ע 385

שמביא מקור זה , ה בעמר"ג ד"לקמן כא ע' ועי. כ"ע, ]ובמזל תלויים ונכללים בה, הכולל אותם
  ).ב לגבי גרסת רבינו"ז רפט ע"דברינו באד' עי(דווקא ולא את דף רצב 

 .כאן מדבר על השורש העליון של המזלין 386
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ועתיק יומין יתיב ושער רישיה כעמר נקי ) דניאל ז ט(ש "ק כמ"והדיקנא הוא לבושין דע
 כידוע , דהא לבושין אינון בגוף והראש מגולה, לבושין ממש388א" וא,387ולבושיה כתלג חיור

ק "האי ע) ב"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ,ק לא אתחזי אלא רישא" ומע,פרצופיםבסוד התלבשות ה
ג " על י390 אלא דקאי,389בר רישא חדא בלא גופא לקיימא כלא' לא אדכר ולא אשתכח כו' כו

דיקנא ' פתח כו) ב"דף קל ע(ר "ש בא" כמ,ל" כנ391תיקוני דיקנא שהם לבושיו להתלבש האור
ר "אד( ש שם" ואמר לבושין דיקר כמ,392' כתלגא כודהיא תליא בשערוי עד טבורא דלבא חורא

 ןיקירא דיקירי} ד"ג ע{חיור כתלגא '  כו393 דיקנא דסתים ויקיר מכל תקונוי דיקנא,)ב"ל עק
 ואמר ,396דיקנא יקירא מהימנא שלימא395'  כו394טמירא דטמירין מהימנותא דמהימנותא דכלא

 ואמר שם ,398'ימאה דכלא כודיקנא יקירא סת'  כו397ביקרא נאה ביקרא שפירא )א"קלא ע( שם
עטרא '  כו399המאן חמי תקונא דא דדיקנא קדישא עילאה יקירא דלא אכסיף מיני) א"דף קלב ע(

                                                           
ע "וצ(' ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא' בלשון הפסוק והוא' עי 387

 ).בספר כתובה בשיבוש' דהגי
 .ש"ז א"ולפ' א לומר"וא'י כתוב "ובכת. 'אינםאלו ו'א היא "ת וא"פירוש הר אולי 388
 .]חוץ מראש אחד בלי גוף לקיים הכל'  וכולא נזכר ולא נמצא' ק וכו"ע: תרגום[ 389
 .לבושין דכאן 390
 .1789לקמן הערה ' ועי. דהיינו בחינת המשח רבות 391
  .]'לבן כשלג וכו, זקן שהוא תלוי בשערותיו עד הטבור דלב' פתח וכו: תרגום[ 392

 .א"ע פא ע"ב' ועי, ן"א וזו"לא שסתום בתוך אוק טמירא סתימא דכ"דהיינו לאפוקי מגוף ע
 שכל הדיקנא הוא נעלם ,פשט הדברים' ש דיקנא דסתים ויקיר כו"מ, ל"זא "פא עע " ב' עי393

 והדיקנא , שהם איברי הפרצוף של המתלבשים למטה בפרצופים שתחתיו,ק"יותר מכל תיקוני ע
  .ל"עכ, חופף עליהם בסוד אור מקיף

לקמן ' עי. [ה" בה"א הגילוי של שם הויו ה'נותאממהי'עניין  ש,א"ב יט ע" יהל אור ח' עי394
ובנקודה זו הוא שאפשר לנו לראות כיצד . והיינו הגילוי של המתקלא בפועל, ]ב"בליקוטים לט ע

, הרי הוא תיקון צורת האדם של כל הפרצופים כולם, הרי הוא הדיקנא, הרי הוא המזלא(במתקלא 
. 'כלא בהאי מזלא תליא'ה האחרון "כ בסוף הד"וכמש. ן התיקון של כולםטמו) קוין' הרי הוא הג

 ועיקר ההנהגה ,כל עבודת ישראל הוא לגלות התיקונים של הפרצופים, ל"א ז"ע פב ע"ב' והנה עי
 אם להרבות אורו או למעט , וכל התיקונים של הדיקנא ושל כל הפרצופים הכל נוגע לו,א"הוא בז

, א הוא מן הדיקנא" וראשית התחלת שפע של ז,מצות שעושים ישראלי ה" וכולם תלוים ע,ו"ח
על , ה בעולם הרי הוא בניין המהימנותא"ה ב"תכלית הכל הוא גילוי שם הוי, סופו של דבר. ל"עכ

ה אשר אין שלמותו באה "ה ב"כל אופניו השונים לפרצופיהם ושאר הנהגות הנובעות משם הוי
  .ל"נאלא על ידי תיקוני המצוות שלנו וכ

מ אינו גילוי גמור מה "מ, מתגלה על ידי מדות הדיקנא' אף שהוא ית, ל"ז, א"ע צז ע"ב' עי
ונראה שלכן יש . ל"עכ, רק מה שמתפשט לנבראים לפי ערכם, ת"שהוא לפי ערך שלימותו הבלתי ב

רק מאמינים בו מכח מה , שכן אין משיגים את העצמות, דהיינו אמונה' מהימנותא'לקרא לזה 
  .ה לנו והשגנושנתגל
, פ קיצור הדברים הוא"עכ. א"ל בדף קלא ע"מכאן ואילך הוא ממשיך את האדרא הנ 395

' עד טבורא דלבא'כ "ולעיל מש. ושם הוא מקום דמזל תחתון, שהדיקנא מגיע עד טבורא דגופא
 .שגם המזל התחתון נחשב יקירו, ויתכן לומר שיש כאן חידוש. הוא מזל עליון

לבן כשלג מכובד יותר מכל ', הזקן וכו, נעלם ומכובד יותר מכל תיקוניוזקן שהוא : תרגום[ 396
 .]זקן המכובד אמונה שלמה' אמונת האמונה של הכל וכו, נסתר מכל הנסתרים, המכובדים

 ולכן אמר בו 'וכו דין וחסד , סומק וחיוור,גוונים'  עיקר היופי הוא ג,ל"ב ז"ע ריט ע" ב' עי397
והם ימינא , שפירו דכל הגוונין הוא חיוור וסומק, ל"ב ז"ע פז ע" ב'ועוד עי. ל"עכ, יאה ושפירא

, רק שאינם מתחלקים ואין ניכרים כי אם על ידי החסדים, שכל הגוונים הם בגבורות, ושמאלא
ולכן נגד החסדים שהוא צד ימין של המזלא אמר תיקונא שפירא ומצד הגבורות שהם משמאל 

תיקונא יאה היא מצד השערות עצמם שהם , ל"ב ז"לט עע "ב' וכן עי. ל"עכ, אמר תיקונא יאה
ועליהם נאמר תיקונא , ואינם מתגלים, ומבוע הנמשך תוך השערות הם נעלמים, מתגלים ויופיים

דמכסין על החיוורתי דגלגלתא שלא יתגלו כי אם דרך משיכו , שפירא והם מחפיין על גלגלתא
  .ל"עכ, דשערות

 .]'זקן המכובד הסתום של הכל וכו' כובכבוד נאה בכבוד יפה ו: תרגום[ 398
שכן כאשר רואים הדינים , א הטעם להמתקת הדינים על ידי הארת הדיקנא"ע קא ע"בב'  עי399

שכן הוא מתקן , שבדיקנא" יקר"ממילא מכאן נבין מהו ה. את הארת הדיקנא הם מתכספין מיניה
 .שכן כולם מתכספין מיניה, את כל הדינים



àøôñä øéàî  

44 

כלא כליל בהני תקונין כלא זקפין לקבלי תקוני דמלכא תקיפא עתיקא סתימא ' דכל עטרין כו
שא תאנא אי עתיקא דעתיקין קדי400 ,דכלא וכלהו אתבסמן מתקונין אלין דמלכא עתיקא

 והאריך בהרבה ,ש" ע401'דקדישין לא אתתקן באלין תקונין לא אשתכחו עילאין ותתאין כו
בגין דהיא  )ב"יז ע( ב" וכן בפ,דיקירו דיקירותא )א"ח ע(  וכן אמר למטה,ז"ר וא"מקומות בא

 ,402 ומהאי דיקנא נחית לדיקנא דכהנא רבא דלתתא)ב"קלב ע( ר שם" ואמר בא,יקירותא דכלא
ל שמנה " ר,403כ תמניא תקונין לכהנא רבא" ובג,בא בתמניא תקונין אתתקןדיקנא דכהנא ר

מגילה יב ( ואמרו ,ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת )שמות כח ב(  ונאמר,בגדים
 כתיב הכא יקר תפארת גדולתו וכתיב התם לכבוד ,כבוד מלכותו מלמד שלבש בגדי כהונה) א"ע

  .404נא הן לבושין דיקרז מוכח שתקוני דיק" מכ,ולתפארת
 אלא 405ר תקונין"ק לא קראן בא" ובכל התקונים דע,ג תקונין"ל שהן י"ואמר אתקין כנ

 אי עתיקא 407ל" כמש,406ל" והן תקונוי להתלבש בהן כנ, ולא קראן אלא בשם תיקונין,דדיקנא
ג מדות " שהן י, ובהן מתנהג העולם408'דעתיקין קדישא דקדישין לא אתתקן באלין תקונין כו

 הודיעני נא את דרכיך למען )שמות לג יג( שעליהן בקש משה )א"קלב ע( ר"ש בא" כמ,חמיםהר
המזלות שהן ' עטרין שהן מב'  ועיקר הכל הוא ב,'ויעבור כו' אדעך ויאמר אני אעביר כל טובי כו

  .409ל"המתקלא כנ

                                                           
 .ר מכאן והלאה אינו מדבר על הדיקנא אלא על שורשו" האדע כאן שהעיר כי"ב'  עי400
מי שרואה את הארת תיקון זה של הזָקן הקדוש העליון והמכובד שאינו מתבייש : תרגום[ 401

כולם נכללים באלה התיקונים כולם נעמדים לקבל את ' עטרה של כל העטרות וכו' ממנו וכו
: למדנו. נים מתיקונים האלה של המלך הזקןוכולם נתק, הזֵקן הסתום מכל, תיקוני המלך החזקים

 .]'אם זקן הזקנים קדוש הקדושים לא נתתקן באלה התיקונים לא נמצאו עליונים ותחתונים וכו
' ל אחר שכ" ר,ש ומהאי דיקנא נחית לדיקנא דכהנא רבא דלתתא" וז,ל" וזא"ע קו ע"ב ' עי402

ה אחר "למה גילה אותם משה רבע מפרש ,ק"ה הוא חיצוניות של דיקנא דע"שמה שגילה משה רבע
ל שנעשה פנימיות בדיקנא " ר,'ית כוח לזה אמר שמהאי דיקנא נ,א לבד"שכל התורה מדברת רק בז

י "א ע"ה הוצרך לזה לבסם הדינים דז" ומשה רבע,ש"ע'  ולכן נק,ל"א לתתא שנקרא כן כמש"דז
תקונין ' נא רבא בחדיקנא דכה' אי דיקנא כוה ואמר מ,י חטא העגל"תפילתו מה שנתעוררו ע

' י שמתלבשים בו ח"א ע"ל שז" ור,'א שנכללים בח"תיקוני דיקנא דז'  והם סוד ט,'אתתקן כו
. ל"עכ, כ"א ג"ג תיקונים בז" רק שבעת רצון אז מתגלים כל הי,ק הוא מתתקן ומתבסם"תיקונים מע

ס "אהאור מלקבל  שהוא נכנס ש" ענקרא כך' דיקנא דכהנא רבא' ש,א"קיט עב "חכללים ו "לש 'ועי
אי אפשר להתלבש , ל"ד וז"שם לט ע' ועי. ק"ג בקה"דוגמת כניסתו של הכה, כל האצילותעבור 
  .כ"ע, ספירות אם לא על ידי שיתלבש תחילה בהם אור החכמה' ס בשום אחד מהי"אור א
זקן הכהן הגדול נתקן בשמונה , מהזָקן הזה יורד לזקן של הכהן הגדול התחתון: תרגום[ 403
  .]ולכן יש שמנה תיקונים לכהן גדול, ניםתיקו

ה והכל "א ד"לקמן כה ע' וכן עי, א"שייך אפילו בדיקנא דז" לבושין דיקר"מכאן נראה דהכינוי 
 .תלוי

מאמרי שער בדהיינו . )ו"לש(ג "ת'  שאמר שהלבושין דיקר הם זל"יזהארמפירוש לאפוקי ו 404
 ,ש בזוהר שבכמה מקומות אתלבש דא בדא"ענין לבושין דיקר אתקין וכמ, ל"ז )ג"כב ע(י "רשב

וטלא דבדולחא בתוך הגלגלת וקרומא דאוירא דאזדכך וסתים ושער ' ומלבושים אלו הם גלגלת
  .ל"עכ, רישיה כעמר נקי דתליין בשיקולא ורעוא דרעוין שהוא המצח ואשגחא פקיחא

אמנם ).  והלאהב"ר קכח ע"אד' עי(ג נקראים תיקונים "שאין הת כלומר' לא קראן תיקונין' 405
ז קורא "שמדבר על שערות הראש ובכ' תיקונא יאה תקונא שפירא'א "ר קכט ע"קשה מלשון האד

  .ע"וצ, אמר לרבי יהודה קום בקיומך ואתקין כרסייא דא: א"שם קל ע' וכן עי, להם תיקונים
  .)א"א עלעיל (שם סתום כן  לאפוקי התלבשות העתיק באריך ש406
 .א"ר קלב ע"ד מהאדכמו שהביא לעיל ריש העמו 407
אם זקן הזקנים קדוש הקדשים לא : תרגום[לא אשתכחו עלאין ותתאין :] המשך ציטוט[ 408

 .אם כן מצינו כאן את תחילת ההארה לעולמות התחתונים]. נתקן באלה התיקונים
 החלק ינםהעטרין הש, ה ומחסד"א ד"לקמן ד ע' עי. שזהו עיקר מה שמאיר למטה' כלו 409

 יהל 'ועי. ג שבדעת עצמה שמתפשטים"למעלה מהחוא המצוי "יינו יסוד דאודה ,בדעתשהעליון 
את ג שבדעת ליצור "ח וה" מתאחדים עם הה,עטריןההם הרי  ,א"ג שיסודות דאו"א כד ע"אור ח

  .א"ת דאו" מתוך הזמתהווים והעטרין ,א"המוחין דז
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כ הני תקונין "ובג) א"דף קלב ע(ר "ש בא" כמ, הפרצופין דלתתא410ואמר ואחסין לכל
ותניא עד כמה זהירין אלין תיקוני דדיקנא עד תליסר '  כו411ון תקונין דלתתא מנהון מתאחדיןאינ

) ב"דף קלד ע( וכן אמר ,412'ומהאי דיקנא נחית כו'  וכל זמנא דתליסר אלין משתכחין כו,דלתתא
 לתליסר עיבר מבועין לכל 413ומניה נגיד משחא דרבותא' א אחידן כו"מניה תליין כל אינון דבז

' א כו"לדיקנא דז'  תאנא כד נחית מן דיקנא כו415)א"דף קלט ע( ואמר שם ,414'דלתתא כואינון 
) א"דף רצה ע(ז אמר " ובא,416'א נגדין כו"בשעתא דנהיר דיקנא יקירא דעתיקא בהאי דיקנא דז

דף רצא ( ואמר שם ,418' כו417ק"הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא דע
) ב"דף רפט ע( ואמר שם ,419' מאי ירותא דא תרין עטרין כו,יה יריתירותא דאבוי ואמ) א"ע

ואלין נהרין מנהירו ' א ואתעביד חד מוחא כו"ועייל ברישא דז' אתגליף האי חכמתא ואפיק כו
  .420ק וזהו ואחסין"דההוא מוחא עילאה סתימאה דנהיר במזלא ע

  
                                                           

 ,פ זכות וחובה"ע שה אך מה שמקבל מהנימין הוא הנהג,ל"א מקבל רק מהנימין כנ" הגם שז410
 שהוא הנהגת ,ד הוא הנהגה דלמעלה מן המדה"ג ת" אבל מה שמקבל מהי,א לפי מעשיו"לדון לכ

א "ע קמו ע"ב' ועי). 378הובא בהערה (ג "צב עש דף "ו הקדו" לש'עי. )ו"לש( א שנקרא כל טובי"א
, ניק שפע לאלה המצויים למטה מהפרסא באופן שיוכלו להתקייםהיא להע' אחסין'שעיקר ענין 

 .ה לבושין"א ד"וכן מבואר לקמן יז ע
י "ג תיקונים ע"א מתעלים לי"ד דז"שמבאר כאן כי כוונתו לומר שת, ב"ע קד ע"ב'  עי411

ג "כ י"ג) א"בז(ונהירין בו , ל"ה והתקונין ז"ב ד"וכן הוא לקמן כה ע .א בהם"ד דא"ג ת"התלבשות י
תיקונים ' א אלא ט"שם מפורש שאין בדיקנא דז, ב"ה כ"א ד"ה ע"אמנם עיין לקמן כ. כ"ע, תקונים

כתוב ' אמנם בשער הנסירה פרק ט[תיקונין ' א רק ט"א יא שלעולם אין בז"ח א"בלבד וכן הוא בע
  .ע"וצ, ]ד"א כז ע"ו כללים ח"וכן הוא בלש] [ד"ג ת"א י"שיש לז

' עי. דראשית כל יש להקדים את ענין עליית הפרצופים בכלל, והנראה אולי ביישוב הדברים
שייסד שכל עילוי באורות אינו יכול ) ש"ב בשם הרש"ב יז ע"וכן הוא בח(ג "א לו ע"ו כללים ח"לש

כ לא יהיה זה עילוי אלא אדרבא כעין מיתה שכן עיקרם הפך "דא, להיות עלייתם למעלה ממש
א שנמשך לבחינות תחתונות אור גדול מבחינות עליונות כ דעיקר עניינו הו"אלא בע. להיות נעלם

  .יותר עד שמתעלה התחתון במקומו ונהפך להיות במדריגת העליון
א נתקן אלא "שמעיקרא באמת לא היה הז, ולפי הקדמה זו אפשר לומר שזהו ישוב דברי רבינו

, ג תיקונין"רת יא נתעלה להיות מואר בהא"אמנם כאשר האיר עליו האור העליון דא. תיקונין' בט
  .'כ דרושי חזרת העמידה פרק ה"שעה' ועי

עד כמה : ולמדנו' מהם נאחזים אותם התיקונים שלמטה וכו, ולכן אלו התיקונים: תרגום[ 412
וכל זמן ששלשה עשר אלה נמצאים , מאירים אלה תיקונים של הזקן עד שלש עשרה שלמטה

 ].'ומזקן זה יורד וכו' וכו] מאירים אלו שלמטה[
ס שבפנימיות השערות המכונה "שכאן מדבר מהשפעת מו, ה ואמר נגדין"ג ד"לקמן יט ע' י ע413

שהבחינה המדוברת כאן היא גופא הפנימיות , יוצא אם כן. והוא השמן הטוב מכל השמנים, שמן
  .א"ר דף קלב ע"של תיקוני השערות הנזכרים לעיל בלשון האד

וממנו ימשך שמן המשחה לשלש עשר ' כוא אחוזים ו"ממנו תלויים כל אלה שבז: תרגום[ 414
 .]צדדים מעיינות לכל אלה שלמטה

 ,א"נפקין לזדתשעה מבועין ר כאן מדבר על ה"שהאד, ארבע עד לגנתאה "ב ד"לקמן יח ע'  עי415
ג "ולכן כאן הוא מקום האיחוד של הפנימיות של י, א שהן תמיד בו"תיקונים לז' ומהן נעשו ט

  .א" דף קלב ער"א הנזכר באד"דז' א עם ט"דא
, בזמן שמאיר זקן המכובד של הזקן' א וכו"לזקן דז' כאשר יורד מן הזקן וכו: למדנו: תרגום 416

 .'א נמשכים וכו"באותו זקן דז
  .א" כאן רואים את הקשר לאו417
 .ק"כל התיקונים של הזקן העמדנו שכולם מהתיקונים של הזַקן של ע: תרגום 418
  .'זה שתי עטרות וכו,  מהו הירושה,יורש הירושה של אבא ואימא: תרגום 419

 דהיינו , ירושהא אינם מתגלים כי אם בתורת"ל הבחינות שמתחת לדיקנא דא שכנראהמכאן 
 ).ש" בשם הקדו378הערה ' עי (א"קנא דאייוצא מתיקון דהפועל שהם ה

ואלה אורות ', א ונעשה מח אחד וכו"ה בראש זועול' נחקקת חכמה זו והוציא וכו:  תרגום420
  .מאור של אותו מח עליון סתום שמאיר במזל של עתיקא קדישא

). א"ז ריש רצ ע"אד' עי(א "שכן רק הוא מתפשט בגוף דז, ג"ל שכאן מדבר על הדעת והוא החו"נ
  .א"ג לעניין מהו החילוק בין זה לעטרין דאו"ע' לקמן ד' ועי

א צריך להמשיך מוחין "שאחרי תיקון אז כאן מתבאר "שמהאד, כלל בזהה "א ד"לקמן יז ע' ועי
 .א"א לז"מאו
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קלא  מת, אתקלו ביה אינון דלא אשתכחו,האי מתקלא תלי באתר דלא הוי
  . לא אתאחד ולא אתחזי,קאים בגופיה

 ל"נ שהוא עיקר התיקון כנ"ל תיקון המתקלא בדו" ר-האי מתקלא תלי באתר דלא הוי 
) ב"דף רפט ע(ז "ש בא" שבו תלוי כמ,א" רדל,תליא ברישא דלאו רישא, )ועיקרה "ג ד"ע' א(

והאי טמיר ' דע כובהאי מזלא פשיט פשיטותא דקוטרא עילאה ההוא רישא דכל רישין דלא אתיי
 דאתפשט ואתתקן ונפיק חסד , דכלא421 אתתקן בההוא מוחא סתימאה,וסתים וגניז מכלא תקונוי

 בהאי 423בטש מאן דבטש' ס כו"וחסד עילאה אתפשט ואתקין ואתכליל כלא במ'  כו422עלאה
  תרין מתרין סטרין וחד דכליל,רישין עלאין' אתנהירו ג' מוחא ואתנהיר ותליא ממזלא יקירא כו

 ותרין רישין ביה כלילן ,424והוא כליל כלא' אית דלא אתיידע כו} א"ד ע{ח לעילא "ת' לון כו
 וההוא רישא סתימא דברישא )א"ע(ש " כמ,426א"ס הוא מרישא דל" וכל התקונין של מ,425'כו

 מתקן לאנהרא בטש בהאי מוחא ואתגליף ואתנהיר ה פשיט חד טורנא דהו,דעתיקא דלא אתיידע
 ,ה"פ הוי"ס ג"שכל התיקונין דמתקלא במ )א וכן התחלת"ע' ב(  וכבר אמרנו,427'בכמה נהירין כו

  .428כידועס הוא זיווג סתום " וכן הבטישה דהאי רישא במ,וכן כל התיקונין והכל מהאי רישא
 ואתנהיר במוחא , רק פשיטותא דאתפשט מיניה,ואמר תלי לפי שאין מתקלא בו בעצמו

א אינון לאו " בז,כל אינון עלאין בעתיקא תליין) א"ט עדף רפ(ז "ש בא" כמ,)ה שעבר"ד( ל"כנ
 אבל אלין , דהא שמא דעתיקא אתכסיא מכלא ולא אשתכח,ק תליין" ובע,תליין אלא אינון ממש

 וכן כאן הכל תולה ,429ה לא יתקיימון"אתוון דתליין בעתיקא בגין דיתקיימון אינון דלתתא דאל
  .430ל"ביד כל תקונין וכל המתקלא כנ ובו אתע,ס" והוא נהיר במ,מרישא דלאו רישא

                                                           
, ק"ס הוא שהתחיל להתתקן בתיקוני ע"שפירושו שעל ידי המו, שם במים אדירים נא'  עי421

  .ז מדברי רבינו"מה שכתבנו שם עוד ראיות לד' ועי. 'הרי הוא תחילת גילוי רצונו ית
וכן במים אדירים , ה וכבר"ד ד"ב ע"לקמן י' עי. )ו"לש(גלתא ש בגולבא המלו" הוא חסד דרדל422

 .נא
 אוירא מבאר שהואא ש" לקמן יד ע'אמנם עי .א" רדלושזהה ותיקון "דג " לעיל ג ע' עי423

 ונקרא זה )ב" לקמן ה ע'עי(א "א מאיר בקד"שאור הרדלז "ל דכוונת דברי האד"ממילא צ. דגלגלתא
  ).ה וכבר"א ד"ג ע"לקמן י' עי(ם שכן הארה זו היא זיווג נעל, בטישה
  .ל"עכ, א"כל האצילות כולו להתלבש בו האי רדל, ל"וז, ה דצניעותא"ב ד"ע' לעיל א'  עי424
אותו ראש של כל הראשים שלא , במזל זה מתפשט התפשטות של הקשר העליון:  תרגום425

ושמתפשט , לנתקן באותו מח הסתום של הכ, והוא נעלם וסתום וגנוז מכל התיקונים' נודע וכו
והכה מי שהכה . 'ס וכו"וחסד עליון מתפשט ונתקן ונכלל הכל במו' ונתקן והוציא חסד עליון וכו

שנים משתי צדדים ואחד , ראשים עליונים' ומוארים ג' במח זה ומאיר ותלוי ממזל הכבוד וכו
 .'ם בו וכווהוא כולל הכל ושני ראשים כלולי' בא וראה למעלה יש שלא נודע וכו' שכולל אותם וכו

הובאו דבריו (' ובעמוד ב, ס עצמו"א למו"א מדבר על הזיווג שבין רדל"נראה שדף רפט ע 426
 .מדבר על התפשטותו למטה) לעיל

התפשט שר אחד שהיה מתקן להאיר , אותו ראש סתום שבראש הזקן שלא נודע:  תרגום427
 .ומאיר בכמה אורות, והכה בזה המוח ונחקק

 בטישהג ש"ב פב ע"ו ביאורים ח" לש'וכן עי .ישה היא זווג נעלםא שכל בט"יג עלקמן  ' עי428
שזיווג נקרא , ה כד אתפשט"ב ד"ח יח ע"א תז"בהגר' ועי. ווגיכעין זרק ווג ממש אלא י זהאינ
 כדי ג אש ומים"חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה' באת  כי ענין הזיווג הוא לזווג השיבט

  .שיתמתקו
ובזקן , א אלה אינם תלויים אלא אלה ממש"בז, נים תלויים בזקןכל אלה העליו :תרגום [429

אבל אלה האותיות התלויים בזקן , שהרי שם של הזקן מכוסה מכולם ולא נמצא, הקדש תלויים
  .]כדי שיתקיימו אלה שלמטה דאם לא כן לא יתקיימו

כן  ש,אין ֵשם בעתיקאכן ש, גלויו שבעתיקא קדישא הוא רק תלוי ולא " שהיה,את אומרתז
וכן . א"זל קיום לתתק כדי "שיש תליית האותיות בעאלא  נתגלה לאו,  ונעלםמכוסההוא העתיק 

ק אלא רק למטה "ם בעֵששמביא ראיה מכאן שאין גילוי ל, ש באתוון"ה וז"ג ד"לקמן כח ע' עי
 .ם שייך לשמות להתגלותֵש שכן ,ו נתגלה"א היה"בזוזאת מאחר ו. א"בז

ח "ז רפ"אד (דא לגו מן דא ודא לעילא מן דא] ר"הג[א הם "בא, ל"זו' א פתח ז"ש א"פת'  עי430
 כי אין שם הנהגה לפי ענין הזמן רק בסוד תיקונים ושרשים , כי באמת שם אין מתקלא שייך,)א"ע

 ואין שם ימין ושמאל ,ולכן אנו מדברים בהם בסוד זה לפנים מזה, 'שורש לענין א'  שכל א,להנהגה
 שהוא פעולתו והשגחתו ,א מחסד שבו ולמטה" הוא בגופא דאתקלאמרק מקום התחלת ה, ניכר
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 ש שם" כמ, לאו מרישא אלא מגופיה,ואף שאמרנו דמרישא דלאו רישא תולה התקונין
לאה אתפשט ידאתפשט ואתתקן ונפיק חסד עילאה ותתאה וחסד ע'  והאי טמיר כו)ב"רפט ע(

בוסיטא בם וארשי' בטש כו'  פשיט חד טורנא כו)א"רפט ע(  ואמר שם,)ג" עג( ל" כנ431'ואתתקן כו
 והאי רצון אתפשיט לתתא בדיקנא עד ,דא בהאי מצחא ואתרשים ביה חד נהורא דאקרי רצון

 אמר דהא רישא )ב" עחרפ( וכן למעלה, 433 ואקרי חסד עילאה432ההוא אתר דמתיישבא בדיקנא
  .434'פשיט חד טורנא בסימא יאה כו' עילאה כו

תחתונות שלו '  וז,וף כמו בכל פרצ, אינן מלובשין435ר דלא אתיידע"והענין כי ג
 אבל , ובהן לא תליא לא מתקלא ולא תיקון כלל,436ר הן דלא אתיידע" לכך ג,א"מלובשין בא

 וחסד , ונהירין כל הפרצופין,א"מ מנהירו שלהן מתלבשין בא" מ,כ אינן מושגין"ג דג"ת אע"בז
ונין שבו  וכן כל התיק, ולכן נקרא גלגלתא רישא חוורא,ס" וגבורה במ,437שלו מתלבש בגלגלתא
מ שורש הדין "ג דשם אין דין ניכר מ"ס אע" ומ,438ר בכל תיקון"ש בא"כלן נקראים חוורא כמ

והאי מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה שקיט ואשתכך ) ב" עדף קכח(ר "ש בא" כמ,הוא
 אבל כאן שקיט השמרים כיין ,ל השמרים הן תוקף הדין" ר,439באתריה כחמר טב על דורדייא

 ולכן השערות והזקן כלן הם תוקף ,ין השמרין ניכרין וביורד למטה ניכריןצלול על שמריו שא
 כלולין בהם רחמים מחמת חיורא 442 ואף לתתא, הם רחמים גדולים441 אלא למעלה,440הדינין

 ,443כידועולכן מותריהם הם דינין , )ה שעבר"ד( ל"דכליל ביה מחמת נהירו דפשיטותא דטורנא כנ

                                                                                                                                                                      

א הם המעבירים " שאו, ששם ניכר התחלת המתקלא,א המלבישים אותו"י ענפיו שהם או"ע
 .ל"עכ, נ בסוד חסדים וגבורות"ההנהגה לזו

והתפשט ונתתקן והוציא חסד עליון ותחתון וחסד עליון התפשט ' וזה נעלם וכו : תרגום431
  .'וונתקן וכ

והוא החסד , ת דעתיק"הרי הוא חסד דז, שבינה גנוזה באוירא, וכברה "ד ד"ב ע"לקמן י' עי
וכאן רק הגוף מאיר למטה ולא ,  התלבשות החסד דעתיק באויראדהיינו .עלאה המבואר כאן

ר כלל אלא רק "שכן לא נזכר כאן הג, והדבר פשוט, שהרי אין התלבשות אלא על הגוף, הראש
 .ףהחסד שהוא בגו

ן והכל הוא מחסד "ר הוא אותיות רצו" ונוצ,דאיקרי נוצר חסר'  והוא במזלא עילאה תיקון ח432
כאן מתחדש שיש עוד התלבשות של . ר"ו הם פשוטים בלשון האד"דברי הלש. )ו"לש(א "דרדל

 . דהיינו שחסד דעתיק מתלבש באוירא ואוירא מתלבש במזל עליון, האוירא במזל עליון
ונרשם כתואר פנים הזה במצח זה ונרשם בו אור אחד ' הכה וכו' וכו' ר אהתפשט ש:  תרגום433

 .הנקרא רצון ורצון זה התפשט למטה בזקן עד אותו מקום שמתיישב בזקן ונקרא חסד עליון
  .בביסום נעים' התפשט שר א' שראש זה העליון וכו:  תרגום434
ב שביאר שהוא "ד ע"ח כ"תזא על "בבהגר' אבל עי, שביאר שהוא כינוי ליסוד' א ו"ח א"ע' עי

א שהטורנא אינו שורש "ל והגר"וזהו עומק דברי האריז, והנה טורנא הוא מלשון שר. א"עטרין דאו
הוא ) או העטרין(ואילו היסוד , שכן כל שורש גמור מכונה מלך, הכח אלא אמצעי בין הנותן למקבל

 .דהיינו האמצעי בין המלך לבין עם, השר
 .ר דעתיק"דהיינו ג 435
צ היא "א בכל ספד"שכן שיטתו של הגר, ק"ז ק"אמנם לפ. 'ח מלכים פרק ח"כ בע"והוא כמש 436
ונראה דיש ליישב שכאן באר שֵשׁם ). 24כ לעיל הערה "כמש(א הוא כינוי לכל קומת העתיק "שרדל

ס דעתיק " דאמת אפשר היה לקרא לכל יאפילו שאליבא, ר דעתיק באופן מיוחד"א שייך לג"רדל
  .א"בכינוי רדל

כללים ' ועי. 338דברינו הערה ' ועי, כ על שם הגלגלתא"א נקרא ג"שקד, ג"א י"ש א"פת'  עי437
 ).ש שנתבאר באורך"עיי(א "א ובו גנוז חסד דרדל"א בא מדעת דרדל"ד שהקד"א מח ע"ח

  .ב"ב וקכט ע"קכח ע'  עי,גלגלתאהיקוני  מת438
 .ונמצא במקומו כמו יין טוב על השמרים, שקט, מח זה שהוא החכמה הסתומה:  תרגום439
כ שהשערות והזקן "ואולי אפשר לומר ג. )ו"לש(ל משם נמשכו תוקף הדינים שלמטה " ר440

ג "ע' לעיל ג'  ועי.ש כח ההגבלה שיש בהם"ולכן הם בעצמם קרויים דינים ע, מגבילים את האורות
 .ל"הענינים הנ' ה לבושין שם נתבארו ב"ד

  .א ולמעלה"דהיינו מא 441
 ).ו"לש(א "ל בהשערות והדיקנא דז"ר 442
עכירות ', א: דרכים' והנה בהבנת מהות מותריהם מצאנו ג. ' תיקון טא"ר קלד ע"דא'  עי443

המלכות שלו היא כלומר , החלק הכי תחתון של שיעור קומת המוחין, כלומר, ופסולת המוח
כל הדרכים של פעולות פרטיות שבפרצוף נסדרים הם ', ב). מים אדירים מג(המכונה מותריהם 
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) טזישעיה מג (ש " ולכן נקראת חכמה מים עזים כמ,בהוהכל משורש גבורה דעתיק שמתלבש 
  .ב נתיבות" שהן ל,ובמים עזים נתיבה

 לכן הוא רצון , והוא חסד עילאה שמתפשט במצח,ומחסד דעתיק יוצאין חמש חסדים
 ומתפשט ,446כידוע נוצר הוא רצון , שנקרא נוצר חסד,445 ומתפשט בדיקנא במזל עליון,444עליון

 ,447 והוא בוצינא דקרדינותא,ס"ג במ"מגבורה דעתיק מתפשט ה ו,כידועח "ממזל עליון ה
ז רצב "א(  דאמא448 וזהו הגנוז במעוי,כ מתפשט במעוי דאימא" ואח,ומתפשט במזל תחתון

 ,ה הבטישה דחסד עליון דנהירו עילאה במוחא" וכ,כידועמזלות '  דב449 וזהו הבטישה,)ב"ע
 ,א" חסד דרדל,עולם חסד יבנה) תהלים פט ג(  וזהו, הוא התחלת התיקון והמתקלא450וכאן

ד {) א"דף קמב ע(ר " שאמר בא, והוא החסד דאתקיימו ממנו המלכים,שממנו מתחיל האצילות
 ,451'עד דאתקן כלא ונפיק האי חסד כו' ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו כו} ב"ע

לא אתקיימו עד ) א"דף קלה ע(ש שם " כמ, לכן התחיל בו התיקון,והאי חסד מתלבש בגלגלתא
 ומהן ,454ת" ז,ימי בראשית'  ז,453י" ולכן נקרא ע,)ה רישא"ב ד"ע' ג( ל" כנ452'דרישא חוורא כו

 נמצא כי הכל תלוי ,456 ומזדווגין ומתבסמין ומתקיימין, בכל הפרצופים455ג"מתפשטין חו
 והוית הפרצוף מתחיל ,)א" עא עז"ת( הנסתרות' ר נק" וידוע כי הג,א בגופה דיליה"ברישא דל

                                                                                                                                                                      

ויציאתם מהמוחין לפועל כסדרן הם , במוחין כמו שאנו רואים שהמוח בו מסדר האדם כל הדרכים
יבוי תוקף תמצית אורו ושיוריו המתבקעים ויוצאים לחוץ מגודל ר', ג). ע כה"ש אבי"פת(מותריהם 

  ).ב"ב טו ע"ה ח"ו דע"לש(האור שבפנים הוא מותריהם 
 .ב" לעיל א ע'ועי . רעוא דרעוין444
 2018ושם הערה . ד"ג ת"שאומר שהאוירא מאיר בכל י, ב בליקוט"לקמן כא ע' אמנם עי 445

 .'קתירצנו שהוא מתכווין דוגמת כל דכר שמתפשט בנו
 .יהםאותיותב שויםר הם "ן ונוצ"רצו שכתב ד'ופרק ר וויעבדרושי שער הכוונות ב'  עי446
ס היינו הך ודלא "ק ומו"ומשמע שבוצד, מ בכתבים"ה כ"ה ד"ב הגה"וכן הוא לעיל ג ע 447

ר שכוונתו כאן לבאר שהזיווג בעתיק ל נראה יות"ומהאמור בהנ). 330הערה שם ' עי(כ כאן "כמש
  .ס"ק שכן הוא המתפשט במו"הבוצד' מוליד את בחי

שהן תרין כוליין , י הפנימים"הוא לעולם על נה]  תרגום איוב כ יד-מעיים [' מעוי'מלת  448
וכן הוא בפירוש בדברי ). ו"לש(כי יסוד הפנימי מתחיל ממקום הטבור , או תרין ביעין ואמה, ויסוד
, ל"זד " נ עז"א על ת"בבהגר 'ביתר ביאור עי ו.יסודמעוי עניינו א ש"ב יח ע" יהל אור ח'יע: רבינו

 ,)'א ב"קמ(ר "ש בא"הכליות דסיום תפארת הוא בטבור כמ' מטבור על ב] של היסוד[התחלתו 
 שהיא נגד ,שם'  וכן התחלת הנוק.'ג א"משפטים קכ' ש ובפ" ע,ומשם ולמטה מעוי בדעת אתתקן

והנה אם כך הרי פשוט שעניין מעוי הכא . ל"עכ, ה"כליות נו'  הדעת שהוא ביסוד וב כי שם,י"נה
א "ש גדלות דז"פתב 'ואכן עי, )םרחה וזהמעוי  שמפרש ,ד יב"ן ומ"מש "פתב' עי(הוא יסוד דאמא 

 . מבאר שמעוי דאימא היא התבונהלט ש
 . בענין הבטישה428עיל הערה  ל' עי449
א "ג דרדל"בחו דהיינו ).ו"לש(א "ס דא"ו אשר הם בגולגלתא ומ,א"ל בהחסד וגבורה דרדל" ר450

 .א"ס דא"גלגלתא ומומתלבשים בה
עד שנתקן הכל ויצא אותו חסד ' ולא נתקיימו עד שירד החסד העליון ונתקיימו וכו:  תרגום451

 .'וכו
א היא שאין חילוק בין "הגר' ומכאן יש לכאורה מקום לצדד שאכן שי, 222לעיל הערה '  עי452

אמנם , א"ר לעניין המלכים וכולם מדברים בבחינה אחת בלבד והוא הז"כל המקורות הנזכרים באד
 .ע"כ מוכרח ואכתי צ"אין הדבר כ

  . עתיק יומין453
ח מלכים "ש ע" וכמ,ימי בראשית'  שהם ז,ת שלו"י נקרא הז" וע,ר שלו"א נקרא הג" כי רדל454

   ).ו"לש(' ח
לעיל ' עי( בפירוש א" קורא לעתיק רדלמה מקומותא בכ"הגרכן  ש,והדברים קשים להולמם

ר כלומ, ל שכאן מיירי בעתיק יומין דהיינו הימים הקדמונים"אלא לכאורה היה צ). 24הערה 
  .ג"וכן הוא לקמן ריש ע, ת"המקום בו היה הגילוי הראשון של קומת הגוף הרי הוא ז

 .ה וכלל"א ד"ו עלקמן  ' עי,דהיינו עטרין. חסדים וגבורות 455
זיווג דעיבור שני ועניינו הולדת , זיווג דעיבור ראשון שעניינו עצם ההולדה: דרגות' דהיינו ג 456

לעיל הערה ' ועי, א"מציאות התחתונים והוא על ידי זיווג אבוזיווג תמידי ועניינו קיום , המוחין
85. 
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 , אנא זמין למהוי,ה"ר אמר אהי" ועל ג,ה"א בשם הוי"ז'  ולכן נק,457 עולם חסד יבנה,מגופא
א כשם " אבל ברדל,ז בהפרצופים התחתונים" וכ,ת"שאתגלה בז )א"יא ע ויקרא( זהרש ב"כמ

ק " נקרא ע458ש" וע,)ב"לעיל ג ע( שרישא דיליה נקרא דלאו רישא כן גופא דיליה נקרא דלא הוי
ד ( ל" ואמר תליא כנ,459ק אקרי אין דביה תליא אין"כ ע"ובג) ב"דף רפח ע(ז "ש בא" כמ,אין

 .ש באתר דלא הוי"וז, )א"ע

 )א"ג ע(  שאמר לעיל,ל"ל זיונין של המלכים הנ" ר-אתקלו ביה אינון דלא אשתכחו 
בהאי ) ב"דף רפט ע(ז " ואמר בא,א" שהן המוחין דז)שם(  ואמרנו לעיל,וזיוניהון לא אשתכחו

' והאי טמיר כו'  ההוא רישא דכל רישין דלא אתיידע כו,שיט פשיטותא דקוטרא עילאהמזלא פ
 ואמר מאן דבטש בשביל שהוא רישא דלא ,460'בטש מאן דבטש בהאי מוחא כו' וחסד עילאה כו

 ואמר ,ד דאתכלילן במזלא" הן חב,'רישין עילאין כו' אתנהירו ג462, 461ל"ג כנ" והן חו,אתיידע
' אתגלפו כו' אתגליף כו' א ואתעביד חד מוחא כו"ועייל ברישא דז' א כו"ואלין תלת מתפשטן לז

תרין '  נטיל תלת חולקין כו)א" עדף רצא( ואמר שם ,' כו463ואלין נהרין מנהירו דההוא מוחא
 ,464ק ותליא במזלא קדישא יקירא דכל יקירין"וכלא אחיד מע' חולקין ותלת חולקין חד מלה כו

 והן ,465 עטרא שכולל שניהםל ידי ע,עטרא דגבורה' רא דחסד ואעט'  א,מוחין'  ב,והן המתקלא
  .)ה האי"ד ד"ע' ג( ל"א כנ"ג דרדל"ד ואתקלו בחו"חב

ג שנכנסין ברישא "ג דהתחלת המתקלא הוא החו"ל אע" ר- 466מתקלא קאים בגופיה
 והם , שהם חסד וגבורה, אלא בגופיה,כ המתקלא ברישא דלא אתיידע" לא תאמר שג,467א"דז

ה "ב ד"ע' א( ל"כנ' כף זכות כו )א"ב מ"י פ"ס( כידוע והם המתקלא ,י תפארת שלו"נשתתפו ע

 בזוהר כידוע והן מנהיגין ודנין את העולם ,ת המתקלא ומאזנים" הן חג468וכן בכולם, )ספרא
י לבר "אחרונות נה'  וג,ר נקראין רישא" כי ג, והן נקראין גופא,בהרבה מקומות רבו מלספר

תיקונין '  והן מתלבשין בג, הן כלל כל העולם469 ולזה האבות,)ב"א עזהר בראשית כ( מגופא

                                                           
  .'שירותא מחסד': ד"לעיל ב עהובא א "ח כז ע" תז' עי457
 .ו ועל שמ458
  .ג"לעיל א ע'  עי459
א אותו ראש של כל הראשים של, במזל זה התפשט ההתפשטות של הקשר העליון:  תרגום460

 .'הכה מי שהכה במח זה וכו' והחסד העליון וכו' והוא נעלם וכו' נודע וכו
 ומהם הוא העטרין המוחין ,א"ס הנה בהם מתלבשים החסד וגבורה דרדל"ו הגלגלתא ומ461

   ).ו"לש(ן "דזו
דכר לגבי '  הוא בחי- א "ס דרך הקד" דהיינו הארתו למו-א "א שהרדל"ד לומר בכוונת הגר"ונלענ

ג "כ לעיל ג ע"היא למש' ל"כנ'א "וציונו של הגר. א"לגבי הרדל' נוק' ס בחי"יש למוס ובכך "המו
  .'תרין מתרי סטרין'ז "מהאד
  .ב"ז רפט ע"האדלשון  זה המשך 462
 .עלאה סתימה:] המשך הציטוט[ 463

' ונחקק וכו' וכו' א ונעשה מוח א"ונכנס בראש ז' א וכו"ואלה השלש מתפשטים לז: תרגום[
  ].ה מאירים מהאור של אותו המוח העליון הסתוםואל' ונחקקו וכו

ק "וכולם אחוזים מע' שני חלקים ושלש חלקים ומילה אחת וכו' חלקים וכו' לקח ג: תרגום[ 464
  .]ותלויים במזל הקדוש המכובד מכל המכובדים

ואילו כאן . י מזלא"ס הוא רק ע"א דמתנהרין ממו"אפילו אוש, ה לא אתאחד"ד ד"לקמן ד ע 'עי
ש "ע, חלקים' א יורש אותם ונוטל ג"שכן הדעת דז, א" העטרין הרי הם תולדותיהם של אומדבר על

 .באדרא
 אשר הם ,ג תיקוני דיקנא" והעטרה שכולל שניהם הוא הי,ס"ומוחין הם אוירא ומ'  הב465

 .)ו"לש( ונקה , ועיקר העטרה הוא המזלא תתאה, מוח הדעת,ממוחא תליתאה
 מתפשט כן הוא ש,דעת המתפשטה מתקלא כאן עניינו ש,ות כו בבית נתיבתיקוןש " פת' עי466

 .בגוף
' לעיל ד' ועי. א שהוא רק כעין מתקלא"לאפוקי מרישא דא, דהיינו ששם יש מתקלא ממש 467

 .א"ז רפט ע"כ בשם האד"ה ואמר תלי מש"א ד"ע
 .ת דעתיק"מתקלא שבכל פרצוף ופרצוף הוא תולדה מהמתקלא שבחג' כל בחי 468
זהר (י הוא לבר מגופא "ואילו מקומם של הנה, ר הם בבחינת נעלם"כן הגש, ת"דהיינו חג 469

 .ת"ממילא עיקר העולם אינו אלא חג, )ב"בראשית כא ע
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א בטש במוחא והוא "י קד" וע,)א"ו ע( ש למטה" כמ470א"ס וקד"א גולגלתא ומ"דרישא דא
א נכללין "ת דרדל"חג'  ובאלו הג, נתגלה חסד עלאה471י אויר זה" וע,י"אוירא דכיא דגניז בע

' ואינון שיתא רוחין כו' י רוחא כו" יתער ע472 זמנאובההוא) ב"קל ע(ר "ש בא" וכמ,כידועי "נה
 ואמר שם נפקין עמיה תלתא דכלילן בגו תלתא ,רוחין אחרנין' רוחין אינון דכלילן ג' ג

 ואוירא הוא ,כידוע 475ת"י התלבשו בת"א להתגלות אלא ע" א474 וחסד עליון הזה,473אחרנין
ת כליל " שת)ה רעוא"ג ד"ע' ו( ש לקמן" כמ,476ת"ת מתלבש ברעוא דרעוין שהוא ת"חסד דז

) ב"דף רפט ע(ז "א שאמר בא" והוא פשיטותא דקד,477א" והכל באוירא דקד,בחסד לימינא
טרא וד עילאה דאתעטר בק" יו)א"כא ע( ב"ש למטה בפ" כמ,478'פשיטותא דקוטרא עילאה כו

ש " כמ,א להתגלות" כי החסד לבדו א, ושם מתגלה החסד,'דעתיקא היא קרומא עילאה כו
 והוא החסד ,'וגנזה לצדיקים כו' שנברא ביום ראשון היה מאיר כו} ג"ד ע{אור ) א"יב עחגיגה (

 , ימים קדמוניות,ימי בראשית' ת הן ז" כי ז,א" ויום ראשון הוא חסד דרדל,כידועשנקרא אור 
 דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה והוא כידוע 480 צדיק וצדק,479וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות

  .'גניז בנוק

                                                           
ס "הרי הגלגלתא הוא כנגד הקו האמצעי ואילו מו, נכוןהסדר שכן לכאורה אין זה ה, ע"צ 470

 שתמיד הקרומא הוא א כנגד הצד הימני וממילא הסדר צריך להיות"הוא כנגד הצד השמאלי והקד
בתורת (ס וגלגלתא "או קרומא מו, ס"קרומא ומו) בתורת כתר(וממילא או  גלגלתא , ס"קודם למו

שאף ' א ג"ח א"בע' אמנם עי. ס וקרומא" גלגלתא מו-ואילו כאן הסדר הוא לכאורה שונה ). דעת
, ס היא השמאלי"והמו, שהגלגלתא כאן היא הצד הימיני' א ז"ש א"בפת' ועי. הוא מונה אותם כך

כ לקמן בליקוטים שבסוף הספר ליקוט ז  בעניין דעת "כמש(א "א גנוזה הארת רדל"ואילו בקד
  .ה בחד"א ד"וכן הוא לקמן ה ע, ולכן כאן הוא בקו האמצעי) במקום הכתר

  ).ו"לש( אבל האוירא עצמו אין לו גילוי כלל ,'א על ידו נתגלה כו" שהוא קד471
 .של ימות המשיח 472
שלשה רוחות ', ואלה שש רוחות וכו' וכו, התעורר על ידי הרוח, באותה העת: םתרגו[ 473

 .]אחרים' שם יוצאים עמו שלשה הכלולים בתוך ג' רוחות אחרות וכו' נכללים בג
  .'רוח הה "ג ד"ז קכד ע"א על ת" וכן הוא בבהגר).ו"לש('  אי אפשר וכו, שהוא באוירא עצמו474
 ועל ידו נתגלה למטה החסד ,א"א דא" מתלבש בהקדא הוא"ת דרדל" ואותו הת.א" דרדל475
ומסקנתא דמילתא , רעוא דרעויןעניין באריכות בכ "משהערה שם בב ו" לעיל א ע' עי).ו"לש(עלאה 

ת הרי היא "אלא הפנימיות של הת, א ממש"ת דרדל"א באמת אין עניינה ת"ת זו דרדל"היא שת
 .א"ק דרדל"הדעת המתפשט בו

 ומצד הפנים ,ס מכל סביבו"והנה הוא מקיף למ) א"ת דרדל"א התאשר בו הו(א " כי הקד476
ת "א הוא מת" ונמצא שהדעת דא, ומצד אחוריו הוא מח הדעת,שהוא במצח הוא רעוא דרעוין

וכן הוא לקמן . ס"מואור הכלי להוא א " שקד,ב"ב עו ע"ו ביאורים ח" לש' והנה עי).ו"לש(א "לדדר
, ש הוא"ה וז"ג ד"כג ע' וכן עי, ד דעתיקא בתוכו" היוא סותם את"שהקד, ד דעתיקא"ג יו"כא ע
א מח "ו כללים ח"כ בשם הלש" מש582ל בהערה "ה נ"ב ד"ע' לקמן ה' ועי. א"ס סתום בקד"שהמו

  .ד"ע
נה א ה" אבל האוירא עצמו השוכן ויושב על הקד,א"ל האוירא המתפשט ומתמצה בהקד" ר477

 ,'המתחיל בענין כו) א"ו ע( וכן לקמן בליקוט ,ו מענין האי אוירא, א ד"ח א" ע' ועי,לו אין גילוי כלל
 והכוונה הוא שכל מה שאנו מדברים , הוא לישנא קלילה וקצרה,א"ש והוא פשיטותא דקד"ומ

 , והוא נקרא בשם אוירא תניינא,א" הוא רק מהתפשטותה המתפשט ומתלבש בקד,מהאוירא
ז שמפרש והולך "ש באד" כמ,ד ובמזלין"ג ת"כ בי"א נמשך ומתפשט אח"תו ההתפשטות שבקדומאו

 .)ו"לש(
דמבאר את העניין המדובר , ה היא מתקלא"ד ד"ע' ה שלכן וכן לעיל ג"ב ד"לעיל א ע'  עי478

על אותו , ואמרה "ב ד"לקמן ה ע' אמנם עי. א"ז כאן שתחילת האצילות בטמירא היא ברדל"באד
, א"א ואינו ברדל"א ויציאת אורו והוא לכאורה בא"ארו דשם מתבארת הזדככות הקדומב, ז"אד
  . ע"וצ

א מתפשט "שבקד, קטרויה "ד ד"והנראה ביישוב הדברים על פי דברי רבינו לקמן יב ע
ה וההוא "ג ד"ח יח ע"א על תז"בבהגר' עי, א"והוא האוירא המתפשט ברדל(א "פשיטותא דרדל

, ב"א ז ע"עוד יהל אור ח' ועי. ומשם יורד במזלא.) ברא ביום הראשוןדהוא האור שנ' ש שכ"ועיי
 .אליו מתפשט הקוטרא' גולמא'א הוא ה"הוא האוירא והקד' קוטרא'שעניין 

 ולכן הוא , יסוד דעתיקדהיינו ,א"ע קסב ע" ב'ועי ).ו"לש(מזלין נוצר ונקה ' ו הוא בינ ובענינ479
לקמן יז ' עי(וזהו התיקון הראשון כידוע דיקנא וג בגורם זיו מקום זההאור מהנה  ו.מתגלה במצח
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 , לכן נקרא אבא אוירא דכיא, ואמא מגבורה בוצינא דקרדינותא, מקבל מחסד481באוא
א " שמתפשטים בגופא דז483 ונקראין דכיא לפי שבחסדים וגבורות תחתונות,482ואמא אשא דכיא

 וידוע שיש להם אחיזה ,ג" וידים הן חו, תתפשםשממית בידי) ל כחמשלי (ש " כמ,א"נאחזין הס
 שאין בהם אחיזה ,א עמר נקי" שערות דא)ג"לקמן ה ע( ש" כמ,כיאד' ר לכן נק"כ בג"ת משא"בז

ולית ) א"דף קלו ע(ר "ש בא" כמ,א"כ בשערות דז" שהן כופין לחיצונים משא,לחיצונים
ב "וחין חו וכן המ,ש" ע484' דכל קוצא וקוצא דאחידן בהון דכיין ומסאבן כו,חושבנא לנימין

 עץ 485 בסודכידוע ,א נקרא אוירא ואשא סתם" ודעת דז,א ואשא דכיאא נקראין אוירא דכי"דז
 ומוחין דדעת נקראו , ואין אחיזה בהן,)א"ג ע( ל" כנ486ב שהן חיי המלך"מוחין דחו' החיים שנק

 אבל ,ב" שהן מחו, אין בהן אחיזה487ב"ג שהן מקבלין מחו" והענין כי החו,עץ הדעת טוב ורע
אלין תרין ) ב"דף רפט ע(ז "באש "א כמ"י התחברות המוחין ברישא דז"דעת הוא ע' מוח הג

 , מוחא490רהיטי' והן ד, 489ל"כנ' א ונוק"ז'  והוא בחינ,ש" ע488'משיכין אתגלפו ומתחברן כו
אתפשטו אשא מסטר חד ואוירא מסטר חד ) ב"דף קלה ע(ר "ש בא"א וז" ומהן נעשה ז,ג"ב ח"ח

א "פרצופין או'  דמוחין שהן שורש'  ד,סטרין'  שהן ד,491'ואוירא דכיא קאים עליה מהאי סטר כו
  .)א"ר קמ ע"וכן א, א" קסט עז"ת( כידועסטרין '  ד,ה"אותיות הוי'  ד,נ"וזו

 , שביה לא יצדק לומר אפילו תליא,492 לאו שבו תלוי המתקלא,א"ז שאמרנו ברדל"וכ
 אבל תליית המתקלא והתחלת התיקון הכל , הכל שורשו למעלה בהעלם,רק שכל מה שלמטה

ס "שבמ) א"א ודף ד ע"לעיל ב ע(ג שאמרנו " אע,493מתחיל המתקלאא " ובחסד דא,א" א,ק"מע
 ואף שם אינו , אבל מתחיל מחסד, אינו אלא שורש השרשים,מוחין'  שורש הג,תליא המתקלא

 ,כידועא הן מוחין להן "ג שבא" וחו,494 שהן המתקלא בדעת שביניהן,א"אלא בהתלבשות או
  .ג שורש המתקלא" לפיכך חו,א"והן שורש או

                                                                                                                                                                      

ה לבושין שזה ראשית התיקון דשאר קומת "ש ד"וע, א"שזה סוף תיקון הא, ה כלל"א ד"ע
  .ו"ן מקור לדברי הלשאכמו, )האצילות

בגין דתרין דרגין , מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, תנינן: א"זהר בראשית לב ע'  עי480
, וברית דא רחל, אות ברית דא יוסף, דכר ונוקבא, צדיק וצדק, זכור ושמור, עהמילה ופרי, אינון

לצדיק וצדק " גנוז לצדיקים"ל שהאור "א שסוד מימרת חז"ע מז ע"ב' עי. כ" ע,ואצטריך לחברא לון
ח פח "ז' ועי. ן"א שמפרשו שהיינו יסודות דזו"א סא ע"ה ח" דע'ועי, דהיינו יסוד ועטרת היסוד

דאיהו גנוז לתרין צדיקים , לבתר אתערא ימינא גניזא,  יוסף אתי ויפרוק קדמאהמשיח בן: ב"ע
, משיח בן יוסף בא וגואל הראשון: תרגום [דאיהו גניז לצדיקים, ועל דא תנינן. צדיק וצדק, הללו

ועל זה למדנו שהוא , צדיק וצדק, שהוא גנוז לשני הצדיקים האלה, לאחר שהתעורר הימין הגנוז
 .כ"ע, ]גנוז לצדיקים

  . דאצילות481
 .'ח שער הנסירה פרק ז"ע' עי 482
  . דהיינו הדעת המתפשט כדלקמן483
 ].שנאחזים בהם טהורים וטמאים, ואין מספר לשערות שבכל קוצא וקוצא: תרגום[ 484
  .לא הדעתו ,ב"החוכלומר  485
 .277לעיל הערה '  עי486
ח " ע' ועי,עטרין' א הבוהוא עצמו "הוא אחסנתיה דז'  אבל מוח הג,א"או והן אחסנתיה ד487

 .א עצמם"א שמקבלים מאו"ג כאן הם העטרין דאו"החו. 'ח מלכים ו"עהוא בוכן  ).ו"לש(' נסירה ו
 ].'אלה שני ממשיכים נחקקו והתחברו וכו: תרגום[ 488
 .כאחד' א ונוק"ז' הבחי' שיש בו ב, דהיינו דעת 489
, מים אדירים ריח' ועי,  לשון של מקור שפעוא שזה" ריח עויחיזהר לשון משמע מתוך  490

  .דהיינו שדרך השכל להשיג במרוצה, שזהו מלשון ריצה
 ].התפשט אש מצד אחד ואויר מצד השני והאויר הטהור עומד עליו מצד זה: תרגום[ 491
קוים ' ה מאשר גוהוא יותר במעל', הקו הא' א הוא בבחי"ב שרדל"א פו ע"ו כללים ח"לש'  עי492

 .דמתקלא
 .א אפשר שיתהוו פרצופים"ב שרק בגופא דא"ב צ ע"ו ביאורים ח"לש'  עי493
  .371לעיל הערה ' ועי, ב"א פו ע"ו כללים ח"וכן הוא בלש ).ו"לש( שהוא המזלין 494
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 בו אתקלו אנון דלא ,א"ל שהוא א"ל ברישא דכסופין הנ"ר -' אתקלו ביה כוש "וז
 ,ת"ג ות" שהן חו,ל" ואף בו לא קאים המתקלא אלא בגופיה כנ,495ל" שהן המוחין כנ,אשתכחו

  .א" ובגופא קאים המתקלא דהיינו או,ל"שהן נקראין גופא כנ
 ,ל" עצמו כנהבגופי אינו נאחז ,ג שאמר מתקלא קאים בגופיה"ל אע" ר-  496א אתאחדל

ק " ובע,498א אינון לאו תליין" בז, בעתיקא תליין497כל אלין עילאין) א"דף רפט ע(ז "ש בא"כמ
ק לאו אינון ביה "שבע' ו'ה'אותיות י'  ואמר שם שג,499 דהא שמא דעתיקא אתכסייא מכלא,תליין

רק שורש '  נוק כי אין שם,הוא המתקלא' ו'ה'כי אותיות י) ד"לעיל ב ע( וכבר נתבאר ,אלא תליין
מוחין שהוא המתקלא ' ס דביה אינו נחלק לג" לכן מ, מתקלא כדי לקיים המתקלא,נ"של זו

 ,501י מזלא"ע} ד"ד ע{ הוא רק 500ס"א דמתנהרין ממ" ואפילו או,מ שם" אבל שורשם מ,ל"כנ
) א"דף רפח ע(ז "ש בא" כמ,504ס" שהן שורש של הט503א"ס של א" וכן כל הט,502ז"ש בא"כמ

 וכן בזוהר פקודי ,505 ולא אתתקן בגין דלא שכיח, אתתקן בגין לקיימא כלא,קןאתתקן ולא אתת
 ברעותא ולא 506אלין לא קיימו לא' היכלין להיכלין לאו אינון נהורין כו' ט) א"דף רכו ע(

  .507במחשבה עילאה תפסין בה ולא תפסין
ז "ש בא" כמ, אין נראה ולא נגלה כלל508 גופיה,ג שאמר בגופיה"ל אע" ר-ולא אתחזי 

) ב"דף רפט ע( ושם ,509'ודאי בהאי עתיקא לא אתגלי אלא רישא בלחודוי כו) א"דף רפח ע(
 לכן לא הזכירו בשני ,510ובגין דהיא רישא עלאה לכל עילאין לא אדכר בר רישא חדא בלא גופא

ל עד הכא מטון נהורין ולא מטון ולא אתידיעו "ש בזוהר פקודי הנ" וכמ,511האדרות רק רישיה
 הרי אפילו ,513' ולא אתיידע ממה נהיר כו512 כד נהיר מחשבה, ולאו רעותאלאו הכא מחשבה

  .א אינו רק שרשם"ש לכל הפרצופין שלמטה ממנו שא" וכ,514חכמה לא אתיידע ממה נהיר

                                                           
  . שכאן הוא שורשם הראשוןדהיינו ,א"כתוב שזה מוחין דזה אתקלו "ד'  בעמוד ב495
שזהו הדעת המתפשט ואינו נגלה תמיד אלא , ש בית נתיבות סוף נתיב התיקון"פת'  עי496

  .מתגלה ונעלם חליפות
 .א"ו דא"יק 497
  .אלא אינון ממש:] המשך הציטוט[ 498
שהרי שם , ק תלויים"א אינם תלויים ובע"בז, כל אלה העליונים תלויים בעתיקא: תרגום[ 499

  .]ה מהכלדעתיקא מכוס
והם , ס ואוירא"א ליסודות דמו" ואולי אפשר לפרש שכוונת הגר).ו"לש(ב שבו " מהחו500

. דכר' לגבי האוירא שהוא בחי' מכיוון שהוא נוק, ס גרידא הוא"וטעם זכרו את מו. העטרין שלהם
ס "ו לכן האוירא ומ,א בחינת נקבה נגלה" מפני שאין בא,ל"א וז"ה וגבורה דרדל"ב ד"לקמן ו ע' ועי

   ].ס"במו ['נכללין כא
  ).ו"לש(ס הוא מוחא חדא דכליל תלת " כי המ, שהוא התפשטות מהדעת שבו501
 מעתיקא חיד וכלא א, טמיר יתירא ואב,כלילן ומתחברן דא בדא הני אב ואם: א" ע רצא502

ואבא , אב ואם כלולים ומתחברים זה בזה: תרגום [ דכל יקיריןאמזלא קדישא יקירבקדישא ותליא 
 ].ק ותלויים במזל הקדוש המכובד מכל המכובדים"ם יותר וכולם אחוזים מענעל

  .ס" ולא רק דמו503
 .דאצילות 504
   .]נתקן ולא נתקן נתקן כדי לקיים את הכל ולא נתקן לפי שלא נמצא: תרגום[ 505
ע לד " ב'אמנם עי . מתגלה אלא לפרקיםינו אמתקלא שה,א"סוף א עלעיל בו " הלשגליון 'עי

  .א"ז רפח ע"אדב וכן משמע ,פירושו אינו שכיח ומושג לנו כלל' חלא שכי'א ש"ע
 אשר הוא קודם למחשבה עלאה , שהוא הכתר והוא הרצון הנעלם, רעותא הוא הגלגלתא506

 , הנה גם הם אין להם היכר מציאות,א עצמו"ספירות התחתונים דא' נהורין שהם הט'  והט,ס"מ
  .)ו"לש(סין ס שבו אלא תפסין בה ולא תפ"לא בכתר ולא בח

לא ברצון ולא במחשבה , אלה לא קיימו' היכלות אלה לא מאירים להיכלות וכו' ט: תרגום[ 507
  ].נתפסים ולא נתפסים, עליונה
 .עיין להלן, ז עצמו"האדלשון וכן משמע מ, א"שזה ראש דא, ה ויאמר אלקים"דב " יג ע' עי508
  ].ודאי בזקן הזה לא מתגלה כי אם הראש בלבד: תרגום[ 509
  ]ללא גוף' ולפי שהיא ראש עליון לכל העליונים לא נזכר חוץ מראש א: תרגום[ 510
א "ע' לעיל ד' ועי, מדבר ברישא דעתיק, ב"ורפט ע, א"שמדבר ברישא דא, א"ז רפח ע"אד'  עי511

 .א"שמפרשו ברדל, ה ואף"ד
 .)ו"לש( חכמה אבא 512
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  .ביה סליקו וביה סלקין דלא הוו והוו ויהויין

  לאחר שבירת515ל כל האורות וכל הפרצופים הכל נתעלו בו" ר- סלקין הביה סליקו ובי
 להשפיע 517 דכולם סלקין ביהכידוע 516 וכן הוא תמיד, וזהו ביה סליקו,כידועהמלכים ונבררו בו 

 וכן ,' כו518ובהאי כד סליק כלא סלקין ואתאחדן ביה) ב"דף טז ע( וכן אמר בזוהר בראשית ,להם
יא ( ב"עו עדף (ש בתיקוני זוהר חדש " וכמ,519ס"נ סלקין במ"כל הבירורים של הסיגים בסוד מ

 במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל , דהאי אבנא דילך סלקא לאתר דאתמר ביה))ב"ע
 ואמר שם דתמן תלת ,521ס" והוא מ,520' ואיהי שמא דכתר עילאה דאיהי חכמה קדומה כו,תחקור

                                                                                                                                                                      
ולא רצון וכאשר מאירה עד כאן מגיע אורות ולא מגיע ולא נודע אין כאן מחשבה : תרגום[ 513

  ]מחשבה ולא נודע ממה היא מאירה
שכל פרצוף תחתון אינו משיג לכך מכאן ראיה שמביא א "מג ע' ה חלק א"דעו "לש'  עי514

  .ג"א כג ע"וכן הוא מפורש ביהל אור ח,  מה שנתלבש בואלאהעליון ממנו מהפרצוף 
שיש משמעות , 518ן הערה לקמ' ועי, והוא כולל רישא דיליה רישא חוורא, א"דהיינו בא 515

  ).א"ש נח ע"וכן הוא בהקדו(א "שהוא כולל אף את רדל
 .'ביה סלקין'דהיינו זה  516
 כלומר כל אור יש לו רצון פנימי ).ו"לש( תשוקתם שהוא פנימיותם היותר זך ונעלם 517

 .ן שלו"ו והעלאת מודבר זה נעשה על ידי תיקונ, א"להתחבר לא
  ] ובזה כאשר עולה הכל עולה ומתאחד בו: תרגום[ 518
 וא שזה" ו ע' ועי', דנפיק מאויר'יה'יראה כי הוא בא לבאר את  שכן המעיין בדברי הזוהר, ק"וק
. ס דווקא"ואילו להלן נראה כי העלייה היא למו , האויראו שזה,ב" ה ע' ועי.ס"א ולא המו"הקד

. א" עם האוירא דרך הקדס" המוזיווגלהיא גורמת ו ,ס"למוהיא  ההעליי נ"שאה ל"אלא לכאורה צ
ס הוא שורש כל שפע היורד "אלא שמו, ואם כן באמת העלייה היא בסופו של דבר לאוירא

ולכן . ס"ומקרומא דאוירא ולמעלה הוא בבחינת א, ן"לכן כתוב כאן שאליו עולה המ. לתחתונים
  .א"שייך לרדל' ביה סליקו'שהמוזכר , ה ביה סליקו"ב ד"לקמן יז ע

, ל הזהר"וז). ו"לש(ב סליק במחשבה "ש זהר פקודי רנד ע" כמ,רורי כי שם הוא תכלית הב519
, וסליק גו מחשבה, בטש בוצינא דקרדינותא, גו מחשבה, רישא שירותא דמהימנותא, ותא חזי

הוא ראשית בא וראה הראש : תרגום [נציצין זריק לתלת מאה ועשרין עיבר, ואפיק ניצוצין
האמונה ובתוך המחשבה הכה הנר הקשה ועולה תוך המחשבה והוציא ניצוצין וניצוצין זורק 

ה ביה "דב " לקמן יז ע'ועי. ס"ק היינו העלייה למו"לומר לך שהעלייה לבוצד. ל"עכ, ]ה צדדים"לשע
ה "א ד"ע' לקמן ו' אמנם עי. (ל בהערה הקודמת"כנ' והכל עולה בקנה א, א" רדלושזהסליקו 
' ועי(אמנם הם מתלבשים זה בזה ולכן אפשר לכנותם באותו השם , ק"ס אינו בוצד"שמו, והכלל
 כל הבירורין עולים ,ל"א כא ז"ש א"פתולעניין בירור הניצוצין מבואר יותר מזה ב).) 330הערה 

ולעניין טעם הכרח עלייתם דווקא עד . ל"עכ, ק"ד ששם התחלת הבירור בסוד הבוצ,ס"לשרשם למו
ח "מרפתמיד סוד הבירורים שעולים בהם ס "למו שעולים ניצוצין שה,ש תיקון טו" פת'עי, ס"למו

' וכן עי.  והקלקולשם יצא כל הרעעיקרא ממכן ס ש"שהם עולים למו' ע ט"ש אבי" פת' ועי.ניצוצין
ס שכן כל טעם קושי הדינים הוא מכח " במוב שהדינים נכפים בעלותם"ב טו ע"ה ח"ו דע"לש

י עלייתם של הדינים בו הרי שהם "בהיגלות שרשם ע, לכן. ס"ה המו"ריחוקם משרשם ה
   .מתבסמים

שם '  ועי.ק"אדס " שכל התיקונים נמשכים ממול"ל הנ מכמחדש ש,ד"ב מג ע"ו כללים ח" לש'עי
 ה והערה שם" לקמן בהגה'עי[לל לא היה אצילות כבמיתת המלכים כך שמ  דמייתי ראיהב"סא ע

שביאר שכשם שעלו השברי כלים דמלכין קדמאין ליתקן  ,ב"א סח ע"ו ביאורים ח" לש' ועי.]535
   .ס דאצילות"ק כך עולים כל הפרצופים והאורות דאצילות ליתקן במו"ס דא"במו

ס "מוג שב"ב וס"לגרום זווג בין עעניינו ס "ן למו" שכל עליית מ,ב"יג ע' ה חלק א" דע'אמנם עי
ס עצמו אלא רק "ה אין זיווג עיקרי בין אוירא למו"ב שעד תיקון המ"א צא ע"ו כללים ח"לש' עי(

נחשב הדבר , א"מיוחד עם הקד) ה האוירא"ה(ס "ב דמו"ס אמנם מכיוון שהע"ג דמו"ב וס"בין ע
להוריד תוספת אור בכדי  )ס"א ומו"הרי הם קד, ק"ג דא"ב וס"עכאילו שהעלייה גרמה לזיווג של 

  .ס" אור מהאשל קבלת הראשון  הוא מקום הגילוי כי שם,)ד"א פו ע"חש "ע(
במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך , שזה האבן שלך עולה למקום שנאמר בו: תרגום[ 520

  .]אל תחקור והוא שם דכתר עליון שהוא חכמה הקדום
ביאורים ' אמנם עי [ס" היא מו'מכוסה' ו, אויראעניינה 'מופלא' ש,א"ז קלח ע"תבא " גר' עי521

ג שגורס כמו שכתוב "י יד ע"ס' וע, שמכוסה למעלה ממופלא, ד שמשנה הגרסא כאן"א כ ע"ח
א בסוד "מופלא על אב "י יא ע"א בס"בהגר' עי, אמנם] [ה דעליה"א ד"ח ג ע"וכן בתז, בביאורים

 .  ביניהםזיווגעל ידי ה וששהבירורים נע ,כדברינואתיא  ו].א"א מכוסה באומכוסה עתיק שהו, פלא
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ל רעותא דכל תשע נהורין דקיימי " ואמר בזוהר פקודי הנ,והוא שורש המתקלא'  כו522ן"יודי
עד היכן איהו ' אתדבקותא דרעותא כו) א"רלט ע פקודי זהר ( ואמר שם,' כו523כלהו במחשבה

ס כל אלין בוצינין ונהורין תליין לאתקיימא "בההוא א'  כו524ס"ל הא אוקימנא עד א" א,סלקא
נהורין דלהטין מניה מתקונוי ' כד אתתקן אפיק ט) א"דף רפח ע(ז " ואמר בא,ש" ע525'בהו כו

  .526'כו
דף (ר "ש בא" כמ,ורות חדשים שלא היו קודם התיקוןל אותן א" ר-דלא הוו והוו ויהויין 

 אורות כידוע ו,527ק של המלכים" והן ו,'ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה כו) א"קמב ע
  .528החדשים שיצאו והתקינו את המלכים

וכן סלקין *  וכלם סליקו ביה,ל אותן שהיו בעולם התהו ונתקן אז בו" ר- ואמר והוו
 ,ס" שלימו דיחודא עד א529 ואמר בזוהר.כידוע כל המצות והתפלות  והוא סוד,ל"תמיד ביה כנ

ש שם וברזא דקרבנא כד " וכמ,531א דמתלבש בו" משום רדל,530ש בזוהר פקודי"א כמ"והוא א
 ,532ס" כדין קיימין כלהו בסליקו ומחשבה אתעטר בא,סליק כלא ואתקשר דא בדא ונהיר דא בדא

  .534'ס כו" א אקרי, מיניה מחשבה עילאה533ההוא נהירו דנהיר
 ומחשבה 536א" שמחשבה והרהור באו, כד סליק ברעותא535זהרש ב" והוא מ-ה "הגה*

  .א" שהוא רצון בא537עילאה

                                                           
לכן עולים לשם , ומכיוון שזהו שורש כל המתקלא. )א שם"גר(א "ס ורדל"הם אוירא מוהרי  522

 .הבירורים ליתקן
' אעצמה היא חכמה הנה ו. בחכמההמאירים אורות ה'  טאלו הם ש,ג" כג עא" יהל אור ח' עי523

 .ן ליתקן"לכן לכאן עולים המ, מקום זה הכל הוא בשלימותשכן ב, מהם
א ופקודי רסח "ב בשם זהר נח סה ע"לקמן יז ע' עי. באריכות 33הערה בב ו" לעיל א ע' עי524

הוא ס "ב שמו"מביא מהתיקונים קמא עש ,ג"א צד ע"ו כללים ח"לש' ועי. ס"א נקרא א"ב שרדל"ע
ג " אע,ל"ג ז" קלח עז"א על ת"בבהגרא שמציין ל"ש בגר" וע.ס" אולעניין זה הוא מכונהשורש הכל 

ל " הגלגלתא בינה כמשתס נקרא"מקרקפתא ולמטה שמקיף את המ' ס וכו"שגלגלתא למעלה ממ
  .ס הינו שורש לכל המציאות"המו, שמבחינת הארתו למטה, לומר לך. כ"ע, ב"לז ע

ס כל "באותו א' ס וכו"ל הרי העמדנו עד א"א, עד איפה הוא עולה' ברצון וכונדבק : תרגום[ 525
  ]'אלה הנרות והאורות תלויים להתקיים בו וכו

  ]'מתיקוניו וכו, אורות שמאירים ממנו' הוציא ט, כאשר נתקן: תרגום[ 526
  .228לעיל הערה  ' עי527
 ה על ידיתוו שמכאן רואים שכל המציאות של האצילות נתה,ב"ב לט ע"לים חו כל" לש' עי528

נתהוותה על ידי הדעה עלאה שיצאה מתיקון ,  שבוס"האאור  שהוא, אבל פנימיותו, ק"א דא"או
  .ק"הפנימיות דא

עד היכן איהו ,  אתדבקותא דרעותא דכהנא וליואי וישראל לעילא,ל"ז, ל"א הנ"פקודי רלט ע 529
 לאצנעא בההוא צניעו, דכל קשורא ויחודא ושלימו, הא אוקימנא עד אין סוף, ליה אמר ,סלקא

הרי , אמר לו? עד איפה הוא עולה, התדבקות של הרצון של כהן לוי וישראל למעלה: תרגום[
  ].שכן כל הקשר והיחוד וההשלמה הוא להצניע באותה הצניעות, עד אין סוף: העמדנו

 .שם 530
  . איןא ביה תלי,ג"ל א ע" כנ,ס"קרא אנא "סיבה שהאכלומר זו ה 531
 ששם מסתלקים כולם ס" שזה רעו דמו,ב"ע קפב ע" ב'ועי. ב"ע' אל " כנ, דהיינו אוירא532
 כי הוא הראשון לקבלת אור ,ס" ומחשבה אתעטר בא,ל"ב ז"א סג ע"ו כללים ח" לש' עי.לתיקון

 בכל אצילות כולו ,ש"ס ית" ומאיר ומתגלה על ידו אור א,'כי שורשו הוא באוירא עלאה כנז, ס"א
  .ל"עכ ,כנודע

 ).ו"לש(אוירא דלא אתפס , הוא האוירא עלאה 533
שכאשר עולה הכל ומתקשר זה בזה ומאיר זה בזה ובכך כולם , ובסוד של הקרבנות: תרגום[ 534

נקראת , מחשבה עליונה, אותה ההארה שמאירה ממנו, ס"קיימים בעליה ומחשבה שנתעטר בא
  .]'ס וכו"א

תא חזי ', ויהי בשלם סכו וגו) תהלים עו ג(,  רבי שמעון פתח ואמר, באורךל" זב"פו עלך לך  535
ש פתח "ר: תרגום [אפיק חד שלהובא דבוצינא דקרדינותא, ה למברי עלמא"כד סליק ברעותא דקב

ה לברא עולם הוציא שלהבת "בא וראה כאשר עולה ברצון של הקב' ואמר ויהי בשלם סכו וגו
ט הביא רבינו דווקא את דברי הזהר העוסקים בעלייה "מ, ויש לדקדק .ל"עכ ,]אחת של הנר הקשה

א "ר קכח ע"כגון אד, ולא מקומות אחרים בהם נקט בלשון זו, לברוא את העולם' ברצונו ית
אלא לכאורה . א"א שמדבר על תיקון א"או קלה ע, המדבר על בריאת התורה קודם שנברא העולם
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 ולא עוד , כלם סלקין ביה,עת התיקוןשאותן שלא הוו אפילו ב' ל אפי"ר -ואמר ויהויין 
עד  כל הנשמות והאורות ,)טקהלת א (אלא אפילו סליקו ביה בסוד אין כל חדש תחת השמש 

  .* כולם נשרשו ביה בעת התיקון,538ל"לע
 וכן ,541ס"ת שבמ"הויו'  והן ג, ֶמֶלך540 דלא הוו,539 ֶמֶלך ָמָלך ִיְמלֹוךן וסוד-ה "הגה*

 כי , וכאן סלקין הכל בירורי המלכים, בוצינא543ך" והן מנצפ,ת"הויו'  ג542ה"ה ויהי"ה והו"הי
נ שם " בסוד גבורות מיקול סל וכ,544 ובמחשבה אתברירו,גבורות' כאן ראשית המלכים בסוד נוק

  .עולה ומשם יורדין
  

  .סתרא גו סתרא אתתקן ואזדמן

                                                                                                                                                                      

 אלאאצילות א ד"בא  מדובר כאן בעלייה שלא)528 הערה לעילד "וה(ו " דברי הלשל שמכאן יסוד"צ
  .שקודם בריאת העולם' סליק ברעותא' שהוא הק"ס דא"על מו
) ה במראה אליו אתודע שכינתיה"קב( במראה אליו אתודע ,ל" זב" רכט עפנחס זהר ' עי536

 חכמה עלה , הרהור חכמה לחכימא ברמיזא, ישראל עלה במחשבה,ה" בינה בן י,במחשבה מלגו
 , ובינה בלב, חכמה לא אשתמודע אלא בבינה, כלא חד, דאיהו בינה מחשבה והרהור,במחשבה

ה "במחשבה מבפנים בינה בן י, במארה אליו אתוודע: תרגום [ובגין דא מחשבה בלב הרהור בלב
מחשבה , חכמה עלה במחשבה שהוא בינהו, ישראל עלה במחשבה הרהור חכמה לחכם ברמז

, ]ובגלל זה המחשבה בלב הרהור בלב. ובינה בלב, חכמה לא נודע אלא בבינה, והרהור הכל אחד
 .ל"עכ

 ולית ,לא תחמוד לקבל דרגא סתימאה עילאה דכל מחשבתן ביה תליין, ל"ד וז"מד עח " ז' עי537
 סליק במחשבה עילאה למיברא  וכד,בעלמא דינדע ההוא דרגא בגין דאיהו סתימאה דסתימין

לא תחמוד כנגד : תרגום [ד יעמדו יחדו" הה, ועלמא תתאה כולא הוו ברגעא חדא,עלמא עילאה
ואין בעולם שידע את אותה המדרגה בכלל שכן , מדרגה סתומה עליונה שכל מחשבתם תלויים בו

ן הכל היה ברגע וכאשר עולה במחשבה עליון לברא עולם עליון ועולם תחתו, הוא סתום דסתומים
  .ס" המוינו הי'מחשבה עילאה'ש' א ה"ש ז" פת' ועי.ל"עכ, ]וזהו שכתוב יעמדו יחדו' א

 כי שם הוא , ואפילו כל המקרים המתחדשים בכל רגע הנה שורש כולם הוא למעלה בעצם538
 ,'ש פרצופים ד" פת' עי).ו"לש(י "ש רבינו בס" כמ,למעלה מהזמן ועומדים כולם בשורשם בעצם

 יאחרגם  יאפשרהדבר לא זה לא היה מלא ו,תיקוןה אפשרות ישנה בכחן רואים שבנקודות שמכא
 .ןכ

 תתאה כגוונא ,תרין עלמין נינהו עלמא עלאה ועלמא תתאה, ל"א ז"זהר בראשית לד ע'  עי539
ה " כתיב יהו,)תנינן( מלך עלאה ומלך תתאה ,מן העולם ועד העולם) ה א טז לו"ד(דלעילא דכתיב 

ה ימלוך "ה מלך באמצעיתא יהו" יהולאה מלך לעי" יהו,ה ימלוך לעולם ועד" מלך יהוה"מלך יהו
תחתון כצורה של העליון שכתוב מן , עולם עליון ועולם תחתון, שני עולמות הם: תרגום [לתתא

מלך ' ה, ימלך לעולם ועד' מלך ה' מלך ה' כתוב ה, מלך עליון ומלך תחתון, העולם ועד העולם
חוץ (' מלך מלך ימלוך'זו היא הפעם היחידה שנזכר . כ"ע, .]ימלוך למטה' אמצע המלך ב' למעלה ה

בחינות ' הזמן מתחלק לגש, א כב"ש א"פת' עי). 'יהי כבוד'ממה שתקנו הקדמונים פסוקי דזמרא ב
סוד המתקלא שנותן משקל וגבול בהיא אף חילוק הזמן כן ש, טעם הדבר .הם היה הוה ויהיהו

. )ב" לעיל ג ע'עי(לת האצילות יא תחוההרי ס "הויות של המו'  בגשורשו ו.הלאורות להאיר בהדרג
, )ֶמֶלך(' הרי הוא מלכותו ית, שכל השלשה הם למעשה אותו הגילוי, א"ב לה ע"ו כללים ח"לש' עי

 ).ימלוך(ושרק הוא לבד תכלית הכל , )ָמָלך(לבדו סיבת הכל ' ושהוא ית
 ,ג" ויהויין הוא ימלוך והוא הס,ן" והוא המלכות דב,ך והוו הוא ָמָל,ן"ר דב"ה והט" הוא המ540

ג שמלך בהוה "ב לד ע"ו כללים ח"לש'  ועי).ו"לש(ש "ס ית"הכלול מכל העליונים עד המלכות דא
  .עניינו תיקון

ס הינם שורש לבחינות מלך מלך ימלוך ולא "ת במו"הויו' אולי יש לומר דהיינו שהג 541
 .ס בפועל"שהבחינות אלו נמצאות במו

 איהו וכל הויין דיליה סהדין על מארי עלמא דאיהו הוה קדם כל ,ל"ב וז" רנז עפנחסזהר '  עי542
  ודא רזא דסהדין הויין עליה היה הוה ויהיה, ואיהו לאחר כל הויה, ואיהו בתוך כל הויה,הויין

וך והוא בת, הוא וכל מצאויות שלו מעידים על בורא העולם שהוא היה קודם כל מציאות: תרגום[
 .ל"עכ, ]וזה סוד שעדות היו עליו היה הוה ויהיה, והוא לאחר כל מציאו, כל מציאות

'  והוא משום שכל התגלות הוא הכל בבחי,ך"ר כמנין מנצפ"פ'  כי מלך מלך ימלוך הוא גי543
  .)ו"לש( בסוף תיקון האחרון והבן ,ן לעילא לעילא"מ' גבורות אשר יעלו כולם בבחי

 .ב"רנד עוהוא לשון זהר פקודי  544
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ה { שהוא נסתר ,א" שהוא פרצוף הנקרא א,ק"ל ע" ר-סתרא גו סתרא אתתקן ואזדמן 
ש "אלקינו כמ' הנסתרות לה )דברים כט כח(  שעליהן נאמר,545א" שהן או,בתוך נסתרות} א"ע

 , והוא אתתקן בתיקונוי,547 ונסתר אפילו מהם,ל"תוכם כנ והוא נסתר ב,546בזוהר בהרבה מקומות
 והוא ,549 שהתיקון אינו אלא גילוי,548התיקונים אינן בו'  וכל ז,ג תיקונים"תיקונים וי' ו ז"כמש

 ,י תקונוי שמתפשטין לאנהרא למטה" ששם נגלה ע, אלא לאחסין תקונוי למטה,טמירא דטמירין
  .551ש ואזדמן" וז550נא זמין למיהוי ולאתגליאק א"שנקרא אקי )א"יא ע ויקרא( זהרש ב"כמ

תאנא עתיקא דעתיקין טמירא דטמירין עד דלא זמין ) א"דף קכח ע(ר " בא552ש"וכמ
 ואסתלק בההוא , ואמר שם,ל דלא אשתכחו" הן זיוניהון הנ,553תקונוי דמלכא ועטורי עטורין

תרין אתתקן תאנא בצניעותא דספרא עתיקא דעתיקין סתרא דס'  כו554פרסה ואתתקן בתיקונוי
 עתיקא דעתיקין עד לא אתאנא בצניעותא דספר) א"דף קלה ע( ואמר שם ,ש"ע' כו 555ואזדמן

 כד אתתקן תקין ,וכלהו לא אתקיימו עד דרישא חוורא עתיקא דעתיקין אתתקן' זמין תקונוי כו
 ואמר ,556' מכאן אוליפנא כל רישא דעמא כו,כל תקונין דלתתא תקין כל תקונין דעלאין ותתאין

 ,557'תאנא כד סליק ברעותא דרישא חוורא למעבד יקרא ליקריה תקין וזמין כו, )ב"קלה ע( םש

                                                           
  .א"ת הנסתר בתוך או"והוא חג, א הרי הוא גופו"דהיינו עיקר א 545
א שאין ופירוש הדבר המביניהם עולה ש ש,ד"ב קו ע"ו ביאורים ח" לש'ועי, א"ז יט ע"ת'  עי546

כאשר למטה , שכן הם למעלה מהפרסא, וטעם ההיותם נסתרות, א"ות ופרצופים עד זוגילוי לקצ
 . הנגלהא ולכן הוא"מהפרסא קיים ז

העולם אשר למטה ' ס לבחי" כל האורות שהם עליונים נקראים א,ל"ד ז"ש יג ע" מבו' עי547
ח ח "ז ( ליבא לפומא לא גליאבחינת בואא ה"א לאו" שמא,והכללה "דא "ו עלקמן  'ועי .כ"ע, ממנו

  ).א"ע
 ).ו"לש(ל שיתגלה הוא עצמו כמו שהוא במדרגתו " ר548
 . מלעילאאורעניינו יכלתו לקבל  ש,ה וכן התחלת" דא"לעיל ב ע'  עי549
  ]אני מוכן להיות ולהתגלות: תרגום[ 550

א ולא "באופן שיתגלה זמגלה הארה ' ית שהוא ,התיקוןעניין  ווזה.  להתגלותההכנהדהיינו 
  .  שורש כל תיקון המלכיםו שזה,א" לקמן ח ע' ועי.א"א

והנה בביאור . א"על א ולא אמאה קאי בפרט על "הרי לא יתכן ששם אהי, אמנם יש לתמוה
ד גנוז בה " אור ויו,ל כי אויר נקרא כתר"ר, ל"זה ואינון חמש "א ד" לו עז"א על ת"בבהגר 'העניין עי

 ,נ כידוע"ב זו" כי בכתר שורש חו,כ יוצא האור והוא בינה" ואח,ד חכמה" אחר כך נפיק היו,ל"כנ
 וכן נקרא ,ולכן נקרא בינה גלגלתא ,ב ונקרא בינה אור"כ יוצאין מהם חו" ואח,ד והאור"והוא היו

, 'עילאה וכו' וע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה היא הד וכן כולם כי,ה"בכל שמות שבה אהי
  .ל"עכ

 אין שום קלקולכן  ש. תיקוןצ"שלכאורה א תיקון במקום עניינו 'אזדמן' ש,ב"ע טז ע" ב' עי551
או שמצד עצמם באמת : י אופניםו ואין החסרונות אלא באחד משנ"בעצם הבחינות העליונות ח

או שבאמת יש בהם , אין בהם חיסרון כלל אלא שמצד התגלותן לתחתונים שאינם בשלמות
חיסרון אלא שביחס לתחתונים חסרונם כל כך דק שהוא לא נחשב כחסרון בכלל ואינו צריך תיקון 

 .211לעיל הערה ' וע, א עצמו" בז הכנה לתיקוןוא ולכן ה.אלא לצורך עצמו
. דהיינו למעלה מהפרסא, המקורות בזהר שהוא מביא להלן מורים על תיקון בנסתרות 552

ואם כן (ק "בדף קכח עניינו א: אחרת' מהמקורות להלן מדובר בבחי' והמעיין יראה שכל א
עניינו ) ק כלל"לא נזכר מאבו (א "בדף קלה ע, )ק"א דא"א' העתיקא דעתיקין המוזכר היא בחי

א שעניינו דיקנא "ב משמע מדברי רבינו לקמן כד ע"בדף קלה ע, א דאצילות ותיקונו"הגלגלתא דא
ולא (א "תחתונות דא' ז עניינו ט"ואילו האד, )א"וממילא הפרסא הנזכרת היא פרסא דז(א "דז

 .ה לא אתאחד"ד ד"לעיל ד ע' ועי, )בגלגלתא
  ]ועטורי העטרות, נים נעלם הנעלמים עד שלא הזמין תיקוני המלךזקן הזק, למדנו: תרגום[ 553
 .ותיקונו בשורשו א" לאן"מההעלאת ב  עוסק כאן554
  .] למדנו בספר הצניעות זקן הזקנים נעלם הנעלמים נתקן ונזדמן: תרגום[ 555

  .הגילוי של התיקוןהוא כאן מורה על כי ' אזדמן'תיבת 
וכולם לא נתקיימו ' נים עד שלא הזמין תיקוניו וכולמדנו בספר הצניעות זקן הזק: תרגום[ 556

תיקן את כל , וכאשר נתקן תיקן את כל התיקונים שלמטה, עד שראש הלבן זקן הזקנים נתקן
  .]'ומכאן למדנו שכל ראש העם וכו. התיקונים העליונים והתחתונים

  ]'זמין וכולמדנו כאשר עולה ברצון של ראש הלבן לעשות כבוד לכבודו ותיקן וה: תרגום[ 557
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 558'עתיקא דכל עתיקין סתימא דכל סתימין אתתקן ולא אתתקן כו) א"דף רפח ע(ז "ואמר בא
  .ל"כנ

 והוא זקן ,)ב" מא עז"ת( כידועא נקראו זקנים " לפי שאו,ל"כ כנ"וענין עתיקא דעתיקין ג
' אברהם זקן כו) ב"יומא כח ע(ש " וכמ,559כידועא נקראו זקנים "ת דז"חג'  ואפי,לכל הזקנים
  . וכן בענין הזה טמירא דטמירין,א"ש או" וכ,א"ד דז"ש חב" וכ,'יעקב זקן כו' יצחק זקן כו

 ,)ב"א ע( ל" דמלכין קדמאין מיתו וארעא אתבטלת כנ,נ"ועיקר התיקון הוא בשביל זו
דלא אתקיימו ) א"דף רצב ע(ז "ש בא" כמ,'דמן נגד נוקב ואז,א"ולזה אמר אתתקן נגד ז

 לפי ,' כו560 בגין דתקונין דמלכא לא אתתקנו וקרתא קדישא ושורוי לא אזדמנו,באתרייהו
שאתבטלת אמר לא '  אבל נוק,א מלכו אלא שחסרו התיקון אמר לא אתתקנו"שהמלכים דז

  .561יהםק להכין שורש התיקון והזימון לשנ" וצריך בשבילם ע,אזדמנו
 עד , כמו שהתחיל למעלה, שמדבר הכל ממנוג"אע *ומה שחזר ואמר סתרא גו סתרא

 אבל עכשיו מדבר בכל , משום שלמעלה לא דבר אלא ברישא חוורא,'דרישא דכסופא כו
 שהוא סתרא גו ,ק" ומדבר בכל הפרצוף של ע,התיקונים דרישא ודדיקנא שמגיעין עד טיבורו

י " שהתיקון הוא הגילוי וגופא סתים ואין נגלה אלא ע, וזקןי תיקוני הראש" אתתקן ע,סתרא
  .ל"תיקונים הנ
'  והוא אתתקן בז,ש גו סתרא" וז, ויותר נראה שמדבר על האוירא שגנוז בו-הגהה *
  .562דגלגלתא
  
  .לגלתא מליא טלא דבדולחאובחד ג) א(

תליין  ו)א"ח ע(  שאמר למטה,תיקונים דגלגלתא' מז'  הוא תיקון א- 563בחד גולגלתא
 ולזה אמר בחד ,)א"רפח ע(ז "רישין שאמר בא'  והוא רישא חד מג,'משבעה דגולגלתא כו

 ואינו , דרישא הראשון לאו רישא הוא,גולגלתין הן'  הן ג,רישין' הואיל וג* ת" של,גולגלתא
 והוא ,565ס" ורישא תליתאי הוא מ,ל" כנ564א" ובמקומו קד,ל"ס כנ"א'  ונק,בכלל האצילות
  . שכלם בגלגלת הראש,ג"וי'  והוא כולל כל התיקונין ז, ונקרא רישא חוורא,ראשית התיקון

                                                           
  ]זקן של כל הזקנים סתום של כל הסתומים ונתקן ולא נתקן: תרגום[ 558
אחרי התיקון אילו  ו, לפני התיקוןזקנים ים נקראא" או שרק,ג"מא עז "א על ת"בבהגר ' עי559
זקנה המציאות ששורש  ,א מג"ש א" פת'הנה עיו. א" ד עז" וכן כתוב בת,ת נקראים סבין"כל הז
 עמודא דאמצעיתא , מאי יום, מדת יום שכינתא עלאה,ל"א ז" קלט עז" ת'ועי .הארת הדיקנאהוא ב
 ויסוד זעיר אנפין נער , ישראל סבא,אריך אנפין' ת נק" דת,א" הגרר וביא,' יומין ארוכין וכוהדמני

, י נערים כידוע" ונה, אב זקן כי כבדו, כי זקן יצחק, אברהם זקן,ת" סבין הן בחג,ישראל ואוהבהו
 .ל"עכ

שלא התקייימו במקומם לפי שתיקוני המלך לא נתקנו ועיר הקודש וחומותיה לא : תרגום[ 560
   ]נמצאו
קאי ' נזדמן'קאי דווקא על המלכות ואילו ' נתקן'ט "מ' נזדמן' ל'נתקן'ע כוונתו בחילוק בין "צ
ילו אפא יש לו תיקון "זאילו  ו,עד ביאת משיחרק הכנה לתיקון לה יש ' שנוק, לומרויתכן , א"על ז
כן  ש,ק"הזמנה ושורש למעלה בעאין ' שלנוק, ב"ע קמח ע"כ בב"פ מש"ואולי אפשר לבאר ע. כעת
לעיל ג ' א ועי"וכל תיקונה היא רק דרך הז,  ולכן לא יצאה כלל,תחילה לא היה לה שורש שםמלכ

  .א לא"ה בא"א ד"ע
  .ל"וכנ' א וזימון לנוק"דהיינו תיקון לז 561
א "בבהגר' ועי, ס"א שנקרא א"א הוא במקום הרדל" שקד564רה ו לקמן הע"גליונות הלש'  עי562
 .ד"ז ריש מו ע"על ת

ונראה אולי . ת שלו"ג הם הז"ת'  שגלגלתא היא פרצוף בפני עצמו וז,'א י"ש א" פת' עי563
, ק"כן הוא כולל את כל הוול, שהתיקון הראשון הוא הגלגלתא הרי הוא הדעת המתפשט, להוסיף

ת "זשה, ש פרצופים יב"פת' ועי. ק ובינה"ת הם ו"שכל הז, ה וכן הוא"א ד"א ו ע"והוא כדברי הגר
והנה החסד זה איננו . תיקונים' א שמתחלק לז"של גלגלתא הם מסוד חסד דדעת דבינה דרדל

 .ל"אלא חסד של עליונים שמתפשטים ביסוד דבינה וכנ, ת"החסד הפרטי שבז
לקמן '  עי).ו"לש(ה ויותר "ל ד"ה הנ"ל על הגה" ר,ל"ש כנ" ומ,ל על האוירא הגנוז בו" ר564

 .שזהו דעת במקום הכתר', בליקוטים בסוף הספר ליקוט ז
כ הוא שהוא רק הרישא " וע, אבל הגלגלתא הרי היא מבחוץ,א" וכן הקד, והיא בפנים565
'  ועי).ו"לש(ל הרישא תנינא דווקא "ר ו, וזהו שאמר והוא ראשית התיקון, הרישא תנינא,חוורא

 .ס הם שני דברים נפרדים"שהרי גלגלתא ומו, א"ג שסיום הגלגלתא הוא בקד"לקמן ה ע
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  .ת כולם כלילן בגלגלתא" ועוד שכל הז-הגהה *
ולא אמר '  ולזה אמר מליא טלא כו, הוא נכלל בתיקון הראשון-מליא טלא דבדולחא 

תא  גולגל568י" דביה ע567 ונטיף מטלא566 והוא גנוז בגלגלתא,כמו בכל התיקונים' טלא כו
 570 ונקרא טלא דבדולחא,ז"ר ובא"ש בא" כמ569 ומשם לחקל תפוחין קדישין,א"לגולגלתא דז

ומהאי גולגלתא ) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,ועינו כעין הבדולח} ב"ה ע{) זבמדבר יא (ש "כמ
 ואמר שם ,572' ואמר וחיזו דהאי טלא כהאי גוונא דאבנא דבדולחא כו,571ש"ע' נטיף טלא כו

כד ' והוא טלא דאתכליל בתרי גווני כו'  נטיף טלא מרישא חיורא כו573גלתאבהאי גל) ב"קלה ע(
 ואתחזיא גוונא ,א אתחזי ביה סומקא כהאי בדולחא דאיהו חיוור"אתיישבא בהאי רישא דז
  .ש כל הענין" ע574'סומקא בגוונא חיוורא כו

  
  .]איהו ליתא' י תי"בנ[ קרומא דאוירא אזדכך וסתים איהו) ב(

דף (ר " והוא שאמר בא,א תיקון השניו וה,ל" כצ-כך וסתים איהו קרומא דאוירא אזד
בחללא דגולגלתא קרומא דאוירא דחכמתא עלאה סתימאה דלא פסק והאי לא ) ב"קכח ע

כ אתכסיא " ובג, והאי קרומא אתחפיא על מוחא דאיהי חכמתא סתימאה,576 ולא אתפסק575שכיח
 וקרומא ,רא חכמתא סתימאהל מוחא נק" ור,'האי חכמתא דלא אתפתחא בהאי קרומא כו

                                                           
 כי הגלגלתא הוא כתר ,א חכמה" אבל החוורא שבו הוא שורש הקד,ס בינה" והוא שורש המ566

ס "א ומו" הקדב העיקריים שהם"כ החו" ואח, והוא החוורא והטלא דבדולחא שבו,ב"הכלול מחו
א הוא " שגלגלתא דא,ה וכאן"א ד" ו עלקמן'  עי).ו"לש) (ז בדבריו לקמן למבין"כמו שנתבאר כ(

, טל אורות טליך'  שנא,טלא דבדולחאעל ידי ה ]ס"דהיינו שורש המו [בוצינא דקרדינותאהראשית 
 .סוד הגבורות ולילה הוא -  'לילה] על המחנה[וברדת הטל '

 .כ"ע, ש נטיף הוא בסוד טיפה דמוחין" ומביסודטלא הוא , ל"ב וז"ע לג ע"ב'  עי567
  .דהיינו דרך הגלגלתא. על ידי 568
  .'בפרק ערבית ליל שבת שער הכוונות ' ועי .'נוקדהיינו  569
רק ' והנוק,  הבדולחואלא רק שורש וזה'  שום נוקא"באשאין , ד"ז מו ע"א על ת" בבהגר' עי570

ולכן הוא מוריד מוחין גם , לכן הוא כולל גם אדום וגם לבן, כלומר היות שהוא בדולח. א"נתגלה בז
  .'א וגם לנוק"לז

 .ומשם לחקלא דתפוחין, א"והוא הז, לההוא דלבר 571
  .]ומראה טל זה כצבע של אבן הבדולח' מגולגולת זו יורד טל וכו: תרגום[ 572
 ,ס נורא" וענין ההוא טלא ה, ובתיקון הזה נכלל מה שהוא מליא טלא,ל" ז'א י"ש א" פת'עי

 ומההוא ,ש שם"מ כמ"שממנו הוא תחה'  א,עניינים' שיש בו ב) ב"דף קכח ע(ר "וביארו באד
 ההוא , ומההוא טלא דאנער מרישיה,גלגלתא נטיף טלא לההוא דלבר ומלייא לרישיה בכל יומא

הוא דמההוא טלא '  והב,' דכתיב שראשי נמלא טל גו,דאיהו לבר יתערון מתייא לעלמא דאתי
 ונטיף ההוא טלא לחקלא , והוא מנא דטחנין לצדיקייא לעלמא דאתי,ן קדישי עליוניןמתקיימי

 שהוא הסיבוב של גלגל הזמן של כל ,אלו התיקונים הוכנו כאן בגלגלתא) וכל (,'דתפוחין קדישין כו
 ושם הוא התיקונים כוללים ,מ הוא בבינה" כידוע שתחה, והוא מבחינת בינה שבו,אלפי שניןשית 

 שכל זמן שהרע דבוק בנפש אין הרוח יכול להתחבר בו בבחינת ,ולים סוד התשובהלכל קלק
ו שהוא הדעת של " שהוא השם יה,ל אורות טלך"וממשיך שכאן הוא הט, התיקונים שמאירים

ו  וזה, שההארה הזאת מצומצמת בעולם הזה, שם פתח יב'ועי. ל"עכ, וכאן שורש הכל, התיקון
  . המן ששוחקים לצדיקיםעניין

וכוונתו , ר עצמו"וכן מוכח מלשון האד, א" הגלגלתא כאן הוא דז).ו"לש() ע"ש וצ"וע(א " דז573
 .א"וכן כתוב לקמן כג ע. א"א כן הוא בגלגלתא דז"לומר שכמו שנוטף טלא בא

כאשר ', והוא טל שנכלל בשתי צבעים וכו', וכו, בגולגולת זו נוטף טל מהראש הלבן: תרגום[ 574
  .]ונראה צבע אדום בצבע לבן, א נראה בו אדום כמו בדולח שהוא לבן"מתיישב בראש זה של ז

 .505לעיל הערה  ' עי575
א "הקרומא דבגלגלתא דז, ל"ב ז"ע לג ע"ש בב"וע. א כן אתפסק"א דז" שקד,ר"דאשם ב ' עי576

אבל , אדרין' שערים בבינה ובדעת ו' מה ונב שבילין דחכ"נפסק ויוצא אור המוחין דרך שם בסוד ל
 .ל"עכ, ס לא יוצא ולכן נקרא סתימאה"ק סתום לגמרי ואור המו"קרומא דע
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והאי אוירא הוא טמיר ) ב"קלה ע( והוא שאמר שם ,577דאוירא נקרא חכמתא עילאה סתימא
  .578דטמירין דעתיק יומין ברוחא דגניז בה

לזה אמר , ל" כנ579ואמר אזדכך לפי שכל התיקונים הוא לגלות אורן וזהו סתים למוחא
האי מזלא פשיט פשיטותא דקוטרא עלאה ב) ב"רפט ע(ז "ש בא" ויוצא נהירו ממנו כמ,580אזדכך

 ,'ס מנהירו דביה כו"ונפקא מההוא מ, )שם( ז"ש בא" וביה אתכליל אבא ונהיר ממנו כמ,581'כו
 בטש מאן דבטש בהאי )ב"פט עז ר"אד(  ואמר שם,ל" כנ582י הקרום"הוא האור שיוצא ונהיר ע

 ונהיר במצחא ,א"דרדל ובקרום הזה גניז נהירו ,583י הקרום הזה" והכל ע,'מוחא ואתנהיר כו
 ורק ,כ בכלל התיקון" ג585 והוא584 ולפיכך הוא סתים,)ה דצניעותא"ב ד"א ע( ש לעיל"ודיקנא כמ

 שהתיקון הוא להתמעט האור שיוכלו לקבל לכך צריך ,586 אבל האוירא אינו מהתקונים,הקרום
 כד 589זהרז אמרו ב" וע,588כ אוירא" נקרא אבא ג587ש" וע,י בטישה מאן דבטש" והוא ע,לזיכוך
 ,אור דא רזא סתימא) ב"טז ע(ש בזוהר בראשית " כמ,591 מה דאשתאר הוא אור590מאויר' נפק י

  .ש" ע592'בקע מאוירא דיליה כו' אתפשטותא דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה כו

                                                           
ובגלל שאוירא ובוצינא , חכמה' ס ששניהם נק"שזה קאי על אוירא ועל מו, א"ע לג ע"ב'  עי577

, וירא טמיר דטמיריןבגלל שהא, י הזכירם יחד"לכן הרשב) א"י ח ע"א על ס"בבהגר' עי(תמיד בזיווג 
 .ולא רק סתימאה, א היא החכמתא עילאה"ומאוחד עם הרדל

  .]ברוח שנגנז בה, אויר זה הוא נעלם דנעלמים דזקן הימים: תרגום[ 578
א עניינה לסתום את "וכאן כוונתו לחדש שהקד. 'אתחפיא על מוחא'ר "דהיינו הכתוב באד 579

דביאר לגבי רעוא דרעוין שעניינה הארת המצח , 476ו לעיל הערה "גליון הלש' עי. ס"הארת המו
  .א"ס דרך קד"שהיא הארת המו

י אור חסד דעתיק " התיקון הוא מה שאזדכך האי קרומא עועיקר, ל"א יג וז"ש א"פת'  עי580
 .כ"ע,  שםהמתלבש ומאיר

   ]בזה המזל פשט התפשטות של קשר עליון: תרגום[ 581
  .א"ד דא"היא הקוטרא עלאה שמאיר במזל עליון דת' נהירו'ל דה"ור

ד שזהו "א מח ע"ו כללים ח"לש' וכן עי, 476ו לעיל הערה "גליון הלש' עי. דהיינו דרך המצח 582
 .הוא האוירא הגנוז בו' א"נהירו דרדל'ו, א שכנגד המצח"חלק הקד

א "ס לתחתונים דרך הקד"הארת מו: א"מורה על שני הנהגות סותרות דרך אותו קד' להכ' 583
 ).ז"ש באד"ע(א והוא זיווג עליון "ס דרך הקד"והארת האוירא למו

ממילא נמצינו . א אשר שם צריך לסתום אורו"מכיוון שהוא מתיחס לרדל' הוא סתים' 584
  .תא דספראוזהו הצניעו, א עיקר תיקונו הוא סתימתו"למדים שברדל

 אמנם כל התיקון שלו הוא רק על ,כ בכלל התיקון"א הגנוז בקרום הוא ג"ל הנהירו דרדל" ר585
  .)ו"לש('  וכמו שמסיק ואומר ורק הקרום וכו,ידי הקרום

א "ו כללים ח"לש(' אוירא דלא אתפס') א"ח ע ע"ז(ולכן נקרא , דהיינו שאינו מתלבש בכלי 586
 ).ב"סא ע

  .ב"ז רפט ע"לעיל מהאד' ועי. א"הוא שורש לאבא במוחין דאשכן האוירא  .על שמוו 587
  ).ב"ר קלה ע"אד' עי( אאוירא דכיה "דג " לעיל ד ע588
 .כ"ע, ר"מאויר אתגליא או' כד אפקי י, ל"ב וז"ז כ ע"ת 589
ו "לש' ועי. ש"א ע"ע לג ע"וכן הוא בפירוש בב. והאור נשאר למעלה, הוא שמאיר'  דהיינו הי590

  גורמת להוויית-היא הכתר הרי החכמה מאוירא יציאת היינו '  היתאייצש ,ג"א פ ע"חביאורים 
שאויר הוא ' ח שער דרושי הצלם פרק א"ע' עי [על ידי החכמהעצמו מאיר הכתר ש דהיינו ,אור

אוירא הוא אור , ל"ה בגין דאית וז"א ד"ח יט ע"א על תז"בבהגר' ועי ].ע"וצ, חכמה ואור הוא בינה
' עי. 'כ אור המאיר מושג לכל והוא אור הגנוז באות י"משא, ל כמו האויראהגנוז שאינו מושג כל

' והוא נק, אור דא רזא סתימא קאי על אוירא עלאה בין גולגלתא ומוחא, ל"ג וז"א ח ע"יהל אור ח
, שהוא חכמה תתאה', ל י"ואתפשט ממנו מהאי אוירא הנ, סתים דסתימו כמבואר שם, ס"רזא דא

והוא זווג הנעלם דמטי ולא מטי דאוירא ומוחא ,  דאויר עלאהוהוא אתפשט מרזא דסתרא
  .ל"עכ, ]מהמסדר[

האור עצמו שהוא , ל"ב וז"ע כב ע"ב'  עי).ו"לש(דנפק מניה הוא חכמה אבא '  והי, והוא כתר591
 ורק הארת האוירא נפיק להאיר ,סוד החיוורתי נשאר גנוז באוירא שהוא סוד גניזת האור באוירא

   .כ"ע, ק"בפנים דע
התפשטותה שהתפשטה ובקע מסוד של סתר האויר העליון , אור זה סוד סתום: תרגום[ 592

  ]'בקע מהאויר שלו וכו' וכו
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 חשיב ליה בגלגלתא קודם שהזכיר 594ר" דהא בא,593ס"ל כי טלא דבדולחא אינו המ"ונ
 ,ס" ולא אמר ממ, ואמר ונטיף מהאי גלגלתא,)ב"רצב ע( ז" וכן בא,595ס" ולא הזכירו אצל מ,ס"מ

ס נהיר ברישא " ועוד כי ממ,596א"י קד" ולא נפקא אלא נהירו ע,ס סתים איהו"ועוד דהא מ
ר " וכן אמר בא,א"ז דנטיף לז"ר ובא" ובהאי טלא אמר בא,א" לז598 ומרישא חוורא,597א"לאו

 בחללא דגלגלתא )א"קלו ע( אמר כ" ואח,רא מרישא חוו599בהאי גולגלתא נטיף) ב"דף קלה ע(
 ואמר , קחשיב טלא דבדולחא קודם קרומא דאוירא)א" עה( ד" וכן כאן בס,600 וחשיב מוחין,'כו

  . ואמר מרישא חוורא, ולא אמר במוחא,בהאי גלגלתא נטיף
 ולא חשיב מוחא שהוא ,א" שהוא כתר של א,תקונין הן בגולגלתא' ל כי כל הז"אלא נ

 ואמר ,602ס לרישא" ומ,ז חשיב גלגלתא לרישא חדא"ר וא" וכן בכל א,ה אחרת ספיר,601חכמה

                                                           
 ,א"א דאשתיקונין יש בהאי רי'  ז,ל" זד"ש כב ע" מבו'עי: ל" והוא לכאורה דלא כדעת האריז593

א הנקרא "א ואלו הם ראשונה חד גלגלתא הוא הגלגלת ד,שעל ידו מאיר העתיק המתלבש בתוכם
וכן הוא (ל "עכ, א הנקרא חכמה שלו"היא טלא דבדולחא והוא המוח דא' ב, א"ל בפ"א כנ"כתר דא

  ). א"י מט ע"בשער מאמרי רשב
 ,ס בתוך התיקוני גלגלתא"שיש מושכוונתו לומר א "הגראת דברי ר אד שמב"א י"ש א" פת'ועי

ז רפט "אד' עי(ל "זאריו לבין דברי הבינאין סתירה ז "לפ ו,לא מאיר למטהבהסתר ודהיינו בהיותו 
  ). ג"דת' הרי הוא תיקון ה, א"ס שהוא שורש לעינים דא"שמבאר את המו, א"ע

 שהטלא דבדולחא היא שורש ,566ו הערה "לשגליונות הכ ב"מש, ה מליא"א ד"ע' לעיל ה' ועי
א הוא ראשית בוצינא דקרדינותא בטלא " שבגלגלתא דא,וכאןה "א ד" ו עוהוא מלקמן, ס"המו

ואם כן לכאורה מתורצים דברי . וברדת הטל לילה סוד הגבורות, טל אורות טלך'  שנא,דבדולחא
ס אמנם הוא שורש אליו וממילא "ל שכן אכן טלא אינו המו"א ואין כל סתירה לדברי האריז"הגר

  .נידון כהטלא בעצמו
. א"בא' שורש לשורש לנוקשהטלא דבדולחא היא , ל"ד וז"ו ע"ז מ"תא על " בבהגר'וכן עי

  .א"שבכתר דא' ס היא הנוק"ס שהמו"וממילא מצאנו עוד מקור לכך שטלא היא שורש למו
רבוא עלמין דנטלין עלוי רגלין   יתבין בכל יומא תליסר אלפיבגולגלתא, ל"ב ז"קכח ע 594

) 'שיר ה(לבר ומלייא לרישיה בכל יומא דכתיב  ומהאי גולגלתא נטיף טלא לההוא ד,וסמכין עלוי
בכל יום שלש עשרה אלף רבוא עולמות ) נמצאים(בגולגולת יושבים : תרגום [שראשי נמלא טל

שנוסעים ועולים על ידי הרגליים ונסמכים עליו ומזה הגולגולת נוטף טל לאותו בחוץ וממלא את 
  . ל"עכ, ]ראשו בכל יום

 .ר שם"בהמשך העמוד האד 595
  .לגבי הארת המצח, ה ואמר אזדכך"כ בד"משכ 596
ה "ב ד"לקמן יח ע' ועי. כ"ע, והאי עדן אתמשך מעדן עלאה סתימאה, ל"א וז"ז רצ ע"אד'  עי597

 .' אב ואם מהאי מוחא כו)א" עדף רצב(ז "אד שהביא מ,ואמר אדם
 .דהיינו משערות הגלגלתא 598
) מנטובה ואמסטרדם, וילנא(נו המצויה בכל הדפוסים המצויים בידי' טלא'חסרה כאן תיבת  599

 .ע אם השמטה זו בדווקא"וצ
 .א"דהיינו דז, בלשון רבים 600
 .כ" ע והם בספירות החכמה קדומה שהוא מוחא סתימאה,ל"זא "ב ע י"א על ס"בבהגר ' עי601

, ד"ב כא ע"ה ח"ו דע"לש' עי, וביתר ביאור .ס היא חכמה" שמו,ג"ח יח ע"א על תז"איתא בבהגרוכן 
  . א"כי בו גנוזה גבורה דרדל', נוק'  בפנימיות הוא בחיעיקר החכמה
א "ע לג ע"ב' ובביאור העניין עי .ע"וצ, א" דאבינההוא ס " שמומבאר ש,א" לקמן ו ע'אמנם עי

הוא חכמה שורש החסדים שבאוירא עילאה ו, ל"א טו ז"ש או"פת' ועוד עי, 577הובא לעיל הערה 
הוא סוד התכלית של החכמה העולה לכתר רצון העליון שהוא ו , הנעלמת מעין כל חימהק חכ"דע

 ועיקר כלל החכמה , ולכן לפעמים האוירא נקרא בשם כתר ונכלל בגלגלתא,ק"גלגלתא וכתר דע
שכן באמת , ש"וא, ל"עכ, ק ובאמת הוא סוד בינה שלו" ולכן לפעמים נקרא חכמה דע,ס"גנוז במו

  .593א יד הובא לעיל הערה "ש א"עוד פת' ועי, ס"שניהם שייכים במו
 שאלו הם ,ס" דהיינו כתרא ומ,רישין' והנה אריך אנפין הוא שם כולל ב ,ל"ז' א ג"ח א" ע' עי602

 והוא כי כל ,'בחי' קין לב ולכן מתחל,' והנה כל ראש צריך שיהיה כלול מי,א"רישין שתחת רדל' ב
, כלומר. ל"עכ, ס וכן בחכמה סתימאה הנקרא רישא ממש" כי בכתר יש י,ס"י' יש בו בחי' מב' א
יחס התי אי אפשר ל,אם כןוהנה  .ס"יש לו עכ ש"בערישא אז מכונה ס " ואם המ,ס"כל ראש יש יל
פרצוף הוא גלגלתא ה ש,'א י"ש א" פת'ועי. גולגלתאפרטית שבספירה אל תיקון פרטי או ס כ"מל

  .שלם לעצמו
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 וידוע שחסד הוא ,כידועא " ובו מתלבש חסד דרדל,603 ותליין בשבעה דגלגלתא)א"ח ע( לקמן
ג תיקונין " וכן נכלל בו י, שבעה תיקונין605 לכן נכלל בו,ס" ובו נכלל כל הז,604יומא דכלהו יומין

 ))א"ט ע( ב"עה עדף (ח "ש בתז" כמ, שכולן הן חסד,ג מדות"בו י מחסד דכליל ,כ"דדיקנא ג
  .606ש"ע' ג מכילן דכלילן בחסד כו"לי

 לכן נכללין בחד , מתקלא608א אין" רק כי בא,607א"ב דא"ס נכללין חו"ל כי במ"ועוד נ
 ,נ"ניכרין זו} ג"ה ע{כ " ואח, ואתכלילן בחד609א דאתנהרין ממוחא נפקין כחדא" לכן או,מוחא

                                                           
א "גבורה בקד' וכושהוא מתלבש בעמר נקי גלגלתא ד חסד ,ספירות בגלגלתא'  אם כן יש ז603

 .'וכו
' אמנם עי. א"שכן נתבאר כאן דמיירי בגלגלתא וביאר רבינו שמתלבש בו חסד דרדל, ב"וצ 604

א אינו מתלבש אלא "דרדלואילו חסד , א הוא המתלבש בגלגלתא"ת דבינה דרדל"שז, א"לקמן ו ע
  . ע"באוירא וצ

' ה, דאיהי מלכות השביעי,  אתכליל בשביעית]ת"כל הז [וכלאל "ב וז"ז עה ע"ת' עי, ובהקדם
למלך על כל ' עליה אתמר והיה ה, יום דא צדיק, דיום הששי' ואיהי ה, ודאי בכל שביעיות כלילא

ודא הוא , ועליה אתמר שכבי עד הבקר, ןיום דכלהו יומי, איהו יום הששי ויום השביעי, 'הארץ וגו
דאתמר ביה ותורה , וביה הבקר אור, וישכם לפורקנא,  וישכם אברהם בבקרבדכתי, בקר דאברהם

וביה עתידין , ואיהו פסח דרועא ימינא, והאי איהו אור דאתמר ביה ולכל בני ישראל היה אור, אור
' והוא ה, ודאי בכל השביעיות נכלל'  ה.והכל נכלל בשביעית שהיא מלכות השביעי: תרגום [ליגאל

הוא יום השישי ויום ' למלך על כל הארץ וכו' ועליה נאמר והיה ה, יום זה צדיק, של יום הששי
ועליה נאמר שכבי עד הבקר וזה הוא בקר של אברהם שכתוב וישכם , יום של כל הימים, השביעי

וזה הוא אור שנאמר בו ולכל , אורשנאמר בו ותורה , אברהם בבקר וישם לגאולה ובו הבוקר אור
וענין , ל"א ז"שם בבהגר' ועי. ל"עכ, ]בני ישראל היה אור והוא פסח יד ימין ובו עתידים להגאל

ש "ע'  כי יום נק, ואמר דאזיל בכלהו,יומא דכולא יומין שאמר כאן ובזוהר בכמה מקומות על החסד
ש שמקבלין החסדים על "יום ע' ק שנק"ש ויקרא אלקים לאור יום ואור הוא בחסד וכל ו"האור כמ

והנה חסד זה אינו החסד . ל"עכ, א יום באורו וזהו יום דכתיב בכל מעשה בראשית"כ' ח ונק"ידו ה
ת אלא התפשטות השפע מהבחינות העליונות הנקרא חסד המתפשט ביסוד דבינה "הפרטי שבז

  ).'ווגים הח שער הז"א וע"ש לב ע"וכן משמע במבו, ד"וכן משמע לקמן סוף י ע(
לקמן ' ועי. שכן לקמן איירי בחסד הפרטי ואילו כאן אינו אלא החסד עליון, ועתה יתיישב שפיר

  .1691הערה 
ח  ולקמן ,]ס"ג היא ממו"משמע ששורש כל הת ['ג כו"פ י"ס ג" ונפקין ממ,ג"ג ע לעיל ' עי605

ששורש הדיקנא [ה שם " בפנים ובהגהא"ע' טובדף , ]ס"נפקין ממו['  כומ כל התיקונין" ומ,ג"ע
 כי הרי נמצא לפי זה שאינו מזכיר הספרא ,ולדברי רבינו בכל הדיבור כאן יפלא מאד, ]ס"ממו

 ואולי הוא שגם מילת ,ס" מרמז בזה על המו'וסתים איהו'ש " ונראה לומר כי מ,ס עצמו כלל"מהמו
א מהאוירא עלאה ונעשה מזה "ל שנזדכך תמצית הארה דרך הקד"ור ,ס"כ על המו"אזדכך קאי ג

 כי ,תיקונין הראשונים' רישין והם בהב'  וחושב מתחילה כל הג,ש אזדכך וסתים איהו" וז,ס"המו
 והם שנים חד ,א הוא אוירא תניינא" וקד, טלא הוא אוירא דלא אתפס,'גלגלתא הוא הרישא א

ס עצמו " ויהיה המ,ס"מ'  איהו הוא הרישא הג,זדכך וסתים שהוא אוירא א,' והוא רישא הב,רישא
תיקונין משום שהם אינם נחשבין באמת אלא ' רישין בב'  וחושב את כל הג,תיקונין' כ מכלל הז"ג

ויוצאים ' ג הם כולם בהרישא הא"מיני י' וכל הג'  ושורש כל התיקונים הז,רק לשנים כנודע
ההערות בתוך הסוגריים המרובעים בתוך דברי  [).ו"לש(א הארכתי "ובמ, ס"לגילוים על ידי המו

  ]. ו הם דברי המלקט"הלש
שמשמע שאפילו אם לאמיתו של דבר שורש הכל הוא באוירא , ד"ז מו ע"א על ת"בבהגר' עי

ה ביה "ד ד"ע' תי מדף ד מה שהבא616לקמן הערה ' ועי, ס בטלה אליו"ומבחינה זו הרי שאף המו
' א נוק"שכן באמת לאמיתה אין בא, ולכן לא נזכרה כלל', ס היא הנוק"ז משמע שמבחינה זו מו"לפ

כלומר השורש הגלוי (פ כלפי מטה בוודאי ששורש הכל "אבל עכ. ס נכלל באוירא"ולכן מו. כלל
  .ס"אינו אלא המו, )לכל

ב שמהן "ג מכילן דכלילן בחסד דכליל ע"ץ אתקרי חכמה אב לי"בגין דא אבגית, ל שם"וז 606
' ופי]. ב שמות"ג מידות שכלולים בחסד שכולל ע"ץ נקרא חכמה אב לי"בגלל זה אבגית: תרגום[

  .ב"ע' ג הוא בחסד גי"והוא ראיה די. כ"ע, ל"דחסד כנ' ל מסט"ג מדות הנ"י, א"הגר
  .)ו"לש(ד "י כ ע" וכן מאמרי רשב,א" בזהר הרקיע קא על"יז וכן אמר האר607
שביאר שאין הכוונה שאין , א"ב קי ע"ה ח"ו דע"לש'  ועי).ו"לש(ז "ה וכ"ג ד"ש לעיל ד ע" כמ608

א ונוקביה הם "שכן א, והטעם שאינה ניכרת. ניכרת' אלא פירושו של דבר שאין הנוק, מתקלא כלל
ל כ יוכ"ואין עת בה נראה המתקלא חסר באופן שאח, בזיווג תמידי וממילא לעולם היא כלולה בו

כלומר גילוי של ', של קו א' ב שזה בחי"א פו ע"ו כללים ח"לש' ועי. להתחדש ולבוא לידי תיקון
  ].דנקודות' ס ולא דוגמת קו א"דוגמת קו הא[' אחדות יותר מקו א
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ס כמו " והוא מ,610האי עדן אתמשך מעדן עילאה סתימאה דכל סתימין) א"רצ ע(ז "ש בא"כמ
ק לא אתנהיר " כד נפקא ואתנהיר מע, והאי חכמה כללא דכלא,כ אמר שם" ואח,שמפורש שם

ב בחד מתקלא " חו,נ הוא חכמה אב בינה אם" דדו,611 האי חכמה אתפשט ואשתכח,נ"אלא בדו
 לפי שיצאו מסתימא דסתימין שאין ,נ" דו612 לא ניכרו אם שמתחלה)משמע( ' מ,'אתקלו דכר ונוק

 וכן ,נ"ס שורש דו"כ במ" ע,ס" וכשיצאו יצאו ממ,נ הוא"כ דאתפשטו אשתכח דדו" ואח,ניכר
א כחדא נפקין " ולכן או,ל" רק שאין שם נקבה ניכרת כנ,נ שם" שם בהדיא ששורש דו613'מ

א " ושורש המלכות כלול ביסוד של א,א" וכן אין מלכות ניכרת בא,)ב"ז רצ ע"א( וכחדא שריין
 , ומשם אינה נפרשת לעולם, ולכן מלכות תחלת יציאתה בעטרת היסוד,614בעטרת של היסוד

  .אפשר שיחסרו'  רק התוס, לעולם615 שהשרשים אינן חסרים,כידועאפילו בגלות 
 616נהורין' אפיק ט) א"דף רפח ע(ז "ש בא" כמ,ס"א בט"ס הוא א"והשרשים לכל הט

א מרישא " ושירותא דא,ב שלו" הוא כח617רישין שלו'  וג,ל" הנ)א"רכו ע( והר פקודי ובז,'כו
 שכתר ,619 וכן בכל פרצוף הוא שירותא מחכמה, והוא חכמה שלו,ק" חוורא ע618תניינא רישא

 , וכן שירותא לכל הפרצופים הוא אבא, והוא מפרצוף שלמעלה,ס שלו"שלו אינו רק שורש לט
ס של "שרשים לט'  והן ט,ס מחכמה ולמטה"א רק ט"מצא אין בא ונ,א אינו רק שורש להם"וא

א שהוא כתר של אצילות " וכמו שא, שהוא כתר שלו,א"א הוא שורש לא" ורדל,כל האצילות
 לכן לא ,א" שלו הוא שורש לכל הא620ס" וז,א יותר בהעלם" כך כתר שלו נקרא רדל,נקרא אין

  .א"ופיה שורש לא כי ג,)ב"ז רפח ע"אד( אתיידע מה דהוי בהאי רישא

                                                                                                                                                                      
חד  כחד נפקיןכהאי אימא לא אפסיק רעותא דתרווייהו לעלמין , ל"וזב "ז רצ ע"אד'  עי609
 .ל"עכ, ]ונה של שניהם לעולמות יוצאים יחד ושורים יחדאת זה לא נפסק רצ: תרגום [שריין

  ]עדן זה נמשך מעדן עליון סתום של כל הסתומים: תרגום[ 610
חכמה , ק לא האיר אלא בזכר ונקבה"חכמה זו כוללת הכל כאשר יצא והאיר מע: תרגום[ 611

  ]התפשט ונמצא
  ).ו"לש(ן "ל אם הם דו" צ612
 .מבואר 613
שלא יצאה לפרצוף בפני , שעיקר המשמעות היא, ב"וכד עא "א כד ע"ו כללים ח"לש'  עי614

שפנימיות המלכות עניינה להיות פנימיות , ג שהרחיב את הדברים"עוד שם נו ע' ועי. עצמה כלל
וחיצוניות דמלכות . והיותה למטה מכולם זה רק מצד הפנימיות, ועולה עד אף סוף. לכל העולמות

א לבאר שבבחינה זו היא "י אפשר לומר שכוונת הגרואול. אינו נמצא אלא בעולם האצילות בלבד
 .א"ולכן היא בטלה לז, תמיד בזיווג

 .ה"הגהבב " לעיל א ע' עי).ו"לש (ג"ע' וז, א"ע' גל " כנ615
 .ס"ששרשו ממו, ה ביה"ד ד"ע' לעיל ד'  עי616
  .)ו"לש(' א ג"אח "ע וכן הוא ב617
 אמנם יש .וך בסוף הדיבורולמטה בסמ, ]א"ב דא"ס הם חו"א ומו"קד[ ב"כא ע לקמן ' עי618

 ובו ,א שמן חכמה ולמטה שגלגלתא"ס דא"הן ט: ל"ה ואתעבידו ז"ד [ג"ח יח ע"ש בתז"לעיין ממ
א שכתר לעולם אינו מן "ס הוא שירותא דא" ומן מ,ס חכמה" ומ,א"גנוז אוירא הוא כתר של א

 ,היכלין' ס והן ט"א שירותא ממ"של פרצוף שלמעלה ממנו וכן בא] מלכות[' החשבון אלא הוא בחי
) א"רפח ע(ז "ו במחשבה דאיהי חד מינייהו בחושבנא ועיין בא"כמש' כ בחשבון של הט"ס הוא ג"מ

ה "א עש"ד וכה ע"א כד ע" יהל אור ח' ועי,ש"ע' א וכו"ס שירותא דא"ומן המ] 'נהורין כו' אפיק ט
א כי אוירא גנוז "י ולכן הוא רישא תליתאה והוא ראשית הגילוי של א"ס מתלבש חסד דע"במו[

והענין בקיצור הוא , ל"ואכמ] רישא בסוד ראשית חכמה' ל ולכן נק"והוא האור הגנוז לצדיקים לע
 אבל התחלת , ומשם הוא התחלתו בהעלם, שהוא אור הגנוז,א בהעלם הוא מאוירא"כי התחלת א

 ,אפס'  בחי'ג] ס"א אוירא ומו"רדל[ כי הם ,א" שהוא העיקר הנקרא בשם א,ס"א בגלוי הוא ממ"א
, א"א פד ע"ו כללים ח"לש'  ועי).ו"לש(א ומשם הוא התחלתו בגלוי "ס הוא עיקר א" והמ,א" א,אין

א יהיו "ואז עיקר הא. ס"שאז לא יהיה פרסה בין אוירא למו', שזהו רק עד לזמן התיקון דהאלף הי
א כד "ה ח" דע'ס עי"א הוא מו"ו שעיקר הא"בביאור שיטת הלש [.ס יחדיו ללא הפסק"האוירא ומו

 ]א"ע
 .א"ז רצ ע"אב ו מקורשציין ,א"לעיל א ע'  עי619
א "לעיל ד ע' ועי). 24לעיל הערה ' עי(ת דעתיק לשיטת רבינו "שהם ז, א"ספירות דרדל'  ז620

 .ה ואף"ד
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 , שמשם עטרא דגבורה,621 ושם הוא בוצינא דקרדינותא,ס שם הוא שורש הגבורות"ובמ
 לכן ,623א" ולפי ששם גבורה דרדל,622 בוצינא דקרדינותא דגניז במעוי דאמא)ב"ז רצב ע"א( ש"וז

א " אבל שורש אבא הוא באוירא דכיא בקד, ושם הוא שורש הבינה אימא,בו בוצינא דקרדינותא
 ,624א מבטישו דחסד עילאה במוחא" לכן נפקין או,א"לפי ששם גנוז חסד דרדל, )ג"ד ע( ל"כנ

 ,א" ומהן יוצאין או,א"ב דא"ס הם חו" והענין כי תרין רישין גלגלתא ומ,ל"וחסד גנוז באוירא הנ
 וסיום הגלגלת הוא ,כידוע מאבא נפיק בהעלם ומצטייר באימא 625 כי,ס"א נפקו ממ"ש כי או"ומ
  .626א"קד

  
  .]'י אינון עמר כו"בנ [עמר נקי תליין בשקולא) ג(

דף קכח (ר "ש בא" כמ,628 והם שערות הראש,' הוא תיקון ג- תליין בשיקולא 627עמר נקי
 629ס הוא" וט,תאנא בגלגלתא דרישא תליין אלף אלפין רבוא ושבעת אלפין וחמש מאה) ב"ע

 כהאי ,ר ונקיושערי חו ד630ל אלף אלפין רבוא ושבע מאות וחמש ושבעין אלפי רבוא קוצי"וכצ
 אלא כלא על בורייה ,עמר כד איהו נקי דלא אסתבך דא בדא דלא לאחזאה ערבוביא בתקונוי

 שבועות ו(ש " כמ,ל נקרא עמר שהוא לבן כצמר" ור.631דלא נפיק נימא מנימא ושערא משערא
ך דא  ואמר נקי דלא אסתב, כצמר בן יומו שמכבנין אותו למילת, מאי צמר לבן,כצמר לבן) ב"ע

 ומסתבכאן ומתערבין ,שחורות כעורב )ש ה יא"שיה( ש" כמ,א שערותיו שחורות" לפי שבז,בדא
 תאנא בגלגלתא דרישא אלף אלפי רבוא ורבוא רבבן ))א"ע( ב" עדף קלו(ר "ש בא" כמ,דא בדא

 בגולגלתא )א" עדף רצג(ז " וכן אמר בא,632'קוצי דשערי אוכמן ומסתבכין ומתערבן דא בדא כו
  .עמר נקי} ד"ה ע{ לכך הוצרך לומר כאן ,633ן ומסתבכין דא בדאידאינון אוכמ' ודרישא כ

 כמה מיני ,כידועדרגין '  והן מתפרשין לכמ,וענין הסיבוך שבו אחידן דכיין ומסאבין
 דכל ,ולית חושבנא לנימין) א"קלו ע(ר שם "ש בא" כמ, ומארי מתקלא, וכמה מיני דינים,רחמים

 ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא ומסאבא בכל ,יין ומסאביןקוצא וקוצא דאחידן ביה דכ
 מנהון שעיעין מנהון , דאינון מסאבין יתבין קוצי מסתבכן ותקיפין' דאינון בכל סט,אינון סטרין

                                                           
  .עת המתפשטק הם כבינה וד"ס ובוצד"ש דנפיק שמו"ה וז"ב ד"לקמן כא ע'  עי621
התפשטותה שהתפשטה ובקע מסוד של סתר , אור זה סוד סתום: נר הקשה תרגום: תרגום[ 622

  ]גנוז במעיים של אמא'בקע מהאויר שלו וכו' האויר העליון וכו
  .ה והכלל"א ד"ע' לקמן ו' ועי. ס"דהיינו הגבורה דעתיק מתלבש במו 623
א "או שהיו  נחשבשם נתבאר שאין ,ג"א מא ע" וגר,ב" מא עז" ת' עי.ס" דהיינו אוירא ומו624

  . של התיקוןים ביותרשרשיה יםחלקאחד מה ווזה, ה" המתיקוןלעד במציאות 
 משום , ולא הזכיר גלגלתא שהוא אבא, כי הוא בחינת אמא,ס"ל ולכך אמרו נפקו ממ" ר625

 .)ו"לש(שמשם הוא בהעלם 
ים באחד אפילו  נכללהקרום והגלגלתא ש המבאר מכאןא"ב צז ע"ה ח"ו דע" לש' עי626

א יט "ו כללים ח"לש' ועי. ל"זארימהמביא מקורו שא "ט ע' ה חלק א" דע'ועי. שבפרטות הם שנים
  .א כולם כאחד"שרישא תנינא הוא גלגלתא ואוירא וקד, א"ע

  .שם הארכנו 740ובהערה ב " לקמן ו ע' עי627
 ' עי,ל אינו כן" אמנם דעת האריז,ג נימין"מע שהם ענין אחד עם הי הנה מדברי רבינו מש628

 .)ו"לש(א "ז משער א"ושם פ' פ י"ש ר"מבו
ע "כ בב"וכ) [שמות לח כח( כי הם על סוד הפסוק ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים 629

ון הזהר  כלשגורסשם ה י" עיין בלשון שער מאמרי רשב).ו"לש(א "י מב ע" מאמרי רשב'ועי] ב"לו ע
הוא א " לגרל"זאריה בין תחלוקמהביאר שיסוד ג ש"ש דף צח ע"ו הקדו"לשב ' ועי.המצוי בידינו

וזהו כדברי  (העמר נקיעניינו אם , פסוק ואת האלף ושבע מאות וחמשה ושבעיםבהבנת סוד ה
  ). ל"וזוהי דעת האריז (א"שערות דזאו שמא סודו ב) א"הגר

' ועי. כ"ע, רות נקרא מקור יציאתם מה שמחוברים בגוףל קוצי השע" וז,ב"ע מא ע" ב' עי630
 .שהוא כעניין תגין, ה דאתמשח"א ד"ח יז ע"א על תז"בבהגר
בגולגולת הראש תלויים אלף אלפים רבוא ושבעת מאות ושבעים וחמש , למדנו: תרגום[ 631

 שלא, כמו צמר שהוא נקי אינם מסובכים זה בזה, אלפי רבוא קוצים דשערות לבנים ונקיים
  .]להראות ערבוב ביופי תקונו אלא הכל יהיה כראוי שאינו יוצא נימא מנימא ושערה משערה

בגולגולת הראש אלף אלפים רבוא ורבוא רבבן קוצים דשערות שחורים , למדנו: תרגום[ 632
  ]ומסובכים ומתערבים זה בזה

  ]שהם שחורים ומסתבכים זה בזה' בגולגולת הראש וכו: תרגום[ 633
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וכל אלין תליין ' אמר כל מאריהון דיבבא ויללה כו) א"דף רצג ע(ז שם " וכן בא,634'תקיפין כו
ק שכולם "כ כאן בע" משא,635'עין אתאחדן מאריהון דמתקלא כובאינון שעי' בקוצין תקיפין כו

חד מוחא  ב)א"רצג ע( ז"ש שם בא" כמ,ר"מוחין שהן חד' א נפקין מג" כי בז,רחמים גדולים
סטרא דאימא גבורה ' ממוחא תניינא באינון קוצין תקיפין כו' מאינון קוצין שעיען אתמשכן כו

ק דנפקין "כ בע" משא,ש" ע636'ן קוצין כוממוחא תליתאה באינו' תקיפא מנה מתאחדן כו
ושער ) דניאל ז ט(ש " וז,)א" עד( ל"על דורדייא כמש )טב( דשם הדינין נכפין כחמר ,ממוחא חד

  ).ג"ג ע(ל " שהוא הדיקנא כמש,רישיה כעמר נקי לבושיה כתלג חוור
 ,ג מדות הרחמים גדולים" שבדיקנא י,638 משערות637וידוע שהדיקנא הוא יותר רחמים

 והענין כי שערות הדיקנא יוצאין דרך פנים ,)ד"ג וג ע"ג ע(ל "כנ )שמות לג יט( אים כל טובישנקר
כ "משא, 640ז"ש בא" כמ,א" ולכן מדיקנא נפיק קודם לאו,639והשערות דרך אחור וצדדין

 ,641'דרישא אריכן על כתיפן למיגד כו) ב"דף קלא ע(ר "ש בא" כמ,כידועא "בשערות דנפקין לז
 ועוד כי הדיקנא יוצא דרך נקבי ,' כו642י"ובשעתא דאתמשכן שערי חוורי דע) א"דף קמ ע(וכן 
 שנקרא 645רואכ בשערות שיוצאין דרך " משא, שהן אורות פנימים גדולים644כידוע ,643פ"חא

 שיוצא ,יקירו דיקירותא )ב"לקמן ח ע(  ולכן הדיקנא נקרא, וזה פנים,)'ל א"ח חשמ"ע( אחוריים
 ,646 ולכן בדיקנא כשלג ובשערות כצמר, הנקבים שבראש ויוצא מכל,דרך נקבים והבל ממש

 לא אמר אלא ,קאמר בין דרישא בין דדיקנא כלהו חוורן כתלגא) ב"דף קלא ע(ר "ג דבא"ואע
  . אבל בעצמן הדיקנא יותר חיור,א"נגד ז

                                                           
ומכאן , שכן כל קוץ וקוץ שנאחזים בו טהורים וטמאים, ספר לשערותאין מ: תרגום[ 634

שהם בכל צד שהם טמאים יושבים וקצים , נאחזים טעמי תורה בטמא וטהור בכל אלה הצדדים
  .]יש מהם קשים, מסובכים וחזקים יש מהם רכים

 ובאלה 'וכל אלה תלויים בקוצים חזקים וכו' אמר כל האדונים של יבבה ויללה וכו: תרגום[ 635
  .]הרכים נאחזים הבעלים של המשקולת

' מהמוח שני באלה קוצים חזקים וכו' במח אחד מאלה הקוצים הרכים נמשכים וכו: תרגום[ 636
  .]'ממוח שלישי באלה קוצים וכו' ממנה נאחזים וכו. גבורה חזקה, צד של אימא

ג "א וקלט ע"ט עקל' וב' ח כוונת שופר א" פע' ועי,בסופו לא אמר כן' א ה"ח א" אמנם בע637
 .)ו"לש(א "וקמ ע
, לומר לך. ל"עכ, אפילו כד איהו עּולם בשעריה בתקוניה, ל"א ז"ר קכט ע"אד' עי. ראשה 638

  .ר סתם שערות הם שערות דראש ולא דדיקנא"שגם בדברי האד
ג נימין דשערין קיימי מהאי סטרא ומהאי סטרא דגולגלתא "י, א"ר קכט ע"כ באד"כמש 639

 .ל"עכ, לקביל אנפוי
 דהא ממוחא , הכי הוא, דאוקימנא אב ואם בעתיקא אחידן בתיקונייהא, ל"א וז"רצב ע 640

  .ל"עכ, ומתאחדן ביה) א נפקין"נ(סתימאה דכל סתימין תליין 
  .]'של הראש ארוכים עד הכתפיים להמשיך כו: תרגום[ 641
  .] 'ובזמן שנמשכים השערות הלבנות של זקן הימים וכו: תרגום[ 642

אלא חילוקם של , וזה אינו הורדה של עצם המוחין, ידה היא משערות לשערותכאן רואים שיר
  .ה בעמר"ג ד"לקמן כא ע' ועי. 'המוחין הקיימים לד

ק "ף בפנימיות א"א שיש אורות אח"א מו ע"ג וח"א ל ע"ו ביאורים ח"לש' עי. ף"ל אח" נדצ643
והנה . רת אורות מקיפיםוהאורות היוצאים ממנו המדוברים כאן אינם אלא בתו. וזה עיקר אורו

, ף"ק דרך האח"כאן מתבאר מדברי רבינו כי עיקר מקור האור המגיע למקיף יוצא מפנימיות הא
ב שמזכיר "במ' א א"ח טנת"ע' ועי. אמנם כמו כן יש תמצית הארה היוצאת דרך צינורות השערות

  .ק"ף כשערות הזקן דא"אח
 ק"ף הם דיקנא דא"לומד מכאן שאחש ,ב"לח עב "חכללים ו "לש ' ועי.ד" לקמן טו ע' עי644

א נקרא על "ד דא"ב לח ע"ו כללים ח"לש' ועי, א בהמהדורא בתרא"א פ"ח טנת"ומביא מקורו מע
אבל , ף"ס ולכן בו נתגלה רק האח"ף הם מאורות א"שאח, ק על שם הנקבים"ובא, שם השערות

  . עיקרם על שם השערותא ולכן"אבל הם נתגלים רק על ידי הז, א יש גילוי לכולם"ד דא"ג ת"בי
  .י"ה בכת" וכ).ו"לש(ב עור " נמחק ונ645
ל ששלג הם יותר רחמים "אמר שמואל נראה מדברי הרב ז, ל"ז תהלים סוקיםהפר שע'  עי646
 ,ש התנא בהרת עזה כשלג והשאת כקרום ביצה" וכמ,ן העיקרים"אלפי'  שכן בשלג יש ג,מצמר

 ילבינו ,כ אדומים כשלג" שאינם כ,טאיכם כשנים ולכן אמר הכתוב אם יהיו ח,שניה לה כצמר לבן
  .כ" ע האמנם אם יהיו יותר אדומים ויאדימו כתולע אז כצמר יהיו ולא כשלג,לגמרי
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 שהן יותר )ומשמע( ' ומ,)א"קמ ע( ר"ש בא"ומה ששערות הראש רכין משל זקן כמ
ט כל " מ, אלא תאנא כל הני שערי דדיקנא כלהו תקיפין)א"מ עף קד(ש שם " הוא כמ,647רחמין

 ,כידוע 649 ובהתפשטותן למטה הדבר בהיפוך,ש" ע648'אינון דרחמי בעיין למיהוי תקיפין כו
  .650)א"א מ" פנגעים(ס בהרת עזה כשלג ושאת כצמר לבן "וז

ו כתולע  ואם יאדימ,אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו)  יחישעיה א(ש "וז} א"ו ע{
 למטה 652 והן, תלוי בתקוני דיקנא651שניד , שהוא כתולע,ל שיחטיאו יותר" ר,כצמר יהיו

 כמו 654 ובה אין תקונים משערות רק אותן שהן בלא שערות,653עיםגבמלכות ששם החטאים נו
 כחוט השני )ש ד ג"שיה( ונאמר בה ,655ר"ש בא"ב תיקונים כמ" ובפה נכלל כל הי,הפה

ודלת  )ש ז ו"שיה(  שנאמר, וכתולע הוא שערות ראשה,ק ילבינו" ולכן כשלג דע,656שפתותיך
 , ונקט תולע שמאדים יותר, שהן הכל צמר צבוע,657 וארגמן, והן תולעת שני,ראשך כארגמן

  .י יהיו" לכן כצמר דע,658והוא בהיותן חוטאין שנאחזין בה התולע הידוע
 שכתב ועתיק 660ניםהתקו'  שלג וצמר הן ב,'אם יהיו חטאיכם כו659 -ליקוט (} ד"ה ע{

 ופנים ואחור ידוע שהן ,ש"לבו'  גיכידועג תיקונים "ת שבי"ג הויו" וי,)661דניאל ז ט(' יומין כו
 והן ,663 שנים קדמוניות, והן שנים)ב" רל עפקודי זהר(  בסוד חשן ואפוד,כידוע 662נ"שרש זו

                                                           
ג "א וקלט ע"קלט ע' וב' ח כוונת שופר א" פע' ועי,בסופו לא אמר כן' א ה"ח א" אמנם בע647
  .)ו"לש(א "וקמ ע
למה כל אלה של הרחמים רוצים להיות , קיםכל אלה שערות הזקן כולם חז, למדנו: תרגום[ 648
  .]חזקים
לשערות אילו  ו, להארה למטהנםלהכיבכדי צמצום גדול ב לאורות הדיקנא יש צורך ,כלומר 649
 . מכח מיעוטםכל כךבכך אין צורך  הראש
ידוע שאין , ל"ד ז"א יט ע"הל אור חי' ועי.  בשם שער הפסוקים646כ לעיל הערה "מש'  עי650

שהן שלג , והסיגין מתפשטין למטה בסוד בהרת ושאת, א מתמתקין אלא בשרשן"הדינים והסט
  .ל"עכ, וצמר לבן

 .'דשני'י "ובכת', ושני'דפוס ישן הורדנא ווילנא גורס  651
 .דהיינו שניהם 652
 .'נובעים' 'אמנם בדפוסים הגי .א"ע פז ע" בב'הגי כן 653
  .ה ואמר ארבע"ג ד"ן יח עלקמ'  עי654
 .א"ד דא"דתב "דהיינו תיקון י, ב"קלד ע 655
 דשם גניז משה ,דעת) ב" מד עבראשיתזהר ( בהיכלות היכל הרצון ,ל" זא"ע ריד ע" ב' עי656

 והוא בסוד אם יהיו חטאיכם כשנים , והוא תולעת שאין כחו אלא בפיו,חוט השני'  נק,ה"רבע
  .ל"עכ,  תולעת, והוא בסוד הדעת שהוא בפה,צמר יהיו ואם יאדימו כתולע כ,כשלג ילבינו

ת "תכלת הוא במלכות וארגמן בגבורה גוון אודם ותולעת שני בת, ל"ב וז"ע קמב ע"ב'  עי657
ת שכולל "ימי בראשית ת' ואמרו כשנים האלו שסדורות מו' ש אם יהיו חטאיכם כשנים כו"כמ

 .ב"ז ריש קד ע"ת' ועי. ל"עכ, ק"ו
 כי היא ,ץ"ג ית"אב' דע כי תולע עולה שור גימ,  ותולעת שני,ל"וז תרומה לקוטי תורה'  עי658

ח עולם "וכן הוא בפע. ל"עכ, ת שהיא אחרונה"ו צי"שק' תולעת גימ'  ונוסף בו ת,גבורה ראשונה
 .'העשיה פרק ג

 ' אם יאדימו כתולע כצמר יהיו,אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו': וזה כל לשון הפסוק 659
  ) א יחישעיה(

ד ושערות "שהם ת,  אמנם יתכן לומר באופן אחר).ו"לש(ל תיקוני גלגלתא ותיקוני דיקנא " ר660
 .הראש
חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ... ':] המשך הפסוק[ 661

ימים ישב וזקן ה, הייתי רואה עד שהעלו הכסאות: תרגום ['נורראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די 
 .]לבושו כשלג לבן ושער ראשו כצמר נקי כסאו ניצוצין של אש

ואילו דיקנא הרי , א הם באחור"ה שורש ז"שערות הראש ה, אמנם בעניינינו הוא להיפך 662
א לכן נחשב הוא פנים לעניין "אלא מכיוון שהדיקנא גם משפיע לאו. הוא בפנים' הוא שורש הנוק

.  כלפי דיקנא-א כדאמרן נחשבים מבחינה זו לאחור "ים לזומכח זה שערות הראש המשפיע, זה
' איברא דלקמן דמבאר החילוק בין שנים לתולע מתבאר להיפך ששערות הראש שייכים לנוק

  .ע"וצ, דווקא ושל דיקנא לדכורא
 קלד 'ועי. ל"עכ, בקרב שנים אינון שנים קדמוניות דאקרון ימי קדם, ל"זב "ר קלח ע" אד' עי663

ע "לומר לך שיש חילוק בבחינותיהם וצ. א"אכנגד  'ימי קדם' ו,א"זהוא כנגד ' ולםימי ע' ש,ב"ע
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שם '  גי יאדים, ואם יאדימו כתולע,665ה" ולכן אמר כאן יהיו לשון הוי,664חסדים נגד תולע
 שם ראשון של ,668 ותולע הוא ראשית הגבורה,כ" ג667ק שלה"ש לשון רבים נגד ו" ומ,666י"אדנ

 וכתב ,672 שם שביעי671' ובין הערביים נגד תולעת נוק,670 ונגדו עולת תמיד בבקר בצפון,669ב"מ
ף " כי המיתוק הוא באל,ה"אהי' ן דג"אלפי' ג ג" כי של)' חאה ורחל פרקלשער ח "ע( ל"י ז"האר

אינה רק '  כי הנוק,674ן"אינו רק מילוי לבד של האלפי'  אבל בנוק,673 בסוד נער נערה,כידוע
ד פרצוף היא " ומ,א זנב"וח) א"ערובין יח ע(ש " וכמ,675 בסוד אדם וחוה,כידועמילוי של זכר 

 שאינו לבן כמו ,לכן רק כצמר} א"ו ע {,676ישמחו השמים ותגל הארץ) תהלים צו יא( ,ה"מסוד ו
  .)כ"ת האחוריים שהפנים הוא אלפין עצמן ע והוא שערו,שלג

ת של כל " שהן ז,נ" הכלל כי סוד הדעת שמתפשט בזו,תקוני גלגלתא'  בענין ז677ליקוט(
ב הם " שכלל חו,ת דחכמה" ובתוכה מסתתר ז,679 והיא שביעית להם,678ת דבינה" הוא ז,ס"הע

                                                                                                                                                                      

שנים קדמוניות שהם קדמאין ' א נק"ת של רדל" ז,ל" זא"ע קצט ע" ב'בביאור העניין עי ו.לכאורה
 אם ,ל"ש רז"ימי בראשית כמ' ל ו" ר,ש דאקרין ימי קדם" וז,א" ומשם נמשך חיות לז,לכל האצילות

'  והם ו,ימי בראשית' כשנים הללו שסדורות ובאות מו) ב"שבת פט ע(כם כשנים ואמרו יהיו חטאי
  .ק"עניינו ו' שנים'דהיינו ש. ל"עכ, א"דז' אלפים שנים שהעולם מתנהג בהם מסט

 .ק שבשנים"לגבי ו' שכן תולע היא בבחינת נוק 664
 .י"וֵשם זה הוא חסדים לגבי מידת אדנ 665
והם מקבילים לבחינות ', תולע'ו' שנים'הרי הם , א"תיקוני אנ שב"כאן מתבארת בחינת הזו 666

ושערות , והם שייכים לדכורא' תלג חיור'דיקנא הוא כ) ד לעיל"הו(ת בדניאל "כמשנ. 'צמר'ו' שלג'
 .ל"כנ' והם שייכים לנוק' עמר נקי'הראש הם כ

כדמיירי ' הנוקשבתיקונה של ', תולע'דהיינו בלשון רבים לגבי תיבת ' יהיו'כלומר מה שנקט  667
 .ק משלה"הכא נוספו לה ו

ץ כי היא "ג ית"אב' דע כי תולע עולה שור גימ,  ותולעת שני,ל"וזלקוטי תורה תרומה '  עי668
 .כ"ע, ת שהיא אחרונה"ו צי"שק' תולעת גימ' גבורה ראשונה ונוסף בו ת

 .ץ"דהיינו אבגית 669
 מגלה התולע שבקדושה שהוא ת ברחמיו"והשי, ל"וז' גפרק שחרית שער שער הכוונות '  עי670

 כי אותיות ,ס ענין התמיד הנאמר בו עולת תמיד" וז,בסוד וישכם אברהם בבקר' אור החסד הנז
 .ל"עכ, א"י עולת תמיד הנעשית בכל בקר היה נכנע התולע הטמא דס" וע,עולת הם היפוך תולע

 ולם העשיהשער עח "ש פע"ש הרנ"וכמ(ב "של מ' ת שהוא שם הז"שקוצי'  כי תולעת גימ671
 .ל" וכן הוא בליקוטי תורה הנ).ו"לש) (ג"פ

 .ב"של שם מ 672
ט שכל " מ,כי יהיה נערה בתולה נער כתיב) ב" עחלדף (בא ' בפ) זהר(, ל"וז' ח ה"ח רפ"ע'  עי673

אותיות '  וכן ג,י מורה על הדין כנודע" כי הנה שם אדנ,'זמן דלא קבילת דכר אתקריאת נער כו
הרחמים המשותפים עם הדין '  והוא בחי,ף"ר אות ראשונה שהוא אל ונשא,ן"האחרונות הם די

 וזה הטעם שנקרא מלכות בספר הזוהר דינא , שהוא רחמים,ה"ש אהי"זה מורה ע'  ואות א,שבה
  .ל"עכ, 'ל ואז הוא דינא רפיא וכו"ף שהוא רחמים כנ"עם אל) דין( לפי שמתחברת ,רפיא

היא ו ל"ש עולה למניין) ה"פ אהי"ן דג"אלפי( פ"ג) ף"מילוי דאל(פ "ל כלומר ).ו"לש(צמר '  גימ674
 .ר"של צמ' גימ

 .ה"המילוי של שם מעולה למניין ' ה בגימ" שחו,'ח תיקון ג" ע' עי675
וחוה היא , כי אדם הוא בחכמה, דע, ל"וז' שער הפסוקים בראשית דרוש ד' עי. ה"ת יהו" ר676
שבשם , ה"שהם שתי אותיות ו, ת שבות ומלכו"שהם ת, ונודע כי השבעה אחרונות שבאבא. הבינה
ד שבמלוי אות "שתי אותיות ו' בחי, והם הם עצמם. הכוללת כל פרצוף אבא, ה הפרטיית"ההוי

' כי ב. ראשונה' הנקראת ה,  נבנית הבינהמהםו. ה הכוללת כל עולם האצילות"אשר בהוי, ד"יו
. דכורא על נוקבא, ד"היו ו, כי בהיותה בחכמה דכורא. אחת' ונעשו אות ה, ד נתחברו"אותיות ו

ה דשלטא , והוא ציור אות כזה. נוקבא על דכורא, ו"ונעשו ד, נתהפכו, ובהיותה בבינה נוקבא
, שמהם ניבנית הבינה, ס החכמה"ה הפרטיית שבי"ה שבהוי"אותיות ו' ב, והנה, נוקבא על דכורא

נבנית ,  בינה הנקראת חוהוהרי איך. ה"כמנין חו, ט"יהיו בגימטריא י, ן"כאשר תמלאם במלוי אלפי
  .ל"עכ, ר"הנקראת אדה, תתאין דחכמה' מז

ציין ו, א"ת דרדל"א באים מהז"א ואו"שמביא מכאן ראיה שא ,ב"ב קכד ע"ו כללים ח"לש'  עי677
  .ג"לקמן לג ע

 המשך ' עי.ת דיסוד דבינה"זל הכוונה בזה ש,) העמודבסוף(ב "א כד ע" יהל אור ח' עי678
לא א "או שמכיוון ו, היסוד דחכמה שמתלבש ביסוד דבינהה זהולמעשג ש"כד עהדברים שם 

ה ואמר הרקיע "ב ד"ז א ע"א על ת"עוד בבהגר' ועי. על שמהת ההתפשטות לכן נקרא - ןמתפרשי
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' טפין בב'  באין ב וזהו העיקרים ומהן,681 חכם בבינה והבן בחכמה)ד"א מ"י פ"ס(  בסוד680א"כ
ת " אבל הדעת הוא ז,683ב שבחכמה" ובתוכם חו,682ב שבה" והוא מבינה מחו,א"ב דז"מוחין חו

  .687' לישן ו,686 שית יריען,)ב"ז רצב ע"א(  דאמא דגניז במעוי685 וזהו בוצינא,684שלה
 ,א מתלבש בגולגלתא"ת דבינה דרדל" וז,י"ר דע"א הוא ג" שרדל,רישין'  הוא בג688וכן

 שבינה נעשית לו ,690א" וכן הוא בז, שגלגלתא הוא בינה בסוד עמר לגלגלת689םש בתיקוני"וז

                                                                                                                                                                      

 ודעת המתפשט הוא , ומשם מתפשט הדעת למטה,ג סוד הדעת"ח וה" ושם גנוז ה,יסוד דבינה, ל"ז
ל "ר, ל"א וז"ח יח ע"א על תז"בבהגר' וכן עי. כ" עכידוע משה מלגאו , שהוא דעת, דרגא דמשה'וכו

 ,ג אברהם ויצחק" בגו חו,]ת"ז כט שעניינו דעת הרי הוא הפנימיות של הת"ת' עי [ת"משה דרגא דת
יהל ' ועי, ל"עכ, א" לבא בגו גופא עד, וזהו בינה,א" והענין כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד',וכו

אומר בזוהר בינה שביעאה בין בימים בין בספירות וכל עניינים הוא מ ש"ל בכ"א וז"א יב ע"אור ח
ק של בינה שהוא סוד הדעת שלכן "ל והוא ו"ר כנ"נ שבינה כוללת ג"ר של זו"נ והיא ג"בינה של זו

 שמה שכתוב ,ד"א נה ע"ו ביאורים ח" לש'ועי. ל"עכ, נאמר עליה בראשית שהוא שית כידוע
 מתפשטת  של היסוד דאמאאבל הארתו, זהו לעניין שורשו ,א"שביסוד דאמא נמצא מוח הדעת דז

  .ק" הפנימיות של כל הוווזה, א" דזומתגלה בפה
והשמיט את מה , ת דבינה בסתמא כמו שמבואר כאן בפשיטות"המכנהו ז' א ז"ש א" פת'ועי(

  .).ע השמטתו"וצ, שהבאנו מהיהל אור להוסיף שהוא דעת המתפשט המושרש בבינה
 ואיהו ה"דג " מא עז"א על ת"בבהגר ' ועי. דבינהת"שביעית לזה היאהדעת ש כלומר 679

 ,ק"מ שמצטרף בינה לו" שהיא השביעית בכ,ק" ושביעי לו,ר" רביעי לג,ל"וזרביעאה ושביעאה 
  .ל"עכ, היינו הדעת שבה

 .בהערה הבאה' ועי, דהיינו שזה נכלל בזה וכן להיפך. כל אחד 680
 ואבא נכלל , והיינו הבן בחכמהא"כולל אוהלאה  באבא עי-   שאמא נכללת באבאכלומר 681
 שם נתבאר דמה שכתוב 170לעיל הערה ' עי( והיינו חכם בבינה ת" בישסוכלומרביסודות  - באמא 

לכן ו, ת"א עלאין ולא בישסו"הוא רק באו) א"זהר ויקרא ד ע(א הם תרין ריעין דלא מתפרשין "שאו
ולפי זה ביתר עומק  ).אמנם כלילותו של אבא באמא אינה בתמידות, אמא נכללת באבא בתמידות

ת דחכמה "והאי דמסתתר בתוכה ז, כ שבינה היא שביעית עיקר כוונתו לתבונה"אפשר לומר שמש
  .כוונתו לישראל סבא
וכן הוא ' הבן בחכמה וחכם בבינה' שם נקט להיפך מכאן ב" לקמן יד ע'עי, והנה יש להעיר

  .וכנראה הוא מטעם שדיבר בבינה תחילה, י"הלשון בס
  .ל"שהמה הבחינות של חכם בבינה וכנ, ת"דהיינו הישסו 682
 .דהיינו טיפה מאבא עילאה 683
 .ת"ז יתכן שזה רק יסודות דישסו" ולפ268הערה ' אמנם עי. ת"ת דישסו"דהיינו הז 684
משם , ה וכדין"ד ד"לקמן כב ע' אמנם עי. מכאן משמע לכאורה שהדעת הוא גופא הבוצינא 685

, ג"ח יח ע"א על תז"בבהגר' וכן עי. ק והוא נגנז באמא"מתבאר יותר ששורש הדעת הוא מבוצד
, ה ומחסד דעתיק שביאר דרך התפשטותם"א ד"לעיל ד ע' ועי. 'שבוצינא הוא כללות זרע דנוק

משם כ " ואח,במזל תחתוןהארתם  תמתפשטמשם  ו,ס"ג במ" היםתפשטמגבורה דעתיק מש
  .ינא דקרדינותא הגנוז במעוי דאמאהיא הבוצזו הארה  ו. במעוי דאימאתמתפשטהארתם 

ור יהל אבשם ה) 120הערה (לעיל שביארנו כמו ו ,אויראכאן את הר הזכילא והנה יש להעיר ד
  .אין מבחינים בדכר' הנוקעמידת  שבמקום ,ג"א כד ע"ח

. כ"ע, אינון שית,  היכלא אתחפייא בשית יריעןההוא, ל באורך"ב וז"ח ע"ב ס"מלשון הזהר ח 686
 .ק"דהיינו שכאן מתחדשים ו

 'ועי, כ" עה" לישן דא סתים בין י,לישן ממלל רברבין, ל"ב ז"צ לקמן יד ע"הוא מלשון הסד 687
 והזיווג ,ל"ד ז" יד עלקמן 'כן עי ו.סוד הדעת שלההרי הוא ק דבינה "וב דמייריג " ה עב"יהל אור ח

שכן ,  המתפשטלשון הוא דעתד, א" עשם עוד ' ועי.כ" ע)ב"ח יט ע" תז'עי(' ל 'בין ח' בדעת הלשון ו
 שכן דעת המתפשטה יסוד דדכורא שהיא עיקר ו שזה,ג"א וע" לקמן טו ע' ועי.ת"הוא פנימיות הת

 . בשם היהל אור678כ בהערה "א סופו וצורת התגלותו בתחתונים וכדלעיל במשהו
 .א"מוחין דאפועל כעין תיקוני א " התלבשות העתיק בא688
 וכד סליק לעילא לגבי ,נחית לתתא לגבי צדיק אתקרי שיעור) כד' א ו"ס( וכד ,ל" וזא" ע לז689

 דאיהי , ורזא דמלה וימדו בעמר דא שכינתא עלאה דאיהי עומר לגלגלת,ה אתקרי קומהאימא עלא
  ושכינתא תתאה איהי ספירת העומר דבה מני שבע יומין דאינון שבע שבתות,גלגלתא דרישא

עולה למעלה לגבי אמא ) הוא(וכאשר , נקרא שיעור, יורד למטה לצדיק) הוא(וכאשר : תרגום[
שהיא , זה שכינה עליונה שהיא עומר לגולגולת' וימדו בעמר'וד הדבר וס, העליונה נקרא קומה

 .ל"כע, ]שבתות' ימים שהם ז' גולגולת הראש והשכינה התחתונה היא ספירת העומר שבה מונים ז
 . דאצילות690
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ת " והוא ז,י" וגלגלתא כתר שלו הוא מבינה דע,ב שלו"רישין שלו הן כח' א שג" וכן בא,כתר
 ,מ" והוא סוד השביעית בכ,אם אין בינה אין דעת )ז"י מג"פאבות (  והוא סוד הדעת שאמרו,דידה

 וידוע שהדעת ,694ק" וכן בכל מקום שנמנית בינה עם ו,693 וערבות,692ק" והיכל ק,691סוד השבת
דף (ש בפרשה משפטים " כמ, שמעוי בדעת נתקן,הוא בוצינא דקרדינותא וגנוז במעוי דאמא

  .ל"ת דידה כנ" והוא ז)695א"ג עקכ
 הישעי('  שנא,696א הוא ראשית בוצינא דקרדינותא בטלא דבדולחא"וכאן בגלגלתא דא

  שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה, סוד הגבורות, וברדת הטל לילה,ךליטטל אורות ) ו יטכ
 ושם פשיט ,698' אור שנברא ביום א, שם יש יריעה חדא697א"ת דחכמה דרדל" ומן ז,)ש ה ב"שה(

 ,701'א קוטרא עילאה דאתעטר כו" והוא קד,י" ברוחא דגניז בע700 עילאה וגנוז699חד טורנא
  .702ק"ס נתגלה ההוא בוד"ובמ

ב "שהן חו, ס" ומו705 באוירא704 ונגנזו703א יצאו אוירא ובוצינא"ב דרדל"והכלל מחו
ב דעולם "שהם חו, א" באו708כ אתגניזו"ואח, 707ג"ומשם חו, 706י"ג דע"והן בחו, א"דא

                                                           
 טעמי המצות פרשת( ששבת היא מלכות מ" בכעל אף שכתובד ,ב"ב נב ע"ו כללים ח"לש'  עי691

מ פנחס " רע' ועי. להה הבינה שמאירבכח רק ואבל זה) שבת דאיהי שכינתא'  תיקון טז"וכן ת, בהר
שכינה נקראת שבת : תרגום [ אתקריאת שבת מסטרא דתלת דרגין עלאיןה שכינ,ל" זא"רנז ע

  .כ"ע, ]מהצד של שלש מדרגות עליונות
 .ב"זהר פקודי רנח ע'  עי692
  .ב"יב עחגיגה '  עי693
 כהאי לישנאשכותב  א" לקמן ח ע'ועי. ת דיסוד דבינה"כוונתו לדעת דהיינו הזו. 687כדלעיל  694
 .הגופבבינה 
וכן (סוף הקומה להיסוד עד את הדעת מתקן כן  שי הדעת"נתקנת ע שבדרך כלל מעוי ,ש" ע695

 ןנותהוא הוד דאימא היסעניינו הוא כאן אילו ו). ה ועוד שמעו"ד ד"ז נ ע"א על ת"משמע בבהגר
 .א"הארתו לז את שורשלדעת המתפשט 

 ז"א על ת"בבהגר ' עי.לאעצמה גלגלתא ארת ההאבל , םמצט כוונתו שהטלא דבדולחא הצ696
 שיורד להיות התיקוןא וה) גופאראשון ק ה"בוצדההרי הוא ( שכתוב שהטלא דבדולחא ,ד"מו ע

 .ה והכלל"לקמן ד' ועי. בכל רובד ורובדשהדעת 
  . ששורשו מיסוד דחכמה שבתוך יסוד דבינה,ג"א כד ע" יהל אור ח' עי697
, אלא השפע הקדמון שבא מעתיק, ואין זה ספירת חסד הפרטית. הוא החסד דעתיקהרי  698

   ).604לעיל הערה ' ועי(חסד ' וכל שפע הוא בבחי
ו " לש'כן עיו, ה מתקלא" דג" לעיל ד ע'עי, ה ביום הראשוןוהנה לעניין בירור מהו האור שנתגל

ה "המאור ה ולא "שורש המהיינו ה מן המצח " שמה שכתוב שנמשך אור המ,ד"א נו ע"כללים ח
הוא הרי  ,א דאחזי נהוריה בהאי רישא"מצח יוצא מאוירא עלאה הנמשך מרדלהאור כן  ש.עצמו

ביום בקע בו אבל , ראשוןהא ביום "נגנז בקדצמו עאור זה והנה  .א הנקרא אין"רישא תניינא דא
ומה שנתגלה מהמצח אינו כל . 'ויאמר אלקים יהי אור'מאמר דא ויצא ונתגלה ב"את הקדאור זה 

  .אור מקיף' האור אלא רק בבחי
ז "א 'ועי .הרי הוא השלב המקשר בין המלך לבין העם,  שכן הוא כעין השר יסודועניינו . שר699
אבל כאן אין מדברים אלא . א ועל ידי האוירא מתגלה במצח"ורנא הוא מרדלששורש הט, ב"רפח ע

 .א"משורשו של אור זה של הטורנא כשעוד נכלל בקד
כ " ואח,א שבו"י בין הגלגלתא להקד" ואותו האוירא הוא גנוז בע, שהוא אוירא עלאה700

 .)ו"לש(א "דלכך נקרא בשם קד) א"ש והוא קד"וז(א "מתלבש בקד
 . קרומא עלאהאעלאה דאתעטר בקוטרא דעתיקא הי'  י,א"שכתוב לקמן כא ע כוונתו למה 701
 .ק"ל בוצד"נדצ 702
י "ועה "דה "הגה בב" א עלעילוכן כתוב , א כדלקמן"דרדלסדים וגבורות עטרין דחהם ה 703

צריך שתדע ששורש כל האצילות וכל הנבראים שורש הראשון שבכל , ל"א יג ז"ש א"פת' עי. ד"חב
השרשי ' כלומר שכאן החל עניין הדכר ונוק. כ"ע,  חיבורא דאוירא ובוצינאהשרשים הוא ענין

  .הראשון
דהיינו שהם ,  גניזיןיםא המתפשטים נקרא" שהעטרין דאו,ג"א מא ע" וגר,ב" מא עז" ת' עי704

 .מתלבשים
 .)ו"לש(א " הוא אוירא תניינא קד705
ה "ה ד"א בהגה"לעיל ג ע' ועי.  בחסד וגבורה דעתיקאף הם ונגנזש דהיינו האוירא ובוצינא 706

 .ק היא עטרא דגבורה"שם נתבאר שבוצד, מ"כ
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ומזה תבין הסוד , 710ג דיליה"א שהן חו"ב דז"כ בחו"ואח, א" דא709ג"והן בחו, האצילות בכללו
  .711לפומא לא גליאבעומקא לבא ותבין , הגדול והנורא והעמוק הזה

 ,ח" ממנו התחיל שורש ה,714ת דחכמה" ז,713 אוירא דלא אתפס,712וההוא אוירא עילאה
א " וכל רדל,716 שהוא אור דנפיק מאויר,א" שהוא בקד, להתלבש כלל רק באוירא תניינא715א"וא

א לדבר בו " אבל כתר שבו א,717 כי הראשית הוא בכל פרצוף מהחכמה,ש החכמה שבו"הוא ע
ת דבינה "וז, 718א שמדברין בו"ת דחכמה הוא עיקר רדל" וז,ומחשבה כללאפילו דרך רמז 

ת " רעוא דרעוין ת,)ג( 723 עמר נקי גבורה,)ב (722א חסד" קד,)א (721 גלגלתא720א" כתר דא719הוא

                                                                                                                                                                      
א שמחסד דעתיק " לעיל ד ע'ועי .עטריןההם א הרי "דאחסדים וגבורות שמשם יצאו  כלומר 707

דהיינו גם ' משם'לכן נראה לומר ש. חסד עילאה המתפשט במצחאשר עניינם הוא ח " הויצא
  .א"או חסדים וגבורות דאא וגם מחסד וגבורה דעתיק יצ"ב דא"מחו

 .א דאצילות"א התלבשו באו"כלומר שהחסדים וגבורות דדעת דא 708
 .כ"א ג"א שהתלבשו בחסד וגבורה דא"דהיינו החסדים וגבורות דדעת דא 709
 .א דעולם האצילות"דאו - דהיינו עטרין - חסדים וגבורותכלומר  710
 אלא רק נגנזו , ובדעת המתפשטב לא נתגלה בעטרין" הגילוי שבחו,כלומר .א"ח ח ע"ז'  עי711
לא מתגלה בעולם ' עניינו שהגילוי של עולם א' ליבא לפומא לא גליא'ש, יג' ש קלי"פת' ועי. זה בזה

 .שלמטה ממנה
 .א"שהאוירא נקראת אוירא עילאה משום שהיא מרדל, א"ב עו ע"ביאורים ח'  עי712
ד נתבאר דמאוירא יוצא "א דלפ"א מג ע"ו כללים ח"לש' ועי, ו"ב מ"י פ"א וס"ע' ח ע"ז'  עי713

ס אשר משם "שכן האוירא הוא הנביעו עצמו דאור א. בכל הנאצלים כולם' ס ית"עיקר היחוד דא
ס על ידי "א ומו"והוא זיווג הנעלם מקד, י הבטישו"נמשך השפע וברכה לכל העולמות כולם ע

 יתכן זיווג עיקרי בין ה לא"ב שעד תיקון המ"א צא ע"ו כללים ח"לש' עי(ס "ג דמו"ב וס"היחוד דע
 ).ס"ג דמו"ב וס"אלא אך רק בין ע, ס עצמו"אוירא למו

 . יסוד דחכמה דעתיקוזהשמבאר שג "א כד ע" יהל אור ח'ועי . העטריןן הןת ה" הז714
 .ואי אפשר 715
  .590לעיל הערה '  עי716
 ).א"צ ע"ז ר"מהאד( 'שירותא מחכמה' :א"ע' אלעיל '  עי717
 ת"וכמשניסוד דחכמה אינו אלא שם גם כן דצד שהחכמה ם העלינו ש 18הערה  לעיל ' עי718

 .כאן
ת דבינה מתלבש "שז' א ז"ש א"פת' אמנם עי. א"ת דבינה הם גופא כתר דא"כאן משמע שהז 719

ת דעתיק הנזכרים כאן שעניינם "ז יהיה העניין בכל הז"וכן לפ. ינוואולי זהו כוונת רב, א"בכתר דא
 שהחצי התחתון דבינה ,א"כתר דאכ בעניין "משב " לקמן ו ע'אמנם עי. ג"ת' שהם מתלבשים בז

שהחצי התחתון דבינה דאצילות נעשה כתר , ה וזה יקרא"ב ד"לקמן טו ע' ועי, א"נעשה לכתר דא
א דחציה התחתון הוא עצמו נהיה כתר "כ בבינה דרדל"יה גוכפי הנראה כן יה. א דאצילות"דז
  .ואז יש מקום לומר שזה לא התלבשות בין בינה לכתר אלא הבינה נעשה עצמו הכתר, א"דא

 ת דבינה" פירוט של הזהספירות הנמנים כאן אינם' ז שעולה פשוט לכאורה ב"והנה מלקמן ו ע
, ע"ב צ"ע פ ע"ז לכאורה דברי הב"ולפי. א"ג דא"א המתלבשים בת"ת דרדל"אלא של הז ,א"דרדל

, אמנם נראה ליישב דכוונתו לבאר שזהו פירוט דיסוד דבינה. א"ג הם בבינה דרדל"ת' שכל הז' שכ
  .723לקמן הערה ' ועי. ת דבינה עצמה"ששרשם מז, א"ת דרדל"הרי הוא הדעת והפנימיות של הז

 ולא א" הרי כל התיקוני גלגלתא הם בכתר דא, כאן נקט בלשון זו דווקאלמה לכאורה ע"צ 720
  .א" עיקר כתר דאל דהגלגלתא הוא"כ דצ"אלא ע .רק הגלגלתא בעצמו

ל שהיא בחינת הדעת המתפשט ונקראת בינה והיא "כ צ"וא, זו היא המידה הראשונה 721
ב שהוא מדעת דיסוד "ע קנא ע"ב' ועי. ת דיסוד דבינה"והיא מתאחדת עם הז, פנימיות לכולם

  .א"דבינה דרדל
, )ג"א כד ע"וכן הוא ביהל אור ח(הגלגלתא היא פרצוף שלם מצד עצמו  ש,'א י"ש א" פת' עי722

 .נעלםשלה בבחינת ר "והג, ספירות שלו'  הם הזתחתונות דגלגלתא'  הזוכאן
ולא (א יג שחסד דעתיק "ש א"פת' ועי. א"שהוא גבורה דדעת דיסוד דרדל, א"ע לו ע"ב'  עי723
א "ה דרדל"מתלבש נו' שבתיקון ה, ה ובהן"ד ד"ע' לקמן ו' וכן עי. הוא המתלבש בקרומא) דיסוד

ע מדבר בשורש "ונראה אולי ליישב שהב. ע דברי הבית עולמים"וצ, ע"ואם כן הוא דלא כהב
 .ש מדבר בעצם המידה"המידה ואילו הפת
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 ,'י שהן ב"אעפ'  ובפרט שהן עין א,724 והן תיקון אחד תרי פלגי גופא,)ה(ה " עינא פקיחא נו,)ד(
 725תיקונים יסוד ומלכות' דפרדשקא הם בתרין נוקבין , )ב"עקל ( ר"ש בא"דאין כאן שמאל כמ

 ולכן בעיני ,ח ובתיקונים"ש בתז" לבד פרצוף נוקבא שבגלגלתא שהוא הפה כמ,)ז"ו(דדכורא 
  .תיקונים'  שהן ב, ובחוטמא אמר תרין נוקבין דפרדשקא,אמר עינא לשון יחיד

 ,כולל שית תיקוניםשבה ברא שית שהוא } ב"ו ע {,727 סוד בינה דעת, בראשית726והן
, 731כידוע וברא הוא דבר דלא אתפס ,730ה"ר מ" אב,א דאברהם" בר,729א" קד, ברא,728שית יריען

ב "י פ"א וס"ע' ח ע"ז(  והוא אוירא דלא אתפס,ורא רוח וב)עמוס ד יג(, )ישעיה מה ז( בורא חשךו

ד שהוא  יסו, ואת,ה" נו, השמים,732ב אותיות"ת כולל כ" ת, את, סוד הגבורה, אלקים,)ו"מ
ג תיקונים "י'  והארץ היתה כו, ופסוק שני על פרצוף נוקבא,734 הארץ מלכות שלו,733איקונין שלו

  ).כ"ע
ת "א בז"א מתלבש בא" ורדל,רישין הן' כי ג )א"ה ע( וענין אלו התיקונים כבר נתבאר

ת שלה התחתון נעשה " וחצי ת, ולמטההת בכל פרצוף מטיבור" וידוע כי הבינה מתלבש בז,שלו
ימי השבוע ' היכלין וז'  לכן בחשבון ז,ה בכל פרצוף" וכ,735רצוף התחתון לכתר וגלגלתלפ

ונעשה , א"ובא, א"ת דרדל"תלבש בז אא" וכן הוא כאן שבינה דרדל,כידוע בינה עמהם 736נחשב
  .א"לו גלגלתא וכתר דא

                                                           
): ד"נא ע(ח בסופו "תזשמביא מקור לדבריו אלו מ, ג" עלקמן ז' ועי, א"מ פנחס רלו ע"רע'  עי724

כ שהם גוף אחד אינו "ג שכל מש"א סט ע"ו כללים ח"לש' ועי. ' דחבריה איהו עבידהכל אומנותי'
 .אבל בפנימיותם הם שנים ממש, אלא בחיצוניותם

סוד של א ושורש המלכות כלול בי"אין מלכות ניכרת בא, ל"ל וז"ה ועוד נ"ג ד"ע' לעיל ה'  עי725
  .כ"ע, א בעטרת של היסוד"א

  .בראשית הראשון שב גלגלתא בפסוקתיקוני' א בא להעמיד את הז"כאן הגר 726
  .גלגלתאהוהוא , א דעת המתפשטוההרי  ,ת דבינה" דהיינו ז727
אותו : תרגום[ היכלא אתחפייא בשית יריען ההוא: ל באורך"ב ז"כלשון הזהר יתרו סח ע 728

 יהווז, סוד הדעת שלההרי הוא ק דבינה " ווג שזה"ב ה ע" יהל אור ח'יוע]. היכל נחפה בשש יריעות
 .ל"והבינה כאן אף היא אינה אלא היסוד דבינה וכנ. ק"הפנימיות של הו

, גילוי והאוירא עצמה לעולם היא בבחינת נעלםא וכל תיקון הכן  ש,לא מזכיר אויראא "הגר 729
 .ב"יל ה ע לע'ועי ,א"וכל גילויו של האוירא אינה אלא מהקד

: תרגום[' ה ושדי באבר ואתעביד אברהם"ה מ"כי נטל קוב': א"הזהר ד ע' והוא מתוך הק 730
 .אברהם הוא גילוי החסדד' ח נסירה ח"ע' ועי]. ה וזרק בעופר ונעשה אברהם"ה לקח מ"כאשר הקב

 לא אינה א היא'בינה דעת' 'אמנם בחי, חסדהוא   גופאהתחלת הגילוי בפועל וזההלוא הוא וכאן 
  .תיקוןאותו השורש ל

ד יוצר " מ,ישב רבי בון ודרש, ל" ז)א" עספר הבהיר לבוהוא מ(א "זהר השמטות רסג ע' ועי 731
א " כד, חשך שאין בו ממש כתיב בו בריאה, אלא אור שיש בו ממש כתיב בו יצירה,אור ובורא חשך

  .ל"עכ, יוצר הרים ובורא רוח
 .ת"והוא סוד הא, ו"יעד תו ף"לב מא" האכלכוללת את ק שהיא "כל הואת ת כולל " ת732
ת הלוא היא "שהת, וביאור העניין. ת"צורה של התפירוש התיבות הוא שהיסוד הוא בעל ה 733

לכן שניהם נחשבים . 'ק ואילו היסוד תפקידה למוסרן לנוק"כללות כל האורות היוצאים מהו
, ל"ב ז"רינו בזהר וישלח קעו עמעין דב' ועי. ק וכמו כן שניהם מכונים באותו השם"ככוללים כל הו

 .ל"עכ, אלה תולדות יעקב) בראשית לז ב( הדא דכתיב .ודיוקנא חדא להו,  ויוסף כחדא אינוןויעקב
אין מלכות ניכרת ש, ל"ה ועוד נ"ג ד"ע' לעיל ה' ועי. א דהיינו עטרת היסוד"זד כלומר מלכות 734

 .בעטרת היסוד, א" ושורש המלכות כלול ביסוד של א,א"בא
אלא היא בעצמה  מתלבשת בכתר ינהאחציה התחתון של הבינה שלכאורה כאן משמע  735

הפרצוף הכתר באמת אחד עם ויתכן לומר שהוא מכיוון ש, טעמוע " וצ.עצם מעצמות הכתר
שחיצוניות ' ח מוחין דצלם פרק ח"ע' ועי[ .ת דבינה"חצי התחתון דתב ממנה ודווקא שלמעלה

ו "לש' והנה עי. ה וזה יקרא"ב ד"לקמן טו ע'  עי].א עצמו"זהכתר מאמא ואילו פנימיותו היא מ
ז חציה התחתון "ועכ, ר"ב שכאן רואים שמחד גיסא בינה היא חלק בלתי נפרד מג"ב נב ע"כללים ח

  .)ל בריש הליקוט"כנ(ק ופנימיותם "שביעית לגבי הו' הוא בבחי
 ,ו"טמד "פי " דברי רבינו ס'עי ,שםהגליון ל "וז). ו"לש) (ש"עמש(א בגליון שם " לקמן ח ע' עי736
 כלהמעיין ב. ל"עכ, ]ב"ט על "נדצ[ב " י עויקרא ובזהר ,ו"ב בהגהות מהרח" י עשמותוזהר 

  . שבינה היא השביעיתכך ראיות לל יראה כי כולם"המקורות הנ
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 והוא חסד עילאה שנזכר ,738 והוא מתנוצץ במצחא ובדיקנא,737וחסד מתלבש באוירא
  .א" לכן הוא מלביש לחסד דא,739י מתנהיר ונפיק אבא" וע,)א" ערפט( ז"בא

 , בוצינא דקרדינותא שורש הגבורות741 לכן שם הוא,740ס"א מתלבש במ"וגבורה דרדל
ב " שהן חו, והן מתכללין זה בזה, אימא743י מתנהיר" וע,742ל דגנוז במעוי דאימא"השמרים כנ

 745ב" כמו בכל ח,744א"וא בינה דאס שה" ונכללין שני האורות במ,א"ג דרדל" ובהן חו,א"דא
ס נכללין "א בחינת נקבה נגלה לכן האוירא ומ" ומפני שאין בא,שנותן חכמה הזרע לאמא

 ,' כו748 וקרומא נקרא קרומא דחכמתא,ל" כנ747 ואוירא נקרא חכמתא עלאה סתימאה,746'כא
ג "אין חו ומהן יוצ,)ב"ע' ה (ל"כנ' ס אוירא שנקרא אבא וחסד בסוד אור י" וז,749ונכלל בגלגלתא

  .)א"ו ע( ל"כנ

                                                           
 .א"א ובו גנוז חסד דרדל"ד שהאוירא הוא מדעת דרדל"א מח ע"ו כללים ח"לש'  עי737
באוירא עילאה שם '  א,מקומות' א מתגלה בג"הנה חסד הזה דרדל, ל"וזא "ע ריח ע" ב' עי738

ב מצחא "עז רפח "ש באדר"במצחא וכמ'  והב,ד דנפיק מאויר"ח דאבא נטיל מתמן בסוד יו"שורש ה
דהא רישא עילאה דאסתים לעילא דלא אתיידע פשיט חד טורנא בסימא יאה ' דאתגלא כו

שהרי ראש עליון סתום למעלה שלא נודע פשט '  וכוהמצח מתגלה: תרגום ['דאתכליל במצחא כו
ב בהאי מזלא פשיט "עש רפט "מזלות כמש' בדיקנא בב'  והג,]בביסום נעים שנכלל במצח' שר א

והוא חסד ] במזל זה פשט התפשטות של קשר העליון: תרגום[' פשיטותא דקוטרא עילאה כו
  . ל"עכ, דאוירא

 שאור המצח ,א" עא נז"ו כללים ח" לש'ועי .ס"המו על ידי זיווג עם והנה הארת האוירא היא
 תו היא רקהארש אלא, )ל"מוחא הנ ואויראדהיינו (ק "ג שבגלגלתא דא"ב וס"יוצא על ידי זווג דע

  .698לעיל הערה , ד"א נו ע"ו כללים ח" עוד לש' ועי.אור הגנוז עצמוב שרשוו, בבחינת אור מקיף
 וכןב "א והכלל מחו" ו ע'ועי . דהיינו עטרין שלו, של אבאפנימיותועניינה ' מתנהיר'לשון  739
, א"ע קמ ע"ב' ועי. (שזהו דבר נוסף על השורש, עניינה הולדת אבא' נפיק'לשון . 743הערה לקמן 

 ).ק שעניינה הוויה לבר מגופא"הבזו' נפק'שפירש בעלמא את הלשון 
 .ו"כ בשם הלש" מש605לעיל בהערה ' ועי, א מפורש שגבורה מתלבשת בעמר נקי"לעיל ו ע 740
 .ק הם כבינה ודעת המתפשט"ס ובוצד"שמו, ש דנפיק"ה וז"ב ד"לקמן כא ע'  עי741
התלבשות מקום סוף הוא  כאן הוא היסוד הריש, 448רה והע, ה ומחסד"דא " לעיל ד ע' עי742

 .גבורה דעתיק
בזהר כתוב בא לרמז על הבאבא הוא מכיוון ש ויתכן ש. כמו באבא'נפיק'באמא  לא כתוב 743

פשר לומר שהוא או א,  והוא חידוש המיוחד בו ולא באמאמאויר ויצא אור' נפק י, בראשית דף טו
 .ולכן נכללה ביציאת אבא, ת"מכיוון שמיירי הכא באמא תתאה שהוא רק ישסו

הרי היא הוא הבחינה העליונה של בינה א שכן "ס נחשב כחכמה דא"מו ש,א לב"אש "פת ' עי744
ואז היא מקבלת שם בינה ) ת"בחינת פנותה למטה לזמלא כלומר ו( מחכמה תמה שמקבלמצד 

הוא סוד התכלית של החכמה , ל"א טו ז"ש או"פת' ועי). ד"א נט ע"ו כללים ח"וכן הוא בלש(א "דא
 ולכן לפעמים האוירא נקרא בשם כתר ונכלל ,ק"העולה לכתר רצון העליון שהוא גלגלתא וכתר דע

ק ובאמת הוא סוד בינה " ולכן לפעמים נקרא חכמה דע,ס"בגלגלתא ועיקר כלל החכמה גנוז במו
  .ס היא חכמה בכללות ובינה בפרטות"שמו, א"א מד ע"יאורים חו ב"לש' ועי. ל"עכ, שלו

 .ב"ל חו"לכאורה צ 745
 אלא ששניהם נקראים על שם ,א" שמשמע שזה התכללות יותר מאו,'א ח"ש א" פת' עי746

  .ע"כ בהערה הבאה בשם הב"מש' ועי, ניכרת שם' אין נוקכן הזכר ש
ה "ג ד"ע'  וכן גב"וכן לעיל ה ע ד" מא עי"שער מאמרי רשבהוא בוכן  ג"ש כג ע" מבו' עי747

שם באר דהוא , ד דעתיקא"ה יו"ג ד"לקמן כא ע' אמנם עי. ס כלל" מאינו ו, אויראושזה והתיקון
' ס כאחד שכן שניהם נק"שזה קאי על אוירא ועל מו, א"ע לג ע"ב' והנה עי. ק"ס וצע"אכן מו
א על "בבהגר' עי(י יחדיו " הרשבומכיוון שאוירא ובוצינא מצויים תמיד בזיווג לכן הזכירם. חכמה

ז "מהאהיא יתו יוכנראה שרא(ס " מודווקאשזה ' א פתח ה"ש א"פתב ומה שמצינו[ ).א"י ח ע"ס
ראה נה) ז כלל"ר ראייה לד" שכן אין באדטעותדלכאורה הוא   במאיר הפתחש שם"מכר "ולא הא

  .]ס הנכלל בו" כך בגלל המווקראש
 .'קרומא דאוירא דחכמתא עילאה סתימאה' :קת היאולשונו המדויי ,ב"ר קכח ע" א' עי748
ו "ועוד עיין בלש. א"ג דסיום הגלגלתא הוא קד"ה ע' והנה עי. שכל זה בכלל הרישא תנינא 749

והוויה זו היא , שהוסיף בזה דשניהם כאחד מהוים את הרישא תנינא, א"ב צ ע"ביאורים ח
כך שהגלגלתא נמצא מהחצי העליון , ת דעליון"והיא נמשכת מהשליש האמצעי דהת, ן"הנקראת אי
  .ואוירא מהחצי התחתון שלו ולמטה, שלו ומעלה



àøôñä øéàî  

72 

ג "מזלות שבהן חו'  לכן בו ב,א ומתגלה בדיקנא"א מתלבש בדעת דא"ת דרדל"ות
  .כידוע

 ומכאן ואילך ,750 ועד כאן נקרא גופא,א"דא' ת'ג'א מתלבשין עיקרן בח"דרדל' י'ה'ונ
ף י פרצו" כמו נה,י של פרצוף עליון" בכל נהכידוע ,א" ונהירו שלהן מתפשט בכל א,לבר מגופא

  .751א"אמא בז
, בינה עד הוד אתפשט 754ש" וז,753 שהיא בהוד דידה752א מתפשט עד אמא"ובינה דרדל

, 756ג" שהוא סוד יסוד ה,א" בפה דא755 ומסתיימת יסוד דילה,אבל עיקרה אינה אלא בגלגלת
 לכן , שכוללת כל השבע,758 ובינה נקראת שבע, וכן בפה,757ג"ב אותיות וה"שבה מצטיירים כ

 ,רישין' כ ג" והן ג,א"כ כתר דא" והוא ג, גלגלת עצמה בינה,ן בגלגלתא מאירי"דרדל' כל הז
ס " וז,'א ראש הג"ב ורדל" והן חו,ל" אלא שנכללין בשני ראשין כנ,ס"גלגלתא ואוירא ומ
 ובו טלא דבדולחא שורש הדין , וכן גלגלת פעמים בינה ופעמים כתר,759שקורין לבינה כתר

  .760א" לכן כאן אינן ניכרין אלא בז,)ב" רכ עויחי זהר(  לפי שמבינה דינין מתערין,ל"כנ
וכל התיקונים הן מבחוץ , ל"ז כמה פעמים כנ"ש בא" וכמ,ל"קרומא דאוירא חסד כנ

  .'וגנזה כו' ראה כו) א"חגיגה יב ע(ש " כמ,חוץ זה שגנוז
וכבר , 764ז"וא 763ר"ש בא" כמ762ס" והן נפקין ממ,761שהן אור חוזר - עמר נקי גבורה 

א שהן " בז,ז"ר ובא"ש בא" ולכן השערות הן דינין כמ,א"ז גבורה דרדלס גנו"שבמ 765אמרנו
                                                           

  .ב שלמטה מזה הוי לבר מגופא"זהר בראשית כא ע' ועי. ת"דהיינו עד חג 750
שבעצם , ב"ע קמ ע"ב' אמנם עי. א"ג ולא בגוף דא"שהם מתלבשים בת, א"לעיל דף ו ע'  עי751

שעיקר , ב"ב צ ע"ו ביאורים ח"לש' ועי.  בכל הגוףעיקרם הוא בראש אבל אתפשטותא דלהון נמצא
 .ואילו כל השאר הוא לצורך גילויו, א אינו אלא בראש"א

 . דאצילות752
   ).ו"לש(ל בסמוך "א כנ" אשר מתלבש בגבורה דא753
 .דעתיק' פי" דידה"כ למעלה "מש
 .ב"ע' א וכן י"ע'  לכאורה אצלינו הוא בדף ח).ו"לש(א "תיקונים יד ע'  הק754
 .א"נה דרדל דבי755
 .היא הגבורות שבו' שהדעת דנוק, גבורות' ה 756
אותיות ' ג שהם כנגד הה"א ואילו הה"ב אותיות הם בז"שהכ, ג"י ז ע"א על ס"בבהגר'  עי757

 .'ך הם בנוק"כפולות מנצפ
  .ב איהו רביעאה ושביעאה" מא עז" ת' עי758
א על "בבהגר ' ועי.פרצוף התחתוןהמאיר בכתר דאשר  ווזה, ת"כל הזאת היא כוללת כן  ש759

לכן הם נקראים באותו שם והוא  ,עילאה' עיקר התגלות הכתר באור ובינה היא הדא " לו עז"ת
לכן (ג "י בחו"ס נחלקים לנרנח"ד שהדבר כך הוא מכיוון שכל הי"א סז ע"ו כללים ח"לש' ועי. ה"אהי

י הם "רנחובצד של הגבורות הנ, י הם תפארת נצח חסד חכמה כתר"בצד של החסדים הנרנח
שכן מציאותה העיקרי הוא מהגבורה , לכן בינה היא יחידה דגבורות). מלכות יסוד הוד גבורה בינה

 . שבכתר
' אינן ניכרין'ע אומרו ש"וצ. א"שהדינין שמתעוררין מבינה המה ז, ה וידוע"ג ד"לקמן כ ע'  עי760

אין ניכרים הדינין א הוא ד"א והתלבשותו בגלגלתא דא"האם כוונתו שבבינה דרדל: למה כוונתו
או דילמא אינן , הוא שניכרים' א ובוקעים במצחא וכו"שהם מתלבשים בקד, ק דעתיק"ורק בו

  . א דאצילות"ניכרים בכל בחינות הגולגלתא כולם אין ניכרין שום דינין עד ז
שהטלא דבדולחא אינו ניכר אלא הגוון האדום שבו כשיורד , ד"ז מו ע"א על ת"בבהגר' ועי

  .לותלמטה באצי
ס שיוצא " הם השערות שעל הגלגלתא שהם יוצאים ממבועין דמו,ל"א יד וז"ש א" פת' עי761

 שיעור הניתן למאורות המשפיעים אל הנבראים שהוא האור הפנימי ,'נביעו בסוד אור חוזר וכו
ס הסתר האור הגדול ואור הרצון " וה, שלא יתגלה עליהם יותר ממדתם כדי שלא יתבטלו,שבהם

 שלא יתבטל ענין ,יותר מן הראוי אל הנבראים'  שלא יתראה יחודו ושלמותו יתהעליון כדי
. ל"עכ,  והוא בסוד אור חוזר וסילוק וצמצום, והוצרך לבוא האור במדה ומשקל,הבחירה והמעשה

ודר סהנעלם העולה מכללות הבריאה המ'  שזה סוד שיעורי רצונו ית,ל" זף כא"ש אח" פת'ועי
, 'והוא גלגל הרצון העליון המקיף לכללות הבריאה וכו, ה לשום נבראבחכמה שבפנים שלא נתגל

  . אחור כנגד פניםוא באופן של שה,ד" לעיל ה ע' ועי.ל"עכ
תיקונים שהוא פרצוף ' ס אינו נחשב בכלל הז"פ שמו"אע, ל"א יד וז"ש נתיב א"פת'  עי762

 למעלה במה שדבוק ו שורש' אבל בבחי, למטה מה שנמשך ממנו למטה' זה אינו אלא בבחי,ע"בפ
, ד"א מח ע"ו ביאורים ח"לש' עי. ל"עכ,  הוא בכלל חשבון התיקוני גלגלתא,באוירא ובקרומא
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 , שממנה דינין מתערין,י הגלגלת" ויוצאין ע,)766' וףבד(ל "דינין ונאחזין מארי דיבבה ויללה כנ
  . נכפין הדינין767ס רק בכאן"והן מבועי מ

 דלא נפיק נימא מנימא ושערא, )ב"קכח ע( שםר "ש בא"כמ - ואמר תליין בשקולא 
ממבועא ' תליין כו' ותאנא יתבין כו) א"קלו ע(ש שם "א כמ"כ בז" משא,)ג" עה( ל"משערא כנ

כ כאן שיוצאין ממוחא " משא,768במשיכותא מכלהו' יתאה נפקי כולמחללא ת' דחללא חד כו
  .חדא

  
  .רעוא דרעוין אתגליא בצלותא דתתאי) ד(

 ,769ד והוא מצח הרצון,' הוא תקון ד-דתתאי } ג"ו ע{רעוא דרעוין אתגליא בצלותא 
 ,א לקבלי ההוא רעותא" רעותא דז,מצחא דגלגלתא רעוא דרעוין) א"דף קכט ע(ר "ש בא"כמ

וכד אתגליא אתקבל צלותהון '  וההוא מצחא אקרי רצון כו,דכתיב והיה על מצחו תמיד לרצון
בההוא ' ל בשעתא דצלותא דמנחה דשבתא כו" א, אימתי אתגלייא)ר"אד(  ואמר שם,770דישראל

 ,772עת רצון' ד ואני תפלתי לך ה" הה, ומתקבלא צלותא771שעתא אשתכי רוגזא ואשתכח רעוא
וכד דא אתגלי רעוא דכל רעוין ' ק רצון אקרי כו" מצחא דאתגלי בע773)ב"דף רפח ע(ז "ובא

  .774' וכל צלותין דלתתא מתקבלין כו,אשתכח בכלהו עלמין

                                                                                                                                                                      

. א"שערות הוא על ידי הקד' אבל מה שנעשים בבחי, ס"דאפילו שעיקר המשכת הנימים הוא ממו
ילוי שבא על ס הכוונה לג"ז יתכן שכל מקום שכתוב מו"ולפ, 'ס נכללים כא"אוירא ומודב "ו ע' עי

 .והשערות היוצאים מזיווג זה, ס"ידי זיווג אוירא ומו
 ונהיר ,דנפק ממוחא סתימאה דבתר כותלא בכל נימא ונימא אית מבוע: ל"וז. א"קכט ע 763

בכל שער ושער יש מעיין היוצא מהמוח הסתום : תרגום [ונגיד בההוא נימא לנימין דזעיר אנפין
  .ל"עכ, ]א"ה השערה לשערות דזבאות) שפע(ומאיר ונמשך , דרך הכותל

וכל אלה : תרגום [וכל אינון שערי וכל אינון נימין ממוחא סתימאה נפקין: ל"וז. ב"רפח ע 764
 .]ס"השערות וכל אלה הנימים יוצאים ממו

 .ה וגבורה"לעיל ד 765
 .ד"או ה ע, ד"ל ב ע"לכאורה צ 766
 .א"דהיינו בא 767
מהחלל השלישי ' וכו' ממעיין של חלל א'  וכותלויים' וכו) נמצאים(יושבים , למדנו: תרגום[ 768

  .]'נמשכים מכולם וכו' יוצאים וכו
והנה . א"ז רפט ע"האאת דברי שהבאנו , ה וחסד"ב ד"ו ע לעיל ' עי.ס"יוצא מהאוירא ומה 769

 במצחא והוא סוד חד טורנא בסימא יאה ה ידוע כי האי אוירא אחזי נהורי,ל" זא"ע קפט ע" ב'עי
ל "ש כד אתגלייא עתיק דעתיקין הוא אוירא הנ" וז, והוא סוד רעוא דרעוין,ז"ש באדר"דבמצחא כמ

א טו שזהו שורש לכל התיקונים "ש א"פת' ועי. ל"עכ, ק"שהוא נעלם ומתעלה מכל התיקונים דע
  .33לעיל הערה ' ועי, של האצילות

א מכוון כנגד אותו הרצון שכתוב "רצון דז, רצון הרצונות, המצח של הגולגולת: תרגום[ 770
מתקבלות תפילות , וכאשר מתגלה. 'ואותו המצח נקרא רצון וכו, והיה על מצחו תמיד לרצון

  .]ישראל
 ובשבתא ,ההיא שעתא ביומי דחול תליא דינא לתתא בזעיר אפין: ר היא"לשון האד 771

 רוגזא ואשתכח רעוא ומתקבלא צלותא בההיא שעתא אשתכיך ,אתגליא מצחא דאתקרי רצון
באותה . א ובשבת מתגלה המצח הנקרא רצון"אותה שעה בימי החול תלוי דין למטה בז: תרגום[

א הופך "כאן הרצון של הא, לומר לך. ל"עכ, ]השעה נשקט הרוגז ונמצא רצון ומתקבלת התפילה
  .א לרצון"אפילו את הז

באותו שעה נשקט רוגז ' ילת מנחה דשבת וכול מזמן שתפ"א? מתי דבר זה מתגלה: תרגום[ 772
  ".]עת רצון' ואני תפילתי לך ה"זהו מאמר הכתוב . ונמצא רצון ומתקבלת התפילה

א והשני עניינו התגלות "ל מדבר על מצחא דא"ר הנ"והאד. כאן רואים את שרשו בעתיק 773
 .א"א בז"המצחא דא

הרצון של כל הרצונות ,  מתגלהוכאשר זה' וכו, ק נקרא רצון"המצח שנתגלה בע: תרגום[ 774
  .]נמצא בכל העולמות וכל התפילות של מטה מתקבלות
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ש בזוהר פקודי " כמ,ן רעוא דרעוי,776ת נקרא רצון" שת,775א"ת דרדל"ובו מתלבש ת
חדוה '  היכלא שתיתאה דא הוא היכלא דאקרי היכלא דרצון דאקרי מוצא פי ה)ב"ג עדף רנ(

וכד צלותין סלקין כדין איהו עת רצון ' דאתדבקותא דכלא והכא איהו רעוא דרעוין כו
ש בזוהר שם " כמ,ת" היכל ת,778 והוא היכל משה ויעקב777'ד ואני תפלתי כו" הה,לאשתכחא

ש " כמ, גנוז בפומא779 דעת,ת" ששורש ת,'ולכן הוא מוצא פי ה) א"דף מה ע(בראשית ' ובפ
 ולכן בו ששה היכלין ,'דעת גנוז בפומא דמלכא דאקרי תפארת כו) א"דף קכג ע(בזוהר משפטים 

  .780ק"ת כולל ו" לפי שת,ש שם"כמ
א "ז רעותא ד)א"ר קכט ע"א( 781ל" וכמש,ואמר רעוא דרעוין ששורש כל הרצונות הכל בו

 , ולכן הציץ הוא לרצון,783ל" וכן של כל הפרצופים וההיכלות כנ,' כו782לקבלי ההוא רעותא
 אתגלייא ויסתכלין מארי דדינין וישתככין ולא )ב"קכט ע( ר שם"ש בא" כמ,וציץ לשון הסתכלות

ד דינא " הה,כד אתגלייא האי עת רצון וכלהו משתככין קמיה) א"קכט ע(  ואמר שם,784אתעבידו
 וכן 786ק" באכידוע ,ומניה נפיק התבסמות של עולם התהו'  כו785מר יתיב באתריהיתיב כלו

 כי כל שהדין מתפשט הוא ,ש דינא יתיב באתריה" וז, ואתבסם דינא,787הנקודות' א לצורך ז"בא
  .788 וכשהוא במקומו מתבסם,קשה

  
אשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא אשגחותא תתאה באשגחותא ) ה(

  .דעילאה בנהירו דביה

                                                           
 ' ועי).ו"לש(ת שלו "א והוא הת"כ נהירו דרדל" ובו גנוז ג,א אשר בהמצח"ל על החלק הקד" ר775

בביאור ' ועי. ס"א והוא מייחד אוירא ומו" שהוא נמשך מדעת דרדלד"א מח ע"ו כללים ח"לש
בתי ' וזוהי התגלות הד. א טו שזהו דעת במקום הכתר"ש א"פת' עי. ד"ג וע"ז קלח ע"א על ת"הגר

 .תפילין
 ).בסוף הספר' דד הערה "הו(א טו "ש א"פת' עי. שכן הוא גילוי הדעת 776
 ההתדבקות חדוה שהוא' זהו ההיכל הנקרא היכל הרצון שנקרא מוצא פי ה' היכל ו: תרגום[ 777

וכאשר התפילות עולות כראוי הוא עת רצון להמצא זהו ' וכאן הוא רצון הרצונות וכו, של כולם
  ].מאמר הכתוב ואני תפילתי

 .'יעקב מלבר משה מלגאו' :ב"כט עז "ת'  עי778
אבל כאן , והנה על אף שהגלגלתא אף היא דעת. ת עם שרשו שבדעת"אם כן המצח היא הת 779

 .גלתאהוא מקום התגלות הגל
 .ג"ת' גם כאן המצחא כולל את כל הז 780
  .וכמו שהבאנו לעיל 781
  .והיה על מצחו תמיד לרצון) שמות כח לח(דכתיב :] המשך לשון הזהר[ 782

 ].א מכוון כנגד אותו רצון"רצון דז: תרגום[
 .והיכלות הם בבריאה, פרצופים הם באצילות 783
  ] ולא יעשומגולה כדי שיסתכלו בו בעלי הדינים וישקטו: תרגום[ 784

שכאן מתבאר השייכות שבין העיניים למצח ', ש נקודות י"בפת' ועי. הרצון כלול בהסתכלות
ב "א קיא ע"ו כללים ח"לש' ועי. ק תיקנה את האורות שיצאו דרך העיניים"ולכן הארת מצח דא

 ,החל ברעוא דרעוין הרי הוא שורש התיקון ועניינו הרצון: שכמו כן מתבאר כאן סדר התיקונים
שכן הוא אור שעליו קיים העולם תמיד והוא , והמשכו באשגחא פקיחא הרי הוא עצם התיקון

 .בהסתכלות העינים
" דינא יתיב"זהו מאמר הכתוב . כאשר מתגלה אותה עת רצון וכולם נשקטים לפניו: תרגום[ 785

  ].כלומר יושב במקומו
שכן זוהי התגלות ', פתיחווספירן 'ר שם "שעיקר ראייתו היא מהמשך לשון האד, ע"שם בב' עי

והוא , אשר עניינו תכלית הדיקנא' יתיב באתריה'שם נוסף הלשון , א"ר קלב ע"אד' ועי. המתקלא
 .שורש כל התיקון

 .אשר בו יצא תיקונו דרך המצח, ק"דהיינו דוגמת א 786
 .מלכים דעולם התהו' ג לפני תיקון הז"ה יצאו הת"לומר לך שבתיקון המ 787
הוא מפאת ריחוקם , שהרי כל טעם היותם דינים, ב דמבאר הטעם"ב טו ע"ה ח"ו דע"לש'  עי788

' ועי(לכן בהיגלות אותו השורש הם מתבסמים , והלוא בשרשם הדינים בוודאי מבוסמים, משרשם
 ]).עדיין בכתובים[ח סוף שער מז בשינויי הנוסחאות "ע
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אשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא אשגחותא תתאה באשגחותא דעילאה בנהירו 
עינוי ) ב"דף קכט ע(ר "ש בא" כמ,' תיקון ה, והוא תיקון אחד,789א" והוא עינים דא-ל "דביה כצ

ט דכתיב " ואמר שם מ,ש פקיחא" וז,790דרישא חוורא לית כסותא על עינא ולית גבינין על עינא
ש " וז,792' וכתיב אשר עיניך פקוחות כו,791 ישראל דלעילא,שן שומר ישראלהנה לא ינום ולא יי

 והוא ,לא נאים ולא אדמיך'  ואמר שם ותאנא לא סתים האי עינא כו,דלא נאים ונטיר תדירא
כ " ובג793' לא יכלין לקיימא כולהו כו,תאנא אי עינא דא אסתים רגעא חדא' אשגח על כולא כו

  .795ש תדירא"ש וז" ע794'אקרי כו
בר כד אתחזי מהאי נהורא חוורא '  ותאנא לית נהירו לעינא תתאה כו)א"ל עק(מר שם וא

 , תאנא בצניעותא דספרא אשגחותא מעינא תתאה כד אשגח נהירו עילאה ביה,796דעינא עילאה
 ,'כו' הד אשר עין בעין נראה אתה " הה,ועייל ההוא נהירו עילאה בתתאה דמיניה נהיר כולא

א על העולם הוא "ל השגחת ז" ר,797גחותא דנהירו דעילאה דביהש אשגחותא תתאה באש"וז
 ואתכליל ביה אשגח על עלמא בנהירו עילאה ,ל כד אשגח נהירו עילאה" ור,'באשגחותא כו

 )ב"דף קלו ע (798ש שם" כמ,' עורה למה תישן ה)הלים מד כדת( ה נאמר" אבל בלא,שכלול בו
ו {בשעתא דסלקין אינון כסותא אתחזא כמאן  ו,י עלייהו"ואשגחותא דעינא דע' עינוי דרישא כו

ובזמנא ' דכתיב עורה למה תישן כו'  ואתפקחאן וחמאן לעינא פקיחא כו,דאתער משינתא} ד"ע
ועינא דא לא אתגלי אלא בזימנא דאסתכל בעינא טבא ' דיפקח עינוי מתסחן בעינא טבא כו

  .799'כו
 ז"ש בא" כמ,801ס"הוא ממל באור של העין העליון ש"ר - דביה 800ואמר דנהירו דעילאה

כ לא " בג,ל"כנ' דאשגחן תדירא ולא נאים דכתיב לא ינום כו' ק כו"עינוי דרישא דע )א"רפט ע(
 , דעילאה802 ההוא מוחא אתגליף ונהיר בתלת חוורין,אית ליה גבינין על עינא ולא כסותא

                                                           
והוא כלל הכל , למעשהוזה ממוצע בין מחשבה , העין שייך להשגחה, ל" זא טז"ש א" פת' עי789

שהעין הזו מעניקה לעין , ג"ב י ע"ו כללים ח" לש'ועי. כ"ע, והוא בחינת גוון, שבו צורת כל העולם
  .א חיות כדי קיום העולם"ז

 ].אין כסוי על העין ואין עפעפיים על העין, עיני הראש הלבן: תרגום[ 790
  .א"ק השומר על ישראל הרי הוא ז" דהיינו ע791
  .א את הנצרך לו"ס המשפיע לז"שזה תפקיד המו',  וא"ש ז"פת'  עי792
 .''וכו'נראה לכאורה דיש למחוק  793
  .א"עיני ההשגחה של ז' א שהוא כנגד ז"ז ע' ועי. שמות' יש שם ז 794
 אשר עלו ,ק"ה דא" הגם שעיקרם היו מהנ, ומשום שהאורות העינים יצאו בעולם הנקודות795

מתערב עמהם תמצית אור מעצמות אור העינים  אמנם היה ,מתתא לעילא ויצאו דרך העיניים
 כי כל מה שיצא בעולם הנקודות לא ,לכך אמר תדירא] ג"ב י ע"כללים ח[א "ש במ" וכמ,כ"גופה ג

שמביא שאשגחא פקיחא הוא כנגד , ה"ד בהגה"א פז ע"ה ח"ו דע"לש'  ועי).ו"לש(נחסר לעולם 
 .ס"וגם זה יצא ממו, )מצחאה ואמר ב"ג ד"לקמן ז ע' עי(אורות העיניים דעולם התהו 

או שיש לתקן '', וכו'ל כאן "ולכאורה או דצ ר יש כאן עוד איזה תיבות"והנה בגירסתינו באד 796
 .פ הנאמר כאן"ר ע"הגירסא באד

. חוץ מכאשר נראה אותו אור לבן של עין עליון' אין הארה לעין תחתון וכו, למדנו: תרגום[ 797
ועולה אותו אור עליון , חתון כאשר משגיח אור עליון בוהשגחה מעין ת, למדנו בספרא דצניעותא

ש השגחה תחתון "וז' כו' ד אשר עין בעין נראה אתה ה"והה, בתחתון שממנו מוארים הכל
 ]בהשגחה של הארת העליון בו

 .א"ג דז"לעניין ת 798
י עליהם ובשעה שמסתלקים אלה כיסויים נראה "והשגחת עין של ע' עיני ראש וכו: תרגום[ 799

ובזמן ' שכתו בעורה למה תישן וכו' ונפקח עיניו ונראה עינין פתוחים וכו,  שמתעורר משינתוכמו
 ]'ועין זה לא מתגלה אלא בזמן שמסתכל בעין טוב וכו' שפותח עיניו נרחצו בעין טוב וכו

 .א דלעיל"ולא כתיקון הגר, צ"והוא כגירסת הזהר בסד 800
 זה ,ע" שהוא פרצוף בפ,תיקונים' שב בכלל הזס אינו נח"פ שמו" אע,ל"א יד וז"ש א" פת' עי801

 במה שדבוק , אבל בבחינת שורשו למעלה, מה שנמשך ממנו למטה,אינו אלא בבחינת למטה
  .ל"כע,  הוא בכלל חשבון התיקוני גלגלתא,באוירא ובקרומא

, שיש במקום הנמוך יותרגוונין דעינא ' ובמקום ג, א כולו טובוה וס"גילוי של המוהוא  כאן 802
  .לבןגווני אן כולם כ
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א בין אשגחא  לכן אפסיק במלת תדיר, וזהו אינו תדירא,803'א כו"בחוורא דא מסתחיין עיינין דז
  .' ונטיר ובין אשגחותא תתאה כו,'פקיחא כו

 )ב"ברכות לב ע(  בסוד805כידוע ,*ה" כי העיינין הם נו,804א"ה דרדל"ובהן מתלבש נו
 ,808 שהן סוד קין והבל,)ב"דף קלז ע(ר " שאמר בא807 והן שתי דמעות,806שערי דמעה לא ננעלו

                                                           
אותו מח מתלבש ומאיר בעיני : תרגום[' ההוא מוחא אתגליף ונהיר וכו: ז"המשך דברי האד 803

ומושגח תמיד ואינו ישן שנאמר לא ינום לכן אין לו עפעפיים על עיניו ולא ' ק וכו"הראש של ע
' ועי]. 'א וכו" דזבלבן זה נרחצו עיניים. אותו המוח מתלבש ומאיר בשלשה הלבנים עליונים. כיסוי

י חוורא "מסתלקין ע גווני עינא ,ל"ז בזה"שמבאר את דברי האד, ה חד רגשא"א ד"לקמן כב ע
 .כ"ע, ס"ק הוא תלי במו"וחוורא דעינא דע

 'ועי ( שכל כח העינים הוא רק תמצית הארה לבד מאורם העיקרי,ג"א ד ע"ה ח"דעו "לש'  עי804
 מתגלה בעינים ואינ) של נשמה דנשמה(קר אורה עישם מתבאר ש ,א"א עה ע"ו ביאורים ח"לש

רק על ודרך אור חוזר אלא הם ילאנמשך אינו  וגם זה ). הארה גדולה כזו אינם יכולים לקבלשכן
 -   מתתא לעילא ומתפשטים דרך העיניםים שחוזרים ועול)שם (ו ביאורים" לש'ועי (ידי נצח והוד

ן "מ' ג שעלה בבחי"ג דס"ה דס"יניים הינם מנוששורש הנקודות שיצאו דרך הע' ח נקודות א"ע' עי
  ).ויצא דרך העיניים

 .)ו"לש(ג "ח ז ע" ובדפוה,ג"ב י ע"י י ע" וכן מאמרי רשב,ב" זהר הרקיע ח ע805
 זהר 'ועי .שער התשובה ושער הבינהשערים אלו המה  ש,ג" כז עז"על תא "גרבביאור ה ' עי806

לשם עולות  בתפילה ים שאם בוכ, תשובהערישכל השערים סגורים חוץ מש) ב" רמה עפקודי(
 משערי הבינהן "שער הנוה הבכייה היא על העלמת ש,ד" נב עז"א על ת"בבהגר ' ועי.תפילותיו

   . שנתרחקומכיוון
ים על ויקרהם היא על בינה מים עליונים תהם מים תחתונים ודמעהרי  ,ה" הם נודמעות אלו

כ שם בעניין מעלת "ב מש"ר קלח ע"אד' ועי. ן הרעוקיתשיש בצער ה של ה בכיו וזה.שמה
  .הדמעות

 בהני עיינין בתרין גוונין מנייהו בסומקא ואוכמא שראן תרין ,תאנא: וזה לשון האדרא 807
 מאן ,סמא בימא רבאב אחית תרין דמעין לאת, וכד בעי קודשא דקודשין לרחמא על ישראל,דמעין

במבועא דנפיק מחכמתא )  בחווראא"ס( כלומר דיתסחון בנהרא , ימא דחכמתא עלאה,ימא רבא
, מהם באדום ושחור, באלה שני העינים בשני צבעים, למדנו: תרגום [ישראלרבא ומרחם להו ל
דמעות למתקם בים ' מוריד ב, וכאשר רוצה קדש הקדשים לרחם על ישראל. שורות שתי דמעות

במעיין היוצא , הרכלומר שיתרחצו בנ. זהו הים של החכמה העליונה? מי הוא הים הגדול. הגדול
 אמר ,ל" זא" יט עשמותזהר  'כן עיו. א"כב עלקמן  'ועי. ל"עכ, ]מהחכמה הגדולה ומרחם על ישראל

כופה למדת הדין , כשהוא מרחם על ישראל, בא וראה רחמנותו של הקדוש ברוך הוא, רבי אלעזר
מאן אינון , הגדולוהיינו דתנן שהקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות לים , ומורידה ומרחם עליהם

' וכו, והן שתי מדות דין שהדין בא משתיהן, אית תרין דמעין לקודשא בריך הוא' וכו, שתי דמעות
, הוא מוריד אותם לים הגדול שהוא ים החכמה להמתיקן, וכשהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו

עיינין ' דמעות ב' בשה, ל"ב ז"ע קסו ע"ב' ועי. ל"עכ, ומרחם עלייהו, והופך מדת הדין למדת רחמים
 שהורדת הדמעות היא ,ג"ב מג ע"ה ח"ו דע" לש'ועי. י הנסירה"ע' דים לים הגדול נוקיורג "חו

ה "ו דע" לש'ועי. ז מתכפיין כל הדינים קשים"מיתוק הדינים שנמתקו ברחמים ויוצאים ונפרדין ועי
 כי האי ,'ירדתי וכוד שכתוב אל גינת אגוז "דמעות היא ע' ה מוריד ב"ש שהקב" שמ,ב"ב צג ע"ח

ס שהוא הימא " למים אם כן הם עול. ושם הם נמתקין,ס"דינים למו'  שעולין הב,ירידה עלייה הוא
, ואוכםדים הם סומק ריוהדמעות '  שב,ג" המשך צג ע' ועי.)מאור החמה(רבא ושם הם נמתקין 

אוכם לא נמתק ב ש"לקמן כב ע' עי[דים רהם יושני ו.אוכם הוא דין קשהאילו הו, נמתקהסומק 
 משם ההנהגה כתונמש,  רבאא גם כן ימת והחכמה דבריאה נקרא,ב דבריאה"לחו] אלא נדחה

 ,בעת הזכותהנה  ו. ונשאר שם,קשה יורד בבינה דבריאה ונקרא תהום רבאהוהדין , בדינים מתוקין
ן ין מאותן דמעיקימיורד בתהום לנקמא נוקכ הוא " ואח, נכנס לחכמה למתקההדין הקשה התחיל

  .לישראל
' ועי). א"לקמן לא ע (והבל שורש הדינים' שורש הקליהוא  שקין , קין והבלשנים אלו הםו

אבנין אוכמא וסומקא דאתפרשין באסחותא דימא ' בהם , ל"ה ואינון ז"ב ד"ע' ז צ"א על ת"בבהגר
' ת שהן האבנין דלוחו'  והן ב, אוכם וסומק,תתאה' עילאה וה'  ה,אלקים' דינין דב' ן בו ואינ,רבא

 'כודעץ הדעת טוב ורע ' ט הכל מס'וכובתי לבא ' והן בית ראשון ושני בב' תתאה כו' עילאה וה
  .ל"עכ, צ הדמעין אלו דשם כולו חיים"ח א"אבל בעה

ה נקראים "נו, ל"זב "ע נח ע" ב'ועי ,ה"נוהדינים הנאחזים ב שהדמעות הם ,א" לקמן לא ע'עי
ש "ס גדול מ" וז,ס" כמין חומר שהם באמת מליין ממים של מוה עילאין נדרשים" ובנו',אפיקי מים'

 כשהם בגוון סומק ומלאים דין ,א"עיינין דז'  והם סוד ב,דמעות לים הגדול' ה מוריד ב"ל שהקב"רז
ק דמתסחאן "י שורשם בעינא דע" והוא סוד מיתוק העינים ע,'ש בגמ" כמ,י מים חיים"ורפואתם ע

 והוא ,פ"ש כמ" שכל הגבורות נמתקים בשורשם כמ,ס"במו ומתמתקין בשורשם ,בחלבא דנהיר
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ותאנא כולהו מרוחא ) ב" קמג עדף(ש " כמש,)ב"זהר בראשית כא ע( ברגלין809שהן לבר מגופא 
ל לדגים ולנוני " למאי הוא רמיזא א)ב"ט עדף קכ(ש שם " וז,810ש" ע'דשמאלא דלא אתבסמו כו

מה דגי הים כיון ) ב" עז ג"ע( ואמרו ,)ד"ח לד ע"ז( כידועה תלמידי חכמים " והן נו,' כו811ימא
 813ח"א חיותן במים אף ת מה נוני ימ)א"ב עדף מ(שמיני ' מ פ" ואמר בר,' כו812שפורשין ליבשה

 לפי )814עטדף ר(ש בפרשת תצא " כמ, והן מתרבין בימא אימא עילאה,ש כל המאמר"ע' כו

                                                                                                                                                                      

של תיקונם כלומר  .ל"כע, גדולה' סוד ים הגדול שהוא כלול בבטישו דאוירא חסד עילאה שנק
  .ס שהוא תוספת מים לעין לנקותו" אותם החוצה על ידי השפע מהמוהוציאהיא להדמעות 

, ה"שכן קין והבל יוצאים מנו .ינו בעולמ תיקוןהצריךהחסרון אותו  קין והבל מגלמים את 808
 כי ,והענין ,ל" ז)א"לא ע( לקמן ' ועי.) ברכות'ל מס" להאריזס"טי השוליק( דינים בהכרח כוללה "נוו

 והן , קין שורש הקליפות והבל שורש הדינין כידוע, והן תרין דמעין'כוה "קין והבל הן נאחזין בנו
וזה תיקון , לימא רבא ותהום רבאהדמעות נופלים ש ,א"מ נט ע" אפיקי ים ב'עי[, נופלין לימא רבא

 ועינים ,ש לעיל" שהן שני גווני עינא כמ,]לעינים שמסתלקים העננים דמכסים שם שהם קין והבל
בבינה תהום '  וא,בימא רבא חכמה'  ושרשי הגוונין אמרנו לעיל א,ה" ולכן הן נאחזין בנו,ה"הן נו
 וידוע שבינה ,הומא רבא ולהבל בשקועא דימא רבאה לקין בנוקבא דת" ולכן שקעום הקב,רבה

 , וקין בתהום רבה, לכן הבל דאתבסם יתיר הוא בימא רבא,כ בחכמה" משא,מינה דינין מתערין
ז הוא בבריאה בסוד " וכ,ה דאצילות יורדין בסוד ורגליה יורדות מות" ושם נו,משפטיך תהום רבה
  .ל"עכ, עץ הדעת טוב ורע

.  דהיינו שלא נתכללו בסוד האדם. שקין והבל הם לבר מגופא,ב"עק ס " אפיקי ים ב' עי809
מדבק ' והטעם שהקלי. א" לא עהוא לקמןוכן , דבקים ברגליןת מהכוונה שהם 'ברגלין'כ כאן "ומש

  ).א פתח לב"ש גדלות דז"פת' ועי (י הפרסה"נסתלק האור עברגלין שכן משם 
' א דיציאת הקלי"דסט' אי דווקא על נוקשם משמע שזה ק, ה והענין כי"א ד"לקמן לא ע'  עי810

. ע"וצ, ל"ה ואמר כד שזה היה מחמת הוצאת שז"ב ד"כט ע' אמנם עי. היה מחמת הזיווג עמה
 .א"דסט' שהרי כל קרי הוא למעשה זיווג עם הנוק, ז כלל"איברא דאין סתירה בד

 ת מרומזה זווהנהג .הם מגולים כל הזמןכן א אין להם כיסוי ש" שעיני א,שםר "אד כתוב ב811
 .דגים שפתוחים תמידהבעיני 
 , ותעשה אדם כדגי הים, מאי דכתיב,אמר רב יהודה אמר שמואל: וזהו כל לשון הגמרא שם 812

 מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה , לומר לך, למה נמשלו בני אדם כדגי הים,כרמש לא מושל בו
 .ל"עכ, ת מיד מתים אף בני אדם כיון שפורשין מדברי תורה ומן המצו,מיד מתים

, אף תלמידי חכמים מארי מתניתין, מה נוני ימא חיותן בימא: מ"וזהו כל לשון הרע 813
כך תלמידי , כמו דגי הים שחיותם בים: תרגום [מיד מתים, ואי אתפרשן מנה, חיותייהו באורייתא

 ז"על תא "בבהגר 'ועי. ל"עכ, ]מיד מתים, ואם פורשים ממנה, חכמים בעלי משנה חיותם בתורה
מ בין דברי "והנה יש לעיין מאי נפק . בעלי קבלהפירושו 'מארי מתניתין' ש,ד"ב וכן מא ע"מב ע

ק שבו אין "לבין הזוה', מדברי תורה והמצות'ס שמדבר על המוות שקורה כתוצאה מפרישה "הש
ר ל בתיקונים שמארי מתניתין שאסו"והנראה לפי דברי רבינו הנ. מדבר אלא מפרישה מתורה בלבד

חכמי קבלה לחכמים בתורת היא בין מ לכאורה "ואם כך הנפק, ן"להם לפרוש הכוונה ליודעי ח
ן ואפילו שלומד נגלה הרי שמיד הוא מת וכדברי "שכן מקובל המפסיק ללמוד ח. הנגלה בלבד

ח "אמנם ת] כל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתהב "ר קלה ע"אד' עי[, ק"הזוה
עדיין אינם בגדר , אפילו פרשו מן התורה, גלה בלבד הרי שכל זמן שעדיין עושים מצוותשלומדים נ

 .ס"מתים ורק ביטולם מן המצוות הוא שממיתם וכדברי הש
 דאתמר דגים וחגבים אינן טעונין , פקודא בתר דא לדון בדיני חגבים,)ב"רעח ע (ל" וז814

 אלא דאתמר , אינן צריכין שחיטה הכי מארי מתניתין,שחיטה אלא אסיפתם היא המתרת אותם
 אוף תלמידי חכמים מארי מתניתין חיותיהו , מה נוני ימא חיותן בימא,בהון ויגוע ויאסף אל עמיו

 ואי ,דמתניתין דבה אתרבו תניני ימא) א תנאין"נ( תנינא , ואי אתפרשן מנה מיד מתים,באורייתא
 אבל אדם דאינון מארי , אינון מייתיןלמיא ולא ידעין לשטטא) א יפלון"נ(אינון ביבשתא יעלון 

 , דאינון מארי מתניתין, בהו אתמר וירדו בדגת הים ובעוף השמים, אינון לעילא מכלהו,קבלה
 בזמנא דתנינן מארי משנה ,תניניא התנין הגדול נחש בריח לקבל והבריח התיכון בתוך הקרשים

, אחרי זה היא לדון בדיני חגביםהמצוה : תרגום [אית בהון מחלוקת ומקשין דא לדא בלע לחבריה
כך בעלי משנה , אלא אסיפתם היא המתרת אותם, דגים וחגבים אינם טעונים שחיטה, שכבר אמרו

כך , כמו דגי הים שחיותם בים, "ויגוע ויאסף אל עמיו"אינם צריכים שחיטה אלא כפי שנאמר בהם 
שהמשנה שעל ידיה , וולמדנ. ואם פורשים ממנה מיד מתים, ח בעלי משנה חיותם בתורה"ת

שהמה , אבל האדם, ואם אלה שביבשה יכנסו למים ולא ידעו לשחות הם מתים, התרבו תניני הים
שאלה הינם בעלי " וירד בדגת הים ובעוף השמים"ובהם נאמר , הם למעלה מכולם, בעלי קבלה

ה שלמדנו ובשע". והבריח התיכון בתוך הקרשים"נחש בריח כנגד , השני הוא התנין הגדול. משנה
 .ל"עכ, ]בולע את חבירו) 'והא(ומקשים זה על זה , בעלי משנה יש בהם מחלוקת
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 שהן כנגד , תרין דרגין לדגים ולנוני ימא815 ולזה אמר,)א"ע' ז ח"ת( שבינה מתפשטת עד הוד
  .ה"נו

 ,א אלא שזה ימינא וזה שמאל,816ה הן תרין פלגא דגופא" כי נו,ואמר עינא לשון יחיד
 ואינון )ב"ט עדף קכ(ר "ש בא" כמ,מ שני עינים הן" ומ,'וכאן ששניהם ימינא לכך הן נחשבין לא

לא הוה הכא , )א"קל ע(  וכן אמר שם,817שמאלאד כולא הוה ימינא לא הוה ,תרין ואתחזרו לחד
 רפט( ז" וכן בא,818כ עינא חד ולא תרין" ובג,שמאלא ותרווייהו בדרגא חד סלקי וכלא ימינא

ה שהן היכל שני "דנו  ובפרשת פקודי בהיכלות,819'ק תרין בחד שקילן כו"עינוי דרישא דע ,)א"ע
 , תרין ירכין דסמכין לאורייתא,נביאן דאינון סטרין עילאין) ב"רנז ע פקודי(ש שם " כמ,ושלישי

דף רמז ( ואמר שם ,820'וג' אינון נטלין להיכלא דתרין רוחין ביה דאינון נוגה וזוהר והן היכלות ב
נ " וכד מתגלגלא כדין אפיק נהורא דנציץ וזיהרא ה,נהיר האי רוחא כגוונא דחיזו דעינא) א"ע

ט רמ( וכן אמר שם ,זהר כן אלו שני רוחין נקראין נגה ו, וכמו שהעינים הם מאורות האדם,821'כו
 אילין אינון קיימין לאשגחא על כל )א"רנ ע( ואמר שם ,'א ערכתי נר כו" והאי איהו נר כד)א"ע

 ואקרון חלונות והיינו דכתיב משגיח מן ,דצערין לון שאר עמין ודחקין לוןדצערי נון מארי אי
 משגיח מן , בההוא זמנא מה כתיב)ב"רנ ע(  ואמר שם,822' ואילין קיימין לאסתכלא כו,החלונות

ה אשגח על עלמא אסתכל באילין חלונות ובאילין " וכד קב,'החלונות מציץ מן החרכים כו
 שימינא יותר ,עיינין ימינא ושמאלא'  וחלונות וחרכים הם ב,ש" ע823'על כולא כוחרכין וחייס 

 ולבתר , דחמי ולא חמי כל מה דאצטרך,ש שם מציץ כמאן דאשגח מאתר דקיק" וז,רחמים
 והוא עינים שהם אור ,וסימניך באור פני מלך חיים) א"דף רמז ע( ואמר שם ,משגיח מן החלונות

ה נקראים " ולכן נביאים שהם דרגא דנו,'לכו ונלכה באור ה) א"דף קל ע(ר "ש בא" כמ,'ה
לרואים לא )  יישעיה ל( וכן ,לנביא היום יקרא לפנים הרואה) ט ט' מואל אש(ש " כמ,רואים

 ,נביאים וחוזים 825ש בתיקונים" כמ,824ה"דרגין נו'  שהן ב,נקראו חוזים} א"ז ע{ וכן ,'תראו כו
, )במדבר יב ו(' במראה אליו אתודע כו'  יהיה נביאכם האם, )ירמיה לא ב( נראה לי' המרחוק 826

 וכלן נקראו ,827'מאתר דא ינקי כל אינון מאריהון דחכמתא כו, )ב" רנז עפקודי זהר( ואמר שם
וראיתי  )ב יג(  וכן בכל קהלת אמר,))י לא( אבמדבר י( והיית לנו לעינים ,ש עיני העדה" כמ,עינים

                                                           
 ,ל"חזשמא כוונתו לשני מימרות  או , הואגירסתווהוא כנראה  ,ב"ר קכט ע"האמקורו מ 815
 ז"א על ת"בבהגר' וקצת יסוד לדברים עי. 'נוני ימא'ואילו בזוהר שמיני איתא ' דגים'כתוב ' שבגמ
חביריו והוא עולה בקנה אחד עם מה שנתבאר לעיל בשם י ו"רשבל כוונה ה'נוני ימא' ש,ב"מב ע

  .ק לבעלי קבלה דווקא"א שכוונת הזוה"הגר
 .' דחבריה איהו עביד כוהכל אומנותי) ד"נא ע(ח בסופו "תזג מביאו מ"ע' לקמן ז 816
 ].הכל הוא ימין ואין שמאל', והם שנים וחוזרים להיות א: תרגום[ 817
 ].ולא שנים' אין כאן שמאל ושניהם עולים במדרגה אחת וכולם ימין ולכן עין א: תרגום[ 818
 ].ק הם שנים שנשקלו יחד"עיני הראש של ע: תרגום[ 819
והם לוקחים להיכל , שני ירכים שהם עמודי התורה, נביאים הם צדדים עליונים: תרגום[ 820

 ].'והג' והם ההיכלות הב, ששתי רוחות בו הרי הם נוגה וזוהר
מוציא הארה של ניצוץ , וכאשר מתגלגל כך, מאיר רוח זו כצבע הלבן של העין: תרגום[ 821

 .]כ"וזוהר ג
אלה הם העומדים להשגיח על כל אלה הבעלים המצערים את אותם שאר העמים : תרגום[ 822

ואלה עומדים " משגיח מן החלונות"והוא כעניין שנאמר . ונקראו חלונות, ודוחקים אותם
 .]להסתכל

ה "וכאשר הקב" משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים", באותה עת מה נאמר: רגוםת[ 823
 .]מתבונן באלה חלונות ובכל החרכים ומרחם על הכל, משגיח על העולם

והם , שהם שנים רואה וחוזה, נביאים היו במדרגת העינים, ל"א משלי כב יב וז" גר' עי824
לכן כתיב בנבואתם , פקלריא שאינה מאירהאחרונים ראו באס', נביאים ראשונים ואחרונים וכו

 .ל"עכ, חזון שהוא מתרגום של מראה ופחות ממנו
 .ב שנביאים וחוזים הם נצח והוד"ז לב ע"א בת"דבריו של הגר' וכן עי, א"דף ב ע 825
 .ז ליתא בדפוסים שלנו"ז כ"בת 826
 ].ממנו יונקים כל אלו בעלי חכמה: תרגום[ 827
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 )828זדף קל(ר "ש בא" כמ,א"גוונין בעינים דז'  ונראין ג,דעת ולבי ראה הרבה חכמה ו)א טז(, 'כו
ואטמירו גו ' הניצנים אילין אבהן כו) ב"דף א ע(בראשית ' ש בפ" כמ,ה"ואבהן דכלילן בנ' נגד ג

עיינין ' א ז" וכן בעין דז,)ב"קכט ע( ר"ש בא" כמ,ק"חוורין בעינא דע'  וכנגדן ג,829נביאי קשוט
 עינא פקיחא )א"ב קל ע"ט עדף קכ(ר " בא,פ עינא"ק ז"דע וכנגדן אמר בעינא ,דאשגחותא

 עינא דלא אידמיך ולא ,833)ד( עינא דאשגחותא ,832)ג( עינא קדישא ,831)ב( עינא עילאה ,830)א(
 וכנגדן אמר כאן ,836)ז( עינא דהוא קיומא דכלא ,835)ו( עינא דהוא נטורה דכלא ,834)ה(נאים 

נגד קיומא ) ה( תדירא ,)ד( ונטיר ,)ג(ם  דלא נאי,)ב( פקיחא ,)א( אשגחא ,פרא דצניעותאבס
 באשגחותא עילאה ,837אי אסתים רגעא חדא לא יכלין לקיימא כלהו, )ב"ר קכט ע"דא( ל"דכלא כנ

ס " דנהירו דביה הוא מ,)ר"שם באד( ל"נגד עינא קדישא כנ) ז('  בנהירו כו,נגד עינא עילאה) ו(
  .838 שקדש בחכמהכידועס נקרא קדש " ומ,דנהיר ביה
והלכת  'עיניך בשדה כו )רות ב ט(  ונאמר,הלך אחר עיניו 839מ"ש בכ" וז- הגהה*

  .'כי עיניו על כל דרכי כו)  יטירמיה לב(ש " וז,אחריהן
  
  .תרין נוקבין דפרדשקא ואתער רוחא לכלא) ו ז(

 )ב"קל ע (ר"ש בא" כמ,840 הוא חוטמא-תרין נוקבין דפרדשקא ואתער רוחא לכלא 
 האי חוטמא הוא פרדשקא ,843תקונין'  והם ב,842חד חיין דחיין ומ841דחוטמא מחד נוקבא חיין

                                                           
וי כד אתפקחן אתחזון שפירין כהני יונים בסומק ואוכם עינ, ל"ב וז"ל קלו ע"לכאורה צ 828

, ]כאשר נפתחים העינים הם נראים יפים כאלו היונים באדום ושחור וירוק לבן: תרגום[וירוק חוור 
  .ל"עכ

 ]ונעלמו בתוך נביאי האמת' הניצנים אלה האבות וכו: תרגום[ 829
 .א"בא' כנגד תיקון ב 830
 .א"בא' כנגד תיקון ו 831
 .א"בא' ן זכנגד תיקו 832
 .א"בא' כנגד תיקון א 833
 .א"בא' כנגד תיקון ג 834
 .א"בא' כנגד תיקון ד 835
 .ע למה לא נשנו התיקונים כסדרן"ל צ"פ מכל הנ"עכ, א"בא' כנגד תיקון ה 836
 ]הכל לא יכול להתקיים', אם נסתם רגע א: תרגום[ 837
 .ל"עכ,  חכמה עלאה קדש אקרי,ל"א וז" רצז עהאזינוזהר '  עי838
 .ב"ט עסוטה  839
הנה , התיקונים הם כוללים כל התיקונים שלפניהם'  ואלו ב,ל" וזא יח"ש א"פת'  עי840

שלכן , ימי הבנין' החוטמא הוא כולל כל הפרצוף כמו שסוד הברית הוא חותם כל הגוף ויסוד כל ז
כמו כן בראש בגלגלתא החוטם הוא , ובו נכללים כל האיברים, בו ניכר הפרצוף בין דכר לנוקבא

ש אריכו דחוטמא "א נקרא כן ע"שא, שלכן זה ההפרש, רותא דפרצופא וניכר בו כל פרטיושפי
וענין החוטם הוא קיום כל הגוף ', ש זעירו דחוטמא בסוד הקצר בזעם כו"א ע"וז, בסוד ומאריך אף

 והענין כי שם שורה רוח האדם שהוא עיקר ,ש ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה"כמ
' וכושהנפש הוא למטה ממדרגתו והרוח בא לתקן הנפש ) ד" לז עא לקמן"ליקוטי הגר' יע(מדרגתו 

 ושם הם בסוד החושים שהם ,הראש בכל פרצוף הוא סידור הנהגת המעשה המסודר בגוף
 והמוחין וכפי הסידור המחשביי כך ,המעברים אשר מקבלים כח הציור מכלי המעשה אל המחשבה

שכתב א "ב פ ע"ו ביאורים ח" לש'ועי. ל"עכ, ת"לי המעשה בזהם אמצעיים להיות מעבר אל כ
ד ואורות "שכן אורות האוזן הם שורש הת, וכן הוא כאן. ף הם כוללים את כל העולם"שאורות אח

 .ד"ב ת"שכן הוא כללות הי, ד"ג ואורות הפה הם סוף הת"החוטם באים מהת
יש , באר שכאשר דבר זה מתגלהומ. א"ה לא ידון דמכאן באה חיות לז"ב ד"לקמן לד ע'  עי841

ז " סתם דעוה'ןחיי, 'א יח"ש א"פת' ועי .בעולם ברכה של אריכות ימים כמו בדורות הראשונים
שהם תפילה , ש פרק יט"וע, ב"הרי הם חיי הנצח שבעוה הוא החיים האמיתיים' ןחיין דחיי'בגבול ו

  . ה חיי עולם"ה חיי שעה ותורה ה"ה
שכאן הוא מקום הגילוי של סליחת כל העוונות שביום , מלחמתס "ה וז"ג ד"לקמן לה ע' ועי

לקמן יח ' עי. שכן מגילוי בחינה זו הוא שבאים החיים' כתבנו לחיים'ולכן אז אומרים , הכיפורים
'  עי.אמר סלחתייעבור רוחא דחוטמא ותכדי שמתחת לחוטמא בר ָע אין ֵׂשד"שבת, קאיםד "ע

  . זה השפע נשאר פשעלולא ש, ה ואמר דכתיב"א ד"לקמן יט ע
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רפט (ז " ובא,844 והיא נחת רוח דרוחא דנפיק מהכא,א וקרינן ליה סליחה"דביה נשיב רוחא לז
חדו שלימא נחת ' א כו"חוטמא בהאי חוטמא בנוקבא דפרדשקא דביה נשיב רוחא דחיי לז) א"ע

 שני פרדסקין )ז"ו מ"פ( ש על אהלות"ש הר" כמ,846ופרדשקא הוא עמוד חלול פתוח, 845'רוח כו
ת אין " כמו בכל ז, ולכן בכל תיקונים אין בו נקב רק בחוטמא,א" דרדל847 ובו מתלבש יסוד,'כו

 כמו ,כידוע ושניהם נקובין לחוץ ,ביניהם'  רק ביסוד ויש בו שני חללים ודופן א,בו חלל ונקב
 848א" בז)א"רצד ע (ז"בחוטמא אמר בא כן , וכמו שאחד הוא ימין ושני להשפיע לשמאל,בחוטם

ק " אלא דבע, מחד תננא ואשא ומחד נייחא ורוחא טבאביןנא סבא אוקים הני תרי נוקרב המנו
 במקדשא דעבד )א"ב עדף רמ(פקודי ' ש בפ"כמ*  והוא דרגא דיסוד,849כלא ימינא וכלא נייחא

איהו נייחא דביתא שלמה איהו תקין ליה ברזא דההוא נהר דנפיק מעדן דאיהו שלמא דביתא ו
ד כתיב " וע,850כד אתא שלמה ואתקין מקדשא ההוא מקדשא אתקין ברזא דחביבו דנייחא' כו

הלא אבקש לך מנוח ) א רות ג( וכן אמרה נעמי 851הוא יהיה איש מנוחה) כב ט' ה א"ד(בשלמה 
  .852'כו

                                                                                                                                                                      
א "י עלקמן  'אמנם עי. בחינות אלו המה יסוד ומלכות' שב, ה וההוא"א ד"ע' לעיל ו'  עי842

' ועי. והוא בסוד בריה דדוד. וזהו סוד הנחיר השמאלי,  אלא רק עטרת היסודבחוטמא' שאין נוק
ה רק הארת נקב  ואז הי,מלכות לבד' א הם היו מאירים בבחי" המלכים דמיתו בז,ל"ב ז"ע עג ע"ב

 וכבר ,כ בעולם התיקון אז היה בסוד הארת הקו" משא, ונפלו ונשברו, ולא היה להם יסוד,השמאלי
עטרת '  שהוא בבחי,של החוטם' הנקב הב'  שאפי,ו"ק לא היה שבירה כלל ח" שבע,ביארנו למעלה

 , דנקב הימיני שתמיד היה בחיבור היסוד, ושם הוא בסוד דוד מלך ישראל חי וקים, היה חי,היסוד
 הם שורש ,ק"נקבים של החוטם דע'  ואלו הב,אבר חי'  ותמיד היה בבחי,ק אין הזווג נפסק"כי בע

 ולזה אמר מחד נוקבא חיין שהוא ,ל"יסוד ומלכות כמש' כ בחי" ששם ג,א"הנקבים דחוטמא דז' לב
 כי בו היה , חייםא אין שם" כי בנקב השמאלי של ז, ובו אין שייך לומר חיין דחיין,בנקב השמאלי

ל חיין לשורש החיים של נקב " ר,כ בנקב הימיני הוא חיין דחיין" משא,המיתה בסטרא דמלכות
ואילו הנקב , ב שנקב הימין של החוטם הוא כנגד משיח בן יוסף"ע עד ע"ב' ועי. ל"עכ, א"הימיני דז

  .853לקמן הערה ' ועי, השמאלי כנגד משיח בן דוד
תרין 'תיקונים שונים שכן נקט כאן בלשון ' דמפרש שהם ב, ה וההוא"א ד"לעיל ו ע'  עי843
.  לשון יחיד- ' עינא'בשונה מתיקוני העיניים בהם נקט בלשון , והוא לשון ריבוי וכפילות' נוקבין

' ועי. דברים שונים' לבתיקונים והם משמשים ' שיש כאן ב, ה ואמר בעינא חד"ג ד"לקמן ז ע' ועי
ג שבאמת לאמיתה "אע, שכאן הוא שורש כל ימין ושמאל שבתחתונים, ד"ב צו ע"ו ביאורים ח"לש

 .במקום גבוה כזה הכל ימין ואין שמאל כלל
ששם , לכן גם החוטם. שכן הוא נייחא דעילאין ותתאין', נח' 'שיסוד נק, א"ע עד ע"ב'  עי844

 .'נחת רוח' 'נק, היסוד' בחי
ושמחה ' א וכו"משיב רוח של חיים לז, בנקב שבחלול שבו, בחוטם זה, חוטם: רגוםת[ 845

 .]'שלימה יורדת רוח וכו
 ופרדשקא פירושו ,בין הנקבים' ל בתוך החוטם מפסיק עמוד א"ר, ל"ב וז"ע עג ע"ב'  עי846

כל כ היה ה" שאל,הנקבים' י העמוד הזה יש היכר והבדל בין ב" וע,ד"לס' ש הגאון בפי"עמוד כמ
 והרקיע הוא ,נ"ד ומ" שהם סוד מ,ס יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים" וז,'נקב א

 ,להוציא זרע והוא הימיני'  א,נקבים' ד שכמו שביסוד יש ב"לס'  וכתב הגאון בפי,העמוד המפסיק
  וכמו כן,השום] קליפת[ וביניהם מחיצה מפסקת כמלא ,והנקב השמאלי להוציא המותרות לחוץ

, הנקבים' י האי פרדשקא ניכרים הב" ולכן ע,היסוד' א ועט"ק ששם יסוד דרדל"כאן בחוטמא דע
 .ע"א כאן וצ"פ לכאורה לא משמע כדבריו בדברי הגר"עכ. ל"עכ

 .ג"ה ואע"לקמן ד' ועי. והוא כולל עטרת היסוד 847
  .א" דהיינו בענין ז848
ומאחד מנוחה ורוח , נן ואשמאחד ע, נקבי החוטם' רב המנונא סבא העמיד שב: תרגום[ 849
 ]ק הכל ימין והכח מנוחה"אבל בשל ע. טובה

תקנו בסוד אותו הנהר היוצא מעדן שהוא שלימות הבית , במקדש ששלמה עשה: תרגום[ 850
וכאשר בא שלמה ותיקן את אותו בית המוקד שתיקן בסוד של אהבה , והוא המנוחה של הבית

 .]ומנוחה
ר ולא היה לה שום שליטה "א נטמנת בתהו"בזמנו היה הסט, ל"וזא לא "דז' ש נוק"פת'  עי851

 ולכן אז היה זמן בנין ,ל" שעדיין לא הגיע זמן ביטולה לגמרי עד לע,כלל רק נשאר מציאותה לבד
מ שורש " מ,א הם כופים את החיצונים" שאף ששערות הדיקנא דז,ב"ע רכד ע" ב'ועי, ל"עכ, ק"בהמ

 רק אתה לא תבנה הבית כי דם שפכת ,ה"ה לדוד המע"בש הק" וכמ, ושם אין מנוחה,הדינים בו
שצריך ' ז שיש התעוררות הקלי" וכ, אחוז בשערות הדיקנא להלחם בחיצוניםה שכל עסקו הי,'כו

 ולכן עדיין אין זיווג שלם ואין מתקלא ,ללחום עמהם מסתמא יש הרבה ניצוצות שקועות בהם
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 ,י כי אותך ראיתי צדיק לפנ)בראשית ז א( ש" וכמ,כידועכן נח דרגא דצדיק ל ו-הגהה *
נח נייחא לעילא נייחא  )ב" נח עבראשית זהר(  ואמרו,'זה ינחמנו כו )בראשית ה כט( וכתיב
  .853לתתא

תאנא כד ' א כו"חוטמא דז) ב"דף קלז ע(ר " וכן אמר בא,גבורות' וביסוד קיבוץ כל הה
 ומהאי , וכולהו גבורן שריאן לנחתא מחוטמוי,אתחבראן כלהו גבוראן כחדא אקרי גבורה חדא

 ביעין 855 ושני עינים הן דרגא דתרין,כידועג " שהם ה,854'אלף אלפין וארבע מאה רבוא כותליין 
ר "ש בא" כמ856 לכן זכה יוסף לטוב עין,וחוטמא יסוד נפיק ביניהון ומתארך מהן וכולל אותן

 וכן ,858' תרין ביעין דדכורא דכל משחא ורבות כו)א"ו עדף רצ(ז " ואמר בא,)857א"ל עדף ק(
  .859ש" דהא במוחא תליין ע, תלה ביה ברכתא)א"ט עף רפד(בעיינין אמר שם 

                                                                                                                                                                      

 עד זמן שלמה ,פ שוה בשוה"א פב"בר עם זשתתח'  ולכן לא נשלם עדיין מדריגת הנוק,בשלימות
 שאז שקטה , רק שכתרו גדול מכתרה,הד דילי"ה שאז עלתה במדריגה הששית עד חב"המע

 וידוע כי סוד המנוחה , איש מנוחההז נאמר בו והוא יהי" וע, ואז כל החיצונים יכנעו,מלחמה
 בדרגא ה וכן שלמה הי,יק נח איש צד,נח' ש בפ" כמ, נייחא טבא נייחא דעילאין ותתאין,ביסוד

 .ל"עכ, דיסוד ולכן בימיו הייתה סיהרא באשלמותא
ת "ורו, זעירא' הענין כי בועז הוא הגואל בדרגא דיסוד ו, ל"א ז" אפיקי ים סנהדרין צג ע' עי852

פ "והוא ע(א "שם פד ע' ועי. ד בענין יבום"ז קו ע"א על ת"עוד בבהגר' ועי. כ"ע, היא נוקבא כידוע
 ואתקרי , ואתתקף על יצריה,נטר ברית, גבור, צדיק, ז בדיוקנא עילאה"בוע, ל"ז) ב"ח פה ע"הז

 .כ"ע, ודאי צדיק הוה, גיבור חיל
  .שהוא היה מעין עולם התהו, שזה היה תיקון המבול ,א יט"ש א" פת' עי853
וכל ', כאשר מתחברים כל הגבורות כאחד נקרא גבורה א, למדנו' א כו"חוטם דז: תרגום[ 854

 ]'וממנו תלויים אלף אלפים וארבע מאות ריבוא וכו,  מתחילים לרדת מהחוטםהגבורות
 ).ו"לש (ד"ע' וכ בדברי רבינו לעיל " וכן משמע ג, אמר כי הם תרין ירכין,'א ו"שער א] ח"ע[ ב855

ח שיצא כשהוא מבושם "ש גנאי לת" כמ,ל"ז רולא אתבסם לבה "ד ד"ח נא ע"א על תז"בבהגר' עי
 , והן אינן מתבסמין עד שימושא צדיק בצדק,' וכל בניך למודי ה,ח כידוע" תה נקראין"ו ונ,לשוק

אם כן יוצא שהכליות מתייחסים . ל"עכ,  כמו הכליות שאין טוחנין עד הזיווג,שיראין שלא יצא לבר
א "ו כללים ח"לש' ועי. אמנם בחינת הרגלין אינה מתייחסת לעניין הזיווג. וכן הביעין, לעניין הזיווג

הם באים בסוד תוספת מהמוחין ו ,הפנימים הם סוד תרין ביעין ואמהי " שכותב שנה,ג"ל ע
והרגלים עיקר תפקידם הוא להעתיק את האדם ממקום למקום ולתקן . ותוספת זו על ידי המזלין

 .את מה שלמטה ממנו
שיוסף זכה לטוב עין מאחר שזכה להארה מעין עילאה על ידי , ה ואמר"ג ד"ע' לעיל ב'  עי856

א "ע קעד ע"ב' והנה עי). ה ואמר דנהירו"ד ד"ע' ו(ס "הוא גילוי דמו' טוב עין'. רם זיווג בעליוניםשג
 ,א"שהתפלה הוא לעילא לעורר פקיחו דעיינין דז' וכתיב ויזעקו בני ישראל ותעל שועתם כו, ל"ז

 ,ב" כידוע שחכמה הוא שם ע,פ פקד הוא גואל האמיתי"ס הסימן שנמסר להם מי שיאמר ב"וז
מוחין והאיר חכמה במוחין ' א אז אשתלימו ד"י שנפקחו עיינין דז" וע,ד"ב הוא קפ"ואחוריים דע

 וסימן זה מסר ,ד"פ קפ" הרי שהם ב,דחכמה' כ סט" שהוא ג,א" וגם גוון חיוור בעיינין דז,הדילי
 הי שלכן זרעא דיוסף לא שלטא ב,ק" חיוורא דעינא דע, שהוא סוד טוב עין הוא יבורך,להם יוסף

ועוד שם כי , ק"ל בעינא פקיחא דע" עינא פקיחא כמש, שהוא נמשל לדגים ולנוני ימא,עינא בישא
 והוא יסוד עילאה , וראיתיה לזכור ברית עולם,ש בברית הקשת" כמ,כל זיוגא הוא בפקיחו דעיינין

'  הם בסוד גק" ורק בעינא דע,גווני הקשת'  והוא כולל ג, יוסף טוב עין הוא יבורך,חיוורין' דכליל ג
  .ל"עכ', תהיינה לראש יוסף כו' ש ברכות אביך גברו כו"אבהן דכלילין ביוסף כמ'  והם ג,חיוורין
 משום שזכה לאשתגחא בעינא ,עינא בישא' דתניא מפני מה זכה יוסף דלא שלטא בי: ל"ז 857

 שזכה משם, למה יוסף זכה שלא שלט בו עין הרע, למדנו: תרגום ['ד בן פורת כו"טבא עילאה הה
 .ל"עכ, ]'ד בן פורת וכו"הה. להשגחה בעין טובה עליונה

 ]שני הביצים של הזכר וכל שמן המשחה: תרגום[ 858
 .ס והיא דוגמת תיקון היסוד הרי הוא באמה"דהיינו שהארת הלבן בעיניים הוא ממו 859
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 וכן חוטמא הוא ,860הביעין} ב"ז ע{ויסוד עולה יותר למעלה ומתחיל למעלה מן 
 בסוד 862ש" כמ, מעלה למוח ומוריד משם בסוד דעת861ג" והה,מתחיל יותר למעלה מן העינים

 והוא ,כידועריד משם  וכן מו864 עולה לדעת863 וכן היסוד,'האשה ריח ניחוח ל )ויקרא א ט( 'פ
 ובחוטמא הוא ריח ,בן פורת עלי עין )בראשית מט כב(  לכן נאמר ביוסף,גבוה יותר מן העינים

 וכן התבסמות הדינין הוא בחסד , שהוא ביסוד,)א"ז ע( ל" נחת רוח נייחא דרוחא כנ,הניחוח
ש " וכמ,866 דקרבנא865 וכן התבסמות הדינין בחוטמא בתננא,ז"ר וא"ש בא" כמ,שמתגלה ביסוד

את ריח ' ה ובגיניה אתמר וירח , בוירח, באן סליק867י" והאי ח))א"מד ע( ב"פז עדף (ח "בתז
 תאנא כד )ב" עדף קל(ר "ש בא" וז,י עלמין דכל צלותין לגביה"י ברכות ח" והוא ח868'הנחוח כו

 אני מתפלל לבעל החוטם אני 869הוה רב המנונא סבא בעיא לצלאה צלותא אמר לבעל החוטם
  .י עלמין" שהתפלה בצדיק ח870 וידוע,ותהלתי אחטם לך) ישעיה מח ט( והיינו דכתיב ,מתחנן

דכלילן דא  ז"ש בא" כמ,כ מלכות בו"מ כלול ג" מ,ג שאמרנו שחוטמא הוא יסוד"ואע
פ " ולזה אמר ב, וכן בחוטם,872נקבים ימין ושמאל'  ולכן בו ב,871 והן יסוד ועטרה שלו,בדא

 זהרש ב" כמ, שכולל שתי רוחין יסוד ועטרה, לבנת הספיר והן נגד היכל,873'כו לבעל החוטם
א חוכל אינון נשמתין דאינון זמינין לאתפר'  בהאי היכלא אית רוחא כו)ה רמודף רמ(פקודי 

                                                           
ו ביאורים "לש(שהוא התחלת היסוד מבפנים ת " בסוף התכלומר .דהיינו בטיבורא דגופא 860

 תו אתפשט האי תפארת , ובטבורא שלים,מטבורא שארי, ל"ב ז"ר קמא ע"אד' ועי). ב"ב י ע"ח
 ותאנא בהני מיעיין ,ר כל רחמין וכל סטרא דרחמיתקן מעוי דדכורא ועייל ואתתקן בהאי אתואת

ובטבור , מתחיל מהטבור: תרגום [אתאחדן שית מאה אלף מארי דרחמי ואתקרון בעלי מיעיין
טת תפארת זו ונתקנים המעיים של הזכר ועולה ונתקנים באותו המקום כל עוד מתפש. נגמר

באלה המעיים נאחזים שש מאות אלף בעלי רחמים וקרויים , ולמדנו, הרחמים בכל צד של רחמים
 ז"א על ת"בבהגר ' ועי).448הערה ' עי (זה יסודמעוי א ש"ב יח ע" יהל אור ח'עי. ל"עכ, ]בעלי מעיים

 ,הכליות דסיום תפארת הוא בטבור' צדיק במקומו אור הגנוז והתחלתו מטבור על ב, ל"זד "נ ע
' ועי. ל"עכ, )א"אדרא דמשפטים קכג ע ( ומשם ולמטה מעוי בדעת אתתקן)ב"קמא ע(ר "ש בא"כמ

כ "ע , באויראדפרחגדלא  מ,חסד הגנוז ביסוד שעולה לאוירא ובוצינא עילאה, ל"א יח ז"ש א"הפת
  ).ב"ב ע"ז מ"ת' עי(

ן למוח "מכיוון שבהעלאת מ אבל ,כלולים ביסודאף הם ח "שהעל גב  ואף .כלולים ביסודה 861
היורדת ממעלה  פעולה שאינה כדרך כל השפעה וזהו ,צריך לעלות ממטה למעלהן "המו, עסקינן
כל להתגבר על שעניינם  ות גבור ידימדרכו של עולם יכול לבוא אך ורק עלכל שינוי ממילא . למטה

עולה ן " מכלב שמבאר ש"ע קפז ע"ב' ועי. ג"ההן אינו יכול לעלות אלא על ידי "ולכן המ .מצב קיים
ו "ענין רי' עי (גבורהסוד בו הוא "ורי', ויעבור'שב' ו"רי' 'ן הוא מבחי"של הבשרשו כן ן ש"י שם ב"ע

 שתמיד חסדים מתפשטים ורק גבורות עולים ,ע טעם לדבר"ועוד אומר שם הב). א"ז סג ע"בת
  . בבחינת אור חוזר

' ד וירח ה"א הה" כל ריחין דקרבנין וקריב לון לגבי או,ל"ד ז"ח מג ע" כוונתו לתזלכאורה 862
את ריח ' ד וירח ה"הה. א"כל הרוחות של הקרבנות והקריבו אותם לאו: תרגום [את ריח הניחוח

  .ש"עיי, ד"כ עב ע" כוונתו לשעהעוד יתכן לומר שאולי .ל"כ ע]הניחוח
  . דהיינו אמה863
 .'ח שבירה פרק ג"ע'  עי864
 .עשן' פי 865
ואילו התיקון של נקב שמאל הוא באש שעל , א שזהו התיקון של נקב ימין"ר קלח ע"אד'  עי866

ן והוא הגורם את "שעליית עשן הקרבן הוא בסוד העלאת מ, א"ט ע"ע ע"ב' ועי. גבי המזבח
  .התיקון
 .ל חי- א שםיסוד הוא לכינוי 867
 ".]את ריח הנחוח' וירח ה"ובגללו נאמר , "וירח"ל? י זה לאן הסתלק"וח: תרגום[ 868
ב מאריה "ר ריש קל ע"אד' ועי (למעלהו מיסוד וא עלייה וה.ן" העלאת מעניינהתפילה והנה  869

שוט פזה דבר  ו.ס"למועולה עד  יאב שה"ע עט ע" ב' ועי).א"שעניינו יסוד דכתר דא, דחוטמא
 ).519 (ש הערה"וע'  ביה סליקו וכוד" ד עבעקבות דברי רבינו לעיל

  .א שהקרבנות הם התפילה"גרבהש ב"עו ,ל"א הנ"ח מד ע"תז' עיו, ב"מ פנחס רמד ע"רע' עי 870
המלכות כלול ביסוד של א ושורש "אין מלכות ניכרת בא, ל"ל וז"ה ועוד נ"ג ד"ע' לעיל ה'  עי871

 .ל"עכ, א בעטרת של היסוד"א
 .נקבים'  שגם באמה יש בב" בכורות מד ע' עי872
 .'אני מתחנן' ו'אני מתפלל' 873
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נפיק רוחא אחרא לשמאלא דאתחזי ואתגניז ואתכליל ' זכאין דכורין לימינא כלהו נקיט להון כוב
ולבתר ' וכד אילין נשמתין נוקבין נפקין כו' א כובהאי רוחא קדמאה ואינון חד כלילין דא בד

) ב"דף מא ע(ובפרשת בראשית , ש"ע'  כו874אתכלילו רוחא דא דשמאלא ברוחא דא דימינא
 לשמאלא אית רוחא דאקרי ,דא הוא לימינא' אית רוחא דאקרי ספירא כו' היכלא קדמאה כו

יוסף ) א"דף מה ע(ש שם " כמ,ש יסוד"מ נקרא ע" ומ,875' ודא אתכליל ברוחא קדמאה כו,לבנה
א " וכן ז,ש היסוד" וכן החוטם נקרא ע,876'הצדיק עמודא דעלמא נטל היכלא דספיר רוחא כו

באמציעתא דהיכלא דא נעיץ חד  )א" עבמ(  ואמר שם,פ שביסוד נכלל עטרה"ק אע"נקרא ו
וכן  ,דהאי עמוד סליק בכלהו, )ב"רמו ע(  ואמר שם ובפרשת פקודי, והוא פרדשקא,'עמודא כו

זהר ( 877ק ולכך נקרא כל" וידוע שיסוד כולל כל הו,פרדשקא הולך עד המוח בכל התיקונים

א"בראשית יז ע
878
 וכד ישלוף דא כל רוחין )ב"ל עדף ק(ש " וז,)879א"ג עדף קמ(ר "ש בא" וכמ,)

' רוחי אינון דכלילן ג' ג' א ואינון שיתא כו" ומאן אינון כתרין קדישין דז,דלתתא יתערון עמיה
רפז ( ואמר בפרשת האזינו ,כידועי " ויסוד כליל כל נה,י"ת כלולין בנה" והם חג,880ניןאוחר

תהלים פט ( דכתיב 881ואינון כרסי יקרא דמלכא' ושמשא כו' וסיהרא קרייה דוד מלכא כו) א"ע
 ר שם"ש בא" וז, והן כאן חוטמא,נ בחד דרגא הוו" ה882 צדיק וצדק,צדק ומשפט מכון כסאך) טו

 הא ,883י דעלייהו"שיתא אינון ורוחא דע' מעלות לכסא כו' ו'  שיתא רוחין כוואינון )ב"קל ע(
                                                           

, וכל אלה הנשמות העתידים להתפרש לצדיקים זכרים לימין', בהיכל זה יש רוח וכו: תרגום[ 874
' ואלו א, ל הרוח ראשון הזוהוציא רוח אחר לשמאל שנראה ונגנז ונכל' וכו, כולם לקח אותם

ואחר כך נכללו רוח זו של שמאל ' וכאשר אלו הנשמות הנקבות יוצאות וכו. 'נכללים זה בזה וכו
 .]ברוח זו של ימין

לשמאל יש רוח . זה הוא לימין' יש רוח שנקרא ספיר וכו' ההיכל הראשון וכו: תרגום[ 875
 .]'וזה נכלל ברוח הראשון וכו, שנקראת לבנה

 ]'לקח היכל הספר רוח וכו, עמוד העולם, יוסף הצדיק: תרגום[ 876
ס מחסד עד הוד ויסוד "ק שלו שהם ה" מדותיו שבויכל פרט, ל"א יא ז"ש גדלות דז"פת'  עי877

דהיינו שבו הם מסודרים לירד לעולם שלמטה , ש פתח יז"וע. ל"עכ, אינו רק הכללות לבד שבו
כ " ונקרא ג,עליו עומד כל הבניןכן  ש, יסודנקראהוא שלכן , שם שער הפרצופים ב' ועי. ממנו
 , מכל האברים ומתקבץ שםדאז השפע יורש כי נודע בעת היחוד .ג אברים שבו"ת בכללות תרי"ברי

 וכן בנקבה בעת החיבור מתעוררים כל ,והוא הטיפה שבו יש ציור כל אברים שבולד כנודע
 .האברים שבה לקבל השפעת הזכר ביסוד שבה

, ואתחבר כלא בעמודא דאמצעיתא, לית זרעא דאזדרע בר ברזא דא: רךוזה לשונו באו 878
אין זרע שנזרע : תרגום [דאחיד לכלא בנהירו דתיאובתא, ואפיק יסודא דעלמא ובגין כך אקרי כל

שכן מאחד " כל"והוציא את יסוד העולם ולכן נקרא , חוץ מסוד זה והתחברו כולם בעמוד האמצעי
 ].את הכל בהארה של רצון

 והאי הוא דכתיב , דכליל שית בקרטופא כחדא,"וצדיק יסוד עולם"תאנא כתיב :  באורךל" וז879
י פסחים ל "רש' עי[שכולל שש בבקעה , נאמר וצדיק יסוד עולם, למדנו: תרגום [שוקיו עמודי שש

 ].וזה הוא שנאמר שוקיו עמודי שש' כא] ב"ע
הכתרים הקדושים ? ומי אלה. כל הרוחות שלמטה יתעוררו איתו, וכאשר יוצא זה: תרגום[ 880

 .]האחרונים' רוחות הם שכלולים בג' ג' ואלה השש וכו. א"דז
 .]ואלו הם כסאות הכבוד של המלך' ושמש וכו' וכו, והירח נקרא דוד המלך: תרגום[ 881
 בהאי , מאן לך רב בחכמתא כדוד מלכא ושלמה מלכא בריה,ר יהודה" תאנא א: באורךל" וז882

 דהא דיליה הוא דכתיב פתחו לי , וסיהרא קרייה דוד מלכא צדק,י אליןכתרא דאשתמודע בבריית
 שלמה מלכא הכי נמי ואיהו אתקרי צדק ושמשא דאתקרי בברייתי ,ה-שערי צדק אבא בם אודה י

 צדיק וצדק הכי , ואינון כרסי יקרא דמלכא דכתיב צדק ומשפט מכון כסאך,ברית איהו אקרי משפט
באינון ברייתי שבעה רקיעין אינון '  ואפי,תרין אוקמוה תשעה אקרוןכ'  תאנא ז,נמי בחד דרגא הוו

באותו , מי לך רב בחכמה כדוד המלך ושלמה המלך בנו, יהודה' אמר ר, למדנו: תרגום [תשעה הוו
פתחו לי שערי "שנאמר , שהרי שלו הוא, והלבנה קראו דוד המלך צדק, כתר נודע בבריאות אלה

הוא " ברית"ושמש הנקרא בבריות . והוא נקרא צדק, כ"המלך גשלמה , "ה"צדק אבא בם אודה י
כ "צדיק וצדק ג" צדק ומפשט מכון כסאך"ואלו הם כסאות הכבוד של המלך שנאמר . נקרא משפט

, ]'רקיעים הם ט' ואפילו באלה הבריות ז', הכתרים שהעמדנו נקראים ט' ז: ולמדנו, הם' בדרגה א
שלמה הוא יסוד ש, ג"ע' לקמן י כןג ו"לעיל ד ע' ועי . ומלכותיסודהמה ' צדיק וצדק'אלו ' וב. ל"עכ

  .צדיקה  והוא'דנוק
שש אלה ורוחות דעתיק ימים ' מעלות לכסא וכו' ו' ואלה שש הרוחות וכו: תרגום[ 883

 ].שעליהם
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בחוטמא אשתמודע ) א"קל ע(ר "ואמר בא, ל"י כנ" שהיא דע884שבעה והוא גולגלתא השביעית
 וכן בחוטם ,885 והוא שיסוד הוא הדרת פנים,)ב"ז עדף קל(א " וכן אמר בז,'פרצופא כו

ק אריך " חוטמא דע)א"ד עדף רצ(ז "ש בא"מק חוטמא אריך כ" שבע,אשתמודע פרצופא
ש שם והאי חוטמא זעיר כד תננא שרי נפיק " כמ,א קצר" אבל דז,886ואתפשט ואקרי ארך אפים

) ב"קלז ע(ר " וכן אמר בא,דעתיקא} ג"ז ע{ ומאן מעכב להאי חוטמא ,בבהילו ואתעבד דינא
וכן נקרא על שם פנים 889, יןק אריך אנפ" וע,888א" ולכן נקרא ז,' כו887תאנא האי חוטמא זעיר וכד

וכולא תליין ) א"קלח ע(  ואמר שם,בחוטמא אשתמודע פרצופא ש"וז, של זעם ופנים של רצון
 איהו נטיל )א"ח עדף רנ( פקודי תש בפרש" כמ, והוא דרגא דיסוד דכלא תליא ביה,בחוטמא

ש נהר די נור "וז' ד כלהו קיימין בהאי כו"ובג' כלא וכד אתחבר בהיכליה כדין מתערי כולהו כו
 מסטרא )א"ז ה ע"ת(  שנקרא נהר די נור,א שהוא יסוד"כ בחוטמא דז" והוא ג,890'נגיד כו

 ,לא עתולהיכן שפיך על אשר קומטו ) ב"חגיגה יג ע(ש " וז)א"לט ע( ח"ש בתז" כמ,דשמאלא
 ,ל" והוא יסוד הנ, נהר יוצק יסודם,אשר קומטו ולא עת) ב טזאיוב כ(שנאמר ' ד דורות כו"תתקע

 , וזהו קומטו, שהן יצאו בדינין, בעולם התהו891ד דורות שיצאו בלא עת רצון"ואותן תתקע
ע "י אמר לברכה אלו שמקמטין א"ורנב'  נהר כו)א"חגיגה יד ע(  לכן,ל" כנ892בקמיטו דחוטמא

 ר"ש בא" כמ,893ל" והוא רוחא דחכמתא דיתער מהאי חוטמא לע,'ה מגלה להם סוד כו"הקב' כו
  .'י רוחא כו"א זמנא יתער עובההו894 )ב"קל ע(

לפי , )ב"ו ע(  ובעינא פקיחא תדירא,)א"לעיל ו ע( במצחא אתגליא בצלותא דתתאי ואמר
 וכל שבא בתוספות ,כ בתיקון יצאו ממצח הרצון" ואח,שהספירות בעולם התהו יצאו מעיינין

חסר א שי" אבל כל שבא בתחילה א,י תפלות התחתונים" ואינן באים אלא ע,חסרין לפעמים
  .895לעולם

                                                           
צ הם "שהרי עיקר דבריו כאן בסד, והנה קשה להבין כוונתו כאן. ר שם"דברינו באד'  עי884

ר מיחס את הגולגלתא השביעית לבינה "ואילו באד, ק"שכולל את כל הושהגלגלתא הוא היסוד 
ר שהגלגלתא השביעית היא "שמבאר בכוונת האד, ה והענין"ד ד"לקמן לה ע' ועי. ודעת המתפשט

ולכאורה נראה ליישב שכוונת רבינו לשני הבחינות . ר"ומשמע כפשטות דברי האד, ס"רוחא דמו
כ מיסוד עליון המתאחד בדעת "הוא כלול ג, חתון בזיווגכאשר מתגלה היסוד ת, כלומר. כאחד

  .ק העליון"הכלול מצד עצמו מו) ג"י ב ע"א על ס"בבהגר' עי(המתפשט 
 שלכן סריס אין לו הדרת פנים זקן והוא ,י יסוד"הדר זיו הפנים הוא ע, ל"א ז"ע ל ע"ב'  עי885

הוא מלשון המלך ' הדרת פנים'ש, ה היתה"א ד"ע' לקמן ט' ועי. ל"עכ, בסוד מלך הדר זקן התחתון
 .הדר

כ בהמשך "כמש, א כדי שלא יחרב העולם"א בז"מכאן רואים שיש התגלות תמידית של הא 886
 .לשונו שם

א מלא דינים "ז רצד מדבר על עצם היות ז"ואילו באד, ר מדבר על תיקון חטא העגל" באד887
 .מצד עצם מהותו

  .ק"והרי הוא פרצוף את כל היסוד כולל כל כן ה ש888
אמנם . ש כאן"כמ' שערי הזהר'נדפס ב' פנים של רצון'עד '' וכן נקרא וכו'התיבות מ 889

 .י תיבות אלו לא מופיעות בכלל"ואילו בכת, ה נפרדת"בדפוסים הורדנא ווילנא הם נדפסו כהגה
ובגלל זה כולם ' וכו, מתעוררים כולם, וכאשר התחבר בהיכל כזה, הוא לקח הכל: תרגום[ 890

  ].'וכו" נהר די נור נמשך"ש "וז' וקיימים בזה וכ
 .דהיינו שמכאן יורד השפע של כל הקומה לדרגה למטה ממנה

  .א"ר קכט ע"אד' ועי, ב שעת היא לשון של זיווג"לעיל ב ע' ועי. א"דהיינו ללא זיווג א 891
 והוא בסוד נקב ,ל" זב"קצב עע "ב ' ועי.דרך מישורמ לאפוקי דאתיא ,ב"קפד עע "ב ' עי892

  .ל"עכ, ומשם הוא האש של גיהנם) ב"בכורות מד ע(א המותרות ייסוד שמוצהשמאלי שב
 .ימות משיח בין דודקאי על  שזה ,ג" לקמן י ע' עי893
 .ש באדרא"ע, דהיינו בזמן ביאת משיח 894
ז הזכיר בביאורו את עניין עולם "א ובכ"הנה דבר כאן על עינא פקיחא שהוא מתיקוני א 895

, ד"ב עט ע"ביאורים חו "בלש' עי. ע מה שייכות יש בין זה לזה" צולכאורה, ק"התהו שיצא מעיני א
דמבאר שמכיוון ששניהם למעשה מאירים מכח האור , ב"א מה ע"כללים ח' וכן עי, א"ע' ודף פ

ועל אף שעיקר עצמות אור הנקודות אינו יוצא , הרי שעניינם שווה, ס תמיד למטה"הנמשך מהמו
כ שורש העליון "ס וא"ז השתתף בהם המו"עכ, ק" דאג"ג דס"אלא מהבחינות האחרונות דהס

תיקונים ' הא למדת שיש ב. ק"ס דא"דעולם הנקודות הוא תיקון עינא פקיחא קדמון והוא במו
   .א"ודא, ק והוא השרשי"דא, דעינא פקיחא
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'  מא, לפי שהנוקבין משמשין שני דברים, ובחוטמא תרין נוקבין,ואמר בעינא חד עינא
 ל"בחינות כנ' לפי שהן ב, )א"ע' ז( ל"נייחא כנ' תננא ובא' א בא"ש בז" וכ,חיין דחיין'  ומא,חיין

 ש" וכ896'א דבר א" שמשמשין אפילו בז,ה"כ בעינים שהן נו" משא,יסוד ומלכות, )ב"ע' ז(
 דחבריה איהו עביד הכל אומנותי )ד"נא ע( ח בסופו"ש בתז" וכמ, שהן תרי פלגי דגופא897ק"בע
  .'כו

 ,כל אשר נשמת רוח חיים באפיו)  ז כבבראשית(ש "כמ -ואמר ואתער רוחא לכלא 
 לפי שהן יסוד כלל ,ה'לבריה דדוד כו' וחד כו' א כו" חד רוחא נפיק לז)ב"ל עדף ק(ר "ואמר בא

  .לדוד' לו וא' כרסוון א) א"חגיגה יד ע(ש " וז,ל"המלכות כנ ועטרת ,א"הז
  .תיקונים' כ ז"ע

  
  .בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

 , מפרש כל אלו המאמרים וכל הפרצופים והתקונים-ואת הארץ ' בראשית ברא וגו
ו בפרק הזה פרשת " וכמש,898 על פרשת בראשית עד פרשת נח,מראש הכל עד סוף כל המדרגות

 ויאמר אלקים יהי ,' וירא אלקים את האור כו, ויאמר אלקים יהי אור, והארץ היתה תהו,בראשית
 , ויאמר אלקים ישרצו,ג ותוצא הארץ דשא"ובפ,  ויאמר אלקים תדשא)א"כ ע( ב" ובפ,'מארת כו

 וכולל את כל הפרשה באותו , והכל ראשי פרקים של הפרשיות,ויאמר אלקים נעשה אדם
 ד" ובפ,' ותולדות קין עד זה ספר כו,של קין והבל'  וכולל כל הפ,לד את קיןותהר ות, המאמר

 ויאמר ,יהי רקיע )א"לג ע( ה" ובפ,' ויראו בני אלקים כו,' ויאמר אלקים תוצא הארץ כו)ב"כח ע(
 וכולל כל ,' ויהי כי החל האדם לרוב כו, ויתהלך חנוך, הנפילים היו בארץ,לא ידון רוחי' ה

 ומפרש והולך עד סוף ,וראוי והתחיל מראש האצילות רישא ח,ת עד נחהפרשה של בראשי
הראשון בראשית ' ז מפרש הפ" וע, ראש האצילות,דגולגלתא דרישא חוורא'  והתחיל בז,העשיה

  .ו"כמש' כו
 901וספרין) 900י דניאל ז(ש "ע'  ספרא דצניעותא ספרא כו,899וסדר הכל על לישנא דקרא

)ה ואמר רעוא"ג ד"ו ע( ל"נשאז דינא יתיב כ} ד"ז ע {,פתיחו
' א( ל" וכנ, דינא יתיב באתריה,902

  .שהספרים הן המתקלא )ב"ע
שבתוכו מתלבש הצניעותא שנקרא , )א"ע' א( ל"והחכמה הוא גילוי של הצניעותא כנ

 ,)'ח אצילות א"ע( ס בחכמה" וידוע שמתלבש א,כלם בחכמה עשית) ד כדתהלים ק(ש " כמ,ס"א
ואת צנועים ) א במשלי י(ש " וז,י חכמה"ס מתלבש ע" א903לך שמכאן ואי,י הכל נעשה"וע

כי )  כגירמיה ט('  ונא,י שמתלבש באצילות"ס דע" ז,ימי בראשית'  ואמר צנועים שהן ז,חכמה

                                                                                                                                                                      

 שרשםשדהיינו (עולם הנקודות שיצא מהעינים ש כ"שמש ,ג"א צד ע"ו כללים ח"לש' ועי
על הכוונה התכליתית של ' עניינו ששרשו הוא בהשגחתו והנהגתו ית]) ק"דא [מהאשגחא פקיחא

ב סוף "ג ע(לעיל מציין על פי האמור ד ש"פז ע' ה חלק א"דע' ועי). ג"ע' ב י"וכן הוא שם ח(הבריאה 
קצת הארה מ שייך שגם בעולם התהו לבארוכוונתו . ק"דאס "מוב ד"ע מהושזה) ה רישא דכסופא"ד
  .שם וכדאמרןמ

בלא ' דרגל א, ג"ז צה ע"א ת"בהגר' ועי. הליכהבראיה והן בהן , מר כאילו היו דבר אחדכלו 896
  .חבירו אינו משמש לכלום

 ). ד"לקמן ט ע' עי(א "א וגם בא"שייך גם בז' תרי פלגי דגופא' 897
 הולך ממש על סדר המבואר ]ר"אד [י כאן באדרא זאת"הנה דברי רשב, ל"א ז"ע רנד ע" ב' עי898

 .ל"עכ, בראשית עד נח שבו כלל כל התורה וכלל כל העולמות וכל הנבראים' ל פד ונבנה ע"בס
סמוך את כל דברי הספרא דצניעותא עד לנקודה זו  ללאיזו תכלית טורח רבינוע "צקצת  899

  .ואולי כוונתו להורות שזו היתה כוונת בעל הספרא דצניעותא עצמו .פסוקב
 .' פתיחודינא יתב וספרין' :לשון הפסוק במלואו הוא 900
ה "ר'  גמ'עי (ה"ברהנפתחים ספרים ' גהאמורים בדניאל עניינם ה' ספרים' שהא" ה עז"ת ' עי901

 ).ב"טז ע
  .א"ר קכט ע"דהאממביא ש מה ש"יעוי 902
ולכן נקט רבינו , ס"א שזהו האופן היחיד בו יש גילוי של הא"א מט ע"ו כללים ח" לש' עי903
ס "ס בחכמה דווקא הוא שכל השגה שלנו בא"ור אכלומר לאחר התלבשות א' מכאן ואילך'בלשון 

  .היא אך ורק דרך חכמה
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והצנע לכת ' ממך כו דורש 905א"ה מה )מיכה ו ח( ש" וז,904'אם בזאת יתהלל המתהלל השכל כו
  .906 ויתהלך את אלקים) כדבראשית ה( ז נאמר" שע, שהוא הידיעה,עם אלקיך

דף (ש בפרשת פקודי " כמ,)ב יתהלים ס(ש במאזנים לעלות "ואמר דשקיל במתקלא ע
 דכורין ונוקבין דא עם , דאינון דאתנסיבו דשקלי במתקלא,אלין אינון דקיימין בקיומא) א"רנה ע

נון חבורא  ואי,סלקין ואתחברין כחדא' ד כתיב במאזנים לעלות כו" ע, ואלין אקרין מאזנים,דא
  .ה" עש907'ד במאזנים לעלות כו" וע,'דדכר ונוק

אל משה פנים ' ש ודבר ה" ע,ל לא הוו משגיחין אפין באפין"דעד דלא הוה מתקלא כנ
 ב לעיל( כידועא " שהוא זיווג או,)דברים ה ד(עמכם '  פנים בפנים דבר ה,)ג יאשמות ל(אל פנים 

  .)ב לא הוו"ע
לפני מלך מלך לבני ' ואלה המלכים כו) ו לאית לבראש(ש "ומלכין קדמאין מיתו כמ

  .ל"ז כנ"ר וא"ש בא" וכמ,' וימלוך וימת כו,וימת'  וימלוך כו,ישראל
 שאז חזר העולם ,)ג ושמות ל(ש ויתנצלו בני ישראל את עדים "וזיוניהון לא אשתכחו ע

 מלך ה"ד ד"ט ע( ש למטה" וימת כמ, שהוא מעולם התהו, שלכן חזרה עליהם המיתה,908לתהו

ש " כמ,909כמותו' אכן כאדם כו' ים אתם כוהאני אמרתי אל)  זב ותהלים פ(ש "וכמ, )הששי
 ותרגום ,910 כמו על האדם, שלכן נגזר עליהם המיתה,והמה כאדם עברו ברית) )ו ז( טהושע (

שם '  והיה כתוב עלי,זיין היה להם מסיני) ח"פא "נפשמות רבה ( וכן אמרו ,עדים זיונין
ש " וז,כידוע והן הגורמין זיווג ,כידועה " שם הוי, סוד המוחין דגדלות שהוא,911המפורש

 , והן סימנין של פרק נשואין,' שדים נכונו ושערך צמח כו912ותבאי בעדי עדיים) טז זיחזקאל (
  .' ואפרש כנפי עליך כו,ואראך והנה עתך עת דודים )שם ח( ש"כמש

  .)ד"ח ע( לקמןש "כמ' ש והארץ היתה תהו ובהו כו"וארעא אתבטלת כמ
 תאבתי לפקודיך ,)ט יאתהלים י(ש הנחמדים מזהב "עד רישא דכסופא דכל כסופין ע

 והוא נכסף ,)ו טישעיה כ('  נפשי אויתיך כו,)קיט קלאשם ( למצותיך יאבתי ,)קיט מבשם (
 והוא סוד ,)א לבראשית ל(ש כי נכסוף נכספת לבית אביך למה גנבת את אלהי " וע,מכולם

                                                           
. ש רבינו"ת דעתיק וכמ"ועניינו גילוי ז' וידוע אותי'ועיקר העניין הלא הוא המשך הפסוק  904

ז אמר "וע) דהיינו לימוד הקבלה( כל שרשי התורה והעבודה תלוי בזה ,ל"ז, 'ש צמצום א"פת' עי
כי אם בזאת '  אל יתהלל חכם בחכמתו וגו,'כה אמר ה') כג, יה ט כבירמ(י נביאו "הוא יתברך ע

  . ל"עכ, ' וכו'ע אותיויתהלל המתהלל השכל ויד
  .'ל ה"נדצ 905
ח " נפה'ועי. ה"צ מדגיש שחנוך התהלך את האלקים ולא הוי"שהסד, ג" לקמן לו ע'והנה עי. 906

 האלקים אשר , התהלך נח את האלקים,וזהו ויתהלך חנוך את האלקים, ל"א וז"פרק כ' שער א
 היינו שהשיגו ענייני הכחות העליונים ,אלקים בעל הכחות כולם'  שפי,התהלכו אבותי לפניו

י כל ענייני " והתקשרותם והרכבתם עהגתםותחתונים וחקות שמים וארץ ומשטרם וסדרי הנ
ה והשיג  כפי שרא,מהם מתהלך ומתנהג בכל עניניו' פ סדר וענין זה היה כל א" וע,מעשי האדם

, שיש כאן בדברי רבינו עומק גדול עוד יותר, משמע. ל"עכ,  לפי שורש נשמתום העליוניםהתקוני
היא אך ורק דרך השם אלקים על כל המשתמע מכך וכדברי , הרי היא הידיעה, שכן כל השגה שלנו

עו ה שכאשר הוא כמשמ"ה ב"מה שאין כן שם הוי, שכן דבר זה הוא בר תפיסה לשכמותינו, ח"הגר
היה הוה ויהיה כאחד ואין לבן אנוש תפיסה חושית ' שכן ביאורו הוא שהוא ית, השלם אין לו מובן

 .בדבר זה
זכרים ונקבות זה עם , אלו הם שקיימים בהעמדה שהם נלקחו במשקל המשקולת: תרגום[ 907

החיבור וזהו , ומתחברים יחד, עולם' וכו" במאזניים לעלות"ועל זה נאמר . זה ואלה נקראו מאזנים
 ]של זכר ונקבה

 שני , ששת אלפים שנה הוי עלמא,תנא דבי אליהו: א"ויסודו מדברי הגמרא בסנהדרין צז ע 908
שאף , ר"א בהקדמתו לאד" בגר'והנה עי.  שני אלפים ימות המשיח, שני אלפים תורה,אלפים תוהו

  .בשני אלפים ימות המשיח העולם חזר לתהו
 וכאחד ,אכן כאדם תמותון.  ובני עליון כלכם,להים אתםאני אמרתי א': לשון הפסוקים הוא 909

'  ועי. וכדלקמןר"דהיינו כאדה' כאדם תמותון'ש "ע' כמותו'וכוונתו במה שכתב . 'ולוהשרים תפ
 .א יא"ש א"פת

  .הראשוןדהיינו אדם  910
 .ה"א ששם המפורש הוא שם מ"ז ח ע"ת' עי 911
  . לשון קישוטעדי הואמצודת ציון שבש " ע912
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 ,)ב"רנד ע( פקודי' ש בפ" כמ, ששם במחשבה נבררו, דרישא עלאה913ס"צות במברירת הניצו
 עת אשר , שירידת יעקב אצל לבן הוא סוד שכינה בגלות, זהו כסופא דכסופין,פ נכסף"ש ב"וז

  .כידוע)  טקהלת ח(' שלט האדם באדם כו
 ) בשמות כח(' ש ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד וכו" ע-לבושין דיקר אתקין 

  .914ל"כנ
) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" וכמ,חקת עולם לו ולזרעו אחריו) ם מגש(ש " כמ- 915ואחסין

  .916'ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו
תהלים סב (' ש במאזנים לעלות המה מהבל כו" כמ-האי מתקלא תליא באתר דלא הוה 

' וקב בחד מתקלא אתקלו דכר ונ" חו)א"רצ ע(ז "ש בא" כמ, והתחלת המתקלא מחכמה,)י
  .'והחכמה מאין תמצא כו) איוב כח יב( וכתיב ,917'כו

שאתקלו דכר , )א"ע' ג( ל"ל הזיונין הנ" ר-} א"ח ע{אתקלו ביה אינון דלא אשתכחו 
 שהן ,ותעדי זהב וכסף) טז יגיחזקאל (ש " וז, ואז נתקנו המלכים הראשוניםכידועג " חו,'ונוק

  . ואז ותצלחי למלוכה,)ב"ז קיח ע"ת( כידועג "חו
ש " ע918ק נקרא עתיק יומין" שרישא דע-מתקלא קאים בגופיה לא אתאחד ולא אתחזי 

 לפי , וגופיה נקרא אין,'ועתיק יומין יתיב ושער רישיה כו)  טדניאל ז(ש " כמ,שערותיו וזקנו
והחכמה מאין ) איוב כח יב( ש" וז,920ב" ושם מלבישין חו,919ל"ז כנ"ר וא"ש בא" כמ,שלא נראה

  . דלא אתאחד ביה, באין ואמר מאין ולא,'כו
  .921'במאזנים לעלות כו )תהלים סב י( ש" כמ- 'ביה סליקו וביה סלקין כו

  .'ונעלמה מעיני כל חי כו)  כאאיוב כח(ש " כמ- סתרא גו סתרא 
י חסד עילאה " ובו נתקנו המלכים ע,ק ניתקן תחלה" שע)א"ב ע( ל" כנ-אתתקן ואזדמן 

ש " כמ,י נתקן" שע,וימלוך הדר )בראשית לו לט( ש"וז, 922ז"ש בא"דנפיק ממזלא קדישא כמ
  .923ש שם"י נקרא יסוד הדר כמ" וע,והדרת פני זקן )ויקרא יט לב(  והוא,ז"בא

                                                           
נראה בעומק הענין  מנםא, גלגלתאה רישא דכסופא הוא ששרבינו מבארב "ל ג עלעי ' עי913

ביה ה "דד "לעיל ד ע' ועי. א"ס דרך הקד"באופן מדוייק יותר שהוא האוירא בהזדווגותו עם המו
  .519 והערה 518וכן הערות , סליקו
  .תיקוני דיקנאמבאר שלבושין דיקר הם שם ש'  ועי,ה לבושין"ד ד"ג ע 914
 ,תיקון הדיקנארומז על  'אתקין' ש,ה לבושין" דד"לעיל ג ע'  ועי.פירושו הוריש' אחסין' 915

ש "ו הקדו"כ בשם לש"ש מש"ע( ממנו לפרצופים שלמטה דת הארת הדיקנאא הורו ה'אחסין'אילו ו
  ).378בהערה 

מהאי גולגלתא נפיק חד עיבר חיור לגולגלתא דזעיר אנפין לתקנא רישיה  :]המשך הציטוט[ 916
לבד לגולגולת ' מגולגולת זו יוצא צד א: תרגום [ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא דלית לון חושבנא

כן  ש,ע"וצ. כ"ע, ]לגולת שלמטה שאין להם מספרומזה הולך לשאר הגו, א לתקן את ראשו"דז
  . ולא בדיקנא כללאמדבר בגלגלתכאן ר "דהאמבאר ש ש,ה זנבא" דד" יא עלקמן יעויין

 ]נשקל זכר ונקבה' חכמה ובינה במשקל א: תרגום[ 917
 ,ק" והוא מקומו של ע,י"ע' בבחיא "נ דרדל"זו, א"ק מלביש לרדל"כשע, ל"ז, ב"ע קמ ע" ב' עי918

ל אינם מתלבשים הם "ת הנ" ומה גם שז,ק עצמו" רק ע,א"ת דרדל"יד ואין משיג את זאח' דבי
כ מה שמתלבש " וא,תיקוני גלגלתא'  שהרי ידוע שהם מתלבשים ברישא בז,ק"עצמם בכל פרצוף ע

ק עצמו אינו משיג מקומו "שאפילו גופא דע, ל"ת הנ"ק עד החזה הוא רק אתפשטותא דז"בגופא דע
 .ל"עכ, א"ת דרדל"שהם ז
 .ביה תליא איןד' אין'א נקרא "שאג "לעיל א ע 'ועי, ד"ד ע 919
 .י"א הרי הוא גופא דע"ת דא"א דאצילות המה המלבישים את חג"או, כלומר 920
 'ועי, ן למעלה לגרום תיקון"באה על ידי העלאת מ, הרי הוא המאזנים, דהיינו שהמתקלא 921

  . לעניין היכן הוא מקום העליה הזאת518דברינו לעיל הערה 
 ונפיק , אתתקן בההוא מוחא סתימאה דכלא דאתפשט ואתתקן כלא:ב" ערפטוהוא בדף  922

 כד אתתקן , וחסד עלאה אתפשט ואתקן ואתכליל כלא במוחא סתימאה דא,חסד עלאה ותתאה
לייא ממזלא יקירא מוחא אחרא  ות,חוורא דא בנהירו דא בטש מאן דבטש בהאי מוחא ואתנהיר

רישין עלאין '  כד אתנהיר נהיר ממזלא יקירא אתנהירו ג,דאתפשט ונהיר לתלתין ותרין שבילין
והוציא חסד , ס של הכל שמתפשט ונתקן הכל"נתקן באותו מו: תרגום [תרין רישין וחד דכליל לון

זה , ר נתקן לבד זה בהארהוכאש, ס זה"עליון ותחתון וחסד עליון התפשט ונתקן ונכלל הכל במו
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בשקל הקדש בקע  )שמות לח כו( ש" וז, הוא ראשית התיקון של מתקלא- 924אבחד גולגל
  .925ר"ש בא" שהוא חוורתא דנפיק בפלגא דגולגלתא כמ,לגלגלת מחצית השקל

  .שראשי נמלא טל) שיר ה ב(ש " כמ- מליא טלא
במדבר ( ועינו כעין הבדולח ,'ותעל שכבת הטל כו) )טז יד( יזשמות (ש " כמ-דבדולחא 

  .)ב"קכח ע( ר"ש בא"כמ) א זי
איוב כח (ז נאמר " וע, שהוא סותם את החכמה שלא יצא-קרומא דאוירא אזדכך וסתים 

  .)א"רצ ע( ז"וא )ב"קכט(ר "ש בא"אלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה כמ) כג
  .ושער רישיה כעמר נקא) דניאל ז ט(ש "כמ -' עמר נקי כו

  .926והיה על מצחו תמיד לרצון) שמות כח לח(ש " כמ-רעוא דרעוין 
  .עת רצון' ואני תפלתי לך ה) ט ידתהלים ס(ש " כמ-אתגליא בצלותא דתתאי 

 אשר עיניך פקוחות )ירמיה לב יט(ש " כמ-אשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא 
  .927הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל) א דתהלים קכ(ונאמר 

 ,ציון' כי עין בעין יראו בשוב ה) ב חישעיה נ(ש " כמ- '  תתאה באשגחותא כוותאאשגח
  .)א"קל ע( ר"ש בא"וכמ) ד ידבמדבר י(' אשר עין בעין כו

 ב"ד פ"ש לקמן בס" וכמ,רוחצות בחלב) ש ה יב"השי(ש " כמ- 928דנהירו דעלאה דביה
  .ז"ר וא" ובא)א"כג ע(

 ושפכתי ,נשמת רוח חיים באפיו)  כבבראשית ז(ש " ע-ואתער רוחא לכלא ' תרין כו
  .)ב"קל ע( ר"ש בא"כמ) א בישעיה י(' כו'  ונחה עליו רוח ה,)יואל ג א( רוחי על כל בשר

  
  .שתא
שה המלכים  שהן ש,ק"ל מן ברא עד סוף הפסוק הוא ששה תיבות נגד ו" ר- שתא 

 וגלגלת , מחסד עד יסוד,תיקונים מחסד שהן פרטי תיקונין דגלגלתא'  והן נגד ו,הראשונים
  .ש למטה"כוללן כמ
  

  .כלהו לתתא ותליין משבעה דגלגלתאבראשית ברא שית עלייהו 

                                                                                                                                                                      

ב שבילים "ותלויים ממזל הכבוד מוח אחר שהתפשט והאיר לל, ס זה והאיר"הכה במי שהכה במו
  .]הכולל אותם' ושני הראשים וא, הראשים העליונים' הוא ממזל הכבוד האיר את ג, וכאשר האיר

 שבו נתקנו  סוד חסד עילאה,א" וסוד האוירא שם גנוז האי רדל,ל" ז,א ז"ש א"פת'  עי923
ק מלך הדר ובו "י הארת החסד ביסוד דא" כמו בתחילת התיקון שנעשה המתקלא ע,נ"שניהם דו
 .ל"עכ, אתנסיבו

  .ל גולגלתא"צנד 924
 אנפין לתקנא דזעיר  ומהאי גולגלתא נפיק חד עיבר חיור לגולגלתא:ב"והוא בדף קכח ע 925
א לעתיק רתווולגלתא יהבין אגר חג כל, ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא דלית לון חושבנא, רישיה
 עלין בחושבנאאולקביל דא בקע לגולגלת לתתא כד , בחושבנא תחות שרביטא כד עאלין, יומין

א לתקן את ראשו ומזה לשאר הגולגולות "לבד לגולגולת דז' מגולגולת זו יוצא צד א: תרגום[
 עולים בחשבון תחת כאשר, וכל הגולגולות נותנות שכר לעתיק הימים, שלמטה שאין להם מספר

המדובר כאן הוא על התיקון . כ"ע, ]וכנגד זה בקע לגולגולת למטה כאשר עולים בחשבון. השרביט
  .והוא שורש לכל יתר תיקוני האצילות, א"הראשון מתיקוני גלגלתא דא

  .מצחה דצניעותא שהרעוא דרעוין מתגלה ב"ב ד"ע' א לעיל וכמו כשכתב 926
  . לענין תיקון עיני הגלגלתאב"ר קכט ע"אדמובאים בהללו י הפסוקים נ ש927
 .ג"צ לעיל ו ע"ע שהאופן בו גרס כאן אינו כגירסת רבינו בסד"צ 928
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ח "ש בתז" וכמ, שהיא ברא כל השש קצוות,929 הוא בינה- בראשית ברא שית עלייהו
בגינה אתמר מי ברא אלה ' מאי שית אלין שית סטרין כו'  ברא שית כו בראשית))א"א ע( ג"עב ע(

 והיא 931' והאי מי איהו בינה כו,930ד מי ברא אלה" הה,והאי משכן עילאה דעלייהו אתקרי מי' כו
 ופקודי )א"מה ע( ש בזוהר בראשית" כמ,932ןולכן נחשבת בכלל היכלי, עלייהו שמתפשטת בהן

'  ומאי ניהו שית היכלין כו,בראשית ברא שית, )א"כז ע( א"ש בתקונים תי" וכמ,ש"ע )ב"רנח ע(
 שבמעיה , והתפשטות דידה הוא מלך הראשון,933 דאיהי היכלא שביעאה,אימא עילאה עלייהו

 הוא אתר דכל דינין , וימלוך באדום רזא חדא)א"קלה ע(ר "ש בא" כמ,גנוז בוצינא דקרדינותא
 וממנה ראשית הגילוי ,935ל"ל התיקונים כמשכ בכל" ולכן היא ג,934 ותליין מתמן,מתקטרן תמן

 דאיהי ,אימא עילאה )ב"מד ע( ח"ש בתז" וכמ,ק" והיא כתר אל ו,בבחינת התפשטותה למטה
ת " שהיא גילוי ז, וכן בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה,'כו} ב"ח ע {936כתר אם כל חי

 וכן ,'ש בראשית כו" וז)קוטב בסוף הלי"ו עעיין לעיל (תיבות דבראשית '  והן ז,ל"י כנ"דע
 וכן בארצות ארץ העליון ,)ב"יב עחגיגה ( כידוע הוא ערבות בינה 937 רקיע העליון,בשבע רקיעין

  .השביעי הוא בינה' ה בכל ז" וכ,938ימים שבת' תבל בינה וכן בז

                                                           
 ודלא דעת המתפשטה עניינו' שית עלייהו'שמדבריו  שם משמע ,א"ו עעיל ל' אמנם עי 929

ור יהל א' עי(ליסוד דבינה כאן לא לכל קומת בינה אלא רק כוונתו עומק אם אמנם .  כאןכ"כמש
 לקמן הערה 'עי(אז אין כל סתירה שכן היינו הדעת המתפשט , )678 לעיל הערה 'ועי, ג"א כד ע"ח

עומק כוונתו שכל מקום שכתוב שכל התיקון מתחיל בבינה , ה והאודנין"ג ד"ע'  לקמן ח'ועי). 933
הבינה הנזכרת כאן היא  ממילא יתבאר היטב כי .א עילאין אין מקום לתיקון"שכן באו. ת"לישסו

והדעת הנזכרת בדף ו , וממילא הבינה הנזכרת כאן, ת"הרי הוא ישסו, באמת בינה תתאה דווקא
, ק"מדבר מהדעת כאשר היא מתפשטת בפנימיות ו' בדף ו: שני פנים של אותו מטבעהם למעשה 

, ב" נב עב" חכלליםו " לש'וכן עי. ואילו כאן אינו מתייחס אלא לשורש הדעת המצויה בראש
וכן הוא (כוונתו לחציה התחתון דבינה מטיבורא ולמטה ' בינה'שבאר שמה שכתב כאן רבינו 

  ).ב"ב נז ע"ביאורים חב
מר מי  ולא א, והולך שאמר ברא שיתו שמפרש כמ,ל"זודא הוא ה "א ד"ש בביאור הגר"ע 930

ק כלולין " והענין שמתחלה ו,ק"ל מי בינה ברא אלה ו" ר,ברא אלקים'  ופי, ומי הן השית,ברא
 ,כ מצטיירין בבינה בגלוי יותר" ואח,'כלולין בג'  ג,טפחן דנפקין ממוחא'  בסוד ג,בחכמה בהעלם

ן כל ש לקמן ה" וז,כ אלקים בינה נאמר בגלוי יותר" ואח,כמה נאמר בהעלםחוזה בראשית שהוא 
 .ל"עכ, פ אלה תלת כלילין בתלת בתחלה"כי ב' שלש כו' אלה כו
מי ברא "ובגללה נאמר . 'הצדדים וכו' זהו ו? מה זה שש' וכו, בראש שש, בראשית: תרגום[ 931

הוא בינה " מי"וזה ה" מי ברא אלה"וזהו שנאמר , וזה המשכן העליון שעל שמו נקרא מי' וכו" אלה
 .]הםוהיא מעליהם שמתפשטת ב' וכו

יהל  עוד ב'ועי(ק " בוה שאין לבינה שום גילוי ללא התפשטות,ב"ב נב ע"ו כללים ח"לש ' עי932
  .)678 הובא לעיל הערה ג"א כד ע"אור ח
' וכן עי . מתלבש בודעת המתפשטם נתבאר שא ש"לעיל ו ע'  ועי.דש הקדשיםקדהיינו  933
דהיינו , ונראה דכוונתו לבינה תתאה [דעת דבינההוא  ק"שהיכל קה' כג ש" מא עז" תא על"בבהגר
בינה ביאר שההיכל שכתוב עליו שא יב ש"ש א"פת' אמנם עי ].932ת לעיל הערה "ת וכמשנ"ישסו

  .יסוד דבינהא באמת עניינו העיקרי הו, דהיינו היכלא שביעאה, מתלבשת בו
  .]הוא המקום שכל הדינים מתקשרים שם ותלויים משם' וימלוך באדום סוד א: תרגום[ 934
 . ולכן צריך תיקון'הוא בלע והוא דעת דקליהרי מדבר על המלך הראשון ד, שם ר"באד' עי

  .)ו"לש(ה וענין אלו תיקונים "ב בד" ו ע935
כ שאיהי "למעשה מביא ראיה למשכלומר שכאן . ' דאת וכתר אם כל חי'שם שכתוב ' עי 936

ק הוא בבינה שהיא כתר לכן נקראת "אקי' ל כל הג" ר,ל"ז ,ודא איהיה "א ד"ש בגר"ע. ק"כתר לו
ר " אשת אדה,ינה כידועב שהיא דרגא ד,'ל חוה נקראת אם כו" ר, והיא אם כל חי,ק כידוע"אקי

 .ל"עכ, ב"כח' חכמה והיא כוללת כל הג
 י ויקרא ובזהר ,ו"ב בהגהות מוהרח" י עשמות וזהר ,ו"ט משנה ד"פי "סבדברי רבינו '  עי937

לרקיע שביעי והוא ' ערבות'ל מונים את "ו הנ"י וכן המהרח"א בס"הגר:  ביאור דבריו).ו"לש(ב "ע
  .רקיעין' ב שם מונה את כל הז"ע' ל שכוונתו לדף ט"כ לעיין בזהר ויקרא נ"ואילו מש, בינה

ושמרו בני ישראל 'פקודא עשיראה : ל" וז).ו"לש( עשיראה א פקודא"רנז עפנחס מ "רע'  עי938
 כתר חכמה ובינה ,כתרין'  ג, מסטרא דתלת דרגין דאינון ש, שכינתא אתקריאת שבת'את השבת

 , בהון תעשה מלאכה בגין דבניינא מתחיל מחסד, שית יומין מחסד עד יסוד,ואיהי בת רביעאה לון
מצוה : תרגום [יהי מנוחה וענג ושביתה לכל עובדאד עולם חסד יבנה אבל מבינה ולעילא א"הה

כתרים ' ג' שהם ש, מדרגות' שכינה נקראת שבת מצד ג" ושמרו בני ישראל את השבת"עשירית 
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ל כל השבעה שרמוזין כאן בפסוק אינו רומז " ר- כלהו לתתא ותליין משבעה דגלגלתא 
ק לא " והאי ע)ב"קלב ע( ר"ש בא" כמ,ק מפורש בקרא" שאין ע,עצמן דגלגלתאתיקונים ' על ז

 רק דתלייתן ,א ותבונה" לתתא בז,ק ובינה דעלייהו" אלא שקאי על ו,ש"ע' אדכר באורייתא כו
אתתקן ואזדמן בחד '  האי מתקלא תלי באתר דלא הוה כו)ב" עד( ש לעיל" כמ,דגלגלתא' בז

 לפי ,אלו' ל לכן התחיל התורה בז" לאו אינון ור,ל דבעתיקא תליין" ואמר ותליין כנ,'גלגלתא כו
 ותלייתן , ורומז התורה על תלייתן למעלה שם, שהן ראשית האצילות,דגלגלתא' שתלייתם בז

 ,כסדר מגלגלתא עד פרדשקא, ל" שמתלבש בהם מבינה עד יסוד כנ,א"דרדל' י ז"הוא ע
 ,ג שעמר נקי יוצא על הגלגלת"ואע, ספירות' ו כן בינה כלל כל ה, כלל כל התיקונים939וגלגלא

 לכן חשבן אחר , רק שמפני שהן אור חוזר יוצאין למעלה,ז"ר וא"ש בא" כמ,ס" במ940עיקרן
  .א"קד

  
  .דעד יקירו דיקירותא

קל ( ר"ש בא" כמ,ל עד דיקנא קדישא שנקרא יקירו דיקירותא" ר-דעד יקירו דיקירותא 

תיקונין ' ל שאמר ז" ור,ל" כנ942'יקירא דיקירין כו'  כו941 דיקנא דסתים ויקיר מכל תקונוי)ב"ע
 ג תיבות של פסוק שלאחריו מן היתה" והן רמוזין בי,ג תיקונין" ששם עוד י,הוא עד תקוני דיקנא

 944 לפי שאזנים תיקונם למשמע טב וביש*943ולא הזכיר האזנים בכלל התיקונים, ו" כמש'וגו

                                                                                                                                                                      

בהם תעשה מלאכה בגלל , ימים מחסד עד יסוד' ו, והיא בת רביעית להם, כתר חכמה ובינה
מבינה ולמעלה היא מנוחה ועונג אמנם ". עולם חסד יבנה"והוא הכתוב , שבניינה מתחיל מחסד

 .הרי שהתחדש ששבת עניינו בינה. ל"עכ, ]ושביתה לכל מעשה
 .ל וגלגלתא"נדצ 939
 .כלומר שרשם 940
 שהם איברי הפרצוף של ,ק"כל הדיקנא הוא נעלם יותר מכל תיקוני ע, ל"זא "ע פא ע" ב' עי941

תיקוני '  ואף שז,יף והדיקנא חופף עליהם בסוד אור מק,המתלבשים למטה בפרצופים שתחתיו
 שאינם ,תיקונים כי אם בדרך השאלה' מ אין נק" מ,גלגלתא הם סתימין יותר מתיקוני דיקנא

 ,א כמבואר"כ הדיקנא שחופף על או" משא,א כי הם מסתיימים עד הפה"מתפשטים למטה לאו
ונגד מזל  ,ג תיקוני דיקנא כידוע"מזלות נוצר ונקה שהם כוללים כל י' ועוד יש לפרש שכלל כאן ב

 ,ש מכל תיקונוי" וז, שמגולה כבודו, ונגד מזל עליון אמר ויקיר, שהוא מכוסה,תחתון אמר דסתים
א ושבח זה הוא "ג שבחים בדיקנא דא"ר שמונה י"ש באד"עו. כ"ע ,ל שהוא כלול מכל התיקונים"ר

הרי , "רבותמשח "קאי על בחינת " יקירו דיקירותא"שהלשון , א"ע קלה ע" עוד בב'ועי. א"השבח הי
  ).1789 לקמן הערה 'ועי(ולא השערות עצמם , הוא פנימיות השערות דהדיקנא

 ].'כבוד של מכובדים וכו' הזקן שסתום ומכובד מכל תיקונים וכו: תרגום הזהר[ 942
 כי האוזן של אריך אפין לא ,ודע) ב"כד ע(ל "וז). ו"לש(ד "וכה עב "י כד ע"מאמרי רשב'  עי943

ונראה כי אוזן , ולא נתברר אופן תיקונה איך הוא' נזכרה כלל לא באדרא רבא ולא באדרא זוט
 ולפיכך לא ניתן מקום לשערות הראש להיותם מכסים ,העליונה נעלמת מאוד לא שלחו בה יד

למוד דאמרינן באדרא עליה ובגמרא אמרו חרשו נותן דמי כולו כי האוזן עיקר האדם ומזעיר אפין נ
. ב"ד ע"כ לשון הרב בדף כ"ע, דאודנין תליין נוקבין אוחרנין'  בהאי נוקב,ל"ב וז"ד ע"זוטא בדף רצ

 לעניין 43לקמן הערה ' עי (אין הקולות והתפילות'  דהאזן העליונ, והנכון בעיני,ד"כה עבדף  ל"וז
י האזן של " והנה ע,ינו משתנה המגיעות שם פועלת בה כי היא רחמים פשוטים וא")קולות"מהם ה

ו "א דמעות ח"י האזן נחתין תרין דמעין ואין בא" גם עא עינא פקיחאא לעיל"א נפקחין עיניו וא"ז
א ומחד למלכא "י האזן נפקין מתרין נוקבין דחוטמא תננא ואשא אלא מחד רוחא דחיי לז"גם ע

השפע היוצא כל אלא  ,וניםהתעוררות התחת א"באזני א שאין ,א לז"ש א"פת' עי. ל"עכ, משיחא
ג שם אומר "ב כא ע"ו כללים ח"לש' עי.  מלמטההתעוררותשום ללא למטה בא מלמעלה מהם 

ישנה , ז"עכ. ב"ד וזוהר הרקיע קיד ע"י כה ע"ומראה לו יסוד נאמן מהמאמרי רשב, כ"חידוש זה ג
לרצון  העליה גתפס סוד כלומר .הוא בסוד שמיעה הנעלמתו, א"מסויימת של שמיעה באזני א' בחי

בבחינת אור משם ואינו חוזר ויורד , שםנשאר גנוז והנה אור זה . ס"והיא מו ת התחתוניםשל עבוד
  . עדן עילאה סתימאההרי הוא  ,ב"הוא נשאר בסוד עוהאלא ש ,ד" ומישר
משמשים לפעולת השמיעה האזניים  אין א"באר שא שמב,ד"ב קלז ע"ה ח"ו דע"לש' הנה עיו
שמות יד " (מה תצעק אלי" הוא שנאמרז " וע, שם מאומהיםקולות והתפילות פועל אין השכן, כלל
ויש [ד "ג ת"שורש הילכן האזניים הם ד ו"ג ת"ממשיכים משם אורות היובמקום לשמוע הם  ).טו

  ].חודים וכוונות כן מגיעיםי ימנם א,לא מגיעים לשםוקולות ז שתפילות "עכ, לדעת
וקול רגשת הרשעים בתפילה צעקת כלל ישראל הן ' ב ובישט' ש,א מט"ש גדלות דז"פת'  עי944

 .)א"ר קלח ע"אד' עי(
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' בגו אודנא נטיף מג) א"קלח ע(ר " ובא)ב" עכג( ב"ש לקמן פ" כמ,945ולהבחין בין מתיקו למרירו
 תאנא בצניעותא )ב" עחקלר "אד(, 947ואתצריף בההוא נטיפא בין טב ובין ביש'  כו946חללי דמוחי

 ימינא ,א אית סטרא דטב וביש" כך כלא דבז,דספרא משום דאודנא דא אבחין בין טב ובין ביש
ואתבחין בין טב לביש ' וקלא עייל כו) ב"ע )רצד( הרצ(ז " וכן בא,' כו948 רחמי ודינא,ושמאלא

 ב"עיין לקמן בפ(ק "כ בע" משא,א" וכל זה הוא בז,949ד יטעם ויתבחן בין מתיקו למרירו" וע,'כו
 ,א" רק אצל ז,ז"ר ובא" ולכן לא הזכירו לא כאן ולא בא,)ה דרגא הענין יותר מבואר" ד)ג" עכג(

לא ק( ר" וכן אמר בא,מאודנין נפקא' א כו דיקנ)א"ח עי( ב" דהא אמר לקמן פ,ק"ולא שאין בע

 שאינן בכלל , סתומים950 והן, שהן גילויין להתפשט למטה, אלא שאינו מכלל התיקונים,)א"ע
  ).)ה היתה"א ד"ע' ט( ה והארץ תניינא"בד(ש למטה " וכן פה כמ,הגילוי

פ הן מאירין לכל דרגא " לפי שאורות אח,951תיקונים אזן ופה'  לא נזכר בז- ליקוט *
'  ולכן סיום ז,פ" פה לתורה שבע,א" חטם רוח חיים באפיו לז,ר" אזן נשמה לג,דמהימנותא

ג תקונים " וי, הוא החטם,'ותליין כו' כואינון שתא ) א"ח ע( ד"ש בס" כמ,א"תיקונין שהן לז
'  אורות של ג954 והן,953 וכן האזן הוא סיום לשערות הראש,952שהוא לנוקבא הסיום הוא הפה

                                                           
ט "כ מ"וא, בפהשם מתבאר דההבחנה בין מתוק למר הוא , ב"ז רצד ע"אדשכן יעויין ב, ע"וצ 945

ף הוא "ולכאורה אפשר אולי ליישב בכך שכללות האח. מביא רבינו ענינו כאן בבחינת האזניים
הפה הרי ' אוזן הוא שורש לבחי' ם כן יש מקום לבאר שמאחר ובחיוא, נ"קומה שלימה של נר

ז דפוס "ועוד אפשר לומר שהמעיין באד. כ רבינו מרמז כאן על השורש לדברי האדרא"שבע
המלמדות ") וחיך יטעם לאכול("מנטובא יראה שמשמיט שם את התיבות המצויות בדפוס וילנא 

וממילא יתכן לומר שגירסת רבינו היתה . א דהפהלסוגי' מרירו ומתיקו'שיש שייכות בין עניין 
  .ש במהדורת מנטובא"כמ

אלא שמזכיר את , ולא זו בלבד. א"ר מדבר בבחינת ז"שכן לשון זה של דברי האד, ע"והנה צ 946
וכיצד זה מביאו רבינו , א"וזה בוודאי אינו שייך אלא בעניין אזני ז, בחינת ההבחנה בין טב לביש

 התחלת הדיקנא הוא מאודנין ששם ,ל"א וז"ע רד ע"ב' עי, אור הענייןובבי. א"לעניין אזני א
 ,מוחין' ק דתליין בג" ו,מוחין'  שהם כללות כל הדיקנא ג,ד"חללי מוחא חב' באודנין הוא נטיפו דג

ר "והנראה שבאד. ל"עכ, ש חרשו נותן לו דמי כולו"ולכן האודנין בהם נכלל כל פרצוף האדם כמ
. א מבחין בין טב וביש"א היא גופא השורש לכך שז" חללי מוחא דא'א מג"מתבאר שיניקת ז

 ).ה וענין"ד ד" לעיל ה ע'ועי(' א עצמו שאינו מקבל אלא מחללא א"כ א"משא
 .]ומצטרף באותה נטיפה בין לטוב ובין לרע' חללי המוח וכו' בתוך האוזן נוטף מג: תרגום[ 947
) הבחינות(כך בכל ,  מבחין בין טוב לרעמשום שאוזן זה, למדנו בספרא דצניעותא: תרגום[ 948

  .]א יש צד טוב ורע ימין ושמאל רחמים ודין"שבז
' שו) א"דף קצז ע(ע שם " בב'ועי. רחמי ודינא, ימינא ושמאלא, טב וביש: חילוקים' זכר כאן ו

 .ק"חילוקים אלו הינם הו
 ]בין מתוק למרועל זה יטעם ויבחין ' ונבחן בין טוב לרע וכו' וקול עולה וכו: תרגום[ 949
 , כי מהם הם יוצאים, והיינו כי הם עיקר השורש של התיקונים,ז הם לצורך" אמנם עכ950

ן הוא לעולם רק על " כי הגם שעיקר מה שנמשך לזו,א עלאין"ד או" והוא ע,ש מאודנין נפקא"וכמ
סתימי כ בכל הסתימין ו" וכן הוא ג, ומהם הם יוצאים,ת"א הם הראשים דישסו" אך או,ת"ידי ישסו

 כי הם השרשים ושרשי השרשים לכל הפרצופים והגילויים שלמטה וכנודע ,סתימין העליונים
 ,'ד מאודנין נפקא כו"ש שם בס"ק כמ"כ למה יש אודנין בע"א, ל"וזב "ע פ ע"ב'  ועי).ו"לש(ופשוט 

ק הם נשארים שם " שכל תיקוני ע,ש למעלה בדרוש הידיעה והבחירה"אבל הענין בזה כמ
ז אמרו " וע, והם מוכנים להנהגת העולם באלף השביעי לפי מה שמקבל מעבודת ישראל,באצילות

א לעולם " והם הבאים מז, והפירות לבד הם מושפעים לתתא,שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
 וכל העבודות והמצות הם עולים , בעדן עילאה,ק" ועיקר שכר המצות הקרן הוא בע,התחתון

כ "ק משמשים ג"כ שאר תיקוני דע" משא,אינם מתגלים כלל לתתא ונמצא ש,ק"למעלה לאודנין דע
 ולכן אף שיש , וכן תיקוני דיקנא שהם מדות הרחמים,להנהגת העולם לקיימו ולשמירת ישראל

וכן . ל"עכ, אודנין למעלה אינם נזכרים בכלל תיקונים שאינם לפי הנהגת עולם הזה והבן מאד' בחי
 .943הובא לעיל הערה , א לז"ש א" פת'עי

שם נתבאר הטעם שכן אזן עניינו תיקון הבינה ופה עניינו , ה היתה"א ד" לקמן ט ע' עי951
  .א עצמו"ג תכליתם תיקון ז"ואילו ת', תיקון הנוק

ה " דא"לעיל ו ע'  ועי, התיקוניםב"כל יאת כולל ההפה ג הוא בעצמו "כלומר התיקון הי 952
 .א"ר קלא ע"אדכ ב"וכמש ,והוא הרבה מתחת לפה, א המזל תחתוןוהרי הסיום הש, וקשה .ש"וז

  .א שם" ובדברי הגר155כ לעיל הערה " מש'ובביאור העניין עי
 .א"ר קלא ע" אד'ועי. שערות הזקןהרי מהאזניים מתחילים  ש953
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 ועד סיום של חטם עד טבורא דלבא ,955א" שעד סיום אורות אזן הוא א,ר"קור לג וכן הן מ,רישין
 ,כ" ע958' כו957מ הן שורש כל מהימנותא" ומ,956 ועד סיום של פה עד טיבורא הוא אמא,אבא

ה שם שכתב שני " ועיין בהג,כ זה הטעם"ה היתה תהו שכתב ג" ד)א"ט ע( לקמן' וע(
  .959)הטעמים

א " שאו)'כ פרק ח"ח אנ"ע( כידוע ,ו כלולה בינה וב960והאודנין הן חכמה דגלגלתא
התיקונים } ג"ח ע{ ושם מתחיל ,ס ותבונה שניהן נקראין בינה"ויש, עילאין נקראין שניהן חכמה

ר "ש בא" כמ, וסלקין לחד963 ולכן הן תליין במוחא,962א עילאין אין תיקון" אבל באו,961ל"כנ
רצד (ז " ואמר בא,' כו964נוקבא דאודניןחללי דמוחא להאי ' בגו אודנא נטיף מג )א"קלח ע( שם

כ "ב כלול ג"ובחו, 966ל" והוא כנ,' כו965תרי אודנין למשמע טב וביש ותרווייהו סלקין לחד) א"ע
 , ובשמיעה אתכלילן אינון מוחי, האי אודנא קרי ביה שמיעה)ב" ע)ז שם"אד((ש שם " וז,967דעת

 וכן ,ש" ע968'א כו"לא דעת כדובהני תליין כ' בינה כמה דאת אמר כו' חכמה אתכליל ביה כו
א כל אינון " ונהירו דאו,נהירו דתרין מוחי' אודנין דמלכא כו) ב"קכב ע(בפרשת משפטים 

  .969'כו'  וכד מתלהטן כחדא אקרון אזני ה,דאקרון מוחי דמלכא ומתלהטן כחדא
מאודנין  )א"יח ע( ב"ש בפ" וז,מ יוצאין מהן תיקוני דיקנא" מ,כ שאינן נגלות"ואעפ

ס מתלבש " שא,י" והוא לבושי דע,971 יקירו דיקירותא סתימא דסתימין970ולכן נקרא ,נפקא
 ולכן לא אדכר ,)ג"ג ע(ל " ולכן נקרא דיקנא לבושין כנ, והן לבושיו,972ל"בחכמה וברא הכל כנ

                                                                                                                                                                      
  .ף"אחכלומר אורות  954
  .עד הגרון ולא עד בכלל , דהיינו עד שיבולת הזקן955
  .ת"תתאה דהיינו ישסוכלומר אימא  956
 לקמן בדברינו 'ועי. ה" בה"א הגילוי של שם הויונותא המ שמהי,א"ב יט ע"יהל אור ח'  עי957
 .1743הערה 
  .ע"פ צ"ועכ', ותאנדמהימ'וסיף תיבת כוונתו להאולי ו ,''כו'מאי  לא מובן 958
ג עצמם הם שרש "שכן הת, והוא. ג"טעמי מה שהזכיר רבינו שלא נזכרים האזנים והפה בת 959

 .ג"ולכן אין להם מקום בת, ואילו האזניים עליונים ממנו והפה תחתון ממנו, א"ז
י זה פשוט ולפ .ס"אוירא ומוד יוצאין מזיווג ארת האודניןשה, פ כן"ה ואע"דלקמן '  עי960

וכן מצאתי  (א"חכמה דאהכוונה היא ל, א עילאין ושניהן נקראין חכמה"כ כאן לקמן שהם או"דמש
ל פשוט דהכוונה "ולפי הנ, מוסיף שכלול בהם גם דעתהמשך דבריו ש'  ועי).ב"ע מא ע"כתוב בב

  . וכדלעילא"דאאינה אלא לדעת 
 .ת"א ישסוהרי הו, בו התיקון הראשון הוא בינה, דהיינו בגלגלתא 961
 )ב"א ט ע"ה ח"דע(כי הם לא נתגלו כלל  962
  .82 לעיל הערה 'ועי. מח מתלבש בהם שהאת אומרת ז963
  ]לאותו הנקב שבאוזן, חללי המוח' בתוך האוזן נוטף מג: תרגום[ 964

 .ים היינו הךפ בשרש הענין הדבר"עכ, א"ר שם מדבר באודנין דז"על אף שבאד
  ]ושנים עולים באחד, שני אוזנים לשמוע טוב ורע: תרגום[ 965

. ימין ושמאל ותכלית צורתם כדי שיוכל לשמוע טוב ורע, צדדים' א עומדים בצורה של ב"אזני ז
שאז הם בבחינת , א אז הם עולים להיות למציאות אחת"כאשר הם נתקנים על ידי קבלת שפע מא

  .'וות להיות למציאות אבו מתאחדים כל הקצ, מתקלא
 .א"א לא" שם דמבאר החילוק בין ז'ועי, ב"כוונתו לדף ח ע 966
 כי הדיקנא הוא הדעת ,מאודנין נפקא) א" יח עלקמן(ש " וכמ, ולכך הם שורש הדיקנא,ל" ר967

 ).ו"לש( והוא יוצא מאותו הדעת הכלול בהם ,עלאה כנודע
בינה כמו ' ה המוחין חכמה נכלל בו וכוובשמיעה נכללים אל, אוזן זה נקרא שמיעה: תרגום[ 968

 ]'דעת וכו, ובאלה תלויים הכל' שאתה אומר וכו
כל אלה נקראו המוחות , א"מוחין והארה של או' הארה של ב' האוזן של המלך וכו: תרגום[ 969

 .]'נקראו אזני ה' וכאשר מתלהטים כא', של המלך ולוהטים כא
 .ד"ת 970
סתימא 'שכן מצינו שלשון , ע לכאורה"אמנם צ. גליםכלומר ששרשיו הם באודנין ואינם מת 971

 .א"ר קמ ע"וכן משמע באד, ה ועוד"ג ד" לעיל ה ע'ועי, ס"קאי על מו' דסתימין
 .'ח שער סדר אצילות פרק ג"א בשם הע"א ע 972
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 ,א במזלא אתכלילן" ולכן או,973א" בחינת או, ויש בו שני מזלות,)ב"יז ע( ב"ש בפ"באורייתא כמ
) ב"קלד ע(ר "ש בא" וכמ,כלם בחכמה עשית)  כדתהלים קד(ש " כמ,974לולכן הכל תלוי במז

 ש" כמ,976 וכן כלא באודנין תלייא, וביה כלילן בהאי מזלא, גניזין ביה975וכל גנזין עלאין ותתאין
 הא כלא ביה תליא בהאי אודנא תליין רזין עלאין דלא ,' כלא תלייא באודנין כו)ב"ז רצד ע"א(

 וכן הוא באודנא שהוא , אבא כליל באמא978מ" ומ,כמתא דסתים והוא דרגא דח,977נפקין לבר
דחד חללא דמוחא דתליין אודנין ומחמשין ' מסט) ב"קלח ע(ר "ש בא" כמ,דרגא דבינה עילאה

 ,981ס" וכן אוירא כלול במ,ש"ז ע"ר וא"ש בא" כמ980 וכן מזל עליון כלול בתחתון,' כו979תרעין
בהאי ) ב"רפט ע(ז "ש בא" הדיקנא כמ982וכן, )יןה והאודנ"ב ד"ע' ח( ל"ומשם נפקין האודנין כנ

כ כל יקירו דיקירותא "ובג' כ כלא בהאי מזלא תליין כו"בג'  כו983מזלא פשיט פשיטותא דקוטרא
 ואמר שם בטש מאן דבטש בהאי מוחא ואתנהיר ותליא ממזלא ,ש" ע984'בהאי מזלא תליין כו

 , ובמזלא תליין ואתכלילן ביה, לוןרישין עילאין תרין רישין וחד דכליל' אתנהירו ג' יקירא כו
  .985'מכאן שארי לאתגליא יקירו דדיקנא דאיהי מזלא סתימאה כו

ותליא ' אב ואם כלילן ומתחברן דא בדא ואבא טמיר יתיר כו) א"רצא ע( שם 986ש"וז
אב ואם מהאי מוחא נפקו וביה תליין ) א"רצב ע( ואמר שם ,987במזלא קדישא יקירו דכל יקירין

                                                           
שישנה בחינה , ה בתליסר"ב ד" לקמן יח ע'ועי. שיש בחינות אבא ואמא בדיקנא לומר לך 973

' בחי, כלומר, א המוזכרים כאן"או' לאה ונראה לכאורה שכוונתו לבחיהקרויה דיקנא דאבא עי
  .תיקונים עליונים' הוא חלק הדיקנא השייך לאבא הרי הוא עניין הח' אבא שבדיקנא'

  .א"ז קמח ע"וכן ת', ת בהיכל"הכל תלוי במזל ואפילו ס 'א"ר קלד ע"אדמקורו בו 974
הרי הם המוחין שפעלו את , ס" התיקונים דמוהוא' גניזין עילאין'שעניין , ב"ע קלט ע" ב' עי975

 .הם הניצוצות עצמם שעלו שם' גניזין תתאין'ואילו , בירור הניצוצות
וכל הכל תלוי , ובו כלולים באותו מזל, עליונים ותחתונים נגנזים בו, וכל האוצרות: תרגום[ 976

 .]באזניים
זן תלויים סודות עליונים שלא בזה האו. הרי שהכל תלוי בו' הכל תלוי באזניים וכו: תרגום[ 977

 .]יוצאים לחוץ
  .ס"א ומו"הרי הם קד, א"א דא" דהיינו או).ו"לש(א עלאין "ל אפילו באו" ר978
  .]של המוח תלויים האזניים ומחמישים שערים' מצד של חלל א: תרגום[ 979
מוד אין להקשות כיצד יתכן לל, ס"א ואילו רבינו מפרשו לעניין מו"ג שהאדרא כאן איירי בז"אע

שאי אפשר להבינם , שכן כל החילוקים במקום גבוה זה כל כך סתומים הם. א"ס מז"את ענייני מו
  .א"אלא בתורת נמשל לגבי ז

א נכללים "ממילא באותה מידה שאו, ל"א בדיקנא וכנ"או' דהיינו מאחר שמצינו שיש בחי 980
  .א שבדיקנאאמ' כלול בבחי, אבא שבדיקנא' הרי הוא בחי, זה בזה כמו כן מזל עליון

 .א דאצילות"א שבא"או' שכן אף הם בחי 981
   ).ו"לש(כ בהמזלין שבו "ל שכל הדיקנא כולו הוא כלול ג" ר982

אף הדיקנא יוצא מאוירא , א לבאר שמלבד הארת האודנין"ד לומר דלכאורה כוונת הגר"נלענ
 .ס"ומו

ה עניינו הארת והפשיטות דקוטרא עילא, ר שם"כ באד"עניינו המזל התחתון וכמש" מזלא"ה 983
הערה ' ס ועי"א היא דרך האוירא ומו"והארת הרדל, )ה שלכן"ב ד"ע' לעיל א(א במזלין "הרדל

   .ס"הקודמת שהדיקנא יוצא מאוירא ומו
ולכן ' ולכן הכל תלוי בזה המזל וכו' במזל זה מתפשטת ההתפשטות של הקשר וכו: תרגום[ 984

 .]כל הכבוד שבכבוד תלוי במזל זה
הראשים ' ומאירים ג' מי שהכה באותו מח ומאיר ותלוי ממזל הכבוד וכוהכה : תרגום[ 985

ומכאן מתחיל להתגלות כבודו . ותלויים במזל ונכללים בו, הכולל אותם' שני ראשים וא. העליונים
 .]'של הזקן שהוא מזל סתום וכו

א כלילן "והני או'ז שם נקט בלשון " באד' עי).ו"לש(' מ אבא כלול וכו"ש לעיל ומ" קאי על מ986
ללמדך , בלשון רבים' והני'שמדייק שנקט בדווקא , ה מה זאת"ד ד"ז קי ע"א על ת" בבהגר'ועי'' וכו

' והני'ואילו כאן השמיט רבינו תיבת . ת"א עילאין וישסו"הרי הם או, שמדבר כאן על בחינות הרבה
  . ע טעם השמטה זו"וצ

הכבוד , ותלוי במזל קדוש' ותר וכואב ואם נכללים ומתחברים זה בזה ואבא טמון י: תרגום[ 987
 .]של כל הכבוד
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 שהוא רישא , תיקונין של גלגלתא988'א נפיק מז" והוא כי ז,ק תלייא ואחיד"א בע" ז,וביה אחידן
, )ד"ג ע( ל" נקרא דיקנא יקירו דיקירותא כנ990 ולכן,989ס"א ממזלא דנפיק ממ" ואו,ק"שנקרא ע

 , רבות קודשא993 נגיד משח992 ובו, אבא עילאה991 שהוא)ב"קלב ע( ר"ש בא" כמ,ג"והוא בגדי כה
ז "ש בא"כמ' פ ד" שבו מתפרש ג,ס"ג תקונין דנפיק ממ" י994 ובו,הוהכל לפי שהוא בחינת חכמ

י "תיקונין יוצאין ע'  רק שז,995ז"ש בא"ס כמ"י מ"מ כל התיקונין יוצאין ע" ומ,)ב"רפח ע(
 ולבחינת הכתר אין מקום כלל ,996י נקבים פתוחים" ודיקנא יוצא ע,מיןי והן סת,הגלגלת
  .998 ושירותא מחכמה,997 כי הוא אין,בגלגלת

  
  .לאו בחושבן ארץ תניינאוה

 אינו ,ל תיבת והארץ של פסוק והארץ היתה" ר-והארץ תניינא לאו בחושבן והא אתמר 
ש שאינו נחשב במנין " וכ,כ בכלל התיקונים" להיות ג,999נמנה במנין תיבות של פסוק בראשית

 של  והענין כי הארץ ראשון, שאינו מהם, שהוא תיקוני דיקנא,' של פסוק והארץ כו1000התיבות
} ד"ח ע{ ועדיין מלכות ,א" ובו נכלל עטרת שהוא מלכות דז,א"בראשית הוא נגד יסוד של ז

יט ( ש בתחלת תקונין"וז ,1001א" והוא פה דא,כ צריך שורש למעלה" ולה ג,העיקרית אינה נזכרת

 ,1002 כמו כל מלכות פרטי,ע"פרצוף בפ'  והיא נוק,פ קרינן לה" ותורה שבע, פה מלכות)א"ע
ד " יהא רישא ממך הה,עילת העילת אמר לכתר נעשה אדם) )ד"לט ע( ב"פה ע(ח "ש בתז"כמ

                                                           
 ולכך ,תיקונין רובן יוצא דרך סתימת דופן הגלגלתא'  משום שהז,ש בסמוך" הטעם הוא כמ988

  ).ו"לש(א "י נקבים פתוחים לכך יוצא מהם או"כ הדיקנא שיוצא ע" משא,א"לא נפיק מהם אלא ז
ולא , להמציא לו מוחין וגדלות, א"קון זג דאריך הוא תי"א מהת"שכל מה שיורד לז, יש להזכיר

וכן העניין במה שידוע . א נולד מבטן דאמא והיא לבד שורש מציאותו"ז. שורש לעצם מציאותו
 .תכליתו הוא תיקונם ולא מציאותם, א"ד לאו"שיורד שפע מת

 .א"אואת  מקיפים מה וה,המזליןד הוא "עיקרם של התו, ד"ג ת" הייםס נובע"מהמו: פירוש 989
יש לדעת שלעולם אין יציאה ', ס"נפקין ממו'אמנם בעניין אומרו . א"שזהו תיקונם של או, ל"וכנ

  .ס ללא זיווג עם אוירא"ממו
ש לעיל " וכמ, ועוד משום דהוא משורש אבא עלאה ומתלבש בו,ס" משום דנפיק ממ990

 .)ו"לש(ה ג שהוא אבא עלא"ש והוא בגדי כה"וזהו מ' מ אבא כלול כו" ומ,'והאודנין הן חכמה כו
אבא שבדיקנא ' המה גופייהו בחי, אבאהראשונים המתקנים את קנא יתיקוני ד' חה דהיינו 991

תיקונים כנגד ' ח, ג הוא באבא"כה' שעיקר בחי, א"ב קד ע"ה ח"ו דע" לש' ועי.973ל הערה "וכנ
והוא על ידי קבלת אבא ממזל . ס לפני כל יתר הפרצופים"שכן הוא מקבל אור א, ג"שמונה בגדי כה

ס "ואך ורק דרכו מתגלה אור א, תיקונים העליונים' הכלול מכל הח, דדיקנא' עליון שהוא תיקון הח
 . לתחתונים

 . בדיקנא992
ה בתליסר "ב ד" לקמן יח ע'ועי, )בבחינת שמן המשחה(בפשטות פירושו שמן של גדולה  993

  .ות הדיקנא ועיקר הארתםשעניינו פנימיות שער
ה "מלשון משיחא ה, הוא לשון של מדידה" משח"ג ש"א מח ע"ו כללים ח"אמנם יעויין בלש

והוא בחינת הגילוי וההמשך של , ס"ק הוא משח רבות קודשא מקו דא"לומר לך שהא, חבל מדידה
 .ק"ס שבדיקנא דא"קו הא
 . בדיקנא994
 .ה והתיקון של"ג ד"ע'  לעיל ג'ועי". קיןוכל אינון נימין ממוחא סתימא נפ: "ב"ח ע רפ995
  .ה וידוע"ד ד" לעיל ה ע'עיו .ף"אחאורות  כלומר 996
 .'ק אקרי אין"ע' :ב" רפח עז" ומקורו באד997
 .'ומהאי עדן איקרי שירותא' :א"רצ עז " ומקורו באד998
 לכך , כי משום שלפי הפשט היה משמע שהוא אותו הארץ של סוף הפסוק בראשית999

  .)ו"לש(ו כן משמיענו שאינ
כ הוא שאינם נחשבים " שכש, הנה עליהם אמר,עד המים' ל כל התיבות שמן היתה כו" ר1000

ל הן על מילת " ר,ד והארץ תניינא"ומפרש מה שאמר הס(במנין התיקונים של פסוק בראשית 
כי כל הפסוק השני כולו הוא אינו ) כ" ולכך אמר שהוא כש, והן על כל הפסוק התניינא כולו,והארץ

' ש והענין כי הארץ כו" ומ,ד"ג ת" והפסוק השני הוא מהי,ג"ת'  שהפסוק הראשון הוא מהז,מהם
 .)ו"לש( שמן היתה עד המים ,ד"ג ת" ובה נכלל כל הי,הוא חוזר על מילת והארץ לבד

  .ב בליקוט"ל ח ע" כנ למטה מתיקוני גלגלתאוהוא 1001
 .ע"א פרצוף בפהפרטי שבו ול' הרי הוא נוק, א"לאפוקי מעטרת יסוד דז 1002
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וחוטמא הא תשע נעשה אדם הא פומא ' ראשך עליך ככרמל רישא הא חד ומצחא דיליה כו
 בגין דעילת העילת לא הוה ,1004 ומחריבןעלמין דההוא אדם קדמון בנה 1003'כללא דכלא כו

כ אמר נעשה אדם דאיהי " ובג,בא דיליה בגין דעד השתא לא הוה שלים בנוק,משתתף תמן
 ומלכין ,)א"ג ע( ל" והיא אינה מהמנין של המלכים כמש,ש" ע1006' ואשתתף תמן כו1005'נוק

 , והיא אינה בכלל התיקון, היתה תהו, והוא והארץ שאמורה כאן,קדמאין מיתו וארעא אתבטלת
כ נתקנו " אח,דיניןא י וה,' שהיא נוק, בחינת מלכות,' בסוד נוק1007לפי שהתיקון הוא שיצאו

כ במלכות " משא,ז"ר וא"ש בא" ונתקנו בבחינת דכורא כמ, בחינת חסד,ק"ויצאו בבחינת ו
 ותיקונה , והיא מקבלת אפילו לאחר התיקון עטרא דגבורה לבד,1008'שהיא נשארה בחינת נוק

אתפשט סטר ) א"קמב ע(ר "ש בא" כמ,1010ק בחינת חסד"אתבסמא עם ו ול1009הוא לאכללא
 דכליל חמש , בגין לאתבסמא גבורא דא,צנעא אתר לההוא אמה דאקרי חסדלא' גבורה כו

לאתקיימא ההוא ' עד לא זמין תקונוי דמלכא כו) שם( כ בכלהו כתרים"ובג' גבוראן והאי חסד כו
בהאי אמה '  עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו ואתבסמו תקוני נוק,לאתבסמא ולא אתקיימו' נוק

בת מטרד תקונין דמסטר '  בכאן אתבסמו דא בדא כו,טבאלושם אשתו מהי' דאקרי חסד כו
 שאז נותן לה ,1011דגבורה ואתבסמותא דילה בזיווגא דדכר'  ראה שהיא נשארה בסט,גבורה

 הפה אינו בכלל 1013 וכן, התיקון רק שיצאה מן הקליפות1012 לכן היא אינה בכלל,כידועחסדים 

                                                           
 והוא ,פה הוא מלכות ְש,ז אמרו בהתחלת תיקונים" וע,'ה הא פומא וכו"א שם ד"ל הגר" וז1003

ת ויסוד ומלכות באמצעותן " והן כסדר הספירות ת, כידוע שבפה עשר תיקונים,ס"נכלל מכל הט
 ,םג כול"גבורות מצד שמאל וכן כסדר זה למעלה מזה וכתר ע'  וג,חסדים מצד ימין'  וג,כתר

 .ל"עכ, ומלכות פה אחרונה מכולם
  .עולם התהו' חורבן העולמות הוא בבחי ש,א שם"גרבביאור ה'  עי1004
לעיל ג '  ועי.נויקואינו עניין ליצירת האדם אלא לת' נעשה אדם' 'בחי ש,ג"לקמן כו ע'  עי1005

  .316 הערה א ודברינו שם"ע
ראשך "והוא הכתוב , יהא הראש ממך, "נעשה אדם" עילת העילות אמר לכתר :תרגום[ 1006

. 'זה פה כלל הכל וכו" נעשה אדם"', וחוטם הוא ט' ומצח שלו וכו' ראש הוא א". עליך ככרמל
לכן עד עכשיו לא , שאותו אדם קדמון בנה עולמות ומחריבן לכן עילת העילות לא השתתף איתו

 .]והשתתף אתו' ר נעשה אדם שהיא נקבה וכוולכן אמ. היה שלם בנקבה שלו
 . המלכים1007
אורות ' שכן מלכי העיגולים נעשו על ידי ג, שטעם הדבר הוא, א"א פח ע"ה ח"ו דע" לש' עי1008

שנחלק , ף"אח) ב) ס"ת שבמו"הויו' ה ג"ה(' ס שנחלקת לג"מו) א: הארות' שכל אחד מהם נחלק לג
. ג"טבור יסוד וצפר) כלומר הארותיהם לחוץ( וחלקיהם ,מלכי יושר) ג, )אורות אוזן חוטם ופה(' לג

', ואין שורש בעולמות השבירה לבחינה עשירית הרי היא נוק, אורות' יחדיו הם עולין להיות ט
 .כ כאן בעולם התיקון"משא

 .ש ומההיא"וזה " לקמן ד'וכן עי, ש מההיא"ה וז" לקמן ד'ועי. א"בפרצוף ז 1009
 .הפרטי שלה 1010
כדי לבסם , להצניע מקום לאותה אמה שנקראת חסד' צד הגבורה וכוהתפשט : תרגום[ 1011

' ולכן בכל הכתרים עד שלא הכין תיקוני המלך וכו' וחסד זה וכו, גבורות' גבורה זו הכוללת ה
. ולא נתקיימה עד שירד החסד העליון והתקיימה ונתמתקה, לקיים את אותה הנקבה למתקה

בת "' בכל נתבסמו זה בזו כו" ושם אשתו מהיטבאל"' תיקוני הנקבה באותו אמה שנקרא חסד וכו
 ]והתמתקותה על ידי זיווג עם הזכר, תיקונים שמצד גבורה ראה שהיא נשארת בצד הגבורה" מטרד

שיהא כל תיקונה תלוי רק במעשה '  כי כן ראה רצונו ית,ז הוא רק עתה" אמנם כ1012
 , והיה אור הלבנה כאור החמה, אבל לעתיד נאמר, ולכך לא יצאה היא מתוקנת כלל,התחתונים

 .)ו"לש( וסלקא עד אין סוף ובסוד נעוץ סופן בתחילתן ,ותעלה להיות תגא על רישיה עטרת בעלה
  .א עא"ש גדלות דז"בפתהוא וכן 

ר קלא וקלד אמנם כי התיקון " וכן באד,'ש לקמן פרק ב" וכמ,ב הוא הפה" והגם שהתיקון י1013
ר שם תיקונא " וכן באד,'ב שפוון אתפנון כו" לקמן פש" וכמ,הוא רק מה שהוא פנוי משערות

 אבל הפה עצמה אינה מהתיקונים ,ש"ע'  ופומא אתפני כו,דתריסר דלא תליין שערי על פומא
   ).ו"לש(

ומשמע , ב הוא שפוון"צ היא שהתיקון הי"ב בסד"כ לקמן יט ע"ו מכוונים למש"והנה דברי הלש
' רבינו כאן שהפה אינו בכלל התיקון דוגמת הנוקוכן משמע מדברי . שבא לאפוקי מהפה עצמו

ולכן בדף יט כתב בדווקא שהשפתיים הם התיקון . אינו אלא יציאה מאתלטיא' שכל תיקון הנוק
, ב הוא הפה"א שהתיקון הי"שם מבואר בדברי הגר, ש"ה וז"א ד" לעיל ו ע'אמנם עי .ולא הפה

  .דווקאלאו ' שהך דדף ו, ד"אמנם יותר נראה לומר לענ. ע"וצ
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דא הוא דלא אתתקן ולא הוה ' דתאנא מהאי פומא קדישא כו) א"קלד ע(ר "ש בא"התיקון כמ
א מכלל "א ולא בז"ז לא בא"ר ובא" ולכן לא הזכירו לא כאן ולא בא,1014'ביה תקונא כו

וארעא  )א"ג ע( ש לעיל" כמ, והיא אינה מהם, כי התיקון אינו רק במלכין דמיתו,התיקונין
  .אתבטלת

  
מן האדמה אשר  )בראשית ה כט( א דאתלטיא נפקא דכתיבהיוהא אתמר ומה

  .'רה האר
 והיא נשארה בבחינת ,ל שהיא לאו בחושבן המלכים ותיקונם" ר- והא אתמר ש "וז

ע ועלה נאמר " שהיא פרצוף בפ,ו" ועלה נאמר פסוק והארץ היתה כמש,נקודה אחת כמו מקודם
  .ש והולך"כמ'  כו1015היתה

ל שהתיקון היה שיצאו " ר-' מההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר אררה הו
 אבל היא לא נפקא אלא האורות שהיו לה בתחלה ,ל"דחסד כנ' ק מסט"דו' חדשים מסטאורות 

 וכל , והוא האורות שהיו בקליפות דאתבטלא ויצאו עכשיו,ל"דנוקבא בחינת הגבורות כנ' בסט
  . והן אורות חדשים,ל"דדכורא כנ' התקונין הן בסט

 ,ות בכלל התיקון שהיא אין לה אורות חדשים להי-  1016ש ומההיא דאתלטיא נפקא"וז
 אחד עשר ,1017 שהן אחד עשר קליפות שנעשו בעולם התהו,רק אותן אשר יצאו מן הקליפות

 ואין לה ,ו"יצאה מן הארורים ואתחבר בוא'  וה,תיקונים' נתקן בו'  ו,ה של השם"מן ו' ארורי
 , דלית לה מגרמה כלום)א"וישב קפא ע( זהרש ב" וז,1018ל"ע רק דאתבסמת בדכורא כנ"תיקון בפ

 ,ל" שאין לה תיקון רק באתדבקא בדכורא כנ,ו"ו חוזרת לקליפות ח"ולכן בעת הפגם ופירוד ח
'  וזהו ט,ו לקליפות" שירדה ח, ארורה האדמה בעבורך)בראשית ג יז( ר נאמר"ולכן בחטא אדה

ן " והוא שם ב,כידועס שלה שירדו " נגד ט)ב"מ פנחס רמג ע"רע( קללות של אדמה} א"ט ע{
)ד"שער הכוונות כח ע( כידוע הדיל

 כי )בראשית ז א( ש" כמ, עד שבא נח שהוא דרגא דצדיק,1019

                                                           
 ]זה הוא שלא נתקן ולא היה בו תיקון' שלמדנו מהפה קדוש הזה וכו: תרגום[ 1014
'  ועי.'היתה'עניין הכתוב  והוז, תיקונה לא העלה אותה יותר ממדרגתה הראשונה, כלומר 1015

 ).ה ומלכין" דג" לעיל ב עד"הו(ב " לט עבראשיתזהר 
 ,בעולם הזהו גילוי בתורת תיקון מ שלנ"אין לתו שטעם הו שזה,א עא"ש גדלות דז"פת'  עי1016

 .אלא הכל מסתלק למעלה
וענין , א סימני הקטרת"ענין י, כבר הודעתיך) מזולתו(, ל"שער הפסוקים כי תבא וז' עי 1017

ס "כי כמו שיש י, ועניינם הוא, שבפרשת כי תבא, א ארורים"וענין י, עשתי עשרה יריעות עזים
בסוד , המחיה אותם, תוכם נצוץ אחד של קדושהועוד יש ב, ס של הקליפות"כן יש י, דקדושה

הנקראים עצמות , ס של הקדושה"כי הי, והוא, אמנם יש חילוק אחד ביניהם, ומלכותו בכל משלה
ש בהקדמת "וכמ, הוא מובלע ומתעלם בתוכם, הנה העצמות שהוא החיות המחיה אותם, וכלים

שהם עשר יריעות ,  הם עשר בלבדולכן מספרם, התקונין איהו וגרמיהון איהו וחייהון חד בהון
אמנם , כי אין הקדש מתערב בחול,  העשר קליפות אין חיות הקדושה מובלע בתוכםאמנם, המשכן

ה "ו דע"לש' ועי. ל"עכ, א"כ מספרם י"וע, ומשם מאיר ומחיה אותם מרחוק, עומד למעלה מהם
 .ב"א נב ע"ח

 .1009לעיל הערה ' עי 1018
ח מיעוט " ע'וכן עי(ן דילה "וזה גופא שם ב, מלכיות דילה' זהו ט' ש שמה שירד מנוק"עיי 1019
  .ע"וצ, ן דילה"הוא שם ב' ס דנוק"ז שט"פ לא נהירא מהו ד"ועכ). 'הירח ב

י ירידת יעקב ובניו למצרים אחר שנעשה " והתחלת הבירור היה ע,ל" זב"ע קלז ע"ב' והנה עי
ן " שם ב,י יוסף" ע,ר נשמות ישראל" השכינה הלכה בגלות לברר סל ידו שע,בה לשכינהיוסף מרכ

ן "שם ב' ויוסף תחלה היה ביסוד דנוק, ל"ב וז"ש קלח ע"וע. ל"עכ , רוחא דשביק בה בעלה,דילה
מה ' פי(רוחא דשביק בה בעלה ' והוא בחי', עניינו יסוד דנוק" ן דילה"שם ב"עולה מדבריו ש. דילה

' וזהו עיקר הנוק]). 'ח מוחין דצלם ו"ע[בא לאמא בביאה ראשונה בכדי לעשותה לכלי שנתן א
רוח חיים הועיקר  )א"א ע"א קפ"זהר ח(א לית לה מגרמה כלום בנוק, ל"א ג ז"ש או"ש בפת"וכמ

, )א"א ע"תענית ל(ם  שאין אשה אלא לבני,שבה בא לה מדכורא רוחא דשביק בגוה להוליד תולדות
  .ל"עכ

וממילא אין , א בעטרת היסוד שלו"היא נכללת בז, י נסירה"ע'  זמן שאין תיקון בנוקוהנה כל
ן דילה כשם "כ מובן מאד שגילוי שם ב"א. לה שם בפני עצמה כל זמן שהיא עצמה מחוסרת תיקון

ושיעור קומתה . ע אם לאו"תלוי במציאות תיקונה אם שיעור קומתה קיים בפ', בפני עצמו של נוק
  . ס שלה"הוא גופא הט, א"יפרדה מזזה המתחדש בה
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 ואתבסמותא שלה , נייחא לעילא נייחא לתתא)ב" נח עזהר בראשית( ש" כמ,'אותך ראיתי צדיק כו
 והוא , ולכן נקרא איש האדמה, ותיקן אותה,ל" כנ)א"קמב ע( ר שם"ש בא" כמ1020הוא בצדיק

מן '  זה ינחמנו כו)בראשית ה כט( ש" וז,1022 וזה לך האות)ות ג יבשמ( ש" כמ,כידוע 1021נקרא זה
  .'האדמה אשר אררה ה

קלה (ר "ש בא" כמ,1023ואמר מן האדמה דכל הדינין נפקין -' ש כאן מן האדמה כו"וז
 וכלהו לא אתקיימו , בארץ אדום באתר דכל דינין מתקיימין תמן,אשר מלכו בארץ אדום) א"ע

  .1025כידועאמר אדמה '  ולפי שהיא נוק,1024'הוא אתר דכל דינין כווימלוך באדום רזא חדא ' כו
  

 ,היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים
  .דיקירותא תליסר תליין בתליסר דיקירו

ל שלשה עשר תיבות אלו הן " ר-תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא ' היתה וגו
 ,או שהיא והארץ תניינא של הפסוק הה,1027' והן תיקונין של נוק,ג תיקוני דיקנא" תליין בי1026ג"י

ב שעות של "ל הן י" ר,' ואתחריב כלא בתריסר שעתי דכתיב היתה כו)א"יא ע( ש למטה"כמ
 1031 ולכן,1030כידועב בקר " י,' דנוק1029ב שבטים" י,ב שעות" ובה י,1028שנקראת שעה' הנוק

                                                                                                                                                                      

הוא היותה לכלי לקבל שפע מבעלה בכדי להוליד ' כל תיקון ומציאות דנוק, סופו של דבר
. ן"ס דילה שמקבלת בתיקונה ואז יש לה שם ב"והיינו מציאות ט, ל"הנ' והוא יסוד דנוק, תולדות

  . וכאשר אין לה את תיקונה זה היא חוזרת לאתלטיא
' יש לדעת שבעולם הנקודות לא יצא בנוק, ספירות' ן דווקא ט"יין היות לשם בוהנה בביאור ענ

, ל"ה ועוד נ"ג ד"ה ע' עי(וכל מה שיצא בעולם הנקודות לא נפסד אף פעם , אלא הכתר שבה
ס דילה מחכמה "כ שכל תיקונה לעולם אינו אלא הט"ממילא בע). שהשרשים אינן חסרים לעולם

הכללי ' שכל הנוק, א"ב ז ע"ה ח"וכן הוא בדע). 'ח מלכים ו"ע(ות ולמטה שחסרו לה בעולם הנקוד
ד "ונראה לענ. (ס תחתונות שלה הם כל אור התיקון שלה"אינה נחשבת אלא מחכמה ולמטה וט

אותיות ' שאינו אלא ט, ן"אותיות במילויים מלבד שם ב' ב ישנם י"ט לכל שמות עסמ"לבאר מ
א שקומתם "א וז"ספירות ודלא כאו' היא ט' קומת הנוקשכן , ל הוא נפלא"לפי הנ, ומעתה. בלבד

  .)מכיוון שתיקונה אינו כולל את כתרה, ומעתה לכאורה הדבר פשוט. ס"י
  ]נח למעלה ונח למטה והתבסמותה שלה הוא בצדיק: תרגום[ 1020

 .ע בהערה הקודמת הצדיק כאן הוא יסוד דדכורא"לפי דברי הב
שם דמשמע דיסוד ' ועי, א"נח עדף  בראשיתהר זב ש" וכמיסודהוא כינוי למידת ה' זה' 1021

 .'הנוקאלא כאשר הוא מתקן את  'זה'אינו מכונה 
 ואיהו כליל תרי עשר ,דמסטרא דהאי אות אמר למשה וזה לך האות, ל"ב ז"ז לד ע"ת' עי 1022

שמצד של אותה האות אמר : תרגום [מזלות ושבעה ככבי לכת מסטרא דקדושה דאיהי בת שבע
 .כ"ע, ]כוכבי לכת מצד הקדושה שהיא בת שבע' ב מזלות וז"והוא כולל י" ותוזה לך הא"למשה 
הוא ' האדמה'ש, )ה ולבתר"א ד"וכן הוא בקלד ע(ה ויישם "ד ד"ז צט ע"א על ת" בבהגר' עי1023

. ע"וצ, הדעת' ה בראשית שם איתא דהוא בחי"א ד"ע'  לקמן ח'אמנם עי. כינוי למידת בינה
ולכן בדברי רבינו הם שמות , שדעת הוא התגלות הבינה, 86והביאור הוא כדברינו בהערה 

  .מתחלפים
עטרא דגבורה בחינת בשבתחילה יצאו המלכים , ה עד"ב ד"ח יח ע"א על תז"יעויין עוד בבהגר

' ארץ אדום'הוא הרי (שיציאתם היתה מבינה , ה ונפיק" שם ד'וכן עי. נוקבאהתקוני מהוא הרי 
 .ק במציאותו ללא מיתוק באוירא"ושרשו הקדמון הוא מבוצד, )אשר משם יצאו המלכים

וימלוך ' וכולם לא נתקיימו וכו, במקום שכל הדינים נמצאים שם, בארץ אדום: תרגום[ 1024
 ]'הוא מקום שכל הדינים וכו' באדום סוד א

' עפר'כ הכינוי "משא(, נין מתעריןמאחר ואדמה כינוי לבינה שמינה די' אדמה'ז מ"דייק כ 1025
  .ד"ז צט ע"א על ת"המרמז על מלכות וכדאיתא בבהגר

 .הוא מיותר" ג"י"ד שלכאורה תיבת "נלענ 1026
'  לקמן ליקוט ז'ועי, ד"ג ת"כלל הי א היא" שמלכות דרדל,א"ב נב ע"ה ח"ו דע"לש' י ע1027

  .מהליקוטים שבסוף הספר
ו "ב כ"יהל אור ח' ועי, ל והם מזל יום ומזל שעהמז' בחי' שיש ב) א"קנו ע(שבת ' גמ ' עי1028

  . ב אנפי חיוון"ומזל שעה ביהיכלות ' זשמזל יום מושרש ב ,א"ע
',  שהוא ששת ימי המעשה כו,ל"ז' כו] יום גרם[ה אין מזל "ב ד"ח ע"ח ל"תזעל א "בהגרב' עי

  .ב"וטים לט ע עוד לקמן בליק'ועי. ל"עכ, ' וכו והוא השכינה,ל"זה אלא מזל שעה גורם "דבו
 .)ו"לש (ג"ע' יש לקמן " וכמ,רחל כנודע' ב שבטים הם כולם בהנוק" הי1029
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ודא ) ב"קלד ע(ר "ש בא" כמ,1033ניםב תיקו" ובו נכללו כל הי,1032ב הוא תיקון הפה"תיקון הי
 ,ב תחומין לתתא"ב תחומין לעילא וי" דמכאן אשתלשלו י,הוא תיקונא קדישא עילאה דתריסר

 והוא הארץ קדישא אשר נשבע ,ד אשר נשבעת לאבותינו" הה,ב שבטי אבהתא"ב תחומין לי"י
 ,הרבה מקומות וכן ב,'לאבותינו כו' אל הארץ אשר נשבע ה) כו גדברים (ש " כמ,1034לאבותינו

ג " וי,א" הן שורש לז,1035א" שהוא חכמה דא,דגלגלתא' תיקונים של הפסוק הראשון שהן ז' וז
 לכן אוזן ,נ" וידוע שאזן חטם פה הן שורש לבינה זו,א"כי היא בינה דא* ,'ס הן שורש לנוק"דמ

ל "טם כנתיקונים שסיומן בח'  רק ז,1037 בתיקוןו וכן פה אינ, שבינה אינה נגלית,1036אין בו תיקון
 ,ב תיקוני דיקנא" ואתתקנו בי1038 דאתחריבו,'ב שעות של הנוק"והן י'  הארץ נוק,א"לז

 והן ,ב מזלות" בה י, שהוא דרגא דחכמה,1039' ולכן בגלגל הח,הדאתכלילן בפה ושרשן מחכמ
 )א"יא ע(  ואמר לקמן,ל" כנ)ב"רפח ע(ז "ש בא" כמ, ששם תלת זמנין ארבע ארבע,ס"שרשן ממ

י חסד " שע,ז"ר ובא"ש בא" ובו נתקנו כולם כמ,ג" שהוא מזלא תיקון י,ן ברחמיתליסר יקים לו
 וזהו מלך הדר בסוד הדרת פנים ,1040ז"ש בא" וחסד עילאה נחית במזלא כמ,עילאה נתקנו כלם

) ב"רפח ע(ז "ש בא" כמ,ב תיקונים" והוא דרגא דעתיקא דכליל לכל הי,)א"שבת קנב ע( זקן
 בגין דהאי חכמתא סתימאה דביה מתפרש תלת זמנין לארבע בתלת עשר מכילן דרחמי אשתכח

ק אשתכח בתלת רישין " ואמר שם האי ע,1041 והוא עתיקא כליל לון ושליט על כלא,ארבע
כ כלא " בג,)ב"רפט ע(ז "ש בא"רישין במזלא כלילן כמ' ולכן כל הג, 1042'וכלילן בחד רישא כו

וכלהו מתחברן בהאי מזלא } ב"ט ע {רישין דאמינא מתפשטן'  ג,בהאי מזלא תלייא בדיקנא דא
ב " והוא תלי שכולל כל הי,1043'כ כל יקירו דיקירותא בהאי מזלא תלייא כו" ובג,ומשתכחין ביה

                                                                                                                                                                      
ב " לז עז"א על ת"בבהגר יןיועאמנם י', ב הוא ביטוי של נוק"והנה כאן ביאר שהמספר י 1030

 ביאורים 'ועי. ע"וצ, ב שביאר שעניינו מידת התפארת"י ו ע"א על ס" בבהגר'ועי, אינון ברזא ה"ד
ז באמת לא "ולפ', ק והנוק"הדעת הרי היא שורש לכלל הו' ב היא בחי" שבאמת היא"א פד ע"ח

 .'ת וגם לנוק"ב הולכים ומשפיעים מהדעת גם לת"קשיא מידי שכן כל הי
 'פה היא בחיהכן בראש  ש,פהבבחינת ההיא ו' נוקב עניינו "וי, ב"יא ושהמכיוון  ,כוונתו 1031

  .ב בליקוט" לעיל ח ע'ועי.  דילה'נוק
 מה שכתב ).ו"לש(ל " אבל הפה עצמה היא אינה מהתיקון כנ,ל מה שהוא פנוי משערות" ר1032

 כבר נתבאר שעיקר התיקון היא 1013ולפי האמור בהערה . ה דעד"ב ד"ע' כוונתו לעיל ח', ל"כנ'
  .השפתים

כלשון זהר ( גנוז בפומא דמלכאה של דעת  גילויכאן יש ש,א"ב פ ע"ו ביאורים ח"לש'  עי1033
 .)א"דף קכג עמשפטים 

 שלכן נקרא שבועה מלשון ,הבלים' הוא בזהשבועה , ל"ז ה וכן הוא"ד ד" לקמן כה ע' עי1034
 'ועי. כ"ע, ק" בסוד אשר נשבעת לאבותינו שהוא תיקון הפה דע, שסוד השבועה בפה,שבעה כידוע

 .ק" הוא בפה דעןהנשיקישזיווג , ה שפוון"ג ד"לקמן יט ע
 .1050 עוד לקמן הערה 'ועי, א"ב דא"ס הם חו"ג שגלגלתא ומו"ה עלעיל '  עי1035
 .ב" ליקוט לעיל ח ע'ועי. מתיקוני גלגלתא 1036
 .הגלגלתא 1037
יש ' לכל או, ן"א זו"א או"עתיק א [ב פרצופים" והיה בכל הי, כי כל החורבן היה בהמלכות1038
 .)ו"לש(תחריבו אד' ב שעות של הנוק" והן הי,]פרטי שלו' לו נוק

  .'ע ב"ח דרושי אבי"ע' עי 1039
 עד ההוא אתר דמתישבא בדיקנא ,האי רצון אתפשט לתתא בדיקנא: א"והוא בדף רפט ע 1040

: תרגום [ ודא איהו נוצר חסד ובהאי רצון כד אתגלייא מסתכלין מארי דדינא,ואקרי חסד עלאה
ן זה מתפשט למטה בדיקנא עד אותו מקום שמתישבת בדיקנא ונקרא חסד לעיון וזה הוא נוצר רצו

 ].חסד וברצון זה כאשר מתגלה מסתכלים בעלי דין
' מכיוון שהחכמה הסתומה הזו שבו מתחלקת ג, ג מידות של רחמים נמצא"בי: תרגום[ 1041

 .]והוא העתיק הכולל אותם ושולט על הכל', ד' פעמים לד
  ]'ראשים וכלולים בראש א' ק הזה נמצא בג"ע: וםתרג[ 1042

 ,ס"א אוירא ומו" רדלהתלת רישין הם ,ב"ד ודף ג ע"דף א עהוא לעיל  וכן ,מפשטות לשון הזהר
ו "לש' ועי. ס"שכן כל התגלותם היא רק דרך המו, ס"אם כי כולם כלילן בחד רישא הרי הוא מו

 .נעלםס הוא בבחינת "ממושלמעלה  מה וכל ,ס" שעיקר הכתר נתגלה במו,ב"א צד ע"כללים ח
וכולם , ראשים שנאמרו כאן מתפשטים' ג. לכן הכל תלוי במזל זה בזקן זה: תרגום[ 1043

 .]' כולכן כל הכבוד של הכבוד תלוי במזל זה. מתחברים במזל זה ונמצאים בו
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 והוא שאמר לעיל כליל לון ושליט על ,))ג" מו"פ( י"בס(  תלי בעולם כמלך על כסאו,1044מזלות
  .כלא

ס והן "ג תיקונים הן ממ" וי,תיקונים הוא מן הגלגלתא והן דדכורא' שז'  כבר כ- ליקוט*
 ואזן הוא בקיעת 1045ג הוא כללן" שמזל י, והתחלתן באזן ומסתיימין בפה,ג"וי' ה כל ז" וכ,'דנוק

 והעיינין והחטם ,ן שבשם" ההי, והאזן ופה הן נוקבין,1046' דמשם אתבחין במוחא כו,ס"המ
 וגם אין מעשה ,1047 ולכן לא נזכר האזן והפה בתיקונין,ו שבשם" י,תיקונים הם דכורין' שבז

  .כ" ע1048'ילחם לכם כו' ה )שמות יד יד( ש" כמ,ודיבור והתעוררות מגיע לשם
תקוני '  ז,שבפסוק ראשון' הן ז'  ז,1049ב"וי' וז' ב אותיות שמתחלקים לג"ס כ"וז
 ל" והן בחכמה כנ,ב הן שבפסוק שני עד המים" וי,ל" מבינה ולמטה כנ1050ס" והן ז,דגלגלתא

 תיקון ,ג" והוא תיבה הי,כידועש " בסוד אמ,רישין דעתיקא'  דכליל גהן מזלא' וג ,)ה היתה"ד(
 ל מגרמה כלום" ומלכות ל,)ה וכן"א ד"ב ע( ל" כנ1052 עתיקא כליל לון, דרגא דכתר1051 והוא,ג"הי
  .ב" וכוללת היא את כל הכ,)א"עוישב קפא  זהר(

במקומה  רישא עילאה הוא אוירא דלא אתפס ו,רישין' דכלילן בג' ש'מ'אותיות א' וג
ש " וכמ, ולכן היא תקיפא,כידוע 1054 גלגלתא הוא אשא בסוד הבינה,1053כידועקרומא דאוירא 

ש לקמן " כמ,'ו'ק'אותיות י'  והן ג,1056כידועס מים " ומ,' כו1055ראש נברא מאש) ו"ג מ"פ(י "בס
והוא קרומא ' עלאה דאתעטר כו'  י,ו"יה) 1057ה שם"ה בקטפוי ובהג" בד)א"כא ע( ועיין שם(ב "פ

 , בתיקון האחרון שבו,הוא בגלגלתא' עלאה דאתעטר ברוחא כו' ה,  שם1058' ראש האדאוירא
 ששם גנוז בוצינא ,1060ס" והוא במ,'עלאה בוצינא כו' ו, 1059כידועשהוא כולל כל התיקונין 

                                                           
 ,יבאוי "י יצאו כל המזלות וע"תלי הוא התנין במזלות שעל "א וז"י כ ע"א על ס"בבהגר' עי 1044

השפע את מורידים על ידי אותו התלי ו, כל צבא השמיםתלויה  'תלי'ב ש,א כג"ש א"פת' ועי .כ"ע
ש אלף בינה " וכמ',וכו משה זכה לבינה ,ל"ד ז"ב א ע"יהל אור ח' יוע. טבעיה רלעולם התחתון בסד

לקמן יא ד עו 'ועי. ל"עכ , והוא סוד שנקרא משה התנין הגדול, הוא התניןול וזה האלף הגד,'וכו
  .ה בחיזו" דג"ע

 .דיקנאה דתיקוני 1045
דההוא נטיפא   בההוא עקימא ואשתאב בההוא נהראילקלא עי, ל"ב ז"ז רצד ע"אד' עי 1046

קול עולה באותה עקמימות ונכלל באותו נהר : תרגום [וכדין אתעכב תמן ואתבחין בין טב לביש
 .ל"עכ, ]של אותו נטיפה ולכן נשאר שם ונבחן בין טוב לרע

 .דגלגלתא 1047
  .ג"ולב ע, ג"כדלקמן כג עו 1048
 .י"א מ"ספר יצירה פ' עי 1049
 ,א"ק דרדל"תיקונים הנה הם מהבינה והו'  וכן גם הז,ה כלהו לתתא"ש רבינו לעיל ד" וכמ1050
 ).ו"לש(שנקרא חכמה תתאה '  וכן הם שורש הנוק,א"ד הם בחכמה דא"ב ת"אבל הי
 .ונקההרי הוא מזל  , מזל התחתוןכלומר 1051
 .147דברינו הערה ' עי 1052
 .ה ואמר אזדכך"ב ד"לעיל ה ע' עי 1053
א עד "ו ביאורים ח"לש (א"מתלבש בגלגלתא דאהבינה דעתיק מאחר ושרשה הוא מ, וזאת 1054

 ).א"ע
 .ש כאן"ש כמ"א שמבאר את האמ"ש בבהגר"וע 1055
 ".ם עזיםמי"בעניין , ה והענין כי"א ד"ע' ד' עי 1056
וכן . ו הרי הוא שורש דעת המתגלה במקום הכתר"ש שמבאר שהגלגלתא היא האות וי"ע 1057

כאשר אש מכוון כנגד הדעת שבמקום , ד"ש לחב"ה ספרא שמשווה את האמ"ב ד"ע'  לעיל א'עי
  .86 דברינו הערה 'ועי. ל"הכתר כנ

 . הראשון1058
 .ג"ינו בפרדשקא שהוא תיקון אחרון דתדהי 1059
. ס"והוא מו' ק הוא האות ו"שמתגלה בחוטמא ושבוצד' נתבאר שהגלגלתא היא האות ה 1060

היא ' והאות ה, ק היא גלגלתא"ה שבוצד"א בהג"כ לקמן דף כא ע"ולכאורה הדברים נסתרים ממש
  . ע"א וצ"ס הרי הוא בינה דא"מו

אין כוונתו לגולגלתא הפרטית " גלגלתא"קט כאן שזה שנ, ד בביאור הדברים"והנראה לענ
ג שהוא בעל "אלא כוונתו של רבינו כאן הוא לכלל הת. א"הנזכרת תמיד בדברי הזהר ובביאורי הגר

ג ולעומתו "כאשר הגלגלתא הוא נחשב כהתיקון הראשון ובבחינת חסד ושורש הת, קוין בכללות' ג
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 כי המעוי בדעת ,כ גנוז במעוי דאמא" דאח, והוא עטרא דגבורה אשר שם,כידועדקרדינותא 
' עלאה י' י) א"רפט ע (1061ז"ש בא" וכמ,ש"ע) א"קכג עדף (ש בפרשת משפטים " כמ,אתקן

רפט (  ואמר שם,' כל אינון עלאין בעתיקא תליין כו,תתאה' עלאה ו'  ו,תתאה' עלאה ה'  ה,תתאה

 ותליין , ומתחברן בהאי מזלא, כלהו תליין בהאי דיקנא,אלין אתוון דתליין בהאי עתיקא )ב"ע
 ,כידועש "מ"א" והן ,א אתוון תתאין"ד דז"ב שהן ח,1062'ביה לקיימא ביה אתוון אחרנין כו

 וקבען ,ש"מ"א"בירר שלשה אותיות מן הפשוטות בסוד שלש אמות , )ג"מיא "פ(י "ש בס"וכמ
 והארץ ,פסוקים' ב אתוון באלו ב" הרי כל כ,ש"מ"א"'  הרי במזלא ג,ש"ע' בשמו הגדול כו

  .ל" והיא כלל כולם כנ,תניינא לאו בחושבן
 כי קללת , לכך אמר לשון נקבה,דקליפה' ל מנוק"ר -א נפקא  דאתלטיאיהואמר ומה

 וקללת חוה הוא בסוד , שבא על חוה1063א" וקללת נחש היא זכר דס,א"דס' האדמה הוא נוק
ולכן לא אמר בה , )ב" רכ עויחי זהר(  ששם דינין מתערין,קליפה נגד בינה בהתפשטותה למטה

 לכן לא נתקלל כלל רק ,א כלל" אין שם ס, ונגד אדם שהוא חכמה,א"ארור כי בעצמה אין שם ס
  .1064ל"ג תיבות שאחר והארץ כנ" והן י,שקלקולה ותיקונה הכל בחכמה ל" כנ,האדמה בעבורו

  
  .שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי

ל ששת אלפים שנה שהעולם עומד והשביעי " ר- שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי 
'  כן ו,כ מת"ואח' ק שמלכו כל א" והן ו,1065 מיתו הוא נגד עולם התהו שמלכין קדמאין,חרב

 )ג"מט ע( ח"ש בתז" כמ, מיומו1066א"כ מתים בני אדם אותן שכ"ק ואח"אלפים שנה מתנהג בו
 ,דהנשמתין של כל אלף הן מאותו המדה יוצאין כל הנשמות מאותה המדה באותו האלף שנה

ש "אתחרב כלא כמ' כ באלף הז" ואח,1067כ מתין ויוצאין באלף שאחריו ממדה השניה"ואח
ח "בתז' ועי, )שם( ש למטה" והוא בסוד שבת כמ,והוא בסוד ארעא אתבטלת, )א" עיא( למטה

 ואחזי דבכל ,ה אחזי דכל עלמא שתא אלפי שנין וחד חרוב" והאי איהו דקב))ג"מט ע( ג"פט ע(
 גבורה דרים בתרין דרגין גבורים ה ואלף תניינא שולטנותי,אלף קדמאה שולטנותיה חסד

 כולן ,1069מלכים הן' דח} ג"ט ע{ג " ואע,ש כל המאמר" ע,1068'וחסידים באלף תליתאה כו
בלע בן ) א"דף קלה ע(ר "ש בא" כמ,1070ג" כי המלך הראשון הוא דעת שכולל כל ה,ק"כלילן בו

 , דבגיניה מתקטרן אלף אלפין מארי דיבבה ויללה,בעור תאנא הוא גזירת דינא תקיפא דתקיפין
 אלף ה והוא סוד דעת דנפיק מיני,1072'א כו" כד1071 דנהבה כלומר דין הבה מאי,ושם עירו דנהבה

  .ו))ה ומלך"ד( ד"ע' ב(ש לעיל " וכמ,)א"דף קלו ע(ש שם " כמ,אלפין אדרין ואכסדראין

                                                                                                                                                                      

ס "ומו. ומדים זה לעומת זה בבחינת חכמה ובינהוהם ע, ג"א והוא התיקון השני סוף הת"ניצב הקד
 .שכן הוא המוריד את הארתם למטה, עומד לגביהם בבחינת דעת

ו גנוזה "לכן באותה מידה שהוי. א"ד דז"א הם דוגמת חב"ו שבמוחין דא"דהיינו שהיה 1061
 .ק"ו הגנוזה בבוצד"א כמו כן ישנה וי"במעוי דאמא דז

כולם תלויים באותו הדיקנא ומתחברים באותו , יקאאלו האותיות התלויות בעת: תרגום[ 1062
 .]המזל ותלויים בו לקיים בו אותיות אחרות

, א"דסט' נוק' שכן הוא בחי, ל"דסמא" בת זוג"א שם מתבאר שהנחש הינו ה"ע' ז י" ת' עי1063
שיש בנחש עצמו , ה כבד"ב ד"ז נה ע"א על ת"אמנם יעויין בבהגר. ע"כ כאן וצ"והוא סותר למש

  .שכן בכל מקום מדבר בבחינה אחרת, ש"וממילא א, נ"ובחינות ד
 . גילוי החכמהוהם ,ד"ג ת"ג תיבות הם י"היו, ה היתה"א ד"ע' ט 1064
 .ג שהמלכין קדמאין המה שורש לבחירה בזמן השית אלפי שנין"ב ל ע"ה ח"ו דע" לש' עי1065
 .'א"שכ'במקום ' שיצאו'י כתוב "בכת 1066
וכל , מלכים' שקורה בשית אלפי שנין טמון בכח בושכל מה , א"ב טו ע"ה ח"ו דע" לש' עי1067

 .מה שקורה באותם שנים הוא הוצאת כחם של המלכים לפועל
ראשון , וראה שבכל אלף. אלפי שנה ואחד חרוב' ה ראה שכל העולם ו"וזהו שהקב: תרגום[ 1068

 ]'ומדרגות גוברים וחסדים באלף השלישי וכ' גרים בב, ואלף השני שלטונו גבורה, שלטונו חסד
של ' ק וא"מלכים הנכללים בו' שכן המלכים הידועים המה ז, לכאורה קצת קשה על דבריו 1069

 .'מלכים של שבירה הרי אין יותר מז' ואם כן כיצד מצינו כאן שמונה רבינו ח, תיקון
 . תיקון כולםטמון ובו , כולםותכללשהמלך האחרון הוא ' א אות ג"לח' ה בהק"דע' עי 1070
לעלוקה שתי בנות הב הב כיון דסליק לאתישבא ביה לא ) משלי כ(א "דכ:] המשך הציטוט[ 1071

כאשר מסתלק להתיישב בה אינו , לעלוקה שתי בנות הב הב: תרגום [קאים ולא הוה יכיל למיקם
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 קדים ,1075דדינא'  שהיא סט, דמבינה1074ש בזוהר" וכמ,1073 הוא גבורה,מלך השני יובב
ש "כמ)  אישעיה סג( מבצרה ,חמוץ בגדים מבצרה כמו ,ז וזהו יובב לשון יבבה,1076ונפיק גבורה

  .ח)ד"ב ע(לעיל 
 בסוד עולם , וידוע שכל ברכה והתפשטות ופריה ורביה בחסד, חסד,מלך שלישי חשם

כחשם ) 1077פ וישלח"ברבה ס(ש חושם " וז, אמהמא חסד דגנוז בפו,)תהלים פט ג(חסד יבנה 
  .)ד והשני"ע' ב( ל" שחסד בדרום כנ, מארץ התימני,של קנים

 ובכירה , ששתי בנות לוט הן נגד נשי יעקב1078 ידוע,בשדה מואב'  כוטך הרביעי הדדמל
 ודבוקה , מאב, שלכן נקרא מואב,כידועת בחינת רחל "שילדה מואב הוא מתחיל אחורי הת

דף קד (משפטים ' ש בפ" וכמ,עמו'  ושם יצאה נוק', ששדה הוא נוק, וזהו בשדה מואב,ת"בת
בהדי דכורא '  יהודה נוק,ש שם" כמ,ת"ל ת" ר, מתרין סטרין חבורא דכלא1079לוי) )א"ע( ב"ע

'  אלא ד, אמאי דא בהדי דא,1080ה" דהות בהדי ד,'ה דא נוק" ד,דא דכורא' ו'ק'מתדבקא י
לאתבא בגלגולא לאתעכל ההוא רע '  אייתי ואצטרי,באתדבקו דרע בהדה איהי דלת מסכנא

                                                                                                                                                                      

כלומר שאותו הדעת אין בו יישוב ואי אפשר לעמוד בו . ל"עכ, ]עומד ואינו יכול להתקיים
ש פנימיות "פת ' ועי–' ב שאין דעת בקלי"פ' ער הקליח ש"ע' ובביאור הדברים עי. בקביעות

א "סטבהוא כן המדובר כאן  ש,אינו דעת שלם' דמבאר שהכוונה היא שדעת דקליוחיצוניות יא 
ל "ש רבינו הגדול ז"כמו , כד אזיל יהיב כד יהיב אזיל.שאין לו קביעות כלל לא בדכורא ולא בנוקבא

הוא בסוד עטרת דגבורות שהוא אשא שאינו במנוחה להיט  ו.ש"יעו) א"קנה ע ('בתיקונים תיקון עי
  . )א" נא עז"ת(כ חסדים מים הם במנוחה והשקט "משא) ב"ר קכט ע"אד(ונחית 

שבגללו מתקשרים אלף , למדנו הוא גזירת דין הקשה שבקשים, בעל בן בעור: תרגום[ 1072
 ].כלומר תביא דין? מהו דנהבה" ושם עירו דנבה. "אלפים בעלי יבבה ויללה

כ בשער מאמרי "כמשהוא  אלא ,הוא חסדיובב ש' נקודות דבח "על ב"דברי האריזדלא כו 1073
  .ח"עשכתב בכמו שמפרש ר "י על האד"מאמרי רשב' עיאמנם  .ג"סב עי "רשב

 מסטרא דאמא נפיק , מסטרא דאבא נפיק חסד, חזיתא: א"הכוונה לזהר ואתחנן רסב ע 1074
  ].סד ומצד אמא יוצאת גבורהבא וראה מצד אבא יוצא ח: תרגום [גבורה

 .'ה ושאר הו" ד-  ).ו"לש (ד"ע' בלעיל ' י ע1075
' ד שכוונתו לומר שכיוון שבעולם הנקודות קודם השבירה היה הכל בנוי על סט"נלענ 1076
ס ללא הארת "מו' מאחר ועולם התהו היה בבחי, וזאת. לכן קדמו הגבורות ששרשם בבינה, דגבורה

  ).257 לעיל הערה 'ועי, ד"י יב ע"א על ס" בבהגר'וכן עי, ה"הגהב ב"ע'  לעיל ג'עי(האוירא בו 
והוא  .)א"ק קיט ע" באפיקי ים' עיו ("'פרץ וזרח' בסוד ',בן זרח'ונקרא " :ש שבירה טו"פתוב

במעלתו בורה קודם באמת שורש הגמכיווןש, וזאת, מורה על היות שורש יובב ממקור טהור ונעלה
הוא במעלה יותר כן  ו,ה לברוא את העולם במידת הדין" שכן תחילה חישב הקבהחסדלשורש 

 שבעולם התיקון יוצא אלא .)ב" קיח עז" ת'עיו(מכסף יותר לכן זהב חשוב ו , מצד עצמוגדולה
  .הדיניםאת גבורה כדי למתק ה לפניחסד ה

גבורה ואילו במלכי עיגולים הגבורה קדמה ד שבמלכי יושר חסד קדם ל"א יח ע"ה ח" דע'עי
  .לחסד

 שגדלים -  של קנה כחושיםם "רשב' פי, )ו"לש(ב "ב קמג ע"ב'  והוא בגמ, לא מצאתי שם1077
 .הרבה ביחד

 כי תכף ,והנה הם נאחזות בסדר מורד הגבורות, ל"שער הפסוקים פרשת וירא וז' יע 1078
 זה לשונו של השער - ל עמון "ד שצ"ענל(מואב ' ברדתם אל מקום לאה נאחזות שם ונעשות בחי

, )ל מואב"ד שצ"נלע(עמון ' כ ברדתם אל מקום רחל נאחזות שם ונעשית בחי"ואח, )הפסוקים
' י ועוד ע.ל"עכ, ז קדם קליפת עמון למואב" וכעד,זו תקרא הבכירה לאה והקטנה רחל' ובבחי

לעלוקה שתי בנות הב ) משלי ל טו( מאי דכתיב ,רבי אבא אמר, ל"ב ז"י ע"א ק"מדרש הנעלם ח
 אלו שתי בנות לוט דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע ,הב

  .כ"ע, לעולם
ג "ע' ג ח"יהל אור ח' עי, יצרים אלה שהם הנפש המתאוה והנפש המשתתפת' להבין עניין ב

, 'ם ונחש וכו" ס,עאל תאוני וכעסני שהן עשו וישמ,מדות הכוללות הכל' שור וחמור הן ב, ל"ז
 בנות שאומרות הב הבה'  בם ונחש הם"אלה של ס' קלי' שבד "ע' ב מ"ביהל אור ח' ועי .ל"עכ

  .ל"הנפשות הנ' וממילא היינו ב
  .)ו"לש(ג "לקמן י ע' י ע1079
ואחרי , ה"הוישם שבאחרונה  א" בההנכלל'  שבתחילה הנוק,א"ב כו ע"ו כללים ח"לש'  עי1080

  .ש רבינו כאן" וכמה"בסוד יהודהוא  ו,ה שבמלכות"הויאותיות כל  בהלא נכלישנתקנה ונשלמה ה
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 והוא רומז ,1081' לעתירו וכדין הונ ולנפקא ממסכ,דטוב'  ולבתר לצמחא בסט,ולאתבלי בעפרא
 ואצטריך ,1083דרע וזהו ושם עירו עוית'  שהיתה בסט,1082על עולם הזה שאנחנו מדברים בו

שנקראת '  נוק,כ אחר המלכים ואתבטלת והיתה בקליפה" והוא שיצאה אח,'לאתבא בגלגולא כו
ומההיא  )ב"ע' לעיל ח( ש" וכמ,דטוב' כ בסט" ושם נפרד הרע ממנה ויצאה אח,1084כידועעפר 

ורבים מישני אדמת )  יב בדניאל(ש " וז, והוא אדמת עפר,'דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה כו
 1085שכל ענין זה העולם, ש לעיל" והוא חדוש העולם אחר אתבטלת ארעא כמ,'עפר יקיצו כו

' זהו סט'  ואלה לחרפות כו, זה סטרא דטוב,אלה לחיי עולם )דניאל שם( ש" וז,דוגמת עולם התהו
כי יהיו אפר תחת כפות )  כאמלאכי ג( והוא שנאמר , שנפרד מטוב ואתבלי בעפרא,רעד

  .1086רגליכם
שמות '  ע,)א"ערובין סה ע('  בסוד נכנס יין כו,נפש'  ע, הוא בסוד היין1087ת"וידוע שת

ענפין דאתזנו מהאי רוחא דנפיק ' נהירו דע' ע) א"קכג ע(משפטים ' ש בפ" וכמ,1088ה"של הקב
ש " וז,ש" ע1090'שמהן לקבלהון בארעא כל הנפש כו'  כדין ע,ש שם"ת כמ"ת והוא ,1089מן פומא

 שתיתי ייני )א" עדף ד(מ "ויקרא בר' ש בפ" וז,'שלח לו יין ישן שדעת זקנים כו) ב"מגילה טז ע(
ס בכל מפלת מואב נאמר " וז,1091י יין"ש נשקנו יין ויצאו ע" וז,' יעקב כו, גוף וברית,עם חלבי

יין ) ז יט( וכן בישעיה ,יקבים השבתי לא ידרוך הידד הידד לא הידדויין מ)  לג מחהירמי(
ת שיצא ממנו מואב בעולם " שהוא ת, שהידד הוא על היין,ביקבים לא ידרוך הדרך הידד השבתי

בשדה '  וזה שנאמר כאן הדד כו, שכל הקליפות מסיגי המלכים,התהו בשבירת המלכים
  .1092מואב

                                                           
ו זה "יה: נדבק באותו זכר, יהודה נקבה. 'צדדים וכו' לוי הוא חיבור של כולם מב :תרגום[ 1081

נדבק ברע יחד והיא דלה ' אלא ד? למה זה יחד עם זה, ה"שהיתה באותו ד, ה זה נקבה"ד, זכר
ואחר כך לצמוח בצד , בגלגול להתעכל באותו הרע ולהבלע בעפרמביאה וצריכה לחזור , וענייה

 ]'וכו' הטוב ולהוציא מענייה לעשירה וכך ה
 .כלומר עולם התהו 1082
 , עוים מתמן באו,)א" ע'חולין ס(ל "ש רז" כמ,ושם עירו עוית, ל"ש שבירה טו ז"פת' עי 1083

 הרואה אותם שכל א" ד,א שאוו לאלהות הרבה" ד, שעותו את מקומן,ולמה נקרא שמם עוים
 כי בעולם התיקון יוצא אחר ,שינה מקום יציאתו' וכו, )רתת וחלחלה - י "רש' פי (אוחזתו עוית

א שאוו לאלהות "ד,  והחורבןרהי השבי" וגם שמקומו נעשה חרב ע,הגבורה וכאן היה בהיפוכא
וקומה א "ר והוא כל הסט" כי סוד אלהים אחרים נמשך מסיגי העולם הזה שהם בסוד רה,הרבה
רין טל כולל כל ס"א לנגדו סמא" כמו כן הוא בסט,ק"ת דקדושה כולל כל הו" וכמו שת,דלהון
 כי הוא כולל כל מרכבה ,ולכן כל הרואה אותם אוחזתו עוית, א ביה כלילין" וכל חיילין דסט,דלהון

  .ל"עכ, 'חרדה גדולה נפלה עליהם וגואבל ) דניאל י ז( ,טמאה כמו בקדושה
 'וכן עי, שהיא עפר' דקלי' ה בנוקתהי' דהיינו כאשר הנוק, 'דפרק כללים  השערח "ע ' עי1084
  .ד"ז צט ע"א על ת"בבהגר

 .דהיינו עולמינו הגשמי 1085
שפושעי ישראל יהיו ) א"ה יז ע"ר (ל"פירשו חז מה שו שזה,ב"ש דף כג ע"ו הקדו"לש ' עי1086

  .מ"וכך יתוקנו ויחיו בתחה, עפר תחת רגלי צדיקים
  . ייןמכונהדעת שד "לקמן כא ע' וכן עי, ת"יינו פנימיות התשענ ,דות יחש נקו"פת'  עי1087
 שמות 'עי[ וכן ,שבעים שמות הידועים שנקראים תפארת, ל"ב ז"י ב ע"א על ס" בבהגר' עי1088

 .ה"ה ב"א שהכוונה לשם הוי"סתרי תורה ויצא קמט ע' ועי. ל"עכ, ששמו כשם רבו] ט"למט
 .]ניזונים מאותה הרוח היוצאת מהפהענפים ש' אורות של ע' ע: תרגום[ 1089
דהא יעקב , כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים) בראשית מו כז(:] המשך הציטוט[ 1090

  . כ"ע, ענפין' ע,  נפש'ואינון ע, אילנא בארעא
שמות מקבילות בארץ כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה שבעים שהרי יעקב ' כך ע: תרגום[

 .]ענפים' ע, נפשות' אילן בארץ והם ע
ושם הם יונקים מסחיטת ] א"דז[מואב בכתר רחל בחזה ' קלי, ל"ב ז"ע קנח ע"ב' עי 1091

 .כ"ע, י יין"הענבים ע
 נפש של יעקב וגם הגילוי של ' העגם, את שני הדברים כאחד ת והחזה"בת שיש ,כלומר 1092

, ין שכולו טוביה האחד, תוצאות' נם בישעליהם  שכאשר דורכים , לכן כאן זה דוגמת ענבים.מואב
 .הסיגיםאת  כ"נם גישבאותה מידה ו
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דף (ש בפרשת משפטים " כמ,ה" הן בסוד נו1093 שכל לבושין, נצח,ישי שמלהימלך חמ
 בטלית של 1094ס חלוקא דרבנן" וז,אלין תרי בדי ערבות} ד"ט ע{הוד והדר לבשת ) א"צח ע

'  בפ1096ס הלבושין בהיכל שני" וז,1095'וכל בניך למודי ה  בסודכידוע ,ה"ח הם נו" כי ת,ח"ת
 ,1097 ועיקרם בנצח,ש"ע' כוהכא קיימין כל אינון מלבושין דנשמתין דצדיקייא ) א"רמז ע(פקודי 

הדור בלבושו שהוא ) ג אישעיה ס(ש " וז,דימינא' עוטה אור כשלמה בסט) ד בתהלים ק(ש "כמ
'  וייז נצחם על בגדי כו, שהוא סוד הרגלין,)שם ג( פורה דרכתי ,1098ו והדר לבוש,ל"נצח כנ

 וההוא ,ירכוויגע בכף ) ב"א עדף קי(ס האמור בפרשת משפטים " וז,)שם ו( ואוריד לארץ נצחם
 דלא , מאי בחלישו, עד דאתא שמואלה וההוא ירך הוה בחלישו דילי,1099ירך דרווח מיעקב

ד "ובג'  כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה מההוא אתר וחטף ליה מיניה כו,משיך נבואה
 ,1100'ש ירך דרבנן כו" וכ,הני ברכי דרבנן דשלהי מן דא איהו דכל כסופא דלהון בתר ירך איהו

כ הני "ובג' באלין לבושין דיליה גזל כו' מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו) ב"קיב ע(ושם 
 וידוע שסוד ,ש" ע1101' והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו,מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו

 ולכן אחר שני דברים אלו ,כ הבגדים" ושם ג,1102כידוע והוא שנבא ממנו שמואל ,הירך הוא נצח
ואוריד  ס" וז, שאין לו אחיזה אלא שם,1104ותקע כף ירך יעקב )בראשית לב כה( ששם ,1103רודפים

 ואמו בינה , ששם סוד הלבוש,ומעיל קטן תעשה לו אמו )ב יט' שמואל א( ס" וז,ל"לארץ נצחם כנ
                                                           

 והן בעובי שהוא ,ס הם הן באורך שהוא מלמעלה למטה" כי הי, הענין הוא במה שידוע1093
 כי , ובעובי הם הלבושים, ובאורך הן הירכין,י הם לעולם לבר מגופא" ונה,מפנימיות לחיצוניות

 כי ,ה"כ נו"ח הם ג" ות,סמוכים וקרובים אבל למעלה הם רק ,למטה יש להם יותר דיבוק עם הגוף
 .)ו"לש(הם מאור הבינה אשר בהם 

 כי כן שמואל השלים לו אז ,סוד הקטנות הוא היניקה, ל"וז' ח מוחין דקטנות פרק ב" ע' עי1094
 כי סוד מעיל זה הוא סוד ,'ס ומעיל קטן וגו" וז,שנים של היניקה והיה לו סוד הקטנות ההוא' ב

ש פנימיות וחיצוניות " פת'ועי. 'ע פרק ה" עוד שער קיצור אבי'ועי, ל"עכ, בנןשאנו קורין חלוקא דר
המצוות הינם , כלומר. כ" עי המצות עושים לבוש קדוש לנפש בסוד חלוקא דרבנן"ע, ל"כג ז

  .ח"ל בע"ובחינה זו היא סוד הקטנות כנ, ח שתורתו פנימיותו"של הת" חלוקא"הביטוי החיצוני ה
כל ענין האדם בתורה ומצות לתקן מלבושים , ל"א ז"ע רט ע" ב'עי, קאמנם יש בזה עוד עומ

 בהוד] א"של הסט[שכל אחיזתם ' הני ברכי דשלהי כו' ז אמרו הני מאני דרבנן דבלו כו"לנשמה וע
עניינו של ' רגליים וזה הי' דנצח שיהיו להם ב'  ולכן הם רוצים להתאחז בלבושי הצדיקים בסט'וכו

כי ידוע כי זה ההפרש בין ל "ב ז"ע רכ ע" ב'וכן עי. כ" עונטלם הנחש' יליר שאבד מלבושים ד"אדה
, ]זה[ולכן תאותם אל ' ערום כו' ש והנחש הי" מלבושים כמלהם אין 'וכוא "א כי בסט"קדושה לסט

י שהם לבר "א אלא בנה"ואין מקום לתפיסת הסט, ת קדושים הם"כל חג, וביתר ביאור. ל"עכ
הרי , ח היא דווקא בבגדיהם"לכן מקום התיקון של ת.  מקום העבודהולכן שם הוא עיקר, מגופא

 .הוא לבר מגופייהו
  .' נצח והוד דאינון למודי ה,ד"זהר חדש לד ע 'ועי. ישעיה נד יג 1095
 .ה"הוא היכל נוהרי  1096
אי אפשר לאחד בלא עיניים בכ ברגלים וכן "משא ).ו"לש( כי עיקר הלבוש הרי די באחד 1097

 .בלא חבירו אינו משמש כלום' ג רגל א"ז צה ע" על תא" בבהגר'עי, חברו
 ).ו"לש) (ישעיה סג(או זה הדור בלבושו , )תהלים קד(ל הוד והדר לבשת " אולי צ1098
מ "החל הסאבק עם יעקב אבינו  נמ"הסשכאשר  ,יזק ריש שער "רימונים לרמפרדס ' י ע1099

על ידי דוד המלך בשירותיו והושלם , שמואלי "עתקן ודבר זה התחיל לי, לינק מרגלין דקדושה
שהקלקול היה בעיקר , א שם"א וגר"ז קה ע"ד שמציין לת"א סט ע"ו כללים ח"לש' ועי. וזמירותיו

א "ש שהביא הוכחה לדברי הגר"ועיי. ה המה המכינים את הזרע לאמה"היסוד שכן הנו' בבחי
ע "ב' יעו. אונסל ב"ו שעיקר החטא באבק היה הוצאת שז"לכן מסביר הלש. א"ז מא ע"מדברי הת

  .1094הובא לעיל הערה ב "רכ ע
ואותו ירך היה בחלישות שלו עד שבא , ויגע בכף ירכו ואותו ירך שהרוויח מיעקב: תרגום[ 1100
וכאשר הגיע שמואל לקח את אותו הירך וסילקו . שלא המשיכה הנבואה? איזו חלישות. שמאל

מזה הוא שכל הרצון , ולכן אלו הברכיים של רבנן שהם חלשים. 'ולקח לו ממנו וכו, מקוםמאותו 
 .]ש ירך דרבנן"שלהם הוא אחרי הירך וכ

ולכן אלה ' באלה הלבושים שלו גזל וכו' ותקח רבקה את בגדי עשו וכו, מה נאמר: תרגום[ 1101
 .]איבגדי דרבנן שהתבלו מהחפיפה שלהם ואלה ברכי העייפים ממנו הוא וד

  .ל"הזהר הנהוא דברי  ו שעיקר מקורד"ענ נל אמנםשער הפסוקים שופטים' י ע1102
 .1094ד לעיל הערה "הוב "ע רכ ע"ב' י ע1103
 .1099ד לעיל הערה "א סט ע"ו כללים ח"לש' עי 1104
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ס תעשה לו " וז,)א"נה ע( ז"ש בת" וממנה נביאים כמ, בסוד חנה,)'ח מוחין דקטנות א"ע( כידוע
ופרשו את  )דברים כב יז( ס"וז, )כח יד' שמואל א( אוב ראתה אותו עוטה מעיל וכן בעלת ,אמו

 ,) וישעיה ג( שמלה לך קצין תהיה לנו ,) כי תצא כזספרי( כשמלה 1105 דברים מחוורים,השמלה
  .ס שמלה" וז,)ב"ט עשבת קי( כשמלה ישנו תחת ידיך ,דברים שבני אדם מתכסין

והאי שאול מרחובות ) א"דף קמב ע (ר"ש בא" וכמ, הוד1106 הוא,יאמלך הששי שאול
 ודא הוא בינה דמתפתחין מנה , דא הוא סטרא חד סדרא דאתפשט ונפיק מרחובות הנהר,הנהר

 דבינה , והוא הוד1107'ד מרחובות הנהר כו" דנהרין ובוצינין הה,חמשין תרעין לסטרי עלמא
ש "רחמי כמד' דדינא והוד בסט'  בסט1108 ובתחלה יצא נצח,)א"ע' ז ח"ת( מתפשטת עד הוד

ש שם " כמ, דינים היו1110ג שכולם" דאתחזי רחמי אע, ולכן כתיב כאן מרחובות הנהר,1109בזוהר
 והא לא , והא כתיב וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר,ה דדינא כלהו"ואי תימא א, ר"בא

 אש ,דדינא'  ואצל נצח כתיב ממשרקה שהוא בינה בסט,' תאנא כלהו דינא כו,אתחזי דינא
 , וזה בסטרא דרחמי,רק שזה בסטרא דדינא, 1112ל"ה שניהן מבינה כנ" שנודועכי ,1111שורקת

 , בהוד1114ש בזוהר איהי" כמ, שהמלכות עיקר קיומה מהוד ולמטה, מלוכת שאול1113ס"וז
 וימלוך 1115ס" וז, והתחיל למלוך ולא נתקיים בידו ונהרג,הוד מלכות) ט כהכ' ה א"ד(ש "וכמ

 והוא מלך שאחר ,כ לא נתקיים בידו ונהרג" וג,1116בנו' כ מלך מלך א" ואח,'שאול וימת כו

                                                           
 .)ו"לש(ח נתברר הכל "י ת" ולכך אמרו מחוורין כי ע,)ה"שהן נו(ח " שמלה הוא בתל כי" ר1105
   ).ו"לש(ה לחד "חושב נ] 'ח נקודות פרק ד"ע[ל " אמנם האריז1106

ל עצמו בשער הפסוקים "שהעיר כי להמעיין בדברי רבינו האריז, ג"ב ו ע"ה ח"ו דע"לש' והנה עי
ו "ולכן ביאר הלש. ל"ם רבים מהנאמר בעץ חיים הנד ימצא שינויי"י ס ע"וישלח וכן במאמרי רשב

והעיקר בזה הוא שכיוון שכל מלך ומלך היה כלול בפרטות , את כל העניין באופן שונה לחלוטין
שהוא , ממילא על ידי תוקף גבורתם היו מתהפכים ומתחלפים מזה לזה תמיד, מכל המלכים כולם

ממילא פשוט שכל .  את עצמם לפועלסגולת הגבורות שתמיד משתנים מצורה לצורה להוציא
א כולם כאחד נאמנים ואמיתיים הולכים "ל ורבינו הגר"הלשונות המשונים זה מזה בדברי האריז

ד אופן אחר ביישוב הסתירה שנראית לכאורה כקיימת בין "א ע ע"ו כללים ח" לש'עי. על דרך אחת
מם שכן הם בעצמותם אינם ה אינם חסדים או גבורות מצד עצ"שכן מאחר ונו, א"ל לגר"האריז

וכן חלוקתם לקצוות ימין או , ת שהוא ממוזג מחסד וגבורה וכלול משניהם"אלא התפשטות הת
ממילא כל סדר שיוצע בפירוש מלכין קדמאין הוא . שמאל אינו נעשה קבוע אלא לאחר התיקון

ואלו דברי א כאחד ואלו "ל ולגר"לכן יש מקום לאריז, מקרי בהם ויכול גם להיות מסודר אחרת
 .אלקים חיים

שמתפשט ויוצא מרחובות הנהר ' וסדר א' זה צד א, וזהו שאול מרחובות הנהר: תרגום[ 1107
 ]ד מרחובות הנהר"הה. שמאירים ונוצצים, שערים לצידי העולם' שנפתחים ממנה נ, וזה הוא בינה

 , דדינא ולכן יצא הנצח מסטרא, כי משום שהם ששניהם מבינה ובינה מסטרהא דינין נפקין1108
 כי , לקח הוא הסטרא דדינא, ומשום שהנצח הוא קודם,כי בעולם התהו יצאו הדינים מקודם

 כי , ולכן יצא הוא בסטרא דדינא ולא ההוד מקודם כמו הגבורה,כ"הנצח יכול לקבל הדינים ג
  .)ו"לש(במקום שאפשר שילכו כסדרן טפי עדיף 

א "א ורמג ע" ופנחס רמא ע,ב"סח ע ותרומה ק,ב"פטים קיא עשמ' י וע,ב" בראשית כא ע1109
  ). ו"לש(א "ורמד ע

ויניקת ההוד היא , שכך היא המידה שיניקת הנצח היא משמאל',  פרדס שער יז פרק ד'והנה עי
והנה דבר זה נתקן בתיקון הנצח . ה לצדדים יותר מדאי"ותכלית הדבר הוא שלא יטו נו, מימין

 .ואילו ההוד יתוקן בשלימות רק לעתיד לבא, 1099הנזכר לעיל הערה 
  . המלכים1110
והיא , שורקת שהיא מהלשון בשינים' ושם ש, ל"וזא "מב "פי "סא "בהגר' ועי. ב"ו מ"י פ"ס 1111

וכן האש שאינה נחה אפילו רגע וכן , ד שצועקת"וכן מדה, וכן הקול, שורקת יותר מכל האותיות
 .כ"ע, שורפת כל דבר

  .'ההלעיל סוף מלך ' ועוד עי, "מבינה נביאים" :א"ז נה ע"ת ' עי1112
פ לא היה אפשר לו " אבל עכ, ולכך היה צדיק גדול, שהוא היה מהרחמי והטוב שבהוד1113

 .)ו"לש( וכמו שמבואר למטה בסוף הדיבור ,להתקיים
  .137הערה '  עי1114
ולכן ,  המלכים שמתובעומק הענין שאול המלך היה מסוד ש,ג"ש דף פז ע"ו הקדו"של'  עי1115

 .קדם לדוד
 .בעל חנן בן עכבור' בבחיהוא ו , איש בשתבנו הוא ש,ב"ע יג ע" ב' עי1116
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 יואב שלא שכב על מטתו נאמר בו) 1117א"ב קטז ע"ב(ש " כמ,ס וימת" וז,שאול האמור כאן
   .' דוד שמת על מטתו כו,1118מיתה

וטוב ) )טו יב( טז' שמואל א(ש "וז, )ב"ע' י( ש למטה"כ יצא מלך הדר שהוא דוד כמ"ואח
ה הן תרי " ולפי שנו. ונתקיים מלוכה בידו עד עולם,יתהולא נאמר בו מ, 1120ל" הדר כנ,1119ראי

  וישקהו, שמואל שהוא נצח1123 לכן משחו,1122בלא חבירו'  ואין להם קיום א,1121 דגופאפלגי
 ולכן זכה שאול , ויתקיים המלוכה בידו,1124כידוע לאדבקא רוחא ברוחא )י א' שמואל א(

 שאחיזתו ,להרוג את עמלק וצוה לו ,ה הן נביאים" שנו,1126 מה שלא זכה שום מלך1125לנבואה
 אמר ,כ שלא עשה בעמלק"ולכן אח, ל"כנ} א"י ע{ויתוקן נצח ויתקיים המלוכה , 1127ל"בנצח כנ

 ויאמר ,ויחזק בכנף מעילו ויקרע' מהיות מלך על ישראל כו' וימאסך ה)  כושם טו(לו שמואל 
א סוד הבגדים  והו,את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך' אליו שמואל קרע ה

 שרצה שאול לאחוז בבגדו , לכן נקרע בגדו של שמואל,בנצח )ד מלך החמישי"ע' ט( ל"שמלה כנ
 סימן 1128)במדרש (ש"וז, ל" ונקרע לכך הממלכה מידו כנ,כדי שיתקיים ונקרע בשביל עמלק

ל שאול ידעתי " א, ולכן בכרתו דוד לשאול כנף מעילו, מי שיקרע את מעילך הוא ימלוך,מסר לו
 והוא ,ש כאן ונתנה לרעיך הטוב ממך"וז) ד כשם כ(כי מלך תמלך וקמה בידך ממלכת ישראל 

ש שמואל " וז,)טז יאתהלים (ש אצלו נעימות בימינך נצח " כמ,דוד שזכה להתקשר בנצח
 כי ,דשקר' ו בסט"ל להאחז ח" ר,' כו1129וגם נצח ישראל לא ישקר) ו כטט' שמואל א(לשאול 

  .ל" אלא שיבא נעימות בימינך נצח כנ,1130הוד לבדד' אתה רוצה למלוך בסט

                                                           
 נאמרה , שהניח בן כמותו,דוד: "ושם כתוב כך, ליתא' ויש להעיר דהך לישנא אצלינו בגמ 1117

אמנם מצינו לשון כעין זו בקהלת רבה ".  נאמרה בו מיתה,כמותו שלא הניח בן , יואב.בו שכיבה
 ". שמת על מטתו כתיב בו שכיבה ויואב שנהרג כתיב בו מיתהדוד: "ד"ז פ"פ

  ).ו"לש( שהם קומטו בלא עת , וכן היה בהמלכים1118
  .ל דודשר ואיתהוא  'טוב רואי' 1119
בא בביאור  שם ,א"ט עף כ לעיל ד"שכוונתו שכוונתו של רבינו למש, ב"ע רלח ע" ב' עי1120

  ".והדרת פני זקן"כתוב ה
 ". דחבריה איהו עבידהכל אומנותי): "ד"נא ע(ח בסופו "תזג מביא מקורו מ"לעיל ז ע 1121
 .1097 לעיל הערה ' עי1122
 .הודשייך למידת  שאול שהוא 1123
ישקני , ועל דא אמרה כנסת ישראל, רי נשיקה אק,ל" זב" קכד עמשפטיםזהר פ "והוא ע 1124

ועל זה , נקראת נשיקה: תרגום [דלא יתפריש דא מן דא, מנשיקות פיהו לאדבקא רוחא ברוחא
  .כ"ע, ]לדבק רוח ברוח שלא יתפרשו זה מזה, אמרה כנסת ישראל ישקני מנשיקות פיהו

שאול , ל"וז 'אפרק ל  שמואל"לאריזלקוטי תורה  'ועי. דביקות רוחא ברוחאאותה  על ידי 1125
 כי אחר שהוא ,הו למלך נאמר הגם שאול בנביאיםחו רק כשמש.היה בו רוח הקדש ולא נבואה

  .ל"עכ, ה" לכן תמהו כי הנבואה מנ,מנקודת ציון מיסוד אין לו אלא רוח הקודש
 לא אתרעי ביה ,]בשאול [ כד קודשא בריך הוא אתרעי ביה,ל" זא" קנד עתרומהזהר '  עי1126

 בר ממשה , דהא תרין אלין לא אתמסרו כחדא בבר נש בעלמא, אבל לנבואה לא,כואלא למל
: תרגום[  ולא אתייהיב לבר נש אחרא תרווייהו כחדא, דזכה לנבואה ומלכו כחדא,מהימנא עלאה

שהרי שתי אלה לא נמסרו , אבל לנבואה לא, לא נתרצה בו אלא מלכו, ה נתרצה בו"כאשר הקב
ולא ניתן לאדם , שכן זכה לנבואה ומלכות ביחד, מהאמונה העליונה, יחד לאדם בעולם חוץ ממשה

  .]אחר שניהם יחד
ד "לס'  בפיהגדולש בזה רבינו "כמ, ל"א ז" אפיקי ים שבת קד ע'ועי. בעניין המלך החמישי 1127

דהוד וצוה לו למחות שם ' בסט' ש ויגע בכף יריכו ושאול הי" והוא מ,א שעמלק אחיזתו בנצח"פ
 .ל"עכ, וקן נצחעמלק כדי שית

והוא משוחר ,  למדרש אגדהכ כדטו כז וכן  'שמואל אלי "רשפ לשונו של פירוש "והוא ע 1128
 .טוב מזמור נז

   ).ו"לש(ב "א ולו ע" שער הפסוקים תולדות לו ע' עי1129
נתקן הפגם ונפתחו ' ויתפתחו צינורי הנבואה מנצח וכו' כשראה אותו וכו, כי שאול, דע: ל"וז

וכאשר חטא שאול היה צועק פן יחזור הנצח לקלקול הראשון ולכן אמר ' כוצינורי הנבואה ו
שהשתחוה יעקב לעשו ולתקנה בזאת ' ל לקלקל ההשתחוי"ר' לה' לשמואל שילך עמו להשתחו

ז אמר לו וגם נצח ישראל לא "ההשתחויה של קודש וכן עשה שמואל שהלך עמו והשתחוה ועכ
ר הנצח לקלקולו הראשון לא ישקר ולא ינחם ולא פ שחטאת לא בשביל זה יחזו"ל אע"ישקר ר

ה "מפני זה חזרו צינורי הנבואה ליסתם אלא שהם מעט פגומים ולא נתקנו לגמרי עד שבא דהע
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 וירבעם ,ה" נו1131 והן, שנחלקה המלוכה לשנים,כ קריעת השמלה אצל ירבעם"ס ג"וז
ה "ס שתפס הקב" וז,ל"והוא מתכסה בשמלה חדשה כנ) א כטי' מלכים א(ש "דנצח כמ' בסט' הי

 בסוד כי כל , לדודס רדיפת שאול" וז,)א"סנהדרין קב ע(ל חזור בך " וא1132את ירבעם בבגדו
 ,1134 שהוא דוד,במלך הדר'  כי בשביל תקוני נוק,) לאכ' שמואל א (1133'הימים אשר בן ישי חי כו

 , שהן חסד עלאה,ס הריגת נוב עיר הכהנים" וז,1135ר"ש בא" כמ,לא אתקיימו כלן בעולם התהו
  .1137ושאלת אוב סוד עולם התהו, )א"ר קמב ע"אד( ש שם" כמ,1136שהוא הדר

 שכל ,)ז כאתהלים ל( בסוד וצדיק חונן ונותן ,1138יב הוא יסוד-  חנן מלך השביעי בעל
ש " וז,1139כידועכ בהגיע ליסוד נותן מיד לנוקבא " משא,הספירות בעברם השפע מתעכבים בהם

 וימהר , ויאמר אלקים יחנך בני,וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו) ג כטבראשית מ(ביוסף 
 ולכן ,1140' ובנימין יסוד דנוק, כי יוסף הוא יסוד דדכורא,'ויוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו כ

  .'בראותו וימהר יוסף כי נכמרו כו

                                                                                                                                                                      

ו נתקן קצת ביעקב אבינו בהאבקו עממ "הספגם ש המ ש,ג"א סט ע"ו כללים ח"לש 'ועי. ל"עכ', וכו
ש לעיל "וכמ. (וד המלך בשירותיו וזמירותיוכ בשלימות על ידי ד"ונתקן אח,  שמואלשלבמעשה זה 

' עולם התוהו לא היה מכללא דאדם שנשאר שאול בסט, ל"א וז"ע קסה ע" ב'ועי) 1099הערה 
 ולכן ודאי שלא יתקיים ,'דמותא עלמא דשקרא דקאי על חד סמכא בסוד שקרא לא קאי כו

 נצח ישראל םש וג" וז,ה שהוא מכללא דאדם מעולם התיקון מלך הדר" דוד המעמלכותו עד שיבוא
 .ל"עכ, דשקרא' לא ישקר שלא ישאר בסט

שכן כדי שמישהו , וזה גופא החיסרון. עמלקאת ת ומחקיום ציווי שמואל ל דהיינו ללא 1130
, קצוות' כלומר בבחינת מתקלא שהוא המאחד בין ב, מישראל ימלוך צריך הוא להיות בסוד תיקון

היה צד ששאול מההוד יוכל לתקן את , שהוא בנצח, ולכן בדווקא על ידי החיבור עם שמואל
  .שיהיה לו גם נבואה, ולכן זכה שאול למעלה שלא זכה אליו שום מלך מלבד משה. העולם

 .המלכיות ישראל ויהודה' כלומר ב 1131
צח מתוקן על ידי שמואל  כי כבר היה הנ, אשר הוא סוד הבגדים, והוא הנצח,ל בשורשו" ר1132

 .)ו"לש(
 על האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שלח וקח אתו אלי כי בן מות :]המשך הפסוק[ 1133

 .הוא
 לכן לא אתקיימו , אלא רק במלך הדר,ן"שיתוקנו בדו' ל כי בשביל שלא היה תיקוני הנוק" ר1134

 .)ו"לש(ה מלך השמיני "ר הובא למטה ד"ש באד" וכמ,כולם
 עתיקא דעתיקין בנה עלמין ואתקין ,תאנא עד לא זמין תקונוי דמלכא, ל"זא ו"קמב ע 1135
 , ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה ואתקיימו, לאתקיימא ההוא נוקבא לאתבסמא,תקונין

, למדנו עד שלא הכין את תיקוני המלך: תרגום [ אמה דאקרי חסדבהאיואתבסמו תקוני נוקבא 
ולא נתקיימו עד , יקונים לקיים את אותה נקבה לבסמהעתיקא דעתיקין בנה עולמות ותיקן ת

 .ל"עכ, ]שירד החסד העליון והתקיימו ונתבסמו תיקוני נקבה באותה האמה הנקראת חסד
ג דאיהו לא חזי " וכן בדוד כי אע, לכך היה מתקנא בהם, ומשום שהיה חסר לו אותו החסד1136

  .)ו"לש(ז " והיה שוגג וכמעט אניס בכ,מזלא חזי
כ מעולם " היה ג]שאול [ והוא, שהוא מעולם התהו,דדינין דקטנות'  אוב הוא הקלי כי סוד1137

 ,כ מאותו השורש" משום שהיה ג, ולכן הלך לשאול ולהשתמש על ידי אוב, ומהטוב שבה,התהו
 אלא אדרבה ימסור את עצמו ,ו" כי סמך על צדקתו שלא יתדבק בה ח,ונמשך אחריה להשתמש בה

 .)ו"לש(כ באמת "שהיה אח וכמו ,מכל וכל' ית' לה
שער הפסוקים (על שם מלך הדעת קרוי  מלך השביעי כל שמו ,ג"ב ה ע"ה ח"ו דע"לש'  עי1138
ע " ובאשר שהיסוד יצא למציאות בפנ. יש בו אותיות בעור"עכבור"ו,  אותיות בלע"בעל"כי ) וישלח

  . צדיק חונן ונותן על שם תכונתו הפנימית שהוא,"חנן"שם כ ה"גסף לו ו נת,ונעשה לפנים חדשות
 ונקרא, א אבר מתו שאדם רגע ללא תורה דעת שלו ה,ל" זב" נא עז"א על ת"בבהגר'  עי1139

 וכן . לבד הברית שאינו חי כי אם על ידי התעוררות הדעת לזיווג,וכל האברים תמיד בתוקפם, מת
, חי וקייםדוד מלך ישראל ' עד לעתיד לבא בזמן התחיה שהוא זמן התגלות העטרה וכו, הוא באדם

 .ל"עכ
 .ב"זהר בראישת קנג ע' עי 1140
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 ,א"דז'  נוק,ס" ואינו מלכות דע,א" מלכות דז,הוא עטרת היסוד1141 - מלך השמיני הדר 
' ש שנחלק היסוד לשנים בעולם התהו ומלכו ב" וז,)ד" עח(ל "שהיא אינה בכלל המלכים כנ

ש " וז,ל"נוקבין דפרדשקא כנ' בפרדשקא תיקון היסוד ב )א"ז ע( ד לעיל"ש בס" וז,1142מלכים
 , ושם אשתו מהיטבאל, הדר ודאי כמה דאתמר פרי עץ הדר,וימלוך תחתיו הדר )א"רצב ע( ז"בא

 ולכאורה קשה הא , דאיהי דכר ונוקבא, וכתיב צדיק כתמר יפרח,1143כמה דאת אמר כפת תמרים
 אלא הוא מלכות ,כ מאי ושם אשתו" וא,הר בהרבה מקומותש בזו" כמ,פרי עץ הדר הוא מלכות

 והוא , ועטרת היסוד אינו מתפרש ממלכות נוקבא שהוא בחינה דידה,א עטרת היסוד שלו"דז
 ,'ש כפות תמרים כפות עם הנוק" וז,1145מ"ש בר" כמ, בסוד אות ברית,1144חכמה של מלכות

וכלהו אתקרון ) 1146ב"ף קמב עד(ר "ש בא" כמ,'ש צדיק כתמר יפרח שהן סלקין דכר ונוק"וז
ט משום דהני לא "מ' בשמהן אחרנין מן קדמאין בר ההוא דכתיב ביה ושם אשתו מהיטבאל כו

כ " ובג,נ"כהאי תמרא דלא סלקא אלא דו' ט משום דהוה דכר ונוק" מ,אתבטלו כשאר אחרנין
עד  אבל לא אתיישבו ,לא כתיב בהו מיתה כאחרנין ואתקיימו' השתא דאשתכחו דכר ונוק

 וכיון דאתתקן דיוקנא דאדם אתחזרו ואתקיימו בקיומא אחרא , דיוקנא דאדם1147דאתתקן
  .1148ואתיישבו

                                                           
 'א י"ש א"בפת' עי). ד"ב נ ע"ו כללים ח" לש'ועי(ב "במ' ח שער התיקון פרק ג"וכן הוא בע 1141

 ונקרא עטרת .תגלה בפומא דאמהמה ה" דהיינו אור התיקון של שם מ,א"ב ד ע"ה ח"ו דע"לשוב
ו "לש 'ועי. עטרה כל שהוא מעכבת) ב" עיבמות עה (ל" חזש" כמ, תלוי הזיווגהבעטרכן  ש,היסוד

  .ב"ב נח ע"כללים ח
ש "ו הקדו"לשוכן הוא ב. )ו"לש(ש ויקהל משה פרק יד ופרק טו " וכמ,י סרוק"הוא בקבלת ר1142
אמנם , ל שציווה שלא ללמוד את קבלתו אלא מרבי חיים ויטאל"והנה ידוע בשם האריז. ד"דף פו ע

  .י סרוק"א קיבל את תורת הר"מהראיות שהגר' שכאן הוא א, ב"ש נט ע"ו הקדו" לש'עי
כן משבירת ש, טעם הדבר .במלכין קדמאין שמתו לא היה מלך למידת המלכות, והנה יש לדעת

הכלי  ההיהיה מלך ו אף למלכותאם ו. י מיתת המלכים יצאו ונעשו גבורות ודינים"הכלים שהיה ע
המלכות היא הנקודה החיצונית ביותר הרי שהיו הגבורות והדינים יותר מדאי מכיוון ש ,נשברשלה 

לכך נשארה היא , מכל הספירות ויציאת מלך מטעמה היה יוצר דין קשה מנשוא במלכותו ומיתתו
  .בקיומה
והעטרה לעולם עניינה מלכות שכן הוא , הרי הם יסוד ועטרה' כ רבינו שהיסוד נחלק לב"מש

 שהעטרה ,ממילא יוצא .ק"לכות לוחבר בין המלהוא  באשר עיקר תכליתה ',כתר לגבי מלכות נוק
נחלקו כאן באמת לכן ו, ואילו היסוד בעצמו הוא סיומא דגופא דהדכר, ' לנוקדיסוד מיוחדת בעיקר

 ,ד"ב נ ע"ו כללים ח"לש 'וכן עי(, ז לפני התיקון"כ .ה יסוד ועטרה דיסוד"ה, ע" בפם מלכילשני
ונראה אולי לבאר שהיתה חסרה בה [ כלל תהעטרה העיקרי' ביסוד את בחילא היה בעולם התהו ש

ו "לש ('אהיות ן ל"הזואת ר חב כדי ל,'עטרה לאה היסוד וובתיקון נעשאמנם ]). ברית המילה' בחי
 ).ד"ש דף פו ע"הקדו

אוף הכי , מה תמר לא סליק אלא דכר ונוקבא, כתמר יפרחצדיק , א"זהר לך לך פב ע'  עי1143
כתמר יפרח מה תמר שלא עולה אלא זכר ונקבה צדיק : תרגום [צדיק לא סליק אלא דכר ונוקבא

  .כ"ע, ]כך גם צדיק אינו עולה אלא זכר ונקבה
 , שלכן נקרא עטרה, שאמר שם שהוא הכתר שלה,'א אופן ה"מא "פי "סא על "בבהגר ' עי1144

ש שהוא "והענין כי מ, ש"א ע"ה שבז"י הוא מהחכמה שבה ולמטה וכמו שם הוי"אותיות אדנ' והד
 הנה הוא ,ל הנקודה השרשית שלה אשר מעולם הנקודות" ר,משום כי כל עיקרה הוא ,הכתר שלה

 והרי הוא ,א"ש במ" וכמ,ר דהכתר שבאו לאחר התיקון" והעטרה הוא מהט,א המלכות דהכתריכי ה
 ונותן לה ,ש הוא החכמה שלה הנה הוא אחר שנעשית כלי על ידו" ומ,הכתר שלה והוא שורשה

 החכמה תחיה , הנה הוא החכמה שלה,שבה לעולם' נוק' לכל בחירוחא בגווה והוא רוח החיים 
ב נז "ו כללים ח"לשעוד ב' יע ו).ו"לש(ודברי רבינו שם בארוכה ' תיקונים תיקון מ' י וע,את בעליה

 .ג"ע
  .)ו"לש( וכן ריש תיקון יט ,א" ותיקון יח לה ע,א"א רסו ע"ח 1145
  .)ו"לש(ב "ל קלה ע" צ1146
 .ב"והוא בדף כח ע. )ו"לש('  לקמן סוף פרק ג' עי1147
וכולם נקראו בשמות אחרות מן הראשונים חוץ מההוא שנאמר בו : ר"תרגום דברי האד[ 1148

משום שהיה זכר ונקבה , למה. משום שאלה לא נתבטלו כאחרים, למה. 'ושם אשתו מהיטבאל כו
 לא נאמר בהם מיתה. ולכן השתא נמצאו זכר ונקבה. כאותו תמר שאינו עולה אלא זכר ונקבה

חזרו , אבל לא נתיישבו עד שנתקנו כצורת אדם וכיון שנתקן צורת האדם. ונתקיימו, כאחרים
 ]ונתקיימו בקיום אחר ונתיישבו
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בלע ) ישעיה כה ח( שאז , שהוא עטרת היסוד,1149ס ימות המשיח באלף הששי בסופו"וז
 ועטרת היסוד לא , בסוד מיתת המלכים,אלפים שנה' המיתות הן בו} ב"י ע{ שכל ,המות לנצח

 שהוא , אבל לא יתקיים העולם עד שיתחרב באלף השביעי,לע המות לנצח לכן בימיו ב,מת
כ יתתקן בדיוקנא דאדם "ואח, )א"יא ע( ש למטה" כמ,)א"לעיל ג ע( וארעא אתבטלת בסוד

יקים לון ברחמי ומתחדשן ' ואתחרב כלא כו' שביעאה כו )שם( ש למטה" כמ,ויתחדש העולם
עד לא זמין ) א"דף קמב ע(ר "ש בא" כמ,נימ התיקון מתחיל ממלך השמי" אבל מ,כקדמיתא

בהאי אמה ' ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה ואתקיימו ואתבסמו תקוני נוק' תקונוי דמלכא כו
עד דאתער ואתפשט האי בתראה מכלהו דכתיב ' וכלהו לא אתקיימו כו'  כו1150דאקרי חסד

 ,נ דזכי לרוחא דקודשא"בעי ב בהאי , ושם עירו פעו, חסד עלאה, מאי הדר,וימלוך תחתיו הדר
 מהיטבאל אתבסמותא דא , מה דלא כתיב בכלהו, בכאן אתבסמו דא בדא,ושם אשתו מהיטבאל

י עליונה דמינה דינין " וכן מה,'דנוק'  סט,תחתונה'  ה, הוא גבורה1152י"ל מה" ור,1151בדא
 אתבסמו , בת מי זהב,בת מטרד תקונין דמסטר גבורה1153 ,ל"כן או ,ב הוא חסד" ט,מתערין

  . רחמי ודינא, מי זהב,אכלילו דא בדאו
 כי החלוקה של מלכות בית דוד ,) וישעיה ז(ס ונמליך מלך בתוכה את בן טבאל "וז

דימינא ונכללו '  ולקחו ישראל סט,דמלכות'  ששניהן הם סט,שנחלקה עטרת היסוד מן המלכות
 ,)'ח שער הירח ג"ע( ' ששם נוק, ולכך מלך בירושלים,'דשמאלא בנוק' ד בסט" ומלכות ב,בנצח

י ( ל"וכשזכה דוד להתקשר בימין כנ, 1154ר"ש בא" כמ, דינין,) כאישעיה א(ושם צדק ילין בה 

 , וכשחטא שלמה נחלקה לשנים,* מלך בכל ישראל,)טז יאתהלים ( נעימות בימינך נצח ,)א"ע
מלך ונמליך ) ישעיה ז ו( וזהו ,דימינא'  כלא בסט,ורצה מלך ישראל שיחזור כל המלוכה לידו

 1155ס" וז,'ו מלכות נוק" שיתבטל ח,לא תקום ולא תהיה )ישעיה ז ז( ה" וזש,בתוכה את בן טבאל
 ואז יתבסמו ויתחיל התיקון ,ד"כ משיח ב"ואח, ל" שהוא עטרת הנ,בתחלה משיח בן אפרים

 ועתיק יומין יתיב לבושיה כתלג חוור ,חזה הוית עד די כרסוון רמיו)  טדניאל ז(ש " וז,ל"כנ
 וארו עם ענני שמיא כבר )דניאל ז יג(, )ה והדיקנא"ג ד"ג ע( ל" שהוא התיקון כנ,'אשיה כוושער ר

ומלכותה די לא ' וליה יהב שלטן ויקר ומלכו כו' אנש אתה הוא ועד עתיק יומיא מטה כו
  .ל"כנ)  איואל ג('  כו1156ס אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם" וז,תתחבל

                                                           
ל בפסח " ר-' ובסכות ויבא יעקב כו: ל" וז).ו"לש(ה ובסוכות "ג ד" סב עז"א על ת"בבהגר ' עי1149

וכות יבואו לירושלים ת יוקים לישראל מגלותא הקמת ראש ובשבועות יצאו מגלותא ובס"השי
' ועי. ל"עכ, ויבא יעקב שלם והוא סוכת שלם מלכי צדק מלך שלם' ש ויעקב נסע סכותה כו"וכמ
 ,מלכים'  לשיטתיה שהיסוד ועטרת היסוד הם בדהיינו' ס"ז'כ "דמש ,ד"ש דף פו ע"ו הקדו"לש

ה "דע' ועי. םשאז אין ערב ובקר אלא כולו יו,  בלבד' באלף הזאינה אלאשליטת המלכות אילו ו
עץ ' ר תיהפך לבחי"עץ הדעת טו' ואז כל בחי, ע יעלו במלכות דאצילות"ב שאז כל הבי"ב לט ע"ח

 .החיים
ק אלא חסד עילאה הרי הוא שורש האור שבו "כאן החסד איננו החסד הפרטי שבתוך הו 1150

  .ה חד לאלף"ב ד" לקמן יב ע'ועי. רואים מסוף העולם ועד סופו
ולא נתקיימו עד שירד החסד העליון ', וכו,  שלא הכין את תיקוני המלךעד, למדנו: תרגום[ 1151

עד ' וכולם לא נתקיימו וכו' באותה אמה שנקראת חסד וכו. והתקיימו ונמתקו תיקוני הנקבה
ושם . "החסד העליון? מהו הדר, "וימלוך תחתיו הדר"שהתעורר ונתפשט זה האחרון מכלם שנאמר 

בזאת נמתקו זה בזה מה " ושם אשתו מהיטבאל. "וכה לרוח הקודשבאותו דיבור האדם ז" עירו פעו
 ]מהיטבאל הוא התמתקות זה בזה. שלא נאמר בכולם

 .ל"י של מהיטבא"כלומר מה 1152
 .ל"כאן הוא המשך דברי האדרא רבא הנ 1153
  .א"צ לקמן כג ע" שם שמביא מדברי הסד'ועי. א"קלז ע 1154
רבעים שנה קודם שיבא משיח בן דוד וא, ל"וזפרקי היכלות רבתי פרק לט אות א '  עי1155

 יבא נחמיה בן חושיאל איש לאפרים בן יוסף ויעמוד בירושלם ויתקבצו ,ששמו מנחם בן עמיאל
 .ל"עכ, אליו כל ישראל

יקבלו הארה מלמעלה ן שלימים ושניהם "זוה ו שיהידהיינו. בנותיכםו:] המשך הציטוט[ 1156
 .בשלימות
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 ולאו ,' אבל הארץ בנוק, ולכן בשמים הוא,א" בעטרת דז הוא1157 דוד בסיהרא-  ליקוט(*
 ,)ב"תענית ה ע(  כי לא מת,)א"ה כה ע"ר(  ולכן הוא חי וקים,)ב"סוכה נב ע( 1158רועים' ממנינא דז
 , ובו אתקיימו המלכין,1159' תיקון הז, שמאלא דנשיב רוחא למשיחא,מא והוא בחוט,מלך הדר

 להכרית הערלה ,פ" ג,כי אמילם'  סבוני כו)ח יתהלים קי( לכן אמר דוד, 1160ד"ג דס"ש בספ"כמ
 בסוד סריס ,תיקונים מן המצר'  וכן אמר ט, שליטת העטרה הדר, והוא בזמן המשיח,1161סביבו

 ,)א"שבת קנב ע(  הדרת פנים, ולכן נקרא הדר,)פ חיי שרה"ושעה', ח נסירה פרק ג"ע( אין לו זקן
  .) אלא חוזרת לקדושה,צ כריתה"ובזה א , הרביעית1162נגד נגה'  דחה כו)תהלים קיח יג( ואמר

 שהוא עטרת ,י חסד דאתגליא בפום אמה"והוא הכל ע'  בהאי זכי כו1163ושם עירו פעו
ד פומיה " וכיון דאתגליא יו,1164ר שם"ש בא" וכמ,)ד"ב ע( ל"י החסד נתקנו הכל כנ" וע,היסוד

ולא אקרי  , ותלי בהאי פום אמה, והאי אמה חסד הוא דאתקרי,1165דאמה אתגלי חסד עילאה
ד "ח דלא אתקרי אברהם שלים בהאי חסד עד דאתגליא יו" ות,ד דפום אמה"חסד עד דאתגליא יו

 שהוא ,בהבראם באברהם) ט"ב פ"פיר "ב(ש " וז, ובהאי חסד דפום אמה אתקיים כלהו,דאמה
 ,1166 ולכן בימיו נסתיים שני אלפים תהו, ולכן לו נצטוה המילה, שהוא חסד עלאה,קיים העולם

 לא ,'בלע המות כו) ישעיה כה ח( ,א" שאז יכרתו כל הס,ס כריתת הערלה מן המילה"וז} ג"י ע{
 רק אם יזכו ,1167ס שיעור ימות המשיח כשיעור עטרת ביסוד" וז,)א טישעיה י(ירעו ולא ישחיתו 

 וזה היה מתחיל אם זכינו בתחילת אלף , כמו שאול קודם לדוד, וימלוך משיח בן יוסף,יבא קודם
ש שני " וז,בשאול )ד מלך הששי"ע' ט( ל" ששם מתחיל המלוכה כנ,וא דרגא דהוד שה,החמישי

ז לימות המשיח אלא " ואז אין בין עה,)א"ז ז ע" ע,א"סנהדרין צג ע(אלפים ימות המשיח 
 וזה נקרא לעתיד , אז בלע המות לנצח,ד שיבא" אבל משיח ב,)ב" ע צאסנהדרין(שעבוד מלכיות 

 מלכין דאתבטלו ,ואתתקן בתקונוי באמה בפומיה דאמה) ב"כו ע(ג "ד פ"ש לקמן בס" וז,לבא
  .ל"ל בפום האמה כנ" ר,הכא אתקיימו

תרין  )א"ז ע( ש לעיל" אמה ופומיה דאמה וז, שני המלכים,וזהו שני תיקונין דיסוד
 וידוע , דסיהרא איהו בדרגא דצדיק)א"תזריע מו ע( ס שאמר בזוהר" וז,ל"נוקבין דפרדשקא כנ

                                                           
 אבל כשחטא שלמה נחלקה ,כ"טל את העטרה ג הוא כאשר זכה דוד להתקשר בימין ונ1157

 .)ו"לש) (ג"י ע( לקמן 'העטרה מן המלכות ונשאר העטרה לאפרים עי
 .ע"וצ, רועים' שמונה דוד בכלל הז' בדברי הגמ' אמנם קשה שכן עי 1158
 .ב"ר קל ע" אד'ועי. א"ג דא"דת 1159
 .'תיכמו שכתב'פירושו ' ש"כמ'ולכן , ב בדברי רבינו עצמו"והוא לקמן כח ע 1160
  .א"ז פז ע"תעניינם ב 'עי). ו"לש(דערלה ' קלי'  הג1161
  .נגההקליפת דהיינו  1162
  ושם עירו פעו מאי פעו בהאי פעי בר נש דזכי לרוחא דקודשא,ל"א וז"ר קמב ע" אד' עי1163

 .ל"עכ, ]ושם עירו פעו באותו דיבור אדם זוכה לרוח הקודש: תרגום[
  .)ו"לש(א " קמב ע1164
  .1150ל הערה "וכנ, ק" שבתוך הוה החדש ולא החסד הפרטי" דהיינו המ, חסד עילאה1165
 שני : ששת אלפים שנה הוי העולם,תנא דבי אליהו: וזהו תורף לשון הסוגיא .א"ז ט ע" ע1166

י נימא  א, שני אלפים תורה מאימת,' וכו. שני אלפים ימות המשיח, שני אלפים תורה,אלפים תוהו
 ! תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי, דכי מעיינת בהו, עד השתא ליכא כולי האי,ממתן תורה

  . כ"ע, "ואת הנפש אשר עשו בחרן"אלא מ
ר "בב'  ועיח"בן מאברהם כאשר היה החלו " אלפיים תורה" ש,א סז"ש גדלות דז"פת' והנה עי

ואת הנפש אשר ) בראשית יב ה(ל הפסוק ובתרגום אונקלוס ע. שאז הכיר את בוראו) ג"פה "צפ(
שהכרת אברהם את בוראו , ל"משמע מכל הנ ". נפשתא די שעבידו לאורייתאוית"כתב , עשו בחרן

  . באה כאחד עם העמדת תלמידים
באותה מידה שברית המעור מוליד ג ש" נג עז"א על ת"ד לחדש לפי האמור בבהגר"ראה לענונ

החידוש שוממילא יתבאר . הרי הם התלמידים, יםרוחנידות ולברית הלשון מוליד ולדות גשמיים 
  . ברית הלשוןהוא שאז החל העולם להתקיים על" אלפיים תורה"ד

  .)ו"לש(ך זמן ֶשֶמכ ַה" והרי הוא ג',בעיתה'ז הוא הקץ של " שכ1167
מהאלף השישי הרי שזמן ביאת שליש ל כוונתו ואם . שליששיעורו ש,'ד' ח תיקון הנוק"ע 'עי

,  ממאיר הפתח1095 הערה ' פרצופים ז)במהדורתינו (ש"בפת' עיהנה  ו.ו" תרסיל בשנתמשיח התח
 כן תחילת זמן ביאת משיח ש,ב" מיום השישי דמעתשיעיתהשעה רבינו היא ל כוונת ששם חישבנו

 .ציווי שלא לאכול מעץ הדעתהזמן מקבילה ל
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 ובה יזכו למלוכה , אלא שהיא עטרת היסוד,)ב" טז עבראשית זהר( א בסוד מלכותשסיהרא הי
 וידוע ,)א" קנ עזהר ויצא( שלמותאא דקיימא סיהרא ב,ותרב חכמת שלמה)  יה' מלכים א(ש "וז

 יעקב , גוף וברית,)ה וידוע"ג ד"ט ע( ל"הנ )א"ויקרא ד ע(מ "ש בר" כמ,ששלמה הוא דרגא דצדיק
ש " כמ,1169 אלא הוא עטרת צדיק,1168והמלך שלמה ברוך )א"ח סז ע"ז( זוהרש ב" וכמ,עם שלמה

 שראש צדיק הוא , וזהו ותרב חכמת שלמה,כידוע שהוא עטרה ,וברכות לראש צדיק)  ומשלי י(
 וכן ,כידוע שהוא יסוד , שהן ברקיע השני,כוכבים'  בכלל הז1171 ולכן היא,ל" כנ1170חכמת שלמה

 ואמרו ,)ב"חגיגה יב ע('  כו1173 אלא נכנס, משמש כלום ולכן אינו,1172כידועוילון הוא מלכות 
 והוא ראש , אלא שוילון הוא עטרת היסוד,' וארץ נוק,שמים הוא דכורא) ב" כט עבראשית זהר(

  .ל" והוא חכמת שלמה כנ,כידועלארץ 
 ס" וז, שהוא חסד דאתגליא בפום אמה,ולא זכה דוד אל המלכות עד שנתקשר בימין

ס קריעת המעיל והשמלה " וז,1175 כי הוא בנצח והיא בהוד,1174בימינך נצחנעימות  )תהלים טז יא(
 וכן חלוקת ,1176ד"כ משיח ב" ואח,והוא סוד אפרים בן יוסף שימלוך משיח בנו, )א"י ע( ל"כנ

ואחר שיתייחדו העטרת עם המלכות , )ב"י ע( ל"ד כנ"ירבעם שבא מיוסף עם מלכות ב
 ,'קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה כו) ז טזליחזקאל (ש " וז,ד" אז יצמח משיח ב,כבראשונה
 וקרב אותם ,ל" שהוא עטרה כנ,' ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים כו,ל"כנ' שהוא נוק

  .'וקבצתי כו' הנה אני לוקח כו'  לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך כו,אחד אל אחד
ב "כ שנשלמו י" ואח,1177להב תחומין די" י,'ב שבטין הן דרגין דנוק" כי י,וענין אפרים

' ש בפ" כמ,ב שבטים הם" והענין כי י,שבטים מנשה ואפרים'  חזרו ב, ונסתלק יוסף,שבטים
 והן ,ת דמלכות כסדר"ראובן שמעון לוי יששכר זבולון יוסף יהודה הן ז) ב"דף קד ע(משפטים 

כות  אלא מל,1179 שהוא בשר התפוח, אינו עטרת דידה1178 ויהודה שהוא מלכות,בני הגבירות
 ש בזוהר שם" וכמ, ולכן נולד תיכף אחר לוי,כידוע כי כן הוא בכל פרצוף ,שדבוקה מאחוריה

 ,ש שם" כמ,פרקין תתאין דתרין רגלין'  ובני השפחות נטלו ד,)ג"ט ע(ש לעיל "כמ, )א"קד ע(
 ,1180'דנוק'  שהוא נוק,'ס שאמרו בנימין בדרגא דנוק" וז,כ נולד בנימין ונטל עטרת דידה"ואח

 ויהי בצאת נפשה כי )בראשית לה יח( ש" וז,ן שלה ומתה" לכן נטל את כח מ, כלוםה מגרמיל"ול
 , בן ימין, ואביו קרא לו בנימין,1181כידוע ו וראשית אונו שהוא כח,מתה ותקרא שמו בן אוני

                                                           
 דהא בכמה , דיליהמלכא דשלמה,  אלא והמלך שלמה, אמאי איקרי הכי:]המשך הציטוט[ 1168

, על בית דוד קאמר המלך שלמה, ולא כתיב המלך שלמה אלא המלך סתם, אתרי כתיב המלך סתם
, "והמלך שלמה"אלא ? ולמה נקרא כך, והמלך שלמה ברוך: תרגום [על מלכא דשלמא דיליה קאמר

 "המלך"אלא , שהרי בכמה מקומות נאמר המלך סתם ולא כתוב המלך שלמה, מלך שהשלום שלו
  .ל"עכ, ]על מלך שהשלום שלו נאמר, "המלך שלמה. "על בית דוד קאמר, סתם

' אמנם עי .עטרת היסודלרמז ל כוונתו 'מלך שלמה'כלומר כאשר נזכר במקרא התיבות  1169
 ולא בעטרת ', כלומר בדכורא שבנוק'נוקיסוד דא ו ה'מלך שלמה' 'בחיש, ה ואמר"ג ד"לקמן ל ע

 .ע"א וצ"דז'  הרי הוא הנוקהיסוד
 .דיסוד' ג שחכמת שלמה היא נוק"ז כה ע"א על ת" בבהגר' עי1170
 . הסיהרא1171
,  וסיהרא לא נהרת מגרמה כלל,ורזא דא וילון לא משמש כלום, ל"וזב " רלג עויחיזהר '  עי1172

 .כ"ע
 .ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית:] המשך הציטוט[ 1173
באומרו ,  דודתלי בזה הועילה תפ,ל"יא זח סליחות "פע 'וכן עי. א" רמג עפנחסמ "רע'  עי1174

 .ל"עכ, התפלל שיתקשר עם הימין החסד, נעימות בימינך נצח
  .137הערה '  עי1175
 .1155לעיל הערה '  עי1176
 .ב"ר קלד ע"אד'  עי1177
 .1080ד לעיל הערה "הו, א"ב כו ע"ו כללים ח"לש' ועי, ג"ע' לעיל ט'  עי1178
 .'י פרק ה"ח עגו"ע' ועי, 'עטרת יסוד דנוקדהיינו  1179
  .'עטרת יסוד דנוק, ל" הנהוא הבשר התפוחהרי  1180
 לא היה בו ,' א אבל ההוא רוחא דשבק בה יעקב ברחל בביאה,ל"שער הפסוקים וירא ז'  עי1181

 ולכן הבן השביעי שהיה עתיד לצאת מן לאה כנזכר ,כח רק לחלק לבוש בן אחד בלבד והוא יוסף
 , והוא בנימין, שנתפללה על אחותה יצא מן רחל,'ואחר ילדה בת וגו) א"כ' שם ל(ל בפסוק "לחז
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 , בנימין אסתלק לאתריה דיוסף,1182כ כשנלקח יוסף" ואח,ל"שהוא חסד דאתגלי בעטרת כנ
 ,בזוהר} ד"י ע{ש " כמ, לכן לא נמנה עמהם,אסתלק ליסוד דדכורא ויוסף ,1183ש בזוהר"כמ

 ויוסף , וכל בני לאה נטלו עד היסוד, ואפרים נטל עטרת היסוד דדכורא,ונטל מנשה חלק בנימין
כ " ועטרת היסוד דדכורא הוא ג, ובני יוסף נטלו שני העטרות,היסודות' ובנימין בני רחל נטלו ב

) א נבבראשית מ(ש " וז, ולכן הוא בבחינת השבטים,'חינת נוקכ ב" ג1184 לכן הוא,'בחינת נוק
 ,ל"ש חסד דאתגליא שם כנ" ע, ששם הוא סוד פרו ורבו,'ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני כו

 )בראשית מח טז( ר"ס שברכן בפו" וז, ומנשה מנקבה, שהוא מזכר,ולכן אפרים קודם למנשה
  .ל"ר כנ" הוא בחינת פו ששם,בן פורת יוסף )שם מט כב(, וידגו לרב

 , בסדר הדגלים שהן בני השבטים לא נתחלקו כן,ל"ג שנחלקו בסדר יצירתם כנ"ואע
ב " ואלו הן י,פרקין' א ג" בכ,1185דגלים הן הידים והרגלים'  ד,'אלא כל שלשה שבטים בדגל א

כבים ו כמו הכ,1187) כהז' מלכים א(' שלשה פונים צפונה ושלשה כו, ב בקר" י,1186תחומין שלה
כ נסדר בחסד ככב " ואח,)ז"ד מ"פ( י" ובס1188ז"ש בת" והיתה ככב אחרון כמ,צדק נברא במערבש

                                                                                                                                                                      

יא רוחא ואמנם כיון שלא היה כח ברוחא דרחל רק לבן אחד שהוא יוסף ולא נשאר עוד כח בהה
 כי נפשה , ולכן בהיותה מעוברת ממנו היתה בחיים, הנקרא נפשה,רק מה שצריך לחיות עצמה

 ואז מתה בעת , ולא נשאר בה נפש כלל, וכשנולד בנימין לקח הנפש ההוא שבה לעצמה,בקרבה
 ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך ,ויהי בצאת נפשו כי מתה) ח"ה י"שם ל(ה " וזש,לדתה

, ן"ה כי גם זה לך ב" שהוא שלה כי נפשה ניטלה וזש,ן ההוא"ל כי נפשה יצתה ונכללה בב" ר,בן
  .'ן ח"ד ומ"ח מ"וכן הוא בע, ל"עכ

' אות ז' ש שער ז פרק ה"הקדו' וע, )ב"ע קלח ע"ב' ועי, ב"זהר ויצא קנה ע(כלומר כשנמכר  1182
 ).ב"זהר שם קנג ע' עי(שזה כאשר עמד בנסיון 

   ).ו"לש(ב "א וקד ע" ומשפטים קד ע,ב" ויחי רמו ע' ועי,ב"ושם קנג ע ,ב" ויצא קנה ע1183
 דהא חמינן דיעקב בריך ליוסף , תא חזי חד רזא עלאה אית במלה דא:ב" רמו עויחיזוהר ל ה"ז

 גרע מנייהו ,ה ארבע דגלים בשכינתא בתריסר שבטין לאתתקנא בהו" כיון דמני קב,בגו אחוהי
 לאו הכי דהא , אי תימא בגין חובוי,אי טעמא אסתלק יוסף מנייהו מ,ליוסף ושוי לאפרים באתריה

 , דכתיב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, אלא רזא דמלה יוסף רשימא דדכורא הוה,זכאה איהו
 ועלה אמר דוד , אבן דא כנסת ישראל, מתמן אתזן האי אבן ישראל,וכתיב משם רועה אבן ישראל

  ובגין דיוסף איהו רשימו דדכורא אקרי יוסף,היתה לראש פנהאבן מאסו הבונים ) תהלים קיח כב(
, שהרי ראינו שיעקב בירך את יוסף מתוך אחיו, סוד אחד עליון יש בדבר זה, בא וראה: תרגום[

מהם ליוסף ונתנו לאפרים ' גרע א, ב שבטים שנתקנו בהם"דגלים בשכינה בי' ה ד"וכיון שמנה הקב
אלא סוד , לא כן הוא שהרי צדיק הוא, נאמר בגלל עבירותיואם ? למה הסתלק יוסף מהם. במקומו

וכתוב משם רועה אבן , שנאמר בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, הדבר הוא שיוסף רשימו של הזכר
ועליו אמר דוד אבן מאסו הבונים היתה , אבן זה כנסת ישראל. משם ניזון אבן ישראל, ישראל

 בנימין ,םמשפטיל בפרשת "וז. ל"עכ, ]זכר נקרא יוסףובגלל שיוסף הוא רשימו של ה. לראש פנה
ועמיה אשתמש , ולאשתמשא בעלמא דא, דהא יוסף הוה דיוקניה בארעא, אשתאר לעילא בין ירכין

בנימין צדיקו , בנימין אסתלק לעילא, ויקח משה את עצמות יוסף עמו) שמות יג יט(דכתיב , משה
, שהרי צורת יוסף היתה בארץ, לה בין הירכיםבנימין נשאר למע: תרגום [דעלמא מברכין לתתא
ובנימין " ויקח משה את עצמות יוסף עמו"שנאמר , ועמו השתמש משה, ולהשתמש בעולם זה

 .ל"עכ, ]בנימין צדיק העולם שמברכים למטה, הסתלק למעלה
 . אפרים1184
 ,ח מזר:לפי חשיבותםשהם מסודרים  ,ב"ב כז ע" יהל אור ח'עיו, א"זהר ויחי רמא ע' עי 1185

ח שער דרושי "ע' ועי. ב" יט עי"א על ס"בבהגר' וכן עי, ג"ש עוד דף כח ע"וע . צפון, מערב,דרום
 .'הצלם פרק ג

 .ב"ר קלד ע"אד' ועי', דנוק 1186
ב בתרין "דדא ים מתקנא בי, הכי הוא ודאי, ל" וז)ו"לש(א "פרשת ויחי רמא עזהר  ' עי1187
, כך הוא ודאי: תרגום. [ לתתא תריסר שבטיןבתריסר, בתריסר לעילא רתיכין ממנן לעילא, עלמין

ב "י, ב למטה"ובי, ב למעלה מרכבות הממונים למעלה"בי: ב בשני עולמות"שים זה מתוקן בי
 .]שבטים
ז גופא אלא לדבריו הוא "שאין כוונתו ללשון הת, ד אולי להציע בכוונת רבינו"נלענ 1188

 צדק , וצדק אחרון,א כוכב ראשון באצילותהלבנה הי, ל"וז .ה גוונין דעינא"ד ד"נ ע"בפירושו בדף ק
' ש"כמ'ת שכתב "ולכן יש לפרש את הר. ל"עכ, יקראהו לרגלו ובימי אברהם אתהדר צדק למזרח

  .כלומר כמו שכתבתי
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מאי ) ב"ו עשבת קנ(ס שאמרו " וז,כידועכ נתקן בחסד " ואח,1189 וכן אברהם היה במלכות,שני
ס מי העיר ממזרח צדק יקראהו " וז, והוא ככב אברהם,דעתך שצדק במערב אהדרנא ליה למזרח

  ).בא ישעיה מ(לרגלו 
 ,חלקים'  שהוא חד שהן ד,הגוף וברית דידה'  ונטל כל בחי,1190ולוי נסתלק מן השבטים

 ,העטרת'  וד,יסוד דילה חלק בנימין'  וג,מלכות דילה חלק יהודה'  וב,ת דילה חלק שלו"ת' א
 ומשה ואהרן ובניו מרוח הרביעית ,משפחות הלוים'  ג,צדדי המשכן' חלקים מד' ולכן נתחלק לד

 בצפון ,כידועדעטרה '  ולכן נשאו הארון במערב מסט,דיסוד'  בדרום מסט,דגוף' במזרח מסט
 ולכן הוא באמצע , וכולם בחינת הגוף שהוא באמצע, דיהודההדנפקא מאתלטיא חולקי' מסט

ב "ס מיתת רחל אחר שנשלמו י" וז, והוא חלק לוי,ל" וכלם בחינת הגוף כוללם כנ,כל ישראל
 שארעא מלכות ,ואתחריב כלא בתריסר שעתי )א"יא ע( ש לקמן"ש בזוהר והוא כמ"שבטים כמ
  .)ב"יא ע(ש למטה " וכמ,)א"ט ע(ש לעיל " כמ,ב שבטים"נתבטלה בי

 ,1191א סמני קטרת"א אלופים של בני עשו והן י"כ כתוב י" ואח,וכאן נשלמו המלכים
 האורות  ובתחלה היו בסוד מלכים בהיות,שהן נשארו מבירורי המלכים שנתקנו במלך השמיני

כ נתקנו האורות ונסתלקו " ואח,כ כשנסתלק האור היה מאיר להם בבחינת תגין" ואח,בתוכם
ש במדרש " וז,1192כל אלוף מלכותא בלא תגא) ב" צט עהדריןסנ(ש " וז,למעלה ונשארו הסיגים

  אז, אז יבא משיח, וכשישלמו כל האלופים,היום מלך מגדיאל ברומי) 1193ד"פג "פפ ר"ב(
ל " והוא זמן לע,ל" שאז יתגלה חסד בפום אמה כנ,בארץ כנען' וישב יעקב כו )בראשית לז א(

 וגנזו לצדיקים ,ל" והוא חסד הנ,'אור שנברא ביום הראשון כו) א"חגיגה יב ע(ש " וז,1194ל"כנ
 ש" וז,)יישעיה ג ('  כו1195 אמרו צדיק כי טוב,אור זרוע לצדיק) תהלים צז יא( שנאמר ,ל"לע

ש " כי עקב הוא נוקבא כמ,ס עקבות משיחא" וז,1196'ת יעקב יוסף כו אלה תולדו)בראשית לז ב(
 עקבו של )ב"כ פ"ר פ"ויק(  דאתמר,' יעקב לישנא דעוקבא דהיינו נוק,1197ב"א יד ע"חסוף מ "בר

 סוף ,וידו אחזת בעקב עשו) בראשית כה כו( שאז ,ל בימות המשיח" ור,ר מכהה גלגל חמה"אדה
 שיתגלה בעקב הזה , שאז עקבו מכהה גלגל חמה,ל"נא עטרה כ" והוא זמן מלכות דז,ז"העה

                                                           
 רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מיום אמר, ל"ב ז"ברכות ז ע' פ מאי דאיתא בגמ"ע 1189

ם שקראו להקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אד
הרי שאברהם הוא שחידש את  ".במה אדע כי אירשנה) ם"אלהי(י "אדנ"וקראו אדון שנאמר ויאמר 

 אל -יבראם בהד' יוצא מהגמוכן . הרי היא השם של מידת המלכות, י בעולם"הנהגת שם אדנ
 .ב"סוף י ע' ועי) 1165הערה  'עי (תיקרי בהבראם אלא באברהם

תיקון הוא בבחינת ה ושבט לוי ,ב תיקונים"י' בבחיב שבטים הם "ישה ,ב"ע קב ע"ב ' עי1190
  .הוא באמצע הדגליםבסדר המחנה שבט לוי מקומו של  ולכן ,כולםאת כולל הג "יה

 הנקרא זוהמא דהתוכא דדהבא הוא] ם"מכל הדצח[והגרוע מכולם  ,ל"ז' ד ג"ן ומ"ח מ"ע'  עי1191
 שהם , והם דינין קשים וחזקים עד מאד,הוא כי לא יוכלו להתברר' וזה לא הועיל כלום ונקרא קלי

 שהם , והנה מוכרח הוא שיש בתוך אלו הקליפות קצת ניצוצי קדושה קטנים עד מאד,ממש' הקלי
 וצריך האדם במעשיו לתקנם ,'ל יש בקלי"הנ'  נמצא כי מכל אלו הבחי',וכוא סמני קטורת "י' בחי

 אז בלע ,א סמני הקטורת" וכאשר יושלמו להתברר כל אלו הי,ולבררם ולהעלותן ממדרגה למדרגה
ח "ע(ת שנפלו "א וישסו"אחוריים דאו' מלכים שנשברו וד' כמניין ז, א"והם י. ל"עכ, המות לנצח

  .)'א פרק י"א
' שנובע מבחי, ן להם שייכות לתיקוןשמפרש כוונתו שהוא כיוון שאי, ש שבירה יד" פת' עי1192

המלכים , ל"א פתח יב וז" שם גדלות דז'וכן עי, תגין ומוחין שמשפיעים בו ומגדלים אותו
סנהדרין  ( כל אלוף מלכותא בלא תגא,הראשונים נשברו וניטל מהם כתר מלכות בסוד אלופים

 הרצון והתכלית של  כי הכתר הוא, והטעם, כי בחיצוניות אין הכתר מכלל הספירות)ב"ט ע"צ
 התיקון ל שעיקר הכוונה היה בשבי, והרצון אינו בהנהגה זאת שהוא השבירה והקלקול,הבריאה

 .ולכן אין לו תגא וכתר. ל"עכ, של הכלים
ר " אד, מלך מגדיאל אמר עוד מלך אחד נתבקש לאדום אלוף עירם,בחלום היום: ל"וז 1193

 . למלך המשיח]אוצרות[ם תסווריות  שהוא עתיד לערו,חנינא ציפוראה למה נקרא עירם
 .דהיינו ימות משיח בן דודשמפרש , ה ושם עירו"ג ד"י ע 1194
  .הוא החסדהרי  'טוב' נתגלה ה'צדיק' ב1195
 והוא החסד שיתגלה בפום אמה שהוא , שבו תלוי הכל, הוא העיקר, כי יוסף שהוא צדיק1196

 ויוסף הוא האור זרוע ,העטרהשהוא ) רש והולךוכמו שמפ (, דהיינו נוקבא,יעקב לישנא דעוקבא
 .)ו"לש(ש תולדות יעקב יוסף " וז, שהוא יעקב, שהוא החסד המתגלה בעטרה,לצדיק

 .)ו"לש(ב " לפנינו הוא שם רסו ע1197
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חגיגה יב (  שאדם רואה מסוף העולם עד סופו,1198 והוא אור יום הראשון,ל"חסד בפום אמה כנ

 ואז וחפרה הלבנה ,ל" שהן כל העולם כנ1199ק" שהוא יומא דכלהו יומין שכולל כל הו,)א"ע
 שאז , שהוא עקבות משיחאוהתחלת גילוי העקב} א"יא ע {,) כגישעיה כד (1200ובושה החמה

'  ששם הוא בחינת נוק, יתגברו הקליפות, והוא סוד הערלה שעל פום אמה,1201קליפה קודם לפרי
 ודא גרם ,ואתה תשופנו עקב' ה כו" והאי איהו דאמר הקב,מ שם"ש בר" כמ,1202וסוד הערלה

 והן ,הםעקב של'  בחי,א" והן דרגין תתאין דס,' דאתמר בה עקב ענוה יראת ה,שכינתא בגלותא
כ יכרתו " ואח,בעקבות משיחא חוצפא יסגי) ב" מט עסוטה(ש " וז,ש בזוהר" כמ,דרגין דחציפין

  .הערלה ויתגלה החסד
  

 בלחודוי ואתחרב כלא בתריסר שעתי דכתיב 1203שביעאה עלייהו דאתתקף
  .'וגוובהו היתה תהו ) בראשית א ב(

 ,י תליא במלת בראשיתל אלף השביע"ר -' דכתיב היתה תהו וגו' שביעאה עלייהו כו
והיא , )א"ע' ח( ל" כנ1205 והיא בינה, עלייהו, בראשית ברא שית1204ש לעיל" כמ,שהיא עלייהו

 , ובינה הוא בסוד אחרית,1207יגכידוע שהוא דרגא דבינה , בסוד שבתאי,1206סוד השבתת עולם
                                                           

 אורה שנבראת בששת ימי בראשית להאיר ביום אינה יכולה , תני):ו"פ' פרשה ג(ר " ב' עי1198
היא הארת , ר שמכהה גלגל חמה"של אדהכלומר שההארה מעקבו . כ"ע, שהיא מכהה גלגל החמה

  .ד"והוא אשר יתגלה לעתיד לבא בימות משיח ב, הרי הוא האור שנברא ביום הראשון, ה"שם מ
 'ועי. בדעתהוא  ושורשו ,ק"א כלל הווחסד שנתגלה בפומא דאמה השה כ"וממילא בע 1199
 .604הערה 

 וחפרה ,ובגין דא, ל"זא "כה עלקמן דף ' ועי. )ו"לש(ח "ש תיקונים ת"כמ' דקלין " שהם זו1200
 . ובושה החמה דאיהי גיהנם,הלבנה דאיהי נחש אשת זנונים

  .בראשיתפרשת ליקוטי תורה '  עי1201
 וצריך שתדע שבכל מקום שיש פתח ומעבר אל השפע ואל ,ל"ז ז"ש נקודות ט" פת' עי1202

 אשר היא כמו מחיצה מבדילה ,א"נמצא כנגדו קטרוג הסט שם ,המאורות להאיר לתחתונים
 ואדרבא תובעת דין ליתן כח לשומרים ולשלוחי הדינים ,שאינה מניחה בקטרוגה להאיר לתחתונים

 והוא ,א ואחיזתם בנוקבא" והוא סוד עמידת הסט,'להעניש החוטאים ולמנוע מהם הארת פניו ית
  .ל"עכ, סוד הערלה החופף על הברית עטרת היסוד

  . התחזקפירושו 1203
 .מקומות'  בבז"יקו מציין לתא"ש שהגר"וע, א"ח ע 1204
. א"עניינו א" שביעי עלייהו"שרבינו מבאר ד, ש ונשגב"ה וז"ב ד" לקמן יא ע'עישכן , ע"צ 1205

 'ועי, ר המתגלה דרך בינה"שעומק כוונת רבינו כאן הוא לכללות מערכת הג, והנראה אולי ליישב
' מ' שבינה המבואר כאן הוא מוחין ללא לבוש בחי, א יח"ש גדלות דז"ת פ'ועי. לקמן הערה הבאה

כ לקמן טו "לומר שכאן בינה היא בבחינה אחרת מאשר מש, )'ח שער המוחין פרק ה"ע' עי(דצלם 
שכן שם , נ"כלומר בבחינת היותה עומדת לבושה בזו" בינה דהיא נחתא רביעא על בנין"ב "ע

כ "שמפרש דהוא ענין מש' ח שער התיקון פרק ג"ו על ע" הלשגליונות' וע. י דבינה"מדובר בנה
ה "ג במקום מ"ב וס"ויתגלה ע, הרי הוא שורש הנקודות יחזור למעלתו הראשונה, ג"שלעתיד שם ס

ג "ק יתעלו להכלל במוחין שלהם ויאיר הס"א שבא"ג שאז או"ב מ ע"כללים ח' וכן ע. ן"וב
  ).ד"שם ע(ג "ן בס"ב וב" נכלל בעה יהיה"ומ, ק"כבתחילה שהוא עד סוף רגלי הא

י הבינה מעביר הנהגה " חורבן הזה הוא סילוקה לבינה שאז ע,ל" וזא כט"ש א"פת'  עי1206
 כל זמן הנהגת הזמן היא נותנת שם בנוקבא ,א"הזמניית וכל הענינים אשר שייכים לאחיזת הסט

עובר ירך אמו הוא ) ב"גיטין כג ע(עצמה אורות חדשים ונבנית שם בסוד העיבור בבטן אימא שאז 
והיה אור הלבנה ) ישעיה ל כו(ז נאמר " וע,ל"ז' שם פתח ל' ועוד עי. ל"עכ, ונקרא על שם אמו

י " שעכשיו הלבנה אין לה אור מעצמה רק ע,'ח שבעתים כאור שבעת הימים גו"ח ואוה"כאוה
שהיא י " ושלימותה היא כאשר היא באה בפניה נגד החמה במילוי הלבנה וחסרונה ע,החמה

מתרחקת מן החמה וכן בכל שית אלפי שנין שאין אורות חדשים בנוקבא עצמה רק במה שבאה 
אז הנוקבא סוד הלבנה יהיה לה אור ' א ומקבלת ממנה אור החסדים אבל באלף הז"בזיווגה עם ז

מעצמה במה שאור החמה סוד התיקונים שנעשו בשית אלפי שנין שהיא שליטת הדכורא בחינת 
רגת בינה והם יוסיפו בנוקבא עצמה אור בסוד הארת בינה שהיא שביעאה עלייהו חמה יעלו למד

פנימיות בעומק הענין זה שייך ל לט ששם פתח' ועי. ל"עכ, והוא אור שבעת הימים) א" יא עלקמן(
  .א"הוא בינה דאהרי ס "אור המו

ם שבתאי שבעה כוכבים בעול, ל"ז וז"ד מ"שם פ' ועי, ד"י יא ע"א על ס" וכן הוא בבהגר1207
כסדר עמידתן בגלגל ) והוא(, ל" ז'שבעה כוכבים כוה "א ד"וביאר שם הגר. 'צדק מאדים וכו] בינה[
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 והענין כי שית ,1209 והוא סוד וחד חרוב,1208י"ש בס" שהיא סוד האש כמ,שהכל תשוב אל שרשו
 וחוזרת אל 1210 ומלכות תליא בבינה,הוא מלכות'  וז,ק"י שנין הן ששת ימים שמתנהג בואלפ

 רק שכמה דרגין הם בסוד , וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,1211שרשה
ב הוא בסוד עטרה שחוזרת " ועה,ש"ע) א"תרומה קנח ע(מ "ש בר" כמ1212שמוש ומאנא ועטרה

 לבטן , וכלם חוזרים לבינה, אז ובינה שלטא,יל עטרת בעלהאשת ח) משלי יב ד(  והיא,לבינה
 )ב"ע' א( ש לעיל" וז,1214י בינה עלמא עלאה" שמתנהג ע,1213ז"הו והוא סוד חורבן הע,אמם

 וכליהם ,1215 ונשמתם חזרה למעלה במקומם, שכל המלכין שמלכו מיתו,וארעא אתבטלת
 חזרו , ארעא אחר המלכים אבל בזמן שליטת,)ב"קלה ע( ר"ש בא" שהוא סוד המיתה כמ,למטה

 שירד חסד עילאה והתחיל לברר , ובמלך השמיני התחיל התיקון,כידוע 1216כלם לבטן אמם
 כי ,1217 ואין זמן למלוכה של המלכות,כ חזרו כלם לבטן אמם בלא מיתה" ואח,הכלים ונבררו

                                                                                                                                                                      

" סדר שימושן"דב' ש במתני"ועיי, ל"עכ, )'וכו' ז(מפרש לקמן ] שימושן[ וסדר ,מלמעלה למטה
 ).ע"ע מהו עניין סדר שימושן והי"ואכתי צ(שבתאי הוא כנגד יסוד 

ה "ד) א"ט ע(י "וכוונתו של רבינו למה שביאר הוא עצמו בס". כתבתיכמו ש"ת "הר' פי 1208
, אחרית הימים של השבוע, וכן היא שבת, היא הבינה שהיא אחרית כל דבר, ל"עומק אחרית ז

' ד בשמש וכו"וכן גידולן של כ, שתחלתן הוא מים וסופן להגמר באש, והיא אחרית כל דבר להגמר
, ב וכן הכסא ששם צרורין נפשות הצדיקים"הכל שהוא העוה, והיא אחרית כל דבר שאליה ישובון

והיא יובל הגדול שאז ישוב הכל אל השרש כידוע וכן בעולם הוא אש , דאימא מקננת בכורסיא
  .ל"עכ', ד לשרשו וכו"ד והוא סיבת הפסדו ובו ישוב כ"הגשמי שהוא סבה לבשל ולגמר כ

 שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב אמר רב קטינא שית אלפי, ל"וז. א" צז עהדרין סנ1209
 .ל"עכ, לבדו ביום ההוא' ה

 וברזא דא תשכח טעמין ונקודין ואתוון והכי בכל את ואת ,ל"א ז" מ עז" תיןיועי והנה 1210
כתרין ונקודין ) א רמיזין"ס(תלת תגין לעילא כמו זיינין דספר תורה בה רשימין ' ורזא דמלה ש

' תרין דרועין גדולה גבורה ת' הגדול בינה שבת הקטן מלכות בשבת ' ואתוון והכי בכל את ואת ש
תפארת ביה שקיל שבת לכל אורייתא תלת כתרין דש תלת ספירן עלאין וכלהו כלילן בתיובתא 

ובסוד זה תמצא טעמים ונקודות : תרגום[ דאיהי שכינתא עלאה ועלה אתמר תפלת כל פה
גין למעלה כמו זיונים של ספר תורה בה רשומים ת' בג' ש, וסוד הדבר. ואותיות וכך בכל אות ואות

 שתי -' ב. מלכות, שבת הקטן, בינה,  שבת הגדול-' ש. וכך בכל אות ואות. כתרים ונקודות ואותיות
ספרים '  ג-' שכן ש. כתרים' בו שקולה שבת ככל התורה בג,  תפארת-' ת, זרועות גדולה גבורה

ן "ח מ"עוב. כ"ע, ]ועלה נאמר תפלת כל פה, עליונהוכולם נכללים בתשובה שהיא שכינה , עליונים
 בבינה ובמלכות והוא סוד שורש האילן ן"יש בתקונים כי ש" עם האמור תבין מש,ל"ז ד טו"ומ

' קוין וכן בה' בו ג' ק ששורשו מאור ישר בבינה ואור חוזר במלכות וש"ויובן בסוד האילן שהוא ו
ב נב "ו כללים ח" לש'ועי. ל"עכ, ו חסד דין רחמיםקוין שהם ק' מהם ג' שבבינה ושבמלכות בכל א

  . לההמאירה מלכות רק על ידי הבינה 'ת לבחי ששבת נחשב,ב"ע
  . בינה ולא מלכותת ולכן נקרא השביעי1211
ק " יכולה להיות מתחת לואו שהיא, המלכותבחינות לעמידתה של ספירת ' שיש ג כלומר 1212

או למעלה ממנו , דהיינו בגד' מאנא' בבחינת ומתלבשת עליו כנגדו תאו עומד, 'שושמ' בחינתב
 בחינת מלכות ,' א:מקומות' שורשה של הנוקבא בד, ל"א פתח מא ז"ש א" פת'ועי', עטרה'כ

 , והם מקומות של נקבים, בדעת דיליה,' ד,ת בחזה" בת,' ג, נקודה בעטרת היסוד,' ב.בעצמה
 שמצד זה ,הצמצום והחסרון ובפה סוד הדעת שהוא סוד , ובחזה בסוד הטבור,בעטרת היסוד

  .ל"עכ, שרשים לפנות הדרך לפניו' צריכה תיקון באלו הד
' ש פרצופים פתח ח" פת'ועי. א"א בעלייתו לא"דהיינו חורבן הנהגת הז, א"ע קכ ע" ב' עי1213

  .ן לקבל מוחין חדשים ועליונים יותר"שזה החורבן הוא עלייה למעלה בתורת מ
 'ועי ( תתאהרעהועלמא עילאה והוא  אלא שהאחד, "םעול" מכונים גם בינה וגם מלכות 1214

  ).א"זהר בראשית לד ע
  .בזההקיים הקושי את זכרנו ם ש, 247הערה ד " לעיל ב ע' עי1215
דוגמתו בעולם האצילות הוא יסוד . ק"במלכין קדמאין היה יסוד דבינה דא "בטן אמם" 1216

כי כפי עליית פרצופי האצילות כן עולים , ל" זב"ב עד ע"ו ביאורים ח"לש 'והנה עי. ותדבינה דאציל
אם כן מובן הדבר . ל"עכ, )ב"שער הכוונות עד עפ "ע] (ק"כולל א[בדרך זה בכל העולמות שלמעלה 

כן הוא בעולם הנקודות , ת דאצילות הוא יסוד דבינה שלמעלה מהם"דז" בטן אמם"שכדרך ש
 .ק"כים קדמאין אף הוא יסוד דבינה דאשבטן אמם דהמל

ן ואין מציאותה למטה "י ואי"ר ושרשה הוא בהכתר בסוד אנ" כי עצמות המלכות היא מהג1217
ק כי נשתלשלה ונתצמצמה בהם וירדה למטה מהם ואחוז בהם בעטרת היסוד "י הו"אלא רק ע
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נו  יתוק, הוא בסוף אלף הששי1218 וכן, עד שנתקן כלם, וזהו סוד העיבור,תיכף חזרו כלם לאמם
 ואתבטלת ,כ באלף השביעי יחזרו כלם לאמם" ואח, חסד שיתגלה בעולם,י מלך השמיני"כלם ע
'  עשיראה באימא כו, קרן ביובלא אתעטר,)ב"לו ע( ד בסופו"ש בס" וכמ,ּהמ שתשוב לִא,ארעא

  .ש"ע' וכלא תייבין לאתרייהו כו
יר לה שלא  אלא בינה מא, אלא ששבת אינה חוזרת לשרשה אל בינה,וזהו סוד השבת

ב דוגמת "הו אבל הע,1220 לכן זמן הזיווג בו,1219 והיא שוה לגביה, ששת ימי המעשה,ק"י ו"ע
 עטרת ,)א"ברכות יז ע( ואז צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ,ששבה אל אמּה1221 ,כ"יה

ש " כמ,כ דרגא דבינה" כמו ביה,'ו כו" ואז אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פ,)משלי יב ד( בעלה
א "אבות פ( ף וכל המשתמש בתגא חל,1222 שאז היא בסוד תגא עטרה בראש,)ב"נא ע( קוניםבתי

 ,1224' לכן אין בו אכילה כו,1223 ואין נשמות חדשות, שאין שימוש כשמלכות בראש בעלה,)ג"מי
  . שכלם בקרבה נעלמים,1225 ונשאר בינה בלבד,ס וארעא אתבטלת"וז

                                                                                                                                                                      

שליטתה כי היא ק היא חוזרת לשרשה ולכן אין זמן ל"ז נמצאת למטה אבל אחר שליטת הו"ועי
   ).ו"לש(' ר שהוא באלף הז"ק שהוא בכל השית אלפי שנין או בהג"כלולה לעולם או בהו

ואיננה אלא או גילוי של הכתר בבחינת התגלותו בעטרה , ע"המלכות אין לה מציאות כלל בפ
   . בבחינת התגלותה דרך עטרה דיסודק" ודבינה או גילוי של

ו "לש ("קרן ביובלא אתעטר) "ו"דף ל(כ לקמן "בינה הוא משהנה עניין זה של גילוי המלכות בו
 ,א"ב ה ע"ו כללים ח"לשויעויין עוד . )א"א אות י"א פה ע"ו כללים ח"א וכן לש"ב כה ע"ה ח"דע

ב נב "ו כללים ח"לש ('עיו.  הראשונהא"של ההאורה  אינה באה אלא לגלות אתאחרונה ה א"שהה
שכינתא אתקריאת שבת מסטרא : ל"בזה, א" רנז ענחספזהר שמראה כי הדברים מפורשים ב) ב"ע

הרי הם , הדרגות העליונות' שכינה נקראת שבת מצד ג: תרגום [ב"דתלת דרגין עלאין דאינון כח
 "שבת דאיהי שכינתא) "א"כה ע(' ז תיקון ט"כתוב בתיקוולפי זה יתבאר כי מה ש. כ"ע, ' וכו]ב"כח

כוונה היא לאותה הבחינה בה המלכות  ה,)הרבפרשת  ל"הוא בספר טעמי המצות לאריזוכן (
 .הילא העל ידי הבינה שמאירלתחתונים  מאירה

 חזרו כלם"ששכתב בדברי רבינו  וכן מדויק .על שבת בראשיתאלא דברו לא  כן עד כאן ם א1218
 . בלשון עבר"'וכו

  .ק"ושל ה 1219
ן "שליט מטטרו דא עונת תלמידי חכמים בשבת דביומין דחול דובגין, ל"א ז"ז סח ע"ת'  עי1220

אתמר יהיה סגור ששת ימי המעשה ביה איהי סגירא תרעא וביום השבת יפתח יפתח תרעא ותפוק 
ששולט , שכן בימי החול, ח בשבת"ולכן זו עונת ת: תרגום [מינה שכינתא לאתייחדא עם בעלה

ח יפת. וביום השבת יפתח, בו הוא סגור השער, ימי המעשה' הסוגר את ו" יהי"נאמר , ן"מטטרו
 . כ"ע, ]ותצא ממנה שכינה להתייחד עם בעלה, השער

 'ועי. ר"וכולל את כל הג,  שם יתבאר ששבת הוא בינה).ו"לש (ד"לג ע ה" עוד לקמן פ' עי1221
  .כ"שהשיבה הנזכרת כאן היא דווקא בשעת תפילת נעילה של יוה, ה כתיב עד"א ד"עוד לקמן כ ע

 והיינו , לשרשה היא עטרה בראש וכשחוזרת,ק היא עטרה בסוף" כי בזמן שליטת הו1222
   ).ו"לש(ה קרן ביובלא אתעטר " וזהו שאמר בסוף פ,שתעלה ותהיה העטרה דאימא

, עטרה בראש כל צדיק, כד אתנטילת מכתר אתקריאת עטרת תפארת, ל"וז )ב"עדף יא  (ז"ת' עי
א כד אתנטילת מהאי חכמה עלאה דהי, ובגינה אתמר כל המשתמש בתגא חלף, תגא דספר תורה

כאשר היא : תרגום[ וכד אתנטילת מבינה אתקריאת על שמה תבונה, אתקריאת על שמה, ראשית
ובגללה נאמר כל , עטרה בראש כל צדיק תג של ספר תורה, נקראת עטרת תפארת, לוקחת מכתר

. כאשר היא לוקחת מהחכמה העליונה הזו שהיא ראשית ונקראת על שמה, המשתמש בתגא חלף
' עטרת כוה "א שם בביאורו ד"ל הגר"וז. ל"עכ, ]נה נקראת על שמה תבונהוכאשר היא לוקחת מבי

 ולכך היא , וכן בראש צדיק יסוד, שהיא עטרת בעלה,שמות נקראת' ל באלו הג" ר,'עטרת בראש כו
 .ל"עכ, ת עטרת בעלה"תגא דס
  . נשמות חדשותשאינו זמן ליציאת מכיווןתשמיש ל זמן נו שאיכלומר 1223
שכן כל אכילה אין עניינה אלא לברר את החלק הטוב שבאוכל , כילהוכן אין בה זמן א 1224

שאז הכל מבורר וממילא אין בה , ולהוציא ממנו את החלק הרע שכן היא למעלה בראש בעלה
  .מציאות של זמן בירור

 ' ועי.ג"י אחרונה של שם ס"של הד "ויהמילוי עניין  ו שזה,ד"ש דף עח ע"ו הקדו"לש ' עי1225
ו " בשם הלש1217כ לעיל הערה " מש'אבל עי', וכדלקמן דף כ, ד"ג ת"א שזה י" עב נב"ה ח"ו דע"לש
 .א"ב כה ע"ה ח"דע
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ל " ר,)ישעיה ב יא(לבדו ' גב ה ונש,)ב"לז ע(ש לקמן "כמ -ש דאתתקף בלחודוהי "וז
 וכל שלמטה ,)א" צז עסנהדרין( ' יום שכלו שבת כו, שהוא יום השביעי,1226 ביום ההוא,בינה לבד

 ומלכות , שהוא מלכות שחוזרת לשרשה, והוא כל זמן שליטת יום השביעי,ל"ממנה אתחריב כנ
  . חרבהב שעות יהי"ל י ולכן כ,ב שעות" י,ב מזלות" ובה י,)ה היתה" דא"ט ע( ל" כנ1227היא שעה

ב "ע' ט( ל"ב תיבות מן היתה עד המים כנ" והן כנגד י- שעתי } ב"יא ע{ש בתריסר "וז

  .)ה ואמר"ד
 לפי שהן בכלל ,1228תיבות' ק הן בו"ימים של ו' י שו"ואעפ -' ש דכתיב היתה כו"וז

ב "ן כנגד י וה,ב שעות" י,ב תיקונים" ובה י, אבל מלכות היא בסוד השעה,'א תיקון א" וכ,ימים
  .1229ב שעות"בי'  והן בסוד אלף הז, שנכללין בפה,תיקוני דיקנא

  
  . וקמו כל אינון שתאאתליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמית

ל כלם יתחדשו " ר-תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא וקמו כל אינון שתא 
 שבהן 1230וכל הנשמותק "י יתחדשו כל הו" וע,)א"ט ע( ל" שבו חסד עלאה כנ,ג"בתיקון הי

 רק יצאו כלם ונבררו , שבו לא נבראו נשמות, לא חשיב, אבל אלף השביעי מלכות,נבראו
 וכל , ומההיא דאתלטיא נפקא,והארץ תניינא לאו ממניינא )ב"ע' ח( ש לעיל" וז,1231מהקליפות

 והוא דוגמת אחר עולם ,ז כבראשונה"הוהנשמות של ששת אלפים שנה יתחדשו ויצאו אל הע
*  והוא תיבת המים,ל"ג כנ"ייקון י ת"כ נתקנו ע" ואח,ב מזלות" בי, שארעא אתבטלת,התהו

יקון ב תיקונין נכללו בת" וכל הי, קדמו לעולם1232מים) ב"ו פכ"שמות רבה פט(ס שאמרו "וז
' ובההוא זמנא כו'  לא אתכליל בהדייהו אלא כו1233ודא יומא) ב"דף קלד ע(ר "ש בא" וז,ג"י

 לא אתקרי לא יום ולא לילה ,והוא בלחודי ישתכח' ן לאוקיר דיקנא כודביה זמי' אתקרי יום א
ק "ל ו" ר,'ש שם דלית יום כו" וז, וביום ההוא יחזרו כלם לשרשם,נ" שיום ולילה הוא זו,1234'כו

  .ומלכות המנהיגין אותן
 ,1235ס" והוא במשחא דנפקי ממ, והוא תיבת המים, תליסר יקים לון ברחמי- ליקוט(*

ב תיקונין הן נגד " כי הי,ב תיקונין" וענין התליסר שהוא כולל כל הי,1236א רבא ימ,שנקרא המים
 כי כל אלף הוא יום ,ב שעות היום"ג הוא נגד י" ומזל י,ב שעות הלילה" והן י,ל"ב שעות כנ"י

                                                           
 ).ד"א כללים סה ע"ו ח" לש'ועי(, ב"ש בזהר ויצא קנד ע"הוא כינוי לבינה וכמ' הוא' 1226
 .)ו"לש( והיא ענין השעה בעצמה , כי בכל שעה היא משתנית ומתחלפת להנהגה אחרת1227
 .)ו"לש(' כ הרי היה צריך להיות שגם המלכות לא תהיה רק בתיבה אחת לבד אך לפי כו" וא1228
כן  ש,ב" ילכן מספר תיקוניו ו.עתידהווה וה יחוד הזמן של עבר  יהיזא ש,'א ל"ש א"פת'  עי1229

ב " י]יש ['וק והארץ היתה תהו וגופסב, ל"וז, א מד"ש גדלות דז" פת' ועי.ס"מודת "הויו' גכולל הוא 
ק "כ היניקה בו"ואח ח בעיבור ראשון דחיצוניות" הם בסוד עיבור של יב,תיבות עד תיבת המים

כ "ואח ב אלקים דעובדא דבראשית"ב נתיבות חכמה בסוד ל"ימי בראשית ואז האירו בו ל' בסוד ו
. ל"עכ, ה"שם אהי' פ ז"פ שביעי ג"ג והם ,עיבור שני בויכולו סוד עיבור דמוחין באימא יום השביעי

דהיינו שיתעלו עולמות , כלל הכל במלכות דאצילותיהיה נז א ש,א"ב סא ע"ה ח"ו דע"לש' ועוד עי
  . בינה דאצילותל תן דאצילו"ואז יעלו זו, מלכות דאצילותלע "בי

 .ש בענין"ה וז"ג ד"לקמן לד ע' ועי. 'א שזה יהיה באלף הח"א סה ע"ו כללים ח"לש'  עי1230
 והסיגים ישארו למטה ,י שיחזרו לשרשם לא יחזור רק היותר זך והיותר טוב שבהם" כי ע1231
   ).ו"לש(רור העיקרי יוזהו הב

א באלף השישי לבין האלף "א שמחלק בין ימות המשיח שיהיה בב"א סה ע"ו כללים ח" לש'עי
' על ידי הגוכל המציאות כולה תזדכך מעביותה , בימות המשיח תתבטל כל הזוהמא: השביעי

ואילו באלף השביעי תעלה כל המציאות המזוככת . זיז שדי ולויתן, סעודות דבהמות בהררי אלף
  .הזו למלכות דאצילות

כ הרי הוא קודם " א, על ידו יתוקן ויתחדש העולם,ג" כי המים שהוא החסד עלאה התיקון י1232
כ הוא קודם "ה הכל אה נתקן ונבנ"י המ" שע,כ בהתיקון דמעשה בראשית" וכן היה ג,להעולם

 .)ו"לש(להעולם 
 ).ב"ע קלט ע"ב(דהיינו שבת  1233
שבו עתיד לכבד ' נקרא יום א' ואותו זמן וכו' וזה יום שלא נכלל בהם אלא וכו: תרגום[ 1234

 ]והוא נמצא לבד ולא נקרא לא יום ולא לילה' את הדיקנא וכו
 .שזהו הפנימיות של הדיקנא, ה בתליסר"ב ד"לקמן יח ע'  עי1235
 .א"ר קלב ע"אד' י ע1236
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 ,'ויהי ערב ויהי בקר כו'  שכ]ש"א - ל ימי בראשית "ל שצ"נ[ כמו כל יום מששת אלפים ,ולילה
אבל ' ולא יום כ' כוההוא והיה ביום )  זדיזכריה (ש " כמ, אין בו יום ולילהאלא שבאלף השביעי

  .) לכן נחשב לאלף,ב שעות היום והלילה"מ שיעור י"מ
  

בגין דכתיב ברא ולבתר כתיב היתה דהא הות ודאי ולבסוף תהו ובוהו וחשך 
  .) יאישעיה ב(לבדו ביום ההוא ' ונשגב ה

 , דקודם כתיב ברא,ל דקשה" ר- ביום ההוא ' ובגין דכתיב ברא ולבתר כתיב היתה כ
כ " האיך שייך קודם בריאה ואח,כ כתיב תהו" ואח,1237 קודם דבראשמע דמ,כ כתיב היתה"ואח
 , לכן שלטא, ואמר שארץ היתה קודם,ק" ו,תא יומיןל דברא קאי על חידוש הִׁש" אלא כנ,תהו

  .ל" כנ1238ג יקים לון" תיקון י, ותיבת המים,'והיתה תהו כו
  .דאתתקף בלחודוי ביום ההוא )א"יא ע(ל "כנ -' כו' ש ונשגב ה"וז

 , לית דידע ליה, שהוא דרגא דעתיקא טמירא,)ב"קלד ע( ר שם"ש בא"כמ -ביום ההוא 
  .ש ההוא" וז1239'הוא שמי כו )ישעיה מב ח( ועליה אתמר

  
  .גלופי דגלופין

 ,באלו שני הפסוקיםג תקוני דיקנא "תקונים דגלגלתא וי' ז' כ פי" ע- 1240גלופי דגלופין
 ,ל"ג תיבות כנ"כ באותו פסוק י" והוא ג,1241ג חוורתי"עכשיו מפרש חוורתא דגלגלתא שהן י

ג חוורתי "ל הן י" ובחוורתא הנ, למטה1243ש" ותיקון העולם וכמ1242י החוורתא הוא חורבן"וע
 ,1245 האי גלגלתא חוורתא אנהיר לתליסר עיבר גלופין1244)ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,ג גלופין"י

ש " כמ, ולכן ראשית הכל הגליפה, והוא ראשית של כל האצילות,1246והן שורש לכל הגילופין
יא  {,' חקקן כו1248י" וכן בס,' כו1247 בריש הורמנותא גליף גליפו)א" טו עהקדמה( זהרבריש 

                                                           
כ משמע " א,ומדכתיב היתה שהוא מוסב על הארץ עצמה', ל והארץ היה תהו כו" כי היה צ1237

וק בראשית ברא קאי על החידוש שיתחדש אחר אלף ס אלא הוא משום דפ,שהיא היתה קודם לכן
 ומלמדינו התורה את סדר ,עצמו שהוא שליטת המלכות'  ופסוק והארץ קאי על האלף הז,'הז

  .)ו"לש( המוקדם ר אלוכות הבריאה מן המאוחתהל
 . שייך לבראשית ברא אחרי גילוי תיקוני הדיקנא' המים'כלומר תיבת  1238
א סה "ו ח" לש'ועי(ר גם כן "וממילא לג, הוא כינוי לבינה" הוא"ב ש" זהר ויצא קנד ע' עי1239

 ). ד"ע
' סטמחקיקה הוא כל ש, ה גליף"ב ד"ח כד ע"א על תז" בבהגר'ועי.  חקיקה של החקיקות1240
  .דגבורה
התלבשותו ' י בחי"אין אור החיוורתי מאיר לתתא בדיקנא כי אם ע, ל"ב וז"ע כב ע"ב'  עי1241

 .ל"עכ, א"ת דרדל"א בחסד דז"א ונגנז חסד דבינה דרדל" דרדלחסדבאוירא ושם הוא 
י שיתגלה החוורתא שהוא החסד " הוא ע,' כי החורבן שהוא וחד חרוב אשר יהיה באלף הז1242

 ,ת שבו"התלבשות בהחסד דז בלתי) א"אשר בתוכו מסתתר החסד דחכמה דרדל(א "בינה דרדלד
 וגם הכלים יצטרפו ויתלבנו ,ז ייצאו כל האורות מהכלים כי יתדבקו וימשכו אחר שרשן"ועי

ז " כי אין בכח כל הכלים דעוה, והוא החורבן והברור הגדול אשר יהיה אז,ויתעכל כל זוהמתם
 אבל אחר ,כ בהיסוד" וגם נגנז אח,ת"י התלבשו בהחסד דז" אלא ע,סד עלאהלקבל את האור דח

 כי יכולים אז לקבל אורו ,הברור והצירוף אז יחזרו ויתחדשו כולם על ידי החסד עלאה בעצמו
  .)ו"לש(ונמצא שכל החורבן והתיקון הוא הכל על ידי החוורתא 

 .)ו"לש('  כו ואלו היהד"יב ע וכן ,' והענין אם היו כוב"יב ע בדף 1243
 .א"ג דא"ש שמבאר את התיקון הראשון דת"ע 1244
 .]ג צדדים חקוקים"הגולגולת הלבנה הזו מאירה לי: תרגום[ 1245
 :ב פרצופים"כ י" והם ג, שהוא התפשטות האורות אשר נתפשטו בכל הפרצופים כולם1246

ליל לון הוא ג דכ"והי (, יעקב ולאה, ישראל ורחל,ת" ישסו,א עלאין" או,'א ונוק" א,'עתיק ונוק
 עקלתון שכ סוד נחש בריח ונח"ק הוא ג" ואותה המלכות עם היסוד דא,ק עצמו"המלכות דא

'  בכתבים שלי כללים כלל ב' ועי,ש"ס ית"ובכללות העולמות הוא סוד הקו דא) הכולל את כולם
לח ז סוף ק"א על ת"בבהגר'  ועי).ו"לש(ל "העלתי שם סוד נורא בזה אשר מלבי לפומי לא גליא וד

 . הוא שורש לכל החסדיםגלגלתא חוורתאג ש"ע
 , הורמנותא דמלכא גליף גליפו בטהירו עלאה בוצינא דקרדינותאבריש:  המשך לשון הזהר1247

, בתחילת שלטונו נחקקה חקיקה בבהיר העליון: תרגום [ונפיק גו סתים דסתימו מרישא דאין סוף
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 ,1249מ אין גידולם שם" מ,ג שמכוסין בשערות" אע,והחוורתי עיקר גילויין הוא על כתפין} ג"ע
  .1250תיקונים של רישא תיקון החוורתא והגילופיםלכן מפרש אחר כל ה

  
  .בחיזו דחויא אריך ומתפשטאן לכאן ולכאן

ש " ידוע שכל תיקוני דיקנא נכללין במזל כמ- בחיזו דחויא אריך ומתפשטן לכאן ולכאן 
 מזל עליון ומזל תחתון ,1251ושני מזלות הן שנכללין בהן הכל, )'ה וג"ב ד"ע' ט( ל"ז כנ"ר ובא"בא
דכל '  כו1252הכל תלוי במזל' תקונא תמינאה נפיק חד חוטא כו) א"דף קלד ע(ר "ש בא"כמ

ג מזל "במזל י) ב"קלד ע( וכן אמר שם ,ש" ע1253'קודשי קודשין דקודשיא בהאי מזלא תליין כו
 והן , יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים,ג דגילופין"ג כמו בי"ה בכל י" וכ,ל"תחתון כנ

ב מזלות ותלי " י,כ במזלות הרקיע" והוא ג,1254כידוע שני המזלות נ כמו"שהן זו' נכללין בא

                                                                                                                                                                      

 ,ל"ג ז"ב טו ע"יהל אור ח' ועי. כ" ע,]הנר החשוך ויצא תוך סתום שבסתומים מראש של אין סוף
' גליף גליפו'ש, משמע. כ"ע ,'פא חקיקא בסוד גליף גליפו בטהירו וכוו וג,כל ענין רוחא הוא טהירו

שהטהירו עילאה , ה וההוא רישא"ג ד"ח יח ע"א על תז" בבהגר'ועי, עניינו התלבשות אורות בכלים
 'ועי, ק"ל התלבשות אור האוירא בתוך הבוצדשהזהר בא ללמדינו ע, עולה אם כן. עניינו האוירא

 שם נתיישב כיצד 219לעיל הערה ' ועי. עתיק' ד שהטהירו עילאה הוא בחי"י י ע"א על ס"בבהגר
  .יתכן לומר דאוירא היינו עתיק

 נהיר למאתן ל"ין מסטרהא ורבינה דינ, ל"ה והאי נציצו ז"ב ד"ח יח ע"א על תז" בבהגר' עי1248
ז אותיות התורה דאתגליפו בבוצינא " והן כ'וכוושבעין עלמין הן מסטרא דבוצינא דקרדינותא 

חקקן חצבן צרפן ] ב אותיות יסוד"כ) [ב"ב מ"פ(י "ש בס"דקרדינותא כידוע דבוצינא גליף גליפין וכמ
 אנכי , ובבינה ניתנה התורה,וידבר אלקים את כל הדברים האלה שקלן והכל בסטרא דגבורה שלכן

 .ל"עכ, ש תורה בגבורה ניתנה"כידוע בהרבה מקומות וכמ' כו
 .ולכן אין השערות מסתירות את הגילוי 1249
 .שכן זה היה זמן גילויים 1250
 הדעת ,הם יש גילוי של המתקלאעל ידי שנידהיינו ששמבאר  ,א"ש דף צז ע"ו הקדו"לש ' עי1251

א שבכל " כללות אועיןם כמזלין עניינ שה,ב"א עט ע"כללים חו "בלש ' ועי.עלאה והתיקון הכללי
  .פרצוף ופרצוף

 כולל אינו תיקון זה ש,ד" וכן טו עג"יח ע לקמן 'אמנם עי . במזל עליוןמושרשהכל כלומר  1252
ע " בב'יועי אמנם. ש לא את כל העולמות" ולא את כל הדיקנא וכעליוניםתיקונים ה' החאלא את 

, שכן אצילות הוא חכמה דכללות כל העולמות,  זה אכן כולל את הכלשביאר כי מזל, ב"קכד ע
לומר לך . ושורש אבא הוא במזל עליון, וכיוון שכן שרשו הוא באבא הרי הוא חכמה דאצילות

  .שבבחינת שרש השרשים אכן הכל תלוי במזלא
ה שכל קדשי קדשים של קדוש' הכל תלוי במזל וכו' וכו' יצא חוט א' תיקון ח: תרגום[ 1253

 ]תלויים באותו מזל
אבל . ג"והי' והם המזל הח, נ שהם כוללים הכל"הנה בדיקנא אכן מצינו שיש שנים שהם זו 1254

ג "צדדים ועוד נוסף עליהם הגילופא הי' ארחין לג' שבגלגלתא הרי יש ד) וכן בשערות(בגילופין 
א מצינו בגלגלתא לכאורה ל, כ"א. ג"הרי שלא נמצא גילופא כולל נוסף לבד מהגילוף הי, הכוללן

  . היכן מצא רבינו שני מזלין בגילופין, ע"וצ. יותר ממזלא אחד
ק שהם "חוורתי יש בגלגלתא דע' כבר בארנו למעלה בשם הגאון שב, ל"ב ז"ע מו ע" ב'ועי

 ,הולך ומתפשט סוד לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון' סובב וא' ג חוורתי והם א"כוללים כל הי
שכן , ז לכאורה הוא יותר קשה להלמו"והנה ד. ל"עכ, זכר הולך והנקבה סובבנ ה"והם שורש לזו

כ נמצאו "וא, והוא הנחש עקלתון הסובב' ג גילופין הידועים יש עוד א"לדבריו מעתה בנוסף על הי
  . ד וזה הרי אינו"מספר הגילופין י

רה הכל מיושב כ לכאו"כ וא"ג היא הסובב ובו כלול המתפשט ג"ה זנבא שהי" לקמן ד'אמנם עי
ארחין ' ג עצמו יש ב"שבחוורתא הי, א את דברי רבינו כאן"ש צז ע"ו הקדו"וכן ביאר בלש. היטב

ן דוגמת הארחא בשערות הראש שעשוי באופן של נחש "ג ארחין והמה הזו"הכוללין את כל הי
לצד שראשו של אותו הארחא הוא לצד העורף כי , ש שביאר יותר"ועיי. בריח ונחש עקלתון כאחד

 הוא מתחלק - וכשמגיע לצד הפנים . ונמשך והולך דרך כל הראש, הפנים לא היו יכולים לקבל אורו
ומתעגל לימין ושמאל מחוץ לכולם ומקיף את כולם עד שמגיעים שני זנביה חזרה לצד , לשנים
אבל , תכונות של עיגול ושל יושר' הוא מכיוון שהוא בעל ב, וטעם היותם חשובים לשנים. העורף

כי הנחש בריח עצמו הוא גופא זה שמתחלק לשני , האמת הוא שהם אינם אלא מזלא אחד
  .הצדדים וחלקיו המה שמקיפים את ראשו והמה העקלתון
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ה " וכ, ובו נאחזין כל צבא השמים ונכללין בו,)ג"ו מ"י פ"ס( כידועשהוא כמלך שהוא נקרא תנין 
 וממנו מתפשטים ,1255 ונקרא תנין והוא מתפשט באורך הראש,שכולל את כולם' באלו הגלופין א

חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר ) ב"קכח ע(ר שם "ש בא"כל הגילופים לכאן ולכאן כמ
 ולארבע עיבר בסטרא בסחרני , ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי, לארבע עיבר בסטרא חדא,גילופין

 וחד ,צדדי הפנים'  וארבע וארבע לב,1257ל ארבע לאחוריו" ר,1256 וחד לעילא דגלגלתא,אחרא
 ,תפשט באורך על כל הראש והוא דמות הנחש מ,1258 והוא התנין שכולל את כולם,על הראש

  .ולכן נקרא תנין
 שהוא שוכב לאורך הים ,) אישעיה כז( לויתן נחש בריח ,'וידוע ששני תנינין הן א

שמתעגל ומקיף את כל העולם ואוחז הזנב ) שם(לויתן נחש עקלתון '  וא,כידועכבריח 
 בראש  וכן הוא בתנין השמים ששוכב באמצע המזלות כבריח וחוזר ומתעגל זנב,1259בראש

  .ש הקדמונים"כמ
 וממנו מתפשטים כל הגילופים לשני צדדי ,ל נחש בריח"ר -ש בחיזו דחויא אריך "וז
   .ש ומתפשטן לכאן ולכאן"וז, ל"הפנים כנ

ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לתלת מאה ושבעין רבוא ) שם(ר "ש בא"כמ -ואמר אריך 
אי עתיקא דעתיקין אתקרי אריכא  וה, כלומר אורכא דאנפין, והאי אתקרי ארך אפים,עלמין

א כד אסתכל " וז,א לקבליה דעתיקא סבא קדש קדשים דקודשיא" וההוא דלבר אתקרי ז,דאנפין
 כמה , אבל לא כל שעתא, ואנפוי מתפשטין ואריכין בההוא זמנא,להאי כלא דלתתא אתתקן

  .י הגליפין אתארך אנפוי ונקרא אריך אנפין" כי ע, נמצא1260דעתיקא

                                                                                                                                                                      

נ כלולים בתיקון אחד ודלא "בגלגלתא הזו) א: ל דברי רבינו כאן קשים בתרתי"הנה לאור כל הנ
אלא הם זה למעלה , יימים באותו מקוםלא מסת ן"בדיקנא הזו) תיקונים ב' כבדיקנא ששם הוא בב

  .ע מה החילוק"וצ. ואילו כאן בגילופין הם מסתיימים יחד במקום אחד, מזה
הארחין הללו הינם הנחשים הרי הם נחש ' שמתרץ שמכיוון שב, ב"א עט ע"ו כללים ח" לש'ועי

יינו הם דה, נ הכללי שבפרצופים"נ פרטיים שבפרצוף אחד ולא זו"והם זו, בריח ונחש עקלתון
מזלות עומדים ' אבל הב. הכלולים בתיקון אחד' א עלאין וממילא עומדים בצורה של ב"דוגמת או

  . דיליה' ת שהוא נוק"א עלאין בבחינת זכר לגבי ישסו"והוא בבחינה של היות או, נ"בצורה של זו
נ מאוחדים יותר "שבחוורתי הזו, ו אפשר אולי לבאר באופן אחר"והנה אלמלא דברי הלש

נ מאשר "מכיוון שהחוורתא עצמו נעלה יותר וממילא פחות ניכרים עליו חילוקי דו, אשר בדיקנאמ
 .ע"וצ, בדיקנא
והוא שורש התיקון הן לקדושה , דהיינו הדעת עלאה) א"ע'  י'עי(ג "ב ט ע"ה ח"ו דע" לש' עי1255

  .ג"ל א עוהמתקלא והתיקון תלוי בהתגלות הדעת כדלעי, שכן הקצוות תמיד קיימים. 'והן לקלי
ב השבילין של "תינח י. ג הכולל כולם"כ מהו מקומו של החוורתא הי"אמנם עדיין אינו ברור כ

ב "ולכן יש י, וליד כל שביל יש שער, לאחור' לשמאל וד' לימין ד'  ד-הרי מקומם ידוע , החוורתא
,  עוברג שעובר באמצע הראש אינו נהירא היכן בדיוק הוא"אבל השביל הי. ב חוורתא"שערות וי

ו " לש'ועי. שערה וארחא והיכן המקום לאותו שביל, דברים' הרי ממה נפשך באמצע עוברים ב
וביאורו זה , שמיישב שהחוורתא העובר באמצע קאי על תוך השער האמצעי, ב"ש דף צט ע"הקדו

שהוא חידוש גדול לומר שיהא שער נחלק לשנים ולא מצינו דוגמתו בשום , ד"קשה להולמו לענ
  .יאיר עיני' וה, מקום

, צדדים בצד פניו' ולד', צדדים בצד א' לד, ג צדדים חקוקים"הלובן שלו מאיר לי: תרגום[ 1256
 .]למעלה מן הגולגולת' וא, צדדים בצד סביב אחר' ולד

שמאחוריו נמשכים לצדיקים בשכר עבודתם שהוא בהנהגה ' וד, ל"א כד ז"ש א"פת'  עי1257
חיוורתי הם עולים במדרגה אל ' י אלו הד" וע,אחורייםשב'  ולכן הם מד,האמצעית מבחינת הוה

 .ל"עכ, ב לנצחיות לסוד תנין המקיף"עוה
חלקים והם עבר ' שהתנין הוא השורש לכל סדר הזמנים הכולל ד, א פתח ל"ש א" פת' עי1258

 .הכולל את כולם' הווה ועתיד וא
 .)ו"לש( וכן הוא ברבינו גרשום שם ,ה עקלתון"ב ד"ב עד ע"ם ב" כן הוא ברשב1259

נחש  ו,א"שורש לזהוא בריח כן נחש בים כשנים ששט שהם נחצ-זש דף צ"ו הקדו"לש' עי
  .1254  לעיל'ועי. 'אפילו שהם באמת א', שורש לנוקהוא עקלתון 

, אפייםוהוא הנקרא ארך , ע רבוא עולמות"ומכאן התפשטה אריכות הפנים לש: תרגום[ 1260
א ביחס "ואותו שבחוץ נקרא ז, וזה העתיק של העתיקים נקרא אריכות פנים. כלומר אריכות פנים

ופניו , הכל למטה נתקן, כאשר מסתכל בזה, א"וז. לעתיק סבא קודש הקדשים של הקדושה
 .]מתפשטים ומאריכים באותו הזמן אבל לא כל זמן כמו שבעתיקא
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 והולך ,ג גלופין" כי גלופי דגילופין אומר על כל הי-אמר ומתפשטאן ש אריך ו"וז
 והן שורש ,ג שמתפשטין לכאן ולכאן"ומפרש כל הגילופין ומתחיל בתנין והולך ומפרש כל הי

  .לופיןישל כל הג
  

  .)י אחורי כתפין"נ(אכתפין זנבא ברישא רישא אחזר 
 והוא נחש ,תעגל זנבו לראשול שתנין השמים מ" כנ- זנבא ברישא רישא אחזר אכתפין 

 והוא כאן חוורתא שמקיפין ,ל" כנ1261 ונכלל בלויתן נחש בריח,ל"עקלתון שמקיף את כל הים כנ
 וראש הגילוף של התנין ,1262 עד שמגיע לראש הגילוף של חוורתא הארוך,את הראש בעיגול

אחורא ל' בתחלה ד) ב"קכח ע( ר"ג גילופין בא" חשיב הי1263 ולכן,הארוך מתחיל מצד העורף
 , וחוזר ומתעגל עד שמגיע לאחוריו, ומשם מתחיל ומתפשט בכל הראש,כ לצדדי הפנים"ואח

יא { וידוע שכל אחיזתם , וזנבו הוא מתפשט על קודלא,ש זנבא ברישא" וז,ושם מתפשט זנבו
 ,1264' ולכן אורחא דחויא זנבא מחא ורישא כפיף כו,*של החיצונים הוא מזנב התלי} ד"ע

 דבגלות זנבא ,קולה כנחש ילך) ירמיה מו כב( על פסוק 1266זהרש ב"כמ זנב הקדושה 1265והם
 ורישא דקדושה , עכשיו בגדולה ששם אחיזתםומות העולם ולכן א,דקדושה מנהיג את העולם

א " ולכן כל יניקתם של הס, ולכן ישראל בתכלית השפלות לעפר יגיע,בגלות כפיף לעפרא
 וסוד שר המשקים ושר , ומצרים במצר הגרון,פרעה הערף) פ וישב"שעה( בסוד כידוע ,מהעורף

ש על פרעה הנני עליך פרעה מלך מצרים " כמ, הכל בגרון בסוד התנין1267האופים ושר הטבחים
ש " לפני פרעה היה בתנינים כמ1268 ולכן התחלת המופתים,)ט גכ יחזקאל(' התנים הגדול כו

 שהיה ,בו ויהי למטה בכפוואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק ) שמות ד ד(למשה ' ש ה"וז, 1269זהרב
 ורמז לו שבידו , ששם אחיזת פרעה, ולכן אמר לו לאחוז בזנבו, ובזה נחלש כח פרעה,לעץ יבש

) א" לד עבא (זהרש ב" כמ, וכאן התחיל להתחלש, שכל המופתים היה בשליחת ידו,יחלש פרעה
 ,1270רשין עלאין בגין דחמא ליה משתרשא בש,וינס משה מפניו דחיל ולא קריב )שמות ד ג( שלכן

 שלכן היתה , והוא שליטא רברבא מכל שליטין, ולכן שליטת פרעה שליטה ראשונה,ל"והוא כנ
א נגד " וידוע שבכל דור ודור הס,כל בכור דרגין עלאין )ב"לז ע בא( זהרש ב" כמ,הריגת בכורות

ים ה דבר(עמכם '  בסוד פנים בפנים דבר ה,כידוע לכן היתה בחינת ישראל אז בפנים ,הקדושה

                                                           
 .ג"כאן מחדש ששניהם בכלל תיקון הי 1261
 .נחש בריחכלומר  1262
 .מכיוון שתחלת הראש הוא מהעורף, כלומר 1263
כפיף רישא לעפרא סליק זנבא שליט ) א בדינא"ד(חויא כד איהו : ב" זהר במדבר קיט ע' עי1264

, כאשר הוא מכופף את ראשו לעפר מעלה את זנבו, נחש: תרגום [ומחי לכל אינון דאשתכחו קמיה
היא כאשר " ירידת ראשו"ש, א לג"דז' ש נוק" פת'ועי. ]שולט ומכה את כל אלה שנמצאו לפניו

  .'ירדו לקלי' ס דנוק"הט
  .החיצונים 1265
 ).ו"לש(ב "קיט ע במדבר 1266
 קנה , ושטה" הבגרוןשמקומות ה שמבאר באריכות גדולה את שלשת ,א לט"ש ז"פת ' עי1267
  .וורידין

 .א"שמופתים הם גילוי העיבור דמוחין דז, ה וכל"ג ד"לקמן יז ע'  עי1268
הא גלי קמי קודשא בריך הוא דאינון חרשין , רבי חייא שאיל לרבי יוסי, ל"א וז"כח ע וארא 1269

אמר ליה בגין דמתמן הוא שירותא , מאי גבורתא איהו למעבד קמי פרעה תנינייא, יעבדון תנינייא
 ומשירותא דשולטניה שארי לטניהא לשו"נ(, ומשירותא דתנינא שארי שולטניה, לאלקאה
מיד אתהדר ההוא , דהא ריש חכמתא דנחש דילהון הכי הוה, ין חדו כולהו חרשיכד, )לאלקאה

דאינון , וידעו דשולטנא עלאה אית בארעא, ועל דא תווהו, תנינא דאהרן לאעא יבישא ובלע לון
,  ויבלע מטה אהרןדיןכ, בר מנייהו לא אית שלטנא למעבד מידי) א לעילא"נ(חשיבו דהא לתתא 

, חד לעילא וחד לתתא, ועל דא עבד אהרן תרין אתין. דר לאעא ובלע לוןדאתה, מטה אהרן דייקא
. ל"עכ, חד לתתא דשליט אעא על תנינא דילהון, חד לעילא תנינא עלאה דשלטא על אינון דלהון

, ר"הדעת שבעץ הדעת טו' בחי, שכן הנחש הוא שורש הדינים, ג טעמו של דבר"ב מ ע"ה ח" דע'עי
 . צריכים לתקןולכן דווקא זהו המקום אותו

כדי שראה אותו מושרש בשרשים " ולא קרב אליו", מפחד, "וינס משה מפניו"לכן : תרגום[ 1270
 .]עליונים
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ס כי פנו " וז,כידוע ומשה בפנים , שהוא אחורי הראש1271 וכן היה אז בלעם נגד משה בדעת,)ד
דף (תצא ' מ פ"ש בר" כמ,כ לויתן נחש בריח"ה ג" ונקרא מרע,) כזירמיה ב(אלי ערף ולא פנים 

' וידוע שחוורת, ש" ע1272'דאנת לויתן נחש בריח דימא דאורייתא מאריה דכל נונין כו) א"רעט ע
 עד שמגיעין , הולכין ומתפשטין בכל הכתף בלבנונית ששם1273שונים ההולכין אחורי הראשהרא

ומהאי  )ב"קכח ע( ר שם"ש בא" כמ,א ומתפשטין והולכין עד כל הרישין דלתתא"לראש ז
 1274 ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא,א לתקנא רישיה"גולגלתא נפיק חד עיבר חוור לגלגלתא דז

  .1275'ל חושבנא כו"דל
ש "רבוא אלפין עלמין כמ' ט, יאורין' ושם ט, כידועא "א רק בז" ולא בא- ה "הגה*

, ו אחיזתם שם רק שרשם"א אין ח" והתנינם דס)א"לד ע( בא' ושם דבר בפ, )ג"לב ע( למטה
  .1276ל" הנ)בפרשת בא( 'ש שם בפ"כמ

 ,הידים עד טיבורו' א מב"א מלבישין את א" וידוע שאו-ש רישא אחזר אכתפין "וז
דף קכט (ר "ש בא" וז, ואין נגלין ממנו אלא ראש התחלת הכתפין,לבישו עד סיומוא מ"ומשם ז

 ששם )ג"יא ע( ל" והוא כנ,1277'ד אלא עד רישא דכתפוי דלא אתחזי קודלא כו"עד כתפוי ס) א"ע
  .ש כאן אכתפין"א וז"אחיזת ס

  
  .נטיל וגניז )י וזעים נטיר"נ(אעבר וזעיר 

י שהולכין דרך הכתף " ואעפ,א" הוא הולך לז כי החוורתא- אעבר וזעיר נטיל וגניז 
 1280כידוע ,1279 אינם אלא מעבר בלבד,א"כ הולך דרך או" ע,1278א מלבישים עד הטיבור"ואו

 אינם אלא דרך ,י שהולך דרך כל הפרצופים שלמעלה" אעפ,שכל שהולך לתקנא לפרצוף אחר
שער ח "ע( לאכים ובסוד נשמות שהן לפנים מן המ,1281 בסוד צינורות העגולים,כידועמעבר לבד 

  .כידועפ שצריך הנשמה לעבור דרך המלאכים והעולמות " אע,)'הזיווגים פרק א
א "ג תקונים של משה הן בז"שאלו הי' על פניו ויקרא כו' ויעבור ה )שמות לג יד( ס"וז

דף קלא (ר "ש בא"א כמ"ק לז" ומשה משיך מע,תיקונים' א אין לו אלא ט" שז,ק"נמשכין מע
                                                           

ולא קם נביא עוד בישראל ) דברים לד י(והא כתיב , אמר רב דימי: ב" זהר שמות כא ע' עי1271
משה , 'וכו, םומנו בלע, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם, ואמר רבי יהושע בן לוי, כמשה

ובלעם אשתמש , משה אשתמש בכתרא קדישא דמלכא עלאה לעילא, ובלעם לתתא, עובדוי לעילא
ולא קם נביא עוד בישראל "והרי נאמר , אמר רב דימי: תרגום [בכתרין תתאין דלא קדישין לתתא

משה מעשיו ' וכו? בלעם, אבל באומות העולם קם ומיהו, ל בישראל לא קם"ואמר ריב, "כמשה
ובלעם השתמש , משה השתמש בכתר הקדוש של המלך העליון למעלה. ובלעם למטה, מעלהל

  . שער הפסוקים שמות'ועי. ל"עכ, ]בכתרים התחתונים שאינם קדושים למטה
 .]אדון לכל הדגים, שאתה הוא לויתן נחש בריח של ים התורה: תרגום[ 1272
ה "ב ד"נם קשה מהך דלקמן יב עאמ. ה זנבא"ג ד" לעיל יא ע'ועי, ב"ר קכח ע"וכדאיתא באד 1273
, ונראה אולי ליישב. ה נחש בריח"ג ה"ר הוא החוורתא הי"שמבאר שהעיבר הנזכר באד, והלויתן

היא שהם כנגד בחינת העלמין דכיסופין שיהיו לצדיקים לעתיד ' כ שהם ד"שהמשמעות של מש
חד עם הזנב דנחש ל דהם באים כא"כ צ"וממילא בע, א"ה תיקונא דז"ה) א כב"ש א" פת'עי(לבא 

  .א"שהזנב מתפשט לתקנא ארחא דז, א"בריח דא
 .א"ע לא ע" ב'ועי. 'דהיינו לנוק 1274
ומזה יצא לשאר , א לתקן את ראשו"לבן לגולגולת דז' ומזו הגולגולת יצא צד א: תרגום[ 1275

 .]שכן אין להם חשבון, הגולגולת למטה
 שגם לאחר השבירה וירידתם נקודותעולם הזה לאת ג שמדמה "א יד ע"ה ח" דעו"לש'  עי1276

, שכאן מדבר על המציאות שאחרי התיקון, אמנם יש חילוק ביניהם. לבריאה נשאר שרשם בעיינין
  .ס"ג דמו"ג דס"כאשר הנקודות המה טפת קרי מס, ואילו בנקודות מדבר בעולם התהו

 .]אלא עד ראש הכתפיים שכן אין העורף נראה? עולה בדעתך עד הכתפיים: תרגום[ 1277
א מלבישים "א אורות או"ל שלפי הגר"צ, אם כן. אורות החיוורתא הולכים מאחורי הראש 1278

 .א גם מלפנים וגם מאחור"את א
א אלא רק יורד "כלומר שאינו מתלבש באו" מעבר"שדרך , א"ב ח ע"ו כללים ח" לש' עי1279

 הולדת וכן מצאנו דוגמתו בשער. וכמו שיתבאר לקמן, דרכם כדי לתקן בחינות תחתונות ולגדלם
 .'ן פרק א"א וזו"או

 .)ו"לש(ג "ד יג ע"פג "שב "חש " ומבו,'ע ג" אבי1280
 .לעניין החלונות שבין העיגולים, 'ע ה"ש אבי"פתוכן ב, ד"א טז ע"ו ביאורים ח"לש'  עי1281
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ואינון ' ל רחום וחנון וגו-לקביל דא א' ל כמוך כו-ק מי א"ר מכילן דרחמי מעדתניא תליס) ב"ע
תליין } א"יב ע{ ובמזלא , וכל התיקונין נכללין במזלא,ש" ע1282'לתתא ואי תימא משה כו

ק אמר "ג תקונין דע"א י" ולכן משה שהמשיך לז,ג תקונין" ובהן נכללין כל הי,אותיות של שם
דף רפט (ז "ש בא" וכמ,'א ה" לא אמר אלא פ,תקונין' ר אלא ט שלא אמ1283א" ולכן בפ,'פ ה"ב
 ומתחברן בהאי מזלא ותליין ביה ,אלין אתוון דתליין בהאי עתיקא כלהו תליין בהאי דיקנא) ב"ע

ק לקיימא " ודע,1285א"ק ובז"ה הוא בע" דשם הוי,ש"ל כמ" ר,1284'לקיימא אתוון אחרנין כו
ש " וז,1286'תרי זמני ופסיק טעמא כו' ה' ריך הכ אמר משה כד אצט" ואמר שם ובג,א"ההוא דז
ג (ח "ש בתז" שהן נקראין פנים כמ,א"ל דרך או" על פניו ר,ג תיקוני דיקנא" שהן י,'ויעבור ה

ג "וכל הי' ה'  אז ויקרא ה, ועברו בהם דרך מעבר בלבד,)ה ואמר סתם"ב ד"ב ע( ל"כנ) ב"ע
  .כידוע 1287 והוא סוד העיבור,תקונין

 וידוע ,א" עד שמגיע לז,א" אעבר דרך או,שהתחיל לירד אכתפיןמ -ש כאן אעבר "וז
א " שלכן נקרא ז,ן רבוא עלמין" ולכן אין באנפוי רק ק,1288א מתקטן החוורתא"כשמגיע לראש ז

  .ש שם" כמ1289רק בעת רצון) ב" ע)קלה( דדף קל(ר "ש בא" וכמ,ל"כמש
והחוורתא הזה הוא  , ששם בראשו נקטן,א שלכן נקרא זעיר אנפין"בראש ז - ש וזעיר "וז

 שלכן נקרא חוורתא , והחוורתא הוא החסד,1290ל של בינה דגלגלתא" ר,החסד של הגלגלתא
חגיגה ( והוא אור הראשון שבו אדם מסתכל מסוף העולם ועד סופו , והוא ידוע,1291בסוד החסד

 והוא יומא דכלהו , ומשם מתפשט החסד בכולם,)ב"ה ע( ש לעיל"י כמ" שבו חסד דע,)א"יב ע
 וידוע שגנזו בצדיק ,ל" לצדיקים לעווגנז' ה בדור המבול כו"וראה הקב )חגיגה שם( ,1292ןיומי

דף לה (ש בפרשת בא "וז( אמרו צדיק כי טוב'  ואין טוב אלא צדיק שנא,ש שם"יסוד עולם כמ
עד דגניז ליה ' דההוא תנין כו' ה באינון חייביא סליק נהוריה וגניז ליה כו"כיון דאסתכל קב) א"ע

והחסד הזה ) 1293'בגניזו ובטמירו האי אור כו' גליא וזרע ליה זרועא בחד צדיק כוולא את
 והוא עץ ,ל"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ" והוא סוד ה,א הולך בכל החמש ספירות"משיוצא מראש ז

                                                           
ל רחום "ומקביל לזה א" 'ל כמוך וכו"מי א"ק "ג מידות הרחמים הם מע"י, למדנו: תרגום[ 1282

  .]'ואם נאמר משה וכו. ואלו למטה' וחנון וגו
  .'וזהו הגילוי של שם ה, גילוי המזלין הוא על ידי זיווג

 .א"א ללא א"שם לא היה אלא דיקנא דז, דהיינו בפרשת שלח, בפעם אחרת 1283
ומתחברים באותו , כולם תלויים בדיקנא הזה. אלה האותיות תלויות בעתיקא זה: תרגום[ 1284

 ]לקיים אותיות אחרות, המזל ותלויים בו
א עניינו התגלות זיווג מזלין דדיקנא הן "ק ובז"ה בע"התגלות שם הוי, ז"ביאור דברי האד 1285

 .א"א והן בז"והוא גופא התגלות המתקלא הן בא, א"א והן דז"דא
טעם ] ביניהם[פעמים ומפסיק ' י ב"י י"י] להיות כתוב[ולכן אמר משה כאשר צריך : תרגום[ 1286

 ]'וכו
  .ש"ב וז"מן כ ע לק'ועי, א"דהיינו בדיקנא דז 1287
דרך ההשתלשלות היא שמוכח  שמכאן ,ד"ב נד ע"ו ביאורים ח"לשא כד ו"ש א" פת' עי1288

 כדי שיצא התחתון על מדריגתוממנו תחתון על ידי ההתלבשות באור עליון נעלם באופן שכל 
  .הראויה לו

ובשעתא דאצטריך אתפשטו : ר שם"ל האד"וז. ע נהורין"אז נתגדלה הארת החוורתא לש 1289
ובזמן : תרגום [לעלמא נפוי ואריכין בההוא זמנא בגין דאשגח באנפוי דעתיקי דעתיקין וחייםא

לכן נמצא בפניו של עתיקי העתיקים וחיים . והם ארוכים באותו הזמן, התפשטו פניו, שהצטרך
 .כ"ע, ]לעולם

אין ' חסד'באומרו  לכן .86ל הערה " כנק"היא פנימיות והרי יסוד דבינה עומק כוונתו ל 1290
 לעיל 'ועי. וכל שפע קרוי חסדים, ת אלא להשפעה מהעולם שמעליו"כוונתו לחסד הפרטי שבז

שזהו רישא חיוורא דהיינו חסד דעתיק המתלבש , ה ומחסד"ב ד"לעיל ד ע' וכן עי, 604הערה 
  .ת שבו"וכוונתו לחסד העליון שבו ולא לחסד הפרטי דז, בגלגלתא

שורש כל החסדים הנשפעים גם בהנהגת הזמן , ל"א כג ז"ש א"פת' עי. דהיינו הלבן שבו 1291
 .ל"עכ, הוא בא משם) א"כלומר ז(

 .604לעיל הערה '  עי1292
' של אותו תנין וכו' ה באלה הרשעים עולה אורו ונגנז לו וכו"קבכיון שהסתכל ה: תרגום[ 1293

 .]אותו האור] נמצא[בגניזה ובמטמון ' וכו' עד שנגנז לו ולא נתגלה וזרע לו זריעה בצדיק א
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 ,1296עץ החיים'  שנק1295 שהוא מבינה הגלגלת,)ב"ז עה ע"ת( ק שנה" שהוא מהלך ת1294החיים
כ "ואח, כידועס " שהוא ה,ק פרסה" אזיל למטלנוי ת)ב"ך עו עלך ל( ש בזוהר" וכמ,ז ידוע"וכ

  .)א פרק יד"ח שער א"ע( כידוע ולכן נקרא סוד אילנא דחיי , שם1297נכלל ביסוד ונגנז
 והוא החסד דגנוז באמה , וגניז ביסוד,ס מחסד עד הוד"נטיל בכל הה - ש נטיל וגניז "וז

והאי אמה חסד הוא ) א"ף קמב עד(ר "ש בא" כמ, ולא אתגליא אלא בפום אמה,בפום אמה
  .1298'ד דפום אמה כו" ולא אקרי חסד עד דאתגלי יו, ותלי בהאי פום אמה,דאתקרי

  
  .חד לאלף יומין זעירין אתגליא

 וגילוי ,*ל בפום אמה ששם נתגלה החסד הזה" ר-  חד לאלף יומין זעירין אתגליא ש"וז
ואז , )ה ולא זכה"ג ד"י ע( עילש ל" שאז יתגלה חסד בפום אמה כמ,1299הזה יהיה בימות המשיח

 ,)ב"חגיגה יב ע(  וזהו האור שרואה מסוף העולם עד סופו,)יא טישעיה (' מלאה הארץ דעה כוו
 וזהו , שהוא האור הגנוז מששת ימי בראשית,)ג סד ישעיה(' וזהו עין לא ראתה אלקים זולתך כו

זמינין ) ב"דף קלה ע(ת  תולדורשתש במדרש הנעלם פ" וכמ,ל"סעודת לויתן שהוא חוורתא הנ
 1300' וכדין יסגי סכלתנו בלבהון כאלו חזו ליה בעינא כו,אינון צדיקייא למינדע ליה בלבהון

ד ואלה " הה,ל" וזהו הטוב הגנוז לצדיקים לע,וידעו וישיגו את בוראם ויהנו מזיו השכינה
 הוליד את אברהם' תולדות יצחק בן אברהם אלו הם תולדות השחוק שיהא בעולם באותו זמן כו

 עניינינו הוא חסד הזה שהוא }ב"יב ע { ולפי,'יצחק הנשמה מולידה השמחה והשחוק הזה כו
ח דלא אתקרי אברהם שלים בההוא חסד עד דאתגלייא "ות) א"קמב ע(ר שם "ש בא" כמ,אברהם

ל כהאי דכתיב "א סעודת הצדיקים לע" דאר)א"קלה ע( נ" ואמר שם במדה,1301'ד דאמה כו"יו
אין אכילה ושתיה אלא זו וזו היא '  ודא הוא דתנן ניזונין כו,לקים ויאכלו וישתוויחזו את הא

 ,לשמוח בשמחתו' ל כו"ג סעודתן של צדיקים לע"וכה'  הא ממשה כו,ל"הסעודה והאכילה מנ
 ,ש שם למעלה"לויתן זה יצרת לשחק בו כמ)  כותהלים קד(ש " וז,ד ישמעו ענוים וישמחו"הה

' ד ישמח ה" הה,והכל ישמחו באותו שמחה' ו זמן עם הצדיקים כוה לשמוח באות"עתיד הקב
נשמחה בך נגילה ו' מהימנותא דצדיקייא וכיסופא דלהון כו) א"דף קלו ע( ואמר שם ,במעשיו

ל מהאי "מאה עלמין דכסופין שיורשין הצדיקים לע' והן ד' ן בה כווההיא סעודתא דזמינ' כו
 , מאה אלפי עלמין אתפשט חוורו דגלגלתאארבע) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,1302חוורתא

                                                           
  .ד"ב צג ע"ה ח"ו דע"לש' ועי. 'ה דנוק"ר שהוא בנו"ודלא כעץ הדעת טו 1294
 .ל"כנוק "פנימיות של הוההוא הרי  1295
ק "ל בר אלעאי עץ חיים מהלך ת"אריז"כ על המדרש "מש) מדרשים(ל "רי רזמאמשער  ' עי1296

' עץ החיים כנז'  נודע הוא כי הבינה נק:ל הרב"וז" 'שנה וכל מי בראשית מתפלגים מתחתיו כו
  .כ"ע, וארא' ה בפ"בס

ממנו יהא השפעה מצומצמת באופן שלא א והגניזה העניין  ש,א"ב מד ע"ו כללים ח"לש ' עי1297
 .ן"ה הן זו"ב ד" יב ע'ועי) ב"ב עד ע"ב( "סירס את הזכר"' כ בגמ"מש ו עניין וזה.הארהית  תמצאלא

אור זה של האמונה עיקר אור התיקון לא נתגלהולכן הוא ש ש,ד"ב עח ע"ו כללים ח"לש' עיהנה ו
  .אצלינו בבחינת ראיה אלא בבחינת ידיעה בלבד נמצא אינו

ולא נקרא חסד עד .  באותו פה של האמהותלויה, ואותה אמה נקראת חסד: תרגום[ 1298
 .]ד של פי האמה"שנתגלה יו

גילוי עד ביאת המשיח לא יהיה שום כאן רואים שמ ש,ג"א פא ע"ו כללים ח"לש ' עי1299
א שהתגלות החיוורתי תהיה תיקון "ש פג ע"וע. נימיןוכל גילוי שיש לנו היא אך ורק מה ,לחוורתא

והוא תיקון ) ב"ב דף עד ע"ב" ( הזכר והרג את הנקבהסירס את"של ' בגמ' לבחינת הקלקול הנז
  .ן דאצילות"לזו

וכך תרבה ההבנה בלבם כאילו ראו , מוכנים אלה הצדיקים להכיר אותם בליבם: תרגום[ 1300
 .]אותו בעינים

התהלך לפני והיה תמים ) בראשית יז(ד "וכיון דאתגלי אקרי שלים הה:] המשך הציטוט[ 1301
 שקודם שנימול אברהם היה הולך אחורי ,ש במדרש"כמשהוא , ב"לה עע ר" ב'והנה עי. תמים ממש

 ,וגו ראוי לזיה שכל זמן שלא נתקן היסוד לא הי, והוא סוד עמוק. ואחר שנימול הלך לפניו,השכינה
היו אברהם והשכינה ו אחורי השכינהב מסתכל ה הי,דדכורא'  סט, ואברהם,א" אבונ הי"ואז זשכן 

 .ןאפין באפילא הוו משגיחין בבחינה ד
ואותה הסעודה ' וכו" נגילה ונשמחה בך"' מהאמונה של הצדיק והרצון שלהם וכו: תרגום[ 1302

 .]ל מאותו החוורא"מאות עולמות של רצון שיורדים צדיקים לע' והם ד' שעתידים להיות בה וכו
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ד ארבע מאות שקל כסף " הה,מאה עלמין' ומנהירו דהאי חוורא ירתי צדיקייא לעלמא דאתי ד
א " שמתפשט עד ז,ל" והן ירתין מלויתן הנ,כידוע עלמין דכסופין ,ל כסף" ור,1303עובר לסוחר

  . ובו יתגלה, שבו גנוז,יסוד לויתן'  ולכן נק,ביסוד
כאבנא חד דנפיק מתהומא חד זמן לאלף שנים בימא ) א"דף קלז ע(ר "ש בא" ז-הגהה *

 אבנא אתא רגשא ותקפא על ימא וקליה דימא וגלגלוהי אזלא ואשתמע 1304 וכד נפיק הא,רבא
  .1305'לנונא רבא דאקרי לויתן כו

וזהו , )ד זנבא"יא ע( ל" והוא עובר באמצע הראש ומסבב את הראש כנ,נ"והלויתן הוא זו
 )'א ה"ח א"ע( י שאינו לעניינינו שהם דרשו" אעפ, לסוחר מלשון סחורכידוע ,חרעובר לסו

א "ומהאי נפיק חד עיבר חיוור לגלגלתא דז, )ב"ר קכח ע"א(  ואמר שם,'לסוחר לכתר שמסבב כו
 וכל גולגלתא ,ל חושבנא" ומהאי לשאר גלגלתין דלתתא דל,ל וזעיר" והוא כנ,1306לתקנא רישיה

 ולקבל דא בקע לגלגלת לתתא , כד עאלין בחושבנא תחות שרביטאיד1307י"יהבין אגר חוורתא לע
  . והוא העובר,ל באמצע הראש" וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ,1308כד אעלין בחושבנא

 ואמרו ,) כאירמיה לא( בסוד נקבה תסובב גבר ,ב הזכר עובר והנקבה מסב,טונ"והן זו
 ואלמלא נזקקין זה לזה ,כר ונקבה נבראולויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון ז) ב"ב עד ע"ב(

 ,ל" סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע, מה עשה,מחריבין את כל העולם כולו
 היה מחמת רוב החסד ,ל הזיווג של החסד מתפשט למטה" ר,והענין אם היו נזקקים זה לזה

השפעת עליהם ) א" עתענית כג(ש " וכמ, שרוב גשמים מטשטשין את הארץכידוע ,העולם חרב
 סירס את ,כידועוחד חרוב ' שית אלפי כו )א" צז עסנהדרין( ס" וז,רוב טובה אינן יכולין לקבל

 והרג את הנקבה , והוא סוד הסירוס שאין היסוד מוליד,ואינו יוצא ממנו, 1309הזכר שגנזו ביסוד
ין הסירוס  והחילוק שב, שאז יתגלו שניהם,ל" ומלחה לצדיקים לע,שאין מתפשט כלל למטה

 1310 בסודכידוע ,מ נהנין ממנו" מ,י פי היסוד"פ שאין יוצא החסד הזה ע" כי אע,לבין הריגה
 והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן בחסדו כל בשר מקרני ראמים ועד ,דרך דופן' נהיר לנוק

                                                           
ומההארה של אותו הלובן , מאות אלפי עולמות התפשט הלובן של הגולגולת' מד: תרגום[ 1303

 ".]מאות שקל כסף עובר לסוחר' ד"זהו שנאמר . מאות עולמות' רשים הצדיקים לעולם הבא דיו
 .ל האי"נדצ 1304
וכאשר יוצא זה האבן , לאלף שנים בים הגדול' שיוצא מהתהום פעם א' כאבן א: תרגום[ 1305

  .]בא רעש וזועף על הים וקול הים והגולגולת הולך ונשמע לדג הגדול שנקרא לויתן
ע קעו " ב'ועי. מסתלקים' אבנא'כל הדינים הרי הם ה,  יש זיווג בין אוירא למוחאדהיינו כאשר

 .וקעז
  .]א לתקן את ראשו"לבן לגולגולת דז' ומזה יצא צד א: תרגום[ 1306
 .1273הערה ' עי, ה זנבא"ד ד" עלמין דכסופין כנזכר לעיל יא עמאות'  דווזה

 .יד בהגהות שבסוף הספר הערה 'ועי, ן"והוא העלאת מ 1307
וכל גולגולת נותנת שכר לובן , ומזה לשאר הגולגולות שלמטה שאין להם חשבון: תרגום[ 1308

כאשר עולים , למטה" בקע לגולגולת"וכנגד זה . י כאשר עולים בחשבון מתחת לשרביט"לע
 .]בחשבון
אמנם בביאור כוונת . יסוד דחיוורא הגנוז באויראשהכוונה כאן היא ל, א כד"ש א" פת' עי1309

הרי הוא עטרת ) ה קולטרא"ד ד" לקמן יב ע'עי(ג "שהלויתן הוא החוורתא הי, דבריו יש לדעת
ל שהאור הנשאר ביסוד "וממילא צ, כ שעיקר הסירוס הוא בעטרת היסוד דווקא"ואם כן בע, היסוד

אמנם , שנחש בריח שבחוורתא הוא ביסוד, ג"א פב ע"ו כללים ח" בלשוכן הוא מפורש. להלא נתג
ג שמהחלק הזה " שם עט ע'וכן עי, לא בכל היסוד אלא בחלק היסוד שבתוך העטרה המקיפו

  .מפום אמה דרך דופן' שביסוד הוא שיוצאת הארת החסד לנוק
א "ב וקסז ע" קסו עתרומה זהר ' ועי,ג" פט עז"א על ת"בבהגר ' ועי,'ח הארת המוחין ט" ע1310

   ).ו"לש(
 פומא דאמה ממשדרך הכוונה  ןאי" דרך דופן"כאן  שכתוב שמה ,ג"ב עז ע"ו כללים ח"לש 'עי

ש "וע. ה ביה איהו"א ד"ז פא ע"א על ת"כ בבהגר"ויסודו ממש, אלא דרך צדדי הדופן של העטרה
ש " פת'והנה עי. ש"האמה ממש עאבל בשבת מתגלה דרך פי , עוד שכתב שכל זה בימות החול

 שהזרע הוא מאור ,ם"ר ומי"אנו רואים שיש בו או] זרע הבעל[ הזה והכח, ל"א כט ז"גדלות דז
כ בזיווג כשנותן בה " ואח, והוא האור המושרש במוח שמשם בא האור אל העין,העינים וכח הגוף

מ קצת " ומ,ויוצא מים לבד , ונשאר האור גנוז ביסוד בברית שלו,הטיפה נמשך האור והמים ביחד
ג "ל הם חו" ואור ומים הנ, והוא תענוג של האשה בזיווג דנהיר לה דרך דופן,יםאור נכנס עם המ

  .ל"עכ, של הדעת
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  אבל, שאז יתגלה בפום אמה, ואין נסים נגלים עד לעתיד, אלא שהוא בהסתר פנים,ביצי כנים
 וחסד הזכר אינו נפסק ,ל"כנ  הנקבה היא גבורה1311 ולכן,ל"אור הנקבה נתבטל הכל עד לע

  .ל"אפילו רגע אחת כנ
'  ומאתן דנוק,1312והן מאתן עלמין) ב"ר קכח ע"אד( 'ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו

 ,ג חוורתי הן ארבע מתפשטין לאחורא" וי,1313 והוא בשמירת התורה ומצות,ל" לעלֹוהוא ֻּכ
 שלכן ,א לבדו" לגלגלתא דז}ג"יב ע { ותשעה,)ר שם"אד( ל"כנ' מאה כו' ירתין צדיקייא דומשם 

בגלגלתא יתבין בכל יומא תליסר אלפי רבוא עלמין ) ב"ר קכח ע"דא(א אמר "בגלגלתא דא
בגולגלתא דא יתבין תשעה אלפין רבוא עלמין ) ב"קלה ער "אד(א אמר " ובז,1314'דנטלין כו
 תשעה ,ארבע בלחודוי אסתמכו )א"יח ע( ב"ד פ"ני דיקנא אמר כאן בס וכן בתיקו,'דנטלין כו

 וחד תנין דכליל ,1315והן תשעה תנינים שאמר בפרשת בא) שם(ש " כמ,א"אשקיין לגנתא שהוא ז
  .ל"לון והוא חד עיבר חוור הנ

 שהן , ומאתים לנוטרים את פריו, הן עשר חוורתי,האלף לך שלמה )ש ח יב"שיה( ש"וז
הן מאתן '  ומאתים לנוטרים כו1317ש בזוהר" כמ,ה לבד"כסופין דכסיף בהו קב ד1316אלף עלמין

 ,ש" ע1319 פרשת ויראדרש הנעלםש במ" כמ1318עלמין דכסופין של הצדיקים בשביל תורה ומצות
 ובשביל זה נותנין , מאתן עלמין שהעולם מתנהג בהן בחסדו שנחתין לגלגלתין דלתתא1320נשאר

 , ארבע מאות שקל כסף)ג ואמר"א ע( ל"כסף כנמאות עלמין הוא שקל ' מחצית השקל שד
 והוא , וממנו לוקחין קרבנות שהעולם קיים בהם, וזה נותנין כפר נפשו,ומאתים הן חצי שקל

  .עובר בחצי הראש שהוא מחצית
 עד דרישא ,נ"ל זו" ר,'דעד דלא הוה מתקלא כו, )ב"א ע( ש לעיל"וענין השקל הוא כמ
שזכר בלא נקבה   וידוע,1321ל"נ שהן כסופין דכל כסופין כנ"זו והוא ,דכסופא דכל כסופין אתתקן

                                                           
 .דהלויתן' היא גבורות החל מעת הריגת הנוק' כלומר שזהו הטעם שנוק 1311
 )שמות לח כו (עלמין דכסופין הם נחלקים לשנים בסוד' סוד הת, ל"א כד ז"ש א"פת'  עי1312

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

 אלא שהוא בהסתר , שבו זן מקרני ראמים עד ביצי כנים,הנהגת התחתונים בסטרא דחסד הגנוז
ל והוא " אבל אור הנקבה נתבטל לגמרי עד לע, אמהוםל שיתגלה בפ"פנים ואין נסים נגלים עד לע

 . ל"עכ,  והם מאתן עלמין דכסופין בשביל תורה ומצות,עיקר שכר המצות
 .ידבסוף הספר הערה '  עי1313
'  בינה נקיא ונודע כ"עלמין שהחיוורתי הם מחסד דבינה דרדל' נק, ל"ב ז"ע כב ע"ב'  עי1314

 .כ"ע, עולם
 בכל יאורא ,מיאורא דא אתזנו ואתמליין כל אינון יאורין אחרניןהזהר , ל" וזב"לד ע 1315

דאת אמר  כמה , וכל חד וחד נקיב נוקבא ברישיה, ואינון תשע,ויאורא אזלא ושאט חד תנינא
 בגין דכלהו נפחין רוחין , ואפילו האי התנין הגדול הכי הוא,'שברת ראשי תנינים וגו) תהלים עד יג(

גינת בביאור הדברים את לשון ה שמביא ,ד"ע' ב א" יהל אור ח'ועי. ל"עכ, לגבי עילא ולא לתתא
) ויקרא ב(ר "ש במ" וז,שהוא אחד'  והן א, אלףמספרםק "תשר, ל"וז )א"לרבינו יוסף גיטקיל (אגוז
וחצי '  שהם ג,אלפים וחצי' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ'  ועוד ה,ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ

ברכות ) ב"ז ע" כואראזהר (ל " והן היאורים כנ,ט ופלגא"הן תצ) ה"תצ' גי' עד ק' מא(ו "ועם תצ
ט יאורין "ש תצ" וז,' והן אלף חסר א,ן" בזו,ק"תשר' כסדרן וא'  הם א,בחשבון ושני מיני אותיות

'  וט,ג טעמין"ג יאורין הן י" וענין י,'ה כי איהו בנצח ואיהי בהוד וכו" וכן בנו,'ופלגא בסטרא דא וכו
 .ל"עכ, הן כלל הכל) ב אותיות"גם הכ('  שאלו ג,נקודות' בא הן ט' יאורין דפ

ב ליה לאדם האלף לך שלמה ואלין אלף עלמין דכסופין דארכי, ל" וז).ו"לש(א "ח לט ע" תז1316
וכל נקודה ,  שכל אות נעשה ממאה נקודותשמבאר ,ד"ש דף סד ע"ו הקדו"לש 'ועי. ל"עכ, על כולו

. העשוייה אותיות, וזהו עניין האלף עלמין דכאן שהם שורש לכל גילוי של תורה, ' ידבסוהיא 
שנים : ועוד ארבע חיוורתי מאחור שנחלקים לשנים, חוורתי מלפנים' כ כאן דהיינו שיש ח"ומש

  .ושנים שתיקונם יהיה רק לעתיד לבא על ידי התורה ומצוות שלנו, שנתקנים אז
 .)ו"לש(ב "ב ותרומה קמה ע" וארא כז ע' ועי,)ד"נו ע (ח ואתחנן במאמר קו המדה"זו'  עי1317
 .שזה בידינו לתקן 1318
  ).ב"ב במקום פז ע"ל צז ע"נדצ ()ו"לש(ב "ב וקכד ע" פז ע1319
 .ושנים לא, שנים בידינו לתקנם, א"לזמאות שיורדים ' מתוך הד 1320
 .נ"כוונתו שהגלגלתא ומוחא מחוברים בבחינת דו. ב"ג ע 1321
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ב והן "יב ע( ל" והוא בסוד היסוד כנ, לכן הוא מחצית השקל,)ב" ז עויקרא זהר( הוא פלג גופא

' ואיהו העובר על כו'  כל העובר על הפקודים דא יסוד כו))ג"א ע( ג"עב ע(ח "ש בתז"וז, )ן"זו
 שהוא עם לסוחר ,בר באמצע הראש שנקרא עובר לסוחר והוא העו,ש"ע' ולמה אתקרי כל כו

  .ל" כנ1322שקל כסף
ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן שנאמר "עתיד הקב) א"ב עה ע"ב(ש "וז

ל " וענין סעודה כנ,'ח שנאמר היושבת בגנים חברים כו"ואין חברים אלא ת' יכרו עליו חברים כו
ומביא הפסוק היושבת , )ן"ה והן זו"ב ד"יב ע( ל"לצדיקים שהן בדרגא דצדיק ששם לויתן כנ

ה " ואמר שם עתיד הקב,ל" מאתן עלמין הנ, שהוא אחר ומאתים לנוטרים את פריו,'בגנים כו
ה " והשאר פורסו הקב,'וכת עורו כושלעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן שנאמר התמלא ב

אור הגנוז שאדם רואה בו מסוף  והוא ,על חומת ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו
 כל העובר ,ל" במחצית השקל הנ)ג"א ע( ח"ש בתז" וסוכה הוא בסוד יסוד כמ,העולם ועד סופו

  .' כו1323דא יסוד ודא חג הסוכות
 ,בשר'  שמילה נק,1325 הוא סוד גדול ונעלם מאד,1324ש לעיל מבשרו וכאן מעורו"ומ

 שאמרו ,ר" של אדה1326סוד כתנות עור והוא ב, ועורו הוא עור הערלה,ל"ושם מתגליא החסד כנ
והוא אור , 1327זהרש ב" ובתחלה היה כתנות אור כמ,משוך בערלתו היה) ב"סנהדרין לח ע(

 ,עץ הדעת טוב ורע ועור הזה הוא ,א" ולא יגלה עד שיוסר הס,כ נכסה בעור ונגנז" ואח,הגנוז
יהיה כלו היקף  ו, כלו לקדושהץ הדעת ולעתיד יחזור ע, ונמשכה ערלתו,ר"שממנה אכל אדה

 ,1329ס הסוכה ופריסתו על חומת ירושלים" וז,) דיחזקאל א (1328 בסוד ונגה לו סביב,לקדושה
 ונאמר כמראה אש ,חומת אש לה סביב' ואני כו)  טזכריה ב(ש " כמ,שהחומה הוא חומת אש

ושעשע  )ישעיה יא ח(  ואז,1330כידוע עץ הדעת טוב ורע והוא ,)א ד(  עיין ביחזקאל,ונגה לו סביב
' כו' לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' ר פתן כוו על ח1331יונק

ב "ב(ש שם " וז, שאז פורסו על חומת ירושלים,1332 והוא תורה שנמסרה לחיצונים,)א טישעיה י(

                                                           
) מלשון סחור סחור אמרינן לנזירא" הסוחר("דהיינו הנחש בריח יחד עם הנחש עקלתון  1322

 .חשוב חצי שקל בלבד ויחדיו המה עולים לשקל שלם' כאשר כל א
ב סוף "ושער הכוונות סוכות קה ע, ח שבת יב"רג בסופו ופ"ש שער הכוונות סט ע" וכמ1323
 .)ו"לש(ב "ח שם פ"ופע' דרוש ד
ן "והוא המלכיות דב, שעורו של לויתן הוא כורסיא דשביבין, א"א סא ע"ה ח"ו דע"לש'  עי1324

  .ולכן כאן הוא מקום הנצרך לתיקון, שיצאו בתחילת הנקודות
 כי בביטול הרע יומתקו , שפעב שנעשה מפשע" שאמר לקמן פ',עובר על פשע' הוא בסוד 1325

כ ענין החזרת עץ " והוא ג, ויעשה אז מפשע שפע,הגבורות שהם הכח אשר על ידם נעשה הפשע
  .)ו"לש(הדעת לקדושה שאמר רבינו 

א אלא בהתלבש הנפש בגוף שהוא כתנות עור " הסטתאין אחיז, ל"א ט ז"דז' ש נוק"פת'  עי1326
 . כ"ע, ר"של אדה
ר " הזה קודם חטא אדהל"החשמ, ל"ש פנימיות וחיצוניות כד ז"תפ' עי. ב"לו ע בראשית 1327

כנשר יעיר קנו על גוזליו ) דברים לב יא(היה בסוד כתנות אור והוא לבוש החיצון דאימא שהוא 
וכמו שהיה הנשמה שלו מלובש במלבוש דאימא כמו כן היה לבוש כתנות אור בגופו של ' וכו, ירחף
א סא שזהו עניין הצפרנים של "ש גדלות דז"פת' ועי(ל "כע, ר שהוא צלם הזה של אלקים"אדה
 ).ר"אדה

 .הערה הבאה' ועי, בינה' א שזהו בחי"י י ע"א על ס"בבהגר'  עי1328
ח תיקון הירח "עבכ "כמשו' א מלכות דנוקיחומת ירושלים הדא "ב נב ע"ה ח"ו דע"לש ' עי1329

פריסת עורו של לויתן על ו ".סביב רשעים יהלכון" תחת זאת בחורבנה קיימת הבחינה שלו', ג
  .הנוגה' תיקון של קליחומת ירושלים הוא גופא ה

 .ל והוא מהעץ הדעת טוב ורע"נוגה הוא החשמ' קלי 1330
', שעשוע'וזהו , ע"א נהפכים לש"נ נהורין של ז"הוא שהק' שעשוע'שה, ב"ע עט ע" ב' עי1331

  .א"ע של ז"ועוד ש, א"ע של הא"דהיינו ש
ה "א ד"ה יז ע"ר(י " רש'עי[ת ונלמי ד״ת מוציאים, ל"יבות וזא כד בבית נת"ש א"פת'  עי1332
 מסרהנש התורה סוד שהם ]ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים לרעה"תלמידי יש) המינין
 הבארות )בראשית כו טו( סוד והם ,לסט״א התורה מן להמשיך שרוצים המים סוד והוא, יםנלחיצו
שהכוונה דווקא לתורה שבכתב שנמסרה , א כו"ש א"פת' ועי. ל"עכ, קחיצ עבדי חפרו אשר

  .לחיצונים
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 שאז יהפוך אל עמים שפה ,) ג סשם(שנאמר והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך  )א"עה ע
  . מלכים לנגה זרחך}ד"יב ע { לפיכך ילכו, שהרע של נגה יחזור לטוב,)ט גשם ( ברורה

 ,ל" השחוק והשעשוע שיהיה אז כנ,לשון שעשוע' ושעשע יונק כו) ישעיה יא ח( ס"וז
 אבל , כי הוא נקרא זעיר ביניקה,א" ויונק נקרא ז,לויתן זה יצרת לשחק) תהלים קד כו(בסוד 

ש " כמ, שהוא סוד התנין בסוד נקב בראשיהון,על חור פתן, 1333א"ז' בסוד גדלות אין נק
בסוד מארת '  מאורת הנוק,)ישעיה יא ח( על מאורת צפעוני גמול ידו הדה, 1335בא' ופ 1334ןלקמ
ד כתיב מארת חסר "וע'  בספרי קדמאי דא נחש עקלתון כו,יהי מאורות 1336בא' ש בפ" כמ,חסר

כי ) ישעיה יא ט( ואז ,חסד הזה הה ויתגל, ולא יהיו אז רע, שאחיזת הרע בהם,'לא ירעו כו' כו
רק , )א"ח ח ע"ז(  לבא לפומא לא גליא,וגילוי הזה אין לו זמן ידוע, 'כו' מלאה הארץ דעה את ה

 ולא יתגלה אלא באלף ,) יגאיכה א(ה " בסוד כל היום דו,א לבא"ידוע שכל אלף החמשי א
  .ל" לויתן הנ, שהוא יסוד1337הששי

  .תן אלף שנים יתגלהל באחד מאו"ר -ש חד לאלף יומין "וז
 אבל יומין ,ל"כי סתם ימים הוא מאלף שנים בסוד ששת ימים כנ -ואמר יומין זעירין 

 )ויקרא כה כט(  וזה ימים הנאמר בתורה,1338 חכמה זעירא,זעירין הוא שנה שהוא ימים של מלכות
 ,סד שאז זמן הח,1339 והוא מוצאי שביעית,ל שנה אחת יהיה כלל הגאולה" ור,ימים תהיה גאולתו

זעירא שהיא ' ויקרא אד )ב"ב ע ויקרא( ש בזוהר" והוא כמ,ואז יתגלה פום אמה ויבא משיח
' הקגלגולים שער ה(  והוא אלף חולקין דנטל ממשה ואשתאר חד,1340 ששם אתוון זעירין,המלכות

)לו
 ,אלף יומין זעיריןלזה חד ו ששם יתגלה , והוא מלכות עטרה,מאלף'  א,זעירא'  והוא א,1341

 והוא כי כל המלכים לא ,)כחקהלת ז ( אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי ס אדם"וז
 )ב"ה ע( ש בזוהר ויקרא" וכמ,ולא אתתקנו בתקונא דאדם' אתקיימו בשביל שלא היו להם נוק

 ,ושם הוא אדם'  ששם דכר ונוק,דעד דלא אתנסיב לא נקרא אדם ולא אתתקנו אלא בפום אמה
ש כמה " כמ,ק נקראין אלה" שכל הוכידוע ,'ואשה בכל אלה כווזהו אדם אחד מאלף מצאתי 

 וזהו ואשה בכל אלה ,' וכלם היו בלא נוק,מי ברא אלה )ישעיה מ כו(  בסוד,ח"פעמים בזוהר ותז
  .1342כידוע שהיא נקראת דבר ,)ה חתהלים ק(ס דבר צוה לאלף דור " וז,'לא כו

  

                                                           
, ב"ה כ"א ד" לקמן כה ע'ועי. א ובטל אליו"שכן אז הוא עולה להיכלל בא. א"אלא א 1333

  .'ולא ו' א י"אז נקרא ז, א"ק בז"שכאשר מאיר ע
  .ב"שזהו נטילת הדעת הנזכרת לקמן דף לב ע, ב"ע כד ע" ב' עי1334
 כדין נפק ,לעיולא ליה ההוא גננא דקאמרן) א לנטלא"ס(כד ההוא אור אתגניז : א"לה ע 1335

כאשר אותו האור נגנז : תרגום [חשך קדמאה ובטש על רישיה בההוא נוקבא דאתמתחא ביה
כך יצא חשך קודם לכן והכה על הראש של אותה הנקבה , להעלות לה את אותה הגינה שאמרנו

 ].שנמתחה בו
 בגין , אמאי בריח, דא איהו נחש בריח,השמיםם יהי מארת ברקיע "ויאמר אלהי: ל"שם וז 1336

 , ובספרי קדמאי דא נחש עקלתון, ולא נפיק לעלמין אלא חד זמנא ליובלא,דסגיר לתרין סטרין
זה הוא נחש : תרגום [ כד האי קם אתבר תוקפיה, ואייתין לווטין על עלמא,ירדאיהו בעקימו תד

ובספרי . ביובל' לעולם אלא פעם אהצדדים ולא יוצא ' כדי לסגור את ב? למה בריח, בריח
נשבר , כאשר זה קם. שהוא בעקמימות תמיד ומביא קללה על העולם, זה נחש עקלתון, הקדמונים

  ].תוקפו
 .'חד חרוב'ב שאז הוא "ויב ע, ג" לעיל י ע' עי1337
 ולכן היא ,שהקטינה את עצמהמכיוון  המלכות שירדה לבריאה ו שזה,ד" לקמן כט ע' עי1338
 .יראחכמה זענקראת 
  '. במוצאי שביעית בן דוד בא,ת בשביעית מלחמו,בששית קולות': ב"פ מגילה יז ע"והוא ע 1339
 ואתוון , אתוון רברבין בבינה יצאו מחכמה,ל"וזהאי זוהר ה "ג ד"ח כ ע"א על תז"בבהגר'  עי1340

  .כ"ע, זעירין במלכות מבינה
ס חלק זה " שסוכמכיוון, כאשר לא יכלו ישראל להסתכל בפני משה, העגלחטא אחר ל 1341

  ).א"ע כב ע"פ הב"ע(נשאר אצלו 
ז "ת' ועי. דבר' שנק'  דצלותא היא מל, דא צלותא'דבר, 'ל"ב וז"ע' ז ג"א על ת"בבהגר'  עי1342
 .ב"וכן זהר צו לא ע, א"קכב ע
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  .1344 בקטרוי סנפירא בעדבוי1343קולטרא
דף (ז "ש בא" כמ, קולטרא הוא הגלגלת בכללו-  בעדבוי 1345יראקולטרא בקטרוי סנפ

 אתפשיט ואתנהיר ומניה ירתון צדיקייא 1346קלטרא דקטפוי' גלגלתא דרישא חוורא כו) א"רפח ע
  .ג חוורא" התנין שהוא קשר כל הי1348 והוא,1347ימאה עלמין לעלמא דאת' ד

עטר בקטרא עלאה דאת'  י,)א"כא ע( ב"ש לקמן פ"הוא קרומא דאוירא כמ -קטרוי 
בהאי מזלא פשיטותא ) ב"דף רפט ע(ז "ש בא" וכמ,דעתיקא היא קרומא עלאה דאזדכך וסתים

 וידוע שקאי על קרומא דאוירא ,1350' ההוא רישא דכל רישין דלא אתיידע כו1349דקוטרא עלאה
  .1351 ומשם יורד במזלא,א"ששם מתפשט פשיטותא דרדל

 ומשם ,1353א"רא חסד דרדל ובאוי,1352א" בינה דרדל, שבגלגלת)א"ו ע( וכבר אמרנו
 לכן ,1354ת" אלא שלעולם בינה מתפשט בז,עולם חסד יבנה) תהלים פט ג(ש " כמ,מתחיל בנין

ימין הפשוט לקבל ) ה"ה פ"איכה רבה פ(  והוא, וחוורא דגלגלת הוא חסד דבינה,מתחיל מגלגלת
 היה  ואלו,)א"כ ע( ב"ש לקמן פ"י מזלא כמ" והוא שמתגלה בחודש השביעי ע,1355כידועשבים 

                                                           
כ בדברי רבותינו ויש כמה אופנים "לשון זו של הספרא דצניעותא אין פירושה ברורה כ 1343

וממילא אף להכריע למה כוונתו המדוייקת של רבינו בפירושו , צם הלשוןואין בידי להכריע מהו ע
פני משה  'עי: לכן הבאתי את כל אשר מצאתי בענין זה. על העניין שהוא הגלגלתא אין בכוחי

עץ יוסף ויקרא רבה  'ועי, הדום רגליםהוא לשון של  פירש דקולטרא ש,ב"מגילה כג עירושלמי 
אחד לאלף יומין זעירין , ל"וז ו" למהרחדרך האמת' ועי. לטון מין שפירשו שהוא ש,ו"פח "כפ

וחטיפה זו היא תגבורת כח , והיינו חטיפה בקשרי סנפירין בחבל נחלתו, מתגלה קליטה אחת
הוטף בידו ושותה ' שפי, קולט אדם מן המזחילה, ל במסכת שבת"והיא מלשון רז, הנחש הנזכר

  . ל"עכ, ש"וענין חטיפה זו נרמז בסבא משפטים ע, ש"ע
' עיו. א"הרי הוא הקד, דהיינו יסוד הלויתן, של הגולגלתא) דהיינו במקום הגילוי(בחלקו ' פי 1344

 .ויקרא טז ח בתרגום שזה גורל' ועי, א"לקמן יג ע
,  היסוד של הלויתןושזהלהוכיח א " רעט עכי תצא מביא זהר א"שהגר, א"לקמן יג ע'  עי1345

 .הגהות הלשםשם ' ועי
ציפויו החיצוני בביצה או  ( פני לחםתחי לשון של טמפרש דהוא ש,א"ים לו עי פסח"רש'  עי1346

 רבינו ל"זדא בקטפוי עד בסטרוי " לקמן כא ע'עי. ההדבקשביארו בלשון דרך האמת ' כן עיו, )חלב
משמע שזה לשון של ( שקוטפא נקרא גולגלתא , אמר בקטפוי דקטפין הוא קרומא דאוירא,שם

  .)כיסוי כמו בעריכת הלחם
וממנו ירשו ,  התפשט והאירהקשר הדבוק' הגולגולת של הראש הלבן וכו: תרגום[ 1347

 .]מאות עולמות לעולם הבא' הצדיקים ד
 והמגלה של  כל הגלגלתאאת כוללהוא הבו יסוד שוה ,הוא הגלגלתאהרי  דהיינו הקולטרא 1348

 . סודגנז ביופא נג וזה ,החיוורתי שנגנז בחסד דאויראדהיינו א כד "ש א"פת' ועי. כל הגלגלתא
מה כעניין  הוא" פשיטותא דקוטרא" .והיינו קוטרא,  בין עליון לתחתוןיסוד הוא הקשרה 1349
ב "ע'  לעיל א'ועי. שכל גילוי הוא דרך היסוד, כלומר ".פשיט חד טורנא") א"רפח ע(ז " באדשכתוב

ה מתקלא "ב ד"ע'  לעיל ד'ועי. א"דהיינו ברדל, שכאן היא התחלת האצילות בטמירא, ה שכלן"ד
 ,ת כליל בחסד לימינא"ש לקמן שת" כמ,ת" מתלבש ברעוא דרעוין שהוא ת דעתיקת"חסד דז, ל"ז

שזהו האור של , ג" שם ע'ועי. כאןא שאמר "פשיטותא דקדגופא הוהוא , כ"ע ,א"והכל באוירא דקד
  .היום הראשון

 .]' כוודעבמזל זה מתפשט הקשר העליון אותו הראש של כל הראשים שלא נ: תרגום[ 1350
 .'חד טורנא'א על "ז רפח ע"כ באד"וכמש, דרך המצחוהוא  1351
 'עי, הוא הדעת המתפשטכן  ש, דווקאיסוד דבינהאולי לדייק שהכוונה היא לכאורה לל " נ1352

  .678דברינו שם הערה 
ל שינו חסד דיסוד הבינה והוא חסד א הי"א הוא חסד דרדל"בקרד, ל"א וז"ע לג ע"ב'  עי1353
 .723 722הערות ' ועי. כ"ע, הדעת

כלומר הפנימיות ) א"ט ע"ז י"ת ( השקיו דאילנאו שזה,ש צמצום יב בבית נתיבות"פת'  עי1354
ז "ל לפ"כ י"בע. והשקיו הוא פנימיותו, לוי של קומה שלמה נקרא אילןגי, ופירושו. של האילן

 .א"שמתחדש כאן שהגלגלתא הוא הפנימיות של כל הקומה של הרדל
רות (ד "שכינתא דאיהי אסורה בגלותא שכינתא עלאה יפרוק לה הה, ל" וזא"כד ע ז" ת' עי1355

שכבי עד הבקר דאיהי ימינא ' אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה) 'ג
זהו . שכינה עליונה תגאל אותה, בגלות) מלשון קשור(שכינה אסורה : תרגום [פשוטה לקבל שבים

הרי הוא " שכבי עד הבקר'  יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה,אם יגאלך טוב", שנאמר
הוא " ימין הפשוט"ש, ה ובה"דב "ז מט ע"א על ת"בבהגר' ועי, ל"עכ, "]פשוטה לקבל שבים"הימין 



àøôñä øéàî  

129 

 בינה , יום השביעי,ב"הו והוא בחינת ע, שהוא עולם הרחמים,מתגלה לבד היה החסד יותר מדאי
 וגנזו באוירא ,)א"יא ע( ל" וחד חרוב כנ)א" צז עסנהדרין(  והיה העולם חרב בסוד,)א"יא ע( ל"כנ

 עד 1357 ואף זה החסד גנזו ביסוד,חסד עלאה ותתאה) ב"רפט ע(ז "ש בא" וז,1356ת"שהוא חסד דז
 אז יתגלה ,ב ביום המנוחה"הו אבל לע,)א"יב ע( ל" יתגלה בפום אמה כנ}א"יג ע { שאז,ל"לע

רפט ( ז שם" ואמר בא,1358 שהקולטרא נכלל בקטרוי,ש קולטרא בקטרוי" וז,חסד הבינה בעצמה

ס דכלא דאתפשט ואתתקן ונפיק " והאי טמיר וסתים וגניז מכלא תקונוי אתתקן בההוא מ)ב"ע
ס דא כד אתתקן חוורא דא "וחסד עלאה אתפשט ואתתקן ואתכליל כלא במ ,חסד עלאה ותתאה

 והענין כי ,1360' מוחא ואתנהיר ותליא ממזלא יקירא כו1359 בטש מאן דבטש בהא,בנהירו דא
 וידוע שהבטישה הוא בסוד זיווג ,'ס כו" ושם בטש במ,1361החוורא אתתקן בנהירו דאוירא

 ושם ,1364 וזה סוד הסירוס של הזכר,ירא שנגנז בתוך האו1363י יסוד דחוורא" והוא ע,1362נעלם
וההוא ) א"רפט ע(ש שם " כמ,1365 וזהו מאן דבטש,א" ששם מתגלה רדל,י אוירא"ס ע"בטש במ

' בטש בהאי מוחא כו'  כד פשט חד טורנא כו,רישא סתימאה דברישא דעתיקא דלא אתיידע
  .1366'אתפשט לתתא בדיקנא כו

 אמר ,מאי ניהו לויתן) א"עט ער(תצא ' פמ "ש בר"כמ* 1367ויסוד דלויתן הוא הסנפיר
 ואיתרבי בימא דא דאיהי ,א וצדיק דאתמר ביה גוף וברית חשבינן חד"ליה האי איהו דדרגיה עד

 דא צדיק יסוד , ועלמא קאי על סנפירוי,דא איהו לויתן דקאי על שפת הים' מא עילאה ים כויא

                                                                                                                                                                      

ואילו כאן הבינה , 1352ל הערה "ונראה שעומק כוונתו שם הוא לדעת המתפשט כנ. בינה' בבחי
והחסד שנתגלה בהתגלות , א"שהרי המזלא מגלה את הא, א הכללי"עליה מדבר רבינו עניינה הא

 .המזל הוא פשיטת היד
 .ת דיסוד דבינה שמתפשט בדעת"החסד דז כלומר 1356
  .1361הערה ' עי. דעתיק 1357
ש " פת'ועי. החסדהוא הרי  , שבין עליון לתחתוןל בקשרו כל,א הבינהו ההרי,  הקולטרא1358

 .א"א בקד"שכלילת הקולטרא בקטרוי עניינה גניזת הארת הרדל, א כד"א
 .ל בהאי"נדצ 1359
שהתפשט , ס של הכל"נתקן באותו מו, זהו הטמון והסתום והגנוז מכל התיקונים: תרגום[ 1360

זהו כאשר נתקן . ס"וחסד עליון התפשט ונתקן ונכלל הכל במו, ונתקן והוציא חסד עליון ותחתון
 .]והאיר ותלוי ממזל הכבוד, הכה מי שהכה בזה המוח. לובן זה בהארה זו

  .1353 ד לעיל הערה"ע הו" ב'ועי. חסד דבינה עליון הרי הוא ).ו"לש(א " שהוא קד1361
 .כ בביאור ענין הבטישה" מש428עיל הערה  ל' עי1362
 .דעת המתפשט'  שהיסוד כאן הוא בבחי86ב לעיל הערה "א כד ע"יהל אור ח' עי 1363
שהיות היסוד נגנז הוא עצם מציאות הסירוס שלו מכיוון , ן"ה והן זו"ב ד"לעיל יב ע'  עי1364

 .ולפי זה יובנו דברי האדרא זוטא דלקמן, שהוא סתום בתוך הקרום
 בטש מי שבטש ואין כלומר" מאן דבטש"רק , ולכן לא נזכר שם המבטש, א" רדלכלומר 1365

מפני " מאן דבטש"שנקרא , ה ונהיר מאן"ד ד"ח יח ע"א על תז" בבהגר'ועי. ידוע באופן מיוחד מיהו
  .שלא אתיידע כלל

כאשר התפשט שר אחד בעט , ואותו ראש הסתום שבראש של העתיק שלא נודע: תרגום[ 1366
 .]'במוח ההוא והתפשט למטה בזקן כו

 אבל הסנפירין עצמן הם מה ששט , והוא תולדתו,יסודל שהסנפיר הוא נמשך מכח ה" ר1367
 אבל היסוד עצמו ,ג שבו"אלא שהם תולדות היסוד והם מהחו) א"נט ע(ש בחולין " וכמ,ופורח בהן

 שהרי הם ,א כי בדגים הוה זכרותם מבפנים"ש בכורות ח ע" וכמ,של הלויתן הוא רק מבפנים
ש כל "ג ע" וכן ברבינו תיקונים מד ע,שם'  תוס' ועי,ב"ש ז ע" וכמ,לים ביצים ואינם מולידיםימט

 והעיקר ,ג שביסוד" אך הכוונה הוא שהם נמשכים מהחו,ג" ומבואר שם כי הסנפירים הם חו,הענין
 כי הסנפירים הם תולדותיו ,ש תולדותיו" והוא ע,נראה כי גם היסוד שלו נקרא גם כן בשם סנפיר

  ).ו"לש(ר  ונקרא היסוד שלו עצמו גם כן בשם סנפי,'כנז

ים אוקיינוס עומד שכ " ומש.היסוד היא בפנים והסנפירין בחוץש ,ב"ב מה ע"ה ח"ו דע"לש' ועי
ים  ו, מימיוכיםעל ידי יסוד דנחש בריח הניתן בתהום מתברעניינו הוא ש ,על סנפירו של לויתן

 דכל ,ב" לד עבאזהר '  ועי.)בינה(מהתהום ) התפשטות הבינה(נובע ומתפשט ויוצא האוקיינוס 
 צההחכמה הרבונובע מהלויתן הוא הנחש בריח מכן ש,  על סנפירויא משתלשלא אללאעלמא 

ז יצא "ועי,  דהלויתןיורהוא הסנפיהרי  משפע היסוד תוהבינה מקבל, הוא יסוד דבינההרי בתהום 
  .ק"הוא הוהרי  ,ונעשה כל העולם
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 שהוא הזכר של ,בינהא של "ל התנין הזה הוא דרגא דעד" ור,1368 דכל עלמא קאים עלוי,עולם
 וכל העולם כולו עומד , וסנפירו יסוד, בינה, וגלגלת הוא ים עלאה,1369אהתנינים של החוורת

 מתלבש 1371 וסנפירו,1370 יומא דכולהו יומין, והוא כולל כל העולם, שעולם מתחיל מחסד,עליו
 , שיסוד אימא מקיים כל העולם, וכן הוא בכל הפרצופין, ועליו קאים,1372בחסד שהוא אוירא

  .1373ל בחלקו" ר,ש כאן סנפירא בעדבוי" וז,והתחלת התפשטו בחסד
נחשא דפרח באוירא ואזיל בפרודא זה ) א"כה ע(ס שכתוב בפרשת משפטים " ז- הגהה *

 והכל ,1374 ואזיל בפרודא שסירסו, וסנפיר שלו באויר זה דפרח באוירא,סנפיר שפורח בה
  .1375למטה

  
שברת ראשי תנינם על )  יגדתהלים ע(אתבר רישיה במיין דימא רבא דכתיב 

  .המים
דעשה נוקבין ) ב"ד על(בא ' ש בפ" כמ- על המים ' אתבר רישיה במיין דימא רבא כו

דף קמ (ר "ש בא" כמ,ס" שמשם נמשך מבועין ממ, והענין הוא נקבי השערות,ברישא דיליה
ת עד דעבדין נוקבין ומבועין מתחו'  וכלהו קשיין ותקיפין לאתבר כהאי חלמיש כו1376)א"ע

 והשערין יוצאין דרך ,1377 לכל סטר וסטר,שערא ונגדין מבועין תקיפין לכל עיבר ועיבר
  . וזהו אתבר רישיה,החוורתא והן נקבים וגומות במקום השער

ס דרך השערות נקראין " ומבועין דנפק ממ,1378ס נקרא ימא רבא דחכמתא"וידוע שמ
  .ש במיין דימא רבא" וז,מים

תהלים (ו מאכל לעם לציים אתה בקעת מעין ונחל ס אתה רצצת ראשי לויתן תתננ"וז
 ש בפרשת בא" וכמ, לכן כתב זה המאמר כאן,' והארץ היתה תהו כו,והכל רמוז בפסוק זה) ד"ע
ה מחץ רישא דדכורא "מה עבד קב' כד האי התנין הגדול כו' ח והארץ היתה תהו כו" ת,)ב"לד ע(

  .1380ל"פ המים כנ" וזהו ע1379'ד ורוח אלקים כו"הה' כו

                                                           
גוף וברית , דיק שנאמר בווהצ, זהו מדרגת העמוד האמצעי, אמר לו? מהו לויתן: תרגום[ 1368

זה הוא לויתן הקיים על ' ים וכו] המכונה[ונתרבה בים זה הרי היא האמא העליונה ', נחשבים לא
  .]זהו צדיק יסוד עולם שכל העולם עומד עליו, שפת הים והעולם עומד על סנפיריו

 דביה ,ודת ויס"ל הדעת דהוא בת"ר, ]ל"מ הנ"בביאור הרע[ל "ב ז"ז מב ע"א על ת" בבהגר'עי
נחש ' לויתן לעילא כו) ב"מד ע(ש לקמן " כמ,ש שניהם"לויתן נחש בריח ע'  ונק,'אמרו גוף וברית א

 וכל נשמות דמשכילים , ושם גדל ולכן נקרא דג, והדעת הזה הוא שט בימא רברבא,'בריח כו
כ "ובע, ש שיבשה היא רמז לחלק הפשט שבתורה"וע. ל"עכ, בקבלה מארי מתניתין הן מיניה

 .וכלול משניהם, הוא המחבר ביניהם' שפת'שה
 .הכולל את כל גילויים של החוורתא, ת"דהיינו נחש בריח הרי הוא הת 1369
  .604הערה '  עי1370
  .דהיינו יסוד דבינה 1371
א שחסד ולא זו בלבד אל, שכן חסד אינו אוירא, לא יתכן לומר שדברי רבינו כפשוטם 1372

חסד ' ל שכוונתו כאן שהסנפירין מתלבשים בבחי"ולכן צ. א"ל דף ו ע"א מתלבש באוירא כנ"דרדל
 .ה האוירא"א ה"שבמוחין דא

 הרי  תחלת העולםיאהו זכן  ש,חסדהוא ל" חלקו"כוונת .  תרגום אונקלוס במדבר לו ג' עי1373
סנפירוי "ל ד"וממילא צ, ר"הגעניינו כללות " קולטרא בקטרוי"כ ש"אם כן בע. ל"הוא האוירא וכנ

  .ת"ר לז"הרי הוא החיבור של הג עניינו יסוד דבינה" בעדבוי
 אבל עיקר כח , ולא נשאר מכח היסוד שלו אלא רק תכונת הסנפירין אשר פורח בהם1374

  .)ו"לש(היסוד ניטל ממנו עתה כי נסתרס 
 .ע"שכן הפירוד לעולם אינו אלא בבי 1375
אלא . ע מהי ראייתו"כ צ"א וא"א ולא דא"ערות דרישא דזר שם מדבר על ש"הרי באד, ק"ק 1376

  .א"א לא"ל שאין מביא משם ראיה לעניינינו אלא רק מדמה מילתא למילתא שנקיש מז"כ י"בע
עד שנעשים נקבים ומעיינות ' וכולם קשים וחזקים לשבור את אותו החלמיש וכו: תרגום[ 1377

 .]מתחת לשיער ונמשכים מעיינות חזקים לכל צד וצד
כד בעי קודשא דקודשין לרחמא על ישראל אחית תרין דמעין ל "ב וז"ר קלז ע"אד'  עי1378

 . ל"עכ,  מאן ימא רבא ימא דחכמתא עלאה,סמא בימא רבאבלאת
? ה"מה עשה הקב. 'כאשר זה התנין הגדול וכו" 'והארץ היתה תהו וכו", בא וראה: תרגום[ 1379

 ".]ורוח אלקים"ד "הה. 'מחץ את ראשו של הזכר וכו
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) יחזקאל א כב(א " ראשי כד,1381 תנינם כתיב חסר,תרין הוו חד אתחזרו

  .ודמות על ראשי החיה רקיע
 כבר -א ודמות על ראשי החיה רקיע "תרין הוו חד אתחזרו תנינם כתיב חסר ראשי כד

 , ולכן כתיב תנינם חסר,נ נבראו והרג את הנקבה"זו) ב"ב עד ע"ב(ש " כמ)ב"יב ע( לעיל' פי
 ,'מחץ רישיה דדכורא כו 1382ל" כנ, ואותו מחץ רישיה, שהוא הזכר,רי ונשאר חדלהורות שהיו ת

 שהוא חיה }ב"יג ע {, והביא הפסוק הזה על ראשי החיה,וקשה לו מה שאמר ראשי לשון רבים
 ואדם ,1384פנים' א ד" וכ,1383' שהן ג,חיות של יחזקאל'  כן כאן והחיה הוא ד, ואמר ראשי,'א

 וכלל כולם הוא חיה ,חיות' ראשים של ד'  וכולם הם ד,)א"ה ע( ש בתקונים" כמ,כולל את כולן
 וכן במוחא ,)ב"דף רפח ע(ז "ש בא" כמ, וחד עתיקא כליל כולן1385'ד' מנין דיז' ס ג" והן במ,'א

 , והן חיה,ש"ע) א"דף קמ ע(ר "ש בא" כמ,ק דכליל כולם" וחד דע,'א מד"מוחין כ'  ג,א"דז
 ,כידוע שהוא הגלגלת 1388 רקיע1387ג" וע,כידועהחיה  ושם סוד ,1386שמוחין נקראים חיי המלך

וחד כליל ' פ ד" וכן כאן בחוורתי ג,ראשים' ד'  וזהו ראשי החי,1389כידועובו מאורות הגדולים 
כ "ונתחלק ג) א"דף קכט ע(ר "ש בא" כמ,ג נימין דשערין" שכלן נקבו בי1390ראשים'  והן ד,כלן
 ובהן , שכל השערות הן נהרות,בעה ראשים ומשם יפרד והיה לאר)בראשית ב י( ס" וז,ראשים' לד

בסטר ימינא עילאה נפקין ) ב"כז ע( ובפרשת וארא ,1392ש בפרשת בא שם" כמ,1391התנינים
 1394 וראשון הוא פישון,ש" ע1393'דא תנינא רביץ בין אלין יאורין כו' תליסר מבועין עלאין כו

דף (ל " מצרים כנ ושם אחיזת, שהוא רישא דתנין, והוא ההולך לאחורא,הסובב את ארץ מצרים

                                                                                                                                                                      
נטילת כ היינו ענין "ולכן ענין מחיצת הראש בע. 'ס דקלי"משמע מהזהר שמדבר על י 1380

וכתיב ' א אין לו מוחין בסוד גם בלא דעת כו"הסט, ל"ב וז"קטו עע "ב 'עיוהנה  .א"המוחין דסט
מתים שאין להם מוחין שהם חיין '  ולכן נק, והוא נטילת המוחין,בראשודעשה נקב ' מחץ ראש כו

ממנה  ת יוצאי אז,) דעתוממילא יש בו(גלגלתא מסטרא דקדושה כל ממילא יתבאר ש. ל"עכ, דגופא
וכאילו יש דעת  בגולגולת  איןא"בסטו, ה דרך נקבי השערות ובבחינת זיווגשורשל יוחסתמהטיפה 

ל וכעין "ונחשב הדבר לבחינת שז, החוצהת דרכה נופלבה נקב גדול וממילא הטיפה הזרעית 
  .רציחה

 הכוונה הוא על הלויתן , ויברא אלקים את התנינם)כא בראשית א( ובה שכתל על מ" ר1381
ר " וכן אמרו ב,שניה'  וכתוב שם התנינם חסר י,ב"ב עד ע"ש בב" כמ,נחש בריח ונחש עקלתון

כתוב בכל ) תהלים עד יג( אבל תיבת תנינים אשר בפסוק שברת ראשי תנינים ,ש"ע) ד"פז "פפ(
 .)ו"לש(ב "א ולד ע" לד עבא זהר ' ועי,הספר מלא

 .ב"זהר בא לד עכ בשם "מש 1382
  . חיות1383
והיינו , אופני הפנים' שבכל חיה יש את כל ד, ה ועל כולהו"א ד"ז יא ע"א על ת" בהגר' עי1384

  .ב"זהר בראשית עא ע' ועי. כל הצורות הקיימות האפשריות
 .ה"פעמים שם הוי' דהיינו ג 1385
 . שהרחבנו בביאור העניין277לעיל הערה '  עי',חיי האדם'לאפוקי מ 1386
  .ג החיה"כלומר ע, וועל גבי' פי 1387
ז מבאר עוד "בת ושם ,א יסודו שהרקיע ה,ה איהו רקיע"ב ד" א עז"א על ת"בבהגר'  עי1388

רח שכן וממילא בהכ .ם מלכות דאצילותעניינ 'חיות'וה, יסוד דאצילותל' יסוד'דכוונתו באומרו 
  .מלכות לגביו' והוא בבחי, ס"ותחתיו מו, יסוד' שהוא בבחי, שיש גלגלתא, כוונתו כאן

' ח שבירה ב"ע' ועי.  שבוג" הן חו"מאורות"ה ו, דעתעניינו "רקיע" ש,א"טז עלקמן '  עי1389
ן נמצאים "א ואז זו"פ ומקבלים מוחין מאו"ן פב"שהמציאות של מאורות הגדולים היא כאשר זו

 .1619הערה ' ועי. אינם צריכין זה לזה כללאז  ו,א היא גדולה ממנו ולא הוא גדול ממנהלבבחינת 
 .וחד דכליל לון, צדדים' מג' ג: י החוורתמה ה"ראשים' ד" ה1390
 ,את כולם והוא התנין שכולל ,צדדי הפנים וחד על הראש'  וארבע לב,ל"ג ז"לעיל יא ע'  עי1391

, ב"ש צט ע"ו הקדו" לש'ועי. ל"עכ,  ולכן נקרא תנין,והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל הראש
 .ג מחולק לשני חלקים"ע שכן לדבריו החוורא הי"וצ, ג"ג הוא בתוך החוורא הי"שהנימא הי

  .1315ד לעיל הערה "ב הו"לד ע 1392
זהו התנין הרובץ בין אלו ' ג מעיינות עליונות וכו"בצד ימין העליון יוצאות י: גוםתר[ 1393

 .]היאורים
 .פשטה'  קלייהו שז,ד" מב עז"א על ת"בבהגר ' עי1394
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 ושאר נהרות ,)ג"יא ע( ל" ששם זנבא ברישא כמש, ולכן חכמת מצרים גדולה מאד,)ד" עאי
'  וכן התנין לו ד,1395ראשים'  והן ד,)ג"יא ע(' ל בחוורת"צדדי הפנים וחד לעילא כנ' מתפשטין לב

' דולה '  שהוא חיה א,א ודמות על ראשי החיה"ש ראשי כד" וז,ל" וכלם אתברו כנ1396ראשים
' ראשי החיה הן המתפשטין בד'  וד, והוא ראשי שכאן,' ורקיע על ראשם שהוא הגלגל,ראשים

  .1397ראשי נימין דשערות שהן דימא רבא
  

  .ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור
ג תקוני "תקונים דגלגלתא וי' א ז"תקונים דא' כ פי" ע- ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור 

א שהן תיכף אחר " עכשיו מתחיל לפרש פרצופים דאו,ל"פסוקים הראשונים כנ' דיקנא בב
ז "ש בא" כמ,נ מטיבורו ולמטה" וזו,א מתחת הראש עד הטיבור"א שמלבישין את א"הראש דא

 כאן תיכף אחר 1398 לכן מפרש אותו,בהאי עתיקא לא אתגליא אלא רישא בלחודי) א"דף רפח ע(
א " שדיקנא דא,נ"כ דזו" ואח,א"ג תקוני דיקנא דא"ב מפרש בפרטות י"כ בפ" ואח,א"הראש דא

' ממזלא יקירא אתנהירו ג) ב"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ, ובו נכללין,א את כל גופם"מכסה את או
 ולכן בכל הזוהר וספרי ,1399רישין עלאין תרין רישין וחד דכליל לון ובמזלא תליין ואתכלילן

א " שאו,נ"א זו"פרצופים א'  ג,1400י"ה אדנ"ק הוי"שמות אקי' קבלה כולל כל האצילות בג
  .1401ר לא הזכירם" וכן בא,נכללין במזלא

 שאבא טמיר ,1402 ויהי אור אמא, יהי אור אבא,א" פסוק זה על אומפרש והולךומתחיל ו
 אומר באבא , אומר ועושה1404ש בתיקונים" וכמ,1403 דהיא קיימא לשאלא,יתיר וסתים מאמא

                                                           
 ,ראשים' והוא הנהר הגדול שמתחלק לד, ל"ז' ש שבירה ה" פת'עיובפירוש דברי רבינו  1395

 והוא שפע המוחין ,ה"אותיות הוי' הם נגד ד ש,מוחין שיורדים מעדן עילאה סתימאה' שהם סוד ד
  . ל"עכ, ב שעות של היום"א בסוד הנהגת הזמן בי"המתפשט בז

  . ועוד ראש אחד דכליל לוןצדדיםה' גראש לכל אחד מ 1396
  .ס"א שעניינו מו"לעיל יג ע'  עי1397
 .ל אותם"נדצ 1398
אותם ותלויים שני ראשים ואחד הכולל : ראשים עליונים' ממזל הכבוד מאירים ג: תרגום[ 1399

 .]במזל ונכללים
ק עמודא " יקו,ק כתר עלאה" אקי,אשכחנא תקונא כגוונא דא: ב"ז קמב ע"ת'  עי1400

 .י שכינתא תתאה" אדנ,דאמצעיתא
 עוד בעניין בבהקדמתינו 'ועי, ר"כלומר מכיוון שהם כלולים במזלא לכן לא נזכרו באד 1401

 .למאיר האדרא
 תאימביא מכאן ראיה שיצשג "ב סט ע"ו כללים ח"לש 'וכן עי. ב" כב עבראשיתזהר  ' עי1402

 .אבאד ה"יציאת המה דאמא שונה מ"המ
שאו מרום ) ישעיה מ כו(בראשית רבי אלעזר פתח , ל"א וז"ע'  אפ הקדמת הזהר"והוא ע 1403

, ומאן איהו, לאתר דכל עיינין תליאן ליה, שאו מרום עיניכם לאן אתר, עיניכם וראו מי ברא אלה
ההוא , י"מ, ומאן איהו, ברא אלה, דקיימא לשאלה, תנדעון דהאי סתים עתיקאותמן , פתח עינים

ואיהו בארח סתים ולא , דאקרי מקצה השמים לעילא דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא לשאלה
 , בראשית:תרגום[ י"והאי קצה השמים אקרי מ, דהא לעילא לית תמן שאלה, י"אתגליא אקרי מ

 לאיזה שאו מרום עיניכם, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה) ישעיה מ כו(רבי אלעזר פתח 
פתח עיניים ושם תדעו שזה עתיקא הסתומה ? ומי הוא, למקום שכל העיניים תלויים בו? מקום

אותו שנקר אמקצה השמים למעלה שהכל עומד ברשותו ' י"מ? 'שעומד לשאלה ברא אלה ומי הוא
י שהרי למעלה אין שם שאלה וזה "לה נקרא מוהוא באורח סתום ולא נתג, ועל שעומד לשאול

כ ידוע "פרצוף אבא אינו גלוי לתחתונים ואעפ, וביאור העניין. ל"עכ, ]י"הקצה השמים נקרא מ
אבא סתום ולכן , ממילא יתבאר. ואילו הגילוי תלוי בפרצוף אמא שכן מידתה בינה, שהוא קיים

כ בינה דהיא "משא, ז ניכרת"גלויה ועכהיא אינה ' לעילא לית תמן שאלה'ק "כינויו בדברי הזוה
, ה ודא עביד"ג ד"ח יט ע"א על תז" בבהגר'ועי, 'י פרק ה"ח עגו"עוד ע'  ועי".קיימא לשאלה"

וכמו , ג שהיא עצמה לא קיימא לשאלה"ואילו בינה אע, שהחכמה סתומה בראש וממילא נסתרת
ע "ב' עיו, ממילא יש לה גילויפ מתפשטת בגרון ו"עכ, ה דאיהו בינה"א ד"שכתוב בפירוש שם כז ע

  .ת"א שבינה שירדה בגרון היא ישסו"לג ע
ומינה כתרין דאינון , ומאנא דנקודין איהו נפש נשמתא איהי כתר על כלהו, ל"וזב "קכה ע 1404

ודא , ואיהי תליא במחשבתא ונקודין תליין באמירה אתוון בעשייה, טעמי תנועה דנקודין ואתוון
עמודא דאמצעיתא כליל , מינא אמירה מסטרא דשמאלא עשיהאיהו אומר ועושה מסטרא די

באור ' ובמאי אומר ועושה בהויה דאתמר בה יהי אור ויהי אור יהי אור יהי י, תרוייהו אומר ועושה
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'  וכל תוספת ו,כתיב ויהי ובאמא , ולכן באבא כתיב יהי,כידוע 1405 ובה אצטיירו,ועושה באמא
' מ שנא"כ) ב"מגילה י ע(ש " וז,)ב"ז לג ע"וכן ת, ב"זהר נח סד ע( ית דינו הוא וב,'כמו וה' בנוק

 אמר כידועב "ג דנפקין מחו" וכן בחו,)ב"עויחי רכ  זהר(  דדינין מתערין מינה,ויהי אינו אלא צער
 , ויהי רזא דחשך,ק מאויר קדמאהיהי אור דהוא אל גדול רזא דנפי) ב"דף טז ע(בראשית ' בפ
 וכאן בספרא ,1406' אלקים כוה" וכדין מרזא דאל הוי, אור דאתכליל שמאלא בימינא}ג"יג ע{

' הראשון על ז'  והפסוקים הולכין כסדר פ,)ב"יד ע( ש למטה"א כמ"דצניעותא דרש על או
  .א"על או'  ג,ג תיקוני דיקנא"ב על י" פ,א"תיקונים דגלגלתא דא

  
  .כי הוא אמר ויהי הוא בלחודוי ויהי בלחודוי) תהלים לג ט(יב היינו דכת

 הוא 1407ל ויאמר דכאן" ר-היינו דכתיב כי הוא אמר ויהי הוא בלחודוי ויהי בלחודוי 
א נכללים זה בזה " והענין כי או,י"א בויה"כ נכללו או" ואח,י אבא"א יה" וברא את או,ק"ע

, )ב"טז ע( ש בזוהר בראשית שם"א כמ" נכלל אוי" ולכן ביה,)ה אחתא"ד )ב"יד ע((ש למטה "כמ
 ויהי אמא ואבא ,ש" ע1408' ולבתר אתהדר לנקודא קדמאה כו,ה"א דאיהו י"יהי על רזא דאו

 ,1409 שדעת נכלל בבינה,)'ה וענין ג"א ד"יד ע( ש למטה"שהוא דעת כמ' וניתוסף ו, נכללת בה
'  ולכן ו1410ודעת במקומו וידוע שכתר שורש הדעת ,פ שעדיין לא יצא נכלל בה בסתימו"אע

  .ז"ר וא" ובא,)ג"כג ע( ב"ש לקמן סוף פ"ק נקרא הוא כמ" וע,י"ה"במלת ויהי קודם לי
 ולא ,א במלת ויהי" אמר ונבראו או,ק"הוא ע -ש היינו דכתיב כי הוא אמר ויהי "וז
 ושם תלייא ,1411 ששם שורש הדעת,ק עמהם עד שיצא הדעת ואז אתכלילו במזלא"נתייחד ע
 אבל עכשיו לא אתכלילו עדיין ,)פ חיי שרה"ושעה', ח נסירה פרק ג"ע( וד סריס אין לו זקןזיווגם בס

  .א לבדן ואין נכללין בו"ק בלחודוי ואו"ל ע" ר,ש הוא בלחודוי ויהי בלחודוי" וז,ק"בע
  

  .בתראה שכינתא לתתאה' י' י'ו'ה'י' י'ו'ה'לבתר אתחזרו חד י
כ שיצא "ל אח" ר-תראה שכינתא לתתאה ב' י' י'ו'ה'י' י'ו'ה'לבתר אתחזרו חד י

 , שהוא שורש הדעת,)ה שעבר"ד( ל"ק כנ" בע1414 ונכללו כולם, בדעת1413 אתכללו1412הדעת
 אמר ,מפרש יציאת הדעת וכללותם בו )ד"יד ע(  ולקמן,פ שאינו מדבר עדיין מיציאת הדעת"ואע

  .1415ת שלעולם הן לבדן"זה כאן של

                                                                                                                                                                      

הרי , וכלי הנקודות הוא נפש הנשמה: תרגום[ ואתעביד אויר דאחיד בתרוייהו בעמודא דאמצעיתא
והיא תלויה ,  הם טעמי התנועה של הנקודות והאותיותוממנה הכתרים הרי, היא כתר על כולם

מצד ימין אמירה " אומר ועושה"והיינו , והנקודות תלויים באמירה של אותיות שבעשיה, במחשבה
ה "בהוי? ובמה אומר ועושה. עמוד האמצעי כולל את שניהם אומר ועושה, ומצד שמאל עשיה

שמאוחד בשניהם דהיינו ,  באור ונעשה אויר' יהי י-" יהי אור" "יהי אור ויהי אור"שנאמר בה 
 .ל"עכ, ]בעמוד האמצעי

  .'א ונוק"ז 1405
ל "יהי אור שהוא א: תרגום [ימינא בשמאל ושמאלא בימינאאתכליל :] המשך הציטוט[ 1406

וכך מסוד של , אור שנכלל שמאל בימין,  סוד של חשך-" ויהי. "סוד היוצא מהאויר הראשון, גדול
 ].כלל ימין בשמאל ושמאל בימיןנ' ה אלקים וכו"ל הוי"א

  .ויאמר אלקים יהי אור 1407
 .]ואחרי כן חזר לנקודה הראשונה, ה"א שהוא י"יהי על סוד של או: תרגום[ 1408
ולא דעת , א בתמידות"דהיינו דעת המצוי בין או, כאן מדובר בדעת הכלול בבינה 1409

 .ב אחתא ומודעתא" לקמן יד ע'ועי. המתפשט
  .'ח מוחין דצלם ח"ע'  עי1410
 .שהמזלא הוא התיקון הראשון והגילוי הראשון של הדעת עלאה, ה דעד"ב ד" ח ע' עי1411
  . המתקלאעל ידיעליונים הגילוים ה דהיינו כללות התיקון של 1412
 .א"או 1413
 .א ודעת"או 1414
 .נכללים בדיקנאהם אחרי התיקון דווקא  אלא 1415
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' י'ו'ה' ומפרש י,'י'ו'לת ויהי נתהפך ליהל שמ"ר -וי "ש לבתר אתחזרו חד ואמר יה"וז
 1416 והדעת אחוז בבינה,)ה כאן"ד וכ"יד ע( ש למטה" כמ,ת" ודעת הוא ת,ד" חבכידוע' ו'ה'ל י"ר

ל " ר, ואמר לתתאה,בתראה שכינתא לתתאה'  י,'ש י"ד בתראה וז" וזה מרמז יו,1417ובשכינה
  . אלא שהדעת נכלל בכולם,למטה במקומה לא אתכללותה כאן

  
  .שכינתא אשתכח ובחד מתקלא אתקלו'  דהכמה

 וכאן ,מרמז על שכינה' ג דה"ל אע" ר-שכינתא אשתכח ובחד מתקלא אתקלו ' כמה דה
  .' והכל דרך א,'מרמז בה כן י'  לכן אמר כמו שה,'אמר י

 וזהו הלשון בזוהר בהרבה מקומות כמו ,'ל הכל דרך א"ר -ש ובחד מתקלא אתקלו "וז
 וכן ,1418 לתתא וכלהו במתקלא חד סלקיןם לעילא ווים תאנא ווי,א" בע)זהר תצוה קעו( בדף הזה

אחרונה היא שכינה '  והענין כי ה,1419ש כלא בחד מתקלא סלקא"ל ר" א,ב"בדף שלפניו ע
ד " לכן אמר ובח,1420 וידוע שיסוד כולל כל הפרצוף,זעירא הוא יסוד של שכינה'  וי,בכללא
 , ומבריח מן הקצה אל הקצה,א"ת שכולל או והענין כי כאן מרמז על הדע,ו"א אתקל"מתקל

ש " וכמ,ל" שהוא יסוד כנ,זעירא'  לכן נרמזת בי,1421ק ונתייחד עם יסוד של המלכות"דכליל ו
  .'זעירא כו' י )א"כז ע( ג"ד בפ"לקמן בס

  
וירא אלקים את ) בראשית א ד(כדכתיב )  ידיחזקאל א(והחיות רצוא ושוב 

  .) ייה גישע(האור כי טוב אמרו צדיק כי טוב 
 שהוא ,' עכשיו מפרש פסוק וירא כו-כי טוב ' והחיות רצוא ושוב כדכתיב וירא כו

 )א"חגיגה יב ע(  ועליו נאמר,נ" כמו שיסוד בין זו,א" והוא צדיק בין או,א" שהוא מייחד או,בדעת
  .ש אמרו צדיק כי טוב" כמ, ואין טוב אלא צדיק,וירא אלקים את האור כי טוב

  .ד" הוא חב1422ושלשה אור שבכאן -' וש אמרו צדיק כ"וז
רצוא בנוריאל ושוב  )א"ח מב ע"תז(  בזוהר}ד"יג ע {ש"כמ -' ואמר והחיות כו

 והוא ,1425 וארבע חיות הן בנוקבא,1424כידועט הוא יסוד דיצירה " והענין כי מט,1423טזט"במט

                                                           
' פיג ש"כד עא "יהל אור ח'  ועי.אם אין דעת אין בינה, ז"ג מי"ל באבות פ"כ חז"והוא מש 1416

 . הדעתאלא על ידיבינה שאין שום גילוי ל
  .'ת מזדווג עם הנוק"והת, ת"הדעת היא פנימיות הת 1417
 ]'ם למטה וכולם עולים במשקל א"ם למעלה ואוי"למדנו ואוי: תרגום[ 1418
 ]'הכל עולה במשקל א: תרגום[ 1419
 ליל שית בקרטופא כחדא דכ, תאנא כתיב וצדיק יסוד עולם,ל"א וז"ר קמג ע"אד'  עי1420

וזהו ', כא] ב"י פסחים ל ע"רש' עי[כתיב וצדיק יסוד עולם שכולל שש בבקעה , למדנו: תרגום[
  ל"עכ, "]שוקיו עמודי שש"שנאמר 
גילוי של ה הואו, גן עדןב גניזת האור הגנוז זו היא נקודת ש,ב"א פא ע"ו כללים ח"לש ' עי1421

 .'כ ניתן לנוק"שאחאור הדעת בפומא דאמה 
 ".וירא אלקים את האור כי טוב", "ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור"שבפסוקים  1422
ט הוא חיה "ס מחכמה ולמטה ומט"אותיות שבשם ט' חיות הן ד'  כי ד,ל"א שם וז" גר' עי1423

א כידוע מופלא ומכוסה "ק וא"ינות של כתר עבחהחמישי פרצוף החמישי כתר היצירה שבו שני 
בבריאה ' ט שבו מתלבש שם ה"ובחינה הראשונה הוא מט' על כושעליו נאמר ואראה ואפול 

כמו כל עתיק כידוע ונוריאל הוא בחינה האחרונה שלכן הוא ] דהיינו הקשר בין יצירה לבריאה[
דנוריאל רצין להשיגו ' שבסט' ש והחיות רצוא כו"יות ארגמן כידוע בכל כתר וזחנחשב בכלל ה

  . ל"עכ,  אתיידעט שעתיק נקרא רישא דלא"דמט' ושוב בסט
ל "ונוריא, בריאהדעולם ה מלכותבבחינתו היא ט "מטשהמלאך  ,ד" ט עי"א על ס" בבהגר'ועי

והחיות "אמרו , ל שם"וז. וכן החיות עיקר בחינתם הוא בעולם היצירה, בכתר דעולם היצירה
  .ל"עכ, ט כי אין יכולין להשיגו" מסטרא דמט"ושוב" , ששם יכולין להשיגו, מסטרא דנוריאל"רצוא

' ן אשר ביצירה כנז"סוד טלית היא במטטרול " וז'גפרק שער הכוונות תפילת השחר '  עי1424
   .ל"עכ, ב"פנחס דף רכו עמ "רעב

מ " רע'עי(ט הוא ביסוד דבריאה "ה ועל צדיק דלתתא שמט"ב ד"ז א ע"א על ת" בבהגר'עיאמנם 
לכאורה יש לבאר שיוצא מדבריו . ט הוא דכר דבריאה"ב שמט" לקמן ל ע'וכן ועי). א"וילך רפג ע

אלא יסוד דעליון שנכנס בדעת , פ"נ פב"שמידת היסוד המדובר כאן איננה יסוד של זיווג זו
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 דדכורא ' א, וכל יסוד יש בו שני בחינות, כמו כל יסוד דדכורא,' רק שכליל בנוק,יסוד דדכורא
 ואינו , יסוד,י"שד'  גי,ט"ט מצד הדכורא נקרא מט" וכן כאן במט, שהוא כלול בה,'דנוק' וא

 כלול ,נקרא נוריאל'  ומצד הנוק, בהרבה מקומות רבו מלספרםכידוע'  שהן בנוק,כלול בחיות
 והענין כי , ועליו נאמר רצוא ושוב,1427פרצופים' חיות בסוד ה'  ה,1426ן'מ'ג'ר'בחיות בסוד א

 1430כתיש כתישין , נפק ועייל1429 אלא עייל ונפק,אינו נח'  כשהוא עאל בימא יסוד דנוק1428סודהי
ש רצוא " וז,1431 נכלל בה,' וכשהוא עייל הוא נוק,א נפיק אז הוא דכורא כשהו,בסוד שמן כתית

 , וכן הוא כאן בדעת, וכן הוא בכל יסוד,ט" הוא דכורא במטא ושוב לאחור,'בנוריאל שהוא נוק
 כי עץ ,ר"ד טו"ס עה" את אשתו וז האדם וידע)בראשית ד כה(  בסוד,כידועא "אושהוא יסוד ד

 אבל ,1432 שהן נקראין חיי המלך,וחי לעולם) בראשית ג כב( בהן ,א"החיים הוא מוחין דאו
 והן ,ב ורעטו'  לכן נק,1435א" ששם אחיזת ס,נ" והוא מתפשט בזו,1434 הוא רק לזיווג1433ה"ע

  .ז בהן שבגבורות הרע נאח,חסדים וגבורות
 1437 לכן זיווגם העליון,1436א והתחלתם בפה" כי שורש או,וענין רצוא ושוב שבדעת כאן

 ומשם ,בחיך וגרון והוא זיווג נעלם מאד'  א,1438 ושני מיני זיווגים יש בפה,הוא בסוד נשיקין

                                                                                                                                                                      

דהיינו עטרת היסוד של , )ה בכללא"ב ד" לקמן כו ע'וכן עי, ג"י ב ע"א על ס" בבהגר'עי(דתחתון 
  . א דתחתון"עליון המתלבשת בא

. יצירהבד "בכל מקום ולהכללי ש יסוד ט הוא"מטששם   שמשמע,א" ה עז"א על ת"בבהגר' ועי
 ואמרו עוד , חד עולימא דאורכיה מרישא דעלמא לסייפי דעלמא)ב"ג רע"ויחי רכ' פ(ק "זוה' עי

 שכל דיוקנין דמלאכייא ודיוקנין דנשמתין ודיוקנין דכל מה )א" קיד עח"תיקון ס(בתיקונים 
ש יג "הקדו (ע"ט כולל את כל העולמות בי"מט כלומר, דאתברי בשמיא ובארעא כולם כלולים בו

  ).ג"ע
דהיינו שהחיות הן במלכות , ש לגבי הרקיע" וע.ה ואיהו"ב ד"ז א ע"א על ת" וכן הוא בבהגר1425

 .דיצירה' כלומר נוק', שהחיות הן בנוק, ב"א בבאר יצחק יח ע" ליקוטי הגר'ועי. רגלי המרכבה' ד
 .א"שזה א 1423ח לעיל הערה "תז א" גר' ועי. נוריאל נכלל בהם ואינו מהם1426
  .ד"ב כו ע" יהל אור ח' עי1427
 . בביאורוב"ב מה ע"ה ח"ו דע"לשכ ה" מש1367לעיל הערה ' ע 1428
צדיק בעולם : תרגום" [פיקצדיק בעלמא תתאה עייל ונ" :א" קנה עויצאזהר ' עיוכן  1429

 ומהדר ,י" ומתפשטים בו החסדים אז הוא בסוד אבר ח,ל"א וז"נ עע "ב' ועי]. התחתון נכנס ויוצא
 ,פשוטה'  באות ץ, וכן הוא ביסוד דנוקבא, דיסוד דדכורא, והוא סוד צדיק כפופה,אנפוי לגבי גופא

 כי רגליה ,דנחשת'  נ,ן פשוטה" נו אז יסודה בסוד, כידוע שבעת שאין זווג,ן פשוטה"ונו' שהוא י
 ואז מתחבר ,י טיפה דחסדים דמקבלת מדכורא"נ אז מתבסמת ע" וכשיש זווג בזו,יורדות מות

 שהיא מתפשטת להשפיע לעולמתאן ,ק פשוטה" ואז נעשה צדי, טיפה דדכורא,ד דיסוד"ביסודה יו
'  א,יודין'  והוא סוד ב,שין כתיש כתי, וידוע כי יסוד דדכורא בנוקבא הוא סוד עייל ונפיק,דילה

 ,'ם הוא סוד צ" ומי,'ומים בנוק'  אור נשאר בדכו, והוא סוד אור ומים,בדכורא'  וא,שאר בנוקבאנ
  . ל"עכ, ד" אור של אויר דנפיק יו,ד"ואור הוא יו

 והם כרובים אנפי ,ת"בני ישראל שהם בנים לת' ה נק" ידוע כי נו,ל"א וז"כז עע "ב ' עי1430
 ולזה ,א דרך חוט השדרה" והוא המושך טיפה דמוחין בגופא דז,שמשה הוא הדעת וידוע ,זוטרי

ל שהדעת יהיה מושך הטיפה מן המוחין שהם " ר,ה ואתה תצוה את בני ישראל"אמר לו הקב
 ,ש כתית למאור" וז, ושם הם נטחנים,ל" ששם הוא סוד שמן זית זך כמש,ס" ממו,ממקור עליון

כ ניתנים " ואח, כתיש כתישין כידוע, דעייל ונפיק, כתית שהוא בסוד,והם מתפשטים ביסוד
  .ל"עכ, ש להעלות נר תמיד" וז,לנוקבא
דוגמא ' ועי, וחשוב כמותה' אז נכלל ביסוד דנוק' כשנכנס יסוד דכורא בתוך יסוד דנוק 1431

והכלל עיקר הדעת הוא יסוד דחכמה וקאים בתוך יסוד דבינה , ל"ג וז"א כד ע"לדבר ביהל אור ח
 .ל"עכ, על שמה' תפרשין לכן נקדלא מ

 ".חיי אדם"' בא לאפוקי מבחי" חיי המלך" שבחינת 277לעיל ' עי 1432
 .עץ הדעת 1433
ב " מב עז"א על ת"בבהגר'  ועי.בשעת הזיווגאינה מאירה אלא  שבחינת עץ הדעת דהיינו 1434
  . הזיווגבשעתאלא נקרא אבר חי אינו שיסוד 
  .בדעת המתפשטכ "משא , שלטוןא"א אין לס" שבעטרין דאו,ג"לעיל ד ע'  עי1435
 ,עתיקדיסוד הוא א "על אף ששורש אוש שמסביר ,ד"א לז ע"ו ביאורים ח"לש' ועי. א"דא 1436

  .א"נשלם על ידי אז נעשה ונגמר ו"עכ
 .שאינו תמידי 1437
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וכד ) )ג"יט ע( ב"א וע"עט עדף (ח "ש בתז" כמ,1439יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא פסק
 בגין דההוא , רוח דלא שכיך לעלמין ונביעו תדירד מאלין ואשתני ואתעבי לחדתמטא' אתפשט

 דא ,הכי אתקרי'  ודא רזא ח, ובגיניה נביע בחשאי, בטש ביה1440קשרא דאיהו תחומא דבוצינא
 כד בעי לאתפשטא ההוא נקודה סליק האי , ודא הוא תחומא קדמאה,עביד בניינא בגרון דבר נש

 בגין דהאי קשרא כד ,י ליה בתלת גוונין באשא ברוחא במיא ושנ,קשרא ונטיל ליה מהאי אתר
ד "שהן חב' ש'מ'א' ל שהרוח כלול בג" ור,1441'אתקשר מאין סוף בבוצינא הכי אתקשר כו

 וכולן נכללו בדעת ,1443חכמה מים בינה אש דעת במקום כתר רוח, )י"א מ"פ( י" בס1442ש"כמ
והחיות שהוא '  ולכן נק, ושוב והוא בסוד רצוא,1444 והוא הרוח דלא שכיך לעלמין,שהוא רוח
ז "א( ש בזוהר" כמ,כידוע שזיווגם תדיר דלא פסיק לעלמין , ואמר דלא שכיך לעלמין,חיי האדם

 , והוא בחשאי שזיווג זה הוא נעלם מאד,1445 כחדא שריין דלא פסיק דא מן דא לעלמין)ב"רצ ע
א "זהר ח( ימא לשאלא ולא קי,)איוב כח יב( והחכמה מאין תמצא ,בסוד חכמה שאינו מושג כלל

) 1446ה אחתא"דב ()ב"יד ע( ש למטה" כמ, הבן בחכמה)ד" מא"י פ"ס(  וזיווג זה הוא בסוד,)ב"כב ע
ומניה נפיק אוירא על , )ד"ע' ז( ש לעיל"א כמ"ס הוא רדל"ל א" ר,'ואמר בגין דהאי קשרא כד כו

 , דקוטרא עלאהפשיט פשיטותא) ב"ט עדף רפ(ז "ש בא"וכמ, )א וכבר"יג ע( ש לעיל"מוחא כמ
 וכן שם ,1447'ההוא רישא דכל רישין דלא אתיידע ולא אשתמודע ולא ידעין עלאין ותתאין כו

                                                                                                                                                                      
בפה ' בחיך וגרון והב'  א, בראשזיווגים'  שהוא בסוד בוכמו ,ל"ע טו וז"ש אבי" פת' עי1438

'  והב,א עילאין"בבחינה עליונה שבהם שהם סוד או'  א,א"מדרגות באו'  כמו כן הם ב,ולשון
'  שהם ב,זיווגים שבפה שלו'  בבא"דזשרשים בזיווג '  שלהם ב,ת בחינה תחתונה שבהם"בישסו

זיווגים בפה נגד שורש ' בנ ב"כ בזו" וכמו כן נעשה אח,למלאכים' ליציאת נשמות והב'  א,שרשים
י " והיינו שע,שהוא הגופני הוא לנשמות להביאם לידי מעשה'  וזיווג הג,כ למלאכים"ואח, הנשמות

 התחברות בגוף המעשה שיהיה להם כותזיווג זה התחתון ניתן כח אל הנשמות שיהיה להם שיי
פנימי של חיך וגרון של יווג נשיקין היא ז, ל"ן פתח ו ז"ד ומ"ש מ"פת' ועי. ל"עכ, י המעשה"תיקון ע

אליה והיא מראה אהבתה   והוא מה שמראה אהבתו,ב שלו"היסודות דחו' הזכר והנקבה שהם ב
קה חז שהנשיקה מראה היחוד והאהבה ה, ברוחא דיליה עם רוחא דילהקשרז נעשה " ועי,אליו

' ועי. ל"עכ, נילזיווג הגופ כ"ז הם מתעוררים אח"י היחוד שנעשה ברוחין שלהם עי" וע,שביניהם
 והוא הדיבור , שהם כוללים כל הבריאה,ר הם המוחין של הבריאה"הג, ל"ז' ן פתח ח"ד ומ"ש מ"פת

 שמביא המחשבה לידי מעשה , והוא אמצעי בין המחשבה ובין המעשה,שהוא מגלה כח המחשבה
דזיווג ',  אן פרק"א וזו"ח שער הולדת או"ע' אמנם עי. ל" עכולכן הדבור הוא בסוד זיווג הנשיקין

  .א"והוא שורש למציאות או, א"א שבא"נשיקין אינו אלא זיווג דאו
  .1444 לקמן הערה 'עיו ,תיּוִחשם  הנשימה לוהוא 1439
  . כינוי לבינהוהוא,  מקום הגבורות1440
, נה נעצרת לעולםמאלה ונשתנה ונעשית לרוח שאי' וכאשר מתפשט מגיע לא: תרגום[ 1441

. 'וזה סוד ח, ובגללו נובע בשקט, הכה אותו, בגלל שאותו קשר שהוא תחום של נר, ונביעו תדיר
כאשר הוא רוצה , וזה הוא התחום הראשון, כך הוא נקרא וזה נעשה בניינה בגרון של האדם

אש צבאים ב' ומשנה אותו בג, אותה הנקודה עולה אותו קשר ולקח לו מאותו מקום, להתפשט
 ].' כובגלל אותו קשר כאשר מתקשר באין סוף בנר כך נקשר, ברוח ובמים

 .צירהיפר כמו שכתבתי בס: ת"הר' פי 1442
 .ה ספרא"ב ד"ל דף א ע"כנ 1443
 ,הוא הבל הפה דנפיק מגרון תמיד] רוח דלא שכיך לעלמין[ ,ל"ח וז"א על תז" שם בבהגר' עי1444

 ,אף שלא בעת הקול והדיבור] א"ע רכה ע"ב' עי, ומכניסמוציא , ברצוא ושוב שהרי הוא נושם[
 ,נ כידוע"כ בזו" משא,)ב" קמא עתולדותזהר (והוא דרגא של בינה נהר דנגיד ונפיק תדיר ולא פסיק 

 ,' בניך לומודי הלש וכ" כמ,ה" שהן נו,ולכן אין העולם מתקיים אלא על הבל תינוקות של בית רבן
, 'ם זהב שבינה עליהון אתפשטת לכן אין העולם כו ונביאים מבינה ירכתי צפון כרובי,ח"ש בז"כמ
ודעת , א ולא דעת המתפשט"כ שהדעת המבואר כאן הוא דעת עליון השרוי בין או"ז בע"לפ. ל" עכ

, ר"שרוח החיות הוא בבחינת ג ,א"י יא ע"סבא "גרבבה'  ועי.עליון הוא לעולם בתורת רצוא ושוב
  .נ"וקול ודיבור הם בבחינת זו

 .1471רה לקמן הע'  עי1445
והבחינה .  דווקאא עילאין" בין אוהכוונה" הבן בחכמה"שם מבואר שהבחינה המכונה  1446

  ".חכם בבינה"ת היא המכונה "שבין ישסו
אותו ראש של כל הראשים שלא נודע ולא , פשטה ההתפשטות של הקשר עליון: תרגום[ 1447

 .]ים עליונים ותחתוניםיודעים ולא ידוע
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 ,1448' וההוא רישא סתימא דברישא דעתיקא דלא אתיידע פשיט חד טורנא כו)ב"רפח ע( א"ע
 כד )ח לעיל"תז( ש" וז,ש"אוירים שהם אמ' ל בג"ס מאוירא הנ"והרוח הזה התקשרותו מא

 שארי ובטש אוירא דלהון )ב"כא ע( ג"עש שם " והוא כמ, בבוצינא הכי אתקשרס"אתקשר מא
 , ומוחא אפיק אוירא ובטש גו גרונא, ובטש גו מוחא}א"יד ע {ס"דההוא אוירא נפקא מא

 ותלתא אוירין הן בסוד ,1449 אשתכחו תלת אוירין ואתכלילו בחד,דמתמן נפיק אוירא אחרא לבר
 וההוא דנפיק ממוחא ,ס הוא בסוד כתר ודעת הוא אויר ממש" כי אוירא דנפיק מא,ד"ש חב'מ'א

 שכל הדינין ,1451כידוע ודנפיק מגרונא הוא אשא , שהמוח הוא בסוד מים1450כידוע ,הוא מים
 ,ז הוא ידוע" וכ, וגרונא בינה, ומוחא חכמה, אוירא הוא כתרי כ,ב" והן בסוד כח1452נפקין מגרון

 ,'אלקינו ה'  ה,קשרין'  ג,אוירין'  לקבל ג)ב" עח כא"תז( ש שם" וכמ,ל"ד כנ"כ בסוד חב"והן ג
ל תו אמר תרין וחד אשתתף בהו ואינון "א) א"דף קסב ע(ש בזוהר שלח לך " כמ,ד"שהן חב

אלקינו ' ה' ל אלין תרין שמהן דשמע ישראל דאינון ה" א, וכד הוו תלתא אינון חד,תלתא
  .1454'נון חד בייחודא חדא כו וכד מתחבראן כחדא אי, אמת1453 ואיהו חותמא דגושפנקא,אשתתף

 והן זיווג ,ב דאריך"ס הן בסוד חו" כי אוירא דגלגלתא ומ,אוירין ובטישו דלהון' וענין ג
פשט חד טורנא דהוה מתקן לאנהרא בטש בהאי מוחא  )א"רפט ע( ז שם"ש בא" וז,ק"עליון בע

 ,1456ס"קא מא וזהו עליון מאד דנפ,'בטש מאן דבטש בהאי מוחא כו )ב"רפט ע(  ואמר שם,1455'כו
 דההוא אוירא נפקא , ובטש אוירא דלהון)ב"כא עח "תז( ש כאן" וז,'ולכן אמר מאן דבטש כו

ב "כ מזדווגים חו" ואח,ב בפומא וזיווג שלהן" והן שרשים לחו,' ובטש גו מוחא כו,ס"מא
 והוא , ויש זיווג אחר בפה,)ח שם"תז( ' והן אוירא דנפיק ממוחא ובטש בגרונא כו,1457שבפה

 ולשון , ושינים בסוד הבינה,)ד"יג ע( ל" חיך בסוד החכמה כנ,דבור חיך ושנים ולשוןבסוד ה
 )ב"יט ע( א"עש שם " כמ,'לישן ממלל רברבין כו )ד" עדי( ד"ש למטה בס" כמ,בסוד הדעת

 1459בכלהו'  ל,1458באמצע'  ו,לעילא' ל ח"חו'  וסי,בוצינא דקרדינותא אתפשט בכל אינון קשרין
 ואלין אינון דאתכסיין בקלא ,ומגדלא דשינין על אלין שריין כלאואלין חיך ולישן ' כו

ל שחיך שורש קלא " ר, ואלין אינון תחומין לאלין, ובמילולא,1461 ובקלא דאשתמע,1460פנימאה
נהירו דחכמתא ' ח) א"דף קכג ע(ש בזוהר משפטים " כמ,' והוא חכמה ברזא דח,ל"פנימאה כנ

הוא קלא '  ו, ולכן הוא קלא פנימאה,1462ערכה דכתיב לא ידע אנוש ,דלא אשתכח ולא אתדבק

                                                           
 .]'וכו' פשט שר א, אותו ראש הסתום שבראש של העתיק לא נודע: תרגום[ 1448
ל שהן "ב אתוון מגו בוצינא כנ"ל תלת אוירין וכ"ה הנ"ל כ"ד וז"א יד ע"יהל אור ח'  עי1449

ילין ב כל"כל הכ' הניצוצין ונהורין נפקין מגו אוריין כידוע ונפקו מגו ההוא רוחא ברזא דאוירא וכו
 .כ"ע', ל וכולם ברזא דעלמא דאתי וכו"בתלת אוריין כנ

 .1429לעיל הערה  ' עי1450
  .ג"לעיל ד ע' עיו .אוירא דכיא ואשא דכיאבחינת  והיינו 1451
ראשית ה( כי הוא , ואינו נקרא רישא,א" בינה גרון דא,ל"א וז"א כה ע" יהל אור ח' עי1452
 ולכן כל ,י" ובה מתלבש גבורה דע, כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף,רק הוא התחלת הגוף) מחכמה

, ' והוא כורסייא שביבין די נור וכו, והתחלת הכסא בפה, והוא כסא הדין,הגבורות מגרון כידוע
 .ל"עכ

  .א"ה עניינם או"שמות הוי' וממילא הב, ב"ז עג ע"א על ת" בבהגר'ועי. הרי הוא הדעת 1453
אלה , ל"א'? הם א' וכאשר היו ג', השתתף בו והם ג' עוד אמר שנים וא, אמר ליה: תרגום[ 1454

וכאשר , אלקים השתתפו והוא חותם של טבעת אמת' וה' שתי שמות של שמע ישראל שהם ה
 .]'מתחברים כאחד הם אחד ביחוד א

 .]הכה באותו המוח, שהיה מתקן להאיר' פשט שר א: תרגום[ 1455
 .ה וענין רצוא"ד ד"כדלעיל יג ע, א"דהיינו מרדל 1456
 .'הבן בחכמה' 'וזהו בחי, א"ב דאצילות המזדווגים בפה דא"הרי הם חו 1457
 .כ רבינו שם" מש'עי, דהיינו לשון 1458
 .דהיינו שיניים וכדלקמן 1459
  .שזהו זיווג דחיך וגרון,  ביאור רבינו שם' עי1460
הרי הוא בדיבור , זיווגוהנה יש לדעת כי יש עוד . ש בביאור רבינו"ע, והוא בלשון 1461

  .אמנם הזיווג המבואר כאן הוא רק בקול, שם שותפים חלקי הפה', במילולא'
 ".]לא ידע אנוש ערכה" נאמרהארות החכמה שלא נמצאו ולא נדבק ש' ח: תרגום[ 1462
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והוא ' הוא קול והוא ו, )ה כאן"ד וכ"יד ע( ל" כמש1463ת" הוא תת שדעכידוע , דעת,דאשתמע
 ,)ג"יט ע( ב" עש שם" מגדל השן כמ, שיניים הוא מלולא והוא בינה, והוא הנגלה,ל"הלשון כנ

ו טישפ אפיק קלא דאשתמע מגו ד וכד,ל"כנ' חיך כו' בטש ביה ובגיניה נביע בחשאי ודא רזא ח
 ובטש ההוא קלא ,ו דאיהו לישן"ברזא דוי' דמחשבה האי קשרא דחיק ליה ושדר ליה לקשרא ב

 האי קשרא ,לישן' כ אקרי האי קלא ו" ובג,דלישן' ושריא על הא סט' מהאי סט' ביה ואשתמ
דין ההוא קלא  וכ, כללא דעשרין ותרין שורין,דאיהו לישן שדר ליה לגו קשרא תקיפא מגדלא

והוא מגדל הפורח , )ז ה(יר השירים  והוא מגדל השן הנאמר בש,ש" ע1464'אשתכח לגו מלה כו
 שהוא יוצא , וזהו מגדל הפורח באויר השלישי,תחומין'  שהן שלש אוירין בג,1465באויר
 ולכן שלש מאות הלכות ,1467כידוע'  ובינה הוא ש, ולכן נאמר צוארך כמגדל השן,1466מגרון

 שכל ההלכות אלו הוא על גגו של כידוע ,של מגדל הזה'  והוא הל,)ב"יגה טו עחג(במגדל הזה 
 שנדרים בבינה ,היתר נדרים פורחין באויר )א"חגיגה י ע(  ועל בינה נאמר, הפורח באויר1468'ל

זהר ( כידוע ו,1469ש"ע'  נדר איהו לעילא כו}ב"יד ע {)ב"דף צא ע (מ פרשת יתרו"ש בר"כמ

 וזיווג , וזהו זיווג יותר חיצון בסוד הדיבור,כ"דרי שמתירין ביהבסוד כל נ )א" קטז עמשפטים
 וכאן הוא בסוד , ולכן הוא נעלם,1470 הבן בחכמה)ד"א מ"י פ"ס(  בסוד,העליון הוא בסוד חכמה

, 1472 שהן ריעין דלא מתפרשין1471 ולכן הזיווג הראשון לא פסק תדיר, בסוד וחכם בבינה,הבינה
 ומסוד זה הזיווג יוצאין , שזיווג הבינה אינו תדירכידוע ו,ראבל זיווג הזה אינו אלא בשעת הדיבו

 ,' ממנו מלאך כו1473ה יוצא"כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב) א"חגיגה יד ע(ש " כמ,מלאכים
וזיווג ,  שורש המלאכים שהן ביצירה, שהן בבריאה1474ומזיווג הראשון יוצאין ממנו נשמות

                                                           
' הוא בחי, ה יעקב"ת ה"מידת ת, כלומר. 'יעקב מלבר משה מלגאו' :ב" כט עז"ת'  עי1463

  .משה' ה בחי"ה, החיצוניות של הדעת
וכאשר הוציא קול ' חיך וכו] כנגד[' וזה סוד ח, ומחמתו נובע בשקט, הכה בו: תרגום[ 1464

ו והוא "בסוד וי' קשר זה דחק אותו ושלח אותו לקשר ב, שנשמע מתוך התפשטות המחשבה
ולכן נקרא אותו הקול , והכה אותו הקול בו ונשמע מאותו צד ושורה על זה הצד של לשון, הלשון

ב שורות וכך אותו קול "כלל של כ, אותו הקשר הוא לשון שלח לו לתוך קשר חזק כמגדל, לשון' ו
 .]נמצא לתוך מילה

הוא עליית יסוד לחסד ) ב"חגיגה טו ע(שעניין מגדל הפורח באוויר , א יח"ש א" פת'עי 1465
ה בסוד א ועטרת היסוד יחד המ"יסוד דזש, ג"ב לג ע"ו כללים ח" לש'ועי, א הגנוז באוירא"דרדל

 וכאילו ואינם סמוכים על שום דבר או מקום', א לנוק"שכן הם עומדים בין ז, מגדל הפורח באויר
' הרי היא ל, י דתבונה השלישית"שהוא הנה', ח שער דרושי הצלם פרק א" ע'ועי". באויר"מצויים 
זהו גם ש עוד ש"וע, א"א הנכנס בבינה דז"הארת יסוד דאשהוא ' שער הנסירה פרק ה' ועי(דצלם 

 .א"זהר יתרו צא ע' ועי, )כן כינוי לבינה
 .כלומר מזיווג דחיך וגרון 1466
, ג"י ב ע"א על ס"בבהגר'  עי.שהם כנגד הספירות כתר חכמה ובינה. ש"אמאותיות ' מג' ש 1467

 .א"שזו היא בחינת הבינה שמגינה על ז' א ו"ש גדלות דז" פת'ועי
ד מפני "מתג עליונה שלמעלה מן הלמ' :אויר הפורח בבמגדלה "ב ד"קו עי סנהדרין "רש'  עי1468

 .'מה כפופה למטה
ר "ח שייפין ותריסר קטירין כחושבן ונד"נדר איהו לעילא ואינון חיי מלכא רזא דרמ: ל" וז1469

ב "ח אברים וי"בסוד רמ" חיי המלך"והוא , הוא למעלה" נדר: "תרגום[ ועל דא חמיר משבועה
 כל הנשבע כאילו :א" רנה עפנחס זהר 'ועי. כ" ע,]ועהר ולכן חמור הוא משב"כחשבון ונד, קשרים

 ובגין דא ,ה"י חיי המלך יהו- המלך עצמו אדנ, וכל הנודר כאילו נודר בחיי המלך,נשבע במלך עצמו
ה דאיהו תפארת כאילו נודר בחכמה " כל הנודר בהוי:ב" עכן שםו. כ"ע, ה"כי ידור נדר ליהו) שם ל(

  . וכל הנשבע באלקים כאילו נשבע במלך עצמו,מלךא חיי ה"ו ה"א וא"ד ה"דאיהו יו
 .ת"בישסוהוא  'חכם בבינה' ו, עילאיןא"א באוו ה'הבן בחכמה' ש,א"בהגר שם ' עי1470
פתח פרצופים שם '  ועי.א"אבלעולם בבחינת א ו היתדירה שהזיווג ,ש שבירה טז"פת'  עי1471

שאינו נובע מהשפעה ,  הולדת נשמות חדשותכ"משא, התמידיתחיות העולמות שורש  ו שזה,'ג
  . פ הבא לפרקים" והוא נובע מזיווג פבנפסקתדירית אלא לעיתים מתחדש ולעיתים 

שזהו מכח המזלין שנוזלים תמיד , ג"א כח ע"ו כללים ח" לש'ועי. א"זהר ויקרא ד ע ' עי1472
 .א לזיווגם התדירי"והמה המעוררים את או

 .א"י ז ע"א על ס"וכן כתוב בבהגר, 'נברא'וילנא הגרסא היא ס " בש1473
  ).ו"לש(א "ד אות כ"ו ביאורים במטי ולא מטי פ" לש' עי1474
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 ועל שני הזווגים אמר כאן והחיות רצוא ,י הלשון" וכל הדיבור תולה ע,י הלשון"האחרון הוא ע
 והוא לחיות העולמות ,1475 תמיד עייל ונפיק, כי בזיווג עליון הדעת שהוא הרוח לא שכיך,ושוב

 וכן זיווג החיצון בשעת , דעייל ונפיק בפה, וכן כל חיות תלוי ברוח,כידועדלא פסיק תדיר 
 ובשעת הדיבור ,ראש הלשון מחובר בשיניים עייל ונפיק כי תמיד ,כ לא שכיך"הדיבור הלשון ג

  .הולך משיניים וחוזר לשם
                                                                                                                                                                      

זיווג דחיך וגרון וזיווג דחיך ולשון , זיווגים בפה' א ב"מצינו בפה דא: וזהו תמצית לשונו
  ]. מ"ק ואכ"ה בפה דא"וה[ושיניים 

ונמשכים , בפהא עלאין ש"או' כי חיך וגרון הם בבחי, הזיווג דחיך וגרון הוא זיווג נעלם מאד
ס "והדעת הוא הרוחא שביניהם דנביעו תדיר מא, ב"שהחיך וגרון הם חו, כך. ס"מאוירא ומו

, החיצוני הוא חיות העולמות: פנימי והשני חיצוני' הא, בחינות' מזיווג זה יוצאים ב. ומייחדם
תר והוא ודרכו להיות בהס, הבחינה דחיות עניינו הנהגת הטבע. והפנימי הוא הנשמות העליונות

מבחינת . ואינו תדירי והוא באתגליא, ואילו בחינת הנשמות הוא בחינה של הנהגה הניסית, תדירי
ה נשמת הצדיקים ונשמת המלאכים המלמדים אותם "ה, הנשמות יוצאים שני מיני נשמה פנימיים

ועל אף שנשמת הצדיקים למעלה מהמלאכים הרבה [, )ב"ב ולז ע" זהר בראשית נה ע'עי(תורה 
  ].ח לקבל דרך המלאכים"מנם מאחר שהם מלובשים בגוף לכן צריכים התא

. ת שבפה"ישסו' והוא בבחי. וזיווג זה הוא בסוד דיבור, הרי הוא חיך שיניים ולשון' הזיווג הב
ולכן אין , והוא זיווג חיצוני יותר מאשר זיווג דחיך וגרון, כלומר בעת תיקון מעשה התחתונים

שכן אינו בא לידי , והוא באתגלייא ואינו תדירי. שמות התחתונות בלבדיוצאים מזיווג זה אלא נ
ואף , והנה נשמות אלו אף הם יוצאים בשני מינים כעין הזיווג הראשון. מעשה אלא בשעת הדיבור

ונשמות המלאכים החיצוניים , נשמות רוב בני האדם והוא הפנימי: כאן הוא נבחן בפנימי וחיצון
  . והוא החיצון- ל כל מיני שפע שבעולם הזה הרי הם השרים הממונים ע

ר "דהיינו זיווג פנימי דהיינו ג, ל יש שני בחינות של זיווג"והנה לכל אחד משני הזיווגים הנ
ת "וזיווג חיצון דהיינו ז, )מ"ת ואכ"ואז כולל ז(א עילאין "והוא זיווג דאו) י הדעת"חכמה ובינה ע(
, באר שנשמות העליונות נובעות מפנימיות דחיך וגרוןמה שנת. ת"והוא זיווג ישסו) ק ומלכות"ו(

ת דחיך "ושפע החיות דהעולמות נמשך מהחלק התחתון דהיינו מהז, ר דחיך וגרון"הכוונה לזיווג ג
  . וגרון

ת "אבל ישסו, א עלאין לא מתפרשים"ל שאו"ל נמצא לפעמים בדברי האריז"לפי היסודות הנ
א עלאין "ת דאו"שכן הז, ועניינו לאור האמור. יפךופעמים אומר לה, לעתים מתפרשים זה מזו

ת שאינם תמיד בזיווג כוונתו חיך "א תמיד בזיווג ואז הישסו"ולכן אפשר לומר שאו, תמיד בזיווג
א עלאין אפשר "ת דאו"ישסו' ק דזיווג דחיך וגרון הוא עצמו בחי"אבל מאחר שהו. שיניים ולשון
כ "ע. שכן הם עצמם לא תמיד בזיווג, א"א אור יקר"ואז הג, ת תמיד בזיווג"לומר שישסו

  .מהביאורים
המלאכים שורשם תלוי בזיווג הנשיקין שהוא הדבור שהוא , ל"וז' ד ח"ן ומ"ש מ" פת'עי

י " כמו כן המלאכים הם המשרתים שע,י מתגלה המחשבה" וע,האמצעי בין המחשבה ובין המעשה
קראת מחשבה בסוד חכמה דכללות יוצא כל פעולה הנרשמת במחשבה עליונה של האצילות שנ

 כמו כן המשרתים אין להם גמר עשיה בגוף בתיקון , וכמו שהדיבור אין בו פועל גופני,העולמות
י " רק משרתים לנשמות ולצוות עליהם שיהיה נגמר מעשה העבודה והתיקון ע,המאורות ושימושם

 ,נשמות הצדיקים לעבודה שהם באים לסייע ,ל"ש הרב ז" וכמ,והם הענפין שיוצאים עם כל נשמה
הדרכים ' מלאכים לכל נשמה בסוד ב'  והם ב,'גוכי מלאכיו יצוה לך לשמרך ו) תהלים צא יא(ש "כמ

  .ת" עשה ובמצות לבמצותשל העבודה בימינא ומשמאלא 
דנשיקין שהם חיבור המאורות של '  א,הזיווגים'  הנשמות שיש בהם מעשה הם יוצאים מבולכן

 ולכן עיקר העבודה , מחיבור המאורות שמוציאים הדבר לידי גמר מעשהר שלהם וגם"המחשבה ג
 א אבל במלאכים העבודה שלהם רק בסוד הדבור שהו,בנשמות בשני החלקים בדבור ובמעשה

 ולפי שאין גוף למלאכים , שבזה הם מקבלים שפעם,השירה שהם אומרים ומקדשים שמו בכל יום
 אבל , לכן הם בכמות גדולים מן הנשמות והאדם,האור שבהם אינו מתצמצם ומסתיר את עצמו

 ,באמת הנשמות מעלתם גדולה יותר באם יוסר הגוף והמחיצה מהם לאחר פרידת הנפש מן הגוף
 ובזה יבואו כל , כחותיה הם באיכות ובכמות גדולים יותר ממלאכי השרתכלאז הנשמה מגלה 

 .עד כאן,  והבן מאד,ל על נכון"דברי חז

שמחלק בין נשמות , ע טז"ש אבי" פת'ועי,  בשם המים אדירים קז1495 לקמן הערה 'עי
ש כתרין "ה וז"ד ד" לקמן יד ע'ועי. א דבריאה"א דאצילות לנשמות המלאכים באו"הצדיקים באו

א והשני של "האחד של או, בחינות של נשיקין' ש שיש ב"ת דברי הפת להביא א1507כ בהערה "מש
ואילו שרשם , א עלאין"והנה אם כוונת רבינו כאן להדגיש שנשמות הצדיקים שרשם באו. ת"ישסו

שמעלת ישראל גבוהה , ה ואמר אתקין"א ד" לקמן כח ע'עי. הרי ניחא, ת"של מלאכים הם בישסו
  .ג"ואילו המלאכים שרשם בחו, וא בבחינת הקו האמצעיממעלת המלאכים ששרשם בנפש חיה וה

ד לעיל בהערה "הו). ו"לש(א "ד אות כ"ו חלק הביאורים במטי ולא מטי פ"לש'  ס' עי1475
 .ש היטב"עיי, הקודמת
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  .'האי במתקלא סלקא קדמאי בלחודוי וכלא לחד אתחזר ו

נ " ידוע שמתקלא הוא זו-' האי במתקלא סלקא קדמאי בלחודוי וכלא לחד אתחזר ו
 עד שיבא , שזה חסדים וזה גבורות,1476נ הן שני כתובים המכחישים ביניהם" שזו,ומכריע ביניהם

  .)ב"ב ע( ש לעיל" ואז מתבסמן כחדא כמ,ג ויכריע ביניהם" שכולל חו,'הכתוב הג
 שאין זיווג בלתי ,1477ב בלחודוי" קדמאי חו,ל הדעת"ר -ש האי במתקלא סלקא "וז

 לא הוו 1478דעד דלא הוה מתקלא )ב"א ע( ש לעיל" כמ, וכאן התחיל התיקון של המתקלא,דעת
ובגינייהו ' ב בחד מתקלא דכר ונוק" חו)א"רצ ע (1479ז"ש בא"וכמ ,ב" חו,משגיחין אפין באפין

וירא אלקים  )בראשית א ד( ש"וז, 1480' דאלמלא האי לא מתקיימין כו,'כלא אתקיים בדכר ונוק
והשתא משגיחין אפין , 'לא טוב היות האדם לבדו כו )בראשית ב יח( ש"את האור כי טוב כמ

  .)א"יב ע( ל"כנ )א"חגיגה יב ע( לא צדיק ואין טוב א, והכל בדעת, וזהו וירא,באפין
) א"קסב ע(ש בזוהר שלח לך " כמ,לאחד' השתא נכללו כל הג -ואמר וכלא לחד אתחזר 

 וכולן נכללין ,)א"יד ע( ל" כנ1481 וכד הוו תלתא אינון חד, ואינון תלתא,תרין אינון וחד אשתתף
  .)א"יד ע( ש לעיל"כמ'  והוא ו,'כלא כלילין בלישן כו )ב"טו ע( ש למטה" כמ,בדעת

א " שלכן ז,'ה נכללין בו" שי,של השם'  שהוא ו,ל שכולן נכללין בו"ר - ' ש כאן ו"וז
 דהאי )א" עדף רצא(ז "ש בא" כמ,א" והוא ירית אחסנתא דאו,)'ף ג"ח אח"ע( כידועו "ה"נקרא י

רצב דף ( ואמר שם ,1483' ואקרי דעת דהוא סהדותא דתרווייהו כו1482בן נטיל סימנין דאבוי ואמיה
 ומוחא תליתאה ,ואלין מתחברין בתרין מוחין' בחללא דגולגלתא נהירין תלת נהורין כו) ב"ע

 ומתפשטין בכל גופא ואתעביד מיניה תרין גוונין , ואחיד בהאי סטרא ובהאי סטרא,כליל לון
ל שגוון " ור,ש" ע1484'א גווני דאנפוי והוא אקרי דעת כו" ונהיר אנפוי ואסהיד באו,כליל בחדא

 ש"יהש( ש"א כמ" לכן סהיד על או, והוא באנפוי נהיר חוור וסומק, חוור וגוון דאמא סומקדאבא

 ,'אמא מזריע אודם כו'  אביו מזריע לובן שבו כו)א"א ענדה ל(ש " וכמ,'דודי צח ואדום כו ) יה
  .והוא כליל שניהן

  
  .ין רחימין דמתחבקיןֵרְתּה ְּכ"אחתא ומודעתא כלילן דא בדא בי

ב כלילן זה " ידוע שחו-ה כתרין רחימין דמתחבקין "א כלילן דא בדא ביאחתא ומודעת
 , שבשם הוא חכמה}ג"יד ע {ד" והוא יו,1485הבן בחכמה וחכם בבינה )ד"א מ"י פ"ס(  בסוד,בזה

, שהוא חכמה' י הוא י" ומילוי ה,'ג ו"ע' הוא ד'  שה,'ד שהוא ה"ד הוא ו" ומילוי היו,בינה' ה
                                                           

שער הכוונות וכן הוא ב, ישמעאל' כ בברייתא דר"וכמש' ז"זא'י שהנוסח הוא " בכת' עי1476
  .'אפרק עלינו דרוש 

  .ב היו כל אחד לבדו"ולפני המתקלא חו,  הרי הוא הדעתדהיינו המתקלא 1477
  .א"אוממנו יורד השפע שמתקן את ו, א"באשש שהוא דעת עליון " ע1478
ממילא מעתה כל , א עומדים בצורה של דכר ונוקבא"שכיוון שאו, ז"פירוש דברי האד 1479

הוא התחלת ב "ז שכאן בחו"הכוונה היא למה שהתחדש באד' ש"כמ'ולכן ה. העולמות עומדים כך
 .המתקלא בפועל כלומר של בחינות ימין שמאל ואמצע

ובגללם כלם קיימים בזכר ובנקבה ולולא זה , זכר ונקבה' חכמה ובינה במשקל א: תרגום[ 1480
 ]לא היו מתקיימים

 ]'הם א' וכאשר היו ג. ואלה שלש, השתתף אתם' וא, שתים אלה: תרגום[ 1481
 .א" שזהו עניין לקיחתו העטרין מאומשם מבואר, ד"ע' י ו"א על ס" בבהגר' עי1482
ונקרא דעת שכן הוא עדות על , שבן זה לוקח את הסימנים של אביו ואמו: תרגום[ 1483
  .]שניהם

ואילו מהאדרא זוטא , א"משמע מדברי האדרא זוטא כאן שמדבר בבחינת היות העטרין בראש ז
 .לקמן דף רצב משמע יותר שמדבר על בחינת התפשטותו בגוף

מוחות והמוח השלישי ' ואלה מתחרים בב' אורות וכו' חלל הגולגולת מאירים גב: תרגום[ 1484
ומאיר ', צבעים הנכללים בא' ונעשים ממנו ב, ומתפשטים בכל הגוף, כוללם ואוחז בצד זה ובצד זה

 .]והוא הנקרא דעת, א צבעי פניו"את פניו ומעיד על או
כאשר זיווג  .ב"חובין שהזיווגים י מינ' ב ביאר שפסוק זה מכוין לענייןריש העמוד ש'  עי1485

והוא תלוי בעבודת , בגלויאילו חכם בבינה הוא זיווג  ו,והוא תמידי, נסתרהוא זיווג  הבן בחכמה
 .ת" היא ישסו"י"ה" ו,א" היא או"ד"יו" ש,' שם אופן אי"א על ס"בבהגר' עיהנה ו. כלל ישראל
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 וכן ,)'א ב"ח טנת"ע'  ע( כידועד בצורתו "ו"הוא י'  שא,כ חכמה"הוא ג' א במילוי א"וכן ה
 ,אלף בינה) א"שבת קד ע(ש " וכמ,ואאלפך חכמה) )לג לג( א לגאיוב ל(ש "אלף הוא חכמה כמ

ראשית )  זמשלי ד(ש " כמ,1486כ הבן דבר מתוך דבר שהוא בינה" ואח,ל חכמה הוא הלימוד"ר
 וכן ,כ בינה והוא ראשית אלף"ש אלף ואח" וז,1487' ובכל קניניך כו,כ" ואח,חכמה קנה חכמה

בקוצו התחתון '  ובי,)'שער הזיווגים פרק הח "ע( כידוע ו1488דחכמה' מאחריו הוא י' עוקץ של ה
 בגין דהאי ,קשרין' ד דשמא קדישא אתקשר בג" יו)ב"י עויקרא (ש בזוהר " וכמ,1489כלול בינה

 חד קוצא ,קשרין אשתלשלו בה' גין דג ב,ד קוצא חד לעילא וקוצא חד לתתא וחד באמצעיתא"יו
 דהוא רישא דכל רישין והוא קאים על , לאחזאה כתרא עלאה,לעילא דהוא עלאה מכל עלאין

 חד קוצא , ולא מצד כלילותו בחכמה, וזהו מקומו של כתר,ד" והוא כתר קוצו של יו,כלא
ד קוצא " וע,י וכל חד וחד רישא בלחודו,רישין הוו' באמצעיתא דהוא רישא אחרא בגין דג

 רישא אחרא תתאה הוא רישא ,ד עצמו" והיא חכמה היו,1490'דאמצעיתא דא הוא רישא אחרא כו
 ,ד בתלת קשרין" ודא הוא יו, והוא מבועא דמיין דכל נטיען אשתקיין מיניה,לאשקאה לגנתא

חד דחילו ' ובספרא דשלמה כו' ד שלשלת אקרי כהאי שלשלת דאתקשר דא בדא וכלא חד כו"וע
) ד" ועב"דף יא ע( ושם , הרי בינה בחכמה,1491'וחד סתים שבילין וחד נהרא עמיקא כודכלא 

בקדמייתא קוצא חד לעילא וקוצא חד באמצעיתא וקוצא חד ' מאן דבעי למכתב שמא קדישא י
וזהו , ש"ע'  כו1492'ה דלא מתפרשין דא מן דא לעלמין כגוונא דא ה" והא אתמר לבתר י,לתתא

  .1493חכמה בבינה
 ומודעתא בינה ,1494אחתא הוא חכמה - ' ה כו"מודעתא כלילן דא בדא ביש אחתא ו"וז

  .ל"א כנ"ד ה" והן כלילן ביו,אמור לחכמה אחותי את ומודע לבינה תקרא)  דמשלי ז(ש "כמ
  .ל"כלול בחבירו כנ' שא -ש דא בדא "וז

צ ר(ז "ש בא" כמ,רעיתי) ש א ט"שיה(  בסוד,1495שהן נקראין ריעין -ואמר כתרין רחימין 
מאן ' אכלו רעים לעילא כו'  בפסוק אכלו רעים כו)א" עדף ד(ש בפרשת ויקרא " וכמ,1496)ב"ע

                                                           
 .א"שבת לא ע' גמ'  עי1486
  .קנה בינה:] המשך הפסוק[ 1487
 .ס"לומר ישכ 1488
והוא  (ץ בעזקאיטרא בגולמא נעוקוהוא בחינת  , יסוד דחכמהו שזה,ע כב"ש אבי"פת'  עי1489

  ).ב"ע' א ז"ויהל אור ח, ב"ז כ ע"עוד ת' וע, א"מזהר בראשית טו ע
' למעלה וקוץ א' ד קוץ א"קשרים בגלל שלאותו יו' ד של שם קדוש נקשר בג"יו: תרגום[ 1490

, שהוא עליון מכל העליונים, למעלה' קוץ א: קשרים נשתלשלו בו' בגלל שג, למטה ואחד באמצע
, באמצע' הקוץ א. שהוא ראש של כל הראשים שכן הוא עומד מעל כולם, להראות כתר עליון

מהם הוא ראש לעצמו ולכן הקוץ האמצעי ' וא' וכל א, הראשים היו' שהוא ראש אחר בגלל שג
 .]הוא ראש אחר

שכל הנטיעות , והוא מעיין של מים,  ראש להשקות את הגןראש אחר תחתון הוא: תרגום[ 1491
שכן הן , ועל זה השלשלת נקראת כאותה השלשלת. קשרים' ד בג"וזה הוא יו, מושקים ממנו

' חד יראה של הכל ואחד סתום השבילים וא' ובספר של שלמה וכו' נקשרו זו בזו והכל אחד וכו
 .]נהר עמוק

באמצע ' למעלה וקוץ א' קוץ א: 'קדוש בתחילה ימי שצריך לכתוב את השם ה: תרגום[ 1492
 .]'וכו' ובצורה זו ה, ה שלא מתפרשים זה מזה לעולם"וזה נאמר לאחר י. למטה' וקוץ א
 .ה וענין כללותם"לקמן ד'  עי1493
) משלי ז ד(כמה דאת אמר , דא היא חכמה,  ותתצב אחותו:ל" וז.)ו"לש(א " זהר שמות יב ע1494

  ".אמור לחכמה אחותי את"
א "כי זווגם דאו, ל" מים אדירים קז וז' ועי.עליוןהא "אודזיווג של תרין רעין היא ה' הבחי 1495

והוא ממקום יותר גבוה אך , וזה סוד זיווג חיצוני שהוא בלתי הפסק בסוד קיום העולם, היא תדיר
ל "עכ, סוד אור מקיף מאיר בחיצוניות הכלי מרחוק ואינו דבוק בכלי, רק לקיום, ברחוק מקום מאד

 ).ב"יד עש בריש "וכמ,  תמידישאינות "ישסוז לאפוקי מזיווג ד"כ(
 ואמר הנך יפה , דשלמה מלכא תקונא קדמאה דגלי, בספרא דרב המנונא סבא אמר,ל" וז1496

חד שריין לא כחד נפקין כהאי אימא לא אפסיק רעותא דתרווייהו לעלמין '  וכורעיתי מהאי הוא
של רב המנונא סבא אמר ששלמה המלך גילה את התיקון ובספר : תרגום[' וכואפסיק דא מן דא 

יוצאים . אימא זו לא נפסק הרצון של שניהם לעולם' מזה הוא וכו" הנך יפה רעיתי"הראשון ואמר 
  .ל"עכ, ]לא נפסק זה מזה' שרויים כא' כא
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דא אתר עילאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשן לעלמין אלין אקרון ' אינון לעילא כו
ין ואשתכחו לעלמין ברעותא מ וההוא נהר לא מתפרשין לעל,ד ונהר יוצא מעדן עדן" הה,ריעים

ואינון דמשתכחי תדיר ולא מתכסיין ולא מתפרשן דא מן דא אקרו רעים ' כובאחדותא בחדוותא 
  .1497אלין ברעותא באחדותא תדיר' כו

 ששלש מיני זיווגים הן נישוק ,1498כידועשזיווגם הוא בסוד חיבוק  -ואמר דמתחבקן 
 , ושם חיבוק,א" ידים דאתב בהלבש" וחיבוק בחו, בפה1499 נישוק הוא בשרשם,חיבוק וזיווג

  .1500נ ביסוד"וא בזווזיווג ה
 ,הוא'  כי בסוד זיווג יסוד זכר נכלל בנקבה וכללות א,וענין כללותם הוא בסוד חיבוק

 וזהו כלילות חכמה בבינה ובינה ,אבל בחיבוק ידי הזכר נכלל בנקבה וידי הנקבה בזכר
ד י( ל"כנ' הבן בחכמה כו )ד"א מ"י פ"ס( א נחלק לשנים בסוד" וידוע שכ,ה"ל בי" כנ1501בחכמה

פ בשני הידים של זה בזה ושל " לכן נכללין זה בזה ב,1502והזיווג בשני הפרצופים שלהם, )ב"ע
רוחין דאכללו בנשיקין ' ד, )ב"קמו ע( תרומה' ש בפ" וכן הוא בשרשם בסוד נשיקין כמ,זה בזה

  .1503כמנין אהבה
 1504 מיני זיווגים שם}ד"יד ע {כ ששני" והענין שם ג,בסוד אהבה - כתרין רחימין  ש"וז

' נשיקה דרחימו אתפשט לד) ב"דף קמו ע(ש בפרשת תרומה " וז,)ב"א ויד ע"יד ע(ל "כמש
 וכד האי , כל חד וחד כליל בחבריה,רוחין אינון בנשיקה' ד' רוחין אינון כחדא כו' רוחין וד

 וכד מתחברין בדביקו ,רוחא כליל באחרא וההוא אחרא כליל בהאי אתעבידו תרין רוחין כחדא
 והחיבוק הוא ,א ששם שרשן" והנשיקין הוא בא,ל"ק בשרשן כנ"ל בסוד י והוא הכ,1505'חד כו

 ואי תימא ,מאן ישקני ההוא דסתים גו סתימו עלאה )זהר תרומה( ש שם" כמ,ל"ב עצמן כנ"בחו
ח סתימא דכל סתימין לית מאן דידע ליה " ת,סתימא דכל סתימין ביה תליא נשיקין ונשיק לתתא

ואתערו '  סתים דלא אתגלי בר בחד שביל דקיק דאתפשט מניה כוואיהו גלי מניה נהירו חד דקיק
א בפה רק שהתערות הנשיקין הוא "ל הנשיקין באמת בא" ר,1506'דסליקו דנשיקין ביה תליין כו

  .ל" וכאן הוא בסוד החיבוק כנ,1507 ושם התחלתן בשורש, שמתערין לשרשם,א"באו

                                                           
זהו ? "'למעלה וכו"מי אלה ', אכלו רעים למעלה וכו" 'אכלו רעים וכו"בפסוק : תרגום[ 1497
 ,אלה הם הנקראים רעים,  העליון שם הינם באחדות ובשמחה שכן לא מתפרשים לעולםהמקום

ונמצא לעולם ברצון באחדות , ואותו נהר לא מתפרש לעולם , עדן- ד ונהר יוצא מעדן"הה
אלה ' וכו" רעים"ואלה שנמצאים תמיד ולא נחפים ולא מתפרשים זה מזה נקראו . 'ובשמחה וכו

 ].תמידברצון ובאחדות ] נמצאים[
ע קצת מה "וממילא צ,  כאןצ"ליסוד זה אינו אלא מלשון הספד יתוראיש ,'א ז"ח או"ע ' עי1498

  .'כידוע'כוונתו בנקטו בלשון 
  .א" בפה דאא" של או1499
  .א" דא1500
 .ב"כ בביאור ענייני ההתכללות של חו"מש' מ ד"ח מול" ע' עי1501
 .ת"א וישסו"או' כלו 1502
' שד, 'ד ו"ן ומ"ש מ" בפתכן ו'מ פרק ד"ח מול" ע'יוהנה ע. כלומר ארבע, אותיותה כמנין 1503

הזיווגים שיש ' שד ,ג"ב עא ע"ו ביאורים ח"לשב' ועי". הבן בחכמה וחכם בבינה"אלו הינם כעניין 
כמנין אותיות ' הם דהרי  ,ע"בפ'  וכל א,לזכר' הנוקהבל  ו,'שיש הבל הזכר לנוקבנשיקין הם 

  ).אם כי הלשון שם מגומגם קצת, ג"ב לו ע" אור חו הוא מיהל"לכאורה מקורו של הלש (ה"אהב
 .כלומר בנשיקין 1504
רוחות ' ד. 'הרוחות האלה כאחד וכו' וד, רוחות' נשיקה של אהבה מתפשטת לד: תרגום[ 1505

ואותו האחר כלול בו , וכאשר זה הרוח כלול באחר, מהם כלול בחבירו' וא' כל א, הם בנשיקה
 .]'דביקות יחד וכווכאשר מתחברים ב', רוחות כא' נעשו ב
ואם נאמר סתימה של כל . אותו שסתום בתוך סתימה עליונה? מהי נשיקה: תרגום[ 1506

אין מי שמכיר , סתימה של כל הסתומים: בא וראה. בו תלויות הנשיקות ונושק למטה, הסתומים
' דק שמתפשט ממנו וכו' ממנו מאיר אחד דק סתום שאינו מתגלה חוץ משביל א, אותו והוא גלוי

 .]שהנשיקות תלויות בו, מתעורר שעולהו
ולא , הרי הזהר שם מדבר על היות הנשיקין מעוררים את היכל האהבה, אינו מובן לכאורה 1507

  .ע מהי ראיית רבינו ליסוד הזה מדברי הזהר"כ צ"וא, נזכר שם ענין החיבוק כלל
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  .שתא נפקין מענפא דשרשא דגופא

מפתחא  )ב"טז ע( ש למטה"ל דעת דכליל שית כמ" ר-דגופא שתא נפקין מענפא דשרשא 
ומתחברן בחד רישא ) ב"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ,1508ק"א ו" והוא פנימיות של ז,דכליל בשית

ועייל לגו דגופא ומלייא כל אינון אדרין ' דעמיקא דבירא דכתיב בדעתו תהומות נבקעו כו
כ מתפשט "שהדעת שרשו בראש ואח וידוע ,1509ד ובדעת חדרים ימלאו"ואכסדראין דגופא הה

 ומתמן אתמשיך ועייל ,א ואתעביד מוחא אחרא"ז שם ועייל ברישא דז"ש בא" כמ,1510ענף בגוף
 והשורש נשאר תמיד למעלה ,1513)א"דף קלו ע(ר " ובא1512ב"דף רצג עב וכן ,ל" כנ1511'לגו כו

  .1514כידועוהענף מתפשט למטה 
                                                                                                                                                                      

דברי הזהר וממילא יש ב, הוא יסוד דאבא" שביל דקיק"ואולי אפשר לבאר בכוונת רבינו שה
מיני ' שיש ב' ד ו"ן ומ"ש מ" פת'עי: אמנם נראה לי ליישב הדברים באופן אחר וכדלהלן. א"רמז לאו
  . לאחר הזיווג' וא, קודם הזיווג שמתעורר על ידי ראיה' א, נשיקין
 שהם זיווג פנימי ,'ישקני מנשיקות פיהו וגו) ש א ב"שיה(ש "הנשיקין הוא מפה לפה כמ: ל"וז

 והוא מה שמראה אהבתו אליה והיא ,ב שלו"היסודות דחו' ן של הזכר והנקבה שהם בשל חיך וגרו
 שהנשיקה מראה היחוד , ברוחא דיליה עם רוחא דילהקשרז נעשה " ועי,מראה אהבתה אליו

כ לזיווג "ז הם מתעוררים אח"י היחוד שנעשה ברוחין שלהם עי" וע,קה שביניהםחזוהאהבה ה
 וכשהולד ,הרוחין שלהם נכללים יחד' יהם ומתערבים יחד וגם ב ואז יוצא הטיפה משנ,הגופני

, מתבנה נכלל בו טבע האב והאם וגם המדות המושרשות ברוחין שלהם נקשרין ברוח של הבן
הבן בחכמה ) ד"א מ"י פ"ס(רוחין בסוד ' ה שהם ד"אותיות אהב'  הם כפולים בסוד דוהנשיקין

ת הם " וישסו,ת"א עילאין וישסו" או,מדרגות' ים לבא הם נחלק" ונודע כי למעלה באו,וחכם בבינה
 כן הוא וכמו, א עילאין הם מדרגה בפני עצמה"כ או" משא,א ונעשים עצם מעצמיו"המתפשטים בז

ב שלהם ששם כל הכחות בשכל ובחושים אלא "בכל אדם למטה שהמוחין שבהם הם במדרגת חו
 לפניו ומעוררת מחשבתו אל תא מקושטי שרואה אותה והי" וכשחושב להזדווג ע,לא בפועל גופני

 והוא , שלהםבהי הנשיקין מה שהיה במחש" אז נעשה יחוד במחשבה שלהם ומתגלה ע,הזיווג
 וסוד המחשבה שלהם הם חכמה ,י יסודות שלהם שהם חיך וגרון שמהם הנשיקין"ב ע"גילוי חו

ג שבזה מגלים יחוד  והם נשיקין הראשונים שקודם הזיוו,א עילאין"דידיה ודידה שהם בסוד או
 אז יוצא הטיפה מכלל גוף האברים שלהם בפועל גופני ,כ בעת הזיווג ממש"ואח, המחשבה שלהם

 והם הנשיקין השניים שבשעת הזיווג שמתלבש בשעת ,ובו מתלבש האהבה ויחוד הרוחין שלהם
אל הבינות שלהם שהוא ציור המחשבה וגילוי ' ת שלהם שהם ב"הזיווג ממש הוא במדרגת ישסו

ס שבו שהוא כל " ובזה נמצא הולד מתבנה בכל הכחות של האב והאם ממש מכל הי,שהפועל ממ
  . ל"עכ, פרצופו בגוף ובנפש

א עילאין דלא "והם בבחינת או, ש שהנשיקין של חיך וגרון הם שרשיים"ונראה מדברי הפת
יותר מקום להבין יש כבר , אם כן. ומעיקרא כך היה צריך להיות זיווג דחיבוק, מתפרשין לעלמין

ל שהחיבוק הוא הנשיקין הראשונים שמעוררים את "את שיטת רבינו בהבנת דברי הזהר שצ
 .ע"וצ, הנשיקין הפנימיים

  .א הכללי"ק דאצילות הרי הוא פרצוף ז"דהיינו ו 1508
" 'בדעתו תהומות נבקעו וכו"של עומק הארמון שנאמר ' ומתחברים בראש א: תרגום[ 1509

ובדעת חדרים " זהו שנאמר. א את כל אלו החדרים והאכסדראות של הגוףועולה לתוך הגוף וממל
 ".]ימלאו

 ודעת , אלא שדעת דאבא נשאר במוחין,א"דעת כלול מדעת דאו, ל"ב וז"ו ע"ט לקמן ' עי1510
, ל"מיני הדעת וז' בענין ב כ לבאר בעניין" משש שבירה יז"פת' ועי. דאימא הוא דעת המתפשט

 הוא בעת שעושה בפועל באברי דעת המתפשט וה,בה קודם המעשההוא כענין המחשדעת עליון 
דעת הנשאר בראש הוא בסוד ו ,'גופו ועושה הדבר בדעה והשכל והוא נקרא המתפשט בגופא וכו

ק ונבואה וגילוי "השכר שהוא גילוי רוה לה מהנהגת הזמן ורק בבחינת שלמותעב למ"הנהגת עוה
  .ל"עכ, התורה

 ].'א ונעשה למוח אחר ומשם נמשך ועולה לתוך וכו"ועולה בראש של ז: תרגום[ 1511
 ומוחא תליתאה כליל ןן בתרי מוחייאלין מתחבר: ל"וז, ב"ל רצב ע"ס וצ"נראה שהוא ט 1512

: תרגום[ן ניה תרי גווניי מביד בכל גופא ואתעין ומתפשט, ואחיד בהאי סטרא ובהאי סטרא,לון
ומתפשטים בכל , וחד בצד זה ובצד זהומח שלישי כולל אותם ומא, אלה שמתחברים בשני מוחין

ר מדבר "והאד, ן"א שיורד לזו"וזה מדובר על הארת דעת בין או, ל"עכ, ]צבעים' הגוף ונעשו ממנו ב
  .א"ק דז"א שיורד לו"על הדעת פרטי דז

 ,מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא שרייא עלייהו ודרי בהו: ל"וז 1513
 ואתמליין מתרין סטרין כל ,בין האי חללא ובין האי חללא) א מדוריה"ס(יה והאי חללא שרי חלל

 ,מתפשטין בכל גופא להאי סטרא ולהאי סטרא'  ואילין ג,ד ובדעת חדרים ימלאו" הה,אינון אדרין
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 שנקרא ,ינו מראשם רק מגופם ודעת א,1515א"ב הן מראש או" חו,א"מוחין דז' וידוע שג
כ בהתפשטותם בגופם של אב " ואח,טפין ממוחין של אב ואם'  כי בזיווג נפקין ב,דעת המתפשט

 טפה שלישי של , ואותו שיוצא מגופו הוא הדעת, שהזרע יוצא מכל גופו, מגופם1516ואם מתמצה
 למעלה  וכן הוא, שהדעת בראשם וענפיו בגופם, שרשם בראש1517זרע והיוצאת מגופם בסוד

  .בכל זיווג בכל פרצוף
 ,א"ת של א" לכן מלביש לת,1518א"ק של א" שיצא מו,ה כאן בתחלת יציאת הדעת"וכ

) א"דף קכג ע (1519ש בפרשת משפטים" כמ,ת בדעת הוא" ולכן ת,ק"ת כולל ו" שתכידוע
 תרין עטרין דהוו גניזין 1522 וזהו,1521 עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו, בדעת אתתקן1520מעוי

 ששם דעת ,א" והן גניזין במעוי דאו, שכולל שני עטרין,ואחסינו לבן שהוא דעת ,בגווייהו
מסטרא דאבוי הוה גניז בגויה '  תרין עטרין כו)א" עדף רצא(ז "ש בא" כמ,ל"המתפשט בגוף כנ

 וכלהו מתעטרין ברישיה , ומסטרא דאימא חד עטרא דאקרי גבורה,חד עטרא דאקרי חסד
וביה ' וההוא אב כו) ב"דף רצב ע( שאמר שם ,1524 דקרדינותא והן אוירא דכיא ובוצינא,1523'כו

 לפי ,1525'האי אוירא ואתכליל לבוצינא דנפיק מבוצינא דקרדינותא דגנוז במעוי דאימא כו
 שרשא דגופא הוא דעת ,ש מענפא דשרשא דגופא" וז,שבמעים הוא הדעת שמתפשט בגוף

 לכן לא נחשב ,ת"ת והוא פנימיות ,1526 מדעת שבראש, ענפא הוא דעת המתפשט,שבראש

                                                                                                                                                                      

מחלל השלישי יוצאים אלף : תרגום [ובאינון אחיד כל גופא ואחיד בהו גופא מכל סטרוי ובכל גופא
וזה החלל שורה חללו בין חלל זה לבין , סדראות שהדעת שורה עליהם וגר בהםאלפים חדרים ואכ

' ואלה הג, "ובדעת חדרים ימלאו"זהו שנאמר . צדדים כל אלה החדרים' חלל זה ונתמלאו מב
ובאלה מאוחד כל הגוף והגוף מאוחד בהם מכל צדדיו ובכל , מתפשטים בכל הגוף לצד זה ולצד זה

 ].הגוף
 אמנם במה ,ל שם"ז' נסירה זח " רבינו את דברי הרב בעג מביא"דף לט ען הנה יעויין לקמ ו1514

וכן  מ שיהיה והארתו נמשכת למטה"שהודעתיך פעמים רבות כי כל דבר שבקדושה שרשו קיים בכ
 'ועי, אחרונה שבה' שמכל פרצוף שמתלבש בתחתון אינו יורד אלא בחי, ש"ה וז"ג ד" לקמן ל ע'עי

 והנה דברי רבינו לכאורה .'האחרונה שבה היא עטרת היסוד דנוק' הבחיש, ה וזהו"ג ד"ע' לעיל י
ג "כה עוכן , ב"א וע"טז עא "ביאורים חשעיקרה המובאת בו "לשה הינם אסמכתא גדולה לשיטת

עניין המובא בכל המקומות , של בחינה תחתונה על הבחינה העליונה ממנה שכל התלבשות ,ד"עו
חלקי אותה שאר אילו ווצאת מאותה הבחינה העליונה הי על הטיפה זרעית אינה חלה אלא

  .כ"ע,  במקומם הראוי להם בלא שום הסתר על ידי התלבשות כל שהוא למעלהיםנשארהבחינה 
  .כלומר שזהו שרשם אמנם יציאתם היא דרך היסוד 1515
  . שם עניינו באמת סחיטה מכל הגוף, מ בקרבנות העוף"לשון מיצוי מצינו ד 1516

ב "ר וק"שמבאר את דברי רבינו כאן בדרך ההשתלשלות של אמ, ד"א לד ע"ו כללים ח" לש'עי
  .בחוט השדרה הוא נהפך להיות מים, מה שבמוחין הוא אור) ד פרק ט"ן ומ"ח שער מ" ע'עי(

 .)ו"לש(ל ביסוד " צ1517
ולכאורה הביאור הוא שמדובר כאן על , על מה קאי" וכן הוא כאן"מאי , כ נהירא"לא כ 1518

ואז טיפת היסוד , שכן בה כלול הדעת המתפשט, א"זו שיצאה מקומת אטיפת היסוד שהיא 
  .ע"וצ, ת אמנם לכאורה אינו מספיק"מלבישה את הת

וזהו מה , ק בכללות"ק אלא הו"ת הפרטי שבו"ת איננו הת"שמשמע שת, ש בלשון הזהר"ע 1519
 .שנתקן בדעת

  .448לעיל הערה  ' עי1520
 .]מעיים נתקנים בדעת ועולים בראש ונתקנו ונתפשטו בפנים: תרגום[ 1521
  .'עייל ברישא'כ "כלומר מש 1522
ומצד של , שנקראת חסד' מצד אביו היתה גנוזה בתוכו עטרה א' שתי עטרות וכו: תרגום[ 1523

 .]שנקראת גבורה וכולם מתעטרים בראשו' אמא עטרה א
  .א"ואילו דף רצב מדבר בשרש הדעת במוחין דא, ן דאצילות"משמע שדף רצא מדבר בזו 1524
ונכלל בנר שהוציא מהנר החשוך הגנוז במעיים של , ובאותו אויר' ואותו אב וכו: תרגום[ 1525

 .]אמא
 ודעת ,א אלא שדעת דאבא נשאר במוחין"דעת כלול מדעת דאו, ל"ב ז"ו ע"טלקמן '  עי1526

 .ל"עכ, דאימא הוא דעת המתפשט
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ובפרשת ) ב" ודף רצב עא" עדף רצא(ז "ש בא" כמ,ת נקרא דעת" והת,1527ע"לספירה בפ
  .1529 דאקרי תפארת והרבה מקומות,' כו1528משפטים שם דעת

  
  .ה" לישן דא סתים בין י1530לישן ממלל רברבן

 ,א" ואמר הלשון של א, מפרש מהו הדעת- ה "ן לישן דא סתים בין ילישן ממלל רברב
 1531'ל' בין ח}א"טו ע {' והזיווג בדעת הלשון ו,ב בפה" ששורש חו)ד וענין רצוא"ג עי( ל"כנ

ש " וכמ,)ג וענין"יד ע( ל"ב כנ" ששם חו,1532והלשון הוא מתפשט בגוף ומכריע בין הידים
 פשיטותא דתפארת דכל , דעת גניז בפומא דמלכא דאקרי תפארת)א"קכג ע( בפרשת משפטים

 ואמר שם גופא דמלכא אתפשטותא ,1533' ימלאו כוםעת חדריגוונין אתאחדין ביה דכתיב ובד
  .1534דתפארת דגוונין ביה מתחברן

 ג" ופ)א"מ(ב "פי "ש בס" וז,)ב"ה וזה סוד כ"ב ד"ע' ט( ל"ש כנ"ד הן אמ"וידוע שחב
 שני הכפות הן ,ש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים'מ' שלש אמות א,)א"מ(

, )ב"עויחי רכ  זהר(  שדינין מתערין מינה, חכמה זכות ובבינה חובה,ב ימין ושמאל" חו,הידים
א " וידוע שכלל הזיווגים של כל האצילות הן באו, והוא הלשון,ודעת לשון חק מכריע בינתים

 ,1535ג"ח ובינה ה" ובחכמה ה,א הוא בחסד והיא בגבורה"א מלבישין את הידים דא" ואו,נ"ובזו
 1537'ג בנוק" וה,א"ח בז"כ ה" גם ובה,1536כידוענצח והיא בהוד  הוא ב,א"ה דא"נ מלבישין נו"וזו

 1538ס בלימה כמספר"ע) ג"א מ"פ(י "ש בס" וז,נ יסוד" ובין זו,ב מכריע הדעת" ובין חו,כידוע
 והן , במילת הלשון ובמילת המעור, וברית יחיד מכוון באמצע,עשר אצבעות חמש כנגד חמש

 גדול )א"טו עערכין (ש " וז,1539ית המילהבר'  וא,ברית התורה'  א,שני בריתות של התורה
 שאונס ,שקלים ובמוציא שם רע מאה'  באונס ומפתה נ,האומר בפיו יותר מן העושה מעשה

 וזה חומרו של ,א" ומוציא שם רע פגם במילת הלשון באו,נ"ומפתה פגמו במלת המעור בזו
גים שמתחיל בפה  בכל הזיוו, והוא דעת שמבריח מן הקצה, שפוגם בזיווג העליון,שון הרעל

 ,ב" ומזווג בין חו,כידועכ מתלבש עיקר הלשון בגוף " ואח, בסוד נשוק,א"בסוד זווג של א
דף (ש בזוהר בראשית " כמ,אל תתן את פיך לחטיא את בשרך)  הקהלת ה(ש " וז,ומסתיים ביסוד

 למיתי להרהורא בישא 1540 דלא יהיב בר נש פומיה,אל תתן את פיך לחטיא את בשרך) א"ח ע

                                                           
ד היעלמותה של הדעת "ע ,א"ב עכן הוא בדף  ו,117 בהערה ד"עזה לעיל א זכרנו עניין  1527

 וממילא בספירות הראשונות אינו  בעולם התיקוןאלא דעת אינו נמצאשהן מצד זה , מהספירות
ברים לעולם והללו כידוע מחו, א"אובין חבר ל הוא הן מצד זה שכל תפקידו של הדעתו, שייך כלל

 .שהרי תועלתו לעולם עומדת, וממילא אינו נגלה תפקידו על ידי חסרונו
  .גניז בפומא דמלכא:] המשך הציטוט[ 1528
 אלא ,א בשם שמים ולפעמים בשם אויר"לפעמים עד, ל"א וז"י טו ע"א על ס"בבהגר'  עי1529

 . כ"ע, ת זה מלבר וזה מלגאו משה ויעקב"שזה בסוד הדעת וזה בסוד ת
  .א"ואילו כאן עוסק בדעת המתפשט בא, א"דלעיל עניינו דעת המתפשט בז' נפקיןשתא ' 1530
  .כנגד שיניים' היא כנגד חיך ול' שח, )א" יד ע לעילנזכר(ב "ח יט ע"תז'  עי1531
  .א" התלבשות אומקום ,א"ידים דא דהיינו 1532
והתפשטות התפארת בכל הגוונים , דעת נגנז בפה של המלך הנקרא תפארת: תרגום[ 1533

 ]. ימלאוםובדעת חדרישנאמר , אחדים בוהמת
 .]גוף המלך הוא התפשטות של תפארת שמתחברים בו גוונים: תרגום[ 1534
  . דהיינו עטרין דדעת1535
  .137לעיל הערה '  עי1536
  . דהיינו עטרין דדעת1537
 .א"ח כ ע"א על תז"הגרוכן הגירסא בב, מספרבא היא לכאורה "ש שגירסת הגר"ע 1538
כי ' וכוהתלמידים , ל"א ז"ז מז ע"א על ת"בבהגר' ועי. ז"מו "פ י"א על ס"ענינים בבהגר ' עי1539
 ,בנים מצד החכמה שהוליד להם'  ותלמידים נק,מצד הגופים'  והענין כי בנים נק,בנים' הם נק

 אלא שזה מוליד , ששניהם הם דעת המוליד, והן ברית הלשון והמעור,והוא רוח הפנימי דבהן
 ומכאן כמה כח הדיבור , והדבור שהוא רוחני מוליד רוחני, הזרע שהוא גופני מוליד בגופני,בגופני

  .ל"עכ, וכן כבוד רבו קודם לאביו' ש נמצא האומר בפיו כו" וז,שמוליד בנים רוחנים
 כ שהפה"אלא בע. ט מזהיר את הפה"כ מ"א, הרי הרהור איננו בפה אלא במחשבה, וקשה 1540

והמחשבה הוא שמחשב מה לדבר אבל , ל"ג וז"י י ע"א בס"בבהגר' ועי. ב שבראש"הוא תולדת החו
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 ,ל הוא הדעת"ש לישן ר" וז,' למיחטי לההוא בשר קדש דחתים ביה ברית קדישא כוםיהא גריו
ז הוא "וכ )ד"יד ע( ל" ושם הלשון הוא הדעת כנ,ואמר ממלל שזיווג העליון הוא בסוד הדיבור

 ,כידוע) ב דתהלים י( לשון מדברת גדולות ,1541ששם הכל הוא בסוד גדולות )שם( ל" כנ,א"בא
על זיווגם  )ב"יט ע( ח שם"ש בתז" וז,ז"ר וא" ובא,)ב"לד ע( ה"ש בפ" דיומין כמושם הוא אריכו

  .ש רברבין" וז,ל"כנ' ל'ו' שהוא זיווג ח, וכחול ארבה ימים,דפה
א " ולפי שזיווג דז, וכלול בנוקבא,1542שהוא יסוד דדכורא -' ואמר לישן דא סתים כו

כ בדעת שהוא תמיד סתום בין " משא,ה לכן יסוד פעמים נגל,)א וכן התחלת"ע' ב( ל"לפרקים כנ
  .א"או

  .אבאר האיך הוא סתום) ה סתים לאימא"בד ג"טו ע(ולקמן  -ה "ש סתים בין י"וז
  

אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתוב ידו ' זה יאמר לה) ישעיה מד ה(דכתיב 
  .ובשם ישראל יכנה יכנה ממש' לה

 שיקראו כל ישראל ,ל"בר לע זה הפסוק מד–יכנה ממש ' אני כו' דכתיב זה יאמר לה
 ,1544ת דאבהן" שהן חג,טיפין דמוחין'  וידוע שכל הנשמות הן מג,1543א במדרגתו" וכ,'בשם ה

 ובתקונים )ב" קיט עבמדבר( ש בזוהר" וכמ,1545ד" שהן חב,)ט השמות י(בסוד והייתם לי סגולה 
  .חלקים'  ולכן יתחלקו לג,בהרבה מקומות

תהלים ( בסוד כלם בחכמה עשית ,כולל כל השם שהוא ,בסוד חכמה - אני ' זה יאמר לה
'  ומניה אתבניאו ואשתלשלו כו,קיימי כלהו' על י) ב"דף י ע(ש בזוהר ויקרא " כמ,)ד כדק
ד אפיק כלא " לבתר יו, שלימו דכלא ושמא קדישא אשתכלל ביה ואשתכח סתים בגויה1546ד"יו
כלא '  כוה האי חכמ)א"עצ דף ר(ז " ובא,1547'ד עקרא ושרשא ושלימו דכלא כו"אשתכח דיו' כו

כ "ד ובג" וכלא כליל ביו)ב"רצ ע( ושם ,1548'לא אתכליל אלא בהאי דכתיב כלם בחכמה עשית כו
' דכלא כו} ב"טו ע{ד וסיומא " מהאי יו, ביתא דכלא, אב לאבהן שירותא דכלא,אב אקרי לכלא

  .1549 וביה סתים כלא דכלא שמא קדישא,שירותא וסיומא דכלא חכמה אקרי
א " ונכנסת בראשו של ז,1550נחתא רביעא על בנין בינה דהיא - שם יעקב וזה יקרא ב

) ב"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ,1552י דילה נעשין גופא דיליה" שנהכידוע ,1551ונעשית עצם מעצמיו

                                                                                                                                                                      

י הדבור משיגין ציור הדבור והוא "מ ע"מ'  וכווהרהור הוא שמצייר דבור בהרהור, אינו מצייר דיבור
 .ל"עכ, ההרהור
 .שם הכל הוא בגוון של גדלות, א"שאין מושג של חרבן ותיקון בא 1541
  .ג"א כד ע"ל אור ח יה' עי1542
 -  "וזה יקרא בשם יעקב" , אלו צדיקים גמורים-  "אני' זה יאמר לה"י "פ שם ברש"כמשמ 1543

 אלו הגרים - "ובשם ישראל יכנה" , אלו בעלי תשובה-  "'זה יכתוב ידו לה" ,אלו קטנים בני רשעים
  .ש"עיי'  וכום"מעכו

טיפין ' ת ג"ח נכללים בחג"ה, ל"ב ז"ע רלג ע" ב'ועי. ר"חדה "שלשת הצדדים ה כלל כלומר 1544
  .כ"ע, דנפקין ממוחא חילא דתלת נקודין

 .ד" חבמהר דמוחין ה" החדכלומר 1545
 .ד כתוב כאן במילוי"ממילא מובן עניין היות היו, עילאיןא " אוהוא" ד"יו" 1546
והשם הקדוש , ד שלימות הכל"יו. 'וממנו נבנו והשתלשלו וכו, עומד הכל' על י: תרגום[ 1547

ד עיקר ושרש ושלמות "נמצא שיו' וכו, הוציא את הכל' לאחר י, ו ונמצא וסתום בונשתכלל ב
 .]הכל

כלם בחכמה עשית "הכל לא נכלל בו אלא בזה שנאמר עליו ' אותה חכמה וכו: תרגום[ 1548
 ".]'כו

התחלה של הכל והבית ]שייך ה[אבל לאבות , ולכן נקרא אב לכולם' והכל נכלל בי: תרגום[ 1549
ההתחלה והסיום של הכל הנקרא חכמה ובה סתום הכל ' ד וסיום של הכל וכו" יוומאותו. של הכל

 .]שכן הכל הוא השם הקדוש
כדין , ובשעתא דהדרא ויתבא רביעא על בנין לתתא לינקא לון: א"זהר תרומה קכז ע'  עי1550

בזמן שהיא חזרה וישבה ורובצת על בניה למטה להניק : תרגום[' איהי קיימא בדיוקנא דאת ם
 ,אמאי אקרי תבונה ולא בינה: ב"ז רצ ע"אד' ועי. כ"ע, ]'ם כך היא עומדת בצורה של אות מאות

 ה ההיא שעתא אקרי תבונה"ת דאינון ו"ן וב" בגין ב,אלא תבונה אקרי בשעתא דינקא לתרין
לכן , אלא תבונה נקראת בזמן שהיא מניקה שנים, למה היא נקראת תבונה ולא בינה: תרגום[
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 ומתמן ,א ואתעביד חד מוחא" ועייל ברישא דז, דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא1553ואפיק חד נהרא
 ,1554ד ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן" הה,ן נטיעאן ואשקי כל אינו,אאתמשיך ונגיד בכל גופ

  .ש יקרא בשם יעקב שהיא נקראת בשמו" וז,ש" ע)ב"צ עדף ר(ש שם "א כמ"ל הגן הוא ז"ר
 וידוע ,)ג"יג ע( ל"ב כנ"והוא דעת שכולל ח -ובשם ישראל יכנה ' וזה יכתוב ידו לה

  .1555 ישראל,ת"שדעת הוא פנימיותו ועיקרו של ת
ש בדף " כמ,א נקרא ישראל בסוד הדעת" כי ז,שהוא שמו ממש -ש יכנה ממש "וז

 ישראל שלימותא , יעקב לאו שלימותא, יעקב תתאה ישראל עלאה,ב"ע )תרומה קעה זהר(הקודם 
 ולכן ,כידועג של הדעת שאז שלימותו "ו והח, שהמוחין נכנסין בו, והוא כששלם בדעת,דכלא

מ "ש בר" וז,דעת בשם ישראל יכנה שלימותא אבל ב, שעדיין אינו שלם,בבינה אמר בשם יעקב
 ,1556ש בזוהר" כמ, דאימא ינקא ליה, והוא כשהוא בסוד יניקה, יעקב נוקבא,)ב"רסו ע( א"סוף ח

 שהדעת הוא זכר ,מ שם"ש בר" כמ, אז נקרא ישראל דכורא,ג נכנסין בו"כ בגדלות כשהחו"ואח
  .)ב"רצב ע( ז"ש בא" כמ,דירית תרין חולקין בסוד זכר

 והוא ברזא דמחשבה ,1557 דכל אמירה בלחישו,בחכמה יאמר שהוא בלחישוואמר 
ויאמר חילא דאתרם ארמותא בחשאי מרזא ) ב"דף טז ע(ש בזוהר בראשית " כמ,שהוא חכמה

 1559 והוא בהתפשטותה למטה,1558 ובבינה אמר יקרא בקלא דאתגליא,ס ברזא דמחשבה"דא
 ואמר ,פיק אתעביד קול דאשתמע לברמאן דנ ש שם" כמ, אז יקרא,ש יקרא בשם יעקב" וז,כידוע

                                                                                                                                                                      

, כ"ה ואח"ג ד"לקמן יז ע' ועי, כ"ע, ]אז היא נקראת תבונה, ה"ת שהם ביחד ו"ובן "ב] כאשר הם[
 .א הנמצא במדרגת יניקה"שהמדובר כאן הוא בז

א היא דווקא כאשר "י דבינה לז"שירידת נה, ו"א ט"ש ז"וכן פת, 'ח מוחין דצלם א"ע ' עי1551
נכנסו וכאשר  .אור מועט בהםי למעלה ונשאר "נסתלקו האורות של נהשכן , י דילה אור"אין בנה

י דתבונה נעשה בבחינת "נה, ל"ז' א א"ש גדלות דז" פת'ועי.  עצם מעצמיויתא נעש"י דידה בז"נה
 עצם הדברים  שהםא כי כן סדר המאורות שיש בהם"גשר ובית קיבול וכלים מכילים להביאם לז

 ונמצא שמאחר ,וןויש מהם מדרגות צינורות וכלים אמצעיים שיביאו עצם הדברים מעליון לתחת
יהיה דרך ומעבר אל המוחין עצמם לכן הם עצמם נעשים עצם אשר י נתצמצמו באופן זה "שנה

אשר  כי הם שייכים אליו מאחר שנסתלק מהם עיקר ההדרגה ,א"מעצמיו ונטפלים ונקראים בשם ז
סוד  ,ל"וז'  שם שם ו'ועי. ל"עכ, שייך בערכו לבד)ש(א ונשאר רק מה "הוא למעלה מערכו של ז

 שם פנימיות 'ועי. ל"עכ, ס שהם נתרוקנו ונעשו עצם מעצמיו"י דיש"כ נה"י דתבונה שבו ג"הנה
שהמה , ב"א וע"א כג ע"ו כללים ח" לש'ועי. א"שכאן למעשה נמצאים האחוריים דאו' וחיצוניות י

  . ס"א ואין מקבלים תיקונים מא"הופכים להיות עצם מעצמיו של ז
ומאידך , ן"א מתפשטים עד סוף זו"שמצד אחד כתוב שאו, שהקשה, ג"א ל ע"ו כללים ח" לש'ועי

ז שכן אינם יכולים להתפשט "כ לכאורה הדברים סותרים זא"גיסא מבואר שהמה קצרי קומה וא
ן היא גופא הופכתם להיות כעצם "שהתפשטותם בתוך זו, ומיישב. ע"וצ, א"כשיעור קומת ז

  .ש"א וממילא אין נחשבת קומתם כלל וא" און ולא נקראים בשם"ולכן בטלים לזו, מעצמותם
ג פרק  ח פנימיות וחיצוניות"ע' ועי, ו"רחהזה המכבר נסתפק בש' מוחין דצלם זח "ע'  עי1552

  . של המוחיןקרומותי היא ה"הנהש
א ליתן לו "שכאן רואים שאבא יורד עם תבונה לראש ז, ה ומתכסיין"ד ד" לקמן טו ע' עי1553

 .מוחין
' א ונעשה למוח א"ועולה בראש ז, שיוצא ונמשך להשקות את הגן' אהוציא נהר : תרגום[ 1554

 ].ד ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן" הה,ומשם נמשך כל הגוף ומשם לכל אלו הנטיעות
  . יעקב מלבר משה מלגאו,ב" כט עז" ת' עי1555
 אלא תבונה אקרי בשעתא דינקא לתרין בגין ,אמאי אקרי תבונה ולא בינה: ב"ז רצ ע" אד1556

אלא תבונה ? למה נקראת תבונה ולא בינה: תרגום [ה ההיא שעתא אקרי תבונה"ת דאינון ו" ובן"ב
 ].אותה שעה היא נקראת תבונה. ה"ת הם ו"ן וב"בגלל שב' נקראת בזמן שהיא מניקה לב

 ,יצחק אמר אמור אל הכהנים בלחישו'  ר, אל הכהניםאמור ,ל"ב וז" פח עאמור זהר ' עי1557
  .ל"עכ, הני בלחישו כך אמירה דלהון בלחישוכמה דכל עובדיהון דכ

ובבינה . ס בסוד המחשבה"והרמתה היא בשקט מסוד דא,  כח שמרומם-" ויאמר: "תרגום[ 1558
 .]בקול הגלוי" כבוד"אמר 

 .ת"ישסו' דהיינו בחי 1559
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ש בזוהר " וכמ,1560כידועומה תעשה לשמך הגדול  )יהושע ז ט( ש" כמ,בשם שהיא נקראת שם
 כדין , כיון דברא אלה ואסתלק בשמיה ואקרי אלקים,' מאי בשם יקרא כו)א" עדף ב(בראשית 

 ב  הזהרהקדמת( ש שם למעלה"ז כד אתפשט לתתא בשם יעקב כמ" וכ1561'בחילא דשמא דא כו

 לבניינא קיימא )1562א ראשיתא"ס( בניינא עמיקא דנפיק מגו מחשבה ואקרי מי שירותא ,)א"ע
 עמיק וסתים בשמא לא אקרי אלא מי בעא לאתגלייא ולאתקרי בשמא ואתלבש ,ולא קיימא

 וברזא דא ,הכי הוא שמא דאשתתף תדיר' ואשתלים בשמא כו' בלבוש יקר דנהיר וברא אלה כו
 ,ש" ואז נקראת בשם ע,א" באלה שהוא ז,ל בסוד השיתוף מי שהוא בינה"ר ,1563אתקיים עלמא

  .1564 דעמיה נקראת בשם,ש וזה יקרא בשם יעקב"וז
כ בלחישו בסוד החכמה " גא והו,1565 החסדים שבדעת,ברזא דחכמה -ואמר וזה יכתוב 

 אלא שהוא יותר ,1566ש"ש כתיבה ע" דחכמה נקראת ספר ע)א"ע' ב( ש לעיל" וכמ,שנקראת ספר
 אלא שדעת ,א" שדעת כלול מדעת דאו,' ואמר יכתוב ידו לה, לכן הוא בדעת,1567גלה מאמירהנ

 אל החכמה ,'ש יכתוב ידו לה" וז,1568 ודעת דאימא הוא דעת המתפשט,דאבא נשאר במוחין
 , ושם בשם ישראל יכנה, דעת דאימא שמתפשט בגוף, ובשם ישראל יכנה,שנשאר אצל החכמה

 ז"ש בזוהר בהרבה מקומות ובא" וכמ,)ה"ה וכ"ד ד"יד ע( ל"ש כמ1569ת" דדעת הוא ת,יכנה ממש
  .1570ש"ע )א"רצא ע(

 וזה יקרא בשם יעקב דא , דא חנניה,אני' זה יאמר לה) א"דף נז ע(מ "א' ש בפ"וז
ד " טפין דחב,אבהן'  שהן בסוד ג, ובשם ישראל יכנה דא עזריה,' וזה יכתוב ידו לה,מישאל

מסטרא דשלשה } ג"טו ע{ והן , זהו חנניה מישאל ועזריה,אחזה בסנסיניו) א"חלק צג ע(ש "כמ
ולכן חייכו כלהון ממה דאמר , )א"חולין צב ע(יד הנשה ג' ש בפ" כמ,שריגין אברהם יצחק ויעקב

'  ואמר שם בההוא מלה דכלהו חייכין בה אשזיב לאינון צדיקייא כו,ש בזוהר שם"מישאל כמ
 והענין .1571'א נורא וקטל לון שביבא דנורא כותאנא כלהו דהוו חייכין ממלה דא אתוקדו בההו

 הרשע לחנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן בוכדנצרבשעה שהפיל נ, 1572רבי פסחיםש בע"כמ
ה בכך שאתה שר ברד והכל "ל גבריאל אין גבורתו של הקב"א' האש עמד יורקמי שר הברד כו

ל "א' קדיח מבחוץ כו אלא אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים וא,יודעין שמים מכבין את האש
 וזה ,קטל הימון שביבא דנורא' דכתיב כו' י ואקדיח מבחוץ לשרוף כו" רשתב וכ,ה רד"הקב

 וכן עזריה אמר ,דימינא ששם מים והן מכבין אש'  שחנניה אמר בסט,הענין ששחקו על מישאל
ש " וז, ולכן שחקו עליו,דשמאלא בינה שהיא אש'  אבל מישאל אמר בסט,דימינא' כ בסט"ג

                                                           
דדכורא בה ' ל דשם הוא לעולם בנוק" ר,ל"וזמה שמו ה "ד ג"ז קכט ע"א על ת"בבהגר ' עי1560

שם כידוע וכן בינה '  ומלכות נק,ונודע בה שהיא מדכורא' טפה דדכורא נצטייר בנוק וכן ,אתגלייא
  .ל"עכ, ]א"זהר תצוה קסב ע [לשמך הגדול

כך בכח של , וכיון שברא אלה והסתלק בשם ונקרא אלקים' וכו" שם יקרא"מהו : תרגום[ 1561
 .]'שם זה וכו

 .נמחק המוסגר זהי של ספר "כתבאמנם , א בסוגריים"הס' נוס גם בזהר שלנו 1562
הוא התחלה לבנין עומד ולא " מי"בנין עמוק שהוציא מתוך המחשבה ונקרא : תרגום[ 1563

ונתלבש בלבוש , ונקרא בשם, רצה להתגלות, "מי"לא נקרא אלא , עומד עמוק וסתום בשם
ובסוד זה . כך הוא השם שהשתתף תמיד' והשתלם בשם וכו'', וברא אלה וכו'מהכבוד שמאיר 

 .]לםהתקיים העו
  .'בשם'או אז מכונה , א"כלומר שרק כאשר תבונה משתתפת עם ז 1564
 .א"דהיינו הדעת שבין או 1565
 .עיין שם, על שם כתיבה 1566
 .הוא יותר גלוי מאמירה, ל"הרי הוא בחינת ספר וכנ, דעת דחכמה, לומר לך 1567
 ,ת"היא דעת דישסו" דעת דאימא"ואילו , א"היא הדעת שבין או" דעת דאבא" ,לומר לך 1568

  .דעת האלה' בחי' ב שלעתיד לבא יתאחדו ב"ב עח ע"כללים ח' ועי, והוא גופא טעם התפשטותו
  .ת" פנימיות התכלומר 1569
המתפשט  היינו דעתו ,"בן"כ מכונה "ת וע"דעת היא הת ש,מתבאר החידוש הזהשש "עיי 1570

 .א"בין אוהדעת שולא 
, כולם שהיו: למדנו. 'ובאותו הדבר שהכל צחקו בה ניצלו אותם הצדיקים וכ: תרגום[ 1571

 ]צחקו מדבר זה נשרפו באותה האש והרג את אותו הניצוץ של אש
  .)ו"לש (ד" עלזדף ' ש רבה ז" ובשיה,' עוד באגדת בראשית ז' ועי,א"קיח ע] פסחים[ 1572
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ואמר שם ' אתוקדו כו' ש תאנא כלהו כו" וז,'ואקדיח כו' אלא ארד כו' גבריאל הכל יודעין כו
 פתחו ,ל במאן מלה מאלין מלין דאמרו אלין תלתא אשזיב לון"א) א"נז ע אחרי מות( זהרב

  .1574 לכן רצה שר הברד לירד,דמים'  והוא סט,ל בשל חנניה" ר,1573'ואמרו וידעו כי אתה שמך כו
  

  .ו כלא כלילן בלישן"אני אחתא וכלא אתמר ביק' להזה יאמר 
 הוא דרגא דחכמה שנקראת אחתא ,'ל זה יאמר כו" ר- עד כלילן בלישן ' זה יאמר כו

  .ולא רצה להאריך, )א"יד ע( ל"כנ
 ,ב ודעת כולל שניהם"ש למעלה שהן שלשה דרגין חו"ל כמ"ר -ואמר וכלא אתמר 

  . לכן לא פירש אלא חכמה לבד,ניהם בדעת השני בבינה ושלישי שכולל שסוקוממילא פ
 וכן הפסוק ,א" שהן תרין עטרין דאו,דרגין בדעת' ג דאמר ב"ל אע" ר- ו"ואמר ביה

 ולכן כלן ,1576 דבן ירית תרין חולקין דבן ובת,דרגין'  אינן אלא ג1575מ" מ,דרגין' כולל בו ב
ארבע אינון כמה ' ין כונהור' בחללא דגולגלתא נהירין ג) ב"רצב ע(ז "ש בא" וכמ,ו"כלילן ביה

 ונהרין ועאלין רוילבתר מתחברין בסט' דאמינא אחסנתא דאבוי ואמיה ותרין גניזין דלהון כו
ל שכל אלו הן רק " ר,ו"ש ביה" וז,ש" ע)א"רצא ע( וכן אמר שם ,1577'בתלת חללי דגלגלתא כו

  .ל"ו כנ"יה
 )א" עדף רצא (ז"ש בא" כמ,כלילן בדעת לבד' ל וכל הג"ר -ואמר כלא כלילן בלישן 

וכד בעי לאכללא כלא בהאי אתכליל והאי אב ואם ובן אקרון חכמה ובינה ודעת בגין דהאי בן 
 דכתיב , והאי בן אקרי בוכרא, דהוא סהדותא דתרווייהו,נטיל סימנין דאבוי ואמיה ואקרי דעת

לת חולקין  וכד אתרבי בעטרוי נטיל ת, ובגין דאיהו בוכרא נטיל תרין חולקין,בני בכורי ישראל
  .1578וכלא חד מלה והאי והאי הני ירותא דאבוה ואמיה ירית' כו

  
  .סתים לאימא דהא אתפתחת ליה דנפיק מינה

 ,1579 שהוא יסוד דדכורא,ל הלישן סתים לאימא" ר-עד דנפיק מינה ' סתים לאימא וכו
  .1581ל" כנ1580 וסתים יסוד דידה,דעייל בנוקבא

 רשתש בפ" כמ,ז באימא וממנה יצאשדעת גנו -ואמר דהא אתפתחת ליה דנפיק מינה 
 , אתפתחת)ועל ידיו( י" וע,כמו עובר בבטן אמו'  וההוא דעת גניז באימא כו1582משפטים שם

                                                           
וידעו כי "פתחו ואמרו , ניצלנו' ל באיזה דבר מאלה הדברים שאמרו אלה הג"א: תרגום[ 1573

 ".]אתה שמך
  .)ו"לש(ש "ש בזהר שם ע" כמ, אלא שניצולו בשל מישאל,יה כן אבל לא ה1574
 .המוחין 1575
  .ולכן הוא שאין מייחסים לדעת אלא ספירה אחת ולא שנים 1576
ירושה של אביו ואמו , הם כמו שאמרנו' ד', הארות וכו' בחלל הגולגולת מאירים ג: תרגום[ 1577

 .]חללי הגולגולת' ים בגואחר כך מתחברים בצד ומאירים ועול', ושני אוצרות שלהם וכו
וזה האב ואם ובן נקראים חכמה ובינה , בזה נכלל, וכאשר צריך להיכלל הכל: תרגום[ 1578

לפי שזה הבן לוקח סימנים של אביו ואימו ונקרא דעת שכן הוא עדות על שניהם ובן זה , ודעת
ל בעטרות וכאשר גד. חלקים' ולפי שהוא בכור לקח ב, "בני בכורי ישראל"שנאמר , נקרא בכור

 .]וזה וזה הם ירושה של אביו ואימו יורש' וכולם דבר א' חלקים וכו' לקח ג
ים בתוך יסוד י וק, עיקר הדעת הוא יסוד דחכמה, והכלל,ל" וזג"א כד ע" יהל אור ח' עי1579

 ושם , אינו אלא בדעת יסוד שלה,ת" והתגלות הבינה בז, לכן נקרא על שמה,דבינה דלא מתפרשין
  .ל"עכ, 'וצינא וכועטרה דגבורה מב

וזהו אחד , מזיווגםרשים ו פלעולם אינםא ש"בין אוהעומד  דעת ו שזה,א" ב ע לעיל' עי1580
ז משמע שהדעת היא "פ לפי"עכ). 1527ל בהערה "וכנ (אין לו שם כספירה בפני עצמוש מהטעמים

ד "כד עריש  ח"א על תז"בבהגר' ועי. אין פתיחה המגלה אותוולעולם , א"בעצם סתומה בזיווג או
 דעדיין לא זמינא , וכאן הוא עדיין זיווגא, וממנה יצאה הבוצינא, האי קו המדה שבה סתים,ל"וז

. ל"עכ, 'ד בלישן סתים לאימא כו"ש שם בס" כמ, ואין בה הגוונין כי עדיין לא נגלה הדעת,לאולדא
ש " פת'ועי. עניינו זיווג דחיך וגרון" סתים לאימא"ש, ה גו תהומא" דא"ע' ח כ"א על תז" בבהגר'ועי

  .שפירש שזהו בדווקא בשעת העיבור, א יב"ז
 לא יןאין נראלעולם תמידי ביניהם לכן הוא  שהזיווג מתבאר שמכיווןש ש"עו. א"טו ע 1581

פתחה לו היא כן סותם אותה שו אשר וזה, מחוברים יחדלעולם הם שכן יסוד אמא ולא יסוד אבא 
 .ה החדש במעשה בראשית"בתיקון אור המ
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 והוא ,1583 והוא המפתח דפתח לה וסתים לה, והוא פטר רחם דילה,ל"שהוא בוכרא דילה כמש
 בקדמיתא )ב"כ ע( 'ש בתיקון ה" וכמ, דהוא פתח וסגיר,ש בתקונים" וכמ,1584ענין יעקב ולאה

ם " ואמר שם מ,'מן המדה איהי אתפתחת כו'  וכד אתפשט קו דאיהי ו1585ם סתימא"איהי מ
 ובזמנא )ב" עלו( ט"וכן בתי} ד"טו ע {,1586'כו'  ודא ו, מאי ניהו פתח,סתימא מפתחא דילה

 ואמר בפרשת בראשית ,1587'דאיהו מפתחא דסתים לה כו' ו' ם סתימא אתפתחת כו"דההיא מ
י אגליף ההוא סתימאה קדישא גו מעוי דחד טמירא דנקוד בנקודה דנעיץ  גליפ)1588ב" עדף ג(

 וההוא גניז כלא בהיכלא , כמאן דגניז כלא תחות מפתחא חדא,ההוא גליפו אגליף וטמיר ביה
' בההוא היכלא אית תרעין עובד סתימו ואינון חמשין כו' ההוא מפתחא סגיר ופתח כו' חדא כו

 וחד אתר דקיק לאעלא ההוא מפתחא ביה ולא אתרשים אלא ,גו אינון תרעין אית מנעולא חדא
ומתחברן בחד רישא דעמיקא דבירא ) ב"דף רפט ע(ז "ש בא" וכמ,ש" ע1589'ברשימו דמפתחא כו

 והוא יסוד דבינה שנקראת תהום ,'ל תהום הוא יסוד דנוק" ור,1590דכתיב בדעתו תהומות נבקעו
ש תהומות " וז1591'הום התחתון יסוד דנוק וכן ת, ונבקע בדעת)ב"י טז ע"שער מאמרי רשב( רבה

  .'כו
  

אבא יתיב ברישא אימא באמצעיתא ומתכסיין מכאן ומכאן ווי למאן דגלי 
  .ערייתהון

 -אבא יתיב ברישא אימא באמצעיתא ומתכסיין מכאן ומכאן ווי למאן דגלי ערייתהון 
 והיא , והיא מלבשת לאבא מטיבורו ולמטה,1592ל שאימא מתפשטת למטה רביעא על בנין"ר

 תבונה אקרי )ב"דף רצ ע(ז "ש בא" כמ, מטיבורה ולמטה1593א שהוא הדעת"מתלבשת בז
 וההוא שעתא אקרי תבונה דכלא כליל באלין ,ה" בן ובת דאינון ו,בשעתא דינקא לתרין בנין

                                                                                                                                                                      
 , אלא דעת גניז בפומא דמלכא, מאי פומא, בהו תלייא פתיחותא דפומא, ופומא:א"קכג ע 1582

ובדעת חדרים ) משלי כד ד( דכתיב , דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה,דאקרי פשיטותא דתפארת
 אדרין ואכסדראין וכד אתער נהירו דביה  ומלייא כל, וההוא דעת הוא גניז באימא ומלכא,ימלאו

אלא דעת גנוז בפה של ? מהו הפה, בו תלוי פתיחת הפה, והפה: תרגום [ה"ונפיק כדין אקרי פה יהו
ודעת "שכן כל האוצרות וכל הצבעים מתאחדים בו שנאמר , המלך ונקרא התפשטות של תפארת

 כל החדרים והאכסדראות וכאשר וממלא את, ובאותה הדעת הוא נגנז באימא ומלך" חדרים ימלאו
 .]ה"מתעוררת ההארה שבו ויוצאת אז נקראת פה הוי

 . סתומה או פתוחהימאהוא המכריע אם אהרי  דהיינו הדעת 1583
 לקמן 'ועי. ומשם הוא שיוצא הולד, סתומה הרי היא תבונה' כוונתו למ' לאה'באמרו כאן  1584

שיעקב ולאה הינם היסוד הכללי כלומר האחוריים ) 1778ד בהערה "הו(ו "ב בהערת הלש"יח ע
  .א"דאו

ש "והוא כאשר האמא יורדת לרביעא על בנין כמ,  שעניינו תבונה1592כדאיתא בהערה  1585
 .רבינו לקמן

היא נפתחת , מן המדה' מתפשט קו שהיא ווכאשר , ם סתומה"בתחילה היא מ: תרגום[ 1586
 .]'והיינו ו, הפתח, ומה זה, סתום המפתח שלה, ם"מ' וכו

 .]היא המפתח הסותם אותה' ו' ם סתומה נפתחת וכו"ובזמן שאותה מ: תרגום[ 1587
  .ב"א ב ע"יהל אור ח'  עי1588
בתוך מעיו של אחד נסתר שנקוד , חקיקות נחקקות באותה סתומה קדושה: תרגום[ 1589

וכולו גנוז  . 'כמי שגנוז הכל תחת מפתח א, ודה שנועץ אותה חקיקה שנחקקת וטמונה בובנק
באותו היכל יש שערים העושים סתימות והם ' אותו מפתח סוגר ופותח וכו. 'וכו' בהיכל א

דק להעלות בו את אותו המפתח ולא ' ומקום א' תוך אלה השערים יש מנעול א' חמישים וכו
 .]פתחנרשם אלא ברושם של המ

 ]בדעתו תהומות נבקעושל עומק הארמון שנאמר ' ומתחברים בראש א: תרגום[ 1590
' ועי. דהיינו בלשון רבים" תהומות"ולכן נקט בלשון , א"נפתח על ידי דעת דזאשר אף הוא  1591

 .'מכיוון שכל מציאותה היא נוק' שלא נמנה מלכות דנוק' ח שער הירח פרק ג"ע
, ובשעתא דהדרא ויתבא רביעא על בנין לתתא לינקא לון ,ל"א וז"זהר תרומה קכז ע'  עי1592

שרביעא זו , ה ואחר כך"ג ד"לקמן יז ע' וכן עי, ל"עכ, רביעא' כדין איהי קיימא בדיוקנא דאת ם
  .עניינה יניקה

 .א" דהיינו בדעת דז1593
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 תבונה כלא 1596א" ע רצאבדף ו,1595 והיינו תבונה,1594 וכלא חד כללא,ה" בן ובת אינון ו,אתוון
 , דאימא ודאי רביעא ולא אתגלייא, ולא אשתכח אב ואם אלא באימא,ה"כללא דבנין בן ובת ו

  .1597אשתכח דכללא דתרין בנין אקרי תבונה
  . בין אב לבן- ש אבא יתיב ברישא אימא באמצעיתא"וז

 ובן מכסה אותה מטיבורה ,שהיא מכסה אותו מטיבורו ולמטה - ומתכסיין מכאן ומכאן 
 ז שם"ש בא" כמ,1598כ שם"מ בינה ג" מ, אלא אבאג שמשמע שלמעלה אינו" ואע,כידועולמטה 

 כיון דאמר כי אם לבינה תקרא אמאי ,כתיב כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך )א"רצא ע(
ה " י,1599א ובן" בינה או, הי מנייהו עלאה בינה עלאה מתבונה, אלא כלא כמה דאמינא,לתבונה
כ למטה עם " וכן אבא מתפשט ג,1600ב"צ עדף רב וכן אמר ,' ובן בגווייהו תבונה כלא כו,אב ואם

אתגליף האי חכמתא ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה ) ב"דף רפט ע(ש שם "תבונה כמ
 ,ש"ע'  כו1602א"אתגליף האי חכמתא ואתמשך ועייל ברישא דז'  כו1601א"גנתא ועייל ברישא דז

כלל  ונ1603 ולמטה אבא נקרא על שם אימא,אלא דלמעלה אימא נכללת באבא ונקראת על שמו
  .כלילן דא בדא )א"יד ע(  שאמר לעיל,הבן בחכמה וחכם בבינה )ד"א מ"י פ"ס( ס" וז,בה

 1604ס"פ ונקראין כלן א"ק עד טיבורו יוצאין אורות אח" בא,וכן הוא בכל הפרצופים
 שאורות אזן הוא עד ,כידוע דיקנא יקירא 1605פ והן"חכ אורות א"א יוצאין ג" וכן בא,ק"ש א"ע

 והן דיקנא שערות , ואורות פה עד הטיבור,ת" שליש ת,טם הוא עד החזה ואורות ח,שבולת זקנו

                                                           
ואותה שעה היא , ה"הרי הם ו, בניה הבן והבת' תבונה נקראת בשעה שמניקה לב: תרגום[[ 1594
 .]'ה והכל בכלל א"הרי הם ו, שכן הכל כלול באלו האותיות בן ובת,  תבונהנקראת
עליה קאי כאן בלשון הספרא אינה אימא עילאה " אימא"בפשטות כוונת רבינו לחדש ש 1595

 אדרא מדברהמבאר ש ש,'א י"ש או"פתב' עי, ביתר ביאור. 'אמא תתאה'אלא היא תבונה המכונה 
בכל שיעור קומת התבונה מדובר אין  שכאן ,'א ז"ש ז"פת' יוע, ת"א מתלבשים בישסו"אוש באופן
 . בלבדעל יסוד דתבונהאלא 

 .והוא דבר שלא התחדש בדף רצ, החידוש בדף רצא הוא שתבונה מכונה אמא 1596
שאימא , ואין נמצאים אב ואם אלא באימא. ה"ו, בן ובת. הכל כלל הבנים, תבונה: תרגום[ 1597

  .]לל הוא ששני הבנים נקראים תבונהשהכ, נמצא. ודאי רובצת ולא מתגלה
ולכן נקראין . שהרי הוא פנימיותם, ן"ת חשוב כמוחין דזו"שזיווג דישסו', ח זיווגים ב" ע'עי
 . א"נ ולא דאו"שכן זיווג זה הוי בכלל זיווג דזו, ת בנין בלשון הזהר כאן ולא אבהן"ישסו

 . א עלאין"כוונתו לאו' אבא'באומרו  1598
וכן , א" דהיינו או- ה "שכן תיבת בינה יש בו י, א ובן"מצא רמז לאובאותיות של בינה נ 1599

 .ש במים אדירים"ע, ה וקרינן בינה"ב ד"ז רצ ע"וכן הוא באד. ממילא כדאמרן, ן"אותיות ב
  ." בן בגווייהו,ה"ם דאינון י"ב וא"א" :ל"וז 1600
הרי הוא , שזו שיטת רבינו בהבנת עניין הדיקנא, ה ואמר אחסין"ד ד" לעיל דף ג ע' עי1601

  .תולדת המוחין הללו
א "ועולה בראש ז, שיוצא ונמשך להשקות גן' נחקקת חכמה זו והוציאה נהר א: תרגום[ 1602

  .]א"ונמשכת ועולה בראש ז, נחקקת אותה חכמה' וכו
 .ג"ע'  לעיל ד'ועי, א הוא דעייל"כלומר דעת דז

 ,'א י"ש או"פת' ר עיוביתר ביאו. ת"היינו ישסו' למטה'א עילאין ו"היינו או' למעלה' 1603
שהוא (שני  עיבור יינו ה"למטה"אילו  ו,)א"שהוא נובע מזיווג או(ראשון  היינו עיבור "למעלה"ש

 ).ת"נובע מזיווג ישסו
ויש , ק הוא עולם מלא ושלם ממש"מביא מכאן ראיה שאש ,ב"א מד ע"ו ביאורים ח"לש 'עי 1604

א "ף דא"ק לאח"ף דא"א מדמה את אח"שהרי הגר, כמו באצילותממש הפרצופים ' יכל בחאת בו 
  .דאצילות

ק "נחשב בכלל עולמות דא) ק"ף דא"שהם אח(שעולם העקודים , ד"א כא ע"ו כללים ח" לש'עי
, ק"ז אין פרסא בינו לבין הא"מאחר ועכ, וזאת. התפשטויות והסתלקויות' על אף שיצאו ממנו בב

ו ביאורים " לש' ועי.לאחדק " ואהעקודים לכן נחשבים . ממנוואדרבה עולה תמיד למעלה לינק
ק "שכן עולם העקודים הם בכלל הא, שזהו הטעם לחסרון העיגולים בעקודים, ד"א טו ע"ח

ב שלפעמים עקודים "ב מט ע" ביאורים ח'ועי .כ"ק חשובים כעיגולי העקודים ג"וממילא עיגולי א
 . ביניהםשכן עולם זה הוא ממוצע, ס"נחשב בכלל האצילות ולפעמים בשם עולמות הא

 הזקן ,ק"בא כן למעלה בשורש, ל"ש נקודות יב ז" פת'עי. )ו"לש( ועוד ד"ה ע וכן הוא לעיל 1605
 המתפשטים בסוד שלמות הנצחיי בסוד ,בו סוד הדרכים והנתיבות של עומק מחשבה עליונה

 .ל"עכ, ג נהרי דאפרסמונא" למעלה מהנהגת הזמן שהוא בסוד י,קיבול שכר שלעתיד
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יקירותא דכלא מאודנין נפקא , )א"יח ע( ב"ש לקמן פ" כמ, שהן כלל הדיקנא,עד שיבולת זקנו
 ומזל ,1607 ובו נכלל אבא1606 ומזל העליון עד החזה,ל סביב כל הפנים כולו" ר,בסחרנהא דבסיטא

 ומגעת עד 1609 ומשם מתחלת אימא,1608 שאבא מגיע עד החזה,תחתון עד טיבורו ובו נכלל אימא
יג (ל " כנ,נ"א וזו" שלכן בכללות הפרצופים והשמות אינן נחשבין אלא א, ובמזלא כלילן,טיבורו

 ,הפרצופים} א"טז ע{ וכן הוא בכל ,1610א נקראו ובמזלא תליין ואתכלילן"ש א"א ע"שאו) ב"ע
 , האצילות מתחיל מטיבורו ולמטה,ק"וכן בא ,1611 ולכן נחשבין,נ"ומטיבורו ולמטה מלבישין זו

 והטעם כי בכל פרצוף , ואין נחשב בכלל הפרצוף,1612והענין כי מטיבורו ולמטה הוא לבר מגופא
 ולכן כל הפרצופים שעד , ומסלק כל האורות למעלה מן הפרסה,1613פרסה מחלק בטיבורו

שם כי בטלים הם לנגדו  רק שאין נחשבין בו , כי כל שלמטה כלול בשל מעלה,הפרסה נכללין בו
 וכן באימא מטיבורה ולמטה , ומשם ולמטה אמא,בשם אבא'  וכן כאן באבא עד טיבורו נק,שם

) 1614ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,'א מטיבורו ולמטה מלביש אותו נוק" וכן בז,כידועא "בשם ז
  .)משלי ה ה( 'דעשיה רגליה יורדות כו'  עד שנוק,1615ע"ש בי"ע ונקראת ע"בבי'  ונוק,ש"ע

 אז ,ו מאמא"ל מי שגורם בחובו שאבא יסתלק ח"ר - ואמר ווי למאן דגלי ערייתהון 
כג ( ב"ל סוף פ" כמש,' אז ערות אמך כו, ומי שגורם שיסתלק אמא מעל בנין,' כו1616ערות אביך

  .ש"ע )ב"ע
  

י שליט דכר "בנ(ויאמר אלקים יהי מארת ברקיע השמים שליט דכר בנוקבא 
  .וצדיק יסוד עולם) משלי י כה(דכתיב ) בנוקבא שלימו דכר ונוקבא

 רק אחר תדשא , פסוק זה אין כאן מקומו-יסוד עולם ' ויאמר אלקים יהי מאורות כו
 ויהי מאורות כניסת מוחין ,א"שתדשא דשא הוא יצירת ז, 1617ש לקמן" וכמ,ש בתורה" כמ,דשא

 אלא שבא לגמור ,)היה י" בד)ב"לג ע( ה"ה כתיב ויאמר ובפ"בד) א"כו ע((ג "ש למטה בפ" כמ,בו
 , וכן יסוד נקרא רקיע, רקיע הוא דעת, יהי מאורות ברקיע השמים, והענין,א"ולפרש פרצופי או

                                                           
והנה מדברי . וןתלקענחש נחש בריח ו'  בבחיהמזלין הם' ב ש,ב"א עט ע"ים חו כלל"לש'  עי1606

ל "וכן בא בדברי האריז. רבינו כאן משמע שמזל עליון יורד עד החזה ואילו מזל תחתון עד הטבור
' א ה"ח א"בעכ הרב "ל סותרים את מש"אמנם דברים אלו של האריז. 'א ג"ב והולדת או, א א"באו

שם , 'ו' א ד"והולדת או' כללים כלל אושער ה ,א"לא עדף ד ו"ל עדף י "מאמרי רשבכן שער ו
  . הרי הוא טיבורא דליבא, ת" בחצי תחדכאיימים תהמזלין מס'  שבנתבאר

 ,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" גיע עד הטבורלפעמים יורד ומגאמנם  ,ון עיקרו רק עד הלבעלישהמזל 

שכן כל המשכת המזל עליון להיות כאורך , 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

 .)ו"לש ('וכן מזל עליון כו' מ אבא כליל כו" ומ,ג" עח לעיל ' עי1607
 ).א עט"ו כללים ח"לש(א עלאין "ו לאבא עילאה הכולל אוכוונת 1608
 ). א עט"ו כללים ח"לש(ת "כוונתו לאימא תתאה הכולל ישסו 1609
ר רק "י באד" שני פרצופים אלו לא הזכירם האלקי רשב,א"או, ל"וז' א פתח א"ש או"פת'  עי1610

למה ותיקון בשביל  רק בגדר הש,ע"אינם נחשבים לפרצופים גמורים בפ'  כי אלו ב,וטעמו, ז"באד
 .ל"עכ, נ"זו

  .א"ע בעלי שמות מיוחדים המחלקים אותם מא"כפרצופים בפ 1611
עד ו ובורי מטא"מלביש את אא " שכתר דז,א"לקמן יח ע' ועי, ב" זהר בראשית כא ע' עי1612

  .א" דארגליןה "ה ,י"כנגד נהא "הספירות התחתונות דז' אילו ט ו,רגליוסוף ל
בכל עולם האורות שתחת הפרסה הם מצומצמים והם , ל"וז' ש פרצופים ה" פת' עי1613

, שכל זמן שעוד לא נפרס הפרסא, א"א כה ע"ו כללים ח" לש'ועי. כ"ע, נחשבים על שם התחתון
האורות שתחת מקום הפרסה חשובים כחלק בלתי נפרד מעיקר הפרצוף ואין להם בחינת לבר 

 .מגופא כלל
  .'ת"תאנא אתפשט האי ת': ל"וז 1614
 .ולמטה' קמטבור דנו 1615
  .דהיינו מתחת לטיבור 1616
 שזהו ',כ פי"ה וע"ג ד"כה ע' ועי. דהיינו זריעת הזרע בבטן אמא, ש כתיב"ה וז"א ד"כ ע 1617

 .א"עיבור דיקנא דז
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 ושם ,א" בדעת דז1618 וכאן הוא ביסוד העליון, ובהרבה מקומות)ב"א ע( ש בהתחלת תיקונים"כמ
 ,'רות תקוני נוק וגבו, חסדים תיקוני דכורא, שהן תיקוני דכורא ונוקבא1619נכנסין חסדים וגבורות

תאנא האי תפארת כליל ) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,'אלא שנכנסין כולם בו והוא נותן לנוק
 ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר ונקיב לסטרא אחרא ותקין מעוי דנוקבא ,ברחמי וכליל בדינא

 ,ל רקיע" ר, וניתנין ברקיע השמים,כידועג הן המאורות " וחו,1620בסטרא דדינא ואתתקנו מעהא
 , שניהם שוין,ויעש את שני המאורות הגדולים )בראשית א טז(  ושם,א" ז, של השמים,דעת
 ,1622חרי מותוא 1621ש בזוהר בראשית" כמ, בסוד האל הגדול,כ את המאור הגדול חסדים"ואח

 וזה , ונכנסין בנוקבא1623 שמיעטו עצמן, הגבורות, ואת המאור הקטן,רארלממשלת היום בדו
  שניהם בסוד, וניתנין תחלה לדכורא בדעת שלו,הו מיעוטה של לבנה וז,לממשלת הלילה נוקבא

 מאי ירותא דא תרין עטרין דהוו גניזין )א" עדף רצא(ז "ש בא" כמ,והוא ימשל בך) בראשית ג טז(
 ומסטרא דאמא , דא מסטרא דאבוי הוה גניז בגויה חד עטרא דאקרי חסד,בגווייהו ואחסינו לבן

 ,וכלא נטיל בן דא וירית כלא'  מתעטרן ברישיה ואחיד לון כו וכלהו,חד עטרא דאקרי גבורה
 ברא ירית לאבוי ,פ מכאן ברא ירית ולא ברתא" ועכ,והאי ירית לברתא וברתא מניה אתזן

  .1624 כמה דכתיב ומזון לכלא ביה, ומניה אתזן ברתא,ולאמיה ולא ברתא
 )בראשית מא מ(  כמו,'ששני מאורות ניתנין בו והוא נותן לנוק - ש שליט דכר בנוקבא "וז

י תפארת הוא רק הארה " שע,י היסוד" ונתינת הגבורות בעצמם הוא ע,ועל פיך ישק כל עמי
 ומזה אשתיל כל גופה ואורותיה בדעת ,כידוע שזהו סוד הזיווג ,י יסוד נותן לה" וע,1625לבניינה

ק יסוד וצדי'  שנא,עומד וצדיק שמו' הארץ על עמוד א) ב"ב עחגיגה י(ש " וז,1626 הכלכידוע
} ב"טז ע{ שנקראת עולם ,' שמשם נבנה עולם הנוק, והוא יסוד דדכורא,) כהמשלי י(עולם 
  .ש כאן דכתיב וצדיק יסוד עולם" וז,)ב"א קמח ע"זהר ח( כידוע

  
  .ד בתרין ונהיר ומעבר לנוקבא"נהיר יו
ר  נהי,)ב"א טו ע"טו ע( ל"ד חכמה כנ"ל יו" ר-ד בתרין ונהיר ומעבר לנוקבא "נהיר יו

 ,ונהיר בדעת באלו שני המאורות, )ה ויאמר אלקים"א ד"טז ע( ל"א כמש"ואתמשיך ברישא דז
 חסדים דכורא וגבורות ,' דכר ונוק,ד" והן ו,את שני המאורות הגדולים )בראשית א טז( ש"כמ
 )ב"כג ע( ב"ש לקמן פ" כמ,1627ד נהיר בהם" והיו,ד" והן מילוי של יו,)א"טז ע( ל" וכנכידוע' נוק

  .ש שם"כמ'  ווי כד אסתלק האי כו,ד"כלילן ביוד "ו

                                                           
  . דהיינו יסוד דבינה1618
אמנם . שוה' שם קומת הדכר והנוק". המאורות הגדולים"א הרי הם "דהיינו עטרין דאו 1619

ומכח אחיזתו זו ). ג" לעיל ד ע'עי(א "א ושם נאחז הסט"נסים בזג של הדעת המתפשט הם נכ"בחו
ה "ב ד" לקמן טז ע'ועי, 1389לעיל הערה ' ועי, "המאור הקטן"והיינו בחינת ' מתחדש מיעוט לנוק

  .ד"נהיר יו
תפשט רחמים בזכר ועבר וניקב וה, תפארת זו כלולה ברחמים וכלולה בדין, למדנו: תרגום[ 1620

 .]לצד אחור ותיקן את המעיים של הנקבה בצד הדין ונתקנו מעיה
  ".ם"ואת המאור הקטן אלהי, ה"את המאור הגדול יהו: "ל" וזא"כ ע 1621
אלא רק בפרשת . איברא לא מצאתי לא שם ולא בזהר אחרי מות, י כתוב פרשת אמר"בכת 1622

 .א"צו דף לא ע
  .1619לעיל הערה '  עי1623
וזה מצד אביו , העטרות שהיו גנוזים בתוכם והורישם לבן' זהו ב? מהו ירושה: תרגום[ 1624

וכולם , שנקראת גבורה' ומצד של אמא עטרה א, הנקראת חסד' שהיה גנוז בתוכו עטרה א
והבן ממנו , וזה הוריש לבן, ולםוכולם לקחו בן זה וירש את כ' מתעטרים בראש ואוחז בהם וכו

, וממנו ניזונת הבת, בן יורש את אביו ואת אימו ולא הבת, פ מכאן שהבן יורש ולא הבת"ניזון ועכ
 .]כ ומזון לכל בו"כמש

ל "ר הנ"כ באד"וכמש, א לצורך הנסירה"כאשר היו אב  הארה זו היתה דרך הנקב שבחזה1625
  .ב"קמא ע
  .ע"צ' הכל'אמנם המילה . פניםוזהו עניין הפיכתם להיות פנים ב 1626
שאבא הוא יסוד ברתא , כלומר. שכל זה עניינו לבאר את הנסירה, א כא"דז' ש נוק" בפת' עי1627

ולכן , אבל אמא היא רק יסוד דברא, אותיות מילויו' נ בב"ולכן הוא כולל זו, )א"זהר פנחס רנח ע(
  . א"שבמילוי ה' שניהם כלולים באות א
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'  בהאי אתר ו,ד"נפקין מניה דכר ונוקבא ו' י, )א"ל עדף ( ד"ש לקמן פ"כמ - ש בתרין "וז
 שהוא כולל ,ד הוא בדעת" ואלו ו,ש"ע'  דו תרין כו, דו דכר ונוקבא,ד דו תרין" בג,'נוק' דכר ד

א "כ ה"ד במילוי ואח"ל יו" ר,א"ד וה"בין יולישן דא סתים  )ב"יד ע( ש לעיל"וז, ל"נ כמש"זו
  .1628 והוא סתים בזיווג בין שניהן, והוא הדעת שבין שניהן,א"ד לה"ד בין יו"ו

 ,כידוע 1630 לכסאה)א"פנחס רכו ע( ש בזוהר" הוא כמ1629ד"א אל היו"ומה שאחורי ה
 ,)א"ל ע( ד"ש לקמן פ" כמ,'כ נתעברה ממנו ואז נעשית ה" ואח,והוא סתים בהעלם גמור במילוי

 ,1633 שבתוך'  והוא הו,1632' כו1631'הוית בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגווה אפיקת ו' ד' ה
' כ בהולדה נפתח רחמה בפטר רחם ונעשית ה" ואח,1634' כמין ח,שמתחלה הוא סתים לאימא

 כי בקדושה לעולם השורש ,ו נשאר בה"כ הרשימו של הוא" ואעפ,ו של השם"ויצא ממנה הוא
  .1635נשאר

 , הקליפה חמץ שולטהסתום הי'  ובעוד שה,הפך ביציאת מצרים למצהוזהו סוד חמץ שנ
' ד ח"ובג) א"דף רנב ע(מ פרשת פנחס "ש בר" כמ,ה"ץ ונעשה מצ"נשבר חמ' ובהפתח הה

 ,בלישן סתים לאימא )ב"לעיל טו ע( ש" וז,1636'באתרהא כו' דאיהו חוטא זעירא תבר לה ויעול ה
 והוא יותר ,ש בלישן סתים לאימא" וז,ל אימאש' כ נתעברה ממנו וסתים לד"הולך כסדר שאח

 והיאך אומר בלישן סתים ,פתוח'  ושלא תקשה הא ה,ד" במילוי היוה מתחלה שהי,בגילוי
ש " כמ,א"ה הוא נגלה אחר יציאת ז"ל ששם הוי" ר,חת ליה דנפיק מנהת ואמר דהא אתפ,לאימא

 ,1637תחת ליה שהוא הלידה וקודם אתפ,א ליה דנפיק מנה"ואז נפתח הה )ב"סה ע( מ"בפרשת א
 ,ה"ק והוי"פ אקי" והוא בסוד ג,גמור' כ נפיק מנה ו" ואח,'ניכר בתוך ה'  שו,והוא גילוי יותר

כניסת ' אבא יתיב ברישא כו )ב"לעיל טו ע( כ" ואח,והוא סוד יציאת מצרים, )ג"כ ע( ש לקמן"כמ
 כניסת מוח ,יןד בתר"כ נהיר יו" ואח,כ יהי מארת כניסת הדעת" ואח,1638מוחי הבינה בו

  .ג" ונהיר בדעת בחו1639חכמה
 ונבנית ,) יטמשלי ג(בחכמה יסד ארץ '  ה,שאבא יסד ברתא )א" רנח עפנחס זהר( וידוע

 והענין כי בין בחכמה בין בבינה ,י הגבורות נבנית הנוקבא" וע,ג"י נהירו בתרין חו"ע' הנוק
 ,י בינה"ותחילה ע, ל"ו כנ"א דשהו'  ובבינה בה,ד"ד בחכמה במילוי היו" בו,נ"ג דו"כלילן חו

, )א" רנח עפנחס זהר(  דאימא יסד ברא, לכן נכנסין שניהן יחד בדכורא,'ו כלילן בחד אות ה"שד

                                                                                                                                                                      

מסתלקים ' א ולנוק"כאשר מוחין דאבא המאירים לז: הוא כדלהלןוהנה סדר הנסירה בקצרה 
ואז כל הדינים שבדכורא ניתנים , שכן שרשה הוא בחכמה כדאמרן', מתוך כך נחשכת נוק, לשרשם

מלאה ' ואילו הנוק, א מרוקן מגבורות"ז שהרי הז"מקום לידבק זב' א ונוק"ממילא אין לז. 'לנוק
  .  בכדי שיוכלו לבא פנים בפניםוממילא ננסרים באחוריהם, בגבורות

 לעיל יד 'ועי. א ולא דעת המתפשט"ל שזהו הדעת שבראש השרוי בין או"כ צ"ממילא בע 1628
 .שזהו יסוד דאבא, ה אחתא"ג ד"ע

, )'ח זיווגים ה" ע'וכן עי(א "שם מבאר את עניין העוקץ שמאחורי הה, א"כד עלקמן  כנזכר 1629
כ שכאן "ואם כנים הדברים הרי שבע". חכם בבינה"' א שמוסיף שזהו עניין בחי"ועיין שם בגר
  .ת"מדבר על ישסו

  ".סתים לאימא: "ב"ל טו ע"וכנ, כלומר יסוד דאבא המכוסה על ידי יסוד בינה 1630
א "נ אב"דהיינו היות זו', דכאן הינם החלקים של אות ה' וו' שהד, א כא"דז' ש נוק" פת' עי1631

  .ולכן שניהם נכללים באות אחת, סדמכיוון שאין להם קיום מצד עצמם אלא רק בח
 .''כו'י ליתא "בכת 1632
  . )ו"לש (''אות ה' יש להוסיף ',שבתוך' אחרי המלה 1633
ל "כ צ"בע , אם כן.ג"כדלעיל טו עו שכן אז אין תיקון לדיבור, שלא בשעת התיקון דהיינו 1634

היא יו המצטרפת אל' הואילו ו, 'כשלעצמה היא דלאמא : שאופן עשיית האותיות היא כדלהלן
, )הוא ציור הרחם' שאות ח, א יד"ש ז" פת'עי(ל "שלא בשעת התיקון כנ'  ונעשית חמחכמה

 .' נעשית הבתיקון היאו
  .'ההרגל של ה יינו וה1635
 .]במקומה' שהוא חוט קטן שבר אותה ותעלה ה', ולכן ח: תרגום[ 1636
 .]הוקודם נפתחה לה שהוא הליד, שיצאה ממנה' ואז נפתחה לה האות ה: תרגום[ 1637
  ".אמא באמצעיתא"צ "כ לעיל בלשון הספד"וזהו ביאור מש, דהיינו בקטנות 1638
  .א" עטרין דאו1639
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 לכן כשאבא נהיר בתרין הולכין ,ד נפרדין" אבל באבא ו,)שםמשלי  (1640כונן שמים בתבונה
  . ולכן אמר כאן בתרין,'הגבורות ומתפרדין והולכין לנוק

) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,א"ל דרך ז" ר,ואמר ומעבר -ומעבר לנוקבא ש ונהיר "וז
' כו' פרצופא דנוקסא אחרא ותקין תאנא אתפשט האי תפארת מטיבורא דלבא ונקיב ואתעבר בגי

 ,ל" כנ1641'כו' אחרא ותקין מעוי דנוק} ג"טז ע{ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר ונקיב לסטרא 
 ועדיין דבוקה ,1642 והשתא יצאה לעצמה,לילא בדכורא שבתחלה הנוקבא כ,וזהו גילוי יותר

 כ נשלם פסוק" וע,ש ונהיר ומעבר לנוקבא" וז, וכלולה באור ואין נקראת עדיין חשך1643בזכר
  .וירא אלקים את האור כי טוב )בראשית א ד(

  
  .ד בלחודוי ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא"אתייחד יו

ויבדל אלקים  )בראשית א ד( מפרש סוד הפסוק עכשיו -לעילא לעילא ' ד וכו"אתייחד יו
 וסוד הנסירה הוא שמוחין דאבא מסתלקין ,ו" שהוא סוד הנסירה כמש,בין האור ובין החשך

 ומתוך כך נחשכה ,כ מסתלקין מוחין דאבא למעלה לשרשו" ואח, ולנוקבא1645 לדעת1644להאיר
 ,שארו כל החסדים כל הדינין שבדכורא ניתנין לנוקבא ובו נ1647 ואז,1646ששרשה בחכמה' הנוק

 ,)ב"ר קמב ע"אד( א"ס הדורמיטא דז" וז,ובשביל כך אין להם דיבוק יחד וננסרו לבא פנים בפנים
 ,1648 שני גוונין,ד"א כלילן ו"שבעינים דז, )א"כב ע( ב"ש לקמן פ" כמ,ד"ד נהיר בו"שאין היו

עורה )  כדמדתהלים ( נאמר ם לאו וא,ד אז עיניו פקוחות"י היו" ע1649א"ובהיות נהיר חוורא דא
 בגין דיפקח ויתסחון , צלותא דישראל סלקאן ובגין כ)ב"ו עדף קל(ר "ש בא" כמ,'למה תישן ה

ר "ש בא" וז,1652)ב"רצג ע(ז " ובא,)1651א"ל עדף ק( וכן שם ,1650'בההוא חוורא דכתיב עורה כו

                                                           
 'ועי. ת"עניינו ישסו" אמא יסד ברא"ו, א עלאין"לאו" אבא יסד ברתא" כוונת הזהר באומרו 1640

  .ד אבא יתיב"לעיל טו ע
ד אחר ותיקן התפשטות זה של התפארת הוא מטבור הלב ונוקב ועבר בצ, למדנו: תרגום[ 1641

ותיקן את המעיים של הנקבה , ועבר ונקב לצד אחר, והתפשטו רחמים בזכר' וכו' מפרצוף הנוק
 .]'וכו

 .כלומר שהיא הפכה מנקודה בעלמא לפרצוף שלם 1642
 .ה הבא" בד'ועי. א"בעודם אב' דהיינו יניקה כלומר נתינת גבורות לנוק 1643
שתכלית הסתלקותו הוא בכדי להאיר לדעת ופירושו הוא , א כא"דז' ש נוק"פת' וכן הוא גי 1644

 שפירוש הענין הוא, ה הבא"ואכן יעויין בד, אמנם הדברים קשים שאין להם שום מובן. 'ולנוק
כ לכאורה מוכרח הוא שיש "וא. תתחשך ותיפרד' שמוחין מסתלקים מאבא כדי שהנוק כעניין

ו הופכים פניהם כלפי מעלה שלאחר שירד, והוא דוגמת עולם העקודים. 'מלהאירמסתלקין 'להגיה 
אלא שכך הוא שיגרת , ונראה שלזאת כוונתו. ואינם מאירים כלפי מעלה אלא דרך אחור בלבד

  . לשונו
וממילא דווקא , ה הבא"ת בד"וכמשי, ס"א הינם למעשה יש"והנה המוחין דאבא שהיו בתוך ז

) ב"ר קמב ע"אד(' עתיקא דעתיקי'שמפרש שה, א"ע רמג ע" ב'ועי. זהו האור שמסתלק למעלה
 .והאוירא שבו הוא הנקרא עתיקא דעתיקי, א"עניינו מוחין דאבא כשמסתלקים לשורשם שבקד

" א"ז"שכן כאן , פ אין חילוק ביניהם לעניין הבנת הדברים"אמנם עכ, "א"לז"י איתא "בכת 1645
  .א"עניינו דעת דז

 ."אבא יסד ברתא"): א"זהר פנחס רנח ע(ל "כנ 1646
א "ובנוסף על כך הז, ן"ראשית אבא מסלק את הארתו מזו: ם בנסירהשלבי' שיש ב, כלומר 1647

' ואז נהיו שניהם לב. א"את מה שהיה בז' כך שמעתה יש בנוק, א"את מה שקבל מאו' מעביר לנוק
וכל קיומה לא היה אלא מכח התבטלותה , שכן עד אז היא היתה כלולה בו, ז"הפוכים זמ' בחי

  .אליו
 .א"ר קלז ע"אד' ועי. דהיינו אוכם וסומק 1648
 .א שהוא שורש כל התיקון"בענין החוורא דא, א"ג ע"לעיל י'  עי1649
ולכן תפילות ישראל עולות כדי שיפקח ויתרחץ באותו הלבן שנאמר בו עורה : תרגום[ 1650

 .]'וכו
ש " וע.מאיריםפתוחים וא תמיד " ושל א,סגרים ונפתחיםנא "כתוב שעיני זששם יעויין  1651

  .א"א לעיני ז"ני א הארה מעיהכמו כן ישנריש העמוד שב
  .שם מדובר על עצם פקיחות הגבינין 1652
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 , וחבר לון לאתבסמא כחדא1653עד דעתיק דעתיקי סתימא דכלא פריש דא מן דא) ב"דף קמב ע(
ד ויפל "הה' א ופריש לנוקבא מאחורוי דסטרוי ואתקין לה כו"ריש לון אפיל דורמיטא לזוכד פ

 ויקח אחת ,' האי הוא דכתיב עורה למה תישן ה, מהו וישן,אלקים תרדמה על האדם וישן' ה
  .1654' כוא דא הוא נוקב, מאי אחת,מצלעותיו
ש ובתר כן " וז,להכ סליק למע" ואח,ד"ל שלא נהיר בו"ר -ד בלחודוי "ש אתייחד יו"וז

א " המתלבש בז1655ס" שהוא י,ל שבתחלה נסתלקו המוחין דאבא" ר,סליק בדרגוי לעילא לעילא
 שבשעת הזיווג ונתינת מוחין כידוע , וסליק בדרגא דידיה לעילא שהוא אבא ונכלל בו,1656ל"כנ

ח "ת) ב"צ ער(ז "ש בא" כמ,1658ק"ד עלאה דע"כ סליק לשרשו שהוא יו" ואח,1657נכללו כאחד
ד " ויו, ומשם נוטל המוחין,' כו1659ד דתליא ממזלא קדישא"תא דא דאקרי אב אתכליל ביושירו

עלאה דאתעטר בקוטרא '  י)א"כא ע( ב"ש לקמן פ" כמ,ד של קרומא דאוירא"של מזלא נכלל ביו
עלאה '  דהא י)א"ט עדף רפ(ז " ואמר בא,'לעילא כו'  ואמר שם ו,'דעתיקא היא קרומא עלאה כו

 אלין אתוון דתליין בהאי עתיקא כלהו 1661 ואמר שם,1660'אין בעתיקא תליין כוכל אינון על' כו
ש בפרשת " כמ, ושם שרשו בהאי אוירא,ש" ע1662'תליין בהאי דיקנא ומתחברן בהאי מזלא כו

 , רזא סתימא אתפשטותא דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה סתימא)ב"טז ע( בראשית
 והכל ,1664ש כאן לעילא לעילא שני פעמים" וז,ש" ע1663'בקע בקדמייתא ואפיק חד נקודה כו

  . שכולן דרגא דיליה,ל כל אלו הסליקות סליק בדרגא דיליה" ר,בדרגוי
  

  .אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי
ל על ידי הסתלקותו של " הוא כנ-אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי 

ג יותר " ובהסתלקותו לעילא מביא חו,ד" על ידי היו שבניינה הוא,ד למעלה אתחשכת נוקבא"יו
 , לתת מוחין1666ז בזיווגא" ואתנהירת אימא עי, שזה סיבת עלייתו למעלה,1665כידועמאירים 

 וכשמביא מוחין מזדווג ,1667כידועס "ולכך עלה למעלה שהמוחין הוא מלמעלה למעלה עד א
 ש" כמ,)'א ו"ח א"ע( כידוען שני עיבור המוחי} ד"טז ע{ והוא עיבור ,באימא ואתנהירת אימא

ויבדל בין האור  )בראשית א ד(  וזהו,1668בתר דינקת הדר אתעברת מנייהו )ב" סה עאחרי מות זהר(

                                                           
 .'א מהנוק"דהיינו הז 1653
. עד שעתיק העתיקים הסתום מכל נפרדו זה מזה וחיבר אותם למתקם כאחד: תרגום[ 1654

זהו שנאמר . 'א והפריש את הנקבה מאחורי צידו והכין אותה וכו"הפיל תרדמה על ז, וכאשר נפרדו
' ויקח א" "'עורה למה תישן ה"זהו שנאמר ? מהו וישן, "ם תרדמה על האדם וישןאלקי' ויפל ה"

 ].' כוזוהי הנקבה? "אחת"מאי ". מצלעותיו
 .ד עליו מדבר כאן"וזהו היו. ישראל סבא 1655
שם ' האמא'כ "ומש, א מטיבורא ולמטה"שהאמא מתלבשת בז, ה אבא יתיב"ד ד" טו ע' עי1656

 .ת"כוונתו לישסו
 ).ת"דהיינו ישסו (א ביסודם" או1657
 .א"ע רמג ע"ד וכן בב"ה יו"ג ד" בדברי רבינו לקמן כא ע'ועי. א" כלומר קד1658
  .]ד התלוי מהמזל הקדוש"בא וראה התחלה זו הנקראת אב נכללת ביו: תרגום[ 1659

ז איירי על הסתלקות החכמה לדיקנא לקבל "שהאד, ג"א ז ע" יהל אור ח'ועי. דהיינו מזל עליון
  .א" בקדמוחין חדשים ששרשם

א כמו שמשמע "רישין דא' ולא במזלין וג, א"א וז"ז יראה שמדבר בא"להמעיין בדברי האד 1660
  .פ בא זה ולימד על זה"עכ. כאן מדברי רבינו

 .א"רישין שבא' ש שאכן מדבר בפירוש במזלין ובשרשם שבג"ועיי. ב"רפט ע 1661
דיקנא ומתחברים כולם תלויים באותו ה, אלו האותיות התלויות בזה העתיק: תרגום[ 1662

 .]באותו המזל
התפשטות שמתפשטת ובוקעת מסוד הסתימה של האויר העליון , סוד סתום: תרגום[ 1663

 .]'הסתום בוקע תחילה ומוציא נקודה א
 .א"רישין דא' כלומר גם למזלין וגם לג 1664
 .ן"מ' ל היא בבחי"כאן רואים שהסתלקות אבא הנ 1665
  .אחדת מתחברים להיות לפרצוף "א וישסו"אז או 1666
 .א"רלט עכ בשם זהר פקודי "ד מש"ע' לעיל ד'  עי1667
 ]אחרי שינק חזר והתעבר ממנו: תרגום[ 1668
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 ואז ננסרו כי זה אור וזה , ובין נוקבא דאתחשכת,א שבו אימא דאתנהירת"ל בין ז" ר,ובין החשך
   .1669כ יולדת המוחין" ואח,חשך

ח "ד של חכמה שכולל ה" שהן עשר דיו,עין דבינהתר' שהן נ - ש ומתפתחת בתרעוי "וז
  .הוא חמשים' פ י" ה,שלה'  ונכללין בה בה,ל"ג כנ"ד שהן חו" שלכן נהיר בו,ג"וה

  
  . ומכסייא פתחהא1670אתא מפתחא דכליל בשית

 שנקרא , הוא בן הבכור פטר רחם שלה-אתא מפתחא דכליל בשית ומכסייא פתחהא 
ש "והוא הדעת כמ, )ג"טו ע( ל" וכמש, אתפתחא ליהדהא )ב"טו ע( ש לעיל" כמ,מפתח שלה

ההוא גליפו אגליף וטמיר ביה כמאן דגניז כלא תחות מפתחא חדא ) ב"דף ג ע(בפרשת בראשית 
 אית תרעין עובד סתימו ואינון חמשין גו אינון ,ההוא מפתחא סגיר ופתח בההוא היכלא' כו

 מו ולא אתרשים אלא ברשי,החא בי אית מנעולא חדא וחד אתר דקיק לאעלא ההוא מפת,תרעין
דא מפתחא דכלא סתים ביה והוא סגיר '  לא ידעין ביה אלא ההוא מפתחא בלחודוי כו,דמפתחא

 1671' ושית תרעין כלילן ביה בההוא מפתח דסגיר כד סגיר אינון תרעין וכליל לון בגוויה כו,ופתח
 וזהו , דכליל לון בגוויהוהן המוחין, )ה"ה וכ"ד ד"יד ע( ל"ת כמש" והוא הדעת והוא ת,ש"ע

 , ומקבל החסדים ונוקבא הגבורות ונתקנים לזיווג1672כיסוי פתחהא שסותם את התרעין בגוויה
מאחורוי דסטרוי ואתקין לה כל ' א ופריש לנוק"אפיל דורמיטא לז )ב"קמב ע( ר שם"ש בא"כמ

 ,'דא היא נוק מאי אחת ,ויקח אחת מצלעותיו' תקונהא ואצנעה ליומא דיליה למיתהא לדכורא כו
  .1673'ד ויסגור בשר תחתנה כו" הה,וסלקא ואתתקנא ובאתרהא שקיע רחמי וחסד

) שם ה( , שהוא חסד, שהוא כלו נשאר אור,בין האור ובין החשך )בראשית א ד(וזהו 

 ה קרייה לנהורא ופקדיה אמצוותי)א" ב עפסחים(ש " כמ,ויקרא אלקים לאור יום שמקבל חסדים
י "שלא ע'  ולחשך קרא לגבורות שיקבלום הנוק,ל שיקבלום הדכורא" ר, שישמש ביום,דיממא

כ דרוש הלילה "ושעה', אות ח' ח שער לד פרק ב"ב ע"ר קמא ע"אד( כידוע 1675 עכשיו1674הדכורא

 , לכן לא אמר קרא אלקים לילה,1677י נתקנה" שהוא חכמה שע,1676 ואמר קרא בסתימו,)פרק ד

                                                           
כ יש לידת "סדר הדברים לעולם הוא שתחילה יש נסירה ומיד אח, כלומר שכך היא המידה 1669

מקבלת כאן ' ויש לדעת שהנוק. ואז אין חשש מחיצונים שיתאחזו שכן הלידה היא לאלתר. מוחין
 ). ה וזהו"וכדלקמן בד(א "ידי הזשלא על 

 כי היא תמיד ,ח בכוונת חנוכה"ש בפע" כמ,סגר רחמה' וה) א ה' שמואל א( הוא בסוד 1670
   ).ו"לש) (א"א רז ע"ח(ש בזהר " כמ,ושמים לא זכו בעיניו) איוב טו טו( ובסוד ,א"משפיעה בז
 ,צירים' בדלתות ו'  בבין  הקו המפסיקו כאן הוא"מבאר שהוי ש,א כג"דז' ש נוק"פת' והנה עי

הוא ו .ש עילאה לויתן דגלגלתא"סוד נחבהם החסדים הגדולים דיסוד אבא ששרשם ו ,כזה 
  .בימות המשיח בעטרת היסוד) א"לעיל יב ע(מתגלה חד לאלף יומין זעירין 

אותו ' וכו' הכל תחת מפתח א, אותה החקיקה שנחקקת וטמונה בו כמי שגנוז: תרגום[ 1671
בתוך אלה . והם חמישים, יש שערים הנעשים בסתימה. ח את אותו ההיכלהמפתח סוגר ופות

ולא נרשם אלא ברישום של , דק להכניס בו את אותו המפתח' ומקום א' השערים יש מנעול א
וזהו המפתח שהכל סתום בו והוא סוגר ' ואין מכיר אותו אלא אותו מפתח בלבד וכו, המפתח
  .] שנסגר כאשר נסגרו אלה השערים וכלולים בושערים כלולים באותו המפתח' וו, ונפתח

סותם את פתחה של אימא אחרי הנסירה בכדי , ג"הרי הוא החו, דהיינו שהדעת המתפשט 1672
ומהות הסתימה היא . 'א והגבורות לנוק"החסדים נשפעים לז, לקבל את כל האורות שלה
 .א"התלבשות יסוד דאמא בתוך ז

מאחוריו לצדה והתקין לה את כל תיקוניה ' ת נוקא והפריד א"הפיל שינה על ז: תרגום[ 1673
ועולה , זוהי הנקבה? "אחת"מהו " ויקח אחת מצלעותיו"', והצניעם ליום שלה ולהביאה לזכר וכו

 "].ויסגור בשר תחתנה" ,זהו שנאמר. ונתקנת ובמקומה שקועים רחמים וחסד
בר שאחרי הדורמיטא פירוש הד). א כז"ז' ש נוק"פת(א לגבי שבת "וכמו שכתב לעיל יא ע 1674

ממילא , ה אתחשכת"ל בסוף ד"מכיוון שכבר היתה הנסירה בעת נתינת המוחין וכנ, יש הכנה לזיווג
  .אלא יכולה היא לקבל את אורותיה מהבינה בלא אמצעי, א דווקא"אינה מוכרחת לקבל דרך ז' נוק

 .דהיינו אחרי הנסירה 1675
ה ואמר "ב ד" לעיל טו ע'ועי. ת בינההרי היא השם של מיד. 'אלקים'דהיינו ללא מילת  1676
 .א"כ בשם הזהר דף ב ע"מש, בחכמה
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 שהוא קבלת , קרא לשמש ויזרח אור,הש בתפל" וז,ל"כנ'  אתא מפתחא כו,ש כאן"והוא מ
 ,וסלקא ואתתקנא' ל ואתקין לה כל תקונהא כו" כנ, ראה והתקין צורת הלבנה,ח"הדכורא ה

ועבד גלגלתא דנוקבא כלא ) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" וכמ,שבתחלה היתה סתומה בלי תיקון
 ,' את הצלע כואלקים' ויבן ה )בראשית ב כב( ש" וכמ,ש צורת הלבנה" וז,1678סתימא מכל סטרוי

  .ו" כמש1679'ויהי ערב כו) בראשית א ה(  ואז,ועכשיו מוכנים לזיווג
  

  .ואחיד לתתא להאי ולהאי ווי למאן דגלי פתחהא
  צ"ק מספד"סליק פ
 אז ,ל אחר שקבל החסדים" ר- לתתא להאי ולהאי ווי למאן דגלי פתחהא 1680ואחיד
 עד דאתת מטרוניתא )א"קמג ע-ב"קמב ע( ר שם"ש בא" כמ,' ומתייחד בנוק,ל"מוכן לזיווג כנ

ואתחברו אפין באפין וכד אתחברו אתבסמו דא בדא יומא דכלא ' בתקונהא ויתיבת קמיה כו
1682ל שבזיווג " ר,1681'כ אתבסמו כו" ובג,אתבסם ביה

 ,נ"ד ומ" מ,נותן חסדים והיא גבורות 
בגין לאתבסמא גבורא דא דכליל חמש ) א"דף קמב ע(ש שם " כמ, יחד1683ומתבסמים

ובההוא אתר אקרי ערוה דכלה לאצנעא אתר לההוא  )א"ר קמב ע"אד(  ואמר שם,1684אןגבור
  .ל"כנ'  כו1685 דאקרי חסד,אמה

כ למעלה בבינה "ג} א"יז ע{מ אחיד "ל מ" ר- ש ואחיד לתתא ואמר להאי ולהאי"זו
והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה ) 1686ב"דף קסט ע(ש לעיל " כמ,ל"ביסודה כנ
 אוף הכי כתיב ,יושב אהלים תרי דאחיד להאי ולהאי' א הוא יעקב קדישא שלימא כו ד,אל הקצה

 ערב ,ויהי ערב ויהי בקר יום אחד )בראשית א ה( ש"וז, 1687דאחיד להאי ואחיד להאי' והבריח כו
 בקר , התחלת היום, ובקר נקרא יסוד דבינה, פתח דמלכות,יסוד של מלכות התחלת הלילה' נק

י יום אחד שהוא " יום אחד שנתייחדו שניהם ע,כידוע התפשטותה של אברהם ששם התחלת

                                                                                                                                                                      
י הסתלקות "א שהדבר נעשה ע"והעיר לי חכם אחד שליט. 'על ידי החכמה נתקנה הנוק 1677

ד שהחכמה הכניס מוחין חדשים לאמא בכוונה "אמנם נראה לענ. נחשכת' שכן אז הנוק, אבא
 .א"שלא דרך הז' תחילה בכדי להורידם לנוק

  .]כולה סתומה מכל צדדיה, ועשה את הגולגולת של הנקבה: תרגום[ 1678
אלא ' לא היתה נוק) ה ויאמר"ג ד"וכן לקמן כו ע, ש באדרא"ע(א "אב' א ונוק"כאשר היו ז

ותיקונה היה קבלת , וכל הארתה לא היתה אלא על ידישערות, נקודה אחת ללא צורה משלה
 .א"גבורות שלא על ידי הז

  .'יום אחד'כ שם בעניין "מש, ב" ער קלד" אד' עי1679
 .ל"דהיינו הדעת הנ 1680
וכאשר . ומתחברים פנים בפנים' עד שהגיעה המלכה בתיקונה וישבה לפניו וכו: תרגום[ 1681
 .]יום שהכל נתמתק בו ולכן נמתקו. נתמתקו זה בזה, נתחברו
  .'הוא'נראה דצריך להוסיף  1682
וצניעות היסוד הוא שלא להתגלות ' ת כוכי כל זיוג הוא בצניעו, ל"א וז"ע רלז ע"ב'  עי1683

וכאן רואים , ל"עכ, ושות כי אם מתגלה לגבורות הקד,א"החסד למי שאין ראוי לאותם דבאים מסט
 .ביסום הדכר

 .]כדי למתק את הגבורה הזו הכוללת חמש גבורות: תרגום[ 1684
 אמה להצניע מקום עבור אותה] מיועדת[שכולה " ערוה"ובאותו המקום נקרא : תרגום[ 1685

  .]הנקראת חסד
ולמה הוא כותב אותם , שהרי הלשון של בגין לאתבסמא היא המשך של דאקרי חסד, קשה

 .הפוך
 .)ו"לש(ב "ל תרומה קעה ע" נמחק וצ1686
זה הוא יעקב הקדוש , מבריח מן הקצה אל הקצה, והבריח התיקון בתוך הקשרים: תרגום[ 1687

שמאחד לכאן ' והבריח כווכן כתוב . זהשמאחד את זה ואת , שתים" יושב אהלים"' והשלם וכו
 ].ולכאן
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)  יזויקרא כ( בסוד ואיש אשר יקח את אחותו חסד הוא ,ל" כנ1689י חסד" וייחודם ע,1688ת"ת
  . וזהו יום אחד1691 והוא יומא דכלהו יומין, לכן נאמר יום אחד שהוא חסד יום ראשון,1690כידוע

  .סתלקות בינה ממנו ותרעין דילהו ה"ל שגורם ח"ר -' ואמר ווי למאן דגלי כו
  ]ראשונה של בראשית' כ פ"ע[
  

 והכל בפרשה ,כלל בזה הפרק בכלל מהתחלת עולם התהו עד סוף אצילות בכללות
 בתחלה , גילוי אחר גילוי, והתחיל מראשית האצילות כסדר עד סוף,ראשונה של בראשית
א הנקרא " רדל,1692ס" א,א שכל הספר הוא על הצניעות,הקדמה לספר' הקדים תאנא ספרא כו

פרצופין ' תיבות נגד ה'  ואמר ה, וגילויו, וחכמה שהוא נקרא ראשית הוא ספר שלו,צניעותא
 ששם התחלת המתקלא ,א" ואמר דעד לא הוי מתקלא הוא בא,פרקים'  שכנגדן ה,ועולמות

 ,ק"בו'  ומלכין כו,א"באו'  לא הוו כו,1693מזלות'  עד דאתיישב בדיקנא בב,אוירא בטש גו מוחא
ט רפ(ז "ש בא" כמ,א" שלכן אחר התיקון צריך להמשיך מוחין לו או,מוחין שלהן' וזיוניהון כו

 הרי ,1694א ואתעביד חד מוחא"ועייל ברישא דז' אתגליף האי חכמתא ואפיק חד נהרא כו) ב"ע
 והמוחין הן , וכל שהיה בעולם התהו הן עצמן ושרשן ואינן חסרין לעולם,שהמוחין אינן מעצמו

א לכן לא היו " ועדיין לא היה מתקלא בא,ס" מבטישו דאוירא ומ,ס"ן מלמעלה עד רזא דאבאי
 ותיכף נתבטלה ונהג במקומה בינה בסוד , שלא מלכה כלל,מלכות נתבטלה'  וארעא כו,מוחין
  .עד כאן עולם התהו, 1695ה"ש לקמן בסוף פ" דנטיל רוחא לרוחא כמ,אהה

  .כידועס " שלמעלה ממנו נקרא א,צילות שהוא ראשית הא,א"ראש א -' רישא כודעד 
ש " כמ, והוא ראשית התיקון,א" ואחסין לז,ג תיקוני דיקנא" י- לבושין דיקר אתקין 

  . תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא1696למטה
                                                           

 . ת ומלכות"הוא חיבור של ת' אחד'ש, א"ז צד ע"ת'  עי1688
 .ק אלא חסד שבפומא אמה"כלומר לא חסד הפרטי שבו 1689
 , אתהדר אדם לאנתתיה,תאנא בתר דאסתלקו קין והבל, ל"א וז"זהר אחרי מות עז ע'  עי1690

ה חסד " ואסגי קב,תייחסו דרי דצדיקייא בעלמא מכאן א, ואוליד לשת,ואתלבש ברוחא אחרא
 והא אוקמוה חברייא , כגוונא דלעילא, ובכל חד אתילידת נוקבא עמיה לאתישבא עלמא,בעלמא

 חסד הוא ,חסד הוא' דכתיב ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וגו' בסתימאה דמתני
 ואתפרשן ענפין וקריב אתרחק כדין  ובתר דשארי חסד גזעין ושרשין נפקן מתחות לעילא,ודאי

 בגין דכתיב , באילנא האי בקדמיתא האי בסתימא דעלמא,ענפא אסגי ואתי לאתחברא בזווגא חד
 אמרתי עולם חסד יבנה אבל מכאן ולהלאה בני נשא דישתכחון ביה ונכרתו לעיני בני עמם

 אחרת והוליד את חזר האדם לאשתו והתלבש ברוח, לאחר שנסתלקו קין והבל, למדנו: תרגום[
נולדה נקבה ' ובכל א, ה חסד בעולם"מכאן התייחסו הדורות של הצדיקים בעולם והרבה הקב. שת

ואיש "והרי החברים העמידוהו בסתימת המשנה שנאמר , דוגמת העליונים, עמו ליישב את העולם
חסד ואחר שהתחיל , חסד הוא ודאי" חסד הוא' אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וכו

כך ענף מתרבה ובא , גזעים ושרשים יצאו מתחתיו למעלה והתפרשו הענפים וריחק הקרוב
אמרתי עולם חסד "מכיוון שנאמר , באילן זה בתחילה זהו בסתימה של העולם', להתחבר בזווג א

שזה , א"ע רלה ע"ב' ועי. ל"עכ, ]ונכרתו לעיני בני עמם, אבל מכאן והלכה אנשים שימצאו בו" יבנה
 .'א לנוק" לזיווג בין זמרמז

 והוא אור יום הראשון שאדם רואה מסוף ,ל"חסד בפום אמה כנ, ל"ד וז" ע'לעיל י'  עי1691
אם כן משמע . ל"עכ, ק שהן כל העולם" שהוא יומא דכלהו יומין שכולל כל הו,העולם עד סופו

ואם , טהשהחסד הזה זה לא חסד פרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד הדעת עליון למ
אמנם [א שזהו חסד פרטי "ח ע"י י"ל בשער מאמרי רשב"כנים הדברים אז זה לא כפשטות האריז

  .שמשווה אותם יחד' ש עקודים א"פת' ועי, ]א"משמע כדברינו בגר' בשער הזיווגים פרק ה
' ועי, ס"א א"שקורא לרדל, ה דצניעותא"ב ד"א הובא לעיל א ע"זהר פקודי רלט ע'  עי1692

 .33ערה דברינו שם ה
שכן הוא בא אחרי הזיווגים , המזלות שבדיקנא הוא זיווג חיצוני יותר' הזיווג של ב 1693

  .א"ה זיווג דאוירא ומוחא וזיווג דחיך וגרון ושיניים דא"הפנימיים יותר ה
 .]'א ונעשה למוח א"ל זונכנס בראש ש' וכו' נחקקת חכמה זו והוציא נהר א: תרגום[ 1694
שכן , ע"וצ, מדבר על הביטול שבאלף השביעי' שכן בפרק ה, ב לכאורה" אמנם צ.א"לז ע 1695

ויותר שייכים לסוגיין שכן מדבר , הדברים מבוארים יותר מאשר בדף לז) א"דף כא ע(בפרק שני 
 .שם ממש בביטול שבעולם הנקודות

, נם מאחר שכאן הוא קיצור של כל הפרק אמ.א"יא עמקומו הנאמן הוא דווקא לעיל דף  1696
 ".'לבושין דיקר וכו"היא שמקומו אחרי לשון " למטה"לכאורה כוונתו בנקטו בלשון 
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 מניה טורנא ובטש גו מוחא ואגליף 1697 דהוא נפיק,א"ל ברדל"ר - ' האי מתקלא תלי כו
ה "ח ש"ח ובז"ובתז) ב"א וטז ע"דף טו ע(ש בזוהר בראשית "מוכ, )א"רפט ע( ז"ש בא" כמ,'כו

  .והרבה מקומות
 דחכמה סליק לעילא לעילא ,ל"א בבטישו הנ" שם התחלת המוחין דז-' אתקלו ביה כו

 , ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא,)ד"ב אתייחד יו"טז ע( ש למטה"א כמ"ומקבל המוחין לז
 ההוא רישא דכל רישין ,שיט פשיטותא דקוטרא עלאהבהאי מזלא פ) ב"ט ערפ(ז "ש בא"וכמ

 ,1699'א כו"ועייל ברישא דז'  כו1698אתגליף האי חכמתא' בטש מאן דבטש כו' דלא אתיידע כו
והוא אוירא דכיא '  מאי ירותא דא תרין עטרין דהוו גניזין בגווייהו כו)א" עדף רצא(ואמר שם 

 ואוירא דכיא ,)ב"דף רצב ע(ש שם " כמ,1700דגניז באבא ובוצינא דקרדינותא דגניז בגו אמא
 ,ש"ע )ד"ח נו ע"ז( ובמאמר קו המדה, )א"טו ע( בראשית שם' ש בפ" כמ,ס"וניצוצא הן מרזא דא

  .ולכן אמר דהוו גניזין בגווייהו
 ושם פשיט פשיטותא ,א" שהוא גניז ברישא דא,1701א"ל בגוף של רדל" ר- 'מתקלא כו

  .)ג"ד ע( ש לעיל" כמ,ומר שם מתקלא אפילו תלי לי אפשר וא,ס" אבל רישא נקרא א,ל"כנ' כו
 ואין נראה , רק תליא,ל אפילו בגופיה אינו נאחז המתקלא" ר- 'כו} ב"יז ע{לא אתאחד 

  .כלל גופיה
 הכל , וכל רעותין דסלקין וכל האורות1702כל הסתלקות לעילא -' ביה סליקו כו

  ).1705ב"רסח ע(פקודי ' ובפ) 1704א"דף סה ע(נח ' ש בפ" כמ,ס" שנקרא א1703א"ברדל
 וכל תיקון הוא יותר ,תיקונים דגלגלתא מבינה עד יסוד'  כסדר ז,ועכשיו מתחיל התיקון

 בטלא דבדולחא דנטיף 1706 הראשון גולגלתא והוא סתים רק,נגלה מתיקון שלמעלה וכן עד סוף
 ובו מתחיל , והשני קרומא,' מליא טלא כו)א"לעיל ה ע( ש" וז, ומשם לחקל תפוחין,א"לרישא דז

כ עמר נקי " ואח,1707י"דהוא מרוחא דגניז בע )ב"רצב ע( ז"ש בא" כמ, וממנו אבא,תקלאהמ
כ במצח שיוצא " ואח,1708 והוא בגלוי רק שהכל סתום,)ב"ר קכט ע"אד( במבועא דנפיק ממוחא

 , והוא הסתכלות דרך נקבים,כ דרך עינים" ואח,1709 והוא סליק ברעותא שאמר בזוהר,ממנו רצון
  . הבל ממש, נוקבין דחוטמאכ" ואח,ועדיין אין הבל

והן בשני פסוקים , )א"ר קלד ע"דא(  מזלא דכליל כלא,ג תיקוני דיקנא"כ י"ואח
 צז סנהדרין(  ובהן תלוי כל התנהגות העולם בשתא אלפי שנין וחד חרוב,הראשונים של בראשית

 א ומתלבש" שמתחיל בראש ויורד בכתף ואעבר דרך או,1710כ גילופי חוורא התנין"ואח, )א"ע
ויאמר אלקים יהי אור עד סוף כל הפרשה הראשונה של יום  )בראשית א ג( כ בפסוק" ואח,א"בז

                                                           
 .'דהוא דנפיק'או ' דהא נפיק'ל "נדצ 1697
א ובאתגליא זה בחכמה "שהתחלת האצילות בטמירא היא ברדל, ה שלכן"ב ד" לעיל א ע' עי1698

 .שבכל דרגה ודרגה
ואותו הראש של כל הראשים , ה מתפשטת התפשטות של הקשר העליוןבמזל ז: תרגום[ 1699

 .]א"ועולה בראש ז' הכה מי שהכה ונחקקה אותה חכמה וכו' שלא נודע וכו
ואותו אויר טהור שגנוז ' שתי עטרות שהיו גנוזות בתוכו וכו? מהי ירושה זו: תרגום[ 1700

 .]באבא והנר החשוך גנוז בתוך אמא
 .ת דעתיק"דהיינו חג 1701
 .ן"הרי הוא העלאת מ 1702
  .518ש באריכות הערה "וע, ס"שם הערנו שלכאורה דמיירי באוירא ומו, ד" לעיל ד ע' עי1703
  .א"כ רבינו בשם זהר פקודי רלט ע"מש, ד"וכן ד ע, ב"לעיל א ע'  עי1704
 .א מביא את שניהן"ט דהגר"מע "הלשונות בזהר נח ופקודי שווים וממילא לכאורה צ 1705
 . רק כאן יש גילויכלומר 1706
 .א"א דרך הקד"דהיינו הארת הרדל 1707
 לגלתאגיקוני התיתר  כל מנם א,ג"תמתוך הגילוי גמור תיקון זה בלבד הוא  ,כלומר 1708

  . לגמריומיםסת
 עוד זהר קרח' ועי). א"ע טו ע"ש בב"וע, שם מדבר על יציאת הנקודות(א "ר קכח ע"אד'  עי1709

: תרגום [ה למברי עלמא סליק ברעותא קמיה וברא ליה באורייתא"ח כד בעא קב" ת,ל" וזא"עח עק
  .ל"עכ, ]ה לברא את העולם עלה ברצון לפניו וברא אותו בתורה"כאשר רצה הקב

  .ג"הרי הוא החוורתא הי 1710
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 וזהו סדר של ,א עד סופן" שבהן מתברר כל הסדר של או,נ" רק שכולל זו,א" הכל באו,הראשון
 רק לגמור הענין ,פ שאין מקומו כאן"גומר כל הענין בכללות אע'  שמדבר בענין א,התורה

 לגמור כל הענין י אפשר כמו כאן שא,כ מבאר ענין של האחר" לבאר אאאפשרי  שא,שמתחיל
) בראשית א יד(  הזכיר פסוקפרא דצניעותא ולכן בס,נ"א עד שמבאר בקיצור נסירה של זו"של או

  . ודוק ותמצא,דם ומאוחר בתורהקואין מ )ב"פסחים ו ע(  וזה הענין של,כ כאן"יהי מאורות ג
 שהוא ,ק"ד עלאה דע" ששורש החכמה הוא ביו,א"אוומתחיל מראש האצילות של 

 ומשם יוצא אוירא אחרא ,1711 ובטש אוירא במוחא,)א" עהלעיל ( קרומא עלאה דאזדכך וסתים
ש "כ מתפרשין כמ"ואח' ב כא" ויוצאין חו,)א"יד ע( ש לעיל" כמ, ושם התחלת החכמה,1712לבר
 ,1713'חכמה אב בינה אם כו האי חכמה אתפשט ואשתכח דדכר ונוקבא הוא )א"צ עדף ר(ז "בא

' תתאה ה' עלאה י' יהי י )ב"כ ע( ב"ש לקמן בפ" כמ, וזהו יהי אור,ותחלתם כלולין בחכמה
'  כן כאן י,'בלא רוחא לא אתקיים כו' נשבא דפרדשקא כו' י'ה'ד די"ד ליו"בין יו' ה' בגווייהו כו

 ונקרא על ,עלאה'  בשורש י1714תתאה חכמה' י' נשבא דפרדשקא כו' ה' עלאה קרומא עלאה כו
  .)ג"כג ע( ב"ש לקמן פ" כמ1715 שנקרא הוא,שם השורש

 1716' ובה נכלל הדעת וי,ב"ש חו"ה ע" י,'י'ה'וי'  ואז נק, והיא כללא דכלא,כ הבינה"ואח
 שאין מתקלא עדיין ,בלחודוי' י'ה' וי,ש הוא בלחודוי" וז,'י'ה' וזהו וי,)ג"יג ע-ב"יג ע( ל"כמש
  .מה בשרשו ובינה לחודה בכללה וחכ, לפי שלא יצא הדעת,ב"בחו

 והכל , ואז סלקין במתקלא,וירא אלקים את האור כי טוב) בראשית א ד( ,כ הדעת"ואח
'  והתפשטותן בד,' אחתא ומודעתא כו,א"ב במקומן מלבישין את ידי א"כ חו" ואח,1717בשרשם

, ' כו שתא נפקין,כ יציאת הדעת במקומו" אח,ל ושם"כנ' ש כלילן דא בדא כו" וז,1718פרצופים
 וידוע כי ,)ב"יד ע( ל"ה כמש"ד בין י" שהוא ו,' לישן דא סתים כו,י הדעת"כ זיווגם ע"ואח

 ,'ש דכתיב זה יאמר כו" וז,י"ת בנה" וכולם חג,א" וכן א,פרצופים זה בזה' בזיווגם מתכללין הד
 ,'ש וזה יקרא בשם כו" וז,א"מוחין דז'  שעתידין להתלבש בג1719שהוא בפרצופים התחתונים

 ,1720 וזה לך האות)שמות ג יב(  שיסוד נקרא זה בסוד,י" והכל בנה,' וכן זה כו,ל בלשון עתידהכ
פרצופים התחתונים } ג"יז ע{ וכאן מרמז על בחינת , ולכן כולם נקראין זה,י"והוא כולל נה

כ " ואח,ו כלא כלילן"ש ביה" וז,1721ת" שכולן כלילן בחג,כ כלילותם זה בזה" ואח,בפרטות
 ,כ היציאה דנפיק מינה" ואח, דהא אתפתחת ליה,כ הלידה" ואח,'תים לאמא כועיבור בלישן ס

 ,כ כניסת הדעת" ואח,'ש אבא יתיב כו" וז,א ורביעא עליו בסוד היניקה"כ כניסת בינה בז"ואח
 ,'ד כו"י אבא נהיר יו"כ יציאת הנוקבא ע" ואח,'ג שליט כו" החו,ויאמר אלקים יהי מאורות

כ " ואח,ד שאין נהיר בדעת" בתחלה התייחדות היו,' ויבדל אלקים כוכ סדר הנסירה בפסוק"ואח
י כך כל הדינין יורדין " וע,כ יציאתו למעלה עד שמגיע לשרשו" ואח,א"סליק ונפיק מרישא דז

 , וזהו ויבדל,כ מביא המוחין מלמעלה למעלה ואתנהרית אימא" ואח,לנוקבא ואתחשכא

                                                           
ה "ב ד"ע' שכן אין מקום להזכיר שם זיווג על האוירא לבדו וכדלעיל ה, דרך הקרומא 1711

 .מאקרו
וכאן מתחדש . א" לעיל סוף יז ע'ב וכן עי"ז רצב ע"דהיינו האוירא דכיא הנזכר אד 1712

וזהו שלא כפי המשתמע מדף . שהאוירא דכיא נקרא אוירא רק אחרי הבטישה שבין אוירא למוחא
  .שם משמע דהיינו מוחין דאבא, ג"או לחילופין מדף יט ע, שם משמע דהיינו עטרין דאבא עצמו' ו

 .]ובינה אם,  אותה החכמה התפשטה ונמצא שזכר ונקבה המה חכמה אב:תרגום[ 1713
שירדה לבריאה להיות לעניין מה  ,מלכות דאצילותב יש בחינה כזוש, ד"לקמן כט ע'  עי1714

  .'יהי'וגם על זה נאמר , חכמה שלהה
 .ק"הוא כינוי לע' הוא'ש, ב בדברי הספרא" לקמן כג ע' עי1715
  .עתעניינו בחינת הד' ואחר כך י' ו 1716
  .ד" לעיל יד ע'עי, דהיינו זיווג דחיך וגרון 1717
  .ת"א וישסו"או 1718
א ומבאר שם שדווקא המה מרומזים "י שמתלבשים בז"שכוונתו לנה, ב" לעיל טו ע' עי1719

', אני' זה יאמר לה'ה "ה, ולא החלק הראשון', וזה יקרא בשם יעקב, 'בחלק השני של הפסוק
  .ע"וצ, להיפך ממה שכתוב כאןוהוא לכאורה . ב העליונים"שמדבר על חו

 .א" לעיל ט ע' עי1720
 .י"דהיינו בגידול ועליה דנה 1721
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 אתחשכת ,בתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילאו' ש אתייחד כו" וז, ננסרה הנוקבא1722כ"ועי
 ,כ כניסת המוחין" ואח,ש ומתפתחא בתרעוי" וז,כ לידת המוחין" ואח,נוקבא ואתנהירת אימא

נוקבין ' א בב"כ התייחד ז" ואח,' והוא שנאמר ויקרא אלקים לאור כו,'ש אתא מפתחא כו"וז
ויהי ערב ויהי בקר יום  ) א הבראשית(  והוא שנאמר,ש ואחיד להאי ולהאי" וז,בבינה ומלכות

  .אחד
ח רפ(ז "ש בא" כמ, שאינו מגולה ממנו אלא רישא בלבד,א" הוא רישא דא1723וכל הכלל

 שבגלות היה , וכן היתה ביציאת מצרים,1724א בלבד" ופרצופי או,)ב ויאמר"יג ע( ל" כנ)א"ע
בלישן  שהיה במצרים בגלות ,1726'לא ידעתי את ה) שמות ה ב( ולכן אמר פרעה , סתום1725הכל

 ובתחלה עיבור בסוד כל ,ל"ה למשה כל המעשים הנ"כ בסנה סידר הקב" ואח,1727סתים לאימא
'  ואז ציוה ה,כידוע ויציאת מצרים וקריעת ים סוף היה בסוד הלידה ,1728האותות והמופתים

 בסוד ,1729ימים שבין יציאת מצרים וקריעת ים סוף שהיה הכל בסוד הלידה' לאכול מצות ז
 ,ין צריךכ א" ואח,'ונעשה ה'  כי באלו הימים נשבר רגל הח,1730כידוע קלין' שבעים שנה ע

 ,ש"צ אלא באותן הימים לאדכר הנס ע"א דא"ש לר"שהשיב ר) ב" קפג עתצוה (זהרש ב"כמ
כ " ואח,1731חמץ ואתעביד מצה' בחוטא זעירא מכלא תבר ח) א" רנב עפנחס (זהרש ב"וכמ

 חמשים ,הן חמשים יום שבין פסח לעצרתש, )ב"טז ע(  ומתפתחא בתרעוי,היתה לידת המוחין
 והוא ששי לחודש ומכסייא ,כ ביום שבועות אתא מפתחא דכליל שית" ואח,שערים שלה

 חמש בלוח אחד וחמש , חמש נגד חמש,ג עשרת הדברות"ח וה"וקבל ה, )ב"טז עלעיל ( פתחהא
כ ואחיד " ואח,)ה"ב בהגה"א ע( ל"כמש )א"א מ"י פ"ס(  ספר וספר וספור,בלוח שני ימין ושמאל

 ונצטוה ,1733 ולכן תיכף אחר עשרת הדברות נצטוה על המשכן,כידוע במשכן 1732להאי ולהאי
 )א"ג עדף קכ(ש בפרשת משפטים " כמ,)שמות כא א( ' ואלה המשפטים כו,1734מקודם על הדינין

 האי יסוד ואשדי לנוקבא , עד דכל רבות קודשא נטיל כלא,כל הני תקונין אתיין לאתחברא בחד

                                                           
 .'אתנהירת אמא'י ה"ולא ע, כוונתו על ידי עליית אבא למעלה 1722
 .דהיינו כלל בנין הקומה 1723
וטעם , א דבר זה לא נזכר"אבל בז, ולכן אפשר לומר שנתגלה ראשם, שהם קיימים לעולם 1724

 .אינם מתגלים כלל מכיוון שהם כלולים במעי אימם בעיבור' נוקא ו"שכן פעמים שז, הדבר
א הרי עוד לא היה "וז, א"א וא"א הוא האופן היחיד להשיג את בחינות או"השגת הנהגת ז 1725

 .גלוי בזמן ההוא
, ה חסדים דדעת"ה, א ועיקר מוחיו"והוא הפסוק בו רואים שלא היה גילוי בעולם למידת ז 1726

 .ה"ראים הוישכן חסדים דדעת המה הנק
אמנם לקמן משמע שמה . ג"לעיל טו ע' עיולא נתגלה ממילא  דהיינו שהדעת היה בגלות ו1727

 .ע"מכיוון שהיה בעיבור וקצת צ, א עצמו"שהיה חסר היה כללות פרצוף ז
וזה גופא הוא עצם , ה הגילוי שיש משהו אחר בעולם מלבד ההנהגה הידועה עד כה"ה 1728

 .בחינת העיבור
והוא , ר"א דוגמת בריאת אדה"ן לחיק דאו" עלה זומ"שביצי, א"ב לג ע"ה ח"ו דע"לש'  עי1729

 .לא היה בזכות מעשי תחתונים אלא רק בזכות ברית אבות
מ " ובגין דא ל, נצח דשכינתא מסטריה אתקריאת אילת השחר:א" קיט עמשפטיםזהר '  עי1730

הא דאתתקף עלייהו  קלין דצווחת אילת השחר על בנ' דאינון ע,מ" תמן ל,ח" תמן נצ,ח"נצ
בההוא זמנא יתקיים בישראל כמו ) בשבעין( שנין בתראין ' בע,קדרותא בגלותא שחרות השחר
מ "ולכן זה ל, נצח של השכינה מצדה נקרא אילת השחר: תרגום [הרה תקריב ללדת תחיל תזעק

קולות שצועקת איילת השחר על בניה שהתחזקה עליהם ' שהם ע, מ"ח שם ל"ח שם נצ"נצ
בשבעים שנה האחרונות שכן באותו הזמן יתקיים בישראל כעין " שחרות השחר"ת בגלות השחרו
ה "ד ד"ז עא ע"א על תיקו"בבהגר' ועי. כ"ע, "]כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק"כ "מאמה

א ואסתלק " ומניה סליק קול דאיהו עד, משפחות' נפש ע' אנפין ע' קלין ע'א כולל ע"דעד, ואתפליג
וצווחת איילת השחר הוא , ימי פסח המה חבלי לידה' כל ז). א"ב לד ע"יהל אור ח' עי( קלין 'לע

  .י הוא מקום העיבור והלידה"שכן בנה, י"הרגלים דילה דהיינו הנה' מחמת שבירת בחי
 ".]מצה"ונעשה " חמץ"של ' בחוט קטן מהכל נשברת האות ח: תרגום[ 1731
 . רק בעת קבלת הלוחות עצמםוהנה זה היה. ב"ל טז ע"דהיינו לבינה ולמלכות כנ 1732
הרי הוא בינה , שהמשכן עניינו יניקה, ה"ש הוי"ד וז" לקמן כ ע'ועי, דהיינו בחינת בינה 1733
 .תתאה

 .דהיינו מלכות 1734
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 אימתי מתברכא מניה בשעתא דאתתקנו דינין לתתא וכד דינין מתתקנין לתתא ,רכא מניהומתב
 והוה כלא חד ,1735 וכל תקונין דמלכא בחדוותא בשלימו דאינון שמא קדישא,מתתקנין לעילא

ועשו לי מקדש ) שמות כה ח(כ נצטוו " ולכן אח,ש" ע1736'וכדין הוא שרי בגווייהו דכתיב כו
  .1737ושכנתי בתוכם

ש " כמ, שהודיע לו השם למשה היאך יתגלה השם מדרגא לדרגא,1738א בפסוקז הו"וכ
דכד שבילין } ד"יז ע {,ק דא כללא דכלא" אקי,ורזא דמלה הכי הוא) ב"דף סה ע(מ "בפרשת א

 בתר , ולא אתגלייא, כללא כלא סתים,ק" כדין אקרי אקי,סתימין ולא מתפרשין וכלילן בחד אתר
ק זמין "אקי' ק כו" כלא כדין אקרי אשר אקי,אתעבר לאמשכא וההוא נהר ,דנפקי מניה שירותא

ק " אשר אקי, כללא דכל פרטא,ק כלומר השתא אנא הוא כלל כלא" אקי,לאמשכא ולאולדא כלא
 לבתר בעא משה למנדע , ולאתגליא שמא עלאה,דאתעברת אמא וזמינת לאפקא פרטין כלהו

 ,ק" והכא לא כתיב אשר אקי,טא דא הוא פר,ק" עד דפריש ואמר אקי,פרטא דמלה מאן הוא
א " כד, חברותא אשתכח,ואשכחנא בספרא דשלמה מלכא אשר בקיטורא דעדונא קסטירא עלאה

ה "ח היך נחית מדרגא לדרגא לאחזאה קב" ת,ק זמינא לאולדא" אקי,באשרי כי אשרוני בנות
לו  וסימן ואהיה אצ, דלא אתגליא כמה דאמינא,ק כללא דכלא סתים" בקדמיתא אקי,למשה

 לבתר אפיק ההוא נהרא אמא עלאה ואתעברת דזמינא , וכתיב לא ידע אנוש ערכה,אמון
 ולא כתיב אשר , לבתר שארי לאולדא,ק זמינא לאולדא ולתקנא כלא" ואמר אשר אקי,לאולדא
 שבק , בתר דנפיק כלא ואתתקן כל חד וחד באתריה, כלומר השתא יפוק ויתקן כלא,יק"אלא אק

 ובההיא שעתא ידע משה רזא דשמא קדישא סתים וגליא ,טא ודא קיומא דא פר,' ואמר ה,כלא
קלין דיהבת '  וזהו חבלי משיח וע,כ לידה" ואח, בתחלה עיבור, וכן יהיה בימות המשיח,1739'כו

כי חלה גם ילדה ציון ) ח וישעיה ס(ש "וכמ, )ב"רמט ע( ופנחס )א"קיט ע( ש בזוהר משפטים"כמ
 ,)א טי' ישעי( ומלאה הארץ דעה ,)ג איואל (כל בשר שפוך את רוחי על א1740כ " ואח,'כו

  .)זכריה יד ט( אחד ושמו אחד'  ה1741כ"ואח

                                                           
 .א"א חבר כו ע" ברית יצחק של הגרי'ועוד עי', דהיינו פרצוף א 1735
כל ואותו כל אלה התיקונים באים להתחבר באחד עד שכל משחת קודש לקח ה: תרגום[ 1736

וכאשר . בזמן שנתקנו הדינים למטה? ומתי מתברכת ממנה. יסוד וזרק לנקבה ונתברך ממנה
וכל התיקונים של המלך בשמחה ובשלימות שכן הם השם , נתקנים למעלה, הדינים נתקנים למטה

 .]'וכך הוא מתחיל בתוכו שנאמר וכו' הקדוש והיה הכל א
  .בינה ומלכות' והם בחי, תהמקדשו' בגלל ב,  לשון רבים-" בתוכם" 1737
 .ה שהיה בסנה"בעניין הגילוי באהי 1738
שכאשר השבילים סתומים ולא , ה זה הוא כלל הכל"אהי, וסוד הדבר כך הוא: תרגום[ 1739

ולאחר שיצא ממנה . סתום ולא מתגלה, ה כלל הכל"כך נקרא אהי', נפרדים ונכללים במקום א
ה מוכן להמשיך ולהוליד "אהי' ה וכו" אהיהתחלה ואותו נהר עבר להמשכה כלה כך נקרא אשר

ה שהתעברה אמא ומוכרנה "ה כלומר עכשיו אני כלל הכל כלל של כל הפרטים אשר אהי"הכל אהי
ולהתגלות שם עליון ואחר כך רצה משה לדעת פרטות הענין מי הוא עד , להוציא כל הפרטים

ספר שלמה המלך אשר בקשר ה ונמצא ב"ה זה הוא פרט וכאן לא כתוב אשר אהי"פירוש ואמר אהי
ה מוכנה להוליד בא וראה איך "אהי, כ באשרי כי אשרוני בנות"מצא חבר כמש, העדון היכל עליונה

ה כלל הכל סתום שלא מתגלה כמו "ה למשה בתחילה אהי"ירד ממדרגה למדרגה להראות הקב
יא אותו נהר אמא אחר שהוצ ',לא ידע אנוש ערכה' וכתיב ',ואהיה אצלו אמון'לזה  וסימן ,שאמרנו

לאחר שהתחילה , ה מוכנה להולד ולתקן הכל"ואמר אשר אהי, העליון התעברה והוכנה להוליד
' ה כלומר עכשיו יצא ויתקן הכל ויצא שיצא הכל ונתתקן כל א"להוליד ולא כתיב אשר אלא אהי

 זה פרט וזה קיום ובאותו שעה ידע משה סוד של שם הקדוש' במקומו עשה הכל ואמר ה' וא
 ].סתום וגלוי

 .דהיינו בחינת יניקה 1740
 .א"והוא גדלות דז, ה"זה מקביל לשם הוי 1741
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  תניינא אפרק
  

 .מאודנין נפקא בסחרנהא דבסיטא סליק ונחית חוטא חוורא .דיקנא מהימנותא דיקנא לא אדכר בגין דהיא יקירותא דכלא
ש " כ, אדם לבר הוא אדם לא כליל הכא,א עבר בה איש ולא ישב אדם שםל)  וירמיה ב( ההיא כתיב ,ביקירא דיקירותא בתליסר מתפרש

  .ארבע בלחודוי אסתמכו תשעה אשקיון לגנתא. בתליסר נביעין מבועין מתפרשין. איש
קאים ארחא ) ג. (ברישא דשפוון מהאי רישא להאי רישא) ב. (מקמי פתחא דאודנין שרי יקירו לאתתקן נחית בשפירו) א(

תחות שפוון אסחר שערא לרישא ) ד. (ותפארתו עבור על פשע) משלי יט יא(נוקבין דפרדשקא לאעברא חובא דכתיב דנפיק תחות תרין 
מזלא ) ח(. תרין תפוחין אתחזן לאנהרא בוצינין) ז(. חפי תקרובתא דבוסמא לרישא דלעילא) ו(. ארחא אחרא נפיק תחותוי) ה(. אחרא

רברבין ) יא( .חפיין זעירין על גרונא דיקירו) י(. אינון דתליין לא נפקין דא מן דא) ט( .דכלא תלייא עד לבא ביה תליין עלאין ותתאין
בההוא מזלא דכלא נגדין תליסר ) יג(.  זכאה מאן דנשיק מאינון נשיקין,שפוון אתפנון מכל סטרין) יב(. מתשערין בשיעורא שלים

  .משיחין דאפרסמונא דכיא כלא בהאי מזלא שכיח וסתים
ישעיה ( בההוא זמנא , ומתפתחי תליסר תרעי דרחמי,ירחא שביעאה משתכחו ירחי אלין תליסר בעלמא עלאהבזמנא דמטא 

) ויקרא טז לא( היינו דכתיב ,'ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע וגו) בראשית א יא(כתיב . בהמצאו' דרשו ה) נה ו
ה "יהו, ה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך"י יהו"אדנ)  ג כדדברים(בהאי זמנא . ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב

' עלאה י'  י,)'עילאה כו' י ליתא ויהי כן אלא קרינן י"בנ(ויהי כן . יהי לא כתיב, דארעא לא שלים, והכא ברחישותא דא, שלים בסטרוי
  . ולא לכל סטר,לים כללא דשלימו ש,בגוייהו'  ה,תתאה' עלאה י'  יהי י,תתאה' עלאה י'  וייצר י,תתאה

 נשבא דפרדשקא ,דיהי' לי' בין י'  ה,אלקים' ויטע ה) בראשית ב ח( כתיב ,אתעקר מהאי אתר שמא דא ואשתיל באחרא
בקטפוי . ה"יֱֹהִוי "אהה אדנ) ירמיה א ו( דכתיב ,תתאה' עלאה ה'  ה,אשתכלל'  בה, בלא רוחא לא אתקיים,דעתיקא לזעירא דאנפין

עלאה דאתעטר ברוחא '  ה, קרומא עלאה דאזדכך וסתיםאעלאה דאתעטר בקוטרא דעתיקא הי' י, ו"מתקלין יה דאדקטפין ברוחא צריר
  .עלאה בוצינא דקרדינותא דאתעטר בסטרוי'  ו,דנוקבין דפרדשקא דנפיק לאחייא

 בעמר  לשכללא כלא, מתפשטן בכל גופא, כמה דשריא בגולגלתא אשתכחו,מתפשטן אתוון לבתר ואתכללו בזעירא דאפין
 בגין שמא לא ,ד דעתיקא סתים בסטרוי"יו.  כד אתגלי לזעירא מתיישבין ביה אלין אתוון ואתקרי בהון, כד תלו תליין אלין אתוון,נקא

הולך לדודי למישרים ) ש ז י"שיה(ו אתפתח באחרא דכתיב " ו,א אתפתח באחרא ואנקיב בתרין נוקבין ואשתכח בתקונין" ה,אשתכח
 בר רמיזו ,לעילא ובה לא אשתתף אחרא ולא סליק בהדה' לתתא י' לעילא ה' לתתא ה' לעילא ו'  ו,למכסיא פתחאבבוצינא דקרדינותא 

  .דרמיז
  ואתגליין אינון, ווי כד אסתלק האי,ד"כלילן ביו' ד' ין לאתפרשא ובג,  חד רגשא,כד אתגליין תרין ומתחברן בחד דרגא

אם ) ד יאבמדבר כ(ברח לך אל מקומך )  ידיחזקאל א( והחיות רצוא ושוב ,וכתא לא מתעכבין בד,בוסמין דטיפסא שריקין לא עברי
וכדין .  אתנטעאימתי כד שמא) בראשית א יב(ותוצא הארץ דשא  .) דעובדיה א(תגביה כנשר ואם בין ככבים שים קנך משם אורידך 

  . חד גולגלתא אתפשט בסטרוי, וניצוצא אזדמן,אוירא נפיק
אוכמין כערבאה תליין על נוקבין עקימין דלא ). ב (חללין דאתוון רשימין אתגליין ביהתלת ). א (יטלא מלי עלה דתרי גוונ
עיינין ). ד ( בר כד רעוא אשגח בה, קטטותא דעלמא,מצחא דלא נהיר. חד ארחא לעילא דקיק) ג(יכיל למשמע ימינא ושמאלא הכא 

צדק ילין ) א כאשם ( וכתיב ,עיניך תראנה ירושלים נוה שאנן) ג כל' עייש(כתיב  אתסחן בחלבא דנהיר, )ה(דתלת גווני למרתת קמייהו 
י "נ(דרגא עקימא ). ו (חוטמא פרצופא דזעירא לאשתמודע תלת שלהובין מתוקדין בנוקבוי .  עתיקא דסתים עינך כתיב,בה נוה שאנן

  .)ז(  למשמע טב וביש)עמיקא
 הוא ,ואני אשא ואני אסבול)  דמו' ישעי( וכתיב ,אני אמית ואחיה) לט דברים לב( וכתיב ,הוא שמי' אני ה)  חישעיה מב(כתיב 

 הוא , הוא מאן דלא אזדמן לעינא, הוא אקרי מאן דסתים ולא שכיח,) יגאיוב כג( והוא באחד ומי ישיבנו ,) גתהלים ק(עשנו ולו אנחנו 
  .מאן דלא אקרי בשמא

י אזיל "ה) אזיל לאלף' י א"ולא כליל ה' כליל א' ו' כליל ו' י א"א ה"י ה"נ (,'ולא כליל ה' כליל א'  ו,'א כליל ו" ה,הוא
ד "מן ו'  כד אסתלק י,ד"בו'  ווי כד לא נהיר י,ד" דלא מתחברן ביה ו, דסתים מכל סתימין,ד"ד אזיל ליו" יו,ד" אלף אזיל ליו,לאלף

) שם(ד כתיב " ע,א"ד מן ה"וי כד אסתליק יו ו,ה" י,ערות אביך לא תגלה) ויקרא יח(ד כתיב " ע,בחובי עלמא ערייתא דכלא אשתכח
  .) גמשלי ב (' אמך היא ודאי כי אם לבינה תקרא וגו,וערות אמך לא תגלה אמך היא לא תגלה ערותה

  
  .דיקנא מהימנותא דיקנא לא אדכר בגין דהיא יקירותא דכלא

יז ( ל"א כמש"ג תקוני דיקנא בפרטות אחר שביאר פרצופי או"כאן חוזר לבאר י -דיקנא 

  .נ" מבאר פרצופי זו1742כ"שהוא חופף עליהם ובמזלא אתכלילן ואח )כ"ה ואח"ב ד"ע
 ושם 1743מהימנותא דמהימנותא דכלא'  דיקנא כו)ב"ל עדף ק(ר "ש בא" כמ-מהימנותא 

 1745 וענין מהימנותא כמו אמונת ישראל,' כו1744דיקנא יקירא מהימנא שלימא) א"דף קלא ע(
                                                           

שעיקר , ה ותוצא"ג ד"ד ע" לקמן כ'ועי. א"ש שמבאר תיקוני גלגלתא ודיקנא דז"ע. 'פרק גב 1742
 . הפרצוף הוא הדיקנא

ד הנה משם הוא כל הנסים הנגלים אשר הם העדות והאמונה על כל התורה "ג ת" כי מהי1743
 ומשום שגם הניסים ,ד מהימנותא"ג ת" ולכך נקראים הי,ן סוף פרשת בא"ש הרמב" וכמ,להכו

 ומביאים האמונה גם בלב , אלא שהנגלים הם מפרסמים ביותר,כ עדות ואמונה"נסתרים הם ג
ז נקרא המלכות " ועד, וכן מהימנא שלימא,ד מהימנותא דמהימנותא"ג ת" לכך נקראים הי,הרשעים

 אשר ,ס המתיחס באצילות" משום שהיא פתח השער להאור דא,נת ישראלדאצילות בשם אמו
  . )ו"לש( ובה נאחזים כל ישראל שהיא שורש נשמתם כנודע ,'משם הוא הנסים הנגלים כנז

שכן אין שורש הניסים , קשהכל הנסים הנגליםשורש הוא דאריך אנפין ד "ג ת"היוהנה אמרו ש
אפילו קריעת ים סוף , שכל מה שנתגלה בעולם הזה, שב בפירו"ע סט ע"ש הב"וכמ(א בלבד "אלא ז

ב שלומד שכל "ב קנ ע"ה ח"בדע' אמנם עי[ע "וצ) א בו"א בהתלבשות א"אינה אלא בחינת ז
  ].א"א' הנהגתם של כלל ישראל במדבר היה בבחי

ש " וכמ'העדות והאמונה על כל התורה כולה אשר הם"'ו בהמשך דבריו "כ הלש"ולעניין מש
ע אם כוונתו לרמוז שכוונת " צ–" ד מהימנותא"ג ת"פרשת בא ולכך נקראים הין סוף "הרמב
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 וכן כל האצילות בכללו שהן ,1746ן בכל מקום מהימנותאנ נקראי" ולכן זו,ס"שבה משיגין את א
 לכן נקרא מהימנותא ,)ה לבושין"א ד"יז ע( ל" לבושין דיקר כנ, ודיקנא הוא ראשית הגילוי,גילויו

  .1747'כו

                                                                                                                                                                      

אמנם . מ"ולכאורה כוונתו ליצי, ד הוא שורש האמונה התלוי בהתגלות הנסים"ן שגילוי הת"הרמב
ושלימות תיקון הדיקנא , מ תלוי בבינה ולא בדיקנא"שם איתא דיצי, ה וכנגדן"ב ד" לקמן לה ע'עי

  ].ע"וצ, ס דווקא"תלוי בקרי
ג " שהם י, הדיקנא הוא נקרא מהימנותא שבו תלוי כלל אמונת ישראל,ל"א לה וז"ש א" פת'עי

 כי כמו שהברית למטה הוא כלל הכל שהוא , והענין.'תיקונים בסוד אמונת היחוד שכולל הכל וכו
) סוד('  וכו,נ ביחד שזהו תכלית העבודה של ישראל בסוד הזיווגים" והוא המחבר דו,יסוד כל הבנין

 ותיבת ,חומשי תורה' הם ה' תיבות שמע ישראל גו'  שה,פ"כללות תורה שבכתב עם תורה שבע
תיבות של ' סדרים ו'  שהם ו,פ"שנדרשים מתורה שבכתב אל תורה שבע' ג מדות גו"ד י"אח

 וכמו כן למעלה ,ונמצא שכלל האמונה תלוי ביסוד) ג"לו ע(לתיקונים ' ש הגאון בפי"ו כמ"בשכמל
 שלכן סריס אין לו זקן והוא הדרת פני ,מנותא שהיסוד תלוי בדיקנאיכ כללא דמה"נא הוא גבדיק
מדות הכוללים נוצר ונקה שבהם נכללים ' כ כלל ב" והוא ג, כמו יסוד מלך הדר,)שמות יט לב(זקן 

 רק שלמטה הוא בסוד הגילוי כמו שניתן ,נ"א כמו ביסוד חיבורא דדו"י או" ומתייחדים ע,ג"חו
 כמו כן הדיקנא הוא עושה זיווג רוחני בסוד , התורה בבחינת גשמיותה שהוא זיווג גופנילמטה

  .ל"עכ, פ"מחשבה וציור שהוא הפנימיות של תורה שבכתב ושבע
דהיינו [צ שבו משלימים "א בספד"כ הגר"דיקנא נקרא מהימנותא כמש, ל"א וז"ע פב ע"ב' וכן עי

 ,א"ועיקר ההנהגה הוא בזתיקונים של הפרצופים שכל עבודת ישראל לגלות ה, ס"את א] מגלים
 וכולם ,ו"וכל התיקונים של הדיקנא ושל כל הפרצופים הכל נוגע לו אם להרבות אורו או למעט ח

' א הוא מן הדיקנא וכל הזיווגי"י המצות שעושים ישראל וראשית התחלת שפע של ז"תלוים ע
  .394לעיל הערה ' ועי. ל"עכ, מזלות' תליין בב

  ]זקן המכובד אמונה שלימה: תרגום[ 1744
, ה המשח רבות"ע שמשמע שדף קל עוסק בבחינת השערות עצמם ולא פנימיותם ה" שם בב'עי

 ).1789 לקמן הערה 'עי(ואילו דף קלא עוסק דווקא בבחינת המשח רבות 
ה "ד ד"ח טו ע"תז(א " גר'וכן עי. אתקריאת שכינתא אמונה דישראל :ב"ח יא ע" תז' עי1745

ס הכל בה שעל ידה מכירין ישראל להון "ל כל אמונת ישראל בע" ר,ל"וז) אמונה דישראל בהון
פירושו הדיקנא שדרכו משיגים " דיקנא דמהמנותא"ש, עולה. ל"עכ, 'ולעלת העלות זה השער לה

  .למעלה
וכן , )1729לעיל הערה ' עי(ברית אבות ' ד הם בבחי"ג ת"שהי, א"ב לג ע"ה ח"ו דע"לש' עי

  .א לה"ש א"משמע בפת
 ,ק"מ על ו" ענין מהימנותא אמור בכ,ל"וזשהאריך בעניין זה א "ב יט ע"יהל אור חב'  עי1746

 כי כל האומות משיגין , ובזה אנחנו נבדלים מן האומות,ה"ויוהענין כי כל אמונתינו הוא בשם ה
ש גדול שמי בגוים " כמ,]ע"ב שזה ההבדל בין אצילות לבי"א לא ע"ו כללים ח"לש' עי ['את שמו ית

 רק בשאר השמות וכולם אינן שם העצם רק שמות ,ה" רק שאין משיגין את שם הוי,'מ כו"ובכ
 כי כל השמות אינן רק משותפין ,עובדין אותו בשיתוףרק '  לכן אינן דבקין בו ית,משותפים

 , ולכן הם דבקים בגוף האילן, שהם דבקין בשם זה, לא כאלה חלק יעקב,ומושאלין מפעולותיו
 ודא אקשי ,ה"ה לא הזכיר לפרעה רק שם הוי" ולכן מרע,כ האומות בענפין ועלין שהן כינויין"משא

והוא שם העצם שאינו מושאל מפעולה רק מורה על  , אלקינו לבד,אלקינו' ש ה" וז,ליה מכלהו
ו קמץ "הוא'  וכן הוא ניקו,ו להיות שם כמו חוה"ד לוא" והויותו מעצמו ונתחלף היו,הויותו תמיד

ק " שלכן נקרא ו, ששם נתגלה הויותו,ק כידוע" וזהו מהימנותא ועיקר השם הוא בו,על שם זה
  . ל"עכ, ה כידוע"שכולם בכללות נכללו בשם הויס מהימנותא לפי " ואף אם יקרא לכל ע,מנותאימה

ב שם כתוב בפירוש "א ובזהר בראשית טז ע"מ פנחס רלט ע" ברע'שכן עי, ע"אמנם הדבר צ
שאמונת , דשכינתא' ה מסט"א ד"ז ו ע"א על ת"וכן איתא בבהגר, שאמונה ענינה מלכות דאצילות

  . ישראל עניינה מלכות
גילוי מצד עצמה אלא רק ' שהרי אין לנוק', א ונוק"ג של זשבאמת אמונה עניינה הזיוו, והנראה

  . אמנם ההשגה שלנו היא לעולם דרך המלכות בלבד. א"מצד מה שמקבלת מז
שכן שם הוא תכלית ההשגה , ן הוא בדיקנא"והנה המקום העליון ביותר שבו מבחינים ענין דו

הרי שהוא מכונה , ן" הדון שהוא השורש לכל שאר"ומכיוון ששם הוא הדו. ס"שלנו בגילוי דא
ס באופן "הרי היא ההשגה אשר דרכה משיגים את הא, כלומר האמונה', הימנותא דמהימנותא'

  . הנעלה ביותר מכל ההשגות האחרות
מ אינו גילוי גמור מה "מ, מתגלה על ידי מדות הדיקנא' שאף שהוא ית, ל"א ז"ע צז ע" ב'ועי

מכאן נראה . ל"עכ, מתפשט לנבראים לפי ערכםרק מה ש, ת"שהוא לפי ערך שלימותו הבלתי ב
ש שלימות שהיא למעלה מיכולת "דהיינו ההכרה בכך שיש בגילויי הבורא ית, מהי מהות האמונה
  . והאמונה היא מהות התפיסה בו, ההשגה של האדם
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ר " ובא,' כו1748כל מה דאתטמר )א"כד ע( ג"ש לקמן תחלת פ" כמ-דיקנא עד דכלא 
 1750ואיתימא דיקנא לא אשתכח) א"קלט ע(וכן  ,1749'ובגין דאיהו יקירא וטמירא כו) ב"קלב ע(

ש שם " כמ,)ג בתהלים קל( ' אהרן כו1751 זקן,ג"ל שלא נזכר תיבת זקן בפירוש חוץ מזקן כ" ור,'כו
  .1752ש"ע) ב"קלב ע(

ז " ובא,ל"ר כמש"ש בא" וכמ,יקירו דיקירותא )א"ח ע( א"ל בפ"כנ -' ואמר יקירותא כו
 ש" כמ, והענין כי הזקן הוא כבוד לאדם,'וק תלייא כל יקירא דכלא כ"בדיקנא דע) א"רפט ע(
ק סבא "ש דיקנא דע" וכ,והדרת פני זקן )ויקרא יט לב( ש" וכמ,הדרת פנים זקן )א"שבת קנב ע(

 , ולכן נקרא יקירו דיקירותא,)ישעיה כד כג(  ונגד זקניו כבוד,מפני שיבה תקום )שם( דסבין נאמר
יו ונכפין כל הדינין והרשעים כלין ושמו וענין הכבוד כאן הוא כשמתגלה הדיקנא מתגלה רחמ

יח { ויעבור ,1753' אני אעביר כו,'הראני נא את כבודך כו) ג יחשמות ל(ש "מתגדל בעולם כמ
ס אמר לקמן סוף " וכן בקריעת י,' הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות כו,'כו} א"ע
כי ' דה בפרעה ובכל חילו כוואכב)  ד ידמותש( ונאמר 1754דבעא לאוקיר דקניה )ב"לב ע( ד"פ

' ובההוא זמנא דאתער כו) ב"קלד ע(ר " שאמר באתיד לבא וכן לע,'שמעו עמים כו' גאה גאה כו
ג ישעיה מ( ונאמר ,'למלך כו' והיה ה) יד טזכריה ( ונאמר שם ,1755'דביה זמין לאוקיר דיקניה כו

' כי לי תכרע כו) )ו יטישעיה ס( שם(' והגידו את כבודי בגוים כו' תכבדני חית השדה כו) כ
) ב"דף קלא ע(ר "ש בא" והכל שהרשעים כלים כמ,1756)ח כגיחזקאל ל(והתגדלתי והתקדשתי 

) א"קלד ע( ושם ,' כו1758ומהאי תקונא מתכפיין) א"קלב ע( ושם ,' כו1757לתברא' ואינון תליסר כו

                                                                                                                                                                      

כי על ידי שהם , באצילות תלויים באמונת ישראל' שכל שמותיו ית, ג"א סב ע"ו ח" לש'עי
ולולא זה היו חוזרים הגילויים , הוא שמעמידים את גילויו אשר באצילות' יתמאמינים בו 

  .למקורם
 .דמהימנותאכלומר מהימנותא  1747
. צ שם דכתוב שככל שבחינה היא נסתרת יותר כך היא עליונה יותר"יעויין בלשון הספד 1748

  .שכן הוא המדובר שם, א"ובא להשמיענו שיסוד זה נכון אפילו בדיקנא דז
ב שמעמיד "ע'  לעיל ח'אמנם עי. א"ד אלא בכללות הא" שם דלכאורה אינו מדבר מתיעויין 1749

 .ע"ג וצ"את דברי האדרא לעניין ת
צ לקמן כד "ומביא ראיה מדברי הספד, א"ע שמפרש שהמדובר הוא בדיקנא דז"ש בב"ע 1750

 .א"ע
כל ד "ה ע"ל שלא נמצא נזכר הכינוי הזה על הקב" ור,ז הנה אמר דיקנא לא אדכר" ועכ1751

ה "כ הזקן לא נמצא הכינוי הזה על הקב" משא,הכינוים דשיעור קומה כמו ראש עין פה וכיוצא
   ).ו"לש(בשום מקום 

ב הוא מכיוון שזהו "א לקמן יח ע"לפי פשטות דברי הגר, ג"והטעם שנזכר דיקנא לעניין כה
 .א"ע שם דמפרש דעניינו דיקנא דז"בב' ועי, )1798 דברינו שם הערה 'ועי(דיקנא דאבא 

כ דיקנא לא אדכר היינו "דמש, א"ע רב ע" ב'ועי. א בתורה"משם משמע שלא נזכר בכלל א 1752
א "א שזהו מכיוון שהמַצֶוה ומגלה התורה לא נתגלה אלא בבחינת ז"ע קה ע" ב'ועי. א"אפילו דז

  .עצמו
  .א"א בז"ד דא"ג ת"ים דפרשת כי תשא עניינם הארת יג מידות הרחמ"שי, ב" לקמן כה ע' עי1753
שגם שם אין הכוונה אלא , ב"ע סט ע" ב'אמנם עי. א"ש שביאר רבינו שהוא דיקנא דא"עיי 1754

  .א"א כאשר מתלבש בו דיקנא דא"לז
  .]שבו עתיד לכבד את הזקן' ובאותו זמן התעורר וכו: תרגום[ 1755

הזכר ' ר הוא שבאותה העת לא יהיו בחי"שחידושו של האד, ב"ח כ ע"א על תז" בבהגר'עי
  .ש"עיי, וממילא בא כליון לרשעים כנזכר שם. והנקבה נפרדים והכל יהיה בתיקון ושלימות

  . )ו"לש(ד "פ כ" וכן הוא בויקרא רבה ר1756
ר שמעון בן " תניא א"צבאות במשפט' ויגבה ה") שם ה(ד " הה,"קדושים תהיו" :]לשון המדרש[

 ואית ליה קריין . בשעה שעושה מדת הדין ברשעים,ה מתגדל בעולמו"הקב אימתי שמו של ,יוחאי
 וכתיב "'והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני ה") יחזקאל לח(סגיין 

 "'משפט עשה בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי למען דעת צדקות ה' נודע ה") טתהלים (
  .ל"עכ, "צבאות במשפט' ויגבה ה"והדין 

טמירא דטמירין תקיפין  ואינון תליסר תקונין דדיקנא עלאה קדישא:] המשך הציטוט[ 1757
ג התיקונים של הדיקנא העליון "ואלו הם י: ר"תרגום דברי האד [לתברא ולאכפייא כל גזרי דינין

  ].חזקים לשבור ולכפות את כל גזרי הדינים, טמון שבטמונים, והקדוש
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תשעה ) ב"רפט ע(ז " ובא,' כו1760 אלא תאנא כל הני)א"קמ ע( וכן, 1759'ובאו במערות צורים כו
דכלהו אכפיין לדינין בשעתא דמזלא ' כל יקירו כו) ב"דף רצה ע(ז " ובא,1761 דיניןאלאכפיי' כו
  .'כו

  
  .מאודנין נפקא בסחרנהא דבסיטא סליק ונחית חוטא חוורא

'  דהאי כו1762תאנא בצניעותא דספרא) א"דף קלא ע(ש שם " כמ- מאדנין עד חוורא 
ח (ל "כ כל הדיקנא יוצא מאזנים כמש" וג,יםל מתחיל תיכף אצל האזנ"ר ואמר מאודנין נפקא

  .יז)ב"ע
בוסיטא דאנפוי ) ב"דף קכח ע(ש שם "ל סביב פניו כמ"ר -ואמר בסחרנהא דבסיטא 

  .1763'כו
 ,תיקונים ראשונים'  שהן ה, שאחר שנחית סביב הפה-ואמר סליק ונחית חוטא חוורא 

 ,'ונחית כו' וסליק כו' ותקונא שתיתאה כ) א"דף קלא ע(ש שם " וכמ,'סליק ונחית בתיקון ו
 כי ,'ונחית בשקולא כו' ש שם ונחית וסליק וחפי כו" כמ,'נחית כו' ומשם ואילך בתיקון ח

  ).ה חפי" ד)א" עטי((ל "הוא למעלה מתקונים שלפניו כמש' התיקון ו
  *.1764'הוא תיקון ח -ואמר חוטא חוורא 

הוא תיקון הראשון ' דנין כוו ואמר מא,ג תיקונים בכללות" וכלל כאן כל הי-הגהה *
כולל כל התיקונים עד '  ואמר בסחרנהא כו,'מקמי פתחא דאודנין שרי כו )ד"יח ע( ש למטה"כמ

הוא '  ונחית כו,'עד ח'  סליק הוא תיקון ו, כי בוסיטא הוא כולל כל מקום של הפנים,'תיקון ו
ביניהם נכללים  וכל התיקונים ש,מזלות'  שחוטא חוורא הוא ב,ג תיקונים"עד כל י' תיקון ח
  .ו" וכמשכידועמזלות ' באלו הב

  

                                                                                                                                                                      

וכל גזרי הדינים המה הדינים , ק תכליתם לתברא דינים"יקונים דעב ת"שהי, ב"ע צד ע" ב'עי
, "לתברא ולאכפייא"לכן כפל לשונו לומר . הקדושים המצווים את שוטרי הדין לעשות את פעולתם

וכן כנגד הסיגים הרי הם , "לאכפיא"והיינו , א הכפופים אל החסדים"כנגד הדינים הקדושים שבז
והוא שבירת כחם וביטולם על ידי היותם , "לתברא"והיינו ) הרי הם הקליפות(שליחי הדינים 

  ).ש עוד שמפרשם גם להיפך"ע(דתהום רבה ' טמונים בנוק
ואילו בשרשם הדינים , שטעם היותם דינים הוא ריחוקם משרשם, ב"ב טו ע"ה ח"ו דע" לש'עי

 .ממילא בהתגלות השרש הוא זמן התבסמותם. מבוסמים
שבפשטות ', ע דף ק" ב'ועי.  הרשעים אלא על ביסומםבאדרא אינו מדבר על כליון 1758

הרי הוא שורש , ס"ת שבמו"הויו' הזהרהמובא כאן אינו מדבר על בחינת דיקנא כלל אלא על ג
 .תיקון הדיקנא

. א דהיינו תיקון שערות המחפות על הגרון"דדיקנא דא' ר שם מדבר על תיקון הי"האד 1759
וטעם )). ב"קכח ע(ע "וכן ביאר ב(על את כפיית הרשעים ורבינו רומז שדווקא התיקון הזה הוא הפו

. ומבינה הרי דינין מתערין, ק שירדה בגרון"בינה דע' והוא בחי, שכן הדינים נאחזים בגרון, הדבר
אלא , ק הוא שרשם העליון של הדינים וממילא הדינים לא מתגלים שם כרוע"בגרון דע, וכאן

  . של הדיקנא הגדלים שםמתכפיין ומתהפכין לרחמים על ידי השערות
ד "ע'  לעיל ה'ועי. דברי האדרא נסובים על עניין החילוק שבין שערות הראש לשערות הזקן 1760

, םהן יותר רחמיכן  ש,זקןהשערות הראש רכין משל שבשרשן , את ביאורו של רבינו על זה העניין
 'ועי. א יותר רחמיםודדיקנ, ששערות הראש הינן יותר דינים, ואילו בהתפשטותם הדבר הוא להיפך

בעיין למהוי כ "אעפ ,דהם רחמיםג "אע ,אותם השערותכן ש, א שביאר את טעם הדבר"ע רטז ע"ב
שכן  , כיצד הדבר יתכן שרחמים יתנהג כדיןהעניןעומק  ו. לאכפייא דינין ולתברא אותםכדיתקיפין 

 שורש הדין מצויחכמה ב וידוע ש,ה חכמה" ההרחמים הנמצא בדיקנא הוא מסטרא דאבא' בחי
ל משמע "ולפי כל הנ. כל דבר נמתק בשורשושם  ,סוד גבורה עילאהה "הס "דמו' והוא מסט

  .אלא צמצום אור הזקן של מעלה, שבאמת לאמיתה אין כאן כפיית הדינים של הרע למטה
 .א"לדיקנא דז) 1789 לקמן הערה 'בביאור עניינו עי" (משח רבות"כאן מתבאר עניין ירידת ה 1761
 .צ כאן"ר שם לדברי הספד"לכאורה כוונת רבינו לבאר שכוונת האד 1762
. ב דבוסיטא פירושו תואר הפנים"ע ק ע" ב'אמנם עי. ב שפירושו זיו הפנים"ע יח ע" ב' עי1763

 . כמראה שמגלה–ל כבוסיטא "א לג וז" מ'ועי
סוחרני  תקונא תמינאה נפיק חד חוטא דשערי ל"ב וז"ר קלא ע"פ המבואר באד"והוא ע 1764
החוטא , כ"ע, ]של שערות סביב לדיקנא' יוצאת שורה א' תיקון ח: ר"תרגום דברי האד [דדיקנא

 .של שערות המצויה על הסנטר' הוא שורה א
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לא עבר בה איש )  וירמיה ב( ההיא כתיב ,ביקירא דיקירותא בתליסר מתפרש
  .ש איש" כ,אדם לבר הוא אדם לא כליל הכא ,ולא ישב אדם שם

י " ואמר שם פתח ר,כל הענין' בתלת עשר כו) א"קלא ע(ש שם " כמ-בתליסר מתפרש 
  .1765ומפרש והולך למטה' ואינון תליסר כו'  תליסר מכילן כודתניא' ואמר מי אל כו

 ,1766א" לפי שדיקנא מגיע עד טיבורו ונכללין בו או-ש איש "ביקירא דיקירותא עד כ
קלה (ש שם " וכמ,1767כידועא נקרא אדם "וז,  במקום שנסתיים דיקנא,א מטיבורו ולמטה"אבל ז

וכן  ,1769'אדם כו'  ובכללא חדא כו)ב"קמא ע( וכן, ' כו1768כמראה אדם' השתא אתתקנו כו) א"ע
 ובהרבה מקומות ,' כו1771והאדם ידע) א"קמג ע(וכן  ,1770'אלקים תרדמה כו' ויפל ה) ב"קמב ע(

 שכתרו , ששם נקרא לבר מגופא, והוא נקרא לבר לפי שעומד מטיבור ולמטה,רבו מלספר
י שלו "נגד נה ומחכמה ולמטה עומד , וכתר לעולם אינו מן המנין,א"מטיבורו עד סיום גופו דא

דף ( ובפרשת פקודי ,'דאינון לבר מגופא כו' ש חמינא כו"אר ש שם" כמ,שהן נקראין לבר מגופא
) א"דף נח ע(מ " ובפרשת א,ש כל המאמר עד סופו"ע' ירכין דאינון קיימין לבר כו) ב"רנז ע

 ושם ,' כוא"וההוא דלבר אקרי ז) ב"דף קכח ע(ש שם " כמ,א לבר"ולכן נקרא ז' ואינון ברייתי כו
אית חסד ) ב"קלג ע(וכן  ,1772'מתחברן לבר כו' תאנא מאי דכתיב חכמות בחוץ כו) ב"קלא ע(
וייצר ) ב"דף קמא ע(שם } ב"יח ע{ש " כמ,א מבחוץ" ועוד לפי שמלביש את א,1773'גו כולד

נהורא דאתגלייא אקרי ' דכלהו בוצינן כו) ב"דף רצא ע(ז " ובא,'מאי צר צורה בגו צורה כו
א אינן נגלין ואדרבא "א מלבישין את א"י שגם או" ואעפ,1774'לכא נהורא דלגו לגו כולבושא דמ

 אדם לבר 1775ש" וז,)ב"יג ע(ל "א וביה אתכלילן ונקראים על שמו כנ"הם מלובשין בדיקנא דא
  .הוא

ז "ש בא" כמ,א לא" אבל אדם ז,א במזלא אתכלילן"ל דאו"ר -ואמר אדם לא כליל הכא 
 1776י מוחא בדיקנא" ע,ל מהאי מוחא" ור,'ק כו"א בע"ז' י מוחא כו אב ואם מהא)א" עדף רצב(

 אבל 1777'מכאן כו' ובמזלא תליין כו' בטש מאן דבטש בהאי מוחא כו) ב"דף רפט ע(ש שם "כמ
  .ק תלייא מטיבורו ולמטה"א בע"ז

                                                           
). 1789 ביאורו לקמן הערה 'עי" (משח רבות"ריש האדרא המובא כאן עוסק בבחינת ה 1765

  .י בפסוקים מנבואת מיכה מרמזים לענין המשח רבות"ולכאורה כוונתו לרמוז דפתיחתא דר
מכיוון שהדיקנא עניינו לגלות " כבוד"שמפרש שהדיקנא מכונה , א לג לד"ש א" פת' עי1766

 נתקןהדכורא  והנה אף. ה"ועל ידי גילויה יש כבוד להקב, י הסרת הקלקולים הנאחזים בה"ע' הנוק
ולא רק בהסרת  בסוד תוספת סיוע באורות ,אשר שרשם הוא הדיקנאתיקונים גדולים ב

שורש היות . תם עבודכפי המגיע לתחתונים מכח והוא בסוד המשכת החסדים יותר מ,הקלקולים
כאשר אבא הוא שורש , א נכללים בדיקנא"הוא היות או' הדיקנא תיקון גם לדכורא וגם לנוק

עיקר ענין ', והנה על אף שנובע מהדיקנא תיקון הן לדכר והן לנוק.  שורש הגבורותהחסדים ואמא
ועיקר תיקון זה לא יתגלה אלא לעתיד לבא ואז תהיה  .דיקנא הוא רק תיקון הנוקבאתיקוני 

אלא רק מסיר ממנה ' ולעת עתה אינו משלים את נוק, בשלימות' תכלית תיקון זה גדלות הנוק
 .ל"קלקולים וכנ

  .א"ז' והוא בחי, ה"מ' גימם ב"שאד' עקודים חח "ע'  עי1767
והנה בחינה זו היא דווקא כאשר . א לאדם היושב על כסא"שם באידרא ממשילים את ז 1768

 .א וממילא ממשיך ממנו שפע לתחתונים"עולה להתחבר עם א
המכונה ' לפרצוף א' ש שמשמע שעל ידי הדעת המתפשט הוא שנעשים הזכר והנוק"ע 1769

 .אדם
 .בשעת הנסירה' א נקרא אדם אפי"שהז, ומתחדש. מלמדינו על הנסירהשם  1770
ומלמדינו שאפילו , שם מדבר על חיבורו של האדם עם חוה אחרי שהנחש הטיל בה זוהמא 1771

 .בבחינה זו לא יצא מכלל השם אדם
  .עדיין נחשב הוא לבר מגופא, א ומתקו"ס מאיר בז"ש שמתבאר שאפילו כאשר המו"עיי 1772
א נקרא לבר "שגם הדיקנא דז, א"א לשל ז"ל החילוק הקיים בין דיקנא דאשם מדובר ע 1773
 .מגופא

 .]והיא הארה בפנים בפנים, מהאור המתגלה הנקרא לבוש המלך' שכל הנרות וכו: תרגום[ 1774
  .)ו"לש) (]כוונתו לקמן בדברי רבינו [ למטה'עיו(ן שהם ישראל ורחל "ל על זו" ור1775
  .כן שם המוחא לא סתוםש,  בדיקנאס"מוגילוי ה, כלומר 1776
  .ס בדיקנא"ש שמתבארת התגלות המו"עיי 1777
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מאן איש דא  )ב"קלד ע תרומה( זהרש ב" כמ,1778ל צדיק שנקרא איש" ר- ש איש "ואמר כ
 וכן יעקב ,דבר האיש אדוני הארץ) )מב ל( בראשית כה(י יעקב קראו אותו איש  וכן בנ,'צדיק כו

תענית ו (ש " והוא בעלה דאתתא כמ, וכן בכל הפרשה שם,להגיד לאיש) )מג ובראשית ( שם(
ש "וז' ונהר יוצא מעדן כו) בראשית ב י( בסוד ,'דהאי מטרא בעלה דארעא משיצא חתן כו) ב"ע
  .ש איש"כ

פ שהוא נהר " אע,1780כ שם לא עבר" ואעפ,1779 עבר דסליק עד מוחאלא ואמר אצל איש
ס "ש מ" שהוא במזלא וכ1782 אבל בעדן דחכמה עלאה1781א"היוצא מעדן הוא מעדן תתאה דז

קיא  (ש בפרשת משפטים" כמ, אפילו בעת סילוקו למוחא,'ש לא עבר כו" וז, מגיע שם1783אינו
)  יגישעיה מד(ש "מר לא ישב כמ אבל גבי אדם א,' כו1784 סליק עד דסליק עד מוחא עלאה)ב"ע

 ואמר בדרך לא זו אף זו לא עבר ,1786)ב"דף קמא ע(ר "ש בא" וכמ,1785כתפארת אדם לשבת בית
  .'ולא כו

א "ת דז" ששם ישב אדם ת,1787א"לאפוקי יקירא דז -' ואמר ביקירא דיקירותא ההוא כו
וא סליק עד ש איש שה" וכ,'באתר דתליין שערי דדיקנא כו) ב"דף קמא ע(ש שם " כמ,'ונוק

  .מוחא
   

  . מתפרשין1788בתליסר נביעין מבועין
ג נביעין דמשח "ג תקונין שבו נגדין בו י"ל בדיקנא בי" ר-בתליסר עד מתפרשין 

 שהם , ואמר בתליסר נביעין מבועין כפל,ג של התיקונים"כ לי" והמשח רבות מתחלק ג,1789רבות

                                                           
והם . )ו"לש(ש "ע' ך ט"ש באנ"ל על יעקב ולאה כי הם שניהם היסוד הכללי וכמ" ור1778

 .א"אחוריים דאו
א שלומד מכאן שכתרו של אינו מתחיל אלא לאחר המקום בו מסתיים דיקנא "ע ר ע" ב' עי1779

 .א"דא
ושיניתיו לכתבו , )ה ואמר"ד(ו היה בראשית הקטע שעבר " הלשמקומו המקורי של גליון[ 1780

  :]שכן נראה פשוט שזהו מקומו הנכון, כאן
ז הנה נמשך " עכ,)ב"משפטים קי ע' עי(ל הגם שהיסוד הוא עולה למעלה בסוד משכיל לאיתן "ר

   ).ו"של(ש לא עבר בה איש " וז,ד"ג ת" והרי אינו מקבל מהי,לו רק דרך חוט השדרה ולא דרך פנים
וכמו שירידתו של הזרע ממוח ליסוד הוא דרך חוט , א"ד שכוונתו לחוט השדרה דא"נלענ
ג שטעם "ב צו ע" ביאורים ח'ועי. ן לעורר זאת עוברת דרך חוט השדרה"כמו כן עליית המ, השדרה

' הכרח ירידתו של הזרע דרך חוט השדרה דווקא מכיוון שחוט השדרה הוא באחור ורק בחי
  . לים להשפיע תמצית הארה לתחתוניםאחוריים יכו

 ).א"ע נג ע"ב( דאצילות א"חכמה דזכלומר  1781
 .כלומר אבא הכללי דאצילות 1782
ן "ו ובמ"ש במוחין דצלם פ"ס כמ"ווג פנימי הוא נמשך מלמעלה למעלה עד אי והגם שכל ז1783
ה בהם  כי מאיר ומתגל,א" אך כשמקבלים מלמעלה הם נתעלים ונקראים בשם א,'ודרוש י' דרוש ז
 ,א" אבל כאשר שעומדים רק על בחינתם לבד הם מקבלים רק מאו,א ונקראים על שמו"אור דא

 אמנם כי לצורך התחתון ,ש"ס ית" וכן מלמעלה עד א,והגם שכל תחתון הוא לעולם רק מהעליון
 אבל כשמתגלה הארת ,נתצמצמו כל הארת העליונים היורדים למטה ונקראים רק בשם התחתון

ן "זו'  ונמצא כל בחי, אז ייצא התחתון מבחינתו ונתעלה להקרא בשם העליון,העליון למטה
א "א' א הרי הם בבחי" כי כשמקבלים מא,א"כ יעקב ולאה הנה לעולם אין מקבלים מא"ומכש

 .)ו"לש(כמוהו 
 .)ו"לש( שהוא אבא 1784
התפשטויות מיני ה' ן כנגד ב"ווי' ת ויסוד הינם ב"שת, ה כגון"ב ד"ז ג ע"א על ת" בבהגר' עי1785
ת שהוא "הת' הוא בחי" אדם"ה "הנמנות כאן ה' הבחי' והיינו ב. ה אור יושר ואור חוזר"ה, של אור
 .היסוד והוא אור חוזר' הוא בחי" איש"ו, אור ישר

מציאותו , היסוד' ואילו ספי, א היא להיות שרוי במקומו"שם מתבאר שעצם מציאות הז 1786
  .הוא לעלות

  .א"כלומר דיקנא דז 1787
 .מעיינות נובעים' פי 1788
א "ש א"וכן כתוב בפת(ס " מהמותיוצאה פנימיות הדיקנא פירש דהיינוב ש"ע טז ע"ב'  עי1789

 .ב"והיינו המשיחין דאפרסמונא דלקמן יט ע, )כט



àøôñä øéàî  

170 

 1790ג נביעין מבועין" דנגדין ביה י)א"קלא ע(ש שם " כמ,א"ס והן מבועין לדיקנא דז"נביעין ממ
 ושם וכלהו נפקין ,' כו1793 תליסר מבועין1792 ושם בתליסר תקונין אלין נגדין ונפקין,1791'כו

תלת ) ב"דף רפט ע(ז " ובא,1795'תאנא כד נחית כו) א"קלט ע(וכן  ,1794'מתליסר מבועין דמשח כו
רצה ( ושם ,1796'וכד משחא דרבות קודשא כו) א"רצה ע( ושם ,'עשר נביעין דמשחא דרבות כו

כד ) ב"דף קלב ע(ר "ש בא" וכן נחית לדיקנא דכהנא רבא כמ,' כו1797 בהאי דיקנא נגיד)ב"ע
  .1798והוא דיקנא דאבא עלאה' משחא נחית כו

  
  .ן לגנתאי תשעה אשקי1799ארבע בלחודוי אסתמכו

א שהן "תיקונים לז' א ומהן נעשו ט"ל תשעה מבועין נפקין לז" ר-ארבע עד לגנתא 
 וכן, 'אתתקן בתשעה תקונין כו' תאנא כד נחית מן כו) א"דף קלט ע( שם ש" כמ,1800תמיד בו

דף רצה (ז " ובא,' ונחתין כו1801'י כו"אינון תשעה מכילן דנהרין מע'  וכל הני תשעה כו)א"קמ ע(
' תלת עשר נביעין כו) ב"רפט ע(וכן  ,'תיקונין כו' בט'  משחא דרבות כו1802 שערין אוכמין) א"ע

 ונהר )בראשית ב י( א נקרא גנתא שעליו נאמר" וז,'אלא תשעה כו} ג"עיח ' {וכלהו נפקין כו
' ותאנא ההוא נהר כו) א"דף נח ע(מ "א' ש פ" כמ,א"ל את ז" ר,יוצא מעדן להשקות את הגן

ז " ובא,ש"ע' והאי נהרא אתקרי אם לגנתא ועילא מגנתא כו) א"סה ע( ושם ,'לאשקאה גנתא כו
נטיעה ' ד ונהר כו"הה' דאשקי תדיר לגנתא כו' נפיק כו דנגיד ו1803 וההוא נהרא)ב"צ עדף ר(

                                                           
 .ד"ג ת"ג משחין דרבות כל אחד ואחד מהם כנגד אחד מי"דהיינו שיש י 1790
 .]ג נביעות של מעיינות"שנמשכות לתוכו י: תרגום[ 1791
ואכן כאן מתבאר שהמשח רבות יוצא , לבר מגופא" נפק"שכוונת לשון , א"ע קמ ע"ב' י ע1792

 .א"לדיקנא דז
  .]ב מעיינות"ג התיקונים האלה נמשכות ויוצאות י"ושם בי: תרגום[ 1793

וכן הוא מפורש , א ולא משערות הדיקנא"דהיינו שמהמשח רבות הוא שיורד השפע למטה לז
  .א"ר דף קלט ע"באד

  .ס" ששורש המשח רבות הוא במוכאן מתבאר 1794
ואפילו בשעה שאין , א"ג משח רבות המה שנותנים את השפע לז"כאן מתבאר שלעולם הי 1795

 שם הערנו שלכאורה 2312לקמן הערה ' ועי. ג משח רבות"שרשם הוא הי, תיקונים' א אלא ט"לז
 .ע"ז וצ"קיימת סתירה בד

  .ג"תיקונים ולא י' א אלא ט"כאן מתבאר שאפילו בעת התיקון אין המשח רבות משפיע לז 1796
  .ס"ל ששרשו של המשח רבות הוא מהמו"אף כאן מתבאר כנ 1797
וכן יש משמעות [א משמע שכוונתו לומר שיש לאבא דאצילות דיקנא "מפשטות לשון הגר 1798

 הפרקים הראשונים של שער המלכים 'שד, אמנם יש לנו לדעת[' ח שער המלכים פרק ד"בלשון הע
אמנם , ]ג"ש כ ע"מבו' ועי, ו עצמו התקשה בהם"ואפילו המרח, המה דברים קשים ביותר להבנה

וממילא מובן לשון ] ע"א וצ"ק שם כתוב בפירוש שאין שערות באו"במ' א פרק ד"יעויין שער א
חינה של דיקנא פרטי שכן מעולם לא מצינו בשום מקום ב, ז קשה להולמו"אמנם ד. ר שם"האד

ולכאורה נראה היה לומר שכוונתו של רבינו לחדש שהענין של דיקנא דכהנא רבא . ע"וצ, לאבא
ו "לש 'ועי. א"או' המזלות הינן בבחי' שב, כ"ה ואעפ"ג ד"ע'  לעיל ח'ועי. שייך גם במשח רבות

נת רבינו לדיקנא ביאר שאין כווש) א"ב קד ע"ה ח"וכן דע, ג"א עט ע"וכן ח(ד "ב לט ע"כללים ח
, ומזל עליון מתייחס לאבא בפרט, התיקונים שלפניו' א הכולל את כל ז"דאמזל עליון דאבא אלא ל

א מג "ש א" פת'ועי .א במזלין אתכלילן פירושו הוא דאבא כלול במזל עליון"וכאשר אומרים שאו
'  שהם חבגדים של שמן המשחה משח רבות'  דאתלבש בתמניא לבושין והם חרבא כהנא, ל"וז

  .1819 הערה 'ועי, ל"עכ, תיקונים הנכללים במזל עילאה שבאים אל אבא
  ). תרגום בראשית יח ד'עי(מלשון סמיכה והישענות  1799

א שהם נתקנים בימים "לקמן כ ע' אמנם עי. )ו"לש(ל "רק על לעת] תיקונים אלה' ד[ל שהם "ר
  . כ לסוכות"שבין יוה

 .כ"ג ביוה"הכהבהם משתמש בגדי לבן '  הד'הארבע הללו הינם בבחי ש,א מה"ש א"פת' עיו
ג "המשלימים לי'  הדפ"עכ .בהתעוררות התחתוניםהדבר תלוי  ,בפועלולעתים בכח לעתים  1800

  . לעתיד לבאאלאוספים אינם מתו
כן מדף קלט מדבר ואילו מה שהביא קודם ל, ש שמתבאר שבמשח רבות שבו עסקינן"עיי 1801

 .א"על שורש המשח רבות בדיקנא דא
  .'ל וכו"נדצ 1802
  .א"שנובע תמיד לז, הרי הוא המשח רבות 1803
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 ,' כתיב ויטע כו)ב"כ ע(  ואמר לקמן,1804'כו' להשקות את הגן דא הוא ו' כו' דגנתא ודאי אקרי ו
ג "שכל אלו י) ד"יט ע(ש למטה " וכמ,ל"י הנהר בינה כמש" והוא ע,ן לגנתאיש תשעה אשקי"וז

ש "א ממנה נפקין וע"לז' כ תדשא כו"ואח ,1805תקונים משתכחין בעלמא עלאה שהוא בינה
  .הכתוב להשקות את הגן

א שאין בהם " והן נגד תקונין של א,א"ל לנוקבא דז"ר - ואמר ארבעה בלחודוי אסתמכו
א הן "והענין כי תשעה דז, 1808כידוע ותיקוני נוקבא הוא בלא שערות ,1807ב"י' ז' ה'  ג,1806שערות

ק " והוא נגד ו,'שתא אינון תשעה אקרון כו) א"דף רצה ע(ז "ש בא" כמ,ששה ומתפרשין לתשעה
ובגין דהני ' תלת אחרנין כו' ואלין שתא כו ש שם" וז,כידועי מוחין "א שמתחלקין לתשעה ע"דז

שהמוחין   וכלן תליין בהו,א לכן הן ביקירו יתיר מכלהו" ואלו שלשה נגד מוחין דז,'תלתא כו
דף קלו (ר " ובא,)1809ב"דף רצב ע(ם ש ש" כמ, וכל הגוף תולה במוחין,מתפשטין בכל הגוף

 ,ד"של יו' הוא ד'  ונוק,ד"של יו'  ו,ק"א בכללן הוא ו"ס של ז" דכל הט, וכלל כולן הוא,)1810א"ע
ס " והיא עטרת בעלה ונכללת בג,1812כידועס " שכל בניינה מד,1811כידוע' והיא נקראת ד

 ולכן ,מלכות'  וד,1814ש בתיקונים"ב כמ"כח' ן'י' א,י"אותיות אדנ'  שכנגדן ד,1813הראשונים

                                                           
" 'ונהר וכו"ושהו שנאמר ' שמשקה תמיד את הגן כו' ואותו הנהר שיצא ונמשך וכו: תרגום[ 1804

 .]'להשקות את הגן זהו ו' וכו' נטיעה לגן ודאי נקרא ו
  .ש" ע,כ"יוהה ל"דווקא בין רוהיינו  1805
התיקונים ' שהמזל העליון כולל את כל ח, ה הבא" לקמן ד'עי, והנה לכאורה יש להקשות 1806

אף הם ', שאין להם שערות וממילא חשובים כתיקוני נוק' וז' ה' והרי תיקונים ג. הראשונים
 ד"הרי שהדברים לכאורה נסתרים מדברי רבינו לקמן ע, אמנם אם כן הוא. הראשונים' כלולים בח

ד "י ד ע"א על ס"בבהגר' וכן עי(ע "וצ, נכללים במזל תחתון דווקא' תיקונין דנוק' שד, ה וידוע"ד
 ).שם מצינו את אותה הסתירה

' שהתיקוני דיקנא נחלקים ט, שדברים אלו של רבינו רג שמבא"ב לב ע"ו כללים ח"לש'  עי1807
 .'וה' חשנחלקים ל דביאר )קדושיםמי המצוות פרשת טע(ל "אריזה את דברי יםתרוסלכאורה ', וד
כ גם לאחר שנפרדה "ממילא בע, היסודהרי אינה באה אלא מ 'נוקשכל השפעת ה, ו"מיישב הלשו

ז "ל לפ"וכן צ.  דיסודהעטרהבחינת  ו וזהו בהנשאר שרשהמלכות להיות לבחינה בפני עצמה עדיין 
העליונים וגם בכלל ' גם בכלל הח ת נחשב] בהערה הקודמת'ועי, ג"ה התיקון הי"ה [עטרת היסודד

' וד' שכן אפשר לחלקם בט, ממילא מעתה יתיישב שפיר שאפשר לקיים שניהם. התחתונים' הד
   .באותה המידה' וה' ובח

המה האורות העיקריים היוצאים מנקבי ' תיקוני הנוק' ששורש ד, ד"ב לח ע"ו כללים ח" לש'ועי
' שכן הם מתיקוני הנוק,  רק חופפים עליותיקונים אלו אינם דבוקים בָפּנים ממש אלא. ף"חללי אח

כלומר , א הם אורות השערות"תיקוני ז' אמנם ט. אשר עיקר עניינה להתפשט ולהתגלות למטה
  .אורות הפנימיים שבדיקנא היוצאים לחוץ וחופפים על הפנים ממש ודבוקים בו

וקבא  דהא נ,לא תלי שערא ודיקנא: א"המקור לדברים אלו נמצאים בזהר נשא קכז ע 1808
אין : תרגום [ והא דיקנא לא אשתכח בה, בדכוראגאבעייא לספרא שערא כד אתיא לאזדוו

כי האשה צריכה לספר את שערה כשהיא באה להזדווג עם , )במלכות(השערות והדיקנא ארוכים 
  ].וזקן לא נמצא בה, הזכר

דרכן שכן השערות הינם הצינורות , הם ללא שערות' ל שתיקוני נוק"כ הוא שצ"והנה בע
  .מגלה מוחין כלל שהרי אין לה מוחין אלא מה שהיא מקבלת מהדכר' ואין הנוק, מתגלין המוחין

' שתיקונים אלו תכליתם הוצאת הנוק, א מא שפירש באופן אחר"ש א" בפת'אמנם עי
 .וממילא כל שער שנמצא בהם מעכב, דהיינו לפנות דרך שירד השפע דרכו, מאתלטייא

 מתחברן בסטרוי ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא נפיק כל תפלין דרישא לבתר: ל" ז1809
לאחר שמתחברים בצדו ומאירים , תפילין של ראש: תרגום[חד בסטרוי ומתפשטין בכל גופא 

  ].בצדו ומתפשטים בכל הגוף' חללי הגולגולת יוצא כל א' ועולים בג
ה שתא "ד ד" לעיל יד ע'ועי. כ"ע, מתפשטין בכל גופא' ובדעת חדרים ימלאו ואלין ג: ל"ז 1810

 .עצמם מתפשטים' ולא שהג', שהמתפשט המכוון כאן הוא דעת המתפשט הכלול מג
  .א"לקמן ל ע'  עי1811
ב שמבאר שכוונתו לומר "ע קלו ע" ב'ועי. י"שכוונתו לספירות תנה, 'הפרק מ "מולח "ע'  עי1812
הוא ' יצד בניין הנוקג שמבאר באופן אחר כ"א ד ע"ה ח"דע' וע. א"י דז"עומדת כנגד תנה' שהנוק

  .140הערה ' עי, רביעא לכל תלת' א שם איתא דהיא בחי"ע' ז ה"פ ת"ע, ספירות' מד
א שמוש " זהר תרומה קנח ע'ועי. ב"דהיינו כאשר היא בבחינת עטרה היא מקבלת מכח 1813

 .ה שביעאה"א ד"ד לעיל יא ע"הו, מאנא ועטרה
 .בינה' חכמה ן' כתר עלאה י' ן א" אי:שונולהו וז. )ו"לש(ב " קמח ע1814
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' ד כו"אמאי ו'  וההוא נהר דנגיד ונפיק כו)ב"צ עדף ר(ז "ש בא" וכמ,1815תיקונים' כנגדה ד
  .1816'כו' דא הוא ד'  ומשם יפרד כו,'להשקות את הגן דא הוא ו' דאיהי ארבעה כו

 ואימא נכללת במזל תחתון שהוא , שהוא בחינת דכר1817וידוע שאבא נכלל במזל עליון
 בתמניא תקונין אתתקן 1819 ולכן אבא,1818כידועתיקונים ' ליון כולל כל הח ומזל ע,בחינת נקבה

 ואמא מקבלת ממזל ,נגד שמנה בגדים'  כו1820דיקנא דכהנא רבא) ב"דף קלב ע(ר "ש בא"כמ
 וכלהו ירית ,1821 אוירא וניצוצא,)'בפרק ח זווגים "ע( כידוע ומזל עליון נכלל במזל תחתון ,תחתון

 שהן בחינת נוקבא ירית נוקבא ,תון ואינן נכללין במזל עליוןשנכללין במזל תח'  והשאר ד,א"ז
ש " כמ,א"ק לז"ג תיקונין בשעתא דנהיר ע" שגם בו נכלל כל הי1822א"י ז"מ ירית ע" ומ,א"דז

 שאז ,א"והוא כשנהיר מוחא סתימאה למוחא דז, ז"וא 1823ר"ובא )ב והתקונין"כה ע( ג"לקמן בפ
 )א"מ עדף ק(ר "ש בא" כמ,תיקונין'  ירית עוד ד שכנגדן,א"ס דא" וכלא כליל מ,מוחין' לו ד

' וחד מוחא שקיט על בורייה דכליל כל תלת כו' ארבע מוחי כו' ובשעתא דאתמשכן שערי כו
מוחין שהיו לו '  ג, והן שני בחינות,1824'אתמשכן ארבע מבועין מניה כו' ובגין דאתחברן כו

א " שכ,וחין דגדלות ודקטנות בסוד מ,כידוע שהן בחינה אחרת ,1825 וארבע של עכשיו,מקודם
 והן נקראין כתר על ,ש שם"בתי דתפלין כמ' מוחין שנתחדשו לו הן ד'  ונגד הד,ע"בחינה בפ

 וכלם יורדים , שהן באין לו בתוספת,ה מניח תפילין"שהקב) ב"ברכות ו ע(ש " וז,א"ראש ז
יח ' {י והן ד"דתשפרשיות '  והן ד,)א"ז יט ע"ת(  כתר מלכות,כידוע שהיא בחינת כתר ,לנוקבא

                                                           
. שבו' הוא שורש הנוק' תיקונים עיקריים והט' א ח"שיש לז, ג"ב לג ע"ו כללים ח" לש' עי1815

א הרי "שבז' ה על ידי שורש הנוק"אחרונה דשם הוי' ל שכתר דמלכות נעשית לאות ה"ממילא צ
 .הוא עטרה דיסוד שבו

" להשקות את הגן"', וכו' שכן היא ד' וכו? ד"למה ו'  ואותו נהר שיוצא ונמשך וכו:תרגום[ 1816
 .]'זה הוא ד' וכו" ומשם יפרד"', זה הוא ו

 ולכן משם מתפשטים ,ראשונים נכללים במזל עליון והוא דאבא' ט, ל"ב ז"ע רד ע" ב' עי1817
ו " לש'ועי. כ"ע, קבאאחרונים הם אותם שממזל עליון עד התחתון והם נכללים בנו'  וד,א"זל

' אלא שבמזל עליון בחי, א כאחד"או, הבחינות' א משני המזלין יש את ב"שבכ, ג"ב טז ע"כללים ח
 .ואילו במזל תחתון אבא טמיר יתיר, אמא טמירא יתיר

 .1807לעיל הערה '  עי1818
' ג מפרש על הח"א י"ל א" אמנם האריז,ראשוניםתיקונים ה'  רבינו מפרש שהוא על הח1819

ב "יח עכ לעיל בסמוך " וכן אמר ג, וכן רבינו הוא מפרש כהנא רבא על אבא,תיקונים האחרונים
א עצמו "ורב חסד אשר בא' ל שם מפרש כהנא רבא על תיקון ו" אבל האריז,ה בתליסר"בסוף ד

   ).ו"לש(
א עילאין ואימא כוללת "וונתו שאבא כולל אואבא הוא למעלה מאמא כ' כ כאן רבינו שבחי"מש

  .ת"ישסו
ואם כן יש מקום לדייק ,  לקמן שכתב שאמא מקבלת ממזל תחתון'עי, עומק נוסף בדבריו

אלא עניינו , תיקונים' כ אבא בתמניא תקונין אתתקן אין כוונתו לומר שיש לאבא דיקנא וח"שמש
 'ועי, התיקונים הראשונים' תו מחכמו שאמא רק מקבלת ממזל תחתון אף אבא מקבל את האר

 .1798הערה 
ד אולי לבאר "ונלענ. ה בתליסר שמכנה בחינה זו דיקנא דאבא עלאה"ב ד" לעיל יח ע' עי1820

ו "לש'  עי.שכן כאן עיקר כוונתו לחלק העליון שבדיקנא המיוחד לאבא, כוונתו בשינוי הכינוי כאן
אור את  לקבל םשהוא נכנס לפני ולפנימשום  הנא רבא כאבא מכונה ש,א"קיט עב "חללים כ
המזלות ' שב, כ"ה ואעפ"ג ד"ע'  לעיל ח'ועי, ר שם" דברינו באד'עי. לכל האצילותהנצרך ס "אה

  .1798 הערה 'ועי, א"או' המה בבחי
 .שהזיווג של אוירא וניצוצא הוא שורש הזיווג של המזלין, א והכלל"ע' לעיל ו ' עי1821
 .ה ואמר לשון"ג ד"לעיל א ע'  עי1822
מכלא משחא דרבות קדישא לדיקנא דזעיר אפין אתתקן דיקנא דיליה בתשעה : א"קלט ע 1823

 תקונין בשעתא דנהיר דיקנא יקירא דעתיקא דעתיקין בהאי דיקנא דזעיר אפין נגדין תליסר מבוע
תיקונים בשעה שמאיר את ' א נתקן הדיקנא שלו בט"מכל שמן המשחה הקדוש לדיקנא דז: גוםתר[

 ].ג מעיינות"א נמשכים י"דיקנא הכבוד של עתיק העתיקים ובאותו הדיקנא דז
השקט על מכונו הכולל את ' ומוח א' מוחין וכו' ד' ובשעה שנמשכים שערות וכו :תרגום[ 1824

 ].מבועין ממנו' נמשכים דו' ולכן מתחרים וכו' וכו' כל ג
כאילו  נחשב פ הדבר"עכ אבל , בלבד'אאלא מוח שנוסף ר "בפירוש באדכתוב אין  אפילו ש1825

 . וטעם הדבר כמו שמפרש והולך,' דפונוס



àøôñä øéàî  

173 

 ולפי שכלל ,דאיהי ארבעה' אשתקייא ד' ומהאי ו )ב"רצ ע( ז שם"ש בא" וז,ל"תיקונים הנ} ד"ע
א שהן מתתקנין "כ מוחין דז" משא,' לכן שם בבית א,1826'כל ספירות שלה הוא נקודה א

 'א וד"דז'  נגד ט,'וד'  ט,ג תיקונין"ס י" וז,בתים' ג לכן הן ד" ע1828 וכתר,כידוע 1827ת"מחג
ספירות בקו האמצעי ' ס וד" והן בכלל ע,)א"זהר משפטים קטז ע( כידוע 1829ד"ח" בסוד א,דנוקבא

כ ( ש למטה"כמ'  וכולן מקבלן אימא ואשקי לגנתא ולנוק,1830א" עש לעיל בדף ב"מ כמ"י"ת"ד

'  ולכן חשיב ד,)א"לקמן ל ע( כידוע'  ה,'על ו' ד ,ראכובאמא נוקבא קודמת לדו, )ה כתיב"א ד"ע
ג "מוחין ובי' א בד" שאינן יורדין עד דאתתקן ז, בלחודוי אסתמכו1831 ואמר,כאן' טקודם ל
 זכדף (א "ל בפ"א אפין באפין שאז אתתקן גולגלתא דילה כנ" ועד דאתתקנת נוקבא דז,תקונין

  .)ד" ע)טז(
  
  .מקמי פתחא דאודנין שרי יקירו לאתתקן נחית בשפירו) א(

ש "כמ'  וזה הוא תיקון א,קונין בפרטותג ת" כאן מתחיל לפרש י-מקמי עד בשפירו 
  .1832'תקונא קדמאה כו) א"דף קלא ע(ר "בא

ל נגד הנקב של האזנים " ר,ל אצל פתח האזנים"ר -' דנין כווש מקמי פתחא דא"וז
  .1833מכוון

  .))א"ח ע( ג"ע' ה(ל "ל דיקנא שנקרא יקירו כנ"ר -שם מתחיל יקירו לאתתקן 
 )ר"אד( ש שם" כמ,1834ד חוטא עד התחלת הפהל שהתיקון הזה נחית בח"ר -ואמר נחית 

  .ו" שבראש הפה מתחיל תיכף תיקון השני כמש,1835ולא הוצרך כאן לפרש עד היכן נחית
 ושם ,'בחד חוטא בשקולא טבא כו )א"קלא ער "אד( םש ש"ל כמ"ר - ואמר בשפירו 

ונא תק) א"דף קלב ע( ושם ,' כו1836 תקונא קדמאה הא תנינן דכל שערא ושעראב"ע) קלאר "אד(
  .יח1837'ולא אתדבק כו' קדמאה כו

                                                           
', דנוק' דדכורא ו' ו, ב עמודין"י, ל"א בהקדמת האדרא רבא ז"כ הגר" במש'ועי. א"לגבי ז 1826

 .כ"ע, וכידוע) לין של ידבסוד תפי(לאחד ' ובכללן נחשבת הנוק
  .א" דא1827
  .א"כדלעיל ו עו , ודעת המתפשטבינהא נתקן על גביהם על ידי "דז 1828
כ לעיל "יעויין מש' בחינות הנוק' א לד"בחינות הז' לעניין החלוקה בין טמחלק ו "הלש 1829
ד היינו "דאח' ז סוף תיקון מב שא" ת'עי', והד' רד מהחנפ' ולעניין בירור הטעם שהא. 1807הערה 

  .בחינת כתר עלאה
תיקונים ' ולכן יש ד. 140פירוש הענין בהערה ' ועי) א"ז ה ע"ת(שהיא רביעא לכל תלת  1830

 .'ס חוץ מנוק"וט', לנוק
 .צ"כאן בספד 1831
א שדף קלא מדבר "ע פח ע" ב'עי(בדף קלא ובדף קלב , מייםר פע"ד מובאים באד"ג ת"הי 1832

והנה רבינו מביא ראיה ). ואילו דף קלב מדבר על המשח רבות דהיינו הפנימיות, על השערות עצמן
ר "תיקונים הראשונים שרבינו מביא מקור רק מאד' מלבד ב, משני המקורות לכל תיקון ותיקון

  .ט"ע מ"וצ, קלא ולא מדף קלא
לחדש שתיקון ראשון זה של הדיקנא " מכוון"שכוונתו של רבינו בתיבת , א" פד עע" ב' עי1833

א שנקבי "ועוד עיין שם דף קט ע. מתחיל מיד אחרי התיקון האחרון של הגלגלתא דהיינו הפיאות
  .ב שהאזנים מחוברים למוח"וכן עייין שם בדף פב ע. ס"האודנין הינם גילוי של המו

אם , "עד התחלת הפה"נתו בלשון שתיקון זה הראשון יורד מה כוו, לכאורה יש להסתפק 1834
או שהמשכת , כוונתו דנמשך למטה כנגד הפה אינו אלא מורה מקום עד היכן היתה המשכתו

ראשון הוא המשכת השערות ה שהתיקון ,א"ע פד ע"ב 'ועי. השערות עד הפה הוא עצם התיקון
' תיקון ו ,ב" פה ע שם'ועי, ' בתיקון ו לכאן ולכאן כמוםשאין מתרחביבאופן בחד חוטא עד הפה 

אם כן . כ"עצדדים של החוט הנמשך מן האוזן בשוה '  השערות שעל הלחיים שמתרחבים בבהם
וגם לא יורד באלכסון עד השפתיים אלא כקו בין , לא יורד למטה ביושר מהאוזן' שתיקון א, משמע
  .שצריך שיהא אפשרות להתרחב לכאן ולכאן, שניהם

 .ר"מרות שהדברים מפורשים באדל, כלומר 1835
עניינו ' בשקולא טבא'משמע שפירוש היות החוטא . ז"עצמו ואינם מידבקים זב נפרד ל1836

ולכן הוי בתורת מתקלא שכן , היות כל שערה לעצמה ולא מידבקת בחבירתה ולא פונה אנה ואנה
 של אוירא בין ע שמוסיף שיש הפרש"ש בב"ועוד ע. היא יורדת ביושר ואינה פונה לימין ולשמאל

 .והוא דוגמת היות פרסה בין כל פרצוף לפרצוף, כל שער לחבירו
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  .ברישא דשפוון מהאי רישא להאי רישא) ב(

  .'כו' תקונא ב) א"דף קלא ע(ש שם " הוא תיקון השני כמ-ברישא עד להאי רישא 
  .ל בשפה העליונה"ר -ש ברישא דשפוון "וז

  .1838ל מראש אחד של השפה עליונה עד ראש השני של אותה השפה"ר - ' מהאי כו
  
רחא דנפיק תחות תרין נוקבין דפרדשקא לאעברא חובא דכתיב קאים א) ג(

  .ותפארתו עבור על פשע) משלי יט יא(
 )א"קלג ע( ושם ,'תקונא תליתאה כו )א"קלא ע( ש שם"כמ'  הוא תיקון ג- קאים עד פשע 

  .ש"שם עד תקונא רביעאה ע' ותאנא בתקונא קדמאה דדיקנא כו
  .חת שני נקבי החטםל שעומד הארח ת"ור -' ש קאים ארחא כו"וז

  .1840 שאין מגיעין עליו השערות- 1839ואמר קאים
 והוא תחת הנקבים של החטם ,ל שיוצא מתחת נקבי החטם עד הפה"ר -ואמר דנפיק 

  . ' ולכן אמר תחות תרין כו,1841לבד לא תחת דופני החוטם
' והאי כו' אמאי אתפסק משום כו )א"קלג ע( ר שם"ש בא"כמ - ' ואמר לאעברא חובא כו

' מחד נוקבא חיין ומחד כו1843) ב"דף קל ע(ש שם " והענין כמ,1842'למיתן כו' א לא כוושער
 ,1844 ולכן אין שער שם כדי שיעבור רוחא דחוטמא ויאמר סלחתי,'וקרינן ליה סליחה והיא כו

) קלג(( ושם ,1845'ושם דתניא ארחא כו' א כתיב עובר כו"בא' מאי בין האי כו) א"קלג ע(ושם 

                                                                                                                                                                      
  . בנפרדל אחד עומד דא בדא אלא כ1837
 שערות ,הוא נושא עון שכאן מתגלה יותר וסובל בפועל'  תיקון ב,ל"א מב וז"ש א" פת' עי1838

  .ל"עכ, כ רחום"מא סלחתי והוא גישעל שפה העליונה שהוא מתקרב יותר אל הפה די
וזהו שמפרשו רבינו שייחודו הוא מחמת שאין . דהיינו שהארחא עומד מיוחד לעצמו 1839

  .מגיעין עליו שערות
נוקבין שלו דרך '  הוא פנוי משערות כדי שיתפשט הארת החוטם מב,ל"וז ב"ע פד ע" ב' עי1840

 והענין בזה שאף ששערות של הדיקנא הם רחמים ,'אותו הארחא כדי דיימא פומא סלחתי וכו
 ,ק שורש כל הגבורות"ס בוצד"מ יש בהם שורש דין שהם באים ממו" מ,ים חיוורין כתלגאגמור

 ,דות ליתן גבול וצמצום אל האורות שיבואו בשיקולאמ ולכן הם כלים ו,והם תקיפין לתברא שנאין
 שיתפשט שם ,ולזה צריך באותו ארחא שלא יהיה שם שערות ויהיה רחמים מרובים בלי צמצום

השפתים שבהם שערות הם בסוד ' כי ב' ז יתכפרו כל העונות וכו" שעי,ק לפומא"הארת חוטמא דע
 ולכן אין שם שערות והוא ,שערות דזקן התחתון למעלה ולמטה והאורחא שבאמצע נגד היסוד

 ,אורחא כידוע שיסוד נקרא כן'  ולזה נק,נקבים דיסוד'  שהם ב,נוקבין דחוטמא' מכוון ממש לב
נים גבול אל האורחא שבאמצע שלא יתפשט לצדדים וירד בשוה והשערות שעל השפה הם נות

  .ל"עכ, ק"תיקון זה וחנון שכל חן הוא בחוטמא דע'  נק,'בגבול ושיעור וכו
  . דהיינו הדפנות החיצוניות של החוטם ולא הדופן האמצעי החוצץ בין שני הפרדשקין 1841
האי אורחא אתתקן ו "ועובר על פשע" משום דכתיב ,אמאי אתפסק:] וזה לשונו באורך[ 1842

 , נוקבי חוטמא האי אורחא ושערא לא אתרבי בהאי אורחאתחות ובגין כך יתיב ,לאעברא ביה
פומא קדישא ) א על"ס( אעברא עד תן למי"ועובר על פשע"דכתיב ) א כובש עונות וכתיב"נ(משום 

, לעבור בוושביל זה נתקן כדי " ועובר על פשע"משום שנאמר , למה נפסק: תרגום [דיימא סלחתי
ועובר "משום שנאמר , ושער לא צומח באותו האורח, ולכן יושב תחת נקבי החוטם אותו האורח

התיקונים ' ר שב"ש בריש דברי האד"וע. כ"ע, ]ליתן לעבור עד לפה קדוש שיאמר סלחתי" על פשע
 .והוא התיקון העיקרי, הראשונים דדיקנא הינם הכנה לתיקון השלישי

ו " לש'ועי. ג"ד הוא בת"ר הוא ששורש ת"והחידוש בדברי האד, ג"המדובר כאן הוא בת 1843
ד "דת' הינם שורש לתיקון ג) ה שני נחירי האף"ה(א "ג דא"דת' וז' א שתיקונים ו"ב קט ע"כללים ח

ד נראה לכאורה לבאר שעולה מכאן שתיקון החוטמא "ולענ). הרי הוא הארחא המתבאר כאן(
 .ג"הינם יסוד ועטרת היסוד דת' וז' שכן תיקונים ו, נאשבגלגלתא הוא שורש לכללות ענין הדיק

שעל אף , ס מלחמת"ה וז"ג ד" לקמן לה ע'עי. כ"א דזמן גילויו הינו יוה"ר קלג ע" אד' עי1844
  .ז הגילוי הוא של הפה"עכ, ששורש הארה זו בא מהארת החוטמא

ורש א הוא ש"ואילו ארחא דז, א משפיע הטבה"יעויין באדרא שם שמחלק דארחא דא 1845
עובר על הפשע ' עניינו שהוא ית, א"שבדיקנא דא' עובר על פשע'וממילא מדת , ליציאת דינים

  .א"שנמצא בז
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 ותאנא נשא עון )ב"קמ ע( ושם ,1846'תנא בכל אתר כו' יב אתרא כויה'  לעילא עובר כו)ב"ע
  .1847'ושם דתנא האי אורחא כו' לא אתקרון כו' אבל משום כו' אתקרי כו

) א"דף קמא ע(ש שם " כמ,ל שהאי תקונא נקרא תפארת"ר -' ואמר דכתיב ותפארתו כו
הוא עובר על פשע תפארת ' ובצניעותא דספרא כו' ועובר על פשע כו' ותאנא האי הוד כד כו

   .' כו1848וכד אתתקל' דכתיב כו
קלא (ש שם " כמ,ג תקונין שנקרא ועובר על פשע"שתיקון הזה הוא מי -' ואמר עבור כו

 ותאנא בתיקונא }א"יט ע {)א"קלג ע( ושם ,ועובר על פשע תלת' דתניא תליסר מכילן כו) ב"ע
 ,הזה'  אלא הזמנה לתיקון גתיקונים ראשונים אינן' ל שב" ור,'קדמאה דדיקנא ותניינא כו

ש שם " כמ1849ל כמוך הוא חזקו לאכפייא דינין דלא שלטין וסובל הכל- שתיקון הראשון מי א
ביכולתו '  שתיקון הא,' וכן נשא עון תיקון השני שסובל והוא יותר מתיקון הא,)א" עדף קלב(

א "ג דלתתא דז"בי וכן , שכאן מוחל ועובר על פשע, וכולם הזמנה לתיקון זה,לסבול וכאן סובל
וחנון הוא ' לקביל דא אל כו) ב"דף קלא ע(ש שם " כמ,'ל רחום וחנון כו-כד מתתקנין הוא א

   . והוא העברת הפשע,כידוע והוא יותר רחמים מרחום ,תיקון שלישי
שפע ' תאנא בצניעותא דספרא מהו כו) א"דף קלג ע(ש שם "כמ -  1850ואמר על פשע

 , ואז מתהדר לרחמים,א"ע ונחית לז" ונעשה שפ1851'על אות פ' ל שעובר אות ש" ור,'דאקדים כו
ו אז נשאר " ואם לאו ח,1852א וקרינן ליה סליחה"דביה נשיב רוחא לז) ב"דף קל ע(ש שם "כמ

לא זכו עומד ולא עובר ' לא זכו פשע כו) א"דף קלג ע(ש שם " כמ,פשע ואין עובר האי ארחא
  .1854ל" כנא ויסלח ואז על פשע שיקדום"ש עבור לז" וז,1853'כו

  
  .תחות שפוון אסחר שערא לרישא אחרא) ד(

 ,' רביעאה כואתקונ) א"דף קלא ע(ש שם "כמ'  הוא תיקון ד- תחות שפוון עד אחרא 
 הוא השפה ,ל תחת השפתים"ר' ש תחות שפוון כו" וז,'תקונא רביעאה כו) א"קלג ע(ושם 

  .עד צד השני'  מצד א,תחתונה שערות שם
'  לפי שתיקון ב,'ל בתיקון ב" כנ,ך לומר כאן מהאי רישאולא הוצר -' ש אסחר כו"וז

   .'נסתיים בתחלת שפה התחתונה ושם מתחיל תיקון הד
ולכן '  ששם מתחיל תיקון הב,שסובב נגד השפה עליונה עד ראשית השפה -ש אסחר "וז

  .1855לא הוצרך לפרש התחלת תיקון הזה

                                                           
  .א"כאן מתחדש שאין ארחא תתאה בז 1846
 .א"א לגבי א"כאן מפרט עוד חסרונות שישנם בארחא דז 1847
 .ל"א מתאחדים להיות בחינה אחת וכנ"התיקונים הראשונים דדיקנא דא' כאן מתחדש שג 1848
לאכפייא דינין דלא ישלטון וסובל הכל ורק ] 'הא[ תיקון זה ,ל"מב וזפתח א "ש א" פת' עי1849

 .כ"ע, הוא במחשבה עדיין שביכולתו לסבול
 .ק היא לעבור על פשע ולמחול עוון"שעיקר פעולת התפארת דע, א"ע רכא ע" ב' עי1850
 ).ב"ת ב עמזהר בראשי(א "מרמזת על תגבורת הסט' שהאות פ, ב"ע קטו ע" ב' עי1851
 .קאי על שורשו שבפרדשקא 1852
ואז אין הארחא פנוי , "עומד על פשע"הוא בבחינת , כאשר אין את התיקון הזה, כלומר 1853

  .משערות וממילא לא יתן לרוח דחוטמא לעבור
 מחוטמא דפרדשקא שהוא סוד נחת ] הרוחאשכאן הוא ירידת[, ל"א מב ז"ש א" פת' עי1854

 והוא לפנות , שהוא הנוקבא,תיקוני גלגלתא אל הפה' סוד דז וגילוי יסוד ועטרת י,רוחא טבא
 וכאן אינו מגיע אל הפה עצמו רק עד ,ס פינוי השערות מן הארחא" וה,המקום ולהסיר הקטרוג

ז מתהדר לרחמים ליתן האור בגילוי " ועי,א אל סיום יסודו" שהוא סוד המשכת השפע אל ז,הפה
 שמיד שבא האור עד עטרת ,' צדיקים כאור נוגה וגוואורח) משלי ד יח(ס " וה,י נקב היסוד"ע

בסוד יהוידע וישם אותו ) ב"ז ע(ק "ש בהקדמת הזוה" כמ,היסוד אינו מתעכב ונותן מיד לנוקבא
 .ל"עכ, ר שם דהוא מפנה מקום לפומא דימא סלחתי"ש באד" והוא מ,דוד אל משמעתו

מ "דין ועושה פעולתו מ הוא מדה אחרת שאף בעת שמתעורר ה,ל" וזא מב"ש א" פת' עי1855
לת "ש לשאריז" והוא מ,השב החרב אל נדנה) כא כז' י א"דבה( בסוד ,אין מניחין אותו לגמור הדין

'  א,ל" וזב"ע קיז ע" ב'ועי, ל"עכ,  שהם השארית הנמצאה אחר העונש שעבר עליהם,נחלתו
שהנשארים  שאף ,ה לרחם על בריותיו הנשארים אחר עשות המקטרג את שלו"ממדותיו של הקב
ש " וכמ,מ בערך מה שנשאר בדור יתום נחשבים גם הם לצדיקים" מ,כ להנצל"אין להם זכות כ
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  .ארחא אחרא נפיק תחותוי) ה(

 ושם ,'תקונא חמישאה כו) א"דף קלא ע(ש שם "כמ' קון ה הוא תי- ארחא עד תחותוי 
   .'תקונא חמישאה כו) א"דף קלג ע(

בשקולא ) א"דף קלא ע(ש שם " כמ,'ל תחת הראשון תיקון ג"ר -ואמר נפיק תחותוי 
והאי ארחא דלתתא שקילן אינון בכלא ' דתניא ארחא כו) א"קלג ע( וכן, 'דארחא דלעילא כו

  .1857 כיון שאמר אחרא משמע אחר לראשון,'ג שאין נזכר כאן תיקון ג" ואע,ש תחותוי" וז,1856'כו
  
  .חפי תקרובתא דבוסמא לרישא דלעילא) ו(

 וכן, 'תקונא שתיתאה כו) א"דף קלא ע(ש שם " הוא תיקון ששי כמ- חפי עד דלעילא 
  .'תקונא שתיתאה כו) ב"קלג ע(

 ,וגת הבושםל שמכסין את הלחיים שנקראים ער"ר -ואמר חפי תקרובתא דבוסמא 
וחפי בתקרובתא ) א"דף קלט ע (1858ש שם" כמ,לחייו כערוגת הבושם )ש ה יג"שיה( ש"כמ

תרין תפוחין בתקרובתא ) א"קלא ע( 1861 ושם,' כו1860א" כד1859 מאי תקרובתא דבוסמא,דבוסמא
וכן  ,'אינון תרין תפוחין דתקרובא כו) ב"קלג ע( 1863וכן, ' כו1862לא אתחזי מכל אנפי תקרובא 'כו

 אנפין כתרין תקרובין דבוסמא )א"רצה ע(ז " ובא,1864א דבוסמאתילעוי בתקרוב בע)ב"קמ ע(
   .1866' באלין תקרובין דבוסמא שארי כו,1865'כו

 תיקון ,ל שהתיקון הזה מתחיל תיכף אחר תיקון שקודם"ר -ואמר לרישא דלעילא 
יט { וזה התיקון , שהוא מזלא המתחיל בשבולת הזקן,' בשפה התחתונה עד התיקון ח,1867'ה

                                                                                                                                                                      

 כדרך פרי הנמצא במדבר במקום שמם שגם הוא נחשב אצל מוצאו ,כענבים במדבר מצאתי ישראל
  .ל"עכ, מאד

 ]ואורח זה למטה שוים הם בהכל' אורח וכו, שלמדנו: תרגום[ 1856
 'ועי. מכיוון שהוא הארחא עלאה'  תתאה הוא המשך של תיקון גתיקון הארחא, כלומר 1857

ס הארחא " וה, שמעביר האף ומפסיקו,הוא לא החזיק לעד אפו'  ותיקון ה,ל"א מב ז"ש א"פת
הם במדרגה '  ותיקון זה וד,ו"תתאה לפנות הקטרוג ולהדיחו ממקומו שלא יוסיף לעשות כליה ח

 וכאן הוא לשום ,על פשע שלא לעשות שום עונש ששם הוא עובר ,'וג' תחתונה מן תיקון ב
 והוד יותר דין מנצח שהוא ירכא ,ה מעלה ומטה"שפוון שהם דרגא דנו' ס ענין ב" וז,שארית בארץ

) אסתר ז י(ס "ש שם שכאן בתיקון זה ה" והוא מ, וכן כאן בשורש השורשים באלו התיקונים,ימינא
כמה שאורחא דלעילא ) ב"ר קלג ע"אד( ואמר , והיינו אחר שעושה דין במקצת,וחמת המלך שככה
'  שהם ב,ג שהזכיר משה הוא ארך אפים" וכן כאן בי,' כך לתתא יהיב אתר כו,יהיב אתר לאעברה

ע " ב'ועי. ל"עכ, ל"ארחין הנ' ק בב" שהוא נשיבו דרוחא דחוטמא דע,מדות ארך בכח ואפים בפועל
 כמו שהיה בעת ,עים כשעושים תשובההוא מאריך אף אפילו לרש) במדה הזאת (,ל" ז,ב"פה ע

 ששם הם המקטריגים התובעים ,א"ומבסמין הדינים של החוטם דז' עשיית העגל ובעון מרגלים וכו
כרסוון של '  והם ב,א"כס' מאף גי'  שחוטם נק,א"ק ודז"חוטמין דע' אפים נגד ב'  ולכן נק,דין

ד "באמצע התעוררות מדה' שהוא ית ומדה זאת הוא :א" שם קיח ע'עיכן ו, ל"עכ, רחמים ושל דין
  .ל"עכ,  ולזה אמר לא החזיק לעד אפו,שכיך זעמו ואינו מניחו לפעול דין

 .א"ע רטז ע" ב'ועי, א"ד דז"ש שעניינו שערות דת"עיי 1858
.  כל שבפנים בלא שערות עליו נקרא בוסמין,ל" זבוסמין דטיפסאה "ב ד" לקמן כב ע'עי 1859

, עולה אם כן. ב בוסיטא דהיא תואר פנים"ע' ע ק" ב'ועי. יו פניםשזהו כעניין ז, ב"ע יח ע" ב'ועי
  .וזה גופא הוא התקרובתא, שהזיו ויפי התואר הוא גופא הביסום שמצוי בפנים

  .]מנחה של בוסם: תרגום[ 1860
 .א"ע פח ע" ב'ועי, א"ד דא"דהיינו מקום הסוגיא העוסקת בשערות דת 1861
  .'יקון הזא אלא הת"כוונתו שאין נראה מהפנים של א 1862
 .א"ע פח ע" ב'ועי, א"ד דא"כאן מביא מהסוגיא העוסקת במשח רבות דת 1863
  .] בלחיים במנחת הבוסם: תרגום[ 1864

  .א"שזהו המשח רבות שבז, א"ע רטז ע"ב' עי
א אמנם שם אינו מזכיר את "דברים אלו של האדרא באו לבאר את עניין הבוסמא של א 1865

  .ד"עניין היותו אחד מת
 ].באלה מנחות של בוסם הוא מתחיל'  כשתי מנחות של בוסם וכופניו: תרגום[ 1866
ובאמת קשים . 'לפני שמתחיל תיקון ה' שתיקון זה מקומו בסוף תיקון ד, ב"ע קיט ע" ב' עי1867

 .ע"וצ, איננו בשפה התחתונה' שכן תיקון ה, דברי רבינו
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 ,1869 ששם נסתיים תיקון הראשון, וסליק לעילא עד ראש הפה,1868הוא בצדדי זה התיקון} ב"ע
וסליק ונפיק מלרע ) א"קלא ע( 1870ש שם" כמ,ל עד ראש השפה העליונה" ר,ש לרישא דלעילא"וז

 ואמר שם ,'וסליק מלרע לעילא כו) ב"קלג ע( וכן, 1871'עד רישא כו' לעילא לרישא דפומא כו
ל שהולך למטה באורך וברוחב עד מקום שנסתיים ארחא " ר,מא תתאה דפו1872 לרישא דפתחא

   . והולך בשני צדדי הפנים והן תקרובתא דבוסמא, והוא בשבולת הזקן,תתאה
 לחייו כערוגת )ש ה יג"שיה( ש"ולא אמר תקרובין דבוסמין הוא כמ' ש תקרובתא כו"ומ

 ולא , הבושםא כערוגת"מאי תקרובתא דבוסמא כד) 1873א"דף קלט ע(ש שם " וכמ,הבושם
 וכן הלחיים ,תחת ארחא תתאה' אכ שאלו השערות מגיעין ,'ערוגות והוא לפי שמגיעין כא

 ולכן למטה אצל התפוחים אמר תרין תפוחין שאין ,בשבולת הזקן תחת הארחא' מגיעין שם כא
  .1874'מגיעין כא
  
  .ן לאנהרא בוציניןיתרין תפוחין אתחז) ז(

קלג (וכן  ,'תקונא שביעאה כו) א"דף קלא ע(ש שם "כמ'  הוא תיקון ז- תרין עד בוצינין 
   .1875'מה תפוח כו' ש שם כתפוח כו" כמ,ל תפוחין" ואמר תרין כנ,'תקונא שביעאה כו) ב"ע

ותאנא מהאי תפוחין 1876 )ב"קלג ער "אד( ש שם"כמ -ואמר אתחזון לאנהרא בוצינין 
קלא ( וכן ,1877'ל דזמנין כוישוב מכל' מכלל כו' תנא כד אתגליין כו' ז כו"ותאנא כ' נפקין כו

                                                           
 . 'התיקון צדדים של ה' בבהינו ' ומקומו של תיקון  1868
צדדים של החוט הנמשך '  הם השערות שעל הלחיים שמתרחבים בב,ל"וזב "ע פה ע"ב'  עי1869

 ',כוו', שהוא תיקון א) שפה עליונהלמקום הנגד תחתית הסנטר ולמעלה עד כל "ר(מן האוזן בשוה 
 וכאן ,הם למטה מהתחלת הפה ששם נסתיים תיקון הראשון' ה' ד' ג' תיקונים הראשונים בש

 'ועי. ל"עכ, ובגלל ריבוי השערות נקרא רב חסד, ב הלחייםהוא למעלה עם הפה ברוח' בתיקון ו
וממקום זה ואילך , שעד מקום זה היה הדיקנא סתום ונסתר מהשגת התחתונים, ב"ע קכ ע"ב

באלין תקרובין דבוסמא : "א"ז רצה ע"כנראה שדבריו הינם על פי האד(מתחילה התגלות הדיקנא 
  ]"). מתחיל הזקן ליראותבאלה מנחות הבוסם: תרגום[שארי דיקנא לאחזאה 

 ).ב"ע רטז ע"ב(ואילו דף קלג מדבר במשח רבות , סוגיא זו עוסקת בשערות 1870
 .]עד הראש' ועולה ויוצא מבפנים ולחוץ לראש הפה וכו: תרגום[ 1871
 .'דאורחא'אבל מוסיף שם תיבת , כ לשון זו"בדף קלא מביא ג 1872
 .א"שם מיירי בדיקנא דז 1873
ש ה "שיה(ש " כמ,ורב חסד שערות המכסים על הלחיים' קון ו תי,ל"א מב וז"ש א" פת' עי1874

 ומתחיל מתחלת השפה התחתונה ומתפשט באורך ורוחב עד מקום ,לחיו כערוגת הבושם) יג
 שמתפשטים השערות , וכאן הוא גילוי הרחמים יותר,שנסתיים אורחא תתאה בשיבולת הזקן

 שעושה חסד לפנים משורת ,חסד הוא וכן במיכה כי חפץ , ולכן נקרא ורב חסד,באורך וברוחב
 והכל בשביל תיקון העולם כפי השיעור העולה , ומשפיע רב טוב בעולם אף שאינם כדאים,הדין

 שגם סטרא דדינא ,הצדדים של מיימינים ומשמאילים'  והוא בהסכמת ב,'בעומק מחשבתו ית
 צדדי הפנים והולכים ' ולכן כאן הם נמשכים השערות מב,מסכים לזה באופן שלא יהיה קטרוג כלל
  .ל"עכ, ומתייחדים למטה בשבולת הזקן בסנטר

   .כליל בתלת גווני:] המשך הציטוט[ 1875
ג וכאן "ח וה" שיסוד כליל ה,ס ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה" ז,ל"ב וז"ע קכא ע" ב'עי

ד יפה  ויאין למחזי נג, ולזה אמר שפירן נגד יפה תואר,ג"עטרין חו' כ ב"שנתגלה יסוד נתגלה ג
' ת והם אתגליין ביסוד ג"גוונים דחג' גוונים חיוור וסומק וירוק ג'  וידוע כי תפוח כולל ג,מראה

צבעים ' תפוחין יש ו' שמהב, ה כד סלקא"ג ד"ז לח ע"א על ת"בבהגר' ועי. ל"עכ, גווני הקשת
' ועי, צבעים' מג' ושני התפוחים כלולים כל א, א"שהתפוח היא מעד, )ב"ר קל ע"הנזכרים באד(

דהיינו אדום ולבן ששרשם , גוונים' שלמעשה בתפוח יש רק ב, ה ירוקא"ד ד"ז נט ע"א על ת"בבהגר
ה "ד ד" שם עח ע'וכן עי, אמנם כלול בהם גם גוון שלישי שהיא ירוקא כנגד המוח השלישי, א"מאו

 . דהיינו דעת, מ"ששלימות שלשת הגוונים יחד בתפוח היא כנגד מדרגת רע, ואייתי
 חיין לעלמא ותאנא כל זמנא דהני בוציני ותאנא מהאי תפוחין נפקין:] שון הזהר באורךל[ 1876

א "אתחזי ז) ע" ב-א "כל שאר ז(כל עלמא מתברך ) ע שם" ב–א "דהיינו מוחין דז(דלבר נהירין 
כל זמן , ולמדנו. ולמדנו מאלה התפוחים יוצאים חיים לעולם: תרגום[בחדוותא דלא הוי תדירא 

 ].א בשמחה שאינה תמידית"כל העולם מתברך ונראה ז,  שבחוץ מאיריםשאלה הנרות
א " בבהגר'ועי. אזי כל הקומה נתקנת, מתגלה' שכאשר תיקון הז, כוונת לשון האדרא שם 1877

ט "ע מ"וצ. ק"ושהוא נשמת ה, שתיקון זה עניינו דעת המתפשט, )1875ד לעיל הערה "הו(ז "על ת
  .יטע בהערה בסוף הספר אות "כ בשם הב" מש'ועי', שתיקון זה קורה דווקא בתיקון ז
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) א"קמא ע(וכן , ' כו1879 ושם למעלה אינון תפוחין,'וכל כו'  כויט1878מתרי תפוחין שפירין) א"ע
   .'כד אתנהיר מן נהירו דחוורא כו) א"דף רצה ע(ז " ובא,1880'הני תרי תפוחין כד כו

)ב"ר קלג ע"א( ל"ה ישוב ירחמנו כנ"דזמנין אינון טמירין ועש - ש אתחזון "וז
  .כ

  
  .מזלא דכלא תלייא עד לבא ביה תליין עלאין ותתאין) ח(

 וכן ,' כו*תקונא תמינאה) א"דף קלא ע(ש שם "כמ'  הוא תיקון ח-מזלא עד ותתאין 
'  האי חוטא כוצ"פדהכי אוקימנא בס' הכל תלוי במזל אפילו כו' תקונא תמינאה כו) א"קלד ע(

אמאי מזל '  הכל תלוי במזל דאיהו כו ואמר שם ותאנא,'וביה תליין כל מלי כו' ט משום כו"מ
  .כא'משום דמניה תליין כו

'  ומזל ב1881ל עד טיבורא דליבא"אמר עד טיבורא צ )א" עדקל( י ששם" ואעפ- הגהה (*
  .)1882הוא עד טיבורא

   
  .אינון דתליין לא נפקין דא מן דא) ט(

 דקל(  ושם,'תקונא תשיעאה כו )א"קלא ע( ש שם"כמ'  הוא תיקון ט-אינון עד מן דא 

ם אינון שערי דתליין עמתערבין שערי  )א"קלא ע( י שאמר שם" ואעפ,'תקונא תשיעאה כו )א"ע
ש אינון דתליין לא " וז, ואותן המתערבין בטלין לאלו דתליין,מ העיקר הם אינון דתליין" מ,'כו

  .כב' משמע שיש אחרים דלא תליין כו,'נפקין כו
  
  .חפיין זעירין על גרונא דיקירו) י(

 דקל(  ושם,'תיקונא עשיראה כו )א"קלא ע( ש שם"כמ'  הוא תיקון י-עד דיקירו חפיין 

 ואינן שוין השערות , והן שערות קטנות שתחת הזקן מכסין את הגרון,'תקונא עשיראה כו )א"ע
  .1883זה עם זה

 וכן התיקון , שנקרא יקירו1884ל חלק הגרון ששייך לדיקנא"ר -ואמר על גרונא דיקירו 
  וצואר הוא שפירו דכל גופא,'ומהדר גאונו אינון כו )א"קלד ע( ש שם"נו כמהזה נקרא הדר גאו

)ב" רט עויגש זהר(
  .כג

  
  .רברבין מתשערין בשיעורא שלים) יא(

קלד (  ושם,'תקונא חד סר כו )א" עאקל( ש שם"א כמ" הוא תיקון י-רברבין עד שלים 

הוא זעירין '  רק שתיקון י,כ שערין דעל גרונא תחות דיקנא" והם ג,'תקונא חד סר כו )א"ע
  .1885 וזה הוא רברבין ובשיעורא שלים,ומתערבין

                                                           
  .א"א לז"דברי הזהר כאן עוסקים בהארה הבאה מא 1878
  .הרי הם החלק היחיד מהפנים שנתגלה 1879
 .א"מתיקוני דיקנא דז' מיירי בתיקון ה 1880
 .)ו"לש(ה אבא יתיב " ד)ד"טו ע (א"פש רבינו לעיל "ב והוא החזה כמ"ר קל ע"כן הוא באד ו1881
  .1606לעיל הערה  ' עי1882
ולכן , יוצא מחבירו וארוך מחבירו' אין השערות שוים באורכם שא, ל"ב וז"ע פו ע"ב'  עי1883

ולכן כל התכשיטין , א"כ הגר"ק כמש"ים מושרשים בגרון דעוהטעם שכל הדינ, אמר מתערבין
וביסום הגבורות הנמצאים שם , והיא שורש הדינים, א"כי שם ירדה הבינה דרדל, תלויים בצואר

ס וממילא יורד "וזה נושא עוון שהוא מעלה אותם למו, על ידי השערות שהם חפיין על הגרון
ס "א עולים למו"ואז כף חובא שהוא דינים דז, א בסוד כבישת כף זכות לתתא"החסדים למטה לז

  .ל"עכ, ומתמתקים בשרשם
  ).א מד"ש א"פת. (א"כ חלקו התחתון ששייך לבחינת כתר דאו"משא, דהיינו חלקו העליון 1884
 רק שהראשון ,כ שערות שעל גרונא תחת הדיקנא"א הם ג" תיקון י,ל" ז,ד"א מ"ש א" פת' עי1885

 , שהם בסוד המשכת השפע,ן ומתשערין בשיעורא שליםהוא זעירין ומתערבין וכאן הם רברב
וסכסכתי ) ישעיה יט ב( ולכן שם הם מתערבין בסוד ,כ הראשון הוא להכניע החיצונים"משא

 לכן הם אריכין יותר והם , וכאן הוא בהמשכת השפע,'ונפלו איש ביד אחיו גו' מצרים במצרים גו
 , ולא בבחינת ערבוביא,המשך ביושר הסידורבשיעורא דלא נפקא נימא מנימא בסוד הטוב הראוי ל

י עונות גדולים " ועוד שכאן הוא בעת שמתגברים הדינים ביותר ע,ולכן כאן הוא חסד לאברהם
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  . זכאה מאן דנשיק מאינון נשיקין,שפוון אתפנון מכל סטרין) יב(

 ,'תקונא תריסר כו )א"קלא ע( ש שם"ב כמ"י} ג"יט ע{ הוא תיקון - עד נשיקין 1886שפוון
שערוי ובהאי ' כ כו"ובג' ועל דא כו' וכל מאן כו' בגין דלא כו' תקונא תריסר כו )א"קלד ע( ושם

  .1887'אתרחיצו כו
כחוט ' היכלא שתיתאה כו) ב"דף רנג ע(ש בפרשת פקודי "כמ - ' ש זכאה מאן כו"וז

לית ' כד אתדבקו נשיקין כו' ונשיק נשיקין בהאי היכלא כו' כד נשיקין כו' השני שפתותיך כו
דאינון נשיקין ) ב"רנו ע( ושם ,' כוובכל זמנא דנשיקין אתחברו) א"רנה ע( ושם ,1888'נשיקין כו

                                                                                                                                                                      

 לכן צריך כאן , שזה נקרא מרד וזה מזיד,ן" שגדולים יותר ממה שנקרא עו,ע"שהם נקראים פש
כ חפיין על גרונא " ולכן ג,ז"ררים עיביסום יותר והתגברות החסד יותר כדי לאכפייא דינין המתעו

 .ל"עכ, וכתיב כאן ופשע ושם חסד לאברהם
ה "ד ד" לעיל ח ע'שכן יעוי, ז"וקשה ע. שכאן מיירי בתיקון הפה, ש"ה וז"א ד" לעיל ו ע' עי1886

שאין ', שם ביאר רבינו שהפה עצמו אינו בכלל התיקון דהדיקנא וכדוגמת הנוק, והארץ תנינא
ולכן בתיקוני הדיקנא ). כלומר שלילת הרע ולא בניין הטוב(היציאה מאתלטיא עניין תיקונה אלא 

דאיירי בתיקון הפה לאו 'כ לעיל דף ו"ולכאורה יש ליישב שמש. אינו מונה אלא את השפתיים
ג "מכלל הי] הפה[עם היות כי הוא , ל"ג וז"ש כז ע"מבו' וע. אלא כוונתו לתיקון השפתיים, דווקא

  .תיקון אחר ונמנה בכלל התיקוני דיקנא' ו פנוי מבלי שערות זה נקז היות"דגולגלתא עכ
 תריסר דלא תליין שערי על פומא ופומא אתפני מכל סטרין ויאין תקונא: ל בשלימות"וז 1887

שערי סחור סחור ליה בגין דלא אשתכח טרחותא כמה דאצטריך טרחותא במאי קא מיירי דינא 
שערי דדיקנא טרחא אינון או דינא אינון והא כלא דינא טרחותא אשתכח וכי ) א בתר"נ(באתר 

דרוחא דזעיר אפין דתאנא מהאי פומא ) אבא בנשו"ס(רחמי אתחזן אלא דלא אתטרח בישובא 
קדישא עלאה קדש קדשים נשבא רוחא מאי רוחא רוחא דאיתרק ביה דמתלבש ביה זעיר אפין 

רש לתלתין ושבעה אלף עיבר  אתפפיקומהאי רוחא מתלבשין כל אינון דלתתא וכד ההוא רוחא נ
 כל חד בלחודוי לאתריה וכל מאן דאתחזי לאתלבשא מניה אתלבש ועל) א ואתפרשא"ס(ואתפשט 

דא שערין לא אשתכחו על פומא קדישא משום דרוחיה נפיק ולא בעי מלה אחרא לאתערבא ביה 
בסתימא ולקרבא בהדיה ודא הוא טמירותא דכלא דלא אתדבק לא לעילא ולא לתתא והוא סתים 

א "ס( הוא דלא אתתקן ולא הוה ביה תקונא ובגין כך רוח דנפיק לבר דאדסתימין דלא אתידע 
אבל בהאי עתיקא דעתיקין לא ' ומתלבשין ביה נביאי מהימני אתקרי פה יי) דנפיק מההוא דלבר

אתפרש ולית מאן דידע רוחיה בר איהו ובגין כך שערוי שקילין סוחרנא דפומא ופומא אתפני מכל 
   ובהאי אתרחיצו אבהתנא לאתלבשא בהאי רוחא דמתפשט לכמה עיבריןטרויס

מכל הצדדים ) משערות(והפה פנוי , ב הוא שהשערות אינם תלויים על הפה"התיקון הי: תרגום[
? במה היא, טרחה זו. ויפים השערות סביב סביב לפה כדי שלא ימצא טורח כפי שראוי היה שיהיה

והרי הכל נראה בו ? וכי שערות הזקן הם טרחה או דין. יש שם טורחשכן במקום שיש דין , על דין
, קודש הקדשים, מפה זה הקדוש העליון, שכן למדנו, א"אלא שלא יטריח בישוב הרוח דז? כרחמים

, ומזה הרוח מתלבשים כל אלה שלמטה. א"רוח שהורק בתוכו שמתלבש בה ז? מהו רוח. נושב רוח
וכל מי שראוי , לבד למקומו' ז אלף צדדים ומתפשט כל א"מתחלק לל, וכאשר אותו הרוח יוצא

) ממנו(משום שרוח יוצאת , ועל כן אין שערות נמצאות על הפה הקדוש, ממנו מתלבש, להתלבש
וזה הוא הנסתר של הכל שאינה מושגת לא למעלה , ולא ראוי שדבר אחר יתערב בו ויתקרב אצלו

לכן . זה הוא שלא נתקן ולא היה בו תיקון, ולא למטה והוא סתום בסתום שבסתומים שלא נודע
אמנם בעתיק ". 'פי ה"הרוח שיוצאת לחוץ מאותו שבחוץ ומתלבשים בו נביאי אמת נקרא 

ולכן שעריו שוים מסביב לפה ופיו , שבעתיקים הזה לא נתפרש ואין מי שישיג את רוחו חוץ ממנו
 .]לכמה צדדיםובזה בטחו האבות להתלבש ברוח הזה שמתפשט , פנוי מכל צדדיו

דאקרי , דאיהו רעוא, דא הוא היכלא דאקרי היכלא דרצון, היכלא שתיתאה: ל בשלימות"וז 1888
כחוט ) שיר ד ג(ברזא דכתיב , והכא איהו רעוא דרעוין, חדוה דאתדבקותא דכלא, ה"מוצא פי יהו

, אהאי היכלא היכלא דרעו. ה"דנפקי מההוא מוצא פי יהו, רעוא דכל נשמתין, השני שפתותיך
ברזא , כד נשיקין אשתכחו, בגין דרעוא דכל רעוין, דקיימן הכא כל שאלתין וכל בעותין דעלמא

בגין דהא , כדין אקרי עת רצון, וכדין כד נשיק דא לדא, וישק יעקב לרחל) בראשית כט יא(דכתיב 
על דא ו, כדין איהו עת רצון לאשתכחא, וכד צלותין סלקין, וכל אנפין נהירין, כדין שלימו אשתכח

בהיכלא דא קיימן . דאיהו חבורא דא עם דא, ה עת רצון"ואני תפלתי לך יהו) תהלים סט יד(כתיב 
באלין פתחין אתמנא חד , וחד לעילא וחד לתתא, ארבע פתחין לארבע סטרין דעלמא, שית פתחין

 והאי אתמנא ואתפקד בכל, ל שמיה"ורזיא, דאיהו רב על כלהו די ממנן בכל אלין פתחין, רוחא
רזין אלין לא קיימן . דנשקין דא לדא ברחימו דרחימותא, אינון רזין עלאין דפומא לפומא ממללן

דהא , כדין ידעין כלהו היכלין וכל אינון רוחין וכל אינון משיריין, אבל כד תרעין אתפתחו, לגלאה
מתין רעוי דנש, רעוי דשבחא, ולא עאלין באלין תרעין אלא רעוי דצלותין, תרעי דרצון אתפתחו
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ישקני ' לאתדבקא ביה בנשיקה כו) ב"דף מד ע( ובפרשת בראשית ,'לאתדבקא רוחא תתאה כו
ש " כמ, אשר נשבעת לאבותינו)מיכה ז כ( ש" וז,כד1889הבלין דפומא' וידוע שהשבועה הן בז' כו

 בר מן 1890 תיקא סתיםד שמיה דע"תאנא עכ) א"קל ע( ואמר שם ,'ד אשר כו"הה )ב"קלד ע( ר"בא
  .כה' כו1891וזהו אשר' דכתיב בי כו' כו

  
בההוא מזלא דכלא נגדין תליסר משיחין דאפרסמונא דכיא כלא בהאי ) יג(

  .מזלא שכיח וסתים
 ,'תקונא תליסר דתליין כו) א"דף קלא ע(ש שם " כמ,ג" הוא תיקון י-בההוא עד וסתים 

' מניה כו' מניה תליין כו' א דתליסר הוא כווהאי תקונ' תקונא דתליסר תליין כו) ב"קלד ע(וכן 
מזלא דכלא ' ק כו" בדיקנא דע)א"ט עדף רפ(ז " ובא,' אלא כו1892'והאי דתליסר כו' דא הוא כו

  .1893'כו

                                                                                                                                                                      

בהאי . בהאי היכלא אתכניש משה ברחימו ונשיק נשיקין, האי איהו היכלא דמשה. קדישין עלאין
, דא עם דא, כד אתדבקו נשיקין בנשיקין, משה ידבר והאלהים יעננו בקול) שמות יט יט(היכלא 

אלא כד , לית נשיקין דחדוה ורחימותא, ישקני מנשיקות פיהו וגומר) שיר א ב(ועל דא כתיב 
  ,רוחא ברוחא, פומא בפומא, דבקן דא בדאמת

חדוה " ה"מוצא פי הוי"שהוא הרצון הנקרא , הוא ההיכל הנקרא היכל הרצון' היכל ו: תרגום[
רצון של כל " כחוט השני שפתותיך"בסוד מה שנאמר , וכאן הוא הרצון של הרצונות, שנדבקת בכל

כאן עומדים כל השאלות , ל הרצוןהיכל זה הוא היכ". ה"מוצא פי הוי"הנשמות היוצאות מאותו 
לכן הרצון של כל הרצונות הוא כאשר נשיקות נמצאות בסוד מה שנאמר . וכל הבקשות של העולם

וכל . מכיוון שכאן שלימות נמצא, וכאשר נשקו זה לזה אז נקרא עת רצון" וישק יעקב לרחל"
ואני תפלתי לך ", נאמרועל זה . וכאשר התפילות עולות אז הוא עת רצון לימצא, הפנים מאירות

צדדי ' פתחים לד' ד, בהיכל זה עומדים שש פתחים, שכן הוא חיבור זה עם זה, "ה עת רצון"יהו
שהוא גדול מכלם הממונה על כל אלה ' באלה הפתחים נמנה רוח א. למטה' למעלה וא' וא, העולם

מפה לפה וזה נתמנה ונפקד על כל אלה סודות עליונים המדוברות . ל שמו"פתחים ורזיא
אבל כאשר השערים נפתחו , סודות אלה אינן עומדות לגילוי. שמנשקים זה לזה באהבת האהבה

ולא עולים , שכן שערי הרצון נפתחו, אז יודעים כל ההיכלות וכל אלה הרוחות וכל אלה המחנות
וזה הוא היכל . רצון של שבח רצון הנשמות הקדושות העליונות, באלה שערים אלא רצון התפילות

משה ידבר והאלהים יעננו "בהיכל זה . בהיכל זה נכנסת משה באהבה ומנשק נשיקות, של משה
אין , ' וגו"שקני מנשיקות פיהוי"ועל זה נאמר , זה עם זה, כאשר נדבקו נשיקות בנשיקות, "בקול

  .]נשיקות של חדוה ואהבה אלא כאשר נדבקים זה בזה פה בפה רוח ברוח
ק מתגלה כאן בנשיקין בסוד אוירא דדעת "רעוא דרעוין מע, ל"ד וז"ב כה ע"יהל אור ח' עי

 .ל"עכ, שמתגלה בפה
  ).השני(' ודרושי הצלם פרק ב', אות ב' א פרק ד"ח שער ז" ע' עי1889
 בוצינא קדישא ודאי פומך איהי סיני שבע הבלים דנפקין מפומך שכינתא :א"ז עב ע" ת' ועי

הבלים ' והז, ודאי פיך הוא סיני) י"רשב(הנר הקדוש : תרגום [ בת שבעיהישריא עלייהו דא
כאן מתבאר עניין התגלות , כלומר. כ"ע, ]השכינה שורה עליהם שכן היא בת שבע, היוצאים מפיך

  .'הנוק' ק ומתקנים את בחי"אורות הפה שכוללים את כל הו
' יוכן ע. א"תיקונים דדיקנא דז' שתיקונים אלו מקיפים וכוללים ז, ה וכן"דד "לקמן כה ע' ועי

ם אמת הוא העניין שעל ידו מבררישבועה כידוע ש ו.שבועה היא בדיקנאשורש הא לה ש"ש א"פת
  ).א"ב טז ע"ו ביאורים ח"לש(ת " כגון סיב עליו במעלהביותר עיקרי וחי דבר שהוא "ע

  .ת"שבועה הוא מה שיצא בגזירה בהסכמת כל הזעניין  ש,שםו ביאורים "לש'  ועי
 .'מכלא'ן בדף לד הוא מוסיף כאן תיבת שכ' כנראה שחסר כאן וכו 1890
 .אשר נשבעת לאבותינו 1891
ומשפיע על כל הבחינות , ג כולל את כל התיקונים שלפניו"כאן מתבאר שהתיקון הי 1892

  .שלמטה ממנו
, להמעיין כוונת לשון הזהר יראה שלכאורה כל הדיקנא הוא שורש השפע של כל העולמות 1893

ויש . ג הוא השורש ולא כל הדיקנא" היא שרק התיקון היואילו כאן מחדש רבינו כי כוונת הזהר
א "ח הולדת או"בע' עי, ל מצינו שפירש את הזהר דלא כדברי רבינו"להעיר בזה שבכתבי האריז

א "ש במ"וע. ['דכוונת הזהר הוא לתיקון הח' שם כ, ב"ז נ ע"י אד"ן פרק ו וכן במאמרי רשב"וזו
  ].ע"א וצ"ל דלא כגר,שמפרש הזהר כאריז



àøôñä øéàî  

181 

 ,' נביעין דמשחא כו1894 תלת עשר)ב"ע) ז רפט"אד((ש שם "כמ -' ואמר נגדין תליסר כו
ס שנקרא " והוא שפעא דמ,1895'ומניה נגיד משחא דרבותא לתליסר כו )ב"קלד ע( ר שם"ובא
   .1897'כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו) ג בתהלים קל(ש " כמ,1896שמן

ברכות מג (ש " וכמ,כידועשהוא השמן הטוב מכל השמנים  -ואמר דאפרסמונא דכיא 
ש "י שגדל ביריחו וע"י בורא שמן ארצנו וכתב רש"על משחא דאפרסמון מאי מברך אר) א"ע

  .י בורא שמן ערב"והוא פנג אר' הריח כו
והאי ) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,ל בלא שמרים שאין דין כאן כלל"ר - ואמר דכיא 

א נקראין " וכן מוחין דאו, שהוא צלול ואין השמרים יוצאין,כחמר טב על דורדייא' מוחא כו
  .ר אין דין כלל" שבג,1898אוירא דכיא ואשא דכיא

 )א"רפט ע( ז שם" ובא,א דכליל כלאהו'  וביה כלילן כו1899ל"כנ -' ואמר כלא בהאי כו
כלהו ' כל קדושי קדושין כו' עלאין ותתאין כו' בהאי מזלא תלייא כו' כלהו כו' מזלא יקירותא כו

  .1900'תליין בהאי כו
' לא אתיידע ולא כו'  ומשום דהאי תקונא כו)ב"קלד ע( ר שם"ש בא"כמ - ואמר וסתים 

  .כוה" עש1901'וכלא אסתימו ומכלא כו' ולא אתחזון היך כו
  

 הראשון אצל פתח האזנים עד , וכלן הן כסדרִניםַּבָּפושבעה תיקונים הראשונים הן 
'  ו,ארחא דשם'  ה,על שפה התחתונה'  ד,ארחא דשם'  ג,שעל שפה העליונה'  ב,ראשית הפה

                                                           
ז שרש "ועכ, ד"ג ת"ג נביעין דמשח רבות כנגד י"שיש י, ה דתליסר"ב ד" לעיל יח ע'עי 1894

הרי הוא השורש לכל השפע היוצא מהדיקנא , ג דהדיקנא"התגלותם האמיתי הוא מתיקון הי
ג נביעין דמשח "ג כולל את כל הדיקנא וממילא כל הי"לכן הוא שהתיקון הי. לבחינות שתחתיו

 . רבות
  .]ג"נה נמשך שמן המשחה ליוממ: תרגום[ 1895

  .1893 לעיל הערה 'ועי, ג"כאן מבאר הזהר בפירוש שכל המשח רבות שרשו בתיקון הי
  .אמנם שערות הדיקנא הם הכלים המגבילים את הנביעין דמשח רבות 1896
 .ב"זהר יתרו פז ע' עיו 1897
 .נוג בדברי רבי"ע'  לעיל ד' עי1898
  .ב"ר קלד ע"בשם האדה ואמר נגדין "ד 1899
 דכל יקירין מזלי עלאי ותתאי כלהו) א מהאי מזלא יקירא"נ( מזלא יקירותא, ל בשלימות"וז 1900

 בהאי מזלא תליין שמיא וארעא דכלאמשגיחין לההוא מזלא בהאי מזלא תלייא חיי דכלא מזוני 
 מזלא תליין כל חיילין עלאין ותתאיןבהאי מזלא אשגחותא דכלא בהאי מזוני דכלא גשמין דרעוא 

 עשר נביעין דמשחא דרבות טבא תליין בדיקנא דמזלא יקירא דא וכלהו נפקין לזעיר אנפין תלת
 בשקולא ןהאי מזלא תליי) וכד(א לאכפייא דינין "לא תימא כלהו אלא תשעה מנייהו משתכחן בז

 עלאה ההוא טראפשיטותא דקו עד טבורא כל קדושי קדושין דקדושא ביה תליין בהאי מזלא פשיט
   .רישא דכל רישין דלא אתידע ולא אשתמודע ולא ידעין עלאין ותתאין

וכולם משגיחים על אותו , מזלות עליונים ותחתונים, מזל הכבוד של כל המכובדים: תרגום[
, שמים וארץ: באותו המזל תלויים החיים שכן כל המזונות של הכל באותו מזל תלויים. המזל

כל הצבאות עליונים . במזל זה תלויים, ההשגחה של הכל, כולם באותו מזל, מזון, ל רצוןגשמים ש
וכולם יוצאים , תלויים בזקן של מזל הכבוד הזה, ג נביעות של שמן המשחה הטוב"וי, ותחתונים

מזל זה תלוי במשקל עד . א לכפות את הדינים"מהם נמצאים בז' אלא ט, אל תאמר כולם. א"לז
במזל זה מתפשט בהתפשטות של הקשר . ושי הקדושים של הקדושה תלויים בוכל קד. הטבור
 ].אותו ראש של כל הראשים שלא נודע ולא מודע ולא יודעים אותו עליונים ותחתונים, העליון

 לא אתידע ולא אתחזי מניה ומניה נגיד אומשום דהאי תקונא כליל כל:  בשלימותל" וז1901
בתליסר ) אתתקנו(כל אינון דלתתא דנהרין בההוא משחא משחא דרבותא לתליסר עיבר מבועין ל

תקונין אילין אתתקנא דיקנא קדישא עלאה ואלין תקונין דבהאי דיקנא מתתקנן ונחתן לכמה עיבר 
  .אתטמרוכלא אסתימו ומכלא וולא אתחזון היך מתפשטין והיך נפקין 

נו נמשך שמן המשחה וממ, ומשום שתיקון זה כולל את הכל לא נודע ולא נראה ממנו: תרגום[
ג תיקונים אלה נתקן הזקן "בי, מעיינות לכל אלה שלמטה שמאירים באותו השמן, ג צדדים"לי

הקדוש העליון ואלה התיקונים שבזקן זה נתקנים ויוצאים לכמה צדדים ולא נראה איך מתפשטים 
  .]ואיך יוצאים והכל סתום ומהכל נסתר

' זה אינו בבחי, א משחא על ידי שערות הדיקנאא מקבל מההו"ז שז"עכ, ל"א ז"ע קמ ע"ב' עי
א מתחילים להלביש מידים "והאו, שהדיקנא מגולה, התלבשות כמו כל פרצוף שמתלבש בתחתון

  .כ"ע, ס סתום"א זה האור של מו"א ואפילו מאו"ק לז"א מפסיקים בין ע"וגם שאו, ק"דע
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כ שאר " ואח,' נשאר תפוחין בלא שערות והוא תיקון ז,שערות של צדדי הפה עד שבולת הזקן
 ,ל"ב כנ" והן כסדר חוץ י,ב שהוא השפתים פנויים"הזקן ולמטה חוץ מתיקון יתקונים משיבולת 

 ,'מזלות תיקון ט' כ שערות בין ב" ואח,הוא השערות בשקולא מצד הפנים'  ח,ג שהוא מזלא"וי
 ,ג"ב י" י, ופה ומזל תחתון,א" בשיעורא שלים י1902 ואותן,'ואחר המזלות על הגרון תיקון י

ב ודא "בתיקון י )ב"קלד ע( ר שם"ש בא" כוללין כל התיקונים כמוהטעם שהן אחרונים כי הם
ב מזלות "שי' וז'  והן כנגד היכל ו,ל"וכן מזלא כנ' הוא תקונא קדישא עלאה דתריסר דמכאן כו

' ד'ג'כפולות ב'  שהן ז,1904היכלות'  שהן ז,כוכבים} ד"יט ע' { הכוללם הם נגד ז1903עם התנין
 שהוא פי , והוא היכל הרצון,ב"היכלות הן י' שי בו ות והן ששה היכלות ובהיכל הש'ר'פ'כ
ת "ב תיקונים נגד היכל הששי של הששי ת"ולכן פה כולל י, )ב"יט ע( ל" ושם הנשיקין כנ,1905'ה

 שהוא התחלת ששה היכלות ,תיקונים' כולל כל הז'  וכן תיקון ז,ב היכלות"שכולל כל הי
ג הוא נגד היכל " ומזל הי,כידועק " והוא כולל כל הו,1906 שהוא הדעת המתפשט בדעת,ת"שבת

כל קדושי קדושין דקדושה ביה  )ב"רפט ע( ז שם"ש בא" ולכן הוא קדשי קדשים כמ,ק"השביעי ק
קדש ' היכלות שהן למטה נק'  והענין כי בז,פ קדוש דקדושה"פ קדוש נגד ג" ואמר ג,תליין

וכן נקרא עתיקא  מ"ברש " כמ,פ קדוש"פ קדוש שכנגדו הוא ג"ג' ק נק" וכאן שהוא בע,קדשים
  .כן

  
 , בעלמא עלאה1907בזמנא דמטא ירחא שביעאה משתכחו ירחי אלין תליסר

  .בהמצאו' דרשו ה) ישעיה נה ו( בההוא זמנא ,1908ומתפתחי תליסר תרעי דרחמי
 ,1909 בינה,ג תקונין נמצאין באמא"ל בחדש תשרי כל הי" ר-בזמנא עד בהמצאו 

 שאז שערי תשובה ,כ"ה לי"לו עשרת ימים שבין רג תיקונים בא" שהן י,ג תרעין"ומתפתחין י
ראש ( ש לעיל" והוא כמ,1911כידוע והן שערי בינה שהיא נקראת תשובה ,1910כידועפתוחין 

                                                           
  .'דהיינו אותם השערות של תיקון י 1902
 . בדברי רבינוג" יא ע לעיל'עיו , דהיינו התלי1903
  .' פרק די" ס' עי1904
 . ד"ב כה ע"יהל אור ח'  עי1905
 .ק"ל בו"נדצ 1906
 .ה והן"א ד"ע'  לקמן כ'ועי, שכן כלול כאן חדש העיבור 1907
 .ד הוא בבינה"ג ת"שמכאן רואים ששורש כל הי, ה וביה"ד ד"ז קיד ע"א על ת"בבהגר'  עי1908
כללים במזלא נ האי תיקוני דיקנ"ה עת שאז בינה מאיר" בעשי,ל"א וז"ע פט ע"ב'  עי1909
והנה יש . כ"ע, ס"י מים דמו"ונקה ע'  ונק, מתגלים שערי בינה שהם שערי תשובה ממש,תתאה

מתגלה ב שהזיווג דדיבור "לעיל יד ע' יועוהנה י, תחתוניםהללא התעוררות ל מיירי "לדעת שכל הנ
ללא התעוררות , ת"ים בעשי נמצא כדבר קיהתיקון הזהכאן אמנם , דווקא בתיקון התחתונים

  .התחתונים
ואני ) תהלים סט(להינו זה שאמר הכתוב -א' א כה"ד) ב"ב פי"ברים רבה פד( מדרש ' עי1910

 רבי חנינא בר פפא שאל לרבי שמואל בר נחמן מהו דכתיב ואני תפלתי לך ,עת רצון' תפלתי לך ה
 שערי תשובה לעולם  אבל, אמר לו שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים,עת רצון' ה

, להי ישענו מבטח כל קצוי ארץ-נוראות בצדק תעננו א) שם סה( אמר לו מנין דכתיב ,פתוחים
אלא נראה שתמיד אפשר לפתוח , ת"א כותב כאן שזה פתוח בדווקא בעשי"וקשה שהגר. ל"עכ

 יח ה"ר' ועי. ל הערה הקודמת"כנ, אבל כאן הם פתוחים ללא התעוררות התחתונים, שערי תשובה
 אינו , מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם,אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב, ל"א וז"ע

להינו בכל קראנו -א'  אלא אף על גב שנחתם נקרע שנאמר כה,פנינחתם והכתיב נכתם עונך ל
 ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו , התם ביחיד הכא בצבור,בהמצאו'  והכתיב דרשו ה,אליו

  . ל"עכ, ם שבין ראש השנה ליום הכפוריםעשרה ימי
ה שהוא "ל למען שם הוי" ר,'רישיה דקרא למען שמי אאריך אפי כו, ל"ב ז"ע קצא ע"ב' והנה עי

 , ואז לא נפיק בבהילו, ומתארך חוטמא דיליה,א"ז נמשך עד חוטמא דז" ועי,ק"רוחין דחוטמא דע' ד
ס שם " שבמו,ק"ס דבחוטמא דע"ארת מו שאז זמן תשובה שמאיר ה,כ" זה הוא ביוהיוזמן גילו

בה שערי תשובה ' ג שיש בחי"אע, כלומר. ל"עכ,  ושערי תשובה פתוחיןאתרייהותייבין כולהו ל
  .כ"עיקר הארת בחינה זו היא ביוה, פתוחים למשך כל חודש תשרי

 .ב" עוד זהר פנחס רנה ע' ועי).ו"לש(א "ש עוד טז ע"וע, א" קכב עמ נשא"רע 1911
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 לכן בה , ובמזלא כלילן כל התיקונים,ק" ק1912ג הוא נגד היכל השביעי בינה" שתיקון י)העמוד
ין תליין בשתא קדמאי שתא אלפי שנ )א"יא ע( א"ל בפ" וכמש,כ כל התיקונים"משתכחין ג

ג " ושלטא ביום השביעי י,'תליסר יקים לון ברחמי כו' בתריסר שעתי כו' שביעאה עלייהו כו
 ,)ה והן"א ד"לקמן כ ע(  וטעם לאלו עשרת ימים יתבאר למטה, וכן כאן בחדש השביעי,תיקונים

 )א"יא ע( ל" כנ1913 וכשמלכה בינה שביעאה עלייהו, שמלכו ששה מלכים,וכן היתה בעולם התהו
ד " מבהרכידוע ,1914 ולכן היה שנה כלו תהו,ל"ב תיקונים כנ" שהן י,אתחריב כלא בתריסר שעתי

 כן הוא ,)א"יא עלעיל ( 'ג יקים לון ברחמי ומתחדשן כו"ב חדשים י" שהן י,1915שנה שלפניה
פ שכל השערים הן רחמים "לכן אע, )ב"עויחי רכ  זהר(  דינין מתערין1917 והענין כי מינה1916כאן

 שהוא ,ג"ב היכלות דכלילן בה י" ולכן אתחרב כלא בתריסר שעתי שהן י, מתערין דיניןמ"מ
ת עד "יש וכל ע,כידועה מתערין דינין " וכן כאן בר, יקים לון ברחמי, עצמה שהיא רחמים'בחי
)'כ סוכות הק"שעה( כידועכ מתגלה היא בעצמה "ביה

1918.  
 ,וסתים' אמר כלא בהאי כו שקודם ,ל שנמצאים"ר - ' ש משתכחי ירחי אלין כו"וז

 ,1920כידוע שכל עולם הוא בנוקבא , ואמר בעלמא עלאה שהוא בינה,' כו1919והשתא משתכחו
 ש"ב כמ"הוז וע"הו ע, והן שני עולמות בינה ומלכות,) כהמשלי י (1921בסוד צדיק יסוד עולם

 ,תתאה ומלכות נקראת עלמא ,)א" לד עבראשית זהר( כידועמן העולם ועד העולם  )תהלים קו מח(
  . והוא ידוע בהרבה מקומות בזוהר ותיקונים,ובינה עלמא עלאה

 ,של השם'  שהן ו,ב תיקונים שכולל בינה את כולם"ל של י"ב חדש כנ" נגד י1922והן
 ,)ב"כט עז "ת( כידוע זה מלגאו וזה מלבר , יעקב ומשה,של הדעת'  ו,ת"של ת'  ו,ו כפולה" ו,ק"ו

ד "פ( י"ש בס" וכמ,של ימות החמה ושל ימות הגשמיםחדשים ' פ ו" והן ב,וכלם בינה כוללם

ב חדשים הן "וי, )ב וענין"ע' ו( ל"תיקונים דגלגלתא כמש'  שהן ז,כביםוכ' ימים הן נגד ז' שז, )ו"מ
 שמשמשין ומאירין ,ק" וכל אלו החדשים הן למטה בו,ל"ב תיקונים כנ"ב מזלות שהן י"נגד י

כ באלו " ואח,1923ב חדשים"נת הלבנה נחלקה לי והיא ש, שלכן נחלקה לחדשי הלבנה,ללבנה
 1925והיא שנת החמה} א"כ ע {,1924'ב חדשים ובה נכללין כא"עשרה ימים מתעברין בה כל הי

 ובה מתעבר , ששנת החמה אין בה חדשים, לכן אין נחלקין בה לחדשים,מ ובתיקונים"ש בר"כמ
החמה יתירה על שנת  ושנת ,)ה כתיב עד"ד( ש למטה"תיקונים שלו כמ' א באלו הימים בט"ז

                                                           
 .86 לעיל הערה 'ועי, דעת המתפשטל כוונתו בזהא ש" עולעיל '  עי1912
שכן מכאן משמע שמהלך החדשים הוא מהלך עולם התהו והתיקון , דבריו כאן מחודשים 1913
יהיה תיקון ) הרי הוא תיקון דימות המשיח(והרי מה שמצינו הוא שהתיקון דלעתיד . דלעתיד

ואילו כאן מתחדש שבעת הארת . כ יבוא גילוי גדול עוד יותר דהיינו גילוי הבינה" ואח,ה"המ
  .ב היכן הוא מקורו"וצ. ה"פ שכבר היה תיקון המ"הבינה ייחרב הכל אע

ח שער התיקון "ע' ועי). ד"ב קכו ע"ה ח"ו דע"לש( קדמאין  היו המלכיםה השנה בדהיינו 1914
 .'א פרק א"ושער ז', פרק ב

 'ועי, שנה שלפני בריאת העולםהמולד של ה דהיינו ,ה לתקופות"א ד"ה ח ע" ר'תוס'  עי1915
'  והוא מסט,ב"משם  אותיות של תחלת 'בדד "רמוז אותיות בהר, ל"ב ז"ז כ ע"א על ת"בבהגר

 .א" זהר תצוה קפז ע'ועי. כ"ע, דגבורה שבו נברא העולם
  .בריאת העולםב עין מה שאירעב חדשי השנה כ"ת הם כתיקון כלפי הי" שכל עשי1916
 .מבינה 1917
 .ב"ע פט ע"ב' ועי. ואז הם ימי רחמים 1918
 .דהיינו בחדש תשרי 1919
על ) ב"רמח ע(ש בזוהר ויחי "הנקבות נקראות עולם כמש' ח שער הזיווגים פרק ה" ע' עי1920
  .ב" זהר חיי שרה קכג ע'ועי". מן העולם ועד העולם"פסוק לשון ה
  .ש שליט"ה ז"א ד"לעיל טז ע'  עי1921
 .ד"ג ת"מר יכלו 1922
 .ג"מ ה"י פ"ס'  עי1923
  .ב חדשים" נכללין כל היכלומר 1924
 לבינה עצמה גילוייש בה , ת"וממילא יתבאר שבעשי, ב שחמה שייך לבינה" קסט עז"ת'  עי1925

 .והוא עניין דווקא לשנת חמה) ל בדברי רבינו" כנפרטים שבמלכותב ה"יולא ל(
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 ולכן הן נחשבין ,1926כז ימי העבור,כ"ה ליה" ואלו הן עשרה ימים שבין ר,הלבנה עשרה ימים
 ובשלשה שנים מצטרפין ,'כ כו" אדם שאירע לו קרי קודם יה)א"טז עה "ר(ש "לשנה שעברה כמ

, הג נגד בינה עצמ" והוא נגד תיקון י, ולכן נקרא חדש העיבור,לחדש שהוא חדש השלשה עשר
  .1927'ש משתכחי ירחי אלין כו"וז

ולכן ) 1928ב"שם ע(ה "מ בגמרא דר"ג מדות וכ"שהן י -ומתפתחי תליסר תרעי דרחמי 
ב"ז עי( שם(ש " וכמ,ג מדות" י1929תקנו לומר בו

1930
  .יעשו לפני כסדר הזה' ז כו"כ) )

בהמצאו התם ' והכתיב דרשו ה) 1931א"שם יח ע(ש "כמ -' ואמר בההוא זמנא דרשו כו
'  ואמרו השב בנתיים מוחלין לו כו,כ"ה ליה"אלו עשרת ימים שבין ר' ויחיד אימת כו' ביחיד כו

'  כוימשתכח' ל בזמנא כו" כמש,ג מדות בעלמא עלאה"ל בזמן שמשתכחין הי" ר,ואמר בהמצאו
דף (ר "ש בא"ל וכמ" הוא הגילוי למטה כמש1932 וכאן,)ב"יט ע( ל"ק סתים אינון כנ"דלמעלה בע

  .'משתכחי כו'  תליסר תקונין כוותא דספראניעתאנא בצ) א"קלא ע
  

 ,'ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע וגו) בראשית א יא(כתיב 
  .ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב) ויקרא טז לא(היינו דכתיב 

תקונים ' כ מתעברין בה אלו ט"ה ליה"ימים אלו שבין ר' ל שבט" ר-כתיב עד בערב 
יח ( ל" כמש1933י אמא" והוא ע,א"יורדין לז' ג תיקונים ט"שמי )ב"יח ע( ל"ש כמ,א"שיורדין לז

 ,)א"יח עלעיל (  תשעה אשקיון לגנתא,א"ז, )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, )ג"ע
 1935תקונים' א ט" ומשם ירית ז,1934ג תקונין"י אמא שנכללת במזלא ומקבלת משם י"והוא ע

ש "ב וז"כ ע( ש למטה" כמ1936כ הלידה"כ ביה" ואח,כ"ה ליה" רימים שבין'  והן באלו ט,ל"כנ

                                                           
ת שהם בבחינת חודש "בו מצויים עשישכן  (בינהמבחינת  גם הוא מובן איך תשרי ז"פ ל1926
 ).שכן הוא חודש לעצמו(דחדשי החורף ק "חסד של ומבחינת  וגם )העיבור
  .'ה ואינון ו" דב" קטז עז"א על ת"עוד בבהגר ' ועי1927
הספרים הנפתחים ' אמנם שם איתא עניין ג, שם' לא מצאנו מקור מפורש לדבריו בגמ 1928

וכן (הספרים הנפתחים הינם גילוי התיקון דהמתקלא ' שג', ש נתיב התיקון פתח ח" פת'ועי, ה"בר
  .שכן הוא שורש המתקלא, ולכן מובן שאז הוא שיהיה גילוי הדיקנא, )א"ע' ז ה"א על ת"הוא בבהגר

ואילו כאן משמע שעוסק , ת"שכן הפסקא הזו שבספרא עוסקת בכל עשי, ע"לכאורה צ 1929
 .כ"נתו ליוהולכן נראה שכוו"). תקנו לומר בו("ביום אחד יחיד 

על פניו ויקרא אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר ' ויעבור ה: וזהו לשונם שם 1930
לאומרו מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל 

 . כ"ע, זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם
 אינו , מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם, משמיה דרבאמר רב שמואל בר איניא, ל"וז 1931

להינו בכל קראנו -א'  אלא אף על גב שנחתם נקרע שנאמר כה,פנינחתם והכתיב נכתם עונך ל
 ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו , התם ביחיד הכא בצבור,בהמצאו'  והכתיב דרשו ה,אליו

 . כ"ע, עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים
 .ת" בעשי1932
 .הערה הבאה'  עי1933
ג "שכן היא הנכללת במזל תחתון הכולל את כל י, ה אמא תתאה"ת ה"דהיינו ישסו 1934

  .התיקונים
, תיקונים בכח' א ט"שם נתבאר שלעולם יש בז, 1800ה ארבע הערה "ב ד" לעיל דף יח ע'עי 1935

ת "ל לפי דברי רבינו כאן שבעשי"ולכאורה צ, תלויה במעשה תחתוניםאמנם התגלותם בפועל 
 בשער הכוונות דרושי 'ועי(תיקונים בפועל מעצמם ללא התעוררות התחתונים כלל ' מתגלים הט

כ " מש'ועי) שיש ענינים הנעשים פעם בשנה ואורם נמשך על פני כל השנה כולה', העמידה פרק ב
 .1909לעיל הערה 

, ויש להסתפק. א"א ובו כלולה לידת המוחין דז"ד דז"א עצמו אלא של הת"אינה לידת ז 1936
בהדיא שהמדובר ' ה אתחשכת כ"ד ד"שכן לעיל טז ע, האם מדובר כאן אחרי הנסירה או לאחריו

ב שלידה זו " שהבאנו מהאדרא רבא קמא ע1955 לקמן הערה 'אמנם עי, כאן הוא אחרי הנסירה
ח "ש בע"וכמ, בנסירת לאה' מדבר בנסירת רחל וא' וואולי יש ליישב דמקום א. היתה לפני הנסירה

לקמן ' ועי. ע"וצ, הנסירות הוא חילוק בזמנים' שהחילוק בין ב' אות ח' פרק ב' שער תיקון הנוק
 .1948הערה 
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 )א"ה טז ע"ר( ש"ש חתמנו כמ" וז,1937כידועוהוא התפתחות יסוד דבינה ששם החותם , )היינו
כ " כי בנעילת יה,1939תיקוני דיקנא'  ד1938כ לסוכות נגד"ימים שבין יה'  כי אלו הד,כ"ונחתם ביה

 ,1942תיקונים דגלגלתא'  ומתחילין ז,1941ש למטה"כ שמא אתנטע כמ" אח,1940מלכות עולה שם
ימי הסוכות שנוצחין המלחמה '  וכנגדן ז,)ה שבעה"ב ד"לה ע( ה"ש לקמן פ"והן נצחי קרבא כמ

 1944 שבעין אנפין,א" ולכן שבעים פרים נגד ז,' מאן דנקט סימנא כו)1943מ"ברבה בכ(ש "כמ
כ שמיני " ואח,1945חמה שלכן הן מונין ל,)ליקוטי תורה שמות( כידועשבהן נאחזין שבעים שרים 

י " ואתתקן פרצופא דנוקבא ע,' התשעה תקונין כו,1946'אלקים כו' ויטע ה) בראשית ב ח( ,עצרת
ועבד ' באתר דתליין שערי דדיקנא כו'  כד אתתקן כו1948)ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ1947גבורות

 כידוע וכנגדה שמיני עצרת ,1950'דדינא כו' ותקין מעוי דנוקבא בסט'  כו1949גולגלתא דנוקבא

                                                           
י אימא עלאה הנקרא "מוצאות הפה שהם פתוחים ונפתחים ע'  ה,ל"ז' א ג"ח טנת"ע'  עי1937

ג "חותם שהוא יסוד שבה הנקרא חותם כנודע כי שם נחתמים ונצטיירין כל הציורין ומכח ה
 .ל"עכ, מוצאות הפה הנקרא פתוחי חותם' שבחותם דילה נפתחו אלו ה

ראשי השנה כי הם עצמם ' כ נגד ד" שאמר שם שהם גב"לה עה והענין "ה ד" לקמן פ' עי1938
  .)ו"לש (ד"לה עש "כמ' תיקוני נוק' הד

 .ד האלה"ת' הכוונה ללידתם של ד 1939
 ).על קרן ביובל התעטר שהכל חוזר לאמא) ה שביעאה"ד(א " לעיל יא ע'עיו ( ליסוד דבינה1940

א מכיוון שגדלה "כ בדף יא ע"קומה החדש הראוי לה כמשאלא שזהו מ, ן" מואין עלייה זו בתורת
ש שכל עליית עולמות וספירות "שמביא מהרש, ג"א לו ע"ו כללים ח" לש'עי .ע"להיות לפרצוף בפ

אלא הכוונה היא שנמשך להם אור גדול , אינו עליה ממש שכן עלייה ממש היא כעין מיתה
  . מתחתון לעליוןמלמעלה למטה במקומם גופה עד שמתחלפת מדרגתו גופא

ד "א ואילו כאן מדבר על גידול ת"עניינו גדילת גוף ז' שמא אתנטע'ש, יש לשים לב. ד"כב ע 1941
שעיקר , ואפשר לפרשו באופן אחר. ואם כן לכאורה מכאן נלמד שהם גדלים באותו האופן. א"דז

 .ה ותוצא"ד ד"כ לקמן כד ע"הפרצוף הוא הדיקנא כמש
 .א"דז 1942
 .א" רכא עזהר ויחיוכן הוא ב 1943
 ,ב"ש הא ע"ל ונח"ים אחרים אלין ממנן דשבעין אומין וסמאה אלמאן, ל"ב ז"ד ע"ז פ"ת'  עי1944

 דאית בה ,בגין דא יהיב קודשא בריך הוא אורייתא מימינא דאיהו חסד ומשמאלא דאיהו גבורה
ראל  ואורייתא אתייהיבת ממיא ואשא דאינון תרין לשזבא ליש,שבעין אנפין לשזבא משבעין אומין

 ולקבל ,ים אחרים על פניה ובגינייהו אתמר לא יהיה לך אל, דאינון ממיא ואשא,ל ונחש"מסמא
ים ה ומאן דעבר על שבעין אנפין דאוריתא דאתמר לא יהיה לך אל,שבעין אומין שבעין נפש

אלהים "מי זה : תרגום[ש  שלטין שבעין ממנן ואומין דיצר הרע על שבעין נפ,אחרים על פני
ה נתן תורה "בגלל זה הקב. ב"ל ונחש הרי ע"ו הם הממונים של שבעים האומות וסמאאל" אחרים

והתורה , האומות' שיש בה שבעים פנים להינצל מע, מימין שהוא חסד ומשמאל הרי הוא גבורה
לא "ובגללם נאמר . ל ונחש שהם ממים ואש"להציל את ישראל מסמא' ניתנה ממים ומאש שהם ב
, הפנים של התורה' ומי שעובר על ע, נפש'  ע-אומות ' וכנגד ע".  פנייהיה לך אלהים אחרים על

ממונים ואומות של היצר הרע על שבעים ' שולטים ע" לא יהיה לך אלקים אחרים על פני"שנאמר 
 .כ"ע, ]נפש

' ע שכן עי"אמנם צ. א"ד ונח ע" נז עז"א על ת"בבהגר'  ועיא"סוכה כט עכן הוא פשוט ב 1945
 . ללבנהאינם מונים אלאאל מע שיש,ד"ג לד ע"יהל אור ח

' ד כל ענין הט" כד עדברי רבינוש ב" וע.שאז יש גילוי של שמא שלים ב"לקמן כד ע'  עי1946
 .תיקונין
ד האחרונים או בתיקונים שהם "ת'  שיש סתירה אם מיירי הכא בד1806לעיל הערה ' עי 1947

 .ללא שערות
, ש"ה וז"ב ד"כ לעיל טז ע"וכמש, ר שם נראה שמדובר עוד לפני הנסירה"יעויין בלשון האד 1948

  .ב בדעת רבינו מתי חלה הנסירה של חודש תשרי שבכל שנה ושנה"ז צ"ולפ
ב " והן ל,)א"זהר תצוה קפז ע (ב שבו נברא העולם"שם מ, ל"ג ז"י ו ע"א על ס" בבהגר' וכן יעויי

ק שלו הן " כי ו,מוחין שבאין לו חדשות' ה הוא עם ג" ומ,ס דנשמה" עםמאמרות שה' נתיבות וי
ה היה על ידי האדם "שתיקון המ, היוצא מדבריו. ל"עכ, ימים' ס כי עשרה מאמרות נכללין בו"ע

 .'שזה היה ביום א) ב"י מד ע"שער מאמרי רשב(ל "כ באריז"ודלא כמש', ביום ו
אינו מתחיל אלא לאחר גמר ' ד שפרצוף נוק"ד ע" לקמן כ'ועי. 'דהיינו תיקון גלגלתא דנוק 1949

 .א"דיקנא דז
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עצרת תהיה לכם ואין משתתפין בה ) במדבר כט לה( שלכן ,)'ח מקרא קודש פרק ד"פע(
 , ולכן אומרים בה גבורות גשמים, שישראל מונין ללבנה שהיא חלק ישראל ונחלתו,1951האומות

 ונגד ,חדשים ימות הגשמים' גבורות וכללותן ביסוד הן ו' ונגד ה, ל"י גבורות כנ"שהיא אתתקן ע
 והוא שיצירתה גלגלתא ,1954כידוע דגלגלתא 1953' והן נגד ו, הן ימות החמה1952ח עם כללותן"ה

  .תקונים'  ונחסרין ו1955ר שם"ש בא" כמ,סתימא
נ נקראין " שכל זו,ל ארץ עלאה בינה"ר -' ש כתיב ויאמר אלקים תדשא הארץ כו"וז

וכן  , שהזרעים נשרשין בארץ, ותדשא הוא עיבור הזרע,)ב" כט עבראשית זהר( כידועשמים וארץ 
'  שהזרע בא מב,1956 והן נקראין דשא עשב מזריע זרע,א בבינה אמא"תיקונים דז' בור טיכאן ע

 עץ פרי דכר עשה פרי ,נ"עץ פרי עשה פרי דו )בראשית א יא(  והם,1957ג"וה} ב"כ ע{ח "מזלות ה
' כ( ל"א נקרא גן דאתנטען ביה הנטיען כמש" וז,נ"ונכללין בהן דו ל"מזלות כנ'  והן ב,1958'נוק

                                                                                                                                                                      
 מחדוי מבין תרין דרועין באתר  לאחורוישאריוכד אתתקן דיוקנא בתקונוי : ל בשלימות"וז 1950

דתליין שערי דדיקנא דאתקרון תפארת ואתפשט האי תפארת ותקין תרין חדין ואשתלף לאחורוי 
 בשערא בפרצופא דרישא ובכללא חדא אתעבידו ועבד גולגלתא דנוקבא כלא סתימא מכל סטרוי

 אתברי פרצופא כד כתפארת אדם לשבת בית) ישעיה מד(ד "בהאי תפארת אדם דכר ונוקבא הה
דרישא דנוקבא תלייא חד קוצא דשערי מאחורוי דזעיר אפין ותלי עד רישא דנוקבא ואתערו שערי 

שך כארגמן מהו ארגמן גווני דכלילן ודלת רא) שיר ד(ד "ברישהא כלהו סומקי דכללן בגו גווני הה
פרצופא מ בגיסא אחרא ותקין ברבגו גווני תאנא אתפשט האי תפארת מטבורא דלבא ונקיב ואתע

קן מעוי דדכורא תדנוקבא עד טבורא ומטבורא שארי ובטבורא שלים תו אתפשט האי תפארת ואת
ן אתאחדן שית מאה אלף ר כל רחמין וכל סטרא דרחמי ותאנא בהני מיעייתועייל ואתתקן בהאי א

'  ארחמנו נאם ייחםעל כן המו מעי לו ר) ירמיה לא(מארי דרחמי ואתקרון בעלי מיעיין דכתיב 
 אחרא אתאנא האי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר ונקיב לסטר

  .ותקין מיעוי דנוקבא בסטרא דדינא
זרועות במקום ' ילה לאחוריו מהחזה שבין בכאשר נתקנה הצורה בתיקוניה ומתח: תרגום[

החזות ונזרק לאחוריו ' והתפשטה התפארת הזו ותיקנה ב, שתלויים שערות הזקן שנקראו תפארת
ונעשה ', בפרצוף של הראש ובכלל א, הכל סתום מכל צדדיו בשיער, ונעשה גולגולת של הנקבה

כאשר נברא הפרצוף של ". ביתכתפארת אדם לשבת "זהו שנאמר . באותו תפארת אדם זכר ונקבה
השיער . ונתעוררו, א ותלוי עד ראש הנקבה"של שערות מאחוריו של ז' תלוי קוץ א, ראש הנקבה

צבעים ? מהו ארגמן". ודלת ראשך כארגמן"זהו שנאמר , בראשה כולו אדום שנכלל בתוך הגוונים
בר בצד אחר ותיקן ונוקב ועו, התפשטה תפארת זו מטבור הלב, למדנו. הנכללים בתוך גוונים

עוד התפשטה תפארת זו ונתקן . ומהטבור מתחיל ובטבור נגמר, מהפרצוף של הנקבה עד הטבור
באלה , ולמדנו. המעיים של הזכר ועולה ונתקנו באותו המקום כל האהבות וכל צד של רחמים

חם מאות אלף בעלי רחמים ונקראו בעלי מעיים שכתוב על כן המו מעי לו ר' המעיים נתאחדו ו
למדנו תאפרת זה כלול ברחמים וכלול בדין והתפטש רחמים בזכר ועבר ונקב לצד ' ארחמנו נאם ה

 .]אחר ותיקן מעיים של נקבה בצד הדין
  .י"שם ברש'  עי1951
 .ב" ו עי"א על ס" בבהגר'עיו .כללותן ביסודהכוונה ש 1952
ן הראשון דהיינו שאינו כולל את התיקו, והנה יש להתבונן בזה. תיקוני דגלגלתא' כלומר ו 1953

והיא , )א"לעיל ו ע' ע(דעת המתפשט ' שכן הגלגלתא עצמה היא בחי, טעם הדבר. הגלגלתא עצמה
  .החדשים' תיקונים מרומזים בו' וממילא יוצא שלמעשה כל הז. האחרות' הבחי' פנימיותם של ו

  .ה"א בהגה"ט ע לעיל 'ועי, א"שורש לזהוא גלגלתא דת "זכן  ש1954
ונעשית הגולגולת של : תרגום [ולגלתא דנוקבא כלא סתימא מכל סטרוי ועבד ג:ב"קמא ע 1955

 ].הנקבה כולה סתומה מכל צדדיה
 .ד שמבאר שהמדובר כאן הוא בהתפשטות ראשון"א יב ע"ו כללים ח" לש' עי1956
והמעלה הראשונה , מכיוון שכל זרע הוא פועל יוצא מזיווג ותיקון של עליונים, וטעמו 1957

ה וכן "א ד"ע' ודף ד, ה שלכן"ב ד"ע' ל א" בהם בחינת זיווג היא המזלין וכנוהעליונה ביותר שמצינו
 .ומחסד
זהר ויחי ' וכן עי.  דרגא על דרגא דכר ונוקבא"עץ פרי עושה פרי: "ב" זהר בראשית יח ע' עי1958

  .א"ח ע"רל
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) ב"דף רצ ע(ז "ש בא"כמ, )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, )ה כתיב" דא"ע
  .1959' ומשם יפרד כו,'כו' להשקות את הגן דא ו

תיקונים הלידה '  שאחר עיבור הט- 'ש היינו דכתיב ועניתם את נפשותיכם כו"וז
 שמתגלה בינה ,םאז ועניתם את נפשותיכ, )ד"יט ע( ל"ומתגלה בינה ומתפתחא תרעין דילה כמש

ה כתיב עד "א ד"ע' כ( ל" בתשעה לחדש בערב כנ, ואימת, שאין בו אכילה ושתיה,ב"הוהע

 שנוקבא כידוע ומלכות אין לו ,ק ומוחין" ו,א"ס של ז"תקונים כוללין כל הט' ואלו הט, )בערב
דיקנא דמלכא ) 1960ב"דף קכב ע(ש בפרשת משפטים " כמ, ועטרה נכלל ביסוד,ס"משלמת לו לע

 אבא ,1961 שהן חכמה וחסד ותפארת שמכריע נוטה לימין,אתפליג נהירו דאבא בתלת נהורין' כו
ב " ולכן חו,א"ת מאו" שחגכידוע ,י" ומהן נעשו נה, והוא בינה גבורה,ואמא בתרין הא חמשה

 והוא כתר שנתקן , הא שיתא,ג בחד נהורא"חו  ואמר שם,א"ג דז"י מח" ונה,א"א מאו"ת דז"וחג
 רישא דמלכא אתתקן בחסד בגבורה לבתר אתעטר חסד ואתנהיר בתרין ,ש שם"ג כמ"מחו

 וכד מתחברין כלהו , הא תשעה, וגבורה אתנהיר בחד הוא הוד,ל" והם נצח ויסוד כנ,'נהורין כו
 המלך , והוא באלו ימים,'כגבור יצא כו'  וכדין כתיב ה,נהורין כחדא אקרי דיקנא דמלכא

  .1962המשפט
  

ך את ה אתה החלות להראות את עבד"י יהו" אדנ)דברים ג כד(בהאי זמנא 
  .יהי לא כתיב, דארעא לא שלים, והכא ברחישותא דא, ה שלים בסטרוי"יהו, גדלך

 שאז ותוצא , שאמר בתשעה לחדש,כ" ביה,ל בהאי זמנא" ר- בהאי זמנא עד לא כתיב 
 ,' החלות כוו אתה"יה'  אז אד,)ב"ד ע"ב וכ"ב ע"כ( ש למטה" כמ)בראשית א יב( 'הארץ דשא כו

 והענין ,1963 ודא קיומאאעד דא פרט'  הכי הוא כוהורזא דמל) ב"דף סה ע(מ "ש בפרשת א"כמ
 ,א שבו מנהיג העולם"ה הכל הוא דרגא דז" והוי,ק השלישי" אקי,ק"ק אשר אקי"בקיצור כי אקי

 , הכל דרגין אליו שיתגלה1965 וכל הדרגין שקודם לו, מתגלהל ידו וע,ס" שמו של א1964והוא

                                                           
שהיא כלולה מהאותיות , ד"ש שמדוייק שהזהר מדבר על החכמה המרומזת באות יו"ע 1959

, שהחכמה גילה, ג"חו, הם העטרין' וד' והו, נ"ד הם כנגד זו"היא חכמה ואותיות ו' יכאשר , ד"יו
  .דאצילות' א ונוק"ולא ז

קנא דמלכא יקירותא מכלא מרישא שארי חסד עלאה וגבורה ונהירו דאבא ואמא יד: ל"וז 1960
אתפלג נהירו דאבא בתלת נהורין ואמא בתרין הא חמשה חסד וגבורה בחד נהורא הא שיתא 

) א לבתר אתעטר"נ(בתרין נהורין דאתנהיר ואינון תמנייא ) ואתנהיר(תר אתעטר חסד ואתלהיט לב
כדין כתיב  ווגבורה אתנהיר בחד הא תשעה וכד מתחברן כלהו נהורין כחדא אקרון דיוקנא דמלכא

הזקן של המלך המכובד מכל : תרגום [ה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה"יהו) ישעיה מב יג(
אורות ' ההארה של אבא בג: ואורות אבא ואמא נחלקו.  מתחיל החסד העליון וגבורהמהראש

אורות ' נכתר חסד והתלהט בב, לאחר. הרי שש', חסד וגבורה באור א. 'הרי ה, ואמא בשנים
נקראו הצורה של ' וכאשר מתחברים כל האורות כא. 'הרי ט', וגבורה הואר בא', ואלה הח. שהאיר

  "]. כגבור ויצא כאיש מלחמות יעיר קנאה'ה"המלך ולכן נאמר 
ת נטל לימינא ויסוד נטל "דת) א"לד ע(ם ש בתיקוני"כמ, ל"זא "י ו ע"סא ל"בהגר'  עי1961

אמנם בזהר בראשית , ש"יש להעיר דבדפוסים שלנו לא נמצא כהאי לישנא עיי (לשמאלא
 ).א"ב איתא כגירסת הגר"בהשמטות רנב ע

תיקוני דיקנא הם ' שכל ט'  הרי נת,ל"ז )א כאן"גררי האחרי שהביא דב(ב "ע רא ע"ב'  עי1962
א עצמם " כידוע שהם באים ממוחין דאו,א"נהירו דאו' ב שנק"מוחין חו'  שהם ב,י מוחין"נעשים ע

עטרין של ' ג הם ב" וחו, שהוא מאור העינים וכח הגוף,נהירו כידוע'  וטיפה דזיוגא נק,בסוד הזיוג
) א"רצו ע(ז "ש באדר" וכמ,ותו באתגלייא הוא מחזה ולמטה התפשטת והענין שהדעת תחיל,הדעת

 ,' ושם מקום הנוק,י שעומדים תחת הפרסה" והוא בנה,מעוי בדעת אתתקנו ואתמליין כל אכסדרין
 ולכן כאן ,נ"ג לזו"עטרין חו' י הדעת שבו ב" והוא ע,נ" זו,'ונמצא שמן החזה ולמטה שם הם ב

א שהם מתפשטים בו עד "כ נהירו דאו" משא,י"נה' יג של הדעת אמר דמתנהרין מינ"דחו' מסט
י שיסוד אבא מתפשט יותר עד סיום יסוד " ואעפ,א נהירין מהם"ת דז" וחג,ב"החזה ולכן רק חו

בחכמה יסד ארץ אבא ' ש ה" כמ,א"לבד לא לז'  ורק בעבור הנוק,מ אינו רק נהירו דקיק" מ,א"דז
) והבן מאוד' ון ודברינו אלו הם עולים בקנה אד ותראה שדברי הגא"עיין למטה ריש ע(יסד ברתא 

מ הא והא איתא שאפשר "א עצמו מ"ג דז"א נעשים מח"י דז"ל משמע שנה"ואף שמדברי הגאון הנ(
  .ל"עכ, )ב של הדעת דנהירין במעוי מחזה ולמטה"כ על חו"לפרש ג
 .ד"יז ע' לעיל סוף פרק א'  עי1963
  .א"כלומר ז 1964
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 ולכן נחית , וזה כוונת בריאת העולם,1966ס הוא שיתגלה שמו בעולם" הכוונה של אשעיקר
)  לבדברים ד( כי שאל נא לימים ראשונים ,א ושם נתגלה"מדרגא לדרגא גילוי אחר גילוי עד ז

ק ושאר " וכל השמות שקודמין לו אקי,א הוא עיקר השם המיוחד" ולכן שם של ז,1967כידוע
 עד , והענין כי כל מה שיותר נעלם אין לו שם, גבוהין יותר ממנופ שהן"השמות הן טפלין לו אע

 וכל מה שמתחיל להתגלות יותר קונה לו ,1969 אין לו רמז לא בהרהור ולא במחשבה1968ס"שא
א "א הם אינן שמות בעצמן רק על ז" וכל השמות עד ז,1970 כי השם הוא הגילוי,שם יותר
 ואינן שם העצם אלא )ב"סה ע מ"א( ל"ש במאמר הנ" כמ, שכאן רמז קצת על גילויו,שיתגלה

 ולא עכשיו 1971כ"ק שאהיה אח" וכן השמות מורין כן אקי, ששם השם בעצמו מתגלה,א"בז
' לו'  ונתחלף הי,) האיוב א( כי יהיה לשון הוה כמו ככה יעשה איוב ,1972ה הוא יהיה בהוה"והוי

 וכל השמות הוא ,)כבראשית ג (  כי היא אם כל חי1973הואיל ונעשה מפעולה שם כמו מן חיה חוה
 וכל מה , וכל השמות שקודם הוא ששם מורה שיתגלה, וזהו כוונתו,1974א ששם הוא גילויו"בז

 כמו האדם הגשמי בתחלה הוא במוח האב סתים מאד ואינו ,1975שמתגלה יותר הוא יותר גדול
כ מצטייר " ואח,כ בשעת הזיווג אז יוצא הטפה והוא יותר גלוי" ואח,אלא טפה כלול במוח

כ מתחיל " ואח, ועדיין הוא בבטן אמו ובטל לאמו,אמו ונעשה שם אדם שלם} ג"כ ע{ן בבט
 וכן כאן בתחלה סתום במוח אבא ולכן אבא ,כ יוצא כלו"לצאת ראשו ורובו עד שיוצא כלו ואח

 ,של השם'  ולכן מתחיל בו י,א"שהוא שרותא להוליד את ז) א"רצ ע( ז"ש בא"הוא שרותא כמ
 ושם הוא ,א" שהגילוי הוא בז,)איוב כח יב('  מאין תמצא לא ידע כו והחכמה,והוא בסתימו

 בחינות אמר'  וכנגד אלו הג,כ מצטייר בבטן אמו"כ בזיווג יוצא הטפה ואח" ואח,סתום מאד

                                                                                                                                                                      
 .א"כלומר לז 1965
' ב י"ה ח"ו דע"לש' ועי, 3שם הערה  'ועי,  שכתוב לגילויו ולאשתמודע ליהא" לעיל א ע' עי1966

  .שסוף התיקון הוא שלבסוף הכל יתגלה יחד, ב"ע
 כי שאל נא לימים ראשונים אמר שהם מחסד ואילך אבל ,ל"ז' הפרק  י"שער עגוח "ע'  עי1967

) דברים ד לב(ש "עד בינה יש השגה כמ, ל"א כב וז"ש ז"פת' ועי. כ"ע, ר"גלמעלה משם אין שאלה ב
ג "חגיגה י(כ חכמה וכתר עליהם נאמר " קיימא לשאלה משא בינהכי שאל נא לימים ראשונים וכן

' ק שלו שהם ו"א בו"והיינו שעיקר מה שמושג לנבראים הוא מה שנסדר בז' במופלא ממך כו )א"ע
  .ת שלה"בבינה הוא רק בז' קיימא לשאילה'ב שכל ה"י ח ע"א על ס"בבהגר' ועי. ל"עכ, ימי המעשה

, כאין סוף' ס אינו אמיתתו הנעלמה אלא זה התגלותו ית"שא, ג"א יג ע"ו כללים ח"לש'  עי1968
 .1הערה ' עי

' ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד ה כתר הוא רצון בסוד רצון ,ל"ג וז" כ עז"בתא "גר ב' עי1969
לכאורה יש לומר דרבינו רומז כאן , אם כך. ב"לומר לך דהרהור ומחשבה עניינם חו. כ"ע, פרצופים

  .הרצון והכתר בלבד' ס היא בחי"שהתגלות הא
ה אין "ס ב"כי א, דע, ל"ב ז"א לקמן לח ע" בליקוטי הגר'עי' אין לו רמז'כ רבינו ד"וביאור מש

הראשונה קורין אין ' כי אפילו ספי, לל וכלל כי אסור לכנות בו אפילו חובת המציאותלחשוב בו כ
ו "לש' וע[כ "ע', ס אסור לקרותו וכו"ש שאסור לחשוב כלל וכלל ואפילו א"ה ית"ס ב"ש בא"וכ' וכו

א נה שמביאו מילה במילה " במ'אמנם עי. א"ב שאומר שליקוט זה אינו מהגר"ע' א ה"ביאורים ח
  ].א יש מקום ביאור לתיבות אלו"פ דברי המ"פ ע"עכ, ע"וצ

שמי דתמן אשתמודע '  ושמי הוא מלכות וכו,ל" זה לקבל"ג ד" קא עז"א על ת"בבהגר ' עי1970
 .כ"ע, ותוכדשמו הוא דאשתמודע למלך ושמו הוא מל' כו

לבתר אשר , אנא הוא מאן דאנא,  אהיה בקדמיתא סתימו דכלא:א" יא עויקראזהר ב 1971
אני הוא , בתחילה הסתום של הכל, ה"אהי: תרגום [לבתר אהיה בתראה, מין לאתגליאאנא ז, אהיה

 ].אחרון' ה"אהי'אחרי , אני מוכן להתגלות. 'ה"אשר אהי'ואחר מכן , מי שאני
כתיבתו אין פירושו כן '  אם בא לחשוב פי,ל"וז'  ה' סיח"ע או"שועל הא "ביאור הגר ב' עי1972

ולכאורה מדברי רבינו כאן משמע . כ"ע,  וכמו שם אשתו חוה,אלא נמצא קיים) היה הוה ויהיה(
לומר שלעולם לא ישתנה " נמצא קיים"יהיה בהוה הוא פירוש ' שכוונתו שם לומר דהיותו ית

ל "ור, ל"ז' פרק א' ש שער א"הקדו' ועי. ללמדינו שאינו במקרה וכאילו קיים רק כעת, בעתיד
 . ועתידשמציאותו הוא בהוה תמיד ואין במציאותו עבר

 .א"זהר תרומה קלז ע' עי 1973
 .ס"של הא 1974
 .דהיינו יותר גס 1975
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 ש במאמר הזה"כמ' ק הג"כ מתחיל להוליד והוא אקי" ואח,1976ק"ק אשר אקי"אקי )שמות ג יד(
 כלומר השתא יפוק ויתתקן ,ק" אלא אקי, כתיב אשרלבתר שארי לאולדא ולא, )ב"מ סה ע"א(

 הוא כמו אשה כידוע ולכן באמא קצת גילוי ,ה" ואחר שיצא ונתגלה הוא נקרא הוי,'כלא כו
ל גילוי " ר, וזהו שם המיוחד, אבל באביו אין שום גילוי כלל שילד,מעוברת שיודעין שתלד

 ולכן היא ראש ,גתו בתחתוניםי במלכות הוא על הנה" ושם אדנ,א"ס שנתגלה בז"מציאת א
ימים שבין ' שבט )ש כתיב"ה וז"א ד"ע' כ(  וכבר אמרנו, מנהיג בתחתוניםל ידה וע,1977לשועלים

ש "כ הוא הלידה ותוצא הארץ כמ" וביה, ואז נאמר תדשא הארץ,1978א"כ הוא עיבור ז"ה ליה"ר
השתא ' ולדא כושארי לא )ב"מ סה ע"א זהר( ל" כמש)דברים ג כד( 'אתה החלות כו ואז, למטה

  .ל" כנ1979'יפוק כו
 ,)ב"קמא ע( ר" ובא)א" כ עבראשית( ש בזוהר"ה אלקים כמ"וידוע ששמא שלים הוא הוי

ה " שהיא הוי,ה בניקוד אלקים" שלכן בינה הוי,1980א באמא כשיוצא ממנה"והוא בשני פנים או ז
הבין דרכה אלקים ) ב"דף קכט ע(ר "ש בא" כמ,א שנקרא אלקים"בעצמה רחמים ויוצא ממנה ז

ש לקמן "שבו דינים כמ )ה והענין כי"ד ד"לה ע( ש למטה" וכמ,'א כו" דידע ז,דא עדן דלתתא
 ,א"ז, )ב"עויחי רכ  זהר( ש דינין דמתערין מינה" ולכן בינה נקוד בנקודת אלקים ע,ז"ר וא"ובא
 ,םאלקי' א ומלבישו אז נקרא ה"א בא" והשני כשמתיישב ז,ש"ע) א"דף סה ע(מ "א' ש בפ"כמ

רזא דעתיקא ' אלקים את האדם כו' וייצר ה) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,א" אלקים ז,א"א' ה
'  ודא הוא רזא דתרין יודין דוייצר כו,אלקים' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה 1981א "ורזא דז

  .ש" ע1982'תקונא דשמא כו
 הוא שמא 1983מ בסטרוי" מ,פ שאין שם מלא בפירוש"אע -ה שלים בסטרוי "ש הוי"וז

 , דאין שם דינין בבינה רק דינין מסטרהא נפקין,ה ונקוד באלקים וזהו בסטרוי" כתוב בהוי,לאמ
חרי א' ש בפ" כמ,מ הוא שלים" ומ,1984ל בנקודות"ולכן אלקים לא כתוב בפירוש רק בסטרהא ר

                                                           
הדעת העומדת בין ' והוא בבחי, היא ביטוי לזרע היוצא מאבא לאמא' אשר'כלומר תיבת  1976
. ת"ה היא לא בחכמה ובינה אלא רק בישסו"ה אשר אהי"שאהי, ד"ה יו"ג ד" לקמן כא ע'ועי. שניהם

  .'ן פרק ב"א וזו"ח שער הולדת או"עה ב"ה אשר אהי"כל ענין אהי' ועי
 זילי , דרעותך למהוי ראש לשועלים:ב"ח עא ע" בז'וכן יעוי. א" זהר תרומה קמח ע' עי1977

ללמדך שבחינת . כ"ע, ]לכי והמעיטי את עצמך, רצונך להיות ראש לשועלים: תרגום [ואזעירי גרמיך
את המאור , ל"י ביאור רבינו זבדברא "כו עוכן הוא לקמן . עניינו מיעוט הירח" ראש לשועלים"

, ונקראת שם אלקים, שנעשית ראש לשועלים, ואת המאור הקטן סיהרא במיעוטה, הגדול שמשא
ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים , זנב לאריות, ה"א אחרונה של הוי"דבאצילות נקראת ה

ח "ז ובתז"וש בתיק"דבאצילות לא יגורך רע כמ, ששם שועלים מחבלים כרמים, ע"לעולמות בי
  .ל"עכ, בכמה מקומות

שכן הדיקנא , א עצמו"ולא ז) 1941 הערה 'עי(א "עיין שם שמבאר עניין עיבור דיקנא דז 1978
 ).ה והכל"א ד" לקמן כה ע'עי(א "ולכן באמת הוא עיקר הז, א"הוא תיקונו של ז

 .]'שיו יצא וכוועכ' התחיל ללדת וכו: תרגום[ 1979
שבחינה זו ממשיכה למשך שש שנים והוא הזמן , ה ואמר תשעה"ד ד" לקמן כד ע' עי1980

 .שהילד צריך לאמו
וכן הוא בכל דפוסי הזהר המצויים (שהרי אחרי תיבות אלו ממשיך הזהר שם ', ל וכו"נדצ 1981
ורבינו אף הוא  .' צורהומהו צורה בגו )ודא הוא וייצר(וייצר מאי צר צורה בגו צורה 'ואומר ) בידינו

  .ב"גורס שורה זו לקמן יח ע
שם : שמות נקראו' וב. א"סוד של עתיקא וסוד דז' אלקים את האדם כו' וייצר ה: תרגום[ 1982

 .]תיקון שמו' וכו" וייצר"ן של "היודי' וזה סוד ב" אלקים' ה"מלא 
, טרוי הואועניין שמא מלא בס.  תרגום אונקלוס בראשית ו טז'ועי. בצדדיו: תרגום 1983

א "וכמו ביחס לז, אפילו שאינו מלא באמת, שבהשגה גבוהה מעין זו יש לו בחינת שם מלא
 .א"כשמתלבש על א

שכן , כ קשה"אמנם א, לפי זה יוצא שניקוד הוא דרגה נמוכה יותר מהשם עצמו באותיותיו 1984
, ל"ה אבל וז"ב ד"ז קיג ע"א על תיקו" בבהגר'ועי. א הניקוד נחשב גבוה במעלה מהאותיות"בטנת

ה דעליו הם "לכוין כוונות ויחודים אותן היודעים הכוונות על בוריין כל שם האיך יוצא משם הוי
ש יכלין לנחתא חילא " וז,ה"ל סוף תכ"ה כמש"ה בקב" דשמות הן בשכינה והוי,מיוסדים כל השמות

ה אחרת בכל מצוה ומצוה כוונה המיוחדת ומקובלת לכל מצוה כוונ' מתמן לגבי שכינתא כו
 והכל בכוונות ,ש"וההויות משונות בנקודות וכמש' למינו כו' ש בכל פקודא ופקודא כו" וז,בקבלה

ח אין רע לאפוקי " ובעה,' דתורה ומצות הוא עץ החיים גם לרבות כו,'א' ל ק"דהוא עץ החיים כמש
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)א"סה ע(מות 
ה "י הוי"בגין אדנ'  דאית אתר כו,ה"הוי' ל הא תנינן אלקים בכל אתר כו"א 1985

כ כתיב " ובג, הא מסטרהא דינין מתערין,אקרי רחמי בלחודהא' ח כלהו נטיען כו"ת'  כויאמא
) ב"דף י ע( וכן בפרשת ויקרא , אתוון ברחמי ואתנגיד דינא בסטרהא,בדינא' ברחמי ונקו

 ,כידוע ת הדין ואת ידך החזקה זו מד,את גדלך זו רחמים) ב"זהר דברים רס ע( ש" וז,1986ש"ע
אלקים גן בעדן '  ויטע ה)בראשית ב ח(  שאז נאמר,ק"ד דאתיישב בעמ אינו שלים לכל סטר ע"ומ
דאתעקר  )ב"כד ע( ג"ש לקמן פ" דאז אתנטע שמא שלים כמ,)ש כד"ה וז"ד ד"כב ע( ש למטה"כמ

ל אתעקר ביציאתו מאמו דאז הוא שמא שלים ולא לכל " ר,משמא שלים ואשתיל בשמא שלים
והוא ביציאתן ממצרים אז אתעקר משמא , ריק שאז שלים לגמ" ואשתיל בשמא שלים בע,סטר

 גפן ,)ו יזשמות ט(ש תביאמו ותטעמו " כמ,שלים ולא לכל סטר עד ביאתן לארץ} ד"כ ע{
 וכן ,1987 וכן המקדש לא אתנטע עד ביאתן לארץ,) טתהלים פ(ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה 

 וכולם נתעקרו ,' והכל א,לשום את שמי שם לעולם) 1988א זכ' מלכים ב(ש " כמ,ה"שמא דקב
                                                                                                                                                                      

לק הפרטי והניקוד היא הח, א בכללות"השם היא הז. ל"עכ, ל"ר כנ"ה טו"שמושים לצרכי האדם בע
מ ניקוד פתח הוא התגלות "ד. 'א לנוק"הניקוד של השמות הוא התגלות הז, כלומר. א שמתגלה"בז

כ שניקוד הינו התגלות של השם והתפרטותו וממילא אינו יכול "בע, אם כן. 'וכו' א לנוק"חכמה דז
בסוף ספר א ש"שמביא מהליקוטים של הגר, ב"א לא ע"ו כללים ח" לש'והנה עי. להיות עליון ממנו
' ת המנוקדין בט"עשרה הויו, עשרה שמות של הספירות שהם הגוף, אמר רבינו, ל"ביאורי אגדות וז

א הם "ו ק"א וא"ד ק"ס פנימיות שהם יו"ע, ועשרה מיני כינויין הם הלבוש, מיני נקודות הם הנפש
מוכה שהנקודות הם בדרגה נ, כ"עולה א. ל"עכ, אלא שבו הוא בהעלם ובה הם מתגלים, הרוח

שעל אף שבכל אות מסויימת הניקוד הוא למעלה , ויתכן שזה פשר הדבר. מהשם עצמו באותיותיו
א "מרבותי שליט' אמנם שמעתי מא. ז"ל כדמשמע מהת"וכנ, בשמות הניקוד למטה ממנו, ממנה

 . ולכן יש בכחו להתגלות למטה מהאות, ביאר ששורש הניקוד הינו למעלה מהאות
א אית אתר דאקרי "ו ה"א וא"ד ה"יו,  אלקים בכל אתר דינא הואתנינןל הא "א: ל"וז 1985

אמר ליה הכי הוא , אמאי אקרי אלקים והא אתוון רחמי אינון בכל אתר, ה-והי י- אלקים כגון אדנ
, הוא האלקים' וכתיב יי, הוא האלקים' דכתיב וידעת היום והשבות אל לבבך כי יי, כתיב בקרא

ל "א, ית דינא אית רחמי ולזמנא באתר דאית רחמי אית דינאאמר ליה מלה דא ידענא דבאתר דא
 הוה- בכל אתר רחמי ובשעתא דמהפכי חייביא רחמי לדינא כדין כתיב יהוה-ח דהכי הוא י"ת

, ג דכלא חד"דרגין אינון וכל דרגא ודרגא בלחודוי ואע' ג, ח רזא דמלה"אבל ת, וקרינן ליה אלקים
כלהו ) דמתלהטין(ח כלהו נטיען וכל אינון בוצינין "ת, ומתקשרי בחד ולא מתפרשי דא מן דא

, נהירין ומתלהטן ומשתקיין ומתברכאן מההוא נהרא דנגיד ונפיק דכלא כליל ביה וכללא דכלא ביה
ס לגנתא ועילא מגנתא בגין דעדן משתתף בהדה ולא פריש מנה ובגין כך כל "והאי נהרא אתקרי א

 ופתחין בה פתיחן ועל דא רחמי מנה משתכחין ורחמי ,מבועין נפקין ונגדין ואשתקיין לכל עיבר
 הא , אקרי רחמי בלחודהא,ובגין דקרינן לה אם נוקבא גבורה ודינא מנה נפיק, פתיחין בה

   כ כתיב ברחמי ונקוד בדינא אתוון ברחמי ואתנגיד דינא מסטרהא"מסטרהא דינין מתערין ובג
י "יש מקום שנקרא אלקים כגון אדנה "למדנו אלקים בכל מקום הוא שם הדין הוי: תרגום[
ל כך הו אכתוב בפסוק שכתוב וידעת "ה למה נקרא אלקים הלא האותיות רחמים בכל מקום א"יהו

ל דבר זה ידעתי "ה הוא האלקים א"ה הוא האלקים וכתיב הוי"היום והשבות אל לבבך כי הוי
 וראה שכך הוא ל בא"שבמקום שיש דין יש רחמים לפעמים גם במקום שיש רחמים יש דין א

ה "ה כל מקום רחמים ובשעה שהרשעים מהפכיים את מדת הרחמים למדת הדיןכך כתוב הוי"הוי
ג שהכל "מדרוגת הם וכל מדרגה ומדרגה לבד ואע' וקראינן לו אלקים אבל בא וראה סוד הדבר ג

הם מתקשרים יחד ולא מתפרשים זה מזה אבל בא וראה כל הנטיעות וכל אלה נרות כולם ' א
ירים ומתלהטות ומקבלות השקאתם ומתברכים מאותו נהר שיוצא ונמשך שהכל כלול בה וכלל מא

ולפיכך , הכל בה והנהר הזה ונקרא ֵאם לגן למעלה מהגן לפי שהעדן משתתף עמה ולא נפרד ממנה
כל המעיינות יוצאים ונמשכים ומשקים לכל צד ופותחים בה את הפתחים ועל זה רחמים ממנה 

נקראת רחמים לבד אבל מצדה דינים , רא היא אם נקבה גבורה ודין ממנה יוצאנמצאים ולכן נק
 ].בדין אותיות ברחמים ונמשכים הדינים מצדה' מתעוררים ולכן כתוב ברחמים ונקו

נפקו (, ובגין דדינין מתערי מנה, בגין דההוא נהר רחמי, ם"ה דאקרי אלהי"תנינא יהו: ל" ז1986
ה נקרא אלקים "הוי, למדנו: תרגום [ם דינא"ולא אלהי, ם" אלהיונקוד, אתוון דרחמי כתיב) ם"אלהי

כתובים אותיות של רחמים וניקודו , ומפני שדינים מתעוררים ממנה. בגלל אותו נהר רחמים
 ].הוא הדין" אלקים"אלקים ולא 

וכן (ל "והיינו בבחינת יניקה וכנ, ה בניקוד אלקים"המשכן היא בבחינת הוי, ביאור הדברים 1987
 'ועי. דמקדש הוא בבחינת גדלות, כ"א, לכאורה יש לומר). ער המצות ריש פרשת תרומההוא בש

תרומה וזה היה לפי ' ש בפ" כמ,ט" דנער מטן דהוא משכ,המשכן, ל"ז, א"ז קז ע"א על ת"בבהגר
  . כ"ע, ' דאין בניינה אלא בנוק,שעה

 ." שמי לעולםובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את: "לשון הפסוק במלואו 1988
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 ש" וז,'י כו" תביאמו ותטעמו מכון לשבתך מקדש אדנ, והכל בפסוק אחד,י"ממצרים וניטעו בא
  .' אעברה נא כו, במצרים, אתה החלות, בניקוד אלקים,ה"הוי' אד )דברים ג כד(

 זרע של אבא בגו ,ל כאן תדשא הארץ שהוא הזריעה"ר -' ואמר והכא ברחישותא כו
 ל"א אינו ניכר כמש" אין השמא שלים כי עדיין ז,עדיין )ראש העמוד( ל" כנאמא ובו אין ניכר

  .)ראש העמוד(
וכאן שלא , )ה הבא"ד( ש למטה" מורה על שמא שלים כמ'יהי'ש1989 -  ש יהי לא כתיב"וז

  . ולא כתיב בו יהי, עיבור, תרחיש, תדשאתובשלים לכן כ
  

'  וייצר י,תתאה' עלאה י'  י,)'עילאה כו' י ליתא ויהי כן אלא קרינן י"בנ(ויהי כן 
 ולא לכל , כללא דשלימו שלים,בגוייהו'  ה,תתאה' עלאה י'  יהי י,תתאה' עלאה י

  .סטר
 ויהי כן ,)א"כ ע( ל" כנ1990ל תדשא הוא העיבור" ור,ל" כצ-ד עלאה עד סטר "ויהי כן יו

 ואז ,ל הויהשבא לכל, )ה בהאי"ג ד"ע' כ( ל"ק כנ" אשר אקי, שכאן מתחיל הגילוי,הוא העיבור
י הוא שמא שלים 'ה' שי, ולכן נאמר ויהי,1991שמא שלים )ה הקודם"ד( ל"החלות להראות כנ

' וכתיב וייצר כו) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,והוא שמא שלים' תתאה כו' עלאה י' ו יהי י"כמש
י "ן של יה" והן שני יודי,ש"ע' דאתקרי שם מלא כו' א כו"ק ורזא דז"רזא דע' בתרין יודין כו

י הוא "ן של יה"ל שני היודי" ר,תתאה' עלאה י' תתאה וייצר י' עלאה י' ש ויהי כן י" וז,ו"כמש
אלקים שמא ' ה  ששם כתוב אצל וייצר,תתאה שמא שלים' עלאה י' ן של וייצר שהן י"שני היודי

יהי כן ו והוא ,על העובר 1993'ש בגמ" כמ, צר צורה בתוך צורה1992 וייצר, והוא העיבור,שלים
 ,ק השלישי" ותוצא הוא אקי,ק ויהי כן" אקי, אשר תדשא,ק" וכאן הוא אשר אקי, כאןשכתוב

' תתאה הוואמר יהי עלאה , )לקמן בעמוד( ש לקמן"ה כמ"ויטע הוי) בראשית ב ח( כ"ואח
  .ש למטה"מורה על דבר זה כמ'  אמר שגם הה,'כ ה"ג שכאן כתוב ג"ל אע" ר,בגווייהו

מ אינו שלים " מ,ז שהוא שלים"ל עם כ"ר -  סטר ואמר כללא דשלימו שלים ולא לכל
  .ו"כמש' ל לכן אתעקר מהאי אתר כו" ור,בכל צד

  
' ויטע ה) בראשית ב ח( כתיב ,אתעקר מהאי אתר שמא דא ואשתיל באחרא

 בלא רוחא לא , נשבא דפרדשקא דעתיקא לזעירא דאנפין,דיהי' לי' בין י'  ה,אלקים
  .ה"יֱֹהִוי "אהה אדנ) ירמיה א ו( דכתיב ,אהתת' עלאה ה'  ה,אשתכלל'  בה,אתקיים

 דנטיעות כקרני חגבים ,)1994א"דף ז סוף ע (ש בזוהר בראשית" כמ-אתעקר עד אלקים 
 כמו , שהיו כקרני חגבים איבריו,א בבטן אמו" והוא ז,ה ונטען במקום אחר" ואעקר לון קב,היו

                                                           
אילו ו, התפשטות השניבה בה מדבר כאן עוסק "יהי"פסוק ד ש,ג"א מ ע"ו כללים ח"לש'  עי1989
  .נההתפשטות הראשוה מדבר על "ותוצא"דפסוק 

  .ג"א מ ע"ו כללים ח"בלשהוא וכן ). ו"לש(ל הזריעה " צ1990
  .והיינו היניקה, כלומר דכאן השמא שלים עניינו הוא המשך העיבור 1991
 לעיל כ 'ועי. ה אלקים" הוא העיבור דמוחין שממנה יצאה אחר כך בחינת שם הוי'וייצר' 1992

 .ה וידוע ששמא"ג ד"ע
 אמר ליה בא ,וכל קרבי את שם קדשו' מאי דכתיב ברכי נפשי את ה: א" והוא מברכות י ע1993

 מדת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו ,וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם
 צר צורה בתוך צורה , והקדוש ברוך הוא אינו כן,להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעיםיכול 

 .ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים
 ,תנן הנטיעות כקרני חגבים הוו: ב"ואמנם מצאתיו מפורש בדף לה ע, לא מצאתיו שם 1994

 ,ורא ואקרון ארזי לבנון כיון דאתנטעו ואתתקנו אתרביאו בנה,ונהורא דלהון דקיק ולא הוו נהרין
 אתעקרו ואשתילו דאי ו, ולא סליקו ריחא,ואדם וחוה עד דאתנטעו לא אתרביאו בנהורא

למדנו הנטיעות היו כקרני חגבים והאור שלהם הוא דק ולא היו : תרגום [ואתתקנו כדקא יאות
יטעו לא ואדם וחוה עד שנ, כיון שניטעו ונתקנו ונתרבו בהארה ונקראו ארזי הלבנון. מאירים

ל "ובפשטות צ. כ"ע, ]ובודאי נעקרו ונשתלו ונתקנו כראוי, ולא עלה ריחם, נתרבו בהארה
שאז היו האיברים , ה כד בעאן"ד ד"ח יט ע"א על תז" בבהגר'עי. דהנטיעות הם עולם הנקודות

א כאן מייחס את זה "אבל הגר, ושם מציינים לדף לה', ח עיבורים ב" ע'וכן עי. מחולקים בפרקים
 .הדרכים' ק בב"ולכאורה נראה שאפשר ללמוד את לשון הזה, א בבטן אמו ולידתו"זל
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 שיצא מבטן אמו ,א הארץותוצ) בראשית א יב(  וזהו, ואתעקרו מבטן אמו,1995עובר בבטן אמו
 ששם 1996ק נשתל מטיבורו ולמטה"ל בע" ר,כ אשתיל באחרא" ואח,כמו הנטיעות מבטן הארץ

גן בעדן  )םש( וזהו ,ק"ל שנטע אותו בע" ר,אלקים' ויטע ה) בראשית ב ח( ש כתיב" וז,מקומו
כמה ק ח" בעדן מקדם הוא עדן קדמאה ע,)ש כתיב"ה וז"ב ד"ע' כ( ל"א כמש" גן הוא ז,מקדם

  . בבטן אמו,וישם את האדם אשר יצר )בראשית ב ח( שם ,1997קדומה
'  ואמר שהוא ה',ויהי'ד ד"ד ליו"בין יו' עכשיו מפרש למה נכתב ה -' בין כו' ואמר ה

ק הוא שורש "ד דע"שיו, )ה לא ידון"ב ד"לד ע( ש למטה" ששם הוא רוחא דחיי כמ,דבחוטמא
ש " כמ,א להתקיים בלא רוח חיים" כי א,טן אמו אפילו בב,הוא רוח החיים שבו'  וה,יצירתו

 ,'ימים בלא מלח כו' אפשר חתיכה בשר ג' מאימתי נשמה ניתן באדם כו) 1998ב"צא ע סנהדרין(
  .בלא רוחא לא אתקיים} א"כא ע{ש "וז

'  ולכן ה, ששם עיבורו,מורה על אימא' ל ועיקר הוראת ה"ר -' אשתכלל כו' ואמר בה
א " בלא אמא א,אמא ובה אתקיים' י ה"תתאה ע' ק משפיע לי"לאה דעע'  כי י,'לי' מפסיק בין י

 רק ,א"כ עם ז"תתאה שנתעברה ג'  וכן מרמז לה,דפרדשקא'  והוא כמו ה,כידועלהתקיים 
 כי מלכות נכללת ,הן' ן אלו א" ושני ההי,)ב" רג עבלק זהר( כידועשנכללת בו בסוד פסיעה לבר 

 1999ראשונה' אחרונה בכלל ה'  שה,ו"אותיות יק' לא גא לא אשתכחו א"ק ובז" ולכן בע,בבינה
ויובל ' עשיראה באמא כו' עשיראה דמלכא ואתייא מן יובלא כו )ב"לו ע( ה"פסוף ש לקמן "כמ

   .'כו' לה' ה' דכתיב אהה כו' כו' ה
י " אדנ,ם"י אלקי" והן אדנ,ן כאחד"ההי' ל שב"ר - י אלקים "ש דכתיב אהה אדנ"וז

 , מלכות,י"אתה החלות אדנ) דברים ג כד(  וכן הפסוק דלעיל,אלקים בינהה בניקוד " והוי,מלכות
 שעל כן נקרא בינה ,ן הן השם מלא דכתיב" ושני היודי,דיהי'  והוא ה, בינה,2000 אלקיםה"ויה

  .בשם זה
  

עלאה דאתעטר בקוטרא ' י, ו" דמתקלין יהאבקטפוי דקטפין ברוחא צריר
 עלאה דאתעטר ברוחא דנוקבין ' ה, קרומא עלאה דאזדכך וסתיםאדעתיקא הי

  .עלאה בוצינא דקרדינותא דאתעטר בסטרוי'  ו,דפרדשקא דנפיק לאחייא
עלאה ' תתאה ה' עלאה י'  י,)ב"כ ע(  משום שאמר למעלה- עד בסטרוי 2001בקטפוי

 שקוטפא נקרא , הוא קרומא דאוירא, ואמר בקטפוי דקטפין, היכן הם האותיות אלומפרש והולך

                                                           
ועניינו הוא שנכפל . ב לעניין עובר"נדה ל ע' שמצינו בגמ" ראשו בין ברכיו"והיינו בחינת  1995

  ). 'ענף ה' א כלל ח"כללים ח' ע(י "ת בנה"חג
ג שהיתה "שכן אע. המשך העיבורוהיינו , ל"יניקה כנ' שכלולה כאן בחי, והנה לכאורה יש להעיר

ק שלו וממילא הינו עדיין "השנים הנצרכים לשם השלמת הו' הרי שהולד טרם השלים את ו, לידה
 .י שלו"ת הנכללים בנה"חג' בבחי

, ק מטיבורו ולמטה"לע] א"ז[ק בגדלות שמלביש " והיינו דאשתיל בע,ל"ב ז"ע קצח ע" ב' עי1996
  .ל"עכ

, ג"ו ה ע" הערת הלש'ועי, ס"מול הכוונהא ש"ח יא ע"התזשון את לד שהביא "לעיל ד ע'  עי1997
  .ס"א דאצילות הוא מו"שעיקר א

 משעת פקידה או משעת , נשמה מאימתי ניתנה באדם, לרביאנטונינוסאמר לו : ל"וז 1998
 אמר לו אפשר חתיכה של בשר עומדת שלשה ימים בלא מלח ואינה , אמר לו משעת יצירה,יצירה

 אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו שנאמר ופקודתך ,ידה אלא משעת פק,מסרחת
 . שמרה רוחי

 'עי. א"ויעויין לקמן בליקוטים סוף לח ע, ס היות לבינה ולמלכות את אותה האות"ז 1999
אל את הכחות שמעליהן  יםמוציאשכן שתיהן , דומה' ג שפעולת הבינה והנוק"י י ע"א על ס"בבהגר
  .ות באותה האותולכן הן נרמז ,הפועל
 .ב"אותיות כפולות בא' כפולה בשם המיוחד לכן יש ה' ד שמכיוון שה"י ב ע"א על ס" בבהגר'עי

 . ה"יֱֹהִול "ונדצ, ה בניקוד אלקים"דהיינו הוי 2000
 דרך האמתכתוב בהערת וכן ,  לשון של לטוח פני לחםואשה, א"י פסחים לו ע"רש'  עי2001

  .ההדבקשזה לשון  כאן) וילנא' הוצ(ק "הנדפס על גליון הזה
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מהאי ' קולטרא דקטפוי אתפשט כו' גולגלתא כו) א"דף רפח ע(ז "אש ב" כמ,2002גולגלתא
  .2003'קולטרא דקטפוי דהיא גלגלתא כו

  .2005ש למטה" כמ2004הוא רוח דפרדשקא -ואמר ברוחא 
והוא הדעת , )ב"כא ע(  הוא בוצינא דקרדינותא שכתב למטה- ואמר צרירא דמתקלין

 שדעת ,פשט בכל הגוף שהוא קו המדה שמת,2006 שבוצינא דקרדינותא הוא הדעת,כידוע
ש " כמ,ובדעת חדרים ימלאו) ד דמשלי כ(ש " כמ, ומלייא אדרין ואכסדראין,מתפשט בכל גופא

 , שהוא הלשון של המשקולת,2007 והדעת הוא קשר המתקלא,)ב"רפט ע( ז"ובא )א"קלו ע(ר "בא
 ואמר באלו ,'האי במתקלא סלקא קדמאי בלחודוי וכלא לחד כו )א"יד ע( א"ל פ"כמש

עלאה דאתעטר '  י,מפרש והולך ו,ו"יה' ש בקטפוי כו" וז,ו" שלש אותיות יה,2008השלשה
 והיא ,'פשיט פשיטותא דקוטרא עלאה כו) ב"דף רפט ע(ז "ש בא"ל כמ" ר,'טרא דעתיקא כוובק

   .' כו2009 והוא קרומא,קיטור של הגלגלת
ק "ל ע דאותיות ש, ואמר דנפיק לאחייא,ק הוא ברוחא דחוטמא"של ע' ה -' עלאה כו' ה

' בצניעותא דספרא אוליפנא דהא י) א"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ,בשביל דיתקיימון אלין דלתתא
ש "וז, 2010ש"ע' בגין דיתקיימון אינון דלתתא כו' עלאין בעתיקא תליין כו' תתאה כו' עלאה י

   .דנפיק לאחייא
 )א"קכג ע(ש בפרשת משפטים " כמ,הוא הדעת דגניז בפומא -' עלאה בוצינא כו' ו

שהוא  )ה לישן"א ד"טו ע( א"ל פ" וכמש,כידועק " וכן הוא בע, דעת גנוז בפומא דמלכא,א"זב
 וכן הן ,2011ת"שהוא ת'  ודעת ו,ה של השם"א י" או,ו"ד הוא יה"שחב,  ואמר שם,'לישן כו

 וכן הוא כאן ,'תלת חללין דאתוון רשימין כו }ב"כא ע{ *)א"כג ע( ש למטה" כמ,א"במוחין דז
 ,)2012ג"ח ע(ש למעלה " כמ,ק" ושם הוא שירותא דע,ק"וירא הוא חכמה דע קרומא דא,ק"בע

 2014ח"ובז 2013ז שם"ש בא" כמ, ולכן בטש אוירא במוחא,ק"ס הוא בינה דע" מ,עלאה' ולכן שם י
ו " והן יה,עלאה'  בוצינא דקרדינותא הוא דעת ולכן הוא ו,עלאה'  ולכן שם הוא ה,)ג"עט ע(

  .ק שהן סטרין של דעת"הוא בו ואמר דאתעטר בסטרוי ,ק"עלאין שבע

                                                           
, ה רישא"ב ד" ג ע'ועי, א"קדהוא בגלגלתא סיום הג ש"ה ע' ועי, ה קטרוי"ד ד"ב עלעיל י'  עי2002
  .338בהערה 
ומאותו הקשר של הדבק הוא ' קשר של הדבקה התפשט וכו' גולגולת וכו: תרגום[ 2003

 .]הגולגולת
ה קאים שהיינו ההארה "ד ד" לעיל יח ע'ועי, ס"מויוצא משזה בליקוט ב "כא עלקמן '  עי2004

כ שכוונת רבינו בבארו את עניין הגלגלתא "אם כן בע". סלחתי"שהולכת לפה בכדי שתאמר 
  .ק הנזכר לקמן"שהם באים יחד עם הבוצד, ס"א ואת המו"לגלגלתא שכולל את הקד

 .'ה ואמר ה"ד ד"ע' כ' ועי, ב"כא ע 2005
ג "בין חושזיווג ק היא תולדת ה"הבוצד ש,ה ומחסד"א ד"לעיל ד ע' עי: אור הדבריםבי 2006
, .'א וכו"והן באו, הן בין המזלין,  וממילא הוא שורש לכל בחינות הדעת הבאים אחר כךדעתיק

  .ומשם ואילך לעולם הדעת היא תולדת הזיווג
 .דהיינו המאחד והמאזן את שתי הצדדים 2007
 .ק"ס ובוצד"גלגלתא מו 2008
 .צ כאן"ז אלא דברי הספד"מילים אלו אינם המשך דברי האד 2009
עליונים תלויים בעתיקא ' תחתון וכו' עליון וי' בספרא דצניעותא למדנו שזהו י: תרגום[ 2010

  .]לכן עומדים אלה שלמטה' וכו
  .א"ד דקד"ד דמזל העליון נכלל ביו"שהיו, ש אתייחד"ה וז"ג ד" לעיל טז ע'עי

 .ש לבתר"ג וז" לעיל יג ע'עי, ת"כלומר פנימיות הת 2011
א "ששירותא דאו "כ בהערה בשם הלש"ש מש"דיעויי, ע"וצ. ה והשרשים"ג ד"ל ה ע" נדצ2012

ס לעולם "שכן קרומא ומו, ל דלא קשיא מידי"כ לכאורה צ"ובע. א" ואילו כאן כתוב קדס"ממוהוא 
  .ש"יעי, א"ע לג ע"וכן הוא בב, ]א שתמיד בזיווג"דוגמת או[חשובים כדבר אחד 

 .ש"עיי, 'בטש מאן דבטש וכוכ שם "בעניין משב " רפט ע2013
שכן במהדורת הזהר חדש שהיתה מצויה ביד רבינו אין כלל דף " ח"תז"ל "נראה לכאורה דצ 2014

 .ב הדברים אכן מובאים"ח כא ע"ג ואילו אצלנו בתז"עט ע
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בבוצינא דקרדינותא למכסייא '  ו,בחוטמא'  ה,א"בקד' שי, ב"ד בפ" אמר בס-  ליקוט*[
 ,2016 גלגלתא מאיר בפה,רישין'  והענין כי ג,ד" בס2015ש" והוא בפה כמ,)ב"לקמן כא ע( פתחא

א "בקד'  י,2017 והיא במקום הכתר שהוא גלגלתא,תאודקרדינ} ב"כא ע{דדעת בוצינא ' ולכן בו ו
 2019ראת ולכן לא אתפתח בא,2018כידועא "ג תיקוני דיקנא דא" והוא מאיר בי,שהוא בחכמה שבו
 שלכן חסד עלאה ,א" ובא מרדל,)ו"ב מ"י פ"א ס"ע' ח ע"ז(  אוירא דלא אתפס,כי הוא טמיר מאד

 ,2021 שכבוד הוא מחכמה, ולכן דיקנא יקירו דיקירותא לבושין דיקר,2020אתגלי בדיקנא במזלא
א " שלכן לא נזכר אזנים כלל בא,2024דניןו ונפתח בא,2023 שמתלבש היכלא,2022 לבושוומשם אור

 2026ר"ש בא" כמ,ס מאיר בחוטמא" ומ,א"ס שהוא בינה דא"במ'  ה,2025שהוא טמיר וגניז
 וכאן הוא מיתוק הגבורות ,2028א הגבורות מתגלים שם" וכן בז,בחוטמא'  שלכן ה,2027ח"ובע

ש " כמ,כ מיתוק הגבורות בשרשן" שיה,2029כ"ה ובו אומרים סלחתי בי, שלכן בו סליחה,בשרשן
  ].בזוהר

  
 כמה דשריא בגולגלתא ,מתפשטן אתוון לבתר ואתכללו בזעירא דאפין

 , כד תלו תליין אלין אתוון, לשכללא כלא בעמר נקא, מתפשטן בכל גופא,אשתכחו
  .כד אתגלי לזעירא מתיישבין ביה אלין אתוון ואתקרי בהון

י שהן ברישא "ל אעפ"ר - ל מתפשטן אתוון לבתר "ן רמתפשטן אתוון עד ואתקרי בהו
ק " ואין רצונו שמתפשטין מע,ק ואתכללו בזעירא דאפין"כ מרישא דע" מתפשטן אח,ק"דע

  .ו אחרים" אותיות יה,א" אלא שמהם מתפשטין בז,לגמרי

                                                           
 .כ רבינו לעיל מהאדרא דמשכנא"וכוונתו למש". כמו שכתבתי"כלומר  2015
  .א"ד דא"מתב "תיקון יג בענין "יט עעיל  ל' עי2016
 .1060לעיל הערה '  עי2017
, והנה יש להקשות. ש"עיי, 'בטש מאן דבטש וכוכ שם "ב בעניין מש"ז רפט ע"ש באד"וכמ 2018

. ע" וצה ומחסד דעתיק איתא שחסד דעתיק מתפשט רק במזל עליון שבדיקנא"א ד"דלעיל ד ע
ג התיקונים "ולכן מתפשט אורו בכל י, ויתכן לומר שכוונתו של דברי רבינו כאן לבאר דהיינו הדכר

  .'וכמו כל דכר המתפשט בנוק
 .אלא נותר בבחינת נקודה בלבד' אינו מתפשט לצדדים כמו האות ה' כלומר הי 2019
 .ה וכלל"א ד"ע'  לעיל ו'ועי, 2018 לעיל הערה ' עי2020
 ,ל" זא"גרבהשם ב'  ועי.חכמה עלאה' אה הוא מראה דמות כבוד הע תשי:א" ח עז" ת' עי2021

  .ב נתיבות חכמה"ל' ד גי"חכמה עילאה שנקרא כבו
, אעיל נהורא בנהורא, ה את עלמא"כד ברא הקב,  ואמר רבי שמלאי:ד"ח רות עה ע" ז' עי2022

אקרי אור , והאי אור, עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה,  דכתיב,וברא שמים, ואלביש דא בדא
, דכתיב, ואיברי עלמא, וההוא אור אתפשט בהוד והדר, ה"דאתלבש ביה הקב, אור קדמאה, לבושו

ה את העולם "ואמר רבי שמלאי כאשר ברא הקב: תרגום [נוטה שמים כיריעה' הוד והדר לבשת כו
" עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה"ה וברא שמים שנאמר והלביש את זה בז, הכניס אור באור
, ה ואותו אור התפשט בהוד והדר"אור הראשון שהתלבש בו הקב" אור לבושו"ואור זה נקרא 

 ].נוטה שמים כיריעה' כו, שנאמר הוד והדר לבשת. ונברא העולם
' בינה וזה ב' כליל נקודה חכמה בהי" ר,ל"ז' נקודה בהיכליה "ב ד"ז כ ע"א על ת" בבהגר' עי2023

 .בינה דאיהי ביתא
 .א" לעיל יח ע'ועי, כלומר שהוא מתחיל באודנין 2024
 .א" בא אודניןושלא נזכרזה ן יעניביאור מהו ב "לעיל ח ע'  עי2025
תאנא דכלהו כלילן בהאי רוחא : ב"הזהר בדף קל ע ל" וז).ו"לש(א "רפט עז "אדב וכן " קל ע2026

שכולם כלולים באותו , .למדנו: תרגום [לנוקבא דחוטמאדעתיקא דעתיקין דנפיק ממוחא סתימאה 
  .]הרוח של עתיק העתיקים היוצא מהמוח הסתום לנקב החוטם

  .א"ש כד ע"מבו'  עי2027
י חוטמא הוא שמתגלה "לכן דווקא ע, "בחוטמא אשתמודעא פרצופא: "א"ר קל ע" אד'עיו 2028

 .א"א וא"החילוק בין ז
, )ו"א פ"ח' ש שער ב"ויסודו מהמבו(ב "ב לח ע"ם חו ביאורי" לש'ועי. בבחינת זריעת הזרע 2029

שהתפשטות זו עוברת דרך , ה בעמר"ג ד" לקמן כא ע'ועי, שכל התפשטות היא דרך זיווג והולדה
 .חוט השדרה
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כ מתכללין " ואח,2030ק"ל שמתפשטין בכל גופא דע"ר - ואמר מתפשטן אתוון לבתר 
  .א"בז )ה תלת"א ד"כג ע( ש לקמן" כמ,א"בז

 )א"קלו ע(ר "ש בא" כמ,כי המוחין הן מתפשטין בכל גופא -מתפשטין בכל גופא 
 ומה ,ק" וכן כאן בע,'מתפשטין בכל גופא כו' ואלין ג' חללין אשתכחו כו' בחלליה דגלגלתא ג

 בהאי עתיקא) א"דף רפח ע(ז "ש בא" כמ,ק לא נזכר כלל" לפי שגופא דע,שלא אמר בגופא כאן
  .אלכן לא הזכירו אלא ברמז 2031ש למעלה" וכמ,לא אתגלייא אלא רישא

 כן ,כ בכל גופא" ואח,ק מתחלה בגלגלת"ל כמו שהתחיל בע"ר -' ואמר כמה דשריא כו
  .א"הוא בז

 ,כ בכל גופא" ואח,ל בתחלה בגלגלת"ר - ש בגלגלתא אשתכחו מתפשטן בכל גופא "וז
ק " שע,ק הן סתומין ואינן נמצאין" שבע,תגליןל כאן נמצאין ומ" ר',בגלגלתא אשתכחו'ואמר 

ש " כמ, והחכמה עלאה הוא שירותא לאשתכחא, שאפילו מציאותו אין משיגין,2032נקרא אין
 ושירותא ממה ,2033הוא נהירו דחכמתא' אתר דשירותא אשתכח כו) ב"דף רפט ע(ז "בא

כ לא "ובג'  והאי אב כו)א"צ עדף ר(ש שם " כמ, וגם הוא אינו מושג,2034'דאתגלייא הוה כו
 ,והחכמה מאין תמצא) איוב כח יב(ש " ובו מתחיל כמ,2035פ שמציאותו נגלה" ואע,אשתמודע

 אבל , ונקרא יש,2037 ולכן נקרא ראשית,ל"ק שנקרא אין כנ"ל מע" ר,2036ש מאין" י,והוא ראשית
 שאין ניכר מהותו אלא , שנקרא גולם2039 תהו חומר הראשון2038 והוא,ממנו ולמטה הוא יש מיש

) א"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ',בגלגלתא אשתכחו'ש "וז} ג"כא ע {,א הוא הגילוי"בז ו,מציאותו
 אבל אלין אתוון , דהא שמא דעתיקא אתכסיא מכלא ולא אשתכח,2040ק תליין"ובע' עלאה כו' י

  .ש" ע2041'כו
 כידוע , לתקנא כל הגוף,ל שבשביל כך הן מתפשטין בכל הגוף"ר - ואמר לשכללא כלא 

ו של דעת " ובוא,2042כידוע ואותיות אלו השלשה הן הן המוחין ,גוףי המוחין נבנה כל ה"שע
 )א"רצא ע(ז "ש בא" כמ, ומניה מתזנא נוקבא,2043 שהוא בן הנוטל שני חלקים,נכללת נוקבא

  .'והאי בן אקרי כו
 כשהם ,2044 ואמר מעמר נקי,ק" מע,א אלו אתוון"ל מהיכן מקבל ז" ר- בעמר עד אתוון 

א במזלא תליין " כי או,2046א מקבל במוחין שלו מעמר נקי"וז , תלוין אלו אותיות שם,2045תלוין

                                                           
שכל , )ו"א פ"ח' ש שער ב"מהמבו(ב "ב לח ע"ו ביאורים ח"לש' עי, כהזרעיית זרע 2030

 .שזה דרך חוט השדרה, ה בעמר"ג ד" עלקמן כא' ועי, התפשטות היא דרך זיווג והולדה
דעתיק תלוי המתקלא של בגופיה ) צ"בספד(ג שאמר "אע: ל"וז, ה ולא אתחזי"ד ד"ע' ד 2031

 . אלא רק ראשו אין נראה ולא נגלה כלל,גופיהא "הא
 . דביה תליא אין,ב שנקרא אין"ז רפח ע"בשם האדכ רבינו "משא "לעיל א ע'  עי2032
 .ז המצויות בידינו נוספו כאן כמה שורות"סאות האדשכן בכל גיר" 'וכו "ל" נדצ2033
 .]הוא אור של חכמה והיה ראשית ממה שמתגלה' מקום שהראשית נמצאת וכו: תרגום[ 2034
פ ציורו הפרטי לא "עכ, ג שעצם מציאותו נתגלה"שאע, ע פתח יב"ש נתיב אבי"פת'  עי2035

 .נגלה
כפי : תרגום [ן ודא חכמה עלאה כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאי:ב"רנז עזהר פנחס '  עי2036

 ].מדרגתו נקרא יש מאין וזוהי החכמה העליונה
 ".בחוכמתא"דתרגם את תיבת בראשית ) בראשית א א(  ירושלמיבתרגום 'עיו 2037
 .חכמה 2038
שהוא הראשון מתוך , )ה ובחומר הראשון"ד, ג"ה ע(' ב אופן א"א מ"י פ"א על ס" בבהגר' עי2039

ב של כל דבר הוא חומר הראשון "חו, ל"ז' ד אופן ב"א מ"י פ" סא על"בבהגר' וכן עי, חומרים' ד
  .) בהועניינהובינה ,  תהועניינהשחכמה דבריו המשך שם ב' עי('  גלמי כונאמר עליו ,היולי

 .ז"ש באד"ק ממש ע"למימרא שאינם בבחינת ע 2040
נו ותלויה בעתיק הקדוש שכן השם של העתיק מתכסה מהכל ואי' עליונה וכו' י: תרגום[ 2041

 .]'נמצא אבל אלה האותיות וכו
  .ה לא אתאחד"ג ד"ע' לעיל ד'  עי2042
  .ה ואמר"ג ד" ע לעיל א ע2043
  .ס"ה ובמ"דג " לעיל ה ע' עי2044
 .ש"ה וז"ד לעיל בד"א הו"ז רפט ע"כ באד"וכמש 2045
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ק ותלייא במזלא " וכלא אחיד מע,א" ע ודף רצא,2047ב"ז דף רפט ע"ש בא" כמ,ואתכלילן ביה
 ומוחיו ,אדם לא כליל הכא) א"יח ע( ריש פרק זהבל " כמש,א אינו אתכליל במזל" אבל ז,'כו

ובכל נימא ונימא אית מבועא ) א" עדף קכט(ר "ש בא" כמ,2048ק"י שערות של ע"מתתקנין ע
'  כו2050 ומהאי מתקן מוחיה,א" ונהיר ונגיד בההוא נימא לנימין דז,2049ס דבתר כותלא"דנפיק ממ

' למוחא דיליה כו' א כו" דרישא אריכין על כתפין למיגד מרישא לרישא דז)ב"א עקל( וכן ,ש"ע
יומא למוחא תתאה אלא בגין דלית ק' א באינון נימין כו"א למוחא דז" דא2051ס"כד נגיד ממ

 למיעל על , מאי לכלא,למיתי תועלתא לכלא,  ואמר שם,ש"ע'  כו2052בקיומא דמוחא עלאה
 ,ל" כמש2054ל לגוף" ר,ש לעיל מתפשטן אתוון לבתר" וז,ש" ע2053'חוטא דשדרה דמתשקיין כו

מ ק( וכן ,2055י מתפשטין המוחין" וע,)א" יט עז"ת(  שחוט השדרה הוא שקיו דכל גופאכידוע
 ואמר שם ,ש כל המאמר"ע' ושערי דרישא אריכין כו' אנא כל אלין נימין דבדיקנא כו ת)א"ע

  .ש"ע'  כו2056לאיותאנא האי חכמתא דאתכל
 אז מתיישבין בו אלו ,י עמר נקי"ל כד אתגלי אלו אותיות ע"ר -כד אתגלי עד דרמיז 

א באתווי כתיב  דאתגליי)ב"כח ע( ד"ש לקמן פ" כמ, דבעתיקא לא נתיישבו בו האותיות,האותיות
כל ' ד עלאה כו"יו) א"דף רפט ע(ז "ש בא" וכמ,2057'דאתכסיא סתים באתוון דלא מתיישבן כו

  .ש" ע2058'א אינון לאו תליין אלא אינון כו"אינון עלאין בעתיקא תליין בז

                                                                                                                                                                      
ובכך נהפכים מוחין ', א לד"שזו היא הבחינה המחלקת את המוחין דז, א"ע לח ע" ב' עי2046

דהיינו ) צ כאן"סד' ע(' כד תלו'וזה עניין .  שבכחם להשפיע רחמים לתחתוניםדהיינו" לבן"א ל"דז
ז "לומר לך שכ, דבר הקורה רק לעתים בעת הצורך ואינו תדיר, הדבר מותנה בכך שיהיו תלויים

וזה מדוייק . אינו השפעת המוחין עצמם אלא רק תיקונם להמתיק את הדינים המצויים בהם
הוא שבא , א בגדלות"כלומר במוחין הקיימים כבר אצל ז' וחין שלומבמקבל 'א "מלשון רבינו שז

  .שפע מעמר נקי לתקנם
' שני ראשים וא: תרגום [תרין רישין וחד דכליל לון ובמזלא תליין ואתכלילן ביה: ל" וז2047

 ].הכולל אותם ותלויים במזל ונכללים בו
א "שטים עד רישא דזא מתפשטים באחוריים שלו ומתפ"שערות דא, ל"א וז"ע מא ע"ב'  עי2048

ויתבטלו ' שלא יתאחזו בהם הקלי, א"והם ממתיקים השערות של ז, ק"העומד נגד הטיבור דע
שהם מכסים על שורש , י הרחמים הגמורים שבהם"ק ע"והם מתקנים דינים של העורף דע, הדינים

 ,ק"והשערות מתפשטים למטה לתקן כל העולמות שכולם מתתקנים על ידי ע, הדינים שבעורף
א הוא גילוי "שהגעת שערי גלגלתא לריש כתפין עד גלגלתא דז, ל"א יד ז"ש א"פת' ועי. ל"עכ

 .כ"ע, י מתבטל הטבע"שע, הנפלאות למטה בתחתונים בהנהגה סידור הטבע
שם וכן , ש תיקון כב"פתפ "ע ()אני כתבתי נתמעט על ידי הכותל(ו ממועט אורש כלומר 2049

ק חלוקים "שבזה האורות היוצאים מן שערות ע, ה וידוע" דד" לעיל ה ע'ועי, )'ע ב"קיצור אבי
 .ף היוצאים דרך נקבים פתוחים"מאורות אח

ס דרך כותל ומאיר ונמשך באותה "ובכל שערה ושערה יש מעיין היוצא ממו: תרגום[ 2050
 .]א ומזה נתקן מוחו"השערה לשערות ז

 .ות עצמםא ולא השער"א דהיינו המשח רבות דשערות ראש דא"ע צג ע" ב'עי 2051
כאשר ' למוח שלו וכו' א וכו"של הראש ארוכים על כתפיו להמשיך מראש לראש ז: תרגום[ 2052

לכן אין קיום למוח התחתון אלא בקיום של ' באלה שערות וכו, א"א למוח ז"ס דא"נמשך ממו
 .]המוח העליון

 .]'ליכנס בחוט השדרה שמשקים וכו? ומהו לכל. להביא תועלת לכל: תרגום[ 2053
 ).א"ע צג ע"ב(א "כ פשיטא שמשפיע גם לאו"וא. א"דא 2054
שהתפשטות המוחין דרך חוט השדרה היא הזרע , א"ד ל ע"א כט ע"ו כללים ח"לש'  עי2055

 .שיורד דרך חוט השדרה ליסוד
 .מוחין' שם מתחדש שבתיקון יש ד 2056
ה אלא רק של שם "ה ב"א אין גילוי של שם הוי"שבא, ה ואמר"ג ד"ש בביאור רבינו ע"ע 2057

 .ה עתיד להתגלות"שפירושו שהשם הוי, ה"יאה
, כל אלה העליונים תלויים בעתיק' יונה וכועלהד "יוה: תרגום[ממש :] סיום דברי הזוהר[ 2058

  ].א הם אינם תלויים אלא הם ממש"בז
, וטעם הדבר. א בלבד"א אלא בז"שאין גילוי של המתקלא בא, ה ואמר תלי"א ד" לעיל ד ע'ועי

 בלא שיהיה פירוד לפני כן לשני צדדים שיש לאזנם ולהפכם לשקולים שכן אין מושג של מתקלא
 .א בלבד"א אלא בז"וזה אינו שייך בא. ואז יבוא הדבר לידי תיקונו
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ש המוחין של " כן עא ונקר,' ונוקבא ה,'ו'ה'א נקרא י" שזכידוע -ואמר ואתקרי בהון 
 2059 ועיקר האותיות ויישובן,ש לעיל" כמ, והן מתפשטין בכל הגוף,'ק ו" ו ודעת כולל,'ה'א י"או
  .בו

  
א אתפתח באחרא " ה, בגין שמא לא אשתכח,ד דעתיקא סתים בסטרוי"יו

) ש ז י"שיה(ו אתפתח באחרא דכתיב " ו,ואנקיב בתרין נוקבין ואשתכח בתקונין
' לתתא ה' לא ולעי'  ו,הולך לדודי למישרים בבוצינא דקרדינותא למכסיא פתחא

  . בר רמיזו דרמיז,לעילא ובה לא אשתתף אחרא ולא סליק בהדה' לתתא י' לעילא ה
 שהוא 'וסתים' , סתים בקרומא דאזדכך2060ק"ד דע"ל יו" ר-ד דעתיקא עד בהדה "יו

קרומא דאוירא דחכמתא עלאה ) ב"דף קכח ע(ר "ובא, )ב"ה ע( ש לעיל" כמ,סתים מאד
  .ש"ע'  כו2061סתימאה

 באותיות , למטה2062כ" ע'ואינו נפתח באחר' ,ל סתום בצדו"ר -בסטרוי ש סתים "וז
 )ה בהאי"ג ד"ע' כ( ש לעיל" כמ,ה" הוי2063גילוי אל השם שי בכולם ,א"ב וז" שהן בחו,תתאין
 ואין נמצא , אין גילוי אל השם2065 בחכמה2064 אבל כשהוא,ק"ק אשר אקי"אקי )שמות ג יד( בסוד

  .שם כלל
 וכן , השם לא נמצא שם,2066ל בגין כך"ר - אשתכח שמא לא } ד"כא ע{ש בגין "וז

ז "ש בא" וכמ,'לא ידע כו' והחכמה מאין תמצא כו )איוב כח יב( ש" כמ,החכמה עצמה אין נמצא
  .2067'כ לא אשתמודע כו"ובג'  והאי אב כו)א"צ עדף ר(

אותיות ' הג2068 שכל ,ק מתפתח במקום אחר"דע' ל ה"ר -א אתפתח באחרא "ואמר ה
 ושם הוא ))א"ב ע( ב"ג ע(ש לעיל " כמ,מוחות' ס כולל כל הג" דמ,2069א"זעיקרן במוח כמו ב

והתפתחו , ל" בבינה כמש2070 ולכן יש בו גילוי השם,א נפתח במקום אחר"מ הה" מ,סתום

                                                           
  .א"עיקר ישוב המוחין העליונים הוא התגלותם במוחין דז 2059
הרקיע המבדיל בין מים למים ' ס והוא בחי"הקרומא הזה מפסיק בין אוירא למוכוונתו ש 2060

, )ב עד" ב'עי" (סירס את הזכר"דהיינו שכאן הוא בחינת ). ה חד פריסו"ג ד"ח יח ע"א בתז"בהגר(
צ יב "דא על ספ" באריכות בבהגר'עי). 1310 ו1309לעיל הערות ' עי(שאינו מאיר אלא דרך דופן 

א "כאן הקד, כלומר. א"א לאו"שזו הפרסא המבדילה בין א, א" נה ע'ה חלק א" דע'אמנם עי. ב"ע
ה "ג ד"ב ריש העמוד וכן שם ע"ג ע"צ כ"א על ספד" בהגר'ועי, ס בהארתו למטה"סותם את המו

 .ש הוא"וז
 577 שם הערה 'ועי, שחכמתא עלאה סתימאה היא האוירא, ה קרומא"ב ד" לעיל ה ע'עי 2061

 .ע"מה שהבאתי מדברי הב
 .'ל עד"אצ' שערי הזהרנכתב בגליון של דפוס כאן  2062
אמנם קשה על דברי . ה"ה כגון שם אהי"ה ב"של שם בתורת הקדמה לשם הוי גילוי כלומר 2063

הדעת הרי ' לבחי' א"ז'נקטו בלשון ל דכוונתו ב"ואולי י. א עצמו"כיצד יתכן גילוי כגון זה בז, רבינו
  .ה"והשם השייך לבחינה זו הוא שם אהו, א"הוא פנימיות הז

שיתכן שכוונתו לזיווג , ה והכלל"א ד"ע'  לעיל ו'ועי. 'הוא'ע לאיזו בחינה כוונתו באומרו "צ 2064
 .א כלול בחכמה בתורת טיפה זרעיית"או כאשר ז, העליון כאשר יורדים האורות לשם

  .2067לקמן הערה ' עי, א" דא2065
 .ה וההוא"א ד" לעיל ו ע'ועי, מכיוון ששורש החכמה הוא באוירא דלא אתפס, כלומר 2066
, ז מדברים על חכמה דאצילות"והנה המעיין בדברי האד. ש" ע,ה ועיקר"ג ד"כדלעיל א עו 2067

כ הרי שהדברים לכאורה סותרים את אשר "וא, נה זוולעיל ביאר רבינו שיש גילוישל שם בבחי
אמנם בעצם החכמה , שגילוי של השםיש רק ביסוד דחכמה, והנראה אולי ליישב. ע"וצ, אמר כאן

ק הראשון הוא "ק שהאקי"ק אשר אקי"ה אקי"ב ד" כ ע'עי, והנה קצת ראיה לדבר. אין שום גילוי
 שאכן זו היא בחינת 18ה ספרא הערה "א ד"ע דברינו לעיל א 'וכן עי. זרע האב ולא האב בעצמו

ש "וכ, שכוונת רבינוכאן לחדש שאפילו בחכמה דאצילות אין גילוי לשם, כ"עולה א. יסוד דחכמה
  .א"בא

 .ליתא בדפוס שערי הזהר'' הג'תיבת  2068
א אלא הדעת המתפשטת "ו אינו גוף ז"שעיקר עניין אות וי, ה ואמר אתקרי בהון"ל ד"כנ 2069

  .בו
  .ה"שם אהי 2070
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דחד חללא דמוחא דתליין אודנין ומחמשין תרעין ' מסט) ב"דף קלח ע(ר "ש בא" כמ,באודנין
  .ש" ע2071'ואתפתח בההוא נוקבא דאודנא כו' כו

א בתרין נוקבין "כ הה"ל ואנקיב ג"ר -ואמר ואנקיב בתרין נוקבין ואשתכח בתקונין 
בנוקבא דפרדשקא תלייא ) א"דף רפט ע(ז " ובא,'א עלאה כו"ה )א"כא ע( ל" כמש,2072דפרדשקא

  .2073 שהן תקוני גלגלתא,ש ואשתכח בתיקונין" וז,'כו' ה
 א"לד ע(ל " כמש, דעת,א ששם גנוז בוצינא דקרדינות,ל בפה" ר-ו אתפתח באחרא "ו

 והדעת הוא ,'דעת גניז בפומא דמלכא כו) א"דף קכג ע(ש בפרשת משפטים " כמ,))א"כא ע(
  .)ב"טז ע( א"ש לעיל סוף פ" כמ,מכסה פתחא

 וחכך כיין )ש ז י"שיה( ש" כמ,ל בתוך הפה"ר -  2074ש דכתיב הולך לדודי למישרים"וז
 והולך ,ש"ע) )ג"ט ע( ד"דף ה(ש לעיל " כמ,2075 שדעת נקרא יין,הטוב הולך לדודי למישרים
דהא תנינן ) ב"דף נא ע(ש בפרשת בשלח " וכמ,2076 והולך במישור,לדודי למישרים שהוא מכריע
  .ל"ש בבוצינא דקרדינותא למכסיא פתחא כנ" וז,אתה כוננת מישרים עד וכלא

ל שאלו " ור,א" לתתא בז,ל"כנ 2077ז שם"ש בא" כמ,ק"ל לעילא בע"ר -' לעילא כו' ו
א "א אשתכלל ה"בה )ב"כ ע( ל"י התפתחות בנקבים כמש" יש להם חיבור ע,א"ק וז"אותיות דעה

ד " אבל יו,ו בוצינא דקרדינותא שהוא קו המדה שמתפשט בכולן" וכן וא,א תתאה"עלאה ה
שכל , ש ובה לא אשתתף אחרא ולא סליק בהדה"וז, א"ד דז"ק סתים ואין מתחבר ביו"דע

ו " כמש, רק רמז מעט,א אין לו סליקו שם"ד דז" אבל יו,שרשוא ב"שלמטה יש להם סליקו כ
  .ש בר רמיזא דרמיז"וז

  
' ד' ין לאתפרשא ובג, 2078 חד רגשא,כד אתגליין תרין ומתחברן בחד דרגא

 ,בוסמין דטיפסא שריקין לא עברי  ואתגליין אינון, ווי כד אסתלק האי,ד"כלילן ביו
ברח לך אל מקומך )  ידקאל איחז( והחיות רצוא ושוב ,לא מתעכבין בדוכתא

 עובדיה א(אם תגביה כנשר ואם בין ככבים שים קנך משם אורידך ) ד יאבמדבר כ(
  .)ד

 ,ק" ומתחברן בעינא דע,א"ל כד אתגליין תרין עיינין דז" ר- כד אתגליין עד אורידך 
כ "ובג' ואינון תרי כו'  דתתאה כו2079ח בעינים"ת) א"דף קל ע(ר "ש בא" כמ,שהוא חד עינא

  .'ק כו"עינוי דרישא דע) א"דף רפט ע(ז " ובא,'כתיב הנה עין כו) ב"קכט ע( ושם ,'עינא חד כו

                                                           
של המוח שתלויים בו אזניים מחמישים שערים וכו ונפתח ' מצד של חלל א: תרגום[ 2071

  .]באותו הנקב של האוזן
שאמנם דינין מתערין מבינה אבל מתגלים בפועל רק בדעת בעטרא , א"ע קמט ע"ב' עי

 .דגבורות
  .ס מאיר בחוטמא"ב בליקוט שהמו"לעיל כא ע'  עי2072
  .ס בנוקבין שבפרדשקא"מוגילוי של כאן יש כלומר ש 2073
 שם ,ך התחלתן מחיך ונשלם גבורות החסד בשפה"מנצפ, ל"ב וז"י ז ע"א על ס" בבהגר' עי2074

ו אתפתח באחרא "ו) ב"כא ע(ב "צ בפ" והוא בוצינא דקרדינותא שאמר בספד,ך"אותיות ממנצפ' ב
ד בענין "ח סו ע" עוד ז'ועי. ל"עכ, נא דקרדינותא למכסיא פתחאדכתיב הולך לדודי למישרים בבוצי

 .ך"ואומר שהם המנצפ" מישרים"בחינת 
ולכאורה יש ליישב שדעת הוא פנימיות . ת"ג מצינו שיין עניינו ת"ע' וקשה שכן לעיל ט 2075

 .ת"הת
 'כו ושם הוא חמר טב דמנטרא ו,ס דרך החוטמא" הארת יין דמו,ל"א וז"ע קיז ע" ב' עי2076

כ " ואח,ל" באמצע השפה בארחא הנ, והוא הולך לדודי למישרים,טוב' שעובר דרך החוטם שנק
 'וכן עי, ל"עכ, מוצאות הפה' מישרים ה'  שנק,ך"אותיות מנצפ'  ששם ה,למישרים אל הפה

ב אתוון הם חסדים ונכללו "מכיוון שהכ, ך"אותיות מנצפ' דהיינו ה, ג"ע' י ז"א על ס"בבהגר
והן רוצין להתכלל ולהתבסם ', ך הם גבורות וממילא נכללו בנוק"אותיות מנצפואילו , בדכורא

 .ב אותיות הרי הם החסדים"בכ
 .תתאה' עלאה ו' ו, א"רפט ע 2077
 .א"מגילה כט ע' עיו ,רעש' פי 2078
  .'בעינא' פיסקא הבאה שגורס 'ועי', בעיניה'בדפוס וילנא גורס  2079
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ק תרין " שבאמת גם בע, ואמר בחד דרגא-ש כד אתגליין תרין ומתחברן בחד דרגא "וז
ח בעינא "ת) א"דף קל ע(ר "ש בא" כמ,א"כ בז" משא, שהכל ימינא, רק שהן חד דרגא,עיינין

ד תרי עיינין אינון ואתחזרו "ועכ) ב"קכט ע( וכן שם ,'יהו בדרגא חד סלקי כוותרווי' דתתאה כו
  .'ואינון תרין כו' לחד כו

 , אוכם סומק וירוק, שלשה גוונין שם,א"ל כי בעיינין דז" ר- חד רגשא בגין לאתפרשא 
 ואז רגשא גדול ,2080 שהוא שמרי הדין, אז מתפרש גוון אוכם,ק"עינא דע} א"כב ע{וכשמתגלה 

 , ומסתחיין בחלב דחוורא ונכללין בו, והשאר גוונים נכללין בחוורא דנחית מעינא עלאה,2081שם
גוונא ) א"קלז ע( ושם ,ש" ע2082'לא אתגלי כו' עינוי כד אתפקחן כו) ב"דף קלו ע(ר "ש בא"כמ

 הוא גוון אוכמא 2083 והענין כי ההוא אבנא,'אתי רגשא ותקפא כו' תניינא אוכמא כאבנא חד כו
 והוא כמו אבן הנעשה ,מאן אבן אחת אוכמתא דעינא )א"קלז ע( שם למעלהש " כמ,דעינא

כי שחור אדום , )ב"קמט ע( הש בפרשת תרומ" כמ, שאוכמתא הוא שמרי הדין,2084משמרי היין
 וכד אתגלי חוורא דעינא עלאה ואתסחיין כולם בחוורא האי ,)א"נדה יט ע(הוא אלא שלקה 

ש " חכמה נקרא ימא כמ,ב נקראין ים ותהום" חו כי, והוא רגשא דבתהומא,אוכמתא אתפרשא
 משפטיך ,) יטמשלי ג (2085בדעתו תהומות נבקעוש "ובינה נקרא תהום כמ, )ב ואמר"לא ע( למטה

  ).ו זתהלים ל (2086תהום רבה
 שעינים תליין במוחין ,חללין דמוחין' גוונין הן מג'  שג,וזה האוכם הוא שרשו בתהום

 ועמה מסתלק הדין של גוון ,ש דנפיק מתהומא"וז, הש למט"וכמ, )2087א"רפט ע(ז "ש בא"כמ
 ,2089'כ אסתלקו כל מאריהון כו"ובג' וכד אסתחר חוורא כו )א"ר קלז ע"א( ש שם" כמ,2088סומק

ק הוא תלי " וחוורא דעינא דע,י חוורא" והן מסתלקין ע,2090יכול לפעול בלא חבירו' ל שאין א"ר
דהא ' בחוורא דא מסתחיין כו' וההוא מוחא אתגליף כ) א"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ,ס"במ

י מתפרשין תרין דינין " וע,)א"ר קלב ע"אד( ס נקרא ימא רבא" ומ,ש" ע2091'במוחא תליין כו
ל " ר,'ימא דחכמתא עלאה כו' תאנא בהני עיינין כו) ב"דף קלז ע(ר "ש בא" וז,דתרין גוונין אלו

 מאי )א"ט עברכות נ(' גמש ב" וז, שבו מתסחיין,ל"כנ )א"רפט ע( ז"ש בא" כמ,ס"ק מ"חכמה דע
 וזהו , וקולן נשמע מסוף העולם עד סופו, לים הגדול2092מוריד שני דמעות' זוועות בשעה כו

וכל ) ב"דף קלו ע(ש שם " כמ,ק"וזהו פקיחת עינים להסתכל בחוורו דעינא דע, 2093ל"רגשא הנ

                                                           
 .ב שם איתא שאוכם הוא בינה"לקמן כב ע' עי 2080
 זועותבא הוממילא , והורדת הדמעותרחיצתם ,  פתיחת הגביניןדהיינוא "ע נט ע"ב'  עי2081

 .ב דהיינו נסירה" שם קסו ע'ועי). א"נט ע(ברכות ' כדלקמן בגמ
וכנראה שזהו , ת עושה נקמה בעמין"אז השי' ר שכאשר יתגלה כבוד ה"לפני כן מייתי באד 2082

 .מקור הרעש
אינו הלבן בעת הקלקול נסתם הגוון חוור שבעין לגמרי ו ש,ג"ב פח ע"ה ח"ו דע"לש'  עי2083

ז "ר קלו קלז ואד"ש באד"גבורות ודינים כמ' גוונין עומדים בבחיה'  ואז ג.גוונין כלל' גשאר ב מאיר
סוד  וזה .גווני קשת' הם נעשים כמו גו נאחזים בהם החיצונים , בהתפשטותם למטה, ואז.ב"רצג ע

ראיה גורם זיווג שכן ה, ]ד"ה ובג"א שם ד"וגר, ב"ז קז ע" ת'ע [האיסור החמור להסתכל בקשת
, ]וממילא כאשר הראיה היא באחיזת החיצונים הדבר גורם לזיווג של חיצונים למעלה [למעלה

 שם המשך 'ועי, שלחכמים ומבינים אין איסור הסתכלות זו, א"א עו ע"ה ח"ו דע" לש'ועי. כ"ע
  .דבריו

 .זהו ביטויו בעולמינו 2084
  .ה ואמר"ד ד"לעיל טו ע' עי, הבוקע את הבינהוא דעת ה 2085
 . לבינהשהוא דין מתייחספט ש ולכן מ, דינין מתעוררין מבינה2086
 .ויתבאר בעוד כמה שורות 2087
 .אמנם האוכם לא נתקן בשרשו אלא מתפרש, כלומר שהסומק נתקן בשרשו 2088
 ]' כל בעלי וכוולכן הסתלק' לבן וכו) כלשון ויסב בראשית מב כד(וכאשר הסיב : תרגום[ 2089
 שגם ירוק לא נתגלה ,ב"ע קעז ע"ב' ועי, )ש"ייע(לא האדום לפעול ביכול אינו ל השחור " ר2090

  .שכן עדיין יש בו מקצת דין, אז
 .]שהרי הם תלויים במוח' בלובן זה רחץ וכו' אותו המוח נחקק וכו: תרגום[ 2091
  .ר קלח"ד ובהן מה שהבאנו מאד"לעיל ו ע'  עי2092
יוצאים כ "עי רחמים וי"ע שהורדת הדמעות היא מיתוק הדינים ,ג"ב מג ע" חה"ו דע"לש'  עי2093

   .קשיםה מתכפיין כל הדינים בכךונפרדין ו
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ד אתסחאן וכ) א"קלז ע( ואמר שם ,2094'זמנא דעינוי לאו מתפקחן כל מאריהון דדינין כפיין כו
  .'בשעה שרואה ישראל בצער כו) שם) ברכות' גמ((ש " וז,2095בחוורא משתכחין לאשגחא

 רק שהמוח ,ל במוחא" ר, שהוא בקרומא עלאה,ק"ד דע"ק הוא יו"וגוון חוורא דע
קרומא עלאה דאזדכך ' ד עלאה כו"יו )א"כא ע( ש למעלה" וז,2096ד בקרומא" נתגלה היו,סתים

 שהוא ,י חוורא דעינא"ד זה נתגלה ע" ויו,ד של מוח"לה שם יוי הזדככו מתג"ל ע" ר,וסתים
דף רצג (ז "ש בא" כמ,א ארבע גוונין עם גוון חוורא" ובעינים דז,א"ויורד בעינים דז, ל"ס כנ"ממ

דף (ש שם " כמ,2098מוחין' בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא שהן ד' ד'  כו2097ארבע גוונין) ב"ע
'  כו2100 ובשעתא דאתמשכו)א"קמ ע(ר " ובא,2099בע אינוןאר' בחללא דגולגלתא כו) ב"רצב ע

 והוא כד מסתחיין 2101'ארבע רהיטי בתי דתפלין כו' וחד מוחא כו' ארבע מוחי תלת מוחי כו
גוונין שתלוים זה ' מוחין ונהרין בעיינין ד'  ומתחברן ד,בחוורא שאז מוחא עלאה נהיר בתתאה

 וכד נהיר ,א"וונין תלויין בשלשה מוחין דזוהענין כי שלשה ג, )ה זה האוכם"לעיל ד( ל"בזה כנ
פ שגם בלא מוחא עלאה יש " ואע,גוונין' מוחין וד'  אז לו ד,ק מוחא עלאה בתתאה"חוורא דע

 אז נהיר עלאה ,אין מאיר בגוונין רק כשמתגלה מוחא עלאה  מוח חכמה,מוחין' לו בפרטות ד
 ,ה"ב הן י"מוחין חו'  וד,נין הן דיןגוו'  שלכן כל הג,בגוון חוור} ב"כב ע{בתתאה ונהיר חכמה 

 בהאי אתר ,ד" ו,נ"נפקין מניה דו'  י)א"ל ע( ד"ש לקמן פ" כמ,ד"נ הן ו"מוחין זו ג"מוח דעת חו
ד קודם " ולכן בדעת שעדיין לא נתפשטו למטה הן ו,ש"ע' הות בקדמיתא כו' ד' ה' כו

 ,ד" ונכלל בו מוח דעת ו,ד תתאה" אז נהיר מוח חכמה יו,עלאה'  וכשמאיר חוורא י,2102העיבור
 ,נכללין במוח חכמה ונכללין גוונין שלהן בחוורא, )א"ל ע( ש שם"כמ" ד"ו"שהן כלילן במילוי י

ה חד "א ד"כב ע( ל" פרשא כנ,ד"א להכלל ביו" א,' אבל מוח בינה ה,ל"ר כנ"ש שם בא"כמ

  .)שם( ש שם" ומשם פרשא כמ,)שם( ל" ששם מוח בינה כנ, בתהום)רגשא
  .ל גוון אוכם שרוצה להתפרש"ר - רגשא ש חד"וז
 , כלילן בגוון חוורא,"ד"גוונין הנשארים שהן ו' ל ב" כנ- ש בגין לאתפרשא ורגשא"וז

  כשהוא סתום אז נאמר,א כסותא" וידוע שעל עיינין דז,ד"כלילן ביו" ד"ש ו" וז,ד"ו"שהוא י
ש " כמ,תכל בעינא חוורא והפקיחות הוא להס,פקח עיניך' עורה למה תישן כו) ד כדתהלים מ(

 2104'ובההוא שעתא אשתכח אשגחותא כו'  כו2103 ובשעתא דסלקין אינון כסותא)ב"קלו ע( ר"בא

                                                                                                                                                                      

הוא דמעות ' ה מוריד ב"ש שהקב" שמ,)אור החמהספר מ( ב"ב צג ע"ה ח"ו דע"לש' עיהנה ו
כן בירידה  ש, חשובהאיעלייה הזו כירידה ו "'אל גינת אגוז ירדתי וכו" )ש ו יא"שיה(נאמר  שכעניין
 ,הוא הימא רבאהרי  ,ס" למיםהם עולאף  אם כן .ס ושם הם נמתקין"דינים למוה' עולין בההיא 

סומק שהוא האחד של ם ינ הותרדויהדמעות ה'  שב,ג"צג עדבריו המשך ב' ועי, ושם הם נמתקין
סומק יורדת הדמעה של  .ב דבריאה"הם יורדים לחושני ו,הוא דין קשהששל אוכם השני ו, נמתק

של קשה ה והדין . ההנהגה בדינים מתוקיןכתנמשמשם  ו, רבאמא יתנקראהחכמה דבריאה ל
בעת הזכות הדין הנה  ו.נשארשם הוא  רבא ומאנקרא תהוהיורד בבינה דבריאה הדמעה של אוכם 

ין מאותן מלנקמא נוקתכליתו תהום שואחר כך יורד ל, תחילה בחכמה להתמתקקשה יורד ה
  .ב"ז צ ע"א על ת" בבהגר'ועי. ראלדמעיקין ליש

 .]וכל זמן שעיניו לא נפתחים כל בעלי הדינים שולטים: תרגום[ 2094
 ]וכאשר נרחז בלבן נמצא להשגחה: תרגום[ 2095
  .ג"ז קלח ע"א על ת"וכן בהגר, ו בספר הכללים"כ בשם הלש" מש775 הערה מספר ' עי2096
 .ואין שם צבעים בעצם אלא רק צבעים הכלולים בלבן, הם התפרטות של הלבן' הדכל  2097
 .]מוחות' בתי תפילין שמאירים במקור שפע המוח הרי הם ד' ד' צבעים וכו' ד: תרגום[ 2098
בחינות ' כ נחלקים לד"ז בדף רצג שהם ג"אח' ועי. ג דדעת"א וחו"הינם עטרין דאו' הד 2099

  .ס ויחדיו הם ארבע"רה מהמוא עם תוספת הא"ד דז"דהיינו חב
ועל ידי כך נחלקים מוחין , א"א לשערות דז"עיין שם שמדבר על הארת שערות הראש דא 2100

 .'א לד"דז
 ].חריצי בתי התפילין' ד' וכו' ומוח א' מוחות וכו' ג, מוחות' ד' ובזמן שנמשך וכו :תרגום[ 2101
 .ה"ואחר העיבור הם ו 2102
  .ש שאז הוא זמן תפילה"ע 2103
 .]ובאותה שעה נמצאת השגחה'  ובזמן שמסתלקים אלה הכיסויים וכו:תרגום[ 2104
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 ויש שהוא מתפקח בלא , חוורא ומתסחאן בחיורא2105י הסתכלות עינא" וזהו פקיחותא ע,ה"עש
 כד אתפקח אית למאן) א"דף קל ע(ש שם " כמ, ואז הוא התפקחות לביש,הסתכלות עינא חוורא

ואית פקיחותא דעיינין ) א"קלז ע( וכן ,2106 והוא כשאין מתגלה עינא חוורא,'ווי למאן כו' כו
  .2107'כו

 , שהוא עינא חוורא,ל"ל שמסתלק חד הנ"ר - ש ווי כד אסתלק האי ואתגליין אינון "וז
ש לקמן בסוף " וכמ,ד" ואינן כלילן ביו,ל" ואתגליין אינון שהן הגוונין הנ, גוון חוורא,ד"יו

 , ואמר לעיל כד אתגליין, כמו שאפרש שם,'ד כד אסתלק כו"בו'  ווי כד לא נהיר י,)ב"כג ע( הפרק
  .ל" וכאן ואתגליין כנ, וגילוי לטב,דזמנין לא אתגליין

 עליו נקרא בוסמין , שכל שבפנים בלא שערות, הן כסותא דעל עיינין- בוסמין דטיפסא 
י תקרובתא דבוסמא בר אינון תפוחין  לא אתחזי מכל אנפו)א"קלא ע(ר "ש בא"כמ, 2108ל"כמש

  .2109'כו
 שהן כסותין דעל עיינין פקחין וסתמין ,לשון מטפס ועולה מטפס ויורד - דטיפסא 

  .2110סתמין ופקחין תמיד
 לתת גבול , שזהו הענין של גבות,ל אינן יכולין לעבור גבות עיניו"ר -שריקין לא עברי 

כב ( ש למטה" כמ,ה לרישא דלא אתיידע למעלה למעל2111כ יפתחו כדי שלא יסתכל" שע,לגבינין

שרקותא ) ב"דף קלו ע(ר "ש בא" כמ,וגבות עינים נקראין שרקותא, )ה ואמר ברח לך"דד "ע
  . שאינן עוברין שריקין דבגבתא,ש שריקין לא עברין" וז,'דבגבתא דעל עיינין כו

 ,פתחין אלא סתמין ו,ל שאינן מכוסין תמיד ולא מגולין"ר -ואמר לא מתעכבין בדוכתא 
 אלא פקחין ,גבינין לא קיימין ולא משתככין שעתא חדא שלימתא) ב"דף רצג ע(ז "ש בא"כמ

הא ו, 2112ד כתיב והחיות רצוא ושוב" וע, משום עינא פקיחא דקאי עלייהו,וסתמין סתמין ופקחין
רישא דלאו רישא ולא ידע ולא אתיידע מה ) ב"רפח ע( שאמר שם למעלה 2113ל" ור,אוקימנא

 ועל דא אקרי ברח לך אל מקומך והחיות , דלא אתדבק בחכמתא ולא בסוכלתנו,דאדהוי ברישא 
  .2114רצוא ושוב
ל החיות "ור -ש כאן לא מתעכבין בדוכתא והחיות רצוא ושוב ברח לך אל מקומך "וז

' ד} ג"כב ע{מוחין שהן ' ושם ד, )ב"יג ע( ל" המוחין נקראין חיות ששם חיה כמש,רצוא ושוב
 ובהן המחשבה ולכן כשמגיעין אל , כן פני אדם כולל כולן, כולל כולם' וכמו שמוח א,חיות

                                                           
, "הסתכלות עינא"אלא " עינאבהסתכלות "שלא נקט בלשון , יש לדייק את דברי רבינו כאן 2105

 ).א"ז(כלפי מטה ) א"א(כלומר שלכאורה בא להשמיעינו שכאן מדובר על הסתכלות העין של מעלה 
 שזהו טעם חומרת ג"ב פח ע"ה ח"ו דע"לש בשם 2083ה חד רגשא בהערה "א ד"כב ע'  עי2106

  .איסור של ההסתכלות בקשת
בית עולמים דף (למעלה '  אית פקיחותא דעיינין לביש זה כבר נת,ל"א ז"ע קעט ע" ב' עי2107

 שבדורמיטא דעיינין ה מוציא חמה מנרתיקה" שהקב,פ טבע"שענין זה הוא עונש שלא ע) א"סט ע
'  דכתיב וירא ה,כ כשנפתחים וכמו שהיה בדור המבול" משא,י המזלות"פ טבע ע"סתימין מתנהג ע

 ובאנשי סדום ,'לראות את העיר ואת המגדל כו'  וכן בדור הפלגה וירד ה,'כי רבה רעת האדם כו
ש וכולם היה " וכמ,' וכן בפרעה דכתיב ראה ראיתי את עני עמי כו,'ארדה נא ואראה הכצעקתה כו

  .ל"עכ,  והטעם שכולם פגמו בעיינין עילאין,פ נס למעלה מן הטבע"עונשם ע
 ,הם ללא שערות' לנוקהתיקונים המיוחסים כל הכלל הוא ש ש,ביארג "דף יח עלעיל  2108
ע "צממילא ו, שערות נקראים בוסמיןהלא התיקונים בשמבואר בשום מקום לא מצאתי אמנם 
  .בר דיבר מזה לעיל כשאמר שככוונתולמאי 

 .]לא נראה מכל פניו מנחת בוסם חוץ מאלה התפוחים: תרגום[ 2109
 .רצוא ושוב' שהוא בבחי, ה ואמר לא" לקמן פיסקא בד' עי2110
כ על "היינו סוד המחיצה המפסקת שלא ישגיחו כ, ל"א נט ז"ש גדלות דז"פת' ועי, א" עיני ז2111

  .כ"ע, בעולםכרת י והוא סוד הסתר פנים שאין השגחתו נ,הנבראים
אלא נפתחים ונסגרים ונסגרים , שלם' עפעפיים אינם נמצאים ואינם נחים רגע א: תרגום[ 2112

 ".]והחיות רצוא ושוב"ועל זה נאמר . ונפתחים משום העין הפקוח העומד עליהם
 .'אוקימנאהא  'רצונם לומר באמרם ,כלומר 2113
 בראש זה ולא נדבק לא ואינו ידוע ולא יוודע מה שנמצא, ראש שאינו ראש: תרגום[ 2114

  ".]והחיות רצוא ושוב" "ברח לך אל מקומך"ועל זה נקרא , בחכמה ולא בבינה
א בבחינת רצוא "ס שמשיגה את רדל"ז בא לבאר כי מו"שהאד, ד"ח יח ע"א על תז" בבהגר'עי

  .2117 לקמן הערה 'ועי. ושוב ולא משיגה לגמרי
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ח "ש בתז" וכמ, הן ברצוא ושוב)ב"ז רפח ע"אד( 'רישא דלא אתיידע ולא אתדבק בחכמתא כו
ש " וכמ,2115' כל הרהורין ביה משבשן תבין והדרין ולא אתדבקו כו))ג"נ ע( ד"פט ע(' במתני

 שלכך נאמר והחיות רצוא ,2116ך להרהר שוב למקום ואם רץ פיך לדבר ולב)ח"א מ"פ(י "בס
  .ושוב

ח אמר על "ג שבתז" ואע,ש שם שוב למקום"כמ -ש כאן ברח לך אל מקומך "וז
א "א אמר ברדל" כאן על ז, הכל כפי הבחינה של המשכיל,ס"י אמר על כל הע" ובס,החכמה

ה "א ד"כב ע( ל" במוח כנ שהן תלויין,כ נקראין חיות" שהן ג,כ בעיינין"ז הוא ג" וכ,'והחיות כו

' והן כנגד האופנים ארבעה שתלויין בד, 2117ל"גוונין וחד כליל לון כנ' כ ד" והן ג,)ה האוכםוז
בארץ אצל החיות לארבעת '  והנה אופן א,' והחיות רצוא ושוב כו)טו- יחזקאל א יד( ש"חיות כמ

פנים קורא להם הגלגל  לאו)יחזקאל י יג( ש שם" אופן כמ2118 והוא,'מהחיה גוון א'  לכל א,פניו
  ואמר,2119 שהעין דומה ליםכידוע ,כעין תרשיש )שם א טז(  ואמר,באזני והוא גלגלי עינא

גוונין כלם חוזרין ' מוחין וד'  שם ד, שכאן שגוון חוור נראה,ודמות אחד לארבעתן )יחזקאל שם(
 הלהעביר הראי שירא ,וגובה להם הוא גבתא דעינא, וגביהן הן גבינין ) א יחשם(  ואמר,לחוור

 שכל גוון בו שבעה ,וגבותם מלאות עינים סביב לארבעתן  ואמר,ויראה להם )שם( ש" וז,למעלה
והגבות הן גבתא דעיינין שבהן תלויין מארי , 2121ז שם"ובא, 2120ר שם"ש בא"עינים כמ

תקונא דעל עינא שערי דמשערן  )ב"ר קלו ע"וכן באד, ב"רצג ע( ז שם"ש בא" כמ,דאשגחותא
 וכדין קיימו כלהו ,מאה מארי דאשגחותא לאגחא קרבא' אינון שערין תליין אלף וזבשיעורא מ

שרקותא דבגבתא דעל עיינין מכחלן ) ב"דף קלו ע(ר " ובא,2122משולשליהון ומתפקחין עיינין

                                                           
  .]כל ההרהורים בו משבשים שבים וחוזרים ולא נדבקים: תרגום[ 2115
 אינןכסא ולמעל שהאדם את להשיג ו לעלות ות שהחיות רצ,ה תבין והדרן"דא "ש בגר"וע
  .ותיכול

אבל המחשבה מותרת בדרך של רצוא , ע אם כוונתו לרמז שדווקא ההרהור הוא שאסור"צ 2116
שמחשבה עניינה שחושב מה עליו לדבר , חשבה להרהורכ רבינו לחלק בין מ"י מש"ש בס"וע. ושוב

ואילו הרהור הוא עצם ציור הדיבור , ולא מצייר את הדיבור עצמו אותו יאמר בסופו של דבר
  .שעליו חשב קודם לכן

גוונין וחד דכליל לון הם כנגד שמות המלאכים ' שם נתבאר שד, ה אם יהיו"ד ד"ע' ה 2117
א "א היה צריך מעיקרא להיות בעלייה לא"רצוא ושוב של זלכאורה ה, והנה אם כן הוא. ן"ארגמ

א המדובר כאן "ואם כן הרדל, א נקרא אין דביה תליא אין"ג שא" לעיל א ע'אמנם עי, א"ולא לרדל
  .א"א שבא"א אלא רק הארת הרדל"אינו עצמו של הרדל

 .העין 2118
תר דאצילות ק הוא כ" שע,מלכים משתמשים בכתר אחד' ס ב"וז, ל"א וז"ע סא ע"ב'  עי2119

ש " וכמ,ד ארבע מלכין נפקין לקדמות ארבע"ש בס"מלכים כמ'  והעינים נק,ושם נכללים בחד עינא
ש תכלת " וכמ,ש לעיל"רקיע כמ' שהעיינין נק' ס יהי מאורות ברקיע השמים כו" וז,'שם הגאון בפי

ה "כילים הם נו שמש,ז נאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע" וע,' דומה לרקיע כוים ו,דומה לים
 וכתיב להאיר על ,א המאירים ברקיע בגוון עינא"ה דרדל"י שורשם בנו" ויזהירו ע,כידוע' למודי ה

י שיעלו "תיקונא דזיוגא הוא ע, ל"א וז"ע קסו ע"ב' ועי. ל"עכ, ש כאן לאסתכלא בצרורא"הארץ כמ
לים וים דומה ל תכלת דומה "ש רז"ס מ"ל וז"א והוא סוד תכלת שבחלזון כמש"הבירורים מסט

ל "א בסוד חלזון כמש"והוא כי תכלת הם הבירורים העולים מסט' לרקיע ורקיע לכסא הכבוד כו
' עי(' כ דתרשיש הוא הנוק"אם כן בע. ל"עכ, דגבורות' א שבניינה מעט"והוא דומה לים נוקבא דז

וממילא התחתונה ' שכן הוא הבחי, והוא דומה לים, הרי הוא האופן) ד"ח ד ע"א על תז"בבהגר
  .ן מתוך הגבורות"ענינו להעלות מ

מאלה : תרגום [מאינון גוונין דמתגליין נפקין שבעה עיינין דאשגחותא: ל" וזב"קלו ע 2120
 ].עיניים של השגחה' צבעים שמתגלים יוצאים ז

' נקראו עיני ה' ז: תרגום [ואשגחותא נפקי מגוון אוכמא דעינא' דאקרון עיני ה' ז: ב"רצג ע 2121
 ].א מגוון שחור שבעייןוהשגחתו יוצ

' אלף וז, שערות שמשערים בשיעור מאלה השערות התלויים, תיקון שעל העין: תרגום[ 2122
וכך קיימו את כולם מקשרי השלשלת שלהם ונפתחים , מאות בעלי השגחה ללחום מלחמה

 .]העיניים
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 ואינון תקונין דעל עיינין ברישא , תליין תלין על תלין דשערי,דכל עיינין מכחלן באוכמתא
  .2124' מארי דאשגחותא כו2123 שבע מאה ואלפיוהדמצחא ומתאחדן מתרויי

 , שהעין הולך אחרי המחשבה,' ובלכת החיות ילכו האופנים כו)יחזקאל א יט( ואמר
 כי ברשעים המחשבה אחר העין ,ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם )טבמדבר טו ל( ש"כמ

 ,כינו בראיה ולכן השגת החכמה ,2125כידוע' עיניך בשדה כו )רות ב ט( ש"כ בקדושה כמ"משא
בלכתם ילכו ) יחזקאל א כא( ,) יגבשם (' וראיתי כו)  טזקהלת א(ולבי ראה הרבה חכמה ודעת 

ודמות על ראשי החיה רקיע שהוא  )שם כא(  ואמר, שאין רואה אלא לפי החכמה,ובעמדם יעמודו
 ספיר וממעל לרקיע כמראה אבן) יחזקאל א כו(, )'א ו"ח א"ע( כידוע שהוא רקיע ,קרומא דאוירא

 כמו מראה , לא אויר ולא מים אלא דבר ממוזג2126 שאינו,דמות כסא הוא האוירא שעל הקרום
ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה הוא חיה ) יחזקאל א כו( ,2127ספיר כסא הכבוד

 במופלא ,2128ואראה ואפול על פני) שם א כח(  שלכן, שהוא כתר בגולגלתא,היושבת שם
 נמצא כי העיינין תליין במחשבה ועליהן ,)ב" עג( ח"ובתז )ב"עו ע( ניםש בתיקו"כמ'  כו2129ממך

  . כי בלכת החיות ילכו האופנים ובעמדם יעמודו,כ נאמר והחיות רצוא ושוב"ג
 ,ג גולגלתא"ל להסתכל ברישא דלא אתיידע שהוא ע"ר -' ואמר אם תגביה כנשר כו

 ושערות שעל גולגלתא הן ,' כודא לגו מן דא ודא לעילא מן דא) א"דף רפח ע(ז "ש בא"כמ
כח (ח "יש בת" כמ,2131 הן בשאר הכוכבים2130 וכל השערות,ב מזלות ותלי"ג נימין י" י,כוכבים

 ואם יגביה ,בנימין דרישא דאינון ככבייא ומזלי דלית להון חושבנא} ד"כב ע {))ב" עלב( א"ע
 שרוצין להגביה ,נאמר על בלעם ועשו' ואם תגביה כו'  ואלו שני פסוקים ברח כו,2132'שם כו

  .ה על כל מי שרוצה להסתכל יותר ממדרגתוזהר שלכן הוא א,יותר ממקומם
ה "ב ד"כב ע( ל"ל תמיד העינים הן כך פתחין וסתמין כנ"ר -ואמר והחיות רצוא ושוב 

   .)ואמר לא
 ואם רץ ,ל"כנ' שאם רוצה להיות פתוח שעה אחת נאמר ברח לך כו -' ואמר ברח לך כו

) א אאיוב ל(ל שנאמר " ר, ועל זה נכרת ברית)ח"א מ"י פ"ס(  ואמר שם,מקוםלבך להרהר שוב ל
ש " שז,2133 וכן בלשון נכרת ברית הלשון, שלא להסתכל מה שאין מגיע לו,ברית כרתי לעיני

ווי לההוא מגלה ) ב"רצד ע(ז "ש בא" כמ,ל שמגלה רזין" ר,ווי מאן דגלי פתחהא )ב"טז ע( ללעי

                                                           
רס א שגו"בדפוס וילנא תקפ' עי(טעות לכאורה וזו " אלפי"' בדפוס של שערי הזהר הגי 2123

שכן ,  ולכאורה הוא הנכון"אלף שבע מאות"שהרי איתא לעיל בשם האדרא זוטא , )כ למעלה"כמש
 ".ואלף"ל " נדצולכן. משמעות כלל" שבע מאה ואלפי"אין ל

, תלוי תילים על תילים של שערות,  שעל העיניים כחולים בשחורהצבע שבגבות: תרגום[ 2124
 ].ים משניהם שבע מאות ואלפי בעלי השגחהונאחז, והם התיקונים שעל העיניים בראש המצח

  .ש שמביא עוד כמה מקורות"ה ועיי"א בהגה"ז ע'  עי2125
 .כוונתו ולקרום ולא לאוירא 2126
א כמו ספיר דמות כסא ועל הכסא "אבן ספיר הוא קד, ל"ג וז"ע' י י"א על ס"בבהגר'  עי2127

ג קרום " השכל שעמכאן ואילך במופלא ממך הוא, עד כאן יש לך רשות, דמות אדם הוא הנפש
  .ל"עכ, כ בנפש שמושג מציאותו"שאין יכולת להשיג אף מציאותו משא, העליון

יחזקאל ( חזי מה כתיב ביה ,וכד מטא לדמות כתר דאיהו דרגא עשיראה: א"ז ח ע"תיקו'  עי2128
 ואם מראות דלתתא הכי כל שכן וכל שכן מראות , דלא יכיל למסבל,ואראה ואפול על פני )א כח

וכאשר הגיע לדמות כתר הרי : תרגום [ כל שכן וכל שכן מראות דאצילות,פירות דבריאהעלאין דס
ואם מראות . שלא יכול לסבול" ואראה ואפול על פני", ראה מה כתוב בו, היא המדריגה העשירית

כל שכן וכל שכן מראות , כל כשכן וכל שכן מראות עליונים של הספירות של הבריאה, שלמטה כך
 ].של האצילות

א " חגיגה יג ע'ועי. במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור: הציטוט המלא הוא 2129
  .שם מתבאר שמקורו הוא ספר בן סירא

 .ג הנימין"דהיינו התפרטות כלל י 2130
אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך : "וכוונתו לרמוז ללשון הפסוק 2131

 .ל"א הנ"והוא בחינת רדל, שמקומם מעל לראש, "וכביםבין הכ"דהיינו שאם תגביה ". 'הנאם 
 ]'בשערות הראש שהם ככוכבים ומזלות שאין להם מספר ואם יגביה שם וכו: תרגום[ 2132
ע "וצ, אמנם ברית העינים לא נזכר שם. י מובא עניין ברית הלשון וברית המעור"בסוף ס 2133
 .מקורו
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נ ווי " ווי לההוא ב2134'כל ההוא מגלה רזין בידוע דנשמתא כו'  דרא כוואלין אקרי חייבי' רזין כו
תרעין דבינה שבהן כל '  שהן נ,)ג"לעיל טו ע(  ולישן סתים פתחהא,ש"ע'  כו2135ליה וי לנשמתיה

 והמגלה ,ן שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר חד"נו) ב"ה כא ע"ר(ש " כמ,הרזין
 נגד , והוא ברית הלשון, לכן אמר ווי למאן דגלי פתחהא,2136פותח את הלשון ומגלה פתחהא

) א"ע) רמד( זדף רמ(מ פרשת פנחס "ש בר"והוא כמ, )ד"ו ע( א"י פ" בס2137ש"ברית המעור כמ
 דאינון ,ש מאן דמזלזל בפירורין דמוחא"כ' מ מאן דמזלזל בפירורין כו"ובחבורא קדמאה אמר ר

זין דאורייתא וסתרי קבלה וסתרי מעשה בראשית ש מאן דמסר ר"וכ' דזרע דזריק לון בארעא כו
 מכוון במלת הלשון ובמלת המעור 2139 וזהו,2138'או סתרי אתוון דשמא מפרש לאנשים כו

  .)י"בס(
' פסוקין הן נגד ג'  והג,' אז אם וכו, אם רוצה להגביה על גבות עיניו,ופסוק השלישי

 ונגד גלגלתא ,רצוא ושובס ששם שרשי החיות שהן המוחין והחיות "שהוא מ'  נגד א,רישין
  .'א אם כו" ונגד רדל,סתימא פסוק ברח

  
  . אתנטעאימתי כד שמא) בראשית א יב(ותוצא הארץ דשא 

כ פירש תדשא הארץ שהוא על זריעת ורחישת הזרע בגו " ע-ותוצא הארץ עד אתנטע 
  .2140 ועכשיו מפרש פסוק ותוצא הארץ שהוא הלידה,כ ויהי כן על העיבור" ואח,אמא

 והוא יציאה מבטן מעט מעט 2141והוא נטיעות כקרני חגבים - ד שמא אתנטע ש כ"וז
 ,ק"ר אקי"והן כנגד אש, )ב"כד ע( ג"ש לקמן פ"אלקים כמ'  ויטע ה)בראשית ב ח( כ" ואח,ו"כמש
יהי רקיע בתוך  )בראשית א ו(פ שלא פירש עדיין פסוק " ואע,)ג"כא ע(ל " כמש,ה" הוי,ק"אקי

ש " הסתלקות מים התחתונים כמ,ויקוו המים )א"לג ע( ה"ל פ"ש שהוא קרומא דפסיק כמ,המים

                                                           
 .כ לית ביה רזא"לאו איהו מגופא דמלכא קדישא ובג:) המשך הציטוט( 2134
כל מי שמגלה סודו ' וכו. ואלה נקראו רשעי הדור' אוי למי שמגלה סודות וכו: תרגום[ 2135

  .]אוי לאותו אדם אוי לו אוי לנשמתו' בידוע שנשמתו וכו
  .יותר מהמגלה רזים" חייבי דרא"ם אפילו אפיקורסין ומינין אינש, א רסו" מ' עי

ח שקנה חכמה ודעתו " זקן הוא ת,ל" וזב"ע לד ע"ב שהבאתי ,25 הערה א" לעיל א ע' עי2136
 , וכתיב ואת צנועים חכמה,'ל אין אדם עומד על דעת רבו וכו"ש רז" כמ,סתומה ואינו מתגלה כלל

א "ק הוא סתומים ושם הוא גילוי הצניעותא שהוא רדל"ס דע" וכן כאן מו,שמעלימים הסודות
ש הגאון " כמ,צניעותא דספרא'  ולכן נק,)דהיינו מלביש אותו אבל שם סתום(ס הוא מסתירו "וומ

 בסוד יין המשומר ,ל" ושם הסודות הנסתרים שאינם מתגלים רק לצדיקים לע,ש"ד יעו"לס' בפי
 והוא סוד השמחה והשחוק , דברים שכיסה אותם עתיק יומין,ז נאמר ולמכסה עתיק" וע,בענביו

תולדות ואלה תולדות יצחק בן אברהם אלה תולדות השחוק ' נ פ"ש במדה" כמ,ל"שיהיה לע
י ושם הוא בסוד ישחק "ס ששם גבורה דע" והענין שיצחק הוא סוד מו,'והשמחה שיהיה בעולם כו

ל כחמר טב על דורדייא והוא בן אברהם סוד "בשין בינה שין שורקת והוא סוד יין המשמח כמש
ס היא הגילוי " לכן מובן הגילוי של מו,כ"ע, ס הוא תחת האוירא" ומול"י כמש"אוירא ששם חסד ע

ולכן , ס"מומדובר בוכאן נאמר ברצוא ושוב שכאן , א עוד נעלם"שמיוחד לצדיקים אבל הרדל
  .ל"עכ, המגלה זאת מפיר ברית

  ".כמו שכתבתי"כוונתו לומר  2137
ש מי שמזלזל בפירורים "כ' מ מי שמזלזל בפירורים כו"ובחיבור הראשון אמר ר: תרגום[ 2138

ש מי שמוסר את סודות התורה וסתרי הקבלה "וכ' של המוח שאלה שזרע שנזרק לו בארץ וכו
 .]וסתרי מעשה בראשית או שאת סתרי אותיות של שם מפרש לאנשים

 . מ"כ ברע"כלומר מש 2139
פסוק אילו ו, נההתפשטות הראשוה על קאי 'ותוצא'שקרא דג "א מ ע"ו כללים ח"לש'  עי2140

 .ה על התפשטות השניקאי "תדשא"ד
שהיות , 1995ש הערה "ה אתעקר וכן עיי"ד ד" לעיל כ ע'ועי, ב" זהר בראשית לה ע' עי2141

 'ועי, וגם ביציאתם משם, א הינם בבטן בינה"ההארה בבחינת קרני חגבים הוא גם כאשר אברי ז
 אך ,נ"ק קו המדה דבה נמדדו כל איברי זו"אותיות נפקין מבינה שבה בוצדכל , ל"א וז"ע קצד ע"ב

 והוא כמו העובר בבטן ,נ"כ בזו" כקרני חגבים עד שנשתלו אח,נם היו בסוד רשימות לבדטשם בב
  .ל"עכ,  ששם מצטיירים האיברים אבל אין מתגלים עד שיוצא מרחם אמו לחוץ,אמו
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בזמנא ' כלא בהאי כו 2142מ הואיל ואמר" מ,ש בפסוק" וכמ,כידועא "והם קודמין לעיבור ז, שם
  .'כ מפרש כו"לא רצה להפסיק עניינו עד שגומר הכל ואח' דמטא כו

  
  . חד גולגלתא אתפשט בסטרוי, וניצוצא אזדמן,וכדין אוירא נפיק

 וניצוצא הוא דנפיק מבוצינא ,ח דגנוז באבא"ל אוירא ה" ר-דין אוירא עד בסטרוי וכ
דף קכב (ש בפרשת משפטים " כמ,2143 ומהן גולגלתא אתתקן,ג"דקרדינותא דגניז באמא והוא ה

 מבוצינא דקרדינותא נפיק )ב"ב עדף רצ(ז " ובא,'רישא דמלכא אתתקן בחסד בגבורה כו) ב"ע
  .תאנא כד סליק ברעותא עד גלגלתא תקיפא) ב"דף קלה ע(ר " ובא,אעד כמה דאמינ' ניצוצא כו
 ,2145מ חד גולגלתא" מ,רישין' ק בג" דוגמת ע2144י שהוא"ל אעפ"ר -ש חד גולגלתא "וז

 2146 ושל דעת אוירא ואשא,ב אוירא דכיא ואשא דכיא"סטרין של חו' רק שמתפשט בסטרוי ד
ל "ש בפרשת משפטים כנ" כמ,2147ג"ומ עיקרו הוא מח" ומ,ר" הרי ג,חד רישא} א"כג ע{והוא 

'  והן ד, ולא קאמר אתפשט,'ואוירא דכיא קאים כו' אתפשטו אשא כו) ב"ר קלה ע"א(ש "וז
  .כידועמוחין שבכתר שבגלגלתא 

  
  .2148)א (טלא מלי עלה דתרי גווני

קלה ( ר שם"ש בא" כמ,ל כאן ניכר תרין גוונין חוור וסומק של טלא" ר-טלא עד גווני 

בהאי גולגלתא נטיף עד בהאי  )ב"רצב ע( ז שם" ובא,גלתא נטיף עד ולהאי סטרבהאי גול )ב"ע
 ששם הטל ,'מליא טלא כו )א"ה ע( א"ק אמר בפ" ובע,ואמר כאן מלי עלה, מזלא כמה דאוקימנא

 ראשו )ש ה ב"שיה ( והכל על לשון המקרא,ק עליו"כ כאן דנטיף מע" משא,בתוך הגולגלתא
  .ג הראש ושערות" שהוא ע, רסיסי לילהכתם פז שראשי נמלא טל קוצותי

  
  ).ב (חללין דאתוון רשימין אתגליין ביהתלת 

 ל" כמש,ו"ה"א ששם שלשה אותיות י"ד דז" הוא שלשה חללי מוחא חב-תלת עד ביה 
הן " ו"ה"אותיות י' דג )א"יד ע( א"ל פ" וכמש,'בגלגלתא אשתכחו כד אתגלי לזעירא כו )א"כא ע(

בחלליה ) א"קלו ע(ר "ש בא"וכמ, 'ו כלא כו"ביה )ב"טו ע( 'ד אחתא ומודעתא כו"בחב
 עד דגולגלתא 2149 תלת מוחי דהוו)א"מ עדף ק( ושם ,חללין עד אתפשטן ואשתכחן' דגולגלתא ג

ל דבאנפוי ניכר " ור,בחללא דגולגלתא עד נתכנו עלילות ודאי) ב"דף רצב ע(ז " ובא,דרישא
ואמא '  אבא נותן לבן כו,א" והן סימני או,אדוםדודי צח ו) ) י הש"יהש( שם(ש "חוור וסומק כמ

ועם עקש '  עם חסיד כו,ג" מצד חו, לו נתכנו עלילות)ב ג' שמואל א (וזהו, )א"נדה לא ע( אדום
והוא ' שנאמר עם עקש כו' אנא אחיו ברמאות כו )א"ב קכג ע"ב(  והוא אמר,)ח כזתהלים י(' כו

אתגליף האי חכמתא ואפיק חד ) ב"דף רפט ע(ם  וש,כי בן רבקה הוא )ב שם"ב(  וזהו,מצד רבקה
 ,ד עלאין"מוחין שהן מחב' ו שהן בג" וזהו יה,וכלא נהיר מאתר חד )א"רצ עז "אד(נהרא עד 

  .ש שם"ס כמ" וכולם ממ,כידועו "ת יה"ולכן גם בחג

                                                           
בזמנא דמטא ירחא שביעאה מתשכחי ירחי אלין כלא בהאי מזלא שכיח וסתים  :ב"יט ע 2142

 .ש"ע, א"וכאן הוא השורש לדיקנא דז. כ"ע, 'וכו תליסר בעלמא
  .בהמשך דבריו' ועי, א" גלגלתא דז2143
 .א"ז 2144
וכוונתו , ע כוונת רבינו כאן שכן לכאורה בא לבאר שאין נמצא כאן אלא חד גולגלתא"צ 2145

 .א"ס וקד"ה גלגלתא מו"ה, רישין נפרדים' א שהם עומדים כג"לאפוקי ממציאות מוחין דא
 .ג לביאור החילוק שבין אוירא ואשא סתם לאוירא ואשא דכיא" לעיל ד ע' עי2146
כ "ג ולא הכתר וכמש"לומר לך שעיקרו חו', בחינות ולא מבחינה א' דהיינו שעיקרו מב 2147

 .ר"לקמן בשם האד
' וכו' ב' ותיות אציינום באשהסימנים הנדפסים במהדורות אחרות : הערת המהדיר 2148

וחלוקת הפסקאות של  משפטיםפיסוק הולכן , לכאורה טעו בסידור הדברים היכן להציבם במדוייק
ואכן בזהר . ה שבביאור רבינו"התיקונים המחולקים לפי סדרם שבמהדורתינו זו נעשו על פי הד

 .נחנוהסימון של התיקונים הוא מסודר בדומה למה שסידרנו א, דפוס וילנא המצוי בידינו
ואילו לעיל שם , א עליהם"א והארת א"ד דז"להמעיין באדרא רבא כאן יראה שהכוונה לחב 2149

  .ג"ב חו"ל חוע מכוון מדוברבדף קלו יראה שה
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אוכמין כערבאה תליין על נוקבין עקימין דלא יכיל למשמע ימינא ושמאלא 

  . דקיקחד ארחא לעילא) ג(הכא 
קוצותיו תלתלים  )ש ה יא"שיה( ש" וכמ,ל שערות שחורות כעורב" ר-אוכמין עד דקיק 

ר "ש בא" כמ,עו והן תולין עליהם שלא יוכל לשמ, והן תולין על אזנים שהן נוקבין עקימין,'כו
  .תאנא בגולגלתא עד אית ימינא ואית שמאלא )א"קלו ע( שם

ק לא תליין על " וכן שערין דע,2150 בעתיקאכ"ל משא"ר -  ש כאן ימינא ושמאלא הכא"וז
 )ב"ז רפח ע"א' וע, א"ר קכט ע"א( ק הוא רברבא" וכן ארחא דאזיל בפלגותא דשערי דע,2151אודנין

  .מה שאין כאן
קוצין דשערוי תליין בתקונוי עד כל ) א"דף קכט ע(ר "ש בא"וכמ -' ש חד ארחא כו"וז
ותניא בשעתא   ושם,2153יין עליה אודנין עד תל)א"קלח ע( ושם ,2152חסד ואמת' ארחות ה

ז " ובא,2155 ותאנא האי חכמתא דאתכליל בארבע עד לאור צלמות)א"מ עק( וכן ,' כו2154דצווחין
 ,2156בגלגלתא דרישא תליין עד וכלא אשתכח באינון קוצין ושערין דרישא) א"דף רצג ע(

בהאי רישא תליין שערי עד וכלא נחית מעתיקא סתימאה  )ב"קכב ע( ובפרשת משפטים שם
  .קדישא

 , וכן בכולם,כעמר נקי וכאן שחורות )ב"ה עלעיל (  ששם,ק"וכל אלו תקונין בהיפוך מע
ק מוחא סתים ואין " משום דבע, וכאן אמר תלת חללין,בתיקונין קרומא דאוירא )שם( ואמר שם

כג  {,כ כאן שקרומא דקיק ואתפסק" משא, דקרום שם לא פסיק,י קרום דאזדכיך"נגלה כי אם ע
קלו (שם  וכן ,2157ו"בחללא דגולגלתא עד ברישומי אתוון ת) ב"דף קכח ע(ר "ש בא"כמ} ב"ע
 וכן בגלגלת ,וכאן שלשה'  ועוד כי שם חלל א,ק" מן ע2158כ החילוק בשני דרכים" וזהו ג,)א"ע

ד "כב ע( ל"כנ ז"ר ובא"ש בא" ונקרא גלגלתא תקיפא כמ, גלגלתא חוורא וכאן בסטרוי2159שם

 ושם רק חוור ואין אודם ניכר בו וכאן , וכאן עליו)א"לעיל ה ע( כו וכן הטל שם בתו,)ה וכדין"ד
ש "ד כמ" ושם בקרומא אין שם רק יו, לא אתגליין וכאן אתגליין2160 וכן באותיות שם,תרי גווני

 ואמר ,)ה אוכמין"א ד"כג ע( ל"חלוקים בשערות כנ'  וכן ד, וכאן תלת,)ה וגוון"א ד"כב ע( שם
ק הן " ועוד בשערות בע,דנוקבין דאודנין עקימין הן) ה עקימא"ג ד"כג ע( ש למטה"עקימין כמ

ק " חוץ ממנין עלמין שבכל התיקונים דע,כ כאן"נקי דלא אסתבך ולא נפקין דא מן דא משא
  .ז בכל תיקון"ר ובא"ש בא" הן בכל תיקון ותיקון וע, שחלוקים הרבה2161א"ודז

  .2162אלי אזנך הטה )תהלים לא ג( כ כתיב"ל בג" ר,ואמר דלא יכיל למשמע
  

  ).ד ( בר כד רעוא אשגח בה, קטטותא דעלמא,מצחא דלא נהיר
                                                           

  .סלקין לחדה "דג "ח עריש  לעיל ' עי2150
  .ב"ר קלא ע"כ באד"וכמש 2151
  .הרי הוא החוורתא' ש בהמשך שמבאר דבאמצע השערות עובר שביל א"ע 2152
ל מתקנים באורות האוזן וכן שם הוא שמבאר " שמבאר כיצד התיקונים הנשם' עי 2153

 .שהשערות מעכבות את קבלת התפילות מפאת היותם מכסים את האזנים
שם שמבאר שכאשר מסירים את השערות המכסות את האוזנים אזי התפילות שבות ' עי 2154

 .להתקבל
ר ששפע הארת המוחא "האדה ובמים שמבאר את דברי "א ד"ז קמג ע"א על ת" בבהגר' עי2155

 .ר"ש באד"וע, א"א מא"שאפילו בתיקון חלוק ז, ללמדינו. א יוצא דרך השערות"דז
  .שם עוסק בשערות וכן בארחא 2156
 ".והאי קרומא אתפסק מזעיר אפין: "כ שם"עיקר ראייתו מממש 2157
  .דהיינו החד ארחא 2158
ותיבת חוורא " יא טלאבחד גלגלתא מל: "א"צ לעיל ה ע"לשון הספד' ועי. ב"ר קכח ע"אד 2159
 .השמיט
 .א"ז רפט ע"א מהאד"לעיל ד ע'  עי2160
 .ב"ב וקלה ע"ר קכח ע" אד'ועי. ע עלמין"שק "לעועלמין  נ"קא "לז 2161
 'ועי. ללמדך שכביכול גם בעליונים אין השמיעה דבר המובן מאליו שכן אזן יש להטות 2162

 .א"ר קלח ע"כ אד"לעיל מש
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 וכל דינין דעלמא משתכחין כד אתגלייא האי ,ל שלא נהיר" ר- מצחא עד אשגח בה 
 אז מתהפך ,א" ששם כל רצון מתגלים ונהיר למצח דז,ק" חוץ כשמתגלה מצחא דע,מצחא
 )א"ו עקל( וכן ,י סתימאה דכלא"ד ע ע2163 מצחא דגולגלתא)א"ט עדף קכ(ר "ש בא" כמ,לרצון

 מצחא דגולגלתא עד דאתכלילן )א" ערצג(ז " ובא, עד דבשאר תקוני גופא2164מצחא דגולגלתא
  .ק דאקרי רצון"מצחא דמלכא עד ממצחא דע )ב"קכב ע(  משפטים שם2165 ובפרשה,באורייתא
  

ג ל' ישעי(כתיב  אתסחן בחלבא דנהיר, )ה(עיינין דתלת גווני למרתת קמייהו 
 ,צדק ילין בה נוה שאנן) א כאשם ( וכתיב ,עיניך תראנה ירושלים נוה שאנן) כ

  .2166עתיקא דסתים עינך כתיב
 ז נאמר" וע,2167 שכולם הן דינין, תלת גוונין הן סומק ואוכם וירוק-עיינין עד עינך כתיב 

ותאנא לית נהירו לעינא תתאה עד ) א"דף קל ע(ר "ש בא" כמ,2168 עיניו כיונים)ש ה יב"שיה(
ז " ובא, עינוי דרישא משתנין עד ומרחם להו לישראל)ב"ז ע וקלב"ו עקל( ושם ,'ונלכה באור ה

 ובפרשת משפטים , הנה הנם2169ארבע גוונין אתחזיין עד ראשון לציון )א"רצד ע-ב"רצג ע( שם
  .עיינין דמלכא עד דנגיד תדירא ולא פסיק )ב"קכב ע( שם

 רק כשמתסחאן בחלבא , כל דרכי איששהן דינין ומשגיחין על -ש למרתת קמייהו "וז
  .2170ק" בחוורא דע, והוא חלב דאמא,רוחצות בחלב) )ב"ר קלו ע"א( שם(ש "ל כמ" ר,דנהיר

דשאנן הוא רחמים  )ב"רצג ע( ז"וא 2171ר"ש בא"ל כמ"ר -' ואמר כתיב עיניך כו
 ג ז"ע(ש " וזהו שאנן כמ,ק שהוא רחמים" ותירץ נוה שאנן הוא של ע, וצדק הוא דין,2172ושלום

 ,ס מלמעלה למטה וממטה למעלה" הוא מע2174ל דרבותיים" ר,2173ת שנאן אלא שאינן"א) ב"ע
ק כתר "ל דע" ר, אלפיים שאינן,ח אלפים" וכאן הוא י,)א" ז עז"ת(  עשרה עשרה הכףכידוע

ש כאן שאנן עתיקא " וז,2175 לכן חסרין אלפיים שמחכמה שירותא,שנקרא אין והוא אין נמצא
   .דסתים

  .ק"והוא דע'  משמע עין א,ן"ד אחר הנו"ל חסר יו"ב רואמר עינך כתי
  

  ).ו (חוטמא פרצופא דזעירא לאשתמודע תלת שלהובין מתוקדין בנוקבוי
                                                           

  .א" מצחא דא2163
שזהו זמן , א טו"ש א" פת'ועי. הוא מתגלה אז נפרעים מן הרשעיםוכאשר . א"מצחא דז 2164

 ). ביאור עניינםב"ז סו ע"ת 'עי(התגלות הכלבין חציפין 
 .ל ובפרשת"נדצ 2165
 .'עיניך'אצלנו בישעיה כתוב  2166
 וכן .שכן מצד עצמם ביחס אלינו המה רחמים גמורים,  העליוןבןולה כלומר דינים לגבי 2167

ש " פת'עי. נקרא אלקיםא "כל בחינת זא " שביחס לא,ה ועיקר"ג ד"א עיל כדלעו, ב"לעיל כב עהוא 
 והוא בחינה ,ליתן שכר ולהעניש מתגלה מיד' אזי הנהגתו ית, א פתוחים"שכאשר עיני ז, א יז"א
  .ת"בין כלי המעשה בזלממוצעת בין המוחין ה

הוא מלשון ' יונים' שב"ז רצג ע"יעויין באד, בביאור דברי רבינו כיצד דינים קשורים ליונים 2168
  . וממילא לשון הפסוק עיניו כיונים פירושו שעיניו שרויים בצער מחמת שהם דינים. אונאה

וכוונתו לכאורה לרמוז על היות " על אפיקי מים רוחצות בחלב"...והנה המשך הפסוק הוא 
  .הדינים רוחצים בלובן

י "תגלה עמד זה " ויו,ד של מוח"ומתגלה שם יא "קד זיכוךי "עש, ה וגוון"א ד" לעיל כב ע' עי2169
ארבע גוונין עם גוון יש א " ובעינים דז.א"עינים דזליורד משם  ו,ס"מב שורשוחוורא דעינא ש

 .חוורא
  .חלבא דאימא עילאהבבחינת  והוא ,ק"ס הוא בינה דע"מוש א"ע קעב ע" ב' עי2170
 .ויעויין שם שמציין מקורו מלשון הספרא כאן. א"קלז ע 2171
' ואין כ" רחמים"שכן באדרא אינו מובא אלא הלשון , ע"אלו לכאורה צדברי רבינו  2172

 .'שקיט'כ באדרא "ויתכן לומר דאולי הוא מרומז במש. ט מביאו רבינו"ומ". שלום"
 . אל תקרי שנאן אלא שאינן"ים רבותים אלפי שנאןקרכב אל"נאמר : 'לשון הגמ 2173
 ה ז" מת לדברי רבינו כאן הואמקורהו. ל" הנ'ל בגמ"עליו דרשו כנהפסוק ה תחילת "ה 2174

  .א"ע
 .ה ספרא"א ד"לעיל א ע'  עי2175
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עד שיהיה פרצוף ) א" עכיבמות ק(ש "ל פרצוף ניכר בחוטם כמ" ר- חוטמא עד בנוקבוי 
 וזעיר זעיר ,ל אם החוטם ארוך הוא ארך אפים" ר,2176 וכל הפרצוף ניכר בחוטם,פנים עם החוטם

  .ש לאשתמודע"אריך אפין זעיר אפין וז'  ולכן נק,אפין
הן אף } ג"כג ע{ שכנגדן ,2178הוא עשן ואש וגחלי אש -'  כו2177ואמר תלת שלהובין

עלה עשן באפו ואש מפיו ) ח טתהלים י( וכולן הן בפסוק , שכולן הן באף,2179וחמה ומשחית
) א"רפט ע(ז "ש בא" כמ,וגזא בחוטמאג דכתיב מפיו עקרא דר" ואע,תאכל גחלים בערו ממנו

א תקונא עד וכלא "חוטמא דז) א"דף רצד ע (2180 ושם,א כמה דאוקימנא עד גו רחמי"חוטמא דז
 )א" ע וקלחב" עקלז( וכן ,א כתיב עד מההוא אשא"חוטמא דז) ב"דף קל ע(ר " ובא,א אתמר"בז

  .א עד ריח הניחוחחוטמ )ב"קכב ע( משפטים'  ובפ,א אתמר"א בחוטמא עד כלא בז"חוטמא דז
  

  .)ז(  למשמע טב וביש)י עמיקא"נ(דרגא עקימא 
 שאם , והוא עקימא כדי למשמע ולהבחין בין טב לביש,ל אודנין"ר -דרגא עד וביש 

  .ל"ש עקימא כצ" וז,2181היה חלול ביושר אז היה יוצא בבהילו ולא היה מבחין בין טב לביש
 ,ק לא נזכרו תקונא דאודנין" בע ולכן,ל להבחין בין טב לביש"ר - למשמע טב וביש 

' ה )שמות יד יד( אמר, )ג"לב ע( ד"ש לקמן סוף פ"ולכן בקריעת ים סוף דשם בעתיקא תליא כמ
א "לפי מעשה ב2182ק שמעשיו הוא " שאין תקונא דאודנין בע,ילחם לכם ואתם תחרישון

ין טב  ששם אין מבחין ב,2183ק"ג מדות הרחמים של ע" ולכן לא אמר משה י,וצדקתם ותפלתם
ג " רק הוריד למטה י, אין תפלה ובקשה רק ברחמיו,'וחנותי כו 2184 ושם,לביש שכלו רחמים

ש " כמ,א שם הבחנה ותפלה"כ בז"משא, )ס"ג וז"יא ע( ל"כנ )ב"קלא ע( ר"ש בא" כמ,א"מדות לז
תרין אודנין  )א"רצד ע( ז שם" ובא,אודנא דאתעביד עד בחד מתקלא אתקל )א"קלח ע( ר שם"בא

  .ב וביש עד לעולם ירשו ארץלמשמע ט
  ובפרשת משפטים,2185ותרווייהו סלקין לחד )א"רצד עז "אד( ש שם"כמ -' ש דרגא כו"וז

  .'אודנין דמלכא עד קלין דעלמא וכלהו אקרון אזני ה )ב"קכב ע(
  

                                                           
 .א דבחוטמא אשתמודע פרצופא"ר קל ע"אד'  עי2176
ה הם נכללים " ונודע כי נו,ה"ת נ"ג הם בסוד התפשטותם בחג"ה, ל"ב ז"ע רלג ע"ב'  עי2177

, ת"חגב'  שנכללים בגקג ר" והם הם ה,א"ד תלת שלהובין מתוקדן בחוטמא דז"ש בס"ת כמ"בחג
 .כ"ע

 ואחר שנבער ,כ האש מתבער" ואח, כשהאש מדליק תחילה יוצא עשן,ל"א ז"ע קפג ע" ב' עי2178
  .כ"ע, כ נגמר כח הדין בפה" ואח,ג מחוטמא" תחילה מתעוררים ה, וכן כאן,נעשה גחלים

ל ונחש לא צריך למהוי " מאי עריות סמא,ולא בעריות בשלשה: א"ז ע"ז ט"מקורו מתיקו 2179
ולא : תרגום[, ה למהוי תליתאה בינייהו דלא מתקשרין בהון"ף וחימ"ת א"ון משחי דאינ,בשלשה

' שאלה משחית אף וחמה להיות ג', לא צריך להיות בג. ל ונחש"סמא? "עריות"מהו ' בעריות בג
  .א שהרביעית שבמרכבה ההיא היא עוון"ש בבהגר"וע. כ"ע, ]ביניהם ולא מתקשרים בהם

  .הרע שורשו באף ולא בפהכאן ישנה ראיה נוספת שכל  2180
 הענין בזה כי ידוע שהכלים שהם איברים דגופא הם סתימין כדי ,ל"א וז"ע קצה ע" ב' עי2181

 ,י הנקבים הפתוחים בגלגלתא" ואין אור הנשמה מתגלה כי אם ע,לצמצם אור הנשמה דבפנימיות
ור הנשמה  אה ואם היו נקבי האודנין פתוחים ביושר הי,שהם סוד החושים המבחינים כל דבר

 ולכן אצטריכו להיות עקימין ,כ"למי שאין מעשיו ראויים כ'  ומתפשט לתתא אפי,מתגלה ביותר
 שבזה נעשה צמצום וגבול בהתפשטות אור הנשמה ומבחין בין טב לביש כפי מעשה ,לגו

  .ל"עכ, התחתונים
  .'לא'י נוסף בין השורות "בכת 2182
 טעם הדבר מדוע הם נזכרים דווקא ולעניין. דהיינו המידות הנזכרות בנבואת מיכה 2183

 .א"ר קלא ע" אד'בנבואת מיכה עי
כ "ק הם בכלל מש"ג מידות הרחמים של ע"ז נראה שבא רבינו לחדש שי"ולפ, שמות לג יט 2184

שכן דווקא מידות אלו המנויות במיכה הינם פניו ולא , לא תוכל לראת את פני) שמות לג כ(שם 
 .אלו המנויות כאן בכי תשא

חכמה דגלגלתא ובינה הכלולה ' האזנים הם בחי' שמבאר כוונת רבינו שב, ב"ע קצו ע" ב' עי2185
 .ה והאודנין"ג ד"וכן מפורש בדברי רבינו לעיל דף ח ע. ביה
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 ,אני אמית ואחיה)  לטדברים לב( וכתיב ,הוא שמי' אני ה)  חישעיה מב(כתיב 
 והוא ,) גתהלים ק( הוא עשנו ולו אנחנו ,א ואני אסבולואני אש)  דמו' ישעי(וכתיב 

 הוא מאן דלא , הוא אקרי מאן דסתים ולא שכיח,) יגאיוב כג(באחד ומי ישיבנו 
  . הוא מאן דלא אקרי בשמא,אזדמן לעינא

 וכתיב הוא דמשמע , דמשמע דהשם גלייא,'ל דכתיב אני ה" ר-כתיב אני עד אקרי בשמא 
והוא ידע את מקומה דא עדן דלעילא ) ב"דף קכט ע(ר "ש בא" כמ,ק"ע ותירץ דהוא נקרא ,סתום

  .ש" ע)א"צ עדף ר(ז " ובא,י סתימאה דכלא"דידע ע
רישין שאמר '  כנגד ג,' הוא כו,' הוא כו,'פ הוא אקרי כו"ואמר ג -' ש הוא אקרי כו"וז

מטה למעלה ואמר כאן מל,  וכלן נקראין הוא,' תלת רישין אתגלפן דא כו)א"ח עדף רפ(ז "בא
 שהוא הראש התחתון שהוא סתים בגלגלת ואין ,ס" נגד מ2186הוא אקרי מאן דסתים ולא שכיח

 ש שם" וכמ,)א"ה ע( ל" ואין מתגלה רק קרומא דאזדכך וסתים כמש,2187נמצא כי הקרום סותמן
) ב"דף קכח ע(ר " ובא,וחכמתא עלאה סתימאה בההוא עד דשאר חכמות )א"רפח עז "אד(

ואמר הוא , דתנא אית עדן עד סתימאה דכלא) ב"קכט ע( ושם ,ו"ד אתוון תבחללא דגולגלתא ע
 והוא ידוע ,2188ק דסתים ולא אזדמן לעינא"מאן דלא אזדמן לעינא נגד גולגלתא שהוא נקרא ע

  .ז בהרבה מקומות"ר וא"בא
} ד"כג ע{ ושם , דלאו רישא,הוא רישא דלא אתיידע -ואמר הוא מאן דלא אקרי בשמא 

ה רישא "ב ד"ג ע( ש למעלה"ס כמ" והוא נקרא א,ד"אות ולא בקוצו של יואין נרמז לא ב

פסוקים ' מג'  ובפסוק א,פסוקים שאמר אני'  וג,פסוקים שאמר הוא'  וכנגדן הביא ג,)דכיסופא
א "פ( י"ש בס" נעוץ סופן בתחלתן כמ,' לומר שהכל א,הוא'  ואמר אני ה,אלו מזכיר אני והוא

ח "ות) א"דף קל ע(ר "ש בא" וכמ,2189כידוע באותיות שוות ,ר אין וכת,שלכן מלכות אני, )ז"מ
  .2190ראשון ואת אחרונים אני הוא כלא הוא' כתיב אני ה

  
' כליל א' ו' כליל ו' י א"א ה"י ה"נ (,'ולא כליל ה' כליל א'  ו,'א כליל ו" ה,הוא

 ,2191ד"ד אזיל ליו" יו,ד" אלף אזיל ליו,י אזיל לאלף"ה) אזיל לאלף' י א"ולא כליל ה
מן '  כד אסתלק י,ד"בו'  ווי כד לא נהיר י,ד" דלא מתחברן ביה ו,דסתים מכל סתימין

ערות אביך לא ) ויקרא יח(ד כתיב " ע,ד בחובי עלמא ערייתא דכלא אשתכח"ו
וערות אמך לא תגלה אמך ) שם(ד כתיב " ע,א"ד מן ה" ווי כד אסתליק יו,ה" י,תגלה

  .) גמשלי ב ('ם לבינה תקרא וגו אמך היא ודאי כי א,היא לא תגלה ערותה

                                                           
' עיאמנם  . מתגלה אלא לפרקיםינה אס"מפרש כוונתו שמא ש"ו סוף א ע"הערת הלש'  עי2186

וממילא דברי , א"ז רפח ע"אדשון המל וכן משמע , לנו כללמצויאינו ש מפרשו ש,א"ע לד ע"ב
  .ע"ו צ"הלש

  . 'סותמו'י הגירסא היא "בכת 2187
א ואין לו הארה אלא דרך "שאור האוירא נסתם על ידי קד, א"א קב ע"ו כללים ח" לש'ועי
א שכנגד "חלק הקדהכוונה כאן היא ל ש,ד"א מח ע"ו כללים ח"לש' ועי. והוא הרעוא דרעוין, המצח

חלק  ו,א"א הנמשך מדעת דרדל"ת דרדל"והוא מת, א האוירא הגנוז בווא ה"המצח והנהירו דרדל
   .ס"האוירא עם המואת הדעת המייחד הרי הוא חלק הוא הרעוא דרעוין זה 

א "ביחס לרדל, הוא הכתר שלגבי כללות הפרצופים, ג שהאוירא"ז קלח ע"א על ת"בבהגר' ועי
א דעת וג שאוירא ה"מח עאיתא שם וכן . לגביוהוא כתר א "כאשר הרדל, הוא אינו אלא הדעת

  . א"דרדל
הוא מי שלא נראה לעין כנגד , ואמר, יש עדן עד הסתום של הכל, שלמדנו: תרגום[ 2188

 .]ק שסתום ואינו נראה לעין"הגולגולת שהוא נקרא ע
 .עשרה מעילא לתתא, ן"י עד אי"מתתא לעילא מן אנ, י" שכינתא תתאה אדנ:א" ז עז"ת'  עי2189
ר עניינו לבאר "ואילו האד, בשרשן' י עניינו לבאר שכתר ומלכות הם א"סיש לשים לב שב 2190

  .א"א לז"את עניין החיבור שבין א
ד בגליפוי אתוון בסטרין "ש פתח יו"תאנא ר: ל הזהר" וז).ו"לש(ב " סו עאחרי מותזהר '  עי2191

נשי בהו ומכוון ו מתכ"ד אזיל לוי"ד יו"ד סליק ביו"יו) ו"א לוי"ס(ד "ד אזיל ליו"ד יו"אתקשרן ביו
ד יוד "ד והלך ליו"ד יו"בחקיקת אותיות בצדדיו מתקשרים ביו' י, ש פתח"ר, למדנו: תרגום [דעתא

  .'לקמן ליקוט ג' ועי. כ"ע, ]ו מתכנסים בהם ומכוון את הדעת"ד הולך לוי"ד יו"עולה ביו
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  סליק פרקא תניינא
 ,2194 כשהשם סתים2193ה נקרא הוא"ל דהקב" ר- 2192עד סוף הפרק' כליל כו' י א"א ה"ה

 ועתה , שאז נקרא הוא סתים,2195כידועק "א בע"כ ז"א למעלה ומסתלק ג"כשמסתלקין מוחין דז
ף הוא " ואל,2196 חכמהד הוא" ויו,כידועא הוא בינה " דה,'א כו" ואמר ה,מפרש אותיות הוא

 מיין ,ד מכאן"ד מכאן ויו" יו,ף" וכן צורת אל,)א"ר קלו ע"א( ן ולכן בו אלף אדרי,2197כידועדעת 
  .2198כידוע באמצע 'דכורין ומיין נוקבין והו

כ " ובדעת נכלל ג,ב" שדעת כולל חו,2199ל שנכלל בינה בדעת"ר -א אזיל לאלף "ש ה"וז
  .)ה ואמר לשון"ג ד"א ע( לש לעי"ו כמ" שהוא וא,א בכללו"ק שהוא ז"ו

ד שהוא סתים ולא אשתכח בשמא " וכלם הולכין ליו,א"ו"וזהו הוא ה - 2200ו"כליל וא' א
 , דנהיר חוורא,2201ד בעת רצון"ד דנהיר בו"ד הוא חכמה שכולל ו"וזהו יו, )ב"כא ע( ש לעיל"כמ

וא  ושם ה,ד" עלאה שהוא לא כליל ו2203ד"כ כולם מסתלקים ליו" ואח,2202ועדיין יש תרופה

                                                           
גירסא שכן לכאורה לשיטת רבינו אין זו ה. לשון הדיבור המתחיל הזה נותן מקום לטעות 2192
ולא כליל ' כליל א'  ו,'א כליל ו" ה,הואדהגירסא שם , י"א ה"ה ואמר ה"א ד" לקמן כד ע'עי, הנכונה

 .  וכהגירסא שאינה מוסגרת'ה
 .ק" לעכינוי ו שזה,ב"ר קכט ע"בשם האדכ רבינו "משג "לעיל כג ע'  עי2193
מילוי ה ב" בה"שם הויא ו ה"שמא סתים"ש, ה בשמא סתים" דג" כח עז"א על ת"בבהגר'  עי2194

  .ן"מילוי אלפיהשם ב יינו ה"שמא מפרש" ון"דייו
כמבואר (רבינו שיטת כ והי וז.בלבדרק מלכויות ואין מצויים למטה  דהיינו כשאין תיקון 2195

   .תהועולם ה להחזרבבחינת  היאשגלות ) ר"בהקדמתו לאד
א בחכמה " דעדא ומרחוק דסליק דעת"בעד'  ה,ל" ז'ה מרחוק ה"א ד" מו עז"א על ת"בבהגר' עי

ז משמע שעיקר הסילוק הוא "שכן בת, ע"והנה לפי דבריו לכאורה צ[ .כ"ע, ונתרחק ממנה ומאתנו
כ " מש228לעיל הערה ' ועי. ק אכן נמצא"שכן אין חסר שם אלא דעת שאין כלומר שהו, במוחין

  ]. ביישוב סתירה זו
  .פ פירושו של רבינו המובא כאן מושתת על הנוסח הישן"עכ, 2192 הערה ' עי2196
  ).'ח מוחין דצלם ח" ע'עי( ,כן זהו שורשוש, ד"לעיל א עהוא וכן , מקום הכתר ִב2197
לאה ע' י מים עליונים זכרים י"ויהי מבדיל ורזא דמלה יאהדונה: ב"מ פנחס רכג ע" רע' עי2198

ץ "שער הכוונות חזרת הש 'ועי. כ"ע, 'תתאה שית אתוון בינייהו כחושבן ו' מים תחתונים נקבות י
 .של חכמה' אה צורת יהו שז,'ה

  .ע"ו וצ"ף לוי"שמחלק בין אל, א"ה ואמר ה"א ד" לקמן כד ע' עי2199
' ועי. ושו של רבינו המובא כאן מושתת על הנוסח הישןע אם פיר"פ צ"עכ, 2192 הערה ' עי2200

  .2192לעיל הערה 
א "כ הצבעים דעין דז"א שזהו ג" כב ע'ועי, א"עטרין דאו' ב דהיינו ב" לעיל טז ע' עי2201

ה " לקמן ד'ועי". ההבן בחכמ"א שזהו בחינת " לעיל יד ע'ועי, א"שנהפכים ללבן בהארת עיני א
  .ואמר כד אסתלק

ב על "ע קי ע" ב'והנה עי. משיחהלא ביאת כלומר שיש יכולת בשכינה שתשרה בארץ אף ב 2202
  .ק הינם בבחינת תרופה"שהדיקנא וכן הבוצד" עלהו לתרופה"הפסוק 
 .'ל לי"נדצ 2203
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 דבעלה ,2205ש בתיקונים"כמ' זהו הסתלקות כרוב או ,2204אין נכלל שם'  שד,ו"הפירוד הגמור ח
  .ו וזהו הוא דסתים" ואז נעלם ממנו ח,2206אסתלק בכתר

 דלא מתחברן ביה ,' כו2207ד"ד אזיל ליו"יו, ד של חכמה"שהוא יו -ד "ש אלף אזיל ליו"וז
  .2208ימין והוא סתים מכל סתימין ואז כלם סת,ק"דע' ד שהוא י"ו

 ,שאז אין חוורא דעינא מתגלייא )ה חד"א ד"כב ע( ל"כנ -ד "בו' ואמר ווי כד לא נהיר י
 , והן מגלין כל עבירות וכל דרכי איש הרעים,ואז כל הגוונין של סומקין וירוקין ואוכמין מתגליין

  .2209א שבעה עיינין דמגלין דרכי איש ודרך של כל הרשעים"שבכ )א"קלז ע( ר"ש בא"כמ
ל כמו והראתי "ר - ד בחובי עלמא ערייתא דכלא אשתכח "ד מן ו"כד אסתלק יוש "וז

כ שלא "הו ולכן קורין העריות בי,) חאיכה א(כי ראו ערותה ) ) הנחום ג( 'יחזקאל ב(גויים מערך 
  ).ה במנחה"א ד"א עמגילה ל(' ש בתוס" והן דרכינו הרעים כמ,2210יתגלה העריות

 שהוא ,ד לצורך בנין העולם לצורך הנסירה" מן ו'שיש הסתלקות י -ואמר בחובי עלמא 
ד בלחודוי ובתר כן סליק "אתייחד יו )ב"טז ע( א"ש לעיל בפ" כמ,מ לתקן יותר ויותר"מקלקל ע

  .ש בחובי עלמא שזהו קלקול לא לצורך" וז,'כו
 וכשפורש ממנה ,2211כי אמא מכסה ערות אבא - ד כתיב ערות אביך לא תגלה "ואמר ע

  .ו מתגלה"ח
ש למעלה "הענין כמ -' ד כתיב וערות אמך לא תגלה כו"א ע"ד מן ה"כד אסתלק יוואמר 

 אמא כלולה באבא ,א"ד ה"כלילן זה בזה ביו} א"כד ע{א " שאו,))וטבליק( א"ע' דף ו(א "בפ
פנחס רכו ( ש בזוהר"ד כמ"א שהוא יו"א בעוקץ שאחורי ה" ואבא באמא בה,ד שבו"ד בו"ביו

א"ע
2212
 וכללות , וכללות אמא באבא שני הפרצופים נקראים אבא)אחתאה "ג ד"יד ע( ל"כמש, )

ערות אמך ' בה'  ואצל י,ד ערות אביך"בו' ש אצל י" וז,אבא באמא שני הפרצופים נקראים אמא
  .ו שאין זיווג" ח2215ז" כ2214 ורומז, שניהן נקראים אמך2213ה" י,ד שניהן נקראין אביך" כי יו,'כו

                                                           
  . בהערה הבאה'ועי, נכללת בהסתר' אמנם האות ו 2204
בבית ה "ג ד"כז ע(והכוונה למה שכתב הוא בפירושו שם" תיכמו שכתב"ל שכוונתו לומר "נ 2205
 ,' ונשאר כרוב השני בגלות מל,לבינה' ת כרוב א"ל בינה שחרב מינה דאסתלק ת" ר,ל"וז )ראשון
 אסתלק בגלות ,'שט בים מל, י עולמות צדיק" שט בח,ת"ה ת" שבהן הקב,ה שהן שני כרובים"וכן נו

 שעליו נאמר כל היום ,' ונשאר כרוב השני הוד עם מל, דאיהו בנצח ואיהי בהוד,ת"נצח עם ת
, א" זהר פנחס ריט ע'עי. כ"ע,  ולכן נקרא היכל העניים, בדרגא דיליה ביום החמישי כידוע,ה"דו

 מיום ,ל" ז,ג"א יד ע"יהל אור ח' עיו .ח"ע כ"ש אבי"פת' ועי, ט שר הפנים"כרוב אסתלק שהוא מט
' ועי. כ"ע, שתאר חד כרוב והוא הוד אבל נצח נסתלקק לא נראו שמים בטהרתה דא"שחרב בהמ

ז " עכשיו בגלותא נסתלק חד כרוב כי טובת הצדיקים אין ניתן להם בעוה,ל"א כט וז"ש ז"פת
רבינו '  הק'ועי. ל"עכ, ל"ש עם מ"כרובים ח' ל אז יתחברו הב" אבל לע,ב"ונשאר כמוס לעוה

  .ר"לאד
ט "מתלבשת במט' שבמקרה זה הנהגתו ית, תה כד נחית"ב ד"ז צח ע"א על ת" בבהגר' עי2206

 .ס"שכן המלכות הסתלקה לא, ולא במלכות דאצילות
 .ן"ובתורת מ, עולה לאוירא כלומר שחכמה דאצילות 2207
ולכן אין המוחין מאירים ) חכמה(' אזיל לי) דעת(' וזה בא לידי ביטוי דווקא בכך שא 2208

  .אלא הכל מסתלק למעלה, להשפיע למטה
. א"כ בחסד דא"משא, )שכן זהו חסד שיש דין כנגדו(א הינו דין "סד שבעיני זאפילו גוון הח 2209
כאשר אדום , דהיינו אדום וירוק, גוונים' ר שם מדבר על ב"שהרי באד, ע לכאורה"ז צ"והנה כ

ז שההנהגות הללו "ועכ, והירוקא תכלית לפעול בעולם טוב ורע, תכליתו להעניש את הרשעים
  .בות הן לרעותא חשו"טובות הרי שביחס לא

עיקר זמן ו, עליוןה' יללהתחבר הוא  ועיקר תיקונם ,אדםד שב"הוהם חלק כן העריות  ש2210
  .כ"יוהזה הוא ב תיקונם
 אימא באמצעיתא ומתכסייא מכאן , אבא יתיב ברישא: בדברי הספראב"לעיל טו ע'  עי2211

 .'ן ווי למאן דגלי וכואומכ
 ה ומה שאחורי"ב ד"לעיל טז ע' ע 2212
 .י"ל ה"נדצ 2213
 .כ ערות אביך לא תגלה וכן ערות אמך לא תגלה"כלומר רומז למש 2214
  . כל זמן2215
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טז ( א"סוף פ(ל " כמש, יגלה הוא את ערותההוא שלא -ואמר אמך היא לא תגלה ערותה 

 והיא אמו של המפתח ,אתא מפתחא דכליל בשית ומכסיא פתחהא ווי למאן דגלי פתחהא) )ב"ע
  .'ש אמך היא ודאי כי אם לבינה כו" וז,דכליל בשית

בתוך תיבת הוא הואיל '  ולמה כתיב ו,א לאלף"ל היאך אזיל ה"ר -  2216'י כו"א ה"ואמר ה
י " ה,' ולא כליל ה,'כליל א'  ו,'א כליל ו"ל הוא ה" וכצ,ס כאן"וט'  לזה אמר כו,א אזיל לאלף"וה

 ,ו"י הוא"ף ע"א אזיל לאל" לכן ה,ף"ו כליל אל" ווא,ו"א כליל וא"ל שה"ור - ' אזיל לאלף כו
 ,ו לילך לאלף"א אל וא"צ ה"ף נכללין ביחד אז א"א ואל"א אז ה"כ ה"ו כליל ג"ואם היה וא

 בסוד ,א בתוכה"א הוא בינה וכוללת את ז"ל שה" וענין הכלילות כנ,א"יל הולזה אמר ולא כל
א " שדעת נכנס בפנימיות ז,ף דעת"א כולל אל"ו ז" וא,)א" עדף רצ(ז "ש בא"ה כמ"ן י"בינה ב

הות ' ד' ה )א"ל ע( ש לקמן"ו כמ"א הוא וא"והכלילות באותיות הוא כי בתוך ה, )ד"יד ע( ל"כמש
סתרי ( ש בזוהר"כמ* ו כולל אלף" וא,ש"ע' כו' ה בגוה אפיקת ובקדמיתא ומדאתעברת בי

 2217'ת סתים בגויה דרועי כו"ת' ו' ף הוא קו האמצעי בפשיטות דרועין כו"שאל) ג"ע' אותיות ה
  .ל"וכאן הענין להסתם כנ

 בגין דכד נפיק האי )א"כא ע( בפרשת בראשיתש " האלף כמעו שבאמצ"אלף כולל וא*
  .ש"ע' רקיע וכו

 וכמו ,2219 כי לאה מלכות דבינה כתר דרחל מלבד כתרה, ענין לאה ורחל- 2218הגהה
 2221ת שלו" ועוד ת, כן מלכות שלה נעשה כתר למלכות,ת" נעשה כתר לת2220ת של בינה"שת

 ,ה"אחרונה של הוי'  ה,שמות'  ב2223ל" והנה היא י,2222 וזהו מיעוט הירח,כ כתר לה"נעשה ג
'  כמו ששם הוי, הוא ברחלי"נ ואד,אר הוא בלאה כתה"של הוי'  ה2224 והוא כי,י"דנושם א

וכמו , 2225פ שמיני"ש בר" כמ,נ"א כלול מזו"נ כ" ועיקר הענין הוא כי זו,א"מתחיל מחכמה דז
 2226נ" כן לאה ורחל דו,' והם פרצוף א,מ"מ בכ"ש בר"א כמ"נ שבז"שיעקב וישראל הם דו

נוקבא ' בחידכורא ונשארת ב'  ובסוד מיעוט הירח וחטא האדם מסתלק ממנה בחי,שבמלכות
' ו פרצופין ו" והן ד,כידוע ולמטה 2227ת"מ היא מת" אבל מ,עשירית נגד דכורא'  והוא בחי,בלבד

הוא בלאה שש מעלות '  כי ששה תקונין בנוק)'ץ פרק ז"ח חזרת הש"פע( ל"י ז"ש האר" וז,'ד
 שמות 2230אלפין של'  והן ד,2229ד בארוכה"ש בס"תיקונין כמ'  אבל ברחל הוא ד,2228לכסא

                                                           
  . כאןסידרוהו ט"מע " לעיל וצכתזו שייפיסקא  2216
ת סתומים בתוכו "ת' ו' ף הוא הקו האמצעי בהתפשטות הזרועות וכו"שאל: תרגום[ 2217
 .]זרועות
 .הקדמה לספראהה זו אחרי "הגהבדפוס הישן נמצאת  2218
  .ה"ח דרושי הצלם סוף פ" ע'ועי. כתרה הפרטי דרחל עצמהכוונתו ל 2219
 ".תבונה"ל איתא "ח הנ"בע 2220
 .ב"ר קמא ע"וכן אד', א ז"ח א" ע'עי. א" דז2221
משתמשים בכתר "באשר אז אינם בבחינת , א"למטה מזהוא  אשר מקום המלכותככלומר  2222

 .ת שלו בלבד"שכן אין היא משתמשת אלא בת, "'א
 .יש לה 2223
 ).ו"לש (]ד מציין לתיקון יג"קכב ע [ ותיקונים ריש תיקון יט,'א אופן ה"מא "פי "ס'  עי2224

שם ' וא, א אחרונה שבשם"ה' בחינות א' יש בה ב' בנוק, ל"וז) ב"י ה ע"ס(כוונתו לדברי רבינו שם 
' וה, א כידוע"ה שבז"כמו שם הוי, י הוא בה מחכמה ולמטה"אותיות אדנ' והענין כי ד, י"אדנ

כמו בכל , א"הוא בכתרה שהוא עטרת הברית שמשמש לכתרה ולמלכות של עדאחרונה שבשם 
, א"י דז"שהרי מקומה בתנה' נרמזת באות ד' ביאור דבריו שהנוק. ל"עכ, כתר שלכן נקראת עטרת

, א שהוא העטרה כתר מלכות"שבז' ועל ידי שורש הנוק, ם שבה"י רומזים לחבת"אותיות אדנ' והד
  .ה"אחרונה דשם הוי' נעשית ה

מאי איהי , ועל דא אקרי כנסת ישראל בת שבע: א"ד שאולי כוונתו לדף לז ע"נראה לענ 2225
בת "מהי " בת שבע"ולכן נקראת כנסת ישראל : תרגום [דאיהי כלילא משיתא אחרנין, בת שבע

 ].אחרים' שהיא כלולה מו? "שבע
 עלמא נה היא שביא" רמו עויחיזהר ' עיו , שלאה מבינה,ב"ב ד ע"ו ביאורים ח"לש'  עי2226
 . לגבי רחלדדכורא
  .א" דז2227
 .ג"וכן לקמן ל ע, ב"ז כח ע"ת, א" זהר בא מג ע'ועי. י יט' מלכים א 2228
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י "ו"ה" וזהו אותיות א,אלפין' ין ד"הה' ין ו"וו' ן ט"ג יודי" בברכת כהנים י2231ש"ז ו,י"אדנ
' פ שבז" ד,2235םיקונתי'  הן בז2234ח אתוון" ושאר כ,2233ב נתיבות" והן ל,2232תוהנחות העקרי

'  ד,ה"אותיות הוי'  והן בד,פ שבעה" ד, דקהלת2236ח עתים" והן כ, כל הפרצופים,תקונים
 בראשית ברא ,י חכמה" שהתגלות כתר ע,כידוע 2237י אבא"ן ע תקונים מתגליג" כי י,פרצופין

 ועיקר שתדע , ובינה מתגלה בלאה,ן" ולכן הן יודי,)ה ספרא"א ד"ע' א( ד"ש בריש ס" וכמ,2238'כו
 ואדם וחוה בחטאם נשארו בבחינת ,ל" אלא שהוא במיעוט ורבוי כנ,הוא' כי לאה ורחל פרצוף א

ש זיווג " וז,נשים'  חטא האדם ונקרא ישראל ולקח ב ויעקב תיקן,פ שמיני"ש בר"שבהם כמ' נוק
ש הזיווג " כמ, אבל הכל אחד, וכן בה,'ל זיווג בדכורא שבו או בנוק" ר,2239'יעקב ורחל כו

  . חיצוניות או פנימיות,בבחינת קטנות או גדלות
 סליק פרקא תניינא

 

  א תליתאהפרק
  

) א דיקנא"ס( והוא גנזיה ,לייא עלאה ויקירא אשתכח כל מה דאתטמר ולא אתג,קנאיתשעה תקונין יקירין אתמסרו לד
מתחות תרין נוקבין ארחא ) ג(. מרישא האי לרישא אחרא אשתכח) ב(. דנין עד רישא דפומאונימין על נימין מקמי פתחא דא) א(. יקירא

בחד חוטא תליין ) ו( .רדאבהו אתחזיין תפוחין סומקין כוו) ה (.עלעין אתחפיין מהאי גיסא ומהאי גיסא) ד(. מלייא דלא אתחזיא
רברבין וזעירין נחתין ) ט( .זעירין נחתין בגרונא ומחפיין קדלא) ח( .שפוון סומקי כוורדא אתפנון) ז( .אוכמין תקיפין עד חדווי

  .בשקולא
 תשעה אמר דוד עד כל) ח התהלים קי(ה -כתיב מן המצר קראתי י . מאן דאשתכח)י גיבר ותקיף"נ(באלין אשתכח גבור תקיף 

, )בראשית א יב(ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו . גוים סבבוני לאסחרא ולאגנא עלוי
  .אלקים' ויטע ה) בראשית ב ח( דכתיב ,תשעה אלין אתעקרו משמא שלים ואשתילו לבתר בשמא שלים

ב אתוון אתגליפו בגווניהון על האי חלמא " כ,זוןתקונין דדיקנא בתליסר אשתכחן  דהיא עלאה  בתתאה בתשעה אתח
 , דעלאה רב חסד אקרי,ש דיקנא עלאה דנהירא בתתאה" כ, שלים במאריה שנאוי תחותוי יכנעון,דאחיד דיקנא דבר נש עלאה בידיה

  . כד אצטריך נהירו אנהר ואקרי רב חסד,בזעיר חסד סתם
 כלא אתרחשון בזמנא ,י אתפשט נהירו דדא בדא" כלומר ח,חיהויאמר אלקים ישרצו המים שרץ נפש ) בראשית א כ(כתיב 

  . חיה טבא חיה בישא, אתכללו דא בדא חיה עלאה חיה תתאה, בגין דאמר ישרצו, מים טבאן מים בישן,חדא
 כד אשתלים דא , לאפקא דלעילא דאתעביד בשמא שלים,האדם לא כתיב אלא אדם סתם, ויאמר אלקים נעשה אדם

   אלקים סטרא דנוקבא,ה סטרא דדכר"הוי,  דכר ונוקבא לאשלמא כלא אשתלים,אשתלים דא
דינין דדכורא תקיפין ברישא ,  מלכין דאתבטלו הכא אתקיימו, באמה בפומיה דאמה,אתפשט דכורא ואתתקן בתקונוי

 אתא , בעא עתיקא,ןאי אתבסמו דיני זעירא בגווה אשתכח'  י,ה קונטורין דקיטורא בעטפו שקיעין'י'ו בסופא נייחין דנוקבא באפכא
 קינא דמדורא דרוחין ,ותהר ותלד את קין) בראשית ד א( שכתוב , למעבד מדורא בישא, וקינא דזוהמא אתקנין בגווה,חויה על נוקבא

  בישין ועלעולין וקטפורין
 דא אתפלג , ימינא ושמאלא, שוקין ודרועין, אתכללו בפרט וכלל,בכלל ופרט) י בתרין"נ(ין ִרְּתאתקין ביה בהאי אדם ִּכ

 דיוקנא ,זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם) בראשית ה ב(כתוב ' נוקבא ו' דכר ה' ו י"אתתקן דכר בנוקבא יה בסטרוי
  ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה)  כויחזקאל א( וכתוב ,ופרצופא דאדם יתיב על כרסייא

                                                                                                                                                                      
ארבע בלחודוי אסתמכו תשעה  שם מבאר עניין ה ואמר ארבע"דא "דהיינו לעיל יח ע 2229

 .אשקיון לגנתא
 .י" אדנאותיות' והם כנגד ד, האלפין שבברכת כהנים' ב דהיינו ד"ע רח ע" ב' עי2230
ג תיקוני דיקנא "ן כנגד י"ג יודי" בברכת כהנים יש י,ל"ז' ץ ה"שער הכוונות חזרת הש ' עי2231

' ן כנגד ו"תיקוני דיקנא ויש בה שית ההי' שבשם ויש בו ט' ו' א הנק"ווין כנגד ז' א ויש בה ט"דא
 .ה"תתאה של שם ההוי' ה' הנק' תיקוני דיקנא דנוק

ף נחה "כגון אל" נחות" ביטויין נשמע ולכן הן קרויות דאלו הינם האותיות שאין' פי 2232
  .'א שבסוף התיבה וכו"וה" ויאמר"שב

 .ל"ן הנ"ן ואלפי"ן ההי"מספר היודין ווי 2233
 .שבברכת כהנים 2234
 .דגלגלתא 2235
 ,שבועות בירח' ס ד" וז,כפולות בדגש רפה רך וחזק'  סוד ז,ל"ב ז"א כז ע" יהל אור ח' עי2236
 .' והוא כח דמעשה בראשית בפסוק א,כוכבים' ות מתנהגין בזיסוד'  שד,ח עתים"וסוד כ

 .ן שבפסוקים של ברכת כהנים"ג היודי"דהיינו י 2237
א לגבי "ח ב ע"א על תז" בבהגר'עי. כ"ע, א רמז לכתר חכמה"ת בר"בראשי: ב" זהר לא ע' עי2238

  .16ו בעניין זה הובאו דבריו לעיל הערה "כ בלש"מש' ועי, עשר חכמות
א ורחל כל "ז יש בזיווג ז"א וכעד" שיצאו מזיווג אוהמלאכים, ל"ז' ד פרק ד"ן ומ"ח מ" ע' עי2239

ז בזיווג ישראל ולאה "א למה שלמטה מהם וכעד"נ הם בערך או"ממש שהרי גם זו' אלו הבחי
ז בבריאה וכן כולם "צילות ועדז בא"ז בזיווג יעקב ולאה וכ"ז בזיווג יעקב ורחל וכן עד"וכעד

 .ביצירה וכן כולם בעשיה
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מה דאתטמר ולא אתגלייא עלאה  כל ,קנאיתשעה תקונין יקירין אתמסרו לד

  .יקירא) א דיקנא"ס( והוא גנזיה ,ויקירא אשתכח
תיקונים ' א רק ט"ק אתמסרו לדיקנא דז"ג תקוני דיקנא של ע"ל מי" ר-תשעה עד יקירא 

  .)ה ארבע"ב ד"ויח ע, ס"ה וז"ד ד"יא ע( ל"כנ
 כתם פז ראשו) ש ה ב"שיה(, 2240א"פ שהזכיר שלמה תקוני ז"ל אע"ר -' ואמר כל מה כו

ז " ואמר כ,ק לא אדכר מפני זה הטעם" וכן ע, הוא מפני גודל מעלתו, ולא זכר תקוני דיקנא,'כו
ק לא " דלעיל כל תקוני דע,'אמר בקוצר דיקנא לא אדכר כו) )ב"יז ע( ב"ריש פ(כאן ולמעלה 

 דף קלט(ר "ש בא" וכמ,א לא אדכר דיקנא וכאן הוא מקומו" אלא דאמר לעיל הלא אף בז,אדכר
' שערין אוכמין עד בט) א"דף רצה ע(ז " ובא,תאנא כד נחית מן דיקנא עד בתשעה תקונים) א"ע

דיקנא ) ב"דף קכב ע( ובפרשת משפטים ,' הא כל תקונין דדיקנא כו, ושם,תקונים אשתכח
כד סליק ) ב"דף קלה ע(ר "ש בא" וז,)ב"יז ע( ל"ואמר יקירין כנ' דמלכא עד יעיר קנאה וגו

 לבוש של ,א" דיקנא דז}ב"כד ע { והוא,2241חוורא למעבד יקרא ליקריהברעותא דרישא 
  .2242ק"ע

  
  .דנין עד רישא דפומאונימין על נימין מקמי פתחא דא) א(

ר "ש בא" כמ,' וזהו תיקון א2243תקונים'  עכשיו מפרש כל הט- נימין על נימין עד דפומא 
'  מתתקן עד וגו תקונא קדמאה)א"קמ ע( ושם ,2244תקונא קדמאה עד דפומא) א"דף קלט ע(

  .2245א אתמר"בז

                                                           
  .ה טלא מלי"א ד" לעיל כג ע'ועי, א"דזגלגלתא דהיינו תיקונים  2240
 .כאשר עלה ברצון של הראש הלבן לעשות כבוד לכבודו: תרגום 2241
כ כד "שמש, ש"ה וכמ"א ד"לעיל ה ע' ועי, הנקודותעולם  בתיקוןשמדובר שם ר " באדיין ע2242

   .א"א עצמו ועיקר תיקון זה היה לתקן את ז"שהיה תיקון בא' תא דרישא חוורא פיסליק ברעו
נתגלה הוא שעל ידו כן  ש,א"תיקון האהדיקנא הרי הוא ג שלבושין דיקר הם "לעיל ג ע' עי

כלומר לא גילוי של  . הלבוש על הלבושדהיינו ,"יה ליקראיקר"שיש מתחדש כאן הנה  ו.א"הא
שכן מאחר ודיקנא . ק ומצד עצמו הינו דבר נפרד ממנו"ר המכסה על העק עצמו אלא גילוי דב"הע
, א"ולכן הוא אשר מגלה את מדריגת א, א הוא מעל הפרסא הוא אינו חשוב לבר מגופא"דא

ה "ו דע"לש' עיוכן , א"א שהוא לבר מגופא דא"אמנם כאן המדובר הוא בדיקנא דז. א"כ ז"משא
 לבר מגופא מכיוון ע"בפפרצוף הוא  ואצילות ,ק"ים באף נכלל" איך אחששם מתבאר ,א"א לט ע"ח

וממילא הינו לבר , א"א דאצילות הוא למטה מפרסא דא"ז :כאןכן הדבר  ו.פרסאשמקומו מתחת ל
  .א"מגופא דא

חללי '  ששם באודנין הוא נטיפו דג, התחלת הדיקנא הוא מאודנין,ל" ז,א"ע רד ע"ב'  עי2243
 ולכן האודנין בהם נכלל כל ,מוחין' ק דתליין בג" ו,מוחין'  ג, שהם כללות כל הדיקנא,ד"מוחא חב

תיקוני , ל"ז, א"רה עע "ב'  ועי.כ" ע,חרשו נותן לו דמי כולו) ב"ק פה ע"ב(ש " כמ,פרצוף האדם
  . שם עולים כל התפילותכן ל באודנין שיםמתחילא "דיקנא דז

ניצוצא שהוא ' בינה שנקל " ר,ב"מוחין חו'  באודנין הוא הארת ב,ל" ז,ב"ע רד ע" ב' עי2244
 והם מתפשטים לתתא עד אודנין ,ב"כ אוירא בסוד בטישו עילאה חו" ושם נכלל ג,ק"שורשו מבוצד

 וידוע כי חכמה לעולם נשאר בראש ואינו יוצא כלל רק בינה ,ב"מוחין חו' א ששם מאירים ב"דז
 ,ן להשקות את הגןונהר יוצא מעד) בראשית ב י(ש " והיא מגלה אורות החכמה כמ,דנפקא מחכמה

תיקונים '  והם ט,ן"אז'  גי,ן"ש להשקות את הג" וז,'שעדן הוא חכמה ונהר בינה דנפקא מיני
 וכן , שלעולם הראשון כולל כולם, שמתחיל מאצל אודנין כידוע,א"תיקונים דז' דאשקיין לגנתא ט

' ב ב" חו,י מוחאחלל'  מג,מוחין דנהרין שם'  והם מג,תיקונים' כאן תיקון הראשון כולל כל הט
א " בזה יש שינוי בז'נימין על נימין' ,תיקונים' מוחין כוללים כל הט'  וג,אודנין ודעת דאתכליל בהון

 שזה מורה על ריבוי , וכאן הם נימין על נימין, ששם תליין שערי בשיקולא טבא בחד חוטא,ק"מע
  .ל"עכ, הדינים
וק בין שערות דגלגלתא ובין שערות באר מה שיש חילמ] ר"האד[ ,ל" ז,ב"ע ריא ע" ב' עי2245
'  ולכן צריכ, והענין כי הם עשויים לתברא שנאין, והוא שאותם דדיקנא הם תקיפין יתיר,דדיקנא

 ,' כידוע ששם אוחזין הקלי,ושערי דרישא אריכין] ר"באד[ש " ומ,'להיות תקיפין כגיבור תקיף וכו
 ולכן צריך ,תתא זוהמא חיתוכא דדהבא והוא בהתארכם ומתפשטין ל,אחידין דכיין ומסאבין' דבי

כ " משא,'כו' דמרי' ויחי עד לא מריט דא רישי' ש בפ"תמיד לכרות השערות כשהם אריכין כמ
ש " וז, ולכן השערות הם קצרים,י"שערות דדיקנא אין משם אחיזה לחיצונים ואדרבא הם ניכפים ע
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  .מרישא האי לרישא אחרא אשתכח) ב(

 ,ק" וכאן תיקון זה כולל שלשה תיקונים של ע,' הוא תיקון ב-מרישא עד אשתכח 
 שאין ארחא מפסיק בשפה התחתונה ,שסובב גם השפה תחתונה וגם ארחא שבשפה התחתונה

תקונא תניינא עד , )א" עקלט( ר שם"ש בא" כמ, ואין נמצא כלל רושם של ארחא,א"בז
  .תקונא תניינא עד נהירו אנפיה )ב"קמ ע(  ושם,2246שפירא

 לרישא אחרא הוא ראש השפה ,ל מראש השפה העליונה"ר -ש מרישא האי "וז
 ואמר אשתכח שהוא נמצא , שהן נקראין ראש השפתים,ל ימין שבשני השפתים" ר,התחתונה

ש "ע כמ" שהוא תיקון בפ,א העליונה ואף ארח, שכל השפתים מלאין שערות,בכל השפתים
  .ו"מ מליא שערות כמש"והולך מ

  
  .מתחות תרין נוקבין ארחא מלייא דלא אתחזיא) ג(

תקונא תליתאה עד ההוא  )א"ר קלט ע"אד( םש ש" כמ,' הוא תיקון ג- מתחות עד אתחזיא 
 ש" וז, עד בטש בידיה בהאי ארחא2248ותאנא נושא עון אקרי )ב"ר קמ ע"אד(  ושם,2247ארחא
  .ל" כנ2249 שאין נראה למטה תחת השפתים, ואמר דלא אתחזיא,ל מלא שערות" ר,מליא

  
   .עלעין אתחפיין מהאי גיסא ומהאי גיסא) ד(

 2250ש שם" כמ,ל הצלעות מכוסין בשערות" ור,'הוא תיקון ד -עלעין עד ומהאי גיסא 
קונא ת )ב"קמ ע(  ושם,2251ותאנא האי דיקנא עד בחור כארזים תקונא רביעאה עד דבוסמא

 ,לחוד דכתיב כערוגת הבושם' ת צד א"של'  ואמר מהאי כו.רביעאה עד במתקלא חד סלקין
  .2252'ר שם מאי תקרובתא כו"ש בא"וכמ

                                                                                                                                                                      

כ הני לאו "א משא"עד לתתא בסטואזלין בעקימו ' ל שהם ניכפי" ר,דשערי דרישא אריכין וכפיין
  .כ"ע, אריכין

כ " הענין שתיקון ראשון עדיין לא נתגלה כ,ש כאן בתיקונא שפירא" מ,ל"א וז"ע רה ע" ב' עי2246
כ כאן התחיל להתרחב ולהתגלות " משא, ששם הוא במקום המיצר אצל האודנין,'תיקונים דילי

ק " שע,ק"א לע" הפרש בין ז,ל"א וז" ריז עע"בב וכן יעויין. כ"ע,  ולכן אמר כאן שפירא,א"שפירו דז
) משלי כ כט(ש " כמ,א לגבורה ולנצחא שנאין"כ של ז" משא, הם לרחמיםהכל תיקונים דילי

 לזה אמר ,שהתחיל קצת להגלות גבורתו'  וכאן בתיקון ב,תפארת בחורים כוחם והדר זקנים שיבה
  .ל"עכ, ל כמלך יוצא במלחמה" ר,כד תיקונא דדיקנא מתתקן בתיקונא מלכא) ב"ר קמ ע"אד(

 , אין שערות כללם שש,ק"זה הוא מתחלק מארחא עליונה דעב ,ל"א וז"ע רה ע" ב' עי2247
ק נשיב " והטעם ששם מחוטמא דע, ובזה ניכר קצת ארחא,כ כאן יש שערות רק שהם זעירין"משא

כ כאן "משא , ולכן אין גדילים שם שערות כדי שיהא מקום פנוי לאעברא רוחא,רוחא דחיי לפומא
כ תקיפין " לכן גדילים כאן שערות שהם ג,נפיק תננא ואשא וכל דינים שם' א שבחוטמא דילי"בז

, א נשיב רוחא ונייחא טבא ולכן השערות הם קצרות"אבל בעת רצון גם חוטמא דז, לתברא שנאין
  .כ"ע

אך ורק כן מידה כזו קיימת  ש,"עובר על פשע"ט אין מידה זו קרויה " מב"ע ריח ע"ב'  עי2248
וממילא ,  אין נטייה כלפי חסד אלא הכל בשיקולאא"בז ש., ומהו החילוק ביניהם. א"א ולא בז"בא

 .א ליקרא עובר על פשע ואילו נושא עוון יכול הוא ליקרא"לא יתכן לז
 ".ארחא תתאה"דהיינו  2249
, ע לכאורה"וצ, לפני מנין הפרטים שבדיקנאכ "וכוונתו לכאורה למש. א"ר קלט ע"באד 2250

שבפרטי הדיקנא כאשר לכאורה תוכן הדברים ' יצד מפרש רבינו דברים אלו כחלק מתיקון דכ
  . אמור להוות הקדמה כללית לפרטי תיקוני הדיקנא

 שכאן לא חפי רק ,ק" וכאן יש שינוי מע. הם שערות שמכסים הלחיים,ל"א וז"ע רה ע"ב'  עי2251
  .כ"ע, עלעין לחוד ולא עד ארחא

ש "ש בתקרובתא דבוסמא כמ" ומ,ל בצלעות הלחיים"לעוי ריש בע" ז,ל"ב ז"ע ריט ע" ב' עי2252
 כתב הגאון ,ש כאן בתקרובתא דבוסמא בלשון יחיד ולא תקרובין" ומ,לחייו כערוגת הבושם

'  ולכן אמר הכ, ושם הם מתחברים כאחד,תיימין אצל הסנטרסהלחיים הם מ' שהטעם משום שב
האי ) ר שם"באד(ש " מ,'וכו' ין שאין מגיעין כאתפוח' כ בב" משא, ולא ערוגות,כערוגת הבושם

 ,גוונים סומק וחיוור דין וחסד' בפ שעיקר היופי הוא "ש כמ" הענין כמ,תקונא יאה ושפירא למחזי
 ונמצא ,י הדינים הנמצאים בו"ל שהחסד הוא בצמצום ע" ר,חסד סתם' וכן כאן שתיקון זה נק

ש תפארת " וכמ,חסד הוא להלחם ולנצחא שנאיןל שה"חסד סתם ר'  זה נק,הגוונים' שכאן כלול ב
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  .2253בהו אתחזיין תפוחין סומקין כוורדא) ה(

 שהן ,דודי צח ואדום)  י הש"יהש(ש " והן סומקין כמ,' הוא תיקון ה-בהו עד כוורדא 
לא אתחזי מכל אנפי ) א"דף קלא ע(ש שם " כמ,ם אלא הני תפוחיןהפנים שאין נראין מכל הפני

תקונא ) א"קמא ע( וכן , תקונא חמישאה עד מתמן)א" עדף קלט(ש שם "וכמ, 2255ל" כנ2254'כו
ג " ואע,אנפוי כתרין תקרובין עד בההוא גוונין) א"דף רצה ע(ז " ובא,חמישאה עד חסדי עולם

א " והיא מתלבשת בז,טמיר יתיר ונכלל באימאמ אבא " מ,2256א" דהן תרי גוונין דאושמעדשם מ
  .'נפיק ההוא ניצוצא כו )א"קלט ע( ר" אמר שם ובא2257 וכן תיקוני דיקנא,כידוע

  
  .בחד חוטא תליין אוכמין תקיפין עד חדווי) ו(

 ש שם" וכמ,2258ק"כ בע" משא, וכאן הוא רק עד החזה,' הוא תיקון ו- בחד עד חדווי 
 וכולם ,תקונא שתיתאה עד זקנך כתיב 2261 ושם,2260ורא עד טיב2259תקונא שתיתאה )א"קלט ע(

  .'ש בחד חוטא כו"וז' בחוט א

                                                                                                                                                                      

 שכאן עיקר הדיקנא בריבוי השערות שעל , ולכן אמר בו יאה ושפירא למחזי,בחורים כוחם
  .כ"ע, הלחיים
 .כשושנה 2253
'  ב,ל" ז,ב"ע רה ע"ב' ועי. א"א ולא ז"שלשון האדרא כאן עוסק בפרצוף א, יש לשים לב 2254

א "א שם הוא גילוי הדעת גווני דאו"ין שידוע שבפנים דז והענ,תפוחין של הפנים הפנוים משערות
 והם ,ג"עטרין חו' א כולל ב" ותוכן דברים אלו כי דעת דז,)א"ז רצה ע"אד' עי(דאסהיד באנפוי 

 , והוא כי ידוע שכל הפרצוף מתראה כוחו בזיו הפנים שלו,מאימא' א חסדים מאבא וגבו"עדות לאו
כ בפנים " ואם הוא בזעף ניכר ג,ש באור פני מלך חיים"כמשאם הוא ברצון אז ניכר בזיו הפנים 

א " והענין כי בעת רצון אז נהירין בז, וכתיב פני ילכו והניחותי לך,ש חמת מלך מלאכי מות"שלו כמ
ל " ר,א" ואז הוא סהדותא לאו,א ושניהם מאירים בדעת שלו" שאז יש זיוגא באו,א ביחד"או

ש " כמ,גוונין חיוור וסומק' א שמאירין בו ב"הארה בז' וסא לת"שבפנים שלו אסהיד שיש זיוג באו
 ,א ונשאר בו אור אימא לבד"כ בעת זעם אז אסתליק נהירו דאבא מז" משא,'דודי צח ואדום וכו

בין ש הוא החילוק שכאן ,א"כא עע ר" ב'ועי. כ"ע, א"ש בסוד הנסירה ובסוד גוונין דעינא דז"כמ
הוא ע נהורין ש"ולכן שם יש ש,  חסדהכולכן עתיקא ל ש- אהתפוחים נקראים ' ק ב" שבע,א"ק לז"ע

ולכן  ,בו יש דינים וחסדיםכן  ש,ק"עלגבי  אלקים מכונהא " זמנם א.ל במילוי-ם אי פעמיכמספר
תפוחין יש ה' בבדהיינו  ולכן גם בזיו הפנים שלו ,גבורותהלפעמים גוברים בו החסדים ולפעמים 

  .הגוונים חיוור וסומק' כ הארת ב"ג
 .'תיקון ז, ב"יט ע 2255
 .ואילו כאן רק כתוב דהן סומקין 2256
  .א"שם האבא הוא טמיר ורק אימא מתלבשת בז, א"דא 2257
  כןזהם מבאר שלמעשה  ש.)ו"לש) (ב"א פ ע"ח ('האות  'דענף ז "יכלל כללים ספר ה'  עי2258
א הוא "שבדיקנא דא' כן תיקון ו ש,איכותעניין ה בחילוק ביניהםיש ש אלא ,א"מקום שבאהאותו 

, והנה לעניין מקומם באמת אין חילוק ביניהם וזהו אותו המקום. עצמוהחזה א הוא "ואילו בזלב ב
הארת  איןעצמה בחזה אילו  ו,ב" הארת כל המוחין דחוצתבלב מתקב, זה בפנים וזה בחוץש אלא

 . אינו אלא בה יסוד דבינהשגידול אלא ,שום מוח כלל
  .)ו"לש('  צריך להוסיף ולא נחית וכו2259
 ,'אחרונה נוקבא דילי'  וה,א עצמו"ו הוא בז" יה,א"ה כולו בז" שם הוי,ל"א וז"ע רד ע" ב' עי2260
 וידוע כי עד ,י"מן החזה ולמטה בנה' אחרונה בנוק'  וה, שהוא עיקר פרצופו,ו עד החזה"והם יה

  ועד שם מסתיים הדיקנא שעניינה להלחם ולנצח,א" ששם אין אחיזה לסט,ח"החזה הוא סוד עה
 ,א"ע רז ע" ב'ועי. כ"ע, ר"ד טו"כ מן החזה ולתתא שם עה" ולכן אין להם אחיזה שם משא,א"לסט

 ששם הוא הפרסה המבדיל , הוא סוד כל הזקן התלוי מתחת הסנטר ומתפשט עד החזה,ל"ז
 ,'וכו'  ומשם מתחילים המעיי,' ולתתא קומת הנוקם ומש,א" ועד שם הוא עיקר קומת ז,באמצע

פרצופים ' ק כלילין ב" והטעם ששם בע, וכאן מזלא חדא,מזלות'  ששם הם ב,ק" מעכאן הוא שינוי
 ועוד שינוי אחר ששם מזלא תתאה ,א לבד"כ כאן הוא דרגא דז" משא,מזלות'  ולכן הם ב,א"או

  .כ"ע, ש ולא נחית עד טיבורא" וז, וכאן הוא עד החזה לבד,מתפשט עד טיבורא
 הם סוד השערות ,עד זקנך כתיב'  שתיתאה כותיקונא ,ל"א וז"ע רכד ע"ב' ועי. א"קמא ע 2261

 וטעם השינוי הוא ,ק שהוא עד טיבורא"כ בע" משא,שמתחילים מן הסנטר ומתפשטים עד החזה
ש זקנו "א ע" וז,ש זקן חיוור"ק ע" ע,ש הדיקנא"ע'  ולכן כל פרצוף נק,שהדיקנא כולל כל הפרצוף

 ,א שעומד לבר מגופא"בורא ומשם ולתתא ז אותו עד טיםא הם מלבישי"ק או"ל ו" כמש,שחורה
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  .שפוון סומקי כוורדא אתפנון) ז(

 תקונא שביעאה עד סחור )א" עדף קלט(ש שם "כמ'  הוא תיקון ז- 2262שפוון עד אתפנון
דף רצה (ז " ובא, תקונא שביעאה עד דפומא ואתפני מכל סטרוי)א"א עדף קמ( ושם ,2263ליה

קכב (  ובפרשת משפטים שם,ש"ע'  כו2264אלין שערין לא חפיין על שפוון ושפוון כלהו) ב"ע

  .' שפוון כו)ב"ע
  
  .זעירין נחתין בגרונא ומחפיין קדלא) ח(

 הזקן את }ג"כד ע {ל שמכסין שערות קטנות תחת" ר,' הוא תיקון ח-ין עד קדלא רזעי
תקונא תמינאה עד  )א" עמאק(  ושם,יתקונא תמינאה עד מכל סטרו )א"קלט ע( ש שם" וכמ,הצואר

  .2265מאינון גבוראן
  
  .רברבין וזעירין נחתין בשקולא) ט(

תקונא תשיעאה עד דדיקנא  )א"קלט ע( ש שם"כמ'  הוא תיקון ט-רברבין עד בשקולא 
  .2266תקונא תשיעאה דאתמשכן עד וגבורתא ורחמי )א"קמא ע(  ושם,א"עלאה דז

  .א"תקונין דז' כ ט"ע
  

                                                                                                                                                                      

פו מסתיים בחזה וא שפרצ"כ ז" משא,א והוא סיום גופו"מתפשט עד סיום או' ולכן גם הדיקנא דילי
 וכאן הוא סוד פיאה , לזה גם הדיקנא מסתיים שם',וכוומשם מתחיל קומת הנוקבא מאחורי חדוי 

ק הם "שבע' פיק שערי כחד חוטא כוש נ" והוא מ,ש הפוסקים"חמשית של הדיקנא מן הסנטר כמ
א אין הדבר כן אלא " לזה אמר שכאן בז,א"תיקונים צד המכוסה וצד המגולה שבהם תליין או' ב

 .כ"ע, שערי כחד חוטא לבד נפקין
לא שערות ולכן בכל מקום שיש גילוי בהוא ' נוק' וידוע שכל תיקונ, ל"ז, א"ע רז ע"ב'  עי2262

אמר לעיל ' דגבורות דנוקבא בפני' ם אתגלי גוון סומק עטולכן ש' וכוהדעת שם אין שערות 
ג שפוון סומקין כורדא וידוע "ד פ"ובס' תפוחין סומקין כוורדא וכן כאן נאמר שפתותיו שושנים כו

 .ל"עכ, כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות' כי שושנה הוא בנוק
 ',וכוא הוא גניזת הדעת "כי בפה דז וידוע ,א"כאן הוא סוד הפה דז, ל"ז ,ב"ע רכד ע" ב' עי2263

 והוא כי כל , בו גנוז סוד נפלא סתום וחתום,'בכל מקום שיש גילוי הדעת שם אין שערות כלל וכו
 דלא , וסוד הזיוג צריך להיות אנפין באנפין בגילוי בשר,'ש וידע אדם כו" כמ,דעת מורה על זיוגא

 , והוא סוד עמוק מאוד,ו כרות שפכההשאש נימא מצאה לו וע"ס מ" וז,אתגלייא אלא לבעלה לבד
 ושם אין מנוחה ,מ שורש הדינים בו" מ,א הם כופים את החיצונים"והוא שאף ששערות הדיקנא דז

אחוז '  שכל עסקו הי,'ה רק אתה לא תבנה הבית כי דם שפכת כו"ה לדוד המע"ש הקב"וכמ
 מסתמא יש , ללחום עמהםשצריך' ז שיש התעוררות הקלי" וכ,בשערות הדיקנא להלחם בחיצונים

 ולכן לא נשלם , ולכן עדיין אין זיווג שלם ואין מתקלא בשלימות,הרבה ניצוצות שקועות בהם
  .ל"עכ, פ שוה בשוה"א פב"שתתחבר עם ז' עדיין מדריגת הנוק

 .]'אלה הם השערות שאינם מכסים על השפתיים וכו: תרגום[ 2264
אר ו הם מכסים הצ,ל" ז,א"ע רז ע" ב'ועי. ר ששערות אלו מכסים את העורף"ש באד"ע 2265

 שכל הגבורות בצואר שהוא כורסיא ,א נא"ש גדלות דז" פת'ועי, בעורף שלו' בסביבותיו אפי
ראשית (א ואינו נקרא רישא כי הוא " בינה גרון דא,ל"א וז"א כה ע" יהל אור ח'עי(דשביבין 

 ולכן כל ,י"תלבש גבורה דע ובה מ, כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף,רק הוא התחלת הגוף) מחכמה
ושם ) ' והוא כסא הדין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו,הגבורות מגרון כידוע

  .ל"עכ,  ששם בהארות הצואר תלוי כל הגאוה,מראה גאותו
ל שהם " ור,ג"וי' ק תיקון ט"תיקונים שהם בע'  תיקון זה כולל ב,ל"א וז"ע רז ע" ב' עי2266

 כי ,ש כאן כולהו בשיקולא שפיר" ומ,' וגם שערות דמתערבין עמהם וכו, בשיקולאהשערות דתלין
גוונין שבה '  והם ב,ש דודי צח ואדום" והוא שפירותא כמ,כאן הוא סיום הדיקנא בחזה בתפארת

 ,ק"כמו בע' תיקוני'  וכאן נכללים כל ט,'ג וכו"ת הוא מכריע וכולל חו" כידוע שת,שפירותא' נק
 ,ד"ב לב ע"חכללים ו " לש'ועי. ל"עכ, כ כולם"כולל ג' לל כולם כמו כן כאן תיקון טג כו"שתיקון י

ר "אד'  ועי.א"ג דא"ושורשו מתיקון י, מלכותדהוהוא כתר ' נוקהוא תחילת תיקון הזה תיקון ש
  .' תחילת גולגלתא דנוקוב שזה"קמא ע
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ג ותיקון " ותיקון י,'נכלל כאן בתיקון ב' ה'  רק שתיקון ד,ק"תקונין דעג " י2267והן כסדר
הוא ' ה'ד'ל שתיקון ב" ר,דכאן' א נכלל בתיקון ח"ותיקון י'  ותיקון י,דכאן' נכלל בתיקון ט' ט

 ,2270חדא הוא תיקון א"וי'  וכן תיקון י,2269חדג הוא תיקון א"וי'  וכן תיקון ט,2268חדכאן תיקון א
 רק ששם שערות כתלג ,2272שהן היפוך משם' וח'  חוץ מתיקון ז, כמו שם2271והן כאן כולן כסדר
נימין על '  בתיקון א, וכן בתיקונים עצמן כמה שינויים בכל תיקון ותיקון,חוור וכאן אוכמין

 וכן , בשלישי מליא שערות תקיפין,תיקונים וארחא דלתתא אין כאן כלל'  בשני כולל ג,נימין
 ותאנא הני שערי 2273)א"קמ ע(ר "ש בא" כמ,ק"כאן משל עבכל התיקונים שערות תקיפין 

 בחמשי תפוחין ,ק" ברביעי לא חפי רק עלעין ולא עד ארחא כמו בע,ש"ע' דדיקנא תקיפין כו
 בשמיני זעירין חפיין , בשביעי שפוון סומקין, בששי נחית עד חדווי לבד,ק חוורין"סומקין ובע
זעירין ונחתין בשיקולא ונחתין עד חדווי עד  בתשיעי רברבין ו,ק" תקונין דע2274וכוללין שני

  .2275ק"כ שני תקונין דע"תיקון ששי וכולל ג
  

  . מאן דאשתכח)י גיבר ותקיף"נ(באלין אשתכח גבור תקיף 
ר שם "ש בא" כמ,2276ל מאן דזכי לאלו תקונין נקרא גבור תקיף" ר- באלין עד דאשתכח 

  .ש"ל כאן גבור תקיף ע"וצ ,2277 תקיפאאתקונין אלין אשתכחו עד גבור' ט) א"דף קלט ע(
  

תשעה אמר דוד עד כל גוים ) ח התהלים קי(ה -כתיב מן המצר קראתי י
  .סבבוני לאסחרא ולאגנא עלוי

תקונין דדיקנא ' ל דממן המצר עד התחלת הפסוק כל גוים הן ט" ר-כתיב מן עד עלוי 
 ולכן ,2279י שלכן היה אדמונ,2278 ולאלין אצטריך דוד להכניע כל הגוים בכל המלחמות,א"דז

דף רצה (ז "ש בא" וכמ,תיקונין אלו'  והוא ט,2280כי אמילם' כ כל גוים סבבוני בשם ה"אמר אח
 , עד מאן דאגליש,א" וכל הני תקונין דבדיקנא יקירא דז, ושם,' תאיב דוד כו2281ועל האי) א"ע

 חוץ ,תקונים'  וחמשה פסוקים כל פסוק ב,2282' כד שריין שערי לאתערא אתחזי כגיבר כו,ושם

                                                           
  .)ו"לש(ג תיקונים וכן בסדר הקודם והמאוחר " המקומות כמו בהי2267
 ).ו"לש(' תיקון ב 2268
  ).ו"לש(' תיקון ט 2269
  ).ו"לש(' תיקון ח 2270
 ).ו"לש ( המקומות וכן הקודם והמאוחר2271
ב והרי "אשר כאן הוא שם תיקון י' א ותיקון ז"וי' אשר כאן הוא שם תיקון י' כי תיקון ח 2272

 ).ו"לש (הם היפך מהקודם להמאוחר
: תרגום [משאר שערי דרישא) ודיבלח(ותנא הני שערי דדיקנא תקיפין : ר"וזהו לשון האד 2273
 .כ"ע, ]אלה השערות של הזקן חזקים משאר שערות דראש, ולמדנו

  .)ו"לש(א "וי'  תיקון י2274
 .)ו"לש(ג "וי'  תיקון ט2275
ו גילוי וכאן מתחדש שזה, ים סוףקריעת בה לישראל "הקב שכך נגלה ,'מכילתא שירה ד'  עי2276

מלעילא דיוקנא דחד ) אש( וכדין הוה נחית :ב" ו עבראשיתזהר כ ב"מש'  ועי.א"של הדיקנא דז
וכל כלבין הוו , ג מדבחא רביץ על טרפיה אכיל קרבנין כגבר תקיף"והוו חמאן ליה ע, אריה

של בית אילו האש אש של בית ראשון היה כמו אריה וה ש,ב"יומא כא ע'  ועי.מתטמרין מקמיה
א היה דווקא "ילוי של דיקנא דזל שהג"ע אם אפשר לומר לפי כל הנ"ואם כן צ. ככלבהיה שני 

  .בבית ראשון ולא בבית שני
 . ולכן שנאין תחותיה יכנעון,א הן לאכנעה שנאין" דזד"תש, ה ואמר על"ב ד" לקמן כה ע' עי2277
 .'א ושם אוחזים הקלי"דז' שדוד היה צריך לכך מכיוון שהיה מקומו בנוק, א"ע רט ע" ב' עי2278
ולכן , שזה מורה שדוד שורשו בדינים) ב" עדף רסב ואתחנן(זהר  'ועי. טז יב'  שמואל א2279

 .א"מ כי תצא רפב ע" רע'ועי. עיקר עבודתו היא מלחמת היצר
שעצם מציאותו , ללמדך. שכוונתו בזה לתקן הערלה שסביב האמה, ב בליקוט" לעיל י ע' עי2280

 .של דוד מושרש בצד הרע
 .ש חסדים ורחמיםכמו כן י, א"ש שמבאר שבאותה מידה שיש דינים בדיקנא דז"ע 2281
כאשר ' א וכו"וכל אלה התיקונים שבזקן הכבוד של ז' ועל זה תאב דוד וכו: תרגום[ 2282

  .]התגלה כגיבור תקיף, מתחילות השערות להתעורר
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פ אדם והאתנחתא "שתא שמות וג) ב"קלט ע(ר "ש בא" וכמ,'לי בעוזרי שהוא תיקון א' וק הפס
 עד יקרא ,א פתח ואמר" קם ר)ב"קלט ע(ש שם " כמ,ל"חולק הפסוק לשנים חוץ פסוק הנ

  .'ש כל גוים סבבוני כו" בשביל גוים שסבבוהו כמ,ש לאסחרא ולאגנא" וז,דדיקנא דא
  

רע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו ותוצא הארץ דשא עשב מזריע ז
תשעה אלין אתעקרו משמא שלים ואשתילו לבתר בשמא , )בראשית א יב(למינהו 

  .אלקים' ויטע ה) בראשית ב ח( דכתיב ,שלים
 עכשיו ,כ ויהי כן" ואח,תקונין אלו מתחלה תדשא' ל ט"ר -ותוצא הארץ עד אלקים 

'  רק שט,2283א כן"כל התיקונין וספירות דזוכן * ,)ד"כב ע( ל"ותוצא הארץ שמא אתנטע כנ
א הדיקנא עד טיבורו והוא עיקר " בא, וכן הוא בכל פרצוף,2284א"תקונין דדיקנא הוא כלל הז

' תקונין כוללין ט'  ט,א" וכן דיקנא דז,)ב"כא ע(ל "א ובמזלא אתכלילן כמש" ושם או,פרצוף
כ ( ל"כמש' א דמלכא כודיקנ) ב"דף קכב ע(ש בפרשת משפטים " כמ, שלו}ד"כד ע {ספירות

א הן " וכן הוא בדיקנא דז,ס שלו עיקרן הן שיתא ועם המוחין הן תשעה"וט, )ש"ה וז"ב ד"ע
 וכנגד דעת הוא נדיבים לשון רבים נגד ,2286פ אדם"וג' פ ה" ו2285 ולכן הוא,עם מוחין' שיתא וט

לל הדיקנא נכלל  ולכן כ, וזהו נדיבים,)ד דמשלי כ( בדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים ,ג"חו
 וממקום שנסתיים הדיקנא משם , והוא מתפשט נגד תפארת,בתיקון האחרון שנקרא תפארת

א אין נחשבין לפרצוף " כי או,א"ק מתחיל פרצוף אחר ז" כמו בע,מתחיל הנוקבא פרצוף אחר
ר "ש בא" כמ, וכן כאן בתיקון האחרון שנקרא תפארת,)ג"ח ע( ל"אחר כי במזלא נכללין כמש

קמא (ושם ' ד כתיב תפארת כו" ושם וע,'ותאנא האי תפארת לא אוקימנא כו) א"א עדף קמ(
דף רצה (ז " ובא,עד תאנא אתתקן דכורא'  כו2287 ושארי מאחורוי מחדוי מבין תרין דרועין)ב"ע
 ,ק מחסד" ואמר שם דשתא תקונין הן ו,2288אקרון עד וקיומא לא מתקיימין' שתא אינון ט) א"ע

 וכן ,2289 ואמר אשתכחו שתא רבוון דתליין בהו, דדיקנא יתיר מכלהוושלשה הן מוחין ביקירו
וכמו תפארת דדיקנא כולל כל השתא ותשעה דדיקנא כן , ל"ר כנ"ש שם בא"בתפארת דגופא כמ

ש " כמ,2290 וכן בכל שאר פרטים הדיקנא הוא הגוף ובדיקנא תליא גופא,כידועתפארת דגופא 
 , וכן תפארת דגופא הוא נגד תפארת דדיקנא,'גופא אזיל בתר דיקנא כו) ב"דף קלט ע(ר "בא

גופא דמלכא ) א"דף קכג ע(ש בפרשת משפטים " ובדעת אתתקן כמ2291ומשם ואילך הוא מעוי
 ולכן שם מתחלת הנוקבא ,2292' מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא כו,'אתפשטותא דתפארת כו

  .נ"ג זו" ששם חו2293ממקום התחלת הדעת

                                                                                                                                                                      

 .שכאן האדרא עוסק במשח רבות ולא בשערות עצמם, יש להעיר
 .ך תיקוןדהיינו שהווייתם הוא על ידי היות תחילתם בניין בחסרון ושבירה ואחר כ 2283
אלא , שהרי הוא רק מקיף עליו מבחוץ, א"אין כוונתו לומר שהדיקנא הוא עיקר גוף דז 2284

 .א"התיקון של הז' שהדיקנא הוא בחי, ועוד. כוונתו שהוא תופס כנגד כל עיקר קומתו
  .פעמים'  ג"אדם" ותיבת פעמים'  וה" קיח מופיע שם הויפרקתהלים בכלומר  2285
, פעמים אדם הם מוחין דיניקה שלא מתגלה פעולתם' שג, א נא"ש גדלות דז" פת' עי2286

 .מהשלש מורכב אף הוא משלש' דהיינו שכל א, והתיקונים שבפרשת שלח לך הם מוחין דגדלות
  .]ושורה מאחוריו מהחזה שלו מבין שני זרועות: תרגום[ 2287

  .הוא משם' כאן מבאר כי תחלת הנוק
 .ק"א הוא בע"כאן מתבאר ששרשם של תיקוני ז 2288
ק מחסד ושלשה הם מוחות "שכן שש תיקונים המה ו' שש אלה תשע נקראים וכו: תרגום[ 2289

 .]נמצא כי שש גדולים תלויים בו' בכבוד הזקן יותר מכולם וכו
וזה גופא , שהדיקנא מקיף על המקום שהוא עיקר הפרצוף, ה והכל"א ד"כדלקמן כה ע 2290

 .תיקונו של הפרצוף
א על "בבהגר' עיכן  ו,יסודספירת  ואא שה"ב יח ע"הל אור חי'  ועי.מעיים דהיינו בטן' פי 2291

היא כן שם שהיא ' התחלת הנוקממילא מעוי והוא  ומשם ולמטה ,ת נגמר בטבור"ד שת" נ עז"ת
ומשם מתחיל בנין הכתר , כליות'  שהוא ביסוד ובהוא מקום התגלות הדעתי כי שם "נגד נהכ
 .ע"וצ, נה תבודהיינוא לט "ש גדלות דז"פת' ועי. 'נוקד

 .]'והמעיים נתקנים בדעת ועולים בראש וכו', גוף המלך מתפשט בתפארת וכו: תרגום[ 2292
ה "א ד"פא עז "א על ת" בבהגר'עי.  בהערה הקודמת'ועי, דהיינו היסוד שבו נתגלה הדעת 2293

  .' כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א, והכל אחד,ל"וזביה איהו 
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ש " וכן אבא כמ, ואימא במזלא תליא,ק" כלן מע נכתב בצדה כי אלו התקונין- הגהה *
 )ד"יט ע( ב"ש לעיל פ" כמ, ונכללו כל התקונין באמא,)ה בעמר"ב ד"כא ע( ל" כנ)ב"רפט ע( ז"בא

דף רצה (ז "ש בא" כמ,א"ג תקונין ומורית לז" ומשם נתעברה בי,'כד מטי ירחא שביעאה כו
 , כמה דאוקימנא2294א עד דוד מלכאדתקונא קדמאה נפק ההוא ניצוצא בוצינא דקרדינות) א"ע

  .)ג"ד ע( ל" הוא אבא וניצוצא היא אמא כמש2295ואוירא דכיא
 ,2297שבתחלה ביציאתו מאימא אימא רביעא עליו -'  כו2296ואמר תשעה אלין אתעקרו

 ,2298ק"כ מתעקר משם ונשתל בע" ואח,ק שלו"בסוד קטן שצריך לאמו עד בן שש להגדיל ו
 , כלהו נטיען הוו סתימין רשימין דקיקין באתרא חדח"ת) א"דף לז ע(ש בפרשת בראשית "כמ

 ,'שבתוך ה'  והוא בתחלה בבטן אמו בסוד ו,2299ה ואשתיל לון באתר אחרא"לבתר עקרן קב
 ושם הוא ,' ומדאתעברת ביה בגוה אפיקת ו,הות בקדמיתא' ד' ה )א"ל ע( ד"ש לקמן פ"כמ

 ,באותיותיו ובנקודותיו 2301אלקים'  שלכן נקרא בינה ה,2300ל"ה אלקים כמש"בשמא שלים הוי
וכתיב ) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,ק ששם שמא שלים" ואשתיל לון בע2302כ עקרן מבטנה"ואח

  .2303'דכתיב וייצר כו) ב"קלט ע( וכן ,ן עד בדיוקנא עלאה"אלקים את האדם בתרין יודי' וייצר ה

                                                           
 .ה כתיב"ג ד"עיל כד ע ל'ועי, א"דהיינו דיקנא דז 2294
 אשתכח אלא כד נגיד מזלא לא הא תקונא דא מעתיקא קדישא: הנזכר שם וזהו לשונו 2295

כד אימא אתמשכא ואתכלילת ) חסר(דעתיקא קדישא ותלייא מניה ההוא מבועא דחכמתא 
באוירא דכיא ההוא חוורא נקיט אימא וניצוצא עאלת ונפקת ואתאחד דא בדא ואתעביד חד 

ק ותלוי ממנו אותו "ק לא נמצא אלא כאשר נמשך המזל של ע"תיקון זה מע: םתרגו [תקונא
וניצוץ , אותו הלובן לקח את אימא. המעיין של החכמה כאשר אימא נמשכת ונכללת באויר הטהור

 ].נכנס ויוצא ומתאחד זה בזה ונעשה תיקון אחד
 'אמנם עי,  אתעקרו'הספרא דט' ט כ"ומ, ו"וכמש' ע שכן כאשר נתעקרו יש רק ו"לכאורה צ 2296

הם מוחין דיניקה הקיימים , ל"פעמים אדם הנזכרים בתהלים קיח כנ' שג, א נא"ש גדלות דז"בפת
עיקר , בעיבור' ט' ל שאפילו שיש בחי"וממילא צ. אלא שאין פעולתם מתגלה, אפילו בעיבור

א "ר הזולכן רק כאש, תיקונים הם מוחין דגדלות' כ בפרשת שלח לך ט"ומש. 'העיבור הוא הו
 .'בחי' א ט"א אז נמצאים בז"מתלבש על א

א יא שהוא זיווג "ש או" פת'ועי. דהיינו יניקה' ש בית נתיבות צמצום פרק ד" פת' עי2297
שאמא משפילה עצמה להוריד שפע למקום שעדיין אינו ראוי , כלומר. ת בהרכנת הראש"ישסו

ה "ב ד" לעיל טו ע'ועי. א"האת ולא על עיקר "א מתלבש על הישסו"ע הז"מכיוון שלע* לשפע זה
ואז הארת , א להיות לעצם מעצמיו"ת יורדת לראש ז"שזו הרביעא היא כאשר ישסו, וזה יקרא

 .ת היא מהטבור ולמטה"הישסו
 .א"ק לז"שזהו כאשר נבקעה הפרסא המבדילה בין ע, ב"ע קצח ע" ב' עי2298
ואחר שעקרם . ' אסתומים רשומים דקים במקום, כולם נטועים היו, בא וראה: תרגום[ 2299

 .]ה ושתלם במקום אחר"הקב
א ולא כאשר הוא "והנה יש לשים לב שהתגלות שם הוא דווקא ביציאת ז. ה וידוע"ג ד"כ ע 2300

 .עדיין בעיבור
 .ה בניקוד אלקים"ל שכוונתו לומר הוי"אולי י 2301
נה וה. שכן עדיין חייו תלויים באמו, כל זמן היניקה נחשב כהמשך של זמן העיבור בבטנה 2302

' ט[לזו המדה ] א"ז[וקודם שבא , ל" וזביאור משנת חסידים דף קפדבמ משקלוב "כתבי הגרמ' עי
 שהיה תלת כלילין 'ושצריך להתפשט ה,  קצוות'ו'  וכוהוא צריך לאמו לינק מן התורה] א"ד דז"ת

סוד ב, ]רוב אמו בן שש יוצא בעיקטן) עירובין פב(וכמו שמצינו  [ בן ששנעשהבתלת ובעת היניקה 
  . ל"עכ, אמולוצריך , ]א" עברכות י[דדים הן במקום בינה ' כי אלו הב, אל דד ומי דד

' ברכות י' ל בגמ"כ שדדים נמצאים במקום בינה יסודו הוא מאמרם ז"והנה בביאור מש
 .נה שעשה לה דדים במקום בי, אמר רבי אבהו"כל גמוליו" מאי "ואל תשכחי כל גמוליו:"א"ע

, והנה סמוך לעת לידתו של האדם. כ"ע, הודה כדי שלא יסתכל במקום ערוה אמר רב י,טעמא מאי
ונחשבת יניקתו ' כלילן בג' י הרי שמציאותו היא בבחינת ג"כאשר יניקתו אינה אלא בבחינת נה

ולכן , כאילו היא מהמקום שהוא כנגד המקור שמשם נולד ונחשב הדבר כאילו יונק מדדי בהמה
אזי נחשבת יניקתו , "בן שש"ק והוא " אמנם כאשר יש לו את כל הו.הוא כביכול עדיין בבטן אמו

 .דהיינו בחזה, כאילו היא במקום בינה
אמנם , א מקבל הארה אלא דרכם"א אפילו שאין ז"יש לשים לב שאינו מדבר כאן מאו 2303

ו כללים " לש'והנה עי. א כאילו בטלים"א ממילא או"שההארה היא במעלת א, ל שכאן"לכאורה צ
א מתפשטים עד "שאו) 'שער הנסירה פרק ז(שמצד אחד מבואר , ג שישנה סתירה כללית"עא ל "ח

ש שמתרץ שאמנם "ועיי. שהם קצרי קומה) 'י ענף ד"שער עגו(ומאידך גיסא כתוב בפירוש , ן"סוף זו
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 ולכן , וכן דין בלבד,2304ה אלקים כי רחמים בלבד אינן שלים"וענין שמא שלים הוי
דתנינן מאי איש תם ) ב"דף קסט ע(ש בפרשת תרומה " כמ,ג"יעקב נקרא איש תם שכולל חו

 וכן אברהם לא נקרא שלם עד שעקד את יצחק ,ש"עד ואשלים להאי ולהאי ע' כתרגומו שלים כו
 בתרא }א"כה ע {אברהם אברהם) א"דף קלח ע(ר "ש בא" וכמ,כידועשנכלל חסד עם גבורה 

 ,2305א הן גבורות" ותקונא דז,ק הן רחמים גדולים" ותקונוי דע,'שלים קדמאה לא שלים כו
 ,ק" וכן בבינה כי היא רחמים והיא נכללת במזלא בע,ק נקרא שמא שלים"א בע"וכשנשתל ז

  . שם הוא שלים ממש,ק"אלא שאין שלים כמו בע
 מכילתא(ש " וכמ,ק לרחם" ובע,2306ל"א הן להלחם ולנצח כנ" כי בז,והכל תלוי בדיקנא

ובסיני , )ג"כד ע( ל"א כמש"איש מלחמה והוא בז'  שנראה על הים כבחור שנאמר ה)שירה ד
 ובמלחמה ,שאין לך נאה בישיבה אלא זקן )א"חגיגה יד ע( ש" כמ,ק"כזקן יושב בישיבה והוא בע

)  כטמשלי כ(ש "ל וז" כמש,ק" וכל הרחמים בדיקנא דע,א" וכל הכח תלוי בדיקנא דז,'כו
ש " ונקרא בחור כמ,א נקרא תפארת" וכן ז,2307א תפארת" דיקנא דזתפארת בחורים כחם שנקרא

 והדר ,ש"ע' ד כתיב תפארת כו"וע) א"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,בחור כארזים)  טו הש"השי(
הוד והדר ,  והן לבושין,' מפני שיבה תקום והדרת כו)ויקרא יט לב( ,ק"זקנים שיבה והוא בע

 ואת יקר ,)א"ג עשבת קי(י קארי למאני מכבדותא "רוהדר זקנים כי הא ד) שלי כ כטמ( ,2308לבושו
שהן ) )ד"ג ע( 'ה' א ד"פ(ל " כמש,)א"מגילה יב ע(תפארת גדולתו מלמד שלבש בגדי כהונה 

) א"דף קלט ע(ר "ש בא" וכמ, לבושין דיקר)א"יז ע( ל" ויקר כמש,ל" והוא תפארת כנ,דיקנא
ל "מותא שלכן נקרא יעקב איש תם כנל שלי" ר,א"והאי דיקנא שלימותא דפרצופא ושפירותא בז

 )א"ב עשבת קנ(ש " כמ,ל שנקרא תפארת והוא שפירותא של הפרצוף" ושפירותא כמש,שם מלא
ש " והכלל שכל הפרצוף נקרא ע,)ה ואמר"ד ד"יז ע( ש לעיל" והדרת פני זקן כמ,הדרת פנים זקן

ש תפארת של "ארת עא נקרא תפ" וז,2309ק נקרא עתיקא שהוא שיבה עתיק יומין" לכן ע,הדיקנא
  .דיקנא

  
 בתתאה בתשעה )תתאה( דהיא עלאה )איהי(תקונין דדיקנא בתליסר אשתכחן 

ב אתוון אתגליפו בגווניהון על האי חלמא דאחיד דיקנא דבר נש עלאה " כ,אתחזון
 ,ש דיקנא עלאה דנהירא בתתאה" כ, שלים במאריה שנאוי תחותוי יכנעון,בידיה

  . כד אצטריך נהירו אנהר ואקרי רב חסד,סד סתם בזעיר ח,דעלאה רב חסד אקרי
 ואמר תקונין דדיקנא ,אה מיותר"י תת" אלו שני תיבות איה-תקונין עד ואקרי רב חסד 

  .ק" והוא דיקנא עלאה דע,ג תקונין"ל תקונין שהן תמיד בי" ר,בתליסר אשתכחין דהיא עלאה
 ,שהן תשעה תקונין ,א" דהוא דיקנא דז,ל בדיקנא תתאה"ר -בתתאה בתשעה אתחזון 

  .א"דז'  בט2310 ונהירין,ק"ג תקונין דע"ונראין י
ב " הן כ,ג"וי'  ט,ב אותיות שבתורה"ל כנגדן כ"ר - ב אתוון אתגליפו בגווניהון "כ
ש " כמ,)'ח שער עמידה פרק ז"פע( כידוע 2311א"ב אותיות התורה שהן בז" וכנגדן כ,א"תקונין בז

 ,פרצופא עד עשרין ותרין אתוון דאורייתא קדישאוהאי דיקנא שלימותא ד) א"דף קלט ע(ר "בא
 ותניא עד כמה זהירין אלין תיקוני דדיקנא עד בחושבנא דאלין תליסר )א" עקלב(וכן 

                                                                                                                                                                      

ממילא יש מקום , ן היא כעצם מעצמיו"אך היות והתפשטותם בזו, א"התפשטותם היא עד סוף ז
 .ומבחינה זו הם אכן קצרי קומה, הם בטליםלהחשיבם כאילו 

 .ה ואמר לשון"ג ד"לעיל א ע'  עי2304
  .א"א נחשב דין לגבי הגילוים דא"שאפילו החסד שבז, ר קלז" אד' עי2305
 .א"ג דז"שעניין זה שייך גם לת, ה שבעה"ב ד" לה ע'ועי. ה כתיב"ג ד"כד ע 2306
 .ד"לעיל כד ע'  עי2307
 וכן, )הוד והדר לבשת (א תהילים קדרק ב, דומים לוושני פסוקים , אין בנמצא כזה פסוק 2308

לרמוז שההדר , ל לתפארת המליצה"פ בפשטות רק נקט בזה" עכ.) והדר לבושהעוז (כה משלי לאב
 .הוא הדיקנא

 .כלומר שמתלבש בו עתיק יומין 2309
ז יש שם גילוי לשרש הארתם "תיקונים בכ' א אלא ט"ג שלא נתגלו בדיקנא דז"כלומר אע 2310

 .א"ד דא"ג ת"שבי
  .א"א אבל הדבר נחשב כאילו שהם עצמם בז"א לז"אפילו ששורשם בהארת א 2311
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ב אתוון "ובהני אתוון דהאי שמא סתימאן עד לקבל כ) ב"דף קמו ע( ובפרשת נשא ,2312אשתכח
ן דבוסמא שארי דיקנא באלין תקרובי) א"דף רצה ע(ז " ובא,ש"מכילן דרחמי דכליל כלא ע

ב תקונים " והן כ,2314ת" בתכידועא "ב בז" וזהו שם של כ, עד בך יברך ישראל2313לאתחזאה
ן "ג יודי" והן י,2315כידועוהן יוצאין מברכת כהנים , )ד"כד ע( ל"דדיקנא שלו שהוא בתפארת כנ

 שלכן נגד ,'א ו"ד וז"ק נקרא יו" וידוע שע,ן" ותשעה ווי,ג תיבות"ד עד וישם י"שם בכל תיבה יו
שמות ' ב, ג"וי' ב נחלק לט" וכן השם כ,ן"א הן ווי"תקונין דז'  ונגד ט,ן"ג תקונין הן יודי"י

 בסוד 2317ד"כ יו"א ג"א נקרא ז"ק בז" וכן כד נהיר ע,2316ג"האחרונים י' אותיות וב' הראשונים ט
שמות ' ן בג"ווי'  וג2319ן"ן ולכן הן ששה ווי"ן וווי" וזהו יודי}ב"כה ע {,2318ב"ל פ"יהי כמש

א " וידוע שהמוחין דז,מוחין הן תשעה'  אלא עם ג,א ששה הן"תקונין דז' דט, )ד"כד ע( ל"כמש
'  ולכן הן ג,כידועה "א הוי"י המוחין נקרא ז" וע2320א עצמו נקרא אלקים" שז,ה"נקראים הוי

 2321א"ס דרדל"ק וג"ס דע"ק שהן ע"ג תקונים דע"ן כנגד י"יודי'  וכן הן שם ג,ת"הויו' ן בג"ווי
  .ת"ן דהויו"יודי' נגד ג

א הן מן המצר "דז'  וט,'ל כמוך כו-מי א) ז יח(ק הן דמיכה " דע2322והתקונין עלאין
 ,2325'ארך אפים כו'  ה2324דשלח לך' א הן ט"דז' ק בט"דרבות קודשא דע2323 ונגידו ,ה-קראתי י

אל '  ה'ג דכי תשא ה"ל י"ג תקונים כנ"כ י" ונהירין בו ג2326א"ק בז"ג תקונין דע"ונהירו דנהיר י
' ה' ובכל זמנא דישתכח ה2328) ב"דף קלח ע(ר "ש בא" כמ2327'ה' פ ה" ולכן הן ב,'רחום וחנון כו

                                                           
, שהרי הוא מבאר שכוונתו עד תליסר דלתתא, ר"זהו חידוש של רבינו בדיוק לשון האד 2312

מהם משמע , ה ואמר שזה"ד ד"ע' וכן לעיל ג, ע"ש בב"וע. א"ג תיקונים בז"ובא להשמיעינו שיש י
א כז "ו כללים ח"וכן קובע הלש, א יא"ח א" ע'אמנם עי. א"תיקונים גם בזג "שאליבא דאמת יש י

ג "ג שיש בו אינו אלא הארת י"וכל הי, תיקונים בלבד' א עצמו אלא ט"שלעולם לא תמצא בז, ד"ע
  .ע מכאן"ולכאורה צ, א"א שמאירים בז"ד דא"ת

 .]באלה הקרבנות של ריחות טובים מתחיל הזקן להיראות: תרגום[ 2313
והדיקנא נקרא , ת כולל את כל הפרצוף וכן את כל הדיקנא"שת, ה ותוצא"ד ד" כד ע' עי2314

  . ת"ת
 .ך"אותיות כפולות מנצפ' נבנית מה' ג שהנוק"י ז ע"א על ס" בבהגר'עי

ג תיקוני דיקנא "ן כנגד י"ג יודי"בברכת כהנים יש י, ל"ז ,'ץ ה"שער הכוונות חזרת הש ' עי2315
 .תיקוני דיקנא' שבשם ויש בו ט' ו' א הנק"ן כנגד ז"ווי' א ויש בה ט"דא

אקלסך בספירה הששית שהיא תפארת בתוף : נחוניא בן הקנה' וכן מדוייק בלשון תפילת ר 2316
 .ם"ם דיונסי"ם פספסי"ם פסת"ב אנקת"שם בן כ

 .א כלל"א בגדלות אינו מכונה ז"שז, ה ושעשע"ד ד" לעיל יב ע' עי2317
 .בעניין דשמא שלים, ה ויהי"ד ד"ע' כ 2318
 .ה"שבשמות הוי' דהיינו חוץ מהאותיות ו 2319
  .ב"ר קמא ע"בשם האדכ רבינו "משג "לעיל א ע'  עי2320
  .א"א שלא מתלבשים בא"ב דרדל"דהיינו כח 2321
 .א מא דהיינו המשח רבות"אש " פת' עי2322
  .א נא"ש גדלות דז"וכן היא הגירסא בפת,  דרבותמשחאל "נדצ 2323
הרי הם השערות עצמם ופנימיותם ' בחי' שיש בדיקנא ב) 1789הערה (מ "כבר ביארנו בכ 2324

 'והנה עי. א נא שמבאר שכאן המדובר הוא במשח רבות"ש גדלות דז"בפת' ועי. ה המשח רבות"ה
א תכליתם "השערות דדיקנא דז: שמבאר את החילוק בפעולת המידות הללו' שם פתח מט ופתח נ

 .ל עניינם הרחמים על ישראל לקבלם בתשובה"והמשח רבות שבשערות הנ, איןלנצחא שנ
" מן המצר"א של "דז' ואילו ט, א נא שהמוחין כאן הם מוחין דגדלות"ש גדלות דז" פת' עי2325

 .הם מוחין דיניקה שאין פעולתם מתגלה
א "אשיש לתחתונים מ שכל גילוי טעם הדבר הוא משום ש,ד"ב לח ע"ו כללים ח"לש'  עי2326

  .א"א רק על ידי הזוה
א "ג המדות שבמיכה מסודרים שם בדרך שבח כמו שהם למעלה בא"ד שי"ש כב ע"הקדו' עי
. א לצורך הרחמים"ואלו שבפרשת כי תשא נאמרו על שם גילויים והתפשטותם למטה בז, עצמו
היה השתלשלות מידות אלו מלמעלה , ללמדינו שכאשר נתגלו ונתפשטו בזמן חטא העגל, וזאת

  .א לרחם על ישראל"א לז"מטה דהיינו מאל
' א וא"דא' א: 'וכל זיווג היא גילוי של שם ה, זיווגים' א שיש כאן ב" לעיל ריש יב ע' עי2327

  .א"דז
 .ל הערה קודמת"כאן הוא שמתבאר יסוד זה הנ 2328
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כלא הוא בכללא ' ה' ה' א וחד לעתיקא דעתיקין כו" חד לז,ה"ד וי"תרי זמני או בא' ד ה"ביו
דתניא תליסר מכילן דרחמי 2329) ב"דף קלא ע(ש שם " וכמ,וההוא זמנא אקרי רחמים בכלא

ד ישוב "הה2330) ב"דף קלג ע ( ושם,י מסדר נביאה"עד דשבחא דע' ל כמוך כו-ק מי א"מע
פסיק טעמא עד מכילן דרחמי ' ה' אוף הכי ה) א"קלח ע( וכן ,ירחמנו ובהאי דלתתא הוא אמת

 , כד אתגלי דיקנא קדישא חוורא כל הני עד והשתא לא אמר משה ואמת)א"מ עק( וכן ,2331לתתא
ושם וכד אצטריך '  כו2332ק"אוקימנא דכלהו מתקונין דדיקנא ע הא כל תקונין )א"רצה ע(ז "ובא

  .עלמא לרחמי אתגליא מזלא עתיקא עד על הזקן זקן אהרן
, )ה(נשא עון , )ד (2333חסד, )ג(ורב , )ב(אפים , )א(תקונין שבפרשת שלח לך הן ארך ' וט

שבפרשת תשא פ " ואע,)ט(עד סוף הפסוק ' פקד עון אבות כו, )ח(לא ינקה , )ז(ונקה , )ו(ופשע 
 ואלו ,א וכלם מתהדר לרחמים"ק בז"ג דע" שם דנהרין י,'ג תקונין לא נמנו לא ינקה פקד כו"בי

  .כ"שנים האחרונים דין בהם ג
ל בשביל כך שאמרנו דתליסר תקונין עלאין נהירין " ר- 'ואמר על האי חלמא דאחיד כו

ואינון תליסר ) ב"דף קלא ע(ר "ש בא" כמ,ד" ואז מתהדרן כלהו לרחמין ותברין כל גז,בתתאין
מי שרואה כן   ולכן,'ד כו"תקונין דדיקנא עלאה קדישא טמירא דטמירין לתברא ולאכפייא כל גז

 ולכן שנאין תחותיה ,א הן לאכנעה שנאין" ותקונין דז,2334'בחלום אז מובטח דשלים במאריה כו
ד דמצערן ליה ותאנא בצניעותא דספרא כל מאן דחמי ע) ב"דף קלט ע(ש שם " כמ,2335יכנעון
   . תקונא דדיקנא דא עד גבורה תקיפאת ובשלימו)א"קלט ע(ושם 

  .ל"ש מהנ"ל זהו כ"ר - ש דיקנא עלאה דנהירא בתתאה "ואמר כ
 - בזעירא חסד סתם כד אצטריך נהירו אנהיר ואקרי רב חסד ,ואמר דעלאה רב חסד אקרי

ד אצטריך עלמא לרחמי  וכ,2336א נקרא חסד סתם" ודיקנא דז,ק נקרא רב חסד"ל דיקנא דע"ר
וכד אצטריך עלמא לרחמי אתגליא  )א"רצה ע( ז שם"ש בא" כמ,א"ק בז"דאז נהיר תקונין דע

 אז נקרא רב ,2337'א כלהו רחמי משתכחו כו"מזלא עתיקא וכל הני תקונין דבדיקנא יקירא דבז
עד א חסד סתם " ובז,י רב חסד" קרי ביה בחסד קדמאה דעצ"פד ובס)ב"קמ ע(ר "ש בא"חסד כמ

 ,א ורב חסד הוא תיקון אחד"ק לז" מע}ג"כה ע {ג תקונין דנהרין" והענין כי בי,לכלהו בוציני
 וחסד תיקון אחד והוא חסד ,גדול אדונינו ורב כח) תהלים קמז ה( שהוא ,'וכאן הוא ורב תיקון א

דתנינן אית חסד ואית חסד עד דדיקנא יקירא דעתיק ) ב"דף קלג ע(ר שם "ש בא" וז,סתם
ק כי חפץ " ובע,ל כי תיקון ששי דחפי בתקרובתא דבוסמא הוא בלתתא ורב חסד" ור,קידעתי

 והוא ,)'ה וט"ב ד"כה ע( ל"א הוא תיקון רביעי כמש"תקונין דז'  ובט,כ רב חסד" והוא ג,חסד הוא
 , רב חסד2338א הוא" שאפילו בז, זהו רב חסד,ש דעלאה רב חסד כי חפץ חסד הוא" וז,חסד סתם

                                                           
 .כי תשא' ג מידות של משה רבינו בפ"ג מדות דמיכה לי"כאן מתבאר החילוק שבין י 2329
א הם מהפסוקים של מיכה ואלו שמפרשת כי "ד דא"ג ת"יה נוספת לכך שהיכאן ישנה רא 2330

 .א"א הבאים מהארת א"תשא הם התיקונים של ז
 .א"א ולא א"ג מדות דפרשת כי תשא עניינן ז"כלומר שי 2331
 .א"קאי על דיקנא דא' כ ושם וכד וכו"כ אח"א ומש"קאי על דיקנא דז 2332
ורב ', אפים ב', ארך א: ל מונה באופן אחר"יז שם האר).ו"לש (ב"י מב ע"מאמרי רשב'  עי2333
  . 'ועל רבעים ט', על שלשים ח', פוקד עון אבות על בנים ז', ונקה ו', ופשע ה', נושא עון ד', חסד ג

 כד , בזעיר חסד סתם,דעלאה רב חסד אקרי", צ עצמו"אמנם קשה על דברי הרב מלשון הסד
  .ע"וצ,  כדברי רבינו ולכאורה אתיא"אצטריך נהירו אנהר ואקרי רב חסד

לשבור ולכפות כל , ג התיקונים של הזקן העליון הקדוש טמון שבטמונים"ואלה י: תרגום[ 2334
 .]'ולכן מי שרואה כן בחלום אז מובטח שהוא שלם עם אדונו וכו' גזר דין וכו

והנה יש . א אין שבירה לרע אלא כניעה בלבד"כלומר שמתחדש כאן שבהנהגת פרצוף ז 2335
א הכניעה "שכן בא, א"א פחותה מהכניעה שבא"אמנם הכניעה שבז, א"יעה גם באהנהגה של כנ

א יש כניעה אמנם יש לרע את הרצון לשוב ולהרע ברגע "ואילו בז, פ הופכת את הרע לטוב"עכ
  .שרק יתנו לו לקום

א "זכן  ש,א"זגילוי של א ל"אהגילוי של א מט שכאן רואים החילוק בין "ש גדלות דז"פת'  עי2336
 החסדעצם מידת לפי משפיע א "אאילו ו, התורהדין גמור על פי הפט שמהלפי  אמנם רק משפיע

 .ת שאין לו גבול"של השי
וכל אלה התיקונים שבזקן , וכאשר העולם צריך לרחמים מתגלה מזל הזקן: תרגום[ 2337

 .]א כולם נמצאים ברחמים"המכובד שבז
  .א"א בז"כלומר הארת הדיקנא דא 2338
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'  וכד אצטריך כו,ל" חסד סתם כנ2339א" ודז,חפץ חסד הוא יותר ויותר רב חסדזה התיקון כי 
  .א ואז נקרא בתיקונין דפרשת תשא ואז אקרי רב"ק נהרין בז"ג דע" די,אקרי רב חסד

 זה בעיבור ,א"תיקונין דז'  שהן ט,פסוקים של תדשא הארץ ותוצא הארץ' ב' כ פי"וע
 ,)ד( זרע ,)ג( מזריע ,)ב( עשב ,)א( בפסוק ראשון דשא והן, )ד"וכן כ ע, ג"כד ע( ל"וזה בלידה כנ

, )א(דשא , ובפסוק שני). ט(על הארץ  ,)ח( אשר זרעו בו ,)ז( למינו ,)ו( עשה פרי ,)ה(עץ פרי 
 ,)ט(למינהו , )ח(אשר זרעו בו , )ז(עשה פרי , )ו(ועץ , )ה(למינהו , )ד(זרע , )ג(מזריע , )ב(עשב 

 ,ו"ץ נאמר כאן למינה"ל האר"וקים אלא שבמקום שנאמר שם עואין חילוק בין אלו שני הפס
 ,א"ו בלא ה" ושם נאמר למינ,ועוד למינהו הראשון נאמר בפסוק הראשון אחר עץ פרי עשה פרי

ש " כי כל התיקונין הוא להזריע זרע לעשות פרי כמ,והענין כי למינהו נאמר במקום גילוי הדעת
 וזקן הוא סימני גדלות ,)פ חיי שרה"ושעה', ח נסירה פרק ג"ע(  כי הסריס אין לו זקן,באלו הפסוקים

וידע את ) בראשית ד כה( ,ידע את חוה אשתו) בראשית ד א(  בסודכידוע והוא הדעת ,כידוע
 ולכן אל אחר שאין לו דעת אסתרס ,ג" הן חו,נ"ג מיין דכורין ומ" כי הזרע הוא חו,אשתו
 שלכן ,נ"ג זו" ודעת כולל חו,)ט בי ימשל (2342 גם בלא דעת נפש לא טוב2341 בסוד,2340כידוע

ה ותוצא "בד) ג"כד ע((ל "כמש) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,בסיום הדיקנא שם אתפשט נוקבא
 והן בפנים כתרין ,נ"ג זו" חו2343 שהן,ו" לכן כל מקום של גילוי הדעת נאמר למינה,)הארץ

עד כל '  כו2344הדותאאנפוי כתרין תקרובין דבוסמא כלהו ס) א"דף רצה ע(ז "ש בא"תפוחין כמ
ג בסוד צח "א שהן חו" גוונין דאו,)א"ז רצא ע"אד( ל דעת בסוד עדות" ור,עלמין כלהו בחדו

ש שם "וכמ, )ה תלת"א ד"כג ע( ל"כמש)  זאיכה ד( צח בסוד לבן צחו מחלב ,) ישיר ה(ואדום 
ז "אד(  ואמר,2346עד ולא כתיב ויאמר' מחללא דגולגלתא נהירין תלת נהורין כו2345) ב"דף רצב ע(

 והוא ,ג"דשלים הוא בחו )ה וענין שמא"ד ד"כד ע( ל" כמש, ועל האי אקרי שלים לכלא)א"רצג ע
 עדות קםעד וי' ל דעות ה- כתיב כי א)א" ערצא( ושם ,א בגווני דאנפוי"דדעת סהדותא דאו' בסט

  .ג בגוונין" שם גילוי חו,ביעקב
שטין דכר ונוקבא כאחד  ששם מתפ,וגילוי השני הוא בתיקון האחרון שנקרא תפארת

' באתר דתליין שערי דדיקנא דאתקרון תפארת כו) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,בתפארת דגופא
, )א"טז ע( ל" עד ואתקנו מעהא כנ2347'ובכללא חדא אתעבדו בהאי תפארת אדם דכר ונוקבא כו

) א"דף קכג ע(ש בפרשת משפטים " כמ,נ ביה מתאחדן"ג זו" שגוונין דחו,ולכן נקרא תפארת
 ולכן באלו שני ,2348 מתאחדן}ד"כה ע {גופא דמלכא אתפשטותא דתפארת דגוונין ביה

 שעדיין הכל סתום , אבל בפסוק הראשון ששם הוא ברחישותא דארעא, נאמר למינהו2349תקונין
 ששם גנוז הדעת , בפומאא אלא במקום שרש הדעת והו2350 לא נאמר למינהו,ואין גילוי כלל

 מאי פומא אלא דעת גניז בפומא דמלכא דאקרי ,פטים שםש בפרשת מש" כמ,ושם שורש הדעת
                                                           

  .א"כלומר דיקנא דז 2339
שזהו הטעם , פתח ג' ש נתיב הקלי" פת'והנה עי. 'ב' ח קלי" ע'א ועי" זהר משפטים קג ע' עי2340

שהרי הבנת , שאין לגוים תפיסה בפנימיות העולם והיינו תורתינו הקדושה אלא רק בפילוסופיא
וכל . והוא מה שחסר לגוים, פנימיות התורה אינה יכולה להיות נלמדת אלא דרך דעת של תיקון

אמנם בחכמות חיצוניות שאינם מושתתים , גבורות דדעת' הדעת שיש להם הוא בגדר בחי' בחי
  .על דעת יש להם מקום אחיזה

 .'פרק ב' ח שער הקלי"ע'  עי2341
מצויה ברשות " נפש"אזי ה, הרי הוא התפשטות הדעת שבו, א"כאשר אין דיקנא לז, כלומר 2342

 ". לא טוב"א ולא עושה פירות וממילא היא בגדר "הסט
 .שבסוף תיבת למינהו' ו' כלומר אותיות ה 2343
 .]'פנים כשני קרבנות המבסמים את כולם עדות וכו: תרגום[ 2344
 .ד ועוד"וכן הוא לקמן כז ע. ל בחללא"נדצ 2345
פרק יג שכאן מתבאר שהגדה היא ' ח שער א" נפה'ועי. אלא ויגיד כתיב:) המשך הציטוט( 2346

 .לשון של רזא דמלתא
ובכלל אחד נעשו באותה תפארת ' ת וכו"ם שערות הזקן הנקרא תבמקום שתלויי: תרגום[ 2347

 .]אדם זכר ונקבה
 .]גוף המלך מתפשט בתפארת שבו הצבעים מתאחדים: תרגום[ 2348
 .'וט' דהיינו תיקונים ה 2349
 .הרי הוא השפתיים' והוא כנגד תיקון ז, "למינו"אלא  2350
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 ולכן ,ש"ע' ת פשיטותא דתפארת דכל גוונין אתאחדן ביה דכתיב ובדעת חדרים ימלאו כו"ת
שליט דכר ' יהי מאורות כו, )א"טז ע( א"ש לעיל בפ"בדכורא כמ'  ששם כלול נוק,נאמר שם למינו

 ,דכר ונוקבא' ו'  וכאן ה,ו דכר" שם בוא,מר למינהונ נא" וכאן גילוי הדעת בגוונין זו,'בנוקבא כו
  .ל"והדעת הוא מתפשט בפנים אור פנימי כמש

 והוא מקיף לו מן הפה ששם הוא שרש הדעת ,כידוע אור מקיף לו מבחוץ 2351וכן הוא
'  לכן הוא כולל ז,2353א" והפה הוא תיקון שביעי דז,2352כידועבסוד הבלים שיוצא מן הפה 

נ שהדעת "ס דזו"הבלים דקהלת שמקיפים לז'  והן ז,הבלים'  וכולל ז,)ג"יט ע( ל"תקונין כמש
ב "קיט ע(  ובתיקונים)ב"רלה ע( מ פרשת פנחס"ש בר" כמ,הבלים מתקיים עלמא'  ועל הז,כוללן

הבלים מחסד ' ש שם ז" כמ,)תהלים פט ג( עולם חסד יבנה ,2354נ שנקרא עולם" והוא זו,)א"וקכ ע
 שסוד ,כידוע הבלים שלכן נקרא שבועה מלשון שבעה ' ולכן השבועה הוא בז,עד מלכות

ר "ש בא" כמ,2355ק" שהוא תיקון הפה דע,אשר נשבעת לאבותינו )מיכה ז כ( השבועה בפה בסוד
 בסוד השבועה )ב"צא ע( מ פרשת יתרו"ש בר" כמ,ת"ועיקר השבועה הוא בז) ב"דף קלד ע(
  .ש"ע

נא מהאי פומא קדישא  דתא)א"קלד ע(ר "ש בא" כמ,2356א"ק נהיר לפה דז"ומפה דע
ב " ולכן בפה כלול כ,2357'א כו" מאי רוחא דאיתרק ביה דמתלבש ביה ז,ק נשבא רוחא"עלאה ק
 ,ב תקונין" שכולל י2358ב" תיקון י,ק"ב הן דע" י,*ב"וי' וז' חלקים ג'  ונחלקין לג,אותיות

' ב תחומין כו" דמכאן אשתלשלו י, ודא הוא תקונא קדישא עלאה דתריסר)ב"קלד ע(ש "כמש
 ,ק" וכן דעת דע,ק"א גניז בפומא דע" דדעת דרדל,א"ס דרדל"הוא דג'  וג,עד נשבעת לאבותינו

  .ל"א כנ" וכולן כלילן בז,תקונים' א שכולל ז"הן פה דז' וז, ל"ד כמש"מוחין חב' והן כוללין ג
ב " דדעת כולל י)א"ב מ"פ( י" בס2359ש"ב והכל בסוד הדעת דגניז בפומא כמ" נ- הגהה *
  .ל"ר כנ"ב פשוטות וכולל ג"כפולות וי'  כוכבים שהן ז'מזלות וז

  
י " כלומר ח,ויאמר אלקים ישרצו המים שרץ נפש חיה) בראשית א כ(כתיב 

 בגין , מים טבאן מים בישן, כלא אתרחשון בזמנא חדא,אתפשט נהירו דדא בדא
  . חיה טבא חיה בישא, אתכללו דא בדא חיה עלאה חיה תתאה,דאמר ישרצו

 והוא , ותקוני נוקבא2360א" עכשיו מתחיל לפרש גופא דז- עד חיה בישא כתיב ויאמר
 לא רצה להפסיק ,' יהי רקיע כו,י שלא פירש את הפרשיות הקודמים" אעפ,בפסוק הזה ישרצו

 הן תקוני דרישא ,' והארץ כו,' בראשית כו,והסדר של המקראות, )ה ותוצא"ד ד"כב ע( ל"כמש
 זהו ביום ,ק"א עד טיבור דע" סוף הפרשה הוא תקוני אועד' ויאמר אלקים יהי אור כו, ק"דע

                                                           
ומה שבפנים לפה , נשיקיןן יז שהקפה זו שמבחוץ היא בחינת "ד ומ"ש מ" פת'ועי. הדעת 2351

  .הוא שקיו דאילנא
 בוצינא קדישא ודאי פומך איהי סיני :א"ז עב ע" תיקו'ועי). ק"מ(' ח דרושי הצלם ב" ע' עי2352

הנר הקדוש ודאי פיך : תרגום [ בת שבעיהישבע הבלים דנפקין מפומך שכינתא שריא עלייהו דא
ן "ד ומ"ש מ"פת' ועי]. שהיא בת שבעשבע הבלים שיוצאים מפיך שכינה שורה עליהם . היא סיני

  .יז
 .ג"וכדאיתא לעיל כד ע,  דווקאא" דהיינו בדיקנא דז2353
התחלת העולם אינו אלא , ל"ד וז"א יא ע"וכן הובא ביהל אור ח. נ"כלומר דעת הכולל זו 2354

  . כ"ע, ש עולם חסד יבנה"נ והן נקראין עולם כמ"מזו
 .א" בדיקנא דאא תיקון יב" לעיל יט ע'עי, דהיינו השפתיים 2355
ע שכן לא מצינו הארה כזו "וקצת צ. א"ר קל ע" אד'וכן עי, ה שפוון"ג ד" לעיל יט ע' עי2356

, ולפי הנאמר לכאורה נראה אולי לומר שעומק כוונת רבינו הוא. א"א לפה דז"הנכנסת מפה דא
 א הם בשלימות"כאשר המוחין דז, ואז, א"א משלימה ומתקנת את המוחין דז"ף דא"שהארת האח
א "נמצא שהארת פה דא. א"וזה הוא הגילוי היוצא מפה דז, ממילא יש לו דיקנא, והוא בגדלות

 .א"ר קלד ע"על האד" מאיר האדרא"ז ב"כ ע" מש'ועי. כ כאן"מש' וזהו פי, א"הביא להארת פה דז
מה זו הרוח שנשבה . למדנו מאותו הפה הקדוש העליון קדשי הקדשים נושב רוח: תרגום[ 2357

 .]א" בו זשמתלבש? בו
  .ב" לעיל יט ע'ועי. הרי הוא השפתיים 2358
 .כמו שכתבתי' פי 2359
 .כלומר דווקא גופא ולאדיקנא 2360
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 והוא סוד המחלוקת ,א הפרסה"ק לז"ק בין ע"ראשון וביום שני יהי רקיע קרום בטיבור דע
 והוא ,2364ש בפרשת בראשית" כמ,חשוכא2363 2362 אור2361 ואז אעדי,והסתלקות האור למעלה

 ובשלישי ,)א"סחים נד עפ(  שלכן נבראו הדינים והגיהנם ביום שני,סוד הדינין והמחלוקת
 אל 2365ה"והסתלקות האור מתנ, )א"כו ע( הש למט"יקוו המים אל היסוד כמ) בראשית א ט(

א " חזרת האורות ברישא דז,יהי מאורות ברקיע השמים) בראשית א יד(כ "ואח, 2366היסוד
ק עד " שהוא מכוון בטיבורו דע,א" ודעת למטה מפרסה בראש ז2367א" שהן כניסת או,במוחין
  .א ויצירת נוקבא בכללה" יצירת גופו דז,ישרצו המים) בראשית א כ(כ " ואח,ופו עד יסודסיום ג

יהי רקיע יתפרש ) בראשית א ו( ופסוק , נתפרש בפרק ראשון}א"כו ע {ראשונה' ופ
בראשית א (כ " ואח, והכל על סוד הפרסה,פ רקיע יתפרש הכל שם"פ מים וה" וה,)א"לג ע( ה"בפ

ש " כמ,אל היסוד'  הכל אל מקום א2368ם"שי הוא צמצום האור של תנהייקוו המים ביום שלי) ט
דא ' ייסא אמר אל מקום א'  ושם ר,ח כתיב לבתר יקוו עד ממש"ת) א"דף לג ע(בפרשת בראשית 

ומלכות שהוא ' ה'ת מטיבורו ולמטה ונ" ונשאר ת,איהו אתר דכתיב ביה עד אמרו צדיק כי טוב
  .2370ום וזהו סוד הצמצ2369עטרת היסוד בלא אור

 רק שאין רשאין להסתכל ,2371וכן תבין למעלה למעלה כמה עולמות קודם הצמצום
  עולם חסד יבנה,ק" שהוא ו,א ולמטה" כאן מז2372 שסוד הצמצום הוא,ולהבחין קודם הצמצום

                                                           
 . בראשית ל לב בתרגום אונקלוס'עי, מלשון ֶהֱעֶדר 2361
ש אור " ואולי מ,'א ד"ל פרדר" רד' ועי,מים הרו וילדו אפלה) ב"כפו "טפ(ר "ש בש" והוא כמ2362
 .)ו"לש(ס "הוא ט

 .'ואולידו'י מוסיף "כת 2363
 .)ו"לש( ושם איתא אעדו ואולידו חשוכא ,ב" ופרשת וירא קג ע,ב" לב ע2364
  .ת נצח והוד" מת2365
ונראה . מהדיבור המתחיל הבא מתבאר כי זהו עניין של הסתלקות האורות מהרגלים 2366

והולדה . וכל הולדה היא דרך היסוד, כ יורדים להוליד"ן ואח"לכאורה שהם עולים למעלה בתורת מ
שהתחתון יכול לצאת במדריגתו , כך. רך היסוד יכולה שתהיה רק מכיוון שאין אור ברגליםזו ד
כ "ובע, הרי שהאור שהיה שם היה בכלל האור של העליון, א ברגלים"שכן אם היה אור מא. הוא

, ה וכן תבין" הערת הלשם לקמן בד'ועי. שכן הוא היה בטל באור העליון, א כלל"שלא היה נראה הז
  . ש רחמין"ה וז"ג ד"ו לג ע"הערת הלש 'וכן עי
ת ונגד "א שהגם שמקומה של המלכות הוא מהשליש תחתון דת"ב קא ע"ו ביאורים ח" לש'עי

י "כי הצטמצם האור של כל הנה. ז עיקר קבלתה הוא לעולם רק דרך היסוד לבד"עכ, י"כל הנה
 .ואינה מקבלת אלא רק את אותו האור המצומצם בלבד, ביסוד לבד

 .ת"א היורדים מישסו"ג דז"ב חו"נו חודהיי 2367
. ס ויורדים ויוצאים דרך היסוד"ן שעולים למו"וכנראה שהכל על דרך מ, ה" לעיל כתוב תנ2368

כ לא היו משמשים "י דילה ג"נה, ל"ז, א טו"ש ז" פת'ועי,  הערת הלשם על הפיסקא הבאה'ועי
 אז הוצרך להסתלק ,דרגותיו וכאשר הגיע זמן הלידה שהוא גילוי פרטי מ,א אלא בערכה"בערך ז

 שישאר רק כערך המדרגה הראוי לפרטי ,י ולהיות שם בסוד צמצום"האור שהוא בערך אימא מנה
א ובכל "ק באמצע הפרסה שלו וכן בא"א כמו הצמצום שהיה ב,א"המדרגות המסודרים בז

 .ל"עכ, הפרצופים
ח "ע 'עי: ל שם"וז. )ו"של( ובמה שרשמתי שם על הגליון ]ן"ה והן זו"ד[ב "יב עלעיל '  עי2369

 .א"ב וקסז ע" קסו עתרומהזהר ' ג ועי" פט עז"א על ת"בבהגר' ועי' הארת המוחין ט
וכמו (צמצם שלא להאיר אלא רק בדרך הקו לבד תכ שנ"ל כי הרי סוד הצמצום היה ג" ר2370

קו ונקרא גם ה) ]ב"א מא ע"ו כללים ח"וכן לש, ד"א ח ע"ו ביאורים ח"לש[ה א בארוכ"שכתבתי במ
 ,אשר בתוכו בשם עולם הצמצום משום שהוא מצומצם ואינו מתפשט בו אלא רק בקו דק לבד

 והעיקר הוא כי כל , ונקרא כולו בשם עולם הצמצום,ועל זה היה כוונת הצמצום אשר בתחילה
כ הרב בנקודות "ש ג" וכמ,י למעלה"סוד הצמצום הכוונה הוא על הסתלקות האורות דהתנה

 שהוא על בחינת , וכוונה אחת לכולם,ין צמצום הם כולם בדרך אחד וכל ענ,ב"בתחילת פ
כ שם בשם " מש2726ש רחמין הערה "ה וז"ג ד"לקמן לג ע'  עי).ו"לש(י "הסתלקות האור דתנה

  .ו"הלש
 כבר ,ל"ז, א"ות פויקהל משה במאמר אדם דאציל 'עי ]:א"א ו ע"ו חלק הביאורים ח"מלש [2371

ידעת שכל הדברים שלמטה בעולמות הנעשים והיצורים והנבראים כולם יש להם שורש דק וכמוס 
ממילא בהכרח שיש לעשר ספירות שבעולם האצילות שורש ' וכו' ס ית"למעלה בעצמות של א
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שאל נא לימים ראשונים שהן ששת )  לבדברים ד(ש " כמ, אסור לשאול2373כ" שע,)תהלים פט ג(
'  וכל המסתכל כו,2374 שהוא קודם הצמצום,'ל מה למעלה כו ואי אתה שוא,ק"ימי בראשית ו

  .)ב"יא עחגיגה (
 שאין יכולין לקבל אור של ,נ"וענין הפרסה והצמצום והסתלקות האור הוא בשביל זו

 לכן היתה הפרסה שלא לקבל אור , היתה מיתת המלכים וביטול הארץ2376 שלכן,2375ק"ע
 וזו ,ה כלי הנשימםוכן באד, )ד"עיט ( ב"ש בפ" כמ, ששם קדש הקדשים,שלמעלה מטיבורו

 שלכן בעולם התהו נתבטלה ,כ עדיין" שהיא אינה יכולה לקבל גא אבל לנוקב,2377א"תיקון ז
 וכן ,2378 לכן צריך הצמצום בשבילה,)ה וארעא"א ד"ע' ג( ל"כ במלכין קדמאין כמש" משא,מכל

ביות הכלים  ובצמצום שהוא סוד הדין וע,ס בשביל מלכותו"ש שנצמצם א" וז,למעלה למעלה
ת "יקוו המים מתחת השמים שהוא ת) בראשית א ט( ש" וז,כ תוכל להתגלה" שעי,של מלכות

 ואז ותראה ,2379אל מקום אחד ליסוד, )ראש העמוד( ל" הפרסה שנקרא רקיע השמים כמש,ק"דע
' א וט" דז2380עיבור רישא' כ באותו יום תדשא הארץ דשא כו" ואח,היבשה וזהו יום השלישי

 ושם עמידת ,ק"ת דע"תדבור ולמטה עד סיום גופו יק מט"ת דע" ונתיישב בת,תותיקונין וליד

                                                                                                                                                                      

בו שכת, ל"וז', ש צמצום סוף פרק ב" פת'ועי. כ" ע'וכו' ס ית"כמוס ונעלם מאד בעצמותו של א
 .ס כשלהבת הקשורה בגחלת"שקודם אצילות העולמות היו העשר ספירות כמוסים בא

ק ולמטה " כי נתצמצם כל האור אשר מהטובר דע,א ולמטה"ל הצמצום דענינינו הוא מז" ר2372
 והוא סוד המחלוקת והסתלקות האור למעלה ואינו ,ש לעיל בהדף הקודם"ועלה למעלה וכמ

א אשר מקומו " ומשם מקבל ז,יעת הפרסא ודרך היסוד לבדמתפשט עוד האור אלא רק דרך בק
 ורק ממקום אחד שהוא ,א אלא רק מהצמצום ולמטה" והרי אינו מקבל ז,ור ולמטהטבהוא רק מה

  .)ו"לש(כ "ה היו הם פתוחים ג"ת ונ"כ הת" אבל אם לא היה צמצום היה ג, והוא קו דק לבד,היסוד
ובגין דאיהו יקירא וטמירא מכלא לא אדכר , ל"זב ו"ר קלב ע" אד'עי. כלומר מכאן ומעלה 2373

ק לא "דיקנא דעש, א"ע קה ע" ב'ועי. ל"עכ, ולא אתגלייא ביה באתר דאורייתא לא אדכר באורייתא
לא בא לגלות אלא על , ד"ג הת"ה הזכיר את י"ומה שמצינו שמשה רבינו ע, אדכר באורייתא

המדבר והמצוה כל הפיקודין '  שכן בחי.א"חיצוניות הדיקנא שנעשתה פנימיות לתתא בדיקנא דז
א אינו נזכר בתורה אלא רק במקום "וא(א "ה אינו אלא בז"דאורייתא שנצטוו ישראל על ידי מרע

א "ר מדבר רק בז"שכל האד, א לו"ש א" פת'ועי). ש"עיי, ה מכאן"ב ד"ש לקמן לד ע"וברמז כמ' א
ד אינו אלא "ג ת"ומה שמבאר הי. ת דגלגלתא"ק בז"שכן הוא שייך לסדר הזמנים והוא תלוי בע

א אינם "אבל או. ז לקיום העולם לפרקים"וגם מכיוון שנמשכת משם הארה גם בזה, בכללות
. נ להעלותם לנצחיות"אלא מתקנים את הזו, נזכרים שם כלל שכן הם אינם לפי הנהגת הזמן כלל

א "בין למעלה מזמשמע שגם אפשר לה, א אפשר לשאול על כל הפרטים"שבז', א א"ש ז" פת'ועי
כי שאל נא ) דברים ד לב(ש "עד בינה יש השגה כמ, ל"א כב וז"ש ז" פת'ועי, אבל לא בכל הפרטים
ג "חגיגה י(כ חכמה וכתר עליהם נאמר " קיימא לשאלה משא)בינה] (בינהב[לימים ראשונים וכן 

'  שלו שהם וק"א בו"והיינו שעיקר מה שמושג לנבראים הוא מה שנסדר בז' במופלא ממך כו )א"ע
' היא בו' כי שאל נא'שמבאר כי בחינת , ה ודע"ד ד" לקמן לג ע'אמנם עי. ל"עכ, ימי המעשה

 . ע"א וצ"תחתונות דרדל
 .א"ברגלי א 2374
 .ו" בשם הלש2726ש הערה "ה וז"ג ד"לקמן לג ע'  עי2375
 ולא היה אז עדיין ,י צמצום"דכל נקודה שלא ער "ת דכל נקודה מהג" משום שיצא הז2376

 לעיל ' ועי, וכן היה חסר אז כל התיקונים כולם דהגלגלתא והדיקנא,א דכל נקודה"הפרסא בהא
  .)ו"לש(ה ותיקון "ד ג"ע' גמ רישא דף "א סדה"פ

 .)ו"לש (ג"לג עה " וכן אמר לקמן פ2377
אל מקום אחד ' יקוו המים כו והוא בסוד ,א" והוא מה שמקבלת המלכות רק דרך היסוד דז2378

 ו"לש ' עי).ו"לש( וזהו הצמצום הנעשה לצורך המלכות שאמר רבינו ,ש והולך"שהוא היסוד כמ
ק הוא "האור והעלמתו מרגלי אצמצום תכלית  ש]ב"ח נקודות פ"ע' וע[ג "ב וע"א לא ע"כללים ח

 לצמצם את אורו שלא ישוב להאיר פרסהותכלית העמדת ה, 2366ל הערה "א כנ"מתן מקום לז
   .'נוקהיא מתן מקום ל, לרגלים מלמעלה

 וכאשר הגיע ,א אלא בערכה"כ לא היו משמשים בערך ז"י דילה ג"נה, ל"ז, א טו"ש ז"פת'  עי2379
להיות י ו"זמן הלידה שהוא גילוי פרטי מדרגותיו אז הוצרך להסתלק האור שהוא בערך אימא מנה

 כמו הצמצום ,א"שם בסוד צמצום שישאר רק כערך המדרגה הראוי לפרטי המדרגות המסודרים בז
 .ל"עכ, א ובכל הפרצופים"ק באמצע הפרסה שלו וכן בא"אשהיה ב
 .א"דהיינו מוחין דז 2380
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 2381יהי מאורות ברקיע השמים בקיעת המוחין) בראשית א יד( כ ביום רביעי" ואח,כידועראשו 
 ולכן , לכן הוצרך למוחין,2382 לפי שהוא במקום ריק מהאור,א"דרך הפרסה ונכנסין לרישא דז

טז ( א"ל פ"ג כמש" ושני המאורות הן חו,נס בחשבון ספירות שלו ואין נכ,שם הוא בסוד התוספת

 , ולמועדים, ששם כל הנהגה,)י בירמיה (מאותות השמים ווזהו לאותות כמו , )ה ויאמר"א ד"ע
כ ושמיני עצרת "ה ויה"רגלים ור'  ג,ש"ע 2383ח"ובתז ח"ש בז"ת כמ"שכל המועדים הן כנגד ז

' ליט ביממא וסיהרא בלילא עולימתא שפירתא כות ש" ששמשא ת, ולימים,ש"ת ע"ושבת נגד ז
 ותקם בעוד לילה ותתן טרף )משלי לא טו( ש" וכמ,)א"ה עצ משפטים זהר (2384ואתכסייא ביממא

 , את המאור הגדול,ש" ע)2385ד"פט ע(ח "ש בתז"ושנים שנת החמה והלבנה כמ, 'לביתה כו
 ,קראת שם אלקים ונ2386 במיעוטה שנעשית ראש לשועלים, סיהרא, ואת המאור הקטן,שמשא

 ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים ,ה זנב לאריות"א אחרונה של הוי"דבאצילות נקראת ה
לא ) תהלים ה ה( דבאצילות ,2387שועלים מחבלים כרמים) ש ב טו"שיה(  ששם,כחע"לעולמות בי
  .ח בכמה מקומות"ז ובתז"ש בת"יגורך רע כמ

ק שם שיעור כל " וביסוד של ע,ם"נהי ונשתיירו ,ק"א וגופו של ע"כ נסתיים רישא דז"וע
 ששם קיבוץ כל ,ק" והוא עומד נגד האור של ע,2388א"ת של ז"ק וכן בת" שביסוד ו,א"גופו של ז

א ששם עמידת " ומטיבורו ולמטה של ז, שם עמידת גופה של נוקבא,ק" ונגד המלכות דע,האור
ל " ל}ב"כו ע {תלכן מלכו, ל" חסרון האור כנ2389 ושם,)ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,נוקבא

 כמו ,2390 לכן מעוי בדעת אתתקן,א מטיבורו ולמטה" וכן ז,)א"עוישב קפא  זהר( מגרמה כלום
מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ) א"דף קכג ע(ש בפרשת משפטים " כמ2391ראשו

 זה בפרקים העליונים וזה ,שלו' ה' ק נ"נ הן נגד שוקין דע" ודרועין ושוקין דזו,2392ואתפשט לגו
' ש לקמן בפ" כמ2393 לכן בשוקין אחיזת כתרין תתאין,כ ריקן מאור" ושם ג,ם התחתוניםבפרקי

 ולכן הן ,)משלי ה ה('  ורגליה יורדות כו,)א"ברכות ו ע( הני ברכי דשלהי מנייהו ,)ב"כז ע( הזה
 רק , וגם דרועין היו ראוין להיות כן,)א" צח עמשפטים זהר( בדי ערבות בלא טעם וריח' ב

                                                           
 .ה כתיב"ד ד"לעיל כה ע'  עי2381
א היו "ותו הזמן לזשבא, ה עיקר"ה ד"ב הגה" לעיל א ע'עי, א"דהיינו לאחר צמצום רגלי א 2382

 .ס"ק ולא י"רק ו
 .ג"ליקוטים שם א ע' ועי, ב"א ע 2383
 .]ונתכסה ביום' ת השולט ביום והלבנה בלילה נערה יפה וכו"ששמש הוא ת: תרגום[ 2384
ח כתיב ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא "ת: וזהו לשונו. א"ד ע"בדפוסים שלנו מט ע 2385

 דהא אור לתתא כד נהיר בחילא דאתייהיב ליה מטוב לילה וכתיב וירא אלקים את האור כי טוב
ה יומין תשעה וארבעין שבועין מנהון לקבל האי דרגא דצדיק "דלעילא ובגין דא ימות החמה שמ

כדין עלמא תתאה נמי האי דרגא דאקרי ' דאקרי טוב ואיהו שביעי ויניק מיניה שבעה שבועין וכו
ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא "נאמר , אהבא ור: תרגום[סיהרא דשלטא בליליא שנת הלבנה 

כאשר מאיר בכח שניתן לו , שזהו אור של מטה" וירא אלקים את האור כי טוב"ונאמר " לילה
מהם כנגד זו המדרגה של . ט שבועות"מ, ה ימים"ובגלל זה ימות החמה שמ, מטוב של מעלה

 כן העולם התחתון אותה המדרגה כמו', שבועות וכו' הצדיק שנקרא טוב והוא שביעי ויונק ממנו ז
 ].שנת הלבנה, הנקראת לבנה ששולטת בלילה

 .א"ח עא ע"ז' ועי, א"זהר תרומה קמח ע'  עי2386
 במקום הכרוביםבאו לשכון בבית עולמים  "שועלים" ש,בבית נתיבות' ש צמצום ד"פת'  עי2387

  .הכרובים בבית המקדש' כנגד ב" כרוב"פעמים ' ב'  בגי"שועלים" לכן .שגלו
מ "רע(כ "כמש, א"ת נמצאת כל הארת הז"וכן בת, ק"דהיינו שביסוד מתקבצת כל הארת הו 2388

 .גוף וברית חשבינן חד) א"תצא רעט ע
 .דהיינו מהטבור ולמטה 2389
שאין לו הדעת מכיוון בתיקון אלא נתקן אינו  ,מעוי ההואהרי , א"בזם ש"גם הנהיש כלומר 2390

  .לא זהבאור 
 .הדעתגילוי י התיקון שהוא גילולבחסרון עד שרוי  שהוא 2391
 ].עולה בראש ונתקן ומתפשט לחוץ, מעיים בדעת נתקן: תרגום[ 2392
  ).א"ר קמג ע"ע באד" במקורו של הב'וכן עי (ב"ע קנא ע"ב'  עי.א" דסט2393
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א "כח ע( ה אתקין ביה"בסוף ד(ש למטה " כמ,2394עלה נגד הראש יש להם אורבהגבהותם למ

  .2395עשו וישמעאל)  כחמשלי ל(כ שממית בידים תתפש "ואעפ) )פ"ה ואמר ע"ד
 גוף ,2396ל המים שביסוד ישרצו"ר -ש ויאמר אלקים ישרצו המים שרץ נפש חיה "וז

  .ו ששם עמידתן" כמש, ורישא דנוקבא,א"ת דז"ת
 2397ז"ש בהת" כמ,כידוע בסוד נשמת כל חי ,י הוא נשמתא"ל ח"ר -י "ש כלומר ח"וז

ת חיה הוא חיה כמו "ל של" ר,ש כלומר חי" וז, ויפח באפיו נשמת חיים)בראשית ב ז( ש"וכמ
כד נחת אדם דלתתא  )ב"כח ע( ד"ש לקמן פ" וכמ,ל" אלא לשון חיים והוא נשמתא כנ,חית הארץ

 דימינא נשמתא , דימינא דשמאלא כליל אדם, סטרין אשתכחו תרין רוחין מתרין,בדיוקנא עלאה
 חיה זו , נפש זו נפש,נפש חיה'  והן נוצרו כאן במאמר ישרצו כו,קדישא דשמאלא נפש חיה

  .ל"א מהחסדים ונוקבא מגבורות כמש" ז,נ"ג בנין זו" חו, והן ימינא ושמאלא,נשמתא
  .ג ביחד"ל שנכללו נשמתא ונפשא חו" ר-אתפשט נהירו דדא בדא 

 ורישא דנוקבא ,2398שנוצרו שניהן כאחד גוף דכורא -כלא אתרחשון בזמנא חדא 
  .2399פרצופה

בהאי ) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,ל חסדים וגבורות"ר -ש מים טבאן מים בישן "וז
 , עד ואתתקנו מעהא2400' כד אתתקן דיוקנא בתקונוי כו,אדם שארי ותקין כללא דדכר ונוקבא

  .האי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא' וובכללא חדא אתעבידו כ, ואמר שם
  .2401ל לשון רבים כולל כולם"ר -ש כאן בגין דאמר ישרצו "וז

  .ל"נ כנ"ל זו" ר-אתכללו דא בדא חיה עלאה חיה תתאה 
 והגבורות באין מסוד הצמצום ,ג"ל חו"ר -בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא 

 כל ,2402 כיון שנסתלק נמצא בו דין,ר של היסוד ואף באו,)ה וענין"א ד"כו ע( ל"וסילוק האור כנ
בכורות ( נקבים שביסוד'  והוא סוד ב,2404 מים טבאן מים בישן2403 לכן בו,סילוק הוא בסוד דין

 והן ימינא ,אבין דכורא לנוקב'  וכן דופן א,ביניהם' ודופן א' מוציא זרע ושני כו'  א,)ב"מד ע
ג " י, והוא נגד זקן התחתון,א שם"א דז וכן דיקנ,א נגד היסוד" ועמידת גופו של ז,ושמאלא

עשב מזריע ) בראשית א יא( , ולכן הדיקנא הוא בסוד הדעת,)ב"נדרים לא ע( ג בריתות" י,תקונים
 וכל יסוד בפרצוף שלמעלה הוא דעת בפרצוף ,ק" שהוא נגד היסוד דע,2405'זרע עץ פרי כו

)ח נקודות ג"ע( כידועשלמטה 
ס גוף וברית " וז,)'כ פי"ה וע"ג ד"כה ע( ל" זהו והאדם ידע כנ,2406

 כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף ,ק"ו שניהם כוללין ו" והן ו,)ב" רכג עפנחס זהר( כחדא חשבינן
  .)ו"ד פ"פפר "ב(

  .ג" חו-ואמר מים טבאן מים בישן 

                                                           
  כלפיהידיםהרמת  היא על ידי שנשיאת כפים טעם הו שזה,אור תורה ליקוטים דף רסא'  עי2394
 .למעלה
א כאשר אין הדרועין מוגבהים כלפי "גבוה כזה יש אחיזה לסטאפילו במקום , כלומר 2395
, ל"ד וז"ז פה ע"א על ת" בבהגר'ועי, א"ד שאחיזה זו היא בחינת דוכרא דסט" לקמן כז ע'ועי. מעלה

ר שנצטרף בהם " מחטא אדה,והענין כי שממית בידים תתפש מאברהם ויצחק שיצאו מהן סיגים
  .כ"ע, ם ונחש"אדם וחוה ויצאו זוהמא דס

  . יצאו'פי 2396
  .ב"א ובדף לג ע"כד ע' אמנם נמצא בתיקון ו, ז לא מצאתי"בהקדמת ת 2397
 ".דדכורא"י איתא "בכת 2398
  .2416 לקמן הערה 'ועי, כוונתו לומר שזהו עיקר פרצופה 2399
כאשר נתקנה הצורה . בהבאדם זה מתחיל ונתקן ותיקן את הכלל של הזכר והנק: תרגום[ 2400

 .]'בתיקונים וכו
  .דהיינו גם חסדים וגם גבורות 2401
 .ראשונה' ה ופ"ד ד"כה ע 2402
  . ביסוד2403
 .הבוקעים דרך השערות, המים הם מעיינות שבחיוורין, ל"ז, א כו"ש א"פת'  עי2404
 .צ"ב בלשון הספד"כד ע לעיל ' עי2405
 .ג"י ב ע"א על ס"בבהגר'  עי2406
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כ את עולם " כוללת ג2407 הנפש, והענין כי נפש חיה,נ" הן דו-חיה טבא חיה בישא 
 ולכן הבריאה ,כ נבראת עמהם ונכללת עמהם כאחד"והיא ג, )ג"כח ע( ד"ש לקמן פ" כמ,הבריאה

 לכן מלכות בסוד , והיא מסוד נפש החיה שהיא מלכות של אצילות,עם האצילות באחדות
ר "ב(  כהדין קמצא דלבושיה מניה, והיא לבוש של אצילות,מיעוטה ירדה שם ומתאחדת בתוכה

 עץ החיים , בכמה מקומות בתקוניםכידוע ושם הוא עץ הדעת טוב ורע ,2408כידוע )ה"א פ"פכ
 והוא ,)ד"פ א ע"שעה( כידוע עץ הדעת טוב ורעכ נקראת " ולכן מלכות ג}ג"כו ע {,באצילות

 ובירידתה בבריאה נעשית בסוד ,ה" והוא כי באצילות הוא שם הוי,בסוד מיעוטה בבריאה
א " ואפילו הס,ם כל העולמות וכל המלאכי, שכולם נקראים בשם זה, ראש לשועלים,אלקים

 , עד,'ח כל שמהן וכל כינוין דשמהן כו"ת) א"צו ע(ש בפרשת משפטים " כמ,אלהים אחרים
 אבל ,ים אחריםה שמשותף בו אלעץ הדעת טוב ורע והוא ,ה"ם בשמא דא אקרי עש"ואפילו עכו

ש " כמ,כ בירידתה בבריאה" משא,ה" אחרונה שבשם בסוד הוי' אז היא ה,בהיותה באצילות
 עד אקרון ממשלת הלילה ,ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים) א"דף כ ע(בראשית בפרשת 

פתח ואמר ) ב" ועא" ע)כב( בקדף (ש שם " כמ,ר" ושם חטא אדה,עץ הדעת טוב ורע וזהו ,ש"ע
 , ושם חטא,2409 שהוא לבוש לאצילות, עד עור ובשר תלבישני,'למלכא דהוה ליה כמה בניינין כו

 ולכן ,שהוא בריאה הלבוש ששם חטאו'  כו2410ב אדם אתפשט שמאלא וכד ח,לכן אמר לקמן
ר "שלבושיו של אדה2411 ס שאמרו" וז, שהפשיטו מלבוש,וידעו כי ערומים הם) בראשית ג ז(

 וצריך המיתה להפשיט אותו ,2412 דמשכא דחוויא, ולכן עשה לו כתנות עור,נתפתה ונשאר ערום
ל " ששם אור לבושו כנ, אור דבריאה ובתחלה היה לו כתנות,המלבוש שהוא הגוף של נחש

שמים מהיכן ) 'גא "רדפ(ש " וז,)ד בתהלים ק( וזהו עוטה אור כשלמה ,)בראשית כב( ל"בזוהר הנ
, ב"ז כד ע"ת( כידועא מקנן שם "ל שמים נקרא עולם היצירה שז"ור, 'כו' נבראו מאור לבושו שנא

  .)ה הבאה"סוף ד( ש למטה" כמל מבריאה" ר, ואמר שנברא מאור לבושו,)'ח מיעוט הירח ג"ע
 ,הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו) א"ברכות ו ע(ש " כמ,א בלבושין"ס אחיזת ס"וז

חמו חבריא מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול ) ב"דף קיב ע(משפטים ' ש בפ"וכמ
 כן ,ר"דה והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה כמו שרימה הנחש לא,ש"ע' החמודות כו

ש " ועשו של הנחש כמ,)א"ב נח ע"ב( שיעקב שופריה דאדם ,רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה
עד סוף כל ' ח מה כתיב ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו"ה ת"בהג) א"קיא ע משפטים זהר(שם 

ועשו נטל בגדיו של , )כב כז' שמואל ב(  עם עקש תתפל,2413 ולכן רמה עכשיו אותו,ש"ה ע"הג
 ולכן נטל יעקב ממנו , והוא עשו והוא בגדי החמודות,ם" שנתפתה אחר הנחש ולקח הס,ר"אדה

                                                           
 .דאצילות 2407
א "ה ח"ו דע" לש'ועי. א שבאים מבינה"והנה שם עסקינן במקיפים דז. 'ל ג"ח חשמ"ע ' עי2408
אלא רק למטה , שאין חסרון בלבוש של האצילות, ש פנימיות וחיצוניות כה"וכן בפת, ב"סא ע

 .ואפילו שם הדבר הוא דווקא בלבושים, ממנו יש אחיזה לחיצוני
ינון דאצילות והאי איהו אור לבוש  דבריאה אינון לבושין לאואינון: א"ז קלד ע"תיקו ' עי2409

ואלה דבריאה הם לבושים לאלה דאצילות וזהו אור : תרגום[, עליון ואינון עשר מתלבשין בעשר
 ].לבוש עליון והמה עשר המתלבשים בעשר

 ].וכאשר עבר האדם עבירה נתפשט לצד שמאל: תרגום[ 2410
  .היינו חוה" ושיולב"שיש מקום לומר דמשמע שם ש, ה והענין"ב ד" לקמן כט ע' עי2411
כ "אח, ל" ז,'ח קליפת נוגה פרק ד" ע'ועי. ב"לו עבראשית זהר ו', א תיקונא ז"ז יב ע" ת' עי2412

', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כ מלבוש אחר מקליפות נוגה והם כתנות עור"עשה לו ג
הנחש הדבוקה עם וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי היא הקליפה חצונה שבכולם בערך 

לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד ] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע"יבדברי רבינו  לעיל' עיכן  ו.ל"עכ, הקדושה
והוא בסוד , ועורו הוא עור הערלה, ל"בשר ושם מתגליא החסד כנ' שמילה נק, גדול ונעלם מאד

יה כתנות אור ובתחלה ה, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "כתנות עור של אדה
ו " לש'עי. ל"עכ, א"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"ואח, והוא אור הגנוז, ש בזוהר"כמ

מלבד חנוך שעלה להיות (עד לעתיד לבא " כתנות עור"ב שאין תיקון לבחינה ד"א לו ע"כללים ח
  .)ומשה רבינו שזכה שקרן עור פניו, ט"שר המט

ש יעקב "פת(אפשר להחזיר לצורת האדם מה שלקח הנחש , שכן דווקא בתיקונו של יעקב 2413
 ).ולאה יג
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 והוא נפש ,ל" שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ,ש חיה טבא חיה בישא" וז,2414ולקח הברכות
  .ל"הנ

  
 לאפקא דלעילא ,האדם לא כתיב אלא אדם סתם, ויאמר אלקים נעשה אדם

 אשתלים דכר ונוקבא ,אשתלים דא כד אשתלים דא ,דאתעביד בשמא שלים
  . אלקים סטרא דנוקבא,ה סטרא דדכר"הוי, לאשלמא כלא

 והוא נסירת הנוקבא , והוא בששי,ל נעשה אדם הוא נוקבא"ר - ויאמר עד סטרא דנוקבא 
א היא גולגלתא סתימא בלא תקונין " כי כשהיא אחורי ז,2415קוניםיותקונהא בכל הת

 ,2417ועבד גולגלתא דנוקבא כלא סתימא מכל סטרוי )ב"קמא ע( ר שם"ש בא" כמ,2416דגלגלתא
ואפיק גלגלתא חדא סתימא מכל סטרוי ) א"דף רצו ע(ז " וכן בא,ש שם"כמ 2418רק בשערות

  ולכן כתיב,)א" צה עסבא משפטיםריש  (2420ל עיינין"ס עולימתא שפירתא דל" וז,ש" ע2419'כו
  .2421אלקים את הצלע שבנה אותה' ויבן ה )בראשית ב כב(

וכן ,  ולכן כתיב נעשה אדם,2422 שמלכות מקננת באופן,עולם העשיהומלכות נקרא 
ויעש רבוייא ותקונא דכלא כדקא יאות ) א"דף כ ע(בראשית ' ש בפ" כמ,נעשה הוא לשון תיקון

 ,' כו}ד"כו ע { תוצא הארץ)א יבבראשית (  שהוא, והוא בששי לאחר שנתקן הכסא,2423'כו
 יום שתיתאה דאתתקן דיוקנא דאדם כדקא  ועם כל דא עד,ש שם" כמ,2424כ נתקן הנוקבא"ואח

ש " וכאן לא רצה להפסיק סדר שלו כמ,ש" ע2425'יאות לא אתיישב בדוכתיה וכדין אתתקן כו
  .)ה ותוצא"ד ד"כב ע( לעיל

  שאמרנו למעלה,ל האדם משמע האדם הידוע"ר -ואמר האדם לא כתיב אלא אדם סתם 
 ואמר אדם סתם ,ש לעיל" כמ,וקים שקדמו שעליו נאמרו כל הפס,א" והוא ז,)ה ואמר"ד ד"כד ע(

  .שקאי על נוקבא

                                                           
י "י השבירה וע"הם הניצוצות שבירר מן השברי כלים שנפלו שם ע, ל"ז, א לה"ש ז"פת'  עי2414

 .ר" אדהטאח
 .שזה היה לאחר תיקון עולם הבריאה', ה וביום ו"ג ד" לקמן לג ע' עי2415
 והיינו ,ולכן היא גלגלתא, רת היסודהיא עטהרי '  כתר דנוקלא היתה אלאאז '  הנוק2416

  .)ב"ע רלא ע"ב(שאין בה שום תיקונים , כלומר "גלגלתא סתימא"
 .]ונעשית הגולגולת של הנקבה כולה סתומה מכל צדדיה: תרגום[ 2417
של תיקוני הפרצוף היו שם בהעלם ובסתומות ולא ' ל שכל הבחי" ר,ל"ב וז"ע רלא ע"ב'  עי2418

 .שהגלגלתא סתומא לגמרי ולא נתגלו אלא שערות, כלומר. כ"ע, נגלו בה עד אחר הנסירה
 .]והוציא גולגולת אחת סתומה מכל צדדיה: תרגום[ 2419
 .]וזה סוד נערה יפה שאין לה עיניים: תרגום[ 2420

 ,ל הצבי הזה כשהוא ישן עינו אחת פתוחה ועינו אחת סתומה"אמרו רז, ל"ז ,א"ע ל ע"ב' עי
 ועכשיו הדכורא ,ן שמאל"הויות עי' ג ה" וה,עין ימין'  הויות גי'ח ה"ג ה"עינים הם חו' והענין כי ב

 ולכן אז עינו אחת פתוחה ועינו אחת סתומה שהחסדים נגנזים ,בסוד הסירוס ומכונה בשם שינה
 ולכן נקראת הנוקבא עולימתא שפירתא דלית לה ,' והמים שהם גבורות גשמים ניתנים לנוק,הבגו

' כ משגיח מן החלונות מנקבי הדופן דנהיר לנוק" ואעפ,כוראעיינין כי אם עין אחת מקבלת מד
 וצריך , נוקבא הוא סוד עולימתא שפירתא דלית לה עיינין,ל" ז,ב"נט עשם '  ועי.כ"ע, מתמן

 והענין עמוק מאד כבר בארנו שסוד סתימו דעיינין הוא ,להמשיך לה הארה מעינים של מעלה
 .ל"עכ, סילוק אור המוחין

 .ש לאפקא"ה וז" לקמן ד'ועי. י שם מלא"שהנסירה היתה דווקא ע, היש להתבונן בז 2421
עמודא דאמצעיתא , אימא עלאה מקננא בכורסיא בתלת ספירן עלאין: ב"ז כד ע"תיקו'  עי2422

אמא העליונה שרויה : תרגום[, אימא תתאה מקננא באופן, ן"מקננן במטטרו, כליל שית ספירן
אמא , ן"ושרוי במטטרו, ספירות' ד האמצעי כולל ועמו. במקום הכסא בשלש הספירות העליונות

  ].התחתונה שרויה באופן
 .]ויעש גידולו ותיקון של הכל כראוי: תרגום[ 2423
שיצירת , כ מדברי רבינו"מתחדש א. 'שתיקון עולם הכסא קדם לתיקון הנוק, מתבאר כאן 2424

 . ע"וצ, ךד שם איתא בהדיא להיפ"ד ומה ע"ש טו ע" מבו'אמנם עי. ע קדמה לנסירה"הבי
בעולם התחתון אינו אלא כאן אילו ו,  בעשיית הכסאהנבראעצמה אדם הצורת ש כלומר 2425
 .תיקונו
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 ל"א אתעביד בשמא שלים כמש"ל ז"ר -ש לאפקא דלעילא דאתעביד בשמא שלים "וז
  . ולכן נאמר ויאמר אלקים,כ נוקבא" משא,'אלקים וייצר כו' ויטע ה )ד ואמר"כד ע(

ם כאחת א ונוקביה אשתלימו פרצופיה"ל ז" ר-ואמר כד אשתלים דא אשתלים דא 
 )ב"קמא ע( ר שם"ש בא" כמ, וכן כל תקוני גופיהם נעשין כאחת,2426שמסיימין פרצופיהם כאחת

ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר ונקיב ' תו אתפשט האי תפארת ואתתקן מעוי דדכורא כו
נ " ואמר אשתלים דו,2427'לסטרא אחרא ותקין מיעוי דנוקבא בסטרא דדינא ואתתקנו מעהא כו

ש " וכמ,ל"כמש'  ועם כל דא עד יומא שתיתאה כו,2428ל"נתקן כלא כמשי " שע,לאשלמא כלא
  . דעלמין כלהוא שהן תקונ)ב"רצא ע( ז"ר ובא"בא

השתא הוא שמא שלים כדקא יאות  -  סטרא דדכר אלקים סטרא דנוקבא ה"ויואמר ה
 , שלכן נקרא שמא שלים, ומתחלה היה תפארת כלול ברחמי ובדינא,דאתפרשו דכר ונוקבא

 ,ג" חו,א הוא בן בכור שנוטל שני חלקים" כי ז,ג"קבא שמעולם לא היתה כלילא חוכ נו"משא
 וכלא נטיל בן דא וירית כלא והאי ירית לברתא )א" ערצא(ז "ש בא" כמ, הגבורותאונותן לנוקב

תאנא האי תפארת כליל ברחמי וכליל  )ב"קמא ע( ר שם"ש בא" וכמ,)א"טז ע( ל" כמש2429'כו
 עד דאנסרו ואז כל הרחמים כלול בדכורא ,ל" כנ2430'רא ואתעבר כובדינא ואתפשט רחמי בדכו

ז שהיו כלולים ברחמי ודינא אז היו דבוקין זה " שכ,וכל הדינין כלולין בנוקבא שזהו סוד הנסירה
 ואז הוא , אז אין להם חיבור וננסרו,כ שזה כלו רחמים והיא כלא דינין" ואח,בזה בדופן אחד

 ר"ש שם בא" וכמ,ים כלא דינין והיא אלק, כלהו רחמין,ה"הוי
 ואתפשט רחמי )ב"קמא ע(

 ואתאחדו ואתפשטו ,כלהו דדינא אתאחדו בדינא דאחורוי דנוקבא אתפשטת תמן' בדכורא כו
ה ונוקבא "א נקרא הוי"דז, )א"כ ע( ש בפרשת בראשית שם" וכמ,ש"ע'  ותאנא כו,2431בסטרהא

  .ל" בפרשת בראשית שם כמשש" כמ, ששם נקראת אלקים,2432ז בירידתה בבריאה" וכ,אלקים
  

 מלכין דאתבטלו , באמה בפומיה דאמה,אתפשט דכורא ואתתקן בתקונוי
  .דינין דדכורא תקיפין ברישא בסופא נייחין דנוקבא באפכא, 2433הכא אתקיימו

 ועכשיו אמר שאתפשט דכורא ,א"ת של ז"כ דיבר בתיקון ת" ע-אתפשט עד באפכא 
  .2434ת היסוד שהוא יסוד ועטר,ואתתקן כל קו האמצעי

 והן עיקר תקונין לאתבסמא נוקבא - דאמה' ש ואתתקן בתקונוי באמה בפומי"וז
ד "א ע(ל " כמש, והמתקלא הוא ביסוד, שלא היה מתקלא, שזה התיקון בעולם התהו,בדכורא

 זכר כף זכות ונקבה כף ,והוא זכר ונקבה, )א"ב מ"י פ"ס( שהמתקלא כף זכות וכף חובה) ה דעד"ד
לשון )  דישעיה נ(ש " כמ, הוא היסוד שנקרא לשון,לשון חק מכריע בינתים ו,ג" חו,חובה

 בסוד ברית הלשון )א וידוע"טו ע( ל" כמש,)ד"ח לד ע"ז( כידועה "נו' למודים בסוד למודי ה
 שהוא יסוד ומלכות , והוא אמה ופומיה דאמה,נ" והמכריע צריך שיכלול שניהם זו,וברית המעור

  .כידוע
                                                           

' שהנוק, הכללי' הפרטי לנוק' שמחלק בין הנוק, א כלל יז ענף ד אות ד"ו כללים ח" לש' עי2426
א "הכללי לעולם מצויה למטה מהז' אמנם הנוק, א הפרטי יחד"הפרטי לעולם נמשכת עם הז

 .ליהכל
ונתפשטו רחמים בזכר ' עוד נתפשטה תפארת זו ונתקנו המעיים של הזכר וכו: תרגום[ 2427

 .]ועבר וניקב לצד השני ותיקן מעיים של הנקבה בצד הדין ונתקנו מיעיה
 .א"בשם זהר בראשית דף כ ע 2428
 .]והכל לקח הבן הזה וירש את הכל וזה ירש את הבת: תרגום[ 2429
 .]'ונתפשט הרחמים בזכר ועבר וכו,  ברחמים ודיןתפארת כלולה, למדנו: תרגום[ 2430
כל הדינים אחזו בדין של האחוריים של הנקבה ' ונתפשטו רחמים בזכר וכו: תרגום[ 2431

 .]ונתפשטו שם ונתאחדו ונתפשטו בצדה
 .דהיינו ביום הרביעי והוא לפני הנסירה 2432
דיין אין פרצוף ה וממילא ע"ע בדבריו שמשמע שעד לנקודה זו עוד לא היה תיקון המ"צ 2433

ה מלכי יושר ומלכי "ה, 170ל הערה "מיני מלכים שמתו כנ' שיש ב, אלא עומק הענין הוא, א"ז
ויש מלכין קדמאין , שיש מלכין שאנו מתקנים כל רגע ורגע והמה מלכי היושר, ל"ממילא י. עיגולים

 .ב"א וע"א דף ב ע"ה ח" עוד בביאור הענין בדע'ועי. יגוליםה מלכי הע"ב ה"שנתקנו במע
והוא גופא הזרע היורד מהמוח עד ליסוד , דהיינו שהללו כוללים את כל המשך קו האמצעי 2434

 .כהכנה לזיווג
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  . וכאן הוא התיקון- דאמה ש באמה בפומיה"וז
 מלכים מלכין הקדמאין 2435ל שמנה"ר - הכא אתקיימו }א"כז ע {ש מלכין דאתבטלו"וז

ותאנא ) א"דף קמב ע(ר "ש בא" כמ, כאן אתקיימו בסוד מלך הדר שהוא פומיה דאמה,דמיתו
 , מי זהב רחמי ודינא,2436עד אתבסמו ואתכלילו דא בדא' בצניעותא דספרא אתפשט דכורא כו

 תאנא בצניעותא בדף קלה ו, עד ואתתקנו עלאין ותתאין,וכד אתחברו אתבסמו) א"קמג ע (וכן
 ואלה המלכים אשר )א" ערצב(ז " ובא,'עד דייתי תקונא דאדם כו' דספרא עתיקא דעתיקין כו

י חסד " כאן נתקיימו ע, והוא בפומיה דאמה,וכתיב צדיק כתמר יפרח' הדר ודאי כו' מלכו כו
 , ואתגלייא האי פומיה דאמה, ולכן לא נתקיים העולם עד שבא אברהם חסד,דאתגלי בפום אמה

זעירא '  ושם ה,)ט" פב"יפר "ב(ת בהבראם אלא באברהם " א,ואז נתקיים העולם בהבראם
ל " ר,אם לא בריתי יומם ולילה )ירמיה לג כה( ש" כמ, ושם נתקיים העולם,כידועפומיה דאמה 

 שהוא לשון חק מכריע , חקות שמים וארץ לא שמתי,לה שמחבר יומם ולי,ברית פומיה דאמה
  .ש"ע )ה ספרא"ב ד"ע' א( א"ל פ" וכמש,ל"בינתים כנ

ותאנא בצניעותא דספרא דכל ) ב"דף קמב ע(ר "ש בא"כמ -' ואמר דינין דדכורא כו
ק נתצמצם " והענין כי בקו האמצעי דע,עד ואתתקנו עלאין ותתאין' דינין דמשתכחין מדכורא כו

א " ורישא דז, וצמצום הוא דין,ת ויסוד ומלכות ונשארו ביסוד"טיבורו ולמטה מחצי תהאור מ
 ,כ דין" הוא ג, עומד נגד מלכות,שהוא גופא דילה'  וכן סופא דנוק, לכן הוא דין,ת"הוא בחצי ת

  .2437 ששם המים הם רחמים,ק"א ורישא דנוקבא עומדים נגד יסוד דע"וגופא דז
   
  .זעירא בגווה אשתכח'  י,טפו שקיעיןה קונטורין דקיטורא בע'י'ו
 כידוע שהוא שבט ברזל , קנטורין הוא כמו קנטר של בנאי-ה קונטרין עד אשתכח "וי

  .)ג"מד "יפמ כלים "ם פיה"רמב(
ל " ר,2438 וצר כל קטורין של ולד בדמות הנואף,כמו בכל קטורין של אביו - דקיטורא 

וירד אליו ) ב"דף ו ע(ש בהקדמת הזוהר " כמ, שהן מכונין בשבט ברזל,כאן כללות כל הגבורות
  .גבורות' ל כללות ה" ור, בדינא קשיא,בשבט

 כמו , שכחות הגבורות עשו השקיעה שם בה,2439ל בערוותה"ר - בעטפוי שקיעין 
 , והשקיעה2440 שהן סוד הצמצום, כן הגבורות עשו שקיעה,שהחסדים הוציאו את אמה שלו

 אתפשט סטר גבורה מאינון גבוראן ,ה דאוכיון דאתפשט אמ) א"דף קמב ע(ר "ש בא"וכמ
'  כסותאן דכל גופא דנוק, וארשים בערייתה, באתר חד, ואשתקע בנוקבא,בשמאלא דנוקבא

ובההוא אתר אקרי ערוה דכלה לאצנעא אתר לההוא אמה דאיקרי חסד בגין לאתבסמא גבורה 
 אתבסם דא דא דכליל חמש גבוראן והאי חסד כליל בחמש חסדים חסד ימינא גבורה שמאלא

  .2441'בדא ואקרי אדם כליל מתרין סטרוי כו

                                                           
 ).כ בסוף וישלח"ודלא כמש(כ בדברי הימים "שמת אף הוא וכמש' כולל הדר דנוק 2435
 ]עד שנתבסמו ונכללו זה בזה' ט הזכר וכונתפש, ולמדנו בספר הצניעות: תרגום[ 2436
 .ד"גילוי המהוא  שם שכן 2437
ועין נואף ) איוב כד(ד "א כמעשה ארץ מצרים הה" ד:ב"יפג "כפ ויקרא רבה פ"והוא ע 2438

שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים אמר ריש לקיש שלא תאמר שכל מי שהוא 
נאמר ועין נואף והנואף הזה יושב ומשמר אימתי נשף בגופו נקרא נואף נואף בעיניו נקרא נואף ש

בנשף בערב יום והוא אינו יודע שיושב בסתרו של עולם זה ) משלי ז(בא אימתי ערב בא שנאמר 
 .שלו בדמותו בשביל לפרסמו] ו" מהרז–ציורים וצורות [ה צר כל קטורין "הקב

 . במקורה'פי 2439
א " לעיל כז ע'ועי, ס"ום הראשון דאור א דוגמת הצמצו שזה,א"א מא ע"ה ח"ו דע"לש'  עי2440

  .ה ואמר"ד
, נתפשט צד הגבורה מאלה הגבורות בשמאל של הנקבה, וכן שנתפשטה אמה זו: תרגום[ 2441

ובאותו המקום הוא , כסות של כל הגוף של הנקבה, ונרשם בערותה', ונשקע בנקבה במקום א
כדי לבסם גבורה זו הכוללת , שכן הכל להצניע מקום לאותה האמה שנקראת חסד" ערוה"נקרא 

ונתבסמו זה בזה ונקרא . גבורה שמאל, חסד ימין, ואותו חסד כולל חמשה חסדים, חמש גבורות
 .]'צדדים וכו' אדם הכלול מב
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 בעטרת שלה ,זעירא הוא יסודה'  שי,ל בתוך ערייתה" ר- זעירא בגווה אשתכח ' ואמר י
  .כידוע 2442 כן הוא בה,ד אתגלי בפומיה דאמה" וכמו שיו,כידוע

 מיכה ז( משוכבת חיקך ,) זדברים יג( כמו אשת חיקך ,2443ל בחיקה"ר -ואמר בעטפוי 
 ,ל"קורא שם כסותאן דכל גופא כנ )א"קמב ע( ר שם"וכן בא)  גיב' שמואל ב(חיקו תשכב וב) ה

'  והוא ו,ה"הוא צירוף וי'  שא,ו"צרופים של יה' ל כאן הוא צירוף מו" ר,ה"וזהו שאמר וי
  .זעירא בינתים'  י,נוקבא'  ה}ב"כז ע {,דכורא

  
 דזוהמא אתקנין  וקינא, אתא חויה על נוקבא, בעא עתיקא,אי אתבסמו דינין

 קינא ,ותהר ותלד את קין) בראשית ד א( דכתיב , למעבד מדורא בישא,בגווה
  .דמדורא דרוחין בישין ועלעולין וקטפורין

  ובזה נכלל כל הפרשה של קין והבל עד, עכשיו מבאר סוד קין והבל-אי עד וקטפורין 
 לבאר בזה הפרשה למטה  משום שרוצה,' א, וכתב זה כאן,זה ספר תולדות אדם) בראשית ה א(

 וקין הוא קינא דמדורין ,ש למטה" כמ, והוא בזאת הפרשה, באדם2444האיך תלוין כתרין תתאין
  ועוד משום שרוצה לבאר כללות התבסמות וחבורא דלהון כמו שסיים את הפרק,ו"בישין כמש

 )א"קמב ע( ר שם"ש בא"וכן התחיל התבסמות כאן באמה ובערייתא דאמה מבסם לנוקבא כמ
 ודא הוא דרגא דמבסם , ואקרי יסוד,אמה דדכורא סיומא דכל גופא) א"דף רצו ע(ז "ובא, ושם

  .ש"ע' לנוקבא כו
 ,2446 וחבר לון,2445ל שרצה לידע אם אתבסמו"ר -ואמר אי אתבסמו דינין בעא עתיקא 

 שהוא סוד הדינין ויצא קין לשון קינא ,2447 לכן חויא בא עלה,והואיל שלא נתבסמת עדיין
 , והוא קינא דלהון,א" ושם הן מדורין בישין דס,דתהומא רבא'  שקין הוא בנוק,שיןדמדורין בי

עד חד לסטרוי וחד ' ק למחזי כו" בעא ע,ותאנא בצניעותא דספרא) א"דף קמג ע(ר "ש בא"כמ
 ותאנא כלהו מרוחא דשמאלא דלא אתבסם עד ולא מתדבקאן בכללא )ב"קמג ע( ושם ,לסטרוי
ר " שעיילין בנוקבא דת,ש שם" וקין הוא מדורא דלהון כמ,ועלעולין והן רוחין בישין ,2448דגופא

   .'ש קינא דמדורא כו"וז, ל"כנ' לאתדבקא בההוא כו
 ההוא זוהמא דקבילת מנחש הוה ,2449ש"ל כמ"ר -ואמר וקינא דזוהמא אתקנין בגווה 

מכשכש במעהא ולא אשכח אתר למשרי בגווה עד שבא אדם עלה ואז באותו זרע אתקנין ביה 
הוא זוהמא שלא היה לו גוף לההוא זוהמא שקבל מנחש עד שמצא הזרע דקין ושם נכלל בגוף ה

 אל דינא דקין דתהום רבה' בנוקוכן ההוא רוחא דשמאלא אזלא וטאסא בעלמא עד דעיילא 
  .2450ל"לאשתכחא גופא לאכללא בגווה כמש

                                                           
 שאין גילוי לחכמה עצמה אלא רק ,ד"ב כא ע"ה ח"ו דע"לש'  ועי).ו"לש(א " לו עבאזהר '  עי2442

א פא "ו כללים ח"לשוכן הוא ב .בפומא דאמה' גמת י דוה"דהוי' י ששורשו בי"דאדנ' יבברידתה 
שזהו , א"ב נא ע"ו כללים ח" לש'ועי. 'ה כמה דה"ג ד"א יג ע"ש שמציין לפ"וע, א"פג עוכן שם ב "ע

כ במדרש שאור של "א דהיינו מש"א פג ע"ו כללים ח" לש'ועי. 'ר דנוק"והתיקון הוא ט' כתר דנוק
ע התחתון "וכן ג, ע"דאצילות מכונה ג' שכן יסוד דנוק, )ה"לשמות רבה פ(יום הראשון נגנז בגן עדן 

 .יסוד דמלכות דעשיה, הוא אצילות שבעולם העשיה
 .האמור בכתוב באשה הכוונה למקום הזיווג שבה" חיק"כל  2443
  .ב"ע קנא ע" שם שהבאנו את דברי ב'ועי, כ"ה ע"ב ד"כו עלעיל ' עיו .א" דהיינו דסט2444
 והנה עלה אם עדיין הדינים דאצילות ממותקים או לא ק לראות "אחרי החטא רצה ע 2445

 ולכן רצה להבחין את ,י החטא דעץ הדעת גם עד עתיקא קדישא"ההתעוררות דהגבורות שנעשה ע
 וחיבר את ,י ההתעוררות שנעשה בו עלה ברצונו לזה" כי ע,אופן התבסמות הדינין עד היכן שמגיע

ב קמז "ה ח"דע (בא דינא תקיפא דינא קשיאן יחד ומשום שלא נתבסמו נפק מסטרא דנוק"הזו
 .)ש"עיי, א"ע

 .הזיווג הוא בכדי שהאחד יבסם את השני שתכליתב "ר קמב ע"אד'  עי2446
  .א שהנחש בא על חוה"כ שבת קמו ע"כמש 2447
 .]ולא נדבק בכלל הגוף' כולם מרוח שמאל שלא התמתק וכו, ולמדנו: תרגום[ 2448
א "ש סט ע"ח שיה"ג וז"ח בראשית סתרי תורה י ע"ו עוד ז' ועי]ב"פג ע [ד"ח עסח רות " בז2449

  .)ו"לש(
שתיקונה היה לפרוש מאדם הראשון ולהוליד רוחין ושידין , ב"ד וע"ב קמז ע"ה ח"דע' ע 2450

וכן חוה היו רוחות הזכירם מתחממים ממנה והיו מולידים ממנה , ז דחזי לאונסיה"ולילין על ידי ש
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  .ל" כמש2451ל לההוא רוחא דשמאלא" ר-למעבד מדורא בישא 
  .2452'כשבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא כו )א"שבת קמו ע( ש"כמ - ואמר דזוהמא 

 שהיכלות שלהן , ואמר דמדורא,ל קין לשון קינא"ר -ואמר ותהר ותלד את קין קינא 
ש " כמ,דרגין' א ז"שמהן דס' מדורין ז'  והן ז)א"לח ע( ש בפרשת בראשית" כמ,נקראין מדורין

כתרין אינון ' תאנא י) א"דף לח ע(בא ש בפרשת " כמ, ועיקרן הן שלש)ריש הפרק( ה"לקמן פ
דרגין ' לתתא כגוונא דלעילא וכלהו סתימין בתלתא אלין דאמרן ותלת קשרין קשירו בהון על ג

תאנא תלת קשרין אינון דכל שאר מתקשרי בהו ) ב"מב ע( וכן ,2453'די בהון עבדו דישראל כו
 והן תלת דרגין דנפקין , ולכן אמר כאן תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין וקטפורין,2454'כו

 )א"רפט ע( ז"ובא )ב"קלז ע( ר"ש בא" כמ,מחוטמא תלת שלהובין תננא ואשא וגחלי דנורא
 ותלת גווני דעיינין למרתת ,ר שם"ש בא"והן אף וחימה ומשחית כמ, )ה ואמר"ג ד"כג ע( ל"כמש

ורין הן  וקטפ,כד נטיל גסטרא אתעביד לתלת רוחין )א"לו ע( ה"ש לקמן בפ" וכמ,2455קמייהו
ח כד " ת)א"דף מח ע( ש בפרשת בראשית" כמ,2456א"שדין הן ניצוצין דלהטין ודעכין שמתין כב

דתהומא רבא ' ואעלין בעינא דריחייא דנוק' וכל רוחין ועלעולין ושדין כו' אתקדש יומא כו
  .}ג"כז ע {ש וזהו קין" ע2457'כו

כיון ) א"קמג עדף (ר "ש בא" כמ, והוא אתבסם יתיר,2458והבל הוא מדוריה בימא רבא
קמג ( ושם ,ל"ש כנ"ע'  כו2459 בתר דא ואפיקת אחרא בסימא יתיר,דנפק אתחלשת ואתבסמת

קכו ( ט"סיקון ש בת" והוא כי הנחש תרין דרגין וכמ,' וברוחא דאקרי הבל דאתבסם יתיר כו)ב"ע

וכנגדן  , ובתרין דרגין אלין בא על חוה, והוא נגד בקדושה יסוד ועטרת היסוד,ערל ובת זוגו )א"ע
לבתר אולידו ברא קדמאה ברא ) ב"דף לו ע(ש בפרשת בראשית " וז,יצאו אלו שנים קין והבל

י מאי דכתיב ויהי " ושם אר, עד ורשעים וחייבי עלמא2460דזוהמא הוו תרין אתו עלה דחוה
ה "א ד"לא ע( ד"ויתבאר הכל לקמן פ' כד אתא כו'  בנוי דקין הוו כו)א"ז על(וכן ' בהיותם כו

  .)והענין
  

                                                                                                                                                                      

א "ר קמג ע"והוא הכתוב באד[, )יו אסורים כמו זבה ונדהוכל זמן שהיו נאחזים בהם הזוהמא אז ה(
 עתיקא קדישא למחזי אי אתבסמו דינין ואתדבקו תרין אלין דא אותאנא בצניעותא דספרא בע

והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ) בראשית ד(דכתיב , דא ונפק מסטרא דנוקבא דינא תקיפאב
 וחויא תקיפא ,למסבל משום דלא אתבסמתולא הוה יכיל עלמא ' ותלד את קין ותאמר קניתי וגו

על אף שבכל אדם זה היה פגם גדול ]. כ לא הוה יכיל לאתבסמא" ובג,אטיל בה זוהמא דדינא קשיא
כ שת והלואי "אבל לאדם וחוה היה זה לתיקון כי על ידי זה נדחה מהם הרע לחוץ והולידו אח

ורק על ידי יש ליצר  .ר החטאשעשו כל מתחילה שלא הזדווגו בלידת קין והבל שהיה תיכף אח
 .הרע מדור אצל אדם בתוך גופו ולא מבחוץ

 .ב מוזכר לעיל"ר קמג ע"והוא מאד 2451
מ עלה למעלה "הס' אלא שקלי, ו לומר שזה היה ממש כפשוטו"א שח"ב קמז ע"ה ח" דע'עי 2452

 ושם הוא, כ צירופי שם אלקים"הוא מק' שכן שורש הקלי, דאצילות' ואחז במקום היסוד דנוק
 .מקורם
בשלשה . וכולם סתומים, עשרה כתרים הם למטה כפי הצורה של מעלה, למדנו: תרגום[ 2453

 .]'מדריגות שבהם עשו ישראל וכו' ושלשה קשרים נקשרו בהם על פי ג, אלה שאמרו
 .]'למדנו שלשה קשרים הם שכל השאר נתקשרו בהם וכו: תרגום[ 2454
 .ב שמפרש עניינו שהם דינים" לעיל כג ע' עי2455
 .כבני אדם 2456
ועולים ' וכל הרוחות והעלעולים והשדים וכו' כאשר נתקדש היום וכו, בא וראה: תרגום[ 2457

 .]'בעין הרחיים של הנקבה של התהום הגדול וכו
 לעיל 'עישכן , ע"לכאורה צ ה בינה"כ כאן שימא רבא עניינו חכמה לגבי תהומא רבא ה"מש 2458

והנראה אולי ליישב שכאן בעניין . ב"ר קלז ע"דוכןהוא מפורש בא, ס"ב שימא רבא הוא המו"יא ע
והוא גופא שורש הרע , ס שבעולם הבריאה הוא חכמה דבריאה"ומו, ע"דקין והבל הרי עניינו בי

  .שלבסוף יתחבר לטוב ליתקן
 .]ואחרי כן הוציא אחר בתיקון נוסף, נחלש ונתמתק, כיון שיצא: תרגום[ 2459
 .]שנים באו על חוה, ומאהבן של ט, אחר שהוליד בן ראשון: תרגום[ 2460
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 , אתכללו בפרט וכלל,בכלל ופרט) י בתרין"נ(ין ִרְתאתקין ביה בהאי אדם ִּכ
  . דא אתפלג בסטרוי, ימינא ושמאלא,שוקין ודרועין

 )ב"כה ע( ש לעיל" כמ,נ" עד עכשיו פירש קו האמצעי של זו-אתקין ביה עד בסטרוי 
 והוא נפש בנוקבא ,נ" זו, חיה תתאה, שרץ נפש חיה חיה עלאה,ק"ישרצו המים שהוא יסוד דע

 ואמר שרץ נפש הוא חיה טבא חיה בישא שנכלל בריאה בנוקבא ,2461י" כלומר ח,א"חיה בז
א "כז ע( ל" אתפשט באמה בפומיה דאמה כנ2462י החסדים"כ ע"ואח, )ה חיה"ב ד"כו ע( ל"כמש

מהו ויקרא קרא וזמין ' ויקרא אלקים וגו) ב"דף טז ע(ש בפרשת בראשית " וכמ,)ה בעטפוי"ד
 דעליה קיימי ,א מהאי אור שלים דקיימא באמצעיתא חד נהירו דאיהו יסודא דעלמאלאפק
עאל ' דימינא כו' י עלמין דאיהו יום מסט"א אתפשט יסודא ח"הוא אור אשלים עדה ומ,עלמין

ימינא בההוא עמודא שלים דבאמצעיתא כלול ברזא דשמאלא וסליק לעילא עד נקודה קדמאה 
 דהא לית זרעא דאזדרע בר , זרע קדש2463נקודין חולם שורק חירקונטיל ואחיד תמן חילא דתלת 

ל " ור,2464'כ אקרי כל דאחיד כלא כו" ובג, ואפיק יסודא דעלמא,א" דאתחבר כלא בעד,ברזא דא
מ " ולכן בכ,ת והן ענפיהם"ה נכללין בחג" ונ,ת"ח עיקרן שלשה שהן חג" כי ה,ח"שכולל כל ה

כו ( ל"ג תלת שלהובין כמש"מא ששם קיבוץ כל ה וכן בגבורות לכן מחוט,ל"עיקרן שלשה כמש

ח שנוטל " והן ה,2465 והן שלש טפין שבאין ממוח,ת"וכן כאן עיקרן חג, )ה ואמר"ד ד"ע
 ,'סליק לעילא עד נקודה קדמאה כו )ל"זהר בראשית טז הנ( ש" וכמ,כידועח " ששם ה2466מחכמה

' א אשתלים כו"ההוא עדדהוה ביה דכיון ד' א מההוא תוספת נהור"ואמר שם יסודא אחיד בעד
ג שקיע " וכן בנוקבא מקיבוץ ה,2467'ומההוא תוספת דחדוה נפיק יסודא דעלמין ואקרי מוסף כו

                                                           
 .ב"לעיל כו ע'  עי2461
 .י ולא מת"ואז היסוד נהיה לאבר ח, ה"דהיינו החסדים דאור החדש משם מ 2462
א על "בבהגר' ועי. טיפין ממוחא' גהם הק "חשנקודות ' ב שהג"ח יז ע"א על תז" בבהגר' עי2463

' אביו נותן ה) א"נדה לא ע (,'גן ושותף ה" זו,בכל דברן הוא  וכ,ל" ז,ד"ד עדף ' א אופן ד"מא "פ י"ס
ה הוא " אהי,י"ה ואדנ"שמות המיוחדין הוי'  וכן בספירות ג,'ת י"ושותף השלישי השי' דברים וכו
 וסודן ,כ במאמר כל העשר" וניתנו ג,ספר וספר' נגד ה' ה בלוחות ה" וכ,ב" ומילואן ל,'שותף הג

ובך אתחיל ' כל יחודי וכו) ב"ת הזהר ג עהקדמ(ש " כמ,'ן ויחודן בא" לכן הכל זו,'שנברא העולם בב
ג לא "ה ואנשי כנה" ולכן מרע,ר" והיא המתקלא ומתנהג העולם בחד,'ושם היחוד וכו' אנכי כו

' הק' ע[ק "חשנקודין '  דאזדרע בג,' והתחלת כל דבר בג,'וכו] הגיבור והנורא[ הגדול ,'אמרו אלא ג
ח יט "תז' עי(ל "ש בסוד החו" והן אמ]א"ח עז "ומקורו מת, לאדרא שכותב שזה חולם שורק חירק

 ,' ויעש כו, וספר המעשה, ספר במחשבה וזהו וירא אלקים כי טוב,והן מחשבה ודיבור ומעשה) ב"ע
 .ל"כ ע, אומר ועושה וסיפור ויאמר,ב"והן בחו
קרא והזמין להוציא מאותו אור שלם שעומד , "ויקרא"מהו '  ויקרא אלקים וגו:תרגום[ 2464

ומאותו אור השלים העמוד , שעליו עומד העולם,  הראשון שהוא יסוד העולםבאמצע האור
עולה ימין באותו עמוד שלם ' שהוא יום מצד ימין וכו, התפשט יסוד חי עולמים, האמצעי

שבאמצע הכלול בסוד שמאל ועולה למעלה עד הנקודה הראשונה ולקח ואיחד שם כחד שלש 
 אין זרע שנזרע חוץ מרז זה שהתחבר הכל בעמוד שהרי, נקודות חולם שורק וחירק זרע קודש

 .]שמאחד את הכל" כל"האמצעי והוציא את יסוד העולם ובגלל זה נקרא 
  .ה דכתיב"א ד"לעיל טו ע 2465
 בענין 2616 לקמן הערה 'אבל עי. ד ולא מחכמה"חסדים נוטל מחב' דלעיל נתבאר שה, ע"צ 2466

כ " במש'עי. 'ת וכו"והם מתמצים בגוף וזה חג, ד הם בחכמה"ואז מובן שכל החב, ד"קוצין דיו' ג
יא (ח " בלשון תז'ועי). ד"ע' ה ודע עד ה"ב ד"ה ע(י באריכות בעניין זה "ל במאמרי רשב"האריז

 בההוא חוט דאיהו כריכו דילה דבה צריך לארכה לה עד דסליק לה עד עלת כל עלאין ונחית): ג"ע
בה לקבלא צלותהון זכאה איהו מאן דסליק תלת צלותין לגבה בתלת נקודין דסגולתא דמנהון 
אתמשכו תלת טפין דתלת מחין עלאין דכד בר נש אתמשך זרע מנה אלין טפין דאתמשכו מנה אנון 

שבה צריך להאריך , באותו החוט שהוא הכריכה שלה: תרגום[משופרי שופרי דמחא מבחר מכלא 
' אשרי מי שמעלה ג, ה לה עד לעילת כל העליונים ויורד בה לקבל את תפילותיהםאותה עד שעול
טיפות של שלש המוחות העליונות ' שמהם נמשכים ג, הנקודות של הסגולתא' תפילות לגבי ג

שכאשר האדם נמשך זרע ממנו אלה הם הטיפות שנמשכו ממנה הם מהכי טוב של המוח המובחר 
 .ב דכתר"אלה הם כח' ינו שגכ שם רב"מש' ועי. כ"ע, ]מכולם

ואמר שם יסוד אחוז בעמוד האמצעי ' עולה למעלה עד הנקודה הראשונה וכו: תרגום[ 2467
ומאותה התוספת ' מאותה תוספת הארה שהיתה בו שמכיון שהוא העמוד האמצעי משתלם וכו

 .]'שמחה יוצא יסוד של עולמות ונקרא מוסף וכו
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 2468' גוף וברית כחד חשבינן והוא בין בדכורא בין בנוקב)א"מ עקב רעט ע"רע( ש" וז,בה יסודה
קבא ואשתלים ועכשיו מפרש דרועין ושוקין דדכורא ונו, )ב"כה ע( ל"והכל כליל בנפש חיה כמש

  .כל פרצוף שלהן
 בכלל ופרט ,ל כתרין" צ,ל כללא דדכר ונוקבא בתרין"ר -ואמר אתקין ביה בהאי אדם 

 ואמר , ומפרש והולך מה הן כלל ופרט ופרט וכלל, אתכללו בפרט וכלל הן שוקין,הן דרועין
  .שוקין ודרועין ימינא ושמאלא

ינא ושמאלא של שני הדרועין ל בדרועין ושוקין ימ"ר -ואמר דא אתפליג בסטרוי 
דף קמב (ר "ש בא" כמ, כי אינן מחוברין אלא בקו האמצעי,ושוקין אתפלגו ואינן מחוברין שם

כ אתדבקו אתתא בדכורא בסטרוי מתפרשין בדרועין בשוקין דרועא דדכורא חד ימינא "ע) א"ע
  .2469'וחד שמאלא כו

נהורין '  כד אתתקן אפיק ט)א"ח עדף רפ(ז "ש בא"כמ  הוא,וענין כלל ופרט ופרט וכלל
ק אשתכח " האי ע)ב"רפח ע( ואמר שם ,' תלת רישין אתגלפו דא לגו מן דא כו, ואמר שם,'כו

' כד אתנהיר נהיר ממזלא יקירא אתנהירו ג) ב"דף רפט ע( ואמר שם ,' רישין כו}ד"כז ע {בתלת
ק תלת רישין "ה דעכמ'  ובמזלא תליין ואתכלילן כו,רישין עלאין תרין רישין וחד דכליל לון

 וכד אתנהרן תליין כלהו דא בדא בתלת רישין תרין מתרין ,מתעטרן ביה הכי כלא בתלת רישין
וכד ) ב"רצב ע( וכן ,'א כו"ואלין תלת מתפשטן לז,  ואמר שם,ש" ע2470'סטרין וחד דכליל לון כו

טרא דא אתחברו תרווייהו ואתכלילו דא בדא נפיק גולגלתא חד תקיפא ואתפשט בסטרוי דא בס
 כך כלא אזדמן בתלת רישין כמה ,ק תלת רישין אשתכחו בחד" כמה דע,ודא בסטרא דא

 כי ,ת"א ודעת הן חג" ותלת דאו,כידועב "ק הן כח" תלת רישין דע,פ תלת" והן ג,2471דאמינא
בחללא  )ב"ז רצב ע"אד( ש" והן תלת מוחין כמ,ק"י דע"א בנה" ותלת דז,כידועק "שם מקומם בע

 וגולגלתא דנוקבא הוא מלכות ,כידוע והן כלולין בגלגלת ,'ין תלת נהורין כודגולגלתא נהיר
א נכלל כל "ת דז" לכן בת,ס" וידוע שבעשירית נכלל כל הע,א"ת דז" ומקומה בת,ס"משלמת לע

ה " לכן כל הוי,2472דאשלים לכל סטרין'  והבריח התיכון כו)שמות כו כח( ש" וכמ,ס בכלל"הע
 וזהו ,ה והוא ידוע" נקרא בשם הוי2473 והוא,ה"אותיות הוי' כלל בדס נ" וידוע שכלל ע,נכלל בו

חמש כנגד חמש  )ג"א מ"פ( י"ש בס" וז, ובפרט בידין עשר אצבעות,ת"ס בכלל בגופא בת"ע
ש "ת הוא לישן סתים לאימא כמ"כי ת 2474 ואמרנו לעיל,וברית יחיד מכוון באמצע במלת הלשון

והן ספר וספר וסיפור וסיפור כולל שני , )א"א ע( לש לעי" והמכריע כולל שני הקצוות וכמ,א"בפ
 וסיפור ,ידים חמש נגד חמש'  והן נגד לוחות הראשונות ספר וספר הן שני לוחות נגד ב,הספרים

ת " כי ת,ט"ל ופר" וזהו בכל,2476כידועת נקרא אחד " ות,2475הוא עשרת הדיבור במאמר אחד

                                                           
כ "ג' ג בצד הנוק"ה ה"ת נ"וכן חג, דים ביסודח בצד הדכר מתאח"ה, ה"ת נ"דהיינו חג 2468

 .'מתאחדים ביסוד דנוק
ימין ' א, כ התדבקה אשה בזכר שבצדו מתפרשים בזרועות ושוקים זרוע של זכר"ע: תרגום[ 2469

 .]שמאל' וא
הכולל ' שני ראשים וא, ראשים עליונים' כשמאיר הארה ממזל הכבוד מאיר ג: תרגום[ 2470

וכאשר . ראשים' ראשים כך הכל בג' ק מתעטר בג"כמה שע' וכואותם ותלויים במזל ונכללים 
 .]הכולל אותם' ראשים שתים משני צדדים וא' תלויים הכל זה בזה בג, מאיר

חזקה והתפשטה ' ויוצאת גולגולת א, וכאשר מתחברים שניהם ונכללים זה בזה: תרגום[ 2471
ראשים כמו '  כך הכל מזדמן בג',ראשים נמצאים בא' ק ג"וכמו שע, זה בצד זה וזה בצד זה, בצדו

 .]שאמרנו
 לא הוה שלימו עד אור :שונו באורךלהו  וז,א" קסז עתרומהלשון הזהר לשון זו מקורה ב 2472

 כדין אפריש מחלוקת דימינא ושמאלא, וכיון דאתא תליתאה דא, דאשלים לכל סטרין, תליתאה
כך , כיון שהגיע שלישי זהו. לא היתה שלמות עד האור השלישי שהשלים את כל הצדדים: תרגום[

 ].התפרש מחלוקת של ימין ושמאל
 .ת"ת 2473
הוא הרי דעת ויסוד דהיינו דעת המתפשט הקו של  היינוהנתבאר שש ש"עו. ג"טו ע 2474

 .ת"פנימיות הת
  .י שמות כ א" רש' עי2475
  .ת נקרא אחד רק כאשר הוא בזיווג עם המלכות"א ששם נתבאר דהיינו שהת"ז צד ע"ת'  עי2476
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ל "ט וכל"ופר, היכל אהבה והיכל זכות וכן בהיכלות היכל הרצון עליון מ,2477כידועג "גבוה מחו
א"זהר בראשית יז ע(  ויסוד הוא אחרון ונקרא כל,2479כ חמש נגד חמש" ג2478הוא בשוקין

2480
(, 

  .ל"ט וכל" זהו פר,כולל כולם
 ,ס דקדושה"הוא כתרין עלאין הן ע -ואמר אתקין ביה בהאי אדם כתרין בכלל ופרט 

זהר ( י לבר מגופא" אבל נה, גופאת כי עד שם נקרא"שהן בכללא דאדם שאדם נסתיים בת

 ובו , כי הוא האחרון מכללא דאדם,ת נקרא אדם" לכן ת, ואינן בכללא דאדם)ב"בראשית כא ע
ש " וז,ל"ט וכלל כנ" שהן פר,י" נכללו בנה2481ס דלהון" וכתרין תתאין ע,ל"נתכללו כולם כנ

' ותתאין לעילא כוש חמינא עלאין לתתא " אר)א"ג עדף קמ(ר "ש בא" וכמ,אתכללו בפרט וכלל
א הן שני " וכללא דס,ש כל המאמר עד סופו"עד מעילא ותתא ומנייהו ידעי דקאמרי להו ע

 והן מראות נגעים ,נוקבין מרוחא דשמאלא דלא אתכללו באדם'  שהן קין והבל וב2482מרגלים
ן  דכורין בשוקין דדכורא ונוקבין בשוקי, והן נאחזין בשוקין דדכורא ונוקבא,שנים שהן ארבעה

 ,)א"קס עזהר ויצא (  בסוד צלמות צל דכורא מות נוקבא,א נקרא מות" וידוע שנוקבא דס,דנוקבא
דנוקבא אלא '  ואף שנאחזין בדכורא כולם נאחזים בסט,)משלי ה ה(ולכן רגליה יורדות מות 

 שממית בידים תתפש ,כידוע שהן נגד שוקין דדכורא , שוקין דדכורא והוא בידין דנוקבא2483נגד
' תרין בנין כו) ב"דף ס ע(ש בפרשת אחרי מות " וכמ, דכורין בידהא ונוקבין ברגלהא,)כח שם ל(

כח  { וכולן נאחזין בטופרי דידין,מתחות סטרי אברהא והן בידהא תרין בנות בתחות רגלהא
 והכלל כי הן נאחזין ,2485'ש שם ואלין מתאחדן בטופרי דההוא ערסא כו" כמ,2484 ורגלין}א"ע

ת הא מלאכין קדישין דליתנהון "וכ ר שם"ש בא" וז,ישין נאחזין בידין ומלאכים קד,בשוקין
 שלכן ,ת ששם גופא שישראל באין מהם"ל שאינן באין מקו האמצעי ת" ר,'בכללא דגופא לא כו

                                                           
א על "בבהגר' ועי, תאחמתאחדים למציאות א " שכל העד,ג"א נה ע"ו ביאורים ח"לש'  עי2477

אם כן . ' והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א,ל"וזה ביה איהו "א ד"פא עז "ת
  .ת גבוה מהחסד והגבורה כוונתו כדברינו שהוא מתאחד עם הדעת"כשרבינו כותב שהת

  .למטה מהקצוותמקומה  ,א"העדהוא הרי  ,י ששם הכלל" דהיינו נה2478
איך יתכן לומר , ז יקשה"אמנם לפ). ג"י ו ע"א על ס" בבהגר'עי(דהיינו אצבעות רגליו  2479

' ח נקודות ג"אמנם יעויין ע. הרי לעולם אין היסוד למטה מהרגלים, שהיסוד תחתיהם ככתוב כאן
ה רישי הגביז האמא משא, א"ה אינו אלא בזמן נתינת מוחין לז"שכל ענין היות יסוד למטה מנו

ששוקין הם תחתית , ונראה אולי לבאר באופן אחר. היסוד שלה נשפל למטה' ירכין לעילא ובחי
 ).ג"א עז ע"כללים ח(ה הם למעלה מהיסוד שביניהם "ולכן בשרשם הנו, ה ששרשם מהכליות"הנו

דא ואפיק יסו, ואתחבר כלא בעמודא דאמצעיתא, לית זרעא דאזדרע בר ברזא דא: ל" וז2480
אין זרע שנזרע מחוץ מסוד זה : תרגום [דאחיד לכלא בנהירו דתיאובתא, דעלמא ובגין כך אקרי כל

והוציא את יסוד העולם ולכן נקרא כל שמאחד את הכל בהארה של , והתחבר הכל בעמוד האמצעי
 ].השתוקקות

 ).ה אי עד"ב ד"לעיל כז ע' עי(א "דסט' פי 2481
  .א"לקמן לא ע ' עי2482
 , דכורין בידהא,א הם בידהא ורגלהא"דכורין ונוקבין דסט, ל"ז, 'א ט" דז'ש נוק" פת' עי2483

 והנוקבין הם המפתים בסוד אשה ,א הוא המקטרג והמעניש" שדכורא דסט, והיינו,ונוקבין ברגלהא
 והפגם שבנפש שזה אונמצא שמה שנקרא קלקול באמת הוא החט) משלי ה ג('  כי נופת וגו,זונה

כ " מה שא,'וגו' ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ה) ירמיה ב יט(ש " וכמ,א"י נוקבין של הסט"בא ע
הוא ',  וכוא" והוא בדכורא של סט,היסורים והעונשים אין רע בהחלט אלא כמו הרפואות המרים

ב אין זה אלא "ת דידה שהוא הנהגת עוה" אבל חג,ז"הקלקול באמת והוא מה שנוגע בהנהגת עוה
  .ל"עכ, בסוד העונש והדין

וכולם נאחזים , בנות מתחת רגליו' והם בידה ב, מתחת צדדי איברו' שני בנים וכו: תרגום[ 2484
  .]בצפרניים של הידים והרגליים

 .נסתלק האורשהטעם שהם נאחזין ברגלין הוא מכיוון שמשם , א לב"ש גדלות דז" פת'עי
  ]של אותו מטה) גבורות(ואלה נאחזים בצפרניים : תרגום[ 2485

'  אותן ילא חל אלא עליטול דמלכים בעיקר המיתה והש, ג"ב קא ע" חו ביאורים"לש' עי
 כת שייבחינה זוג ש"עוד דבריו קב ע'  עי.)מ"והוא הכתוב בזהר אח (צפרני הרגליןאורות שיצאו מה
 ,ד"ב סג ע"ה ח"ו דע"לש'  ועי).170ענינם לעיל הערה ' עי (עיגוליםמלכי ולא לדווקא יושר מלכי ל
יונקת מתחות ' הנוקאילו  ו,א" יניקת הדכר דסטדאצילות ומקום' דקלי' ב דנוק"ג הינם חו"צפרש

 .רגלהא
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נפש חיה זו ) ה"ז פ"ר פ"ב( שלכן אמרו ,ישראל גבוהין ממלאכים ובאין מנפש חיה קו האמצעי
  . והכל בפרשה זו,ר"נפש של אדה

  .)ה אתקין"ג ד"כז ע( ל"נ כל קו האמצעי כמש" זו גופא דזו,)בראשית א כ( רץ נפש חיהש
 , שהן כנפים,2486ג" שכל עפיפה הוא בחו,כידועג " שהן חו,נ" דרועין דזו,ועוף יעופף

 , וידים הן במקום כנפים דעופות,ק" משש כנפים שהן ו,ג"והוא ח)  בישעיה ו(ובשתים יעופף 
 ועוף יעופף אלו מיכאל וגבריאל )א" רלט עפקודיזוהר (ש " וז,ג"פים חווידוע שבאצילות הן כנ

ברכות ד ( שגבריאל בשתים , יעופף זה גבריאל, שמיכאל באחת, ודייקו ועוף מיכאל,ג"שהן חו
  . ואין כאן מקומו, שזהו יעופף כפל,)ב"ע

ומא  על הרקיע קר, שידים וכן כנפים מגביהין למעלה מן הראש,פ רקיע השמים"ואמר ע
  .)ה תרין"ב ד"דף יג ע' בפרק א (ל" כמש,2487ק"דע

)בראשית א כא( ויברא אלקים את התנינם הגדולים
 אלו השוקין והן גידולן במים נגד ,2488

 )ויקרא כג מ( ש" כמ,ה שגדילין על מים"ש בשני בדי ערבות שהן נו" וכמ,2489היסוד ששם המים
 ,כידועא " והן שני ראשי הס,ה"נו ברהטים בשקתות המים )ב"לד ע( ח" בתז2490ש" וכמ,ערבי נחל

  . וכנגדן בקדושה נקראין השוקים תנינים, והן נאחזין בשוקין,נחש בריח ונחש עקלתון
נ " הן גופין דזו,)בראשית א כא( את כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למיניהםו

זינא  את לאפקא ולמסגי ,את האדם דכליל דכר ונוקבא) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,וזיניהן
  .2491נ"דנפיק מיניה דדו

ש פרשת " כמ, הן מלאכין קדישין והן הידים,)בראשית א כא( ואת כל עוף כנף למינהו
 ובפרשת ,ש"ע' ואת כל עוף כנף למינהו אלין כל אינון מלאכין קדישין כו) ב"דף לט ע(שמיני 

 עד וסלקין )ב"לז ע( עד שם ,ש"ע' ועוף יעופף על הארץ אלין שליחי כו) א"דף לז ע(בראשית 
החיה הרמשת דא איהי חיה דרחשא '  ואת כל נפש החיה כו)ב"לט ע( שמיני שם'  ובפ,לון לעילא

כז (ל " כמש,א" וכמו שיסוד לא נברא במאמר רק בתוספת נהורא מעד,בכל טורין עד כי אחיה
  ולכן לא נזכרו במאמר ונתברכו כאן דרועין, כך התנינים לא נבראו במאמר,)2492ה אתקין"ג ד"ע

 שהן גופין ,נ" וביום הששי נברכו אדם דו, דדכורא ונוקבא,ג"ושוקין בפריה ורביה כי הן חו
כ בגופין " משא, שאז נתקנו שדרועין ושוקין נבראו תיכף בתיקונם מתפרדין בסטרוי,2493דלהון

, 2494ופרשת תצא )א"מב ע( מ פרשת שמיני"ש בר" וז,ו" ואז נברכו בפ,שלא נתקנו עד יום ששי
 , ואי אתפרשן מנה מיד מתים,חיותן באורייתא' ח מארי מתני" חיותן בימא אוף תמה נוני ימא
ה "ח הן נו" ות,2495'ביבשתא יפלון למיא כוד ואי אינון ,דבה אתרבו תניני ימא' תנינא דמתני

מ כי תצא "רע(  והן נקראין תנינים,ז" ככידוע )ישעיה נד (' וכל בניך למודי ה,)ד"ח לד ע"ז( כידוע

ש " כמ,ה ששם תנאים"והן נו' אמר שם פרשת תצא אתנים בהיפוך אתוון תנאים כו ו,)ב"רעח ע
כח  { איתנים)ב"קי ע(ש פרשת משפטים " כמ,ה" וכן איתנים הן נו2496פרשת פקודי בהיכלות

                                                           
שכן בעפיפה הכנפים , כ והחיות רצוא ושוב"משבכלל  העפיפה היאב ש"ע רנ ע"ב'  עי2486

 .עולים ויורדים תמיד
 .א"החכמה כאן היא הקד. ב"וג עולים לח"ס מה שהחו"שז, ב"ע רנ ע" ב' עי2487
 ,עליוןההוא הדעת הרי יוצא מהמזלין ה שמסוד היסוד ,ד"ב מט ע"ה ח"ו דע"לש'  והנה עי2488

, היסוד בעת הקטנות נקרא נחשכן ש, .עקלתונחש לויתן נחש בריח וההם הרי נבראו התנינים 
  . תניניםיםן דלויתן נקרא" זוממילאו

  .יוצא דרך היסודהד " ואז יורד מ,ן"ות מעלים מ שהגבור,ב" מה עז"א על ת"בבהגר'  עי2489
  .ה דאינון"כ שם ד"כמו שכתבתי וכוונתו למש' פי 2490
 ]להוציא ולרבות מין שיוצא ממנו זכר ונקבה' את'את הכלל הכולל זכר ונקבה : תרגום[ 2491
ע מאי טעמא רבינו מציין את דברי עצמו לעיל כאשר אין "וצ(, ב"מזהר בראשית טז ע 2492

 ).ל" ציון מראה המקום הננמצא שם אלא
  .א דלהון"כלומר עד 2493
 .ה ובהן"ד ד"לעיל ו ע' ועי. ב"רעח ע 2494
ואם פורשים ממנה . ח בעלי המשנה חיותם בתורה"כך ת, כמו דגי הים חיותם בים: תרגום[ 2495

 .]'שבה נתרבה תניני הים ואם אלה שביבשה יפלו במים וכו, למדנו במשנה. מיד מתים
 .ב"א וע"ז מו ע"א על ת"ובהגר, ב" עב לה" יהל אור ח' עי2496
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 וכאן ,ש"ע' איתנים אינון תנאים עמודים סמכין לבר מגופא כו'  ירכין תקיפין כנחשא כו}ב"ע
  .הוא סיום יום החמישי

  
זכר ונקבה ) בראשית ה ב(כתיב ' נוקבא ו' דכר ה' ו י"קן דכר בנוקבא יהאתת

 , דיוקנא ופרצופא דאדם יתיב על כרסייא,בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם
  .ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה)  כויחזקאל א(וכתיב 

  סליק פרקא תליתאה
 שאז , שת,2497אנפין ונזדווגו בשלישיל נתתקן אנפין ב"ר -עד סוף הפרק ' אתתקן כו

 ותאנא )ב"קמג ע( ר"ש בא" כמ,)ב"ז קכט ע"ת( כידוע שת שהושתת העולם ,נתבסם עלמא
ז "ש בא" כמ,' כל הפרצופין כא, ואז נכללו הכל,ש"ע'  כיון דאתבסמו כוניעותא דספראבצ

 דעלת העלת ,ק מתייחד בתוכם"וע' ונוקבא ה' א י" ונקרא ז,א ובינה בנוקבא"דחכמה נכלל בז
 , והוא המייחדם,)ד"טו עד ו"לט עח "תז( ש בתיקונים"לא נחית עליה עד דאתתקן בנוקבא כמ

עד ' אלקים כו' וכתיב וייצר ה) ב"דף קמא ע(ר "ש בא" כמ,י נשלם אדם" וע,'ש שם והוא ו"כמ
  .2498ולמהוי הוא בלחודוי

 שנתייחד בתוכם 2499ל אז קראן אדם"ר - ' כתיב זכר כו' נוקבא ו' דכר ה' ו י"ש יה"וז
 והוא ,'יעקב ו' יצחק ה'  אברהם י, שכוללין כל המרכבה,ו"ס האבות יה" וז,'ל והוא ו"ק כנ"ע
 שהוא כלל )א"ו פ"ר פע"ב(  כי יעקב בחיר של אבות,* והבריח התיכון,ק כולל כל האצילות"ע

 בחינת ,דור ולכן כמה בחינות הן בכל ,ה בכל פרצוף"ז כ" וכ,2500 ודוד שלימו דאבהן,כידועהכל 
 2503 ולכן,2502ל"מטיבורו ולמעלה ולמטה כנ' וכן ו'  וכן ה, שני זכרים2501' וי,כידועאבות ודוד 

  .כ למעלה"שמות קודם שנשלם היה למטה ואח' א מן האבות היו לו ב"לכ
 ןכ,  צריך להיות בסוף הפרק אחר תיבת בהןכידוע תיבת כי יעקב עד תיבות מ- הגהה *
  .ל"המק שתחת ידו "כן ברור בגליון כתיי שראה "מ נ"א ק"ג ר"העיר הה

 ולכן עמהם ,אחרונה של השם' ל הכסא כבוד הוא ה"ר -' יתיב כו' ואמר דיוקנא כו
  .על כסא דוד)  וישעיה ט(ש " כמ,באחדות והוא דרגא דדוד

י יתיב "וע 2504ס" וז,אחרונה'  על הכסא ה,ו"כלל האדם יה -' ואמר וכתיב ועל כו
' ר נתגלגל בג"ס שאדה" וז,ש"ע )א"קל ע( ר"ש בא" כמ,2505ל הכסאי יתיב ע" שע,'כורסייה כו

 ,ו נקראין אדם" יה,ש כאן"שאדם הוא כלל כל האצילות כמ )ב"קכח ע( ש בתיקונים" כמ,אבות
  .וכן האבות כוללין כלל כל האצילות ונתתקן בהן

                                                           
 .זיווג השלישי 2497
 .ע"ר וצ"לא מצאתי לשון כעין זו באד 2498
זכר ונקבה בראם ויקרא "כ "וכמש, נ כאחד"ששם אדם לעולם מורה על דו, א"ע רל ע" ב' עי2499

ה ומילוי "מ' ומרומז ענין זה בהא שאדם גימ. א"והיינו בדווקא בזיווג ובהארת א". את שמם אדם
  .ה"חו' גימה "מ

, וכן הוא בעוד מקומות רבים, ב שיעקב שלימו דאבהן" קמז עויצאזהר ' עישכן , ק"צע 2500
  .ע לא מצאתי בשום מקום שדוד מכונה כך"ולע

למעלה ולמטה וכן ' וכן יש ה, למעלה' למטה מהטבור וא' א', זכרים באות י' כלומר שיש ב 2501
 .'ו

 .ת"י וחג"מיני מתקלא נה' שיש ב, לוהוא בענין של כלל ופרט ופרט וכל, ג"כז ע 2502
פנחס הוא אליהו , ל שם" וז).ו"לש(ד "בספר יהל אור ל ע' ש בהיכלות פקודי היכל ו"מ'  עי2503

כ אליהו ולא בשמו הראשון והענין כי כל שאדם מוסיף מעשים טובים "והענין כי למה נקרא אח
היה להם שמות הרבה בכל ס שהראשונים "מתחדש לו נשמה אחרת וכל הראשונים בטלים אליו וז

פעם שם אחר כי כל נשמה יש לה שם אחר כידוע ופנחס כשזכה לזו הנשמה שנתלבש בו שנקרא 
  .ל"עכ, אליהו ונקרא בשם אליהו

חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה : "דניאל ז ט 2504
ועתיק הימים , ראיתי עד גובה הכסא: תרגום ["כעמר נקא כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק

  ].גלגלים אש דולק, כסאו ניצוצין של אש, ושער ראשה כצמר נקי, יושב מלובש כשלג לבן
והמה , עור וכן בחינת שם אלקים' הוא בחי" הכסא"שבחינת , ד"א ס ע"ה ח"ו דע" לש' עי2505

, ב"ר קכח ע"שם מדבר על אדוהנה על אף שהל. ל"נוגה וחשמ' המלכים שלא נתבררו ונקראים קלי
  .א"לכאורה כך צריכה להיות ההבנה גם כאן בדף קל ע
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  סליק פרקא תליתאה 
 ,ם מחצי פרצוף למטהנ שניה"ו כי הנוקבין שבז, סוד ישראל ויעקב ורחל ולאה- ליקוט

 ,'מתה עלי רחל כו 2506זהרש ב" וז, ושניהן הן בעלמא דאתכסייא,והדכורין שבהן שניהן למעלה
 ובמלכות ,א הנוקבא יעקב הוא הארה בעלמא כי עיקרו הדכורא" כי בז,נ"ווהחילוק שבין ז

  .2507להיפך רחל עקרת הבית
 

  א רביעאפרק
  

 דאתכסייא סתים באתוון דלא מתיישבן , דאתגלייא באתווי כתוב, אתגלייא זעירא דאנפין אתגלייא ולא,עתיקא טמיר וסתים
   בגין דאיהו לא אתיישבו ביה עלאין ותתאין,באתרוי

אדם ובהמה ) ו זתהלים ל(היינו שכתוב , )בראשית א כד(' ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו
 משום דאתכלל ,) בויקרא א(מן הבהמה '  אדם כי יקריב מכם קרבן לה, דאדם בהמה בכללא, חד בכללא דאחרא משתכחא,'תושיע ה

  בכללא דאדם
 דימינא נשמתא , אשתכחו תרין רוחין מתרין סטרין דימינא ושמאלא כליל אדם,כד נחת אדם דלתתא בדיוקנא עלאה

בדא אתיילדן כהאי חיה דאולידת  כד מתדבקין דא , חב אדם אתפשט שמאלא ואתפשטו אינון בלא גופא, דשמאלא נפש חיה,קדישא
  רוחין סגיאין בקטרא חדא

ד נפקין מניה דכר " יו,גלייא סתים וגלייא במתקלא דטפסין אתקלו' סתים י'  י,ב אתוון אתגליין" כ,ב אתוון סתימין"ככמ
הות ' ד'  ה,נוקבא' וי דכר הבלחוד' ו תרין קפלין י" ד,ו דכר ונוקבא" ד,ו תרין" בגין דא ד,נוקבא' דכר ד'  בהאי אתר ו,ד"ונוקבא ו

 ,ו"ה"ה כללא דייד בחזו"ו אתחזי יו" הרי יה,'ד אית ה" וביו,ו"א אית ד" הרי כי בה,'בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגווה אפיקת ו
  אתיישבת לבתר ומכסייא לאמא' ד דהוא דכר ונוק"ו' מדאפיקת י

 מאי ,שנים אנשים מרגלים חרש לאמר)  איהושע ב (היינו שכתוב, )בראשית ו ב(ויראו בני האלקים את בנות האדם  ד"ו
' כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו וגו) שם( בגיניהון כתוב ,אז תבאנה שתים נשים זונות אל המלך)  טזג' מלכים א(בנות האדם שכתוב 

 חולקא טבא דהוה בהו  אבדו, לתתא נחתו ירתו עפרא, בקיסטרא דקיטורי דפיגאן תרין מתחבקן הוו לעילא,אז תבאנה ולא מקדמייתא
  עטרא דכומלא ואתעטרו בקוסטא דענבא

 דבעא ,תליהוה  במזלא , ויסעו דיקא, דבר אל בני ישראל ויסעו,אלי דיקא, )שמות יד טו(אל משה מה תצעק אלי ' ויאמר ה
   להאי דיקא,רפאך' כי אני ה והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו עד כאן) שמות טו כו( ,אלאוקיר דיקנ

  
 דאתגלייא באתווי , זעירא דאנפין אתגלייא ולא אתגלייא,עתיקא טמיר וסתים

 בגין דאיהו לא אתיישבו ביה , דאתכסייא סתים באתוון דלא מתיישבן באתרוי,כתיב
  .עלאין ותתאין

 ,א" והוא אתלבש בז,ק נקרא טמיר דטמירין"שע )א"ה ע( ל" כנ-עתיקא עד ותתאין 
תהלים (עולם חסד יבנה )  לבדברים ד(כי שאל נא לימים ראשונים 2509 ,2508ויא מתחיל הגיל"ובז

   .)פט ג

                                                           
וכיון , דכלהו תריסר שבטין תקונא דעלמא תתאה נינהו, תא חזי דהכי הוא: א"קנח ע ויצא 2506

ועל דא לא אתיליד , ונטלא דוכתא האי עלמא תתאה לאתתקנא בהו, דאתיליד בנימן מיתת רחל
, ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך) בראשית מח ז(ד "הה, קדישאבנימן אלא בארעא 

וכל זמנא דרחל , ונטלא דוכתא האי עלמא תתאה לאתישבא בביתא שלימתא, ותמן מיתת רחל
 ואי ,ביתא בשלימו) ג לעילא"א ל"ד(מיתת רחל נטלא , עלמא תתאה לא אתתקנא בהו, קיימא

וכלא מניה הוו , בגין דביתא בעלמא תתאה איהואלא , אתימא לאה אמאי לא מיתת בההוא זמנ
וכל עובדוי דלאה באתכסיא , ובגין כך לא מיתת בההיא שעתא,  עלאהמעלמא ולאו, לאתתקנא

ובגין כך לא אדכר מיתתה דלאה , בגין דעלמא עלאה איהו באתכסיא ולאו באתגליא, אינון
  . כמיתתה דרחל

וכיון שנולד , תיקון של העולם התחתוןב השבטים הם "שכן הוא שכל י, בא וראה: תרגום[
ולכן לא נולדו בנים אלא בארץ , ואז לקחה מקומה בעולם התחתון ליתקן בה, בנימין מתה רחל

ולקחה מקומה , שם מתה רחל, ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך"ד "הה. הקדושה
ם התחתון לא נתקן בהם העול, וכל זמן שרחל חיתה, זה בעולם התחתון להתיישב בבית שלם

? לאה שהיא לא מתה באותה העת] הרי[, אם תאמר. לקחה ביתה בשלימות, מתה רחל). בשבטים(
ולכן לא , וממנה הם כל התיקונים ולא מהעולם העליון, אלא לפי שהיא הבית בעולם התחתון

, גלהלפי שהעולם העליון הוא נעלם ואינו נ, מתה באותה העת וכל מעשיה של לאה הם בהסתר
  ].לכן לא נזכרה מיתת לאה כמיתתה של רחל

  ).ולא בבינה(הוא במלכות ' ת ועיקר הנוק"עיקר ההשפעה הוא מחג 2507
  .שירותא מחסדד) א"דף כז ע(ח " תז' עי2508
 כי שאל נא לימים ראשונים אמר שהם מחסד ואילך אבל למעלה ,ל" ז,'ק ה"ח א"ע'  עי2509

 .ר"משם אין שאלה בג
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 ועוד שנעלם להשיגו שנקרא אין ,שמתלבש תוך הפרצופים'  א,2510ואמר טמיר וסתים
ש " וכמ, שעיקר הגילוי מתחיל ממלכות,כ לא אתגלייא ממש" ואעפ,א אתגליא" וז,לגודל העלמו

 עד ואינון אקרון שמא ,2511ק סתימא דכל סתימין" דעמלין סתימין ושבחא) א"רפח ע(ז "בא
 עד מכאן , אלא בגין דיהא,מהו עדי עד) א"דף כב ע(וארא '  ובפ,ה"קדישא וכלא חד עש

 ולמעלה אסור ההסתכלות לפי 2512 הרי אפילו מבינה.ולהלאה לית מאן דיכיל למיקם עליה
 ,ק עתיקא דעתיקין"קרא ע שלכן נ,2513כידועכ נקראו עתיקין " שלכן הן ג,ק"שכלולין במזלא דע

שאברהם ) )'סוף פרק ג( בסוף הפרק(ש לעיל " והוא כמ,א נקראו זקנים" שאו,ל זקן של זקנים"ר
' שנא' אברהם זקן כו) ב"יומא כח ע(ש " ואברהם ויצחק נקראו זקנים כמ,ב"ויצחק אתכלילו בחו

ק זקן של הזקנים "וא בע ויעקב ה,שנאמר ויהי כי זקן יצחק'  יצחק זקן כו,ואברהם זקן בא בימים
כ " ונתבאר ג,ק סבא דסבין"על ע )ב"קכח ע( ר"ש בא" וכמ,2514 סבא}ג"כח ע {שנקרא ישראל

ח אית גוונין "ת) ב" וכג עא"כג ע וארא זהר(ש שם " כמ,מ לא אתגליא ממש"א אתגליא ומ"שז
א  עד באספקלרייא דנהרא כתיב ביה ידיעה דכתיב ל2515דמתחזיין ואית גוונין דלא מתחזיין

  .נודעתי
 ואין ,2516שאין נגלה ממש רק בעינין סתימין -ש זעירא דאנפין אתגליא ולא אתגליא "וז

ק שאין נגלה כלל אפילו "כ בע"משא, )זהר וארא כג( ל"ש במאמר הנ" כמ,י מלכות"נגלין אלא ע
  .י מלכות"ע

הוא אקרי מאן דסתים  '2517ב"ל פ" וכמש,י אחר"טמיר בעצמו ואף ע -ש טמיר וסתים "וז
הוא מאן דלא ' ,וזהו טמיר 2518'הוא מאן דלא אזדמן לעינא' ,ונגד זה אמר וסתים' א שכיחול

                                                           
נ "א וזו"ל שהוא טמירא שמתלבש באו"טמירא סתימא דכולא ר, ל"ז, א"א ע"ע פ"ב'  עי2510

 שבאמת הם ,א במזלא אתכלילין שהם מכוסים תחת הדיקנא" וידוע כי או,וראשו לבד מגולה
כ הדיקנא שאינו " משא, וכל שמתלבש בתחתון הוא מושג אליו,מלבישים כי אם הזרועות לבד

' ל אפי" נמצא שהוא טמירא מכולא ר,'ית עליהם בסוד אור מקיף כמו שפףמתלבש בהם ורק חו
 .י התלבשות של הידים"א שאינם משיגים אותו כי אם ע"מאו

 .שבו ועיין באדרא בפנים' זה נוגע לתחילת הקטע ולא לנוק 2511
ש שהוא עתיד "ע, ה"א אהיוהמזה  ולמעלה ,למטה מזההוא ה " ולכן שם הוי. דאצילות2512

 .א" זהר ויקרא יא ע' ועי.להתגלות אבל אין לו עדיין גילוי של ממש
, נקראים עתיקיןת "שגם חגה דסבא "דא " ד עז"א על ת"בבהגר' עיכן ב ו" מא עז" ת' עי2513

  .ת דווקא בתיקון"חגשייך לזה כינוי ג ש"מא עז "א על ת"בבהגר' אמנם עי. ע"ולכאורה צ
 וליה ,דצועין דתפלין וקשרין ליה ישראל בשכינתא תתאה בתפילין דיר: א" ד עז" תיקו' עי2514

 ועל שמיה איתקרי , ודא חכמה עלאה, ברא דסבא דסבין,אמרין שמע ישראל] דהיינו לישראל[
רצועות של תפילין וקושרים אותו ישראל בשכינה התחתונה : תרגום [עמודא דאמצעיתא ישראל

ועל שמו , וזוהי החכמה העליונה, בן של סבא של הסבים, ולו אומרים שמע ישראל, בתפילין של יד
, א נקרא ישראל על שם ישראל בן דסבא דסבין"ללמדך שעד. כ"ע, ]ישראל, רא העמוד האמצעינק

  .א"והוא פנימיות העד, ס"הרי הוא יש
מדרגת האבות שראו בגוונין דלא מתחזיין על ידי גוונין , ל" ז,ד"א טו ע"יהל אור ח ' עי2515

, מתחזיין כלל והוא בינהה הוא דלא " ומדרגת משרע,א" והוא בדרגא דז,ת" והן בחג,דמתחזיין
גוונין הראשונים נראין '  לכן ב,י הן גוונין דמתחזיין"ונה, ל"ד ז"א יב ע"יהל אור ח' ועי. ל"עכ

ד אין שם גוונין " אבל חב, לכן הן בסתימו דעיינין,ת הן גוונין דלא מתחזיין" וחג,בפתיחו דעיינין
ועיקר , )ג"צ לח ע"א בסוף ספד"גר בליקוטי ה'עי(ת "א הוא החג"כלומר שעיקר הז. ל"עכ, כלל

  .הגילוי הוא במלכות
שכל ראיה במראות עליונים הוא רק באור העיניים הפנימי , ג"ב ו ע"ו כללים ח" לש' עי2516

ב "לעיל א ע' ע[ב "א וע"ש עוד דף ט ע"וע. ס ועד העיניים"דהיינו מהמו, שהוא בגלגלתא ולפנים
סלקא ונחתא אזלא וקימא ) א"נא ע(ח "ש בלשון התז"וע, ]43ה וזהו ספרא ודברינו שם בהערה "ד

עינא לא שלטא למחמי בשעתא דאתכסי אתגליא ובשעתא דאתגליא אתכסי בסתימו דעינין חמאן 
לה באטימו דאודנין שמעין לה בפתיחו דעינין אתכסי לה ולא ידיע עד דאזדמין לפתורה זכאי 

ובשעה , בשעה שנכסה מתגלה, עולה ויורד הולך וקם העין לא שלטה לראות: תרגום [מיכלקשוט ל
שומעים אותו בעיניים פקוחות , ראה אותה בסתימת האזניים. שמתגלה מתכסה בסתימת העיניים

, ל"ז, א"ש בביאור הגר"וע]. ומכסה אותה ואינו ידוע עד שיזדמנו לפתחה ראוי באמת לאכול
 שהוא גוון דלא מתחזי אלא בתסימו דעיינין כמו זוהר שסביב לאש –אן ליה בסתימו דעיינין חמ

א שעיינין סתימין עניינם בינה "י ריש י ע"א על ס" בבהגר'ועי. ל"עכ', ב וכו"ש בזהר וארא כג ע"וכמ
  .בפרט

 .ס"ג דהיינו מו" בביאור רבינו שם כג ע'ועי. ב"צ כג ע"בספד 2517
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 כל אינון )א"ט עדף רפ(ז "ש בא" וכמ,וזהו באתוון דלא מתיישבן באתרוי 2519'אקרי בשמא
  .' דלא מתיישבן כו,2520ק לאו אינון"אבל בע' א אינון כו"ק תליין בז"עלאין בע

ל כי " ר-א סתים באתוון דלא מתיישבן באתרוי ואמר דאתגליא באתווי כתיב דאתכסי
 , נגלה המציאות2521 והוא לשון יהיה,ה" והוא שם הוי,)ב"כ ע(ש לעיל "הגילוי הוא השם כמ

 כמו ,2522 והוא נקוד בעצמו ניקוד יראה, וזהו כוונת השם,שלמעלה ממנו אין נגלה המציאות
 והוא ,2524כאן איני נגלה אתגלה למטה אבל ,ק"ק נקרא אקי" אבל ע,)שם(ש לעיל " כמ2523חוה

דף (ש שם " וכמ, תלייא ואחיד2525א בעתיקא"ז )א"רצב ע( ז"ש בא"א דתלייא מניה כמ"י ז"ע
  . עד כל ברכאן בעיין סתים וגליא,עלאה' בצניעותא דספרא אוליפנא דהא י) א"רפט ע

 ,ה" שאמר אהי,ל במקומו אין מתיישב השם" ר-ש באתוון דלא מתיישבו באתרוי "וז
  .ה במקומי אני גלוי" הוי, כתיב באתווי,א" ז, אבל דאתגלי,למטה אתגלה

 ,ל שאין יכולין לעמוד עליו ולהשיגו עלאין ותתאין"ר -' ואמר בגין דאיהו לא כו
ז " ובא,י סתימאה דכלא"דתניא אית עדן דנהיר עד ע) ב"דף קכט ע(ר "ש בא" כמ,א" ז2526'אפי

א אתגלי ולא "מ אפילו ז" ומ,דע ליה בר איהו עד ולית די,'ק טמיר וגניז כו"האי ע) א"דף רפח ע(
) א"פסחים נ ע(ש " כמ,י במלכות"י שם אדנ"ה אינו נגלה כי אם ע" ולכן אף שם הוי,ל"אתגלי כנ

ש בפרשת נשא " וכמ,לעלם כתיב' כתיב זה שמי וכתיב וזה זכרי לא כשאני נכתב אני נקרא כו
רא "ש זעי"תים כלא באתוון רשימין וזעד ס' ש תאנא בצניעותא דספרא כו"אמר ר) ב"דף קמו ע(

  .ל"גליא כמש"א את"גליא ול"פין את"דאנ
 )ג"כו ע(  אתפרש כלל כל האצילות רק התיקון הוא ביום ששי ונתפרש למעלה2527כ"וע

  .ש"ע' נעשה אדם האדם לא כתיב כו
  

, )בראשית א כד(' ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו
 , חד בכללא דאחרא משתכחא,'אדם ובהמה תושיע ה) ו זים לתהל(היינו דכתיב 

 משום ,) בויקרא א(מן הבהמה '  אדם כי יקריב מכם קרבן לה,בהמה בכללא דאדם
  .דאתכלל בכללא דאדם

                                                                                                                                                                      
 .דהיינו גלגלתא בביאור רבינו שם 'ועי, צ שם"ספד 2518
 .א" בביאור רבינו שם דהיינו רדל'ועי, צ שם"ספד 2519
ז שאין גילוי של המתקלא "שמפרש את כוונת לשון האד, ה לא אתאחד"ג ד"ע'  לעיל ד' עי2520

הרי הם חלק , ו"הוא שאין שם גילוי לאותיות יה' לאו אינון'תיבות ' כ שפי"וממילא בע, שם
שכן כאן הוא מייחס את חסרון , ז קשה"אמנם ד. )ד"כנגד חב(ה "ה ב"המתקלא שבשם הוי

אמנם יתכן שחסרון . ז שם"וכפי שמשמע מכלל דברי האד, ק"א ולא לכל הע"האותיות לרדל
ה "ג ד" לעיל א ע'ועי. א"א מתלבש בא"שרדל, כלומר, "ביה תליא אין"המתקלא שם הוא מכיוון ש

 .ואמר פעם
א "ביאור הגר 'עי, שהיה וממילא כולל הכלכולל כל מה שיהיה וכל מה " ה"הוי"דהיינו ש 2521

, אלא נמצא קיים) היה הוה ויהיה(כתיבתו אין פירושו כן '  אם בא לחשוב פי,ל"וז' ח ה"ע או"בשו
, ואינו במקרה שקיים כעת, וכאן שכוונתו כאן של יהיה בהוה היא נמצא קיים שלא ישתנה בעתיד

  .ל"עכ
א "ץ רחמי שב"ה לאהבה דאיהי קמ"שם ְיהֹוָא דאיהי יראה ב"אקדים שב: א" ו עז"ת'  עי2522

  .מסטרא דגבורה
 .' להיות וכתד הופ"היובה  ש2523
לבתר אשר , אנא הוא מאן דאנא, ה בקדמיתא סתימו דכלא" אהי:א" יא עויקראזהר  ' עי2524

. בתחילה היא הסתומה של הכל, ה"אהי: תרגום [לבתר אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא, אהיה
 ].ה האחרונה"לאחר אהי, אני מוכנה להתגלות, "ה"אשר אהי"אחרי , אני הוא מי שאני

ולכן לכאורה , ש שם"ה וז"ג ד"וכן הוא גירסת רבינו לעיל ח ע', ק"בע'גרסת וילנא היא  2525
 .אינה בדווקא" עתיקא"נראה לומר שמה שנקט כאן בלשון 

ר שם שגם ה ולא אתחזי אמ" סוף דד"ד ע אמנם שם בדף .ג"א עא "כ לעיל פ" כן אמר ג2526
 ובספר היחודים א ,ב" ושער הכוונות קה ע,'א ב" וא,'ח מלכים ח"ע'  ועי,' אתיידע כולאהחכמה 

, ס הן בכל עולם ועולם"ע, ל היהל אור"וז. )ו"לש(ד "א יא ע"עוד ביהל אור ח'  ועי,א סמוך לסופו"ע
 העולם אינו אלא והתחלת, ר אין מושגים כלל וכלל בכל עולם ועולם"וג, י"וכן בנשמת האדם נרנח

  .ל"עכ, נ והן נקראים עולם"מזו
 . ועד כאן2527
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ש "ץ נפ"א האר"ע ואמר תוצ" כאן התחיל בבי- 2528ויאמר עד דאתכלל בכללא דאדם
 ,)ב"זהר שמיני לט ע( חיה דא דוד מלכאנפש  )א"כח ע( ל"א כמש" הוא נוקבא דז,ה"ה למינ"חי

, ש למטה" ועיקר נפש חיה הוא על בריאה כמ,2529מה" וזהו בה,ובה נכללת בריאה כסא הכבוד
   .)ה ואמר בהמה"ד ד"כח ע( ש למטה"כמ' ומשם אתפרש בהמה ורמש כו

 ,ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות"ר - '  תושיע ה2530ש היינו דכתיב אדם ובהמה"וז
  .2531 הבריאה לבוש לעולם האצילות}ד"כח ע { עולםובהמה הוא

 וכן ,ל שנאמר אדם ובהמה נכללו ביחד"ר -ואמר חד בכללא דאחרא משתכחא 
 וחכמה ובינה הן , ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה,האצילות ובריאה הם באחדות

 ,2532ף טורין והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אל,)א" ד עויקרא זהר( רעין דלא מתפרשין
דא בהמה דרביעא על ' ורזא דא מצמיח חציר לבהמה וגו) ב"דף יח ע(ש בפרשת בראשית "כמ

  .2533ש"ע'  דכתיב הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך כו, ושם,'אלף טורין כו
 ואיני יודע מי נכלל ,'שאמר חד בכללא דחברי -ואמר בהמה בכללא דאדם משתכחא 

 אמר מן ,2534מן הבהמה' ם כי יקריב מכם קרבן לה אד, ומביא ראיה,' ואמר בהמה כו,במי
 , ועל זה אמר משום דאתכלל בכללא דאדם, דמשמע דהקרבן יהיה מן האדם,הבהמה ואמר מכם

תנא בששי נברא ) א"דף מח ע(ש בפרשת תזריע " וכמ,שהבהמה נכללת באדם והוא מן האדם
יל כל גוונין וכל  עד בדיוקנא דאדם משום דכל,' בשעה שנשלם הכסא ונקרא כסא כו,אדם

 וכדין כתיב עלייהו ודמות פניהם פני אדם )א"ט עדף י(ש בפרשת בראשית " וכמ,2535דיוקנין
תנינן ודמות ) א"דף רעד ע( וכן בפרשת עקב ,2536כלא כלילן בהאי דיוקנא והאי דיוקנא כליל לון

א דמות אדם ה הו"ש חי"ש נפ" וז,ל"וכנ' וכדין כתיב עלייהו ודמות פניהם כו' פניהם פני אדם כו
ה זה השור מלך על בהמות "מ בה,ר"נפש חיה זו נפש אדה) ה"ז פ"פר "ב(ש " וכמ,דכליל כלא

והוא ) ט לאיוב ל( ובאשר חללים שם הוא ,ש זה הנשר שטורף עופות"ורמ, וכולל כל הבהמות
) א"חגיגה יג ע(ש " וכמ,מלך שבחיות וכולל כל החיות' תו ארץ זה הארי" וחיכידועשרץ העוף 

ה "ואדם מתגאה עליהן והקב' מלך שבבהמות שור כו' כי גאה גאה למי שנתגאה כו' ירה להאש
ואדם כולל , )א"כו ע( ש בתיקונים"חיות הן כמ' ל דג" ור,מתגאה על כולם ועל כל העולם כולו

ז בכלל הבהמה דרביעא על אלף " וכ,ל"ח וכנ" בהרבה מקומות בתיקונים ובתזכידועכל החיות 
 זהו בעולם האצילות , מתגאה עליהן2537ה"דיוקנין והקב' סייא דחקיק בה דטורין שהוא כר

                                                           
הרי , שלהן אכרודה עם ביןנוקכל אחת מה לות יחסיכלעל  כאן מדבר ש,ף כב"ש אח"פת'  עי2528

  .בהמה בכללא דאדםהוא היותה בבחינת 
  .ה"שבכסא נמצאת הארת המ 2529
צילות היא רק עם מכאן שעיקר היחוד של האראיה מביא ש ,ד"א לז ע"ה ח"ו דע"לש'  עי2530

 כל המצות יםזה תלוייסוד  שב,ב"ש דף לז ע"ו הקדו"לש'  ועי. יצירה ועשיה עםלאוהבריאה 
זהר ' עי.  הבריאה באצילות ונעשה לבוש לאצילות עולםט נכלל"מעהי המצות ו"עכן  ש,ט"מעהו

רה ולכן כל התורה שלנו היא תו, "אורייתא דבריאה איהי לבושא דשכינתא: "א"בראשית כג ע
  .2916הערה ' ועי, דבריאה
שהיות הבריאה לבוש לעולם האצילות הוא בבחינת היות , א"א לא ע"ו כללים ח" לש' עי2531

 .ן שבאדם"ב' הרי הם בחי, י לבר מגופא"ספירות נה
, וזה דרגת משה רבינו, ה ומרגלא בבריא,דכסא'  אלף טורין היא א,ל" זע לא"ש אבי"פת'  עי2532

ש נתיב " פת'ועי. כלומר שבחינה זו אינה עולם הבריאה אלא שורשו שבעולם האצילות. ל"עכ
  .א"דסט' נוק' כ בחי"שזהו ג, ח' הקלי

ן על ידי הקרבנות אשר תכליתו לתקן את "ד שזהו העלאת המ"ב קנו ע"ה ח" דע'  ועי
 .העליונים

 .ן"ה מתקן הב"שהמ, ילהשזהו יסוד כל תפ, א טו"ש א"פת'  עי2533
 ,ן"הבריאה ומעלים מעולם  שהם באים מ, ענין קרבנות ותפילותו שזה,א טו"ש א"פת'  עי2534

 .א"ז ע ע"א על ת"וכן משמע בביאור הגר.  ומיתוק הדינים מלמעלההתבסמותמביא לוזה 
 .צורת אדם משום שכולל את כל הצבעים וכל הצורות: תרגום 2535
הכל כלולים בצורה זו וצורה זו כוללת " ודמות פניהם פני אדם "ולכן נאמר עליהם: תרגום[ 2536
 .]אותם

  .ד ומכסיא" לקמן ל ע'ועי. ק"דהיינו הו 2537
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)  כויחזקאל א( ועל הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה ,2538שהוא אדם היושב על הכסא
 עד ,'הכי אוליפנא דכתיב מצמיח חציר לבהמה וגו) א"דף ריז ע(ש בפרשת פנחס " וכמ,ל"כנ
 שאדם דאצילות ,'ם דרכיב ושליט על בהמה כו ואמר אד,ד כתיב האדם ההוא דאשתמודע"וע

פרצופין נכלל הכל '  וכן בבריאה עצמה בד,ש כאן בהמה בכללא דאדם" וז,שליט על הבהמה
ה "כ פרט בהמ" ואח,חיות'  והוא כלל כל הג,ה זו אדם דבריאה"ש חי"ש נפ" וז,ל"באדם כנ

  . חיה שהוא כללא ולכן בעשיה ויעש אלקים לא נזכר נפש,חיות' ו ארץ ג"ש וחית"ורמ
   

 אשתכחו תרין רוחין מתרין סטרין ,כד נחת אדם דלתתא בדיוקנא עלאה
 חב אדם , דשמאלא נפש חיה, דימינא נשמתא קדישא,דימינא ושמאלא כליל אדם

ן כהאי  כד מתדבקין דא בדא אתיילד,אתפשט שמאלא ואתפשטו אינון בלא גופא
  .חיה דאולידת רוחין סגיאין בקטרא חדא

 דיוקנא הוה באצילות ,ל אדם הראשון שהוא בצלם אלקים" ר-עד בקטרא חדא כד נחת 
 והן שני ,נ" שהן זו, בצלמנו כדמותינו)בראשית א כו(  ועל שניהן אמר, שהם כללא חדא,ובריאה

נפש חיה  )ד"כה ע( ג"ל פ" כמש}א"כט ע {, דבריאה נפש חיה, דאצילות נשמתא קדישא,רוחין
 והוא עולם הבריאה ,חיה הוא בבריאה כי נפש הוא אף בבהמהל שנפש " וכנ,'כלומר חי כו

 , והוא באצילות, אבל נשמתא קדישא אינו אלא לאדם,)ה ויאמר"ד ד"כח ע( ל"שהיא בהמה כנ
 לאדם שיש לו נשמה מאצילות כל כידועו, וזה נפש הבהמית של אדם היה לו מן הבריאה

יאה הוא לבוש לנשמתא קדישא  וזה הנפש דבר,ע הן נפש לנשמתא דאצילות"נשמתין דבי
ובפרשת בראשית  )ד"מ ע( ח"ש בתז" כמ, כמו שהבריאה הוא לבוש לעולם האצילות,דאצילות

ה וכן "ג ד"כט ע( ש לקמן" כמ, ועולם הבריאה בכללה הוא נוקבא לעולם האצילות,ש" ע)גדף כ(

שלמה שהוא הנה מטתו של )ש ג ז"שיה(  ובסוד,2539והוא כורסא דדוד מלכא שהוא נוקבא, )סוד
דף (ר "ל בא" כמש, ודכר ונוקבא הן ימינא ושמאלא,ש"ע) א"דף ס ע(מ "ש בפרשת א"כמ ,כסא

  . ולכן שתי רוחין מימינא ושמאלא,'חסד ימינא גבורה שמאלא אתבסם דא בדא כו) א"קמב ע
ל כדמות אצילות "ר,  בדיוקנא עלאה,ל אדם הגשמי" ר-ש כד נחת אדם דלתתא "וז

  .2540ל"ת כנ"ובדמום "ובריאה שהן בצל
 בסוד ,ט ועשייה"שלאחר החטא נתמעט דיוקניה ונעשה בסוד נער מט -ש עלאה "וז

  .)ד"לו ע( ה"ש למטה בפ"כתנות עור כמ
,  שהן דכר ונוקבא-ואמר אשתכחו תרין רוחין מתרין סטרין דימינא דשמאלא כליל אדם 

 נפש חיה והוא מבריאה  דשמאלא,והולך דימינא נשמתא קדישא מאצילות'  ומפ,ש כליל אדם"וז
קרא ד וי(, 2541 ולכן כל החטאים בנפש,)ג"כו ע(ש למעלה " כמעץ הדעת טוב ורעובבריאה , ל"כנ

  . וכל העונשים הכל בנפש, ונכרתה הנפש ההיא)בראשית יז יד( , נפש כי תחטא)ב
 שבאצילות לא ,עץ הדעת טוב ורע ובה ,שבה החטאים -ש חב אדם אתפשט שמאלא "וז
 גמלתהו טוב )משלי לא יב( ש" וכמ,כידוע 2542 ואפילו המלכות שבאצילות,) ההלים הת(יגורך רע 

 ובעולמות שמתפשטין ממנה , בירידתה בבריאהעץ הדעת טוב ורערק שאמרו שבה , ולא רע
ל כל זמן שהיא באצילות " ר,ש טוב ולא רע כל ימי חייה" וז,)משלי ה ה(רגליה יורדות מות 

דוד מלך ) א"ה כה ע"ר( ושם היא , בהרבה מקומותכידוענא דחיי דבאצילות נקראת עץ חיים איל
כל ) ב"דף קלה ע(ר "ש בא" כמ, בסוד מלכין קדמאיןכידועכ בבריאה " משא,ישראל חי וקיים

                                                           
ש "הקדו(שכן הכסא הוא עולם הבריאה , כלומר שמלכות דאצילות היא האדם על הכסא 2538

 ).ב"כה ע
 .א עולם הבריאהווכסאו ה, א דאצילות"דז' נוקבבחינת דוד עצמו הוא ש כלומר 2539
 .נ"ת היינו זו"ם ודמו" שם שצל'ועי, ה כד נחת"ד ד"כח ע 2540
כל העונשים וכל הפגמים הכל הם א ש"ע רנה ע" ב' עי).ו"לש(א "א כה ע" טז עויקרא זהר 2541

  .דאורייתא דבריאה'  מסט)א"כג ע (בראשית' ש בפ" כמ, והוא נפש דבריאה,בנפש
ל בעניין מעורבות "בי האריזשקיימת סתירה לכאורה בכת, ד"ב ט ע"ה ח"ו דע" לש' עי2542

לשער ציור ' הק(שכן במקום אחד כותב שהחיצונים מעורבים רק בעשיה , החיצונים בעולמות
ובמקום אחר איתא שכן הוא אף , איתא שאף ביצירה) ע"שער סדר אבי(ובמקום אחר ) העולמות
שככל , וו שהדבר תלוי בגודל החטא שנעשה בעולמינ"ומיישב הלש). 'ג' שער הקלי(בבריאה 

 .שהחטא חמור יותר הרי שהפגם גבוה יותר
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 ולכן נגזר עליו מיתה , והוא בבריאה,2543מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתה
 ,תר נפש הבהמית שהוא נפש חיה נפש דשמאלא והוא התמשכו ב,עץ הדעת טוב ורעבאכילתו מ

ג "כו ע( ש"וכמ, 2544ל"ר כנ" שבה חטא והוא לבושא דאדה,א"ט שמאל"ם אתפש"ב אד"ולכן ח

 שהיא נמשכת אחר , והוא נפש הבהמית2545ר אתפתה אחר הנחש" שלבושא דאדה)ה חיה טבא"ד
 ,ו כי ערומים הםוידע) בראשית ג ז( ולכן , ובה כל התאוות והתענוגים וכל החטאים,ר"היצה

ש " וכמ, ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו,2546והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה
 כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי )ב כגדף כ(ופרשת בראשית ) )ד"מ ע( א" ופו עד"פה ע(ח "בתז

אי  אמר מארי בניינא וד,עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו
ובן כסיל תוגת אמו דא ' טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך בגין דאיהו כסיל כו

ד עור ובשר " עד לבושא דאור כגוונא דגופא דאיהו לבושא לנשמתא הה,2547'אדם דבריאה כו
את בעי למיעבד אדם } ב"כט ע{מה אדם ותדעהו מה  )ב"ח מא ע"תז(  ושם אמרו,תלבישני

עד אורייתא דבריאה איהי לבושא דשכינתא '  כו2548 קמך כאיתתא דיליהותדעהו ועתיד למחטי
  .עד והא' כו

 אור , דכורא טוב ונוקבא רע, כוללת דכר ונוקבא טוב ורע2549והענין כי גם הבריאה
 ובאותן לבושין , ונמשך הטוב אחר הרע,2550י הנקבה חטא" וע, ולכן הנקבה נתפתה,נ"וחשך זו

 )א" כג עבראשית זהר( ש שם" כמ,ם והמצות ושכר ועונשחטא ובאותן לבושין תליין כל החטאי
 שהיא ,2551ולא הוה אגרא לצדיקייא ועונשא לרשיעייא אלא בגין אדם דבריאה לא תהו בראה

כל מאן דחב כאלו הפשיט לשכינתא  )ב" כג עבראשית זהר( ואמר שם, 2552ל"נוקבא דאצילות כנ
 אבל ,בלא לבוש דוגמת השכינה ולכן נשאר ,ל"כנ'  כו2553 והאי איהו עונשא דאדם,מלבושהא

 ואין ראשית אלא ))א"מט ע( ג"ט עדף פ(ח "ש שם ובתז" כמ,בנשמתא קדישא אין שכר ועונש
 ואורייתא הוא דבריאה שבה שכר ,ל דנשמתא הוא דאצילות" ר,נשמה ואורייתא טפילה לנשמה

 זכות וחובה לא בגין דאיהו מאילנא דחיי דלא תליא מיניה )ב"ח מט ע"תז(  ואמר שם,ל"ועונש כנ
  .ה"עש'  כו2554עץ הדעת טוב ורעאגרא ולא עונשא דאינון 

ל כל " ר,ל ואתפשטו אינון בלא גופא" והוא נפש הנ,א"ט שמאל"ם אתפש"ב אד"ולכן ח
 שקודם החטא היה נכלל בהמה , לפי שנפקו מכללא דאדם,א"א גופ"הבאין מנפש הבריאה בל

 וכן למעלה נתפרדה , מאדם ואינן בכללא דאדם ועכשיו נפרדה נפש בהמה,)ב"כח ע( ל"באדם כנ
 כי באצילות שם אין ,מ מהזוהר ותקונים" וזהו הפירוד דמטרוניתא מבעלה בכ,בריאה מאצילות

 ,כידועש בתקונים הרבה פעמים " כמ,פגם ואין שם לא מיעוט ואין תלוי במעשה התחתונים כלל

                                                           
 .]כל מי שיורד מהמדרגה הראשונה שהיה בה נאמר בו מיתה: תרגום[ 2543
  .דהיינו עולם הבריאה הרי הוא לבוש לעולם דאצילות 2544
כ "וכן יעויין במש, 2550כ שם בהערה "ב והענין וכן מש" לקמן כט ע'ועי. לבושיו היינו חוה 2545

: תרגום" [ר"דחב אדם ואפשיט לבושא דיליה ונתלבש בכתנות עו): "ב"ויקהל רח ע(בספר הזהר 
 ].כאשר אדם חטא ופשט את לבושו ונתלבש בכתנות עור

 שמבאר) ג"ב סג ע"ה ח"ו דע"לש( שם 'עי). ו"לש(' ג' ב' סי' ענף ט' ב דרוש ד"ה ח" בדע' עי2546
 .הם שורש הרעהרי  ,ורות הנכללים שם הם שורש המלכיםשהגב, כוונתו

אמר האומן לבעלי הבנין , הרי הוא עולם הנפרדים, כאשר הגיע לעולם של פירוד: תרגום[ 2547
אבל לעתיד הוא יחטא , וזה טוב לעשות לו, אמרו בעלי הבנין" נעשה אדם בצלמנו כדמותינו"

 .]יינו האדם של הבריאהוה, ובן כסיל תוגת אמו' לפניך לפי שהוא כסיל וכו
 ועתיד לחטוא - " ותדעהו "-" אדם"מה אתה רוצה לעשות " מה אדם ותדעהו: "תרגום[ 2548

 .]לפניך כאשתו
  .ל על הסוגיא"שמביא מקורות מכתבי האריז, ד"ב ט ע"ה ח"ו דע" לש' עי2549
 .ב"ז קח ע" ת'עי 2550
 .]ה לא תוהו בראהאלא בגלל אדם דבריא, ולא היה שכר לצדיקים ועונש לרשעים: תרגום[ 2551
ואינו , "נ דאצילות"לבוש על הזו"ש דנקט בלשון דהוא "אמנם עיי. ש"ה וז"ד ד"כח ע 2552
 .שלו' נוק' שכן עולם הבריאה לגבי אצילות באמת בחי, סתירה

 .]כל מי שחטא כאלו הפשיט את השכינה ממלבושה וזה הוא העונש של האדם: תרגום[ 2553
לא שכר ולא עונש הרי הם עץ , תלוי ממנו זכות וחובלפי שהוא מעץ החיים שלא : תרגום[ 2554

 .]ר"הדעת טו
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 וכד ,2555אדם דאצילות לא חטא ד,ל דהפגם הוא דאפשיט השכינה מלבושהא"ש בזוהר הנ"וכמ
 וכן ,כידוע וכן בכל נשמה דאצילות ,2556כידועחטא זיהרא עלאה פרחא מיניה קודם החטא 

 הן הרע 2557 ואינון דמתפשטו בלא גופא,למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא הפירוד
  .שמהן שדין ולילין

ל בשינה או " ר,ל כד מתדבקין השידין באדם" ר-ואמר כד מתדבקין דא בדא אתיילדן 
 אז אתיילדן והן נגעי בני אדם שבאו מטיפות קרי מחמימות ,2558בהקיץ שהן מקרה לילה

דתניא ברזא עלאה בספרא דצניעותא כד ) ב"דף מח ע(ש בפרשת תזריע "ל כמ" ר,2559הלילית
 עד ואלין ,' כו2560אתברי אדם נחית בדיוקנא קדישא עלאה ונחתו עמיה תרין רוחין מתרין סטרין

ש הא תנינן אית מאן דזכי בנשמה "ואמר ר) א"דף כה ע( ובפרשת ויקרא ,בני אדםאקרין נגעי 
 2561דנפש'  בחלמיה עד דקני רוח והוא משום דאינון מסטר עד ובההוא דרגא אזיל ואתקש,'כו
ותרין ' יוסי אמר משעתא דאתגזר עליה ועל כל עלמא מיתה כו' ר) ב"דף עו ע(מ "א'  ובפ,ל"כנ

 ואזדווגן עמיה ואולידו ואינון דאולידו הוו מזיקין דעלמא ואקרון נגעי רוחין נוקבין הוו אתיין
א "לא ע( ותרין רוחין דקאמר יתבאר למטה , עד ומתעברן מינייהו ואולידן רוחין,2562'א כו"ב

ח מה כתיב בשלמה "ת) א"ב ומח ע"דף מז ע(ובפרשת בראשית ) ה ויראו בני האלהים"בד
ותאנא כלהו מרוחא דשמאלא דלא אתבסם ) ב"דף קמג ע (ר" ובא,עד והא אוקמוה'  כוווהוכחתי

 וכ כלה"ביה משתכחין ובג} ג"כט ע{באדם ונפקי מכללא דגופא קדישא ולא אתדבקו 
ש בין השמשות וקדש היום ולא " שנבראו בע)ו"ה מ"אבות פ( ואלו הן שאמרו'  כו2563מסאבין

ובשעתא ) ב"דף קמב ע (ר"ש בא" וכמ,במאמרים הקודמים )ב"כט ע( ל"נבראו להן גופים כמש
  .עד מאן דיקרב בהדייהו' דכד בעי למיעל שבתא הוה ברי כו
                                                           

 . לותע והוא פרידתו מאצי"מגר "אדהנתגרש שאז על ידי החטא , טו' ש נתיב הקלי" פת' עי2555
, נסתלקה ממנו זיהרא עילאה,  כשחטא אדם הראשון,ל"וז' זהקדמה  לגוליםהגר שע ' עי2556

ו "לש' ע [ מעולם האצילותי"חנרנ' והיא בחי, )א"עפג ( פרשת קדושים תרי תורהכנזכר בזוהר בס
 שער הגלגולים הקדמה טו שזה 'עי(נ של אז "י של עכשיו שהוא נר"דהיינו נרנח, א"ב לא ע"ה ח"דע
כי כל זה נקרא , )]דהיינו רוח ונשמה דאצילות' נגה פרק ד' ח שער קלי" ע'ועי, י"נ ולא נרנח"נר

 אבל נסתלקו ,ע"עולמות בי' כנודע שאין קליפות רק בג, ו"ואלו לא ירדו לקליפות ח, זיהרא עילאה
, לא נשאר בו רק נפש דאצילות בלבד,  ומכל חלקי האצילות הנקרא זיהרא עילאה,למעלה למקומם

נ והן "א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"יהל אור חב עוד 'ועי. ל"עכ
כי ימינא הוא חנף , בים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעיםע למעלה שניהם טו"עולמות בי' בג

ק ומספרם "והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו, א"ומרע שמראה טוב לב
אבל בבריאה כולו , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע, דגיהנם' גיהנם והן דכר ונוק

ר "או, ש"אתוון י' ושם ב, כי היא מסתלקת קודם החטאטוב והוא בנשמתא כי אין בה חטא לעולם 
וכן הוא , )ב"ח סט ע"ז(ד שחנוך ירש את הזיהרא עלאה "ז קו ע"א על ת" בבהגר'ועי. ל"עכ, ה"ומנח

 .בספר הגלגולים פרק יח
 וזהו טהירין , בהיר הוא בשחקים, נקודות הוא מאוירא,ל"ג וז"ב טו ע" יהל אור ח' עי2557

 ולכן ,' בסוד גליף גליפו בטהירו וכו,ופא חקיקאג , וכל ענין רוחא הוא טהירו'ותיות מבוצינא וכוא
  .נקרא הרוחות ושידין טהירין שהן רוחות ללא גופות

 .ב"ב ט ע"ה ח"ו דע" לש'ועי. א אפשרות להוליד"שכן בלא זה אין לסט, א" דהיינו זיווג לסט2558
והנה , ן קין ונבאר ענין הבלונניח עתה מלבאר עני, ל" שער הפסוקים פרשת שמות וז' עי2559
כי כלם היו , ל שנים הראשונים"ר הוליד כל אותם נגעי בני אדם אחר שנולד הבל בק"כשאדה

אלא שהטוב היה מרובה על , ר"ולהיות שהבל היה מעורב גם הוא מטו, נצוצות וענפים של הבל
ל שנים "באותם קולכן גם ענפיו נתערבו ברע , כ בקין להיותו גבורות"הרע להיותו חסדים משא

כ שכבר פסקו תולדות ההם של השחתת זרע אז חזר ונדבק "ואח, הראשונים שפירש מאשתו
והיה טוב ולא רע כמו הבל והתחיל , ל שנה והוליד את שת בנו בדמותו כצלמו"באשתו חוה אחר ק
 .ד"לקמן לד ע' ועי. ל"עכ, הבל להתקן בו בשת

שר נברא האדם ירד בצורה קדושה עליונה כא, צ"שלמדנו בסוד העליון שבספד: תרגום[ 2560
 .]צדדים' רוחות מב' וירדו עמה ב

עד ובאותה המדרגה הולך ' יש מי שזוכה בנשמה וכו, הרי למדנו, שמעון' ואמר ר: תרגום[ 2561
 .]והוא משום שאלה הם מצד הנפש, ומתקשר בחלומו עד שקונה רוח

ושתי רוחות נקבות היו '  מיתה כוהעולם עליה ועל כל שנגזר ה משע,יוסי אמר' ר: תרגום[ 2562
 .]ואלה שהולידו הם מזיקי העולם ונקראו נגעי בני אדם, באות ומזדווגות עמו והולידו

ויוצא מכלל הגוף הקדוש , מרוח שמאל שלא נתבסם באדם) באים(כלם , ולמדנו: תרגום[ 2563
 .]ולכן כולם טמאים, בו נמצאים, ולא נדבק
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 שהוא נחש הקדמוני שלקח 2564כ לעשו"ר שבאו לנמרוד ואח"ס הלבושין של אדה"וז
ותלבש '  ותקח רבקה את בגדי עשו כו,2565כידוער " ויעקב שהיה דוגמא דאדה,ר"הבגדים מאדה

 )ב"רסו ע( א"מ סוף ח"ש בר"כמ' ענין כי יעקב בנוקבוה, )בראשית כז טו( את יעקב בנה הקטן
 דאבא לא רצה )א"כב ע(  ואמר בפרשת בראשית, והוא בכסא ששם הבגדים,)ב"כד ע(ל "כמש

 ואמר אמא בתר דחובא תלי באמא ולא באבא אנא בעינא למברי ליה ,לברא אדם דבריאה
ש עלי קללתך "וז' מיה כובזמנא דחב כתיב ובפשעכם שלחה אמכם ותריך א' בדיוקנא דילי כו

 וכן בשמואל ומעיל קטן , שבאמא תליא מלתא, אותושבני ולכן לקחה היא את הבגדים ותלב
 , כסא דוד, ולבושין הן בכסא ששם המלוכה, וזכה ללבושין,) יטב' שמואל א(תעשה לו אמו 

וכן  , ולכן מסר סימן לשאול קריעת המלוכה בקריעת הלבושים,ולכן משח מלכין שאול ודוד
  .)שם(ל " וכן חמוץ בגדים מבצרה כנ,)ג"ט ע(ש למעלה " כמ, ותפשת בבגדו של ירבעם,בירבעם

 ,2566ע הכל בסוד המצות שהן בעולם הבריאה לבושא דשכינתא"וכן סוד הלבושין בג
 , כי לבוש שלהן בקליפה,2567נשמות דאזלין ערטילאין ס" וז, ושם שכר ועונש,ולבושין דאדם

ס ומעיל קטן " וז,ל"ל בפרשת בראשית הנ"וי בלבושין אלו כמשט הכל תל"וכל התורה ומע
ש " כמ, הוא המאור הקטן2568 כי שם, ולכן אמר ומעיל קטן, כי באמא תליא מלתא,תעשה לו אמו

עד רקיע ' ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים כו) ב" וכ עא"דף כ ע(בפרשת בראשית 
 האצילות הוא 2569כי כלל) 'וף פרק גס(עיל ש ל" והענין כמ,השמים לאתקנא בהו כורסייא דדוד

עץ ש למטה ובכסא שם אלקים שהוא " כמ,'ו ובחינת התפשטות של מלכות למטה הוא ה"יה
ים הא אל" ששם אלקים משתתף במלאכים ובכל העולמות ובבני אדם ואפילו בסהדעת טוב ורע

ה "וי ה2570 ובכסא אתתקן הכל שמא שליםעץ הדעת טוב ורע והוא בבריאה ששם ,אחרים
ס " וז,)ד"כח ע( ל"אחרונה לא נשלם עד שנשלם הכסא כמש'  ה, נשלם2571ה" וכן הוי,אלקים

ים ראיתי ה אל)כח יג' שמואל א( אמרה ,ומעיל קטן וכן בעלת אוב כשראתה אותו זקן עוטה מעיל
 וכן ,ל"א רודפת אחר הלבושין כמש" ולכן הס,ל" שהמעיל הוא סוד אלקים כנ, מן הארץיםעול

                                                           
 שהיו חקוקות בו כל מין חיה ,ל"ז ,ו של אדם הראשון בגדה"דב "י פסחים נד ע"רש'  עי2564
לפיכך , ועשו הרגו ונטלו, )בראשית י(והוא נמסר לנמרוד על כן יאמר כנמרוד גבור ציד , ובהמה

ואני שמעתי בגדיו של אדם , )שם כז(והן שכתוב בהן החמודות אשר אתה בבית , היה איש ציד
  .כ"ע, הראשון היינו כתנות עור שהיו לו

  .ר" שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה,א"ב נח ע" ב' עי2565
 .ב"ד לעיל ריש כט ע"ג הו"ח מא ע"לשון התז 2566
ב "ז קיב ע"א על ת" בבהגר'ועי. ב"ז כג ע"וכן ת, א" זהר כי תצא רעח ע'ועי. ערומים' פי 2567

 ש דהיינו"וע. ל"עכ, אותן שלא זכו אל הנשמה ואין להם לבושאנשמתו דאזיל ערטילאין הם , ל"ז
ז "וכ, ל"ש פנימיות וחיצוניות פתח כג וז" פת'ועי. א זכו לכתנות אור"שכן או, א"ולא או, נ"זו

 שהגוף הוא מגין ,יכולת להענישו ולאחוז בו] 'לקלי[ אין להם ,שהאדם חי ונפשו מתלבשת בגופו
 כדי בתשובהשהוא חי אז הקדושה העליונה מגינה בעדו שלא ימות אולי ישוב ז "והוא שכבעדו 

 ,' סוכת שלם דפריסת גדפהא כו, והוא מסוד הארת אימא עילאה דרגא דתשובה,החזירו לטובל
 ,ז שנפשו היה מלובש בגופו לא היו יכולים לאחוז בו עד שיצא מגופו" שכ,ולכן המת מטמא באהל

 הגוף אז מתלבש מן נשמות דאזלין ערטילאין שכאשר יוצא ,ש בכמה מקומות"והוא בסוד מ
 והנה גם בחיים אף שנפשו קשורה בגופו אינו אלא ,לו שבהם מקבל עונשובלבושים צואים ש

 שבאמת ,א מסבב אותו מכל צד" אבל למעלה הוא ערום ושם באמת הסט,מדרגות תחתונות שבו
 שכחות ד ורק שמצ,א המסבבים אותו"נפשו ורוחו של הרשעים בגיהנם גם בחייו והם כחות הסט

 אינו מרגיש בזה כי אם ,מן שהוא חי אז הגוף מגין נגדם וכל ז,הנפשיות שלו שמתלבשים בגופו
 עלי תאנה ויעשו ויתפרו, ל"ש פנימיות וחיצוניות כד וז" פת'ועי. ל"עכ, אחר הפרד נפשו מגופו

להם חגורות שכאשר נעשו בסוד ערטילאין ונסתלק הגנת אימא אז נאחז בו קליפת נוגה שבו 
ד "ן ומ"מ (ל"ש הרב ז"ן לבוש הנשמה הוא מאימא כמוהעני, ל"כו וז' ש קלי" פת'ועי, ל"עכ, חטא

 .ל"עכ,  שהם לבושי המוחין כי הנשמות קודם שבאו לעולם הם אזלין ערטילאין)פרק יב
  .ד"ח מט ע" תז'ועי. בבריאה 2568
  .)ו"לש (ג"כו עג " לעיל פ' עי2569
ינת שם מבאר שבח, א"והוא בדף מח ע). ו"לש(' ג' ב' סי' ענף ט' ב דרוש ד"ה ח" דע' עי2570

כ בעת קטנות "משא, י"ת נה"דהיינו חג, א"א מלביש את עיקר קומת א"שמא שלים מתגלה בעת שז
ג שאז "שם דף מט ע' ועי. א"י דא"א מלביש אלא את נה"אז אין ז, שאין מתגלה בחינת שמא שלים

  .א"א לז"ס דא"ירדו כל הי
 . כן נוסף בגליון דפוס שערי הזהר–ו "ל היה"אצ 2571
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 ,)א"ברכות ו ע(' הני ברכי כו'  הני מאני כו,)ד"ט ע( ל" כמש2572 ששם אחיזתן,םאחר הירכי
ש "ל וברגלים כמ" בלבושין כנ2573ובשניהם זכה )ב"קי ע( ל"ש בסבא פרשת משפטים כנ"וכמ

ש כל "ע'  כו2574עד דאתא שמואל' לע על ירכו כוווהוא צ) ב"דף כא ע(בפרשת בראשית 
 ותלבש )אסתר ה א( ס" וז,ס בגדי כהונה שמכפרים"ל וז" וכן בסבא פרשת משפטים כנ,המאמר

 )ב"קפג ע( ואמר בזוהר שלח לך, )אסתר ח טו( אסתר מלכות ומרדכי יצא בלבוש מלכות
 ,ע"ר בג" שמתחלה היה לבוש אדה,ע"דאתלבשו ברוחא דקודשא והן הלבושין של צדיקים בג

ס ביהושע בן יהוצדק "ז ו,חיות שבכסא'  והוא ד,ע"רוחין שבג' ואמר בזוהר שהלבוש הוא מד
 שכל קטרוג השטן ואחיזתו ,) אזכריה ג(ג וילבישהו בגדים והשטן עומד על ימינו לשטנו "כ

כט {ויאמר ' אל השטן יגער כו'  ויאמר ה)זכריה ג ב(, באלו הלבושים שלא יתלבש בו האדם
 ,הרגליםל שיתן לו גם את " ר,אם בדרכי תלך ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה' כו} ד"ע

ש לקמן בין העומדים האלה הן שרפים עומדים שהן " וכמ,תולין זה בזה2575שהמלבושין ורגלים 
עד ' הנחשים השרפים כו) א"דף מז ע(ש פרשת תזריע " וכמ,כידועא נחש שרף "נגד הס

  .א האלה" ולז,'להתייצב על ה
יאין כמו ל בדביקותם יולדת סג" ר,ואמר כהאי חיה דאולידת רוחין סגיאין בקטרא חדא

 2577 והן,)ה חיה טבא"ב ד"כו ע( ל" נקראין נפש חיה כנ2576 והן,'חיה שיולדת רבים בפעם א
 וידוע ,חיה טבא חיה בישא) )ב"כו ע( ג"בפ(ל "נקראין שרץ נפש חיה שלכן נאמר שרץ כנ

 'וישרצו כמו השרץ ששים בכרס אחד כו )שמות א ז( ש"שהשרץ יולדת ששים בכרס אחד כמ
דף (ש בפרשת בראשית " כמ,2578 שהיו יולדות במצרים כן הן יולדות ששים,)ח"א פ"שמות רבה פ(

 כתיב הכא המה הגבורים אשר , המה הגבורים שתין הוו בארעא כחושבן דלעילא)א"ז על
ובכסא  )ה חיה"ב ד"כו ע( ל" מן הכסא כנ2579ל שהם" ור, וכתיב התם ששים גבורים סביב,מעולם

 ש למטה" כמ,'דאפיקת ה' כ ששים שהוא ו"יא יולדת גשה, )ש ג ז"שיה( ששים גבורים סביב לה
דף ס (מ "ש בפרשת א" וכמ,כידועשהוא ששים ' אפיקת ו' הות ומדאתעברת כו' ד' ה )א"ל ע(

 דף סח( ושם ,ש"ע' ששים גבורים כו' מאי מטתו דא כורסי יקרא דמלכא כו' הנה מטתו כו) א"ע
  והן,2580'ד ששים גבורים סביב לה כו"הה כל אינון איילתי דסחרני כורסי יקירא קדישא )א"ע
  .)ב"טו ע( ש בתיקונים" שהן ששים מסכתות כמ, רבות בנות עשו חיל)משלי לא כט(

כמו חיה קדישא דאולידת רוחין סגיאין הן  -ש כהאי חיה דאולידת רוחין סגיאין "וז
'  חרב כו כלם אחוזי)ש ג ח"שיה(ס " וז,ל" יולדת כנ2581 כן היא,'רבות בנות כו) משלי לא כט(

מפחדה של גיהנם  )א"ס עזהר אחרי מות (  ואמרו,2582כידוע שהן נקראים לילות ,מפחד בלילות

                                                           
וכן  (א שכאן ריק אחר הסתלקות עיקר המאורותוההדבר שטעם ' ולאה אש יעקב "פת'  עי2572

  ).א לב"בגדלות דז
 . הנביא שמואל2573
 .1099הובא לעיל הערה , ג"א סט ע"ו כללים ח"לש'  עי2574
 .ל תלוין"נדצ 2575
 .דהיינו נשמות דבריאה 2576
 .ל במקרה לילה"זיווג עם לילית הנל היוצא על ידי ה"דהיינו השז 2577
 .הרי הוא בסוד שישים, א"וישראל היו בעיבור ראשון דז, שכן היה אז סוף הגלות 2578
 .הרוחין מעולם הבריאה 2579
 ששים גבורים סביב לה ד"הה, כל אלה האיילות הסובבים את כסא הכבוד הקדוש: תרגום[ 2580

 .]'כו
 .חיה בישא' קלי 2581
ואפריש לאינון , תנין תב בההוא פרישו דהאי חוטא דאפרישהאי : א"ע לה באזוהר '  עי2582

וכד אתפרשו , ואתפרשו נונין לזנייהו אלין מאלין בההוא פרישו, יאורין גו חשוכא) א בין אינון"נ(
, ועאלו לגו ההוא יאורא שכיכא דאתבריר מכלהו, כל אינון יאורין אתפרשו, מיין עלאין קדישין

, יומא וכל אינון נונין דמגדלן גו אינון יאורין פרישן אלין מאליןונפקין ועאלין ביה תלת זמנין ב
ואלין אקרון , ואלין שלטין על כלהו, ואלין אינון ראשין לכל אינון נונין דנפקין לבר, ואקרין לילות
  .בכורי מצרים

התנין הזה שב באותה פרישה של אותו חוט שנפרש והפריש את אלה היאורים בתוך : תרגום[
, וכאשר נפרדו המים העליונים הקדושים. שו דגים למיניהם אלה מאלה באותה פרישהופר, החושך
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ש " וז,)ב"טו ע( ש בתקונים"ט כמ" וששים גבורים הם ששים מסכתות שהן במט,שדומה ללילה
 ד" עדף פ(ח "ש בתז" כמ,שתין פולסי דנורא דההוא נער אתלבש בהו ל" הנ)א"ס ע( מ"בפרשת א

 ,ש"ע' ט דאיהו עבד דשליט בשית סדרי משנה כו" ודא הוא מט))ד"ובדפוס שלנו כד ע, ג"ע(
כלם ' שית סדרי משנה כו' כליל שית כו' ט עבד ה"מט) א"דף קכו ע(מ פרשת משפטים "ובר

מגבורי  )ש ג ז"שיה( ש" וז,'חגור חרבך על ירך גבור כו) ה דתהלים מ(ש "אחוזי חרב כמ
 משכהו ,2584ר" שהתורה תבלין ליצה,'איש חרבו על ירכו מפחד כו) ש ג ח"שיה( ש" וז,2583ישראל
  .דכסא' ז בסט" וכ,)ב"ב עסוכה נ(ד "לבהמ

' ל בפ"ה אלקים כנ"ה כורסיא דדוד ונשלם שמא שלים הוי"וכאן בכסא נשלם השם הוי
 )ב" עוכ( ג"ל פ"נעשה אדם תיקון הנוקבא כמש) בראשית א כו( כ"ולכן אח, )א"כ ע( בראשית

 בשעה שנשלם ,תאנא בששי נברא אדם) א"דף מח ע(ש בפרשת תזריע " וכמ,ל" וכמשוכאן שייך
  .הכסא עד שהוא ראוי לישב על הכסא

  
גלייא סתים וגלייא ' סתים י'  י,ב אתוון אתגליין" כ,ב אתוון סתימין"כ

' דכר ד'  בהאי אתר ו,ד"ד נפקין מניה דכר ונוקבא ו" יו,במתקלא דטפסין אתקלו
' בלחודוי דכר ה'  י,)תרין(ו תרין קפלין " ד,ו דכר ונוקבא" ד,ו תרין"ד בגין דא ,נוקבא
א אית " הרי כי בה,'הות בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגווה אפיקת ו' ד'  ה,נוקבא

ד "ו'  מדאפיקת י,ו"ה"ה כללא דייד בחזו"ו אתחזי יו" הרי יה,'ד אית ה" וביו,ו"ד
  .אתיישבת לבתר ומכסייא לאמא' דהוא דכר ונוק

  ומפרש פסוק, מפרש פרצופי הבריאה בפרטות- ב אתוון סתימין עד ומכסייא לאמא"כ
כבר פירש על מלכות  )בראשית א כו(  שפסוק נעשה,'ויברא אלקים את האדם כו )בראשית א כז(

 בסוד המאור 2585' דאזעירת גרמ)ש חב"ה וז"א ד"כט ע( ל" והיא ראש לבריאה כמש,דאצילות
 , והוא באזעירת עצמה לירד שם,2586כידועאה שהיא חכמה זעירא  והיא חכמת הברי,ל"הקטן כנ

כן בה נעשה כל , )תהלים קד כד(  כלם בחכמה עשית,וכמו שבחכמה דאצילות נעשה כל האצילות
 ועלה , ולכן נקראת ראשית, כן היא ראשית הבריאה, וכמו שחכמה הוא ראשית אצילות,הבריאה
)  דמשלי ז( ועלה נאמר ,ראשית' בראשית ב )א" עיד( ש בתקונים"כמ' כ בראשית ברא כו"נאמר ג

אית חכמה  )א"ז רצו ע"א( ש בזוהר" וכמ,אחות לנו קטנה) ש ח ח"שיה( ,אמור לחכמה אחותי את
ש " כמ,2587כולם בזו החכמה נבראו ונאחזו בטופרהא} א"ל ע{א " ואפילו הס,'ואית חכמה כו

מתחות כלהו ) ב"ס ע( וכן ,כמות לקבל דנא אית עשר כתרין עד אקרון ח)א"ע ע(מ "בפרשת א
 כל הנפרדים כלם בה , ועלה נאמר כלם בחכמה עשית, עד אחידן דא ערסא כליל לון,נפקין

 , אבל היא אתגליא,א אתגלייא ולא אתגלייא"ז'  שאפי, והיא ראשית הגילוי,נבראו ונוצרו ונעשו
ב "ולכן כ, 2588י"ש בס"ב אותיות כמ"י כ" וכל הבריאה של כל העולמות הוא ע,ל"וזה זכרי כמש

בשלשים ושתים נתיבות פליאות  )ב- א"א מ"פ( י"ש בס" כמ,אותיות הן בחכמה שבו כלם נבראו
י ומבאר "בס' י כמו שפ, ובהן נעשה כל,'ס בלימה ועשרים ושתים אותיות כו"ע' חכמה חקק כו

                                                                                                                                                                      

' ויוצאים ונכנסים בו ג, ונכנסו לתוך אותו יאור רגוע שנברר מכולם, כל אלו היאורים נתפרשו
, פעמים ביום וכל אלה הדגים שמגדלים בתוך אלה היאורים נפרדים אלה מאלה ונקראים לילות

ואלה נקראים בכורי ,  אלה הדגים שיוצאים לחוץ ואלה שולטים על כולםואלה הם ראשים לכל
  ].מצרים

 .דהיינו גבורות דקדושה שבעולם הבריאה 2583
וכאן בתורה של בריאה יש ,  שיש תורה של בריאה ותורה של אצילות2917לקמן הערה ' ע 2584

 .ש יצר הרעמסכתות שהוא במקום שי' ס
ב וזהר בראשית כ "ז קיד ע"וכן ת, )א"סז ע(ח שיר השירים "ז 'ועי.  הקטינה את עצמה'פי 2585

 .א"ע

, שכאן רואים שחכמה היא שורש הבריאה, ד"ב כא ע"ה ח"ו דע" לש'ועי. א"ז רצו ע" אד' עי2586 
 .י"דאדנ' שכן כל גילוי החכמה אינה אלא דרך הי

 .בצפרניים 2587
 .א"י יג ע"יאורו לסכוונתו כמו שכתב בב 2588
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 ,2589ד"וב וי"ב נתיבות כ" וכמו שבחכמה עלאה ל, וכן בזוהר בהרבה מקומות,ד בפרטות"שם כ
 שלכן נקראת כידועב אותיות " כ,ד"ב ויו"כ כ"כן בחכמה תתאה שבה נבראו עולמות הנפרדים ג

 ,בלבת) שמות ג ב(  בסודכידועב נתיבות " ולכן בה ל,כידועס "ד שהיא כוללת ע" וכן יו,2590אתה
 ובתקונים ,א"נ ערבדף ב וכן "פנחס דף רמט ע' מ פ"ש בר" כמ,' ובסוד כבוד ה,2591ת"ב ב"ל

איוב כח ( והחכמה מאין תמצא , וידוע שחכמה סתימא בתכלית הסתימות,רבה פעמיםח ה"ובתז
  .)ש בגין"ה וז"ד ד"כא ע( ל"כמש) יב

ב " כ,ב אותיות בחכמה עלאה"ל כ"ר -ב אתוון אתגליין "ב אתוון סתימין כ"ש כ"וז
 ס במלכות חכמה" ע,ס סתים בחכמה"ל ע" ר,2592גליא' סתים י'  י, מלכותהאותיות בחכמה תתא

) ב"דף י ע(ש בפרשת ויקרא " כמ,ס שכולל"ש ע"ד של השם ע" וכמו שחכמה נקרא יו,תתאה
 ועשרה שמות כלהו סתימין 2593' עשיראה דאתוון כואד דהי"ד אשתכללו ונפקו מהאי יו"תנן יו

 וכן היא ,'קיימו כלהו כו' על י' וחמא דכלהו עלמין כו , ושם למעלה,ד" וכלהו סתים ביו,בחד
 ג" ובפ,'בתראה שכינתא לתתאה כו'  י)ב"יג ע( א"ל פ" כמש,ס שכוללת"ש ע"ד ע"כ יו"נקראת ג

   . בגוה אשתכחאזעיר' י) א"עכז (
 ,גליא במשקל שוה נשקלו' סתים וי' ל י"ר -ואמר סתים וגליא במתקלא דטפסין אתקלו 

תים ד ס"ל כמו שכל האצילות ביו" ור,תרגומו בדא נטפס לכון) ד טובראשית ל(בזאת נאות לכם 
  . ולכן הבריאה חותם האצילות,ד גליא נבראו" כן כל הבריאה ביו,נאצלו

ש " כמ,ד"ד הוא ו"ל מילוי של היו"ר -ד "ד נפקין מניה דכר ונוקבא ו"ומפרש והולך יו
ד "ו' אפיק לון האי אב לכלא אב לאבהן מניה נפקו ביה יתבין כו' י) ב"דף י ע(בפרשת ויקרא 
ו פרצופין אתברי ואינון פרצופים דכר " ועל דא אדם ד, תרין,2595 קרינן לון2594ו"דכר ונוקבא ד

  .עד והא אוקמוה' ו מתתא לעילא כו" ד,ד מעילא לתתא" ו,ונוקבא הוו כגוונא דלעילא
ל בסוף "נוקבא כמש' דכר ה' ל למעלה אמר י"ר - נוקבא ' דכר ד' ש בהאי אתר ו"וז

  .נוקבא' דדכר '  אבל בההוא אתר ו,)א"כד ע( הפרק
ר דו פרצופין " אדה)א"א עברכות ס(ש " כמ,ו תרין"של ד' ל לכן פי" ר- ו תרין "דד "בג

  .נברא
ו " והכל באותיות ד, ואינון פרצופין דכר ונוקבא)ה ומפרש"ד( ל" כנ- או דכר ונוקב"ד

  .ל"כנ
 ,ו עמודים" מאי דיומדין די)א"יח עעירובין (ש " כמ,ל שני עמודים" ר-ו תרין קפלין "ד

בראשית (  שעליהן נאמר,נ דבריאה"ז הוא בזו" וכ,ו פרצופים נברא"ר ד"ה אדהותכף למאמר הז

חכמה זעירא ' ונפקו מן י ,)ה ואמר"ד ד"ל ע( ש למטה"אותם כמ} ב"ל ע{ זכר ונקבה ברא )א כז
' ו כנגד ג"פ ד" ואמר כאן ג,ל"ש במאמר הנ"נ יצאו מחכמה עלאה כמ"שבבריאה כמו שזו

 ,טפת הזרע באביו'  כמו הולד של אדם א,במקומם'  בבינה וא'בחכמה וא' נ א"מקומות של זו
ד ושם הן סתומין מאד "ד של יו"בחכמה ושם בו' כן כאן א, כ בהולדו" ואח,במעי אמו' וא

                                                           
 .י"וכן הוא בריש ס". ב אותיות"ב נתיבות הן עשר נקודות וכ"ול" :)ד"ע' כ(ח "בתז ' עי2589
 ,ו"עד תי' ב אתוון מא"ת הוא כ" כי א,מלכות' אתה נק, ל"ז, ג"י ז ע"א על ס" בבהגר' עי2590

ישא וסיפא ת כד נטיל אתוון כולהון כללא דכולא אתוון אינון ר"ב א"ו ע"בראשית דט' ש בפ"כמ
ל "ור, ד ואתה מחיה את כולם"א ואתקרי אתה וע"לבתר אתוסף לאתחברא כולהו אתוון בה

 .ך"אותיות מנצפ' דאתחבר בה
אליו ' רביעאה לבת אש ודא שכינתא בת עין ועלה אתמר וירא מלאך ה: א"ז קמז ע"ת'  עי2591

 לבא דכל עלמא ,ב בת ל-' בלבת כו, ל"א וז"ש בבהגר"וע. כ"ע, בלבת אש מתוך הסנה דא בת עין
 .ציון

  .מתנעלהיתה המלכות שהרי אז מידת  ,'נוקד היסוד ו שזה,ד"ב עא ע"ו כללים ח"לש ' עי2592
', שחכמה זעירא היא דכר ולא נוק, איתא' ה ואמר י"ב ד"שכן לקמן ל ע, זו יש להסתפק' בגדר י

, י אפשר לקיים שניהםאמנם אול. ע"וצ', ש כתב רבינו שזהו יסוד דנוק"ה וז"ג ד"ואילו לקמן ל ע
 .ש"כ א"וא', שנראה מדבריו שהוא עטרת היסוד דנוק, ה וזהו"ג ד" לעיל י ע'שכן עי
 .]ד שהיא האות העשירית"ד נשתכלל ויוצא מאותו יו"יו, למדנו: תרגום[ 2593
וכן הוא , ק דידן אין גרשיים"פ בדפוסי הזה"עכ. ת"הגרשיים כאן משמשים כהדגשה ולא כר 2594

 .י"בכת
ד זכר "ובו יושבים ו, אב לאבות וממנו יוצא, הוציא לנו את זה האב לכולם' י: םתרגו[ 2595

 .]ו קוראים אותם"ונקבה ד
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 ,ד ואין נגלה שם רק שני טיפין" לכן הוא סתום במילוי היו,בטפת הזרע אין ניכר בין זכר לנקבה
ש " וז,ושם ניכרין בבטן אמם זכר ונקבה' הות כו' ד' הו "ו כמש"ד' כ בבינה בצורת ה"והשני אח

ד הן " ולכן ביו,כ דבוקים" לכן יצאו אח,2596 רק ששם הם תאומים כאחד בגוף,ו דכר ונוקבא"ד
 כי כאן הם , תרין דכר ונוקבאו"ד ולכן לא אמר כאן ,'ד וכאן נעשין אות אחת ה"אותיות ו' ב

, ל"ין ששם נעשו תרין לאחר הנסירה כמשו תרין קפל"כ אמר ד" והשלישי במקומם אח,אחת
 ,2597 יכין ובועז,)שופטים טז כו( עמודים שהבית נכון עליהם' ב  שסודכידוען "ן קפלי"ואמר תרי

'  והיא קביע על ב,)ק"ל ב"שער מאמרי רז( כידוע שהיא נקראת בית ,2598נ שתחת המלכות"הן זו
נב ( ב"דף צ ע(ח "ש בתז" כמ,ריאהנ דב"ט וסנדלפון דבריאה שהן זו"נ דבריאה מט"רביין והן זו

ו "ר ד" אדה,ו עמודים" ולכן סמכו המאמרים מאי דיומדין די,ש"ע' רביין קביען תחותה כו) )ב"ע
ד שבחכמה "עלה במחשבה לברוא שנים שהן ו) שם(ס שאמרו " וז,'פרצוף פנים היו לו כו

ת א אחד בבינה באו ולבסוף לא נבראו אל,ד שבמילוי"ל ו" ושם היו שנים כנ,שנקראת מחשבה
 ומפרש ,כידועעומק אחרית שהיא אחרית כל דבר  2599י"ש בס" ובינה נקראת סוף כמ,' האחת

 כאן גילוי אחר מפרש והולך מהעלם אל גילוי כסדר כן ,א"והולך כאן כמו שפירש באצילות בפ
  .גילוי כסדר

  .ג ומיותר הוא"ן ל" תרי- נוקבא ' בלחודוי דכר ה' תרין י
 אבל בכללות הבריאה כל ,נוקבא' דכר ד' ז בפרטות ו"ל שכ"ר -' י כו"בלחודו' ואמר י
ד חכמה זעירא " ויו,)ה וכן סוד"ג ד"כט ע( ל"אחרונה של השם כמש'  והוא ה,'הבריאה הוא ה

שמות כג ( ' פני האדון ה,2600ד בסוד אל אדון על כל המעשים"כל הבריאה נקבה ליו'  וה,הוא דכר

)יז
 דכל כידוע ו)ב" קכז עתרומה( ש בזוהר" כמ,נים נעשית דכורא דבירידתה בעולמות התחתו,2601

  .שמשפעת היא דכורא
 -ו "א אית ד"ו הרי כי בה"הות בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגוה אפיקת וא' ד' ואמר ה

 ,א"ד ונעשין ה"כ אמר כי כלל דכר ונוקבא נעשין נקבה ליו" ואח,ו דכר ונוקבא"ל שאמר ד"ר
ד קודם היתה "עלאה דאפיקת ו'  ומביא ראיה שה,ו"כוללת ד' ה ואמר ש,'ואמר היאך נעשין ה

 כי הנקבה כלילא בזכר בסוד פסיעה ,2602א"ל בפ"כמש' נעשית ה' כ שנתעברה מו"ואח' כ ד"ג
 ,'ומדקבילת דכר ה'  קודם דקבילת עלה דכר ד2603ש בזוהר" וכמ,)ב" רג עבלק זהר( כידועלבר 

 כסא ,אחרונה של השם'  והוא ה,ד"ליו' נוק' שין הנ נע" ולכן כלל זו,ו"כלולה מד' וזהו ראיה שה
  .ו"ת ד"אי' י בה"י כ"ש הר" וז,)ה וכן סוד"ג ד"כט ע( ל" שבו נשלם השם כמש,2604' רגל ד,דוד

יד ( א" שאמר בפ,א"ד ה"ב כלילן זה בזה ביו" כאן מבאר היאך חו-'  אית הד"וואמר ובי

כלול '  וכן ה,'כלול בה'  הרי י,ד"י היוו שהוא מילו"אית ד'  ואמר בה,' אחתא ומודעתא כו)א"ע
 ובריאה היא ,ד הוא חכמה" והענין כאן כי היו,א"ה} ג"ל ע {ד אית"וביו ש" וז,במילוי שבו' בי

אותיות '  והענין כי ארבעה עולמות הן נגד ד,אמא מקננת בכרסיא )ב"ז כד ע"ת( ש"בסוד בינה כמ
                                                           

 .א"אב 2596
ה כידוע בסוד יכין ובועז שהבית נכון " נוםוהענין כי עמודים ה, ל"וז א"רמח עע "ב' עי 2597

 .עליהם שהם מכוננים
 . דאצילות2598
 ).א"ט ע(א "ש בבהגר"וע. ה"א מ"פ 2599
והוא הפך המושג (הנזכר כאן הם חיות הקודש ' המעשים'ב ש"מ פנחס רלד ע"רע ' עי2600

  ").אלהים אחרים"
ד "גבורות אלו ונכנס יו'  ועתה על ידי כל זכר יוצאין ה,ל"ב ז" ז עי"שער מאמרי רשב'  עי2601

סוד חסד שבחכמה ומתלבש בו אימא תתאה כגוונא דאימא עלאה וגם שש קצוות שבבינה יתנו 
 אדון וזהו את פני האדון קראתמתלבשות בשש קצוות הזכר העליון ונעשית זכר ונלה בהלואה 

 .ל"עכ, ונעשית אלהים כאימא בתה
ואילו כאן המדובר , אמנם יש לשים לב שבדף טז המדובר הוא בבינה. ה ומה"ב ד"טז ע 2602

 .הוא במלכות
רא עמה מדאתחבר דכו, הות' ד' ה, על כך תנינן במתניתא דילן: ב"משפטים קכג ע 2603

על כך למדנו : תרגום [ההוא בן וקאים לקמה' לבתר אולידת ואפיקת ו', אתעברת מחד בן ואקרי ה
, לאחר שילדה. 'ונקרא ה' ומאז שהתחבר זכר עמה התעברה מבן א, היה' ד' במשנה שלנו ה

 ].אותו בן ועומד לפניה' הוציאה ו
 .של המרכבה 2604
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 , ובריאה בינה,וא מאצילות הוא חכמהד שה" והיו,כידועפרצופים מחכמה ולמטה '  ד,ה"הוי
 ))א"כז ע( ג"פ(ש לעיל " כמ, דאצילות2605ד הזאת היא יסוד מלכות"ואבאר בפרטות הענין כי היו

 שכל ,כידוע והיא יורדת בבריאה בחינה אחרונה של מלכות דאצילות ,זעירא בגווה אשתכח' י
 ,ד זעירא של מלכות"יו והיא ,2606פרצוף שמתלבש בתחתון אינו יורד אלא בחינה אחרונה שבה

של '  והיא י, מלכות בכללה,כ נקראת שרה"ס שרי ואח" וז,ל"כנ' ומלכות בכללה נקראת ה
 חכמה 2607 והוא חכמת שלמה,)ב"ל ע( ל"זעירא סיהרא והוא חכמה שבבריאה כנ'  י,יהושע
והוא חכמה , )א" קנ עויצא זהר(  סיהרא באשלמותא,ותרב חכמת שלמה)  יה' מלכים א(, זעירא

בדרגא  )א"ח סז ע"ז( והמלך שלמה ברוך אמרו בזוהר )ב מה' מלכים א( ש" וז,כידועההיא 
 ששלמה כידוע והוא יסוד דנוקבא ,) ומשלי י( וברכות לראש צדיק , שנקרא ברוך2608דיסוד

 , כסא הכבוד,ד הזאת חכמה מתלבשת בבריאה" והיו,2609כידועמלו " והוא בסוד בשכ,בנוקבא
רגלי הכסא '  שש מעלות לכסא וד)ב"כח ע( ש בתיקונים"רגלין כמ' וד ,והכסא יש לו שית דרגין

 ולכן כל , שבה מקנן אמא דאצילות, והענין כי הכסא עצמה הוא בינה שבבריאה,חיות' בסוד ד
ה "ב ד"ל ע( ל"ד כנ"נ שבבריאה ו" הן זו,רגלין' מעלות וד'  ויש לה ו,ש הבינה"הכסא נקרא ע

מ "ש בר" כמ,רגלין'  לכן פרט הכסא הוא שש מעלות וד,2610ט והן פר,ד"כלל ו'  ובינה ה,)דו
לבתר עביד משמשין לאלין מאנין כרסייא בארבע סמכין ושית דרגין ) א"דף מג ע(פרשת בא 

 בגין תורה , וכלא איהי כרסייא כגון כוס דברכה דתקינו ביה עשרה דברים,'לכרסייא הא י
ש בפרשת בראשית "רכה הוא אלקים כמל כוס דב" ר,2611'דאתיהיבת בעשרת דברן בגין עלמא כו

 ,)ה וכן סוד"ג ד"כט ע( ל"כ תורה כנ" והוא ג,)ד"י א ע"במאמרי רששער ( כידועו) א"דף א ע(
 שהגילוי בכל ,ס דבריאה" הן כלל עד"ו ואמר ד, דאית בה שכר ועונש,דתורה איהי דבריאה

 ולכן הן ,קראין על שמה ונ,ספירות משלו'  והיא תופסת ד,ס" והוא יש לו ע,נ"עולם הוא מזו
 )שמות כ ב(  בסוד,כידוע ובה ניתנו עשרת הדברות , ובכללן הן נכללין בבינה שהיא כרסייא,ד"ו

  .2612 ימא דאורייתא,מארץ מצרים' אנכי כו
נ דבריאה "ט וסנדלפון זו" והן מט,נוקבא' דכר ד'  ובפרט ו,נוקבא' דכר ה' ולכן בכלל י

ט "מט) א"דף קטו ע(מ פרשת משפטים "ש בר" כמ,יןדכליל שית סטר' ט הוא ו" מט,2613ל"כנ
והארץ ) ישעיה סו א(ל הוא נוקבא " וסנד, וכן בהרבה מקומות,'כליל שית סטרין כו' עבד ה

 ואלו ,ט וסנדלפון שבבריאה עצמה" והן מט,2614כידוע והן בנוקבא ,חיות' רגלין ד' הדום רגלי ד
 שכל כתר שבעולם התחתון הוא ,ם ומלכות עצמה נעשית כתר לה,פרצופין שבבריאה' הן ד

 נעוץ סופן בתחלתן )ז"א מ"פ( י"ש בס" כמ,)א"ז יט ע"ת( מלכות של עולם עליון בסוד כתר מלכות
) ב"דף י ע(ש בפרשת ויקרא "נ כמ" הן זו,ד"חכמה ובה נכללת בינה ו'  י,ד" וכלל כולן היו,'כו
מו דכלא ושמא קדישא ד שלי"עד הא יו' קשרין בגין כו' ד דשמא קדישא אתקשר בג"יו

                                                           
 .כלומר יסוד דמלכות 2605
יש להקדים את מה , ינה אחרונה היורדת להתלבש בבחינה התחתונהבבירור מהי אותה בח 2606

י ולפעמים כתוב "שלפעמים כתוב שיורדים רק נה, א שמקשה"א טז ע"ו ביאורים ח"הלש' שכ
א שזהו "ש כב ע"וע(שהבחינה העיקרית היורדת אינה אלא טיפת הזרע , ומתרץ, ת"שיורדים כל הז

 .ת"ונכללת מכל הז, י"אשר יציאתה מנה) מלכות דמלכות דמלכות
ע אם כוונת רבינו "צ, ואם כן. שזהו כינוי לבחינת עטרת היסוד, ה וזהו"ג ד"ע'  לעיל י' עי2607

  .ל עניינה עטרת היסוד דמלכות"שהיסוד דמלכות הנ
ז כה "א על ת" בבהגר'ועי. שאף זהו כינוי לבחינת עטרת היסוד, ה וזהו"ג ד" לעיל י ע' עי2608

 .דיסוד' קג שעטרת היסוד היינו נו"ע
  .'ו עניינו נוק"שכל בשכמכל) 'ש דרוש ו"ק( שער הכוונות ' עי2609
 .ד הם פרטיו"הוא הכלל וו' ה: כלומר 2610
', כ י"סה, מדרגות לכסא' עמודים וו' לאחר שנעשו משמשים לאלה הכלים כסא בד: תרגום[ 2611

 .]םדברי' דברים לכן תורה ניתנה בי' והכל הוא כסא כגון כוס של ברכה שתיקנו בה י
: א" זהר צו כט ע'ועי. שימא דאורייתא עניינו ספירת בינה, ב"ז טו ע"א על ת" בבהגר' עי2612

ואיהי , נשמה יתרה, דאיהי מלכות שמים' על ה, ו"נחתת בינה דאיהו יה,  ייתי שבת ויום טובוכד
 .כ"ע, תאופרישת גדפהא על בר, אנכי ביציאת מצרים, חרות על הלוחות) שמות לב טז(

 .ו תרין"ב ד"ל ע 2613
  .מלכותעניינם ספירת ה ואיהו שחיות "ב ד" א עז"א על ת"בבהגר'  עי2614
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 קוץ ,ד הוא חכמה" גוף היו, בקוץ העליון כולל כתר,2616קוצין' ד ג"ל דיו" ור,2615אשתכלל ביה
 ,יהננ דנפקין מ"ד הוא זו" דמילוי היוד" ו,)א" ד עויקרא זהר(  רעים דלא מתפרשין,התחתון בינה

תיב כלם בחכמה דכ} ד"ל ע{עד ' ח שירותא דא דאקרי אב אתכליל כו"ת) ב"דף רצ ע(ז "וכן בא
' דרגין ד'  ולכן לא חשיב לכסא אלא ו,ד"נ בו" וזו,'ל דבינה נכללת בי"ל כנ" ור,ה"עשית עש

ש הרי " וז,ו"ה" הרי י,ל"כנ' כ ה"נוקבא נעשית אח'  וד,' כי הכסא עצמה נכלל בי,ד"רגלין ו
  .ו"ה"י

 כלל הכל ל כמו באצילות" ור,ל במילויו" כנ-ו "ה"ד בחזויה כללא די"ואמר אתחזי יו
  . כן הוא כאן שהוא חותם שלו,)ב"כח ע( ג"ל בסוף פ"ו כמש"ה"י

ש "ל כמ" ר-ד דהוא דכר ונוקבא אתיישבת לבתר ומכסייא לאמא "ו' ואמר מדאפיקת י
 , שלא נתקנה מלכות לאהדרא אפין באפין עד שנשלם הכסא,))ב"כח ע( ג בסופו"בפ(למעלה 

 ,א"כי בזיווגם אבא נכלל ונתכסה בז) )שם( ג"סוף פ( ואמרנו לעיל ,ואחר שנשלם אז אהדרו
 , בינה דבריאה,)ב"ז כד ע"ת(  ואז יושבת על הכסא בדרגא דאמא מקנן בכרסייא,ואמא בנוקבא

 שבינה דבריאה , ואז נשלם השם, ונשארו אלו שני רביין תחותה,ושניהם נכללו וכסו לאמא
כח ( שם(ל "לם שמא שלים כנ ואז כל, וכן נקראת אלקים,עלאה מלכות' ונכלל בה' עצמה ה

 , שהוא נוקבא דאצילות,נעשה אדם )בראשית א כו( ס" וז, שביום ששי נשלם שם מלא,))ב"ע
 ומלכותו בכל , ושם הוא השליטה על העולם,נ"בצלמנו כדמותינו שהיא כוללת צלם ודמות דו

 ,'דגת הים כווירדו ב) בראשית א כו( ש"וז)  יאיהושע ג( אדון כל הארץ ,)תהלים קג יט(משלה 
נ "י זו" שע,כ דכורא" ואמר וירדו לשון רבים לכלול ג,))ב"כח ע( ג"סוף פ(ש לעיל "הן כל מ

את ) בראשית א טז( ש" כמ,מ שניהם מושלים" מ,2618י" ועיקר עכידוע ,2617מתנהגים העולם
ויברא ') בראשית א כז( כ" ואח,המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה

 הוא חכמת 'את האדם בצלמו' ,על עולם הבריאה בכללו'  זה הפ',את האדם בצלמואלקים 
 , בצלם אלקים ברא אותו היא בינה דבריאה)בראשית שם(,  שהיא בכלל אדם דאצילות,הבריאה

 וכאן ,נ דבריאה" זכר ונקבה ברא אותם הוא זו,בצלם אלקים  וזהו, והוא הכסא,שנקראת אלקים
  .א באבא ומלכות באמא"ונתבסמה ונזדווגה פעם שלישית ונכלל זנשלם הכסא ונתתקן נוקבא 

  ).)ב"כח ע( ג"סוף פ(ל "ל שאתיישבת על הכסא כנ" ר- ש אתיישבת לבתר"וז
 וזהו זיווג העיקרי שיצא ממנו שת והושתת העולם , וכן הוא בכל זיווג-ומכסיא לאמא 

 ותאנא )ב" עדף קמג(ר "ש בא" כמ,ל"נ ונכללו כנ"א בזו" ואתחברו או,ואתתקנו עלמין
בצניעותא דספרא כיון דאתבסמו לעילא כללא דאדם גופא קדישא דכר ונוקבא אתחברו זמנא 

ש שמתחברין שכינתא לעילא " ומבואר כל מ,ה"עד דכלא הוא חד גופא עש'  כו2619תליתאה
 ובכלהו לא אתחזי ,2620ת" חכמה ות,ה לתתא"ה לעילא קב" קב,מלכותו בינה ,שכינתא לתתא

 והוא ,נ בראם ויקרא את שמם אדם" זו))א"כח ע( ג"בסוף פ(ש לעיל " כמ,לל אדםאלא חד בכ
 ,ל"ו הנ"ה"אותיות י' צבאות שהן ג' ש קדוש קדוש קדוש ה" וז,)ב"כח ע( ל"ק שבתוכם כנ"בע

 ,ז הוא בזיווג השלישי של שת" וכ,א" ובהן נכללין או,ק"נ וע"קדושות הן נגד זו'  שגכידוע
                                                           

ד שלימות של הכל "עד שזה היו' קשרים לפי וכו' ד של השם הקדוש התקשר בג"יו: תרגום[ 2615
 .]והשם הקדוש נתקן בו

דהא רזא דיליה מראש ' אלקינו יי'  כל יחודא שלים הכא איהו יי:ב" רג עבלקזהר '  עי2616
דא רישא עלאה אוירא דסלקא אלקינו דא גזעא ' ם איהו ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ייצורי

כל יחוד שלם : תרגום [דא שבילא דלתתא ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות' דאתמר גזע ישי יי
" 'ה. "והתייחד בראש בגזע ושביל, הוא" מראש צורים"שהרי הסוד שלו " 'אלקינו ה' ה"כאן הוא 
ועל . זה השביל התחתון" 'ה", "גזע ישי"זה הגזע שנאמר " אלקינו. " העליון האויר העולהזהו הראש

 שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא ,ל" זב"י ה ע"מאמרי רשבשער ' ועי. כ"ע, ]סוד זה התייחד בו כראוי
ד עצמה קוצא לעילא וקוצא "באדרא רבא ונרמזים ביו' מוחין חכמה ובינה ודעת הנז' נמשכים מן ג

ג סוף "בלק בדף ר' בפ' באמצעיתא והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז) א ושוריק"נ(ו "תתא וגיל
 .ב"ע

  ).ו"לש(א "א ורצו ע" עד עאחרי מותזהר  2617
 .ה על יד2618
זכר ונקבה התחברו , כיון שהתמתקו למעלה כלל אדם גוף קדוש, צ"ולמדנו בספד: תרגום[ 2619

 .]בפעם השלישית
 .א"דהיינו ז 2620
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 ,ומכאן אשתכלל עלמא דלעילא ותתא והוא שת'  אתבסמותא דכלא כו ונפק,ש במאמר הזה"כמ
  .שת שממנו הושתת העולם) א בשבט נפתלי"ד פי"פיבמדבר רבה (ש "כמ

 שהוא הזיווג ,ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו )בראשית א כב( ש"וז
כח ( ל"ה כמש אלא שלא נשלמה עד שנשלם הבריא,נ דאצילות" וקאי למעלה על זו,השלישי

 פרו ורבו ומלאו את , ושני ברכות הראשונות של פריה ורביה היה בסוד זיווג של קין והבל,)ב"ע
  .כ לא אתבסם עלמא"ירב בארץ שע} א"לא ע{ והעוף ,2621'המים בימים א

ז ביום ששי " וכ, רומז על הזיווג הזה- א"סיא לאמ"ר ומכ"ת לבת"ש כאן אתיישב"וז
אלה תולדות השמים ' ז הוא בכללות ובפ" וכ,ל"ין ותתאין כמששנשלם הכסא אז אתתקנו עלא

  .הכל בפרטות
  

 יהושע ב(היינו דכתיב , )בראשית ו ב( את בנות האדם 2622האלקיםבני ויראו 
אז )  טזג' מלכים א( מאי בנות האדם דכתיב , לאמר חרש2623שנים אנשים מרגלים) א

י ראו כי חכמת אלקים כ) שם( בגיניהון כתיב ,תבאנה שתים נשים זונות אל המלך
 בקיסטרא דקיטורי דפיגאן תרין מתחבקן הוו , אז תבאנה ולא מקדמייתא,'בקרבו וגו

 אבדו חולקא טבא דהוה בהו עטרא דכומלא , לתתא נחתו ירתו עפרא,לעילא
  .ואתעטרו בקוסטא דענבא

מא תרין בנין ינקין כל יו) ב"דף ס ע(מ "ש בפרשת א" הוא כמ-עד דענבא ' ויראו בני כו
 ,ש היינו דכתיב שנים אנשים מרגלים חרש לאמר" וז, עד משלו בו ודאי2624דאקרון מאללי ארעא

  .כט2625ל הן בני אלקים ובימי יהושע אתבסמו ואתטמרו"ר
 ,ל הן בנות האדם"ר -מאי בנות האדם דכתיב אז תבאנה שתים נשים זונות אל המלך 

 ,א יהושע ובני האלהים אתטמרו עד דאת,)ב"לד ע( ה"ש לקמן פ"ובימי שלמה אתכללו לטב כמ
  .2626עד דאתא שלמה ובנות האדם אתכללו

ים ונוקבין נקראו בני האלק דכורין נקראו ,2627א שני דכורין ושני נוקבין"והענין כי בס
 שנולדו מנוקבא שנקראת , דנחש שבא על חוה' והדכורין הן קין והבל שהן מסט,בנות האדם

 ואתפשטו אינון בלא ,2628 דאתפשט כד חב אדם, והנוקבין הן מרוחא דשמאלא של אדם,אלקים
ר " ואמר בא, והן בנות האדם,ל" והן נפקו מכללא דאדם ברוחא דשמאלא שהיא נוקבא כנ,גופין

 והענין כי ,עד חד לסטרוי וחד לסטרוי' ותאנא בצניעותא דספרא בעא עתיקא כו) א"דף קמג ע(
 קין שורש הקליפות , והן תרין דמעין,))א"כח ע( ג"סוף פ(ש לעיל "ה כמ"קין והבל הן נאחזין בנו

כב (ש לעיל " כמ2630 והן נופלין לימא רבא שהן שני גווני עינא,2629כידועוהבל שורש הדינין 

                                                           
 .ר"ת את העולם בעניין פו" הראשונה שברך השיזוהי הברכה 2621
 .ולכאורה כן הוא בכל הסוגיא דלקמן, ל האלהים"נדצ 2622
ש "פת' עי. ב משיעור הקומה"שגדר קלקול זה היינו חסרון חו, יז' ש נתיב הקלי" פת'עי 2623

 .כתנות אורהביטוי בעולמינו לבחינת הוא הרי זה נתקן על ידי הציצית קלקול  ש,נקודות יח
 ".]מרגלי הארץ"בנים יונקים כל יום שנקראים ' ב: תרגום[ 2624
, ועלה למעלה ביסוםעל ידי נתקן ההיינו חלק " אתבסמו"שם ביארנו ש, כטהערה '  עי2625

 ".ואתטמר"והיינו , דתהום רבה כדלקמן' טמן בנוק ירד למטה ונאילו קיןו, והיינו חלקו של הבל
ולכן . ואילו הדכר נדחה, רק הנוקבא היא שנכללת בקומת אדם דקדושה בתיקונו, א"בס 2626

הבנות נכללות ואילו הבנים , אומר רבינו כאן שכאשר מעריכים את בנות אדם ביחס לבני האלהים
שבו נכללה ונתבסמה ' הדכר שבהם נדחה ואילו הנוק, וכן הוא בבני האלהים עצמם. נדחים

 .וכדלקמן
 .י הם בבחינת יעקב וישראל ורחל ולאה בצד הרעהר 2627
 .דקדושה' א נולד מנוק"סטשהדכורא ד, ב"ע רמו ע"ב' ועי. א"צ כט ע"כלשון הספד 2628
שמביא מדברי , ב"ב טז ע"ה ח"ו דע" לש' עי).ו"לש(ג "י ז ע"ל מאמרי רשב" הוא לשון אריז2629

ג "ת' שז, )ד"יט ע'  ריש היכל ווכן הוא ביהל אור בראשית(ה זנבא ברישא "ב ד"רבינו לעיל יא ע
 .'ד שורש הקלי"הינם שורש הדינים ות

'  שבעת הקלקול נסתם הגוון חוור שבעין לגמרי ואינו מאיר בג,ג"ב פח ע"ה ח"ו דע"לש'  עי2630
 , ואז.ב"ז רצג ע"ר קלו קלז ואד"ש באד"גבורות ודינים כמ' גוונין עומדים בבחי'  והג,גוונין כלל

, ב"ז קז ע"ת' ע [קשתהגווני '  געיןהם נעשים כוזים בהם החיצונים  נאח,בהתפשטותם למטה
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) )ה והבל"ג ד"כז ע( שם( ושרשי הגוונין אמרנו לעיל ,ה"ה ולכן הן נאחזין בנו" ועינים הן נו,)א"ע
 ,ה לקין בנוקבא דתהומא רבא"קב ולכן שקעום ה,בבינה תהום רבה'  וא,בימא רבא חכמה' א

 ,כ בחכמה" משא,)ב"עויחי רכ  זהר(  וידוע שבינה מינה דינין מתערין,ולהבל בשקועא דימא רבא
ושם  ,)תהלים לו ז(  משפטיך תהום רבה, וקין בתהום רבה,לכן הבל דאתבסם יתיר הוא בימא רבא

עץ הדעת ז הוא בבריאה בסוד " וכ,)משלי ה ה( 2631ה דאצילות יורדין בסוד ורגליה יורדות מות"נו
 )ר קמג"אד(  ואמר שם,ל" ומנחש כנ, דנוקבא' ואלו הן בני אלקים שנפקו מאלקים מסט,טוב ורע

 והן , עד ומינייהו ידעי דקאמרי להו2632 ותנא כלהו מרוחא דשמאלא דלא אתבסם באדם,ב"ע
 ,ת האדם והן בנו,2633 נוקבא, והוא נפש חיה דבריאה,מרוחא דשמאלא דאתפשט מאדם כד חב

 ,)ה ואמר"ב ד"כט ע( ל"והן שני רוחין והן מזנין ומתדבקין עם אדם ואתיילדן נגעי בני אדם כנ
' ותרין רוחין נוקבין הוו אתיין ואזדווגן עמיה ואולידו כו) )ב"עו ע( ע ועב(מ "ש בפרשת א"וכמ

ין לתהומא  והן יורד, ולכן נקראו זונות דאתדבקו באדם,2634עד ומתעברן מינייהו ואולידן רוחין
 ועיילין בנוקבא ,)ב"קמג ע( ר שם"ש בא" כמ,רבא ולימא רבא אחת אל קין ואחת אל הבל

וברוחא '  כו2635דתהומא רבא לאתדבקא בההוא דינא קדמאה דנפיק בכללא דגופא דאקרי קין
כי טובות הנה ויקחו ' ויראו בני האלהים וגו 2637 וזהו,ל" כנ2636'נפקין אחרנין כו' דאקרי הבל כו

 אלא שיהושע היה ,לכן תקנו אותן} ב"לא ע {, ויהושע ושלמה הן היו בדרגא דסיהרא,'להם כו
 דנוקבא מיהודה לכן תקן נוקבין 'ט ושלמה היה מס,בדרגא דדכורא מיוסף לכן תיקן דכורין

 ועל אשר זכה , ובסוד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, בסוד יוסף ויהודה יסוד ומלכותכידוע
 וזכה לחכמה ,)א"זהר אחרי מות סא ע(  וירש סיהרא)כט כג' י א"בהד( 2638'שלמה לישב על כסא ה

  .2640 לכן אתבסמו הנוקבין שהן רוחין דבריאה,ל" הנ2639 חכמה,זעירא

                                                                                                                                                                      

 המביאה לידייה א ריהוזשכן , האיסור החמור להסתכל בקשתשורש  ו וזה].ד"ה ובג"א שם ד"וגר
ד שכתוב אל "דמעות היא ע' ה מוריד ב"ש שהקב" שמ,ב"ב צג ע"ה ח"ו דע"לש' ועי. בחיצוניםזיווג 

אם כן , ס ושם הם נמתקין"דינים למו' האי ירידה עלייה הוא שעולין הבכי ' גינת אגוז ירדתי וכו
'  שב,ג"המשך צג עשם ' ועי, )מאור החמה(ס שהוא הימא רבא ושם הם נמתקין "ם למיהם עול

ב "דים לחור והם יו,ושל אוכם הוא דין קשה, נמתקסומק , ואוכםדים הם סומק רדמעות שיו
והדין קשה , ונמשך משם ההנהגה בדינים מתוקין,  רבאאמדבריאה והחכמה דבריאה נקרא גם כן י

ובעת הזכות הדין קשה יורד , ולא נמתק, יורד בבינה דבריאה והוא נקרא תהום רבא ונשאר שם
, מתקהת הוא נכנס לחכמה להאבל בתחיל, ין מאותן דמעיקין לישראלמבתהום שהוא לנקמא נוק

 .יםוהבל שורש הדינ'  שקין שורש הקלי,וזה קין והבל
ה "ו דע" לש'ועי. ע"וצ, ל" יש להסתפק אם בחינה זו עניינה יניקת דדי בהמה או הארת השז2631

הרי לעיל , והנה יש להקשות. א שרשה הוא מהחטאים שלנו"שכל כח הולדה של הסט, ב"ב ט ע"ח
כ כיצד אומר רבינו עתה על ימא ותהומא כאחד שהן "וא, נתבאר שבחינת ימא רבא נתקנה

ואחת בלא חבירתה , ל"ש וז"ה וז" לקמן ד'ועי. ע"הרי הדברים לכאורה סותרים וצ" יורדות מות"
הוא עדיין אינו יוצא , מהם נתקן' שכל זמן שרק א, וממילא יתבאר, כ"ע, אינן יכולין להתתקן

 ".רגליה יורדות מות"מתורת 
 .]הכל מהרוח השמאלי שלא נמתק באדם, ולמדנו: תרגום[ 2632
 .דאצילות' י היא נוקהר, כלומר שורש דבריאה 2633
עד ומתעברים מהם ' רוחות נקבות היו באות ומזדווגות עמו והולידו וכו' וב: תרגום[ 2634

 .]ומולידים רוחות
ועולים בנקבה של התהום הגדול לידבק באותו הדין הראשון שיוצא בכל לגוף : תרגום[ 2635

 .]שנקרא קין
כ במאיר " מש'ועי.  הגדלת בניין הרעהזכרים לבנות זוגם הרי היא' כאן מדבר על זיווג בין ב 2636

 . האדרא על דבר זה
 .א"ר קמד ע" אד' עי,בביאור עומק הענין 2637
 ,ערו ערו עד היסוד בה) תהלים קלז ו( ,ק בכללות"חורבן ביהמ, ל"ז ,ש תיקון כ"פת'  עי2638

 כי בבחינת כתר אין , ביד זרים להחריבהיכולתונשאר כותל המערבי סוד נקודת כתר שבה שאין 
ואין להם , )ב"ט ע"סנהדרין צ(א שהרי הם מסוד שבירת הכלים מלכותא בלא תגא "ייכות לסטש

 לא )בראשית מט י ( בסוד,כמו שהיה בישראל וכן נשאר קצת ממשלה בישראל' ישיבה על כסא ה
' ועי. ל"עכ,  והם תלמידי חכמים שבדור,)א" ע'סנהדרין ה (' אלו ראשי גלויות כו,יסור שבט מיהודה

 .ס דרך החוטמא" זכה להארת המושלמה שעניינה' ישיבת שלמה על כסא ה ש,ב"ז עע ע"ב
 .דהיינו בחינת ימא רבא, דבריאה' פי 2639
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שהוא חכמה דבריאה שנקראת  -' ש בגינהון כתיב כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו וגו"וז
 כי ראו ,כה לחכמה זו והוא זכה לחכמה זו ואז הבינו כי ז,)ה ואמר"ד ד"ל ע( ל"אלקים כנ
  . ולכן הבינו כי חכמת אלקים בקרבו,ב של בריאה" והן בימא רבא ותהום רבה חו,שנתבסמו
  .2641כידועשלא נתבסם העולם עד שלמה  -ש אז תבאנה ולא מקדמייתא "וז

 שקטרגו ,ל של הקטרוג" ר,ל בקיטורא של צעקה"ר -ואמר בקיסטרא דקיטורי דפיגאן 
 הוו 2642דעזא ועזאל) א"דף כג ע(ש בפרשת בראשית " כמ,לתתאעזא ועזאל על האדם נפלו 

' ל בשעתא כו"ארז) א"דף לז ע( וכן בתוספתא ,עד ואפיל לון מקדושה דילהון' מקטרגי עליה כו
דף (ר "ש בא" כמ,2643 דלהון' וגם לא באו אל בנות אדם ממש רק מסט,ואינן בני אלהים ממש

ים את בנות בני האלקתאנא ויראו  )ר שם"אד( םש ש" כמ,דבני אלקים אינן עזא ועזאל) א"קמד ע
הן קין והבל ' ים דאטמרו כובני האלקל " ור,עד ורזא הוא וכלא אתמר' האדם אינון דאטמרו כו

 הנפילים היו )בראשית ו ד( ש" כמ,ים שבאו אל בנות האדםבני האלק והנפילים הן בני של ,ל"כנ
ש בפרשת " וכמ,'דו להן המה הגבורים כואשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם ויל' בארץ כו
 ואמר שם המה ,עד נפילים הכי אקרון' ר יצחק עזא ועזאל כד נפלו כו"א) א"דף לז ע(בראשית 

 דהיא אולידת כהאי חיה )ד"כט ע( ל" והוא כמש,עד סביב לה' הגבורים שתין הוו בארעא כו
ב ימא רבא "ני אלקים שהן בחודב'  והן מסט,)שם( ל"והן ששים כמש' דאולידת רוחין סגיאין כו

  .)העניןה ו"א ד"לא ע( ל"ותהומא רבא כנ
אחתא  )א"יד ע( א"ל פ" כמש2644ב הן מתחבקן"שחו -ש תרין מתחבקן הוו לעילא "וז

  .ל" נפלו לתתא כנ2645 ובצעקתם,ומודעתא כלילן דא בדא כתרין רחימין דמתחבקן
נים בסוד העפר אשר שהן מדור הקליפות התחתו -ואמר ירתו עפרא  ש לתתא נחתו"וז

  ).ה כה סהישעי( ונחש עפר לחמו ,2646כידועיהיה בקרקע המשכן 
 ונחתו ,2647ה טוב ורע"ל שהיו בע" ר-ואמר אבדו חולקא טבא דהוה בהו עטרא דכומלא 

  .לתתא אבדו חלק הטוב ונעשו כולם רע
 והימים ,ענבים סחטה לו )א" לו עבראשית זהר( ש" כמ-  דענבא 2648ואתעטרו בקוסטא

)א"קמד ע(  והן נקראין עזים בפרשת תרומה,2649כידועורי ענבים ימי בכ
 , שניהן לשון עזים,2650

                                                                                                                                                                      
ה רוחין "ד ד"וכדלקמן לד ע(חכמה זעירא היא בחינת מלכות דאצילות היורדת לבריאה  2640
 .ולכן מובן שהיא תיקנה את הרוחין דבריאה, )אחרנין
בעי לירתא לה ,  דשלמה מלכא ירתא לסיהרא בשלימותאבגיןו: ב" זהר ויחי רכג ע' עי2641

, למירת סיהרא בכל סטרא, דרוחין ושדין) ברעותא(ועל דא אשתדל למידע בדעתא , בפגימותא
ותרב , ותרב חכמת שלמה) א ה י"מ(הדא הוא דכתיב , וביומוי דשלמה מלכא בכלא אתנהיר סיהרא

רצה לירש אותה בפגימתה ועל , בנה בשלימותהומכיוון ששלמה המלך ירש את הל: תרגום [דייקא
ובימי שלמה המלך בכל . בכדי לירש את הלבנה בכל צד, כן השתדל לדעת בדעת של רוחות ושדים

 וכך אזל :ב"ח פג ע" ז'ועי. כ"ע, ]בדיוק' ותרב'" ותרב חכמת שלמה"זהו שנאמר . האירה הלבנה
אשתכחין אתוון קיימין על , למהכיון דאתא ש. עד דאתא שלמה, ברזין דאלפא ביתא, עלמא

כדין אתגלי שיר השירים , וקיימא סיהרא בשלימותא, ותרב חכמת שלמה, וכדין כתיב. קיומייהו
, כיון שהגיע שלמה. עד שהגיע שלמה, בסודות של אלף בית, וכך הלך העולם: תרגום [בעלמא

הלבנה בשלימותה ועומדת , ותרב חכמת שלמה, ואז נאמר. נמצאים אותיות עומדים על מקומם
 .]וכך מתגלה שיר השירים בעולם

נגה דאצילות שנתעקרו מקדושתייהו וירדו ' ן דקלי"א שהם זו"ב כ ע"ה ח"ו דע" לש' עי2642
 .ב"ע שם רנד ע"וב, ב"ר קמג ע" אד'ועי. בינה דעולם הבריאה' לתהום רבא שהוא קלי' בנוק

, "דלהון' מסט"אלא הם , "בני האלהים"ה "המרגלים ה' עזא ועזאל הם אינם ב, כלומר 2643
משם אתילידו , א"דסט' נוק' ה ב"אל בנות האדם ה, דכורים' ה ב"דהיינו כאשר באו בני האלהים ה

 ).א"ע רנד ע"ב(ה עזא ועזאל "אלו הנפילים ה
 ).ב"ב סג ע"ה ח"דע(' א דקלי"ב דז" דהיינו חו2644
 .ה ואמר בקסטרא"דהיינו קטרוגם וכדלעיל ד 2645
 ו בבחינת שזה,ש יעקב ולאה טז"פת' ועי. 'פרק ג' ושער הקלי'  פרק בח מיעוט הירח" ע' עי2646

 .כלומר שיש לו שליטה מוגבלת, א ככלב הקשור בשלשלת"גילוי הסט
" הגבורים אשר בארץ"ונראה מדבריו שכוונתו של רבינו לבאר שבחינת , ב"ע רנד ע" ב'ועי 2647

 . ל"הנ' קלי'  של הבהרי הוא מקומם, דהיינו עץ הדעת' ב דקלי"הינה תולדה של חו
 .א משם משמע שזהו לשון של מידה" בזהר לך לך פג ע' עי2648
  . עוד בפרשת תולדות'וכן עי, ד"שער הפסוקים פרשת ויצא טז ע 2649
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ש בפרשת " כמ,כ שהן בדרגא דבני אלקים מאללי ארעא"הו והן שני השעירים של י,עזא ועזאל
 כלומר ,עד עליו' ש ואמר ויקח מאתם את שמעון כו"פתח ר) א"ב וסג ע"דף סב ע(מ "א

ל שהן " רק הן העזים הנ,בני אלקים )א"לא ע( ן מאללי ארעא דלעיל והן אינ,ישתארון כלהו עליו
 דבפרשת משפטים 2651 ובזה מתורץ, ולכן ולקח שני השעירים עזים,מסטרא דלהון בנים שלהן

כדין גדיא ינקא ' בחלב אמו כו} ג"לא ע{ר יהודה מאי דכתיב לא תבשל גדי "א) א"דף קכה ע(
עובדייהו מה כתיב עמי נוגשיו מעולל ונשים ח בשעתא דישראל לא אתכשרו "ת' מחלבא כו

משמע שהן דכורין מאללי ארעא ) ב"סב ע(ל וכן "כנ) ב"דף ס ע(מ "ש בפרשת א" כמ,משלו בו
 שהן הנפילים דאתיילדו מבני )ה ואמר"ב ד"לא ע( ל" אלא כמש,)א והענין"לא ע( ל"שהן דכורין כנ

עד דישכח ' כד נחית חויא כו) ב"דף ס ע( ואמר שם ,נשלח לעזאזל' אלקים ובנות האדם וא
ש שם " כמ, והוא שעיר שמשלחין לו דאחיד בטופרי דערסא,טרפא דאחיד בטופרי וייכול

  .וייכול' ש עד דישכח טרפא כו"וז )ה כהס' ישעי(  ונחש עפר לחמו,ל"והשעירים ירתו עפרא כנ
 מפתין לאדם א אינן" שדכורין דסכידוע ,והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות

 נפת תטפנה שפתי זרה , אלא נוקבין מפתין, ואינן יכולין לפתות2653שהן דקיקין, 2652זהרש ב"כמ
 והנה , ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל באשה זרה, וכל הפיתויים הוא בנוקבין,) גמשלי ה(

  ולכן,)ו כושם ( בעד אשה זונה עד ככר לחם ,) ישם ז(אשה לקראתו שית זונה ונצורת לב 
 וכד מתדבקין ,דשמאלא'  והן מזנין עם האדם שהן רוחין נוקבין דאתפשטו מסט,נקראים זונות

 ,)ה ואמר"ב ד"כט ע( ש לעיל" והן נגעי בני אדם כמ,)ב"לעיל כח ע( באדם אולידת רוחין סגיאין
 והן ,'ים להתייצב על הבני האלק ויבאו )איוב א ו( ,2654כידועאבל דכורין שלהן הן המקטרגים 

 ולכן רצים , תרין דמעין)ה והענין כי"א ד"לא ע( ל" והן העינים כנ,ה"שהן נו 2655י ארעאמאלל
 ,)א"קלז ע( ר"ש בא"משוטטות כמ' עיני ה'  והן נגד ז,ורואים את כל מעשה בני אדם ומקטרגים

 והמרגל ,)א"סוכה נב ע( כידוע ר הרעשמהן דיצ'  והן ז,)ריש הפרק( ה"ש לקמן פ"דרגין כמ' והן ז
ש ואין " וכמ, חוטא'הולכין ורואין בצדו לא הי'  כי אלו ידע האדם שעיני ה,לילך בשתיקהדרכו 

בינו בוערים בעם הנוטע אזן הלא ישמע אם  )תהלים צד ח( ש" וכמ,) טיחזקאל ט(' רואה כו' ה
 וזהו שנים אנשים , ולכן הם הולכין בשתיקה כאלו אין רואין מעשה האדם,צר עין הלא יביטוי

                                                                                                                                                                      
 .א" עוד זהר בראשית נה ע'עיו 2650
שכן , ו לא סבירא ליה הכי"שם מבואר שהמהרח' נוגה פרק ט' ח שער קלי"בע' אמנם עי 2651

ויראו בני האלקים את בנות האדם כי ,  נחמיה פתחרבי: א"ח פא ע" ז'ה עיוהנ. הניח הדבר בספק
, תרין מלאכין הוו, ל"א ועזא"עז, ויראו בני האלקים. טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו

, אתגלימו באוירא, וכד נחתו. מאתר קדישא דלעילא, ה"ואפיל לון הקב, דקטרגו למאריהון
ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות ", רבי נחמיה פתח: וםתרג [ואתעבידו כבני אינשא

מלאכים היו ' ל ב"א ועזא" עז- " ויראו בני האלהים". "הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו
וכאשר ירדו התגלמו באויר ונעשו . ה הפיל אותם ממקום קדוש למעלה"והקב, שקטרגו לאדונם

 .א"רולפי דברים אלו משמע כג. כ"ע, ]כאנשים
ל נוקביה כלילא בגויה תדיר כמה דאיהו בסטר קדושה " דכורא אקרי סמא:א" קמח עויצא 2652

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

הנקבה שלו כלולה , ל"זכר נקרא סמא: תרגום [מתפרשא ומתדבקא בההוא רוחא דדכוראושבילין 
הנקבה . זכר ונקבה כלולים זה בזה, כך הוא בצד האחר, כמו שהוא בצד הקדושה, בתוכו בתמידות

רוחות רעות הנדבקות ' ב, "קץ הימים" "קץ כל בשר" "אשת זנונים"ל היא הנחש הנקרא "של סמא
דקיק ורוח של נקבה בכמה דרכים ושבילים נפרדים ונדבקים באותה הרוח של רוח של זכר , יחד

 .ל"עכ, ]הזכר
ב "ז קנה ע"א על ת" בבהגר'ועי. דהיינו שכאילו אין לו מציאות וממילא אינו יכול להשפיע 2653

ז נאמר טוב כעס משחוק "דדכורא דהוא דקיק וקרוב לטהר וע' ל מסט" ר,ל"וזאם אלים גבר ה "ד
  . ל"עכ, ל רפואה שאול תחתית"וחלי עפר שאדשחוק הוא ז

שהיא ' ב שבקדושה הזכר יותר עיקרי שכן עיקרו מאור החסד אבל בקלי"ב סג ע"ה ח" דע'עי
אינם מפתים את אדם להחטיאם אלא ' והזכרים שבקלי, בהם הנקבה היא העיקרית, טומאה ורע

  .עיקר עניינם הוא להשגיח על מעשה בני האדם
ה של תביעתעניינו  'ויבאו בני האלהים'ד שפסוק ,)תיקונא חמישאה(א " קסו עז"ת'  עי2654

ח שעוון דלשון הרע הוא אשר נותן כח "פ' ש שער הקלי" פת'ועי. א"דין וקטרוג הסטה מידת
  .לבחינה זו

 .ב" סב עוכןב " ס עזהר אחרי מות'  עי2655
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 ,ל הנוטע אזן הלא ישמע" כנ,2656לו אין שומעיןיכ לשון חרש כא" וג,ש לשון שתיקהמרגלים חר
הומיה היא וסוררת אשת )  יאמשלי ז(ש " כמ,כ בהזונות שהן קוראין בקול רם לאדם"משא

 לשמרך מאשת רע ,'לקרא לעוברי דרך כו) שם ט טו( ,'כו)  יגשם ט(כסילות הומיה פתיות 
  .הרבה פסוקיםו)  כדשם ו(מחלקת לשון נכריה 

וישלח יהושע  )יהושע ב א( ס" וז,)ה ויראו"א ד"לא ע( ל"והמרגלים נמתקו בימי יהושע כנ
ויבאו בית אשה זונה  )שםיהושע ( , קין והבל)א"לא ע( ל" הן בני אלקים הנ,שנים אנשים מרגלים

בני  ויראו) בראשית ו ב( ,)ה והענין"ג ד"לא ע( ל" והוא מזונות הנ,ושמה רחב וישכבו שמה
 רק ,כ הזונות להתתקן" ואז התחילו ג,2657 לכן וישכבו שמה,'ים את בנות האדם ויקחו כוהאלק

 )ה והענין"א ד"לא ע( ל" וכנ, לכן לא נגמר התקון עד שלמה,שאחת בלבד התחילה להתתקן
 ואחת בלא חבירתה אינן יכולין , והיא התחילה להתתקן כאן,שאחת ברוחא דהבל נתבסמה יותר

מ כאן " מ, לכן באו שניהן בימי שלמה,)ה מאי"א ד"לא ע( ל"הן כלולין זה בזה כנ כי ,להתתקן
 לא יכלה להצפין רק , רק אחד,ותקח שני האנשים ותצפנו )יהושע ב ד( התחיל התיקון ולכן

ותטמנם בפשתי העץ לתקן חטא קין ) יהושע ב ו( ולכן ,כ בחינת קין" ורצתה לתקן ג,2658לאחד
 )יהושע ב ט( ,א"להחזיר אותם לס) זיהושע ב (אנשים רדפו אחריהם  וה,2659כידועשקרבנו מפשתן 

 ,אלקיכם הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת' כי ה' ותאמר אל האנשים ידעתי כו
ש בתרגום " שאמר להבל לית דין ולית דיין כמ,והודתה כי יש משגיח על הארץ ותקנה חטא קין

ונתתם לי אות אמת והחייתם  )יהושע ב יב( ש" כמ ובקשה מהם אות,ר"ובמ )בראשית ד ח( יונתן
 הן גרשת אותי ,'ויאמר קין כו )בראשית ד יד(  הוא הענין של קין,והצלתם את נפשותינו ממות' כו
 }ד"לא ע{ש " וז,לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו'  וישם ה,והיה כל מוצאי יהרגני' כו
ובדפוס , ב"ל ע"נדצ( א"דף פו ע(ח " ואמר בתז,'ווהצלתם את כ' ונתתם לי אות כו) יהושע ב יב(

בראשית ברא שית ודא  ש שם"של ברית כמ' ה הוא אות ו"דהאות שנתן לו הקב) )ד"שלנו מא ע
ד וישב "עד ובג' לקין אות לאגנא עליה כו' מטטרון אות בצבא דיליה ובגיניה אתמר וישם ה

 וזכה ליה ביתרו שהוא ,2660ד"ה נוד ונעש"אות שלו אתחבר בנ' ל ו" ור,בארץ נוד קדמת עדן
 ולכן ,בברית שנתגייר'  וזכה האות ו,)שופטים ד יא( ' הקני כו2661 וחבר)לב' ג הק"שעה( גלגול קין

 זהרש ב"הוא אות דיעקב אות אמת אות החיים כמ'  וידוע שאות ו,יתר יתרו' הוסיפו לו אות ו
 נפשי אשא שהוא אילנא 'ה לדוד אליך )תהלים כה א( ' שלכן לא נאמר בפ,)ב"רמא ע ויחי(

 ,ושם הוא עץ החיים ,2663 בסוד אמת מאריך ימים,שהוא אות אמת אילנא דחיי'  אות ו2662דמותא
יהושע ב (וזה שבקשה  ,)בראשית ד טו( 'סימן החיים לבלתי הכות אותו כו' ולכן הושם לקין אות ו

  .2664ש לעיל"ונתתם לי אות אמת אות דקין כמ) יב
ש ב "שיה(שסוד ) ד"ו ע(א "ש לעיל פ"הוא כמ ,)הושע ב טוי( ותורידם בחבל בעד החלון

 והן ,) יזכריה ד(המה משוטטות בכל הארץ '  ששם עיני ה,משגיח מן החלונות הוא בעינים) ט
ובהם נאחזין קין והבל  ,)ה ואת"א ד"כח ע( ל"כמש) ב"נ ער(ש בפרשת פקודי "ה כמ"היכלות דנו

                                                           
 .ילה שעניינו סתימת אזנים כך שלא תיכנס לשם תפא פתח נז"ש גדלות דז"פת'  עי2656
באו למקום הזונות ולא התפתו " בני האלהים"שהם היו התיקון ל, כלומר שהמרגלים 2657

 .וזה גופא תיקן אותן במקצת, להזדווג עמן
ע "וצ, כ כלב"שהחלק שנתקן היא פנחס שהוא אליהו משא' פרק ז' ש שער הקלי"פת' ע 2658
 .להיפךלה שהדברים ' וכן שער הגלגולים הק' ז פסקא א"במדבר רבה פט' שהרי ע
  .'שער הכוונות שחרית ג' וכן עי', מדרש תנחומא בראשית ט'  עי2659
ואתעביד ' שוי עליה ו, מה דאמר ליה נד, דכתיב וישב בארץ נוד: ב"לו עדף קז "תיקו'  עי2660

מה שאמר לו " וישב בארץ נוד"שנאמר : תרגום[ אות לקין' ודא איהו דאתמר ביה וישם ה, נוד
 "].לקין אות' וישם ה"וזה הוא שנאמר בו ". דנו"ונעשה ' שם עליו ו, "נד"

 .ב"ר אותיות רח"ג שחב"ש בשעה"ע 2661
  . ב"ב ופרשת ויגש רז ע"זהר בראשית לה ע'  עי2662
 . שערי קדושה שער ב פרק ה' עי2663
לא , מהם את האותג שבקשה "שאע) 2678ד לקמן הערה "הו(ב " זהר ויחי רמא ע'אמנם עי 2664

ובמעלה זו שייכים רק בני , ק"שכן אות עניינה החיבור למעלתו של משה רבינו ולו, קבלה אותה
כלומר " חוט השני"תחת זאת היא זכתה רק לבחינת . אברהם יצחק ויעקב שרגליהם עמדו בסיני

 .עוד בשער הגלגולים הקדמה לו' ועי', להיות שייכת לקדושה דרך נוק
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 שבהן רגליה ,2665דתהומא רבא'  והן נוק, בעד החלון ולכן ותורידם,)ה והענין"א ד"לא ע( ל"כנ
 שהוא ,ע"בחומה של ג ,)יהושע ב טו( ' כי ביתה בקיר החומה כו,)שם( ל"כנ) משלי ה ה(יורדות 

שהוא נוקבא  ,)בראשית ג כד( כרובים ולהט החרב המתהפכת'  ושם ב,י"דוגמת כניסת א
 , דכורין ונוקבין,א"טמא לב ומנוקבא לדכורא ל2667 שהיא מתהפכת מדכורא לנוקבא,2666כידוע

 כי בהן ,)א"מגילה טו ע(ולכן האומר רחב רחב מיד נקרי , ל"כנ )ב"בראישת נג ע( ש בזוהר"כמ
משלי (ש " ביודעה ומכירה כמ)מגילה שם( ש"וכמ ,)ה והענין"ג ד"לא ע( ל"טומאת הקרי זונות הנ

  .לא2668 וקשה לפרוש הימנה,כל באיה לא ישובון)  יטב
השעירים הוא הענין של קין '  כי ענין ב,שני שקשרה בחלון הוא חוט הןוענין תקו

 וניתן לו אות , וקין לא אתבסם אבל נשאר חיים, שהבל הציץ וחטא ונהרג ואתבסם,2669והבל
 וסמך אהרן את שתי ,)ויקרא טז י( נשאר חי יעמד חי' נשחט וא'  וכן השעירים א,שלא ימיתו אותו

 שעזאל ,2670לעזאזל והוא עזא ועזאל'  וא,' לה,רזא דהבלאתבסם ב'  וא,ידיו על ראש השעיר החי
לעזאזל לכפר על ) ב"יומא סז ע(ש " וכמ,כ ונתבסם" ועזא לא הרגיז כ,א"הרגיז יתיר ונשאר לס

 כי אלו היו ,)ה ואתעטרו"ב ד"לא ע( ל" הנ)סבדף ( מ"ש במאמר פרשת א" וכמ,מעשה עזא ועזאל
 וישוטט ,לעזאזל'  וא,לחלקו' ה א"הפריש הקב ולכן ,מזדווגים יחד היו מטשטשין את העולם

 שקין והבל הן 2671 וידוע, הבל נהרג וקין משטט בעלמא ונשאר חי, וכן בקין והבל,ל"בארעא כנ
 ,נ" והן שני התנינם שנבראו זו,2672 איהו בנצח ואיהי בהוד,נ"ה שהן דו"בחינת דכורא ונוקבא נ

                                                           
ל "ז לכאורה נדצ"ולפ, ה והענין"א ד"ל לא ע"דתהומא רבא כנ' קין הוא נוק' כלומר בחי 2665

אחת בלא חבירתה אינן 'אמנם אפשר אולי לומר דהוא על פי מה שנתבאר לעיל ש. 'והן'ולא ' והוא'
". רגליה יורדות מות"נתקנת הרי שהיא עדיין בתורת ' ולכן כל זמן שרק בחינה א', יכולין להתתקן

ש "וא,  שם2631ה והענין כי ובהערה "ל ד"א לידי תיקון זה בלא זה אי אפשר וכנוממילא כדי שתבו
 ".והן"תיבת 

  ).ב"ז מד ע"א על ת"כך מצוין בבהגר(א " זהר פקודי רסח ע'ועי. א"ז קנה ע"ת 2666
, ט"יינו המיוחד של המלאך מטא שהתהפכות זו היא ענ"ז קט ע" ת'וכן עי. ב"ז ו ע"ת ' עי2667

כל זמן , אשר על כן. הרי הם המציאות של הנחש והמטה של משה, אפשרויות של גילוי' שיש לו ב
ש שער "פת' ועי. ט בהתגלותו בעולם מנחש למטה וממטה לנחש"שאין התיקון שלם מתהפך מט

 הנהגה על דרך וממילא אין אפשרות להעמיד את, שכן הדעת טרם התגלתה,  טעם הדברכט' הקלי
 .אחת מכוונת

כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים וכי מאחר שלא שבו היכן : א"ז יז ע"ע'  גמ' עי2668
אמרו ' וכוישיגו הכי קאמר ואם ישובו לא ישיגו אורחות חיים למימרא דכל הפורש ממינות מיית 

 אחת שמע שיש זונה א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה פעם"עליו על ר
 והלך ועבר עליה שבעה נהרות ןאחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרי

בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין 
ולם הבא א בן דורדיא מזומן לחיי הע"אמרה ריצאת בת קול ו ו'וכומקבלין אותו בתשובה הלך 

 .כ"ע, התם נמי כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא] והא הכא בעבירה הוה ומית[
' שהם משטטי בארעא והם אותם שהם מסט' א א"דרגין בסט 'ב, ל"ב וז"ע רנא ע"ב'  עי2669

 .ל"עכ, דהבל הם משטטי באוירא והם מתבסמין קצת'  ואותם שהם מסט,בארץ' דקין נע ונד תהי
, ברא ליה בגינתא דעדן, ה לאדם"בשעתא דברא קב, ל"אמרו רז: א" עזהר בראשית לז'  עי2670

ה "אמרו קמי קב, ותרי מלאכי שמיא עזא ועזאל, חב ואתגרש מגינתא דעדן, וצוהו על שבע מצות
, אמרו קמיה יכלין, ה וכי אתון יכלין על יצרא בישא"ל קב"א, אלו הוינא אנן בארעא הוינא זכאין

', וכתיב הגבורים וגו, הנפילים היו בארץ) בראשית ו ד(ת אמר כמה דא, ה"מיד אפיל לון קב
חבו , שנאמר ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ובשעתא דנחתו לארעא עאל בהו יצרא בישא

ה את האדם ברא לו בגן עדן וציוהו "בשעה שברא הקב, ל"אמרו רז: תרגום [ואתעקרו מקדושתייהו
אילו היינו , ה"לאכי שמים עזא ועזאל אמרו לפני הקבמ' וב, חטא ונתגרש מגן העדן. מצות' על ז

) אנו(אמרו לפניו ? על היצר הרע) להתגבר(וכי אתם יכולים , ה"ל הקב"א. בארץ היינו צדיקים
ובשעה שירדו ' וכו" הגבורים"ונאמר " הנפילים היו בארץ"נ "ה כמש"מיד הפיל אותם הקב, יכולים

, ]ונעקרו מקדושתם, חטאו" הם נשים מכל אשר בחרוויקחו ל"שנאמר , לארץ נכנס בהם היצר הרע
, נגה דאצילות' ן דקלי"ל הם זו"א ועזא"שעז, א"ב כ ע"ה ח"ו דע"לש' ועי, ב"לעיל לא ע' עי. כ"ע

 .בינה דעולם הבריאה' דתהום רבא שהוא קלי' ונתעקרו מקדושתייהו וירדו בנוק
  .א"לעיל כח ע'  עי2671
כ " מש'עי,  בשם הזהר ולא מצאתימקומותכמה בזכר הנה ביטוי זה נ ו.'כ ט"ח אנ"ע ' עי2672

  .137לעיל הערה 
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 ,2673העולם מה עשה סירס את הזכראלו נזקקין יחד היו מטשטשין את ) ב"ב עד ע"ב(ואמרו 
)א" קג עמשפטים זהר( בסוד אל אחר אסתרס ולא עביד פירין

והוא סוד קין שלא הוליד אלא  ,2674
) ב"זהר בא לד ע(כ לא נזכר תולדות קין והוא סוד " ואח,2675דרגין דאל אחר' שבעה דרין בסוד ז

כה ( ל"והולדה כמש ם שממנו הבני, ועשה נוקבא בראשו שניטל ממנו הדעת,מחץ ראשי תנינם

 וכן ,זו הבל )ב"ב עד ע"ב(  והרג את הנקבה, וזהו נקב שבראשו ונשאר בלא דעת,)כ" ועה"ג ד"ע
שעירין שאלמלי מזדווגין ' ש אצל ב" והוא כמ,2676כידועכל זרעו של הבל כולם צריכין ליהרג 

 ואת קין ,חדתנינים תרין הוו ואשתאר ) )א"יג ע( א"פב(ש " וז,זה לזה היו מטשטשין את העולם
 בזוהר כידוע , הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה,שעיר החי שלחו נע ונד תהיה בארץ

 ושלחו אל ארץ )ויקרא טז כב(  וזהו,שירד לארצות התחתונים שהן בלא ישוב) ב"בראשית נד ע(
 ופרשת )ב"נד ע( ש בזוהר בראשית" כמ, ושם הן כל בני קין,א" לחורבה דס,גזרה המדברה

' ש בגמ" כמ,בשעיר החי לשון של זהורית לסימן שלא ישחטו אותו} א"לב ע{וקשרו  ,2677ויקרא
 ואמרו ,))'ה וענין ג"א ד"יד ע( א"פ(ש לעיל "כמ' וזהו אות של קין שלשון הוא ו) ב"א עיומא מ(
מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח שנאמר אם יהיו חטאיכם ) ב"פט עשבת (

  .2678ל" ודוקא בחלון כנ,ל" והוא אות של קין כנ, תקות חוט השני שקשרו בחלון וזהו,'כשנים כו
 ושל הבל )י בראשית ד ג"רש(  כי קרבנו של קין היה פשתים,ס שעטנז צמר ופשתים"וז

ר "ש בא"וז ,)ה וענין תקון"ד ד"לא ע( ל" ואלמלא מזדווגין יחד מחריבין את העולם כלו כנ,צמר
בראשית מט (  והוא בסוד,2679ד אלא חד לסטרוי וחד לסטרוי"א סמתרווייהו כחד) א"דף קמג ע(

בענין השני  )א"סב ע( מ שם"ש בא" כמ, על שמעון ולוי, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל)ז
  .שעירים

 ולכן עשו הוא הבכור ועבר על שפיכת דמים וגילוי ,וכן עשו וישמעאל הן קין והבל
 ,ד" השדה זה גילוי עריות עיף זה ש, והוא עיף ויבא עשו מן השדה)בראשית כה כט( ש"עריות כמ

 ,ע" ג2680 ויהי בהיותם בשדה שאמרו על תאומה יתירה,והוא קין) ב"ב טז ע"ב(' ש עיפה כו"כמ
 ולכן , וישמעאל הוא הבל, וכן כל עניינו של עשו הוא ענין של קין,2681והרג את הבל אחיו שם

                                                           
ועיקר עניינו מושרש במרכבה הקדושה , ב"ב' לשון זה קאי על עניין הלויתן וכדאיתא בגמ 2673

ל שבחינה "כ צ"עוב. 'ן דקלי"ע לכאן שביארו שהוא זו"וצ, ה והן"ב ד"ש רבינו לעיל יב ע"וכמ
הוא בחינה שיש כמותה הן , דרך כותלה' דהיינו התגלות הזכר לנוק" סירס את הזכר בלויתן"ד

  .במרכבת הקדושה והן להיפך
 .ומשמע מדבריו שזה אירע אחרי חטא דעץ הדעת, א"ב לו ע"ה ח"דע' ע

ה " דע'ועי. ב לדברי הזהר משפטים"בב' שמשוה את דברי הגמ' פרק ב' ח שער הקלי" ע' עי2674
שהמה פועלים תיקון לשיעור , היא מכח העבירות שלנו' ב שכל הולדה שנמצא אצל הקלי"ב ט ע"ח

 .א"הקומה דהסט
  .'לקמן ריש פרק ה'  עי2675
 שער המצות סוף 'ועי. קין ראש להורגים הבל ראש לנהרגים) 'אסתר י' הק (דרש רבהמ'  עי2676

  .פרשת שופטים
 .א"אולי כוונתו לדף י ע 2677
וכתיב ', והחייתם את אבי ואת אמי וגו) יהושע ב יג(מאי דכתיב : ב"ויחי רמא ע זהר ' עי2678

אבל אי שמעת מידי , אמר רבי אבא יאות שאלת, מאי קא בעאת מנייהו, ונתתם לי אות אמת
דכתיב את תקות חוט , דהא אינון יהבו לה מה דלא בעאת מנייהו, אמר תו שאלתא. אימא ברי

דכתיב והחייתם את אבי , היא בעאת סימנא דחיי,  אלא הכי אוליפנא',השני הזה תקשרי בחלון וגו
בגין דביה ', דא את ו, ומאי איהו אות אמת, ואמרה סימנא דחיי לא שרייא אלא באות אמת', וגו

אלא , ואינון אמאי יהבו לה תקות חוט השני. הכי אוליפנא סימנא דמשה קא בעאת, שריין חיין
, והא מטא זמנא דסיהרא למשלט, דהא אתכניש שמשא, אאינון אמרי משה הא אסתלק מעלמ

) שיר ד ג(כמה דאת אמר , ומאי איהו תקות חוט השני הזה, סימנא דסיהרא אית לן למיהב לך
וקשה . ל"עכ, בגין דשולטנותא דסיהרא השתא, סימנא דיהושע יהא גבך, כחוט השני שפתותיך

 .ע"וצ, עניינים נפרדים'  הינן ב"אות אמת"ו" חוט השני"ק כאן ש"שכן משמע בזוה, ד"לפ
  .א ופרידתם זה מזה"הזכרים דסט' שם שמבאר את עניין הולדת ב' עי 2679
מדיינין אמר רבי ] קין והבל[ועל מה היו ): 'ב פיסקא ז"פכ(ר "פ דברי המדרש בב"והוא ע 2680

דה הונא תאומה יתירה נולדה עם הבל זה אומר אני נוטלה שאני בכור וזה אומר אני נוטלה שנול
 .עמי ומתוך כך ויקם קין

 .דהיינו בשדה 2681
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 ועשו וישמעאל הן ,2682כידועאדם  כי האבות הן ,)ז"ט פ"ר פנ"ב( אתבסם יתיר ועשה תשובה
בראשית (וישמעאל  ,)ישעיה לד ז(  עשו שור פרים אבירים, שור וחמור2683כידועימינא ושמאלא 

 ואמו מארץ מצרים אשר בשר ,)א" עק מט"ב( עם הדומה לחמור , שבו לכם פה עם החמור)כב ה
ה וענין "ד ד"לא ע( ל"ל ושלא יזדווגו זה לזה כנ" והן קין והבל כנ,) כיחזקאל כג(חמורים בשרם 

 ועשו ,והן בעצמן כלאים של צמר ופשתים ,)דברים כב י(  לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו,)תקון
 )בראשית כז מא(ן  ולכ, סוד הקדושה סוד יעקב,רצה להזדווג עם ישמעאל ולהחריב את העולם

ה "הקב מה עשה ,וילך אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל' וישטום עשו את יעקב כו2684
ש " והענין סירוס הוא כמ,)ן"ב והן זו"יב ע( ל"כנ )ב"ב עד ע"ב( סרס את הזכר והרג את הנקבה

 והכתיב ,' עבירה יש לה קרן ואין לה פירות כו,הזכות יש לה קרן ויש לה פירות) א"קידושין מ ע(
 ל פירות הוא שבאה" ור,'ה מצרפה למעשה כו"פרי מחשבותם מחשבה שיש לה פירות הקב' כו

א יש " שעיר הנשחט כי בין דכורין בין נוקבין בכ, וזהו הענין שהרג את הנקבה,לידי מעשה
והרג )  אזכישעיה (והרג את הנקבה שנאמר ' נ נבראו כו"וזלויתן  )ב"ב עד ע"ב( ש" וז,נ"בחינת זו

ה "ד ד"לא ע( ל" והוא שעיר הנשחט כנ,הבל ששקעו בימא רבא'  והוא בחי,את התנין אשר בים

 שנעשה , שלו2685 דילטוריא, והזכר שעיר המשתלח סרסו שאין נעשה פרי מחשבתו,)ןועני
מתלא אמרי לכלבא ארמי ליה גרמי ילחך עפרא ) א"דף סג ע מצורע(מ "ש שם בר" כמ,סניגור

ג ברכות (  והוא משמורה שניה, והענין כי השעיר המשתלח הוא בחינת עשו שור,2686דרגליך

 והשניה כלבים צועקים שהשור הוא שור ,ל חמור נוער שהראשונה הוא בחינת ישמעא,)א"ע
והוא כלב הצועק הב הב  ,)א"קפו ע( ש בפרשת בלק" כמ,הממונה על הגיהנם כלחוך השור

 ש" שהנמתק הוא בחינת בשר כמ, הוא אותו שעיר שלא נמתק, ארמי ליה גרמיכידוע ,לגיהנם
ר "ש בא" בשר תחתנה רחמי כמ ויסגור)בראשית ב כא( ,' עצם מעצמי ובשר כו)בראשית ב כג(
 , שהשעירים הן נאחזין בזוהמא דטופרא דרגלי, וילחך עפרא דרגליך,2687ש"ע) ב"דף קמב ע(

ש " כמ, וירתו עפרא והן טרפא דחויא)א"לא ע( ד"ש לעיל בס" וז,)ב"ס ע( מ"ש בפרשת א"כמ
 ש" וז,) ואתעטרוה"ג ד"לא ע( ל" ונחש עפר לחמו כנ)ה כהס' ישעי( ס"וז ,)אחרי מות( ל"במאמר הנ

ס " וז, שאין נעשה פרי מחשבתו, וזהו סרסו לזכר, וילחך עפרא דרגליך)א" סג עאחרי מותמ "רע(
'  וה2688כי גחלים אתה חותה על ראשו' אם רעב שנאך האכילהו לחם כו) כב-משלי כה כא(

 ,ובזוהר שהוא בהאי שעיר) א"סוכה נב ע(' ש בגמ"ת ישלם אלא ישלימנו לך כמ" א,ישלם לך
ר יוסי תנן ונתן אהרן על שני השעירים "א) א"ב וקג ע"דף קא ע(אמור } ב"לב ע{ש בפרשת "כמ
מחץ ראש  )א" מא עבראשית זהר(  וזהו הסירוס שאמרו,עד את כל עונותם אל ארץ גזרה' כו

ב הן במחשבה " שמוחין חו, והוא נטילת הדעת, והוא גחלים אתה חותה על ראשו,דדכורא
בראשית כז ( וכן הוא ביעקב בענין לקיחת הברכה ,כידועבא לידי מעשה והדעת מתפשט בגוף ו

 וזהו ,ש"כל המאמר ע) ב"ב עד צט ע"דף צח ע(מ פרשת אמור "ש בר" וכמ,' שני גדיי עזים כו)ט
 וישקהו )א"שבת פט ע( ונעשה אוהב לו ,)בראשית לב כה( סירס את הזכר שעשו לא יכול לו

י בראשית "רש( ש"כמ ,)ב"ב עד ע"ב( בהק והרג את הנ,)ה וכן עשו"א ד"לב ע( ל" וכנ)בראשית לג ד(

ש " ע, מלמד שמת ישמעאל באותו פרק, איני יודע שהיא אחות נביות,אחות נביות) כח ט
 וזהו הרג את הנקבה והכל , שתיכף באותו זמן שהלך לישא בתו מת ישמעאל)א"יז ע(במגילה 

                                                           

 
ג שרשים גדולים "כי כמו שכל כללות תרי, עוד צריך שתדע, ל"יא וז' ג הק"שעה'  עי2682

כי תחלה יש נשמה , והיא בדרך זה, אב לכל, תחכי תחלה יש נשמה א, הם נפרטים, דנוקבא דעשיה
כ "ויעקב ואח, יצחק, אברהם, אבות' כ נכללות כלם בג"ואח, ר כולל כלם"אחת אב לכלם והוא אדה

  . ל"עכ,  נפש'ואחר כך נחלקים לע, נכללות כלם לשנים עשר שבטים
  .)ו"לש(ב "א קצב ע"א ופרשת תשא קצא ע"ב סה ע" פרשת בשלח סד ע' עי2683
י נישואיו עם בת "כוונת רבינו לבאר שאופן קיום רצונו של עשו להרוג את יעקב היה ע 2684

 .חלקי הרע' ווג בין בדהיינו לעשות זי, ישמעאל
 .לשון קטרוג 2685
 .]משל אמר לכלב זרוק לי עצם ותלקק את עפר רגליך: תרגום[ 2686
דברינו ' ועי, הנמתק על ידי הנסירה' כלומר שעניין הבשר שנסגר תחתנה הוא חלק הנוק 2687

 .במאיר האדרא שם
 .םמענישים את החוטאים בזה ניטל חיות' י שהקלי"כי ע, ל"ב וז"ע רנד ע"ב'  עי2688
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 ,'אל הבל ואל מנחתו שהוא לה'  וישע ה)ית ד דבראש( ס" וז,ל שלא יזדווגו זה לזה"לכוונה הנ
דברים ( 'ס משיח בן יוסף בכור שורו הדר לו כו" וז,ואל קין ואל מנחתו לא שעה שהוא לעזאזל

 וזהו בכור שור שהוא ,) טזכריה ט( ומשיח בן דוד עני ורוכב על חמור ,שיכבוש את השור ,)לג יז
  .ד" וכן משיח בן יוסף יקדום למשיח ב,ל"בכור כנ

 אל ,)שם פסוק כה( גזורו, המת ואמר שלמ' היה חי וא' שא) ג' מלכים א(ס בני הזונות "וז
  .ונתבסמו אז )ויקרא טז כב( ארץ גזרה
שם (  ומשמני ארץ יהיה מושבך, שהוא אומנות קין, ועל חרבך תחיה)בראשית כז מ( ס"וז

 ,)ב" קמג עתרומה (זהרבש "ולא ארץ עלאה של יעקב כמ ,)ה כה סהישעי( ונחש עפר לחמו ,)לט
 , שתיקן אבל עשו איש שעיר,סוד הצמר קרבנו של הבל2689 ,אבל יעקב והכשבים הפריד יעקב

  ).ד יחיחזקאל מ('  ואז פארי פשתים ילבשו כו,ולעתיד יתוקן קין
 ,) ואיוב א( ויבאו בני אלקים ,)ב"זהר בא לב ע( ה"ס איוב שנתנו לשטן בהאי יומא דר"וז

לג (ש בפרשת בא " כמ, ונתנו לו איוב לטרפיה,מאללי ארעא) א"לא ע( ל"הם בני אלקים הנ
ש יובל " וכמ,)א"זהר בא לד ע(  והענין כי איוב משרש קין היה,)ב"קא ע(ובפרשת אמור ) א"ע

 שיובל ,ויהי לאבל כנורי ועוגבי לקול בוכים)  לאשם ל(ש " וז,ד לאלף"הוא איוב בחילוף הלמ
 ושלש , ושבעה בניו הן שבעה בני קין הנשארים,)בראשית ד כא( ועוגב היה אבי כל תופש כנור

וכולם  ,)בראשית ד כב(  שני נשי למך ואחות תובל קין נעמה,בנותיו הן שלש נקבות בבני קין
 ולכן לקח השטן את איוב לטרפו , שבעתים יקם קין)בראשית ד כד( ס" וז,נהרגו על הריגת הבל

  .ל"כנ
 ל" והענין כמש,2690ה סוד לויתן ובהמות בהררי אלף"בס בתרעומת איוב וגלה לו הק"וז

 ובהמות בהררי אלף הן , קין והבל בני אלקים,נ הן התנינים"כי לויתן זו )ה וכן עשו"ד, א"לב ע(
כח ( ל"הנוקבין רוחין דשמאלא דבריאה שנקראת בהמה בהררי אלף דרביעא על אלף טורין כמש

ש " וז,)ה וכן"א ד"לב ע( ש לעיל"זכר ונקבה כמ בחינת 'ל א ובכ,ל" במאמרים הנ)ה ואמר"ד ד"ע
 סירס את הזכר וצינן את הנקבה שלא ,אף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה נבראו) ב"ד עב ע"ב(

א להם להזדווג זה " ולכן כל תאותם לאנשים שא,)ה וכן"ב ד"לב ע( ל"כ כנ"יזדווגו זה לזה ג
 שבט אנשים אותן ,) ידז' ואל בשמ(ס והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם " וז,2691לזה

יהושע ב ( 'שני אנשים מרגלים כו )ג והמרגלים"לא ע( ש לעיל"דנפקין מדכורין שנקראו אנשים כמ

 ונקראו בני אדם כמו ,)א והענין"לא ע( ש לעיל"ובנגעי בני אדם הן הבאין מנוקבין כמ ,)א
  .ל" ועוד שבאין מבני אדם באתדבקותן כנ,שנקראו אמותיהם בנות האדם

 ודכורין , ולכן כשחטא לקה בשניהם,ולפי שהוא תיקן אותן שאף הנוקבין נתקנו בימיו
ש בשבט אנשים " וז,בשבט פשעם ובנגעים עונם) תהלים פט לג(ש " כמ,קשין יותר מהנוקבין

 וכל ,)ה והענין"ג ד"לא ע( ל" שכל הקטרוגים הוא באנשים דכורין מרגלים כנ,ובנגעי בני אדם
ז הוא בבריאה "וכ} ג"לב ע {,תו של שלמה מפתויי נשיםזהר ולכן כל ה,יםפיתוים הוא בנש

 כי משם ,נ דבריאה" והם זו, לא יגורך רע)תהלים ה ה( אבל באצילות ,עץ הדעת טוב ורעששם 
ש כאן " וז, ונוקבין בנקבה דבריאה,2692 והזכרים הן זכר דבריאה בשני מוחותיו,עיקר הקליפה
  .א"נ דס"זו' ים את בנות האדם כובני האלק אמר ויראו נ דבריאה דקדושה"אחר יצירת זו

  
 דבר אל בני ,אלי דיקא ,)שמות יד טו(אל משה מה תצעק אלי ' ויאמר ה

) שמות טו כו( ,א דבעא לאוקיר דיקנ,תליהוה  במזלא , ויסעו דיקא,ישראל ויסעו
 ,רפאך' כי אני ה והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו עד כאן

  .להאי דיקא
                                                           

כי , שהוא הצמר, ושם קרבנו, 'וכוהבל שרשו בצמר העליון , ל"ז,  שער הפסוקים שמות' עי2689
  .משם חוצבה נשמתו כנזכר

 .התחתונה של עטרין דדעת' היא הבחי" בהמות בהררי אלף"ג שבחינת "ב לה ע"ה ח" דע'עי 2690
ן דאמר רבי דאמר מר חביבה עליהן בהמתן של ישראל יותר מנשותיה: ב"ז כב ע"ע' גמ'  עי2691

יוחנן בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא אי הכי ישראל נמי ישראל שעמדו על הר סיני 
 .פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן

 .'שאין דעת לקלי', פרק ב' ח שער הקלי"ע' ועי. ב דדכורא"דהיינו חו 2692
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  סליק פרקא רביעאה
בא לד (ש בזוהר "ל דפרעה ומצרים הם סוד התנינים כמ" ר- עד סוף הפרק' ויאמר כו

 והן התנינים ,' כו2694הגדול הרובץ בתוך יאוריו' הנני עליך התני) 2693כט גיחזקאל (ש " כמ,)ב"ע
' כ מסט" היה ג שאיוב, דאיוב הוה מכסי עלה)בא זהר(  ואמר שם,אשר במים שהן יאורין דמצרים

דף ( ופרשת תצוה ,ש שם" כמ, והוא מקץ ימים דקין,ש"ע' ש שם ויהי מקץ ימים כו"דקין כמ
 ולא נתן , והוא הביא הכל לשם,א" שקין הביא קרבנו לס,שהוא רצה לתקן חטא דקין) ב"קפא ע

' ז שאיוב היה בתוקפיה לא עשה ה" ואמר שם דכ,2695ש שם" וקלקל בזה כמ,א כלום"לס
 2696כידוע ו, וכן כל המצריים,פרעה היה התנין הגדול הרע של קין שהוא אחיו הגדול ד,בפרעה

ש במזלא " וז,ב במזלא אתכלילן"ו וח,ב ימא רבא ותהום רבא" והתנינים הן בחו,בסוד המצרי
 שהיקר תלוי בדיקנא ,ואכבדה בפרעה ובכל חילו )א"יח ע( ל" כמש,תלי דבעי לאוקיר דיקנא

  .))שם( ב"ריש פ(ל "כמש
  .2697 ואמר מה תצעק אלי במזלא תלי,א"הוא בז' ל שה"ר - ולכן אמר אלי דיקא 

 ולכן לא , אמר ויסעו מהאי אתר,א"ל שישראל כולם צעקו אל ז"ר -ש ויסעו דיקא "וז
 ולכן אין בחינת ,2698ק אין תלוי במעשה התחתונים" כי למעלה בע,ה שהם יתעוררו"רצה הקב

 כי מעשה התחתונים ,)2699ב"ה ובפ" בהגב" עא יד"א יג ע"פ(ש למעלה " כמ,אודנין שם
 ,ילחם לכם ואתם תחרישון' ה )שמות יד יד(  ולכן נאמר,כידועא "ותפלתם אין מגיע רק עד ז

 בההוא ,ח הכא כד אתקריב פרעה לאגחא קרבא בהו בישראל"ת) ב" עזדף מ(בשלח ' ש בפ"וכמ
 ושם ,'ון תחרישון ודאי כו תחריש,'ה דיתערון ישראל אתערותא לתתא כלל כו"זמנא לא בעא קב

אל משה מה ' אוף הכא ויאמר ה) א"מח ע( וכן ,' כו2700אל משה מה תצעק אלי מלה' ויאמר ה
  .2702ש לעיל" והוא כמ,2701עד דלאו עדנא הוא' תצעק אלי אלי דיקא כו

                                                           
הוה הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול -י י- דבר ואמרת כה אמר אדנ, ל הפסוק"וז 2693

התנים "ע שכן הפסוק אינו מכנה "אמנם צ. הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני
 .ורבינו ביאר כאן שהביטוי קאי על שניהם, אלא את פרעה ולא מצרים" 'הגדול וכו

ש נקודות " פת' ועי,ה המתמלאים מהדעת"היאורים הינם נו' שב', פרק ח' ש קלי" פת' עי2694
 .בבית נתיבות בביאור עניין התנינים' פתח ב

  .שם מבואר שקין לא הביא כי אם עולות ולא שלמים, זהר תצוה 2695
 .לו' ג הק"שעה' עי, אביו של המקלל 2696
 וכולו ,סוד הנהגה שלמעלה מן עומק הדין' וכוא הוא " אוהנה, ל"ז' ש פרצופים ג"פת'  עי2697

 להעביר הדינים להנהיג בחסד לעתים מיוחדים ולעשות נפלאות ',וכא ו"הוא למתק הדינים דז
 .ל"עכ,  כמו שהיה בקריאת ים סוף,בעולם

עליהם טען וכפי ש, הרי שלא היו ראויים לינצל, שכן אם היתה תשועתם תלויה במעשיהם 2698
ח "ה בנפ'ועוד עי. א מו"ש א" פת'ועי, מה נשתנו אלו מאלו )ב"ע ע" קתרומהזהר פ "ע(שרו של ים 

כ דרך האמונה אפשר לפעול לעורר "אעפ, שגם כאשר אין זכויות מכח המעשים' פרק ט' שער א
 .רחמים ממקור יותר עליון

 .ה למשמע"ג ד"ב בליקוט ודף כג ע"כא ע 2699
דבר : תרגום [ותמן הוא רזא דיליה, מלה דא הא אוקמוה בספרא דצניעותא:] המשך לשונו[ 2700

כאשר מתקרב פרעה ללחום מלחמה , כאן, בא וראה. דוצ ושם הוא סו"זה הרי למדנו בספד
" תחרישון"' ה שישראל יעורר התעוררות של מטה כלל וכו"בישראל באותו הזמן לא רצה הקב

צ ושם הוא "דבר זה הרי למדנו בספד" אל משה מה תצעק אלי' ויאמר ה"ושם ' לשקוט וכו, ודאי
 ].סודו

לאו עידנא דצלותא ,  ויסעו מלאסגאה מלין, אל בני ישראל ויסעודבר:] לשונו במלואו[ 2701
דכתיב , אלא אהדר לעילא, דהא על ימא הוו שראן, וכי לאן אתר פקד לון דינטלון, ויסעו, השתא

אלא , דלאו עדנא הוא, ינטלון מן דא, ועל דא ויסעו, דהא כלהו באתר דא קיימי, מה תצעק אלי
לא זמן , מלהרבות בדברים" ויסעו", "דבר אל בני ישראל ויסעו: "תרגום [בעתיקא תליא מלתא

אלא ! שהרי על הים היו עומדים? וכי לאיזה מקום ציווה עליהם שיקחום" ויסעו. "תפילה עכשיו
שיעזבו את " ויסעו"ועל זה , שהרי כולם במקום זה עומדים" מה תצעק אלי"תחזור למעלה שנאמר 

 ].אלא הדבר תלוי בעתיקא, זה שאין זמנו הוא
'  ועי.כמו כאןוא "הארת החסדים של אאת  יכיםצרבהם זמנים ש  שיש,' דא"ש א"פת'  עי2702

רק אלא מתעוררת לפעול אך ו ,פ מעשה ודבור כלל" עתעלו פהאינא "שבחינת א ,פתח לזשם 
 . שלא יתגבר הרע למטה להחריב הקדושה, שלא יתחלללמען כבוד שמו
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בשלח ס ( ש בזוהר"ל כמ" ר-כ "והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו ע

 דכד ))א"לד ע( ה"פ(ל " אלא הוא כמש,'יני תעשה והאזנת למצותי כול והישר בע" דהל)א"ע
 ,2703א" דכל המצות תלוי בז,' ולכן אמר והישר בעיניו כו,אמר בשם אמרו דעתיקא סתים קאמר

 ולכן נאמר כל ,))ש"ה וז"ד ד"כא ע( ב"א ופ"פ(ל "עינים כמש' ולכן נאמר בעיניו לשון רבים ב
ש למעלה דבמזלא " והוא ראיה למ,במזלא תלי ל"ה כנק עש" דע,המחלה אשר שמתי במצרים

לב {ק "בע' ל אני ה" ר,רפאך בהאי דיקא'  ולזה הביא פסוק זה כאן לראיה כי אני ה,'תליא כו
ק " והוא בחוטמא דע,))ב"כג ע( בסופו(ב "ל פ"הוא שמי כנ' אני ה )ישעיה מב ח( שנאמר} ד"ע

' ח כתיב אני ה"ות) א"דף קל ע(ר "מר בא וא,)א"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ,ששם אסוותא לכלא
' ל לכן תלי אני ה" ר,א"ק לז"ל שניכר בין ע" ר, בחוטמא אשתמודע פרצופא,בהאי חוטמא' כו

 ,ש"ע' כו' וגם שבתיקון האחרון נקרא אני ה ,)ג"יא ע( ל"נכק בחוטמא ששם היכרו "שהוא ע
   .רפאך' ש אני ה"וז

 סליק פרקא רביעאה

  
  א חמישאהפרק

  
' י ה"ו" ה,'ה' אפיק ו'  ד,ה"ה ו"ד ה" שבעה דרגין יו,) דישעיה א(י חוטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים הוי גו

 כתוב ,ו" דאינון ד,אסתיים אדם דכר ונוקבא )ו לבר"ו ד"ה אפיק ו"י ה"וה ה"ה' ו אפיק ד"י ו"ה ה"ה ו"ד ה"י יו"נ(ו לבר " ד,'אפיק ו
  בנים משחיתים

 עדן תתאה נפיק למטלנוי , עדן עלאה דסתים וגניז, אב ובן סתים וגליא, ברא חצי מאמר, מאמר בראשית,בראשית ברא
והתפארת והנצח )  יאכט' ה א"ד( שכתוב ,יד ימינא ושמאלא כחד אשתתפו השמים ואת"י אד"ם את אדנ"ה אלקי"ד י" ידו,ואתגלייא

  ) גישעיה ו( מלא כל הארץ כבודו ,רץמה אדיר שמך בכל הא)  בתהלים ח( הארץ שכתוב ,אינון כחדא אשתתפו
 פומא , לא אתפרש ממש, עתיקא לזעירא אתפרש ואתדבק,יהי רקיע בתוך המים להבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים

 הוא אלקים חיים ,ונתן עליו מים חיים אל כלי) יט יזבמדבר ( שכתוב , בחמשה זינין מים, אנתיק ואתעטר בכתרין זעירין,ממלל רברבן
 ,) כטכה' שמואל א( והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים ,)טז טתהלים ק(בארצות החיים '  אתהלך לפני ה,) יירמיה י(עולם ומלך 

   רחמין שלימין רחמין דלא שלימין, מים שלימין ומים דלא שלימין,יי בין מים למים" אה,א"ד ה"ה יו"ועץ החיים בתוך הגן י
 מכאן דכד אמר בשם , כד אתיישב בזעירא,' ויאמר ה,)בראשית ו ג (שגם הוא בשרלא ידון רוחי באדם לעולם ב' ויאמר ה

כ " ובג, משום דבההוא רוחא דאתנשבא מתרין נוקבין דפרדשקא משיך לתתאי, לא ידון רוחי באדם דלעילא,אמרו דעתיקא סתים קאמר
'  י, מאה ועשרים שנה,ה תרין אתוון תרין זמניןבלחודוי מא'  י,ד שלים ולא שלים" יו,והיו ימיו מאה ועשרים שנה) בראשית ו ג(

  ותשת עלי כפכה) תהלים קלט ה( מכאן כתוב ,בלחודוי כד אתגלייא בזעירא אתמשך בעשר אלפין שנין
 , מאתר דאתפרש גנתא אקרו הנפילים,ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים) בראשית ב י(הנפילים היו בארץ היינו שכתוב 

 עד דאתא ,עד דאתא יהושע ובני האלקים אתטמרו) י ולא לבתר זמנא"נ( אוף לבתר זמנא ,רץ בימים ההם היו בא,שכתוב ומשם יפרד
 בני האדם דאתרמיזו מהאי רוחין אחרנין ,ותענגות תענגות קארי תענוגים לא קארי)  חקהלת ב(ד " הה,שלמה ובנות האדם אתכללא
 משום דהני לא ,ויחכם מכל האדם) ה יאשם ( וכתוב ,חכמה לשלמהנתן ' וה)  כוה' מלכים א( שכתוב ,דלא אתכללו בחכמה עלאה

 , עולם דלעילא,המה הגבורים אשר מעולם,  ויחכם מכל האדם דמינה אתחכם לתתא,עלאה'  ה,נתן חכמה לשלמה'  וה,אתכללו באדם
 אנשי השם סתים ולא ,מא דלא קדישין לתתא ולא אתנהגן אלא בש, שמא קדישא דאתנהגן ביה, מאי שמא,אנשי השם דאתנהגן בשמא

תהלים (אדם ביקר בל ילין ו כתוב , אנשי השם סתם מכללא דאדם נפקו,סתימא אלא גריעותא ולא גריעותא  לאו מסתים,ד"אנשי ידו
   אדם ביקר ביקרו דמלכא בל ילין בלא רוחא,)ט יגמ

ין דרהטין כרעותהון ולית  תשעה דסלקין בדרג, שבעה מלכין בארעא אתחזיאו נצחי קרבא,תליסר מלכי קרבא בשבעה
 בהון תליין כענבין , ארבע מלכין נפקין לקדמות ארבע, חמשה מלכין קיימין בבהילו לקמי ארבע לא יכלין למיקם,דימחי בידיהון

   שבעה רהיטין סהדין סהדותא ולא קיימין בדוכתייהו,באתכלא צרירן בהו
 אילנא בתרי ,תחותוי תטלל חיותא דשליטא בהוא) ל ד טדניא( , בענפוי אחידן ומקננן צפרין,אילנא דמבסם יתיב בגו

ע דילוגין דליג על טורין מקפץ על " דרהיט בשא חוי, בשבעה סמכין סחרניה בארבע זיוין מתגלגלין בארבע סטרין,כבישין למיהך
טיל גיסטרא אתעביד לתלת כד נ,  זנביה בפומיה בשנוי נקיב בתרין גיסין,מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות)  חשיר ב( שכתוב ,גבעתא

  רוחין
 את האלקים ולא , לנער הידוע,חנוך לנער על פי דרכו)  ומשלי כב( וכתוב ,ויתהלך חנוך את האלקים) בראשית ה כב(כתוב 

   ואיננו בשם זה כי לקח אותו אלקים להקרא בשמו,'את ה
לא תעשו עול במשפט במדה )  להרא יטיקו( שכתוב , ארבע בתי דינין דלעילא ארבע לתתא,תלת בתי דינין ארבע אינון

   דינא רפיא דינא דאפילו לא האי ולא האי, דינא בשקולא דינא דלא בשקולא, דינא קשיא דינא דלא קשיא,במשקל ובמשורה
 האדם ,בשגם הוא בשר) בראשית ו ג(החל האדם לרב היינו שכתוב , )בראשית ו א(ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה 

קרן שכתוב , )בראשית ג כא( היינו שכתוב כתנות עור ,) כטשמות לד( ומשה לא ידע כי קרן עור פניו ,ב על פני האדמה וכתו,דלעילא
שם ( שם אצמיח קרן לדוד ,) יחלים פטהת( ובשמך תרום קרננו , לית משיחא אלא בקרן,ויקח שמואל את קרן השמן) טז יג' שמואל א(

   והיה במשך בקרן היובל) היהושע ו( שכתוב ,ן יובלא דהיא אימא ואתיא מ, היינו עשיראה דמלכא,) יזקלב
נשיבא '  וה,' ויובל ה, והאי קרן דיובלא הוא,ליה'  ורוח לאתבא רוחי, קרן דנטיל קרן,קרן ביובלא אתעטר עשיראה באימא

 ואם לא ,פורענותא אתי לעלמא' יואסתלק ' לה'  כד אתחזי ה,אלקים' אהה ה)  וירמיה א( שכתוב , וכלא תייבין לאתרייהו,דרוחא לכלא
כ סתים ואתעטר צניעותא " ע,)ישעיה ב יא(לבדו ביום ההוא ' ד כתוב ונשגב ה" וע,ד לא אתקיים עלמא וכלא אתחרב"בשביל אדם יהו

   זכאה מאן דעאל וידע שבילוי וארחוי, דהיינו ספרא דצניעותא,דמלכא

  
                                                           

א הוא "שכן רק הז, א" הזא אינו הְמָצֶוה והמגלה של התורה אלא רק"כלומר שבחינת א 2703
א שהוא מנהיג לפי המושגים "כ הא"משא, הגילוי שבערכם של מעשיהם ודעותיהם של התחתונים

 ).א"ע קה ע"ב(העליונים שאינם בעלי תפיסה חושית לתחתונים 
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 שבעה ,) דישעיה א(הוי גוי חוטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים 
י "ה ה"ה ו"ד ה"י יו"נ(ו לבר " ד,'אפיק ו' י ה"ו" ה,'ה' אפיק ו'  ד,ה"ה ו"ד ה"דרגין יו

 ,ו" דאינון ד, אסתיים אדם דכר ונוקבא)ו לבר"ו ד"ה אפיק ו"י ה"וה ה"ה' ו אפיק ד"ו
  .כתיב בנים משחיתים

 ,' חוטא ב,'וי א ג,ל דבפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים" ר-הוי עד משחיתים 
 2704א"דרגין של הס'  והן ז*,' בנים משחיתים שנים הרי ז,' זרע מרעים ה,' כבד עון ד,'עם ג

 ושתים נשים , ושנים אנשים מרגלים,חויא דאתא על חוה'  א,))א"לא ע( ד"בפ(שחשיב לעיל 
שמות ' ז ,פתחים'  ז,היכלות דגהינם'  ז,היכלות דמסאבותא'  והן ז,' ותרין מתחבקין כו,זונות

 דקין )א"כז ע(  ואמר לעיל,)א"סוכה נב ע('  ובגמ,)א"רסג ע( ש בפרשת פקודי"ר כמ"שיש ליצה
 )בראשית ד כד( ,דורות'  ולכן בקין ז,א" הוא המדור של כל הס,'הוא קינא דמדורא בישא כו

נשים הידועים '  וכן ארבעה נשים אשת קין ושתי נשי למך ונעמה שהן ד,שבעתים יקם קין
 ל"ו כנ"ד' והזכר ו'  שהנקבה ד,נ דקדושה" והן נגד זו,2706נ"מ"ל" ארבע נשים דעשו א,2705א"דס

 וכאן הן אחת , שהן עשרה,' ובזכר ו,אמהות' נשים ד' כ ד" לכן בקדושה ג,)ה ומפרש"א ד"ל ע(
 וכמה מלאכי ,)2708ד"סא ע(ח "ש בז" ובהן תליין שבעים אומות כמ,2707כידועעשרה ארורים 

   .שבע אינון ותליין מינייהו שבעין ,חבלה תליין מינייהו
הם , בנים משחיתים, זרע מרעים, עם כבד עוון,  גוי חוטאש כתב" בכתבי הרמ-הגהה *

והם בסך ' נזורו וכו' נאצו וכו' ל סיפא דקרא עזבו וכו"ר)  גרסתוה"נראה שכ(' דרגין ואמר וכו' ד
  .ל"ש -דרגין ' הכל ז

קהלת ז (והן  ,)ב"לד ע( ש לקמן" קדישא כמל דכולן מתנהגין בשמא"ר -' ד כו"ואמר יו

ד "פ( י" ובס,)ב"תרומה קמח ע( ש בזוהר"דרגין וכמ' היכלות ז'  כמו שבקדושה ז, זה לעומת זה)יד

ל " וכצ2709ס כאן" וט,)ו"ד מט"י פ"ס( ' לפיכך חבב את כל השביעיות כו,'שבע כפולות כו )א"מ
  .ל" כנדרגין'  ובהן תלוי ז,אותיות'  והן ז,ה"ה ו"ד ה"יו

ו לבר " ד,'אפיק ו' י ה" הו,'ה' אפיק ו'  ד,אותיות היאך באין ואמר' ומפרש והולך הז
ה "ב ד"טז ע( ש לעיל" והוא כמ,ל"ו כתיב בנים משחיתים כצ"אסתים אדם דכר ונוקבא דאינון ד

' ואפיק '  וזהו ד,'הות בקדמיתא ומדאתעברת כו' ד' ה )א"ל ע(  ואמר שם,ד"נפיק מניה ו'  די)נהיר
' כ אפיקת ה"ואח, י"ש הו" וז,י"ד נעשית הו" נמצא כי יו,'ונעשית ה' אתעבר מו' ל שד" ר,'ה

ש " וז,)ו"ה ד"ב ד"ל ע( ל" רק שבבטן אמו הנקבה נכללת בו כנ,נ" והוא כליל זו,'העובר שהוא ו
'  ד והן,ה"אותיות של הוי' וד )א"ל ע( ל"הנ'  נשתייר ה,ו לבר" וכשיצאו ד,שבתוכו' אפיק ו' ה

ד זעירא דכליל לון "ן הן יו"ההי'  ואלו ב,א עצמה"שהוא הכס'  וה,ה של אצילות"אותיות הוי
  .)ה ומפרש"א ד"ל ע( ד"ל בפ"ו דקדושה כמש" ד,נ"ו לבר נגד זו"ד

 שהן השחיתו את דרכם ,)ה ואמר"ב ד"לא ע( ל"והן הנפילים הנ -ם "ם משחיתי"ש בני"וז
  .'ד כו"ל יו"אותיות הנ'  הן ז2710אותיות'  ואלו ז,כידוע שטעו אחר בנות הארץ ,על הארץ
  

                                                           
שהעולם לאכסדרא הוא דומה ורוח צפון ) ב"ב כה ע"ב(ל "רזאמרו  ,ל" ז'ש שבירה ד" פת' עי2704

א השורה שם ששם השמים פתוחים "והוא הסט'  הרעה וגוח בסוד מצפון תפתאינה מסובבת והוא
א סוד "וכן הארץ וכן נשבר אות ס׳ באלכסון ונעשה בסוד ב׳ פעמים ר׳ ומשם יצאו ז׳ ראשין דסט

א ארורים שהם ז׳ מלכים וד׳ אחוריים כידוע והוא "ר והוא י"ץ ונעשה בסוד ארו"ז ג"שעטנ
 .כ"ע, נגד ז׳ כתרין דיליה) א"בכורות ח ע( וגו׳ דמעבר לז׳ שנים הנחש ארור אתה) בראשית ג יד(

 .מראות נגעים' שהן מקבילות לד, א"נד ע ז"א על ת"בבהגר'  עי2705
ומשמיט (נשים ' שמונה רק ג' ח שערי קלי נגה ט" ע'עי. עמה'נ, ילית'ל, חלת' מ,גרת' א2706
  .ת"ב במקום מחל"מציין רה' ע י"ובשער קיצור אבי, )מחלת

' ועי, א אלופי עשו"ד לגבי י"ע' לעיל י' עי', ח מלכים פרק י"ע' פרשת כי תבא עי של 2707
  .ה בההוא"ד ד"ח לז ע"א על תז"בבהגר

 . לא מצאתי2708
 .רבינו' תוקנה כגיהגרסא בספרים שלנו  2709
 .ם"של תיבת משחיתי 2710
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 אב ובן סתים , ברא חצי מאמר, בראשית מאמר,בראשית ברא }א"לג ע{
ה "ד י" ידו, עדן תתאה נפיק למטלנוי ואתגלייא, עדן עלאה דסתים וגניז,וגליא
ה "ד( דכתיב ,יד ימינא ושמאלא כחד אשתתפו השמים ואת"י אד"ם את אדנ"אלקי

מה )  בתהלים ח( הארץ דכתיב ,והתפארת והנצח אינון כחדא אשתתפו)  יאכט' א
  .) גישעיה ו( מלא כל הארץ כבודו ,אדיר שמך בכל הארץ

'  והן שבעה תיבות דפ,דרגין דקדושה נגדן'  חשיב ז- בראשית ברא עד הארץ כבודו 
ש "ראשון כולל הכל וכמ'  שפכידוע ,ו" בראשית שכולל את כל הדרגין דקדושה כמש,הזה

  .ש"ראשון ע'  פ2711בהתחלת זוהר פרשת בראשית
לעיל ח (  בראשית ברא שית,ל בראשית הוא מאמר גלוי"ר -' ואמר בראשית מאמר כו

' וכן הו (, חצי אותיות שבו,א הוא חצי מאמר של בראשית" בר, כלל העולם,ק"שהן כלל ו ,)א"ע
 , אב חכמה עילאה סתים,ב ובן והוא א, ואין ידוע מאי, והוא סתים ברא)ש"רמ' ארכו פי שנים בי

 ובן גליא והוא ,א" והוא בר)ש בגין"ה וז"ד ד"כא ע( ל" כמש)איוב כח יב( והחכמה מאין תמצא
 שכולל ,אותיות של החכמה'  ג,ד"אותיות נגד יו'  וברא ג,ק"אותיות ו'  ולכן כאן ו,בראשית גליא

  .מוחין ובהן כלל הספירות'  ג,)ג ולכן"ל ע( ל"נ כנ"דו
  .הוא חכמה עלאה -' דן עלאה כוש ע"וז

 ,ב נתיבות"א חכמה שבו מתפרש לל"שמוחין דז -עדן תתאה נפיק למטלנוי ואתגליא 
א שהוא " ואלו שני תיבות הן חכמה עילאה ורישא דז,)ב"רפט ע( ז"ש בא"ומתפשטין בגוף כמ

  .ד" ותיבה השלישי הוא אלקים בינה אלקים חיים שהן חב,דעת
ק הוא " י, בן,ה הוא בראשית" הוי,ם"א אלקי"שהן בראשית בר -ה אלקים "ד י"ש ידו"וז

 ,כ חציו של השם" והוא ג,)ב"זהר ויקרא י ע( כידועה "ברא חציו של בראשית והוא אב שנקרא י
  .כמו ברא חציו של בראשית

י "ן שהן בינה ומלכות אדנ"ההי'  בסוד בכידועג "ל חו" ר-ואמר את עד אשתתפו 
ש בספר ברית מנוחה שיד " וכמ, והן בסוד ימינא ושמאלא,כות דין בינה רחמים ומל,ה"היא

  .ת" והן כלולים כאן בתיבת א,י"שמאל נקרא אדנ
  .כידועג נשתתפו כחדא "כ בדעת חו"וג - ו "א אשתתפ"ש כחד"וז

 ,כל הפסוק עד בשמים ובארץ' ל כמו וגו"ר -ואמר השמים ואת דכתיב והתפארת והנצח 
דרגין ' ת ב" א,ת" ולכן נאמר כאן וא,פו"א אשתת"ן כחד"מר אינוי א" ועל נה,י"ת ונה"והן ת

  .)'ח פרק ד"ח רפ"ע( כידוע שהן נכללין כאחד ,י"נה' ת ג" וא,ל" כנג"חו
 והיא ,)'ש פרק ב"כ ק"שעה( ל מלכות שהיא שמו"ר - ' ואמר הארץ דכתיב מה אדיר כו

  . ושם נגלית שמו וכבודו,כבודו
 , וכן כאן בשבעה תיבות,2712כידוע שנכללין בשבעה ס"והן ע -' מלא כו' ש מה כו"וז

 וכן בתוספתא פרשת , ובמקום כתר חשיב דעת,ומתחיל מחכמה ששם הוא ראשית הגילוי
'  והן נגד ז, רק שחשיב כתר במקום דעת שם,ש"ע' בראשית ברא רמז כו) ב"דף לא ע(בראשית 
 ,ם לבר מגופא"ץ שהן נהי"הארת "וכמו כאן שני תיבות אחרונות וא ,)ד"לב ע( ל"א הנ"דרגין דס

א "ת בר"תיבות ראשונות בראשי'  וג,)ב"לב ע( ש למעלה"ו לבר כמ"כן שם שני האחרונות ד
 שמשם ואילך הוא התחלת ,ת"א הוא נגד חג"א שעמידת ז"ם הוא ז"ת השמי" א,ר"ם הן ג"אלקי

  .נ"א וזו"בשם אות נקראין "ק ז" שכל עליון נכלל בתחתון וכן עכידוע ,נוקבא ונכלל שם בנוקבא
ג "פ( י"ש בס"כמ'  ששם עמידתה ונחלק לג,הוא נגד נוקבא - ת הארץ "וא} ב"לג ע{

 והן ,א ונוקבא" וז,)ה ויאמר" דב"יג ע( ש למעלה"א כמ"ק שכולל או" שהן ע,ראש בטן גויה )ה"מ
  .'דכר כו' ו י" יה)א"כח ע( ג"ל פ"כלל האצילות כמש

  

                                                           
 .ב" תוספתא זהר בראשית לא ע'ועי, ב"ל ע 2711
  .ש" רמ–ס "היכלות שכוללין ע' כמו ז 2712
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 עתיקא ,ש ובין קדש הקדשיםיהי רקיע בתוך המים להבדיל בין הקד
 אנתיק ואתעטר , פומא ממלל רברבן, לא אתפרש ממש, אתפרש ואתדבק2713לזעירא

ונתן עליו מים חיים אל ) יט יזבמדבר ( דכתיב , בחמשה זינין מים,בכתרין זעירין
בארצות החיים '  אתהלך לפני ה,) יירמיה י( הוא אלקים חיים ומלך עולם ,כלי

 ועץ ,) כטכה' שמואל א(נפש אדני צרורה בצרור החיים  והיתה ,)טז טתהלים ק(
 מים שלימין ומים דלא ,יי בין מים למים" אה,א"ד ה"ה יו"החיים בתוך הגן י

  . רחמין שלימין רחמין דלא שלימין,שלימין
 עכשיו אחר שפירש כלל מעשה בראשית וכל -יהי רקיע עד רחמין דלא שלימין 

 ,2714א"ק לז"ק בין ע" על קרום שמפסיק בטיבורו של עהפרצופים חוזר לפרש פסוק יהי רקיע
ויאמר ) ב"דף לב ע(ש בפרשת בראשית " וכמ,'ש להבדיל בין הקדש כו" וז,א"ששם התחלת ז

' כתי) א"דף לג ע( ושם ,ש"ע' נ כו"ר יצחק אית קרומא במציעות מעוי דב"א' אלקים יהי רקיע כו
ק עד הטיבור ששם " מים עליונים דע והוא להפסיק בין,עד באמצעיתא' והבדילה הפרכת כו

ש בתוך המים בין מים שלמעלה מטיבור בין מים " וז,)ב"לב ע( ש למעלה"אסתיים אדם כמ
י מסך "נ ע" והכל כדי שיוכלו לקבל זו,תחתונים לבר מגופאה שהן מים ,שלמטה מטיבור

  .2715ל"כמש
 ,א"לזק "י שנתפרש המסך בין ע"ל אעפ" ר- ואמר אתפרש ואתדבק לא אתפרש ממש 

א נכללין בו " שלכן או,א למעלה מהקרום" רק שאינו דבוק ממש כמו או,מ דבוק הוא בו"מ
 ,))ב"יג ע( ב"א כא ע"בפ(ש למעלה "ש בזוהר הרבה פעמים וכמ" כמ,ואינן נחשבין לפרצוף אחר

א לנוקבא " וכן הוא בין ז,וכנגד זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ובין קדש הקדשים
 והוא המסך בין משכן לחצר אהל מועד ששם ,)ה וכן הוא"א ד"טז ע( ל"מידתה כנקרום ושם ע

 ,ת" ומנורה ושלחן ומזבח הפנימי נגד חג,2716ר" בסוד ארון וכפורת וכרובים נגד ג,י"הוא נה
א מסך "ובין כ ,א"ש במ" כמ, ומשכן כלל כולם מלכות,י"וכיור וכנו ומזבח החיצון נגד נה

כ קרום של המוח " שבין הראש והגוף ג, קרום'ל א ובין כ,ויה וכן באדם ראש בטן ג,מפסיק

                                                           
 וזה היה ,א"י דא"א רק בנה" שאז נתייסד ז,א" אמנם זה היה רק בתחילה שהוא בקטנות ז2713
ל שהפרסה שהוא נעשה אחר סלוק האור שהוא הצמצום והדין הנה זה היה נעשה ביום " ר,'ביום ב

 וכמו ,' והיה עומד כך עד יום ו,א למטה מהפרסא" שהוא סוד הגבורה והדין ונתיסד אז להיות ז,'ב
א וכנודע ממדרגת העולמות "ספירות כולן דא' א בכל הי"כ הנה נתעלה ז" אבל אח,בסמוךשמבואר 

 וכן נתקן אז מקודם , שאז נברא אדם התחתון,' וזה נעשה ונשלם ביום ו,והפרצופים קודם החטא
 ,דערב שבת בראשית' כ אחר שעה ה" ואח,א עלאין"ן במדריגת או" שנתעלו הזו,אדם העליון

 וכמו ,קטנות' היה הכל בבחי'  אבל עד יום ו,א"ס דא" ועלה עד המו,לגמריא "א בא"נתעלה הז
ב "ה ח" דע' ועי,ה כתיב ויאמר"ג ד" ובדברי רבינו לעיל פ,'ן אשר עד יום ו"שמבואר סדר בנין הזו

שזה , ג"ב צא ע"ו ביאורים ח"לש'  עי).ו"לש( האות ט ענף ד דרוש ט בהגה שם וכן שם ענף ג דרוש 
  .א"קון זנפרס קודם תי

ביאור הדבר , ק ולכאורה לא יתכן חיבור ביניהם"א עומד מחוץ לע"שכן ז, אמנם קשה 2714
וכל , והללו הינם לבר מגופא, ק"ן של ע"ה וב"אלא רק במ, ק"שהמדובר כאן אינו בעצמו של ע

  .א"ומציאותם אינה אלא עבור הז
הרי , וכיצד הדבר יתכןק "הרי גם באצילות מצינו שהפרסא מפסיקה בינו לבין הא, ואם תקשה

והנראה לכאורה אולי . ק"ק ואם כן היכן יש מקום לשתף בו את א"מקומו הוא מחוץ לגוף דא
ק שכן הללו אינם חלק מעצמו "ן דא"ה וב"שעולם האצילות עצמו אינו אלא חיצוניות מ, ליישב
, ק"ל אק אינו חלק מהאצילות כלל אלא מצוי בפנימיותו ש"ן דא"ה וב"אמנם עצם מ. ק"של א

הן זה שבפנים והן זה שחוצה לו נקרא , ן"ה וב"אמנם כל חלק זה התחתון של מ. בחלקו התחתון
ק "שכן הוא חשוב לבר מגופא שכן הוא למטה מהפרסא דא, ק"ש א"על שם האצילות דווקא ולא ע

ה "ג שכל זמן שלא נפרסה הפרסא הרי שלא האירו המ"ב טז ע" ביאורים ח'עי(ואינו עיקר פרצופו 
הרי הוא , ק עצמו"ק הוא כערך א"שכן בלי הפרסא החלק שמתחת לטיבור א, ק"ן הכלליים דא"וב

שמביא מקור לדבריו , א"א מח ע" ביאורים ח'ועי.). ק"ג דא"ב וס"ן הפרטיים דע"ה וב"הארת מ
  .'ח עתיק פרק א"ק הם עצם עולם האצילות מע"ן דא"ה וב"שמ

א באצילות היא "שכל השתתפות הרדל, ג"א כט ע"ו כללים ח" לש'ועי. ה וענין"א ד"כו ע 2715
 .רק לאחר פריסת הפרסה

' ש בתי"ארון בינה כמ, ב"ארון וכפורת כרובים שהן כח, ל"א וז"י ה ע"א על ס" בבהגר' עי2716
 .ל"עכ, שבכתר ובאהל מועד' בחי' כנגד ב' כרובים כתר לכן הם ב, כפורת חכמה
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ש " שהן שמים ואויר וארץ כמ, ונוקבא בבטן,א בגויה" וז,ר בראש באדם" ונכלל ג,כידוע
 ,א מסך" שבין כ,)א" צג עאמור( מ"ובר )א"בשלח נב ע( ש בזוהר"פ קדוש כמ" והן ג,2717י"בס
  .'ין כוש כאן בין הקדש וב" כמ,א קדוש יותר מחבירו"וכ

דף קכג (משפטים ' ש בפ" כמ,ל דעת גנוז בפומא"ר - ' ואמר פומא ממלל רברבן כו
ש פומא ממלל " וז,ח"י הקרום הזה מאיר בו ה" וע,ח" ובו גנוז ה,)ה וגילוי"ד ד"כה ע( ל"כנ) א"ע

 ,פום ממלל רברבן)  חדניאל ז(ש הכתוב " וע,2718 ששם אותיות רברבן,ק" שהוא פומא דע,*'כו
  .' משם כו,ק" לדמות לע,'אם תגביה כנשר כו) עובדיה א ד(  ולכן,ק"ל הגאות הוא בע שככידועו

  .ש" רמ- וכן הגדולה ', חד אריך כו2719כי הם נתפשטין בסוד, והחסדים נקראין רברבין*
 ,ספירות מחסד עד הוד' ח בה" ה,2720א"ק דז" הן ו-אנתיק ואתעטר בכתרין זעירין 

  .כידועוכללותן ביסוד 
 , והן חמשה פעמים מים בפרשה זו,2721 שחסד הוא מים,ח" הם ה-מים בחמשה זינין 

  .ש" ע)א"ז עקס(ש בפרשת תרומה " וכמ,פ אור" וה,פ רקיע"וכן הם ה
 ומביא ,2723 שנקראין חיי המלך,2722א"ח הן מוחין דז"ל ה"ר -' ואמר דכתיב ונתן כו

ם "ם חיי" מי,ה'נ'ת'ג'בחינות של ח'  שהן ה,ח" והן ה,חיים} ג"לג ע{חמשה דברים שנקראין 
ש " וכמ,' ששם התחלת הנוקב,ת"ם הוא ת"ץ חיי" אר,ם הוא גבורה"ם חיי" אלקי,הוא חסד

מי מדד בשעלו ' וחמש זמנין אור אינון בעובדא דבראשית כו) )ב"כ ע( א"טו עדף (ה "ז ת"בת
  ששם,ם הוא נצח" בצרור החיי,ש"ע' א כו"עפר הארץ ודא גופא עד'  ודא דרועא ימינא כו,מים

ם הוא " ועץ החיי,נעימות בימינך נצח' תודיעני ארח חיים כו) טז יאתהלים (ש "אתדבק דוד כמ
  .2724כידוע והוא עד הוד ,ק שנה"עץ החיים מהלך ת )ב" עה עז"ת( ש"הוד כמ

 ,'יי א" אה,'א ב"ד ה" יו, שמות' בה" י,ח"הוא שמות של ה -' ד כו"ה יו"ואמר י
  .] דוקהשמות באלו ס יש כאן"טל ש"ונ['  כו2725חמשה

 שהוא , בין מים למים)בראשית א ו(  מפרש הפסוק- 'ואמר בין מים למים מים שלימין כו
  .א"ק ובין מים דז"בין מים דע
 -  )ל תיבה או שתים וכך מתחיל"י קדשו ז"כאן נחתך בכ( - 'ש רחמין שלימין כו"וז

ודעת הן ) בה אחתכאן נחתך עוד תי(א "ק ואו" שיום ראשון ע,ש פסוק של בראשית כסדרופיר
 כי בלתי זה היו , ששם יתגלה שמו,נ" שיתגלה זו,2726א"ק לז"ק בין ע"יום שני קרומא דע, 'ג

א במזלא " שלכן או,)ב ואמר אתפרש"וכן לג ע, ב ויאמר"יג ע( ל"א כנ"ק כמו או"נכללין בע
 ,2728 רק שירותא הוא מאבא,2727אתכלילן ואינן נחשבין לפרצוף אחר הואיל והן למעלה מקרומא

 כי , נכלל בו]א"א' פי [ק" וע,כידועא הוא נעלם מאד " והטעם כי רדל,ק אין בו שירותא"כי ע
                                                           

  .)ו"לש(שלש אמות ה "ב ד"י יא ע"ושם מ' א אופן ה"א מ"ש פ" וע2717
 ויסוד , ישראל סבא,אריך אנפין' ת נק" דת,ל"זדמיניה ה "ד א"קלט ע ז"א על ת"בבהגר'  עי2718

 וכן בבינה ומלכות ,א וצדיק" ואותיות גדולות ואותיות קטנות הן בעד'וכו ,זעיר אנפין נער ישראל
בינוניות וקטנים הם א שאותיות גדולות "ז קלד ע" ת'ועי, ה וכל נימא"ש ד"וכן ע. ל"עכ, כידוע

  .ל"וזה בראש לאפוקי בטן וגויה הנ, אם כן אותיות גדולות שייכים לנשמה, כ"ע, ע"מקבילים לבי
 .א שהחד אריך זה חסד"ש בגר"וע, א"ז יט ע"ת 2719
 כתרין זעירין ולא שה,"א"ק דז"ו "א"זק של "יש לדייק שלשון רבינו הוא שמדובר כאן בו 2720

  .228וכן הערה , ג"לעיל ב ע'  עי.א"זבעצמן הם 
 .מים הוא כנגד מידת החסד, ש"היסודות אמ' שמתוך ג, א"ב מ"י פ"א על ס"בבהגר'  עי2721
 .79ה ואמר והערה "ג ד" לעיל א ע' עי2722
 .277לעיל הערה ' ע 2723
וכאן הגילוי של , ל"עכ, עלאה אתפשטת עד הוד חמשין תרעין' ה, ל"א וז"ע' ח ז"ת' הק'  עי2724

 .ח היא עד הוד"הבינה שהיא השורש לגילוי הה
 .'הרי חמשה שמות'י כתוב "בכת 2725
שאמר ' ח נקודות ב" ע'עי]  זו להמשך הקטע כמה פעמיםה" בכתב יד מתיחסת הגה.ה.א [2726

 אך הפרסא הוא רק בשביל ,שם מפורש שהסתלקות האור שהוא הצמצום הוא בשביל אצילות
א והצמצום הוא בשביל " שהפרסא הוא בשביל ז, והוא לכאורה שלא כדברי רבינו כאן,הבריאה

 .)ו"לש( וכאן לעיל בסמוך א"כו עג "ג ופ" עבא " עוד לעיל פ' ועי,'הנוק
 .דהיינו הפרסא 2727
 .ה ספרא"א ד"א עלעיל '  עי2728
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ת "א חג" וראשו מלביש את רדל,)ה ולא אתחזי"ד ד"ד ע( ל"ק אין נגלה כי אם ראשו כמש"בע
ת "א מתחילין מחג" אבל או, שירותא2730 ואין בו,א" ולכן נכלל ברדל,כידוע 2729שבו עד הקרום

כ " ולכן הוא הקרום ג, ומהן שירותא, לכן אינן נכללין בו,א לבר מגופא" דרדלי"ק ששם נה"דע
  . וזה היה ביום שני,2731 שזה עיקר הכוונה גילוי שמו,א גילוי גמור"ק בשביל שיתגלה ז"דע

 ותראה היבשה ,2733כ נוקבא"ק שתתגלה ג" דע2732וביום השלישי נקוו המים אל היסוד
  .א דגלגלתא שלו ודיקנא" תיקוני ז, הארץכ תדשא"ואח, )ה וענין"א ד"כו ע( ל"כמש

  .ג שני המאורות" חו,א"נתינת המוחין ברישא דז' וביום ד
  . ותיקוני נוקבא רישא וגופא,א וכל תיקוני גופא"התפשטות גופא דז' וביום ה
כ שנשלם הכסא נעשה האדם תיקוני " ואח,עולם הבריאה' תוצא הארץ כו' וביום ו
  .נוקבא ונסירתה

  .)ה כתיב"ד ד"כה ע( ל"נ כמש"דבריאה וזיווג זונ "כ זו"ואח
הוא אופנים ) תיבות' כאן חסר ג(' הנה נתתי לכם את כל עשב כו) ראשית א כטב( כ"ואח

הן כרובים '  ואת כל העץ אשר בו פרי עץ כו)שם( , שהן מאכל אדם דלעילא,וחיות וכרובים
 הן ,'את כל ירק עשב לאכלה כו'  ולכל חית כו)בראשית א ל( ,כ למאכל אדם" שהן ג,2734ותמורות

 , שהן מאכל בהמה דרביעא על אלף טורין,מלאכין שמתחדשין בכל יום שנבראו ביום שני
מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת )  ידתהלים קד(ש " וכמ,)ה ואמר"ד ד"כח ע( ל"כורסיא כנ
 חציר עד' ורזא דא מצמיח חציר לבהמה כו) ב"דף יח ע(ש בפרשת בראשית "וכמ, 'האדם כו

י "ע} ד"לג ע{ שהם מתתקנין ,חיות הקדש' ל תמורות אנפי רברבא שהן ד" ור,ש"כבקר יאכל ע
 ,2735 ואריה אוכל הקרבן, בסוד הקרבן מבהמה ועופות,)ב"פנחס רלד עמ "רע( כידועקרבן 

 ,2736 וכרובים הן אנפי זוטרי כרביא, והן אנפי רברבא, ואדם מקריב הקרבן כלל כולם,אוריאל
 , ומלכות אדם באמצעיתא,חיות' י ג"בנה'  וא,חיות' ת ג"בחג' י מרכבות הן אוהענין כי שנ

ת "וחג, 2737ש"ע' אנפי תלת חיוון עלאין דאינון כו) )א"ה ע( א" עדהקדמת תיקונים (ש "כמ
 ,ה נקראין כרובים ונערים" שנ,י נקראין אנפי זוטרי" ונה,)א" רא עחקת זהר( נקראין אנפי רברבי

 ואינון אנפי רברבי ואנפי ))ג"לד ע( ג"ג עדף פ(ח "ש בתז" וכמ,2738ידועכוכן יסוד נקרא נער 
 ויוסף , ויהושע בהוד, שמואל הוא בנצח,י נקרא נער" ולכן כל מי שבדרגא דנה,ש"זוטרי ע

עד בשירותא ' יהושע אתנבי מהודו של משה כו) ב"דף כא ע(ש בפרשת בראשית " כמ,ביסוד
 , והנער שמואל)ב כו' שמואל א( ,' יהושע בן נון נער כו)שמות לג יא(  וכולם נקראו נער,ובסופא

 בדרגא דיסוד )א" קסד עתרומה זהר( ט נקרא נער" וכן מט,' והוא נער כו)בראשית לז ב( יוסף
  .ז ביצירה" וככידועה " ושני כרובים נקראים נערים בדרגא דנ,כידוע

 ולכן , העשיה הוא עולם,' וירא אלקים את כל אשר עשה כו)בראשית א לא( כ"ואח
 וכמו ,)ב"ז כד ע"ת(  שמלכות מקננא בעשייה, שהיא בדרגא דמלכות, את כל אשר עשה,נאמר

ש " כמ,ם וכל ממנין דיליה" ושם ס, וזהו את כל אשר עשה, כן העשייה,שמלכות כוללת הכל

                                                           
 .)ו"לש(א "ל סוד הפרסא אשר ברדל" ר2729
 בעתיקא לא :)א"רצ ע(ז " אד'עי). ו"לש(שבשם '  כי התחלת האצילות הוא רק מאבא י2730

  '.אקרי לא הוי שירותא וסיומא
  .א דאצילות"בזהוא ' ית עיקר שמו , וכידוע).א" לעיל א עד"הו(ב " מב עבאזהר '  עי2731
 .תיב ויאמרה כ"ד ד"לעיל כה ע'  עי2732
  .ו" בשם הלש2726כ לעיל הערה "מש'  עי2733
ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים " )ו כט' מלכים א(כ "ש מאמה"ע 2734

  ". ופטורי צצים מלפנים ולחיצון]י צורת דקלים"ת [תֹורֹומוִת
 . בזמן בית ראשון היתה רובצת על המזבח כאריההאש הקדושהב ש" יומא כא ע' עי2735
 .והוא כצורת ילד קטן, זה תרגום של כרוב 2736
 . שיש חיות עליונים שהם סגולתא וחיות תחתונים שהם סגול2737
 עמודא דאמצעינתא דמנהי יומין , מאי יום, מדת יום שכינתא עלאה:א"ז קלט ע"תיקו'  עי2738
 ]העמוד האמצעי שמהם הימים ארוכים? "יום" מהו .השכינה העליונה, מדת יום: תרגום [ארוכין

,  ויסוד זעיר אנפין,ישראל סבאומכונה  ,אריך אנפין' ת נק" דת, שםא" הגרורביאב' עי ו.כ"ע, 'וכו
  . נער ישראלומכונה
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והנה טוב ) י"ט פ" פר"ב(ש " וז,ש"ע' ולאלין עביד שמשין כו) א" מג עףד(מ פרשת בא "בר
  .ה המותמאד ז

  ויברא אלקים,אצילות )בראשית א כו(  נעשה אדם,העולמות נשלמו'  כל ד,ובזה היום
 )בראשית א ד( ' וירא אלקים כו,יצירה )בראשית א כט( 'הנה נתתי כו, בריאה )בראשית א כא(

  .עשייה
) א"ט ע(א "ל פ" כמש,ימים' ודע שכל אלו הימים הן רמז לששת אלפים שנה שהן ו

 ,אלפים' ימים אלו הן מתנהגין בו'  וכל הפרטים שהן בו,ין תליין בשתא קדמאישתא אלפין שנ
 כשלא יהיו זכאין שהוא קץ ,ו" ח2739 שהוא בעתה, ומכאן תדע קץ הגאולה,ביומו ובשעתו' כל א

ל " א2740)ב"טז ע(ח " ועיין בז,אלקי ישראל שלא יגלה זה'  ומשביע אני את הקורא בה,האחרון
 לח סנהדרין(פ שאמרו " וע]ותוכל לידע בשנה מכוון [במעשיו' שמח העד י' ע רבי מה ראה כו"ר
 ואלו ששת ימי ,כידועב "ויום השביעי רומז על אלף השביעי עה *,לב'בראשונה הוצבר כו) ב"ע

 שאל נא לימים )דברים ד לב(  וזהו, שמהן מתחיל האצילות,א"ת של רדל"בראשית הן ו
 , ומהן מתחיל האצילות וקצת גילוי,כידוע 2742ות שהן ימים ראשונים ימים קדמוני,2741ראשונים

ש שאסור " וז,ברח לך אל מקומך'  לא אתיידע ולא אתדבק כו2743א דשם"ר של רדל"כ בג"משא
 ד"חבס "והוא כולל ג,  יום השביעי שבת2744 ויכולו השמים, ועליהן נאמר,ר"החקירה בג

 שבת שנכללין ,ר"ג והוא שורש לכל ,פ אלקים" וג,פ יום השביעי" לכן נאמר בו ג,א"דרדל
' א מו" בכ2745ונאמר לכן בו קצת גילוי ,א"ת דרדל" שמתפשט בו,א" והוא כאן בינה דרדל,בבינה

 ולכן ביום השביעי לא נאמר ,א"ק ברדל" לכלול מלכות עם כל הו,'ימים ויהי ערב ויהי בקר כו
 , בדכורא שנוקבא נכללת, שהן כלולין, ושם הן אחד,נ נגלית" שאין שם זו,'בו ויהי ערב כו

} א"לד ע{) יד זזכריה (ש " וז, ואף היום הוא שם בהעלם,2746א עלאה"שבתוך ה'  בסוד וכידוע
 כידוע  והוא יום השביעי שכולו שבת,לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור' כו' והיה יום א

כי ) א וישעיה נ(ש " כמ, ויכלו השמים והארץ וכל צבאם)בראשית ב א(  ואז,)א"סנהדרין צז ע(
ו 'ונמקו כל צבא השמים ונגלו כו' שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה ויושביה כמו כן כו

 אבל בקדושה יחזרו כלם לשרשם אל הבינה יום ,א שיתבטלו לגמרי"ז בס" וכ,) דשם לד(
כ שבת בסוד "נ יהיו ג" וזו, ולכן יתבטלו,א"ס' אין שם אחיזו , ששם עלמא דחירו,השביעי

תלת דרגין ) א"צב ע(מ פרשת יתרו "ש בר" כמ,2747נ ובינה" זו, שבתות ביום שבת'ס ג" וז,הבינה
 שבת )א"ז עברכות נ(ש " כמ,כ בשבת"ז הוא ג" וכ,ל"פ יום השביעי כנ" וכנגדן ג,ש"ע' אינון כו

ובההוא זמנא דאתער ) ב"דף קלד ע(ר "ש בא" כמ,ק" ואז יתגלה דיקנא דע,ב"הומששים מע' א
 ,נ"ל שאין יום ולילה אלא מסטרא דזו" ר,ילה אקרי אלא מסטרא דילןי בתקונין עד ולית ל"ע

  .שהן מסטרא דילן שהן המנהיגין אותנו
מענין ) א"קיז ע וירא (זהרוכן איתא ב, ל"ל וז"ה מהרב המגיד זצ"כ הגה" מ-הגהה (*

 2748ו"ה וה"ה שבשם הם אלף ה"ו'  פי, הכי אוליפנא מאבא ברזין דאתוון דשמא קדישא,ל"זה וז
 היינו יום השישי , וביומי דבראשית,ו"ה וה" היינו אלף ה, וברזי דשני עלמא,ש"וז, ל"כמש

והבן עד כאן ,  ואיך היתה הנהגתו ביום זה כמרומז בפנים, שנברא בו אדם,דמעשה בראשית
  ).ל" ש-  ה"לשון הגה

                                                           
 .א"צח ע הדריןסנ'  עי2739
  .)ו"לש(ג "א הוא יח ע"ג ודפ" טז ע2740
מר שהם מחסד ואילך אבל למעלה  כי שאל נא לימים ראשונים א,ל" ז,'ק ה"ח א"ע ' עי2741

  .א מותר לשאול"ה וכן תבין שרק בז"א ד" לעיל כו ע'ועי. כ"ע, ר"משם אין שאלה בג
 ,ב"קלד עשם '  ועי. בקרב שנים אינון שנים קדמוניות דאקרון ימי קדם:ב"ר קלח ע" אד' עי2742

  .א" אהוא בבחינת "ימי קדם"א ו" זהוא בבחינת "ימי עולם"ש
  .ב" כו עצו, א"רלט ע פקודיזהר '  עי2743
 .נ"הרי הם זו" שמים וארץ"ר הן למעלה מבחינת "כלומר שהג 2744
 . בדפוסים שלנו כבר תוקן).ו"לש(ל ונאמר "נמחק וצ' א"שבת וכ'בדפוס ישן כתוב  2745
 .ב בענין פסיעה לבר"זהר בלק רג ע'  עי2746
 .א"ז לו ע"א על ת" בבהגר'ועי. ה"ר ולכן נקראת אהי"בינה כוללת את כל הג 2747
 .חמישי והששיימים ה הדהיינו 2748
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 )א"צו לב ע( ש בזוהר" כמ,ל"כ רמז לע" והוא ג, מתגלה דיקנא'אוכן בירחא שביע
 וכן ,כ סוכות ושמיני עצרת ושמחתן" ואח,כ"כ סליחת עונות ביה" ואח,ה" דינא ברדשירותא

 ,)ו כהיחזקאל ל(' כ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כו" ואח,ל תחלה יום הדין הגדול"לע
)  וישעיה ד(ש " וכמ,2749כידועכ בסוכות חופות שבע " ואח,) כירמיה נ(כי אסלח לאשר אשאיר 

א שם ס('  כו2750 וגם האומות יתקיימו ורעו זרים צאנכם,זמן שמחתינו'  כווסוכה תהיה לצל יומם
 ויאכלו , עצרת תהיה לכם)במדבר כט לה( ,ה וישמחו ישראל לבדן"ע שיכלו א"כ ש" ואח,)ה

והן יהיו סעודת בהמות בהררי , )יתרו צב( ש בזוהר" כמ,נ ובינה"שלש סעודות של שבת שהן בזו
ויין המשומר '  לויתן זה יצרת לשחק כו) כותהלים קד( ,ורא וסעודת לויתן בדכ,אלף בנוקבא

 שמלאכתו בששת ,' וישבות ביום השביעי כו)בראשית ב ב(  ואז,)'ח שבת ו"פע( כידועבבינה 
והענין שמחדש נשמות שנבראו מששת ימי  ,)ד"ח פ"ר פס"ב( ר"ש במ"אלפי שמזווג זיווגים כמ

ל " ר, אשר ברא אלקים)בראשית ב ג(  וזהו,דועכי אבל אז ישבות ,י זיווג שלמעלה"בראשית ע
  ואז, לתקנם ולהוציא חדשים, כמו נעשה אדם,2751כ" ולעשות אח,אשר ברא בששת ימי בראשית

  .' כי בו שבת מכל מלאכתו כו)בראשית ב ג(
 הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם

 וכל מה , ושל כל אדם בפרט, אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין ולא הכללים בלבד,ישראל
 וכן של כל מין בהמה , וכל גלגוליו וכל פרטיו ופרטי פרטיו,שאירע לו מיום הולדו עד סופו

 בכל מין ומין , וכל עשב וצומח ודומם וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם, וכל בעל חי שבעולם,וחיה
ש באבות ומשה וישראל כלם הן " וכן כל מ,להם ושרשם ומה שיארע ,ואישי המינים עד לעולם

ר " וכן כל מעשיהם מאדה,2752כידוע שכלם מתגלגלים ניצוצותיהם בכל דור ודור ,בכל דור ודור
 כמו שהתחיל לבאר ,ה בכל אדם ואדם לבד" וכ, למביןכידועעד סוף התורה הוא בכל דור 

 וכללו ,ד"ש כאן בס"נח כמ וכל זה נכלל כלו בפרשת בראשית עד ,2753במדרש הנעלם ברמז
'  בז* וכלל כללי הכללים בפסוק ראשון,ל"נכלל בפרשה הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ

 ,'שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו )א"ט ע( א"בפ} ב"לד ע{ש "אלפי שנה כמ' תיבות ז
כאן [גד  והן נ, שלמעלה יותר בכלל והולך ומתפרט,עולמות בכל עולם' כללים נגד ד' והן ד

  .]נחתך כמה תיבות
אותיות '  ובמקום אחר כתב עוד שמקור כלל הכללים הוא בתיבת בראשית ו- הגהה *

  .ל"ש -' ודגש של הב
  

 ויאמר ,)בראשית ו ג( לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר' ויאמר ה
 לא ידון , מכאן דכד אמר בשם אמרו דעתיקא סתים קאמר, כד אתיישב בזעירא,'ה

 משום דבההוא רוחא דאתנשבא מתרין נוקבין דפרדשקא משיך ,י באדם דלעילארוח
'  י,ד שלים ולא שלים" יו,והיו ימיו מאה ועשרים שנה) בראשית ו ג(כ " ובג,לתתאי

בלחודוי כד אתגלייא '  י, מאה ועשרים שנה,בלחודוי מאה תרין אתוון תרין זמנין
  .ותשת עלי כפכה) הלים קלט הת( מכאן כתיב ,בזעירא אתמשך בעשר אלפין שנין

 רק ,ו"ק כמש"דכאן הוא ע' ל דויאמר ה" ר-כד אתיישב בזעירא , עד כפכה' ויאמר ה
 ,רא"ישב בזעי"ד אתי" לכן אמר כ,'ק לא נקרא ה" דע)ה ואמר"ג ד"כח ע( שקשה הא אמר לעיל

 ,חתוןש הת" דכל שמתלבש בתחתון נקרא ע,על שמו' כ ה"ק ג"א אז נקרא ע"ל כד אתלבש בז"ר

                                                           
' ולצדיקים לעתיד יבא יהיו י, חופות לאדם הראשון' איתא שהיו ז) א"ב רמה ע"ח( בזהר 2749
 'ועי, ע"וצ' חופות ולא י' א איתא שלצדיקים לעתיד לבא יהיו ז"ב עה ע"ב' אמנם בגמ. חופות

  .ךהינם למעשה היינו ה' והי' ולכן הז, ר"אפיקי ים שם שבינה כוללת ג
 .)ו"לש(א "ש פסחים סח ע" וכמ2750
בכל רגע ' שמשמע מכאן שהמציאות מתקיימת על ידו ית, ב"א פו ע"ה ח"ו דע" לש' עי2751

 .ורגע
,  האלכסוניות המטותןההרי לאה של הארות ה אלו הן ש,א סה"ש גדלות דז"פת'  עי2752

ח "דברים בעאריכות ' בביאור עניינים נשגבים אלו עי. והרשימו של אורות המטות העיקריים
  .'ן פרק ב"מוחין דזו

 .ע"והי, לא מצאתי הרמז 2753
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ק אתלבש " אחר שכתב לעיל דע, ולכן כתב זה המאמר כאן,)ה וכן הוא"א ד"טז ע( ש לעיל"כמ
  . וחוזר לענין ראשון למאמר הנפילים שבפרשה,)ה בחמשה"ד ד"לב ע( ל"זינין מים כנ' א בה"בז

ם "חי באד"ון רו"א יד"ו ל"ק אמר כמש" וההכרח שע-  'לא ידון רוחי כו' ויאמר ה
ש למטה כל "ק קאמר זה כמ"כ ע" וע,)א ביקירא"יח ע( ל"א שנקרא אדם כנ"זל ב" ר,ילא"דלע

  .הענין
 תאנא )א"קל ע(ר "ש בא"ל כמ" ר-מכאן דכד אמר בשם אמרו דעתיקא סתים קאמר 

 , דאמר בשם אמרו,ש כאן"ל כמ" ור,עד והאי והאי שפיר' ד שמיה דעתיקא סתים מכלא כו"עכ
 מאי ,ולא חשכת את בנך את יחידך ממני' עתה ידעתי כו כי )בראשית כב יב( ל המלאך"דקודם א
 הרבה )בראשית טז י(  כמו בהגר, כמו בכל דיבור של המלאכים,ה אמר"כ בשם הקב"ממני וע

 בי )בראשית כב טז( כ אמר" ואח, והרבה כיוצא בזה,לגוי גדול אשימנו' ארבה את זרעך כו
 ,א" ואמר בשם ז,ק קאמר זה"אלא דע ,' וזה מיותר דהא עד הנה הכל בשם ה,'נשבעתי נאם ה

 ואמר מכאן מוכח דזה יצא ללמד ,ק אמר שמא פרצוף אחר" ועדיין אינו מוכרח שע,א"ז' נאם ה
  .ו"ק קאמר כמש"כ ע" דע,ק קאמר כמו כאן"מ שנאמר מאמר בשם אמרו דע" דכ,על הכלל כלו

פרדשקא לא ידון רוחי באדם דלעילא משום דבההוא רוחא דאתנשבא מתרין נוקבין ד
כ ( ב"ש לעיל בפ" כמ,א"ק אמר דרוחי דנשיב מנוקבין דפרדשקא לז"ל דע" ר-משיך לתתאי 

 פרדשקא )ב"קל ע(ר שם " ובא,א"י נשבא דפרדשקא דעתיקא לז"ד דיה"ד ליו"בין יו'  ה)ב"ע
 עכשיו משום דהאי רוחא נשיב ,א" אמר לא ידון האי רוחי בז,ש"ע' א כו"דביה נשיב רוחא לז

ש " כמ,2754י אדם ומשם אורכא דחיין לראשונים באלף שנים קודם דור המבוללתתאי בבנ
עד דיומין ' א אמאי הוו קדמאין חיין יומין סגיאין כו"אר) )א"קסד ע( ב"דף קלו ע(ע "בתיקונים ת

 מחד נוקבא חיין )ב"קל ע( ר"ש בא" כמ, ורוחא דחיי הוא מנוקבין דפרדשקא,ש"א ע"ושנין מז
 ,ש שם" כמ,ק בשלימות" שיתער רוחא דע,בלע המות לנצח) ישעיה כה ח(  ולכן לעתיד,ש"ע' כו

 לכן יהיו ימיו רק ,ל משום שלא ידון רוחי באדם שמשם אורכא דחיים" ר,'כ והיו ימיו כו"ובג
  .ו"מאה ועשרים שנה כמש

ד דמוחין " ויו,ד"דלא מתחברן ביה ו' ק הוא י"ד דע"ל שיו" ר-ד שלים ולא שלים "יו
ד "ד אזיל ליו" יו,)ב"כג ע( ב"ל סוף פ" כמש,ד דנפקין מניה"ה עלאה בחיבור וא שהוא חכמ"דז

 וזה ,ד מלא שלים ולא שלים" ולכן יו,ל" וכמש,ד" דלא מתחברן ביה ו,דסתים מכל סתימין
 ,י חכמה"א ע"ס מתלבש בז" שא2756ש" וז,א"ק בז"י מתלבש ע" וע,א" הוא מתלבש בז2755ד"היו

  .ו"משולפיכך הוא רק מאה ועשרים שנה כ
הוא ' פעמים י' דכאן הוא י' ל שי"ר -תרין זמנין } ג"לד ע{בלחודוי מאה תרין אתוון ' י

' לב' ד שהוא י" שלכן נתחלק ו,פ הוא עשרים"ב' ד הוא שני אותיות ונכפל בהם הי" ו,מאה
  . ך"ה ק"וס' פ י"ותיות להורות על בא

אתמשך בעשר אלפין בלחודוי כד אתגלייא בזעירא ' ש מאה ועשרים שנה ואמר י"וז
 ,)ה לא"ב ד"לד ע( ל"ק המספר באלפים שנין שלכן היו חיין אלף שנין כנ" דשם הוא בע-שנין 
 שלכן ,)א" יז עשמות זהר( ה אלף שנין"יומו של הקב  ושם הוא,ק הוא עשר אלפין שנין"דע' לכן י

 )א"ט ע( א"ש בפ" כמ,ק שהעולם מתנהג בהן"נגד ו ,)א" צז עסנהדרין( שית אלפי שנין הוו עלמא
ש בברית מנוחה " ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין כמ,'שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו

 ולכן יהיו אחר ,2757מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו' אלפי שנין יהיו בסוד ג' דג) בהקדמה(

                                                           
מכיוון שבדורות , א"דהיינו הנהגת א, ט היה צורך באורך רוח"מ שמבאר ,'א א"ש ז"פת'  עי2754
שעד אברהם מתחדש מכאן שא מג "ש א"פת 'ועי .עבודההתורה וההנהגה על פי הה תלא היהללו 

היה ש  הוא ולכן.א"זהיתה ההנהגה מבחינת ילך  ואאברהם אבינו ו,א"הנהגה מאהה תאבינו הי
, שכן מאברהם הוא שנמסרה הבריאה לידי הטבע,  ממצריםכלל ישראלאת צריך נס להוציא 

ע "בב' ועי. שינוי מהמציאות, וממילא לצאת ממצרים אינו שייך אלא בהתערבות מיוחדת מלמעלה
, למיתת המלכיםנלמד טעם חדש  מכאןש: שמדברי רבינו כאן מוציא יסוד חדש עוד יותר ,א"רל ע

  .א"ה להם הארה מאת שלא הישהוא היה מכח
 .'ל הי"נדצ 2755
  .ש"א ע" לעיל א עד"הו', ח אצילות א"ע'  עי2756
  .המה עיקר הזמן של העולם הבא' והי' הט' א שהאלפים הח"א סה ע"ו כללים ח" לש'עי 2757
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ס "ד שהוא ע"א כל ספירה אין נכללת רק בעשר שלכן יו" אבל בז,ל שם"התחדשות העולם כמש
  .נכללין ממאה

וכיון שסרח הניח ) א"חגיגה יב ע(ש "ל כמ"ר -ש מכאן כתיב ותשת עלי כפכה "וז
 ,ל"א דמשיך לתתאי כנ" וכן בז,ה ידו עליו והעמידו על מאה אמה שנאמר ותשת עלי כפכה"הקב
ש והיו ימיו מאה ועשרים שנה הוא " ומ,ל" דוגמתו באדם כנ2758 וכל שבו,י מתנהג העולם"שע

זהר פנחס ( כידועש בשגם זהו משה " כמ,ך שנה"ה שימיו ק" והוא רומז על מרע,עצמןב "עם חו

 , בזוהר ובתיקונים בהרבה מקומותכידועא " והוא דרגא דז,כידועא " שמדרגתו עד או,)ב"רטז ע
 )שמות ב ב(ס " וז, ונגנז אור זה מהם,והיה ראוי לבא בזמן זה אלא שהשחיתו דרכם בדור המבול

 בסוד ,שגם זה הבל) קהלת ב טו( והוא סוד , שנפרד ונשאר בטוב,ב הוא"טוותרא אותו כי 
  .כידוע והבל אתבסם במשה ,הנפילים

  
ומשם יפרד והיה לארבעה ) בראשית ב י(הנפילים היו בארץ היינו דכתיב 

 היו בארץ בימים , דכתיב ומשם יפרד, מאתר דאתפרש גנתא אקרו הנפילים,ראשים
 ,ים אתטמרובני האלק עד דאתא יהושע ו) ולא לבתר זמנאי"נ( אוף לבתר זמנא ,ההם

ותענגות תענגות קארי )  חקהלת ב(ד " הה,עד דאתא שלמה ובנות האדם אתכללא
 בני האדם דאתרמיזו מהאי רוחין אחרנין דלא אתכללו בחכמה ,תענוגים לא קארי

ם מכל ויחכ) ה יאשם ( וכתיב ,נתן חכמה לשלמה' וה)  כוה' מלכים א( דכתיב ,עלאה
 ויחכם מכל ,עלאה'  ה,נתן חכמה לשלמה'  וה, משום דהני לא אתכללו באדם,האדם

 אנשי השם , עולם דלעילא,המה הגבורים אשר מעולם ,האדם דמינה אתחכם לתתא
 דלא קדישין לתתא ולא , שמא קדישא דאתנהגן ביה, מאי שמא,דאתנהגן בשמא

סתימא אלא   לאו מסתים,ד" אנשי השם סתים ולא אנשי ידו,אתנהגן אלא בשמא
אדם ביקר בל ו כתיב , אנשי השם סתם מכללא דאדם נפקו,גריעותא ולא גריעותא

  . אדם ביקר ביקרו דמלכא בל ילין בלא רוחא,)ט יגתהלים מ(ילין 
ל דהנפילים הן בני אלקים עם בנות האדם שהן " ר-עד בלא רוחא ' הנפילים היו כו

  .ארבעה
'  שם ד2759ל ומשם יפרד בעלמא דפרודא" ר- נפילים ש מאתר דאתפרש גנתא אקרו"וז

) )ב"נב ע( ב"דף צ ע(בסופו ' ח במתני"ש בתז" כמ,חיות הקודש שהן ראשים לכל העולמות
 , שני מרגלים ושתי זונות,ל" וכנגדן ארבע הנ,'ארבע מלכין מצטיירין מגווה בהו שלטא עלמא כו

הנפילים בני ענק מן '  ושם כו)יג לגבמדבר ( ש" שהן הענקים כמ,והן הנפילים ארבעה ראשים
יהושע יד (  האדם הגדול בענקים,ש נקרא חברון קרית ארבע" והן ארבע ענקים שע,'ים כולינפה

 ולכך ארבע מלכיות 'אתר דאתפרש גנתא' והן ב,2760כידוע אחימן ששי ותלמי ואביהם ,)טו
 ,2761ינן בכללא דאדם נקראין חיות שהן א,'פישון זו בבל כו) ד"ז פ"פטר "ב(ש " כמ,שכנגדן

ד "לג ע( ל"חיות הקדש כנ'  שהן כנגד ד,'וארבע חיון רברבן סלקן מן ימא כו)  גדניאל ז(ש "כמ

                                                                                                                                                                      

ע "ש אבי"כן הוא בפתו(שהאלף השמיני הוא כנגד אבא ) ג"ג ע(ק ברית מנוחה "איתא בספה
ומסיק ', והי' אם כן כנגד איזו בחינה הם האלפים הט, א שמקשה"ב כה ע"ה ח"ו דע" לש'ועי). ג"י

וביתר . א"ס דא"הרי הוא מו, הוא כנגד הכתר עצמו' ד ואילו האלף הי"הוא כנגד ת' שהאלף הט
ד הרי הם הדעת " תג"יתגלו כל זוהרי האור די' שבאלף הט, ד"א פב ע"ו כללים ח" לש'עי, עומק

א ואילו האלף העשירי הו, א"והוא שני במעלה לא, הרי הוא האור המקיף לכל האצילות, העליון
כי לא יתכן שיוכל אדם היום לדעת מה , ה שם"ו בספר הדע"לכן מבאר הלש. א"שליטת האזמן 

 .שכן ההנהגה שתהיה אז כלל אינה במושגים שלנו, יהיה באלף העשירי
 .א"בז 2758
  .שהכוונה לעולם הבריאה, ש חב"ה וז"א ד"עיל כט ע ל' עי2759
תאנא אחימן ששי ותלמי ממאן נפקו זרעא הוו מאינון נפילין : א" זהר שלח קנט ע' עי2760

אחימן , למדנו: תרגום [ה בארעא ואולידו מבנת ארעא ומנייהו נפקו גיברי עלמא"דאפיל לון קב
, ה בארץ והולידו מבנות הארץ"תם הקבזרע היו מאלה הנפילים שהפיל או? ששי ותלמי ממי יצאו

 ].ומהם יצאו גיבורי העולם
 .חיות הם בבריאה ואילו שורש צורת האדם היא באצילות 2761
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א וביטולו " שהוא שחיטת הס,א קטילת חיותא והובד גשמ)דניאל ז יא( ולעתיד ,)ה ואחר כך"ד
 ,כלל אדם 2763 משיח בכללא דאדם מלכות שמים,הכבר אנש את'  וארו כו)דניאל ז יג( ,2762כידוע

 וכן כל ,אדם שכולל הכל} ד"לד ע{ והוא נגד דמות ,ר"ש במ"וחיה הרביעית שקול נגד הכל כמ
  .י זה"הפרשה יתבאר ע

 ובימי משה ,ש וגם אחרי כן"ל כמ"כצ -' היו בארץ בימים ההם אוף לבתר זמנא עד כו
  .עד יהושע' ם ראינו את הנפילים כושו) במדבר יג לג( ש" כמ,כ"היו ג

וישלח ) ה והמרגלים"ג ד"לא ע(ל " כנ- ים אתטמרו בני האלק דאתא יהושע וש עד"וז
ל " כמש, ותצפנו ואתטמרו במקומם)יהושע ב ד(  וכתיב,)יהושע ב א( יהושע שנים אנשים מרגלים

  .)ה וכן"א ד"לב ע( ל"ר כנ"דטמרם לקין והבל בימא רבא ובת) 2764א" עקמג(ר "בא
 אז תבאנה ) טזג' מלכים א( ,)א"לא ע( ל" כנכ" ג-עד דאתא שלמה ובנות האדם אתכללא 

 דבתחלה כד חב אדם אתפשט רוחא ,ונכלל בכללא דאדם' שתים נשים זונות אל המלך כו
נ  (יר השיריםש בזוהר ש" כמ, ובימי שלמה אתתקן עקימו דאדם,ל"דשמאלא ואתפשטו אינון כנ

ללא ולעיל אמר "כ ולכן כאן אמר את,ושאר מקומות ונכללו בכללא דאדם) )ד"סג ע( ג"ע
  .רו"אתטמ

כנסתי לי ) קהלת ב ח( ל דשלמה אמר" ר-ד ותענגות תענגות קארי תענוגים לא קארי "הה
ד " שכ,שכל תענוגיהן הוא לידבק באדם ,)א"לא ע( ל" והן שתי זונות הנ,אדםהותענגות בני ' כו

 , לא קאריש תענוגים" וז,ש"ע'  דהן נקראין תענגות כו2765זהרש ב" וכמ,חשקו לידבק בשרשו
 והביא , רק שבימי יהושע כבר אתטמרו,כידוע והלא הכל אתבסם בימיו ,ל דכורין לא קאמר"ר

  .ל"זה ראיה להנ
ל דכתיב כאן " ר- בני האדם דאתרמיזו מהאי רוחין אחרנין דלא אתכללו בחכמה עלאה 

 ,א"של ב שיוצאין מהתחברות הזונות בדכורין ונוקבין 2766 והן נגעי בני אדם,ותענגות בני האדם
 תענגות )קהלת ב ח( וזהו ,)ב"אחרי מות עו ע( ש בזוהר"ונפקין מינייהו שדין זכרים ונקבות כמ

י התענגות בני אדם " שידא ושידתא והן יוצאין ע)א"ח עגיטין ס( ואמרו ,בני האדם שדה ושדות
ו נ ומשם נעשים השדים וזה"ש שאינה נוטלת אלא האי תיאובתא דב" כמ,והתחברות עם הזונות

  .ותענגות
  .זה' ל בפ"ר -ש בני האדם דאתרמיזו בהאי "וז

 וכן הן ,נ רק מזכר לבד"ל שהן אינן באין מזו"א הנ"ל אותן נגעי ב"ר -' רוחין אחרנין כו
ד זעירא " ויו,2768חכמה עלאה'  ונוקבא נק, למעלה באין רק מדכורא לבד2767הנשמות דעושקות

                                                           
  . רבינו בחיי ויקרא ו ג' עי2762
 .דהיינו מלכות דאצילות 2763
 דתהומא רבא' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב:] וזהו עיקר לשונו[ 2764

 ].ה העבירו ממקומו והשקיעו בנקבה דתהום הגדול"הקב, רר בזהעד שהתעו: תרגום[
, ה"לכל אינון דאחידן ביה בהימנותיה דקב, דמשטטי בעלמא בגריעו דילה: ב"בראשית יט ע 2765

נטל קליפה דאגוזא , אל גנת אגוז ירדתי) שיר ו יא(שלמה מלכא כד נחית לעמקא דאגוזא דכתיב 
דכל אינון ) דכל אינון לא נבראו אלא מעינוגא, ואסתכלא "נ(וידע , ואסתכל בכל אינון קליפין

) א ולאסטאה"נ(, לאו איהו אלא לאתדבקא בבני נשא, ענוגין דהנהו רוחין קליפין דאגוזא
תו תענוגי בני אדם דמתענגי , ותענוגות בני האדם שדה ושדות) קהלת ב ח(דכתיב , ולאסתאב לון

ה למברי בעלמא ולאתקנא עלמא " אצטריך קבוכלא, נפקא מנייהו שדה ושדות, בשינתא דליליא
מריש רזא , וכל עלמא כהאי גוונא עילא ותתא, וכמה קליפין חפאן למוחא, וכלא מוחא לגו, בהו

לכל אלו שאוחזים בו , שטסים בעולם במיעוט שלה: תרגום [דנקודה עלאה עד סופא דכל דרגין
לקח " אל גנת אגוז ירדתי" שנאמר ,כאשר ירד לעומק של האגוז, שלמה המלך. ה"באמונתו של הקב

קליפה של האגוז והתבונן בכל אלה הקליפות וידע שכל אלה התענוגים שהמה הרוחות והקליפות 
דה י ש,ותענוגות בני האדםשנאמר , הוא אינו אלא לידבק באנשים ולטמאות אותם, של האגוז

ה "שידות והכל צריך הקביצא מהם שידה ו. שמתענגים בשינת הלילה,  עוד תענוגי בני אדםדותיוש
וכל , וכמה קליפות חופים על המוח. וכולם מוח לחוץ, לברוא בעולם ולתקן את העולם בהם

 ].מתחילת סוד הנקודה העליונה ועד לסוף כל המדריגות, העולם כעין זה עליון ותחתון
 .ה ואמר כד"ב ד"לעיל כט ע'  עי2766
 .ב"זהר משפטים צו ע'  עי2767
 .לגבי הבריאה 2768
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' י א"דבה( ' שישב על כסא ה,חכם שלמה דשם את,דבגווה דנחתא לבריאה נקראת חכמה זעירא

 ד"בפ(ל "י חכמתו של שלמה שירש את הכסא כנ"והנשים זונות נכללו באדם ע ,ל"כמש )כט כג
ש " והוא של כסא שנקרא אלקים כמ, בגיניהון כתיב כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו,))א"לא ע(

' תענגות ובני האדם כו לכן לא קאמר ו, והני רוחין אינן נכללין בחכמה עלאה הנוקבא,שם
י "וע'  בני האדם כושמשמע רק תענגות של'  רק ותענגות בני כו,שמשמע שגם הן נכללו בו

  .נכללו כלן בו
 ,ל" ולכן לא נכללו אלו לבדם כנ,ל"ל בנוקבא כנ"ר -ש דלא אתכללו בחכמה עלאה "וז

כם מכללא ל דאתח" ר,נתן חכמה לשלמה וכתיב ויחכם מכל האדם'  דכתיב והמפרש והולךו
 ,ל"א לא כנ"אבל אלו נגעי ב} א"לה ע {,ל"דאדם ולכן הזונות נכללו שהן מכללא דאדם כמש

נתן חכמה ' ש וה"לאה וזי שנתחכם מחכמה עמפרש והולךו, ש משום דהני לא אתכללו באדם"וז
' י ,)ה וענין כלל"ד ד"כז ע( ג"ל בסוף פ"עלאה מלכות דאצילות כמש' ל ה" ר,עלאה' לשלמה ה

  .2769ל"אחרונה הוא בבריאה כנ' נוקבא וה' הדכר 
ל שלא נתחכם בבחינת מלכות שבאצילות " ר- ויחכם מכל האדם דמינה אתחכם לתתא 

ל " וכמש,ל" כנ2770 ששם הוא כלל האדם, וזהו ויחכם מכל האדם,ל" ששם מקומו כנ,רק בבריאה
  .ל"כנ' חד בכללא דאחרא משתכחא בהמה בכללא דאדם כו )ב"כח ע( ד"פ

 שנקרא עולם ,דאצילות' ל שבאו מסט" ר-רים אשר מעולם עולם דלעילא המה הגבו
א " והוא ז,ההוא דאקרי עולם כדתנינן ימי עולם' אשר מעולם וגו) א"דף קמד ע(ר "ש בא"כמ

 והמה הגבורים ,א אקרון ימי עולם"ואינון דאשתכחו בז) ב"דף קלד ע(ש שם "שנקרא עולם כמ
 וכן הן הנפילים ,א מעשר" שהן ששים כ,ק"ל שהוא ונגד ששים גבורי ישראל שיצאו מישרא

) א"דף לז ע(ש בפרשת בראשית " וכמ,)ה ואמר כהאי"ד ד"כט ע( ל"ק כנ"כ מעולם ו"ששים ג
 וכאן אמר , שלכן אמר מעולם לא אנשי עולם, ושם הוא מקומן,ש"ע' המה הגבורים שתין הוו כו

בני  אשר יבאו )בראשית ו ד( ש" אדם כמז הנפילים הן בני של בני אלקים ובנות" וכ,אנשי השם
ים לא בני האלקהנפילים עזא ועזאל דהוו בארץ ) א"דף קמד ע(ר "ש בא" וכמ,'ים אל כוהאלק

  .הוו בארץ
אנשי השם דאתנהגן בשמא מאי שמא שמא קדישא דאתנהגן ביה דלא קדישין לתתא 

 ,' סתם ולא אנשי ה אנשי השם,ו"ל שם סתם הוא שם אלקים כמש" ר-ולא אתנהגן אלא בשמא 
 ובשם הזה מתנהגין ,)ה ולפי"ג ד"לב ע( ל" שם אלקים כנעץ הדעת טוב ורעוהוא בעולם הכסא 

ושמא ) א"דף צו ע(ש בסבא פרשת משפטים " כמ,כל המדרגות אפילו כתרין תתאין דמסאבותא
ל "ר' א כו"א שמ"ש מאי שמ" וז,ש"עד ושמא דא מלך על גוים ע' חד מכל שאר שמהן דיליה כו

א "ש ול" וז,מ אנשי השם דמתנהגין בשמא קדישא" ומ,ה אלא שמא דמתנהגין"לא שם הוי
  .א"א בשמ"ן אל"אתנהג

 רק בשביל גריעותן ,ל דאינו סותם" ר-לאו מסתם סתימא אלא גריעותא ולאו גריעותא 
 שמתנהגן בשם , והוא שם המיוחד רק לגריעותא, שהן מתנהגין בשם,שלהם לא בשביל מעלותן

  .ה"כ שם הוי" דהשם סתם משמע ג,ל שם אלקים"כ דהל"מ לאו גריעותא כ" ומ,סתם
ה "ל לכן נכללו קצת בשם הוי"ר -ולזה אמר אנשי השם סתם מכללא דאדם נפקו 

עץ הדעת טוב תתאה שמתלבש ב' ל לכן כתיב השם סתם והוא בה" ור,ל בתחלת פרק זה"וכמש
ש בפרשת " וכמ, וזהו השם סתם,2771עכידו עץ הדעת טוב ורע שלכן גם מלכות נקראת ,ורע

עד בעלמא דין ובעלמא '  מהו ויקוב כו,ויקוב בן האשה הישראלית את השם) א"דף קו ע(אמור 
 שלכן , בסוד המצרי שהוא קין,)לו' ג הק"שעה( כידוע מסטרא דקין 2772 והענין כי היה,ש"דאתי ע

} ב"לה ע{ מתלבש תתאה'  וה, דכאןעץ הדעת טוב ורע והוא ב,2773'הרגו משה על דאטפת כו

                                                           
ממעטת את עצמה ויורדת לבריאה ' שכן לכאורה כאשר הנוק, וקשה. ה רוחין"ד ד"לד ע 2769

 .ע"וצ, )ה חיה"ב ד"כ לעיל כו ע"כמש(אחרונה ' י ולא הנהגה דה"זוהי הנהגת שם אדנ
 .והארתו היא היורדת לבריאה, "כלל האדם"הקרויה ' יסוד דאצילות היא הבחי 2770
המלכות דאצילות היא כל כך ' שבחי, ש" וזה"א ד" לעיל כט ע'ועי. ד"שער הפסוקים א ע 2771
ולכן לא יתכן . לא יגורך רע' עד כדי כך שלא שייך במקום ההוא אחיזת חיצונים ובבחי, עליונה

 .ר עד שהיא תרד לבריאה להתלבש שם"ה טו"לכנותה ע
  .ה למגדף בעצמו שאף הוא מסטרא דקין"וממילא ה, אביו של המקלל,  המצרי2772
 .ו"ב מ"אבות פ'  עי2773
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 ואיש לא ידעה ,)ש ד יב"שיה(  שהיא מעין חתום,ש שם" ונקב כמ,תתאה'  ולכן לייט לה,ל"כנ
 להקרב הרע 2774 ורצה,והוא היה הרע של קין ,)ויקרא יח ז( וערות אמך לא תגלה, )בראשית כד טז(

'  שם ה,'ה ,ל"וזהו השם סתם כנ' וקינא דזוהמא כו' אתא חויא כו )א"כז ע( ג"ל בפ" כנ,לשם
  .דאתלבש בשם

 2775כידועדקין '  שהן היו מסט,ונעשה לנו שם) בראשית יא ד(  שאמרוהס דור הפלג"וז
) 2776ב"קמג ע(ר " כמו שכתוב בא, ומסטרא דהבל הן אותן שתלוין באוירא,והן בארץ

ס עיר " וז, ורצו להתחבר יחד שלכן רצו לבנות מגדל גבוה עד ההוא אוירא,2777ובזוהר
  ורצו להביאו כל השם אלקים דקדושה להם, והן קין והבל,כידוע' רא ונוק שהן דכו,2778ומגדל
 ואלו היו ,2780כידוע ' אתא חויא כו)א"לעיל כז ע(  וזהו סוד, דהן נכללין בשם זה2779כידוע

ש " וז,בסוד התנינים) )ה ויאמר"ג ד"לב ע( ד"סוף פ(ל " היו מחריבין את העולם כמש,מתחברין
והוא '  אמר שם כו,בני לן ביתא באוירא) ב"בכורות ח ע(אתונא ש סבי דבי " וז,ונעשה לנו שם

י חיבור מי " והוא ע, ואמר אסיקו ליבנא וטינא הוא חומר ולבנים דדור הפלגה,ל"שם הנ
 והבן זה , ויאמרו אלה אלהיך ישראל)שמות לב ד( , למי זהב התפרקו)שמות לב כד( ,2781ואלה

 שתין , רומיה אמין שתין)דניאל ג א( ולכן היה ,נ" וכן צלם דנ,הענין שהיה דוגמת דור הפלגה
  .2782ל"גבורין כנ
  

 , שבעה מלכין בארעא אתחזיאו נצחי קרבא,תליסר מלכי קרבא בשבעה
 חמשה מלכין קיימין ,תשעה דסלקין בדרגין דרהטין כרעותהון ולית דימחי בידיהון

ון תליין  בה, ארבע מלכין נפקין לקדמות ארבע,בבהילו לקמי ארבע לא יכלין למיקם
  . שבעה רהיטין סהדין סהדותא ולא קיימין בדוכתייהו,כענבין באתכלא צרירן בהו
 פרטים של הבריאה והן כמו באצילות כל מפרש והולך עכשיו -תליסר עד בדוכתייהו 

  .התיקונין
ל " כמש, והן מלכי קרבא לאכפיה,א"ג תיקוני דיקנא דא" הן י-ואמר תליסר מלכי קרבא 

  .'במזלא הוה תלי דבעא לאוקיר דיקני )ב"לב ע( ד"סוף פ
  .ק" הוא שבעה תיקונין דגלגלתא דע-בשבעה 

 ששם ,א דהן נצחי קרבא"דגלגלתא דז' הן ז -שבעה מלכין בארעא אתחזיאו נצחי קרבא 
 2784רש בזוה" כמ, שהיא ארעא, ומשם נמסר למלכות,2783 ושם הוא הנצחון,הוא כבחור במלחמה

  .ריןדכל זייני קרבא דמלכא בידהא מסי

                                                           
 .גם המגדף וגם קין 2774
ן גרשת הה לההוא אתר דאיקרי ארץ דכתיב " כיון דחטא קין אחית ליה הקב:ב"ח ט ע" ז2775

הן גרשת "שנאמר " ארץ"ה הוריד אותו לאותו מקום שנקרא "הקב, כאשר קין חטא: תרגום [אותי
 "].אותי

 אחרנין  בכללא דגופא קדישא נפקין, דאתבסם יתיר,לבוברוחא דאקרי ה:] זהו לשונו[ 2776
וברוח הנקרא הבל : תרגום [ תליין באוירא,כלהו  ומתדבקן בגופא ולא מתדבקן,דמבסמן יתיר

אז יוצאים ממנו אחרים שהם ממותקים יותר והם . והוא בכללות הגוף הקדוש, שהיא נמתקה יותר
 ].כולם תלויים באויר, נדבקים בגוף ולא נדבקים

  .)ו"לש(ב "ב ועו ע"א ומח ע" ויקרא כה ע2777
 .ב" עד ענח זהר ' עי2778
'  ועי).ו"לש(ן והרקאנטי והציוני והמערכת ורבינו בחיי פרשת נח " מדברי הראשונים הרמב2779

מאן דנטיל מלכות בלא תשע ספירן איהו מקצץ : ב"ז קלה ע"שמביא תב "ש דף נג ע"ו הקדו"לש
, ו גדר חטאםלמימרא שזה, כ"ע, בנטיען וכל מאן דנטיל תשע ספירן בלא מלכות איהו כופר בעיקר

 .וכן יעויין בשער המצות סוף פרשת קדושים. ש באריכות לשונו"ע
  .)ו"לש(מ "א ועוד בכ"ד פ"ן ומ"משער ז וב"שער הארת המוחין פח "ע ב2780
" אלה"אימא עילאה וכינוי לפרצוף א ו ה"מי"ב ש" צז עז"ת' ועי. ב" זהר בראשית א ע' עי2781

  .ק"וכינוי לא ו ההוא
 .ק"כנגד הו 2782
 .כניעה שהיא בדיקנאכ "משא 2783
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  ששם מקנן אימא,וכנגדן הן המועדים שבתורה שהן זכר ליציאת מצרים שהיא בבריאה
 ,מ"ולכן כל התורה תלוי ביצ ,)ב" פה עיתרו( ש בזוהר"נפקו ממצרים כמ'  שמסט,)ב"ז כד ע"ת(

ה "א בשבע"י קרב"ר מלכ" ותליס,))ואמרה "ג ד"ל ע( ד"כו ע(ש לעיל " כמ,שהתורה היא בבריאה
ונגד , )ב"לעיל לב ע(  הפסח ביום השביעי קריעת ים סוף דבעא לאוקיר דיקניהימי' הוא בז

  .ש"משתכחי ירחי אלין ע )ב"יט ע( ב"ל פ" כמש,ג חדשים"התליסר הן י
ש "מינין שבלולב שהן נצחי קרבא בארעא כמ' ימי הסוכות בד'  הן ז,'ן כו"ה מלכי"שבע

 לדין ואמרו מאן נצח ת העולםומו באין ישראל ואאש השנהבר) 2785ר"בהרבה מקומות במ(
  .'ה מאן דנקט סימנא דידי בידא הוא נצח קרבא כו"קרבא ואומר הקב

 הן תשעה תיקונים -תשעה דסלקין בדרגין דרהטין כרעותהון ולית דימחי בידהון 
ימים ' וכנגדן הן ט ,)ב"כד ע( ג"ל פ"א שבהן אשתכח גיבר תקיף מאן דאשתכח כמש"דדיקנא דז

 וכל הרוצה לשוב , שבהן שערי תשובה פתוחין,כ"התשובה עד ערב יה} ג"עלה {של עשרת ימי 
 בזמנא דמטא ירחא שביעאה משתכחו )ד"כד ע( ג" ופ)ד"יט ע( ב"ל פ"ולית דימחי בידיהון כמש

תשעה ' ותוצא הארץ כו' ועניתם את נפשותיכם כו' בהמצאו כתיב כו' בההוא זמנא דרשו ה' כו
  .ן שםוכמו שכתוב לעיל עיי' אלין כו

 עכשיו מפרש פרטיות של -חמשה מלכין קיימין בבהילו לקמי ארבע לא יכלין למיקם 
א הוא חמשה מלכין " וחוטמא דז,ק"א ודע"הכל תיקונים דחוטמא דז' ל חמשה כו" ור,התיקונים

וכלהו ' תאנא כד אתחבראן כלהו גבוראן כחדא כו) ב"דף קלז ע(ר "ש בא" כמ,קיימין בבהילו
 ולכן אמר שם ,כידועג הידועים שמתחברן בחוטמא " והן ה,'חתא מחוטמוי כוגבורן שריאן לנ

שער מאמרי ( כידוער גבורות "פ פ" והן ה,2786'ומהאי תליין אלף אלפין וארבע מאה רבוא כו

 ואמר שם תאנא האי ,ש"ע'  ואמר שם וכלהו גבוראן תליין מהאי חוטמא כו,)י אחרי מות"רשב
 ומאן מעכב להאי חוטמא דלא ,א נפיק בבהילו ואתעביד דינאחוטמא זעיר וכד שארי תננא לאפק

' חוטמא כו) א"דף רצד ע(ז " ועיין בא,ש כל המאמר"ע' א כו" דהוא א,ק" חוטמא דע,יפיק תננא
ק "ג חמשה מלכין ומאן מעכב לון חוטמא דע"לו והן ה"ן בבהי"ש קיימי" וז,ש כל המאמר"ע

' ס כו"ומההיא נוקבא אתער ונפיק רוחא ממ) ב"עדף קל (ש שם " ושם הוא ארבע רוחין כמ,ל"כנ
 ואלו ארבעה ,ס לנוקבא דחוטמא"עד רוחא דעתיקא דעתיקין דנפיק ממ' הא הכא ארבע רוחין כו

  .א דלא יפקון"מעכבין לחמשה דז
מלחמת ארבע מלכים את החמשה בימי אמרפל ונצחו ארבעה את ) בראשית יד ט(ס "וז

 ששם תננא ואשא ,א"הן סטרא דחוטמא דז' ועמורה כו כי החמשה מלכים מלך סדום ,החמשה
 שכל דבר נשחת במקורו כידוע ו, ששולחו לחמשה עיירות האלו לשחתה,אף וחמה ומשחית

 בהאי תננא אתכללא אשא וגחלי ,עלה עשן באפו) ב"דף קלז ע(ר שם "ש בא" וכמ,מלמעלה
את סדום ואת ' פני שחת ה דכתיב ל,ל"משחית מנ' וקרינן ליה אף וחמה ומשחית כו' דנורא כו

כתיב כי משחיתים ' וכד שארי גבורה דא כו' כו'  ושחת המשחית בנורא דליק מוקד,עמורה
א אתמר וכן " עד בז2787'אלא הכי תאנא כו' המטיר כו' וכתיב וה' וכתיב לפני שחת כו' אנחנו כו

                                                                                                                                                                      
ותורה שבכתב דאקרי ,  בהאי ארון מונחין כל גניזין טבין:ב"השמטות זהר בראשית רס ע 2784

זכו ,  וכלהו עלמין דלתתא מנה ינקין,וכל מאני קרבא דמלכא בידיה אתמסרו, ברית ביה מונחא
ויסרתי אתכם ד " ואי לא כדין יסרת לון הה,ישראל למיטר אורייתא כדין יהבת לון כל טיבו דעלמא

בו הוא , ותורה שבכתב שנקרא ברית, בארון זה מונחים כל האוצרות הטובים: תרגום [אף אני
אם יזכו . וכל העולמות שלמטה יונקים ממנה, מונח וכל כלי המלחמה של המלך נמסרו בידיו

זהו . אזי ייסרת אותם, ואם לא, ישראל לשמור את התורה אזי נתת להם כל טוב של העולם
 שם 'ועי. דהיינו זייני קרבא, כאן מבואר התיקון שבמאניה. כ"ע, "]ויסרתי אתכם אף אני "שנאמר

  .ה שהזיינין הם המוחין"א הגה" לעיל ג ע'ועי. א צד"עוד דף רנח ע
 ויקרא אמנם יש כעין לשון זו במדרש. א" רכא עכלשון זו ממש לא מצאתי אלא בזהר ויחי 2785

 אלא מאן דנסב , ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח, הדיין משל לשנים שנכנסו אצל:ב" פל"פרבה 
ה " כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב,באיין בידיה אנן ידעין דהוא נצוחייא

 ,ה ולולביהן ואתרוגיהן בידן" אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקב, ולית אנן ידעין מאן נצח,ה"בר
פיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום  ל,אנו יודעין דישראל אינון נצוחייא

  .הראשון
 .ג ביסוד"ועניינו חיבור הא " לעיל ז עאיתא כן 2786
וראויים הם לאף . 'באותו עשן נכלל אש וגחלת של אש וכו, "עלה עשן באפו: "תרגום[ 2787

, "את סדום ואת עמורה' לפני שחת ה"שנאמר ? מאיפה יודעים משחית. 'וחמה ומשחית וכו
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אפו ב' ש כמהפכת סדום ועמורה אשר הפך ה"ש שם היו בסדום כמ" כמאאף וחימה שבחוטמ
דף (ר "ש בא" כמ,י סולח לכל עונות" שע,ק הוא ביום הכפורים" והתגלות חוטמא דע,ובחמתו

קלג ( וכן ,ש"ע' א וקרינן ליה סליחה כו"האי חוטמא הוא פרדשקא דביה נשיב רוחא לז) ב"קל ע
עד ורוח עברה ' תקונא תליתאה מאמצעיתא דתחות חוטמא מתחות תרין נוקבין כו) א"ע

 ואז כתבנו ,תטהרו' כ שאז ועובר על פשע סלחתי מכל חטאתיכם לפני ה"יה והוא ב,ותטהרם
ואז ) א"א ודף רצד ע"דף רפט ע(ז " ובא,)2788ב"דף קל ע(ר "ש בא" כמ,לחיים שממנו חיים

חמשה מלכין קיימין בבהילו שאז דנין את כל האדם וקיימין כל המקטרגין וממתינין עד שיצא 
 ואז מוחלין לכל ,ק" עד שמתגלה חוטמא דע)א" ורנב ע,א"רמח ע( ש בפרשת פקודי" כמ,הדין

  .ל" ואז לקדם ארבע לא יכלין למיקם כנ,העונות
ז "ובא) ב"א ודף קלז ע"דף קל ע(ר "ש בא"והענין כי בחוטמא אשתמודע פרצופא כמ

 שכל כידוע ו,א"ק לז"דשם ניכר בין ע )ג"ה ואע"ב ד"ז ע( ש לעיל"וכמ} ד"לה ע{) א"דף רצד ע(
א נקרא זעיר אפין " וז,ק אריך אפין אורכא דחוטמא" שלכן נקרא ע,ש החוטם"וא עהפרצוף ה

ר "ש בא" כמ,א אלקים" וז,ה"ק נקרא הוי"וידוע שע ,)שם( ש למעלה"ל זעירא דחוטמא וכמ"ר
קלח ( וכן ,אלקים' אלקים את האדם עד תקונא דשמא שלים ה' וכתיב וייצר ה) ב"דף קמא ע(
אלקים הבין דרכה דא עדן דלתתא ) ב"קכט ע( וכן ,ש"ע' ם מלא כוותנינן אימתי אקרי ש) ב"ע

ש בשם "א ע"ז ע( ל"א אלקים סוד הדין כנ" ובחוטמא דז,ל"והכל בחוטמא כנ' א כו"דידע ז

 ,ה"אותיות הוי' רוחין ד'  ד,ה"ק הוי" ובחוטמא דע,אותיות אלקים'  והן ה,גבורות'  ה,)ר"הא
 ,כידועו "ת שהן שלש אותיות יה"י בחג" שהן נהתלת כלילן בתלת) ב"דף קל ע(ש שם "כמ

ולמעלה ) א"דף רפט ע(ז "ש בא" כמ,' ה2790 ששם, דחוטמא2789ס"שהוא רוחא דמ' והשביעית ה
ז " וכ,חיות'  בסוד ד,כידוע' והוא נגד מלכות שהן שבעה דכלילן בד ,)עלאה' ה ה"א ד"כא ע( ב"פ

  .)ב ליקוט"כא ע( ש למעלה"כ כמ"הוא ביה
גווני ' ל ד" ר-ין לקדמות ארבע בהון תליין כענבין באתכלא צרירן בהו ארבע מלכין נפק

ארבע גוונין אתחזיין באינון עיינין ) ב"דף רצג ע(ז "ש בא" כמ,עינא חיור וסומק ואוכם וירוק
, 2791בתי דתפילין דנהרין ברהיטי מוחא' ש מאינון נהירין ד" והן תליין בארבע מוחין כמש,'כו

' א ואתעבידו ד"ק דנהיר בז"חיוור הוא דע' א סומק ואוכם וירוק וא"והן שלשה גווני עינא דז
עד ' ובשעתא דסלקי אינון כסותא אתחזי כו) א"ב וקלז ע"דף קלו ע(ר "ש בא" כמ,גוונים

גוונא תליתאה ' גוונא תניינא כו' גוונא קדמאה כו' ומתסחאן כל אינון גוונין בההוא חוור כו
א "מוחין דז'  ג,כ כסדר הזה" והן תולין בארבע מוחין ג,י" עד בר ההוא חוורא דנהיר מע2792'כו

א "ז  כתיב חכמות בחוץ תרונה מאי בחוץ בהאי)א"מ עדף ק(ש שם " כמ,ק כליל לון"ומוחא דע
והן  ,)ה ביקירא"א ד"יח ע( ב"ל בפ"א דהוא לבר כמש"ל בחוץ בז" ור,כ אינון ארבע"עד ובג

מוחין ' בסוד החיות שהן ד) א"ב כב ע"פ(ל " וכמש,'ז ומאינון נהרין כו"ל בא"תליין זה בזה כנ
ובלכת החיות ילכו )  יטיחזקאל א(וכתיב  ,ש לעיל"גווני עינא ועיין מ' אופנים הן ד' חיות וד' ד

ן "ן נפקי"ע מלכי"ש ארב" וז,האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים
 יעמודו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו בלכתם ילכו ובעמדם)  א כאשם(ע וכתיב "ת ארב"לקדמו

בעמדם יעמודו וברומם ירומו אותם ) י יזשם ( וכן נאמר ,האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים
  .כי רוח החיה בהם

                                                                                                                                                                      

כי משחיתים "נאמר ' וכאשר מתחילה גבורה זו וכו' וכו" ושחת המשחית באש דלוק השורף"
 .]' כו"המטיר' וה" נאמרו'  כו"לפני שחת" נאמרו'  כו"אנחנו

  . חיין דחיין-ומחד ,  חיין-מחד : וזהו לשונו 2788
  .ב שזו השביעית היא הגלגלתא"סוף ז ע'  עי2789
 .ב" לעיל כא ע'עי. כלומר בחוטמא 2790
א "גדלות דז(ש "המוחין הם בסוד פנימיות הכלים כמ, ל"ש פנימיות וחיצוניות טז וז" פת'י ע2791

חיות שהם כלל כל ' מוחין וד' אופנים וד' גוונים אלו הם סוד ד' והגוונים שבעין בחיצוניות וד) טז
 .י בחיצוניות"דאדנ' ה בפנימיות וד"אותיות הוי' נ והם ד"ב וזו"ס שהם חו"הי

עד ונתרחץ כל אלה צבעים באותו לבן ' עה שמסתלקים אלה כיסוי נראה וכוובש: תרגום[ 2792
 .]צבע השלישי' צבע השני וכו' צבע הראשון וכו' וכו
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ימים שבין '  והוא נגד ד,ל ברוח שבהם"ר -ש בהון תליין כענבין באתכלא צרירן בהו "וז
גוונין כולם '  חוורא דעתיקא שכל הד והוא,2793כידועחסדים ' כ לסוכות שבהן מתגלה ד"יה

 והן ראשית השנה ,ש"ע' וכד אסתחר חוורא כו) א"דף קלז ע(ר "ש בא" כמ,מתחזרן לחוורא
  ועליהן נאמר,)א"ה ב ע"ר( ראשי השנה'  שהן אינן נחשבין במנין השנה והן נגד ד,כידוע

 תשעה ,כ"ה ליה" שהוא תשעה ימים שבין ר,ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן )בראשית ב י(
 שכל עשירי כולל כל ,כידועכ כולל כולן " ויה,)א"כ ע(ל "ב כנ"ל פ"אשקיון לגנתא כמש

'  והן כוללין ט, בחוטמא)ב"לה ע( ל" והוא בו ארבע מלכין לקדמות חמשה כנ,התשעה
 ,ל"ראשים כנ'  שהן ד,ל"ימים הנ'  ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים ד,ל"כנ' וה'  ד2794תיקונין

והן )  יטמשלי ג(יסד ארץ } א"לו ע{בחכמה  ,)ה ואמר"ג ד"יח ע( ל"כמש'  תקוני נוק'והן ד
 ,ל" והן ראשית השנה כנ,אלקיך בה מרשית השנה' עיני ה )דברים יא יב( ש" וכמ,במוחין ועיינין

  .)א"ז יט ע"ת( כידוע אחרית והיא נקראת אחרית 2795ואמרו מראשית על
 שמשם 2796 הן שבעה גלדי עינא-ן בדוכתייהו שבעה רהיטין סהדין סהדותא ולא קיימי

שבעה עיינין  )א"ב קלז ע"קלו ע( ר שם"ש בא" כמ,מעידין על מעשה אדם' שבעה עיני ה
' ז) ב"רצג ע(ז " ובא,2797'מירוקא כו' מסומקא נפקין שבעה רהיטין כו' דאשגחותא דנפקו כו

  .ש"ע' ואשגחותא כו' דאקרון עיני ה
ש שם "שהן אינן משגיחין אלא כד עיינין פקיחין כמ - הו "ן בדוכתיי"א קיימי"ואמר ול

ז גבינין לא קיימין ולא משתככין שעתא חדא שלימתא אלא פקחין וסתמין " ואמר שם בא,ושם
ימי השבוע שבהן שבת שמעידין על מעשה '  והן נגד ז,'והחיות רצוא ושוב כו' סתמין ופקחין כו

 וידוע שכל , סובבין והולכין את כל השנהימי השבוע' שז' ין כו"א קיימ"לוש " וז,בראשית
 ,ל הן כנגד כל המצות שבכל יום" ולכן כל הנ,2798לעיל' התורה והמצות הן בבריאה כמו שכ

 ה הוא שבעה פסיקי תנועה" בשבע,)ד" עכח "תז( 2799ג טעמים"א הוא י"י קרב"ר מלכ"תליס
ב"ח יז ע"תז(

2800
(.  

 ארעא , שהן במלכות,םהוא שבעה טעמים בכתובי - ' א כו"ן בארע"ה מלכי"שבע
  .קדישא

  .י הולכין האותיות כרצונם" שע,הוא תשעה נקודין -' ן כו"ה דסלקי"תשע
  .תנועות קטנות שהן בבהילו' הן ה -ו "ן בבהיל"ן קיימי"ה מלכי"חמש
 ,2801נועות גדולות נכללין בתנועות קטנותתנועות גדולות שת' הן ד -' ע כו"י ארב"לקמ

 ומצדיקי הרבים אינון פסיקי ))ב"יז ע( ד"ח עדף ע(ח "ש בתז" וכמ,עכידוואין יכולין לקום כנגדן 
' משמאלא כו' מימינא וה'  ה,ושם עשר נקודין דקיימין לאענאה' ככוכבים שבעה כו' תנועה כו

לא נטלין בר כד אינון '  תשע נקודין באורייתא כו))א"יט ע( עטדף ( וכן ,2802'תרין טמירין כו
 ,ל" שתרין טמירין אינון כנ,אָבק וְׁש"ת' נקודות גדולות וד'  ד,ועותנקודות היד' והן ט' נפקין כו

                                                           
  .ה כתיב עד"א ד"לעיל כ ע'  עי2793
 .'דהיינו שהמה משפיעים לנוק, "אשקיון לגינתא"והמה אשר מתקיים בהם בחינת . א"דז 2794
 .ל עד"נדצ 2795
 .א" טו עז"ת ' עי2796
 .]'מירוק וכו' חריצים וכו' מאדם יוצאים ז' שבע עיניים של השגחה שיצאו וכו: גוםתר[ 2797
 .'לקמן ליקוט ט' ועי. ואמרה "ג ד"ל ע 2798
והמה " מלכים"ג הטעמים המכונים "אמנם מיירי בי, ג טעמים"על אף שיש יותר מי 2799

 ).ד"א נו ע"ביאורים ח(השרשים לכל הטעמים 
כמו אתנחתא וסוף פסוק , ות המלה בטעם לעמוד ולא לילךהפסק, ל רבינו בביאורו שם"וז 2800

 . 'ופסיק ושאר מפסיקים הגדולים וכו
נעא חמש מימינא וחמש כוהמשכילים עשר נקודין דקיימין לא: ג"ף יז עח ד"תז 'עי 2801

נועות ת'  ואמר שה,משמאלא אורחא דאלין לקבל אלין חמש אינון רברבין בהאי גוונא זעירין
עשר " והמשכילים: "תרגום [ אתכלילו אלין באלין, שמאלאנועות קטנות ת' וה, ימינאגדולות

גדולים בזה הצבע , המה' הדרך שאלה כנגד אלה ה, משמאל' מימין וה' ה, נקודות שעומדים להיכנע
 ].ונכללים אלה באלה, תנועות קטנות שמאל' וה, התנועות גודלות ימין' ואמר שה, קטנים

נקודות ' ושם י' ככוכבים שבעה וכו' אלה פסיקי תנועה וכוומהצדיקים הרבים ה: תרגום[ 2802
 .]שתי סתומות' משמאל וכו' מימין וה' שעומדים לנענוע ה
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 ,ד"ד שנכלל בחירק שאין אחריו יו" וחירק שיש אחריו יו,והוא קמץ קטן שנכלל בקמץ גדול
 ,ק ושבא שהן בבהילו"ת' ג וד"ת' נקודות ונשארין ד' נקודות באלין ט' ולכן לא נחשבין אלו ב

 ,ש בתיקונים כמה פעמים" טעמי דאורייתא והן מלכי קרבא כמ תליסר))ד"כ ע( ב"עדף (ושם 
 גו היכלא דאתוון דקיקין שבע טעמי ))ב"כא ע( ג"עדף ( ושם ,שכל הקרבא הוא בטעמים

ש ובהילולין דבכל יום שמחוייב "ז הוא בק" וכ,2803'בשבעה היכלין דכתובים כו' דאורייתא כו
  .כידוע )דברים י כא( ' הוא תהלתך כו,ג"ש בה"מן התורה כמ
במדבר (  בסוד,הן ארבע ציצית שתליין בעינים -ע "ת ארב"ן לקדמו"ן נפקי"ע מלכי"ארב

 וכל סוד הציצית הוא בסוד , שלכן נקרא ציצית לשון הסתכלות,כידועוראיתם אותו  )טו לט
יח ( ל" וכמש)ב"ז רצג ע"אד( כידועמוחין ' בתים דתפלין שהן ד' ע הוא ד"ת ארב" לקדמו,העינים

  .ל"מוחין כנ' ינים נפקין לקדמות ד והע,)ה וידוע"דג "ע
  .ל"ן כנ"ן תליי"ואמר בהו

  .ראשין דמוחין' כנפות הטלית שהן ד' שהן קשורין בד -רן "ו צרי"בה
 ם"ש ברמב" כמ,הן שבעה חוטין של לבן שחוט תכלת חופה עליהן -ן "ה רהיטי"שבע

א " והן ל,2804 שהוא נגד כסוי עין, תכלתשל} ב"לו ע' {חוטים של לבן וחוט א' ז )ו"א ה"ציצית פ(
תאנא ברזא דספרא ) א"דף קעה ע(ש בפרשת שלח " וז,2805הו שהן פתיל"ן בדוכתיי"קיימי

  .ושם הכל ברזא דציצית' דצניעותא ארבע מלכין כו
  

תחותוי ) דניאל ד ט( , בענפוי אחידן ומקננן צפרין,אילנא דמבסם יתיב בגו
 בשבעה סמכין סחרניה ,י כבישין למיהך אילנא בתר,תטלל חיותא דשליטא בהוא

ע דילוגין דליג על טורין " דרהיט בשא חוי,בארבע זיוין מתגלגלין בארבע סטרין
 זנביה ,מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות)  חשיר ב( דכתיב ,מקפץ על גבעתא

  .כד נטיל גיסטרא אתעביד לתלת רוחין ,בפומיה בשנוי נקיב בתרין גיסין
 ,ל אילנא דמבסם הוא יסוד שהוא מבסם לנוקבא" ר- לת רוחין אילנא דמבסם עד לת

  . והוא באמצע,ש ובכמה מקומות"ע' לאצנעא אתר לההוא אמה כו) א"דף קמב ע(ר "ש בא"כמ
ל יסוד " ר,ודא תמינאה לחושבנא) )ד"נא ע( ב"דף צ ע(ח "ש בתז" כמ- 'ואמר בענפוי כו

 , שבועות דיתיב בגו באמצע המועדים, והוא במועדים,ש"ע'  כו2806בענפוי ידורון צפרי שמיא
 ובמצות שבכל יום הוא ברית ,)ב"צו ע(ש בפרשת אמור "והוא יום אחד שבו מתייחדים כלם כמ

  .2807כידועמילה 

                                                           
 .]ההיכלות של כתובים' בז', בתוך היכל של אותיות דקיקים שבע טעמי התורה וכו: תרגום[ 2803
זהר  ('ועי' כו ואית תהום עילאה ותהומא תתאה ובכולהו ,ל"ב ז"ז מד ע"א על ת"בבהגר'  עי2804
מהכא ' א משפטיך תהום רבה וכו"דנפקו מגו תהומא רבא ואיהו האי היכלא כד) א" רסח עפקודי

ר וביצירה "דתהו' א נוק"ושם הוא חללא דאגוזא בקדושה ונגדו בס' נפקי אשא דרוחא תקיפה כו
דעת כמים לים דיצירה והוא ב' כ ביסוד דבינה דנוק"והוא ג', ים עילאה בבינה דנוק', הוא הים בנוק

ל "מכסים וים האחרון במלכות דידה ושם התכלת נגד מצולת ים שלא יזונו עיניהם ושם סלע הנ
 ). מובא באפיקי ים מגילה דף ו(ל "עכ, ורוח סערה שעל ימא עילאה הוא מחוץ שלא יכנסו לשם

כ לא קיימין "ומש. הוא כנגד ספירת מלכות" פתיל"ש'  שער הכוונות ציצית פרק ד' עי2805
והוא מאחר שהמלכות עולה ויורדת תמיד לפי מעשי , דוכתייהו כלומר שאין עומדים במקומהב

  .ע אם לזה התכווין רבינו כאן"וצ, "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה"התחתונים בסוד 
 ).ד"ח נא ע"א בתז"בהגר(הספירות שמעל היסוד ' דהיינו ה 2806
כי כולם , שכל אבר יש לו איכות,  סוד הענין,ל" זג"ז ע"ג ל"יהל אור ח 'ועי. 'ח לולב ג" פע2807

ובפנימיות פועלת האיכות ובחיצוניות , וכל אחד יש לו פנימיות וחיצוניות, הן תולדות הספירות
ולכן המצות בלא , א כוונה מיוחדת"א הוא מעשה מיוחד ויש לכ"שכ, ג מצות"ה בתרי"וכ, האיברים

ועוד , ם"אף לעכו, ג איכות בנפש קבועים בגוף"ותריג אברים בגוף "תרי', כוונה כגוף בלא נשמה וכו
, אלא מושפעים מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו, ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש"יש תרי

ידוע שכל דבר שהוא כפול בא השני ', וזה אור הלבנה בשלימות וכו, והן באין מעשיית המצות
הברית ובו נכלל כל ' והוא עט', ים באים באבר אג איכות השני"שתרי, וכן הוא כאן', וכו' בגולם א

י כמו כל האיברים "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש', ג מצות גדולה מילה וכו"התרי
ג הוא בעטרה "ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי', י וכו"אלא בעשיית האדם מצות הש

שהוא , ת"ג מצות וזהו ברי"ד תרישהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נג, ל"כ הכלל הנ"ובזה ג
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 )ד"ח נא ע"תז(ש שם " וכמ,הוא מלכות שהיא אדון כל הארץ -' תחותיה תטלל חיותא כו
' כו' ואפיק ט )א"שם נב ע( ש" כמ, והיא מלכות,סטרין' תחותיה תטלל ההיא חיותא דאתחים לד

 ,כידועוהוא נגד שמיני עצרת שהוא נגד מלכות  ,)ה בארבע"ד( ש לקמן" וכמ,סטרין' אתחים לד
  .)א"תענית ב ע( כידועולעבדו בכל לבבכם  והוא במצות תפלה שהיא מדאורייתא
ל דברים ( ש" כמ, שהן שני דרכיםעץ הדעת טוב ורעל " ר-אילנא בתרי כבישין למיהך 

 ולכן נקראת ,עץ הדעת טוב ורע והיא שלטא ב,'ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב כו )טו
  .'נא כו"א איל"א בהו"ש דשליט" וז,2808כהם

ב חגיגה י(ש בגמרא "עמודים שהארץ עומדת עליהם כמ'  הן ז-בשבעה סמכין סחרניה 
 ,ש"נין עמה בברכות קהיכלות דמתתק'  ז,2809כידוענערות אסתר עולימתין דשכינה '  והן ז,)ב"ע

   . בזוהר וכמה מקומותכידוע
ש " כמ,סטרי עלמא' חיות הקדש שהן בד'  הן ד-בארבע זיוין מתגלגלין בארבע סטרין 

 ,עד פני אדם' לארבע זויין דא אזיל לסטרא דא ודא כו'  תנינייא אזלין כו)א" ס עאחרי מות זהר(
  .ש"ע' סטרין כו'  אתתחים לד)ד"נא ע( ח שם"ובתז

 וכמו שהתנין העליון חוורא דרישא ,כידוע הוא התנין נחש -ע דילוגין "יא דרהיט בשחו
 ,)ג"יא ע( ל"וכמש) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,ע רבוא עלמין אורכא דאנפין"מתפשט ממנו ש

'  וז, שלש ראשונות בסוד מאות,ס דמסאבותא" והן ע,ע דילוגין"כן הוא התחתון רהיט ש
   .2810)א"לד ע(ל "נהאחרונות בסוד עשיריות כ

כד ) ב"דף ס ע(מ "ש בפרשת א"כמ -' דליג על טורין מקפץ על גבעתא דכתיב מדלג כו
על ההרים בזכות אבות על  )א"ז ז ע"ת( ש" והענין כמ,ש" ע2811'נחית חויא אתעביד מקפץ כו

ח ( ב"דף עח ע(ח "ש בתז" כמ,א דכורין ונוקבין" כן זה לעומת זה בס,הגבעות בזכות אמהות

   .ל כמו בקדושה" וזהו שמביא ראיה מן הכתוב ור,ש"ע' ובעלה בשבע טורין כו) )ד"ע
ל זנביה הוא " ור, שזנביה בפומיהאשמתעגל עכנ) ד"א עיא "בפ(ל " כנ- זנביה בפומיה 

י " וע,) גמשלי ה(שפתי זרה '  והיא בפומיה נפת תטפנ,2812כידועיותרת הכבד שהיא זנביה 
  .2813מקטרג

                                                                                                                                                                      

וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן , ל"י כנ"בסוד תש, של היסוד שבה נכללת לאחד' הנוק
לזה ניתנה מצוה ראשונה לאברהם , ל"ז' ח לולב פרק ג"פע' ועי. ל"עכ, פועלים כמו זכר בלא נקבה

  .ל"עכ, והוא אבר מאברהם הוא יסוד, ג"שהוא כללות תרי, מצות מילה
 .דהיינו באותה הצורה של עץ החיים 2808
בהיכלין אלין אית רזא עלאה , תא חזי: ב" זהר פקודי רס ע'ועי. ופרק ח כסא הכבוד "ע ' עי2809

, לאתכללא אלין באלין לטב לאתקנא, כלהו משניין דא מן דא, וכלהו חיוון רתיכין, גו מהימנותא
כד אשתלים , כלין אלין שלימו דעילאבשבעה הי, וישנה ואת נערותיה לטוב) אסתר ב ט(וסימניך 
) שם(כמה דאת אמר , ועאלו צלותין ובעותין דמאן דידע לסדרא לון לאתקנא לון לעילא, דא בדא

כל זיווג הוא סוד , ל"א ז"ע קג ע" ב'ועי. כ"ע, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך
ה "ברי כלים ומזדווג עמה הארת שם מן של ש"ברורי ב' ץ שבכל זיווג מתבררי"ח' ן גי"ה ב"חיבור מ

ז הזיווג אז מתברכין עולמתין "ונברכו בך כל משפחות האדמה כידוע שעי. א כלה כוחו"ז הסט"ועי
משפחות הנוקבא ' מ והם נק"נערות אסתר וכל היכלין דקדושה כמבואר בזוהר בכ' דשכינתא ז

 .ל"עכ, אדמה' שנק
 וחכמות ,ת"מעשה להחטיא האדם הוא זא ב"כח הסט, ל" זא נד"ש גדלות דז"פת'  עי2810

ב שלהם מחשבה וציור של שקר "ר הוא חו"חיצוניות שלהם להכחיש חכמת התורה באמונת שק
 , רק מה שזה בונה זה סותר, ולכן אין להם זיווג ואין ישוב לחכמתם ובינתם,ואין להם קיום נצחי

אים באחוריים בעורף של  ורו, בדברים עליונים אין משיגים האמתםוהוא מה שמשיגים בחכמת
 שמתחלה רוצה להחטיא האדם ,ע דילוגין"חויא דרהיט בש) א"צ לו ע"ספד( סוד הואו, הדעת לבד
ר להחטיא האדם בחכמה עליונה של התורה "כ רהיט לג" ואח, כחות שלהם' עת סוד"במעשה בז

) ב"ו ע"ל(ה " פד"ובספ' וכו ,ולהמשיכו אחר חכמות חיצוניות להיות בועל ארמית אשה זונה
 .ל"עכ,  שהדעת ניטל מהם דשקרא לא קאי,ר"גיסטרא אתעביד שאין להם קיום והעמדה נגד ג

 ]'כאשר ירד הנחש נעשה מקפץ וכו: תרגום[ 2811
 מזנה היא נותנת המותר לכבד וזהו 'לאחר שהנוק שמכיוון,  ונקראת כך.א" ל עז"ת ' עי2812

  .)א"ש בגר"ע(יותרת הכבד 
  .א על מה לקטרג"ולכן יש לדכר דסט,  שלה נולד חסרוןשעל ידי הפיתויים דהיינו 2813
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עם חמת זחלי עפר ושן )  כדדברים לב(ש " כמ,ך את האדםי נוש"ל שע" ר-ואמר בשנוי 
 ,ה" הוא זנבימתעה ו2814 יורד)א" עב טז"ב(ש " וכמ,ה" שהיא חרביה דמכידוע ו,'בהמות כו

ש על " וכמ,נשמה} ג"לו ע{י הוא יורד ונוטל " בשנו,ה הוא עולה ומקטרג"י מפתה בפומי"שע
   .לאך המות הוא שטן הוא מר הרע הוא יצ,ל"הנ' ג

ש " וכמ,2815ונתתי חחים בלחייך בתרין לחיים)  דיחזקאל לח(ש " כמ- יב בתרין גיסין נק
   .)ג"יב ע(ל "שברת ראשי תנינים וכנ) ד יגתהלים ע(

 )א"ה עצ(ש בפרשת משפטים בסבא " כמ- לתלת רוחין 2816אתעביד גיסטראנטיל כד 
 , רשעים כמו עשבבפרוח) תהלים צב ח( ד גיסטרא" וזהו אתעבי,שארי בחיבורא וסיים בפירודא

אין דורשין בעריות בשלשה שלא  )א"טז ע( ז"ש בהת" כמ,א אף ומשחית וחימה"דרגין דס' והן ג
ה "ד ד"כב ע( ג"פ(ש למעלה " כמ,א" והן תלת רוחין שכוללין כל הס,ש"יהא להם חיבור ע

' חד חויא קאים כו 2817ח שם"ש בתז" כמ,ל" ואמר זה כאן לפי שהוא תחת חיותא הנ,ש"ע) )ואמר
  .'קיימא רגליה על רישיה כו' תחות לרגלוי כו

  
חנוך )  ומשלי כב( וכתיב ,ויתהלך חנוך את האלקים) בראשית ה כב(כתיב 

 ואיננו בשם זה כי לקח אותו ,' את האלקים ולא את ה, לנער הידוע,לנער על פי דרכו
  .אלקים להקרא בשמו

  .2818עכידו הוא עולם היצירה והוא חנוך - כתיב ויתהלך עד בשמו 
 כתיב ))ג"פה ע( ג"ו עדף ס(ועיין בזוהר רות  -' לנער הידוע כו' ש חנוך לנער כו"וז

  . עד בגין דאתמשכא לתתא2819ויתהלך חנוך את האלקים
 ,2821 שנקרא אלקים2820ל שנעשה משמש לעולם הבריאה" ר-' את האלקים ולא את ה

  . )ג"כו ע( ל"כנ' ולא לאצילות שנקרא ה
  .' וזהו כי לקח כו,כידוערא בשמא דמטרוניתא ל שנק"ר -' ואיננו בשם זה כו

  
 דכתיב , ארבע בתי דינין דלעילא ארבע לתתא,תלת בתי דינין ארבע אינון

 דינא 2822 דינא קשיא,לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה)  להיקרא יטו(
 דינא רפיא דינא דאפילו לא האי ולא , דינא בשקולא דינא דלא בשקולא,דלא קשיא

  .האי
 ,ס דעשייה" עכשיו מפרש עולם העשייה ומפרש כל הע-עד ולא האי '  בתי כותלת

היכלות '  שהראשונה קדש קדשים כולל ד,היכלות שכוללין עשר' ומתחיל מהיכל הראשון של ז
ש " וכמ,כידוענ "ד ודעת כולל שנים דו"חב'  והן ד, קדשים תרין, שזה קדש חד,כידוע' והן ג

                                                           
  .' דכר ונוקדהיינוא " קנא עז"ת' עי). ו"לש(ל ומתעה " צ2814
 .1875ב והערה "לעיל יט ע' עי, דהיינו מקום גילוי הדעת שבתפוחים 2815
א שכל דבר החלוק "י חולין כא ע" רש'ועי, דהוא שבר כלי' ב דפי"י שבת צה ע" רש' עי2816

 . דשקרא לא קאי, הדעת מהםה שניטל,א נד"ש גדלות דז"פת' ועי. לשנים נקרא גיסטרא
  .)ו"לש(א " נב ע2817
מי היה אז ,  בעולם היצירה הנקראת עולם דמטטרון,ל"ז, לאהקדמה  לגוליםהגר שע ' עי2818

, ש בזהר ריש פרשת נח"במ, ן יובן אבל העני,ז"בהיות חנוך עדיין למטה בארץ בעה, שר העולם
וחד בשמיא לעילא , חד בארעא לתתא, כי כל צדיק יש לו תרין רוחין, בתוספתא על פסוק נח נח

 .והבן זה', וכו
ט "צ כאן הוא שמוכח שמט"שמלשון הספד, ה בראשית"ג ד"ז קיג ע"א על ת" בבהגר' עי2819

 .מכונה אלקים
ע הוא רק בשם "ות דעולמות ביאלויו בכל המציגיש כוונתו, ב"ש דף טז ע"ו הקדו"לש'  עי2820
 כסא הכבוד ועולם הכסא המכונההוא עולם הבריאה ו "הכסא" טריאגימב ם הוא"אלהיו, אלקים

הוא שם כן ש, ק של מעלה" ביהממכונה וכן הוא ,אשר באצילות' שעליו שורה אור קדושתו ית
 .עליונההשכינה השורה ש

  .'ח מוחין דקטנות ג"ע'  עי2821
  .)ו"לש(א " יח עשמות  זהר2822
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 ,ש"ע'  ואי תימא תלת ארבע אינון כו,תלת נהורין2823ולגלתא בחללא דג) ב"דף רצב ע(ז "בא
   . ולכן כל העשיה הן דינין, דינא דמלכותא דינא,דרגא דמלכות' ן שהן בעשיי"י דיני"ואמר בת

   .עשיהאופנים ב' חיות ביצירה וכן ד' ל ד" ר-  דלעילא ארבע לתתא  דיניןארבע בתי
' מלכים א(ש " שהוא חכמה כמ- ומפרש והולך הארבעה דכתיב לא תעשו עול במשפט 

  .כי חכמת אלקים בקרבו לעשות משפט)  כחג
   .ש"ע )א"לו ע( ט"ותי )ב"כו ע( ה"ש בתקונים ת" כמ, קו המדהכידועהוא בינה  -במדה 

  .2824כידועהוא דעת בדכורא שקל הקדש  -במשקל 
כורא בתי דינין של ד' ועוד ו'  ד,בתי דינין של נוקבא'  והן ד, הוא מלכות-ובמשורה 

 וכאן שהוא בחינת נוקבא מלכות נוקבא קודם ,ו דכר ונוקבא" ד)ב"כט ע( ד"ל פ" כמש,'שהוא ו
 והשאר הן שש היכלות ,היכלות' בה ד} ד"לו ע{ וכן בכל היכלות היכל השביעי ,לדכורא

   .דדכורא והן כאן
א "א קשי" דל,א הוא גבורה"א קשי"שהן ששה ודינ - י "א הא"עד ול' דינא קשיא כו

 וכן בגמרא ,כידוע לפי שבעשייה הגבורות קודם ,2825 בזוהרכידוע וגבורה קודם לחסד ,דחס
  .י" והשאר נה,ת" בשיקולא תכידוע' מעון מכון כו) ב"ב עחגיגה י(

  
החל האדם לרב היינו , )בראשית ו א(ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה 

 ומשה ,על פני האדמה וכתיב , האדם דלעילא,בשגם הוא בשר) בראשית ו ג(דכתיב 
 ,)בראשית ג כא( היינו דכתיב כתנות עור ,) כטשמות לד(לא ידע כי קרן עור פניו 

 , לית משיחא אלא בקרן,ויקח שמואל את קרן השמן) טז יג' שמואל א(קרן דכתיב 
 היינו ,) יזשם קלב( שם אצמיח קרן לדוד ,) יחלים פטהת(ובשמך תרום קרננו 

 והיה במשך ) היהושע ו( דכתיב ,יובלא דהיא אימא ואתיא מן ,עשיראה דמלכא
  .בקרן היובל

 וידוע כי האדם הוא , לענין הראשון והוא בעשייה2826 חוזר-ויהי כי עד בקרן היובל 
א "ו לס" כן האדם דלעילא ח,ו"ל ח" כמו שהאדם מוציא כאן שז,א"דוגמת דלעילא בז

   .'אלין עביד שמשין כוול) א"דף מג ע(מ פרשת בא "ש בר" כמ, ששם מדורא,2827'בעשיי
   .כ הוא בשר שהשחית דרכו על הארץ"א ג"ל ז" ר-ש בשגם הוא בשר האדם דלעילא "וז
ל שהשחית " ר,פ האדמה"ל שכתיב החל האדם לרב ע"ר -פ האדמה "ש וכתיב ע"וז

 , שרוחין נוקבין מזדווגן עם האדם והשחיתו דרכם)ש"ה וז"ד ד"ב על( ל" והוא כנ,דרכו על הארץ
   .דבנות האדם'  שהן מסט,ובנות ילדו להם )בראשית ו א( ש"עילא וזה ל"וכ

ל שאחר שחטא חזר לגוף דעשייה "ר -' ומשה לא ידע כי קרן עור פניו היינו דכתיב כו
 וקרן עור ,כידוע שגופו נזדכך ,2829 ומשה זכה לאספקלריא דנהרא,2828כתנות עור משכא דחוויא

   .2830'ר כו"ן עו" וזהו קר,ות דאצילות שעור שלו נעשה מלכ, ונעשה כלו אצילות,שלו

                                                           
 .ה ואמר"ב ד"וכן הוא לעיל יד ע' נהרין'ל "נדצ 2823
 .ה ואמר"ג ד"א ע לעיל ' עי2824
 .'ד ושאר הו"לעיל ב ע'  עי2825
ועתה עובר לבאר את עניין , עד כאן עסק הספרא בבתי הדינים הרי הם ההיכלות, כלומר 2826

 .אדם דעשיה
 .א"סטל הוא תיקון ובניין ל"שהשז, ב"ב ט ע"ה ח"דע'  עי2827
  .א"ג וכן כט ע"לעיל יב ע'  עי2828
א רדלא אנהיר סיה, ל"ז, א"ח יח ע"א על תז" בבהגר'ועי. ב" וכג עא"כג ע זהר וארא ' עי2829

ה אנהיר לה בדרגיה ועביד " כי אין השגה לשום בריה רק בשכינה כידוע רק שמרע-' אספקלריא כו
כולה להשיג מאומה אלא ממידת דהיינו שכל הבריאה כולה אינה י. ל"עכ, לה אספקלריא דנהרא

אמנם אם ישנם חילוקי מדרגות בין הברואים הדבר תלוי באם המלכות מאירה אם . המלכות בלבד
תנא דמסייע ליסוד , ג"ח לד ע" בתז'ועי. א אם לאו"כלומר אם המלכות עומדת בזיווג עם ז, לאו
א ואתקריאת מסטרה כרובי עינא דפתחין וסגרין דבהון נהיר עמודא דאמצעיתא בבת עינ: זה

שההבדל בין , למימרא. כ"ע, אספקלריא דנהרא וכד סתים עינא אתקריאת אספקלריא דלא נהרא
ה "מסטרא דיהו: ב"ז פט ע" ת'ועי. א אם לאו"בזיווג עם ז' הוא אם הנוק" לא נהרא"לבין " נהרא"

רא אתקריאת אספקלריא דלא נה, י בלא בעלה"וכד איהי אדנ, אתקריאת אספקלריא דנהרא
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  .ל קרן הוא מלכות"ור -' ש קרן דכתיב כו"וז
' א אשתכלל ה"בה )ב"כ ע( ב"ל פ"כמש -ש היינו עשיראה דמלכא ואתיא מן יובלא "וז

 ולכן בחיה הרביעית של דניאל עשרה , קרן מן יובל,בל"רן היו" וזהו בק,'תתאה כו' עלאה ה
  .קרנין

  
 2833 ורוח, קרן דנטיל קרן, באימא2832 עשיראה2831קרן ביובלא אתעטר

 ,נשיבא דרוחא לכלא'  וה,' ויובל ה, והאי קרן דיובלא הוא,ליה' לאתבא רוחי
' לה'  כד אתחזי ה,אלקים' אהה ה)  וירמיה א( דכתיב , תייבין לאתרייהו2834וכלא

ד לא אתקיים עלמא " ואם לא בשביל אדם יהו,פורענותא אתי לעלמא' ואסתלק י
כ סתים " ע,)ישעיה ב יא(לבדו ביום ההוא ' ד כתיב ונשגב ה" וע,וכלא אתחרב

 זכאה מאן דעאל וידע שבילוי , דהיינו ספרא דצניעותא,ואתעטר צניעותא דמלכא
  .וארחוי

  .ל בורא עולם- תם ונשלם שבח לא
 שקרן אתעטר ,ל לכן נאמר בקרן היובל"ר -עד סוף הפרק ' קרן ביובלא אתעטר כו

  . בהרבה מקומותכידוע דרגא דמשה 2835 לקרן שזכה לבינה ולכן זכה משה,ביובל
ל שרומז לאלף השביעי שהוא דרגא " ר-ואמר קרן דנטיל קרן ורוח לאתבא רוחיה ליה 

ה "וכ ,)א"ו ע( א"ל פ" כמש2836לבדו ביום ההוא'  ונשגב ה, ואז יעלה מלכות ביובל,דמלכות
  .2837כ ורומז לעתיד"היה ביה והוא , במשוך היובל המה יעלו בהר)שמות יט יג(כ וזהו "ביה

                                                                                                                                                                      

נקראת מראה , י בלא בעלה"וכאשר היא אדנ, ה נקרא מראה המאירה"מצידו של הוי: תרגום[
  ].שאינה מאירה

 .ה"ה דמש" המיינו וה,מלך הדרה גילוי של ו שזה,תיקון כו בבית נתיבותנתיב הש "פת'  עי2830
פני נשר מן משה תלת אבהן דאתמר בה ופני אריה אל הימין ופני שור ו' ש, ל"ב וז"ז קכט ע"ת' וע
ודווקא אצל משה רבינו הוא אשר נתקן . כ"ע, ם"ודמות פניהם פני אד) יחזקאל א(ה דמשה "מ' כו

, ולכן בעורו של משה. א ומלכות"ז, ן"ה וב"ולכן נגרם אצלו חיבור של מ, חטא דעץ הדעת במקצת
  .נתקן והאיר מאורות נפשו, המלכות שבו' דהיינו בחי

השית אלפי שנין   כי קודם שהוא בכל,עטרת בעלה שתעלה באימא בעטרה שלה ותהיה 2831
כ תהיה עטרה בראשו שהוא עטרה " אבל אח,א עטרת היסוד"ק היא עטרה בז"זמן שליטת הו

   ).ו"לש(א "מ תרומה קנח ע"רע'  ועי,ה שביעאה עלייהו" ד]א"יא ע [א"א בהגר"לעיל פ' ועי, דאימא
ה להיות עטרה בראש "עתיד הקב) ב" עמגילה טו(' הגמאת דברי מביא על זה ' ש תיקון ט"הפת

חיבור  ו,מ"פ עם האו" חיבור האוהוא" קרן ביובלא אתעטר" ש,י ח"ש עגו"פת 'עי, 'כל צדיק כו
 'ועי, ג"ה בסוד ס"ן שעולה למדריגת מ" בו שזה,'נקודות יש "פת'  ועי.הנחש בריח ונחש עקלתון

שכאן רואים , א לג"ש א" פת'ועי, ת" שמביא על זה תגא בראש ס,בבית נתיבות' ש תיקון ב"פת
 שזה ,'ש פנימיות וחיצוניות ד"פת' ועי, כ מסטרא דבינה בסוד קול השופר"קבלת התורה היה גש

א "ב כה ע"ה ח"ו דע"לש 'עי, קיום שכל מה שהיה בתחילה קודם השבירה יחזור באלף השביעי
 גילוי אור המלך עצמו והיא, ולכן חוזרת לבינה ששם מקומה, ק" שום מציאות ללא ו'נוקשאין ל
שכאן רואים , א"ב ה ע"ו כללים ח"לש 'ועי, מותה שבכתר המתגלה בבינה בעטרה שלהצוהוא ע

  .ראשונה' אחרונה היא רק גילוי של הה' שכל הארת הה
  .)ו"לש(כ הנה היא נכנס באימא עצמה ביסוד שלה "ל אח" ר2832
  .)ו"לש(א עמה בתוך האימא "ל שנמשך גם ז" ר2833
 ונראה כי מתחילה כשתעלה המלכות בעטרה דאימא אז יעלה ,יאות כולהל על המצ" ר2834

' עי ).ו"לש(א עם המציאות גם כן בהאימא עצמה "כ הנה יעלה ז" ואח,א"המציאות בעטרת ז
  . עקלתוןשנחמרמז ל' כלא' ש,א כד"ש א"פתב

 ' ועי.א"שהכוונה כאן ליסוד דבינה דרדל, א יב"ש א"וכן מתבאר בפת', ח זיווגים ו" ע' עי2835
א וזהו בינה לבא בגו גופא "כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד, ל"א וז"ח יח ע"א על תז"בבהגר

  .א"עד
לכן מכנה . י בינה"א אלא ע"ואין גילוי לא, א"כינוי לא' הוא' בסוף פירקא תניינא ש' עי2836

 ".הוא"הכתוב גם את מידת בינה ב
, ל" אבן עזרא שם ז'עי. נם שווהכ עניי"אפילו שהמדובר שם הוא בלוחות ראשונות אעפ 2837

וזה היה אחר רדת משה ביום . אמר הגאון כאשר יתקע משה בשופר אז נתן להם רשות לעלות
 .הכפורים וצוה לעשות המשכן
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נשיבא דרוחא לכלא וכלא תייבין לאתרייהו ' וה' ש והאי קרן דיובלא הוא ויובל ה"וז
 ,ש"אלקים ע' ד עד אהה ה"ד ליו"בין יו'  ה)ב"כ ע( ב"ל פ"ל כמש" ר- אלקים ' דכתיב אהה ה

ז כולם  וא, והוא תליא בנשיבא דרוחא,' והוא ה,ל לכן כשיגיע זמן המלכות אלף השביעי"ור
שכולם ' אמחה את האדם אשר בראתי כו) בראשית ו ז(} א"לז ע{ז רומז " וע,תייבין לאתרייהו

   .חוזרין לשרשם
   . וזהו סוד דור המבול-פורענותא אתי לעלמא ' ואסתלק י' לה' ש כד אתחזי ה"וז
 וכאן ,)ב"כג ע( ב"ל פ"ד כמש" דאלף אזיל ליו,ף"ה עם אל" שנשארין ה- ש אהה "וז

   .סתלקד א"יו
 ואלמלא האי אדם לא )א" עדף קמד(ר "ש בא"כמ - ' ד לא כו"ואם לא בשביל אדם יהו

   .ל"כנ) ב"דף קמא ע(ש שם " כמ,אלקים'  וההוא אדם הוא שם מלא ה,קאים עלמא
כ לעתיד ולא ישאר אלא הצדיקים "והוא רומז ג -' כתיב ונשגב כוד "וע} ב"לז ע{ש "וז

  .2838לקדושה שזככו אותן ,ונפש הבהמית שלהן
 , דהיינו ספרא דצניעותא,)ה דצניעותא"א ד"א ע( ל"א כנ"ל רדל" ר- צניעותא דמלכא 

  .)שם( ל"ל כאשר נתלבש בחכמה ספרא כנ"ר
   .2839סתימוי -שבילוי 
  . כמו משל ומליצה2840גילויו -וארחוי 

  ש"ד בעהית"סליק פרקא חמישאה וסליק ביאור הגאון על ס

                                                           
אחור ' אז יהיה עולמינו כעין עולם העקודים שאין בו שום בחי ש,'ש נקודות ה"פת'  עי2838

 .לת השכרוהיינו המציאות של עולם קב, פנים' אלא רק בחי
 .)ו"לש(ר "א בהג"ל התלבשות הרדל" ר2839
 ,א כולו שהוא בכל אצילות כולו"א מתלבש בכל א" כי הרדל,ת"א בהז"ל התלבשות הרדל" ר2840

 .)ו"לש(ט " ובשער הכללים פ,'א ז"אח "בעש "כמ
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  ל"מליקוטי הגאון ז
  ים שהוזכרו בביאור זה הספר הקדוש המדברים בעינינ

  'ליקוט א
מגו ההוא פריסא דפריס 2842) א"סה ע(נח '  ובפ)ב"רסח ע( פ פקודי"ש בס"ענין מ2841

והן , נ הראשונים שמעלין"ד ומ"והן מ, 2843נ"ס הם ראשית זו"ידוע כי האוירא ומ', רדיף כו
, 2846יבין דשבאוהוא כורסיי, 2845ס"שהוא במ, ם המלכי2844ובמחשבה אתברירו, ראשית הכל

ן לכן "ולפי שהוא שורש המלכים של ב, דרדיף לגבי עילאה מניה, 2847ן הוא ברדיפו"והנה כל מ
 ,ס הוא מהמלכים ונמשך למעלה נמשך הכל אחריה" ולפי שמ,כל הענפים נמשכין אחר השורש

 ונמשך האור מלמעלה כמו שהוא ,ס" נהיר במ,2848ס"א שהוא א" מרדל,ואוירא שרשו מלמעלה
וההוא ' לעילא לעילא דכד כו' י ארימית כו"ש רשב" וז, כל העליונים למעלהמאיר בתחתון כן

 לכן הוא ,ד מאוירא שלו" שהאיש ממשיך מ,ן שבאיש ואשה גם כן"ה כל מ" וכ,'רעותא כו
 לכן הוא חאן ממו" והאשה ממשך מ,2850 והטעם לפי שמחשבתו באשה למטה ממדרגתו,2849לבן

 ,באיש שהוא למעלה ממנה ל שמחשבתה"עם כנ והט, ששם הוא אש, דשביביןא כורסיי,אדום
ן ומשפיעין לו "י כך ממשיך מ" שלעולם יפנה מחשבתו למעלה בקדושה וע,2851םוזהו והתקדשת

                                                           
ב "ח(ותחת זאת נדפס שם ביהל אור ,  במהדורת שערי הזהר ליקוט זה נשמט מהליקוטים2841

 .דפוס ראשון הוא נדפס בליקוטים ולכן החזרנוהו למקומואמנם ב) א"טז ע
דכד רעותא עלאה , ארימת ידי בצלותין לעילא, אמר רבי שמעון:] ולהלן לשונו המלא[ 2842

, רישא דסתים יתיר לעילא, דלא אתידיע ולא אתפס לעלמין, לעילא לעילא קיימא על ההוא רעותא
,  רעו דמחשבה עלאה,כלא בסתימו, דנהירונהיר מה , וההוא רישא אפיק מה דאפיק ולא ידיע

ומגו ההוא פריסא ברדיפו דההיא מחשבה , חד פריסו אתפרס,  מניהאתנהראלמרדף אבתריה ול
, וכדין ההוא מחשבה עלאה נהיר בנהירו, נהיר מה דנהיר, מטי ולא מטי עד ההיא פריסא, עלאה

מתי ידי בתפילה למעלה הר, אמר רבי שמעון: תרגום [והאי מחשבה לא ידע, סתים דלא ידיע
ראש , שכאשר הרצון העליון למעלה למעלה עומד על אותו רצון שלא נודע ולא נתפס לעולם

ואותו ראש הוציא את מה שהוציא ולא ידע והאיר את מה שהאיר הכל . שסתום יותר למעלה
נפרסה ומתוך אותה ' פרוכת א, סתום הרצון של המחשבה העליונה לרדוף אחריו ולהאיר ממנו

הפריסה במרדף של אותה המחשבה העליונה מגיע ולא מגיע עד אותה פרוכת האיר מה שהאיר 
 .'וכו] וכך אותה מחשבה עליונה האירה בהארה סתומה שאינה ידועה ואותה המחשבה לא ידע

 .ס"שלמעלה מכאן הכל הוא בבחינת א, ה ביה סליקו"ד ד" לעיל ד ע' עי2843
 ).ו"לש(ב "פקודי רנד ע' ש בפ"כמ 2844
 .2843 לעיל הערה 'עי 2845
א "ר יראה דמיירי שם בצואר דא"והנה להמעיין שם באד, ב"ר קכח ע"לשון זו היא מהאד 2846

אלא , א"ס שהוא בראש א"שכן כאן מיירי במו, אמנם צריך אתה לידע שכאן אין הדבר כן, דאצילות
שם הוא א נא ש"ש גדלות דז"פת' עיו,  הוא במקום המקביל לצוארשכאן הוא תחילת הגבורות ולכן

ראשית (א ואינו נקרא רישא כי הוא " בינה גרון דא,ל"א וז"א כה ע"יהל אור ח' עי(הגבורות שורש 
י ולכן כל "רק הוא התחלת הגוף כי יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע) מחכמה

 .)כ" ע'דין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכוהגבורות מגרון כידוע והוא כסא ה
ל בליקוטים הנדפס בסוף ביאורו "ז) א"הגר(ש רבינו הגדול "וז, ל"וז' ן ב"ד ומ"ש מ"פת'  עי2847

 , לכן כל הענפים נמשכים אחר השורש,ן"ס הוא שורש המלכים של ב"שלפי שהמו ,ד"הקדוש לספ
 ,א" מרדל, ואוירא שרשו מלמעלה, נמשך הכל אחריה,עלהס הוא מהמלכים ונמשך למ"המוולפי ש

 שהמלכים הם ,ש" והוא מבואר כמ,ש" ונמשך האור מלמעלה למטה יעו,ס"ס דנהיר במו"שהוא א
ת שמצד זה נמצא שם " אור שלמות הבלתי בעוסילוקכחות הגבוליים המשוערים במדה ושיעור 

מה ששיערה המאורות בסוד מדה ס שהוא כח חכמה הסתו" שרשם במו,ש במקומו"השבירה כמ
 .ל"עכ, לפי ערכו' וגבול כל א

 .ש"עיי, 33והדברים מבוארים עוד יותר בהערה , 2843 הערה ' עי2848
ן יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו  תנו רבנן שלשה שותפי):א"לא ע(בנדה ' פ הגמ"והוא ע 2849

ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין אמו מזרעת 
אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר 

 . העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכלייתפנים ורא
ומפני מה איש פניו למטה ואשה פניה למעלה כלפי האיש ): ב"שם ע(בנדה ' פ הגמ"והוא ע 2850

 .זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת
אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר כל המקדש את ): ב"דף יח ע(שבועות ' גמ'  עי2851

ם וסמיך ליה אשה כי עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכרים שנאמר והתקדשתם והייתם קדושי
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 שצריך ,שובו אלי ואשובה אליכם) מלאכי ג ז זכריה א(ס " וז,ד מלמעלה נשמה קדושה"מ
 שבהמה , סוד הקרבן והוא,'אדם ובהמה תושיע ה) ז תהלים לו(ש " וז,התעוררות מלמטה תחלה

' ונוק'  וכן עולה כל נוק, דשביביןא שאש הוא המעלה בסוד כורסיי,עולה באש ן והיא"הוא ב
 בענין הקרבן דסליק עד 2853י"ש רשב" וז, שעולה עד ההוא פריסו2852ס" והוא מ,ס"למעלה עד א

  .' כו2854ואמר ההוא מאמר, ס"א
 וכל לימוד קבלה למי ,2855ד והוא חורבן גדול"ו מ"ה ח"ס עון קרי שמוריד שם מ"וז

ת " וכן למסור ד,2857 ולהגון הוא מצוה גדולה עד מאד,ד" הוא מע כי כל משפי,2856שאינו ראוי

                                                                                                                                                                      

שקידוש עצמו בשעת תשמיש מעלה את הזיווג למעלה לעורר זיווגים ' ח ח" פע'עי. כ"ע, תזריע
זהר בראשית צ ' וכן עי. וזהו הדבר המוליד בנים זכרים. וזה הוא עיקר הזיווג, בבחינות עליונות

 .ב"ע
 .ה ביה סליקו"ד ד"לעיל ד ע'  עי2852
 .ה דצניעותא"ב ד"ד לעיל א ע"א הו"פקודי רלט ע 2853
  . 'ל ההוא אמרא"צ'ב "בגליון יהל אור נ 2854
יומא חד הוה יתיב רבי אלעזר קמיה דרבי : כ בזהר פקודי ונח שתחילתן צויינה לעיל"מש' ועי
האי קץ כל בשר אתהני מאינון קרבנין דהוו ישראל מקרבין על גבי , אמר רבי אלעזר, שמעון

, ותא חזי כהני וליואי וישראל.  כחדא לעילא ולתתאכלא הוו מסתפקי, אמר ליה, או לא, מדבחא
וההוא אמרא או כבשא או ,  דאינון רעותין קדישין דסלקא מגווייהובוראבח, אינון אקרון אדם

לפרשא עלה כל חטאין וכל חובין , אצטריך עד לא אתקריב על מדבחא, ההוא בהמה האי דקרבין
, בגו אינון חטאין ובישין והרהורין,  בכלאוכדין ההיא אתקרי בהמה, וכל הרהורין בישין דעבד

הכי נמי ', והתודה עליו את כל עונות בני ישראל וגו) ויקרא טז כא (בדכתי, כגוונא דקרבנא דעזאזל
דא סלקא לאתריה ודא סלקא , ובגין כך, וכד סלקא על גבי מדבחא מטו לה על חד תרין. הכא

אדם ובהמה תושיע ) תהלים לו ז(אמר כמה דאת , ודא ברזא דבהמה, דא ברזא דאדם, לאתריה
ברעותא דכהנא ושירתא דליואי וצלותא ,  רוחא דקודשאראלאתע, חביתין וכל שאר מנחות. ה"יהו

דלא יכלי , מתרוון ומסתפקי כל שאר מארי דדינין, ובההוא תננא ושמנא וקמחא דסליק, דישראל
,  אתעביד ברזא דמהימנותאכלא, תא חזי. וכלא בזמנא חדא, לשלטאה בההוא דינא דאתמסר לון

' היה יושב ר' יום א: תרגום [ולאסתלקא לעילא מאן דאצטריך עד אין סוף, לאסתפקא דא בדא
נהנה מאלו הקרבנות שהיו ', קץ כל בשר'] שנאמר[זה , אמר רבי אלעזר. אלעזר לפני רבי שמעון

, ובא וראה. למעלהלמעלה ו' אמר לו הכל היו נהנים כא? או לא, ישראל מקריבים על גבי המזבח
ואותו , בחבורה שאלה הרצונות הקדושים שעולים מתוכם. אלה נקראו אדם, כהנים לויים וישראל

לפרש עליו , צריכים אותו עד שלא הקריב על המזבח, זה שמקריבים, שה או כבש או אותה בהמה
תוך אלה ב, ואז היא נקראת בהמה בכל, את כל החטאים וכל העבירות וכל ההרהורים רעים שעשה

 "והתודה עליו את כל עונות בני ישראל"שנאמר , דוגמת קרבן דעזאזל, החטאים והרעות והרהורים
ולכן זה עולה למקומו וזה עולה , שנים' וכאשר עלה על גבי המזבח הגיעו לה על א, כך גם כאן', וגו

חביתים ". ה"ואדם ובהמה תושיע יה") תהלים לו ז(נ "וזה סוד בהמה כמש, וזה סוד האדם. למקומו
, לעורר רוח הקודש ברצון של הכהן והשירה של הלוי והתפילה של ישראל, וכל שאר מנחות

ונהנים כל שאר בעלי דינים שלא יכלו לשלוט באותו , ובאותו עשן ושמן וקמח שעולים משניהם
הכל נעשה בסוד האמונה להסתפק זה בזה ולהסתלק , בא וראה. 'והכל בזמן א, דין שנמסר להם

 ].עלה מי שצריך עד אין סוףלמ
 .א"ל הוא תיקון ובניין לסט"שהוצאת שז, ב"ב ט ע"ה ח" דע' עי2855
 ולית בהו אתר ,ואינון דעקימין בארחייהו נטלי מלין ועיילין לון בבהילו: ב"ז רצד ע"אד'  עי2856

סין אפילו אפיקור, אין חייבי דרא יותר מהם[ה " שנואי דקב, ואלין אקרו חייבי דרא'וכו ,לאתעכבא
 , וכלא בחד קרא,ז" וכאלו פלח לע, כאילו קטיל גבורין,במתניתא דילן תנן, )]א רסו"מ(והמינין 
 מאן דעבר על האי רישא ,'לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעיך אני יי) ויקרא יט(דכתיב 

 איהו  לאוא בידוע דנשמת,מגלה רזיןדההוא כל  ,וסימן דא אוקימנא'  וכודקרא כאילו עבר על כלא
 לא , וכד תיפוק נשמתיה, ולא מאתר דרזא הוא,כ לית ביה רזא"ובג, מגופא דמלכא קדישא

אלה שהם עקומים בדרכים לקחו דברים ועולים בהם במהירות : תרגום [אתדבקא בגופא דמלכא
למדנו בברייתא שלנו כאילו , ה"ואלה נקראו רשעים הדור שונאי הקב' ואין בםה מקום לעכב וכו

שכתוב לא תלך רכיל בעמך לא תעמיד על דם רעיך ' ז והכל בפסוק א"ים וכאלו עבד עהרג גיבור
וסימן זה העמדנו כל מי שמגלה רזים ' מי שעובר על זה ראש הפסוק כאילו עבר על הכל וכו' אני ה

בידוע שנשמתו לא הוא מגוף שלה מלך הקודש ולכן אין בו סוד ולא ממקום של סוד הוא וכאשר 
 ].יתדבק בגוף המלךתצא נשמתו לא 

' וכואמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא : א"סוכה כח ע'  גמ' עי2857
  . כ" ע דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא,דבר גדול ודבר קטן
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כ כשנאצלו " ואח,ס"יה במה והמשכה ראשונה ,2859 טובוכן כל משפיע יראה למקבל, 2858לכותי
ס כל העליות " וז,ס"א ועלו במחשבתם למ" לכן המשיכו או,ה קרובין לבירור המלכים"א ה"או

ן "א אליה וזהו מ"ס את או" וממשיך המו,שהוא עליות הנשמה במחשבתה והוא סוד כל העליות
 ש"נ וכ"א והשאר של זו"ן הראשונים העלו מבחר הברורין שהן או" שבמ,שלה כמו מקודם

 אבל ,ן שלה כשעולין אליה והיא ממשיך אותן אליה"א מ"ה או" וכ,שלמטה אינן ראוין אליה
ן מבחר " ובעלייתן אליה המשיכו הן מ,מעלין את עצמן מקודם אליהי להמשיך אותן עד ש"א

 י"וע, א"ס אל או" וממ,ס"ד אל מ"ן ירדו מאוירא מ"י המ" וע,נ" והן זו,הבירורין שנשארו
כ " ואח,נ" ואז נעשו זו,ן"ה אל ב" שיורד מ, כי כל בירור הוא תחיה,ן"ה וב"נ במ"שנתבררו זו
 וכן עד העשיה עד שנולד האדם ,ל עד שנתברר הבריאה"כנ והכל ,א"נ עצמן אל או"המשיכו זו

ן אליו "ז יעלו מ" ועי,שיך מחשבתו למעלהמ שהוא אחרון לה, ועתה תולה באדם,באחרונה
 ולפי נשמתו ומחשבתו הטובה ,ס" וכן ממדריגה למדריגה עד א,ן למלכות העשיה"והוא יהיה מ

 מעלה מבחר הברורין ,כוונתו לשם וכן ,מ אם נשמתו ממלכות דבריאה" ד,כך הן הבירורין
 , ואף שכל הבירורין שוין בעלייתן,כ בזה הערך"ד ג"כ מ" ויורד ג,שראוין אל מלכות דבריאה

מ הבירורין הן עצמן לפי מדרגת נשמתו " מ, שהן הכל ממדרגה למדרגה,ד בירידתן"וכן המ
 וכל ,דם כמו המחשבה של הא, ותדע שכל העליות הכל במוח של כל העולמות,ומחשבתו

ד לפי שמשים " שלימודו הוא מ, והלימוד לאחרים גדול המעלה מאד,הירידות הכל באוירא
 אבל כשלומד מעצמו הוא נקבה לבד ,נ" והתלמיד מעלה מ,מחשבתו במי שלמטה ממדרגתו

 וזהו , והוא כמו הגשמים שאינם באים מלמעלה שנדמין לספיחים,מקבל מהספר ולא מאדם
שאז הוא מקבל מאוירא ) א"תענית ז ע(' ומתלמידי כו' בה קבלתי כוהר2860ש " וז,מעלת החבורה

 , מטי ולא מטי,ס לא יגיע אל אוירא ויהא רודף תמיד להגיע" ואתפרס ההוא פריסו כדי שהמ,'כו
י ההוא " ע)נחמיה ט ו( מחיה את כולם  ואתה, וזהו חיות העולמות,ן"ז יהיה תמיד מעלה מ"ועי

  .מטי ולא מטי

                                                                                                                                                                      

בתרין , ל" ז,ג"ע' ז נ"תעל א "גרבהב 'בביאור מהו עיקר החילוק בין דבר גדול לדבר קטן עי
והנה ידוע . כ"ע, נקרא קבלה, ובתרין דרועין שם מקום הקבלה, הלכה' נק, וקין ששם הוא הליכהש
וממילא מובן שזהו דבר קטן , שרגלין הם לבר מגופא ולא עיקר הפרצוף) ב" כא עבראשיתזהר ' עי(

  . לגבי חכמת הקבלה
יותו בורא בה ה בתורה וה"שעשועות של הקב, ל"ז, ב" שער ההקדמות א ע'עי, עוד טעם בדבר

' הנשמה הפנימית שבה הנקרא רזי תורה הנק' את העולמות היתה בהיותו עוסק בתורה בבחי
מעשה מרכבה היא חכמת הקבלה כנודע אל היודעים וטעם הדבר הוא להיותו עולם האצילות 

' ועליה אתמר וכבודי לאחר לא אתן כנז' העליון מאוד טוב ולא רע דלא יכיל לאתערבא עמיה קלי
ש ולכן גם התורה אשר שם איננה רק "א ע"ז פרשת בראשית כח ע"ז תיקון יח דף סו וכן בסה"בת

עבד טוב והוא ' ן הנק"כ למטה בעולם היצירה עולם דמטטרו"משא' מופשטת מכל לבושי הגופני
דיליה נקרא עבד רע כי התורה ' ל שהוא קלי"ט ומסטרא דסמא"עץ הדעת טוב מסטרא דמ' הנק

משנה ' א ולכן נקרא"בראשית דף כז ע' בפ' ל וכנז"י משנה הנקראים שפחה כנסדר' אשר שם הם ו
לפי ששם יש שינויים הפוכים טוב מסטרא דעבד טוב והיתר כשר טהור רע מסטרא דעבד רע 

שהיה ] דהיינו ביחס לקבלה[וגם הוא מלשון כי מרדכי היהודי משנה למלך , איסור טמא פסול
ב קם זמנא תנינא "פנחס דף רמד ע' בפ'  מלשון שינה כנזשפחה הנקרא עבד מלך מלך גם נקרא

ואמר מארי מתניתין נשמתין ורוחין ונפשין דילכון אתערו כען ואעברו שינתא מניכון דאיהי ודאי 
ק הוא "אמת שחלק הנגלה מתוה, ל"ז, ב"ב יג ע" ביאורים ח'ועי. 'משנה אורח פשט דהאי עלמא וכו

ך במעגלותיה ולהעמיק בעמקיה מחלקם יהא חלקינו קודם לכל ואשרי מי שזוכה לזה לדרו
ד חדרים החיצונים להפנימי כי "ז הנה הוא רק על דרך פרוזדור לטרקלין וע"ומגורלם גורלינו אך עכ

ל אשר כל דבריהם הוא רק "היכל המלך הפנימי הוא רק חלק סתרי תורה שהוא דברי הזהר והאריז
ילויו של מלך מלכי המלכים והוא תורת האצילות ל ג"באצילות עצמו אשר שם הוא עיקר מקומו ר

ל שמתגלה וממשיך ומתפשט "ה יושב ועוסק בתורה ר"ב שהקב"ז ג ע"ע' אשר עליה אמרו בגמ
 .אורה תמיד והוא אור פנימיות התורה

 .א"חגיגה יג ע' גמ'  עי2858
כלומר שעצם זה שהאדם משפיע לאחרים מביא לידי כך שהוא יקבל עוד יותר שפע בכדי  2859

 . וכדלקמן, השפיעל
אמר רבי חנינא הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי :] לשונו באורך[ 2860

 .יותר מכולן
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 ועוד ,ל"שהוא קרוב אליהם כנ'  א,ה כי כל הבירורים עתה באדםש למעל"והטעם מ
ל שכל עולם בורר " וכנ, שאין ראוי אלא לבירור אדם,2861שהכל נברר רק למטה ממדרגת אדם

 ,ל" והנה כל הבירורים עתה הן נשמות הראוי להוליד מאדם וכמו למעלה כנ,הראוי להוליד ממנו
 כי האדם ,ל נשמה ממלכות דבריאה" ר,ות דבריאהש למעלה למלכ" ומ,אבל אין בירור אחר כלל

 אלא שהוא , וכן בחטאו מה שנפגם וירד לקליפות הכל הנשמות שנשרו ממנו,העולמות' כולל ג
 ,ו" אבל לא לקליפות ח, שכל עולם יורד לעולם שלמטה ממנו דוגמת האדם,כ"פגם בעולמות ג

 עץ הדעת טוב ורע הוא  ולמטה ממנו,רק האדם בלבד שהוא המדרגה האחרונה שבקדושה
 אבל כל דור מעלה המבחר , וזה שצריך לברר,שנצטווה שלא לאכול ולירד אליה במחשבתו

 רגלין ברגלין , עד הדור האחרון,2862 ובניהן מעלין הנותר לבניהן,ומורישין הנשמות לבניהן
בראשית ג (ש " וכמ, אלא במדרגה תחתונה ממנו העקביןואף גם באדם אינו נאחז, 2863בעקבות

 והוא 2864םא למטה ממדרגתו מעול" אלא שכל הנשמות יורדין כ,'ואתה וכו' הוא ישופך כו) טו
 2866 נוגה2865ה"מ כולם בע" אלא שמ, והעלאתו הוא לאותו עולם,)ב"קלה ע(ר "ש בא"תו כמתמי

 כמו נשיכתו , אבל מזיק לכולו, אלא בסופוץ הדעתא בע" אלא שאין אחיזתו של ס,שהיא כוללת
 עא הוא עפר שבקרק" ואכילת הס, והבשר והעור שבאדם הוא הנוגה,2867' שמחלחל כו,בעקב

 דכי מכל הבירור יור, 2868' זוהמא דטופרא דידין לדכורא ודרגלין לנוק, הבירורין מהנוגה,המשכן
 דנשיך 2869ס" וז, אבל מברירות נוגה להן השירים,כידועפסולת למטה וראוי לעולם שלמטה 

                                                           
 .שכן מדרגתו פחותה ממדריגת האדם העיקרית וכדלקמן, דהיינו שהבירור הוא בנפש 2861
:  כךאמנם נראה לי שפירוש הדברים הוא]). ל"ש[ל של היהל אור "ת המו"הגה(ת "הלשון צ 2862

ובניהם . שכל דור מעלה למעלה את המעשים המובחרים שלהם ואילו את הנותר מורישים לבניהם
ס ירידת "וז, אחריהם מעלין את המובחר מאותו ייתור של האבות ומורישים הנותר לבניהן

 .הדורות
יהל אור '  ועי)'ע פרק ה"ח אבי" ע'עי" (הדור האחרון"והוא סוד . א" זהר פנחס רנח ע' עי2863

,  כל דבר שיתרוקן אז נתמלא כבתחלה ולכן כשיגיעו רגלין ברגלין אז יבא משיח,ל"ז, ד"ד ע"ב כ"ח
  .ל"עכ

א מקבל הכח מאימא "ל כשז" ר,י חלב דאימא" הרגלין הוא עותיקון, ל"ז, א כח"ש ז"פת' עי
שערים ' י גילוי אימא בנ"מ ע"שמשם בא תוספת הארה לגלות נפלאות בעולם כמו שהיה ביצי

 ,ב לשלם שכר לצדיקים ולהעניש לרשעים"ז בחינת הנהגת עוה"ז ממילא נשפע בעוה" ועי,דילה
שהוא ' וכולכל הנופלים ' סומך ה) תהלים קמה יד( והוא סוד , בבינהואב שה"מעין גמול עוה

ברח דודי ודמה ) ש ח יד"שיה(ש " וכמ,עופר האילים  והם סוד,הרגלין'  בנתקניםי " וע'וכו ,מאימא
שפסוק זה מדבר ', וכומשוה רגלי כאילות ) תהלים יח לד(ש " וכמ,'או לעופר האילים וגולך לצבי 

ה " שהשיבו הקב, צדיק ורע לו)לו(על ימות המשיח אחר שקרא חבקוק תגר על הנהגת רשע וטוב 
 שהרגלין לא נתקנו עדיין עד ימות המשיח שאז , בגלותשישראלז "שהוא בסוד העיבור והקטנות כ

 .ל"עכ, ' אז ידלג כאיל פסח וגו,' תרמסנה רגל רגלי עני וגו)ישעיה כו ו (ש" כמ,יתוקנו
 .אבל ירידה מעולם לעולם קרויה מיתה, דהיינו יש ירידות ועליות 2864
 .בעץ הדעת 2865
והטוב של זה הנגה , ל" ז,'ח קליפת נוגה פרק ג"עוד ע'  ועי.'ח שער הצלם פרק ב"ע'  עי2866

והעשן , לכן ריחה רע ממה שנדבק בו רע שלה, א דנגה"א דזא סמני הקטורת והחלבנה נוקב"הוא י
 .כ"ע, קליפת נוגה כי משם נפש הבהמית שבאדם ושבבהמות טהורות, של הקרבנות נזון מהם

 .'הלכה ט' ה פרק ג" ירושלמי ר'עי, נכנס ארסו לתוך הגוף', כלו 2867
ס "שז) ב"מא ער(ע " ב'ועי. א שזהו סוד הטומאה של הצפרנים" זהר אחרי מות עט ע' עי2868

 לא שלטו ]הרשעים [והם, ל"א וז" אפיקי ים שבת קד ע'עי. ל של נטילת ידים של הבקר"תקנת חז
 זהר אחרי 'ועי. כ"ע, בפנימיות המלבושים כתנות אור רק בסוד כתנות עור זוהמא דטופרא דרגלין

 .ד ואמר אתקין"ב ולעיל כז ע"מות ס ע
 לה דרקון ין בשעה שכורעת ללדת אני מזמ,אילה זו רחמה צר: ב"ב טז ע"ב'  גמ' עי2869

כיון דמטא זמנא למילד : ב" זהר פנחס רמט ע'ועי. כ" עשמכישה בבית הרחם ומתרפה ממולדה
ביום צרה דאיהי שירתא ' געאת ורמאת קלין קלא בתר קלא עד שבעין קלין כחושבן תיבין דיענך יי

רברבא מגו טורי חשוך ואתי בין ה שמע לה וזמין לגבה כדין אפיק חד חויא "דעוברתא דא וקב
 עד האי איל ואתי ונשיך לה בההוא אתר תרי זמני זמנא קדמאה יטורין פומיה מלחכא בעפרא מט

 צריכה ,ל"ז, ב שם" אפיקי ים בב'ועי. כ"ע, נפיק דמא ואיהי לחיך זמנא תניינא נפיק מייא ושתו
והוא הדין הנשפע מהשכינה , י הנחש שיטול את שלו והם היסורים והעונשים"להפתח ע] הרחם[

והוא הדם היוצא , ובזה מתקדש המקדש ונפתח הפתח והוא הלידה, א להעניש" לסטתליתן רשו
 .ל"עכ, כי גחלים אתה חותה על ראשו) משלי כה כב(ש "בלידה שהנחש לחיך דמא כמ
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כ חלקו מרחיצת " שנוטל ג,2870ס הוידוי" וז, שדיכ ישקו כל חיתו" ואח,ולחיך דמא' לאייל
אור הלבנה ' ויהי'  ובלע כו,ל כי יגמר לברר" ולע,א מתאוה לשרשו" כי כ,הזוהמא שלזה מתאוה

  .א יעלה למקומו הראוי בכוונה ראשונה" שכ,כאור החמה
 

  }א"לז ע{
  ' ליקוט ב

  ה גם באדם "כ בלקוטיו ביאור שכ"שם מ' ב ענין הנז"יב ע' לד
 עד שבא לצדיק , וזהו התענוג בזיווג, שבכל הגוף יוצא אור הזרע,ור הגנוז בצדיקסוד א

אור היה האדם משכיל מאד '  ואלו היה יוצא בבחי,2871שה נעשה רקיעא וב,נגנז ויוצא מים
  .2872'ורואה מסוף כו

 אבל אור הזכר ,נ" ששורש החיוורא בשני תנינים זוכידוע) ב"ב עד ע"ב(' ס סירס כו"וז
דנקבה  וחוורתא , והנקבה אינה מקבלת כלל ממנו מזה האור, ואינו יוצא וזהו הסירוסנגנז ביסוד

 , והיא אינה מקבלת אלא מים, שאינה מקבלת אלא ממנו,מיעוט הירח דנשארה למעלה בסו
' ל והיה אור הלבנה כו" אבל לע,ל" ועיטרא דחסדים האור נשאר בו כנ,שהוא עיטרא דגבורה

ל בפירושו על "כ הגאון המחבר ז"וכ (כידוע 2873 צדיק וצדק, זהו לצדיקים,)ז ישעיה ל(
  .)ב בזה"א וע" תרומה קסז עזהר' וע' התיקונים בתיקון מ

  

                                                           
דא רזא : ב" זהר פקודי רסב ע'ועי. ש בזהר פקודי ונח דלעיל"דהיינו הוידוי על הקרבן וכמ 2870

, למיהב חולקא למאן דאצטריך, דבעי לאודאה על ההוא קרבנא כל חובוי וחטאוי, הכי נמי קרבנא
ולסטרא דא ההוא חולקא דאינון חובין , ורעותא דקודשא, קרבנא כלא לסטרא דא חולקא דקודשא

אם רעב שונאך ) משלי כה כא(כמה דכתיב , דאתייהיבו בהודאה על ההוא בשרא דקרבנא, וחטאין
שצריך להתודות על , סוד זה כך גם הקרבן: תרגום[' כי גחלים אתה חותה וגו, 'הו לחם וגוהאכיל

כל הקרבן לצד זה החלק של הקדוש , ליתן חלק למי שצריך, אותו הקרבן על כל עוונותיו וחטאיו
שניתנו בוידוי על אותו הבשר של , ולצד זה אותו חלק שאלה עבריינים וחוטאים, ורצון הקדוש

 "].'כי גחלים אתה חותה וגו' אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו"נ "משכ, הקרבן
ואז אנו , קיעררררים ממממור אאאאשכל יציאת אור היא דרך , ב"ר וק"בעניין אמ' ן ה"ד ומ"ח מ" ע' עי2871

 .רכותבבבב' קקקקמקבלים השפע ב
] של תינוק במעי אמו[נר דלוק לו על ראשו : ב"בנדה ל ע' פ הגמ"והוא ע. העולם ועד סופו- 2872

ז פט "א על ת" בבהגר'ועי. כ"ע, פה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר בהלו נרו עלי ראשיוצו
ושם נגנז ובעטרה , והולך עד יסוד, האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג, ל"וזג "ע

ד בעניין ההארה שמאירה מסוף העולם וע[, ל"ז, ן יא"ד ומ"ש מ" פת'ועי. ל"עכ, אינו בא אלא מים
 שחסד הזה שמאיר מסוף העולם ועד סופו שהוא אור , חסדרב מסוד נוצ"הארת שם עס "וז ]סופו

ש שם " פת'ועי. ל"עכ,  שאז יתגלה חסדו וטובו לנשמות הצדיקים,ל"הראשון נשאר גנוז ושמור לע
ד של "ן ומ"אלפי שנין הם כולם נבנים ממ'  שכל הנשמות שיוצאים בכל ו, שתדעוצריך, ל"טז וז

נ שהם "זועטרין הראשונים של ' ן של ב"ד ומ"מב המדרגות שנסדרו בכללות מספר וכפי ,נ"זו
'  ומאור אמיוחד שלכל נשמה יש לבוש , כך הוא מספר הנשמות הצריכים לצאת,בתחילת אצילות

נ "שהם זו' שנגנז בחמה ובלבנה ביום ד'  והוא סוד אור הראשון של יום א,ד הראשונים"בכלל המ
 והוא , בכל כחוראהי לבוש שהוא הגבול והמידה שנעשה אל האור שלא ית"י אם עשאינו יוצא כ

 שאם ,י טורח רב והכל לפי מעשיו"סוד מה שהנשמה הבאה אל העולם אינה משגת מיד כי אם ע
 ,ש רבנו הגדול בליקוטים" כמ,י לבוש היה רואה מסוף העולם ועד סופו"היה האור יוצא שלא ע

'  של וולם כך הם מספר הלבושים והם ימות ע,ים בחמה ולבנהוכפי מספר המדרגות שנמצא
 ולכן כשיכלו נשמות , שכל יום מתחדשים חמה ולבנה והם סוד לבושים חדשים,אלפים שנה

רכו עוד לבושים בסוד ט שלא יצ,חפרה הלבנה ובושה החמה) ישעיה כד כג( אז ,ל"שבגוף לע
ל בהמשכת כח הטפה מהחצי "ד וז"א לט ע"רים ח ביאו'ועי. ל"עכ, ולא יכנף עוד מורך) ישעיה ל כ(

העליון דכל פרצוף ולחצי התחתון דפרצוף הנה מתלבש תמצית אור וכח מהחצי העליון בהחצי 
' התחתון ומתפשט בהחצי התחתון שהו אמהחזה ולמטה כח והארה גם מהמוח שבראש והוא בחי

זיווג כח והארה מהחצי כ כי יורד ומתלבש בעת ה"האור והנשמה אשר ישנו בטפה הזרעית ג
העליון שבפרצוף לחצי התחתון שבפרצוף ומזה הוא כל הנאת הזיווג על ידי אור הדעת שמתפטש 

 .ל"עכ, למטה
בגין דתרין דרגין , מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, תנינן: א"ב ע"זהר בראשית ל'  עי2873

, וברית דא רחל,  ברית דא יוסףאות, דכר ונוקבא, צדיק וצדק, זכור ושמור, מילה ופריעה, אינון
 .ואצטריך לחברא לון
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  ' ליקוט ג2874
  2875ג" טז עףלד
' בס(ל "ש האריז"כמ'  כן הג,ד"ד סליק ליו"ד יו"ד אזיל ליו"ב יו"מ סו ע"א' ש בפ"מ

א "א לבוש דמוח חכמה דז"ד דז"ו והענין כי כשרוצה ליתן בו המוחין נסתלק י,) הרקיעזהר
 ובתר כן סליק בדרגוי לעילא ,ד בלחודיה"בתרין אתייחד יו' נהיר י )א"טז ע(א "צ פ"ש בסד"כמ

  .'לעילא כו
ז "ש בא" כמ, שמוח חכמה הוא אתפשטות אבא,והוא שהולך לו אל אבא שהוא מקומו

, ל"ס כנ"עולה ברעו דמוכ " ואח,ד"ד אזיל ליו"ש יו"וז', אתגליף האי חכמתא וכו) ב"רפט ע(
ש " וז,)ד"כג ע( צ"ש בסד" כמ, והוא בקרומא דאוירא,ד דעתיקא"ד שהוא יו"סליק ליו ד"וזהו יו

) בהדי(ד מתכנש "ש יו" וז,ן שתחתיו"היודי' ד עילאה מתכניש באלו ב"לעילא לעילא אותו יו
  .2876בהו

  
  ליקוט ד2877

 ,ה"יה אה" יהוםיחודי'  ג והענין כי יש,ה אלקים" את שם הוי2878זהרקורא בשלים שמא 
ה אלקים כולל כל "כ הוי" א,י" אדנה"יהא' ם גי" והנה אלקי,י"ה אדנ" הוי,ה אלקים"הוי

 ,דרגין יש בקדושה'  שג,י תחתיו" תחתיו ואדנה"יהה למעלה וא" והנה כשתעמידם הוי,היחודים
דרגא '  ה,יותהוא באמצע'  ו,ר דרגא חדא"ה ג"ה דהוי" והם י,תחתונות' ות ודיאמצע' ר וג"ג

 ותראה נפלאות כי ,2879כידועל "דרגין הנ'  הם הג,י" אדנה"יהה א"שמות הוי'  וכן גם הג,חדא
מדרגות '  ומחולקים לג, וחצי האחרונים הוא אלקים,ה"חצי הראשונים מאלו השמות הוא הוי

 ,'ה'  גי' גהי דרג"ד דאדנ" וא,דרגא תניינא' ו' ה גי"ה דאהי" וא,ה דרגא חדא"ה דהוי" כי י,ל"הנ
  .אלקים' י גי"י דאדנ"ונ, ה"ה דאהי" וי,ה"ה דהוי" ו,נים האחרוםוכן חצי

  
  'ליקוט ה

 כי האשה קודם לידה הראשונה ,)'ליקוט א(ל "ן הנ"ד מ"סוד עיבור אחר יניקה הוא בסו
 בל א,'מלכות נוק'  כי היא בבחי,ן בעצמה מהקליפות"בהתעלותה במחשבתה אל הזכר מעלה מ

 ונשמת הולד במוחו ,2880 אל הזכר מעלה נשמת הולד אליההלותע אז בהתכאשר יש לה ולד
הוא המעלה מתוך ' למטה ממנה אותו הבחי' ם שכל שיש לה בחיעטוכמו למעלה וה, ן"מעלה מ

כ כשמזרעת מתחדשת שם נשמת הולד " ואח,הקליפות ועולה נשמת הולד ממוחו אל מוחה
) א"ג עקכתובות (ש " וז,כמו אב לכל הולדות ולפיכך ולד הראשון הוא ,ן לבד"ויוצא ונשאר המ

 והראשון לשני , אלא שהיא מעלה הראשון, וכן בכמה בנים מעלה את כולם,'ואת אמך לרבות כו
 ,לה בכל העולמותעה למ" וכ, והעיקר הוא ולד הראשון, וכולן נמשכין אליה,'והשני לשלישי כו

ם כי כאשר ע והט,ם התחתון שם ומתחדשת עול,ן מעלה נשמת עולם התחתון אליה"בהעלתה מ
ן של קליפות אלא של הבנים " לכן אינה ראויה לעלות מ,תלד אז היא נתעלה במדריגת אימא

  .ל"כמו למעלה וכנ
  
  }ב"לז ע{

  ליקוט ו
, ה הוא כמו זרע הזכר שנופל בזרע הנקבה ומקפיא זרע שלה"י מ"הן עשענין הבירורין 

 ,כר הוא כמו הקיבה שמקפיא ובורר הטוב שבו שזרע הז)ח שער מוחין פרק ה"ע( ש"והוא כמ

                                                           
 .2841לעיל הערה ' ע 2874
 .ד"ל שזה שייך לדף כג ע"נ 2875
 .'מתכנשי בהו'ק דפוס וילנא "גרסת הזה 2876
 .2841לעיל הערה ' ע 2877
 ).ו"לש(א "פרשת פקודי רסב ע' ב ועי"ר קמא ע"אד'  עי2878
ק כתר " אקי,אשכחנא תקונא כגוונא דא: ב"ז קמב ע"ת' ועי. ה ויאמר"ב ד"לעיל יג ע'  עי2879
ה כתר "נמצא תיקון כזה אהי: תרגום [י שכינתא תתאה" אדנ,ק עמודא דאמצעיתא" יקו,עלאה
 ].י שכינה תחתון"אדנ, ה עמוד האמצעי"יהו, עליון

 .אליול "נדצ 2880
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ן שמושכת " כי המ, כן כאן והן דמים היוצאין בלידה, והוא סיגין,2881והשאר הוא נופל למטה
ד מחמת " מ2882היַחִרֵהנ שמושכת ְב" והמ,מ יש עדיין דביקות סיגין" מבפ שהוא מן הטו"אע

 לעלות מחמת רוב עביותו ינו יכול כי הרע א, ולא נמשך אלא הטוב,המשכה נמשך מן המלכים
ס " וז,2883ו שבו"ה יק"במש ,ה דכורא" שהוא טל של מ,ל"ס תחיית המתים בט" וז,ונשאר למטה

 אבל נקבה ,ן ישראל ויעקב"ה וב" וזהו בזכר שהוא הזכר שבמ,ןמלכי'  זתת שבעה שבלידאטומ
ה של "וא י ובזכר ה,ה של איש ואשה"א הוא י"נ של כ" וזו,שהן הנוקבין שלהם הכל כפול והבן

  .ן אדם ובהמה"ה וב" של אלקים שהקודם הוא גובר והוא מ'וב ובנק,ה"הוי
  

  'ליקוט ז
 אר כחד" שכל ג,א"כ או"א שכולל ג" א,הפרצופים'  הנה ההנהגה בג,רישין' סוד ג

ל  וכן בכ,נ" ובאדם נר,ע"עולמות בי'  ומנהיגים ג,2884שמות הידועים'  שהן ג,' ונוק,א" וז,חשיבן
 זמן המעשה ,)א" צז עסנהדרין' ע( ' שיתא אלפי שנין כו,א"הגת עתה היא בז והנה הנ,דבר

 ואין ,2886 לשבת ביתא כנקבה שהי,2885עולם המנוחה שבת'  ושביעית היא בנוק,והמצות בזכר
 ת עטר,א"עם מלכות דז' א הוא ז" והנה סוד ז,א"ש במ" ולא מצות ובסוד שבת כמהבה מעש

 ,רבק ב"י,  חדשב"ב י"סוד י' ונוק, בכולם'  ויהי ערב כו' שכ, והן לילות של ששת הימים,היסוד
ש בתורה בריש " כמ, כי היא כפולה מן הזכר, הכל בה,ב אבנים" ומזלות ושבטים וי,ב שעות"י
וכן '  וביסוד נכללין החסדים לא,ס"ג בה"ח וה" ה,)א"ב מ"י פ"ס( כפולות'  והוא כי בו ז,תזריע' פ

'  ושם כי ה,ג שניהם לאחד"ח וה"במלכות דידיה נכללין ה כ" ואח,כ שנים"והן ג' הגבורות לא
' ז הוא בנוק" וכ,סוד ומלכותכללות בי'  וזה שצריך לב,)דברים ד לה( ' כו2887הוא האלקים

 והן ,ב הראשונים" כל הית והיא כולל,2889דידה' ג בכללות בנוק" והי,2888פשוטות ב"בפרטות י
, ס" ומ2890רישין כתרא'  בב,א"נ הוא בא"זו ושורש ,ב שעות הלילה" וי}ג"לז ע {ב שעות היום"י

 ,2891לכין קדמאין ושם מתבררות מ,'סוד נוק ס"ומ, תיקונין' ולכן בו ז, רא כידועסוד הדכו אכתר
 כלא  והוא סוד ואתחרב,ל"ר וכנ"ש בא" כמ,ה כנגד כולם ונק,ג תיקונים" ולכן בה י,ן"סוד מ

הוא ' תליסר יקים כו )שם( השביעי  שהן סוד אלף,)א"יא ע 'פרק אצ "סדלעיל ב(בתריסר שעתי 
ש "וז, א"א הוא שורש לא" ורישא דל,שבתות'  ב, והוא סוד ליל שבת ויום השבת,ג"מזל הי

א לאו הנהגת עתה ולא של "כ שא" משא,התחלת הנהגה'  שראש פי,דלאו רישא )ב"ז רפח ע"אד(
 וגם הוא ,ותגה נצחיה והוא רישא להנ,שורש השרשים אאל,  לכן לאו רישא הוא,'אלף הז

                                                           
ד שבו שמן המחשבה " והוא טיפת מ,ס מקבל אבא" המוומן, ל"ז, א פתח ה"ש ז"פת'  עי2881

א הראוים לנבראים כפי "כ אל המחשבה המסדר את המדרגות של ז"סתומה וגנוזה נמשך אח
י תברר ותסיר מן המדרגות " והוא הנותן כלליות המאורות אלו אל הנוקבא שהיא אימא שע,מדתם

 כמו הקיבה שמקפיא ובורר הטוב שבו והשאר נופל ,שבירהם בו בתחילה בכחות הרע הדבוקי
ן שמעלה הנוקבא הם הבירורים מן הכלים שהם האורות כפי " שהמ, והיינו,למטה והם סיגים

 הם בבחינת נשמות , וכל זמן שבירורים עולים,השלמותשראוים לִהָסדר בתיקון ויהיו פונים אל 
 .ל"עכ, י תיקון העבודה"ה שניתן ביד התחתונים לברר ע מ, והיינו,מה שלא נתברר עדיין

 !נ"ממ, זה בוודאי לא הניקוד*  2882
 .ל"ט' ו בגימ"א וא"ד ה"יו 2883
 .ה ויאמר"ב ד"לעיל יג ע'  עי2884
כ שלעתיד לבא שורש "שהוא ענין מש' ח שער התיקון פרק ג"ו על ע" גליונות הלש'עי 2885

ב מ " כללים ח'וכן עי. ן"ה וב"ג במקום מ"ב וס"ויתגלה ע, יחזור למעלתו, ג"ה שם ס"הנקודות ה
ג כבתחילה "ק לעצמותם העיקרי להתאחד ולהכלל במוחין ויאר הס"א שבא"ג שאז יחזור או"ע

 ).ד"שם ע(ג "ן בס"ב וב"ה יהיה נכלל בע"ואז מ, ק"שהוא עד סוף רגלי הא
ישעיה (ד " הה.ובכללא חדא אתעבידו בהאי תפארת אדם דכר ונוקבא: ב"ר קמא ע" אד' עי2886

 .'ת ונוק"דהיינו שזהו הגילוי של חיבור ת. כ"ע" כתפארת אדם לשבת בית) "מד
 .ה הוא נובע מהחסדים ושם אלקים מהגבורות"שם הוי 2887
ב "ג שיש לי"א עד ע"א פב ע" ביאורים ח'וכן עי, ה היתה"א ד" לעיל ט ע'ועי. א"ב מ"י פ"ס 2888

שכן לא זו בלבד שהם מושרשים בדעת אלא , האותיות הכפולות' האותיות הפשוטות מעלה על ז
 . 'שגם מתגלים הם בנוק

 .א וכן התחלת"לעיל ב ע'  עי2889
 .ב"ז לח ע"א על ת"וכן הוא בבהגר', א פרק ג"ח א"הגלגלתא מכונה כך בע 2890
 .ה ביה סליקו"ד ד"לעיל ד ע'  עי2891
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א "שברדל'  ואלו הג,2893 דעת שבמקום הכתר,2892א הוא אוירא" ובמקום רדל,ב"כח' מתחלק לג
שרשי  ס"שלמטה שהן שרשי כתרא ומ'  והב,ל" והראשון דלאו רישא כנ,א"שבא' הן שרשים לג

  .'לא ידיע ולא אתיידע כו )ב"ז רפח ע"אד(מ " מ,נ"זו
פרי עץ הדר  )ויקרא כג מ(הדר הוא סוד מלך '  והח,א"מסוד ז' וכן שמנה מלכים הן ז

ג תיבות ובת מטרד "ה בפסוק הזה י" וכ,'תליסר כו' אתחריב כו) א"צ יא ע"סד( ששם ,'בנוק
  .במקף' תיבה א

א "דז' הדעת שרש הז את דבינה שהי"וחשבו ז, ה לאחת"תיקונים חשבו נו' והנה בז
 שבהם נשרש כל ימי ,אשוניםימים הר'  והוא ראשית העולם ז,המלכים' ה בז" וכ,לראשונה

 והנהגת ,)ב" יתרו סח עזהר(ש בתוספתא "כמ' ף כוטשימש האור הראשון שבו נתע'  ובה,העולם
 ,א הוא למעלה מן הטבע ובחסד" אבל הנהגת א,'כפולות כו'  ז,א הוא לפי מעשה התחתונים"ז

 ,ה ונקודס ברחמים בֶשָיִקים והתליסר , ובלא זמןם וממנו הנסי,'וחנותי כו )שמות לג יט( ש"כמ
' א אחר לאלף הז" ואז יחזור ההנהגה לא,' וזרקתי עליכם מים טהורים כו)יחזקאל לו כה( בסוד

 וכן ,' נעוץ כו)ז"א מ"י פ"ס(  בסוד,ע" שמלכות דמלכות מגיע לכ,)א"ז יט ע"ת( בסוד כתר מלכות
  .י"ש בס"כמב "וי' וז' ב לג"ס התחלקות כ" וז,ל"ש כנ"אמ'  ושם שורש ג,א"ונקה לרדל
  

  ליקוט ח
והענין כי שתי , )ג"ב וספ"נדפס לעיל ספ(' נ שבנוק"ענין לאה ורחל כבר כתבנו שהן זו

אבל ', נוק' וזהו בחי, מצד שאנו ממליכין אותו שזהו תכלית כל העבודה' א', במלכותו ית' בחי
ה "הקבוהוא גאותו של , ל"שנית כשנתגלה מלכותו בעולם מצד אותות כמו במצרים ולע' בחי
  .2894'מ שאתה מוצא גדולתו כו" כ)א"מגילה לא ע(ש "כ ענו כידוע וכמ"ג' ונק

מצד ' יעקב וב' מציאותו שאנו דבוקים בו ומודים במציאותו זהו נוק' בחי' א ב"וכן בז
  .2895ל"כנ' הגלותו כו
לאה כידוע מצד ' בחי' כי גאה כו' אשירה לה) א שמות טו(ש בראש השירה "וז
, דכורא ישראל' בחי' איש כו' כ אמרו ה"ואח, רחל' מצד בחי' זה אלי כו' ווהשני עזי כ, ממשלתו

  .ל"בחינות שבפרצוף הוא הכל כנ' וכן כל ב', נוק' שמו בחי' ה
כי אין אחיזת , ושתי זונות ברגלהא,  בידהא2896מ"א' ס שני מרגלין דכורין שאמר בפ"וז

ם ויצחק עשו וישמעאל ולכן יצאו מאברה, 2897א אלא בסוף הידים בטופרין בזוהמא דשם"ס

                                                           
 .ה בחד"א ד"לעיל ה ע'  עי2892
ה שזהו מכיון שהדעת נוצרה מהעטרין "ד בהגה" לעיל א ע'ועי. 'ח מוחין דצלם ח"ע ' עי2893

  .א ששרשם מהכתר"דאו
 הם מאירים בנוקבא בסוד ,מיני הנהגות שבפנימיות'  בסוד, ל"ז, א כא"ש גדלות דז"פת'  עי2894

מצד שאנו ממליכים '  א,דברים' י ב"ניכר לנו ע'  שמלכותו ית'וכו , סוד לאה ורחל,מדרגות שבה' ב
כשנתגלה מלכותו בעולם מצד אותות כמו במצרים ' בה ובחינה ,אותו שהוא תכלית העבודה

 רק שאנו ממליכים אותו מצד , שמצד נסים נסתרים אין גאותו ניכר בעולם',וכו ,ולימות המשיח
 והוא שאנו רואים נסים נסתרים ,)'ש יעקב ולאה ז" פת-ובו תלוי כל עבודתינו  (אמונה בלב

 וכשיש נסים ,שבנוקבא למטה בבחינת העלם בחינה תחתונה חל והוא סוד פרצוף ר,שעושה עמנו
 הוא בחינה עליונה , ואז ניכר מלכותו מצד זה, אז גאותו ניכר בעולם, ראששלנגלים סוד תפילין 

  . ל"עכ, שבנוקבא בסוד תפילין של ראש
'  א,דרכים' לנבראים בממשלתו הוא על ב'  גילוי מלכותו ית,ל"ש יעקב ולאה ז וז"פת' ועי

ובו תלוי כל עבודתינו '  והוא שאנו ממליכים אותו ית,עי שהוא הנהגה התדיריתבבחינת ניהוג הטב
 וזהו העיקר בכוונת , והוא התחלת פרצופה וכתר דרחל שמתחיל מן החזה,לבבסוד אמונה שב

 ,וממליכים אותו מצד האמונה אף שלא נתגלה מלכותו בעולם' שנהיה עובדים אותו ית' רצונו ית
 ולכן היא , ולכן רחל היא עיקר הנוקבא עקרת הבית בהנהגה,בחירהשבזה יתגדל השכר בטוב ה

 ',וכו ,ל"מצד אותות כמו שהיה במצרים ולע'  אבל לאה הוא גילוי מלכותו ית'וכו ,ב"נוקבא של יעק
 .ל"עכ,  ולכן אין זה נוקבא העיקרית)'פתח ה (ל"ודבר זה אינו אלא לפרקים בעת הצורך כמש

מציאותו שאנו '  א,א"בחינות בז' ב] יעקב וישראל הם[, ל"ז, א סג"ש גדלות דז"פת'  עי2895
 והשני מצד הגלותו מצד אותות ומופתים והוא , וזהו נקרא יעקבותודבוקים בו ומודים במציא

 .ל" עכ,נוקבאשמו '  דכורא ישראל ה'בחיאיש מלחמה ' ה) שמות טו ג(ש "מ
 .א"ד לעיל לא ע"הוב, ב"ס ע 2896
 .2868לעיל הערה '  עי2897
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ה אל חי ואלקים "ולכן כתיב בהקב, ואלקים אחרים, אל אחר' ס שנק"וז, 2898כ מיעקב"משא
, )'ליקוט א(ל "כ כנ"וכן הוא ברגלין בסיומן בזוהמא דטופרין ג, 2899ג"המוחין חו' והן בחי, חיים

ושל רחל , ג זהו בידים"בטופרין אלא שעקבי לאה הוא כנגד חו' א אלא בנקבות בעקביי"ולא בז
  .2900והן המרגלים כידוע, ה וידוע שעזא ועזאל הן בעקבים דלאה"נגד נו

' ה', שבבית ראשון היתה נראית גדולתו שכינה כו, והן שני הבתים בית ראשון ובית שני
ש רבה "שיה(ש "וסוד מ, אבל בבית שני לא היה רק העבודה} ד"לז ע, {2901ראשונה' דברים של ה

כידוע אין היראה רומזת על רחל כולו רק על ', רה לראשה כו מה שעשתה יראה עט)ט"א פ"פ
  .חכמה דילה ועטרה הוא כתר שלה

  
  'ליקוט ט

בעולם '  וכן ד,מ"חהבדלים בארץ והן דצ' ידוע שהבדל עצמי אינו ברב ומעט לכן ד
 ובעשיה , וביצירה מחיה, כי בבריאה האלקות מנשמה ולמעלה,ע והבדלם באלקות"אבי

' ה' הוא כו' ושכינת כו' לינו שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ וכסא כוש בע" וז,2902מהיחידה
והענין כי הרוח באדם הוא האדם אבל הנפש הוא מדרגה למטה ממנו והנשמה למעלה , מדרגות

 כי מלאכיו )תהלים צא יא( ש" והיא מלאך הניתן לשמרו כמ,לגכידועממנו והוא מדרגת מלאך 
 ,דרגין'  כי ג,' מן הבהמה כו ומותר האדם)קהלת ג יט(, אדם דאית ליה מזלא )ב"ב ע ק"ב( ,'כו

 ועקירת השורש , ולכן שורש הצומח בארץ וחי מהשורש,בצומח הוא הנפש והוא למטה מהארץ
 הנשמה שבו מהשמים 2904 ואדם, הבהמה מהאויר והוא מזה העולם על הארץ2903 ורוח,מיתתו

 רוחו ,2907ו למטה מהעשיה נפש,2906דרגין'  וכן הן ג,2905לכן הולך בקומה זקופה ראשו לשמים
 וקודם חטא האדם היה עומד ,נ שבו"והיא מלאך מי שזוכה להשלים נר, הנשמתו מיציר, מעשיה
 חגיגה יב(ש "וז, שהן כלל העולמות ונשמתו מבריאה , ורוחו מיצירה, נפשו מעשיה,ביצירה

נפלה וכשחטא ירד ממעלתו ונפשו ', משמים עד הארץ כו' אדם הראשון מקצה העולם כו) א"ע
לכן , ולכן נגזרה עליו המיתה לירד גופו ונפשו לקבר למקום הקליפות, בקליפות למטה מעשיה

                                                           
שכן אברהם ויצחק הם בבחינת זרועות לשיעור הקומה ובצרועות שייך ליאחז וממילא  2898

, ושם אין מקום אחיזה, ואילו יעקב הוא בבחינת הגוף עצמו, נאחזו שם החיצונים ישמעאל ועשיו
  .ממילא לא נאחזו שם החיצונים ומיטת יעקב שלימה

ואילו הפכו ". ל חי-א"והמה מכונים ) ה וזיוניהון"א ד" לעיל ג ע'עי(ין מכונים חיה שכן מוח 2899
  ".אל אחר"אחוריים ולכן מכונה כאן ' הוא בבחי

'  וכו)ל כחמשלי (שממית בידים תתפש ] 'הקלי[בדרועין נאחזין , ל"ז, ד"א כז ע"יהל אור ח' ועי
ים חיים והוא בסוד עץ הדעת טוב ורע ולכן כתיב אל אחר אלהים אחרים ולכן כתיב אל חי אלק

 .ל"עכ, כ ביעקב שם המיוחד מטתו כשרה"ג ועץ החיים משא"חו
 .ב ואמר בקסיטרא"לעיל לא ע'  עי2900
 .ח מיעוט הירח פרק ב"ע 2901
ע אפילו "מנשמה ולמעלה הוא אלקות כידוע בכל עולמות בי[ד " יהל אור בראשית יא ע' עי2902

ש כאן כוונתו "ש ומ"ע] מה שלו למעלה חלק אלוק ממעלבארץ הזו התחתונה ואפילו באדם הנש
וכן החיה , דהיינו הנשמה פרטי דרוח דבריאה[ר דהרוח עצמו "הוא על החיה ויחידה אשר מהג

א "א ושער השמות פ"ח שער הצלם פ" בע'ועי] ד"א נב ע"ה ח" דע-פרטי דרוח כללי דיצירה 
מעמידם ומקיימם כמציאות בפני ' וא יתאמנם את מציאותם גופא ה). ו"לש(ה "ע פ"ובדרושי אבי

ה "דע(ואינם אלא מעשי ידיו החיים וקיימים בכחו ואורו , ועצמותם נבדלת מאלקות לגמרי, עצמה
ע הוא על ידי מסכים "כל אור הנמשך בביג ש"ש ה ע" הקדו'ועי). ג"ש יז ע"וכן הקדו, ד"א נב ע"ח

יציאה ' ע הם בבחי"ב שבי"ש יז ע" הקדו'ועי. ולכן אינו חשוב כאלקות כלל, ותולדות הארה בלבד
ואסור לכנות על שום דבר שם תואר . והם עולמות נפרדים, מהכח אל הפועל ואינו אלקות כלל

 .י כמו אדון על עבדיו"ולכן נקרא עליהם בשם אדנ. אלקות
 .'חי'הרי היא הבחינה השניה שבה האדם הוא  2903
 ".רמדב"שורש היות האדם , השלישית' הרי היא הבחי 2904
 .ועקירתו משורש זה היינו מיתתו, זהו שרשו 2905
 .דרגין' כ יש ג"שבנפשו של אדם ג, לומר לך 2906
 .דהיינו חלק נפשו שבעולם הגשמי 2907
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וכשאדם , ל"לכן זכה למקומו ביצירה וכנ, 2908וירת חנוך מעלתו, שיורד לשרשו, המת מטמא
ונביאים , איש האלקים, השכינה, וזו היא מדרגת הנביאים, זוכה לחיה זוכה לשכינה בבריאה

וזה , 2909מאצילות בו' ומשה זכה להשראת ה, )ב"ז כד ע"ת(דמקנן בכורסייא , )א"נה עז "ת(מבינה 
הנפש , שבו נתייחד השם בשכינה וביצירה, 2910ולכן נקרא בעלה דשכינתא, יחידה כידוע' נק

ועיקר , כי כן הוא בכל עולם לקשר למטה ולמעלה בו, בריאהמוהנשמה , ורוח מיצירה, מעשיה
 זוכין למטה 2911וכשהצדיקים, ט משמש לשכינה נשמה שבו"כן מטול, ל"העולם הוא ברוח כנ

כי , ובבריאה נשמה מאצילות וכן למעלה והבן, והוא השראת השם בו, גם הוא זוכה לחיה, לחיה
ק וכל התלויים בו שנקרא "וא, ע כמו נפש"והתפשטותו בעולמות בי, אצילות הוא עיקר השם

  .נשמההס "א
וכן הגלות , מיתה כמו בגוף' ם בו בלא האורות שנקע ידוע בירידתם הכלי"ועולמות בי

עצמות ה, וכן אנחנו בגלות ובפיזור עצמות, )א"פט ע(אמור ' ש בפ"ש לא יטמא כמ"וכמ
  .'עד יערה רוח כו) ישעיה לב טויחזקאל לח (היבשות 

 2914ק"ש מהרמ" כמ2913ה לא השיג אלא בבריאה ובהיכל הרצון" תדע שמרעעוידו2912
 לא השיגו 2918והנביאים, 2917ח"ה בסתז"וכ, 2916ינו אינה אלא בבריאהשתורת' וכ, 2915ל"י ז"והאר

ועתיק ) ט דניאל ז(ושם אמר , היצירה תחתית עולם 2919אלא ביצירה ודניאל בראש עולם העשיה
והולך ומתמעט עד שבדורותינו אין , והוא היה בין הנביאים לדורות הבאים' יומין יתיב כו

בעקבות ' הוא ישופך כו )בראשית ג טו( ש" כמ,ולכן רבו המתפרצים, משיגים אלא בעקב עשיה
שבכל , ע הכל בעולמות התחתונים מאד"ק ואבי"ים בארוכל שאנו מדב, )סוף סוטה(' משיחא כו

אלא שהן אחורים דאחוריים ואינם מצחצחים לכן מדברים דרך ', ע וכל הבחי"עולם יש אבי
ל ובסוף "שהיה בחו} א"לח ע{כי יחזקאל אמר בדרך חידה , 2922 כלל2921ואינן מבינין, 2920משל

                                                           
ט כולל כל העולמות "מט, ל"א ז"א דף נג ע"ה ח" דע'ועי). ו"לש(ד "ש נד ע" זהר שיה' עי2908

, על ידי כשרון מעשיו וצדקתווזה , י החטא"ר שנסתלק ממנו ע"יהרא עלאה דאדהזע וזכה ל"בי
ונשמתו מצד הגבורות והיה נשמה גדולה וכל , מאות שנה רצוף' שהוא חנוך שהיה צדיק גמור ג

ולכן נקרא עץ הדעת טוב ,  מצד הגבורות עלול לחטא ועומדים תמיד במלחמת היצרםאלה שנשמת
סתלקותו על דרך וה,  שהרע אחוז שם והוא מתהפך ממטה לנחש והפוך,מ רע"ט טוב וס" מט,ורע

אבל חנוך נזדכך ,  שאליהו נשאר גופו בסערה ואתפשט רוחיה מן גופיה,אליהו אבל ביותר מעלה
אבל כל השבח ומעלה הזה היה רק לגופו , ונעשה לשר על כל המלאכים, גופו למדריגה שלמעלה

יותר ונפשו ורוחו אבל נשמתו הוא עוד ביותר מעלה והוא בכלל כל נשמת הצדיקים שהם במעלה 
 .גדולה מהמלאכים

 .2913לקמן הערה '  עי2909
 .מאריה דביתא מאריה דמטרוניתא, ם"משה איש האלהי: ב"זהר ויחי רלו ע'  עי2910
 .2908לעיל הערה ' ועי). ו"לש(ד "ש נד ע"זהר שיה'  עי2911
א אמנם קשה שהרי " שכותב שליקוט יב אינו מהגר2938ביאורים הובא לקמן הערה ' עי 2912

 .א"י כולל גם את הקטע הזה וקשה לומר שגם זה לא מהגר"הליקוט בכת
לו אפי, ה היה בעולם הבריאה"ב שמקומו האמיתי של משה רבינו ע"ש יח ע"הקדו' עי 2913

 2922לקמן הערה ' ועי, בהיותו בעולם הזה
 ).ו"לש(ב "ו ושער כד פ"פרדס שער ו פ'  עי2914
 עוד בספר הליקוטים פרשת תשא 'ועי, ש"א ע"כט ע' ד' ג שער ו"בספר שערי הקדושה ח 2915
ס "ג שהביא בשם ליקוטי הש"ז ע"יניים כ ספר אור ע'ועי, מ"מ עוד יש דרך שני עש"ב בדה"דף פג ע

 ).ו"לש(פ וארא "וכן הוא בשער הפסוקים ר, ה היה מהיכל קודש הקדשים דבריאה"שנבואת מרע
 .2922לקמן הערה ' ע 2916
 2922לקמן הערה ' ע). ו"לש(' ג' א ב"מ 2917
א שיחזקאל השיג בעתיק יומין "ב נג ע" כללים ח'וכן עי). ו"לש( שערי הקדושה שם ' עי2918
 .ב"ז ב ע"ומקורו מת, דיצירה
י דכל השיעור קומה "אין הכוונה לע" עתיק יומין יתיב: "כ בדניאל ז"שמש, ללמדינו 2919

כללים (ראש דעולם העשיה אלא כוונתו אינו אלא לבחינת עתיק של חיצוניותה דהיינו ) אצילות(
 ).א"נג ע, ג"ב נב ע"ח

צ מדבר גם כן "ה בהאדרות וכן בספד"י ע"הלא גם הרשב, לא זכיתי להבין דבריו הקדושים 2920
, כ אלא כך בלשון הזה"ש אינו מדבר ג"ה בשה"ולא עוד אלא שגם שלמה המלך ע, רק בהלשון הזה

הלא אנו מדברים , אין אנו משיגיםואיך אפשר לתלות כל סגנון הלשון שאנו מדברים משום ש
 .2922לקמן הערה ' ע). ו"לש(באותו הלשון ממש כמו כל אותן די רוח אלהין קדישין בהון 
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 .2922לקמן הערה ' וע, ) ו"לש(ב סמוך לסופו "ח נ ע"ז בתז"עוד כ'  עי2921
   2920ו לעיל הערה "כ בגליונות הלש"להסביר מש 2922

ואילו חלק , כ שחלק הנגלה שבתורה הוא תורה דעולם הבריאה"ב מש" שער ההקדמות א ע'עי
ל "ר וז"האדא בפירושו לתחילת " בבהגר'עי, וכן הוא בדברי רבינו. הנסתר שבתורה הוא באצילות

לאו , אמר תורה דלעילא] ר"י רצה לתקן את התורה דלעילא בגילוי דברי האד"בענייין זה שרשב[
אלא לאפוקי תורה שבבריאה הניתנה למשה , נ"אדרבה עיקר תיקון הוא בשביל זו, נ"לאפוקי זו

  . כ"ע, בסיני
באצילות ובעולמות רק ] של קבלה הם[נושאי הענינים , ל"ז, ב"א נז ע"ה ח"ו דע" לש'והנה עי

משום שכל נושאי הענינים שאנו מדברים בהם , ולכך נקרא חכמת הקבלה בשם נסתר, ס"דאור א
והרי הוא , הוא מעולמות העליונים אשר למעלה למעלה אשר אין השגה ותפיסה בזה לשום בריה

, ם לכלק הרי הוו כל נושאי הענינים שבהם גלוי"כ כל חלקי הנגלה מתוה"משא, נעלם ונסתר מהכל
אכן היתה למשה רבינו השגה , הרי היא תורת הבריאה, יוצא לפי דבריו שבתורת הנגלה. ל"עכ

אפילו אצל משה רבינו , הרי הוא סוד כל מה שנמצא בעולם האצילות, אמנם תורת הנסתר. שלמה
ואילו עצם מהותם של דברים , לא היתה בבחינת השגה של עצם הדברים אלא רק כמשל בלבד

 .וכדלקמן, מנונעלם גם מ

 -' ין דאורייתא כוגב): ג"ב וע"והוא בדף מא ע" (ח"סוף תז"מה שציין רבינו ל' והנה עי
ג דדרשו " ואע,ו" שלכן כתיב בה שכר ועונש טוב ורע כמש,שאורייתא דילן הוא אורייתא דבריאה

רות מלכות כל הספימ כמו שמשיגין ,בריאה שכלול מהכלב הכל ,והשיגו בה כמה דברים מאצילות
ה שהוא מלכות דאצילות אמורים מה פשפשת מה "ש בזוהר בראשית כיון שמגיע למ" כמ,דלעילא

 ,דבינה מקנן בכורסייא' ב כו"ש חמשים ש" וז, ואף משה לא נתנבא ולא השיג אלא בבריאה,ידעת
 אבל באצילות שהוא ,שה מלכות דאצילותמואף שער החמשים שהוא כתר דבריאה לא השיג 

ש " כמ, וכל הנביאים לא נבאו אלא ביצירה, לא תשיג שם,מר כך עלה במחשבהבחכמה עליה נא
 ואם לא היה נברא האדם ,ט או במלכות דבריאה אספקלריא דלא נהרא"על יחזקאל שראה מגו מט

 .ל"עכ, ו" דבריאה היה תורת הבריאה לתהו כמש'מסט

 והלשון אלא רק על א הוא אינו על הדיבור"כל כוונת הגר, ל"ג וז"א ה ע"ביאורים ח' ועי
ההשגה לבד וכל דבריו הוא רק לקבוע בלבינו שאין אנו משיגים מאומה וכדי להרחיק ולהסיר כל 

ועל זה אמר שכל מה שאנו תופסים באותן הענינים הוא רק , ו"מחשבת דמות תואר וציור ח
ים והשגתינו בכל אותן הדיבורים והלשונות הם רחוק, באחוריים דאחורים ואינן מצוחצחים

משל ' עד שלפי השגתינו הנה הוא כל דבריהם אצלינו רק בבחי, מאמיתתן כי אין אנו מבינים כלל
 נובלת חכמה של מעלה ):'י ה"ז סס"י' ר פ"ב(ל "רז' ועי. ל"עכ, אך השגת הראשונים היה מצוחצח

לם ז הבל הוא לפני תורה שבעו" כל התורה שהאדם למד בעוה)א"י' ב ופ"פ(בה  וכן בקהלת ר,תורה
  .הבא

ולם האצילות לא ע: ל רבינו בביאורו שם"ח דף נ וז"ו בסוף תז"במה שציין הלש' והנה עי
 ומה שאנו מדברים הכל ,ל"ולם המחשבה שהיא תורת הבריאה כנעאורייתא שהוא באתגליא 

 ,יצירהביחזקאל לא השיג אלא '  שממנה מדמין את העליונים שאפי,מעולמות התחתונים
 כידוע בסוד , ומשה רבינו לא השיג אלא בבריאה,לם לא השיגו אלא מעשייהומשפסקו הנביאים כו

ן שהוא כתר שבבריאה לא השיג לפי שהוא " ואף שער הנו,ט שערי בינה שמקננת בבריאה"מ
ז בכללות " וכ,ל"א לגלות כמש" שא,ל עולם האצילות נאמר כך עלה במחשבהע ו,מלכות דאצילות

ינה אחרונה ח לפי שהוא ב,ה שהיא שער החמשים לא השיגחכמה וכתר שבבינ' פרטות אפיבאבל 
א לית "ל דף סז ע" כמש,ל" שכל מלכות של ספירה העליונה הוא כתר של תחתונה כנ,של חכמה

כ " והיא אתגליא אחבלב ובינה היא מחשבה ,שכינתא דלא אתעבידת כתרא לההוא דלתתא מינה
ד בינה שבעצמה היא סתומה ומתגלה  וזהו סו,י זה המחשבה שחשב"מעשה שהוא עושה ידוע עב

 שמתלבש בפשט ובמעשה המצות והסוד סתום בתוכם ולא ה וכן בריאה וכן התור,ק"במעשה ו
 וכל ,ק הן ששת ימי המעשה והן הנגלות לנו כמו הגוף"י פשט המצות שניתן לנו ו"נגלה לנו אלא ע

 ובו שית סדרי ,ביצירהט "י שר העולם מט"ה בעולמות שהכל מתנהג ע"מעשה הגוף הוא נגלה וכ
 ושם הוא כל הטורח ומעשה הפלפול עד שמגיעין אל הלכה שהיא המנוחה שבת שבו ינוחו ,משנה

  .ל"עכ, כל יגיעי כח והיא התכלית ראשית המחשבה
ה אני אעביר "והשיב לו הקב, ביקש תיכף ואמר הראני נא את כבדך, ל"ז, ב"א נח ע"ה ח"דע' ועי

וביאור הענין . 'ויאמר לא תוכל לראות את פני כו', ה לפניך כו"ם הויכל טובי על פניך וקראתי בש
שקנוי אותו הכח בשכל , השגת כל דבר הוא עצם נקנה בכח המשיג' הוא כי ידוע הוא כי בחי

ומתעצם עמו , המשיג ומתעצם ומתאחד מהות תכונת המושג בשכל המשיג ותופס אותו בשכלו
כי הוא כמו שרואה איזה דבר , כונה ההשגה בשם ראיהולכן מ, כמו שתופס אדם איזה דבר בידו

ה הראני נא "וכשביקש משרבע. ויש בו ציור אותו הדבר בתוכו ובפנימיותו, ומצייר אותו במוחו
אלא גם על ההשגה והתפיסה אשר הוא , הנה לא היה כוונתו על הידיעה והלימוד לבד, את כבודך

, י מה שאמרתי שמצאת חן בעיני ואדעך בשםכ, ה"אמנם השיב לו הקב. 'מכונה בשם ראיה כנז
שהוא רק מבחוץ ולא על ההשגה והראיה , הנה הכוונה הוא רק על הידיעה אשר בדרך לימוד לבד



àøôñä øéàî  

298 

, עד יערה רוח ממרום עלינו, )תהלים עד ט( וזכריה מראות סתומות ואין אתנו יודע עד מה, הבית
, כי מעת שחרב הבית יצאה רוחינו עטרת ראשינו ונשארנו רק אנחנו הוא גוף שלה בלא נפש

 )ם"עכו] (ולםאומות הע[ואין בידינו להציל הן , ל הוא הקבר ורימה מסובבת עלינו"ויציאה לח
עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור ות מ היו חבורות וישיבות גדול"ומ, האוכלים בשרינו

 מעמידי הגוף עד שנרקבו אלח שבישר"העצמות קיימות שהן התמ היו עדיין "ומ, אחר פיזור
, )תהלים מד כו(עפר שחה לעפר נפשינו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאתנו ונעשה 

ויערה רוח ממרום ) לב טו ישעיה נב(' ערי מעפר קומי כו התנ,ית המתיםילתח ה מקוין עתואנחנו
  .עליהו

  
  'ליקוט י

' ג, דרגין דכוללין כלא' והן ג, הוא אתה אני, מדברים' שרש כל פעל שם ומלה נחלק לג
רבים , ה"יחיד יחידה הן י, רבים רבות, אתוון שהן יחיד יחידה' ד' ובכל א, 2923ת כללין הכל"הויו

אג כבראשית ( עשרים שנה שבע שנים', ה' רבות ו
2924
, חיוון ואדם כליל כלא' ב אנפין דג"והן י, )

שהוא שרש , 2926בלא המדברים והגופים, והוא עיקר השם או הפעל,  נשתלשלו כלם2925וממנו
, 2927ש"ומש' זה ספר כו) א"קמ ע( א"בתיקונים דף קכ ע' וע, שהוא שרשם דוגמת האדם, לבד

' וביה שמא דג, 2928ן"יודי' שלכן בחיוון הוא השם דג, חיוון' נגד ג'  נכלל בגכ"מ האדם ג"ומ
)ב"קמא ע( א"א ע"ש קכ"וע, 2929ן"אלפי

ג דשם אמר דאלפין מלבר הוא בבחינתו " ואע2930
, כי גאה גאה, 2931אבל אדם היושב על הכסא למעלה מנהון, התחתונה פרצוף אחרון דכליל להון

והוא  )ד"קלח ע(א "ש קיט ע"ועמש, ס"ג מו"אוירא עוהוא למעלה ב, 2932'שירו למי שמתגאה כו
  .ההתחלקות השרש לשלשה שם פעל מלה והכל בשרש

  
                                                                                                                                                                      

גם כל מה שהוא למעלה , אמנם הידיעה אשר הוא רק בדרך לימוד לא אמנע ממך, שהוא מבפנים
 .ב"ע פא ע"וכן משמע בב. כ"ע, למעלה
 .ס"שבחינה זו היא המתקלא שבמו, אה והמתקל"ד ד" א ע' עי2923
" שנה"ט נוקט "דדורש מ, א"זהר ריש חיי שרה קכג ע' עי. א"הוא כינוי לאו" עשרים שנה" 2924

 .דהוא לשון רבים" שבע שנים"כ ב"בלשון יחיד משא
 .ה וכן התחלת"א ד" לעיל ב ע'ועי. ג הכולל את כולם"י' דהיינו מהאדם שהוא בחי 2925
 .הפרטיים 2926
 ואמר זה ספר תולדות אדם זה ודאי כליל תרין עשר מזלות דאדם פתח, ז"ל התיקו" וז2927

ה עדות לישראל זה ודאי אינון ארבע אנפין דאריה ארבע אנפין "שבטי י דלעילא דאתמר עלייהו
דשור ארבע אנפין דנשר דבהון אשתמודעין פרצופין דבני נשא וכלהו אנפין אינון רשימין בארבע 

א ועליה אתמר כתפארת אדם לשבת בית מאן בית "ו ק"א וא"ד ק"דם יוק מאי א" דאינון יקואתוון
' דאדם דלעילא כו' פתח ואמר כו, א שם"ל בהגר"וז, כ"ע, דיליה דא שכינתא דאתקריאת דמות אדם

ין עלאין וכולן אתחמן טב שב"א דרגא דיליה הוליד י"ב שבטים כן עד"ל כמו יעקב הוליד י" ר-
דהאי אות אמר למשה וזה ' דמסט' ב א"פ שמות ואמר למעלה ל"ברפ לך לך ו"ת ר"ש בס"ביסוד כמ

' כוווזהו זה ספר דזה הוא ביסוד ' לך האות ואיהו כליל תרי עשר מזלות דכל מזל אתקרי אות כו
וספר ] כ ספר ספר זכרון וביה תולדות אדם"והוא נקרא ג[וביה תרי עשר מזלות תרין עשר שבטין 

ש ושם ואינון "ב שבטין כמש"ב פרצופין והוא קובע בה כל י"הוא המלכות דבה אשתמודעין כל י
 .כ"ע, מ הרבה"ויחי וש' ש בפ"ב שבטין כמ"ב בקר דתחותיה י"י

 .י"ו ה"י וי"ד ה"דהיינו יו, ב"ה דע"הוי 2928
 .א"ו ה"א וא"ד ה"דהיינו יו, ה"ה דמ"הוי 2929
א איהו כליל "קו "א וא"ד ק"ודא איהו מלגאו אבל שמא דאיהו יו:] וזהו אריכות לשונו[ 2930

 איהו גופא דשמא ח' י' י' אינון תלת אוירין דמתלבשין בהון תלת מוחין י' א' א' ן א"תלת אלפי
ו "א וא"ד ה"אבל שמו הוא יו, וזה הוא בחוץ: תרגום [ושמא תניינא מוחא דא מלגאו ודא מלבר

שם אחד ' י' י'  יהמוחין' אוירים שמתלבשים בהם ג' והיינו ג' א' א' ן א"אלפי' א שהוא כולל ג"ה
 ].זה מבפנים וזה מבחוץ, והשם השני הוא מוח, שהוא גוף

ש "הקדו(שכן הכסא הוא עולם הבריאה , כלומר שמלכות דאצילות היא האדם שעל הכסא 2931
 ).ב"כה ע

 שירה למי ,"כי גאה גאה' אשירה לה" מאי דכתיב , ריש לקישאמר): ב"יג ע(חגיגה '  גמ' עי2932
 מלך שבחיות ארי מלך שבבהמות שור מלך שבעופות נשר ואדם , מר דאמר.שמתגאה על הגאים

 . והקדוש ברוך הוא מתגאה על כולן ועל כל העולם כולו,מתגאה עליהן
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  ליקוט יא
  ה"ה ב"סוד שם הוי

שהן שרשי כל , פעולה וצורה ותכליתוחומר , דברים' ה על ד"ה ב"ידוע שסוד שם הוי
, לל וזאת העיקר כ2933ד היא נקודה שאין לה רוחק"והיו, ד הוא במחשבה"והנה יו, הויה שבעולם

וכולם הם , רחקים אורך ורוחב' ד הוא השטח שיש לו ב"של יו' ד, ד הוא הקו"של יו' ו
, א של השם מתחיל הגילוי כידוע"ה, עצמה יותר דק מהם שאין לה רוחק כלל' מ י"ומ, במחשבה

', ולפי שהעומק אינו נראה בשטח לכך רגל השני נפסק מה, רחקים' והיא העומק שיש לו ג
שהוא , ש בזהר"כמ, מ רומזת לצורה"בכ' כי הא, א היא הצורה"של ה' א, 2934ע" החכם אש"כמ

, 2935לפי שהוא חכם בבינה, עצמה שנרמז בחומר' וה, וכן כל יציר שנכלל באדם, כלל האדם
הוא , ד שהן התפשטות המחשבה לאורך ורוחב"של יו' ד' וכן ו, מ הוא קצת גילוי החומר"ומ

שם הפעולה שהיא פשוטה , של שם' ו, 2936והוא כמו הבן בחכמה, כמו צורה לנקודה שבמחשבה
אלא , א"כ כמו צורה של ה"והיא ג, ו הוא צורת הפעולה"של וא' א, והוא כח הפועל שבדבר

דברים של כח הפועל שמשנה הדבר ' והן ג, שניה היא פעולה הנפעלת' ו, ש הפעולה"שכאן ע
, השינוי בעצמו שנשתנה לאותה צורהוהדבר המתפעלת ומשתנה ו, לאותה הצורה וכן להחומר

, בעצמה הוא התכלית שבכח שבאותו צורה מזומנת לאותו תכלית' ה, ש התכלית"ע' א השני"ה
וזאת שכינה , וזאת צריך לתחתונים, שבה הוא התכלית בפועל בהיותה פועלת אותו הפעולה' וא

' זאת דומה לה' וה, שם מלא אלף לכאן וכאן, בתחתונים שירדה בכסא ובעולמות שם אלקים
  .2937ראשונה שהוא חומר התכלית וצורתה לכן היא כפולה

שששת ימים , ב כתיב בראשית"אצל מע, זמנים ראשית ואחרית והוה' ג} ב"לח ע{
ולכן מי שידע מעשה בראשית על בוריו בכל יום ויום , הראשונים היו כלל כל השיתא אלפי שנין

ל שישובו כל הדברים אל "חרית הימים הוא לעובא, אז יוכל לידע מה שיהיה בכל רגע מהשנים
לכן נקרא תשובה שישובו אל , ה יטהר את כל העולם באחרית הימים"ש שהקב"וכמ, מקורם
על ' י בפי"מ בכ"כ(ר "כת' ת הוא א"ר באחרי"והוה הוא הזמן הזה אשר הוא הדעת טו, מקורן

  ).ל" ש-' ב' ישעיה ס
  

  2938ב סוד הצמצום"ליקוט י
, אסור לכנות בו אפילו חובת המציאותכי , 2939ן לחשוב בו כלל וכללה אי"ס ב"דע כי א

שידענו שהוא נמצא וזה לבד משיגין , 2940ושניה מכנין יש, ין איןאכי אפילו ספירה ראשונה קור

                                                           
 .דהיינו מימד 2933
 .אבן עזרא 2934
 .681ד ולעיל הערה "א מ"י פ"ס'  עי2935
 .681ד ולעיל הערה "א מ"י פ"ס'  עי2936
 .ב"אותיות כפולות בא' ד שזהו סוד היות דווקא ה"י ב ע"א על ס" בבהגר' עי2937
ה אדונינו "יהו. א: ח"ל המ"וז, הוא ביאור על סוד הצמצום שמובא בספר משנת חסידים 2938

 אשר ברא להראות שלימות השכל דעת ובינה נכח האיש ירא גלה להודיע לו דרך בריאת העולמו
ס הידוע מציאותו ולא מהותו המציא שרש הדין במה "כיצד אור א. ב, ולהטיב בו במשל ומליצה

שצמצם עצמו במרכז שלימותו ופנה מקום שוה מכל צדדיו המורה השואתו והוא מקום עגול שמי 
ש דין זה במדת ושתף שר. ג, ס רחוק ממנו הרחק שוה בכל סביביו"שיעמוד באמצעו יקיפנו אור א

רחמים במה שמשך בתוכו קו אור דק להחיות העולמות אשר יאציל בתוכו ולא המשיכו מעבר 
ס "לעבר אלא כלה בחלל המקום הזה להבחין בין מעלה למטה כי מצד מקום יציאתו הדבק בא

רוחות סביבותיו על כל ' יקרא מעלה ומצד תחתיתו אשר אינו דבק בו יקרא מטה ולפיכך יהיו הד
ל לעיקר שכל הליקוט שם הוא אינה "הנה באמת נ, ל"ב וז"א ה ע" ביאורים ח'ועי. ל"עכ, כואר

ב "א א ע" שם ח'ועי, ל ברור"כן נ, א אלא הוא מאיזה תלמיד אשר לא נודע לנו מי הוא"מדברי הגר
 .2912לעיל הערה 'ועי , שמביא מליקוט זה

כי הוא כנותן מקום לחוץ ] (במאציל[גם ההרהור אסור בו , ל"ב וז"א א ע"ביאורים ח'  עי2939
ז מתבונן עליו והאמת הוא כי לאמתתו הנעלמה אין "ל מקום ריקני ופנוי ממנו אשר עי"ממנו ר

" הרהור אסור בו"וכנראה שהלשון . ל"עכ, ואין להסתכל בזה רק בדרך רצוא ושוב) ו"חוץ ממנו ח
 .2956לקמן הערה ' ועי. כן אפילו המחשבה בדברים אלו אסורהד הרהור ש"ל

כפי : תרגום [ כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין ודא חכמה עלאה:ב"רנז ע זהר פנחס 'עי 2940
 ].דרגתו נקרא יש מאין וזו חכמה עליונה
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ס אסור "ואפילו א, ש שאסור לחשוב כלל וכלל"ה ית"ס ב"ש בא"וכ, כ בראשונה"משא, ממנה
שידוע מצד פעולותיו וזה , 2941רצונו והשגחתובהכל ומה שאנו מדברים בו ובספירות , לקרותו

ואף בזה , ס לרצונו הפשוט"וזהו א, ת כן רצונו"וידוע כשם שהוא בב, הכלל לכל דרכי הקבלה
כ צמצם רצונו בבריאת "וע, רק ידוע שהעולמות הן בעלי תכלית והכל במספר, אסור לחשוב כלל

, ואף בזה המעט אין העולם כדאי, טוהקו הוא השגחתו במעט מן המע, העולמות וזהו הצמצום
  .א להשיגהו"שא, ס בערך העולמות"עד שאף זה נקרא א

והשאר הן , וכן בכל עולם, והפרט הוא באדם בזה העולם, השגחות בכלל ובפרט' ויש ב
ויש בהן ראש ושאר ', וכל ישראל יחד הן אדם א, וזהו עגולים ויושר, בכללות בהשקפת האדם

ק "וזהו חילוק הכלים שבא, ה" ראשית ההשגחה כמו במרעשכאן, שרשיםג "וגידים תרי, איברים
והמקבל והכלים , ר" חד]ההשגת) [ההנהגה(2942ה הן כללות "אותיות הוי' וד, ושאר העולמות

כ "משא, והוא שם העצם, ין משתתףהרצון או, )והרצון( ]א היכלות"נ [והפנימיות הן היכולת
 כלי האצילות )כל(לכן , ת נקרא בשם אלקים"בכלים שכל שניתן לו כח ויכולת מאת השי

והנה השגחתו ורצונו , רצונו ויכולתו, ש"כללים אנו משיגים מאתו ית' ואלו ב, ע"מאירים לבי
ולא סילק מרצונו שישאר , דקה' צמצם שסילק מכל והאציל השגחה פרטי, ס"הקדוש שנקרא א

  .ת"כ בב"כי החלק הוא ג, א לומר שום חלק"ס א"כי בא, דקה
מדות הוא הנהגת העולם שהוא מתנהג ' ל כי בז"ור, מר שם שהצמצום היה במרכזוא

וכן ביושר , ק ונקודה האמצעית"ו, )ד"ד מ"י פ"ס( באמצע   מכווןוהיכל הקדש, ת"ברצונו שהן ז
, להגלות' ועיקר בריאת העולם בשביל מלכותו ית, )ב"ד ע(ז "ש בהת"וכמ, ת ליסוד"הוא בין ת

ס הוא הכל ברצון "והע, ובזה תלוי המעשים שלנו, והבזה העבודה צורך ג ו,ולכן היא קשורה בנו
וזהו ספירה , כי מקודם כביכול כמו באדם שמקודם מתעורר ורוצה לעשות הדבר, האלקי

ֵאם , כ מצייר האיך לעשות הדבר בפרטות וזהו בינה"ואח, ואין ניכר כלל בפעולה, ראשונה אין
אבל טעם הדברים שהן דווקא בציור הזה לא נגלה , 2943ה"עוזהו נגלה למר, הפרטים שהם הבנים

וזהו חיות הדברים , מ שומר הדברים בציורם"מ, כ כשיצאו הדברים להויה"ואח, וזהו חכמה
 כי הספירות הם הויותם 2944ע"ואינה ספירה בפ, שיודע הדברים אחר הוייתם, וזהו דעת, ושפעם

ר "כללי ההנהגה חד' והוא ג, רים עצמםתחתונים הן הדב' וז, ויציאותם בראשונה לגבול הויה
לח {וזה אינו אלא לפרקים כמו בפרעה , להנהיג לאומה או לאדם פרטי לפי המשפט והצדק

, 2946אבל הוא יותר בזמן, 2945וכן חסד',  ואתחנן אל ה)דברים ג כג(, ואף לצדיקים, בים סוף} ג"ע
, תחרישון והבן מאדואתם '  מה תצעק אלי כו)שמות יד טו(' שנא, והוא לישראל בים סוף

' ג', כלילין בג' ק ג"אבל הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים והן ו, והנהגתם במדבר ולכל אדם
בגן עדן  ב"וכן בעה, 2947מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים

                                                           
ועליו הם קיימים , הרצון לכל גילויו כולם' חיס הרי הוא ב"הגילוי הראשון הוא אור א 2941

 ).א"ש טו ע"הקדו(ולא נתגלה שם כי אם אותו הרצון בלבד , תמיד
 .י"הכת' ד הנדפס עדיף מגי"לענ 2942
 .2921לעיל הערה '  עי2943
 .117לעיל הערה '  עי2944
 .כלומר החסדים המתגלים מהדעת 2945
  . כלומר שכיח 2946
כ "ת משא" לעושי רשעה כרעתם שזה נקרא הנהגת חג' וכולהעניש, ל"ז, א כז"ש ז" פת' ועי2947

, א סא"ש גדלות דז" פת'ועי. ל"עכ, ' לו כווטוב ואדרבא הם בהיפוך בסוד רשע ,י הם ממוזגים"נה
 , ממשהר שהם מכוונים לעומת המעש"רי המדות של חדב שהם עיק"ת הוא הנהגת עוה"חג, ל"ז

 ועיקר גילוי המדות , רק בסוד המיזוג ובהתהפכות,ז כפי מה שהם"אבל אין הנהגתם בא לעוה
עיקר הקלקול , א ט"דז' ש נוק" פת'ועי. ל"עכ, ע ועונש הרשעים" שכר הצדיקים בגושםב "לעוה

ב אף ששם "בל מה שנוגע להנהגת עוה א,ז ששם הוא קלקול ממש"הוא מה שנוגע בהנהגת עוה
 הוא כדי לטהר ולזכך נם אין זה קלקול אלא תיקון שהרי גם הגיה,פ המעשה"השכר ועונש ע

,  וכמו כביסה לבגדים המטונפים שהטינוף הוא בבגד אבל לא בדבר המעביר ממנו טינופו,הנפשות
זהר ( והם סוד ,ב"נהגת עוהת ה"ז וחג"י הוא סוד הנהגת עוה"נה, ל"ש תיקון כו ז" פת'ועי.ל"עכ

בביאור  'עי, גוונין אלו' ובביאור ענין ב. ל"עכ, גוונין דמתחזיין וגוונין דלא מתחזיין) א"וארא כג ע
 שהוא גוון דלא מתחזי אלא -בסתימא דעיינין מחאן ליה , ל"א וז"א ע"תיקוני זהר חדש נעל א "גרה

ב סתים עינך ואסחר גלגלך "ג ע"ארא כש בזהר ו"וכמ, כמו זוהר שסביב לאש, בסתימו דעיינין
ולא אתייהיב רשו למיחמי אלא בעיינין סתימין בגין דאינון , ויתגליין אינון גוונין דנהרן דמזדהרי
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ידי להתנהג בהם ולכן מתנהגים על 2948א "ז א"אבל התחתונים בעה, העליון וגיהנם ובינונים
והוא דמיון מצות מילה ) [הכתר(ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון , כולם ממוזגיםי "נה

ג "נ הגופים כי האבר פועל תרי"ה בחיבור זו"כל המצוות אינם פועלים כמו זכר בלא נקבה וכ
הערל עם ' איברים וגידים והעטרה אבר אחד ובהחסר העטרה אינו מוליד וזהו שכלל במתני

ג ואיכות הראשונים "וזהו בגוף וזהו בנפש והכלל כי האבר הוא משלים לתרי'  כוהפצוע דכא
כ בכללות נגד "ג' ג בכללות וכן בעט"כ תרי"ג איברים ואיכות ולכן בו נכללין ג"שבלעדו תרי

  .]א נקרא ברית"האבר וכ
ב "הן בהנהגה בעה' וג, הרצון והחכמה והציור, ברצון' ס שהן ג"א הע"כבר כתבנו במ

'  ולרשעים משלם כו2949'ו כויכי עם צדיקים וסביב, ועוד שהן להיפך, ז והן מתמזגות" בעהת"וג
 ]א"ש דף מח ע"וכמ[ ,דדוד שני מדות דיליה, )א ודף רמד"ב ע"רמ(פנחס ' ש בפ"וז, )דברים ז י(

ויסוד הוא ',  נצח ישראל לא ישקר כו) טו כט'שמואל א(ש "וז, והענין שנצח מתנהג לצדיקים
ומלכות שהוא , ז"והיא העה,  שמתחבר בנוקבא שהיא התכליתוזהו, לם בכללוהנהגת העו

ואינה כחכמה , שהוא תכלית כלל הרצון, )ז"א מ"י פ"ס(נעוץ סופן בתחילתן , התכלית נקרא כתר
כן , ובאמת כמו שחכמה קודם לבינה, כ חכמה זעירא"ולכן נקראת ג, ששם הוא תכלית הפרטים

אלא , ושם שרש המלכות ושם עלייתה כידוע, א"ונקרא רדל, התכלית קודם לרצון העליון
  .שהמלכות הוא תכלית המתגלה בשעה שמקיימין התורה נגלית המדה הזאת

אבל הוא ,  בשלחןהוזה התכלית קשור, וכמו בשלחן שעיקר התכלית לאכול עליו
ועל וזאת התכלית בפ, אבל יש עוד תכלית כשאוכל עליו, צ אל האדם"וזאת א, נעלמת בה מאד

) ותפילתנו(וזהו ברכותנו , וזהו שעולה ויורד במעשה האדם, צריכה אל אכילת האדם
י הן "נה' וג, ב"ת הן נעלמים עם הבינה עה"חג' וידוע שג', שיתגדל ויתברך כו, ]ותכליתנו[

מבועא דלא פסק מן בירא ', ויסוד תמיד בנוק, 2950' ושלשה עדרי צאן כו)בראשית כט ב(', בנוק
החכמה הוא , ה"אותיות הוי' ב והן בד"ז והעה" למעלה בסוד הנהגת העהש"וז, 2951לעלמין

ק הן הפועל פעולה "ו, ל"ובינה הצורה כנ, כן חכמתו לעולם, חומר הנבראים כמו העץ לשלחן
, וכן החכמה והציור, וחומר וצורה אין נפרדין לעולם, ל"ומלכות התכלית כנ, שהוא בכלי

כי כל , מ לעולם אינה חסרה מהעולם"ומ, המעשהכ בתכלית אל ההנהגה שתלוי לפי "משא
אלא שכל , למענהו'  כל פעל ה)משלי טז ד(ש "והכל נברא לתכלית כמ, הזמנים היה גלוי לפניו

ש "והתכלית העליון בשביל משה כמ, שהמעשים יותר טובים זהו עיקר התכלית ויותר עליון
ש דמלכות "וז', ירא ראשית לו כוש ו"כמ,  בראשית אין ראשית אלא משה)ד"ו פ"ויקרא רבא פל(

  .2952'עד אין סוף כו דזריקו דילך לאין תכלית, סליק לה משה עד למעלה למעלה

                                                                                                                                                                      

עוד יהל אור ' ועי. א דהיינו אצילות"גרהבבש "וע, א"ע' ז ז"ת'  וכן עי.ל"עכ', סתימין עילאין וכו
ת הן "גוונין הראשונים נראין בפתיחו דעיינין וחג' ין לכן בי הן גוונין דמתחזי"ונה, ל" ז,ד"ב ע"א י"ח

 .כ"ע, גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין
  .כולם ממוזגיםי "אחרות בנה' בכלם ולכן ג: א"נ 2948
וסביביו נשערה מאד מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק : א"ק נ ע"ב' פ הגמ"והוא לכאורה ע 2949

 .עם סביביו אפילו כחוט השערה
 .ב"סתרי תורה ויצא קנא ע' עי 2950
ואיהו , דא ההוא רקיעא דביה כל ככביא דנהרין, מאן רחובות: ב"זהר תולדות קמא ע 2951

: תרגום [ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן) בראשית ב י(מה דאת אמר , מבועא דמימוי לא פסקין
מה . ימיו לא נפסקיםוהוא המעיין שמ. זהו אותו הרקיע שבו כל הכוכבים מאירים, "רחובות"מהו 

על ידא דההוא : א"זהר פקודי רנט ע' ועי. כ"ע, "]ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן"שאתה אומר 
על ידי אותו : תרגום [דלא פסקין מימוי לעלמין, וההוא נהר אקרי מבועא דבירא, נהר דנגיד ונפיק

 ]. לעולםואותו נהר נקרא מעיין של הארמון שלא נפסקים מימיו, נהר שנמשך ויוצא
אז ישיר ) שמות טו א(ומאן סליק לה לאתרה דא משה ורזא דמלה : ב"ז כה ע"תיקו' עי 2952

 בגין דסלקא ליה עד אין סוף דאיהו 'וכוישיר ' משה באן סליק לה בתלשא האי תגא דתלשא איהי י
 ,באיזה מקום עלה" אז ישיר משה"וסוד הדבר , זה משה, ומי עולה למקומו: תרגום ['רישא דא' י

ולכן הסתלק לו עד אין סוף . 'ישיר וכו' זה התגא שתלישא הוא י] שבטעמי המקרא[בתלישא 
 .ל"עכ] ף"הראש של אל' שהוא י
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אין , שמצד רצון העליון הכל שוה, )מכל צד ריחוק שוה( רחוק 2953ס"ואור א
והוא דבוק בקו . (ורצון ההוא סובב הכל והוא רחמים עד אין תכלית, חילוק בין דבר לדבר

 תחלת האצילות שמנהיג )]וההשגחה(אך לא בכל כי הרצון ) [גחה והרצוןכי הש, מלמעלה
כי הרצון החלקי הזה , אך לא בכל, כי הוא תמיד דבוק בזה הרצון, ס לעולם"העולם אין נפרד מא

וזהו מעלה ומטה והוא דבוק במעלה ,  ועלול לפי המקבליםעילהנשתלשל ונתמעט בדרך 
  .ע"וראשית הקו שהוא כ

  .2954'דנחית מכתרא לכתרא ומנזרא לנזרא כו) א"זהר בא לז ע(ש "וכמ 'ומשם יורד כו
ק "הגילוי בו) [וכן כאן', ק ונוק"כי הגילוי בו, ' הדבק מעלה כוק"ו(ובקו הזה 2955

, )כא ירמיה לא(גבר } ד"לח ע{נקבה תסובב , שרש הבוצינא' נוק'  הצמצום בבחי]כן ניתן' ונוק
אבל למעלה מזה אינו נגלה לנו ואסור , ק" ו)הוא(ולכן , שרש רעותא אוירא, ק"והקו הוא ו
אלקים ועובדא ' ה, דברים הן שרש הכל' ואלו ב, למעלה והבן מאד' אבל יש בחי, 2956להרהר שם
  .דבראשית

שהוא , הענין שהשגחה פרטית אינו אלא בעם סגולתו, )'המשיכו כו(והקו ההוא לא 
אבל ממנו נמשך ההשגחה כללית , םוהוא אדם הישר שבעול, וכן בכל עולם, אדם הפרטי בעולם

אבל באור פניו השגחה פרטית , )איוב כו ו(' ערום שאול נגדו כו, העגולים' והוא בחי, לכל העולם
חצי העגול ' והוא בחי,  ומפניך אסתר)בראשית ד יד(שנאבד מנגד פניו שנאמר , נקרא אבדון

  .2957ודעהומהעגול מאיר יותר וכן בכל עולם חצי עליון , למטה מארץ ששם אינן סובבים את הקו
ואמר , ל"העיגולים כנ, )'האיר העגולים עגול אחר עגול כו(ובדרך ירידתו 2958

וכן ערך ההשגחה , שכלי הראשונה הוא אור בשניה, לה ועלול מתמעט והולךישהן בדרך ע
                                                           

 .'ענף ב' ח שער א"ע' עי, ס המקיף"דהיינו א 2953
 ]שירד מכתר לכתר ומנזר לנזר: תרגום[ 2954
נוסח בספר משנת חסידים שלפנינו אין מופיעים לשונות אלו כפי הנדפס אמנם מה 2955

 .י הדברים מדוייקים"שהבאנו מהכת
, הוא כי הוא כנותן מקום לחוץ ממנו, ב שטעם האיסור להתבונן בו"א א ע" ביאורים ח' עי2956

 .ז כביכול מתבונן עליו"ו שעי"מקום ריקני ופנוי ממנו ח, ל"ר
י יב שביאר שחצי התחתון דעיגולים ביחס ליושר הוא חשוב חלק הנסתר "ש עגו" פת' עי2957

על אף , והנה). יום' ובבחי(לאפוקי מהחצי העליון שהוא חלק הנגלה שבו , )לילה' ובבחי(שבו 
אמנם מתחדשת בהם בחינה כזו מצד . אין בהם עליון ותחתון, מצד עצם מציאותם, שבעיגולים

  .כ תורף הדברים"ע. פנימיותם שדרכו הם בזיווג עם יושר
 נמצא, ל"ז, חוצים מאד למעיין ביסוד זההנ, והנה נביא כאן את לשונו הזהב בהמשך דבריו שם

 הוא פנימי ,ע"עולמות אבי' ק היושר שבו שכולל כל הנבראים בכל פרטיהם בכל חילוקי ד"שא
 בחצי עיגולים התחתונים גם ,ולכן הוא מתפשט בהם למטה,  ופועל על ידם, וסיבה לכולם,לכולם

זה רק עד סוף אצילות דעיגולים  אבל אין ,שהם נקראים בחינה אחרת לנגד בחינת חציו שלמעלה
 שמאצילות ולמטה הוא בבחינת גבולים שנתנו למאורות להנהגה כפי מדת התחתונים ,דלצד מטה

ז "סנהדרין צ (י שהוא בחינת הזמן שמשית אלפי שנין דהוה עלמא"שיכולים לקבלו ולהתנהג ע
 אלא לפי שלימות ,לק עצמו אינו לפי הנהגת הזמן כל"אבל מה שלמעלה מזה שהוא בחינת א) א"ע

 אין נכנסים ולכן,  ובחינת יושר הוא רק לפי השלימות העליון המגיע לעבודה,ל"העליון שיהיה לע
ק רק מצד שהם נותנים שורש לנבראים " ולא נקראו עיגולים דא,ק"שם בחינת התלבשות יושר דא

,  של צד מטה לבדק מסתיימים רק עד חצי עיגולי עתיק דאצילות"ולכן אין רגלי א, בהנהגת הזמן
 אך כדי להבין עומק , לגלות בכתבנוודברים אלו עמוקים מאוד ואין להרחיב הדיבור בהם ולא נית(

שמה שהוא ) ודי בזה'  והוא רחום יכפר עון וגו, הוצרכתי לדבר בו ברמז מעט,ל"דברי האריז
ות העליון  שהוא לפי השלמ, אין שייך בו חילוק בין מעלה ומטה כלל,במדרגה יותר מאצילות

 , רק בבחינת קיבול שכר ואין הנהגת היושר למטה נוגע שם,שאינו לפי הנהגת הזמן ולפי העבודה
ס " היה מתבטל הנהגת הזמן והבחירה והיה חוזר הכל לאור א, זו'כי אם היה נוגע למטה בחי

כן ול,  מזה)פתח יג (ש בנתיב הצמצום" שלכך נתעלם האור למטה כמ, כמו קודם הצמצום,העליון
 יושר ו עד שם מתלבש ב,עד עיגולי עתיק שיש בזה שייכות להנהגת הזמן להיות נמשך אחריו

 .ל"עכ,  והבן מאד מאד,ק שהוא הכוונה התכליתית בזה לפי העבודה ולא יותר"דא
ובדרך ירידתו האיר בחלל ההוא עגול . א: א"ק פ"ל ספר משנת חסידים מסכת בריאת א"ז 2958

ס וברדתו עוד האיר עגול שני בתוכו וכן היה מאיר ובא ברדתו " אאחד של אור רחוק מעט מאור
מעוגלים אלו יש לו אור פנימי ואור ' עד שהקיף המקום ההוא עשר עגולים עגול בתוך עגול וכל א

מקיף החוזר מאור פנימי העודף ויוצא בראשו מלבד אור מקיף הישר הבא עליו מלמעלה שאינו 
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ד "וכן בכ', בחי' והן ה, )ד"וכן בכ(2959' ק ורוח אלקים כו"ש ו"י אמ"ס שהן בעולם חשיב בס"מע
  .בזה' והרבה בחי, ועכיד

' בחי' הן ה)ו, יש להן אור פנימי ואור מקיף חוזר ואור מקיף ישר(א מעגולים אלה "וכ
אור הפנימי בינה , ר"ואורות הן ג, נ נקבה תסובב גבר"דו, חיצוניות ופנימיות' ב, כ בכלים"ג

אבל לא , )א"מ סה ע" אזהר(והוא בצמצום לכן דינין מתערין מסטרהא , שמתלבשת בהן כידוע
אבל , מ קצת דין בו"ומ, ואור מקיף החוזר חכמה, עצמה אלא לפי המקבל שהוא הכלי' בבחי

, הכלי ונעלם מאד' אור מקיף הישר הוא כתר רחמים פשוטים ואין השגה כי אינו מסובב בבחי
ש בהיכלות דהיכל "וכמ',  הנסתרות כו)דברים כט כח(ש "נ וכמ"והכלים שהן הנגלות הן זו

והן , נפש בחיצוניות ורוח בפנימיות הכלי, י"נרנח' וכן בבחי, כלי רק רוחא'  בו בחיהשביעי אין
ה לא "ע תדע שמשה רבינו עוויד, ונשמה פנימית וחיה ויחידה מקיפים כידוע, דבוקים בכלי

  ).עד ויערה רוח ממרום עלינו' כמו שנדפס לעיל ליקוט ט' כו(השיג אלא בבריאה 
, וכתבנו למעלה שחכמה הוא טעם ותכלית הענין, ס"העונחזור לענין הראשון בענין 

, מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי, דברים' ועיקר הענין הוא שבמחשבה ב
וכן למעלה אוירא הוא , ד שחושב"ואותו הציור הוא גבול הכלי וכן בכ, כ חושב ציור הכלי"ואח

וכן בהנהגה רצון , רצון ומחשבה וציורדברים ' והן ג, בלא גבול ובוצינא נותן הגבול ומשחתא
ש למעלה שחכמה הוא התכלית הוא "ומ, וגבול וציור החסד, ז האדם ולעשות עמו חסד"ע

וכן בולד , וחכמה עליונה הוא דוגמת החומר שהוא בכללות בלא ציור, חכמה שבמלכות כידוע
ת ויאמר אלקים וכן במעשה בראשי, ב שבאדם"ואמו מציירת וכן חו, האדם טפת האב בלי ציור

ס בהנהגה "ועשה הוא הציור והן ע,  אמר בחכמה ועשה בבינה2960ש"וכמ', כ ויעש כו"ואח' כו
 כי הנה השמים )מלכים א ח כז(ש "וכמ, ק"ב והן בו"ז ובעה"ש בעה"כי בכל מעשה פועל ית

ב "ב(ב "ז מעין עה"ה בעה"ת כי הן שלשה שהטעימן הקב"ולכן נקראים אבות בחג', החדשים כו

ב כשני הפכים כי החכמה הוא מחשבת הדבר "והנה חו, ל"ס וכנ"וכן בכל הנהגה כל הע, )ב"עטז 
שטבע המים התפשטות וטבע האש , והן כמים ואש, ד"לעשות ובינה להיפך לתת גבול לכ

דרך משל בבריאת העולם שמחשבת החכמה , ב"מ שניהם הם גדרי ההויה ונקראו חו"ומ, להיפך
} א"לט ע{ב מזלות "כוכבי לכת וי' יום ובלילה קיץ וחורף וכל זלברוא מהלכי השמש וירח ב

, ב שהן בחכמה רבה ונפלאה"ח וכי"א משטרו בארץ וכל צמחים ובע"ושארי כוכבי לכת וכ
ז "ת(' וכתר הוא התכלית כמו מלכות ונק, ל"ד ודבר לתועלת החכמה הנ"ובינה הוא גדר צורת כ

והוא נעלם ',  הפעולה וכתר הוא תכלית הפועל יתאלא שמלכות הוא תכלית,  כתר מלכות)א"יט ע
 לשום דבר והבריות אין מוסיפין לו )לכל בריאה ולא(ש אין צריך "כי ידענו שהבורא ית, מאד

ולא זו , וזהו התכלית שאנו משיגים, כי אין רק רצון לבד, ולכן קוראים לכתר רצון, שום תועלת
כי הפעולה והתכלית של ,  בהפעולהבלבד אלא אפילו בכל מעשה האדם זהו הענין נעלם

מ הן מושגין קצת על ידי "ומ, והמחשבה וציור הוא נסתר,  הוא נגלה)הפעול] (הפעולה[
 אם הוא לצורך עצמו לישב )י"א(אבל תכלית הפועל אין ניכר כלל מתוך הפעולה כי , הפעולה

ולמצא חן על הכסא או לאכול על השולחן או שכיר הוא ותכליתו בשביל המעות או בחנם 
והנה בתורתו כולו להיות לו , ב הרבה"בעיניו או בשביל אהבתו כמו בשביל אשה או בניו וכי

וכמו שתכלית , ולכן אנו מכנין התכלית האחרון בשם מלכות, לעבדים וזהו השגתנו ומעשינו
ובאמת הכל כאין לפניו , כ כתר"המלוכה והנהגת המלך למלוך אינה אלא הכתר לכן אנו מכנין ג

ש "ה ע"ש התכלית והוי"י ע"ונקרא אדנ', אלא כדי להיטיב אותנו רצה בנו לכבדו ית, ש"ית
ה "וזהו הוי', ש הגלותו ית"ה שם העצם והוא ע"אר והויווזהו שם הת, הפעולה שמהוה הכל

וכן התכלית ומחשבה וציור אלא , כי לכל הנברא כח הפועל בו, ס מאירות בכל נברא"וע, כ"ג
 כל )עליו] (עלינו[כ שופעין "וג, )עליו] (עלינו[שורין בתוכו אלא חופפין שמחשבה וציור אין ק

ד הוא לפי הנברא וכן כל "אלא שכח מהבורא בכ, ס"ואין דבר פחות מע, היום ומעמידין אותו

                                                                                                                                                                      

ושמם ' וכל עגול מאלו הוא כלול מי. ב, ים אשר יאצלו אחרי כןנכנס בו כלל ובזה יהי בכל הנאצל
י מלכות הרי "ת נה"בכלל וכן בפרט הוא ספירות ואלה שמותם בכל מקום כתר חכמה בינה חג

ומפני שלעולם הכתר היא בחינה אמצעית הקושרת העליון עם התחתון כי הוא בפנימיותו . ג, עשר
 .'ניותו יש לו ערך הבחינה תחתונו של העליון וכויש לו הבחינה עליונה של התחתון ובחיצו

 .י גורס המוסגר"כת 2959
 .1404ד לעיל הערה "ב הוב"ז קכה ע"ת 2960
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וכן ', וזהו ירידת העולמות מאצילות לבריאה כו, ס של זו שוה לשל זו"ולכן אין ע, ס"הע
אף שיכול להברא ברצון , והנה כפרטי הנברא כך פרטי הרצון, טוכל פרט ופר, מפרצוף לפרצוף

ובדוגמת זה נברא האדם מספר האיברים ',  והלא במאמר אחד כו)א"ה מ"אבות פ(ש "וז', א
כ כוחות "ובנשמה כ', וכל אבר מסודר לעולם א, וגידים ושאר הפרטים כמנין כללי העולמות

וזהו שמכנין ',  שיחה ברגל כו)א"ה מ"י פ"ס(ש "וכמ, ואיכיות כמנין האברים ומתפשטין בהן
אבל חוץ , ס במספר הוא בתוך השכל" ע)ג" מא"י פ"ס(וכל מה שאמרו , לספירות בשם אדם

יסודות והרכבה וכח הצמיחה ' שאף בדברים הגשמים כשתראה שלחן ותאמר בו ד, לשכל אחד
אבל השולחן הוא , לז הוא בשכ"וכ, חומר העץ וצורת השולחן וחומר הראשון וצורה הראשונה

רק שנבין , שאין בו כלל שום ריבוי ומספר, ש ברצון העליון"ואין בו דברים נפרדים כ, בכל' א
ושלמעלה , 2961עיקר האדם הוא רוחו' א, שבאדם שלשה, אנחנו בגדר האדם וכמו שאמרתי

ואחד ',  האצילות עיקר שמו ית)אחד(ש "כן בבורא ית, ושלמטה הנפש שיתופא דגופא, הנשמה
למטה שיתופא דגופא ' וא, ק"מה שהוא למעלה מאדם והוא אשלמעלה שאינו נגלה דוגמת הנ

 )בראשית א כז(ז נאמר "וע, )ו" מג"י פ"ס(ראש בטן גויה , ע שהוא גוף שלם"התפשטותו בבי
וכל , נ שבו דוגמת אלקים"ונר, ג"רב, ע"כי הגוף דוגמת בי, ויברא אלקים את האדם בצלמו2962

מאבריו ' ולכן בפגום א, לא בשמם לבד אלא במזגם וטבעם, ע"י המרכבה ביאיברי הגוף הן פרק
כן , א שם"וכמו שאין הנשמה שורה באבר הפגום ונכנס ס, 2963מהמרכבה' ועולם א' נפגם פרק א
 )ויקרא כב כ(ש "כמ, אלא אפילו כולו, ולא די אותו האבר ועולם, ע נגד אותו האבר"בעולמות בי

וכן להיפך , )ב" נא עתזריע זהר(על אתר פגימא ' שרי} ב" עלט{דלא ' כל אשר בו מום כו
אלא שגורם ', הוא שמי כו'  אני ה)ישעיה מב ח('  לא יגורך כו)תהלים ה ה(אבל באלקות , ט"במע

  .2965ויתברך'  יתגדל כו2964ש"וז' מיעוט כו
א (בראשית ' ש בפ"הענין כמ, 'וברדתו עוד כו' כו' ואמר ובירידתו האיר עגול א

כי הבריאה ראשונה לבדה יש ' ויאמר אלקים יהי כו )בראשית א ג(כ "ואח'  ברא כובראשית )א
, לא השפיע בשוה אלא בכתר השפיע ממנו, כן בהשפעת רצונו, אבל מכאן ואילך יש מיש, מאין

ונתמעט ' ק ואילך לא השפיע ממנו אלא מהכתר לחכמה ומהחכמה לבינה כו"אבל מחכמה דא
כי הכתר , מ אינו שוה לגמרי"אבל מ, נקודה לבד כן חכמה לכתר' ס בבחי"כמו שכתר לא, האור

, לפני חבירו כנקודה' א, וכן הבריות של בראשית, כ בכתר"ת משא"ס בב"כי א, כאין לפניו
אבל מכאן ואילך הכל , ובַאִין ֵאין שום ערך, כ בריאה ראשונה לפניו שהכל כאין לפניו"משא
וזהו החלוק בין השגחה , וכן בכל, וזהו עלה ועלול, ועוד שבא בכיסוי הכתר ודרך מסך, בערך

וזהו ענין התפלות , אבל בפרטיות כל שקרוב יותר דבוקה בו יותר ובהרחבה יותר, שכוללת הכל
אבל , ה דבוק בלבושיו"כשמתפלל בפשוטו מבקש רחמים וקורא בכינויו רחום וחנון ה, בשם

 הק הן סדר ההנהג"ו, ן כללי ההנהגהס אלו ה"והנה ע, ש"בשמותיו קרוב אל גופו של המלך ית
ואמרו ',  האל הנאמן שומר כו)דברים ז ט(ש "כמ, 2966ולכן נקרא מהימנותא, א"לפי מעשה ב

והיא מתפעלת לפי , א"ומלכות היא המקבלת עבודת ב', נאמן כו'  אני ה)ה"ד פ"במדבר רבה פ(
א שהן למעלה "מעשה בעליונות אינן פועלין לפי ' אבל ג, ק"וכך משפיעים אליה ו, א"מעשי ב

                                                           
 .א"י ג ע"א על ס"בבהגר'  עי2961
 .י"מכאן ואילך לא מצאתי בכת 2962
 במלכא קדישא עלאה מנהון ברישא  כל פקודי אורייתא מתאחדן:)'ה ב"יתרו פ (ק"בזוה ' עי2963

כל מצות התורה מתאחדים : תרגום ['דמלכא ומנהון בגופא ומנהון בידי מלכא ומנהון ברגלוי כו
. כ"ע, ]במלך הקודש העליון מהם בראשו של המלך ומהם בגופו ומהם בידי המלך ומהם ברגליו

ה על האבר "ה שם הויא שבכל מצוה שור"ש בבהגר"וע, א"קנג עוהענין יותר מבואר בתקונים 
 וכד אכלהו שייפין ואברין ברזא דלעיל'  פקודי אוריית:)ב"ב עתרומה קס(ובזוהר . המכוון כנגדו

מצוות התורה כולם הם כלים ואברים בסוד : תרגום [מתחברן כלהו כחד כדין כלהו סלקן לרזא חד
  .]'כך כולם עולים בסוד א' וכאשר מתחברים כולם כא, העליון

 .ישבתפילת קד 2964
ת בתחילת הבריאה כבר השפיע מקדושתו לתוך העולם והשפעה ראשונה זו "דהיינו שהשי 2965

. ואפילו העבירות שלנו אינם יכולים לעקרה מן העולם. א לעקרה"קיימת בבריאה לעולם וא
כ שכל העבירות "ובע. ולעולם כל עבודתינו איננה אלאעל מנת שתתהווה תוספת קדושה לעולם

 .תוספת זואינם גורעים אלא מ
 .1743, 394לעיל הערות '  עי2966
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אלא , ש בעולם לא לפי המעשה"והן רחמים גדולים שהן פועלים לפי רצונו ית, מהנהגה
והכתר הוא רחמים עד אין קץ שהוא לפי , שהחכמה יותר רחמים מבינה שהוא בלא צמצום

ולכן כשאלה מתגלין אז רחמים , שהתכלית הוא לפעול מדתו שהוא להיטיב לכל', התכלית לו ית
אלא שאלו מאירין , א מנהיג"ם שהן למעלה מהנהגה וזולא שאלו מנהיִג,  גדול בעולםורצון

שביעי ' סעודות ג' הנהגתם באלף השביעי שבת בג' והענין כי אלו הג, א וזהו נתינת המוחין"בז
ז בין אחר המות " בין בעהםז בששה אלפי"אבל בעה, *בעמודים ונתיבות ושערים, כמנין שבת

 וחנותי )שמות לג יט(ש "וזהו מ, ל" כנ2967ק"לא שיש גילוי לעתים על ידי הוא, ל"ק כנ"הכל בו
 אוצר של מתנת )מדרש תנחומא כי תשא כז(ה ואמרו "ולא נגלה למרע',  אשר אחון ורחמתי כותא

' ס שאין השגה בג"וז, ג מדות והזכרתן"ס י"וז', והוא סוד התפלות שיעשה למענו ית' חנם כו
  .'אין כו'  ואתחנן כו2968מתנת חנם ואמרוב שהוא י סבת הגלותן"עליונות שא

שבת ' הכל גי, שערים שבבינה' נב נתיבות שבחכמה " ל,ך עמודי אור שבכתר"ל תר"ר *
  .ל"א ש"ש במ"כמ

  
  ליקוט יג
 ויצא קנא סתרי תורה' וע, בראשית כט ב( עדרי צאן הרובצים עליה' ם ושהן ג"ענין נהי

ש "י הולך כל השפע אל כל העולם וכמ"וע, וא יסודט ה"ומט, כי העולם בכללו מלכות, )ב"ע
 2969'א א"ל קנ"צבאות כמש' ב, וישראל ומלאכים הם הוד ונצח,  כי שמי בקרבו)שמות כג כא(

, כרובים' וישראל והמלאכים הן הב, 2970ח"ש בז"ט כמ" מתבנה מט]ועליהם) [ועל ידם(, ש"ע
, רתוט הוא הכפ"ומט' ר ישראל כו כי נע)הושע יא א(',  אמור להנער הלז כו)זכריה ב ח( ש"כמ

 מכלילא דעילאי וכלילא 2971ח"ש בז"והוא מורכב משניהם כמ, )ד"מב ע(תרומה ' ח פ"ש בז"וכמ
כי יסוד מורכב משנים , והוא סיהרא דמתחדשא, בעולם הזה' והוא הנפש אשר נשאר, דתתאי

                                                           
שיהיה לעתיד הוא ל דבר וכמו שאמרו הראשונים דכ, ל"ב וז"ז מב ע"א על ת" בבהגר' עי2967

א "ש גדלות דז" פת'ועי). ד" פז"כפקרא רבה  וי,א"דף סד עג "א רבה פ"וכן הוא בתדב (עתה לפרקים
פ סדר הנהגת " שעיקר הנהגתו ע,א עיקר הנהגתו בקו המיצוע הישר שהוא סוד הרחמים"ז, ל"סו וז
ג שלו שהם השכר והעונש אינם "וח ו,פ"ש כמ"י כמ"ז שהוא במיזוג המדות שהם בסוד נה"עוה

גלה השכר והעונש תיכף שהוא  שרק לפרקים מת,א רק ענפים שלו סוד הזרועות"עיקר של ז
 אבל עיקר שכר ועונש ,ז לפי צורך הזמן כדי להודיע כבודו בעולם"ב המתגלה בעוה"הנהגת עוה
י עיקר " ולכן הנהגת העולם בשית אלפי שנין הוא ע,ב כדי שיהיה קיום אל הבחירה"הוא בעוה

ב "ב(ל "ש רז"מ, רה כדש שבי" פת'ועי. ל"עכ, א ונוקבא שהם עומדים בקו הישר והמיצוע"פרצוף ז
 ואלו הם גוונין דלא מתחזיין שאינו נשפע ,ב"ז מעין עוה"ה בעוה"שלשה הטעימם הקב) ב"ז ע"ט

 שהוא הנהגת עולם התחחון , בסוד הצמצום מתחת הפרסההואי "כ נה"ז הגשמי משא"בעוה
אים  ומשם היה ענין מראות הנביאים מה שהיו מתנב, והם גוונין דמתחזיין,מאחורי הפרגוד

ר "ת הוא התנוצצות אור ג" וסוד המוחין בז,ז לפי העת והזמן"לישראל מה שיארע להם בעוה
 והוא סוד התפלות ,' וגויוחנות) שמות לג יט(ש "ק כמ"י הו"ב שלעתיד לפעמים למטה ע"מעוה

 .ל"עכ, ש"שיעשה למענו ית
פ " אע, מתנת חנםאין חנון בכל מקום אלא לשון, ל"וז, ה ואתחנן"י דברים ג כג ד" רש' עי2968

 .ל"עכ, שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם
 .והוא המשך לשון הסתרי תורה, א"ל קנב ע"נדצ 2969
בחנוך אתכליל דיוקנא דעלמא טמירא איהו כורסייא דמאריה עביד שליחן בעלמא : ד"מב ע 2970

ל כל חיילין עילאין וסבא איהו נער עאל מעלמא ן רבון ע"כד עלמא בדינא נפק ואיקרי מטטרו
לעלמא ואתיישבא רוגזא דיוקנא דא אתפרס בפריסו כפורתא ואתציירין ביה בההוא פריסו תרין 

: תרגום [דיוקנין חד דכר וחד נוקבא וקיימין תרי רביין עולמין רחימין ברחימו דביקאן דא בדא
וכאשר , דון ונעשית לשלוחים בעולםבחנוך נכללת צורת העולם הטמונה שהוא כסאו של הא

וסבא הוא נער העולה מעולם . ן אדון על כל הצבאות העליונים"העולם בדין יוצא ונקרא מטטרו
זכר ' צורות א' ומצטיירים בו באותו פרוכת ב, צורה זו נפרסת בפרוכת ככפורת, לעולם ומשיב רוגז

 ].ה בזהנקבה ועומדים שני ילדים קטנים אוהבים באהבה דבקים ז' וא
ודא איהו כללא דעילאי ותתאי ועל דאפיק זהרין נציצין ועביד איבין לזניה איקרי : ד"סא ע 2971

ת ודא איהו דתיאובתיה תדיר לשבחא תדירא בהאי זוהר קדמאה דאקרי שיר וכד "האי זוהר צבאו
וזהו הוא כלל של העליונים : תרגום[, כלילן כחדא בחבורא חדא בלא פירודא גו תיאובתא

וזה הוא , ת"נקרא זוהר זה צבאו, תונים ועל שהוציא זוהרים ניצוצין ועשה פירות למין שלווהתח
ללא ' שתאותו תמיד לשבח תמיד באותו הזוהר הראשון שנקרא שיר וכאשר כלולים יחד בחיבור א

 .ל"ח תרומה הנ"ויתכן שכוונתו לז, ]פירוד בתוך הרצון
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, דש בכל חדשוהוא המתח, ועטרה הלבנה כידוע, יסוד הוא השמש, יסוד ועטרה, 2972לבנת וספיר
מהשמש ' ואז נהיר נהור, 2975ל"חשמ, 2974במילה ופריעה, כיסויה וגילויה, 2973'והוא סוד בכס
, שמוריד להדעת מלמעלה שפע קדוש, )ב" צו עאמור זהר(דסיהרא } ג"לט ע{וזהו חדתותא 

שמסתלק ממנה אז , ל חדתותי דסיהרא" דל2976כ במלך זקן"משא, ועמה מתחדשים כל צבאות
' איש בער לא ידע וכסיל כו, וזהו וכסיל בלא דעת, 2978'ין דעת דאסתרס כוולו א, 2977בהאי שעיר

שאומרים מקודש מקודש , בלותי בשמן רענן, קרני הלבנה, ותרם כראם קרני, )ז תהלים צב(
שבתמר אמרו ' וענין דכר ונוק', דהוא דכר ונוק', ואז צדיק כתמר כו, משמן משחת קודש

כ אמרו "וע, ש בזהר"וא דוגמת הברית בצורתו וכמל הלולב ה"ור,  כפת תמרים כחדא2979בזהר
והתמרים הגרעינין בצורת , 2980ו"מוא' שיצא טפח שיעורא דברית ג) א"ב נדה כו ע"סוכה לב ע(

' שאלו הג, נחזור לעניינינו, ובבהיר משובש שם ותלמיד טועה כתבו, 2981ש בבהיר"הנקבות כמ
' והג, אות הוא בצבא שלא) א"חגיגה טז ע(ט אמרו "ועל מט, משפיעים לעולם שהוא מלכות
, ה בקשה לראותו"ומשה רבע, כי השם בקרבו, )ב"חגיגה יד ע(שעלו לפרדס והציצו הכל בו 

ובן זומא ' ולכן בן עזאי הציץ כו, 2982ח"ש בז"כמ'  כי לא יראני כו)שמות לג כ(ואמר השם יתעלה 
, ע לא הציץ כלל בו"אבל ר, שבואחר הציץ בדרש לכן נשת, כ רק ברמז"כי לא הציץ כ, שלא מת

שהוא הפנימית גוונין דלא , והענין כי בסוד אין בו ראיה כלל', מאי דרש כו) חגיגה שם(ש "וז
שהוא יסוד ) ב"ז ג ע"ע( עולמות )אלף(י "בח' וזהו הענין רוכב על כרוב קל כו, 2983מתחזיין

הוד ' וישראל נק, 2986שהן נצחים, 2985נצח' ובגלותא דלא אשתאר רק חד כרוב מהם נק, 2984י"ח

                                                           
 .דהיינו בהיכלות שבזהר פקודי דף רמו 2972
דף (ה " ר'ועי". תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו") תהילים פא ד(כ "ה שכוונתו למשנרא 2973

 מתכסה בו הוי אומר זה ראש שהחדש  כתיב תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו איזהו חג)א"ח ע
 .השנה

בגין דתרין דרגין , מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, תנינן: א"ב ע"זהר בראשית ל'  עי2974
, וברית דא רחל, אות ברית דא יוסף, דכר ונוקבא, צדיק וצדק, זכור ושמור, לה ופריעהמי, אינון

 .ואצטריך לחברא לון
, ש הוד ונצח"ל מן ח"ל מן חשמ"ל עם נצח ודא מ" למנצח תמן מ:א"זהר פנחס רכג ע'  עי2975

, ל עתים חשות ועתים ממללות"חשמ, ל"ג וז"ח ע"ב ל"יהל אור חז רבינו ב"כ ע"מש 'ועי. כ"ע
שורקת ' דוממת ש' י מ"ש בס"וכמ, ודיבור בסוד גבורה כידוע, והענין כי כל שתיקה בסוד חסד

 .ל"עכ, וגבורה לעולם נכללת בחסד
טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע " :כ בקהלת ד יג"פ מאמה"והוא ע 2976

 ).א רבה לא"תדב(והוא כינוי ליצר הרע , "להזהר עוד
 .זהר תצוה קפה' ועי, שעניינו כעין השעיר לעזאזל, ראש חדשדהיינו שעיר של  2977
 .'ב' ח קלי"ע' וכן עי, א"זהר משפטים קג ע'  עי2978
אוף הכי , מה תמר לא סליק אלא דכר ונוקבא, כתמר יפרחצדיק : א"זהר לך לך פב ע'  עי2979

  .צדיק לא סליק אלא דכר ונוקבא
ח שער לד "ע' ועי. ת"רי הוא רבע התוהוא שיעור היסוד ה, ג דהיינו רבע"כלומר שלש מי 2980
 .'אות ט' פרק ב

והפרי מבחוץ , שהלולב הוי זכר, והאיך,  דכל אילני תמרים כלולים זכר ונקבה:אות קצח 2981
 .בגרעיני התמר שהיא סדוקה כעין אשה, והאיך, הוי זכר ומבפנים הוי נקבה

ה אית " אתר איהו קבג דבכל"ע דלעילא איתמר ביה ופני לא יראו דאע"ובג, ל"ב וז"לג ע 2982
כ ודא איהו רזא דאספקליא המאירה ואספקלריא "אתר דאתגלייא ביה ואתר דלא אתגלייא ביה כ

ה "ג שבכל מקום הקב"שאע" ופני לא יראו"ובגן עדן העליון נאמר בו : תרגום [שאינה מאירה
ומראה וזה הוא סוד מראה המאירה . כ"יש מקום שמתגלה בו ויש מקום שלא מתגלה בו כ, נמצא

 ].שאינה מאירה
 .2515ולעיל הערה , ב" ועא"כג עזהר וארא '  עי2983
" י"ח"והוא , הספירות מלבד הכתר' י עניינו ט"ה ואמר כתיב שהח"ב ד"לעיל כג ע'  עי2984

וכן הוא (ות באור חוזר ספיר' ספירות באור ישר וכן ט' שכן יש ט', מכיוון שמספרו עולה פעמיים ט
 ).ג"י ג ע"א על ס"בבהגר

 .2205לעיל הערה '  עי2985
 הגויים 2986
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, עדרי הצאן' והן ג, יסוד שהוא היסוד של כל העולם' והוא נק, 2987שהן נותנין הוד מלכות לו
ת והן נעלמים "בחינות ההנהגה בחג' כ בג" משפיע עליה על ידם ג)ת"והשי] (והשלישית[

אבל להבין הנרצה בהם וכוונת רצונו בזה , אבל מושגים מצד פעולתו הנראה בעולם, בעצמם
על זה הסדר דוקא וכן בכל פרטי וכללי ' הענין ומה היתה כוונתו בבריאתו יתולמה סידר בזה 

ראה מחשבתו , ח"ש בז"וכמ, שאינו מושגין לשום בריה, ר"זהו ענין המחשבה והוא ג, ההנהגה
, ואין לנו רשות להתבונן רק סדר ההנהגה ופעולותיו', ש מחשבתו ית"נ לא ידע בה אחר כ"דב

כתוב כאן ענין הפריסו הנדפס בליקוט ' כ הי"ואח) (א"חגיגה יג ע ('אין לך כו' מה שהורשת כו
  )'א

  
  ליקוט יד

וכלל האדם וכל הנשמות שהן , נ"כי האדם והזמן הוא זו, ענין הלבושים שנעשים מימי האדם
 שהן 2988א"ש בתקונים ריש תיקון סט קג ע"ועמ, וכלל שנות העולם הוא נקבה, הוא זכר' גוף א

 ) כאירמיה לא(ולכן נעשו מהימים ושנים גוף לרוח בסוד , תופא דגופאונפש היא ש, נפש ורוח
, ח אברים נגד האדם"ולכן רמ, ב דנוקבא גוף לדכורא"ש בתקון כ"וכמ, נקבה תסובב גבר

וחלקו ,  שהזמן ריע האדם ואהובו, החכמים2989והטיבו אשר דברו, ת נגד ימות השנה"ה ל"ושס
וכמו , בראש בטן גויה, ד נפש רוח ונשמה של האדםשהן נג, עבר עתיד והוה, חלקים' הזמן לג

כי כן ',  אל תאמר שהימים הראשונים היו כו)קהלת ז(, כן הזמן, שהראש נכבד והולך ומתמעט
והנשמה אינה אלא מלמדת לאדם , ל כמו בגוף האדם וכמו שהלב הוא עיקר האדם וכן הרוח"צ

עבר כבר עבר והוא רב מלמד אבל ה, כן כל מגמת הזמן אינה אלא בהוה, 2990שכל להנהיגו
, ואין לו לאדם לחשוב בו כי איננו שלו, )ב"יבמות סג ע(והעתיד אל תצר צרת מחר , ומועיל

, כן בנפש שאין לחשוב עליו שהוא שתופא דגופא,  ונמצא דואג על עולם שאינו שלו)שם(ש "כמ
וחיבורם ', ניא כודהיא אכס, עולם שאינו שלו מחר איננו, תאוה נפשך לאכול בשר} ד"לט ע{כי 

א ללמדה "שא, י חיבור לזמן נלמדה התורה"שע, ש המליץ והיא השביעית שבת"הוא בתורה כמ
אבל , 2991יום השביעי' הפנימיות והן ג' ר בג"ג, פרדס' והתורה היא כוללת ד, אלא בזמן

הללו שאינו אלא ' כ בג"משא, והיא העשירית מצוה,  אינה אלא כדי לעשות מצות2992הפשוט
, נ"ס דכלילן בנר"שהן ע, ומצוה כוללת כולם' פעמים ג' והן ג, ף שכלולין במצוהא, תורה

 ואהיה )משלי ח ל(',  בראשית ברא בתורה כו2993ש"והעולם הוא התורה כמ, ובעולם שנה נפש
וכן שמים וארץ , ע"בי' והוא מתחלק לג, וכן בעולם מתחברים האדם והזמן', אצלו אמון כו

                                                           
 ט"למט 2987
 דרוח אזיל -' והארץ כו' כו' ולעילא דור הולך דא ו, ל"וז, ד"קטו ע] ל סוף תיקון סח"נדצ[ 2988

נ דזכר "ה בכל דו"א כלל דהיא אתתא לשבת בית וכבגלגולא ונפשא דאיהי שתופא לא אזלא בגלגול
ואמר ' וכן יום ולילה וכן בזיווגא אתתא קרקע עולם כו' סובב הולך כל היום ואתתא כל כבודה כו

ח "ת ורמ"נ רוח ונפש ולכן נשים חייבות במל"ת הן נגד דו"ה מל"ע ושס"ח מ"דרמ' ואיהי שעתא כו
נ רוח "ה ימי השנה דהאדם והזמן הן נגד דו" שסת הן נגד"ה מל"ח אברים ושס"ע הן נגד רמ"מ

ונפש והנה כל הרוחות הן נאצלים מששת ימי בראשית כל הנשמות שבגוף והן לפי האברים יש 
מ והנפשות תלויות בזמן כל הזמן של ששת אלפי "ח וש"ל תי"וכמש' שתלוין בראש ויש בנימין כו

 ימים וכל יום עד רגעים והנה מכוונים ה"שנה הן גוף אחד לכל הנפשות כי כל שנה מחולקים לשס
ן עולם שנה הן "עש' י שחלק לג"ש בס"נ וז"אברי הגוף של הרוחות נגד אברי הגוף של הזמן שהן דו

נ זכי שהרוח יוצא מכוון בשעה "נ רוח ונפש שנאצל משניהם וכד ב"ל והנפש כולל דו"נ הנ"דו
 אם לפי שעתו ולכך אינה אזלא בגלגולא שמכוונת לו זהו שזוכה לבת זוגו כי הנפש אינה יוצאה כי

א לצאת אלא לפי שעתה והרוח אינה יוצאה לפי השעה רק המקום בעולם שכל העולם "כי היא א
א לזכות לבת זוגו אם לא שהראשונה לא "ל אבל בגלגולא א"ל אלא כאשר זוכה כנ"הוא כנ' גוף א

 .ל"קרא שעתא שהיא הזמן כנדהיא נ' ש ואיהי שעתא כו"וכן בשני ושלישי וז' היתה בת זוגי
 ". אלי היטיבו אשר דברו'הויאמר ") דברים יח יז(פ לשון הפסוק "והוא ע 2989
 .א"לעיל לט ע'  עי2990
ה "ד ד" לעיל לג ע'ועי. בפרשת ויכולו" יום השביעי"הפעמים שנזכרים התיבות ' דהיינו ג 2991

 .ודע
 .ל הפשט"נדצ 2992
והתורה אמרה ,  בתורה ובורא את העולםה היה מביט" הקב)רמז תתקמב(ילקוט משלי ' עי 2993

 . ל"עכ, קנני ראשית'  שנאמר ה, ואין ראשית אלא תורה, בי ראשית ברא,בראשית ברא אלהים
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והוא , כלל הכל' וא, ל"כנ' פעמים ג' ג, והכל זה נגד זה, הרוחוהעיקר האויר שהוא , ואויר
, כל עמל האדם לפיהו, ובשבילה נברא הכל, והיא העשירית יהיה קודש, התורה שבה נברא הכל

' ג' והנה הכל בג, נ"והעולם האם המולדת שניהם זו, והאדם והזמן מחוברין בעולם, עמל תורה
והרוח הוא , נה הנשמה כבר היא ברואה קודם יצירת האדםוה, י"ש בס"כמ, ומכוונים זה כנגד זה

וכל עמל , אבל הנפש מתגדל מעט מעט כל ימי האדם, בנפיחת הנשמה לגוף מתיילד הרוח
, זמנים קטנה נערה בוגרות' והיא בג, ולהגדילה מעט מעט' כמו בכל נוק, האדם הכל בשבילה

וכן העולם ,  היה הוה ויהיה של הזמןוזהו', והוא עיבור כו', ה'ב'ק'ומשנשאת לאיש שסימנה נ
, רוח מאויר, )בראשית א כד(' תוצא הארץ נפש וכו, שמים ואויר וארץ, ע"ן הן מבי"שוה לו שנר

צ לתיקון האדם כי כבר מושלמת בחלקיה "א, וכן תקונם שמים, נשמה בשמים, והם רוח מרוח
והארץ בתיקון , לידת האדםוהרוח שהוא האויר נתקן ב, שהן נשמות דילה לכן הן קיימים תמיד

א חלק הרוח "ובכ,  לעבדה ולשמרה בתיקון המעשים נתקנה הארץ)בראשית ב טו(ש "וז, הנפש
ה כולל הכל ושם "וכן בשנה ועולם שלכן שם הוי, הוא העיקרי שעליו סובבים הכל שהוא האדם

' ד האדם בג דור הולך נג)ד קהלת א(וזהו מאמר שלמה , ן האדם הוא העיקרי"וכן בעש, העיקרי
הולך אל , זמנים'  וזרח השמש נגד השנה בג)ה שם(כ "ואח', והארץ לעולם עומדת זמן הג, זמנים

מלכות עשירית , כ העשירית שהיא הרביעית"ואח, הרוח הוא העולם שעיקרו הרוח', דרום כו
  כל)ז שם(, ושמא מפרש שהיא כלל הכל שהיא התורה, ה"בסוד אחד דהוי, רביעית ההין, האיפה

 אלא 2994ש בתיקונים שם"כמ, והיה הנפש לפי הזמן וכפי לידתו', הנחלים הולכים אל הים כו
 או )א"שבת קנו ע(ש "כמ, שהאדם מושל בבחירתו על הזמן ומערכת להטותו לכל אשר ירצה

, וחזקת והיית לאיש מושל ) ב ב'מלכים א(וכבשוה  )בראשית א כח(וזהו ', מהולא או טבחא כו
)משלי יב ד(מ "ומ

, שצריך להלחם תמיד בה, וכרקב בעצמותיו מבישה, אשת חיל עטרת בעלה 
)תהלים קיח כב(' ולכן זכה דוד להיות משיח ה, וכפום צערא אגרא

מצד הזמן ', אבן מאסו כו 
 )משלי לא יא(כ "אבל צריך לזהירות גדולה משא, דהוא נפש דנפש נקרא אבן שתיה אבן בוחן

וכל תפלותיו , כמעט שכנה דומה נפשי )תהלים צד יז( דוד לכן אמר, אשת חיל בטח בה לב בעלה
י שהיא "ד דאדנ"תחתונה יו'  בשביל בחינתו שהיא נפשו כללות בחי2995וזמירותיו לזמר עריצים

ל תעלה "אבל לע, והוא מלכות דידה, ן"ן עש"ת מלכות נר"בחינות בינה ת' עתה למטה מג
  .ת שחכמה נקרא ראשית וראשלמקום דאתגזר, וזהו לראש פנה, לחכמה לעילא מבינה

  .ו"צ בריך רחמנא דסייען בילא"כים לביאורו על הספדייובזה נשלמו הליקוטים הש

                                                           
 .2988לעיל הערה  2994
ים כחרב בציון שאון זרים תכניע חרב בצל עב זמיר עריצ" )כה ה(ישעיה כלשון הפסוק ב 2995

 ).ש בתרגום"וע(וכוונת הכתוב לכרות רשעים , )י"ש ברש"ע(הוא לשון כריתה ' זמר'ו". יענה
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ולא , לא בבבלי ולא בירושלמי ולא במשניות,  אין הקדמה בכל ספר בתורה שבעל פהא

 - רוב בכתב ה "דב "גיטין ס ע י"רש' אלא ע? 'כן כל הספרים'כ רבינו ש"וקשה מש, ל"במדרשי חז
רוב התורה תלויה במדרש שכתובה למידרש בכלל ופרט וגזירה שוה ושאר מדות שהתורה נדרשת 

 שאין רמז ללמוד לה - ומיעוטה על פה .] ולכן אינו ספר בפני עצמו-וזה נכלל בתורה שבכתב [בהן 
פשר לדרוש אותו מתוך שיש תורה שארואים אנו מכאן .  ל"עכ, בתורה אלא למשה נאמר על פה

במשניות שמה שרבינו הקדוש חידוש יוצא אם כן .  ויש שהיא נמסר למשה בעל פה, ג מידות"הי
אבל הספרי נסתר שהם הזהר וכן התיקונים וכן הספרא , אלא נשאר רק כבעל פה, זה לא ספר

ספר הזהר ב בהאי חבורא דילך דאיהו "מ ג קכד ע"רע'  ע.יש הקדמהספרים ובהם דצניעותא כולם 
ע כנראה "א צ"ד[, ) זילברמ"גריפ ה"ע(, מן זוהרא דאימא עלאה תשובה] דהיינו שהיא נקראת ספר[

 בתורה ים שאין מידות מוזכרבשער הקדושהשכתוב על פי מה ל "ובזה נ,  למסכת אבותמההקדיש 
 ]ולכן יש מקום להיקרא אבות ספר ולכן יש לו הקדמה, שזה רקע של התורה

, א דרך המצחא"ו שכל האצילות להתלבש בו האי רישא דהיינו הארת הרדלע אם כוונת"צ ב
,  ובו תלוי כל קשר האצילות,א דפשיט חד טורנא"אוירא שם מאיר רדל, ל" וז'א ה"אש "פת' עו

, דהיינו כאן שורש כל הארה שיורד לאצילות מהיסוד שלמעלה ממנו, ל"עכ, היסוד המקיים הכל
 וכן כל התיקונין והכל מהאי ,ה"פ הוי"ס ג"כל התיקונין דמתקלא במ ,ל"ה האי וז" דא"ד עלקמן ' עו

 ,ד"א ע' וע, ל"עכ, ל"ובו אתעביד כל תקונין וכל המתקלא כנ, ל"ה ואמר תלי וז"וכן ד, רישא
, ה רישא דכסופא"ב ד"וכן מוכרח מדף ג ע, ס אבל יש לו שורש באוירא"ששורש כל המתקלא ממו

 12כדברינו לעיל הערה ,  במקום הכתר שהוא תיקון כל הפרצופיםג שזה דעת"דברינו ריש ו ע' וע
ולכן , כמו כל כתר שמתגלה בחכמה להתגלות לבינה, א מתלבש באוירא להתגלות"שהרדל

 *.המתלבש היא היותו כשורש לכל מתקלא שלמטה ממנו
לגבי  נאמרכאן אילו  ו,עמכם'  דבר הפניםבפנים ) ם ה דדברי( לגבי כלל ישראל נאמר  והנה ג

ע "וצ,  פניםאלפנים ) שמות לג יא(ועוד כתוב , )במדבר יב ח(בו פה אל פה אדבר משה רבינו 
' תיקונין דאנפין וכו'  דפה הוא סיומא דד,ל"זה פומא "ד ד" קסא עז"א בת"בהגר' עוהנה  .החילוק

 והוא ,אל משה פנים אל פנים'  ונאמר במשה ודבר ה, דאנפיןולכן היא כללא' והיא כללא דלהון וכו
 אל פה ווזה, ע אם משה היה בדרגה של יסוד אבא"וצ. ל"עכ', פה אל פה אדבר בו דזכה לפנים כו

 עיקר ואוה, פניםב מעמד הר סיני היה פנים מנם א.הוא עיקר הכוונה בפנים אל פניםכמו כן ו, פה
  *.קומת אבא

 ,'כוו שבגילויו אשתכח רעוין בכולהו עלמין ,א"המצחא דא, ל"וזו פתח טא "ש א"פת' ע ד
 הםא ש" כולל בתוכו כל תקונים של א, והוא תיקון כללי,וענין הרצון הזה הוא תיקון גדול

דע שבכל פרצוף ת שצריך שבר זה וביאור ד,א וכל התיקונים הם ענפים ממנו"מתפשטים למטה בז
ושורש השרשים נמשך מסוד הרצון , הוא לפי עניינו' כל א ו,נמצא ענין המצח ובו גילוי הרצון

שרצה בהאצלת ,  והוא מה שאנו מדברים בבחינת הרצון הנמצא לנו,ס"הראשון בצמצום א
ונמצא שבכל פרצוף יש בו ', וכו,  הנבראים כל אחד בהדרגה לפי מה שהואכלעולמות ובריאת 

ס מצח "וה, הור הזה לצורך פרט ההנהג וכשיע,מציאות רצון מיוחד שיהיה הגילוי בו בסדר הזה
 כי ידוע שכתר של כל פרצוף ,והדעת שהוא במקום הכתר, הרצון שבכל פרצוף שבו גילוי הכתר

ולדה היוצא מבין ת וה, שמן הרצון הנעלם נמשך המחשבה וציור המחשבה,ס הרצון הנעלם שבו"ה
, ת" בפרטות בזועל זה בפכ מסתדר ענין" ואח,ס הדעת והוא גילוי הרצון של המחשבה"שניהם ה

 והוא בחינת הראות הרצון הפנימי ,והוא ענין הדעת שמאיר במצחא שהוא הזיו הנמשך מהגלגלתא
 שניכר עניינו של האדם במצחא בשרטוטין דמצחא כל ,והוא כמו באדם התחתון, י זיו"מתגלה ע

י " שע,שוניםטבעו וכל עומק מפנימיות מדותיו שהוא סוד חכמת הפרצוף שהכירו והשיגו הרא
  קודם שבא אל גילוי מעשהמחשבתו היו מכירים כל דרכיו ועומק ,הסתכלותם בזיו המצח שלו

 )ב"ג ע"פקודי רנ (ש בהיכלות" כמ,א שהוא נקרא רצון"ת דרדל" בתיקון הזה מתלבש תושם', וכו
ת "ס הדעת שורש הת"וה) דברים ח ג(, 'דהיכלא שתיתאה הוא היכלא דרצון דאקרי מוצא פי ה

ק שכולם ענפים "ת הוא שורש לכל הו"וכמו שת,  מאיר במצחתש שדע" וכמ,דגניז בפומא
 תיקון זה כולל כל התיקונים וכמו היכל הרצון שכולל כל כן ,מתפשטים ממנו בכל צד והוא באמצע

 .  ל"עכ, היכלות שתחתיו' ו
 ,חיי שעה תפלה ,נקבים הם בסוד חיי עולם וחיי שעה'  בואלו, ל"א יט וז"ש א"פת' ע ה

מניחים ) א" ע'שבת י( ,ל" וארז,'וחיי עולם נטע בתוכנו כו )בברכת התורה (,ש" כמ,ותורה חיי עולם
 ,)א"ד ע"חגיגה י (לדוד' לו וא' כרסוון א'  והוא סוד עמוק בסוד ב,'חיי עולם ועוסקים בחיי שעה כו

ס ביסום " וה,כות היסוד מלתוהוא בעטר) תהלים קט ד(כי התפלה הוא בדוד בסוד ואני תפלה 
שכן התפלה מועיל לחיי הזמן שהוא ) א"ב ע"ג קע"זהר ח( עלמא בשלהובוי דהדינים שלא יוקי

א בסוד "א שהוא מתפשט בז" ולכן הוא המעורר רק הארת נקב השמאלי של א,א"מסטרא דז
 ולכן , כדי שיהיה נשאר הנהגת הזמן קיים,א מכל וכל" אבל לא לבטל הסט,ביסום הדינים לבד
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 כי כך הוא משוער במדה ובמשקל לפי הצורך , הצדיקים אינו מועיל להם להפך הדיןתעמים תפללפ
 אבל התורה , ונשאר סוד התפלה למעלה בשמים כדי שיבוא הכל בשיעור וגבול,לתיקון העולם

  . עניינה סוד הפנימיות אור הראשון שעניינה לגרום חיים הנצחיים להעביר כל הנהגת הזמן למעלה
  כי תפלות במקום קרבנות תקנום,יח של קורבנות ששניהם הם תורה ותפלהס הר"וז

 כל ,'זאת התורה לעולה גו )א"י ע"מנחות ק (,ש" כמ, וכן תורה במקום קרבן)ב"ו ע"ברכות כ(
קרבנות הבאים על חטא '  א,מדרגות'  והענין כי בקרבנות יש ב,'צ לא עולה כו"העוסק בתורה א

 ויש קרבנות שהם רק לרצון ובנדבה כגון שלמים , ואשם,ל עשה ועולה שמכפרת ע,כגון חטאת
ם "אד )תהלים לו ז(ה בסוד "י מ"ן ומיתוקו ע" וסוד הקרבנות הוא בירורי שם ב,ותודה וכדומה

י "א ותננא ואשא ע"בעת שמתגבר הסט'  הא,אופנים'  והבירור הוא על ב,'ה תושיע ה"ובהמ
י הקרבנות הם מתכפרין "וע ,ן"קולים של שם בהחטאים וחרון אף בעולם והוא התגברות הקל

והתודו  )ויקרא כו מ (,ש" וכמ,י תשובה" וסוד הבירור הוא ע,ה לתיקון העולם"י מ"שהוא הביסום ע
 ובכל קרבן הבא על חטא צריך ווידוי ותשובה הוא תיקון המחשבה והוא העולה לריח ,'את עונם גו

 ועולה עד וניםי המעשה של התחת"בה הבא ע שחוש הריח הוא העולה מן המחש,ניחוח לחוטמא
 ,ק" סוד נקב השמאלי של חוטמא דעוהוא ,ס הבירור שכל בירורים אתברירו במחשבה" וה,המוחין

ירמיה (' כי מצפון תפתח הרעה גו) א"ז ע"זבחים מ('  שחיטתו בצפון כו,שכל קרבן הבא על החטא
ש "וכמ) ש ד ד"שיה(' כמגדל דוד גוי המזבח שהוא סוד החוטמא "וצריך אתבסמותא שם ע) א יד

 ,'אפך כמגדל הלבנון גו )ש ז ה"שיה (,ש" שהחוטם נקרא מגדל כמ,'ויבן מגדל בתוכו גו )ישעיה ה ב(
 והוא צלותא דיתבא על מגדלא )ב"ו ע"ברכות כ ( הוא התפלה שבמקום קרבנות תקנוםהונגד ז

 הוא שלמים ותודה שהם באים של קרבנות'  וחלק הב,)ב"ב ע"מ(ש בתיקונים "ברתא דמלכא כמ
חגיגה  ( והם הגורמים סוד העליה לחיי עולם לסוד אוירא עילאה מגדל הפורח באויר,בנדבה ורצון

א בסוד " בחסד הגנוז ביסוד בנקב הימיני שמשם עולה לאוירא ששם גנוז רדלוהוא) ב"ו ע"ט
ה "זבחים נ( בדרום ס שלמים הנשחטים" וה, והוא השורש העליון של החוטם הדבוק במצח,הרצון

 ,שהוא הנצחיות שיעבור כל הרע לגמרי) תנחומא תולדות א(שהם עושים שלום בעולם ) א"ע
 ,)א"ד ע"ז רצ"א (טבא נייחאו שהוא שלום ח והוא מדרגת זמן משי,'וגר זאב גו )ישעיה יא ו (,ש"וכמ
כל העוסק ) ב" עט"סנהדרין צ(ל "ש רז" והוא התורה כמ,והיתה מנוחתו כבוד )ישעיה יא י(ש "כמ

 והוא מגדל ,' שנאמר או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי גו,'בתורה עושה שלום בפמליא של מעלה כו
יעלו  )ישעיה נו ז(ש " וכמ,ס הרצון העולה מנדיבת לב המביא הקרבן" וה,ל"הנ) משלי יח י(ז "עו

  .'לרצון על מזבחי וכו
 שהמבול היה כעין ,אחר המבולאת ריח הניחוח ' וירח ה) בראשית ח כא(ש " סוד מכן

לא ) בראשית ח כא( וכתיב , והוא הקרבן שהביא,י נח נייחא ורוחא טבא"שבירת הכלים ונתבסם ע
 ולכן סוד עשן הקרבנות היה עולה ,ל"י הארת חוטמא הנ" שהוא ע,'אוסיף עוד להכות את כל חי גו

ק "כ אמרו בזוה" ואעפ, נצחה הרוח את עמוד העשןלאו) ה"ה מ"אבות פ( ,ש"למעלה בשווה כמ
ק " והוא בסוד עלייתו למעלה לחוטמא דע,כ לסטרא דשמאלא לצפון"שהלך ג) א"ל ע"ב ק"ח(

) א" ע'דף ח(ק דברכות "ש בפ"ס מ" וז,ש" לבסם הדינים בסוד חיי שעה כמ,ולנקב השמאלי שבו
 היינו רמי לבי כנישתא אכ כיון דשמע דמקדמי ומחש,' תמה כו, איכא סבי בבבל,י"אמרי ליה לר

 כי הוא ביסוד ועטרת ,ל שמשם נשיב רוחא דחיי" כי הוא בסוד עלייתו לחוטמא הנ,דאהני להו
לך דוד מ) א"ה ע"ה כ"ר( וכן אמרו ,'עוד יוסף בני חי גו) בראשית מה כח( ,היסוד בסוד החיים

 ששם , לותחיים שאל ממך נת) תהלים כא ה( , הוא הארת מלך המשיחומשם,  חי וקייםישראל
ן "ן נהורי"ר שהם ק"ן צפו"ס גניזתו בהיכל ק" וה,וא תחיית המלכים בעטרת היסוד וביסודה

ורוח  )בראשית א ב (,ש" כמ,ס הרוח"א שמשיח ה"ע נהורין דחוטמא דא" ובש,א"דחוטמא דז
 וכן אמרו , מלך המשיחשלזה רוחו  )ילקוט בראשית א ד (,ל" וארז,אלקים מרחפת על פני המים

לדוד שהוא נגנז '  ואול'  א,ל"כרסוון הנ'  והם ב,' שהיה מרחף כו,כ"ת זה כסהורוח אלקים מרחפ
 , ורק בסוד הביסום לבד,א שהוא הנהגת הזמן" ועכשיו הוא גנוז בסוד חוטמא דז,לתיקון העולם

 , יהיה גמר התיקוןאז ש,א"ר ויתגלה בעולם בסטרא דא"אבל בזמן ביאתו אז יתעורר בסוד צפו
 בסוד ,מארבע רוחות בואי הרוח) יחזקאל לז ט( ,ש"מ בסוד חיין דחיין כמ"חהולכן יהיה אז זמן ת

מלכים ' בסוד מלחמת ד) ג"ה ע"ל(ה "ד בפ"לספ' ש הגאון בפי"ק כמ"ה שבחוטמא דע"אותיות הוי' ד
 שעטרת היסוד ,עני ורוכב על החמור בגילוי יסוד ועטרת היסוד) זכריה ט ט( והוא ,את החמשה

 יום הששי ,' ותורה ו,'תפלה לעני גו )תהלים קב א (,ש" והוא תפלה כמ,ניהעבסוד דלה ו' הוא ד
 והוא ,אין עניות אלא עניות דתורה) ב"ט ע"קידושין מ (,ש" והוא בסוד עשיר כמ,ביסוד עצמו, 'כו

יבוא בזכות '  ובזכות אלו הב, ששם חסד עילאה, דהאי אמה'ורכים א"ח דאברה"ר רמ"רוכב על חמ
  .ו בגוים עתה אקבצם"גם כי יתנ ) ח יהושע (,ש"תורה כמ

 והוא בסוד ,'ונים אובילם גו"י יבואו ובתחנ"בבכ) ירמיה לא ח (,ש" בזכות תפלה כמוכן
כי ברחמים ינהגם ועל מבועי מים ) א"א ע"א קפ"זהר ח(ל בעטרת היסוד דלית לה מגרמה כלום "ד

 , זה רוחו של משיח,פ המים" עש ורוח אלקים מרחפת" והוא מ,ל"סוד מים הנ) ישעיה מט י(ינהלם 
ש " וכמ,'קומי אורי כי בא אורך גו) ישעיה ס א (,ש" כמ,רכ בסוד או" ואח,בתחילה בסוד מים

 וכן כתוב ,ל" והוא חיין דחיין הנ,'לאור עולם וגו'  כי יהיה לך ה,'וחפרה הלבנה גו) ישעיה כד כג(
  . 'ויאמר אלקים יהי אור גו) בראשית א ג( ,כ"ב אח"במע
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 ,א"לביסום הנהגת הזמן בז'  א,דברים' תיקונים שהם משמשים ב'  הם נחשבים לבלואו
 שמשפט ,צדק ומשפט מכון כסאך) תהלים פט טו(ש "כסאות כמ'  והם ב,בסוד התיקון לנצחיות' וא
 ,ק סוד שית אלפי שנין שאז זמן הנהגת המשפט"א בו" שמשפט בז, וצדק לבחינת נצחיות,א"בז

ס גילוי האור בנקב " וה, שאז מלכות עולה לבינה,'ב אלף הז"ות בחינת עוהוצדק הוא סטרא דמלכ
ס ימות המשיח "וז, 'וח וג"והיה אור הלבנה כאוה) ישעיה ל כו(ש "השמאלי גם בסטרא דנוקבא כמ
 ולכן בדניאל אחר שמדבר מסוד זמן . כבר נש דאתתקן לשבתא.בעטרת היסוד בסוף אלף הששי

 חזי הוית עד די כרסוון , כתיב,ֵתהוארו עם ענני שמיא כבר אינש ָא )דניאל ז יג( ,ש"המשיח כמ
  .לדוד' לו וא'  א,כסאות'  שהם ב,' וקדמוהי הקריבוהי גו,'י יתיב גו"רמיו וע

 ומחד חיין דחיין ,אלפין' א בו"נקבים מחד חיין מנקב הימיני לז' כ שהם ב" לפרש גויש
דוד ) א"ה ע"ה כ"ר( ששם ,ב לנצחיות"עוה' מנקב השמאלי עטרה בחינת שורש מלכות באלף הז

, כ במלכות"יתגלה ג'  ובאלף הז, שבשית אלפי שנין נשאר האור גנוז ביסוד, חי וקייםלך ישראלמ
ת יסוד שהוא זיו איקונין של " וא,תיקונים' ץ דפסוק בראשית שכולל ב"ת האר" זה הוא ואותיקון

 והוא שרשו ,תחלת החוטם יוצא מן המצח ה, וכן כאן,ת במצחא"ת הראשון בת"יעקב כמו תיבת א
ב במקום " ויש כ,וןב אתו" והוא כולל כ,ה כידוע"עלה מנומ וכן יסוד שורשו ל,למעלה מן העינים

ק נותנים בו " וכן כל האברים נכללים ביסוד וכל הו,ק"ביסוד כולל ו'  ותוספת ו,ההוא כידוע
ץ " האר,'ורה וקרבנות לרצון לפני ה וכן בתפלה ות,ת ברית והוא דבוק ברצון"או ס" וה,הארתם

 .הוא עטרת היסוד שורש המלכות
פעמים ' ר בגימ"ן בעו"ע ב"בל [ה"פ גבור"הוא סוד כפל הדינים ב, ל"ש שבירה טו וז"פת' ע ו
ע " וכאן נקרא בל,)ד"ע' לעיל ב' ע (והוא בלעם בן בעור שהוא הדעת נגד משה בקדושה, ]ה"גבור

והם בסוד שברים , )א"ה ע"קל(כ באדרא רבא "ארי דיבבא ויללה כש מפיןיניה מתקטרין אלף אלגדב
 ,ם" שעדיין לא אתגלייא אברה, אבל אברהם סוד תקיעה לא נזכר כאן,ב"ק ויעק"ותרועה בסוד יצח

 והוא בסוד השבירה והמיתה ,ע"סוד בל, ב"ק ויעק" והוא רק בסופא דיצח,הד בפומא דאמ"חס
 שקלקול הוא ,ו"א רצועת מרדות בבחינת קלקול ומיתה ח"הסט א שמכאן יצ, וילולי ילילחגנוחי גנ

 האי שחור ,ב"שחורות כעור) ש ה יא"שיה(והוא בן בעור בסוד , שברים ומיתה בסוד ילולי יליל
 כי ,]שברים'  בגימ,םיר פעמי"עו [ם"ר סוד שברי"עו'  והם ב,)א"ט ע"נדה י (אדום הוא אלא שלקה

ג תוכחת "ח וה" והוא בסוד ה,ם"ד מ"ם במילואו יו"כ י"ג ם כולל"כי י, )איכה ב יג(גדול כים שברך 
 והוא , ובעולם התוהו יצא הדעת בסטרא דגבורות לבד,)משלי כז ה (מגולה ואהבה מסותרת

 ומשם יצא סוד ימא רבא ותהומא רבה אשר שם הוא סוד הלויתן נחש בריח , לחצאיןם"שבירת הי
ם "ן אשר בי" לויתן ַתִניַנא דאורייתא והוא תני,ש"ונחש עקלתון נגד דעת דקדושה משה רבעה

ברכות  (ק ממאור עיניו של אדם"מת'  דגבורות לבד פסיעה גסה נוטלת א'רק בעט, )ישעיה כז א(
 שגנוחי ,והוא סוד גנוחי גנח וילולי יליל, )א"ט ע"ברכות נ (ם" בסוד הדמעות שנופלים לי,)ב"ג ע"מ

 דחצי גופו של אדם והוא שברון מתנים שהוא קיימא דחאנחה השוברת ) ב"ח ע"ברכות נ(הוא סוד 
 והוא שתום ,מעיניו'  בלעם חיגר ברגלו אחת היה וסומא בא)א"ה ע"סנהדרין ק (ש" והוא מ,סמכא
ל " והוא סוד גלג,)א"ה ע"קל (ש באדרא רבה שם"ה כמ"ן הב" כלומר די,ה"ושם עירו דנהב, העין

ק שהם שית " שהדעת מתפשט בכל הו,וד מיתה ועוניבס) ב"א ע"שבת קנ(העין גלגל החוזר בעולם 
 .אלפי שנין דהוה עלמא שבו המיתה והעוני

ונקרא בן זרח בסוד , יובב הוא מלשון יבבא ושברים בסטרא דגבורה, ש שבירה טו"פת' ע ז
 שלכן זהב יותר ,גדולה כי באמת שורש הגבורה הוא קודם החסד והוא במעלה יותר ,פרץ וזרח

 והם בסוד ,כ גבורה כדי למתק הדינים"שבעולם התיקון יוצא חסד בתחלה ואח רק ,חשוב מכסף
 היא ולבנה מגדל כסף והוא ,)א"ד ע"ב פ"ב (חמה ולבנה שהשמש מגדל הזהב שהאי חמה סומקתי

בחכמה יסד ארץ כונן שמים ' ה) משלי ג יט( והוא בסוד ,)ש ו י"שיה ('גוון חיוור יפה כלבנה וגו
 מה , שהלבנה נקרא פרץ שבה הפרצה בסוד מיעוט הירח, הם חמה ולבנהוכן פרץ וזרח, בתבונה

ויתן יד ) בראשית לח כח( וכתיב ,ד מפרץ קאתי"ולכן מלכות ב, כ חמה לעולם בגדולתו"שא
 פרצת עליך המ) שם כט( ,ש"כ קדמו פרץ כמ" ואח, זה יצא ראשונה,ותקשור על ידו שני לאמור

 החסד על הדין לקיום ררק חסד יצא ראשונה להגבי ו,כי באמת גבורה קדמה במחשבה, 'וגו
 .וכן כאן בעולם התוהו תחלה היה יציאת הגבורות בסוד זהב והוא זרח, העולם
והוא תוקף , ' לא נתמלאה צור כו,ר"ה שהוא בסוד צו" מבצרוהוא ,ל"וזש שבירה טו "פת'  עח

 שהוא ,'ן בהיכלות היכל די עי,)משלי ל יט (ר"דרך נחש עלי צו) ישעיה ח יד (ר מכשול" צו,הגבורה
א "בביאורי רבינו הגדול הגר,  ועיין,א סוד הנחש צור מכשול" ששם נגדו בסט,בסטרא דגבורה

' ש היכלא רביעאה כו" הוא היכל רביעי שנקרא אבן מכשול כמש,ל"וז) ב"ב ע"ב כ"ח (ה שם"זללה
עי והוא מפתה למאן דאקרי אבן מכשול ואמר צור שהוא בסטרא דגבורה כידוע והוא היכל רבי

 .ש שם"דעסיק באורייתא כמ
 ובקדושה ,ת שם הדדים בחזה"ד בת"ד בן בד"הד'  הדמלך, ל"ש שבירה פתח טו וז"פת' ע ט

נשים '  וכאן בעולם התוהו שם לנגדו סוד ב,נשי יעקב' הוא סיום פרצוף לאה והתחלת רחל ב
 ,' הידד וגוךוענו עלי) יה נא ידירמ( ,ש"ד לשון שמחה כמ"שמחה ועצב שהד, דלהון מחלת ולילית

א הוא "ת כולל חסד וגבורה והסט" כי ת,איכה ישבה בדד) איכה א א( ,ש"ד לשון צער כמ"ובד
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ולילית ,  מחלת בת ישמעאל בסטרא דימינא]ד"עוד ס ע' א וע"ט ע"ז נ"א ת"בהגר' ע [שחוק הכסיל
נגד ' א ם שורש הנוקבא שי כי בקו האמצע,וידוע, מ"ביללא בסטרא דשמאלא בעשיו נוקבא דס

בחזה אחורי '  והב,]ד"ז צח ע"א בת"בהגר' ע [כלת משה, )במדבר יב ח( פה אל פה אדבר בו ,הדעת
'  וכאן היא בסוד ד,מלכים נזכר שם שם עירו' ולכן באלו ג, ביסוד בעטרת בחינת נקודה' והג, ת"הת

ם "ש וש" וז,ע בעפראהדבוקה בחזה באתדבקותא דרע דאצטריך לאתבא בגלגולא לאתבל ההוא ר
המכה את מדין , 'ורבים מישני אדמת עפר וגו) דניאל יב ב( בסוד ,ת" סוף תיבות מו,ת"ו עוי"עיר

' ז י"ת' ע [ל בעלה דילה"ת ושם הוא סמא" בתדבוקה שמואב היא הבכירה נגד רחל ש,בשדה מואב
נזיר ( ,ל"ש רז"וא כמ וה,ן"הוא סוד מדי, ו" שכל אות מתחלק לכ,ו"פעמים כ'  והוא בסוד ד,]א"ע
 ,' זה לוט שפירש מאברהם ועשה מדנים כו,אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון) א"ג ע"כ

 ,הדר שלא נתבסם בחסד אברהם מלך ,א שיצא מסיגי עולם התוהו בסטרא דדינא"שהיא הסט
ט אחורי " שלכן נקרא לו,ורים כידועראא "י והוא בסוד ,י נשברו"ר שע"והוא המחלוקת בסוד רה

מגדל עוז ) משלי יח י( והוא )ב"ג ע"נזיר כ ( ואברהם נקרא קרית עוז,ה"ם דקדושה סוד שם מ"אד
 ,'יברך וגו' עוז לעמו יתן ה' ה) תהלים כט יא( ,ש"והוא סוד השלום כמ, 'בו ירוץ צדיק וגו' שם ה
 והקלקולים י הקטרוג"א נגד מקום החזה שע"נ דסט"ש דו"חל ונ"ה מואב הוא סמא"ן עם שד"ומדי

עת ) קהלת ח ט( בסוד , אבל השבירה עצמה הוא לטוב,שגברו בנקודים נעשה התחברות ביניהם
תהלים ( בסוד ,ז נבררו האורות למעלה והסיגים ירדו למטה" שעי, לרע לובאדם אשר שלט האדם

 .המכה את מדין בשדה מואב) בראשית לו לה(ש " וז,יתפרדו כל פועלי און) צב י
 ששם הלבושין ושם בעולם ,שמלה ממשרקה בסוד הנצח'  ההמלךל "ירה טו וזש שב"פת' ע י

ש "וכמ, ם"ה אד"ר מ" והוא אותיות שק,התוהו יצאו בהיפוכא נצח בסטרא דדינא אש שורקת
ו בסטרא "שלא יהיה נאחז ח, וגם נצח ישראל לא ישקר כי לא אדם הוא להנחם)  טו כט'שמואל א(

כי העינים הם בסוד , וראיתם אותו וזכרתם) במדבר טו לט( ,ן בלבושייציתונגדו סוד צ, דשקרא
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי ) שם( בסוד )ג" לא עצ"א בסד"בהגר' ע ( ששם המרגלים,הרגלים
 וסוד ,)א"ד ע"שבת ק (והוא סוד קיימא דחד סמכא בעולם התוהו דשקרא לא קאי, עיניכם
בראשית (ש אצל יעקב "והוא מ, א כמבוארת לתקן הלבושים שלא יתאחזו בסטרא דשקר"הציצי
ל סוד "ר פניא" ְוֵׁשם הלבושים או)ב"א ע"א כ"ח (ש בזוהר" כמ, דנגע בנצח,ויגע בכף ירכו) לב כה
 ולכן ,)א" ע'ב כ"ח (ה שם"א זללה"ש בהיכלות ובביאורי רבינו הגדול הגר"מל כמ"ש חש"מלבו
 והוא ,ויזרח לו השמש) שם לא( ,כתיב ו,אל"ויקרא יעקב שם המקום פני) בראשית לב ל( ,כתיב

 ,ש וחמה בנצח שהוא השמ,ת"ל הם בז"מ חנכ"כוכבי לכת שצ'  ונודע כי ז,אור הפנימי של השמש
ב "ב( ,ש בנצח" וכן דרגא דמשה רעה,ש"השמ' ה גי" והוא סוד משרק,ל"ל הנ"ר פניא"ושם הוא או

 והם הלבושים דרווח יעקב ,ה"לה נהורין כמנין שמ" והם סוד שע, משה כפני חמהפני) א"ה ע"ע
ל ויבא יעקב "ר פניא" וכן כאשר ברכו שרו של עשיו רווח לאו,מעשיו בגדי עשיו בנה החמודות

 ).בראשית לג יח (שלם
שאול מרחובות הנהר בהוד שהיה כאן בסטרא דימינא '  הומלךל "וז, ש שבירה טו"פת' ע יא
 נצח ,ז"ה הם הנהגות עוה"ד עמוק כידוע שנו ויש כאן סו, והוא שאול דאתי מבנימין מימינא,רחמי

 והכל מסטרא דעולם התוהו שיצאו ,ז" והוד שלות הרשעים בעוה,הוא בסוד יסורי הצדיקים
 והוא ,ז לנקותם מן החטא" נצח בסטרא דשמאלא ומשם מגיעים עונש הצדיקים בעוה,בהיפוכא

 נצח אין לו )א"ד ע"עירובין נ(,  כמו שנאמר,ב" וזה גורם להם עוה,ענין הקלקולים שבעולם התוהו
מ " כמו שליטת הס,א בהם הוא לרע לו" ששליטת הסט,' נצחם על בגדי וגוויז) ישעיה סג ג(, הפסק

, א לאכפיא שנאין" שבזה מנצח הסט, ולכן נקרא נצח,ש ביעקב בכף ירכו" וכן מ,על ישראל בגלות
ושלות הרשעים שהוא הוד והוד הוא בהיפוכא בעולם התוהו בימינא שמשם הוא שחוק הכסיל 

 והוא במה שמשלם ,והודי נהפך עלי למשחית) דניאל י ח(, ש" נהפך להם למשחית כמאבלמלכות 
 ונמצא ששלוה זו ומלוכתם שאול בידם ,ב"ז כדי לטורדם מעוה"להם מיעוט מצות שלהם בעוה

וע שבינה ויד, )ב"ט ע"קידושין ל( ששכר מצות בהאי עלמא ליכא ,ב"ממה שהיה מגיע להם בעוה
' ויקרא שמה רחובות כי עתה הרחיב ה) בראשית כו כב( ,ש"ב ונקרא רחובות הנהר כמ"הוא עוה

 שכאן יש כאן נגיעה מן ,ז" שלכן אין משלמין שכר מצות בעוה,א" שאין מגיע שם הסט,'לנו וגו
 ולכן ,ר"ב שאין חטא ואין יצה" ולכן מניחין אותם לעוה,ו לחטוא" ורוב שלוה יגרום להם ח,א"הסט

 שאול ,ש" וז, וברשעים הוא בהיפוכא שנותנים להם שכר העליון כאן,)שם (שם לא רבו עליה
 ,ז נאמר" והוא נהר היוצא מעדן להשקות את הגן ששם הוא עידונא דצדיקיא וע,מרחובות הנהר

ז מתהפך " ועי,ז" שנהר הזה נשפע משם לעוה,נהר יוצק יסודם אשר קומטו ולא עת) איוב כב טז(
 . לנהר דינור שנופל על ראשם בגיהנםלהם

 ובו היה , והוא המחבר שמים וארץ ביחד,יסוד קיום כל הבנין, ל"ש שבירה טו וז"פת' וע יב
 ובעולם התוהו שהיה בסוד ,י תורה ומצות" עוארץ לחבר שמים' ר שנברא ביום ו"בריאת אדה

 התוהו ליתן קצת קיום ו ביטול כל הבנין לולי שצדיק חונן ונותן גם בעת" היה ח,הקלקולים
'  והם ב,א"נ דסט"ר אשר מחבר זו"ן עו"א הוא הסיגים שיצא ממלך הזה בסוד תני"ובסט, לבריאה

ן כפופה והוא נחש עקלתון וסופה " שבתחלה מתוק בסוד נויתוייאש נוקבא בפ"ן ונח"נונין דשט
ן שהוא "על חנ ולכן נקרא ב,דשטן' נחש בריח ן) משלי ה ה( רגליה יורדות מות ,מרה כלענה
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יתפרדו כל פועלי ) תהלים צב י(פוחת והולך במספרו בסוד '  כי אות חוידוע, ל"נונין הנ' חיבורא דב
) משלי ה ד(ש " כמ,קמת נקם ברית חרבא דמלאך המותוב נ"חר) ויקרא כו כה( והוא בסוד ,און

ב "ד דדכורא כולל כ כי בעולם התיקון ביסו,ר"ונקרא בן עכבו, ן"ל חנ"בע' גי' חרב פיות כוכחדה 
) בראשית כח יא( , על פסוק)א"ט ע"ג רל"ח (ק" בזוהש" וכמ,אתוון שכל האיברים נכללים ביסוד

 הסיגים , אבל כאן בעולם התוהו, אור של יום ראשון,גלהת ושם הוא אור המ,וישכב במקום ההוא
י "שבר' ת גי"ף בי" והוא סוד כ,ב אתוון"שיצאו מהם גורם חורבן לכל סטרא דקדושה שהוא מכ

 , הוא זכרוןסודוידוע כי בסטרא דקדושה בי, ר"ר הוא עו" ובמקום או,ו"ן וי"ן שי"ו עי"מילוי עש
 , אבל בעולם התוהו סיגים שיצאו משם שם,ב" שהוא פנים דחו)א" ע'ב ע"זהר ח (ספר הזכרון

 שאויר  ושם הוא המגדל של דור הפלגה,בקדושה) משלי יח י(השכחה גובר שהוא נגד מגדל עוז 
 שלכך חתול אינו ,ר שבהם השכחה גובר כידוע" וזה סוד בן עכבו,)א"ט ע"סנהדרין ק (מגדל משכח

בראשית (שפת כל הארץ '  בלל ה, במגדלשם ולכן ,)א"ג ע"י (הוריות' ש בסוף מס"מכיר את קונו כמ
רית הלשון ר דקדושה לשון הקודש ב"ר נגד כתנות או"ר כתנות עו" סוד עו,לשון' שנחלקו לע) יא ט

 .ש"נח' ף גי" והוא בבל בורסי,וברית המעור מכוונים זה כנגד זה
דאוקמוה הסבו אחד מברך לכלם ) ב"דף רעב ע(ל "מ עקב וז"רע' ע, לגבי שבתאי ושבת יג

ובשבת בכל מלוי צריך לאתוספא מחול על הקדש בין במאכליו ומשתיו בין בלבושוי בין בהסבתיה 
בכמה כרים וכסתות מרקמן מכל דאית בביתיה כמאן דתקין דצריך לתקנא ליה מסבה שפירא 

ש לאקדמותי "חופה לכלה דשבתא איהי מלכתא ואיהי כלה ובגין דא הוו נפקי מארי מתניתין ע
לארחא והוו אמרי באי כלה באי כלה וצריכין לאתערא שירה וחדוה לפתורה לגבה ולא עוד אלא 

ה נהורין דשרגין בשבת ובכמה ענוגין ולבושין דאית רזא אחרא כגוונא דצריך לקבלא גבירתה בכמ
שפירין וביתא מתקנא בכמה מאני דתקונא בהסבה יפה לכל חד וחד ובהאי חדוה ותקונא גרמין 
דאשתארת שפחה בישא בחשוכא ברעבון בבכיה בהספד בלבושין אוכמין כארמלתא דאי מלאה זו 

לילא מעשר ספירן מעטרא חרבה זו יצר טוב מטרוניתא קדישא מלכות הקדש דנחתא בשבת כ
בשבע שמהן שאינן נמחקין בכמה מרכבות דחיוון ובכמה חיילין ומשריין ומלכא נפיק לקבלא 

 .ל"עכ, ]$: תרגום [בכמה משריין ואשתארת יצר הרע שפחה בישא בחשוכא כארמלתא בלא בעלה
 ,'ל כוש כי תשא את ראש בני ישרא" כמ,בכאן מבאר סוד מצות שקלים: ל"א ז"לב עע "ב' ע יד

 וכבר ביארנו במקום אחר בסוד מצות שקלים שהוא תיקון לחשבון .'ונתנו איש כופר נפשו כו
 שהם הבירורים שלא נתבררו כל , כי המגפה הוא בסוד עולם התוהו,ישראל שלא יהיה בהם נגף

 וגם ,ק" וכל חשבון הוא במלכות והם המלכים הראשונים שהיו מסטרא דמלכות דא.צרכם כידוע
 ולכן ,ו"י החשבון מתעורר המגפה ח" ולכן ע.מלכיות של הספירות לבד'  בחי,סוד נקודותשהיו ב

מחצית השקל שהוא גילוי אור '  ונק. והוא סוד עלמא דמתקלא,י מחצית השקל"התיקון לזה הוא ע
 והוא המאיר לגולגלתין . עלמין דכיסופין, חיוורתי, והוא כסף,החיוורתי המתפשט באמצע הראש

ל כשתרצה להעלותם מתתא לעילא שהוא " ור,ז נאמר כי תשא את ראש בני ישראל"עו .דלתתא
 ,' ואז ונתנו איש כופר נפשו לה,ן"בני ישראל בסוד שם ב'  ונק,סוד עליית הכלים מבריאה לאצילות

 ששם הוא ,ד דחיוורתי" והוא בסוד יו,ש עשרים גרה השקל" וז.י המחצית השקל הם נתקנים"שע
ה " וסוד גר.ל"שק' אותיותיהם גי'  ועם ד,ו"כ' ה גי" ושם הוי,מאות' יודין הם ד'  ד,ן"ה דיודי"הוי

 ויסוד .ן" ובבינה הוא ישחק בשי,ק" שמשם סטרא דיצח, והוא מיסוד דבינה,ר החיוורתי"הוא או
 ורק מעט , שאור החיוורתי עיקרו נשאר גנוז ביסוד, והם נותנים מחצית השקל,י"ץ ח"יצחק ק' נק

 ואל הנוקבא נותן , טיפה דמוחין דגניז גו יסוד,ד" והוא סוד יו,דרך דופן להאיר לתתאהארה יוצא 
י מחצית השקל קונים " וע. והוא מחצית השקל עשרה גרה לבד,' שהוא סוד ה,ד" ו,ד"רק מילוי יו

ס כשמנה דוד את ישראל " וז. וקרבנות הם בירורי המלכים כידוע,קרבנות שהם מקיימים העולם
ש וכל גולגלתא יהבין " וז.כ הגורן והקריב קרבנות לתקן מה שקלקל" קנה אח,ישראלשהיה נגף ב
 שהוא ,י"ל ישראל שהם גולגלתין דלתתא הם יהבין אגר חיוורתי השקלים כסף לע" ר,אגר חיוורתי

 ידוע כי יסוד נקרא .ל כד עאלין בחושבנא תחות שרביטא" כמש,ן בסוד הקרבנות"סוד עליית מ
 וכל חשבון ,ל משנימנים ישראל" ור.היסוד' ב אסתר ותגע בראש השרביט בעטשרביט בסוד ותקר

 ולכן צריכים ליתן שקלים שיתקשרו באור . תחת היסוד, והיא תחות שרביטא,דמלכות' הוא מסט
ז נאמר כל העובר " וע. בסוד מלך הדר,י הארת היסוד" בכדי לתקן העולם ע,החיוורתי הנגנז ביסוד

ש " וז.מ"ש בזוהר בכ" ויסוד נקרא זה כמ,' וכתיב זה יתנו כו,כל כידוע'  שיסוד נק,על הפקודים
 , בכדי לתקן העולמות כמבואר,ל שלסוד זה הוצרכו ליתן השקלים" ר,'ולקביל דא בקע לגולגלת כו

א פתח "ש א"עוד בענין בפת' וע, ש שאור החיוורתי הוא בוקע ועובר דרך אמצע הראש"בקע ע' ונק
 .כד וכה
 בסוד הוא שהמקיף ,ומקיף פנימי אור הוא הלויתן עניןל "וז' י ח"תיבות עגובית נ' ע טו
 והפנימי ,ס"לא דסלקא מלכות הרצון תכלית והוא, גבר תסובב נקבה )ירמיה לא כא(ש "כמ ,הנקבה

 ב"בעוה לשלמות כ"אח להביא ,בכלים עתה המתלבש והעבודה הבחירה שהוא הזכר סוד הוא
ישעיה ( סוד והוא, והמנוחה השביתה ששם ,הנקבה' בחי שבת שכולו יום) א"ז ע"סנהדרין צ( בסוד
 המקיף ברחמת והיה ,לזה זה נזקקים היו שאם ,עקלתון נחש ולויתן חברי נחש לויתן) כז א

 בשית הנהגתו' בבחי העולם בנין ענין מתבטל היה ,שבו הפנימי אור עם לגמרי הכלים בחיצוניות
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 ביובלא קרן) ב"ו ע"צ ל"סד( ,העולם ןבורח שהוא שבת שכולו השביעי יום ענין שזהו ,שנין אלפי
 ברחמת האמצעי שרצון ,לזה זה והמקיף פנימי אור ברחמת ואז, מריגל המעשה ומתבטל ,אתעטר
 צינור דרך אלא מאיר אינו מ"מ ,בכלים שדבוק פ"אע פנימי שאור ,הזכר סירס ולכן, הרצון לתכלית

 הכלים על מרחוק ומאיר ,מריגל נסתלק מקיףהו, מורשיה ענין ולפי ,ליםהכ ותחכ לפי לבד
 והוא ,האלו עמוקיםה בדברים יותר דיבורה יבחרהל ואין, העולם בנין נשלם זה י"וע ,החיצונים

 .'גוו יכפר וםחר
ודברו בהן , עשר ספירות בלימה צפייתן כמראה הבזק ותכליתן אין להם סוף) ה"מא "פ(י "בס'  עטז

שזה גילוים מעולם יותר ,  גילוי הקבלה היא גם כן רק ברצוא ושוב דהיינו,ל"כע, ברצוא ושוב
דהיינו שמי שלומד , על לימוד קבלה מאן דעל ולא נפיק נח לו שלא נברא, א"ז רצ ע"אד' וע, עליון

 .ל נח לו שלא נברא"את זה לא בצורה הנ
 נקבי ותינ ובח,אצילות יש כל בחינות אלו של פנים ואחור, ל"ף פתח יט וז"ש אח"פת' ע יז

ו יש הסתר " שבחינת אחור נקרא כשח, והיינו,האוזן ההולכים בדרך ישר בצדדים נגד שיבולת הזקן
 כמו האב המסתיר פניו , ומקבלים רק לקיום לבד,' שאין התחתונים ראוים לקבל אור פניו ית,פנים
 האור לקב כשראוים התחתונים ל,ופנים נקרא להיפוך,  ואינו נותן לו בסבר פנים יפות,מבנו

והארת האזנים הם העומדים לקבל העבודה ,  בתוספת מרובה ובשלוה גדולה,בשמחה וחדוה
 לכן הם ,ר" וכל ענין הבחירה של טו, שהוא סוד קבלת התפלה והצעקה, מן התחתוניםוהמעשה

 אם לפנות להם ,צע לפי הקבלה הזאתב שהם עומדים להת,ל" בין פנים ואחור ר,העומדים באמצע
 הם ,'תולכן אורות אלו של הדיקנא שהם כלל כל מדותיו י, ו"או בהסתר פנים חבהארת פנים 

 בין הפנים ובין , והם המתפשטים באמצע,דמאודנין נפקא הדיקנא, כאןש "נמשכים מהאזנים כמ
 ורב חסד מטה , כי באמת אלו המדות הם חסדים ורחמים,מ נוטים יותר לצד הפנים" ומ,האחור

 שעיקר כוונת המשכת הבל ,ונמצא, בשביל הטוב'  ועיקר כוונת רצונו ית,)א"ז ע"ה י"ר (כלפי חסד
 ומשם , העומדת בין פנים ואחור, הוא בחינה ממוצעת, שהוא לקבל מעשה התחתונים,םהאוזני

 גם ,ולכן, כ בחינת פנים ואחור המתפעל לפי הראוי לעשות בערך קבלת השמיעה הזאת"נמשך ג
 שהבל האוזן ,מ אלו העניינים"כ אנו מדברים בד" ג,ק" דאבשורש השרשים בהבל היוצא מאוזנים

ק הזה בבחינת פנים "כ בכל סביבות א" ורק מהארה הזאת מתפשט ג,קןעיקרו באמצע נגד הז
  .ואחור

 .ג שזה מהמלכות דאודנין"ב כא ע"ח& ו "לש' וע
 רישין דדיקנא דנמשכים מן'  ב,א" אלו התיקונים הם יוסדר ,ל"ב וז"א מ"ש א"פת'  עיח

 כי כבר , וכל מה שיורד יותר הם מתרחבים ביותר,האודנין ושם השערות קצרים ולא רחבים
 לכן מה שיורד יותר , ונעשים בסוד קו המדה, שהשערות הם צינורות וגבולים)בפתח מא (נתבאר

 , שכל מה שיורד יותר, כידוע בסוד כלל ופרטוהגבוליםבמדרגה הם יותר מתרבים הצמצומים 
 שסוד הנקב הוא , ותיקון זה הוא ממש נגד נקב האודנין,מ"ש בכ"קים פרטיים כמנפרט יותר לחל

 ומשם ממש מתחיל ענין ,ק שמשם כל סילוק וצמצום"שורש הארת הבינה שהוא ראשית הבוצד
 ,ה"ג שהזכיר מרע"ל בי- וכן תיקון א,כהל כמוך הנאמר במי- ס תיקון מי א" וה,הגבול והשיעור

 שתיקון זה לאכפייא דינין דלא ישלטון , כמו שיתבאר,'זמנה לתיקון גהם ה' שתיקון זה ותיקון ב
ך הוא " כמו,א"ס כס"ל ה"י א" וכן מ, ורק הוא במחשבה עדיין שביכולתו לסבול,וסובל הכל

ס " ששם גילוי המוודנין והוא כסא דין שסובל הדין בהמחשבה שהתחלתו מנקב הא,ם"אלקי
 שבפה הוא )ג"ט ע"י (ב שם"בפ' פי שיטת הגאון בפי ותיקון זה נמשך עד הפה כ,ששומע וסובל

פ " והם מדות בהדרגה ע, אבל כאן הכל הכנות לזה,העברת הדינים באתגלייא דיימא סלחתי
 .כפי המצטרך לו' השיעור והגבול לכל א

ל כאשר נשפע זיו " ר,בגינהון אתקיים עלמא) א"ר קלא ע"מה שכתוב באד (,ל"ב וז"ע פה ע"ב'  ועיט
ש " כמ,ש שהוא החסד המקיים העולם" כמ,י העולם" מתקיים ע, לפרצופים התחתוניםק"פנים דע

 והוא סוד , הדעתה כי ידוע כי בעולם התוהו לא הי, והוא סוד עמוק מאד,עולם חסד יבנה
 כי ,'ד עד לא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין ומלכין קדמאין מיתו כו"ש בס"המתקלא כמ

ש לא ידון " כמ,ק"א בע" ולכן בעולם התוהו שלא נשתרש ז,שך מתיקון זהא נמ"ידוע כי דעת דז
 שלא היה להם ,ז מלכין קדמאין מיתו" ועי,א"ק באפין דז" לא הוו משגיחין אפין דע,'רוחי באדם כו

 , כי בלא דעת אין זווג,'ש לא טוב היות האדם לבדו כו" וכמ,ש גם בלא דעת נפש לא טוב" כמ,דעת
ס מלך " וז, כי בתקון זה כתיב באור פני מלך חיים,ולכן לא היה חיות למלכים ,ש והאדם ידע"כמ

 ולזה , ונמשך מתיקון זה כידוע,ה שהוא דעת"דמשה רבע'  והוא סט,ק" שהוא זיו הפנים דע,הדר
ש לפני " והוא מלך הדר כמ,טוב' ה שם הדעת גי" והוא שם אהו, ותרא אותו כי טוב הואהכתיב בי

 ונמשך לו ,ש כי קרן עור פני משה"הדר כמ'  ונק, וכתיב ויהי בישורון מלך,אלמלוך מלך לבני ישר
 והוא שם , שהתורה הוא מעלמא דמתקלא,י ניתנה תורה לישראל" ולכן ע,זיו הפנים מתיקון זה

 ,ש אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" וכמ,שמיא וארעא' ל דחתימו בי"הנ
 ,ק מתגלה בזיו הפנים" וכל אורות דע, כידוע דאמת בעתיקא תלייא,ת"מולכן נקרא תיקון זה וא

' א ומה שנק"ע קכד ע"ב' עו, ל"עכ, ש שקרא לא קאי וקושטא קאי" כמ,והוא דרגא דעולם התיקון
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 שלכן הדעת הנמשך משם הוא סוד ה שכל שית תיקונין קדמאין אתכלילין בי,הוא' ו' ת בתוס"ואמ
 .ל"עכ, בוצינא שביעאה כידוע

) א"ט ע"י(ד שם "ש בספ" שהוא הפנים החלקים מן השער וכמ, תרין תפוחין קדישין,' זתיקון כ
ב "ע פה ע"ב' ע[  שמשם הוא הארת פנים והשמחה לעולם,תרין תפוחין אתחזיין לאנהרא בוצינין

ק שכולו רחמים וחסד "ל נודע שכל הפרצוף ניכר בזיו הפנים אם הוא בנחת ואם בזעף וכאן בע"וז
 ,]רים שם הגוונים שהם בחדו לאוטבא לכל עלמין ולכן אין שם שערות שיתגלה זיו הפניםניכ
והוא גושפנקא  תיקונים האחרים'  כי הוא כולל כל הו,'פניו אליך גו'  יאר ה)במדבר ו כה(ש "כמ

) מיכה ז כ(ש "ת לקיים ההבטחה שהבטיח לאבות כמ" סוד אמ,,וארץ שבו נחתמו שמים ,דמלכא
 ובהארת התיקון הזה מעביר השקר מן העולם שהוא סוד הסרת החושך והעורון ,קבתתן אמת ליע

, וראיתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך) קהלת ב יג(ש " כמ,וגילוי האור
 שהוא הסרת המכשול ממנה שהוא השקר ,כ בלא שערות שהוא שייך לתיקון הנוקבא" הוא גולכן

חיויא דרהיט ) א"צ לו ע"סד(והוא הנחש אשר פיתה את חוה שהוא סוד  ,א אחריו"אשר מפתה בנ
ע נהורין שממנו מתפשטין " שכמו שהנחש דקדושה כולל ש, שהוא כלל כל קומתו,ע דילוגין"בש
רישין '  כמו כן הוא בסטרא נגדו שהם כלל ז)ב"ח ע"ר קכ"א (ע רבוא עלמין אורכא דאנפוי"ש

 והוא אתעביד לתלת ,בנוקבא מפתה ובדכורא עולה ומסטין ש, בדכורין ונוקבין שבו,דמסאבותא
  ., והם משחית אף וחמה,גיסטרא

 שבו ניכר הארת כללות ענין ,ע נהורין אורכיה דאנפוי"כ ש"תפוחין ג'  כן להבדיל כאן בבכמו
 ונכללים ,אבהן' גוונין הג' כולל ג' תפוחין כל א'  והם בב,ע נהורין דיליה בזיו הפנים"א בש"א

 דהשלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצ) שמות כה לב(ש " כמ,א שביעאהבבוצינ
ל דכלילין בתיקון "תפוחין הנ'  והם ב,'אל מול פני המנורה גו) במדבר ח ב( וכתיב ,'השני גו
 ששם הוא ,ק באור דאוירא הגנוז שם"ס בוצד" וסוד הבוצינין הוא ששם נמשך הארת המו,השביעי

 ולכן בהתגלותם ,ת"ואמ' ג שבבינה שהם בגי"פ ס" והוא ז,אור פני מלך חייםב) משלי טז טו(
 כי , שאינו יכול לפתות בנוקבא דיליה וגם אינו יכול להסטין,מתגלה האמת בעולם ומתבטל השקר

 ,חמת מלך מלאכי מות ואז הוא מקטרג) שם יד(כ כשהוא בזעף אז " משא,אז באור פני מלך חיים
א נוקבא בישא "ן דסט"ס העלאת מ"וה, ם שמעברין כל סרחון מן העולםערוגות הבוש ,והם סוד

 ומשם ,ועלה באשו ותעל צחנתו) יואל ב כ(ש " שמביאה סוד החטאים ומראה למעלה כמ,דיליה
 את ריח בגדיו ויאמר ראה ריח בני וירח) בראשית כז כז (ז נאמר" שע,מתבטל ומתבסם העולם

 שתיקון זה הוא בשביל הנוקבא לבער הקוצים ,ש"כמ ,ישין והוא חקלא דתפוחין קד,'כריח שדה גו
ח נהורין בסוד " כי סוד הבגדים הם שע,ן דקדושה דילה"מן הכרם אשר מבאישים ריח השדה מ

 דכל זמן דהני בוצינין נהרין ,ר שם"ש באד" והוא מ,' גוך באור פני מל,ל"ר פניא" והוא או,ש"מלבו
ם שרו של "ז נדחה קטרוג הס" ועי,'תא הם בחדוה כו וכל אינון דלת,לא אשתכח רוגזא בעלמא

תתן אמת ) מיכה ז כ(ש " כמ, והוא מדרגתו של יעקב שלכן קיבל משם הברכות,עשו ויברכהו
 רק בעת רצון כאשר מתעורר אותו ההארה אז מסתלקין כל , אינו מתגלה תמידוזה, ליעקב

) ב"א ע"ח צ"ז(ינון וזימנין אתגליין  ישוב מכלל דזימנין טמירין א,ש ישוב ירחמנו" וז,המקטרגים
להניח , ששם הם או לסבול העון או לעבור על פשע או ,ותיקון ומדה זאת הוא יותר מן הראשונות

 אבל כאן הוא בהארת פנים , לגמרי להחריב העולם או להשפיע רב טוב וחסדלשלוטד "למה
 ובו ניכר ,דמאין איתכלילין ביה ולכן כל השית תיקינין ק, שאין המקטרג עושה עניינו כלל,ובשמחה
 וכן כאן מתגלה ,, בזיו שלו, כידוע שכל דבר מתגלה בפנים אם הוא בזעף או ברחמים,א"מדרגת א

ס שהם "ע עלמין בכללות כל הי" בסוד ש, אריך אנפין בהתפשטות המאורות למאדואכאן ענינו שה
 .ק"ן נהורין לבד בסוד ו"א הם רק ק"כ בז" משא,ת"בז' ר וע"בג' ש

 השערות של הדיקנא ,הוא מזלא והוא מזל העליון' ל תיקון ח"א מג וז"ש א"פת'  עכא
ל הם השערות של עיקר הדיקנא "א וז"ע פו ע"ב' ע (,המתפשטים למטה עד טיבורא דליבא

ותיקון זה הוא הכולל הכל שכולם הם תיקונים וסידורי ) המתפשט מתחת הפה ולמטה באורך
 ולכן הוא מסתיים עד ,א" אבל תיקון הזה הוא הממשיך הכל עד ז,םחסדים ומאורות ורחמים גדולי

 שמסתיים ,א ומגיע עד שם וגם מתפשט בכל קומת אבא" קומת זמתחילטיבורא דליבא שמשם 
א לפי מה שמקבל ממזל העליון "שאבא הוא הממשיך החסדים לז ש במקומו" וכמ,פרצופו עד שם
א דאתחזיה נהוריה " יסוד דרדל,ה חסד עילאה ובו מתגל, שלכן נקרא נוצר חסד,שהוא חסדים

 וגם חסד דאוירא מתגלה שם ולכן ,כ בדיקנא בסוד נוצר" ומתגלה ג,ן" בסוד רצו,באוירא ובמצחא
 והוא , שחסד הזה הוא שורש כל החסדים הנמשכים בכל הפרצופים, והענין,ד"חס ר"נקרא נוצ

 וכאן הוא מקור ,א"ן העליון שברדלהרצון הרוצה בקיום הנבראים ובהשפעתם בשביל תכלית הרצו
 שמזלות תחתונים שכמו, יזל מים מדליו) במדבר כד ז(ל מלשון " ולכן נקרא מז,כל ההשפעות

 ונכללים כולם ,שברקיע נקראים כן מצד שהם המורידים השפע לעולם התחתון בסידור הטבעי
 ,חיילין בתר מלכיהון ונמשכים אחריו כ, שהוא נחש בריח שהוא המהפך כולם לרצונו,בסוד התלי

 אלא ברחמים גדולים , הטבעייכמו כן כאן כל התיקונים הם סידורי אורות המשפיעים שלא לפ
ל "ז ארז" וע, ולכן משם הוא שידוד כל המערכות, לעשות נפלאות בעולם,א"למעלה ממדרגת ז

ו "ת קנשב( שבאמת, ת שבהיכל" סו הכל תלוי במזל ואפיל)ב"ח ע"תיקונים קמ, א"ד ע"ר קל"א(
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 ,פ הטבע אין מציאות לישראל" כי ע, רק הם תליין באלו המזלות דלעילא,אין מזל לישראל) א"ע
'  וכל זיוגא דלהון להוליד תולדות היה תלוי בסוד זיוגא דב)א"ד ע"יבמות ס (שהאבות עקרים היו

 ילחומאברהם הת,  ולכן עד אברהם לא היה זקנה,ל נוצר ונקה בסוד החסד והנפלאות"מזלות הנ
לא ) בראשית ו ג(ש "א כמ"כי עד ימיו היה ההנהגה רק מסטרא דז) א"ז ע"מ פ"ב(ל "הזקנה כמשרז

ונישארו ' פרדשקא כוד דלא נשיב רוחא ,והיו ימיו מאה ועשרים שנה' ידון עוד רוחי באדם גו
ך  שהוצר, ומאברהם ואילך)ב"ד ע"ל (ובפירוש הגאון שם) א"ד ע"ל(ה "ד פ"ש בספ" כמ,א"בסטרא דז

א בחיין " דנפלאות שיהיו מתקשרין באסטראת לעשות נפלאות בעולם להוציא זרע ישראל ב"הי
ואברהם זקן בא ) בראשית כד א( והוא הזקנה שלו שנאמר ,דלעילא הוצרך להשרישם במזל עילאה

 כי אברהם , ומשם ירש כל הברכות,א" והוא בסוד ימי קדם דא,ברך את אברהם בכל' בימים וה
 , במזלאםא דאתגלייא ש"ס נוצר חסד חסד דאוירא ודרדל"י נתגלה החסד וה"שעהוא הראשון 

 שהגביהו למעלה מכל המזלות והשרישו ,'ויוצא אותו החוצה גו) בראשית טו ה(בו ולכן כתיב 
ולא ' פ נשבע ה"ע) ר פרשה מו פסקה ה"ב(ל "ש רז"ס שאברהם נקרא כהן כמ" וז,במזלא עילאה

ג "פ ואעשך לגוי גדול לכה"ע) ילקוט בראשית יב סג(ל במדרש "ארז [,'ינחם אתה כהן לעולם גו
בגדים של שמן המשחה משח רבות '  והם ח, דאתלבש בתמניא לבושיןרבא ס כהנא" וה,]ר"כאדה

זקן אהרן ) תהלים קלג ב(ש " כמ,תיקונים הנכללים במזל עילאה שבאים אל אבא כידוע' שהם ח
 תיקון יכבוש עונותינו והוא, החסד דאתגלי כאן במזלא כי אברהם הוא ,'פ מדותיו גו"שיורד ע

ומטמין ' כ כו" חותר חתירה מתחת כסה,ש" כמ,ל"שהוא סוד שמטמין העונות תחת הבגדים הנ
 ואינו מדה של נושא עון ועובר על פשע ששם הוא או שסובל ואינו מעניש או ,אותם תחת המזלא

 כלפי חסד אם הוא שקול מכריע לכף הד מט וכאן הוא רב חס,י תשובה וכדומה"שמעביר לגמרי ע
 כיצד מטה )ב" ע'ערכין ח ( ואמר, כי כאן הוא חסד שהוא אבא שהוא כף זכות של המתקלא,זכות

ש הוא ב וכו, שנושא הוא שסובל ומניח העונש לאחר זמן, והיינו,א נושא"א כובש וח" ח,כלפי חסד
מ " אבל מ,עבורובל הוא שאינו מעניש  שסו,שמסתיר אותו לגמרי מן הקטרוג שהוא יותר מן נושא

 שהוא מסתיר לגמרי ,כ בכובש" משא, ונשאר הדין במחשבה עבור חטא זה,אינו מאיר פניו אליו
מ אין זה דומה למדת ונקה שהוא מקבל בתשובה ששם הוא נקיון לגמרי בסוד תשובה "ומ[

 .כ" ע, והכל בסוד החסד המתגלה כאן,]ז"ש אח" שנעשה מעונות זכיות כמ,מאהבה
ש " וכמ, והם השערות הקטנות המתערבים בין הארוכות,' טתיקוןל "א מג וז"ש א"פת'  עכב

 ,תיקונא תשיעאה מתערבין שערי עם אינון דתליין ולא נפקין דא מן דא) א"ד ע"דף קל(ר "באד
 אלא ממשיך החסד מן ,ע ככל התיקונים" כי אינו בפ, כי מידה זו אינה מדה גדולה כשלפניה,והיינו

ש נוצר " וכמ,כ גם לדורות ולזרעו אחריו"פ מעשיהם להיות נמשך אח" אותו עהמשיכוצדיקים שה
 והם לא נפקין דא מן דא , רק שנמשך עוד יותר, ונמצא שהחסד כבר הוכן בתחילה,חסד לאלפים

א אז אין קטרוג אף " כי כאן בהתגלות הארת א,א"כי מצד זה אין שם קטרוג וסיבוך כמו בז
 ולכן כאן השערות ,לאלף דור' רק שומר החסד לאוהביו גו,  לחסד הזהכ"אויים כשהבנים אין ר

 ומה ,ש" כי מדה זאת נמשכת מן המזל שהוא נוצר חסד כמ,קצרות ומתערבין בין הארוכות
 , כי אינון דתליין הם האורות שנמשכו ביושר,כ שערות אחרות עם אינון דתליין"שמתערבין שם ג
 ,נון דמתערבין הוא האורות הראוים להמשיך אל הדורות שאחריהםכ אי" משא,ואין שם קטרוג

ש דמתערבין עם "ומ,  רק שניתן להם בזכות אבותיהם,ובהם יש בחינת קטרוג שאינם ראוים לכך
דאינון ) א"ד ע"קל(ר " ולכן אמרו שם באד, שהחסד של האבות מתגבר עליהם,אינון דתליין

 ממותרי מוחא ומהאי אתרא קמו כל מארי דתבעין  משום דנפקי,דמתערבי הם אקרון מצולות ים
 והם אותם דתבעין חובא שאינם ראוים לשלם להם זכות אבותיהם ,חובא דבני נשא ומתכפיין

 , והם נקראים מצולות ים,י שמתבסמין עם אינון דתליין" ומתכפייא ע,שאינם כדאים לכך
ב "עיקר המים הוכן לעוה אבל ,שנמשכים מימא עילאה מסוד המים התחתונים הנמשכים למטה

ל שהם מקבלים עיקר "המזלות הנ' א שב"ע קכח ע"ב'  וע.ולבעלי תשובה כמו שיתבאר' באלף הז
כ ובהם "המזלות אינם חשובים כ' כ אלו השערות שהם מתערבין ותלין בין ב"ס משא"הארת מו

פים לבד והוא נעשה נוצר חסד לאל) ב"פו ע(ע "ב' וע, מותרי מוחא' ס ולכן נק"הארה מועטת ממו
  .תיקון העולם שלא יסמוכו על זכות אבות יותר מדאי

ומשם ולמטה מתחיל ) ב"ט ע"א ר"זהר ח(ל צואר הוא שפירו דכל גופא "א מד וז"ש א"פת'  עכג
 אבל הדיקנא הוא ,שהוא כורסייא דשביבין ל" וידוע כי הצואר שם כל הדינים כמש,קומת הגוף

ס השערות אלו שעל הדיקנא " וה)ב"ח ע"ר קכ"אד (וןיתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא ל
 ומדה זאת להפיל , בשורשםין כי כל הדינים מתבסמ,השולטים על הגרון לאכפייא דינין דלתמן

ס גדולת ישראל שמתגדלים ומתגברים " כי ה,א שלא ירעו לישראל"על החיצונים והסט' פחד ה
נקרא ' וראו כל עמי הארץ כי שם ה) ים כח ידבר( , ובעת גילוי תיקון הזה של הדיקנא כתיב,עליהם
 ,ובאו במערות צורים) ישעיה ב יט(ס "וז, 'תתן אמת ליעקב גו) מיכה ז כ( ויודעים כי אז ,'עליך גו
א "מסוד גדלות ז' ר ומתטמרין הנהו כלבין בישין מפני פחד ה"א מתכפייא תחת נוקבא דתה"שהסט

 ולכן הם שערות ,יבין לאכפייא לון שהוא הדר גאונוי דיתיב על כורסייא דשב" ע,'ומגדולת שמו ית
ש חפיין על גרונא " וז, רק על הדינים שבגרוןלהגן ,זעירין וקצרים שאינם בסוד המשכת השפע

 וענין זה אינו כמו נושא עון הכתוב ,ש נושא עון" והוא מ,ש"יעו) א"ט ע"י(ב "ד פ"ש בספ"כמ
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 וכאן הוא מלשון נשיאות והגבהה לסוד הצואר , ששם הוא פירושו שסובל העון,'במיכה בתיקון ב
 וסוד ,' ציון גונותיען כי גבהו ב) שם(נטויות גרון וכתיב ) ישעיה ג טז(ש " וכמ,שהוא בגובה הגוף
 גילוי , והיינו, שהדינים מתבסמין בשורשם,זהב התנופה) שמות לח כד(ש "הנשיאות הוא כמ

כהמס דונג מפני אש ) תהלים סח ג(ש "ר כמ"הקדושה על המקטרג שבזה יורד ונטמן בנוקבא דתה
ע "ב' עו. כ"ע, חד אמר כובש) ב" ע'ערכין ח(ש " במ,ל"כ רז"ז כוונו ג"ל שע" וי,'כן יאבדו רשעים גו

והטעם ' יוצא מחבירו וארוך מחבירו ולזה אמר מתערבין כו'  שאםב שם השערות אינם שווי"פו ע
ק ולכן כל התכשיטין תלויים " בגרון דעםמושרשיש הגאון בליקוטים שכל הדינים הם "ל לפי מ"נ

י השערות שעליהם שמעלים אותם "א כל הדינים הם בגרון ומתמתקים ע"ובדף פז ע, בצואר
י "ק דהוא יתיב על כורסייא ועולים למעלה ליושב על הכסא והכל ע"י חוטמא דע"למעלה והוא ע

  .תשובה שנשיב רוחא דחוטמא
כד

 והענין כי הנשיקין , ההם הם פנימיות האורות שלהם נדבקים יחדוהנשיקין, ל"וזיז ן פתח "ד ומ"נתיב מש "פת'  ע
 ואלו הבלים הם ,אונות וורדא וכלל הריאה'  ה,ת"הבלים שבפה שיוצאים מן הריאה אל הגרון שהם כלל ז' הם מסוד ז

חצבה עמודיה שבעה אלו ) משלי ט א(הבלים בסוד '  זוהם' וכות שבהם מתקיים כל הבריאה "נעשים אור מקיף אל הז
כללים ' קולות במתן תורה וב' קולות שאמר דוד על המים וסוד ה' כ סוד ז" והם ג)א"ז ע"שבת קט(ספרים שבתורה ' ז

 ,ל"הבלים הנ'  הנך דקודם מתן תורה שהם עצמם ז)ב" ע'ברכות ו(ש "כמ) שמות כ טו(וכל העם רואים את הקולות 
 שצריך לכלול תורה שבכתב בתורה , להיות נכלל זה בזהריכיםפ שצ"תב ושבעס הנשיקין כפולים בסוד תורה שבכ"וז

 ,פ"פ לכלול בתורה שבכתב לרמז שם כל הדינים של תורה שבע" וכן תורה שבע,מ וכדומה" מה,ש מנלן"פ כמ"שבע
 שבזה ,ו"ישקני מנשיקות פיה) ש א ב"שיה(ז נאמר " וע,נ"ר דזו"י עסקו בשניהם גורם זיווג דנשיקין כפולים בג"וע

חומשי '  והם בסוד ה, וכאן נרמזו שניהם, שפיו לשון זכר ופיה לשון נקבה,ל בכתבים"ש רבינו הגדול ז"נ כמ"נכלל דו
כ בסוד נשיקין "והם ג  חביבים דברי סופרים מיינה של תורה,כי טובים דודיך מיין) שם( וכתיב ,סדרי משנה' תורה ו

) ירמיה לג כה(ש " ואלו הם הבלים שהעולם עומד עליהם כמ,ה שבכתב סמך בתורלהםכפולים שגם דברי סופרים יש 
 .שהם נוטים לטוב ולרע, ת דהיינו כפולות"א שהוא ז" דהיינו זב" קכ עז"ת' עו. כ"ע, 'אם לא בריתי יומם ולילה וגו

כ בשביל תיקון " והוא ג, הוא הפה שפנוי משערות,ב" יתיקון, ל"א מד וז"ש א"פת'  עכה
 והוא הנוקבא שהתחילו האבות ,שבועה שנשבע לאבות לתת להם את הארץהנוקבא לקיים ה

וילך אברם () ש " כמ, ואברהם הוא היה הראשון שהוציא אותה מאתלטייא מיד בני חת,בתיקונה
דברים ( שלכן נצטוו ישראל ,' כי לך אתננה גו,'קום התהלך בה גו) בראשית יג יז( וכתיב ,'בארץ גו

 והם אשר הסירו ,'אבדון את כל המקומות גותאבד ) דברים יב ב(כתיב לא תחיה כל נשמה ו) כ טז
א "זהר ח ( שושנה דיתבא על תליסר עלין תקיפין,הקוצים הסובבים את השושנה שהוא סוד הפה

 כשושנה בין החוחים )ש ב ב"שיה(וכתיב , ג תיקונים דסחרין לה מכל סטרהא" והם סוד י)א"ע' א
 ' אתרחיצו אבהן לאתלבשא בהאי רוחא דמתפשט לכמה עברין כו וביה,'כן רעיתי בין הבנות גו

 הכל לפרסם כבוד , שכל עניינם בתיקון הנוקבא שהם הבארות אשר חפרו)ב"ד ע"ר קל"אד(
 דא הוא דלא ,ר שם"ש באד" כי הפה לא היתה בכלל התיקונים דגלגלתא כמ,בעולם' מלכותו ית

ולם התיקון לא באו אורות חדשים רק  כי בע)פתח כט (ל"אתתקן ולא הוה בה תיקונא כמש
 אבל הפה הוא בנוקבא שלא היה בה תוספת תיקונים של אורות ,בדכורא והם במלכין דמיתו

 וזה נמסר ביד הצדיקים שיהיו הם מפנים הדרך לפניה ולהיות ,מאתלטייא חדשים לאפקא לה
תם מוכנים לבוא י מעשיהם יהיו גורמים לעשות שרשי תיקונים למעלה להיו" וע,ממחצדי חקלא

 עיקר התיקון בה הוא רק לנקות הרע ממנה בסוד ,ז" אבל עכשיו בזה,בה אחר חורבן העולם
 ולנקות אותה ,ת לאבות ליתן הארץ לזרעם"ס שבועת השי" וה, לה מדכוראלבסמאת ו"שמירת הל

 ששם הוא ,תחטאני באזוב ואטהר) תהלים נא ט(ש וחטאה מלשון " וז,אומין דשלטין בה' מז
משלי ה  (' כי רגליה יורדות מות גו,'רחצתי את רגלי גו) ש ה ג"שיה(קיון והליבון מכל סיג בסוד הנ
  ).ה

ב תחומין בארץ " וכן י,ב שבטים דנפקין מינה"ב תיקונים והם סוד י" בפה נכללו כל היוכאן
 ,'כחוט השני שפתותיך גו) ש ד ג"שיה(ס " וכאן ה,'לאלה תחלק הארץ גו) במדבר כו נג(ש "כמ

לבושיה כתלג ) דניאל ז יג( והוא ,' כשלג ילבינו וגו,אם יהיו חטאיכם כשנים) ישעיה א יח(וכתיב 
ש " וידוע כי השבועה היא בתיקוני דיקנא כמ,ש" לבומספרת כ"ג הויו" והם י,חיוור שהם בדיקנא

 כי ,' ידיה לאומאה כמאן דאומי בתליסר תיקוני דיקנא כוטומאן דאושי) א"א ע"דף קל(ר שם "באד
את אשר ישא את שמו ' כי לא ינקה ה) שמות כ ז( ולכן כתיב ,כאן הוא כל מהימנותא דישראל

 אבל הפוגם בשבועה אינו ראוי לעורר עליו הארת ,'ס ונקה כמו שית" כי כאן בדיקנא ה,לשוא
 כי ,'לא תשא גו' נזדעזע העולם בשעה שאמר ה) א"ט ע"שבועות ל( ולכן ,הדיקנא לנקותו בתשובה

, הבלים דעלמא קיימא עליה'  שהם ז, והם סוד הבלים דעלמא, קיום העולם הוא בתיקוני דיקנאכל
  .כ"ע

 ,ת גלגלתא"ז'  א,חלוקות' לב' ק הם נבחני"דע'  ידוע שכלל תיקוני,ל"א וז"ע קכט ע"ב' יעו
 דהוא ,א דכורא"ת גלגלתא הוא שורש ז" ז.נ של אצילות" והוא שורש זו,ג תיקוני דיקנא"י' והב

'  והן החוטם הוא בחי.היסוד' ק עם עט" ו,א"ק דז" ז,ימי בראשית'  והם ז,תלייא בעתיקא בכתר
ס "ג תיקוני דיקנא הוא ממו" וכלל י.נוקבין דפרדשקא'  ב,היסוד' תיקונים יסוד ועט'  וכולל ב,יסוד

  ולכן הוא שורש,דגבורות'  שנוקבא לוקחת עט,ק"נוקבא בוצד'  בחי,ק"ע בע"שהוא פרצוף בפ
 ותמן תליא יראה ,' מלכות נוקבא וכו, שהם נכללים בפה,ג תיקוני דיקנא" ולכן מתגלה בי,לנוקבא

 . המלכות כידועם שהם בוני,ה"י נו" ומתגלים בפה ע, רצועה בישא לאלקאה,שהם שורש הגבורות
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' ה שנק"ש שכל טוב לכל עושיהם והם נו"ה נצח סליק והוד נחית והוא מ"השפתים נו' והם ב
ק "תיקונים של ע' ס ב"ש תהלתו עומדת לעד וז"י נפתח הפה והוא מ"וע' ים כידוע לימודי המשכיל

דדכורא ופה ' ת גלגלתא סט"נ והכל הולך אחר החיתום שחוטם כולל כל ז"זו' חוטם ופה שהם בחי
ק מלכות נוקבא שהוא מקומו של עולם "בפה דע) ב"קכט ע(' מסיים תיקוני דיקנא וכוללם וכו

ק הוא "ה וכן כאן הפה דע"ס ב"וד הצמצום שקיע לגיו שהוא במלכות עילאה של אשכאן הוא ס
שמים נעשו וכן ' ש בדבר ה"י הפה כמ"כ הצמצום שכאן שירותא דגילויא שכל בריאת העולם ע"ג

ב "ג מדות והם י"י י"כאן הדיקנא הוא מהימנותא שכאן מתחיל אמונת ישראל וראשית ההנהגה ע
  .כ"ע, מזלות דמנהיגין העולם

ג הוא מזלא תתאה שערות של הדיקנא דנחתין עד " י תיקון,ל"א מה וז"ש א"פת' ע כו 
ס הארת הבינה עצמה " וה, ותיקון זה הוא הכולל כולם, והוא צד המכוסה שאצל הגרון,טיבורא

 ,ב תיקונים וחד דכליל לון" כמו כן כאן הם י,ב אותיות וחד דכליל כולהו"ת י"הויו' ס ג"כמו במו
 רק ששם היא מבינה ,ג שבגלגלתא שהיא הנקבה עצמה שנתעלם לעתיד"היגד חיוורא והוא נ

 'צ ד"סד( ושם תכלית כל הבירורים וכל התיקונים ,ס" שורש המו, והיינו,א וכאן בינה עצמה"דרדל
) יחזקאל לו כה(ש " כמ, והוא המתגלה לעתיד,'דביה סליק וביה סלקין אינון דלא הוו גו) ב"ע

 והוא תיבת ,' אטהר אתכם גווליכםים טהורים וטהרתם מכל טומאתכם ומכל גילוזרקתי עליכם מ
דאתחריב בתריסר שעתי אחר שיוסר ממנה כל ) א"א ע"צ י"סד(ב דנוקבא "המים דיוקים לכל י

יכניסו בה אורות חדשים '  ובאלף הז,ז"הדרכים הראוים שיתאחזו בה החיצונים כמו בהנהגת עוה
ת " והוא באמת סוד תשובה עילאה בסוד שב,ה בה צד קלקול כללותתבנה באופן אחר שלא יהי

 ואז יתגלה בה סוד ימי קדם שהם אורות , והוא יציאתה מאתלטייא לגמרי,א ארורים"ה שהם י"ו
ה סוד גילוי "כ סוד ונק" וג, ולכן נקרא מימי קדם,שלמעלה מהנהגת ימי עולם בשית אלפי שנין

 משם הוא קבלת ,ז" וכן בעוה,ע שיצאו בה מים חיים"לן שהוא בסוד ס"ה דיודי"מילוי שם אהי
ש " כמ,ל"א האחוז בנפשם וצריכים לטהר במים טהורים הנ"תשובת החוטאים אחר יציאתם מן הס

כ ממזלא "ס אימא שהיא תשובה שמקבלת ג" וה,' מה מקוה מטהר את הטמאים כו)ב"ה ע"יומא פ(
 והכסא הזה הוא ,כ"תור חתירה מתחת כסה שכאן צריך לח, הוא צד המכוסה של הזקןולכן. תתאה

י " וצריך להתכסות מהם ע)ב"כ ע"א ר"זהר ח (הגרון כורסייא דשביבין שמשם כל הדינין מתערין
ש " וכמ, ולכן הוא הצד הפונה נגד הגרון,האי מזלא בסוד התשובה שהוא מגין על דינין שבגרונא

ב תיקונים הראשונים הם " שי,ק"ס היכל ק"הו, ' יבוקש עון ישראל ואיננו גוואביום הה) ירמיה נ כ(
 ,ג"יק תיקון "כ היכל ק" ואח,ב"היכלות עם היכל הרצון ששם הנשיקין בשפוון שהוא תיקון י' בו

  .כ"ע,  ואז הוא זמן כפרת העונות,ק" גדול בקכהן פ אז נכנס"ולכן ביוכ
צדדי הזקן מימין ' ל בב"ש דתליין שערי תחות דיקנא מכאן ומכאן ר"ל וז"ב וז"ע פז ע"ב' ע

מזלות נוצר ונקה אבא ' א הם נפקין מב"ומשמאל וכאן הוא סוד עמוק מאד והוא כי ידוע כי או
א "ת ואו"א וישסו"או' פרצופי' לב' ממזל עליון ואימא ממזל תחתון וידוע כי הם מתחלקים כל א

דים בשוה זה א כחדא שריין שעומ"ת בינה דכללות ואמרו בזוהר דאו"חכמה וישסו' עילאין הם נק
ת אבל "פרצופין עד החזה הם עומדים בשוה וכן ישסו' א עילאין שהם ב"ש שאו"אצל זה והיינו כמ

ש "ד אבא יתיב ברישא ואימא באמצעיתא וכמ"ש בס"בכללות הוא אבא למעלה ואימא לתתא וכמ
א דכללות ולכן אבא נוטל "ש שהם או"הגאון שם שאימא מתחלת מטיבורא ולתתא דאבא והוא כמ

אבא דכללות ולכן הוא כל רוחב הזקן המגולה וכולל ' א עילאין והם נק"ממזל עליון והוא כולל או
א שהם ימינא ושמאלא כידוע וכן אימא דנטלא ממזל התחתון הוא "קצוות ימין ושמאל שהם או' ב

פרצופים ולזה אמר ' כ ימינא ושמאלא ב"בינה דכללות ובהם ג' שהם לתתא ושניהם נק' ס ות"יש
  .כ"ע, יין שערי מכאן ומכאןדתל

 הוא מצד שעדיין לא ,ז" שאין מתראה מיד בעוהומה: ל"ש נתיב התיקון פתח ח ז"פת' ע כז
 , שלפי מדרגתו אינו בדרך קווין ומתקלא, ועדיין כח התוהו שולט ומתגבר,נתקן הבריאה לגמרי

 שהוא ,שניןוהמתקלא הוא נעשה בהעלם והתקשרות להביא התיקון לידי גמר בסוף שית אלפי 
ספרים שנברא '  שהם ג,'וגו'  ומאזני משפט להלספ) משלי טז יא( , ובאמת,ש"זמן קיבול שכר כמ

ימים ' כי י, )ב"ז ע"ט(ה "ספרים נפתחים בר' ולכן ג, )א"א מ"פ(ש בספר יצירה "בהם העולם כמ
כל נמדד  להיות ה, ובהם ניתן מתקלא הראוי לכל השנה,כ הם כלל כל ימות השנה"ה עד יוה"שמר

 שנין המתקלא מתגלה יאלפ'  וכן הוא בכל שנה של ו, והוא כלל התיקון לכל השנה,במדה ומשקל
 ויהיה ,ל שאז יום הדין הגדול" התיקון לעוגמר,  והוא בחדש תישרי שמזלו מאזנים,למעלה בשמים

 ,ן בהתחברות גמור"ה וב" ויתוקנו כל הנבראים וכל העולמות בחיבור מ,נשלם המתקלא לגמרי
ה מתחיל גילוי המתקלא כמו בתחלת הבריאה " שברוהטעם, 'ויבער רוח הטומאה וגו) זכריה יג ב(

 שהוא סוד גילוי ,'זה היום תחלת מעשיך כו) ה"תפילת ר(ש " כמ,ה"ר בששי שהיה בר"שנברא אדה
תקיעות של ' ס ג"וז,  וכן הוא בכל שנה ושנה באותו הזמן,י התחיל תיקון הבריאה"ה שע"שם מ

ה " שבכל ר,)פתח ו (ש למעלה"י מלך הדר כמ" ביסוד עתגוונין שהם מתגלים בקש' ת ג" קשה"ר
וארו עם ענני שמיא כבר אינש ) דניאל ז יג(ש " כמ,ה"מתעורר זכרון של משיח שהוא בחינת מ

 ,וראיתיה לזכור ברית עולם לתקן העולם) בראשית ט טז( שהוא הקשת הנראה בענן ,'ֵתה וגוָא
 ואז הדין מקטרג להעניש לישראל בכדי ,אז אם ראוים לתיקון ומאיר המתקלאולכן מתעורר 

גוונים דקשת '  וצריך לתקוע בשופר להאיר ג,י העונש המגיע להם" ויהיה נתקן הרע עשיזדככו
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, למעני למעני אעשה) ישעיה מח יא(ש " שהוא חסד דאברהם כמ,ל"בסטרא דחסד המאיר בסוד הנ
 .א"ע פט ע"עוד בב' וע. כ"ע

שאין הנוקבא פונה להשפיע לתחתונים לפי ערכם במדרגה , ל"ש עקודים פתח טז וז"פת' ע כח
 להגביהם למדרגה ים לקבל ולהעלות מעשי התחתונ, והיינו, אלא מוכנת להיות זנב לאריות,נמוכה

 , פרצופהבנין  עד שתתוקן הנוקבא בכל חלקיה שנכללת מעבודת התחתונים שהוא,יותר עליונה
חלקיה מפנים וזיווג הדוכרא הפונה להשפיע לחלקי הבנין הזה של הנוקבא אשר הוכנה ויאירו כל 

קודם השבירה היו אלו החלקים של אצילות ל "וז, שבירה כא' וע, י עבודת התחתונים"ע
 , ופונים אל מאורות אלהות לסוד היחוד,ע טפלים ולבושים אל אצילות עצמו"המתפשטים בבי

 מהם אור יםלו הע,א וקלקולים"מאציל רצה שיהיה נמצא הסטס ה"ועכשיו בשעת השבירה שא
 ונמצא ,'א שהוא היפוך יחודו ית"וממילא נמצא בחינת שליטת הסט' האצילות ואלהותו ית

ע " אלא הם עולמות בפ,א ושוב אינם טפלים אל אצילות"שהנבראים הולכים אחר שליטת הסט
 .כ"ע, פונים למטה

ואלו הם סוד שנים אנשים מרגלים , ל"וז, זמאה פתח ש נתיב הקליפות ומרכבה ט"פת' ע כט
 שהשני ,שלו' מוחין דנוק' א וב"דסט' מוחין של הדכו' ל שהם ב"ושתים נשים זונות שכתב הרב ז

 והם )פתח ה (ש למעלה"זכרים הם המרגלים לראות בכל מעשה בני אדם והם המסטינים שלו כמ
משלי ל (הידים ' ודין והם בסוד אחיזתם בבבימינא ושמאלא בשני דרכים של הנהגת האדם בחסד 

 בסוד , חמור ושור, שהם באברהם ויצחק שיצאו מהם ישמעאל ועשו,'שממית בידים תתפש כו) כח
ף הוא " כל אלו, בסוד אלופי עשו)'פתח א (ש"ף וכמ"ם שהוא סוד אלו"ל ואלקי"שמות א' ב

הם דעת קיום שהוא עולה  שזה היה מיתתם שניטל מלכותם מהם שלא היה ל,מלכותא בלא תגא
ש " ועיקר אחיזתם בסופי הידים בצפרנים שבאצבעות כשהם יורדים למטה נגד הרגלים כמ,בכתר

 והם בסוד העינים שרגליים תלויים בהם ,דרדפין בתר רגלין' מ ששם הוא מקומם של הקלי"בכ
י "נא שעוהם המשגיחים על מעשיהם והם בסוד העננים שמכסים השמים כרובי עינא ועפעפי עי

 ואלו שני המרגלים הם קין והבל בסוד בני ,קטרוגם גורמים חושך וסילוק השגחה העליונה
דנוקבא והם נאחזים ' מסט  כי הם מסוד קין נחש שבא על חוה,ים אשר באו אל בנות האדםההאל
רבינו ' ש באריכות בפי"ב דבריאה כמ"ה והם תרין דמעין דנפלין לימא רבא ותהומא רבא חו"בנו
 שדרכם של מרגלים בשתיקה שהוא סוד הסתר גילוי ,מרגלים חרש' והם נק) א"א ע"ל(ד "ד פ"בס

לא היה חוטא והם בצידו המה הולכים ' השגחה מעיני האדם שאם היה האדם יודע שעיני ה
 וסוד חרש הוא כי התחלת ,ש רבינו שם"הולכים בשתיקה כאילו אין רואים מעשה בני אדם כמ

א קוצי דשערי שאחורי האודנין בתיקון הראשון "א בסוד אחוריים דלשורש מקורם בראשין הו
'  דאודנין וצריך לבער השערות מאחורי אודנין כדי שלא יהי פתחי שהוא נמשך מקמי,דדיקנא

 אבל המקטרגים האלו הם באים מסוד השערות ,קטרוג לשמוע תפילת ישראל לעורר הרחמים
   . ולכן נקראים חרש שלא יתגלו הרחמים למטהיןשהם מכסים האודנ

 כי שם ,'וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים כו) יהושע ב א(' ס הכ"וז
 ד"עניינם בסמוך בס' בשטים שלטו בהם הנשים זונות בפיתויים דלהון בסוד כזבי בת צור כמו שית

רור את צ) יז במדבר כה(כ "ש אח"י שלטו הדוכרים המקטרגים והוא סוד מ" ולכן ע)פתח יט(
ים שהם הן שהם בני האל"ן בסוד שתי פעמים ב"ראש אומת בית אב במדי'  דהוא הי,'המדינים כו

ן " והוא השט,ן אותיות דאחוריים דאלקים כידוע" ב,מעוררים מדנים בין ישראל לאביהם שבשמים
בסיהרא בא מיוסף דכורא '  ויהושע שהי,ם" והוא סוד השטי)פתח ה (ש למעלה"נחש בריח כמ

דימינא ' זונות תיקן בסט' מן הב'  וגם א,ם שלא להשטין עוד"ן המרגלים ושלחם מן השיטיתיק
ן שהם " והוא סוד שנקרא יהושע בן נו,ש רבינו הגדול שם באריכות בסודות נוראים עד מאוד"כמ
תיקן שניהם גם '  אבל בדכו, אבל לא השמאלא, נחש עקלתון בימינא תיקן לבד,התנינים' ב

 ,אות אמת) יהושע ב יב( והימינא תיקן בסוד ,ן פשוטה דבשמאלא"חש בריח נוהשמאלא שהוא נ
' והוא סוד הו) ג"א ע"ל(ש רבינו שם "ה תקות חוט השני שנתן לרחב הזונה כמ" דשם הוי'וסימנא ד
'  ולכן לקחה יהושע לרחב וגיירה ונסבה לי,'ו סוד תקות חוט כו"ק' ל והוא בגי"נונין הנ' שבין הב

מלכים  ('ס כו"ה בן חרח"שמשם יצתה חולדה הנביאה בן תקו) ב"ד ע"מגילה י(ל "רזש "לאתתא כמ
ן שהוא תיקן חטא " ששניהם בסוד שם ב,ו" ופנחס זה אליה,ב" והשני מרגלים הם כל)כב יד' ב

שפנה מעצת ) ב"א ע"סוטה י( וכן כלב בן יפונה ,'בקנאו את קנאתי כו) יא הכבמדבר (ם "שטי
פעמים ' ב' ס שניהם גי"ב פינח" וכן כל,ל"י האלקים מאללי ארעא הנ"גרשו בני נת" וע,'מרגלים כו

ה "מוחין חכמ'  ב כן והם גם,ת"ר לראו"כי ס) שמות ג ד(ל בסוד "עיניים של דמעין הנ' ן שהם ב"עי
   .'פ ע"ב' ה שהם גי"בינ

כ קין " משא,יותרב שהבל בימינא נמתק ,שהם בסוד קין והבל' הדכורי' ואלו שניהם הם נגד ב
 ורחב לא יכלה לתקן ,בסוד הרג את הנקבה וסירס הזכר) ב"ב ע"צ י"סד(ש רבינו הגדול שם "וכמ

ימינא '  שהם הי,כ כלב" והוא פנחס זה אליהו משא,'ותצפנו כו) יהושע ב ד(ולכן כתיב ' רק הא
ם "דאברה'  וחמור הוא בימינא מסט, שלכן הכניעו אותם, עשו וישמעאל,ושמאלא נגד שור וחמור

על ) ז בראשית טז (,'כ מלשון ראי"ר והוא ג" והשור מעשו בסוד שו,ה"ה שהוא ראי"והוא סוד ארי
כ בקדושה כמו " שאין לו שורש כ,דשמאלא'  סט,ה" ורק שהוא תרגום של ראי,ר"העין בדרך שו
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 סומא ,'בלעם חגר ברגלו אחת הי) א"ה ע"סנהדרין ק(ש "הימיני שהימיני נתבסם יתיר והוא סוד מ
א אין שם " שבסט)בפתח הקודם ('אחורי דעת דקדושה וכבר נת'  שבלעם הי,'מעיניו הי' בא

אין לו דעת כי הוא נסתרס ולא עביד פירין שאינו בא לידי גמר מעשה שאין הקטרוג שלו ומתקלא 
אם רעב ) משלי כה כא (,עת אשר שלט האדם באדם לרע לו) קהלת ח ט(פועל בעצם רק בסוד 

תהלים ( והוא נטילת הדעת מראשו ,'כי גחלים אתה חותה על ראשו כו'  לחם כושונאיך האכילהו
 ,ז הוא עובר ובטל מן העולם" כי עי,'מחץ ראש כו) ו תהלים קי (,'שברת ראשי תנינים כו) עד יג

 והוא ,'ונשא השעיר עליו את כל עונותם כו) כב ויקרא טז(והוא סוד השעיר ששולחין לו דורון 
 והנקבה , והוא הסירוס של הזכר)דברים כג ו ('בלעם הרשע מקללה לברכה כוסוד הפיכת קללת 

'  ולכן נשאר ברגל א,'כו' לה' שעיר א) חויקרא טז (דימינא שבו נתבסם ונכלל בקדושה בסוד ' סט
ז " וסוד הדורון ששלח לעשו ועי, וכן כל הליכת יעקב לחרן הכל סוד גלותם של ישראל,'ובעין א

אז אהפך אל ) ט צפניה ג( בסוד ,כ מליץ על ישראל"ישלימנו לך שנעשה אח' וה) א"ב ע"סוכה נ(
' ד גי"ף למ"ם אל"ך מ"ל בגילופין שלו סמ" כי סמא,'כו' עמים שפה ברורה יחד לקרוא כולם בשם ה

ריא וה והוא המלמד קטגוריא על ישראל ולהיפוך מיכאל אפטורופסא רבא דישראל מלמד סנג"שפ
דשמאלא ' מ מסט"דימינא וס' ה רק שמיכאל בסט"כ שפ"ד ג"ף למ"ף אל"ד כ"ם יו"והוא בגילופין מ

   .ל"י אלקים כנ"ן שהם בנ"פעמים ב' ו בסוד ב"מספר כ' אתוון שבו כל א' וד
א הם עולים ביום ויונקים מדדי בהמה שביסוד "דסט' שני מרגלים שהם הדכו, ל פתח טז"וז

 והוא , והוא ענין עמוק,ם בלילה ויונקים משם ושתי הצפרים שהן הזונות עולים ש,נוקבא דקדושה
 והנה ידוע שיום ,ש שהזכרים הם המקטרגים ומזכירים עונותיו של אדם למעלה ותובעים דין"כמ

 יום ולילה מתחלקים )ד"ג ע"ג י"יהל אור ח (רבינו בליקוטים'  וכ,נ של הקדושה"ולילה הם סוד דו
חוקו וזן בחסדו כל ' י היום הוא משפיע לכל א מן הבוקר עד חצ,עתים שביום' חלקים והם ד' לד

ל " שא,ג"ל אלקים שהם חו"שמות א'  והם ב, ומחצות היום עד הערב הוא בסוד אור חוזר,בשר
ש השגחה " ואלקים הוא ע,די מחסורו בלי הביט אל מעשיהם' הוא כוחו הגדול שמשפיע לכל א

 והלילה ,עת ההיא הוא משפיעמ גם ב"בתחתונים במעשיהם והוא אור חוזר שמקבל מעשיהם ומ
א ונשאר השפעתו בו והוא קבלת הנוקבא השפע בה והוא סוד " שמהוה בכ,ה"הוא שם הוי

 ,' אדון הכל כו,י" והוא הלידה והוא שם אדנ, ומחצות ואילך מוציאה גידולה והשפעתה,העיבור
   .ש באריכות"יעו

 , יעקב וישראל, דרגין של דכורא'דרגין של היום שהם ב'  נגד ב,א"בסט' יש ב' ולכן נגד כל א
 והוא סוד ,מקטרגים לקבל שפע עונשים או חסרון השפעתה' א ב" נמצאים בסט,שהם המשפיעים

   .ם"ל אלקי" שהם א,ף"ונרגן מפריד אלו) כח שם טז (,שממית בידים תתפש) משלי ל כח(
 הדין זונות המפתים הם שולטים בלילה שאז זמן התגברות כח' ציפרים שהם ב' באבל ה

דרגין בסוד יסורי הצדיקים וגדלות הרשעים שהם '  והם בב,וגילוי השפע מה שניתן כבר לנבראים
אמור לחכמה אחותי את ) ד משלי ז(ל "זונות הנ' ה בסוד הב"ש שלמה המע" והוא מ,פתויים דילה

 ב בנוקבא"מוחין חו'  שנגדם הם ב,'ב דקדושה דנוקבא דאצי" שהם סוד חו,ומודע לבינה תקרא
 שאשה זרה היא פתויים ,לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה) שם ה(ש " וז,א"דסט

 והשני בתאות , כוחות הטבע והכוכבים ומזלות,ו השגחתו וליתן הממשלה לזרים"להכחיש ח
 שעד ,חצאי לילה'  והם השולטים בב)פתח י (ש למעלה" וכמ,ז במה שאמריה החליקה"והבלי עוה

 בסוד עיבור ולידה , והם בסוד המחשבה והמעשה,ה שהוא אחר חצותחצות הוא יותר קשה ממ
ש "ז וכפירה בהשגחה הוא בסוד המחשבה כמ" שעון ע,והרה עמל וילד שקר )תהלים ז טו(ש "כמ

עמל '  והוא נק, שבו מצרף מחשבה למעשה,'למען תפוש את בית ישראל בלבם כו) יחזקאל יד ה(
'  ובחי,'לית פלחי גילולים כו)  שםקלוסנותרגם או (,'ן כולא הביט או) במדבר כג כא(ש " כמ,ואון

שקר שאין לו '  הוא הלידה במעשה שנק, שחוק הכסיל,ז"השניה בסוד ניאופים בתענוגי הבלי עוה
בפתח  ( וכבר נתבאר,'עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו כו) יז יא' ירמי (,רגלים וקיום

 שלאה שליטתה בחצות הראשון ורחל בחצות השני ,ל שהם בסוד אחוריים דלאה ורח)הקודם
   .כידוע

 ,ונחיה מאבינו זרע' לכה נשקנו יין הלילה כו) לב בראשית יט(וזהו שאמרו שתי בנות לוט 
 והוא בעת תחילת השינה ,'און יחשוב על משכבו כו) תהלים לו ה(ש " וכמ,סוד העיבור והלידה

ל הם "ן ועמ" וסוד או, בקומו משנתו במעשה, טוביתיצב על דרך לא) שם(כ " ואח,בחצות הראשון
ישעיה כב  (,ז ותענוגיו" קין הכחיש השגחה והבל הוא הבלי עוה,ל"עניינים הנ' ל שהם ב"ן והב"קי
ש ב "שה( בסוד ,כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי) ו משלי ז( ואמר ,' בקר ושחוט צאן כוגהרו) יג
 תרין דמעין דנחתין ,ה ששם העיניים בסוד קין והבל"ו והם בסוד נ,'משגיח מן החלונות כו) ט

בשני אנשים ) יהושע ב טו(ש "ב דבריאה ששם נשקעים וכמ"לימא רבא ותהומא רבא שהם חו
 שהם היכלות , ותורידם בחבל בעד החלון,ל"מרגלים שבאו לרחב הזונה שהיא בסוד הזונות הנ

ש "כמ) משלי ה ה(שבהן רגליה יורדות מות ר "דתהו' ה ובהם נאחזים קין והבל והורידתם לנוק"דנו
 דשם הוא ,ב"ק בחו" היכל ק,' ובריאה הוא בית של נוק)ג"א ע"ל (ד שם"ד פ"לס' רבינו הגדול בפי
אז תבאנה ) ג טז' מלכים א( והוא תיקן הזונות ,'כו' וישב על כסא ה) כג  כט' אי"דה(מדריגת שלמה 

וארא ) משלי ו ז( וכתיב ,ז" ולכן הזהיר כאן ע, בימיו ונתבסמו)ב"א ע"צ ל"סד (ש רבינו שם" כמ,'כו
עובר בשוק ) שם ח (,א אוכמא הנמשכים בסוד לילית טחול שחוק הכסיל" בסוד פתי,'ם כו"בפתאי
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ת שלו שהוא למטה י והוא בסוד נפש הבהמי,לפתח חטאת רובץ) בראשית ד ז(ש " כמ,אצל פנה
)  אש ז"שה (,כל כבודה בת מלך פנימה) יד תהלים מה( כי הקדושה ,במקום הגלוי בפרשת דרכים

 שהיא תובעת ,'ומצח אשה זונה כו) ג ג' ירמי(ש "א הוא בחציפו כמ"כ בסט" משא,'חמוקי ירכיך כו
ש " כמ,'בנשף בערב יום כו) ט משלי ז (,ת שבאדםי והוא זוהמא שנדבקה בנפש הבהמי,בפה

ם שאז "ב יו"ף בער"נש' ה הוא נקבחצי לילה הראשונ, ' א,דרגין' שהזונות שולטים בלילה בב
בסוד נקודה לעולם ' ת שהוא סוד ירידת נוקבא דאציייסתלק הרוח למעלה ונשאר רק נפש הבהמי

ר "ר שו"חמו' קלי' ך שהוא סוד שליטת הג"ם הוא חש"ב יו" בער,הבריאה ששם בהמות בהררי אלף
והנה אשה לקראתו שית ) שם י (, הוא חצי האחרון של הלילה,באישון לילה ואפילה) שם (,ב"כל

 במעשה למשוך בתר , בפועל, התאוה הוא אחורי רחל במקום גלוי,ל"הנ'  והם ב,זונה ונצורת לב
 , שיתין המחוללין ויורדים עד התהום,ת" והוא בסוד תהומא תתאה שהוא שי,ענוגין דהאי עלמא

ודרכי השגחה  עלמא סתימא בסוד הכחשת ,שהוא החטא במחשבה בסוד אחורי לאה' ונצורת לב'
 שהיא מורדת על בעלה ,'הומיה היא וסוררת כו) שם יא (,ו שהם נצורים בלבו ומחשבתו"המינות ח

) שם(ש " וז)'פתח י (ש למעלה"דבתר דעבדת ניאופין עם הכבד יהבית שיורין לבעלה טחול כמ
מ "רע(ש " שהיא מזנה תחת בעלה והוא סוד דיבוקה בפתויים דכבד וכמ,בביתה לא שכנו רגליה

 שהוא להט ,'פעם בחוץ פעם ברחובות כו) יא שם (,ז"כל הכועס כאילו עובד ע) ב"ד ע"פנחס רל
כד אזיל ) א"ה ע"ז קנ"ת(' ש בסוד תיקון ע"החרב המתהפכת מדכר לנוקבא ומנוקבא לדכורא וכמ

  .רבינו' ש בפי" שהם השרצים המתנענעים תמיד יעו,יתיב וכד יתיב אזיל
וזה , מהמרגלים' א לומר שהיה זיווג בין רחב לא"ואז בדרך אפשר כוונת הגר, 1683הערה '  עיל

 .ולא בתור עבירה וגידול ליצר הרע, בתור קדושה ותיקון
בביאור הטעם שנקרי דווקא לאחר אמירת רחב פעמיים וכן לעניין השייכות בין מציאות זו  לא

הצדדים של הרע אינם מתוקנים הרי '  שכל זמן שב2631כ לעיל הערה "מר לפמשאפשר לו, למינות
' ממילא מכיוון שברחב לא נתקן אלא צד א, שאפילו הצד שנתקן נחשב כאילו נותר בקלקולו

וממילא יתבאר היות . רעצדדים של ' נמצינו למידים שעדיין נחשב הדבר כאילו יש ברחב ב, בלבד
  . הצדדים' פעמים דווקא שכן הרע שבה הוא מב' הטומאה תוצאת אמירת רחב ב

הנה כאשר אדם עושה עבירה מכח התרשלות , הצדדים שבכח הטומאה' ביתר עומק עניין ב
אמנם כאשר אדם . או ימין או בשמאל, במעשה העבודה לא יהיה בה אלא פגם באחד מהקצוות

ואיחוד של , הקצוות כאחד' ונה תחילה בדעת ונפש חפצה נחשב הדבר כפגם בבעושה עבירה בכו
מכיוון שהאדם יודע (של מינות ' וכל זיווג של רע היא בחי, הצדדים לעולם חשוב הדבר כזיווג' ב

וזה גופא כבר , פעמים' ממילא הטומאה באה דווקא מאמירת רחב ב). את בוראו ומתכוין למרוד
 .ע"והי, ד כתבתי על דרך אפשר" לענוהנראה, בבחינת מינות

ל שמתיחסים לשעות "בגלל שס, זהו בדיוק שמנים ושלש שנים ושליש, 'ש פרצופים ז"פת'  עילב
ולכן שעה ראשונה של יום השישי של מעשה בראשית מתחיל באלף השישי , היום ולא של הלילה

, ח סיון"ו בר" קסשעה השלישית מתחיל בשנת, ח שבט"ג בר"שעה השניה מתחיל שנת פ, ה"בר
שעה , ח שבט"ג בר"שעה חמישית מתחיל בשנת של, ה"נ בר"שעה הרביעית מתחיל בשנת ר

שעה שמינית , ה"ק בר"ושעה שביעית מתחילה בשנת ת, ח סיון"ז בר"שישית מתחילה בשנת תט
שעה עשירית מתחילה , ח סיון"ו בר"שעה תשיעית מתחילה בתרס, ח שבט"ג בר"מתחילה בתקפ

ע "וצ, ח סיון"ז בר"ב מתחילה בתתקט"שעה י, ח שבט"ג בר"א מתחילה בתתל"שעה י, ה"נ בר"בתש
ב אמר רבי יוחנן בר חנינא שתים "ח ע"סנהדרין ל' גמ' וע, אם יש מקרים מיוחדים שארעו אז

שניה , שעה ראשונה הוצבר עפרו) של יום הששי של ששת ימי בראשית(עשרה שעות הוי היום 
ששית קרא , חמישית עמד על רגליו, רביעית נזרקה בו נשמה, תחו אבריושלישית נמ, נעשה גולם

תשיעית נצטווה שלא , שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה, שביעית נזדווגה לו חוה, שמות
אמנם כתוב , ל"עכ, שתים עשרה נטרד והלך לו, אחת עשרה נידון, עשירית סרח, לאכול מן האילן

סנהדרין ולכן ' א הוא מביא הסדר כבגמ"א פתח י"קמן בנתיב אנ באופן אחר אבל מאחר של"באדר
' וע, ד שעות"ב שמשמע שיש להתיחס לכל הכ"א ע"צ י"א בסד"בהגר' וע, נ"לא הבאתי את האבדר

, ד שעות"ב שעות ולא כ"ואשלים לפרש לך עתה למה הם י, ל"ל אדיר במרום עמוד קצב וז"ברמח
אך , לחצי העולם הוא יום לחציו האחר וכך להיפךוגם אפרש לך איך יהיה שבשעה שהוא לילה 

אך אין התחתון מקבל אלא , ה סידר הדברים בסוד עליון ותחתון"סוד הענין הוא כי המאציל ב
ונמצא שביום נוטלת היא , ותראה שהנוקבא מקבלת השפע ביום ומחלקת בלילה, מסוף העליון

והיינו כי היום אשר , ל היום ושל הלילהב שעות הם עצמן אותן ש"ולכן הי, ובלילה נוטלין הענפים
מן העולם בזמן שהוא לילה לחלק העליון אינו אלא התפשטות היום שהיה בחלק ' לחלק הב

, ל"ב תיקוני הדיקנא כנ"וכל שעה צריכה להתפשט בעליון ובתחתון ואין ההנהגה אלא בי, העליון
חתון הוא הלילה בעליון וכך והתפשטם מן העליון לת, אלא שהם עצמם מתפשטין בעליון ובתחתון

  .ד"ה ע"דף צ' ש הוספות ותיקונים אות ג"ו הקדו"לש' וע, ל"עכ, להיפך והבן היטב
נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא , נ"הענין של נר, ל" ז,ד"ח ע"א כ"יהל אור ח'  ועילג

. ל"עכ, דםוהנפש הוא כח החיוני הצומחת שבא, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם, מזלו ושורה עליו
, ל"י ט וז"ש עגו" פת'ועי. 328ד הובא מקצת דבריו לעיל הערה "א יא ע"עוד יהל אור ח' ועי
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, ועיקר מדרגת האדם הוא הפנימיות שבו, המעשה הוא באברים החיצונים שהם העצם ועור ובשר
 וזהו תכלית בריאתו בשביל ,ידווכל המעשה בא על , שבו כל ההרגשים וכל המדות נפעלים בו

 'ועי. ל"עכ,  שהוא תכלית,והוא הדבוק בנשמה המתפשטת בו) 'צמצום פתח א (ש" כמהבחירה
שם השייך  ( שהוא עיקר מעלת האדם שלכך נקרא בשם אדם,רוח האדם עצמו, ל"וז' ף ז"ש אח"פת

הטובות והרצון הטוב וכל ענין המדות ,  והוא חלק השמים העליון,)ם"אד' ה גימ"לרוח היא שם מ
 והוא בא להשלים גם נפש , ובו עיקר העבודה,לבחינת הטובה לעבודת יוצרו הוא תלוי ברוח הזה

 והוא , ונכנסת בגופו לסייע לרוח להשלים רצון בוראו, היא מאירה בו מרחוק,והנשמה, הבהמית
וכאשר אינו  ,י הרוח עושה את שלו ומתגדל בכל חלקיו" אשר ע,רוח הקדושה שבוער בלב האדם

 שהנפש הוא ,העבודה, ל"ז', ש נקודות ט" פת'ועי. ל"עכ,  אז הנשמה מסתלקת ממנו,בשלימותו
 , והרוח הוא המנהיג המדות ומתקנם בטוב הרצון שבלב,עיקר הגוף ובו כל המדות טובות ורעות

 והנשמה שלו מתלבשת ברוחו לסייעו ,ו מקלקל נפשו"וכן להיפוך ח, כשנוטה לסטרא דקדושה
י קנין השלמות שקנתה "והסיוע הוא ע,  הבא לטהר מסייעין אותו)ב"ח ע"יומא ל( כענין ,לעבודה

 אינה באדם הנשמה, ש שבירה ג" פת'ועי. ל"עכ, ע קודם לידת האדם"בעצמה בשעה שהיתה בג
י דידה מתלבשים בו בכדי להאיר הדרך לפניו " ורק ניצוצות מבחינת נה,ממש אלא היא בשמים

נפש של האדם היא , ל"ז, ש תיקון יט" פת'ועי. כ"ע, ולהשכילו בחכמה עליונה' ודת הולסייעו בעב
 שבו כלולים כל כחות הפועלים באברים וההרגש וכל המדות הכל הם ,נפש הבהמיית והחיוני

) 'תנחומא תזריע א(ל "ז ארז" שבזה הוא שוה לבהמה וחיה וע, והוא למטה ממדרגת האדם,בנפש
יתור מ שהוקשה להם , והיינו,ר"נפש חיה זו נפשו של אדה תוצא הארץ) כדבראשית א ( ,על פסוק

 , ולכן דרשו שנפש חיה הנזכר כאן,'בהמה ורמש וחיתו ארץ וגו) שם(כ " שהרי כתיב אח,הלשון
 והוא מבחינת שם ,הוא נפש הבהמיית של האדם שנברא ביחד ויצא מן הארץ עם נפש בהמה וחיה

 ,ויפח באפיו נשמת חיים) בראשית ב ז( ,ש" מדרגת האדם הוא מ ועיקר,ן שהוא בנוקבא בארץ"ב
י הבחירה הטובה והרצון "והוא בחינת רוח שבו שניתן לאדם להנהיג בזה בחינת נפשו ולתקנו ע

י הארת "ג איכות שבנפשו ע"ג מצות מתקן תרי"י תרי" וע,הטוב שבזה מהפך כל מדות הנפש לטוב
 ).ג"ג לז ע" יהל אור ח'עי(כ "ע, ג איכות שברוחו המאיר בו"תרי


